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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สาหรับสัปดาห์น้ ีทางสโมสรฯได้รับเกียรติจาก อน.นสพ.สมพล ศิริอดุ มเศรษฐ สมาชิกสโมสร
โรตารี กรุ งเทพรัชดาภิเษก บรรยายเรื่ อง “ออกซิเจนเพือ่ ชีวติ ” ซึ่ งได้รับความรู ้และ เป็ นประโยชน์อย่าง
มาก มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทาง Zoom ในสัปดาห์น้ ีถึง 42 ท่าน

โครงการโรตารี รวมใจสู ้ภยั โควิดสโมสรโรตารี บางรัก ยังคงเดินหน้าไม่หยุด และเมื่อวันศุกร์ ที่ 13
สิ งหาคม 2564 ผม และ อน.ดร.สลักจิต นพคุณ ประธานบริ ก ารสโมสร รทร. ปทิต ตา บุ ญสวัส ดิ์
เลขานุการสโมสร คุณอนุชา อุทัยกิจวานิช ประธานกลุ่มชุมชนบาเพ็ญประโยชน์โรตารี (RCC) พิพฒั น์ 2
รตร.ณัฐชนน สุ ตัณฑวิบูลย์ อดี ตนายกโรตาแรคท์ วิทยาลัยเซนต์หลุ ยส์ ได้เดิ นทางไปมอบชุ ด Rotary
Home Isolation Box ให้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิ น และชุมชนในเขตบางรัก 1. ชุมชนฮารู ณ 2. ชุมชนวัดมหา
พฤฒาราม 3. ชุมชนพระนคเรศ 4. ชุมชนตรอกห้านาย 5. ชุมชนไวตี มอบให้กบั ผูน้ าชุมชนที่มีคนใน
ชุมชนติ ดเชื้ อและต้องกักตัวกันในชุ มชน โดยให้ผนู ้ าชุ มชนช่ วยเป็ นศูนย์กลางในการช่ วยเหลื อคนใน
ชุมชนต่อไปและคอยดูแลชุดอุปกรณ์ดงั กล่ าว โดยมี คุณเพชรรุ้ ง นิ่มนคร หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาชุมชน เขต
บางรัก เป็ นผูป้ ระสานงาน
การประชุ มประจาสัปดาห์ เป็ นกิ จกรรมที่สาคัญกิ จกรรมหนึ่ งของเหล่ ามวลสมาชิ กที่จะมาพูดคุ ย
แลกเปลี่ยนความเห็น ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของสมาชิกทุก ๆ ท่าน เป็ นการสร้างความรู ้สึกห่ วงใยกันและ
กัน เกิดพลังใจที่ร่วมใจสร้างกิจกรรมเพื่อผูอ้ ื่นต่อไป และได้ฟังข้อมูลใหม่ๆ ดีๆ จากท่านองค์ปาฐกที่ได้มา
บรรยาย ผมจึงอยากเรี ยนเชิญท่านสมาชิกมาเข้าประชุมกันให้มาก ๆ นะครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Rotary Club of Bang Rak

Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 6/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

22170
63
25
1
37
42.62%
40.32%

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพรัชดาภิเษก
สโมสรโรตารี กรุ งเทพบางลาพู
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
สโมสรโรตารี เกษมราษฎร์ คลองเตย
สโมสรโรตารี กรุ งเทพ 70
สโมสรโรตารี ธนบุรี
สโมสรโรตารี ปทุมวัน
สโมสรโรตารี วฒั นา
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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3
1
1
1
2
1
1
1
3

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

39

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

อน.นสพ.สมพล ศิริอุดมเศรษฐ
ผู้จัดการ บริษัท กิสส์ มาร์ เก็ตติง้ จากัด
ออกซิเจนเพือ่ ชีวิต
อากาศที่สดชื่นคืออากาศจากธรรมชาติ จากที่ไหนในโลกเหมือนกันทุกที่ จะมีออกซิเจน 21%
ไนโตรเจน 78% ที่ไม่เหมือนกันคือมลพิษที่ทาให้อากาศไม่บริ สุทธิ์ คาร์ บอนมอน๊อกไซด์ที่เกิ ดจาก
มลพิษจะไปแย่งที่ออกซิเจน ไปจับกับเม็ดเลือดทาให้เรารู ้สึกวิงเวียนศีรษะ การแก้ไขเรื่ องคาร์ บอนมอน๊อกไซด์ไม่ใช่เรื่ องง่ายต้องใช้ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นและมีแรงดันสู ง
สมองคนเราต้องการออกซิ เจน 1 ใน 4 ทุกครั้งที่หายใจเข้าไป 1 ใน 4 สมองต้องเอาไปใช้
สมองขาดออกซิเจนไม่ได้ ถ้าขาด 5-10 นาที สมองจะถูกทาลายอย่างถาวร จะเป็ นเจ้าหญิง/เจ้าชาย
นิทรา สมองเป็ นสิ่ งสาคัญในการควบคุมอวัยวะต่าง ๆ
โรงงานจะผลิตออกซิเจนจากอากาศ ดูดอากาศมาง่าย ๆ เพราะในอากาศจะมี ไนโตรเจน 78%
ออกซิเจน 21% และอาร์ กอน 1% นอกนั้นเป็ น คาร์ บอนไดออกไซด์หรื ออื่น ๆ การผลิตออกซิ เจน
จะกรองเอาฝุ่ นผงต่ าง ๆ ออกไปรวมทั้งพวกคาร์ บอนไดออกไซด์และน้ าจะถูกกรองออกไปหมด
จะได้ออกซิเจนที่บริ สุทธิ์ 99.99% ที่มาใช้ในโรงพยาบาล
เครื่ องกาเนิดออกซิเจน การทางานคือกรองอากาศจากรอบข้างผ่านเครื่ องกรองไล่ไนโตรเจน
ออกไป เอาเฉพาะออกซิ เจน ข้อดี คื อไม่ ตอ้ งเติ มเสี ยบปลัก๊ ก็ใช้ได้เลย แต่ มีขอ้ จากัด ออกซิ เจน
เปอร์ เซ็นต์ได้นอ้ ยไม่เกิน 95% มีอายุการใช้งาน 10,000 - 20,000 ชัว่ โมง
กระป๋ องออกซิเจนแบบพกพาที่บรรจุ ออกซิเจนบริ สุทธิ์ สารองไว้ที่บา้ นซื้ อเก็บไว้ได้ แต่สูด
ได้ 5-10 ครั้ งก็ ห มด อาจต้องเก็ บไว้ห ลายกระป๋ อง ปกติ เ ราสู ด ออกซิ เ จน 5-10 ครั้ งก็ จ ะรู ้ สึ ก ดี
ชุดถังออกซิเจนทางการแพทย์ ถังพวกนี้มีแรงอัดออกซิเจนสู งมาก 2,300 ปอนด์ เทียบกับยาง
รถยนต์อดั อย่างมาก 30 ปอนด์ การใช้ถงั แบบนี้ตอ้ งระวังอันตรายถ้าถังล้มหรื อไปกระแทกโดนวาล์ว
แตกอาจระเบิด ได้ แต่ เป็ นการใช้ที่แพร่ ห ลายเป็ นการเอาออกซิ เ จนเหลวจากโรงงานมาอัดเป็ น
ออกซิเจนแก๊สเพื่อมาใช้งานทัว่ ไป
นวัตกรรมใหม่ต่างประเทศใช้มาหลายปี แล้ว คือเอาออกซิเจนเหลวมาเติมให้ที่บา้ น ข้อดีคือมี
ปริ มาณเยอะระเหยเป็ น แก๊ สออกซิ เจนได้ 860 เท่า เจ้าของสามารถเติมได้ดว้ ยตัวเอง จะใส่ จากถัง
ใหญ่ก็ได้ เอาถังเล็กมาเติมเพื่อออกไปข้างนอกก็ได้ สะดวกแต่มีราคาค่อนข้างแพง ในต่างประเทศ
ใช้ได้เพราะบริ ษทั ประกันจ่ ายให้สาหรั บผูป้ ่ วยโรคเกี่ ยวกับหัวใจหรื อทางเดิ นหายใจแบบเรื้ อรั ง
เลยมีการนานวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาด้วยการนาถังและอุปกรณ์ต่าง ๆ มาดัดแปลงเพื่อใช้เป็ น
ลักษณะออกซิเจนเหลวเหมือนกันตอนนี้อยูใ่ นขั้นตอนกาลังพัฒนา แต่เท่าที่ผ่านมาถือว่าใช้งานได้ดี

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

เวลาหายใจเข้าออกซิเจนจะเข้าไปในปอด ในถุงลม มีการแลกเปลี่ ยนระหว่างออกซิเจนกับ
คาร์ บอนไดออกไซด์ เม็ดเลือดจะพาออกซิเจนไปตามอวัยวะต่าง ๆ เพื่อไปสันดาปอาหารที่เรากิ น
ส่ วนใหญ่เราหายใจไม่ค่อยถูกต้อง คนที่หายใจถูกต้องคือคนที่นงั่ สมาธิ การหายใจต้องหายใจ
เข้าไปลึก ๆ ช้า ๆ แล้วหยุด 2-3 วินาที และค่อย ๆ ผ่อนออกมา เพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปอยู่ในปอดเรา
ได้นานนิดหนึ่งการดูดซึ มจะได้มากขึ้น ถ้าหายใจดีความดันจะลดลง เปอร์ เซ็นต์ออกซิเจนจะเพิม่ แต่
การหายใจแบบนี้ ทาทั้งวันก็น่าราคาญไม่ คุน้ เคยก็พยายามทาบ่อย ๆ อย่างน้อยวันละครึ่ งชัว่ โมง
เรานาออกซิเจนมาใช้ทางด้านเสริ มสวย นาไอออกซิ เจนมาพ่นคล้าย ๆ สปา ทาให้เกิ ดการ
สร้างเซลล์ใหม่ข้ ึนมาเป็ นการดัดแปลงเอาออกซิ เจนมาใช้กบั ชีวิตประจาวัน ความเย็นของออกซิเจน
กับตัวออกซิเจนจะทาให้เกิดผิวกระซับหรื อไม่ก็เกิดการสร้างเซลล์ข้ ึนมา
ออกซิเจนเหลวเวลาโดนผิวหนังจะไหม้เหมือนโดนไฟไหม้จะกลายเป็ นแผล ด้วยคุณสมบัติ
อันนี้ หมอจะเอาออกซิเจนเหลวมาทาผิวหนังให้ไหม้เพราะผิวหนังเป็ นแผลที่รักษาหายยาก รักษา
ด้วยยาไม่ หาย ต้องผ่าตัดออกไปการผ่าตัด ยุ่งยาก ใช้ออกซิ เ จนเป็ นตัว ทาลายให้ผิวหนังถู กไหม้
ออกไป แล้วร่ างกายจะมีขบวนการหายของตัวเองใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ก็จะคืนกลับมาปกติ
มีการรักษาด้วยการอบในตูไ้ ฮเปอร์ แบริ ค สาหรับคนที่ป่วยเป็ นโรคทางระบบประสาท สมอง
หรื อเป็ นแผลหายยาก เป็ นแผลที่เท้า เป็ นแผลเบาหวาน การเข้าไปอยูใ่ นตูอ้ บออกซิเจน ออกซิเจนจะ
ถูกบังคับให้ซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในร่ างกายเรามากกว่าปกติ จะซึ มไปถึงบริ เวณเนื้ อเยื่อที่เป็ น
แผลทาให้การหายของแผลดีข้ ึน บางคนอาจไม่ตอ้ งตัดขา แต่การรักษาไม่ใช่อบทีเดียวแล้วหายต้อง
ใช้เ วลาหลายเดื อนหลายโรงพยาบาลเริ่ ม ทาแล้ว การรั ก ษามี ค วามซับซ้ อนยุ่ง ยากพอสมควร
ในต่างประเทศรู ้ดีกว่าการใช้ออกซิเจนในการรักษาหลาย ๆ อย่างช่วยได้ แต่หลายคนก็เข้าไม่
ถึงจะไปรั กษาก็เป็ นเรื่ องยุ่งยากและมี ค่าใช้จ่ายสู ง เขาเลยทาถังอบออกซิ เจนขึ้ นมาด้วยตัวเองใช้
หลักการเดียวกับของโรงพยาบาลได้ผลดีไม่แพ้กนั แต่ควรจะปรึ กษาผูร้ ู ้หรื อคนที่มีความเชี่ยวชาญ
ช่วงโควิดหลายประเทศ ออกซิเจนไม่ขาดแคลนเพราะในโรงงานผลิตได้แต่สิ่งที่ขาดแคลน
คือถังบรรจุและวิธีการบรรจุใช้เวลานานมาก ในประเทศเราร้านขายออกซิเจนขายดีมากเชื่อว่าของ
เริ่ มจะขาดตลาดแล้วส่ วนใหญ่คนจะซื้ อไปตุน
สิ่ งที่เราคิ ด คื อเราอยากได้ออกซิ เ จนเหลวจากโรงงานไปส่ งให้คนที่บา้ นโดยไม่ ตอ้ งไปรอ
บรรจุ ถงั ไม่ตอ้ งไปรออัด แต่เราไม่ สามารถสั่งถังจากต่างประเทศในราคาแพงมาให้ทุกคนได้ เรา
ต้องพยายามพัฒนาและหาวิธีดดั แปลง ที่ศูนย์พกั คอยของคุณตัน เราไปติดตั้งออกซิเจนเหลวให้ แต่
ระบบนี้ทาอย่างไม่แพร่ หลายเพราะมีขอ้ จากัด ทั้งด้านรถที่มาเติมและเจ้าหน้าที่ที่มาเติม
ไม่ว่าออกซิเจนจะขาดแคลนอย่างไรก็ตาม ขอให้พวกเราทุกคนอย่าลืมเรายังมีออกซิเจนอยู่ใน
อากาศ 21% ขอให้ฝึกการหายใจไม่ว่าจะป่ วยหรื อไม่ป่วยก็ตาม การหายใจช้า ๆ แล้วค่อย ๆ ผ่อนลม
หายใจ จะทาให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากพอ

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ อน.นสพ.สมพล ศิริอดุ มเศรษฐ
บรรยายเรื่อง “ออกซิเจนเพือ่ ชีวติ ”
เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ทางออนไลน์ ZOOM

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
โรตารีรวมใจ สู้ ภยั โควิด สโมสรโรตารีบางรัก
มอบชุด Rotary Home Isolation Box ให้ แก่ โรงพยาบาลเลิดสิ น และชุมชนในเขตบางรัก
1. ชุมชนฮารูณ 2. ชุมชนวัดมหาพฤฒาราม 3. ชุมชนพระนคเรศ 4. ชุมชนตรอกห้ านาย 5. ชุมชนไวตี
เมือ่ วันที่ 13 สิ งหาคม 2564

สโมสรโรตารี บางรัก
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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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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
19 สิ งหาคม 2564
เรื่ อง การพิจารณารับสมาชิกใหม่
เรี ยน ท่านสมาชิกสโมสรโรตารี บางรัก
ท่านสมาชิกโรแทเรี ยนสโมสรโรตารี บางรักทุกท่าน ขณะนี้ สมาชิกโรแทเรี ยนของเราได้มีการ
เสนอบุคคลผูส้ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสโมสรโรตารี บางรัก จานวน 1 ท่าน ซึ่ งได้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตาม
ระเบียบและข้อบังคับการรั บสมาชิกใหม่ของสโมสรฯ แล้ว และคณะกรรมการบริ หารสโมสรฯ ได้
พิจารณาและลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ดาเนินการต่อไป โดยให้ดิฉันแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ซึ่ งผูถ้ ูก
เสนอชื่อได้ยนิ ยอมให้ประกาศชื่อ และประเภทอาชีพที่ถูกเสนอ ดังนี้

ผูเ้ สนอ
รทร.ณัชชา เหมะจันทร

ผูไ้ ด้รับการเสนอ
ดร.พัช พชรเสฐียร

ประเภทอาชีพ
Management Consulting Industrial Organizational Development

หากสมาชิ ก ท่ า นใดไม่ เ ห็ น ด้ ว ยประการใด กรุ ณาแจ้ง เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรมายัง ดิ ฉั น
รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์ เลขานุการสโมสร ภายใน 7 วัน จากวันที่ออกจดหมายนี้ หากไม่มีผใู ้ ดคัดค้าน
ทางสโมสรฯ จะจัดงานสถาปนาสมาชิกใหม่ ในโอกาสต่อไป
ด้วยไมตรี จิตแห่ งโรตารี
รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์
เลขานุการสโมสรโรตารี บางรัก

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564
อน.นสพ.สมพล ศิริอดุ มเศรษฐ
ผู้จัดการ บริษทั กิสส์ มาร์ เก็ตติ้ง จากัด และ สมาชิกสโมสรโรตารีกรุ งเทพรั ชดาภิเษก
บรรยายเรื่อง “ออกซิเจนเพือ่ ชีวิต”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 26 ส.ค. 64

คุณอรสม สุ ทธิสาคร
เรื่ อง “จากมือที่เปื้ อนบาป สู่ มือที่ป้ ันบุญ”

วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ย. 64

รทร.ทพ.กิตติ์วตั ร กิตติ์เรื องพัชร
เรื่ อง “สถานการณ์ต่อสู ้โควิดกับหมอจิตอาสาตัวจริ ง

วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64

ดร.ไพจิตร วิบลู ย์ธนสาร

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64

นพ.นัทธี เสนาะดนตรี
เรื่ อง “ประสบการณ์ดูแลผูป้ ่ วยโควิด 19 และสถานการณ์
โควิดประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ย. 64

คุณศุทธิ สิ ริพนั ธ์
เรื่ อง “ภาวะผูน้ าในยุค New Normal”
เวลา 18.00 น.

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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