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โรค
เอดส์ได้เข้ามาเผยแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 
ปี ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่อาจประเมินได้ 

และที่ส�าคัญ คือ ปัญหาทางสังคมที่เกิดการรังเกียจ ทอดทิ้ง ไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อหรือผู้
ป่วยให้อยู่ร่วมกันในสงัคมและยังไม่สามารถควบคมุการแพร่ระบาดได้ เนือ่งจากผู้ท่ีตดิ
เชื้อมีจ�านวนมากกว่า 1 ล้านคนและส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนเองได้รับเชื้อ จึงท�าให้เกิดการ
แพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์
ไม่เพียงพอ ประชากรไทยจึงขาดความตระหนักในการป้องกันตน โดยเฉพาะเยาวชน
นักเรียน นักศึกษา ได้มีการติดเชื้อโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงถึง 35%ของ
ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์รายใหม่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาวิกฤติในปัจจุบัน

ปัจจบุนัจ�านวนผูป่้วยโรคเอดส์ ทีเ่ข้ารบัการรกัษาทีว่ดัพระบาทน�า้พ ุได้เพ่ิมมาก
ขึ้นในพื้นที่มีอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วย ไม่สามารถจะขยายได้เนื่องจากพื้นที่
จ�ากัด ท�าให้เกิดปัญหาในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่โครงการได้ก�าหนดขึ้นและ
ผู้ป่วยไม่สามารถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ เพราะสังคมทั่วไปยังไม่เข้าใจเรื่องโรค
เอดส์อย่างแท้จรงิ ท�าให้เกดิปัญหาต่างๆ ขึน้มากมายทัง้ทีบ่คุคลเหล่านัน้กเ็ป็นผู้มคีวาม
รู้ความสามารถและประสบการณ์เหมือนบุคคลอื่นๆ พระอุดมประชาทร (อลงกต ติก
ขปัญโญ) ได้ตระหนักถึงปัญหา จึงริเริ่มโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 ในปี พ.ศ. 2540 
เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว

น�้ำใจ 
เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และ

ร่วมแบ่งปัน
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โครงการธรรมรกัษ์นเิวศน์ (HOSPICE) เป็นโครงการต้นแบบบ้าน
พกัผูป่้วยเอดส์ระยะสดุท้าย โดยวถีิทางพทุธในประเทศไทย

แห่งแรกที่วัดพระบาทน�้าพุ จ.ลพบุรี โดยมีพระครูอาทรประชานาถ 
(อลงกต ตกิขปัญโญ) เจ้าอาวาสวดัพระบาทน�า้พเุป็นประธานท่ีปรกึษา
โครงการฯ และเริ่มด�าเนินการ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2535

Kidhome เป็นบ้านหลงัเล็กๆ ของเดก็ๆ กลุม่หน่ึงท่ีด้อยโอกาส
ทางสังคม อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน โดยมีพระรูปหนึ่งเป็นผู้
อปุถัมภ์ให้เดก็ๆ ได้มโีอกาส ได้เรยีนหนังสอื ได้ใช้ชวีติแบบมีความสขุ 

บ้านหลงัเลก็หลงันี ้ช่ือว่า บ้านเดก็ธรรมรกัษ์ หลายๆ คนอาจไม่
คุน้หู หรอืว่าไม่รูจ้กั เป็นบ้านทีส่ร้างขึน้มา เพือ่รองรบัเดก็ๆ ทีด้่อยโอกาส
ทางสังคม เด็กที่พักอาศัยอยู่ในบ้านส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ติดเชื้อ HIV 
หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าโรคเอดส์ นั่นเอง เดิมทีวัดพระบาทน�้าพุยังไม่ได้มี
บ้านเด็กธรรมรักษ์ แต่หลังจากที่มีผู้ขอเข้ารับการดูแลที่วัด อุ้มลูกมาที่
วัดด้วย พอพ่อแม่เสียชีวิต ลูกก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน หลวงพ่อ (พระอุดม
ประชาทร) หรอืทีเ่ราเรยีกตดิปากว่า พระอาจารย์ เจ้าอาวาสวดัพระบาท
น�้าพุ ท่านก็ต้องคิดหาที่ทางเพื่อที่จะสร้างบ้านให้เด็กๆ พวกนี้อยู่

หลังจากที่มีที่มีบ้านแล้ว ปัจจัยพื้นฐานต่อมาก็คือการศึกษา 
ท่านก็ได้สร้างโรงเรียนขึ้นมา แล้วทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ โดยมีมูลนธิริาชประชานเุคราะห์เข้ามาดแูล โดย
ใช้ชื่อว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

บ้านหลังเล็กๆ หลังนี้ จากที่มีเด็กอยู่แค่เพียงไม่กี่คน เริ่มเพิ่ม
เป็นสิบคนและเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนปัจจุบัน ณ วันนี้จ�านวนกว่า 
70 คน

การดูแลเด็กๆ ที่ติดเชื้อ HIV ไม่ได้แตกต่างจากการดูแลเด็ก
ปกติสักเท่าใด จะต่างกันก็ตรงที่เด็กๆ พวกนี้ต้องทานยาต้านไวรัสให้
ตรงเวลาและควบคมุเรือ่งอาหารการกนิท่ีถกูหลักโภชนาการให้ครบ 5 
หมู่ ได้รับการตรวจเลือดสม�่าเสมอ ดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง
เพื่อป้องกันโรคฉวยโอกาส 

ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงการมอบโอกาสให้กับเด็กๆ ที่ติดเชื้อ 
HIV จึงได้จัดโครงการร่วมแบ่งปันน�้าใจ เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย
โรคเอดส์ ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ ขึ้น ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี 
โดยได้เชญิชวนสมาชกิ ส.ส.ท. และผูใ้จบญุทกุท่านร่วมบรจิาคทรัพย์ 
สิ่งของ เครื่องใช้ เพ่ือน�าไปบริจาคให้กับเด็กผู้ยากไร้ ที่ติดเชื้อจาก
พ่อ-แม่ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 

ทุกครั้งที่เราเดินทางไป ณ บ้านหลังเล็กๆ ของเด็กๆ เหล่านี้ เรา
ได้ไปท�ากจิกรรมร่วมกบัเดก็ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลีย้งอาหารกลางวนั การ
แจกของเล่น ขนม สิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น ที่สมาชิกทุกท่านส่งผ่านเรา
ไป เด็กๆ ที่นี่เรียบร้อย เมื่อเห็นเราเดินทางไปเขาจะออกมาต้อนรับด้วย
รอยยิ้มอันบริสุทธิ์์ สดใส พร้อมกล่าวทักทายและยกมือสวัสดี รอยยิ้ม
แห่งความประทบัใจเกดิขึน้ทีน่ีท่กุครัง้ ถงึแม้ว่าเดก็เหล่านีเ้ขาจะรู้ตวัว่า
ติดเชื้อ บางคนเป็นเด็กก�าพร้า ที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ บ้านหลัง
เล็กๆ แห่งนี้ได้ให้การดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาล ความ
เป็นอยู่ การศึกษา ความอบอุ่น ความรัก ความเมตตา เขาได้รับอย่าง
เต็มเปี่ยม พร้อมที่จะออกมาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและเป็นคนดีของสังคม 

กิจกรรมที่บ้านเด็กธรรมรักษ์ ด�าเนินการเสร็จสิ้น เราได้เลี้ยง
อาหาร แจกขนม แจกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งได้ร่วมสบทบทุน
โดยการบริจาคเงินให้กับบ้านธรรมรักษ์ จากนั้นเราได้เดินทางต่อไปยัง
วัดพระบาทน�้าพุ วัดซึ่งเป็นที่พักรักษาของผู้ป่วยโรคเอดส์ ซึ่ง ณ ที่นี้ เรา
ได้พบเหน็สจัจะธรรมของชวิีต เกดิ แก่ เจบ็ ตาย ซึง่ทีน่ีร่บัผูป่้วยโรคเอดส์
ไว้รักษาเป็นจ�านวนมาก และในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคน้ีเป็น
จ�านวนมากเช่นกัน ซึ่งวัดแห่งนี้ยังคงขาดแคลนในเรื่องของเงินทุนที่จะ
น�ามารกัษา และพัฒนาฟ้ืนฟู รวมถึงยังขาดยารกัษาต่างๆ ทีจ่�าเป็นต้อง
ใช้ การเดินทางมาที่นี่ เราได้น�าสิ่งของบริจาคส�าหรับผู้ป่วยโรคเอดส์มา                                                                                                      
บรจิาค พร้อมทัง้สมทบทนุในเรือ่งของการรกัษา ยารกัษาโรค อกีส่วนหนึง่

จากการสอบถามเจ้าหน้าทีข่องทางวัด พบว่าคนเข้ามาบริจาค
กันน้อยมาก เมือ่เทยีบกับจ�านวนผูป่้วยทีเ่พ่ิมมากข้ึนทกุวัน ทางวดัยงัคง
ประสบปัญหาเรื่องทุนทรัพย์อย่างมากมาย ด้วยที่รายรับไม่พอกับราย
จ่ายที่แต่ละเดือนอยู่ที่หลักล้าน ฝ่ายการตลาด แผนกสมาชิกสัมพันธ์ 
จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการถือโอกาสนี้ เชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่าน 
รวมถึงผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมกันท�าบุญด้วยการบริจาคทรัพย์ สิ่งของ 
เครื่องใช้ที่จ�าเป็น รวมถึงยารักษาโรคต่างๆ และขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมเดินทางไปท�าบุญกับเราในครั้งนี้ โดยโครงการร่วมแบ่งปันน�้าใจ 
เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ อ.หนอง
ม่วง จ.ลพบรุ ีจะมขีึน้ในวนัศกุร์ที ่7 มกราคม 2554 เวลา 7.00-18.00 น. 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือสังคมไปกับ
เรา ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร. 0 2258 0320-5  ต่อ 1112, 
1113, 1115 TPA
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เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์

ณ บ้ำนเด็กธรรมรักษ์ วัดพระบำทน�้ำพุ

วันศุกร์ที่ 7 มกรำคม 2554

ส.ส.ท. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมแบ่งปันน�้าใจ ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เครื่องใช้ประจ�าวัน ที่มีความส�าคัญกับเด็กผู้ด้อย
โอกาส เด็กผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ถุงมือยาง ส�าลี กระดาษทิชชู ถุงด�า ผ้าปิดจมูก ของเล่นเด็ก อุปกรณ์
การเรียน การสอน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ส่วนตัวต่างๆ อาหาร ฯลฯ

สามารถร่วมบริจาคส่ิงของได้ที่ ฝ่ายการตลาด แผนกสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอย
สุขุมวิท 29  

สามารถร่วมบริจาค เงินสมทบทุน ได้ที่กล่องรับบริจาค ซึ่งตั้งไว้ 2 จุด คือ ร้านหนังสือ TPA Book Centre อาคาร
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยสุขุมวิท 29 และซอยพัฒนาการ 18 หรือโอนเงินเข้าบัญชีสมาคม

ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” บัญชีออมทรัพย์  
●  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุขุมวิท 43  เลขที่ 172-0-23923-3
●  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาบางกะปิ (สุขุมวิท 45)  เลขที่ 009-2-23325-3 

ส�าหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคกับเราและต้องการใบอนุโมทนา สามารถแจ้งความประสงค์ได้ โดยกรอก
เอกสารด้านล่างพร้อมแฟกซ์ใบ Pay In มายังโทรสารหมายเลข 0 2259 9117 

ชื่อ-สกุล............................................................................................................................................................
บริษัท...............................................................................................................................................................
ที่อยู่ (ส�าหรับออกใบเสร็จและใบอนุโมทนา).........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.................................................E-mail address………………………………………………………
โทรศัพท์..............................................โทรสาร............................................มือถือ.............................................. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ แผนกสมาชิกสัมพันธ์ โทร. 0 2258 0320 – 5 ต่อ 1112, 1113, 1115 

คุณลดาวัลย์ คุณศันสนีย์ คุณจิตรภาษณ์ 

น้อง ๆ ผูัติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ยังรอควำมเมตตำจำกผู้ใจบุญทุกท่ำน

ร่วมแบ่งปันน�้ำใจ


