
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ นวตักรรมเพ่ือสร้างสรรคส์งัคม 
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง    ผศ.ดร.วมิลรตัน์ บุญเสถยีร คณะวชิา/หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร ์

ผศ.ดร.นิภา กมิสงูเนิน  คณะวชิา/หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร ์
2. ช่ือ-สกลุ ผู้บนัทึก       ผศ.ดร.รชันี นามจนัทรา  คณะวชิา/หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร ์
3. บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง 

ผศ.ดร.วมิลรตัน์ บุญเสถยีร เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการผูส้งูอาย ุคณะพยาบาลศาสตร ์  
ผศ.ดร.นิภา กมิสงูเนิน เป็นหวัหน้าหน่วยบรกิารวชิาการ คณะพยาบาลศาสตร ์

4.  เร่ืองท่ีเล่า    

บทบาทของสถาบนัการศกึษาพยาบาล กบัความรบัผดิชอบดา้นสขุภาพต่อสงัคมสงูวยั 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า  

ปัจจุบนัประเทศไทยมปีระชากรผูส้งูอายมุากกว่า 10 ลา้นคน และมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่อง  
เนื่องจากคนไทยมอีายยุนืยาวขึน้จากเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีพ่ฒันาขึน้ ขณะเดยีวกนัประชากรวยัท างานซึง่
เป็นหลกัในการรบัผดิชอบดแูลผูส้งูอายุ ลดลงอยา่งรวดเรว็จากประสทิธภิาพของโครงการวางแผนครอบครวัใน
อดีต นอกจากนี้โครงสร้างของครอบครวัไทยได้เปลี่ยนจากครอบครวัขยายเป็นครอบครวัเดี่ยวมากขึ้น มี
ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ตามล าพัง ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรงั มีข้อจ ากดัในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ไม่
สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้มคีวามพกิารทางระบบประสาทและสมอง อมัพาต หรอืพกิาร และตดิบา้นตดิเตยีง
มากขึน้ ผูส้งูอายเุหล่านี้ขาดผูด้แูล หรอืผูด้แูลทีม่อียูข่าดความรูแ้ละทกัษะในการดแูลอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม   

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ ในฐานะสถาบนัการศกึษาซึง่มภีารกจิในการบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม มคีวามพรอ้มดา้นองคค์วามรู ้บุคลากร สถานที ่และวสัดุอุปกรณ์ ไดต้ระหนักถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ และ
เล็งเห็นความจ าเป็นในการพฒันาทรพัยากรบุคคล เพื่อรองรบัการเขา้สู่สงัคมสูงวยัของประเทศ จึงพฒันา
โครงการเกีย่วกบัผูส้งูอายุทีบู่รณาการการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
ใชท้รพัยากรและทุนทางสงัคมทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็นของ
สงัคมและชมุชน 

6. วิธีการ/ขัน้ตอน หรือกระบวนการท่ีท าให้งานนัน้ประสบความส าเรจ็ เทคนิคหรือกลยทุธท่ี์ใช้  ผู้มี
ส่วนร่วม อปุสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

กระบวนการท่ีท าให้ประสบความส าเรจ็ 

1. จดัตัง้ทมีงานโครงการผูสู้งอายุ โดยก าหนดใหเ้ป็นโครงการทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของแผนงานบรกิาร
วชิาการของคณะพยาบาลศาสตร ์ประเภทไมม่รีายได ้โดยคณะฯ สนบัสนุนทรพัยากรดา้นก าลงัคน งบประมาณ 
เวลา และสถานทีท่ีใ่ชใ้นการด าเนินโครงการ 

2. จัดท าโครงการของคณะฯ และโครงการ CSR ร่วมกับภาคีเครือข่าย  โดยผสมผสานการ



2 
 

ด าเนินการโครงการให้เป็นส่วนหนึ่งของการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตร และใช้ทรพัยากรที่มอียู่ ซึ่ง
รวมถงึความรู ้และทกัษะของอาจารยแ์ละนกัศกึษา เครอืขา่ยแหล่งฝึก และมหาวทิยาลยัทีท่ างาน CSR ร่วมกนั
ในการด าเนินโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในพื้นทีร่อบมหาวทิยาลยั พืน้ทีใ่กลเ้คยีง และพืน้ทีท่ีเ่ป็น
แหล่งฝึกของคณะฯ  

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายใน 
ภายนอกมหาวทิยาลยั ซึง่รวมถงึภาครฐั เอกชน และประชาชน 

4. กจิกรรมการด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็นกจิกรรมหลกั 4 กจิกรรม ไดแ้ก ่
4.1 การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในรูปแบบของการใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา การฝึกทกัษะ และ

บรกิารการพยาบาลและหตัถการต่างๆ ทีบ่า้นของผูส้งูอายุทีอ่าศยัในพืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยั 
และพื้นที่ใกล้เคยีง (Home care) หรอืผู้สูงอายุที่ต้องการพกัผ่อน พกัฟ้ืน และฟ้ืนฟูสุขภาพ
ภายหลงัการเจ็บป่วย ณ สถานพกัผ่อนส าหรบัผู้สูงอายุ โรงแรมซนัธาราเวลเนส รสีอร์ทฯ 
ฉะเชงิเทรา (Transitional care) 

4.2 การใหค้วามรู ้และการฝึกอบรมแกผู่ส้งูอาย ุผูด้แูล กลุ่มบุคคล และประชาชนทีส่นใจ ดงันี้ 
• รว่มกบัโยคะนมสัเต เมอืงเอก และโรงแรมซนัธาราฯ อบรมเชงิปฏบิตักิาร แกผู่ส้งูอายแุละ

ผูส้นใจที่อาศยัในหมู่บ้านเมอืงเอกและพื้นที่ใกล้เคยีงโครงการ “ฝึกสมอง ป้องกนัสมอง
เสื่อม (Brain Training)” ซึง่แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที ่1 เรื่อง “ฟ้ืนสมอง ดว้ยสองมอื” ระยะ
ที ่2 เรือ่ง “เพิม่ความจ า พฒันาความคดิ พชิติสมองเสือ่ม” 

• รว่มกบั อบต. คลองนา และ รพ.สต คลองนา จงัหวดัฉะเชงิเทรา อบรมเรื่อง “สมองเสื่อม
และการป้องกนั” แกผู่ส้งูอายใุนเขตรบัผดิชอบของ รพ.สต. คลองนา  

• ร่วมกับแหล่งฝึก (รพ.สต. คลองนา รพ.สต. หลักหก 1, 2 รพ.สต. บางพูน 1, 2 และ
ศูนย์บรกิารสาธารณสุข 3, 4) จัดท าโครงการเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตนเองแก่
ผูส้งูอายใุนชมุชนรบัผดิชอบ (สมองเสือ่ม ขอ้เขา่เสือ่ม โรคเรือ้รงั และอื่นๆ) โดยบรูณาการ
งานของโครงการกบัการจดัการเรยีนการสอนวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน มอีาจารย์
และนกัศกึษาพยาบาลทีฝึ่กปฏบิตังิาน ร่วมกบัเจา้หน้าที ่รพ.สต./ ศนูยบ์รกิารสาธารณสุข 
เทศบาลหลกัหก/ เทศบาลนครรงัสติ/ อบต.คลองนา ที่รบัผดิชอบพื้นที่  เขา้ร่วมในการ
ด าเนินโครงการ 

• รว่มกบั อบต. คลองนา ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดูแลและการป้องกนัขอ้เขา่เสื่อมในผูส้งูอาย ุ
ผา่นเสยีงตามสายของ อบต. ในระหว่างทีน่กัศกึษาพยาบาล ฝึกปฏบิตังิานในพืน้ที่ 

• ร่วมกบัทมีงานวจิยัและพฒันาในพื้นที่ภาคเหนือ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ีจดัโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรผูดู้แลผูส้งูอายุข ัน้พืน้ฐาน (Basic Elderly Care) 
จ านวน 125 ชัว่โมง แกน่กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ขึน้ไป ของโรงเรยีนบา้นโพธิซ์อ และ
บา้นเลโคะ อ าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 65 คน โดยบูรณาการงานของ
โครงการกบัการจดัการเรยีนการสอนวชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน มวีตัถุประสงค์ให้
นักเรยีนทีผ่่านการอบรมมคีวามรูแ้ละทกัษะพื้นฐานในการดูแลผูสู้งอายุ และสามารถน า
ความรูไ้ปใชใ้นการดแูลผูส้งูอายุในครอบครวัและชุมชน และสามารถพฒันาต่อยอดความรู้
ในการฝึกอบรมผูดู้แลผูส้งูอายุข ัน้สมบูรณ์ (Comprehensive Elderly Care) เพื่อใชใ้นการ
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ประกอบอาชพีในอนาคตได ้
• รว่มกบัโรงแรมซนัธาราฯ จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร แกบุ่คคลากรทกุคนทกุระดบัของโรงแรม 

โครงการ “รบัมือสงัคมสูงวยัไปกบัซันธารา” เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการ/ ดูแล
เบื้องตน้แก่ผูส้งูอายุอย่างปลอดภยั นอกจากนี้โครงการมกีารประสานใหภ้าคเีครอืขา่ยใน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา เชน่ ผูร้บัผดิชอบงานดา้นสขุภาพจาก รพ.สต. และ อบต. คลองนา เขา้
รว่มกจิกรรม เพือ่กระชบัความสมัพนัธ ์และสรา้งความรว่มมอืในอนาคต 

4.3 การสรา้งภาคเีครอืขา่ยและการมสี่วนร่วมของชุมชน ด าเนินการผ่านหลายช่องทาง ช่องทาง
หลกั คอื ผา่นการฝึกปฏบิตังิานของนักศกึษา (ความร่วมมอืในการจดัท าและด าเนินโครงการ 
การคดักรองสุขภาพผูสู้งอายุ การส่งต่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ฯลฯ) การใหค้วามรูแ้ละ
ฝึกอบรม (ความร่วมมอืในการจดัอบรม ระดมทรพัยากรที่มมีาใช้ร่วมกนั การเป็นวิทยากร 
และการมสี่วนร่วมในการอบรม ฯลฯ) ช่องทางอื่น เช่น การประสานโดยตรงกบัสถานดูแล
ผู้สูงอายุในเมืองเอก (Nursing home) RSU Health care ตวัแทนคณะกรรมการชุมชนเอก
อดุรบรูพา รา้นคา้ชมุชนเมอืงเอก เทศบาลนครรงัสติ เทศบาลนครนนทบุร ีเป็นตน้ 

4.4 การประชาสมัพนัธ์โครงการผูส้งูอายุของคณะฯ ด าเนินการหลายรปูแบบทัง้สื่อเอกสาร (แผ่น
พับ ) สื่ ออิเล็กโทรนิก  (เช่น  Facebook “สูงอายุ  สูงวัย  สูงคุณค่า ” เป็นทั ้งช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ) และประชาสมัพนัธ์ร่วมไปกบัการให้
ความรู้และฝึกอบรม การประชุมกบัภาคีเครอืข่าย การประชุมร่วมกับแหล่งฝึก และการ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ช่องทางประชาสมัพนัธ์ทีเ่หน็ผลชดัเจน คอื การ
บอกต่อจากผูสู้งอายุทีเ่คยเขา้ร่วมโครงการ/ เคยได้รบัการดูแลจากคณะฯ ท าใหม้ปีระชาชน
สนใจ ติดต่อสอบถามการบริการ และติดตาม  Facebook และติดตามการจัดอบรมของ
โครงการฯ 

กลยทุธ/์มาตรการท่ีท าให้ (โครงการบริการวิชาการประเภทไม่มีรายได้) เกิดผลส าเรจ็   
1. การบรหิารจดัการ โดยใชทุ้นทางสงัคมทีม่ใีนสถาบนั (เชน่ อาจารย ์นกัศกึษา งบประมาณการฝึก

ปฏบิตั ิเวลาการฝึกปฏบิตั ิฯลฯ) มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด และมกีลยทุธโ์ดยการบรูณาการการเรยีนการสอน
กบัการการด าเนินโครงการในหลายกจิกรรม เช่น การดูแลสุขภาพแก่ผูส้งูอายุในชุมชน การใหค้วามรูแ้ละการ
ฝึกอบรมแกผู่ส้งูอายแุละผูส้นใจ การฝึกอบรมหลกัสตูรผูด้แูลขัน้พืน้ฐาน ฯลฯ 

2. มาตรการในการสรา้งภาคเีครอืขา่ย ทีใ่หทุ้กภาคสว่นมสีว่นร่วมในการระดมทรพัยากรทีแ่ต่ละฝ่าย
มมีาใชร้ว่มกนั แต่ละฝ่ายไดร้บัผลลพัธท์ีด่แีตกต่างกนั เชน่  

• คณะฯ มแีหล่งฝึกปฏบิตัสิ าหรบันักศกึษา มพีีเ่ลีย้งชว่ยดแูลนกัศกึษา อาจารยแ์ละนกัศกึษาได้
พฒันาทกัษะในการดูแลผูสู้งอายุ ทกัษะการวางแผน ทกัษะในการประสานงาน และทกัษะ
อืน่ๆ  

• แหล่งฝึก ไดก้ าลงับุคลากรในการดแูลผูส้งูอายใุนชมุชนอยา่งครอบคลุม มโีครงการเฉพาะกลุ่ม
ผูส้งูอายทุีม่กีารสรปุผลโครงการชดัเจน เป็นต้น 

• โรงแรมซนัธารา ได้พฒันาบุคคลากรให้มทีกัษะในการสื่อสาร ทกัษะการปฐมพยาบาล และ
การดแูลพืน้ฐานแกผู่ส้งูอายทุีม่าพกั 

• ผูส้งูอายใุนชุมชน มคีวามรูใ้นการดแูลตนเอง ไดร้บัการดูแลอย่างครอบคลุม และการดูแลเป็น
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ตามหลกัวชิาทีม่มีาตรฐาน 

ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในความส าเรจ็ 

1. มหาวทิยาลยัรงัสติสง่เสรมิ สนบัสนุน ทัง้งบประมาณ บุคลากร และสถานทีใ่นการด าเนินกจิกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการฯ 

2. คณบด ีเป็นผูผ้ลกัดนัเชงินโยบาย ใหค้ าปรกึษาและใหแ้นวทางการพฒันาและด าเนินกจิกรรมของ
โครงการฯ รวมทัง้อาจารยแ์ละนกัศกึษาพยาบาลทีม่สีว่นรว่มในการด าเนนิโครงการ 

3. องคก์ร หน่วยงาน และผูน้ าชมุชนกลุ่มต่าง ๆ ในชมุชน เชน่ รพ.สต. เทศบาล Nursing homes 
โยคะนมสัเต เมอืงเอก 

4. ผูบ้รหิารและพนกังานของโรงแรมซนัธาราฯ  
ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข 
แม้การบูรณาการโครงการกบัการจดัการเรยีนการสอน เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้เกดิผลส าเรจ็ของ

โครงการ อกีดา้นหนึ่งกอ็าจเป็นปัญหา/ อปุสรรค เนื่องจากระยะเวลาการฝึกทีแ่น่นอนเพยีง 1 ภาคการศกึษาต่อ
ปี ท าใหบ้างชว่งเวลา คณะฯ มจี านวนนักศกึษาช่วยด าเนินโครงการลดลงมาก นอกจากนี้การพฒันาทรพัยากร
บุคคลทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั เพือ่รองรบัการกา้วเขา้สู่สงัคมสงูวยั เป็นโครงการทีต่อ้งใชเ้วลาจงึเหน็ผล
ทีช่ดัเจน ตอ้งมกีารด าเนินงานสม ่าเสมอ ต่อเนื่อง ในหลายรปูแบบ และภาคเีครอืขา่ยทกุภาคสว่นตอ้งรว่มมอืไป
ในทศิทางเดยีวกนั อยา่งไรกต็าม อาจปรบัแกไ้ขไดต้ามแนวทางดงันี้ 

1. เพิม่การบรูณาการโครงการกบัการจดัการเรยีนการสอนวชิาอืน่ แมน้กัศกึษาแต่ละชัน้ปีจะมอีงค์
ความรูแ้ละทกัษะแตกต่างกนั แต่สามารถปรบัระดบัของการบรูณาการใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพของนกัศกึษา
ได ้

2. เพิม่จ านวนนกัศกึษาชว่ยด าเนินโครงการ โดยประสานใหก้ารท ากจิกรรมในโครงการ เป็นสว่น
หนึ่งของกจิกรรมจติอาสาของนกัศกึษาทีไ่ดร้บัทนุ 

7. ผลลพัธห์รือความส าเรจ็ท่ีเกิดขึน้ และส่ิงท่ีผู้เล่าเร่ืองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

 แมผ้ลลพัธท์างดา้นสุขภาพของผูส้งูอายุยงัไม่สามารถวดัไดใ้นขณะนี้ แต่ผลทีต่ามมา คอื ประชาชนที่
อาศยัในชุมชนเมอืงเอก พืน้ทีใ่กลเ้คยีง และพืน้ทีร่อบโรงแรมซนัธาราฯ รูจ้กัโครงการการดแูลผูส้งูอายุของคณะ
พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ รวมทัง้สามารถสรา้งกระแสใหเ้กดิความตื่นตวัและสนใจการดแูลผูส้งูอาย ุมี
ประชาชนสนใจ ตดิต่อสอบถาม และตดิตามการจดัการอบรมของโครงการฯ ตดิต่อขอรบับรกิาร และตดิต่อมา
ขอผูดู้แลผูส้งูอายุ นอกจากนี้ยงัท าใหเ้กดิเครอืข่ายในการด าเนินงานเกีย่วกบัการดูแลผูสู้งอายุ ทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั  
 อยา่งไรกต็ามผูเ้ล่าเรือ่งไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ ว่า ความรบัผดิชอบดา้นสขุภาพเพือ่รองรบัสงัคมสงู
วยั จ าเป็นตอ้งไดร้บัความร่วมมอืและการมสีว่นร่วมของภาคเีครอืขา่ย ทุกๆ ภาคส่วนตอ้งเรยีนรูแ้ละพฒันาไป 
ในทิศทางเดียวกนัพร้อมๆ กนั ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ ต้องการทีมงาน/ เครอืข่ายที่มีจิต
สาธารณะ มคีวามมุ่งมัน่ โดยไม่ต้องรอความพรอ้ม หรอืงบประมาณ และในฐานะสถาบนัการศกึษา สามารถ
สรา้งสงัคมสุขภาวะในรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งไดด้ว้ยทรพัยส์นิทีม่อียู่ในตวัของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพทุก
ทกุคน รวมถงึพยาบาล 
 


