
Esso supports  health promotion program 
in remote areas
 Esso (Thailand) Public Company Limited 

and Esso employee club, in collaboration with 

Mae Fah Luang University, arranged the 

Exemplary Border Patrol Police School for Health 

Promotion program at Dusit Technical Border 

Patrol Police School in Chiang Rai for school’s 

sustainable health and sanitation development.

 Esso’s support to the program included a 

650,000-baht support for the maintenance of 

sanitation facilities at the school premises, 

the addition of the health corner in the school’s 

library, medical check-ups for the students, and 

the development of youth leaders for health 

and sanitation promotion. 

 In addition, Esso employee club recently 

held a charity bazaar to raise funds for the 

healthy lunch project and donation of scholarships, 

water purifiers, and bedroom accessories with 

the aim to develop Dusit Technical Border Patrol 

Police School as the exemplary school for 

sustainable practice in health promotion to 

needed communities in Chiang Rai province.



 บนยอดดอยแหงหนึ่ง ในบายวันศุกรที่แดดจา

ของเดือนพฤศจิกายน ภายในเตนทสีขาว เด็กนอย

ชาวเขาในวงแขนของแม รองไหโยเย เมื่อคุณพยาบาล

ใสยาใหที่หลังใบหู ใกลๆ กันนั้น คุณหมอหนุมก็ซักถาม

อาการปวยของคุณปาที่มารับบริการจากคณะแพทย

และพยาบาลจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งไดมา

ออกพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต 

ตรวจรักษา ใหบริการทำฟน รวมทั้งแนะนำการดูแล

สุขภาพใหกับผูนำนักเรียนและชาวบาน ตาม “โครงการ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุขภาพดีตนแบบ” 

เพื่อดูแลสุขภาพของนักเรียนและผูคนในชุมชนบาน

หวยสาน ต. หวยชมภู อ. เมือง จ. เชียงราย

 แดดอุนๆ และทองฟาที่สดใสในวันนั้น ดูเหมือน

เตรียมตอนรับผูมาเยือนจาก บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน) กวา ๖๐ คน และคณะสื่อมวลชน 

ประมาณ ๓๐ คน ที่เดินทางไปรวมในโครงการตนแบบ

ซึ่งบริษัท เอสโซฯ และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

รวมกันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัย และสุขาภิบาล

ของชุมชนอยางยั่งยืน โดยการมอบความสนุกและ

รอยยิ้ม ผานเกมตางๆ และของรางวัล อาทิ ตุกตา เสื้อ 

กระเปาเป การมอบทุนการศึกษา และอาหารกลางวัน

ใหกับนองๆ ทุกคน

 บนอาคารเรียนใกลๆ กับลานที่มีการจัดพิธีตอนรับ 

และมอบทุนการศึกษา หนังสือและอุปกรณตางๆ แลว  

หองเรียนถูกดัดแปลงใหเปนคลินิกทำฟน บางหองก็มี

การจัดอบรมใหความรูดานสุขอนามัย และรอบๆ 

บริเวณลานก็มีนิทรรศการที่ใหความรูเรื่องการดูแล

รักษาสุขภาพ

 คุณนีล เอ. แฮนเซ็น ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจัดการ บริษัท เอสโซฯ กลาววา “เอสโซ

มีความยินดีที่ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ในโครงการสุขภาพดีตนแบบเพื่อเยาวชนและชุมชน  

โดยไดมอบเงินและสิ่งของสนับสนุนเปนมูลคาทั้งหมด 

๖๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมาจากการบริจาคของบริษัทฯ 

รวมกับพนักงานบริษัทเอสโซ และบริษัทในเครือ

เอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ในโครงการเพื่อพัฒนา

สุขภาพ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต 

ซึ่งรวมถึง การปรับปรุงระบบสุขาภิบาล การพัฒนา

สื่อการเรียนการสอน มุมใหความรูดานสุขภาพใน

หองสมุด การตรวจรางกาย และการประเมินการ

เจริญเติบโตของเด็ก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผูนำ

นักเรียนดานสุขภาพและสุขาภิบาลโรงเรียน ที่สามารถ

ถายทอดความรูดานสุขภาพไดเปนอยางดี เพื่อให

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต เปน

โรงเรียนสุขภาพดีตนแบบสำหรับโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนอื่นๆ ในจังหวัดเชียงรายตอไป"

 โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุขภาพดี

ตนแบบ เริ่มดำเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๗  โดย

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไดลงสำรวจโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดน และนำแพทย พยาบาล และนักศึกษา

ที่เกี่ยวของมาลงพื้นที่ จากนั้นจะมีการวัดผลอยาง

ตอเนื่องวาเปนประโยชนตอทั้งชุมชนและนักศึกษา 

และตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ

คุณนีล เอ. แฮนเซ็น



             คุณมงคลนิมิตร 

          เอื้อเชิดกุล กรรมการ

    และผูจัดการกิจกรรมองคกร

       และรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ 

กลาววา “โครงการนี้ เปนความรวมมือระหวางมหา-

วิทยาลัยแมฟาหลวง กับ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสรางการมีจิตสาธารณะของ

นักศึกษา ดวยการนำความรูความสามารถเขาไปพัฒนา

ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน ซึ่งยังประสบปญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

อนามัยสวนบุคคล เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ

พัฒนาสุขภาพของนักเรียน

 “เอสโซ สนับสนุนโครงการสงเสริมดานสุขภาพ

มาอยางตอเนื่อง ดวยตระหนักถึงความสำคัญของการ

มีสุขภาพที่ดี อันเปนรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนา

คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของชุมชน 

 “เปนเวลา ๑๒ ปแลว ที่เอสโซไดมอบทุนการศึกษา

ใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ภายใตกองทุน

เอสโซสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป แตในครั้งนี้ 

เราไดขยายความรวมมือไปสูการพัฒนาดานสุขภาพ 

ผานโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุขภาพดี

ตนแบบ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่เขมแข็งอยางยั่งยืน”

 คุณอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาฝายกิจกรรม

           องคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซฯ 

               เสริมวา “เอสโซมีความประสงคจะ

                 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา

                  บรมราชชนนี หรือ สมเด็จยา ที่ทรง

                   เนนการพัฒนาชุมชน จึงสนอง

                   พระราชดำริของพระองคทาน ดวยการ

                 นำแนวการศึกษาในมหาวิทยาลัย

               แมฟาหลวง มาประยุกตใชกับการดูแล

            สุขภาพชุมชน และที่สำคัญ ปนี้เปนปมหา

       มงคลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา 

เอสโซจึงถือเปนโอกาสดีที่จะจัดโครงการนี้ ใหสอดรับกับ

ที่พระองคทานทรงอุปถัมภโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนอยูแลว”

 ผศ.น.อ.ดร. ธงชัย อยูญาติวงศ 

อาจารยประจำสำนักวิชาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง 

ซึ่งเปน

หัวเรี่ยว

หัวแรงใน

โครงการนี้ 

เลาใหฟงถึง

การสำรวจพื้นที่

โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนเทคนิค

ดุสิตของทีมงานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงวา

 “เราพบวา มีปญหาหลายดาน ทั้งดานสุขภาพ 

สุขอนามัย อาคารสถานที่ที่ทรุดโทรม ตองมาจัดการ

ดูแลทั้งระบบ ตั้งแตเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ที่เปนน้ำซับ

จากภูเขา โรงอาหาร หองน้ำ หองสมุดที่พังหมด

เนื่องจากเกิดแผนดินไหวอยูบอยๆ ในชวงที่ผานมา

และหองพยาบาลที่มียาไมครบถวน โดยตั้งใจทำให

เปนโรงเรียนตนแบบของโครงการนี้ เริ่มตั้งแตเขามา

อบรมนักเรียนใหเปนพยาบาลนอย หาแกนนำการ

ออกกำลังกายหนาเสาธงตอนเชา เพราะเด็กนักเรียน

เปนชาวเขาเผาลีซอ และอาขา สวนใหญมีปญหา

เรื่องกลามเนื้อพัฒนาไมสมบูรณ กระดูกไมแข็งแรง 

ที่สำคัญ คือโรงอาหารที่ตองจัดระบบใหมทั้งหมด 

รวมทั้งหอพักนักเรียนชาวเขา ตองทำความสะอาด 

ทาสี จัดหองใหม สวนอุปกรณการนอน เชน หมอน 

ที่นอน ผาหม ทางสโมสรพนักงานเอสโซ เปนฝาย

จัดหามาใหใหมทั้งหมด”

 ในวันนั้น ยังไดมีการทำพิธีเปดหอพักนักเรียน

ชาวเขา โดย คุณนีล, ผศ.น.อ.ดร. ธงชัย, นักศึกษา และ

เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงที่รวมกันตกแตง

หอพักแหงนี้เพื่อใหเด็กหญิงนอยๆ ชาวเขาในที่หางไกล

ไดพักอาศัยในเวลาที่โรงเรียนเปดเทอม



 คุณจิรัฐิ วงษศิริ นายกสโมสร

พนักงานเอสโซ เลาใหฟงถึงการมี

สวนรวมของพนักงานในกิจกรรม

ครั้งนี้วา “เอสโซมีนโยบายสนับสนุน

ใหพนักงานมีสวนรวมในการทำ

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทมาโดย

ตลอด โดยเฉพาะกิจกรรมในครั้งนี้ 

มีพนักงานรุนใหมๆ ใหความสนใจเขารวม

เปนอยางมาก ถือเปนนิมิตหมายอันดี และนา

ภูมิใจเปนอยางยิ่ง โดยสโมสรพนักงานเอสโซ

เปนแกนนำในการรวบรวมเงินบริจาค ซึ่งไดนำมามอบ

เปนทุนการศึกษา จัดทำโครงการอาหารกลางวัน

สุขภาพดี และจัดซื้ออุปกรณตางๆ เชน เครื่องกรองน้ำ

เพื่อทำน้ำดื่มสะอาด และอุปกรณชุดนอนเพื่อสุขภาพ

สำหรับหอพักนักเรียน รวมทั้งไดรับความรวมมือจาก

พันธมิตรผูใจบุญ ศูนยหนังสือจุฬาฯ มารวมบริจาค

หนังสือ ใหกับหองสมุด เสริมกับการบริจาคหนังสือ

และของเลนของทางเอสโซดวย”   








