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บทคัดยอ

 การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ เพื่อศึกษาสัมฤทธิ์ผล การศึกษาดูงาน การฟงบรรยายของวิทยากร การสาธิต 

การซักถามขอสงสัย การสังเกต การจัดกิจกรรมตางๆและส่ิงแวดลอมของแหลงเรียนรูตอไปน้ี ดังนี้ 1. ศูนยคํ้าคูณ

การแพทยทางเลือกและธุรกิจชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมที่ดี 2. ภาวะผูนําและศูนยเรียนรูชุมชน

บานคําปลาหลาย และ 3. สุขภาวะที่สรางไดดวยผูปวยโรคเอดส ภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ

ของผูอํานวยการและบุคลากร โรงพยาบาลอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

 ผลการศึกษา สามารถสรุปองคความรู และสัมฤทธิ์ผลจากการศึกษาดูงาน ไดดังนี้
 1. ปจจัยแหงความสําเร็จของมูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตดี จ.ขอนแกน
  1.1 แพทยผูอาํนวยการและผูใหญบานมภีาวะผูนาํเชงิวสิยัทศัน มคีวามเขมแขง็ เปนแบบอยางทีด่ ีมคีวาม

มุงมั่นตั้งใจจนสามารถทําใหชุมชนมีสวนรวมสูง สามารถดูแลตนเองได 
  1.2 ชุมชน ใหความรวมมือ และตองการมีความสุขตามสภาวะเศรษฐกิจพอเพียง

 2. การแพทยทางเลือกและธุรกิจชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมที่ดี 

  2.1 มกีารนําสมุนไพรมาใชในการบําบดัรกัษา เปนรปูแบบการแพทยทางเลือกท่ีใหชาวบานไดรูจกัการดูแล
สุขภาพตนเองกอนท่ีจะไปโรงพยาบาล และสามารถทํากิจการจนเปนธุรกิจชุมชน สงเสริมรายไดจากการมีงานทํา

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  2.2 นักศึกษา ผูนําการปกครองทองถิ่น หรือผูนําชุมชนอื่นๆ ที่สนใจการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงสมควรไปศึกษาดูงานตนแบบแหงนี้

คําสําคัญ : สัมฤทธิ์ผล, ภาวะผูนําและนวัตกรรม, เศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract

 This qualitative study aimed to investigate the achievement on the places study by listening 

to the expertists, demonstration, asking, observation, setting the activeties and seeing

the environment of the learning resources: 1. Kham Koon Center; the alternative medicine and 

community business with the quality and good environment development, 2. The leadership and 

the community learning center at Ban Khamplalai, and 3. The health existing built with the AIDS 

patients, the leadership and health innovation management of the director and the persons at 

the Ubolrat Hospital, Khon Kaen province.

 The results that could be soluted as the knowledge and the achievement of this study were 

as followings:

 1. The achievement factors of the foundation: 

  1.1 The doctor director and the village leader had the visionary leadership, the strong 

heart and good model and had the intention. The success was the high participation of 

the community that the people could take care themselves.

  1.2 The community had the collaboration and needed the happiness according to

the effi ciency economic existing.

 2.  The alternative medicine and community business, the life development and the good 

environment:

  2.1 They used the herb to cure the patient. It was the alternative medicine for

the villagers to self care themselves before going to the hospital. They could do the community 

business in order to enhance the benefi t and had the good lives.

  2.1 The students, the local leaders or the other community leaders who interested 

in the concept of the effi ciency economic should go to study from these outstanding model.

1. บทนํา

 ในโลกไรพรมแดน มหาอํานาจไดผนึกกําลังกัน

อยางเขมแข็ง พรอมดวยความคิดที่จะเอาชนะธรรมชาติ 
และนําธรรมชาติมาตอบสนองความตองการทางวัตถุ

ของมนษุยอยางเกนิพอด ีกลไกครอบงาํความคดิไดเกิดขึน้

อยางเปนระบบ โดยความพยายามท่ีจะสื่อสารวา 

แททีจ่รงิแลว ความสขุทีเ่ปนเปาหมายของชวีติมนษุยทกุคน

ก็คือ ความสนุกสนานหรรษา เสพสุขอยูบน รูป รส กล่ิน 

เสียง ของวัตถุ ซึ่งสามารถซื้อหาไดดวย “เงิน” ดังนั้น 
มนษุยทกุคนจงึตองมคีตปิระจาํใจวา “งานคือเงนิ เงนิคอืงาน

บันดาลสุข”ดวยความคิดนี้ มนุษยทุกคนท่ีอยากประสบ

ความสําเร็จจะตองมีความสามารถในการแขงขันแยงชิง

เพื่อครอบครองเงินใหมากๆและเร็วๆ โดยไมสนใจวาจะ

สรางความเดือดรอนแกผูอื่นและส่ิงแวดลอมหรือไม
ในขณะเดียวกัน ระบบการเมืองถูกออกแบบบนแนวคิด

อํานาจและเงิน มีระบบราชการที่รับใชอํานาจและเงิน 

รวมทั้งมีระบบการศึกษาที่มุงเนนการแขงขัน จึงเกิด

ปรากฏการณทีไ่มพงึประสงคตางๆมากมาย ในชวง 40 ป

เศษที่ผานมา ปาไมถูกทําลายไปกวา 150 ลานไร 
ทําใหปจจัย 4 ทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรคและท่ี

อยูอาศัยลดลง ตองวิ่งไลลาหาเงินมาซ้ือปจจัย 4 และ

ความหฤหรรษทีเ่ขาใจวาเปนความสขุ แตเงนิทีไ่ดไมพอใช
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เสยีท ีจงึเขาสูระบบสนิเชือ่ทีสุ่มเสีย่ง ทัง้ดอกเบีย้สงูและขาดการ

วเิคราะห จงึใชจายไปกบัสิง่ฟุมเฟอย ทาํใหหนีส้นิมากมาย

เกดิวกิฤตเิศรษฐกิจระดับรากหญาอยางเห็นไดชดั ในขณะ

เดียวกันการตัดไมทําลายปา เพื่อเอาที่ดินมาปลูกพืชและ

สัตวเลี้ยงเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ทําใหตองใชสารเคมีฆาหญา 

สารเคมฆีาแมลงและปุยเคมจีนไมคุมทนุ ตองแบงแรงงาน

ไปขายแรงงานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการท่ีมี

ของเสียมากมายท้ังทางน้ํา ทางอากาศและทางเสียง 

รวมกันจนเปนวิกฤติของสิ่งแวดลอมที่มีสภาพดินเลว

นํ้าแลง ปาหมด มลภาวะมากมาย คนอยูในชุมชนไมได 

พอไปทํางานหนักในตางแดน ลกูไปทาํงานโรงงาน เมยีไป

เปนคนใชในตางประเทศ ชุมชนลมสลาย เกิดทุกขภาวะ

ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ1

 ดวยแนวทางพระราชดาํร ิเรือ่งเศรษฐกจิพอเพียง 

ปราชญชาวบานภาคอีสานไดรับดวยเกลานํากระแส

รบัสัง่มาปรบัใชอยางจรงิจงั ซึง่บดันีช้าวอสีานตืน่รูมากขึน้

เรือ่ยๆแลววาจะฟนฟบูรูณะอีสานไปสูดลุยภาพไดอยางไร 

คุณหมอยงยุทธ ขจรธรรม คุณหมออภิสิทธิ์และคุณหมอ

ทานทพิย ธาํรงวรางกูร แหงมลูนิธพิฒันาชมุชนอยางยัง่ยนื 

เพ่ือคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแกน ผูทํางานสนับสนุน
ความเขมแขง็ของชุมชนและทํางานใกลชดิกบัปราชญชาวบาน
อสีาน2 ดงันัน้จากทีบ่ณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยับณัฑติเอเซยี

ไดเปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ในวิชา

ปรัชญาการสาธารณสุข3 จึงไดมีนโยบายพานักศึกษา

ดังกลาว ไปศึกษาดูงานเพื่อเห็นตัวอยางของภาวะผูนํา

และนวัตกรรมการจัดการสุขภาพอยางเปนรูปธรรม

2. วัตถุประสงค เพื่อศึกษา

 2.1 การแพทยทางเลือกและธุรกิจชุมชนกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมดีที่ศูนยคํ้าคูณ 

 2.2 ภาวะผูนาํและศนูยเรยีนรูชมุชนบานคาํปลาหลาย 

 2.3 สขุภาวะท่ีสรางไดในผูปวยเอดส โรงพยาบาล

อุบลรัตน

 2.4 ภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ
ของผูอํานวยการและบุคลากรโรงพยาบาลอุบลรัตน 

3. วิธีการ

 เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยนักศึกษาจํานวน 

12 ทาน คณาจารย 3 ทาน ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน

ที่ศูนยคํ้าคูณ ศูนยเรียนรูชุมชนบานคําปลาหลาย และ

โรงพยาบาลอุบลรัตน เพื่อฟงบรรยายจากวิทยากร 

ดูสถานท่ีและสิ่งแวดลอม สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม 

พรอมซักถามขอสงสัย ในวันที่ 27 กันยายน 2557 

เวลา 09.00-17.00 น.และแบงกลุมนักศึกษาเปน 4 กลุม 

เพื่อเขียนรายงานพรอมมีการประชุมรวมเพ่ือสรุปผลการ

เรียนรู

4. ผลการศึกษา

 4.1 ศูนยคํ้าคูณ การแพทยทางเลือกและธุรกิจ

ชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมดี 

(กลุม 1)

 ศนูยคํา้คณู จดัตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ.2540 เปนสถานท่ี

สวนบุคคล มีเนื้อที่ 60 ไร ไดบริจาค 2 ไร เพื่อมาต้ัง

ศูนยคํ้าคูณ 

 กิจกรรมหลักๆของศูนยคํ้าคูณ คือนวดเพ่ือ

สุขภาพ อบสมุนไพร จําหนายผลิตภัณฑของแมบานใน

อําเภออุบลรัตนและเครือขาย ศูนยคํ้าคูณจะเนนการ

ปลูกปา เพาะพันธกลา เพื่อจําหนาย จากคณะผูเขารวม

โครงการ ราคา 3,5,10 บาท ไดแก ยางนา มะคา สะเดา 

อีทึก อีหลํ้า สัก ฝาง เปนตน เวลาการทํางาน จะทําการ

ทุกวัน ยกเวนวันหยุดเทศกาล นวดแผนไทย วันจันทร –
ศุกร รับผิดชอบ 3 คน วันหยุดเสาร- อาทิตย รับผิดชอบ 

4 คน คาบริการ 120 บาท/ชั่วโมง รายไดตอวันของ

เจาหนาท่ี 100 บาท/วัน บวกคร่ึง% ที่นวดได เจาหนาที่

แพทยแผนไทยท่ีทํางานในศูนยคํ้าคูณ ไดผานการอบรม

มาแลวทุกคน การเขารับบริการอบสมุนไพรจะตองผาน
การซักประวัติกอนเขารับบริการ มีการใหเปลี่ยนเสื้อผา

และหามพรมนํ้า ระยะเวลาในการอบ 5,10,15 นาที 

คาบริการครั้งละ 60 บาท
 ขอหาม

 1. โรคหัวใจ
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 2. คนที่มีไข

 3. ไดรับอุบัติเหตุมาใหม ตองผาน 48 ชั่วโมง

 4. ขณะมีประจําเดือนหรือขณะตั้งครรภ

 5. บุคคลที่เปนโรคความดันโลหิตสูงและตํ่า

มีผูใชบริการประมาณ 5 คน/วัน

สมุนไพรในการทําลูกประคบ

 1. เอนออน สรรพคณุ คลายกลามเนือ้ ตมกนิได

 2. ใบเปลา สรรพคุณ ลดอาการปวดเม่ือย

  คลายกลามเนื้อ

 3. ใบหนาด สรรพคุณ ลดอาการปวดเม่ือย 

  คลายกลามเนื้อ ชวยหามเลือด

 4. ใบมะขามเปรี้ยว สรรพคุณ บํารุงผิวพรรณ 

  แกผดผ่ืนคัน

 5. ลูกมะกรูด สรรพคุณ บํารุงผิวพรรณ บํารุง

  หัวใจ

 6. ตะไครบาน สรรพคุณ ดับกลิ่นคาว ขับเหงื่อ 

  ขับปสสาวะ ขับลม

 7. ขมิ้นหัวแก สรรพคุณ บํารุงผิวพรรณ 

  แกผดผ่ืนคัน

 8. หัวหวานไฟ สรรพคุณ แกฟกชํ้าดําเขียว

 9. พิมเสน สรรพคุณ แกลมวิงเวียน ทําให

  เสนเลือดหดตัวดี

 10. การบูร สรรพคุณ แกแกลมวิงเวียน ทําให

  เสนเลือดขยายตัวดี

 สมุนไพรที่นํามาทําลูกประคบ ไดนํามาจากสวน

สมุนไพรที่ปลูกไวในศูนยคํ้าคูณและรับซื้อจากชาวบาน 

ซึ่งทางศูนยคํ้าคูณจะนิยมทําลูกประคบแบบสด เพราะ

เล็งเห็นคุณประโยชนที่จะไดมากกวาลูกประคบแบบแหง 
แตจะใชไดในระยะส้ัน จะใชในการประคบ 4 ลกู/สปัดาห

 สรุปสิ่งท่ีไดเรียนรู มีดังนี้

 1. ความเปนมาของการกอตั้งศูนยคํ้าคณู

 2. ความหลากหลายของพันธุไมที่มีคุณคา

ในศูนยคํ้าคูณ

 3. สมุนไพรท่ีใชในการทําลูกประคบ

 4. คุณประโยชนของสมุนไพรในแตละชนิด

 5. ขอหามของการนวดแผนไทยและการเขาอบ

สมุนไพร

 6. การวางแผนในการปฏิบตังิานของแพทยแผนไทย
 7. การสงเสริมรายไดระหวางศูนยคํ้าคูณกับ

ชาวบาน โดยการนําสนิคาทีช่าวบานทาํเองมาวางขายในศูนย

เชน กระเปา เสื้อผา นํ้าสมุนไพรไลยุง เปนตน

 4.2 ศนูยการเรยีนรูชมุชนบานคาํปลาหลายและ

สุนทรีสนทนากับอดีตผู ใหญบานและคุณมารติน 

(โดยกลุม 2)

  ประวตัโิดยสงัเขปของอดตีผูใหญบาน : ชือ่ 

นายถาวร สรรสมบัติ เคยดํารงตําแหนงผูใหญบาน 

บานคาํปลาหลาย มาต้ังแตป พ.ศ.2532-2551 ขณะดาํรง

ตําแหนงไดรับรางวัลผูใหญบานดีเดน 5 ครั้ง และรางวัล

ผูใหญบานยอดเยี่ยมแหนบทองคํา ในป พ.ศ.2549 ไดรับ

ทนุไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุน 36 วนั ดานการพัฒนา

คน พฒันาอาชีพและการจัดการส่ิงแวดลอมและยังไดทนุ

ไปศกึษาดูงาน ณ ประเทศจีน ในป พ.ศ.2545 ณ มณฑล

ยูนนานและจงเต้ียน ดานการพัฒนาเกษตรอินทรียแบบ

ครบวงจร ปจจบุนัดาํรงตําแหนง ประธานศูนยการเรียนรู

ชุมชนบานคําปลาหลาย

  ประวัติ โดยสัง เขปของคุณมารติน  : 

ชือ่มสิเตอรมารตนิ วเีลอร เปนชาวองักฤษเขามาต้ังรากฐาน

อยูในประเทศไทย ณ หมูบานคําปลาหลาย ไดประมาณ 

30 ป จบการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศ

อังกฤษ เขามาครั้งแรกมารับจางเปนครูสอนภาษา ตอมา

แตงงานกับหญิงไทยจึงไดยายมาอยูกับภรรยาที่บาน
คาํปลาหลาย อาํเภออุบลรตัน จงัหวัดขอนแกน โดยมีวถิชีวีติ

เหมือนชาวบานคําปลาหลายและใหความรวมมือในการ

พัฒนาบานคําปลาหลายและศูนยคํ้าคูณเปนอยางดี

  คําขวัญของศูนยการเรียนรูชุมชนบาน

คําปลาหลาย
  “กนิอิม่ นอนอุน ทนุม ีหนีห้มด ลดอบายมุข 

สุขภาพดี การเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง รอยเรียงปาให
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สมบูรณ”โดยมีที่มาของคําขวัญจากกระบวนการเรียนรู

ของชมุชน คนปญหาชมุชนรวมกนัและรวมกนัตัง้คาํขวญัขึน้ 

โดยมีความหมาย ดังนี้

  กินอิ่ม หมายถึง ทุกคนในครอบครัวของ

หมูบานคาํปลาหลายจะตองไดรบัอาหารครบ 5 หมูทกุวนั 

อาหารตองสด สะอาดและปลอดภัย

  นอนอุน หมายถึง ลูกๆของครอบครัว

ทุกครอบครัวจะตองไมติดยาเสพติด พอแมไมมั่วสุม

อบายมุข

  ทุนมี หมายถึง ทุนทางปญญา ทุนทางสังคม 

ทุนเงินตรา โดยการดึงความรูจากปราชญชาวบาน

มาเรียนรูดานตางๆ

  ลดอบายมุข หมายถึง ในหมูบานทุกคน

จะเลิกอบายมุข

  สุขภาพดี หมายถึงทุกคนในหมูบานนี้จะอยู

ในสิ่งแวดลอมที่ดี ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ

  การเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง เรยีงรอยปา

ใหสมบูรณ หมายถึง เรียนรูการสงเสริมสุขภาพ การดูแล

ตนเอง กินอาหารครบ 5 หมู เรียนรูในหลักเศรษฐกิจ

พอเพยีง อยูกบัพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมูบาน โดยการสงเสรมิการ

ปลูกตนไม ถาปลูกตนไมได 10 ตน เรียกวานายสิบ 

ปลูก 100 ตน เรียกวา นายรอย ปลูก 1,000 ตน เรียกวา

นายพัน

  ประวัตหิมูบานคําปลาหลาย มหีลงัคาเรอืน 

จํานวน 76 หลังคาเรือน ประชากร 314 คน มีพื้นที่
ทั้งหมด 3,500 ไร แบงเปนนาขาว 1,300 ไร เปนแปลง

เกษตรผสมผสานและเปนปาชุมชนอีก  800 ไร  

โดยมีอาณาเขตติดกบัวนอุทยานแหงชาตภิเูกา –ภพูานคํา 

และเปนที่อยูอาศัย 200 ไร

  หมูบานคําปลาหลาย ไดรับการยอมรับวา

เปนหมูบานมหัศจรรย โดยมีความโดดเดน 3 เรื่อง คือ

  ความมหัศจรรยที่ 1: หมูบานนี้ไมมีใครเปน

หนี้ ธกส. หนี้ธนาคารพาณิชย แตเปนหนี้กองทุนหมูบาน 
กองทุนแมบาน กองทุนโค-กระบือ โดยสามารถกูยืมได

ตั้งแต 50,000-300,000 บาท/หลังคาเรือน ดอกเบี้ย

จากการกูยืมจะหมนุเวยีนอยูภายในหมูบาน โดยจะปนผล

คืนกําไรทุกป โดย 50% จะนํามาปนผลใหสมาชิก 25% 

สมทบเขากองทนุใหเติบโตขึน้ 25% แบงใหคณะกรรมการ

ดําเนินงาน ผลการดําเนินงานท่ีผานมาไมเคยมีหนี้สูญ 

สรางความโปรงใสในหมูบาน ชาวบานใหความไววางใจ 

ซึ่งการพัฒนาตางๆก็ตามมา

  ความมหัศจรรยที่ 2: เดิมหมูบานเคยมี

ปญหาเร่ืองเด็ก 0-5 ป ขาดสารอาหารต้ังแตดีกรี 1-3 

จาํนวน 24 คน จงึไดนาํปญหาน้ีไปสูการสรางแหลงอาหาร

ในชุมชน โดยทุกครอบครัวในหมูบานคําปลาหลายตอง

สรางแหลงอาหารในครัวเรือน ไดแก บอเล้ียงปลา บอเล้ียง

กบและปูลกพืชผักสวนครัวไวขางๆบอและทุกครัวเรือน

ในหมูบานนี้ทําเกษตรอินทรีย ซึ่งจากการทําเกษตรแบบนี้ 

ทาํใหชาวบานไดกนิอาหารทีส่ด สะอาด ปลอดภยั ปจจบุนั

พบวา ไมมีเด็กขาดสารอาหารแมแตคนเดียว

  ความมหัศจรรยที่ 3: หมูบานนี้ไดพัฒนา
มาต้ังแต ป พ.ศ.2537 ดวยวิธกีารคือ ปลกูใหทาํ นาํใหคดิ 

สาธิตใหดู

  หมูบานน้ีกระบวนการพัฒนาเร่ิมจากศูนย 

โดยการใหผูนําหมูบานทุกคนมาทําเปนตนแบบในการ

ปลูกปา ปลูกตนไมใหมากๆ สงเสริมโดยการใหความ

สําคัญแกผูที่ปลูกตนไม ใครปลูก 10 ตน เรียกวา นายสิบ 

ปลูก 100 ตน เรียกวา นายรอย ปลูก 1,000 ตน เรียกวา

นายพัน

  ทั้ง 3 ความมหัศจรรยนี้ ไดรับความรวมมือ

อยางดีจากชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา โดย

มีโรงพยาบาลอุบลรัตนเปนพี่เลี้ยง
  ศนูยการเรยีนรูชมุชนบานคาํปลาหลาย ได

เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแนวคิดบันได 9 ขั้น 

สูเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

  ขั้นที่ 1 การวางแผนดี โดยทุกครัวเรือนจะ

ทําแผนครอบครัวทุกครอบครัว
  ขั้นที่ 2 มีความขยัน โดยมีผูนําเปนแบบ

อยางและทําเปนตนแบบ
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  ขั้นที่ 3 หมั่นหาความรู โดยการพาสมาชิก

ไปศึกษาดูงานหลายที่ ทั้งที่ที่ประสบความสําเร็จและท่ีที่

ไมประสบความสําเร็จ

  ขั้นที่ 4 ชูคุณธรรม หมูบานนี้จะไมมีการ

ลักขโมย

  ขั้นที่ 5 นําครอบครัว หมูบานนี้สามารถ

กาวผานความยากจนได

  ขั้นที่ 6 ไมมั่วสุม หมูบานนี้ปลอดอบายมุข

และการพนันทุกชนิด

  ขั้นที่ 7 คุมรายจาย โดยหมูบานจะชวยกัน

หาวิธีอุดรูรั่ว โดยการทําบัญชีรับ–จาย ครัวเรือนในแบบ

ของ ธกส. และ กศน.

  ขัน้ที ่8 ไดเกบ็ออม โดยสงเสริมการออมเงิน 

โดยมีแนวคิดครอบครัวที่เขมแข็ง ตองมีเงินออม โดย

กําหนดใหออมคนละ 100 บาท/เดือน แลวนําไปฝาก

ธนาคารออมสิน กลุมแมบานมีการออมพิเศษเดือนละ 

50-500 บาท/เดือน

  ขั้นที่ 9 พรอมรวมใจ ทุกคนยึดหลักวา

การพัฒนาหมูบานเปนหนาที่ของทุกคนในหมูบาน 

ประชากรท้ัง 314 คนตองมีสวนรวม
  ผลการพัฒนาพบวา ในป พ.ศ.2556 รายได/
คน/ป ของบานคําปลาหลาย=65,000บาท/คน/ป 

ดวยเหตุผลวาทุกคนทําตามบันได 9 ขั้น เศรษฐกิจ

พอเพียง นอกจากน้ันยังสงเสริมใหชาวบานรูจัก

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง ไดแก

  หวงที่ 1 เนนความพอดี พอประมาณ

  หวงท่ี 2 ความมีเหตุมีผล 
  หวงท่ี 3 สรางภูมิคุมกันที่ดีในตวั โดยตอง

มี 5 ภูมิ 2 เงื่อนไข ดังนี้

  ภูมิคุมกันที่ 1 เรื่องอาหาร ตองมีพรอม 5 
หมู ในที่ดินของแตละคน

  ภูมิคุมกันที่ 2 เศรษฐกิจในครัวเรือน ตองมี

พอใชจายในครัวเรือน
  ภูมิคุมกันที่ 3 สังคมตองดี ไมมีเยาวชน

ติดยาเสพติด

  ภมูคิุมกันที ่4 สิง่แวดลอม มกีารจดัการขยะ 

หมูบานน้ีเลิกใชปุยเคมี หันมาใชปุยอินทรียแทน

  ภู มิ คุ ม กั นที่  5  วัฒนธรรมท อ งถิ่ น 

การอนรุกัษประเพณ ีวฒันธรรมทองถิน่และยังมโีครงการ

ถายทอดไปสูลูกหลาน โดยใชชื่อโครงการวา “โครงการ

เยาวชนรักถิ่น”โดยสงเสริมใหเด็กเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน

  เง่ือนไขท่ี 1 ความรู โดยทุกคนในหมูบาน

ตองเรียนรู เชน เรียนรูการทําอาชีพ เปนการเรียนรู

คูคุณธรรมดวย

  เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม

  การติดตามประเมินผลหมูบานใชตัวชี้วัด 

6 สถานี คือ

  1. ลดรายจาย: ทกุครัวเรือนมกีารทําบญัชี

ครัวเรือน ไมมีหนี้ ธกส. และธนาคารพาณิชย มีเงินออม

  2. เพิ่มรายได: มีการทําเกษตรอินทรีย

ทุกครัวเรือน มีการเล้ียงปลา เ ล้ียงกบ เหลือจาก

รับประทานก็นําไปขาย ทําใหมีรายได

  3. ประหยดั: สงเสรมิการประหยดัในชมุชน

  4. การเรียนรู: สงเสริมการเรียนรูในชุมชน

  5. อนุรักษทรัพยากรไวใชอยางยั่งยืน: 
สงเสริมใหประชาชนในหมูบานรักษาธรรมชาติ สิง่แวดลอม
ในชุมชน สงเสริมการทําไรนาสวนผสม (คันนากินได)

  6. เอือ้อาทร: สงเสริมใหคนรักใคร สามัคคี 

กลมเกลียวกัน เชน ลงแขกเก่ียวขาว แลกเปล่ียนอาหาร

กัน รวมแรงรวมใจกันทํากิจกรรมสวนรวม

  สรุปสิ่งที่ไดเรียนรู มีดังนี้

  1. ประวตัคิวามเปนมาของหมูบานและผูนาํ
ที่มีประสบการณในการกระทําและการพูดที่สามารถ

โนมนาวแนะนําอยางมีหลักการท่ีชาวบานใหความไว

วางใจและใหความชวยเหลือ
  2. ความเปนมาของคาํขวัญและความหมาย 

ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูของชุมชนและคนปญหา

ชุมชนรวมกัน
  3. การศกึษาความมหศัจรรย 3 ประการคอื 

1) หมูบานน้ีไมมีใครเปนหนี้ ธกส. หรือธนาคารพาณิชย
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แตมีกองทุนภายในหมูบานใหกูยืมและมีดอกเบี้ย

หมุนเวียนในชุมชน  2)  ไมมี เด็กขาดสารอาหาร

3) เปนหมูบานทีส่รางผูนาํ โดยปลกูใหทาํ นาํใหคดิ สาธติ

ใหดู สงเสริมใหความสําคัญกับการปลูกตนไม

  4. ไดรูปแบบตัวอยางการนําแนวคิดบันได 

9 ขั้นสู เศรษฐกิจพอเพียงมาใชจนกระท่ังประสบ

ความสําเร็จและมีฐานการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม

  5. รูปแบบตัวอยางการติดตามประเมินผล

และตัวชี้วัดความสําเร็จ

 4.3 สุขภาวะที่สรางไดในผูปวยเอดส (กลุม 3)

  วิทยากรคือผูติดเช้ือจํานวน 2 คน ไดเลา

ประสบการณเกี่ยวกับผูปวยโรคเอดสที่มารับการรักษา

ที่โรงพยาบาลอุบลรัตน ไดรับการสนับสนุนจากทาง

โรงพยาบาลใหมกีารรวมตวักนัเปนเครอืขายผูตดิเชือ้ ปจจบุนั
มสีมาชกิทัง้หมด 38 คน ในจาํนวนน้ีมสีมาชกิชมรม 5 คน 

ที่ลงมาทํางานเต็มเวลา ซึ่งทางโรงพยาบาลมีการดูแล

สวัสดิการและจัดกิจกรรมให ซึ่งสะทอนการจัดบริการ

สุขภาพแบบองครวมไดเปนอยางดี หนึ่งในน้ันเปนคุณแม

ลูกสอง เลาใหฟงวาตอนแรกเธอตกใจมากที่ทราบวา
ตวัเองเปนเอดส ทีท่ราบไดกเ็พราะวาเมือ่ 13 ปกอนสามีเธอ

กลับจากทําประมงและก็เริ่มไมสบายเจ็บออดๆแอดๆ 
ตวัดาํคลํา้ ดผูอมลง เธอตดัสนิใจพามาโรงพยาบาลอบุลรตัน

เพื่อมารักษา ในที่สุดเธอก็รูความจริงวาสามีและเธอเปน

โรคเอดส หลงัจากน้ันไมนานสามีของเธอก็เสียชวีติ ทาํให

เธอมีแตความเสียใจ ความกังวล อาการก็ทรุด ชาวบาน

กบัสงัคมกร็งัเกยีจ ขนาดจะไปทาํบญุท่ีวดัคนยงัหนไีมกลา

ขึ้นลงบันไดเดียวกัน ไปซื้อกับขาวที่ตลาดแมคายังไมคุย

ดวย จนเมื่อมารักษาที่โรงพยาบาล เขากระบวนการกลุม

เครือขายผูติดเชื้อ จนวันนี้กลายมาเปนแกนนําของ

เครอืขายผูตดิเชือ้ไปแลว เหน็ความหวงัในชวีติ เหน็คณุคา
ของตนเอง มีกําลังใจในการสูชีวิตตอไป ชีวิตของสมาชิก

เต็มเวลาท้ัง 5 คน ในเครือขายผูติดเชื้อจะเริ่มวันใหมดวย

การดูแลสวนหยอมของโรงพยาบาล ตั้งแต 7 โมงเชา 

หลงัจากน้ันทกุคนตองน่ังสมาธิ วนัละ 2 คร้ัง ครัง้ละ 20 นาที 

เพ่ือเปนการฝกจิตใจใหสงบ เสร็จจากน่ังสมาธิประมาณ 

09.00 น.ก็ไปยังศูนยคํ้าคูณ เพื่อไปดูแปลงเกษตร

ผสมผสาน ปลูกตนไม ใสปุยชีวภาพ ทํานํ้าหมักชีวภาพ 

เปนตน ทุกคนตองออกกําลังกายดวยการถีบจักรยาน

ปนนํา้ เปนจกัรยานพลงัคนทีช่างไดนาํจกัรยานทีเ่สยีแลว

แตพอปนได มาติดกับเครื่องสูบนํ้าเกาๆที่ เสียแลว 

จากพลังงานไฟฟาท่ีใชหมุนไดโวก็เปล่ียนเปนพลังงานคน
แทนนํ้าที่สูบขึ้นจากบอก็ใชรดน้ําพืชผัก สมุนไพร ที่ปลูกไว

ในสวน ชวงเย็นๆก็อาจมีอาชีพเสริม เชน รอยพวงกุญแจ

จากลกูปด ซึง่โรงพยาบาลกจ็ะมคีาตอบแทน ทีช่วยงานสวน

ใหตามสมควรนอกจากเงินท่ีมาจากอาชีพเสริม ทางกลุม

ก็ไดรับมาจาก อบต. ทุกตําบล ปละ 20,000 บาท 

และงานทอดกฐินประจําป เงินทีไ่ดมาท้ังหมดก็นาํมาเปน

คาอาหารกลางวันเพ่ือเล้ียงสมาชิกในกลุมท้ัง 38 คน ทีม่า

ประชุมทุกเดอืนและสวนหนึง่กน็าํมาเปนคาเลาเรียนของ
บตุรหลานผูตดิเชือ้ HIV ทีโ่รงพยาบาลอบุลรตัน คลนิกิยา

ตานไวรัสเอดส (ARV Clinic) นั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของ

การดูแลผูติดเชื้อเทานั้น เรื่องมดหมอหยูกยาตานไวรัส

กลายเปนเรื่องไมยาก เพราะสุขภาวะคือ การมีความสุข

ไดแมจะปวยมโีรคประจาํตวัอยูดวย การทีจ่ะสามารถดแูล

ผูตดิเช้ืออยางเปนองครวมใหเขาเห็นคณุคาในตนเองและ

สรางการยอมรับตอสังคมนั้น แมจะยากกวามาก แตก็มี

ตัวอยางดีๆใหเห็นไดที่โรงพยาบาลอุบลรัตน
 จากการแลกเปล่ียนเรียนรู ไดขอสรุปดังนี้

 1. การติดเช้ือของผูปวยสวนใหญ เกิดจากการ
ไดรับเชื้อจากสามีที่ไปทํางานตางถิ่นแลวไปเท่ียวผูหญิง
บริการติดเชื้อโดยไมรูตัว พอกลับมาบานก็นําเชื้อมาติด

ภรรยาท่ีบาน

 2. การติดเช้ือเกิดจากการไมตรวจเลือดกอน

แตงงาน

 3. มีผูติดเชื้อท่ีมารับยาที่โรงพยาบาลทั้งหมด 
80 คน เปดตัว 50 คน

 แนวทางการดูแลผูปวยและผูติดเชื้อของ

โรงพยาบาลอุบลรัตน
 1. รั บ ผู ติ ด เ ช้ื อที่ ยั งทํ า ง าน ได ม าทํ า ง าน

ในโรงพยาบาลโดยใหคาแรงวันละ 120 บาท
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 2. จัดใหผูปวยหรือผูติดเช้ือรูจักออม โดยออม

วันละ 20 บาทตอคนตอเดือน โดยหักจากคาแรงทุกวัน

เพื่อเปนเงินออมไวใชในอนาคตใหกับผูปวยและผูติดเช้ือ

 3. จัดใหมีทุนการศึกษาสําหรับบุตรของผูปวย

และผูติดเชื้อ

 4. จัดใหมีการทํากิจกรรมรวมกันในกลุม

ผูติดเชื้อ

 5. จัดใหมีทุนประกันชีวิตใหกับผูติดเช้ือทุกคน

 6. จัดใหผูติดเชื้อรูจักการดูแลตนเอง โดยการ

ออกกําลังกาย ปนจักรยานวันละ 15 นาทีและน่ังสมาธิ

วันละ 20 นาที

 7. สอนใหผูตดิเชือ้ใชชวีติแบบพอเพยีง ไมสราง

ภาระหน้ีสินใหกับตนเองและครอบครัว

  สรุปสิ่งที่ไดเรียนรู มีดังนี้

  ทางโรงพยาบาลดูแลผูติดเชื้อ HIV มีหลาย

มิติ ทั้งมิติทางดานสุขภาพ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ 

ใหสามารถอยูไดในสังคม มีรายไดเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัวและมีการยอมรับในสังคม โดยอาศัยเครือขาย

ทางสังคม ทางราชการในการดําเนินงาน

 4.4 ภาวะผูนาํและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ

ของผูอํานวยการและบุคลากรโรงพยาบาลอุบลรัตน 

(กลุม 4)
  วิทยากรโดย นพ.อภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูร

ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุบลรัตนและ พญ.ทานทิพย 
ธํารงวรางกูร ประเด็นการบรรยาย มีดังนี้

  ความสุขของมนุษย สุขซื้อไดแตไมยั่งยืน 
ความสขุไมมขีาย รางกายและจติใจทีเ่ขมแข็ง มคีรอบครวั

ที่อบอุน ชุมชนแข็งแรง สิ่งแวดลอมที่ดี เปนสุขที่มีความ

ยั่งยืน

  จากการดูแลรักษาผูปวยในพื้นที่อําเภอ
อุบลรัตน จะเปนการซอมสุขภาพโดยสวนมากทําอยางไร

จึงจะลดผูปวยที่ไมตองมาโรงพยาบาล จึงไดดําเนินการ

พัฒนาแบบองครวมโดยสวนมากทางภาครัฐจะกําหนด
ใหมีหมูบานตองบรรลุตัวชี้วัดที่กําหนดมาจากสวนกลาง 

การดําเนนิงานแบบน้ีไมมคีวามย่ังยนื เมือ่หมดงบประมาณ

ก็ไมมีการสานตอ ไมมีความย่ังยืน ทางทานผูอํานวยการ

ไดดําเนินการพัฒนาแบบองครวมต้ังแตป พ.ศ.2537 

โดยการไปเรียนรูกับชาวบาน แลวสังเคราะหปญหาแลว

หาสาเหตุของปญหาและหาทางเลอืก แลวมาทาํแผนการ

แกปญหา โดยเฉพาะการสรางความไวเน้ือเชือ้ใจจากชาวบาน
โดยเฉพาะรานขายยาประจําหมูบาน สามารถที่จะดูแล

สขุภาพชาวบานแทนโรงพยาบาลได เฉลีย่แลวรานขายยา

ประจําหมูบานจะดูแลประชาชน 250 คน โดยเรียนรูจาก

ความทุกขยากของชาวบาน เรียนรูจากความสําเร็จ 

วาดฝน (แผนปฏิบัติการชาวบาน) ลงมือทํา

  นี่คือความยั่งยืนของโครงการชาวบาน

โดยการปลูกตนไม ยางนา ตนสัก ใหมคีวามหลากหลาย

ทางธรรมชาติ สามารถใชประโยชนไดหลายอยาง นํ้ามัน 

สบู ใชเผาถานได เม่ือชุมชนเขมแข็ง ประชาชนรักกัน 

สามัคคีกัน สิ่งที่โรงพยาบาลอุบลรัตนไดเขาไปมีสวน

เกี่ยวของคือ

  1. สรางเครือขายระบบบริการในชุมชน

  2. ออกเยี่ยมกลุมผูปวยเบาหวาน

  3. ออกเย่ียมกลุมผูปวยติดเตียง (ผูปวย

ที่ชวยเหลือตนเองไมไดที่อยูบาน)

  4. ออกเยี่ ยมเด็กทุพโภชนาการและ

ใหคําแนะนําการรับประทานอาหารและการฉีดวัคซีน

  5. ออกกําลังกายและสงเสริมเลี้ยงปลา

กินลูกนํ้า

  6. ออกเย่ียมเกษตรกร สงเสริมการปลูก

ตนไม เชน ตนยางนา ตนประดู ตนฝาง และตนอื่นๆ

ตามความเหมาะสม

สรปุสมัฤทธิผ์ลบทเรยีนจากการศกึษาดงูาน มดีงัตอไปนี้

 1. ปจจัยแหงความสําเร็จ

  1.1 ผูนํา มีความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 

มคีวามเขมแขง็ มคีวามมุงม่ันตัง้ใจจนสามารถทาํใหชมุชน

มีสวนรวมสามารถดูแลตนเองได ทั้งคุณหมอท่ีเปน
ผูอํานวยการและผูใหญบาน สามารถเปนแบบอยางได
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  1.2 ชุมชน  มีการใหความรวมมือและ

ตองการมีความสุขตามสภาวะเศรษฐกิจพอเพียง

 2. การแพทยทางเลือกและธุรกิจชุมชน การ

พฒันาคณุภาพชวีติและสิง่แวดลอมด ีมกีารนาํสมนุไพร

มาใชในการบําบัดรักษา เปนการแพทยทางเลือกแบบที่

ใหชาวบานไดรูจักการดูแลสุขภาพตนเองกอนที่จะไป

โรงพยาบาล และสามารถทํากิจการจนเปนธุรกิจชุมชน 

สงเสริมรายไดจากการมีงานทํา และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

5.  อภิปรายผล
 นักศึกษาท่ีมาศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาภาวะผูนาํและนวตักรรมการจัดการ

สุขภาพ แตละทานในปการศึกษาน้ี เปนผูที่ทํางานแลว

และอยูในระบบราชการ สวนใหญเปนผูนําในหนวยงาน

ทางการแพทยและสาธารณสุข การไดฟงบรรยายและ

เห็นตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมจากผูมีประสบการณตรงท่ี

ศูนยคํ้าคูณ ศูนยเรียนรูชุมชนบานคําปลาหลาย สุขภาวะ

ที่สรางไดในผูปวยเอดส และภาวะผูนําของผูอํานวยการ 

และบุคลากรโรงพยาบาลอุบลรัตน ในการเปนพี่เลี้ยง 

ที่ชวยสนับสนุน สงเสริม เชื่อมประสาน และใหกําลังใจ

กับประชากรในชุมชน ซึ่งแตละทานลวนพูดดวยถอยคํา
ทีอ่อกจากใจ จรงิจงั นาสนใจ และนาเชือ่ถอื สามารถปฏบิตัิ

ใหเหน็จรงิได จงึนบัวาเปนการเรยีนรูทีด่ ีและสามารถนาํ

ไปใชเปนแนวทางในการปฏบิตัไิด ถอืเปนการสรางแนวรวม

ในการพัฒนาสังคมของประเทศ ใหเกิดความสุขอยาง

สมดุลกับธรรมชาติ ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ไมเพยีงแตนกัศกึษาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติเทานัน้
ที่จะมาศึกษาดูงานได นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา สาขาการจัดการ สาขา

ศลิปศาสตร ผูนาํการปกครองทองถิน่ หรอืผูนาํชุมชนอืน่ๆ

ที่สนใจก็สามารถไปศึกษาดูงานได ถือเปนการสราง

แรงบันดาลใจในการเห็นคณุคาของภูมปิญญาทองถ่ินและ

การอุทิศตนตอการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทยและ

สาธารณสุข รวมถึงประโยชนตอชีวิตตนเองและสังคม
อีกดวย

6.  สรุปและขอเสนอแนะ

 จากการพานักศกึษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวิชาภาวะผูนาํและนวตักรรมการจัดการ

สุขภาพ ไปศึกษาดูงานท่ีมูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 

เพื่อคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแกน นับวาประสบความ

สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการ

ขอเสนอแนะ

 1.  นักศึกษารุนอื่นๆที่จะเริ่มเรียนวิชาปรัชญา

การสาธารณสุข ควรพานักศึกษาไปศึกษาดูงานเพื่อให

เห็นแนวทางท่ีเปนรูปธรรมกอน เพื่อสามารถปรับเปล่ียน

ความคิดและพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเชิงสรางสรรค

ไดดีกวาเรียนในหองเพียงอยางเดียว 

 2. ภายหลังนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวิชาภาวะผูนาํและนวตักรรมการจัดการ

สุขภาพ ไดไปศึกษาดูงานมาแลวนอกจากมีการประชุม

กลุม เขียนรายงาน นําเสนอผลงานแลวควรมีการติดตาม

ผลดานการเปล่ียนแปลงความคิด พฤติกรรม และการ

นําไปใชตอไป

 3. วิทยาลั ยบัณฑิต เอ เ ชีย  ควรส ง เสริ ม

ใหนักศึกษาปริญญาตรี  สาขาอื่นนอกเหนือจาก

สาขาพยาบาลศาสตร นักศึกษาปริญญาโทสาขาอ่ืน เชน 

สาขาบรหิารการศกึษา สาขาการจดัการ สาขาศลิปศาสตร 

หรอืผูนาํการปกครองทองถิน่ หรอืผูนาํชมุชนอืน่ๆทีส่นใจ

สมควรไปศึกษาดูงานไดเชนเดียวกัน

7.  กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณผูบริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดี อธิการบดี ที่เห็น

ความสําคัญและอนุมัติใหไปศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอขอบคุณนพ.อภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูร 

ผูอาํนวยการโรงพยาบาลอบุลรตัน พญ.ทานทพิย ธาํรงวรางกรู 

ผูอํานวยการศูนยคํ้าคูณ บุคลากรผูติดเชื้อทุกทาน 

นายถาวร สรรสมบัติ มิสเตอรมารติน วีเลอร แหงศูนย

เรยีนรูชมุชนบานคาํปลาหลายและบุคลากรในชมุชนท่ีให
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ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2557

ขอมูล พาศึกษาดูงาน ตอบขอซักถามและบริการอาหาร

และนํ้าดื่มเปนอยางยิ่ง

 ทายสุดขอขอบคุณคณาจารยและนักศึกษา

ที่รวมเดินทางเรียนรู เขียนรายงาน คุณสุจิตตา ชํานาญ

ผูประสานและพิมพงานและอาจารย ดร.กุหลาบ ปุริสาร 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการ ที่ชวยกรุณา
ตรวจสอบและปรบัปรงุแกไขในภาพรวมและเขยีนบทคดัยอ

ภาษาอังกฤษ มา ณ ที่นี้
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