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แนวทางการดูแลสุขภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
The guidelines on health-care by using community based for self-reliance and
sustainable in Ubonrat district, Khon Kaen Province
นฤมล สินสุพรรณ1, สมลักษณ์ ศรีนวกุล2
กุหลาบ ปุริสาร3, กุสุมา ดำรงชัย4, จิราพร วิชระโภชน์5
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 56
บดคัดย่อ
การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์และแนวทางการดูแลสุขภาพ โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยการศึกษาดูงานภาคสนาม การรับฟังการสรุปบรรยายจากวิทยากรผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
การสาธิตและวิธี สุนทรียสนทนา การสัมภาษณ์ การสังเกต การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมของแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
1. ศูน ย์ค้ำคูณ 2. ศูน ย์ส่งเสริมและพัฒ นาอาชีพ ผู้พ ิการ บ้านทรัพ ย์สมบูรณ์ 3. คนพิการกับ ตึกสงฆ์อาพาธและห้องพิเศษ
โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 4. ศูนย์การเรียนรู้บ้านคำปลาหลาย อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis)
สรุปผลการศึกษา
1. ด้านภาวะผู้น ำ พบว่าผู้น ำชุม ชนให้ค วามสำคัญ กับ การดูแ ลสุข ภาพและการพึ่งพาตนเอง และสามารถ
เชื่อมโยงปัจจัยต่างที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการร่วมกันได้
2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้นำ ความรัก ความสามัคคี ความจริงใจต่อกันเป็นสิ่งสำคัญของชุมชน
3. ด้านทักษะการจัดการ รู้เป้าหมาย การรวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ เรียนรู้ไปด้วยกัน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำ
ชุมชนและประชาชน
4. ด้านการมีกัลยาณมิตร ผู้ชี้นำในทางที่ถูกที่ควร และการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการดำรงชีพ นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
5. ด้านการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้เกี่ยวกับ ด้านสุข ภาพและการพัฒ นาอย่างยั่งยืน ชุม ชนต้อ งดำเนิน การอย่าง
ต่อเนื่อง
คำสำคัญ : กลยุทธ์ความสำเร็จ, การดูแลสุขภาพ, การใช้ชุมชนเป็นฐาน, การพึ่งพาตนเอง
Abstract
The objective of this qualitative research was to study the guidelines on health-care by using
community based for self-reliance and sustainable in Ubonrat district, Khon Kaen Province by studying
from fieldwork, listening from the speaker, interviewing at 1. Khamkoon Center 2. Development and
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improvement for disable person Center 3. Ubonrat Hospital 4. Learning Center of Baan Khumplalai
Ubonrat district, Khon Kaen Province by using content analysis
The research found that :
1. Leadership: the leaders of community pay attention to the approach of health-care and
self-reliance to connect other factors which is connected to the approach.
2. Human relations, love, teamwork, and sincerity of leaders are important for community’s
development.
3. The leader must have knowledge of management to develop the community.
4. The leader must be outstanding model of life living for the community to follow.
5. The community should exchange ideas of health-care for self-reliance and sustainable to
other communities.
Keywords : Success Strategies, The health-care, using community based, self-reliance
1. บทนำ
คำว่า สุขภาพ มีความหมายกว้างกว่า สาธารณสุข
ไม่ได้หมายถึง หมอ พยาบาล ยา หรือโรงพยาบาลเท่านั้น
แต่ห มายถึง ภาวะที่ส มบูร ณ์ท ั้ง ทางร่า งกาย ทางจิต ทาง
สังคม และทางปัญญา ปัจจัยที่กำหนดสุขภาพมากกว่า 80
เปอร์เ ซ็น ต์ อยู่น อกแวดวงกระทรวงสาธารณสุข เช่น
เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเข้มแข็ง
ของชุม ชน นโยบายสาธารณะ ฯลฯ จนมีค ำกล่า วว่า
“Health is the whole” หรือ “สุขภาพ บูรณาการอยู่ใน
การพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งมวล” (ประเวศ วะสี, 2560)
ระบบสุขภาพในอดีต เป็น ระบบตั้งรับ คือ รอให้
สุขภาพเสีย แล้วก็ใช้แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล ทำการ
รัก ษา ซึ่ง ทำให้เ กิด ความเสีย หาย และความสูญ เปล่า
มหาศาล ทั้งชีว ิต สังคม และเศรษฐกิจ ถ้า ระบบสุข ภาพ
แทนที่จ ะตั้ง รับ เป็น ระบบรุก เพื่อ สร้า งสุข ภาพดี แบบที่
เรีย กว่า สร้างนำซ่อ ม การสร้างสุข ภาพที่ด ี ช่ว ยประหยัด
ชีว ิต สัง คม และเศรษฐกิจ ได้ม าก เพราะฉะนั้น ตั้ง ปฏิร ูป
ระบบตั้งรับให้เป็นระบบรุก ให้ประชาชนทั้งมวลมีสุขภาพที
ดีให้มากที่สุด
การสร้างประเทศไทย ให้เป็น ประเทศที่น ่าอยู่
ที่ส ุด เราสามารถทำได้ โดยต้อ งปฏิร ูป ระบบสุข ภาพใน
ประเทศไทย ให้อยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมใหม่ และปฏิวัติ
สัมพันธภาพ (Association Revolution)
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ศีลธรรมใหม่ คือ การเคารพศักดิ์ศรี และคุณค่า
ความเป็นคนของทุกคนโดยเฉพาะคนเล็กคนน้อย คนยาก
คนจน
การปฏิว ัต ิส ัม พัน ธภาพ คือ การเปลี่ย นจาก
สัมพันธภาพเชิงอำนาจทางดิ่งมาเป็นสัมพันธภาพทางราบ ที่
ผู้ค นสัม พัน ธ์ก ัน ด้ว ยกัล ยาณ มิต รธรรม โดยคำนึง ถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้ง
จากแนวคิด ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เรื่อ ง
ประชาคมตำบล ที่กล่าวว่าหากคนรวมตัวกันในรูปพหุภาคี
ร่ว มคิด ร่ว มเรีย นรู้ สู่ก ารปฏิบ ัต ิอ ย่า งต่อ เนื่อ ง และ
สม่ำเสมอ จนสามารถพัฒนาเกษตรที่พึ่งตนเองได้ จนมีเหลือ
กิน เหลือใช้ ได้แจกจ่าย ช่วยให้มีเพื่อน เมื่อมีมากจนเหลือ
กิน เหลือใช้ ได้แจกจ่าย ได้ขาย ทำให้มีกิน มีเพื่อน และมี
เงิน เป็นสภาพมั่งมีศรีสุข ของที่เหลือก็นำมาแปรรูป เป็น
อุตสาหกรรมชุมชน จะได้กินและใช้ได้นานยิ่งขึ้น และขายได้
ในราคาที่ดีขึ้น นอกจากนี้สินค้าเกษตรกรรมและสินค้า แปร
รูปที่มีต้นทุนไม่มากก็สามารถนำมาบริหารจัดการ เป็นธุรกิจ
ชุม ชนใน 2 รูป แบบ คือ รูป แบบแรก รวมกัน ส่งไปขาย
รูป แบบที่ส อง หาสิ่งดึงดูด ให้ค นมาท่อ งเที่ย ว แล้วมากิน
และใช้ใ นท้อ งถิ่น เช่น ทำวัง ปลา สร้า งป่า ชุม ชน สร้า ง
พิพิธภัณ ฑ์ชุมชน จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม
และอนุร ัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ ทำให้ม ีร ายได้ในชุม ชน
สามารถออมเป็น การเงิน การคลัง ชุม ชน ที่ส ามารถจัด
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สวัสดิการต่าง ๆ มากมาย แก่คนในชุมชน (ประเวศ วะสี,
2560)
ดังนั้น เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุข ศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าภาวะผู้น ำและ
นวัต กรรมการจัด การสุข ภาพ ได้เ ห็น ตัว อย่า งกลยุท ธ์
ความสำเร็จในการดูแลสุขภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อ
การพึ่ง พาตนเองอย่า งยั่ง ยืน และเป็น รูป ธรรม จึง ได้พ า
นักศึกษาไปศึกษาดูงานที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นหลักคิดในการศึกษาครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพ โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน อำเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น
3. วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการนำนักศึกษา
หลัก สูต รสาธารณสุข ศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าภาวะ
ผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ผู้เข้าร่วมวิจัย จำนวน
5 ท่าน และคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณ ฑิต หัวหน้าโครงการ 2 ท่าน เดินทางไปศึกษาดู
งานที่ศูนย์ค้ำคูณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ บ้าน
ทรัพ ย์ส มบูร ณ์ ห้อ งคนพิก ารกับ ตึก สงฆ์อ าพาธและห้อ ง
พิเศษ โรงพยาบาลอุบ ลรัตน์ และศูน ย์การเรียนรู้บ ้านคำ
ปลาหลาย อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังการ
บรรยายจากวิทยากร สุนทรียสนทนากับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้
พิการ ดูสถานที่และสิ่งแวดล้อม สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
และสังเกตพร้อมซักถามข้อสงสัย ในวันที่ 9 กันยายน 2560
เวล า 0 9 .0 0 –1 7 .0 0 น . แ ล ะ ม ีก ารศ ึก ษ าเอ ก ส าร
(Documentary Study) โดยแบ่ง ภาระงานที่เ กี่ย วข้อ ง
เพื่อ ศึก ษาตามวัต ถุป ระสงค์ และจัด ให้ม ีก าร Focus
Group เพื่อ สรุป ผลการเรีย นรู้ร ่ว มกัน ระหว่า งหัว หน้า
โครงการและผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การศึกษา
4. สรุปผลการศึกษา
4.1 ปรากฏการณ์ข องศูน ย์ค ้ำ คูณ เกิด จาก
บุคลากรสาธารณสุขกลุ่มหนึ่ง ได้ช่วยกันออกเงินซื้อที่ดิน ซึ่ง

เป็นไร่มันและไร่อ้อย ที่ทำมาแรมปีจนดินด้านส่วนหน้า เพื่อ
พัฒ นาเป็น ศูน ย์ค ้ำ คูณ ทำทฤษฎีข องศาสตราจารย์
นายแพทย์ประเวศ วะสี ให้เป็นจริง (ยงยุทธ ขจรธรรม, 2545)
การดำเนินงานได้ทำจากเล็กไปใหญ่ ตามกำลัง
โดยไม่รีบร้อน ค่อยเป็นค่อยไป จากสภาพพื้นดินที่แห้งแล้ง
ป่าหมด การทดลองรูปแบบต่างๆ จึงเกิดขึ้นในที่สุด ความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยให้ปัญหาการฟื้นฟูสภาพป่าของ
ศูนย์ค้ำคูณ หายไปอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มจากการปลูกพืชพี่
เลี้ย ง เช่น กล้วย เพราะกล้วยมีใบมากมายไว้ช ่วยบังแดด
และลม แก่ต้นไม้อื่น ๆ ลำต้นของกล้วยมีน้ำมาก ช่วยยืด
อายุต ้น ไม้อ ื่น ๆ ในหน้าแล้ง แถมยังมีป ลีก ล้วยให้ก ิน เป็น
อาหาร และใช้เป็นยาได้ มีใบและหยวกกล้วยไว้ใช้งานได้
ไม้ท ี่ต ัด เลือ กมาปลูก ก็ใช้ไม้พ ื้น เมือ งที่โตเร็ว และทนโรค
ทนแล้ง เช่น สะเดา ขี้เหล็ก ตีน เป็ด ยางนา มะม่ว งป่า
ประดู่ ต้นแดง ต้นกุง ต้นจิก ต้นมะเหลื่อม ฉำฉา สลับกับไม้
ที่อยากปลูก เช่น มะพร้าว มะม่วง กระท้อน ขนุน แล้วใส่มูล
สัตว์ท ุกอย่างลงไป รวมทั้งหาเพื่อนให้ต้นไม้ โดยชวนผู้ติด
เชื้อ โรคเอดส์ มาปลูกสมุนไพรลงข้างต้นไม้ยืนต้น พร้อมรด
น้ำ พรวนดิน อย่า งส่ำ เสมอ ช่ว งหลังช่ว ยกัน เติม น้ำ หมัก
ชีวภาพสัปดาห์ละครั้ง
ศูน ย์ค้ำคูณ เติบ โตขึ้น อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะ
ภารกิจของศูนย์ค้ำคูณ วางอยู่บนความสุขเป็นตัวตั้ง โดยเชื่อ
ทฤษฎีข องท่า นพุท ธทาสที่ว ่า 3 “งาน คือ ความสุข
ความสุข คืองาน ถ้าอยากมีความสุขก็จงทำงาน แล้วเงิน
ทองจะไปไหนเสีย” พร้อมด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้ง
ระหว่า งมนุษ ย์ก ับ มนุษ ย์ และมนุษ ย์ก ับ สิ่ง แวดล้อ ม
อุดมสมบูรณ์ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน คนในศูนย์
ค้ำคูณจะไม่ทำร้ายสัตว์ต่างๆ ผู้ติดเชื่อมีอากาศบริสุทธิ์จาก
ร่มเงาของต้นไม้ยืนต้น มีพ ืชผักปลอดสารเคมีท ี่ป ลูกไว้กิน
แพทย์พ ื้น บ้านมีสมุน ไพรไว้อบ และประคบผู้ป ่วย โดยจัด
แปลงแยกส่วนจากแปลงของผู้ต ิด เชื้อ ได้น วดบำบัด ผู้ท ี่ม ี
อาการเคล็ด ขัด ยอก ปวดเมื่อ ยตามตัว รวมทั้ง ผู้ท ี่เป็น
อัม พาต จนมีอ าการดีข ึ้น มาหลายท่า น แม่บ ้า น ผู้น ำ
เกษตรกร เครือข่ายพระธรรมรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรม
แพทย์พื้นเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง เครือข่าย
เกษตรกร ชมรมอาสาสมัค รเครือ ข่า ยมิต รไหมฝ้า ยงาม
ชมรมผู้ต ิด เชื้อ ได้ม ารวมตัว กัน เพื่อ ร่ว มกัน คิด ร่ว มกัน
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เรีย นรู้ และช่ว ยกัน ทำ เพื่อ สร้า งธุร กิจ ชุม ชน ที่เกื้อ หนุน
ครอบครัวที่อบอุ่น และชุมชนที่เข้มแข็ง สู่อำเภออุบลรัตน์ ที่
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และพัฒนาต่อยอดเป็นอำเภอที่น่าอยู่
ที่สุดในโลก
ปัจ จุบ ัน ศูน ย์ค ้ำ คูณ ได้น ำความรู้ท ี่ม ีร ่ว มกับ
ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านที่ทำการวิจัยและพัฒนามาตลอด
ชีวิต พัฒนาเป็นหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่หลักสูตรดูงาน 1 วัน
หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การ
พึ่ง พาตนเอง และพึ่ง พาตนเอง ภาคประชาชน หรือ ที่
ชาวบ้านนิย มเรีย กสั้น ๆ ว่า วปอ.ภาคประชาชน ซึ่งเป็น
หลักสูตรพาคนคิดวิเคราะห์ ถึงภาพสุดท้ายของความทุกข์
และวิธ ีด ับ ทุก ข์ให้ห มดไป พร้อ มทั้งวางแผนปฏิบ ัต ิร ะดับ
ปัจเจกและระดับกลุ่ม ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรในอำเภอ
อุบลรัตน์ ได้จำหน่ายแก่ผู้มาดูงาน และผู้มารับการฝึกอบรม
ช่วยให้มีรายได้จากการทำอาหารปลอดสารพิษอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ค้ำคูณ ได้วางแผนบทบาทตนเองในอนาคต
ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมและหน่วยงานจัดการความรู้ และ
หน่วยงานจัด การเครือ ข่ายที่เป็น อิสระ เป็น เครือ ข่ายของ
มหาวิชชาลัยภูมิปัญ ญาไทอีสานคืนถิ่น โดยเป็นทั้งที่ดูงาน
และที่ประสานงานของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และพหุ
ภาคีอีสาน เป็น ที่ให้กำลังใจคนและสร้างความสุขแก่ผู้ค น
โดยเฉพาะผู้ที่สนใจกิจกรรมที่มีไปอย่างต่อเนื่อง คือ วารสาร
ค้ำคูณ การคัดเลือกคนมารับ รางวัลคนค้ำคูณ รวมทั้งการ
ระดมทุนเพื่อให้คนมาร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ และปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
ศูน ย์ค ้ำ คูณ จะเป็น ศูน ย์ป ฏิบ ัต ิธ รรมที่เ น้น
ตัวอย่างการสร้างความสุขการมีหลักประกันชีวิต ความสุข
จากการมีร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง ความสุขจากการมี
ครอบครัวที่อบอุ่น จากชุมชนที่เข้มแข็ง จากสิ่งแวดล้อมที่ดี
จากอิสรภาพ จากความภาคภูมิใจ และจากการอยู่ร่วมกันได้
อย่า งสมดุล ทั้ง ระหว่า งมนุษ ย์ก ับ มนุษ ย์ และมนุษ ย์ก ับ
สิ่งแวดล้อม
สรุป สิ่งที่ได้เรียนรู้จากศูนย์ค้ำคูณ กำหนดเป็น
แนวทางในการดูแลสุขภาพได้ดังนี้
1. การมีกัลยาณมิตร ที่ช่วยชี้นำในสิ่งที่ถูกที่
ควร นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะได้เห็นตัวอย่างที่เป็น
รูปธรรม ทำให้เข้าใจชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้
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2. การทำอะไร ต้องเริ่มจากเล็กไปใหญ่ ค่อย
เป็นค่อยไป จะช่วยให้ก้าวไปได้อย่างมั่นคง
3. ทุกคนมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีคุณความดีอยู่
ในตัว หากได้รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ สู่การปฏิบัติอย่าง
ต่อ เนื่อ ง โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความสุข ในที่ส ุด ทุก
ครอบครัว ก็จ ะมีห ลัก ประกัน ชีว ิต มีค วามสุข กายสุข ใจ
มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีอิสรภาพ
เกิด ความภาคภูม ิใ จ และอยู่ร ่ว มกัน ได้อ ย่า งสมดุล ทั้ง
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
4.2 ปรากฏการณ์ของศูน ย์ส่งเสริมและพัฒ นา
อาชีพผู้พิการ บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒ นาอาชีพผู้พิการ บ้าน
ทรัพ ย์ส มบูร ณ์ ตำบลทุ่ง โป่ง อำเภออุบ ลรัต น์ จัง หวัด
ขอนแก่น ก่อตั้งโดย นางสาวเกสรภรณ์ หลวงจันทร์ ซึ่งเป็น
ผู้พิการต้องนั่งรถเข็น ได้ใช้พื้นที่ของตนเอง ก่อตั้งศูนย์ฯ มา
เป็น เวลา 15 ปี โดยการรวมกลุ่ม มีเครือ ข่า ยการเรีย นรู้
ทักษะ การสร้างกลุ่มงานฝีมือ เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกคน
แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ ตามความถนัดของ
แต่ละบุค คล มีการจำหน่ายกระจกแกะลายพ่น ทราย เข้า
กรอบ ปักผ้ากลอสติส ของชำร่วย ของขวัญ ของพรีเมียม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ หินอ่อน สามารถสั่งทำได้ มีการปะยาง ซ่อมรถ
โดยคนพิการ
นับ เป็น ผู้ส ่ง เสริม และพัฒ นาอาชีพ ผู้พ ิก ารใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งคิดก่อตั้งและบริหารจัดการโดยกลุ่มผู้
พิก าร นอกจากนั้น ยัง มีก ารรับ ฝาก เก็บ ออมเงิน กู้เงิน
แบ่งปันดอกผล ดังเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป
ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มีความเข้มแข็งในการ
เยี่ยมบ้านเชิงรุก ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีงานทำ
และมีร ายได้เสริม พร้อ มเก็บ ออมในพื้น ทีภ่ ูม ิล ำเนาของ
ตนเอง ทำให้ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส สามารถดูแลตนเองได้
อย่างยั่งยืน และทำให้ผู้พิการรู้สึกไม่เป็นภาระต่อสังคม
สรุป สิ่งได้เรีย นรู้จ ากศูน ย์ส ่งเสริม และพัฒ นา
อาชีพ ผู้พ ิก าร บ้า นทรัพ ย์ส มบูร ณ์ส ามารถกำหนดเป็น
แนวทางในการดูแลสุขภาพได้ดังนี้
1. เน ื่อ งจากผู้พ ิก าร คือ ผู้ท ี่ม ีอ วัย วะ
บางส่วนของร่างกายสูญเสียหน้าที่ไปเท่านั้น อวัยวะส่วนที่ดี
สามารถทำงานได้ จิตใจของผู้พิการไม่ต้องการเป็นภาระของ
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สังคม เพียงแต่ต้องการโอกาส และการสนับสนุนจากสังคม
ให้ม ีอ าชีพ มีง านทำ มีร ายได้ มีส ิ่ง อำนวยความสะดวก
พอสมควร ผู้พิการก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างศักดิ์ศรี
สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวได้
2. บทบาทของบุคลากรสาธารณสุข ควรมี
การส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ
และร่วมปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตามความสามารถและความ
ถนัด ของแต่ล ะบุค คล โดยมีเป้า หมาย คือ มีค วามสุข มี
อาชีพ มีงานทำ มีเงินใช้ มีการเก็บออม ผู้พิการก็จะสามารถ
ดูแลตนเองได้ อย่างยั่งยืน
4.3 ปรากฏการณ์ข องคนพิก ารกับ ตึก สงฆ์
อาพาธ และห้องพิเศษ โรงพยาบาลอุบลรัตน์
โรงพยาบาลอุบ ลรัต น์ อำเภออุบ ลรัต น์
จัง หวัด ขอนแก่น เป็น โรงพยาบาลประชารัฐ ที่ใ ช้พ ลัง
ประชาชน เอกชน และรัฐ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เพื่อที่จะพัฒ นาการดูแลสุขภาพระดับอำเภอ เพิ่มคุณ ภาพ
ชีว ิต ผู้ป ่ว ยและญาติ โดยบริจ าควัน ละ 3 บาท หรือ ปีล ะ
1,000 บาท เมื่อป่วยใช้ห้องพิเศษฟรี
โรงพยาบาลประชารัฐ เป็น โรงพยาบาลที่
ได้ร ับ การสนับ สนุน จากกระทรวงสาธารณสุข โดยนำ
นโยบายเศรษฐกิจ พอเพีย ง ของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้า อยู่ห ัว รัช กาลที่ 9 มาใช้เ ป็น หลัก ในการทำงาน คือ
เข้มแข็งจากภายใน เติบโตไปด้วยกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล โดยคน
ในพื้นที่รู้สึกเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่างๆ
ซึ่ง ถือ เป็น การขับ เคลื่อ นการปฏิร ูป ระบบสุข ภาพระดับ
อำเภอ ที่เน้น การทำงานและใช้ท รัพ ยากรร่วมกัน ของทุก
ภาคส่วน
การดำเนิน งานที่โ รงพยาบาลอุบ ลรัต น์
พบว่า ได้ผ ลตอบรับ ดี โดยเปลี่ย นวิธ ีค ิด และการบริห าร
จัด การงบประมาณ ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพ เปิด โอกาสให้
ประชาชนและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงพยาบาล
โดยกลยุทธ์ : ให้ประชาชนบริจาควันละ 3 บาท หรือปีละ
1,000 บาท ในโครงการ “บริจาคเพื่อสุขภาพดี” คือบริจาค
แล้วจะไม่ป่วย แต่หากเจ็บป่วยมีห้องพิเศษให้ใช้ฟ รี ทั้งยัง
ประสานกับเอกชนรับผู้พิการเข้าทำงาน และเชิญชวนบริษัท
ที่พ ร้อ มทำธุร กิจ ที่ต อบแทนต่อ สัง คม ร่ว มกับ กรรมการ

สุข ภาพอำเภอ และคลิน ิก หมอครอบครัว มีก ารทำงาน
เชื่อมต่อส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาอย่างไร้รอยต่อ และรับการ
ดูแลผู้ป่วยที่พ ้นระยะวิกฤต และมีอาการคงที่กลับมาดูแล
ฟื้น ฟู โดยเฉพาะ 3 โรคสำคัญ คือ โรคหลอดเลือ ดสมอง
การบาดเจ็บที่สมอง และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง เพื่อ
ช่ว ยลดการนอนในโรงพยาบาลใหญ่ ผู้ป ่วยได้รับ การดูแล
ฟื้น ฟูจ ากทีม หมอครอบครัว สหวิช าชีพ ต่อ เนื่อ งจาก
โรงพยาบาลจนถึง บ้า น ทั้ง ด้า นการทำกายภาพบำบัด
โภชนาการ สอนญาติในการดูแ ลผู้ป ่วย เพื่อ ช่วยลดความ
พิการ หรือบางรายหายเป็นปกติ กลับไปทำงานเป็นพลังของ
สังคมได้ มีการสร้างบุค ลากรด้านการรัก ษาพยาบาล โดย
คัด เลือ กคนในชุม ชน ที่เข้า ใจ เข้า ถึง บริบ ท และรัก งาน
บริการพื้นที่ของตนเอง
สิ่งเหล่านี้น ับ ว่า เป็น การยกระดับ คุณ ภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยและญาติ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
อย่างเข้าถึงและเป็น ธรรม โดยการมีส ่ว นร่ว มของภาครัฐ
เอกชน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันบริหารจัดการสุขภาพ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพื่อเกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน
สรุป สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน คนพิการ
กับ ตึก สงฆ์อ าพาธ และห้อ งพิเศษ โรงพยาบาลอุบ ลรัต น์
สามารถกำหนดเป็น แนวทางการดูแลสุขภาพได้ดังนี้
1. ในด้า นปัจ จัย ความสำเร็จ เบื้อ งต้น เกิด
จากวิส ัย ทัศ น์ข องผู้น ำด้านสาธารณสุข ที่ม องบริบ ทพื้น ที่
ทุกๆมิติได้ครอบคลุม แล้วสามารถหาจุดเชื่อโยง เพื่อสร้าง
แนวคิดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
2. ประชาชน เกิดความตระหลักถึงคุณภาพ
ชีว ิต เมื่อ เกิด การเจ็บ ป่ว ยในครอบครัว ว่า จะมีผ ลต่อ การ
ดำเนินชีวิตของทุกคน ดังนั้นการมีสุขภาพดีย่อมดีที่สุด และ
การช่วยเหลือกันก็เหมือนเป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขให้ผู้อื่น
จึงเกิดความร่วมมือ และมองเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
4.4. ปรากฏการณ์ศูนย์การเรียนรู้ บ้านคำปลาหลาย
ศูนย์การเรียนรู้ บ้านคำปลาหลาย ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ห่างจากที่ว่าการ
อำเภออุบลรัตน์ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 8 กิโลเมตรเป็น
ถนนลาดยาง เดินทางสะดวก พื้นที่รวมทั้งหมู่บ้าน 3,500 ไร่
ในอดีตชุมชนได้รับผลกระทบ และประสบ
ปัญ หาความยากจน รวมทั้ง สภาพ ดิน ฟ ้า อากาศไม่
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เอื้ออำนวย เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขา ดินที่ใช้ในการ
เพาะปลูกและทำการเกษตรเป็นดินภูเขา ชาวบ้านจึงทำไร่
ทำนา และทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ปลูก พืช เชิงเดีย ว มี
รายได้ครั้งเดียวใน 1 ปี จากการทำนาและปลูกพืชสำปะหลัง
ป้อนเป็นวัตถุดิบสู่โรงงาน ทำให้ได้ผลผลิตน้อย และราคา
ตกต่ำ ก่อให้เกิดปัญหาความยากจน เป็นหนี้สิน และเกิดผล
เสียหายต่อดิน
ผู้ใหญ่ถาวร สารสมบัต ิ เป็น ผู้น ำในการพา
ชุม ชนพัฒ นา โดยทำการเกษตรผสมผสาน ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
ภ ายใน ศ ูน ย์ก ารเรีย น รู้ ม ีค วาม ร่ม รื่น
ประกอบไปด้วยต้น ไม้ใหญ่ พืชผัก สวนครัว สระเลี้ย งปลา
บ่อกบ เป็ด ไก่ มีการปลูกพืชผสมผสาน เช่น ปลูกพืชล้มลุก
แซมข้างต้น กล้วย มีคอกไก่บ นสระน้ำ มูลสัตว์เป็น อาหาร
ของปลาได้ มีอาคารสำหรบการจัดอบรมดูงาน
ผลจากการวิเ คราะห์ส ุน ทรีย สนทนากับ
ผู้ใหญ่ถาวร สารสมบัติ และคุณ มาร์ติน วีเลอร์ ได้ความว่า
คนอีสานมีที่ดินเยอะมาก แต่ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์ ทิ้งที่ดิน
ทิ้งไร่ ทิ้งนา ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าไว้ ไปเป็นลูกจ้างทำงาน
รายวันในเมืองใหญ่ แต่คนที่อังกฤษส่วนใหญ่ไม่มีบ้าน ไม่มี
ที่ดิน ในชนบทของอังกฤษจะมีแต่คนรวยๆไปอยู่ เพราะมี
เงินซื้อที่ดินได้ ซึ่งสภาพแตกต่างสังคมไทยอย่างสิ้นเชิง
คุณ มาร์ต ิน ได้ม าอยู่บ ้านชนบทกับ ภรรยา
และได้ขอซื้อที่ดินจากผู้ใหญ่ถาวร สารสมบัติ 6 ไร่ เมื่อได้
ที่ดินมาแล้ว คุณมาร์ติน ได้ศึกษาแนวทางการทำเกษตรแบบ
พอเพีย ง ตามพระราชดำรัส ของในหลวงอย่า งจริง จัง
พยายามหาความรู้จากทุกแห่งทุกที่ แล้วนำความรู้กลับมา
ทดลองทำจริง เขาไม่เพียงแต่ทำเฉพาะครอบครัวของตนเอง
ยัง ได้เป็น ผู้น ำร่ว มกับ ผู้ใ หญ่บ ้า น ชัก ชวนคนในหมู่บ ้า น
มาร่วมกันพลิกฟื้นผืนดินให้เกิดประโยชน์ขึ้นมา
ปัจจุบันบ้านคำปลาหลาย ได้พัฒ นาตนเอง
จากหมู่บ ้า นขึ้น ชื่อ ว่า ยากจนทีส่ ุด ในอำเภออุบ ลรัต น์
กลายเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ดีในระดับแนวหน้าของ
อำเภอ มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มาศึกษาดูงานมากมาย
รวมถึงโทรทัศน์หลายช่องมาถ่ายทำไปออกรายการ
จากการเรีย นรู้จากผู้ใหญ่ถาวร สารสมบัต ิ
ว่าการทำเกษตรนั้นควรเป็นเกษตรปลอดสารพิษ ไม่ว่าจะ
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เป็น ปุ๋ย ดิน น้ำ ควรปลอดสารพิษ ทั้ง หมด และควรทำ
เกษตรแบบผสมผสาน เพราะทำให้ม ีผลผลิต หมุน เวีย นไว้
ขายและบริโภคตลอดฤดูก าล เรายัง ได้บ ริโภคอาหารที่
สะอาด ทำให้ม ีส ุข ภาพดี ผู้ใ หญ ่ไ ด้อ อกกำลัง กายใน
สิ่งแวดล้อ มที่บ ริส ุท ธิ์ ทำให้ส ุข ภาพกายใจพลอยดีไปด้วย
การมีผลิตผลที่เก็บไว้บริโภคเองได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
มีเ งิน เก็บ ออม ชาวบ้า นเห็น ตัว อย่า งก็ท ำตาม ลูก ๆ
ผู้ใหญ่บ ้านลาออกจากงานในเมือง มาทำเกษตรกับ ผู้ใหญ่
ครอบครัวอบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้า
แต่เดิมผู้ใหญ่เคยรับจ้างก่อสร้าง ดื่มสุรามาก
อ้วน สุขภาพไม่ดี เงินทองไม่พอใช้ รู้สึกเป็นทุกข์ ตั้งแต่หัน
มาทำเกษตรผสมผสาน และเกษตรปลอดสารพิษ ยึดแนว
เศรษฐกิจ พอเพีย ง ทำให้ต อนนี้ม ีค วามสุข มาก ไม่อ ้ว น
ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาก
ผู้ใหญ่มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างมาก
กล่า วว่า ท่า นเป็น นัก ปราชญ์โ ดยแท้ แนวคิด เศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระองค์ตรัสไว้เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ปัจจุบันก็ยัง
เป็นแนวทางที่จะสร้างความผาสุกที่ยั่งยืนที่สุด
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้บ้านคำปลา
หลาย จากการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. การมีแ หล่ง อาหารในชุม ชนเป็น ของ
ตนเอง
2. การมีแ หล่งธรรมชาติ ต้น ไม่ และป่าไม้
มากขึ้น
3. เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
4. สัง คมดีข ึ้น เนื่อ งจากปัญ หาทางด้า น
หนี้สิน และยาเสพติดหมดไป
5. คนที่ท ำงานต่า งถิ่น ไม่ต ้อ งโยกย้า ย
แรงงานของตนอีกต่อไป เนื่องจากมีกินมีใช้ ได้กลับมาอยู่ถิ่น
เดิมของตนเอง
6. ลูกหลานรู้จักคำว่า “พึ่งตนเอง” รวมถึง
คนในชุมชน มีความรัก สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยชี้ชัดให้เห็นว่าชุมชนบ้านคำปลา
หลายมีศ ัก ยภาพและจุด เด่น เนื่อ งมาจากผู้น ำชุม ชน ขยัน
ซื่อสัตย์ และมีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหา และที่สำคัญคือ
สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่
ทำให้เกิดพลังชุมชนในการแก้ไขปัญหาทำให้ชาวบ้านมีงาน
ทำตลอดทั้งปี ลดปัญหาการว่างงาน และการอพยพย้ายถิ่น
ฐานเข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ และในตัวเมือง
สรุป สิ่งที่ได้เรีย นรู้จากศูน ย์ก ารเรีย นรู้บ ้านคำ
ปลาหลาย สามารถสรุป เป็น แนวทางสู่ค วามสำเร็จ
ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ
1. ผู้น ำชุมชนมีความรูค้ วามสามารถ เป็น
แกนหลักในการทำกิจกรรมต่างๆ และมีความสามารถในการ
หล่อหลอมจิตใจของลูกบ้านให้เป็นหนึ่งเดียวได้ รวมทั้งต้อง
เป็น ผู้น ำทางธรรมชาติ มีค วามเป็น ผู้น ำที่ส ามารถคิด ทำ
และแก้ไขปัญหาได้
2. ส ม าช ิก ใน ช ุม ช น ม ีค วาม ส าม ารถ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความขยันหมั่นเพียรมีคุณภาพ ซึ่งจะ
ช่วยให้ชุม ชนมีความมั่น คง ยืน หยัดอยู่ได้ รวมทั้งสามารถ
พัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
3. กระบวนการเรีย นรู้ ที่ส อดคล้อ งกับ
ปัญหาและผู้เรียน เช่น การจัดอบรม ประชุม และดูงานเพื่อ
เรีย นรู้ เกี่ยวกับ ปัญ หาและวิธีการแก้ป ัญ หา รวมถึงปัจจัย
ด้านอื่นๆที่มีผลต่อชุมชน
5. อภิปราย
แนวทางสู่ค วามสำเร็จ ที่ส ามารถเสริม สร้างให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ที่จะก้าวไปพร้อมเทคโนโลยีที่มีการ
พัฒนามากขึ้น ควรรู้จักนำเอาประสบการณ์และภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่น มาประยุก ต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อ ช่ว ยในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างลงตัว การหันกลับมาใช้ชีวิต
แบบวิถีชนบทไทย ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลง มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยแต่ขาดความมีชีวิตชีวาในการที่ได้สัมผัสและรับรู้ใน
ธรรมชาติ สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ (มยุร ีย ์ ไชยสัน ต์,
2559) ได้ศึกษาการใช้ภูมิปัญ ญาหมอพื้นบ้านในการดูแล
สุข ภาพประชาชน ตำบลโนนสมบูร ณ์ อำเภอบ้า นแฮด
จังหวัด ขอนแก่น พบว่า ภูม ิป ัญ ญาของหมอพื้น บ้านเป็น
ศาสตร์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่มีความเชื่อ ความ
ศรัทธา และอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลักมีการรักษา
ทั้งกาย และใจควบคู่กันไป

“สูง สุด สู่ส ามัญ ” อาจเป็น คำตอบหนึ่ง หาก
คนเราไม่รู้จักคำว่า “พอ” และไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่
การไขว่คว้าหาสิ่งที่อยากได้ก็จะเริ่มขึ้นและผลที่ตามมาคือ
วิถีชีวิตและกระแสวัฒนธรรมในสังคมแบบสมัยใหม่ที่ส่งผล
เสีย และผลกระทบต่อคนในชุมชน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ (กระแส ชนะวงศ์ และคณะ, 2560) ได้ศึกษานโยบาย
สาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพและประกันสุขภาพของ
ประเทศเพื่อ นบ้า นในประชาคมอาเซีย น โดยพบว่า
ประเทศไทยควรนำการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรของแต่
ละประเทศแต่ละท้องถิ่นที่เรียกว่าแพทย์ทางเลือกมาร่วมใช้
ส่ง เสริม การสร้า งสุข ภาพอย่า งพอเพีย งโดยบุค ลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความช่วยเหลือ
หากมองย้อ นอดีต แต่เดิม แม้ว ่า คนไทยไม่ได้ม ี
ทรัพ ย์ส ิน เงิน ทองมากมายแต่ก ็ม ิได้ก ่อ ให้เกิด ปัญ หาความ
ยากจน เนื่อ งจากทำมาหากิน ในรูป แบบพอเพีย ง มีก าร
แลกเป ลี่ย นเพ ื่อ ให ้ม ีอ ยู่ม ีก ิน อย่า งมีค วามสุข ซึ่ง ถ้า
เปรียบเทียบกับสังคมในยุคปัจจุบัน
มีแต่การแข่งขัน เน้นการจับจ่ายใช้สอย เพื่อแลก
กับ ความสุข และความสะดวกสบายเฉพาะหน้า มีก ารใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤตก็จะไม่สามารถ
ใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้
6. บทสรุป
จากการศึก ษาดูงานที่ศ ูน ย์ค ้ำคูณ ศูน ย์ส ่งเสริม
และพัฒนาอาชีพผู้พิการ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ คนพิการกับตึก
สงฆ์อาพาธ และห้องพิเศษโรงพยาบาลอุบลรัตน์ และศูนย์
การเรียนรู้บ้านคำปลาหลาย นั้นช่วยให้เห็นภาพรวมของการ
พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการ
พึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงและยั่งยืนโดยกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ
1. ด้านภาวะผู้นำ จะต้องมองเห็นภาพรวม
ทั้งหมด และสามารถเชื่อ มโยงปัจ จัย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งมา
ดำเนินการร่วมกันได้
2. ด้า นมนุษ ยสัม พัน ธ์ ความรัก ความ
สามัคคี ความจริงใจต่อกันเป็นสิ่งสำคัญ
3. ด้านทัก ษะการจัด การ รู้เป้าหมาย การ
รวมกลุ่ม ร่วมคิดร่วมทำเรียนรู้ไปด้วยกัน เป็นสิ่งจำเป็น
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4. ด้านการมีกัลยาณมิตร ผู้รู้นำในทางที่ถูก
ที่ควร และได้เห็นแบบอย่างที่ดีเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
5. นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพได้เห็น
แบบอย่างที่เป็นรูปธรรม

5.

6.
7. ข้อเสนอแนะ
1. การเรียนรู้อะไร ควรเรียนให้รู้ถึงรากเหง้าว่า
อะไรเป็นอะไร ไม่ใช่เรียนรู้อย่างผิวเผิน เสมือนต้นไม่ต่อยอด
ที่หาจุดจบมิได้
2. คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณ ฑิต
บัณฑิตพาไปหาผล ยังทันสมัยอยู่เสมอ ฉะนั้นการเรียนรู้จากผู้
ประสบการณ์ ซึ่งได้กลั่นกรองมาอย่างดี นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะช่วยให้เราก้าวไปอย่างมั่นคง มั่นใจ และไม่หลงทาง
3. สุขภาพ เป็นสิ่งที่ทุกคนสร้างได้ โดยการออก
กำลังกาย ขยันทำงานมีรายได้ รู้จักออม มีมิตรสหายดี จิตใจ
มีความสุข กิน อาหารธรรมชาติท ี่หลากหลาย ไม่มีสารพิษ
อากาศดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพเราก็ดีไปด้วย
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