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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สาหรับสัปดาห์น้ ี เราได้รับเกียรติจากท่านองค์ปาฐก ร.อ.นพ.ณัชชา เหมปฐวี มาพูดเรื่ อง
“ตรวจสุ ขภาพประจาปี ควรดูค่าอะไรบ้ าง?” ทาให้เรารู ้ว่าการตรวจสุ ขภาพควรตรวจตามระยะเวลา
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อายุ เพศ และโอกาสเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วย ประกอบด้วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ต
สู ง ถุงลมโป่ งพอง มะเร็ ง หลอดเลือดสมอง และหัวใจ โรคเหล่านี้จะไม่มีทางทราบว่าเป็ นถ้าไม่มี
การตรวจสุ ขภาพร่ างกายประจาปี ซึ่ งได้รับความสนใจจากพี่ ๆ ทุกท่านเป็ นอย่างมาก มีผมู ้ าร่ วม
ประชุมทั้งที่โรงแรม และทาง Zoom ถึง 30 ท่าน
และในวันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2565 นยล.ปราณี วิทยเมธ ได้นาคณะโดยมีท่าน อน.สถาปัตย์
ปรีดา, อน.ไกรรัตน์ วัตสั ล, อน.ดร.สลักจิต นพคุณ, อน.ดร.เมตตา องคะสุ วรรณ, อน.ยุวดี
ปิ ตวิวฒ
ั นานนท์ , นยล.ดีภคั ซาห์ ธนวุฒ,ิ นยล.ณัชชา เหมะจันทร และ รทร.วิชัย เหล่าเลิศชัย ได้
เดินทางไปคุยกับผูบ้ ริ หารและสมาชิกมูลนิธิบา้ นพระพร เพื่อสรุ ปเรื่ องความต้องการในการสร้าง
อาชีพให้กบั ผูพ้ น้ โทษจากเรื อนจาในการฝึ กการทาเบเกอร์ รี่ ขนม และทาเป็ นอาชีพในการเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัวต่อไป โครงการนี้เป็ นโครงการ Global Grant ร่ วมกับสโมสรคู่มิตร ประเทศ
เกาหลี โดยจะเริ่ มดาเนินการในปี 2022-23 เป็ นต้นไป
สาหรับสัปดาห์หน้า อาจารย์ ภากร มังกรพันธุ์ นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ
ตะวันตก จะมาพูดในเรื่ อง “พรสวรรค์ พรแสวง บริบท และการฝึ กฝนจนเป็ นยอดคน” ซึ่ งเป็ น
เรื่ องที่น่าสนใจมาก ขอเชิญท่านสมาชิกมาร่ วมฟังกันมาก ๆ นะครับ

ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 28/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
24
1
38

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

40.98%
43.02%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพตะวันออก
สโมสรโรตารี จตุจกั ร
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี ยานนาวา
สโมสรโรตารี สิงห์บุรีวีรชน
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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1
1
1
1
1
1

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

30

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ร.อ.นพ.ณัชชา เหมปฐวี
อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ทหารและชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
ตรวจสุ ขภาพประจาปี ควรดูค่าอะไรบ้ าง?
การตรวจสุ ขภาพคื อ การตรวจเช็คสุ ขภาพในขณะที่ “ผู้รับการตรวจยังรู้ สึกสบายดี” ไม่ มี
อาการหรื อความผิดปกติที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจนั้นอย่างใด การตรวจวินิจฉัยโรคคื อ การตรวจ
รักษาโรค คือการไปหาหมอเมื่อ “มีอาการเจ็บป่ วย” หรื อรู ้สึกมีความผิดปกติแล้ว
ทาไมต้ องมีการตรวจสุ ขภาพ
- ค้นหาโรคที่ ซ่ อนอยู่ใ นตัว โดยที่ ย งั ไม่ มี อ าการผิด ปกติ ใ ห้เ ห็ นซึ่ งถื อว่ า เป็ น “ภัยเงียบ”
โดยเฉพาะกลุ่ มโรคไม่ ติ ดต่ อเรื้ อรั ง (Non-Communicable Diseases) NCDs ประกอบด้ว ย โรค
เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ถุงลมโป่ งพอง มะเร็ ง หลอดเลือดสมองและหัวใจ อ้วน
- การตรวจพบโรคตั้งแต่ ร ะยะแรก หรื อ ระยะที่ มี ค วามรุ น แรงน้อย จะรั ก ษาโรคได้ท ัน
ไม่ลุกลาม ลดภาวะแทรกซ้อน บางโรคอาจรักษาให้หายขาดได้
ข้อมูลจากองค์ การอนามัยโลก โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเป็ นสาเหตุการตายอันดับ 1
ของโลก แต่ละปี จะมีคนตายด้วยโรคนี้ 18.6 ล้านคน 75% เกิดใน low and middle-income countries
ปัจจัยเสี่ ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ
NCDs : 1.โรคความดัน โลหิ ต สู ง 2.ไขมัน ในเลื อ ดสู ง 3. น้ าหนัก เกิ น 4. โรคไต
5. โรคเบาหวาน โรคเหล่านี้จะไม่มีทางทราบว่าเป็ นถ้าไม่มีการตรวจสุ ขภาพร่ างกายประจาปี
Life Style : 1. การกินอาหารไม่ถูกสุ ขลักษณะหรื อไม่ดีต่อสุ ขภาพ 2. ภาวะอากาศ 3. การสู บ
บุหรี่ 4. การขยับเขยื้อนร่ างกาย 5. การดื่มแอลกอฮอล์
การปรั บพฤติ กรรมเหล่ านี้ ถา้ ได้รับการตรวจสอบและปรั บให้ถูกวิธีโดยการตรวจสุ ขภาพ
ร่ างกายประจาปี ละครั้ง คุณหมอจะแนะนาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่ งจะลดความเสี่ ยงของ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ดังนั้นการตรวจสุ ขภาพร่ างกายจึงจาเป็ น
การตรวจสุ ขภาพไม่จาเป็ นต้องตรวจถี่ ๆ เหมือนรถยนต์ แต่ควรตรวจตามระยะเวลาและความ
จาเป็ น ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อายุ เพศ และโอกาสเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วย
การตรวจระดับน้ าตาลในเลือด ในเด็กไม่จาเป็ นต้องตรวจระดับน้ าตาล ยกเว้นในเด็กที่มีภาวะ
น้ าหนักเกิน ในผูใ้ หญ่ที่เคยตรวจแล้วไม่ได้เป็ นเบาหวาน สามารถเว้นไปตรวจทุก 3 ปี

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

การตรวจสุ ขภาพมีข้นั ตอนอย่ างไร
1. ซักประวัติ เพื่อประเมินหาความเสี่ ยงต่าง ๆ ทั้งประวัติครอบครัว กรรมพันธุ์ พฤติกรรม
(เช่น สู บบุหรี่ ดื่มสุ รา ไม่ออกกาลังกาย บริ โภคอาหารที่ไม่เหมาะสม) รวมทั้งอาชีพที่ทา
2. การตรวจร่ างกายเบื้องต้น เช่น ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง วัดเส้นรอบเอว ความดันโลหิ ต ชีพจร
ตรวจดูระบบต่าง ๆ ของร่ างกายเช่น ผิวหนัง ตา หู คอ ช่องปาก ปอด หัวใจ ท้อง เป็ นต้น
3. เมื่ อตรวจร่ า งกายเสร็ จ แพทย์จ ะประเมิ น ว่ า มี อะไรที่ จ ะต้อ งตรวจทางห้อ งปฏิ บตั ิ ก าร
กลุ่มที่ควรได้ รับการตรวจสุ ขภาพ 1. กลุ่ มวัยเด็กและวัยรุ่ น อายุ 0-18 ปี 2. กลุ่มวัยทางาน
อายุ 18-60 ปี 3. กลุ่มวัยผูส้ ู งอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป 4. กลุ่มสตรี มีครรภ์
การตรวจสุ ขภาพพืน้ ฐานในกลุ่มวัยทางานและกลุ่มผู้สูงอายุ
1. การซักประวัติและตรวจร่ างกายทัว่ ไป ควรตรวจปี ละ 1 ครั้ง
2. การชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง วัดเส้นรอบเอว วัดความดันโลหิ ต เป็ นประจา อาจตรวจวัดเอง
ที่บา้ น หรื อทุกครั้งที่มีโอกาสไปพบแพทย์
3. การตรวจสุ ขภาพช่องปากและฟัน จากทันตแพทย์ ปี ละ 1 ครั้ง
4. การตรวจการได้ยนิ ด้วยการใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ถูกนั เบา ๆ ห่ างจากรู หูประมาณ 1 นิ้ว
ปี ละ 1 ครั้ง
แบบประเมินสภาวะสุ ขภาพ
ความเสี่ ยงโรคหัว ใจและหลอดเลื อด ภาวะซึ ม เศร้ า การติ ด นิ โ คติ นในผูส้ ู บบุ หรี่ การดื่ ม
แอลกอฮอล์ การใช้ยาและสารเสพติ ด ถ้าไม่ เสี่ ยงไม่ ตอ้ งประเมิ น ถ้าผูท้ ี่มีความเสี่ ยงควรทาแบบ
ประเมินภาวะต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อประเมินความรุ นแรงและรักษาได้ทนั
การตรวจสุ ขภาพในกลุ่มวัยทางาน อายุ 18-60 ปี นอกจากตรวจสุ ขภาพพื้นฐานแล้วอาจต้อง
ตรวจเพิ่มเติม
การตรวจตา โดยทีมจักษุ แพทย์ ตั้งแต่อายุ 40 ปี ขึ้ นไปควรได้รับการตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ ง
วัดสายตา ตรวจคัดกรองโรคต้อหิ น ภาวะความดันลูกตาสู งหรื อความผิดปกติอื่น ๆ
การตรวจอุจจาระ เป็ นการตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ เป็ นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ ง
ลาไส้ใหญ่และลาไส้ตรง ควรตรวจปี ละ 1 ครั้ง ในผูท้ ี่อายุ 50 ปี ขึ้นไป
การตรวจทางห้ องปฏิบัติการ แนะนาให้ตรวจเลือดตามช่วงอายุ
1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป ตรวจระดับไขมันในเลือด ควรตรวจทุก 5 ปี
2. อายุ 35 ปี ขึ้นไป ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด คัดกรองโรคเบาหวาน ทุก 3 ปี
3. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC) ตรวจ 1 ครั้ง หากเคยตรวจพบว่าปกติไม่ตอ้ งตรวจซ้ า
4. ไวรั ส ตับอัก เสบบี ตรวจแค่ ครั้ งเดี ยวว่ามี ภูมิไ หม สาหรั บคนที่เกิ ดก่ อนปี 2535 เท่ านั้น

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

สาหรับสตรี ในกลุ่มวัยทางาน อายุ 18-60 ปี นอกจากการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไปควรตรวจเพิ่ม
1. การตรวจเต้ านม เพื่อคัดกรองมะเร็ งเต้านม อายุ 30-39 ปี ควรตรวจทุก 3 ปี อายุ 40 ปี ขึ้นไป
ควรตรวจทุกปี
2. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อายุ 30 ปี ขึ้นไป ตรวจคัดกรองด้วยวิธีเก็บเซลล์ โดยวิธี
พืน้ ฐาน(Conventional Pap Smear) ทุก 3 ปี
การตรวจสุ ขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้ นไป ต้องมี การตรวจสุ ขภาพพื้นฐานร่ วมกับ
การตรวจตาโดยทีมจักษุแพทย์ อายุ 60 ปี ขึ้นไปควรตรวจเป็ นประจา 2-4 ปี อายุ 65 ปี ขึ้นไป
ต้องตรวจทุก 1-2 ปี
การตรวจอุจจาระ เพื่อคัดกรองมะเร็ งลาไส้ใหญ่ และลาไส้ตรง ตั้งแต่ อายุ 60 ปี ขึ้ นไปควร
ตรวจปี ละ 1 ครั้ง
การประเมินสภาวะสุ ขภาพ
1. ภาวะโภชนาการ
2. ความเสี่ ยงภาวะกระดูกพรุ น
3. การทากิจวัตรประจาวันพื้นฐาน
4. เมื่ออายุ 65 ปี ขึ้นไป ควรตรวจสมรรถภาพสมองด้วย
การตรวจทางห้ องปฏิบัติการ แนะนาให้ตรวจ
1. ระดับไขมันในเลือด ทุก 5 ปี
2. ระดับน้ าตาลในเลือด ทุกปี
3. ตรวจการทางานของไต ด้วยการวัดค่าระดับครี อะทินินในเลือด ทุกปี
4. ตรวจปัสสาวะ ทุกปี
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC) อายุ 70 ปี ขึ้นไปควรตรวจทุกปี
อายุ 60 ปี ขึน้ ไปสาหรับสตรีควรตรวจเพิ่มเติม
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ านม อายุ 60 ปี ขึ้นไปควรตรวจเต้านมทุกปี อายุ 70 ปี ขึ้นไปควรตรวจ
ตามความเหมาะสม
ตรวจคัด กรองมะเร็ งปากมดลูก อายุ 60 ปี ขึ้ นไป ควรได้รับการตรวจ Conventional Pap
Smear ทุก 3 ปี อายุ 65 ปี ขึ้นไป ควรตรวจตามความเหมาะสม
ในแต่ละกลุ่มอายุจะมีคาแนะนาที่แตกต่างกันตามความเสี่ ยง ถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลหรื อ
แพทย์ จะเป็ นผูท้ ี่ตดั สิ นใจให้เรา สิ่ งที่เราต้องรู ้ก็คือว่าเราควรจะไปตรวจเมื่อไร ถ้าเรามีภาวะความ
เสี่ ยงของอะไรบ้าง เราควรจะรักษาอย่างทันท่วงที

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ ร.อ.นพ.ณัชชา เหมปฐวี
บรรยายเรื่อง “ตรวจสุ ขภาพประจาปี ควรดูค่าอะไรบ้ าง?”
เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2565

สโมสรโรตารี บางรัก

8

Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
นยล.ปราณี วิทยเมธ นาคณะเดินทางเยีย่ มมูลนิธบิ ้ านพระพร
เพือ่ สรุปโครงการในการสร้ างอาชีพให้ กบั ผู้พ้นโทษจากเรือนจา
เป็ นโครงการ Global Grant ร่ วมกับสโมสรคู่มติ รเกาหลี
เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
ร.อ.นพ.ณัชชา เหมปฐวี
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ ทหารและชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
บรรยายเรื่อง “ตรวจสุ ขภาพประจาปี ควรดูค่าอะไรบ้ าง?”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 65

อาจารย์ภากร มังกรพันธุ์
เรื่ อง “พรสวรรค์ พรแสวง บริ บท และการฝึ 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

สโมสรโรตารี บางรัก
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