แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผูน้ าการสร้างสุขภาวะแนวใหม่
ร่วมกับ โรงพยาบาลทองผาภูมิลงสารวจสุขภาวะชาวบ้านคลิ ตี้ล่าง
8 กันยายน 2556
รายงานโดย มูลนิธนิ ิตธิ รรมสิง่ แวดล้อม
เมือ่ วันที่ 6-8 ก.ย. มูลนิตธิ รรมสิง่ แวดล้อม ได้รว่ มกับ เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผูน้ าการสร้างสุขภาวะ
คณะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์จากโรงพยาบาลทองผาภูม ิ กลุ่ม
ดินสอสี และกรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อลงหมูบ่ า้ นคลิตล้ี ่าง ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูม ิ
จังหวัดกาญจนบุร ี
การลงหมูบ่ า้ นในครัง้ นี้เกิดขึน้ เนื่องจาก พญ.ฉันทนา ผดุงทศ จากสานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิง่ แวดล้อม พญ.สายพิณ หัตถีรตั น์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธนิ ิตธิ รรมสิง่ แวดล้อม เห็น
ร่วมกันว่า จากปญั หาการปนเปื้อนของสารตะกัวในล
่ าห้วยคลิต้ี ทีห่ มูบ่ า้ นคลิตล้ี ่าง ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่ราว
พ.ศ. 2540 และได้นาไปสู่ความเจ็บปว่ ยทัง้ คนและสัตว์ เป็ นกรณีตวั อย่างของปญั หาสุขภาพในพืน้ ที่
สิง่ แวดล้อมปนเปื้อนสารพิษ ทีช่ ดั เจน และจนถึงปจั จุบนั ยังคงมีตะกัวอยู
่ ใ่ นลาห้วยคลิต้ี ดังตามทีศ่ าล
ปกครองสูงสุดได้มคี าพิพากษา ให้กรมควบคุมมลพิษ เข้าไปฟื้นฟูลาห้วยคลิตแ้ี ละติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม เมือ่ วันที่ 10 ม.ค. 56
และแม้ทางด้านสาธารณสุขแม้จะยังไม่เกิดกลไกใหม่ๆทีจ่ ะแก้ไขปญั หาสุขภาพในพื้นทีส่ งิ ่ แวดล้อม
ปนเปื้อนมลพิษ แต่การเข้าไปถอดบทเรียนเพือ่ ให้รวู้ ่าอะไรคือปจั จัยความเสีย่ งต่อสุขภาพชาวบ้านใน
ปจั จุบนั ก็จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการขับเคลือ่ นงานการแก้ไขปญั หา หรือเยียวยาฟื้นฟูสุขภาพ ของ
ชาวบ้านคลิต้ไี ด้ต่อไป
และนันจึ
่ งเป็นแนวคิดทีท่ าให้เกิดการความร่วมมือและการลงหมูบ่ า้ นคลิตล้ี ่างร่วมกันในครัง้ นี้
พวกเรามาทาอะไรกัน
วันที ่ 6 ก.ย. เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผูน้ าการสร้างสุขภาวะ มูลนิธนิ ิตธิ รรมสิง่ แวดล้อม กลุ่มดินสอสี
และกรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เดินทางเข้าถึงหมูบ่ า้ นในช่วงเย็น หลังจากรับประทานอาหาร
เย็นร่วมกัน เราจึงล้อมวงพูดคุย เพื่อทาความรูจ้ กั กัน และถ่ายทอดประสบการณ์ของแต่ละท่านทีเ่ คยรับรู้
หรือเกีย่ วข้องกับปญั หาคลิต้ี นอกจากนี้เราได้รว่ มกันวางแผนกิจกรรมของวันต่อไป

จะเยีย่ มบ้านอย่างไรให้ครอบคลุมทัง้ หมู่บ้าน
วันที่ 7 ก.ย. ช่วงเช้าในระหว่างทีร่ อ ทีมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว และโรงพยาบาลทองผาภูมเิ ดินทางเข้ามาสมทบ
เราได้ลอ้ มวงคุยร่วมกับชาวบ้าน ทีศ่ าลาวัดคลิตล้ี ่าง เพื่อ
แนะนาตัวให้ชาวบ้านได้รจู้ กั และชีแ้ จงถึงวัตถุประสงค์ของการ
เดินทางมาครัง้ นี้ หลังจากนัน้ ทางมูลนิธนิ ิตธิ รรมสิง่ แวดล้อมได้
รายงานความคืบหน้าของการติดตามการบังคับคดี ว่า กรม
ควบคุมมลพิษกาลังจัดทาโครงการเพื่อจัดจ้างนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้เข้ามาศึกษาเรือ่ งการฟื้นฟูลาห้วยค
ลิต้ี นอกจากนี้เราได้วางแผนร่วมกับชาวบ้านว่าจะเดินทางเยีย่ ม
ชาวบ้านได้อย่างไรจึงจะครอบคลุมมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ โดย
ได้ใช้แผนทีห่ มูบ่ า้ นทีค่ ุณจีรนันท์ บรรเทาทุกข์ นักศึกษาปริญญาโท
ได้ทาไว้เมือ่ ปี 2547 มาประกอบการวางแผน จนสุดท้ายเราจึงได้ขอ้
สรุปว่า การ
เดินทางเยีย่ มชาวบ้านจะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม หลังจากนัน้ เราจึงออกเดินทางสารวจตามพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้
จัดแบ่งไว้

เมือ่ ทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และจากโรงพยาบาลทองาภูมเิ ดินทางมาถึง เราจึงล้อมวงคุยเพื่อรวม
ทีมและกระจายคนไปตามกลุ่มต่างๆอีกครัง้

และหลังจากแบ่งกลุ่มกันครัง้ นี้ เราจึงแยกย้ายกันออกเดินทางเยีย่ มชาวบ้าน และนัดหมายทีจ่ ะกลับมา
รวมตัวกันทีเ่ รือนพักในตอนเย็น

ช่วงกลางคืน เราได้ลอ้ มวงคุยกันเพื่อรายงานข้อมูลทีแ่ ต่ละกลุ่มได้จากการเยีย่ มบ้าน และประมวลเข้า
ด้วยกันเพื่อประเมินว่าปจั จัยเสีย่ งต่อสุขภาพของชาวบ้านในปจั จุบนั คืออะไร และแนวทางป้องกันและ
แก้ไขคืออะไร พร้อมทัง้ วางแผนการพูดคุยกับชาวบ้านในวันรุง่ ขึน้ ต่อไป
คืนข้อมูลให้ชาวบ้าน รู้ภยั ความเสีย่ งเพือ่ ป้ องกันตนเอง

วันที่ 8 ก.ย. เราได้ตงั ้ วงคุยกับชาวบ้านทีศ่ าลาวัดคลิตล้ี ่าง โดย พญ.สายพิณ หัตถีรตั น์ ได้เป็นตัวแทนใน
การนาเสนอข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการออกเยีย่ มชาวบ้านของทีมแพทย์ ว่า ความเสีย่ งทีก่ าลังคุกคาม
สุขภาพของชาวบ้านคือ 1. การปว่ ยเป็ นโรคมาลาเรีย เพราะจากการสอบถามจึงพบว่าชาวบ้านเจ็บปว่ ย
ด้วยโรคนี้เกือบทุกบ้านและเจ็บปว่ ยกันหลายครัง้ ต่อปี 2. อันตรายจากการใช้สารเคมีเพื่อทาการเกษตร
เนื่องจากมีการใช้สารเคมีเพื่อทาการเกษตรปริมาณมาก และทีส่ าคัญชาวบ้านยังมีความเชื่อทีผ่ ดิ และไม่
ป้องกันตนเองจากสารเคมีอย่างเพียงพอ
ด้าน นพ. สุทนต์ พิมพ์อ่อน จากโรงพยาบาลทองผาภูมกิ ล่าวว่า การเดินทางเข้าหมูบ่ า้ นคลิตใ้ี นครัง้ นี้
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทางาน เพราะทาให้รวู้ ่าควรจะต้องทาอะไรเพิม่ เติมบ้างเพื่อให้ชาวบ้านได้
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยหลังจากนี้จะนาเรือ่ งการจัดรถบริการเคลื่อนทีม่ าถึงที่ เกริงกระเวียเข้า
ปรึกษากับผูบ้ ริหารของโรงพยาบาล พร้อมแนะนาให้ชาวบ้านทีม่ รี ถยนต์และมีความพร้อมสมัครเข้าเป็น
อาสาสมัครปอ่ เต็กตึง๊ กับโรงพยาบาล เพราะจะสามารถเบิกค่าเดินทางบางส่วนกับโรงพยาบาลได้ ส่วน
เรือ่ งเครือ่ งตรวจครรภ์และตรวจโรคมาลาเรียทีช่ าวบ้านอยากมีไว้ใช้ในหมูบ่ า้ น จะนาไปประสานงานกับผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

หลังจากร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ นกับชาวบ้านเสร็จเราจึงได้กลับไปเก็บของทีเ่ รือนพักและถ่ายภาพหมู่
ร่วมกัน

การลงหมูบ่ า้ นคลิตร้ี ว่ มกันครัง้ นี้ เกิดขึน้ ได้ เพราะบุคลากรด้านสาธารณสุขทีท่ างานเพื่อปกป้องและ
รักษาสุขภาพมาอย่างยาวนาน ได้ยดึ มันในเจตนารมณ์
่
ทแ่ี น่วแน่รว่ มกัน ว่าการดูแลและรักษาสุขภาพ
ของประชาชนในพืน้ ทีส่ งิ่ แวดล้อมปนเปื้อน เป็นเรือ่ งสาคัญทีไ่ ม่ควรมองข้าม และถึงแม้แต่ละท่านจะมี
ความเชีย่ วชาญและเครือ่ งมือในการแก้ไขปญั หาทีแ่ ตกต่างกัน แต่ความสาเร็จจากการทางานร่วมกัน
จนถึงวันสุดท้ายก็สะท้อนให้เห็นว่ามิได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเลย

