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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

 ปัจจุบันวัณโรค เป็นโรคติดต่อท่ียังเป็น   
ปัญหาส�าคัญของสาธารณสุขทั่วโลก โดยองค์การ
อนามัยโลกให้ประเทศไทยติด ๑ ใน ๑๔ ประเทศ
ทีม่ปัีญหาวณัโรคสงูทีส่ดุในโลก ใน ๓ กลุม่ คอืกลุม่
ประเทศมีผู้ป่วยวัณโรคสูง กลุ่มประเทศที่มีผู้ป่วย
วัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง และกลุ่มประเทศที่มี       
ผูป่้วยวณัโรคดือ้ยาหลายขนานสูง โดยประเทศไทย

มผู้ีป่วยรายใหม่ทีเ่กดิขึน้กว่าแสนรายต่อปี และตายกว่าหมืน่รายต่อปี ทีส่�าคญั
ยังก่อให้เกิดเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย           
ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านเศรฐกิจการเงิน หากเป็นผู้ป่วยชนิดเชื้อดื้อยา      
รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณสองแสนบาทต่อคน แต่ถ้าหากเป็นผู้ป่วยดื้อยา
ชนดิรนุแรงต้องใช้งบประมาณเพือ่ซือ้ยาถงึหนึง่ล้านสองแสนบาทต่อคนเลยทเีดียว
  ซึง่ในอดีตทีผ่่านมา สมเด็จพระบรมราชชนกและพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พร้อมทั้ง   
พระบรมวงศานวุงศ์ ทรงทอดพระเนตรเหน็ถงึปัญหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้กับ
พสกนิกร จงึทรงสนพระราชหฤทยัและทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิในการป้องกนั 
ควบคมุวณัโรคในประเทศไทยมาอย่างต่อเนือ่งทัง้ทางตรงและทางอ้อมเสมอมา 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับพระราชภารกิจสืบเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชชนก     
ในงานวัณโรค เมือ่ครัง้ทรงพระเยาว์ ทรงตดิตามเสดจ็ไปในท่ีต่างๆ พระองค์ท่าน 
ทรงทราบความเดือดร้อนของพสกนกิร และทราบว่าชาวไทยเป็นวัณโรคกนัมาก 
อีกทั้งไม่มีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และขาดแคลนยารักษาโรค 
ดังหนังสือฉบับพิเศษเล่มนี้ ซึ่งจะบรรยายถึงพระราชกรณียกิจในการป้องกัน
ควบคมุวณัโรค ของสมเดจ็พระมหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรมพระบรมราชชนก 
และพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ในหลวงรชักาลที ่๙  รวมทัง้ 
พระบรมวงศานวุงศ์ เพือ่ร่วมน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ทีม่ี 
ต่อพสกนกิรชาวไทย ในงานต่อต้านวณัโรคในประเทศไทย และถวายความอาลยัอย่าง 
สงูสุดต่อการเสดจ็สูส่วรรคาลยัของ “พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช”
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชนก  เมื่อครั้ งทรงพระเยาว ์ด�ารง               
พระอสิรยิยศเป็นเจ้าฟ้ามหดิลอดุลยเดช กรมหลวง
สงขลานครินทร์ ได้ทรงสนพระทัย ในทุกข์ของ   
พสกนิกรด้านสขุภาพ การสาธารณสขุ และการแพทย์ 
เป็นอันมาก เน่ืองจากทรงเห็นว่าโรคภัย ไข้เจ็บ
นานาชนิด เป็นสิ่งบั่นทอนก�าลังของชาติ ท�าให้   
พสกนิกรได้รับความทุกข์ทรมานเสียชีวิต และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

 สมเด็จพระบรมราชชนก ได้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์      
เดินทางไปศึกษาวิชาการสาธารณสุขและวิชาแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพระประสงค์เพื่อปรับปรุงการแพทย์ 
และการสาธารณสุขของประเทศไทยให้เจริญขึ้นทัดเทียมอารยประเทศ        
ทรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิทยาการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งด้านทฤษฎี และ
การปฏิบัติอย่างจริงจัง
 ครั้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ระหว่างที่พระองค์ทรงศึกษาในชั้นปีที่สาม      
ของโรงเรียนวิชาการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทรงมีเหตุจ�าเป็นต้อง
เสด็จกลับประเทศไทยเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรี
พัชรินทราพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากเสร็จพระราชพิธีถวาย         
พระเพลิงแล้ว พระองค์ได้เสด็จไปทรงงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา         
ของโรงพยาบาลศิริราชเป็นประจ�า ทรงศึกษาถึงสาเหตุต่างๆ ท่ีเป็นโรคภัย
คุกคามประชาชน และประสบการณ์ท่ีพบโดยตรงท�าให้พระองค์ทราบว่า 
วณัโรคมแีพร่หลายมากมายในหมูป่ระชาชนชาวไทยท่ัวไป แต่ในคร้ังนัน้วงการ
แพทย์และประชาชนยังไม่มีความรู้แพร่หลาย ประชาชนไม่ทราบวิธีรักษา
พยาบาล และการป้องกนั พระองค์จงึได้ทรงเรยีบเรยีงเอกสารการสาธารณสขุ 
และนพินธ์เรือ่ง “โรคทเุบอร์คโุลสสิ” และจดัพมิพ์ช่วยในงานถวาย พระเพลงิพระศพ 

สมเดจ็พระเชษฐาธริาชเจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภูวนาท กรมหลวงพษิณโุลกประชานารถ
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

 พระนพินธ์เรือ่ง “โรคทุเบอร์คุโลสสิ” นบัได้ว่าเป็นเอกสารสาธารณสขุ

วัณโรคฉบับแรกในประเทศไทยที่สมบูรณ์ มีเนื้อหาความรู้เรื่องวัณโรค ซึ่งเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน และวงการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง ทรงได้กล่าวถึงต้นเหตุ 

อาการ วิธีการ การติดต่อโรคทุเบอร์คุโลสิสที่ปรากฏในอวัยวะอื่นๆ วิธีการ

บ�าบัด อาการหาย ความประพฤติเบ็ดเตล็ด และวิธีการปฏิบัติตัวโดยละเอียด 

ข้อแนะน�าในเอกสารนีย้งัคงใช้เป็นพืน้ฐาน และหลกัการในการรกัษาพยาบาล

การป้องกนัวณัโรค ซึง่ยงัคงใช้ได้ด ีในปัจจบัุน นอกจากนีพ้ระองค์ได้ทรงช้ีแนะ

หลกัการในเชงินโยบายและความส�าคัญในการก�าจัดโรคนี ้ในข้อความตอนท้าย

เอกสาร “โรคทุเบอร์คุโลสิส” ว่า

“ท่านผู้ใดอุตส่าห์เสียเวลาอ่านหนังสือฉบับนี้มาจนถึงที่นี้   

ก็คงจะเห็นด้วยว่า เราควรจะก�าจัดโรคอันร้ายนี้เสีย   

เพราะเป็นโรคที่ร้ายส�าหรับบ้านเมือง โดยมากมักจะเป็นแก่

เด็กเล็กๆ ที่ก�าลังน่าเอ็นดู หรือไม่ก็ก�าลังเป็นหนุ่ม เป็นสาว

เอางานเอาการ เป็นข้าศึกที่ตัดก�าลังราษฎรของเรามาก 

ถ้าท่านมีน�้าใจจะช่วยแล้วขอให้ลงมือช่วยทันที”
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

ข้อชี้น�ำของพระองค์ท่ำน ท�ำให้กรมสำธำรณสุขในสมัยนั้นตระหนักถึง       

ควำมส�ำคัญ และประโยชน์ของบทพระนิพนธ์ จึงได้น�ำไปพิมพ์ในเอกสำร

สำธำรณสุขฉบับพิเศษ เมี่อ ๒๔ กันยำยน ๒๔๖๓ ต่อมำได้มีกำรน�ำไปพิมพ์

เผยแพร่ เป็นวิทยำทำนแก่ประชำชนทั่วไปอีกหลำยครั้ง เอกสำรเรื่อง            

“ทุ เบอร ์คุ โลสิส” เป ็นหลักฐำนอันเป ็นคุโณปกำรส�ำคัญที่นับได ้ว ่ำ                  

สมเด็จพระบรมรำชชนก ทรงเป็นผู้ริเริ่มกำรต่อต้ำนวัณโรคในประเทศไทย

อย่ำงแท้จริง

 ด้วยควำมสนพระทยัอนัแรงกล้ำต่อกำรแพทย์ และกำรสำธำรณสขุ 

อย่ำงต่อเนื่อง เมื่อเสร็จพระรำชกรณียกิจที่ส�ำคัญต่ำงๆ แล้ว พระองค์ได้

เสด็จกลับไปทรงศึกษำวิชำแพทย์ต่อ ณ มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด และ            

ทรงส�ำเร็จกำรศึกษำได้รับปริญญำแพทยศำสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม

 ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ พระองค์เสด็จนิวัติกลับประเทศไทย ต่อมาได้      

เสด็จไปทรงงานเป็นแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ 

เม่ือวนัที ่๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ขณะท่ีทลูกระหม่อมสมเดจ็พระบรมราชชนก 

ทรงปฏบิตัหิน้าทีแ่พทย์ท่ีโรงพยาบาลแมคคอร์มคิ เชียงใหม่นัน้ ทรงได้มพีระราช 

หัตถเลขา ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ถึงคุณหลวงนิตย์ เวชช์วิศิษฐ์    

มีใจความตอนหนึ่งว่า 

“TB มีมากเต็มที และไม่รู้จะท�าอย่างไร 

เพราะไม่มีโรงพยาบาลพิเศษ หรือ Sanatorium 

ส�าหรับรักษารายที่ไม่หนักนัก การเรื่อง TB นี้

ท�าให้ฉันสนใจมาก อยากให้มี Anti-TB Society”
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 (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ขณะที่พระองค์ทรงงานเป็นแพทย์ประจ�า

โรงพยาบาลแม็คคอร์มิค เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒

ทรงมีพระราชหัตถเลขามายังหลวงนิตย์ เวชวิศิษฐ์)
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 พระราชปรารภในเรื่องวัณโรคนี้ ก่อให้เกิดแรงดลใจแก่คณะ

กรรมการแพทยสมาคมแห่งกรุงสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งนั้นเป็นอัน

มาก คุณหลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งสภานายกของสมาคมได้

ตระหนกัถงึปัญหา และความร้ายแรงของวณัโรคท่ีบัน่ทอนสุขภาพอนามยัของ

ประชาชนเป็นจ�านวนมาก และด้วยส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุของพระองค์ 

จึงได้จัดให้มีการประชุมกรรมการแพทยสมาคมแห่งกรุงสยาม เมื่อวันที่ ๒๙ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เพื่อหารือการด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อช่วย

เหลือผู้ป่วยวัณโรค และป้องกันวัณโรคมิให้ระบาดแพร่หลายต่อไป 

คณะกรรมการได้มีมติให้ตั้งกองการปราบวัณโรคขึ้น 

เป็นงานส่วนหนึ่งของแพทยสมาคมฯ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อท�าการปราบวัณโรคในประเทศสยาม และแสวงหา

ความร่วมมือกับองค์การ มูลนิธิต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน 

ช่วยกันแก้ไขปัญหาวัณโรค 

กองการปราบวัณโรคของแพทยสมาคมแห่งกรุงสยามได ้             

จดทะเบียนเป ็นสมาคม กองการปราบวัณโรคแห ่งสยาม               

โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย” ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ นับได้ว่าเป็นองค์การต่อต้านวัณโรคแห่งแรก                

ในประเทศไทยที่ เกิดสืบเนื่องจากพระราชปรารภของทูลกระหม่อม               

สมเด็จพระบรมราชชนก
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

และทรงเป็นพระอนุชาธิราชของพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหดิล ได้ทรง

ติดตามเสด็จไปในที่ต่างๆ พระองค์ท่าน

ทรงทราบความเดือดร้อนของพสกนิกร 

และทราบว่าชาวไทยเป็นวัณโรคกันมาก อกีทัง้ไม่มคีวามรูใ้นการดแูลรกัษา

สุขภาพอนามัย และขาดแคลนยารักษาโรค จึงได้พระราชทานพระบรม   

ราชานุญาตให้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น”

 ใ น ภ า ว ะ ที่ ป ร ะ ช า ช น มี

จ�านวนเพ่ิมมากขึ้น มีความยากจน   

และการศึกษาทั่วไปยังด้อย กอปรกับ

พืน้ทีก่ว้างใหญ่ ห่างไกล ปัญหาสขุภาพ 

โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และวัณโรค ยังคง

เป็นปัญหาที่คุกคามต่อประชาชนไทย

อยู่เรื่อยมา 
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

ซึ่ ง เป ็นเพลงที่สองท่ีทรงพระราชนิพนธ ์           

แต่เป็นเพลงแรกที่พระราชทานให้วงดนตรีน�า

ไปบรรเลงในงานแสดงดนตรีการกุศลเพื่อหา

รายได้สมทบทุนช่วยเหลือโครงการรณรงค์   

ต่อต้านวัณโรคแห่งชาติของสมาคมปราบ

วณัโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

พร้อมกบัพระราชทานแบบจ�าลองเรอืรบหลวง

ศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผลงานฝีพระหัตถ์ออก

ประมูลในงานเดียวกัน เพื่อน�ารายได้สมทบ  
ทุนในการต่อต้านโรคร้ายดังกล่าว เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ และ

ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือกิจกรรมต่อต้านวัณโรค

เสมอมา
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

 ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ      

ทรงบรจิาคพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์สร้างตกึมหดิลวงศานสุรณ์ พระราชทาน 

ให้สภากาชาดไทยเพื่อส�าหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค

และขณะเสด็จฯ ไปประทับในสวิสเซอร์แลนด์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภมูพิลอดลุยเดชฯ ได้ทรงแสวงหาตวัยาใหม่ๆ เพือ่ใช้ในการรกัษาผูป่้วยวณัโรค 

โดยทรงสัง่ซือ้พำรำแอมมิไนซำลิไซลกิแอซดิ หรอื พเีอสเอส ซึง่เป็นยารกัษา

วัณโรคขนานท่ีสองแต่ในขณะนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก และทรงส่งยา        

ดงักล่าวมารกัษาผูป่้วยในประเทศไทย ในเวลาต่อมาได้มกีารค้นพบว่าเมือ่น�ายา 

ขนานนี้ไปใช้ร่วมกับสเต็พโตมัยซิน ซึ่งเป็นยารักษาวัณโรคขนานแรกที่ค้นพบ

สามารถช่วยป้องกันหรือชะลอการดื้อยาของเชื้อวัณโรคได้
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรูม้าก่อน
พระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

 พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงพยาบาลปอดเหล็ก

 ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงที่คร่าชีวิต      

ชาวไทยไปเป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวัณโรค โรคเร้ือน โรคโปลิโอ และ

อหิวาตกโรค และด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ียังไม่มีความเจริญก้าวหน้า 

ขาดแคลนทั้งเวชภัณฑ์และยารักษาโรค พระบาทสมเด็จพระปรมินทร         

มหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมุ่งเน้นปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขก่อน 

เพราะหากประชาชนสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่มีก�าลังและสติปัญญาไป

ฟื้นฟูประเทศ โดยพระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวนมาก

หรอืประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (นบัเป็นจ�านวนเงนิทีม่ากในสมยันัน้) เพ่ือสร้าง

โรงพยาบาล “ปอดเหล็ก” และจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อสู ้กับวัณโรคที่ก�าลัง         

ระบาดหนัก พร้อมกับสนับสนุนให้สภากาชาดไทยผลิตวัคซีน BCG ป้องกัน

วัณโรค จนกระทั่งปราบวัณโรคได้ส�าเร็จ
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

  ในส่วนของการขยายการ

สาธารณสุขสู่ชนบท พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ ได้

พระราชทานรถพยาบาลเคลื่อนที่      

คันแรกให ้กระทรวงสาธารณสุข          

เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ส�าหรับใช้ในงาน

รักษาพยาบาลผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร 

ซ่ึงในขณะนั้น การคมนาคมไม่สะดวก        

เช่นสมัยนี้ และในปี พ.ศ. ๒๔๙๘         

ได้พระราชทานเรือพยาบาลเคลื่อนที่ 

“เวชพาห์” พร้อมเวชภัณฑ์ให้สภากาชาดไทยส�าหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย          

ที่ต้ังบ้านเรือนอยู่ตามริมแม่น�้าล�าคลอง นอกจากนี้พระองค์ท่านยังเสด็จ

พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มเยยีน พสกนกิรในพืน้ทีท่รุกันดารด้วยพระองค์เอง
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

 พระองค์ท่านได้พระราชทานทุนอานันทมหิดลสนับสนุนด้าน        

การแพทย์ และการสาธารณสุขให้แก่ผู้ที่เรียนดีเยี่ยม ซ่ึงส�าเร็จการศึกษา

แพทยศาสตร์ให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับความรู้ความช�านาญ

มากขึน้ เพือ่กลบัมาเป็นคร ูและอาจารย์แพทย์ต่อไป ทรงพระราชทานพระบรม

ราชานญุาตให้แพทย์น�าพระอาการประชวรไปศกึษาค้นคว้า เพ่ือความก้าวหน้า

ทางการแพทย์ ดงัจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระประชวรด้วยโรคพระปับผาสะอักเสบ จากเชื้อ

มัยโคพลาสมาซึ่งเป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือชนิดหนึ่ง และเป็นคนไทยรายแรกที่

ตรวจพบว่าเป็นโรคนี้ เมื่อพระองค์ท่านทรงทราบว่าเป็นการตรวจ

พบโรคนีเ้ป็นครัง้แรกของประเทศไทย พระองค์จงึทรงพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้รายงานให้วงการแพทย์ทราบ และ          

เพื่อประชาชนจะได้ทราบด้วย ดังนั้นจึงได้มีการน�าเรื่องการ

ประชวรของพระองค์ท่านตีพิมพ์โดยไม่ได้กล่าวถึงชื่อผู้ป่วย 

ซึง่เป็นวธิกีารรายงานทางการแพทย์ ในวารสารของ 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์

และวารสารฉบับนี้ได้ถูกส่งไป ท่ีหอสมุดทาง      

การแพทย์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา และได้        

เผยแพร่ไปยังหอสมุดการแพทย์ทั่วโลก 

เพื่อเป็น เอกสารที่แพทย์นานาชาติ

ได้ใช้ศึกษาและอ้างอิงต่อไป
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

  สืบเนื่องจากพระราชกรณียกิจท่ีล้วนแล้วแต่เป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย ป้องกันและรักษา

โรคปอดแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย และชาวโลกนี้ วิทยาลัย

แพทย์ทรวงอกแห่งสหรฐัอเมรกิา (American College of Chest 

Physicians) จึงได้ทูลเกล้าถวายรางวัล “Partnering for    

World Health” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงสนพระราชหฤทัย และมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่องาน

สาธารณสุขของชาติ ตลอดจนงานป้องกันรักษาโรคปอด
อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานกว่า ๖๐ ป ี

ตั้งแต่ยังมิได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ บ�าเพ็ญ    

พระราชกรณียกจิ เพือ่ประโยชน์สขุแก่ชาตบ้ิานเมือง และพสกนกิรในทกุด้าน 

รวมทั้งด้านสุขภาพอนามัย งานต่อต้านวัณโรค และโรคปอด พระองค์ทรงมี

พระมหากรุณาธิคณุเป็นล้นพ้นอนัหาทีส่ดุมไิด้ สมควรทีเ่ราชาวไทยทกุหมูเ่หล่า 

ได้น้อมร�าลึกในพระมหากรณุาธคุิณ และพร้อมใจกนั แก้ไข ดแูล ก�ากบัการรกัษา

ผูป่้วยวณัโรคอย่างจรงิจงั เพือ่ให้ประเทศชาตริอดพ้นจากภยัคกุคามจากวณัโรค

ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนปัญหาสาธารณสุขต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในปัจจุบัน
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
ทรงเป็นองค์อุปถัมถ์ “ทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา” 

 “ทนุวจิยัวัณโรคดือ้ยา” ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีวัตถุประสงค์หลัก 

เพือ่ช่วยทดสอบความไวต่อยาของเชือ้วณัโรค (DIRECT SUSCEPTIBILITY TEST) 

จากตัวอย่างส่งตรวจของผู้ป่วย อันจะเอื้อประโยชน์ต่อแพทย์ในการเลือกใช้

ยารักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยต่อไป

 โครงการนีจ้ะช่วยให้การตรวจวนิจิฉยัวณัโรคแบบรายงานผลรวดเรว็ 

(FAST TRACK) ขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของหน่วยงาน ๒ ฝ่าย คือ            

คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล และศนูย์พันธวุศิวกรรม 

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์      

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
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๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

 หลังจากสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ได้สิ้นสุดลงนั้นได้มีการแพร่ระบาด

ของวณัโรคจึงได้เริม่ก่อตัง้งานควบคมุวณัโรค โดยการเปิดสถานตรวจโรคปอด

พร้อมกับการตรวจรักษาวัณโรคขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๒ โดยอาศัย

เช่าอาคารสถานอีนามยัทีห่นึง่ของสภากาชาดไทยท่ีถนนบ�ารุงเมอืง ต่อมาเมือ่

ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้ยกฐานะสถานตรวจโรคปอดขึ้นเป็นกองควบคุมวัณโรค

 ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เริ่มมีการขยายงานออกไปสู่ภูมิภาค โดยเปิดสถาน

ตรวจโรคปอดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์ควบคุม

วัณโรคภาคเหนือ หลังจากนั้นได้มีการขยายงานผสมผสานกับระบบบริการ

สาธารณสขุไปท่ัวประเทศและได้มกีารปรบัปรงุแบ่งส่วนราชการของกระทรวง

สาธารณสุขครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้เปลี่ยนช่ือเป็น กองวัณโรค 

สงักดักรมการแพทย์และอนามยั ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ กองวณัโรคเปล่ียนไปสังกดั

กรมควบคุมโรคติดต่อ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดที่ท�าการใหม่ กองวัณโรค
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 เดิมกองวัณโรคตั้งอยู ่ที่     

ถนนบ�ารุงเมือง ยศเส อ�าเภอ 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต่อมาได้รับ

บริจาคที่ดินจาก ร ้อยตรี เจริญ   

ดารานนท์ จ�านวน ๑๙ ไร่ ๑ งาน  

๕๐ ตารางวา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ต�าบลบางโคล่ อ�าเภอบางคอแหลม กรุงเทพฯ และขึ้นทะเบียน

เป็นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๕ และได้ท�าพิธี       

วางศลิาฤกษ์และด�าเนนิการก่อสร้างทีท่�าการแห่งใหม่ กองวณัโรคขึน้ เม่ือวนัที่ 

๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ย้ายเข้ามา        

ณ ที่ท�าการใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐

 ในวนัองัคารที ่๒๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐบาลได้ กราบบงัคมทลู

เชญิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิเป็น

องค์ประธาน ประกอบพีธี เปิดอาคารที่ท�าการใหม่ กองวัณโรค กรมควบคุม

โรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยวัณโรค และเน้น

งานวิชาการด้านสาธิตบริการ ภายใต้ชื่อ ส�านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข
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พระองค์เจ้าโสมสวลี
ทรงประทานก�าลังใจแด่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

โสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามา ตุ          

เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการป้องกัน

ควบคุมโรคแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๗         

ณ โรงแรมอิมพี เรียล ควีนส ์ปาร ์ค 

กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้ประทาน     

โล่รางวัลแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน    

และควบคุมโรค เมื่อทรงทอดพระเนตรนิทรรศการงานเครือข่ายวัณโรค       

ทรงมีพระหัตถเลขาบนการ์ดให้ก�าลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ที่ท�างานวัณโรคและ        

ผู้ป่วยวัณโรค ดังนี้ 

 “ขอให้ก�าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีที่จะต้องท�างานเพ่ือผู้ป่วย พร้อมให้ก�าลังใจ    

ต่อผู้ป่วยให้อดทนและเข้มแข็งในการรักษาโรคจนหายสนิทค่ะ”
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วัณโรค : อดีตถึงปัจจุบัน
จาก ยศเส ถึง บางโคล่

ปี พ.ศ. ๒๔๘๔    โรงพยาบาลวัณโรคกลางจัดต้ังขึ้นเป็นครั้งแรกที่         

ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ีสงักดักรมสาธารณสขุ 

กระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ. ๒๔๘๘    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ     

มรีบัสัง่ให้ราชเลขานกุารในพระองค์ส่ังจ่ายพระราชทรัพย์ 

ส่วนพระองค์จ�านวน ๒๕๐,๒๕๘ บาท ๙๔ สตางค์ 

เพื่อน�าไปสร้างอาคารผู้ป่วยเพื่อช่วยเหลือพสกนิกร

ด้านสาธารณสุข และในปีเดียวกันได้มีการเปลี่ยน   

กรมสาธารณสุขเป็น กระทรวงสาธารณสุข และ      

โอนงาน “โรงพยาบาลวณัโรคกลาง” เป็น “กองโรงพยาบาล 

วัณโรค” สังกัดกรมการแพทย์

ปี พ.ศ. ๒๔๙๒    หลวงพยุงเวชศาสตร์ อธิบดีกรมอนามัย (เดิมชื่อ      

กรมสาธารณสขุ) ได้ก่อตัง้งานควบคมุวณัโรค โดยเปิด

สถานตรวจโรคปอดขึ้น โดยเช่าอาคารสถานีอนามัย

ที่หนึ่งของสภากาชาดไทยที่ถนนบ�ารุงเมือง ยศเส 

(สถานที่เดิมของสมาคมปราบวัณโรคของแพทย

สมาคม) เป็นหน่วยงานข้ึนกับกองควบคุมโรคติดต่อ 

กรมอนามัย
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     สถานตรวจโรคปอดยศเส จัดตัง้ขึน้ครัง้แรก เพ่ือให้บรกิาร

     �	ตรวจปอดด้วยเครือ่งเอกซเรย์ทรวงอก โดยใช้ฟิล์มเลก็ 

(Photo-fluorographic unit for mass miniature 

radiography) เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย

     �	รักษาวัณโรคด้วยยาแบบผู้ป่วยนอก

     �	ให้การป้องกันผู้สัมผัสโรค

     �	ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป

ปี พ.ศ. ๒๔๙๔    �	ได้รบัการช่วยเหลอืจาก WHO ในด้านผูเ้ช่ียวชาญ

และทนุการศกึษา และ UNICEF ได้ช่วยเหลอืด้าน

อุปกรณ์เวชภัณฑ์

     �	ยกฐานะสถานตรวจโรคปอดขึ้นเป็นกองควบคุม

วณัโรค โดยด�าเนนิการประสานงานกบัโรงพยาบาล 

วณัโรคกลาง จังหวดันนทบรีุ มขีนาดไม่เกนิ ๗๕ เตียง 

ซึ่งโอนจากกรมการแพทย์มาอยู่กรมอนามัย

     �	ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกองโรงพยาบาลวัณโรค        

ในปีเดียวกัน

ปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๗  �	ได้รับการช่วยเหลือจาก WHO และกองทุน

สงเคราะห์แห่งสหประชาชาติ 

     �	พัฒนาสถานตรวจโรคปอด (ต่อมาเรียกชื่อว่า  

สถานตรวจโรคปอดยศเส) ให้เป็นศูนย์สาธิต       

ฝ ึกอบรมแพทย์ พยาบาล พนักงานชันสูตร 

พนักงานอนามัย 

     �	มหีน่วยฉดีวคัซนีบซีจีเีคลือ่นทีไ่ปตามจงัหวดัต่างๆ

มุ่งฉีดให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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ปี พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๗  มกีารท�าส�ารวจวณัโรคด้านระบาดวิทยา และองค์การ

อนามัยโลก (WHO) เสนอให้มีการด�าเนินงานใน       

รูปแบบของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ (National    

Tuberculosis Programme หรือ NTP) เป็นคร้ังแรก

ปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๓๔  ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๓๔ ได้มกีารขยายงาน 

วณัโรคไปสูส่่วนภมูภิาคโดยตัง้ศนูย์วณัโรคในภาคเหนอื 

ท่ีจงัหวดัเชยีงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืท่ีจงัหวดั

ขอนแก่น และภาคใต้ท่ีจงัหวดัยะลา นอกจากนัน้ยงัจดัต้ัง 

ศูนย์วัณโรคเขตในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี 

สกลนคร ชลบุรี  พิษณุโลก นครศรีธรรมราช 

นครสวรรค์ สระบุรี ราชบุรี

ปี พ.ศ. ๒๕๑๕    มีการรวมกรมการแพทย์และกรมอนามัยเข้าด้วยกัน

ตัง้เป็นกรมการแพทย์และอนามยั กองควบคมุวัณโรค 

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองวัณโรค

ปี พ.ศ. ๒๕๑๗    �	กองวณัโรค เปลีย่นไปสงักดักรมควบคมุโรคติดต่อ 

ซึ่งตั้งขึ้นใหม่เป็นกรมวิชาการ

     �	สถานตรวจโรคปอดยศเสให้ใช้ชือ่เป็นสถานตรวจ

โรคปอดกรุงเทพฯ 

     �	โอนศนูย์วณัโรคเขตทัง้ ๑๒ เขต ไปสงักัดส�านกังาน

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเขต กรมควบคุมโรค

ติดต่อ
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ปี พ.ศ. ๒๕๒๘    �	กรมควบคุมโรคติดต่อ มอบหมายงานควบคุม    

โรคติดต่อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจเด็ก      

ให้กองวัณโรคเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ

     �	มกีารทบทวนแผนงานวณัโรค และองค์การอนามยั

โลกได้เสนอให้น�าเอากลยทุธ์การรกัษาวณัโรคด้วย

ยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง (Directly 

Observed Treatment Short course หรือ 

DOTS) มาใช้

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑    ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กองวัณโรคได้ย้ายจากสถานตรวจ

โรคปอดยศเสมาอยูท่ี่อาคารแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีได้

รับการบริจาคจากร้อยตรีเจริญ ดารานนท์ จ�านวน 

๑๙ ไร่เศษ ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ หลังจากขึน้ทะเบยีน

เป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว จึงได้ท�าการก่อสร้าง

อาคารในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงแล้ว

เสร็จสมบูรณ์

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔    จากการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการจัดโครงสร้าง

ของกระทรวง กองวัณโรครวมเข้ากับกองโรคเอดส์ 

และกองกามโรค เป็นส�านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนงาน ARIC ไปรวมอยู่ใน

ส�านักโรคติดต่อทั่วไป

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐    แยกออกมาเป็น ส�านักวัณโรค จนถึงปัจจุบัน




