


คนสร้างสุขภาวะ: การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต
Health Makers: Design for Well-Being

 



Health Makers: Design for Well-Being

2              คนสร้างสุขภาวะ การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต

คนสร้างสุขภาวะ: การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต
Health Makers: Design for Well-Being

เรียบเรียงโดย
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
(Built Environment for Health Research Unit)

ออกแบบปก
อตินันทน์ สินศิลาเกตุ

เอกสารนี้เปนส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานของ โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เชิงบวก โดยทุนสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



Health Makers: Design for Well-Being

คนสร้างสุขภาวะ การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต   3

ผู้จัดพิมพ์
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
(Built Environment for Health Research Unit)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Faculty of Architecture, Kasetsart University
50 Ngamwongwan Road, Ladyao, 
Chatuchak, Bangkok 10900

โทรศัพท์: 02 9428960-3  โทรสาร: 02 9405413
E-mail: be4h.aku@gmail.com
Website: http://www.builtenviforhealth.info

พิมพ์ที่
โรงพิมพ์ บุญศิริการพิมพ์ จ�ากัด
9/11-3 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 0-2941-6650-1

พิมพ์ครั้งที่ 1    สิงหาคม 2561
จํานวน    200 เล่ม 



Health Makers: Design for Well-Being

4              คนสร้างสุขภาวะ การออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต

ในการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบ 

สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกที่ผ่านมานั้น กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อม

สรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

พบว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานและบุคคลที่ ให้ความสนใจ 

และให้ความสำาคัญเกี่ยวกับออกแบบเพื่อสุขภาวะอยู่เป็นจำานวนมาก 

ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ แต่ยังขาดการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนผลงาน

และประสบการณ์การทำางานและการเผยแพร่ในวงกว้าง เพื่อเป็นจุด 

เริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายผู้ที่ทำางานเกี่ยวการออกแบบเพื่อสุขภาวะ 

ในสังคมไทย จึงเป็นที่มาของการจัดเสวนาเรื่อง “คนสร้างสุข (ภาวะ)” 

ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และได้สรุปรวบรวมเนื้อหา 

จากการเสวนาเป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวของกลุ่ม 

คนที่ทำางานเกี่ยวกับการออกแบบและเสริมสร้างสุขภาวะในสังคมไทย  

โดยเปน็การแบง่ปนัประสบการณ ์ผลงาน วธิคีดิ รวมถงึเปน็การพยายาม

สรา้งเครอืขา่ยผูส้รา้งสรรคผ์ลงานออกแบบเพือ่คณุภาพชวีติ และมุง่หวงั

ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้สามารถนำาไปต่อยอดได้สำาหรับผู้ที่สนใจ และ 

เป็นแรงผลักดันสำาคัญที่จะทำาให้เกิดการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลง 

สังคมไทยให้เป็นสังคมเพื่อสุขภาวะมากยิ่งขึ้นต่อไป

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผู้จัดทำา
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จากโครงการเสวนา “คนสร้างสุข(ภาวะ)” มีวิทยากรที่คณะผู้จัดฯเชิญเข้า

ร่วมจากหลายวิชาชีพ โดยอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลายองค์กรและ

บุคคลในสังคมไทยที่ทำางานด้านการออกแบบเพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่

ดี ทั้งนี้สามารถจำาแนกได้ 3 กลุ่มใหญ่ อันประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 นักออกแบบ และสถาปนิก ที่ทำางานเกี่ยวข้องกับการออกแบบ

สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่สนับสนุนการเกิดสุขภาวะที่ดี ได้แก่

 • ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี 
  คณบดีและหัวหน้าศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

  เพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คุณโอบเอื้อ กันธิยะ 
  สถาปนิกจากฮอมสุข สตูดิโอ จ.เชียงใหม่

 • คุณวิธี วิสุทธิ์อัมพร 
  สถาปนิกจากบริษัทครอส แอนด์ เฟรนด์ จำากัด

กลุ่มที่ 2 บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

 ที่ ให้ความสำาคัญกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ ได้แก่

 • นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล 
  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 • นายแพทย์คณพล ภูมิรัตนประพิณ 
  ผู้บริหารบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำากัด
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 • คุณวลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล 
  ผู้ร่วมก่อตั้ง “ZeekDoc” (ซีคด็อก) นวัตกรรม Healthtech

  ช่วยให้หมอกับคนไข้ได้เจอกัน 

กลุ่มที่ 3 ผู้ขับเคลื่อนเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ

จากภาคประชาสังคม ได้แก่

 • คุณรัชพล แขมภูเขียว 
  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ผู้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular vote

  จากงานประกวด Enjoy Science Young Maker Contest

  จากการพัฒนา Fall Detection V.1 ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ

 • คุณเสาวนีย์ สังขาระ 

  ผู้ดำาเนินงานโครงการขอพื้นที่สบายในโรงพยาบาล
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เรือ่งสขุภาพต้องอ้างองิจากการใช้ชวีติจรงิของคนไทย ซ่ึงแต่ละพืน้ที่
จะมีข้อจำากัดและวิถีชีวิตของตนเองอยู่แล้ว บางครั้งแพทย์ไม่สามารถนำา
ความรู้จากการอ่านตำาราไปแนะนำากับผู้ป่วยในท้องถิ่นได้ เพราะบริบทไม่
เหมอืนกนั แต่ควรจะรูจ้กัปรบัทำาความเข้าใจ คำาว่า “ชวิีต หรอื Life” เพราะ
คำาว่า Health ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพ แต่เป็นเรื่องของชีวิต โดยเฉพาะ
ในสังคมไทย บุคลากรทางการแพทย์ต้องรู้จักเรียนรู้สังคม เรียนรู้ผู้คน 
ในท้องถิน่นัน้ๆด้วย เพราะหลายครัง้ที่ ใช้แต่ความรูรั้กษาผูป่้วย แต่คณุภาพ
ชีวิตของคนไข้เม่ือต้องกลับไปรักษาตัวเองไม่สอดคล้องกับคำาแนะนำาของ
แพทย์ ด้วยผู้ป่วยแต่ละคนต่างมีข้อจำากัดบางอย่างที่เราในฐานะแพทย์เอง
ก็ต้องทำาความเข้าใจ

กล่าวน�า

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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วิทยากรในงานเสวนา คนสร้างสุข (ภาวะ) นี้ทุกท่านจะได้กล่าว 
ถึงเรื่องของชีวิตและสังคมมากกว่าจะเน้นเพียงเรื่องสุขภาพหรือองค์ความ
รู้ทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว หากสังคมไทยรู้จักนำาเรื่องชีวิตมาเป็นที่
ตั้งในการถกเถียงหรือแก้ปัญหา จะจัดการได้ง่ายขึ้น เพราะเราจะเข้าใจ
คน เข้าใจชวีติ สบืสาวถึงสาเหตปัุญหาทีเ่กิดขึน้ว่ามต้ีนตอมาจากอะไร และ
แก้ไขได้อย่างตรงจดุมากกว่า โดยวทิยากรจะมมีมุมองทีแ่ตกต่างกนัออกไป
ตามสาขาอาชีพและสิ่งที่ทำาอยู่ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อชีวิตของคนอื่นๆ เมื่อใด
ก็ตามที่เราพิจารณาจากปัญหาชีวิตเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาสุขภาพ 
จะมีประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างมาก ไม่ว่าจะในด้านสถาปัตยกรรมหรือ
การออกแบบต่างๆควรมีชีวิต ไม่ ใช่แค่การออกแบบแห้งๆ ที่ ไม่เกิดการ
เคลื่อนไหวของชีวิต  โดยหวังว่าในการเสวนานี้จะเป็นการคุยที่ ไม่ใช่เรื่อง
การออกแบบผลลัพธ์สุดท้าย แต่คือการออกแบบชีวิตใหม่ ทุกคนจะมาเล่า
ให้เราฟังว่าเขามีแนวคิดมุมมองอะไรกันบ้างที่จะสามารถนำาไปใช้ได้จริง

โจทย์หลักของวันนี้คือการเปลี่ยนจาก Medical Care เป็น Health 
Care และเป็น Life Care การออกแบบชวีติเป็นทีต่ัง้ บรรยากาศการเสวนา
ในวนันีอ้ยากให้เป็นแบบ Two - way communication เกดิการแลกเปลีย่น
ระหว่างกัน ซึ่งไม่ได้จบแค่ในนี้แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การขยายผลไปเรื่อยๆ 
โดยให้ทุกคนที่ร่วมงานมาแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน คุยกันได้ ออกแบบให้เกิด
ขึน้ได้จรงิ ในฐานะตัวแทนของสำานกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุ
ภาพ (สสส.) ปัจจุบันเราทำางานที่กว้างขึ้น มิติที่ ใหญ่ขึ้น สุขภาวะไม่ใช่แค่
เรื่องสุขภาพกายกับใจ แต่ตอนนี้ผนวกเรื่องสังคมเข้ามาด้วย ประเทศไทย
เป็นประเทศเดียวในโลกที่คำาว่า Health มี 4 มิติ คือ Physical Health/ 
Mental Health/ Social Health และ Spiritual Health เนื่องจากไทย 
เราเป็นประเทศในเอเชีย มีชุดความคิดบางอย่างที่แตกต่างจากประเทศ 
ตะวันตก การผนวกเรื่องจิตวิญญาณเข้าไปด้วยกันกับเรื่องสุขภาพ เสมือน 
เป็นสิ่งที่รองรับเรื่องของกาย ใจ และสังคมได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถ 
นำาไปปรับใช้กับการทำางานอื่นได้อีกหลายๆเรื่อง
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ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
Inclusive Designed Environment and Research –IDEaR Unit 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

การทำางานในตำาแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพ

แวดล้อมเพื่อทุกคน ผศ.ดร.อันธิกา มองว่าบทบาทของสถาปัตยกรรมและ

การออกแบบเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้ความสำาคัญ

กับการสร้างเครือข่ายที่มีทั้งสถาปนิก นักออกแบบทั้งในและต่างประเทศ

ด้วย โดยปัจจุบัน ผศ.ดร.อันธิกา เป็นนักเขียนและบรรณาธิการรับเชิญให้

กบัวารสารออนไลน์ชือ่ว่า Design for All ซึง่วารสารนีจ้ะเชญินักออกแบบ

หลายคนมาถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านงานของตัวเอง เพื่อแบ่งปันกันและ
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เรียนรู้จากงานของประเทศอื่นๆ และเผยแพร่ออกไปสู่คนทั่วไปให้อ่าน

แล้วเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้หน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ ยังศึกษา ออกแบบและ

ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำาหรับคนทุกคน โดยให้ความสำาคัญอันดับแรกที่ 

คนพิการ เพราะว่าเป็นคนกลุ่มที่มีข้อจำากัดเยอะและเห็นชัดเจนที่สุด

บ้านอยู่ด ีUD HOME © IDEaR Unit

ส่วนอีกมุมหนึ่งในการทำางานของ IDEaR Unit คือการค้นหา 

กระบวนการให้ ได้มาซึ่งข้อมูลนำาไปออกแบบ ที่เรียกว่า Empathy 

Approach ซึ่งเป็นการทำาความเข้าใจคนที่มีข้อจำากัดมีเงื่อนไขไม่เหมือน 

กับเรา โดยผู้ออกแบบที่เป็นคนปกติต้องคำานึงถึงประเด็นนี้และควรใส่ใจ 

ในรายละเอียด การเก็บข้อมูลก่อนจะออกแบบให้เหมาะสม นอกจากนี้งาน 

ทีท่ำายงัประกอบด้วยการจดันทิรรศการต่างๆ เพือ่ถ่ายทอดไอเดยีสูส่าธารณะ 

เช่น การจัดแสดงผลงาน “บ้านอยู่ดี- UD HOME”
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ในปัจจบุนันีป้ระเดน็ทีส่ำาคญัคอืเรือ่ง “เมอืงสขุภาวะ” จากข้อมูลทีว่่า 

ในปี 2050 กว่า 70% ของประชากรในโลกจะอยู่ ในพื้นที่เขตเมืองมาก 

ยิ่งขึ้น พื้นที่เกษตรกรรมแบบธรรมชาติจะน้อยลงไปเรื่อยๆ ความเป็นเมือง 

ก็จะมากข้ึน มีเทศบาลเมืองมากขึ้น ระบบสาธารณูปโภคเป็นแบบจัดสรร 

มากขึ้น ความเป็นธรรมชาติจะลดน้อยลงไป จึงต้องการการออกแบบ 

เมืองให้เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย รองรับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งเป็น 

เรื่องท้าทายมากในสภาวะปัจจุบันที่ประชากรโลกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอาย ุ

จากเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals  

ที่มีทั้งหมด 17 ด้าน กว่า 90 ตัวชี้วัด จะพบว่าเป้าหมายที่ ใกล้เคียงกับ 

งานของ IDEaR Unit มากที่สุดคือด้านการออกแบบเมืองและชุมชนเพื่อ 

ทำาให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ที่หลายเมืองทั่วโลกกำาลังตื่นตัว อย่าง 

เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ผู้นำาประกาศตัวว่าจะเป็น A Better 

Nation by Design ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยชื่อว่า Singapore Univer- 

sity of Technology and Design ที่สอนเน้น Design Thinking หรือ 

การคิดเชิงออกแบบ เพื่อนำามาประยุกต์ ใช้กับการพัฒนาประเทศในมิติ 

ต่างๆ โดยเสนอว่าทกุอย่างพฒันาโดยรฐับาลมามากพอแล้ว แต่สิง่ทีส่ำาคญั 

คอืในด้านกายภาพท่ียังขาดคนอืน่ๆทัว่ไปช่วยคดิ ทำาให้บทบาทของสถาปนกิ

นกัออกแบบจงึมคีวามสำาคญัมาก มหาวทิยาลัยนีจึ้งทำาหน้าทีผ่ลติคนกลุม่นี้

โดยเฉพาะ

อีกกรณีศึกษาที่น่าสนใจได้แก่ จากการเข้าร่วม Workshop ที่ 

Norway กับเครือข่ายท่ีชื่อว่า Innovation for All เน้นกระบวนการ 

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เก็บข้อมูลจากคนทั่วไปวิชาชีพต่างๆที่ ไม่ใช่นักออก 

แบบอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างไรให ้

เหมาะสม มกีารจำาลองสภาพแวดล้อมโดยใช้ Empathy Approach ให้ความ 

สำาคัญกับคนพิการ เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆของเมืองที่ ไม่ ได้ถูกมองข้าม โดย 

สร้างจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคน และอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่ญี่ปุ่น  

เมอืงจะเน้นให้มสีวนสาธารณะกว้างๆ เพ่ือให้คนได้หายใจ  ได้เดนิออกกำาลงั
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กาย และมีทางเท้าและทางสำาหรับให้รถเข็นสามารถผ่านได้ หรือคนที่ลาก

กระเป๋าใช้ไดจ้ริง ทัง้หมดนีห้ากลองนำามาปรับใช้กบัประเทศไทยเองจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากผ่านกระบวนการทีห่ลายฝ่ายร่วมมอืกนั เพือ่สร้างเมอืง 

สุขภาวะให้เกิดขึ้นได้

ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

http://www.idear.network

© IDEaR Unit



โอบเอื้อ กันธิยะ
สถาปนิกฮอมสุข สตูดิโอ จังหวัดเชียงใหม่

คุณโอบเอื้อ ตัวแทนสถาปนิกรุ่นใหม่ จากฮอมสุขสตูดิโอ ในจังหวัด

เชยีงใหม่ เริม่ต้นกล่าวถงึ  “สขุภาวะ” ในแบบนามธรรมกบัวงกลม 4 มิติ คอื

กาย จิต สังคม ปัญญา พร้อมคำาถามที่ว่าสุขภาวะเป็นองค์รวมของความรู้

ทีอ่ยูด้่วยกันและแยกออกจากกนัไม่ได้ ใช่หรอืไม่ โดยคณุโอบเอือ้มองว่าส่วน

หนึ่งของปัญหาของการทำางานเพราะว่าเรามักจะมองในด้านเดียวเท่านั้น 

และได้ยกตวัอย่างผลงานออกแบบของฮอมสขุสตดูิโอทีร่่วมจดัแสดงในงาน

บ้านและสวนแฟร์เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา คือ บ้านหารร่วมมาก โดยบ้าน

หารร่วมมากนี้เป็นแนวคิดที่มองว่าทุกๆ ส่วนของชีวิตมันจะเชื่อมโยงกัน

ได้ เราเริ่มต้นที่เรามองเห็นสถานการณ์ ในปัจจุบัน เราแยกกันอยู่ในวงกลม
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ของเรา อยู่ในวงกลมที่เราสร้างขึ้นมา อยู่ในวงกลมที่ตัดความสัมพันธ์ออก

จากกัน และครอบครองทรัพยากรแค่ในวงกลมนั้นเท่านั้น จากการเป็นเช่น

นั้นผลคือทำาให้ โลกทัศน์ของเราคับแคบลงไปเรื่อยๆ จึงเป็นที่มาที่ทำาให้

ค้นหาว่า สขุภาวะแบบไหนทีจ่ะทำาให้คนทกุคนสามารถอยูร่่วมกนัได้ภายใน

วงกลมเดียวกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า ด้วยเหตุนี้ ไม่ใช่แค่การตั้ง

คำาถามว่าจะออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างไร แต่เป็นการเริม่ต้นด้วยคำาถาม

ใหม่ว่าเราจะออกแบบความสัมพันธ์อย่างไรต่างหาก

แต่ละคนต่างออกแบบสังคมของตัวเองขึ้นมา ขึ้นอยู่กับวัย เพศ 

ความชอบ ความแตกต่างเหล่านี้จะเชื่อมโยงถึงกันได้นั้น ต่างคนต่างต้อง

เชื่อมั่นในเรื่องของการอยู่ร่วมกัน เพื่อเติมเต็มและเกื้อหนุนชีวิตของกันละ

กนั จงึจะสามารถอยูร่่วมกนัได้บนฐานของความสมัพนัธ์ ดงันัน้งานออกแบบ

ทางกายภาพจะสะท้อนและให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ของผู้คน เน้น

พื้นที่ส่วนรวมที่ทำาให้คนได้มีโอกาสทำากิจกรรมต่างๆร่วมกัน ซึ่งไม่ ใช่แค่

เรื่องของสุขภาวะแต่เกี่ยวโยงถึงการออกแบบชีวิตและความสัมพันธ์

ให้วงกลมเลือนเข้าหากัน เปรียบกับการทำางานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นแพทย์ สถาปนิก นักสังคม หากมัวสนใจแต่งานของตัวเอง ในมุม

ของตัวเองเพียงอย่างเดียว ไม่อาจสร้างวงกลมวงเดียวขึ้นมาได้ แต่จะ

เป็นการแยกส่วน ซึ่งไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้คนเลย

FB Page: homesookstudio
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ผลงานบ้านหารร่วมมากของฮอมสุขสตูดิโอที่ร่วมจัดแสดง
ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2559
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ผลงานบ้านหารร่วมมากของฮอมสุขสตูดิโอที่ร่วมจัดแสดง
ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2559



วิธี วิสุทธิ์อัมพร
สถาปนิกบริษัทครอส แอนด์ เฟรนด์ จ�ากัด

คุณวิธี ตัวแทนสถาปนิกจาก บริษัทครอส แอนด์ เฟรนด์ จำากัด 

ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำางานพัฒนาโรงพยาบาลพนมดงรัก

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สุรินทร์ และโรงพยาบาลเบญจลักษ์

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเพื่อปรับปรุง

ภูมิทัศน์ และพื้นที่อาคารใช้งานต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของคน

ในพื้นที่มากที่สุด ซึ่งไม่ ใช่แค่การปรับเปลี่ยนทางกายภาพเท่านั้นแต่ต้อง

เข้าถึงจิตใจของคนในโรงพยาบาลว่าพวกเขามีความต้องการอะไร และ
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กำาลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่ ข้อมูลจากกระบวนการมีส่วนร่วมจะทำาให้

ทีมสถาปนิกเข้าใจท้องถิ่นน้ันมากขึ้น และสามารถทำางานออกแบบให้มี

ประสิทธิภาพ ครบครันตอบโจทย์ ในทุกด้าน

ตัวอย่างการทำางานในโครงการนี้ เชื่อมโยงไปยังเรื่องของวิถีชีวิต 

กิจกรรมเสริมพลังต่างๆที่เชื้อเชิญให้บุคลากรโรงพยาบาลและคนในชุมชน

มีส่วนร่วม สรรสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการประยุกต์เอาสิ่งที่ตนเองมี 

หรือจุดเด่นของโรงพยาบาล ของชุมชนมาสร้างให้เกิดประโยชน์ กลไกการ

ทำางานร่วมกันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่แพทย์ บุคลากรโรงพยาบาลได้มาทำา

กิจกรรมสร้างความใกล้ชิด เป็นกันเองกับคนในพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์

ให้เข้มแข็ง และเรียนรู้การจัดการพื้นที่ร่วมกัน กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำาตาม

ความต้องการของตนเอง เพราะโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ของคนทุกคนและ

สามารถทำาหน้าที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาลได้ จากโครงการโรงพยาบาล

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษานี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ทีมสถาปนิกเข้าไป

ทำางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลและคนในชุมชน ผ่านกิจกรรมการมี

ส่วนร่วมเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ โรงพยาบาลและสรรค์สร้างอาคารสืบสาน

พระราชดำาริ พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลบางส่วนที่มีปัญหา ซึ่ง

แบบผงัจากกองแบบแผนในอดตีนัน้ไม่ได้ตอบสนองความต้องการใช้งานจรงิ

ของผู้ ใช้งานได้ ทำาให้ทีมสถาปนิกเริ่มต้นกระบวนการใหม่ เข้าไปสอบถาม 

พูดคุย ตั้งโจทย์ เพื่อค้นหาคำาตอบความต้องการของผู้คนในพื้นที่ด้วย

การระดมความคิดเห็น ผลลัพธ์ที่ ได้นั้นนำาไปสู ่การพัฒนาแบบผังที่มี

ประสิทธิภาพ สะท้อนความเป็นจริงและเอกลักษณ์ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

สามารถสร้างพื้นที่ที่ตอบโจทย์การใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และญาติ

ผูป่้วย เพราะพวกเขาทำาหน้าทีเ่สมอืนเป็นผูอ้อกแบบเอง จากนัน้ทมีสถาปนกิ

ก็จะนำาข้อมูลไปออกแบบให้ ใกล้เคียงความต้องการมากที่สุดเท่าที่จะ

สามารถทำาได้ กระบวนการทำากิจกรรมนี้เป็นเครื่องมือที่สามารถทำาให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจพื้นที่ โรงพยาบาลได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น
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แนวคิดการพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ยังขยายพ้ืนที่ออกไปนอกโรงพยาบาลด้วย โดยทีมสถาปนิกได้ลงพ้ืนที่ 

ไปศึกษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชุมชนว่ามีความโดดเด่นเรื่องอะไรบ้าง  

สิ่งใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ และได้ไปพูดคุยทำากิจกรรมกับผู้นำาชุมชน  

ตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน โดยนำาทรัพยากร 

หรือเอกลักษณ์ท่ีชุมชนมีมาสรรสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพิ่มมูลค่า 

และส่งต่อแก่คนไข้ ในโรงพยาบาลและคนท่ัวไปที่สนใจให้ ได้รับประโยชน์  

เช่น การทำานาปลูกข้าว การปลูกพืชผักสมุนไพร การทอผ้า การละเล่น 

ต่างๆ เป็นต้น ท้ายที่สุดแล้วทีมสถาปนิกได้เรียนรู้ว่าแบบผังอาคารที่จะ

สร้างขึน้นี้ ไม่ได้มคีวามสำาคญัเท่ากบักระบวนการระหว่างทาง ทีส่ร้างความ 

สัมพันธ์ระหว่างคนในโรงพยาบาลและชุมชนให้แน่นแฟ้น พร้อมสร้างพื้นที่

วัฒนธรรม พ้ืนที่วิถีชีวิตเข้าสู่ โรงพยาบาลให้เป็นมากกว่าโรงพยาบาลได้

อย่างยั่งยืน

บริษัทครอส แอนด์ เฟรนด์ จำากัด

FB page: CROSSs
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ผลงานจากการพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา 



นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

คุณหมอสันติมีความตั้งใจตั้งแต่เรียนจบว่าอยากทำางานเป็นแพทย์

ชนบท เพราะได้ทำาให้เห็นมมุมองใหม่ทีค่นเมอืงไม่มีโอกาสได้เข้าใจ สิง่หนึง่

ที่เห็นได้ชัดเจนคือ “ความทุกข์” แค่เรื่องเจ็บป่วย แก่เฒ่าก็เป็นเรื่องทุกข์อยู่

แล้ว แต่ชนบทมคีวามแตกต่างจากความเป็นเมอืงอย่างมาก กลบักลายเป็น

ทุกข์ซำ้าทุกข์ ในช่วงแรกๆที่เริ่มทำางานคือต้ังใจจะไปแก้ ไขรักษาสุขภาพให้

คนไข้ เมือ่เรยีนรู้ ไปเรือ่ยๆจงึพบว่าแค่มติิสขุภาพยงัไม่เพยีงพอแต่ต้องเข้าไป
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สู่มิติของสังคมด้วย เพราะเป็นการทำาความเข้าใจชีวิตเป็นที่ตั้ง นำาไปสู่งาน

ที่มีคุณค่าต่างๆอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น โครงการปรับบ้านผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อครั้งยังทำางานประจำาอยู่ที่ โรงพยาบาลลำาสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อให ้

ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลสามารถใช้งานพื้นที่ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น การปรับ

สิ่งแวดล้อมเฉพาะจุดนี้เองที่ทำาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นเมื่อต้องมา 

พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งคุณหมอได้ปรับบ้านช่วยเหลือผู้ป่วยมากกว่า 

100 หลัง ร่วมกับทีมของโรงพยาบาล ทั้งน้ีความคิดที่จะลุกขึ้นมาปรับ 

เปลีย่นสภาพแวดล้อมนี้ ไม่ใช่แค่หน้าทีข่องสถาปนกิ แต่บคุลากรทีเ่กีย่วข้อง  

ใครก็ตามสามารถลุกขึ้นมาทำาได้ และระยะหลังมานี้ ได้ร่วมงานกับทาง 

ทีมกลุ ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ม.เกษตรศาสตร์ ด้วยการสนับสนุนของ สสส. ยิ่งทำาให้การปรับสภาพ

แวดล้อมบ้านผู้ป่วยเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น 

การปรับปรุงบ้านผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร์
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การได้มี โอกาสสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทีมสถาปนิกนัก

ออกแบบน้ันเป็นประโยชน์มากเพราะได้ ใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบ

ผสานด้านการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 

ฟนฟูสภาพแวดล้อมของบ้านให้เหมาะสม ผ่านประสบการณ์การทำางานของ

ทมีงานต่างสาขาอาชพี เกดิผลลพัธ์ท่ีน่าพงึพอใจและเป็นการเรยีนรูร่้วมกนั

สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นทั้งในและนอกโรงพยาบาลในอนาคต

การปรับปรุงบ้านผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลล�าสนธิ
และกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะและนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์



นายแพทย์คณพล ภูมิรัตนประพิณ
ผู้บริหารบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จ�ากัด

นายแพทย์คณพล เป็นอายุรแพทย์ที่ผันตัวเองมาทำา Start up ที่

ชื่อว่า Health at Home เป็นบริการดูแลคนไข้ที่บ้าน โดยเริ่มต้นมาจาก

อยากให้ผู้ป่วยท่ีเป็นคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองได้พักรักษาตัวท่ีบ้านมากกว่า

จะไปโรงพยาบาล เพราะเชื่อว่าบ้านเป็นแหล่งพักฟนที่ดีที่สุด และอยาก

แก้ปัญหาของสังคมเมือง ที่พบว่ามีปัญหาในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันของสังคมเมืองที่ต่างจากชนบทมาก บางคนไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่
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ด้วยกัน ทำาให้ยากลำาบากมากที่จะหาใครสักคนมาดูแลเมื่อเจ็บไข้ ได้ป่วย 

ส่วนตัวของลูกหลานเองใช่ว่าจะสามารถมาดูแลพ่อแม่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

จึงต้องมีผู้ดูแล หรือ Care Giver เข้ามาช่วย  แต่การหาคนมาช่วยดูแลนี้

นบัว่าเป็นปัญหาใหญ่มาก เพราะใช่ว่าจะหาคนทีท่ำางานดมีาได้ง่ายๆ ทำาให้

เป็นทีม่าของการสร้างแอพพลชิัน่นีข้ึน้มาตอบโจทย์ความต้องการหาผูด้แูลที่

ดีและมีมาตรฐาน ที่เรียกว่า Care Pro  โดยเริ่มจากการพัฒนา Standard 

ที่ชัดเจน ทักษะอะไรบ้างที่ Care Pro ควรมี และการตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรม นอกจากนี้ยังวัดทัศนคติของผู้ที่มาทำางานด้วยว่าทัศนคติดี

หรือไม่ มีใจรักคนไข้มากแค่ไหน งานนี้จะมีการสอบวัดระดับ ผู้ดูแลต้อง

เข้าอบรมว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่  

Care Pro เป็นอาชีพที่ผู้พัฒนาแอพลิเคชั่นต้องการสร้างคุณค่าให้

พวกเขาภูมิใจในตนเอง เป็นการยกระดับอาชีพดูแลคนป่วยให้มีภาพลักษณ์

และความรู้สึกที่ดีขึ้น และพัฒนาโดยมองถึงอนาคตที่ต้องการดึงดูดให้คน 

มาประกอบอาชีพผู้ดูแลมากขึ้น และใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำาการ Matching  

คนเข้ากับงานอย่างเหมาะสม ผ่าน Skills และ Location ที่เลือกได้โดย 

ผู้ ใช้บริการ สำาหรับเรื่องที่ ให้ความสำาคัญต่อมาคือ การ Monitor ผ่าน 

การจดบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเป็น Record ที่บ้าน โดยสามารถบันทึกเป็น 

ข้อมูลลงในระบบแอพลิเคชั่นได้ ในการวิเคราะห์ร่างกายผู้ป่วยต่อไป และ 

สิ่งสุดท้ายคือเรื่องของประกันสุขภาพ การใช้ประกันสุขภาพมาลดความ 

เสี่ยงในเรื่อง Health Care ซึ่งมองว่ารัฐควรให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้

เพิ่มเติมด้วย เพราะบริการด้านสุขภาพมีราคาที่ต้องจ่ายสูง และมีความ 

ไม่แน่นอน หากระยะยาวมีแผนประกอบมารองรับเรื่อง Home Care จะ 

ทำาให้บริการนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น 
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Health at Home จึงเป็นแอพลิเคชั่น Service Design ที่ถูกพัฒนา

ขึ้นมาตอบโจทย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านด้วย Care Pro ผ่านประสบการณ์

ของผู้ก่อตั้งเอง ผ่านจัดระบบการทำางานของแอพลิเคชั่น ที่เชื่อมโยงความ

เชื่อใจระหว่างผู้ ใช้บริการและพนักงานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยการ

ใช้เทคโนโลยีจัดการความซับซ้อนช่วยแก้ปัญหาชีวิตของมนุษย์ ให้ง่ายขึ้น

อย่างมาก

บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำากัด

https://healthathome.in.th

www.facebook.com/healthathome.in.th
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คุณวลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง “ZeekDoc” (ซีคด็อก) 

ZeekDoc เป็นเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นทางมือถือท่ีออกแบบมา

เพื่อช่วยเอื้อให้คนไข้ค้นหาแพทย์ ใกล้บ้านและนัดหมายออนไลน์ เริ่มต้น

จากเดิมคุณวลัยพรรณ เคยทำางานบริษัทยาและมักมีคนมาปรึกษาว่า

ควรไปหาหมอที่ ไหนดี เป็นโรคนี้อยู่ควรทำาอย่างไร แต่ก็ ไม่สามารถให้

คำาตอบได้ดีพอ จึงคิดจะหาทางแก้และช่วยเหลือคนที่ต้องการคำาตอบ

เหล่านี้ จากการศึกษาค้นคว้าก็พบว่าในสหรัฐอเมริกามี Start up ซื่อ

Zocdoc.com เลยริเริ่มแนวคิดและนำาชื่อนี้มาล้อเลียนกับปัญหาใน
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ประเทศไทย คือ ZeekDoc เพ่ือการค้นหาคุณหมอ จากเดิมที่ผู้ป่วยมี

ปัญหาต้องการค้นหาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ยังขาดข้อมูลหรือ

การ Refer คนไข้ต่อยังไม่ทราบว่าควรจะส่งต่อถึงใคร เช่น ในต่างจังหวัด 

หมอค่อนข้างขาดแคลน ทำาให้เกิดการริเริ่มจัดทำาเว็บไซต์นี้ขึ้นมาช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหาเหล่านี้ ด้วยในระยะแรกเป็นการเปิด live chat ให้คนไข้หรือ

ญาติเข้ามาสอบถาม แล้วทางเว็บไซต์จะช่วยค้นหาแพทย์ ให้ และในช่วง

หลังพัฒนาเปิดให้แพทย์เข้ามาลงทะเบียน กรอกประวัติตนเอง และโรง

พยาบาลที่สังกัดพื้นที่อยู่เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ซึ่งไม่เพียง

แต่ช่วยคนไทยในพ้ืนที่ต่างๆเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ต่างชาติอีกด้วย

เมื่อเริ่มต้นทำามาระยะหนึ่งก็พบข้อมูลว่าประเทศไทยมีแพทย์กว่า 

50,000 แต่ทำางานเป็นแพทย์จริง ๆ 30,000 กว่าคน ที่เหลือเป็นแพทย์

ผู้บริหาร นอกจากนี้พบว่าครึ่งหนึ่งของคุณหมอที่ยังทำางานอาศัยอยู่ ใน

กรุงเทพฯ อีกครึ่งหนึ่งอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งต่างจังหวัดน้ีคนไข้เยอะมากกว่า 

แต่ว่ามีคุณหมอแค่ครึ่งเดียว ทำาให้เกิดปัญหาการไม่สมดุลกันของการ 

กระจายตัวของแพทย์ ด้วยปัญหานี้เองประกอบกับความต้องการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารความเท่าทันรอบรู้เรื่องสุขภาพ (Health literacy) ให้กับ 

คนไข้ ด้วยการสนับสนุนให้แพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

เขียนบทความเผยแพร่ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นชื่อว่า ZeekDoc โดย 

สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ค้นหาแพทย์เฉพาะทาง เชื่อมต่อกับโรง

พยาบาลเอกชนเป็นหลักเพื่อให้ง่ายต่อการจองนัดหมาย มีระบบแจ้งเตือน 

แต่หากในอนาคตต้องการขยายไปโรงพยาบาลรัฐ ทางผู้ก่อตั้งก็ยินดีขยาย

เครือข่าย นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพได้ด้วย พร้อม

ปรบัคณุลกัษณะต่างๆให้ใช้งานได้ง่ายขึน้ต่อการค้นหาแพทย์ ปัจจบุนัมผีู้ ใช้

จำานวนทั้งสิ้นกว่า 600,000 คน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ใช้
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อายุ 25-35 ปี ที่มักจะจองให้ญาติผู้ ใหญ่ที่ป่วย ที่ผ่านมานั้นมีกระแสตอบ

รบัด ีและเชือ่ว่าแอพพลเิคชัน่นีน่้าจะตอบโจทย์ได้ทัง้ทางฝ่ังคนไข้และแพทย์

ให้สามารถเชื่อมโยงความต้องการเข้าหากันได้ และยังเป็นการสนับสนุน

ธุรกิจการแพทย์ ในประเทศไทยให้เติบโตได้อีกด้วย  

ZeekDoc

https://zeekdoc.com

https://www.facebook.com/zeekdoc/



รัชพล แขมภูเขียว
เจ้าของผลงานนวัตกรรมปองกันการล้มของผู้สูงอายุ

คุณรัชพล เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นิสิตสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ผู้ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular vote จากงาน

ประกวด Enjoy Science Young Maker Contest 2017 เจ้าของผลงาน

คิดค้นนวัตกรรมป้องกันการล้มของผู้สูงอายุ ที่ชื่อว่า ‘ระบบเฝ้าระวังผู้สูง

อายุโดยใช้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ’ เน่ืองจากการศึกษา

พบว่าการล้มเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตและพิการเป็นอัน
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ดับต้นๆ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดพัฒนานวัตกรรมผสานการใช้เทคโนโลยีเข้า

แก้ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุนี้ นวัตกรรมที่ว่านี้ก็คือเครื่องตรวจจับการ

ล้มล่วงหน้า เป็นระบบเฝ้าระวังที่สามารถติดตั้งไว้ที่บ้านได้ โดยจะทำาการ 

Monitor ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในบ้าน และส่งสัญญาณแจ้งเตือน 

การทำางานของระบบคือจะติดตั้งกล้องไว้ ในบ้าน จุดสำาคัญต่างๆของพ้ืนที่ 

กล้องจะจับสัญญาณอินฟาเรดตรวจจับ 26 จุดบนใบหน้า ซึ่งจะเก็บข้อมูล

เอาไว้ ทั้งนี้การล้มมีสาเหตุมาจากหลายประการ มีความเฉพาะเจาะจงใน

แต่ละโรค โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยมากคือโรคหัวใจ เครื่องนี้สามารถมอง

เหน็อารมณ์หรืออาการของบคุคลนัน้ได้แล้วจำาแนกออกมาว่าเป็นใคร น่าจะ

มอีาการอย่างไร นอกจากนียั้งสามารถประยกุต์ต่อยอดเพือ่เกบ็ข้อมลูอืน่ได้

ด้วย เช่น การยิ้ม บ่งบอกถึงความสุข วันหนึ่งผู้สูงอายุยิ้มกี่ครั้ง ซึ่งข้อมูล

เหล่านี้อาจจะสามารถนำามาวิเคราะห์อาการอื่นๆได้ต่อไป

SFEAS Tec: Surveillance and Facilities for Elderly Alert System



เสาวนีย์ สังขาระ
ผู้ริเริ่มโครงการขอพื้นที่สบายในโรงพยาบาล

คุณเสาวนีย์เจ้าของโครงการขอพ้ืนที่สบายในโรงพยาบาล เริ่มต้น

แนวคิดโครงการเนื่องจากคุณพ่อของคุณเสาวนีย์เองป่วยและต้องเดินทาง

ไปรักษาที่ โรงพยาบาลบ่อย แล้วพบว่าเสยีเวลาในการรอรกัษานานมาก อกี

ทัง้หลายๆจดุในโรงพยาบาลไม่สามารถอำานวยความสะดวกให้กบัผูป่้วยและ

ญาติผู้ป่วยได้ ทำาให้เกิดแนวคิดที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาพื้นที่ โรงพยาบาลด้วย

ตนเอง เริม่จากการสอบถามข้อมลูเบือ้งต้นของโรงพยาบาลก่อนว่ามแีพทย์

กีค่น พนกังานทำาความสะอาดกีค่น และคนไข้กีค่น ท้ายทีส่ดุทำาให้ทราบว่า

คนทำางานกบัคนมาใช้บรกิารในโรงพยาบาลไม่สมดลุกนั ซึง่เป็นปัญหาใหญ่
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มากทำาให้พื้นที่ โรงพยาบาลไม่สามารถถูกจัดเพื่ออำานวยความสะดวกแก่

ทุกคนได้อย่างทั่วถึง จึงเป็นที่มาที่ทำาให้โครงการนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล

รัฐแห่งหนึ่งที่เจ้าของโครงการพาคุณพ่อไปรักษา โรงพยาบาลมีคุณหมอที่

เข้าใจคนไข้และญาตคินไข้ จงึเอือ้ให้เกดิการเข้าไปคยุและเข้าถงึข้อมลูต่างๆ

ของโรงพยาบาลได้ พร้อมกล้าทีจ่ะช่วยเปลีย่นโรงพยาบาลโดยการจดัพืน้ที่

แบบง่ายๆด้วยสองมือของผู้ ใช้บริการเอง ที่มองเห็นปัญหาการใช้งานพื้นที่

ดียิ่งกว่าใครโดยไม่ต้องให้การแก้ปัญหานี้ตกอยู่ที่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล 

เพราะพวกเขามีหน้าที่ที่ต้องทำางานหนักมากพออยู่แล้ว ผู้ ใช้บริการเอง

ได้ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนในโรงพยาบาลที่ ใช้งานเป็นประจำาท่ี

มองเห็นปัญหาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผ่านการสื่อสารและขอความ

ร่วมมือระหว่างกัน 

โครงการขอพื้นที่สบายในโรงพยาบาลจึงเกิดขึ้นจากการมองเห็น

ศกัยภาพของผูป่้วยและญาตผิูป่้วย ผ่านการสร้างเครอืข่ายทีก่ว้างขึน้ ผูจ้ดั

โครงการได้ขอความร่วมมือจากเด็กนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่มาสำารวจ

ปัญหาของโรงพยาบาลและค้นหาคำาตอบว่าเพราะเหตุใดจึงมีปัญหานี้

เกิดขึ้น จากนั้นสร้างเป็นแผนผัง และนำาผลการวิเคราะห์ไปหารือกับผู้

อำานวยการโรงพยาบาล ก่อเกิดพื้นที่การทำางานร่วมกันขึ้นมาระหว่างผู้ ใช้

บรกิารและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล ในการสร้างพืน้ที่ ให้ตรงกบัความต้องการ

ใช้งานของผู้ ใช้บริการอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพอย่างมาก 



FB Page: ขอพื้นที่สบายในโรงพยาบาล



บทส่งท้าย

วิทยากรแต่ละท่านในฐานะ “คนสร้างสุข(ภาวะ)” ผู้ออกแบบพื้นที่ 

กิจกรรม นวัตกรรม หรือการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

สงัคม ได้ใช้องค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาทีต่นเองเรยีนมาสร้างสรรค์สขุภาวะ

และสภาพแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เช่น ในโรงพยาบาล ในชุมชน ในเมือง 

กระทั่งการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแก้ ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่า

จะในพื้นที่ชนบทหรือในเมือง ซึ่งโครงการต่างๆที่วิทยากรแต่ละท่านสร้าง

ขึ้นล้วนแต่ตอบโจทย์การใช้ “ชีวิต” ของผู้คนเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่เรื่องสุขภาพ

หรือการรักษาโรคแต่เพียงเท่านั้น แต่เป็นการแก้ปัญหาต่างๆด้วยเพื่อตอบ

สนองความต้องการของผู้ ใช้บริการอย่างแท้จริง ผ่านการเก็บข้อมูล เข้าใจ

ปัญหาที่เผชิญด้วยการลงพื้นที่ การสมมติบทบาทหรือเป็นผู้ป่วยหรือญาติ

ผู้ป่วยเองในบางกรณี กล่าวคือได้เข้าไปสัมผัสสถานการณ์นั้นๆด้วยตนเอง 
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ก่อเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่การออกแบบด้วยการคิดแทนผู้อื่น 

ทำาให้ผลลัพธ์ของแต่ละโครงการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการและ

ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการร่วม

มือกันของหลายภาคส่วน เช่น บุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วย คนในชุมชน 

ภาคีสถาปนิก นักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกร นักสังคม เป็นต้น ซึ่งทุกคนล้วน

แต่มีความสามารถ มีพลังและศักยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิด

ขึ้นในสังคมได้ผ่านการประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ที่ตนเองมีเข้ากับองค์ความ

รู้ ในศาสตร์อื่นๆ อันเป็นการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการ 

สรรสร้างงานออกแบบ นวัตกรรม พื้นที่การใช้งาน และแอพลิเคชั่น เพื่อ

ตอบสนองการใช้งานของผูค้นได้อย่างหลากหลายกลุม่ สร้างความเท่าเทียม 

ให้เกิดขึ้นสังคม ตลอดจนการสนับสนุนจากภาครัฐและสร้างเครือข่าย 

หลายภาคส่วนให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างโครงการ แนวคิด และประสบการณ์ต่างๆของวิทยากร

ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในงานเสวนาครั้งนี้ (และยังมีอีกหลายคนใน

สังคมไทยที่อาจไม่ได้อ้างถึงในหนังสือเล่มน้ี) นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ทีจ่ะเป็นจดุเริม่แห่งแรงบนัดาลใจให้คนอืน่ๆทีม่าจากหลากหลายสาขาอาชพี

ในหลายช่วงวัยได้คิดตาม นำาไปสู่การต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ โครงการ

ใหม่ๆในอนาคต ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

งานทางการแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะ หรือนโยบายต่างๆ

ในระดับเล็กไปถึงระดับใหญ่ให้เกิดขึ้นได้จริง ด้วยหลักของการบูรณาการ

ศาสตร์หลากหลายสาขาอาชพี พร้อมทำาความเข้าใจมติสิขุภาวะทัง้กาย ใจ 

ปัญญา และสังคม ผสานจิตวิญญาณของบริบทความเป็นสังคมไทย และ

ยังแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นได ้

หากเข้าใจความหมายทีแ่ท้จรงิของสขุภาวะบนฐานคดิ “ชวีติ” ซึง่คณะผูจ้ดั

ทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นโครงการใหม่ๆจากคนอีกหลากหลายกลุ่ม

ได้พัฒนาสรรค์สร้างสิ่งดีๆเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากยิ่งข้ึนในอนาคต 

และจะนำาเรื่องราวมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนร่วมกันอีกในโอกาสต่อไป
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