ISSUE7-8

JULY-AUGUST

2022

Newsletter
แพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยฯ

The Medical Association of Thailand

“นายกฯ แถลง”
นพ.สุุขุุม กาญจนพิิมาย

e-mail: sukumkan@yahoo.com

ในช่่วงนี้้�ประเทศไทยยัังมีีปััญหาด้้านโรคติิดต่่อที่่�ทำำ�ให้้แพทย์์ต้้อง
ทำำ�งานหนััก นอกจากโควิิด–19 ที่่�ระบาดมาตั้้�งแต่่ต้้นปีี พ.ศ.2563 ขณะนี้้�
ยัังมีีโรคติิดต่่อใหม่่ที่่�เข้้าประเทศไทยคืือ โรคฝีีดาษวานรหรืือฝีีดาษลิิง
(Monkey pox) ขณะนี้้�ในประเทศไทยมีีผู้้�ป่่วยยืืนยัันมา 4 ราย และมีี
แนวโน้้มที่่�จะพบผู้้�ป่่วยรายใหม่่ได้้ประปราย โดยเฉพาะกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยว
จากต่่างประเทศ และผู้้�ที่่�คลุุกคลีีใกล้้ชิิดกัับคนต่่างประเทศ แนวโน้้ม
สถานการณ์์ผู้้�ป่ว่ ยฝีีดาษวานรนี้้�ทั่่ว� โลกพบว่่ามีีผู้้�ป่ว่ ยรายใหม่่ในระดัับคงตััว
คืือเฉลี่่ย� ประมาณ 900 รายต่่อวััน และพบมากในประเทศอเมริิกาและยุุโรป
และมีีผู้้�ป่่วยประปรายในประเทศแถบแอฟริิกา พบว่่าผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่เป็็น
เพศชายและอยู่่�ในกลุ่่�มชายรัักชายในช่่วงอายุุ 30 – 50 ปีี ในการประเมิิน
ความความเสี่่�ยงของโรคนี้้� องค์์การอนามััยโลกได้้ให้้ความเสี่่�ยงต่่อการ
ติิดเชื้้อ� ฝีีดาษวานรทั่่ว� โลกอยู่่�ในระดัับปานกลาง เมื่่�อพิิจารณารายทวีีปพบว่่า
ทวีีปยุุโรปอยู่่�ในระดัับสููง, ทวีีปแปซิิฟิิกตะวัันตกอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� และทวีีป
แอฟริิกาอเมริิกาเมดิิเตอร์์เรเนีียนตะวัันออกและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
อยู่่�ในระดัับปานกลาง
นอกจากประวััติิสััมผััสกัับชาวต่่างชาติิแล้้ว โรคนี้้�มีีระยะฟัักตััวตั้้�งแต่่
วัันที่่�สััมผััสถึึงวัันเริ่่�มป่่วยอยู่่� 5 -21 วััน อาการเริ่่�มต้้นของฝีีดาษวานรจะ
เริ่่ม� ด้้วยมีีไข้้ ปวดศีีรษะ ปวดตามร่่างกาย อ่่อนเพลีีย ต่่อมน้ำำ��เหลืืองโต 1-5
วััน ต่่อมามีีอาการแสดงตามผิิวหนัังเป็็นตุ่่�ม เริ่่�มจากจุุดแดง เป็็นตุ่่�มน้ำำ�� ตุ่่�ม
หนอง และแห้้งแตกออก มัักพบบริิเวณหน้้า แขน ขา มากกว่่าลำำ�ตััว ใช้้
เวลา 2 - 4 สััปดาห์์ ตุ่่�มที่่�ผิิวหนัังถึึงจะแห้้งหมด
การติิดต่่อมีี 2 แบบคืือ จากสััตว์์สู่่�มนุุษย์์โดยสััมผััสกัับสารคััดหลั่่�ง
หรืือแผลของสััตว์ป่์ ว่ ย หรืือกิินสััตว์ที่่์ ป� รุุงไม่่สุกุ และการติิดต่่อจากคนสู่่�คน
โดยสััมผััสสารคััดหลั่่�งทางเดิินหายใจของผู้้�ป่่วยหรืือสััมผััสสิ่่�งปนเปื้้�อนสาร
คััดหลั่่�ง หรืือแผลผู้้�ป่่วยและยัังมีีสมมุุติิฐานว่่าอาจติิดต่่อโดยเพศสััมพัันธ์์
ช่่วงนี้้� เพื่่�อนแพทย์์ทั้้�งหลาย คงต้้องมีีความระมััดระวัังตััว ในการรัักษาผู้้�
ป่่วย รัักษาร่่างกายให้้แข็็งแรง และเมื่่�อมีีความสงสััยในอาการผู้้�ป่่วย คงต้้อง
ยึึดตามมาตรฐานที่่�กระทรวงสาธารณสุุขให้้แนวทางครัับ
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เจ้้าของ : แพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ที่่�อยู่่� : ชั้้�น 4 อาคารเฉลิิมพระบารมีี ๕๐ ปีี เลขที่่� 2 ซอยศููนย์์วิิจััย ถนนเพชรบุุรีีตััดใหม่่ กรุุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2314-4333, 0-2318-8170 โทรสาร. 0-2314-6305
ที่่ป� รึึกษา : ศ.เกีียรติิคุณ
ุ พญ.สมศรีีี เผ่่าสวััสดิ์์�, นพ.เอื้้อ� ชาติิ กาญจนพิิทักั ษ์์, พล.ต.ต.นพ.ชุุมศัักดิ์์� พฤกษาพงษ์์
กองบรรณาธิิการ : รศ.ดร.นพ.ศัักดา อาจองค์์ วััลลิิภากร, ศ.ดร.นพ.ประกิิตพัันธุ์์� ทมทิิตชงค์์, คุุณศุุภธิิดา
เพ็็งแจ้้ง, คุุณเกษร สุุวชััย, คุุณงามเนตร ศิิรเลิิศมุุกุุล, คุุณเอกชาคริิต บุุญเพ็็ญ
สนใจติิดต่่อรัับได้้ที่่�แพทยสมาคมฯ
หมายเหตุุ :ขอขอบคุุณวารสาร Medical Times ที่่�ช่่วยแจกจ่่ายจดหมายข่่าวให้้กัับแพทย์์ทั่่�วประเทศโดย
ไม่่คิิดมููลค่่า

“สารจากเลขาธิิการฯ”
ศ.นพ.กีีรติิ เจริิญชลวานิิช
โทร.081-8188568
Email : keesi93@gmail.com

เรีียน สมาชิิกแพทยสมาคมฯ ทุุกท่่าน
ในช่่วงเดืือนกรกฎาคม ที่่�ผ่า่ นมาสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคฝีีดาษ
วานร หรืือฝีีดาษลิิง ประเทศไทยพบผู้้�ป่่วยยืืนยัันเป็็นรายที่่� 5 ทางกระทรวง
สาธารณสุุขจึึงได้้ออกประกาศราชกิิจจานุุเบกษาให้้โรคฝีีดาษลิิงเป็็นโรค
ติิดต่่อที่่�ต้อ้ งเฝ้้าระวััง ดัังนั้้�นขอให้้พวกเราช่่วยกัันระมััดระวัังและตรวจสอบ
เมื่่�อพบผู้้�ป่่วยที่่�มีคี วามเสี่่ย� ง พร้้อมทั้้�งควรให้้ความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถูกู ต้้อง
กัับประชาชน แนะนำำ�มาตรการในการป้้องกััน เช่่น หลีีกเลี่่ย� งการสััมผััส
หลีีกเลี่่ย� งการมีีเพศสััมพัันธ์์หรืือการมีีคู่่�นอนหลายคนที่่ไ� ม่่ใช่่คู่่�ของตนเอง
เป็็นต้้น
เรื่่อ� งที่่� 2 ที่่�เกิิดขึ้้น� ในช่่วงนี้้� คืือ รััฐบาลได้้เห็็นชอบยกเลิิกเขตติิดโรค
ติิดต่่ออัันตราย Covid -19 นอกราชอาณาจัักรมีีการผ่่อนคลายมาตรการ
เดิินทางเข้้าประเทศในหลาย ๆ ประเทศ เช่่น ประเทศอัังกฤษ ประเทศ
อิิตาลีี เป็็นต้้น
เรื่่อ� งที่่� 3 แพทยสภา และแพทยสมาคมฯ ได้้ออกประกาศการเฝ้้า
ระวัังการใช้้ กััญชา โดยมุ่่�งเป้้าหมายเฉพาะ ใช้้ในการแพทย์์ ซึ่่ง� แพทยสภา
ได้้ร่่างกำำ�หนดเกณฑ์์การใช้้กััญชา เพื่่�อเสนอวุุฒิิสภาร่่วมพิิจารณา เพื่่�อ
การนำำ�กัญ
ั ชา ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ที่่ถู� กู ต้้อง และปลอดภััยต่่อประชาชนคน
ไทย
เรื่่อ� งที่่� 4 คณะแพทยศาสตร์์พยาบาล ได้้ประกาศกำำ�หนดเวลาการ
ทำำ�งานของแพทย์์ประจำำ�บ้า้ น รายละเอีียด ดัังนี้้� กำำ�หนดชั่่ว� โมงการทำำ�งาน
ของแพทย์์ นัักศึึกษาแพทย์์ นอกเวลาราชการ ไม่่ควรเกิิน 40 ชั่่ว� โมง/
สััปดาห์์ ระยะเวลาการทำำ�งานเวรอุุบัติั เิ หตุุและฉุุกเฉิิน ไม่่ควรเกิิน 16 ชั่่ว� โมง
ติิดต่่อกััน และในกรณีีที่่มี� คี วามจำำ�เป็็นต้้องปฏิิบัติั งิ านต่่อเนื่่�อง 24 ชั่่ว� โมง
แพทย์์ต้้องได้้รัับการพัักผ่่อนอย่่างน้้อย 4 ชั่่�วโมงขึ้้�นไป ขึ้้�นอยู่่�กัับ
สถานการณ์์บริิบทในการทำำ�งาน ซึ่่ง� เป็็นประกาศสำำ�หรับั การดููแลนัักศึึกษา
แพทย์์เพื่่�อป้้องกัันการทำำ�งานที่่�มากเกิินไปในระหว่่างการศึึกษา ที่่�ส่่งผล
กระทบต่่อระยะเวลาในการพัักผ่่อนของตน
	สุุดท้้ายนี้้� ขอขอบคุุณ ศ.นพ.อภิิชาติิ จิิตต์เ์ จริิญ บรรณาธิิการวารสาร
จดหมายเหตุุทางแพทย์์ฯ (จพสท.) ซึ่่ง� เป็็นผู้้�นำำ�ในการยกระดัับ Impact
Factor โดยเฉพาะ Thai Citation Index โดยมุ่่�งเป้้าเป็็นระดัับ
InternationalImpact Factor
ขอให้้สมาชิิกทุุกท่่านปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ในการเป็็นแพทย์์อย่่างภาคภููมิิ หาก
มีีความต้้องการให้้ทางแพทยสมาคมฯ ช่่วยเหลืือประการใด ติิดต่่อโดยตรง
ได้้ที่่� 02-318-8170 ในนามของแพทยสมาคมฯ ยิินดีีที่่�จะช่่วยเหลืือ
สนัับสนุุน และก้้าวไปพร้้อมกัับทุุกๆ ท่่านครัับ
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“ประธานโครงการสมาชิิกสััมพัันธ์์
และประธานฝ่่ายพิิจารณาทุุนต่่างๆ”

ศ.พญ.สมศรีี เผ่่าสวััสดิ์์�
โทร. 081-821-4593

	ทุุนและรางวััลต่่าง ๆ ของแพทยสมาคมฯ ยัังคงมีีมอบให้้สมาชิิกผู้้�
มีีผลงานดีีเด่่นเช่่นทุุกปีี ทั้้�งรางวััล “สมเด็็จพระวัันรััตของแพทยสมาคมฯ”
และ “รางวััลแพทย์์ดีีเด่่นของแพทยสมาคมฯ” พร้้อมทั้้�ง “ทุุนทาเคดา”
ซึ่่�งเป็็นทุุนไปดููงานที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�น และ “ทุุนวิิจััยนายแพทย์์ปราเสริิฐ
ปราสาททองโอสถ” ผู้้�ใดสนใจติิ ด ต่่ อ ได้้ ที่่� สำำ�นัั ก งานแพทยสมาคมฯ
ภายในวัันที่่� 30 กัันยายน 2565
	สำำ�หรัับปีี 2565 ได้้กำำ�หนด Post Congress Tour ณ ประเทศ
โปรตุุเกส – สเปน ได้้แก่่ กรุุงมาดริิด เมืืองหลวงที่่�ทัันสมััยที่่�สุุดของสเปน
- เมืืองโทเลโด เมืืองหลวงเก่่าที่่�มีีประวััติิศาสตร์์มายาวนาน - โปรตุุเกส
ต้้นตำำ�รัับดิินแดนแห่่งฝอยทองและทาร์์ตไข่่ เที่่�ยวครบเมืืองสำำ�คััญ - เที่่�ยว
ชม 7 สิ่่�งมหััศจรรย์์ของประเทศโปรตุุเกส (Seven Wonders of
Portugal) ระหว่่างวัันอาทิิตย์์ที่่� 23 - วัันอาทิิตย์์ที่่� 30 ตุุลาคม พ.ศ.2565
	ถ้้าสมาชิิกแพทยสมาคมฯท่่านใดสนใจติิดต่่อได้้ที่่�สำำ�นัักงานแพทย
สมาคมฯ ชั้้�น 4 อาคารเฉลิิมพระบารมีี ๕๐ ปีี ซอยศููนย์์วิิจััย ถนนเพชรบุุรีี
ตััดใหม่่ กรุุงเทพฯ 10310 โทร.02-3144333 หรืือ 02-3188170, E-mail
Address: mat.thailand2464@gmail.com

“เครืือข่่ายวิิชาชีีพแพทย์์ฯ
ในการควบคุุมการบริิโภคยาสููบ”
	วัันที่่� 20 กรกฎาคมเครืือข่่ายวิิชาชีีพสุุขภาพฯ จััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
“พััฒนาเครืือข่่ายเพื่่�อรองรัับระบบบริิการเลิิกยาสููบอย่่างเข้้มแข็็ง” ณ จัังหวััด
นครสวรรค์์ มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม จำำ�นวน 60 คน
	วัันที่่� 2 สิิงหาคมจััดการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร “พััฒนาเครืือข่่ายเพื่่�อรองรัับ
ระบบบริิการเลิิกยาสููบอย่่างเข้้มแข็็ง” ณ จัังหวััดนครพนม มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
จำำ�นวน 40 คน
	วัันที่่� 5 สิิงหาคมจััดการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร “พััฒนาเครืือข่่ายเพื่่�อรองรัับ
ระบบบริิการเลิิกยาสููบอย่่างเข้้มแข็็ง” ณ จัังหวััดตราด มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม จำำ�นวน
44 คน
โครงการพััฒนาสถาบัันอุุดมศึึกษาปลอดบุุหรี่่� ปลอดปััจจััยเสี่่ย� งต่่อสุุขภาวะ
จััดกิิจกรรม ดัังนี้้�
1. เข้้าร่่วมพิิธีีแถลงข่่าวการลงนามบัันทึึกข้้อตกลงว่่าด้้วยความร่่วมมืือใน
การขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานสถานศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาปลอดบุุหรี่่� เมื่่�อวัันที่่� 5
กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้้องแถลงข่่าว ชั้้�น 1 อาคาร
พระจอมเกล้้า สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
นวััตกรรม(อว.) โดย ศ.พญ.สมศรีี เผ่่าสวััสดิ์์� นพ.วัันชาติิ ศุุภจััตุุรััส ศ.นพ.
สมเกีียรติิ วััฒนศิิริิชััยกุุล ศ.นพ.รณชััย คงสกนธ์์ และพญ.อััมพร กรอบทอง
เข้้าร่่วมงานดัังกล่่าว
2. จััดการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารโครงการพััฒนาสถาบัันอุุดมศึึกษาปลอดบุุหรี่่�
ปลอดปััจจััยเสี่่�ยงต่่อสุุขภาวะ ด้้านการพััฒนาศัักยภาพของคณาจารย์์ บุุคลากร
ในสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อการมีีส่ว่ นร่่วมพััฒนาสถาบัันอุุดมศึึกษาสู่่�การเป็็นสถาบััน
อุุดมศึึกษาปลอดบุุหรี่่�และปลอดปััจจััยเสี่่�ยง เครืือข่่ายภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
เมื่่�อวัันที่่� 18-19 สิิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเจริิญธานีี จ.ขอนแก่่น
3. จััดการอบรมเปลี่่�ยนก่่อนป่่วย สถาบัันอุุดมศึึกษาปลอดบุุหรี่่� สำำ�หรัับ
บุุคลากรและอาจารย์์ เมื่่�อวัันที่่� 25 สิิงหาคม 2565 ณ ห้้องสััมมนา 4-6 ชั้้�น P3
อาคารเฉลิิมพระบารมีี ๕๐ ปีี แพทยสมาคมแห่่งประเทศไทยฯ

“อดีีตนายก”
		

ศ.นพ.อมร ลีีลารััศมีี
โทร. 081-8304283
Email : amorn.lee@mahidol.ac.th

ได้้เคยให้้ข่่าวไว้้แล้้วว่่า ประเทศไทยเปิิดการท่่องเที่่�ยวและเราไม่่ห้้ามใคร
เข้้ า มาในประเทศไทยไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ชาวต่่ า งชาติิ ก ลุ่่�มใดๆ หรืือแม้้ แ ต่่ ก ลุ่่�ม
LGBTQ เพราะเราให้้สิิทธิิเท่่าเทีียมกัันหมดเหมืือนกัับคนไทยทั่่�วไปตามปกติิ
แต่่สำำ�หรัับโรคฝีีดาษลิิงที่่�เกิิดอยู่่�ในยุุโรปและอเมริิกาเป็็นส่่วนใหญ่่ นัักท่่อง
เที่่�ยวที่่�เป็็นชาวต่่างประเทศและป่่วยเป็็นโรคฝีีดาษลิิงอาจจะรู้้�ตััวหรืือไม่่รู้้�ตััวว่่า
ติิดเชื้้�อชนิิดนี้้�อยู่่� ก็็ยัังสามารถเข้้ามาเที่่�ยวในประเทศไทยได้้ แต่่ผมเคยบอกไว้้
แล้้วว่่าไม่่มีีทางที่่�โรคฝีีดาษลิิงจะเข้้ามาในคนไทยได้้ถ้้าคนไทยกลุ่่�ม LGBTQ
ไม่่มีีเพศสััมพัันธ์์กัับชายนัักท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มเดีียวกัันจากต่่างประเทศ เรายอมรัับ
ว่่ากลุ่่�มผู้้�สนัับสนุุน LGBTQ ได้้ชนะความท้้าทายในการเรีียกร้้องสิิทธิิมนุุษย
ชนในกลุ่่�มคน LGBTQ และผลัักดัันให้้ออกกฎหมายที่่�ไม่่แบ่่งแยกเพศอีีกต่่อ
ไปและกลายเป็็นว่่าเรื่่�องเพศสััมพัันธ์์ก็็ “เสรีีมาก” ในชายกลุ่่�มนี้้�คนไทยทั่่�วไป
โดยเฉพาะวิิชาชีีพแพทย์์จะทำำ�ผิิดจริิยธรรมได้้ง่่ายถ้้ามีีเพศสััมพัันธ์์เสรีีกัับหญิิง
อื่่�นที่่�มิิใช่่ภริิยาของตน
	สำำ�หรัับการป้้องกัันโรคฝีีดาษลิิง คนไทยโดยเฉพาะในกลุ่่�ม LGBTQ ก็็
ต้้องระวัังการมีีเพศสััมพัันธ์์กัับชาวต่่างชาติิโดยเฉพาะคนไทยเพศชายกัับชาย
ต่่างชาติิ ผมถึึงกัับเสนอให้้คิิดเองว่่า ท่่านจะพานัักท่่องเที่่�ยวเฮฮาพาเที่่�ยวคุุย
กััน ร้้องเพลงอะไรก็็ได้้ แต่่ขอให้้งดการมีีเพศสััมพัันธ์์กัับชายต่่างชาติิชั่่�วคราว
สััก ๓ เดืือน จนกว่่าโรคนี้้�จะสงบในยุุโรปและอเมริิกา เพราะวิิธีีการติิดต่่อที่่�
เสี่่�ยงสููงที่่�สุุดคืือการมีีเพศสััมพัันธ์์ระหว่่างชายกัับชายซึ่่�งเป็็นการสััมผััสอย่่างใกล้้
ชิิดมากที่่�สุุด ผมฟัังข่่าวทีีไรก็็เห็็นแหล่่งข่่าวทั่่�วไปไม่่ยอมบอกตรงๆ ว่่า ติิดได้้
ยัังไง ผมเลยบอกตรง ๆ ไปว่่า เพศสััมพัันธ์์นี้้�แหละที่่�ทำำ�ให้้ไปติิดเชื้้�อฝีีดาษลิิง
มาจากชายต่่างชาติิ การสััมผััสแบบอื่่�น ๆ ไม่่ถืือว่่าสััมผััสอย่่างใกล้้ชิิดและไม่่
ติิดเชื้้�อง่่าย ๆ ข่่าวต่่าง ๆ ก็็ชอบบอกว่่า ติิดได้้โดยมีีการสััมผััสอย่่างใกล้้ชิิด
แต่่ ไ ม่่ ย อมบอกตามผมว่่ า เพศสัั ม พัั น ธ์์ นี่่� แ หละทำำ� ให้้ ติิ ด เชื้้� อ และเป็็ น วิิ ธีีที่่� เ รา
หมายถึึงการสััมผััสอย่่างใกล้้ชิิดกัันอยู่่� คนไทยจะได้้ระวัังตััวได้้อย่่างถููกวิิธีี
และแล้้ว..จนได้้... โรงพยาบาลแห่่งหนึ่่�งในเขตดุุสิิต แจ้้งเมื่่�อวัันที่่� ๒๗
กรกฎาคมนี้้�เองว่่า พบผู้้�ป่่วยชาย อายุุ ๔๗ ปีีป่่วยเป็็นโรคฝีีดาษลิิงและมีีประวััติิ
มีีเพศสััมพัันธ์์กัับชายต่่างชาติิ ไม่่ทราบสััญชาติิ ตนเองเริ่่�มมีีอาการปวดเมื่่�อย
ตามตััวเมื่่�อ ๗ วัันก่่อนและมีีตุ่่�มหนองที่่�อวััยวะเพศ ได้้แยกตััวจากคนในบ้้าน
ซึ่่�งมีีผู้้�สััมผััสร่่วม ๑๐ ราย ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการกัักตััวและสัังเกตอาการรวม
๒๑ วััน
เราก็็บอกแล้้วว่่า ติิดได้้โดยวิิธีีนี้้�ก็็ยัังไปติิดมาจนได้้ ผมได้้แต่่หวัังว่่า จะ
ไม่่มีีคนไทยรายที่่� ๒ และที่่� ๓ ที่่�ติิดเชื้้�อมาอีีก ที่่�เราเป็็นห่่วงมากคืือ เขาจะไป
ทำำ�ให้้เชื้้�อไวรััส “ฝีีดาษลิิง” ติิดเข้้าไปในสััตว์์โดยเฉพาะสััตว์์ตระกููลลิิงและสััตว์์
ฟัันแทะ เช่่น กระรอก หนููป่่า เป็็นต้้น หากสััตว์์แทะเหล่่านี้้�ติิดเชื้้�อจากคนไทย
หรืือคนต่่างชาติิ แล้้ววิ่่�งหายไปในป่่าหรืือหลบในสวนตามบ้้าน โรคฝีีดาษลิิงก็็
จะกลายเป็็นโรคประจำำ�ถิ่่�นในเมืืองไทยเพราะโรคนี้้�สามารถติิดต่่อสู่่�คนได้้จาก
การสััมผััสโดยตรงกัับเลืือด สารคััดหลั่่�ง หรืือตุ่่�มหนองของสััตว์์ที่่�ติิดเชื้้�อ หรืือ
จากการถููกสััตว์์ที่่�มีีเชื้้�อกััดข่่วนคราวนี้้� คนไทยทั่่�วไปจะเดืือดร้้อนกัันไปใหญ่่
อย่่าได้้ประมาทนะครัับ ฝากบอกกัันต่่อ ๆ ไปด้้วย ผมว่่าที่่�องค์์การ
อนามััยโลกประกาศให้้เป็็นโรคฝีีดาษลิิงเป็็นเป็็นเหตุุฉุุกเฉิินด้้านสาธารณสุุข
โลกก็็ด้้วยเหตุุผล ๒ ประการ (แม้้จะไม่่เป็็นมติิเอกฉัันท์์) ประการแรก คืือ
โรคยัังมีีการระบาดเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อย ๆ โดยเฉพาะในทวีีปยุุโรป/อเมริิกาแม้้จะไม่่
รวดเร็็วเหมืือนโรคโควิิด-๑๙ ประการที่่�สอง เริ่่�มพบว่่ามีีเด็็กนอกทวีีปแอฟริิกา
อย่่างน้้อย ๒ รายติิดเชื้้�อฝีีดาษด้้วย และเริ่่�มมีีหญิิงในอเมริิกาติิดเชื้้�อเพิ่่�มขึ้้�น
ด้้วย หากมีีทั้้�งเด็็กเล็็กและหญิิงในอเมริิกาและยุุโรปติิดเชื้้�อฝีีดาษลิิงเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�องด้้วย เห็็นทีีอีีกไม่่นาน ประเทศไทยจะไม่่รอดจากการมีีโรคฝีีดาษ
ลิิงเป็็นโรคประจำำ�ถิ่่�นอีีก ๑ โรคเป็็นแน่่แท้้….!!!!
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“ข่่าวจากหััวหน้้าบรรณาธิิการ จพสท.”
ศ.นพ.อภิิชาติิ จิิตต์์เจริิญ
โทร. 082-689-9666
สวััสดีีครัับท่่านสมาชิิกของวารสาร จพสท. ได้้มีีโอกาสทัักทายกัันอีีกครั้้�ง
หนึ่่�งครัับ จากรายงานเกี่่�ยวกัับการติิดเชื้้�อโควิิด 19 นี้้�จะพบว่่าการติิดเชื้้�อของ
เชื้้�อโควิิด-19 ได้้ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องครัับ นั่่�นเป็็นผลจากการที่่�ทางสาธารณสุุข
ได้้ ใ ห้้ บ ริิ ก ารการฉีี ด วัั ค ซีี น ป้้ อ งกัั น อย่่ า งทั่่� วถึึ ง รวมทั้้� ง ให้้ ก ารฉีี ด วัั ด ซีี น เข็็ ม
กระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ประชาชนมีีภููมิิคุ้้�มกัันมากขึ้้�นเพื่่�อการ
ป้้องกัันการแพร่่กระจายของเชื้้�อโควิิด-19 ได้้ แต่่ถ้้าดููจากตััวเลขที่่�รายงานเกี่่�ยว
กัับผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 จากการตรวจด้้วยชุุดตรวจ ATK แล้้วจะพบว่่าจำำ�นวน
ผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด 19 นั้้�นยัังไม่่ลดลงมาจริิงๆเลย เพราะถ้้าคิิดจำำ�นวนเฉลี่่�ยของผู้้�
ติิดเชื้้�อจากการตรวจด้้วยชุุดตรวจ ATK จะพบว่่ามีีจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อประมาณ
30,000 รายต่่อวััน ซึ่่�งถืือว่่ายัังมีีจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�สููงอยู่่� ดัังนั้้�นจึึงไม่่ควร
ประมาทนะครัับ คงต้้องใช้้หลััก social distance ไว้้ตลอดครัับ ขณะ
เดีียวกัันการระบาดของฝีีดาษวานรก็็มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นเช่่นกััน ในประเทศไทย
พบผู้้�ป่่วยรายที่่� 5 แล้้ว ครัับ คงต้้องมีีการเฝ้้าระวัังอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไปครัับ
ได้้มีีรายงานของวารสาร Journal of Infection เพิ่่�งรายงานออกมาว่่า
พบผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเชื้้�อไวรััส 3 ชนิิดพร้้อมกัันที่่�ประเทศสเปน ครัับ คืือมีีการติิด
เชื้้�อฝีีดาษวานร เชื้้�อโควิิด-19 และเชื้้�อ HIV ในผู้้�ป่่วยคนเดีียวกัันจากชายที่่�รััก
ร่่วมเพศเดีียวกััน ครัับ ซึ่่�งเป็็นรายงานของผู้้�ป่่วยรายแรกในโลกที่่�ติิดเชื้้�อไวรััส
ทั้้�ง 3 ชนิิดพร้้อมๆกัันครัับ
	สำำ�หรัับวารสาร จพสท. นี้้�ปััจจุุบัันเราได้้เข้้าร่่วมโครงการพััฒนาจำำ�นวน
และคุุณภาพกัับ TCI อยู่่� โดยใช้้ระบบ EM ของทางบริิษััท Elsevier ใน
การรัับส่่งบทความที่่�จะมาลงตีีพิิมพ์์ในวารสาร จพสท. ซึ่่�งสััญญาที่่�จะใช้้ระบบ
นี้้�จะสิ้้�นสุุดลงในเดืือนธัันวาคม 2565 นี้้� โดยทาง TCI เองได้้พััฒนาระบบ EM
ของ TCI ขึ้้�นมาเอง ซึ่่�งจะคล้้ายกัับระบบ EM ของทางบริิษััท Elsevier เลย
ซึ่่�งจะเปิิดระบบให้้บริิการหลัังจากเดืือนธัันวาคม 2565 เป็็นต้้นไป ซึ่่�งทางวารสาร
จพสท. คิิดว่่าจะใช้้ระบบ EM ของทาง TCI ต่่อเนื่่�องไปเลยเพื่่�อความต่่อ
เนื่่�องและความสะดวกของสมาชิิกที่่�จะส่่งผลงานมาตีีพิิมพ์์กัับวารสาร จพสท.
ต่่อไปด้้วย
และหวัังว่่าวารสาร จพสท. ของเราจะได้้รัับความไว้้วางใจจากสมาชิิก
เพื่่�อนแพทย์์เพื่่�อเป็็นสื่่�อกลางในการเผยแพร่่ผลงานทางวิิชาการของท่่านตลอด
ไปครัับ

ผู้รั้้�้ ง� ตำแหน่่งนายกแพทยสมาคมฯ
ศ.ดร.นพ.ประกิิตพัันธุ์์� ทมทิิตชงค์์
Email : ptomtitchong@gmail.com
สวััสดีีครัับท่่านสมาชิิกแพทยสมาคมฯที่่�รักั ทุุกท่่าน ขอต้้อนรัับสู่่�สารจากแพทยสมา
คมฯฉบัับ เดืือนกรกฎาคม-สิิงหาคม 2565ครัับฉบัับนี้้�ขอชวนท่่านสมาชิิกมาคุุย
เรื่่�อง One Health ต่่อครัับ
	ข่่าวด้้าน One Health ที่่�สำำ�คัญ
ั มากๆในระยะนี้้�คืือ ธนาคารโลกได้้ประกาศ
การจััดสรรทุุนที่่�เรีียกว่่า Financial Intermediary Fund (FIF) โดยเฉพาะ
ให้้กัับกรณีี Pandemic prevention, Preparedness and Response
หรืือย่่อว่่า PPR เมื่่�อปลายเดืือนมิิถุุนายนที่่�ผ่่านมาครัับ
เป้้าหมายของทุุนนี้้�คืือ เพื่่�อพยายามที่่�จะอุุดช่่องโหว่่หรืือรอยรั่่ว� ในการรัับมืือ
กัับโรคระบาดวงกว้้างในอนาคตหรืือPandemic PPR โดยเฉพาะครัับ ซึ่่�งจะ
เน้้นการสนัับสนุุนชาติิต่่างๆ ในด้้าน disease surveillance, laboratory
system, health workforce, emergency communication and
management รวมทั้้�ง community engagement ผ่่านบทเรีียนที่่�สำำ�คััญ
ที่่�เราได้้รัับมาอย่่างมากมายในกรณีีโควิิด-19 โดยหวัังให้้เกิิด impact ในการ
ป้้องกััน major outbreaks ของโรคจากสััตว์์สู่่�คนได้้ดีีกว่่าที่่�ผ่่านมาครัับ
	ตราบใดที่่�มนุุษย์ยั์ งั ขาดความตระหนัักรู้้�เรื่่อ� งความเชื่่อ� มโยงระหว่่างสุุขภาพ
คน สััตว์แ์ ละสิ่่ง� แวดล้้อม ที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดวิิกฤติิต่า่ งๆที่่�เกี่่ย� วเนื่่�องกัันทั้้�งหมด ยัังความ
สููญเสีียทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ climate
change โรคระบาด ความมั่่�นคงทางอาหารต่่อเนื่่�องไปจนถึึงเรื่่�อง food
crisis ภาวะเศรษฐกิิจตกต่ำำ��/ เงิินเฟ้้อ และภััยสงคราม ที่่�ล้้วนเกี่่�ยวเนื่่�องและ
ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรงด้้านความเป็็นอยู่่�ของมนุุษย์์ เราก็็ยังั คงต้้องเดิินหน้้ามุ่่�ง
เน้้นการให้้ข้้อมููลด้้าน One Health แก่่มวลมนุุษยชาติิให้้มองเห็็นภาพรวมกััน
ต่่อไปครัับ
	ดัังนั้้�นความพยายามของธนาคารโลกที่่�ได้้ให้้การสนัับสนุุนทุุน FIF กรณีี
PPR จึึงเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีมากที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า ทุุกท่่านควรต้้องหัันมาตระหนััก
และร่่วมมืือกัันในการทำำ�ให้้เกิิด Multi-sectoral One Health approach
เพื่่�อลด public health risk ให้้ได้้ในภายภาคหน้้า โดยให้้ทำำ�ในส่่วนที่่�ตนเอง
ทำำ�ได้้ (ดัังเช่่นที่่�ธนาคารโลกกำำ�ลัังทำำ�อยู่่�) เพื่่�ออนาคตที่่�ดีีและยั่่�งยืืนของคนรุ่่�นถััด
ไปครัับ

“คุุยกัับหมอชุุมศัักดิ์์�”
พล.ต.ต.นพ.ชุุมศัักดิ์์� พฤกษาพงษ์์
โทร. 085-188-8173

ครั้้�งแรกของเมืืองไทย...ความมหััศจรรย์์จะบัังเกิิด
สมาคมศััลยแพทย์์ทั่่�วไปแห่่งประเทศไทยใน
พระบรมราชููปถััมภ์์ และราชวิิทยาลััยศััลยแพทย์์
แห่่ ง ประเทศไทย เดิิ น หน้้ า เต็็ ม ที่่� ใ นการสร้้ า ง
พระพุุทธนิิโรคาพาธศาสดา (หลวงพ่่อหมอ) และ
องค์์พญานาครุ่่�นมหาลาภ เพื่่�อหาทุุนช่่วยสนัับสนุุน
พััฒนาวงการศััลยแพทย์์ไทย
	ผมจึึ ง ขอบอกบุุ ญ มายัั ง ท่่ า นสมาชิิ ก ให้้ ร่่ ว ม
จองวัั ตถุุ ม งคลทั้้� ง สองรายการนี้้� ไ ด้้ ที่่� ส มาคม
ศััลยแพทย์์ทั่่�วไปฯ ชั้้�น 11 อาคารเฉลิิมพระบารมีี
๕๐ ปีี

นพ.สุุขุุม กาญจนพิิมาย นายกแพทยสมาคมฯ และ ศ.นพ.กีีรติิ เจริิญชล
วานิิช เลขาธิิการแพทยสมาคมฯ พร้้อมเจ้้าหน้้าที่่�ฯ เข้้าร่่วมพิิธีวี างพุ่่�มดอกไม้้ถวาย
ราชสัักการะพระบรมราชานุุสาวรีีย์์พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิิน
ทรมหามงกุุฎ พระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว พระสยามเทวมหามกุุฏวิิทยมหาราช “พระ
บิิดาแห่่งวิิทยาศาสตร์์ไทย” ณ พระบรมราชานุุสาวรีีย์พ์ ระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้า
เจ้้าอยู่่�หััว กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม วัันพฤหััสบดีี
ที่่� 18 สิิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น.
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“ข่่าวจากฝ่่ายทะเบีียน”
นพ.คมกริิบ ผู้้�กฤตยาคามีี
โทร.089-761-1440
ขณะนี้้�อยู่่�ในช่่วงไตรมาสสุุดท้้ายของปีีงบประมาณ 2565 กระทรวง
สาธารณสุุขได้้ประกาศแต่่งตั้้�งและเลื่่�อนตำำ�แหน่่งในระดัับต่่างๆ หลายตำำ�แหน่่ง
เป็็นทางการแล้้ว และคงจะทยอยประกาศทั้้�งแต่่งตั้้�งและโยกย้้ายตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ
อีีกเป็็นทางการต่่อไป ต้้องขอแสดงความยิินดีีกัับทุุกท่่านที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
ตำำ�แหน่่งสููงขึ้้�นซึ่่�งแน่่นอนมาพร้้อมกัับความรัับผิิดชอบที่่�เพิ่่�มขึ้้�นด้้วย ส่่วนหลััง
วัันที่่� 30 กัันยายน 2565 ข้้าราชการที่่�มีีอายุุครบ 60 ปีีในระบบของราชการก็็จะ
เกษีียณอายุุราชการ นัับเป็็นการเดิินทางถึึงเส้้นชััยในเส้้นทางของชีีวิติ ราชการ ก็็
ขอแสดงความยิินดีีและขอบคุุณเพื่่�อนแพทย์์ที่่เ� กษีียณฯทุุกท่่านเช่่นกัันที่่�ทำำ�งาน
พัั ฒ นาสัั ง คมและประเทศชาติิ ม าอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ขอให้้ รัั ก ษาสุุ ข ภาพให้้ ดีี ,
ด้้วยมัันสมองและประสบการณ์์ที่่ทุ� กุ ท่่านได้้พบและผ่่านมา สามารถทำำ�ประโยชน์์
ให้้กัับสัังคมและประเทศชาติิได้้อีีกมากมาย และสามารถร่่วมกัับแพทยสมาคม
แห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์เพื่่�อช่่วยกัันพััฒนาวงการแพทย์์ไทย
ต่่อไปอีีกได้้อย่่างแน่่นอนทุุกท่่านสามารถติิดตามความเคลื่่�อนไหวของแพทย
สมาคมฯได้้ทางเว็็บไซต์์www.mat-thailand.orgท่่านใดที่่�ยัังไม่่เป็็นสมาชิิก
แพทยสมาคมฯ สามารถสมััครเป็็นสมาชิิกแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ทางเว็็บไซต์์www.mat-thailand.orgได้้เช่่นเดีียวกััน
หรืือจะติิดต่่อฝ่่ายทะเบีียนของแพทยสมาคมฯโดยตรงที่่�หมายเลขโทรศััพท์์
02-314-4333 และในโอกาสนี้้� ขอให้้เพื่่�อนแพทย์์ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งตำำ�แหน่่ง
สููงขึ้้�น และท่่านที่่�เกษีียณอายุุราชการรวมทั้้�งเพื่่�อนแพทย์์ทุุกท่่าน มีีสุุขภาพ
กาย ใจ สดชื่่�น แข็็งแรง ประสบแต่่ความสุุข ปรารถนาสิ่่�งใด ก็็ให้้ได้้สิ่่�งนั้้�น
สมความปรารถนาทุุกประการครัับ สวััสดีีครัับ
สวััสดีีครัับท่่านสมาชิิกแพทยสมาคมฯ
ฉบัับนี้้�อาจจะเรีียกว่่าโรคเก่่ากำำ�ลัังจะไป (COVID-19) โรคใหม่่ก็็ขยัันเข้้า
มาทั้้�ง Monkey Pox, Dengue Hemorrhagic Fever (DF, DHF) ,
Influenza A, B และไข้้หวััดมะเขืือเทศ (Tomato Flu) รวมถึึงโรคปากมืือ
เท้้าเปื่่�อย ทำำ�ให้้บุุคลากรการแพทย์์ต้้องทำำ�งานกัันหนัักต่่อเนื่่�องเหมืือนเดิิม
จึึงต้้องหมั่่�นดููแลรัักษาสุุขภาพกัันนะครัับ
ในช่่วงเดืือนนี้้�ได้้มีโี อกาสเข้้าร่่วมรัับฟัังการบรรยาย จาก ท่่านนายกแพทย
สมาคมฯ ดร.นพ.สุุขุุม กาญจนพิิมาย ในหััวข้้อเรื่่�อง “กระดููกพรุุนและการ
สาธารณสุุขไทย” ในการประชุุม 20th Anniversary of TOPF; The past,
Present and Future of Osteoporosisin Thailand. The 1st Fragility Fracture Network Day the Empowering and Promoting
Multidisciplinary Fragility Fracture Care. 1-3 กัันยายน 2565 ท่่าน
กล่่าวว่่าปััญหาโรคกระดููกพรุุน ซึ่่�งเป็็นอีีกหนึ่่�งปััญหาที่่�น่่าสำำ�คััญ และมีีความน่่า
สนใจไม่่น้้อยกว่่าโรคระบาดต่่าง ๆ ในช่่วงนี้้� ไม่่ว่่าจะไข้้ทรพิิษวานร โรคปากมืือ
เท้้า ไข้้เลืือดออก ไข้้หวััดใหญ่่เช่่นกััน เพราะกลุ่่�มโรคของผู้้�สููงอายุุ เป็็นแนวโน้้ม
ที่่�สำำ�คััญของประเทศไทยที่่�ต้้องเข้้าเผชิิญกัับสัังคมผู้้�สููงวััยอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
และทางแพทยสมาคมฯ เองก็็ได้้มองเห็็นความสำำ�คััญของประเด็็นปััญหาสำำ�คััญ
นี้้� ในการประชุุมครั้้ง� นี้้�ท่า่ นนายกฯ ได้้ให้้มุมุ มองที่่�น่า่ สนใจอย่่างมาก เพราะท่่าน
ได้้นำำ�ประสบการณ์์ที่่ผ่� า่ นการทำำ�งานในกระทรวงสาธารณสุุข ถ่่ายทอดเพื่่�อให้้การ
บรรยายออกมาได้้ครบทุุกมิิติทั้้ิ ง� มิิติด้ิ า้ นแนวนโยบาย ปััญหาของโรค (burden
of disease) แนวทางการแก้้ไขในระดัับต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่ระดัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ
การนำำ�เสนอร่่างในพระราชบััญญััติิงบประมาณรายจ่่าย และกระบวนการที่่�
คณะรััฐมนตรีีต้้องแถลงนโยบายต่่อรััฐเพื่่�อทำำ�ให้้นโยบายออกมา

“ประธานฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร”
รศ.ดร.นพ.ศัักดา อาจองค์์ วััลลิิภากร

Email : dr.sakda@gmail.com

	ท่่านนายกฯ ได้้กล่่าวเสริิมว่่า ขณะนี้้�ประเทศไทยมีีผู้้�ป่่วยโรคกระดููกพรุุน
มากกว่่า 1 ล้้านคนในปััจจุุบััน คนไทยราวร้้อยละ 25 หรืือประมาณหนึ่่�งในสี่่�
ไม่่ทราบว่่าตนเองมีีโรคกระดููกพรุุนที่่�รุนุ แรงถึึงขั้้น� ทำำ�ให้้พิกิ ารหรืือเสีียชีีวิติ ได้้ และ
เมื่่�อผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มนี้้�เกิิดภาวะกระดููกหััก จะพบผลกระทบต่่อเนื่่�องที่่�ตามมาคืือ
ประมาณร้้อยละ 20 ของผู้้�สููงอายุุที่่�กระดููกหััก มัักเสีียชีีวิิตใน 1 ปีี ร้้อยละ 30
มีีความพิิการติิดตััวถาวร ร้้อยละ 40 ต้้องใช้้เครื่่�องพยุุงและร้้อยละ 80 ไม่่
สามารถทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันได้้เหมืือนก่่อนกระดููกหััก ซึ่่�งถ้้าจะผลัักดัันให้้เกิิด
การบููรณาการเพื่่�อแก้้ปัญ
ั หานี้้� อาจจะต้้องบรรจุุกลุ่่�มโรคนี้้�เข้้าในกลุ่่�มโรค NCDs
ซึ่่ง� แตกต่่างไปจากแนวคิิดของประเทศญี่่�ปุ่่�นที่่�เข้้าสู่่�สัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์แล้้ว
ที่่�เขามองปััญหานี้้�เป็็นอีีกหนึ่่�ง Segment ใหญ่่ ๆ เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ปััญหา
เพราะเหตุุผลเช่่นเดีียวกัันในประเทศไทย เพราะเมื่่�อละเลยให้้เกิิดปััญหาที่่�มาจาก
โรคต่่าง ๆ เหล่่านี้้�จะส่่งผลกระทบให้้ประเทศสููญเสีียงบประมาณราว 2.94 ของ
GDP ท่่านนายกฯ ยัังกล่่าวเสริิมด้้วยว่่าการใช้้เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Sustainable Developmen Goals) 17 เป้้าหมาย โดยเฉพาะ Area ที่่�
3 ซึ่่� ง เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ เรื่่� อ งสุุ ข ภาพนี้้� โ ดยตรงเป็็ น เรื่่� อ งที่่� ต้้ อ งพลัั ก ดัั น ไปตาม
กระบวนการนอกเหนืือไปจากเมื่่�อ 5 ทศวรรษที่่�ผ่่านมาที่่�เรามุ่่�งแก้้ปััญหาใน 5
หััวขััอใหญ่่คืือ การวางแผนครอบครััว ระบบบริิการสาธารณสุุข การรณรงค์์ไม่่
สููบบุุหรี่่� การป้้องกัันและแก้้ปััญหาเอดส์์ และหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
ดัั ง นั้้� น ต้้ อ งการดูู แ ลปัั ญ หาที่่� ค าดว่่ า จะเกิิ ด ในสัั ง คมผู้้�สูู ง อายุุ นั้้� น ต้้ อ งอยู่่�บน
บรรทััดฐานความสมดุุลทั้้�งด้้าน Quality-Access-Cost ในการเข้้าถึึงการ
บริิการสุุขภาพ ดัังนั้้�นทางแพทยสมาคมฯ เองก็็เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�คอยช่่วยเหลืือ
ส่่งเสริิมงานด้้านสาธารณสุุขของประเทศไทย ให้้ความร่่วมมืือ เพื่่�อยกระดัับผล
การรัักษา เพิ่่�มโอกาสให้้เข้้าถึึงบริิการ เพื่่�อให้้เกิิดการสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�ยั่่�งยืืน
ตามวิิสัยั ทััศน์์ใหม่่ของวงการสาธารณสุุขไทย และในอนาคตอัันใกล้้ระบบบริิการ
จะต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนไปในลัักษณะ Decentralized แน่่นอน เพื่่�อให้้บรรลุุ
มาตรฐานพึึงประสงค์์ในด้้าน Safety-Non-Crowded and health
Equity โดยเป็็ น ระบบ New Normal Medical Health Care
อย่่างสมบููรณ์์

