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บทคััดย่่อ
กิิจกรรมพืืชสวนและพืืชสวนบำำ�บััด เป็็นกิิจกรรมหรืือรููปแบบการดููแลรัักษาที่่�เหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งผู้้�สูงู อายุุที่่มี� ภี าวะสมองเสื่่�อม ซึ่่ง� เหมาะกัับสภาพการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั ที่่�ทั่่ว� โลกกำำ�ลังั เข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สูงู อายุุ กิิจกรรมพืืชสวน
มีีส่ว่ นช่่วยให้้ผู้้�สูงู อายุุมีคุี ณ
ุ ภาพชีีวิติ ดีีขึ้้น� ส่่งเสริิมทั้้�งทัักษะการสื่่�อสาร สร้้างสััมพัันธภาพกัับผู้้�อื่่น� ส่่งเสริิมกระบวนการรู้้�คิิด
รวมถึึงส่่งเสริิมสุุขภาพกายและใจ ไม่่ว่่าจะเป็็นการช่่วยลดความเจ็็บป่่วยทางกาย ลดความต้้องการการรัักษาด้้วยยา
ช่่วยทางด้้านเวชศาสตร์์ฟื้้�นฟููแก่่ผู้้�สููงอายุุ ส่่งเสริิมสุุขภาพจิิต ทั้้�งนี้้�ยัังมีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ�� สามารถใช้้ในระยะยาวได้้
ไม่่เพีียงแค่่ส่่งเสริิมตััวผู้้�สููงอายุุเอง แต่่ยัังช่่วยให้้คนในครอบครััวและผู้้�ดููแลเกิิดความรู้้�สึึกเป็็นสุุขมากขึ้้�นด้้วย บทความนี้้�
จึึงได้้ทบทวนข้้อมููลที่่�สนัับสนุุนผลของการใช้้พืืชสวน กิิจกรรมพืืชสวนและพืืชสวนบำำ�บััดที่่�ส่่งผลต่่อการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ในแง่่มุุมต่่าง ๆ
คำำ�สำำ�คััญ : 	พืืชสวนบำำ�บััด, กิิจกรรมพืืชสวน, ผู้้�สููงอายุุ, ภาวะสมองเสื่่�อม
Abstract
Gardening activities and horticultural therapy are the methods that are considerably appropriate for
older adults and people with dementia, which are increasing worldwide to become an aging society. Plant-based
activities can be beneficial to older adults in many aspects such as quality of life, communication skill,
relationships, cognition, reduction of pain and medications, rehabilitation, mental health. They are not expensive
and can be used for a long term duration. They are not only promoting older adult well-being but also family
and caregiver happiness. This narrative review article shows the support data of studies relate to gardening
and horticultural therapy for older adults.
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ผู้้�สูู ง อายุุ เ ป็็ น กลุ่่�มบุุ ค คลที่่� มีี ค วามเสี่่� ย งต่่ อ
การเกิิดปััญหาสุุขภาพทั้้�งร่่างกายและจิิตใจได้้ง่า่ ย เนื่่�องจาก
เป็็นช่่วงอายุุที่่�มีีความเสื่่�อมของร่่างกายตามธรรมชาติิ
ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมานี้้�มีีการบำำ�บััดดููแลรัักษาผู้้�สููงอายุุ
อย่่างหนึ่่�งที่่�ได้้รัับความนิิยม คืือ การทำำ�กิิจกรรมพืืชสวน
หรืือกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธรรมชาติิ กิิจกรรมพืืชสวน
เป็็ น กิิ จ กรรมยามว่่ า งที่่� ไ ด้้ รัั บ ความนิิ ย มในผู้้�สูู ง อายุุ 1
มีีข้อ้ มููลการศึึกษาที่่�พบว่่าการทำำ�กิจิ กรรมกัับธรรมชาติินั้้น�
ช่่ ว ยส่่ ง ผลกระทบเชิิ ง บวกต่่ อ ทั้้� ง ทางกายและทางใจ
คำำ �จำำ �กัั ด ความของกิิ จ กรรมพืื ช สวน คืื อ การกระทำำ �
กิิจกรรมทุุกรููปแบบที่่�มีีการเผชิิญกัับธรรมชาติิ เช่่น ต้้นไม้้
ดอกไม้้ เป็็นต้้น กิิจกรรมที่่�กระทำำ�กับั ธรรมชาติิโดยตรง ได้้แก่่
การปลูู ก ต้้ น ไม้้ การรดน้ำำ� � การพรวนดิิ น การทำำ �ส วน
การเดิินชมสััมผััสดอกไม้้ การดมกลิ่่�นดอกไม้้ และกิิจกรรม
ที่่�ไม่่ได้้ทำ�กั
ำ บั ต้้นไม้้หรืือพืืชโดยตรง เช่่น การนั่่�งอ่่านหนัังสืือ
ในสวน การนั่่�งพููดคุุยในสวน การทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ นอกบ้้าน2
นอกจากนี้้�ยัังมีีรููปแบบการบำำ�บััดอีีกชนิิดหนึ่่�งโดยการ
ทำำ�กิจิ กรรมกัับต้้นไม้้อย่่างมีีหลัักการ เรีียกว่่า “พืืชสวนบำำ�บัดั ”3
คืือ รููปแบบกิิจกรรมต่่าง ๆ โดยจััดทำำ�ในสวนหรืือในพื้้�นที่่�
ที่่� มีี ค วามเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ธรรมชาติิ หรืื อ ทำำ �กิิ จ กรรมที่่� มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับธรรมชาติิโดยเฉพาะพืืชสวน และต้้อง
จััดโดยนัักพืืชสวนบำำ�บััดเพื่่�อที่่�จะบำำ�บััดรัักษา ฟื้้�นฟูู และ
ลดความเครีี ย ด 4, 5 เช่่ น เดีี ย วกัั น กัั บ กิิ จ กรรมพืื ช สวน
พืืชสวนบำำ�บัดั นั้้�นมีีประโยชน์์กับั ผู้้�สูงู อายุุปกติิและผู้้�สูงู อายุุ
ที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม ทั้้�งทางกายและทางใจ6-8
การทำำ �กิิ จ กรรมในรูู ป แบบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
พืืชสวนอาจเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการบำำ�บัดั รัักษา ดููแลผู้้�สูงู อายุุ
ได้้ในหลากหลายแง่่มุุม อย่่างไรก็็ตาม รายงานการศึึกษา
ที่่� ผ่ ่ า นมามัั ก มีี ข้ ้ อ จำำ �กัั ด ในด้้ า นรูู ป แบบการศึึกษาที่่� มีี
ความหลากหลายทั้้�งด้้านประชากรที่่�ศึึกษา วิิธีีการ และ
การประเมิินผล โดยเฉพาะในผู้้�สูงู อายุุและผู้้�ป่ว่ ยสมองเสื่่อ� ม
ดัังนั้้�นบทความชิ้้�นนี้้�จึึงได้้รวบรวมข้้อมููลงานศึึกษาวิิจััย
ของการใช้้กิิจกรรมพืืชสวนและการใช้้สถานที่่�ที่่�มีีสภาพ
แวดล้้อมแบบธรรมชาติิที่่�ศึึกษาถึึงผลกระทบต่่อผู้้�สููงอายุุ
และผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม
รููปแบบสวนกัับการดููแลผู้้�สููงอายุุ
การจัั ด สถานที่่� เ ป็็ น สวนเป็็ น อีี ก หนึ่่� ง ปัั จ จัั ย
ที่่�สามารถช่่วยให้้ผู้้�สููงอายุุมีีคุุณภาพชีีวิิตด้้านต่่าง ๆ ดีีขึ้้�น
ควรจัั ด สวนหรืื อ จัั ด กิิ จ กรรมที่่� ก ระตุ้้�นประสาทสัั ม ผัั ส 4
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ช่่ ว ยในการการดึึงดูู ด ความสนใจ ทำำ � ให้้ ผู้้�ทำำ �กิิ จ กรรม
สามารถมุ่่�งความสนใจต่่ อ กิิ จ กรรมดัั ง กล่่ า วได้้ ใ น
ระยะเวลานาน และสะดวกต่่อการเข้้าร่่วมกิิจกรรม เช่่น
สถานที่่� ตั้้� ง สวนอยู่่�ใกล้้ กัั บ ที่่� พัั ก อาศัั ย หรืื อ สามารถ
มองออกมาจากด้้านที่่�พัักอาศััยแล้้วเห็็นสวน เพื่่�อง่่าย
ต่่อการกระตุ้้�นเตืือนให้้ผู้้�ที่่ม� องนึึกถึงึ การทำำ�สวนและกระตุ้้�น
ความต้้องการทำำ�สวน8 หรืือการจััดทางเดิินที่่�เดิินได้้เป็็น
วงล้้อมรอบไม่่เป็็นทางตััน เพื่่�อกระตุ้้�นการออกกำำ�ลัังกาย
ทำำ � ให้้ เ ดิิ น ได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง และเหมาะกัั บ ผู้้�ที่่� อ ยาก
ออกจากบ้้านเพื่่�อจะได้้เดิินในพื้้�นที่่�ที่่�ปลอดภััยไม่่ออก
นอกรั้้�วบ้้าน ควรจััดให้้มีีอุุปกรณ์์สำำ�หรัับการเพาะปลููก
เล็็ ก ๆ น้้ อ ย ๆ เพื่่� อ ที่่� ผู้้� สูู ง อายุุ ไ ด้้ จัั ด กิิ จ กรรมต่่ า ง ๆ
ที่่� ทำำ �กัั บ ต้้ น ไม้้ ไ ด้้ ส ะดวก โดยคอยมีี ผู้้�ดูู แ ลอยู่่�ด้้ ว ย
การทำำ�กิิจกรรมในสวน ควรที่่�จััดให้้มีีความปลอดภััย และ
พื้้�นที่่�มากพอสำำ�หรัับทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับบุุคคลอื่่�น เช่่น
สมาชิิ ก ในครอบครัั ว เพื่่� อ น รวมถึึ ง มีี เ ครื่่� อ งมืื อ หรืื อ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�ช่่วยป้้องกัันการพลััดหลงเดิิน
หายไปนอกพื้้�นที่่�ของผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�ป่่วย10, 11
สวนควรมีีพืชื ที่่�หลากหลายรููปแบบหลากหลายสีี
หลายพัั น ธุ์์� เพื่่� อ กระตุ้้�นการรัั บ สัั ม ผัั สที่่� ห ลากหลาย
แก่่ผู้้�สููงอายุุ นอกจากนี้้�พืืชที่่�สามารถเก็็บเกี่่�ยวได้้เพื่่�อการ
ทำำ�กิิจกรรมเก็็บเกี่่�ยว ความหลากหลายของสวนทำำ�ให้้
ผู้้�สููงอายุุอยากใช้้เวลาและมีีส่่วนร่่วมกัับกิิจกรรมต่่าง ๆ
ในสวน และก่่อเกิิดความรู้้�สึึกผ่่อนคลายได้้ด้้วยเช่่นกััน
ดัังนั้้�นหากสามารถจััดสวนให้้มีีความน่่าสนใจ ปลอดภััย
จะสามารถช่่วยให้้ผู้้�สููงอายุุอยากใช้้เวลาในสวนมากขึ้้�น12
พืืชสวนกัับการส่่งเสริิมสุุขภาพกายในผู้้�สููงอายุุ
กิิ จ กรรมการทำำ �ส วนมีี ส่ ่ ว นในการส่่ ง เสริิ ม
สุุขภาพทางกายแก่่ผู้้�สููงอายุุได้้ ลัักษณะของกิิจกรรม เช่่น
การพรวนหรืือขุุดดิิน การรดน้ำำ��ต้้นไม้้ กิิจกรรมดัังกล่่าว
ทำำ�ให้้ร่่างกายของผู้้�สููงอายุุได้้เคลื่่�อนไหวและอาจส่่งผล
ให้้ ก ล้้ า มเนื้้� อ มีี ค วามแข็็ ง แรงหรืื อ ความทนทานของ
กล้้ามเนื้้�อทั่่�วร่่างกายได้้เทีียบกัับการการออกกำำ�ลัังกาย
ชนิิดอื่่�นๆ13 จากการศึึกษาวิิจััยที่่�ผ่่านมาพบว่่า หลัังการ
ทำำ�กิจิ กรรมพืืชสวน 15 ครั้้ง� ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความแข็็งแรง
ของกล้้ามเนื้้�อมืือดีีขึ้้�นโดยประเมิินจากแรงบีีบมืือ (grip
strength) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น14
งานศึึกษาของ Han A-R และคณะ 15
ประเมิินผู้้�สููงอายุุจำำ�นวน 28 คน โดยแบ่่งเป็็นกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ
กิิจกรรมพืืชสวนบำำ�บัดั (จำำ�นวน = 14 คน) และกลุ่่�มควบคุุม
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(จำำ�นวน = 14 คน) มีีการศึึกษาก่่อนและหลัังการได้้รัับ
โปรแกรมพืื ช สวนบำำ �บัั ด ประเมิิ น ด้้ ว ย แบบประเมิิ น
สมรรถภาพการทำำ�หน้้าที่่�ทางกายผู้้�สููงอายุุ (Senior Fitness
Test) มีีการประเมิินทั้้�งหมด 6 ด้้าน ได้้แก่่ ความแข็็งแรง
กล้้ามเนื้้� อร่่างกายส่่วนล่่าง (lower body strength)
ความแข็็งแรงกล้้ามเนื้้�อส่่วนบน (upper body strength)
ความทนทานหรืือสมรรถภาพด้้านแอโรบิิก (aerobic
endurance) ความยืืดหยุ่่�นของร่่างกายส่่วนบน (upper
body flexibility) ความยืืดหยุ่่�นของร่่างกายส่่วนล่่าง
(lower body flexibility) และความสามารถในการทรงตััว

และความคล่่ อ งแคล่่ ว (agility/dynamic balance)
ผลจากการวิิจััยดัังกล่่าว พบว่่าในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับโปรแกรม
พืื ช สวนบำำ �บัั ด มีี ค ะแนนแบบทดสอบย่่ อ ยใน Senior
Fitness Test ดีีขึ้้�น อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (Chair
Stand Test และ Arm Curl Test (p-value < 0.001))
(Chair Sit-and-Reach Test และ 8-Foot Up-and-Go
Test (p-value < 0.01)) (2 – Minute Step Test และ
Back Scratch Test (p-value < 0.05))
เมื่่�อเทีียบก่่อนเริ่่�มและหลัังการได้้รัับโปรแกรมดัังกล่่าว
ขณะที่่�กลุ่่�มควบคุุมค่่าคะแนนไม่่เปลี่่�ยนแปลง (ตารางที่่� 1)

ตารางที่่� 1 ตารางแสดงผลการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมพืืชสวนและพืืชสวนบำำ�บััด
ผู้้�เขีียน (ปีี)
กลุ่่�มประชากร
Detweiler MD, ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม
et al8 (2008) อายุุเฉลี่่�ย 80.71
จำำ�นวน 34 คน

รููปแบบการบำำ�บััด
ก่่อนและหลัังการเปิิด Wander
garden (Non- structure)

Detweiler MB, ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม
et al36 (2009) อายุุเฉลี่่�ย 80.5
จำำ�นวน 28 คน

ก่่อนและหลัังการเปิิด Wander
garden (Non- structure)

Edwards CA,
et al34 (2013)

ก่่อนและหลัังการสร้้าง Therapeutic •
•
garden’s (Non- structure)
•

ผู้้�สููงอายุุ อายุุระหว่่าง 79 ถึึง
90 ปีี
จำำ�นวน 10 คน

Han A-R, et
al15 (2018)
Masuya, J.,
& Ota, K38
(2014)
Park S-A, et
al14 (2016)

ผู้้�สููงอายุุ อายุุเฉลี่่�ย 80.1 ปีี
จำำ�นวน 14 คน
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม
อายุุเฉลี่่�ย 88 ปีี
จำำ�นวน 11 คน
ผู้้�สููงอายุุสููงกว่่า 70 ปีีขึ้้�นไป
เฉลี่่�ย 79.4 ปีี
จำำ�นวน 50 คน

Horticultural therapy
(Structure)
Horticultural therapy (Structure)

Tse YMM23
(2010)

ผู้้�สููงอายุุ อายุุเฉลี่่�ย 85.23 ปีี
จำำ�นวน 26 คน

Gardening intervention
(Non-structure)

Gardening intervention
(Non- Structure)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ผลลััพธ์์
คะแนนภาวะพลุ่งพล่านกระวนกระวาย
ลดลง
ระดับการขอ PRN ลดลง
ลดความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแล
เกิดอุบัติเหตุทางกายมากขึ้น
ลดระดับความต้องการการใช้ยา
ต้านโรคจิต
ระดับของการหกล้มลดลง
ระดับของความรุนแรงในการหกล้ม
ลดลง
คะแนน quality of life สูงขึ้น
ระดับภาวะซึมเศร้าลดลง
คะแนนภาวะพลุ่งพล่านกระวนกระวาย
ลดลง
ระดับการขอ PRN ลดลง
Senior Fitness Test มีคะแนนสูงขึ้น
ระดับ Cortisol ในเลือด ลดลง
คะแนน MMSE สูงขึ้น
ระดับของ Vitality Index ดีขึ้น

• คะแนน grip strength สูงขึ้น
• ระดับมวลกล้ามเนื้อเพิ่มสูงขึ้น
• ระยะเวลาการท�ำกิจกรรมกลางแจ้ง
เพิ่่�มขึ้้�น
• ลดระดับของ waist circumference
• คะแนน ความพึงพอใจในชีวิตดีขึ้น
• คะแนน ด้านสัมพันธ์ภาพ ดีขึ้น
• คะแนนความรู้สึกโดดเดี่ยวลดลง
• คะแนน ADL ไม่เปลี่ยนแปลง
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นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าสวนช่่วยดึึงดููดให้้ผู้้�สููงอายุุ
ใช้้ เ วลาว่่ า งไปในการเดิิ น ออกกำำ �ลัั ง กาย ซึ่่� ง การเดิิ น
ถืือเป็็นกิิจกรรมที่่�นิิยมมากในผู้้�สููงอายุุ16 จากรายงาน
พบว่่ า การเดิิ น นั้้� น มีี ป ระโยชน์์ ต่ ่ อ ผู้้�สูู ง อายุุ ช่่ ว ยเพิ่่� ม
กล้้ า มเนื้้� อ นำำ � ไปสู่่�การลดความเสี่่� ย งในการหกล้้ ม
ลดความเสี่่� ย งในการเกิิ ด โรคหัั ว ใจและหลอดเลืื อ ด
ส่่งเสริิมการดููแลการจััดการโรคเบาหวาน17, 18 ขณะที่่�
ผู้้�สููงอายุุทำำ�กิิจกรรมพืืชสวนก็็ช่่วยส่่งเสริิมให้้ผู้้�สููงอายุุ
ต้้องเดิิน เพื่่�อหยิิบของหรืือเตรีียมการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ
เช่่น การขุุดดิิน การใส่่ปุ๋๋�ย และการพรวนดิิน 19 โดยระดัับ
Metabolic Equivalents (METs) ของกิิจกรรมพืืชสวน
เคยถููกศึึกษามาแล้้วอยู่่�ที่่� 1.9-5.7 METs เทีียบได้้กัับการ
ทำำ�กิจิ กรรมทางกายระดัับน้้อยถึึงปานกลาง (low to highmoderate intensity) มีีรายงานว่่ากิิจกรรมทางกายในระดัับ
moderate-high intensity physical สามารถใช้้พััฒนา
หรืื อ ช่่ ว ยชะลอสุุ ข ภาพของผู้้�สูู ง อายุุ ไ ด้้ นอกจากนี้้�
กิิจกรรมพืืชสวนที่่�มีี METs ในระดัับต่ำำ��สามารถใช้้กัับ
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีข้้อจำำ�กััดด้้านร่่างกาย20
นอกจากกิิ จ กรรมพืื ช สวนสามารถส่่ ง เสริิ ม
สมรรถภาพทางกายคล้้ายการออกกำำ�ลัังกายแล้้ว ยัังมีี
การศึึกษาถึึ ง ประโยชน์์ ข องพืื ช สวนต่่ อ การทุุ เ ลา
ความเจ็็บปวดทางกายและช่่วยฟื้้น� ฟููสมรรถภาพทางกาย
หลัังการผ่่าตััดด้้วย21 ผู้้�สููงอายุุเป็็นกลุ่่�มบุุคคลที่่�มีีโอกาส
ต้้ อ งเข้้ า รัั บ การผ่่ า ตัั ด หรืื อ ต้้ อ งรัั บ การฟื้้ � น ฟูู ท างกาย
จากกิิจกรรมต่่าง ๆ หรืือจากสภาพร่่างกายที่่�เสื่่�อมลง
จึึงอาจต้้องได้้รัับการฟื้้�นฟููสำำ�หรัับอาการเจ็็บปวดทางกาย
เช่่น การเจ็็บปวดหลัังการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมอง (strokes)
ภาวะหััวใจวาย และ การผ่่าตััด มีีการศึึกษา22 ที่่�ชี้้�ให้้เห็็น
ประโยชน์์ของสวน ที่่�ช่่วยลดระยะเวลาการฟื้้�นตััวหลัังการ
ผ่่ า ตัั ด นอกจากนี้้�ผู้้�ที่่�พััก ฟื้้�นตััวที่่�อ ยู่่�ในห้้อ งที่่� มีีกระจก
มองเห็็ น ธรรมชาติิภ ายนอก ช่่วยลดความต้้ องการยา
แก้้ปวดและมีีระยะเวลาการอยู่่�ในโรงพยาบาลที่่�สั้้�นกว่่า
ผู้้�ที่่อ� ยู่่�เพีียงในห้้องของหออภิิบาลผู้้�ป่่วย การได้้รับั ประสาท
สััมผััสกัับธรรมชาติิช่่วยส่่งเสริิมให้้มีีผลลััพธ์์ในการรัักษา
อาการทางกายที่่� ดีี ขึ้้� น อย่่ า งไรก็็ ต ามข้้ อ มูู ล ในส่่ ว นนี้้�
ขาดหลัักฐานที่่�แน่่ชััดในผู้้�สููงอายุุ เนื่่�องจากยัังไม่่มีีผู้้�ที่่�เก็็บ
ข้้อมููลการฟื้้�นตััวหลัังจากผ่่าตััดในผู้้�สููงอายุุ
พืืชสวนกัับการส่่งเสริิมสุุขภาวะทางใจของผู้้�สููงอายุุ
กิิ จ กรรมพืื ช สวนไม่่ เ พีี ย งแต่่ ส่ ่ ง เสริิ ม ภาวะ
ทางกาย แต่่ยังั ช่่วยส่่งเสริิมภาวะทางใจด้้านความพึึงพอใจ
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ในชีีวิติ แก่่ผู้้�สูงู อายุุได้้ด้ว้ ยเช่่นกััน การศึึกษาของ Tse YMM.23
ทำำ�การศึึกษาโดยแบ่่งผู้้�สููงอายุุออกเป็็น 4 กลุ่่�ม โดยเป็็น
กลุ่่�มทดลอง 2 กลุ่่�มและกลุ่่�มควบคุุม 2 กลุ่่�ม กลุ่่�มทดลอง
ได้้รัับกิิจกรรมพืืชสวนเป็็นระยะเวลา 8 สััปดาห์์ โดยก่่อน
และหลัังครบโปรแกรมพืืชสวนบำำ�บััดทั้้�ง 4 กลุ่่�มจะได้้รัับ
การประเมิิน 4 ด้้าน คืือ ด้้านความพึึงพอใจในชีีวิิต (life
satisfaction) ด้้วย Life Satisfaction Index–A Form
ด้้ า นความรู้้�สึึกโดดเดี่่� ย ว (loneliness) ด้้ ว ย UCLA
Loneliness Scale ฉบัั บ ปรัั บ ปรุุ ง ด้้ า นสัั ม พัั น ธภาพ
ทางสัังคม (social network situation) ด้้วย Lubben
Social Network Scale และ Activity Daily Living (ADL)
ด้้วย Modified Barthel Index หลัังจบโปรแกรมกิิจกรรม
พืื ช สวน กลุ่่�มทดลองมีี ค ะแนนด้้ า นความพึึงพอใจใน
ชีี วิิ ต และด้้ า นสัั ม พัั น ธภาพทางสัั ง คมเพิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งมีี
นััยสำ�คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ (p-value < 0.05) และคะแนนความรู้้�สึึก
โดดเดี่่�ยวลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p-value <
0.05) ในขณะที่่�คะแนนของ ADL ไม่่มีีความเปลี่่�ยนแปลง
(ตารางที่่� 1) ผลนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้รัับกิิจกรรม
พืืชสวนเกิิดความรู้้�สึึกที่่�ดีีขึ้้�นในด้้านของความพึึงพอใจใน
ชีีวิิตและความสััมพัันธ์์
เป็็ น ที่่� ท ราบกัั น ว่่ า ระดัั บ Cortisol สัั ม พัั น ธ์์
ในลัั ก ษณะการแปรผัั น ตรงกัั บ ระดัั บ ของความเครีี ย ด
มีี ก ารศึึกษาระดัั บ Cortisol ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การทำำ �
กิิจกรรมสวน ในการศึึกษาโดย Han A-R และคณะ15
แบ่่งผู้้�สูงู อายุุออกเป็็น 2 กลุ่่�ม กลุ่่�มหนึ่่ง� ได้้รับั กิิจกรรมพืืชสวน
อีี ก กลุ่่�มเป็็ น กลุ่่�มควบคุุ ม โดยมีี ก ารประเมิิ น ระดัั บ ของ
Cortisol ในเลืือด ก่่อนเริ่่�มการเข้้าร่่วมพืืชสวนบำำ�บััด
ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับโปรแกรมพืืชสวนบำำ�บััดนั้้�นมีีการลดลง
ของระดัับ Cortisol ในเลืือด อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(p-value < 0.05) จากค่่ า เฉลี่่� ย 7.56 ไมโครกรัั ม /
เดซิิลิิตร ก่่อนเข้้าโปรแกรมเป็็น 3.80 ไมโครกรััม/เดซิิลิิตร
หลัังจากจบโปรแกรม ในทางตรงกัันข้้าม ไม่่พบความ
แตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p-value < 0.05)
ในกลุ่่�มควบคุุม สอดคล้้องกัับอีีกการศึึกษาหนึ่่�งของ Van
Den Custer และคณะ24 ศึึกษาโดยกระตุ้้�นความเครีียด
ในผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั หลัังจากนั้้�นให้้ทำ�กิ
ำ จิ กรรมในสวน 30 นาทีี
พบว่่าระดัับ Cortisol ลดลงและผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยรายงาน
ว่่ามีีอารมณ์์ที่่�ดีีขึ้้�น เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ได้้อ่่านหนัังสืือ
ในสถานที่่�ปิิด ซึ่่�งแม้้จะมีีระดัับความเครีียดลดลงเช่่นกััน
แต่่ลดลงน้้อยกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รับั การทำำ�กิจิ กรรมในสวน และ
ในกลุ่่�มที่่�อ่่านหนัังสืือในสถานที่่�ปิิดนั้้�นอารมณ์์ไม่่ดีีขึ้้�น
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(ตารางที่่� 1) ซึ่่ง� ผู้้�วิิจัยสรุ
ั ปว่
ุ า่ การที่่�ได้้ทำ�กิ
ำ จิ กรรมในสวนนั้้�น
สามารถช่่วยลดระดัับความเครีียดได้้ ผลนี้้�ชี้้�ให้้เห็็นว่่า
พืื ช สวนบำำ �บัั ด สามารถลดระดัั บ ความเครีี ย ดให้้ กัั บ
ผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรม เช่่นเดีียวกัันในผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้าย
ระดัับของ Cortisol ความเครีียดและอารมณ์์ซึึมเศร้้า
ลดลงหลัังเข้้าร่่วมพืืชสวนบำำ�บััด25
สภาพแวดล้้ อ มที่่� เ ป็็ น ธรรมชาติิ ช่่ ว ยลด
ความเครีียดได้้ในกลุ่่�มประชากรหลากหลาย มีีการศึึกษา
โดยแบ่่งผู้้�เข้้าร่่วมการศึึกษาเป็็น 2 กลุ่่�ม ทั้้�ง 2 กลุ่่�ม
จะถูู ก กระตุ้้�นความเครีี ย ดก่่ อ น แล้้ ว หลัั ง จากนั้้� น ให้้
กลุ่่�มที่่� 1 ดูู วิิ ดีี โ อเสมืื อ นตัั ว เองอยู่่�ในรถขัั บ เข้้ า ไป
ในสภาพแวดล้้ อ มแบบธรรมชาติิ เทีี ย บกัั บ กลุ่่�ม 2
ที่่� ม องรถขัั บ เข้้ า ไปในสภาพแวดล้้ อ มที่่� ม นุุ ษ ย์์ สร้ ้ า ง
ผลลัั พ ธ์์ ที่่� ไ ด้้ คืื อ ผู้้�ที่่� ม องรถขัั บ เข้้ า ไปในธรรมชาติิ นั้้� น
ช่่วยลดความเครีียดได้้มากกว่่า26
การมองภาพวิิวธรรมชาติิยัังพบว่่ามีีผลดีีต่่อ
ความดัันโลหิิตด้้วยเช่่นกััน มีีการศึึกษาที่่�วัดั ความดัันโลหิิต
จากผู้้�ที่่� ม องภาพวิิ ว ธรรมชาติิ เ ทีี ย บกัั บ ผู้้�ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ ม อง
ภาพวิิวธรรมชาติิ พบว่่าผู้้�ที่่�มองภาพวิิวธรรมชาติิมีีระดัับ
ความดัันโลหิิตที่่�ต่ำ�ำ� กว่่า และในการศึึกษากัับผู้้�ที่่ร� อบริิจาค
โลหิิตโดยแบ่่งผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยออกเป็็น 2 กลุ่่�ม โดยกลุ่่�มที่่� 1
นั่่�งดููวิิวธรรมชาติิในโทรทััศน์์ เทีียบกัับอีีกกลุ่่�มผู้้�ที่่�ไม่่ได้้
มองวิิวธรรมชาติิ พบว่่ากลุ่่�มที่่�มองวิิวธรรมชาติินั้้�นมีีระดัับ
ความดัันโลหิิต ระดัับการเต้้นของหััวใจ ต่ำำ��กว่่าในผู้้�ที่่�
มองภาพวิิวธรรมชาติิ และตรวจระดัับคลื่่�นไฟฟ้้าสมอง
(EEG activity) พบว่่าระดัับของคลื่่�นไฟฟ้้าสมองมีีการ
ปรัั บ เปลี่่� ย นได้้ ดีี ขึ้้� น ด้้ ว ย 27 นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ก ารศึึกษา
รายงานว่่าผู้้�ที่่�มองภาพธรรมชาติิ มีีระดัับ alpha activity
มากกว่่า beta activity บนคลื่่�นไฟฟ้้าสมองเมื่่�อเทีียบกัับ
ผู้้�ที่่�มองภาพที่่�มีีลัักษณะเป็็นแบบที่่�มนุุษย์์สร้้าง28
หลายงานวิิจัยที่่
ั ศึึ� กษาผลกระทบของธรรมชาติิ
ที่่�ช่่วยลดภาวะความเครีียด ซึ่่�งมีีการประเมิินความเครีียด
ผ่่ า นหลากหลายวิิ ธีี ก าร เช่่ น ระดัั บ ความดัั น โลหิิ ต
ระดัับการเต้้นของหััวใจ คลื่่�นไฟฟ้้าสมอง (EEG) ระดัับ
Cortisol และคะแนนผลแบบสอบถามด้้ า นอารมณ์์
อาจแสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า การทำำ �กิิ จ กรรมร่่ ว มกัั บ ธรรมชาติิ
สามารถช่่วยลดระดัับความเครีียดได้้ในหลายกลุ่่�มช่่วงอายุุ
และหลายกลุ่่�มบุุคคลแต่่ในด้้านของการศึึกษาด้้านอารมณ์์
ภาวะซึึมเศร้้าและความเครีียดในผู้้�สููงอายุุยัังมีีค่่อนข้้าง
น้้อย เนื่่�องจากการศึึกษาข้้างต้้นศึึกษาในกลุ่่�มผู้้�ใหญ่่ ดัังนั้้�น
การศึึกษากัับผู้้�สูงู อายุุยังั มีีความจำำ�เป็็นเพื่่�อยืืนยัันผลลััพธ์์
ด้้านความเครีียด และภาวะซึึมเศร้้ากัับผู้้�สููงอายุุ
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การใช้้พืืชสวนกัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม
องค์์กรอััลไซเมอร์์โลกประกาศไว้้ว่่าผู้้�สููงอายุุ
ทั่่�วโลกนั้้�นมีีจำำ�นวนเพิ่่�มสููงมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ การสำำ�รวจในปีี
2012 พบว่่าผู้้�สููงอายุุมีีภาวะสมองเสื่่�อม 36.5 ล้้านคน
และประมาณว่่าในปีี 2030 จะมีีผู้้�สูงู อายุุภาวะสมองเสื่่�อม
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 2 เท่่าหรืือจำำ�นวนกว่่า 73 ล้้านคน และในปีี
2050 จะมีี ถึึ ง 109.5 ล้้ า นคน จากสถานการณ์์ ข อง
ภาวะสมองเสื่่�อมที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นทำำ�ให้้สถานดููแลผู้้�สููงอายุุ
มีีบทบาทสำำ�คััญมากขึ้้�น สถานดููแลผู้้�สููงอายุุหลายแห่่ง
พยายามที่่�จะสร้้างสถานที่่�หรืือสิ่่�งแวดล้้อมและระบบ
ต่่าง ๆ เพื่่�อที่่�จะลดปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์ รวมถึึง
การชะลอการเสื่่�อมของปริิชาน (cognition) ของผู้้�ที่่�มีี
ภาวะสมองเสื่่�อมด้้วย
พืืชสวนบำำ�บัดั และการทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ ในสวน
หรืือการทำำ�กิิจกรรมกัับพืืชเป็็นรููปแบบการบำำ�บััดรัักษา
แบบที่่� ไ ม่่ ใ ช้้ ย า (non-pharmacological therapy)
ที่่�ได้้รับั ความนิิยม ในการบำำ�บัดั รัักษาผู้้�ที่่มี� ภี าวะสมองเสื่่อ� ม
เนื่่�องจากเป็็นกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมด้้านของการรัับสััมผััสกัับ
ธรรมชาติิ ซึ่่�งธรรมชาติิเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�ที่่�มีีภาวะ
สมองเสื่่�อมคุ้้�นเคยอยู่่�แล้้ว29 พืืชสวนบำำ�บัดั อาจเป็็นแนวทาง
ช่่วยในการฝึึกอาชีีพหรืือความสามารถสำำ�หรัับผู้้�ที่่�เคยทำำ�
งานกลางแจ้้ง เช่่น ผู้้�ที่่�เคยทำำ�ฟาร์์ม ทำำ�สวน หรืือสร้้างตึึก
รวมถึึงผู้้�ที่่�ชอบทำำ�กิิจกรรมนอกบ้้าน เช่่น อ่่านหนัังสืือ
ดื่่�มกาแฟ หรืือนั่่�งรัับลมในสวน พืืชสวนบำำ�บััดอาจตอบรัับ
ความต้้ อ งการนั้้� น ได้้ รวมถึึ ง ช่่ ว ยให้้ บุุ ค คลได้้ ใ ช้้ เ วลา
อยู่่�กลางแจ้้งและรู้้�สึึกสดชื่่�นกว่่าการใช้้ชีวิี ติ อยู่่�ในบ้้านหรืือ
ในพื้้�นที่่�ปิิด30
มีี ง านวิิ จัั ยที่่� ชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ น ว่่ า ถ้้ า มีี ส วนสาธารณะ
หรืือสวนดอกไม้้ใกล้้ ๆ ที่่�พัักหรืือสามารถทำำ�กิิจกรรม
ในสวนจะช่่ ว ยลดพฤติิ กรรมที่่� ไ ม่่ พึึ งประสงค์์ ข องผู้้�ที่่�มีี
ภาวะสมองเสื่่�อม8, 31-34 เช่่น พฤติิกรรมก้้าวร้้าวและอาการ
พลุ่่�งพล่่านกระวนกระวาย (agitation) จากการศึึกษา
รููปแบบ prospective observational8 ทำำ�การประเมิินผล
โดยให้้ผู้้�ที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมได้้มีีโอกาสเข้้าไปในสวน
ศึึกษาในผู้้�สููงอายุุชายที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมจำำ�นวน 34 คน
ในระยะเวลา 12 เดืื อ น โดยก่่ อ นและหลัั ง การศึึกษา
มีีการประเมิินพฤติิกรรมพลุ่่�งพล่่านกระวนกระวายด้้วย
Cohen-Mansfield Agitation Inventory Short Form (CMAI)
และสอบถามข้้อมููลการรัักษา โดยสอบถามจากเจ้้าหน้้าที่่�
ศููนย์์ดููแล และบุุคคลในครอบครััว โดยผลคะแนนของ
CMAI ลดลงจากระดัับก่่อนการทำำ�กิิจกรรม โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งผู้้�ที่่ไ� ด้้เข้้าไปในสวนบ่่อย ก่่อให้้เกิิดความผ่่อนคลาย
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และลดอาการพลุ่่�งพล่่ า นกระวนกระวาย ได้้ ม ากขึ้้� น
(ตารางที่่� 1) อย่่ า งไรก็็ ต าม มีี ค วามแตกต่่ า งในการ
ลดอาการพลุ่่�งพล่่ า นกระวนกระวาย ในผู้้�ที่่� ต้ ้ อ งใช้้
อุุปกรณ์์ช่่วยเดิินเมื่่�อเทีียบกัับผู้้�ที่่�ไม่่ต้้องให้้การช่่วยเหลืือ
หรืือช่่วยเดิิน ผู้้�ที่่�ไม่่ต้้องรัับการช่่วยเหลืือในการเดิินจะลด
อาการพลุ่่�งพล่่านกระวนกระวายได้้มากกว่่า33 งานศึึกษา
ของ Edwards CA และคณะ34 ที่่�ประเมิินภาวะพลุ่่�งพล่่าน
กระวนกระวายด้้วย CMAI ให้้ผลไปในทิิศทางเดีียวกััน
พบว่่าผู้้�ที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมหากอาศััยอยู่่�ในสถานที่่�ปิิด
หรืือสถานที่่� ที่่�ไม่่มีีโอกาสได้้เห็็นหรืือพบเจอธรรมชาติิ
ส่่ ง ผลให้้ เ พิ่่� ม อาการพลุ่่�งพล่่ า นกระวนกระวายรวมถึึ ง
เพิ่่� ม ปริิ ม าณการใช้้ ย าทางจิิ ต เวช ในขณะที่่� ห ากผู้้�ที่่� มีี
ภาวะสมองเสื่่�อมได้้มีโี อกาสเข้้าถึงึ สวนสามารถลดปััญหา
ด้้านพฤติิกรรมได้้ รวมถึึงส่่งเสริิมด้้านความพึึงพอใจในชีีวิติ
ของผู้้�ที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมและลดคะแนนภาวะซึึมเศร้้า
ด้้ ว ยเช่่ น กัั น เมื่่� อ ผู้้�ที่่� มีี ภ าวะสมองเสื่่� อ มมีี ปั ั ญ หาด้้ า น
พฤติิกรรมลดลง จะช่่วยเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตของสมาชิิก
คนอื่่�น ๆ รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ในสถานดููแลผู้้�สููงอายุุได้้ด้้วย34
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีอายุุมากกว่่า 65 ปีี มีีความเสี่่�ยง
ในการหกล้้มที่่�สููงมากและหากผู้้�สููงอายุุท่่านใดเคยหกล้้ม
แล้้วยิ่่�งมีีความเสี่่�ยงที่่�จะหกล้้มได้้อีีก และในผู้้�ที่่�มีีภาวะ
สมองเสื่่�อมมีีความเสี่่�ยงในการหกล้้มมากขึ้้น� จากภาวะโรค
รวมถึึง การใช้้ย าบางชนิิ ด ที่่� ส่ ่ ง ผลให้้ผู้้� สูู ง อายุุ มีี โ อกาส
หกล้้มมากขึ้้�น35 การศึึกษาของ Detweiler MB และคณะ
ทำำ�การศึึกษา36 โดยแบ่่งผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมเป็็น
2 กลุ่่�ม โดยแบ่่งเป็็นกลุ่่�มที่่�ใช้้สวนที่่�ออกแบบสำำ�หรัับผู้้�ป่่วย
สมองเสื่่� อ มที่่� เ ดิิ น อย่่ า งไม่่ รู้้�จุุ ด หมาย (high wander
garden user : HUG) และกลุ่่�มที่่� ไ ม่่ ค่ ่ อ ยได้้ ใ ช้้ ส วน
ดัังกล่่าว (low wander garden user : LUG) และทำำ�การ
ประเมิินปริิมาณการใช้้ยาทางจิิตประสาท จำำ�นวนครั้้�งที่่�
หกล้้มและความรุุนแรงในการล้้มของทั้้�งสองกลุ่่�มในช่่วง
12 เดืือนก่่อนหน้้าและ 12 เดืือนหลัังจากที่่�เปิิดใช้้สวน
พบว่่าหลัังจากการเปิิดให้้ใช้้สวนปััญหาพฤติิกรรมอารมณ์์
ของทั้้� ง 2 กลุ่่�มลดลง การหกล้้ ม น้้ อ ยลงทั้้� ง สองกลุ่่�ม
โดยเฉพาะในกลุ่่�ม HUG ซึ่่� ง ลดลงถึึ ง ร้้ อ ยละ 38.7
เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�ม LUG ที่่�ลดลงเพีียงร้้อยละ 7.9 รวมถึึง
มีี ก ารลดลงอย่่ า งมีี นัั ยสำำ �คัั ญ ของขนาดของการใช้้ ย า
ต้้านโรคจิิต (antipsychotics) ทั้้�ง 2 กลุ่่�ม แต่่ในกลุ่่�ม
LUG ยัั ง มีี ค วามต้้ อ งการยามากกว่่ า ในกลุ่่�ม HUG
อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่พบการเปลี่่�ยนแปลงนี้้�ในผู้้�ที่่�ใช้้ยา
ต้้านเศร้้า (antidepressants) ยานอนหลัับ (hypnotics)

61
และยาคลายความวิิตกกัังวล (anxiolytics) (ตารางที่่� 1)
ข้้อมููลดัังกล่่าวควรได้้รัับการศึึกษาเพิ่่�มเติิมและอาจจะ
ศึึกษาข้้อมููลในส่่วนของการลดขนาดของยาในกลุ่่�มอื่่�น
รวมถึึ ง ศึึกษาในแง่่ มุุ ม อื่่� น ที่่� อ าจจะช่่ ว ยลดการหกล้้ ม
โดยการใช้้พืชื สวนบำำ�บัดั ที่่�ไม่่เพีียงแต่่ส่ง่ ผลต่่อการเปลี่่�ยน
แปลงของการใช้้ยา
มีี ง านศึึกษาผู้้�ป่่ ว ยโรคอัั ลไซเมอร์์ ที่่�มีีโ อกาส
ได้้เข้้าถึึงสวนหรืือได้้ทำำ�กิิจกรรมพืืชสวนถููกรายงานว่่า
สามารถที่่� จ ะช่่ ว ยชะลอด้้ า นการถดถอยของปริิ ช าน
โดยเปรีี ย บเทีี ย บกัั บ ผู้้�ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ ทำำ �กิิ จ กรรมพืื ช สวน 37
พบว่่ า กิิ จ กรรมพืื ช สวนส่่ ง ผลในเชิิ ง บวกด้้ า นอารมณ์์
และด้้ า นปริิ ช าน ท้้ า ยที่่� สุุ ด อาจสามารถชะลอ
โรคอัั ลไซเมอร์์ ไ ด้้12, 15, 29, 37บทบาทของพืื ช สวนบำำ �บััด
สำำ � หรัั บ ผู้้�ป่่วยโรคอัั ล ไซเมอร์์ ส ามารถช่่ ว ยป้้ อ งกัั น
การถดถอยของปริิชานของผู้้�ป่่วย ด้้วยการคงสมาธิิจดจ่่อ
ในการทำำ �กิิ จ กรรม ส่่ ง เสริิ ม ทั้้� ง ทางกายและจิิ ต ใจ
ในขณะทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ มีีการศึึกษาที่่�ให้้ผู้้�สููงอายุุที่่�มีี
ภาวะสมองเสื่่�อมทำำ�แบบทดสอบ Mini–Mental State
Examination (MMSE) พบว่่า ค่่าคะแนนของแบบทดสอบ
MMSE สูู ง ขึ้้� น หลัั ง จากที่่� ผู้้� เข้้ า ร่่ ว มวิิ จัั ย ได้้ รัั บ กิิ จ กรรม
พืืชสวนบำำ�บััด38 ข้้อมููลสวนนี้้�อาจแสดงถึึงการส่่งเสริิม
การดููแลในด้้านปริิชาน
กิิจกรรมพืืชสวนเป็็นกิิจกรรมที่่�สามารถทำำ�ร่่วม
กัับบุุคคลอื่่�น ๆ ได้้ ช่่วยส่่งเสริิมการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ของ
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมและผู้้�สููงอายุุปกติิ การทำำ�
กิิจกรรมพืืชสวนช่่วยนำำ�ไปสู่่�การพููดคุุยกัันของผู้้�ที่่�เข้้าร่่วม
การให้้ ทำำ �กิิ จ กรรมกลุ่่�มหรืื อ ช่่ ว ยคิิ ด ช่่ ว ยกัั น แก้้ ปั ั ญ หา
ในขณะเข้้ า สวน หรืื อ แม้้ แ ต่่ ก ารเข้้ า ไปนั่่� ง เล่่ น ในสวน
ก็็ ส ามารถช่่ ว ยระลึึกความทรงจำำ � ในอดีี ต ให้้ แ ก่่ ผู้้�ที่่� มีี
ภาวะสมองเสื่่� อ ม นอกจากนี้้� ก ารทำำ �กิิ จ กรรมพืื ช สวน
ช่่วยเพิ่่�มความสุุขและก่่อให้้เกิิดความพึึงพอใจร่่วมกัับ
บุุคคลอื่่�นด้้วย การทำำ�กิิจกรรมพืืชสวนช่่วยกระตุ้้�นผู้้�ที่่�มีี
ภาวะสมองเสื่่�อมให้้อยากทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับบุุคคลอื่่�น
นำำ�ไปสู่่�การมีีปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับบุุคคลอื่่�น12, 37
ข้้อจำำ�กััดของการใช้้พืืชสวนบำำ�บััดหรืือการใช้้พืืชสวน
ในผู้้�สููงอายุุ
ตามกระบวนการของพืืชสวนบำำ�บััดที่่�แท้้จริิง
ผู้้�ทำำ�การบำำ�บััดต้้องได้้รัับการฝึึกเรีียนตามขั้้�นตอนและ
เกณฑ์์ขององค์์กร American Horticultural Therapy
Association (AHTA) เพื่่�อให้้มีรูี ปู แบบแนวทางการปฏิิบัติั ิ
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ที่่�เหมืือนกััน งานวิิจัยั หลายชิ้้�นยัังขาดในเรื่่อ� งของโครงสร้้าง
ในการบำำ �บัั ด อย่่ า งเป็็ น ทางการหรืื อ การขาดผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ
การสอนอย่่างเป็็นระเบีียบตามขั้้�นตอนที่่� AHTA รัับรอง
จึึงยัังไม่่เป็็นที่่�ชัดั เจนเรื่่อ� งของการจััดทำำ�อย่่างเป็็นทางการ
ควรที่่� จ ะต้้ อ งได้้ รัั บ การจัั ด ทำำ � นโยบายหรืื อ การปรัั บ ใช้้
ที่่� แ น่่ ชัั ด และอาจจะนำำ � มาทำำ � เพีี ย งกิิ จ กรรมในแง่่ ที่่� มีี
การทำำ�ในสวนโดยขาดเรื่่�องของโครงสร้้าง โดยเป็็นการ
ประยุุกต์์จากทฤษฎีี เพราะจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องพบว่่าบางงานวิิจััยนั้้�นใช้้รููปแบบโครงสร้้าง
การบำำ �บัั ด อย่่ า งเป็็ น ทางการในขณะที่่� ก ารศึึกษาวิิ จัั ย
บางเรื่่�องใช้้เพีียงผู้้�สููงอายุุได้้สััมผััสกัับธรรมชาติิเท่่านั้้�น
หรืื อ ความแตกต่่ า งของกิิ จ กรรมเอง เช่่ น จำำ � นวนครั้้� ง
ของการทำำ �กิิ จ กรรม รูู ป แบบกิิ จ กรรม ระยะเวลาที่่�
แตกต่่างกััน ยัังมีีเรื่่อ� งของปััจจััยแทรกซ้้อน (confounding
factor) ต่่าง ๆ เช่่น การทำำ�กิิจกรรมเสริิมอื่่�น ๆ นอกจากนี้้�
ปััจจััยส่ว่ นบุุคคลที่่�อาจแตกต่่างกััน เช่่น ลัักษณะนิิสัยส่
ั ว่ นตััว
บางคนชอบกิิจกรรมกัับธรรมชาติิอยู่่�แล้้วทำำ�ให้้เหมาะกัับ
การทำำ�กิิจกรรมนี้้� ความแข็็งแรงทางร่่างกายของผู้้�เข้้าร่่วม
กิิจกรรม บางคนอาจมีีความเสี่่�ยงในการหกล้้มน้้อยอยู่่�แล้้ว
สุุขภาพดีีหรืือความรุุนแรงของอาการไม่่มากจึึงมีีแนวโน้้ม
จะเข้้าร่่วมการศึึกษามากกว่่า จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมการศึึกษา
ในบางงานวิิจััยที่่�มีีจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมที่่�น้้อย และงานวิิจััย
บางงานที่่�ไม่่ได้้ผลอาจจะไม่่ได้้รับั การตีีพิมิ พ์์ (publication
bias) จึึงเป็็นเรื่่อ� งจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องระมััดระวัังในการแปลผล
และนำำ�ไปปรัับประยุุกต์์ใช้้ ให้้มีโี ครงสร้้างที่่�แน่่ชัดั เพื่่�อผู้้�ดููแล
หรืือสถานดููแลได้้จััดการข้้อมููลต่่าง ๆ ได้้อย่่างเหมาะสม
มากยิ่่�งขึ้้�น12
กิิจกรรมพืืชสวนบำำ�บััดอาจไม่่เหมาะสำำ�หรัับ
ผู้้�สูู ง อายุุ บ างคนที่่�อ าจเคยมีีประสบการณ์์ไ ม่่ดีีกัั บการ
ทำำ�กิิจกรรมในสวนต่่าง ๆ หรืือแม้้แต่่กลุ่่�มที่่�เคยอาศััย
อยู่่�ในสถานที่่� ที่่�จำำ�กััดการเข้้าถึึงสวน เช่่น บ้้านพัักหรืือ
สถานดููแลบางแห่่งที่่�ล็็อกประตููในส่่วนที่่�จะออกไปสวน
ผู้้�สููงอายุุอาจเกิิดความรู้้�สึึกในเชิิงลบต่่อสวน และกลุ่่�ม
ผู้้�สูู ง อายุุ ที่่� มีี โ อกาสได้้ เ ห็็ น สวนหรืื อ ธรรมชาติิ ต่ ่ า ง ๆ
แต่่ ไ ม่่ ส ามารถหาทางออกไปที่่� ส วนหรืื อ เจอกัั บ ประตูู
ที่่� ปิ ิ ด ล็็ อ ก จะเพิ่่� ม อาการพลุ่่�งพล่่ า นกระวนกระวาย 39
ในคนกลุ่่�มนั้้�นเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากการที่่�ผู้้�สููงอายุุจะได้้รัับประโยชน์์จาก
การใช้้พืืชสวน มัักจะต้้องอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมแบบสวน
ในระยะยาวและมีีโอกาสอยู่่�ด้้วยนาน ๆ สำำ�หรัับพื้้�นที่่�
ที่่�เป็็นพื้้�นที่่�เปิิดหากในวัันที่่�สภาพอากาศไม่่ดีี เช่่น แดดออกแรง
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ทำำ � ให้้ ผู้้� สูู ง อายุุ อ าจเป็็ น ลมแดดเพลีี ย แดดหรืื อ การทำำ �
กิิจกรรมกลางแจ้้ง ฝนตก ทำำ�ให้้พื้้น� เปีียกซึ่่ง� เพิ่่�มความเสี่่�ยง
ในการหกล้้มของผู้้�สููงอายุุ หากผู้้�สููงอายุุเปีียกจะต้้อง
เปลี่่�ยนเสื้้�อผ้้า และเกิิดปััญหาด้้านการเคลื่่�อนย้้ายมาก
กว่่ากัับคนที่่�ต้้องนั่่�งรถเข็็นซึ่่�งอาจเป็็นการเพิ่่�มงานให้้กัับ
พยาบาลหรืื อ ผู้้�ดูู แ ล ผู้้�สูู ง อายุุ ห ลายคนต้้ อ งนั่่� ง รถเข็็ น
ทำำ�ให้้การจััดสร้้างสถานที่่�ต้อ้ งคำำ�นึึงถึึงผู้้�สูงู อายุุที่่ใ� ช้้รถเข็็น
สถานดููแลบางแห่่งโดยเฉพาะในเมืืองอาจไม่่มีีพื้้�นที่่�มาก
พอที่่�จะจััดสถานที่่�สำำ�หรัับการทำำ�สวนให้้กัับผู้้�สููงอายุุและ
ความเหมาะสมของสถานที่่�ที่่�จััดไว้้ไม่่เหมาะสำำ�หรัับการ
ทำำ�กิิจกรรมกัับผู้้�สููงอายุุ8, 29, 40
ข้้อจำำ�กัดั ทางด้้านร่่างกายของผู้้�สูงู อายุุ เนื่่�องจาก
ผู้้�สููงอายุุเป็็นวััยที่่�มีีความเสื่่�อมของความสามารถทาง
ร่่างกาย บางครั้้�งการทำำ�กิิจกรรมกลางแจ้้งอาจส่่งผล ให้้มีี
ความช้้าในการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ และมีีอาการปวดเมื่่�อย
ได้้ง่า่ ย โดยเฉพาะการปวดเข่่า ปวดหลัังจากการทำำ�กิจิ กรรม
พืืชสวนที่่�ต้้องมีีการลุุกและนั่่�ง ขยัับร่่างกายส่่วนต่่าง ๆ
ออกแรงในการทำำ�กิจิ กรรมหรืือยกของหนัักเกิินไป การจััดหา
ท่่าทางที่่�เหมาะสมและลดความเสี่่�ยงในการทำำ�กิิจกรรม
ต่่างๆ19, 41
การทำำ�กิิจกรรมพืืชสวน ต้้องระมััดระวัังในผู้้�
สููงอายุุที่่�มีีอาการแพ้้ละอองเกสรดอกไม้้ หรืือสารเคมีี
จากยาฆ่่าแมลง ระวัังไม่่ให้้ผู้้�สููงอายุุถููกกััดหรืือต่่อยจาก
แมลงต่่าง ๆ ที่่�อาจแพ้้หรืือแมลงที่่�มีพิี ษิ 42 ผู้้�สูงู อายุุบางราย
อาจแพ้้คัันเป็็นผื่่�นจากการสััมผััสใบไม้้ กิ่่�งไม้้บางชนิิด
ระมััดระวัังเรื่่�องยาฆ่่าแมลง หากกรณีีที่่�ผู้้�สููงอายุุบางคน
แอบนำำ � เข้้ า ปากจะต้้ อ งไม่่ ส่ ่ ง ผลกระทบต่่ อ ร่่ า งกาย
โดยเฉพาะผู้้�ที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมอาจจะมีีการพยายาม
นำำ �ดิิ น หรืื อ ต้้ น ไม้้ หรืื อ พืื ช และดอกไม้้ เ ข้้ า ปาก
เพื่่� อ รัั บ ประทาน ในขณะทำำ �กิิ จ กรรมต่่ า ง ๆ ในสวน
มีี ร ายงานว่่ า ผู้้�สูู ง อายุุ บ างคนที่่� ไ ด้้ รัั บ หน้้ า ที่่� ดูู แ ลสวน
บางครั้้ง� ให้้น้ำ�ำ� และปุ๋๋�ยแก่่ต้น้ ไม้้ในปริิมาณที่่�มากจนเกิินไป
มีีการเด็็ดดอกไม้้หรืือเคลื่่�อนย้้ายต้้นไม้้อย่่างไม่่เหมาะสม
และบางครั้้� ง แอบซ่่ อ นสิ่่� ง ต่่ า ง ๆ ทำำ � โดยไม่่ มีี ผู้้�ดูู แ ล 43
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมบางคนจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีี
ผู้้�ดููแลอยู่่�ด้้วยขณะทำำ�กิจิ กรรม ซึ่่ง� หากไม่่มีผู้้�ดู
ี แู ล ผู้้�สูงู อายุุ
ท่่านนั้้�นอาจไม่่สามารถทำำ�กิจิ กรรมในสวนได้้ทำ�ำ ให้้ไม่่ได้้รับั
ผลที่่�ดีีจากพืืชสวน29
ในส่่วนของข้้อมููลทางด้้านจริิยธรรมในการใช้้
พืืชสวนบำำ�บัดั กัับผู้้�สูงู อายุุยังั มีีค่อ่ นข้้างน้้อย ควรที่่�จะมุ่่�งให้้
ความสนใจไปกัับด้้านดัังกล่่าวเพิ่่�มมากขึ้้น� ในการที่่�จะดููแล
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ผู้้�สููงอายุุในการศึึกษาวิิจััย และการทำำ�กิิจกรรมพืืชสวน
ควรที่่�จะสััมพัันธ์์กับั ระดัับปริิชานของผู้้�สูงู อายุุ ตระหนัักถึึง
สิ่่�งที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นและเตรีียมความพร้้อมในการจััดการ
ปััญหาที่่�จะเกิิดขึ้้�นก่่อนที่่�จะเริ่่�มทำำ�การศึึกษา44
บทวิิจารณ์์
งานวิิจัยั ทางด้้านนี้้�โดยส่่วนใหญ่่ มีีผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั
จำำ�นวนค่่อนข้้างน้้อย บางการศึึกษาขาดการแสดงรายงาน
สมมุุติิฐานและวััตถุุประสงค์์ของการศึึกษา กระบวนการ
และวิิธีีการศึึกษาของงานศึึกษาต่่างๆ การคััดเลืือกผู้้�ป่่วย
ช่่วงเวลาของการทำำ�กิจิ กรรมและลัักษณะรููปแบบลัักษณะ
ของกิิ จ กรรมและสถานที่่� ขาดการอธิิ บ ายระยะเวลา
ในการศึึกษาและช่่วงของการให้้กระบวนการรัักษาและ
กระบวนการประเมิิน ในหลายการศึึกษารายงานข้้อมููล
การคััดเลืือกผู้้�เข้้าร่่วมงานวิิจััยไม่่ชััดเจน ไม่่ครอบคลุุม
ถึึงเกณฑ์์การคััดเข้้าและคััดออกในการคััดเลืือก ข้้อมููล
ทางตััวแปรและที่่�มาของข้้อมููลรวมถึึงการวััดประเมิินผล
และสถิิติมีิ กี ารอธิิบายได้้ค่อ่ นข้้างละเอีียดในทุุกการศึึกษา
ยกเว้้นการศึึกษาของ Edwards CA และคณะ34 ที่่�ขาดการ
ชี้้�แจงสถิิติิที่่�ใช้้ศึึกษาอย่่างชััดเจน
ผลลััพธ์์ของข้้อมููลการศึึกษานั้้�นค่่อนข้้างชััดเจน
โดยในการศึึกษาของ Han A-R และคณะ15 และการศึึกษา
ของ Park S-A และคณะ14 บางการศึึกษาขาดข้้อมููล
ในการจััดการกัับปััจจััยกวนและมีีอคติิในการเลืือกประชากร
(selection bias) อคติิในการประเมิิน (performance
bias) บางการศึึกษาไม่่มีกี ลุ่่�มควบคุุมและไม่่มีกี ารสุ่่�มผู้้�ป่่วย
ใช้้วิิธีีการศึึกษาแบบก่่อนและหลัังการทำำ�กิิจกรรมพืืชสวน
เป็็นต้้น ซึ่่�งผู้้�วิิจััยไม่่ได้้มีีการอภิิปรายของหลายการศึึกษา
และขาดการบรรยายข้้อมููลด้้านข้้อจำำ�กััดของการศึึกษา
บทสรุุป

การใช้้ ภ าวะแวดล้้ อ มในรูู ป แบบธรรมชาติิ
ในการดููแลผู้้�สููงอายุุสามารถทำำ�ได้้ค่่อนข้้างง่่ายเพีียงแค่่มีี
ภาพวิิวหรืือมีีหน้้าต่่างที่่�มองเห็็นต้้นไม้้ธรรมชาติิให้้กัับ
ผู้้�สููงอายุุก็็สามารถส่่งเสริิมสุุขภาพต่่าง ๆ ได้้แล้้ว ถืือได้้ว่่า
เป็็ น รูู ป แบบการบำำ �บัั ด ที่่� ไ ม่่ ใ ช้้ ย าที่่� มีี ค่ ่ า ใช้้ จ่ ่ า ยที่่� น้ ้ อ ย
ปฏิิบััติิได้้ง่่าย มีีประโยชน์์หลายด้้านทั้้�งทางสุุขภาพกาย
และสุุขภาพจิิต เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตด้้านต่่าง ๆ ไม่่เพีียง
แต่่ตััวผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้รัับประโยชน์์จากพืืชสวนบำำ�บััด ญาติิ
และผู้้�ดููแลก็็ได้้ประโยชน์์เช่่นกััน แต่่การทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวกัับพืืชหรืือสวนยัังคงต้้องคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย
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ในผู้้�สููงอายุุ นอกจากนี้้�การศึึกษารููปแบบการใช้้ธรรมชาติิ
หรืื อ การทำำ �พืื ช สวนบำำ �บัั ด ในแง่่ มุุ ม อื่่� น ๆ ต่่ อ ผู้้�สูู ง อายุุ
ยัังคงมีีความจำำ�เป็็นเพื่่�อได้้เห็็นประโยชน์์ในด้้านอื่่�น ๆ
ในผู้้�สูงู อายุุได้้ด้ว้ ยเช่่นกััน รวมไปถึงึ ยืืนยัันข้้อมููลการศึึกษา
ก่่อนหน้้าต่่าง ๆ ที่่�เคยศึึกษา และส่่งเสริิมในสัังคมผู้้�สูงู อายุุ
ที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�นในโลก
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