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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
          ส าหรับสัปดาห์น้ี เราไดรั้บเกียรติจากท่านองคป์าฐก ร.อ.นพ.ณชัชา เหมปฐวี   มาพดูเร่ือง 
“ตรวจสุขภาพประจ าปีควรดูค่าอะไรบ้าง?” ท าใหเ้รารู้ว่าการตรวจสุขภาพควรตรวจตามระยะเวลา 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัอาย ุ เพศ และโอกาสเส่ียงต่อการเจบ็ป่วย ประกอบดว้ย โรคเบาหวาน ความดนัโลหิต
สูง ถุงลมโป่งพอง มะเร็ง หลอดเลือดสมอง และหวัใจ โรคเหล่าน้ีจะไม่มีทางทราบว่าเป็นถา้ไม่มี
การตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปี ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากพี่ ๆ ทุกท่านเป็นอยา่งมาก มีผูม้าร่วม
ประชุมทั้งท่ีโรงแรม และทาง Zoom ถึง 30 ท่าน 
 
          และในวนัเสาร์ท่ี 29 มกราคม 2565 นยล.ปราณ ีวทิยเมธ ไดน้ าคณะโดยมีท่าน อน.สถาปัตย์ 
ปรีดา,  อน.ไกรรัตน์ วตัสัล,  อน.ดร.สลกัจติ นพคุณ, อน.ดร.เมตตา  องคะสุวรรณ, อน.ยุวด ี 
ปิตววิฒันานนท์, นยล.ดภีคั ซาห์ธนวุฒ,ิ นยล.ณชัชา เหมะจนัทร และ รทร.วิชัย เหล่าเลศิชัย ได้
เดินทางไปคุยกบัผูบ้ริหารและสมาชิกมูลนิธิบา้นพระพร เพื่อสรุปเร่ืองความตอ้งการในการสร้าง
อาชีพใหก้บัผูพ้น้โทษจากเรือนจ าในการฝึกการท าเบเกอร์ร่ี ขนม และท าเป็นอาชีพในการเล้ียงดู
ตนเองและครอบครัวต่อไป โครงการน้ีเป็นโครงการ Global Grant ร่วมกบัสโมสรคู่มิตร ประเทศ
เกาหลี โดยจะเร่ิมด าเนินการในปี 2022-23 เป็นตน้ไป   
 
          ส าหรับสัปดาห์หนา้  อาจารย์ภากร มงักรพนัธ์ุ นกัวิชาการอิสระดา้นประวติัศาสตร์ ศิลปะ
ตะวนัตก จะมาพดูในเร่ือง “พรสวรรค์ พรแสวง บริบท และการฝึกฝนจนเป็นยอดคน”  ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีน่าสนใจมาก ขอเชิญท่านสมาชิกมาร่วมฟังกนัมาก ๆ  นะครับ 
 
                                              ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พันธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                                                       นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 28/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  27  มกราคม 2565 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    24 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     1 ท่าน 
    ขาดประชุม    38 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 40.98% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  43.02% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวนัออก   1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีจตุจกัร    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารียานนาวา    1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีสิงห์บุรีวีรชน     1 ท่าน 
    แขกสโมสร     1 ท่าน 
       
          รวม   30 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          การตรวจสุขภาพคือ การตรวจเช็คสุขภาพในขณะท่ี “ผู้รับการตรวจยังรู้สึกสบายดี” ไม่มี
อาการหรือความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจนั้นอย่างใด   การตรวจวินิจฉัยโรคคือ การตรวจ
รักษาโรค คือการไปหาหมอเม่ือ “มอีาการเจบ็ป่วย” หรือรู้สึกมีความผดิปกติแลว้ 
          ท าไมต้องมกีารตรวจสุขภาพ 
          - ค้นหาโรคท่ีซ่อนอยู่ในตัวโดยท่ียงัไม่มีอาการผิดปกติให้เห็นซ่ึงถือว่าเป็น “ภัยเงียบ” 
โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง(Non-Communicable Diseases) NCDs ประกอบด้วย โรค 
เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ถุงลมโป่งพอง  มะเร็ง หลอดเลือดสมองและหวัใจ อว้น 
          - การตรวจพบโรคตั้ งแต่ระยะแรก หรือระยะท่ีมีความรุนแรงน้อย จะรักษาโรคได้ทัน          
ไม่ลุกลาม ลดภาวะแทรกซอ้น บางโรคอาจรักษาใหห้ายขาดได ้
           ขอ้มูลจากองค์การอนามัยโลก โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเป็นสาเหตุการตายอนัดบั 1 
ของโลก แต่ละปีจะมีคนตายดว้ยโรคน้ี 18.6 ลา้นคน 75% เกิดใน low and middle-income countries 
     ปัจจยัเส่ียงโรคหลอดเลอืดสมองและหัวใจ 
          NCDs : 1.โรคความดันโลหิตสูง 2.ไขมันในเลือดสูง 3. น ้ าหนักเกิน 4. โรคไต                       
5. โรคเบาหวาน โรคเหล่าน้ีจะไม่มีทางทราบว่าเป็นถา้ไม่มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปี 
          Life Style : 1. การกินอาหารไม่ถูกสุขลกัษณะหรือไม่ดีต่อสุขภาพ 2. ภาวะอากาศ 3. การสูบ
บุหร่ี 4. การขยบัเขยื้อนร่างกาย 5. การด่ืมแอลกอฮอล ์
          การปรับพฤติกรรมเหล่าน้ีถา้ไดรั้บการตรวจสอบและปรับให้ถูกวิธีโดยการตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจ าปีละคร้ัง คุณหมอจะแนะน าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงจะลดความเส่ียงของ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหวัใจ ดงันั้นการตรวจสุขภาพร่างกายจึงจ าเป็น 
          การตรวจสุขภาพไม่จ าเป็นตอ้งตรวจถ่ี ๆ เหมือนรถยนต ์แต่ควรตรวจตามระยะเวลาและความ
จ าเป็น ซ่ึงข้ึนอยูก่บัอาย ุเพศ และโอกาสเส่ียงต่อการเจบ็ป่วย 
          การตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด ในเดก็ไม่จ าเป็นตอ้งตรวจระดบัน ้าตาล ยกเวน้ในเด็กท่ีมีภาวะ
น ้าหนกัเกิน ในผูใ้หญ่ท่ีเคยตรวจแลว้ไม่ไดเ้ป็นเบาหวาน สามารถเวน้ไปตรวจทุก 3 ปี 
 

ร.อ.นพ.ณชัชา เหมปฐว ี
อาจารย์ภาควชิาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน 

วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
ตรวจสุขภาพประจ าปีควรดูค่าอะไรบ้าง? 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

         การตรวจสุขภาพมขีั้นตอนอย่างไร 
          1. ซกัประวติั เพื่อประเมินหาความเส่ียงต่าง ๆ ทั้งประวติัครอบครัว กรรมพนัธ์ุ พฤติกรรม  
(เช่น สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา ไม่ออกก าลงักาย บริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม) รวมทั้งอาชีพท่ีท า 
          2. การตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ เช่น ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง วดัเส้นรอบเอว ความดนัโลหิต ชีพจร 
ตรวจดูระบบต่าง ๆ ของร่างกายเช่น ผวิหนงั ตา หู คอ ช่องปาก ปอด หวัใจ ทอ้ง เป็นตน้ 
          3. เม่ือตรวจร่างกายเสร็จแพทย์จะประเมินว่ามีอะไรท่ีจะต้องตรวจทางห้องปฏิบติัการ 
          กลุ่มที่ควรได้รับการตรวจสุขภาพ  1. กลุ่มวยัเด็กและวยัรุ่น อายุ 0-18 ปี  2. กลุ่มวยัท างาน   
อาย ุ18-60 ปี  3. กลุ่มวยัผูสู้งอาย ุอาย ุ60 ปีข้ึนไป  4. กลุ่มสตรีมีครรภ ์
          การตรวจสุขภาพพืน้ฐานในกลุ่มวยัท างานและกลุ่มผู้สูงอายุ 
          1. การซกัประวติัและตรวจร่างกายทัว่ไป ควรตรวจปีละ 1 คร้ัง 
          2. การชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง วดัเส้นรอบเอว วดัความดนัโลหิต เป็นประจ า อาจตรวจวดัเอง  
ท่ีบา้น หรือทุกคร้ังท่ีมีโอกาสไปพบแพทย ์
          3. การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน จากทนัตแพทย ์ปีละ 1 คร้ัง 
          4. การตรวจการไดย้นิ ดว้ยการใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ี ถูกนัเบา ๆ ห่างจากรูหูประมาณ 1 น้ิว 
ปีละ 1 คร้ัง 
          แบบประเมนิสภาวะสุขภาพ 
          ความเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะซึมเศร้า การติดนิโคตินในผูสู้บบุหร่ี การด่ืม 
แอลกอฮอล์ การใชย้าและสารเสพติด ถา้ไม่เส่ียงไม่ตอ้งประเมิน ถา้ผูท่ี้มีความเส่ียงควรท าแบบ
ประเมินภาวะต่าง ๆ เหล่าน้ีเพื่อประเมินความรุนแรงและรักษาไดท้นั 
          การตรวจสุขภาพในกลุ่มวัยท างาน อายุ 18-60 ปี นอกจากตรวจสุขภาพพื้นฐานแลว้อาจตอ้ง
ตรวจเพิ่มเติม 
          การตรวจตา โดยทีมจกัษุแพทย ์ตั้งแต่อายุ 40 ปีข้ึนไปควรไดรั้บการตรวจอย่างน้อย 1 คร้ัง 
วดัสายตา ตรวจคดักรองโรคตอ้หิน ภาวะความดนัลูกตาสูงหรือความผดิปกติอ่ืน ๆ 
          การตรวจอุจจาระ เป็นการตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ เป็นการตรวจคดักรองโรคมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ควรตรวจปีละ 1 คร้ัง ในผูท่ี้อาย ุ50 ปีข้ึนไป 
          การตรวจทางห้องปฏบิัติการ แนะน าใหต้รวจเลือดตามช่วงอาย ุ
          1. อาย ุ20 ปีข้ึนไป ตรวจระดบัไขมนัในเลือด ควรตรวจทุก 5 ปี 
          2. อาย ุ35 ปีข้ึนไป ตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด คดักรองโรคเบาหวาน ทุก 3 ปี 
          3. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC) ตรวจ 1 คร้ัง หากเคยตรวจพบว่าปกติไม่ตอ้งตรวจซ ้ า 
          4. ไวรัสตับอกัเสบบี ตรวจแค่คร้ังเดียวว่ามีภูมิไหม ส าหรับคนท่ีเกิดก่อนปี 2535 เท่านั้น 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

           ส าหรับสตรีในกลุ่มวัยท างาน อายุ 18-60 ปี นอกจากการตรวจสุขภาพทัว่ไปควรตรวจเพิ่ม 
          1. การตรวจเต้านม เพื่อคดักรองมะเร็งเตา้นม อาย ุ30-39 ปี ควรตรวจทุก 3 ปี อายุ 40 ปีข้ึนไป
ควรตรวจทุกปี 
           2. การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู อาย ุ30 ปีข้ึนไป ตรวจคดักรองดว้ยวิธีเกบ็เซลล์โดยวิธี
พืน้ฐาน(Conventional Pap Smear) ทุก 3 ปี 
          การตรวจสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีข้ึนไป ตอ้งมีการตรวจสุขภาพพื้นฐานร่วมกับ 
          การตรวจตาโดยทีมจกัษุแพทย ์อายุ 60 ปีข้ึนไปควรตรวจเป็นประจ า 2-4 ปี อายุ 65 ปีข้ึนไป
ตอ้งตรวจทุก 1-2 ปี 
          การตรวจอุจจาระ เพื่อคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ตั้งแต่อายุ 60 ปีข้ึนไปควร
ตรวจปีละ 1 คร้ัง 
          การประเมนิสภาวะสุขภาพ 
          1. ภาวะโภชนาการ 
          2. ความเส่ียงภาวะกระดูกพรุน  
          3. การท ากิจวตัรประจ าวนัพื้นฐาน 
          4. เม่ืออาย ุ65 ปีข้ึนไป ควรตรวจสมรรถภาพสมองดว้ย 
          การตรวจทางห้องปฏบิัติการ แนะน าใหต้รวจ 
          1. ระดบัไขมนัในเลือด ทุก 5 ปี 
          2. ระดบัน ้าตาลในเลือด ทุกปี 
          3. ตรวจการท างานของไต ดว้ยการวดัค่าระดบัครีอะทินินในเลือด ทุกปี 
          4. ตรวจปัสสาวะ ทุกปี 
          5. ตรวจความสมบรูณ์ของเมด็เลือด(CBC) อาย ุ70 ปีข้ึนไปควรตรวจทุกปี 
          อายุ 60 ปีขึน้ไปส าหรับสตรีควรตรวจเพิ่มเติม 
          ตรวจคดักรองมะเร็งเต้านม อาย ุ60 ปีข้ึนไปควรตรวจเตา้นมทุกปี  อายุ 70 ปีข้ึนไปควรตรวจ
ตามความเหมาะสม 
          ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อายุ 60 ปีข้ึนไป ควรได้รับการตรวจ Conventional Pap 
Smear ทุก 3 ปี  อาย ุ65 ปีข้ึนไป ควรตรวจตามความเหมาะสม 
          ในแต่ละกลุ่มอายุจะมีค าแนะน าท่ีแตกต่างกนัตามความเส่ียง ถา้ไปตรวจท่ีโรงพยาบาลหรือ
แพทย ์จะเป็นผูท่ี้ตดัสินใจให้เรา ส่ิงท่ีเราตอ้งรู้ก็คือว่าเราควรจะไปตรวจเม่ือไร ถา้เรามีภาวะความ
เส่ียงของอะไรบา้ง เราควรจะรักษาอยา่งทนัท่วงที                
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  ร.อ.นพ.ณชัชา เหมปฐว ี
บรรยายเร่ือง “ตรวจสุขภาพประจ าปีควรดูค่าอะไรบ้าง?” 

  เมือ่วนัที ่ 27  มกราคม 2565 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

นยล.ปราณ ี วทิยเมธ น าคณะเดนิทางเยีย่มมูลนิธิบ้านพระพร  
เพือ่สรุปโครงการในการสร้างอาชีพให้กบัผู้พ้นโทษจากเรือนจ า 

เป็นโครงการ Global Grant  ร่วมกบัสโมสรคู่มติรเกาหล ี
เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2565 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่  27  มกราคม 2565 

ร.อ.นพ.ณชัชา เหมปฐวี 
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
บรรยายเร่ือง “ตรวจสุขภาพประจ าปีควรดูค่าอะไรบ้าง?” 

******************************************** 
 
 วนัพฤหสับดีท่ี 3 ก.พ. 65 อาจารยภ์ากร มงักรพนัธ์ุ 
      เร่ือง “พรสวรรค ์พรแสวง บริบท และการฝึกฝน 
                                                                       จนเป็นยอดคน” 
 
 วนัพฤหสับดีท่ี 10 ก.พ. 65 คุณกรณ์ จาติกวณิช 
     เร่ือง “เศรษฐกิจและการเมืองไทย 2022” 
 
 วนัพฤหสับดีท่ี 17 ก.พ. 65 อผภ.สมศรี เมฆธน 
       เร่ือง “Update ส่ิงน่ารู้ในโรตารี” 
 
 วนัพฤหสับดีท่ี 24 ก.พ. 65 รทร.ดร.พชั พชรเสฐียร 
   เร่ือง “My Life My Work” 
 
 
 
 

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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