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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา ซ่ึงเนนการสราง

สิ่งแวดลอมที่เอ้ือประโยชนตอการรักษาพยาบาล การสรางเสริม และฟนฟูสุขภาพทั้งทางกาย ใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลการจัดสิ่งแวดลอมในหอผูปวยทารกแรกเกิดตอ
การเยียวยามารดาของผูปวย บุคลากรสุขภาพ รวมทั้งผลดานการรักษาพยาบาล โดยมีคําถาม
วิจัยที่สําคัญคือ การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยามีผลตอประสบการณ มุมมองของมารดาของ
ผูปวยในหอผูปวยทารกแรกเกิดเปนอยางไร  ผลการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาตอการทํางาน
ของบุคลากรสุขภาพเปนอยางไร  และผลการรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดเปนอยางไร  การวิจัย
น้ีเปนการศึกษา ที่ผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ ใชการสังเกตสิ่งแวดลอมในหอผูปวย 
สัมภาษณแบบเจาะลึกแมที่ลูกปวย จํานวน 2 ราย บุคลากรสุขภาพ จํานวน 2 ราย และศึกษา
เอกสารเปรียบเทียบผลการรักษาพยาบาลจากตัวชี้วัดคุณภาพของหอผูปวยทารกแรกเกิด ใช
ระยะเวลาศึกษา 3 เดือน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2553 

ผลของการวิจัยพบวา การจัดสิ่งแวดลอมในหอผูปวยทารกแรกเกิด เปนระบบบริการ
ทางการแพทยที่คืนชีวิตของทารกใหครอบครัวและชุมชน โดยสงเสริมใหมีปฏิสัมพันธทั้งทางกาย 
ใจ สังคม และจิตวิญญาณ  จากการจัดหองพักแมและใหพอเขาเยี่ยมลูกไดตลอดเวลา สนับสนุน
ใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลรวมกับทีมสุขภาพ แมไมสามารถแสดงหลักฐานหรือตัวชี้วัดให
เห็นชัดเจนวาสิ่งแวดลอมมีผลตอการเยียวยาความเจ็บปวยของทารกอยางชัดเจน แตการสราง
สิ่งแวดลอมเชนนี้สงเสริมใหเกิดการเยียวยาทางจิตวิญญาณของครอบครัว และสงเสริมใหบุคลากร
ทางการแพทยไดมีปฏิสัมพันธกับครอบครัวแลว ยังเอ้ืออํานวยใหบุคลากรมีความสุขและ
กระตือรือรน และสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  
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บทนํา 
 
สภาพแวดลอมและบรรยากาศของโรงพยาบาลในภาครัฐมักถูกมองวาเปนสถานที่ที่มี

ความแออัดยัดเยียด เต็มไปดวยความทุกข ผูรับบริการจํานวนมาก มีเสียงรองครวญคราง  มีกลิ่น
เหม็นของน้ํายาและของติดเชื้อ  เจาหนาที่มีพฤติกรรมบริการและการสื่อสารที่ไมดี ซ่ึงเปน
สิ่งแวดลอมที่ไมเอ้ือตอการเยียวยา ไมเปนมิตรตอผูใชบริการ ทําใหผูรับบริการเกิดความตึงเครียด 
มีประสบการณในเชิงลบตอการมาใชบริการ จนปรากฏถอยคําที่เรียกโรงพยาบาลบางแหงวา “โรง
ฆาสัตว” (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2542) 

การตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาใหกับผูปวยใน
โรงพยาบาลไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนไปสูระบบการดูแลผูปวยที่มีความ
ประณีต งดงาม อยูบนพ้ืนฐานของความรัก ความเอื้ออาทร แนวคิดดังกลาวไดถูกพัฒนาเปน 
โครงการสรางเสริมสุขภาพผานกระบวนการคุณภาพเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (SHA) โดย
สถาบันสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ซ่ึงเปนโครงการที่ปรารถนาจะไดเห็น
โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพ มีความปลอดภัย ไดมาตรฐาน ผสมผสานมิติดานจิตใจทํางาน
รวมกับชุมชน และสังคมภายใตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวคิดการสรางสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
เยียวยา (Healing Environment) เปนแนวคิดสําคัญ (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
2552) 

โรงพยาบาลพิจิตรดําเนินการพัฒนาคุณภาพ โดยมีการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่
สรางความเปนมิตร ใหความอบอุน ดวยความรัก เพ่ือใหเปนสิ่งที่ชวยเยียวยาคนไขและญาติให
คลายความทุกข ในภาวะปกติการตั้งครรภและการคลอดซึ่งโดยพื้นฐานไมถือเปนความเจ็บปวย 
แตเม่ือทารกแรกเกิดเจ็บปวย  ระบบการแพทยไดแยกแมและทารกแรกเกิดที่เจ็บปวยออกจากกัน 
ทําใหทารกขาดโอกาสในการไดรับนมและสัมผัสอันอบอุนของแม หอผูปวยทารกแรกเกิดจึงปรับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพใหมีความสะดวกสบาย มีความประณีต ใหแมไดใหนมลูกที่ปวยและมี
สวนรวมในการดูแลลูก พรอมทั้งใหครอบครัวไดมีโอกาสอยูดวยกัน มีสัมผัสที่นุมนวลตอกัน 
รวมถึงการใหบริการที่สุภาพและเปนกันเองของบุคลากรสุขภาพ  

แมวาการสรางสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาจะมีการดําเนินการในหลายประเทศ โครงการ
สวนใหญ เนนการจัดสิ่งแวดลอม เชน สิ่งอํานวยความสะดวก การจัดพื้นที่ เสียง และแสง ฯลฯ 
และมีศูนยกลางอยูที่ผู รับบริการ แตการศึกษาที่ผานมา โดยเฉพาะในประเทศไทยยังไมมี
การศึกษาชิ้นใดที่แสดงใหเห็นวาการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยามีผลอยางไรตอผูรับบริการ 
คุณภาพการรักษาพยาบาล มีหลักฐานเชิงประจักษอะไรบางที่สามารถนําอางอิงถึงผลสัมฤทธิ์
ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม  ผูวิจัยจึงตองการสะทอนมุมมอง ประสบการณ ทั้งจากแม
ที่ลูกปวย บุคลากรสุขภาพ และผลการรักษาพยาบาล ภายหลังมีการสรางสิ่งแวดลอมเพ่ือการ 
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เยียวยาในหอผูปวยทารกแรกเกิด  อันจะนําไปสูการประมวลเปนองคความรูที่จะนําไปพัฒนา
คุณภาพใหมีความยั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

วัตถุประสงคทั่วไป 

เพ่ือศึกษาผลของการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา ในมารดาและทารกแรกเกิดที่
ปวย โรงพยาบาลพิจิตร 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1.เพ่ือศึกษาผลการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาตอประสบการณของแมที่ลูกปวยในหอ
ผูปวยทารกแรกเกิด 

2.เพ่ือศกึษาผลการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาตอผลการรักษาพยาบาล 

3.เพ่ือศึกษาผลการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาตอการทํางานของบุคคลากรสขุภาพใน
หอผูปวยทารกแรกเกิด 

คําถามการวิจัย 

1.การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยามีผลตอประสบการณ มุมมองของมารดาของผูปวย
ในหอผูปวยทารกแรกเกิดเปนอยางไร   

2.การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาสงผลตอการรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดอยางไร  

3.ผลการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาตอการทํางานของบุคลากรสขุภาพเปนอยางไร   

ระเบียบวิธีวจิัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาผลการจัดสิ่งแวดลอมในหอ

ผูปวยทารกแรกเกิดตอการเยียวยาแมที่ลูกปวย ผลดานการรักษาพยาบาล รวมทั้งผลตอบุคลากร
สุขภาพ ซ่ึงเปนพ้ืนที่ที่ผูวิจัยปฏิบัติงานอยู สําหรับในการเลือกกลุมตัวอยางนั้น มีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยกลุมตัวอยางตองมีความสมัครใจเขาสูการ
วิจัย และมีคุณสมบัติตามจุดมุงหมายของการศึกษา โดยเปนการเก็บขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปในการ
ดํารงชีวิต และขอมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ มุมมองตอผลการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
เยียวยาของแมที่ลูกปวยในหอผูปวยทารกแรกเกิด จํานวน 2 คน บุคลากรสุขภาพในหอผูปวย
ทารกแรกเกิด จํานวน 2 คน และศึกษาเอกสารเปรียบเทียบผลการรักษาพยาบาลจากตัวชี้วัด
คุณภาพของหอผูปวยทารกแรกเกิด โดยใชการสังเกตสิ่งแวดลอมในหอผูปวย สัมภาษณแบบ
เจาะลึกแมที่ลูกปวยและบุคลากรสุขภาพโดยการกําหนดประเด็นการสัมภาษณตามวัตถุประสงค  
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และคําถามของการวิจัย อันไดแก ประสบการณและมุมมองของแมที่ลูกปวย ตอการจัดบริการ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาในหอผูปวยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพิจิตรและผลการจัด
สิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาตอการทํางานของบุคลากรสุขภาพ ความรวมมือของแมและครอบครัว
ในการดูแลรักษาพยาบาลลูกที่ปวย  

ผูวิจัยจะนัดหมายสัมภาษณแมที่ลูกปวยและบุคลากรสุขภาพ มีการจดบันทึก บันทึกเทป 
โดยผูวิจัยจะไดแสดงความจํานงการจดบันทึกและการบันทึกเทปใหแกผูใหขอมูลทราบทุกครั้ง 
หากผูใหขอมูลไมประสงคใหมีการจดบันทึกและการบันทึกเทป ผูวิจัยจะปรับเปนการกลับมา
บันทึกที่สํานักงานแทน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก ตัวผูวิจัย เครื่องบันทึกเสียง กลอง
ถายรูป สมุดบันทึกและปากกา ในขั้นตอนของการเก็บขอมูล ผูวิจัยจะแจงใหผูใหขอมูลทราบถึง
เจตจํานงของการศึกษาวิจัยวา ตองการทราบถึงประสบการณ มุมมอง ตอผลการจัดสิ่งแวดลอม
เพ่ือการเยียวยาในหอผูปวยทารกแรกเกิด โดยขอมูลดังกลาวจะเปนความลับ และถูกนําเสนอใน
เชิงวิชาการ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการจัดบริการสรางสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา รวมถึงแจงให
ผูใหขอมูลทราบวาจะมีการเก็บขอมูลที่อาจจะละเมิดความเปนสวนตัว ซ่ึงหากผูใหขอมูลไม
ประสงคจะใหขอมูล ผูวิจัยก็จะไมเก็บขอมูลในสวนนั้น 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาสงผลตอคุณภาพการรักษา 

พยาบาล กรณีศึกษา : ในหอผูปวยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพิจิตร มีขอคนพบ 3 ประเด็น คือ 
1) การสงเสริมใหมีปฏิสัมพันธระหวางเด็กปวยและครอบครัวมากยิ่งขึ้น 2) การฟนฟูความ
เจ็บปวยของทารกแรกเกิด และ 3) บุคลากรสุขภาพมีความสุขและกระตือรือรนในการทํางาน 
รายละเอียดของขอคนพบทั้ง 3 ประเด็นมีดังตอไปน้ี  

การจัดสิ่งแวดลอมในหอผูปวยทารกแรกเกิด  
หอผูปวยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพิจิตร เร่ิมเปดใหบริการตั้งแต พ.ศ. 2532 มีหนาที่

ใหบริการรักษาพยาบาล ดูแลทารกที่มีภาวะวิกฤตและมีปญหาตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 1 เดือน 
ทารกที่มาสวนใหญเขาตูอบและเครื่องชวยหายใจ เน่ืองจากมีนํ้าหนักตัวนอยกวา 2,500 กรัม หรือ
อายุครรภนอย  โดยตั้งอยูที่ชั้นบนของตึกกุมารเวชกรรมซึ่งเปนตึกสองชั้น ดานหนาจะเปน
ระเบียงหินออนสําหรับเปนที่น่ังพักของผูปวยและญาติ ในสวนของหอผูปวยทารกแรกเกิดจะแบง
พ้ืนที่ เปน 4 โซน  โดยโซนแรกเปนหองนํ้าผูปวยแบบสวมซึม สวนอีกสองโซนถัดมาเปนหอง
สําหรับรับผูปวยเด็กเตียงเสริมจากหอผูปวยกุมารเวชกรรม สวนดานในสุดเปนหอผูปวยทารกแรก
เกิด กอนที่จะเขาไปยังหองดูแลเด็กดานหนาจะเปนหองนํ้าและหองเปลี่ยนเสื้อผาของเจาหนาที่ 
ดานขางของหอผูปวยจะแบงพ้ืนที่เปน 3 สวน คือ หองแยก หองลางเครื่องมือ และหองTreatment  
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ผังเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตอมาหอผูปวยทารกแรกเกิดไดมีการพัฒนาคุณภาพ เร่ิมตั้งแตการดําเนินงานใหเปน

โรงพยาบาลสายสัมพันธแม-ลูก ใน พ.ศ.2539 จากการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลพิจิตรตั้งแต
พ.ศ.2542 เปนตนมา หอผูปวยทารกแรกเกิดไดนําหลัก 5 ส. การพัฒนาพฤติกรรมบริการสูความ
เปนเลิศ  และการปรับปรุงภูมิทัศน มาดําเนินการใหเปนโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแมปลอดภัยใน
พ.ศ.2543 โรงเรียนพอแมใน พ.ศ.2548 และโรงพยาบาลสายใยรัก ใน พ.ศ.2550 จนเปนสวนหนึ่ง
ที่ทําใหโรงพยาบาลพิจิตรผานการรับรองเปนโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ ใน พ.ศ.2548 
โรงพยาบาลคุณภาพใน พ.ศ.2549 และผานการ  Re-Accreditation ใน พ.ศ.2552 ซ่ึงหอผูปวย
ทารกแรกเกิดไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพดวยการวางระบบคุณภาพควบคูไปกับการสราง
สิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยามารดา  ทารกที่ปวยและครอบครัว   โดยการปรับปรุงโครงสรางภูมิส
ถาปตย ภูมิทัศน และเนนใหการดูแลผูปวยและญาติแบบ family center care เปดโอกาสให
มารดาอยูดูแลบุตรตั้งแตแรกรับจนถึงจําหนาย โดยแนะนําความรูในการดูแลบุตรใหมารดา
รับทราบเปนระยะ ๆ และลงมือปฏิบัติโดยตรง  

การปรับสถานที่ใหเอ้ือตอการใหแม ลูก และครอบครัวไดอยูรวมกัน โดยใชพ้ืนที่โซน 2-3 
เดิม กั้นมุงลวดใหเปนหองพักสําหรับแมที่ลูกปวย จะใชโทนสีชมพูเพ่ือใหเกิดความรูสึกถึงความ
รักความอบอุนระหวางแมกับลูกและความเปนมิตรของเจาหนาที่ที่ดูแลรักษาพยาบาล มีการปรับ
แสงสวางจากไฟใหลดลง และลดความรอน แสงสวางที่สองเขามาจากระเบียงดานหลังดวยการ
ปลูกระเบียงตนไมสีเขียว ซุมไมเถา เพ่ือใหสีเขียวของตนไมทําใหแมรูสึกสดชื่น พรอมทั้งเสริมสิ่ง 
 

ตูเก็บของติดผนงั 

ผนังตึก ระเบียงนัง่ 

Nursery (โซน 4) 

-หองเสริมผูปวยเด็กตึก
กุมารเวชกรรม 
(โซน 3) 
 

-หองเสริมผูปวยเด็ก
ตึกกุมารเวชกรรม 
(โซน 2) 

เคานเตอร 

หอ
งน

้ํา (
โซ

น 
1) 

ผน
ังต
ึก 

ระเบียงนัง่ 

-หนาตางบานเกล็ด- 

ที่ลางเครื่องมือ 

ตูเ
ก็บ

ขอ
ง 

ตูเ
ก็บ

ขอ
ง 

-หนาตางบานเลื่อน- 

หองเก็บของ หองน้ํา จนท. หองเปลี่ยนเสื้อผา 

หอง  
Treatment 

หองแยก 

-หนาตางบานเกล็ด- 
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อํานวยความสะดวกใหเหมือนอยูที่บาน เชน พัดลม โทรทัศน นาฬิกา โดยผนังที่กั้นระหวางหอง
แมกับหองดูแลเด็กทารกจะใชเปนกระจกใสเพื่อใหแมสามารถมองเห็นลูกที่ปวยไดตลอดเวลา มี 
การตกแตงหองใหสวยงามดวยสติกเกอรการตูนเด็ก และมีผนังกั้นระหวางเตยีงเพ่ือใหเกิดความ
เปนสวนตัวของแมแตละคน   

พ้ืนที่ดานหนาหองพักแม จัดเปนเปนมุมรับแขก สําหรับครอบครัวไดเขามาดูแลแมและลูก
ไดอยางใกลชิด ซ่ึงในมุมหองรับแขกจะก็จัดเปนโทนสีชมพูเพ่ือใหเกิดบรรยากาศของความรัก 
ความอบอุน ความนุมนวล ความออนโยน โรแมนติค มิตรภาพของคนในครอบครัวและเจาหนาที่ 
ลดแสงสวางที่สองเขามาโดยติดผามานบางพลิ้วสีขาวฉลุลายดอกไมสีชมพู เพ่ือใหเกิดความรูสึก
ออนไหวนาทะนุถนอม ติดพัดลมเพดานใหระบายความรอนเกิดความเย็นสบายในหอง จัดแจกัน
ดอกไมประดับที่มุมโซฟา โตะรับแขก ใหเกิดความสวยงาม มีเกาอ้ีโยกผนักสูงและที่วางเทา
สําหรับแมไดนอนอุมลูกแนบอกเพื่อใหไดพักผอนอยางผอนคลาย  และเพ่ิมเสียงน้ําไหลเบา ๆ 
จากอางน้ําลนเพ่ือใหเกิดการผอนคลาย เย็นสบาย และไดใกลชิดธรรมชาติ  เหนืออางน้ําลนขึ้นไป
จัดเปนห้ิงพระสําหรับเปนที่พ่ึงทางจิตใจแกพอแมและครอบครัวเด็กทารกที่ปวย ถัดจากมุมรับแขก
เปนมุมเรียนรู เรื่องราวชีวิต รูปถายเด็กทารกน้ําหนักนอยที่เคยมารักษาและสามารถกลับมามี
สุขภาพที่สมบูรณ นารัก วิธีการปฎิบัติตัวในการดูแลทารก เพ่ือเปนกําลังใจใหกับครอบครัวเด็ก
ทารกที่กําลังปวยอยู 

บริเวณประตูทางเขาหองรับแขกจัดเปนมุมลางมือ มีอางลางมือเปนกอกหางปลาเพื่อให
เกิดความสะดวกในการลางมือ มีวิธีการลางมือที่ถูกตอง นํ้าสบูลางมือ ที่เปามือใหแหง เครื่องทํา
นํ้าอุน ตูนํ้าดื่ม โดยเจาหนาที่จะแนะนําและมีปายติดใหทุกคนที่จะเขาไปเยี่ยมเด็กทารกไดทราบ
วาจะตองลางมือกอนเขาไปเยี่ยมเพ่ือปองกันการติดเชื้อไปสูเด็ก 

ในสวนหองนํ้าไดปรับปรุงเปนโถชักโครกเพื่อใหเกิดความสะดวกสําหรับแมหลังคลอด 
โดยใชโทนสีชมพูนํ้าตาลออน ปูพ้ืนดวยกระเบื้องผิวหยาบเล็กนอยปองกันกันลื่นลมและมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก ไดแก อางลางมือ นํ้าสบูลางมือและกระดาษ ที่ผนังหองติดตารางทําความ
สะอาดพื้นหองใหสะอาด แหงตลอดเวลา  

ในสวนของหองเก็บของเดิมไดปรับปรุงเปนหองใหคําปรึกษาและเรียนรูแลกเปลี่ยน
ประสบการณของแม โดยในหองจัดเปนโทนสีฟาออนเพ่ือใหผูที่เขามาใชหองเกิดความรูสึก
ออนโยน เขาใจซึ่งกันและกัน ตกแตงดวยรูปเด็กและภาพครอบครัวที่อบอุน  

ในสวนดานนอกที่เปนระเบียงนั่งไดนําโตะมาตั้งวางไวเปนจุด ๆ ไวสําหรับใหครอบครัวได
น่ังรับประทานอาหารรวมกัน ดานขางจัดเปนมุมเรียนรูเรื่องการแยกขยะโดยมีถังแยกตามประเภท
ขยะ ซ่ึงที่ระเบียงจะมีรมเงาของตนไมใหญปกคลุมทําใหเกิดความรมร่ืนเย็นสบาย และเม่ือมองลง
ไปดานลางจะเห็นสวนหยอมสีเขียวของตนไมตนหญาเพื่อใหเกิดความรูสึกสดชื่น ผอนคลายและ
ไดใกลชิดธรรมชาติ ที่ผนังตึกตรงบันไดทางขึ้นจัดเปนสวนหยอมเล็ก ๆ ใหเกิดความสดชื่นแกผู
พบเห็น เหนือขึ้นไปติดบอรดรายชื่อผูปวยเพื่อใหผูที่มาเยี่ยมไดทราบ 



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 

7 
 

 
ผังใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นอกจากการปรับปรุงดานโครงสรางภูมิสถาปตยกรรมและ 5 ส.แลว ไดใหความใสใจใน

อารมณความรูสึกของผูคนที่เขามา โดยไดปรับเวลาการเยี่ยมใหแมสามารถอยูกับลูกไดตลอด 24 
ชั่วโมง ใหครอบครัวไดเขามาใกลชิดมีสวนรวมในการดูแลเด็ก นอกจากนี้เจาหนาที่ยังใหเวลาใน
การรับฟงปญหาเรื่องราวของแมอยางใกลชิดและมีการคิดคนนวัตกรรมตาง ๆ ที่ชวยใหเด็กทารก 
แม ไดเกิดความใกลชิด อบอุน ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เชน ผาคลุม Incubator เพ่ือใหเด็กไดพักผอน
ไดเต็มที่ ถุงจิงโจเพ่ือใหลูกไดนอนแนบอกแม วิธีการสัมผัสลูก การสอนนวดตัวทารก การสอน
สวดมนต เปนตน 
 
1) การสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการมีปฏิสัมพันธ : การเยียวยาดวยผัสสะ 

การบําบัดดูแลรักษาผูปวยเด็กภาวะวิกฤตในประเทศไทยไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ทั้งนี้เน่ืองดวยมีการพัฒนาองคความรูทางดานการแพทยและ
พยาบาล และเทคโนโลยีตาง ๆ ที่กาวหนาและทันสมัยเกิดขึ้นมากมาย เพ่ือคงไวซ่ึงชีวิตและความ
ปลอดภัยของผูปวยเด็กที่ประสบปญหาการคุกคามดานรางกาย หลายโรงพยาบาลจึงจัดใหมีการ
รักษาทารกในหอผูปวยวิกฤติหรือไอซียูทารกแรกเกิด แตระบบบริการทางการแพทยเชนนี้ไดแยก

ตูเก็บของติดผนงั 

ผนังตึก ระเบียงนัง่ 

Nursery 

 
        หองพักแม 
 

 
       หองพักแม 
 

มุมเรียนรู 

หอ
งน

้ํา 

หอ
งเก

็บข
อง

 

ระเบียงนั่ง 

-หนาตางบานเกล็ด- 

ที่ลางเครื่องมือ 

ตูเ
ก็บ

ขอ
ง 

ตูเ
ก็บ

ขอ
ง 

-หนาตางบานเลื่อน- 

-หองเรียนรูและให
คําปรึกษา/หอง น.ศ. หองน้ํา จนท. หองเปลี่ยนเสื้อผา 

หอง  
Treatment 

หองแยก 

-หนาตางบานเกล็ด- 

หองพัก 
จนท. 

มุมรับแขก 
ห้ิงพระ+น้ําลน 

อางลางมือ 

สว
นห

ยอ
ม 

ระเบียงตนไม 

- - 

มุมรับแขก 

ปายชื่อผูปวย 

สวนหยอม 
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ขาดทารกออกจากชีวิตในครอบครัว ซ่ึงเปนเหตุสําคัญที่ขัดขวางการมีปฏิสัมพันธทั้งทางกาย ใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ เน่ืองจากไอซียูทารกแรกเกิดมีอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยที่อยู
รอบตัวมากเสียจนบางครั้งไมสามารถมองเห็นรางกายทารก จํานวนบุคลากรในหนวยงาน
มากมายที่ไมคุนเคย รวมทั้งอาการเจ็บปวยของทารกที่ไมแนนอนและมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาแลว บริบทในไอซียูทารกแรกเกิดสงผลใหมีการจํากัดเวลาเยี่ยม ซึงเปนการแยกทารก
ออกจากบิดามารดาเปนการขัดขวางปฏิสัมพันธระหวางมารดากับทารกแรกเกิดโดยเฉพาะการ
โอบกอดและสัมผัสจากมารดาไปโดยปริยาย 

แมเขมเลาวา เธอไมไดโอบกอดลูกรักเหมือนที่ตั้งใจไวตั้งแตตั้งทอง เธอทําไดเพียง
เอ้ือมมือมาจับมือนอย ๆ ของลูก บีบเบา ๆ ภายหลังผาตัดคลอดนองเกมสที่โรงพยาบาลเอกชน 
เม่ือพยาบาลอุมนองเกมสมาหาแลวบอกวา “นองเปนผูชาย ขอเอาเขาตูอบกอน” ในวินาทีน้ันแม
เขมบอกวา “นํ้าอุน ๆ ก็ไหลออกจากตา มันบอกไมถูก รูแตวารักเคา เปนหวงเคา อยากกอด 
อยากหอม ใหสมกับที่รอคอยมานาน” เม่ือพยาบาลบอกนองเกมสอาการไมดีตองสงมารักษาตอ
ที่โรงพยาบาลพิจิตร  

การดูแลรักษาผูปวยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพิจิตร ไดยึดหลักการดูแลแบบ “หาก 
High Tech ตอง High Touch” เปนการใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเจ็บปวย
และการฟนหายของเด็กปวยในภาวะวิกฤต (Pediatric critical care environment) โดยสรางให
เกิดความสมดุลและการฟนหายสูสุขภาวะแบบองครวม โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอมภายนอกของ
เด็กปวยภาวะวิกฤต ทั้งสภาพแวดลอมทางดานกายภาพและดานจิตสังคม หอผูปวยทารกแรก
เกิดไดจัดสถานที่ใหแมไดพักผอนอยูใกล ๆ และมองเห็นลูกผานกระจกใสจากหองพักไดตลอด 
24 ชั่วโมง  

แมเขมเลาใหฟงวา ในวันที่พานองเกมสเดินทางมาถึงโรงพยาบาลพิจิตรเพ่ือรับการ
รักษาในตึกทารกแรกเกิด วันน้ันเธอยืนรองไหตลอดเวลาเมื่อมองผานกระจกใสในหองพักแม 
เห็นหมอและพยาบาลใสดวยทอชวยหายใจและสายยางอีกมากมาย กอนพานองเกมสไปนอนใน
กลองพลาสติกใส ขนาดใหญกวาลําตัวเด็กแรกเกิดไมมากนัก มีพอแสบยืนใหกําลังใจอยูเคียง
ขางคงรูสึกสงสารลูกไมตางไปจากตัวเธอ ขณะน้ีเม่ือรักษานองเกมสมาไดระยะหน่ึงแมเธอ
สามารถเขามายืนขาง ๆ ตัวนองเกมส แตเธอก็ทําไดเพียงยืนมองไปยังเด็กนอย พลางใช มือ
ขวาลูบไลไปตามลําตัวเด็กอยางแผวเบา นุมนวล  

การจัดหองพักแมและใหพอเขาเยี่ยมลูกไดตลอดเวลาเปนการสนับสนุนใหครอบครัวมี
สวนรวมในการดูแลรวมกับทีมสุขภาพ โดยใชหลัก Family centered care ซ่ึงเปนการตระหนัก
และเคารพบทบาทของครอบครัวที่มีความสําคัญตอชีวิตเด็ก และเปนกุญแจสําคัญในการเนน
ครอบครัวเปนศูนยกลางดูแล คือ การมีสวนรวมใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางครอบครัว
และบุคลากรสุขภาพบนพื้นฐานของความผูกพัน (Shelton TL, Stepanek JS. 2003) ซ่ึงเห็นได
จากเมื่อในระยะแรกแมเขมไดแตยืนหาง ๆ ไมกลาเขาไปใกล กลัวจะไปทําสายหลุด แตพยาบาลก็
สอนใหแมเขมและพอแสบฝกดูแลลูกแมจะมีอุปกรณทางการแพทยพันธนาการลูกเกมส  
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แมเขมบอกวาอยูที่หองนอนพักของแม ยังมีหองรับแขกใหน่ังพูดคุยเวลาญาติ ๆ มาเยี่ยม
และสามารถมองเห็นลูกที่อยูหองขางในได รวมถึงการจัดใหมีมุมความรูตาง ๆ บอรดใหกําลังใจ 
เขียนโดยแม ๆ ที่มารับบริการ สมุดใหกําลังใจตัวอยางเด็กที่มีปญหาวิกฤติและหายขาดไดใน
ภายหลัง มีชมรมนมแมในทารกคลอดกอนกําหนด และมีเร่ืองเลาดี ๆ ใหแมและครอบครัวได
เรียนรูรวมกัน การจัดสถานที่และสิ่งแวดลอมเชนนี้นอกจากจะเปนการดึงครอบครัวและชุมชนเขา
มาไวใกล ๆ ตัวเด็กแลว ยังกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและใหกําลังใจระหวาง
ครอบครัว เปนการสรางเครือขายเพื่อใหความชวยเหลือและสนับสนุนแสดงความคิดเห็นและให
คําแนะนําในการสงเสริมใหพอแสบไดมีสวนรวมในการดูแลลูก เชน การหาอาหารบํารุงน้ํานม 
รวมทั้งในหอผูปวยยังสงเสริมใหมีการใหขอมูลความรูผานสื่อและบุคลากรทางการแพทย ซ่ึงเปน
การเสริมพลังครอบครัวผูปวย ชวยใหครอบครัวลดความเครียด ความวิตกกังวล สามารถที่จะ
เผชิญและปรับตัวใหเขากับสถานการณที่ไมพึงประสงค และพ่ึงพาตนเองในการดูแลผูปวยได
อยางตอเน่ือง การสรางสิ่งแวดลอมเหลานี้จึงเปนการสรางความสัมพันธทางสังคมระหวางพอแสบ
กับแมของลูกคนอื่น ๆ  

นอกจากสิ่งแวดลอมภายนอกแลว หอผูปวยทารกแรกเกิดยังใหความสําคัญกับ
สิ่งแวดลอมภายในของเด็กปวยภาวะวิกฤต แมเขมเลาใหฟงวาพยาบาลสอนใหบีบนํ้านมใหนอง
เกมสกิน สวนพอแสบก็หาอาหารที่บํารุงน้ํานมอยางพวกแกงเรียงมาใหแมเขมกิน แตนํ้านมก็มี
นอยไมคอยออก  แมเด็กที่อยูเตียงขาง ๆ บอกใหกินน้ําอุนเยอะก็ทําตาม อยากใหลูกไดกินนม
แมจะไดแข็งแรงเร็ว ๆ คุณหมอ พยาบาลและเจาหนาที่ทุกคน เปนกันเอง คอยแนะนําให
กําลังใจ รวมทั้งแม ๆ ที่อยูดวยกันก็จะคุยกันเปนกําลังใจใหกัน ในหองนอนก็สะดวกสบายเพราะ
ถาไมมีหองพักแมก็ตองลําบากไมไดอยูไดเห็นหนาลูกตลอด 24 ชั่วโมง รูสึกมีความสุขที่ไดอยู
กับลูก ไดเห็นหนาลูกทุกวัน เวลาเราไมสบายก็อยากเห็นหนาคนที่เรารัก คิดวาลูกก็เหมือนกัน 
การที่เราไดทําอะไรเล็ก ๆ นอย ๆ อยางเปลี่ยนผาออม ใหนมลูก ก็มีความสุขแลว ยิ่งคุณหมอให
แมใหพอไดเขาไปหาลูกขางในก็ยิ่งดีมากเลยคะ 

ในวันที่สามภายหลังนองเกมสถอดเครื่องชวยหายใจออก แมแขมและพอแสบไดพานอง
เกมสออกมานั่งเลนที่หองน่ังเลนไดในชวงเชา เปนโอกาสที่นักกายภาพบําบัดไดมาสอนแมเขมให
ฝกนวดกลามเน้ือแขน ขา และเคาะปอดใหนองเกมส แลวพอแสบกับแมเขมก็ฝกนวดใหดูทาทาง
ที่ทําดวยความทะนุถนอม นองเกมสลืมตามองพอแสบแมเขมตลอดที่พอกับแมนวดให พอกับแม
ยิ้มใหกันอยางมีความสุข การสงเสริมใหมีการสัมผัสบุตรเชนนี้เปนสรางความสัมพันธและสง
กําลังใจจากแมสูลูก เน่ืองจากการสัมผัสจากแมสูลูกนั้นมีแตความรัก ความออนโยน และความ
ปรารถนาดี เปนสิ่งที่ไมมีผูใดสามารถกระทําไดเหมือนพอแม มีการศึกษาพบวา ถานวดทารกทุก
วัน วันละ 10-15 นาที  ผลลัพธทําใหทารกมีนํ้าหนักตัวแตละวันเพ่ิมขึ้น สามารถดูดนมเองไดเร็ว 
ทําใหอัตราการนอนรักษาตัวในหอผูปวยลดลง แตตองระวังเนื่องจากการนวดทารกมีขอจํากัด ไม
นวดทารกในรายที่มีนํ้าหนักตัวต่ํากวา 1, 300 กรัม หรือในรายที่อยูในภาวะวิกฤต มีอาการไมคงที่  
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พอแสบบอกวาตอนนี้อยากใหลูกแข็งแรงกวานี้เร็ว ๆ อยากไดยินนองเกมสรองเสียงดังๆ 
เหมือนเด็กคนอื่นเพราะตอนนี้นองเกมสเวลารองจะรองเบา ๆ เหมือนไมคอยมีแรง แตพ่ีพยาบาล
ก็บอกวานองใสทอนานตองคอย ๆ ฟนตัว วาแลวนองเกมสก็สงเสียงรองพอแสบยิ้มดีใจที่ยินเสียง
นองรองแมเขมดูวานองฉี่จึงชวยกันเปลี่ยนผาออมใหเสร็จแลวรองเกมสก็ยังไมหยุดรองกลับสง
เสียงดังขึ้นแตยังแหบ ๆ อยู พอแสบดีใจบอกวาวันนี้นองเกมสรองเสียงดังกวาทุกวันวาแลวก็อุม
นองออกไปเดินเลนที่ระเบียงดานหนาตึก 

ฉันเจอแมเขมอุมนองเกมสน่ังอยูที่มานั่งหนาตึกผูปวยนอก จึงเขาไปทักทาย แมเขมยิ้ม
อยางมีความสุขแววตาฉายความดีใจ มีนองเกมสอยูในออมแขนแนบอก แมเขมบอกวาคุณหมอ
อนุญาตใหกลับบานได วันนี้นองเกมสไดกลับบานแลว รถปคอัพสีฟามียี่หอรานขายน้ําดื่มแลน
ขึ้นมาจอดดานหนาตึกแลวดับเครื่อง พอแสบรีบเปดประตูรถวิ่งมาหาแมเขมและลูกเกมสที่น่ังคอย
อยู วันนี้พอแสบหนาตาสดชื่น ยิ้มกวางเห็นฟนขาวตัดกับสีผิว พอแสบพูดดวยความดีใจวาเม่ือ
เชานองเกมสไปทําอุลตราซาวดมาคุณหมอบอกวาไมเปนไรแลวใหกลับบานได ในที่สุดวันนี้ที่รอ
คอยก็มาถึง ดีใจ..ที่ไดกลับบาน ผมกลับแลวนะครับ ขอบคุณคุณหมอ พ่ีพยาบาลและทุกคนครับ 
แลวพอแสบก็ประคองแมเขมที่อุมนองเกมสขึ้นรถขับกลับบาน 

นอกจากการปรับปรุงภูมิสถาปตยแลว ประเด็นที่หอผูปวยทารกแรกเกิดใหความสําคัญ 
คือ การเปดโอกาสใหแมไดเขามาดูแลลูก เช็ดเนื้อเช็ดตัวลูก ปอนนมแม ภายในโซนของการรักษา
แมวาเด็กบางคนใสเครื่องชวยหายใจ ซ่ึงนอกจากจะเปนการสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางแม-
ลูกแลว ยังเปนการทลายเทคนิคของการปองกันการติดเชื้อจากสิ่งแวดลอมภายนอกโดยการแยก
เด็กปวยกับมารดาหรือแยกผูปวยออกจากสังคม พยาบาลหัวหนาหอผูปวยทารกแรกเกิด วัย 55 
ป ผูที่บุกเบิก คลุกคลีกับการดูแลทารกแรกเกิดมาตั้งแต พ.ศ. 2522 เลาใหฟงดวยความภาคภูมิใจ
วา “ตอนแรกที่ใหแมเขาไปในโซนรักษาพยาบาลที่เราจัดเปนโซนปลอดเชื้อ เราก็กลัวเหมือนกัน
วาเด็กจะติดเชื้อ เราก็พยายามเขมงวดเรื่องความสะอาด แตปรากฏวาสิ่งที่เรากลัวก็ไมเกิด กลับ
กลายเปนวาเด็กมีพัฒนาการที่ดีเร็วขึ้นกวาเดิมอีก” และสามารถยืนยันไดจากอุบัติการณติดเชื้อ
จากการสัมผัส น่ันคือ ไมพบอุบัติการณติดเชื้อที่ตาและที่สะดือในทารกแรกเกิด ระหวาง พ.ศ. 
2549 – 2552 นอกจากการไมแบงแยกทารกออกจากครอบครัวแลว หอผูปวยทารกแรกเกิดยังไม
แบงแยกทารกออกจากการสัมผัสระหวางบิดามารดา โดยสงเสริมใหบิดามารดาไดอุมและสัมผัส
ทารกชนิดเนื้อสัมผัสเนื้อ (Kangaroo care) โดยไมสวมเสื้อคลุมอีกชั้นหนึ่ง เน่ืองจากมีการศึกษา
จนเปนที่รับรูโดยทั่วกันวาการใสเสื้อกาวนไมไดมีผลตออัตราการติดเชื้อ การสัมผัสชนิดเนื้อสัมผัส
เน้ือยังทําใหทารกจะรับรูถึงความรัก ความอบอุนดีกวาการอุมจากบิดามารดาที่ใสเสื้อกาวน 

กลาวไดวาการสรางสิ่งแวดลอมในหอผูปวยทารกแรกเกิดมีความสําคัญในการเอ้ืออํานวย
ใหเด็กปวยฟนหายไดทั้งจากการดูแลรักษาและการเยียวยาจากครอบครัวและสังคม โดยการ
สงเสริมใหมีปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางทารกกับครอบครัว และครอบครัวกับชุมชน  ซ่ึงเปนการ
เยียวยาโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การมองเห็น-รูป Sight, การรูรส Taste, การไดกลิ่น 
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Smell, การไดยิน-เสียง Hearing และการสัมผัส Touch ซ่ึงสงผลกระทบตอรางกาย อารมณ จิตใจ 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งตอเง่ือนไขทางกายภาพของผูใชสอยพื้นที่  

 
2. การฟนฟูความเจ็บปวย : การเยียวยาทางจิตวญิญาณ 

แมวาการปรับปรุงภูมิสถาปตยภายใหหอผูปวยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพิจิตร จะไม
สามารถแสดงหลักฐานหรือตัวชี้วัดใหเห็นชัดเจนวาสิ่งแวดลอมมีผลตอการเยียวยาความเจ็บปวย
ของทารก แตการสรางสิ่งแวดลอมเชนนี้สงเสริมใหเกิดการเยียวยาทางจิตวิญญาณของครอบครัว 
ซ่ึงไมเพียงแตเปดโอกาสใหมีพิธีกรรมทางศาสนา แตยังสงเสริมใหบุคลากรทางการแพทยได
พูดคุย ใหคําแนะนํา สัมผัสเนื้อตัวทารกและครอบครัว ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคลากรกับครอบครัว และเกิดการเยียวยาทางจิตวิญญาณครอบครัวในขณะมีปฏิสัมพันธ
น่ันเอง  

ครอบครัวแมจิตและพอใส ที่เฝารอคอยวันที่จะชื่นชมลูกนอยคนที่สอง ที่เกิดหางจาก
พ่ีชายถึง 17 ป แมจิตเลาวาพอรูวาตั้งครรภไดบอกกับพอใสเปนคนแรก พอใสดีใจมากแมวาจะ
เปนหวงสุขภาพของแมจิตที่ไมคอยแข็งแรงและอายุก็ลวงเขาวัย 35 ปแลว พอใสพาแมจิตไปฝาก
ทองที่โรงพยาบาลในอําเภอทุกครั้งตามที่หมอนัด หมอทําอุลตราซาวดแลวบอกแมจิตวาลูกในทอง
เปนลูกสาวแตมีรกเกาะต่ํา แมจิตกลัวลูกจะไมแข็งแรง กลัววาจะคลอดกอนกําหนด แตมีพอใส
คอยเปนกําลังใจ และแลวสิ่งที่แมจิตกลัวก็มาถึง แมจิตเดินไปสงขาวใหพอใสที่หางนาตอนสาย 
พอไปถึงหางนา แมจิตบอกวารูสึกปวดหนวง ๆ แลวก็มีเลือดออกจึงรองเรียกพอใสใหพาไปสง
โรงพยาบาล ระหวางทางไปโรงพยาบาล แมจิตบอกวา ไดแตรองไหกลัวลูกจะเปนอะไรไปเพราะ
ลูกเพิ่งจะไดแค 7 เดือนกวา ๆ เอง พอถึงโรงพยาบาล พอใสบอกวาหมอใหแมจิตเขาไปในหอง
คลอดเตรียมผาตัด พอใสไดแตยืนคอย เดินไปเดินมา ที่หนาหองผาตัด แลวยาก็ตามมาสมทบ
พรอมกับลูกชายคนโต ทุกคนรอคอย พอจิตบอกวา “เวลาชวงนั้นมันทําไม..ชา..จังเลย”  เวลาผาน
ไปเกือบชั่วโมง พยาบาลเดินออกมาบอกวา “เด็กคลอดแลวเปนเด็กผูหญิง..แตเด็กไมแข็งแรงตอง
สงไปโรงพยาบาลจังหวัด จะมีญาติคนไหนตามไปดวย” 

แมจิต เลาวาพอหลังผาตัดคลอด วันที่สามก็ขอใหพอใสพามาหาลูกที่โรงพยาบาลพิจิตร 
แมวาจะยังเดินไมคอยไหว ใหพอใสชวยประคองเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นบนของตึกที่เปนหองทารก
แรกเกิด พอเดินขึ้นถึงชั้นบนก็เห็นปายแผนใหญ มองเห็นมีชื่อ ด.ญ.บุตรนางจิต รูสึกดีใจมากที่จะ
ไดเห็นหนาลูกเปนครั้งแรก อยากกอด อยากจูบลูก ใหหายคิดถึง เม่ือมาถึงไอซียูทารกแรกเกิดที่
ระเบียงทางเขาตึก เห็นมีแมอุมลูกตัวเล็ก ๆ น่ังเลนหยอกลอกันอยู มีรมเงาตนไมใหญแผกิ่งกาน 
สายลมเย็น ๆ พัดผาน แมจิตรีบเดินแมวาจะยังเจ็บแผลผาตัดอยู เปดประตูหองเขาไป พอใสบอก
ใหแมจิตลางมือที่อางลางมือกอนเพราะคุณพยาบาลบอกไววาทุกครั้งกอนเขาไปหาลูกตองลางมือ  

“ฉันไมมีที่ พักในเมือง แลวก็ เ พ่ิงออกจากโรงพยาบาลก็ใหพอเด็กพามาหาลูกที่
โรงพยาบาลนี้เลย” แมจิตบอกพยาบาล หลังจากที่ไดรับฟงขอมูลอาการเจ็บปวยของลูกที่คาดวา
จะตองนอนอยูโรงพยาบาลอีกนาน “ไมเปนไรคะ เรามีที่พักใหแมไดอยูดูแลลูก” พยาบาลตอบแลว
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พาไปที่หองพัก แมจิตและพอใสเดินตามพยาบาลมาที่หองขาง ๆ หองเด็กปวย มีกระจกใสกั้น 
สามารถมองเห็นลูกที่อยูในตูอบ เปนหองพักรวมมีแมหลายคนอยู ทุกคนมองแมจิตดวยแววตา
เปนมิตร พยาบาลแนะนําแมจิตใหแมที่อยูกอนรูจัก และแนะนําสถานที่ ในหองมี 6 เตียง มีพัดลม
เปดอยู ตรงระเบียงแมจิตเห็นมีตนไมปลูกแนวใหรมเงา เตียงของแมจิตอยูริมดานในขางนอกเปน
หองโถงใหญ มีโซฟาตั้งอยูมุมหอง 2 ชุด พยาบาลบอกวาไวสําหรับใหแมและครอบครัวไดน่ัง
พบปะพูดคุยกัน ตรงกลางหองมีอางน้ําพุไหลเอ่ือย ๆ ฟงแลวเย็นสบาย ดานบนเปนห้ิงพระ แมจิต
ยังบอกพอใสวา “เวลามาเยี่ยมลูกพรุงน้ีใหซ้ือพวงมาลัยมาไหวพระดวยนะ” 

อิติปโส ภควา อะระหังสัมมา สัมพุทโธ…แมจิตสวดมนตใหลูกสาวฟงทุกวัน วันนี้คุณหมอ
ก็มาเลาอาการของลูกสาว แมจิตฟงดวยอาการสงบ คุณหมอและพี่พยาบาลมาบอกวา “อาการ
ของนองไมคอยตอบสนองตอการรักษา” คําพูดประโยคนี้ แมจิตบอกวา “ถาเปนเม่ือเดือนกอน ฉัน
คงจะรองไหฟูมฟาย แตวันน้ีฉันเขาใจแลววา ชีวิตเกิดมา มีสิ่งที่แนนอนที่สุดในชีวิต คือ ความตาย 
ลูกสาวเขาทรมานมาเกือบ 3 เดือน อยากใหเขาไปสบายไมตองทุกขทรมาน” 

“คุณหมอ คุณพยาบาล จะมาบอกอาการของลูกสาวทุกวัน วาวันนี้อาการเปนอยางไร 
แลวหมอจะทําอะไรใหบาง แมตองชวยทําอะไรใหลูกบาง แมก็พยายามทําตามที่คุณพยาบาลบอก
เทาที่แมจะทําได” แมจิตกลาว “ฉันไมกลาจะจับลูกตอนที่ลูกตองใสทอชวยหายใจ ฉันกลัวมันจะ
หลุด.. ฉันอยากทําอะไร ๆ ใหลูกแตฉันไมรูจะทําอยางไรดี ตอนนั้นฉันรูสึกเครียด สับสน รองไห
ตลอด เวลาที่เขามาดูลูก แตก็โชคดีที่คุณพยาบาลเขามาจับมือฉัน พูดปลอบใจแลวบอกกับฉันวา 
“แมจิตทําไดซิ ลูกสาวแมจิตเขารับรูไดนะ แมจิตสังเกตมั้ย เวลาที่แมจิตลูบไลแขนขาลูกสาว เห็น
หรือเปลาวาบางทีเขาก็ขยับแขนขา”   

แลวคุณพยาบาลก็พาแมจิตไปที่มุมความรู หยิบหนังสือสวดมนตสงมาใหแลวบอกวา “แม
จิตสวดมนตใหลูกสาวฟงซิ กอนสวดมนตก็กระซิบที่ขางหูลูกสาวบอกใหเขารูวา แม พอ ของหนู
รักหนูมากนะ ขอใหบุญกุศลที่หนูมีอยูและบุญกุศลของพอแมที่สะสมมา พรอมกับการสวดมนต
ของแม พอ ที่จะสวดแทนหนูใหหนูไดยิน ขอจงเปนบุญหนุนสงใหหนูมีสุขภาพดี พนจากความ
ทุกขทรมานจากการเจ็บปวยแตถาหากหนูจะตองจากแมไปก็ขอใหหนูไปสูที่ที่ดีดวยเถิด หลังจาก
สวดมนตเสร็จใหใชมือสัมผัสลูกเบา ๆ” แลวคุณพยาบาลก็จับมือพาแมจิตเดินไปสวดมนตใหลูก
สาวฟง หลังจากวันนั้นแมจิตก็จะสวดมนตใหลูกทุกวัน แมจิตบอกความรูสึกวา “ฉันรูสึกวาลูก
อาการดีขึ้นเปนชวง ๆ แตก็มีบางชวงที่ไมคอยดี แตตัวฉันเวลาสวดมนตแลวฉันรูสึกวาใจฉันมัน
สงบสบายขึ้น” 

ความเจ็บปวยวิกฤตถึงขั้นจําเปนตองเขารับการรักษาพยาบาลในไอซียู มักเปนสัญญาณ
ที่บงบอกวาชีวิตของผูปวยอาจถูกคุกคาม จึงกอใหเกิดความกลัว ทุกข กังวล และเจ็บปวดสําหรับ
ครอบครัว เม่ือผนวกกับความรูสึกขณะเริ่มรับรูวาสิ่งที่กังวล กลัวน้ันจะเปนความจริงที่ตองเผชิญ 
ก็ยิ่งสงผลใหเกิดอารมณสั่นไหว ความรูสึกจะซับซอนทับทวียิ่งขึ้น เขาใจและเขาถึงไดยากยิ่ง 
ความตายในวัยเด็กเปนเรื่องที่ทุกครอบครัวไมคาดหวัง เปนเหตุการณที่กระทบกระเทือนจิตใจ
ของผูเปนพอแมญาติพ่ีนองอยางมาก หากมีการเตรียมการที่ดีจะชวยลดผลกระทบที่หลงเหลือ
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จากเด็กตายลงได การสวดมนต เปนการบูชาพระพุทธเจา บูชาพระธรรม และบูชาพระอริยสงฆ 
ซ่ึงในความเชื่อของพุทธศาสนิกชน เชื่อวาการสวดมนตทําให จิตใจสงบ มีสมาธิ ไมฟุงซาน และมี
สติ เหมือนแมจิตที่ใชบทสวดมนตเปนเคร่ืองทําใหมีสติ จิตใจสงบ ไมฟุงซาน ยอมรับไดเม่ือไดรับ
ขาวรายเรื่องลูกสาว 

นอกจากเรื่องราวของแมจิตพอใสแลว “พ่ีตู” หัวหนาหอผูปวยทารกแรกเกิด ยังเลาใหฟง
วา มีผูปวยเด็กรายหนึ่งมาดวยการติดเชื้อ ตองใสทอชวยหายใจ อาการคอนขางหนัก แมมาอยูกับ
ลูกตลอดเวลา พอก็จะมาเยี่ยมทุกวันหลังเลิกงาน พ่ีตูเห็นพอแมคูน้ีมองลูกแลวก็ทําทาจะรองไห
ตลอด จึงคุยกับพอแมเด็กใหเขาเชื่อวาลูกเขาตองหายปวย แตใหพอแมเผื่อใจไวบาง และใหความ
เชื่อม่ันวาทีมรักษาพยาบาลจะดูแลใหเต็มที่  แมก็ยิ่งรองไหหนักขึ้น พ่ีตูจึงคุยกับพอแมคูน้ีวา “ให
คุยกับลูกและสวดมนตใหลูกฟง เพราะเด็กสามารถรับรูไดถึงความรัก ความหวังดีของพอกับแม” 
ไมพูดเปลา พ่ีตูจับแขนพอกับแมไปหาเด็กแลวพูดใหสามคน แม-พอ-ลูก ไดยินวา  “แม พอ ของ
หนูรักหนูมากนะ พอแมของหนูคิดวาหนูตองหายปวยกลับมาเปนลูกที่นารักของพอแม ขอใหบุญ
กุศลที่หนูมีอยูและบุญกุศลของพอแมที่สะสมมา พรอมกับการสวดมนตของแม พอ ที่จะสวดแทน
หนูใหหนูไดยิน ขอจงเปนบุญหนุนสงใหหนูมีสุขภาพดีในเร็ววันนี้ดวยเถิด” หลังจากนั้นพ่ีตูจึง
แนะนําใหแมกับพอรวมกันสวดมนตตามหนังสือสวดมนตใหลูกไดฟงทุกวัน หลังจากสวดมนต
เสร็จพอกับแมก็จะใชมือสัมผัสลูกเบา ๆ ทุกครั้ง ภายในหนึ่งสัปดาหอาการของเด็กดีขึ้น พ่ีตูเลาวา 
“มันนาอัศจรรยมาก จนพวกเราทุกคนก็แปลกใจจากที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังก็หายเร็วขึ้น ตอนน้ี
สามารถหยาเครื่องชวยหายใจไดแลว พอกับแมเคาดีใจมาก พวกเราทุกคนก็ดีใจและมีความสุข
มากเหมือนกับพอแมของเด็กคนนี้”  

เห็นไดวา การเจ็บปวยรุนแรงที่เกิดขึ้นในผูปวยเด็กทารก เปนเหตุการณที่ครอบครัวไมได
คาดการณมากอน การดูแลทางดานจิตวิญญาณเปนการดูแลที่ตอบสนองความตองการของผูปวย
วิกฤตเด็กและครอบครัว ดวยการใหขอมูลที่ตรงความเปนจริง การสรางสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย
วิกฤตเด็กและครอบครัวใหมีบรรยากาศที่อบอุน มีเมตตา และสนองตอบตรงกับความตองการ
ทางดานจิตวิญญาณ จะทําใหผูปวยเด็กและครอบครัวพบกับหัวใจของการพยาบาลแบบองครวมที่
สมบูรณ (สุภารัตน 2549) 

 
3. การเยียวยาชีวติการทาํงานของบุคลากรสุขภาพ  

นอกจากการสรางสิ่งแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการเยียวยาทารกดวยผัสสะและจิตวิญญาณแลว 
หอผูปวยทารกแรกเกิดยังจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมใหเอ้ืออํานวยตอการทํางานของบุคลากรทาง
การแพทย  ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหพนักงานเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน นํามาซึ่งการ
ปลดปลอยศักยภาพ การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน และไปถึงเปาหมายและผลสําเร็จที่ตั้ง
ไวขององคกร (Jobs DB.com. 2009)  

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมเปนความคิดเริ่มตนของ พ่ีตู ซ่ึงทํางาน ณ หอผูปวยเด็ก 
โรงพยาบาลพิจิตร ตั้งแต พ.ศ. 2522 ตอมาในป พ.ศ. 2532 มีโอกาสไดไปอบรมดานการดูแลเด็ก
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แรกเกิดที่โรงพยาบาลศิริราช เปนเวลา 3 เดือน ประสบการณจากการอบรมทําใหพ่ีตูไดกลับมาทํา
แผนงานการดูแลทารกแรกเกิด โดยแยกหอผูปวยทารกแรกเกิดออกจากหอผูปวยเด็กซึ่งก็อยูตึก
เดียวกัน มุงม่ันพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาลของบุคลากรในหอผูปวย และเนนการเอาใจ
ใสความรูสึกของแมที่ลูกปวยดวย ตอมาโรงพยาบาลรับนโยบายเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม พ่ีตู
และพยาบาลในหอผูปวย จึงชวยกันจัดสถานที่ใหนมแม จัดหาตูเย็นมาใหแมบีบนํ้านมเก็บไว แตก็
ทําไดเพียงใหแมไดอยูกับลูกในชวงเวลากลางวัน ไมสามารถใหแมกับลูกไดอยูดวยกันตลอดเวลา 

“พ่ีสังเกตเห็นแมบางคนจะซึม ๆ บางคนรองไห บางคนสีหนาเครียดในชวงเวลาเย็น ที่
ตองกลับ ก็ปรึกษากับนอง ๆ เราก็ยืดเวลาใหแมไดอยูกับลูกถึงตอนค่ํา มีแมบางคนมาหาลูก
ทาทางออนเพลีย บางคนบานอยูไกล เราก็อนุญาตใหนอนพักที่ตึกโดยเอาเตียงที่ไมไดใชมาให
นอนพัก แตพ่ีก็รูสึกวา เราจะทําอยางไรดีใหแมกับลูกไดอยูดวยกันตลอด 24 ชั่วโมง แลวจะจัด
สถานที่อยางไรใหเคารูสึกเหมือนวาที่น่ีเปนบานของเคา ใหครอบครัวของเด็กที่ปวยไดมาชวยกัน
ดูแลลูกรวมกับพวกเรา เพราะพี่เปนแม พ่ีเขาใจหัวอกแมที่เห็นลูกนอนปวยเราก็อยากทําอะไรให
ลูกของเราแตเรายังโชคดีที่เปนพยาบาลเราก็จะดูแลลูกของเราไดเอง แตแมที่ไดแตยืนมองพวก
เราใหการพยาบาลลูกเคาทั้งที่บางอยางพี่คิดวาเคาก็ทําได อยางเชนเปลี่ยนผาอึ ผาฉี่ หรือวาอุม
ใหนมเอง ก็พอดีมีโครงการลูกเกิดรอดแมปลอดภัยแลวก็โรงพยาบาลสายใยรักครอบครัวเขามา พ่ี
วาถือเปนโชคดีที่เราจะชวยทําฝนที่พวกเราคิดกันใหเปนจริงขึ้นมาได พ่ีก็เลยเสนอผูบริหารขอ
ปรับปรุงสถานที่” 

โจทยของพี่ตู คือ “ทําอยางไรใหพอแมลูกรูสึกวา โรงพยาบาลคือบาน รูสึกอบอุน เปน
กันเองในบานหลังน้ี ในสวนเจาหนาที่ก็สามารถปฏิบัติงานไดสะดวก” โจทยน้ีเปนจุดเริ่มตนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงดานภูมิสถาปตยของหอผูปวยทารกแรกเกิด โดยแบงพ้ืนที่ในหอผูปวยเปน 4 
โซน ไดแก โซนแรก เปนสวนของการใหบริการรักษาพยาบาลที่ตองมีเครื่องมืออุปกรณ
การแพทยพรอมใช มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  โซนที่สอง เปนที่พักของแม มีกระจกใส
กั้นระหวางโซนแรกกับโซนที่สอง แมจะเห็นลูกของตัวเองไดตลอดเวลา โซนที่สาม เปน
หองรับแขก - น่ังเลนสําหรับพอแมลูกและครอบครัว  ที่ตึกชวงบายดานหลังแสดแดดสอง ทําให
เกิดความรอน ฝายอํานวยการจัดหาตนไมมาปลูกเปนแนวใหรมเงา ติดพัดลมเพิ่ม มีจัดมุมลางมือ
กอนเขาในตึกและมุมเรียนรูในสวนนี้ดวย และสวนในโซนที่สี่ ปรับปรุงหองน้ําใหมใหเปนชัก
โครกจะไดสะดวกสําหรับแมและมีกริ่งในหองทุกหอง 

“พ่ีไดเห็นนอง ๆ ของพี่ คุณหมอ มีความสุขในการทํางาน ทุกคนมีความกระตือรือรนใน
การทํางาน ทุกคนมีความสดชื่นเหมือนอยูที่บาน ในสวนของแมเราสังเกตวาแมมีความสุขจากแวว
ตาที่เคยมัว ๆ แตตอนที่แมไดเขาไปดูลูกและเห็นลูกตัวเองดีขึ้น พ่ีเห็นแววตาใส ๆ ของแม แมไม
รองไห พ่ีก็มีความสุขมาก แมที่อยูที่น่ีสวนใหญจะอยูหลายวันทําใหเกิดความคุนเคยกัน กลาพูด
กลาคุย แลวก็ไดความรวมมือจากแม จากครอบครัวเด็กในการชวยดูแลเด็ก ทําใหเด็กหายปวยเร็ว
ขึ้น” 
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นองรัตน เปนพยาบาลที่จบมาทํางานที่หอผูปวยทารกแรกเกิดได 10 กวาปแลว เลา
ดวยความภาคภูมิใจวา “ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ตึกนี้ มีการจัดสิ่งแวดลอมใหมีความ
สะดวกสบายกับแมเด็ก ตรงกลางแตเดิมเปนเคานเตอรไมไดใชประโยชนอะไร พวกเราก็ชวยกัน
จัดใหเปนหองโถงไวใหแมไดน่ังเลน รับรองแขกที่มาเยี่ยม ทําใหแมมีเวลาไดอยูกับลูกที่ปวยได
ตลอดเวลา ไมตองขอกลับไปดูแลลูก หรือครอบครัวที่บานเปนระยะ เพราะวาครอบครัวสามารถ
มาอยูรวมกันที่หองรับรองไดตั้งแตเชาจนค่ํา จัดใหมีมุมความรูตาง ๆ บอรดใหกําลังใจ เขียน
โดยแม ๆ ที่มารับบริการ สมุดใหกําลังใจตัวอยางเด็กที่มีปญหาวิกฤติและหาย  มีชมรมนมแมใน
ทารกคลอดกอนกําหนด และมีเรื่องเลาดี ๆ ใหแมและครอบครัวไดเรียนรูรวมกัน พอเห็นมีคนมา
ใช มีคนมาชื่นชม เราก็ดีใจ” 

สภาพแวดลอมที่ดี มีผลตอผูปวย ญาติผูปวย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนอยางมาก ซ่ึง
เปนการเพ่ิมประสิทธิผลของการรักษาและเรงการฟนตัวของผูปวย รวมถึงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ดวย  
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
การจัดสิ่งแวดลอมในหอผูปวยทารกแรกเกิด นอกจากจะไมขัดขวางการดูแลรักษาทารก

แรกเกิดในระยะวิกฤติแลว การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาเชนนี้ยังแสดงใหเห็นระบบบริการ
ทางการแพทยที่คืนชีวิตของทารกใหครอบครัวและชุมชน โดยสงเสริมใหมีปฏิสัมพันธทั้งทางกาย 
ใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยผานทางผัสสะ ไมวาจะเปนการมองเห็น การไดยิน การไดกลิ่น 
การสัมผัสจนถึงดานจิตวิญญาณ  จากการเปดโอกาสใหบิดามารดา ไดสัมผัสและอุมทารก ทารก
จะรับรูถึงความรัก ความอบอุน รวมทั้งการสงเสริมการใหนมแมซ่ึงเปนการสรางสัมพันธภาพและ
ความผูกพันที่ดีที่สุดระหวางแมลูก จัดใหมีหองพักแม และใหพอเขาเยี่ยมลูกไดตลอดเวลา 
สนับสนุนบทบาทการเปนบิดามารดาเพื่อการมีสวนรวมในการดูแลรวมกับทีมสุขภาพ สงผลให
เกิดความเขมแข็งของเครือขายทางสังคมจากการจัดพื้นที่สําหรับรับแขกที่มาเยี่ยม ผลของการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมเหลานี้แมไมสามารถแสดงหลักฐานหรือตัวชี้วัดใหเห็นชัดเจนวา
สิ่งแวดลอมมีผลตอการเยียวยาความเจ็บปวยของทารกอยางชัดเจน แตการสรางสิ่งแวดลอมเชนน้ี
ไมพบอุบัติการณติดเชื้อที่ที่เกิดจากการสัมผัส เชน การติดเชื้อตาและสะดือเด็กทารก นอกจากนี้
ยังทําใหเห็นวามีผลบวกในดานจิตสังคมของแม ลูก ครอบครัวและบุคลากรสุขภาพ จากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรทางการแพทยกับครอบครัว บุคลากรสุขภาพ มีความเขาใจและเห็นใจ
ตอสภาวะจิตใจของแม การใหบริการและคําแนะนําทําใหพอแมจะสัมผัสไดถึงความรักและ
ความหวังดี พอแมเด็กใหความเชื่อใจเพราะเห็นวาเปนผลดีตอลูก ๆ ความสัมพันธเชนนี้
เอ้ืออํานวยใหบุคลากรมีความสุขและกระตือรือรนในการทํางาน  

ขอเสนอแนะ  เ น่ืองจากการปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดลอมในหอผูปวยทารกแรกเกิด 
โรงพยาบาลพิจิตร มีการเปลี่ยนแปลงมาเปนระยะ ๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2532 จนถึงปจจุบัน จึงไมมี
การเก็บขอมูลตัวชี้วัดที่สัมพันธกับการจัดสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการรักษาเยียวยา ดังน้ัน
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การศึกษาครั้งตอไป จึงควรมีการเก็บขอมูลตัวชี้วัดที่สัมพันธกับผัสสะและสิ่งแวดลอม ที่มีอิทธิพล
ตอการรักษาเยียวยากอนการจัดการกับสิ่งแวดลอมที่จะสงผลตอตัวชี้วัดคุณภาพนั้น เพ่ือเปนการ
เปรียบเทียบประสิทธิผลที่เกิดจากการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาที่แทจริง 
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