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 ในการท างานร่วมกันระหว่างสถาปนิกนักออกแบบกับผู้ให้บริการสุขภาพท้ังแพทย์และนัก
กายภาพบ าบัด มีการท างานในลักษณะของงานประจ าพัฒนาจนกลายมาเป็นโครงการท่ีสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและชุมชนได้เป็นอย่างดี  
 นพ.สันติ ลาภเบญจกุล กล่าว 
 โรงพยาบาลล าสนธิเป็นโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดลพบุรี และเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลชุมชนท่ีมี
ผู้ป่วยหลากหลาย อาทิเช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้พิการท่ีต้องได้รับการดูแล เป็นต้น จากประเด็นของ
ผู้ป่วยท่ีมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีไม่ดี ท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงขึ้น 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้มาก
ท่ีสุด  
 ในการส่งทีมเข้าเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายในชุมชนท าให้ค้นพบปัญหาในลักษณะเดียวกัน ท าให้เกิด
กระบวนการเข้าไปช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ และจากการเข้าไปช่วยเหลือดูแลท าให้เกิดการเรียนรู้จากตัว
ผู้ป่วยเองว่าไม่ว่าจะเจ็บป่วยอย่างไรก้อยากจุอยู่กับบ้านไม่อยากอยู่โรงพยาบาล ท าให้เกิดแนวคิดการออกแบบ
ท่ีพักอาศัยให้เหมาะสมกับบริบทของตัวผู้ป่วยเอง ในการดูแลท่ีจะเป็นนั้นจะมีท้ังการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การ
ดูแลด้านจิตใจ การแพทย์การพยาบาล การบริบาล และการดูแลเรื่องสภาพแวดล้อม เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างการดูแลด้านสุขภาพและการดูแลด้านสังคม จึงท าให้เกิดกระบวนการท่ีเป็นระบบในการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายในชุมชนต่าง ๆ โดยการออกแบบท่ีพักอาศัยท่ีเอื้อต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของตัวผู้ป่วย 
โดยน าศาสตร์แบบพื้นบ้านมาบูรณาการร่วมกันกับหลักวิชาการ ท่ีผลลัพธ์ออกมาเหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย
มากท่ีสุด ภายใต้งบประมาณ 10,000 บาท  
 คุณเทพศิรินทร์  อึ้งบรรจง กล่าว 
 คุณเทพศิรินทร์เป็นนักกายภาพท่ีท างานในรูปแบบเชิงรุกท่ีออกเยี่ยมผู้ป่วยตามชุมชน มีหน้าท่ีฟื้นฟู 
บ าบัด รักษากลุ่มผู้ป่วยท่ีมีท้ัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หลังจากได้ลงชุมชนท าให้พบปัญหาอื่น ๆ 
อีกมากมายท้ังเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้ดูแล ลักษณะท่ีพักอาศัยท่ีไม่เอื้ อต่อการด ารงชีวิตของผู้ป่วย จึงมี



แนวคิดขึ้นมาว่า ส่วนใหญ่ตัวผู้ป่วยเองไม่อยากพึ่งพาคนอื่น ท าให้คิดว่าควรปรับปรุง เปล่ียนแปลงบางอย่าง
เพื่อให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของตัวผู้ป่วยโดยท่ีไม่ต้องคอยพึ่งพาผู้ดูแล ท าให้ตัวผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ มีก าลังใจดีขึ้น โดยในการท างานจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมงานและตัวผู้ป่วยเองเพื่อให้ทราบ
ถึงความต้องการของผู้ป่วยและสามารถตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของตัวผู้ป่วยได้มากท่ีสุด แต่อุปสรรค
ก้อยู่ท่ีงบประมาณในการปรับปรุงจะอยู่ท่ี 10,000 บาท ซึ่งค่อนข้างจ ากัด ท าให้ทีมช่างก็ด าเนินการตาม
งบประมาณท่ีมีอยู่ แต่งบประมาณนั้น ๆ จะต้องสามารถสร้างประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งทีมงานก็ต้องศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของตัวผู้ป่วยเองด้วย เพื่อการออกแบบท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยมากท่ีสุด 
ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ทีมงานมีการด าเนินการปรับปรุงท่ีพักอาศัยให้กลุ่มเป้าหมายไปแล้วกว่า 150 หลัง 
 คุณกษมา แย้มตรี กล่าว 
 ตาแสงสตูดิโอ เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมท่ีท างาน ด้านการออกแบบและจัดการความรู้ด้านงาน
ออกแบบเพื่อคนทุกคน หรือเรียกว่า Universal Design ท่ีมุ่งผลักดันการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่ม และสร้างให้
เกิดพลังการขับเคล่ือนด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม ผลักดันให้เกิดการสร้างฐานชุมชนโดยบูรณาการแต่ละ
ศาสตร์เข้าด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น งานอบรม Workshop บ้านมั่นคง เรื่องอุปสรรคของท่ีพักอาศัย ท่ีแนะน า
ให้คนรู้จักว่าการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่มนั้นมีรูปแบบอย่างไร สอนการท า Planning ใหม่ของบ้านท่ีเหมาะสม
กับบริบทของตัวผู้ป่วยเป็นส าคัญ เป็นต้น นอกจากการจัด Workshop แล้วนั้น ตาแสงสตูดิโอยังสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และช่วยท าให้ส่ิงเหล่านั้นสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์  กล่าว 
 หน่วยวิจัยส่ิงแวดล้มสรรสร้างสุขภาวะ โดยเป็นการร่วมกันระหว่าง สสส. และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการวิจัยและออกแบบสภาพแวดล้อมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เป็น
การพัฒนาผังแม่บทส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
 - Mapping ในโรงพยาบาลล าสนธิ จ.ลพบุรี เป็นวิธีการรวมรวบบทบาทของผู้ออกแบบและผู้ใช้
ประโยชน์พื้นท่ี น าข้อมูลเชิงคุณภาพน าไปวิเคราะห์และต่อยอดสู่การออกแบบและพัฒนากระท่ังสร้างเป็น
ความเข้มแข็งขององค์กร  
 -  Collage : Mood Board ในการออกแบบศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.
ชลบุรี เป็นการมุ่งเน้นผู้ใช้พื้นท่ีส าคัญท่ีสุดเป็นการเรียนรู้จากผู้ใช้พื้นท่ี เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ความ
เป็นตัวของตัวเองด้วยการหยิบจับสร้างพื้นท่ีของตนเอง รวมถึงการบอกความต้องการของตนเองกับผู้อื่น เป็น
การสร้างความหวังและสร้างแรงบันดาลใจในการท างานต่อไป 
 -  Snap & Share ในโรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี และ โรงพยาบาลด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็น
การใช้ภาพส่ือสารทั้งความต้องการและความรู้สึกโดยการสร้างความรู้สึกร่วมกัน มีการแสดงทัศนคติต่อความ
เป็นสาธารณะ โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่วิเคราะห์และสามารถต่อยอดได้  
 -  Modelling การปรับปรุงพื้นท่ี OPD โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยใช้เครื่องมือนอกวิชาชีพ 
เพื่อสร้างความเข้าใจในหลากหลายมิติ แล้วแปลงจากจินตนาการออกมาเป็นรูปธรรม ท าให้ได้ข้อมูลเชิง
ปริมาณท่ีเป็นคุณภาพ และเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบสองทางอีกด้วย 
 -  Action Design เป็นการร่วมมือกันกับโรงพยาบาลล าสนธิ จ.ลพบุรี ในการปรับบ้านผู้ป่วยภาวะ
พึ่งพิง ท่ีบูรณาการงานวิจัยร่วมกันกับการเรียนการสอนของนิสิตท่ีลงพื้นท่ีส ารวจปัญหาและสอบถามความ
ต้องการ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากคนในพื้นท่ี รวมท้ังสร้างจิตสาธารณะ สร้า งความเป็นมนุษย์ใน
บทบาทของความเป็นสถาปนิก 
 



 ในการบูรณาการศาสตร์ที่แตกต่างเข้าด้วยกันนั้น จะสามารถช่วยสร้างให้เกิดส่ิงดี ๆ ท่ีจะช่วยให้สังคม
เกิดการพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการพัฒนางานท่ีปฏิบัติอยู่เป็นประจ านั้นให้กลายเป็นองค์
ความรู้ และพัฒนาให้กลายเป็นประโยชน์ท่ีจะขยายไปสู่ชุมชนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เห็นว่ากระบวนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและการท างานร่วมกับผู้อื่นจะเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 


