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Kidhome เป็นบ้านหลังเล็กๆ ของเด็กๆ กลุ่ม
หนึ่งที่ด้อยโอกาสทางสังคม อาศัย

อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน โดยมีพระรูปหนึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ให้เด็กๆ ได้มี
โอกาสได้เรียนหนังสือ ได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุข

บ้านหลงัเลก็หลงันี ้ชือ่ว่าบ้านเด็กธรรมรักษ์ หลายๆ คนอาจไม่
คุ้นห ูหรือว่าไม่รู้จกั เป็นบ้านทีส่ร้างขึน้มาเพือ่รองรับเด็กๆ ทีด้่อยโอกาส
ทางสังคม เด็กที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ติดเชื้อ HIV 
หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าโรค AIDS เอดส์ นั่นเอง

เดิมทีวัดพระบาทน�้าพุยังไม่ได้มีบ้านเด็กธรรมรักษ์  
แต่หลังจากที่มีผู้ขอเข้ารับการดูแลที่วัด อุ้มลูกมาที่วัดด้วย 

พอพ่อแม่เสียชีวิต ลูกก็ไม่รู ้จะไปอยู่ที่ไหน หลวงพ่อ 
(พระอดุมประชาทร) หรอืทีเ่รยีกติดปากว่า พระอาจารย์ 

เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ ท่านก็ต้องคิดหาที่ทาง
เพื่อที่จะสร้างบ้านให้เด็กๆ พวกนี้อยู่

หลังจากที่มีที่มีบ้านแล้ว ปัจจัยพื้นฐาน
ต่อมาก็คือการศึกษา ท่านก็ได้สร้างโรงเรียนขึ้น
มา แล้วทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ โดยมมีลูนธิริาชประชา-
นุเคราะห์ เข้ามาดูแลอีกทีนึง โดยใช้ชื่อว่า
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

สร้างรอยยิ้ม แบ่งปันน�้าใจ
เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์

รอยยิ้มแห่งความประทับใจเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ทุกครั้งและ

เราได้รับความสุขกลับมาทุกครั้งเช่นกัน
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บ้านหลังเล็กๆ หลังนี้ จากที่มีเด็กอยู่
แค่เพียงไม่ก่ีคน เร่ิมเพิ่มเป็นสิบคนและเริ่ม
เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนปัจจุบัน มีจ�านวนทั้งสิ้น 
89 คน

การดูแลเด็กๆ ที่ติดเชื้อ HIV ไม่ได้
แตกต่างจากการดูแลเด็กปกติสักเท่าใด 
จะต่างกันก็ตรงที่เด็กๆ พวกนี้ต้องทานยา 
ต้านไวรสัให้ตรงเวลาและควบคมุเรือ่งอาหาร
การกินที่ถูกหลักโภชนาการให้ครบ 5 หมู่ ได้
รับการตรวจเลือดสม�่าเสมอ ดูแลสุขภาพให้
สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อป้องกันโรคฉวยโอกาส 

ส.ส.ท. ได้เลง็เหน็ถงึการมอบโอกาส
ให้กบัเดก็ๆ ทีต่ดิเชือ้ HIV จงึได้จดัโครงการ
ร่วมแบ่งปันน�้าใจ เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อและ 
ผูป่้วยโรคเอดส์ ณ บ้านเดก็ธรรมรกัษ์ ขึน้ โดย
จดัต่อเนือ่งมาทกุปี โดยได้เชิญชวนสมาชกิ 
ส.ส.ท. และผูใ้จบญุทกุท่านร่วมบรจิาคทรพัย์ 
สิง่ของ เครือ่งใช้ รวมถงึเสือ้ผ้า เครือ่งนุง่ห่ม 
ของเล่นเดก็ ยารกัษาโรค ของเล่นต่างๆ เพือ่
น�าไปบรจิาคให้กบัเดก็ผูอ้ยากไร้ ทีติ่ดเชือ้จาก
พ่อ-แม่ และผูป่้วยโรคเอดส์ 
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และในวนัศกุร์ที ่24 กุมภาพนัธ์ 2555 
กจิกรรมพเิศษครัง้นีจ้ะเกดิขึน้อกีครัง้ เป็นครัง้
ที่ 6 แล้วกับโครงการแบ่งปันน�้าใจเพื่อเด็ก 
ผู ้ติดเชื้อและผู ้ป่วยโรคเอดส์ ณ บ้านเด็ก 
ธรรมรักษ์ นอกจากจะน�าสิ่งของบริจาคไป
มอบให้แล้ว เรายังหอบเอาความรัก ความ
ห่วงใยจากสมาชิกมอบให้เด็กๆ กว่า 80 ชีวิต 

ทกุครัง้ทีเ่ราเดนิทางบ้านทีบ้่านหลงันี้ 
เราได้เห็นเด็กๆ วิ่งออกมาต้อนรับเราด้วย 
รอยยิ้มที่แจ่มใส พร้อมทั้งกุลีกุจอช่วยเราขน
ของ ถึงแม้ว่าเด็กเหล่านี้เขาจะรู้ตัวว่าติดเชื้อ 
บางคนเป็นเด็กก�าพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจาก
โรคเอดส์ บ้านหลังเล็กๆ แห่งนี้ได้ให้การดูแล 
ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการรกัษาพยาบาล ความเป็น
อยู่ การศึกษา ความอบอุ่น ความรัก ความ
เมตตา เขาได้รับอย่างเต็มเปี่ยม จึงท�าให้เด็ก
ทุกคนที่นี่น่ารัก เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ 
พร้อมที่จะออกมาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและเป็น

คนดีของสังคม กิจกรรมที่บ้านเด็กธรรม
รกัษ์ในครัง้นีเ้ราจะไปเลีย้งอาหารกลาง
วนั แจกขนม แจกสิง่ของเคร่ืองใช้ต่างๆ 
และน�าเงนิบริจาคทีไ่ด้จากท่านสมาชิก
ร่วมสมทบทุน จากพนักงานสมาคมฯ 
และจากสมาคมฯ มอบแก่บ้านเด็กธรรมรักษ์ 

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของทาง
วัด พบว่าคนเข้ามาบริจาคกันน้อยมากเมื่อ
เทียบกับจ�านวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน 
ทางวัดยังคงประสบปัญหาเรื่องทุนทรัพย์
อย่างมากมาย ด้วยทีร่ายรับไม่พอกบัรายจ่าย
ที่แต่ละเดือนอยู่ที่หลักล้าน เราจึงขอเป็นส่วน
หนึ่งในการถือโอกาสนี้ เชิญชวนท่านสมาชิก
ทุกท่าน รวมถึงผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมกัน
ท�าบุญด้วยการบริจาคทรัพย์ สิ่งของ 
เครือ่งใช้ทีจ่�าเป็น รวมถึงยารักษาโรคต่างๆ 
และขอเชญิชวนทกุท่านร่วมเดินทางไปท�าบญุ
กับเราในครั้งนี้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือสังคมไปกับเรา ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

โทรศัพท์ 0 2258 0320-5  ต่อ 1112, 1113, 1115



ชือ่บญัช ี“สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่)” บญัช ีออมทรพัย์ 
➲ ธนาคารกรงุเทพ สาขาสขุมุวทิ 43 เลขที ่172-0-23923-3

➲ ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาบางกะปิ (สขุมุวทิ 45) เลขที ่009-2-23325-3

ร่วมแบ่งปันน�า้ใจ

น้องๆ ผูต้ดิเชือ้และผูป่้วยโรคเอดส์ ยงัรอความเมตตา
จากผูใ้จบญุทกุท่าน

ส.ส.ท. ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมแบ่งปันน�้าใจ ร่วมบริจาค

ทรัพย์ สิ่งของที่มีความส�าคัญกับเด็กผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ อาทิ 

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษรองซับ ถุงมือยาง ส�าลี กระดาษทิชชู 

ถุงด�า ผ้าปิดจมูก น�้ายาฆ่าเชื้อ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

เพือ่เดก็ผู้ตดิเชือ้และผู้ป่วยโรคเอดส์
ณ มลูนิธิธรรมรกัษ์ วดัพระบาทน�า้พุ

วนัศกุร์ที ่24 กมุภาพนัธ์ 2555

สามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด                

แผนกสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น) ซอยสุขุมวิท 29

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด แผนกสมาชิกสัมพันธ์               

โทรศัพท์ 0-2258 0320-5 ต่อ 1112, 1113, 1115 คุณลดาวัลย์ และ คุณจิตรภาษณ์

สามารถบรจิาคทรัพย์ได้โดยการโอนเงนิเข้าบญัชี


