ทีมแพทย์ ศูนย์ การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว จากหน่ วยแพทย์ พระราชทานฯ
ออกตรวจรักษาสุขภาพชาวกะหร่ าง บ้ านโป่ งลึก เพชรบุรี , บ้ านป่ าหมาก ประจวบฯ
พืน้ ที่ในแผนพัฒนาชบนทเชิงพืน้ ที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดาริ

ทีมแพทย์จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (มศว)
ลงพื ้นที่ในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน บ้ านโป่ งลึก ต.ห้ วยแม่เพรี ยง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และ โรงเรี ยนตารวจ
ตระเวนชายแดน บ้ านป่ าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้ อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เมื่อวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม
2556 พบว่า ชาวบ้ านส่วนใหญ่เป็ นชาวเผ่ากะหร่าง สายเลือดไทย และมีพื ้นที่ทากินและบ้ านเรื อนตังอยู
้ ส่ งู กว่า
ระดับแม่น ้า (ต้ นแม่น ้าเพชร) ซึง่ เป็ นหนึง่ ของพื ้นที่ในโครงการพระราชดาริมลู นิธิปิดทองหลังพระฯ จึงเป็ นพื ้นที่ที่
เริ่มได้ รับการพัฒนาทางด้ านการเกษตรจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ทาให้ ปัจจุบนั มีการดาเนินการ
จัดทาระบบน ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภค ทาให้ ชาวบ้ านเปลี่ยนมาประกอบอาชีพทางการเกษตร ทาไร่ ทานา
ซึง่ ยังมีข้อจากัดในเรื่ องของระบบไฟฟ้า แต่ก็มีการพัฒนานาระบบโซล่าร์ เซลล์มาใช้ ในบางส่วนของพื ้นที่
การออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ครัง้ นี ้ นาทีมโดย นายชัชวาล พรธาดาวิทย์ รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายอานวยการศูนย์ การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุฯ ได้ จดั ทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และ
เจ้ าหน้ าที่อื่นๆ รวมกว่า 30 คน ให้ บริ การตรวจรักษาโรคทัว่ ไป และบริ การด้ านทันตกรรม ถอนฟั น ขูดหินปูน แก่
ชาวบ้ านในพื ้นที่ พร้ อมทังตรวจสุ
้
ขภาพร่างกายและสุขภาพฟั นแก่นกั เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษา รวมถึงการให้
สุขศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะความสะอาดของมือที่เป็ นจุดเริ่มต้ นของ
สุขอนามัยที่ดีแก่นกั เรี ยนทังสองแห่
้
ง ทังนี
้ ้ มีชาวบ้ านมารับบริการ รวม 194 คน นักเรี ยน 294 คน และจากการ
สอบถามประชาชน ชาวบ้ าน และเจ้ าหน้ าที่ในพื ้นที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ พบว่าหากเจ็บป่ วยจะได้ รับการดูแล
รักษาพยาบาลเบื ้องต้ นจากสถานีอนามัยในหมู่บ้าน หรื อถ้ ามีอาการเจ็บป่ วยมาก จะได้ รับการนาส่งไปยัง
โรงพยาบาลในเมือง โดยเจ้ าหน้ าที่ตารวจตระเวนชายแดนที่ดแู ลรักษาพื ้นที่นนๆ
ั ้ และเนื่องจากพื ้นที่ทงสองแห่
ั้
ง

เป็ นพื ้นที่หา่ งไกลชุมชนเพียงแค่ 35 – 40 กิโลเมตร ซึง่ ดูเหมือนไม่หา่ งไกลนัก แต่การเดินทางยามลาบาก ต้ องใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมงครึ่ง เพราะถนนเลียบตามแนวไหล่เขาและเป็ นดินลูกรังคดเคี ้ยว มีเนินขึ ้นลงและ
สูงชันสลับกัน บางช่วงต้ องผ่านห้ วยน ้าลาธาร การเดินทางจึงจาเป็ นต้ องใช้ รถยนต์ขบั เคลื่อน 4 ล้ อ ได้ อย่างเดียว
ทาให้ ชาวบ้ านเข้ าถึงระบบสาธารณสุขได้ ยาก ประกอบกับพบปั ญหาด้ านการสื่อสาร จึงเป็ นอุปสรรคต่อการ
สื่อสารเข้ าใจที่ถกู ต้ องตรงกัน
ทีมแพทย์จานวน 3 ท่าน ที่เข้ าร่วมออกตรวจรักษา ประกอบด้ วย นพ.ชัชพล วทัญญูทวีวัฒน์ ,
พญ.อัญญา เวียรศิลป์, และ พญ.นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ พบว่า ประชาชนชาวบ้ านที่มารับบริการตรวจรักษา
ทัง้ 2 พื ้นที่ ส่วนใหญ่ป่วยด้ วยโรคระบบทางเดินหายใจ และพบปั ญหาของสุขภาพฟั น โดยเฉพาะในเด็กนักเรี ยน
และในส่วนของโภชนาการได้ เก็บข้ อมูลด้ านโภชนาการของกลุม่ ตัวอย่างในช่วงอายุแรกเกิดจนถึงชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวนหมูบ่ ้ านละ 25 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขาดสารอาหารประเภทธาตุเหล็ก
เนื่องจากขาดการรับประทานอาหารประเภทเนื ้อแดง เครื่ องในสัตว์ ตับ นม ผักใบเขียว และธัญพืช ซึง่ ภาวะขาด
ธาตุเหล็กนี ้จะนาไปสูก่ ารเป็ นโรคโลหิตจาง เนื่องจากร่างกายสร้ างเฮโมโกลบินได้ น้อยกว่าปกติ ทาให้ ร่างกาย
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร มีความต้ านทานโรคต่า เปลือกตาขาวซีด ลิ ้นอักเสบ เล็บบางเปราะ ซึง่ การจะส่งเสริมให้
เด็กและประชาชนได้ รับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ นันเป็
้ นเรื่ องยากสาหรับกลุม่ ชาวป่ าชาวเขาที่อยูใ่ นพื ้นที่
ห่างไกลนี ้ เนื่องจากพวกเขาไม่มีอาชีพที่ก่อให้ เกิดรายได้ ดารงชีวิตด้ วยการปลูกพืชผัก จับสัตว์น ้าจากแหล่งน ้า
ตามธรรมชาติ และสัตว์ป่าที่พอจะหาได้ นามาทาอาหารบริโภค บางครัวเรื อนมีการเลี ้ยงเป็ ด เลี ้ยงไก่ ก็ยงั พอมี
ไข่และเนื ้อสัตว์บริโภค แต่ส่วนใหญ่อาหารประจาที่รับประทานทุกวันคือข้ าว ผัก และเนื ้อปลา
หลังจากเสร็จสิ ้นภารกิจการออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ในครัง้ นี ้ ทาให้ ทกุ ๆ คนในทีมได้ สานึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ฯ ที่ทรงมีแนวพระราชดาริและปฏิบตั ติ อ่ กันมาทุกพระองค์ ที่ทรงดูแลห่วงใยและพัฒนาประชาชน
ชาวไทย โดยเฉพาะในเขตพื ้นทีสงั คมชนบทห่างไกลความเจริญ ให้ มีการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องเพื่อยกระดับชีวิตความ
เป็ นอยู่ของกลุม่ ชนที่ขาดโอกาส ให้ สามารถพึง่ พาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืนในทุกพื ้นที่ภมู ิภาค โดยไม่ต้องย้ ายถิ่นฐาน
ฉะนัน้ พวกเราชาวโรงพยาบาลชลประทานจึงขอร่วมสนองพระราชดาริ เพื่อพัฒนาช่วยเหลือตามภาระงานด้ าน
สุขอนามัย แม้ จะได้ ไม่มากน้ อยก็ตาม แต่ขอเป็ นส่วนหนึง่ ที่อยากจะแบ่งปั นสิ่งที่ดีให้ แก่เพื่อนมนุษย์
น.ส.อาธร สิทธิสาร
สือ่ สารองค์กร (งานวางแผนและพัฒนา)
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว
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