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งานตอตานวัณโรคในประเทศไทย

 ป ัจจุบันวัณโรค เป ็นโรคติดต่อท่ียังเป ็น   

ปัญหาส�าคัญของสาธารณสุขท่ัวโลก โดยองค์การ

อนามัยโลกให้ประเทศไทยติด ๑ ใน ๑๔ ประเทศที่

ปัญหาวัณโรคสูงท่ีสุดในโลก ใน ๓ กลุ่ม คือกลุ่ม

ประเทศมีผู้ป่วยวัณโรคสูง กลุ่มประเทศที่มีผู ้ป่วย

วณัโรคทีต่ดิเช้ือเอชไอวีสงู และกลุม่ประเทศทีม่ผีูป่้วย

วัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง โดยประเทศไทยมีผู้ป่วย

รายใหม่ทีเ่กิดขึน้กว่าแสนรายต่อปี และตายกว่าหมืน่

รายต่อปี ทีส่�าคญัยงัก่อให้เกดิเป็นวณัโรคดือ้ยาหลาย

ขนานที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายๆ ด้าน 

เช่น ด้านเศรฐกจิการเงนิหากเป็นผูป่้วยชนดิเชือ้ดือ้ยา 

รฐับาลจะต้องใช้สองแสนบาทต่อคน แต่ถ้าหากเป็นผู้

ป่วยดือ้ยาชนดิรนุแรงต้องใช้งบประมาณเพือ่ซ้ือยาถึง

หนึ่งล้านสองแสนบาทต่อคนเลยทีเดียว

  ซึง่ในอดีตทีผ่่านมา สมเด็จพระบรมราชชนกและพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙ พร้อมทัง้พระบรม

วงศานุวงศ์ ทรงทอดพระเนตรเหน็ถงึปัญหาและผลกระทบทีเ่กิดขึน้กบัพสกนกิร 

จึงทรงสนพระราชหฤทัยและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการป้องกัน

ควบคมุวณัโรคในประเทศไทยมาอย่างต่อเนือ่งทัง้ทางตรงและทางอ้อมเสมอมา 
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับพระราชภารกิจสืบเนื่องจากสมเด็จพระบรมราชชนก     

ในงานวัณโรค เมือ่ครัง้ทรงพระเยาว์ ทรงตดิตามเสด็จไปในท่ีต่างๆ พระองค์ท่าน 

ทรงทราบความเดือดร้อนของพสกนกิร และทราบว่าชาวไทยเป็นวัณโรคกนัมาก 

อีกทั้งไม่มีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และขาดแคลนยารักษาโรค 

ดังหนังสือฉบับพิเศษเล่มนี้ ซึ่งจะบรรยายถึงพระราชกรณียกิจในการป้องกัน

ควบคมุวณัโรค ของสมเดจ็พระมหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรมพระบรมราชชนก 

และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

เพือ่ร่วมน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ทีม่ต่ีอพสกนกิรชาวไทย 

ในงานต่อต้านวัณโรคในประเทศไทย และถวายความอาลัยอย่างสูงสุดต่อการ

เสด็จสู่สวรรคาลัยของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
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	 สม เด็ จพระม หิตลาธิ เ บศร				

อ ดุ ล ย เ ด ช วิ ก ร ม พ ร ะ บ ร ม ร า ช น ก                    

เมือ่ครัง้ทรงพระเยาว์ด�ารงพระอสิริยยศ

เป็นเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวง

สงขลานครินทร์ ได้ทรงสนพระทัย        

ในทุกข ์ของพสกนิกรด ้านสุขภาพ        

การสาธารณสุข และการแพทย์เป็น    

อันมาก เนื่องจากทรงเห็นว่าโรคภัย     

ไข้เจ็บนานาชนิด เป็นสิ่งบั่นทอนก�าลัง

ของชาติ ท�าให้พสกนกิรได้รับความทุกข์

ทรมานเสียชีวิต และเป็นอุปสรรคต่อ

การพัฒนาประเทศ

 สมเด็จพระบรมราชชนก ได้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์      

เดินทางไปศึกษาวิชาการสาธารณสุขและวิชาแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย  

ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพระประสงค์เพื่อปรับปรุงการแพทย์ 

และการสาธารณสุขของประเทศไทยให้เจริญข้ึนทัดเทียมอารยประเทศ       

ทรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิทยาการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งด้านทฤษฎี และ

การปฏิบัติอย่างจริงจัง
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	 ครัน้ในปี	พ.ศ.	๒๔๖๓ ระหว่างทีพ่ระองค์ทรง

ศกึษาในชัน้ปีทีส่าม ของโรงเรยีนวชิาการสาธารณสขุ

มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ทรงมเีหตจุ�าเป็นต้องเสดจ็กลบั

ประเทศไทยเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราพระบรมราชชนนพัีนปีหลวง 

หลงัจากเสรจ็พระราชพธิถีวายพระเพลงิแล้ว พระองค์

ได้เสด็จไปทรงงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา                

ของโรงพยาบาลศิริราชเป็นประจ�า ทรงศึกษาถึง

สาเหตุต่างๆ ที่เป็นโรคภัยคุกคามประชาชน และ

ประสบการณ์ท่ีพบโดยตรงท�าให้พระองค์ทราบว่า 

วัณโรคมีแพร่หลายมากมายในหมู่ประชาชนชาวไทย

ทั่วไป แต่ในครั้งนั้นวงการแพทย์และประชาชนยัง  

ไม่มีความรู้แพร่หลาย ประชาชนไม่ทราบวิธีรักษา

พยาบาล และการป้องกัน พระองค์จึงได ้ทรง           

เรียบเรียงเอกสารการสาธารณสุข และนิพนธ์เรื่อง 

“โรคทุเบอร์คุโลสิส” และจัดพิมพ์ช่วยในงานถวาย    

พระเพลิงพระศพ สมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้า

จักรพงษ์ภูวนาท กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ
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 พระนิพนธ์เรื่อง “โรคทุเบอร์คุโลสิส” นับได้

ว ่าเป ็นเอกสารสาธารณสุขวัณโรคฉบับแรกใน

ประเทศไทยที่สมบูรณ์ มีเนื้อหาความรู้เรื่องวัณโรค  

ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และวงการแพทย์เป็น

อย่างยิ่ง ทรงได้กล่าวถึงต้นเหตุ อาการ วิธีการ        

การติดต่อโรคทุเบอร์คุโลสิสที่ปรากฏในอวัยวะอื่นๆ 

วิธีการบ�าบัด อาการหาย ความประพฤติเบ็ดเตล็ด 

และวิธีการปฏิบัติตัวโดยละเอียด ข้อแนะน�าใน

เอกสารนี้ยังคงใช้เป็นพื้นฐาน และหลักการในการ

รักษาพยาบาลการป้องกันวัณโรค ซึ่งยังคงใช้ได้ดี      

ในปัจจุบัน นอกจากนี้พระองค์ได้ทรงชี้แนะหลักการ

ในเชิงนโยบายและความส�าคัญในการก�าจัดโรคนี้      

ในข้อความตอนท้ายเอกสาร “โรคทุเบอร์คุโลสิส” ว่า

“ท่านผู้ใดอุตส่าห์เสียเวลาอ่านหนังสือฉบับนี้มาจนถึงที่นี้			

ก็คงจะเห็นด้วยว่า	เราควรจะก�าจัดโรคอันร้ายนี้เสีย			

เพราะเป็นโรคที่ร้ายส�าหรับบ้านเมือง	โดยมากมักจะเป็นแก่

เด็กเล็กๆ	ที่ก�าลังน่าเอ็นดู	หรือไม่ก็ก�าลังเป็นหนุ่ม	เป็นสาว

เอางานเอาการ	เป็นข้าศึกที่ตัดก�าลังราษฎรของเรามาก	

ถ้าท่านมีน�้าใจจะช่วยแล้วขอให้ลงมือช่วยทันที”
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ข้อชี้น�ำของพระองค์ท่ำน ท�ำให้กรมสำธำรณสุขในสมัยนั้นตระหนักถึง       

ควำมส�ำคัญ และประโยชน์ของบทพระนิพนธ์ จึงได้น�ำไปพิมพ์ในเอกสำร

สำธำรณสุขฉบับพิเศษ เมี่อ ๒๔ กันยำยน ๒๔๖๓ ต่อมำได้มีกำรน�ำไปพิมพ์

เผยแพร่ เป็นวิทยำทำนแก่ประชำชนทั่วไปอีกหลำยครั้ง เอกสำรเรื่อง            

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

สมเด็จพระบรมรำชชนก ทรงเป็นผู้ริเริ่มกำรต่อต้ำนวัณโรคในประเทศไทย

อย่ำงแท้จริง

 ด้วยความสนพระทัยอันแรงกล้าต่อการแพทย	์

และการสาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง	 เม่ือเสร็จพระราช

กรณียกิจที่ส�าคัญต่างๆ	 แล้ว	 พระองค์ได้เสด็จกลับไป

ทรงศึกษาวิชาแพทย์ต่อ	 ณ	 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด				

และทรงส�าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์

บัณฑิตเกียรตินิยม
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	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๑ พระองค์เสด็จนิวัติกลับ

ประเทศไทย ต่อมาได้เสด็จไปทรงงานเป็นแพทย์

ประจ�าโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่    

เม่ือวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ขณะท่ีทูล

กระหม่อมสมเดจ็พระบรมราชชนก ทรงปฏิบติัหน้าท่ี

แพทย์ท่ีโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่นั้น        

ทรงได้มีพระราชหัตถเลขา ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม   

พ.ศ. ๒๔๗๒ ถึงคุณหลวงนิตย์ เวชช์วิศิษฐ์ มีใจความ

ตอนหนึ่งว่า 

“TB	มีมากเต็มที	และไม่รู้จะท�าอย่างไร	
เพราะไม่มีโรงพยาบาลพิเศษ	หรือ	Sanatorium	

ส�าหรับรักษารายที่ไม่หนักนัก	การเรื่อง	TB	นี้

ท�าให้ฉันสนใจมาก	อยากให้มี	Anti-TB	Society”
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	(สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก
	ขณะที่พระองค์ทรงงานเป็นแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลแม็คคอร์มิค	

เชียงใหม่	เมื่อวันที่	๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๗๒
ทรงมีพระราชหัตถเลขามายังหลวงนิตย์	เวชวิศิษฐ์)
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 พระราชปรารภในเรือ่งวณัโรคนี ้ก่อให้เกดิ

แรงดลใจแก ่คณะกรรมการแพทยสมาคมแห่ง          

กรุงสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ในครัง้นัน้เป็นอนัมาก 

คณุหลวงเฉลมิคัมภร์ีเวชช์ ซึง่ด�ารงต�าแหน่งสภานายก

ของสมาคมได้ตระหนักถึงปัญหา และความร้ายแรง

ของวัณโรคที่บั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน

เป็นจ�านวนมาก และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ    

ค�าปรารภของพระองค์ จึงได้จัดให้มีการประชุม

กรรมการแพทย์สมาคมแห่งกรุงสยาม เมื่อวันที่       

๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เพื่อหารือการด�าเนินการ   

อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู ้ป ่วยวัณโรค        

และป้องกันวัณโรคมิให้ระบาดแพร่หลายต่อไป 

คณะกรรมการได้มีมติให้ตั้งกองการปราบวัณโรคขึ้น	

เป็นงานส่วนหนึ่งของแพทยสมาคมฯ	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อท�าการปราบวัณโรคในประเทศสยาม	และแสวงหา

ความร่วมมือกับองค์การ	มูลนิธิต่างๆ	ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน	

ช่วยกันแก้ไขปัญหาวัณโรค	
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กองการปราบวัณโรคของแพทยสมาคมแห่งกรุงสยามได้						

จดทะเบียนเป็นสมาคม	 กองการปราบวัณโรคแห่งสยาม															

โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย	เมื่อวันที่	๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๗๘	

ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น “สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย” ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ นับได้ว่าเป็นองค์การต่อต้านวัณโรคแห่งแรก                

ในประเทศไทยที่ เกิดสืบเนื่องจากพระราชปรารภของทูลกระหม่อม               

สมเด็จพระบรมราชชนก
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ	 เมื่อคร้ังทรงพระเยาว์

และทรงเป็นพระอนุชาธิราชของพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหดิล	ได้ทรง

ติดตามเสด็จไปในที่ต่างๆ	 พระองค์ท่าน

ทรงทราบความเดือดร้อนของพสกนิกร	

และทราบว่าชาวไทยเป็นวัณโรคกันมาก	อกีทัง้ไม่มคีวามรูใ้นการดแูลรกัษา

สุขภาพอนามัย	 และขาดแคลนยารักษาโรค	 จึงได้พระราชทานพระบรม			

ราชานุญาตให้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์	“ยามเย็น”

 ใ น ภ า ว ะ ที่ ป ร ะ ช า ช น มี

จ�านวนเพ่ิมมากขึ้น มีความยากจน   

และการศึกษาทั่วไปยังด้อย กอปรกับ

พืน้ทีก่ว้างใหญ่ ห่างไกล ปัญหาสขุภาพ 

โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และวัณโรค ยังคง

เป็นปัญหาที่คุกคามต่อประชาชนไทย

อยู่เรื่อยมา 
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ซึ่ ง เป ็นเพลงท่ีสองท่ีทรงพระราชนิพนธ ์           

แต่เป็นเพลงแรกที่พระราชทานให้วงดนตรีน�า

ไปบรรเลงในงานแสดงดนตรีการกุศลเพื่อหา

รายได้สมทบทุนช่วยเหลือโครงการรณรงค์   

ต่อต้านวัณโรคแห่งชาติของสมาคมปราบ

วณัโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

พร้อมกบัพระราชทานแบบจ�าลองเรอืรบหลวง

ศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผลงานฝีพระหัตถ์ออก

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

ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือกิจกรรมต่อต้านวัณโรค

เสมอมา
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 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ      

ทรงบรจิาคพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์สร้างตกึมหดิลวงศานสุรณ์ พระราชทาน 

ให้สภากาชาดไทยเพื่อส�าหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค

และขณะเสด็จฯ ไปประทับในสวิสเซอร์แลนด์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภมูพิลอดลุยเดชฯ ได้ทรงแสวงหาตวัยาใหม่ๆ เพือ่ใช้ในการรกัษาผูป่้วยวณัโรค 

โดยทรงสัง่ซือ้พำรำแอมมิไนซำลิไซลกิแอซดิ หรอื พเีอสเอส ซึง่เป็นยารกัษา

วัณโรคขนานท่ีสองแต่ในขณะนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก และทรงส่งยา        

ดงักล่าวมารกัษาผูป่้วยในประเทศไทย ในเวลาต่อมาได้มกีารค้นพบว่าเมือ่น�ายา 

ขนานนี้ไปใช้ร่วมกับสเต็พโตมัยซิน ซึ่งเป็นยารักษาวัณโรคขนานแรกที่ค้นพบ

สามารถช่วยป้องกันหรือชะลอการดื้อยาของเชื้อวัณโรคได้



17

งานตอตานวัณโรคในประเทศไทย



18
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เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรูม้าก่อน
พระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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 พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงพยาบาลปอดเหล็ก

 ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงที่คร่าชีวิต      

ชาวไทยไปเป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวัณโรค โรคเร้ือน โรคโปลิโอ และ

อหิวาตกโรค และด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้า 

ขาดแคลนทั้งเวชภัณฑ์และยารักษาโรค พระบาทสมเด็จพระปรมินทร         

มหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมุ่งเน้นปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขก่อน 

เพราะหากประชาชนสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่มีก�าลังและสติปัญญาไป

ฟื้นฟูประเทศ โดยพระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวนมาก

หรอืประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (นบัเป็นจ�านวนเงินท่ีมากในสมยันัน้) เพ่ือสร้าง

โรงพยาบาล “ปอดเหล็ก” และจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อสู ้กับวัณโรคที่ก�าลัง         

ระบาดหนัก พร้อมกับสนับสนุนให้สภากาชาดไทยผลิตวัคซีน BCG ป้องกัน

วัณโรค จนกระทั่งปราบวัณโรคได้ส�าเร็จ
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  ในส่วนของการขยายการ

สาธารณสุขสู่ชนบท พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้

พระราชทานรถพยาบาลเคลื่อนที่      

คันแรกให ้กระทรวงสาธารณสุข          

เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ส�าหรับใช้ในงาน

รักษาพยาบาลผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร 

ซึ่งในขณะนั้น การคมนาคมไม่สะดวก        

เช่นสมัยนี้ และในปี พ.ศ. ๒๔๙๘         

ได้พระราชทานเรือพยาบาลเคลื่อนที่ 

“เวชพาห์” พร้อมเวชภัณฑ์ให้สภากาชาดไทยส�าหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย          

ที่ต้ังบ้านเรือนอยู่ตามริมแม่น�้าล�าคลอง นอกจากนี้พระองค์ท่านยังเสด็จ

พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มเยยีน  พสกนิกรในพืน้ทีท่รุกนัดารด้วยพระองค์เอง



21

งานตอตานวัณโรคในประเทศไทย

 พระองค์ท่านได้พระราชทานทุนอานันทมหิดลสนับสนุนด้าน        

การแพทย์ และการสาธารณสุขให้แก่ผู้ที่เรียนดีเยี่ยม ซ่ึงส�าเร็จการศึกษา

แพทย์ศาสตร์ให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับความรู้ความช�านาญ

มากขึน้ เพือ่กลบัมาเป็นคร ูและอาจารย์แพทย์ต่อไป ทรงพระราชทานพระบรม

ราชานญุาตให้แพทย์น�าพระอาการประชวรไปศึกษาค้นคว้า เพ่ือความก้าวหน้า

ทางการแพทย์ ดงัจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

ทรงพระประชวรด้วยโรคพระปับผาสะอักเสบ จากเชื้อมัยโคพลาสมาซ่ึงเป็น

โรคที่เกิดจากเช้ือชนิดหนึ่ง และเป็นคนไทยรายแรกที่ตรวจพบว่าเป็นโรคนี้    

เม่ือพระองค์ท่านทรงทราบว่าเป็นการตรวจพบโรคนี้เป็นครั้งแรก

ของประเทศไทย พระองค์จงึทรงพระราชทานพระบรมราชานญุาต

ให้รายงานให้วงการแพทย์ทราบ และเพือ่ประชาชนจะได้ทราบด้วย 

ดังนั้นจึงได้มีการน�าเรื่องการประชวรของพระองค์ท่านตีพิมพ์

โดยไม่ได้กล่าวถึงชื่อผู ้ป ่วย ซึ่งเป็นวิธีการรายงานทาง           

การแพทย์ ในวารสารของแพทยสมาคมแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัป์ และวารสาร

ฉบับนี้ได้ถูกส่งไป ที่หอสมุดทางการแพทย์     

แห่งชาติสหรัฐอเมริกา และได้เผยแพร่ไปยัง   

หอสมุดการแพทย์ทั่วโลก เพื่อเป็น 

เอกสารท่ีแพทย์นานาชาติได้ใช้

ศึกษาและอ้างอิงต่อไป
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  สืบเนื่องจากพระราชกรณียกิจท่ีล้วนแล้วแต่เป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยป้องกัน	 และรักษา

โรคปอดแก่ประชาชนทั่วไป	ทั้งชาวไทย	และชาวโลกนี้	วิทยาลัย

แพทย์ทรวงอกแห่งสหรฐัอเมรกิา	(American	College	of	Chest	

Physicians)	 จึงได้ทูลเกล้าถวายรางวัล	 “Partnering	 for				

World	 Health”	 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	เมื่อวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๓๙
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
ทรงสนพระราชหฤทัย	และมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่องาน

สาธารณสุขของชาติ	ตลอดจนงานป้องกันรักษาโรคปอด
อย่างต่อเนื่อง	เป็นเวลานานกว่า	๖๐	ป ี

ตั้งแต่ยังมิได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ บ�าเพ็ญ    

พระราชกรณยีกจิ เพือ่ประโยชน์สขุแก่ชาตบ้ิานเมอืง และพสกนกิรในทกุด้าน 

รวมทั้งด้านสุขภาพอนามัย งานต่อต้านวัณโรค และโรคปอด พระองค์ทรงมี

พระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้นอนัหาทีส่ดุมไิด้ สมควรทีเ่ราชาวไทยทกุหมูเ่หล่า 

ได้น้อมร�าลึกในพระมหากรณุาธคุิณ และพร้อมใจกนั แก้ไข ดแูล ก�ากบัการรกัษา

ผูป่้วยวณัโรคอย่างจรงิจงั เพือ่ให้ประเทศชาตริอดพ้นจากภยัคกุคามจากวณัโรค

ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนปัญหาสาธารณสุขต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในปัจจุบัน


