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1)  ข้อมูลของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ  9 เดอืน 
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2)  หวัหน้าโครงการ 

 ชื่อหวัหน้าโครงการ  นางกุลศร ี ตัง้สกุล 

 ตําแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย์  

ความรบัผดิชอบในโครงการ  (คดิเป็นรอ้ยละ 70) 

 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  การสาํรวจภาคสนาม การดาํเนินการวจิยั การวางแผนการ

ดาํเนินงาน  การวเิคราะหแ์ละสรุปผลการวจิยั  การนําเสนอผลงานวจิยัและการเขยีนบทความวจิยั 
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 ใหค้าํปรกึษาดา้นระเบยีบวธิวีจิยั การวเิคราะหข์อ้มลู การสรุปผลการศกึษา การเขยีนบทความวจิยั 
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ชื่อผูช้่วยวจิยั  นางสาว สโรชา มงัคลา 
ตําแหน่งทางวชิาการ  นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ความรบัผดิชอบในโครงการ  (คดิเป็นรอ้ยละ 10) 
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  การวเิคราะหแ์ละสรุปผลการวจิยั 

 

4)  หลกัการและเหตผุล 

ความเจบ็ปว่ยเป็นปญัหาสาํคญัทีทุ่กคนไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้คนจาํนวนไม่น้อยตอ้งรกัษาตวัที่

โรงพยาบาลเป็นประจาํ และอกีหลายคนตอ้งใชเ้วลาในช่วงสดุทา้ยของชวีติในโรงพยาบาล   การออกแบบ

โรงพยาบาลจงึเป็นเรื่องทีส่าํคญั สถาปนิกในฐานะทีม่หีน้าทีใ่นการออกแบบจงึจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึการออกแบบให้

ผูป้ว่ยมคีุณภาพชวีติทีด่ ี ปจัจุบนั พบว่าสาเหตุการเจบ็ปว่ยมแีนวโน้มเปลีย่นจากโรคตดิเชือ้เป็นโรคเรือ้รงั โรคที่

ตอ้งมกีารดแูลแบบประคบัประคองอย่างใกลช้ดิในระยะยาว เน่ืองจากผูป้ว่ยเรือ้รงัจะมอีาการของโรคทรุดลงไม่

สามารถรกัษาใหห้ายขาด และกลายเป็นผูป้ว่ยทีอ่ยู่ในวาระสดุทา้ยของชวีติ  มคีวามเจบ็ปวดและทรมานทัง้ดา้น

ร่างกายและจติใจ  เกดิปญัหาทีซ่บัซอ้นทัง้จากผูป้ว่ยและครอบครวั  สง่ผลใหผู้ป้ว่ยทีอ่ยู่ในระยะสดุทา้ยตอ้งพึง่พา

เทคโนโลยทีางการแพทยข์ัน้สงูในการพยุงชวีติ  การเสยีชวีติจงึเกดิขึน้ภายในโรงพยาบาลเป็นหลกั    รปูแบบการ

ดแูลสขุภาพแบบองคร์วมสาํหรบัผูท้ีป่ว่ยดว้ยโรคทีคุ่กคามต่อชวีติ ซึง่ไม่สามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้  สว่นใหญ่

มุ่งเน้นการลดความทุกขท์รมานจากความเจบ็ปว่ยและทาํใหผู้ป้ว่ยมคีุณภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํได ้  เพราะใน

ปจัจุบนัมแีนวโน้มว่าผูท้ีป่ว่ยดว้ยโรคเรือ้รงัซึง่รกัษาไม่หายขาดมจีาํนวนเพิม่มากขึน้ และผูป้ว่ยเหล่าน้ีรวมทัง้

ครอบครวัลว้นมคีวามทุกขท์ัง้กาย จติใจ สงัคม และจติวญิญาณ ยิง่เมื่อโรคลุกลามจนถงึระยะสดุทา้ย การดแูล

ผูป้ว่ยและครอบครวัโดยเน้นทีคุ่ณภาพชวีติยิง่มคีวามสาํคญั  และเมื่อผูป้ว่ยเหล่าน้ีถงึเวลาทีต่อ้งจากไป แพทยแ์ละ

บุคลากรทางการแพทย ์กค็วรทีจ่ะมสีว่นช่วยใหเ้ขาเสยีชวีติอย่างสงบ (อนุรกัษ์ ไชยบาล, 2559) 

ช่วงเวลาประมาณ 5-6 ทีผ่่านมา ประเดน็เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มเพื่อการเยยีวยาไดร้บัความสนใจจากวงการ

แพทยอ์ย่างต่อเน่ือง ทัง้ในสว่นของสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์รมหาชน) และสาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการสง่เสรมิสขุภาพ (สสส.) ใหก้ารสนบัสนุนดา้นองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อ

การเยยีวยาผูป้ว่ย  โดย อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล  จากสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล  ไดก้ล่าวไวว้่า “แนวคดิ

เกีย่วกบั การลงทุนสรา้งสิง่แวดลอ้มเพื่อการเยยีวยา เป็นการลงทุนทีคุ่ม้ค่า เพราะเกดิผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ว่ย 

ลงทุนครัง้เดยีวแลว้สามารถใชไ้ดน้าน บางเรื่องไม่ตอ้งใชท้รพัยากรมาก เพยีงเปิดใจรบัรูแ้ละใชค้วามคดิสรา้งสรรค์

กก่็อใหเ้กดิผลลพัธส์ขุภาพทีด่ไีด ้การร่วมสรา้งสรรคส์ิง่แวดลอ้มเพื่อการเยยีวยา นอกจากจะใหผ้ลดต่ีอผู้ ป่วยแลว้ 

ยงัสง่ผลดต่ีอผูป้ฏบิตังานดว้ยเน่ืองจากไดอ้ยู่ในสิง่แวดลอ้มของการทาํงานทีด่ ีปลอดภยัและผ่อนคลาย รวมทัง้เมื่อ

สิง่แวดลอ้มด ีอาการของผูป้ว่ย ดขีึน้ กเ็ป็นการบรรเทาภาระงานของผูใ้หบ้รกิาร  ”  (โกศล จงึเสถยีรทรพัยแ์ละโก

เมธ นาควรรณกจิ, 2553).  หลกัการทีเ่ขยีนเป็นบทความวชิาการและหนงัสอืเกีย่วกบัการออกแบบสภาพแวดลอ้ม

เพื่อการเยยีวยาจงึมจีาํนวนมากขึน้  ดว้ยเลง็เหน็ความสาํคญัดา้นการลงทุนสิง่ก่อสรา้งทีร่องรบัการรบัษาพยาบาล

ผูป้ว่ย โดยใหค้วามสาํคญัตัง้แต่แนวคดิในการออกแบบเพื่อใหส้ภาพแวดลอ้มทีจ่ะรองรบัการรกัษาผูป้ว่ยทีต่อ้งการ

การดแูลเป็นพเิศษทัง้ทางร่างกายและจติใจ 

ตวัอย่าง แนวทางการออกแบบโรงพยาบาลทีเ่อือ้ต่อการเยยีวยาสขุภาพแบบองคร์วม ไดม้กีารศกึษา

จาํนวนเพิม่มากขึน้ในปจัจุบนั เช่น ในงานออกแบบโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จงัหวดัขอนแก่น (อภเิชษฐ ์อศัวบุญญา

เดช , 2556) โดยมุ่งเน้นการนํา ความรูท้ีไ่ดจ้ากกระบวนการศกึษาโดยการเรยีนรูร่้วมกบัผูใ้ชโ้ครงการ  ซึง่ใน

การศกึษาดงักล่าวไดเ้สนอแนะใหม้กีารศกึษาดา้นสภาพแวดลอ้มภายในและดา้นภูมสิถาปตัยกรรม  ซึง่ การศกึษา

น้ีไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของประเดน็ดงักล่าว จงึมุ่งเน้นการวจิยัเพื่ออภปิรายทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูใ้ชพ้ืน้ที่

ภายในหอพยาบาลผูป้ว่ย โดยเน้นการวจิยัเชงิสาํรวจจากการสอบถามและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดแ้ก่ ผูป้ว่ย 
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ญาตผิูป้ว่ย บุคลากรทางการแพทย ์เพื่อทีจ่ะนําสูผ่ลการศกึษาทีส่ามารถอธบิายภาพการวจิยัสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพของการเยยีวยาสขุภาพในภาพรวมและสามารถใชป้ระโยชน์ในการออกแบบสถาปตัยกรรมต่อไป 

 

โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นหน่ึงในศนูยก์ารแพทยท์ีส่าํคญัระดบัภูมภิาคและ

กาํลงัจะพฒันาสูร่ะดบัอาเซยีน เป็นหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารดา้นสขุภาพทีอ่ยู่ภายใตส้ถาบนัการศกึษาทีม่หีน่วยงาน

ย่อยภายในคณะแพทยศาสตร ์ทีใ่หก้ารดแูลผูป้ว่ยเรือ้รงั ผูส้งูอายุและผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยทีม่คีวามตอ้งไดร้บัการ

ดแูลเป็นพเิศษทัง้ทางร่างกายและจติใจ  ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทีส่าํคญัทัง้ดา้นกายภาพ (Physical 

Environment)และดา้นสงัคม (Social Environment) ลว้นสง่ผลต่อคุณภาพของการรกัษาและการเยยีวยาผูป้ว่ย  

แต่ในปจัจุบนัพบว่า สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของหอพยาบาลผูป้ว่ยทีอ่ยู่ในกลุ่มน้ี ถูกจดัใหอ้ยู่ภายใต้

สภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาลศรนีครนิทรซ์ึง่ถูกออกแบบมาเพื่อการรกัษาผูป้ว่ยทัว่ไป ทีไ่ม่ไดต้อบสนองต่อ

ความตอ้งการเฉพาะของผูป้ว่ยกลุ่มน้ี  ดงันัน้ โครงการวจิยัน้ี จงึตอ้งการศกึษา แนวทางการออกแบบ

สภาพแวดลอ้มสถานพยาบาลเพื่อใหเ้อือ้ต่อการเยยีวยา  โดยใชพ้ืน้ที่กรณีศกึษาหอพยาบาลผูส้งูอายุและผูป้ว่ย

ระยะสดุทา้ย โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เป็นพืน้ทีต่น้แบบในการศกึษา เพื่อทาํความเขา้ใจ

ขอ้จาํกดั รวมถงึ พฤตกิรรมและความตอ้งการของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการใชส้ภาพแวดลอ้มดงักล่าวโดยมุ่งเน้น

การศกึษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเป็นหลกั  ทัง้น้ีเพื่อใหเ้กดิขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นรปูธรรมจากการศกึษาใน

รปูแบบของร่างตน้แบบหอพยาบาลผูป้ว่ยสงูอายุและผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย  ทีส่ามารถนําไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทาง

ในการออกแบบและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มของสถานพยาบาลทีต่อ้งดแูลผูป้ว่ยกลุ่มน้ีไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

5)  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

5.1 การเยียวยาสุขภาพแบบองคร์วม 

แนวคดิเรื่องการเยยีวยาสขุภาพแบบองคร์วม เน้นภาวะสมบรูณ์ทางสขุภาพหรอืภาวะทีบุ่คคลมี

ดุลยภาพอนัเกดิจากการเชื่อมโยงปฏสิมัพนัธห์รอืบรูณาการของกาย จติใจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เขา้เป็น

หน่ึงเดยีวโดยมจีติวญิญาณเป็นตวัควบคุมทีจ่ะก่อใหบุ้คคลมคีุณภาพชวีติทีด่ ี มคีวามผาสกุและมสีขุภาวะที่

สมบรูณ์ 

 

องคป์ระกอบของสขุภาพแบบองคร์วม  ไดแ้ก่ กาย จติใจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  โดยที่

องคป์ระกอบทางดา้นกายนัน้ เป็นสว่นทีเ่ป็นแพทยจ์ะตอ้งใชว้ทิยาการความรูท้างการแพทยแ์ผนปจัจุบนั

รกัษาผูป้ว่ยโดยตรง  ดงันัน้จงึเหลอืเพยีง 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1.  จติใจ ไดแ้ก่ ศาสนา  ความเชื่อทอ้งถิน่ 

 2.  สงัคม ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล ญาต-ิคนใกลช้ดิ จติอาสา 

 3. สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ตน้ไม ้อากาศ แสง ส ี เสยีง กลิน่ น้ํา  และทีว่่าง 

 

ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบการเยยีวยาสขุภาพแบบองคร์วม 

ตวัแปรทีส่าํคญัของการเยยีวยาสขุภาพแบบองคร์วม ไดแ้ก่ 

 1.  กาย จติใจ และสงัคม 

 กาย การทีผู่ป้ว่ยไดร้บัการรกัษาจากแพทยท์ีม่คีวามเขา้ใจเรื่องการเยยีวยาสขุภาพแบบ

องคร์วม  ผูป้ว่ยกจ็ะเป็นสว่นหน่ึงทีจ่ะสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเยยีวยาต่อไป 

 จติใจ การทีแ่พทย ์พยาบาล ญาต-ิคนใกลช้ดิ และจติอาสา น้อมนําผูป้ว่ยใหเ้กดิจติใจทีด่ี

งาม  เหน็เรื่องการเจบ็การปว่ยเป็นเรื่องธรรมดาแลว้นัน้  กจ็ะทาํใหผู้ป้ว่ยไม่เครยีด  ซึง่จะสง่ผลใหร่้างกาย

ไม่เจบ็ปว่ยจากจติใจเพิม่ขึน้   
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 สงัคม การทีแ่พทย ์พยาบาล ญาต-ิคนใกลช้ดิ และจติอาสามจีติใจทีด่กีจ็ะสามารถ

สรา้งสรรคบ์รรยากาศ สถานที ่หรอืกจิกรรมทีเ่อือ้ใหผู้ป้ว่ยไดส้มัผสักบัสิง่แวดลอ้มทีด่ ี  สงัคมในทีน้ี่จะตอ้ง

เป็นสงัคมทีม่จีติใจดงีามและสนบัสนุนสง่เสรมิใหร่้างกายและจติใจผูป้ว่ยใหด้ขีึน้   

 2. สิง่แวดลอ้ม  ไดแ้ก่ ตน้ไม ้อากาศ แสง ส ีเสยีง กลิน่ น้ํา และทีว่่าง  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบสขุภาพแบบองคร์วม 

ทีม่า:  อภเิชษฐ ์อศัวบุญญาเดช (2556) หน้า 3. 

 

5.2 การออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเยียวยาผูป่้วย 

การออกแบบสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเยยีวยา ( Healing Environment) เพื่อใหร้ะบบบริ การ

สขุภาพทัง้ระบบไดอ้ยู่ภายใตแ้นวคดิสขุภาวะกาํเนิดหรอื Salutogenesis  ซึง่เป็นแนวคดิสาํคญัแนวคดิหน่ึง

ในโครงการสรา้งเสรมิสขุภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนื  (Sustainable 

Healthcare & Health Promotion by Appreciation & Accreditation)  ทุกวนัน้ีเรื่อง Healing Environment 

ไดถู้กนํามาเป็นแนวคดิหลกัในการออกแบบสถานพยาบาล  การจดัการสภาพแวดลอ้มแบ่งเป็นสองดา้น

ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ดงัมรีายะเอยีดต่อไปน้ี (โกศล จงึ

เสถยีรทรพัยแ์ละโกเมธ นาควรรณกจิ, 2553). 

 

5.2.1  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) 

แสง - Environmental Light 

ส ี- Color in The Environment 

ภูมทิศัน์ - Environmental Landscape 

เสยีง - Environmental Noise 

คุณภาพของอากาศ - Air Quality 

 

5.2.2  สภาพแวดลอ้มทางสงัคม (Social Environment) 

แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคม (Social Support)  หมายถงึ ความช่วยเหลอืทางดา้นขอ้มลู 

ขา่วสาร วตัถุสิง่ของ หรอืการสนั บสนุนทางดา้นจิตใจจากผู้ใหก้ารสนบัสนุนซึง่ อาจเป็น

บุคคลหรอืกลุ่มคน และเป็นผลใหผู้ร้บัไดป้ฏบิตัหิรอืแสดงออกทางพฤตกิรรมไปในทางที่

ผูร้บัตอ้งการ  ในทีน้ี่หมายถงึการมสีขุภาพด ีแรงสนบัสนุนทางสงัคมอาจมาจากบุคคลใน

ครอบครวั เช่น พ่อแม่ ญาตพิีน้่อง เพื่อนบา้น ผูนํ้าชุมชน เพื่อนร่วมงาน แพทย ์พยาบาล 

อาสาสมคัร เป็นตน้ 

 

กาย 

สิง่แวดลอ้ม 

 

จติใจ สงัคม 
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สภาพแวดลอ้มทีส่มัผสัไดด้ว้ยใจ : ธรรมารมณ์  หมายถงึความรู้สกึ ความทรงจาํทีก่่อตวั

ขึน้จากประสบการณ์มนุษย์   จะบอกความรูส้กึหรอือารมณ์ต่างๆ ไดก้ต่็อเมื่อไดเ้ปรยีบ

เทยีบกบัความรูห้รอืความทรงจาํเก่า ๆ แลว้ประมวลผล  ความรูห้รอืความทรงจาํเก่า ๆ 

ในอดตีนัน่เองจะเป็นตวักาํหนดทศันคต ิความเชื่อ คุณค่า และเจตนาในการกระทาํของ

มนุษยท์ัง้ทางกาย วาจา และจติใจ ทัง้หมดน้ี จดัเป็นสภาพแวดลอ้มภายในจติใจของ

มนุษย ์

 

การออกแบบสถาปตัยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบภูมสิถาปตัยกรรม ลว้นแลว้แต่

เป็นกระบวนการในการแกป้ญัหาทีจ่ะตอ้งเริม่ตน้จากโจทยห์รอืปญัหาทีไ่ดร้บัฟงัและทาํความเขา้ใจจากผูท้ีจ่ะใช้

สอยพืน้ทีห่รอือาคารนัน้ ๆ   แลว้นําโจทยห์รอืปญัหานัน้มาวเิคราะหเ์พื่อการออกแบบซึง่อาจจะตอ้งคาํนึงถงึ

หลกัการและลาํดบัความสาํคญัของปญัหาแลว้หาทางออกทีย่ดืหยุ่นตามกรณีไป   ยกตวัอย่างเช่น เรื่องแสงสว่างที่

เตยีงผูป้ว่ยแพทยห์รอืพยาบาลกจ็ะตอ้งการแสงสว่างใหม้ากพอทีจ่ะทาํหตัถการไดอ้ย่างสะดวก เหน็ชดั   สว่น

ผูป้ว่ยกไ็ม่ตอ้งการแสงทีม่ากเกนิไป จะทาํใหร้บกวนสายตา  อนัน้ีกเ็ป็นหน้าทีข่องสถาปนิกหรอืมณัฑนากรที่

จะตอ้งออกแบบแสงสว่างในพืน้ทีน้ี่ใหย้ดืหยุ่นตามช่วงเวลาทีใ่ชส้อยได้  (โกศล จงึเสถยีรทรพัยแ์ละโกเมธ นาควร

รณกจิ, 2553. หน้า 59). 

 

อภเิชษฐ ์อศัวบุญญาเดช (2556) นําแนวคดิเรื่องการเยยีวยาสขุภาพแบบองคร์วม ซึง่กล่าวถงึความ

เชื่อมโยงของมติทิางดา้นกาย จติใจ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในการรกัษามาใชเ้ป็นโจทยใ์น

การศกึษาวจิยั โดยใชร้ะเบยีบวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ( Action Research) ในการสรา้งกระบวนการมสีว่นร่วมกบั

เจา้ของโครงการและผูใ้ชโ้ครงการในการศกึษาแนวทางการออกแบบโรงพยาบาลทีเ่อือ้ต่อการเยยีวยาสขุภาพแบบ

องคร์วม ซึง่ถอืไดว้่าเป็นวธิใีหม่ในการใชแ้นวคดิลกัษณะน้ีในการออกแบบสถานพยาบาลทีไ่ม่ไดเ้น้นเฉพาะมติิ

ดา้นการรกัษากายของผูป้ว่ยเพยีงอย่างเดยีว 

 

5.3  แสงสว่างกบัการรกัษาอาคารซึมเศรา้ 

หนงัสอื สถาปตัยกรรมโรงพยาบาลและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเยยีวยา โดย โกศล จงึเสถยีรทรพัย์ และคณะ 

(2559). ไดก้ล่าวถงึแสงสว่างกบัการรกัษาภาวะอาการซมึเศรา้ โดยทีร่ะบุถงึ การออกแบบสถานพยาบาล นอกจาก

จะตอ้งเอือ้ใหเ้กดิการรกัษาความเจบ็ปว่ยทางดา้นร่างกายแลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถงึสว่นอื่นๆควบคู่ไปดว้ย เน่ืองจาก

การเกดิภาวะความสขุสบายตอ้งอาศยัภาวะสมดุลของมติต่ิางๆ รวมถงึมติทิางดา้นจติใจ 

 

สิง่แวดลอ้มหน่ึงทีผ่ลต่อสภาพจติใจคอื แสงสว่าง หลายงานวจิยัพบว่าแสงสว่างมผีลกระทบต่อภาวะ

ซมึเศรา้ ซึง่ภาวะน้ีเกดิขึน้ไดง้่ายกบัผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาสขุภาพอยู่แลว้ เมื่ออยู่ในสิง่แวดลอ้มชวนใหห้ดหู่ ขมุกขมวั ก็

จะยิง่ทาํใหอ้าการซมึเศรา้กาํเรบิขึน้ การจดัสภาพแวดลอ้มทีม่แีสงสว่างเพยีงพอใหก้บัผูป้ว่ย สามารถลดภาวะ

อาการซมึเศรา้ไดเ้ทยีบเท่ากบัยาตา้นการซมึเศรา้ และยงัออกฤทธไ์ดเ้รว็กว่า โดยปกตยิาจะใชเ้วลา 4 – 6 อาทติย์

ในการออกฤทธเ์ตม็ที ่แต่การใชแ้สงสว่างจะใชเ้วลาเพยีง 2 อาทติยเ์ท่านัน้   โดยการรบัแสงในตอนเชา้จะเยยีวยา

ภาวะซมึเศรา้ไดด้กีว่าตอนบ่ายหรอืตอนเยน็ แต่ถงึแมจ้ะไม่ใช่แสงธรรมชาตกิารใหผู้ป้ว่ยอยู่ในหอ้งทีม่แีสงสว่าง

เพยีงพอกย็งัสง่ผลดต่ีอการรกัษา  

งานวจิยัในแคนาดาพบว่าผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้อาการรุนแรงทีม่ารกัษาในโรงพยาบาล จะสามารถกลบับา้น

ไดเ้รว็กว่าเดมิ 2.6 วนั เมื่อเทยีบกบัผูป้ว่ยโรคเดยีวกนัทีพ่กัในหอ้งทีไ่ม่มแีสงสว่างมากนกั และในกรณีผูป้ว่ย

อารมณ์แปรปรวน (Bipolar) จะกลบับา้นไดเ้รว็กว่าเดมิถงึ 3.7 วนั การสรา้งสภาวะแวดลอ้มทีด่จีงึตอ้งพจิารณาใน

เรื่องน้ีตัง้แต่ขัน้ของการออกแบบ ทัง้การวางทศิของกระจก ตวัอาคาร รวมถงึช่องลม 
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5.4  การจดัสวน : ภมิูสถาปัตยกรรมเพื่อการเยียวยา 

ขอ้มลูทีน่่าสนใจเกีย่วกบัการจดัภูมสิถาปตัยกรรมเพื่อเยยีวยาผูป้ว่ย ใน Healing Environment (2553: 

p.61-63)  กล่าวไวด้งัน้ี  “ ... การทีม่นุษยไ์ดอ้ยู่ในบรรยากาศทีเ่ป็นธรรมชาต ิมตีน้ไมใ้บหญา้  นอกจากจะไดร้บั

อากาศทีบ่รสิทุธิแ์ลว้ ยงัจะทาํใหรู้ส้กึสดชื่น โล่ง โปร่ง สบายตวัดว้ย ซึง่จะสง่ผลใหบ้รรเทาจากอาการปว่ยหรอื

บรรเทาความทุกขจ์ากอาการปว่ยได ้   ช่วยลดความเครยีดช่วยทาํใหม้คีวามรู้ สกึถงึสภาวะของความสขุและมี

ความหวงั  มสีภาพแวดลอ้มหลายอย่างทีช่่วยสง่เสรมิการเยยีวยา แต่การจดัสวนใหค้วามเป็นพเิศษมากกว่า 

เพราะมนุษยเ์ป็นสตัวท์ีผ่กูพนักบัธรรมชาตอิย่างแยกไม่ออก และเมื่อมคีวามทุกขก์จ็ะโหยหาธรรมชาตมิากเป็น

พเิศษ  ซึง่ธรรมชาตมิคีวามสาํคญัต่อมนุษยอ์ย่างมาก  

มงีานวจิยัทีแ่สดงว่า สองในสามของคนทัว่ไปเลอืกทีจ่ะใชธ้รรมชาตใินการผ่อนคลายความเครี ยดและ

งานวิจยัอกีชิน้หน่ึง  พบว่า 95% ของผถู้กสมัภาษณ์อารมณ์ดขีึน้หลั งจากที่ไดใ้ช้เวลาชัว่ครู่ภายนอกอาคาร โดย

ปรบัเปลีย่นจากความรูส้กึซมึเศรา้ หดหู่ เครยีด และกงัวล  เป็นความสงบและน่ิงมากขึน้   มงีานคน้ควา้หลายชิน้ที่

แสดงใหเ้หน็ว่า แมก้ระทัง่รปูภาพของววิธรรมชาตกิส็ามารถทาํใหผู้ท้ีต่กอยู่ในภาวะเครยีด บรรเทาความเครยีด

ลดลงไดอ้ย่างรวดเรว็ หลงัจากการมองภาพววิธรรมชาต ิ3-4 นาท ีจะสามารถทาํใหค้วามดนัโลหติลดลง อตัราการ

เตน้ของหวัใจตํ่าลง คลื่นสมองลดความถีล่ง การผลติฮอรโ์มนเครยีดลดลง จะมอีารมณ์ดขีึน้ รวมถงึทาํใหม้ชีวีติชวีา

ขึน้มาอย่างรวดเรว็   ซึง่นอกจากการทีธ่รรมชาตชิ่วยใหล้ดความเครยีดและความกงัวล เพราะมนุษยม์วีวิฒันาการ

มาจากธรรมชาตแิลว้ ในแง่ของจติวทิยาภาพววิธรรมชาตสิามารถดงึความเบีย่งเบนความสนใจของผูป้ว่ยและดดู

ซบัความทุกข ์ความเจบ็ปว่ย ไดเ้ป็นอย่างดใีนขณะทีม่หีลากหลายทฤษฎทีีย่นืยนัตรงกนัว่าธรรมชาตมิสีว่นช่วยใน

การเยยีวยาอย่างมาก   ดงันัน้ การจดัสวนหรอืการทีใ่หผู้ป้ว่ยไดเ้หน็ธรรมชาตติน้ไม ้ดอกไม ้สายน้ํา ลาํธาร หรอื

องคป์ระกอบทางธรรมชาตอิื่น ๆ กล็ว้นแต่ไดป้ระโยชน์จากการคลายความเครยีดความกงัวลของผูป้ว่ย  ซึง่หาก

ไม่สามารถใชธ้รรมชาตจิรงิๆ เน่ืองจากอาคารสถานทีไ่ม่อาํนวยใหจ้ดัได ้ การใชภ้าพหรอืการใชเ้สยีงจากธรรมชาต ิ

เช่น เสยีงน้ําไหล เสยีงนก เสยีงลม กส็ามารถใหผ้ลการเยยีวยาไดไ้ม่แตกต่างกนั ...” 

 

 จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเยยีวยาผูป้ว่ยพบว่า แนวทางในการออกแบบสถานพยาบาลมี

แนวคดิทีเ่ปลีย่นไปจากทีเ่คยเป็นมา  กล่าวคอื ใหค้วามสาํคญัดา้นสนุทรยีภาพมากขึน้ โดยมุ่งสูเ่ป้าหมายใหม้ี

มนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง  ใหค้วามสาํคญักบัสภาพแวดลอ้มทัง้กายภาพและทางสงัคมของผูป้ว่ยไปพรอ้มๆกนั  การ

ออกแบบอาคารใชส้อยรวมทัง้พืน้ทีว่่างรอบอาคารกจ็ะตอ้งถูกออกแบบเพื่อตอบสนองการใชส้อยของผปู้ว่ยและผ้

ใชส้อยพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเป็นหลกั 

 

6)  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

1. ศกึษา ความตอ้งการและทศันคตขิองผูป้ว่ยสงูวยัและผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยต่อ

สภาพแวดลอ้มภายในหอพยาบาลผูป้ว่ย โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2. ทราบถงึแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในหอพยาบาลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย  

โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3. เสนอแนวทางปรบัปรุงสภาพปจัจุบนัของหอพยาบาลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย  

 

7)  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ได้ทราบถงึ ความตอ้งการและทศันคตขิอง ผูป้ว่ยสงูวยัและ ผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยต่อ

สภาพแวดลอ้มภายในหอพยาบาลผูป้ว่ย โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2. ไดแ้นวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในหอพยาบาลผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย 

โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3. มแีบบร่างเพื่อเป็นตน้แบบในการ ปรบัปรุงสภาพปจัจุบนัของหอพยาบาลผูป้ว่ยระยะ

สดุทา้ย 
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8)  ขอบเขตของโครงการวิจยั 

การศกึษาน้ี มุ่งเน้นการอภปิรายทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูใ้ชพ้ืน้ทีภ่ายในหอพยาบาลผูป้ว่ย โดยเน้น

การศกึษาดา้นสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลต่อการเยยีวยาทัง้ทางร่างกายและจติใจ จงึเน้นการวจิยัเชงิสาํรวจเพื่อทีจ่ะนํา

ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ากการสอบถามและสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดแ้ก่ ผูป้ว่ย ญาตผิูป้ว่ย บุคลากรทางการแพทย ์ 

มาอภปิรายผลกบัแนวคดิและทฤษฎดีา้นสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเยยีวยาผูป้ว่ย 

 

ขอบเขตดา้นพืน้ทีศ่กึษา  อาคาร ส.ว.โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชัน้ 9 ซึง่เป็นสว่น

หอ้งพกัผูป้ว่ย และสว่นสนบัสนุนการใชง้านของผูป้ว่ยและสว่นสาํนกังานของบุคคลากรทางการแพทย ์ไดแ้ก่ พืน้ที่

ประกอบกจิกรรม หอ้งประชุมศนูยฯ์และหอ้งประชุมหลกั บรเิวณชัน้ 18 โดยเน้นการศกึษาในสว่นของพืน้ทีห่อ

พยาบาลผูป้ว่ยเป็นหลกั 

 

9)  วิธีการดาํเนินการวิจยั  

9.1 ขัน้เตรียมการ  

9.1.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม

ของสถานพยาบาลเพื่อใหเ้อือ้ต่อการเยยีวยาผูป้ว่ย พฤตกิรรมของผูป้ว่ยสงูวยัและผูป้ว่ยระยะ

สดุทา้ย  เพื่อจะทาํการกาํหนดตวัแปรและปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพของหอพยาบาล

ผูป้ว่ยทีจ่ะทาํการศกึษา 

9.1.2  วางแผนการดาํเนินงานและสาํรวจเบือ้งตน้กายภาพพืน้ที ่ 

9.2 ขัน้ตอนการดาํเนินการ 

9.2.1 การเกบ็ขอ้มลูแบ่งเป็นสองสว่นหลกั ไดแ้ก่ 

(1) เกบ็ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มกายภาพ องคป์ระกอบภายในหอ้งกจิกรรมต่างๆ สว่นพกั

ฟ้ืน และพืน้ทีท่าํงานและพกัผ่อนของบุคคลากรทางการแพทย ์ โดยการสาํรวจและรงัวดั  รวมทัง้

ถ่ายภาพสภาพแวดลอ้มของสถานพยาบาล  

(2) สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชพ้ืน้ที ่ โดยจะสอบถามความคดิเหน็

เกีย่วกบัปญัหาและขอ้จาํกดัในการใชง้านสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั และสภาพแวดลอ้มที่

เสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมทีัง้แบบทีเ่ป็นตวัเลอืกและแบบทีเ่ป็นการ

จาํลองภายภาพของพืน้ทีจ่ากภาพถ่ายและภาพจาํลองบรรยากาศของสิง่แวดลอ้มในหอพยาบาล

ของผูป้ว่ย ก่อนและภายหลงัการปรบัปรุง โดยทีส่ภาพแวดลอ้มภายหลงัการปรบัปรุงแลว้จะเป็น

ผลทีม่าจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสภาพแวดลอ้มเพื่อเยยีวยาผูป้ว่ย โดยจะ

สอบถามความเหน็เกีย่วกบั วสัดุทีใ่ชภ้ายในหอผูป้ว่ย ส ีแสงสว่าง บรรยากาศ รปูแบบการตกแต่ง

ภายใน ภาพทีใ่ชป้ระดบั เป็นตน้  ซึง่จะใชแ้บบสมัภาษณ์ความคดิเหน็ในลกัษณะทีเ่ป็นภาพจาํลอง

ของสภาพแวดลอ้มทีม่กีารปรบัเปลีย่นปจัจยัทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ในรปูแบบต่างๆ  แลว้ใหก้ลุ่ม

ตวัอย่างทีจ่ะสมัภาษณ์แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นต่างๆจากภาพนัน้  ก่อนจะนําผลทีไ่ด้

ไปวเิคราะหใ์นขัน้ตอนถดัไป 

กลุ่มตวัอย่างทีจ่ะสมัภาษณ์ ไดแ้ก่  แพทย ์พยาบาล ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย ทีม่าใชบ้รกิาร

ใน โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์  

9.2.2 การวเิคราะหข์อ้มลู 

- วเิคราะหข์อ้มลู ดา้นกายภาพของพืน้ทีศ่กึษา โดยเฉพาะบรเิวณหอผูป้ว่ย เพื่อนํามา

ประมวลปญัหาและขอ้จาํกดัในการใชง้านพืน้ทีใ่นปจัจุบนั รวมทัง้ การสงัเกตสภาพแวดลอ้มที่
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อาจจะสอดคลอ้งประเดน็และปจัจยัทีจ่ะตอ้งทาํการศกึษาเชงิลกึในดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน

อาคาร  

- วเิคราะห์ผลจากการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม

ของหอพยาบาลผูป้ว่ย เช่น วสัดุทีใ่ชภ้ายในหอผูป้ว่ย ส ีแสงสว่าง บรรยากาศ รปูแบบการตกแต่ง

ภายใน เพื่อทราบถงึความคดิเหน็และทศันคตขิองผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการใชง้าน 

9.2.3 การออกแบบร่าง ตน้แบบหอพยาบาลผูป้ว่ย 

- ออกแบบร่างตน้แบบหอพยาบาลผูป้ว่ยสงูอายุและผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยทีเ่ป็นผลสบืเน่ือง

จากขอ้มลูการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มจากการสาํรวจความคดิเหน็ในขัน้ตอนก่อนหน้าน้ี  เพื่อนําสู่

กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็จากผูใ้ชพ้ืน้ที ่และจะไดนํ้าผลทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงแบบร่างเพื่อทีจ่ะสรุป

เป็นร่างตน้แบบหอพยาบาลผูป้ว่ยต่อไป 

- จดัทาํแบบร่างตน้แบบหอพยาบาลผูป้ว่ยสงูอายุและผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย 

9.2.4 สรุปผลการศกึษา 

9.2.5 ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา 
 

 

10)  ระยะเวลาทาํการวิจยัและแผนการดาํเนินงาน   
 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10.1 ขัน้เตรยีมการ  

-  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

- วางแผนการสาํรวจภาคสนาม 

         

10.2  การสาํรวจและการเกบ็ขอ้มลู

ภาคสนาม  

         

10.3 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสภาพแวดลอ้ม

ของหอพยาบาลผูป้ว่ย 

         

10.4 การทดลองออกแบบหอพยาบาลผูป้ว่ย

และนําเสนอต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

         

10.5 สรุปผลการศกึษา          

10.6 จดัทาํเล่มรายงานและร่างบทความวจิยั          

 

11)   งบประมาณโครงการ 

ตารางแสดงงบประมาณสาํหรบัดาํเนินการวจิยั 

 

รายการ 
 

จาํนวนเงิน (บาท) 

 

หมายเหต ุ

1.   หมวดค่าจา้ง  (ผูช้่วยวจิยัและเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ ใหร้ะบุ

จาํนวนอตัรา คุณวุฒ ิและคดิอตัราค่าจา้งตามทีก่าํหนด) 

-  

2.   หมวดค่าวสัดุสิน้เปลอืง 30,000  

3.   ค่าใชส้อยระหว่างปฏบิตักิารในโครงการและการสาํรวจ

ขอ้มลู 

18,000  
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   3.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง 

   3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

   3.3 ค่าเบีย้เลีย้ง 

   3.4 ค่าจดัทาํเอกสารประชุม  

4.   ค่าจา้งเหมาจดัทาํภาพสามมติแิละจดัทาํแบบร่าง 35,000  

5.  ค่าจา้งเกบ็แบบสอบถามและสมัภาษณ์ 3,000  

6.  ค่าพมิพเ์อกสารและรปูเล่มรายงาน 11,000  

รวม (เกา้หมื่นเจด็พนับาทถว้น) 97,000  

หมายเหตุ* ขออนุมตัถิวัเฉลีย่เบกิจ่ายทุกรายการ 
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13)   คาํช้ีแจงอ่ืน ๆ  

 

โครงการวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเพื่อการออกแบบ โดยจะนําผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปทดลองออกแบบและนําสู่

กระบวนการมสีว่นร่วมของผูใ้ชพ้ืน้ทีห่อพยาบาลผูป้ว่ย เพื่อนําขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากผลการศกึษาไปพฒันาสูก่ารจดัทาํ

แบบเพื่อใชใ้นการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มภายในหอพยาบาลผูป้ว่ย โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์ โดยเป็นการบรูณา

การระหว่างการวจิยัและการบรกิารวชิาการในนามคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
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