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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง

สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์ มาบรรยายเรื่ อง “ข้ อ
เข่ าเสื่ อมปัญหาทีแ่ ก้ ไขได้ (ถ้ ารู้ วธิ ี)” ทาให้เราได้รับรู้วิธีการแก้ไข คือ การออกกาลังกายบริ หาร
กล้ามเนื้อข้อเข่าอย่างสม่าเสมอ ลดน้ าหนักตัวให้อยูใ่ นเกณฑ์ เราได้รับประโยชน์จากการบรรยายครั้ง
นี้มาก ซึ่งมีผมู้ าร่ วมประชุมทั้งที่โรงแรม และทาง Zoom ถึง 31 ท่าน
และเมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ที่ผา่ นมา สโมสรเราก็ได้จดั งานมิตรภาพสังสรรค์ฉลอง
วันครอบครัวและสงกรานต์ ซึ่งมีท่านผู้ว่าการภาค ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช และท่ าน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ประกอบ มุกรุ ะ ได้ให้เกียรติมาร่ วมงานและให้พวกเราชาวบางรักได้รดน้ าขอพร
พร้อมกับสมาชิกอาวุโสของบางรัก งานครั้งนี้ประสบความสาเร็ จเป็ นที่ประทับใจและสนุกสนาน
อย่างยิง่ สาหรับผูม้ าร่ วมงานพร้อมครอบครัว ผมต้องขอขอบคุณท่านประธานจัดงาน อน.ดร.สลักจิต
นพคุณ และทีมงานทุกท่าน
สัปดาห์หน้า วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน สโมสรจะงดการประชุมประจาสัปดาห์ เนื่องจาก
เป็ นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวฉลองปี ใหม่ไทยอย่างมีความสุข และ
หลังจากที่พี่ๆ ทุกท่านได้มีการฉลองสงกรานต์กบั ครอบครัวแล้ว กลับมาพบกันในวันพฤหัสบดีที่ 21
เมษายน กับท่านวิทยากรชื่อดัง คุณบดินทร์ เอีย่ มศรี (ชายเล็ก บดินทร์ ) มาพูดในเรื่ อง “วิกฤติโควิด
ร้ านอาหาร... ติดเครื่องไปต่ อหรือจอดรอตาย” พบกันที่โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน ครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุ มประจาสั ปดาห์
ครั้งที่ 38/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
23
12
28

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลี่ย

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

55.74%
44.12 %

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพเพลินจิต
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
สโมสรโรตารี กรุ งเทพตะวันออก
สโมสรโรตารี วฒั นา
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

31

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์
ประธานศูนย์ ความเป็ นเลิศโรคกระดูกในผู้สูงอายุ รพ.ตารวจ
ข้ อเข่ าเสื่ อมปัญหาที่แก้ ไขได้ (ถ้ ารู้วธิ ี)
โรคข้ อเสื่ อม Osteoarthritis หรื อ OA เป็ นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในผูส้ ู งอายุ สาเหตุเกิดจาก
กระดูกอ่อนผิวข้อถูกทาลายเกิดเป็ นหลุมและมีหินปูนมาเกาะ ส่ งผลให้มีอาการปวดเวลาลงน้ าหนัก
เดินไม่สะดวก และมีเสี ยวในข้อต่อได้
สถานการณ์ โรคข้ อเข่ าเสื่ อมในผู้สูงอายุ ปี 2553 ประเทศไทยมีประชากรผูส้ ู งอายุคืออายุเกิน
60 ปี ประมาณ 7.5 ล้านคน คิดเป็ น 11.3% แต่ปัจจุบนั เป็ น 20% ประมาณ 13 ล้านคน แค่ 10 ปี
ตัวเลขขึ้นมาถึง 2 เท่า ในอนาคตอีก 10 ปี หรื อ 20 ปี ข้างหน้าประชากรเกิดน้อยลง เราจะมีผสู้ ู งวัย
เพิ่มขึ้นในกลุ่มนี้ประมาณ 80% หรื อ 6 ล้านคนเป็ นโรคข้ อเข่ าเสื่ อม
ในกลุ่มที่อายุนอ้ ยกว่า 45 ปี ผูช้ ายจะเป็ นโรคนี้ มากกว่าผูห้ ญิงเพราะผูช้ ายใช้งานมากกว่า ใน
กลุ่มอายุมากกว่า 45 ปี ผูห้ ญิ งจะเป็ นมากกว่าผูช้ าย เพราะผูห้ ญิ งทางานบ้านมากขึ้ น น้ าหนักตัว
เพิ่มขึ้น ชายและหญิงที่มีอายุ 75 ปี ขึ้นไปจะป่ วยเป็ นโรคข้อเข่าเสื่ อมมากกว่า 80-90%
อาการสาคัญของผู้ป่วยโรคข้ อเสื่ อม
1. มีอาการปวดข้อเข่า อาจจะเป็ น ๆ หาย ๆ
2. มีเสี ยงดัง เวลาขยับงอเหยียดข้อเข่า
3. มีการข้อฝื ด หรื อข้อยึด เช่น หลังตื่นนอน
4. ข้อผิดรู ป ลักษณะข้อเข่าจะผิดรู ปร่ างจากเดิม
5. เข่าบวม บางครั้งอาจมีอาการอักเสบ บวมแดงร่ วมด้วย
6. การเคลื่อนไหวลดลง มักมีอาการเจ็บถ้าพยายามฝื นให้งอเหยียดมากขึ้น
7. ข้อเข่าหลวม ไม่มนั่ คงในการทรงตัว เวลายืนหรื อเดิน
สาเหตุโรคข้ อเข่ าเสื่ อม
1. เสื่ อมตามวัย
2. การใช้ขอ้ เข่าที่ไม่ถกู ต้อง บริ หารไม่ถกู วิธี งอเข่ามากกว่า 90 องศา
3. น้ าหนักตัวมากเกินไป(ส่ วนสูง-100)
4. เคยได้รับอุบตั ิเหตุจนเกิดการบาดเจ็บในข้อเข่า เอ็นไขว้ฉีกขาดหรื อกระดูกหักรอบข้อ
5. เคยมีการอักเสบอย่างรุ นแรงในข้อเข่ามาก่อน เช่น โรคเก๊าท์หรื อโรครู มาตอยต์
6. มีความพิการผิดรู ปของข้อเข่าหรื อแนวขาตั้งแต่กาเนิด

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ระดับความรุ นแรงของความเสื่ อมของข้อเข่ า หลายท่ านคงสงสัยทาไมเน้นข้อเข่ า จริ ง ๆ
สามารถพบได้ทุก ๆ ข้อ ไม่ว่าจะเป็ นข้อสะโพก ข้อเท้า ข้อศอกหรื อข้อหัวไหล่ แต่ที่เจอได้บ่อยสุ ด
คือข้อเข่า เพราะเราใช้ลงน้ าหนัก
โรคที่ต้องวินิจฉัยแยกเพราะการรักษาแตกต่างกันแม้ว่าจะมาด้วยเรื่ องของข้อเสื่ อมเหมือนกัน
1.โรครู มาตอยต์ Rheumatoid arthritis เจอบ่อยในเพศหญิง เป็ นโรคเรื้ อรัง อายุประมาณ 40-50 ปี
นอกจากเป็ นที่เข่าส่ วนใหญ่มกั จะมานาเสนออาการที่มือเป็ นหลัก เช่น นิ้วมือมีอาการโก่งงอผิดรู ป
เจาะเลือดดูจะเป็ นรู มาตอยต์ จะมาด้วยเข่าเสื่ อมเช่ นกัน 2. คนที่ เป็ นเบาหวาน น้ าหนักตัวเยอะ ๆ
ติดเชื้อในข้ อเข่ า Septic Knee ปวดบวมแดงร้อนมีไข้ร่วมด้วย ต้องรี บไปหาหมอมีหนองในเข่า
ถ้าปล่อยทิ้งไว้พวกเชื้อโรค พวกแบคทีเรี ยสามารถไปทาลายกระดูกอ่อนผิวข้อได้ ทาให้กระดูกพัง
ในที่สุด 3.โรคเก๊ าท์ Gouty arthritis เจอในผูช้ าย เช่น พวกมีกรดยูริคสู ง ชอบกินสัตว์ปีก เครื่ องใน
สัตว์ หรื อแอลกอฮอล์ กินเยอะ ๆ เป็ นโรคเก๊าท์ได้ ปกติจะเป็ นที่เท้าก่อนแต่บางคนก็มานาเสนอที่เข่า
ได้เช่นกัน มาด้วยปวดแดงบวมร้ อน อาจมีไข้ร่วมด้วยได้ เจอะเลือดดูจะมีกรดยูริคในเลือดสู งคื อ
เป็ นเก๊าท์นนั่ เอง การรักษาก็อีกเรื่ องหนึ่งเลย ควบคุมอาหาร อาจต้องกินยาควบคุม
การรักษาวิธีต่าง ๆ
1.กายภาพบาบัด การออกกาลังกาย การลดน้ าหนักตัว ไม่ตอ้ งเสี ยเงินแต่ทาค่อนข้างยาก คนไข้
พักฟื้ นไม่อยากจะทา ถ้าทาได้กจ็ ะดีเพราะถือว่าเป็ นเรื่ องของการดูแลตั้งแต่พ้นื ฐานเลย
2.การรักษาด้ วยยา อาจไปซื้อยาตามร้านขายยาหรื อมาหาหมอที่โรงพยาบาล หมอก็จะสั่งเรื่ อง
ของยากินหรื อยาทาหรื อยาฉี ด
3.ถ้าไม่ดีข้ ึนเลย เช่นกินยาก็แล้ว ฉี ดยาในเข่าก็แล้ว เข่าผิดรู ปเยอะอาจต้องผ่ าตัด
หลักการรักษาข้ อข่ าเสื่ อม
1.ลดอาการปวดข้อและการเกร็ งของกล้ามเนื้ อ โดยใช้ความเย็นลดการอักเสบหรื อความร้อน
คลายกล้ามเนื้อ 2.หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง การงอพับเข่ามาก ๆ เช่น การนัง่ ยอง ๆ ขัดสมาธิ พับเพียบ ให้
นัง่ เก้าอี้เป็ นหลัก นัง่ เก้าอี้ที่สูงพอ ๆ กับเข่า 3.ใช้ไม้เท้าหรื ออุปกรณ์ช่วยเดิน 4.ลดน้ าหนักตัวให้อยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 5.หลีกเลี่ยงการเดินขึ้นลงบันไดหรื อที่สูงที่ต่าโดยไม่จาเป็ น
การลดน้าหนัก ภาวะน้ าหนักเกิน ควบคุมอาหารและออกกาลังกาย ลดอย่างน้อย 5% ของ
น้ าหนักตัวทุก 3 เดื อน การออกกาลังกายกี ฬาทางน้ าก็ช่วยได้เยอะ อาจจะลาบากสาหรั บคนไทย
เพราะต้องมีสระ และช่วงวิกฤตโควิดต้องมีการจากัดคนที่ลงไปเล่น หรื อบางคนปั่ นจักรยานแบบอยู่
ที่บา้ นก็ได้ ปรับที่นงั่ สู งนิ ดหนึ่ งเพื่อไม่ให้งอเข่าเยอะ ใช้เป็ นโยคะก็ได้หลีกเลี่ยงโยคะที่ตอ้ งงอเข่า
เยอะหรื อโยคะที่พ้นื เป็ นต้น บริ หารกล้ามเนื้อข้อเข่าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้กล้ามเนื้ อมีความแข็งแรง
และเพิ่มความมัน่ คงของข้อและลดแรงกระทาต่อข้อเข่า

สโมสรโรตารี บางรัก
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อุปกรณ์เสริ ม เช่น การใส่ ที่รัดเข่า หรื อการเสริ มส้นรองเท้า รวมทั้งการฝังเข็ม ช่วยเรื่ องของ
กล้ามเนื้อเป็ นหลัก
การรักษาโดยการใช้ยาในโรคข้อเสื่ อม
ยารักษาอาการปวด Analgesic drug VS NSAIDS VS COX II inhibitor ยาแก้ปวด แก้อกั เสบ
มีผลข้างเคียงเกี่ยวกับตับไต กระเพาะอาหาร ไม่ควรกินต่อเนื่องนาน
ยานวด สเปร์ยพ่น TOPICALANALGESIA
การฉี ดยากลุ่มสเตียรอยด์เข้าข้อ
กลุ่มยากินเพื่อชะลออาการของข้อเข่าเสื่ อม SYSADOA(Symptomatic slow acting drug for
OA) ยากลุ่มชะลออาการของโรคข้อเข่าเสื่ อม(Glucosamine) ไม่ใช่ Collagen
กลุ่มยาฉี ดเข้าข้อเพื่อชะลออาการของข้อเข่าเสื่ อม Intra-articular injection , Visco supplementation(3เข็มต่อ 1 course)
การรักษาด้วยวิธีผา่ ตัด กินยาก็แล้ว ฉี ดยาก็แล้ว ส่ องกล้องก็แล้ว ถ้าอายุยงั น้อย ๆ อยูย่ งั ไม่อยาก
เปลี่ยนเข่าก็สามารถไปผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแนวของกระดูกได้ หรื อสุ ดท้ายถ้าไม่ไหวพังเยอะต้องผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม ใส่ ไทเทเนี ยม ใส่ อุปกรณ์เหล็กเข้าไป มีอายุการใช้งานประมาณ 15-20 ปี ขึ้นอยู่
กับปั จจัยหลาย ๆ อย่างของคนไข้ดว้ ย อาจเป็ นทางเลือกหนึ่ งสาหรั บคนไข้ที่สูงวัย อยากให้เป็ น
ตัวเลือกท้าย ๆ เพราะเรามีเรื่ องของการป้ องกัน มีเรื่ องของยาที่ใช้มาโดยตลอดแล้ว
Guideline ของนานาชาติในปี 2019 Step ของการรักษาซึ่ งบางทีตรงกันข้ามกับของประเทศ
ไทย ประเทศไทยเราแนะนาให้กินยาแก้ปวดก่อน บางทีหมอไม่ได้ให้คนไข้มกั ไปซื้ อยาแก้ปวดที่
ร้ านยามาก่อนที่ จะมาหาหมอ อาจจะเข้าโรงพยาบาลลาบากยิ่งช่ วงโควิดไม่อยากมาโรงพยาบาล
Concept ของนานาชาติเขาจะให้ยาบารุ งน้ าในเข่าก่อน เช่น ยาซองบารุ งน้ าในเข่า ถ้าไม่ดีข้ ึนให้พารา
ทายา พ่นยาที่เข่าก่อน ถ้ายังไม่ดีข้ ึนมา Step ที่ 2 เขาถึงให้ยาแก้ปวด ถ้าไม่ดีข้ ึนฉี ดยาเข้าไปในเข่าเป็ น
ยาน้ าขาวหรื อยาสเตียรอยด์ ถ้ายังไม่ดีใช้ยาพวกมอร์ฟีน ถ้าไม่ดีข้ ึนต้องเปลี่ยนเข่า
Concept ก็เริ่ มเปลี่ยนไป เราเป็ นคนไทยก็จริ งแต่เราก็ตอ้ งเปลี่ยนตามต่างประเทศด้วย ตอนนี้ มี
คุณหมอหลาย ๆ ท่านก็ใช้ Concept นี้รักษาคนไข้

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากร พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรั พย์
บรรยายเรื่ อง “ข้ อเข่ าเสื่อมปัญหาทีแ่ ก้ ไขได้ (ถ้ ารู้วิธี)”
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
สโมสรโรตารีบางรัก จัดงานมิตรภาพสั งสรรค์
ฉลองวันครอบครัวและสงกรานต์
เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2565
ณ โรงแรมแม่ นา้ รามาดาพลาซ่ า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
รดนา้ ขอพรจากท่ านผู้ว่าการภาค ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช
ท่ านผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ประกอบ มุกรุ ะ และสมาชิกอาวุโสของบางรัก

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์
ประธานศูนย์ ความเป็ นเลิศโรคกระดูกพรุนและโรคกระดูกในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตารวจ
บรรยายเรื่อง “ข้ อเข่ าเสื่อมปัญหาที่แก้ ไขได้ (ถ้ ารู้วิธี)”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 14 เม.ย. 65

งดประชุมประจาสัปดาห์
เนื่องจากเป็ นวันหยุดราชการเทศกาลวันสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 65

คุณบดินทร์ เอี่ยมศรี (ชายเล็ก บดินทร์ )
เรื่ อง “วิกฤติโควิด ร้านอาหารติดเครื่ องไปต่อหรื อจอดรอตาย”

วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 65

คุณพันไมล์ ชัยเศวตสิ ริกลุ
เรื่ อง “สมุนไพรไทยกับวิถีโควิด”

วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ค. 65

ประชุมปกติประจาสัปดาห์

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุ มประจาสั ปดาห์ 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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