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ปั จ จุ บั น วั ณ โรค เป็ นโรคติ ด ต่ อ ที่ ยั ง เป็ น
ปัญหาส�ำคัญของสาธารณสุขทั่วโลก โดยองค์การ
อนามัยโลกให้ประเทศไทยติด ๑ ใน ๑๔ ประเทศ
ทีม่ ปี ญ
ั หาวัณโรคสูงทีส่ ดุ ในโลก ใน ๓ กลุม่ คือกลุม่
ประเทศมีผู้ป่วยวัณโรคสูง กลุ่มประเทศที่มีผู้ป่วย
วัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง และกลุ่มประเทศที่มี
ผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานสูง โดยประเทศไทย
มีผปู้ ว่ ยรายใหม่ทเี่ กิดขึน้ กว่าแสนรายต่อปี และตายกว่าหมืน่ รายต่อปี ทีส่ ำ� คัญ
ยัง ก่ อให้ เกิ ด เป็ นวัณ โรคดื้อยาหลายขนานที่มีผ ลกระทบต่ อ ประเทศไทย
ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านเศรฐกิจการเงิน หากเป็นผู้ป่วยชนิดเชื้อดื้อยา
รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณสองแสนบาทต่อคน แต่ถ้าหากเป็นผู้ป่วยดื้อยา
ชนิดรุนแรงต้องใช้งบประมาณเพือ่ ซือ้ ยาถึงหนึง่ ล้านสองแสนบาทต่อคนเลยทีเดียว
		 ซึง่ ในอดีตทีผ่ า่ นมา สมเด็จพระบรมราชชนกและพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พร้อมทั้ง
พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงปัญหาและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับ
พสกนิกร จึงทรงสนพระราชหฤทัยและทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในการป้องกัน
ควบคุมวัณโรคในประเทศไทยมาอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเสมอมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับพระราชภารกิจสืบเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชชนก
ในงานวัณโรค เมือ่ ครัง้ ทรงพระเยาว์ ทรงติดตามเสด็จไปในทีต่ า่ งๆ พระองค์ทา่ น
ทรงทราบความเดือดร้อนของพสกนิกร และทราบว่าชาวไทยเป็นวัณโรคกันมาก
อีกทั้งไม่มีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และขาดแคลนยารักษาโรค
ดังหนังสือฉบับพิเศษเล่มนี้ ซึ่งจะบรรยายถึงพระราชกรณียกิจในการป้องกัน
ควบคุมวัณโรค ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ รวมทัง้
พระบรมวงศานุวงศ์ เพือ่ ร่วมน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ทมี่ ี
ต่อพสกนิกรชาวไทย ในงานต่อต้านวัณโรคในประเทศไทย และถวายความอาลัยอย่าง
สูงสุดต่อการเสด็จสูส่ วรรคาลัยของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช”
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สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชนก เมื่ อ ครั้ ง ทรงพระเยาว์ ด� ำ รง
พระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวง
สงขลานครินทร์ ได้ทรงสนพระทัย ในทุกข์ของ
พสกนิกรด้านสุขภาพ การสาธารณสุข และการแพทย์
เป็นอันมาก เนื่องจากทรงเห็นว่าโรคภัย ไข้เจ็บ
นานาชนิด เป็นสิ่งบั่นทอนก�ำลังของชาติ ท�ำให้
พสกนิกรได้รับความทุกข์ทรมานเสียชีวิต และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
สมเด็จพระบรมราชชนก ได้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์
เดินทางไปศึกษาวิชาการสาธารณสุขและวิชาแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพระประสงค์เพื่อปรับปรุงการแพทย์
และการสาธารณสุขของประเทศไทยให้เ จริญขึ้นทั ดเที ย มอารยประเทศ
ทรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิทยาการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งด้านทฤษฎี และ
การปฏิบัติอย่างจริงจัง
ครั้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ระหว่างที่พระองค์ทรงศึกษาในชั้นปีที่สาม
ของโรงเรียนวิชาการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทรงมีเหตุจ�ำเป็นต้อง
เสด็จกลับประเทศไทยเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรี
พั ช ริ น ทราพระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง หลั ง จากเสร็ จ พระราชพิ ธี ถ วาย
พระเพลิงแล้ว พระองค์ได้เสด็จไปทรงงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
ของโรงพยาบาลศิริราชเป็นประจ�ำ ทรงศึกษาถึงสาเหตุต่างๆ ที่เป็นโรคภัย
คุกคามประชาชน และประสบการณ์ที่พบโดยตรงท�ำให้พระองค์ทราบว่า
วัณโรคมีแพร่หลายมากมายในหมูป่ ระชาชนชาวไทยทัว่ ไป แต่ในครัง้ นัน้ วงการ
แพทย์และประชาชนยังไม่มีความรู้แพร่หลาย ประชาชนไม่ทราบวิธีรักษา
พยาบาล และการป้องกัน พระองค์จงึ ได้ทรงเรียบเรียงเอกสารการสาธารณสุข
และนิพนธ์เรือ่ ง “โรคทุเบอร์คโุ ลสิส” และจัดพิมพ์ชว่ ยในงานถวาย พระเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นาท กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ
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พระนิพนธ์เรือ่ ง “โรคทุเบอร์คโุ ลสิส” นับได้วา่ เป็นเอกสารสาธารณสุข
วัณโรคฉบับแรกในประเทศไทยที่สมบูรณ์ มีเนื้อหาความรู้เรื่องวัณโรค ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน และวงการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง ทรงได้กล่าวถึงต้นเหตุ
อาการ วิธีการ การติดต่อโรคทุเบอร์คุโลสิสที่ปรากฏในอวัยวะอื่นๆ วิธีการ
บ�ำบัด อาการหาย ความประพฤติเบ็ดเตล็ด และวิธีการปฏิบัติตัวโดยละเอียด
ข้อแนะน�ำในเอกสารนีย้ งั คงใช้เป็นพืน้ ฐาน และหลักการในการรักษาพยาบาล
การป้องกันวัณโรค ซึง่ ยังคงใช้ได้ดี ในปัจจุบนั นอกจากนีพ้ ระองค์ได้ทรงชีแ้ นะ
หลักการในเชิงนโยบายและความส�ำคัญในการก�ำจัดโรคนี้ ในข้อความตอนท้าย
เอกสาร “โรคทุเบอร์คุโลสิส” ว่า

“ท่านผู้ใดอุตส่าห์เสียเวลาอ่านหนังสือฉบับนี้มาจนถึงที่นี้
ก็คงจะเห็นด้วยว่า เราควรจะก�ำจัดโรคอันร้ายนี้เสีย
เพราะเป็นโรคที่ร้ายส�ำหรับบ้านเมือง โดยมากมักจะเป็นแก่
เด็กเล็กๆ ที่ก�ำลังน่าเอ็นดู หรือไม่ก็ก�ำลังเป็นหนุ่ม เป็นสาว
เอางานเอาการ เป็นข้าศึกที่ตัดก�ำลังราษฎรของเรามาก
ถ้าท่านมีน�้ำใจจะช่วยแล้วขอให้ลงมือช่วยทันที”
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ข้อชี้น�ำของพระองค์ท่าน ท�ำให้กรมสาธารณสุขในสมัยนั้นตระหนักถึง
ความส�ำคัญ และประโยชน์ของบทพระนิพนธ์ จึงได้น�ำไปพิมพ์ในเอกสาร
สาธารณสุขฉบับพิเศษ เมี่อ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๓ ต่อมาได้มีการน�ำไปพิมพ์
เผยแพร่ เป็นวิทยาทานแก่ประชาชนทั่วไปอีกหลายครั้ง เอกสารเรื่อง
“ทุ เ บอร์ คุ โ ลสิ ส ” เป็ น หลั ก ฐานอั น เป็ น คุ โ ณปการส� ำ คั ญ ที่ นั บ ได้ ว ่ า
สมเด็จพระบรมราชชนก ทรงเป็นผู้ริเริ่มการต่อต้านวัณโรคในประเทศไทย
อย่างแท้จริง
ด้วยความสนพระทัยอันแรงกล้าต่อการแพทย์ และการสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่อง เมื่อเสร็จพระราชกรณียกิจที่ส�ำคัญต่างๆ แล้ว พระองค์ได้
เสด็จกลับไปทรงศึกษาวิชาแพทย์ต่อ ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ
ทรงส�ำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ พระองค์เสด็จนิวัติกลับประเทศไทย ต่อมาได้
เสด็จไปทรงงานเป็นแพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่
เมือ่ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ขณะทีท่ ลู กระหม่อมสมเด็จพระบรมราชชนก
ทรงปฏิบตั หิ น้าทีแ่ พทย์ทโี่ รงพยาบาลแมคคอร์มคิ เชียงใหม่นนั้ ทรงได้มพี ระราช
หัตถเลขา ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ถึงคุณหลวงนิตย์ เวชช์วิศิษฐ์
มีใจความตอนหนึ่งว่า

“TB มีมากเต็มที และไม่รู้จะท�ำอย่างไร

เพราะไม่มีโรงพยาบาลพิเศษ หรือ Sanatorium
ส�ำหรับรักษารายที่ไม่หนักนัก การเรื่อง TB นี้
ท�ำให้ฉันสนใจมาก อยากให้มี Anti-TB Society

”
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(สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ขณะที่พระองค์ทรงงานเป็นแพทย์ประจ�ำ
โรงพยาบาลแม็คคอร์มิค เชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
ทรงมีพระราชหัตถเลขามายังหลวงนิตย์ เวชวิศิษฐ์)
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พระราชปรารภในเรื่ อ งวั ณ โรคนี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงดลใจแก่ ค ณะ
กรรมการแพทยสมาคมแห่งกรุงสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งนั้นเป็นอัน
มาก คุณหลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งสภานายกของสมาคมได้
ตระหนักถึงปัญหา และความร้ายแรงของวัณโรคทีบ่ นั่ ทอนสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก และด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์
จึงได้จัดให้มีการประชุมกรรมการแพทยสมาคมแห่งกรุงสยาม เมื่อวันที่ ๒๙
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เพื่อหารือการด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อช่วย
เหลือผู้ป่วยวัณโรค และป้องกันวัณโรคมิให้ระบาดแพร่หลายต่อไป

คณะกรรมการได้มีมติให้ตั้งกองการปราบวัณโรคขึ้น
เป็นงานส่วนหนึ่งของแพทยสมาคมฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อท�ำการปราบวัณโรคในประเทศสยาม และแสวงหา
ความร่วมมือกับองค์การ มูลนิธิต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
ช่วยกันแก้ไขปัญหาวัณโรค

กองการปราบวั ณ โรคของแพทยสมาคมแห่ ง กรุ ง สยามได้
จดทะเบี ย นเป็ น สมาคม กองการปราบวั ณ โรคแห่ ง สยาม
โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย” ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ นับได้ว่าเป็นองค์การต่อต้านวัณโรคแห่งแรก
ในประเทศไทยที่ เ กิ ด สื บ เนื่ อ งจากพระราชปรารภของทู ล กระหม่ อ ม
สมเด็จพระบรมราชชนก
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ใ น ภ า ว ะ ที่ ป ร ะ ช า ช น มี
จ� ำ นวนเพิ่ ม มากขึ้ น มี ค วามยากจน
และการศึกษาทั่วไปยังด้อย กอปรกับ
พืน้ ทีก่ ว้างใหญ่ ห่างไกล ปัญหาสุขภาพ
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และวัณโรค ยังคง
เป็นปัญหาที่คุกคามต่อประชาชนไทย
อยู่เรื่อยมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
และทรงเป็นพระอนุชาธิราชของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล ได้ทรง
ติดตามเสด็จไปในที่ต่างๆ พระองค์ท่าน
ทรงทราบความเดือดร้อนของพสกนิกร
และทราบว่าชาวไทยเป็นวัณโรคกันมาก อีกทัง้ ไม่มคี วามรูใ้ นการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัย และขาดแคลนยารักษาโรค จึงได้พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น”
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ซึ่ ง เป็ น เพลงที่ ส องที่ ท รงพระราชนิ พ นธ์
แต่เป็นเพลงแรกที่พระราชทานให้วงดนตรีน�ำ
ไปบรรเลงในงานแสดงดนตรีการกุศลเพื่อหา
รายได้สมทบทุนช่วยเหลือโครงการรณรงค์
ต่ อ ต้ า นวั ณ โรคแห่ ง ชาติ ข องสมาคมปราบ
วัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พร้อมกับพระราชทานแบบจ�ำลองเรือรบหลวง
ศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ ง เป็ น ผลงานฝี พ ระหั ต ถ์ อ อก
ประมูลในงานเดียวกัน เพื่อน�ำรายได้สมทบ
ทุนในการต่อต้านโรคร้ายดังกล่าว เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ และ
ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือกิจกรรมต่อต้านวัณโรค
เสมอมา
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ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
ทรงบริจาคพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์สร้างตึกมหิดลวงศานุสรณ์ พระราชทาน
ให้สภากาชาดไทยเพื่อส�ำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค
และขณะเสด็จฯ ไปประทับในสวิสเซอร์แลนด์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ได้ทรงแสวงหาตัวยาใหม่ๆ เพือ่ ใช้ในการรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรค
โดยทรงสัง่ ซือ้ พาราแอมมิไนซาลิไซลิกแอซิด หรือ พีเอสเอส ซึง่ เป็นยารักษา
วัณโรคขนานที่สองแต่ในขณะนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก และทรงส่งยา
ดังกล่าวมารักษาผูป้ ว่ ยในประเทศไทย ในเวลาต่อมาได้มกี ารค้นพบว่าเมือ่ น�ำยา
ขนานนี้ไปใช้ร่วมกับสเต็พโตมัยซิน ซึ่งเป็นยารักษาวัณโรคขนานแรกที่ค้นพบ
สามารถช่วยป้องกันหรือชะลอการดื้อยาของเชื้อวัณโรคได้
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เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรูม้ าก่อน
พระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงพยาบาลปอดเหล็ก
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงที่คร่าชีวิต
ชาวไทยไปเป็นจ�ำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวัณโรค โรคเรื้อน โรคโปลิโอ และ
อหิวาตกโรค และด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้า
ขาดแคลนทั้ ง เวชภั ณ ฑ์ แ ละยารั ก ษาโรค พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมุ่งเน้นปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขก่อน
เพราะหากประชาชนสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่มีก�ำลังและสติปัญญาไป
ฟื้นฟูประเทศ โดยพระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จ�ำนวนมาก
หรือประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (นับเป็นจ�ำนวนเงินทีม่ ากในสมัยนัน้ ) เพือ่ สร้าง
โรงพยาบาล “ปอดเหล็ ก ” และจั ด ซื้ อ เวชภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สู ้ กั บ วั ณ โรคที่ ก� ำ ลั ง
ระบาดหนัก พร้อมกับสนับสนุนให้สภากาชาดไทยผลิตวัคซีน BCG ป้องกัน
วัณโรค จนกระทั่งปราบวัณโรคได้ส�ำเร็จ
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ในส่ ว นของการขยายการ
สาธารณสุขสู่ชนบท พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ได้
พระราชทานรถพยาบาลเคลื่ อ นที่
คั น แรกให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ส�ำหรับใช้ในงาน
รักษาพยาบาลผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร
ซึ่งในขณะนั้น การคมนาคมไม่สะดวก
เช่ น สมั ย นี้ และในปี พ.ศ. ๒๔๙๘
ได้พระราชทานเรือพยาบาลเคลื่อนที่
“เวชพาห์” พร้อมเวชภัณฑ์ให้สภากาชาดไทยส�ำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย
ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมแม่น�้ำล�ำคลอง นอกจากนี้พระองค์ท่านยังเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มเยียน พสกนิกรในพืน้ ทีท่ รุ กันดารด้วยพระองค์เอง
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พระองค์ ท ่ า นได้ พ ระราชทานทุ น อานั น ทมหิ ด ลสนั บ สนุ น ด้ า น
การแพทย์ และการสาธารณสุขให้แก่ผู้ที่เรียนดีเยี่ยม ซึ่งส�ำเร็จการศึกษา
แพทยศาสตร์ให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับความรู้ความช�ำนาญ
มากขึน้ เพือ่ กลับมาเป็นครู และอาจารย์แพทย์ตอ่ ไป ทรงพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้แพทย์นำ� พระอาการประชวรไปศึกษาค้นคว้า เพือ่ ความก้าวหน้า
ทางการแพทย์ ดังจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระประชวรด้วยโรคพระปับผาสะอักเสบ จากเชื้อ
มัยโคพลาสมาซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อชนิดหนึ่ง และเป็นคนไทยรายแรกที่
ตรวจพบว่าเป็นโรคนี้ เมื่อพระองค์ท่านทรงทราบว่าเป็นการตรวจ
พบโรคนีเ้ ป็นครัง้ แรกของประเทศไทย พระองค์จงึ ทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุ ญ าตให้ ร ายงานให้ ว งการแพทย์ ท ราบ และ
เพื่อประชาชนจะได้ทราบด้วย ดังนั้นจึงได้มีการน�ำเรื่องการ
ประชวรของพระองค์ท่านตีพิมพ์โดยไม่ได้กล่าวถึงชื่อผู้ป่วย
ซึง่ เป็นวิธกี ารรายงานทางการแพทย์ ในวารสารของ
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และวารสารฉบับนี้ได้ถูกส่งไป ที่หอสมุดทาง
การแพทย์ แ ห่ ง ชาติ ส หรั ฐ อเมริ ก า และได้
เผยแพร่ไปยังหอสมุดการแพทย์ทั่วโลก
เพื่อเป็น เอกสารที่แพทย์นานาชาติ
ได้ใช้ศึกษาและอ้างอิงต่อไป
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สืบเนื่องจากพระราชกรณียกิจที่ล้วนแล้วแต่เป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย ป้องกันและรักษา
โรคปอดแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย และชาวโลกนี้ วิทยาลัย
แพทย์ทรวงอกแห่งสหรัฐอเมริกา (American College of Chest
Physicians) จึงได้ทูลเกล้าถวายรางวัล “Partnering for
World Health” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงสนพระราชหฤทัย และมีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่องาน
สาธารณสุขของชาติ ตลอดจนงานป้องกันรักษาโรคปอด
อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานกว่า ๖๐ ปี
ตั้งแต่ยังมิได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ บ�ำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจ เพือ่ ประโยชน์สขุ แก่ชาติบา้ นเมือง และพสกนิกรในทุกด้าน
รวมทั้งด้านสุขภาพอนามัย งานต่อต้านวัณโรค และโรคปอด พระองค์ทรงมี
พระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นอันหาทีส่ ดุ มิได้ สมควรทีเ่ ราชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า
ได้นอ้ มร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และพร้อมใจกัน แก้ไข ดูแล ก�ำกับการรักษา
ผูป้ ว่ ยวัณโรคอย่างจริงจัง เพือ่ ให้ประเทศชาติรอดพ้นจากภัยคุกคามจากวัณโรค
ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนปัญหาสาธารณสุขต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในปัจจุบัน
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สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
ทรงเป็นองค์อุปถัมถ์ “ทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา”
“ทุนวิจยั วัณโรคดือ้ ยา” ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีวัตถุประสงค์หลัก
เพือ่ ช่วยทดสอบความไวต่อยาของเชือ้ วัณโรค (DIRECT SUSCEPTIBILITY TEST)
จากตัวอย่างส่งตรวจของผู้ป่วย อันจะเอื้อประโยชน์ต่อแพทย์ในการเลือกใช้
ยารักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยต่อไป
โครงการนีจ้ ะช่วยให้การตรวจวินจิ ฉัยวัณโรคแบบรายงานผลรวดเร็ว
(FAST TRACK) ขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของหน่วยงาน ๒ ฝ่าย คือ
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดที่ท�ำการใหม่ กองวัณโรค
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้สิ้นสุดลงนั้นได้มีการแพร่ระบาด
ของวัณโรคจึงได้เริม่ ก่อตัง้ งานควบคุมวัณโรค โดยการเปิดสถานตรวจโรคปอด
พร้อมกับการตรวจรักษาวัณโรคขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๒ โดยอาศัย
เช่าอาคารสถานีอนามัยทีห่ นึง่ ของสภากาชาดไทยทีถ่ นนบ�ำรุงเมือง ต่อมาเมือ่
ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้ยกฐานะสถานตรวจโรคปอดขึ้นเป็นกองควบคุมวัณโรค
ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เริ่มมีการขยายงานออกไปสู่ภูมิภาค โดยเปิดสถาน
ตรวจโรคปอดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์ควบคุม
วัณโรคภาคเหนือ หลังจากนั้นได้มีการขยายงานผสมผสานกับระบบบริการ
สาธารณสุขไปทัว่ ประเทศและได้มกี ารปรับปรุงแบ่งส่วนราชการของกระทรวง
สาธารณสุขครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองวัณโรค
สังกัดกรมการแพทย์และอนามัย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ กองวัณโรคเปลีย่ นไปสังกัด
กรมควบคุมโรคติดต่อ
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เดิ มกองวัณ โรคตั้งอยู่ที่
ถนนบ� ำ รุ ง เมื อ ง ยศเส อ� ำ เภอ
ป้อ มปราบศั ต รู พ ่ าย ต่อมาได้รับ
บริ จ าคที่ ดิ น จาก ร้ อ ยตรี เ จริ ญ
ดารานนท์ จ�ำนวน ๑๙ ไร่ ๑ งาน
๕๐ ตารางวา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ต�ำบลบางโคล่ อ�ำเภอบางคอแหลม กรุงเทพฯ และขึ้นทะเบียน
เป็นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๕ และได้ท�ำพิธี
วางศิลาฤกษ์และด�ำเนินการก่อสร้างทีท่ ำ� การแห่งใหม่ กองวัณโรคขึน้ เมือ่ วันที่
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ย้ายเข้ามา
ณ ที่ท�ำการใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐
ในวันอังคารที่ ๒๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐบาลได้ กราบบังคมทูล
เชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเป็น
องค์ประธาน ประกอบพีธี เปิดอาคารที่ท�ำการใหม่ กองวัณโรค กรมควบคุม
โรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยวัณโรค และเน้น
งานวิชาการด้านสาธิตบริการ ภายใต้ชื่อ ส�ำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
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พระองค์เจ้าโสมสวลี
ทรงประทานก�ำลังใจแด่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ
เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการป้องกัน
ควบคุมโรคแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๗
ณ โรงแรมอิ ม พี เ รี ย ล ควี น ส์ ป าร์ ค
กรุ ง เทพมหานคร ในการนี้ ไ ด้ ป ระทาน
โล่รางวัลแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน
และควบคุมโรค เมื่อทรงทอดพระเนตรนิทรรศการงานเครือข่ายวัณโรค
ทรงมีพระหัตถเลขาบนการ์ดให้ก�ำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานวัณโรคและ
ผู้ป่วยวัณโรค ดังนี้
“ขอให้ก�ำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่จะต้องท�ำงานเพื่อผู้ป่วย พร้อมให้ก�ำลังใจ
ต่อผู้ป่วยให้อดทนและเข้มแข็งในการรักษาโรคจนหายสนิทค่ะ”
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วัณโรค : อดีตถึงปัจจุบัน
จาก ยศเส ถึง บางโคล่
ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ 			 โรงพยาบาลวั ณ โรคกลางจั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกที่
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี สังกัดกรมสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. ๒๔๘๘				 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ
มีรบั สัง่ ให้ราชเลขานุการในพระองค์สงั่ จ่ายพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์จ�ำนวน ๒๕๐,๒๕๘ บาท ๙๔ สตางค์
เพื่อน�ำไปสร้างอาคารผู้ป่วยเพื่อช่วยเหลือพสกนิกร
ด้านสาธารณสุข และในปีเดียวกันได้มีการเปลี่ยน
กรมสาธารณสุขเป็น กระทรวงสาธารณสุข และ
โอนงาน “โรงพยาบาลวัณโรคกลาง” เป็น “กองโรงพยาบาล
วัณโรค” สังกัดกรมการแพทย์
ปี พ.ศ. ๒๔๙๒				 หลวงพยุงเวชศาสตร์ อธิบดีกรมอนามัย (เดิมชื่อ
กรมสาธารณสุข) ได้กอ่ ตัง้ งานควบคุมวัณโรค โดยเปิด
สถานตรวจโรคปอดขึ้น โดยเช่าอาคารสถานีอนามัย
ที่หนึ่งของสภากาชาดไทยที่ถนนบ�ำรุงเมือง ยศเส
(สถานที่ เ ดิ ม ของสมาคมปราบวั ณ โรคของแพทย
สมาคม) เป็นหน่วยงานขึ้นกับกองควบคุมโรคติดต่อ
กรมอนามัย
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					 สถานตรวจโรคปอดยศเส จัดตัง้ ขึน้ ครัง้ แรก เพือ่ ให้บริการ
					 ตรวจปอดด้วยเครือ่ งเอกซเรย์ทรวงอก โดยใช้ฟลิ ม์ เล็ก
(Photo-fluorographic unit for mass miniature
radiography) เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย
					 รักษาวัณโรคด้วยยาแบบผู้ป่วยนอก
					 ให้การป้องกันผู้สัมผัสโรค
					 ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป
ปี พ.ศ. ๒๔๙๔				 ได้รบั การช่วยเหลือจาก WHO ในด้านผูเ้ ชีย่ วชาญ
และทุนการศึกษา และ UNICEF ได้ชว่ ยเหลือด้าน
อุปกรณ์เวชภัณฑ์
					 ยกฐานะสถานตรวจโรคปอดขึ้นเป็นกองควบคุม
วัณโรค โดยด�ำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล
วัณโรคกลาง จังหวัดนนทบุรี มีขนาดไม่เกิน ๗๕ เตียง
ซึ่งโอนจากกรมการแพทย์มาอยู่กรมอนามัย
					 ต่ อ มาเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น กองโรงพยาบาลวั ณ โรค
ในปีเดียวกัน
ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จาก WHO และกองทุ น
สงเคราะห์แห่งสหประชาชาติ
					 พัฒนาสถานตรวจโรคปอด (ต่อมาเรียกชื่อว่า
สถานตรวจโรคปอดยศเส) ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ส าธิ ต
ฝึ ก อบรมแพทย์ พยาบาล พนั ก งานชั น สู ต ร
พนักงานอนามัย
					 มีหน่วยฉีดวัคซีนบีซจี เี คลือ่ นทีไ่ ปตามจังหวัดต่างๆ
มุ่งฉีดให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖
ปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๗		
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ปี พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๗		 มีการท�ำส�ำรวจวัณโรคด้านระบาดวิทยา และองค์การ
อนามัยโลก (WHO) เสนอให้มีการด�ำเนินงานใน
รูปแบบของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ (National
Tuberculosis Programme หรือ NTP) เป็นครัง้ แรก
ปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๓๔		 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๓๔ ได้มกี ารขยายงาน
วัณโรคไปสูส่ ว่ นภูมภิ าคโดยตัง้ ศูนย์วณ
ั โรคในภาคเหนือ
ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีจ่ งั หวัด
ขอนแก่น และภาคใต้ทจี่ งั หวัดยะลา นอกจากนัน้ ยังจัดตัง้
ศูนย์วัณโรคเขตในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี
สกลนคร ชลบุ รี พิ ษ ณุ โ ลก นครศรี ธ รรมราช
นครสวรรค์ สระบุรี ราชบุรี
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕				 มีการรวมกรมการแพทย์และกรมอนามัยเข้าด้วยกัน
ตัง้ เป็นกรมการแพทย์และอนามัย กองควบคุมวัณโรค
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองวัณโรค
กองวัณโรค เปลีย่ นไปสังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ
ซึ่งตั้งขึ้นใหม่เป็นกรมวิชาการ
					 สถานตรวจโรคปอดยศเสให้ใช้ชอื่ เป็นสถานตรวจ
โรคปอดกรุงเทพฯ
					 โอนศูนย์วณ
ั โรคเขตทัง้ ๑๒ เขต ไปสังกัดส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเขต กรมควบคุมโรค
ติดต่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๑๗			



27

๕ เจาฟา กับงานตอตานวัณโรค

กรมควบคุมโรคติดต่อ มอบหมายงานควบคุม
โรคติดต่อเฉียบพลัน ระบบทางเดิ นหายใจเด็ ก
ให้กองวัณโรคเป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ
					 มีการทบทวนแผนงานวัณโรค และองค์การอนามัย
โลกได้เสนอให้นำ� เอากลยุทธ์การรักษาวัณโรคด้วย
ยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง (Directly
Observed Treatment Short course หรือ
DOTS) มาใช้
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 		



ปี พ.ศ. ๒๕๔๑				 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กองวัณโรคได้ย้ายจากสถานตรวจ
โรคปอดยศเสมาอยูท่ อี่ าคารแห่งใหม่ ซึง่ เป็นทีด่ นิ ทีไ่ ด้
รับการบริจาคจากร้อยตรีเจริญ ดารานนท์ จ�ำนวน
๑๙ ไร่เศษ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ หลังจากขึน้ ทะเบียน
เป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว จึงได้ท�ำการก่อสร้าง
อาคารในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงแล้ว
เสร็จสมบูรณ์
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔				 จากการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการจัดโครงสร้าง
ของกระทรวง กองวัณโรครวมเข้ากับกองโรคเอดส์
และกองกามโรค เป็นส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนงาน ARIC ไปรวมอยู่ใน
ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐				 แยกออกมาเป็น ส�ำนักวัณโรค จนถึงปัจจุบัน
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