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การสอนในวชิาการออกแบบเชงิปฏิบัตกิาร (Action Design) โดยลงพืน้ท่ี 

ส�ารวจและสงัเกตการณ์การเพือ่ปรับปรงุพืน้ท่ีบ้านส�าหรบัผู้ป่วยภาวะพ่ึงพิง  
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ในการออกแบบคือการปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้ง

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีขึ้นให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

ภายในพืน้ท่ีอ�าเภอล�าสนธ ิโดยมกีารดแูลและให้ค�าปรกึษาจากกลุ่มวจิยัสิง่
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หนังสือเล่มนี้รวบรวมผลงานการออกแบบของนิสิต ตั้งแต่ขั้นตอน

การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อสร้างกระบวนการออกแบบ น�าไปสู่

แนวทางในการออกแบบ ตลอดจนการน�าเสนอผลการด�าเนนิงานก่อสร้าง

และปรับปรุงพื้นที่จริงเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้ป่วยเจ้าของกรณี

ศึกษา ผู้จัดท�าหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่บุคคลทั่วไปที่

สนใจในเรือ่งหลกัการและกระบวนการในการออกแบบ เพือ่ปรบัปรุงพืน้ที่

ส�าหรบัผูป่้วยตดิบ้านตดิเตยีง และน�าองค์ความรูน้ี้ไปใช้ในทางปฏบิตัต่ิอไป
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

Action Design

การออกแบบเชิงปฏิบัติการเป็นรายวิชาเฉพาะเลือกของคณะสถาปัตย

กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายของรายวิชาเพื่อให้

นิสิตสามารถบรูณาการความรู้ในช้ันเรียนสู่ภายนอก โดยศกึษาและวิเคราะห์ 

เพ่ือน�าไปสู่การแก้ปัญหาด้านการออกแบบในสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  



9

 

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะอันมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม

ในภาพรวม และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างงานวิจัยและการเรียน

การสอน โดยนิสิตสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง น�าเสนอ อภิปรายและ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ภายในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน นอกจากน้ียัง

เป็นการฝึกฝนให้นิสิตสามารถสร้างแนวคิดการออกแบบและพัฒนาการ

ท�าให้เกดิผล ผ่านการปฏิบติัการออกแบบกบัชุมชน โดยค�านึงถงึสถานการณ์

ปัจจุบันในด้านต่าง เช่น ความต้องการของผู้ใช้ ความเป็นไปได้ในด้านการ

ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างโครงสร้าง ความเหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา เป็นต้น

โดยในปีการศึกษา 2558 นี้ ทางคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้มุ่ง

เน้นให้นิสิตได้เรียนรู้และท�าการออกแบบบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง รวมถงึ 

การตอบสนองความต้องการและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

โดยได้รับความร่วมมือจากคณะท�างานด้านสุขภาพโรงพยาบาลล�าสนธิ 

จงัหวัดลพบรีุ ในการลงพ้ืนทีส่�ารวจสภาพบ้านผู้ป่วยภาวะพ่ึงพิงจ�านวน 4 หลัง  

พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้แนวทางการปรับบ้านและพื้นที่ส�าหรับผู้ป่วยอย่างใกล้

ชิดกับ คุณประมวล ศรีพิทักษ์ หรือ พี่โฮก นายช่างประจ�าโรงพยาบาล โดย

มีแนวคิดในการออกแบบปรับปรุงว่า “ปรับพ้ืนที่โดยได้ประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการรักษาในงบประมาณที่น้อยที่สุด”

นอกจากน้ียังได้รับความอนุเคราะห์จาก คณุกษมา แย้มตรี หรือ พ่ีพลอย  

สถาปนิกจากตาแสงสตูดิโอ มาช่วยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยว

กับการออกแบบและปรับปรุงพ้ืนที่บ้านและพ้ืนที่สาธารณะให้กับผู้ป่วย 

ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยได้ให้แนวทางในการออกแบบเพ่ือ

คนทุกคน 7 ประการ (Universal Design: 7 Principles) ดังนี้
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

1. การใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Use) การออกแบบ

ที่เป็นประโยชน์และใช้ได้กับผู้ที่มีความหลากหลายที่แตกต่างกัน

2. การใช้ได้อย่างยืดหยุ่น (Flexiblitiy in Use) การออกแบบที่

รองรับครอบคลุมความต้องการและความสามารถที่แตกต่างของ

แต่ละบุคคล

3. การใช้ได้ง่ายตามสัญชาติญาณ (Simple and Intuitive 

Use) การออกแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ข้ึนกับประสบการณ์ ความรู้ 

ทักษะด้านภาษา หรือระดับความตั้งใจ

4. การใช้งานข้อมลูทีเ่ป็นทีร่บัรูไ้ด้ (Perceptible Information) 

การออกแบบส่ือสารข้อมูลที่จ�าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ข้ึน

กับเงื่อนไขสภาวะแวดล้อมหรือความสามารถของประสาทรับรู้

5. ทนทานต่อความผิดพลาดจากการทำงาน (Tolerance for 

Error) การออกแบบทีล่ดทอนอนัตรายและผลกระทบจากอบุติัเหตุ

หรือท�าโดยไม่ตั้งใจ

6. การลดภาระทางกายภาพ (Low Physical Effort) การ

ออกแบบเพื่อการใช้งานที่สบาย มีประสิทธิภาพและ ไม่เหนื่อยล้า

7. มีขนาดและพื้นที่ที่เข้าถึงและใช้ได้ (Size and Space for 

Approachable and Use) การออกแบบและการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือ

การเข้าถึง เอื้อมจับ และควบคุมบังคับการใช้งาน
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ทั้งนี้ การออกแบบจะต้องค�านึงถึงผู้ป่วยเป็นส�าคัญ โดยค�านึงถึงปัจจัย

ทัง้ทางด้านกายภาพ จติใจ ปัญญา และอารมณ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยมีสุขภาพ

และสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน





13

 

บ้านตาน้อย   

สภาพปัจจุบันของบ้านตาน้อย
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ปัญหาสุขภาพ ความต้องการส่วนตัวหรือ
ความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย

ตาน้อยมีภาวะข้อเข่าเส่ือม ความดัน เบาหวาน เก๊าท์ รวมทั้งมีภาวะ

หลงลืมและสมองเส่ือมร่วมด้วย เร่ิมมีภาวะไตเส่ือม คาดการณ์ว่าจะต้อง

ท�าการฟอกไตในระยะยาว ก่อนหน้าน้ีตาน้อยไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือ

ตนเองได้ แต่หลังจากการปรับปรุงบ้านในคร้ังแรกโดยทมีสุขภาพโรงพยาบาล

ล�าสนธิ ตาน้อยสามารถเดินโดยใช้ไม้เท้าสามขาได้ และสามารถช่วยเหลือ

ตนเองในการท�ากิจวัตรประจ�าวันได้บ้าง  

ระดับการดูแล ความต้องการของ
ผู้ดูแลและผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย

ตาน้อยมีป้ากลอยลูกสาวเป็นผู้ดูแล ลักษณะการแลอยู่ในระดับบ้าน 

สีเทาค่อนข้างด�า นอกจากนี้ยังมีพี่แจ๊สนักบริบาลชุมชน มาให้การดูแลทุกๆ 

3 วัน เพื่อให้ยาและติดตามผล ความต้องการของผู้ดูแลคือใช้งบประมาณใน

การปรับปรุงพ้ืนที่ให้น้อยที่สุด เพ่ือให้ตาน้อยสามารถช่วยเหลือตัวเอง และ

จดจ�าสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น

ป้ากลอย พี่แจ๊ส
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เป้าหมายของการรักษา

นักกายภาพบ�าบดัได้ก�าหนดเป้าหมายในการรักษา ให้ตาน้อยสามารถ

เดินได้เองโดยไม่ใช้ไม้เท้า สามารถรับประทานยาได้เองอย่างครบถ้วนและ

ตรงเวลา สามารถล้างไตได้ด้วยตนเองหากมีภาวะไตเส่ือมเพ่ิมมากข้ึนใน

อนาคต

ชีวิตประจำวันของตาน้อย

แนวคิดและแนวทางการออกแบบ

เน่ืองจากตาน้อยมีปัญหาเร่ืองความจ�า อกีทัง้ยังมีภาวะของโรคไตร่วมด้วย  

ทางทีมสุขภาพของโรงพยาบาลคาดการณ์ว่าอนาคตตาน้อยต้องได้รับการ

ล้างไตอย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและการเดินทาง ท�าให้

ตาน้อยไม่สามารถไปล้างไตทีโ่รงพยาบาลหรือศนูย์ฟอกไตได้ จงึเกดิแนวคดิ

ในการออกแบบ “Unit ล้างไต” ส�าหรบัผูป้ว่ยที่ต้องท�าการล้างไตด้วยตนเอง 
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ข้อมูลเพื่อการออกแบบ แบบร่าง  
และงานออกแบบขั้นสุดท้าย

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการรักษากลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ 

ใกล้เคียงกันน้ี จึงได้ก�าหนดแนวทางในการออกแบบยูนิตล้างไตที่สามารถ

ถอดประกอบและเคล่ือนย้ายเพ่ือส่งต่อให้กับผู้ป่วยรายอื่นได้ โดยค�านึงถึง

ขนาดและน�า้หนักในการขนส่ง ทีส่ามารถบรรทกุได้ด้วยรถกระบะ 1 คนั และ

สามารถประกอบติดตั้งได้ด้วยคน 2 คน บนสภาพพื้นที่ที่หลากหลาย 

สะดวกต่อการขนย้ายและการติดตั้ง

ส่งต่อแก่ผู้ป่วยคนอื่นๆ ได้

งบประมาณ
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ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับกระบวนการล้างไตด้วยตนเอง 

ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับกระบวนการล้างไตด้วยตนเอง หรือการล้างไต

ทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis) คือ กระบวนการท�าความสะอาดเลือด 

และการก�าจัดของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกายโดยใช้ตัวกรองที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติ ได้แก่ เยื่อบุผนังช่องท้อง ซึ่งเป็นเยื่อบางๆ ที่ห่อหุ้มช่องท้อง หรือ

เป็นเยื่อที่แบ่งช่องในท้อง ซึ่งบรรจุอวัยวะต่างๆ ทั้งกระเพาะอาหาร ม้าม ตับ 

และล�าไส้ เม่ือน�้ายาล้างไตไหลผ่านเข้าไปในช่องท้อง เย่ือบุผนังช่องท้องจะ

ท�าหน้าที่เป็นตัวกรองของเสียและของเหลวออกจากเลือดไปสู่น�้ายาล้างไต  

หลังจากน้ัน 23 ช่ัวโมง น�้ายาล้างไตที่มีของเสียอยู่จะถูกปล่อยออกจาก 

ช่องท้องและถูกแทนที่ด้วยน�้ายาใหม่ที่เติมเข้าไป 

ความต้องการของห้องล้างไต
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบพื้นที่ล้างไต

1. ห้องน�า้กับที่ฟอกไตไม่ควรอยู่ใกล้กัน

2. มีประตูที่กว้างพอที่จะเข็นเตียงผู้ป่วยเข้าได้

3. ห้องล้างไตต้องมีความสะอาด  

4. ไม่ควรมีหน้าต่าง ถ้ามีควรเป็นหน้าต่างเพ่ือการระบายอากาศที่

เปิดปิดง่าย โดยผู้ป่วยสามาถท�าได้ด้วยตนเอง (ห้ามลมผ่านขณะ

ท�าการล้างไต)

5. ซิงค์น�้ามีไว้ส�าหรับล้างอุปกรณ์เท่าน้ัน ส่วนใหญ่ใช้ซิงค์น�้าแบบ

เหยียบเพื่อเปิดน�้า

6. อุปกรณ์ต้องเช็ดล้างได้ง่าย

7. ถุงล้าง น�า้ยาล้าง ต้องไม่โดนแดดโดยตรง 

8. ถุงล้างไต หนัก 2 กิโลกรัม

9. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. ในการน�าของเหลวเข้า และ 4 ชม. ในการน�า

ของเหลวออก ต้องมีเสาร้อยสายน�้าเกลือ สามารถลากไปด้วยได้

10. ต้องมีถังขยะส�าหรับทิ้งแยกกับขยะทั่วไป

11. ใช้พื้นที่ ประมาณ 2X2 เมตร

12. ไม่ควรใช้วัสดุมีค่า เพราะอาจสูญหาย 
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ลำดับการล้างไต: 1 ครั้ง

00:00

ลำดับการล้างไต 
ต่อ 1 วัน

06:00

4 
ชั่ว

โม
ง

6 ชั่วโมง

4 
ชั่ว

โม
ง

4 ชั่วโมง

18:30

10:30

10:30 14:30
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

แบบร่างที่ 1

แบบร่างที่ 2

ความตั้งใจแรก ต้องการออกแบบยูนิตที่เล็กที่สุด 
โดยอิงตามขนาดวัสดุ
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คำนึงถึงการใช้สอยจริงมากขึ้น รวมทั้งการใช้งาน wheel chair 
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ขนาด 3X2.4 เมตร

ยังคงแนวคิดในการอิงจากขนาดวัสดุ และออกแบบ
ให้สามารถใช้ร่วมกับวีลแชร์และเตียงผู้ป่วย

แบบร่างที่ 3

ชั้นวางเตือนความจำ

ช้ันวางของ ออกแบบเพ่ือให้สามารถเกบ็ถุงล้างไตและอปุกรณ์อย่าง

เป็นระบบ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน

ชั้น 1: เก็บถุงน�้าล้างไต (น�้าเข้า)

ชั้น 2: ที่จัดวางอุปกรณ์

ชั้น 3: เก็บถุงน�้าล้างไต (น�้าออก)



23

 

อาจาร์ที่ปรึกษา:  

อาจารย์ ขวัญชัย กาแก้ว

นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ:	

นางสาว ฐิติรัตน์ หิรัญยศพงษ์  5611200109

นางสาว วรางคณา อนันทสุข  5611200206

นาย ศุภโชค โล่ห์บุญทรัพย์   5611200231 

นางสาว ปภาวี ปรางค์ประทานพร  5611200508

นางสาว พัฒนยุ ทองลอย   5611200567

นางสาว พิชานี เสถียร   5611200575
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

บ้านป้าทวี   

สภาพปัจจุบันของบ้านป้าทวี 
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ปัญหาสุขภาพ ความต้องการส่วนตัวหรือ
ความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย

ป้าทวีมีปัญหาสุขภาพแขนซ้ายกระดูกข้อต่อหลุด ขาขวาโก่ง ข้อต่อเบีย้ว  

น้ิวเท้าซ้ายซ้อนคดงอ มีอาการเลือดจางและวูบบ่อยคร้ัง มีอาการตาฟาง 

วัสดุปูพ้ืนเป็นกระเบื้องล่ืนเป็นสาเหตุให้ป้าทวีล่ืนล้มบ่อยคร้ัง นอกจากน้ี  

ป้าทวียังเป็นคนสังคมจัด จะมีเพ่ือนบ้านและญาติมาเย่ียมเป็นประจ�า ท�าให้

ต้องเดินเข้าออกบริเวณบ้านบ่อย อีกทั้งยังมีปัญหาของต�าแหน่งสวิทช์ไฟ

และหลอดไฟที่ไม่เป็นระบบระเบียบ ระยะทางระหว่างห้องน�้าและห้องนอน

ของป้าอยู่ห่างกันมาก ท�าให้ต้องใช้เวลาในการเคล่ือนย้ายตัวจากจุดหน่ึงไป

ยังอีกจุดหนึ่งมาก และเพิ่มความเสี่ยงในการลื่นล้มหลายเท่า

ระดับการดูแล ความต้องการของ
ผู้ดูแลและผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย

ครอบครัวของป้าทวีเป็นครอบครัวใหญ่ จงึมีลูกหลานและญาติๆ เป็นผู้

ดูแล ลักษณะการดูแลอยู่ในระดับบ้านสีเทา ปัญหาหลักเกดิจากสภาพแวดล้อม

ภายในบ้านไม่เอื้ออ�านวยให้เกิดการบ�าบัดฟื้นฟูได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ปัญหาดังกล่าวได้แก่ ปัญหาพ้ืนล้ืน ลวดลายของพ้ืนกระเบือ้งท�าให้เกดิความ

สับสนของระดับพ้ืน พ้ืนทีภ่ายในบ้านกว้างมากแต่ไม่มีราวจบัในการช่วยพยุง

ตัวเดิน ต�าแหน่งผังสวิทช์ไฟไม่สัมพันธ์กัน แสงสว่างภายในจ้าจนเกินไป 

ท�าให้เกิดปัญหาด้านทัศนวิสัย นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความต้องการที่ไม่

ตรงกนัเกีย่วกบัการใช้งานห้องน�า้ของผู้ดูแล คนในบ้านชอบใช้ส้วมแบบน่ังยอง  

ในขณะทีป้่าทวีมีความต้องการใช้งานส้วมแบบน่ังราบเน่ืองจากสภาพร่างกาย

และปัญหาสุขภาพ



26

สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

เป้าหมายของการรักษา

นักกายภาพบ�าบัดคาดการณ์เป้าหมายในการรักษาของป้าทวี โดยคิด

เผื่อเป็น 3 กรณี คือ

กรณทีี ่1 ไม่ท�าการผ่าตัด ปัญหาสุขภาพทรุดลง จนมีภาวะของการน่ังถดั  

ท�าการปรับพ้ืนที่และฝึกให้สามารถเคล่ือนย้ายและเคล่ือนไหวร่างกายด้วย

ตนเอง และช่วยเหลือตนเองในการท�ากิจวัตรประจ�าวันได้

กรณีที่ 2 ท�าการผ่าตัดแล้วอาการดีขึ้น ท�ากายภาพบ�าบัดจนสามารถ

เดินและช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติ

กรณีที่ 3 ท�าการผ่าตัดแล้วอาการทรุดลง ไม่ท�ากายภาพบ�าบัด ไม่

สามารถเดินได้ ต้องใช้การนั่งถัดแทน

แนวคิดและแนวทางการออกแบบ

ปัญหาการล่ืนหกล้มในผู้สูงอายุ มีได้หลากหลายสาเหตุ ในกรณีของ

ป้าทวี ใช้แนวทางการออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาโดยค�านึงถึงการใช้ประโยชน์

ทางด้านพ้ืนที่ของผู้ป่วยและผู้ดูแล ให้สามารถใช้งานพ้ืนที่ได้อย่างเป็นปกติ 

ไม่ก่อให้เกิดความล�าบากในการใช้งานพ้ืนที่ร่วมกัน โดยเน้นการแก้ไขทาง

สถาปัตยกรรมให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้งานของผู้ป่วย ปัจจัยที่ก่อให้

เกิดการหกล้มประกอบไปด้วย พฤติกรรมการเดิน สุขภาพที่เปลี่ยนไปของ 

ป้าทวี รวมถึงสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสม จึงเกิดแนวคิดให้แก้ไข

สถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินและการใช้งานของป้าทวี ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือรองรับปัญหาสุขภาพที่จะเปล่ียนแปลงไปจากการ

คาดการณ์การรักษาทั้ง 3 กรณี
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ข้อมูลเพื่อการออกแบบ แบบร่าง  
และงานออกแบบขั้นสุดท้าย

สาเหตุของการหกล้มภายในบ้านของป้าทวีอนัเกดิจากความไม่เหมาะสม 

ทางด้านงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ แสงสว่างภายในบ้านไม่เหมาะสม พ้ืน 

ต่างระดับภายในบ้าน ต�าแหน่งของห้องน�้าและรางน�้าฝน เป็นต้น

แสงสว่างภายในบ้านที่ไม่เหมาะสมอันเกิดจากการวางต�าแหน่งและ

จ�านวนดวงไฟภายในห้องน้อยเกินไป เกิดมุมมืด ความสว่างไม่เพียงพอต่อ

การมองเห็นที่ชัดเจน อีกทั้งระยะทางและต�าแหน่งในการติดต้ังสวิทช์ไฟ

ภายในห้องอยู่ห่างกัน ท�าให้เกิดความเส่ียงในการหกล้มมากข้ึน นอกจากน้ี

แสงทีจ้่าเกนิไปจากแสงธรรมชาติทีเ่ข้ามาภายในห้องยังเป็นอกีปัจจยัทีท่�าให้

เกิดความเสี่ยงในการหกล้มอันเนื่องมาจากดวงตาที่พร่ามัว

พฤติกรรม
การเดิน

สถาปัตยกรรม 
ที่ไม่เหมาะสม

สุขภาพที่เปลี่ยนไป 
ของผู้สูงอายุ

แผนภาพแสดงปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในงานออกแบบ
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

พื้นต่างระดับภายในบ้าน 
และลักษณะพื้นผิวกระเบื้องที่ลื่น

ลักษณะแสงธรรมชาติที่เข้ามาภายในบ้านบริเวณห้องครัว

ลักษณะพื้นต่างระดับบริเวณหน้าบ้าน

แสงสว่างบริเวณทางเดินไม่เพียงพอ
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พื้นต่างระดับ  และพื้นที่ไม่เสมอกันอันเนื่องมาจากการต่อเติมบ้าน 
ทำให้เกิดการสะดุดล้มได้ง่าย

1 ทางเดินหน้าบ้าน
   และทางเข้าบ้าน

2 โถงภายในบ้าน

3 ทางเชื่อมโถง
   และห้องครัว

4 ทางเดินไปห้องน�้า
   จากภายนอก
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ต�าแหน่งห้องน�้าอยู่ไกลจากตัวบ้าน ตลอดจนพ้ืนผิวทางเดินที่ขรุขระ

และพ้ืนต่างระดับ ระยะทางระหว่างตัวบ้านและห้องน�า้ค่อนข้างไกล แสงสว่าง

ระหว่างทางเดินไม่เพียงพอ ท�าให้การใช้งานห้องน�้ามีความล�าบากและเสี่ยง

ต่อการลื่นล้ม และมีความเสี่ยงสูงข้ึนหากฝนตก  นอกจากนี้ ต�าแหน่งติดตั้ง 

รางน�้าฝนที่ไม่เหมาะสมและสภาพช�ารุดของรางน�้าฝนยังเป็นปัจจัยเส่ียง 

ทางอ้อมต่อการหกล้ม อนัเน่ืองมาจากน�า้หยด น�า้นองบริเวณพ้ืนบ้านอกีด้วย

ลักษณะเส้นทางเดินไปห้องน�้านอกตัวบ้าน ลักษณะการติดตั้งรางน�้าฝนบริเวณชายคา
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แบบร่างและงานออกแบบ

สาเหตุของการหกล้มภายในบ้านของป้าทวีอนัเกดิจากความไม่เหมาะสม 

ทางด้านงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ แสงสว่างภายในบ้านไม่เหมาะสม พ้ืนต่างระดับ 

ภายในบ้าน ต�าแหน่งของห้องน�้าและรางน�้าฝน เป็นต้น

แสงสว่างภายในบ้านที่ไม่เหมาะสมอันเกิดจากการวางต�าแหน่งและ

จ�านวนดวงไฟภายในห้องน้อยเกินไป เกิดมุมมืด ความสว่างไม่เพียงพอต่อ

การมองเห็นที่ชัดเจน อีกทั้งระยะทางและต�าแหน่งในการติดต้ังสวิทช์ไฟ

ภายในห้องอยู่ห่างกัน ท�าให้เกิดความเส่ียงในการหกล้มมากข้ึน นอกจากน้ี

แสงทีจ้่าเกนิไปจากแสงธรรมชาติทีเ่ข้ามาภายในห้องยังเป็นอกีปัจจยัทีท่�าให้

เกิดความเสี่ยงในการหกล้มอันเนื่องมาจากดวงตาที่พร่ามัว

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

พ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตการควบคุมและแก้ปัญหาด้านการใช้งานภายใน

บ้านของป้าทวีเป็นไปตามผังพ้ืนด้านล่างน้ี โดยมีล�าดับความส�าคัญในการ

แก้ปัญหา ดังนี้

ส่วนที่ 1 ย้ายพื้นที่การใช้งานห้องน�้า

ส่วนที่ 2 ปรับผังไฟและการสัญจร

ส่วนที่ 3 ปรับพื้นต่างระดับ

ส่วนที่ 4 ปลูกต้นไม้และปรับปรุงรางน�้า
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ย้ายพื้นที่การใช้ห้องน�้า

ต้องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ป้าทวีกลับเข้ามาใช้ห้องน�า้ภายในตัวบ้าน 

แทนการเดินออกไปใช้ส่วนของห้องน�้าห้องส้วมภายนอก แต่เน่ืองจากพ้ืนที่

ห้องน�า้ภายในบ้านเดิมมีขนาดเล็กและแคบเกนิไป แสงสว่างไม่เพียงพอ รวมทัง้ 

อากาศถ่ายเทไม่สะดวก จึงเสนอให้ท�าการทุบเช่ือมผนังส่วนห้องน�้าและ 

ห้องส้วมเพื่อเพิ่มพื้นที่และให้สามารถใช้งานทั้ง 2 ส่วนร่วมกันได้ นอกจากนี้

ยังเสนอให้มีการเพ่ิมส่วนของที่น่ังบริเวณส่วนอาบน�้า และปรับรูปแบบส้วม

ให้เป็นแบบนั่งราบเพื่อให้ป้าทวีใช้งานได้อย่างสะดวก

โมเดลจำลองห้องน�้าบ้านป้าทวี  
เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น

ห้องน�้าเดิม

เก้าอี้สแตนเลำส

เปลำี่ยนเป็น
ชักโครก

ถังเก็บน�้า

โมเดลจำลองห้องน�้าบ้านป้าทวีที่ปรับแก้ใหม่

ทางเข้า
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ปรับผังไฟและการสัญจร

ท�าการวิเคราะห์เส้นทางการเดินในชีวิตประจ�าวันภายในบ้านของป้า

ทวี แล้วน�าเสนอแนวทางการปรับต�าแหน่งผังไฟใหม่เพ่ือปรับเปล่ียนเส้น

ทางการเดินของป้าทวี เพ่ือลดระยะทางในการเดินและลดความเส่ียงในการ

หกล้มภายในบ้าน

เส้นทางการเดินเดิม
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ปรับพื้นต่างระดับ

เทปูนปรับพื้นต่างระดับทางเดินภายในและภายนอกบ้าน

เส้นทางการเดินใหม่

พื้นต่างระดับ

ลาดลง

BEFORE AFTER
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ปลูกต้นไม้และปรับปรุงรางน�้า

ปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมภายนอกบริเวณหน้าต่างเพ่ิอลดความร้อนและแสง

สะท้อนเข้ามาภายในตัวบ้าน

แนวการปลูกต้นไม้ภายนอกหน้าต่าง
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บอร์ดนำเสนองานให้กับป้าทวีและผู้ดูแล
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

โมเดลนำเสนองาน
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อาจาร์ที่ปรึกษา:  

อ.ดร. สายทิวา รามสูต

นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ:	

นางสาว ณิชากร วามะสุรีย์  5611200141

นางสาว ธัญธร หงส์รัตนอุทัย  5611200150

นาย วัฒนา นากสุก   5611200222

นางสาว สโรชา โมรา   5611200257

นางสาว ธิรดา ธิติรัชนนท์   5611200460
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

บ้านป้าสูงเนิน   

สภาพปัจจุบันของบ้านป้าสูงเนิน
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ปัญหาสุขภาพ ความต้องการส่วนตัว 
หรือความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย

ป้าสูงเนินมีอาการข้อเข่าเส่ือม อกัเสบ ติดเช้ือ เคยเข้ารับการผ่าตัดมาแล้ว  

มีอาการเจบ็บริเวณหัวเข่า ไม่สามารถท�ากายภาพบ�าบดัได้ กล้ามเน้ือบริเวณ

ต้นขาอ่อนแรงเน่ืองจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ขาลีบ ไม่สามารถลุกข้ึนยืน

และเดินได้ ใช้วิธกีารน่ังถดัและยกตัวเองเพ่ือเคล่ือนทีไ่ปตามจดุต่างๆ ของบ้าน  

นอกจากน้ียังมีอาการของมะเร็งต่อมน�้าเหลืองร่วมด้วย ป้าสูงเนินเป็นคน

อารมณ์ดีและสุขภาพจิตดี มองโลกในแง่บวกและเป็นที่รักของคนรอบข้าง  

ป้าอาศยัอยู่บ้านคนเดียว ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างดี ชอบน่ังรับลมบริเวณหน้าบ้าน 

ในตอนกลางวัน ชอบท�าสวนปลูกพืชผักสวนครัวไว้ท�ากับข้าว

กิจวัตรประจ�าวันที่สังเกตเห็นว่าเป็นปัญหาแต่ป้าไม่เห็นว่าเป็นปัญหา 

ได้แก่ 

• การตากผ้า ปัจจุบันป้าตากผ้าในห้องน้�า ผ้าไม่โดนแดด ผ้าห่มขนาดใหญ่ 

ป้าก็ต้องใช้ไม้ยาวในการช่วยเขี่ยตากกับผนังห้องส้วม

• ต�าแหน่งปล๊ักไฟอยู่สูง ปัจจุบันป้าต้องยกตัวข้ึนน่ังบนม้าน่ังเต้ียๆ เพ่ือเอ้ือมมือ 

ไปเปิดสวิทช์ และเสียบปลั๊กไฟ

• ยุงเยอะ เนื่องจากพื้นและผนังเป็นร่องรู

• ป้าใช้ห้องน้�าชั้นล่างในการซักผ้า หากเกิดอุบัติเหตุจะไม่สามารถขอความ

ช่วยเหลือได้ทัน
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

กิจวัตรประจำวันของป้าสูงเนิน
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ระดับการดูแล ความต้องการของ
ผู้ดูแลและผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย

 ลักษณะการดูแลอยู่ในระดับบ้านสีเทา เน่ืองจากป้าสูงเนินอยู่บ้าน

คนเดียว จะมีเพียงเพื่อนบ้านหรือญาติที่แวะเวียนมาเยี่ยมนานๆ ครั้ง และมี

นกับริบาลชมุชนมาค่อยให้การดูแลเป็นประจ�า กิจวตัรประจ�าวันส่วนใหญ่จึง

ต้องท�าด้วยตนเอง นอกจากน้ีป้ายังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท�ากายภาพ

ฝึกยืนด้วย walker และการนอนยกขาสูง ที่ควรท�าเป็นประจ�าทุกวันได้ดี 

เท่าที่ควร

เป้าหมายของการรักษา

เน่ืองจากป้าสูงเนินมีอาการบาดเจบ็ทีหั่วเข่า ไม่สามารถท�ากายภาพได้มาก  

นักกายภาพบ�าบดัจงึก�าหนดเป้าหมายในการรักษาโดยให้ป้าสามารถช่วยเหลือ 

ตนเองได้ในการท�ากิจวัตรประจ�าวันได้สะดวกขึ้น และหัดยืนทรงตัว และใช้

กล้ามเนื้อในส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานบ้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถกลับ

มาเดินได้อีกครั้ง

แนวคิดและแนวทางการออกแบบ

เน่ืองจากปัจจบุนัป้าสูงเนินสามารถสามารถดันตัวให้ยกจากพ้ืนได้ในท่า

น่ังยอง แต่ไม่สามารถดันตัวเองให้ยืนต่อได้ เป็นผลมาจากกล้ามเน้ือทีอ่่อนแรง  

จงึมีแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมการท�ากายภาพบ�าบดัของ

ผู้ป่วยโดย
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

1. จัดท่านั่งให้อยู่ในระดับเก้าอี้ เท้าติดพื้น

2. มีตัวช่วยในการดึงตัวไปด้านหน้า

3. มีราวจับทั้งสองฝั่งเพื่อความมั่นคง

4. เช่ือมต่อพ้ืนทีใ่ช้งานภายนอกชานและภายในบ้านให้ผู้ป่วยสามารถ

เคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่อง

5. จัดการพื้นที่ชานหน้าบ้านให้ส่งเสริมการลุกขึ้นยืน

6. ใช้สวนผักในการช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตใจของผู้ป่วย

7. ปรับปรุงบรรยากาศภายในบ้านให้ปลอดโปร่งขึ้น

โดยมีแนวทางในการปรับปรุงบ้านโดยเจาะช่องเปิดเพ่ิม เพ่ือให้เกดิการ

ไหลเวียนของอากาศ โดยใช้บานเกล็ด ต่อเติมราวตากผ้าด้านนอกบ้านในระดับ

ที่ป้าสามารถใช้งานได้สะดวก ย่ืนชายคาให้คลุมพ้ืนที่บริเวณชานหน้าบ้าน  

ซ่อมแซมชานหน้าบ้านให้มีความแข็งแรง และเพ่ิมขนาดให้ใหญ่ข้ึนตามความ

ต้องการใช้งาน ท�าระดับให้มีความสูง 15 และ 30 cm. เพื่อเป็นทั้งขั้นบันได

และที่หย่อนขา ในส่วนครัว เปลี่ยนผนังบริเวณที่ผุพัง และเจาะช่องเปิดเพื่อ

ท�าประตูบานเล่ือนเป็นไม้ตีระแนง เช่ือมต่อไปยังพ้ืนที่ซักล้างที่ต่อเติมใหม่ 

และช่วยระบายอากาศจากการท�าอาหาร ติดก๊อกน�้าในระดับพ้ืนที่ซักล้าง 

และยกสวนครัวให้อยู่ในระดับเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการปลูกและเก็บ

พืชผลจากแปลงผักสวนครัว
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แนวทางในการปรับปรุงบ้านในส่วนต่างๆตามกรอบพื้นที่สีฟ้า
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ข้อมูลเพื่อการออกแบบ แบบร่าง  
และงานออกแบบขั้นสุดท้าย

ปัญหาที่พบจากการส�ารวจบ้าน เน่ืองจากสภาพบ้านที่ทรุดโทรมและ

ขาดการซ่อมแซม อีกทั้งปัญหาสุขภาพของป้าสูงเนิน จึงท�าให้เกิดปัญหาใน

การใช้งานพื้นที่ในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน และการเคลื่อนตัวจากจุดหนึ่งไป

ยังอีกจุดหนึ่งในบ้าน ปัญหาความทรุดโทรมของบ้านที่พบ ได้แก่ หลังคารั่ว  

พ้ืนไม้ภายในบ้านขรุขระ ชานพักและระเบยีงไม้หน้าบ้านผุพัง ไม่มีพ้ืนทีต่ากผ้า  

ภายในบ้านร้อนอบอ้าวเน่ืองจากไม่มีช่องเปิดระบายอากาศ ระดับความสูง

ของก๊อกน�้าหน้าบ้านไม่สะดวกต่อการใช้งาน เป็นต้น

ทางเข้าบ้าน

ช่องเปิดบริเวณพื้นมีมากเกินไปช่องเปิดบริเวณผนังมีน้อยเกินไป



47

 

แบบร่างที่ 1
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

แบบร่างที่ 2
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ก่อนการปรับปรุง

แบบเสนอเพื่อการปรับปรุง

BEFORE

AFTER
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BEFORE AFTER

บริเวณชานหน้าบ้าน

พื้นที่ทำครัว

บริเวณทางขึ้นบ้าน ปรับระดับบันไดทางขึ้นบ้านและเปลี่ยนประตูทางเข้า 
เป็นบานเลื่อน

ปรับพื้นบริเวณครัวให้แข็งแรงขึ้นและ 
ผนังบริเวณนี้ให้มีการระบายอากาศที่ดี

เพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้และผักสวนครัวบริเวณชานหน้าบ้าน
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

แบบจำลอง



53

 

แบบขั้นสุดท้าย

ปรับปรุงและแก้ไขตามค�าแนะน�าของ

คุณพลอย กษมา แย้มตรี และทีมดูแลด้าน

สุขภาพของโรงพยาบาลล�าสนธิดังนี้

• ใส่ใจและค�านึงถึงความปลอดภัยในทุกๆ จุดที่ผู้ป่วยต้องใช้

• บริเวณชานพักและบนัไดทีต้่องการใช้เป็นทีบ่ริหารในการยืน ควรค�านึงถงึ

ตัวช่วยยึดที่ปลอดภัย และสัมพันธ์กับร่างกายของผู้ป่วย

• เปล่ียนประตูบา้นเปิดหน้าบา้นเป็นบานเล่ือน เพ่ือลดการออกแรง เพ่ิมพ้ืนที่

ใช้งาน และมีพื้นที่หย่อนขาเพิ่มขึ้น

• ปรับแนวสวนระหว่างระเบียงส่วนเปียกและส่วนแห้งมาไว้ด้านหน้าส่วน

เปียก เพื่อเพิ่มพื้นที่เชื่อมต่อของระเบียง
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

รูปด้านหลังของบ้าน รูปด้านหน้าของบ้าน

รูปด้านข้างของบ้าน
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ตารางแสดงราคาประเมินค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงบ้าน

รายการ จ�นวน หน่วย
ค่าวัสดุ

ราคาหน่วยลำะ จ�นวนเงิน

ประตูไม้ บานเลื่อน 1 บาน 600 600

ชุดบานเลื่อน 2 ชุด 175 350

รางอลูมิเนียม 1 เส้น 320 320

ไม้เนื้อแข็ง 2X4 นิ้ว  เมตร 130 0

อะเส 3.5 เมตร (X1) 3.5 เมตร 130 455

จันทัน 1.5 เมตร (X4) 6 เมตร 130 780

คาน 3.5 เมตร (X2) 7 เมตร 130 910

เกล็ดไม้เนื้อแข็ง 3/4X4 นิ้ว  เมตร 46 0

ตง 1.5 เมตร (X5) 7.5 เมตร 46 345

แป 3.5 เมตร (X3) 10.5 เมตร 46 48.3

ระแนงติดประตู 1.6 เมตร (X7) 11.2 เมตร 46 515.2

ราวจับ 6 เมตร 6 เมตร 46 276

พื้นไม้เนื้อแข็ง 3.5 เมตร (X15) 52.5 เมตร 46 2415

เสาไม้ยูคาลิปตัส  4 นิ้ว X 4 เมตร 3 ต้น 60 180

สังกะสี 6 ฟุต X 66 เซนติเมตร 6 แผ่น 78 468

ตะปูตอกสังกะสี 1.75 นิ้ว 1 กล่อง 15 15

ตะปู 1 กิโลกรัม 30 30

ก๊อกน�้า 1 อัน 90 90
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ป้าสูงเนิน ที่เป็นคุณครูให้กับพวกเรา
ทั้งการออกแบบพื้นที่สำหรับผู้ป่วยที่เดินไม่ได้
รวมทั้งทัศนคติที่ดี ทำให้รู้ว่า ทุกอย่างสามารถแก้ไข
และมีความสุขไปกับมันได้

ขอบคุณมากๆ ครับ

- ออร่าของความสุข -

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

หมอครอบครัวเข้าตรวจอาการและสอบถามปัญหาสุขภาพของป้าสูงเนิน
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อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์

นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ:	

นาย กัมปนาถ ปานถาวร  5611200044

นางสาว กาญจนา ภักตร์เขียว  5611200052

นาย ชัญชกร ศิริทวีชัย   5611200087

นาย ดลเทพ เจตีร์    5611200451

นาย พลวัตร ขุนพรม   5611200541
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

บ้านป้าพับ   

สภาพปัจจุบันของบ้านป้าพับ
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ปัญหาสุขภาพ ความต้องการส่วนตัว 
หรือความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย

  ป้าพับเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก ส่งผลให้มีอาการอัมพาตคร่ึง

ตัวด้านซ้าย เป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีแผลกดทับ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้

รับการกายภาพบ�าบัดจนสามารถทรงตัว และเร่ิมเดินเองได้แล้ว แต่ต้องใช ้

ไม้เท้า 3 ขาช่วยเน่ืองจากกล้ามเน้ือด้านซ้ายของป้ายังอ่อนแรง หากออกแรงมาก 

เกินไปจะมีภาวะเกร็งและสั่น ต้องฝึกเดินในบริเวณที่มีพื้นผิวเรียบเสมอกัน

ระดับการดูแล ความต้องการของ
ผู้ดูแลและผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย

 ลักษณะการดูแลอยู่ในระดับบ้านสีขาวถงึสีเทา เน่ืองจากลุงป้ัน สามี

ป้าพับเป็นผู้ดูแลและอ�านวยความสะดวกให้กบัป้าพับในการประกอบกจิวัตร 

ประจ�าวัน มีปัญหาสุขภาพ ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

ท�าให้เหน่ือยง่าย สมรรถภาพร่างกายค่อยๆ ทรุดลง ท�าให้ไม่สามารถดูแล

ป้าพับได้อย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ดีจะมีนักบริบาลชุมชนค่อยแวะเวียนมา 

ท�ากายภาพให้กับป้าพับที่บ้านเป็นประจ�าทุกวัน

กิจวัตรประจำวันของป้าพับและลุงปั้น
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ในการใช้ชีวิตประจ�าวันของป้าพับจ�าเป็นจะต้องให้ลุงป้ัน และลูกๆ ดูแล

ในหลายด้าน ท�าให้เกิดพ้ืนที่ทับซ้อนของกิจกรรมและปัญหาในการใช้งาน

พื้นที่ที่จ�ากัดภายในบ้าน อีกทั้งพื้นที่ในการรองรับกิจกรรมเหล่านั้นยังไม่ได้

รับการออกแบบให้เหมาะสมเพียงพอ เพ่ือที่จะช่วยส่งเสริมให้ทั้งผู้ป่วยและ

ผู้ดูแลท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สภาพบ้านของป้าพับและลูกๆ ที่อยู่ข้างเคียง
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ปัญหาในการใช้งานพ้ืนที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอกบ้านของ 

ป้าพับ ได้แก่

1. ระดับพ้ืนบ้านต�่ากว่าระดับพ้ืนภายนอกบ้าน ท�าให้น�้าไหลและซึม

ผ่านผนังเข้ามาได้โดยง่าย รวมถึงมีชายคาที่สั้น ท�าให้ฝนสาดเข้า

ทางหน้าต่าง

2. วงเปิดของบานประตูผิดทิศทาง ท�าให้กีดขวางเส้นทางการเดิน

3. พ้ืนที่นอนของลุงปั้นซ้อนทับกับพ้ืนที่รับแขก รวมถึงเส้นทางการ

เดินที่ป้าพับและลุงปั ้นใช้งานเป็นปกติ อีกทั้งขนาดของพ้ืนที่ 

ดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

4. พ้ืนที่ครัวและพ้ืนที่ภายนอกมีพ้ืนผิวที่ไม่เรียบสม�่าเสมอ เป็น

อุปสรรคในการฝึกเดินของป้าพับ

เป้าหมายของการรักษา

ปัจจุบันป้าพับมีอาการดีข้ึนมาก สามารถลุกเดินโดยใช้ไม้เท้า 3 ขา 

ด้วยตัวเองได้ ก�าลังกล้ามเนื้อขาข้างขวาดีขึ้นจาก 0 เป็น 3 ส่วนกล้ามเนื้อ

แขนข้างขวายังไม่มีการพัฒนา มเีป้าหมายในการบ�าบัดให้กล้ามเนือ้ข้างขวา

ทัง้แขนและขาใช้งานได้ดีย่ิงข้ึน ฝึกหัดให้ผู้ป่วยหัดยืนเอง และฝึกใช้กล้ามเน้ือ

ส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นไปอีก จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

แนวคิดและแนวทางการออกแบบ

มีแนวคดิในการปรับปรุงพ้ืนทีโ่ดยท�าทางลาด ขุดร่องระบายน�า้รอบบ้าน  

ฉาบปูนปิดผนังที่น�้าซึมเข้ามา เทพ้ืนให้สม�่าเสมอเพ่ือความปลอดภัยใน

การเดินของป้าพับ ขยายพ้ืนที่ห้องนอนของลุงปั้นไม่ให้ซ้อนทับกับพ้ืนที่

รับแขกและเส้นทางการเดินของป้าพับ ต่อเติมส่วนชายคาให้กันฝนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลเพื่อการออกแบบ แบบร่าง  
และงานออกแบบขั้นสุดท้าย

จากการส�ารวจและลงพ้ืนที่บ้านป้าพับพบว่ามีปัญหาในการใช้งานทั้ง

บริเวณภายในและภายนอกบ้านมากมาย จงึท�าการน�าเสนอแนวทางการแก้ไข

ปัญหาต่างๆด้วยการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ใหม่ ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหาฝนสาด น�้ารั่ว น�้าซึม

สามารถแก้ไขได้โดยต่อเติมชายคาเพ่ิมเติม ให้มีระยะความยาวห่างจาก 

ช่องเปิดหน้าต่างมากข้ึนเพ่ือสร้างเป็นกันสาด โดยสามารถยึดติดหรือสร้าง

ปรับสภาพทางเดินและพื้นที่ใช้สอย เพิ่มระยะชายคาเพื่อกันฝน
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ต่อจากโครงสร้างเดิมของบ้านได้เลยหากมีความยาวไม่มากนัก ทั้งน้ีหาก

ต้องการต่อชายคาให้มีความยาวมากพอเพื่อประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ เช่น จอด

ยานพาหนะ ก็สามารถท�าได้โดยเพิ่มเสาเพื่อรับแรงนั่นเอง

กรณีน�า้ร่ัวมีสาเหตุมาจากหลังคาเป็นรู กส็ามารถแก้ไขได้โดยใช้ปืนกาว

หรือซิลิโคนยาแนว ขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของรูที่รั่ว ส่วนกรณีน�้ารั่วจาก

บริเวณจดุเช่ือมต่อระหว่างหลังคากบัก�าแพง เสนอให้ใช้ผลิตภัณฑ์กนัร่ัว กนั

ซมึและอดุรอยร่ัว ทาทีผ่นังให้สูงกว่าขอบกระเบือ้งประมาณ 30 ซม. ทาลงมา

ถงึร่องกระเบือ้งร่องแรกทัง้หมด เอาผ้าดิบทีซ่กัเอาแป้งออกหมดแล้ว และผ้า

ยังเปียกอยู่แปะกับผลิตภัณฑ์กันรั่ว กันซึมและอุดรอยรั่วที่ทาไว้ ช่วงบนอาจ

ต้องตอกตะปูคอนกรีตเล็กๆ ช่วยยึดตรึงผ้า ทาผลิตภัณฑ์กับผ้าดิบอีกรอบ

อาจารย์และนิสิตลงพื้นที่ปรับปรุงบ้านป้าพับ
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

2. การแก้ไขปัญหาพื้นที่การใช้งานที่ไม่เพียงพอ

ส�าหรับผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตในวัยสูงอายุจ�าเป็นต้องมีคนดูแลเพ่ือ

ช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกในการท�ากิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา และ

ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในบ้านแบบยกใต้ถุนสูงหรือบ้านหลายช้ันมีความจ�าเป็นที่

จะต้องมีการปรับเปล่ียนพ้ืนที่ใช้สอยต่างๆ โดยควรจัดพ้ืนที่ใช้สอยที่ส�าคัญ

ทัง้หมดไว้ทีช้ั่นแรก เน่ืองจากในระยะยาวผู้ป่วยขะมีอาการอ่อนแรงลง การข้ึน

บนัไดบ่อยๆ จงึเป็นเร่ืองอนัตราย และเส่ียงต่อการเกดิอบุติัเหตุได้ง่าย ดังน้ัน 

พ้ืนทีก่ารใช้งานหรืออยู่อาศยัตามปกติจงึอาจไม่เพียงพอ การท�าพ้ืนทีต่่อเติม 

หรือต่อขยายพ้ืนทีจ่งึเป็นทางเลือกหน่ึง และควรค�านึงถงึประเด็นส�าคญัต่างๆ 

ดังต่อไปนี้

• ความต้องการของผู้ปว่ย ผู้ร่วมอาศยั และผู้ดูแล ซึง่พ้ืนทีต่่อเติมหรือต่อขยาย 

ส�าหรับผู้ร่วมอาศยัหรือผู้ดูแลควรจะอยู่ในต�าแหน่งทีส่ามารถมองเห็นเตียง

ผู้ปว่ยได้เสมอ อาจจดัหากร่ิงให้อยู่ในต�าแหน่งใกล้มือแกผู้่ปว่ยเม่ือต้องการ

BEFORE AFTER
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3. ความเหมาะสมของประตู

ในกรณีทีผู้่ป่วยโรคอมัพาตยังสามารถเดินด้วยตนเองได้ คอืไม่สามารถ

เคลื่อนไหวเพียงข้างใดข้างหนึ่งได้ ประตูควรปรับเปลี่ยนเป็นแบบบานเลื่อน 

เพราะใช้แรงน้อยกว่าประตูแบบปกติ และสามารถเปิดได้ด้วยมือข้างเดียว 

ความช่วยเหลือ ดังน้ันพ้ืนทีต่่อเติมหรือต่อขยายจงึควรอยู่ใกล้กบัต�าแหน่ง

เตียงผู้ป่วยที่สุด

• งบประมาณที่บานปลาย ควรมีการวางแผนการปรับปรุงพื้นที่ต่อเติมและ

การจดัสรรงบประมาณทีร่อบคอบเพ่ือปอ้งกนัไม่ให้เกดิปัญหาการขาดงบ

ประมาณ และความล่าช้าในการก่อสร้างในภายหลัง

• ความปลอดภัย ในกรณีที่โครงสร้างเก่าของบ้านไม่แข็งแรง ส่วนที่ต่อเติม 

หรือต่อขยายน้ันต้องไม่กระทบกบัโครงสร้างเก่า หลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลง

บริเวณรอบเสา และคานรับน้�าหนัก

ระยะที่เหมาะสมของประตูสำหรับผู้ใช้รถเข็น
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ความกว้างของประตู ความกว้างของประตูควรอยู่ที ่0.850.90 เมตร  เพ่ือให้

รถเข็นเข้าออกได้ง่าย ถ้าประตูแคบเพียงเล็กน้อยแนะน�าให้เปลี่ยนบานพับ

เป็นบานพับซ่อน ไม่ควรมีธรณีประตู ดังนั้นหากมีธรณีประตูอยู่แล้ว ความ

สูงเกิน 1/2 นิ้ว ให้ปรับเปลี่ยนเป็นทางลาดเอียงแทน ควรเว้นระยะห่างทาง

เข้าประตูประมาณ 0.55 เมตร เพ่ือความสะดวกส�าหรับผู้ใช้รถเข็นในการ

เปิดปิดประตูโดยไม่ถกูกระแทก มือจบัและลูกบดิประตูควรสะดวกในการใช้

และอยู่ในระยะเหมาะสม ควรเป็นชนิดก้าน ติดตั้งไว้แนวราบและสูงจากพื้น

ประมาณ 1 เมตร ไม่เกนิ 1.2 เมตร ไม่ควรใช้ลูกบดิกลม เพราะจะล่ืนและต้อง

ออกแรงเปิดมาก กรณีลูกฟักเป็นกระจก ให้ติดเครื่องแถบสี หรือสิ่งที่สังเกต

เห็นได้ชัด ส�าหรับประตูห้องน�้า ควรกว้าง 0.850.90 เมตร และไม่มีธรณี

ประตู ควรเป็นประตูบานเลื่อน หรือประตูแบบที่เปิดออก เปิดค้างได้ไม่น้อย

กว่า 90 องศา ถ้าเป็นพื้นต่างระดับ ต้องไม่เกิน 45 ซม. และมีทางลาดเอียง 

BEFORE AFTER
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4. ความเหมาะสมของห้องน�้า

ควรมีราวจับต้ังแต่บริเวณทางเดินภายนอกน�าไปสู่ประตูห้องน�้า สูง

ประมาณ 8085 ซม. และมีราวจับในแนวต้ังและแนวนอน ระดับความสูง

ไม่ต�่ากว่า 70 ซม.ในบริเวณอาบน�้าและห้องส้วม เพ่ือให้คนป่วยยึดเวลา

เคล่ือนย้ายตัวจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง พ้ืนห้องน�้าใช้วัสดุกันล่ืน และ

หม่ันท�าความสะอาด ระวังอย่าให้มีคราบสกปรกหรือเช้ือราเกาะ  หากมีผู้

ป่วยเป็นโรคติดเชื้อยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ห้องและพื้นควรมีแสงสว่าง

เพียงพอและจัดต�าแหน่งสวิตช์ไฟให้อยู่ใกล้มือ หากเป็นไปได้พ้ืนควรแห้ง

อยู่เสมอ พ้ืนที่ภายในห้องส้วมและห้องน�้าควรมีพ้ืนที่เพียงพอในการอาบน�้า

โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อให้รถเข็นหมุนกลับตัวได้

หรือมีที่นั่งส�าหรับอาบน�้า ใต้อ่างล้างหน้าให้มีพื้นที่ส�าหรับรถเข็นสอดเข้าไป

ได้ และมีราวจบัสองข้างของอ่างล้างมือ ก๊อกน�า้และทีใ่ส่สบูเ่หลวควรเป็นชนิด

ก้านโยกหรือแบบกด ความสูงของโถส้วมควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพ่ือให้

ผู้ป่วยที่ใช้รถเข็นเคล่ือนย้ายตัวได้สะดวกหากโถส้วมต�่าเกินไป จะท�าให้ผู้

ป่วยลุกน่ังล�าบาก หากเป็นไปได้ควรเป็นโถส้วมชนิดน่ังราบระดับความสูง

ประมาณ 45 ซม. มีพนักพิงหลังและปล่อยน�้าชนิดคันโยก หากเป็นโถส้วม

ชนิดน่ังยองควรดัดแปลงโดยหาเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิงและเจาะรูตรง

บริเวณกลางที่น่ังให้มีขนาดกว้างพอประมาณ แล้วน�ามาวางครอบต�าแหน่ง

ของโถส้วมชนิดนั่งยอง
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

การจัดวางของใช้ เช่น สบู่และขวดแชมพู ควรจัดให้อยู่ด้านที่กล้าม

เนื้ออ่อนแรง เพื่อให้ผู้ป่วยใช้งานแขนด้านที่อ่อนแรงหยิบของเบาๆ เป็นการ

กระตุ้นให้ฝึกการใช้งานกล้ามเน้ือมากข้ึน ส่ิงของเคร่ืองใช้ อุปกรณ์ภายใน

ห้องน�า้ควรอยู่สูงจากพ้ืนประมาณ 0.251.2 เมตร ควรระวังอย่าให้ผู้ป่วย

ลงกลอนห้องน�า้ เผ่ือกรณีเกดิอบุติัเหตุผู้ดูแลจะได้เข้าช่วยเหลือได้ทนั อาจติด

กฎหมายห้องน�้าผู้พิการ

• ประตูถ้าเป็นบานพับให้เปิดจากด้านนอก ไม่มีธรณีประตู 

เปิดได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา กว้างไม่น้อยกว่า 0.80 m.

• ติดตั้งสัญญานเตือนภัยหรือเรียกหา ยามฉุกเฉิน

• ขนาดภายในไม่ต่�ากว่า 2.40x2.40 m.

อ่างล้างหน้าสูง 0.80 m

ราวจับผู้พิการ

1.
20

 m

1.50 m
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BEFORE

อยู่นอกบ้าน ผู้ป่วยเข้าถึงด้วยการเดิน

AFTER

ใกล้เตียงผู้ป่วย เข้าถึงง่าย

ต้ังกร่ิงไว้ในบริเวณห้องน�า้เพ่ือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในกรณีฉกุเฉนิ

ด้วยกไ็ด้ นอกจากน้ีอาจมีการดัดแปลงหรือสร้างบริเวณห้องน�า้และห้องส้วม

ใหม่ให้อยู่ใกล้กบัเตียงของผู้ป่วย โดยรูปแบบข้ึนอยู่กบัอาการของผู้ป่วย เช่น 

ถ้าผู้ป่วยมีอาการอมัพาตคร่ึงซกีโถส้วมอาจเป็นแบบน่ังราบปกติแล้วเพ่ิมราว

จับโดยรอบ จากต�าแหน่งเตียงนอนไปจนถึงต�าแหน่งของโถส้วม ถ้าผู้ป่วยมี

อาการอัมพาตครึ่งท่อนล่าง ต้องนั่งถัด อาจตัดแปลงลดระดับให้โถส้วมแบบ

นั่งราบเรียบเสมอพื้น เป็นต้น
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

5. ทางลำาด

ทางเดินภายในบ้านไม่ควรมีพ้ืนทีต่่างระดับ หากเป็นพ้ืนทีต่่างระดับอยู่

มีระดับความสูงที่อยู่ในระยะที่ผู้ป่วยสามารถก้าวผ่านไปได้ ทางลาดควรมี

ความลาดชันไม่เกิด 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6 เมตร เพื่อรองรับ

การใช้งานรถเข็น

สภาพพื้นที่ต่างระดับภายนอก

ภาพสเก็ตช์แนวทางการปรับพื้นเป็นทางลาด
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6. การจัดการการใช้งานพื้นที่ แลำะการจัดวางต�าแหน่งของใช้

ชั้นวางของและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น สวิตซ์ไฟ ก๊อกน�้า ลูกบิดประตู 

เป็นต้น ควรมีความสูง 0.31.2 เมตร ซึ่งอยู่ในต�าแหน่งที่ผู้ป่วยน่ังรถเข็น

สามารถเอื้อมถึง ควรจัดวางของใช้ให้เป็นระเบียบและไม่มีส่ิงกีดขวางทาง

รถเข็นเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ เก็บของมีคมให้พ้นมือผู้ป่วยและจัดวางของใช้

ที่จ�าเป็นไว้ใกล้มือให้ผู้ป่วยสามารถหยิบใช้ได้สะดวก นอกจากนี้ยังสามารถ

จัดวางสิ่งของให้อยู่ ณ ต�าแหน่งด้านที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อฝึกการใช้งาน

กล้ามเน้ือแขนด้านที่อ่อนแรง และกระตุ้นการใช้งานกล้ามเน้ือด้านดังกล่าว

มากขึ้น โต๊ะท�างานควรสูงประมาณ 85 ซม. กว้าง 90 ซม. และมีพื้นที่ว่าง

ด้านล่างเพื่อให้รถเข็นสอดเข้าได้

ลุงปั้น ป้าพับ และคุณหมอครอบครัว
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

8. การส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยด้วยการออกก�าลำังกาย

การส่งเสริมศักยภาพที่ดีน้ันข้ึนอยู่กับตัวผู้ป่วยเป็นส�าคัญ ผู้ป่วยจะ

ต้องมีวินัยในการฝึกฝนและปฎิบติัท�าการออกก�าลังกายด้วยตนเองเป็นประจ�า 

หรือสามารถส่งเสริมด้วยการออกแบบพ้ืนที่ให้การออกก�าลังกายอยู่ในการ

ปฏิบติักจิวัตรประจ�าวัน เช่น การเดิน การข้ึนบนัได เป็นต้น เม่ือผู้ป่วยสามารถ

เดินได้เองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว การข้ึนลงบันไดจึงเป็นการออก

ก�าลังกายประเภททีช่่วยเพ่ิมพละก�าลังแขนและขาได้ดี ควรเตรียมสภาพความ

พร้อมของบันไดให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จมูกบันไดมนเรียบ 

และใช้วัสดุกันลื่น มีราวจับบันไดลักษณะกลมทั้ง 2 ข้าง ความกว้างของราว

บันได 4.55 ซม. และสูงจากพื้น 70 ซม. ที่ส�าคัญคือต้องระวังลื่นและมีราว

ให้จับยึด การปูพื้นด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ และไม่ลื่น ราคาย่อมเยาว์ เช่น เสื่อ

น�้ามัน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการอ�านวยความสะดวก และลดอาการบาด

เจ็บจากการออกก�าลัง หรือหัดเคลื่อนย้ายตนเองของผู้ป่วย

7. สภาพแวดลำ้อมบริเวณเตียงผู้ป่วย

สิ่งที่ต้องค�านึงถึงในการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณส่วนนอน ได้แก่ 

• การถ่ายเทอากาศที่ดี ควรตรวจสอบว่ามีช่องเปิดในระดับที่เหมาะสมหรือ

ไม่ โดยที่การติดต้ังหน้าต่างควรอยู่ในระดับสูงไม่เกิน 60 ซม. จากระดับ

พ้ืนเพ่ือไม่ให้บงัสายตา และสะดวกในการเปิดหน้าต่างขณะน่ังอยู่บนรถเข็น

• มุมมอง และทัศนียภาพ 

• บริเวณที่แสงแดดส่องถึงในช่วงเวลาต่างๆ



75

 

ป้าพับลองลุกขึ้นยืนด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้า
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ผังแสดงพิ้นที่การใช้งานเดิม

ผังแสดงพิ้นที่การใช้งานใหม่
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BEFORE AFTER
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

อาจารย์ที่ปรึกษา:	  

ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์

นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ:	

นาย กัมปนาถ ปานถาวร   5611200044

นางสาว กาญจนา ภักตร์เขียว  5611200052

นาย ชัญชกร ศิริทวีชัย   5611200087

นาย ดลเทพ เจตีร์    5611200451

นาย พลวัตร ขุนพรม   5611200541
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ประมวนภาพการ
ดำ เนินการปรับปรุง
พื้นที่และผลสำ เร็จ

เน่ืองจากบ้านป้าทวียังไม่มีความพร้อมในการให้ทางโรงพยาบาลล�า

สนธิแลทีมนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เข้าไปร่วมปรับปรุงพ้ืนที่บ้าน และป้าสูงเนินเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน�้า

เหลืองก่อนการด�าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่บ้าน จึงท�าให้ทางทีมนิสิตได้ร่วม

ลงมือลงแรงกันในการปรับปรุงพ้ืนที่บ้านให้กับผู้ป่วยภาวะพ่ึงพิงในอ�าเภอ

ล�าสนธิเพียง 2 กรณีศึกษา คือ 
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

1. ผลงานยูนิตล้างไตเคล่ือนทีส่�าหรับบ้านตาน้อยและผู้ป่วยภาวะโรค

ไตบ้านอื่นๆ ในอ�าเภอ

2. ผลงานปรับปรุงบ้านป้าพับ 

ผลงานยูนิตล้างไตเคลื่อนที่

โดยนิสิตได้ท�าการพัฒนาแบบต่อ และผลิตเป็นยูนิตต้นแบบเพื่อส่งต่อ

ให้กับทางโรงพยาบาลล�าสนธิ นอกจากนี้ นิสิตยังได้เข้าร่วมน�าเสนอผลงาน

ในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ�าสู่งานวิจัย (R2R) คร้ังที่ 9 

“R2R ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย” ภายใต้หัวข้อเร่ือง “สุขตามสภาพ 

(แวดล้อม)” บูรณาการของศาสตร์ที่แตกต่าง ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 

2559 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะน�าจากบุคคลากรในวงการการ

แพทย์อีกด้วย 

นิสิตนำเสนองาน ณ การประชุม R2R
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โมเดลต้นแบบ

roll-up นำเสนองาน ณ การประชุม R2R
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

โครงยูนิตล้างไตต้นแบบ ขนาด 1:1
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ติดตั้งผนังโดยรอบและประตูของยูนิตล้างไต
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ผลงานการปรับปรุงบ้านป้าพับ

 โดยนิสิต อาจารย์ และอาสาสมัครได้ท�าการปรับพื้นที่และก่อสร้าง

ส่วนต่อเติมตามแบบช้ันสุดท้ายทีอ่อกไว้ร่วมกบัพ่ีโฮกช่างปรับสภาพบ้านและ

ทมีสุขภาพจากโรงพยาบาลล�าสนธ ิรวมทัง้มีชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมมือรวม

แรงกันด้วย โดยใช้ระยะเวลาในการปรับสภาพบ้านป้าพับแล้วเสร็จประมาณ 

2 วัน โดยทีมงานได้ลงพื้นที่ในวันที่ 78 มิถุนายน พ.ศ. 2559   

  

นิสิตและทีมสุขภาพโรงพยาบาลลำสนธิ ลงพื้นที่ปรับปรุงบ้านป้าพับ
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ผสมปูน

ปรับสภาพพื้น

ติดตั้งประตูบานเลื่อน
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ปรับระดับขั้นบันได
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นิสิต อาจารย์ และทีมสุขภาพโรงพยาบาลลำสนธิ
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สุขตามสภาพ(แวดล้อม)

ขอขอบพระคุณ

1 นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าสนธิ

2 คุณอุไรลักษณ์ ลาภเบญจกุล  

พยาบาลเทคนิคช�านาญการ  

ทีมดูแลด้านสุขภาพ โรงพยาบาลล�าสนธิ

3 คุณเกศสุดา เกษรสุคนธ์  

พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ  

ทีมดูแลด้านสุขภาพ โรงพยาบาลล�าสนธิ

4 คุณเทพศิรินทร์ อึ้งบรรจง นักกายภาพบ�าบัด  

ทีมดูแลด้านสุขภาพ โรงพยาบาลล�าสนธิ

5 คุณสมจิตต์ อินจาด นักบริบาลชุมชน  

ทีมดูแลมิติด้านสังคม

6 คุณประมวล ศรีพิทักษ์ ช่างปรับสภาพบ้าน  

ทีมดูแลมิติด้านสังคม

7 คุณเมลดา พุทธมาตร์ นักจิตวิทยา   

ทีมดูแลด้านสุขภาพ โรงพยาบาลล�าสนธิ

8 คุณชาญวิทย์ คุ้มวงศ์ ผู้สนับสนุนงานอ�าเภอ  

ทีมดูแลมิติด้านสังคม

9 คุณภักษ์ภัสสร สระฉันทพงษ์ นักโภชนาการ  

ทีมดูแลด้านสุขภาพ โรงพยาบาลล�าสนธิ
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และชาวบ้านในชุมชน อ�าเภอล�าสนธิ จังหวัดลพบุรี

คุณพลอย กษมา แย้มตรี สถาปนิกจากตาแสงสตูดิโอ
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และชาวบ้านในชุมชน อ�าเภอล�าสนธิ จังหวัดลพบุรี

คุณพลอย กษมา แย้มตรี สถาปนิกจากตาแสงสตูดิโอ

ขอขอบคุณ

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• นางสาว ฐิติรัตน์ หิรัญยศพงษ์ 

• นางสาว วรางคณา อนันทสุข 

• นาย ศุภโชค โล่ห์บุญทรัพย์

• นางสาว ปภาวี ปรางค์ประทานพร 

• นางสาว พัฒนยุ ทองลอย

• นางสาว พิชานี เสถียร 

• นางสาว ณิชากร วามะสุรีย์ 

• นางสาว ธัญธร หงส์รัตนอุทัย 

• นาย วัฒนา นากสุก 

• นางสาว สโรชา โมรา 

• นางสาว ธิรดา ธิติรัชนนท์

• นาย กัมปนาถ ปานถาวร

• นางสาว กาญจนา ภักตร์เขียว

• นาย ชัญชกร ศิริทวีชัย

• นาย ดลเทพ เจตีร์ 

• นาย พลวัตร ขุนพรม 

       และนิสิตอาสาสมัครทุกคน





ตองปรับพ้ืนที่โดยไดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อบรรลุเปาหมายทางการรักษา 
ในงบประมาณที่นอยที่สุด

– คุณประมวล ศรีพิทักษ (พ่ีโฮก)
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