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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สาหรับสัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจาก รทร.ทพ.กิตติ์วตั ร กิตติ์เรืองพัชร หมอจิตอาสาตัวจริ ง
มาบรรยายเรื่ อง “สถานการณ์ต่อสู้ ...โควิด-19 กับหมอจิตอาสาตัวจริง” ซึ่ งมีผสู ้ นใจและเข้าร่ วมประชุม
ทาง Zoom ในสัปดาห์น้ ีถึง 42 ท่าน
หลังจากประชุมประจาสัปดาห์ของสโมสรเสร็ จ ท่านเลขาสโมสรของเรา รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์
ก็เป็ นตัวแทนสโมสร เข้าร่ วมการประชุ มสมาชิ กสโมสรโรตารี Colombo โดยมีสโมสรคู่มิตรจากต่ าง
ประเทศเข้าร่ วมประชุมด้วย ซึ่ งสโมสรโรตารี Colombo ก็เป็ นสโมสรคู่มิตรของเราด้วย ผมต้องขอขอบคุณ
ท่านเลขาเป็ นอย่างมากครับ
และในวันเสาร์ ที่ 4 – อาทิตย์ที่ 5 กันยายนนี้ สโมสรเราซึ่ งมีผม อน.ประวีร์ เตชะสิ ทธิ, อน.ดร.
สลักจิต นพคุณ, อน.ยุวดี ปิ ตวิวฒ
ั นานนท์ , อน.พิกุล วราภาคย์ , อน.ดร.เมตตา องคะสุ วรรณ, อน.พรอนงค์
นิยมค้ า โฮริคาวา, นยล.ปราณี วิทยเมธ, รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์, รทร.ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล, รทร.น้ อง
ใหม่ ธีรนุช ริจิรวนิช ก็ได้เข้าร่ วมงานประชุมใหญ่ภาคประจาปี 2564 สร้างประสบการณ์ใหม่แบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เป็ นการแถลงผลงาน ของภาค 3350 ที่ได้ทาโครงการต่าง ๆ มาตลอดปี แต่
ที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเราได้รับรางวัลถึง 2 รางวัล คือ 1. รางวัล “บริการชุมชนสโมสรดีเด่ น สาขาการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานและการรู้หนังสื อ” 2. รางวัล “สุ ดยอดแห่ งการบริการสโมสร ภาค 3350 โรตารีสากล" โอกาสนี้
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ต่อท่านนายกผ่านพ้น ประวีร์ เตชะสิ ทธิ ผมต้องขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านที่ได้ช่วยสนับสนุนให้สโมสรโรตารี บางรักของเราได้เข็มแข็งขึ้น
ท่านสมาชิกครับ การมาประชุมประจาสัปดาห์ของสมาชิกยังค่อนข้างน้อย ผมอยากขอเชิญชวนท่าน
สมาชิกจัดเวลามาร่ วมประชุมกันเพิ่มขึ้นนะครับ เมื่อสมาชิกมากันมากองค์ปาฐกจะรู ้สึกประทับใจที่เห็นมา
ฟังกันมากครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 8/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
64
25
1
38

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

41.94%
40.40%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพบางลาพู
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ รวงศ์
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี ยานนาวา
สโมสรโรตารี สาทร
สโมสรโรตารี สระปทุม
สโมสรโรตารี หนองบัว
สโมสรโรทาแรคท์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สโมสรโรทาแรคท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
สโมสรอินเตอร์ แรคท์ โรงเรี ยนอานวยศิลป์
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
2
42

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

รทร.ทพ.กิตติ์วัตร กิตติ์เรืองพัชร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานการณ์ ต่อสู้ โควิดกับหมอจิตอาสาตัวจริง
สถานการณ์ โควิด ตอนนี้ ติดกันประมาณ 219,228,174 คนทัว่ โลก เสี ยชี วิต 4,543,643 คน
ประเทศที่เป็ นอันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา สถานการณ์อเมริ กาช่วงหนึ่ งดีเนื่ องจากมีการฉี ดวัคซี นให้
ประชาชนเป็ นวงกว้างประมาณ 50% แต่สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเนื่องจากเชื้อตัวใหม่ที่เรี ยกว่าเดลตา
เดลตาเกิดขึ้นที่อนิ เดีย และตัวใหม่ล่าสุ ดที่กลายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ คือ C.1.2 และตัวใหม่สาย
พันธุ์มวิ พบทีญ
่ ปี่ นุ่ ตัว C.1.2 กับมิว อาจมีอนั ตรายมากขึ้นอีกฉะนั้นต้องระวังตัวดี ๆ
แพร่ ได้เร็ วขึ้น เพราะเชื่อว่าเป็ น Airborne ไวรัสสามารถฝังตัวอยู่ในละอองฝอยเล็ก ๆ ตอน
แรกเชื่อว่าอยูใ่ นละอองฝอยใหญ่ ๆ Droplet เวลาพูดละอองเม็ดน้ าลายกระเด็นไปไม่ไกลประมาณ
2 เมตร ก็ตก แต่ Airborne อยูใ่ นละอองฝอยเล็ก ๆ เราจามละอองฝอยเล็ก ๆ สามารถกระเด็นไปไกล
ได้ 10 เมตร จึงทาให้เกิดการแพร่ กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ ว อยู่ในอากาศได้เป็ นชัว่ โมง จึงเป็ นเหตุให้
ว่าเราอยูใ่ นห้องที่มีคนมากกว่า 1 คน เราควรจะใส่ แมสไว้ตลอดแม้ว่าคน ๆ นั้นจะไม่อยู่แล้วก็ตาม
ในสหรัฐอเมริกานอกจากแพร่ กระจายได้เร็ วขึ้น เชื้อรุ นแรงขึ้น แพร่ กระจายได้มากขึ้น แถม
วัคซี นยังมีประสิ ทธิภาพลดลงจากเชื้ อเดลตา จากเดิมกันได้ 91% ลดลงเหลื อ 66% คื อวัคซี น
ไฟเซอร์ และโมเดอร์ นา ทาให้ยอดการติดเชื้อมีการระบาดเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว ตอนแรกเขาตั้งเป้ าว่า
ฉี ดวัคซี น 70% ก็เกิน Herd Immunity แต่พอเจอเชื้อตัวนี้ตอ้ งตั้งเป้ าใหม่เป็ น 85 - 90%
สถานการณ์ ในประเทศไทยวันที่ 2 กันยายน 2564 มีการติดเชื้อใหม่ 14,956 คน ลดลงแต่ตอ้ ง
ไปบวก ATK 2,718 คน รวมมีการติดเชื้อใหม่ ต่อวัน 17,674 คน เพราะก่ อนสงกรานต์เราไม่ล็อก
ดาวน์จึงทาให้สถานการณ์ย่าแย่มีการติดเชื้อระดับ 10,000 ติดต่อมาเป็ นหลายเดือน แต่ยงั เยอะไม่
เท่ า ตัว เลขจริ ง นพ.มนู ญ ลีเ ชวงวงศ์ ที่ โ รงพยาบาลวิชัย ยุ ท ธ และ นพ.มานพ พิทั กษ์ ภ ากร ที่
โรงพยาบาลศิริราช บอกตัวเลขที่เราเห็นเป็ นแค่ยอดภูเขานา้ แข็ง ตัวเลขจริ งต้องคูณ 5 คูณ 10 ตัวเลข
17,674 หมายความว่ามีคนติดเชื้อทุกวันประมาณวันละ 100,000 คน เดินออกไปข้างนอกเจอใครเป็ น
หวัดเดาไว้ก่อนว่าเขาติดโควิด
ผูต้ ิดเชื้อรายใหม่ถา้ เราไม่ทาอะไรเลยจะมีการติดเชื้อพีคที่ 60,000 คนต่อวัน ช่วงกลางเดือนนี้
แต่เนื่องจากเรามีการสร้างมาตรการเริ่ มล็อกดาวน์ 7 สัปดาห์ กลางเดือนนี้เราเริ่ มผ่อนคลายมาตรการ
อีก 14 วันหลังจากนั้นจะเริ่ มมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น เนื่ องจากเราคลายมาตรการลงกันยายนนี้ ถา้ ตัวเลข
เป็ นตามที่พยากรณ์จริ ง ประมาณช่วงธันวาคมจะมีพีคเกิ ดขึ้นอีกครั้ง การติดเชื้อใหม่อยู่ที่ประมาณ
30,000 คนต่อวัน

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ยอดผู้เสี ยชีวติ ดูจากสถานการณ์ ณ วันนี้ 262 คน หมายความว่าประมาณพฤศจิกายนจะมียอด
ผูเ้ สี ยชีวิตวันละ 600 คน ถ้าสถานการณ์ดียอดผูเ้ สี ยชีวิตควรน้อยกว่า 200 คน
คนไข้ อาการหนัก 4,841 คน ที่ผา่ นมาเกิน 5,000 คน มาตลอดต่ากว่า 5,000 คน 2 วันนี้ ซ่ ึ งเป็ น
แนวโน้มที่ค่อนข้างดี คนไข้ ที่ใส่ ท่อช่ วยหายใจก็ลดลงตามลาดับแต่ ยงั ไม่ต่ ากว่า 1,000 คน ตอนนี้
1,030 คน มีแนวโน้มเริ่ มต่ากว่า 1,000 คน อาจต้องใช้เวลาช่วงหนึ่ งเพราะคนที่ใส่ ท่อช่วยหายใจจะ
เป็ นยอดผูเ้ สี ยชีวิตประมาณ 30% และ 50% ของคนใส่ ท่อช่วยหายใจที่อายุมากกว่า 60 จะเสี ยชีวิต
มาตรการในประเทศไทยตอนนี้เริ่ มคลายมาตรการบางส่ วน เร่ งฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 คือคนไข้ที่
อายุ เกิน 60 ปี 8 คือ 7 โรคร้ายและคนท้อง เป้ าหมายจะฉี ดวัคซี นให้ครบ 70% ภายในสิ้ นปี กันยานี้
จะเน้นฉี ดวัคซี นให้ครบ 70% ในกลุ่ม 608 ทุกจังหวัด และเร่ งฉี ดไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะครบ 70% อัน
นี้เป็ นเป้ าปัจจุบนั แต่ที่อเมริ กาตั้งเป้ าใหม่แล้วว่า Herd Immunity จะเกิดเมื่อฉี ดวัคซี นครบ 85-90%
หมายความว่าสิ้ นปี นี้ เราก็ยงั ไม่ถึง Herd Immunity ยังคลายใจไม่ได้ปีหน้าต้องเอาใหม่ตอ้ งฉี ดต่อ
จนกว่าจะได้ถึง 85-90%
มาตรการถัดไปคือ Universal Prevention ป้ องกันโควิดขั้นสู งสุ ด ต้องนึ กเสมอว่าคนที่อยู่รอบ
เราเป็ นโควิด แม้กระทัง่ คนในบ้านก็ตอ้ งปฏิบตั ิตวั เหมือนเขาเป็ นโควิด อยู่บา้ นอย่าออกไปไหนถ้า
ไม่จาเป็ น ออกไปก็อยู่ห่างเกิ น 2 เมตร ใส่ หน้ากากอนามัยตลอด ล้างมือบ่อย ๆ อย่าใช้มือจับแมส
เพราะเชื้อโรคอยูท่ ี่แมส ถ้าเป็ นกลุ่มเสี่ ยงอยู่บา้ นอย่าไปไหน ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูก
สัมผัสบ่อย ๆ ถ้าใช้หอ้ งน้ าร่ วมกันต้องเอาแอลกอฮอล์พ่นที่เราจับ แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ควร
ใช้ของร่ วมกับผูอ้ ื่น กินอาหารปรุ งสุ กใหม่ ถ้าใกล้คนเสี่ ยงสัมผัสก็ตรวจ ATK เป็ นประจา
วิธีการตรวจ Antigen Test Kit ถ้าอยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง ไปสัมผัสคนกลุ่มเสี่ ยง ตรวจทุก 3-5 วัน ไป
เรื่ อย ๆ หรื อมีอาการไข้ มีน้ ามูก ไอ ตรวจทันที
สรุ ปมาตรการของรั ฐ Covid-Free Setting สร้ างสภาพแวดล้ อมไม่ มีโควิด ระบบระบาย
อากาศ สุ ขอนามัย เว้นระยะห่ าง Personnel ต้องมีการฉี ดวัคซี นให้ครบสาหรับสถานที่บริ การ ต้อง
ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ลูกค้าจะมีกรีนการ์ ด เยลโลการ์ ด
นอกจากนี้เราต้องรู ้ว่าการแพร่ กระจายในไทยเกิ ดที่ไหน ตอนนี้ เกิ ดที่กลุ่มก้อนโรงงาน ตลาด
และ 80% เกิดขึน้ ในครอบครัว เขาถึงบอกว่าต้องทาเหมือนทุกคนในบ้านเป็ นโควิด
การระบาดจะหนักหรื อไม่ หนักให้ดูที่ตวั เลขผูป้ ่ วยรายใหม่ ตัวเลขที่ระบบสาธารณสุ ขเรา
รองรั บไหวคื อวัน ละไม่ เ กิ น 5,000 คน ตอนนี้ ย งั เกิ น อยู่ต ลอดเวลาวันหนึ่ ง เป็ น 10,000 คน มี
ผูเ้ สี ยชีวิตไม่เกิน 30 คนต่อวัน มีอุปกรณ์ เตียง ยา ครบ อันนี้จะบอกว่าเรารับมือไหวหรื อไม่ไหว
Home Isolation Kit ที่โรงพยาบาลจุ ฬาฯ โรงพยาบาลรามาฯ และศู นย์การแพทย์ มศว.
แจกจ่ายให้กบั คนไข้อยูใ่ นกลุ่มที่คล้ายกันคือ ยาลดไข้บรรเทาปวด ยาแก้แพ้คดั จมูก ยาแก้ไอแห้ง ๆ
ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน แก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้ อ คิดว่าชุ ดที่ สร.บางรัก ไปแจกควรจะมียากลุ่มพวกนี้ ดว้ ย
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ยาต้านไวรัส ยา Favipiravir เราคงจะจ่ายไม่ได้ สเตียรอยด์ ไม่ใช่ยาที่เราจะจ่ายให้คนไข้ได้
แต่มี Budesonide เป็ นสเตียรอยด์ พ่นสามารถจ่ายให้คนไข้ได้มีผลวิจยั ทาให้คนไข้ที่เป็ นสี เขียวคือมี
อาการเล็กน้อยหรื อไม่มีอาการเลยไม่ให้กลายเป็ นสี เหลือง คือมีอาการไอ จาม หายใจลาบาก หรื อ
ไม่ ให้สีเหลืองกลายเป็ นสี แดงคือลงปอดเต็มที่ ยานี้ ราคาขวดละ 400 บาท ไม่ แพงมากตัวนี้ เขาว่า
ดีกว่า Favipiravir ฟ้าทะลายโจร มีปฏิกิริยากับยาตัวอื่น ๆ ฟ้ าทะลายโจรในทางการแพทย์จริ ง ๆ ถ้า
ไม่จาเป็ นก็จะไม่ ค่อยแนะนา ถ้ ากินไม่ ควรกินยาตัวอื่นร่ วมด้วย เพราะจะมีภาวะตับวายเกิ ดขึ้ นได้
วัคซี นที่ผลิตในประเทศไทย 1.ของ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์ ร่ ุงธรรม เป็ น mRNA วัคซี นกาลังอยู่ใน
เฟสที่ 2 กาลังจะเข้าเฟสที่ 3 เราจะมียาตัวนี้ใช้ประมาณปี หน้า 2.เป็ น Protein Subunit ของ ผศ.ภญ.
ดร.สุ ธีรา เดชคุณวุฒิ เป็ นบริ ษทั สตาร์ ทอัพ ชื่อบริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ ม จากัด อยู่ในเฟส 1 โดยผลิต
จากการไปกระตุน้ ใบยาสู บให้สร้าง Spiked Protein ออกมาแล้วไปทาเป็ นวัคซี นอีกทีหนึ่ ง ในปี หน้า
มีแนวโน้มว่าอาจจะได้ใช้ และ 3. ไวรั สเวกเตอร์ เป็ นของ สวทช. ดร.อนันต์ จงแก้ ววัฒนา พ่นใน
จมูกไม่ตอ้ งฉี ด ทาให้ไวรัสไม่แพร่ กระจายในโพรงจมูกและถูกทาลายอยู่ในโพรงจมูกนอกจากนี้ ยงั
ไปสร้างภูมิในกระแสเลือดด้วย ในปี หน้าเราจะได้ใช้ตวั นี้
การตรวจ RT-PCR มีจุดตรวจในกรุ งเทพฯ เยอะมาก สามารถไปเลือกตรวจได้ ถ้าหาไม่ได้เขา
มีบริ การถึงบ้าน การตรวจ ATK แบ่งเป็ น 2 ประเภท 1. Professional Use ให้หมอตรวจ 2. Home
Use ประชาชนทัว่ ไปใช้แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือที่ตรวจในรู จมูก และตรวจด้วยน้ าลาย
จิตอาสา มีหลายรู ปแบบมีคนช่วยทาจิ ตอาสาเยอะมากมีกลุ่ มไปช่ วยในขณะที่เขาอยู่ Home
Isolation ให้คาปรึ กษา ไปหายาให้ ไปส่ งยาให้กบั คนไข้ก็มีเยอะ ผมไปช่วยฉีดวัคซีนทีบ่ างซื่อ พื้นที่
กว้างมากปกติไม่ได้มีคนเยอะ แต่ช่วงที่มีการ Walk-in ประมาณสัปดาห์หนึ่ งมี คนเยอะ ต้องมีการ
Managed อยูด่ า้ นนอก พอเข้ามาด้านในต้องมีคนวัดสัญญาณชีพกรองอีกชั้นหนึ่ งก่ อน เสร็ จแล้วมา
ลงทะเบียนเสร็ จก็จะได้รับการฉี ดวัคซี น และต้องมีพ้นื ที่นงั่ ดูอาการครึ่ งชัว่ โมง
ว่าง ๆ ก็ไปเตรี ยมยา วัคซี นแอสตร้ าเซนเนก้ า 1 ขวด ต้องเตรี ยมให้ได้ 12 หลอด เตรี ยมยา
เสร็ จก็ส่งให้หมอ นอกจากไปฉี ดยาแล้วบางทีตอ้ งไปผสมยา ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่พอก็ตอ้ งบันทึกข้อมูล
เอง บางทีเราก็ตอ้ งทาทุกอย่าง เสร็ จแล้วก็ได้ไปพัก อาหารเยอะมากมีบริ ษทั ห้างร้านต่าง ๆ มาบริ จาค
อาหารให้ 3 มื้ อ ช่ วงแรกบางทีฉีดถึ ง 2-3 ทุ่ ม จนเคอร์ ฟิว ไปเจอรุ่ นพี่ เพื่อน รุ่ นน้อง ทั้งลูกศิ ษ ย์
เหมือนไปมิตติ้ง แอนน์ กบั ลูกสาวจบหมอฟั นไปช่ วยฉีดด้ วยไปเป็ นทีม ผมมีลาโพงอันหนึ่ งไปเปิ ด
เพลงฟัง ทางานไปฉี ดไปร้องเพลงไป
หายจากโควิดแล้ วไปทาฟั นได้ เมื่อไหร่ ดี ? มี อาการเล็กน้อย 4 สัปดาห์ ไปได้แล้ว ถ้ามีอาการ
ทางเดินหายใจเว้น 6 สัปดาห์ ถ้ามีอาการหนักไม่เกิน 12 สัปดาห์ก็สามารถทาฟั นได้แล้ว หวังว่ าเรา
จะรอดพ้นสถานการณ์ โควิดไปด้ วยกัน
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กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ รทร.กิตติ์วตั ร กิตติ์เรืองพัชร
บรรยายเรื่อง “สถานการณ์ ต่อสู้ ...โควิด-19 กับหมอจิตอาสาตัวจริง”
เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2564 ทางออนไลน์ ZOOM
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กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ร่ วมงานประชุมใหญ่ ภาคประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 4-5 กันยายน 2564
สโมสรโรตารีบางรักได้ รับรางวัล 2 รางวัล คือ
1. รางวัล “สุ ดยอดแห่ งการบริการสโมสร ภาค 3350 โรตารีสากล”
2. รางวัล “บริการชุมชนสโมสรดีเด่ น สาขาการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการรู้หนังสื อ”
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กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ทุนโรตารีมปี ระโยชน์ แก่ข้าพเจ้ าอย่ างไร
ทุนโรตารี ถา้ หนูได้จะเป็ นประโยชน์กบั หนูมากๆ
เนื่องจากครอบครัวของหนูไม่ได้เป็ น
ครอบครัวที่มีฐานะอะไรมากมาย ต้องกูเ้ งิน กยศ. ในการศึกษาเล่าเรี ยน ครอบครัวของหนูไม่ค่อยมี
ความพร้อมทางด้านการเงินสักเท่าไร หนูไม่ได้มีพ่อ แม่แท้ๆ เหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆ หนูอาศัยอยู่
กับพ่อแม่บุญธรรม ยายและแม่บุญธรรมเก็บหนูมาเลี้ยงตั้งแต่หนูเกิดได้ 7 วัน ตลอดที่ผา่ นมาแม่กบั
ยายก็เป็ นคนดูแลหนูมาตลอด แม่ของหนูก็ทางานรับจ้างกรี ดยาง ส่ วนยายก็อาศัยอยูก่ บั แม่ ที่ผา่ นมา
แม่และยายดูแลหนูมาตลอดไม่เคยให้ขาดตกบกพร่ องถึงแม้จะยากจนมากแค่ไหน แต่แม่กบั ยายก็ไม่
เคยทาให้หนูรู้สึกขาดอะไรเลย แต่เมื่อ 2 เดือนที่ผา่ นมายายของหนูพ่ งึ เสี ยชีวิต ยายได้จากหนูไป
ตอนนี้หนูเหลือเพียงแค่แม่ของหนูเพียงเท่านั้นแต่ก็ยงั โชคดีที่มีพี่ๆ บุญธรรมคอยดูแลหนูอยูด่ ว้ ย หนู
ไม่เคยเสี ยใจเลยที่ไม่มีพ่อแม่แท้ๆ เหมือนคนอื่น เพราะยายและแม่บุญธรรมของหนูดูแลหนูดีมาก
ช่วงที่ยงั ไม่มีโควิด-19 ครอบครัวหนูก็ยากจนแต่ก็ยงั พอมีกินมีใช้ แต่พอมีโควิด-19 เข้ามา เศรษฐกิจก็
แย่ทุกอย่างแย่ไปหมด รายได้ก็ไม่ค่อยมี มีแต่รายจ่ายเยอะแยะเต็มไปหมด หนูก็ตอ้ งกลับมาเรี ยน
ออนไลน์ที่บา้ น ส่ วนค่าหอที่เช่าทิง้ ไว้ก็ตอ้ งจ่ายทุกๆ เดือน และค่าหอแถวที่วิทยาลัยมีแต่ราคาสู งๆ
ทั้งนั้น เช่น หอของหนูที่หนูเช่าอยูม่ ีค่าเช่าสู งถึงเดือนละ 6,200 บาท บางเดือนแม่ของหนูถึงกับต้อง
เอาเงินเก็บมาจ่ายค่าหอและยังมีค่าอินเตอร์ เน็ตที่ตอ้ งจ่ายให้หนูเพื่อเอาไว้ใช้เรี ยนออนไลน์ และยังมี
ค่ากินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย และพอยายมาจากหนูไปทุกอย่างก็ยงิ่ แย่ไปหมด เหลือแค่แม่ที่
ต้องคอยดูแลหนู หากได้ทุนนี้หนูจะนาเงินเพื่อไปใช้จ่ายในการแบ่งเบาภาระของแม่ จะใช้ให้คุม้ ค่า
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ หนูอยากได้ทุนนี้มากๆ ค่ะ อย่างน้อยๆ ก็ช่วยให้หนูได้แบ่งเบาภาระของแม่ได้
แน่นอน หนูจะใช้เงินนี้ให้คุม้ ค่าที่สุดค่ะ
น.ส.อุไรวรรณ ประพันธ์
คณะกายภาพบาบัด ชั้นปี ที่ 2
รหัสนักศึกษา 200501006
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กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ทุนโรตารีจะช่ วยเหลือข้ าพเจ้ าอย่ างไร
ทางเลือกสาหรับคนบางคนอาจมีไม่มากนัก บางคนแทบจะไม่มีทางเลือกให้เขาเลย บางคนมี
ทางเลือกเยอะแยะมากมายแต่ไม่เลือก บางคนมีทางเลือกเดียวและจะตั้งใจทาออกมาให้มนั ดีที่สุด
เท่าที่จะทาได้ แม้บางครั้งมันแทบจะเป็ นไปไม่ได้ดว้ ยซ้ าว่าจะมีทางประสบความสาเร็ จแบบคนอื่น
เขาหรื อไม่
หนูก็เป็ นคนหนึ่งที่มีทางเลือกไม่มากนัก แต่ตดั สิ นใจเลือกมาเรี ยนพยาบาลเพราะความชอบ
และความชื่นชมในวิชาชีพพยาบาลทั้งที่ไม่รู้ดว้ ยซ้ าว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน แต่ในที่สุดก็เดินทางมาถึง
ปี 4 จนได้ ที่บอกว่า “จนได้” เนื่องจากตอนเข้ามาเรี ยนปี 1 เกือบจะไม่ได้เรี ยน เนื่ องจากทางบ้าน
ฐานะไม่ค่อยดีเท่าไร หนูอาศัยอยูก่ บั พ่อสองคนมาตั้งแต่เด็ก พ่อของหนูพิการแขนข้างขวา ใช้งานได้
แค่ขา้ งเดียวคือข้างซ้ายเนื่องจากประสบอุบตั ิเหตุเมื่อ 20 กว่าปี ก่อน ตั้งแต่หนูจาความได้ก็เห็นพ่อ
ทางานดูแลหนูเพียงแขนข้างเดียวมาโดยตลอด พ่อใช้เงินจากเงินประกันสังคมเพียงเดือนละ 3000
กว่าบาทและเลี้ยงวัวเป็ นอาชีพเสริ มส่ งเสี ยเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในครอบครัวเป็ นอย่างนี้ เรื่ อยมา จนหนู
เรี ยนจบชั้นมัธยมและจะขึ้นมหาวิทยาลัย
พ่อหนูคิดหนักมากว่าจะมีเงินที่ไหนส่ งลูกเรี ยนจนหนู
ตัดสิ นใจไปแล้วว่าจะไม่เรี ยนต่อจะทางานก่อน มีเงินค่อยกลับมาเรี ยนเพราะสงสารพ่อ แต่มนั คงเป็ น
โชคชะตาทาให้ได้มาเรี ยนที่นี่และสอบติด พ่อดีใจและภูมิใจมากที่ลูกเลือกเรี ยนพยาบาล พ่อบอก
เสมอว่าไม่ตอ้ งคิดมากเรื่ องเงินเลยให้ต้ งั ใจเรี ยนอย่างเดียวก็พอ พ่อพยายามหาเงินทุกทางมาให้หนู
เรี ยนทั้งกูธ้ นาคาร กูย้ มื เงินกองทุนคนพิการและเลี้ยงวัว ทาเท่าทีพ่ ่อทาได้ หนูเองก็ได้กกู้ องทุนเพื่อ
การศึกษาและทางานพิเศษบ้างเป็ นบางครั้งเท่าที่จะทาได้เพราะอยากแบ่งเบาภาระพ่อ
ถ้าหนูได้รับทุนจากทางโรตารี หนูจะนามาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ที่สุดและคงจะช่วยเรื่ อง
ค่าใช้จ่ายในการเรี ยนได้บา้ ง ถึงเป็ นเงินจานวนไม่มากแต่ก็พอแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางบ้านไปได้
เยอะ อีกทั้งจากสถานการณ์โควิด-19 เชื่อว่าทุกคนคงได้รับผลกระทบกันแทบทุกคนรวมถึงหนูดว้ ย
การที่ตอ้ งเรี ยนออนไลน์อยู่บา้ นทาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งค่าไฟ ค่าอินเตอร์ เน็ต ขอให้ท่านผูใ้ หญ่ทาง
ทุนโรตารี โปรดรับไว้พิจารณา ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
น.ส.ปิ ยธิดา โทชัยภูมิ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4
รหัสนักศึกษา 180101149

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
รทร.ทพ.กิตติ์วัตร กิตติ์เรืองพัชร
อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ ช่องปากและเวชศาสตร์ ช่องปาก
คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ สมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก
บรรยายเรื่อง “สถานการณ์ต่อสู้ ...โควิด-19 กับหมอจิตอาสาตัวจริง”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64

ดร.ไพจิตร วิบลู ย์ธนสาร
เรื่ อง “ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจจีนในทศวรรษหน้า”

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”

วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. 64

Bang Rak Fellowship Night
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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