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นับ
จากวันแรก กับโครงการ สร้ำงรอยยิ้ม แบ่งปันน�้ำใจ เพื่อ

เด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ เราได้ก้าวเข้ามา Kid-

Home บ้านหลังนี้ท�าให้เราประทับใจและเป็นสุขทุกครั้งที่ได้มา 

Kidhome เป็นบ้านหลังเล็กๆ ของเด็กๆ กลุ่มหนึ่ง ต่างที่มา ต่างพ่อ 

ต่างแม่ มาอาศัยอยู ่ในบ้านหลังเดียวกัน โดยมีพระรูปหนึ่งเป็น 

ผู้อุปถัมภ์ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุข 

บ้านหลังเล็กหลังนี้ ชื่อว่าบ้านเด็กธรรมรักษ์ 

หลายๆ คนอาจไม่คุ้นหู หรือ

ว่าไม่รู้จัก เป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อ

รองรับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ทางสังคม 

เดก็ทีพ่กัอาศยัอยูใ่นบ้านส่วนหนึง่จะเป็นเดก็

ที่ติดเชื้อ HIV จากพ่อ-แม่ และยังมีเด็กอีกส่วนหนึ่ง

ทีต้่องก�าพร้าพ่อ-แม่จากเชือ้ HIV เดมิทวีดัพระบาทน�า้พยุงัไม่ได้

มีบ้านเด็กธรรมรักษ์ แต่หลังจากที่มีผู้ขอเข้ารับการดูแลที่วัด อุ้มลูก

มาที่วัดด้วย พอพ่อแม่เสียชีวิต ลูกก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน หลวงพ่อ 

(พระอุดมประชาทร) หรือที่เรียกติดปากว่า พระอาจารย์ เจ้าอาวาส

วัดพระบาทน�้าพุ ท่านก็ต้องคิดหาที่ทางเพื่อที่จะสร้างบ้านให้เด็กๆ 

พวกนีอ้ยู่ หลงัจากทีม่ทีีม่บ้ีานแล้ว ปัจจยัพืน้ฐาน ต่อมาก็คือการศกึษา 

ท่านกไ็ด้สร้างโรงเรยีนขึน้มา แล้วทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เข้ามาดูแล

อีกทีนึง โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

บ้านนี้จากที่มีเด็กอยู่แค่เพียงไม่กี่คน เริ่มเพิ่มเป็นสิบคนและ

เริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนเกือบ 100 คน และลดลงด้วยการจากไปของ

เด็กๆ เนื่องจากเชื้อ HIV และลดลงจากการที่น้องๆ เติบโตขึ้น และ

ก้าวไปสู่โลกภายนอก จนปัจจุบันมีเด็กจ�านวนทั้งสิ้น 70 คน การดูแล

รอยยิ้มแห่งความประทับใจเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ทุกครั้งและเราได้รับความสุขกลับมาทุกครั้งเช่นกัน…

และครั้งนี้เราจะกลับไปหาพวกเขาอีกครั้ง...14 กุมภาพันธ์ 2556

สร้างรอยยิ้ม
และความประทับใจ

ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง

KidHome

ที่นี่

C
o
v
e
r
 
S
t
o
r
y



28 TPA news

Cover Story

TPA news28

No. 192 ●  December 2012

เดก็ๆ ทีต่ดิเชือ้ HIV ไม่ได้

แตกต่างจากการดูแล

เด็กปกติสักเท่าใดจะ

ต ่างกันก็ตรงที่ เด็กๆ 

พวกนี้ต ้องทานยาต้าน

ไวรสัให้ตรงเวลาและควบคมุ

เรื่องอาหารการกินที่ถูกหลัก

โภชนาการให้ครบ 5 หมู ่ได้รบัการตรวจ

เลอืดสม�า่เสมอ ดแูลสขุภาพให้สมบรูณ์แขง็แรง

เพื่อป้องกันโรคฉวยโอกาส 

เด็กๆ ที่เติบโตขึ้นตามวัย ทางบ้านเด็กธรรมรักษ์ ได้

ให้โอกาสเด็กๆ ออกมาเรียนข้างนอกในระดับ ปวช. ซึ่งเด็กๆ 

ออกมาเรียน ด้วยความสมัครใจ ด้วยสถานที่ของบ้านเด็กธรรม

รักษ์และโรงเรียนเดิมที่เด็กเคยเรียนอยู่ อยู่ในบริเวณเดียวกัน ท�าให้

ความรู้สึกของเด็กคือการเรียนที่บ้าน เด็กวัยรุ่นมักมีความสนใจโลก

ภายนอก อยากรู้อยากลอง หลวงพ่อและพี่เลี้ยงจึงให้โอกาสเด็กๆ 

ออกมาเรียนข้างนอก เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกับบุคคล

ภายนอก ค่อยๆ กลับเข้าสู่สังคม แม้ว่าพี่เลี้ยงทุกคนที่บ้านเด็กธรรม

รักษ์ยังไม่มั่นใจว่าสังคมจะยอมรับเด็กๆ พวกนี้ได้หรือไม่ แต่วันหนึ่ง 

เดก็ๆ เหล่านี ้ต้องโตและถ้าเค้าต้องการจะออกไปใช้ชวีติภายนอกเอง 

เค้าต้องสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง

แต่การก้าวมาสู่โลกภายนอกของเด็กๆ ก็มีอุปสรรคของการ

ยอมรับจากสังคม “นี่คือควำมจริงที่ต้องเจอ และต้องผ่ำนมันไปให้

ได้ ถ้ำเรำยังต้องกำรใช้ชีวิตอยู่

บนโลกนี้” แต่พี่เลี้ยงจากบ้าน

เด็กธรรมรักษ์พร้อมที่จะสู ้ไป 

กบัเดก็ เพือ่ให้เดก็ๆ ได้มทีีย่นืใน

สงัคม เพราะเดก็เหล่านี ้เขาต่างรูด้ี

ว ่าเขามีเชื้อ HIV และเขาจะป้องกัน

ตนเองและคนรอบข้างไม่ให้ได้รับเชื้อจากเขาได้

อย่างไร พีเ่ลีย้งใช้ความพยายามในการท�าความเข้าใจกบัเพือ่นๆ ของ

เด็กๆ เกี่ยวกับ HIV และการอยู่ร่วมกันกับ HIV จนในที่สุดเด็กๆ มี 

ที่ยืนและได้รับก�าลังใจจากเพื่อนๆ 

“ในสังคมนี้ ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจว่า HIV ติดต่อกันได้

อย่างไร อยู่ร่วมกันได้อย่างไร เราคิดว่าด้วยสังคมไทยซึ่งเป็นสังคม

แห่งเมตตากรณุา เอ้ืออาทร  ถ้าได้รบัความเข้าใจทีถู่กต้อง เดก็ๆ และ

ผูป่้วยทีว่ดัพระบาทน�า้พนุ่าจะได้รบัการยอมรบัจากเพือ่นในห้องและ

โรงเรียน

สิ่งที่เราหวังที่สุดตลอดระยะเวลาที่เราท�างานมา คือ วันหนึ่ง

สงัคมจะยอมรบัในสิง่ทีพ่วกเค้าเป็น ให้อภยั ให้โอกาส เราไม่อยากให้

มีวัดพระบาทน�้าพุที่ซึ่งต้องดูแลผู้ป่วยอีกต่อไป เราอยากให้วัด

พระบาทน�า้พเุป็นเพยีงทีเ่ผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจกบัผูป่้วย

โรคเอดส์ เป็นบ้านหลงัใหญ่ให้เดก็ๆ และผูป่้วยทีพ่วกเรา

เล้ียงดูกลับมาเย่ียมมาหา ถ้าวันนงึวัดพระบาทน�า้พเุป็น

อย่างทีเ่ราหวังได้  โลกนีค้งน่าอยูข่ึน้อกีเยอะ”... ขอเพยีง

ที่ยืนให้พวกเค้า

ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงกำรมอบโอกำสให้กับ

เด็กๆ ที่ติดเช้ือ HIV จึงได้จัดโครงกำรร่วมแบ่ง

ปันน�้ำใจ เพื่อเด็กผู ้ติดเชื้อและ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ บ้ำนเด็ก

ธรรมรักษ์ ขึ้น โดยจัดต่อ

เนื่องมำทุกปี พร้อมทั้งได้

เชิญชวนสมำชิก ส.ส.ท. 

และผู ้ใจบุญทุกท่ำนร่วม

บริจำคทรัพย์และ

สิ่งของ เครื่องใช้ 

ที่จ�ำเป็นเพื่อน�ำ
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ไปบรจิำคให้กบัเดก็ๆ และบ้ำนของเดก็ๆ ให้มอีปุกรณ์ทีส่ำมำรถใช้

ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่

และในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภำพันธ์ 2556 กิจกรรมพิเศษ

คร้ังนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นครั้งท่ี 7 แล้วกับ โครงกำรแบ่งปันน�้ำใจ

เพ่ือเดก็ผูต้ดิเชือ้และผูป่้วยโรคเอดส์ ณ บ้ำนเดก็ธรรมรกัษ์ นอกจาก

จะน�าสิ่งของบริจาคไปมอบให้แล้ว เรายังหอบเอาความรัก ความ

ห่วงใยจากท่านสมาชิกมอบให้เด็กๆ กว่า 70 ชีวิต ทุกครั้งที่เราเดิน

ทางบ้านที่บ้านหลังน้ี เราได้เห็นเด็กๆ วิ่งออกมาต้อนรับเราด้วยรอย

ยิ้มที่แจ่มใส พร้อมทั้งกุลีกุจอช่วยเราขนของ ถึงแม้ว่าเด็กเหล่านี้เขา

จะรูต้วัว่าตดิเชือ้ บางคนเป็นเดก็ก�าพร้าทีพ่่อแม่เสยีชวีติจากโรคเอดส์ 

บ้านหลังเล็กๆ แห่งน้ีได้ให้การดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษา

พยาบาล ความเป็นอยู ่การศกึษา ความอบอุน่ ความรกั ความเมตตา 

เขาได้รับอย่างเต็มเปี่ยม จึงท�าให้เด็กทุกคนท่ีน่ีน่ารัก เรียบร้อย มี

สัมมาคารวะ พร้อมท่ีจะออกมาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและเป็นคนดีของ

สังคม 

กิจกรรมที่บ้านเด็กธรรมรักษ์ในครั้งน้ี เราจะไปเล้ียงอาหาร

กลางวัน แจกขนม แจกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และน�าเงินบริจาค 

ทีไ่ด้จากท่านสมาชกิร่วมสมทบทุน จากพนักงานสมาคมฯ 

และจากสมาคมฯ มอบแก่บ้านเด็กธรรมรักษ์ จำกกำร

สอบถำมเจ้ำหน้ำทีข่องทำงวดั พบว่ำคนเข้ำมำบรจิำค

กนัน้อยมำก เมื่อเทียบกับจ�ำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมำกขึ้นทุก

วันทำงวัดยังคงประสบปัญหำเรื่องทุนทรัพย์อย่ำงมำกมำย ด้วยท่ี

รำยรับไม่พอกับรำยจ่ำย ซึ่งแต่ละเดือนอยู่ที่หลักล้ำน 

เราจงึขอเป็นส่วนหนึง่ในการถอืโอกาสนี ้เชญิชวนท่านสมาชกิ

ทุกท่าน รวมถึงผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมกันท�าบุญด้วยการบริจาคทรัพย์ 

สิ่งของ เครื่องใช้ที่จ�าเป็น รวมถึงยารักษาโรคต่างๆ จากการสอบถาม

เจ้าหน้าท่ีบ้านเด็กธรรมรักษ์แห่งนี้ มีควำมต้องกำรขอบริจำค 

คลูเลอร์ น�ำ้ กระตกิน�ำ้ โรลออน ครมีทำผวิ ผ้ำขนหน ูรวม

ถงึนมจืดชนดิกล่อง ยำรกัษำโรค และเวชภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

และขอเชญิชวนทกุท่านร่วมเดนิทางไปท�าบญุ

กับเราในครั้งนี้...14 กุมภาพันธ์ 2556

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง

รอยยิม้ ชว่ยเหลอืสงัคมไปกบัเรา ทา่น

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
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