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วาระขึ้นปีใหม่ ผมขอส่งก�ำลังใจและความปรารถนาดีให้สมาชิกพสท.
ทุกท่านปลอดภัยจากภัยพิบัติ อุบัติเหตุ มีสุขภาพดี แข็งแรง มาช่วยกันท�ำงาน
ให้ประเทศชาติต่อไปนะครับ
COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ลุกลามมาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมปีที่
แล้วจนถึงวันนี้ ยังไม่สงบดี กระตุ้นเตือนให้เราระมัดระวังตัวโดยใช้ฐานวิถี
ชีวิตใหม่อย่างเคร่งครัดนะครับ จะได้ไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อ SARS-CoV-2
ผมแถม new normal plus คือเน้นฐานวิถีชีวิตใหม่แบบบวก ๆ ไปด้วยอีก
4 ข้อง่าย ๆ ดังนี้ 1. หลีกเลีย่ งการอยูร่ วมกันหลายคนในห้อง/พืน้ ทีแ่ ออัดทีอ่ ากาศ
ไม่ถ่ายเท 2.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับมวลชนนานเป็นชั่วโมง (บางท่านให้ไม่
นานเกิน 15 นาที) 3. ไม่ท�ำกิจกรรมที่แพร่เชื้อง่าย เช่น การตะโกน ร้องเพลง
หรือการสัมผัสร่างกายอย่างใกล้ชิด 4. ออกก�ำลังกายกลางแจ้งบ้าง มีอารมณ์ดี
นอนหลับให้สนิท ก็จะท�ำให้ทา่ นมีความสุขสดชืน่ ในปีใหม่นโี้ ดยไม่มี COVID-19
มารบกวนนะครับ
ปี ๒๕๖๔ นี้เป็นปีที่ครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งสมาคม (วันที่ 25
ตุลาคม 2563 เป็นวันแรกของปีที่ 100 ของการจดทะเบียนแพทยสมาคมฯ)
แต่เนื่องจากมี COVID-19 แทรกเข้ามา ท�ำให้เราต้องหลีกเลี่ยงการประชุมที่มี
สมาชิกมารวมตัวกันมาก ๆ เราจึงต้องกระจายกิจกรรมที่วางแผนไว้ว่าจะจัด
ให้จัดแยกออกมาเป็นแต่ละกิจกรรมและเริ่มจัดในปลายปีที่แล้วบ้าง เช่น ใน
“วันแพทย์” คือวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563ไปแล้ว ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม
ปี 2564 เราจัดให้มปี ระชุมใหญ่ประจ�ำปีตามที่ พรบ. ของเราก�ำหนดไว้ ก็คาดว่า
จะมีกรรมการและสมาชิกมาที่ห้องประชุมไม่เกิน 50 ท่าน ท่านที่เหลือประชุม
ผ่านทาง Zoom นะครับ เรามีวทิ ยากรทีย่ งิ่ ใหญ่และนักคิดมาบรรยายให้เราฟัง
และคิดตามไปด้วย คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ท่านองคมนตรี
ที่จะมาบรรยายให้ข้อคิดกับเราครับ รับฟังได้ทั้งสมาชิกและแพทย์ทั่วไปทาง
zoom และ ผ่านทาง DocquityTM

ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ก็ออก
มาแล้ว ทีมเพื่อนแพทย์ ได้รับเลือกเข้ามา 8 ท่านจาก 11ท่าน (ก็มีอัตราสูงมาก
เอาการอยู่ถึงร้อยละ 73) ทีมเราระมัดระวังตัวมากในการท�ำกิจกรรมช่วงเวลา
เลือกตัง้ หลายท่านยังเป็นกรรมการทัง้ แพทยสภา แพทยสมาคม ฯ และมีกจิ กรรม
ต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง หยุดก็ไม่ได้ ท�ำมากออกสื่อด้วย ก็เกรงว่าจะถูกกล่าวหา
ว่าเราจะใช้กระบอกเสียงของเราโฆษณาทีมเราอย่างชัดแจ้ง เกรงจะเอาเปรียบ
ท่านอื่นๆ ที่สมัครลงเลือกตั้งด้วย เพราะหลายท่านที่ลงเลือกตั้งในทีมอื่นก็เป็น
สมาชิกของแพทยสมาคมฯ อยูด่ ว้ ย ผมจึงต้องขอขอบคุณคะแนนเสียงทุกเสียงที่
เทให้กลุ่ม “เพื่อนแพทย์” อย่างชัดเจนและความรอบคอบของทีม ปชส. ของ
พสท.กลุ่มเรายังต้องเข้าไปท�ำงานให้แพทยสภาอีกเพื่อให้แพทยสภามีความ
มั่นคงทางทรัพยากร มีความเข้มแข็งในการด�ำเนินงานให้สมาชิก เปิดโอกาสให้
สมาชิกได้ท�ำงานที่หลากหลายมากขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
แต่ละแห่ง วางแนวทางการท�ำงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะคดีจริยธรรม และ
คดีสอบสวนต่าง ๆ ให้กระชับรวดเร็วและเป็นที่พึ่งของสมาชิกแพทยสภาเมื่อ
ได้รับความเดือดร้อน กรรมการแพทยสภาชุดเดิมยังได้ฝากงานให้ชุดใหม่ไป
ท�ำต่ออีกด้วย ชุดเราก็จะเข้าไปท�ำงานร่วมกับทีมอื่นได้ดีด้วย
เรื่อง พสท. ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยที่ 1 ในคดีขายที่ดินสองแปลง ยังไม่มีการ
ด�ำเนินการไปถึงไหนครับ รอไปขึ้นศาลในเดือนมีนาคม แล้วค่อยคุยกันใหม่ว่า
มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง?
การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ท�ำให้เราต้องพิจารณาขยายเวลา
กรมธรรม์ ๒ ฉบับที่ประกันชีวิต แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล รังสีเทคนิค
เทคนิคการแพทย์ออกไปอีกระยะหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการด�ำเนินการกับไทย
ประกันชีวิต ก็หวังว่า จะไม่มีท่านใดพลาดพลั้งขนาดหนักจนถึงแก่ชีวิตจาก
COVID-19 นะครับ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยครับ
http://www.mat-thailand.org
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เจ้าของ : แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2314-4333, 0-2318-8170 โทรสาร. 0-2314-6305
ที่ปรึกษา : ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรีี เผ่าสวัสดิ์, นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์, พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
กองบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร, ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์, คุณศุภธิดา เพ็งแจ้ง, คุณเกษร สุวชัย, คุณงามเนตร ศิรเลิศมุกุล,
คุณเอกชาคริต บุญเพ็ญ
สนใจติดต่อรับได้ที่แพทยสมาคมฯ
หมายเหตุ :ขอขอบคุณวารสาร Medical Times ที่ช่วยแจกจ่าย จดหมายข่าวให้กับแพทย์ทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่า
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“สารจากเลขาธิการฯ”
ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์

“ประธานโครงการสมาชิกสัมพันธ์
และประธานฝ่ายพิจารณาทุนต่างๆ”
ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
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สวัสดีครับท่านสมาชิกแพทยสมาคมฯที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่สารจาก
แพทยสมาคมฯ ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์2564 ครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอ
สวัสดีปใี หม่กบั ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าปีใหม่นี้ สถานการณ์
โควิดและผลกระทบต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ
ดังทีไ่ ด้เรียนไว้ในฉบับก่อนๆว่า ในวันเสาร์ที่ 30 มค. 2564 ทีผ่ า่ นมา เราได้
จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของแพทยสมาคมฯ ที่อาคารเฉลิมพระบารมี
๕๐ ปีครับ ท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย
กรุณามาแลกเปลี่ยนเรื่อง vision ที่แพทยสมาคมฯควรจะท�ำในอนาคต ผ่าน
การประชุมแบบ hybrid ซึ่งมีสมาชิกผู้สนใจเข้ามารับชมทางออนไลน์กว่า 800
ท่านทีเดียวครับ นับว่ามีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดตั้งแต่มีการก่อตั้งแพทย
สมาคมฯมาจนถึงปีที่ 100 ในปีนี้เลยครับ มีเนื้อหาน่าสนใจและน่าขบคิดหลาย
ประการครับ
อาจารย์มุ่งเน้นเรื่องในฐานะครูแพทย์ ประเด็นเรื่อง do no harm ใน
มิติต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะกับร่างกายผู้ป่วย แต่ยังต้องครอบคลุมไปถึงจิตใจผู้ป่วย
และญาติ รวมถึง do no harm ต่อเศรษฐานะของผู้ป่วยและญาติด้วย ท่าน
ยกประเด็นท้าทายว่า เราจะท�ำอย่างไรในการถ่ายทอดความรู้และจริยธรรมใน
ขณะที่ มี generation gap อย่า งปัจจุบัน อีก ทั้งยัง มุ่งเน้นในเรื่องของ
เวชศาสตร์ชุมชนที่ส�ำคัญยิ่งในยุคโควิด ที่มีการระบาดแบบ pandemic ไม่ใช่
แต่เฉพาะตัวเชือ้ ไวรัส แต่ยงั เป็นการแพร่ระบาดของข้อมูลข่าวสาร (infodemic)
อีกด้วยซึ่งต้องระวังยิ่งในเรื่องการบิดเบือนข่าวสาร ทั้งที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนา
ในรูปแบบของ misinformation
ผมได้เรียนกับท่านอาจารย์ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ ยังจ�ำประสบการณ์
ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดี ขณะเข้าร่วมงานผมรู้สึกสัมผัสได้ถึงบรรยากาศ
วันเก่าๆ สมัยเป็นนักเรียน ท่านอาจารย์ให้ความเป็นกันเองเหมือนเช่นเดิม
เลยครั บ ในวั น งานได้มีพิธีม อบทุนและรางวัลต่า งๆ ซึ่งได้จัดเป็นประจ�ำ
ต่อเนือ่ งมายาวนาน รายละเอียดต่างๆหาอ่านได้ในฉบับนะครับ จึงต้องขอแสดง
ความยินดีกับท่านผู้รับได้ทุนและท่านผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้เป็น
อย่างยิ่งครับ

“เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ
ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ”
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอยู่ในขณะนี้หน่วยงาน
ต่างๆ รวมถึงเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ และสมาพันธ์
เครือข่ายแห่งชาติฯ จึงมีความจ�ำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้
ก่อนหน้านี้ออกไปโดยไม่มีก�ำหนดจึงท�ำให้ยังไม่มีกิจกรรมใดๆ ในช่วงนี้มีเพียง
การประชุมคณะกรรมการด�ำเนินโครงการฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการ
ด� ำ เนิ น งานภายใต้ สถานการณ์ดังกล่า วข้า งต้น โดยใช้วิธีการประชุมแบบ
ออนไลน์

คณะกรรมการพิจารณารางวัลและทุนต่าง ๆ ของแพทยสมาคมฯ ได้ประชุม
พิจารณาดังนี้ รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ คณะกรรมการฯ
ได้มีการพิจารณาผู้ผ่านการพิจารณา ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง
สุจติ รา ประสานสุข รางวัลแพทย์ดเี ด่นของแพทยสมาคมฯ คณะกรรมการฯ ได้มี
การพิจารณาผูผ้ า่ นการพิจารณา ได้แก่ ด้านบริการ นายแพทย์ณฐั พล อารยวุฒกิ ลุ
นายแพทย์เชีย่ วชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาศัยกรรม) กลุม่ งานศัลยกรรมโรงพยาบาล
ล�ำปาง ด้านบริหาร แพทย์หญิงสมพิศ จ�ำปาเงิน ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี					
ทุนมูลนิธิทาเคดา
ทางมูลนิธิทาเคดาได้ขอลดจ�ำนวนทุนลงเหลือ จ�ำนวน 6 ทุน ได้แก่ ทุน
ฝึกอบรมการวิจัย Young Research Fellow Award (ทุน 1 - 2 ปี) ได้แก่
นายแพทย์วชิ ญ์ ยินดีเดช ทุนศึกษาดูงาน (6 เดือน) ได้แก่ 1. แพทย์หญิงวิวรรธนี
คูสวุ รรณ 2. นายแพทย์ธชั ชัย พิพธิ พันธ์พพิ ทิ ทุนมูลนิธทิ าเคดา 3 เดือน ได้แก่
1. แพทย์หญิงกัลยา ธนาพิพฒ
ั น์ชยั 2. แพทย์หญิงวันรัฐ ตัง้ กิจวานิชย์ 3. แพทย์หญิง
ภัสรี พัฒนสุวรรณา
ทุนวิจัยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้แก่ 1. ผศ.นพ.สุมนัส
บุณยะรัตเวช 2. นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ 3. อ.พญ.เพ็ญศิริ ศรีชวี ะชาติ 4. ผศ.ดร.
นพ.ชินวุธ วัฒนชีวโนปกรณ์ 5. รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ 6. ผศ.นพ.
ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์ 7. รศ.นพ.สุทศั น์ รุง่ เรืองหิรญ
ั ญา 8. พ.อ.นพ.ดร.เจตนา
เรืองประทีป 9. อ.นพ.วุฒินันท์ อัจฉริยะโพธา 10. นพ.สามารถ อุ่นเสียม

		

“ข่าวจากฝ่ายทะเบียน”
นพ.คมกริบ ผู้กฤตยาคามี
โทร. 089-761-1440

วันปีใหม่ 2564 ทีเ่ พิง่ ผ่านไปในปีน้ี ทัว่ ทุกภาคไม่มงี านรืน่ เริงสนุกสนานมาก
เหมือนทุกปีทผี่ า่ นมา ต้องยอมรับว่าในปี 2563 ต่อเนือ่ งถึงปี 2564 เป็นปีเกิดวิกฤติ
เหตุการณ์จากการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ทีก่ อ่ ปัญหาต่อโลกและประเทศไทย
เราอย่างไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลกระทบทัง้ เรือ่ งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่
หนักหนาสาหัส ขณะนีก้ ย็ งั เป็นปัญหาทีต่ อ้ งด�ำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
เชือ้ รอบใหม่อย่างเข้มงวด แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้มบี ทบาทและมีสว่ นร่วมส�ำคัญในการต่อสูก้ บั การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19
มาตัง้ แต่เริม่ แรก ขณะนีท้ า่ นนายกแพทยสมาคมฯ ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.อมร ลีลารัศมี
ก็ยงั ออกข่าว update สถานการณ์, ให้ความรู้ และชีแ้ นะแนวทางการต่อสูก้ บั โรค
ไวรัสโควิด 19 อย่างต่อเนือ่ งในหลายช่องทางของ social media, เว็บไซต์
www.mat-thailand.org ของแพทยสมาคมฯก็เป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีเ่ พือ่ นแพทย์
ทุกท่านสามารถติดตามข่าวเรื่องนี้ได้ทุกระยะ รวมทั้งองค์ความรู้ สวัสดิการและ
กิจกรรมอืน่ ๆทีเ่ ป็นประโยชน์กบั เพือ่ นแพทย์อกี มากมาย เพือ่ นแพทย์ทยี่ งั ไม่เป็น
สมาชิกแพทยสมาคมฯ ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯได้ทางเว็บไซต์ www.mat-thailand.org เช่นเดียวกัน
และเนือ่ งในโอกาสขึน้ ปีใหม่ 2564 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ทัง้ หลายในสากลโลกทีพ่ วกเราและท่านนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทา่ นและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ผ่านพ้นจากวิกฤติโควิด 19 มีสุขภาพกาย ใจ
ที่สดชื่นแข็งแรง และได้ในสิง่ ทีป่ รารถนาทุกประการครับ สวัสดีครับ
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“สารจากอดีตนายกฯ”
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

e-mail: ronnachaikong@gmail.com

ตามที่มีการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า พบว่ามีสถานการณ์การจ�าหน่าย
บุหรีไ่ ฟฟ้า เพิม่ ขึน้ ในช่องทางการสือ่ สารออนไลน์และสือ่ โซเชียลมีเดียทุกประเภท
อย่างมากมาย ก่อให้เกิดความเชือ่ ทีผ่ ดิ แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั สือ่ ดังกล่าวโดยเฉพาะกับกลุม่
เยาวชนทีเ่ กิดความเข้าใจว่า บุหรีไ่ ฟฟ้าเป็นตัวทีจ่ ะช่วยให้เลิกบุหรีไ่ ด้
ผมในฐานะ ผู้อ�านวยการ ศจย ขอน�าผลงานวิชาการเรื่อง An update
on controversies in e-cigarettes ทีร่ ะบุวา่ ในเชิงระบาดวิทยาพบว่าเยาวชน
มีการบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางเนื่องจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่สื่อให้
เกิดความเชื่อแบบที่ผิดว่า เป็นทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยและเป็นอันตรายน้อย
กว่าบุหรี่มวน แต่ข้อเท็จจริง คือ คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปก็จะได้สารระเหยของ
นิโคตินเข้าไปเช่นกัน ร่วมกับ สารทีส่ บู จากบุหรีไ่ ฟฟ้า มีโอกาสเสียชีวติ ในจ�านวนมาก
จาก ภาวะ lung injury ซึง่ ภาวะ E-cigarette or Vaping Associated
Lung Injury : EVALI เริ่มมีการรายงานจาก US Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) ช่วงสิงหาคมปี 2019 และเพิ่มจ�านวน
มากขึ้นในเวลาต่อมา
ในฐานะเป็นจิตแพทย์พบว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินอยู่ในปริมาณที่สูง
เมื่อเทียบกับมวนบุหรี่เดิม ซึ่งสารนิโคตินส่งผลต่อสมองและระบบประสาท
เป็นสารที่ท�าให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่ร่างกายจะต้องการนิโคตินในปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น และยังมีรายงานการวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายเรื่อง
ด้วยกัน เช่น งานวิจัยในประเทศฝรั่งเศสที่ท�าการศึกษาการเลิกบุหรี่ในตัวอย่าง
จ�านวน 2,057 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บุหรี่ธรรมดา 1,805 คน และกลุ่มที่ใช้ทั้ง
บุหรี่มวนและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จ�านวน 252 มีอายุระหว่าง 15 และ 85 ปี โดย
ผู้วิจัยท�าการติดตามจ�านวนของบุหรี่ที่ใช้ในแต่วัน และความพยายามในการเลิก
บุหรีใ่ นเวลา 6 เดือน พบว่า หลังจากใช้บหุ รีไ่ ฟฟ้า ความพยายามในการเลิกบุหรี่
พบสูงขึน้ 1.8 เท่าในกลุม่ ทีม่ กี ารใช้บหุ รีอ่ เิ ล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลา 6 เดือน แต่กลับ
ไม่พบความแตกต่างของการเลิกบุหรี่หลังจาก 6 เดือนขึ้นไป (Pasquereau,
Guignard, Andler, & Nguyen-Thanh, 2017) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ Rohsenow และคณะที่พบว่ามีรายงานเหตุผลของการไม่ใช้บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ 6 (Rohsenow et al., 2018) จึงไม่เป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นตัวช่วยให้เลิกการสูบบุหรี่ แต่จะน�าไปสู่
การติดบุหรี่ไฟฟ้าที่เลิกยากขึ้น
ดังนั้นในปัจจุบันข้อมูลวิจัยทางการแพทย์ยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดว่า
บุหรี่ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ประกอบกับมีงานวิจัยมากมายที่
ยืนยันและบ่งบอกชัดเจนว่า บุหรี่ไฟฟ้ายังมีโทษกับทางร่างกายสูงมากอีกด้วย
ส�าหรับประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย มีกฎหมายควบคุม
อย่างเด็ดขาด จึงขอสนับสนุนให้รัฐบาลคงมาตรการห้ามผลิต ห้ามน�าเข้า ห้าม
จ�าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและขอให้ภาคีเครือข่ายทุกฝ่ายช่วยกันด�าเนินการร่วมกัน
ควบคุมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนภายใต้กรอบกฎหมาย เพื่อสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชนคนไทย

“ข่าวจากหัวหนาบรรณาธิการ จพสท.”
ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ
โทร. 082-689-9666
เรียน สมาชิกวารสาร จพสท. ให้ได้ทราบครับ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2564 นี้
เป็นต้นไป ทางวารสาร จพสท. จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการรับบทความ
จากสมาชิกที่จะตีพิมพ์ในวารสาร จพสท. โดยจะใช้ platform ของ Elsevier
Manager มาแทนที่ platform เดิมที่ใช้อยู่ เนื่องจากวารสาร จพสท. ได้รับ
ทุนจาก Thai Citation Index เป็นเวลา 2 ปี เพื่อจะเพิ่มจ�านวนบทความที่ลง
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติให้มากขึ้น ซึ่งทางวารสาร จพสท. ได้เข้าร่ว ม
โครงการนี้ โดยจะเพิม่ จ�านวนบทความจากทีต่ พี มิ พ์เดือนละประมาณ 15 – 20 เรือ่ ง
เป็นตีพิมพ์ขึ้นเป็นเดือนละประมาณ 25 เรื่อง เป็นเวลา 2 ปี ต่อไปข้างหน้านี้
โดยทางเจ้าหน้าที่ของวารสาร จพสท. ได้ทดลองใช้ระบบ platform ของ
Elsevier Manager ในช่วงเวลานี้ อาจท�าให้เกิดความยุ่งยากบ้างในการส่ง
บทความมาเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร จพสท. แต่จะเป็นข้อดีของวารสาร จพสท.
และสมาชิก จะท�าให้เกิดการพัฒนาให้เป็นระบบนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
มาตรฐานสากลต่อไป จึงขอเรียนให้สมาชิกวารสาร จพสท. ได้รับทราบกันใน
โอกาสนี้ครับ

“คุยกับหมอชุมศักดิ”์
พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

โทร. 085-188-8173

■ สู่ Zero New Case COVID - 19 รอบสอง
ชาวไทยผ่ า นเดื อ นธั น วาคมปี เ ก่ า สู ่ ม กราคมปี ใ หม่ ท ่ า มกลางความตื่ น
ตระหนกอีกวาระหนึง่ เมือ่ ปรากฏมีผตู้ ดิ เชือ้ COVID –19 ในประเทศรอบ 2
เพิม่ ขึน้ เป็นเรือนร้อยต่อวันต่อเนือ่ งมาจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 จึงมีผตู้ ดิ เชือ้
ลดลงเป็นหลักสิบ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นไปตามการพยากรณ์ของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้าน
ระบาดวิทยาของไทยหลายคน แม้ตวั เลขจะไม่นา่ ตกใจอย่างทีค่ าดไว้กอ่ น ทีมงาน
ของรัฐบาลจึงยังไม่ตื่นเต้นมากนัก แต่ก็คงมีความสลดใจที่เกิดปรากฏการณ์ต่อ
ต้านการสร้างโรงพยาบาลสนามจากผูค้ นในพืน้ ทีท่ คี่ ดิ ถึงสวัสดิภาพของตนเองเป็น
หลักอย่างไม่มคี วามยืดหยุน่
มาตรการ Partial Lockdown ทีร่ ฐั บาลใช้อยูด่ เู หมือนจะน่าเป็นห่วงความ
ที่ประชาชนมีเจตคติท�าอะไรตามใจคือไทยแท้ คือยังฝ่าฝนมาตรการ “อยู่บ้าน
หยุดเชื้อเพื่อชาติ” โดยไม่เคร่งครัดกับการสวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือบ่อยๆ
และการรักษาระยะห่างทางกายภาพอย่างทีค่ วร
สิ่งที่ผู้รู้บอกว่าเราต้องเฝ้าจับตาดูถึงเส้นทางสู่ Zero New Case ที่เริ่ม
ไต่ลงจนหวังว่าจะต�า่ กว่า 1% ซึง่ ถือกันว่าเมือ่ นัน้ จะเป็นการควบคุมสถานการณ์ได้
ดีมาก แต่ยงั ไม่ชนะจึงยังไม่ควรผ่อนปรนมาตรการ ทีพ่ อจะนับเป็นชัยชนะได้ผรู้ ู้
บอกว่าคือ 0.1% แต่ยงั ไม่ดเี ท่า 0.01% ทีจ่ ะถือว่าเป็น Zero Case แบบเดียวกับ
ทีจ่ นี นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, ไต้หวัน, เวียตนาม ท�าได้ในระลอกที่ 1 โดยคาดว่า
ระลอกที่ 2 ของเมืองไทยนี้น่าจะได้ สู่ Zero New Case day ประมาณ 11
มีนาคม 2564 ถ้าไม่มีใครแอบลักลอบน�าแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อเข้ามาอีก แล้ว
เราจะได้ฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่าง New Normal กันจริงๆ
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การกลับมามีชีวิต New Normal จ�าเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยบางอย่าง
การใช้ Application ในการเก็บข้อมูลของตัวเราว่ามีภาวะเสี่ยงไหม ปัจจุบัน
นีม้ กี ารน�า “หมอชนะ” Application โหลดง่าย ใช้งา่ ย ช่วยควบคุมโควิด 19”
ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศกลับมาพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น เนื่องจาก
ความเข้มงวดในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคลดลง จึงท�าให้มีการ
ระบาดในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน และแพร่ระบาดไปตามพื้นที่ต่างๆ อย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตามการระบาดครั้งนี้ ท�าให้ประชาชนกลับมาตระหนักใน
การป้องกันตัวเองกันมากขึ้น เรายังคงต้อง วางแผนการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย
ต่อไปหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด สถานที่ผู้คนรวมตัวกันเป็นจ�านวนมาก สวมใส่
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน�้าสะอาด หรือเจล
แอลกอฮอล์ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ การใช้ช้อนกลาง และการเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) การบันทึกเส้นทางการเดิน
ทาง หากมีอาการป่วยให้เปิดเผยข้อมูลประวัติเสี่ยงให้แพทย์ทราบ เมื่อมีการ
ไข้ ไอเจ็บคอ ร่วมกับการมีประวัติเสี่ยง ซึ่งการใช้เทคโนโลยีมาช่วย ในการ
บันทึกเส้นทาง จะเป็นการช่วยอ�านวยความสะดวกในการติดตามตัวเราผ่าน
มือถือตลอดเวลา ท�าให้เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
Application “หมอชนะ” เป็นระบบเก็บข้อมูลการเดินทางเพือ่ ให้สามารถ
ตรวจสอบและประเมินระดับความเสีย่ งในการติดเชือ้ โควิด-19 จากสถานทีต่ า่ งๆ
อีกทั้งยังสนับสนุนการท�างานบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ระดับ
ความเสีย่ งในการติดเชือ้ ได้อย่างรวดเร็ว จุดเด่นของ “หมอชนะ” คือ 1. คุม้ ครอง
ผูใ้ ช้ “หมอชนะ” เป็น Application ติดตามตัวแบบอัตโนมัติ ทีม่ คี วามปลอดภัย
ของการคุ้มครองข้อมูล 2. คุ้มครองคนที่เรารัก สามารถติดตามผู้มีความเสี่ยง
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง ในวงกว้าง โดยจะประเมินความเสี่ยงของ
ผู้ใช้ตลอดเวลา หากมีความเสี่ยงเพิ่ม จะป้องกันคนที่เรารักรอบตัวด้วย
3. คุม้ ครองไปทุกทีส่ ามารถติดตามผูม้ คี วามเสีย่ งติดเชือ้ หากไปยังสถานทีเ่ สีย่ ง
แต่ไม่ได้ check in / check out
การใช้งานท�าได้ง่ายไม่ยุ่งยากโดยการลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือ
ดาวน์โหลดApplication “หมอชนะ” ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
เพียงถ่ายรูป ลงทะเบียน แล้วเปิดสัญญาณ Bluetooth และ Location ไว้
ไม่จา� เป็นต้องเปิด Application ค้างไว้ตลอดเวลา จากนัน้ “หมอชนะ” จะคอย
ติ ด ตามเส้ น ทางการเดิ น ทางของเราในแต่ ล ะวั น เก็ บ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ให้
หากพบผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 เจ้าหน้าทีส่ อบสวนโรคจากผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 สามารถ
ตรวจสอบในระบบข้อมูล “หมอชนะ” ได้ว่าเราเข้าไปอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับ
ผู้ติดเชื้อหรือไม่ หากเราอยู่ในเส้นทางดังกล่าว และถูกจัดอยู่ในผู้เสี่ยงก็จะได้
รับข้อความเตือน และมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้โดยเร็ว
ดังนั้นเครื่องมือนี้จึงเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ ด้วยการใช้
โทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่ ท�าให้เจ้าหน้าที่ค้นพบผู้สัมผัส ลดปัญหาการปกปิด
เส้นทาง และลดปัญหาการจดจ�าว่าไปสถานที่ใดมาบ้าง เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบ
ข้อมูล ผู้สัมผัสเร็ว ท�าให้สามารถแจ้งเตือนและให้ค�าแนะในการปฏิบัติตัวที่
เหมาะสม และมีมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคด้วยความรวดเร็ว
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การระบาดระลอกที่ 2 ของการติดเชือ้ โควิด สิง่ ทีเ่ ราคงต้องปรับตัว
อยูก่ บั สถานการณ์ปจ จุบนั
ดูเสมือนว่าการระบาดระลอกที่ 2 ของการติดเชื้อโควิด สงครามนี้
คงจะยืดเยือ้ และยังคงยาวนานออกไปกว่าปีหรือปีครึง่ ในช่วงทีป่ ระเทศไทย
เราก�าลังรอการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม เราคงต้องปรับตัวอยูก่ บั สถานการณ์
ปัจจุบนั ทีเ่ กิดขึน้ เช่นการรักษาระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากากอนามัย
การล้างมือ การใช้เจลแอลกอฮอล์ในการลดการแพร่กระจายเชือ้ ควบคูไ่ ปกับ
มาตรการการจัดการของภาครัฐ ปฏิบตั ติ ามประกาศทีอ่ อกมาอย่างเคร่งครัด
และใช้ชวี ติ แบบ New normal ใช้การท�างานแบบ work from home
และลดการเข้าชุมชนแออัดโดยไม่จา� เป็น ข้อมูลปัจจุบนั ถ้าดูแนวโน้มของ
จ�านวนผูป้ ว่ ยติดเชือ้ มีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลง แต่กม็ กี ารระบาดแบบ cluster
เล็ก ๆ ตามมาเช่น ต�าบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม ตามด้วย cluster
ปทุมธานี ท�าให้จา� นวนผูต้ ดิ เชือ้ ปัจจุบนั ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มี
จ�านวนเท่ากับ 130 ราย จ�านวนผูต้ ดิ เชือ้ สะสม 25,241 ราย เสียชีวติ 83 ราย
ที่น่าเป็นห่วงคือความเสี่ยงของการติดเชื้อเริ่มกลายเป็นลักษณะ Local
transmission มากขึ้นกว่าติดเชื้อในต่างด้าว และสถานที่ติดและแพร่
กระจายเชื้อมักจะเป็นในที่ชุมชนหมู่มากเช่น ตลาดสด และสัมพันธ์กับ
เทศกาลทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายของประชากรข้ามจังหวัด ซึง่ ต้องเป็นจุดทีต่ อ้ ง
ระมัดระวัง โดยคาดการว่าการติดเชื้อแบบ Cluster เล็ก ๆ และแพร่
กระจายจะเกิดขึน้ ต่อเนือ่ งไปเรือ่ ย จ�านวนการติดเชือ้ บางครัง้ อาจจะแกว่ง
มากขึน้ และน้อยขึน้ กับอุบตั กิ ารการติดเชือ้ ทีเ่ กิดจาก cluster ต่างๆ เหล่านี้
ซึง่ คงต้องลุน้ กันว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทีจ่ ะเข้ามาในประเทศไทยนัน้ จะ
เข้ามาทันปลายเดือนกุมภาพันธ์ตามก�าหนดเพื่อฉีดสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ให้กบั แพทย์ดา่ นหน้าและกลุม่ เสีย่ งตามก�าหนดการทีว่ างแผนไว้ได้หรือไม่
ยังไงก็ตามเราคงต้องด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ร่วมไปกับการระบาดของโรค
โควิด-19 แบบวิถใี หม่ไปอย่างน้อยหนึง่ ถึงสองปีคงต้องปรับตัวกัน
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