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ภาคความรู
วงการแพทย์ทั�วโลกได้ต่อสู้เพื�อ
เอาชนะและบรรเทาความทุกข์
ทรมานให้แก่ผู้ติดเชื�อเอดส์มาอย่าง
ต่อเนื�อง และความพยายามดัง
กล่าวก็ประสบความสำเร็จมาเป็น
ลำดับ ทำให้ปัจจุบันมีการเปลี�ยน
แปลงที�ช่วยให้ผู้ติดเชื�อเอดส์มีความ
หวังและกำลังใจมากขึ�น

อยู่กับเอดส์และวัณโรค
อย่างมีความหวัง

เมื�อก่อน คนติดเชื�อเอดส์
คือคนสิ�นหวัง ป่วยกระเสาะกระแสะ
ได้แต่รอวันตาย ไม่สามารถมีชีวิตที�
ยืนยาว

เดี�ยวนี� มีผู้ติดเชื�อเอดส์
จำนวนมากที�ยังมีชีวิตอยู่ด้วยการดูแล
สุขภาพตามที�หมอแนะนำ เช่น
กินอาหารที�มีประโยชน์, ออกกำลัง
กาย เมื�อเจ็บป่วย ไม่ว่าเล็กน้อย
อย่างเช่น ไข้หวัด, ท้องเสีย, หรือเจ็บ
ป่วยมากเช่นวัณโรค ก็รักษาให้ดีขึ�น
ได้ ผู้ติดเชื�อเอดส์จึงไม่ใช่คนสิ�นหวัง
1

²¾¡£¸¾´»øÉ

µøÈ¡ñ®²½¨¾©Àº© Áì½ ²½¨¾©¸ñ
½Âì¡
µÈ¾¤´ó£¸¾´¹ñ¸¤

¸ö¤¡¾Á²©ê‰¸Âì¡Ä©ÉªÒ¦øÉÀ²ˆºÀºö¾§½
½Áì½®ñÀêö¾£¸¾´ê÷¡êðì½´¾Ã¹ÉÁ¡
°øÉªò©À§œºÀº©´¾µÈ¾¤ªÒÀˆº¤ Áì½
£¸¾´²¾¨¾¨¾´©„¤¡È¾¸¡ðÄ©É¯½¦ö®
£¸¾´¦¿Àìñ©´¾À¯ñì¿©ñ®ê¿Ã¹É
¯½¥÷®ñ´ó¡¾¯È¼Á¯¤ê†§È¸¨Ã¹É°øÉªò©
À§œºÀº© ´ó£¸¾´¹ñ¸¤Áì½¡¿ìñ¤Ã¥
¹ì¾¨¢œ
À´ˆº¡Èº
£öªò©À§œºÀº©£õ£ö¦š¹ñ¸¤
À¥ñ®À¯ñºº©ÅÁº©Å Ä©ÉÁªÈì ¸ñª¾¨
®Ò¦¾´¾© ´ó §ó¸ò©ê†µõ¨¾¸

©¼¸š ´ó°øÉªò©À§œºÀº©¥¿¸¹ì¾¨ê†
¨ñ¤´ó§ó¸ò©µøÈ©É¸¨¡¾©øÁì¦÷¢½²¾®
ª¾´ê†ÏðÁ½¿ À§„ : ¡òº¾¹¾ê†´ó¯½
Â¹¨©, ºº¡¡¿ìñ¤¡¾¨ À´ˆºÀ¥ñ®À¯ñ
Á´ÈÁªÈÀ¯ñÉº¨À§„: Ä¢É¹ñ¸©,«º¡êÉº¤
¹ìõÀ¥ñ®À¯ñ¹ì¾¨ À§„: ¸ñ½Âì¡
¡ð»ñ¡¦¾Ã¹É©ó¢œÄ©É °øÉªò©À§œºÀº©¥ò¤®Ò
Á´È£ö¦š¹ñ¸¤.

2

ของวงการแพทย์ทั�วโลกและยา
ก็มีราคาถูกลง ปัจจุบันผู้ติดเชื�อ
เอดส์ที�ยากจนก็มีโอกาสได้รับ
ประทานยาต้านไวรัสด้วย
เมื�อก่อน โรคเอดส์ถือกัน
ว่าเป็นโรค"ตายลูกเดียว" ไม่มี
ทางรอด
เดี�ยวนี� วงการแพทย์ถือ
กันว่าโรคเอดส์เป็นโรคเรื�อรังชนิด
หนึ�งคือ เป็นโรคที�ถึงแม้จะรักษา
เดี�ยวนี� มีการค้นพบยาต้าน
ไวรัสเอดส์ที�มีคุณภาพเพิ�มมากขึ�นเรื�อยๆ ไม่หายขาด แต่ก็สามารถรักษา
จากการทุ่มเทค้นคว้าอย่างไม่หยุดยั�ง เพื�อพยุงชีวิตผู้ป่วยเอาไว้ได้
ไม่ใช่มีแต่ต้องตายอย่างเดียว
เท่านั�น
3
เมื�อก่อน ผู้ติดเชื�อเอดส์มีอายุ
สั�นและต้องทนทุกข์ทรมานเนื�องจาก
ไม่มียาต้านไวรัสเอดส์ ร่างกายไม่มี
ภูมิต้านทานที�จะต่อสู้กับโรคติดเชื�อ
ต่าง ๆ ที�รุมกันฉวยโอกาสโจมตีร่าง
กายให้เจ็บป่วย ต่อมามีการค้นพบ
ยาต้านไวรัสแต่ยาเหล่านี�ก็มีราคาแพง
มาก จนกระทั�งคนยากจนไม่มีโอกาส
ที�จะได้รับยาดังกล่าว
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ชีวิตของผู้ติดเชื�อเอดส์ในปัจจุบันจึงถือกันว่าไม่หมดหวัง ยิ�งถ้ารู้
เท่าทันศัตรูตัวสำคัญมากเท่าไร ผู้ติดเชื�อเอดส์ก็มีโอกาสที�จะพยุงชีวิต
ตนเองให้ยืนยาวได้มากขึ�นด้วย "วัณโรค" เป็นศัตรูสำคัญตัวหนึ�งของผู้
ติดเชื�อเอดส์ เพราะ � ส่วน ใน � ส่วน ของผู้ติดเชื�อเอดส์จะป่วยและตาย
ด้วยวัณโรค ทั�งๆ ที�วัณโรครักษาให้หายได้ถ้ามีความรู้และกำลังใจ
ในการรักษาเหมือนตัวอย่างที�เล่าไว้ในหนังสือนี�
§ó¸ò©¢º¤°øÉªò©À§œºÀº©Ã¯½¥÷®ñ¥…¤«õ¡ñÄ©É¸È¾®ÒÄ©ÉÏö©¹ñ¸¤ ¨…¤«É¾»øÉ
Àê‰¾êñ¦ñ©ªøªö¸¦¿£ñ¹ì¾¨Àê‰¾Ã© °øÉªò©À§œºÀº©¡ð´óÂº¡¾©ê†¥½µô©º¾¨÷
Ã¹Éµõ¨¾¸Ä©É¹ì¾¨¢œ ”¸ñ½Âì¡” À¯ñ¦ñ©ªø¦¿£ñÂªÎ‡¤¢º¤°øÉªò© À§œºÀº©
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ปลอดภัยจากวัณโรค
¯º©-Ä²-¥¾¡-¸ñ
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วัณโรคคืออะไร?
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เกิดขึ�นได้กับส่วนใดของร่างกาย
À¡ó©¢œÄ©É¡ñ®¦È¸Ã©¢º¤»È¾¤¡¾¨

• วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางลมหายใจจากคนสู่คน เกิดจากเชื�อ
วัณโรคซึ�งเป็นเชื�อแบคทีเรียชนิดหนึ�ง วัณโรคไม่ใช่โรคหอบหืด,
ไม่ใช่โรคปอดบวม และไม่ใช่โรคที�เกิดจากกรรมพันธุ์
• วัณโรคเกิดขึ�นได้กับอวัยวะหลายส่วนของร่างกาย
แต่ที�พบบ่อยและเป็นวัณโรคที�ติดต่อผู้อื�นได้คือ วัณโรคปอด
• ¸ñ½Âì¡Á´È²½¨¾©ªò©ªÒê¾¤ìö´¹¾¨Ã¥¥¾¡£ö¦øÈ£öÀ¡ó©¥¾¡À§œº²½

¨¾©¸ñ½Âì¡À§…¤À¯ñÀ§œºÁ®¡êòÀì¨§½ò©Î‡¤¸ñ½Âì¡®ÒÁ´²½¨¾©¹õ©,
®ÒÁ´È²½¨¾©ºñ¡À¦®¯º© Áì½®ÒÁ´È²½¨¾©ê†À¡ó©¥¾¡¡¿´½²ñ

• ¸ñ½Âì¡À¡ó©¢œÄ©É¡ñ®º½Ä¸¨½¸½¹ì¾¨²¾¡¦È¸¢º¤»È¾¤¡¾¨ÁªÈ

ê†²ö®À¹ñÀìœº¨Áì½À¯ñ¸ñ½Âì¡ê†ªò©ªÒ°øÉºˆÄ©É£õ ¸ñ½Âì¡¯º©
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เชื�อวัณโรคอยู่ที�ไหน
À§œº²½¨¾©¸ñ

½Âì¡´óµøÈÃ¦ ?

เข้ามาอยู่ในร่างกายได้อย่างไร

À¢í¾´¾µøÈÃ»È¾¤¡¾¨À»ö¾Ä©ÉÁ¸Ã©

•เชื�อวัณโรคตัวเล็กมากจนเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ล่องลอยอยู่ใน
อากาศได้นาน โดยเฉพาะในที�ที�อากาศถ่ายเทไม่ดี เช่น ในห้องแอร์,
ห้องทึบที�ปิดประตูและหน้าต่างตลอดเวลา
•

À§œº²½¨¾©¸ñ½Âì¡À¯ñÂªÉº¨¹ì¾¨À»ö¾®Ò¦¾´¾©À®…¤©É¸¨ª¾À¯‰¾Ä©É
ìÈº¤ìº¨ µøÈÃº¾¡¾©Ä©É©ö Â©¨¦½²¾½Ãº¾¡¾©ê†«È¾¨Àê®Ò©ó À§„: Ã¹Éº¤Áº,
¹Éº¤ê†¯ò© ¯½ªøÁì½¯Èº¤µÉ¼´ª½¹ìº©À¸ì¾

•ผู้ป่วยวัณโรคปอดที�ยังไม่ได้รับการรักษา สามารถแพร่เชื�อวัณโรคไปใน
อากาศโดยการไอ, การขากเสมหะ, การพูด หรือหัวเราะ
•£öÀ¥ñ®ªò©À§œº²½¨¾©¸ñ½Âì¡¯º©ê†¨ñ¤®ÒÄ©É»ñ®¡¾¯…¯ö¸ ¦¾´¾©Á²ÈÀ§œº
¸ñ ½Âì¡Ä¯Ãº¾¡¾© ©É¸¨¡¾Äº, ¡¾£¾¡¢š¡½Àêó, ¡¾ìö´¡ñ Íõ ¡¾¹ö¸
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À´ˆºÀ»ö¾¹¾¨Ã¥Àºö¾º¾¡¾©ê†´óÀ§œº
¸ñ½Âì¡¯öµøÈÀ¢í¾Ä¯À§œº¸ñ½Âì¡¥½µøÈ»È¾¤
¡¾¨Â©¨ê†®Ò´óº¾¡¾Ã©Å ®º¡Ã¹É»øÉ
Àìó¨ À²¾½£öê†´ó²ø´ªÉ¾ ê¾¯ö¡¡½ªò
»È¾¤¡¾¨¥½¦¾´¾©¡õ¡òÀ§œº¸ñ½Âì¡®Ò
Ã¹Éºº¡ìò©¹¨ñ¤Ä©É´óÁªÈìö®§ÉºµøÈµÈ¾¤
¹¤¼®Å Ã»È¾¤¡¾¨¢º¤£ö°øÉ˜ À¢ö¾¥…¤
À¯ñ²¼¤“ °øÉªò©À§œº¸ñ½Âì¡” £õ´óÀ§œº
¸ñ½Âì¡µøÈÃªö¸ Â©¨®Ò´óº¾¡¾À¥ñ®À¯ñ
Áì½®ÒÁ²ÈÀ§œºÃ¹É£öºˆ
ÁªÈÀ´ˆºÃ©ê†»È¾¤¡¾¨´ó²ø´ªÉ¾ê¾²½¨¾
©Éº¨ìö¤ À¡ó©´ó£¸¾´ºÈºÁº À§„ °øÉªò©
À§œºÀº©, °øÉê†À¯ñ²½¨¾©À®ö¾¹¸¾,
Íõ°øÉÀ«í¾À§œº¸ñ½Âì¡ê†À£ó¨Áº®§ÉºµøÈµÈ¾¤
¹¤¼®Å ¡ð¥½ºº¡ìò©»É¾¨Á»¤¢œ
Â¥´ªóê¿ºñª½ì¾¨ ªÒ¯º© Íõº½Ä¸¨½
¸½ºˆÅ£öÀ¥ñ®À¯ñ £ö¡÷È´šÀºš¸È¾ “£öÀ¥ñ®ªò©
À§œº²½¨¾©¸ñ½Âì¡” £õ´óº¾¡¾À¥ñ®À¯ñ
Áì½Á²ÈÀ§œº²½¨¾© ¸ñ½Âì¡Ã¹É¡ñ®
£öºˆÄ©É
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êÈ¾Ïð®º¡¸È¾ Ã¥¿¸ 100£ö ê†ªò©À§œº²½¨¾©¸ñ ½Âì¡
¥½´ó²¼¤ 10£öÀê‰¾˜ê†¥½À¥ñ®À¯ñ ¦È¸ê†ÀÍõººó¡ 90£ö
¥½À¯ñ°øÉªò©À§œº²½¨¾©¸ñ½Âì¡ À§…¤®ÒÀ¥ñ®À¯ñÁì½®ÒÁ²ÈÀ§œº

ผู้ป่ วยวัณโรคปอด
มีอาการอย่างไร?
ผู้ป่วยวัณโรคปอดมักจะมีอาการไอเรื�อรังอยู่เป็นเวลานานเกิน �
อาทิตย์ หรือไอแล้วมีเลือดปนออกมากับเสมหะ (เสลด), มีไข้ต่ำๆ,
เหงื�อออกตอนกลางคืน, เจ็บหน้าอก, เบื�ออาหาร, น้ำหนักตัวลดลง
แต่การจะบอกให้แน่นอนว่าใครป่วยเป็นวัณโรคปอด จะต้องเก็บเสมหะ
(หรือเสลด) ของผู้มีอาการน่าสงสัยส่งไปที�โรงพยาบาล เพื�อไปส่องกล้อง
จุลทรรศน์ตรวจหาเชื�อและเพาะเชื�อวัณโรค รวมทั�งการพิจารณาผลการ
เอกซเรย์ปอด การตรวจร่างกายหรือการดูจากอาการที�ปรากฏภายนอก
ไม่สามารถยืนยันว่าป่วยเป็นวัณโรคปอดได้
ถ้าติดเชื�อเอดส์อยู่แล้ว มาติดเชื�อวัณโรคหรือป่วยด้วยวัณโรคอีก
ต้องรักษาไหม ได้ประโยชน์หรือเปล่า เสียเวลาหรือไม่
• ต้องรักษา เพราะโรคเอดส์เป็นโรคเรื�อรัง ไม่ใช่โรคตายลูกเดียวอย่าง
ที�บอกมาในตอนต้น ดังนั�น จึงไม่ควรปล่อยชีวิตให้หมดหวังกับวัณโรค
ซึ�งรักษาให้หายได้
•ที�สำคัญอีกอย่างคือ การรักษาวัณโรค จะช่วยให้คนในครอบครัว หรือผู้
ที�คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด มีความปลอดภัยไม่ติดเชื�อวัณโรคจาก
ผู้ป่วย เพราะเมื�อผู้ป่วยกินยารักษาวัณโรคเข้าไปแล้ว ยาก็จะฆ่าเชื�อและ
สกัดเชื�อวัณโรคไม่ให้แพร่ไปติดต่อคนอื�น ผู้ป่วยจึงไม่ต้องสร้างบาปแพร่
เชื�อไปสู่คนอื�น
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£öÀ¥ñ®¸ñ

½Âì¡¯º©

´óº¾¡¾Á¸Ã©?

£öÀ¥ñ®¸ñ½Âì¡¯º©´ñ¡´óº¾¡¾Äº§ÕÀ»œºµøÈÀ¯ñÀ¸ì¾À¡ó 3
º¾êò© ÍõÄº ÁìÉ¸´óÀìõº©¯öºº¡´¾¡ñ®¢š¡½Àêó, ´óÄ¢É®Ò¦ø¤,
´óÀ¹ˆººº¡ªº¡¾¤£õ,À¥ñ®ÎÉ¾Àºò¡: À®ˆºº¾¹¾,ÕÎñ¡ªö¸¹ì÷©ìö¤
ÁªÈ¡¾¥½®º¡Ã¹ÉÁÈº¸È¾À¯ñÀ¯ñ°øÉªò©À§œº²½¨¾©¸ñ ½Âì¡¯º©
¥½ªÉº¤Ä©ÉÀ¡ñ®¢š¡½Àêó ¢º¤°øÉ´óº¾¡¾ÎÉ¾¦ö¤Ã¦Ä¯¡¸©µøÈÂ»¤Ïð
À²ˆºÄ¯ ¦Èº¤¡Éº¤¥÷ì½êñ© ¡¸©§º¡¹¾À§œºÁì½À²¾½À§œº
¸ñ½Âì¡ ì¸´êñ¤¡¾²ò©¥¾ì½ ¾°ö¢º¤¡¾Àº¡¦½Àì¯º©
¡¾¡¸©»È¾¤¡¾¨Íõ¡¾À®òú¤¥¾¡º¾¡¾ê†¦½Á©¤ºº¡²¾¨º¡®Ò
¦¾´¾©µõµñ¸È¾À¯ñ£öÀ¥ñ®ªò©À§œº²½¨¾©¸ñ½Âì¡¯º©Ä©É

«É¾ªò©À§œºÀº©µøÈÁìÉ¸ ´¾ªò©À§œº¸ñ½Âì¡ÍõÀ¥ñ®À¯ñ¨Éº²½¨¾©
¸ñ½Âì¡ºó¡ ªÉº¤»ñ¡¦¾®Ò Ä©É¯½Â¹¨©®ÒÀ¦ñ¨À¸ì¾Íõ®Ò
ªÉº¤-»ñ¡¦¾ À- ²¾½-Àº©-À¯ñ²½¨¾©-ê†-§Õ-À»œº ®Ò-Á´È-À¯ñ-ÁìÉ¸ª¾¨-Àìó¨ £õ-©„¤-ê†-Ä©É- ®º¡-´¾-ÁªÈ-ªº-ªí-ÁìÉ¸ ©„¤˜ ¥…¤-®Ò-£¸¨¯Èº¨§ó¸ò©-Ã¹É-Ïö©-¹ñ¸¤¡ñ®-¸ñ½-Âì¡ ê†-»ñ¡¦¾-Ã¹É¹¾-¨¢¾©-Ä©É
ê†-¦¿£ñ-ºó¡-µÈ¾¤-Î‡¤-£õ: ¡¾-»ñ¡¦¾-¸ñ½-Âì¡ ¥½-§È¸¨-Ã¹É-£ö-Ã-£
º®-£ö¸ ¹ìõ°øÉ-ê†-©ø-Áì-À®ò¤-Á¨¤-£ö-À¥ñ®-µÈ¾¤-Ã¡É-¦ò© ´ó-£¸¾´-¯º©-Ä²
®Ò-ªò©-À§œº¸ñ½-Âì¡¥¾¡-£ö-À¥ñ®-Ä©ÉÀ²¾½ -À´ˆº-£ö-À¥ñ®-Ä©É¡ò-µ¾¯…¯ö¸
-¸ñ½-Âì¡-À¢í¾-Ä¯-ÁìÉ¸ µ¾-¡ð-¥½-¢É¾-À§œºÁì½¦½¡ñ©-À§œº¸ñ½-Âì¡-®ÒÃ¹É-Á²È-Ä¯-ªò©-Ã¦-ú£ö-ºˆ-Ä©É
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ทำอย่างไรจะปลอดภัย
จากวัณโรค?
สำหรับผู้ติดเชื�อเอดส์ที�ป่วยด้วยวัณโรค
วัณโรครักษาให้หายได้ แต่ต้องมีความรู้ ความตั�งใจ
และกำลังใจในการรักษา เพราะต้องกินยาหลายชนิด
ติดต่อกันอย่างน้อย � เดือน การกินยาไม่ต่อเนื�อง
และไม่ถูกจำนวน ตามที�หมอสั�ง อาจจะทำให้เชื�อ
วัณโรคดื�อยา รักษาไม่ได้ หรืออาจป่วยเป็นวัณโรค
ซ้ำอีก หลังจากรักษาหายแล้ว
สำหรับผู้ติดเชื�อเอดส์ที�ยังไม่ได้ป่วยด้วยวัณโรค
หลีกเลี�ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที�มีอาการ
ไอเรื�อรัง และผู้ป่วยวัณโรคที�ยังไม่ได้รักษาหรืออยู่
ในช่วงแพร่เชื�อโรคได้ คือรักษามายังไม่ถึง � อาทิตย์
โดยหลีกเลี�ยงการคลุกคลีผู้ป่วยในที�ไม่มีอากาศถ่ายเท
เป็นเวลานาน
ควรรับคำปรึกษาจากแพทย์เพื�อกินยาป้องกันวัณโรค
เอาไว้ก่อน
พบเจ้าหน้าที�เพื�อตรวจรักษาทันทีที�มีอาการของวัณโรค
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Àëñ©-Á¸-Ã©-¥½-¯º©-Ä²
-¥¾¡-²½¨¾©-¸ñ
½-Âì¡?
¦¿ìñ®-°øÉ-ªò©-À§œº-Àº©-ê†-´ó-¡¾-À¥ñ®-À¯ñ-¨Éº-²½¨¾©-¸ñ½-Âì¡

²½¨¾©¸ñ½-Âì¡»ñ¡¦¾-Ã¹É¹¾-¨¢¾©-Ä©É ÁªÈ-ªÉº¤-´ó-£¸¾´»øÉ
£¸¾´-ª˜¤-Ã¥-Áì½-¡¿ìñ¤-Ã¥-Ã-¡¾-¯…¯ö¸ -À²¾½-ªÉº¤-¡ò-µ¾-¹ì¾¨-§½ò©
ªò©ªÒ-¡ñ-µÈ¾¤-Éº¨ 6 À©õº ¡¾-¡ò-µ¾-®Ò-ªÒ-Àˆº¤-Áì½-®Ò-«õ¡-¥¿¸ ª¾´-ê†Ïð-¦„¤ º¾©-¥½-ê¿-Ã¹ÉÀ§œº ²½¨¾©-¸ñ½-Âì¡-©œµ¾ »ñ¡¦¾-®Ò-Ä©É
¹ìõ-º¾©-À¥ñ®-À¯ñ-¸ñ½-Âì¡-§Õ-ºó¡¹ìñ¤-¥¾¡-»ñ¡¦¾-¹¾¨-ÁìÉ¸

¦¿ìñ®°øÉ-ªò©-À§œº-Àº©-ê†-¨ñ¤-®Ò-Ä©ÉÀ¥ñ®-À¯ñ-¨Éº-²½¨¾©-¸ñ½-Âì¡
¹ìš¡ìÉ¼¤-¡¾-¦½-ò©-¦½Îö´-µøÈ-Ã¡É-¦ò©-¡ñ®-°øÉ-ªò©-À¥ñ®-ê†-´ó-º¾¡¾-Äº§Õ-À»œº -Áì½£ö-À¥ñ®-¸ñ½-Âì¡-ê†-¨ñ¤-®Ò-Ä©É-¯…¯ö¸ ¹ìõ µøÈ-Ã-Äì¨½Á²È-À§œº²½¨¾©-Ä©É £õ-Ä©É-¡ò-µ¾-¯…¯ö¸-¨ñ¤-®Ò-êñ-À«ò¤ 2º¾êò©Â©¨-¹ìš¡
ìÉ¼¤-µøÈ-Ã¡É-¦ò©-¦½-ò©-¦½Îö´-£ö-À¥ñ®-²¾¨-Ã-ê†-®Ò¡¾©-«È¾¨-ÀêÀ¯ñ-À¸ì¾-¾

£¸-»ñ®-£¿-¯ô¡¦¾-¥¾¡-Á²©-À²ˆº-¡ò-µ¾-¯Éº¤-¡ñ-¸ñ½-Âì¡
²ö®-Á²©-À²ˆº-¡¸© ¯…¯ö¸-êñê†-À´ˆº-´ó-º¾¡¾-¢º¤-²½¨¾©-¸ñ½-Âì¡
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คำแนะนำ
สำหรับทุกคน
ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษชำระปิดปากและจมูกให้มิดชิดใน เวลาไอ
และชวนให้คนอื�นทำอย่างนี�เหมือน ๆ กัน นอกจากเพื�อป้องกันวัณโรค
แล้วยังเป็นการป้องกันโรคติดต่อทางลมหายใจอื�นๆเช่น โรคหวัด, ซาร์ส

ที�อยู่อาศัยควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก และมีแสงแดดส่องถึงแสงแดด
สามารถฆ่าเชื�อวัณโรคได้ดี ควรหมั�นนำที�นอน ผ้าห่มผึ�งแดดเป็นประจำ
เชื�อวัณโรคมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นปีๆ ในที�ซึ�งแออัด, มืดทึบ และไม่มีการ
ระบายอากาศ ดังนั�นควรหลีกเลี�ยงการไปอยู่สถานที�ดังกล่าว เช่น
โรงหนัง, คาราโอเกะ
งดบุหรี�, เหล้า และสารเสพติด เพราะสิ�งเหล่านี� ทำลายภูมิต้านทาน
ของร่างกาย ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ติดเชื�อโรคง่าย เจ็บป่วยง่าย
หากมีอาการไอเรื�อรัง �-� อาทิตย์ หรือไอมีเลือดติดเสมหะ ควรปรึกษา
เจ้าหน้าที�อนามัย หรือพบแพทย์ อย่าซื�อยากินเองหรือทดลองใช้ยาของ
คนอื�น
ประชาชนควรเข้าใจว่า ผู้ป่วยวัณโรคที�กินยารักษาวัณโรคเกิน �
อาทิตย์แล้วอาการไอจะลดลง ความสามารถแพร่เชื�อวัณโรคให้ผู้อื�นก็
ลดลงมาก จึงไม่ควรรังเกียจผู้ป่วยวัณโรคที�ได้รับการรักษา
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£¿Á½¿¦¿ìñ®ê÷¡£ö

Ã§É-°É¾-À§ñ©-Îû¾¹ìõ-¡½©¾©§¿-¹ì½-¯ò©-¯¾¡-Áì-²©ñ¤-Ã¹É-¦½-ò©-Ã-À¸ì¾-Äº Áì½-§¸-Ã¹É- £ö-ºˆ ¯½ªò®ñ©-ª¾´-Á®®-š-À§„-©¼¸-¡ñ º¡¥¾¡-À²ˆº-¯Éº¤-¡ñ-²½¨¾©¸ñ½-Âì¡-ÁìÉ¸ ¨ñ¤-À¯ñ-¡¾-¯Éº¤-¡¾-¡¾-ªò©ªÒ-ê¾¤-ìö´-¹¾¨-Ã¥-ºˆÅ À§„: -Ä¢É-¹ñ¸©, Âì¡§¾
ê†µøÈº¾-Ã¦£¸-´ó-º¾¡¾©-«È¾¨-Àê¦½-©¸¡-Áì½-´ó-Á¦¤--Á©©-¦Èº¤-À«ò¤ -Á¦¤-Á©©¦¾´¾©-¢É¾-À§œº²½¨¾©-¸ñ½-Âì¡Ä©É©ó £¸-Î„-Àºö¾-ê†-º °É¾-¹‰´-°‡¤-ª¾¡-Á©©À¯ñ-¯½¥¿
À- §œº¸ñ½-Âì¡-´ó-§ó¸ò©-µøÈ-Ä©É-¾-À¯ñ-¯óÅ Ã-®Èº-§÷È´-Áº-ºñ©, ´õ© -Áì½ ®Ò-´ó-¡¾ì½®¾¨º¾¡¾© ©„¤-˜ £¸-¹ìš¡ìÉ¼¤-¡¾-Ä¯-µøÈ-¦½«¾-ê†-©„¤¡È¾¸-À§„: -Â»¤¦¾¨-Îñ¤, »É¾£¾-ì¾-Âº-À¡½ ªÈ¾¤Å
- À§ö¾¦ø®µ¾-¦ø®,-À¹ìí¾ -Áì½-¦¾-À¦®-ªò© -À²¾½-¦…¤-À¹ì‰¾š ¥½-ê¿ì¾¨-²ø´ªÉ¾ê¾-¢º¤»È¾¤¡¾¨ê¿-Ã¹É-»È¾¤¡¾¨-ºÈº-Áº ªò©-À§œº²½¨¾©-Ä©É-¤È¾¨
¹¾¡-´ó-º¾¡¾-Äº-§Õ-À»œº 2Œ3 º¾êò© ¹ìõ Äº-´ó-Àìõº©-ªò©-¢š¡½-Àêó-ºº¡-´¾
£¸-¯ô¡¦¾-Á²©¦÷¡¦¾ì¾ ¹ìõ ²ö®-Á²© µÈ¾-§œµ¾¡ò-Àº¤-¹ìõ-êö©-ìº¤-Ã§É-µ¾¢º¤-£ö-ºˆ
¯½§¾§ö-£¸-À¢í¾-Ã¥-¸È¾ £öÀ¯ñ-²½¨¾©-¸ñ½-Âì¡-ê†-¡ò-µ¾-¯…¯ö¸-À¡ó 2 º¾êò© ÁìÉ¸º¾¡¾-Äº-¥½-¹ì÷©-ìö¤ £¸¾´-¦¾´¾©-Á²È-À§œº -Ã¹É-£ö-ºˆ-¡ð-¹ì÷©-ìö¤-¹ì¾¨
¥…¤-®Ò-£¸-ìñ¤-¡¼©-£ö-À¥ñ®-¸ñ½-Âì¡-ê†-Ä©É-»ñ®-¡¾-¯…¯ö¸
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ไอถูกวิธี จะดีกับทุกคน
Äº-«õ¡-¸òêó- ¥½-©ó-ªÒ-ê÷¡-£ö

ทุกครั�งที�ไอ จำขึ�นใจว่า

ê÷¡-£˜¤ê†-Äº ¥¿-Ã¹É-¢œ-Ã¥-¸È¾

ไอแบบนี� เท่แต่ไม่ปลอดภัย ถ้าคนไอมีโรค เชื�อโรค
จะแพร่กระจายไปได้ สร้างบาปโดยไม่รู้ตัว
Äº-Á®®-š- Àê-ÁªÈ-®Ò-¯º©-Ä² «É¾-£ö-Äº-À¯ñ-²½¨¾©
À- §œº²½¨¾©-¥½-Á²È-¡½¥¾¨-Ä¯-Ä©É ¦É¾¤-®¾®-Â©¨-®Ò-»øÉ¦ô¡-ªö¸

ไอแบบนี� ปิดปากและจมูกมิดชิด ปลอดภัยไม่เอาวัณโรคไปให้ใคร
Äº-Á®®-š ¯ò©-¯¾¡-Áì½-©ñ¤-Ã¹É-´ò©-§ò© ¯º©-Ä²-®Ò-Àºö¾-À§œº²½¨¾©-Ä¯-Ã¹É-£ö-ºˆ

12
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ท้าพิสูจน์ ! วัณโรคและเอดส์ไม่ได้ติดต่อ
โดยการกินอาหารร่วมกัน

ทีมหมอและพยาบาล ซึ�งประกอบด้วย คุณหมอสุดานี คุณหมอนันทนา
คุณหมอโชติพงษ์ และคุณพยาบาลวิภาภรณ์ แห่งโรงพยาบาลแม่จันนั�งล้อมวงกิน
ข้าวกับอาสาสมัครผู้ติดเชื�อเอดส์ และคนไข้วัณโรค เพื�อพิสูจน์ให้เห็นที�ชัดๆ ว่าคน
ไข้ที�กินรักษาวัณโรคอย่างเคร่งครัดเกิน � อาทิตย์ไปแล้ว และมีอาการไอน้อยลง
จะไม่แพร่เชื�อวัณโรคให้คนอื�น เพราะฉะนั�นชาวบ้านไม่ควรรังเกียจ สามารถร่วม
วงกินอาหารกันได้
คุณหมอบอกว่า เอดส์และวัณโรคไม่ได้ติดต่อโดยการกินอาหารร่วมกัน
แต่ก็มีอีกหลายโรคที�ติดต่อกันทางน้ำลายได้ เช่น แผลเริมที�ปาก, แผลร้อนใน ดัง
นั�นเมื�อร่วมวงกินอาหารด้วยกัน ทุกคนต้องมีช้อนของตัวเอง และต้องใช้ช้อน
กลางตักอาหารที�ต้องกินร่วมกัน และต้องมีถ้วยน้ำแยกคนละใบด้วยนะจ๊ะ
17
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êÉ¾-²ò¦ø© ! ¸ñ
½-Âì¡-Áì½-Àº© ®Ò-Ä©É-ªò©ªÒ
©É¸¨-¡¾-¡ò-º¾¹¾-»È¸´-¡ñ

êò´Ïð-Áì½-²½¨¾®-¾ À§…¤¯½-¡º®-©É¸¨ êÈ¾-Ïð-¦÷©¾-ó
êÈ¾Ïð-ñê½-¾ êÈ¾Ïð-Â§ªò-²ö¤ Áì½ ²½¨¾®¾ ¸ò²¾-²º
¢º¤-Â»¤Ïð-Á´È-¥ñ „¤-À¯ñ-¸ö¤-¡ò-À¢í¾-¡ñ®-º¾¦¾-¦½´ñ¡-°øÉ-ªò©-À§œº-Àº© -Áì½
£ö-À¥ñ®-¸ñ½-Âì¡ -À²ˆº-²ò¦ø©-Ã¹É-À¹ñ-µÈ¾¤-§ñ©-À¥-¸È¾
£ö-À¥ñ®-ê†-¡ò-µ¾-¯…¯ö¸-¸ñ½-Âì¡ µÈ¾¤-«õ¡ªÉº¤-À¡ó 3 º¾êò© -Ä¯-ÁìÉ¸
¥½-´ó-º¾¡¾-Äº-Éº¨-ìö¤ ¥½-®Ò-Á²È-À§œº¸ñ½-Âì¡-Ã¹É-£ö-ºˆ
À²¾½¦½˜§¾¸®É¾-®Ò-£¸-ìñ¤-¡¼© ¦¾´¾©-»È¸´-¸ö¤-¡ò-º¾¹¾-¿-¡ñ-Ä©É
êÈ¾Ïð-®º¡-¸È¾ -Àº©-Áì½-¸ñ½-Âì¡-®Ò-ªò©ªÒ-©É¸¨-¡¾-¡ò-º¾¹¾-»È¸´-¡ñ
ÁªÈ-¡ð´ó-ºó¡-¹ì¾¨²½¨¾©ê†-ªò©ªÒ-¡ñ-ê¾¤Õ-ì¾¨-Ä©É À§„: -Á° ê†-¯¾¡, Á°-»Éº-Ã ©„¤˜-À´ˆº-»È¸´-¸ö¤-¡ò-º¾¹¾-¿-¡ñ ê÷¡-£ö-ªÉº¤-´ó-®È¸¤-¢º¤-ªö¸-Àº¤
-Áì½-ªÉº¤-Ã§É-®È¸¤-¡¾¤-ªñ¡-º¾¹¾-ê†-ªÉº¤-¡ò-»È¸´-¡ñ
Áì½-ªÉº¤´ó-¥º¡-Õ-Á¨¡-¡ñ-£ö-ì½-¥º¡-¥½-À¯ñ-¡¾-©ó
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เกิดอะไรขึ�น?
´ó¹¨ñ¤À¡ó©¢œ?

เมื�อเชื�อวัณโรคเข้าไป
ในร่างกายของเรา!!!
À´ˆº´óÀ§œº²½¨¾©À¢í¾Ä¯
Ã»È¾¤¡¾¨¢º¤À»ö¾ !!!

ถ้าร่างกายมีภูมิต้านทานดี

«É¾-»È¾¤¡¾¨- ´ó-²ø´-ªÉ¾ê¾ ©ó

เขาจะเป็น “ผู้ติดเชื�อวัณโรค” คือ
- เชื�อวัณโรคถูกสกัดไม่ให้ออกฤทธิ�
ได้แต่แอบซ่อนในร่างกาย โดยไม่ให้ทำให้ป่วย
- ไม่มีอาการป่วย
- แพร่เชื�อวัณโรคให้ผู้อื�นไม่ได้
- ถ้ากินยาป้องกันวัณโรค (ยา � ชนิด
เป็นเวลา � เดือน) ก็จะลดความเสี�ยง
ต่อการป่วยเป็นวัณโรคได้

À¢ö¾-¥½-À¯ñ “°øÉ-ªò©-À§œº¸ñ½-Âì¡” £õ

ร่างกายติดเชื�อ
วัณโรค

»È¾¤¡¾¨-ªò©-À§œº
¸ñ½-Âì¡

- -À§œº¸ñ½-Âì¡-«õ¡-µñ®µ˜¤®Ò-Ã¹É-ºº¡-ìò© -Ä©É-ÁªÈ-»È¾¤¡¾¨ Â©¨-®Ò-Ä©É-À»ñ©-Ã¹É-À¥ñ®-À¯ñ
- ®Ò-´ó-º¾¡¾-À¥ñ®-À¯ñ
- -Á²È-À§œº¸ñ½-Âì¡-Ã¹É-°øÉ-ºˆ-®Ò-Ä©É

- «É¾-¡ò-µ¾-¯Éº¤-¡ñ-¸ñ½-Âì¡ (µ¾ 1 §½ò© À¯ñ-À¸ì¾ 9 À©õº)
¡ð-¹ì÷©-£¸¾´-¦È¼¤-ªÒ-¡¾- -À¥ñ®À- ¯ñ-²½¨¾©-¸ñ½-Âì¡-Ä©É

หายใจเอาอากาศ
ที�มีเชื�อวัณโรคเข้าไป

¹¾¨-Ã¥-Àºö¾-º¾¡¾©

†-´ó-À§œº¸ñ½-Âì¡-À¢í¾-Ä¯

ถ้าร่างกายมี
ภูมิต้านทานไม่ดี

«É¾»È¾¤-¡¾-´ ²ø´ªÉ¾ê¾ ®Ò-©ó

เขาจะเป็น “ผู้ป่วยวัณโรค” คือ
- มีอาการป่วยและสามารถแพร่เชื�อวัณโรค
ให้ผู้อื�นได้ถ้าไม่รักษา
- ถ้ากินยารักษาวัณโรคอย่างถูกต้อง
(ยา � ชนิด กินย่างน้อย � เดือน)
เขาจะหายป่วยได้
- ผู้ป่วยที�กินยารักษาวัณโรคไปเกิน
� อาทิตย์ ยาจะสกัดเชื�อวัณโรคไม่ให้แพร่
ไปติดต่อคนอื�น

À¢ö¾-¥½-À¯ñ “ °øÉ-À¯-ñ²½¨¾©-¸ñ½-Âì¡” £õ
- ´ó-º¾¡¾-À¥ñ®-À¯ñ-Áì½-¦¾´¾©-Á²È-À§œº¸ñ½- Âì¡-Ã¹É-°øÉ-ºˆ-Ä©É-«É¾-®Ò-¯…¯ö¸

ร่างกายไม่ติดเชื�อวัณโรค
»È¾¤¡¾¨ ®Ò- ªò©À§œº¸ñ½ -Âì¡
19

- «É¾-¡ò-µ¾-»ñ¡¦¾-¸ñ½-Âì¡-µÈ¾¤-«õ¡ªÉº¤ (µ¾ 4 §½ò© ¡ò-µÈ¾¤-Éº¨ 6 À©õº)
- °øÉ-¯È¸¨-ê†-¡ò-µ¾-¯…¯ö¸-²½¨¾©-¸ñ½-Âì¡-Ä¯-À¡ó 3 º¾êò©
µ¾-¥½-µñ®µ˜¤-À§œº¸ñ½-Âì¡-Ä©É ®Ò-Ã¹É Á²È-Ä¯-ªò©ªÒ-Ã¦È-£ö-ºˆ
£ö-Ã¡É-¦ò©-¥½-¯º©-Ä²-®Ò-ªÉº¤-¡ñ¤¸ö-µÉ¾-ªò©-À§œº ¸ñ½-Âì¡-¥¾¡-£ö-À¥ñ®-ºó¡

20

ทำอย่างนี� ไม่ลืมกินยา !

µÈ¾ìõ´¡òµ¾ À»ñ©Á®®š ¥½®Òìõ´¡òµ¾
ปัญหาของคนไข้วัณโรคคือต้องกินยาให้ครบและต่อเนื�องไม่
น้อยกว่า � เดือน วิธีที�ดีที�สุดเพื�อป้องกันการลืมกินยาก็คือ มีเจ้าหน้า
ที�พยาบาลหรืออาสาสมัครดูแลให้คนไข้กินยาทุกวัน แต่หากทำไม่ได้
วิธีการป้องกันการลืมกินยาก็ที�คนไข้หลายรายใช้ได้ผลคือ การเก็บยาไว้
ในที�ซึ�งมองเห็นง่ายๆ และต้องมองทุกวันเช่น บนโต๊ะกินข้าว, ที�ดื�มน้ำ,
บนหลังโทรทัศน์, หลังตู้เย็น, ตู้เสื�อผ้า, โต๊ะแต่งหน้าหรือเขียนตัวหนังสือ
โตๆ ติดไว้ในที�มองเห็นง่าย
®ñ¹¾¢º¤£öÀ¯ñ²½¨¾©¸ñ½Âì¡£õªÉº¤¡òµ¾Ã¹É£ö®
Áì½ªÒÀˆº¤¹ì¾¨¡È¸¾6À©õº ¸òêóê†©óê†¦÷©À²ˆº¯Éº¤¡ñ¡¾
ìõ´¡òµ¾¡ð£õ ´Óà¥í¾ÎÉ¾ê†²½¨¾®¾ Íõ º¾¦¾¦½´ñ¡©øÁìÀ®úò¤
Á¨¤Ã¹É£öÀ¥ñ®Ä©É¡òµ¾ê÷¡´œ ÁªÈ«É¾À»ñ©®ÒÄ©É ¸òêó¯Éº¤¡ñ¡¾
ìõ´¡òµ¾ ê†£öÀ¥ñ®¹ì¾¨£öÃ§ÉÄ©É°ö©ó£õ ¡¾À¡ñ®µ¾Ä¸ÉÃ
®Èºê†À®…¤À¹ñÄ©É¤È¾¨Å Áì½ À®…¤ê÷¡´œ À§„: Àêò¤Âª½¡òÀ¢í¾
®Èº¡òÕ, Àêò¤Âêì½êñ©,¹ìñ¤ªøÉÀµñ, ªøÉÀ¦œº°É¾, Âª½ÁªÈ¤ÎÉ¾
¹ìõ ¢¼ÂªÎñ¤¦õ ÂªÃ¹È¨Åªò©Ä¸É®Èºê†À®…¤À¹ñÄ©É¤È¾¨
21
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ภาคกำลังใจ

เรื่องจริงไมอิงนิยาย

ชีวิตยังมีหวัง ถากำลังใจยังมีอยู
บางคนอาจไม่เชื�อว่า การมีความรู้ความเข้าใจที�ถูกต้องเกี�ยวกับ
วัณโรคและเอดส์ จะสามารถชุบชีวิตผู้ป่วยวัณโรคที�ท้อแท้สิ�นหวัง
ทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดได้จริง เรื�องราวที�ท่านจะได้อ่านต่อไปนี�
เป็นเรื�องจริงทั�งสิ�น (ยกเว้นเพียงชื�อซึ�งสมมุติขึ�นแทนชื�อจริง เพื�อความ
เหมาะสมในการเผยแพร่ ) คนไข้เหล่านี�นอกจากเจ็บป่วยด้วยวัณโรคแล้ว
ยังติดเชื�อเอดส์ร่วมด้วย หลายคนมีโรคอื�นแทรก เป็นที�น่าสนใจว่าทั�งๆ
ที�ในสมัยก่อนยังไม่มียาต้านไวรัสเอดส์รักษาเหมือนสมัยนี� และคนไข้
หลายคนยากจนไม่มีงานทำบางคนถูกแยกให้อยู่คนเดียว แต่เหตุใดคน
ไข้เหล่านี�สามารถเอาชนะวัณโรคได้
ผู้จัดพิมพ์ขอขอบคุณคนไข้ทั�ง � ท่าน ที�อนุญาตให้นำเรื�องราว
และรูปมาเผยแพร่ เพื�อเป็นความหวังและกำลังใจให้กับผู้ตกอยู่ในความ
ทุกข์เหมือนที�พวกเขาเคยประสบมาก่อน เพื�อให้คนอื�นๆ ได้รู้ว่า
แม้ลำบากเพียงใด

“ ชีวิตยังมีหวัง ถ้ากำลังใจยังมีอยู่ ”
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²¾¡¡¿ìñ¤Ã¥

Àìˆº¤¥ò¤®ÒÁ´Èò¨¾¨

§ó¸ò©¨ñ¤´ó¹ñ¸¤ «É¾¡¿ìñ¤Ã¥¨ñ¤´óµøÈ
®¾¤£öº¾©®ÒÀ§ˆº¸È¾ ¡¾´ó£¸¾´»øÉ£¸¾´À¢í¾Ã¥ê†«õ¡ªÉº¤
¡ñ®¡È¼¸¸ñ½Âì¡ Áì½ Àº© ¥½¦¾´¾© ______
§ó¸ò©£öÀ¥ñ®À¯ñ²½¨¾©¸ñ½Âì¡ê†êÓÁêÉ¦š¹ñ¸¤ ê÷¡êðì½
´¾¥¾¡£¸¾´À¥ñ®¯È¸¨Ä©É Àìˆº¤ê†êÈ¾¥½Ä©ÉºÈ¾ªÒÄ¯š
À¯ñÀìˆº¤¥ò¤êñ¤Ïö© (¨ö¡À¸˜ ²¼¤§ˆê†¦ö´´÷©¢œÁê§ˆ¥ò¤
À²ˆº£¸¾´ÀÎ¾½¦ö´Ã¡¾À°ó¨Á°È) £öÀ¥ñ®À¹ì‰¾š º¡
¥¾¡¥½À¯ñ²½¨¾©¸ñ½Âì¡ÁìÉ¸ ¨ñ¤ªò©À§œºÀº©»È¸´ºó¡
¹ì¾¨£ö´ó²½¨¾©ºˆÀ²š´ À¯ñê†É¾¦öÃ¥¸È¾ êñ¤Åê†
Ã¦½ÄÏ¡Èº¨ñ¤®Ò´óµ¾ªÉ¾Ä¸ìñ©Àº© ¯…¯ö¸£õ¦½ÄÏš Áì½
£öÀ¥ñ®¹ì¾¨£ö ¨¾¡¥ö®Ò´ó¸¼¡À»ñ©¤¾ê¿ ®¾¤£ö«õ¡Á¨¡Ã¹ÉµøÈ£ö©¼¸
ÁªÈ À¹©Ã© £öÀ¹‰ì¾š ¥…¤¦¾´¾©Àºö¾§½½¸ñ½Âì¡Ä©É
°øÉ¥ñ©²ò´¢ð¢º®Ã¥£öÀ¥ñ®êñ¤ 6 êÈ¾ ê†º¾÷¨¾©Ã¹É¿Àìˆº¤ì¾¸
Áì½ »ø®²¾® ´¾À°ó¨Á°È À²ˆºÀ¯ñ£¸¾´¹ñ¸¤Áì½¡¿ìñ¤Ã¥Ã¹É¡ñ®
°øÉªö¡µøÈÃ£¸¾´ê÷¡£õ²¸¡À¢ö¾ À£ó¨ ¯½¦ö®´¾¡Èº À²ˆºÃ¹É£öºˆÅ
Ä©É»øÉ¸È¾Á´Èì¿®¾¡²¼¤Ã©

“ §ó¸ò©¨ñ¤´ó¹ñ¸¤ «É¾¡¿ìñ¤Ã¥¨ñ¤´óµøÈ ”
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นิตยา… ลำบากแค่ไหน ใจไม่เคยยอมแพ้
แน่วแน่กินยา เพื�ออยู่ดูแลลูก
ò©ª½¨¾…
นางนิตยา (ชื�อสมมุติ) อายุ �� ปี
¾¤ ò©ª½¨¾ (§ˆ¦ö´´÷©)
º¾¨÷ 28 ¯ó

ì¿®¾¡Àê‰¾Ã© Ã¥®ÒÀ£ó¨¨º´Á²É
Ã¦ÈÃ¥¡òµ¾ À²ˆº©øÁììø¡

ก่อนการรักษา
¡Èº¯…¯ö¸

หลังการรักษา
¹ìñ¤¡¾¯…¯ö¸

นิตยาติดเชื�อเอดส์จากสามีซึ�งเสียชีวิตไปแล้ว � ปี ทิ�งให้เธอและลูกอีก � คนต่อสู้ชีวิตกัน
ตามลำพัง เธอกลับมาอยู่บ้านพ่อแม่พร้อมกับลูกสาว ส่วนลูกชายให้ญาติฝ่ายสามีช่วยดูแล
เธอเริ�มป่วยด้วยอาการไข้ อ่อนเพลีย หอบเหนื�อย และไอมากจนทรมานถึงกับนอนไม่ได้เลย
เมื�อไปโรงพยาบาลตรวจพบว่าเป็นวัณโรคปอด เธอก็ตั�งใจว่าจะรักษาตัวเองให้หาย หลังจาก กิน
ยารักษาวัณโรคไปได้ประมาณ �-� อาทิตย์ อาการไอลดลง ไม่ทรมานเหมือนเดิม และไม่มี อาการ
หอบเหนื�อย เธอเล่าว่า ตั�งใจกินยามาก คอยระวังไม่ให้ลืม เพราะช่วงรักษาตัวอยู่ที�โรงพยาบาล
เธอเห็นผู้ป่วยวัณโรคคนหนึ�งต้องถูกฉีดยาทุกวัน ซึ�งหมอบอกว่า ถ้ากินยาไม่ ต่อเนื�องสม่ำเสมอจะ
ทำให้เชื�อดื�อยา ต้องเริ�มรักษากันใหม่ และต้องใช้ยาฉีดด้วย
นิตยาเป็นตัวอย่างของผู้ติดเชื�อเอดส์ที�ป่วยเป็นวัณโรคที�ทรหดอดทนในการต่อสู้กับวัณโรค
อย่างเข้มแข็งมาก ใส่ใจในการกินยาโดยไม่เคยย่อท้อต่อความลำบากใด ๆ แม้ว่าเธอจะเป็นเชื�อรา
ในปากทำให้แม้แต่กินน้ำก็ลำบากและทรมานมาก บางครั�งถึงกับกลืนยาไม่ได้เลย แม้จะบดยาให้
เป็นผงแล้วก็ตาม แต่เธอก็อดทนกินยาช่วงเดือนที� � –� ของการกินยา เธอมีอาการปวดหัว
อาเจียนบ่อย กินยาเข้าไปก็อาเจียนออกหมด ต้องกินใหม่ แต่เธอก็ไม่เคยหยุด และคอยบันทึกการ
กินยาในสมุดเพื�อไม่ให้สับสน แม้จะอาเจียนออกหรือเจ็บปากจนกินไม่เป็นเวลาหรือกินไม่ได้
ก็จะจดไว้ตลอดเพื�อกินใหม่ให้ครบ
ครั�งหนึ�งนิตยาป่วยหนักมากจากโรคฉวยโอกาส คือ เชื�อราขึ�นสมองจนปวดหัวมาก ชัก
ตาค้าง ไม่รู้สึกตัว ตอนนั�นคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้ว แต่ในที�สุดเธอก็หายได้ และตั�งหน้าตั�งตา ต่อสู้
ชีวิตและรักษาโรคต่าง ๆ ต่อไปอย่างอดทน จนกระทั�งหายจากวัณโรค อาการเจ็บป่วยต่างๆ ดีขึ�น
ช่วยเหลือตนเองได้ เธอบอกว่า "วัณโรครักษาได้ ก็อยากเป็นตัวอย่างของผู้ป่วยที� หายจาก
การรักษา จะได้เป็นกำลังใจให้คนอื�น ๆ แล้วก็ไม่อยากให้พ่อแม่มาดูแลเราและเราต้อง
อยู่ดูแลลูกด้วย"
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ภาพหลังการรักษา

²¾¨¹ìñ¤¡¾¯òú¯ö¸
เธอเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ�งซึ�งโชคร้าย ที�ติดเชื�อเอดส์และวัณโรคจากสามี เมื�อสามีเสียชีวิต
สุดากลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ของเธอ แล้ววันหนึ�ง เธอเกิดป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล นอนป่วยอยู่
� วัน � คืน หมอก็บอกว่า เธอถูกเชื�อวัณโรคฉวยโอกาสโจมตีร่างกายของเธอที�อ่อนแอจากการติดเชื�อ
เอดส์ แต่หมอก็บอกเธอว่า วัณโรคปอดรักษาให้หายได้จึงควรรักษา เพราะจะช่วยให้เธอหายจาก
อาการทรมานต่าง ๆ ที�เกิดจากวัณโรคได้ เช่น การไออย่างรุนแรง หอบ หายใจขัด และจะช่วยป้องกัน
ไม่ให้คนที�อยู่ใกล้เธอติดเชื�อวัณโรคจากเธอด้วย
สุดาเล่าว่า เธอตัดสินใจรักษา แล้วก็ไม่เคยคิดที�จะเปลี�ยนใจด้วย ทั�งๆ ที�ตอนช่วงเริ�มกินยา
ใหม่ๆ นั�น ต้องใช้เวลานานเป็นชั�วโมงกว่าจะกลืนยาให้ครบจำนวนในแต่ละวัน "ตอนนั�นเป็นเชื�อราใน
ช่องปากและคอ รู้สึกอ่อนเพลีย กินอาหารไม่ได้ ไอจนเหมือนใจจะขาดให้ได้ แต่ก็ต้องฝืนกลืนยาให้
ครบในแต่ละวัน โดยมีแม่ให้กำลังใจทุกคืน" แม้จะรู้ว่าต้องกินยานั�นติดต่อไปถึง � เดือนกว่าจะหาย
แต่สุดาก็อดทนตั�งใจกินยาจนครบไม่เคยขาด ไม่เคยลืม จนกระทั�งอาการดีขึ�นเรื�อย ๆ และเธอก็หาย
จากวัณโรค มีสุขภาพแข็งแรง มีแรงทำงานได้อย่างเดิม น้ำหนักเพิ�มจาก �� กิโลกรัมเป็น �� กิโลกรัม
เพราะในช่วงที�อาการเริ�มดีขึ�น เธอกินได้นอนหลับ ไม่ต้องทรมานจากอาการต่างๆ ของวัณโรค
เธอบอกว่า ความตั�งใจที�จะกินยาให้ครบ มาจาก "เพราะรักพ่อแม่ หมอบอกว่าถ้ากิน
ยารักษาก็จะไม่แพร่เชื�อวัณโรคให้พ่อแม่ เลยตั�งใจกินยาเพราะเป็นห่วง ไม่อยากให้พ่อแม่
และคนอื�น ๆ มาติดวัณโรคจากเรา แค่เราเป็นคนเดียวก็แย่พอแล้ว"
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เสนาะ…เพราะคิดสู้ จึงยืนได้อีก

ก่อนการรักษา
¡Èº¡¾¯…¯ö¸

¦½À½...À²¾½£ò©¦øÉ ¥…¤µõÄ©Éºó¡

หลังการรักษา

¹ìñ¤¥¾¡¾¯…¯ö¸

นายเสนาะ (ชื�อสมมุติ) อายุ �� ปี
êÉ¾¸ ¦½À½ (§ˆ¦ö´´÷©) º¾¨÷ 42 ¯ó

เสนาะเป็นพ่อม่าย เขาเป็นอีกคนหนึ�งซึ�งติดเชื�อเอดส์แล้วป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการ
หอบ ไอ เหนื�อย รักษาไม่ทันหายก็กลับบ้านก่อน ต่อมาโรงพยาบาลตรวจพบว่า เขาป่วยเป็นวัณโรค
ปอด พยาบาลจึงตามเอายารักษาวัณโรคไปให้เขาที�บ้าน แนะนำให้เขากินยา แต่กินยาได้พักหนึ�ง
ก็เกิดอาการแพ้ เขาจึงคิดจะหยุดกินยา เพราะรู้สึกว่าทนกินยาต่อไปไม่ไหว ร่างกายอ่อนเพลียมาก
อาเจียนตลอด จนกินอะไรไม่ได้เลย
เขาเล่าว่า "ตอนนั�นนะ รู้สึกท้อแท้ สิ�นหวัง ลุกไม่ไหว ไม่อยากลุก นึกแต่อยากตาย เพราะคิด
ว่าตัวเราเป็นทั�งวัณโรคและโรคเอดส์" แต่โชคดีที�พยาบาลเยี�ยมบ้านแนะนำพ่อกับพี�สาวโดยอธิบาย
ให้เข้าใจว่าวัณโรครักษาให้หายได้ และผู้ติดเชื�อเอดส์ไม่ใช่คนสิ�นหวัง ถ้าเขาอดทนกินยาต่อไป ที�สำ
คัญคือ การกินยารักษาวัณโรคเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยแพร่วัณโรคไปติดต่อให้คนอื�น คนที�คอยดู
แลเขาจะได้ไม่ต้องเสี�ยงอันตรายกับการติดเชื�อวัณโรคจากเขาด้วย เมื�อเสนาะได้รับฟังแล้ว ก็ตัดสินใจ
ที�จะกินยาสู้กับโรคต่อไป โดยครอบครัวคอยให้ความช่วยเหลือดูแลในการกินยาให้ครบถ้วน ต่อเนื�อง
แล้วเสนาะก็พบว่าตนเองตัดสินใจไม่ผิดเลย เพราะเมื�ออดทนกินยาจนครบ � เดือน ใน
ที�สุดเสนาะก็หายจากวัณโรค กลับมามีสุขภาพที�แข็งแรง ใครจะเชื�อว่า เขาสามารถลุกขึ�น ออกไปถีบ
รถสามล้อหารายได้มาเลี�ยงครอบครัวได้ และยังได้ช่วยแนะนำผู้ป่วยวัณโรครายอื�นๆ ให้มารักษาที�โรง
พยาบาลเพื�อให้หายป่วยเหมือนอย่างเขาด้วย
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¡ñ®Àºœº¨ Â©¨Ä©Éº½êò®¾¨Ã¹ÉÀ¢í¾Ã¥¸È¾²½¨¾©¸ñ½Âì¡¯…¯ö¸
Ã¹É ¹¾¨¢¾©Ä©É Áì½°øÉªò©À§œºÀº©®ÒÁ´È£ö¦š¹ñ¸¤ «É¾À¢ö¾´ó
£¸¾´ºö©êö¡òµ¾ªÒÄ¯ ê†¦¿£ñ£õ ¡¾¡òµ¾»ñ¡¦¾¸ñ½Âì¡À¯ñ¡¾¯Éº¤
¡ñ®ÒÃ¹É£öÀ¥ñ®Á²ÈÀ§œº²½¨¾©¸ñ ½Âì¡Ä¯ªò©ªÒÃ¹É£öºˆ £öê†À±í¾À®…¤
Á¨¤Ã¡É¦ò© ¥½®ÒÄ©É¦È¼¤ºñª½ì¾¨¡ñ®¡¾ªò© À§œº²½¨¾©¸ñ½Âì¡
¥¾¡ì¾¸ºó¡ À´ˆº¦½À¾½Ä©É»ñ®³ñ¤ÁìÉ¸ ¡ðªñ©¦òÃ¥ê†¥½¡òµ¾
¦øÉ¡ñ®Âì¡ªÒÄ¯ Â©¨´ó£º®£ö¸£º¨Ã¹É£¸¾´§È¸¨À¹ìõºÀ®…¤Á¨¤
Ã¡¾¡òµ¾Ã¹É£ö® «É¸ªÒÀˆº¤
ÁìÉ¸¦½À¾½¡ð²ö®¸È¾ªöÀº¤ªñ©¦òÃ¥®Ò°ò©Àìó¨ À²¾½À´ˆº
ºö©êö¡òµ¾¥ö£ö® 6 À©õº Ãê†¦÷©¦½À¾½¡ð¹¾¨¥¾¡¸ñ½Âì¡
¡ñ®´¾´ó¦÷¢½²¾®ê†Á¢¤Á»¤ Ã°¥½À§ˆº ¸È¾ ì¾¸¦¾´¾©ì÷¡¢œ
ºº¡Ä¯«ó®ìö©¦¾´ìÓ¹¾ì¾¨Ä©É´¾ìÉ¼¤£º®£ö¸Ä©É Áì½¨ñ¤Ä©É
§È¸¨Á½¿ £öÀ¥ñ®ê†ªò©À§œº²½¨¾©¸ñ½Âì¡£öºˆÅ Ã¹É´¾¯…¯ö¸µøÈ
Â»¤Ïð À²ˆºÃ¹É ¹¾¨À¥ñ®À¯ñ£õ¡ñ®ì¾¸
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ด.ญ.พันทิพา…กำพร้าน้อยไม่ท้อถอย
ถึงโดดเดี�ยว แต่ไม่เคยท้อถอย

¾¤ûº¨ ²ñêò²¾ ... ¡¿²û¾ûº¨®Òêðû«º¨
À«ò¤¥½Â©©©ú¼¸¡ð®ÒÀ£ó¨êðû

ด.ญ.พันทิพา (ชื�อสมมุติ) อายุ �� ปี
¾¤ûº¨ ²ñêò²¾
(§õú¦ö´´÷©)º¾¨÷ 11 ¯ó

ภาพปัจจุบัน
พันทิพา เป็นเด็กหญิงผู้อาภัพ พ่อแม่ตายจากเธอไปหมดแล้วด้วยโรคเอดส์ เธอเองเป็น
ผู้ติดเชื�อเอดส์ ต้องอาศัยอยู่กับญาติของพ่อซึ�งให้เธออยู่ร่วมครอบครัวโดยไม่รังเกียจ ต่อมาพันทิพา
เริ�มมีอาการเป็นไข้บ่อยๆ อ่อนเพลีย เบื�ออาหาร มีผื�นขึ�นเป็นๆ หายๆ เป็นอยู่นานร่วมเดือน จึงไป
ตรวจที�โรงพยาบาลประจำจังหวัด หมอบอกว่าพันทิพาป่วยเป็นวัณโรค ทำให้ญาติที�อยู่ด้วยกลัวติด
วัณโรคจากเธอ จึงสร้างกระต๊อบเล็กๆแยกให้เด็กหญิงไปอยู่คนเดียว และจัดหาอาหารแยกให้ต่างหาก
ถึงจะรู้สึกน้อยใจที�ต้องเผชิญความเจ็บป่วยโดยลำพัง แต่เด็กหญิงวัย �� ปี คนนี� กลับไม่
ยอมแพ้โชคชะตา ตั�งใจมั�นว่าจะต้องรักษาตัวเองให้หายจากวัณโรคให้ได้ เพราะไม่อยากแพร่เชื�อโรค
ให้คนอื�น และเชื�อว่าชีวิตยังมีความหวัง "หนูกินยารักษาวัณโรคเองทุกวัน ไม่เคยลืมกินยาค่ะ
เพราะหมอบอกว่าถ้ากินยาไม่ต่อเนื�องจะทำให้เชื�อดื�อยา รักษาไม่หาย หนูอยากหายก็เลย
คอยเตือนตัวเองให้กินยา บางทีญาติเขาก็เตือนด้วย หมอบอกว่าถ้า เชื�อเอดส์ดูแลตัวเองให้
ดี รักษาโรคฉวยโอกาสต่างๆ ให้หาย ก็จะมีชีวิตอยู่ได้นาน หนูเชื�อเพราะเห็นพี�ในหมู่
บ้านเขาแข็งแรง หมอบอกว่าวัณโรคก็หายได้ถ้ากินยาให้ครบหกเดือน "
เมื�อเด็กหญิงกินยารักษาวัณโรคไปได้ถึงเดือนที� � เธอเริ�มรับยาต้านไวรัสเอดส์ด้วย ตอนแรก
มีอาการแพ้ยาต้าน เกิดปวดท้อง อาเจียน แต่เมื�อร่างกายปรับตัวได้ อาการก็หายไป เธอจึงกินยารักษา
วัณโรคไปพร้อมกับกินยาต้านไวรัส ทุกวันนี�พันทิพาเป็นเด็กหญิงที�แม้จะตัวเล็กผอม แต่มีสุขภาพแข็ง
แรง หน้าตาแจ่มใส พูดคุยร่าเริงตามวัยของเธอ ญาติที�ดูแลเธอในปัจจุบันก็มี ความเข้าใจที�ถูกต้อง
เกี�ยวกับวัณโรค ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะติดวัณโรคจากผู้ป่วยที�กินยารักษาวัณโรคอย่างเคร่งครัด เพราะ
หลังจากกินยาไปได้ �-� อาทิตย์ ยาจะไปสะกัดกั�นไม่ให้ผู้ป่วยแพร่เชื�อวัณโรคไปให้คนอื�น ดังนั�นผู้
ป่วยจึงสามารถกินข้าวและอยู่ร่วมกับคนอื�น
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²ñêò²¾ À¯ñÀ©ñ¡ûº¨ ¨ò¤ °øûº¾²ñ® ²ÒÁ´úª¾¨¥¾¡ì¾¸Ä¯Ïö©Áìû¸
©û¸¨Âì¡ Àº© ì¾¸Àº¤¡ðÀ¯ñ°øûªò©À§œºÀº© ªûº¤º¾Ã¦µøú¡ñ® ²óúûº¤¢º¤²Ò
À§òú¤Ã¹ûì¾¸µøú»ú¸´£º® £ö¸Â©¨®ÒÄ©ûìñ¤¡¼© ªÒ´¾²ñêò²¾Àìš´´óº¾¡¾À¯ñÄ¢û
Àìœº¨Å ºúºÀ²¨ À®õúºº¾¹¾ ´óª÷ú´À¯ñ°õú¢œ À¯ñÅ¹¾¨Å À¯ñµøú©ö»º©Îôú¤À©õº
¥òú¤Ä¯¡¸©µøúÂ»¤ÏðÁ¢¸¤ êú¾ Ïð®º¡²ñêò²¾¸ú¾ À¥ñ®À¯ñ¨ûºªò©À§œº²½¨¾©
¸ñ½Âì¡ À»ñ©Ã¹û¨¾©²óúûº¤êóúµøú¿ ¡ñ µû¾ªò©À§œº²½¨¾©¸ñ½Âì¡¥¾¡ì¾¸
¥òú¤¦û¾¤ªø®ûº¨Å Á¨¡Ã¹û¾¤ûº¨Ä¯µøú °øû©ú¼¸ Áì½ ¥ñ©¹¾º¾¹¾Á¨¡Ã¹ûªú¾¤
¹¾¡ À«ò¤¥½»øû¦ô¡ûº¨Ã¥êóúªûº¤¯½À§ó¡ñ®£¸¾´À¥ñ®Â©¨ì¿²ñ¤ ÁªúÀ©ñ¡ûº¨Ä¸
11 ¯ó £öš ¡ñ®®Ò¨º´Á²ûÂ§¡§½ª¾ ª˜¤Ã¥µú¾¤À©ñ©©ú¼¸¸ú¾¥½ªûº¤»ñ¡¦¾ªö¸
Àº¤Ã¹û¹¾¨¥¾¡ ¡¾À¯ñ²½¨¾©¸ñ½Âì¡Ã¹ûÄ©û À²¾½®Òµ¾¡Á²úÀ§œºÃ¹û£öºõú
Áì½ À§õúº¸ú¾ §ó¸ò©¨ñ¤ ´ó£¸¾´¹ñ¸¤ “ ¢ûº¨¡òµ¾¯òú¯ö¸²½¨¾©¸ñ½Âì¡©û¸¨
ªö¸Àº¤ê÷¡´œ ®ÒÀ£ó¨ìõ´¡òµ¾ À²¾½êú¾Ïð®º¡¸ú¾ «û¾¡òµ¾®ÒªÒÀõúº¤¥½À»ñ©Ã¹û
À§œº²½¨¾©©œµ¾ ¯òú¯ö¸®Ò¹¾¨ ¢ûº¨ µ¾¡¹¾¨¡ðÀìó¨£º¨ÀªõºªöÀº¤Ã¹É¡òµ¾
®¾¤Àêˆº ²†Éº¤À¢ö¾¡ðÀªõº¢Éº¨ êÈ¾Ïð ®º¡¸È¾ «É¾°øÉªò©À§œºÀº©©øÁìªö¸Àº¤
Ä©É©ó ¯…¯ö¸²½¨¾©¦¸¨Âº¡¾©ªÈ¾¤Å Ã¹É¹¾¨ ¡ð¥½´ó§ó¸ò©µøÈÄ©É©ö
¢Éº¨¡ðÀ§ˆº À²¾½¢Éº¨À¹ñ Àºœº¨µøÈÃ®É¾©È¼¸¡ñì¾¸Á¢¤Á»¤ Ïð
®º¡¸È¾²½¨¾©¸ñ½Âì¡ ¡ð¹¾¨Ä©É«É¾¡òµ¾Ã¹É£ö®¹ö¡À©õº”
À´ˆº¾¤Éº¨ ¡òµ¾¯…¯ö¸²½¨¾©¸ñ½Âì¡»º©À©õºê† 3 ì¾¸Àìš´¡ò
µ¾ªÉ¾ Ä¸ìñ©Àº©¿ ªºê¿ºò©´óº¾¡¾Á²Éµ¾ªÉ¾ ´óº¾¡¾À¥ñ®êÉº¤ »¾¡
ÁªÈÀ´ˆº»È¾¤ ¡¾¨¯ñ®ªö¸Ä©É º¾¡¾¡ð¹¾¨Ä¯ ì¾¸¥…¤¡òµ¾¯…¯ö¸¸ñ½Âì¡²Éº´
¡ñ®¡òµ¾ªÉ¾ Ä¸ìñ© ê÷¡´œš²ñêò²¾ À¯ñÀ©ñ¡Éº¨°øÉ¨ò¤ ê†´ó»È¾¤¡¾¨Éº¨¥Éº¨
ÁªÈ´ó¦÷¢½²¾®Á¢¤ ÎÉ¾ª¾Á¥È´Ã¦ À¸í¾¥¾ì¾Àìò¤ª¾´Ä¸¢º¤ì¾¸ ²†Éº¤ê†
À®…¤Á¨¤ì¾¸Ã¯½¥÷®ñ¡ð´ó £¸¾´À¢í¾Ã¥ê†«õ¡ªÉº¤¡È¼¸¡ñ®²½¨¾©¸ñ½Âì¡
®ÒªÉº¤µÉ¾ªò©²½¨¾©¸ñ½Âì¡ ¥¾¡£öÀ¥ñ®ê†¡òµ¾¯…¯ö¸²½¨¾©¸ñ½Âì¡µÈ¾¤
À£¤¢ñ© À²¾½¹ìñ¤¥¾¡¡òµ¾Ä¯Ä©É 2Œ3 º¾êò© µ¾¥½Ä¯¦½¡ñ©¡˜®ÒÃ¹É£öÀ¥ñ®
Á²ÈÀ§œº ¸ñ½Âì¡Ä¯Ã¹É£öºˆ ©„¤˜ £öÀ¥ñ®¥…¤¦¾´¾©¡òÀ¢í¾ Áì½ µøÈ»È¸´¡ñ®£öºˆÄ©É
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§øÄ§ ... £ò©¸È¾£õªò©£÷¡ 6 À©õº

ชูชัย…คิดเสียว่าเหมือนติดคุก � เดือน

ก่อนการรักษา
¡Èº¯…¯ö¸

หลังการรักษา
¹ìñ¤¡¾¯…¯ö¸

นายชูชัย (ชื�อสมมุติ) อายุ �� ปี

êÉ¾¸ §øÄ§ (§ˆ¦ö´´÷©) º¾¨÷ 34 ¯ó

ตอนแรกที�ญาติพาชูชัยเข้าโรงพยาบาลนั�น ทุกคนคิดว่าเขาคง"ไม่รอด" แน่แล้ว เพราะเขา
ป่วยหนักมาก มีอาการหอบ ไออย่างหนักและอ่อนเพลียหมดเรี�ยวแรง หมอบอกว่าเขาป่วยเป็น
วัณโรคปอด แต่ยิ�งไปกว่านั�นคือจากการตรวจเลือดพบว่าชูชัยติดเชื�อเอดส์อยู่ก่อนด้วย ! ถึงอย่างนั�น
ก็ตาม เขาก็ยังตัดสินใจว่าจะรักษาวัณโรค โดยไม่คิดว่าติดเชื�อเอดส์แล้วจะรักษาวัณโรคไปทำไม
เพราะเชื�อว่าผู้ติดเชื�อเอดส์ยังมีความหวังอยู่ทั�ง ๆ ที�ตอนนั�นยังไม่มีการจ่ายยาต้านไวรัสเหมือนปัจจุ
บันด้วย แต่เขาก็ไม่ท้อถอยที�จะสู้ต่อไป
ชูชัยกลับบ้านพร้อมยารักษาวัณโรคซึ�งหมอกำชับว่าอย่าลืมกินยาให้ต่อเนื�อง ถึงจะต้องใช้
เวลานาน แต่อาการจะดีขึ�นเรื�อย ๆ และจะหายจากอาการทรมานของวัณโรคได้ แต่ชูชัยก็พบว่าการ
กินยาไม่ใช่เรื�องง่ายเลย เพราะหลังจากกินยารักษาวัณโรคได้ช่วงหนึ�ง เขาก็มีอาการแพ้ยา ตัวเหลือง
อาเจียนตลอดจนกินข้าวกินปลาไม่ได้ ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรง หมอจึงให้หยุดยาชั�วคราว
ประมาณ �� วัน ช่วงนั�นอาการต่าง ๆ ดีขึ�น มีแรง ไม่อาเจียน แต่ก็ต้องเริ�มกินยาอีกเพราะหยุดนาน
ไม่ได้ เชื�อจะดื�อยา เขากินยาแล้วก็รู้สึกไม่มีแรง และมีอาการคันตามตัว เป็นอย่างนี�ตลอด แต่เขาก็
อดทน คันก็เกาไปเรื�อย
ชูชัยเล่าว่า "เคยนึกท้อเหมือนกัน เพราะตอนนั�นทรมานจนคิดว่าตัวเองไม่รอดแน่แล้ว
ยิ�งตอนที�คิดว่าต้องกินยาไปอีกตั�ง � เดือน ลืมกินไม่ได้ ขาดก็ไม่ได้ แต่ญาติและเพื�อนๆ เขาให้กำลังใจ
บอกว่า คิดเสียว่าเหมือนติดคุกสัก � เดือนก็แล้วกัน" เขาจึงแข็งใจสู้ต่อไม่ยอมหยุดยา แล้วร่างกาย
ก็ค่อย ๆ ฟื�นตัวขึ�น น้ำหนักตัวเพิ�มมากขึ�น จากตอนเริ�มรักษา มีน้ำหนักแค่ �� กิโลกรัม เมื�ออาการดี
ขึ�น จนหายจากวัณโรคเขามีน้ำหนักเพิ�มขึ�นเป็น �� กิโลกรัมและเคยขึ�นสูงสุดถึง �� กิโลกรัมด้วย
ทำให้สุขภาพโดยทั�วไปแข็งแรงขึ�นด้วย
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ªºê¿ºò©ê†²†Éº¤Ä©É²¾ êÉ¾¸ §øÄ§ ´¾Â»¤Ïð˜ ê÷¡£ö£ò©¸È¾
ì¾¸£õ “ì¾¸ £õ¥½®Ò¹ìº©” ÁêÉÅ À²¾½ì¾¸´óº¾¡¾Îñ¡¹ì¾¨
´óº¾¡¾ ¹º® Äº¹ì¾¨ Áì½ ºÈºÀ²¨Ïö©Á»¤ êÈ¾Ïð ®º¡¸È¾
ì¾¸ªò©À§œº²½¨¾© ¸ñ½Âì¡¯º© Áì½ ¨…¤Ä¯ ¡È¸¾˜£õ
¥¾¡¡¾¡¸©Àìõº© ²ö®¸È¾ êÉ¾¸ §øÄ§ ªò©À§œºÀº©µøÈ¡ÈºÁìÉ¸!
À«ò¤µÈ¾¤Ã© ¡ðª¾´ ì¾¸¡ð¨ñ¤ªñ©¦òÃ¥ ê†¥½¯…¯ö¸ ²½¨¾©¸ñ½Âì¡
Â©¨®ÒÄ©É£ò©¸È¾ªò©À§œºÀº© ÁìÉ¸¥½¯…¯ö¸²½¨¾©¸ñ½Âì¡Ä¯
À»ñ©¹¨ñ¤ À²¾½À§ˆº¸È¾°øÉªò©À§œºÀº© ¨ñ¤´ó£¸¾´ ¹ñ¸¤µúø êñ¤Å
ê†Ãªº˜¨ñ¤®Ò´ó¡¾¥È¾¨µ¾ªÉ¾Ä¸ìñ©£õ¯½¥÷®ñš ÁªÈì¾¸¡ð®ÒêÓ«º¨
ê†¥½ªÒ¦øÉªÒÄ¯
êÉ¾¸ §øÄ§ ¡ñ®À»õº²Éº´µ¾¯…¯ö¸²½¨¾©¸ñ½Âì¡
À§…¤êÈ¾Ïð Ä©É¡¿¦ñ®¸È¾ µÈ¾ìõ´¡òµ¾Ã¹ÉªÒÀˆº¤À«ò¤¥½Ã§ÉÀ¸ì¾©ö
ÁªÈº¾¡¾¥½©ó¢œÀìœº¨Å Áì½ ¥½¹¾¨ ¥¾¡ º¾¡¾êðì½´¾¥¾¡
²½¨¾©¢º¤¸ñ½Âì¡Ä©É ÁªÈêÉ¾¸ §øÄ§ ¡ð²ö®¸È¾ ¡¾¡ò µ¾®ÒÁ´È
Àìˆº¤¤È¾¨Àìó¨ À²¾½¹ìñ¤¥¾¡¡òµ¾¯…¯ö¸¸ñ½Âì¡Ä©É§È¸¤Î‡¤
ì¾¸¡ð´óº¾ ¡¾Á²Éµ¾ ªöªö¸À¹ìõº¤ »¾¡ ª½¹ìº© ¥ñ¡òÀ¢í¾ìÉ¾Å
®ÒÄ©É »È¾¤¡¾¨»øÉ¦ô¡ºÈºÀ²¨ ®Ò´óÁ»¤ êÈ¾Ïð¥…¤Ã¹É¨÷©µ¾§‰¸£¾¸
¯½´¾ 10 ´œ Äì¨½˜º¾¡¾ªÈ¾¤Å ©ó¢œ ´ó Á»¤¢œ ®Ò»¾¡
ÁªÈ¡ðªÉº¤Àìš´¡òµ¾ºó¡ À²¾½¨÷©©ö®ÒÄ©É À§œº¥½©œµ¾ ì¾¸¡òµ¾
ÁìÉ¸ ¡ð»øÉ¦ô¡®Ò´óÁ»¤ Áì½ ´óº¾¡¾£ñª¾´ªöªö¸
À¯ñÁ®®šª½¹ìº© ÁªÈì¾¸¡ðºö©êö £ñ¡ðÀ¡ö¾Ä¯Àìœº¨Å
êÉ¾¸ §øÄ§ Àì‰¾¸È¾ “ À£ó¨£ò©êÓ£õ¡ñ À²¾½ªº˜ êðì½´¾¥ö£ò©
¸È¾ ªöÀº¤ £õ¥½®Ò¹ìº©ÁÈº ¨…¤ªºê†£ò©¸È¾ªÉº¤¡òµ¾Ä¯ºó¡ 6
À©õº ìõ´¡ò¡ð®ÒÄ©É ¢¾©¡ð®ÒÄ©É ÁªÈ²†Éº¤ Áì½ ÏøÈ£øÈ À¢ö¾¡ðÃ¹
É¡¿ìñ¤Ã¥ ¸È¾ Ã¹Éô¡¸È¾£õ¡ñ®ªò©£÷¡¯½´¾ 6 À©õº¡ðÁìÉ¸¡ñ ”
ì¾¸¥…¤Á¢¤Ã¥¦øÉªÒ®Ò¨º´¨÷©µ¾ ÁìÉ¸»È¾¤¡¾¨¢º¤ì¾¸¡ð£Èº¨Å
²œ ªö¸¢œ ÕÎñ¡ªö¸À²š´¢œ¹ì¾¨ ¥¾¡ªºÀìš´¯…¯ö¸ ´óÕÎñ¡ÁªÈ
40 ¡òÂì¡ë¾´ À´ˆºº¾¡¾©ó¢œ¥ö¹¾¨¥¾¡²½¨¾©¸ñ½Âì¡ì¾¸
´óÕÎñ¡À²š´¢œÀ¯ñ 45 ¡òÂì¡ë¾´ Áì½À£ó¨¢œ¦ø¤¦÷©À«ò¤ 47
¡òÂì¡ë¾´ À»ñ©Ã¹É¦÷¢½²¾®Â©¨ê‰¸Ä¯Á¢¤ Á»¤¢œºó¡
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อัมพร…ไม่คิดมาก คิดแต่จะหายอย่างเดียว

ก่อนการรักษา
¡úº¡¾¯òú¯ö¸

หลังการรักษา
¹ìñ¤¡¾¯òú¯ö¸

นางอัมพร (ชื�อสมมุติ) อายุ �� ปี

¾¤º¿²º (§õú¦ö´´÷©) º¾¨÷ 29 ¯ó

อัมพรเป็นคนเหนือ ต่อมาตามไปอยู่กับสามีที�เป็นลูกเรือประมงที�ชุมพร และติดเชื�อ เอดส์
จากสามี แล้ววันหนึ�งเธอก็ส่งข่าวบอกแม่ว่า เธอป่วยหนัก อยากกลับบ้านแต่ไม่มีเงินค่ารถ แม่ของ
เธอส่งเงินไปให้ เมื�อกลับมาถึงบ้าน แม่พาเธอเข้ารักษาตัวที�โรงพยาบาลในอำเภอ ด้วยอาการไข้ ไอ
หอบเหนื�อย อ่อนเพลีย และน้ำหนักที�ลดหายไปถึง � กิโลกรัม หมอเอกซเรย์ปอดส่งเสมหะเธอไป
ตรวจ แล้วก็พบว่าเธอป่วยเป็นวัณโรคปอด
อัมพรโชคดีที�เป็นคนไม่คิดอะไรมากจนทำให้ตนเองเสียกำลังใจ เธอบอกว่า ตั�งแต่ติดเชื�อ
เอดส์แล้ว เธอไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไง เพราะคิดว่าไม่ได้มีแต่เธอคนเดียวที�ติดเอดส์ และติดเอดส์
หรือไม่ติดเอดส์ก็ต้องตายเหมือนกัน เมื�อรู้ว่าใครรังเกียจก็ไม่ไปข้องเกี�ยวด้วย แต่คนที�ม ความรู้เกี�ยว
กับเอดส์ที�ไม่กลัวและพูดจากันอยู่เหมือนเดิมก็มี การไม่คิดมาก ทำให้เธอไม่เครียด ซึ�งเป็นผลดีกับ
สุขภาพ เธอรักษาวัณโรคไปตามที�หมอแนะนำ ด้วยการกินยาอย่างต่อเนื�อง ตลอดไม่เคยลืม
และไม่เคยคิดจะเลิก
เธอเล่าว่า "กินยาตลอด เขาให้กินก็กิน ไม่ได้คิดอะไรมาก ปลงแล้ว ทุกคนเกิดมาต้อง
ตายเหมือนกันหมด ใครจะเร็วจะช้า เรื�องกินยาไม่เคยท้อหรือกลัว" หลังกินยารักษาวัณโรคแล้ว
อาการที�สร้างความทรมาน คือ หอบเหนื�อยและไอลดลง จนกระทั�งหายป่วยและไปไหนมาไหนได้
สามารถปักผ้าชาวเขาหารายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ของตนเอง
อัมพรเป็นอีกตัวอย่างของผู้ติดเชื�อเอดส์ที�รักษาวัณโรคอย่างตั�งใจ ไม่สิ�นหวัง และพบว่า
ยังมีความหวังอยู่เสมอ
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º¿²º... ®ÒÄ©û£ò©¹ì¾¨ £ò©Áªú¥½¹¾¨µú¾¤©¼¸

º¿²ºÀ¯ñ£öÀÎõº ªÒ´¾¡ð¿Ä¯µøú¡ñ®°ö¸êóúÀ¯ñìø¡À»õº¯½´ö¤êóú§÷´ ²ºÁì½
ªò©À§œºÀº©¥¾¡°ö¸ Áìû¸´œÎôú¤ì¾¸¡ð¦öú¤¢ú¾¸´¾®º¡Á´ú¸ú¾ ì¾¸À¥ñ®Îñ¡
µ¾¡ ¡ñ®®û¾Áªú®Ò´óÀ¤ò£ú¾ìö© Á´ú¢º¤ì¾¸¦öú¤À¤òÄ¯Ã¹û À´õúº¡ñ®´¾À«ò¤®û¾
Á´úì¾¸ ²¾Ä¯ ¯òú¯ö¸µøúÂ»¤ÏðÀ´õº¤ ì¾¸´óº¾¡¾ Ä¢û Äº ¹º®À´õúº¨
ºúºÀ²¨ Áì½ ÕÎñ¡¡ð¹ì÷© ¹¾¨Ä¯ 7¡òÂì¡ë¾´ Á²©Ä©ûÀº¡§½Àì¯º©
À¡ñ®¢š¡½Àêóì¾¸Ä¯¡¸© °ö¡¸©²ö®¸ú¾ ì¾¸ªò©À§œº²½¨¾©¸ñ½Âì¡¯º©
º¿²ºÂ§¡©óêóúÀ¯ñ£ö®Ò£ò©¹¨ñ¤¹ì¾¨êóú¥½À»ñ©Ã¹ûªöÀº¤À¦¨¡¿ìñ¤Ã¥ì¾¸®º¡
¸ú¾ ª˜¤ÁªúÀ§œºÀº©Áìû¸ ì¾¸®ÒÀ£ó¨¦öÃ¥¸ú¾Ã°¥½£ò©Á¸Ã© À²¾½£ò©¸ú¾®Ò´ó
Áªúªö °øû©¼¸êóúªò©À§œºÀº© Áì½ ªò©Àº©¹ìõ®Òªò©Àº©¡ðªûº¤ª¾¨£õ¡ñ «û¾»øû¸ú¾
°øûÃ©ìñ¤¡¼© ¡ð¥½®ÒÄ¯¨÷û¤¡ú¼¸¿ Áªú£öêóú´ó£¸¾´»øû¡ú¼¸¡ñ®Àº©êóú®Òµû¾ Áì½
À¸í¾¥¾¡ñµøú£õÀ¡öú¾ ¡ð´ó ¡¾®Ò£ò©¹ì¾¨ À»ñ©Ã¹ûì¾¸®Ò´ó£¸¾´£¼©
À§òú¤À¯ñ°ö©ó¡ñ®¦÷¢½²¾® ì¾¸Àºö¾ Ã¥Ã¦ú¯òú¯ö¸²½¨¾©¸ñ½Âì¡Ä¯ª¾´êóúÏðÁ½¿
©û¸¨¡¾¡òµ¾µú¾¤ªÒÀõúº¤ª½ ¹ìº©®ÒÀ£ó¨ìõ´ Áì½ ®ÒÀ£ó¨£ò©êóú¥½À§ö¾¡òµ¾
ì¾¸Àìöú¾¸ú¾ “¡òµ¾ª½¹ìº© À¢ö¾Ã¹û¡ò¡ð¡ò ®ÒÄ©û£ò©¹¨ñ¤¹ì¾¨
¯ö¤Áìû¸ ê÷¡ £öÀ¡ó©´¾ªûº¤ª¾¨£õ¡ñÏö© Ã°¥½Ä¸¹ìõ§û¾ Àìõúº¤¡òµ¾®Ò
À£ó¨êðûÍõµû¾” ¹ìñ¤¡ò µ¾¯òú¯ö¸²½¨¾©¸ñ½Âì¡Áìû¸ º¾¡¾êóú¦û¾¤£¸¾´êðì½´¾
£õ: ¹º® À´õúº Áì½ Äº Ä©û¹ì÷©ìö¤ ¥ö¡½ê˜¤¹¾¨À¥ñ®À¯ñ Áì½ Ä¯Ã¦´¾Ã¦
Ä©û ¦¾´¾©Á¦ú¸°û¾ À°öú¾´í¤¹¾ì¾¨Ä©ûÀìñ¡Åûº¨Å ¢º¤ªöÀº¤
º¿²ºÀ¯ñºó¡ªö¸µú¾¤¢º¤°øûªò©À§œºÀº©êóú¯òú¯ö¸²½¨¾©¸ñ½Âì¡µú¾¤ª˜¤Ã¥
®Ò¦š¹ñ¸¤ Áì½ ²ö®¸ú¾ ¨ñ¤´ó£¸¾´¹ñ¸¤µøú¦½ÀÎó

หากคุณเป็นคนหนึ�ง ที�มีโชคชะตาเหมือนคนเหล่านี� โปรดรู้เถิดว่า
¹¾¡êÈ¾À¯ñºó¡£öÎ‡¤

ê†´óÂ§¡§½ª¾£õ¡ñ®£öÀ¹ì‰¾š ¢ðÃ¹É»øÉÄ¸É¸È¾

ชีวิตหยังมีหวัง ถ้ากำลังใจยังมีอยู่ §ó¸ò©¨ñ¤´ó¹ñ¸¤ «É¾¡¿ìñ¤Ã¥¨ñ¤´óµøú
วัณโรครักษาให้หายได้ ถ้ามีความรู้ ความตั�งใจ ²½¨¾©¸ñ½Âì¡¯…¯ö¸Ã¹É¹¾¨¢¾©Ä©É

«É¾´ó£¸¾´»øÉ ´ó£¸¾´ª˜¤Ã¥

เอดส์เป็นโรคเรื�อรัง รักษาไม่หาย แต่ไม่ใช่ ต้องตายลูกเดียว Àº©À¯ñ²½¨¾©§ÕÀ»õº

¯…¯ö¸®Ò¹¾¨¢¾© ÁªÈ®ÒÁ´È ªÉº¤ª¾¨ÁªÈµÈ¾¤©¼¸

“ขอให้ทุกท่านมีความรู้ ความหวังกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป...”
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“ ¢ðÃ¹Éê÷¡êÈ¾´ó£¸¾´»øÉ £¸¾´¹ñ¸¤¡¿ìñ¤Ã¥Ã¡¾¦øÉ§ó¸ò©ªÒÄ¯”

ขอขอบพระคุณ
องคกร, หนวยงาน, บุคคล ดังตอไปนี้ที่กรุณาใหความอนุเคราะห จนกระทั่งหนังสือสำเร็จลงได
• ผู้ป่วย และญาติที�อนุญาตให้ตีพิมพ์เรื�องราวและรูปภาพ ด้วยกุศลจิต ที�ต้องการให้ผู้ป่วยคนอื�นได้รับ
ประโยชน์ และมีกำลังใจในการต่อสู้กับวัณโรค
• มูลนิธิป้องกันเอดส์แห่งประเทศญี�ปุ่น (JFAP) สนับสนุนค่าจัดพิมพ์
• อาจารย์อรศรี งามวิทยาพงศ์ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุเคราะห์เขียนเรื�อง
และออกแบบการนำเสนอในหนังสือนี�เพื�อให้ผู้ป่วยและประชาชนทั�วไปสนใจและเข้าใจเนื�อหาได้โดยง่าย
• ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร, นายแพทย์วัฒน์ อุทัยวรวิทย์, แพทย์หญิงพัชรี ขันติพงษ์,
นายแพทย์เจริญ ชูโชติถาวร, แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม, นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ,
Dr.Takashi Yoshiyama, Dr.Hideki Yanai, Dr.Norio Yamada ให้ความอนุเคราะห์อ่านร่างต้นฉบับและ
ให้คำแนะนำด้านวิชาการ
• คุณอมรรัตน์ วิริยะประสบโชค พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อนุเคราะห์เรื�องและ
รูปของป่วย
• โรงพยาบาลแม่จัน: สมาชิกชมรมผู้ติดเชื�อเอดส์ กรุณาอ่านร่างต้นฉบับและให้ข้อแนะนำปรับปรุงเนื�อหา,
พญ.สุดานี บูรณะเบญจเสถียร พญ.นันทนา พัฒนากิตติกุล นพ.โชติพงษ์ ศิริพิพัฒนมงคล
และพยาบาลวิภาภรณ์ ไชยอาม กรุณาร่วมรับประทานอาหารกับผู้ติดเชื�อเอดส์และผู้ป่วยวัณโรค เพื�อจัด
ทำภาพประกอบ
• ประชาชนบ้านท่าฮ่อ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อนุเคราะห์อ่านร่างต้นฉบับ รวมทั�ง
บริจาคเงิน ��� บาท ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ: คุณสุนันท์ หม้ออุด, คุณจันตา ปานใจ, คุณชอน บุญยืน,
คุณจันสม ปาสำลี, คุณมูล ดูเฉย, คุณพิชัย บุญรอด และ คุณจุฬารัตน์ มะโนเวียง ช่วยประสานงาน
• สถาบันการจัดการแบบองค์รวม (กรุงเทพฯ) อนุเคราะห์ประสานงานด้านการผลิตในทุกขั�นตอน
• เจ้าหน้าที�สำนักงานวิจัยวัณโรค, สถาบันวิจัยวัณโรคแห่งประเทศญี�ปุ่น ช่วยประสานงานกับผู้ป่วย:
คุณอุทุมพร ทับทิมฉาย; คุณพัชรินทร์ ดวงแก้ว; คุณมาลีรัตน์ สัมพันธสิทธิ�; คุณไมตรี อู่เงิน;
คุณสายหยุด มูลเพ็ชร์,คุณวรนุช ประมวลการ
• กัลยาณมิตรจากสถาบันคาร์โลลินสการ์แห่งประเทศสวีเดน ร่วมบริจาคค่าจัดพิมพ์ �,���.�� บาท
• คุณ Lisa Imadzu อนุเคราะห์ ตรวจแก้หนังสือฉบับภาษาอังกฤษ
ความดีของหนังสือเล่มนี�ขอมอบให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังกล่าวข้างต้น ข้อบกพร่องทั�งหลาย
เป็นความรับผิดชอบของบรรณาธิการอำนวยการแต่เพียงผู้เดียว
จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน
บรรณาธิการอำนวยการ
มิถุนายน ����
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¢ð¦½Á©¤£¸¾´¢º®Ã¥
ºö¤¡º, Îú¸¨¤¾, ®÷¡£ö ©ñú¤ªÒÄ¯š êóú-Ä©É¡½ìø¾Ã¹û£¸¾´§È¸¨-À¹ìˆº
¥öÀ»ñ©Ã¹û¯œ´¹ö¸š¦¿Àìñ©

• £öÀ¥ñ®Áì½¨¾©²†Éº¤ ê†º¾÷¨¾©Ã¹É²ò´À°ó¨Á²È Àìˆº¤ì¾¸ Áì½ »ø®
¢º¤ªöÀº¤©É¸¨¥ò©-Ã¥-ê†-À¯ñ-¡÷- ¦ö ê†ªÉº¤¡¾Ã¹É£öÀ¥ñ®°øÉºˆ Ä©É»ñ®°ö¯½Â¹¨©
Áì½ ´ó¡¿ìñ¤Ã¥Ã¡¾ªÒ¦øÉ¡ñ®²½¨¾©¸ñ½Âì¡
• ´øòêò¯Éº¤¡ñÀº©Á¹È¤¯½Àê©¨†¯÷È (JFAP) ¦½Îñ¦½Îø£ú¾¥ñ©²ò´
• º¾¥¾ ºðì½¦ó ¤¾´¸òê½¨¾²ö¤ ¦¿ñ¡®ñ©ò©º¾¦½´ñ¡ ´½¹¾¸òê½¨¾Äìê¿
´½¦¾©º¾÷À£¾½¢¼Àìõúº¤ Áì½ºº¡Á®¡¾¿¦½ÀÎóÃ¯œ´¹ö¸š À²õúºÃ¹û£öÀ¥ñ®
Áì½¯½§¾§öêöú¸Ä¯¦öÃ¥Áì½À¢í¾Ã¥ÀœºÃÄ©û¤ú¾¨
• ¦¾©¦½©¾¥¾¾¨Á²©Ä§À¸© ÷§½¯½¨ø,¾¨Á²© ¸ñ©ê½¾ º÷Äê¸ðì½¸ò©,
Á²©¨ò¤ ²ñ©§½ìó ¢ñ©ªò²ö¤,¾¨ Á²© ¥½Àìó §øÂ§ªò«¾¸º,Á²©¨ò¤
¦ò©¯½²¾ À©ºòò¨ö´, ¾¨Á²© ¯½«ö´ ¦½¹ñ¸¯ñ¨¾Àìó©,
Dr.Takashi Yoshiyama,Dr. Hidekyanai,Dr.Norio Yamada
Ã¹û£¸¾´§È¸¨-À¹ìõº-ì¼®-ì¼¤»ú¾¤ªí¦½®ñ® Áì½ £¿Á½¿©û¾¸ò§¾¡¾
• êú¾ º¿´½ìñ© ¸òëò¨½¯½¦ö®Â§¡ ²½¨¾®¾ ¸ò§¾§ó® Â»¤Ïð§¼¤ë¾¨
¯½§¾÷À£¾½ ´º®Àìõúº¤Áì½ »ø®¢º¤£öÀ¥ñ®
• Â»¤ÏðÁ´ú¥ñ ¦½´¾§ò¡§ö´ìö´°øûªò©À§œºÀº© ¡½ìø¾ºú¾»ú¾¤ªí¦½®ñ® Áì½
Ã¹û¢ðûÁ½¿¯ñ®¯÷¤ÀœºÃ Á²©¨ò¤. ¦÷©¾ó ®øë½½À®¦½«¼ Á²©¨ò¤. ñê½¾
²ñ©ê½¾¡ò©ªò¡÷ ¾¨Á²©.Â§ªò²ö¤ ¦óìò²ò²ñ© ½´ö¤£÷ Áì½ ²½¨¾®¾
¸ò²¾²º Ä§¨½º¾´ ¡½ìø¾»ú¸´¡òÀ¢í¾ ¡ñ®°øûªò©À§œºÀº©Áì½£öÀ¥ñ®
¸ñ½ Âì¡ À²õúº¦û¾¤»ø®-²¾®À¯ñ²¾®¯½¡º®
• ¯½§¾§ö®û¾êú¾»ð ª¾Á¦¤ §¾¨¢¾¸ À´õº¤ ²¾ Á¢¸¤ §¼¤ë¾¨
§È¸¨-À¹ìõº ºú¾»ú¾¤ªí¦½®ñ® ì¸´êñ¤ ®ðìò¥¾¡À¤ò 300 ®¾©
»ú¸´¥ñ©²ò´Îñ¤¦õ, êú¾ ¦÷ñ Ïðûº÷© êú¾ ¥ñª¾ ¯¾Ã¥ ÷êú¾ §º ®÷µõ,
êú¾ ¥ñ¦ö´ ¯¾¦¿ìó, êú¾ ´ø ©øÀ¦ó¼, êú¾ ²òÄ§ ®øìº© Áì½
êú¾ ¥÷ì¾ëñ© ´½Â¸¼¤ §ú¸¨¯½ ¦¾¤¾
• ¦½«¾®ñ¡¾¥ñ©¡¾Á®®ºö¤ì¸´(¡÷¤Àê®) §È¸¨-À¹ìõº ¯½¦¾¤¾
Ãê÷¡¢˜ªº¡¾-°½ìò©
• ²½ñ¡¤¾ ¦¿ñ¡¤¾¸òÄ¥¸ñ½Âì¡,¦½«¾®ñ¸òÄ¥¸ñ½Âì¡Á¹ú¤¯½Àê©¨óú¯÷ú
§ú¸¨¯½¦¾¤¾¡ñ®£ö À¥ñ®: º÷ê÷´²º êñ®êò´¦¾¨,êú¾ ²ñ©§½ìò ©¸¤Á¡û¸,
êú¾ ´½ìóëñ© ¦¿²ñì½¦ò©,êú¾ Ä´ªó ºøÀ¤ò, êú¾ ¦¾¨¨÷© ´øÀ²ñ©,êú¾ ¸ðì½÷©
¯½´¸ì½¡¾
• ¡ñì½¨¾-½-´ò© ¥¾¡¦½«¾®ñ £¾´-Â»ìò¦½¡¾Á¹ú¤¯½Àê©¦½¸óÀ©ñú
»ú¸´®ðìò¥¾¡£ú¾¥ñ©²ò´ 5,297,40®¾©
• êú¾ Lisa Imadzu §È¸¨-À¹ìõº ¡¸©Á¡û Àœº-Ã ¯œ´¦½®ñ®²¾¦¾ºñ¤¡ò©

£¸¾´©ó¢º¤Îñ¤¦õ¹ö¸š¢ð´º®Ã¹ûÁ¡úÎú¸¨¤¾Áì½®÷¡£ö©ñú¤¡ú¾¸´¢û¾¤Àêò¤˜ ¢ðû®ö¡°úº¤êñ¤
¹ì¾¨À¯ñ£¸¾´»ñ® °ò©§º®¢º¤®ñ¾êò¡¾º¿¸¨¡¾Áªú²¼¤°øû©¼¸
¥òª½¾ ¤¾´¸òê½¨¾²ö¤Œ¨¾Ä
®ñ¾êò¡¾º¿¸¨¡¾
ª÷ì¾ 2553
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มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์
วิจัยก้าวไกล ประสานใจ ต้านภัยวัณโรคและเอดส์
ใบอนุญาตจัดตั�งมูลนิธิเลขที� ต.���/����
ความเป็นมาของมูลนิธิ
วัณโรคและเอดส์เป็นปัญหาสาธารณสุขเร่งด่วนระดับโลก รวมทั�งเป็นปัญหาของประเทศไทย
ในปี พ.ศ.���� กลุ่มนักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยและชาวญี�ปุ่นได้รวมทีมการวิจัยเป็นสหสาขาวิชาและทำ
การศึกษาวิทยานิพนธ์ที�เกี�ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรควัณโรคและโรคเอดส์ โดยมีพื�นที�การวิจัยอยู่
ที�จังหวัดเชียงราย ด้วยความตระหนักถึงปัญหาของวัณโรคและโรคเอดส์ และรู้ถึงคุณูปการของการวิจัยที�มี
ต่อการควบคุมโรค กลุ่มนักศึกษาดังกล่าว ได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื�อง ประสบการณ์หนึ�งทศวรรษของการ
วิจัย ได้ข้อสรุปว่าการแก้ไข ปัญหาที�มีความสลับซับซ้อนเช่น วัณโรคและโรคเอดส์ จะต้องมีการระดมความ
ร่วมมือและสนับสนุนการวิจัยฝึกอบรมในทุกระดับ ทั�งระดับนักวิชาการและระดับชุมชน ทั�งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
การจัดตั�งมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ เป็นกลไกหนึ�งที�จะช่วยสนับสนุนการขับ
เคลื�อนงานวิจัยและการผนึกประชาคม เพื�อต่อสู้กับภาวะวิกฤตการณ์ของวัณโรคและโรคเอดส์ มูลนิธิฯได้รับ
อนุมัติให้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื�อเดือนมิถุนายน ���� เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที�ไม่แสวงหากำไร
มีวัตถุประสงค์เพื�อ ทำการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ และระบาดวิทยาเกี�ยวกับวัณโรค,
โรคเอดส์ และปัญหาสาธารณสุขอื�นที�เกี�ยวข้อง และ สนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนให้การปรึกษาทางด้านวิชาการที�เกี�ยวข้องกับวัณโรค โรคเอดส์
และปัญหาสาธารณสุขอื�นที�เกี�ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
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ดร.จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน, พย.บ. (เกียรตินิยม), สค.ม., Ph.D.
นพ.ดร.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ, พ.บ. (เกียรตินิยม), Dr.P.H.
พญ. พัชรี ขันติพงษ์, พ.บ.
พญ.ดร.เพชรวรรณ พึ�งรัศมี, พ.บ., Ph.D.
ปิยะนุช ชัชวรัตน์, ศ.บ.
สายหยุด มูลเพ็ชร์, พย.บ, M.P.H.
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Á²©¨ò¤.²ñ©§½ìó ¢ñªò²ö¤,².®.
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การให้ความรู้เป็นบุญกุศลอันประเสริฐ
หนังสือเล่มนี� เกิดขึ�นมาจากแรงบันดาลใจของนักวิจัย ที�เห็น
ปัญหาการขาดความรู้ที�ถูกต้องเกี�ยวกับวัณโรคและ โรคเอดส์ เห็น
ปัญหาสังคมมีการรังเกียจผู้ป่วย เห็นปัญหาผู้ป่วยท้อแท้และสิ�นหวัง
ในชีวิต และเห็นปัญหาเจ้าหน้าที� สาธารณสุขเองก็ท้อแท้ในการดูแล
ผู้ป่วย แต่นักวิจัยก็พบว่า การให้ความรู้และความเชื�อที�ถูกต้องเกี�ยว
กับโรค สามารถ แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมหัศจรรย์ นักวิจัยจึงได้
ถ่ายทอดประสบการณ์จากการวิจัยออกมาในหนังสือเล่มนี�
หากท่านเห็นว่าหนังสือเล่มนี�มีประโยชน์ โปรดช่วยเผยแพร่ให้
ความรู้แก่ผู้อื�นต่อไป สำหรับหน่วยงานที�ต้องการใช้ หนังสือนี�เพื�อให้
ความรู้แก่ผู้ป่วย ประชาชนทั�วไป หรือใช้ในการฝึกอบรม สามารถติด
ต่อขอรับหนังสือได้ ที�มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์
หากท่านมีจิตศรัทธา สามารถสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้โดย:
เป็นอาสาสมัคร ติดต่อโดยตรงที�มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ เลขที� ����
ถนนสถานพยาบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย �����
โทรศัพท์ � ���� ���� , � ���� ���� โทรสาร � ���� ����
Email: thrf@tbhiv.org
tzGJUtpnf; trIaqmifpDrHcefYcGJrIaumfrwD
Website: http://www.tbhiv.org/foundation/
บริจาคเงินเข้าบัญชีมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย
เลขที�บัญชี : ���-�-�����-�
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email: thrf@tbhiv.org Website: http://www.tbhivfoundation.org
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