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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
 
          ส าหรับสัปดาห์น้ีทางสโมสรฯไดรั้บเกียรติจาก อน.นสพ.สมพล ศิริอดุมเศรษฐ  สมาชิกสโมสร 
โรตารีกรุงเทพรัชดาภิเษก  บรรยายเร่ือง “ออกซิเจนเพือ่ชีวติ”  ซ่ึงไดรั้บความรู้และ เป็นประโยชน์อยา่ง
มาก มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทาง Zoom ในสัปดาห์น้ีถึง 42 ท่าน 
 
          โครงการโรตารีรวมใจสู้ภยัโควิดสโมสรโรตารีบางรัก ยงัคงเดินหนา้ไม่หยุด และเม่ือวนัศุกร์ท่ี 13 
สิงหาคม 2564 ผม และ อน.ดร.สลักจิต นพคุณ ประธานบริการสโมสร   รทร. ปทิตตา บุญสวัสดิ์ 
เลขานุการสโมสร คุณอนุชา  อุทัยกจิวานิช ประธานกลุ่มชุมชนบ าเพญ็ประโยชน์โรตารี(RCC) พิพฒัน์ 2 
รตร.ณัฐชนน สุตัณฑวิบูลย์  อดีตนายกโรตาแรคท์ วิทยาลยัเซนต์หลุยส์ ไดเ้ดินทางไปมอบชุด Rotary 
Home Isolation Box ใหแ้ก่ โรงพยาบาลเลิดสิน และชุมชนในเขตบางรัก 1. ชุมชนฮารูณ 2. ชุมชนวดัมหา
พฤฒาราม  3. ชุมชนพระนคเรศ  4. ชุมชนตรอกห้านาย 5. ชุมชนไวตี  มอบให้กบัผูน้ าชุมชนท่ีมีคนใน
ชุมชนติดเช้ือและตอ้งกักตวักันในชุมชน  โดยให้ผูน้  าชุมชนช่วยเป็นศูนยก์ลางในการช่วยเหลือคนใน
ชุมชนต่อไปและคอยดูแลชุดอุปกรณ์ดงักล่าว  โดยมี คุณเพชรรุ้ง น่ิมนคร หัวหนา้ฝ่ายพฒันาชุมชน เขต 
บางรัก เป็นผูป้ระสานงาน  
 
          การประชุมประจ าสัปดาห์เป็นกิจกรรมท่ีส าคญักิจกรรมหน่ึงของเหล่ามวลสมาชิกท่ีจะมาพูดคุย
แลกเปล่ียนความเห็น ถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบของสมาชิกทุก ๆ ท่าน เป็นการสร้างความรู้สึกห่วงใยกนัและ
กนั เกิดพลงัใจท่ีร่วมใจสร้างกิจกรรมเพื่อผูอ่ื้นต่อไป และไดฟั้งขอ้มูลใหม่ๆ ดีๆ จากท่านองค์ปาฐกท่ีไดม้า
บรรยาย  ผมจึงอยากเรียนเชิญท่านสมาชิกมาเขา้ประชุมกนัใหม้าก ๆ นะครับ  
  
                                                    ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฎิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฎิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 6/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่ 19 สิงหาคม 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    25 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     1 ท่าน 
  ขาดประชุม    37 ท่าน 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 42.62% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  40.32% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเษก   3 ท่าน 
  สโมสรโรตารีกรุงเทพบางล าพู   1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภมิู   1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีเกษมราษฎร์คลองเตย   1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพ 70    2 ท่าน 
   สโมสรโรตารีธนบุรี    1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีปทุมวนั    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
  แขกสโมสร      3 ท่าน 
 
      รวม    39 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          อากาศท่ีสดช่ืนคืออากาศจากธรรมชาติ จากท่ีไหนในโลกเหมือนกนัทุกท่ี  จะมีออกซิเจน 21% 
ไนโตรเจน 78% ท่ีไม่เหมือนกนัคือมลพิษท่ีท าให้อากาศไม่บริสุทธ์ิ คาร์บอนมอน๊อกไซด์ท่ีเกิดจาก
มลพิษจะไปแยง่ท่ีออกซิเจน ไปจบักบัเมด็เลือดท าใหเ้รารู้สึกวิงเวียนศีรษะ  การแกไ้ขเร่ืองคาร์บอน-
มอน๊อกไซดไ์ม่ใช่เร่ืองง่ายตอ้งใชอ้อกซิเจนท่ีมีความเขม้ขน้และมีแรงดนัสูง 
          สมองคนเราตอ้งการออกซิเจน 1 ใน 4 ทุกคร้ังท่ีหายใจเขา้ไป 1 ใน 4 สมองตอ้งเอาไปใช ้
สมองขาดออกซิเจนไม่ได ้ถา้ขาด 5-10 นาที สมองจะถูกท าลายอย่างถาวร จะเป็นเจา้หญิง/เจา้ชาย
นิทรา สมองเป็นส่ิงส าคญัในการควบคุมอวยัวะต่าง ๆ 
          โรงงานจะผลิตออกซิเจนจากอากาศ ดูดอากาศมาง่าย ๆ เพราะในอากาศจะมี ไนโตรเจน 78% 

ออกซิเจน 21% และอาร์กอน 1% นอกนั้นเป็น คาร์บอนไดออกไซด์หรืออ่ืน ๆ การผลิตออกซิเจน
จะกรองเอาฝุ่ นผงต่าง ๆ ออกไปรวมทั้งพวกคาร์บอนไดออกไซด์และน ้ าจะถูกกรองออกไปหมด   
จะไดอ้อกซิเจนท่ีบริสุทธ์ิ 99.99% ท่ีมาใชใ้นโรงพยาบาล 
          เคร่ืองก าเนิดออกซิเจน การท างานคือกรองอากาศจากรอบขา้งผ่านเคร่ืองกรองไล่ไนโตรเจน
ออกไป  เอาเฉพาะออกซิเจน  ขอ้ดีคือไม่ตอ้งเติมเสียบปลัก๊ก็ใชไ้ด้เลย  แต่มีขอ้จ ากัดออกซิเจน
เปอร์เซ็นตไ์ดน้อ้ยไม่เกิน 95%  มีอายกุารใชง้าน 10,000 - 20,000 ชัว่โมง 
          กระป๋องออกซิเจนแบบพกพาท่ีบรรจุออกซิเจนบริสุทธ์ิ  ส ารองไวท่ี้บา้นซ้ือเก็บไวไ้ด ้แต่สูด
ได้ 5-10 คร้ังก็หมด อาจต้องเก็บไวห้ลายกระป๋อง ปกติเราสูดออกซิเจน 5-10 คร้ังก็จะรู้สึกดี 
          ชุดถงัออกซิเจนทางการแพทย ์ถงัพวกน้ีมีแรงอดัออกซิเจนสูงมาก 2,300 ปอนด์ เทียบกบัยาง
รถยนตอ์ดัอยา่งมาก 30 ปอนด ์การใชถ้งัแบบน้ีตอ้งระวงัอนัตรายถา้ถงัลม้หรือไปกระแทกโดนวาล์ว
แตกอาจระเบิดได้ แต่เป็นการใชท่ี้แพร่หลายเป็นการเอาออกซิเจนเหลวจากโรงงานมาอดัเป็น
ออกซิเจนแก๊สเพื่อมาใชง้านทัว่ไป 
          นวตักรรมใหม่ต่างประเทศใชม้าหลายปีแลว้ คือเอาออกซิเจนเหลวมาเติมให้ท่ีบา้น ขอ้ดีคือมี
ปริมาณเยอะระเหยเป็นแก๊สออกซิเจนได ้860 เท่า เจา้ของสามารถเติมไดด้ว้ยตวัเอง จะใส่จากถงั
ใหญ่ก็ได ้เอาถงัเล็กมาเติมเพื่อออกไปขา้งนอกก็ได ้สะดวกแต่มีราคาค่อนขา้งแพง ในต่างประเทศ
ใชไ้ดเ้พราะบริษทัประกันจ่ายให้ส าหรับผูป่้วยโรคเก่ียวกับหัวใจหรือทางเดินหายใจแบบเร้ือรัง 
          เลยมีการน านวตักรรมใหม่ ๆ ข้ึนมาดว้ยการน าถงัและอุปกรณ์ต่าง ๆ มาดดัแปลงเพื่อใชเ้ป็น
ลกัษณะออกซิเจนเหลวเหมือนกนัตอนน้ีอยูใ่นขั้นตอนก าลงัพฒันา แต่เท่าท่ีผ่านมาถือว่าใชง้านไดดี้   
 

  
 
            
 
                

   

อน.นสพ.สมพล ศิริอุดมเศรษฐ  
ผู้จัดการ บริษัท กสิส์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั 

ออกซิเจนเพือ่ชีวิต 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          เวลาหายใจเขา้ออกซิเจนจะเขา้ไปในปอด ในถุงลม มีการแลกเปล่ียนระหว่างออกซิเจนกับ
คาร์บอนไดออกไซด์ เม็ดเลือดจะพาออกซิเจนไปตามอวยัวะต่าง ๆ เพื่อไปสันดาปอาหารท่ีเรากิน  
          ส่วนใหญ่เราหายใจไม่ค่อยถูกตอ้ง คนท่ีหายใจถูกตอ้งคือคนท่ีนัง่สมาธิ การหายใจตอ้งหายใจ
เขา้ไปลึก ๆ ชา้ ๆ แลว้หยดุ 2-3 วินาที และค่อย ๆ ผอ่นออกมา เพื่อใหอ้อกซิเจนเขา้ไปอยู่ในปอดเรา
ไดน้านนิดหน่ึงการดูดซึมจะไดม้ากข้ึน ถา้หายใจดีความดนัจะลดลง เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนจะเพิ่ม แต่
การหายใจแบบน้ีท าทั้งวนัก็น่าร าคาญไม่คุน้เคยก็พยายามท าบ่อย ๆ อย่างน้อยวนัละคร่ึงชัว่โมง 
           เราน าออกซิเจนมาใชท้างดา้นเสริมสวย น าไอออกซิเจนมาพ่นคลา้ย ๆ สปา ท าให้เกิดการ
สร้างเซลลใ์หม่ข้ึนมาเป็นการดดัแปลงเอาออกซิเจนมาใชก้บัชีวิตประจ าวนั ความเยน็ของออกซิเจน
กบัตวัออกซิเจนจะท าใหเ้กิดผวิกระซบัหรือไม่ก็เกิดการสร้างเซลลข้ึ์นมา 
           ออกซิเจนเหลวเวลาโดนผวิหนงัจะไหมเ้หมือนโดนไฟไหมจ้ะกลายเป็นแผล ดว้ยคุณสมบติั
อนัน้ีหมอจะเอาออกซิเจนเหลวมาทาผิวหนงัให้ไหมเ้พราะผิวหนังเป็นแผลท่ีรักษาหายยาก รักษา
ดว้ยยาไม่หาย ตอ้งผ่าตัดออกไปการผ่าตดัยุ่งยาก ใชอ้อกซิเจนเป็นตวัท าลายให้ผิวหนังถูกไหม้
ออกไป แลว้ร่างกายจะมีขบวนการหายของตวัเองใชเ้วลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ก็จะคืนกลบัมาปกติ 
          มีการรักษาดว้ยการอบในตูไ้ฮเปอร์แบริค ส าหรับคนท่ีป่วยเป็นโรคทางระบบประสาท สมอง 
หรือเป็นแผลหายยาก เป็นแผลท่ีเทา้ เป็นแผลเบาหวาน การเขา้ไปอยูใ่นตูอ้บออกซิเจน ออกซิเจนจะ
ถูกบงัคบัใหซึ้มเขา้ไปในเส้นเลือดและในร่างกายเรามากกว่าปกติ จะซึมไปถึงบริเวณเน้ือเยื่อท่ีเป็น
แผลท าใหก้ารหายของแผลดีข้ึน บางคนอาจไม่ตอ้งตดัขา แต่การรักษาไม่ใช่อบทีเดียวแลว้หายตอ้ง
ใช้เวลาหลายเดือนหลายโรงพยาบาลเร่ิมท าแล้ว การรักษามีความซับซ้อนยุ่งยากพอสมควร 
          ในต่างประเทศรู้ดีกว่าการใชอ้อกซิเจนในการรักษาหลาย ๆ อย่างช่วยได ้แต่หลายคนก็เขา้ไม่
ถึงจะไปรักษาก็เป็นเร่ืองยุ่งยากและมีค่าใชจ่้ายสูง เขาเลยท าถงัอบออกซิเจนข้ึนมาดว้ยตวัเองใช้
หลกัการเดียวกบัของโรงพยาบาลไดผ้ลดีไม่แพก้นั แต่ควรจะปรึกษาผูรู้้หรือคนท่ีมีความเช่ียวชาญ 
          ช่วงโควิดหลายประเทศ  ออกซิเจนไม่ขาดแคลนเพราะในโรงงานผลิตไดแ้ต่ส่ิงท่ีขาดแคลน
คือถงับรรจุและวิธีการบรรจุใชเ้วลานานมาก ในประเทศเราร้านขายออกซิเจนขายดีมากเช่ือว่าของ
เร่ิมจะขาดตลาดแลว้ส่วนใหญ่คนจะซ้ือไปตุน 
          ส่ิงท่ีเราคิดคือเราอยากไดอ้อกซิเจนเหลวจากโรงงานไปส่งให้คนท่ีบา้นโดยไม่ตอ้งไปรอ
บรรจุถงั ไม่ตอ้งไปรออดั แต่เราไม่สามารถสั่งถงัจากต่างประเทศในราคาแพงมาให้ทุกคนได ้เรา
ตอ้งพยายามพฒันาและหาวิธีดดัแปลง ท่ีศูนยพ์กัคอยของคุณตนั เราไปติดตั้งออกซิเจนเหลวให้ แต่
ระบบน้ีท าอยา่งไม่แพร่หลายเพราะมีขอ้จ ากดั ทั้งดา้นรถท่ีมาเติมและเจา้หนา้ท่ีท่ีมาเติม 
          ไม่ว่าออกซิเจนจะขาดแคลนอยา่งไรก็ตาม ขอใหพ้วกเราทุกคนอยา่ลืมเรายงัมีออกซิเจนอยู่ใน
อากาศ 21% ขอใหฝึ้กการหายใจไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตาม การหายใจชา้ ๆ แลว้ค่อย ๆ ผ่อนลม
หายใจ จะท าใหร่้างกายไดรั้บออกซิเจนมากพอ 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  อน.นสพ.สมพล ศิริอดุมเศรษฐ 
บรรยายเร่ือง “ออกซิเจนเพือ่ชีวติ”  

เมือ่วนัที ่ 19 สิงหาคม 2564   ทางออนไลน์ ZOOM 
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

โรตารีรวมใจ สู้ภยัโควดิ สโมสรโรตารีบางรัก 
มอบชุด Rotary Home Isolation Box ให้แก่ โรงพยาบาลเลดิสิน และชุมชนในเขตบางรัก  

1. ชุมชนฮารูณ 2. ชุมชนวดัมหาพฤฒาราม  3. ชุมชนพระนคเรศ  4. ชุมชนตรอกห้านาย 5. ชุมชนไวตี  
เมือ่วนัที ่13 สิงหาคม 2564   
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

      19  สิงหาคม  2564 
  
เร่ือง     การพิจารณารับสมาชิกใหม่ 
เรียน     ท่านสมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก 
  
          ท่านสมาชิกโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรักทุกท่าน ขณะน้ีสมาชิกโรแทเรียนของเราไดมี้การ
เสนอบุคคลผูส้นใจเขา้เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก จ  านวน  1 ท่าน ซ่ึงไดผ้่านขั้นตอนต่าง ๆ ตาม
ระเบียบและขอ้บงัคบัการรับสมาชิกใหม่ของสโมสรฯ แลว้ และคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ได้
พิจารณาและลงมติเป็นเอกฉนัทใ์หด้  าเนินการต่อไป โดยให้ดิฉันแจง้ให้สมาชิกทุกท่านทราบ ซ่ึงผูถู้ก
เสนอช่ือไดย้นิยอมใหป้ระกาศช่ือ และประเภทอาชีพท่ีถูกเสนอ ดงัน้ี 
  
        ผูเ้สนอ                                ผูไ้ดรั้บการเสนอ              ประเภทอาชีพ 
รทร.ณชัชา เหมะจนัทร              ดร.พชั พชรเสฐียร    Management Consulting -          
                                                              Industrial Organizational Development 
  
          หากสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยประการใด กรุณาแจ้งเ ป็นลายลักษณ์อักษรมาย ังดิฉัน  
รทร.ปทิตตา บุญสวสัด์ิ  เลขานุการสโมสร ภายใน 7 วนั จากวนัท่ีออกจดหมายน้ี หากไม่มีผูใ้ดคดัคา้น 
ทางสโมสรฯ จะจดังานสถาปนาสมาชิกใหม่ ในโอกาสต่อไป  
 
    ดว้ยไมตรีจิตแห่งโรตารี 
  
 
                                                    รทร.ปทิตตา บุญสวสัด์ิ 
                                                                              เลขานุการสโมสรโรตารีบางรัก 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 19 สิงหาคม 2564 
อน.นสพ.สมพล ศิริอดุมเศรษฐ 

ผู้จัดการ บริษทั กสิส์ มาร์เกต็ติ้ง จ ากดั และ สมาชิกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาภเิษก 
บรรยายเร่ือง “ออกซิเจนเพือ่ชีวิต” 

******************************************** 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 26 ส.ค. 64  คุณอรสม สุทธิสาคร 
    เร่ือง “จากมือท่ีเป้ือนบาป สู่มือท่ีป้ันบุญ” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 2 ก.ย. 64  รทร.ทพ.กิตต์ิวตัร กิตต์ิเรืองพชัร 
   เร่ือง “สถานการณ์ต่อสู้โควิดกบัหมอจิตอาสาตวัจริง 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 9 ก.ย. 64  ดร.ไพจิตร วิบลูยธ์นสาร 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 16 ก.ย. 64  นพ.นทัธี เสนาะดนตรี 
      เร่ือง “ประสบการณ์ดูแลผูป่้วยโควิด 19 และสถานการณ์  
    โควิดประเทศไทย 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 23 ก.ย. 64  คุณศุทธิ สิริพนัธ์ 
   เร่ือง “ภาวะผูน้ าในยคุ New Normal” 
 
   เวลา 18.00 น. 
 
 
 
 

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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