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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสภาวะผ่อนคลายด้าน
จิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้นแผนกงานการพยาบาลระยะสั้น กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับเลือดและรับยาเคมีบ�ำบัด เพื่อลดอาการปวดผลกระทบจากอาการข้างเคียงของยา
เกิดอาการอ่อนเพลีย มีไข้ หนาวสัน่ ซีด ท�ำให้เกิดความตึงเครียดเมือ่ กลุม่ ผูป้ ว่ ยเข้าพักฟืน้ ในแผนกโครงการ
พัฒนาคุณภาพ ปี พ.ศ. 2537 ปัญหาโครงการพบว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการสร้างความผ่อนคลาย
ให้แก่กลุ่มผู้ป่วยพักฟื้น โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้าพักฟื้น กระบวนการ
แบบกึ่งทดลอง ได้แก่ การวิจัยที่มีการทดสอบด้วยการประเมินความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ก่อนและหลัง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) ศึกษาปัจจัยและข้อจ�ำกัดที่ส่งผลการกระตุ้นสภาวะการผ่อนคลายแก่
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ผู้ป่วย 2) ศึกษาวัสดุที่เหมาะกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสภาวะผ่อนคลายแก่ผู้ป่วย และ 3) ออกแบบ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสภาวะการผ่อนคลายแก่ผู้ป่วย การศึกษาครั้งนี้ทราบว่าปัจจัยด้านต่าง ๆ แสดง
ผลความพึงพอใจของผู้ป่วยพักฟื้นเป็นงานสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย “รัก” มีส่วนช่วย
ต่อการบ�ำบัดรักษาให้เกิดความผ่อนคลายและให้ประโยชน์ด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น
ค�ำส�ำคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด; ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง; การพักฟื้นระยะสั้น
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Abstract
The objective of this study is to examine the product design to create a psychological relaxation for patients recovering in the short-term nursing department. The study
is a case study of Thammasat Chalermprakiat Hospital and the subjects are chronic disease
patients who receive blood transfusion and chemotherapy treatment. The department
organized the project in 1994 with the aims to reduce pain, and medication side effects
including exhaustion, fever, chills, and pale all of which cause tension among recovering
patients. However, the main problem is that there are no suitable products to help these
patients reduce tension. This study, therefore, employs a Quasi–Experimental Research
method to collect data from the patients staying in the short-term nursing department.
The study examines the satisfaction level of the patients before and after using the
product in order to (1) investigate the factors and limitations that affect the stimulation
of relaxation conditions, (2) identify the materials that are suitable for the product design
and (3) design the products that create a soothing condition for the patients. The findings
of the study show that there are several factors including room, smell, shape, texture,
and sound of music leading to the patients’ satisfaction of “Rak” products, and “Rak”
products can create relaxation for patients in short-term nursing department.
Keywords: Product design for relaxation; Chronic disease patients; Short term recovery
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1. บทน�ำ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานอธิการบดี ตั้งอยู่พื้นที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในอาคารดุลโสภาคย์ ชั้น 2 แผนกงานการพยาบาลระยะสั้น
ผู้ป่วยโรคมะเร็งและกลุ่มผู้ป่วยโรคเลือดทั้งสองกลุ่ม คือ “ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง” กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับ
ยาเคมีบำ� บัดและกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเลือด ทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องมารับเลือดเป็นส่วนประกอบของเลือดทีเ่ ข้ามาพัก
ฟืน้ ฟูในแผนก (ผูป้ ว่ ยนอกไม่คา้ งคืน) อายุผปู้ ว่ ยทีเ่ ข้าพักฟืน้ มากทีส่ ดุ อายุ 50 ปีขนึ้ ไป ทีร่ ะยะเวลาการเข้าพัก
1-12 ชม. ขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วย เวลาเฉลี่ยเข้าพัก 3-5 ชม. เวลาน้อยที่สุดเฉลี่ย 1-3 ชม. ผลข้างเคียงของ
ยาเคมีบำ� บัดส่งผลให้ผปู้ ว่ ยต้องเข้าพักฟืน้ เพราะเกิดอาการอ่อนเพลีย มีไข้ หนาวสัน่ ซีด อาเจียนและบางราย
อาจเกิดอาการช็อกได้ ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดความวิตกกังวลใจกับภาวะโรค โครงการพัฒนาคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2537 ระบบบริการทางเลือกด้านสุคนธบ�ำบัด (การบ�ำบัดด้วยกลิ่น) มีส่วนช่วยให้เกิดความรู้สึก
ผ่อนคลายแก่ผู้ป่วย จากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรง (ณัฐชานันท์ เศรษฐวสุภรณ์, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 1 พฤศจิกายน 2562) ซึ่งด�ำเนินโครงการดังกล่าวพบว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการสร้าง
ความผ่อนคลายให้แก่กลุม่ ผูป้ ว่ ยพักฟืน้ ผลิตภัณฑ์เดิมมีลกั ษณะแบบเตาไฟ เพือ่ หยดน�ำ้ มันหอมระเหยท�ำให้
มีความต้องการด้านผลิตภัณฑ์เกิดความปลอดภัยเหมาะสมกับทีพ่ กั ฟืน้ โดยทราบประเด็นของงานวิจยั เกีย่ วกับ
ปัญหา ท�ำให้มีค�ำถามงานวิจัยว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่ช่วยสนับสนุนงานส่งเสริม ท�ำให้เกิดความปลอดภัย
และสร้างความผ่อนคลายจิตใจแก่ผปู้ ว่ ยพักฟืน้ จากการทีผ่ วู้ จิ ยั สัมภาษณ์หวั หน้างานแผนกงานการพยาบาล
ระยะสั้น
การศึกษาองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการรับรู้ของมนุษย์ เพื่อสร้างบรรยากาศท�ำให้เกิดความรู้สึก
ผ่อนคลายจากองค์ประกอบทางกายภาพ เช่น กลิน่ หรือการบ�ำบัดด้วยสุคนธบ�ำบัด โดยการใช้นำ�้ มันหอมระเหย
ให้เหมาะสมกับอาการและบุคคลเพราะกลิ่นจะส่งผลในด้านอารมณ์และจิตใจ (ภัทรภร พันธุ์ภักดิ์, 2552,
น. 10) งานวิจยั และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องอธิบายว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการกระตุน้ สภาวะการผ่อนคลาย หมายถึง
สภาวะทีร่ า่ งกายและจิตใจปราศจากความตึงเครียด ความรูส้ กึ สบายหรือความรูส้ กึ ไม่สบายทีเ่ กิดจากพืน้ ฐาน
ความต้องการของมนุษย์ ได้แก่ ระบบการให้แสงสว่างระบบภายในห้องที่เหมาะสมและเพียงพอที่ไม่ท�ำให้
เกิดการระคายเคืองตา การมีคุณภาพเสียงที่เหมาะสม เช่น เสียงที่มีความดังไม่เกิน 85 เดซิเบล เมื่อสัมผัส
วันละ 8 ชัว่ โมง จะได้รบั อันตรายต่อการได้ยนิ (ภัทรภร พันธุภ์ กั ดิ,์ 2552, น. 11, 13, 31) เดซิเบล (Decibel)
อักษรย่อ คือ dB เป็นหน่วยวัดเทียบอัตราส่วนปริมาณเสียงทั้งสองปริมาณ ใช้เพื่อวัดความดังของเสียงที่
นิยมใช้กันมากในทางอคูสติกฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยระดับเดซิเบลเสียงที่เป็นอันตรายของคนหูปกติ
คือ 85 เดซิเบลขึน้ ไป (วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี, 2562, ย่อหน้า 1) อีกทัง้ จากการศึกษาด้านรูปทรงเพือ่ ความ
ผ่อนคลายในงานเขียนเรื่อง “The meaning of shapes and how to use them creatively in your
designs” ได้กล่าวถึงความหมายของรูปทรงแบบ Organic แบบ Geometric และแบบ Abstract ท�ำให้
ทราบว่า แบบ Organic สร้างความรู้สึกผ่อนคลายได้มากกว่า เพราะเกิดจากรูปทรงที่มาจากดอกไม้ ใบไม้
ซึ่งเป็นรูปทรงที่เกี่ยวกับตัวแทนของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ (Velarde, 2019, para. 5)
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ด้วยความส�ำคัญดังกล่าว จากการศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม โดยผู้วิจัยศึกษางานวิจัย
ตามขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ อันน�ำไปสูก่ ระบวนการแบบกึง่ ทดลอง โดยกลุม่ เป้าหมาย คือ ผูป้ ว่ ยทีพ่ กั ฟืน้ ในแผนกงาน
การพยาบาลระยะสั้น โดยการวิจัยมีการทดสอบด้วยแบบประเมินความพึงพอใจก่อนและหลังการทดลอง
เพื่อน�ำค่าของปัจจัยด้านแสง ด้านเสียงดนตรี ด้านกลิ่น ด้านรูปทรง ด้านพื้นผิว และด้านผิวสัมผัส โดยน�ำ
ผลสรุปของความต้องการสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ทปี่ ลอดภัย มีสว่ นช่วยต่อการบ�ำบัดรักษาให้เกิด
ความผ่อนคลายและให้ประโยชน์ด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 ศึกษาปัจจัยและข้อจ�ำกัดที่ส่งผลการกระตุ้นสภาวะการผ่อนคลายแก่ผู้ป่วย
2.2 ศึกษาวัสดุที่เหมาะกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสภาวะผ่อนคลายแก่ผู้ป่วย
2.3 ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสภาวะการผ่อนคลายแก่ผู้ป่วย

3. ขอบเขตของงานวิจัย
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลการกระตุ้นสภาวะผ่อนคลายของมนุษย์ประกอบด้วย
ความสว่างของแสงที่ไม่ท�ำให้เกิดการระคายเคืองตา คุณภาพเสียงที่เหมาะสม ด้านกลิ่น และรูปทรง และ
พื้นผิวสัมผัสเพื่อความผ่อนคลายจิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น
3.2 ศึกษาวัสดุที่เหมาะสมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยแผนกงานการพยาบาลระยะสั้นเพื่อน�ำมา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส่งสร้างสภาวะความผ่อนคลาย
3.3 ก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายในการวิจยั คือ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ อี ายุ 15 ปีขนึ้ ไป แผนกงานการพยาบาล
ระยะสั้น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

4. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
4.1 กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 1 กลุม่ คือ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังแผนกงานการพยาบาล
ระยะสั้น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
4.2 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) ได้แก่
การวิจัยที่มีการทดสอบด้วยแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ น�ำกลุ่มตัวอย่างมาศึกษามาใช้วัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง ให้กลุ่มตอบแบบประเมินความคิดเห็น โดยคิดค่าเฉลี่ยคะแนนของการสรุปผล
การประเมิน
4.3 ก�ำหนดปัญหางานวิจัย ก�ำหนดปัญหางานวิจัยเกี่ยวกับค�ำถามงานวิจัย ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใด
จะช่วยสนับสนุนงานส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความผ่อนคลายแก่ผปู้ ว่ ยพักฟืน้ เพือ่ น�ำผลการศึกษา
วัสดุที่เหมาะสมแก่ความผ่อนคลายของผู้ป่วยในแผนกงานการพยาบาลระยะสั้น
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4.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย มีดังนี้
4.4.1 แบบสอบถาม เพือ่ ทราบความต้องการด้านความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ ความคิดเห็นของผูป้ ว่ ย
เพือ่ น�ำมาออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ศึกษาปัจจัยและข้อจ�ำกัดทีส่ ง่ ผลต่อความต้องการ
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านแสง ด้านเสียง ด้านกลิน่ ด้านรูปทรง และด้านพืน้ ผิวสัมผัส เพือ่ ทราบความคิดเห็น
ของผู้ป่วยที่พักฟื้น แผนกงานการพยาบาลระยะสั้น น�ำมาสรุปผลการประเมินหาค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความผ่อนคลายด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น
4.4.2 แบบสอบถาม เพือ่ ให้ทราบความต้องการด้านความพึงพอใจทีม่ ผี ลต่อชิน้ งานผลิตภัณฑ์
จากวัสดุนำ� มาออกแบบผลิตภัณฑ์ทสี่ ร้างความผ่อนคลายด้านจิตใจแก่ผปู้ ว่ ยพักฟืน้ “‘รัก’ Relaxation Set”
4.4.3 แบบสอบถาม เพื่อทราบความต้องการด้านความพึงพอใจด้านการออกแบบที่มีผลต่อ
ชิ้นงานผลิตภัณฑ์รายชิ้นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าปิดตา กล่องดนตรีและกระดาษ
ดอกไม้หอม ตามล�ำดับของผลคะแนนที่สร้างความผ่อนคลายแก่ผู้ป่วยพักฟื้น
4.5 การรวบรวมข้อมูล ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
4.5.1 การรวบรวมข้อมูลจากค่าของปัจจัยและข้อจ�ำกัดทีส่ ง่ ผลการกระตุน้ สภาวะการผ่อนคลาย
แก่ผปู้ ว่ ยในด้านห้องพัก ด้านเสียง ด้านกลิน่ แสดงผลความต้องการของผูป้ ว่ ยพักฟืน้ มีสว่ นช่วยต่อการบ�ำบัด
รักษาให้เกิดความผ่อนคลายและให้ประโยชน์ด้านจิตใจแก่ผู้ป่วย
4.5.2 การรวบรวมข้อมูลของวัสดุทเี่ หมาะกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพือ่ สร้างสภาวะผ่อนคลาย
ด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น ได้แก่ ความรู้สึกสบายหรือความรู้สึกไม่สบายที่เกิดจากพื้นฐานความต้องการ
ของมนุษย์ การใช้วัสดุที่มีความปลอดภัยส่งผลต่อสภาวะการผ่อนคลายแก่ผู้ป่วยพักฟื้น
		
1) ข้อมูลการตรวจวัดสภาพแสง ที่มีค่าความเข้มของแสงภายในแผนก เพื่อทราบค่า
แสงสว่างห้องที่เหมาะสมออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าปิดตาส�ำหรับป้องกันแสงแดด และข้อมูลวัสดุผ้าฝ้ายที่สร้าง
สภาวะความผ่อนคลายแก่ผู้ป่วยพักฟื้น
		
2) ข้อมูลคุณภาพเสียงที่เหมาะสมค่าเดซิเบลที่สร้างความปลอดภัย เพื่อการออกแบบ
ชิ้นงานด้านเสียง กล่องดนตรีจากวัสดุไม้บีซ สร้างความผ่อนคลายจิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น
		
3) ข้อมูลวิเคราะห์ต�ำแหน่งการติดตั้งผลิตภัณฑ์ด้านกลิ่น
		
4) ข้อมูลการศึกษาทดลองด้านกลิน่ วัสดุกระดาษใยฝ้าย เพือ่ น�ำมาสร้างชิน้ งานผลิตภัณฑ์
กระดาษดอกไม้หอม องค์ประกอบทางกายภาพ กลิน่ จะส่งผลในด้านอารมณ์และจิตใจ สร้างความผ่อนคลาย
จิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น
		
5) ข้อมูลรูปทรงธรรมชาติสร้างความผ่อนคลาย
4.5.3 ข้อมูลการออกแบบชิ้นงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสภาวะการผ่อนคลายแก่ผู้ป่วย
พักฟื้น ได้แก่ ผ้าปิดตา กล่องดนตรีและกระดาษดอกไม้หอม ผลของแบบสอบถามเพื่อทราบความต้องการ
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อความคิดเห็นของผู้ป่วย เพื่อน�ำมาออกแบบผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ศึกษาปัจจัยและข้อจ�ำกัดที่ส่งผลต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ
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4.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเก็บข้อมูลจากเครือ่ งมือแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยท�ำให้ทราบ
ถึงปัจจัยและข้อจ�ำกัดทีส่ ง่ ผลต่อความต้องการด้านต่าง ๆ จากภาพที่ 1 น�ำผลวิเคราะห์เป็นข้อมูลการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความผ่อนคลายด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น ดังนี้

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงคะแนนความต้องการของผู้ป่วยพักฟื้น ปัจจัยด้านห้องพัก ด้านกลิ่น ด้านดนตรี
ด้านรูปทรง ด้านผิวสัมผัส ด้านพื้นผิว โดยน�ำค่าคะแนนมาสร้างผลิตภัณฑ์
(กาญจนา เลาหรัชตธานินทร์, ประเทศไทย, 2563)
4.6.1 ความต้องการด้านห้องพัก ข้อที่ 1) สภาพจิตใจมีความจ�ำเป็นต่อการส่งเสริมทางการรักษา
ต่อท่าน คิดเป็นร้อยละ 67.05 ข้อที่ 2) ห้องพักมีความส�ำคัญต่อสภาพจิตใจหลังจากการรักษาต่อท่าน
คิดเป็นร้อยละ 62.50 ข้อที่ 3) สภาพจิตใจที่ผ่อนคลายมีความส�ำคัญต่อการพักฟื้นของท่าน คิดเป็นร้อยละ
60.00 และข้อที่ 4) บรรยากาศในห้องพักแผนกที่มีความส�ำคัญในการส่งเสริมสภาพจิตใจของท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00
4.6.2 ความต้องการด้านเสียงดนตรี ข้อที่ 1) เพลงบรรเลงในห้องพักเป็นส่วนหนึ่งที่สร้าง
ความผ่อนคลาย คิดเป็นร้อยละ 12.50 ข้อที่ 2) เพลงบรรเลงทีม่ จี งั หวะเร็ว คิดเป็นร้อยละ 5.00 และข้อที่ 3)
เพลงบรรเลงที่มีจังหวะช้า คิดเป็นร้อยละ 22.50
4.6.3 ความต้องการด้านกลิน่ ข้อที่ 1) กลิน่ เสริมสร้างสภาพจิตใจทีผ่ อ่ นคลาย คิดเป็นร้อยละ
35.00 ข้อที่ 2) กลิ่นสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายภายในห้องพัก 40.00 ข้อที่ 3) กลิ่นสร้างความรู้สึกถึง
ความสดชืน่ ภายในห้องพัก คิดเป็นร้อยละ 35.00 ข้อที่ 4) กลิน่ สร้างความสะอาดทีผ่ อ่ นคลายภายในห้องพัก
คิดเป็นร้อยละ 32.50 และข้อที่ 5) ต้องการมีผลิตภัณฑ์สง่ กลิน่ น�ำ้ มันหอมระเหยภายในแผนก คิดเป็นร้อยละ
47.50
4.6.4 ความต้องการด้านรูปทรง ข้อที่ 1) รูปทรงพืช คิดเป็นร้อยละ 47 ข้อที่ 2) รูปทรงสัตว์
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คิดเป็นร้อยละ 5.00 ข้อที่ 3) รูปทรงเรขาคณิต คิดเป็นร้อยละ 0 และข้อที่ 4) รูปทรงอิสระ คิดเป็น
ร้อยละ 0
4.6.5 ความต้องการด้านผิวสัมผัส ข้อที่ 1) พื้นผิวทึบ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ข้อที่ 2)
พื้นผิวด้าน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ข้อที่ 3) พื้นผิวมันวาว คิดเป็นร้อยละ 7.50 และข้อที่ 4) พื้นผิวโปร่งใส
คิดเป็นร้อยละ 7.50
4.6.6 ความต้องการด้านพื้นผิว ข้อที่ 1) พื้นผิวเรียบ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ข้อที่ 2) พื้นผิว
ที่มีความโค้งที่มีลักษณะมนไม่มีความคมของพื้นผิว คิดเป็นร้อยละ 40.00 ข้อที่ 3) พื้นผิวมีเส้นก้นหอย
คิดเป็นร้อยละ 30.00 ข้อที่ 4) พื้นผิวมีเส้นคลื่น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ข้อที่ 5) พื้นผิวมีเส้นตรงแนวตั้ง
คิดเป็นร้อยละ 5.00 ข้อ 6) พื้นผิวมีเส้นตรงแนวนอน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ข้อที่ 7) พื้นผิวปุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 0 และข้อที่ 8) พื้นผิวหยักฟันปลา คิดเป็นร้อยละ 0
4.7 ขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย
4.7.1 ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานเก็บข้อมูล เพือ่ น�ำไปสูก่ ารออกแบบผลิตภัณฑ์ เพือ่ สร้างสภาวะ
ผ่อนคลายด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น แผนกงานการพยาบาลระยะสั้น กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ ผ้าปิดตา กล่องดนตรีและกระดาษดอกไม้หอม
		
ความพึงพอใจของค่าคะแนนของผู้ป่วยพักฟื้น แสดงถึงแนวคิดของงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ก�ำหนดด้วยแนวคิด “รัก” ดังนี้ ความต้องการด้านพื้นผิวเรียบ คิดเป็นร้อยละ 60.00 พื้นผิวที่มี
ความโค้งที่มีลักษณะมนไม่มีความคมของพื้นผิว คิดเป็นร้อยละ 40.00 โดยที่ความต้องการด้านผิวสัมผัสที่มี
ความทึบ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ความต้องการด้านรูปทรงพืช คิดเป็นร้อยละ 50.00 เสียงดนตรีเพลงบรรเลง
ที่มีจังหวะช้า คิดเป็นร้อยละ 22.50 คะแนนที่มากที่สุดของด้านกลิ่น สามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
ภายในห้องพัก คิดเป็นร้อยละ 40.00 ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ชนิดผ้าปิดตา กล่องดนตรีและกระดาษดอกไม้หอม
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น
		
สรุปผลการเก็บข้อมูลเพื่อน�ำไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ น�ำมาออกแบบแนวคิดของ
“รัก” ผลจากงานวิจยั แสดงให้เห็นถึงรูปร่างแบบ Organic มากทีส่ ดุ มีลกั ษณะของรูปทรงธรรมชาติลกั ษณะ
ดอกไม้ ใบไม้ ที่มีความเรียบของพื้นผิวสีทึบด้านที่แสดงความโค้งมนจึงเป็นแนวคิดของงาน โดย “รัก” เป็น
ตัวแทนของความรู้สึกที่แสดงออกเป็นรูปดอกไม้ จึงเป็นที่มาของแนวคิดของงาน
4.7.2 ขัน้ ตอนด�ำเนินงานวิจยั การตรวจวัดแสง อุปกรณ์วดั แสงในเครือ่ งมือรุน่ MT-4617LED
การเก็บค่าความสว่างจากการตรวจวัดปริมาณความเข้มของแสงที่เข้าในแผนกงานการพยาบาลระยะสั้น
พบว่าบริเวณเตียงผู้ป่วยต�ำแหน่งเตียง 1-22 บริเวณพื้นที่ห้องตรวจรักษา 150-300 ลักช์ เพื่อน�ำมาสรุปผล
วิเคราะห์การตรวจวัดปริมาณความเข้มแสงในแผนกงานการพยาบาลระยะสัน้ แบ่งเป็น 4 ช่วง เวลาของแสง
ปริมาณแสงที่มีค่าระดับความเข้มแสงสว่างที่เตียงริมหน้าต่างหมายเลข 22, 18, 14, 10, 6 และ 3 ระหว่าง
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เวลา 8.00-10.00 น. โดยปริมาณแสงค่าความสว่างเตียงที่ 22 มีค่ามากที่สุดที่ 1,341 ลักซ์ ระดับความเข้ม
ของแสงที่มีค่าน้อยที่สุดหมายเลขเตียงที่ 1 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. มีค่า 147 ลักซ์ ดังนั้น
เตียงบริเวณริมหน้าต่างจะมีค่าความเข้มของแสงมากกว่าเฉลี่ยที่ 150-300 ลักช์ ท�ำให้เกิดการระคายเคือง
เพือ่ ให้เหมาะสมกับการพักผ่อนของผูป้ ว่ ยพักฟืน้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ แนะน�ำการใช้งานผลิตภัณฑ์ผา้ ปิดตาส�ำหรับเตียง
ที่อยู่ริมหน้าต่าง
4.7.3 ขัน้ ตอนด�ำเนินงานวิจยั ด้านเสียง เพือ่ สร้างสภาวะผ่อนคลายด้านจิตใจแก่ผปู้ ว่ ยพักฟืน้
ด้านเสียงดนตรีจากการศึกษาห้องเก็บเสียงสะท้อนวิศวกรด้านการตรวจวัดเสียง โดยตรวจวัดค่าความดัง
ของเสียงด้วยอุปกรณ์ Rion NA-27 แหล่งก�ำเนิดเสียง คือ กล่องดนตรีระยะ 1 เมตร จากกล่องดนตรี
และไมค์เทียบค่าวัดจากเดซิเบล การตรวจวัดค่าเสียงเดซิเบล dB ค่าเสียงกล่องดนตรี ตรวจวัดเสียงพื้นฐาน
ความดัง 19.7 dB ตรวจวัดเสียงจากกล่องดนตรี 1 กล่อง ความดัง 52.1 dB ตรวจวัดเสียงกล่องดนตรี
2 กล่อง ความดัง 54.9 dB ท�ำให้ทราบว่าเสียงของกล่องดนตรีไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับฟังเสียงเพลง
4.7.4 ขัน้ ตอนด�ำเนินการวิจยั ด้านกลิน่ เพือ่ สร้างสภาวะผ่อนคลายด้านจิตใจแก่ผปู้ ว่ ยพักฟืน้
ด�ำเนินการติดตัง้ ชิน้ งานผลิตภัณฑ์จากข้อมูลความเหมาะสมของต�ำแหน่งพืน้ ทีส่ ว่ นแผงผนังหัวเตียง เพือ่ แขวน
ผลิตภัณฑ์ชนิดกระดาษดอกไม้หอมเพื่อความผ่อนคลาย โดยมีความเหมาะสมตามข้อวิเคราะห์การประเมิน
ดังนี้ 1) ต�ำแหน่งที่วางไม่รบกวนสภาพแวดล้อม 2) ต�ำแหน่งที่วางสามารถกระจายกลิ่นเมื่อหยดน�้ำมัน
หอมระเหยลงบนกระดาษ 3) ต�ำแหน่งที่วางส่งเสริมการบ�ำบัดต่อสภาพแวดล้อม และ 4) ต�ำแหน่งที่วางที่มี
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

5. ประโยชน์ของงานวิจัย
5.1 เพื่อทราบถึงปัจจัยและข้อจ�ำกัดที่ส่งผลด้านความต้องการด้านแสง ด้านเสียง ด้านกลิ่น
ด้านรูปทรง และด้านพื้นผิวสัมผัส เพื่อทราบความผ่อนคลายของผู้ป่วยพักฟื้น
5.2 เพื่อทราบถึงวัสดุที่ปลอดภัยน�ำมาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างความผ่อนคลายผู้ป่วยพักฟื้น
5.3 ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนช่วยต่อการบ�ำบัดรักษาให้เกิดความผ่อนคลาย
และให้ประโยชน์ด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น

6. ผลการวิจัย
ผลสรุ ป ชิ้ น งานการออกแบบสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้ า งสภาวะการผ่ อ นคลายแก่ ผู ้ ป ่ ว ย
แผนกงานการพยาบาลระยะสั้น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คะแนนความต้องของผู้ป่วย
โรคเรื้อรังด้านแสง ด้านเสียง ด้านกลิ่น ด้านรูปทรง และด้านพื้นผิวสัมผัส โดยที่มาของผลงานแบ่งเป็น
รูปแบบที่ 1-3 “รัก” ชุด “Relaxation Set” ประกอบไปด้วยผ้าปิดตา กล่องดนตรี และกระดาษดอกไม้หอม
ค่าของคะแนนที่คิดเป็นร้อยละ สามารถน�ำมาสรุปผลดังนี้
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6.1 ชิ้นงานผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
6.1.1 แบบที่ 1 จ�ำนวนคะแนนในระดับมากที่สุด คือ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00
6.1.2 แบบที่ 2 จ�ำนวนคะแนนในระดับมาก
คือ 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.50
6.1.3 แบบที่ 3 จ�ำนวนคะแนนในระดับน้อย
คือ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00
ตัวอย่างชิ้นงานออกแบบที่ได้รับคะแนน “รัก” ชุด Relaxation Set
แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

ภาพที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสภาวะผ่อนคลายด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น
(กาญจนา เลาหรัชตธานินทร์, ประเทศไทย, 2563)

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงการประเมินความต้องการด้านออกแบบรายชิ้นงานผลิตภัณฑ์ “รัก”
(กาญจนา เลาหรัชตธานินทร์, ประเทศไทย, 2563)
6.2 ชิ้นงานผลิตภัณฑ์รายชิ้น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
6.2.1 กระดาษดอกไม้หอม จ�ำนวนคะแนนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80
6.2.2 กล่องดนตรี จ�ำนวนคะแนนในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100
6.2.3 ผ้าปิดตา จ�ำนวนคะแนนในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50
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ดังนัน้ จึงสามารถแสดงผลสรุปได้วา่ การวิจยั นีส้ ามารถทราบความต้องการของผูป้ ว่ ยกลุม่ โรค
เรือ้ รังแผนกงานการพยาบาลระยะสัน้ พบว่ามีความต้องการชิน้ งานกล่องดนตรีมากทีส่ ดุ และท�ำให้เกิดความ
ผ่อนคลายมากที่สุด อันก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยพักฟื้น และผลสรุปนี้สามารถน�ำไปใช้พัฒนางาน
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยต่อการบ�ำบัดรักษาให้เกิดความผ่อนคลายและให้ประโยชน์ด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยได้

7. การสรุปผลและการอภิปรายผล
การศึกษางานวิจัยที่กระตุ้นการท�ำให้เกิดความผ่อนคลาย ผลต่อการออกแบบชิ้นงานผลิตภัณฑ์
ด้านแสง ด้านเสียงและด้านกลิน่ ทีแ่ สดงผลจากรูปทรง ผิวสัมผัส, พืน้ ผิวทีม่ สี ว่ นช่วยต่อการบ�ำบัดรักษาให้เกิด
ความผ่อนคลายและให้ประโยชน์ด้านจิตใจแก่ผู้ป่วย ดังนี้
7.1 การอภิปรายผลด้านแสงสว่างที่เหมาะสม สร้างความผ่อนคลายจิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น
การเก็บค่าความสว่างจากการตรวจวัดปริมาณความเข้มของแสงทีเ่ ข้าในแผนกงานการพยาบาล
ระยะสัน้ โดยแสดงหน่วยเป็นลักซ์ พบว่าบริเวณเตียงผูป้ ว่ ยต�ำแหน่งเตียง 1-22 จากการอ้างอิงค่าความสว่าง
มาตรฐานที่ไม่ต�่ำกว่า 25-50 ลักซ์ เป็นค่าความสว่างที่เหมาะสมส�ำหรับห้องพักฟื้นแผนกส�ำหรับการ
ปฐมพยาบาลคือค่าความสว่างที่เหมาะสม หมายถึงการเกิดแสงที่ไม่ระคายเคืองทางสายตาที่ค�ำนึงถึง
การประยุกต์ใช้แสงธรรมชาติเป็นหลักและแสงประดิษฐ์ บริเวณพื้นที่ห้องตรวจรักษาที่มีค่า 150-300 ลักช์
(ราชกิจจานุเบกษา, 2561) สรุปผลวิเคราะห์การตรวจวัดปริมาณความเข้มแสงในแผนกงานการพยาบาล
ระยะสัน้ แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาของแสงปริมาณแสงทีม่ คี า่ ระดับความเข้มแสงสว่างทีเ่ ตียงริมหน้าต่างหมายเลข
22, 18, 14, 10, 6 และ 3 ระหว่างเวลา 8.00-10.00 น. โดยปริมาณแสงค่าความสว่างเตียงที่ 22 มีคา่ มากทีส่ ดุ
ที่ 1,341 ลักซ์ ระดับความเข้มของแสงที่มีค่าน้อยที่สุดหมายเลขเตียงที่ 1 ที่เวลาระหว่าง 14.00-16.00 น.
147 ลักซ์ ดังนั้น เตียงบริเวณริมหน้าต่างจะมีค่าความเข้มของแสงมากกว่าเฉลี่ย 150-300 ลักช์ เพื่อให้
เหมาะสมกับการพักผ่อนของผู้ป่วยพักฟื้น
ผู้วิจัยมีข้อแนะน�ำการใช้งานผลิตภัณฑ์ผ้าปิดตา คือ การลดความสว่างในขณะที่ต้องการ
พักผ่อนภายในแผนก โดยการสวมใส่ผา้ ปิดตาป้องกันแสง เพือ่ ผูป้ ว่ ยนอนหลับได้พกั ผ่อน ท�ำให้ไม่ระคายเคือง
ต่อสายตาขณะพักพืน้ โดยวัสดุทที่ ำ� จากผ้าฝ้ายทอมือ เพือ่ การสัมผัสทีเ่ กิดความผ่อนคลาย เส้นใยฝ้ายมีความนุม่
สามารถจัดเข้ารูปทรงได้ง่ายดูดซึมของเหลว เช่น เหงื่อ สามารถซักได้สวมใส่สบายไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์
ไม่ระคายเคืองเมือ่ น�ำมาใช้งานเพราะเป็นวัสดุจากธรรมชาติเนือ้ ผ้ามีความเงาน้อย อีกทัง้ Na Nongkai (2019,
pp. 9-10) อธิบายว่า ด้านในของผ้าประกอบด้วยผ้าเส้นใยสังเคราะห์จากโพลีเอสเตอร์ชนิดแผ่น น�ำมา
ป้องกันแสง มีความหนา 0.5 เซนติเมตร คุณสมบัติของโพลีเอสเตอร์ชนิดเส้นใยที่ใช้ ผ้าจะไม่ทอคงรูป
และได้ใยน�้ำหนักเบา เป็นชั้นผิวสัมผัสของวัสดุเป็นชั้นอ่อนนุ่ม (พงษ์สาโรจน์ นินมานรลักษณ์, 2556,
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น. 7-8, 17) ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50 ชิ้นงานผ้าปิดตาสามารถ
น�ำมาปักลวดลายในรูปแบบตามแนวคิด เพือ่ ความผ่อนคลายให้กบั ผูป้ ว่ ยพักฟืน้ และปลอดภัยต่อดวงตาด้วย
วัสดุฝ้าย ที่มีสีจากธรรมชาติ
7.2 การอภิปรายผลด้านเสียงดนตรี สร้างความผ่อนคลายด้านจิตใจต่อผู้ป่วยพักฟื้น
อภิปรายผลสรุปจากผลการตรวจวัดเสียงกล่องดนตรี ไม่มคี า่ เสียงทีเ่ ป็นอันตรายกับผูป้ ว่ ยพักฟืน้
โดยเปรียบเทียบการได้ยนิ จากเสียงความดังทีไ่ ม่เกิน 85 dB เสียงทีม่ คี วามดังเกิน 85 dB ถือเป็นเสียงรบกวน
ต่ออวัยวะของหูทรี่ ะดับเสียง 40 dB เสียงภายในห้องสมุดความรูส้ กึ เบา เสียงพูดทัว่ ไป 50 dB เปรียบเทียบ
เสียงฝนตกเบา ๆ 60 dB เสียงพูดทั่วไปความรู้สึกเสียงดัง ปานกลาง เดซิเบล decibel ตัวย่อ คือ dB
เป็นหน่วยวัดเทียบอัตราส่วนปริมาณเสียงทั้งสองปริมาณใช้เพื่อวัดความดังของเสียงที่นิยมใช้กันมากในทาง
อคูสติกฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยระดับเดซิเบลเสียงที่เป็นอันตรายของคนหูปกติคือ 85 เดซิเบลขึ้นไป
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2562, ย่อหน้า 1, 3)
ดังนั้น งานวิจัยด้านการตรวจวัดเสียงของกล่องดนตรี จากห้องเก็บเสียงสะท้อนตรวจวัด
ค่าเสียง dB ค่าเสียงกล่องดนตรีตรวจวัดเสียงพื้นฐาน dB A Freq A ที่ 19.7 ตรวจวัดเสียงจากกล่องดนตรี
Music Box 1 จ�ำนวนกล่อง 52.1 dB และตรวจวัดเสียงจากกล่องดนตรีจำ� นวน 2 กล่องเล่นพร้อมกัน 54.9 dB
(Kazuhiro Takashima, personal communication, June 5, 2020) ท�ำให้ทราบว่าเสียงของกล่องดนตรี
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับฟังเสียงเพลง เมื่อน�ำมาใช้งานในแผนกงานการพยาบาลระยะสั้น ชิ้นงานกล่องดนตรี
ผู้วิจัยศึกษากุญแจเสียงที่ส่งผลต่ออารมณ์แนวคิดของคีย์ Schubart (2012, para. 1) กุญแจเสียงและ
การใช้คยี ข์ องการท�ำดนตรีชนิดของคีย์ C Major scale มีความแตกต่างทางอารมณ์แสดงถึงความไร้เดียงสา
เรียบง่าย แสดงความรูส้ กึ ทางอารมณ์เมือ่ เปรียบเทียบ Key C Minor scale ทีใ่ ห้ผลของอารมณ์ทแี่ ตกต่างกัน
คือ การคร�่ำครวญ เศร้า หดหู่ ดังนั้น เสียงกล่องดนตรีเป็นตัวสร้างความผ่อนคลายจิตใจแก่ผู้ป่วยกลุ่มโรค
เรื้อรัง การวัดผลคะแนนความพึงพอใจผลของคะแนนมากที่สุด ความพึงพอใจต่อการออกแบบรายชิ้นงาน
จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ “รัก” ที่เป็นร้อยละ 80 คะแนน
ข้อแนะน�ำการใช้งานผลิตภัณฑ์กล่องดนตรีดังนี้ เพื่อความผ่อนคลายจิตใจแก่ผู้ป่วยแผนก
ควรเลือกใช้กล่องดนตรีในจ�ำนวน 1-2 ชิ้นต่อพื้นที่แผนกเพื่อท�ำให้ไม่รบกวนด้านเสียงที่ส่งผลต่อจิตใจของ
ผู้ป่วยขณะพักฟื้น
การอภิปรายวัสดุการท�ำกล่องดนตรี ผูว้ จิ ยั เลือกไม้บชี ทีม่ นี ำ�้ หนักปานกลาง ผิวไม้มสี อี อ่ น พบว่า
ไม้บีชเป็นที่นิยมของงานไม้วัสดุที่หาง่าย เหมาะส�ำหรับน�ำมาท�ำชิ้นงานตกแต่ง ลักษณะพื้นผิวเรียบ จากผล
ของข้อมูลด้วยรูปธรรมชาติ วัสดุมีผิวด้านสามารถแสดงลวดลายตามแนวคิด โดยวัสดุไม้บีซเข้ารูปทรงโค้ง
และมีผิวสัมผัสที่เรียบสามารถท�ำทรงกลมได้โดยที่ไม่มีการแตกหักง่าย
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ภาพที่ 4 การทดลองวัสดุกระดาษดอกไม้หอม เพื่อสร้างความผ่อนคลาย
(กาญจนา เลาหรัชตธานินทร์, ประเทศไทย, 2563)

ภาพที่ 5 วิธีท�ำผ้าปิดตาและกล่องดนตรี เพื่อสร้างความผ่อนคลาย
(กาญจนา เลาหรัชตธานินทร์, ประเทศไทย, 2563)
7.3 การอภิปรายผลด้านกลิ่น สร้างความผ่อนคลายด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น
จากการทดลองวัสดุกระดาษใยฝ้าย ที่น�ำมาสร้างงานผลิตภัณฑ์เพื่อความผ่อนคลายกระดาษ
ดอกไม้หอมทีไ่ ม่กอ่ เกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ยเมือ่ สัมผัสกระดาษ สมบัตกิ ารดูดซึมของกระดาษเกิดจากผลการทดลอง
หยดน�้ำมันหอมระเหยแขวนไว้ในอุณหภูมิห้อง 1-3 ชั่วโมง โดยการทดลองกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยระยะ
600-900 มิลลิเมตร และช่วงเวลา 4-6 ชั่วโมง จะได้กลิ่นที่อ่อนลงในช่วงเวลา 6 ชั่วโมงขึ้นไปกลิ่นจะจาง
หายไป ข้อแนะน�ำการใช้งานเมื่อต้องการความผ่อนคลายสามารถหยดซ�้ำเพื่อเกิดความผ่อนคลายที่ต่อเนื่อง
จากการสัมภาษณ์คณ
ุ สมบัตวิ สั ดุกระดาษใยฝ้าย สามารถย่อยสลายได้กระดาษสามารถดูดซึมน�ำ้ มันหอมระเหย
เพราะมีส่วนผสมของใยฝ้าย กระดาษเนื้อสีครีมสามารถขึ้นรูปทรงงานพับกระดาษดอกไม้ มีความโค้งมน
(Dha Siamwalla Ltd., personal communication, March 21, 2020) โดยจากการตรวจวัดคะแนนของ
กระดาษดอกไม้หอม ได้รบั จ�ำนวนคะแนนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70 ของความพึงพอใจต่อการออกแบบ
รายชิ้นงานผลิตภัณฑ์ สามารถน�ำมาติดตั้งในต�ำแหน่งพื้นที่ส่วนแผงผนังหัวเตียง เพื่อแขวนผลิตภัณฑ์ชนิด
กระดาษดอกไม้หอมเพือ่ ความผ่อนคลาย โดยมีความเหมาะสมตามข้อวิเคราะห์การประเมิน ดังนี้ 1) ต�ำแหน่ง
ที่วางไม่รบกวนสภาพแวดล้อม 2) ต�ำแหน่งที่วางสามารถกระจายกลิ่น เมื่อหยดน�้ำมันหอมระเหยลงบน
กระดาษ 3) ต�ำแหน่งที่วางส่งเสริมการบ�ำบัดต่อสภาพแวดล้อมในแผนก และ 4) ต�ำแหน่งที่วางที่มีความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานที่มีส่วนช่วยต่อการบ�ำบัดรักษาให้เกิดความผ่อนคลายและให้ประโยชน์ด้านจิตใจแก่
ผู้ป่วยพักฟื้น
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8. ข้อเสนอแนะ
ศึกษาปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสภาวะผ่อนคลายด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น
แผนกงานการพยาบาลระยะสัน้ กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นการรวบรวมค่าปัจจัย
ในแต่ละด้านการออกแบบภายใต้ข้อก�ำหนดให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยพักฟื้นท�ำให้มีข้อจ�ำกัดทาง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
8.1 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป สถานการณ์ของเชื้อโรคโควิด-19 ได้รับการเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยได้
ยากขึน้ เพราะผูป้ ว่ ยมีอาการทีไ่ ม่แข็งแรง ท�ำให้การทดลองด้านการใช้ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์กลุม่ เป้าหมาย
มีจำ� นวนน้อยลง เพราะสถานการณ์โรคระบาดท�ำให้เข้าถึงผูป้ ว่ ยล�ำบากขึน้ เพือ่ ให้ได้ผลสรุปด้านความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ในงานวิจัยครั้งต่อไปสามารถเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมาย
8.2 ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปค่าของปัจจัยในแต่ละด้านที่มีอยู่สามารถน�ำไปศึกษาด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความผ่อนคลายอื่น ๆ โดยข้อมูลน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับกลุ่มโรงพยาบาล
ที่มีลักษณะโรคที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
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