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ของการเยี่ยมศูนย์ดูแลผู้ประสบอุทกภัย
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                                     วันที่ 1 ธันวาคม 2554
                             วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และแจกเอกสาร แผ่นพับ สื่อความรู้ในเรื่องการ
ให้คำแนะนำดูแลป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นแก่ผู้ประสบภัย และเรียนรู้ระบบจัดการในแต่ละ
ศูนย์พักพิง ช่องทางการสื่อสาร สื่อต่างๆ  เพื่อที่จะนำไปพัฒนางานป้องกันและควบคุมโรค ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ชื่อศูนย ์ ศูนย์พักพิงสถาบันพระสังฆาธิการ  อ. ปากท่อ  จ. ราชบุรี....
 ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นายประพันธ์  ชื่นปิ่นเกลียว  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลศูนย์ฯ
 เปิดศูนย์เมื่อ  วันที่ 25 ตุลาคม 2554  กำหนดปิดศูนย์ 11 ธันวาคม  2554 
 ลงทะเบียนจำนวนผู้อพยพในศูนย์  จำนวนสูงสุด  545 คน   เป็นศูนย์ขนาดกลาง (500-599 คน) ปัจจุบันเหลือ
240 คน  มีอาคารนอน 4 ชั้น  ผู้อพยพส่วนใหญ่มาจาก บางบัวทอง หนองแขม บางแค มีงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด
ราชบุรี  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมกับงบบริจาคทั้งภาครัฐและเอกชน 
 คำขวัญของศูนย์   เราดูแลผู้พักพิงทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกัน

ผลสรุปการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและผู้อพยพ

อาหาร
 - อาหารมีให้รับประทาน 3 มื้อ มีทั้งผักและผลไม้ 
ในช่วง 2 - 3 วันแรกมีงบสนับสนุนจาก กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์   เพื่อนำมาซื้อข้าวกล่อง 
ต่อมามีครัวพังงาและเจ้าภาพจากเอกชน

มาร่วมจัดเลี้ยง  โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกับจิตอาสา ทำอาหารให้ผู้อพยพ และผู้อพยพช่วยกันจัดเก็บล้างจานเอง
หลังรับประทาน

การออกกำลังกายและกิจกรรมภายในศูนย์
    -  มีอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนจากโรงพยาบาลปากท่อ ( แบดมินตัน ตะกร้อ ฟุตบอล 
ฮูลาฮูป ) แล้วแต่ผู้อพยพจะเลือกออกกำลังกายแบบไหน  
     - มีคาราโอเกะในช่วงเย็นของทุกวัน มีการแสดงเพื่อสร้างความบันเทิงสลับเปลี่ยน
กันมา ได้แก่สะล้อซอซึง การแสดงดนตรี  รำวงย้อนยุค การแสดงศิลปการต่อสู้ 
อาวุธโบราณ

   -   มีการสอนอาชีพ  เช่นสอนทำกระทง  กิจกรรมทำวัสดุประดับตกแต่งผม   กิ๊ป  ที่คาดผม  สาธิตการทำ EM  BALL  
สอนทำเครือ่งประดบั    พวงกญุแจ    ซอ่มอปุกรณไ์ฟฟา้สอนทำอาหาร    ทำขนมปัน้สบิ      การเพาะถัว่งอก    นวดแผนไทย   
และการทำน้ำยาเอนกประสงค์
    -   ทุกวันมีสวดมนต์ เวลา 19.30 น. และมีบรรยายธรรมเป็นบางวัน
    -   มีการพาเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงในที่ต่างๆ เช่น ที่มาลัยฟาร์ม  , ขึ้นเขาดูจุดชมวิว  ไหว้พระ 
และมีนำเที่ยวตลาดนัด ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 น.
    -   มีการมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ที่เดินทางออกจากศูนย์พักพิง

การจัดการขยะ
    -   มีจุดทิ้งขยะ แต่ในช่วงแรกทิ้งขยะไม่ลงถัง   อสม.ต้องช่วยกันเก็บกวาดขยะ  จึงมีการขอความร่วมมือในช่วงหลังก็
เป็นระเบียบขึ้น 
   - มีการจัดเวรทำความสะอาด และให้เบิกถุงใส่ขยะของแต่ละชั้นแล้วนำขยะมารวมในถัง  โดยทางอบต. 
จะมาเก็บขยะไปทิ้งทุกวัน
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การบริการทางสาธารณสุข
    - มีจุดบริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปากท่อ เป็นผู้ดูแลในเรื่องยาและเวชภัณฑ์  
จะมาอยู่ที่ศูนย์เวลา 08.00 - 20.00 น. หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของรพสต.มาดูแลต่อ  (ในช่วงสองสัปดาห์แรก 
ของการเปิดศูนย์ มีทีมแพทย์และพยาบาลจากจังหวัดพังงา มาให้บริการ)

    - หน่วยปฐมพยาบาลไม่มีแพทย์ประจำ โดยจะมีแพทย์จิตอาสามาให้การดูแลเฉพาะ
วันอังคารกับวันพฤหัสบดี   และมีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตมาร่วมคัดกรองผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต
     - มีการติดตามเยี่ยมรายห้อง รายบุคคล ในรายที่มีปัญหาด้านสุขภาพทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ ของทุกวัน

    - มีเจ้าหน้าที่ / อสม.  ให้ความรู้ในการดูแลตนเองเป็นกลุ่มย่อย ในที่พัก
    - มีการใช้น้ำยา EM ราดตามช่องระบายน้ำ และมีการพ่นยากำจัดยุงและแมลง  สนับสนุนจากอบต. /   รพ.สต.  
    - มีการตรวจจุลินทรีย์ ,ตรวจคลอรีน ในน้ำ

การให้บริการของศูนย์
  -  การจดัเวร ปฏบิตัหินา้ทีป่ระจำศนูยฯ์   ผูด้แูลศนูยฯ์ อยูป่ระจำทัง้กลางวนัและกลางคนื  
จึงนอนพักในศูนย์ฯ  และมี เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาช่วยลงทะเบียน
ในเวลา 09.00 - 16.30 น
  -  มเีจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั เปน็ตำรวจ 1 นาย กำนนัผูใ้หญบ่า้น 5 คน  และมรีปภ.
ทีเ่ปน็จติอาสาจากผูอ้พยพและชาวบา้นทีอ่ยูห่มูบ่า้นใกลเ้คยีงศนูยฯ์  ชว่ยกนัดแูลตลอด 
24 ชั่วโมง. 

-   มีบริการ ATM เคลื่อนที
-  โทรศัพท์ฟรี จากซัมซุง ,TOT  และTruemove
-  โทรทัศน์ มีให้บริการที่อาคารพักอาศัย 2 จุด โรงอาหาร 1 จุด ห้องพยาบาล 1 จุดและที่จุดลงทะเบียน  
-  Internet wifi    ดาวเทียม โดยผู้อพยพต้องนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาเอง 
-  มี facebook ของศูนย์ฯ 
-  มีบริการตัดผม 

ช่องทางในการสื่อสาร 
   - มีการประชุมจิตอาสา (เป็นผู้พักพิงเอง) ในแต่ละชั้น เวลา 09.00 น.ทุกวัน  
เพื่อประเมินสภาพปัญหาต่างๆ หลังจากนั้น จิตอาสาช่วยกันกระจายข่าวสารต่อ 
ในเขตที่พักของตนเอง
    -  มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
    -  เสียงตามสาย  

ปัญหาที่พบของศูนย์และการแก้ไข
    - ผู้ที่ดูแลศูนย์ฯหลัก เป็นเจ้าหน้าที่  สสอ. และได้รับมอบหมายทางวาจา ซึ่งได้ประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  แต่ในบางครั้งจะมีปัญหาในเรื่องของการประสานขอความร่วมมือบ้าง  จึงได้ดำเนินการโดยให้จิตอาสา
จากผู้อพยพ ในการช่วยเหลือในแต่ละกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่
    - ช่วงแรกไม่ค่อยเคารพกฎวินัย เช่น ไม่ถอดรองเท้า  ดื่มสุรา  การทะเลาะวิวาท จึงมีการทำป้ายเตือน บอกกล่าวเป็น
รายบุคคลคนโดยผู้ดูแลศูนย์(จนท.สาธารณสุข)  ช่วงหลังจึงมีระเบียบวินัยมากขึ้น

ความต้องการที่อยากให้กระทรวงสาธารณสุขช่วย
   - ทางกระทรวงสาธารณสุข  ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลดีอยู่แล้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์ฯนี้ผู้ดูแลเป็นนักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ  ซึ่งไม่ได้ดูแลเฉพาะเรื่องสาธารณสุขเท่านั้น ยังจัดการดูแลศูนย์ในทุกเรื่อง โดยการประสานกับหน่วยงานอื่น 
และดึงศักยภาพของผู้อพยพ มาเป็นจิตอาสาได้เป็นอย่างดี
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รายชื่อผู้ลงเยี่ยมศูนย์ฯ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ 
 1.นางนิตยา   พันธุเวทย์ 
 2.นางสาวธาริณี   พังจุนันท์ 
 3.นางสาวศกลวรรณ   แก้วกลิ่น 
 4.นางสาวนุชรี   อาบสุวรรณ 
 5.นางสาวธิดารัตน์   อภิญญา
 6.นางสาวพรปราณี   ชัยแหม่ง

ขอขอบคณุเจา้หน้าทีข่องทางศนูยฯ์ทกุทา่น
 และขอขอบคณุทกุทา่นทีใ่หข้อ้มลูเพือ่การเรยีนรู้

งบสนบัสนุนจาก บรษิทัปตท.จำกดั(มหาชน) และแพทยห์ญงิจรุพีร  คงประเสรฐิ และครอบครวัของนางสาวธารณิ ี พงัจนุนัท์

กลุม่สือ่สารความเสีย่งโรคไมต่ดิต่อ สำนกัโรคไมต่ดิต่อ กรมควบคมุโรค                                                         ออกแบบโดย. ชยัศกัดิ ์สรุสทิธิ ์
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กลุ่มพัฒนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 1.นางสาวสุธาทิพย์   ภัทรกุลวณิชย์
 2.นางสาวลินดา   จำปาแก้ว


