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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมภายนอก และการใช้พื้นที่ของผู้สูงอายุสมองเสื่อมในสถาน
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การวิจัยใช้วิธีส�ารวจสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 3 พื้นที่ศึกษาโดยการประเมินคุณลักษณะ  
สภาพแวดล้อมทีมี่อยู ่การสงัเกตพฤตกิรรมการใช้พ้ืนที ่และการสมัภาษณ์ผูส้งูอายสุมองเสือ่ม ผูด้แูล และผูบ้รหิาร ผลการ 
ประเมินคุณลักษณะส�าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านสนับสนุนการพึ่งตนเอง ด้านตอบสนองภาวะสมอง-
เสือ่ม ด้านรองรบัการใช้งาน และด้านดแูลรกัษาง่ายพบว่า ทัง้ 3 พืน้ทีศึ่กษามสีภาพแวดล้อมภายนอกไม่เหมาะสมส�าหรบั
ผูส้งูอายุสมองเสือ่ม โดยด้านสนบัสนนุการพึง่ตนเอง ด้านตอบสนองภาวะสมองเส่ือมและด้านรองรบัการใช้งานได้คะแนน
ค่าเฉลี่ยต�่ากว่าเกณฑ์ ผลการบันทึกพฤติกรรมการใช้พื้นที่พบกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดบริเวณพื้นที่กึ่งภายในมากกว่าพื้นที่
ภายนอกโดยการเข้าถึงทีย่ากเป็นสาเหตใุห้ผูส้งูอายสุมองเส่ือมไม่ใช้พืน้ทีภ่ายนอก ผลการสมัภาษณ์พบว่าผูส้งูอายสุมอง-
เสื่อมชอบพื้นที่ภายนอกที่มีร่มเงา ทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้พื้นที่ภายนอกอาคารของผู้ดูแล และนโยบายของผู้บริหาร
มีบทบาทส�าคัญต่อการใช้งานและการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม
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Abstract

The research aims to establish a criteria of appropriate outdoor environment for aging with dementia 
in long-term care facilities. A survey research was conducted through the survey of three long-term 
facilities in Bangkok: the investigation on existing condition of the outdoor environment, the 
observation of users’ behavior, and the interview of aging with dementia. The research findings revolve 
around five environmental characteristics under investigation: safety, support independence, response 
to dementia, support activities, and maintenance. The research reveals that all cases studies are not 
appropriate for the use by those aging with dementia. The support independence, the response to 
dementia and the support activities shows mean scores lower by the criteria of appropriate physical 
characteristic. The behavior mapping shows that most of the activities occurred at the semi-outdoor 
area rather than the outdoor area, while difficult accessibility is the main reason for the patients’ 
refusal to use outdoor area. The interview result indicates that most of the aging with dementia 
prefer well-shaded outdoor area.  Finally, the positive attitude of caregivers and the policies of the 
administrators affect the use and the development of appropriate outdoor environment.  
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บทน�า
 
สมองเสื่อมเป็นหน่ึงในปัญหาส�าคัญด้านสุขภาพที่โลก
ก�าลังเผชิญในยุคสมัยนี้  (Alzheimer’s Disease 
International 2013) ส�าหรบัประเทศไทยพบอตัราความ
ชกุการเกดิภาวะสมองเสือ่มเพิม่ขึน้ไม่ต่างจากประเทศอืน่
ในโลก ช่วงสองทศวรรษทีผ่่านมาประเทศไทยมโีครงสร้าง
อายุของประชากรเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ มีอัตราการ
เพ่ิมจ�านวนของผู้สงูอายมุากขึน้อนัเนือ่งมาจากการท่ีผูส้งู- 
อายุมีอายุยืนยาวข้ึน และเน่ืองจากอัตราการเกิดภาวะ
สมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณตามอายุของผู้สูงอายุที่
มากขึ้น (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2547, 17)  จึงมีการ
คาดการณ์ว่าสังคมไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
เพ่ิมมากขึน้ ปัจจบุนัในปีพ.ศ. 2559 ประเทศไทยมจี�านวน
ผู้ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมประมาณ 600,000 คน และจะ
เพิม่เป็น 1,117,000 และ 2,077,000 คนในปีพ.ศ. 2573 
พ.ศ. 2593 ตามล�าดับ (Alzheimer’s Disease 
International 2014) 

ภาวะสมองเสื่อมเป็นอาการที่เกิดจากความเสื่อมในการ
ท�างานของสมองด้านการรับรู้จนมีผลกระทบต่อระบบ
ความจ�า ความคิด การเรียนรู้ การเข้าใจความสามารถ
ทางภาษา การตัดสินใจ (“Dementia” 2012) นอกจาก
การรกัษาโดยการใช้ยาแล้ว ยงัพบว่าสภาพแวดล้อมมส่ีวน
ส�าคญัยิง่ทีช่่วยทดแทนความสามารถด้านการรับรูท่ี้เสือ่ม
ถอย ช่วยให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยลดพฤติกรรมที่
เป็นปัญหาให้เกิดน้อยลงด้วย โดยเฉพาะการท�ากิจกรรม
ในสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร (Zeisel et al. 1999 
อ้างอิงถึงใน Marcus and Barnes 1999) ตัวอย่างงาน
วิจัยหนึ่งศึกษาเปรียบเทียบการท�ากิจกรรมภายนอกกับ
กิจกรรมภายในอาคารชี้ชัดว่า ผู้สูงอายุสมองเสื่อมมีรูป-
แบบการนอนหลบัในเวลากลางคืนและนาฬิกาชวีติทีด่ขีึน้
เกดิจากการท�ากจิกรรมภายนอกอาคารมากกว่ากจิกรรม
ภายในอาคาร (Connell, Sanford and Lewis 2007) 

ทั้งนี้ความส�าคัญยิ่งคือ ท�าอย่างไรให้ผู้สูงอายุสมองเสื่อม
ออกมาใช้งานได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภยั จากการศกึษา
เบื้องต้นพบว่า ในประเทศไทยยังขาดท้ังองค์ความรู้และ

ความเข้าใจเกีย่วกบัการออกแบบสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารเพื่อรองรับการใช้งานส�าหรับผู้สูงอายุสมองเส่ือม
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมส�าหรับสถาน
ดูแลระยะยาวที่มีแนวโน้มความต้องการสถานดูแลผู้สูง-
อายุระยะยาวเพิ่มขึ้น (ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และคนอื่นๆ 
2552, 82) การศึกษานี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการท�าความ
เข้าใจในการจัดสภาพแวดล้อมเดิมและการใช้งานที่เป็น-
อยูปั่จจบุนัในสถานดแูลระยะยาวพร้อมทัง้เสนอแนะแนว
คุณลักษณะสภาพแวดล้อมกายภาพขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็น 
โดยคาดว่าผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับสถาน
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอื่นในประเทศไทยในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายนอกเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีก่�าลังเกดิ
ขึ้น อน่ึงประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น มี
สภาพอากาศร้อน แดดจัด และฝนตกปานกลางโดย
กรุงเทพมหานครมีจ�านวนสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
มากเป็นอันดับหน่ึงของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 
49.28 ของจ�านวนสถานดูแลผู ้สูงอายุระยะยาวใน
ประเทศ 

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพ่ือศึกษาความเหมาะสมด้านคณุลกัษณะสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารในสถานดูแลระยะยาวที่มีอยู่ พฤติกรรม
การใช้พื้นที่ของผู้สูงอายุสมองเส่ือมในช่วงเวลาพักผ่อน 
ปัญหาและข้อจ�ากัดในการใช้งานด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร และเสนอแนะคุณลักษณะสภาพ-
แวดล้อมภายนอกท่ีส�าคัญส�าหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมใน
สถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

กรอบแนวคิดการวิจัย

ปัจจยัทีท่�าให้เกดิการใช้สภาพแวดล้อมอย่างประสบความ
ส�าเรจ็ต้องพจิารณาสภาพแวดล้อมแบบองค์รวมประกอบ
ด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมกายภาพที่เหมาะสม 
ความต้องการของผู้ใช้งาน และนโยบายและทัศนคติของ
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ผู้ดูแลที่สนับสนุนการใช้พื้นที่ภายนอก (Calkins 1988; 
Marsh 1981; Weisman 1981b)  การศึกษานีค้รอบคลมุ
ทัง้ 3 ปัจจยัแต่เน้นเพือ่ศกึษาหาปัจจยัทางสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารที่เหมาะสมเป็นหลัก จากการทบทวน
วรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึง
สอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญไทย สรุปการประเมิน
ด้านสภาพแวดล้อมของไทยที่มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น
ตามคุณลักษณะส�าคัญ 5 ด้าน ดังนี้

1.   ด้านความปลอดภัยของสถานท่ีต่อผู้สูงอายุสมอง-
เสือ่ม หมายถงึ สภาพแวดล้อมทีม่คีวามปลอดภยัทัง้
ด้านการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งาน และด้าน
การป้องกันการพลัดหลง

2. ด้านสนบัสนนุการพึง่ตนเอง หมายถงึ สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อให้ผู้สูงอายุสมองเสื่อมสามารถใช้งานได้โดย
ล�าพัง

3. ด้านตอบสนองภาวะสมองเสื่อม หมายถึง สภาพ-
แวดล้อมที่ช่วยลดความเครียดและช่วยกระตุ้นการ
ใช้สมอง

4. ด้านรองรับการใช้งาน หมายถึง สภาพแวดล้อมทีส่่ง- 
เสรมิการใช้งานภายนอกอาคารในภมูอิากาศร้อนชืน้

5. ด้านเอือ้ต่อการดแูลรกัษาระยะยาว หมายถงึ สภาพ-
แวดล้อมที่ดูแลรักษาง่ายและคงทน 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิด

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประเภท
การวิจัยเชิงส�ารวจ ขั้นตอนและวิธีการศึกษาตามล�าดับ
ดังนี้

1.   ศกึษาทบทวนหลกัการ แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบ 
ตลอดจนเงื่อนไขอ่ืนที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ภายนอก
อาคารของผู้สูงอายุสมองเสื่อม

2.  พฒันาแบบประเมนิด้านคณุลกัษณะสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร ผังบันทึกต�าแหน่งพฤติกรรม และ
แบบสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และผู้บริหาร

3.  คัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างพื้นที่ศึกษาและประชากร
ตัวอย่าง

4. ส�ารวจและประเมินสภาพกายภาพภายนอกอาคาร 
สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมการใช้พื้นที่ และ
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และผู้บริหารสถานดูแล 

5.  วเิคราะห์และประมวลผลการส�ารวจเพือ่ช้ีปัญหาของ
สภาพพื้นที่ปัจจุบัน พิจารณาความสัมพันธ์ของการ
ใช้พืน้ทีก่บัเงือ่นไขของสภาพแวดล้อม และเสนอแนะ
คุณลักษณะส�าคัญของสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมในสถานดูแล
ระยะยาวในภูมิอากาศร้อนชื้น
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พื้นที่ศึกษาและประชากรตัวอย่าง

1. พื้นที่ศึกษา

เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารส�าหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม ในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างพื้นที่ศึกษาใช้วิธีแบบเจาะจง เกณฑ์พิจารณา
ประกอบด้วย เป็นสถานดูแลที่มีผู้สูงอายุสมองเสื่อมพัก-
อาศยั มกีารจดัพืน้ทีภ่ายนอกเพือ่การพกัผ่อนนนัทนาการ 
มีความยินดีในการให้ท�าการส�ารวจ และอยู่ในกรุงเทพ-
มหานครและปรมิณฑล สรปุเลอืกพืน้ทีศ่กึษา 3 แห่ง (งาน
วจิยันีเ้กีย่วข้องกบัสทิธส่ิวนบคุคลจงึสงวนการเปิดเผยชือ่
ของสถานที่และบุคคล) ดังนี้

พื้นที่ศึกษำที่ 1 สถำนดูแลย่ำนพุทธมณฑล

●  ขนาดพืน้ที ่464 ตารางเมตร ลกัษณะเป็นพืน้ทีค่อร์ท
โอบล้อมด้วยหอบริบาล ห้องท�างานเจ้าหน้าที่ ห้อง
กายภาพบ�าบัด และร้านค้า

●  พื้นที่ศึกษาประกอบด้วย ลานพื้นคอนกรีตบล็อก   
บ่อปลา ม้านั่ง และไม้ยืนต้น 

●  จากหอบริบาล ผู้สูงอายุเข้าถึงพื้นที่ศึกษาผ่านทาง
ระเบียงทางเดินและโถงกลางเข้าสู่พื้นท่ีศึกษาได้ 3 
ทาง โดยระเบยีงทางเดนิและพืน้ทีศ่กึษาอยูใ่นระดบั
เดียวกัน  (ภาพที่ 2)    

พื้นที่ศึกษำที่ 2 สถำนดูแลย่ำนลำดพร้ำว

●  ขนาดพื้นที่ 277 ตารางเมตร ลักษณะเป็นพื้นที่กึ่ง
คอร์ทโอบล้อมด้วยหอบริบาลสองหลัง 

●  พื้นที่ศึกษาประกอบด้วย ลานพื้นคอนกรีต และไม้
ยืนต้น 

●  จากหอบริบาลรวม ผู้สูงอายุเข้าถึงพื้นท่ีศึกษาผ่าน
ลานใต้ถุนอาคาร โดยพื้นลานใต้ถุนอาคารและพื้นที่
ศึกษาอยู่ในระดับเดียวกัน 

●  จากหอบริบาลย่อย ผู้สูงอายุเข้าถึงพื้นท่ีศึกษาผ่าน
ระเบียงทางเดินเข้าสู่พื้นที่ศึกษาโดยทางลาดได้ 2 

ภาพที่ 2  ผังบริเวณพื้นที่ศึกษาที่ 1

ภาพที่ 3  ผังบริเวณพื้นที่ศึกษาที่ 2
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ทาง พื้นระเบียงทางเดินและพื้นที่ศึกษามีระดับต่าง
กัน 0.60 เมตร (ภาพที่ 3) 

พื้นที่ศึกษำที่ 3 สถำนดูแลย่ำนบำงแค 

●  ขนาดพื้นที่ 235 ตารางเมตร ลักษณะเป็นพื้นท่ีก่ึง
คอร์ทโอบล้อมด้วยอาคารตัวแอล 

●  พื้นที่ศึกษาประกอบด้วย ลานพื้นคอนกรีต บ่อน�้า 
และไม้ยืนต้น 

●  จากหอบริบาล ผู้สูงอายุรวมเข้าถึงพื้นท่ีศึกษาผ่าน
ทางระเบียงทางเดินเข้าสู่พื้นที่ศึกษาโดยทางลาด 1 
ทาง พื้นระเบียงทางเดินและพื้นที่ศึกษามีระดับต่าง
กัน 1 เมตร (ภาพที่ 4) 

การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะสภาพ-
กายภาพส�าหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม (ภาวดี อังศุสิงห์ 
2557, 421-436) ประกอบด้วยด้านความปลอดภัย ด้าน
สนับสนุนการพึ่งตนเอง ด้านตอบสนองภาวะสมองเสื่อม ภาพที่ 4  ผังบริเวณพื้นที่ศึกษาที่ 3  

 1 พื้นที่ภายนอกอาคาร หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ภายนอกอาคารระหว่างผนังภายนอกอาคารจนถึงแนวรั้วขอบเขตที่ดิน 

พื้นที่กึ่งภายในอาคาร หมายถึง พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารที่เปิดระนาบเหนือศีรษะ หรือระนาบผนังสู่ภายนอก ที่พบในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ โถงกลาง 
ระเบียงทางเดิน ลานใต้ถุนอาคาร 

ภาพที่ 4  ผังบริเวณพื้นที่ศึกษาที่ 3  

ขอบเขตพื้นที่ศึกษากึ่งภายใน

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาภายนอก

ด้านรองรับการใช้งาน และด้านเอื้อต่อการดูแลรักษา
ระยะยาว รวมเกณฑ์พิจารณาขั้นพ้ืนฐานที่จ�าเป็นทั้งสิ้น
จ�านวน 18 ข้อย่อย การให้ค่าคะแนนเริม่ตัง้แต่ 0 คะแนน
หมายถงึ ระดบัอ่อนมาก จนถงึ 4 คะแนนหมายถงึ ระดบั
ดีมาก 

2. ประชากรตัวอย่าง 

การศึกษาประชากรตัวอย่างแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามเป้า-
หมายที่ต่างกันดังนี้

2.1 กลุ่มผูส้งูอำยุ เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใช้พืน้ทีข่อง
ผู้สูงอายุสมองเสื่อมในช่วงเวลาพักผ่อน และศึกษาความ
ต้องการ ปัญหาและข้อจ�ากัดในการใช้พื้นที่ภายนอก
อาคารของผู้สูงอายุสมองเส่ือม การเก็บข้อมูลโดยการ
สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมลงในผังพฤติกรรม และ
การสัมภาษณ์ผู ้สูงอายุสมองเสื่อม การสังเกตและจด
บันทึกพฤติกรรมใช้เวลาพื้นที่ละ 2 วัน คือ วันธรรมดา 1 
วัน และวันหยุด 1 วัน แบ่งช่วงเวลาเป็น 4 ช่วงเวลา คือ 
เวลา 07.00–10.00 น. เวลา 10.01–12.30 น. เวลา 
12.31–15.00 น. และเวลา 15.01–18.00 น. บันทึก
จ�าแนกตามลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา 
ทั้งนี้การสังเกตพฤติกรรมจะครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายนอก
และพื้นที่กึ่งภายในอาคาร 1

2.2 กลุ่มผู้ดูแล เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ดูแลต่อ
การให้ผูส้งูอายสุมองเสือ่มใช้พืน้ทีภ่ายนอก และปัญหาที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกปัจจุบัน การเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ผู้ดูแล

2.3 กลุม่ผูบ้รหิำรสถำนบรบิำล เพ่ือศกึษานโยบายและ
ปัญหาในการบริหารจัดการทางสภาพแวดล้อมกายภาพ 
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานดูแล
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ผลการศึกษา

1. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
กายภาพภายนอกอาคารส�าหรับผู้สูงอายุ
สมองเสื่อม

ตำรำงที่ 1  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารทั้ง 3 กรณีศึกษา 

ล�ำดับ เกณฑ์พิจำรณำ
คะแนน ค่ำเฉลี่ย

ร้อยละพื้นที่ศึกษำ 1 พื้นที่ศึกษำ 2 พื้นที่ศึกษำ 3

1. ควำมปลอดภัย

1.1 ทางเดินมีความชันไม่เกิน 1:12 4 2 2

1.2 วัสดุพื้นผิวไม่ลื่นหรือขรุขระ 1 3 3

1.3 ทางเดินมีความกว้างอย่างน้อย 1 เมตร 3 3 3

1.4 เป็นพื้นที่ปิดหรือมีรั้วกั้นรอบบริเวณ 3 1 0

1.5 หลีกเลี่ยงพรรณไม้ที่มีพิษ 3 0 3

จ�ำนวนข้อผ่ำนเกณฑ์ 4 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ

คิดเป็นร้อยละ 80.00 40.00 60.00 60.00

2. สนับสนุนกำรพึ่งตนเอง 

2.1 ทางเข้าออกทางเดียวและเห็นเด่นชัด 2 2 3

2.2 สามารถเข้าถึงง่ายจากภายในอาคาร 2 2 2

2.3 ผังของสวนง่ายต่อการมองเห็นเข้าใจและใช้งานได้ง่าย 3 4 3

2.4 รูปแบบทางเดินต่อเนื่องไม่มีทางแยกหรือปลายตัน 3 1 0

2.5
สามารถมองเห็นสวนจากโถง 
ห้องพักหรือหน่วยพยาบาล

3 2 1

จ�ำนวนข้อผ่ำนเกณฑ์ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ

คิดเป็นร้อยละ 60.00 20.00 40.00 40.00

3. ตอบสนองภำวะสมองเสื่อม

3.1 มีองค์ประกอบที่ช่วยระลึกความทรงจ�า 0 0 0

3.2 ปลูกพรรณไม้ที่ได้รับความนิยมในสมัยก่อน 3 3 2

3.3 พรรณไม้มีความหลากหลายชนิด 2 1 1

3.4 ปลูกพืชพันธุ์หลายระดับ 2 1 2

3.5 มีการออกแบบให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยและผ่อนคลาย 2 2 1

ภาพที่ 4  ผังบริเวณพื้นที่ศึกษาที่ 3  
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ล�ำดับ เกณฑ์พิจำรณำ
คะแนน ค่ำเฉลี่ย

ร้อยละพื้นที่ศึกษำ 1 พื้นที่ศึกษำ 2 พื้นที่ศึกษำ 3

จ�ำนวนข้อผ่ำนเกณฑ์ 1 ข้อ 1 ข้อ 0 ข้อ

คิดเป็นร้อยละ 20.00 20.00 0.00 13.33

4. รองรับกำรใช้งำน

4.1 สวนมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้น 2 2 1

4.2
ไม่ใช้วัสดุที่มีพื้นผิวสีด�าหรือสีขาวสว่าง 
มันวาวสะท้อนแสง

3 4 4

จ�ำนวนข้อผ่ำนเกณฑ ์
1 ข้อ 1 ข้อ 1 ข้อ

คิดเป็นร้อยละ 50.00 50.00 50.00 50.00

5. เอื้อต่อกำรดูแลรักษำระยะยำว

5.1 มีการออกแบบที่ค�านึงถึงการดูแลรักษาง่าย 3 3 3

จ�ำนวนข้อผ่ำนเกณฑ์ 1 ข้อ 1 ข้อ 1 ข้อ

คิดเป็นร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00

จ�ำนวนข้อ”จ�ำเป็น”ที่ผ่ำนเกณฑ์ (ข้อ) 10 6 7

ร้อยละของจ�ำนวนข้อ”จ�ำเป็น”ที่ผ่ำนเกณฑ์ 55.56 33.33 38.89

ตำรำงที่ 1  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารทั้ง 3 กรณีศึกษา (ต่อ)

คุณลักษณะทีทุ่กพื้นที่ศึกษาจัดได้เหมาะสม พบกระจาย
ในด้านความปลอดภัย ด้านรองรับการใช้งาน และด้าน
เอื้อต่อการดูแลรักษาระยะยาว ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา 
ได้แก่ ทางเดนิมคีวามกว้างอย่างน้อย 1 เมตร ผงัของสวน
ง่ายต่อการมองเห็นเข้าใจและใช้งานได้ง่าย ไม่ใช้วัสดุที่มี
พื้นผิวสีด�าหรือสีขาวสว่าง มันวาวสะท้อนแสง และมีการ
ออกแบบค�านึงถึงการดูแลรักษาง่าย 

คุณลักษณะท่ีไม่มีพื้นท่ีศึกษาใดจัดได้เหมาะสม พบมาก
ในด้านตอบสนองภาวะสมองเสื่อม ได้แก่ มีองค์ประกอบ
ทีช่่วยระลกึความทรงจ�า พรรณไม้มหีลากหลายชนดิ ปลกู 
พืชพันธุ์หลายระดับ มีการออกแบบให้ความคุ้นเคยและ
ผ่อนคลาย รองลงมาคือ ด้านสนับสนุนการพึ่งตนเอง 
และ ด้านรองรับการใช้งาน ได้แก่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
จากภายในอาคาร สวนมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิ-
อากาศ

พื้นที่ศึกษำที่ 1 ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม ได้แก่  ทางเดินมีความกว้างอย่างน้อย 1 เมตร 
มีความชันไม่เกิน 1:12 เป็นพื้นที่ปิดหรือมีรั้วกั้นรอบ
บริเวณ ผังของสวนง่ายต่อการมองเห็นเข้าใจและใช้งาน
ได้ง่าย รปูแบบทางเดนิต่อเนือ่งไม่มทีางแยกหรือปลายตนั 
สามารถมองเหน็สวนจากโถง ห้องพกัหรือหน่วยพยาบาล 
มีการออกแบบที่ค�านึงถึงการดูแลรักษาง่าย บางส่วนมี
คุณลักษณะสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ได้แก่ ทางเข้า
ออกไม่ชัดเจน ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากภายในอาคาร 
สวนไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

พืน้ทีศ่กึษำที ่2 และพืน้ทีศ่กึษำที ่3 คล้ายคลงึกนั กล่าว
คือ ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 
ได้แก่ ทางเดินมีความชันเกิน 1:12 ไม่สามารถเข้าถึงได้
ง่ายจากภายในอาคาร สวนไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิ-
อากาศ แต่มีคุณลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน 
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บางส่วน ได้แก่ วัสดุพื้นผิวไม่ลื่นหรือขรุขระ ทางเดิน       
มีความกว้างอย่างน้อย 1 เมตร ผังของสวนง่ายต่อการ  
มองเห็นเข้าใจและใช้งานได้ง่าย ไม่ใช้วัสดุท่ีมีพื้นผิวสีด�า
หรือสีขาวสว่าง มันวาวสะท้อนแสง มีการออกแบบค�านึง
ถึงการดูแลรักษาง่าย

2. พฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายนอกอาคาร

ผลการส�ารวจพบว่า 2 ใน 3 ของพื้นท่ีศึกษามีจ�านวน
กิจกรรมที่เกิดในพื้นที่กึ่งภายในมากกว่าพื้นที่ภายนอก
อาคารอย่างเหน็ได้ชดั โดยเฉพาะพืน้ทีศ่กึษาที ่3 พบการ
ใช้พื้นที่ภายนอกอาคารเพียง 22 กิจกรรม ในขณะที่พบ
การใช้พื้นที่กึ่งภายในถึง 322 กิจกรรม ส่วนพื้นที่ศึกษาที่ 
2 เป็นเพียงพื้นท่ีศึกษาเดียวที่พบการใช้พื้นท่ีภายนอก
อาคารมากกว่าพื้นที่กึ่งภายใน 

เมือ่ศกึษาพืน้ทีศ่กึษาที ่3 ซึง่มลีกัษณะกจิกรรมกระจกุตวั
อยู่แต่บริเวณระเบียงหน้าอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ก่ึงภายใน
อาคารทุกช่วงเวลา พบว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้ทางเข้า
ออกอาคารผู้สูงอายุเดินถึงได้ง่ายและมีร่มเงา ส�าหรับ   
พื้นลานภายนอกซึ่งอยู ่ติดกันแต่มีระดับที่ต่างกันมาก 
ท�าให้ผู้สูงอายุไม่นิยมลงไปใช้งาน

ส่วนพื้นที่ศึกษาท่ี 2 ซ่ึงมีจ�านวนเกิดกิจกรรมภายนอก
มากกว่าพื้นที่กึ่งภายในเกือบทุกช่วงเวลา พบว่ากิจกรรม

เกิดขึ้นมากที่สุดบริเวณที่มีร่มเงาจากอาคารหรือต้นไม้ 
รองลงมาคอื บรเิวณทีอ่ยูใ่กล้ทางเข้าออกอาคาร นอกจาก
นียั้งพบว่าพืน้ลานภายนอกและพืน้ลานใต้ถนุอาคารอยูใ่น
ระดบัเดยีวกันท�าให้เกดิความต่อเนือ่งในการใช้งาน ผูสู้ง- 
อายุสามารถออกมาใช้พื้นที่ภายนอกและกลับเข้าสู่พื้นที่
กึ่งภายในได้สะดวก พบการใช้งานเกือบทุกช่วงเวลา
ยกเว้นช่วงเวลา 12.31-15.00 น. ทีส่ภาพอากาศร้อนแดด
จัด ผู้สูงอายุจะย้ายกลับมาน่ังพักผ่อนบริเวณลานใต้ถุน
อาคาร 

ช่วงเวลาทีม่คีวามถีใ่นการเกิดกจิกรรมภายนอกสูงสุดของ
ทั้ง 3 พื้นที่ศึกษามีความแตกต่างกัน โดยพบช่วงเวลาที่มี
ความถี่การเกิดกิจกรรมน้อยคือ ช่วงบ่ายเวลา 12.31–
15.00 น. ซึง่เป็นช่วงทีส่ภาพอากาศร้อน ผูส้งูอายมุกักลบั
เข้าพื้นที่ภายในอาคาร เช่น ห้องพัก รวมถึงบริเวณพื้นที่
กึ่งภายในอาคาร เช่น โถงกลาง ระเบียงทางเดิน ลาน
ใต้ถนุอาคาร เป็นต้น ยกเว้นพืน้ทีศ่กึษาที ่2 ทีม่ร่ีมเงาของ
ต้นไม้ใหญ่ จึงยังพบการออกมาใช้งานพื้นที่ภายนอกใน
ช่วงดังกล่าว

กิจกรรมในพื้นท่ีภายนอกอาคารที่พบมากอันดับต้น 
ได้แก่ น่ังพักผ่อน รับประทานอาหาร สนทนา และพบ
กิจกรรมเดี่ยวมากกว่ากิจกรรมกลุ ่ม การเลือกพื้นที่
กิจกรรมผู้สูงอายุมักเลือกท�ากิจกรรมบริเวณที่มีร่มเงา
อาคารหรือต้นไม้ อยู่ใกล้ทางเข้าออก มีที่น่ังและใกล้
องค์ประกอบสวน

ตำรำงที่ 2  เปรียบเทียบจ�านวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ภายนอกและพื้นที่กึ่งภายในอาคาร

ช่วงเวลำ
พื้นที่ภำยนอกอำคำร พื้นที่กึ่งภำยในอำคำร

พื้นที่ศึกษำ 1 พื้นที่ศึกษำ 2 พื้นที่ศึกษำ 3 พื้นที่ศึกษำ 1 พื้นที่ศึกษำ 2 พื้นที่ศึกษำ 3

7.00-10.00 น. 10 48 7 24 23 77

10.01-12.30 น. 2 57 7 31 27 97

12.31-15.00 น. 19 11 2 11 37 46

15.01-18.00 น. 3 58 6 11 24 102

จ�ำนวนกิจกรรม 34 174 22 77 111 322
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ภาพที่ 5  ผังบันทึกต�าแหน่งพฤติกรรมการใช้พื้นที่และภาพการท�ากิจกรรมของพื้นที่ศึกษาที่ 2
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3. ปัญหา และข้อจ�ากัดในการใช้พื้นที่
ภายนอกอาคารของผู้สูงอายุสมองเสื่อม

พบท้ัง 3 พ้ืนท่ีศึกษามีความสอดคล้องกัน จากการ
สัมภาษณ์พบความต้องการในเรื่องของกิจกรรมพักผ่อน
และนันทนาการส�าหรับผู้สูงอายุท่ีอยู ่ในสถานดูแล 2 
ลักษณะ คือกิจกรรมกลุ่มใหญ่ ได้แก่ การร้องเพลง การ
เล่นเกม ซึ่งปัจจุบันจัดในห้องกิจกรรม และกิจกรรมย่อย
ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ได้แก่ การเดินเล่น การพูดคุย การเล่น
เกม การดูปลา ปัจจุบันผู้สูงอายุและผู้ดูแลส่วนใหญ่รู้สึก
พอใจการใช้พื้นที่บริเวณที่มีร่มเงา สามารถมองเห็นคน
เดินผ่านไปมา และบริเวณที่ได้ยินเสียงน�้าพุโดยเฉพาะ
พื้นที่กึ่งภายใน เช่น โถงกลาง ระเบียงทางเดินหน้าห้อง
พัก ลานใต้ถุนอาคาร เนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายจากห้องพัก 
ส่วนใหญ่ไม่ชอบพื้นที่ภายนอกอาคารเพราะแดดร้อน

ปัญหาในการใช้พื้นที่ภายนอกอาคารคือ สภาพอากาศ
เนื่องจากแดดร้อน ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ เช่น พื้นต่าง
ระดบั พืน้ขรุขระ เนือ่งจากผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มช่ีวงก้าวขา
สั้นท�าให้มีโอกาสเดินสะดุดล้มง่าย การขาดสภาพ-
แวดล้อมท่ีดงึดดูความสนใจ และการอยูห่่างไกลสายตาผู-้ 
ดูแลเนื่องจากผู้ดูแลประสงค์ให้ผู้สูงอายุอยู่ในสายตาของ
ผูด้แูลตลอดเวลา ข้อจ�ากดัในการใช้พืน้ทีภ่ายนอกส�าหรบั
ผูส้งูอายสุมองเสือ่มคอื ผูส้งูอายบุางรายไม่สามารถเดนิได้
เองต้องอาศัยผู้ดูแลพาออกไป และกิจกรรมเพื่อการพัก-
ผ่อนและ/หรือฟื ้นฟูที่ท�าทั้งหมดเน้นการท�ากิจกรรม

ภายในอาคาร เช่น การท�ากายภาพบ�าบัด การท�าศิลปะ
บ�าบดั การร้องเพลง และยงัไม่มนีโยบายสนบัสนนุการท�า
กิจกรรมกลุ่มภายนอกอาคาร

ในความคิดเห็นของผู้บริหารทั้ง 3 พื้นที่ศึกษา ปัญหา
ส�าคญัในการใช้และพฒันาพืน้ทีภ่ายนอกอาคารคอื ความ
จ�ากัดของงบประมาณท�าให้การด�าเนินการเกี่ยวกับ
กายภาพจึงเน้นการซ่อมแซม การบ�ารงุรกัษา และการจดั
ส่ิงอ�านวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น ทางลาด ราวจับ 
เป็นต้น ยังไม่มีนโยบายด้านการปรับสภาพแวดล้อม
ภายนอกให้รองรับกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม

อภิปรายผลการศึกษา

1. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ
สมองเสื่อม

จากการศึกษาพบว่า สถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่เป็น
ตวัอย่างศกึษาทัง้หมดไม่เน้นการเตรยีมพ้ืนทีภ่ายนอกเพือ่
ผู ้สูงอายุสมองเสื่อม เห็นได้จากคุณลักษณะสภาพ-
แวดล้อมขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมส�าหรับการใช้-
งานส�าหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ มีเพียงพื้นที่ศึกษาที่ 1 ที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์เพียงเล็กน้อย เมื่อพิจารณาใน
แง่พฤติกรรมการใช้พื้นที่พบ 2 ใน 3 ของพื้นที่ศึกษามี

ภาพที ่6  ผังบันทึกต�าแหน่งพฤติกรรมการใช้พืน้ทีแ่ละภาพการท�ากจิกรรมของพืน้ทีศ่ึกษาที ่3 วันธรรมดา ชว่ง10-12 12-15 น.
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จ�านวนกิจกรรมที่เกิดในพื้นท่ีก่ึงภายในมากกว่าพื้นท่ี
ภายนอกอาคารอย่างเหน็ได้ชดั จงึเป็นการชีใ้ห้เหน็ความ
ต้องการการใช้พื้นที่อื่นนอกเหนือจากห้องพัก ดังน้ัน   
หากมีการเตรียมสภาพแวดล้อมกายภาพภายนอกให้
เหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีควรจะเป็นแล้วจะมกีารใช้งานพืน้ที่
ภายนอกโดยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

การที่พบผู้สูงอายุท�ากิจกรรมมากในบริเวณระเบียงทาง
เดนิหน้า โถงกลาง และลานใต้อาคาร พบว่าพืน้ทีแ่ห่งนีม้ี
คุณสมบัติที่ส�าคัญต่อการใช้งานคือ เข้าถึงได้ง่ายทั้งในแง่
ระยะทางและความสะดวกในการเข้าถึง ผู้สูงอายุส่วน-
ใหญ่ทัง้ทีใ่ช้รถเข็นสองล้อเป็นอุปกรณ์ในการเคลือ่นทีห่รอื
ที่เดินเองได้สามารถเข้าถึงพื้นที่นี้ได้ง่ายจากห้องพัก มีสิ่ง
อ�านวยความสะดวกในการเข้าถงึ เช่น พืน้ทีท่างเดนิเรยีบ
ไม่ลื่น มีราวจับ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะของพื้นที่ภายนอก
ที่ถูกใช้งานมากคือ พื้นที่ศึกษาที่ 2 จากบริเวณลานใต้
อาคารผู ้สูงอายุสามารถเข้าถึงพื้นลานภายนอกอย่าง
สะดวก จึงพบการใช้งานพื้นท่ีภายนอกมากกว่าพื้นท่ี
ศึกษาอื่น ขณะที่พื้นที่ศึกษาที่ 3 ระดับพื้นต่างกัน ในการ
ใช้ลานภายนอกผู้สูงอายุต้องเดินลงทางลาด ท�าให้เข้าถึง
ได้ยาก อีกทั้งยังพบคุณลักษณะอื่นที่ส่งเสริมการใช้พื้นที่
ภายนอก ได้แก่ บริเวณที่มีร่มเงาอาคารหรือต้นไม้ มีที่นั่ง
และใกล้องค์ประกอบสวน 

นอกจากนีย้งัพบว่า ช่วงเวลามคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้งาน 
ช่วงเวลาทีม่คีวามถีก่ารเกดิกจิกรรมภายนอกอาคารน้อย
คือ ช่วงบ่ายเวลา 12.31–15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพ
อากาศร้อน ดังน้ัน การก�าหนดต�าแหน่งท่ีตั้งของพื้นที่
ภายนอกและการจัดเตรียมร่มเงาจึงเป็นอีกคุณสมบัติ
ส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงส�าหรับสภาพอากาศร้อนชื้น

2. ผู้ดูแลมีบทบาทส�าคัญต่อการใช้และไม่ใช้
พื้นที่ภายนอกอาคาร

จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ดูแลมีบทบาทส�าคัญในการ 
กระตุน้และช่วยเหลอืให้ผูส้งูอายอุอกมาใช้พืน้ทีภ่ายนอก

ห้องพกั ทัง้การพานัง่รถเขน็หรอืการพานัง่บรเิวณระเบียง
ทางเดิน การท�ากิจกรรมกลุ่ม เช่น การสนทนา การเล่น
เกมต้องอาศัยผู้ดูแลเป็นผู้ร่วมปฏิสัมพันธ์ และการท�า
กิจกรรมภายนอกอาคารของผู้สูงอายุไม่ลดลงตามระดับ
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองถ้าได้รับการช่วย-
เหลือหรือการกระตุ้นจากผู้ดูแล 

3. นโยบายในการบริหารมีบทบาทส�าคัญต่อ
การใช้พื้นที่ภายนอกอาคาร

จากการสัมภาษณ์พบว่า ข้อจ�ากดัด้านงบประมาณทีเ่ป็น-
อยู่ท�าให้ผู้บริหารจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการจัดหา
ส่วนจ�าเป็นพื้นฐาน การซ่อมแซม และการบ�ารุงรักษา
อาคาร การบริหารและจัดหาบุคลากรให้ความส�าคัญกับ
การดูแลผู้สูงอายุทั่วไปโดยไม่เน้นความแตกต่างในภาวะ
ความเสื่อมของสมอง และเน้นการใช้พื้นที่ภายในอาคาร
เพื่อการพักผ่อนและพื้นฟูมากกว่าการใช้พื้นที่ภายนอก
อาคาร

บทสรุป

การศึกษาวิจัยน้ีท�าให้เห็นว่า ทุกพื้นที่ศึกษายังไม่มีการ 
เตรียมสภาพแวดล้อมภายนอกให้เหมาะสมเพื่อรองรับ
การใช้งานส�าหรบัผูส้งูอายสุมองเสือ่ม ซึง่เป็นไปตามคาด-
การณ์เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีสถานดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวในประเทศไทยมวีตัถปุระสงค์ในการให้บริการแก่ผูส้งู- 
อายุสมองเส่ือมโดยเฉพาะ การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม
จงึเน้นเฉพาะความต้องการพืน้ฐานส�าหรบัผูส้งูอายทุัว่ไป
อันได้แก่ ความปลอดภัยและการเอื้อต่อการดูแลรักษา 
ทั้งน้ีการเตรียมสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อให้เหมาะสม
ส�าหรับผู้สูงอายุสมองเส่ือมต้องครบตามองค์ประกอบ 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านสนับสนุนการพึ่ง-
ตนเอง ด้านตอบสนองลกัษณะเฉพาะของผู้สงูอายสุมอง-
เส่ือม ด้านรองรับการใช้งาน และด้านเอื้อต่อการดูแล
รกัษาระยะยาว โดย ระยะและความสะดวกในการเข้าถงึ
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จากพื้นที่ภายในหรือก่ึงภายในเป็นเงื่อนไขส�าคัญท่ีท�าให้
ผูส้งูอายสุมองเสือ่มตดัสนิใจออกมาใช้หรอืไม่ใช้งานพืน้ที่
ภายนอกอาคาร การศึกษาพฤติกรรมการท�ากิจกรรมใน
ช่วงพักผ่อนตามอัธยาศัย และการสัมภาษณ์ท�าให้เห็น
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะ
คุณลักษณะด้านรองรับการใช้งานในเรื่อง ร่มเงา เป็น
เงือ่นไขส�าคัญอนัดบัต้นส�าหรบัการเตรยีมสภาพแวดล้อม
ภายนอกในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น นอกเหนือจากปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพแล้ว ทศันคตเิชงิบวกต่อการ
ใช้พื้นที่ภายนอกอาคารของผู้ดูแล และนโยบายของผู้
บรหิารมบีทบาทส�าคญัต่อการท�ากจิกรรมภายนอกของผู้
สูงอายุสมองเส่ือมและการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้งาน อัน
จะน�าไปสูก่ารเอือ้ประโยชน์ต่อการชะลอภาวะความเส่ือม
ของสมองส�าหรับผู้สูงอายุ 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาบนสถานการณ์ของ
สถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ยังไม่มีระบบคัดกรองเพื่อ
การดูแลและการจัดท่ีพักอาศัยตามระยะอาการสมอง
เสื่อม ในอนาคตที่สถานการณ์ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมมี
การเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการจ�าแนกให้
สอดคล้องตามลักษณะอาการภาวะสมองเสื่อมแล้ว 
จ�าเป็นจะต้องท�าการศกึษาแนวทางการออกแบบและจดั
เตรียมพืน้ทีภ่ายนอกอาคารให้มคีวามสอดคล้องตามระยะ
อาการสมองเสือ่มทีม่คีวามต้องการสภาพแวดล้อมทีต่่าง-
กันต่อไป
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