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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สาหรับสัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจาก น.พ.นัทธี เสนาะดนตรี หนึ่ งในทีมแพทย์ที่ดูแล
ผูป้ ่ วยโควิด โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธ ยา มาบรรยายเรื่ อง “สถานการณ์ โ ควิด ประเทศไทยและ
ประสบการณ์ ดูแลผู้ป่วยโควิด-19” ทาให้เราได้รับรู ้ มุมมองของโควิดที่ชดั เจน ได้ความรู ้ ดีๆ และมี
ประโยชน์มากๆ ซึ่ งมีผสู ้ นใจและเข้าร่ วมประชุมทาง Zoom ในสัปดาห์น้ ีถึง 42 ท่าน
และในวันที่16 กันยายนนี้ ก่อนการประชุมประจาสัปดาห์ เวลา 11.30 น. สโมสรโรตารี บางรัก
ร่ วมกับ มูลนิ ธิเซ็ นต์โยเซฟ มอบข้าวสารในช่ วงโควิด-19 ระบาด ให้...คนพิการและบุคลากรของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน 3,780 กิโล มูลค่า 66,150 บาท โดยดาเนิ นการพิธี
มอบผ่านการประชุม Zoom Meeting
การประชุ ม ประจ าสัปดาห์ พฤหัสสุ ด ท้า ยของเดื อน ทางสโมสรฯ จะเปลี่ ย นบรรยากาศการ
ประชุมแบบสบายๆ ตามสไตล์บางรักในรู ปแบบใหม่ คอยพบกับงาน Red Rose Family Night ในวันที่
30 กันยายน 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. นะครับ

ส าหรั บ สั ปดาห์ ห น้า องค์ปาฐกที่ ไ ด้เ สี ย สละเวลามาให้ ค วามรู ้ น้ ัน ท่ า นเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
ครอบครัวโรตารี โปรดมาให้กาลังใจกันมาก ๆ นะครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Rotary Club of Bang Rak

Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 10/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
25
5
33

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

49.18%
41.50%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพเพลินจิต
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ รวงศ์
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี สาทร
แขกสโมสร

รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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2
1
1
3
1
9

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

42

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

นพ.นัทธี เสนาะดนตรี
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
สถานการณ์ โควิดประเทศไทยและ
ประสบการณ์ ดูแลผู้ป่วยโควิด-19
สถานการณ์ โควิดทัว่ โลก มีผปู ้ ่ วยโควิดเพิ่มวันละ 4 แสนคน มีผปู ้ ่ วยโควิด 2 ร้อยกว่าล้านคน
มีผเู ้ สี ยชีวิต 4 ล้านกว่าคน อัปเดต 14 กันยายนที่ผ่านมา ในประเทศไทยผูป้ ่ วยยืนยันสะสมตั้งแต่
ปี 2563 มี 1,420,340 ราย เสี ยชีวิตสะสม 14,671 ราย อัปเดต 15 กันยายน 2564 ผูป้ ่ วยใหม่ประมาณ
14,133 ราย ผูเ้ สี ยชีวิต 188 ราย ยังเป็ นสถานการณ์ที่น่ากังวล
ในกรุ ง เทพฯ มี ผตู ้ ิ ด เชื้ อรายวัน 2,772 ราย เสี ย ชี วิ ต 43 ราย ติ ดเชื้ อทั้งหมด 335,639 ราย
ประชากรกรุ งเทพฯมี 6 ล้านคน เสี ยชี วิตประมาณ 5,682 ราย จังหวัด พระนครศรี อยุธยาที่ผมอยู่
อัปเดต ถึง 14 กันยายน ผูป้ ่ วยสะสมประมาณ 25,330 ราย เสี ยชีวิต 263 ราย เป็ นสถานการณ์ที่น่า
กังวลถึงแม้จะล็อกดาวน์แล้ว
คนที่เป็ นโควิดมีต้ งั แต่ไม่มีอาการจนถึงมีอาการรุ นแรงจนเสี ยชีวิตได้ 40% ของผูป้ ่ วยที่ติด
เชื้ออาจจะไม่มีอาการไม่รู้ว่าเป็ นโควิด ผูป้ ่ วยที่มีอาการส่ วนใหญ่อาการจะเป็ นเล็กน้อย จะมีอาการ
หนักแค่ 15-20% อาการหนักจะพบในผูป้ ่ วยที่มีโรคประจาตัวหรื ออายุค่อนข้างมาก
โควิดติดต่ อจากบุคคลสู่ บุคคลโดยเฉพาะในระยะที่ค่อนข้างใกล้คือน้อยกว่า 2 เมตร ติดโดย
สารคัดหลัง่ ทางเดินหายใจ แต่ที่น่ากังวลคือสามารถกระจายไปได้มากกว่านี้โดยเฉพาะการร้องเพลง
ดัง ๆ การตะโกนเสี ยงดัง ละอองฝอยของเสมหะและสารคัดหลัง่ ทางเดินหายใจอาจกระจายได้ไกล
ขึ้น ให้ระวังในสถานที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายนที่ผ่านมารั ฐบาลคลายล็อกดาวน์แต่เราก็ตอ้ ง Universal Prevention
ป้ องกันโควิดขั้นสู งสุ ด 1. ออกจากบ้านได้เท่าที่จาเป็ น ไม่ควรไปที่แออัดหรื อจุ ดเสี่ ยง เพราะออก
จากบ้านทุกครั้งคือการเพิ่มโอกาสการได้รับเชื้อ 2. เว้นระยะห่ างหากต้องสนทนากับผูค้ นเพราะไม่รู้
ว่าใครติ ดเชื้ ออย่างน้อย 1-2 เมตร 3. สวมหน้ากากอนามัยและแนะนาให้ใส่ เฟสชิ ว เพราะบางที
น้ าลายกระเด็นมาใส่ ตา 4. อย่าใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก และหน้ากาก ควรล้างมือบ่อย ๆ
5. ควรจะมี ATK Antigen Test Kit ในการตรวจโควิดเบื้องต้นถ้าเรามีปัจจัยเสี่ ยง
เมื่อสัมผัสผูป้ ่ วยแล้วจะติดโควิดระยะฟั กตัว 14 วัน ส่ วนใหญ่หลังจากสัมผัสผูป้ ่ วยประมาณ
4-5 วัน ก็จะเริ่ มมีอาการแล้ว อาการส่ วนใหญ่ 80-85% อาการไม่รุนแรง แต่ 20% มีอาการหนักไม่ได้
เริ่ มวันแรกจะเริ่ มหลังจาก 1 สัปดาห์ผา่ นไป จะเริ่ มมีอาการหนักครั้งแรกในบางคน
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

อาการหนักคือปอดบวมอย่างรุ นแรง เป็ นสาเหตุการตายของผูป้ ่ วยโควิด รองลงมาติดเชื้อใน
กระแสเลือด ภาวะแทรกซ้อนทางด้านหัวใจ และติดเชื้อซ้ าซ้อน อัตราการตายของผูป้ ่ วยโควิดเฉลี่ย
2-3% อาการจะรุ นแรงมากคือผูม้ ีโรคประจาตัว เช่น อ้วน เบาหวาน อายุเยอะ แต่คนอายุนอ้ ยใช่ว่าจะ
อาการไม่หนักเท่าที่เจอคนไข้อายุ 30 ปี ไม่มีโรคประจาตัวก็มีอาการหนักใส่ ท่อหายใจเสี ยชีวิตได้
จะแยกโควิดหรื อหวัดธรรมดาหรื อไข้หวัดใหญ่ แยกไม่ได้เลยอาการเริ่ มต้นมีต้ งั แต่ ไอ น้ ามูก
เจ็บคอ แยกกันไม่ได้ แยกได้อย่างเดียวคือการตรวจ ATK กับ PTR
ช่วงโควิดระบาดมีข่าวผูเ้ สี ยชีวิตตามท้องถนน ปกติออกซิ เจน 96-100 ถ้าปอดบวมออกซิ เจน
ต่าคนไข้จะเหนื่อยทาอะไรไม่ค่อยได้ ไวรัสโควิดไปทาให้การรับรู ้ของประสาทสมองผิดไป จากที่
ออกซิ เจน 70 จะต้องเหนื่อย คนกลุ่มนี้อาจจะรู ้สึกไม่เหนื่ อยแต่พอเดิน ๆ ไปร่ างกายไม่ไหวสลบล้ม
ลงเสี ยชีวิตตามท้องถนน แนะนาอีกอันที่ควรซื้ อติดบ้านนอกจาก ATK ,ปรอท, เครื่ องวัดความดัน
คือ Pulse oximeter เอาไว้วดั ออกซิ เจนตัวเอง
ผูป้ ่ วยโควิ ดอาการหนักจะเข้า ไอซี ยูโควิด เจ้าหน้า ที่พ ยาบาลที่ เข้าไปดู แลต้องใส่ ชุด PPE
อุปกรณ์เยอะจะร้อนมาก เจ้าหน้าที่ดูคนไข้ทาได้ในเวลาที่จากัด
เครื่ อง Hemoabsorption หลักการคล้ายการล้างไต แต่อนั นี้ ไปทาเส้นที่หลอดเลือดผูป้ ่ วยดึง
เลือดที่ดีออกมาแล้วเข้าไปที่กรองเพื่อดึงสารการอักเสบที่ไม่ดีออก แล้วเอาเลือดที่ดีกลับเข้าไปใน
ผูป้ ่ วย ทาครั้งละ 4 ชัว่ โมง 3 วันติดกัน ตัวกรอง HA 330 ราคาค่อนข้างแพงตัวละ 15,000 บาท ทา 3
วัน 45,000 บาท โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยาปกติถา้ เป็ นสิ ทธิ เบิกได้คนไข้ไม่ตอ้ งจ่ายแต่เป็ น 30
บาท หรื อประกันสังคมต้องจ่ายเงินเอง แต่ถา้ ผูป้ ่ วยไม่มีเงินแล้วจาเป็ นต้องทาโรงพยาบาลก็ออกให้
ผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งเสี ยเงิน
ชุด PAPR คล้าย ๆ มนุ ษย์อวกาศคลุมหัวแล้วเปิ ดออกซิ เจนเราจะเข้าไปดูคนไข้โควิดที่
วิกฤตได้นานขึ้น
อาจารย์ นิ ธิ พัฒ น์ เจี ย รกุ ล หั ว หน้า ภาคโรคปอดที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าชได้บ ริ จ าคเครื่ อ ง
ออกซิ เจนแรงดันสู ง ซึ่ งเครื่ องนี้สามารถช่วยคนไข้ได้ค่อนข้างเยอะทั้งผูป้ ่ วยโควิดและไม่ใช่โควิด
คุณหมอดวงใจ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ก็บริ จาคเครื่ อง PAPR
เครื่ องที่ใส่ เข้าไปดูคนไข้โควิดที่จะทาให้เราทางานได้นานขึ้น
หน้ากาก N95 บางช่ วงขาดแคลนเราเอาไว้ใส่ เวลาไปดูคนไข้ผปู ้ ่ วยโควิดที่เป็ นหอวิกฤต
ป้ องกันได้มากกว่าปกติ เพราะเราไปดูผปู ้ ่ วยหนักที่เชื้อค่อนข้างเยอะ เราก็บริ จาคให้เจ้าหน้าที่ ตอน
แรก ๆ เรามีตึกติดเชื้อโควิดแค่ตึกเดียว แต่ตอนนี้คนไข้ผปู ้ ่ วยโควิดค่อนข้างเยอะเลยมี 8 ตึก
ชาวบ้านก็มาบริ จาคขนมอาหารการกิน กาแฟ น้ า ให้เจ้าหน้าที่เป็ นกาลังใจ
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เรากลัวการกลายพันธุ์ของโควิดเพราะกระจายเชื้อได้มากขึ้น อาการเป็ นมากขึ้ นและดื้ อต่ อ
วัคซี นที่ให้ในปัจจุบนั สายพันธุ์ที่กงั วลมี 2 สายพันธุ์คือ อัลฟ่ า กับ เดลต้ า อัลฟ่ าเป็ นสายพันธุ์องั กฤษ
เดลต้ าเจอครั้งแรกที่อนิ เดีย สายพันธุ์อลั ฟ่ าแพร่ ได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิม อาการหนักกว่าสายพันธุ์เดิม
คือสายพันธุ์จนี เดลต้ าสามารถแพร่ ได้มากกว่าสายพันธุ์องั กฤษและรุ นแรงกว่าสายพันธุ์องั กฤษ
สายพันธุ์ของไทยกว่า 90% คืออัปเดตวันที่ 2 กันยายนคือเป็ นเดลต้ าประมาณ 92.90% ส่ วน
สายพันธุ์ Mu ที่กงั วลตามการคาดการณ์ของผมและนักไวรัสวิทยาทัว่ ไปว่าไม่น่าจะชนะเดลต้ า
วัคซี นหลัก ๆ มี 4 กลุ่ม 1.วัคซี นเชื้อตาย คือซิ โนแวคกับซิ โนฟาร์ ม ประสิ ทธิ ภาพอาจไม่ ดี
เท่าไร 2.วัคซีนทีเ่ ป็ นไวรัสเวคเตอร์ ที่ใช้ในประเทศเราคือ แอสตร้ าเซนเนก้ า ประสิ ทธิ ภาพประมาณ
กลาง ๆ 3.วัคซี นชนิด mRNA ประสิ ทธิ ภาพดีหน่ อยคือ ไฟเซอร์ กบั โมเดอร์ นา 4. โนวาแวกซ์ ทา
จากส่ วนประกอบของโปรตีน
เวลาฉี ดวัคซี นมี ผลข้างเคี ยงที่สาคัญ เจ็บตรงที่ฉีด อาจมีไข้ได้เป็ นปกติ ปวดหัว อ่อนเพลี ย
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ โดยเฉพาะอายุนอ้ ย ๆ จะมีปฏิกิริยาค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะฉี ดครั้งที่ 2
จะเป็ นมากกว่าฉี ดครั้งแรก ส่ วนอาการแพ้นอ้ ยมาก ฉี ดวัคซี นผ่านไปประสิ ทธิ ภาพวัคซี นจะลดลง
เรื่ อย ๆ เป็ นเหตุผลต้องมีการฉี ดการกระตุน้ วัคซี น
สรุปการฉีดวัคซีนของประเทศไทยอัปเดตวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา เราฉี ดเข็ม 2 กับเข็ม 3
รวมกันประมาณ 14 ล้านคน ประชากรเรามี 70 ล้านคน ประมาณ 20% ของประชากร ปกติจะเกิ ด
Herd Immunity 70% ในกรุ งเทพฯฉี ดรวม ๆ กันประมาณ 3 ล้านคน ประชากรกรุ งเทพฯประมาณ
6-7 ล้า นคน ได้ป ระมาณ 50% ของประชากร อยุธ ยาฉี ด ได้ประมาณ 22% ของประชากร
คนที่ติดเชื้อโควิดหลังจาก 14 วันอาการดีแล้วสามารถฉี ดวัคซี นได้เลย แต่นโยบายเขาจะให้
ดีเลย์ไป 3 เดือน เพราะช่วง 1-3 เดือนโอกาสติดเชื้อซ้ าน้อยมาก ใช้เวลาช่วงนี้เอาไปฉี ดคนที่ไม่ได้ฉีด
วัคซี นจะดีกว่า
ผูป้ ่ วยโรคไตที่ตอ้ งล้างไตทางหลอดเลือด ถ้าป่ วยหนักต้องนอนโรงพยาบาล แต่โควิดเยอะ
เตียงค่อนข้างเต็มก็ลาบาก ถ้าผูป้ ่ วยอาการโรคไตไม่รุนแรงไปล้างไตที่ไหนก็ไม่มีใครรับเพราะเป็ น
โควิดเขากลัวกระจายเชื้อ ฉะนั้นกลุ่มนี้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาก็เรี ยกมาล้างไตที่โรงพยาบาล
สุ ดท้ายนี้ “An ounce of prevention is worth a pound of cure” คืออย่างไรการป้ องกันก็
ดีกว่าการรักษาอย่าให้ติดโควิดดีที่สุดถ้าติดก็ลาบาก “Where there’s a will, there’s a way” ความ
พยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็ จอยู่ที่นนั่ ปั จจุบนั การรั กษาโควิดทั้งยาต่ าง ๆ ทั้งวัคซี นของเรายังไม่
พอใจประสิ ทธิ ภาพยังไม่ค่อยดีตอ้ งหาทางเรื่ อย ๆ ให้ยามีประสิ ทธิ ภาพดี วัคซี นที่ดีข้ ึน “An army
marches on its stomach” กองทัพต้องเดิ นด้วยท้อง บุคลากรด่ านหน้าเต็มใจจะทาเต็มที่ขอแค่
กาลังใจและการสนับสนุนที่ดี

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ น.พ.นัทธี เสนาะดนตรี
บรรยายเรื่อง “สถานการณ์ โควิดประเทศไทยและประสบการณ์ ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ”
เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2564
ทางออนไลน์ ZOOM

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
สโมสรโรตารีบางรัก ร่ วมกับ มูลนิธิเซ็นต์ โยเซฟ
มอบข้ าวสารในช่ วงโควิด-19 ระบาด
ให้ ...คนพิการและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
จานวน 3,780 กิโล เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2564

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
น.พ.นัทธี เสนาะดนตรี
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ อายุรกรรมโรคไต
หนึ่งในทีมแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา
บรรยายเรื่อง “สถานการณ์ โควิดประเทศไทยและประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ย. 64

คุณศุทธิ สิ ริพนั ธ์
เรื่ อง “ภาวะผูน้ าในยุค New Normal”

วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. 64

Red Rose Family Night
เวลา 18.00 น. เป็ นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 7 ต.ค. 64

การประชุม Club Assembly

วันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. 64

คุณภาดล ถาวรกฤชรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 64

ผวภ.ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช
ผูว้ ่าการภาค 3350 โรตารี สากล
มาเยีย่ มสโมสรอย่างเป็ นทางการ

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจาสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 12.30 – 13.30 น. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
ROTARY CLUB OF BANG RAK
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel

สโมสรโรตารี บางรัก
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