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มวลมิตรโรแทเรียนท่ีรกัทกุท่านคะ

วันนีเ้ราไดผู้โ้ชคดี 2 ท่านคือ อน.สิทธิโชค ศรีเจริญ และ อน.สถาพร ชินะจิตร จากการ

จบัสลากรายชื่อผูเ้ขา้ร่วมการประชมุครบ 100% ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ขอขอบคณุ รทร.

อภิญญา จรสักลุโฮง ท่ีจดัหาของขวัญใหก้บัท่านท่ีโชคดีคะ่

จากการท่ีท่าน อน.สธุรรม สจัจาภิมขุ ไดร้ับรางวัล ITCC Lifetime Achievement Awards 2022

จากหอการคา้อินเดีย - ไทย9 วันนีท้่าน อน.สธุรรม ไดม้าเลา่ถึงส่ิงท่ีท่านไดอ้ทิุศใหก้บัส่ิงตา่งๆ จนไดร้ับ

การยกยอ่งจากหอการคา้ฯ นา่เสียดายท่ีเวลาจ ากดัท าใหท้่านแบง่ปันประสบการณเ์หลา่นัน้ไมจ่บ ก็คง

จะตอ้งมีรอบตอ่ๆ ไป ขอแสดงความชื่นชมกบัท่านอน.สธุรรม ส าหรับส่ิงท่ีท่านไดท้ าดว้ยคะ่

วันเวลาแห่งความสนกุสนานในงานคริสตม์าสและปีใหมใ่กลเ้ขา้มาแลว้นยล.ณชัชา เหมะจนัทร

แจง้ความคืบหนา้ของงานไดอ้ยา่งตืน่เตน้เรา้ใจ ท่านท่ีไดร้ับฟังจะรูสึ้กไดถึ้งแรงสัน่สะเทือนของความ

มุง่มัน่ตัง้ใจของประธานจดังานและจะไมพ่ลาดท่ีจะมาร่วมงานในวันศกุรท่ี์ 23 ธันวาคมนีอ้ยา่งแนน่อน

ขอขอบพระคณุ นพ.มนญู ลีเชวงวงศ์ ท่ีกรณุามาอัพเดทสถานการณข์องโควิด-19 ท่ีกลบัมา

ระบาดเพ่ิมอีกในแบบท่ีกลายพันธุอ์อกไป ท าใหเ้ราเขา้ใจสถานการณม์ากขึน้และทราบวิธีท่ีจะป้องกนั

ตนเองไดด้ีขึน้ดว้ย ขอขอบพระคณุท่าน อน.ทวีสิน เทพหสัดิน ณ อยธุยา ท่ีกรณุาดแูลรบัส่งคณุหมอ

ดว้ยเชน่กนัคะ่

สัปดาหห์นา้ เราจะมาฟังเร่ืองราวท่ีนา่สนใจของกลุม่บคุคลท่ีไดร้ับผลกระทบจากพิษโควิด -19

ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา และงานท่ีองคก์ร iCare ไดท้ าเพ่ือประคบัประคองหลายๆชีวิตใหย้งัคงยืนหยดัตอ่สู้

กบัชีวิต ไดร้ ูว้่าพวกเคา้มิไดอ้ยูเ่พียงล าพัง มาร่วมรับฟังเร่ืองราวเหลา่นีไ้ดจ้ากคณุไมเคิล แอนเดรียสนั

กนันะคะ

แลว้พบกนัใหมส่ัปดาหห์นา้คะ่

ดว้ยไมตรีจิตแห่งโรตารี                                                                                                       

นายกปราณี วิทยเมธ                               

นายกสโมสรโรตารีบางรกัปี 2565-66

นย.ปราณี วิทยเมธ



การประชมุประจ าสปัดาห์

ครัง้ท่ี 17/2565-66

วนัพฤหสับดีท่ี 1 ธนัวาคม   2565

รหัสสโมสร 22170

สมาชกิทั้งหมด 63 ท่าน

เขา้ประชมุ 22 ท่าน

ประชมุทดแทน 2 ท่าน

ขาดประชมุ 39 ท่าน

คิดเป็นเปอรเ์ซ็นตป์ระจ ำสปัดำห์ 39.34%

คิดเป็นเปอรเ์ซ็นตเ์ฉล่ีย 41.99%

แขกสโมสร

สโมสรโรตารีกรงุเทพสวุรรณภมิู 1 ท่าน

สโมสรโรตารีกรงุเทพตะวันออก 1 ท่าน

สโมสรโรตารีพระโขนง 1 ท่าน

แขกสโมสร 5 ท่าน 

รวม 30 ท่ำน





โควิดเป็นโรคใหมท่ี่มาเรียนร ูด้ว้ยกนัเกือบ 3 ปีแลว้ พบครั้งแรกท่ีอ ู่ฮัน่ ประเทศจีน 

ธันวาคม 2019 ไวรัสโควิด 19 เป็นโคโรนาไวรสัตัวท่ี 7 คือ 4 ตัวแรกเหมือนหวัด

ธรรมดา มซีารส์ มีเมอรส์ แลว้ก็เจอตวัไวรสัโควิด 19 โคโรนาเป็นมงกฎุ คือมีหนามแหลม  

ไปเกาะตวัรับของเราอยูใ่นทางเดินหายใจส่วนบน ทางเดินหายใจส่วนล่างอยูใ่นปอดของเรา

โคโรนาไวรสัเป็น RNA VIRUS เวลาแบ่งตัวก๊อบบ้ีตัวเองจะไม่สมบรูณไ์ม่เหมือน

ตวัแรก เป็นเหตผุลว่าท าไมถึงไดก้ลายพันธุเ์ปล่ียนไปเร่ือยๆ เชือ่ว่าอีกไมน่านสายพันธุใ์หม่ ๆ 

ก็จะมาแทนท่ีเพราะว่ามนัแพร่ไดเ้ร็วขึน้ เชือ่เลยว่าไวรัสตวันี้ก็จะท าใหท้กุคนเป็นไปหมด เป็นชา้

หรือเป็นเร็วเท่านัน้ ไมม่ีโอกาสรอด

วิธีแพรก่ระจายเช้ือ มนัแพร่กระจายเชื้อในอากาศ เวลาเราพดูคยุเชื้อก็ลอยออกมา

ในอากาศ เราไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ใกลช้ิด มันลอยอยู่ในหอ้งเรานี่เป็นเวลา 3 ชัว่โมง โอกาสท่ีจะ

รอดยากตอ่ใหใ้ส่หนา้กากตลอด เวลากินขา้วเราก็ถอดหนา้กากเชือ่ทกุคนจะตอ้งเป็น

การติดต่อส่วนใหญ่จะติดทางหายใจ ท่ีติดทางมือเป็นไดเ้อามือไปสัมผัสกับเสมหะ

แลว้เอามือมาขย้ีตามาจับจมกู อย่างอ่ืนทางอาหารทางเส้ือผา้อย่าไปกังวลมาก บางคนเอา

แอลกอฮอลไ์ปเช็ดของท่ีมาส่งไม่จ าเป็น เชื้อพวกนี้อยู่นอกร่างกายเราไม่กี่ชัว่โมงก็ตายไปเอง 

ท่ีน่าเป็นห่วงคือติดทางอากาศ เพราะฉะนั้นการใส่หนา้กากอนามัยมีความส าคัญ ใส่เพ่ือ

ป้องกนัไมใ่หแ้พร่เชือ้ และใส่เพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้ราติดเชือ้

อาการถา้คนท่ียังไม่เคยฉีดวัคซีน เร่ิมตน้ก็เหมือนกับหวัด มีไข ้ไอ ปวดเม่ือยตัว   

เจ็บคอ มีน า้มลูไหล ไอจาม ระยะแรกเป็นระยะท่ีเชือ้แบ่งตวัในร่างกาย วันท่ี 6 ท่ี 7 ร่างกายจะ

สรา้งสารอักเสบสูก้ับมัน ตอนนั้นเราจะป่วยหนัก จะลงปอดหายใจไม่ออกจะเหนื่อย ถึงขัน้ท่ี

ออกซิเจนตกตอ้งเขา้ไอซียตูอ้งใส่ท่อหายใจ ใส่เคร่ืองชว่ยหายใจ เวลาติดเชื้อวันแรก ๆ เป็น

แบบหวัดธรรมดา ถา้จะป่วยหนักเป็นวันท่ี 6 ท่ี 7 ท่ี 8 ไม่ใช่วันแรกติดเชื้อแลว้ตาย คนท่ีมี

อาการเยอะส่วนใหญ่ไมไ่ดฉี้ด คนท่ีฉีดวัคซีนแลว้อาการจะนอ้ยเหมือนหวัดธรรมดา

วิธีการป้องกนันอกจากบอกว่าใส่หนา้กาก เวน้ระยะห่าง ลา้งมือ ส าคัญท่ีสดุคือการ

ฉีดวัคซีน ย่ิงฉีดเยอะอาการก็ย่ิงเบา แต่วัคซีนไม่ไดป้้องกันการติดเชื้อ ไมไ่ดป้้องกันการแพร่ 

กระจายเชือ้ ดงันัน้แมว้่าเราจะฉีดวัคซีนเราก็จะสามารถติดเชือ้และแพร่กระจายเชื้อคนอ่ืนดว้ย

นพ.มนญู ลีเชวงวงษ์

หวัหนา้หอ้งไอซีย ูโรงพยาบาลวิชยัยทุธ

อพัเดท COVID 19 และโรคทางเดินหายใจ



วคัซีนก็มีขอ้เสีย เวลาฉีดไดเ้ฉพาะในเลือดเท่านั้น ไม่ไดส้่วนบนของจมูกกับคอ 

เพราะทางเขา้คือจมกูกบัคอ เราไมมี่ภมิูในจมกูกบัคออยา่งไรเราก็จะตอ้งติด ฉีดวัคซีน 5 เข็ม 

6 เข็มก็ยงัติด เพราะฉะนัน้ปัจจบุันเขาพยายามจะผลิตวัคซีนออกมาแลว้สรา้งภมิูในจมกูในคอ

ดว้ยการพ่นเขา้ไปในจมกูในคอ ประเทศจีนก าลังผลิต

ของไทยยังไม่มีวิธีดีท่ีสดุในการป้องกันไม่ใหต้ัวเองติดเชื้อคือไปฉีดวัคซีน แลว้ไปติด

มา 1 ครั้ง หมายความว่าเราจะมีภมิู 2 อย่าง มีภมิูในเลือดดว้ย แลว้มีภมิูท่ีคอท่ีจมกูดว้ย 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงไดต้ิดเชือ้ธรรมชาติเป็นเชือ้ปัจจบุัน

เม่ือไรท่ีเราฉีดวัคซีน 4 เข็ม 5 เข็ม ติดเชื้อธรรมชาติแลว้ร่างกายจะเขม้แข็งแข็งแรง

มาก เราสามารถออกไปขา้งนอกไดส้ังสรรคพ์บปะผูค้นไดไ้มต่อ้งใส่หนา้กากดว้ย แต่คนไหนท่ี

ฉีดวัคซีนแลว้แตย่งัไมต่ิดเชือ้ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได ้ โดยอาการจะเบา ๆ มีน า้มกูไหล เจ็บคอ

นิดหน่อย แลว้ก็จะดีขึ้นเอง คนไทยอย่างนอ้ย 10 ลา้นคนท่ีไม่ไดฉี้ดวัคซีน เพราะกลัวมีขา่ว

ปลอมพอฉีดแลว้เป็นโน่นเป็นนี่  ซ่ึงกลุ่มนี้เม่ือไรติดถึงแมเ้ป็น โอมิครอนก็จะป่วยหนักได ้

เพราะฉะนัน้เราพยายามชีใ้หค้นมาฉีดเพราะตอนนี้วัคซีนลน้เอาไปโยนท้ิงแลว้ไมมี่คนมาฉีด

ในอนาคตอันใกลซ่ึ้งตา่งประเทศเร่ิมฉีดแลว้ในอเมริกา สิงคโปร์ เขาฉีดวัคซีน 2 ชนิด 

2 สายพันธุ์ หมายถึงวัคซีนเชื้อดัง่เดิมอ ู่ฮัน่กับ BA.4/BA.5 ซ่ึงสามารถจะป้องกันเชื้อ

ปัจจบุันได ้แต่เชื่อว่า BA.4/BA.5 ก็เปล่ียนอีกแลว้ตามไม่ทัน  อย่างไรเราก็ตอ้งฉีดวัคซีน
ทกุปี ๆ ละครั้งเหมือนกบัไขห้วดัใหญ่

ในปัจจบุันนอกจากวัคซีนแลว้เราก็มียารักษาดีขึ้น ก่อนหนา้นี้มียาชื่อฟาวิพิราเวียร์

จริง ๆ ไมมี่ประโยชนปั์จจบุันเชื่อว่าหมอส่วนใหญ่เลิกใชแ้ลว้ มียากินชื่อโมลนพิูราเวียร์ อีก

ตวัชือ่แพ็กซโ์ลวิคก็เขา้มาบา้นเราแลว้ ยาพวกนี้สามารถลดอาการใหป่้วยเบาดีขึน้ ถา้คนไหน

กินยาไมไ่ดก็้ใชย้าฉีดชือ่เรมเดซิเวียร์

คนไหนไมไ่ดฉี้ดวัคซีนแลว้ติดเชือ้รีบเขา้มารักษาภายใน 5 วันก็สามารถจะชว่ยชีวิตได ้

นอกจากนั้นเรามีภมิูค ุม้กนัส าเร็จรปูเป็นแอนติบอดี ซ่ึงผลิตขึ้นมาส าหรับจับตัวปุ่มหนาม

ของไวรัส ฉีดเขา้ไปในร่างกายเชื้อโรคเขา้มาก็ไปจับปุ่มหนามก็ไม่สามารถเขา้ร่างกายเราได ้

ประเทศไทยก็สัง่มามากพอสมควร แตปั่ญหาคือว่าในอนาคตอันใกลภ้มิูคุม้กนัส าเร็จรปูท่ีเรา

สัง่มาเป็นแสนโดสจะไมไ่ดผ้ล เพราะเชือ้กลายพันธุไ์ปแลว้



ลองโควิดหมายความว่าคนท่ีมีอาการตกคา้งหลังจากติดเชื้อไปแลว้ 3 เดือน     

หายแลว้ 3 เดือนยังมีอาการ ส่วนใหญ่คนท่ีเป็นลองโควิดมักจะมีทางจิตใจ คือเครียด    

กลัวเวลาเป็นโควิดไมก่ลา้เจอคนกลัวจะไปติด นอนไมห่ลับ วิตกกงัวล พวกนี้อาการก็ส่งผลให้

เกิดลองโควิดมากกว่าทางร่างกาย

ปัจจบุันเราตอ้งเลิกวิตกกงัวลมากเกินไป ฉีดวัคซีน 3 เข็ม 4 เข็มแลว้ติดก็ไมต่อ้งกลัว 

เดี๋ยวนี้มียากิน สมัยแรก ๆ ใหก้ักตัวเองเรายังไม่มี ATK มีแต่รหัสพันธกุรรม RT-PCR 
บางคนตรวจ RT-PCR 1 เดือนยงับวก ปัจจบุันการกกัตวัแยกตวันอ้ยลงไปมาก ๆ แต่ก่อน
เป็นเดือนลดลงมา 2 สัปดาห์ ลงมา 10 วัน ตอนนี้เหลือ 5 วันก็เพียงพอแลว้ อยู่บา้นหลัง

จากนั้นก็ใส่หนา้กากออกนอกบา้นโอกาสท่ีจะออกไปแพร่เชื้อคนอ่ืนนอ้ยลง แต่ตรวจ ATK 
ส่วนใหญ่บางคน 6 วัน 7 วัน ก็จะลบแลว้ บางคนอาจถึง 10 วัน ไม่ตอ้งตกใจ เพราะส่วน

ใหญ่หายเองหมด

ชว่งไวรสัโควิดระบาด 2 ปีท่ีผ่านมาเราตรวจไขห้วดัใหญ่ ตรวจ RSV ตรวจเชื้อ
อย่างอ่ืนหายหมด เพราะเราไม่มีการเดินทางระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่เวิร์คฟอร์มโฮม

โรงเรียนก็ปิด เด็กไปโรงเรียนก็ใส่หนา้กากทกุคน เชื้อต่าง ๆ พวกนี้หายหมด แต่พอเราเปิด

ประเทศใหค้นเดินทาง กลับไปท างานเหมือนปกติ โรงเรียนเปิดเหมือนเดิม ปรากฏว่าภายใน 

3-4 เดือนท่ีผ่านมา ไขห้วัดใหญ่พุ่ง เชื้อ RSV พุ่ง ไม่ใช่เป็นประเทศเราประเทศเดียว ทกุ

ประเทศในโลกการแพร่ระบาดของไวรัสตวัอ่ืนเกิดขึน้พรอ้ม ๆ กนัในขณะนี้

จะเห็นว่าเด็กเล็ก ๆ ต า่กว่า 4-5 ขวบเป็นกันเยอะ แลว้ปู่ยาตายายในบา้นติดป่วย

หนักกว่าเด็ก ชว่งนี้จะเห็นคนสงูอายไุอ 3-4 สัปดาห์ไม่ยอมหายเพราะติดเชื้อ RSV ต่อให ้ 
โควิดเราจะมีวัคซีนก็ยงัติดเพราะไม่ไดป้้องกันการติดเชื้อ ชว่งนี้เวลาคนไขเ้ขา้มาจะตอบยาก

ว่าเป็นเชือ้อะไร โดยเฉพาะคนไหนท่ีตรวจ ATK ลบ เราก็ยงับอกไมไ่ดว้่าเป็นเชือ้อะไร

ถา้เราร ูว้่าเป็นไขห้วดัใหญ่มียารักษา ไวรัสทางเดินหายใจมี 2 ชนิดเท่านั้นท่ีมียา

รักษาคือ โควิดกบัไขห้วดัใหญ่ท่ีเหลือไม่มียารักษา และไม่มีวัคซีนป้องกันดว้ย เพราะฉะนั้น

อยากให้ทกุคนรีบไปฉีดวัคซีนไขห้วัดใหญ่ ตอนนี้ระบาดหนัก วิธีป้องกันก็ใส่หนา้กาก     

เวน้ระยะห่าง หมัน่ลา้งมือ ถา้มีอาการก็รีบไปตรวจ คืออนาคตผมอยากเห็นชดุ ATK ตรวจ    

โควิดดว้ย ไขห้วดัใหญ่ดว้ย RSV ดว้ย ตรวจได ้3 อยา่งย่ิงดีมาก



ท่านวทิยากรพิเศษ 

น.พ.มนญู ลีเชวงวงศ์

บรรยายเร่ือง “Update โควดิ 19 และโรคทางเดินหายใจ

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2565



สโมสรโรตารีบางรัก

จดักิจกรรมหาทนุโดยการฉายภาพยนตร์

เรือ่ง “AVARTAR : The Way of Water”

ในวนัเสารท่ี์ 17 ธนัวาคม 2565

รอบการกศุล เวลา 13.45 น. 

โรงภาพยนตรค์วอเทียร ์ซีเนอารต์ @ ดิ เอ็มควอเทียร์

รายไดส้มทบทนุโครงการเพื่อพฒันาและส่งเสริมรายได้

ใหแ้ก่แมเ่ลีย้งเดี่ยวในชมุชนตา่งๆ

โครงการทนุการศึกษาแก่เยาวสตรี

และโครงการบ าเพ็ญประโยชนอ์ื่นๆ เพื่อสงัคม

ของสโมสรโรตารีบางรัก

สนบัสนนุโดย





ท่านวทิยากรพิเศษ

วนัพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวาคม 2565

น.พ.มนูญ ลีเชวงวงศ์

หัวหนา้หอ้ง ไอ ซี ย ูโรงพยาบาลวชิยัยทุธ

บรรยายเร่ือง “Update โควดิ 19 และโรคทางเดินหายใจ”

********************************************

วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธ.ค. 65 Khun Michael Andreassen

เร่ือง “Changing Lives: From COVID to Beyond”

วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธ.ค. 65 อผภ.ศ.คลินิกเกียรติคณุ นพ.วิรณุ บญุนชุ

เร่ือง “เร่ืองของทอ้งและล ำไสท่ี้ตอ้งใส่ใจ”

วันพฤหัสบดีท่ี 22 ธ.ค. 65 งดประชมุประจ ำสัปดำห ์

เนื่องจำกจดักำรประชมุใหญ่ประจ ำปี และงำนฉลอง

คริสตม์ำสและปีใหม ่

ในวันศกุรท่ี์ 23 ธันวำคม

เวลำ 18.00 น. เป็นตน้ไป

สโมสรโรตารีบางรกั ประชุมประจ าสปัดาหท์ุกวนัพฤหสับดี  
เวลา 12.30 – 13.30 น.  โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั 

ROTARY CLUB OF BANG RAK
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel 
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