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                                                               จ ารัส   เซ็นนลิ  รวบรวม/เรียบเรียง 
    หลายชวีติตอ้งสงัเวยให้กบัโรคน้ี ลาลบัจากไปเหมือนใบไมห้ลุดร่วง บา้งตอ้งหลบล้ีหนีหายจากสงัคมดว้ยความอบัอาย 
และถูกคนใกลช้ดิญาตมิิตรรงัเกยีจ ทีท่กุข์หนักคอืทรมานท ัง้ร่างกายและจิตใจจากโรครา้ยทีค่อยบ ัน่ทอน ซบูซดี เห่ียวแห้ง 
คนัมีแผลพุพองนอนไม่หลบักนิไม่ไดห้มดเร่ียวหมดแรงนอนรอความตาย 
    หากรายใดมีฐานะกย็งัพอรกัษา หาหมอเยียวยายืดเวลาไดม้ีลมหายใจดูโลกตอ่ไป แตต่อ้งเคร่งครดัอาหารการกนิ ยาตอ้ง
ไม่ขาดกนิตรงเวลา ไม่ตรากตราํ ไม่ทาํงานหนัก แตจิ่ตใจย ํ่าแย่ ทกุข์ตรมทกุวนัเหมือนตอ้งคาํสาป 
     ใครทีม่ีสญัญาณเหล่าน้ีเกดิขึ้นในร่างกายให้ตอ้งสงสยัการตดิเชือ้เอดส์ HIV แลว้คอืไขต้ ํา่ๆ หรือไขสู้ง เกนิ ๒ สปัดาห์ 
นํ้ าหนักลดลงเร่ือยๆ อย่างไม่ทราบสาเหตมุีตอ่มนํ้ าเหลืองตามตวั เชน่ คอ รกัแร ้ขาหนีบ โตขึ้น. มีฝ้าขาว ( เชือ้รา ) ขึ้นบน
ล้ิน หรือในปาก. มีผืน่ยุงกดัผวิหนังทีไ่ม่ยอมหาย 
     โรคเอดส์ เกดิจากเชือ้ไวรสั เอส ไอ ว ีไปทาํลายระบบภูมิคุม้กนัให้บกพร่อง การจะรูว้า่ใครตดิเชือ้น้ีหรือไม่กโ็ดยการ
ตรวจเลือดหาแอนตบิอด้ี คอืภูมิคุม้กนั หรือการนับเม็ดเลือดขาว เมื่อผูป่้วยมีภูมิคุม้กนัต ํา่กจ็ะเกดิโรคแทรกซอ้นตามมา เชน่
เป็นภูมิแพไ้ดง้่ายๆ หรือมีอาการทอ้งเสีย 
      ตอ้งแนะนํากอ่นวา่โรคน้ีมี ๓ ระยะคอืระยะไม่ปรากฎอาการ (Asymptomatic stage) หรือระยะตดิเชือ้โดยไม่มีอาการ ใน
ระยะน้ีผูต้ดิเชือ้จะไม่แสดงอาการผดิปกตใิดๆ ออกมา จึงดูเหมือนคนมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนคนปกต ิแตอ่าจจะเจ็บป่วย
เล็กๆ น้อยๆ จากระยะแรกเขา้สู่ระยะตอ่ไปโดยเฉล่ียใชเ้วลาประมาณ ๗-๘ ปีแตบ่างคนอาจไม่มีอาการนานถึง ๑๐ ปี จึงทาํ
ให้ผูต้ดิเชือ้สามารถแพร่เชือ้ตอ่ไปให้กบับคุคลอ่ืนได ้ เน่ืองจากส่วนใหญไ่ม่ทราบวา่ตนเองตดิเชือ้ 
         ระยะทีส่องเรียก ระยะมีอาการสมัพนัธ์กบัเอดส์ (Aids Related Complex หรือ ARC) หรือระยะเร่ิมปรากฎอาการ 
(Symptomatic HIV Infection) ในระยะน้ีจะตรวจพบผลเลือดบวก และมีอาการผดิปกตเิกดิขึ้นในเห็น เชน่ ตอ่มนํ้ าเหลืองโต
หลายแห่งตดิตอ่กนันานกวา่ ๓ เดือน, มีเชือ้ราในปากบริเวณกระพุง้แกม้ และเพดานปาก, เป็นงูสวดั หรือแผลเริมชนิด
ลุกลาม และมีอาการเร้ือรงันานเกนิ ๑ เดือน โดยไม่ทราบสาเหต ุเชน่ มีไข ้ทอ้งเสีย ผวิหนังอกัเสบ นํ้ าหนักลด เป็นตน้ ระยะ
น้ีอาจเป็นอยู่นานเป็นปีกอ่นจะกลายเป็นเอดส์ระยะเตม็ขึ้นตอ่ไป 
         ระยะทีส่ามเรียกระยะเอดส์เตม็ข ั้น (Full Blown AIDS) หรือ ระยะ โรคเอดส์ ในระยะน้ีภูมิคุม้กนัของร่างกายจะถูก
ทาํลายลงไปมาก ทาํให้เป็นโรคตา่งๆ ไดง้่าย หรือทีเ่รียกวา่ "โรคตดิเชือ้ฉวยโอกาส" ซึ่งมีหลายชนิด แลว้แตว่า่จะตดิเชือ้
ชนิดใด และเกดิทีส่่วนใดของร่างกาย หากเป็นวณัโรคทีป่อด จะมีอาการไขเ้ร้ือรงั ไอเป็นเลือด ถา้เป็นเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ
จากเชือ้ Cryptococcus จะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง คอแข็ง คล่ืนไสอ้าเจียน หากเป็นโรคเอดส์ของระบบประสาทกจ็ะ
มีอาการความจําเส่ือม ซมึเศรา้ แขนขาอ่อนแรงเป็นตน้ ส่วนใหญเ่มื่อผูเ้ป็นเอดส์เขา้สู่ระยะสุดทา้ยน้ีแลว้โดยท ัว่ไปจะมีชวีติ
อยู่ไดเ้พียง ๑-๒ ปี 
          เมื่อรูต้วัวา่เป็นโรคน้ี ตอ้งต ัง้สตแิลว้ไปขอคาํแนะนําทีส่ถานบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลของรฐัทกุแห่ง บาง
คนชอ็คทาํอะไรไม่ถูกคดิมากและหาทางออกตดัสินใจในทางทีผ่ิด 
         ผมไดร้บัความไวว้างใจจากผูป่้วยโรคน้ีหลายรายเล่าประสบการณ์ชีวติให้ฟังพรอ้มแนวทางการรกัษามีท ัง้รอดและไม่
รอดและคอ่ยๆหายไปจากวงการและอาํลาโลกไปอย่างน่าเสียดายความรูค้วามสามารถ บา้งกช็อบสนุก บา้งกถู็กข่มขื่น บา้งก็
รูเ้ทา่ไม่ถึงการณ์ 
        การเดินทางท ัว่ประเทศของผมทาํให้ไดม้ีโอกาสพูดคยุกบัหมอยาพื้นบา้นทาํให้ไดร้บัองคค์วามรู้วา่โรคน้ีหลกัๆคอืภูมิ
ตา้นทาน ถา้ภูมิตา้นทานดี กไ็ม่ตอ้งกลวัเชญิเอดส์อยู่เป็นเพื่อนเราไดเ้ดีย๋วมนัทนไม่ไดม้นักห็นีไปเองฮ่าๆๆ ฟังดูทาํไมมนั



ง่ายจริงๆ 
      “ดูแลเลือดเป็นหลกั ไตเป็นทีส่อง สรา้งภูมิตา้นทานให้กลบัมาให้ได”้  คาํพูดของหมอทาํให้ผมคดิตอ่ไปวา่ร่างกายคนเรา
เลือดคอืสายธารหลกัจริงๆ เสน้เลือดจึงมีมากมาย อากาศกส็าํคญัในการฟอกเลือด ถา้เลือดดีกท็าํให้ระบบตา่งๆทาํงานดีตาม
ไปดว้ย เลือด ทาํหน้าทีล่าํเลียงออกซเิจนและสารอาหารตา่งๆ ไปเล้ียงส่วนตา่งๆ ของร่างกาย พรอ้มท ัง้นํา 
คาร์บอนไดออกไซด์ และของเสียทีเ่กดิขึ้นกาํจัดออกนอกร่างกาย 
     สาํหรบัสมุนไพรทีใ่ชย้บัย ั้งรกัษาโรคเอดส์มีเยอะครบัแตไ่ดผ้ลมากน้อยแตกตา่งกนัถา้เราใชส้มุนไพรเด่ียวชนิดเดียวจะ
ให้ผลชา้ ถา้เป็นตาํรบัคอืมีหลายชนิดรวมกนั จะรูต้าํรบัไหนดีกต็อ้งดูผลจากคนทีเ่คยกนิ น่ีแหละคอืการวจิัยของหมอยา
พื้นบา้นภูมิปัญญาไทย ถา้ตาํรบัยาไม่ดีไม่มีใครใชก้ต็อ้งสาบสูญไป 
    สมุนไพรดีๆหลายตาํรบัหรือหลายสูตรจึงมกัไดร้บัการสืบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น บางตาํรบัใชใ้นวงแคบๆเน่ืองจากเจ้าตาํรบั
หวงแหนกลวัตาํรบัยาเล็ดรอดไปเป็นของคนอ่ืน บางตาํรบัหวงแหนมากและกไ็ดต้ายไปพรอ้มๆกบัเจ้าของตาํรา และกย็งัมี
อีกมากทีย่งัคงสืบสานเฉพาะในวงตระกลูช ัว่หลายอายุคนแตเ่ราไม่สามารถรูสู้ตรตาํรบัยาได ้ กย็งัดีครบัทีย่งัมีลูกหลานรกัษา
อยู่ไดจ้นถึงปัจจุบนั 
   ทางดา้นผูป่้วยหากใครโชคดีกไ็ดพ้บยาดีรกัษาตวัเองดีขึ้นพบทางสวา่งของชวีิต ใครโชครา้ยไดย้าไม่ถูกกบัโรคกถื็อว่าบญุ
สรา้งมาเทา่น้ี ตลอดเวลาหลายสิบปีทีสื่บเสาะพบเห็นสูตรตาํรบัไหนดีกจ็ะนํามาเขียนเล่าสู่กนัฟัง ต ัง้แตใ่ชค้างคกรกัษเอดส์ 
จนล่าสุดไดม้าอีกตาํรบัคอื“สมนุไพรต าหรับจักรพรรดิ” ซึ่งกเ็ป็นตาํรบัทีสื่บทอดกนัมาหลายช ัว่อายุคนหอบห้ิวตาํรามาจาก
จีนแผน่ดินใหญ ่เจ้าของไม่บอกสูตรแตเ่ทา่ทีผ่มรู ้มีสมุนไพรฝางอยู่ดว้ยซึ่งสมยัเด็กๆหลายคนคงเคยไดด่ื้มนํ้ ายาอุทยัทีผ่สม
ในนํ้ าให้ด่ืมกท็าํจากตน้ฝางน้ีแหละครบั 
    ภูมิปัญญาไทยถา้รกัษาเลือดตอ้งด่ืมนํ้ าสมุนไพรฝางครบั คนจีนเรียกสมุนไพรฝางวา่ “โซป้ัก” มีรสฝาด เคม็ ชุม่ เป็นยา
สุขุม ออกฤทธ์ิตอ่หัวใจและตบั ใชต้ม้กบันํ้ าด่ืมเป็นยาบาํรุงเลือด ชว่ยทาํให้เลือดไหลเวยีนไดส้ะดวก แกเ้สน้เลือดอุดตนั 
กระจายเลือดทีอุ่ดตนั แกอ้าการหัวใจขาดเลือด 
   เจ้าตาํรบับอกวา่ในชมุชนมีคนป่วยเป็นโรคเอดส์เน้ือตวัเป็นแผลพุพองอ่อนเปล้ียเพลียแรงเดินโซเซคนในชมุชนคาดว่า
ตอ้งตายแน่ๆหมอยาพื้นบา้นจึงนําตาํรบัยา “สมุนไพรจักรพรรดิ” ให้ด่ืมปรากฏวา่ด่ืมไดเ้พียงหมอ้แรกนํ้ าเหลืองยิ่งออกมา
มากและผืน่ขึ้นเตม็เหมือนตวัยาไปดนัปะทขุบัสารพิษออกมามาก แตห่ลงัด่ืมหมอ้สองหมอ้ทีส่ามแลว้ไปตรวจผลเลือด 
ปรากฏวา่หาเชือ้ไม่เจอ หายป่วยเป็นปกตจินถึงปัจจุบนั 
     ถา้จะวา่กนัไปแลว้ เหมือนพน้คาํสาป จากทีเ่คยทกุข์ทรมาน ถูกคนเหยียดหยามประณามตา่งๆนาๆ นอนรอพญามจัจุราช
มาปลิดชวีติ หลงัด่ืมสมุนไพรตาํรบัน้ีแลว้รา้งกายกลบัฟ้ืนคนืปกตอิย่างน่าอศัจรรย์ ดว้ยความทึ่งผมไดม้า ๒ กล่อง จึงนําไป
ฝากน้องทีเ่คยรูจ้ัก เน่ืองจากชวีติบดัซบทีถู่กคนใกลช้ดิในทีท่าํงานเดียวกนัข่มเหงนํ้ าใจยดัเยียด เชือ้รา้ยให้ 
    เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งมาวา่ผลตรวจเลือดดี เม็ดเลือดขาวเพิ่มจาก ๒๐๐ เป็น ๔๖๗ เชือ้ไวรสัต ํา่กวา่ ๒๐ 
คอืหาไม่เจอนับไม่ได ้ไต ตบั ไขมนั ความดนั ดี คอืปกต ิ ผมพลอยมีความสุขดว้ย และล่าสุดผมซือ้ไปฝากหนุ่มคนหน่ึงที่
โทรมาพูดคยุกบัผม นัดหมายนํายาไปฝากทีศู่นย์การคา้แห่งหน่ึง จึงไดท้ราบวา่เขาพิการทางสายตา ยืนอุม้ลูกน้อย และมี
ภรรยาคอยพาเดินซึ่งภรรยาสายตาคงพอมองเห็นบา้ง 
   กภ็าวนาให้เขาไดห้ายไวๆใครนะช ัง่ใจรา้ย ไม่เวน้แมค้นพิการ หากพบเห็นใครป่วยโรคน้ีแนะนําเขาหน่อยเผือ่พบทาง
สวา่ง กวา่ไดเ้กดิมาในโลกน้ีไม่ใชเ่ร่ืองง่าย ตดิตอ่ไปที ่ ๐๙-๘๒๘๙-๕๖๗๑ 


