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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ได้ให้เกียรติมาบรรยาย
เรื่ อง “เปลีย่ นอาหารให้ เป็ นยา เปลีย่ นคนไทยทัว่ หล้าให้ มสี ุ ขภาพดี” ด้วยการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร และการใช้วิถีธรรมชาติควบคู่กบั การแพทย์แผนปัจจุบนั
อารมณ์ดี อาหารสะอาด อากาศดี ออกกาลังกาย ทาให้เราได้ความรู ้เป็ นประโยชน์จากการบรรยาย
ครั้งนี้มาก มีผรู ้ ่ วมประชุมทาง Zoom ถึง 34 ท่าน
และในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. เรามีนดั กันที่ เอสพลานาด
รัชดาภิเษก เพื่อร่ วมงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
รายได้เพื่อหาทุนในการทาโครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่างๆ ของสโมสร ขอเชิญท่านสมาชิกผูใ้ จบุญร่ วมกันช่วยซื้ อทีมโบว์ลิ่งคนละทีม สอง
ทีม นะครับ
ผมขออนุญาตท่านสมาชิกลาประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 17 และ 24 มีนาคม 2565 นี้ เนื่องจาก
ติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม 2565 โดยท่านอุปนายก อน.
ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ จะเป็ นผูท้ าหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนครับ
สาหรับสัปดาห์หน้า สโมสรเรากลับมาประชุมแบบ Hybrid ท่านจะได้พบกับท่านวิทยากร
พิเศษ คุณภวิกา โรจนวงศ์ (อาจารย์ กี้ ชี้ทางบุญ) อดีตสมาชิกสโมสรโรตารี บางรัก หรื อ นัก
โหราศาสตร์ ดูดวงด้วยไพ่ทาโร่ ต์ เลขศาสตร์ มาพูดให้ฟัง เรื่ อง “ไพ่บอกดวงชะตา พาพบทางบุญ”
ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่านมาให้กาลังใจและรับฟังท่านองค์ปาฐกกันมาก ๆ พบกันที่โรงแรมรอยัลออคิด
เชอราตัน ครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 34/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
19
6
38

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

40.98%
43.67 %

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพนวมินทร์
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี ลพบุรี
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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1
1
4
9

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

34

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

น.พ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษทั เวลเนสฮอสปิ ตอล จากัด และบริษทั ในเครือ
เปลีย่ นอาหารให้ เป็ นยา ... เปลีย่ นคนไทยทั่วหล้ าให้ มีสุขภาพดี
100 ปี ไม่ มปี ่ วย ด้ วยวิถีธรรมชาติประยุกต์ มีรากความรู ้มาจากการที่ผมได้ไปศึกษาวิถีชีวิต
ของชาวฮันซา ศึกษาเรี ยนรู ้ตอนที่เจ็บป่ วยเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว ในปี 2553 ป่ วยด้วยโรค NCDs ถือว่าเป็ น
ผูป้ ่ วยขั้นรุ นแรง เมื่อตัวเองหายได้ดว้ ยวิธีในการดูแลตัวเองแบบไม่ยากก็น่าจะทาให้คนอื่นทาตามได้
6 เรื่องทีน่ ่ าสนใจเกีย่ วกับชาวฮันซา 1 ในชนเผ่ าทีอ่ ายุยนื ทีส่ ุ ดในโลก
1. ชาวฮัน ซามี อ ายุ ข ัย เฉลี่ ย 120 ปี ฮัน ซาตั้งอยู่ท างทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อของประเทศ
ปากีสถาน เป็ นดินแดนที่ลอ้ มรอบด้วยเทือกเขาหิ มาลัย ชาวฮันซาอายุ 60 ปี ยังมีลูกซึ่ งเห็นกันทัว่ ไป
แสดงว่าชาวฮันซาเป็ นหนุ่มเป็ นสาวนานมาก
2. พวกเขาไม่ได้อยู่เพื่อกิ นแต่กินเพื่ออยู่ ชาวฮันซากิ นอาหารวันละ 2 มื้อ คืออาหารเช้าและ
อาหารค่ าหลังพระอาทิ ตย์ตก พวกเขากิ นแต่ อาหารที่ มาจากธรรมชาติ เท่ านั้นคื อ ผลไม้ พื ช ผัก
ธัญพืช โดยไม่มีสารเคมีหรื อสารปรุ งแต่งใด ๆ ทั้งสิ้ น
3. 900 ปี มานี้ไม่มีชาวฮันซาเป็ นโรคมะเร็ งเลยเป็ นเรื่ องน่ าแปลก เพราะคน 60,000 คน ไม่พบ
มะเร็ ง ถ้าเทียบกับประเทศไทย 60,000 คน ต้องเป็ นมะเร็ งมากกว่า 3,000 คน
4. อาหารหลักของชาวฮันซากิ นพวกพืชผักเป็ นหลัก เป็ นผักสด เหตุ ผลสาคัญเขาขาดแคลน
เชื้อเพลิง เลยถูกบังคับให้กินอาหารที่ประโยชน์กว่าวิธีปกติคือปรุ งสุ ก เขากินโปรตีนแบบผสมผสาน
ส่ วนใหญ่เป็ นโปรตีนจากพืชคือ ถัว่ ธัญพืช
5. สิ่ งแวดล้อมสะอาด น้ า ดี ดิ นดี ทาให้เ ขาทาเกษตรกรรมโดยไม่ ต ้องใช้ส ารเคมี มลพิ ษ
โดยรวมต่าทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ทางน้ าและทางอาหาร
6. ชาวฮันซามีความเครี ยดต่า เป็ นบุคคลอารมณ์ดี มีรอยยิม้ ให้กบั ผูค้ น ให้อภัยปล่อยวาง มีผล
ทาให้เป็ นกลุ่มโรคจิตประสาทน้อยมาก เป็ นกลุ่มคนที่ขยันขันแข็ง ออกกาลังกายตั้งแต่เช้าจนค่า
สิ่ งที่สาคัญมากคื อหลักของการรั บประทานอาหาร 5 หมู่ หมู่ที่สาคัญที่คนไทยขาดแต่ ชาว
ฮันซาไม่ขาดคือ หมู่เกลือแร่ กบั วิตามิน อยูใ่ นผักเป็ นอาหารหลักเขากินเต็มที่ ส่ วนในหมู่ที่คนไทยเรา
เกิ นคื อ หมู่โปรตีนและหมู่คาร์ โ บไฮเดรต ซึ่ งชาวฮันซากิ นคาร์ โบไฮเดรตในปริ มาณที่พอเหมาะ
ชาวฮันซาไม่มีใครอ้วนเลย และชาวฮันซาไม่ป่วยเป็ นโรคมะเร็ ง ยืนยันได้ว่าชาวฮันซากิ นโปรตีนไม่
เกินและกินโปรตีนคุณภาพดี
เรื่ องประเด็นเหล่ านี้ ทาให้ในเวลาต่ อมาผมพัฒนาเป็ นความรู ้ที่ใช้ในการรั กษาผูป้ ่ วยมะเร็ ง
ผูป้ ่ วยโรคภูมิแพ้ ภูมิเพี้ยน รวมทั้งภาวะความเสื่ อมของร่ างกายเช่น ไตเสื่ อม ไตวาย ต้องขอบคุ ณ
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

แนวทางการใช้ชีวิต ของชาวฮันซา ซึ่ งเป็ นต้นแบบที่ทาให้ผมศึ กษาเรี ยนรู ้ และต่ อยอดมาพัฒนา
วิธีการให้คนเข้าถึ งได้ง่าย ทาง่ าย เกิ ดความเข้าใจ และเกิ ดผลลัพธ์เชิ งสัมฤทธิ์ ที่ทาให้คนมี ความ
พยายามที่จะทาต่อเนื่องไปเรื่ อย ๆ
โรคกลุ่ม NCDs หรื อ Non-Communicable Diseases เป็ นกลุ่มโรคไม่ ติดต่ อเรื้อรัง ชาวฮันซา
จะไม่มีโรคอ้วน เบาหวาน ไม่มีความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือดก็ไม่ผดิ ปกติ ผลพวงของโรคเหล่านี้
ที่ทาให้เกิดไตเสื่ อม ตาบอด อัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นเลือดหัวใจอุดตัน ก็จะไม่เกิดเช่นเดียวกัน
ชาวฮันซากินโปรตีนที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็ นและในปริ มาณที่เหมาะสม ชาวฮันซาก็เลยไม่มี
โรคภูมิแพ้ แพ้ภมู ิและมะเร็ ง หลักตรงนี้เป็ นหลักข้อใหม่ การแพทย์ปัจจุบนั ยังไม่สามารถเผยแพร่ ให้
ความรู ้ให้คนปฏิบตั ิได้ ฝากทุกท่านลองดูและเผยแพร่
คาร์ โบไฮเดรต โรคกลุ่มนี้เป็ นโรคที่ทุกคนคุน้ เคย เบาหวาน ความดัน ไขมัน
กลุ่มนา้ ตาล ควรงดรับประทานน้ าตาลในทุกกรณี น้ าตาลส่ วนที่เกิ นจะเข้ากระแสเลือดอย่าง
ทันทีทนั ใดและในปริ มาณมากแบบฮวบฮาบก็จะมีส่วนเหลือส่ วนเกิ นซึ่ งร่ างกายใช้ไม่ทนั คือส่ วน
ก่อโรค ก่อไขมันเสี ย คนเข้าใจผิดว่าไขมันเสี ยเกิ ดจากการกิ นน้ ามัน ในทางกลับกันถ้าเรากิ นน้ ามัน
ที่ดี น้ ามันมะกอก น้ ามันปลา กลับได้ไขมันที่ดี แต่เรากินน้ าตาลไขมันเสี ยและเสี ยรุ นแรง ใครที่เป็ น
โรคเกี่ยวกับไขมันในเลือดหลายคนงดน้ าตาลก็ไม่ตอ้ งกิ นยาลดไขมัน ต้องปรับความรู ้ใหม่ น้ าตาล
ไม่ได้ก่อแค่โรคไขมัน ก่ อโรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคภูมิคุม้ กันต่า ป่ วยง่าย เป็ นมะเร็ งเยอะ มะเร็ ง
กระจายเร็ ว สิ่ งที่สาคัญกว่านั้นคือการเข้าใจเรื่ องแป้ ง
กลุ่มแป้ ง ถ้าเราจัดการกับแป้ งที่เรากิ นให้มีปริ มาณที่เหมาะสม จะเกิ ดคุณประโยชน์ เพราะ
พลังงานที่มนุษย์ได้รับมาจากน้ าตาลเท่านั้น เรากิ นโปรตีนเข้าไปจะได้เป็ นพลังงานต้องเปลี่ยนเป็ น
น้ าตาลก่ อน เรากิ นไขมันเข้าไปจะเปลี่ยนเป็ นพลังงานต้องกลายเป็ นน้ าตาลก่ อน เราควรได้น้ าตาล
จากแป้ ง แต่การได้น้ าตาลจากแป้ งต้องคานึ งถึงปริ มาณการใช้น้ าตาลของร่ างกาย คือร่ างกายเราใช้
ทัน อัตราการใช้ถา้ เราใช้พอดี แป้ งถือเป็ นพลังงานสะอาดเพราะของเสี ยที่เกิ ดจากการสลายน้ าตาล
แล้วได้พลังงาน หายใจทิง้ ได้คือออกเป็ นก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมา ร่ างกายท่านจะสะอาดไม่
มีของเสี ยตกค้างเหมือนหมู่โปรตีน อยากให้ท่านตระหนักถึงพิษภัยของหมู่โปรตีนซึ่ งไม่มีหมอท่าน
ใดพูดถึง มีแต่ส่งเสริ มกินนมกินเนื้อกินไข่ เพราะหมอขาดการตระหนักรู ้ตรงปัจจัยนี้
การจะหาเส้นพอดี ของการใช้น้ าตาลจากแป้ งของร่ างกาย ดูได้จาก 1.ระดับน้ าตาลในเลื อด
2.น้ าหนักตัว 3.สัดส่ วนของไขมันในเลือด
แนะนาให้คนที่จะดูแลตัวเองถ้ามีข่ายว่าจะเป็ นเบาหวานให้มีเครื่ องเจาะหาระดับน้ าตาลปลาย
นิ้ วของตัวเอง ราคาหลัก 1,000 บาท เท่านั้นไม่ ตอ้ งเดิ นทางไปโรงพยาบาล อยากจะส่ งเสริ มให้
เครื่ องมื อนี้ แพร่ หลายเพื่ อ ควบคุ ม เบาหวานจะได้ผ ลดี กรณี เ ป็ นเบาหวาน ระดับ น้ า ตาลก่ อ น

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

อาหารเช้า ควรอยูร่ ะหว่าง 90-125 mg% กรณี น้ าหนักตัวเกิน ควรลดน้ าหนักให้เหลือไม่เกิน ส่ วนสู ง
เป็ นเซนติเมตร ลบ 100 เท่ากับน้ าหนักตัวเป็ นกิ โลกรัม กรณี สัดส่ วนไขมันในเลือดผิดปกติ ควรลด
การรับประทานแป้ งลงจนสัดส่ วนไขมันอยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัย
ค่ าความดันโลหิตที่ปลอดภัย ใช้เครื่ องวัดความดันโลหิ ตที่บา้ นวัดหลังตื่นนอนตอนเช้าและ
ก่อนเข้านอนและจดบันทึก ค่าที่ปลอดภัยคือ ค่าที่ 1 ความดันตัวบน 100-140 mm Hg ค่าที่ 2 ความ
ดันตัวล่าง 60-90 mm Hg ค่าที่ 3 การเต้นของหัวใจ 50-80 ครั้ง/นาที หลายคนกิ นยาความดันเป็ น 10
ปี กินแบบเสี ยหาย เสี ยสตางค์ เสี ยสมอง เสี ยสุ ขภาพจิต เสี ยเวลา ทั้ง ๆ ที่บางครั้งไม่ได้เป็ นโรคความ
ดันโลหิ ตสู งเพราะไปวัดความดันที่โรงพยาบาล ถ้าท่านวัดความดันที่บา้ นจดค่าที่ 1 ถ้าอยู่คล้อยไป
ทางต่า ลองลดยาความดัน บางคนลดจนหมด 3 ตัวก็ยงั ไม่เกิ นค่าสู งเลย เลิกได้เลยเพราะความดันที่
สู งจานวนมากคนไทย 10 ล้านคนกิ นยาความดัน 3 ล้านคน กิ นยาอยู่โดยที่ไม่ตอ้ งกิ นเลย เป็ นความ
เสี ยหายอย่างแรง ฝากความรู ้น้ ีช่วยเผยแพร่ ดว้ ย
โรคกลุ่ มโปรตี นเพี้ยน โปรตี นผิดปกติ คื อ โรคภูมิแพ้ แพ้ภูมิ มะเร็ ง ไตเสื่ อม โปรตี นเป็ น
1 หมู่ในอาหาร 5 หมู่ ซึ่ งเป็ นหมู่สาคัญร่ างกายเราใช้ก รดอะมิ โ นจากโปรตี น เราไม่ สามารถใช้
โปรตีนได้โดยตรง เพราะโปรตีนเป็ นสารโมเลกุลยาวดูดซึ มไม่ได้ตอ้ งย่อยเป็ นกรดอะมิโน
อาหารที่ จ ะให้โ ปรตี น ย่ อยเป็ นกรดอะมิ โ นแบ่ ง ตามความคุ ้น เคยในการรั บ ประทานได้
5 ประเภท ชาวฮันซาได้รับโปรตีนถูกต้องตามนี้ หมด 1.โปรตีนจากไข่ ชาวฮันซาเป็ นมุสลิมเลี้ยงไก่
ไว้กินไข่ 2. เห็ด ชาวฮันซากินเห็ดเนื่องจากในภูมิภาคมีเห็ดขึ้นตามธรรมชาติ 3.ชาวฮันซากิ นธัญพืช
4.ชาวฮันซากิ นเนื้ อสัตว์ก็กินไก่ ที่เขาเลี้ ยงไว้ แต่ไม่ได้กินเป็ นอาหารหลักกิ นไข่ เป็ นหลัก เนื้ อสัตว์
ใหญ่ เขาไม่ กิ นเนื้ อหมู เพราะเป็ นมุ ส ลิ ม ไม่ กิ นเนื้ อวัวเพราะไม่ ได้เลี้ ยง 5.คนไทยนิ ย มกิ นนมวัว
ชาวฮันซาไม่กินนมวัว กินนมแพะ นมแพะโครงสร้างโปรตีนเหมือนนมมนุษย์ นมวัวเป็ นโมเลกุลขา
ยาวย่อยยากเกิ ดของเสี ยเยอะ ชาวฮันซาโชคดีสุด ๆ กิ นโปรตีนก็ยงั กิ นถูกหมด ข้อสาคัญไม่กินเนื้ อ
แพะแต่กินนมแพะเลยได้โปรตีนที่ถูกต้องและสะอาด
หลักที่ผมพูดนี้ทาให้ผมช่วยคนไข้กลุ่มนี้ได้มากในคนไข้ที่เป็ นมะเร็ ง คนไข้ที่มีกลุ่มเสื่ อมของ
ร่ างกายเป็ นจานวนมากเพียงลดโปรตีนส่ วนเกิ น ปรับโปรตีนให้เข้ากับมาตรฐาน เขาก็สามารถฟื้ น
จากโรคเหล่านี้ได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยยาวิเศษ
การใช้นวัตกรรมที่เรี ยกว่าธรรมชาติประยุกต์ คือการใช้กรดอะมิโนมาแทนโปรตีนในคนไข้ที่
เจ็บป่ วย ที่เป็ นโรคมะเร็ ง คนไข้ที่ตบั เสื่ อม ตับวาย ไตเสื่ อม ไตวาย อันนี้ จะเป็ นการเปลีย่ นอาหาร
เป็ นยา ซึ่ งในธรรมชาติไม่มี ผมจึงใช้คาว่าธรรมชาติประยุกต์ ในส่ วนที่เราสามารถประยุกต์ได้
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
บรรยายเรื่อง “เปลีย่ นอาหารให้ เป็ นยา เปลีย่ นคนไทยทัว่ หล้ าให้ มสี ุ ขภาพดี”
เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

ขอประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน (โบว์ลิ่ง)
จาก เมเจอร์ เอกมัย ที่ถูกไฟไหม้
เป็ น เอสพลานาด รัชดาภิเษก ชั้น 4
ในวันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00-14.00 น.
สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก

10

Rotary Club of Bang Rak

Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษทั เวลเนสฮอสปิ ตอล จากัด และบริษทั ในเครือ
บรรยายเรื่อง “เปลีย่ นอาหารให้ เป็ นยา เปลีย่ นคนไทยทั่วหล้ าให้ มีสุขภาพดี”
********************************************

วันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค. 65

คุณภวิกา โรจนวงศ์
เรื่ อง “ไพ่บอกดวงชะตา...พาพบทางบุญ”

วันพฤหัสบดีที่ 24 มี.ค. 65

คุณวิวรรณ ธาราหิ รัญโชติ
เรื่ อง “การเงินการลงทุนในยุคชีวิตวิถีใหม่”

วันพฤหัสบดีที่ 31 มี.ค. 65

คุณจนัสกร พงศ์ฉบับนภา
เรื่ อง “อาถรรพ์ผา้ เก่า ผ้าเลือกคน คนเลือกผ้า”

วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 65

พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์
เรื่ อง “ข้อเข่าเสื่ อมปัญหาที่รักษาได้ (ถ้ารู ้วิธี)

วันพฤหัสบดีที่ 14 เม.ย. 65

งดประชุมประจาสัปดาห์
เนื่องจากเป็ นวันหยุดราชการเทศกาลวันสงกรานต์

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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