
สโมสรโรตารีบางรัก Rotary Club of Bang Rak

Contents
สาร 

ฉบับที่ 10 ประจําวันที่ 16 กันยายน 2564 



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 1 

Contents  
สารบญั  

จากใจนายก     2  
President’s Talk 
สถิติการประชุม      3   
Attendance Report 
ข่าวสารจากภาค     4 
News From D 3350 
สาระจากวิทยากร     5 - 7 
From Our Guest Speaker 
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์    8 - 9 
A Week In Review 
วิทยากรสัปดาห์หนา้      10 
Next Speaker 
สัปดาห์หนา้มีอะไร     11 
Coming Up Next Week 

สโมสรโรตารีบางรัก   โรงแรมรอยลั ออคดิ เชอราตัน 
2 ถนน เจริญกรุง ซอย 30 แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500 

โทรศัพท์: 092-2568666 , 086-0012483 
ROTARY CLUB OF BANG RAK    Royal Orchid Sheraton Hotel  

2 Charoen Krung Road Soi 30, Siphya Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 
E-mail : rotarybangrak2020@gmail.com 

www.rotarybangrak.org, www.facebook.com/rotarybangrak 



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 2 

President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
 
           ส าหรับสัปดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจาก น.พ.นัทธี  เสนาะดนตรี  หน่ึงในทีมแพทยท่ี์ดูแล
ผูป่้วยโควิด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มาบรรยายเร่ือง  “สถานการณ์โควิดประเทศไทยและ
ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19” ท  าให้เราไดรั้บรู้มุมมองของโควิดท่ีชดัเจน ไดค้วามรู้ดีๆ และมี
ประโยชน์มากๆ ซ่ึงมีผูส้นใจและเขา้ร่วมประชุมทาง Zoom ในสัปดาห์น้ีถึง 42 ท่าน 
 
            และในวนัท่ี16 กนัยายนน้ี  ก่อนการประชุมประจ าสัปดาห์ เวลา 11.30 น. สโมสรโรตารีบางรัก 
ร่วมกับ มูลนิธิเซ็นต์โยเซฟ มอบขา้วสารในช่วงโควิด-19 ระบาด ให้...คนพิการและบุคลากรของ
วิทยาลยัเทคโนโลยพีระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ  านวน 3,780 กิโล มูลค่า 66,150 บาท โดยด าเนินการพิธี
มอบผา่นการประชุม Zoom Meeting 
 
          การประชุมประจ าสัปดาห์พฤหัสสุดทา้ยของเดือน ทางสโมสรฯ จะเปล่ียนบรรยากาศการ
ประชุมแบบสบายๆ ตามสไตลบ์างรักในรูปแบบใหม่ คอยพบกบังาน Red Rose Family Night ในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. นะครับ 
 
           ส าหรับสัปดาห์หน้าองค์ปาฐกท่ีได้เสียสละเวลามาให้ความรู้นั้น ท่านเป็นส่วนหน่ึงของ
ครอบครัวโรตารี โปรดมาใหก้ าลงัใจกนัมาก ๆ นะครับ 
 
                                                    ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฎิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฎิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 10/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  16  กนัยายน 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    25 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     5 ท่าน 
   ขาดประชุม    33 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 49.18% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  41.50% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพเพลินจิต   2 ท่าน 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพสุรวงศ์    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภมิู   1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีวฒันา    3 ท่าน 
   สโมสรโรตารีสาทร     1 ท่าน 
  แขกสโมสร      9  ท่าน 
 
      รวม    42 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          สถานการณ์โควดิทัว่โลก มีผูป่้วยโควิดเพิ่มวนัละ 4 แสนคน มีผูป่้วยโควิด 2 ร้อยกว่าลา้นคน           
มีผูเ้สียชีวิต 4 ลา้นกว่าคน อปัเดต 14 กันยายนท่ีผ่านมา ในประเทศไทยผูป่้วยยืนยนัสะสมตั้งแต่      
ปี 2563   มี 1,420,340 ราย เสียชีวิตสะสม 14,671 ราย อปัเดต 15 กนัยายน 2564 ผูป่้วยใหม่ประมาณ 
14,133 ราย ผูเ้สียชีวิต 188 ราย ยงัเป็นสถานการณ์ท่ีน่ากงัวล 
          ในกรุงเทพฯ มีผูติ้ดเช้ือรายวนั 2,772 ราย เสียชีวิต 43 ราย ติดเช้ือทั้งหมด 335,639 ราย 
ประชากรกรุงเทพฯมี 6 ลา้นคน เสียชีวิตประมาณ 5,682 ราย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีผมอยู ่     
อปัเดต ถึง 14 กนัยายน ผูป่้วยสะสมประมาณ 25,330 ราย เสียชีวิต 263 ราย  เป็นสถานการณ์ท่ีน่า
กงัวลถึงแมจ้ะลอ็กดาวน์แลว้ 
          คนท่ีเป็นโควิดมีตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงมีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตได ้ 40% ของผูป่้วยท่ีติด
เช้ืออาจจะไม่มีอาการไม่รู้ว่าเป็นโควิด ผูป่้วยท่ีมีอาการส่วนใหญ่อาการจะเป็นเล็กนอ้ย จะมีอาการ
หนกัแค่ 15-20% อาการหนกัจะพบในผูป่้วยท่ีมีโรคประจ าตวัหรืออายคุ่อนขา้งมาก 
          โควิดติดต่อจากบุคคลสู่บุคคลโดยเฉพาะในระยะท่ีค่อนขา้งใกลคื้อนอ้ยกว่า 2 เมตร ติดโดย 
สารคดัหลัง่ทางเดินหายใจ  แต่ท่ีน่ากงัวลคือสามารถกระจายไปไดม้ากกว่าน้ีโดยเฉพาะการร้องเพลง 
ดงั ๆ การตะโกนเสียงดงั ละอองฝอยของเสมหะและสารคดัหลัง่ทางเดินหายใจอาจกระจายไดไ้กล
ข้ึน ใหร้ะวงัในสถานท่ีมีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 
          ตั้งแต่วนัท่ี 1 กันยายนท่ีผ่านมารัฐบาลคลายล็อกดาวน์แต่เราก็ตอ้ง Universal Prevention 
ป้องกนัโควิดขั้นสูงสุด 1. ออกจากบา้นไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น ไม่ควรไปท่ีแออดัหรือจุดเส่ียง เพราะออก
จากบา้นทุกคร้ังคือการเพิ่มโอกาสการไดรั้บเช้ือ 2. เวน้ระยะห่างหากตอ้งสนทนากบัผูค้นเพราะไม่รู้
ว่าใครติดเช้ืออย่างน้อย 1-2 เมตร 3. สวมหน้ากากอนามยัและแนะน าให้ใส่เฟสชิว เพราะบางที
น ้ าลายกระเด็นมาใส่ตา 4. อย่าใชมื้อสัมผสัใบหนา้ ตา จมูก ปาก และหนา้กาก ควรลา้งมือบ่อย ๆ     
5. ควรจะมี ATK Antigen Test Kit ในการตรวจโควิดเบ้ืองตน้ถา้เรามีปัจจยัเส่ียง  
          เม่ือสัมผสัผูป่้วยแลว้จะติดโควิดระยะฟักตวั 14 วนั  ส่วนใหญ่หลงัจากสัมผสัผูป่้วยประมาณ 
4-5 วนั ก็จะเร่ิมมีอาการแลว้ อาการส่วนใหญ่ 80-85% อาการไม่รุนแรง แต่ 20% มีอาการหนกัไม่ได้
เร่ิมวนัแรกจะเร่ิมหลงัจาก 1 สัปดาห์ผา่นไป จะเร่ิมมีอาการหนกัคร้ังแรกในบางคน 

 
 

นพ.นัทธี เสนาะดนตรี 
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

สถานการณ์โควดิประเทศไทยและ 
ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโควดิ-19 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          อาการหนกัคือปอดบวมอย่างรุนแรง เป็นสาเหตุการตายของผูป่้วยโควิด รองลงมาติดเช้ือใน
กระแสเลือด ภาวะแทรกซอ้นทางดา้นหวัใจ และติดเช้ือซ ้ าซ้อน อตัราการตายของผูป่้วยโควิดเฉล่ีย 
2-3% อาการจะรุนแรงมากคือผูมี้โรคประจ าตวั เช่น อว้น เบาหวาน อายเุยอะ แต่คนอายุนอ้ยใช่ว่าจะ
อาการไม่หนกัเท่าท่ีเจอคนไขอ้าย ุ30 ปี ไม่มีโรคประจ าตวัก็มีอาการหนกัใส่ท่อหายใจเสียชีวิตได ้ 
          จะแยกโควิดหรือหวดัธรรมดาหรือไขห้วดัใหญ่ แยกไม่ไดเ้ลยอาการเร่ิมตน้มีตั้งแต่ ไอ น ้ ามูก 
เจบ็คอ แยกกนัไม่ได ้แยกไดอ้ยา่งเดียวคือการตรวจ ATK กบั PTR 
          ช่วงโควิดระบาดมีข่าวผูเ้สียชีวิตตามทอ้งถนน ปกติออกซิเจน 96-100 ถา้ปอดบวมออกซิเจน
ต ่าคนไขจ้ะเหน่ือยท าอะไรไม่ค่อยได ้ไวรัสโควิดไปท าให้การรับรู้ของประสาทสมองผิดไป จากท่ี
ออกซิเจน 70 จะตอ้งเหน่ือย คนกลุ่มน้ีอาจจะรู้สึกไม่เหน่ือยแต่พอเดิน ๆ ไปร่างกายไม่ไหวสลบลม้
ลงเสียชีวิตตามทอ้งถนน แนะน าอีกอนัท่ีควรซ้ือติดบา้นนอกจาก ATK ,ปรอท, เคร่ืองวดัความดนั 
คือ Pulse oximeter เอาไวว้ดัออกซิเจนตวัเอง 
          ผูป่้วยโควิดอาการหนักจะเขา้ไอซียูโควิด เจ้าหน้าท่ีพยาบาลท่ีเข้าไปดูแลตอ้งใส่ชุด PPE  
อุปกรณ์เยอะจะร้อนมาก เจา้หนา้ท่ีดูคนไขท้  าไดใ้นเวลาท่ีจ  ากดั 
           เคร่ือง Hemoabsorption หลกัการคลา้ยการลา้งไต แต่อนัน้ีไปท าเส้นท่ีหลอดเลือดผูป่้วยดึง
เลือดท่ีดีออกมาแลว้เขา้ไปท่ีกรองเพื่อดึงสารการอกัเสบท่ีไม่ดีออก แลว้เอาเลือดท่ีดีกลบัเขา้ไปใน
ผูป่้วย ท าคร้ังละ 4 ชัว่โมง 3 วนัติดกนั ตวักรอง HA 330 ราคาค่อนขา้งแพงตวัละ 15,000 บาท ท า 3 
วนั 45,000 บาท โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาปกติถา้เป็นสิทธิเบิกไดค้นไขไ้ม่ตอ้งจ่ายแต่เป็น 30 
บาท หรือประกนัสังคมตอ้งจ่ายเงินเอง แต่ถา้ผูป่้วยไม่มีเงินแลว้จ าเป็นตอ้งท าโรงพยาบาลก็ออกให้
ผูป่้วยไม่ตอ้งเสียเงิน 
           ชุด PAPR  คลา้ย ๆ มนุษยอ์วกาศคลุมหัวแลว้เปิดออกซิเจนเราจะเขา้ไปดูคนไขโ้ควิดท่ี
วิกฤตไดน้านข้ึน 
          อาจารย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าภาคโรคปอดท่ีโรงพยาบาลศิริราชได้บริจาคเคร่ือง
ออกซิเจนแรงดนัสูง ซ่ึงเคร่ืองน้ีสามารถช่วยคนไขไ้ดค่้อนขา้งเยอะทั้งผูป่้วยโควิดและไม่ใช่โควิด 
          คุณหมอดวงใจ อายุรแพทยโ์รคหัวใจ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ก็บริจาคเคร่ือง PAPR 
เคร่ืองท่ีใส่เขา้ไปดูคนไขโ้ควิดท่ีจะท าใหเ้ราท างานไดน้านข้ึน 
          หน้ากาก N95 บางช่วงขาดแคลนเราเอาไวใ้ส่เวลาไปดูคนไขผู้ป่้วยโควิดท่ีเป็นหอวิกฤต
ป้องกนัไดม้ากกว่าปกติ เพราะเราไปดูผูป่้วยหนกัท่ีเช้ือค่อนขา้งเยอะ เราก็บริจาคให้เจา้หนา้ท่ี ตอน
แรก ๆ เรามีตึกติดเช้ือโควิดแค่ตึกเดียว แต่ตอนน้ีคนไขผู้ป่้วยโควิดค่อนขา้งเยอะเลยมี 8 ตึก 
          ชาวบา้นก็มาบริจาคขนมอาหารการกิน กาแฟ น ้า ใหเ้จา้หนา้ท่ีเป็นก าลงัใจ            
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

           เรากลวัการกลายพนัธ์ุของโควิดเพราะกระจายเช้ือไดม้ากข้ึน อาการเป็นมากข้ึนและด้ือต่อ
วคัซีนท่ีใหใ้นปัจจุบนั สายพนัธ์ุท่ีกงัวลมี 2 สายพนัธ์ุคือ อลัฟ่า กบั เดลต้า อลัฟ่าเป็นสายพนัธ์ุองักฤษ 
เดลต้าเจอคร้ังแรกท่ีอนิเดยี สายพนัธ์ุอลัฟ่าแพร่ไดง่้ายกว่าสายพนัธ์ุเดิม อาการหนกักว่าสายพนัธ์ุเดิม
คือสายพนัธ์ุจนี เดลต้าสามารถแพร่ไดม้ากกว่าสายพนัธ์ุองักฤษและรุนแรงกว่าสายพนัธ์ุองักฤษ 
          สายพนัธ์ุของไทยกว่า 90% คืออปัเดตวนัท่ี 2 กนัยายนคือเป็นเดลต้าประมาณ 92.90% ส่วน
สายพนัธ์ุ Mu ท่ีกงัวลตามการคาดการณ์ของผมและนกัไวรัสวิทยาทัว่ไปว่าไม่น่าจะชนะเดลต้า 
          วคัซีนหลกั ๆ มี 4 กลุ่ม 1.วัคซีนเช้ือตาย คือซิโนแวคกับซิโนฟาร์ม ประสิทธิภาพอาจไม่ดี
เท่าไร 2.วคัซีนทีเ่ป็นไวรัสเวคเตอร์ท่ีใชใ้นประเทศเราคือ แอสตร้าเซนเนก้า ประสิทธิภาพประมาณ
กลาง ๆ 3.วัคซีนชนิด mRNA ประสิทธิภาพดีหน่อยคือ ไฟเซอร์กบัโมเดอร์นา 4. โนวาแวกซ์ ท า
จากส่วนประกอบของโปรตีน 
          เวลาฉีดวคัซีนมีผลขา้งเคียงท่ีส าคญั เจ็บตรงท่ีฉีด อาจมีไขไ้ดเ้ป็นปกติ ปวดหัว อ่อนเพลีย 
ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ ปวดขอ้ โดยเฉพาะอายนุอ้ย ๆ จะมีปฏิกิริยาค่อนขา้งเยอะ โดยเฉพาะฉีดคร้ังท่ี 2 
จะเป็นมากกว่าฉีดคร้ังแรก ส่วนอาการแพน้อ้ยมาก  ฉีดวคัซีนผ่านไปประสิทธิภาพวคัซีนจะลดลง
เร่ือย ๆ เป็นเหตุผลตอ้งมีการฉีดการกระตุน้วคัซีน 
           สรุปการฉีดวัคซีนของประเทศไทยอปัเดตวนัท่ี 14 กนัยายนท่ีผ่านมา เราฉีดเข็ม 2 กบัเข็ม 3 
รวมกนัประมาณ 14 ลา้นคน ประชากรเรามี 70 ลา้นคน ประมาณ 20% ของประชากร ปกติจะเกิด 
Herd Immunity 70% ในกรุงเทพฯฉีดรวม ๆ กนัประมาณ 3 ลา้นคน ประชากรกรุงเทพฯประมาณ 
6-7 ล้านคน ได้ประมาณ 50% ของประชากร อยุธยาฉีดได้ประมาณ 22% ของประชากร  
          คนท่ีติดเช้ือโควิดหลงัจาก 14 วนัอาการดีแลว้สามารถฉีดวคัซีนไดเ้ลย แต่นโยบายเขาจะให้
ดีเลยไ์ป 3 เดือน เพราะช่วง 1-3 เดือนโอกาสติดเช้ือซ ้ านอ้ยมาก ใชเ้วลาช่วงน้ีเอาไปฉีดคนท่ีไม่ไดฉี้ด
วคัซีนจะดีกว่า 
          ผูป่้วยโรคไตท่ีตอ้งลา้งไตทางหลอดเลือด ถา้ป่วยหนกัตอ้งนอนโรงพยาบาล แต่โควิดเยอะ
เตียงค่อนขา้งเตม็ก็ล  าบาก ถา้ผูป่้วยอาการโรคไตไม่รุนแรงไปลา้งไตท่ีไหนก็ไม่มีใครรับเพราะเป็น
โควิดเขากลวักระจายเช้ือ ฉะนั้นกลุ่มน้ีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาก็เรียกมาลา้งไตท่ีโรงพยาบาล 
          สุดทา้ยน้ี “An ounce of prevention is worth a pound of cure” คืออย่างไรการป้องกนัก็
ดีกว่าการรักษาอย่าให้ติดโควิดดีท่ีสุดถา้ติดก็ล  าบาก “Where there’s a will, there’s a way” ความ
พยายามอยู่ท่ีไหนความส าเร็จอยู่ท่ีนัน่ ปัจจุบนัการรักษาโควิดทั้งยาต่าง ๆ ทั้งวคัซีนของเรายงัไม่
พอใจประสิทธิภาพยงัไม่ค่อยดีตอ้งหาทางเร่ือย ๆ ให้ยามีประสิทธิภาพดี วคัซีนท่ีดีข้ึน “An army 
marches on its stomach” กองทพัตอ้งเดินดว้ยทอ้ง บุคลากรด่านหนา้เต็มใจจะท าเต็มท่ีขอแค่
ก าลงัใจและการสนบัสนุนท่ีดี 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  น.พ.นัทธี เสนาะดนตรี 
บรรยายเร่ือง “สถานการณ์ โควดิประเทศไทยและประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโควดิ-19 ”  

เมือ่วนัที ่ 16  กนัยายน  2564    
ทางออนไลน์ ZOOM 
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมกบั มูลนิธิเซ็นต์โยเซฟ 
มอบข้าวสารในช่วงโควดิ-19 ระบาด 

ให้...คนพกิารและบุคลากรของวทิยาลยัเทคโนโลยพีระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถมัภ์ฯ 
จ านวน 3,780 กโิล  เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2564 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 16  กนัยายน 2564 

น.พ.นัทธี เสนาะดนตรี 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ อายรุกรรมโรคไต 

หนึ่งในทีมแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 
บรรยายเร่ือง “สถานการณ์  โควิดประเทศไทยและประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ” 

******************************************** 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 23 ก.ย. 64  คุณศุทธิ สิริพนัธ์ 
   เร่ือง “ภาวะผูน้ าในยคุ New Normal” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 30 ก.ย. 64  Red Rose Family Night 
   เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 7 ต.ค. 64  การประชุม Club Assembly 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 14 ต.ค. 64  คุณภาดล ถาวรกฤชรัตน์ 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 21 ต.ค. 64  ผวภ.ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช 
     ผูว้่าการภาค 3350 โรตารีสากล 
      มาเยีย่มสโมสรอยา่งเป็นทางการ 
 
 
 
 สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจ าสัปดาห์ทุกวนัพฤหัสบด ี  

เวลา 12.30 – 13.30 น.  โรงแรมรอยลั ออคดิ เชอราตัน  
ROTARY CLUB OF BANG RAK 

Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs.   Royal Orchid Sheraton Hotel  
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