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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สาหรับสัปดาห์น้ ี เราได้รับเกียรติจากท่านองค์ปาฐก พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์ มา
บรรยายเรื่ อง “โรคกระดูกพรุนภัยเงียบในผู้สูงอายุ:ข้ อเท็จจริงทีค่ วรรู้” ทาให้เราได้รับรู ้ปัจจัยเสี่ ยง
ต่อการเป็ นโรคกระดูกพรุ น ปัจจัยที่ไม่สามารถป้ องกันหรื อแก้ไขได้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์มาก มีผถู ้ าม
คาถามมากมายได้รับความสนใจจากท่านสมาชิกที่มาร่ วมประชุมทั้งที่โรงแรม และทาง Zoom ถึง
39 ท่าน
และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 สโมสรโรตารี บางรัก ได้ร่วมกันทากิจกรรมกับสโมสร
คู่มิตร สโมสรโรตารี เชียงใหม่ภพู ิงค์ ในโครงการ “ร่ วมใจต้านภัยหนาว” โดยเราได้บริ จาคเงิน
จานวน 10,000 บาท เพื่อจัดซื้ อผ้าห่ มกันหนาวมอบให้กบั ชาวบ้านผูป้ ระสบภัยหนาว ณ บ้านยาง
ครก ต.ยางเปี ยง อ.อมก๋ อย จ.เชียงใหม่ ในโอกาสหน้าผมขอเชิญพี่ ๆ ร่ วมเดินทางไปทากิจกรรม
ร่ วมกับสโมสรคู่มิตรนะครับ
ผมขอแจ้งข่าวดี รู ปที่สโมสรโรตารี บางรักได้ส่งเข้าประกวด People Of Action เราได้รับการ
คัดเลือกเป็ นผูช้ นะ 1 ใน 3 ภาพ ระดับภาค 3350 เพื่อนาไปส่ งแข่งขันระดับโซน ได้รางวัลเข้า
สโมสร 10,000 บาท ผมต้องขอขอบคุณประธานโครงการบาเพ็ญประโยชน์ นยล.ณัชชา
เหมะจันทร และทีมงานทุกท่าน ส่ วนการส่ ง วีดีโอ People Of Action เข้าประกวดทางทีมงาน
โครงการบาเพ็ญประโยชน์ได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทาถึงอยุธยาอีกครั้ง
สาหรับสัปดาห์หน้า ร.อ.นพ.ณัชชา เหมปฐวี จะมาพูดให้ฟังเรื่ อง “ตรวจสุ ขภาพประจาปี
ควรดูค่าอะไรบ้ าง?” พี่ ๆ ทุก ๆ ท่าน พลาดไม่ได้อีกเช่นกันนะครับ

ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Rotary Club of Bang Rak

Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 27/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ขาดประชุม

22170
63
30
33
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน

49.18%
43.09%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพเพลินจิต
สโมสรโรตารี กรุ งเทพตะวันออก
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี ยานนาวา
RC Salt Spring Island, Canada
แขกสโมสร
รวม
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ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

39

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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Rotary Club of Bang Rak

From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์
ประธานศูนย์ความเป็ นเลิศโรคกระดูกพรุนและโรคกระดูกในผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลตารวจ
“โรคกระดูกพรุ นภัยเงียบในผู้สูงอายุ : ข้ อเท็จจริงที่ควรรู้ ”
โรคกระดูกพรุน(Osteoporosis) เป็ นเรื่ องของมวลของกระดูกหรื อความหนาแน่ นของกระดูกที่
ลดลง มีผลทาให้กระดูกพรุ นและหักง่าย
สั ญ ญาณเตือนของโรคกระดูกพรุ น โดยทัว่ ไปจะไม่ มี อาการ ผูป้ ่ วยจะมี อาการต่ อเมื่ อ 1. มี
กระดูกหักจากอุบตั ิเหตุเพียงเล็กน้อย 2. ปวดหลังโดยไม่ทราบสาเหตุ มีอาการหลังโก่ งหรื อตัวเตี้ยลง
ส่ วนใหญ่มกั เกิดจากมีกระดูกสันหลังหัก ส่ วนใหญ่คิดว่าแก่ตวั หลังค่อมเป็ นเรื่ องปกติแต่จริ ง ๆ ถือว่า
เป็ นโรคแล้ว 3. การป้ องกันรู ้ว่ามีความเสี่ ยงเกิดโรคกระดูกพรุ นควรต้องไปตรวจเรื่ องความหนาแน่ น
ของมวลกระดูก
การหักส่ วนใหญ่มกั จะรู ้ว่าเป็ นกระดูกพรุ นหรื อกระดูกบางต่อเมื่อกระดูกหักเรี ยบร้อยแล้ว อายุ
50 ปี ขึ้นไปหกล้มหรื อสะดุดฟุตบาทหรื อล้มในห้องน้ า ห้องนอน ตรงธรณี ประตู หน้าระเบียงก็มี อายุ
ยังไม่ เยอะเวลาล้มเอามื อไปยันเพราะไม่ อยากให้ศีร ษะกระแทก กระดูกข้อมื อหัก ผิดรู ป ต้องไป
โรงพยาบาลใส่ เฝื อก บางคนหักเยอะต้องผ่าตัดใส่ เหล็ก
อีกแบบที่เจอบ่อยและส่ วนใหญ่ไม่คิดว่าเป็ นกระดูกพรุ นแล้วคือ กระดูกสั นหลังทรุ ด เจอในอายุ
60-70 ปี เดินหลังค่อมมีอาการปวดหลังเรื้ อรัง มีโอกาสหกล้มซ้ าได้เพราะจุดศูนย์ถ่วงโน้มมาข้างหน้า
ทาให้หกล้มง่ายและทาให้คุณภาพชีวิตแย่ลงไม่สามารถมองดูบนฟ้ าได้เลยต้องก้มหน้าดูดินอย่างเดียว
ถ้าไม่เอกซเรย์ก็ไม่รู้ปล่อยให้คุณตาคุณยายเดินหลังค่อมต่อไป
อีกอันที่เจอค่อนข้างบ่อยคือ อายุ 80 ปี ขึ้นไปหกล้มมักจะเกิ ดกระดูกสะโพกหักใส่ เฝื อกไม่ได้
ต้องนอนโรงพยาบาลผ่าตัดใส่ เหล็กดามไว้หรื อบางคนต้องเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม บางคนกลัวการ
เดินไม่ยอมเดินต้องนัง่ รถเข็นหรื อนอนติดเตียงไปตลอดชีวิตก็มี
ปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเป็ นโรคกระดูกพรุ น ปั จจัยที่ไม่ สามารถป้ องกันหรือแก้ ไขได้ 1. อายุมากขึ้น
หรื อความชรา ไม่ ว่าผูช้ ายหรื อผูห้ ญิ งสามารถเกิ ดโรคกระดูกพรุ นได้ 2. สตรี ภายหลังหมดประจา
เดือน หรื อเคยผ่าตัดรังไข่ออกทั้ง 2 ข้าง 3. กรรมพันธุ์ ปัจจัยทีส่ ามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ 1. มีรูปร่ าง
ผอมจะมีโอกาสเกิ ดโรคกระดูกพรุ นสู งว่าผูม้ ีน้ าหนักตัวมาก เวลาหกล้มไม่ มีไขมันหรื อกล้ามเนื้ อ
รองรั บ ล้มตรงไหนก็หักตรงนั้นเลย 2. ได้รับอาหารไม่ เพียงพอ เช่ น ได้รับอาหารที่มีแคลเซี ยมไม่
เพี ย งพอ ได้รั บวิ ต ามิ น ดี ไ ม่ เ พี ย งพอ นอกจากต้องกิ น อาหารให้ค รบ 5 หมู่ แล้ว อย่า ลื ม เรื่ องของ
แคลเซี ย มกับ วิ ต ามิ น ดี เ ป็ นส่ ว นที่ ส าคัญ ส าหรั บ โรคกระดู ก พรุ น 3. ดื่ ม สุ ร าหรื อ สู บ บุ ห รี่ จัด
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

มีการศึกษาพบว่าดื่มมากกว่า 3 กระป๋ องเบียร์ ต่อวันมีความเสี่ ยงสู งหรื อสู บบุหรี่ เป็ นประจามีความ
เสี่ ยงสู ง หรื อใครหยุดแล้วเกิน 1 ปี การเกิ ดกระดูกพรุ นก็ลดลงได้ถึง 50% เพราะฉะนั้นวันนี้กย็ ังไม่
สายเกินไปส าหรั บ การที่จ ะเลิกบุ ห รี่ เ ลิกเหล้ า 4. ช่ ว งที่ อยู่แ ต่ ใ นบ้า นนั่ง ๆ นอน ๆ ทาให้ไ ม่ ไ ด้
ออกกาลังกาย ไม่โดนแสงแดด ทาให้ขาดวิตามินดีดว้ ย 5. บางคนอายุมากขึ้นมีโรคประจาตัวเยอะ
บางคนต้องใช้ยาสเตียรอยด์ ยากันชัก ยาป้ องกันการแข็งตัวของเลื อด พวกนี้ จะมี ผลต่ อการดูดซึ ม
แคลเซี ยมมีผลทาให้กระดูกบางเช่นเดียวกัน
เครื่องมือสาหรับประเมินความเสี่ ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุ น 1. เครื่องมือประเมิน OSTA
เป็ นของต่างประเทศใช้มาประมาณ 20 ปี แล้ว ดูอายุกบั ดูน้ าหนัก เช่น อายุ 70 ปี น้ าหนัก 45 กิ โลกรัม
มีความเสี่ ยงสู งในการเกิ ดโรคกระดูกพรุ น ถ้าความเสี่ ยงสู งต้องไปตรวจมวลกระดูก 2. เครื่องมือ
ประเมินด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ FRAX ในต่างประเทศใช้เมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยเริ่ ม
เอามาใช้ 5 ปี แล้ว ตัว FRAX SCORE มีความละเอียดมากขึ้นในการประเมิน ดูเรื่ องอายุ เพศ น้ าหนัก
ส่ วนสู ง ประวัติเคยมีกระดูกหักไหม พ่อแม่เคยมีสะโพกหักไหม สู บบุหรี่ หรื อมีการใช้สเตียรอยด์
หรื อมี ขอ้ อักเสบรู มาตอยด์ หรื อเป็ นโรคกระดูก พรุ นที่มีสาเหตุ ร วมทั้งมี การดื่ มเหล้าเกิ น 3 ยูนิค
ต่อวันหรื อเปล่า ความหนาแน่นของกระดูกเป็ นอย่างไร เรามีฐานข้อมูลของประเทศไทยสามารถเปิ ด
เป็ นภาษาไทยได้เลย ถ้าใครอยากจะประเมิน สามารถเสิ ร์ชใน Google พิมพ์ คาว่ า FRAX สามารถ
คานวณได้เลย 3. เครื่องตรวจความหนาแน่ นของกระดูก DXA โรงพยาบาลส่ วนใหญ่ในกรุ งเทพฯมี
อุปกรณ์ตวั นี้แล้ว เครื่ อง DXA สามารถสแกนหลังได้ท้ งั อันดูว่ากระดูกหลังทรุ ดหรื อเปล่า ประเทศ
ไทยหรื อทัว่ โลกมักจะมีปัญหาไม่เคยตรวจหลัง และมาด้วยอาการปวดหลังเรื้ อรัง ไปหาหมอหรื อไป
ซื้ อยาตามร้านขายยา คุ ณหมอหรื อเภสัชกรให้แค่ยาแก้ปวดมาบอกเป็ นกล้ามเนื้ อคนแก่ ก็ตอ้ งปวด
หลังอยูแ่ ล้วแต่ไม่เคยไปเอกซเรย์ดู กระดูกสันหลังทรุ ดเรี ยบร้อยถือเป็ นการหักแบบหนึ่ง
การป้ องกันและการรักษา รั บประทานแคลเซี ยมและวิตามินดีให้เพียงพอ หลี กเลี่ยงการสู บ
บุหรี่ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ ยง เช่น กิน ๆ นอน ๆ ไม่ขยับร่ างกาย ออกกาลัง
กายที่พอเหมาะและถูกแสงแดดบ้าง ป้ องกันการหกล้ม ฝึ กการทรงตัว และทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
อาหารไทย 7 อันดับที่มีแคลเซียมสู ง ต่อ 100 กรัม 1.ผักกระเฉดมีแคลเซี ยม 387 มก. 2.เต้ าหู้
ขาวอ่ อนมี 250 มก. 3.ถั่วเหลืองสุ กมี 245 มก. 4. ผักคะน้ ามี 230 มก. 5. ปลาเล็กทอดหรือกุ้งฝอยมี
226 มก. 6. นมเปรี้ยวมี 215 มก. 7. นมสดมี 200 มก.
ถ้ากินไม่เพียงพออายุมากขึ้นระบบการย่อยหรื อระบบการเคี้ยวฟันไม่ค่อยดี กลืนไม่ค่อยดี บาง
ทีเบื่ออาหารไม่ค่อยอยากกิ นเยอะ บางคนมีปัญหาเรื่ องโรคกระเพาะ เรื่ องการดูดซึ ม อาจต้องใช้ยา
ช่วยมีเรื่ องแคลเซี ยมเป็ นตัวเสริ ม ส่ วนตัวผมให้ 1 เม็ดต่อวันเพราะความต้องการต่อวันอยู่ที่ 1,000 –
2,000 มก. ถ้าให้มากกว่า 1 เม็ดจะเกิดท้องอืดท้องเฟ้ อท้องผูกทาให้คนไข้ไม่อยากกินแคลเซี ยม
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

เรื่ องวิตามินดี ฟรี จากแสงแดด ประเทศไทยอยู่ในเขตโซนร้อน จากการศึกษา 70-80% ของ
คนไทยขาดวิตามินดีเมื่อเจาะเลือดคือมีวิตามินดีน้อยกว่ าเกณฑ์ เหตุผลคนไทยกลัวแดด เราต้องหา
จากในอาหาร เช่น เมล็ดทานตะวัน หรื อเห็ดชิตาเกะหรื อเห็ดหอมแต่ตอ้ งผึ่งแดดก่ อนหรื อจากปลา
เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาซาดีน รวมทั้งปลาไหล แต่พวกนี้เป็ นอาหารญี่ปนราคาค่
ุ่
อนข้างสู ง
ดังนั้นในต่ างประเทศมี Fortified เอาแคลเซี ยม วิตามินดี ไปผสมในน้ าส้มหรื อนม แต่ ใน
ประเทศไทยตอนนี้ อย.อนุ ญาตเฉพาะแคลเซี ยมเท่านั้นที่ผสมในนม แต่วิตามินดียงั ไม่อนุ มตั ิเพราะ
ถือว่าเป็ นอะไรที่ตอ้ งควบคุมกลัวเกินขนาด
ส่ วนตัวผมมักจะเสริ มวิตามิ นดี ในคนไข้ทุกรายเพราะเวลาเจาะเลื อดมาแล้ว 70-80% ขาด
วิตามินดี คนไทยความต้องการต่อวันอยูท่ ี่ 600-800 IU ถ้าใครไปต่างประเทศสามารถซื้ อวิตามินดี 3
ได้ ในขนาด 1,000 IU กินได้ทุกวันพวกนี้ไม่อนั ตรายสามารถกินได้หลาย ๆ ปี
การออกกาลังกายในผู้สูงอายุ ขึ้ นอยู่กบั สภาพร่ างกายแต่ละคน และโรคประจาตัว ควรออก
กาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ากว่า 20 นาที ออกกาลังกายที่มีการเคลื่อนไหวส่ วน
ต่าง ๆ ของร่ างกายตลอดเวลา เช่น เดิน วิ่ง ว่ายน้ า แต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกาลังกายที่ใช้การเกร็ ง
กล้ามเนื้อ หรื อการบริ หารร่ างกายชนิดที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่ างกายเช่น ยกน้ าหนัก
ในกรณี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคกระดูกพรุ นหรื อเกิ ดกระดูกหักแล้ว นอกจากการกิ น
แคลเซี ยม วิตามิ นดี การออกกาลังกาย การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน การหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง
ทั้งหลาย หมอก็จะให้ยารักษามียาหลายชนิ ดมีต้ งั แต่กินทุกวันจนถึงกิ นสัปดาห์ละ 1 เม็ด หรื อเดือน
ละ 1 เม็ด รวมทั้งอาจมียาพ่นด้วย มักใช้ในกรณี ที่กระดูกสันหลังทรุ ด และมียาฉี ดด้วย ราคามีต้ งั แต่
หลับสิ บจนถึงหลักหมื่นขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของตัวโรค
ท่านที่สนใจผมทาสื่ อความรู้สาหรับประชาชนเรื่องโรคกระดูกพรุนของศูนย์ ความเป็ นเลิศโรค
กระดูกพรุนและโรคกระดูกในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตารวจ สามารถสแกนคิวอาร์ โค้ด เป็ น E-book
ฟรี มีท้งั หมด 6 เล่ม สามารถเข้าไปดูได้

.
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ
พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์
บรรยายเรื่อง “โรคกระดูกพรุนภัยเงียบในผู้สูงอายุ:ข้ อเท็จจริงทีค่ วรรู้”
เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
สโมสรโรตารีบางรัก ร่ วมกับ สโมสรคู่มติ ร สโมสรโรตารีเชียงใหม่ ภูพงิ ค์
มอบผ้ าห่ มในโครงการ “ร่ วมใจต้ านภัยหนาว”
ให้ กบั ชาวบ้ านผู้ประสบภัยหนาว บ้ านยางครก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์
ประธานศูนย์ ความเป็ นเลิศโรคกระดูกพรุนและโรคกระดูกในผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลตารวจ
บรรยายเรื่อง “โรคกระดูกพรุ นภัยเงียบในผู้สูงอายุ:ข้ อเท็จจริ งที่ควรรู้ ”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค. 65
ร.อ.นพ.ณัชชา เหมปฐวี
เรื่ อง “ตรวจสุ ขภาพประจาปี ควรดูค่าอะไรบ้าง?”
วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 65

อาจารย์ภากร มังกรพันธุ์
เรื่ อง “พรสวรรค์ พรแสวง บริ บทและการฝึ กฝน
จนเป็ นยอดคน”

วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 65

คุณกรณ์ จาติกวณิ ช
เรื่ อง “เศรษฐกิจและการเมืองไทย 2022”

วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 65

อผภ.สมศรี เมฆธน
เรื่ อง “Update สิ่ งน่ารู ้ในโรตารี ”

วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ. 65

รทร.ดร.พัช พชรเสฐียร
เรื่ อง “My Life My Work”

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
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