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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
 
          ส าหรับสัปดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจาก รทร.ทพ.กติติ์วตัร กติติ์เรืองพชัร หมอจิตอาสาตวัจริง 
มาบรรยายเร่ือง “สถานการณ์ต่อสู้...โควดิ-19  กบัหมอจติอาสาตัวจริง”  ซ่ึงมีผูส้นใจและเขา้ร่วมประชุม
ทาง Zoom ในสัปดาห์น้ีถึง 42 ท่าน 
          หลงัจากประชุมประจ าสัปดาห์ของสโมสรเสร็จ ท่านเลขาสโมสรของเรา รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์   
ก็เป็นตวัแทนสโมสร เขา้ร่วมการประชุมสมาชิกสโมสรโรตารี Colombo โดยมีสโมสรคู่มิตรจากต่าง 
ประเทศเขา้ร่วมประชุมดว้ย ซ่ึงสโมสรโรตารี Colombo ก็เป็นสโมสรคู่มิตรของเราดว้ย ผมตอ้งขอขอบคุณ
ท่านเลขาเป็นอยา่งมากครับ 
          และในวนัเสาร์ท่ี 4 – อาทิตยท่ี์ 5 กนัยายนน้ี สโมสรเราซ่ึงมีผม อน.ประวร์ี เตชะสิทธิ, อน.ดร. 
สลกัจติ นพคุณ, อน.ยุวด ีปิตวิวฒันานนท์, อน.พกิุล วราภาคย์, อน.ดร.เมตตา องคะสุวรรณ, อน.พรอนงค์ 
นิยมค้า โฮริคาวา, นยล.ปราณ ีวทิยเมธ, รทร.ปทติตา บุญสวสัดิ์, รทร.ดร.ดนัย ลสิวสัดรัิตนากลุ, รทร.น้อง
ใหม่ ธีรนุช ริจิรวนิช    ก็ไดเ้ขา้ร่วมงานประชุมใหญ่ภาคประจ าปี 2564  สร้างประสบการณ์ใหม่แบบ
ออนไลน์ ผา่นระบบ  ZOOM  เป็นการแถลงผลงาน ของภาค 3350 ท่ีไดท้  าโครงการต่าง ๆ มาตลอดปี  แต่
ท่ีน่าภาคภมิูใจท่ีสุดเราไดรั้บรางวลัถึง 2 รางวลั คือ 1. รางวลั “บริการชุมชนสโมสรดเีด่น สาขาการศึกษา
ขั้นพืน้ฐานและการรู้หนังสือ” 2. รางวลั “สุดยอดแห่งการบริการสโมสร ภาค 3350 โรตารีสากล" โอกาสน้ี
ขอช่ืนชมและแสดงความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ต่อท่านนายกผา่นพน้ ประวร์ี เตชะสิทธิ ผมตอ้งขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านท่ีไดช่้วยสนบัสนุนใหส้โมสรโรตารีบางรักของเราไดเ้ขม็แขง็ข้ึน 
           ท่านสมาชิกครับ การมาประชุมประจ าสัปดาห์ของสมาชิกยงัค่อนขา้งนอ้ย ผมอยากขอเชิญชวนท่าน
สมาชิกจดัเวลามาร่วมประชุมกนัเพิ่มข้ึนนะครับ เม่ือสมาชิกมากนัมากองคป์าฐกจะรู้สึกประทบัใจท่ีเห็นมา
ฟังกนัมากครับ  
                                                    ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฎิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฎิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 8/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  2  กนัยายน 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   64 ท่าน 
 เขา้ประชุม    25 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     1 ท่าน 
  ขาดประชุม    38 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 41.94% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  40.40% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพบางล าพู   2 ท่าน 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภมิู   1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีกรุงเทพสุรวงศ์    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีวฒันา    3 ท่าน 
   สโมสรโรตารียานนาวา     1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีสาทร    2 ท่าน 
   สโมสรโรตารีสระปทุม    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีหนองบวั    1 ท่าน 
   สโมสรโรทาแรคท ์วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์   1 ท่าน 
   สโมสรโรทาแรคท ์สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น  1 ท่าน 
   สโมสรอินเตอร์แรคท ์โรงเรียนอ านวยศิลป์   1 ท่าน 
  แขกสโมสร      2 ท่าน 
      รวม    42 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          สถานการณ์โควิดตอนน้ีติดกันประมาณ 219,228,174 คนทัว่โลก เสียชีวิต 4,543,643 คน 
ประเทศท่ีเป็นอนัดบั 1 คือ สหรัฐอเมริกา สถานการณ์อเมริกาช่วงหน่ึงดีเน่ืองจากมีการฉีดวคัซีนให้
ประชาชนเป็นวงกวา้งประมาณ 50% แต่สถานการณ์ก็เปล่ียนไปเน่ืองจากเช้ือตวัใหม่ท่ีเรียกว่าเดลตา  
          เดลตาเกิดข้ึนท่ีอนิเดยี และตวัใหม่ล่าสุดท่ีกลายพนัธ์ุจากแอฟริกาใต้คือ C.1.2 และตวัใหม่สาย
พนัธ์ุมวิพบท่ีญีปุ่่ น ตวั C.1.2 กบัมวิ อาจมีอนัตรายมากข้ึนอีกฉะนั้นตอ้งระวงัตวัดี ๆ 
          แพร่ไดเ้ร็วข้ึน เพราะเช่ือว่าเป็น Airborne ไวรัสสามารถฝังตวัอยู่ในละอองฝอยเล็ก ๆ ตอน
แรกเช่ือว่าอยูใ่นละอองฝอยใหญ่ ๆ Droplet เวลาพูดละอองเม็ดน ้ าลายกระเด็นไปไม่ไกลประมาณ    
2 เมตร ก็ตก แต่ Airborne อยูใ่นละอองฝอยเลก็ ๆ เราจามละอองฝอยเลก็ ๆ สามารถกระเด็นไปไกล
ได ้10 เมตร จึงท าใหเ้กิดการแพร่กระจายเช้ืออยา่งรวดเร็ว อยู่ในอากาศไดเ้ป็นชัว่โมง จึงเป็นเหตุให้
ว่าเราอยูใ่นหอ้งท่ีมีคนมากกว่า 1 คน เราควรจะใส่แมสไวต้ลอดแมว้่าคน ๆ นั้นจะไม่อยู่แลว้ก็ตาม 
          ในสหรัฐอเมริกานอกจากแพร่กระจายไดเ้ร็วข้ึน เช้ือรุนแรงข้ึน แพร่กระจายไดม้ากข้ึน แถม
วัคซีนยังมีประสิทธิภาพลดลงจากเช้ือเดลตา จากเดิมกันได ้91% ลดลงเหลือ 66% คือวคัซีน         
ไฟเซอร์และโมเดอร์นา ท าใหย้อดการติดเช้ือมีการระบาดเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ตอนแรกเขาตั้งเป้าว่า
ฉีดวคัซีน 70% ก็เกิน Herd Immunity แต่พอเจอเช้ือตวัน้ีตอ้งตั้งเป้าใหม่เป็น 85 - 90% 
          สถานการณ์ในประเทศไทยวนัท่ี 2 กนัยายน 2564 มีการติดเช้ือใหม่ 14,956 คน ลดลงแต่ตอ้ง
ไปบวก ATK 2,718 คน รวมมีการติดเช้ือใหม่ต่อวนั 17,674 คน เพราะก่อนสงกรานต์เราไม่ล็อก
ดาวน์จึงท าให้สถานการณ์ย  ่าแย่มีการติดเช้ือระดบั 10,000 ติดต่อมาเป็นหลายเดือน แต่ยงัเยอะไม่
เท่าตัวเลขจริง  นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ท่ีโรงพยาบาลวิชัยยุทธ และ นพ.มานพ พิทักษ์ภากร ท่ี
โรงพยาบาลศิริราช บอกตวัเลขท่ีเราเห็นเป็นแค่ยอดภูเขาน า้แขง็ ตวัเลขจริงตอ้งคูณ 5 คูณ 10 ตวัเลข 
17,674 หมายความว่ามีคนติดเช้ือทุกวนัประมาณวนัละ 100,000 คน เดินออกไปขา้งนอกเจอใครเป็น
หวดัเดาไวก่้อนว่าเขาติดโควิด 
            ผูติ้ดเช้ือรายใหม่ถา้เราไม่ท าอะไรเลยจะมีการติดเช้ือพีคท่ี 60,000 คนต่อวนั ช่วงกลางเดือนน้ี 
แต่เน่ืองจากเรามีการสร้างมาตรการเร่ิมลอ็กดาวน์ 7 สัปดาห์ กลางเดือนน้ีเราเร่ิมผอ่นคลายมาตรการ
อีก 14 วนัหลงัจากนั้นจะเร่ิมมีการติดเช้ือเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเราคลายมาตรการลงกนัยายนน้ีถา้ตวัเลข
เป็นตามท่ีพยากรณ์จริง ประมาณช่วงธนัวาคมจะมีพีคเกิดข้ึนอีกคร้ัง การติดเช้ือใหม่อยู่ท่ีประมาณ 
30,000 คนต่อวนั 

 
           

 

รทร.ทพ.กติติ์วัตร กติติ์เรืองพชัร 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สถานการณ์ต่อสู้โควิดกบัหมอจิตอาสาตัวจริง 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          ยอดผู้เสียชีวติ ดูจากสถานการณ์ ณ วนัน้ี 262 คน หมายความว่าประมาณพฤศจิกายนจะมียอด
ผูเ้สียชีวิตวนัละ 600 คน ถา้สถานการณ์ดียอดผูเ้สียชีวิตควรนอ้ยกว่า 200 คน 
          คนไข้อาการหนัก 4,841 คน ท่ีผา่นมาเกิน 5,000 คน มาตลอดต ่ากว่า 5,000 คน 2 วนัน้ีซ่ึงเป็น
แนวโนม้ท่ีค่อนขา้งดี คนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจก็ลดลงตามล าดบัแต่ยงัไม่ต ่ากว่า 1,000 คน ตอนน้ี 
1,030 คน มีแนวโนม้เร่ิมต ่ากว่า 1,000 คน อาจตอ้งใชเ้วลาช่วงหน่ึงเพราะคนท่ีใส่ท่อช่วยหายใจจะ
เป็นยอดผูเ้สียชีวิตประมาณ 30% และ 50% ของคนใส่ท่อช่วยหายใจท่ีอายุมากกว่า 60 จะเสียชีวิต 
          มาตรการในประเทศไทยตอนน้ีเร่ิมคลายมาตรการบางส่วน เร่งฉีดวคัซีนกลุ่ม 608 คือคนไขท่ี้
อาย ุเกิน 60 ปี  8 คือ 7 โรคร้ายและคนทอ้ง เป้าหมายจะฉีดวคัซีนให้ครบ 70% ภายในส้ินปี กนัยาน้ี 
จะเนน้ฉีดวคัซีนใหค้รบ 70% ในกลุ่ม 608 ทุกจงัหวดั และเร่งฉีดไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะครบ 70%   อนั
น้ีเป็นเป้าปัจจุบนั  แต่ท่ีอเมริกาตั้งเป้าใหม่แลว้ว่า Herd Immunity จะเกิดเม่ือฉีดวคัซีนครบ 85-90% 
หมายความว่าส้ินปีน้ีเราก็ยงัไม่ถึง Herd Immunity ยงัคลายใจไม่ไดปี้หนา้ตอ้งเอาใหม่ตอ้งฉีดต่อ
จนกว่าจะไดถึ้ง 85-90% 
      มาตรการถดัไปคือ Universal Prevention ป้องกนัโควิดขั้นสูงสุด ตอ้งนึกเสมอว่าคนท่ีอยู่รอบ
เราเป็นโควิด แมก้ระทัง่คนในบา้นก็ตอ้งปฏิบติัตวัเหมือนเขาเป็นโควิด อยู่บา้นอย่าออกไปไหนถา้
ไม่จ าเป็น ออกไปก็อยู่ห่างเกิน 2 เมตร ใส่หนา้กากอนามยัตลอด ลา้งมือบ่อย ๆ อย่าใชมื้อจบัแมส
เพราะเช้ือโรคอยูท่ี่แมส ถา้เป็นกลุ่มเส่ียงอยู่บา้นอย่าไปไหน ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือพื้นผิวท่ีถูก
สัมผสับ่อย ๆ ถา้ใชห้อ้งน ้าร่วมกนัตอ้งเอาแอลกอฮอลพ์่นท่ีเราจบั แยกของใชส่้วนตวัทุกชนิดไม่ควร
ใชข้องร่วมกบัผูอ่ื้น กินอาหารปรุงสุกใหม่ ถา้ใกลค้นเส่ียงสัมผสัก็ตรวจ ATK เป็นประจ า 
          วิธีการตรวจ Antigen Test Kit ถา้อยูใ่นกลุ่มเส่ียง ไปสัมผสัคนกลุ่มเส่ียง ตรวจทุก 3-5 วนั ไป
เร่ือย ๆ หรือมีอาการไข ้มีน ้ ามูก ไอ ตรวจทนัที 
          สรุปมาตรการของรัฐ  Covid-Free Setting สร้างสภาพแวดล้อมไม่มีโควิด ระบบระบาย
อากาศ สุขอนามยั เวน้ระยะห่าง Personnel ตอ้งมีการฉีดวคัซีนให้ครบส าหรับสถานท่ีบริการ ตอ้ง
ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ลูกคา้จะมีกรีนการ์ด เยลโลการ์ด 
          นอกจากน้ีเราตอ้งรู้ว่าการแพร่กระจายในไทยเกิดท่ีไหน ตอนน้ีเกิดท่ีกลุ่มกอ้นโรงงาน ตลาด 
และ 80% เกดิขึน้ในครอบครัว เขาถึงบอกว่าตอ้งท าเหมือนทุกคนในบา้นเป็นโควิด 
          การระบาดจะหนักหรือไม่หนักให้ดูท่ีตวัเลขผูป่้วยรายใหม่ ตวัเลขท่ีระบบสาธารณสุขเรา
รองรับไหวคือวนัละไม่เกิน 5,000 คน ตอนน้ียงัเกินอยู่ตลอดเวลาวันหน่ึงเป็น 10,000 คน มี
ผูเ้สียชีวิตไม่เกิน 30 คนต่อวนั มีอุปกรณ์ เตียง ยา ครบ อนัน้ีจะบอกว่าเรารับมือไหวหรือไม่ไหว 
          Home Isolation Kit ท่ีโรงพยาบาลจุฬาฯ โรงพยาบาลรามาฯ และศูนยก์ารแพทย ์มศว. 
แจกจ่ายใหก้บัคนไขอ้ยูใ่นกลุ่มท่ีคลา้ยกนัคือ ยาลดไขบ้รรเทาปวด ยาแกแ้พค้ดัจมูก ยาแกไ้อแหง้ ๆ 
ยาแกค้ล่ืนไส้อาเจียน แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ คิดว่าชุดท่ี สร.บางรัก ไปแจกควรจะมียากลุ่มพวกน้ีดว้ย  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

 
           ยาตา้นไวรัส ยา Favipiravir เราคงจะจ่ายไม่ได ้สเตียรอยด์ไม่ใช่ยาท่ีเราจะจ่ายให้คนไขไ้ด้
แต่มี Budesonide เป็นสเตียรอยด์พ่นสามารถจ่ายใหค้นไขไ้ดมี้ผลวิจยัท าให้คนไขท่ี้เป็นสีเขียวคือมี
อาการเล็กนอ้ยหรือไม่มีอาการเลยไม่ให้กลายเป็นสีเหลอืง คือมีอาการไอ จาม หายใจล าบาก หรือ
ไม่ให้สีเหลืองกลายเป็นสีแดงคือลงปอดเต็มท่ี ยาน้ีราคาขวดละ 400 บาท ไม่แพงมากตวัน้ีเขาว่า
ดีกว่า Favipiravir  ฟ้าทะลายโจร มีปฏิกิริยากบัยาตวัอ่ืน ๆ ฟ้าทะลายโจรในทางการแพทยจ์ริง ๆ ถา้
ไม่จ าเป็นก็จะไม่ค่อยแนะน า ถ้ากนิไม่ควรกนิยาตัวอื่นร่วมดว้ย เพราะจะมีภาวะตับวายเกิดข้ึนได ้
          วคัซีนท่ีผลิตในประเทศไทย 1.ของ ศ.นพ.เกยีรติ รักษ์รุ่งธรรม เป็น mRNA วคัซีนก าลงัอยู่ใน
เฟสท่ี 2 ก าลงัจะเขา้เฟสท่ี 3 เราจะมียาตวัน้ีใชป้ระมาณปีหนา้ 2.เป็น Protein Subunit ของ ผศ.ภญ.
ดร.สุธีรา เดชคุณวุฒ ิเป็นบริษทัสตาร์ทอพั ช่ือบริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม จ ากดั อยู่ในเฟส 1 โดยผลิต
จากการไปกระตุน้ใบยาสูบใหส้ร้าง Spiked Protein ออกมาแลว้ไปท าเป็นวคัซีนอีกทีหน่ึง ในปีหนา้
มีแนวโนม้ว่าอาจจะไดใ้ช ้และ 3. ไวรัสเวกเตอร์ เป็นของ สวทช. ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา พ่นใน
จมูกไม่ตอ้งฉีด ท าใหไ้วรัสไม่แพร่กระจายในโพรงจมูกและถูกท าลายอยู่ในโพรงจมูกนอกจากน้ียงั
ไปสร้างภมิูในกระแสเลือดดว้ย ในปีหนา้เราจะไดใ้ชต้วัน้ี 
          การตรวจ RT-PCR มีจุดตรวจในกรุงเทพฯ เยอะมาก สามารถไปเลือกตรวจได ้ถา้หาไม่ไดเ้ขา
มีบริการถึงบา้น การตรวจ ATK แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. Professional Use ใหห้มอตรวจ 2. Home 
Use ประชาชนทัว่ไปใชแ้บ่งเป็น 2 ประเภทคือท่ีตรวจในรูจมูก และตรวจดว้ยน ้าลาย 
          จิตอาสา มีหลายรูปแบบมีคนช่วยท าจิตอาสาเยอะมากมีกลุ่มไปช่วยในขณะท่ีเขาอยู่ Home 
Isolation ใหค้  าปรึกษา ไปหายาให ้ไปส่งยาใหก้บัคนไขก้็มีเยอะ ผมไปช่วยฉีดวคัซีนทีบ่างซ่ือ พื้นท่ี
กวา้งมากปกติไม่ไดมี้คนเยอะ แต่ช่วงท่ีมีการ Walk-in ประมาณสัปดาห์หน่ึงมีคนเยอะ ตอ้งมีการ 
Managed อยูด่า้นนอก พอเขา้มาดา้นในตอ้งมีคนวดัสัญญาณชีพกรองอีกชั้นหน่ึงก่อน เสร็จแลว้มา
ลงทะเบียนเสร็จก็จะไดรั้บการฉีดวคัซีน และตอ้งมีพื้นท่ีนัง่ดูอาการคร่ึงชัว่โมง 
           ว่าง ๆ ก็ไปเตรียมยา วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 ขวด ตอ้งเตรียมให้ได ้12 หลอด เตรียมยา
เสร็จก็ส่งใหห้มอ นอกจากไปฉีดยาแลว้บางทีตอ้งไปผสมยา ถา้เจา้หนา้ท่ีไม่พอก็ตอ้งบนัทึกขอ้มูล
เอง บางทีเราก็ตอ้งท าทุกอยา่ง เสร็จแลว้ก็ไดไ้ปพกั อาหารเยอะมากมีบริษทัหา้งร้านต่าง ๆ มาบริจาค
อาหารให้ 3 ม้ือ ช่วงแรกบางทีฉีดถึง 2-3 ทุ่ม จนเคอร์ฟิว ไปเจอรุ่นพี่ เพื่อน รุ่นน้อง ทั้งลูกศิษย ์
เหมือนไปมิตต้ิง แอนน์กบัลูกสาวจบหมอฟันไปช่วยฉีดด้วยไปเป็นทีม ผมมีล าโพงอนัหน่ึงไปเปิด
เพลงฟัง ท างานไปฉีดไปร้องเพลงไป 
          หายจากโควิดแล้วไปท าฟันได้เมื่อไหร่ดี? มีอาการเล็กนอ้ย 4 สัปดาห์ไปไดแ้ลว้ ถา้มีอาการ
ทางเดินหายใจเวน้ 6 สัปดาห์ ถา้มีอาการหนกัไม่เกิน 12 สัปดาห์ก็สามารถท าฟันไดแ้ลว้  หวังว่าเรา
จะรอดพ้นสถานการณ์โควดิไปด้วยกนั 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  รทร.กติติ์วตัร กติติ์เรืองพชัร 
บรรยายเร่ือง “สถานการณ์ต่อสู้...โควดิ-19  กบัหมอจติอาสาตัวจริง”  

เมือ่วนัที ่ 2  กนัยายน  2564   ทางออนไลน์ ZOOM 
 



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 9 

A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ร่วมงานประชุมใหญ่ภาคประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่4-5 กนัยายน 2564 
สโมสรโรตารีบางรักได้รับรางวลั 2 รางวลั คอื  

1. รางวลั “สุดยอดแห่งการบริการสโมสร ภาค 3350 โรตารีสากล” 
2. รางวลั “บริการชุมชนสโมสรดเีด่น สาขาการศึกษาขั้นพืน้ฐานและการรู้หนังสือ” 
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ทุนโรตารีมปีระโยชน์แก่ข้าพเจ้าอย่างไร 
 

           ทุนโรตารีถา้หนูไดจ้ะเป็นประโยชน์กบัหนูมาก  ๆ เน่ืองจากครอบครัวของหนูไม่ไดเ้ป็น
ครอบครัวที่มีฐานะอะไรมากมาย ตอ้งกูเ้งิน กยศ. ในการศึกษาเล่าเรียน ครอบครัวของหนูไม่ค่อยมี
ความพร้อมทางดา้นการเงินสักเท่าไร หนูไม่ไดมี้พ่อ แม่แท้ๆ  เหมือนกบัเพื่อนคนอ่ืนๆ หนูอาศยัอยู่
กบัพ่อแม่บุญธรรม ยายและแม่บุญธรรมเกบ็หนูมาเล้ียงตั้งแต่หนูเกิดได ้ 7 วนั ตลอดท่ีผา่นมาแม่กบั
ยายก็เป็นคนดูแลหนูมาตลอด แม่ของหนูก็ท  างานรับจา้งกรีดยาง  ส่วนยายก็อาศยัอยูก่บัแม่ ท่ีผา่นมา
แม่และยายดูแลหนูมาตลอดไม่เคยใหข้าดตกบกพร่องถึงแมจ้ะยากจนมากแค่ไหน แต่แม่กบัยายก็ไม่
เคยท าใหห้นูรู้สึกขาดอะไรเลย แต่เม่ือ 2 เดือนท่ีผา่นมายายของหนูพึ่งเสียชีวิต ยายไดจ้ากหนูไป 
ตอนน้ีหนูเหลือเพียงแค่แม่ของหนูเพียงเท่านั้นแต่ก็ยงัโชคดีท่ีมีพี่  ๆ บุญธรรมคอยดูแลหนูอยูด่ว้ย หนู
ไม่เคยเสียใจเลยท่ีไม่มีพ่อแม่แท้ๆ  เหมือนคนอ่ืน เพราะยายและแม่บุญธรรมของหนูดูแลหนูดีมาก 
ช่วงท่ียงัไม่มีโควิด-19 ครอบครัวหนูก็ยากจนแต่ก็ยงัพอมีกินมีใช ้แต่พอมีโควิด-19 เขา้มา เศรษฐกิจก็
แยทุ่กอยา่งแยไ่ปหมด รายไดก้็ไม่ค่อยมี มีแต่รายจ่ายเยอะแยะเตม็ไปหมด หนูก็ตอ้งกลบัมาเรียน
ออนไลน์ท่ีบา้น ส่วนค่าหอท่ีเช่าทิง้ไวก้็ตอ้งจ่ายทุก  ๆ เดือน และค่าหอแถวท่ีวิทยาลยัมีแต่ราคาสูง  ๆ
ทั้งนั้น เช่น หอของหนูท่ีหนูเช่าอยูมี่ค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 6,200 บาท บางเดือนแม่ของหนูถึงกบัตอ้ง
เอาเงินเก็บมาจ่ายค่าหอและยงัมีค่าอินเตอร์เน็ตท่ีตอ้งจ่ายใหห้นูเพื่อเอาไวใ้ชเ้รียนออนไลน์ และยงัมี
ค่ากินและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อีกมากมาย และพอยายมาจากหนูไปทุกอยา่งก็ยิง่แยไ่ปหมด เหลือแค่แม่ท่ี
ตอ้งคอยดูแลหนู หากไดทุ้นน้ีหนูจะน าเงินเพื่อไปใชจ่้ายในการแบ่งเบาภาระของแม่ จะใชใ้หคุ้ม้ค่า
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ หนูอยากไดทุ้นน้ีมากๆ ค่ะ อยา่งนอ้ยๆ ก็ช่วยใหห้นูไดแ้บ่งเบาภาระของแม่ได้
แน่นอน หนูจะใชเ้งินน้ีใหคุ้ม้ค่าท่ีสุดค่ะ 
 
       น.ส.อไุรวรรณ ประพนัธ์ 
      คณะกายภาพบ าบัด ช้ันปีที ่2 
      รหัสนักศึกษา 200501006 
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ทุนโรตารีจะช่วยเหลอืข้าพเจ้าอย่างไร 
           ทางเลือกส าหรับคนบางคนอาจมีไม่มากนกั บางคนแทบจะไม่มีทางเลือกใหเ้ขาเลย บางคนมี
ทางเลือกเยอะแยะมากมายแต่ไม่เลือก บางคนมีทางเลือกเดียวและจะตั้งใจท าออกมาใหม้นัดีท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้ แมบ้างคร้ังมนัแทบจะเป็นไปไม่ไดด้ว้ยซ ้ าว่าจะมีทางประสบความส าเร็จแบบคนอ่ืน
เขาหรือไม่ 
          หนูก็เป็นคนหน่ึงท่ีมีทางเลือกไม่มากนกั แต่ตดัสินใจเลือกมาเรียนพยาบาลเพราะความชอบ
และความช่ืนชมในวิชาชีพพยาบาลทั้งท่ีไม่รู้ดว้ยซ ้าว่าจะไปไดไ้กลแค่ไหน แต่ในท่ีสุดก็เดินทางมาถึง
ปี 4 จนได ้ ท่ีบอกว่า “จนได”้ เน่ืองจากตอนเขา้มาเรียนปี 1 เกือบจะไม่ไดเ้รียน เน่ืองจากทางบา้น
ฐานะไม่ค่อยดีเท่าไร หนูอาศยัอยูก่บัพ่อสองคนมาตั้งแต่เดก็ พ่อของหนูพิการแขนขา้งขวา ใชง้านได้
แค่ขา้งเดียวคือขา้งซา้ยเน่ืองจากประสบอุบติัเหตุเม่ือ 20 กว่าปีก่อน ตั้งแต่หนูจ าความไดก้็เห็นพ่อ
ท างานดูแลหนูเพียงแขนขา้งเดียวมาโดยตลอด พ่อใชเ้งินจากเงินประกนัสังคมเพียงเดือนละ 3000 
กว่าบาทและเล้ียงววัเป็นอาชีพเสริมส่งเสียเป็นค่าใชจ่้ายต่าง  ๆในครอบครัวเป็นอยา่งน้ีเร่ือยมา จนหนู
เรียนจบชั้นมธัยมและจะข้ึนมหาวิทยาลยั พ่อหนูคิดหนกัมากว่าจะมีเงินท่ีไหนส่งลูกเรียนจนหนู
ตดัสินใจไปแลว้ว่าจะไม่เรียนต่อจะท างานก่อน มีเงินค่อยกลบัมาเรียนเพราะสงสารพอ่ แต่มนัคงเป็น
โชคชะตาท าใหไ้ดม้าเรียนท่ีน่ีและสอบติด พ่อดีใจและภมิูใจมากท่ีลูกเลือกเรียนพยาบาล พ่อบอก
เสมอว่าไม่ตอ้งคิดมากเร่ืองเงินเลยใหต้ั้งใจเรียนอยา่งเดียวก็พอ พ่อพยายามหาเงินทุกทางมาใหห้นู
เรียนทั้งกูธ้นาคาร กูย้มืเงินกองทุนคนพิการและเล้ียงววั ท  าเท่าท่ีพ่อท าได ้ หนูเองก็ไดกู้ก้องทุนเพื่อ
การศึกษาและท างานพิเศษบา้งเป็นบางคร้ังเท่าท่ีจะท าไดเ้พราะอยากแบ่งเบาภาระพ่อ  
          ถา้หนูไดรั้บทุนจากทางโรตารี หนูจะน ามาใชจ่้ายใหเ้กิดประโยชน์ท่ีสุดและคงจะช่วยเร่ือง
ค่าใชจ่้ายในการเรียนไดบ้า้ง ถึงเป็นเงินจ านวนไม่มากแต่ก็พอแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายทางบา้นไปได้
เยอะ อีกทั้งจากสถานการณ์โควิด-19 เช่ือว่าทุกคนคงไดรั้บผลกระทบกนัแทบทุกคนรวมถึงหนูดว้ย 
การท่ีตอ้งเรียนออนไลน์อยู่บา้นท าใหค่้าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนทั้งค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ขอใหท่้านผูใ้หญ่ทาง
ทุนโรตารีโปรดรับไวพ้ิจารณา ขอบคุณล่วงหนา้นะคะ 
 
       น.ส.ปิยธิดา โทชัยภูม ิ
      นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที ่4 
       รหัสนักศึกษา 180101149 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 13 

Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 2 กนัยายน 2564 
รทร.ทพ.กติติ์วัตร กติติ์เรืองพชัร 

อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและเวชศาสตร์ช่องปาก 
คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

และ สมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก   
บรรยายเร่ือง “สถานการณ์ต่อสู้...โควิด-19 กบัหมอจิตอาสาตัวจริง” 

******************************************** 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 9 ก.ย. 64  ดร.ไพจิตร วิบลูยธ์นสาร 
      เร่ือง “ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจจีนในทศวรรษหนา้” 
 
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” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 30 ก.ย. 64  Bang Rak Fellowship Night 
   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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