กพด. สู่ มอแกน
การตรวจเยี่ยมเสริมพลังสัญจรในการพัฒนาสุขภาพเด็กชาวไทยมอแกน
ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร(กพด.) ปี 2560

วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560
การตรวจเยี่ยมเสริมพลังสัญจรสู่มอแกน โดยกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ในโครงการตามพระราชดาริ (กพด.)
นาทีมโดย นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย และหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จานวนรวม 42
คน สรุปผลการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง มีดังนี้
ศูนย์การเรียนชุม ชนชาวไทยมอแกน เป็นสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดพังงา ตั้งอยู่หมู่ 4 ตาบลเกาะพระทอง อาเภอคุระบุรี เขตพื้นที่
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู่ เ กาะสุ ริ น ทร์ ใจกลางทะเลอั น ดามั น บริ เ วณอ่ า วบอน ห่ า งไกล
จากชายฝั่ง เดินทางโดยพาหนะทางเรือเท่านั้น ชาติพันธุ์มอแกน ในปีการศึกษา 2559
มีจานวนนักเรียนรวม 84 คน เป็นเด็กปฐมวัย 38 คน ประถม 46 คน ครู 3 คน ในเขตบริการมี 1 หมู่บ้าน 78 หลังคาเรือน
ประชากร 329 คน ชาย 145 คน หญิง 184 คน ส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุวัน เดือน ปีเกิดตนเองได้ มีหญิงวัยเจริญ พันธุ์
93 คน ผู้สูงอายุ 15 คน มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน มีอสม. 6 คน ดูแลรับผิดชอบโดยผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผ่านการอบรมของมูลนิธิชัยพัฒนา ชื่อ นางกนกวรรณ ชุยญัง (หมอหนุ่ย) สภาพบ้านเรือนทาด้วยไม้ หลังคามุงใบจาก
ตั้งเรียงอยู่ใกล้กัน
โดยศึก ษาสภาพบริบทพื้นที่ ความเป็นอยู่ชนเผ่า มอบสิ่งของแด่น้องมอแกน
ให้บริการสุขภาพที่จาเป็นเบื้องต้นแก่เด็กและประชาชน และให้บริการความรู้การส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวม 60 คน ผลการตรวจ พบว่า เด็กและประชาชน
มีภ าวะซีด ร้อยละ 15 มีเหา ร้อยละ 31.6 ความดันโลหิตสูง 3 ราย ตรวจวัดสายดา
เด็ ก ปกติ อ่ า นได้ ผู้ ใหญ่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ตาต้ อ ลม และผลการตรวจอุ จ จาระเพื่ อ หา
ผู้ติด เชื้อโรคหนอนพยาธิ พบว่า มีนัก เรียนและประชาชนที่ได้รับการตรวจอุจาระ 73
ราย พบว่า มี ผู้ติ ด เชื้อ หนอนพยาธิ ในล าไส้ 32 ราย ร้อ ยละ 43.84 ส่ วนใหญ่เ ป็ น
พยาธิแส้ม้า 20 ราย (ร้อยละ 27.4) พยาธิไส้เดือน 11 ราย ร้อยละ 15.07 และพยาธิ
ปากขอ 1 ราย ร้อยละ 1.37 และมีผู้ติดเชื้อหนอนพยาธิ 2 spp ในคนเดียวกัน 2 ราย
ร้อยละ 2.74 และเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอดอายุ 16 ปี มีบุตรคนแรกหลังคลอด 3 วัน
แม่ให้ลูกกินนมกระป๋องข้นหวาน เต้านมคัดเริ่มมีไข้ จึงได้นวดช่วยเหลือและแก้ไขนมคัด
ฝึกให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเอง หัวนมบอด ฝึกให้แม่บีบน้านม ให้ลูกฝึกกินนม และจัดกิจกรรม
เล่านิทานชุด “ติ๊ก ต๊อก” ปลูกฝังให้เด็ก มีวินัย รู้จักรัก ษาเวลา กระตือรือร้น ฝึกทัก ษะการคิด
กล้าแสดงออก มีมารยาท รู้จักไหว้ ขอบคุณกับนักท่องเที่ยว ให้เด็กเล่นจิ๊กซอร์สุขภาพช่องปาก
ให้ความรู้พร้อมตรวจดูช่องปากเบื้องต้น พบว่า เด็กส่วนใหญ่ไม่มีแปรงสีฟันและยาสีฟัน เด็กฟันผุ
เกื อ บทุ ก คน ผู้ ใ หญ่ กิ น หมากตั้ ง แต่ ยั ง สาว สู บ บุ ห รี่ ใ บจาก ไม่ ไ ด้ ท าความสะอาดช่ อ งปาก
พร้ อ มมอบแก้ ว น้ า ชุ ด แปรงฟั น และยาสี ฟั น ส าหรั บ เด็ ก และแปรงสี ฟั น ผู้ ใ หญ่ และให้ ค วามรู้
การใช้ส้วมที่ถูกวิธี การล้างมือ การเก็บขยะ เป็นต้น

บทสรุป นับเป็นโอกาสที่ดีและนิมิตรหมายรวมพลังสานต่อ มุ่งให้เกิดการส่งเสริมและเฝ้าระวังคัดกรอง
ภาวะสุขภาพแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามบริบทพื้นที่และวัฒนธรรมชาติพันธุ์อย่างเหมาะสม
โดย กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สานักส่งเสริมสุขภาพ

