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1) ข้อมูลของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ 9 เดือน
งบประมาณ 100,000 บาท
วันทีเ่ ริม่ โครงการ พฤษภาคม 2561
วันทีส่ น้ิ สุดโครงการ มกราคม 2562
2) หัวหน้ าโครงการ
ชื่อหัวหน้าโครงการ
นางกุลศรี ตัง้ สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ความรับผิดชอบในโครงการ (คิดเป็ นร้อยละ 70)
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การสํารวจภาคสนาม การดําเนินการวิจยั การวางแผนการ
ดําเนินงาน การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั การนําเสนอผลงานวิจยั และการเขียนบทความวิจยั
3) คณะผูว้ ิ จยั
ชื่อผูร้ ่วมวิจยั นายนพดล ตัง้ สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ความรับผิดชอบในโครงการ (คิดเป็ นร้อยละ 20)
ให้คาํ ปรึกษาด้านระเบียบวิธวี จิ ยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสรุปผลการศึกษา การเขียนบทความวิจยั

2
ชื่อผูช้ ่วยวิจยั นางสาว สโรชา มังคลา
ตําแหน่งทางวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความรับผิดชอบในโครงการ (คิดเป็ นร้อยละ 10)
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั
4) หลักการและเหตุผล
ความเจ็บปว่ ยเป็ นปญั หาสําคัญทีท่ ุกคนไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ คนจํานวนไม่น้อยต้องรักษาตัวที่
โรงพยาบาลเป็ นประจํา และอีกหลายคนต้องใช้เวลาในช่วงสุดท้ายของชีวติ ในโรงพยาบาล
การออกแบบ
โรงพยาบาลจึงเป็ นเรื่องทีส่ าํ คัญ สถาปนิกในฐานะทีม่ หี น้าทีใ่ นการออกแบบจึงจําเป็ นต้องคํานึงถึงการออกแบบให้
ผูป้ ว่ ยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ปจั จุบนั พบว่าสาเหตุการเจ็บปว่ ยมีแนวโน้มเปลีย่ นจากโรคติดเชือ้ เป็ นโรคเรือ้ รัง โรคที่
ต้องมีการดูแลแบบประคับประคองอย่างใกล้ชดิ ในระยะยาว เนื่องจากผูป้ ว่ ยเรือ้ รังจะมีอาการของโรคทรุดลงไม่
สามารถรักษาให้หายขาด และกลายเป็ นผูป้ ว่ ยทีอ่ ยู่ในวาระสุดท้ายของชีวติ มีความเจ็บปวดและทรมานทัง้ ด้าน
ร่างกายและจิตใจ เกิดปญั หาทีซ่ บั ซ้อนทัง้ จากผูป้ ว่ ยและครอบครัว ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยทีอ่ ยู่ในระยะสุดท้ายต้องพึง่ พา
เทคโนโลยีทางการแพทย์ขนั ้ สูงในการพยุงชีวติ การเสียชีวติ จึงเกิดขึน้ ภายในโรงพยาบาลเป็ นหลัก รูปแบบการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสําหรับผูท้ ป่ี ว่ ยด้วยโรคทีค่ ุกคามต่อชีวติ ซึง่ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นการลดความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปว่ ยและทําให้ผปู้ ว่ ยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ เพราะใน
ปจั จุบนั มีแนวโน้มว่าผูท้ ป่ี ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รังซึง่ รักษาไม่หายขาดมีจาํ นวนเพิม่ มากขึน้ และผูป้ ว่ ยเหล่านี้รวมทัง้
ครอบครัวล้วนมีความทุกข์ทงั ้ กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ยิง่ เมื่อโรคลุกลามจนถึงระยะสุดท้าย การดูแล
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวโดยเน้นทีค่ ุณภาพชีวติ ยิง่ มีความสําคัญ และเมื่อผูป้ ว่ ยเหล่านี้ถงึ เวลาทีต่ อ้ งจากไป แพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ ก็ควรทีจ่ ะมีสว่ นช่วยให้เขาเสียชีวติ อย่างสงบ (อนุรกั ษ์ ไชยบาล, 2559)
ช่วงเวลาประมาณ 5-6 ทีผ่ ่านมา ประเด็นเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมเพื่อการเยียวยาได้รบั ความสนใจจากวงการ
แพทย์อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในส่วนของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อ
การเยียวยาผูป้ ว่ ย โดย อนุวฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ุล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้กล่าวไว้ว่า “แนวคิด
เกีย่ วกับ การลงทุนสร้างสิง่ แวดล้อมเพื่อการเยียวยา เป็ นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่า เพราะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ ว่ ย
ลงทุนครัง้ เดียวแล้วสามารถใช้ได้นาน บางเรื่องไม่ตอ้ งใช้ทรัพยากรมาก เพียงเปิ ดใจรับรูแ้ ละใช้ความคิดสร้างสรรค์
ก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์สขุ ภาพทีด่ ไี ด้ การร่วมสร้างสรรค์สงิ่ แวดล้อมเพื่อการเยียวยา นอกจากจะให้ผลดีต่อผู้ ป่วยแล้ว
ยังส่งผลดีต่อผูป้ ฏิบตั งานด้วยเนื่องจากได้อยู่ในสิง่ แวดล้อมของการทํางานทีด่ ี ปลอดภัยและผ่อนคลาย รวมทัง้ เมื่อ
สิง่ แวดล้อมดี อาการของผูป้ ว่ ย ดีขน้ึ ก็เป็ นการบรรเทาภาระงานของผูใ้ ห้บริการ ” (โกศล จึงเสถียรทรัพย์และโก
เมธ นาควรรณกิจ, 2553). หลักการทีเ่ ขียนเป็ นบทความวิชาการและหนังสือเกีย่ วกับการออกแบบสภาพแวดล้อม
เพื่อการเยียวยาจึงมีจาํ นวนมากขึน้ ด้วยเล็งเห็นความสําคัญด้านการลงทุนสิง่ ก่อสร้างทีร่ องรับการรับษาพยาบาล
ผูป้ ว่ ย โดยให้ความสําคัญตัง้ แต่แนวคิดในการออกแบบเพื่อให้สภาพแวดล้อมทีจ่ ะรองรับการรักษาผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการ
การดูแลเป็ นพิเศษทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
ตัวอย่าง แนวทางการออกแบบโรงพยาบาลทีเ่ อือ้ ต่อการเยียวยาสุขภาพแบบองค์รวม ได้มกี ารศึกษา
จํานวนเพิม่ มากขึน้ ในปจั จุบนั เช่น ในงานออกแบบโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น (อภิเชษฐ์ อัศวบุญญา
เดช, 2556) โดยมุ่งเน้นการนํา ความรูท้ ไ่ี ด้จากกระบวนการศึกษาโดยการเรียนรูร้ ่วมกับผูใ้ ช้โครงการ
ซึง่ ใน
ั
การศึกษาดังกล่าวได้เสนอแนะให้มกี ารศึกษาด้านสภาพแวดล้อมภายในและด้านภูมสิ ถาปตยกรรม ซึง่ การศึกษา
นี้ได้เล็งเห็นความสําคัญของประเด็นดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการวิจยั เพื่อ อภิปรายทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้พน้ื ที่
ภายในหอพยาบาลผูป้ ว่ ย โดยเน้นการวิจยั เชิงสํารวจจากการสอบถามและสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ ได้แก่ ผูป้ ว่ ย
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ญาติผปู้ ว่ ย บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อทีจ่ ะนําสูผ่ ลการศึกษาทีส่ ามารถอธิบายภาพการวิจยั สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของการเยียวยาสุขภาพในภาพรวมและสามารถใช้ประโยชน์ในการออกแบบสถาปตั ยกรรมต่อไป
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นหนึ่งในศูนย์การแพทย์ทส่ี าํ คัญระดับภูมภิ าคและ
กําลังจะพัฒนาสูร่ ะดับอาเซียน เป็ นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพทีอ่ ยู่ภายใต้สถาบันการศึกษาทีม่ หี น่วยงาน
ย่อยภายในคณะแพทยศาสตร์ ทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายทีม่ คี วามต้องได้รบั การ
ดูแลเป็ นพิเศษทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ ปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมทีส่ าํ คัญทัง้ ด้านกายภาพ
(Physical
Environment)และด้านสังคม (Social Environment) ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของการรักษาและการเยียวยาผูป้ ว่ ย
แต่ในปจั จุบนั พบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพของหอพยาบาลผูป้ ว่ ยทีอ่ ยู่ในกลุ่มนี้ ถูกจัดให้อยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซง่ึ ถูกออกแบบมาเพื่อการรักษาผูป้ ว่ ยทัวไป
่ ทีไ่ ม่ได้ตอบสนองต่อ
่
ความต้องการเฉพาะของผูป้ วยกลุ่มนี้ ดังนัน้ โครงการวิจยั นี้ จึงต้องการศึกษา
แนวทางการออกแบบ
สภาพแวดล้อมสถานพยาบาลเพื่อให้เอือ้ ต่อการเยียวยา โดยใช้พน้ื ที่ กรณีศกึ ษาหอพยาบาลผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ย
ระยะสุดท้าย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นพืน้ ทีต่ น้ แบบในการศึกษา เพื่อทําความเข้าใจ
ข้อจํากัด รวมถึง พฤติกรรมและความต้องการของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการใช้สภาพแวดล้อมดังกล่าวโดยมุ่งเน้น
การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็ นหลัก ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นรูปธรรมจากการศึกษาใน
รูปแบบของร่างต้นแบบหอพยาบาลผูป้ ว่ ยสูงอายุและผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ทีส่ ามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทาง
ในการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานพยาบาลทีต่ อ้ งดูแลผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสม
5) การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
5.1 การเยียวยาสุขภาพแบบองค์รวม
แนวคิดเรื่องการเยียวยาสุขภาพแบบองค์รวม เน้นภาวะสมบูรณ์ทางสุขภาพหรือภาวะทีบ่ ุคคลมี
ดุลยภาพอันเกิดจากการเชื่อมโยงปฏิสมั พันธ์หรือบูรณาการของกาย จิตใจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เข้าเป็ น
หนึ่งเดียวโดยมีจติ วิญญาณเป็ นตัวควบคุมทีจ่ ะก่อให้บุคคลมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความผาสุกและมีสขุ ภาวะที่
สมบูรณ์
องค์ประกอบของสุขภาพแบบองค์รวม
ได้แก่ กาย จิตใจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยที่
องค์ประกอบทางด้านกายนัน้ เป็ นส่วนทีเ่ ป็ นแพทย์จะต้องใช้วทิ ยาการความรูท้ างการแพทย์แผนปจั จุบนั
รักษาผูป้ ว่ ยโดยตรง ดังนัน้ จึงเหลือเพียง 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1.
จิตใจ ได้แก่ ศาสนา ความเชื่อท้องถิน่
2.
สังคม ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ญาติ-คนใกล้ชดิ จิตอาสา
3. สภาพแวดล้อม ได้แก่ ต้นไม้ อากาศ แสง สี เสียง กลิน่ นํ้า และทีว่ ่าง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการเยียวยาสุขภาพแบบองค์รวม
ตัวแปรทีส่ าํ คัญของการเยียวยาสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่
1.
กาย จิตใจ และสังคม
กาย การทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาจากแพทย์ทม่ี คี วามเข้าใจเรื่องการเยียวยาสุขภาพแบบ
องค์รวม ผูป้ ว่ ยก็จะเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเยียวยาต่อไป
จิตใจ การทีแ่ พทย์ พยาบาล ญาติ-คนใกล้ชดิ และจิตอาสา น้อมนําผูป้ ว่ ยให้เกิดจิตใจทีด่ ี
งาม เห็นเรื่องการเจ็บการปว่ ยเป็ นเรื่องธรรมดาแล้วนัน้ ก็จะทําให้ผปู้ ว่ ยไม่เครียด ซึง่ จะส่งผลให้ร่างกาย
ไม่เจ็บปว่ ยจากจิตใจเพิม่ ขึน้
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สังคม การทีแ่ พทย์ พยาบาล ญาติ-คนใกล้ชดิ และจิตอาสามีจติ ใจทีด่ กี จ็ ะสามารถ
สร้างสรรค์บรรยากาศ สถานที่ หรือกิจกรรมทีเ่ อือ้ ให้ผปู้ ว่ ยได้สมั ผัสกับสิง่ แวดล้อมทีด่ ี สังคมในทีน่ ้ีจะต้อง
เป็ นสังคมทีม่ จี ติ ใจดีงามและสนับสนุนส่งเสริมให้ร่างกายและจิตใจผูป้ ว่ ยให้ดขี น้ึ
2. สิง่ แวดล้อม ได้แก่ ต้นไม้ อากาศ แสง สี เสียง กลิน่ นํ้า และทีว่ ่าง
กาย

จิตใจ

สังคม

สิง่ แวดล้อม
ภาพแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสุขภาพแบบองค์รวม
ทีม่ า: อภิเชษฐ์ อัศวบุญญาเดช (2556) หน้า 3.
5.2 การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาผูป้ ่ วย
การออกแบบสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเยียวยา ( Healing Environment) เพื่อให้ระบบบริ การ
สุขภาพทัง้ ระบบได้อยู่ภายใต้แนวคิดสุขภาวะกําเนิดหรือ Salutogenesis ซึง่ เป็ นแนวคิดสําคัญแนวคิดหนึ่ง
ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลีย่ นแปลงทีย่ งยื
ั่ น
(Sustainable
Healthcare & Health Promotion by Appreciation & Accreditation) ทุกวันนี้เรื่อง Healing Environment
ได้ถูก นํา มาเป็ นแนวคิดหลักในการออกแบบสถานพยาบาล การจัดการสภาพแวดล้อมแบ่งเป็ นสองด้าน
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคม ดังมีรายะเอียดต่อไปนี้ (โกศล จึง
เสถียรทรัพย์และโกเมธ นาควรรณกิจ, 2553).
5.2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
แสง - Environmental Light
สี - Color in The Environment
ภูมทิ ศั น์ - Environmental Landscape
เสียง - Environmental Noise
คุณภาพของอากาศ - Air Quality
5.2.2 สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Environment)
แรงสนับสนุนทางด้านสังคม (Social Support) หมายถึง ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูล
ข่าวสาร วัตถุสงิ่ ของ หรือการสนั บสนุน ทางด้านจิ ตใจจากผู้ ให้การสนับสนุนซึง่ อาจเป็ น
บุคคลหรือกลุ่มคน และเป็ นผลให้ผรู้ บั ได้ปฏิบตั หิ รือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่
ผูร้ บั ต้องการ ในทีน่ ้หี มายถึงการมีสขุ ภาพดี แรงสนับสนุนทางสังคมอาจมาจากบุคคลใน
ครอบครัว เช่น พ่อแม่ ญาติพน่ี ้อง เพื่อนบ้าน ผูน้ ําชุมชน เพื่อนร่วมงาน แพทย์ พยาบาล
อาสาสมัคร เป็ นต้น
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สภาพแวดล้อมทีส่ มั ผัสได้ดว้ ยใจ : ธรรมารมณ์ หมายถึงความรู้ สกึ ความทรงจํา ทีก่ ่อตัว
ขึน้ จากประสบการณ์มนุษย์ จะบอกความรูส้ กึ หรืออารมณ์ต่างๆ ได้กต็ ่อเมื่อได้เปรียบ
เทียบกับความรูห้ รือความทรงจําเก่า ๆ แล้วประมวลผล ความรูห้ รือความทรงจําเก่า ๆ
ในอดีตนันเองจะเป็
่
นตัวกําหนดทัศนคติ ความเชื่อ คุณค่า และเจตนาในการกระทําของ
มนุษย์ทงั ้ ทางกาย วาจา และจิตใจ ทัง้ หมดนี้ จัดเป็ นสภาพแวดล้อมภายในจิตใจของ
มนุษย์
การออกแบบสถาปตั ยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบภูมสิ ถาปตั ยกรรม ล้วนแล้วแต่
เป็ นกระบวนการในการแก้ปญั หาทีจ่ ะต้องเริม่ ต้นจากโจทย์หรือปญั หาทีไ่ ด้รบั ฟงั และทําความเข้าใจจากผูท้ จ่ี ะใช้
สอยพืน้ ทีห่ รืออาคารนัน้ ๆ แล้วนําโจทย์หรือปญั หานัน้ มาวิเคราะห์เพื่อการออกแบบซึง่ อาจจะต้องคํานึงถึง
หลักการและลําดับความสําคัญของปญั หาแล้วหาทางออกทีย่ ดื หยุ่นตามกรณีไป ยกตัวอย่างเช่น เรื่องแสงสว่างที่
เตียงผูป้ ว่ ยแพทย์หรือพยาบาลก็จะต้องการแสงสว่างให้มากพอทีจ่ ะทําหัตถการได้อย่างสะดวก เห็นชัด
ส่วน
่
ผูป้ วยก็ไม่ตอ้ งการแสงทีม่ ากเกินไป จะทําให้รบกวนสายตา อันนี้กเ็ ป็ นหน้าทีข่ องสถาปนิกหรือมัณฑนากรที่
จะต้องออกแบบแสงสว่างในพืน้ ทีน่ ้ีให้ยดื หยุ่นตามช่วงเวลาทีใ่ ช้สอยได้ (โกศล จึงเสถียรทรัพย์และโกเมธ นาควร
รณกิจ, 2553. หน้า 59).
อภิเชษฐ์ อัศวบุญญาเดช (2556) นําแนวคิดเรื่องการเยียวยาสุขภาพแบบองค์รวม ซึง่ กล่าวถึงความ
เชื่อมโยงของมิตทิ างด้านกาย จิตใจ สังคม และสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในการรักษามาใช้เป็ นโจทย์ใน
การศึกษาวิจยั โดยใช้ระเบียบวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ( Action Research) ในการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมกับ
เจ้าของโครงการและผูใ้ ช้โครงการในการศึกษาแนวทางการออกแบบโรงพยาบาลทีเ่ อือ้ ต่อการเยียวยาสุขภาพแบบ
องค์รวม ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นวิธใี หม่ในการใช้แนวคิดลักษณะนี้ในการออกแบบสถานพยาบาลทีไ่ ม่ได้เน้นเฉพาะมิติ
ด้านการรักษากายของผูป้ ว่ ยเพียงอย่างเดียว
5.3 แสงสว่างกับการรักษาอาคารซึมเศร้า
หนังสือ สถาปตั ยกรรมโรงพยาบาลและสิง่ แวดล้อมเพื่อการเยียวยา โดย โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ
(2559). ได้กล่าวถึงแสงสว่างกับการรักษาภาวะอาการซึมเศร้า โดยทีร่ ะบุถงึ การออกแบบสถานพยาบาล นอกจาก
จะต้องเอือ้ ให้เกิดการรักษาความเจ็บปว่ ยทางด้านร่างกายแล้ว ยังต้องคํานึงถึงส่วนอื่นๆควบคู่ไปด้วย เนื่องจาก
การเกิดภาวะความสุขสบายต้องอาศัยภาวะสมดุลของมิตติ ่างๆ รวมถึงมิตทิ างด้านจิตใจ
สิง่ แวดล้อมหนึ่งทีผ่ ลต่อสภาพจิตใจคือ แสงสว่าง หลายงานวิจยั พบว่าแสงสว่างมีผลกระทบต่อภาวะ
ซึมเศร้า ซึง่ ภาวะนี้เกิดขึน้ ได้ง่ายกับผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาสุขภาพอยู่แล้ว เมื่ออยู่ในสิง่ แวดล้อมชวนให้หดหู่ ขมุกขมัว ก็
จะยิง่ ทําให้อาการซึมเศร้ากําเริบขึน้ การจัดสภาพแวดล้อมทีม่ แี สงสว่างเพียงพอให้กบั ผูป้ ว่ ย สามารถลดภาวะ
อาการซึมเศร้าได้เทียบเท่ากับยาต้านการซึมเศร้า และยังออกฤทธ์ได้เร็วกว่า โดยปกติยาจะใช้เวลา 4 – 6 อาทิตย์
ในการออกฤทธ์เต็มที่ แต่การใช้แสงสว่างจะใช้เวลาเพียง 2 อาทิตย์เท่านัน้ โดยการรับแสงในตอนเช้าจะเยียวยา
ภาวะซึมเศร้าได้ดกี ว่าตอนบ่ายหรือตอนเย็น แต่ถงึ แม้จะไม่ใช่แสงธรรมชาติการให้ผปู้ ว่ ยอยู่ในห้องทีม่ แี สงสว่าง
เพียงพอก็ยงั ส่งผลดีต่อการรักษา
งานวิจยั ในแคนาดาพบว่าผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้าอาการรุนแรงทีม่ ารักษาในโรงพยาบาล จะสามารถกลับบ้าน
ได้เร็วกว่าเดิม 2.6 วัน เมื่อเทียบกับผูป้ ว่ ยโรคเดียวกันทีพ่ กั ในห้องทีไ่ ม่มแี สงสว่างมากนัก และในกรณีผปู้ ว่ ย
อารมณ์แปรปรวน (Bipolar) จะกลับบ้านได้เร็วกว่าเดิมถึง 3.7 วัน การสร้างสภาวะแวดล้อมทีด่ จี งึ ต้องพิจารณาใน
เรื่องนี้ตงั ้ แต่ขนั ้ ของการออกแบบ ทัง้ การวางทิศของกระจก ตัวอาคาร รวมถึงช่องลม
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5.4 การจัดสวน : ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการเยียวยา
ข้อมูลทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับการจัดภูมสิ ถาปตั ยกรรมเพื่อเยียวยาผูป้ ว่ ย ใน Healing Environment (2553:
p.61-63) กล่าวไว้ดงั นี้ “ ... การทีม่ นุษย์ได้อยู่ในบรรยากาศทีเ่ ป็ นธรรมชาติ มีตน้ ไม้ใบหญ้า นอกจากจะได้รบั
อากาศทีบ่ ริสทุ ธิแล้
์ ว ยังจะทําให้รสู้ กึ สดชื่น โล่ง โปร่ง สบายตัวด้วย ซึง่ จะส่งผลให้บรรเทาจากอาการปว่ ยหรือ
บรรเทาความทุกข์จากอาการปว่ ยได้ ช่วยลดความเครียดช่วยทําให้มคี วามรู้ สึกถึง สภาวะของความสุขและมี
ความหวัง มีสภาพแวดล้อมหลายอย่างทีช่ ่วยส่งเสริมการเยียวยา แต่การจัดสวนให้ความเป็ นพิเศษมากกว่า
เพราะมนุษย์เป็ นสัตว์ทผ่ี กู พันกับธรรมชาติอย่างแยกไม่ออก และเมื่อมีความทุกข์กจ็ ะโหยหาธรรมชาติมากเป็ น
พิเศษ ซึง่ ธรรมชาติมคี วามสําคัญต่อมนุษย์อย่างมาก
มีงานวิจยั ทีแ่ สดงว่า สองในสามของคนทัวไปเลื
่
อกทีจ่ ะใช้ธรรมชาติในการผ่อนคลายความเครี ยดและ
งานวิจยั อีกชิน้ หนึ่ง พบว่า 95% ของผ้ถู กสัมภาษณ์อ ารมณ์ดขี น้ึ หลั งจากที่ได้ใช้ เวลาชัวครู
่ ่ภ ายนอกอาคาร โดย
ปรับเปลีย่ นจากความรูส้ กึ ซึมเศร้า หดหู่ เครียด และกังวล เป็ นความสงบและนิ่งมากขึน้ มีงานค้นคว้าหลายชิน้ ที่
แสดงให้เห็นว่า แม้กระทังรู
่ ปภาพของวิวธรรมชาติกส็ ามารถทําให้ผทู้ ต่ี กอยู่ในภาวะเครียด บรรเทาความเครียด
ลดลงได้อย่างรวดเร็ว หลังจากการมองภาพวิวธรรมชาติ 3-4 นาที จะสามารถทําให้ความดันโลหิตลดลง อัตราการ
เต้นของหัวใจตํ่าลง คลื่นสมองลดความถีล่ ง การผลิตฮอร์โมนเครียดลดลง จะมีอารมณ์ดขี น้ึ รวมถึงทําให้มชี วี ติ ชีวา
ขึน้ มาอย่างรวดเร็ว ซึง่ นอกจากการทีธ่ รรมชาติช่วยให้ลดความเครียดและความกังวล เพราะมนุษย์มวี วิ ฒ
ั นาการ
มาจากธรรมชาติแล้ว ในแง่ของจิตวิทยาภาพวิวธรรมชาติสามารถดึงความเบีย่ งเบนความสนใจของผูป้ ว่ ยและดูด
ซับความทุกข์ ความเจ็บปว่ ย ได้เป็ นอย่างดีในขณะทีม่ หี ลากหลายทฤษฎีทย่ี นื ยันตรงกันว่าธรรมชาติมสี ว่ นช่วยใน
การเยียวยาอย่างมาก ดังนัน้ การจัดสวนหรือการทีใ่ ห้ผปู้ ว่ ยได้เห็นธรรมชาติตน้ ไม้ ดอกไม้ สายนํ้า ลําธาร หรือ
องค์ประกอบทางธรรมชาติอ่นื ๆ ก็ลว้ นแต่ได้ประโยชน์จากการคลายความเครียดความกังวลของผูป้ ว่ ย ซึง่ หาก
ไม่สามารถใช้ธรรมชาติจริงๆ เนื่องจากอาคารสถานทีไ่ ม่อาํ นวยให้จดั ได้ การใช้ภาพหรือการใช้เสียงจากธรรมชาติ
เช่น เสียงนํ้าไหล เสียงนก เสียงลม ก็สามารถให้ผลการเยียวยาได้ไม่แตกต่างกัน ...”
จากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการเยียวยาผูป้ ว่ ยพบว่า แนวทางในการออกแบบสถานพยาบาลมี
แนวคิดทีเ่ ปลีย่ นไปจากทีเ่ คยเป็ นมา กล่าวคือ ให้ความสําคัญด้านสุนทรียภาพมากขึน้ โดยมุ่งสูเ่ ป้าหมายให้มี
มนุษย์เป็ นศูนย์กลาง ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมทัง้ กายภาพและทางสังคมของผูป้ ว่ ยไปพร้อมๆกัน การ
ออกแบบอาคารใช้สอยรวมทัง้ พืน้ ทีว่ ่างรอบอาคารก็จะต้องถูกออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้สอยของผ้ปวู่ ยและผ้
ใช้สอยพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดเป็ นหลัก
6) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ศึกษา ความต้องการและทัศนคติของผูป้ ว่ ยสูงวัยและผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายต่อ
สภาพแวดล้อมภายในหอพยาบาลผูป้ ว่ ย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ทราบถึงแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในหอพยาบาลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เสนอแนวทางปรับปรุงสภาพปจั จุบนั ของหอพยาบาลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ทราบถึง ความต้องการและทัศนคติของ ผูป้ ว่ ยสูงวัยและ ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายต่อ
สภาพแวดล้อมภายในหอพยาบาลผูป้ ว่ ย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ได้แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในหอพยาบาลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มีแบบร่างเพื่อเป็ นต้นแบบในการ ปรับปรุงสภาพปจั จุบนั ของหอพยาบาลผูป้ ว่ ยระยะ
สุดท้าย
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8) ขอบเขตของโครงการวิ จยั
การศึกษานี้ มุ่งเน้นการอภิปรายทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้พน้ื ทีภ่ ายในหอพยาบาลผูป้ ว่ ย โดยเน้น
การศึกษาด้านสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการเยียวยาทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ จึงเน้นการวิจยั เชิงสํารวจเพื่อทีจ่ ะนํา
ผลการศึกษาทีไ่ ด้จากการสอบถามและสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ ได้แก่ ผูป้ ว่ ย ญาติผปู้ ว่ ย บุคลากรทางการแพทย์
มาอภิปรายผลกับแนวคิดและทฤษฎีดา้ นสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเยียวยาผูป้ ว่ ย
ขอบเขตด้านพืน้ ทีศ่ กึ ษา อาคาร ส.ว.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชัน้ 9 ซึง่ เป็ นส่วน
ห้องพักผูป้ ว่ ย และส่วนสนับสนุนการใช้งานของผูป้ ว่ ยและส่วนสํานักงานของบุคคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ พืน้ ที่
ประกอบกิจกรรม ห้องประชุมศูนย์ฯและห้องประชุมหลัก บริเวณชัน้ 18 โดยเน้นการศึกษาในส่วนของพืน้ ทีห่ อ
พยาบาลผูป้ ว่ ยเป็ นหลัก
9) วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
9.1 ขัน้ เตรียมการ
9.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม
ของสถานพยาบาลเพื่อให้เอือ้ ต่อการเยียวยาผูป้ ว่ ย พฤติกรรมของผูป้ ว่ ยสูงวัยและผูป้ ว่ ยระยะ
สุดท้าย เพื่อจะทําการกําหนดตัวแปรและปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมกายภาพของหอพยาบาล
ผูป้ ว่ ยทีจ่ ะทําการศึกษา
9.1.2 วางแผนการดําเนินงานและสํารวจเบือ้ งต้นกายภาพพืน้ ที่
9.2 ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
9.2.1 การเก็บข้อมูลแบ่งเป็ นสองส่วนหลัก ได้แก่
(1) เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมกายภาพ องค์ประกอบภายในห้องกิจกรรมต่างๆ ส่วนพัก
ฟื้น และพืน้ ทีท่ าํ งานและพักผ่อนของบุคคลากรทางการแพทย์ โดยการสํารวจและรังวัด รวมทัง้
ถ่ายภาพสภาพแวดล้อมของสถานพยาบาล
(2) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้พน้ื ที่ โดยจะสอบถามความคิดเห็น
เกีย่ วกับปญั หาและข้อจํากัดในการใช้งานสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั และสภาพแวดล้อมที่
เสนอแนะจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีทงั ้ แบบทีเ่ ป็ นตัวเลือกและแบบทีเ่ ป็ นการ
จําลองภายภาพของพืน้ ทีจ่ ากภาพถ่ายและภาพจําลองบรรยากาศของสิง่ แวดล้อมในหอพยาบาล
ของผูป้ ว่ ย ก่อนและภายหลังการปรับปรุง โดยทีส่ ภาพแวดล้อมภายหลังการปรับปรุงแล้วจะเป็ น
ผลทีม่ าจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องด้านสภาพแวดล้อมเพื่อเยียวยาผูป้ ว่ ย โดยจะ
สอบถามความเห็นเกีย่ วกับ วัสดุทใ่ี ช้ภายในหอผูป้ ว่ ย สี แสงสว่าง บรรยากาศ รูปแบบการตกแต่ง
ภายใน ภาพทีใ่ ช้ประดับ เป็ นต้น ซึง่ จะใช้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในลักษณะทีเ่ ป็ นภาพจําลอง
ของสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นปจั จัยทีก่ ล่าวถึงข้างต้นในรูปแบบต่างๆ แล้วให้กลุ่ม
ตัวอย่างทีจ่ ะสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัยด้านต่างๆจากภาพนัน้ ก่อนจะนําผลทีไ่ ด้
ไปวิเคราะห์ในขัน้ ตอนถัดไป
กลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะสัมภาษณ์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผูป้ ว่ ยและญาติผปู้ ว่ ย ทีม่ าใช้บริการ
ใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์
9.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
- วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้านกายภาพของพืน้ ทีศ่ กึ ษา โดยเฉพาะบริเวณหอผูป้ ว่ ย เพื่อนํามา
ประมวลปญั หาและข้อจํากัดในการใช้งานพืน้ ทีใ่ นปจั จุบนั รวมทัง้ การสังเกตสภาพแวดล้อมที่
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อาจจะสอดคล้องประเด็นและปจั จัยทีจ่ ะต้องทําการศึกษาเชิงลึกในด้านสภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร
- วิเคราะห์ ผลจากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม
ของหอพยาบาลผูป้ ว่ ย เช่น วัสดุทใ่ี ช้ภายในหอผูป้ ว่ ย สี แสงสว่าง บรรยากาศ รูปแบบการตกแต่ง
ภายใน เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและทัศนคติของผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการใช้งาน
9.2.3 การออกแบบร่าง ต้นแบบหอพยาบาลผูป้ ว่ ย
- ออกแบบร่างต้นแบบหอพยาบาลผูป้ ว่ ยสูงอายุและผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายทีเ่ ป็ นผลสืบเนื่อง
จากข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากการสํารวจความคิดเห็นในขัน้ ตอนก่อนหน้านี้ เพื่อนําสู่
กระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นจากผูใ้ ช้พน้ื ที่ และจะได้นําผลทีไ่ ด้ไปปรับปรุงแบบร่างเพื่อทีจ่ ะสรุป
เป็ นร่างต้นแบบหอพยาบาลผูป้ ว่ ยต่อไป
- จัดทําแบบร่างต้นแบบหอพยาบาลผูป้ ว่ ยสูงอายุและผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
9.2.4 สรุปผลการศึกษา
9.2.5 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
10) ระยะเวลาทําการวิ จยั และแผนการดําเนิ นงาน
กิ จกรรม
10.1 ขัน้ เตรียมการ
- ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
- วางแผนการสํารวจภาคสนาม
10.2 การสํารวจและการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม
10.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสภาพแวดล้อม
ของหอพยาบาลผูป้ ว่ ย
10.4 การทดลองออกแบบหอพยาบาลผูป้ ว่ ย
และนําเสนอต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
10.5 สรุปผลการศึกษา
10.6 จัดทําเล่มรายงานและร่างบทความวิจยั
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11) งบประมาณโครงการ
ตารางแสดงงบประมาณสําหรับดําเนินการวิจยั
รายการ
1. หมวดค่าจ้าง (ผูช้ ่วยวิจยั และเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ ให้ระบุ
จํานวนอัตรา คุณวุฒิ และคิดอัตราค่าจ้างตามทีก่ าํ หนด)
2. หมวดค่าวัสดุสิน้ เปลือง
3. ค่าใช้สอยระหว่างปฏิบตั กิ ารในโครงการและการสํารวจ
ข้อมูล

จํานวนเงิ น (บาท)
30,000
18,000

หมายเหตุ
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3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.3 ค่าเบีย้ เลีย้ ง
3.4 ค่าจัดทําเอกสารประชุม
4. ค่าจ้างเหมาจัดทําภาพสามมิติและจัดทําแบบร่าง
5. ค่าจ้างเก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ์
6. ค่าพิมพ์เอกสารและรูปเล่มรายงาน
รวม (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ* ขออนุมตั ถิ วั เฉลีย่ เบิกจ่ายทุกรายการ

35,000
3,000
11,000
97,000
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13) คําชี้แจงอื่น ๆ
โครงการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เพื่อการออกแบบ โดยจะนําผลการศึกษาทีไ่ ด้ไปทดลองออกแบบและนําสู่
กระบวนการมีสว่ นร่วมของผูใ้ ช้พน้ื ทีห่ อพยาบาลผูป้ ว่ ย เพื่อนําข้อสรุปทีไ่ ด้จากผลการศึกษาไปพัฒนาสูก่ ารจัดทํา
แบบเพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหอพยาบาลผูป้ ว่ ย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเป็ นการบูรณา
การระหว่างการวิจยั และการบริการวิชาการในนามคณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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