แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สงั คม

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรื่อง ผศ.ดร.วิมลรัตน์ บุญเสถียร
ผศ.ดร.นิภา กิมสูงเนิน
2. ชื่อ-สกุล ผู้บนั ทึก ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของผู้เล่าเรื่อง

คณะวิชา/หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิชา/หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิชา/หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.วิมลรัตน์ บุญเสถียร เป็ นผูร้ บั ผิดชอบโครงการผูส้ งู อายุ คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.นิภา กิมสูงเนิน เป็ นหัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
4. เรื่องที่ เล่า
บทบาทของสถาบันการศึกษาพยาบาล กับความรับผิดชอบด้านสุขภาพต่อสังคมสูงวัย
5. ความเป็ นมาของเรื่องที่ เล่า
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีประชากรผูส้ งู อายุมากกว่า 10 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากคนไทยมีอายุยนื ยาวขึน้ จากเทคโนโลยีทางการแพทย์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ขณะเดียวกันประชากรวัยทางานซึง่
เป็ นหลักในการรับผิดชอบดูแลผูส้ งู อายุ ลดลงอย่างรวดเร็วจากประสิทธิภาพของโครงการวางแผนครอบครัวใน
อดีต นอกจากนี้ โครงสร้างของครอบครัวไทยได้เปลี่ย นจากครอบครัวขยายเป็ น ครอบครัว เดี่ย วมากขึ้น มี
ผู้สูงอายุ ท่ีต้องอยู่ตามล าพัง ผู้สูงอายุท่ีม ีการเจ็บ ป่ วยเรื้อรัง มีข ้อจ ากัด ในการปฏิบ ัติกิจ วัตรประจาวัน ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความพิการทางระบบประสาทและสมอง อัมพาต หรือพิการ และติดบ้านติดเตียง
มากขึน้ ผูส้ งู อายุเหล่านี้ขาดผูด้ แู ล หรือผูด้ แู ลทีม่ อี ยูข่ าดความรูแ้ ละทักษะในการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะสถาบันการศึกษาซึง่ มีภารกิจในการบริการวิชาการ
แก่สงั คม มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ บุคลากร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ได้ตระหนักถึงปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ และ
เล็งเห็น ความจาเป็ น ในการพัฒ นาทรัพ ยากรบุ คคล เพื่อรองรับการเข้าสู่สงั คมสูงวัย ของประเทศ จึงพัฒ นา
โครงการเกีย่ วกับผูส้ งู อายุทบ่ี ูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดย
ใช้ทรัพยากรและทุนทางสังคมทีม่ อี ยู่ให้เกิดประโยชน์ สงู สุด เพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็ นของ
สังคมและชุมชน
6. วิ ธีการ/ขัน้ ตอน หรือกระบวนการที่ ทาให้งานนัน้ ประสบความสาเร็จ เทคนิ คหรือกลยุทธ์ที่ใช้ ผู้มี
ส่วนร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ไข
กระบวนการที่ ทาให้ประสบความสาเร็จ
1. จัดตัง้ ทีมงานโครงการผูส้ ูงอายุ โดยกาหนดให้เป็ นโครงการทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของแผนงานบริการ
วิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทไม่มรี ายได้ โดยคณะฯ สนับสนุนทรัพยากรด้านกาลังคน งบประมาณ
เวลา และสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการดาเนินโครงการ
2. จัด ท าโครงการของคณะฯ และโครงการ CSR ร่ ว มกับ ภาคีเ ครือ ข่ า ย โดยผสมผสานการ

ดาเนินการโครงการให้เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่ ซึ่ง
รวมถึงความรู้ และทักษะของอาจารย์และนักศึกษา เครือข่ายแหล่งฝึก และมหาวิทยาลัยทีท่ างาน CSR ร่วมกัน
ในการดาเนินโครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อประชาชน ในพื้นทีร่ อบมหาวิทยาลัย พืน้ ทีใ่ กล้เคียง และพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ น
แหล่งฝึกของคณะฯ
3. สร้า งเครือ ข่ า ยความร่ว มมือ และการมีส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน และหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทัง้ ภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ รวมถึงภาครัฐ เอกชน และประชาชน
4. กิจกรรมการดาเนินโครงการ แบ่งออกเป็ นกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่
4.1 การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในรูปแบบของการให้คาแนะนา คาปรึกษา การฝึ กทักษะ และ
บริการการพยาบาลและหัตถการต่างๆ ทีบ่ า้ นของผูส้ งู อายุ ทอ่ี าศัยในพืน้ ทีร่ อบมหาวิทยาลัย
และพื้นที่ใกล้เคียง (Home care) หรือผู้สูงอายุท่ตี ้องการพักผ่อน พักฟื้ น และฟื้ นฟู สุขภาพ
ภายหลังการเจ็บ ป่ วย ณ สถานพักผ่อนสาหรับผู้สูงอายุ โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท ฯ
ฉะเชิงเทรา (Transitional care)
4.2 การให้ความรู้ และการฝึกอบรมแก่ผสู้ งู อายุ ผูด้ แู ล กลุ่มบุคคล และประชาชนทีส่ นใจ ดังนี้
• ร่วมกับโยคะนมัสเต เมืองเอก และโรงแรมซันธาราฯ อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร แก่ผสู้ งู อายุและ
ผูส้ นใจที่อาศัยในหมู่บ้านเมืองเอกและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ “ฝึ กสมอง ป้ องกันสมอง
เสื่อม (Brain Training)” ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เรื่อง “ฟื้ นสมอง ด้วยสองมือ” ระยะ
ที่ 2 เรือ่ ง “เพิม่ ความจา พัฒนาความคิด พิชติ สมองเสือ่ ม”
• ร่วมกับ อบต. คลองนา และ รพ.สต คลองนา จังหวัดฉะเชิงเทรา อบรมเรื่อง “สมองเสื่อม
และการป้ องกัน” แก่ผสู้ งู อายุในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. คลองนา
• ร่ว มกับ แหล่ งฝึ ก (รพ.สต. คลองนา รพ.สต. หลัก หก 1, 2 รพ.สต. บางพู น 1, 2 และ
ศูน ย์บ ริก ารสาธารณสุ ข 3, 4) จัด ท าโครงการเกี่ย วกับ สุ ข ภาพและการดูแ ลตนเองแก่
ผูส้ งู อายุในชุมชนรับผิดชอบ (สมองเสือ่ ม ข้อเข่าเสือ่ ม โรคเรือ้ รัง และอื่นๆ) โดยบูรณาการ
งานของโครงการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน มีอาจารย์
และนักศึกษาพยาบาลทีฝ่ ึ กปฏิบตั งิ าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต./ ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลหลักหก/ เทศบาลนครรังสิต / อบต.คลองนา ที่รบั ผิดชอบพื้นที่ เข้าร่วมในการ
ดาเนินโครงการ
• ร่วมกับ อบต. คลองนา ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลและการป้ องกันข้อเข่าเสื่อมในผูส้ งู อายุ
ผ่านเสียงตามสายของ อบต. ในระหว่างทีน่ กั ศึกษาพยาบาล ฝึกปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
• ร่วมกับ ทีมงานวิจยั และพัฒ นาในพื้นที่ภ าคเหนือ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผูด้ ูแลผูส้ งู อายุขนั ้ พืน้ ฐาน (Basic Elderly Care)
จานวน 125 ชัวโมง
่ แก่นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ขึน้ ไป ของโรงเรียนบ้านโพธิ ์ซอ และ
บ้านเลโคะ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 65 คน โดยบูรณาการงานของ
โครงการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลอนามัยชุ มชน มีวตั ถุประสงค์ให้
นักเรียนทีผ่ ่านการอบรมมีความรูแ้ ละทักษะพื้นฐานในการดูแลผูส้ ูงอายุ และสามารถนา
ความรูไ้ ปใช้ในการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวและชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้
ในการฝึ กอบรมผูด้ ูแลผูส้ งู อายุขนั ้ สมบูรณ์ (Comprehensive Elderly Care) เพื่อใช้ในการ
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ประกอบอาชีพในอนาคตได้
• ร่วมกับโรงแรมซันธาราฯ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร แก่บุคคลากรทุกคนทุกระดับของโรงแรม
โครงการ “รับ มือสังคมสูงวัย ไปกับ ซัน ธารา” เพื่อเพิ่ม ศัก ยภาพในการให้บ ริการ/ ดู แ ล
เบื้องต้นแก่ผสู้ งู อายุอย่างปลอดภัย นอกจากนี้โครงการมีการประสานให้ภาคีเครือข่ายใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น ผูร้ บั ผิดชอบงานด้านสุขภาพจาก รพ.สต. และ อบต. คลองนา เข้า
ร่วมกิจกรรม เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือในอนาคต
4.3 การสร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน ดาเนินการผ่านหลายช่องทาง ช่องทาง
หลัก คือ ผ่านการฝึ กปฏิบตั งิ านของนักศึกษา (ความร่วมมือในการจัดทาและดาเนินโครงการ
การคัดกรองสุขภาพผูส้ ูงอายุ การส่งต่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ฯลฯ) การให้ความรูแ้ ละ
ฝึ กอบรม (ความร่วมมือในการจัดอบรม ระดมทรัพยากรที่มมี าใช้ร่วมกัน การเป็ นวิทยากร
และการมีส่วนร่วมในการอบรม ฯลฯ) ช่องทางอื่น เช่น การประสานโดยตรงกับสถานดูแล
ผู้สูงอายุในเมืองเอก (Nursing home) RSU Health care ตัวแทนคณะกรรมการชุม ชนเอก
อุดรบูรพา ร้านค้าชุมชนเมืองเอก เทศบาลนครรังสิต เทศบาลนครนนทบุร ี เป็ นต้น
4.4 การประชาสัมพันธ์โครงการผูส้ งู อายุของคณะฯ ดาเนินการหลายรูปแบบทัง้ สื่อเอกสาร (แผ่น
พั บ ) สื่ อ อิ เ ล็ ก โทรนิ ก (เช่ น Facebook “สู ง อายุ สู ง วั ย สู ง คุ ณ ค่ า ” เป็ นทั ้ง ช่ อ งทาง
ประชาสัม พัน ธ์ และให้ความรู้แก่ป ระชาชนที่ส นใจ) และประชาสัม พัน ธ์ร่ว มไปกับ การให้
ความรู้แ ละฝึ ก อบรม การประชุม กับ ภาคีเครือข่า ย การประชุม ร่ว มกับ แหล่ งฝึ ก และการ
ประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ นอกจากนี้ช่องทางประชาสัมพันธ์ทเ่ี ห็นผลชัดเจน คือ การ
บอกต่อจากผูส้ ูงอายุทเ่ี คยเข้าร่วมโครงการ/ เคยได้รบั การดูแลจากคณะฯ ทาให้มปี ระชาชน
สนใจ ติด ต่ อ สอบถามการบริก าร และติด ตาม Facebook และติด ตามการจัด อบรมของ
โครงการฯ
กลยุทธ์/มาตรการที่ ทาให้ (โครงการบริ การวิ ชาการประเภทไม่มีรายได้) เกิ ดผลสาเร็จ
1. การบริหารจัดการ โดยใช้ทุนทางสังคมทีม่ ใี นสถาบัน (เช่น อาจารย์ นักศึกษา งบประมาณการฝึ ก
ปฏิบตั ิ เวลาการฝึ กปฏิบตั ิ ฯลฯ) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และมีกลยุทธ์โดยการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการการดาเนินโครงการในหลายกิจกรรม เช่น การดูแลสุขภาพแก่ผสู้ งู อายุในชุมชน การให้ความรูแ้ ละการ
ฝึกอบรมแก่ผสู้ งู อายุและผูส้ นใจ การฝึกอบรมหลักสูตรผูด้ แู ลขัน้ พืน้ ฐาน ฯลฯ
2. มาตรการในการสร้างภาคีเครือข่าย ทีใ่ ห้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการระดมทรัพยากรทีแ่ ต่ละฝ่ าย
มีมาใช้รว่ มกัน แต่ละฝ่ ายได้รบั ผลลัพธ์ทด่ี แี ตกต่างกัน เช่น
• คณะฯ มีแหล่งฝึกปฏิบตั สิ าหรับนักศึกษา มีพเ่ี ลีย้ งช่วยดูแลนักศึกษา อาจารย์และนักศึกษาได้
พัฒ นาทักษะในการดูแลผูส้ ูงอายุ ทักษะการวางแผน ทักษะในการประสานงาน และทักษะ
อืน่ ๆ
• แหล่งฝึก ได้กาลังบุคลากรในการดูแลผูส้ งู อายุในชุมชนอย่างครอบคลุม มีโครงการเฉพาะกลุ่ม
ผูส้ งู อายุทม่ี กี ารสรุปผลโครงการชัดเจน เป็ นต้น
• โรงแรมซันธารา ได้พฒ
ั นาบุคคลากรให้มที กั ษะในการสื่อสาร ทักษะการปฐมพยาบาล และ
การดูแลพืน้ ฐานแก่ผสู้ งู อายุทม่ี าพัก
• ผูส้ งู อายุในชุมชน มีความรูใ้ นการดูแลตนเอง ได้รบั การดูแลอย่างครอบคลุม และการดูแลเป็ น
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ตามหลักวิชาทีม่ มี าตรฐาน
ผู้ที่มีส่วนร่วมในความสาเร็จ
1. มหาวิทยาลัยรังสิตส่งเสริม สนับสนุน ทัง้ งบประมาณ บุคลากร และสถานทีใ่ นการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการฯ
2. คณบดี เป็ นผูผ้ ลักดันเชิงนโยบาย ให้คาปรึกษาและให้แนวทางการพัฒนาและดาเนินกิจกรรมของ
โครงการฯ รวมทัง้ อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลทีม่ สี ว่ นร่วมในการดาเนินโครงการ
3. องค์กร หน่วยงาน และผูน้ าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น รพ.สต. เทศบาล Nursing homes
โยคะนมัสเต เมืองเอก
4. ผูบ้ ริหารและพนักงานของโรงแรมซันธาราฯ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
แม้การบูรณาการโครงการกับการจัดการเรียนการสอน เป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้เกิดผลสาเร็จของ
โครงการ อีกด้านหนึ่งก็อาจเป็ นปั ญหา/ อุปสรรค เนื่องจากระยะเวลาการฝึกทีแ่ น่นอนเพียง 1 ภาคการศึกษาต่อ
ปี ทาให้บางช่วงเวลา คณะฯ มีจานวนนักศึกษาช่วยดาเนินโครงการลดลงมาก นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน เพือ่ รองรับการก้าวเข้าสู่สงั คมสูงวัย เป็ นโครงการทีต่ อ้ งใช้เวลาจึงเห็นผล
ทีช่ ดั เจน ต้องมีการดาเนินงานสม่าเสมอ ต่อเนื่อง ในหลายรูปแบบ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนต้องร่วมมือไป
ในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม อาจปรับแก้ไขได้ตามแนวทางดังนี้
1. เพิม่ การบูรณาการโครงการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาอืน่ แม้นกั ศึกษาแต่ละชัน้ ปี จะมีองค์
ความรูแ้ ละทักษะแตกต่างกัน แต่สามารถปรับระดับของการบูรณาการให้เหมาะสมตามศักยภาพของนักศึกษา
ได้
2. เพิม่ จานวนนักศึกษาช่วยดาเนินโครงการ โดยประสานให้การทากิจกรรมในโครงการ เป็ นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุน
7. ผลลัพธ์หรือความสาเร็จที่ เกิ ดขึน้ และสิ่ งที่ ผ้เู ล่าเรื่องได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ดงั กล่าว
แม้ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุยงั ไม่สามารถวัดได้ในขณะนี้ แต่ผลทีต่ ามมา คือ ประชาชนที่
อาศัยในชุมชนเมืองเอก พืน้ ทีใ่ กล้เคียง และพืน้ ทีร่ อบโรงแรมซันธาราฯ รูจ้ กั โครงการการดูแลผูส้ งู อายุของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทัง้ สามารถสร้างกระแสให้เกิดความตื่นตัวและสนใจการดูแลผูส้ งู อายุ มี
ประชาชนสนใจ ติดต่อสอบถาม และติดตามการจัดการอบรมของโครงการฯ ติดต่อ ขอรับบริการ และติดต่อมา
ขอผูด้ ูแลผูส้ งู อายุ นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดเครือข่ายในการดาเนินงานเกีย่ วกับการดูแลผูส้ ูงอายุ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตามผูเ้ ล่าเรือ่ งได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ ว่า ความรับผิดชอบด้านสุขภาพเพือ่ รองรับสังคมสูง
วัย จาเป็ นต้องได้รบั ความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย ทุกๆ ภาคส่วนต้องเรียนรูแ้ ละพัฒนาไป
ในทิศทางเดียวกัน พร้อมๆ กัน ต้องด าเนิ น การอย่างต่อเนื่ อง สม่ าเสมอ ต้องการทีม งาน/ เครือข่ายที่ม ีจิต
สาธารณะ มีความมุ่งมัน่ โดยไม่ต้องรอความพร้อม หรืองบประมาณ และในฐานะสถาบันการศึกษา สามารถ
สร้างสังคมสุขภาวะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ดว้ ยทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู่ในตัวของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทุก
ทุกคน รวมถึงพยาบาล

4

