แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้
ครูต้นแบบสังคมธรรมาธิปไตย – ยึดมั่นคุณธรรม
1. ชื่อ – สกุลผู้เล่าเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์
คณะ วิชา/หน่วย งาน หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก ดร.สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ
คณะ วิชา/หน่วย งาน หมวดวิชาชีวเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง
3.1 บริหารภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ในตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา
3.2 อาจารย์สอนวิชาสรีรวิทยา
3.3 หัวหน้าศูนย์วิจัยสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
4. เรื่องที่เล่า
การสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุในชุมชน
5. บริบทหรือความเป็นมาของเรื่องที่เล่า
ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตและคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายเด่นชัดในการเป็น มหาวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน ประกอบกับบุคลิกและ
พฤติกรรมต่างๆ ของตนเองที่ชอบงานด้านบริการ งานกิจกรรมนันทนาการ จึงมีความมุ่งมั่นเช่นกันที่จะ
ตอบสนองนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยในด้านดังกล่าว จากผลการสารวจข้อมู ลประชากรของ
ประเทศไทยพบว่า ประชากรผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยเหตุผลสาคัญอย่างน้อย 2 ด้าน คือ baby
boom ในยุคประมาณ 50 – 70 ปีก่อนปัจจุบัน และความเจริญด้านการแพทย์-สาธารณสุข ผู้สูงอายุเป็นวัย
ที่ควรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุ ขภาพกายและจิต ดังนั้นจึงได้
ดาเนินการเขียนโครงการและขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ตามลาดับดังนี้
ปีการศึกษา
2553
โครงการ
ชุมชนต้นแบบ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง
แหล่งทุน
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา
2554
โครงการ
การสร้างเสริมสุขภาพกาย จิตใจ และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ชุมชนหมู่ที่ 5 ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีการศึกษา
2555

โครงการ

การประเมิน ป้องกัน และรักษาโรค metabolic syndrome กลุ่มผู้สูงอายุ ตาบลหลักหก
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
ปีการศึกษา
2556
โครงการ
การประเมิน ป้องกัน และรักษาโรค metabolic syndrome กลุ่มเด็กและวัยรุ่น ตาบล
หลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทาให้งานนั้นประสบความสาเร็จ
6.1 วางแผนงาน / รูปแบบกิจกรรมที่พร้อมดาเนินการ / แหล่งงบประมาณ / เขียนโครงการ
6.2 ติดต่อผู้นาชุมชนที่จะนาโครงการไปดาเนินการ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ของ
โครงการ
6.3 นัดพบกลุ่มเป้าหมาย (โดยประสานงานกับผู้นาชุมชน) เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ที่ต้องการ และกาหนดวัน-เวลา-สถานที่
6.4 ดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกาย ได้แก่ การตรวจสุขภาพร่างกายขั้นพื้นฐาน / การออกกาลังกาย
หรือการเคลื่อนไหวร่างกายลักษณะต่างๆ เช่น ราชี่กง โยคะ และกายบริหาร เป็นต้น / หลักโภชนาการ
สาหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิต ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ / ให้ข้อมูลทางธรรมะ
ประเมินและสรุปผลการดาเนินกิจกรรม
7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ทาให้เกิดความสาเร็จ
7.1 จัดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
7.2 ความสามารถในการสอน การถ่ายทอดความรู้ที่ใช้ ภาษาเข้าใจได้ รู้ขอบเขตในการรับข้อมูลของ
ผู้ฟัง (ไม่ให้มาก ไม่ให้น้อย ให้ เพียงเพื่อรู้ นาไปปฏิบัติใช้ได้เลย เห็นผลไว “แก่แล้ว ไม่ต้องจำอะไรมำก
เหนื่อย” เป็นต้น)
7.3 บุคลิกและพฤติกรรมส่วนตัวทีช่ อบงานด้านบริการ งานกิจกรรมนันทนาการ ความเป็นกันเอง ร่าเริง
สนุกสนาน (ตามบทบาทและหน้าที่ขณะนั้น “ต้องทาให้เขาสนุก มีความสุข มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ”)
8. ผู้ที่มีส่วนร่วมทาให้เกิดความสาเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น
8.1 ปัจจัยภายใน ความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีจากคณะทางาน ศูนย์วิจัยสร้างเสริมสุขภาพชุมชน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ที่ปรึกษาโครงการ)
2. ผศ.ดร.อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์
หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ (หมวดวิชาสรีรวิทยา)

3.
4.
5.

ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
ดร.สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ
ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (หมวดวิชาชีวเคมี)
ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าหมวดวิชาชีวเคมี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
(หมวดวิชาชีวเคมี)
6. ผศ.ดร.บุษบา พิพิธพร
หัวหน้าหมวดวิชาพยาธิชีววิทยา
7. ดร.วันทิกา เครือน้าคา
หัวหน้าหมวดวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
8. อ.พรกมล ทวยเจริญ
กลุ่มวิชาการยศาสตร์
9. อ.ณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล
หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์
10. ดร.เพ็ญนภา มานิตย์โชติพิสิฐ
หมวดวิชาชีวเคมี
11. ดร.อินทิรา แถมพยัคฆ์
หมวดวิชาจุลชีววิทยา
12. ดร.รัชนก ขาศิริ
หมวดวิชาพยาธิชีววิทยา
13. ดร.สิรินทร ปิ่นเวหา
หมวดวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
14. อ.ชัยชาญ ศรีโพธิ์
หมวดวิชาสรีรวิทยา
15. อ.วรัญญา ชมภูพล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
16. อ.นิยมศรี ศรีคุณ
ภาควิชาชีววิทยา
17. นายนพดล สัมฤทธิ์
หมวดวิชาชีวเคมี
18. นายชริก ทองดี
หมวดวิชาชีวเคมี
19. นางภวันตี มรคา
สานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
8.2 ปั จ จั ย ภายนอก ความเป็น กัลยาณมิ ต รที่ดี จ ากผู้ นาชุ ม ชน / ประธานชมรมผู้สูง อายุ และ
กลุ่มเป้าหมายทุกๆ ท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งต่อกิจกรรมที่ดาเนินการ
9. อุปสรรคหรือปัญหาในการทางาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว
9.1 ความพร้อมและความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องการโครงการบริการชุมชน ดาเนินกิจกรรมโดย
ศูน ย์วิ จั ย สร้า งเสริม สุ ข ภาพชุ ม ชน คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย รัง สิ ต ซึ่ ง มี ค วามพร้ อ มในด้ า น
คณะทางาน (บุคลากรและนักศึกษาในสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
แต่บางครั้งผู้นาชุมชนไม่ให้ความร่วมมือที่ดี (อาจเนื่องจากไม่อยากเป็นภาระ เพิ่มหน้าที่ให้กับตนเอง) และ
กลุ่ มเป้าหมายที่เ ข้าร่วมกิจกรรมน้อย (อาจเนื่องจากไม่เห็นประโยชน์ของกิจ กรรม หรือเป็นพฤติกรรม
ส่วนตัวที่ชอบสันโดษ [ยกเว้น ผู้ป่วยติดเตียง / ผู้พิการ / สังขารไม่อานวย])
แนวทางแก้ไขปัญหา การชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรมให้ชัดเจน อธิบายประโยชน์ที่
กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
9.2 งบประมาณ จากข้อมูลข้างต้นที่ว่า คณะทางานของศูนย์วิจัยสร้างเสริมสุขภาพชุมชน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความพร้อมในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ดังนั้นงบประมาณจึง

เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สาคัญ เพราะการดาเนินกิจกรรมชุมชนใดๆ จาเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนไม่มาก
ก็น้อย
แนวทางแก้ไขปัญหา การหาแหล่งทุนสนับสนุนโครงการให้มากขึ้น
10. ผลลัพธ์หรือความสาเร็จที่เกิดขึ้นคือ
โครงการสร้างเสริมสุ ขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางมากขึ้น จากจุดเริ่มต้นที่ดาเนินโครงการ
เฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 5 ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 40 คน ปัจจุบันโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุนี้ มีเครือข่ายชุมชน / ชมรม
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ต่างๆ ให้เกียรติเชิญไปดาเนินโครงการให้มากมาย ได้แก่
- ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนหมู่ที่ 1 - 7 ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
- ชมรมผู้สูงอายุ ตาบลบางเตย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
- ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนไทยเทยิ่น เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ชมรมผู้สูงอายุ ตาบลบ้านไร่ อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
- ชมรมผู้สูงอายุ ตาบลพรหมณี อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
- ชมรมผู้สูงอายุ อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
- ชมรมผู้สูงอายุ อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ชมรมผู้สูงอายุ อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
นอกจากนี้โครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการตัวอย่างของ สสส. ด้านการ
ขยายเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารจัดการ พร้อมทั้งเป็นโครงการต้นแบบที่ดีในการสร้าง
เสริมสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ ของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยด้วย
11. การเรียนรู้ของผู้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ความสาเร็จดังกล่าว
การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ทาให้รู้จักตนเองและบุคคลอื่นมากขึ้น รู้ว่าผู้สูงอายุจานวน
มากขาดความอบอุ่นทางใจ และต้องการกิจกรรมนันทนาการเป็นสิ่งเติมเต็มความสุขที่จากหายไปนานแสน
นาน และเห็นความสาคัญของการทางานเป็นทีม (เพื่อความยั่งยืน)
12. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่าเรื่อง
การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ทาให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ ซึ่ง การตอบรับในกิจกรรมที่ลงไปดาเนินการจะมากหรือน้อย ชอบหรือไม่ชอบ มีตัว
แปรหลายด้าน ที่สาคัญคือ พื้นฐานความเป็นอยู่ พื้นฐานการศึกษา และพื้นฐานครอบครัวของผู้สูงอายุ
อย่างไรก็ตามส่งผลให้ผู้จัดกิจกรรมมีทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการลงพื้นที่ให้การ

บริการแก่ชุมชน เนื่องจากได้เห็นความต้องการ รอยยิ้ม ความสุข และเสียงหัวเราะจากกลุ่มเป้าหมายทุก
ครั้งที่ลงดาเนินกิจกรรม
13. ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เล่าเรื่อง คือ
ในรอบ 3 ปี (ปีการศึกษา 2553 – 2555) ที่ได้ลงชุมชนเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ มีผลงานที่น่าพึงพอใจที่สาคัญ ดังนี้
13.1 การจัดตั้งศูนย์วิจัยสร้างเสริมสุขภาพชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งปัจจุบันได้
ดาเนินการในลักษณะการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และมีบุคลากรในสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นคณะทางาน ร่วมจิตอาสาลงชุมชน จานวนประมาณ 24 คน
13.2 จัดตั้งศูนย์เพาะชาปัญญา ขิปปปัญโญ เมืองเอก ปทุมธานี เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม พัฒนา
ปัญญาทางโลก เพื่อการอบรมจิตให้สะอาด สว่าง และสงบ ตามลาดับ สมควรแก่บุญ บารมี ของแต่ละคน
13.3 ได้สร้างเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรสร้างเสริมสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจให้กับชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดต่างๆ
14. อื่นๆ จากการถาม-ตอบในโครงการถ่ายทอดความรู้จากครูต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 4-113 อาคารวิทยาศาสตร์
การลงพื้น ที่ชุ ม ชนเลื อกพื้นที่ ใกล้ ๆ รั ง สิต สิ่ง สาคั ญ คื อ การมี จิ ตอาสา มี ค วามเป็น กันเองกั บ
ผู้สูงอายุ ให้ความอบอุ่นโดยการ กอด อารมณ์ดี พูดคุยอย่างสนุกสนาน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และจริงใจกั บ
คนในชุมชน ความสาคัญคือ การมีทีมงานที่ดี มีกิจกรรมสันทนาการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม มีขนม นม
เนย ต่างๆ ต้องทาให้เกิดความประทับใจ มีกิจกรรมที่พัฒนาทางด้านจิตใจ กิจกรรมทุกอย่างจะแฝงไว้ด้วย
ธรรมะ สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
ปัญหา อุปสรรค คือ ต้องมีการฝึ กบุคลากรให้สามารถทางานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทางานด้านพัฒนาจิตใจ เป็นนามธรรม ทาให้ไม่เห็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนแบบรูปธรรม คนในชุมชนไม่ได้มี
เวลาพร้อมตรงกัน การลงพื้นที่ชุมชนต้องเดินเข้าหาผู้นาชุมชนให้ได้ก่อน ต้องถามเขาว่าเขาต้องการอะไร
แล้วจึงจัดโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ รู้จัดตนเอง รู้จักคนอื่น ทาให้รู้
ว่าตัวเราชอบอะไร ทาให้ประจักษ์ด้วยตนเองว่า “คุณธรรมสาคัญกว่าความรู้“
……………………………………………………………………………………………………………….

