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ค�ำนิยม
หิรัญสมโภชศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
(พ.ศ. 2539 - 2564)

สวัสดี บรรดาเพื่อน ๆ ผู้สนับสนุน และผู้อ่านทุกท่าน
คุ ณ พ่ อ มี ความยิ น ดี น� ำ เสนอหนั ง สื อ ในโอกาสฉลองหิ รั ญ สมโภชศู น ย์
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ที่บอกเล่าเรื่องราวของศูนย์ฯ ในปัจจุบันและ
จุดก�ำเนิดของการก่อตั้งศูนย์ฯ ที่ผ่านมาในอดีต
การฉลองนี้เกี่ยวข้องกับศูนย์บรรเทาใจที่ซอยเรวดี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหลัง
จากถูกปิดลงแล้ว การด�ำเนินงานจึงได้ยา้ ยมาเริม่ ต้นทีจ่ งั หวัดระยองในปี พ.ศ. 2539
และมีพิธีเปิดศูนย์ฯ แห่งใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2540
เนือ้ หาในหนังสือเล่มนีจ้ ะท�ำให้ทกุ คนได้สมั ผัสกับประสบการณ์และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ทีเ่ ป็นสาเหตุนำ� ไปสูก่ ารปิดตัวลงของศูนย์บรรเทาใจหลังจากทีไ่ ด้เริม่ ด�ำเนินการ
มาได้  2 ปี 4 เดือน โดยเริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2536 ทีบ่ าทหลวงยอห์น โจวันนี โกนตาริน
และเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาใจได้เริ่มสร้างที่พักส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จ�ำนวน
17 เตียง และยังได้เริม่ โครงการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและการเสริมสร้างความรู้
เกีย่ วกับเอชไอวี/เอดส์ ซึง่ เป็นโครงการทีท่ ำ� ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรแี ละกรุงเทพฯ
โดยร่วมมือกับสถาบันบ�ำราศนราดูร สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หลังจากเริ่มด�ำเนินการได้ระยะหนึ่ง มีการโจมตีและต่อต้านการด�ำเนินงาน
ของศูนย์บรรเทาใจหลายต่อหลายครั้ง และที่สุด ศูนย์ฯ ได้ถูกบังคับให้ปิดตัวลงใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2539
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ยุคใหม่ของการช่วยเหลือผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ จึงได้เริม่ ต้นทีจ่ งั หวัดระยอง
ด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งประชาชน และหน่วยงานของเอกชนและ
ภาครัฐ เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตลอดระยะเวลา 25 ปีของการด�ำเนินงานของศูนย์คามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร์ ระยอง นี้ บรรดาเด็ก ๆ และผูใ้ หญ่ทตี่ ดิ เชือ้ และได้รบั ผลกระทบจากเอชไอวี/
เอดส์ หลายพันชีวติ ได้รบั ความบรรเทา การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ความรัก และการรักษา
และหลายแสนคนที่ได้รับความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ ผ่านทาง
โครงการการให้การศึกษาเรื่องเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ในหนังสือเล่มนีจ้ ะอธิบายเกีย่ วกับการท�ำงานแบบบูรณาการของศูนย์ฯ เกีย่ วกับ
เอชไอวี/เอดส์ ผ่านทางการด�ำเนินงาน 7 โครงการ ซึง่ ทุกโครงการเป็นการช่วยเหลือ
บุคคลยากจนทีอ่ ยู่ในความต้องการโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใด ๆ โดยกลุม่ เป้าหมายคือบุคคล
ยากจนที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยทุกโครงการมีลักษณะ
แบบบูรณาการ และมีความเป็นนวัตกรรม ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ท�ำให้สังคมมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ อย่างถูกต้อง ท�ำให้หลาย ๆ ปัญหาที่เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์
ได้รับการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการตีตรา และการเลือกปฏิบัติ พร้อม ๆ กับจ�ำนวน     
ผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่ที่ลดลง

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จ ซึ่งผู้อ�ำนวยการทั้ง      
4 ท่านนี้คือ บาทหลวงยอห์น โจวันนี   โกนตาริน ผู้ก่อตั้งศูนย์บรรเทาใจ และศูนย์
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการเป็น
เวลา 17 ปี บาทหลวง ภควี   เส็งเจริญ บาทหลวง ชัยศักดิ์ ไทยสนธิ และปัจจุบัน
คือ บาทหลวง วุฒิชัย  บุญบรรลุ
พวกเราทุกคนเป็นสมาชิกคณะนักบวชผู้รับใช้ผู้ป่วย (คณะคามิลเลียน) ซึ่ง
มีพันธกิจในการน�ำข่าวดีไปประกาศให้กับสังคมได้รับรู้ และข่าวดีนั้นคือ “ความรัก
เมตตาของพระเจ้า” ที่ท�ำให้พวกเราพร้อมที่จะรับใช้บรรดาบุคคลยากจนที่อยู่ใน
ความต้องการ โดยการเลียนแบบอย่างนักบุญคามิลโล ผู้ตั้งคณะนักบวชคามิลเลียน
ความส�ำเร็จต่าง ๆ ของศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ในตลอดระยะ
เวลา 25 ปีทผี่ า่ นนัน้ ล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ และค�ำภาวนา
จากผูท้ มี่ นี ำ�้ ใจดีและเมตตา ซึง่ คุณพ่อขอขอบพระคุณบุคคลเหล่านัน้ ด้วยความจริงใจ

ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้รบั การยอมรับจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ ว่าเป็นหนึง่ ในองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนและพัฒนานโยบายและโครงสร้างของ
ระบบสาธารณสุขและงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์

นอกจากนัน้ คุณพ่อต้องขออภัยต่อผูอ้ า่ นที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารด้วย
เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ถูกจัดท�ำขึ้นเป็นภาษาไทย ซึ่งอาจจะท�ำให้ท่านไม่สามารถ
เข้าใจเนื้อหาได้ทั้งหมด แต่ท่านก็ยังสามารถที่จะติดตามเรื่องราวของศูนย์ฯ ตลอด
25 ปี ผ่านทางรูปภาพต่าง ๆ ที่อยู่ภายในหนังสือเล่มนี้ และท่านยังสามารถติดตาม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษในทุก ๆ เดือน ผ่านทาง
ช่องทางการสือ่ สารของทางศูนย์ฯ ตามรายละเอียดทีอ่ ยูด่ า้ นล่างนี้ และส�ำหรับบุคคล
ที่ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งมีความประสงค์
จะสนับสนุนการด�ำเนินงานของทางศูนย์ฯ ได้โปรดติดตามได้ที่
www.camillianrayong.org และ www.hiv-aids-kids.org
หรือเบอร์โทรศัพท์ 038 685 480

ตลอด 25 ปีทผี่ า่ นมา ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง มีผอู้ ำ� นวยการ
4 ท่านด้วยกัน ที่ท�ำงานร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ การด�ำเนินงาน

ด้วยความขอบพระคุณ
บาทหลวง วุฒิชัย บุญบรรลุ

6

7

ชาวบ้านกลัว

8

9

เปิดศูนย์

10

บุกบึ้ม
เหยียด‘คนป่วย’

11

12

13

ปลอดภัย

อดส์

รากับเ
า
ด
ะ
น
ศ
ั
ท
า
าน
สัมภาษณ์น

14

15

16

17

เรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่ยืนหยัดเพื่อผู้ป่วย
“ในปี พ.ศ. 2537 เมื่อพ่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับศูนย์บรรเทาใจซึ่งเปิด
อยู่ได้ไม่นาน เรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือเราถูกต่อต้านอย่างรุนแรงถึงสามครั้ง
เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ทเี่ สีย่ งอันตราย พร้อม ๆ กับการให้บริการผูป้ ว่ ยเอชไอวี/
เอดส์ ในตอนนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดท�ำให้เราเข้าใจว่า ยังมีคนอีกจ�ำนวนมากที่
ยังไม่รู้จักโรคนี้ดีพอ”
จากความพยายามครั้งแรกที่ล้มเหลวคุณพ่อยอห์น โจวันนี โกนตาริน
ทัง้ หมดกลายเป็นแรงผลักดันทีท่ ำ� ให้เขา ตัดสินใจพลิกโฉมหน้าและเปิดบทบาทใหม่
ของชีวิตการเป็นธรรมทูตของท่าน

ความมุ่งมั่นแรกในการต่อสู้กับโรคเอดส์
ดูเหมือนว่าความดื้อรั้นจะอยู่ในดีเอ็นเอของตัวคุณพ่อยอห์น โจวันนี แห่ง
คณะคามิลเลียน ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีบุคลิกภาพร่าเริง และเปี่ยมไปด้วยความ
กระตือรือร้น ในอีกด้านหนึง่ ท่านยังเป็นธรรมทูตทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ และไม่เคยย่อท้อต่อ
การมุ่งไปสู่เป้าหมาย ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นบุคลิกที่สะท้อนตัวตนของคุณพ่อออกมา
อย่างชัดเจน
คุณพ่อยอห์น โจวันนี มักจะสร้างเครือข่ายทีก่ ว้างขวางเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคม
ด้วยลักษณะนิสยั ทีเ่ ป็นคนท�ำงานหนักตลอดเวลา บางครัง้ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ของคุณพ่อก็มักจะกลายเป็นงานหนักส�ำหรับผู้ที่ต้องมาแทนคุณพ่อเสมอ อย่างไร
ก็ตามด้วย พละก�ำลัง ความพยายาม และความตัง้ ใจทีจ่ ะช่วยเหลือผูป้ ว่ ยของคุณพ่อ
เส้นทางแห่งการช่วยเหลือผู้ป่วยของคุณพ่อจึงได้เริ่มต้นขึ้น
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“หลังจากที่พ่อมาอยู่ในประเทศไทยได้ไม่กี่ปี พ่อเริ่มเข้าใจถึงความจ�ำเป็น
ที่ตัวพ่อจะต้องคอยอยู่เคียงข้างผู้อ่อนแอและบุคคลชายขอบสังคม พ่ออยากท�ำใน
ลักษณะที่เป็นแบบอย่างและสามารถด�ำเนินการโดยมีผลลัพธ์ ไปสู่ผู้คนจ�ำนวนมาก
ที่สุด ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและขยายการรับรู้ทางสังคม
กิจกรรมทางศาสนา มักจะเกี่ยวข้องกับผู้อ่อนแอจ�ำนวนน้อย เราดูแลคนพิการ
กลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเด็กยากจน หรือกลุ่มผู้ป่วยที่ถูกทอดทิ้ง”
“พ่ออยากจะให้นกั บวชออกนอกกรอบความคิดเดิม ๆ โดยเฉพาะในสังคมไทย
ซึง่ มีคนนับถือคาทอลิกจ�ำนวนไม่มาก ดังนัน้ การสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขาจึงมัก
จะไม่สอดคล้องกัน แรกเริม่ เดิมทีโรงเรียนในประเทศไทย ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ คนยากจน แต่
ตอนนี้ 90% เป็นพื้นที่ส�ำหรับคนรวยและคนชั้นกลาง  ตอนที่พ่อย้ายมาอยู่บ้านเณร
คามิลเลียน สามพราน พ่อได้เลือกเส้นทางที่จะช่วยเหลือคนยากจนและผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือจริง ๆ”
“ในสนามงานของเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS) พ่อพบว่าหลายครัง้ ทีม่ กี ารขอให้
พ่อรับผูป้ ว่ ยจากการถูกครอบครัวทอดทิง้ และโดนครอบครัวปฏิเสธ บางคนครอบครัว
ก็ไม่ได้มปี ญั หาเรือ่ งความจนแต่อย่างใด พ่อจึงคิดถึงระบบทีต่ อ้ งใช้เอกสารจากหน่วย
งานบริการสังคมจากต่างจังหวัดเพื่อยืนยันถึงสภาพที่แท้จริงของพวกเขา โดยทัว่ ไป
แล้วคนเหล่านั้นมักเป็นผู้ป่วยที่ถูกทางโรงพยาบาลทอดทิ้ง หลังจากได้รับการรักษา
ในระบบของรัฐบาลไทยที่ซ่ึงพวกเขาต้องดูแลตัวเองมาตลอด ทุกวันนี้บ่อยครั้ง
เรายั ง พบผู ้ ป ่ ว ยที่ ถู ก ทอดทิ้ ง ในโรงพยาบาล ซึ่ ง รั ฐ บาลไม่ เ คยเปิ ด หอพั ก หรื อ
ศูนย์บริการส�ำหรับผูป้ ว่ ยเอดส์ทถี่ กู ครอบครัวปฏิเสธ  ในทางกลับกัน ปัญหาโรคเอดส์
ไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยการสร้างนิคมอย่างทีเ่ คยท�ำกับคนโรคเรือ้ น ยิง่ ไปกว่านัน้ เวลา
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบระหว่างประเทศ ทีป่ ระกาศใช้โดยองค์การอนามัยโลก
และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ แน่นอนว่าพวกเขาไม่ชอบการถูกเลือกปฏิบัติ
และการแบ่งแยก แม้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีจุดประสงค์ที่ดีก็ตาม”
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“ความคิดของพ่อคือสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นไปได้ ที่จะต้อนรับผู้ป่วยที่
ถูกทอดทิ้ง โดยจัดให้มีกิจกรรมด้านการศึกษาและป้องกัน เช่นเดียวกับการปรับตัว
ดิ้นรนเพื่อสิทธิและศักดิ์ศรีของตัวบุคคล อีกทั้งพ่อยังอยากให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เป็น
ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสังคมอีกด้วย
“ในตอนเริ่มแรก พ่อไม่ได้รับการสนับสนุนมากนัก ทั้งจากสมาชิกในคณะ
จากพระศาสนจักรท้องถิน่ หรือในสังคมโดยทัว่ ไป นัน่ อาจจะเป็นเพราะตอนแรกทุกคน
คิดว่าคนที่ติดเชื้อนี้มาจากคนไม่ดี การสนับสนุนเพียงหนึ่งเดียวที่พ่อได้รับนั้นมา
จากกรมควบคุมโรคในประเทศไทย หน่วยงานราชการด้านเอดส์ และองค์กรระหว่าง
ประเทศ มีเพียงไม่กคี่ นทีต่ อ้ งการมีสว่ นร่วมในความคิดริเริม่ นี้ มีคนจ�ำนวนน้อยมาก
ที่ยอมรับการมีเพื่อนบ้านเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี

“ตั้งแต่การต่อต้านครั้งที่สามด้วยระเบิดไดนาไมต์ คุณคามิลโล วิบูลชัย      
คุณมิโย และคุณพิราปาน พวกเขาคอยอยู่เคียงข้างพ่อเสมอ โดยเฉพาะคุณคามิลโล
วิบูลชัย ทุกครั้งเขาจะเข้าร่วมการประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และเป็น
ตัวแทนคุยกับนักข่าว และกับองค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนเรา ในที่สุดเมื่อมีกลุ่ม
ชาวบ้านและคนทีอ่ ยู่ในละแวกนัน้ รวมถึงนักกฎหมาย พยายามให้เงินเพือ่ ขับไล่และ
โน้มน้าวให้เราปิดกิจการ เป็นระยะเวลา 2 ปี 4 เดือน กับประสบการณ์ทเี่ ราต้องเผชิญ
ในนนทบุรี สิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้ศนู ย์บรรเทาใจเติบโตขึน้ และท�ำให้ทกุ คนในสังคม
ทัง้ หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้มคี วามเข้าใจถึงจุดยืนของประวัตศิ าสตร์โรคเอดส์
ในสังคมไทย

“เมื่อศูนย์บรรเทาใจ ที่จังหวัดนนทบุรี ถูกต่อต้านอย่างรุนแรง ทันใดนั้น
เสียงของคนที่ไม่เคยเห็นด้วยกับเราก็ดังขึ้นมาทันที ‘เห็นไหม เราบอกคุณแล้วว่า        
มันอันตราย’ พ่อเชือ่ ว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และสิง่ ทีเ่ ขียนลงในหนังสือพิมพ์ เกีย่ วกับปัญหา
ของเรา ในที่สุดก็กลายเป็นผลดี เพราะตอนนั้นสังคมจ�ำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิด พ่อมองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้น อาจเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลง
สังคมได้”
ท่ามกลางความมุง่ มัน่ ในงานแพร่ธรรมทีม่ อี ยูเ่ สมอของคุณพ่อยอห์น คุณพ่อ
ไม่เคยน�ำทุกอย่างมาไว้อยู่ในมือของตัวเองเพียงผู้เดียว แต่เขาเปิดโอกาสให้ทุกคน
มีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ อีกหนึง่ ความสามารถของคุณพ่อคือ การระดมทรัพยากร
มนุษย์ที่เป็นเอดส์ และถูกมองข้ามได้มีโอกาสใช้ความสามารถของตัวเองในการ
พัฒนาสังคม ขณะเดียวกัน คุณพ่อยอห์นเองก็มีความสุขเมื่อมองเห็นความส�ำเร็จ
ของพวกเขา
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ศูนย์บรรเทาใจ
พ่อได้พบกับคุณหมอธานีและคุณอุษณีย์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อส่งเสริมงานด้านโรคเอดส์ หลังจากที่เมื่อต้นปี พ.ศ. 2535 มูลนิธิคณะนักบุญ        
คามิลโลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้คดิ เรือ่ งการเปิดบ้านพักส�ำหรับผูป้ ว่ ยเอดส์
ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่ได้รับความช่วยเหลือ ในนามของหน่วยงานคาทอลิกไทย
เราต้องการมอบชีวติ ให้แก่คนทีก่ ำ� ลังเดือดร้อน โครงการนีอ้ ยูภ่ ายใต้การอุปถัมภ์ของ
สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย เราได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค และ
องค์การอนามัยโลกของเอเชีย (WHO)

นี่เป็นไอเดียที่ดี แต่ตัวพ่อชอบที่จะท�ำโครงการที่ง่าย ๆ และสะดวกมากกว่า
โดยจะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก โครงการที่พ่อคิดไว้
คือ มีเตียงประมาณสีส่ บิ เตียง มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับบรรดาอาสาสมัคร ส�ำหรับกิจกรรมด้าน
การอภิบาล และการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความเชื่อในพระศาสนจักรในประเทศไทย
พ่อชอบและตั้งใจจะหาที่ดินสักแปลงในลักษณะนั้น มีหลายข้อเสนอที่เข้ามา และ
ในบรรดานั้นมีบางรายมอบที่ดินในจังหวัดที่อยู่ห่างไกล บางทีพวกเขาคงอยากให้
เราไปสร้างอาณานิคมของผู้ป่วยเอดส์ที่ห่างไกลออกไปจากสังคม แต่ส�ำหรับพ่อ          
พ่ออยากให้อยู่แถบชานเมืองของกรุงเทพฯ ในพื้นที่ใกล้กับโรงพยาบาลส�ำหรับโรค
ติดเชื้อ เนื่องจากศูนย์แห่งใหม่นี้ มีคุณค่าต่อเราทุกคน

คุณหมอธานี แพทย์ผิวหนังของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และคุณอุษณีย์
ทั้งสองท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเอดส์ เนื่องจากทั้งสองท�ำงานร่วมกันใน
ส่วนของการดูแลด้านสุขภาพประชาชน อีกทั้งยังมีโอกาสเดินทางไปที่ต่างๆ เพื่อ
ศึกษาหาข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้พ่อจึงรีบไปพบทั้งสองเกือบจะในทันที
ความช่วยเหลือจากทั้งสองมีประโยชน์อย่างมหาศาล พ่อได้ทั้งความรู้ในภาคส่วน
และการให้กำ� ลังใจ การสนับสนุนทีท่ า่ นทัง้ สองให้แก่พอ่ ก็ลว้ นแต่เป็นเป็นสิง่ ทีท่ งั้ สอง
เองก็ต้องการเช่นกัน

เราได้พบกับพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู ประธานสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น) และเราได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องที่ดิน
ทีถ่ กู ปฏิเสธ เราตัง้ ใจจะใช้ทดี่ นิ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึง่ อยูแ่ ถบบางบัวทอง
เป็นที่ดินของวัดที่มีพื้นที่หลายร้อยไร่ แต่พระคาร์ดินัล เชื่อว่า การปรากฏตัวของ
ผู้ป่วยโรคเอดส์จะท�ำให้คาทอลิกจ�ำนวนหนึ่งย้ายหนี และท�ำให้ที่ดินบริเวณรอบ ๆ
หมดคุณค่าไป แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงและน่ากลัวที่จะเป็น
ผู้ติดเชื้อคือพวกรักร่วมเพศ ผู้เสพยาเสพติด หรือผู้หญิงขายบริการ

เราได้มกี ารพบปะกันหลายครัง้ เพือ่ ใช้กลยุทธ์ในการด�ำเนินการและเพือ่ ศึกษา
วิธีการเข้าช่วยเหลือ มีสถาปนิกที่เป็นคาทอลิกคนหนึ่งได้น�ำเสนอรูปแบบอาคารที่
สวยงาม ที่แทรกด้วยความเขียวขจีของธรรมชาติ พร้อมกับต้นไม้ที่เติบโตได้ทุกที่
แม้จะอยู่ใต้เพดานหอพัก ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการพักอาศัยในพื้นที่สีเขียวท่ามกลาง
ธรรมชาติทอี่ าจท�ำให้พวกเขาผ่านสิง่ ต่าง ๆ ไปได้ดขี นึ้ มันคือแนวคิดชีวติ ทีป่ ราศจาก
ความเจ็บปวด และแฝงด้วยความเชื่อมั่นว่าเราทุกคนเกิดมาจากดินและจะกลับไป
เป็นดิน

แต่แล้วเราก็ได้เจอสถานทีท่ เี่ หมาะสมส�ำหรับการตัง้ ‘ศูนย์บรรเทาใจ’ มันอยู่
ห่างจากแม่น�้ำเจ้าพระยาเพียงไม่กี่ร้อยเมตร และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลโรคติดเชื้อ
ที่มีชื่อเสียงเพียง 10 กิโลเมตร แม้มันจะเป็นท�ำเลที่ดี แต่สุดท้ายคณะกรรมการของ
คณะคามิลเลียนก็ตัดสินใจที่จะไม่ลงทุนในการซื้อ แต่เลือกที่จะเช่าไปก่อน
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ตัวอาคารเป็นอาคาร 3 ชัน้ ชัน้ ล่างเราจัดให้เป็นส�ำนักงาน ทีร่ บั ประทานอาหาร
และทีส่ ำ� หรับให้คำ� ปรึกษา ชัน้ สองและชัน้ สามเป็นส�ำนักงานทีใ่ ห้บริการด้านอืน่ ๆ รวม
ถึงสร้างห้องครัวกว้าง  2 x 12 เมตรอยูด่ า้ นหลัง บนชัน้ ลอยเราวางโต๊ะฝังมุก ซึง่ คุณลิลลี่
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ได้มอบให้เป็นของขวัญเพือ่ ท�ำเป็นพระแท่น พืน้ หลังเป็นภาพวาดนักบุญคามิลโลกับ
พระเยซูเจ้า ขนาด  2 x 3 เมตร ซึง่ วาดโดยนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านหน้า
เป็นทีจ่ อดรถ  2 คัน และเหมือนกับอาคารพาณิชย์ทวั่ ไปทีม่ ปี ระตูและหน้าต่างอลูมเิ นียม
เราเปิดศูนย์บรรเทาใจอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2536
ในทางกฎหมายเราไม่ต้องการขออนุญาตใด ๆ จากกระทรวงสาธารณสุข เพราะ
ไม่มีกฎหมายด้านสุขภาพที่ห้ามคนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อยู่ร่วมกัน มูลนิธิของเรา
ได้สร้างสถานที่ที่มีภารกิจพิเศษในการต้อนรับ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน และให้ความรู้
แก่ผู้สิ้นหวังที่ก�ำลังทนทุกข์จากเชื้อเอชไอวี และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อป้องกันและ
ปกป้องกลุ่มและบุคคลที่มีความเสี่ยง สมาชิกใหม่ในบ้านเช่านี้ก็เหมือนครอบครัวที่
สามารถบริการคนอื่นที่มาเยี่ยม ศูนย์บรรเทาใจแห่งใหม่นี้ไม่ใช่โรงพยาบาล แต่เป็น
สถานที่พักใจส�ำหรับผู้ติดเชื้อ
ในพื้นที่ 700 ตารางเมตร แม้จะเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก แต่ก็สะดวกสบาย
และตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสามแห่งที่เราใช้บริการ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราไปทุกวัน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ กับคนเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละประมาณ 10-20 คน
ในเรือ่ งของการป้องกัน การปกป้อง สิทธิของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี การดูแล การบูรณาการ
และที่ส�ำคัญคือเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ในช่วงเวลานัน้ เรามีทพี่ กั ฟืน้ เพียง 16 เตียง แต่มผี ปู้ ว่ ยเกือบ 300 คน เกือบ
ทั้งหมดเป็นวัณโรค หรือโรคผิวหนัง ซึ่งเราได้แนะน�ำให้พวกเขาไปโรงพยาบาลสาม
แห่งทีอ่ ยู่ใกล้เคียง โรงพยาบาลอืน่ ๆ  ในกรุงเทพฯ เมือ่ เกินขีดความสามารถทีจ่ ะรับ
ผู้ป่วยลักษณะนี้ไว้ แม้แต่ผู้ป่วยที่อ่อนแอก็ต้องให้ออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้ที่ว่าง
แก่คนอื่น ๆ ในขณะนั้นยังไม่มียาต้านไวรัส (หรือสามารถระงับการแพร่พันธุ์ของ
ไวรัส) มีเพียง AZT (Azidothymidine) ที่แม้จะไม่ได้ผลมากนักแต่นั่นก็ถือว่าเป็น
ยาที่ดีที่สุดแล้ว
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จากประสบการณ์ของเราชี้ ให้เห็นว่ามันสามารถควบคุมอาการได้ ใน
ทางปฏิบัติ ช่วยลดการเสียชีวิตได้ดีขึ้นเพราะท�ำให้ความเจ็บปวดและอาการชัก
น้อยลง การรักษาผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นวัณโรคได้รบั การติดตามอย่างระมัดระวัง บางครัง้ ก็ไม่ได้
ให้ผลลัพธ์ตามทีค่ าดหวังไว้ เนือ่ งจากการขาดเซลล์ CD4 ในผูป้ ว่ ย ท�ำให้การป้องกัน
ภูมิคุ้มกันท�ำงานได้ไม่ดีนัก ในผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในระยะโรคลุกลาม
เราพยายามอย่างดีที่สุดที่จะไม่ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ศูนย์บรรเทาใจ และ
ทุกครั้งที่สถานการณ์แย่ลง เราต้องพาผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูรที่ซึ่ง
เรามีข้อตกลงร่วมกัน แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนเสียชีวิต มีหลายครั้งที่พ่อต้องน�ำร่าง
ไร้วิญญาณของพวกเขาขึ้นเบาะหลังรถอีซูซุในเวลากลางคืน และไปยังโรงพยาบาล
คามิลเลียน ทีก่ รุงเทพฯ เพือ่ ให้แพทย์ออกใบมรณบัตร ก่อนจะจัดงานศพและเผาศพ
ที่วัดในบริเวณนั้น
หลังจากที่เจ้าคณะต่างประเทศ คุณพ่อแอลเนสโต เบรสซานิน มาเยี่ยม     
ต่อมาเราก็ชื้อสถานที่นี้เพื่อความมั่นคง
ตัวพ่อ คุณหมอธานี และคุณอุษณียไ์ ด้ตงั้ สมาคมโรคเอดส์คาทอลิกในนามของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พ่อท�ำงานกับคุณหมอธานีจนกระทัง่ ท่าน
เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2543 ส่วนคุณอุษณีย์ เราท�ำงานด้วยกันจนกระทั่งเธอเกษียณ
อายุในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งก่อนหน้านั้น เราได้สร้างส�ำนักงานเฉพาะของเอชไอวี/เอดส์
เมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่บ้านของคณะคามิลเลียน ที่ลาดกระบัง และยังเป็นสมาคมของ
คาทอลิกที่อุทิศตนเพื่อเอชไอวี/เอดส์
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การเปิดศูนย์บรรเทาใจที่ซอยเรวดี เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2536
OPENING OF RELIEF CENTER SOI REWADEE ON 14 NOV 1993

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์กลุ่มแรกที่โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร

FIRST NETWORKING GROUP OF PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS AT BAMRAAT NARADUN HOSPITAL

การโจมตีและการต่อต้านอย่างรุนแรง ในวันที่ 10 พ.ย. 2537 และ 21 พ.ค. 2538
PROTEST AND VIOLENT ATTACKS ON 10 NOV 1994 AND 21 MAY 1995
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โรงพยาบาลสามแห่ง: โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร
โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลสวนโอเค
พ่อจะเล่าบางอย่างเกี่ยวกับโรงพยาบาลของรัฐทั้งสามแห่งที่ตั้งอยู่บน
ทางหลวงสายเดียวกัน คือถนนติวานนท์ ซึง่ เมือ่ หกสิบกว่าปีกอ่ นนัน้ เป็นถนนเส้นตรง
และยาว เป็นถนนชานเมืองจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดนนทบุรี จนถึงจังหวัดปทุมธานี
เป็นถนนที่วิ่งคู่ขนานไปกับแม่น�้ำเจ้าพระยา และมีโค้งขนาดใหญ่ถ่ายทอดทิวทัศน์ที่
สะท้อนความเป็นอยู่ที่ดีในภาคกลางของประเทศไทย
โรงพยาบาลสามแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ด้านสาธารณสุข
ของประเทศไทย ทั้งสามแห่งเป็นโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขสร้างและมีการ
ปิดกั้นพื้นที่หลายร้อยไร่ส�ำหรับกิจกรรมด้านสาธารณสุขของรัฐ โดยแบ่งออกเป็น
สถานทีส่ ำ� หรับโรคติดเชือ้ คือ โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร ส�ำหรับวัณโรคคือโรงพยาบาล
สวนโอเค ส�ำหรับความเจ็บป่วยทางจิตคือโรงพยาบาลศรีธัญญา ซึ่งทั้งสามแห่ง
เกิดขึ้นในราวปี พ.ศ. 2503 ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ มากมายทั้งสามแห่ง

ความไร้ความสามารถในการต่อต้านการแพร่กระจายของไวรัส เป็นผลพวง
ที่เชื่อมโยงกับนโยบายที่คอยอุ้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
หลายคนไม่ตื่นตระหนกเพราะคิดว่า โรคนี้ส่วนใหญ่เป็นของชาวต่างชาติจาก
สหรัฐอเมริกาหรือจากยุโรป ดังนั้นนี่เหมือนเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่พยายาม
จะกันผู้ป่วยที่ทุกคนมองว่าเป็นโรคที่น่ารังเกียจออกจากเมือง เหมือนที่ท�ำกับนิคม
โรคเรือ้ นทีอ่ ำ� เภอพระประแดง หรือแม้แต่ผหู้ ญิงบริการทีเ่ ป็นกามโรค ยังเคยต้องถูกส่ง
ไปอยูท่ เี่ กาะเกร็ด การผลิตยาปฏิชวี นะออกมานัน้ สามารถปลดปล่อยผูค้ นจ�ำนวนมาก
ทีถ่ กู แยกออกไป เช่นเดียวกับมีความก้าวหน้าในการรักษาโรคเรือ้ น แต่ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับเรื่องใหม่เมื่อมีการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น ในตอนนั้น
สังคมต้องการพัฒนากลยุทธ์และหวังจะเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้ รวมถึงสร้าง
สถานที่พักฟื้นในชุมชน ซึ่งศูนย์บรรเทาใจจึงเป็นค�ำตอบของปัญหาในยุคนั้น”

ในปี พ.ศ. 2537 ได้มกี ารเปิดส�ำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข
เป็นสถานที่มั่นคง มีอาคารสูงหกชั้น และยังเป็นที่ตั้งขององค์การอนามัยโลก
และส�ำนักประกันสุขภาพแห่งชาติส�ำหรับผู้เป็นลูกจ้าง ซึ่งในปัจจุบันมีประมาณ
15 ล้านคน
เมือ่ ช่วงต้นปี พ.ศ. 2533 ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นเอดส์ตอ้ งอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ทัง้ สามแห่งนี้ ซึง่ ในตอนนัน้ มีเตียงเพียงไม่กสี่ บิ เตียงส�ำหรับผูป้ ว่ ยประเภทนีท้ มี่ าจาก
ทั่วประเทศไทย และในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ห้ามทดสอบเอชไอวีในสถาบันเอกชน
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การถูกกลั่นแกล้งและถูกต่อต้าน
ศูนย์บรรเทาใจ เป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่ท�ำงานด้านเอชไอวี/
เอดส์ ในรูปแบบนี้ โดยได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค
สถานที่แห่งนี้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่
ในจังหวัดนนทบุรี และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลบ�ำราศนราดูรเพียงไม่กี่ร้อยเมตร
คุณพ่อยอห์น พร้อมกับผู้ช่วยสามคนที่ติดเชื้อเอชไอวี ใช้เวลา 1 ปี ในการ
ก�ำหนดรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงานของศูนย์ในการช่วยเหลือด้านเอชไอวี/
เอดส์ มีเตียง 17 เตียง มีห้องสัมมนา 1 ห้อง ห้องส่วนตัว 3 ห้อง ห้องครัว วัดน้อย
และห้องสุขารวม 9 ห้อง ในเนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร แม้ที่นี่จะเป็นสถานที่
แห่งความหวังส�ำหรับผู้ป่วย แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่วายกลายเป็นเป้าหมายของการ      
ถูกต่อต้านอย่างต่อเนื่อง
ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2541 เวลา 14.00 น. ศูนย์บรรเทาใจตกเป็นเป้าหมาย
ของการเดินขบวนประท้วง มีการท�ำป้ายประท้วงต่อต้านและมีการคุกคามด้วยวาจา
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เวลาตี 2 เกิดเหตุระเบิดที่สร้างความ       
เสียหายอย่างมหาศาล มีการท�ำลายรถยนต์ รถตู้ และทางเข้าทั้งสามทาง สะเก็ด
ระเบิดโดนรูปปั้นของนักบุญคามิลโลที่ตั้งอยู่ข้างใน และเครื่องเรือนต่าง ๆ ที่อยู่ห่าง
จากทางเข้าไปประมาณ 5 เมตร
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2542 เวลา 22.00 น มีกระสุนสิบนัดถูกยิงมาจาก
ปืนไรเฟิลสงคราม เข้ามาที่ข้างใน ซึ่งโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
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ศูนย์แห่งนีไ้ ด้ปดิ ตัวลงอย่างถาวรในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2539 หลังจากทีไ่ ด้ทำ�
กิจกรรมเป็นเวลา 2 ปี 4 เดือน โดยมีผเู้ ข้ามาพักเกือบ 300 คน เฉลีย่ พักประมาณ 5-6
วัน (จากโบรชัวร์ทเี่ ผยแพร่ในการประชุมเอดส์ เอเชีย-แปซิฟกิ ทีก่ รุงเทพฯ ในปี 2539)
ตามความคิดเห็นของพ่อ เราจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงของ   
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นก่อน มันคือการค้นหาทางออกที่ดูเหมือนจะเป็นทางตัน
เราได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาอย่างเป็นทางการ ในตอนนั้นเรามีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดหกคน
รวมถึงตัวพ่อด้วย หน้าทีข่ องพ่อคือเป็นผูป้ ระสานงานทัว่ ไป และมีคณุ คามิลโล วิบลู ชัย
เป็นผูอ้ ำ� นวยการบริหาร ต่อมาเราจ้างคุณพรทิพย์ ทีเ่ ป็นนักจิตวิทยา คุณมาเรีย มิโย
แม่หม้ายชาวอาข่าที่ท�ำหน้าที่เป็นแม่บ้าน นอกจากนี้ยังมีคุณพิราปาน เป็นที่ชาว
มุสลิม ซึ่งเคยมีอดีตที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดมาก่อน และคุณนัทพล อดีต
คนขับรถแท็กซีท่ ที่ ำ� หน้าทีข่ บั รถมินบิ สั ของศูนย์ ซึง่ เอาไว้เพือ่ ขนย้ายผูป้ ว่ ย นอกจากนี้
เรายังมีผู้ป่วยบางรายที่ไม่มีอาการรุนแรง อุทิศเวลาของพวกเขามาเป็นอาสาสมัคร
เพื่อดูแลผู้ป่วยคนอื่นที่มีความจ�ำเป็นมากกว่า พวกเขาหลายคนไม่มีบ้านอยู่อีกแล้ว
หลังจากที่ถูกทอดทิ้งและถูกปฏิเสธจากครอบครัวและที่ท�ำงาน
นีค่ อื ลูกแกะกลุม่ แรกที่ไม่มคี นอยากเลีย้ ง ซึง่ พ่อจะเล่าเรือ่ งราวของพวกเขา
ให้ฟงั ทีหลัง สิง่ ทีพ่ อ่ อยากบอกในตอนนีค้ อื ไม่กเี่ ดือนหลังจากทีแ่ กะเหล่านีถ้ กู ทอดทิง้
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้พวกเขามีพลังใจทีจ่ ะสูต้ อ่ และยอมรับตนเอง  ตอนนี้
พวกเขาสามารถพูดคุยเกีย่ วกับตัวเองและโรคทีพ่ วกเขาเป็นต่อหน้าคนอืน่ ๆ โดยไร้ซงึ่
ความหวาดกลัว
ในการขนย้ายผู้ป่วย คุณคามิลโล วิบูลชัย ซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยการของศูนย์
บรรเทาใจ ได้ศกึ ษาเรือ่ งนีแ้ ละคอยประสานงานกับเจ้าหน้าทีข่ องทางราชการเพือ่ ให้
ทุกอย่างออกมาราบรื่นที่สุด ท่ามกลางความจริงที่ว่า มีค�ำขอจากชาวบ้านแถบนั้น
ให้เรายุตกิ ารท�ำงานภาคปฏิบตั แิ ละเปิดศูนย์เอาไว้เพือ่ ช่วยเหลือในด้านจิตวิทยา การ
ป้องกัน และกิจกรรมการศึกษาทัง้ ทีบ่ า้ นและนอกบ้านเท่านัน้ เรือ่ งราวทัง้ หมดเกิดขึน้
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จากเพื่อนบ้านบางคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างเสริมสวยคนหนึ่งที่รู้ว่าศูนย์ก�ำลัง
ด�ำเนินกิจการโดยบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวี ส�ำหรับพวกเขาที่ความรู้เรื่องโรคเอดส์
ยังมีไม่มากนัก และยังคิดว่าผูท้ เี่ ข้ามาพักกับเราทุกคนสามารถฆ่าและท�ำลายผูอ้ นื่ ได้
ด้วยโรคเอดส์ นัน่ จึงเป็นสาเหตุทพี่ วกเขาอยากให้เราล้มเลิกในสิง่ ทีท่ ำ� อยู่ เราใช้เวลา
เกือบหนึง่ ปีในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และแน่นอนว่าจากประสบการณ์ชว่ งระยะเวลา
หกเดือนนั้น เราใช้ชีวิตในซอยเรวดี 24 อย่างยากล�ำบากที่สุด
แม้เราจะท�ำงานกันอย่างมุ่งมั่น แต่ถึงกระนั้นศูนย์บรรเทาใจของเราก็ต้อง
ปิดตัวลงอย่างรวดเร็ว ในวันทีช่ าวบ้านพูดกันอย่างเปิดเผยและเต็มไปด้วยความรูส้ กึ
หวาดกลัว พวกเขามักจะพูดกันว่า คนทีท่ ำ� งานร่วมกับเราเป็นเอดส์ แม้แต่ทอ่ ระบายน�ำ้
ในห้องน�้ำก็จะน�ำพาไวรัสไปทุกที่ หรืออีกคนหนึ่งกล่าวว่า วัณโรคจะแพร่กระจายไป
ตามสายฝนทีต่ กลงมาในอาคารของเรา จนท�ำให้พวกเขาป่วยด้วยเชือ้ ไวรัส และท�ำให้
บ้านของพวกเขามีเชื้อไวรัสอยู่เต็มไปหมด
ค�ำวิจารณ์เหล่านี้มันหนักเกินไปส�ำหรับคุณคามิลโล วิบูลชัย มีอยู่คืนหนึ่ง
เขาตัดสินใจไปปัสสาวะที่หน้าประตูเหล็กของช่างเสริมสวย คนดังกล่าว ในวันรุ่งขึ้น
เธอโกรธเรามาก แม้จะไม่รู้แน่ชัดว่าใครเป็นคนท�ำแต่นั่นก็เป็นสัญญาณเรื่องความ
สัมพันธ์ที่ล้มเหลวระหว่างเรากับเพื่อนบ้าน
ในช่วงเวลานัน้ เราได้ทำ� งานร่วมกับคุณโซเนีย ชาวอิตาเลียน ซึง่ ปัจจุบนั เป็น
ผู้จัดการด�ำเนินงานของมูลนิธิ Pro.Sa ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก�ำไร ที่ก่อตั้งขึ้น
โดยคณะคามิลเลียน แขวงอิตาลีเหนือ เธอมักจะเดินทางมาประเทศไทยประมาณ
ปีละหกเดือน เธอมีความมุง่ มัน่ ในการเรียนภาษาไทย งานหลักของเธอคือติดตามและ
ดูแล ผูป้ ว่ ย แต่ตอ่ มาเธอได้ชว่ ยพัฒนาและคิดริเริม่ งานช่างฝีมอื ขนาดเล็ก โดยเธอได้
ช่วยหาเงินจากอิตาลีเพือ่ น�ำมาสนับสนุนในเรือ่ งค่าใช้จา่ ยของศูนย์บรรเทาใจ กิจกรรม
ที่ว่ามีทั้งการท�ำโปสการ์ด การ์ดอวยพร ตุ๊กตา สร้อยไข่มุก จากนั้นเราก็หล่อปูน
32

ปาสเตอร์ครึง่ พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นสีบรอนซ์เงิน
และสีบรอนซ์ทอง เราผลิตและขายไปจ�ำนวนพอสมควรประมาณหนึ่งพันรูป  แม้จะ
ผ่านมา 27 ปี แต่ทุกวันนี้เราก็ยังได้เห็นรูปเหล่านี้ในสถานที่บางแห่ง
ความสัมพันธ์ของคุณโซเนีย กับผู้ติดเชื้อ พวกแม่บ้าน เด็ก ๆ และสาว
ประเภทสอง เป็นความสัมพันธ์ทดี่ มี าก มันเป็นความสัมพันธ์ทเี่ ต็มไปด้วยความหวัง
และเป็นมิตรภาพทีแ่ น่นแฟ้นทีเดียว  คุณโซเนียกับเพือ่ นสาวประเภทสองของเธอได้
เปิดร้านบริการตัดผมเล็ก ๆ เพื่อให้ผู้ป่วย และผู้มาเยี่ยมชมได้ใช้บริการ
หนึ่งในงานที่ท้าทายที่สุดคือการเดินทางมาของสตรีจากองค์กรคาริตัส
สวิสเซอร์แลนด์ ทีม่ าประเมินโครงการของเรา เพือ่ ไปน�ำเสนอต่อรัฐบาลสวิส หญิงสาว
คนนี้เธอเป็นคนที่ไม่ได้สนใจรูปร่างหน้าตาตัวเองมากนัก เธอเป็นลูกครึ่งเยอรมัน   
อายุ 40 ปี และเดินทางมาเพื่อประเมินสิ่งที่เราก�ำลังท�ำ  เธอได้เห็นแนวทางการ
รักษาและฟื้นฟูชีวิตของผู้ป่วย โดยเฉพาะภาพของพวกเขาในฐานะผู้ประกอบการ
ร้านตัดผมเล็ก ๆ สร้างความประทับใจให้เธออย่างมาก ด้วยจิตตารมณ์ของความ     
เป็นหนึ่งเดียวกันเห็นได้ชัดว่า ไม่น้อยกว่า 20 ปีที่การมีชีวิตอยู่ของสตรีผู้นี้ เธอได้
กลายเป็นพยานยืนยันที่น่าเชื่อถือที่สุดของเรา
โครงการเพื่องานด้านสุขภาพของเราได้รับการอนุมัติ เพราะเธอเป็น         
คนแรกที่เชื่อและสามารถน�ำเสนอมันออกมาได้อย่างดีเยี่ยม หลายปีต่อมาพ่อได้             
เดินทางไปทีก่ รุงเบิรน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพือ่ พบเจ้าหน้าทีจ่ ากโครงการสนับสนุน
กิจกรรมระหว่างประเทศของรัฐบาลสวิส ที่ให้ทุนกับคาริตัส ภายหลังพ่อได้ทราบว่า
เจ้าหน้าที่คนนี้เป็นเกย์และมีความรู้ลึกซึ้งถึงสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่เกี่ยวกับความส�ำส่อนทางเพศและการติดเชื้อเอชไอวี นับตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลาอีก
15 ปี คาริตัสได้กลายเป็นผู้ร่วมมือของเราในการสนับสนุนโครงการป้องกันทั้งหมด
รวมทั้งการดูแล และการศึกษาของเด็กก�ำพร้าที่ป่วยด้วยโรคเอดส์
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การปิดศูนย์บรรเทาใจ และเริ่มเปิดศูนย์สังคมที่ระยอง
ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างเรากับเพื่อนบ้านและการถูก
โจมตีทเี่ ราต้องพบในระหว่างปี พ.ศ. 2537-2538 อย่างไรก็ตามมีเพือ่ นและผูส้ นับสนุน
หลายคนคิดว่าเราไม่ควรปิดศูนย์บรรเทาใจและย้ายไปที่อื่น ในตอนนั้นกระทรวง
สาธารณสุข ก็ยังหวังให้เราท�ำงานร่วมกับโรงพยาบาลบ�ำราศนราดูรอยู่ แต่อย่างไร
ก็ตามพ่อก็ยังคงรู้สึกสิ้นหวังและมองไม่เห็นว่าจะมีหนทางใดที่น�ำไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขได้
แม้การประชุมทีจ่ ดั ขึน้ ในปี พ.ศ. 2538 ระหว่างเรา รัฐบาล และผูแ้ ทนชาวบ้าน
จะมีการพูดคุยถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กันตลอด แต่ในตอนนัน้ พ่อก็เริม่ นึกถึงทีด่ นิ ประมาณ
หกพันตารางเมตรของคณะที่จังหวัดระยอง
พ่อนึกถึงที่ดินกึ่งร้างที่อยู่ ใกล้ถนนใหญ่และเคยเห็นมันหลายครั้งแล้ว
พ่อได้ท�ำการค้นคว้าในเรื่องพื้นที่ในแถบบริเวณนั้น ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
แผนกกรมควบคุมโรคประจ�ำจังหวัด พ่อได้พบผู้อ�ำนวยการคือคุณสมศรีที่นี่ ท่าน
ทราบเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับเราและไม่นานท่านก็ได้มาดูที่ดิน จากนั้นท่านก็บอก
กับเราว่า “ดิฉันดีใจมากที่คุณพ่อมา เพราะเราต้องการการสนับสนุนจากคุณพ่อ”
ที่นี่เรามีเพื่อนบ้านไม่มากซึ่งที่จริงแล้ว พื้นที่นี้ถือว่าเป็นเขตอุตสาหกรรม
และไม่ใช่ที่อยู่อาศัย คุณสมศรีทราบดีว่า ระยองเป็นจังหวัดที่สองของประเทศไทยที่
มีการติดเชือ้ จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในอ�ำเภอมาบตาพุดและบ้านฉาง ซึง่ ห่างเพียงไม่
กี่กิโลเมตรจากที่ดินแห่งใหม่ ในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมา ที่แห่งนี้มีประชากรเพิ่มเป็น
ห้าเท่าพร้อมกับปัญหาสังคมที่เติบโตแบบทวีคูณ จะต้องไม่ลืมว่าบทบาทของเมือง
พัทยาซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์แห่งใหม่ที่เราจะเปิดประมาณ 40 กิโลเมตรนั้น มีทั้งชื่อ
เสียงและชือ่ เสียในเวลาเดียวกัน ทีน่ นั่ ขึน้ ชือ่ เรือ่ งอิทธิพลด้านลบในแง่ของพฤติกรรม
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‘การปล่อยตัวตามอ�ำเภอใจ’ ผู้คนนับล้านหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ที่เรียกว่า ‘ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก’ ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2533 ผู้คนจากทั่วภูมิภาคที่ยากจนของ
ประเทศไทย ทั้งคนหนุ่มสาว หรือโดยเฉพาะสามีผู้ต้องอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านและ
ครอบครัว พวกเขาไม่สามารถเก็บเงินที่ได้รับจากการท�ำงานได้ เพราะมักจะน�ำไป
ใช้ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเที่ยวโสเภณี
ลองคิดดูวา่ โรงงานอุตสาหกรรมเทปิกา้ ของชาวไต้หวัน มีคนงานราว 700 คน
ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์คามิลเลียน 4 กิโลเมตร เป็นโรงงานผลิตวัสดุสิ่งทออะคริลิก
ในปี พ.ศ. 2542 มีคนงานที่ติดเชื้อเอชไอวี 70 คน โดยตัวเลขความส�ำส่อนทางเพศ
สูงมากในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่าจะมีร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ที่มีเพศสัมพันธ์   
พ่อเข้าใจในทันทีวา่ ท�ำไมสถานทีแ่ ห่งนีถ้ งึ เหมาะสมในการเปิดศูนย์แห่งใหม่ ทีเ่ รียกว่า
ศูนย์คามิลเลียนสังคมระยอง (Camillian Social Center Rayong)
จากนัน้ พ่อก็เริม่ วางแผนศึกษาเอกสารและขออนุญาต ในตอนนัน้ การเดินทาง
โดยรถยนต์จากกรุงเทพไประยองใช้เวลา 4 ชัว่ โมง ปัจจุบนั นีเ้ หลือเพียง 2 ชัว่ โมงและเรา
เดินทางสัปดาห์ละครัง้ พ่อออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ในตอนเช้าประมาณหกโมงเช้า
และเดินทางกลับไปกรุงเทพฯ เวลาห้าโมงเย็น หลังจากใช้เวลาประมาณเจ็ดชั่วโมง
เพื่อติดตามงานเตรียมพื้นที่ การสร้างก�ำแพงกั้นเขต ระบบน�้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ และ
การสร้างศาลาชัน้ เดียว ทีม่ จี ำ� นวน 12 ห้องเพือ่ รองรับผูป้ ว่ ยเอดส์ทถี่ กู ทอดทิง้ และใกล้
เสียชีวติ คิดดูสวิ า่ พ่อยังต้องต่อสูก้ บั ผูป้ ระกอบการรุน่ เยาว์คนหนึง่ ทีม่ าจากกรุงเทพฯ
เขาเรียกเก็บเงินล่วงหน้าส�ำหรับการสร้างอาคารในช่วง 5 เดือนแรก ก่อนที่เขาจะ
ใช้เงินนั้นหมดไปกับการเที่ยวผู้หญิง ซึ่งเขามีความคุ้นเคยกับความสนุกสนานอย่าง
ไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ สุดท้ายพ่อต้องปลดเขาออกก่อนที่เจ้าหนี้ของเขาจะมา
ยุ่งกับพวกเราด้วย ต่อมาพ่อจึงพาผู้ประกอบการที่เป็นคนท้องถิ่นเป็นช่างก่ออิฐที่มี
คนงาน 6 คน แต่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาและครอบครัวของเขา มาท�ำหน้าที่ตรงนี้แทน
ที่ดินแห่งนี้ถูกทิ้งร้างในต�ำบล ห้วยโป่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง เราได้รับการ
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บริจาคมาเมื่อ 17 ปีที่แล้วโดยผู้มีพระคุณของคุณพ่อเตร็ดเตเน ที่เป็นคาทอลิก
เชือ้ สายจีน จากกรุงเทพฯ ทางคณะของเราขายไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นทีแ่ ปลงเดียวกัน
แต่เป็นสองแปลงที่มีคลองสาธารณะคั่นอยู่ตรงกลางเพื่อให้น�้ำฝนสามารถไหลลง
คลองได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้ ที่ทั้งหมดอยู่บริเวณ
เชิงเขาและอยู่ใกล้ถนนที่พลุกพล่าน เพื่อที่จะใช้ท่ีดินผืนนี้ได้พ่อต้องยกพื้นที่ดินให้
สูงขึน้ และเติมวัสดุอย่างน้อยให้สงู ถึง 3 เมตร ซึง่ ค่าใช้จา่ ยมากขนาดทีว่ า่ เราต้องถมดิน
จ�ำนวนรถหลายพันคันเลยทีเดียว
แต่พระญาณสอดส่องของพระเจ้าทรงช่วยพ่อ ในระหว่างการก่อสร้างก�ำแพง
พ่อสังเกตเห็นว่ารถบรรทุกของบริษทั อิตลั ไทยหลายร้อยคันบรรทุกหินก้อนใหญ่จาก
เนินเขาสู่ทะเลทุกวัน บริษัทมีโรงกลั่นน�้ำมันจึงเปลี่ยนหินให้เป็นก้อนกรวดเพื่อการ
ก่อสร้างได้ พ่อติดตามรถบรรทุกไปและเห็นว่าบริษัทอิตัลไทยได้น�ำหินเหล่านั้นไป
ขยายและสร้างถนนสุขุมวิทซึ่งน�ำไปสู่ระยอง อีกทั้งยังใช้ที่ดินของเราในการสกัด
วัตถุดิบเพื่อท�ำยางมะตอยและพัฒนาเขตอุตสาหกรรม (พ่อรู้ในหลายปีต่อมาว่าการ
ใช้หนิ บนเนินเขาผิดกฎหมาย) ทุกวันนีบ้ ริษทั นีย้ งั คงเป็นหนึง่ ในบริษทั ที่ใหญ่ทสี่ ดุ ใน
ประเทศไทย
หลังจาก 2-3 สัปดาห์ของการค้นหาข้อมูล พ่อได้รับอนุญาตจากอิตัลไทย
ให้ตดิ ต่อผูจ้ ดั การท้องถิน่ และขอความร่วมมือจากเขา นับว่าพ่อโชคดีที่ได้พบคนที่ให้
ความช่วยเหลืออย่างมาก ซึ่งหลังจากที่เข้าใจค�ำถามแล้วเขาบอกพ่อว่ามันสามารถ
ท�ำได้ รถบรรทุกเมื่อกลับไปยังเนินเขานั้นว่างเปล่า มันสามารถน�ำวัสดุที่เหลือหลัง
จากเครือ่ งบดย่อยเพือ่ ท�ำกรวดทีส่ ะอาดไม่เอาแล้วกลับไปได้ มันจึงเป็นกรวดและดิน
ที่เหมาะมากในการถมที่ตามที่พ่อต้องการ
ดังนัน้ เราจึงเริ่มงานและไม่เพียงแต่สามารถถมที่เต็ม 3 เมตรตามทีต่ อ้ งการ
แต่ยังยกทุกอย่างขึ้นอีก 2 เมตรและสร้างบ่อเพื่อเก็บน�้ำฝนในพื้นที่คลองสาธารณะ  
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ในความเป็นจริงในช่วงฤดูฝนน�ำ้ ได้ทว่ มทีด่ นิ ของเราท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
ในระยะเวลาสั้นๆ พ่อกลายเป็นผู้ส�ำรวจรังวัดและผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร คลองที่
พ่อเทด้วยคอนกรีต และบ่อน�้ำกลายเป็นถังเก็บน�้ำฝน
มองย้อนกลับไปความคิดเริม่ ต้นของพ่อ คือการเปิดศูนย์ทรี่ ะยอง และเชือ่ ม
ต่อกับศูนย์บรรเทาใจ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามความจ�ำเป็น เป็นความคิดที่ดีที่จะ
ให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก แต่ทว่าผู้คนที่ศูนย์บรรเทาใจไม่พอใจ
เรา เพราะมารู้ว่าทีมผู้บริหารและคณะบุคคลทั้งหมดในศูนย์เป็นโรคเอดส์ มีผู้คนที่
เรียกร้องให้เราออกไปอย่างไม่หยุดยัง้ แม้ผทู้ ี่ให้การสนับสนุนของเราอย่างกระทรวง
สาธารณสุข จะพูดว่า
“คุณพ่อ พวกเราอยู่ข้างคุณพ่อ” แม้สุดท้ายลูกปืนกับระเบิดจะไม่อาจฆ่าเรา
แต่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ให้แก่เรา คือความตึงเครียดและความกลัวทางจิตวิทยา
ตอนนั้นคนอื่น ๆ ซ่อนตัวอยู่ในบ้านด้วยความกลัว ยกเว้นคุณคามิลโล วิบูลชัย
คุณวิวัฒน์ ซึ่งเป็นคนขับรถ และตัวพ่อเอง พวกเราประคับประคองทัศนคติที่
แน่วแน่ไว้ โดยไม่มีการถอยหรือการย้ายออกไป ในช่วงเวลาวิกฤตเมื่อพ่อสงสัยว่า
เราจะไปทางไหน ก็มีข้อเสนอมาให้คือ ที่แห่งแรกพ่อไปดูกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นทีด่ นิ ของรัฐบาลข้อเสนอกินเวลา 7 วันจนกระทัง่ มีจดหมาย
มาถึงเรา ในจดหมายระบุว่าไม่สามารถมอบที่ดินสาธารณะให้แก่เอกชนได้ และข้อ
เสนอที่สองเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมาก เป็นบ้านอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าวัดซึ่งอยู่ไม่
ไกลจากเรา เป็นอาคาร 3 ชั้น ที่แบ่งออกจากศูนย์กลางศาสนาพุทธ ซึ่งมีถนนกว้าง
10 เมตร เป็นสถานที่ที่เคยใช้ส�ำหรับรักษาผู้หญิงที่ทุกข์ทรมานจากโรคกามโรคและ
ไม่ได้ใช้มานานนับสิบปี ทุกฝ่ายต่างเห็นชอบและตกลงกันเพื่อให้อาคารนี้กับเรา
พ่อบอกพวกเขาว่า พ่ออยากจะเพิ่มการบริการ 2-3 อย่างและล้างท�ำความสะอาด
สถานที่ที่ถูกทิ้งร้างมานาน พ่อยังไม่ต้องการลงทุนในตอนนี้ พ่อจะท�ำในภายหลังกับ
ผู้ป่วยของเราเมื่อเราย้ายมาอยู่แล้ว แม้แต่คนที่อยู่ในความดูแลของเราก็บอกพ่อว่า
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หากที่นี่เคยเปิดบริการส�ำหรับโรคซิฟิลิสและโรคทางเพศ ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ก็
สามารถอยู่ที่นั่นได้เช่นกัน
พ่อรู้สึกมั่นใจว่าเราจะได้ย้ายมาที่นี่ ตัวอาคารนั้นแยกจากกันตามถนนสาม
สาย ซึ่งมีอาคารขนาดใหญ่ด้านหน้าและด้านข้างสองด้าน ส่วนด้านหลังไม่มี และ
ไม่ได้ต้ังอยู่ในละแวกบ้านของผู้อื่นเหมือนศูนย์บรรเทาใจ แต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลัง
จากการมาถึงของรถบรรทุกกรวดและทรายที่จะใช้ในการประกอบการต่าง ๆ ตามที่
พ่อวางแผนไว้ พ่อได้รับโทรศัพท์จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอนัดประชุม
ด่วนที่สุด ท่านผู้ว่าฯ บอกเราว่า ท่านได้รับแจ้งว่าเจ้าอาวาสของวัดไม่เห็นด้วยที่
เราจะย้ายมาที่นี่ เพราะไม่ต้องการใกล้ชิดกับเอดส์และตัวเขาต้องการที่ดินผืนนี้
ด้วยเหตุนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงขอให้เราออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยง
ความตึงเครียดกับองค์กรทางพระพุทธศาสนา
พ่อรู้สึกในตัวของพ่อว่าสิ่งเหล่านี้จ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการต่อและสู้ต่อไป
พ่อตัดสินใจสร้างห้อง 4 ห้องโดยใช้ประตูเหล็ก และหน้าต่างเป็นยิปซัม่ บอร์ด ในพืน้ ที่
ของศูนย์แห่งใหม่ทสี่ ร้างขึน้ ในจังหวัดระยอง หลังจากนัน้ ไม่กสี่ ปั ดาห์ในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2539 พ่อได้รวบรวมขนย้ายสิ่งของ เฟอร์นิเจอร์ เตียง และอุปกรณ์ทั้งหมด
ของเรา รวมทั้งสมาชิกที่เหลืออีกห้าคนของกลุ่มที่ไม่ย่อท้อ คุณคามิลโล  วิบูลชัย
คุณมิโย คุณต้อย คุณวิวัฒน์ คุณจุ๊บแจง และลูก ๆ ของเธอ
ตอนที่เราจากนนทบุรีมาพ่อไม่ได้บอกใครเลย ไม่มี ใครรู้ว่าเราจะย้าย
เมื่อไหร่ ไม่มีใครแสดงความผิดหวังในการออกเดินทางไปของเรา แล้วเราก็หายไป
โดยไม่มีใครรู้ว่าเราไปอยู่ที่ไหน พ่อจ�ำได้ว่าในปี พ.ศ 2554 คืออีก 15 ปีต่อมาหลัง
จากนั้น เราก็ตัดสินใจประกาศขายตึกที่ซอยเรวดี

สถิติของผู้ที่อยู่ในศูนย์คามิลเลียนระยอง

“Camillian Social Center Rayong”
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2562 (ท�ำกิจกรรมมาเป็นเวลา 23 ปี)
รับผู้ป่วยเอดส์จ�ำนวน 1,866 ราย รวมทั้งเด็ก/วัยรุ่นจ�ำนวน 172 คน
ผู้พักฟื้น
ผู้เสียชีวิต
ผู้อยู่อาศัย
		

กลับไปอยู่กับสมาชิกในครอบครัว หรือเข้าไปอยู่ใน
สวนเอเดนหรือสร้างครอบครัวใหม่จ�ำนวน 800 คน
เป็นเด็ก/วัยรุ่นจ�ำนวน 119 คน และผู้ใหญ่จ�ำนวน 681 คน
ที่ศูนย์คามิลเลียนจ�ำนวน 966 คน
เป็นเด็ก/วัยรุ่นจ�ำนวน 18 คน และผู้ใหญ่จ�ำนวน 948 คน
ในขณะนี้ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
มีผอู้ ยูอ่ าศัยในศูนย์คามิลเลียน ทีร่ ะยอง จ�ำนวน 100 คน คือ
เด็ก
จ�ำนวน 22 คน ที่พักอยู่ในอาคารสองหลัง
คือส�ำหรับเด็กชาย และส�ำหรับเด็กหญิง
เด็กวัยรุ่น จ�ำนวน 13 คน พักอยู่ในบ้าน “อิสระ”
ผู้ใหญ่
จ�ำนวน 36 คน ที่ต้องอยู่ในการดูแล
แบบประคับประคองในแผนก PCU
ผู้ใหญ่ / พิการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่อยู่ใน “สวนเอเดน” จ�ำนวน 29 คน

l

l

l

l

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540 เราได้เปิดตัวศูนย์คามิลเลียน
สังคมระยอง อย่างเป็นทางการ
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เปิดศูนย์สังคมคามิลเลียนระยอง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540

GRAND OPENING CAMILLIAN SOCIAL CENTER RAYONG ON 29 JANUARY 1997
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เรื่องราวของความล้มเหลวและความส�ำเร็จ
FAILURES AND SUCCESS STORIES
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การรวบรวมกิจกรรม (โครงการ) ในการต่อสู้กับ
เชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ศูนย์คามิลเลียน ระยอง

เพือ่ ขยายขอบเขตของการกระท�ำทีบ่ คุ คลหนึง่ มี และเพือ่ ช่วยให้พวกเขา
พัฒนาความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเกีย่ วกับพฤติกรรมทีส่ ามารถ ขัดขวาง
เขาทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี)

ริ เ ริ่ ม โครงการในจั ง หวั ด ระยองตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2539 และขยายไปยั ง
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ก่อนจะน�ำไปใช้ทั่วประเทศ
ข้อมูลนีส้ รุปให้เห็นถึงความตัง้ ใจและความมุง่ มัน่ ของคุณพ่อยอห์น ท่ามกลาง
สนามงานเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย เนื้อหาของภารกิจและกลยุทธ์นี้มาจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลายครั้งที่จัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ระยอง และพัทยา ซึ่ง
ได้รับการช่วยเหลือจากคุณหมอราฟาแอล  บัลเทส ผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวี/เอดส์
ที่เป็นชาวสวิส
ทัง้ หมดเป็นผลที่ได้จากการน�ำเสนอจากเอกสารในการบรรยาย และเอกสารที่
เป็นภาพถ่ายหลายร้อยครัง้ ในการประชุมระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์นี้ ยังคงเป็นอาวุธที่ชนะเลิศในการสร้างความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
และเป็นการแบ่งปันให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อใช้ชีวิตในการปกป้องและป้องกัน
เชื้อไวรัสเอชไอวี และเพื่อลดจ�ำนวนการติดเชื้อใหม่ เนื่องจากประเทศไทยในช่วง     
ไม่ก่ีปีที่ผ่านมามีการติดเชื้อนับแสนรายต่อปี แต่ปัจจุบันเหลือเพียงห้าพันต่อปี
กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จะต้องบูรณาการในทุกระดับ
v

การให้ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี และวิธีของการเข้าสู่ร่างกายมนุษย์     
โดยเฉพาะในพฤติกรรมทางเพศ
(การประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมดจัดขึ้นในแบบการมีส่วนร่วม และ
การเชื่อมต่อกับในโรงเรียนและโรงงาน ด้วยการสร้างกลุ่มเพื่อการ
ศึกษาและสร้างบุคลิกภาพด้านการเป็นผูน้ ำ 
� การศึกษาทีม่ จี ดุ มุง่ หมาย
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v

การให้การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เพศ และการให้
ก�ำเนิด เพื่อการด�ำเนินชีวิตในเชิงบวก ที่เต็มไปด้วยคุณค่าที่เชื่อมโยง
กับความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละคน (ในโรงเรียนและ
สถานประกอบการ)

v

การให้การศึกษาเพือ่ ป้องกันไวรัสในช่วงเวลาส�ำคัญ/พฤติกรรมของชีวติ
โดยค�ำนึงถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา ยาเสพติดต่าง ๆ และ
ปัญหาสุขภาพจิต (สถานบันเทิง บาร์ การนวด ฯลฯ)

v

การศึกษาในเรื่องความเมตตา การให้อภัย และความเห็นอกเห็นใจ
เพื่อดูแลผู้ที่ติดเชื้อจากเชื้อฉวยโอกาสและผู้ที่ก�ำลังจะเสียชีวิต เพราะ
โรคเอดส์ (วัด จีน ชุมชน ฯลฯ)

v

การศึกษาการป้องกันแนวตั้ง (แม่และบุตร) โดยการเข้าไปให้ความรู้
อบรม โดยตรงกับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

v

การให้ความรูเ้ รือ่ งการทดสอบเอชไอวีโดยสมัครใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ก่อนการมีเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปแบบหนึ่งของการป้องกัน
โดยตรงและโดยอ้อม ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ใน
กิจกรรมการศึกษาและการสร้างความตระหนัก
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v

การจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือตนเองส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อสร้าง    
เครือข่ายกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่

v

ต่อสู้เพื่อให้มีกฎหมายที่ให้การเข้าถึงยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ทุกคนที่ขัดสนตามข้อบ่งชี้ขององค์กรอนามัยโลก

v
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การต่ อ สู ้ เ พื่ อ ให้ อ อกกฎหมายที่ ส นั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง การให้ ความ       
ช่วยเหลือทางด้านการเงินส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้เป็นเหยื่อ
ของโรคเอดส์ เพื่อได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและได้รับสวัสดิการ
ของรัฐบาลท้องถิ่น

v

สนับสนุนโครงกาให้เงินทุนการศึกษากับเด็กและเยาวชนก�ำพร้าที่ได้รบั
ผลกระทบจากการติดเชื้อเอดส์

v

การรณรงค์ ต ่ อ สู ้ เ พื่ อ ให้ มี ก ฎหมายที่ รั บ ประกั น สิ ท ธิ ข องเด็ ก ที่ ติ ด       
เชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะเด็กก�ำพร้า และผู้ท่ีได้รับผลกระทบทางอ้อม
จากไวรัสเอชไอวี ให้มีอิสระในการเข้าโรงเรียน มีสิทธิในการเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะในหมู่บ้านและในเขตเมือง

v

ต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายที่สร้างรอยแผลและที่ท�ำให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติ

v

สร้างชุมชนที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ติดเชื้อเอชไอวี และ       
ผู้พิการในทุกจังหวัดของประเทศ

v

การต่อสู้เพื่อการเตรียมและการจ�ำหน่ายยาต้านไวรัส ARV และ         
ยาสามัญในประเทศไทยกับการกดขี่ของร้านเภสัชภัณฑ์

บ่อยครัง้ ทีอ่ า้ งถึงปัญหาเอชไอวี/เอดส์ และความจ�ำเป็นในการลดการติดเชือ้
ใหม่ ในรูปแบบทีน่ ำ� เสนอข้างต้นนัน้ เรายืนยันในความมุง่ มัน่ ของการมีสว่ นร่วมของ
โครงสร้างทางสังคมทั้งจากครอบครัว ไปสู่การบริหารส่วนท้องถิ่น ระดับชาติและ
สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ
เอชไอวี/เอดส์เป็นปัญหาหลักของทั้งทางสังคม และส่วนบุคคล
เราสามารถกล่าวซ�้ำค�ำพูดของคุณคามิลโล วิบูลชัย เพื่อนของเรา ซึ่งจาก
ไปด้วยโรคเอดส์เมื่อหลายปีมาแล้วว่า
“เราขอบคุณไวรัสเอชไอวีที่ท�ำให้เรากลับมามองย้อนและเตือนตัวเองถึง     
สิ่งส�ำคัญในชีวิต เพราะทั้งหมดมันคุ้มค่าที่เราจะได้ใช้ชีวิต”
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คุณหมอราฟาแอล บัลเทส
ในช่วงเวลานั้น ชีวิตส�ำหรับพ่อคือการได้เรียนรู้ และเติบโตขึ้น ด้วยความ
ช่วยเหลือจากคุณหมอราฟาแอล บัลเทส ที่คาริตัส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ส่งมา
เขาได้ให้แนวทางทีท่ ำ� ให้พอ่ สามารถพัฒนาต่อยอดโครงการต่าง ๆ มาเป็นเวลา 20 ปี
และยังคงเป็นเสาหลักของกิจกรรมที่ศูนย์คามิเลียน ที่ระยอง สิ่งที่พ่อก�ำลังพูดถึงคือ
การบูรณาการกิจกรรมในการต่อสู้กับไวรัสเอชไอวี/เอดส์ นอกสถานพยาบาล ศูนย์
ระยองไม่ใช่โรงพยาบาลหรือคลินิก แต่เป็นศูนย์ที่มีกิจกรรมหลายรูปแบบ และเป็น
คอนเซ็ปต์ใหม่ทพี่ อ่ ได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาร่วมกับคุณหมอบัลเทส คุณหมอให้ความสว่าง
แก่พ่อในการเริ่มต้นเขียนแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่พ่อสามารถน�ำเสนอในการ
ประชุมอย่างน้อย 20 ครั้ง ทั้งในเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เราท�ำ
ยังเป็นการบุกเบิกในประเทศไทยด้วย
พ่อได้รู้จักกับคุณหมอบัลเทส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 คาริตัส ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ได้ส่งคุณหมอมาเพื่อช่วยเราเขียนโครงการน�ำเสนอต่อรัฐบาลสวิส
เพื่อขอความช่วยเหลือด้านการเงิน คุณหมอเป็นลูกครึ่งสวิส-เยอรมัน เป็นหมอ
ศัลยกรรมกระดูก จบการศึกษาด้านการบ�ำบัดฟื้นฟู ด้านจิตวิทยา และเพศศาสตร์
ท่านท�ำงานเป็นเวลาหลายปีกบั รัฐบาลกลาง ในการเปิดตัวโครงการระดับชาติเกีย่ วกับ
การศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตอนที่คุณหมอมาอยู่กับเราเป็น
ช่วงเวลาทีค่ ณ
ุ หมอเกษียณจากงานทีบ่ า้ นเกิด แต่ขณะเดียวกันเขาก็ยงั รับจ้างท�ำงาน
อิสระให้แก่องค์กรคาริตสั คุณหมอมีสว่ นร่วมอยูก่ บั หลายโครงการในต่างประเทศ ทัง้
แอฟริกาและเอเชีย ท่านมักจะเดินทางไปทัว่ โลกในฐานะเป็นทีป่ รึกษาโครงการต่าง ๆ
ระหว่างช่วง 2 ปี กับ 4 เดือน ที่เราท�ำกิจกรรมที่ศูนย์บรรเทาใจ คุณหมอบัลเทส ได้
เดินทางมาหาเรา 2 ครั้งครั้งละ 1 สัปดาห์ ท่านประสานงานกับคุณพรทิพย์ ที่เป็น
นักจิตวิทยาได้อย่างยอดเยีย่ ม เนือ่ งจากสามารถสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษได้ ครัง้ แรก
คุณหมอช่วยท�ำให้เราเข้าใจความหมายของเอชไอวี/เอดส์ และภาวะแทรกซ้อน
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ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับไวรัส องค์ประกอบทางเพศ จิตวิทยา สังคม ศาสนา และการแพทย์
ครัง้ ทีส่ องคุณหมอได้จดั การสัมมนาให้เรา ในเรือ่ งเกีย่ วกับการแบ่งแยก ความรุนแรง
ความกลัว และกิจกรรมการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการโจมตีศูนย์ของเรา
ด้วยความช่วยเหลือของคุณหมอ ท�ำให้เราเข้าใจความหมายของการเขียน
โครงการ เราได้เขียนโครงการร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ด การเขียนและการสนทนากับ
ผูแ้ ทนของภาคส่วนต่าง ๆ เพือ่ ร่วมกันระบุตวั ชีว้ ดั ทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลลัพธ์ของโครงการ
คนที่ไม่มีความเข้าใจด้านศาสนาและการศึกษาล้วนแต่เป็นเหตุและปัจจัยที่
ท�ำให้เกิดการติดเชือ้ ไวรัสเอชไอวีทสี่ งู ขึน้ ซึง่ นีค่ อื อุปสรรค นีค่ อื เชือ้ ไวรัสทีม่ องไม่เห็น
และปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น มีต้นเหตุมาจากความส�ำส่อนทางเพศและนิสัยของ
ผูช้ ายไทยหลายคน บางคนแต่งงานแล้วแต่กเ็ ลือกทีจ่ ะไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
คนอื่น ดังนั้นเราจึงต้องมีการร่วมมือกันอย่างเป็นวงกว้าง  ซึ่งวิธีการท�ำงานของเรา
เกิดขึน้ โดยการใช้อาสาสมัครทีเ่ ข้าใจไปให้ความรูใ้ นโรงเรียน  โรงงาน เราได้ระบุแผน
ปฏิบตั กิ ารในสถานการณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ ให้ผแู้ ทนและอาสาสมัครทีเ่ ราเลือกไว้สามารถสือ่
ข่าวสารนัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบทีเ่ กือบจะเป็นวิทยาศาสตร์ ซึง่ จะเห็นได้วา่
เรามุ่งมั่นอย่างมาก ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิดให้แก่ผู้คน ทั้งหมด
เพื่อการยับยั้งและการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ พ่อพยายามแทรกแนวคิดเรื่อง
คุณภาพชีวติ และวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมค้นพบคุณค่าความเชือ่
เกีย่ วกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยทีส่ ง่ เสริมด้านความซือ่ สัตย์ในความสัมพันธ์และ
ความรักที่แท้จริงก่อนการแต่งงาน
ส�ำหรับคนทีม่ ปี ญั หาจากการใช้ยาเสพติด และสุรา การอบรมของเราจะสอน
ให้เขารูจ้ กั ปกป้องตัวเองจากการขาดความเชือ่ ท่ามกลางสถานการณ์ทรี่ นุ แรง  ขัน้ ที่
สองคือการดูแลตัวเองปกป้องตัวเองจากไวรัสเอชไอวีโรคทางเพศสัมพันธ์ และรู้จัก
การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทุกครั้ง
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ต่อมา ในช่วงหลายปีที่ศูนย์ระยอง คุณหมอบัลเทสได้มาเยี่ยมศูนย์ของเรา
4 ครัง้ ทางเราร่วมกับคุณหมอจึงได้จดั ให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ในเดือนตุลาคม
และพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2550 เป็นเวลา 6 วัน ทีเ่ มืองพัทยา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่
มีผู้เข้าร่วมประมาณยี่สิบคน ทั้งหมดเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมในเรื่องของ
เอชไอวี/เอดส์ เราปรารถนาที่จะเป็นผู้น�ำทางการศึกษา พ่อท�ำหน้าที่เป็นผู้มองหา
คนที่น่าสนใจ คนที่ก�ำลังเดินเล่นในบาร์ โรงเรียน โรงงาน พ่อติดต่อพวกเขาผ่าน
โทรศัพท์และเขียนอธิบายเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งต่อมา
พ่อจึงได้พนักงาน 2 คนจากแผนกโรคติดเชื้อ พยาบาล 2 คน พนักงานขององค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) ในภาคผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ 2 คน หญิงขายบริการ 2 คน
สาวประเภทสอง 2 คน และผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษทั อุตสาหกรรม 2 คน
แม่เล้า 2 คน นักศึกษา 2 คน ครู 2 คน และนักบวช 2 คน มาร่วมประชุม เมื่อการ
ประชุมเสร็จสิ้นลง ผลของการประชุมได้รับการเผยแพร่ และใช้อ้างอิงส�ำหรับผู้ที่
ท�ำงานในด้านนี้ ส�ำหรับพ่อคุณหมอบัลเทสเป็นอาจารย์และช่วยพ่อในการพัฒนาและ
บูรณาการโครงการที่เราใช้ที่ศูนย์ระยอง จนบรรลุผลส�ำเร็จ 100% ซึ่งเป็นโครงการ
น�ำร่องของประเทศไทยและเอเชีย
คุณหมอบัลเทส ถือว่าเป็นเพือ่ นคนหนึง่ ของพ่อ ท่านช่วยให้พอ่ เข้าใจจิตวิทยา
ของกลุ่มคนที่ท�ำงานและมีชีวิตอยู่ในสถานบันเทิงได้ดีขึ้น (ผู้ชายเที่ยวกลางคืน
และหญิงที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ) พ่อเริ่มติดต่อกับสถาบันที่เป็นของ
รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศและระดับโลกเพื่อระดมทุนและจัดตั้งเป็นกองทุน ซึ่ง
ต้องขอบคุณคุณหมอในการมีส่วนร่วมที่ท�ำให้เราสามารถด�ำเนินกิจกรรมของศูนย์
คามิลเลียนที่ระยองได้ นั่นคือการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย ให้ความ
ช่วยเหลือส�ำหรับเด็กก�ำพร้าที่ได้รบั ผลกระทบจากโรคเดียวกัน ให้การศึกษาเกีย่ วกับ
การป้องกันและยับยั้งไวรัสเอชไอวีในโรงเรียน และโรงงาน รวมถึงการทดสอบหา
เอชไอวีด้วยความสมัครใจและให้ค�ำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจ เปิดเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ลงในโครงการการศึกษาทั้งในโรงเรียนและ
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โรงงาน อีกทั้งยังช่วยให้พวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ผ่านการเข้าถึงโครงการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัส การรวมสังคมของผูป้ ว่ ยเอดส์ทมี่ คี วามพิการและมีปญั หาทาง
โครงสร้างไว้ในสวนเอเดน (โครงการของศูนย์ระยอง) ให้วัยรุ่นได้เข้าร่วมในการดูแล
รักษาด้วยยาต้านไวรัสเพื่อบูรณาการทางสังคมที่สมบูรณ์
ภายในไม่กี่ปี ศูนย์ของเราที่ระยอง ได้มีการพัฒนาด้วยโครงการบูรณาการ
ในสถานที่ 4 แห่งคือ ห้วยโป่ง มาบตาพุด (ห่างจากศูนย์ 5 กิโลเมตร) บางไกร (25
กิโลเมตร) และในตัวเมือง (12 กิโลเมตร) ในแต่ละแผนกที่แยกไปนี้ความรับผิดชอบ
เกือบทั้งหมดเป็นเอชไอวี+ โดยแบ่งออกตามกลุ่ม
ทุกที่ท�ำงานเหมือนนาฬิกาที่เปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา และความ
กล้าหาญ ทุกคนได้รับการดูแลอย่างสม�่ำเสมอภายใต้การรักษาที่ดีและจริงจัง
โดยโรงพยาบาลของรัฐบาลที่เราเข้าถึง
ย้อนกลับมาที่คุณหมอบัลเทส เมื่อพ่อถามคุณหมอถึงผลของโครงการ
การป้องกันต่าง ๆ ที่เขาเคยไปลงพื้นที่ คุณหมอมักจะพูดถึงการฝึกอบรมของเขาใน
ประเทศของอนุภมู ภิ าคทะเลทรายซาฮาราที่ได้ผลลัพธ์ในเชิงบวก เพราะมีแผนปฏิบตั ิ
การที่มีระบบการติดตามจากศูนย์กลาง (มีการตรวจสอบและวิเคราะห์) คุณหมอ
กล่าวว่า การยับยัง้ เป็นกระบวนการหนึง่ ทีต่ อ้ งกระท�ำ เราต้องติดตามผลตลอด เพราะ
มนุษย์มกั ละเลยปล่อยตัว มนุษย์ตอ้ งหมัน่ รือ้ ฟืน้ ความตัง้ ใจในการด�ำเนินชีวติ อย่างดี
ต้องรูจ้ กั บังคับตัวเองและเรียนรูถ้ งึ ความสุขทีแ่ ท้จริงโดยไม่แสวงหาทางลัดจากการใช้
ยาเสพติดทุกชนิด หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณหมอเคยพูดว่า เพราะธรรมชาติ
ของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องการมีคู่ และต้องการภรรยาหลายคน ซึ่งมันยากที่จะเอา
ธรรมชาตินี้ออกไปจากตัวพวกเขา
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คุณหมอเล่าให้พ่อฟังว่า ในประเทศแถบแอฟริกา แม้ทุกคนจะมีความสนใจ
และดูเข้าใจอย่างดี ในเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู้ แต่ ในวันรุ่งขึ้น
พวกเขาก็กลับมาท�ำเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และไม่ได้ใช้
มาตรการการป้องกันที่ได้จากการฝึกอบรม ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องตอกย�้ำบ่อย ๆ
พ่อถามคุณหมอว่า แล้วคนไทยเป็นอย่างไร เขาคิดอยู่พักหนึ่ง แล้วบอก   
กับพ่อว่า
“พวกเขามีความรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หลังจากการวิเคราะห์
อย่างระมัดระวังแล้ว ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะท�ำได้คือการก�ำหนดขีดจ�ำกัดของพวกเขา
เมือ่ พวกเขามาถึงจุดสูงสุด พวกเขาจะไม่ทำ� อะไรไปมากกว่านัน้ อย่าขออะไรเพิม่ เติม
พวกเขาเป็นอย่างนั้น พวกเขาถูกปิดอยู่ในโลกของพวกเขาและไม่ค่อยเปิดใจ แต่  
พวกเขาปรับตัว พวกเขาเป็นคนสงบ มักชอบการประนีประนอม มีชีวิตเรียบง่าย     
มีความสะดวกสบาย และมีความสุขเมื่อได้อยู่บ้าน”
พ่อถามต่ออีกว่า แล้วผลของการฝึกอบรมเป็นอย่างไร คุณหมอตอบว่า     
“เราไปถึง 60% แล้ว มากกว่านี้คงไม่ได้ เราต้องยืนหยัดและปล่อยพวกเขาไป
ตามโชคชะตา ผลกรรมจะตอบทุกอย่าง”

เป็นเหมือนฮีโร่ มีประสิทธิภาพทั้งในการถ่ายทอดความหมายของการยับยั้งและ
ป้องกัน การสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวก การเชื่อมโยงกัน และเป็นกิจกรรมที่ให้
รายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ
พวกเขาล้วนมีความส�ำคัญ การประสานงานของพวกเขามีบทบาทที่ชัดเจน
ตัวอย่างเช่น หลายครัง้ ที่โรงพยาบาลได้รบั ยามา แต่โชคไม่ดที ผี่ ปู้ ว่ ยไม่สามารถไปรับ
ยาได้ เพราะพวกเขาไม่มรี ถไป หรือไม่มเี งินจะจ่ายให้คนทีพ่ าพวกเขาไปโรงพยาบาล
หรือที่แย่กว่านั้นคือ เขาไม่มีโอกาสที่จะได้กินอย่างถูกต้องหรือได้อาศัยอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
การให้การสนับสนุนหมายถึงความพยายามเพื่อให้คนยากจนที่ถูกทอดทิ้ง
เด็กก�ำพร้า และผู้สูงอายุที่ยากล�ำบาก อย่างน้อยได้รับโอกาสที่จะมีความสง่างาม  
ในการใช้ชีวิต ในท้ายที่สุดเราพร้อมกับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ และผู้มีเกียรติ
หลายท่านสามารถร่วมมือกันผลักดันให้ผทู้ ที่ กุ ข์ทรมานจากโรคเอดส์ในประเทศไทย
ซึง่ มีจำ� นวน 370,000 คน ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัส ทุกคนได้รบั ทุนจากระบบ
สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของรัฐ ทหาร ผู้ใช้แรงงานและผู้ไม่มีทรัพย์ อย่างไร
ก็ตาม นี่คือผลลัพธ์ของการต่อสู้ที่ยาวนานหลายปี เชื่อพ่อเถอะว่า นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติ

การแสดงออกเหล่านี้ ช่วยพ่อได้มากในการปรับวิธกี ารท�ำงานในด้านอภิบาล
และการอบรมช่วยเหลือ อีกทั้งยังได้รู้จักใช้เวลาและพละก�ำลังให้เหมาะสมกับงาน
ในแต่ละที่และแต่ละกลุ่ม
จากจุดเริม่ ต้นทีศ่ นู ย์บรรเทาใจ เราได้ดำ� เนินการริเริม่ การป้องกันในโรงเรียน
ของรัฐบาลในท้องถิน่ และให้ความรูแ้ ก่ผแู้ ทนตามหมูบ่ า้ นต่าง ๆ เรามุง่ มัน่ ในเรือ่ งสิทธิ
ของพวกเขาทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงพยาบาลและสาธารณสุข เราได้นำ� ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและ
ผูป้ ว่ ยให้มาร่วมกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชนของพวกเขา กิจกรรมชุดนีจ้ ะมีผปู้ ว่ ย
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เสียชีวิตจากโรคเอดส์ (Dying For Sex)
เสียชีวติ จากโรคเอดส์  (Dying For Sex) เป็นชือ่ ภาพยนตร์สารคดีทมี่ คี วามยาว
45 นาที จากช่อง BBC ถ่ายทอดผ่านเครือข่ายโทรทัศน์ UTV ของฮ่องกงในปี พ.ศ. 2536
ในบ่ายวันอาทิตย์ พ่ออยู่ที่บ้านและเปิดโทรทัศน์ดู ในช่วงเวลานั้น แต่ละ
ช่องส่วนใหญ่จะมีเพียงภาษาไทยเท่านัน้ แต่พวกเขาเพิง่ จะเปิดช่องเคเบิลเป็นภาษา
อังกฤษ 2-3 ช่อง (ช่องเหล่านี้ออกอากาศต่อไปจนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540) พ่อยังจ�ำได้แม่น มันเป็นเวลา 13.30 น. และภาพยนตร์เริ่มฉายไป
แล้ว ทันทีที่พ่อเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ พ่อยืนดูไม่ขยับไปไหน พ่อ
ดูเพียงครึ่งชั่วโมง แต่คุณภาพและเนื้อหาท�ำให้พ่อยังคงดูต่อไปจนจบ และในรายชื่อ
ที่อยู่ท้ายภาพยนตร์ พ่อเห็นชื่อของผู้เขียนเรื่อง ข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงตัวอย่างของ
กรณีการร้องเรียนต่าง ๆ พ่อจดข้อมูลทุกอย่างและพยายามติดต่อส�ำนักงานของ BBC  
ในกรุงเทพฯ   แต่ก็โชคร้ายรับรู้ว่าส�ำนักงานของพวกเขาในประเทศไทยก�ำลังจะปิด
ตัวลง แต่ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกับคนใน BBC ที่กรุงลอนดอน
พ่อจึงได้ขอส�ำเนาเทปรายการจากพวกเขา   เทปถูกส่งถึงพ่อภายในสองสัปดาห์
จากนั้นพ่อก็ได้ท�ำส�ำเนาลงบนแผ่นดีวีดี
ผ่านมา 28 ปีแล้ว เนื้อหาที่อยู่ในเทปรายการนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจ�ำ
ของพ่อ ตอนนัน้ พ่ออยูป่ ระเทศไทยมา 8 ปีแล้ว  แต่ไม่รวู้ า่ เกิดอะไรขึน้ ในประเทศแห่งนี้
เนื้อหาของภาพยนตร์สารคดีค่อนข้างมีความชัดเจนและเข้มข้น ข้อมูลและ
ภาพที่ดูเหมือนไม่น่าเชื่อ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงถึงหลาย
แสนคนทุกปี ข้อมูลของผูต้ ดิ เชือ้ ผูป้ ว่ ย และจ�ำนวนคนตายถูกตีแผ่อย่างชัดเจน และ
ในวิดีโอพวกเขาอ้างอิงถึงพื้นที่ทางเหนือของประเทศไทยซึ่งดูเหมือนว่าการระบาด
ของโรคเกิดขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรก
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นายแพทย์มชี ยั วีระไวทยะ ผูก้ อ่ ตัง้ PDA (สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน)
ชายผู้ที่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจดจ�ำเขาในฐานะนายถุงยาง ท่านอธิบาย      
ได้อย่างดีวา่ พฤติกรรมทางวัฒนธรรมของชาวเหนือสนับสนุนให้เยาวชน หญิงขายตัว
ในซ่องท้องถิ่นและที่อื่น ๆ เพื่อเป็นเหมือนการกู้เงินให้ครอบครัวของพวกเขา และ
เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากท�ำงานไม่กี่ปีพวกเขาก็จะกลับไปที่หมู่บ้านและแต่งงาน
สถานการณ์ทกี่ ลายเป็นวัฒนธรรม ค่านิยมและได้รบั การยอมรับว่าเป็นทางออกเดียว
ทีจ่ ะท�ำให้ พวกเขาพ้นจากความยากจน เกิดเป็นแรงจูงใจ การกระท�ำแบบนี้ แม้เป็น
เรื่องผิดกฎหมายแต่คนในชุมชนก็ต่างยอมรับและบางครั้งถึงขั้นสนับสนุนด้วย
ในวีดีโอได้ระบุไว้ว่าในประเทศไทย มีหญิง ‘ขายบริการ’ ประมาณ 2 ล้านคน
ซึง่ ผูห้ ญิงหลายพันคนก็ถกู ส่งไปสูป่ ระเทศมุสลิมและอาหรับ ทีแ่ ทบจะมองเรือ่ งนีเ้ ป็น
วัฒนธรรมที่ได้รับการรู้เห็นเป็นใจจากศุลกากร บวกกับนิสัยของคนไทยที่ชอบย้าย
ไปท�ำงานและท่องเที่ยวในต่างแดน รวมถึงความพร้อมของหญิงสาวที่ยินดีจะมอบ
เรือนร่างของตัวเองเพื่อแลกกับเงิน ทั้งหมดกลายเป็นปัจจัยที่ต่อยอดน�ำไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ทางการค้า
คุณหมอมีชัย ได้พูดกับผู้มีอ�ำนาจคนหนึ่งว่า การติดเชื้อเอชไอวีในปี พ.ศ.
2533 ได้ถกู ส่งผ่านไปยังประชาชนทัว่ ไปแล้ว ไม่จำ� เป็นต้องพูดถึงกลุม่ เสีย่ งอีกต่อไป
เพราะทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยง และเขาคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2543  ประเทศไทย
จะมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ 200,000 ราย (สามารถพูดได้ว่าปัจจุบันนั้นมี
ผู้เสียชีวิตมากกว่านั้น)  ทางออกของคุณหมอมีชัย คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ถุงยางอนามัย และแจกให้ฟรี  ในระหว่างทีค่ ณ
ุ หมอด�ำรงต�ำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
เขาเริ่มผลิตถุงยางอนามัยจ�ำนวนหลายร้อยล้านชิ้นด้วยเงินกองทุนจากสาธารณะ
การค้าประเวณีเด็กที่เกิดขึ้นในวีดีโอ นายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย ได้
ให้สัมภาษณ์ และมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างเฉียบขาด โดยเริ่มต้นให้มีการปราบปราม
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อย่างหนัก เป็นปรากฏการณ์เหมือนสงคราม เพือ่ ก�ำจัดการค้าประเวณีเด็กและเยาวชน
เขาได้เชิญผูจ้ ดั การซ่องมาเพือ่ ขอความร่วมมือ จัดให้มที มี ต�ำรวจพิเศษเพือ่ ก�ำจัดโรค
ระบาดนี้ พ่อรู้ดีว่าบ่อยครั้งคงไม่ได้รับความร่วมมือจากต�ำรวจที่ทุจริต โครงการ
ของคุณชวนยุติการค้าประเวณีของผู้เยาว์และก�ำจัดระบบเหล่านี้ในช่วงระยะเวลา               
สัน้ ๆ  เขาพยายามรักษาสัญญาของเขา และตัง้ แต่นนั้ มาประเทศไทยก็สามารถควบคุม
ปรากฏการณ์นี้ได้ ด้วยบทลงโทษทีห่ นักหน่วง และด้วยกฎเกณฑ์ทเี่ ข้มงวด นอกจากนี้
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ วีดีโอจบลงด้วยภาพ
งานศพของผู้ป่วยเอดส์ การตรวจค้นซ่องโสเภณีของต�ำรวจ และการสัมภาษณ์
เด็กผู้หญิงที่ถูกทารุณและถูกขายบริการ
พ่อดูวีดีโอนี้ซ�้ำหลายรอบ ทั้งดูคนเดียวหรือดูพร้อมกับเพื่อนคนไทย เรามัก
จะคุยกันเป็นเวลานาน จากนั้นพ่อก็ถามตัวเองถึงสิ่งที่พ่อสามารถท�ำได้ วิธีการจัด
โครงการด้านการศึกษาที่เริ่มจากประสบการณ์ของผู้ป่วยและคนหนุ่มสาว หลังจาก  
28 ปี เราพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเอกชนหลายแห่ง รวมทั้ง
หน่วยงานราชการ   แม้ว่าการค้าประเวณีของหญิงขายบริการยังมีอยู่บางพื้นที       ่
แม้จะท�ำดีแค่ไหนก็ยังกวาดล้างได้ไม่หมดเพราะธุรกิจแบบนี้ได้ฝังตัวเองอยู่ในสังคม
และกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการท่องเที่ยวในประเทศไทยไปแล้ว

คุณคามิลโล วิบูลชัย และความร่วมมือกับคณะสงฆ์
ต่างประเทศแห่งมิลาน (PIME)
หลังได้รับอนุญาตจากแผนกกิจการสังคมของโรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร
ท�ำให้พ่อสามารถไปเยี่ยมผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในสภาพที่ไม่ดีและใกล้เสียชีวิต ช่วงครึ่งปี
หลังของปี พ.ศ. 2535 ในโรงพยาบาลที่ได้ชอื่ ว่าเป็นสถานทีแ่ ห่งชาติสำ� หรับผูต้ ดิ เชือ้
มีเตียงส�ำหรับผู้ป่วยเพียง 40 เตียงเท่านั้น พนักงานที่ดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่เตียง
และพนักงานท�ำความสะอาดนั้นเพียบพร้อมด้วยรองเท้าบู๊ท สวมหน้ากากอนามัย
และเสื้อคลุมที่ท�ำให้พวกเขาดูเหมือนนักบินอวกาศ ส่วนแพทย์สวมเสื้อคลุมสีขาว
และหูฟงั ผูม้ าเยีย่ ม บรรดาญาติ และอาสาสมัครสวมเพียงหน้ากากอนามัย ผูป้ ว่ ยเกือบ
ทุกคนผอมมากและตาโต พ่อตระหนักดีว่าทุกฝ่ายมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับ
การรับผูป้ ว่ ยทีม่ มี ากขึน้ เป็นทวีคณู นีเ่ ป็นเรือ่ งทีก่ ดดันอย่างยิง่ เพราะอย่างไรก็ตามทุก
โรงพยาบาลจ�ำเป็นต้องมีเตียงว่างพอส�ำหรับห้องฉุกเฉิน
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อนั้นมีทั้งมาจากกรุงเทพฯ รวมถึงหลายจังหวัดในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การทดสอบที่ใช้กันมากที่สุดคือการน�ำของเหลวมา
จากไขสันหลังเพือ่ ลดแรงกดบนศีรษะและวิเคราะห์จำ� นวนเชือ้ ราและแบคทีเรีย นีเ่ ป็น
ขั้นตอนที่เจ็บปวดแต่จ�ำเป็น อีกทั้งยาก็มีจ�ำนวนจ�ำกัด ส่วนใหญ่เราต้องรักษาด้วย
ยาปฏิชวี นะในหลอดเลือดด�ำเป็นเวลาประมาณสามสัปดาห์ แต่นา่ เสียดายทีห่ ลายครัง้
ผูป้ ว่ ยจะกลับมาเจ็บอีกหลังจากผ่านไปไม่กเี่ ดือน เห็นได้ชดั ว่าเพือ่ จะแก้ไขปัญหานัน้
เราอาจจะต้องกลับไปแก้ไขทีต่ น้ เหตุ ไม่ใช่ตอนทีผ่ ปู้ ว่ ยเริม่ มีอาการหนักแล้ว(สมัยนัน้
ยังไม่มียาต้านไวรัสเอชไอวี)
พ่อพบกับคุณคามิลโล วิบูลชัย ผ่านนักสังคมสงเคราะห์คนหนึ่งที่เขามักจะ
เป็นคนติดต่อญาติและเพือ่ นของผูป้ ว่ ยเพือ่ พยายามให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเอดส์วา่ มัน
คืออะไร การติดเชื้อเอชไอวี โรคฉวยโอกาส หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน
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หรือโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ฝ่ายพ่อก็พยายามสังเกตดูว่า เราจะสามารถจัดกิจกรรม
หรือจัดระบบอะไรเพือ่ ช่วยสถาบันแห่งนี้ให้สามารถบริการผูป้ ว่ ยจ�ำนวนมากทีเ่ ข้ามา
ทุกวันได้ และบางครั้งเราก็จัดหาสถานที่เพื่อดูแลหลายคนที่ต้องการอยู่ในสภาพ
แวดล้อมของมนุษย์ หรือใช้ชีวิตแบบระบบครอบครัว
คุณคามิลโล วิบูลชัย นอนอยู่ในโรงพยาบาลมาหลายเดือนแล้ว การพูดคุย
กับเขาท�ำให้พ่อได้รู้ว่า เขาติดเชื้อจากการใช้ยาเสพติดอย่างหนักผ่านเส้นเลือด
แต่ระบบภูมิคุ้มกันของเขามีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีต่อการรักษาเช่นกัน เพราะ
ในระหว่างนี้ เขาหยุดดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ เขาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาอย่างมาก
คุณคามิลโล วิบูลชัย ได้เล่าให้พ่อฟังว่า เขาได้มีโอกาสคุยกับพระสงฆ์ชาวอิตาลี
คนหนึ่งที่เป็นธรรมทูตของคณะสงฆ์ต่างประเทศแห่งมิลาน (PIME) ซึ่งได้ให้ที่พัก    
แก่เขาอยู่กับเพื่อนชาวมุสลิมชื่อ พิราปาน และหญิงสาวชื่อ มิโย พวกเขาอาศัยอยู่
ในพืน้ ทีข่ องวัดพระแม่มหาการุณย์ ซึง่ อยูบ่ นถนนติวานนท์ ทีอ่ ยูห่ า่ งจากโรงพยาบาล
ไม่กี่กิโลเมตร
เมือ่ พ่อได้ฟงั คุณคามิลโล วิบลู ชัย เอ่ยถึงชือ่ ของคุณพ่ออาเดรียอาโน เปโลซิน
ขึน้ มา พ่อก็หวั เราะขึน้ มาทันที เพราะพ่อรูจ้ กั คุณพ่ออาเดรียอาโนมาหลายปีเมือ่ สมัย
อยู่ที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย คุณพ่ออาเดรียอาโนเคยท�ำงานแพร่ธรรมกับ
พวกชนเผ่า ซึ่งพ่อเคยใช้เวลา 2-3 สัปดาห์กับเขาพร้อมกับสามเณรของคณะ
คามิลเลียน เพือ่ เรียนรูโ้ ลกของการประกาศข่าวดีกบั ชนเผ่าบนภูเขาทีเ่ ชือ่ ในเรือ่ งภูตผิ ี
ท่ามกลางการผจญภัยต่าง ๆ ในขณะที่อาศัยอยู่กับคุณพ่ออาเดรียอาโนในระหว่าง
การไปเยีย่ มหมูบ่ า้ นคาทอลิกของชาวอาข่า พวกเราได้ทำ� ให้หมูรอดพ้นจากจิตสกปรก
และจากนั้นเขาสามารถเตรียมเป็นอาหารเย็นส�ำหรับหมู่บ้านได้
ตอนที่คุณวิบูลชัยเล่าเรื่องของคุณพ่ออาเดรียอาโน ตอนนั้นเราอยู่ ใน
ช่วงต้นปี พ.ศ. 2532 ตอนนั้นพ่อเองก็เพิ่งจะรู้ว่าคุณพ่ออาเดรียอาโนมีงานใหม่ที่
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วัดพระแม่มหาการุณย์ ซึง่ อยู่ใกล้กบั โรงพยาบาล และอยูท่ นี่ นั่ กับคุณพ่อปิแอร์ จาโกโม
อูร์บานี ซึ่งเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาส
ย้อนกลับไปก่อนหน้านัน้ พระอัครสังฆราชไมเกิล้ มีชยั   กิจบุญชู (สมณศักดิ์
ในขณะนั้น) แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มอบหมายให้คณะสงฆ์ต่างประเทศ
แห่งมิลาน มาสร้างวัดพระแม่มหาการุณย์แห่งใหม่แทนคุณพ่อเจ้าอาวาสคนเก่าที่
ได้มรณภาพไปคือ คุณพ่อบุญเลิศ ซึ่งเคยสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อน ในตอนนั้นวัด
มีพื้นที่หลายไร่ จึงมีความคิดที่จะสร้างหมู่บ้านที่มีบ้านนับพันหลังอยู่บริเวณรอบๆ
พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกแบ่งออกไปและพร้อมที่จะด�ำเนินการขาย แต่เพราะด้วย
ยังขาดการตลาด จึงท�ำให้ยังคงขายไม่ได้
คาทอลิกบางคนตัดสินใจบริจาคเงินเพื่อสร้างวัดในช่วงต้นปี พ.ศ. 2523  
ซึ่งท�ำให้วัดนี้กลายเป็นวัดที่มีโครงสร้างทันสมัยและงดงามที่สุดในสมัยนั้น อีกทั้ง
ยังสามารถจุคนได้ถึง 600 คน และเพื่อให้เป็นที่รู้เห็นอย่างชัดเจน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาท�ำพิธเี ปิด และพระอัครสังฆราช
ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู ได้ท�ำพิธีเสก
เป็นเวลาหลายปีที่ยังคงไม่ได้ใช้งานอย่างจริงจัง จนกระทั่งพระสงฆ์จาก
คณะสงฆ์ตา่ งประเทศแห่งมิลาน ได้เข้ามาท�ำงาน จึงได้เริม่ ฟืน้ ฟูกจิ กรรมงานอภิบาล   
คุณพ่ออาเดรียอาโน ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานในส่วนนี้ คุณพ่อ
อาเดรียอาโน ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่เป็นเอดส์และเปิดรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีสาม
คนแรก ผู้ถูกทอดทิ้ง และไร้ที่อยู่ ให้ย้ายมาอยู่ในบ้านเล็ก ๆ บนพื้นที่ของวัด ที่นี่
พวกเขาได้เรียนค�ำสอน ทั้งคุณพิราปาน และคุณวิบูลชัย ต่างได้รับศีลล้างบาปจาก
คุณพ่ออาเดรียอาโน  ส่วนคุณมิโย นัน้ เป็นคาทอลิกอยูแ่ ล้วแต่ถกู ไล่ออกจากหมูบ่ า้ น
ชาวอาข่าของเธอพร้อมกับลูก ๆ ทีย่ งั เล็กอีก 3 คน (เธอถูกไล่เพราะสามีของเธอตาย
ด้วยโรคเอดส์) คุณพ่อได้นำ� ลูก ๆ ของเธอซึง่ เป็นเด็กผูช้ าย 2 คน และเด็กผูห้ ญิง 1 คน
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ไปเรียนในโรงเรียนคาทอลิกในเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้
มีชีวิตอยู่ได้
คุณวิบูลชัย คุณพิราปาน และคุณมิโย พวกเขาทั้ง 3 เก็บเศษเหล็ก กระดาษ
และพลาสติกที่อยู่แถวบริเวณวัดขาย โดยมีคุณพ่ออาเดรียอาโน เป็นผู้ดูแลพวกเขา
จัดการทั้งเรื่องอาหารและสนับสนุนทางด้านการเงิน รวมทั้งให้การอภิบาลด้วยการ
ไปเยี่ยมเยียน และพาพวกเขาไปโรงพยาบาลส�ำหรับโรคติดเชื้อที่อยู่ใกล้เคียง
หลังจากได้ยินเรื่องราวของคุณพ่ออาเดรียอาโนและปัญหาความไม่พอใจ
ของชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบวัด ท�ำให้พ่อจึงไปพบคุณพ่ออาเดรียอาโน เพื่อท�ำ
ความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น คุณพ่ออาเดรียอาโน ต้อนรับพ่อเสมือนว่าเป็นพระญาณ
สอดส่องของพระ คุณพ่อบอกกับพ่อว่า
“ขอบคุณพระเจ้า ทีพ่ วกคุณคณะคามิลเลียนมาหาผม เพราะผมต้องรีบตัดสินใจ
ทันที และต้องท�ำตามที่พระคาร์ดินัลสั่งให้ย้ายผู้ป่วยเอดส์ทั้งสามคนออกนอกเขต
พื้นที่ของวัด นี่อาจเป็นเพราะว่า มีคาทอลิกบางคนประท้วงและไม่อยากให้วัดกลับ
มาเป็นนิคมของผู้ที่เป็นเอดส์ พวกเขามองว่าทั้ง 3 คนอาจจะสร้างความกลัวให้
เกิดขึ้นในกลุ่มคริสตชนที่มาวัด”

มันจะสร้างความหวาดกลัวให้เขาก็ตาม เมื่อคุณคามิลโล วิบูลชัย เล่าเรื่องราว
ของเขาเกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่นเดียวกันกับคุณมิโยที่บอกเล่าถึงตัวเธอเองรวมถึง
คุณพิราปาน ที่ถูกไล่ออกจากชุมชนมุสลิมของเธอ ประสบการณ์ของพวกเขาช่วย
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม พ่อและ ‘สามทหารเสือ’ นี้ พวกเราได้ก่อตั้งสมาคมส�ำหรับ   
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และได้ตั้งชื่อว่า ‘แสงเทียนเพื่อชีวิต’
เราได้วางข้อมูลของสมาคมไว้ในโรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร และภายในไม่กเี่ ดือนต่อมา
เราก็มีสมาชิกหลายร้อยคน เรามีนักสังคมสงเคราะห์เพียงคนเดียวคือ คุณสมชาย
ผู้ให้การสนับสนุนเรามาตลอดและการสนับสนุนจากผู้อ�ำนวยการของโรงพยาบาล    
ในโครงการต่าง ๆ มากมาย เรายังได้มีการจัดการแสดงมายากลกับ ดร.เพนกวิน   
ในวันนั้น โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูรเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิง ในห้องเปิดโล่ง
ขนาดใหญ่ทชี่ นั้ ล่าง มีคนประมาณ 600 คนเข้ามาในห้อง ในเวลาไม่กชี่ วั่ โมง พวกเขา
ลืมเรื่องโรคร้ายที่เป็น และสามารถเอาชนะความรู้สึกของการเลือกปฏิบัติด้วย
ความสนุกและรอยยิ้ม

ตอนนัน้ พ่อจึงเริม่ ศึกษาวิธกี ารแก้ปญั หาในทันที และมองหาสถานทีท่ เี่ หมาะสม
เพื่อเปิดศูนย์ต้อนรับส�ำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ต่อมาเราจึงได้ตัดสินใจเปิดศูนย์ที่ชื่อว่า
ศูนย์บรรเทาใจ

มีหลายเรื่องในอดีตที่กลายมาเป็นความทรงจ�ำที่ดีของพ่อ หลายปีก่อน
พวกเราขึ้ น ไปบนรถสามล้ อ คั น หนึ่ ง แต่ เ พราะการเป็ น เอดส์ ท� ำ ให้ มี ก ลิ่ น เหม็ น
เราจึงโดนไล่ลงจากรถทันที และมีอยูค่ รัง้ หนึง่ ในร้านอาหารท้องถิน่ แห่งหนึง่ ตอนนัน้
พ่อได้พาคนป่วยไปรับประทานอาหารเย็น แต่เมื่อที่นั่นรู้ว่าพวกเราบางคนเป็นเอดส์
พวกเขาก็แสดงอาการและปฏิบตั กิ บั พวกเราเหมือนเป็นตัวไวรัส แต่ถงึ กระนัน้ พวกเรา
ก็ไม่เคยกลัวการตัดสินของคนอื่นและยินดีที่จะอยู่ในชุมชุน

มันเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทันที พ่อได้มอบความไว้วางใจให้คุณคามิลโล
วิบูลชัย เข้ามารับงานเป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ ผู้ประสานงานกิจกรรม รวมทั้งการ
แต่งตั้งคนอื่น ๆ พ่อสนับสนุนการปรากฏตัวในที่สาธารณะของเขาเสมอ แม้บางครั้ง

ในศูนย์บรรเทาใจ เรามีการให้คำ� ปรึกษาแก่ผปู้ ว่ ยและบรรดาญาติเป็นประจ�ำ
ทุกวัน มีการจัดระเบียบเพือ่ เยีย่ มเยียนผูป้ ว่ ย บ่อยครัง้ ทีเ่ ราจัดรถตูอ้ อกไปตามจังหวัด
ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อน�ำผู้ที่ตัดสินใจว่าจะกลับบ้าน  หรือ
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คนทีอ่ ยากจะใช้ชว่ งเวลาสุดท้ายของชีวติ ร่วมกับญาติพนี่ อ้ งของเขา เราหยุดอยูท่ นี่ นั่
ไม่กชี่ วั่ โมงเพือ่ โน้มน้าวให้ญาติของผูป้ ว่ ยน�ำผูป้ ว่ ยกลับไปอยูก่ บั พวกเขา ซึง่ บางครัง้
พวกเขาก็ให้ความช่วยเหลือเราทางด้านการเงินด้วย
พ่อกับคุณคามิลโล วิบลู ชัย และทุกคน ร่วมกันต่อสูม้ าตัง้ แต่มกี ารประท้วงใน
ครัง้ แรกเพือ่ ขอให้ปดิ ศูนย์บรรเทาใจ ในวันนัน้ เราได้รวู้ า่ เทศบาลเมืองนนทบุรจี า่ ยเงิน
ให้แก่คนจ�ำนวน 20 คน ทีม่ าหน้าศูนย์พร้อมป้ายแผ่นผ้าระบุขอ้ ความเพือ่ ประท้วงเรา
นอกจากนี้พวกเขายังเรียกนักข่าวและช่างภาพมาเพื่อท�ำข่าวด้วย มีการจัดประชุม
ที่เรียกตัวเองว่าคณะกรรมการเขต โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้เราย้ายที่ตั้งของ
ศูนย์ ซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการประชุมในครั้งต่อ ๆ มา ซึ่งรวมถึงการอภิปราย
ในระดับจังหวัดและระดับชาติ จนไปถึงการเข้าเยี่ยมของผู้มีต�ำแหน่งทางการเมือง
และ ผูอ้ ำ� นวยการแผนกระบบสาธารณสุขท้องถิน่ ผูแ้ ทนขององค์การอนามัยโลกและ
องค์กรระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน เวลาหนึ่งปีครึ่งเรามีการแถลงข่าว 3 ครั้ง
กับสื่อต่าง ๆ คุณคามิลโล วิบูลชัย มักจะเป็นผู้น�ำเสมอ เมื่อเวลาผ่านไปบางครั้ง
ผลของการไม่ลงรอยกัน ท�ำให้เขาหันหน้าไปดื่มเบียร์ สิ่งนี้ท�ำให้พ่อโกรธมากเพราะ
เขาเหมือนสูญเสียการควบคุมตัวเองและท�ำตัวไร้ประโยชน์พ่อมองว่าเขาไม่ควรท�ำ
แบบนั้น เราควรจะต้องเป็นเหมือนมหาตมะ คานธี หรือมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
คุณมิโย คือคนทีค่ อยช่วยพ่อควบคุมและท�ำให้เขาสงบลง เธอรักเขาเหมือน
เป็นเพือ่ นชายคนหนึง่ และเขาสนิทกับเธอมาก จนวันหนึง่ พวกเขาได้ขอให้พอ่ ท�ำพิธี
แต่งงานให้แก่พวกเขา พวกเขาเริ่มอยู่ด้วยกันและเป็นเช่นนี้อยู่ราว 10 ปี จนกระทั่ง
ความตายได้พรากพวกเขาออกจากกัน
คุณคามิลโล วิบูลชัย ต้องการคนน่ารักและสุภาพที่คอยอยู่ข้างเขา เขาไม่
เคยแต่งงานและไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงไทย แต่เขาเคยค้าประเวณี
เหมือนชายไทยหลายคนเมื่อหลาย 10 ปีก่อน ความรักที่แท้จริงซึ่งหาได้ยาก
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ในสังคมไทย คุณคามิลโล วิบูลชัย ไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตด้านความรักมาก่อน
ยาเสพติดท�ำให้เขาสิ้นไร้ไม้ตอก แต่ชีวิตของเขากลับพลิกฟื้นมาอยุู่บนความเชื่อได้
เมื่อเขาได้พบกับคุณมิโย ซึ่งไม่ได้เป็นคนไทย เธอเป็นคนซื่อ ๆ สงบและอ่อนหวาน
เธอท�ำให้เขารู้จักคิด และเขาก็รักเธอ
หลาย ๆ ครั้งคุณคามิลโล วิบูลชัย ได้ไปร่วมในรายการโทรทัศน์บ่อยครั้ง
จนกระแสตอบรับดีเยี่ยม เขาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเชิงบวกกับ
เชือ้ เอชไอวี ลงในหนังสือพิมพ์ซงึ่ ตีพมิ พ์เป็นภาษาไทย ความคิดของเขายิง่ ใหญ่เกิน
จนบางครั้งมันแทบจะดูไม่น่าเชื่อ เขาอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ คอย
วางรากฐานให้ตนเองเสมอ และบ่อยครั้งเขาก็มักจะหวังอะไรมากเกินไปจนล้มเหลว
ในบางครั้งพ่อต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและน�ำเขากลับมาสู่ระดับที่เหมาะสม
หลังจากปิดศูนย์บรรเทาใจแล้วและย้ายไปทีร่ ะยอง เขาเข้าโครงการการป้องกัน
และการศึกษา แต่นา่ เสียดายทีก่ ารติดเชือ้ ราในร่างกายยังคงด�ำเนินต่อไปจนเขาต้อง
ยอมแพ้ให้แก่มันในที่สุด คุณมิโยคอยอยู่เคียงข้างคุณวิบูลชัย เธอดูแลเขาในช่วง  
2-3 เดือนสุดท้ายด้วยความรัก และอยู่เคียงคู่กับเขาจนถึงวินาทีสุดท้าย และช่วยให้
เขาตายในศีลในพรของพระ
คุณคามิลโล วิบลู ชัย เป็นคนทีเ่ ข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดี หลังจากทีพ่ อ่ กับเขา
ได้เดินทางไปกรุงโรมและชิคาโก ต้องขอบคุณการได้พบกับบุคลากรด้านการแพทย์
และศาสนา การฝึกอบรมกับผูเ้ ชีย่ วชาญในภาคการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชือ่
พฤติกรรม รวมถึงหัวข้อในเรื่องของความเคารพ ความเมตตา และความรัก เมื่อเรา
ได้มกี ารพูดคุยเกีย่ วกับปัญหาเหล่านีด้ ว้ ยกัน หลายครัง้ ทีเ่ ราน�ำเสนอมันในการประชุม
และหลายร้อยครัง้ ทีเ่ ราประชุมกันในเรือ่ งค่านิยมของคริสตชนทีจ่ ะเป็นลักษณะในการ
ด�ำเนินชีวติ ของตัวบุคคล ทัง้ หมดคือคุณค่าทีเ่ ราได้รบั ทัง้ หมดคือการด�ำรงอยูเ่ พือ่ ให้
เกิดความเคารพซึ่งกันและกัน
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การค้นหายาต้านไวรัส (ARV)
ยาต้านไวรัสเอชไอวี หรือ antiretroviral drugs (ARV) เป็นยาที่ให้ผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในปัจจุบันมีชีวิตรอด เพราะยานี้ยับยั้งการเพิ่มจ�ำนวนไวรัส
เอชไอวีในเลือด และหยุดยั้งการท�ำลายเซลล์ CD4 ที่มีบทบาทน�ำในการท�ำให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้ยาเหล่านีเ้ ป็นหนึง่ ในความมุง่ มัน่ ของพ่อทีจ่ ะช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
ที่ติดเชื้อเอชไอวี อีกทั้งมันยังเป็นตัวน�ำร่องที่ช่วยเราแก้ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี
ในระหว่างการตั้งครรภ์อีกด้วย
AZT เป็นยาต้านไวรัส (ARV) ตัวแรกทีค่ น้ พบ ซึง่ มันไม่ได้มเี พียงพอส�ำหรับ
ผู้ป่วยทุกคน ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยได้เริ่มต้นมีการรักษาโดยใช้ยาชนิดนี้
แต่นนั่ ก็ยงั เป็นช่วงเวลาทีท่ กุ คนมองว่าผูเ้ ป็นเอดส์จะต้องตายอยูด่ ี เพราะแพทย์บอกว่า
นี่เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษา

การเดินทางในครัง้ นี้ไม่ได้ชว่ ยอะไรเลย เพราะพ่อได้เห็นเสีย้ วหนึง่ ของปัญหาเท่านัน้
ซึง่ ความเป็นจริงมีเมืองทางตะวันตกและตะวันออกของสหรัฐฯ อีกหลายเมือง ทีก่ ำ� ลัง
ได้รับความเดือดร้อนจากการติดเชื้อนี้อย่างมาก
สหรัฐฯไม่ได้ต่างกับที่อื่นมากนัก เพราะยังคงมีการพูดคุยถึงกลุ่มเสี่ยง และ
การป้องกันการแพร่เชื้อ บางครั้งก็มีการพูดคุยในเรื่องของการวิจัยและการทดลอง
ยาใหม่ ๆ มันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ศึกษาและทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ
ลักษณะของไวรัสและวิธีการโจมตีเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันของมัน เราได้ดูตัวไวรัสผ่าน
กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน และเข้าใจว่ามีบางช่วงเวลาทีร่ า่ งกายของเราติดเชือ้ และ
ไม่ตดิ เชือ้ ซึง่ เราไม่สามารถค้นพบได้ดว้ ยวิธกี ารทดสอบทัว่ ไป นีค่ อื ช่วงเวลาทีเ่ รียกว่า
‘หน้าต่างเวลา’ มันเป็นช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์ที่ระบบภูมิคุ้มกันของเรากับเชื้อไวรัส
จะต่อสู้กัน แม้ร่างกายจะมีการก�ำจัดไวรัส แต่มันก็ไม่ถูกท�ำลายเสียทีเดียว มันจะ
ปฏิรูปตัวเองให้แข็งแรงกว่าเดิมและกลับมาโจมตีอีกครั้ง ข้อมูลที่เราได้รับทั้งหมด
สร้างความกังวลให้เรามากขึ้นเรื่อย ๆ

ในปี พ.ศ. 2538  ตอนพ่ออยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับชาวสวิสคนหนึ่ง ที่
เป็นผูส้ นับสนุนการเดินทางของพ่อ ในการออกไปรูจ้ กั กับความเป็นจริงของโรคเอดส์
ที่ชาวอเมริกันก�ำลังเผชิญ และแน่นอนว่า การเดินทางครั้งนั้นพ่อเองก็ก�ำลังมองหา
ช่องทางการหาเงินทุนส�ำหรับการสร้างศูนย์ที่ระยองเช่นกัน

พ่อกลับไปทีส่ หรัฐฯ อีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2540 คราวนี้ไปทีเ่ มืองชิคาโกพร้อมกับ
คุณคามิลโล วิบลู ชัย และคุณบุษบา เพือ่ เข้าร่วมการประชุมทีจ่ ดั ขึน้ โดยคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อโรคเอดส์แห่งซานฟรานซิสโก นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานคาทอลิกที่
เกี่ยวข้องในภาคเอชไอวี/เอดส์ เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมนานหนึ่งสัปดาห์
ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของงานอภิบาล ปัญหา ความเจ็บปวดภายใต้
รอยแผลของผู้ป่วย ความรักเมตตา และการอยู่เป็นเพื่อนกับผู้ป่วยใกล้ตาย

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเราได้ไปดูโรงพยาบาลสองแห่ง ในเมืองซีแอตเทิล
ตอนแรกพ่อไม่คอ่ ยเข้าใจอะไรมากนัก เพราะภาพที่ได้เห็นมีแต่คนก�ำลังจะตาย และ
ทีซ่ านฟรานซิสโก มีเกย์ และเลสเบีย้ นทัว่ เมือง มีถงุ ยางอนามัยสีสนั แปลก ๆ นับพัน
ให้เลือกใช้เต็มไปหมด แถมยังมีวิทยุคอยส่งเสียงบอกตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคนป้องกันตนเองด้วยการใช้ถุงยางอนามัย ส�ำหรับพ่อแล้ว

เราอยู่ในตึกมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากของคณะเยซูอิต อยู่ใกล้กับทะเลสาบ
มิชิแกน สภาพอากาศมีลมแรงเพราะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ พวกเราเป็นตัวแทนของ
คาทอลิกในประเทศไท ยโดยผ่านทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ใน
การเดินทางครัง้ นีอ้ งค์กร CRS (องค์กรบริการบรรเทาทุกข์คาทอลิกในสหรัฐอเมริกา)
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ได้เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงจัดหาที่พักให้ และคุณบุษบาถือเป็นผู้มีพระคุณ
ของเรา ในการเดินทางนี้ท่านเป็นผู้ซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับพวกเรา ทุกวันที่ประชุม
พวกเราต้องจัดการกับข้อโต้แย้งต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ความรู้ด้านการอภิบาลเป็นไป
อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น แต่แล้วพ่อก็ถูกดึงดูดโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในเย็นวันหนึ่ง
ที่พูดถึงการดูแลผู้ป่วยและการใช้ยาต้านไวรัส (ARV)
ในคืนหนึง่ คุณคามิลโล วิบลู ชัย และคุณบุษบา ไปเข้านอน (พวกเขาไม่เข้าใจ
ภาษาอังกฤษและพ่อมักจะต้องเป็นผูแ้ ปลภาษาไทยให้พวกเขา) พวกเขาปล่อยพ่อไว้
ตามล�ำพัง พวกเขาเหนื่อยและไม่อยากท�ำให้พ่อต้องเหนื่อยไปมากกว่านี้ ในคืนนั้น
พ่อนอนลืมตาคิดถึงค�ำที่มีคนบอกว่า โรคเอดส์นั้นสามารถรักษาได้ พวกเขาพูดด้วย
ความหวัง จากผลการวิจัยใหม่ที่ค้นพบยาตัวใหม่ซึ่งได้ทดลองใช้กับผู้ป่วยและบรรลุ
ผลส�ำเร็จ พ่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากับตาตัวเอง มีนักบวชท่านหนึ่งน�ำภาพถ่ายของ
ผู้ป่วยที่ภายในดวงตาแสดงให้เห็นถึงความตายและร่างกายที่มีรูปร่างเหมือนพวก
นักโทษในค่ายกักกัน วินาทีแรกทีพ่ อ่ เห็นมันเป็นภาพที่ไร้ซงึ่ ความหวังอย่างสิน้ เชิง แต่
แล้วทันใดนั้นพวกเขาก็แสดงภาพของผู้ป่วยเหล่านั้นหลังได้รับยาตัวใหม่นี้ พวกเขา
กลับมาสู่สภาวะปกติและดูแข็งแรงอย่างน่าอัศจรรย์  ในคืนนั้นพ่อแทบจะไม่ได้หลับ
พ่อฝันถึงแต่วธิ กี ารรักษานี้ และอยากจะน�ำไปใช้กบั เด็กก�ำพร้าและผูป้ ว่ ยกลุม่ แรกใน
ศูนย์ ทีร่ ะยอง แต่ในตอนนัน้ พ่อก็รสู้ กึ กังวลใจ เพราะทนไม่ได้กบั ความคิดของพระสงฆ์
กลุ่มหนึ่งที่มองว่าผู้ใหญ่ที่เป็นเกย์ ควรได้รับการดูแลเช่นนี้ก่อน แต่เด็กที่บริสุทธิ์
ของเราในประเทศไทยต้องทนทุกข์ทรมาน และตายไปโดยปราศจากความหวัง
ซึ่งพ่อคิดว่าเด็ก ๆ ก็ควรได้รับการดูแลที่ดีเช่นกัน
ในวันรุง่ ขึน้ พระสงฆ์กลุม่ นัน้ ทีเ่ คยเป็นเอดส์ ใส่เสือ้ ลายฤดูใบไม้ผลิพร้อมกับ
กางเกงขาสั้นมาถวายบูชามิสซาในห้องประชุม ตอนนั้นพ่อคิดว่าโลกก�ำลังกลับหัว
กลับหาง และเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง พ่อไม่สามารถยอมรับทั้งหมดนี้ได้ ดังนั้นพวกเราจึง
เดินทางกลับประเทศไทย กลับมาสูโ่ ลกทีส่ ามเพือ่ รักษาความเจ็บปวดในใจ หลังจากนัน้
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เราได้รับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจากคุณบุษบา พ่อเริ่มหาข้อมูล เรียนรู้ที่จะค้นหา
และไม่หยุดมองหาสิ่งใหม่ ๆ
    ในปี พ.ศ. 2541 พ่อกลับมาอยู่ที่ศูนย์คามิลเลียนที่ระยอง ได้ 7 เดือนหลังไป
สัมผัสประสบการณ์ที่ทั้งดีและแย่จากชาวอเมริกัน ในตอนนั้นเราได้รับเด็ก ๆ มาอยู่
ที่ศูนย์ 7 คน แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเด็ก 2 คนเสียชีวิต คนแรกคือเด็กชายณัฐ
ที่ คุ ณ โซเนี ย คอยดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และได้ เ ห็ น เขาตายจากไป ในขณะที่ ค นที่ ส อง
เด็กชายปรีชา มาอยูก่ บั เราหลังจากทีแ่ ม่ของเขาซึง่ เป็นคนไทยได้เสียชีวติ ลง พ่อของ
เขา ซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนเป็นคนพามา เขาก�ำลังหาสถานที่ที่ลูกของเขาจะสามารถ
อยู่ได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
ถ้ า พู ด ถึ ง ผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น ผู ้ ใ หญ่ หากนั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ จ นถึ ง เดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เรามีคนเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 50 คน
วันหนึ่งมี ‘อารักขเทวดา’ ผู้หนึ่งชื่อ คุณอแลง ชาวสวิส เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการท�ำศัลยกรรมใบหน้า เขาเกษียณอายุรบั บ�ำนาญ และได้มาแต่งงานทีพ่ ทั ยา เขา
เดินทางมาพร้อมกับลูกสาวและลูกสาวของภรรยา บุคคลที่มีอายุ 60 กว่าปีอย่างเขา
มีใบหน้าที่ดูชราและรุงรัง เขาได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพ่อจากกลุ่มโนเอล ซึ่งเป็นวงดนตรี
ของชาวต่างชาติที่เกษียณอายุราชการ และย้ายมาลงหลักปักฐานอยู่กับสตรีไทยที่
ยังสาวในพัทยา คุณหมออแลง มาหาพ่อ และบอกกับพ่อว่าเขามียา 3 ตัวในปริมาณ
เพียงพอที่จะรักษาเด็กคนหนึ่งที่ติดเชื้อเอดส์ ได้ 1ปี เขาได้รับยานี้มาจากคุณหมอ
เฮอร์เชล จากโรงพยาบาลแคนโธนัล ในเจนีวา ซึ่งเดิมทีเป็นยาที่จะน�ำมารักษาให้
ชาวสวิสคนหนึ่งที่ถูกจองจ�ำในประเทศไทย แต่เขาก็มาเสียชีวิตซะก่อน
เราได้พดู คุยกันเกีย่ วกับยาต้านไวรัส (ARV) เป็นเวลา 2-3 ชัว่ โมง ซึง่ แน่นอน
ว่ามันเป็นยาทีแ่ ปลกใหม่สำ� หรับพ่อ คุณหมออแลง เก็บยาไว้ในตูเ้ ซฟ เพราะยาเหล่านี้
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มีราคาแพง (ในปัจจุบันนี้ราคาราว 15,000 ยูโร) โชคดีจริง ๆ เขาบอกกับพ่อว่า
“ผมหวังว่ายาเหล่านี้จะช่วยรักษาเด็กคนหนึ่งให้หายป่วยได้” ดังนั้น เราจึง
ออกไปหาผู้ป่วยตัวน้อยของเรา ในกลุ่มมีเด็กหญิงคนหนึ่งเธอตัวสูง และผอมมาก
เธออายุ 11 ขวบชื่อนุช (นามสมมติ) คุณหมอบอกว่า “เราควรเลือกเด็กหญิงคนนี้
เพราะขนาดยาส�ำหรับผู้ใหญ่ดูจะเหมาะสมกับเธอ” เราตกลงที่จะไม่ท�ำการทดสอบ
เลือดใด ๆ เลย จะไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อแพทย์ (ซึ่งมันจะไร้ประโยชน์) และ
เพือ่ ให้เริม่ ใช้ยาได้โดยเร็วทีส่ ดุ นุชมีแผลทีม่ อื ของเธอซึง่ ไม่สามารถรักษาได้ ตาสอง
ข้างกลวง และผมของเธอหายไปครึ่งหนึ่ง เงื่อนไขทั้งหมดนี้ ท�ำให้เราคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ว่าเธอจะเสียชีวิตภายในเวลา 1 ปี วันรุ่งขึ้นคุณหมออแลง เดินทางมา
พร้อมสมบัติล�้ำค่าที่พ่อรับเองกับมือโดยตรง นุชกินยาวันละ 3 ครั้งตรงตามเวลาที่
ก�ำหนดไว้ ต่อหน้าพ่อหรือคุณนิกิ วัยรุน่ ชาวพม่าทีด่ แู ลรับผิดชอบเด็กคนนี้ นุชต้องกิน
ยาประมาณ 15 เม็ดต่อวัน บางเม็ดมีขนาดใหญ่ ซึง่ นุชให้ความร่วมมืออย่างยอดเยีย่ ม
แม้บางครั้งเธอจะรู้สึกป่วย หรือเวียนศีรษะซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการกินยา
    เพียง 2 สัปดาห์น�้ำหนักของเธอเพิ่มขึ้น และต่อมาอีก 3 เดือน เธอก็กลับมา
แข็งแรงและสวยงามเหมือนเด็ก ๆ ในวัยเดียวกัน มันช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกิน
หลังจากนั้นเธอก็ทานยาตัวนี้เรื่อยมา จนปัจจุบันนี้นุช อายุ 33 ปี เธอสามารถที่จะ
เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการเรียนภาคค�ำ 
่ หลังจากนัน้
ก็เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจนในที่สุดก็จบมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันนี้เธอท�ำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง และมีเงินเดือนที่สามารถเลี้ยงดู        
ตัวเองได้ และทุกปีเธอจะเดินทางมาเพื่อฉลองวันเกิดพร้อมกับพ่อ เพื่อเฉลิมฉลอง
การมีชีวิตอยู่ และขอบคุณ เธอมีความสุขที่จะเรียกพ่อว่า ‘พ่อ’ (papa’) แทนพ่อของ
เธอที่เธอไม่รู้จัก เธอรู้จักแม่และเคยสูญเสียแม่ไปต่อหน้าต่อตาของเธอ
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การรักษาด้วยยาต้านไวรัสคืออะไร
การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ARV) จะได้ผลดีขึ้นอยู่กับวีธีการจัดการเรื่องยา
ที่จะสามารถไปยับยั้งการแพร่พันธุ์ของไวรัส มียาหลายชนิดที่เราใช้ในการระงับเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด ยาประเภทนี้ต้องทานรวมกันหลายชนิด และหลายครั้ง
ต่อวัน หรือที่เรามักจะเรียกว่า ‘กินแบบค็อกเทล’ คนที่ติดเชื้อแต่ปฏิเสธหรือไม่มี
โอกาสกินยา ถ้าผ่านไปสองสามปี เชื้อเอชไอวีก็จะเข้าไปท�ำลายระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย ใครที่กินก็ต้องกินทุกวันอย่างสม�่ำเสมอ และส�ำหรับคนที่มีอาการดื้อยา
จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนการทานยาแบบค็อกเทลแบบใหม่อย่างสม�่ำเสมอ
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสสามารถเริ่มได้ทุกเวลา แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วย
จ�ำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับแพทย์ก่อน เนื่องจากแต่ละคนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
เช่นเดียวกับคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันในทุกระยะของโรค เป้าหมายสูงสุดของการ
บ�ำบัดคือการประคับประคองระดับการป้องกันของระบบภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับที่
ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาส เพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้ ไม่จ�ำเป็นว่าการรักษา
จะเริ่มขึ้นในทันทีที่คนคนหนึ่งรู้ตัวว่าติดเชื้อเอชไอวี การมีผลข้างเคียงระยะยาว
เป็นเรื่องปกติ เมื่อเริ่มต้นการรักษาแล้วจะต้องด�ำเนินต่อไปตลอดชีวิตและจะต้อง
ด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอ หากไม่มีการติดตามรักษาอย่างเพียงพอ (เช่น เมื่อลืม
ใช้ยา) ไวรัสมีแนวโน้มที่จะดื้อยา และการรักษาในอนาคตจะมีความซับซ้อนมากขึ้น
จะรู้ได้อย่างไรว่าการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ผล? หากการรักษาท�ำงานได้
อย่างสมบูรณ์ ไวรัสในเลือด (จ�ำนวนไวรัสทีม่ อี ยูใ่ นเลือด) จะกลายเป็นลบ ในเลือดจะไม่มี
ไวรัสนอกเซลล์อกี ต่อไป หากการรักษาท�ำงานได้เพียงบางส่วน ไวรัสในเลือดจะลดลง
แต่ไม่กลายเป็นลบ มีความเป็นไปได้มากที่หลังจากนั้นไม่นานจะเกิดการต้านยา
และไวรัสในเลือดก็กลับมาสูงขึ้น การมีปริมาณไวรัสติดลบไม่ได้หมายความว่าไม่
สามารถรักษาให้หายขาดจากเชื้อเอชไอวีได้ แม้ไวรัสในเลือดจะเป็นลบ แต่ไวรัสที่มี
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อยู่ในกระแสเลือดก็พร้อมจะถอดแบบเมื่อประสิทธิภาพของยาลดลง หรือการรักษา
ถูกขัดจังหวะแม้กระทั่งสองสามวัน
เมื่อใดที่ต้องเปลี่ยนยาต้านไวรัส? เมื่อมีผลข้างเคียงที่รุนแรงปรากฏขึ้น
เมื่อปริมาณของไวรัสในเลือดสูง หรือเมื่อภูมิคุ้มกันลดลง บ่อยครั้งเพื่อหลีกเลี่ยง
การปรากฏตัวของอาการดื้อยา เราสามารถตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการ
รักษาได้ แต่นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากและซับซ้อน ซึ่งจะต้องมีการประเมินอย่าง
รอบคอบจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสอาจถูกระงับการใช้ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ
ปัจจัยรอบข้าง เพราะเมือ่ มีการหยุดใช้ยารักษาไวรัสก็จะเริม่ กลับมาถอดแบบอีกครัง้
อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก�ำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อท�ำความเข้าใจ ว่าการระงับ
การรักษาเป็นระยะนัน้ สามารถลดความเป็นพิษของยาได้โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
ของการรักษา
ความเสีย่ งและประโยชน์ของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสคืออะไร? ความเสีย่ ง
คือการปรากฏของผลข้างเคียง นอกจากนี้หากไม่ยึดมั่นในการรักษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสม อาจเป็นไปได้ว่าไวรัสจะดื้อต่อยาหนึ่งชนิดหรือมากกว่านั้น เพียงเพราะ
การลืมกินยาเพียงครั้งสองครั้ง ข้อดีคือการปิดกั้นการแพร่พันธุ์ของไวรัส ท�ำให้
การลดลงของภูมิคุ้มกันชะลอตัวลง และการเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันด้วยการก�ำจัด
ความเสี่ยงการติดเชื้อฉวยโอกาส

70

การเดินทางเพื่อค้นหายาต้านไวรัส (ARV)
หลังจากประสบการณ์ครั้งแรกกับยาต้านไวรัส (ARV) และการใช้ยากับนุชที่
ได้ผลลัพธ์ออกมายอดเยีย่ ม ต่อมาพ่อจึงเริม่ ต้นการเดินทางเพือ่ มอบอนาคตให้แก่เด็ก
กลุม่ แรกทีเ่ ป็นโรคเอดส์ พ่อได้พดู คุยกับแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญใน โรงพยาบาลต่าง ๆ
ในพื้นที่ของจังหวัดระยองและชลบุรี หมอบางท่านก็มักพูดว่า “เป็นเอดส์เดี๋ยวก็ตาย
มันยากที่จะค้นพบการรักษา” พวกเขาพูดซ�้ำแล้วซ�้ำอีก พ่อวางแผนไว้แล้วว่าจะไป
พบ ดร.เฮอร์เชล ที่กรุงเจนีวา และไปโรงพยาบาลซัคโก  ในมิลาน ที่ซึ่งพ่อจะหายา
ต้านไวรัส (ARV) ได้หลายกล่อง พ่อพยายามเอาทุกอย่างกลับมาให้มากที่สดุ แม้แต่
ยาต้านเชื้อราและยาปฏิชีวนะ
ตอนนั้นพ่อเอากล่องยามามัดด้วยยางยืด พ่อน�ำกระเป๋าเดินทางที่เต็มไป
ด้วยยากลับมาประเทศไทย โดยผ่านด่านศุลกากรในฐานะนักท่องเทีย่ ว ซึง่ นีเ่ ป็นสิง่ ที่
องค์การแพทย์ ไร้พรมแดนก็ท�ำเช่นเดียวกันในประเทศเยอรมนี แต่ที่นั่นใช้การส่ง
ห่อของให้แอร์โฮสเตสของสายการบินลุฟท์ทันซ่า จากนั้นค่อยส่งมายังประเทศไทย
พ่อได้พบกับคุณหมอจอห์น อึ้งภากรณ์ ในการประชุมเรื่องเอดส์ เขาเป็น
ประธานมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (ACCESS) เขามีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับความยากจน
และการศึกษาในพื้นที่ชนบท พวกเขาได้เริ่มท�ำงานในเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ด้วย
โครงการที่ส่งเสริมด้านการศึกษา หมอจอห์นบอกกับพ่อว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เขามีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเรา อีกทั้งเขายังได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจาก
องค์กรคาทอลิกเยอรมนี ในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพส�ำหรับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ เขาแนะน�ำให้พอ่ รูจ้ กั กับคุณปอลบุรษุ พยาบาลชาวอังกฤษ และสตีเวน
เพื่อนร่วมชาติของเขา ซึ่งเป็นผู้ประสานงานสองคนขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน
(MSF) ในประเทศเบลเยี่ยม
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พวกเขาเริ่มท�ำงานร่วมกับสภากาชาดไทยและจัดระเบียบวิธีการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัส (ARV) ที่ได้รับการแนะน�ำจากระบบของพ่อเอง พวกเขาได้เปิดคลินิก
ภายใต้ชื่อ HIV-NET (เป็นการร่วมมือของประเทศออสเตรเลียและเนเธอร์แลนด์)
เป็นการประสานงานในพื้นที่ของสภากาชาดไทย)
พ่อจะไม่สาธยายรายละเอียดมากมายเกีย่ วกับการตรวจเลือด และการวินจิ ฉัย
โรคทางจักษุแพทย์ ซึง่ ตอนนีพ้ อ่ ได้กลายเป็น ‘อาจารย์’ ไปแล้ว ทัง้ หมดเป็นข้อตกลง
และความร่วมมือเล็ก ๆ พ่อได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่จะมา   
ที่ระยอง สัปดาห์ละครั้งเพื่อดูแลเด็ก ๆ
เราอยู่ในปี พ.ศ. 2541 แพทย์และยาสลับกันเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และระยอง
(ระยะห่าง  210 ก.ม.) พร้อมกับเด็ก ๆ เดือนละ 2 ครัง้ เพือ่ ตรวจเลือดและการค�ำนวณ
เซลล์ CD4 การค้นหาไวรัสและการท�ำงานของตับ เริม่ แรกมีเด็กทีอ่ ยู่ในโครงการของ
เรา 10 คน และต่อมากลายเป็น  20 คน เราร่วมมือกับคลินกิ เอชไอวี/เอดส์ ทีโ่ รงพยาบาล
ชลบุรี ที่มีคุณหมอจุรีรัตน์ เป็นหัวหน้าและมาติดตามการรักษาเด็กของเราทุกเดือน
ในปี พ.ศ. 2547 เรารอมาหลายปีกว่าที่จะมียาจากระบบสุขภาพแห่งชาติ
ในระหว่าง 7 ปี ที่เราต้องวิ่งหายาเอง พ่อจ�ำได้ว่า ในระหว่างการประชุมระดับเอเชีย
และระดับโลก พ่อได้พบว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีการผลิตยาต้านไวรัส (ARV) ใน
ราคาที่ถูกกว่าที่อื่น อีกทั้งการเดินทางจาก CIPLA (บริษัทผลิตยาที่บอมเบย์) ยังดู
เป็นทางออกที่ง่ายกว่าการซื้อยาใส่กระเป๋าจากยุโรป
ครั้งแรกพ่อไปเอง และต่อมาพ่อจะให้อาสาสมัครหรือคนที่ไว้ใจได้ไปแทน
ยังจ�ำนุชที่เริ่มการรักษาในปี พ.ศ. 2541 ได้ไหม? เราใช้เวลาถึง 8 ปี ในการลองผิด
ลองถูกกับทุกเรื่อง
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โครงการยาต้านไวรัส (ARV) แห่งชาติในประเทศไทย
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความหวังและสิทธิในประเทศของ
ผู้ป่วย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยังมีบางคนมองว่าการสูญเสียของบุคคลที่ติดเชื้อ
เป็นกรรมของพวกเขาเอง
ในปี พ.ศ. 2544  ประเทศไทยภายใต้รัฐบาลของทักษิณ ชินวัตร มีนโยบาย
ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุม ดังนั้น ผู้คน
จึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานส�ำหรับพลเมือง
45-50 ล้านคน คือชาวนา ผู้ใช้แรงงาน แม่บ้าน เด็ก ๆ คนหนุ่มสาว และ
ผูส้ งู อายุ นีเ่ ป็นการก้าวไปข้างหน้าของประเทศไทยทีก่ ล้าหาญแม้จะเป็นการลงทุนที่
สูง แต่กแ็ ลกมาพร้อมกับประกันสุขภาพทีด่ ี ซึง่ การต่อสูข้ องเราเพือ่ จะใส่ยาต้านไวรัส
(ARV) เข้าไปในระบบนัน้ ได้เริม่ ก่อนปี พ.ศ. 2544 โชคดีเหลือเกินทีพ่ วกเขามองเห็น
ความส�ำเร็จจากการรักษา ทีม่ าจากองค์กรและมูลนิธทิ ดี่ แู ลเด็กและผูใ้ หญ่ตา่ ง ๆ มัน
เป็นการกระตุ้นที่ได้ผลอย่างดี
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 หลังจากนัน้   8 ปี เด็ก ๆ ที่ เราดูแลมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ เป็น
25 คน และทุกคนได้ใช้ยารักษาจากประเทศอินเดียเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างไร
ก็ตามเราเริม่ ทดสอบยาทีผ่ ลิตจาก GPO หรือองค์กรเภสัชกรรมไทยทีด่ ำ� เนินการโดย
รัฐบาล และน�ำทัพการผลิตโดยเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้กลายมาเป็นเพื่อนกับพ่อ ท่านได้เริ่มผลิตยาต้าน
ไวรัส GPO-VIR โดยรวมยา 3 รายการไว้ในเม็ดเดียวกัน ซึ่งสามารถลดปัญหาการ
ต้องกินยาครั้งละมาก ๆ ของผู้ป่วยได้ เราทดสอบยาเหล่านี้ และยาอื่น ๆ ที่ระยอง
ซึง่ มันแสดงประสิทธิภาพของยาทีผ่ ลิตในประเทศได้เป็นอย่างดี เมือ่ มองย้อนกลับไป
นึกถึงช่วงเวลานั้นมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีจริง ๆ
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กระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินโครงการของเราด้วยความเอาใจใส่ ชื่นชม
ก่อนจะตัดสินใจที่ให้เริ่มการทดลองทั่วประเทศ มีการเริ่มส่งยาให้ผู้ป่วย 5,000 คน
โดยเฉพาะเด็ก ๆ ทีม่ ากขึน้ เรือ่ ย ๆ 10,000, 20,000 และ 50,000 จนกระทัง่ ครอบคลุม
ทั้งหมด 270,000 คนในปัจจุบัน

คุณหมูเคยถูกจับสองสามครัง้ ทีฮ่ อ่ งกง และเกาหลีใต้ เพราะเรือ่ งสิทธิบตั รยา
และต้องเดินทางไปอเมริกาหลายครั้งในนามของสมาคมผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเป็น
ตัวแทนจากศูนย์คามิลเลียนที่ระยอง เพื่อต่อสู้กับเรื่องสิทธิบัตรยาที่เราก�ำลังผลิต  
ซึ่งตัวพ่อและองค์กรทุนต่าง ๆ  คือผู้อยู่เบื้องหลังการด�ำเนินงานเหล่านี้

ในช่วงระยะแรกกรมควบคุมโรคใช้เงินจากกองทุนโครงการเอดส์แห่ง
สหประชาชาติ (UNAIDS) จากโคฟี อันนัน เพื่อเป็นทุนในการผลิตยาจ�ำนวนมากนี้

ในระหว่างการเดินทางแต่ละครัง้ ด้วยการส่งยาอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นรายเดือน
เคาน์เตอร์ของเราจึงเต็มไปด้วยยาจากบอมเบย์ ตอนที่พวกเขาน�ำยาเข้ามาใน
ประเทศไทย ทุกครั้งพวกเขาจะเดินผ่านเข้ามาในช่องสีเขียว (ไม่มีอะไรต้องแสดง)
ของสนามบิน จนกระทั่งวันหนึ่งผู้ที่รับผิดชอบในการขนส่งของเราถูกจับ ต่อมาพ่อ
จึงต้องยื่นมือเข้าไปช่วย โดยผ่านทางสมาชิกวุฒิสภา คุณจอห์น อึ้งภากรณ์  เพื่อน
ของเรา

ส�ำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอายุมากในศูนย์ของเราและบุคคลทั่วไปที่ได้รับยาใน
โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ด�ำเนินการโดยองค์การแพทย์ไร้พรมแดน ทุกคนเริ่มได้รับยา
ต้านไวรัส (ARV) แต่ตัวยาก็มีไม่เพียงพอส�ำหรับทุกคน ดังนั้นพวกเรากับสมาคม
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 บริเวณพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีสมาชิก
มากกว่า 13,000 คน) จึงได้ก่อตั้งธนาคารยาขึ้น และน�ำเงินจากสมาชิกไปซื้อยาที่
เมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดียมาเพิม่ ทุกสิง่ ทุกอย่างถูกจัดขึน้ ทีศ่ นู ย์ของเรา ซึง่ เป็น
ที่ตั้งของส�ำนักงานส�ำหรับสมาคมผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีคุณหมู เป็นหัวหน้าท�ำงาน
อยู่ที่ศูนย์ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นประธานของสมาคมแห่งชาติ และตั้งอยู่ที่ศูนย์เป็น
เวลาห้าปี โครงการทีเ่ ริม่ ต้นจากคาริตสั ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีความส�ำคัญในการ
พัฒนาความคิดริเริ่มเหล่านี้ และด�ำเนินการกระตุ้นต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมและแรงกดดันของกลุม่ ติดเชือ้ เอชไอวีทเี่ ดินทางไปกรุงเทพฯ เป็น
ประจ�ำ เพื่อขอการดูแลรักษาฟรี ค่อย ๆ ออกผลตามที่เราต้องการ ในปี พ.ศ. 2550
การกระจายยาต้านไวรัส (ARV)  ได้เริม่ ขึน้ ในทุกภูมภิ าคโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลของ
จังหวัด โดยมีการจ�ำหน่ายในสามรูปแบบคือ ส�ำหรับพนักงานของรัฐ ระบบประกัน
สังคม และส�ำหรับคนทั่วไป  ข้อมูลในปัจจุบันบอกเราว่าการใช้ยาต้านไวรัส (ARV)
อย่างต่อเนื่องเป็นการป้องกันที่ดีส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และส�ำหรับคนที่ทานยาก็
จะมีเชื้อไวรัสที่ต�่ำมาก และแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น

เราผ่านการประชุมและการเดินทางหลายร้อยครั้ง ในการประท้วงทั้ง
กลางวันและกลางคืนทีก่ รมอนามัย บทความและงานน�ำเสนอในการประชุมระดับชาติ
และนานาชาติ การเปรียบเทียบกับเวชภัณฑ์ รายการโทรทัศน์ และการมีส่วนร่วม
โดยตรงของกลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการการดูแลอย่างมาก
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การจัดการศูนย์ที่เปิดใหม่

MANAGEMENT OF THE NEW OPENED CENTER

ครบรอบ 25 ปี
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
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เรื่องราวของบุคคล “ส�ำคัญ” ที่ได้รับการช่วยเหลือ
และมีบทบาทในการต่อสู้กับเอดส์
คุณจุ๊บแจง: ผู้บุกเบิก

เด็กเกิดมามีสุขภาพดีเหมือนปลา และครอบครัวเล็ก ๆ นี้ได้ย้ายไปอยู่ใน
ศูนย์คามิลเลียนที่ระยอง ในช่วงเวลานั้นคุณต๋อยหางานท�ำและช่วยเหลือคุณจุ๊บแจง
คู่ชีวิตคนใหม่ดูแลเด็ก ๆ อยู่ 4 ปี จนกระทั่งเขาพ่ายแพ้ต่อโรคนี้ จากนั้นพ่อได้ย้าย
เด็กชายต้น (นามสมมติ) ไปที่สถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าของคุณพ่อคณะพระมหาไถ่
ในพัทยา เพื่อให้เขาได้มีโอกาสเรียนหนังสือ

คุณจุ๊บแจง มาที่ศูนย์บรรเทาใจในปี พ.ศ. 2538 ตอนนั้นเธอตั้งครรภ์ ได้      
6 เดือนแล้ว และมีเชือ้ เอชไอวีเป็นบวก เธอเป็นเด็กสาวทีต่ วั เล็กและผอมมาก มีอายุ
เพียง 20 ปี เธอถูกส่งไปที่โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร เพราะติดเชื้อเอชไอวี และ
มีอาการของวัณโรค แต่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถรับเธอได้เนื่องจากเตียงไม่พอ
พวกเขาส่งเธอมาให้เราพร้อมกับยาตามทีก่ ำ� หนด เรายินดีตอ้ นรับเธอในฐานะสมาชิก
คนหนึง่ ในครอบครัวของเรา เราสนับสนุนและช่วยให้เธอสามารถเอาชนะอาการวิตก
กังวล จากการที่ที่บ้านไม่มีใครต้องการเธอ เธอท้องโดยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็ก
เธอเป็นผู้หญิงที่เคยท�ำงานขายบริการในคลับและบาร์ในกรุงเทพฯ

ตอนนี้เขาอายุ 25 ปี ท�ำงานในร้านสะดวกซื้อ เรามี ‘อนุสัญญา’ กับคณะ
พระมหาไถ่ ในการส่งเด็กก�ำพร้าทีม่ สี ขุ ภาพดีให้เขา และพวกเขาส่งเด็กก�ำพร้าทีต่ ดิ เชือ้
เอชไอวีมาให้พอ่ ดังนัน้ พวกเขาทีต่ ดิ เชือ้ ทุกคนจึงกลายเป็นคนโชคดี เพราะพวกเขา
สามารถได้ใช้ประโยชน์จากยาต้านไวรัสที่เราแอบลักลอบเข้ามา (เพื่อจุดประสงค์
ที่ดี)จากเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี ในโครงการน�ำร่องด้วยความร่วมมือ
กับแพทย์ที่ไร้พรมแดนของเบลเยียม ดังนั้น ในทุกวันนี้เด็กชายต้นจึงเป็นประจักษ์
พยานคนแรกของพ่อทีม่ ชี ยั ชนะเหนือการถ่ายทอดแนวดิง่ (การถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวี
จากแม่สู่ลูก)

เมื่ออยู่ที่นี่คุณจุ๊บแจงปรับตัวได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีสุภาพบุรุษคนหนึ่ง
ชื่อต๋อย เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเคยถูกไล่ออกจากบ้านเนื่องจากใช้ยาเสพติดและ
ติดแอลกอฮอล์ เขาเป็นคนที่คอยเอาใจใส่ดูแลเธอด้วยความรัก จนเธอมองว่าเขา
เป็นทัง้ พ่อ เพือ่ น และเป็นสุภาพบุรษุ ทีเ่ ธอเคารพ ต๋อยอยูก่ บั เธอจนถึงวันทีเ่ ธอคลอด
และจากนั้นก็ดูแลเด็กชายที่เกิดมาด้วย

ในปี พ.ศ. 2543 เด็กติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยมีมากกว่า 30,000 คน
แล้วจากนัน้ ประเทศไทยก็คอ่ ย ๆ จัดให้มมี าตรการป้องกันโรคส�ำหรับหญิงตัง้ ครรภ์ที่
ติดเชื้อเอชไอวี และในปัจจุบันนี้ สัดส่วนของทารกแรกเกิดที่ติดเชื้อไวรัสเพียง
ร้อยละ 0.5 เปอร์เซ็นต์

เราเริม่ กังวลเกีย่ วกับสุขภาพของเด็กในครรภ์ แม้ยงั ไม่มกี ารศึกษาทีเ่ จาะจง
และแน่นอน แต่องค์การอนามัยโลกก็มีการคาคการณ์ว่ามารดาที่ตั้งครรภ์จะต้องใช้
AZT ทุกวันเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ในช่วง 3 หรือ 4 เดือนสุดท้าย ดังนัน้ พ่อจึงท�ำงาน
อย่างหนักเพื่อค้นหายานี้ในตู้เก็บของของผู้ที่เสียชีวิตและพ่อก็พบว่ามีเพียงพอ
ส�ำหรับเธอ อันที่จริง AZT ไม่ได้มีไว้ขายและหาไม่ได้ตามร้านขายยาทั่วไป
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ปีเตอร์: ประจักษ์พยานเล็ก ๆ คนที่สอง
ในปี พ.ศ. 2543 เราสามารถน�ำเสนอโครงการของเราในระดับชาติ และ
เผยแพร่มนั ออกไปทุกจังหวัด ส�ำหรับพ่อเหตุการณ์เหล่านัน้ เชือ่ มโยงไปถึงความทรงจ�ำ
กับเด็กอีกคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้ และตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี เด็ก      
คนนั้นชื่อว่า ปีเตอร์

อย่างไรก็ตามหลายปีต่อมาตัวปีเตอร์และแม่ของเขาก็ได้กลายมาเป็นเพื่อน
ร่วมชาติของพ่อในภายหลัง แม่ของปีเตอร์สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสของระบบสุขภาพแห่งชาติอิตาลี
ปัจจุบันทั้งคู่มีชีวิตที่มีความสุขและอยู่อย่างสุขภาพดี ในประเทศอิตาลี

ปีเตอร์ เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี และมีพ่อเป็นชาวอิตาเลียนที่มักจะ
เดินทางมาประเทศไทยเพื่อพักร้อน พ่อของปีเตอร์เป็นคนที่ท�ำงานหนักมาตลอด
ชีวิต และการได้มาพักผ่อนที่พัทยาท�ำให้เขารู้สึกผ่อนคลาย ในตอนนั้นเขาต้องการ
มีภรรยาสักคน แต่กลับไม่มีใครต้องการเขาเพราะมองว่าเขาแก่และค่อนข้างขีเ้ หนียว
เขาพยายามพาบางคนไปที่อิตาลี แต่ทุกคนก็ไม่สามารถทนอยู่กับความ  
แตกต่างด้านการด�ำเนินชีวิต (ของเขา) และข้อผูกมัดต่าง ๆ ได้ จนกระทั่งวันหนึ่ง
เขาได้พบหญิงสาวอายุ 18 ปีหน้าตาสละสลวย เขาได้ตดั สินใจแต่งงานกับเธอ และกะ
พาเธอไปอยู่ที่อิตาลีด้วย แต่โชคไม่ดี เจ้าหน้าที่ของสถานทูตสังเกตเห็นเสื้อของเธอ
ที่สั้นผิดปกติ พวกเขาจึงขอทดสอบการตั้งครรภ์ และด�ำเนินการพร้อมกับการตรวจ
เอชไอวี ซึ่งผลการทดสอบที่ออกมาก็แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีผลเลือดเป็นบวก
สุ ด ท้ า ยเธอไม่ ไ ด้ เ ดิ น ทางไปอิ ต าลี แ ละจบลงด้ ว ยการถู ก ทอดทิ้ ง ไว้ ที่
ประเทศไทย พ่อดูแลเธอ พาเธอไปที่หมู่บ้านของเธอ และไปโรงพยาบาลเขตที่อยู่
ห่างจากกรุงเทพฯ ไป 400 กิโลเมตร พ่อเตรียมเจ้าหน้าที่และเริ่มใช้การป้องกัน
โรคไวรัสในแนวดิ่ง จนสุดท้ายทุกอย่างก็อยู่ในการควบคุม เมื่อปีเตอร์อายุ 6 เดือน
(ปัจจุบนั อายุ 21 ปี)  ในตอนนัน้ ปีเตอร์  ได้กลายเป็นคนส�ำคัญของแผนใหม่ระดับชาติ
ที่ช่วยเด็กหลายพันคนจากการติดเชื้อและการแบ่งแยก
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การเตรียมการและการป้องกันที่แสดงถึง TEAM-WORK
PREVENTION AND PROTECTION TEAM-WORK

งานกิจกรรมด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศ
REPRODUCTIVE-HEALTH EDUCATIONAL ACTIVITIES

ครบรอบ 25 ปี
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

82

83

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายงานด้านเอชไอวี/เอดส์
HIV/AIDS NETWORKING ACTIVITIES

ครบรอบ 25 ปี
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
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คุณอาทิตย์: แม้ดูแตกต่าง แต่หัวใจไม่แตกต่าง
อาทิตย์มาที่ระยองพร้อมกับซิสเตอร์คณะศรีชุมพาบาล ที่น่าสงสารคือ      
เธอเดินไม่ได้ เธอผอมบางและมีดวงตาทีล่ กึ เข้าไปในเบ้าตา เราดูแลเธอโดยการรักษา
การติดเชือ้ รา ด้วยการหยดยาในโรงพยาบาลเป็นการรักษาด้วยยาปฏิชวี นะในหลอด
เลือดด�ำ  ซึ่งใช้เวลา 2 สัปดาห์ ครั้งแรกที่พบกันพ่อคิดทันทีว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิง
แต่จากเอกสารพ่อจึงทราบว่าเธอเป็นเด็กผู้ชาย พ่อถามซิสเตอร์ ให้ช่วยอธิบาย
เกีย่ วกับเธอ และค�ำตอบก็คอื เธออยู่ในกลุม่ สาวประเภทสอง ทีแ่ สดงโชว์อยู่ในไซม่อน
คาบาเร่ต์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของพัทยา
ไซม่อนคาบาเร่ต์ ซึง่ ปิดตัวไปเมือ่ หลายปีกอ่ น เป็นหนึง่ ในสถานทีบ่ กุ เบิกโชว์
เหล่านี้ (แม้ต่อมาจะถูกบดบังโดยสถานที่คล้ายกันอื่น ๆ เช่นอัลคาซ่า และทิฟฟานี่)
ซึ่งในช่วง 25 ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวนับแสนคนเข้ามาเยี่ยมชมและเพลิดเพลิน
กับความสนุกสนานของโชว์สุดอลังการนี้   โชว์คาบาเรต์เป็นที่นิยมอย่างมากจาก
นักท่องเทีย่ วชาวจีน รัสเซีย และอินเดีย ซึง่ ท�ำให้สาวประเภทสองหลายคนทีม่ รี ปู ร่าง
หน้าตาสวยงาม มักจะหารายได้พิเศษหลังการโชว์โดยการขายบริการ ซึ่งสุดท้าย
มันก็ได้น�ำพาชีวิตของพวกเธอให้ลงเอยกับการติดเชื้อเอชไอวี

เธอรู้วิธีรับใช้ผู้ป่วยด้วยความละเอียดอ่อนและความทุ่มเท เธอท�ำงาน       
ร่วมกับเราเป็นเวลาเกือบ 1 ปี ก่อนที่โรคจะก�ำเริบ อาการติดเชื้อรารุนแรงเกินไป
และเราไม่สามารถหยุดการลามของมันได้ เธอรู้ว่าอวสานของตัวเองใกล้เข้ามาแล้ว
อาทิตย์ขอให้เราดูแลงานศพของเธอ เธอเลือกโลงไม้อัดสีส้มคลุมด้วยลูกไม้และ
ผ้าไหม ดอกไม้พร้อมกับหมอนทีต่ กแต่งสวยงาม พ่อเตรียมให้เธอใส่ชดุ แต่งงานของ
พีส่ ะใภ้ของพ่อทีเ่ คยมอบให้ประเทศไทย อาทิตย์มคี วามสุขมากทีเ่ ธอเตรียมทุกอย่าง
ไว้เป็นอย่างดี เธอบอกกับเราอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเตรียม รวมไปถึงวิธีการ
วางร่างของเธอ
ในวันที่เธอเสียชีวิต เธอได้รับการเตรียมตัวเหมือนเป็นเจ้าหญิง พร้อมกับ
การแต่งหน้าและทรงผมที่สมบูรณ์แบบและสวมชุดแต่งงาน เราได้จัดพิธีงานศพ
ให้เธอทั้งในโบสถ์และวัดทางพุทธศาสนา

เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการฟื้นตัว เธอค่อย ๆ กลับมาน่ามองขึ้น มีผมที่
สวยงามเหมือนเดิม เธอไม่ต้องการกลับไปที่พัทยาอีกต่อไป เธอกลายเป็นหัวหน้า
หน่วยแทนนิกิ หลังจากนิกซิ งึ่ เป็นชาวพม่าได้เสียชีวติ ลง อาทิตย์ได้แสดงให้เราเห็นว่า
เธอชอบทีจ่ ะรับใช้และดูแลผูต้ ายในหน่วยดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายของเรา เธอท�ำงานนี้
ด้วยความรักและความเมตตาสงสาร บางทีเธออาจจะจ�ำสิง่ เหล่านีม้ าจากสิง่ ทีเ่ ราเคย
ท�ำเพื่อเธอ
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คุณโนเอล และ คุณปู: คนทั้งสองที่พ่ายแพ้ให้กับความ
ท้าทาย
โนเอล เป็นชาวอังกฤษทีน่ า่ รักคนหนึง่   เขาตัดสินใจลาออกจากงานทีพ่ ทั ยา
ตอนอายุได้ 50 ปี  เขาเป็นนักบัญชีและมีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อที่ขา  เมื่อพ่อได้พบ
โนเอล เขาเป็นผู้รับบ�ำนาญอายุยังน้อย ที่อาศัยอยู่กับหญิงสาววัย 22 ปีชื่อปู         
เขาติดต่อกับพ่อหลังจากที่ตัวเองป่วย เพราะคุณหมอจุรีรัตน์ จากโรงพยาบาลชลบุรี
ส่งเขามาหาเรา
ตอนที่พ่อไปที่บ้านของเขาในพัทยาเพื่อประเมินสถานการณ์ เมื่อเข้าไป
คุณจะเห็นรองเท้าบูท๊ และรองเท้าส้นสูงประมาณ  20 คู่ ที่ไว้ใส่สำ� หรับนักแสดงผูห้ ญิง
โนเอลไม่ได้ปิดบังอะไรเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอและขอความช่วยเหลือจากพ่อ

การเผาปู ไว้ในสวนเอเดน โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้วิญญาณของปูช่วยผู้ป่วย      
รายอื่นที่ต้องต่อสู้กับโรคนี้   เราติดต่อกับโนเอลเป็นเวลา 5 ปี ในระหว่างนั้นเขา
ตัดสินใจเรียนภาษาไทย เขาเชิญครูสาวคนหนึ่งมาที่บ้านเพื่อเรียนภาษา สุดท้าย
เขาก็ตกหลุมรักเธอ เขาทั้งคู่เป็นคู่รักที่งดงาม ครูคนนั้นยังสาวและอายุไม่ถึง 35 ปี
เธออายุมากกว่าปู 10 ปี นีอ่ าจดูเหมือนกับตอนอวสานทีก่ ำ� ลังจะเอยด้วยความสุข แต่
โนเอล นักสูบบุหรี่ตัวยง เริ่มรู้สึกไม่ดี และมีอาการเหมือนการอุดตันของหลอดลม
ซึ่งพอไปตรวจที่โรงพยาบาลพวกเขาก็พบเนื้องอกที่บริเวณหลอดลม ไม่กี่เดือนผ่าน
ไปโนเอลไม่สามารถหายใจได้ เขาจึงจ�ำเป็นต้องผ่าตัดและใส่อวัยวะเทียมเพื่อแทนที่
หลอดลมเดิม ซึ่งเป็นการผ่าตัดระดับสูงที่ต้องท�ำในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม โนเอล
ไม่สามารถผ่านการผ่าตัดไปได้ เขาเสียชีวิตลง พ่อได้จัดพิธีศพให้เขาและโปรยเถ้า
ของเขาในสวนเอเดน เหมือนกับที่ท�ำให้คุณปู

หญิงสาวคนนัน้ เดินด้วยความยากล�ำบาก เธอเป็นวัณโรคและระบบภูมคิ มุ้ กัน
ของเธอก็ก�ำลังถูกท�ำลายด้วยโรคเอดส์ เรามาถึงช้าเกินไป ในความเป็นจริงคือ
คุณหมอต้องการให้พอ่ ดูแลเธอในด้านจิตวิทยาและด้านชีวติ ฝ่ายจิตใจ ห้องนัน้ เต็มไป
ด้วยภาพถ่ายการเต้นร�ำของหญิงสาวทีก่ ำ� ลังสนุกสนานอยูก่ บั โนเอล มันคือช่วงเวลา
ที่พวกเขาใช้ชีวิตเสมือนเป็นวัยรุ่น
พ่อเริม่ รักษาเธอด้วยการให้ยาต้านไวรัส แต่ยาไม่ได้ผล เพราะภาวะแทรกซ้อน
ของตับ เนื่องจากการดื่มสุราอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พ่ออยู่กับทั้งคู่จน
กระทั่งปูได้เสียชีวิตลง และหลังจากพิธีฝังศพ โนเอลได้กลายเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน
การระดมทุนที่กระตือรือร้นที่สุดของพ่อ เราได้สร้างบ้านหลังแรกส�ำหรับคนจ�ำนวน
6 คนทีส่ วนเอเดน สร้างศูนย์ฟน้ื ฟูผพู้ กิ ารและผูป้ ว่ ยเอดส์ทอี่ ยูห่ า่ งจากจังหวัดระยอง
ไป 40 กิโลเมตร บนที่ดินที่บริจาคโดยหญิงชราคนหนึ่ง เอเดนยังเป็นชื่อของบาร์
ที่อยู่ในเขตชานเมืองพัทยาที่พ่อไปกับโนเอลบ่อยครั้ง โนเอลโปรยเถ้าที่เหลือจาก
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คุณมิโย มาโย มาเรีย: แม่ของทุกคน
ถ้ า พ่ อ จะพู ด ถึ ง ผู ้ ห ญิ ง ที่ มี ความเรี ย บง่ า ย หนั ก แน่ น สตรี ที่ น ่ า รั ก และ       
เปี่ยมไปด้วยความเชื่อ แน่นอนว่าพ่อจะต้องคิดถึงเธอคนนี้ คุณมิโย เรื่องราวชีวิต
ของเธอเต็มไปด้วยความยากล�ำบาก การผจญภัย ความสุข และการอยู่ในพระพร
ของพระเป็นเจ้า
มิโย เกิดในชนเผ่าบนภูเขาในจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย ติดกับชายแดนพม่า เธอเป็นชาวอาข่า เคยแต่งงานเมื่ออายุ 24 ปี
เธอมีลูก 3 คน ลูกสาวอายุ 7 ขวบ และลูกชาย 2 คนอายุ 5 และ 4 ขวบตามล�ำดับ
ครอบครัวของเธอเป็นชาวคาทอลิกทีก่ ลับใจเมือ่ ไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา และเธอเป็นผูห้ ญิงที่
มีความเชื่อ สามีของเธอเป็นชาวนา ซึ่งในช่วงเวลาที่ทั้งคู่พบกันนั้น สามีของเธอมี
การใช้ยาเสพติด โดยการฉีดฝิ่นเข้าสู่ร่างกาย และเขาก็ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อาการ
ของเขามีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เพียงไม่กี่เดือน เขาก็ป่วยและตาย
ในโลกที่มีผู้คนเชื่อเรื่องภูติ ผี หรือปีศาจ มิโยถูกตามล่าและถูกกักขังไว้
เพราะคนในหมู่บ้านมองว่าการตายของสามีเธอเป็นเรื่องของความชั่วร้าย การ
อุปาทานหมูแ่ บบผิด ๆ นัน้ หลอกหลอนและสร้างความหวาดกลัวให้ทกุ คนในหมูบ่ า้ น
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เลวร้ายที่จะตามมา หัวหน้าเผ่าของหมู่บ้านจึงได้ขับไล่มิโยและ
ลูก ๆ ของเธอให้ออกไปจากหมู่บ้าน
คุณพ่ออาเดรียอาโน เปโลซิน ซึ่งตอนนี้เรารู้จักท่านกันดีแล้ว ได้เรียกพ่อ
ไปเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณพ่ออาเดรียอาโน ได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฯ
ในปี พ.ศ. 2535 แต่ท่านได้น�ำลูกชายของคุณมิโย ไปไว้ที่โรงเรียนคาทอลิกในเมือง
เชียงราย และได้ให้มิโยมาเข้าร่วมกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่ ผู้ที่ถูกขับไล่จากสังคม
ก่อนจะให้เธอมาอาศัยอยู่ที่บ้านที่อยู่ติดกับวัดแม่พระมหาทุกข์ ที่ปากเกร็ด ต่อมา
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มิโยก็ถกู ปฏิเสธโดยผูม้ อี ำ� นาจของคณะสงฆ์และชาวคาทอลิกทีอ่ ยู่ในเขตวัดนัน้ ท�ำให้
ต้องย้ายมาอาศัยอยู่ในบ้านเช่า และพยายามหาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยการเก็บขยะ
เก็บขวด ขายกระป๋อง และพลาสติก
เมือ่ พ่อได้พบกับธรรมทูตคณะปีเม และเริม่ ฝ่าอันตรายเพือ่ ตัง้ ศูนย์บรรเทาใจ
คุณมิโย คุณคามิลโล วิบลู ชัย และคุณพิราพรรณ ได้ยา้ ยเข้ามาอยู่ในสถานทีแ่ ห่งใหม่
และกลายเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งโครงการงศูนย์บรรเทาใจของเราเมื่อปี พ.ศ. 2536 อีก
ทั้งเธอยังได้พบกับคุณโซเนีย วิตาลี และเกิดเป็นมิตรภาพที่ช่วย มิโย ในช่วงเวลาที่
ยากล�ำบาก
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงทุกวันนีม้ โิ ย ยังคงเป็นผูร้ อดชีวติ เพียงคนเดียว
จาก 100 คนที่เคยเข้ามาใช้บริการศูนย์บรรเทาใจ
เมือ่ เราย้ายไปทีร่ ะยอง คุณมิโย ได้รบั ผิดชอบในการช่วยเหลือผูเ้ สียชีวติ จาก
โรคเอดส์ และได้ดูแลเด็ก ๆ กลุ่มแรก ด้วยความสงบ ความอดทน และความรักตาม
แบบฉบับคนชนเผ่า ด้วยความเชื่อแบบคริสตชนของเธอ เธอท�ำให้ผู้ป่วยหลายร้อย
รายได้เสียชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี เธอเปรียบเสมือนแม่ของเด็กก�ำพร้าเล็ก ๆ หลายคน
ในระหว่างนี้เธอได้แต่งงานกับคุณวิบูลชัย โดยมาจัดงานฉลองแต่งงานที่ศูนย์ ลูก ๆ
ของคุณมิโยเติบโตขึน้ อย่างดี คนโตคือ มล เธอจบโรงเรียนมัธยมในเชียงราย และได้
เข้าเรียนทีว่ ทิ ยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เธอเรียนแผนกจิตวิทยาสนับสนุน
(แบบให้ค�ำปรึกษา) ในขณะที่อีก 2 คนเรียนอยู่ด้วยกันในโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก
ในกรุงเทพฯ ซึง่ พวกเขาคนหนึง่ ศึกษาในแผนกการพิมพ์และอีกคนเรียนแผนกช่างกล
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คุณมล: ผู้ท้าทายวิญญาณ
เมื่อเรียนจบมลมาท�ำงานกับเราที่ศูนย์ระยอง ซึ่งเราได้สร้างโครงการ
ป้องกันเอชไอวีทสี่ มบูรณ์โดยทีมงานมืออาชีพ มีคนท�ำงานเต็มเวลาสีค่ น เพือ่ อุทศิ ตน
ในการน�ำเสนอการฝึกอบรมในโรงงาน โรงเรียน และเขตต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง ใน
ช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา เธอสามารถปรับตัวกับแม่ของเธอได้ดขี นึ้ และเป็นผูใ้ หญ่มากขึน้
เธอไม่ชอบที่จะเปิดเผยว่าตนเองว่าเป็นคนชนเผ่า และด้วยเหตุนี้เธอจึงเปลี่ยนชื่อ
แต่เธอไม่สามารถทิ้งส�ำเนียงที่บ่งบอกความเป็นชาวเผ่าของเธอได้ เหมือนถ้าเรา
ได้ยินชาวเนเปิลพูด เราจะรู้ได้ในทันทีเลย!
มลยังคงมีลักษณะนิสัยขี้เล่นและไม่มี ใบหน้าแบบคนไทย บางทีนี่อาจ
เป็นเหตุผลว่าท�ำไมเธอจึงอยากไปสัมผัสประสบการณ์ของความเท่าเทียมกันที่
สหรัฐอเมริกา ในวัย 26 ปี เธอเดินมาบอกพ่อว่าเธอก�ำลังจะไปนิวยอร์ก จากนั้นเธอ
ย้ายไปทีฟ่ ลอริดา้ ก่อนจะกลับมาประเทศไทยหลังจากนัน้ 3 ปี เพือ่ หางานท�ำในธุรกิจ
ส่งออกกล้วยไม้ที่กรุงเทพฯ

คุณมิโย ผู้เป็นแม่และน้องชายของเธอก็มาร่วมงานเลี้ยงด้วย มันเป็นช่วง
เวลาแห่งความสุขส�ำหรับครอบครัวที่กลับมารวมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง
นี่อาจเป็นเรื่องปกติส�ำหรับผู้ที่มีชีวิตแบบ ‘ปกติ’ แต่ส�ำหรับคนที่มีเชื้อนี้อยู่กับตัว
นี่อาจเป็นเรื่องที่ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในชีวิตพวกเขา พ่อยังคงจ�ำได้ว่าคุณมิโย
ถูกไล่ออกจากหมูบ่ า้ นเพราะเธอติดเชือ้ เอชไอวี และด้วยความมุง่ มัน่ และการเปลีย่ น
วิถชี วี ติ ทีถ่ กู ต้อง เธอจึงสามารถมีชวี ติ อยูต่ อ่ ได้มานานหลายปี และใช้มนั อย่างคุม้ ค่า
ในวัย 50 ปี
ปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงรายกับบุตรชาย 2 คนที่แต่งงานแล้ว และ
มลลูกสาวของเธอได้มาเยี่ยมเธอปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้เธอมักจะกลับไปเยี่ยมชน
เผ่าของเธอ ที่เคยขับไล่เธอออกมาเนื่องจากความไม่รู้และความกลัว ‘วิญญาณของ
โรคเอดส์…’

เมือ่ 4 ปีทแี่ ล้วในเดือนพฤศจิกายน เธอโทรมาเชิญพ่อไปงานแต่งงานของเธอ
ในวันที่ 19 พฤศจิกายนซึง่ ตรงกับวันเกิดของพ่อ เธอแต่งงานกับคริสโตเฟอร์ ชาวยิวใน
ออสเตรเลียทีเ่ กิดในยูเครน และมีภมู ลิ ำ� เนาอยู่ในประเทศอิสราเอล เขาเป็นพนักงาน
ภาคประกันภัยระหว่างประเทศ เป็นชายร่างใหญ่ ตัวใหญ่กว่าพ่อด้วย เธอตกหลุมรัก
เขาตัง้ แต่วนิ าทีแรกที่ได้เห็น เธอย้ายไปอยูก่ บั เขาทีซ่ ดิ นียเ์ ป็นเวลา 2 ปี และท�ำธุรกิจ
ร่วมกับเขา ทัง้ คูม่ กั จะเดินทางมาแถบเอเชียบ่อยครัง้ เขาดูแลเธอเหมือนเขาเป็นทัง้ พ่อ
และสามี ตอนนีเ้ ธออายุ 36 ปี ในวันแต่งงานเธอยิม้ และเดินมาจูบพ่อ เธอบอกกับพ่อว่า
“หนูมวี นั นี้ หนูอยูท่ นี่ ี่ และหนูบรรลุเป้าหมายแล้ว ต้องขอบคุณคุณพ่อยอห์น
โจวันนีที่ให้การสนับสนุนหนู”
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คุณอั้ม: สาวผู้หลงรักดาราเกาหลี
วันหนึ่งในปี พ.ศ. 2543 มันเป็นวันที่ยุ่งมาก ๆ พ่อได้รับเรื่องเร่งด่วน จาก
เลขานุการให้โทรกลับนักสังคมสงเคราะห์จากจังหวัดลพบุรีทันที ในช่วงเวลานั้น
จ�ำนวนเด็กก�ำพร้าที่อยู่ที่นี่เพิ่มขึ้นเป็น 15 คน  และในตอนนั้นเด็กโตที่สุดคือนุช ซึ่ง
อายุ 13 ปีแล้ว และก�ำลังจะไปรักษาร่วมกับกลุ่มเด็กอื่น ๆ อีก 8 คน ในเวลานั้นเรา
เริ่มใช้ยาที่แอบน�ำเข้าจากอินเดียแล้ว และก�ำลังเริ่มโครงการที่น่าสนใจกับองค์การ
แพทย์ ไร้พรมแดน ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากคุณหมอ เดวิด และเพื่อนของเขา
ปอล รวมถึงพยาบาลของเราชื่อคุณนน
พ่อได้สร้างบ้านใหม่สามชั้นส�ำหรับเด็ก ๆ  ในพื้นที่ ประมาณ 1,100 ตาราง
เมตร พร้อมห้องเรียน ห้องนันทนาการ ห้องซักรีด และบ้านพักส�ำหรับเด็กผูห้ ญิงบน
ชั้นสอง พร้อมประตูเหล็กตามค�ำแนะน�ำของนักสังคมสงเคราะห์จังหวัดที่ร้องขอว่า
อย่างน้อยควรจะมีสิ่งที่เอาไว้ปกป้องเด็กผู้หญิงในเวลากลางคืน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอก
พ่อว่า พวกเขารู้ดีว่าในประเทศไทยมักจะมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวโดยการ
ทารุณกรรมเด็ก ซึ่งเด็กผู้หญิงมักจะเป็นเหยื่อรายแรกเสมอ
ในการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.
2562 และในปี พ.ศ. 2561 ชี้ชัดให้เห็นว่าในประเทศไทยมีเด็กผู้หญิงอายุต�่ำกว่า 20
ปี จ�ำนวน 84,578 คน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แถมในจ�ำนวน
2,559 คน ยังเกิดจากเด็กหญิงที่มีอายุระหว่าง 10 ขวบ ถึง 14 ปี
กลับมาที่เรา...  นักสังคมสงเคราะห์จากจังหวัดลพบุรี ได้ร้องขอให้พ่อเป็น
ผูร้ บั ดูแลเรือ่ งของเด็กหญิงติดเชือ้ เอชไอวีอายุ 13 ปี ทีม่ อี าการเอดส์ และถูกเพือ่ นบ้าน
ท�ำร้ายเมือ่ หลายปีกอ่ น เธออยูท่ นี่ นั่ กับยายของเธอ ซึง่ แม่ของเธอท�ำงานในจังหวัดที่
อยูห่ า่ งจากบ้าน 700 กิโลเมตร และไม่สามารถดูแลเธอได้ อีกทัง้ ไม่ไว้ใจทีจ่ ะทิง้ เธอไว้
กับยายทีแ่ ก่แล้ว ทีบ่ า้ นของคุณยายมีนอ้ งชายของอัม้ อยูด่ ว้ ย น้องชายอายุ 8 ขวบของ
เธอเป็นอัมพาตทีข่ าตัง้ แต่แรกเกิด ซึง่ เธอดูแลจนกระทัง่ เขาเสียชีวติ ในอีก 2 ปีตอ่ มา
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ศูนย์พุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรจาก
บ้านเธอ มีไว้รองรับส�ำหรับผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายเท่านั้น ดังนั้นเขาจึงปฏิเสธที่จะ
ช่วยเหลือเด็กหญิงคนนี้ นักสังคมสงเคราะห์เคยได้ยินว่าเราเริ่มต้นการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสกับเด็ก ๆ ดังนั้นพวกเขาจึงได้ขอร้องให้พ่อรับเด็กคนนี้ไว้ อันที่จริงพ่อไม่
สามารถรับเด็กคนนี้ไว้ได้ เพราะพ่อได้ท�ำสัญญากับแผนกกรมควบคุมโรคในระดับ
ภูมภิ าคทีจ่ ะรองรับเฉพาะเด็กก�ำพร้าในเขต 3 เท่านัน้ คือ 7 จังหวัดของภาคตะวันออก
ในทางกลับกัน จังหวัดลพบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางเหนือเพียง 150 กิโลเมตร
และห่างจากศูนย์ของเราที่ระยอง 370 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยเด็กคนนี้่
พ่อจึงได้จัดการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ให้กับอั้มและครอบครัว แม่ของอั้มพาเธอมาถึงเร็ว
มากพร้อมกับถุงเสื้อผ้า 2-3 ใบ เด็กหญิงเกิดมาปากแหว่งและไม่มีเพดาน เมื่ออายุ
9 ขวบ เธอได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช ในกรุงเทพฯ ซึ่งแพทย์ได้ท�ำการ
ซ่อมแซมเพดานปากและจมูก ทิ้งรอยแผลเป็นที่เห็นได้ชัดเจน และลดจมูกให้เหลือ
รูเดียว ถ้ามองผิวเผินอาจจะเห็นว่ามันเป็นการผ่าตัดแก้ไขทีด่ ูไม่ได้ดนี กั แต่ถา้ น�ำมา
เทียบกับภาพถ่ายก่อนการผ่าตัด เราสามารถพูดได้วา่ พวกเขาสร้างอัจจรรย์ให้เกิดขึน้ !
ทางโรงพยาบาลรูว้ า่ เด็กคนนีม้ เี ชือ้ เอชไอวี แต่อาการยังไม่หนักมากพวกเขา
รูว้ า่ เธอถูกเพือ่ นบ้านทีเ่ ป็นช่างตัดผมทารุณกรรมทางเพศ เป็นเวลาหลายปี ก่อนทีจ่ ะ
ย้ายหนีไปอยู่จังหวัดอื่น
แม่ของอั้ม อธิบายให้พ่อฟังเรื่องงานใหม่ของเธอที่อ�ำเภอเบตง จังหวัด
ยะลา มันเป็นร้านอาหารไทยอีสานเล็ก ๆ ที่เปิดร่วมกับเพื่อนคนหนึ่ง รองรับ
ส�ำหรับลูกค้าชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากที่ข้ามชายแดนมาเพียงไม่
กี่กิโลเมตรเพราะอยากลิ้มรสอาหารและร้านค้าในประเทศไทย แม่ของอั้ม บอกพ่อ
ว่า เธอเพิ่งจะเริ่มต้นและดูเหมือนธุรกิจของเธอก�ำลังไปได้ดี ดังนั้น เธอจึงสามารถ
ส่งเงินกลับบ้านให้ยายและลูกชายที่โชคร้ายของเธอได้ (สามีของเธอทิง้ ครอบครัวไป
เมื่อหลายปีก่อน) ต่อมาพ่อจึงได้ทราบความจริงที่ว่า ในปีที่ผ่านมาการเดินทางมา
ท่องเที่ยวของคนมาเลเซียมีนัยยะส�ำคัญ ว่ากันว่าชาวมาเลเซียกว่าล้านคนเดินทาง
ข้ามชายแดนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยทุกปีเพื่อ ‘ลิ้มรสสาวไทย’ ใน
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สถานที่ค้าประเวณีตามท้องถิ่นต่าง ๆ เช่นร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร ผับ ร้านนวด
บาร์ ห้องบิลเลียด เห็นได้ชัดว่าจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย มีสถานบริการ
ต่าง ๆ มากมายจนต้องน�ำเข้าเด็กหญิงจากพืน้ ทีย่ ากจนทางภาคเหนือและภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อรองรับการบริการพิเศษส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาจากมาเลเซีย ซึ่งมีเงินมากกว่าคนไทย
พ่อแน่ใจว่าคุณแม่ยังสาวของอั้ม มีส่วนร่วมในธุรกิจประเภทนี้ เพราะอีก
3 ปีต่อมาเธอล้มป่วย ก่อนที่รถพยาบาลจะส่งเธอกลับมายังโรงพยาบาลในจังหวัด
ลพบุรี ซึ่งเธอก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ คุณยาย
ของเด็กหญิงที่อายุเพียง 16 ปี ได้บอกให้อั้มกลับไปเยี่ยมแม่ของเธอที่ป่วย แต่น่า
เสียดายที่เธอได้เห็นแม่ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของภาวะปอดอักเสบ เธอได้เข้าร่วมพิธี
ศพแม่ของเธอ ระหว่างเดินทางกลับ เธอเล่าให้พ่อฟังทั้งน�้ำตาถึงเรื่องราวทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในครอบครัว เธอเล่าว่าพ่อเธอหนีไป น้องชายก็พิการเสียชีวิต แม่ก็เสียชีวิต
จากการท�ำงานเนือ่ งจากโรคเอดส์ ยายก็แก่ชรา ดังนัน้ เรือ่ งราวทัง้ หมดของครอบครัว
อั้มจึงมีแต่ความสูญเสีย อั้ม เป็นเด็กฉลาด แต่ที่โรงเรียนเธอน�ำไปใช้ได้ไม่มากนัก
ด้วยความกระหายหาความรัก เธอจึงแสวงหามิตรภาพในทุก ๆ ที่ เธอต้องการที่จะ
เป็นเหมือนเด็กปกติและมีใบหน้าที่สวยงาม  ส�ำหรับพวกเราเธอสวยอยู่แล้ว แต่เธอ
ไม่ชอบจมูกที่ติดตรึงกับใบหน้าของเธอ เธอขอให้พ่อพาเธอไปท�ำศัลยกรรมใบหน้า
ด้วยเช่นกันและพ่อก็ได้ลองพาไปสองครั้ง ครั้งแรก เราไปโรงพยาบาลเอกชนขนาด
ใหญ่ในเมืองพัทยา เพื่อขอค�ำปรึกษา และหลังจากไปพบศัลยแพทย์พลาสติก หมอ
ก็กล่าวอย่างจริงจังว่า
“หมอไม่ต้องท�ำสิ่งใดบนใบหน้าของเธอ เธอสวยอยู่แล้ว และมันจ�ำเป็นต้อง
อยู่อย่างนี้” แต่อั้มตอบว่าเธอยังไม่พอใจ และเธอต้องการเปลี่ยน ดังนั้นศัลยแพทย์
จึงหันมาหาพ่อ และพูดว่า
“เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ คนนี้ต้องไปพบจิตแพทย์ ไม่ใช่การมาท�ำศัลยกรรม
พลาสติก!” เมื่อกลับมาบ้านเด็กหญิงตัวน้อยและพ่อก็หัวเราะกันเกี่ยวกับเรื่องนี้!
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ความพยายามครั้งที่ 2 ที่พ่อท�ำ  คือพาเธอไปที่โรงพยาบาลคามิลเลียน ใน
กรุงเทพฯ เพื่อพบกับ คุณหมอเกษม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมพลาสติกที่
มีชื่อเสียงมาก
คุณหมอช่วยพ่อด้วยความยินดี ปัญหาของเราจบลงในห้องผ่าตัด หลังจากที่
ยาชาเริ่มท�ำงาน และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อเพิ่มซิลิโคนและสิ่งต่าง ๆ โชค
ไม่ดีนักที่ความฝันของเธอต้องมาจบลงด้วยการค้นพบสิ่งกีดขวางซึ่งผ่าตัดไม่ได้ อัน
เนื่องมาจากในอดีตเธอเคยได้รับการผ่าตัดจากอาการปากแหว่ง และมีการดัดแปลง
บางอย่างภายใน ทีเ่ ป็นวัสดุพเิ ศษซึง่ ไม่สามารถเอาออกได้ นับตัง้ แต่นนั้ มาอัม้ ผูท้ ตี่ อ้ ง
อดทนอยู่ครึ่งชั่วโมงในห้องผ่าตัดก็ไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับการผ่าตัดและมองหาความ
สวยงามอีกต่อไป และพ่อก็เห็นว่าเธอสงบขึ้น
เธอประสบความส�ำเร็จในการจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเธอศึกษา
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เธอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้พอควร และท�ำสิง่ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจ�ำวันของเธอ เธอยังคงเป็นเด็กผู้หญิงที่ต้องการอยู่กับสถานภาพทาง
สังคมทีส่ งู ขึน้ มีเงินเพียงพอ และมีประกายระยิบระยับเหมือนนักร้องเกาหลีทเี่ ธอเก็บ
ภาพของพวกเขาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเธอ นอกจากนีเ้ ธอยังไปคอนเสิรต์ ทีก่ รุงเทพฯ
เป็นระยะ เธอท�ำงานแฮนด์เมดไปขาย ภาพปักที่เธอท�ำกลายมาเป็นเงินทุนส�ำหรับ
ค่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตต่าง ๆ
ด้วยความคิดและความคาดหวังเหล่านี้ ท�ำให้เธอที่มีอายุ 18 ปี ได้ลองเสี่ยง
เข้าท�ำงานในบริษัท ที่ขายของที่ระลึกและอุปกรณ์ในจังหวัดชลบุรี เธอได้ไปอยู่กับ
กลุ่มเพื่อนร่วมงานที่บริษัทและไม่ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นสถานะเชื้อเอชไอวี
ของเธอก็เริ่มแสดงออก นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่เธอหยุดใช้ยาที่ช่วยต้านการ
หยุดการท�ำงานของเชื้อไวรัสในกระแสเลือด เมื่อมาถึงจุดนี้เธอจึงกลับมาที่ศูนย์เพื่อ
รักษา หลังการรักษาเธอกลับไปท�ำงานทีก่ รุงเทพ อีกครัง้ ในส�ำนักงานขายและซูเปอร์
มาร์เก็ต แต่ดว้ ยลักษณะนิสยั ทีม่ กั จะละเลยต่อการทานยารักษา เราจึงต้องรวมเธอไว้ใน
กลุม่ ผูท้ ี่ได้รบั การตรวจสอบและได้รบั การสนับสนุนทางด้านจิตใจในคลินกิ HIV-NET
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เธอยังคงใช้ชีวิตอยู่กับปัญหาเหล่านี้จนอายุ 27 ปี เมื่อเธอได้รับผลกระทบ
ของอาการป่วยทีเ่ กิดจากผลข้างเคียงจากการรับประทานยาอย่างไม่ถกู ต้องและไม่มี
ระเบียบ เธอตัดสินใจมาอยูก่ บั พ่อและช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ เธอไม่แต่งงาน ไม่มี
คู่นอน ตอนนี้เธออายุ 35 ปี เธอเป็นโรคอ้วน มีปัญหาเรื่องโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิต โรคด่างขาว ความผิดปกติของตับและอื่น ๆ  เธอท�ำงานกับพ่อมีเงินเดือนเล็ก
น้อย และพ่อจัดหาทีอ่ ยู่ให้เธอซึง่ เธอสามารถอาศัยอยู่ในเขตควบคุม และสามารถขอ
ความช่วยเหลือได้ในกรณีที่จ�ำเป็น

คุณไพลิน: ผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

เธอดูแลสุขภาพของเธอด้วยความดือ้ รัน้ เธอรับประทานยาเป็นประจ�ำแม้วา่
จะรับประทานอาหารรสเผ็ดและดื่มน�้ำอัดลม เธอมีเพื่อนหลายคน เธอเข้าร่วมในพิธี
มิสซาบูชาขอบพระคุณทุกสัปดาห์ เธอเข้าร่วมในโครงการศิลปะ และการฟืน้ ฟูสงั คม

พ่อได้พบกับนักสังคมสงเคราะห์ เขายื่นเอกสารให้พ่อ จากนั้นเขาก็ส่ง
สัญญาณไปยังพยาบาลเพื่อถามว่าจะพาหญิงสาวผู้โชคร้ายนี้ไปที่ไหน พวกเขาคิด
ว่าเราจะทิ้งเธอไว้ในห้องแยกเดี่ยว พวกเขามองพ่อที่ไปเปิดประตูรถพยาบาลและ
กล่าวสวัสดีกับไพลินด้วยความประหลาดใจ เราสบตากันและเข้าใจซึ่งกันและกัน
ในทันที เธอยิ้มให้พ่อ และพ่อพูดว่า “ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเรา!” เราให้เธอ
อยู่ในห้องที่มี 4 เตียงส�ำหรับผู้หญิงที่เป็นวัณโรค พ่อดูประวัติทางการแพทย์และให้
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการใช้ยา พ่อได้ขอจดหมายจากโรงพยาบาลให้สง่ มาทีศ่ นู ย์ระยอง
พ่อต้องการประวัตทิ างการแพทย์ทคี่ รบถ้วน และยาทีเ่ ธอใช้มาตลอด ด้วยจดหมายนี้
ผู้ป่วยสามารถไปโรงพยาบาลอ�ำเภอและจังหวัดระยองที่เราเข้าร่วมในโครงการใหม่
ของรัฐบาล ความร่วมมือกับสถาบันสุขภาพไม่เพียงแค่มีประโยชน์ แต่ส�ำคัญตาม
ปรัชญาการแบ่งปันของเราด้วย คุณไพลินโชคดีเธอตอบสนองได้ดกี บั ยา ซึง่ ตามทีค่ ณุ รู้
ผูป้ ว่ ยจะต้องได้รบั การรักษาด้วยการผสมยาสามชนิด ความลับของการรักษาคือการใช้
ยาเม็ดในตอนประมาณตี 5 ขณะท้องว่างเพื่อให้สามารถโจมตีเชื้อแบคที่เรียโคชส์
(Koch bacillus) ได้ดีขึ้น

อั้มและพ่อเห็นหน้ากันเกือบทุกวัน เธอถือว่าพ่อเป็นบิดาของเธอ เธอ      
เชื่อฟังเมื่อพ่อแนะน�ำสิ่งที่มีประโยชน์และเหมาะสม ทั้งในการท�ำงาน และกิจกรรม
ในยามว่างของเธอที่ซึ่งเธอก็ยังคงเป็นแฟนคลับของศิลปินเกาหลี มันคือความสุข
เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเธอ  มีสองครั้งที่เธอหนีไปประเทศเกาหลีใต้กับเพื่อน ๆ เพื่อ
เข้าร่วมคอนเสิรต์ และดูไอดอลของเธอ พ่ออยากจะบอกว่าเมือ่ อายุ 35 ปี  อัม้ ไม่เคย
พัฒนาความสมดุล บุคลิกภาพที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากล�ำบาก และ
ความสัมพันธ์กับ บุคคล ‘ปกติ’ อื่น ๆ ได้ นั่นอาจเป็นเพราะเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
ในชีวิตเธอ ท�ำให้เธอขาดวุฒิภาวะทางสังคม
สิ่งที่ท�ำให้พ่อมีความสุขที่สุด คือการได้เห็นเธอยิ้มและมีความสุขในทุกวัน
การหาเงินได้ท�ำให้เธอมีความสุข เธอมักจะซื้อสิ่งที่ทุกคนมองว่าโง่ที่สุด แต่เธอก็
ชอบมันและมีความสุข เธอมีรถมอเตอร์ไซต์ เธอชอบทีจ่ ะขับไปรอบ ๆ เมืองเพือ่ หา
อาหารที่เธอชอบและซื้อเสื้อผ้าสไตล์ของเธอ ที่มีขนาดและสีสันที่ไม่เข้ากับรูปร่างที่
อ้วนกลมของเธอ
อั้มเป็นคนดีและน่ารัก เธอต้องรับมือกับการมีชีวิตอยู่กับอดีตอันชั่วร้ายที่
พวกเขาเคยท�ำกับเธอ ภายในตัวเธอเต็มไปด้วยการให้อภัยและยอมรับ มันไม่ใช่ความ
ผิดที่เธออยากสวยหรืออยากเป็นสิ่งดีงาม เพราะเธอยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะความฝัน
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ปี พ.ศ. 2548 เราได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลในชลบุรี ขอให้เราเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบผูป้ ว่ ยโรคเอดส์คนหนึง่ ทีถ่ กู ครอบครัวทอดทิง้ ครัง้ นีเ้ ป็นผูห้ ญิงชือ่ ไพลิน
อายุ 24 ปี ป่วยเป็นวัณโรคและติดเชื้อราในช่องคลอด เธอมีอาการหนักมากจน
ไม่สามารถเดินได้ เธอมาถึงทีน่ ดี่ ว้ ยรถพยาบาลใหม่ลา่ สุดของโรงพยาบาล พร้อมกับ
นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล และพนักงานเปลสองคน ทุกคนมาด้วยชุดเครือ่ งแบบ
และหน้ากากป้องกันแน่นหนา

ในความเป็นจริง วัณโรคไม่ใช่ไวรัสและสามารถรักษาให้หายขาดได้ จากนัน้
เราก็เริม่ ให้ยาต้านไวรัสแก่เธอเพือ่ หยุดยัง้ การลุกลามของไวรัสเอชไอวี และเสริมสร้าง
การตอบสนองของภูมคิ มุ้ กัน นอกเหนือจากแคปซูลในช่องคลอดและครีมพิเศษ รวมถึง
อาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยวิตามินและโปรตีน หลังจากนัน้ 4 วัน เราได้เชิญคุณไพลินให้ทำ� งาน
ในครัวกับคุณสมัย ซึง่ เคยเป็นพ่อครัว คุณสมัยติดเชือ้ เอชไอวีเพราะน�ำเงินรางวัลทีช่ นะ
จากการแข่งขันท�ำอาหารไปซือ้ บริการทางเพศทีเ่ มืองพัทยา เขาก็เป็นวัณโรคเหมือน
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กับไพลิน และร่างกายก็มีปฏิกิริยาที่ไม่ดีนักกับยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ Bactrim
นั่นจึงท�ำให้ผิวเขาด�ำคล�้ำ  เขาหนีจากภรรยามาหาเราเพื่อท�ำการรักษาและเมื่อเขา
เป็นปกติดีแล้ว เขาก็กลับไปอาศัยอยู่ที่บ้านของเขา แต่ยังคงท�ำงานที่ศูนย์ของเรา
คุณไพลินกลายเป็นผูช้ ว่ ยทีส่ มบูรณ์แบบของเขา เธอเตรียมการทุกอย่างได้ดี
และคอยรับใช้ผู้ป่วยคนอื่น เธอรู้สึกได้รับความรัก การให้ก�ำลังใจ และการสนับสนุน
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวศูนย์ที่ระยอง การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ท�ำให้เธอรู้ว่า
“ยาที่ดีที่สุดคือความรัก”
เวลาผ่านไปเราก็ได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวในอดีตของคุณไพลิน ครัง้ หนึง่ เธอเคยถูก
ผูห้ ญิงไทยล่อลวงด้วยค�ำโกหกทีว่ า่ จะพาเธอไปพบกับคนร�ำ่ รวยเพือ่ ใช้ชวี ติ อยูก่ บั เขา
เมื่อคุณไพลินเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุได้ 16 ปี เธอออกเดินทางโดยรถตู้ไป
ประเทศมาเลเซีย และจากทีน่ นั่ เดินทางโดยเครือ่ งบินไปประเทศแอฟริกาใต้ พวกท่าน
คงจะสงสัยว่าท�ำไมเธอจึงไม่สงั เกตว่าเป็นการหลอกลวง และไม่มปี ฏิกริ ยิ าโต้ตอบใด ๆ
เธอบอกกับพ่อว่า
เธอไม่มีความรู้เลยว่าแอฟริกาคืออะไร และการเดินทางหมายถึงอะไร      
เธออ่านภาษาอังกฤษ ไม่ออก และมักจะมีสภุ าพสตรีทดี่ คี อยไปไหนมาไหนเป็นเพือ่ น
อยู่ตลอดเวลา สตรีผู้นี้คอยพูดให้เธอฟังถึงสิ่งที่เธอต้องการ
คุณไพลินพบว่าตัวเองอยู่ในแอฟริกาใต้ อยู่ในเมืองซึ่งห่างจากโจฮันเนส
เบิร์กเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เธอได้รับการแนะน�ำให้รู้จักกับเด็กวัยรุ่นเหมือนเธอในซ่อง
แต่ละคนมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน และทุก ๆ วันเธอถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับคน
มากหน้าหลายตา เป็นช่วงเวลาหลายเดือนและหลายปี หลังจากท�ำงานไม่กี่ปีเธอก็
เป็นที่รักใคร่ของลูกค้าคนหนึ่ง ที่เสนอการแต่งงาน ในเมืองที่ร�่ำรวย พร้อมกับการมี
ครอบครัวและลูก ๆ ตอนนัน้ เธออายุ 23 ปี และเบือ่ ทีจ่ ะเป็นวัตถุสำ� หรับคนแปลกหน้า
หลายร้อยคน เธอจึงตัดสินใจเตรียมจะแต่งงานกับสุภาพบุรุษผิวสีที่เต็มใจไถ่ตัวเธอ
แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เธอท�ำการทดสอบเอชไอวีแล้ว น่าเสียดายที่ไพลินมีค่า
เป็นบวก และชายคนนั้นก็ปฏิเสธเธอ สุดท้ายเธอต้องกลับมาท�ำงานเหมือนเดิม
จนกระทั่งอาการของโรคเริ่มปรากฏชัด พวกเขาถูกบังคับให้ส่งตัวเธอกลับประเทศ
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เมือ่ มาถึงทีส่ นามบินดอนเมือง เธอเดินแทบไม่ได้ และต้องน�ำส่งโรงพยาบาลในชลบุรี
ที่เหลือพวกท่านก็ทราบแล้ว
พ่อเองก็สงสัยอยู่เสมอว่าการค้ามนุษย์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร พ่อเคย
เห็นข่าวหญิงสาวที่ถูกขายในประเทศอาหรับจากการอ่านหนังสือพิมพ์ และสมัยนี้
เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีเรื่องราวเหล่านี้มากมาย มีอยู่วันหนึ่งพ่อพบ
บทความเล็ก ๆ ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ที่อธิบายถึงต�ำรวจไทยบุกโจมตีแก๊ง
ที่เชี่ยวชาญในการค้ามนุษย์ จ�ำนวน 5 คน ไทย 2 คนและคนแอฟริกาใต้ 3 คน
พ่ออ่านอย่างละเอียด และเดินไปหาคุณไพลิน เพือ่ ถามเธอว่าเธอรูจ้ กั ชือ่ เหล่านัน้ หรือ
ไม่ ด้วยความประหลาดใจ พ่อได้รู้ว่า ผู้หญิงที่ไปไหนมาไหนเป็นเพื่อนกับคุณไพลิน
เป็นหนึ่งในแก๊งนั้นชื่อเจี๊ยบ ซึ่งในท้ายที่สุดเจี๊ยบก็จบชีวิตลงด้วยการไปอยู่ในคุก
เราอยู่ในปี พ.ศ. 2532 ใครจะรู้ว่ามีผู้หญิงไทย และผู้หญิงแอฟริกันจ�ำนวน
มากเท่าไหร่ที่ถูกแก๊งนี้ขายมานานกว่า 10 ปี! คุณไพลินได้พักฟื้น และเริ่มสนุกกับ
ชีวติ ในครอบครัวใหม่ทศี่ นู ย์ระยอง เธอหันมาเข้าวัดและขอให้เราสอนสวดบทภาวนา
ทีเ่ ราสวดกันทุกวัน เราเสนอให้เธออาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังเล็ก ๆ ทีอ่ ยูน่ อกศูนย์ และ
ท�ำงานมีเงินเดือน ซึ่งเธอก็ยอมรับ
ในช่วงเวลาที่เธอตกหลุมรักกับผู้ที่มารักษาอีกคนของเราที่พักอยู่ข้างนอก
เหมือนกัน นั่นคือคุณรัญ ทั้งสองคนแต่งงานกัน และมีบุตรสาวคนหนึ่งที่ตอนนี้อายุ
8 ขวบ พวกเขาอยู่ด้วยกันเป็นเวลาประมาณ 3 ปี ก่อนที่สามีของเธอซึ่งเป็นเหยื่อ
ของโรคเอดส์กม็ อี าการแย่ลงและจากเราไปอย่างสงบ เราจัดพิธศี พทีว่ ดั มาบชลูด และ
เราทุกคนได้ไปร่วมในพิธี
หลังจากนัน้ คุณไพลินจึงอยูเ่ พียงล�ำพัง ต่อมาเธอตัดสินใจติดต่อกับน้องสาว
ของเธอซึง่ แต่งงานกับคนต่างชาติ และขอไปอาศัยอยูก่ บั เธอในบ้านหลังใหญ่ทจี่ งั หวัด
สมุทรปราการ เธอมีความสุขที่ได้อยูก่ บั น้องสาวทีจ่ ากกันตัง้ แต่ยงั เด็กเมือ่ 20 ปีกอ่ น
ทัง้ คูอ่ ยูโ่ ดยไม่มพี อ่ แม่ และถูกมอบให้ญาติดแู ลตัง้ แต่ยงั เด็ก ตอนนีพ้ วกเขาอยูด่ ว้ ยกัน
และต้องขอบคุณความใจกว้างของชาวต่างชาติคนนี้ ปัจจุบันพวกเขาอาศัยอยู่อย่าง
มีความสุขกับลูก ๆ ของพวกเขาโดยไม่มีปัญหาด้านการเงิน
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คุณแนน: ผู้รอดชีวิตจากการถูกทอดทิ้ง
วันนีพ้ อ่ ได้ทราบว่าคุณแนนเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยทีเ่ ธอเรียนเรือ่ งนโยบาย
ทางสังคมเป็นเวลาเกือบ 5 ปี ปัจจุบันเธออายุ 31 ปี และท�ำงานเป็นผู้ช่วยใน
ศูนย์เด็กพิการของบ้านคามิลเลียน ที่ลาดกระบังเป็นเวลา 10 ปี เธอเป็นผู้หญิง       
ที่จริงจัง มีความสุขกับงานและชีวิตของเธอ
พ่อพบแนนครัง้ แรกตอนทีเ่ ธอติดตามป้าของเธอมาทีศ่ นู ย์ระยอง ตอนนัน้ เธอ
อายุ 12 ปี ย้อนกลับไปตอนนัน้ คือปี พ.ศ 2544 และเธอเพิง่ จะจบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
เธอตัวเล็ก บอบบาง และมีรอยยิ้มที่สวยงาม เธอมาหาเราเพราะเธอมีอาการของ
โรคเอดส์ และป้าของเธอที่อาศัยอยู่ในชลบุรี เคยได้ยินเกี่ยวกับกิจกรรมของเราจาก
นักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัด เด็กหญิงนัน้ แต่เดิมมาจากจังหวัด
ก�ำแพงเพชร อยูห่ า่ งไปทางทิศเหนือประมาณ 700 กิโลเมตร หลังจากถูกแม่ของเธอ
ทอดทิง้ และพ่อของเธอเสียชีวติ ไปเมือ่ 2 ปีกอ่ น ป้าของเธอทีช่ ลบุรไี ม่อยากรับเธอไว้
เพราะเธอป่วยและก�ำพร้า ย่าของเธอซึง่ อายุ 87 ปีและป้าฝ่ายบิดาของเธออีกคนหนึง่ ที่
มีครอบครัวแล้ว ไม่รวู้ า่ จะช่วยเหลือเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ทีต่ กใจและร้องไห้ตลอดเวลาได้
อย่างไร เด็กคนนี้ไม่ยอมให้ผชู้ ายเข้าใกล้เธอเลย แพทย์ทชี่ ลบุรจี งึ ได้ทดสอบเอชไอวี
และหลังจากการสัมภาษณ์ของนักสังคมสงเคราะห์ ก็ท�ำให้เรารู้ว่าพ่อแม่ท�ำร้าย
ร่างกายเธอตัง้ แต่อายุ 8 ขวบ เป็นเวลา 3 ปีตดิ ต่อกัน จนในปี พ.ศ 2543 บิดาของเธอก็
เสียชีวิตเมื่ออายุได้ 38 ปี
ศูนย์ทรี่ ะยองรับเธอไว้ในครอบครัวของศูนย์เพือ่ เริม่ การรักษาและฟืน้ ฟูความ
มั่นใจในตัวเอง ด้วยการสนับสนุนของพ่อ ผู้ช่วยแผนกเด็ก และพยาบาล ต้องใช้วิธี
การสัมภาษณ์หลายครัง้ เพือ่ ช่วยให้เธอเข้าใจตัวเอง กล้าทีจ่ ะมองความเป็นจริงในอดีต
ของความชัว่ ร้ายป่าเถือ่ นทีเ่ ธอเคยได้รบั และเข้าใจว่าความรักและความเมตตายังคง
มีอยู่ พ่อเห็นว่าเธอชอบวาดรูป เราจึงใช้ภาพวาดจ�ำนวนมากเพื่อช่วยแสดงความ
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รู้สึกและความโกรธของเธอ ในช่วงเวลาพักฟื้น 2 ปีนี้ เธอขอเรียนค�ำสอน และรับศีล
ล้างบาปโดย ‘บิดา’ คนใหม่ของเธอ คือคุณพ่อยอห์น โจวันนี (ตัวพ่อเอง) พ่อเป็น  
ผู้ล้างบาปให้เธอ และใช้ชื่อเซซิเลีย เป็นนามชื่อศีลล้างบาป ในการสัมภาษณ์ตอน
เธออายุ 16 ปี เธอเล่าว่า
“ที่ศูนย์ คามิลเลียน ฉันได้พบกับคุณพ่อยอห์น โจวันนี และหลายคนกลาย
มาเป็นเพื่อนของฉัน ฉันเรียนรู้ที่จะดูแลตนเอง เข้าใจศักดิ์ศรีของฉัน และรู้จักการ
ใช้ยาต้านไวรัส (ARV) อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเรียนรู้เกี่ยวกับโรคฉวยโอกาส ฉันอยู่
ในกลุ่มวัยรุ่น 12 คนแรกที่อยู่ในบ้านแยกต่างหาก บ้านใหม่ที่สร้างขึ้นโดยพ่อยอห์น
โจวันนี ส�ำหรับวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งฉันเรียนรู้ที่จะดูแลตนเอง ท�ำอาหาร
ท�ำความสะอาด ซักผ้า และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฉันติดตามหลักสูตรเกีย่ วกับ
เรื่องเพศด้วยความสนใจ ที่ช่วยให้ฉันจัดการตัวเองในความสัมพันธ์ของฉันกับแฟน
แต่ตอนนี้ฉันต้องการออกจากบ้านนี้ด้วยความเป็นอิสระ เพื่อไปท�ำงาน เรียนรู้ และ
สละสถานที่นี้ เพื่อให้คนหนุ่มสาวอื่น ๆ ที่ต้องการมันมากกว่าฉัน”
ในการสัมภาษณ์อีกครั้งเมื่อเธออายุ 17 ปี เธอถูกถามว่าเธอยกโทษให้พ่อ
ของเธอหรือไม่ ค�ำตอบคือ
“ฉันให้อภัย แม้วา่ ความทรงจ�ำในสิง่ ทีเ่ ขาท�ำกับฉันมักท�ำให้ฉนั กลับมาอยู่ใน
ฝันร้าย” มันคือช่วงเวลาสั้น ๆ ในชีวิต ของเธอที่ยากจะลืม
วันหนึ่งที่ศูนย์ระยอง ในตอนที่คุณแนน อายุ 14 ปี มีสตรีผู้หนึ่งก�ำลังมอง
หาเธอ พ่อมาพบเธอเพราะเธอบอกว่าเธอเป็นแม่ของคุณแนน พ่อขอเอกสารจาก
เธอเพื่อยืนยันประวัติและทุกอย่างก็ตรงกัน เธอขอโทษ และบอกพ่อว่าเธอได้ละทิ้ง
คุณแนน เพราะบิดาของคุณแนนประพฤติไม่ดี เมื่อมีโอกาสพบคนรักใหม่เธอจึงหนี
ไปกับเขา ตอนนี้เธอก�ำลังตามหาคุณแนน เพราะเธอรู้สึกผิด หลังจากรู้ว่าเกิดอะไร
ขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ณ จุดนั้น พ่อตัดสินใจโทรหาเด็กสาวและเพื่อจะแนะน�ำ
ให้เธอรู้จักกับแม่ที่เธอไม่เคยรู้จักที่ทอดทิ้งเธอเมื่ออายุได้   2 ขวบ พ่อยังงงและ
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ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่ออยู่ตรงทางเดิน พ่อเห็นคุณแนนเดินมา เด็กสาวถาม
พ่อว่าต้องการอะไร
พ่อบอกเธอว่าแม่ที่แท้จริงของเธอมาเยี่ยม เด็กสาวถามพ่อว่าเธอเป็นใคร
และเมื่อพ่อบอกเธอว่าคือสตรีที่นั่งอยู่ข้าง ๆ พ่อ ประมาณ 10 วินาทีที่แม่กับลูกได้
กลับมาพบกันอีกครั้ง จากนั้นเด็กสาวก็วิ่งมาหาพ่อและกอดพ่อไว้ ก่อนจะถามพ่อ
ด้วยวิธีที่จริงใจ เธอขอให้พ่อเก็บเธอไว้ เพราะเธอไม่ต้องการไปอยู่กับสตรีคนนั้น
เมือ่ สตรีผนู้ นั้ ทราบสถานการณ์ เธอก็จากไปพร้อมกับน�ำ้ ตา เมือ่ ไม่นานมานี้ คุณแนน
ได้ทราบจากป้าของเธอว่า แม่ของเธอเสียชีวิตไปแล้วในปี พ.ศ. 2560
หลังเรียนจบโรงเรียนอาชีวศึกษาซึ่งขณะนั้นเธออายุ 20 ปี เธอได้ออกจาก
ศูนย์ที่ระยองไปอยู่ห้องเช่าใกล้กับโรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่
ที่เธอท�ำงานมาได้ 9 ปีแล้ว ในระหว่างนี้เธอเริ่มมีมิตรภาพกับหนุ่มคาทอลิกคนหนึ่ง
ชื่อกวาง ซึ่งทั้งสองได้พบกันในงานฉลองวัด ชายหนุ่มคนนี้อายุ 31 ปี และคาดว่า
พวกเขาจะแต่งงานกัน ในวัย 31 ปี หญิงสาวมีสุขภาพดี ปริมาณไวรัสเกือบเป็นศูนย์
และยังคงใช้ค็อกเทลยาต้านไวรัส ที่เธอเริ่มรับตั้งแต่อายุ 14 ปี เธอมีความปรารถนา
อย่างยิ่งที่จะมีชีวิตและสร้างครอบครัว

คุณนุช: ผู้เป็นก้าวส�ำคัญ
ตัง้ แต่พอ่ ออกจากศูนย์ทรี่ ะยองเมือ่ 8 ปีทแี่ ล้ว คุณนุชโทรหาพ่อตามปกติเพือ่
ถามว่าพ่ออยูท่ ี่ไหน ในวันที่ 15 มิถนุ ายน เพราะเป็นวันเกิดของเธอทีท่ กุ ปีจะต้องฉลอง
ร่วมกับพ่อ ปัจจุบนั คุณนุช อายุ 34 ปี และเป็นสตรีทเี่ ป็นผูใ้ หญ่และท�ำธุรกิจครีมบ�ำรุง
ผิวขายออนไลน์ เธอมีความสุขทีจ่ ะมีชวี ติ อยูแ่ ละมีสขุ ภาพดี เธอดูแลตัวเองด้วยการใช้
ยาต้านไวรัสและเอาใจใส่ทกุ อย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับโภชนาการและการติดเชือ้ ฉวยโอกาส
จริง ๆ แล้ว เธอมีลกั ษณะทางกายภาพทีย่ อดเยีย่ ม สวยงามและแข็งแรงสมบูรณ์
เธอเกิดทีจ่ งั หวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทีอ่ ยูห่ า่ งจากจังหวัดระยองประมาณ 130
กิโลเมตร ตอนอายุ 5 ขวบ เธอก�ำพร้าทั้งพ่อและแม่ จากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับพี่ชาย
ต่างบิดา เมื่อร่างกายของเธอเริ่มแสดงอาการของโรคเอดส์ เธอจึงถูกพาตัวไปยัง
วัดใกล้เคียงพร้อมกับน้องชายเธอ และประทังชีวิตด้วยการกินอาหารเหลือจากพระ
อยู่มาวันหนึ่ง เจ้าอาวาสวัดทราบว่ามีศูนย์ส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ในจังหวัด
ระยอง ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่มีผู้ดูแลผู้ป่วยจนเสียชีวิต ตอนนั้นคือปี พ.ศ. 2540
พระรูปนีม้ าพร้อมกับผูช้ ว่ ยและเด็กหญิงนุช ขอให้พอ่ รับเด็กไว้และดูแลเธอจนกว่าเธอ
จะตาย เด็กหญิงนุชดูแย่มาก ผอมบาง ผมร่วงไปครึ่งหนึ่ง มีแผลในปาก มีปัญหา
ระบบทางเดินหายใจ นิว้ มือซ้ายของเธอบาดเจ็บจนไม่สามารถรักษาได้ เธอเดินด้วย
ความยากล�ำบาก ดวงตาลึก มีเสียงที่อ้อแอ้ และดูเศร้าตลอดเวลา
เรายินดีต้อนรับเธอเข้าสู่ครอบครัวของเรา และเนื่องจากเธอไม่สามารถไป
โรงเรียนได้ เพราะหยุดเรียนตัง้ แต่อยูช่ นั้ ประถมศึกษาปีที่ 3 (เนือ่ งจากปัญหาสุขภาพ)
เธอเล่นและพักอยู่ในห้องกับผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากกว่า ตอนนัน้ พ่อยังไม่ได้มหี อ้ งส�ำหรับ
เด็ก เด็กหญิงนุชเป็นคนป่วยทีอ่ ายุนอ้ ยคนที่ 4 เพราะก่อนหน้านีม้ เี ด็กชาย และหญิง 3 คน
ที่อยู่ในสภาพร้ายแรงและเสียชีวิตไปแล้ว
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เราพยายามมอบความรักให้เธอ เธอจ�ำเป็นต้องมีชีวิตอยู่กับโรคร้ายนี้ และ
ตามที่คุณโซเนีย วิตาลี ได้เขียนไว้ว่า
“ยาที่ดีที่สุด คือความรัก” ทุกอย่างเปลี่ยนไปทันทีเมื่อคุณหมออแลง มาพบ
เรา พร้อมกับยาทีผ่ สมสามชนิด ซึง่ เราได้ทดสอบกับเด็กหญิงนุช เป็นยาทีเ่ ดิมทีมไี ว้
เพือ่ ชาวสวิสคนหนึง่ ซึง่ เสียชีวติ ในคุกทีช่ ลบุรี หลังจากได้รบั ยาเด็กหญิงนุชมีนำ�้ หนัก
เพิม่ ขึน้ และจากนัน้ ประมาณ 7-8 เดือนเธอก็กลายเป็นเด็กปกติ เธอต้องต่อสูเ้ พือ่ ชนะ
อาการท้องร่วง อาเจียนและปวดหัว ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของยาที่มีไว้ส�ำหรับผู้ใหญ่
ดังนัน้ ความแรงของยาจึงเพิม่ ขึน้ และต้องใช้ความอดทนอย่างมาก  ในส่วนของเรา
เราได้แต่อธิษฐานภาวนาตลอดเวลา และเราได้อยู่ใกล้ชดิ กับเธอในการเดินทางครัง้ นี้
ด้วยประสบการณ์จากเด็กหญิงนุชพ่อจึงได้รู้จักกับยาต้านไวรัส ดังนั้น พ่อ
จึงได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเกือบจะทันที เพื่อไปพบกับคุณหมอเฮอร์เชล ในเจนี
วา ไปเยีย่ มโรงพยาบาลซัคโก ทีม่ ลิ าน และโรงพยาบาลสปัลลันซานี ในกรุงโรม และ
การฝึกอบรมทีจ่ ดั ขึน้ โดยคุณหมอเดวิดและปอล ขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนของ
ประเทศเบลเยียม กับโครงการทีค่ ล้ายกับของกรุงเทพฯ ส่วนทีเ่ หลือพวกท่านได้รแู้ ล้ว
เกี่ยวกับการรักษาแบบใหม่นี้”
คุณนุชเติบโตขึน้ เธอพิสจู น์เราให้เห็นว่าเธอเป็นหญิงทีจ่ ริงจัง และกระตือรือร้น
ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการศึกษา ดังนัน้ เราจึงให้เธอลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษา
ผูใ้ หญ่ในวันเสาร์-อาทิตย์ เพือ่ ให้เธอจบระดับประถมศึกษาด้วยระยะเวลา 2 ปี (จาก 6
ปี) เธอมีโอกาสได้ไปเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมหลังจากนัน้ เพียง 3 ปี ซึง่ เท่ากับเพือ่ น
รุน่ เดียวกันของเธอ และจากนัน้ ก็สำ� เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอด
จนจบมหาวิทยาลัยโดยไม่มอี ปุ สรรคมากนัก เธอเรียนจบมหาวิทยาลัยตอนอายุ 26 ปี
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คุณนุชเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ และมีความเคารพต่อผู้อื่น เธอมีความ
สามารถในการท�ำให้คนชอบ และชอบช่วยเหลือเด็กทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า โดยสอนให้พวกเขา
ใช้ยาและต่อสูก้ บั ไวรัสเอชไอวี  ในช่วงวัยรุน่ ทีย่ าวนานของเธอมีทงั้ เรือ่ งราวทีซ่ าบซึง้
น่าจดจ�ำ และเรื่องราวที่รุนแรงจนอยากลืม
คุณนุช ยอมรับว่า “มันไม่ใช่เรื่องง่ายส�ำหรับผู้ชายที่จะแต่งงานกับฉัน เมื่อ
เขารู้ว่าฉันติดเชื้อเอชไอวี และฉันต้องการให้คู่รักของฉันรู้ ก่อนจะมีความสัมพันธ์
ที่ไม่มีการป้องกัน ตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวมีเพื่อนมากมาย และอุทิศตนเองเพื่องาน
และตัวเอง” เธอบอกพ่อในวันเกิดอายุครบ 31 ปีของเธอ ว่า “ฉันจะดูแลคุณพ่อเมื่อ
คุณพ่อชรา เมื่อคุณพ่อไม่สามารถดูแลตัวเองได้” พ่อขอบคุณเธอ และรู้สึกซึ้งใจ ที่
เธอห่วงใยพ่อราวกับว่าพ่อเป็นบิดาแท้ ๆ ของเธอ
จากการค้นคว้า เชื่อกันว่าการใช้ยาต้านไวรัสสามารถก�ำจัดไวรัสออกจาก
ร่างกายมนุษย์ใน 60 ปี! ดังนั้น คุณนุช สามารถพูดได้ว่าเธอจะไม่ติดเชื้อเอชไอวีอีก
ต่อไปเมื่ออายุ 70 ปี ช่างเป็นความหวังที่งดงามจริงๆ! บางทีเธออาจจะได้แต่งงาน
กับผู้ชายที่กลัวเชื้อเอชไอวี ก็เป็นได้
ข่าวทางวิทยาศาสตร์จากการวิจยั ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ บอกไว้วา่ เป็น
ทีแ่ น่นอนว่าผูห้ ญิงทีม่ ปี ริมาณไวรัสต�ำ่ กว่า 20 หน่วย เป็นเวลาหลายปี จะไม่ถา่ ยทอด
ไวรัสในกิจกรรมทางเพศตามปกติ แต่พอ่ ขอหยุดเพียงเท่านีเ้ พือ่ จะไม่ให้เกิดความคิด
ทีส่ บั สน มีการทดลองกับคนทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีบวก แต่เห็นได้ชดั ว่าคนทีม่ ปี ริมาณไวรัส
ต�่ำกว่า 20 จะเป็นปกติ ไม่พบเชื้อเอชไอวีแม้จะตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
การทดสอบนี้ได้รวมถึงการทดลองการหยุดการให้ยา และได้เห็นปฏิกิริยาของไวรัส
อนิจจา ไวรัสจะวิง่ กลับไปห้อมล้อมซึง่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเหยือ่ แม้แต่คณุ นุช
เมื่ออายุ 18 ปีก็ได้เข้าสู่การทดลองนี้เพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 3 เดือน และต้องกลับมา
รักษาด้วยยาต้านไวรัส (ARV)
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คุณนุชได้เรียนค�ำสอน เพราะเป็นความตั้งใจของเธอ “เพื่ออยากจะรู้จัก
พระเยซู และเพื่อรู้ว่าท�ำไมพ่อจึงมาเป็นพระสงฆ์ เพราะฉันเชื่อในพระเจ้า” เธอจะ
ไปวัดทุกวันอาทิตย์และสวดภาวนาทุกวัน พ่อโปรดศีลล้างบาปให้เธอเมื่อเธออายุ 17
ปี เธอเป็นคริสตชนที่มีความเชื่อมั่นคง เธอไม่เคยท�ำให้พ่อหนักใจเกี่ยวกับค�ำถาม
ทางศาสนา เธอให้ความเคารพต่อการสารภาพบาป และการฝึกสมาธิแบบชาวพุทธ
คุณนุชเป็นผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีที่เกิดจากแม่ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ที่มีอายุยืนที่สุด
ในเอเชีย พ่อมีความสุขที่คุณนุชเป็นก้าวส�ำคัญในการพัฒนาโครงการรักษาเด็กติด
เชื้อเอชไอวีในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่พยายามใช้ยาตัวแรกที่ผลิต
ในประเทศไทยโดย GPO (องค์การเภสัชกรรม)  ที่ดร.กฤษณา ได้ท�ำการลอกเลียน
แบบยา โดยไม่ค�ำนึงถึงสิทธิบัตรและผลิตยาใหม่ มันคือยา ‘สามในหนึ่งเดียว’ ที่
เรียกว่า GPO-VIR

คุณทิพย์: ความกล้าหาญและความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่
วันนี้คุณทิพย์อายุ 27 ปี เธอก�ำลังฉลองอยู่ในแผนกผู้ป่วยหนักของศูนย์
คามิลเลียน ที่ระยอง และเธอเตรียมที่จะกลับไปหาสามีและลูกชายวัย 2 ขวบของ
เธอ เธอใช้เวลา 3 เดือนที่ระยอง เพื่อฟื้นตัวจากปัญหาการหายใจ เนื่องจากเธอ
มีปอดที่ใช้การได้เพียงข้างเดียว และจ�ำเป็นต้องรักษาด้วยยาอยู่เสมอ จะมีเครื่อง
ผลิตออกซิเจนส�ำรองไว้ใช้โดยเฉพาะในเวลากลางคืน และในช่วงเวลานอนพัก
คุณทิพย์มาทีศ่ นู ย์ของเราเมือ่ เธออายุ 15 ปี ด้วยอาการป่วยหนัก ปัจจุบนั อาจ
กล่าวได้วา่ เธอหายจากอาการเอดส์ แต่ยงั คงมีเชือ้ เอชไอวีอยู่ ท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
และแผลที่เหลือจากการติดเชื้อฉวยโอกาสของโรคปอดบวมและวัณโรค ครั้งหนึ่งพ่อ
มีโอกาสได้พบเธออีกครั้งที่ระยอง พ่อมองเข้าไปในดวงตาของเธอและรู้สึกได้ถึง
ความสุขของการมีชีวิตของเธอ เธอเข้ามากอดพ่อ สิ่งมีชีวิตที่น�้ำหนักเพียง 37
กิโลกรัม พยายามโอบกอดพ่อด้วยแขนของเธอ เธอกระซิบเรื่องส่วนตัวกับพ่อ เธอ
เล่าว่าเธอสวดภาวนาต่อพระแม่มารีย์ทุกวันและไปวัดทุกอาทิตย์ เพื่อขอไม่ให้สามี
รู้ว่าเธอติดเชื้อ
ชีวติ ของคุณทิพย์มที งั้ เรือ่ งของความศรัทธา และสิง่ ทีเ่ รียกว่าเป็น ‘อัศจรรย์’
ซึ่งเป็นค�ำพูดที่ถูกต้องที่สุด ตามประวัติที่จะเล่านี้
วันหนึง่ สุภาพบุรษุ ชาวอเมริกนั ทีแ่ ต่งงานกับคนไทยและมีลกู 2 คนมาทีศ่ นู ย์
คามิลเลียน ทีร่ ะยอง เขาวางแผนทีจ่ ะกลับไปอเมริกาพร้อมครอบครัวเล็ก ๆ ของเขา
แต่ก่อนออกเดินทางเขาอยากให้รักษาเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ที่อยู่ข้าง ๆ บ้าน เขาเห็น
ว่าเธอผอมลงและไอมากขึน้ ด้วยเหตุนเี้ ขาจึงตัดสินใจพาเธอไปโรงพยาบาลเอกชนที่
ดีที่สุดและหรูหราที่สุดในระยอง เด็กหญิงอาศัยอยู่กับยายที่ชราแล้วที่บางไกร  โดย
แม่แท้ ๆ ของเด็กคนนี้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์ เมื่อคุณทิพย์ อายุ 10 ขวบ
คุณยายตกลงที่จะทิ้งเด็กหญิงไว้กับชาวสะมาเรียผู้ใจดีคนนี้ที่มีความปรารถนาอย่าง
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แรงกล้าที่จะจ่ายเงินจ�ำนวนหนึ่ง เพื่อจะได้เห็นเด็กคนนี้กลับมามีสุขภาพดีเหมือน
เด็กคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน
หลั ง จากที่ พ วกเขาพาเธอเข้ า รั บ การรั ก ษา ภรรยาของผู ้ มี อุ ป การคุ ณ
คนนี้ คอยอยู ่ กั บเธอตลอด วันรุ่งขึ้นขณะที่ ชาวอเมริ กั น ถู ก เรี ย กตั วไปจ่ า ยเงิ น
เป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณทิพย์ถูกย้ายไปโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดระยอง ที่อยู่ห่าง
ออกไป 2 กิโลเมตร ชาวอเมริกนั ใจบุญคนนีพ้ ยายามขอค�ำอธิบายว่าเหตุใดพวกเขาถึง
บอกว่าไม่สามารถดูแลเด็กคนนี้ได้ เธอป่วยหนักและต้องได้รับการรักษา ในตอนนั้น
เขาไม่ได้รบั ค�ำตอบใด ๆ ดังนัน้ เขาจึงรีบไปหาเด็กและภรรยาของเขาที่โรงพยาบาล
ประจ�ำจังหวัด ทีน่ นั่ นักสังคมสงเคราะห์บอกเขาว่าเด็กป่วยด้วยโรคเอดส์ และพวกเขา
ก็ เ พิ่ ง จะรู ้ ด ้ ว ยเช่ น กั นว่ า เธอเป็ น เด็ ก ก� ำ พร้ า ที่ อ ยู ่ กั บ ยายผู ้ สู ง อายุ ข องเธอ นั ก
สังคมสงเคราะห์จงึ แนะน�ำให้พาเด็กไปทีศ่ นู ย์คามิลเลียน ระยอง ดังนัน้ เขาจึงมาหาเรา
มอบคุณทิพย์ให้และบอกกับพ่ออย่างท้อแท้ว่า “ผมมีความตั้งใจดีที่จะช่วยเหลือเธอ
พวกเขาบอกผมว่าทีน่ พี่ วกท่านสามารถให้สงิ่ ทีเ่ ธอต้องการได้” เขามอบเงินก้อนใหญ่
ให้แก่เรา และกลับอเมริกาไปพร้อมครอบครัว
คุณทิพย์ ได้รับการต้อนรับในฐานะลูกสาวคนหนึ่งของเรา และได้รับความ
ช่วยเหลือจากพยาบาลของเราด้วยความรักและความเป็นมืออาชีพ เราปรึกษา             
ผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดที่ศูนย์วิจัยในกรุงเทพฯ ด้วยความร่วมมือขององค์การแพทย์
ไร้พรมแดน (MSF)
แม้ความหวังจะดูริบหรี่ แต่เราไม่เคยหยุดยั้งความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณทิพย์
เธอเดินไม่ได้ เธอเหมือนสิง่ ทีบ่ างเบา โปร่งใส และมักจะมาพร้อมกับเสียงเบา ๆ และ
รอยยิ้มลึก ๆ  เราให้ยาอย่างดีจ�ำนวนมากที่มาจากเบลเยี่ยมและสวิตเซอร์แลนด์กับ
เธอ เราหวังจะช่วยเธอด้วยความทุม่ เท โดยไม่คดิ จะทิง้ เธอไว้คนเดียว เราท�ำทุกอย่าง
เพื่อให้เธอมีชีวิตหรือทานอาหารเที่ยงร่วมกับเด็กคนอื่น ๆ ได้ ผู้ที่มาเยี่ยม แพทย์
หรือเพือ่ นทุกคน ไม่คดิ ว่าเราจะรักษาคุณทิพย์ให้หายเป็นปกติได้ ทุกคนปฏิบตั ติ อ่ เธอ
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อย่างดี มีบางคนบอกว่าเธอพร้อมจะตายได้ทุกเมื่อ แต่หลังจากผ่านไปหลายเดือน
เราได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ คุณทิพย์ค่อย ๆ ฟื้นตัว แต่คุณหมอก็บอกเราว่า
เธออาจจะพิการ มีรูปร่างผอมบาง ไม่สามารถหายใจลึก ๆ และต้องได้รับการรักษา
พยาบาลตลอดเวลา
หลายปีตอ่ มาเธอเริม่ เรียนด้วยตัวเอง จากนัน้ ในวันเสาร์และอาทิตย์เธอก็เริม่
ไปเรียนที่โรงเรียน กศน. เพื่อจะได้ใบประกาศจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ในขณะเดียวกัน เวลาผ่านไป คุณทิพย์มอี ายุ 18-20 ปี เราสงสัยกันว่าอนาคตของ
เธอจะเป็นอย่างไร? พ่อบอกว่ามันไม่สำ� คัญ เพราะเธอเป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัวเรา
เราจะให้เธอท�ำอะไรสักอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าเธอมีประโยชน์ ดังนั้นเธอจึงดูแลห้อง
อาหารและท�ำงานฝีมือ เมื่อเวลาผ่านไป คุณทิพย์ เริ่มมองเห็นความฝันของตัวเอง
ด้วยประสบการณ์ทเี่ ติบโตขึน้ และในวัยของพวกเขาก็เป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามสนใจและ
ความปรารถนาที่อยากจะมีคู่รักในโรงเรียน เฉกเช่นที่เธอได้บอกพ่อในภายหลังว่า
“ฉันก็อยากจะรักผูช้ าย และมีครอบครัว ดังนัน้ ฉันจึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะหาชายหนุม่
ที่รักฉัน”
คุณทิพย์ใช้กลยุทธ์ทงั้ หมดของเธอ จนกระทัง่ ได้พบกับคนงานรุน่ เดียวกับเธอ
เขาได้เข้ามาใกล้ชดิ เธอและรักเธอ เมือ่ อายุ 23 ปี เธอพบว่าตัวเองตัง้ ครรภ์และย้ายไป
อยูก่ บั เขาในห้องเล็ก ๆ ใกล้กบั โรงงาน จากนัน้ ในช่วงเดือนท้าย ๆ ก่อนคลอด เธอกลับ
มาทีศ่ นู ย์เพราะเธอต้องการการดูแลทารกทีอ่ ยู่ในครรภ์ของเธอ ทีด่ เู หมือนจะตัวใหญ่
กว่าเธอจริง ๆ ดังนัน้ เราจึงช่วยเธอ คอยกอดเธอ ประคับประคองเธอจนกระทัง่ คลอด
ปัจจุบันเด็กอายุ 4 ขวบและเติบโตอย่างน่ามหัศจรรย์มาก ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคต
เขาจะได้มาดูแลแม่ของเขา! ครอบครัวของคุณทิพย์มีชีวิตอยู่ด้วยเงินเพียงเล็กน้อย
ที่เป็นค่าแรงขั้นต�่ำให้แก่คนงาน ทุกคนมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันด้วยความรัก
“ความรักเป็นยาที่ท�ำได้หลายสิ่ง และมันสร้างอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นมากมาย”
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รูปครอบครัวในงานบวช เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2525
FAMILY PHOTO ON THE ORDINATION DAY 22 AUGUST 1982
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ประวัติคุณพ่อยอห์น โจวัันนี โกนตาริน

พ.ศ. 2550

คุณพ่อโจวันนี โกนตาริน (พ่อยอห์น) เกิดที่ Riese Pio X แขวงเวนิส
ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ได้รบั แต่งตัง้ เข้ามาเป็นเป็นมิชชัน่ นารีท่ ปี่ ระเทศไทย
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2528

ได้ถูกแต่งตั้งยศอัศวิน จากสาธารณรัฐอิตาลี
ได้เปิดศูนย์เยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่เทศบาลมาบตาพุด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2551

ได้เปิดคามิลเลียนโฮม เขตลาดกระบังกรุงเทพฯ
เพื่อเด็กพิการที่ติดเชื้อเอชไอวี

   งานที่ได้รับมอบหมายและงานที่คุณพ่อได้เป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งได้แก่

พ.ศ. 2554

ได้เปิดบ้านสิทธิดา ส�ำหรับเด็กพิการทีอ่ ำ� เภอบ้านโป่ง ติดกับ
โรงพยาบาลซานคามิลโล  อ�ำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่ปี 2011-2016 เปิดชมรมคาทอลิกที่ดูแลด้านเอดส์
แห่งเอเชียและแปซิฟิก (CAPCHA)
ตัง้ แต่ปี 1996-2013 เป็นประธานของอนุกรรมการคาทอลิก
เพือ่ ส่งเสริมงานเอชไอวี/เอดส์ ในนามของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ริเริ่มกิจการใหม่ บ้านพักผู้สูงอายุราชสีมา อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2528-2534

บ้านคามิลเลียน สามพราน (ดูแลเณร)

พ.ศ. 2534-2535

โรงพยาบาลคามิลเลียนกรุงเทพฯ และได้รับมอบหมาย
หน้าที่ให้พัฒนาโครงการและกิจกรรมเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ ในพื้นที่ของชุมชนในกรุงเทพฯ

พ.ศ. 2536

ก่อตั้ง “ศูนย์บรรเทาใจ” ที่ซอยเรวดี แถวสี่แยกแคราย
จังหวัดนนทบุรี

พ.ศ. 2560

ก่อตั้ง ศูนย์คามิลเลียนเซนเตอร์ ที่ต�ำบลห้วยโป่ง
จังหวัดระยอง เพื่อดูแลผู้ป่วยเอดส์ในระยะสุดท้าย

ปัจจุบัน
ที่ตั้ง :
เบอร์ติดต่อ:
อีเมล์:
เว็บไซต์:

พ.ศ. 2540
		
พ.ศ. 2545
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ได้เปิดสถานประกอบการ “แบ่งปันเพื่อชีวิต” ขึ้นส�ำหรับ
ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอดส์ในอ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ได้เปิดสวนเอเดน ศูนย์ฟน้ื ฟูสำ� หรับผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ทถี่ กู ทอดทิง้
และพิการ ที่อ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

คุณพ่อโจวันนี ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น อธิการ บ้านพักผู้สูงอายุราชสีมา
892 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000
+66 (0)818619427
cg.camillian@gmail.com
www.camilliankorat.org
www.camillianfundraising.com
Facebook: มูลนิธิแบ่งปันชีวิตนครราชสีมา
Sharing for life-Care for the poor Korat
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รางวัลต่าง ๆ และการพบปะกับบุคคลส�ำคัญ
AWARDS AND MEETING WITH IMPORTANT PEOPLE
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ประวัติผู้เขียน

วิทวัส ปัญญาเลิศวุฒิ
Vittawat Panyalertwut

นักเขียน นักดนตรี และนักวิจารณ์ดนตรี จบการศึกษาปริญญาตรีดุริยางคศาสตร์บัณฑิต
สาขาดนตรีแจ๊ส เอกกีตาร์ ไฟฟ้า จากคณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร          
หลังฝึกปรือกีตาร์แจ๊สอยู่หลายปี ปัจจุบันเขาก�ำลังสนุกกับงานเขียนด้านดนตรี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
วิทวัส ผ่านประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานเขียนในต�ำแหน่งนักเขียนกองบรรณาธิการ
นิตยสาร GM (พ.ศ. 2559-2561) และ The People (พ.ศ. 2561-2563) เป็นบรรณาธิการ
เว็บไซต์สถานีวิทยุออนไลน์ Wireless Bangkok (พ.ศ. 2560-2562) อีกทั้งยังเคยเป็น
กรรมการตัดสินการประกวด Thailand Jazz Competition รายการ Jazz Vocal เมื่อ
ปี 2019 และเป็นกรรมการตัดสินรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดส สาขาเพลงสากล เมื่อปี  2019
และ 2021
“มนุษย์ทกุ คนล้วนมีเรือ่ งราวของตัวเองทีแ่ ตกต่างกัน และยิง่ รวมเข้ากับประสบการณ์ชวี ติ ที่
มากขึน้ ตามกาลเวลานัน้ ก่อให้เกิดเป็นพลังของเรือ่ งเล่าทีเ่ ต็มไปด้วยความน่าสนใจ เพราะ
เรือ่ งราวของคนก็ไม่ตา่ งกับลูกบอลลูกหนึง่ ทีม่ เี รือ่ งให้เล่าเต็มไปหมด จะกลิง้ ไปทางไหน
ก็มักจะเจอกับมุมอะไรใหม่ ๆ อยู่เสมอ”
Contact: eakkyjazz@gmail.com 0864126542

