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ในช่วงเวลานี้ เป็นเรื่องของการไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลจัดสรรมาให้
และ ศบค. ได้ยนิ ยอมและอนุมตั ใิ ห้ฉดี ปูพรมเข็มที่ 1 ไปให้ทวั่ โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ มี่ ี
การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นระลอกอย่างต่อเนือ่ ง เช่น ในเขต กทม. นอกจากนี้
ยังมีเชือ้ SARS-CoV-2 กลายพันธุท์ งั้ แอลฟา (อังกฤษ) และ เดลต้า (อินเดีย) เข้ามา
ระบาดในประเทศไทยจนได้ เชือ้ ทัง้ สองชนิดนีแ้ ละอีกชนิดหนึง่ คือบราซิล เป็นสายพันธุ์
ที่ผ่านการคัดเลือกของเชื้อไวรัสด้วยกันเองว่า เป็นเชื้อที่เก่งกาจกว่าเพื่อนจนเหลือ
แต่สายพันธุ์แบบนี้ที่แพร่กระจายเร็วในประเทศอื่นๆ เราจะเผลอไม่ได้เลย เชื้อสาย
พันธุใ์ หม่นจี้ ะก่อโรคไปทัว่ แทนสายพันธุเ์ ดิม การแพร่กระจายเก่งของสองสายพันธุน์ ี้
พิสจู น์ได้งา่ ยๆ เลยว่าเชือ้ เก่งจริง เพราะมีคนทีค่ ดิ ว่าตนเองการ์ดไม่ได้ตกและบุคลากร
ทางการแพทย์หลายรายก็ยังพลอยติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้ไปด้วยเป็นจ�ำนวนมาก
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้น ทุกท่านต้องรีบไปฉีดวัคซีนโดยเร็ว ฉีดให้ครบทั้ง
สองเข็มไว้ก่อน และยังต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และไม่ไปในที่ชุมชน
ในที่อากาศไม่ถ่ายเทโดยไม่จ�ำเป็น หากต้องไปก็ต้องรีบไป-รีบกลับ อย่าอยู่ในพื้นที่
อากาศไม่ถา่ ยเทและในกลุม่ ชนจ�ำนวนมากกว่า 10 รายขึน้ ไป การสวมหน้ากากอนามัย
จะป้องกันเชือ้ สายพันธุใ์ หม่เข้าสูต่ วั เรา แต่หากพลาดพลัง้ สูดดมเชือ้ เข้าไปในตัวเราบ้าง
การรับเชือ้ จ�ำนวนน้อยๆ เข้าสูร่ า่ งกาย กลับจะท�ำให้เราป่วยเบาๆ สัก 1-2 วันเหมือนมี
อาการข้างเคียงหลังถูกฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วภูมติ า้ นทานของตัวเราจะสร้างภูมคิ มุ้ กัน
อย่างดีขนึ้ มาให้เราเอง ยิง่ ถ้าเราเคยฉีดวัคซีนเข็มทีห่ นึง่ หรือฉีดเข็มทีส่ องครบมาแล้ว
จะยิ่งท�ำให้เราสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างรวดเร็วและได้ระดับสูงด้วย เพราะร่างกายเรา
จะคุ้นเคยเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 อยู่แล้วแม้จะเป็นเชื้อกลายพันธุ์ใหม่แต่ก็ต้อง
มีสว่ นทีเ่ หมือนเชือ้ เดิมอยูบ่ า้ ง ท�ำให้รา่ งกายเราจ�ำเชือ้ สายพันธุใ์ หม่ได้งา่ ยขึน้ กว่าการที่
ไม่เคยได้รบั เชือ้ มาก่อนการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง จึงเป็นเสมือนวัคซีน
เข็มที่สองหรือสามที่จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราต่อเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่
ได้ดี วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดและคุ้มค่าที่สุดในการต่อสู้กับการระบาดของเชื้อ
กลายพันธุท์ กุ สายพันธุค์ รับ น่าจะดีกว่าการไปฉีดวัคซีนเข็มทีส่ ามซึง่ เราต้องรอหน่อย
และต้องเลือกชนิดของวัคซีนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของบ้านเราและ
ตัวเราด้วย
ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ทุกท่านและมีภูมิคุ้มกันโดยเร็วครับ
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สวัสดีครับท่านสมาชิกแพทยสมาคมฯที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่สารจาก
แพทยสมาคมฯฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 ครับฉบับนี้ขอรายงาน
เรื่องส�ำคัญมาก 2 ประเด็นนะครับ
ในฉบับนีม้ คี ำ� ขวัญวันงดสูบบุหรีโ่ ลก (World No Tobacco Day) ล่าสุด
ประจ�ำปี 2021 ที่ใช้ในการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่
31 พ.ค. 2564 ทีผ่ า่ นมา คือ “เลิกสูบ ลดเสีย่ ง คุณท�ำได้” ซึง่ ก็เป็น theme ทีส่ อดคล้อง
กับของปีทแี่ ล้ว (2563) คือ “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสีย่ งตายสูง” ซึง่ จะเห็นว่าทันสมัย
มากนะครับ เพราะมาพร้อมสถานการณ์ COVID-19 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่สอง
พอดี มีเกร็ดเล็กน้อยมาฝากกันนะครับว่า สัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลกคือ
ดอกลีลาวดี ซึ่งความหมายปัจจุบันหมายถึง ดอกไม้ที่มีความหมายถึงการมีแต่
ความสุข (ไม่ใช่ดอกลัน่ ทมดัง่ ในอดีต) ดอกไม้นจี้ งึ สือ่ ความหมายถึง การขจัดสิง่ ที่
ไม่ดีออกไปจากตัวเราหรือการเลิกสูบ เลิกเสพครับ
แพทยสมาคมฯ ยังคงด�ำเนินภารกิจรอบด้านอย่างในการต้านพิษภัยของ
บุหรีแ่ ละบุหรีไ่ ฟฟ้าอย่างเป็นพลวัฒน์ โดยในปีนแี้ พทยสมาคมฯร่วมกับสมาพันธ์
เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health หรือ APACT 2021
ทีก่ รุงเทพฯซึง่ เป็นงานส�ำคัญระดับโลก คาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 ท่าน
จากกว่า 40 ประเทศ ณ Bangkok Convention Centre at Central World
ในวันที่ 3-4 ก.ย. 2564 ที่จะถึงครับ โดยเป็นการเลื่อนจัดงานมาจากปี 2020
และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการจัดเป็นรูปแบบ Hybrid
คือ จ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้าประชุมและให้เข้าร่วมงานแบบ online เป็นหลักครับ
ทัง้ นี้ ปีนแี้ พทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มกี ำ� หนดการ
เฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง 100 ปี ที่จะมีขึ้นในเดือน ตค. 2564 ด้วย ดังนั้น
การจัดการประชุม APACT 2021 จึงมีความหมายมาก เพราะตรงกับเวลาแห่ง
การเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมพอดีครับ
จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกช่วยกรุณาลงในปฏิทินไว้นะครับ ว่าเรามีนัด
กันในวันที่ 3-4 ก.ย. 2564 เป็นงานใหญ่มากๆ ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็น social มี
การเฉลิมฉลอง และส่วนที่เป็นวิชาการต้านบุหรี่ในยุค COVID-19 ซึ่งเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ไว้พบกันในงานนะครับ
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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 ที่ช่วยแจกจ่ายจดหมายข่าวให้กับแพทย์ทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่า
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“ประธานโครงการสมาชิกสัมพันธ์
และประธานฝ่ายพิจารณาทุนต่างๆ”
ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

โทร. 081-821-4593

ทุนและรางวัลต่าง ๆ ของแพทยสมาคมฯ ยังคงมีมอบให้สมาชิกผูม้ ผี ลงาน
ดีเด่นเช่นทุกปี ทั้งรางวัล “สมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ” และ “รางวัล
แพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ” พร้อมทั้ง “ทุนทาเคดา” ซึ่งเป็นทุนไปดูงานที่
ประเทศญี่ปุ่น และ “ทุนวิจัยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” ผู้ใดสนใจ
ติดต่อได้ที่ส�ำนักงานแพทยสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
ส�ำหรับโครงการแนะแนวนักศึกษาแพทย์ ซึง่ ได้ดำ� เนินการมาตัง้ แต่ปี 2547
โดยให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ�ำบ้าน ของคณะแพทย์ฯ สถาบัน
ต่างๆ ทั่วประเทศได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ส�ำหรับในปี 2564
1. ได้รับการประสานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญ
บรรยายให้ความรู้ส�ำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจ�ำบ้าน จ�ำนวน 50 คน
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อเรื่อง “การก้าวสู่
วิชาชีพเวชกรรม และการบริหารความเสี่ยง” โดยวิทยากรได้แก่ ศ.เกียรติคุณ
พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นพ.พินิจ หิรัญโชติ และ พล.ต.ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล
2. ได้รับการประสานจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญ
บรรยายให้ความรู้ส�ำหรับนักศึกษาแพทย์ทหาร จ�ำนวน 100 นาย วันจันทร์ที่ 19
เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. หัวข้อเรื่อง “Medical Practice in
Disruptive Era การก้าวสูว่ ชิ าชีพเวชกรรมในยุคการเปลีย่ นแปลง” โดยวิทยากร
ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นพ.พินิจ หิรัญโชติ และ พล.ต.ผศ.
นพ.กิฎาพล วัฒนกูล
ถ้าสมาชิกแพทยสมาคมฯ ท่านใดสนใจติดต่อได้ทสี่ ำ� นักงานแพทยสมาคมฯ
ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ กรุงเทพฯ
10310 โทร.02-3144333 หรือ 02-3188170 E-mail Address: math@loxinfo.co.th

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

โทร. 085-188-8173

ถอดรหัส COVID – 19
ก่อนสหัสวรรษใหม่นี้นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาถึง 13 ปีกว่าจะถอดรหัส
พันธุกรรมมนุษย์สำ� เนาแรกได้ครบถ้วนเมือ่ ปี ค.ศ. 2001 แต่หลังจากนัน้ ทุกอย่างก็
ด�ำเนินไปอย่างก้าวกระโดดอย่างเครือ่ งของบริษทั Illumina แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
สามารถถอดรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใดก็ตามภายในไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งปรากฏ
ผลแล้วว่าตัวอย่างพันธุกรรมจากคนไข้คนแรกที่หวู่ฮั่นประเทศจีน เมื่อส่งไปให้
นักไวรัสวิทยา Zhang Yongzhen แห่งมหาวิทยาลัย ฟู ดาน ในนครเซี่ยงไฮ้
ท�ำการถอดรหัส COVID – 19 ด้วยเครื่อง Illumina Novaseq อันทรงพลัง
ส�ำเร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 แล้วส่งไปให้นักวิจัยทั่วโลกเริ่ม
กระบวนการพัฒนายาและวัคซีนทันที นักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการที่
เดินหน้าได้เร็วที่สุดคือ Moderna ที่อาศัยเครื่อง Illumina พัฒนาวัคซีนได้
ภายใน 25 วัน และน�ำออกไปทดลองฉีดภายใน 63 วัน อีกแห่งหนึง่ คือ Biontech
ที่เยอรมันนีที่จับมือกับไฟเซอร์อเมริกาผลิตวัคซีนในภายในไม่ถึงปีหลังจากการ
ถอดรหัสของ Zhang

		

“ข่าวจากฝ่ายทะเบียน”
นพ.คมกริบ ผู้กฤตยาคามี
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ปีนี้เป็นอีกปีที่น้องแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี ๑ มีกระบวนการการเลือกพื้นที่
และจับฉลากเหมือนปีที่แล้วซึ่งแตกต่างจากปีก่อนๆที่ผ่านมา คือไม่ได้ให้มา
ประชุมร่วมกัน เนื่องจากยังมีสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัส Covid-19
แต่เลือกโดยใช้ระบบ on line ขณะนี้กระบวนการรับหนังสือส่งตัวคงเรียบร้อย
ก็ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับน้องแพทย์ทุกคนที่กระจายตัวไปทั่วประเทศ
เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีช่ ว่ ยเหลือประชาชนในฐานะแพทย์อย่างเต็มตัว เชือ่ มัน่ ว่าน้องทุกคน
สามารถท�ำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์ ถ้าน้องมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องการปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ ไม่ว่า
เรื่องการบริการ บริหาร วิชาการหรือเรื่องอื่นๆ เช่น คดีการฟ้องร้อง ฯลฯ น้องๆ
สามารถติดต่อหรือประสานมาที่แพทยสมาคมฯได้ทั้งทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์
หรือมาด้วยตนเอง แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็น
องค์กรนิติบุคคลที่ร่วมพัฒนาการแพทย์แห่งประเทศไทยให้เจริญทั้งภายใน
ประเทศและเป็นที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศตลอดจนดูแลสวัสดิการ
ความเป็นอยู่ของแพทย์เรามาอย่างยาวนาน ปีนี้แพทยสมาคมฯจะมีอายุครบ
100 ปี ขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนน้องๆสมัครเป็นสมาชิกสามัญของแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ น้องจะได้รบั สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ วิชาชีพ
แพทย์เรามากมาย โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.mat-thailand.org
หรื อ ติ ด ต่ อ โดยตรงที่ ฝ ่ า ยทะเบี ย นของแพทยสมาคมฯหมายเลขโทรศั พ ท์
02-314-4333 ยินดีต้อนรับทุกคน สวัสดีครับ

“เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ
ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ”
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19) ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง จึงจ�ำเป็นต้องมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมที่
ก�ำหนดไว้ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 ออกไป อาทิเช่น
- การจัดอบรมเสริมวิทยฐานะ (credentials) ส�ำหรับบุคลากรวิชาชีพแพทย์
เพือ่ certify เป็น Tobacco Cessation Instructor (TCI) เมือ่ วันที่ 17-19
พฤษภาคม 2564 เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564
- การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ
เรือ่ ง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” (Dean Summit On
Tobacco Control) เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เลือ่ นออกไปจัดในปี 2565
- การประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564
เลื่อนออกไปจัดในปี 2565 เป็นต้น
ส�ำหรับประเด็นในการรณรงค์เนือ่ งในวันงดสูบบุหรีโ่ ลก 31 พฤษภาคม 2564
คือ “Commit to Quit” (ภาษาไทย) “เลิกสูบ ลดเสี่ยงคุณท�ำได้”
ในปีนี้ ทางเครือข่ายฯ ได้เสนอชื่อบุคคลและหน่วยงานเข้ารับการพิจารณา
รับรางวัลเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ได้แก่
1. พญ.อารยา ทองผิว
2. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ซึ่งได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท
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“สารจากอดีตนายกฯ”

“สารจากผู้รั้งต�ำแหน่งนายก
แพทยสมาคมฯ”

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

e-mail: ronnachaikong@gmail.com

e-mail: sukumkan@yahoo.com

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของไทยและทัว่ โลกทีย่ งั คงมี
การระบาดอย่างต่อเนือ่ ง ความส�ำเร็จในการควบคุมโรค โควิด-19 นอกเหนือจาก
การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน
และครอบคลุมทุกพืน้ ทีแ่ ล้ว การให้วคั ซีนนับว่าเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่
ทีจ่ ะท�ำให้เราชนะโรคนีไ้ ด้เพือ่ เป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้เกิดขึน้ ลดการรุนแรงของ
โรค ลดการเสียชีวติ จ�ำเป็นทีค่ นไทยทุกคนต้องได้รบั วัคซีนโควิด-19 อย่างทัว่ ถึง
โดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจ�ำนวนประชากรโดยเริม่ จากลุม่ เสีย่ ง
ก่อนและเร่งขยายการฉีดวัคซีนแก่ทกุ กลุม่ ทุกคนในประเทศไทยให้เร็วทีส่ ดุ
ขณะนีป้ ระเทศไทยก�ำลังเร่งการรับรองวัคซีนให้มากขึน้ จากเดิมทีเ่ รามีเพียง
2 ชนิดคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซนเนกาและวัคซีนโคโรนาแวคหรือซิ
โนแวค ตอนนีเ้ ราได้เพิม่ การรับรองวัคซีนและเร่งการผลิตในประเทศและการน�ำเข้า
จากต่างประเทศการก�ำหนดมาตรการการฉีดวัคซีน ให้รวดเร็ว ปลอดภัยและครอบคลุม
ทุกพื้นที่ จะท�ำให้ทุกคนในประเทศไทยมีภูมิป้องกันโรคนี้ รวมทั้งการแก้ไขกฎ
ระเบียบต่างๆ ให้ทกุ หน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐ เอกชนมีสว่ นร่วมมากขึน้
นอกจากนีแ้ ล้ว พีน่ อ้ งประชาชนพีจ่ ะมารับการฉีดวัคซีนต้องมีความเข้าใจทีถ่ กู
ต้องเช่นชนิดของวัคซีนและปัจจัยเสีย่ งต่างๆทีจ่ ะท�ำให้เกิดผลข้างเคียงได้ โดยทัว่ ไป
แล้ววัคซีนทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนในประเทศไทยมีความปลอดภัยร่วมกับการดูแลใกล้ชดิ
จากแพทย์พยาบาลและระบบการติดตามผลจะท�ำให้เกิดความมัน่ ใจแก่ประชาชนได้
การเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนโควิด-19 ให้ปฏิบตั ติ วั ตามปรกติ ดูแลรักษาสุขภาพ
ทัง้ ร่างกายและจิตใจ พักผ่อนให้เพียงพอท�ำจิตใจให้ไม่เครียดหรือวิตกกังวล กินยา
ประจ�ำได้ตามปรกติ หากเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายควรเลือ่ นการฉีดไปก่อนไม่จำ� เป็น
ต้องงดชา กาแฟ แต่ควรงดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ส่วนการออกก�ำลังกายสามารถ
ท�ำได้ตามปรกติแต่ไม่ควรหักโหมเกินไปก่อนฉีดวัคซีนจะมีการประเมินอาการ
และประเมินความเสี่ยง จึงควรแจ้งเกี่ยวกับโรคประจ�ำตัว ประวัติการแพ้วัคซีน
หรือข้อมูลจ�ำเป็นอืน่ ๆ ทีแ่ พทย์ควรทราบ หลังได้รบั การฉัดวัคซีนจะต้องสังเกตอาการ
อย่างน้อย 30 นาที อาจมีอาการอ่อนเพลีย มีไข้ ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณทีฉ่ ดี
ปวดศีรษะ/กล้ามเนือ้ 1- 2 วัน สามารถรับประทานยาลดไข้ แก้ปวดได้ คือ พารา
เซตามอล ภายในขนาดที่ก�ำหนด
อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยจากการศึกษาวิจยั วัคซีนโควิด-19
แต่ละชนิด มักพบเป็นปฏิกริ ยิ าเฉพาะที่ เช่น อาการปวด บวม แดงบริเวณทีฉ่ ดี
วัคซีน ซึง่ ส่วนใหญ่มอี าการไม่รนุ แรงและสามารถหายได้เองโดยไม่ตอ้ งใช้ยา แต่
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ วัคซีนเหล่านีจ้ ะได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา
ว่ามีความปลอดภัยและให้ใช้ได้แล้วก็ตาม แต่การฉีดวัคซีนเหล่านีก้ ย็ งั สามารถท�ำให้
เกิดอาการแพ้รนุ แรงได้ในอัตราทีแ่ ตกต่างกัน จึงจ�ำเป็นต้องสังเกตอาการหลังการฉีด
อย่างน้อย 30 นาทีในสถานพยาบาลหรือสถานทีฉ่ ดี วัคซีนเสมอและเนือ่ งจากวัคซีน
โควิด-19 เป็นวัคซีนใหม่และยังไม่มขี อ้ มูลการติดตามผลในระยะยาว หากเกิดอาการ
ไม่พงึ ประสงค์หรือไม่มนั่ ใจว่าอาการดังกล่าวเกิดจากวัคซีนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
หากมีอาการไม่พงึ ประสงค์ทรี่ นุ แรงและเกิดขึน้ ในช่วง 4 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน แนะน�ำ
ให้ผรู้ บั วัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพิม่ เติมทันที
อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมด
แต่ปอ้ งกันความรุนแรงได้เกือบทัง้ หมด ผูท้ ฉี่ ดี วัคซีนแล้วอาจติดเชือ้ แบบไม่มอี าการ
หรือมีอาการน้อยมากได้ ดังนั้นหลังฉีดวัคซีนจึงยังจ�ำเป็นต้องรักษามาตรการใน
การป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลีย่ ง
การไปยังสถานทีแ่ ออัด และล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบูแ่ ละน�ำ้ สะอาด การเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล (Social distancing) จนกว่าจะมีความมัน่ ใจว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่
หรือเกือบทัง้ หมดได้รบั การฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนแล้วจะมีภมู คิ มุ้ กันโรคแล้ว

สวัสดีสมาชิกแพทยสมาคมทุกท่านครับ เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา
ภาคเครือข่ายก็ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ประเด็นที่ก�ำหนดโดย WHO
ที่ว่า Commit to Quit “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณท�ำได้” ในฐานะผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ก็ได้มีการสนับสนุน
ข้อมูลวิชาการและรวมทั้งการร่วมจัดกิจกรรมเสวนาในรูปแบบ ระบบการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ สถานีโทรทัศน์ช่องรามาชาแนล สร้างความรู้ความเข้าใจ
เชิญชวนคนไทย เลิกสูบบุหรี่ทุกชนิด ซึ่งจะลดซึ่งความเจ็บป่วยและอัตราการ
เสียชีวติ ซึง่ ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมาอัตราการเสียชีวติ จากการสูบบุหรีข่ องประเทศไทย
สูงถึง 216,593 ราย1
ยิ่งในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ก็มีงานวิจัยหลายฉบับกล่าวถึง ผล
จากการสูบบุหรี่ต่อโรคโควิด เช่น งานวิจัยใน Chinese Medical Journal
ระบุว่า ในผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงรวมถึงเสียชีวิตเป็นผู้สูบบุหรี่มากกว่าผู้ไม่สูบ
บุหรี่ถึง 14 เท่า โดยตัวเลข 14 เท่านี้มาจาก การแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่อาการดีขึ้น กับกลุ่มที่อาการทรุดลง (รวมถึงตาย) พบว่า ในผู้ป่วยกลุ่มที่
อาการทรุดลงและถึงแก่ความตาย มีสัดส่วน เป็นผู้สูบบุหรี่ ต่อ ผู้ไม่สูบบุหรี่ =
14 : 1 ดังนัน้ การสูบบุหรีเ่ ป็นความเสีย่ งสูงสุด ทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดปอดอักเสบ
รุนแรงรวมถึงการเสียชีวิต จาก โควิด-19
และในวารสาร European Respiratory พบว่า ปอดของคนสูบบุหรี่
ไวต่อการรับเชือ้ โควิด-19 เพราะในเซลล์ปอดมีตวั รับมากกว่าคนทัว่ ไปหลายเท่า
เนือ่ งจาก Receptor คือ ตัวรับ เรียกว่า ACE2 โดย Receptor ตัวนีป้ กติจะรับ
เอนไซม์ในร่างกาย แต่ปรากฏว่า ในคนที่สูบบุหรี่ ตัว ACE2 ใน Receptor
มันเพิ่มขึ้นในผิวเซลล์ของปอด เมื่อไวรัส โควิด-19 จู่โจมปอด เมื่อเซลล์ปอดมี
Receptor ตัวนี้มาก เชื้อไวรัสที่หายใจเข้ามาก็จะมีที่ที่จะเข้าสู่เซลล์ แล้วก็เข้าสู่
เนื้อปอดได้มากขึ้นตามไปด้วย
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ในฉบับนี้จะขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า
ปัญหายาสูบ ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญเรือ่ งหนึง่ ระดับโลก การควบคุมยาสูบ
จึงถือเป็นงานสาธารณสุข ซึ่ง งานสาธารณสุขแนวใหม่ (New public Health)
ในปัจจุบัน คือ ประเด็นเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) และ
ถ้ากล่าวถึง การส่งเสริมสุขภาพ ก็ต้องกล่าวถึง กฎบัตร Ottawa (Ottawa
Charter) โดยมีหลักการ ในเรือ่ งของ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthen
Community Action) ซึ่งการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในเรื่อง การควบคุมยาสูบ
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชน ยังเป็นการสนับสนุน
การขับเคลื่อนการท�ำงานควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่และเป็นการหนุนเสริมการ
ท�ำงานของ คณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2560 ด้วย
จึงขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนผู้ที่สูบบุหรี่ ให้เลิกสูบบุหรี่ทุกชนิด เพื่อสุขภาพที่
ดีของท่านและคนที่ท่านรัก
1อ้างอิง

https://www.thaihealth.or.th/Content/45070-สธ.เผยสถิติผู้เสียชีวิต
จากบุหรี่%20.html
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“ข่าวจากหัวหน้าบรรณาธิการ จพสท.”
ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ
โทร. 082-689-9666
สวัสดีครับสมาชิกของวารสาร จพสท. ขณะนี้ทางวารสาร จพสท. ได้รับ
บทความเพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารจากสมาชิกจ�ำนวนมากอย่างต่อเนือ่ ง ทางกอง
บรรณาธิ ก ารได้ พ ยายามจั ด การให้ ขั้ น ตอนในการด� ำ เนิ น การเป็ น ไปอย่ า ง
รวดเร็วเพื่อให้บทความที่ส่งมาได้รับการตีพิมพ์ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับ
การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงนี้พบว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลย ทางรัฐบาลจึงได้เร่งให้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันก็จะมีการน�ำเข้า
มาของวัคซีนจากประเทศจีนอีกชนิดหนึ่งคือ วัคซีนซิโนฟาร์ม ดังนั้นเรามารู้จัก
กับวัคซีนต้านโรคโควิด-19 สัญชาติจนี ทีม่ กี ารฉีดในประเทศไทย ซึง่ มีอยู่ 2 ชนิด
คือ ซิโนแวค และ ซิโนฟาร์ม ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรหรือเหมือนกันอย่างไร
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ชื่ออย่างเป็นทางการ: วัคซีน
โคโรนาแวค (CoronaVac) ประเทศผูผ้ ลิต : สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษทั
ผู้ผลิต : sinovac Biotech วิธีการผลิต : Inactivated Vaccine (ชนิด
เชื้อตาย) วิธีการฉีด : ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 2 สัปดาห์ วิธีการเก็บ
รักษา : 2-8 องศาฯ สถานการณ์รับรองขององค์การอนามัยโลก : รับรองแล้ว
ประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวค จากการรายงานเบื้องต้นวัคซีนของซิโนแวค
พบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแบบมีอาการทีต่ อ้ งพบแพทย์ ได้รอ้ ยละ
77.9 และป้องกันโรครุนแรงได้ทงั้ หมด แต่หากนับรวมถึงการป้องกันโรคแบบที่
มีอาการน้อยๆ โดยไม่ต้องพบแพทย์ด้วย พบว่าป้องกันได้ร้อยละ 50.4 วัคซีน
ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ชือ่ อย่างเป็นทางการ: วัคซีน BBIBP-CorV ประเทศ
ผู้ผลิต : สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทผู้ผลิต : sinopharm (Beijing
insitiute of Biological Products) และ sinopharm (Wuhan insitiute
of Biological Products) วิธีการผลิต : Inactivated Vaccine (ชนิด
เชื้อตาย) วิธีการฉีด : ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 3 สัปดาห์ วิธีการเก็บ
รักษา : 2-8 องศาฯ สถานะการรับรองขององค์การอนามัยโลก : รับรองแล้ว
ประสิทธิภาพของ วัคซีนซิโนฟาร์มพบว่ามีประสิทธิภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 79.4
วัคซีนกลุม่ นีจ้ ะมีราคาในการผลิต แพงกว่ากลุม่ อืน่ แต่ได้เริม่ มีการใช้ในหลาย
ประเทศแล้ว
วัคซีนทั้งสองชนิดเป็นเชื้อตายที่เหมือนกันซึ่งมีข้อดีข้อเสีย คือ ข้อดีของ
วัคซีนชนิดเชื้อตาย 1. มีความปลอดภัยสูง ใช้กับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้
2. เป็นเทคโนโลยีแบบเดิมที่เคยมีประสบการณ์การใช้กับวัคซีนอื่นๆ เช่น
วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ เป็นต้น เป็นเทคนิคที่เคยใช้มานานแล้ว ข้อเสียของ
วัคซีนชนิดเชือ้ ตาย 1. ต้องมีตน้ ทุนการผลิตสูงเนือ่ งจากต้องมีการเพาะเลีย้ งเชือ้
ในห้องปฏิบตั กิ ารระดับสูง 2. การผลิตท�ำได้ชา้ การพัฒนาวัคซีนเพือ่ สูส้ ายพันธุ์
ที่กลายพันธ์ท�ำได้ยากกว่าเทคนิคที่ผลิตวัคซีนจาก mRNA และชนิด vector
bourne
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Wave 3 หรือ 4 ของประเทศไทย ฤดูแห่งการตัง้ รับการกลายพันธุข์ องไวรัส
โควิด-19
เป็นที่วุ่นวายกันอย่างมากส�ำหรับการระบาดรอบที่ 3 ของเชื้อโควิด-19
กลับมาระลอกนี้ยาวนานและยืดเยื้อ ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ลดลง ทิศทางการ
จัดการของภาครัฐคล้ายจะมุ่งไปที่การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค ภาวะเศรษฐกิจ
ที่ถดถอยมาเกือบ 1-2 ปี ท�ำให้การ์ดของพี่น้องประชาชนที่ต้องท�ำมาหากิน
เลีย้ งปากเลีย้ งท้องตกลง เรียกว่าไปเสีย่ งเอาข้างหน้า เพราะจะอดตายจากเศรษฐกิจ
การ lock down แบบผลุบๆโผล่ๆ ไม่ได้เข้มเสียแต่ทีแรก สงครามจึงยืดเยื้อ
และกระจายไปทั่วประเทศ และหนักเอามากๆ ในกลุ่มกรุงเทพและปริมณฑล
และอีกหลายจังหวัด ทรัพยากรทางการแพทย์ทมี่ จี ำ� กัด การขยายโรงพยาบาลสนาม
การขยาย hospitel ออกไปแบบไม่มหี ลักการรับรองด้านค่าใช้จา่ ยและสนับสนุน
ที่ชัดเจนก็อาจท�ำให้หลายที่ถอดใจล้มเลิกที่จะเข้าร่วม การตรวจเชิงรุกที่จ�ำกัด
ทั้งในเรื่องน�้ำยา เทคโนโลยี ประกอบไปถึงจ�ำกัดในเรือ่ งมาตรการท�ำให้หลายๆ
โรงพยาบาลทีพ่ อจะตรวจกันได้เทรัฐบาลไม่ตรวจดังทีไ่ ด้แจ้งไว้ เพราะหากตรวจ
พบเชือ้ เท่ากับว่าต้องรับดูแลต่อผูป้ ว่ ยรายนัน้ ๆ ต่อไป ซึง่ หลายๆ ขาดทัง้ อุปกรณ์
สถานที่ ICU หอผู้ป่วยแยก และก�ำลังของบุคลากรยิ่งตอนนี้เมื่อสายพันธ์
เดลต้า (อินเดีย) ระบาดกระจายไปเกือบร้อยละ 50 ซึง่ สายพันธุน์ กี้ ระจายได้ไว
กว่าสายพันธูอ์ งั กฤษถึง 1.4 เท่า รวมถึงตอนนีย้ อดติดเชือ้ ต่อวันราว 5000+ ราย
ซึ่งนักระบาดวิทยาเชื่อว่าหากตรวจได้ครอบคลุมจ�ำนวนการติดเชื้อจริงอาจ
ประมาณ 3 เท่าของยอดติดเชื้อที่เห็น หรือราว 15,000 ราย ต่อวันหากสามารถ
ตรวจเคส PUI หรือทีส่ งสัยได้ทกุ เคส ล่าสุดมีขา่ วเล็ดลอดว่ามีสายพันธุ์ Epsilon
(B.1.427/B1.429) พบครั้งแรกที่ califfornia , USA ที่จะดื้อต่อวัคซีนชนิด
mRNA จึงขอเป็นแรงใจและส่งความปารถนาให้กบั น้องๆ เพือ่ นๆ พีแ่ ละแพทย์
ที่เป็นสมาชิกทุกท่าน ผ่านพ้นวิกฤติเหล่านี้โดยไม่เจ็บป่วยหรือติดเชื้อกัน
ทุกคน
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