บทที่ ๒๓

เรื่อง บุคคลแห่งปีของเอเซีย ๒๕๕๑

การเตรียมการอ่าน
ดูรูปแล้วตอบคำ�ถาม
- คนเหล่านี้เป็นใคร เขาทำ�อะไรให้กับใครบ้าง
- ที่ประเทศคุณ ใครเป็นคนสำ�คัญของประเทศ หรือ ของโลกบ้าง และเขาทำ�อะไร
- จากชื่อเรื่อง คุณคิดว่า จะอ่านเกี่ยวกับใคร เขาน่าจะทำ�เกี่ยวกับอะไรบ้าง และสำ�คัญ
สำ�หรับใคร
การอ่าน
อ่านเรื่องต่อไปนี้
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ใครๆ เรียกเธอว่า “ซิมบาจิเค” เป็นภาษาสวาฮิลี แปลว่า นางสิงห์ ชาวแอฟริกันชื่นชอบนิสัยที่
อบอุ่นและชื่นชมในความเข้มงวดของเธอ
รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ทั่วเอเซีย ขอยกย่องให้ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรหญิงชาวไทยวัย ๕๕
เป็นบุคคลแห่งปีของเอเซียประจำ�ปี ๒๕๕๑ เป็นบุคคลที่ทุ่มเททำ�งานและสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ผู้
ด้อยโอกาส ผลจากความทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ก็เพื่อผลักดันให้ผู้ป่วยยากไร้ มีโอกาสใช้ยา
รักษาโรคเอดส์และมาลาเรีย
แม้ว่าบริษัทยาข้ามชาติเริ่มผลิตยาต้านเอดส์ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ - ๒๕๔๒ แต่ยามีราคาแพง
มาก รัฐบาลไทยจึงไม่สามารถจัดหายาให้แก่ผู้ป่วยยากจนได้ มีเพียงคนรวยเท่านั้นที่สามารถซื้อยานี้
มารักษาตัว ในช่วงต้นระหว่างปี ๒๕๓๓ - ๒๕๓๗ ผู้ป่วยชาวไทยกว่า ๔๕๐,๐๐๐ คน เสียชีวิตจาก
โรคเอดส์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่สามารถเข้าถึงยาราคาแพงได้
กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โครงการสำ�คัญของ ดร.กฤษณา ผลักดันให้ไทยมีการผลิตยาต้านเอดส์
ราคาถูก ทำ�ให้อัตราเสียชีวิตลดลง ปัจจุบันไทยเป็นหนึ่งในประเทศกำ�ลังพัฒนา ที่มีโครงการรักษาโรค
เอดส์ระดับชุมชนดีที่สุดในโลก ผู้ป่วยยากจนส่วนใหญ่สามารถรับยาฟรี
วิสัยทัศน์และความทุ่มเทของ ดร.กฤษณาไม่ได้อำ�นวยประโยชน์เฉพาะชาวไทยเท่านั้น ยาของ
เธอยังนำ�ไปใช้รักษาผู้ป่วยยากจนในประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม อีกทั้งช่วยเหลือชาวแอฟริกัน
กวาดล้างโรคเอดส์และโรคมาลาเรีย
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ดร.กฤษณาขยันและเอาจริงเอาจัง เธอเร่งพัฒนายาราคาถูกสำ�หรับรักษาโรคต่างๆ ตั้งแต่
ความดันโลหิตสูงไปถึงเบาหวาน ยาสามัญที่เธอผลิตมีราคาถูก เพราะเป็นยาที่ผลิตเลียนแบบยาต้น
ตำ�รับจากต่างประเทศ ซึ่งสิทธิบัตรหมดอายุการคุ้มครองไปแล้ว ความยากของขั้นตอนผลิตจึงอยู่ที่
การวิจัยและทดสอบเพื่อค้นหาส่วนประกอบยาที่ถูกต้อง
ปี ๒๕๓๕ โรคเอดส์แพร่กระจายในไทยอย่างรวดเร็ว ดร.กฤษณาจึงตัดสินใจผลิตยาสามัญ
ของยาต้านเอดส์ โดยยาที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือซิโดวูดีน เนื่องจากมีสรรพคุณลดการถ่ายทอดเชื้อ
ไวรัสจากสตรีสู่ทารกในครรภ์ ปี ๒๕๓๘ ดร.กฤษณาผลิตยาสามัญของซิโดวูดีนชนิดแคปซูลสำ�เร็จ
เป็นครั้งแรกด้วยต้นทุนเพียงหนึ่งในห้าของยาต้นตำ�รับ

นับเป็นประเทศแรกในโลกกำ�ลังพัฒนาที่

ผลิตยาสามัญของยาต้านเอดส์สำ�เร็จ ยาสูตรผสมชนิดใหม่นี้กินเพียงวันละสองครั้ง โดยไม่จำ�เป็น
ต้องกินวันละหกเม็ดเหมือนเดิมและราคาถูกกว่าถึง ๑๘ เท่า ดังนั้น สามในสี่ของผู้ป่วยโรคเอดส์กว่า
๑๐๐,๐๐๐ คนในไทย จึงหันมาใช้ยาสูตรผสมของ ดร.กฤษณา
ปลายปี ๒๕๔๕ ดร. กฤษณาได้ตอบตกลงไปช่วยเหลือเจ้าของโรงงานในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโกผลิตยา เพื่อช่วยชีวิตคนงานจำ�นวนมากที่กำ�ลังจะเสียชีวิตจากโรคเอดส์ หลัง
จากนั้น เธอยังไปช่วยประเทศแทนซาเนีย ผลิตยาสามัญของยาต้านเอดส์ ตลอดจนอบรมเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกด้วย นอกจากนี้เธอยังพัฒนายารักษาโรคมาลาเรีย
รุนแรงในเด็ก ช่วยฟื้นฟูโรงงานผลิตยาในประเทศมาลี จนกลายเป็นโรงงานแห่งแรกที่สามารถผลิตยา
เม็ดรักษามาลาเรียในปริมาณมากถึงระดับอุตสาหกรรม
ความอุตสาหะของ ดร.กฤษณาเริ่มผลิดอกออกผล เธอเป็นนางสิงห์ที่กระโดดลงมาช่วยเหลือ
คนทุกข์ยาก เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายให้บรรเทาและเบาบางจากความเจ็บป่วยทั้งกายและใจนับล้านคน
ดัดแปลงจาก: ยกย่อง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นบุคคลแห่งปีของเอเซีย 2551 ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และมาลาเรีย หน้า 32
ที่มา มติชนออนไลน์ www.matichon.co.th วันที่ 3 มกราคม 2552
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ตอบคำ�ถามปากเปล่า หลังการอ่าน
เปรียบเทียบ สิ่งที่บอก กับ สิ่งที่อ่าน ว่ามีอะไรที่ เหมือน หรือ แตกต่างกัน
เหมือนกัน

ต่างกัน

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

๑. เขียน ก ข ค และ ง หน้าข้อที่เป็นคำ�ตอบ
ก. เรื่องนี้กล่าว หรือ เขียนถึงใคร			

........๑.๑ เขาทำ�ประโยชน์ให้คนทุกทวีป

ข. ทำ�ไม “รีดเดอร์ส ไดเจสท์” ทั่วเอเซีย

........๑.๒ ยาต้านโรคเอดส์สูตรผสมชนิด

จึงยกย่องบุคคลผู้นี้ให้เป็น บุคคลสำ�คัญ
แห่งปี ๒๕๕๑

ใหม่ และ ยารักษามาลาเรีย
.........๑.๓ กฤษณา อโศกสิน นักเขียนไทย

ค. ใครบ้างที่ได้ประโยชน์จากบุคคลผู้นี้

.........๑.๔ ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกร

ง. เขาผลิตอะไรที่ทำ�ให้คนเป็นเอดส์และ

แห่งประเทศไทย

มาลาเรียเสียชีวิตน้อยลง

.........๑.๕ คนไทย ลาว เวียดนาม แอฟริกัน
และเขมร ที่เป็นเอดส์ กับ แอฟริกัน

								

บางประเทศที่เป็นมาลาเรีย

..........๑.๖ ยาต้านพิษราคาถูกให้กับคนยากไร้
..........๑.๗ เขาทุ่มเททำ�งานเพื่อให้คนยากจน
ที่เป็นเอดส์ และมาลาเรียซื้อยาได้
ในราคาถูก
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๒. เลือกวงคำ�ตอบที่ถูกที่สุด
๒.๑ คนไทยที่เป็นโรคเอดส์ตายลงกว่าสี่แสนห้าหมื่นคน เพราะยาต้านเอดส์แพงมากใน
ระยะเวลาระหว่าง ค.ศ. ....................
ก. ๑๙๙๐ – ๒๐๐๐

ข. ๑๙๙๐ – ๑๙๙๔

ค. ๑๙๙๐ – ๑๙๙๘

๒.๒ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๕ จำ�นวนคนจนที่เป็นเอดส์ในไทยตายน้อยลง เพราะโครงการของ
ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ ...............................ได้สำ�เร็จ
ก. ผลิตยาต้านเอดส์

ข. ขอทุนทำ�วิจัยเรื่องเอดส์ ค. ซื้อยาต้านเอดส์มาแจก

๒.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ดร.กฤษณา ผลิตยาสามัญของซิโดวูดีนแบบแคปซูลสำ�เร็จทำ�ให้
คนเป็นเอดส์.................................
ก. มียาแก้แต่ต้องจ่ายเงินมาก ข. น้อยลงสามในสี่ส่วน

ค. ซื้อยาได้ในราคาถูก

๒.๔ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ช่วยคนแอฟริกันอย่างจริงจัง และทุ่มเทมากทำ�ให้ได้รับชื่อว่า ...............
ก. นางเสือ

ข. นางสิงห์

		

ค. นางสิงห์ร้าย

๒.๕ ยาที่ ดร. กฤษณา ผลิตในประเทศไทยนั้น ไม่ใช่มีเพียงแต่ยาต้านเอดส์ แต่ยังมียารักษา
โรค........................
ก. ความดันโลหิตต่ำ�ไปจนถึงโรคหัวใจ
ข. ความดันโลหิตสูงไปจนถีงโรคมาลาเรีย
ค. ความดันโลหิตสูงไปจนถีงโรคเบาหวาน
๒.๖ ดร. กฤษณา ไปช่วยผลิตยาต้านเอดส์ ที่ประเทศ....................
ก. มาลี และแทนซาเนีย
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การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
๓. เลือกเติมคำ� ต่อไปนี้ในช่องว่าง
ยกย่อง

ทุ่มเท

วิสัยทัศน์

กวาดล้าง

ผลิต

ผลักดัน

วิจัย

รักษา

ถ่ายทอด

เข้มงวด

บรรเทา

อบรม

๓.๑ ครูทุกคนควรจะ........................เวลาให้กับการเตรียมการสอน และพยายาม...............
ความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ด้วยความรัก และความตั้งใจจริง
๓.๒ นักการศึกษาที่ดีต้องมี..................................กว้างไกลในการมองปัญหา และต้อง
สนับสนุนให้มีการ..............................อยู่ตลอดเวลา
๓.๓ ตำ�รวจพยายาม.............................แหล่งขายยาเสพติดให้หมดไป โดยการฝึก ......................
คนที่สืบหาคนขายยาเสพติดให้รู้จักสอบถาม และติดตามหาข่าว
๓.๔ รัฐบาลสหรัฐฯ พยายามเร่ง...........................ยาตัวใหม่ เพื่อ ........................ โรคไข้หวัด
๒๐๐๙ (ไข้หวัดหมู หรือ เอช วัน เอ็น วัน)
๓.๕ รัฐบาลทุกประเทศ...........................คนที่ทำ�ความดีให้กับสังคม และพยายามทุกวิถีทางที่จะ
..................................ให้ประชาชนคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของตนเอง
๔. เขียนประโยคโดยใช้คำ�ที่ให้
๔.๑ ...จึง...

.............................................................................................................................

......................................................................................................................................................
๔.๒ ...อีกทั้ง... ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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๔.๓ หลังจากนั้น ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๔.๓ จนกระทั่ง ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
กิจกรรมหลังการอ่าน
ประกวดเขียนบทความ ในหัวข้อ “บุคคลที่น่าประทับใจ” ความยาวประมาณ ๒๐๐คำ� แสดง
เหตุผล ยกตัวอย่าง หรือให้ความคิดเห็นประกอบให้ชัดเจน
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คำ�ศัพท์
เรื่อง บุคคลแห่งปีของเอเซีย ๒๕๕๑
ชื่นชม				

-

to admire, praise, appreciate

เข้มงวด			

-

to be strict

ทุ่มเท				

-

to devote one’s self to something

คุณค่า				

-

value

ข้ามชาติ			

-

to be transnational

เบาหวาน			

-

diabetes

ต้าน				

-

to resist

สรรพคุณ			

-

qualities, characteristics

อุตสาหะ			

-

to be diligent, industrious

ผลิดอกออกผล		

-

to benefit in return

Thai Reader Project
http://readingthai.wisc.edu

Volume 2

Chapter 23
Page 8

