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บทคดัย่อ 
  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตเวชศาสตร์ไดท้าํการคน้ควา้อย่างต่อเน่ืองถึงความสัมพนัธ์ของ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของศูนยจิ์ตเวชท่ีมีต่อกระบวนการบาํบดัฟ้ืนฟูและสุขภาพของเด็ก 
การออกแบบสภาพแวดลอ้มสาํหรับเดก็ท่ีเป็นโรค Disruptive Behavior Disorders (DBDs) ตอ้ง
อาศยัการพิจารณาอย่างระมดัระวงัและตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัเด็ก งานวิจยัช้ีให้เห็นถึงการ
ออกแบบท่ีเหมาะสมนั้นจะช่วยลดพฤติกรรมท่ีเป็นอุปสรรคต่อเดก็ได ้
  ด้วยวิธีการสังเกตการณ์และการใช้เทคนิคของผงัพฤติกรรมนั้นทาํให้สามารถ
บนัทึกและรวบรวมพฤติกรรมของเดก็และเอกสารบนัทึกภาคสนามใชส้าํหรับบนัทึกขอ้มูลของ
สภาพปัจจุบนัท่ีเป็นอยู่ของอาคารและจากการสังเคราะห์ผงัพฤติกรรมและการสังเกตการณ์
ภาคสนามทาํให้สามารถพฒันาแนวทางการออกแบบศูนยจิ์ตเวชท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนและ
เป็นมิตรต่อเดก็ท่ีเป็น DBDs 
 
คาํสาํคญั: สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ, ศูนยฟ้ื์นฟูจิตเวช, จิตวิทยาสภาพแวดลอ้ม 

 
Abstract 

   

 Psychiatric health professionals have long speculated that the physical environment of a 

psychiatric facility has an impact on the treatment process and children’s well being. The design of 

the environment for children with Disruptive Behavior Disorders (DBDs) requires careful 

consideration and understanding of children. Research suggests that appropriate design may help 

ameliorate the disruptive behavior of children.  

 Through observation, a behavioral mapping technique was employed to collect children’s 

behaviors and extensive field notes were used to record the properties of the existing facility. 

Through the synthesis of behavior maps and field observations, the children’s psychiatric facility 

was examined to develop guidelines for designing a service-oriented and supportive environment 

for children with DBDs. 
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1. บทนํา 
 การศึกษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของศูนยฟ้ื์นฟูจิตเวช (Osmond, 1957) มีการวิจยัและ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง ดงัคาํกล่าวของ Osmond Humphry จิตแพทย ์ท่ีว่า “ให้พวกเราหวงัไวว้่าจะมี
ใครสักคนหน่ึงท่ีมีความกลา้หาญและความทะเยอทะยานในการทาํบางส่ิงท่ีชดัเจนสมเหตุสมผล
ของการออกแบบศูนยฟ้ื์นฟู และศึกษามนัอยา่งละเอียดถ่ีถว้น” คาํกล่าวน้ีไม่เกินจริงเม่ือหลงัจากนั้น
ไดมี้กลุ่มจิตแพทย ์นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาสภาพแวดลอ้ม และสถาปนิก ไดศึ้กษาคน้ควา้วิจยัใน
รายละเอียดของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและพฤติกรรม โดยเฉพาะประเด็น
การศึกษาท่ีว่า สภาพแวดลอ้มทางกายภาพส่งผลอยา่งไรต่อพฤติกรรมและกระบวนการบาํบดัฟ้ืนฟู
ของผูป่้วย  
 อยา่งไรก็ตาม องคค์วามรู้ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของการออกแบบสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพของศูนยฟ้ื์นฟูจิตเวชสาํหรับเด็กนั้น จากการศึกษาพบว่า งานวิจยัยงัมีนอ้ยและไม่ไดรั้บการ
พฒันาต่อยอด จึงทาํใหก้ารออกแบบศูนยฟ้ื์นฟูจิตเวชสาํหรับเดก็ในปัจจุบนัขาดขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการ
ออกแบบ โดยเฉพาะเด็กท่ีอยู่ในกลุ่มอาการของโรค Disruptive Behavior Disorders (DBDs) ซ่ึงมี
อาการบกพร่องทางพฤติกรรมและจิตใจ และมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาบาํบดัฟ้ืนฟูจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งน้ี การออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเหมาะสมสามารถช่วยชะลอพฤติกรรม
และอาการของโรคและยงัช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการบาํบดัฟ้ืนฟ ู
  ดงันั้นการวิจยัน้ีเป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและพฤติกรรมเพ่ือพฒันาองค์
ความรู้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับการออกแบบศูนย์ฟ้ืนฟูจิตเวชสําหรับเด็ก โดยทําการศึกษา 
Samaritan Behavioral Health Center-Scottsdale (SBHC-S) ซ่ึงเป็นศูนยฟ้ื์นฟูดา้นสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพฤติกรรมให้บริการแก่เด็กและวยัรุ่นท่ีอาศยัอยู่ในเมืองสกอตส์เดล มลรัฐอริโซน่า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

2. วตัถุประสงค์ 
     2.1 เพือ่ศึกษาพฤติกรรมของเดก็ท่ีเป็น DBDs 
     2.2 เพ่ือสาํรวจปัญหาของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเป็นอยูข่อง SBHC-S 
     2.3 เพ่ือเสนอแนะการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของศูนยฟ้ื์นฟูจิตเวชสาํหรับเดก็  

 
 

 
 



3. วธีิการวจิัย 
      3.1 การศึกษาและสํารวจเบ้ืองต้น 

 ขอ้มูลปฐมภูมิจากการสํารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์กบัเจ้าหน้าท่ีศูนยใ์นเร่ืองสภาพ
ปัจจุบนัและปัญหา ขอ้มูลทุติยภูมิจากวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ เด็กกบัโรคทาง
จิตเวช แนวคิดดา้นจิตวิทยาสภาพแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของศูนยฟ้ื์นฟูจิตเวช
สาํหรับเดก็/ผูใ้หญ่ 
3.2 การออกแบบการวิจยั 
 - ตวัแปรในการวิจยั ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพโดยรวม
และตวัแปรตาม ไดแ้ก่พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้ม 
 - เคร่ืองมือวิจยั ไดแ้ก่ ผงัพฤติกรรม (Behavioral Mapping) และ เอกสารบนัทึกภาคสนาม 
(Field Note)  
3.3 ขัน้ตอนการวิจยั 
 การวิจยัแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน  
       - การมีส่วนร่วมก่อนการสงัเกตการณ์ (Pre-observation participation) 
 - การสังเกตการณ์ (Observational study) 
 การสังเกตการณ์โดยใช้เคร่ืองมือวิจยัได้แก่ ผงัพฤติกรรม และข้อมูลประกอบการวิจยั
นอกเหนือจากการศึกษาพฤติกรรมจะถูกบนัทึกดว้ยเอกสารบนัทึกภาคสนาม  
  - พ้ืนท่ีทาํการศึกษา  
 พ้ืนท่ีโดยรวมของอาคารศูนย ์SBHC-S ไดแ้ก่ ห้องบาํบดัฟ้ืนฟู (ห้องใหญ่) ห้องนอนแบบ
เตียงคู่และบริเวณทางสัญจร ซ่ึงเป็นอาคารชั้นเดียวท่ีให้บริการแก่เด็กท่ีเป็น DBDs ทั้ งแบบ
ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก  
 - ประชากรท่ีทาํการศึกษา 
  ไดแ้ก่  เด็กท่ีมีอายุเฉล่ีย 3-12 ปี เด็กเหล่าน้ีไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยว์่ามีอาการของโรค 
DBDs ซ่ึงประกอบด้วย Anxiety Disorders: Panic Disorder, Obsessive-compulsive Disorder, 
Phobia Disorder, Post-traumatic Stress Disorder, Overanxious Disorder, Depression แ ล ะ
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Conduct Disorder (CD), Oppositional 
Defiant Disorder (ODD) ซ่ึงเป็นโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม/จิตใจ โดยแสดงอาการเช่น กลดั
กลุม้ กลวัอยา่งรุนแรง ตึงเครียด ย ํ้าคิดย ํ้าทาํ กา้วร้าว สมาธิตํ่า หุนหนัพลนัแล่น ใชพ้ลงังานมาก 
ทา้ทาย เป็นตน้  
 



3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลดาํเนินการจากการถ่ายภาพ บนัทึก วดั ทาํแผงผงัประกอบในส่วน
ของขอ้มูลท่ีเป็นกายภาพ ในส่วนของพฤติกรรมใชว้ิธีการสงัเกตการณ์ 
3.5 การวเิคราะห์และอภิปรายผล 
 การวิจยัทาํการศึกษารูปแบบพฤติกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัการใชพ้ื้นท่ีโดยรวม โดยนาํขอ้มูลท่ีได้
จากผงัพฤติกรรม มาทาํการวิเคราะห์เป็นขอ้สรุป โดยแสดงให้เห็นถึงการกระจายของกลุ่ม
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในบริเวณท่ีทาํการสังเกตการณ์ จากนั้นจึงใชก้ระบวนการวิเคราะห์พรรณา
เพ่ือสงัเคราะห์รูปแบบของพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์ต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

3.6 การเสนอแนะแนวทางการออกแบบ 
 สรุปแนวความคิดการออกแบบในการพฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของศูนยฟ้ื์นฟูจิต
เวชสาํหรับเดก็ และเสนอแนะแนวทางการออกแบบเพ่ือพฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของ
ศูนย ์SBHC-S  

4. ผลการวจิัย 
 จากการวิจยั สามารถสรุปรูปแบบพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการใช้พื้นท่ีในสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ไดด้งัน้ี 
 พฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงจะเกิดบริเวณทางสัญจรภายในอาคาร ไดแ้ก่การว่ิง
และเดินรวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมร่วมอยูด่ว้ยในขณะเดียวกนัไดแ้ก่ การเล่นกนับริเวณทาง
สญัจร เดก็ส่วนหน่ึงจะเดินเขา้เดินออกอยา่งต่อเน่ืองสลบัไปมา ระหวา่งหอ้งบาํบดัฟ้ืนฟูกบั 
ทางสัญจรจากการวิจยัยงัพบว่าเกิดการใช้พลงังานอย่างมหาศาลของเด็กบางคน จากการว่ิงเขา้ว่ิง
ออก ซ่ึงก่อใหเ้กิดการรบกวน ส่งผลใหเ้กิดการขาดความต่อเน่ืองของการทาํกิจกรรมบาํบดัฟ้ืนฟู ใน
บางช่วงเวลาการควบคุมสถานการณ์ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดาํเนินการ ความสับสนกจ็ะ
เกิดข้ึน สถานการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา  
 อยา่งไรกต็ามทางสัญจรยงัเป็นสถานท่ีซ่ึงใชใ้นการสนทนาระหว่างเดก็กบัพยาบาล การพบ
ผูป้กครอง การใชท้างสญัจรเพ่ือเช่ือมต่อไปยงัส่วนต่างๆของอาคารเกิดข้ึนเป็นประจาํ 
 ในขณะท่ีความวุ่นวายส่วนหน่ึงมักจะเกิดข้ึนบริเวณทางสัญจร ยงัมีเด็กอีกส่วนหน่ึง
รวมกลุ่มกนัภายในห้องบาํบดัฟ้ืนฟู ท่ีมีกิจกรรมการเรียน การอ่านหนงัสือ การสนทนา การเล่น การ
วาดภาพและการรับฟังร่วมกนัซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ ทั้งน้ีขนาดของ
กลุ่มมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงทาํให้การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาดว้ยเช่นกนั จากการวิจยัยงัพบว่า การท่ีเดก็บางกลุ่มไดรั้บมอบหมายภารกิจ จะแสดงออก
ถึงพฤติกรรมท่ีหลากหลาย ในขณะท่ีการแยกตวัออกจากกลุ่มมกัเกิดข้ึนกับเด็กท่ีไม่ได้รับการ



มอบหมายให้ทาํอะไร ดงันั้นเดก็ท่ีไม่มีภาระหนา้ท่ีส่วนหน่ึงจะเดินไปเดินมา เล่นตามลาํพงัเช่น ดึง
และห่อตวัดว้ยผา้ม่าน การขีดเขียนลงบนโตะ๊ หมุนตวัไปรอบๆ ซ่ึงทา้ยท่ีสุดจะเกิดการรบกวนใหแ้ก่
เดก็อีกกลุ่มหน่ึงไดใ้นท่ีสุด 
 ทั้งน้ี  การเรียน การอ่านหนังสือ การสนทนา การหยอกลอ้ การวาดภาพ และการรับฟัง
ร่วมกนั ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในช่วงเวลาเชา้และเยน็ ส่วนเวลาบ่ายนั้นการนอนเล่น อ่านหนังสือหรือ
นั่งเล่นตามลาํพงัมกัจะเกิดข้ึน เหตุการณ์ลกัษณะน้ีแสดงให้เห็นถึงความสอดคลอ้งท่ีเกิดข้ึนของ
พฤติกรรมกบัช่วงเวลาของกิจกรรมการบาํบดัฟ้ืนฟูในแต่ละวนั นั่นก็คือ เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชัว่โมงในช่วงเชา้และ 2 ชัว่โมงในช่วงเยน็สาํหรับการบาํบดัฟ้ืนฟู ในขณะท่ีช่วงเวลาบ่าย
นั้นเด็กจะมีโอกาสพกัผ่อนภายใตก้ารดูแลของพยาบาล การนอนเล่น อ่านหนงัสือหรือนัง่เล่นตาม
ลาํพงัจึงกลายมาเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอของช่วงเวลาน้ี รูปแบบของพฤติกรรมเหล่าน้ี
สะทอ้นให้เห็นว่าห้องบาํบดัฟ้ืนฟูเป็นสถานท่ีๆเดก็ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในแต่ละวนัอยูร่่วมกนัและการ
ปฏิสมัพนัธ์ทางสังคมส่วนใหญ่กม็กัจะเกิดข้ึนในหอ้งน้ี และจากการท่ีเดก็ส่วนใหญ่ถูกกระตุน้ใหเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมการบาํบดัในห้องบาํบดัฟ้ืนฟู พฤติกรรมส่วนน้อยจึงมกัถูกพบในห้องนอน เช่นการ
นอนเล่นและนัง่เล่นตามลาํพงั เป็นตน้ 

 5. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั สามารถกล่าวไดว้่า ทางสัญจรนบัเป็นพื้นท่ีๆเกิดกิจกรรมมากท่ีสุดในศูนย์
จิตเวชน้ี ทางสัญจรเป็นสถานท่ีๆก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์เช่น  การวิ่งเล่น การเล่น
เพราะว่าตาํแหน่งท่ีตั้งและหน้าท่ีของทางสัญจรทาํงานเช่ือมกบัพื้นท่ีสาํคญัหลกัๆของอาคารไดแ้ก่ 
เคาน์เตอร์พยาบาล และส่วนสํานักงานพยาบาล ในแต่ละวนัมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนมากบริเวณ
พ้ืนท่ีดงักล่าว หลายๆเหตุการณ์สามารถดึงดูดความน่าสนใจของเด็กให้ออกมาจากห้องบาํบดัฟ้ืนฟู
เช่น การสนทนากนัของพยาบาลและผูป้กครอง การเดินเขา้ออกของพยาบาลซ่ึง มกัเกิดข้ึนเป็น
ประจาํบริเวณทางสญัจร 
 ปรากฎการณ์ของการใชพ้ลงังานในการว่ิงเล่นในบริเวณทางสัญจรอย่างเป็นระยะมีเวลาท่ี
ยาวนานนั้นแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดข้องเด็กหลายคนท่ีกาํลงัเผชิญกบัสภาวะความยากลาํบาก
ในการอยู่กบัท่ีในสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นลกัษณะอาการของกลุ่ม Hyperactivity และพ้ืนท่ี
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของเด็กในการแสดงออกพฤติกรรมกคื็อ บริเวณทางสญัจร  
 Cotton (1993) แนะนาํว่า เดก็ท่ีมีอาการ hyperactive ตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้น Motor Skills 
ไดแ้ก่ การป่ันจกัรยาน การวิ่ง การเดิน และการเล่นโยนลูกบอลซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การบาํบดัฟ้ืนฟู ดงันั้นการว่ิงเล่นอยา่งต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาท่ียาวนานอย่างต่อเน่ืองในบริเวณ



ทางสัญจร อาจเป็นการส่งสัญญาณถึงความจาํเป็นต่อพ้ืนท่ีและกิจกรรมสาํหรับการควบคุมพลงังาน
ทางกายภาพของเดก็นัน่เอง  
 ผลการวิจยัส่วนหน่ึงช้ีให้เห็นว่าห้องบาํบัดฟ้ืนฟูได้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุน้ส่งเสริม
พฒันาการด้านสังคมโดยเฉพาะจากการท่ีเด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน  ซ่ึง
พฒันาการดา้นสังคม คือความจาํเป็นในแง่จิตวิทยาท่ีตอ้งคาํนึงถึงในการออกแบบศูนยฟ้ื์นฟูจิตเวช
สาํหรับเด็ก อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะของกลุ่มมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง และเคร่ืองเรือนท่ีมีอยู่
นั้นกลบัไม่ไดส่้งเสริมหรือมีความหยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อจะรองรับการใช้งานไดอ้ย่างหลากหลาย 
หากรูปแบบการจัดวางเคร่ืองเรือน  สามารถปรับเปล่ียนได้ จะสามารถสร้างสมดุลของการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมไม่ให้มีมากหรือน้อยเกินไป ระหว่างเด็กได ้โดยพิจารณาจากความตอ้งการ
และความจาํเป็นซ่ึงเด็กแต่ละคนตอ้งการการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมไม่เท่ากนัเช่น เด็กท่ีมกัถอนตวั
ออกจากกลุ่มซ่ึงเจ็บป่วยจาก Depression Disorder ตอ้งการการกระตุน้พฒันาดา้นสังคมมากกว่าเด็ก
ท่ีเป็น Social phobia ซ่ึงตอ้งการกลุ่มท่ีเลก็กว่าสาํหรับการบาํบดัฟ้ืนฟูเพราะหากเป็นกลุ่มท่ีใหญ่มาก 
เด็กเหล่าน้ีจะมีความกลวัท่ีจะพูดและกลัวการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นด้วยเช่นกัน หรือเด็กท่ีเป็น Post-
traumatic Stress disorder มกัจะแสดงออกให้เห็นจากความยากลาํบากในการควบคุมตนเองมกัจะมี
อาการสั่นและเคล่ือนไหวตลอดเวลาซ่ึงควรใหน้ัง่ใกลพ้ยาบาล หรือหากจาํเป็นอาจตอ้งแยกออกจาก
กลุ่มเพ่ือหลีกเล่ียงการรบกวนในช่วงเวลาของกิจกรรมการบาํบดัฟ้ืนฟู 
 และจากการสนทนาเพ่ิมเติมกบัพยาบาลผูดู้แลเดก็ ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า อายท่ีุแตกต่างกนั
ของเด็กแต่ละคนนั้นก็เป็นปัจจยัท่ีสําคญัในแง่ของการใชพ้ื้นท่ี เด็กท่ีอายุมากกว่ามีแน้วโน้มความ
ต้องการพ้ืนท่ีในการบาํบดัฟ้ืนฟูมากกว่าเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า และเด็กท่ีอายุมากกว่าดูเหมือนจะ
ตอ้งการพ้ืนท่ีของห้องทั้งหมดเพื่อแยกออกจากเดก็ท่ีมีอายนุอ้ยกวา่อีกดว้ย  
 ในส่วนของห้องนอนนั้น ประเภทของห้องนอนท่ีเป็นลกัษณะเตียงคู่นั้นมีความเหมาะสม
ในการท่ีจะส่งเสริมพฒันาการด้านสังคม ทั้ งน้ี ลกัษณะของการจดัพ้ืนท่ีและการออกแบบของ
หอ้งนอนท่ีเป็นอยู ่ณ ปัจจุบนันั้นแทบจะเป็นไปไม่ไดท่ี้จะสนบัสนุนเสริมสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีของ
เด็กรวมถึง ความสามารถท่ีจะครอบครองพ้ืนท่ีส่วนบุคคล สภาวะความเป็นส่วนตวั และสภาวะท่ี
รู้สึกถึงความปลอดภยั  

6. ข้อเสนอแนะ 
 ศูนย ์SBHC-S มีความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันาปรับปรุงพ้ืนท่ี การท่ีพื้นท่ีสําคญัหลกัๆของศูนย์
ไม่ว่าจะเป็น ห้องบาํบดัฟ้ืนฟู เคาน์เตอร์พยาบาล และส่วนสํานักงานของพยาบาลอยู่ในตาํแหน่ง
บริเวณท่ีใกลก้นัซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ในแง่ของการบริหารจดัการแลว้ยงัมีประสิทธิภาพอยู่มาก แต่การ
วิจยัพบว่าตาํแหน่งท่ีอยู่ใกลก้นัสามารถเบ่ียงเบนความสนใจแก่เด็กไดพ้อสมควรระหว่างการทาํ



กิจกรรมการบาํบดัฟ้ืนฟู ในกรณีน้ีการนาํหลกัการของพ้ืนท่ีเช่ือมต่อ  (transitional zone) เขา้มาใช้
ประกอบการพิจารณาออกแบบปรับปรุง จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการทาํงานของทางสัญจรเป็น
อยา่งมาก  
 ในขณะเดียวกนัการนาํแนวคิดการวางผงัแบบ Sociofugal ซ่ึงเป็นแนวคิดเชิงพื้นท่ีเพื่อใชต้ดั
ทอน แยกขาดความสมัพนัธ์ของมนุษย ์เขา้มาประยกุตใ์ชโ้ดยการเพ่ิมบริเวณพ้ืนท่ีเปิดโล่งใหม้ากข้ึน 
กจ็ะสามารถทาํใหก้ารบริหารจดัการอาคารเป็นไปในทางท่ีดีข้ึน ประโยชนข์องการเพ่ิมพ้ืนท่ีเปิดโล่ง
ยงัช่วยให้เด็กท่ีมีอาการ hyperactive สามารถมีพ้ืนท่ีแสดงออก และยงัช่วยให้เด็กมีทางเลือกในการ
ครอบครองพ้ืนท่ีๆตนเองตอ้งการไดม้ากข้ึนอีกดว้ยเช่นกนั 
  การเพ่ิมพื้นท่ีเพ่ือความชดัเจนสําหรับผูม้าเยี่ยมเช่น ห้องรับแขก ส่วนพกัคอย นับเป็นอีก
ภารกิจหน่ึงในการพฒันาปรับปรุง ทั้งน้ีควรออกแบบตาํแหน่งพ้ืนท่ีดงักล่าวให้อยู่ใกลก้บับริเวณ
ทางเขา้หลกัของอาคารเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการทาํงานของพ้ืนท่ีซ่ึงทาํหน้าท่ีต่างกนั และยงัช่วยให้
ผูป้กครองท่ีมาเยี่ยม เด็กและพยาบาลสามารถรู้ถึงอาณาบริเวณท่ีชดัเจน ทาํให้การบริหารจดัการ
พ้ืนท่ีมีความเป็นสดัเป็นส่วนไม่เกิดการรบกวนจากพ้ืนท่ีหน่ึงไปสู่อีกพ้ืนท่ีหน่ึง 
 ในส่วนของห้องบาํบดัฟ้ืนฟูนั้น ลกัษณะของการวางผงัตอ้งไดรั้บการปรับปรุงจดัวางผงั
ใหม่เพ่ือให้เกิดการใชง้านท่ีมีความคล่องตวัในการรองรับเด็กท่ีมีความหลากหลายดา้นพฤติกรรม 
อายุ และความต้องการท่ีไม่เท่ากนั พ้ืนท่ีในห้องน้ีควรจัดสรรตามลกัษณะการใช้งาน เช่นพ้ืนท่ี
สาํหรับการอ่านหนงัสือและการทาํงานศิลปะนั้นควรแยกออกมาไม่ควรปะปนกนั แต่ก็สามารถอยู่
ในบริเวณหอ้งเดียวกนัโดยท่ีพยาบาลยงัสามารถสงัเกตเดก็ได ้
 ลกัษณะรูปแบบของเคร่ืองเรือนท่ีใชน้ั้นยงัมีขอ้จาํกดัต่อการใชง้าน หากสามารถปรับเปล่ียน
รูปแบบให้เป็นลักษณะเคร่ืองเรือนประเภท  Modular อาจช่วยเพ่ิมความหลากหลายในการ
จดัรูปแบบกิจกรรมการบาํบดัฟ้ืนฟู และยงัช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของเด็กไดม้ากข้ึน อย่างไรก็
ตาม การพิจารณาเคร่ืองเรือนนั้นตอ้งตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัทั้งรูปทรงและวสัดุท่ีตอ้งไม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพและมีความทนทานต่อการใชง้านพอสมควรโดยสามารถรองรับการใชง้านจาก
เด็กท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรมได ้ในส่วนห้องนอน ควรมีการเพิ่มพ้ืนท่ีๆสนบัสนุนความเป็นส่วนตวั
ให้มากข้ึน ในขณะเดียวกนัจากการจดัให้เป็นห้องเตียงคู่นั้น การจดัสรรพ้ืนท่ีใชส้อยตอ้งมีอาณาเขต
การครอบครองพ้ืนท่ีให้ชัดเจน และต้องสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเดก็ใหม้ากข้ึนดว้ย  
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