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โรงพุยาบาลสมิเด็็จพุระยุพุราช ตัั้�งกระจายอย่� ทัี่� วัทุี่กภาคของ 
ประเที่ศั โด็ยแรกเริ� มิก� อตัั้� งเป็นโรงพุยาบาลชุมิชนขนาด็  
30 เต่ั้ยง โด็ยม่ิเจตั้นารมิณ์์เพุ่�อให้้บริการผู้่้ป่วัยท่ี่�อย่� ในท้ี่องท่ี่�  
ห้�างไกลและทุี่รกันด็าร ตั้ลอด็ระยะเวัลา 40 ปีท่ี่�ผู้�านมิา ม่ิลนิธิ 
โรงพุยาบาลสมิเด็็จพุระยุพุราชส� วันกลางและสาขา ที่ำาให้้ 
กิจการของโรงพุยาบาลสมิเด็็จพุระยุพุราช เจริญก้าวัห้น้า 
เป็นลำาดั็บ และบรรลุภารกิจเบ่�องต้ั้น 3 ประการ
 

1
การเฉลิมิพุระเก่ยรติั้

สมิเด็็จพุระเจ้าอย่� หั้วัมิห้าวัชิราลงกรณ์ บดิ็นที่รเที่พุยวัรางก่ร  
องค์นายกกิตั้ติั้มิศัักดิ็�ของม่ิลนิธิโรงพุยาบาลสมิเด็็จพุระยุพุราช

2
เป็นต้ั้นแบบให้้กับโรงพุยาบาลชุมิชนอ่�นๆ ทัี่�วัประเที่ศั 

3
เป็นโรงพุยาบาลเพุ่�อประชาชน โด็ยคำานึงถึุงคุณ์ภาพุ และควัามิ 
ต้ั้องการของประชาชนเป็นตัั้วักำาห้นด็เป้าห้มิายในการพัุฒนา 
โรงพุยาบาลไปส่�ควัามิเป็นเลิศัในทุี่กด้็าน ยกระดั็บคุณ์ภาพุระบบ 
บริการสุขภาพุส่� มิาตั้รฐานสากล เพุ่�อให้้ประชาชนทุี่กคนได้็ม่ิ 
สุขภาพุท่ี่� ด่็ถุ้วันห้น้ากัน  
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ในปัจจุบันโรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชม่จำ�นว่น 
ทัุ� งห้มด็ 21 แห่ัง ตั้� งอย่้ ใน 10 เขตสุขึ้ภั�พ 
ต้�มภ้ัมิภั�ค ดั็งน่�  

ภาพท่ี่� 1 แผนท่ี่�แสดงการแบ่่ง 13 เขตสุขภาพในประเที่ศไที่ย

1

2

4

5
6

7

8

9 10

11

12

13

3
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แผู้นทุ่�แสด็งทุ่�ตั้�งโรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ช
จัำาน้วน้ 21 แห่ัง

ภาคเหัน่้อ

ภาคตะวัน้ออกเฉ่ียงเหัน่้อ

เช่ยงราย

น่าน

แพร่

พิษณุโลก

พิจิตร
เพชรบู่รณ์

เลย
อุดรธาน่

หนองคาย

สกลนคร
นครพนม

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

ยโสธร

อุบ่ลราชธาน่
สระแก้ว

ราชบุ่ร่

สุราษฎร์ธาน่

นครศร่ธรรมราช

ปัตตาน่

ยะลา

ภาคกล้าง

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเช่ยงของ จ.เช่ยงราย

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชนครไที่ย จ.พิษณุโลก

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบู่รณ์

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อบุ่ลราชธาน่

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชที่ำาบ่่อ จ.หนองคาย

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกที่า จ.ยโสธร

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชบ่้านดุง จ.อุดรธาน่

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชจอมบ่ึง จ.ราชบุ่ร่

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว

ภาคใต้
โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศร่ธรรมราช

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสายบุ่ร่ จ.ปัตตาน่

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเว่ยงสระ จ.สุราษฎร์ธาน่

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา
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หมายเหตุ : ข้อมูลจากแผนยุที่ธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชในที่ศวรรษที่่�่่ 5 (2560-2569) 
โรงพยาบ่าลชุมชนขนาดใหญ่ ระดับ่ F1 จัดอยู่ในประเภที่โรงพยาบ่าลรับ่ส่งต่อระดบั่ต้น
โรงพยาบ่าลแม่ข่าย ระดบั่ M2 จัดอยู่ในประเภที่โรงพยาบ่าลรับ่ส่งต่อระดบั่กลาง
โรงพยาบ่าลที่ั�วไปขนาดเล็ก ระดับ่ M1 จัดอยู่ในประเภที่โรงพยาบ่าลรบั่ส่งต่อระดบั่กลาง
โรงพยาบ่าลที่ั�วไป ระดับ่ S จัดอยู่ในประเภที่โรงพยาบ่าลรับ่ส่งต่อระดับ่สูง

ตารางที่่� 1 แสดงข้อมูลโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชที่ั�ง 21 แห่ง

เขต ช่�อจังหวัด ช่�อหน่วยงาน ระดบั่ แผน

ภาคเหน่อ

1 เช่ยงราย โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเช่ยงของ F1 M2

1 น่าน โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชปัว M2 M1

1 แพร่ โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย F1 M2

2 พิษณุโลก โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชนครไที่ย M2 M1

2 เพชรบู่รณ์ โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า F1 M2

3 พิจิตร โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน M2 M1

ภาคกลาง

5 ราชบุ่ร่ โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชจอมบ่ึง F1 M2

6 สระแก้ว โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว S S

ภาคตะวันออกเฉ่ยงเหน่อ

7 กาฬสินธุ์ โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ M2 M1

7 ขอนแก่น โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชกระนวน M2 M1

8 นครพนม โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม M2 M1

8 หนองคาย โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชที่่าบ่่อ M2 M1

8 เลย โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย F1 M2

8 อุดรธาน่ โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชบ่้านดุง F1 S

8 สกลนคร โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน M1 S

10 อุบ่ลราชธาน่ โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม M1 S

10 ยโสธร โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกที่า F1 M2

ภาคใต้

11 นครศร่ธรรมราช โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชฉวาง M2 M2

11 สุราษฎร์ธาน่  โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเว่ยงสระ M2 M2

12 ปัตตาน่ โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสายบุ่ร่ M2 M2

12 ยะลา  โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชยะหา F1 M2
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หลังจากการดำเนินงานมามากกว่า 40 ปี กระที่รวงสาธารณสุข  
และมูลนิธิโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชได้จัดที่ำแผนพัฒนา 
โรงพยาบ่าลสมเดจ็พระยพุราชในที่ศวรรษที่่� 5 (พ.ศ. 2560-2569)  
เป็นกรอบ่และที่ิศที่างให้โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชที่ั�ง 21  
แหง่ ไดพ้ฒันาไปในทิี่ศที่างเด่ยวกัน โดยมย่ทุี่ธศาสตร์การที่ำงาน 
ที่่�มุง่สูก่ารเปน็โรงพยาบ่าลต้นแบ่บ่แห่งความสุข และยทุี่ธศาสตร์  
“Happiness Strategy” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 

ยุู่ทธิศาสตร์ที�  1
ชุุม่ชุน้ม่่สุิ่ขภาวะ
(Community Happiness Strategy)

ยุู่ทธิศาสตร์ที�  2
ผู้ัรับบร่การม่่ความ่สุิ่ข
(Patient Happiness Strategy)

ยุู่ทธิศาสตร์ที�  3
บุคล้ากรม่่ความ่สุิ่ข
(Personnel Happiness Strategy)

ยุู่ทธิศาสตร์ที�  4
โรงพื่ยาบาล้แห่ังความ่สุิ่ข
(Hospital Happiness Strategy)

เพ่�อสนับสนุนการพัฒนาคุ์ณภาพการบริการในทุกมิติ  
และน้อมนำาพระบรมราโชบายู่ขององค์์นายู่กกิตติมศักดิำ�  
ของม่ลนิธิิโรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราช “นำาพา รพร.  
ผู้นวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ� นและชุมชน” เพ่�อให้ 
ประชาชนมีสุขภาพดีำ และเจ้าหน้าที� มีค์วามสุข  
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ท่ี่�ผ่านมาโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช 
ซึ�งเป็นโรงพยาบ่าลภายใต้การกำกับ่ดูแล 
ของสำนักงานปลัดกระที่รวงสาธารณสุข 
นั�น ม่การขยายตัวที่างกายภาพอย่าง 
ต่อเน่�อง จึงเกิดปัญหาเร่�องการบ่ริหาร 
จัดการพ่�นท่ี่�และสิ� งแวดล้อมภายใน 
โรงพยาบ่าล โรงพยาบ่าลแต่ละแห่ง 
มักจะม่สิ�งปลูกสร้างใหม่ที่่�ไม่ได้เป็นไป 
ตามแผนท่ี่�วางไว้ อันเน่�องมาจากปัจจัย 
เชงินโยบ่าย การสนับ่สนุนจากภาคเอกชน 
ความต้องการของผู้ใช้พ่�นที่่�ที่่�เปล่�ยนไป  
ความเปล่�ยนแปลงของบ่ริบ่ที่แวดล้อม  
รวมถึึงความต้องการในการรับ่บ่ริการที่่� 
เพิ�มมากขึ�นจากชมุชนโดยรอบ่โรงพยาบ่าล 
ซึ�งส่วนใหญ่เป็นชุมชนในบ่ริบ่ที่เม่อง 

“ผัั งแ ม่่บท”  (Mas te r  P l an )  
รวมถึึง “แผันพััฒนาด้้านกายภาพั” 
(Development Plan) ของโรงพยาบ่าล 
จงึมค่วามสำคัญในการจัดการสิ�งแวดล้อม 

ภายในพ่�นท่ี่�โรงพยาบ่าล และใช้ในการ 
กำหนดที่ศิที่างการขยายตัวของโรงพยาบ่าล 
ในอนาคต

ถึึงแม้ว่าในปัจจุบ่ัน โรงพยาบ่าล 
สมเด็จพระยพุราชที่ั�ง 21 แห่ง ม่การจัดที่ำ 
ผงัแม่บ่ที่โรงพยาบ่าล และแผนแม่บ่ที่ดา้น 
อาคารและสภาพแวดล้อม โดยหน่วยงาน 
ที่่�รับ่ผิดชอบ่ดูแลด้านสิ�งแวดล้อมอย่าง 
ต่อเน่�อง แต่ผังแม่บ่ที่ส่วนใหญ่มุ่งเน้น 
ความสอดคล้องกับ่แผนพัฒนาระบ่บ่ 
บ่ริการสุขภาพ (Service Plan) เป็นหลัก  
หร่อเน้นการจัดการพ่�นที่่�ภายนอกอาคาร  
งานภูมิที่ัศน์ เพ่�อให้สภาพแวดล้อมของ 
โรงพยาบ่าลม่ความสวยงาม เป็นระเบ่่ยบ่  
และสง่างาม ให้สมกับ่ที่่�เป็นโรงพยาบ่าล 
สมเด็จพระยุพราช มากกว่าเร่�องการใช้ 
ช่วิตของคนในโรงพยาบ่าล 

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุพราชทั่่�วไทั่ย 13



โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ14

ภาพท่ี่� 2 พิธ่ลงนามข้อตกลงความร่วมม่อพัฒนาโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช

ที่ั�งน่�  ผังแม่บ่ที่ของโรงพยาบ่าลนั�นจะ 
สามารถึนำมาพัฒนาและต่อยอดในมิต ิ
ดา้นอ่�นๆ ที่่�สง่ผลถึึงการจดัการสิ�งแวดลอ้ม 
ให้เอ่�อต่อการใช้ช่วิตอย่างม่สุขภาวะของ 
คนภายในโรงพยาบ่าลได้ จึงเป็นที่่�มาของ  
“โครงการวิจัยและพัฒนาสิ�งแวดล้อมเพ่�อ 
สุขภาวะ โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช 
ที่ั�วไที่ย” ท่ี่�มุ่งเน้นการพัฒนาผังแม่บ่ที่ท่ี่� 
เอ่�อต่อการสร้างสุขภาวะ (Well-being  
Master Plan) ภายใต้แนวคิดการสร้าง 
องค์ความรู้ เฉพาะถิึ�นที่่�สอดคล้องกับ่ 
การใช้ช่วิตของผู้คนและชุมชน ผ่านระบ่บ่ 
บ่ริการสุขภาพ ภายใต้หลักคิดที่าง 
สถึาปัตยกรรมและความเป็นอยู่ที่่�ด่
 โดยส่งเสริมให้เกิด พั้�นท่�ส่่งเส่ริิม่ 
การิเร่ิยนร้้ิ (Learning Environment)  

พั้�นท่� เพั้� อการิเ ย่ยวยา (Hea l i ng  
Environment) และพั้�นท่�ท่�เอ้�อต่อ่การิใช้ ้
ช้วิ่ต่ (Supportive Environment) ผา่นการ 
ที่ำงานอย่างม่ส่วนร่วม (Participatory)  
กับ่ทุี่กภาคส่วนที่่�เก่�ยวข้อง ที่ั�งภายใน 
โรงพยาบ่าลและภายนอกโรงพยาบ่าล 
อันได้แก่ ชุมชน และหน่วยงานที่้องถึิ�น
 โดยโครงการน่�เป็นการดำเนินงาน 
ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมม่อพัฒนา 
โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช (ลงนาม 
เม่�อวันท่ี่� 10 ธันวาคม 2562) ระหว่าง 
ภาค่หลักจำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่  
มูลนิธิโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช  
กระที่รวงสาธารณสุข มหาวิที่ยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และสำนักงานกองทุี่น 
สนับ่สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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ในส่วนของการพัฒนาผังแม่บ่ที่นั�น กลุ่มวิจัยสิ�งแวดล้อมสรรค์สร้างเพ่�อสุขภาวะ คณะ 
สถึาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินงานโครงการร่วมกับ่ภาค่ 
เคร่อข่ายสถึาปนิกนักออกแบ่บ่ที่ั�งจากสายวิชาช่พและวิชาการ โดยพิจารณาคัดเล่อก 
จากภูมิศาสตร์และที่่�ตั�งของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชที่ั�ง 21 แห่ง ดังน่� 

ภาพที่่� 3 ภาค่เครอ่ข่ายการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาสิ�งแวดล้อมเพ่�อสุขภาวะโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชที่ั�วไที่ย 
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4

1

2

9

ใจบ่้านสตูดิโอ

ฮอมสุขสตูดิโอ

คณะสถึาปัตยกรรมศาสตร์
สถึาบ่ันเที่คโนโลย่พระจอมเกล้า
เจ้าคุณที่หารลาดกระบ่ัง

คณะสถึาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิที่ยาลัยสงขลานครินที่ร์ 
วิที่ยาเขตตรัง

กลุ่มสถึาปนิกมุสลิมเพ่�อชุมชน

คณะสถึาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิที่ยาลัยขอนแก่น

ครอส แอนด์ เฟรนด์

ครอส แอนด์ เฟรนด์

เขตสุขภาพที่่� 1

เขตสุขภาพที่่� 2

เขตสุขภาพที่่� 3

เขตสุขภาพที่่� 5

เขตสุขภาพที่่� 6

เขตสุขภาพที่่� 7

เขตสุขภาพที่่� 8

เขตสุขภาพที่่� 10

เขตสุขภาพที่่� 11

เขตสุขภาพที่่� 12

5

8

ครอส แอนด์ เฟรนด์

คณะสถึาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิที่ยาลัยศรป่ทุี่ม

11

คณะสถึาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิที่ยาลัยศรป่ทุี่ม

คณะสถึาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิที่ยาลัยสารคาม

คณะสถึาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิที่ยาลัยนเรศวร

คณะสถึาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิที่ยาลัยวลัยลักษณ์

12

ภาค่เคร่อข่ายสิ่ถาปน่้กว่ชุาชุ่พื่/ว่ชุาการ
ตามภ่มิศาสตร์ที� ตั�งของพ่�นที�

ภาค่เครอ่ข่ายวิชาการ 7 หน่วยงาน

ภาค่เครอ่ข่ายสถึาปนิกวิชาช่พ 4 หน่วยงาน

10

7

6

3
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การดำเนินงานร่วมกับ่ ภาค่เคร่อข่ายสถึาปนิก ในแต่ละภูมิภาค นำไปสู่การพัฒนา 
เคร่อข่าย (Network) และจุดเช่�อม (Node) ที่างวิชาชพ่และวิชาการ เป็นการรวบ่รวม 
ภาค่ท่ี่�ม่ความสนใจในการออกแบ่บ่พ่�นที่่�เพ่�อสุขภาวะ กระบ่วนการออกแบ่บ่อย่างม ่
ส่วนร่วม หร่อการออกแบ่บ่สถึาปัตยกรรมที่่�เอ่�อต่อการใช้ช่วิตของผู้คนและชุมชน  
ในบ่ริบ่ที่ท่ี่�แตกต่างกัน ซึ�งในปัจจุบ่ันม่หลายหน่วยงานและสถึาบั่นการศึกษาที่่�ม ่
ความสนใจในประเด็นน่� แตย่งัขาดโอกาสและพ่�นท่ี่�ในการที่ำงานเพ่�อตอ่ยอดในประเด็น 
ดังกล่าว ดังนั�นเคร่อข่ายและจุดเช่�อมจากภาควิชาช่พและวิชาการน่� จะช่วยเป็น 
ตัวกลางเช่�อมโยงระหว่างโรงพยาบ่าลกับ่หน่วยงานส่วนกลางท่ี่�รับ่ผิดชอบ่ดูแลอาคาร 
และสภาพแวดลอ้มโรงพยาบ่าล รวมถึึงสามารถึใหค้ำปรกึษาแกโ่รงพยาบ่าลในประเดน็ 
ที่่�เก่�ยวข้องกับ่สิ�งแวดล้อมในโรงพยาบ่าล และขับ่เคล่�อนงานด้านการออกแบ่บ่พ่�นที่่� 
สุขภาวะในระดับ่พ่�นที่่�ต่อไป 

ภาพที่่� 4 ภาค่เครอ่ข่ายสถึาปนิกร่วมดำเนินงานพัฒนาสิ�งแวดล้อมเพ่�อสุขภาวะ โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชที่ั�วไที่ย



เป้าหัม่ายของโครงการ

สร้างสังค์มและชุมชนสุขภาวะ ให้สามารถ 
จัดำการตนเองได้ำ ภาค์เอกชนและประชาสังค์ม 
มีค์วามเข้มแข็ง สนับสนุนการดำำาเนินงานด้ำาน 
สิ� งแวดำล้อมสรรค์์สร้างของโรงพยู่าบาลที�  
ตอบสนองการใช้ชีวิตอยู่�างมีสุขภาวะ 

วัตถุประสิ่งค์ของโครงการ

•  ส ร้ า ง อ ง ค์์ ค์ วา ม ร้่ ทา ง ส ถา ปั ต ยู่ ก ร ร ม 
ที�สอดำค์ล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของผู้่้ค์นและ 
ชุมชน ภายู่ใต้หลักคิ์ดำการสร้างค์วามเป็นอยู่่�  
ที� ดีำในโรงพยู่าบาล

• พัฒนาผัู้งแม� บท และแผู้นพัฒนาด้ำาน 
สิ�งแวดำล้อมของโรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราช 
ให้เอ่�อต�อการสร้างสุขภาวะจากค์วามต้องการ 
ของทุกค์นและทุกภาค์ส�วน

• พัฒนาพ่�นที� ต้นแบบที� เอ่� อต� อการส� งเสริม 
การเรียู่นร้่ เยีู่ยู่วยู่า และเอ่� อต� อการใช้ชีวิต 
ภายู่ในโรงพยู่าบาล ตามบริบทเฉิพาะถิ�น 
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การดำาเน่้น้งาน้โครงการ
การปฐมนิเทศโค์รงการ 

จัดขึ�นเม่�อวันที่่� 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั�น วิภาวด่ โดยม่ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ช่วยผูอ้ำนวยการสำนักงาน 
มูลนิธิโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธาน โดยม่วัตถึุประสงค์เพ่�อเปิดตัว 
โครงการวิจยั ช่�แจงรายละเอ่ยดการดำเนินงานแก่คณะที่ำงานและภาคเ่คร่อข่าย รว่มกัน 
กำหนดทิี่ศที่างการดำเนินโครงการในภาพรวมให้เป็นไปในทิี่ศที่างเด่ยวกัน และสร้าง 
ความเข้าใจในกระบ่วนการที่ำงาน เพ่�อนำไปสู่ผลผลิตที่่�ตรงตามแผนและวัตถึุประสงค ์
ที่่�วางไว้ รวมถึึงจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเร่�อง “ความ่ส่ำคัญของการิพััฒนา 
ส่ิ�งแวด้ล้้อม่เพั้�อสุ่ขภาวะในโริงพัยาบาล้” โดยม่ตัวแที่นจาก 5 หน่วยงานร่วมเสวนา
และแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ 

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุพราชทั่่�วไทั่ย 19

ภาพที่่� 5 กิจกรรมการปฐมนิเที่ศโครงการ



ภาพที่่� 6 บ่รรยากาศการประชุมและการหาร่อระหว่างภาค่สถึาปนิกและโรงพยาบ่าล 

จากการเสวนาสามารถึสรุปประเด็นที่่�สำคัญได้ค่อ โคริงการิควริมุ่่งเน้นการิพััฒนา 
ส่ิ�งแวด้ล้อ้ม่เพ้ั�อส่นบัส่นุนการิขับเคล้้�อนริะบบการิส่ง่เส่ริมิ่แล้ะให้้บริกิาริสุ่ขภาพั  
ริวม่ถึึงการิแล้กเปล่้�ยนเริ่ยนริ้้ข้าม่ศาส่ต่ริ์ริะห้ว่างบุคล้ากริทางส่าธาริณสุ่ขแล้ะ 
ภาค่ส่ถึาปนิก นำไปส่้่การิส่ริ้างความ่ต่ริะห้นักถึึงความ่ส่ำคัญของส่ิ�งแวด้ล้้อม่ 
ภายในโริงพัยาบาล้ ส่าม่าริถึส่ร้ิางทางเล้้อกส่ำห้รัิบพ้ั�นท่�การิให้้บริิการิสุ่ขภาพั 
ภายในโริงพัยาบาล้ห้ริ้อพ้ั�นท่�สุ่ขภาวะในริ้ปแบบอ้�นๆ ท่�ส่นับส่นุนการิใช้้ช้่วิต่ 
แล้ะเอ้�อให้้เกิด้ความ่อย่้ด้่ม่่สุ่ข ทัี่�งน่�การดำเนินงานในภาพรวมควรตั�งอยู่บ่นฐาน 
ของการประสานความร่วมม่อกับ่หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง โดยเฉพาะกองแบ่บ่แผน  
กรมสนับ่สนุนบ่ริการสุขภาพ ซึ�งกำกับ่ดูแลสิ�งแวดล้อมโรงพยาบ่าล และสามารถึสนับ่สนุน 
องค์ความรูท้ี่่�เก่�ยวข้องกับ่การพัฒนาผังแม่บ่ที่ โดยเฉพาะเร่�องแผนพัฒนาระบ่บ่สุขภาพ 
ของโรงพยาบ่าล (Service Plan) ซึ�งส่งผลกระที่บ่โดยตรงกับ่ความเปล่�ยนแปลง 
ด้านสิ�งแวดล้อมทุี่กระดับ่ภายในโรงพยาบ่าล นอกจากน่�ภาค่เคร่อข่ายสถึาปนิก 
ได้หาร่อกับ่ผู้อำนวยการโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชที่ั�ง 21 แห่ง เก่�ยวกับ่ประเด็น 
ปัญหาเบ่่�องต้นด้านอาคารและสิ�งแวดล้อมในแต่ละพ่�นที่่� และที่ำความเข้าใจความ 
แตกต่างของลักษณะการใช้ช่วิตตามบ่ริบ่ที่เฉพาะถิึ�น วางแผนและกำหนดช่วงเวลา 
ในการลงสำรวจพ่�นที่่� ในลำดับ่ต่อไป 
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การจััดการอบรม่ความ่รู้แก่ภาค่เคร่อข่าย

โครงการม่การจัดการอบ่รมความรู้ในหัวข้อเร่�อง “หลักการออกแบ่บ่โรงพยาบ่าล 
ต้นแบ่บ่แห่งความสุข” ระหว่างวันที่่� 30-31 มกราคม 2563 เพ่�อเตร่ยมความพร้อม 
ภาค่เคร่อข่ายก่อนการลงพ่�นที่่�ที่ำงาน ด้วยการบ่รรยายใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 

1. “ความ่ริอบริ้้ด้้านสุ่ขภาพั (Health Literacy) กับการิออกแบบโริงพัยาบาล้” 
โดย ดร.ณฐัพนัธ์ุ ศุภกา (ผูอ้ำนวยการสำนกั สำนกัพฒันาภาคส่มัพนัธแ์ละวเิที่ศสมัพนัธ์  
สสส.) เพ่�อให้ภาค่เคร่อข่ายสามารถึออกแบ่บ่สิ�งแวดล้อมโรงพยาบ่าลให้เอ่�อต่อ 
การสร้างความรอบ่รู้ด้านสุขภาพ ควบ่คู่ไปกับ่ปัจจัยท่ี่�เก่�ยวข้องกับ่กระบ่วนการใช้ส่�อ   
และการพัฒนานักส่�อสารสุขภาวะ ให้ผู้รับ่บ่ริการเข้าถึึงและสามารถึประมวลข้อมูล 
สุขภาพเพ่�อใช้ประกอบ่การตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้ 

2. “การิพััฒนาแห้ล้่งเริ่ยนริ้้สุ่ขภาวะท่�ด้่ในโริงพัยาบาล้” 
โดย คุณเบ่ญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐ่ยร (ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์เร่ยนรู้สุขภาวะ สสส.)  
มุ่งเน้นการขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะเพ่�อให้เกิดการเข้าถึึงและต่อยอดความรู ้ 
ผ่านการสร้างภาคเ่ครอ่ข่ายในภูมภิาคเพ่�อสร้างพ่�นท่ี่�เรย่นรู้ โดยเฉพาะในพ่�นที่่�โรงพยาบ่าล 
ซึ�งสามารถึต่อยอดเปล่�ยนบ่ที่บ่าที่ของโรงพยาบ่าลใหเ้ป็นพ่�นที่่�ที่่�เป็นมากกวา่การรักษา  
แต่สามารถึเป็นพ่�นที่่�เร่ยนรู้เพ่�อที่ำหน้าที่่�สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

3. “แผันพััฒนาริะบบสุ่ขภาพั (Service Plan) กับการิออกแบบโริงพัยาบาล้”
โดย คุณวัฒนา สุถิึรนาถึ (สถึาปนิกชำนาญการ กองแบ่บ่แผน กระที่รวงสาธารณสุข)  
เน้นการให้ความรู้ภาค่เคร่อข่ายเก่�ยวกับ่หลักการและแนวคิดของแผนพัฒนาระบ่บ่ 
สุขภาพ และโครงสร้างพ่�นฐานของสถึานบ่ริการสุขภาพ นำไปปรับ่ใช้ในการออกแบ่บ่ 
วางผังโรงพยาบ่าลที่่�เหมาะสม 

4. “เทคโนโล้ย่ BIM (Building Information Modeling) แล้ะการิปรัิบใช้้แนวคิด้ 
เศริษฐกิจห้มุ่นเว่ยน (Circular Economy) ในการิออกแบบโริงพัยาบาล้”
โดยวิที่ยากรจาก มูลนิธิเอสซ่จ่ (SCG Foundation) และบ่ริษัที่ ปูนซิเมนต์ไที่ย จำกัด 
(SCG) ซึ�งเนน้การใช้ BIM เพ่�อที่ำใหก้ารวางแผนออกแบ่บ่ก่อสรา้งอาคารมป่ระสิที่ธิภาพ 
ที่่�สดุ ชว่ยลดของเสย่จากการเผ่�อปริมาณวัสดุ และลดต้นทุี่นการก่อสร้าง รวมถึึงการนำ 
วัสดุเหล่อใช้ในงานก่อสร้าง หมุนเว่ยนกลับ่มาเป็นวัตถุึดิบ่ในกระบ่วนการผลิตอ่กครั�ง 
ที่ำให้ของเส่ยกลายมาเป็นประโยชน์ที่่�เกิดกับ่ทีุ่กฝ่่าย (From Waste to Wealth)  
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเว่ยน (Circular Economy) 
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ภาพที่่� 7 การอบ่รม “หลักการออกแบ่บ่โรงพยาบ่าลต้นแบ่บ่แห่งความสุข” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์

ภาพที่่� 8 การอบ่รมจากกองแบ่บ่แผน กรมสนับ่สนุนบ่ริการสุขภาพ และ มูลนิธิ เอสซ่จ่
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โครงการจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เม่�อวันที่่� 19 มิถึุนายน 2563  
ณ ห้องประชุมนคร ศร่วิจารณ์ คณะสถึาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยเกษตรศาสตร์  
โดยม่วัตถึุประสงค์เพ่�อติดตามการดำเนินงานและแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้กระบ่วนการ 
ขับ่เคล่�อนงานของภาค่ในแต่ละพ่�นท่ี่� รวมถึึงการนำเสนอร่างผังแม่บ่ที่ ปัญหาและ 
อุปสรรค เพ่�อนำไปสู่การแก้ไขให้สามารถึดำเนินงานได้ลุล่วง

ภาพที่่� 9 บ่รรยากาศการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

ข้อส่ริุปที่่�เป็นประเด็นสำคัญจากท่ี่�ประชุม ค่อพยายามมุ่งเน้นความเป็นไปได้ในการ 
ผลกัดนัใหผ้งัแมบ่่ที่ และแผนพฒันาดา้นกายภาพ สามารถึขยายผัล้ส่้ก่ารินำไปปฏิบัิต่ ิ
จริิง โด้ยควริม่่การินำเส่นอแล้ะห้าริ้อริ่วม่กับห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้อง เพั้�อพััฒนา 
ข้อเส่นอแนะเช้ิงนโยบายล้งไปปฏิิบัต่ิใช้้ในแต่่ล้ะเขต่สุ่ขภาพั รวมถึึงการให้ความ 
สำคัญกับ่แผนพัฒนาระบ่บ่สุขภาพ หร่อ Service Plan ซึ�งม่ผลต่อที่ิศที่างการพัฒนา 
และขยายตัวของสิ�งแวดล้อมภายในโรงพยาบ่าล คำนึงถึึงความเหมาะสมในบ่ริบ่ที่ 
เฉพาะถิึ�นท่ี่�แตกต่างกัน เพ่�อนำไปสูก่ารถึอดบ่ที่เรย่นเร่�องการสร้างองค์ความรูเ้ฉพาะถิึ�น 
ที่่�สอดคล้องกับ่การใช้ช่วิตของผู้คนและชุมชน ผ่านระบ่บ่บ่ริการสุขภาพ 

การประชุุม่แล้กเปล่้�ยน้เร่ยน้รู้แล้ะต่ดตาม่การดำาเน่้น้งาน้
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การประชุุม่หัาร่อร่วม่กับกองแบบแผัน้ กรม่สิ่นั้บสิ่นุ้น้บร่การสุิ่ขภาพื่

จากข้อเสนอของท่ี่�ประชุมแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ และติดตามการ 
ดำเนินงานข้างต้น โครงการดำเนินการจัดวงประชุม และหาร่อ 
ร่วมกันระหว่างภาค่สถึาปนิก และตัวแที่นสถึาปนิกจากกอง 
แบ่บ่แผน กรมสนับ่สนุนบ่ริการสุขภาพ จำนวน 2 ครั�ง เม่�อวันที่่�  
21 กันยายน 2563 และวันที่่� 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่�อที่บ่ที่วน 
แนวที่างการพัฒนาร่างผังแม่บ่ที่ของโรงพยาบ่าลสมเด็จ 
พระยุพราชที่ั�ง 21 แห่ง ให้เป็นไปตามหลักการวางผังแม่บ่ที่ของ 
โรงพยาบ่าล และความสอดคล้องกับ่แผนพัฒนาระบ่บ่สุขภาพ  
หร่อ Service Plan ท่ี่�ถึูกกำหนดไว้ในแต่ละพ่�นที่่� รวมถึึงเปิด 
โอกาสให้ภาค่สถึาปนิกม่โอกาสได้พูดคุย ซักถึาม และหาร่อกับ่ 
สถึาปนิกของกองแบ่บ่แผน สังกัดกลุ่มมาตรฐานอาคารและ 
สภาพแวดล้อม 1-6 ซึ�งรับ่ผิดชอบ่ดูแลเขตสุขภาพที่ั�ง 12 เขต  
นอกจากน่�ยังม่ตัวแที่นจากคณะที่ำงานการพัฒนาห้องสมุด  
อาคารเฉลิมพระเก่ยรติและสิ�งแวดล้อมโรงพยาบ่าลสมเด็จ 
พระยุพราช และตวัแที่นจากมลูนธิโิรงพยาบ่าลสมเดจ็พระยพุราช  
เข้าร่วมในการหาร่อถึึงการขับ่เคล่�อนผังแม่บ่ที่ไปสู่การนำไป 
ปฏิิบ่ัติจริง

จากการประชุมหาร่อ สถึาปนิกจากกองแบ่บ่แผนได้ให้ 
ข้อเสนอแนะต่อร่างผังแม่บ่ที่ท่ี่�พัฒนาขึ�น ในที่างกลับ่กัน ภาค่ 
สถึาปนิกได้นำเสนอข้อมูลท่ี่�เป็นปัจจุบั่นของโรงพยาบ่าลท่ี่� 
รวบ่รวมได้จากการสำรวจ และดำเนินกิจกรรมอย่างม่ส่วนร่วม  
ให้สถึาปนิกของกองแบ่บ่แผนที่ราบ่ เน่�องจากอาคารและ 
สิ�งแวดล้อมของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชทุี่กแห่งม ่
ความเปล่�ยนแปลง จากการขยายพ่�นที่่�โรงพยาบ่าล จากการซ่�อ 
ที่่�ดินเพิ�ม หร่อการสร้างอาคารใหม่ ที่ำให้ผังแม่บ่ที่ที่่�โรงพยาบ่าล 
ถ่ึออยู่นั�นไม่ตรงตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบ่ัน ดังนั�น 
ผังแม่บ่ที่ที่่�พัฒนาขึ�นโดยภาค่สถึาปนิกจึงม่ความใกล้เค่ยงกับ่ 
สภาพปจัจบุ่นัมากที่่�สดุ ที่ั�งขอ้มลูในเร่�องขนาดและรปูรา่งของที่่�ดนิ 
ระยะของอาคาร และการใชป้ระโยชน์พ่�นท่ี่� รวมถึึงความต้องการ 
ของแต่ละพ่�นที่่�ที่่�ม่ความแตกต่างกันไป 

โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ24



ภาพที่่� 10 บ่รรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยตามรายโรงพยาบ่าลในแต่ละเขตสุขภาพ 
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ผลลัพธ์สำคัญท่ี่� เ กิดขึ�นจากการประชุมหาร่อในครั�งน่�ค่อ กองแบ่บ่แผน  
โดยรองผูอ้ำนวยการกองแบ่บ่แผน ดำเนนิการตั�งผู้ประสานงานหลกัและตั�งคณะที่ำงาน 
ที่่�ประกอบ่ดว้ยสถึาปนกิจากกลุม่มาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอ้ม 1-6 ซึ�งรบั่ผดิชอบ่ 
ดแูลโรงพยาบ่าลในเขตสขุภาพที่่� 1-12 รว่มดำเนนิงานพฒันาผงัแมบ่่ที่ของโรงพยาบ่าล 
สมเด็จพระยุพราชที่ั�ง 21 แห่ง โดยจะประสานการที่ำงานร่วมกับ่ภาค่สถึาปนิก  
ที่่�รบั่ผดิชอบ่ในแตล่ะพ่�นท่ี่� ในการวางผงัเชงิกายภาพ ใหค้ำแนะนำ และรว่มสรปุผงัแมบ่่ที่  
และแผนพัฒนาด้านกายภาพในขั�นสุดที่้าย นอกจากน่�กองแบ่บ่แผนยังจะดำเนินการ 
ประสานงานร่วมกับ่ตัวแที่นจากคณะที่ำงานการพัฒนาห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกย่รติ  
และสิ�งแวดล้อมโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช และตัวแที่นจากมูลนิธิโรงพยาบ่าล 
สมเดจ็พระยพุราช ในการขบั่เคล่�อนผงัแมบ่่ที่ และแผนพฒันาดา้นกายภาพ ใหส้ามารถึ 
นำไปสู่การปฏิิบั่ติใช้จริงในแต่ละเขตสุขภาพ ให้แต่ละเขตสุขภาพยึดถ่ึอผังแม่บ่ที่ 
และแผนพัฒนาด้านกายภาพน่� เพ่�อใช้ในการพิจารณางบ่ประมาณ สนับ่สนุนอาคาร  
และสิ�งแวดล้อมของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช หร่อนำไปใช้เป็นต้นแบ่บ่ของ 
การวางผังโรงพยาบ่าลที่่�ข่ดความสามารถึในการให้บ่ริการและลักษณะของบ่ริบ่ที่ 
ใกล้เค่ยงกันในแต่ละเขตสุขภาพ ซึ�งถ่ึอเป็นการบ่รรลุตามวัตถึุประสงค์และเป้าหมาย  
ที่่�ระบ่ไุวใ้นบ่นัที่กึขอ้ตกลงความรว่มมอ่พฒันาโรงพยาบ่าลสมเดจ็พระยพุราชฯ (MOU) 



กระบวน้การพัื่ฒน้าผัังแม่่บท 
แล้ะแผัน้พัื่ฒน้าด้าน้ส่ิ่�งแวดล้้อม่
โรงพื่ยาบาล้สิ่ม่เด็จัพื่ระยุพื่ราชุ 

การิล้งพ้ั�นท่�ส่ำริวจส่ภาพัแวด้ล้้อม่ในริะยะแริก เพ่�อพบ่ปะ 
พูดคุยกับ่กลุ่มผู้บ่ริหารและเจ้าหน้าท่ี่� ลงสำรวจพ่�นที่่� (Site  
Survey) โดยใช้การเดินสำรวจพ่�นที่่�ร่วมกับ่เจ้าหน้าที่่�โรงพยาบ่าล  
เพ่�อที่ำความเขา้ใจบ่รบิ่ที่ ศกัยภาพ ปญัหา และขอ้จำกดัของพ่�นที่่� 
ที่ั�งที่างดา้นผูใ้ชง้าน การใชง้าน และสิ�งแวดลอ้มกายภาพ เพ่�อใช ้
ในการออกแบ่บ่วางผังเบ่่�องต้น

การิล้งพั้�นท่�ส่ำริวจส่ภาพัแวด้ล้้อม่ในริะยะกล้าง ลงพ่�นที่่� 
สำรวจในช่วงระยะเวลาระหว่างกิจกรรมการม่ส่วนร่วมในแต่ละ 
ครั�ง เป็นการสำรวจพ่�นที่่�บ่างบ่ริเวณท่ี่�ยังขาดข้อมูลหร่อข้อมูล 
ไม่ชัดเจนเพ่�อนำมาใช้ในการวางผังเพ่�อนำเสนอในกิจกรรม 
การม่ส่วนร่วม หร่อนำมาใช้ปรับ่แก้จากข้อมูลที่่�ได้จากกิจกรรม 
การม่ส่วนร่วม

การิล้งพ้ั�นท่�ส่ำริวจส่ภาพัแวด้ล้้อม่ในริะยะท้าย การลงพ่�นที่่� 
สำรวจในช่วงที่้ายของการวางผัง เป็นการเก็บ่ข้อมูลรายละเอ่ยด 
ของพ่�นที่่�เฉพาะบ่างส่วน เช่น ตำแหน่งที่างเข้าออกตึก ระยะของ 
พ่�นท่ี่�และองค์ประกอบ่ตึก ระยะหลังคา เป็นต้น เพ่�อนำมาใส ่
รายละเอย่ดลงในผังและปรับ่ผังแม่บ่ที่ให้เป็นปัจจุบ่ันมากยิ�งขึ�น

ค์ณะทำางานโค์รงการและภาคี์สถาปนิก เริ�มดำำาเนิน 
กิจกรรมลงพ่�นที�ทำางานสำารวจและกระบวนการ 
ออกแบบอยู่�างมีส� วนร�วม ณ โรงพยู่าบาลสมเด็ำจ 
พระยุู่พราชที�อยู่่� ในค์วามรับผิู้ดำชอบ ในช�วงระยู่ะ 
เวลา 6 เด่ำอน โดำยู่สรุปขั� นตอนการดำำาเนินงาน 
ได้ำดัำงนี�  

1
การล้งพ่ื่�น้ท่�แล้ะสิ่ำารวจั
สิ่ภาพื่แวดล้้อม่โรงพื่ยาบาล้ 

โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ26



ภาพที่่� 11 การลงพ่�นที่่�และสำรวจสภาพแวดล้อม
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สำรวจความคิดเห็นเบ่่�องต้นของผู้บ่ริหารโรงพยาบ่าลด้าน 
วิสัยที่ัศน์ ที่ิศที่าง และความต้องการพัฒนาสิ�งแวดล้อม จากนั�น 
ดำเนินกิจกรรมม่ส่วนร่วม โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
จากผู้ที่่�ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในการใช้พ่�นที่่�โรงพยาบ่าลทุี่กภาคส่วน  
จำลองการวางผังโรงพยาบ่าล ที่ำให้ที่ราบ่ถึึงข้อมูลโรงพยาบ่าล 
เบ่่�องต้น ปัญหา ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมที่างกายภาพ  
การใช้พ่�นท่ี่� โอกาสในการพัฒนาพ่�นที่่�ส่วนต่างๆ เพ่�อสรุปหา 
ประเด็นสำคัญท่ี่�มแ่นวโน้มว่าจะส่งผลกระที่บ่ต่อการเปล่�ยนแปลง 
ของโรงพยาบ่าลในอนาคต ซึ�งควรนำมาพิจารณาในการออกแบ่บ่ 
วางผังแม่บ่ที่ รวมถึึงการสำรวจความคิดเห็น และความต้องการ 
ของผู้ให้บ่ริการ ผู้รับ่บ่ริการ หน่วยงานในท้ี่องถิึ�นท่ี่�เก่�ยวข้อง  
และชุมชนโดยรอบ่ เพ่�อที่ำความเข้าใจถึึงรูปแบ่บ่การขยายตัว 
และความเปล่�ยนแปลงของโรงพยาบ่าล 

2
การว่เคราะห์ั แล้ะประเม่่น้สิ่ภาพื่แวดล้้อม่
ของพ่ื่�น้ท่�อย่างม่่ส่ิ่วน้ร่วม่ 

ภาพที่่� 12 ตัวอย่างการวิเคราะห์พ่�นที่่�โรงพยาบ่าลอย่างม่ส่วนร่วม

โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ28



ภาพที่่� 13 กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมของพ่�นที่่�อย่างม่ส่วนร่วม
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ดำเนินกระบ่วนการออกแบ่บ่วางผังอย่างม่ส่วนร่วมกับ่ทีุ่กภาคส่วน โดยม่กลุม่ผู้บ่ริหาร  
เจ้าหน้าท่ี่�ของโรงพยาบ่าล ผู้มารับ่บ่ริการ ผู้ป่วย และญาติ หน่วยงานในท้ี่องถึิ�น 
ที่่�เก่�ยวข้อง รวมถึึงชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เพ่�อนำไปสู่การพัฒนาผังแม่บ่ที่ แผนพัฒนา 
ด้านกายภาพ และพ่�นที่่�ต้นแบ่บ่ท่ี่�เอ่�อต่อการใช้ช่วิตและความเป็นอยู่ที่่�ด่ โดยสรุปร่าง 
ของผลงานการออกแบ่บ่วางผงั เพ่�อนำเสนอขอความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากที่าง 
โรงพยาบ่าล และกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมม่ส่วนร่วมเป็นระยะ โดยจะนำไปพัฒนาเป็น 
ผังแม่บ่ที่ และแผนพัฒนาด้านกายภาพในขั�นสุดที่้าย ซึ�งจะม่ความแตกต่างกันไปตาม 
บ่ริบ่ที่เฉพาะถิึ�นของแต่ละโรงพยาบ่าล โดยผังแม่บ่ที่ท่ี่�ถูึกพัฒนาขึ�นอย่างม่ส่วนร่วมน่� 
จะสามารถึนำไปใช้กำหนดที่ิศที่างในการพัฒนาสิ�งแวดล้อมโรงพยาบ่าลที่่�ม่ความ 
สอดคล้องตามวิสัยทัี่ศน์ของแต่ละพ่�นที่่� และตรงตามความต้องการของผู้ใช้พ่�นที่่� 
โรงพยาบ่าลจากที่กุภาคสว่น สง่เสรมิการสรา้งสขุภาวะท่ี่�ด่ในการใชช้ว่ติในโรงพยาบ่าล  
และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของแก่ที่ั�งบุ่คลากรและเจ้าหน้าท่ี่�โรงพยาบ่าล รวมถึึง 
ผู้มารับ่บ่ริการ 

3
การออกแบบวางผัังอย่างม่่ส่ิ่วน้ร่วม่

ภาพที่่� 14 กิจกรรมการออกแบ่บ่วางผังอย่างม่ส่วนร่วม และร่างผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน

โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ30



ภาพที่่� 15 ตัวอย่างร่างผังแม่บ่ที่แสดงการใช้ประโยชน์พ่�นที่่�โรงพยาบ่าล
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ผัล้ลั้พื่ธ์์ของโครงการ

จากกระบ่วนการออกแบ่บ่วางผงัแมบ่่ที่อยา่งมส่ว่นรว่ม สามารถึสรปุ 
ผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชทัี่�ง 21 แห่ง ในขั�นสุดท้ี่าย  
โดยแบ่งเป็น 3 ริะยะ แตกต่างกันไปตามวิสัยที่ัศน์ ที่ิศที่างใน 
การพัฒนาสิ�งแวดล้อม ลักษณะพ่�นที่่� และบ่ริบ่ที่เฉพาะถิึ�น ได้แก ่ 
ผัังแม่่บทริะยะส่ั�น (พั.ศ. 2563-2565) ริะยะกล้าง (พั.ศ. 2565- 
2569) แล้ะริะยะยาว (พั.ศ. 2569-เป็นต่้นไป) โดยผังแม่บ่ที่ทัี่�ง  
21 แห่ง ได้ผ่านการประชุมหาร่อ เพ่�อที่บ่ที่วนและให้ข้อเสนอแนะ  
จากสถึาปนิกของกองแบ่บ่แผน ดงันั�นผงัแมบ่่ที่ขั�นสดุที่า้ยที่่�สง่มอบ่ 
ให้ที่างโรงพยาบ่าลนั�น จึงม่รูปแบ่บ่และรายละเอ่ยดท่ี่�สอดคล้อง 
กับ่ผังแม่บ่ที่เดิมท่ี่�ดำเนินการโดยกองแบ่บ่แผน ม่ความสอดคล้อง 
กบั่แผนพฒันาระบ่บ่การให้บ่รกิารสขุภาพ (Service Plan) และแผน 
พัฒนาอาคารสถึานบ่ริการสุขภาพสู่การพัฒนาระบ่บ่บ่ริการ  
หร่อแผนรายการก่อสร้าง (Building List) ของแต่ละโรงพยาบ่าล 
สมเด็จพระยุพราช 

พร้อมกันน่�ยังได้ม่การจัดที่ำรายงานแผนพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม  
ซึ�งแสดงบ่ที่วิเคราะห์ที่่�เก่�ยวกับ่แนวที่างการพัฒนาสิ�งแวดล้อม 
ที่างกายภาพที่่�เอ่�อต่อการสร้างสุขภาวะของผู้ป่วย ชุมชน บุ่คลากร  
และองค์กร ซึ�งใช้พิจารณาควบ่คู่ไปกับ่ผังแม่บ่ที่ ม่ความสอดคล้อง 
กบั่ผงัแมบ่่ที่ที่กุระยะ ใชใ้นการกำหนดที่ศิที่างการพัฒนาสิ�งแวดลอ้ม 
ที่างกายภาพตามระดับ่ข่ดความสามารถึของโรงพยาบ่าล รวมถึึง 
การพิจารณาการขยายตัวของอาคารและพ่�นที่่�สนับ่สนุนที่่�ม่ความ 
เหมาะสมกับ่บ่ริบ่ที่เฉพาะถึิ�นของโรงพยาบ่าล 
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ภาพที่่� 16 ตัวอย่างผังแม่บ่ที่ 3 ระยะของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่

จากการดำเนินงานของคณะที่ำงานโครงการและภาค่สถึาปนิกผ่านกระบ่วนการ 
ออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม รับ่ฟังความคิดเห็นในการออกแบ่บ่จากผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย 
ที่กุภาคสว่น โดยมุง่เนน้ไปท่ี่�กลุม่ของผูป้ว่ยและญาต ิยงันำมาสูก่ารพฒันาพ่�นท่ี่�ตน้แบ่บ่ 
ที่่�เอ่�อต่อการใช้ช่วิตและความเป็นอยู่ที่่�ดใ่นโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช ที่ั�ง 21 แห่ง  
โดยม่แนวคิดหลักในการออกแบ่บ่ที่่�ตั�งอยู่บ่นการพัฒนาพ่�นที่่�ที่่�สร้างความเป็นอยู่ที่่�ด่ 
ตามแนวคิดพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขที่ั�ง 3 ประเภที่ ค่อ พั้�นท่�ส่่งเส่ริมิ่การิเริย่นริ้้ พั้�นท่�เพั้�อการิ 
เย่ยวยา และพั้�นท่�ท่�เอ้�อต่่อการิใช้้ช้่วิต่ ดังนั�นประโยชน์ของพ่�นที่่�ต้องม่ความย่ดหยุ่น 
และสามารถึรองรบั่กจิกรรมและสรา้งบ่ที่บ่าที่ตามคณุลักษณะของพ่�นที่่�อยู่ดม่ส่ขุขา้งตน้  
รวมถึึงตำแหน่งจะต้องม่ความสอดคล้องกับ่ที่ิศที่างการพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อมของ 
โรงพยาบ่าล ตามผังแม่บ่ที่และแผนพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม ม่ความเหมาะสมตาม 
ลักษณะสังคม วัฒนธรรม และบ่ริบ่ที่เฉพาะถึิ�น
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ผัล้สิ่รุป จากผู้ลของกระบวนการออกแบบอยู่� างมี 
ส�วนร�วมนั�น พบว�ามีค์วามต้องการพัฒนาพ่�นที�ส�วนใหญ� 
เป็นพ่�นที� เพ่�อใช้พักค์อยู่และสนับสนุนการใช้ชีวิตของ 
ผู้่้ป่วยู่และญาติ รวมทั�งพ่�นที�สนับสนุนการปฏิิบัติงาน 
และการใช้ชีวิตของบุค์ลากรและเจ้าหน้าที� โรงพยู่าบาล 
เช� น ศาลาพักญาติ โรงอาหาร พ่� นที� เวทีสุขภาพ  
หร่อการปรับสวนและภ่มิทัศน์ ในโรงพยู่าบาล เป็นต้น 

ซึ� งจากผู้ลการพัฒนาร�วมกันนั� น ทางโรงพยู่าบาล 
สามารถนำาไปใช้พิจารณาเพ่�อดำำาเนินการการก�อสร้าง 
ในลำาดัำบต�อไป หร่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพ่�นที�  
สนับสนุนการใช้ชีวิตของค์นในโรงพยู่าบาลในพ่�นที�  
ส� วนอ่�นๆ ในอนาค์ต 
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ภาพที่่� 17 กระบ่วนการม่ส่วนร่วม และตัวอย่างพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเช่ยงของ จังหวัดเช่ยงราย
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ข้อมูลโรงพยาบัาล
บทท่� 2
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01
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชเช่ยงขึ้อง 
จังห้วั่ด็เช่ยงร�ย
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บริษัทุ ใจบ้�นสต้้ดิ็โอ จำ�กัด็
ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 

ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชเชียู่งของ 
 ตั� งอยู่่� ที� อำ าเภอเชียู่งของ จังหวัดำเชียู่งรายู่ 
 ตั� งอยู่่�บนถนน 1020 เชียู่งรายู่-เชียู่งของ 
 อยู่่�ห�างจากตัวอำาเภอประมาณ 3 กิโลเมตร 
• ปัจจุบันเป็นโรงพยู่าบาลชุมชนขนาดำ 90 เตียู่ง  
 ขนาดำ F1 ให้บริการประชาชนในอำ าเภอ 
 เชียู่งของและอำาเภอใกล้เคี์ยู่ง ได้ำแก�  อำาเภอ 
 เวียู่งแก�น และอำาเภอขุนตาล รวมถึงการรับ 
 รักษาพยู่าบาลผู้่้ป่วยู่จากประเทศลาวที� ข้าม 
 เข้ามารับการรักษาในประเทศไทยู่ มีแผู้น 
 ในการยู่กระดัำบให้เป็นโรงพยู่าบาลขนาดำ M2  
 ในอนาค์ต
• มีจุดำเดำ�นในเร่�องค์วามร�วมม่อกับภาคี์เค์ร่อข�ายู่  
 ชุมชน สถาบันการศึกษา และการทำ างาน 
 ร�วมกันในเร่�องการบริการสาธิารณสุขกับ 
 ประเทศเพ่�อนบ้าน สะท้อนบทบาทการเป็น 
 โรงพยู่าบาลชุมชน รองรับการให้บริการผู้่้ป่วยู่ 
 ที� มีค์วามหลากหลายู่ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

จากการที่ำกจิกรรมมส่ว่นรว่ม ที่ำใหไ้ดข้อ้สรปุเร่�องผงัและการใช้ 
พ่�นท่ี่�ของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเช่ยงของ สะที่้อน 
ความต้องการออกแบ่บ่ปรับ่ปรุงอาคาร OPD เดิมให้เหมาะสม  
สอดคล้องไปกับ่การใช้งาน และที่ิศที่างการดำเนินงานร่วมกับ่ 
อาคารรักษาพยาบ่าลอ่�นๆ อก่ที่ั�งยังต้องการเพิ�มพ่�นที่่�พักคอยให ้
กบั่ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย ภายในอาคาร ระหวา่งอาคาร หร่อพ่�นที่่� 
ภายนอกอาคารที่่�เหมาะสม ที่่ามกลางสภาพแวดล้อมที่่�ด่

สิ�งสำคญัอก่ประการค่อการจดัเสน้ที่างสญัจรระหวา่งอาคาร ใหม้ ่
ความสะดวกและเข้าถึึงได้ง่าย รวมถึึงการออกแบ่บ่พ่�นที่่�สำหรับ่ 
จอดรถึที่่�เหมาะสม เพ่ยงพอสำหรับ่ผู้รับ่บ่ริการและบุ่คลากรใน 
โรงพยาบ่าล พรอ้มที่ั�งปรบั่ปรงุภมูทัิี่ศนร์อบ่โรงพยาบ่าล เพิ�มพ่�นที่่� 
ส่เข่ยวและพ่�นท่ี่�นันที่นาการให้กับ่ผู้ใช้บ่ริการและบุ่คลากรใน 
โรงพยาบ่าล ให้สามารถึใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่่� 

ภาพที่่� 18 สรุปข้อเสนอที่่�เก่�ยวกับ่ผังแม่บ่ที่โซนต่างๆ
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ภาพที่่� 19 บ่รรยากาศกิจกรรมการออกแบ่บ่ร่วมกับ่บุ่คลากรอย่างม่ส่วนร่วม

นอกจากน่�ที่างที่ม่สถึาปนกิยงัได้วเิคราะห ์
และประเมินสภาพแวดล้อมของพ่�นที่่�  
พบ่ว่าม่การใช้ประโยชน์ที่่�ดินได้ไม่เต็ม 
ประสทิี่ธิภาพ เน่�องจากมพ่่�นที่่�ว่างระหว่าง 
อาคาร รวมถึึงการจดัวางอาคาร โดยเฉพาะ 
บ่ริเวณพ่�นที่่�บ่ริการผู้ป่วย เกิดพ่�นที่่�ว่าง 
ระหว่างอาคารหลายจุด ไม่เกิดการใช ้
ประโยชน์พ่�นท่ี่�อย่างเต็มประสิที่ธิภาพ  
นอกจากน่�พ่�นท่ี่�ส่เข่ยวขนาดใหญ่ 2 จุด  
ยังไม่ถึูกจัดการวางแผนการใช้ประโยชน ์
อย่างเต็มท่ี่� พ่�นที่่�พักคอยสำหรับ่ผู้ป่วย 
และญาติยังไม่เพ่ยงพอ โดยเฉพาะกลุ่ม 
บ่ริการผู้ป่วยนอก พ่�นที่่�เดิมที่่�ม่อยู่ สภาพ 
แวดล้อมยังไม่เอ่�อต่อการเย่ยวยา และไม่ 
เอ่�อต่อการใช้ช่วิตเพ่�อสุขภาวะที่่�ด่เที่่าที่่� 
ควร  อ่ก ทัี่� ง พ่�นที่่�บ่ริการรักษาผู้ป่ วย 
กระจายตัวกันหลายอาคาร เช่น อาคาร 
ผูป้ว่ยนอกอยู่คนละตกึกบั่หอ้งเวชระเบ่ย่น 

และห้องจ่ายยา ที่ำให้ผู้รับ่บ่ริการรวมที่ั�ง 
บุ่คลากรไม่ได้รับ่ความสะดวกในการเข้า 
รับ่การรักษา หร่อการให้บ่ริการเท่ี่าที่่�ควร  
ส่วนพ่�นท่ี่�บ้่านพักอาศัย ไม่ม่ความเป็น 
ส่วนตวั ขณะเดย่วกนัยงัขาดพ่�นที่่�ส่วนกลาง 
ในการที่ำกิจกรรมของเด็ก และบ่คุลากรใน 
โรงพยาบ่าล สว่นการวางแผนระบ่บ่สัญจร 
และจัดสรรพ่�นที่่�จอดรถึของผู้รับ่บ่ริการ  
ยงัขาดระบ่บ่ระเบ่ย่บ่ หากได้รบั่การปรับ่ปรุง 
จะช่วยเพิ�มความปลอดภัย และความ 
สะดวกในการเข้าถึึงพ่�นที่่�แต่ละโซน 
ได้อย่างมป่ระสทิี่ธภิาพมากขึ�น และอก่ส่วน 
ที่่�มองขา้มไปไมไ่ด ้คอ่การปรบั่ปรุงภูมิที่ศัน์ 
รอบ่โรงพยาบ่าล เพิ�มพ่�นที่่�ส่เข่ยวและ 
พ่�นที่่�นันที่นาการให้กับ่ผู้ใช้บ่ริการ รวมถึึง 
บุ่คลากรในโรงพยาบ่าลให้มากขึ�น 
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท 
(Master Plan)
จากกระบ่วนการม่ส่วนร่วม ได้สรุปรวบ่รวมความเห็น-ข้อเสนอ  
และสรุปแนวที่าง เพ่�อนำไปสูก่ารปรับ่ปรุงผังแม่บ่ที่ได้หลายส่วน  
ดังต่อไปน่� 

1. พื�นทุ่� ให้้บริก�ร (Operation) 
เพิ�มการเขา้ถึงึแตล่ะตกึใหด่้ยิ�งขึ�น และเพิ�ม 
พ่�นท่ี่�พักคอยให้เพ่ยงพอกับ่ความต้องการ 
ของผู้ใช้บ่ริการ พัฒนาสภาพแวดล้อม 
บ่ริเวณโดยรอบ่พ่�นที่่�บ่ริการให้สวยงาม 
ร่มร่�น และจำกัดพ่�นท่ี่�ให้บ่ริการการรักษา 
ให้อยู่ภายในโซนด้านหน้าโรงพยาบ่าล  
พรอ้มเพิ�มความสูงของอาคาร หรอ่ลักษณะ 
การใช้ประโยชน์อาคารให้มค่วามครอบ่คลมุ 
ม่ประสิที่ธิภาพมากขึ�น

2. พื�นทุ่�ส่ว่นสนับสนุน (Support) 
การจัดวางอาคารส่วนสนับ่สนุนใหม่ให ้
ม่ความเหมาะสมเป็นระเบ่่ยบ่มากขึ�น  
เพิ�มพ่�นท่ี่�จอดรถึสำหรับ่บ่คุลากรท่ี่�เพ่ยงพอ 
และเป็นสัดส่วน

3. บ้�นพักเจ้�ห้น้�ทุ่�  (Residence) 
การออกแบ่บ่วางผังโซนที่่� พักอาศัย  
เพิ�มความหนาแนน่การใชพ่้�นที่่�เปน็อาคาร 
ที่รงสูง และเพิ�มพ่�นที่่� Facility ส่วนกลาง 
สำหรับ่ที่ำกิจกรรม ลานก่ฬา ลาน 
สนัที่นาการ และพัฒนาพ่�นที่่�สเ่ขย่วในโซน 
บ่้านพักให้เป็นประโยชน์สำหรับ่บุ่คลากร 
ในพ่�นที่่�มากขึ�น กำหนดโซนท่ี่�พักอาศัย 

ให้ชัดเจนเพ่�อเพิ�มความปลอดภัยและ 
ความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย

4. พื�นทุ่�ส่เข่ึ้ยว่ (Green Area) 
โรงพยาบ่าลม่พ่�นที่่�ส่เข่ยวอยู่หลายจุด  
แต่ยังขาดการวางแผนและใช้ประโยชน์ 
พ่�นที่่�เหล่านั�นให้เต็มประสิที่ธิภาพ จึงเน้น 
การออกแบ่บ่พ่�นที่่�ส่เข่ยวให้ม่รูปแบ่บ่ 
การใช้ประโยชน์ท่ี่�ชัดเจนและหลากหลาย  
เพ่�อใหผู้ค้นสามารถึเข้าไปใช้พ่�นที่่�ไดอ้ยา่ง 
สม�ำเสมอและรองรบั่กจิกรรมที่่�หลากหลาย 
ตามความต้องการท่ี่�บุ่คลากรในโรงพยาบ่าล 
และชมุชนเสนอ เชน่ เพิ�มพ่�นที่่�สวนสมนุไพร 
เพ่�อการเร่ยนรู้ เพิ�มพ่�นท่ี่�ส่เข่ยวเพ่�อจัด 
กิจกรรม พ่�นท่ี่�ส่เข่ยวสำหรับ่เด็ก พ่�นที่่� 
สำหรับ่ปลูกผักที่ำการเกษตร เป็นต้น

5. ง�นสัญจร ง�นระบบ 
(Circulation/Service) 
การจดัระบ่บ่การสัญจรภายในโรงพยาบ่าล 
ให้เป็นระเบ่่ยบ่ และง่ายต่อการเข้าถึึง 
มากขึ�น รวมถึึงการเพิ�มพ่�นที่่�จอดรถึใน 
แต่ละโซนสำหรับ่ที่ั�งบุ่คลากรและผู้มา 
รับ่บ่ริการ 
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ภาพที่่� 20 ผังอาคารเดิมโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเชย่งของ

นอกจากน่�ยังม่แผนในระยะกลางและ 
ระยะยาว ท่ี่�ที่างท่ี่มสถึาปนิกได้ออกแบ่บ่ 
ร่วมกบั่ที่างโรงพยาบ่าล ผ่านการที่ำกจิกรรม 
ม่ส่วนร่วมเพ่�อสอบ่ถึามความต้องการ 
สรรค์สร้างและปรับ่ปรุงพ่�นที่่�โรงพยาบ่าล 
ในอนาคต นำไปสู่การใช้งานที่่�ตอบ่โจที่ย์ 
ในด้านตา่งๆ ที่ั�งการรักษาพยาบ่าล การที่ำ 
กิจกรรมนันที่นาการ และการพักผ่อน 
หยอ่นใจ สรปุความต้องการในแตล่ะพ่�นที่่� 
ออกมาได้หลายส่วนด้วยกัน 



โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ44

ผัังระยะกล้าง 

• ย้ายตำแหน่งเสาธง และศาลพระภูมิ
• ก่อสร้างพ่�นที่่�ต้นแบ่บ่อยู่ด่ม่สุข ปรับ่พ่�นที่่�เป็นสวนภูมิที่ัศน์และที่่�จอดรถึ (ชั�วคราว)
• ก่อสร้างอาคารวินิจฉัย ความสูง 5 ชั�น จำนวน 1 หลัง  

(แบ่บ่อาคารย่�นเร่�องให้กองแบ่บ่แผนออกแบ่บ่ใหม่)
• ก่อสร้างสวนคอร์ที่กลางสำหรับ่พักผ่อน/ลานกิจกรรมอเนกประสงค์/จุดนัดพบ่
• ปรับ่การใช้งานอาคารผ่าตัดคลอด เป็นโรงอาหาร/ร้านค้า (ชั�วคราว)
• เพิ�มพ่�นที่่�จอดรถึ สำหรับ่ผู้มาใช้บ่ริการและบุ่คลากร จำนวน 70 คัน
• เพิ�มพ่�นที่่�จอดรถึ สำหรับ่รถึฉุกเฉินและรถึพยาบ่าล จำนวน 8 คัน
• เพิ�มพ่�นที่่�จอดรถึ สำหรับ่ผู้มาใช้บ่ริการและบุ่คลากร จำนวน 50 คัน
• ก่อสร้างสวนสมุนไพร ตรงข้ามอาคารแพที่ย์แผนไที่ย  

เพ่�อเป็นสวนตัวอย่าง พ่�นที่่�สาธิต เร่ยนรู้เร่�องสมุนไพรกับ่ผู้สนใจ 

ภาพที่่� 21 ผังแม่บ่ที่การพัฒนาโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเชย่งของ ระยะกลาง (ปี 2565-2569)

“เน้นการพัฒนาอาค์ารบริการ 
และการเพิ�มพ่�นที�จอดำรถ เพ่�อรองรับผู้่้ใช้บริการ” 
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• ร่�ออาคารผ่าตัดคลอด ปรับ่พ่�นท่ี่�เป็นที่่�จอดรถึยนต์และรถึจักรยานยนต์ สำหรับ่ 
รองรับ่ผู้ใช้บ่ริการ

• ปรับ่ปรุงพ่�นที่่�ต้นแบ่บ่อยู่ด่ม่สุข เป็นสวนภูมิที่ัศน์ พ่�นที่่�ต้อนรับ่ พ่�นที่่�นั�งพักคอย 
จุดนัดพบ่ และเป็นที่ัศน่ยภาพที่่�ด่แก่โรงพยาบ่าล

• ก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 4 ชั�น จำนวน 2 อาคาร
• ปรับ่และก่อสร้างถึนนภายในพ่�นที่่�พักอาศัย
• ก่อสร้างสวน พ่�นที่่�ออกกำลังกาย ลานกิจกรรมบ่ริเวณโซนที่่�พักอาศัย 
• ปรับ่ตำแหน่งอาคารซักฟอก - จ่ายกลาง และโรงตากผ้า
• ก่อสร้างช่วงพักผ่อน สำหรับ่รับ่ประที่านอาหาร สำหรับ่บุ่คลากร 
• ปรับ่ถึนนภายในงานระบ่บ่ ปรับ่ตำแหน่ง อาคารพัสดุ-ซ่อมบ่ำรุง
• เพิ�มพ่�นที่่�จอดรถึ สำหรับ่ผู้มาใช้บ่ริการและบุ่คลากร จำนวน 72 คัน และปรับ่พ่�นที่่� 

ส่เข่ยว 
• เพิ�มพ่�นที่่�จอดรถึ สำหรับ่ผู้มาใช้บ่ริการ จำนวน 77 คัน
• เพิ�มที่างเข้าออกฉุกเฉิน สำหรับ่พ่�นที่่�พักอาศัย และสำหรับ่รถึ Service 

ภาพที่่� 22 ผังข้อเสนอการจัดเร่ยงอาคารใหม่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเชย่งของ

ผัังระยะยาว “เน้นการพัฒนาพ่�นที�ส� วนสนับสนุน และพ่�นที�พักอาศัยู่”
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ภาพที่่� 23 ผังแม่บ่ที่การพัฒนาโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเช่ยงของ ระยะยาว (ปี 2569 ขึ�นไป)
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ภาพที่่� 24 ภาพจำลองพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเช่ยงของ

แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

ต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข  พ่�นที่่�ที่่�ที่างโรงพยาบ่าลคัดเลอ่ก 
เพ่�อมาออกแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข ค่อพ่�นที่่�สวนบ่ริเวณ 
เสาธงหน้าโรงพยาบ่าล เน่�องจากพ่�นท่ี่�ดังกล่าวอยู่ 
บ่ริเวณด้านหน้าโรงพยาบ่าล เป็นพ่�นที่่�ที่่�เห็นได้เด่นชัด  
การปรับ่ปรุงพ่�นท่ี่�ดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาเร่�อง 
ที่่�จอดรถึ อ่กที่ั�งยงัสง่เสรมิภมูทิี่ศันด์า้นหน้าโรงพยาบ่าล 
ใหส้วยงามร่มร่�นขึ�นด้วย เหมาะสมที่่�จะพัฒนาเป็นพ่�นที่่� 
ต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข 

โดยที่างท่ี่มผูอ้อกแบ่บ่ได้นำความต้องการและขอ้คิดเหน็ 
จากเวท่ี่ประชุมมาออกแบ่บ่พ่�นที่่�บ่ริ เวณดังกล่าว  
เป็นพ่�นที่่�สวน ที่่�จอดรถึ และที่่�พักคอย 
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นอกจากน่�จากผังแม่บ่ที่การพัฒนาโรงพยาบ่าล ยังได้เกิดกระบ่วนการพัฒนาพ่�นท่ี่� 
ต้นแบ่บ่ พ่�นท่ี่�อยู่ด่ม่สุข โดยได้ม่กระบ่วนการในการค้นหา และจัดลำดับ่ความสำคัญ 
ก่อนหลังในการพัฒนาพ่�นที่่� ได้ข้อสรุปร่วมกัน ค่อ 
• พัฒนาพ่�นที่่�พักคอย บ่ริเวณหลัง OPD ใหม่
• พัฒนาพ่�นที่่�พักคอย บ่ริเวณหลัง OPD เก่า
• พัฒนาพ่�นที่่�ส่เข่ยว บ่ริเวณระหว่างอาคารส่งเสริม และอาคารแพที่ย์แผนไที่ย
• พัฒนาพ่�นที่่�ส่เข่ยวข้างตึกแพที่ย์แผนไที่ย
• พัฒนาโรงอาหาร 
• พัฒนาพ่�นที่่�ส่เข่ยว บ่ริเวณตึกผ่าตัด, เสาธง, การเพิ�มจุดคัดกรอง 

ภาพที่่� 25 ภาพโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเช่ยงของ
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แนวคิดการพัฒนาพ่�นที่่�ต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข ม่แนวคิดการออกแบ่บ่พ่�นที่่� เพิ�มพ่�นที่่� 
ส่เข่ยวท่ี่�ม่ความเช่�อมต่อกับ่อาคารเพ่�อการรักษา สำหรับ่เป็นพ่�นท่ี่�นั�งพักคอยของญาติ  
ผู้ป่วย หร่อพ่�นที่่�ในการพักผ่อนของบุ่คลากรในโรงพยาบ่าล ด้วยพ่�นที่่�ใจกลางระหว่าง 
อาคารในโรงพยาบ่าลยังไม่ถึูกใช้อย่างเต็มประสิที่ธิภาพ ประกอบ่กับ่ปัญหาในเร่�อง 
การขาดแคลนท่ี่�พกัคอย ขาดพ่�นท่ี่�ในการที่ำกจิกรรมสรา้งการมส่ว่นรว่ม จึงเกดิการพฒันา 
และออกแบ่บ่พ่�นที่่�เปิดโล่งที่่�เช่�อมโยงกับ่ตัวอาคาร เพิ�มต้นไม้และที่่�นั�งใต้ต้นไม ้ 
เพ่�อใหเ้กดิความปลอดโปรง่ พรอ้มสง่เสรมิการสรา้งระยะหา่งระหวา่งผูค้น สอดคลอ้งกบั่ 
มาตรการในการป้องกันโรค หร่อ Social Distancing เพ่�อรับ่ม่อกับ่ New Normal ของ 
สังคม นอกจากน่�การพัฒนาพ่�นที่่�ระหว่างอาคารด้วยการพัฒนาเป็นพ่�นที่่�ส่เข่ยว  
นอกจากสามารถึใชป้ระโยชนพ่์�นที่่�เพ่�อพกัผอ่นแลว้ ยงัเพิ�มมมุมองท่ี่�สวยงามผอ่นคลาย 
ให้กับ่ผู้คนจากภายในอาคารด้วย 

ภาพที่่� 26 ภาพโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเช่ยงของ
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02
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชเด่็นชัย
จังห้วั่ด็แพร่
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชเดำ�นชัยู่ ตั�งอยู่่�ที�  
 อำาเภอเดำ�นชัยู่ จังหวัดำแพร� 
• เปิดำดำำาเนินการตั�งแต�ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน 
 มีผู้่้เข้ารับบริการเฉิลี� ยู่ปีละ 15,000 ค์รั�ง  
 ปัจจุบันเป็นโรงพยู่าบาลชุมชนขนาดำ 60 เตียู่ง  
 ขนาดำ F1 มีแผู้นในการพัฒนายู่กระดัำบเป็น 
 โรงพยู่าบาลขนาดำ M2 ในอนาค์ต
• มีค์วามโดำดำเดำ� นด้ำานการใ ห้บริหารทาง 
 การแพทย์ู่แผู้นไทยู่ค่์� ขนานกับแพทย์ู่แผู้น 
 ปัจจุบัน จนได้ำรับคั์ดำเล่อกเป็นโรงพยู่าบาล 
 แพทย์ู่แผู้นไทยู่ต้นแบบที�ผู้�านเกณฑ์ประเมิน 
 มาตรฐานโรงพยู่าบาลส�งเสริมและสนับสนุน 
 การแพทย์ู่แผู้นไทยู่และการแพทย์ู่ทางเล่อก 
 ระดัำบดีำเยีู่�ยู่ม 

บริษัทุ ใจบ้�นสต้้ดิ็โอ จำ�กัด็
ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 



ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

จากการดำเนินกิจกรรมการม่ส่วนร่วม สามารถึสรุปผลการออกแบ่บ่และนำเสนอแบ่บ่ 
ในพ่�นท่ี่�ส่วนต่างๆ ท่ี่�ประสบ่ปัญหาด้านการใช้งาน โดยเป็นการสะที่้อนความคิดเห็น 
จากบุ่คลากรในโรงพยาบ่าล ซึ�งเป็นผู้ที่่�ใช้ช่วิตอยู่ในโรงพยาบ่าล ได้ใกล้ชิดกับ่ปัญหา 
มากท่ี่�สุด โดยม่หลายจุดที่่�ต้องปรับ่ปรุงและเพิ�มเติม ไม่ว่าจะเป็นการปรับ่ปรุงผิวถึนน 
ภายในโรงพยาบ่าล พร้อมที่ั�งปรับ่ปรุงอาคารผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษสุขภาพจิต  
งานเวชศาสตร์ครอบ่ครัวและชุมชน คลินิก NCDs การออกแบ่บ่ภายในอาคาร 
เฉลิมพระเก่ยรติและห้องประชุม นอกจากน่�ควรเพิ�มอาคารหร่อพ่�นท่ี่�จอดรถึภายใน 
โรงพยาบ่าลให้เพ่ยงพอต่อการใช้งานด้วย
 พ่�นท่ี่�สว่นอ่�นๆ ในมติิของสิ�งแวดลอ้มและความสมัพนัธเ์ชงิชมุชน ไดม้ก่ารเพิ�มพ่�นที่่� 
สเ่ขย่ว ออกแบ่บ่พ่�นที่่�ปลกูผกัและพ่�นท่ี่�เพ่�อการเกษตรในโรงพยาบ่าล สรา้งความรว่มมอ่ 
ระหว่างชุมชนและโรงพยาบ่าล พร้อมออกแบ่บ่และติดตั�งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ  
ที่ั�งภายในและนอกอาคารใหม้่ความสวยงามและม่เอกลักษณ์ และจัดระบ่บ่การสญัจร 
ภายในโรงพยาบ่าล เพ่�อรองรับ่อาคารที่่�ก่อสร้างขึ�นใหม่ในอนาคต 
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ภาพที่่� 27 ตัวอย่างการวิเคราะห์พ่�นที่่�โรงพยาบ่าลอย่างม่ส่วนร่วม
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท  
(Master Plan) 
สำหรบั่แนวที่างการพฒันาผงัแมบ่่ที่ ได้จากการรวบ่รวมความเหน็ 
จากผู้เข้าร่วมประชุม และที่ำกิจกรรมการม่ส่วนร่วม ได้ที่ั�งหมด  
4 โซนด้วยกัน ประกอบ่ไปด้วย โซนพ่�นที่่�บ่ริการ โซนพ่�นที่่�ส่เข่ยว  
โซนสนับ่สนุน และโซนบ่้านพัก ซึ�งล้วนเก่�ยวข้องกับ่การที่ำงาน  
การที่ำกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึึงการพักผ่อนด้วย

1.  โซนพ้ั�นท่�บริิการิ พ่�นท่ี่�ดา้นหนา้ท่ี่�เปน็พ่�นที่่�บ่รกิาร ยงัขาดพ่�นที่่� 
พักคอย ผู้ที่่�เข้ามารับ่บ่ริการจะมานั�งรอบ่ริเวณพ่�นท่ี่�ด้านหน้า 
โรงพยาบ่าล ในบ่ริเวณเด่ยวกับ่ท่ี่�จอดรถึ โดยวางแผนเพิ�มมุม 
พักผอ่น/พ่�นที่่�พักคอย ท่ี่�เพ่ยงพอสำหรับ่ผูใ้ชบ้่ริการ และบุ่คลากร 
สร้างความเช่�อมโยง-เช่�อมต่อพ่�นที่่�ท่ี่�ใกล้กัน และสะดวกต่อการ 
เข้าถึึง

2. โซนพ้ั�นท่�ส่่เข่ยว พ่�นท่ี่�ส่เข่ยวเดิมม่อยู่พอสมควร ส่วนมาก 
จะเป็นพ่�นที่่�ระหว่างอาคาร ซึ�งเป็นสวนสำหรับ่การมอง บ่างจุด 
ยากแก่การเข้าถึึง และแนวโน้มพ่�นที่่�ส่เข่ยวจะลดลง เน่�องจาก 
พ่�นที่่�อาคารจะม่มากขึ�นในอนาคต ที่ำให้โรงพยาบ่าลต้องการ  
รักษาพ่�นท่ี่�ส่เข่ยวเดิมให้คงอยู่ เพิ�มพ่�นท่ี่�ส่เข่ยวตามจุดต่างๆ  
เพิ�มพ่�นที่่�เปิดสำหรับ่เร่ยนรู ้และให้ความรู้ด้านสมุนไพร

3. โซนส่นับส่นุน อาคารท่ี่�เป็นพ่�นที่่�สนับ่สนุนต่างๆ อยู่ใน 
ตำแหน่งที่่�ยังไม่เช่�อมโยงกับ่อาคารหลัก ที่ำให้ระบ่บ่การที่ำงาน 
ในปจัจบัุ่นยงัไมค่ลอ่งตวัมากนกั ระยะที่างระหวา่งหนว่ยคอ่นขา้ง 
ไกล แนวที่างแก้ไขค่อจัดพ่�นท่ี่�บ่ริการและแปรรูปด้านสมุนไพร 
ให้อยู่ใกล้กัน จัดพ่�นที่่�งานระบ่บ่ให้เป็นระเบ่่ยบ่ ม่ท่ี่�จอดรถึให้ 
เพย่งพอระบ่บ่ที่างสัญจร เพิ�มประตูเข้า-ออก

4. โซนบ้านพััก พ่�นที่่�บ้่านพักเจ้าหน้าที่่� ม่อาคารของกองช่าง  
เวริก์ชอ็ปแที่รกอยู่ (ชั�วคราว) ขาดความเป็นพ่�นท่ี่�ส่วนตวั และพ่�นท่ี่� 
กจิกรรมกลางสำหรบั่เจา้หนา้ที่่� ในสว่นน่�จะเพิ�มพ่�นที่่�สเ่ข่ยว/พ่�นที่่� 
ส่วนกลางจัดพ่�นที่่�ให้ม่ความรู้สึกส่วนตัวและปลอดภัย 
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ภาพท่ี่� 28 ผังแม่บ่ที่เดิม (Master Plan) ของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

จากผังเดิมของโรงพยาบ่าล โซนบ่ริการรักษาจะอยู่ที่างด้านหน้า 
ของโรงพยาบ่าล เช่�อมต่อกับ่ส่วนส่งเสริมสุขภาพ ถึัดออกไปค่อ 
ส่วนของอาคารบ่ริการหร่ออาคารสนับ่สนุน โซนพักอาศัยของ 
พ่�นที่่�จะอยู่ด้านในสุด 

ภาพท่ี่� 29 ผังแสดงเม่�อม่การร่�อถึอนอาคาร 
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ภาพท่ี่� 30 ผังตำแหน่งอาคารที่่�กำลังสร้าง (ปี 2563)

ภาพท่ี่� 31 ผังแสดงตำแหน่งอาคารใหม่ และการสร้างพ่�นท่ี่�ส่เข่ยวให้กับ่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ผงัโรงพยาบ่าลที่่�แสดงตำแหนง่อาคารที่่�กำลังจะร่�อ และภาพผงัท่ี่� 
แสดงเม่�ออาคารถึกูร่�อ พรอ้มกบั่อาคารท่ี่�กำลงักอ่สรา้งในป ี2563  
จะเห็นว่า โซนท่ี่�พักของเจ้าหน้าที่่�จะถึูกร่�อถึอนสามารถึวางแผน 
ในการปรับ่พ่�นท่ี่�โซนที่่�พัก เพ่�อม่พ่�นท่ี่�กิจกรรม พ่�นที่่�ส่เข่ยว  
หร่อพ่�นที่่�อ่�นๆ ที่่�จะช่วยสนับ่สนุนพ่�นที่่�ที่่�ร่�นรมย์ได้ 
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ภาพท่ี่� 32 ผังแสดงพ่�นที่่�ส่เข่ยว - พ่�นที่่�กิจกรรม (ในอนาคต)

ภาพท่ี่� 33 ผังแสดงแนวความคิดเส้นที่างสัญจร

แนวความคิดในการวางผังแม่บ่ที่โครงการ โรงพยาบ่าลสมเด็จ 
พระยุพราชเด่นชัย โจที่ย์สำคัญ ค่อการสร้างแกนการสัญจรหลัก 
ในพ่�นท่ี่�บ่ริการที่างการแพที่ย์ (ใหม่) เพ่�อใช้แกนน่�สร้างความ 
เช่�อมโยงกับ่พ่�นที่่�ส่เข่ยวและพ่�นที่่�ต่างๆ และวางผังให้แยกโซน  
สว่นพกัอาศยัเจา้หนา้ท่ี่�ใหช้ดัเจนมากขึ�น และเพิ�มพ่�นที่่�สว่นกลาง 
สำหรับ่รองรับ่กิจกรรมของเจ้าหน้าที่่� ส่วนพ่�นที่่�ที่่�เป็นสวนเกษตร 
ด้านหลัง จะเป็นพ่�นที่่�สำหรับ่การปลูกต้นไม้ ผลไม้ และเป็นพ่�นที่่� 
ที่่�จะดึงเอาชุมชนเข้ามาม่ส่วนร่วมในการเพาะปลูก ดูแลและ 
เกบ็่เก่�ยว นอกจากน่�ยังเพิ�มพ่�นที่่�จอดรถึ แบ่ง่โซนจอดรถึให้ชดัเจน 
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี่�และผู้เข้ามารับ่การรักษา การที่ำที่างสัญจร 
ของรถึให้ชัดเจน ไม่ซ้อนที่ับ่เพ่�อความสะดวกรวดเร็ว รวมถึึง 
การวางแผนที่างเข้าออกที่่�ชัดเจนด้วย (อาจจะลดจำนวนที่าง 
เข้า-ออก ขยายที่างเข้า-ออกเดิมให้กว้างขึ�น) 
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ภาพท่ี่� 34 ตำแหน่งพ่�นที่่�ต้นแบ่บ่อยู่ด่ม่สุข 1. ลานจามจุร่ และ 2. ที่างเช่�อม OPD-ER

แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

ในภาพรวมของการที่ำกระบ่วนการระดมความคิดเห็นเร่�องพ่�นท่ี่� 
ที่่�ประที่บั่ใจ พ่�นท่ี่�ที่่�มศั่กยภาพ และพ่�นท่ี่�ที่่�ม่ปัญหาท่ี่�ต้องการแก้ไข  
รวมถึึงพ่�นที่่�ที่่�มศ่กัยภาพท่ี่�จะนำไปออกแบ่บ่เพ่�อเปน็ตน้แบ่บ่พ่�นที่่� 
อยู่ด่ม่สุข ที่่�เอ่�อต่อการสร้างสุขภาวะ นำไปสู่การวางแผนร่วมกัน 
ในการเล่อกพ่�นที่่�ที่่�จะนำมาพัฒนาต่อ  

หลงัจากการเสนอพ่�นที่่�ที่ั�งหมด เพ่�อนำมาออกแบ่บ่เพ่�อพจิารณา 
ความเปน็ไปไดใ้นการสรา้งนั�น ที่างท่ี่�ประชมุเสนอใหเ้ลอ่ก 2 พ่�นที่่� 
เพ่�อนำไปพัฒนาแบ่บ่ร่างขั�นต้น ค่อ

1. พ่�นที่่�บ่ริเวณที่่�จอดรถึด้านหน้า “ล้านจาม่จุริ”่ 
2. พ่�นท่ี่�ระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับ่ห้องฉุกเฉิน “ทางเช้้�อม่  
OPD-ER” ซึ�งเป็นต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข ท่ี่�เอ่�อต่อการสร้าง 
สุขภาวะ ม่ความเหมาะสมตามบ่ริบ่ที่และการใช้ช่วิตของคน 
ในแต่ละโรงพยาบ่าล  
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ภาพท่ี่� 35 ต้นแบ่บ่อยู่ด่ม่สุขผังพ่�นที่่� 1. ลานจามจุร่ และ 2. ที่างเช่�อม OPD-ER   
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“ล้านจาม่จุริ่” เป็นพ่�นที่่�ที่่�อยู่ด้านหน้าของโรงพยาบ่าล เป็นพ่�นที่่� 
กาดย่อมๆ ท่ี่�ขายอาหาร ขายพ่ชผักสดในตอนเช้า ชว่งสายๆ เป็นที่่� 
จอดรถึยนต์ รถึมอเตอรไ์ซค ์มญ่าตผิูป่้วย และผูท้ี่่�รอรบั่การรักษา 
มารออยู่ในบ่ริเวณน่�เป็นจำนวนมาก เน่�องด้วยศักยภาพพ่�นที่่� 
ร่มเงาใต้ต้นไม้ ที่่�ดึงดูดให้ผูค้นมาอาศัยร่มเงาไม้แห่งน่� 

ภาพท่ี่� 36 รูปแสดงขนาดพ่�นที่่�ใช้งานของ “ลานจามจุร่”

ภาพท่ี่� 37 รูปแสดงระยะพ่�นที่่�ใช้งานของ “ลานจามจุร่”

รวมพ่�นท่ี่�ใช้งาน 204 ตร.ม.
1. ศาลาพักคอย 62 ตร.ม.
2. ลานใต้ต้นจามจุร่ 142 ตร.ม.
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ภาพที่่� 38 ภาพที่ัศน่ยภาพของลานจามจุร่

“ทางเช้้�อม่ OPD-ER” เป็นพ่�นที่่�ท่ี่�ต้องการพ่�นที่่�พักคอยเพิ�มเตมิสำหรบั่คนไข้ ญาตผิูป้ว่ย 
และเจ้าหน้าที่่�โรงพยาบ่าล เพ่�อสร้างบ่รรยากาศในโรงพยาบ่าลที่่�ด่ และเกิดการ 
ปฏิิสัมพันธ์ระหว่างกันได้มากขึ�น เพ่�อสร้างความสัมพันธ์ที่่�ด่ระหว่างกัน 
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ภาพท่ี่� 39 ผังแสดงพ่�นที่่�ใช้สอย 2 ที่างเช่�อม OPD-ER ภาพท่ี่� 40 ภาพ ISOMETRIC ของพ่�นที่่�ที่างเช่�อม OPD-ER

ภาพที่่� 41 ภาพที่ัศน่ยภาพของพ่�นที่่�ที่างเช่�อม OPD-ER 
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03
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชปัว่
จังห้วั่ด็น่�น
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชปัว ตั�งอยู่่� ใน 
 ตำาบลวรนค์ร อำาเภอปัว จังหวัดำน�าน 
• ปัจจุบันเป็นโรงพยู่าบาลขนาดำ 90 เตียู่ง  
 เป็นโรงพยู่าบาลประเภท M2 มีแผู้นการยู่กระดัำบ 
 ขีดำค์วามสามารถการพัฒนาโรงพยู่าบาล 
 เป็นประเภท M1 ในอนาค์ต
• จุดำเดำ�นของโรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชปัว 
 ที�สำ าคั์ญ ค่์อ ระบบ STEMI Fast Tract ของ 
 เค์ร่อข�ายู่ และส�งต�อโรงพยู่าบาลแม�ข�ายู่ด้ำวยู่  
 Sky Doctor รวมถึงการใช้กระบวนการ 
 จิตปัญญาในการจัดำบริการผู้่้ป่วยู่และบริหาร 
 งาน 

บริษัทุ ใจบ้�นสต้้ดิ็โอ จำ�กัด็
ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 



ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

ในแต่ละโรงพยาบ่าลย่อมม่ปัญหาเฉพาะตัว เช่นเด่ยวกับ่ 
โรงพยาบ่าลสมเดจ็พระยพุราชปัว จากการที่ำกจิกรรมมส่ว่นร่วม  
ร่วมกับ่บุ่คลากรโรงพยาบ่าล ที่ำให้ท่ี่มสถึาปนิกที่ราบ่ถึึงปัญหา  
ข้อจำกัดและโอกาสในการพัฒนา รวมถึึงความต้องการของ 
เจ้าหน้าที่่�และผู้มาใช้บ่ริการได้ในหลายมิติยิ�งขึ�น 
 เริ�มจากปัญหาพ่�นฐาน นั�นค่อจำนวนผู้เข้ารับ่การรักษา 
ในแต่ละวันม่จำนวนมาก แต่ยังขาดพ่�นที่่�พักคอย พ่�นที่่�รองรับ่ 
ตา่งๆ ไมเ่พ่ยงพอ โดยเฉพาะพ่�นที่่�พกัคอยในอาคาร ระหวา่งอาคาร 
และพ่�นท่ี่�ส่เข่ยวสำหรับ่ญาติผู้ป่วย หร่อเจ้าหน้าที่่�โรงพยาบ่าล  
อ่กที่ั�งยังต้องการสภาพแวดล้อมที่่�ด่ สวยงาม เหมาะแก่การ 
พกัผอ่นและฟ้�นฟจูติใจ สอดคล้องกับ่ความต้องการการออกแบ่บ่ 
พ่�นที่่�ภูมิที่ัศน์รอบ่โรงพยาบ่าลให้ด่ขึ�น ที่ั�งสวน สนามเด็กเล่น 
พ่�นท่ี่�นันที่นาการ รองรับ่สำหรับ่ผู้มาใช้บ่ริการ และเจ้าหน้าที่่� 
โรงพยาบ่าล ให้สามารถึที่ำกิจกรรมที่่�เสริมสร้างสุขภาวะ และได้ 
อยู่ที่่ามกลางบ่รรยากาศที่่�ด่ด้วย
 นอกจากน่�ยังม่ส่วนของป้ายบ่อกที่าง สัญลักษณ์ในพ่�นท่ี่� 
ต่างๆ ซึ�งยังไม่ชัดเจน ต้องการปรับ่ปรุงป้ายบ่อกที่าง และป้าย 
สัญลักษณ์เหล่าน่�เพ่�อความสะดวกรวดเร็วของผู้มาใช้บ่ริการ  
รวมไปถึึงแก้ไขเส้นที่างสัญจรภายในภายนอกที่่�ม่ความทัี่บ่ซ้อน 
กัน และบ่างจุดยังไม่เช่�อมโยงกัน จัดเส้นที่างสัญจรภายนอก 
อาคาร และภายในอาคารยังไม่สอดคล้องกับ่การวางอาคารใหม่  
ต้องการการวางแผนในอนาคตด้วย
 ส่วนความต้องการรูปแบ่บ่อาคารใหม่ท่ี่�กำลังจะเกิดขึ�น 
อยากให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างพ่�นที่่�ใช้สอยและ 
หน้าตาอาคาร โดยพ่�นที่่�รองรับ่เพิ�มเติมสำหรับ่ผู้มารับ่บ่ริการ  
และบุ่คลากรโรงพยาบ่าลได้อย่างทัี่�วถึงึ ดงันั�นสิ�งที่่�ที่างโรงพยาบ่าล 
ต้องการเพิ�มค่อ อาคารห้องสมุดและอาคารเฉลิมพระเก่ยรติ  
รวมไปถึึงอาคารหร่อโซนบ่ริการอาหารของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย  
รวมถึึงบุ่คลากร 
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จากการลงพ่�นท่ี่�สำรวจ พูดคุยกับ่บ่คุลากรโรงพยาบ่าล และผูเ้ข้า 
มารับ่บ่ริการ พรอ้มที่ั�งที่ำกิจกรรมมส่่วนร่วม ที่ำให้ที่ราบ่ถึึงปัญหา  
ความต้องการใช้งาน และโอกาสของโรงพยาบ่าลท่ี่�สามารถึ 
พัฒนาได้ นำไปสู่การออกแบ่บ่โดยที่่มสถึาปนิก ซึ�งในท้ี่ายที่่�สุด 
สามารถึสรุปแผนการก่อสร้างโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชปัว  
ซึ�งมท่ี่ั�งการปรบั่ปรงุพ่�นที่่�บ่างสว่นและกอ่สรา้งใหมด่ว้ย แบ่ง่ออก 
เป็นที่ั�งหมด 2 ระยะ 

แผนภาพดังกล่าว เป็นส่วนที่่�ม่การก่อสร้างเพิ�ม และปรับ่จากแผนเดิม เริ�มจากอาคาร 
ผูป้ว่ยใน 114 เต่ยง มก่ารขยบั่ตำาแหนง่ใหม้พ่่�นท่ี่�ระหวา่งอาคารมากขึ�น พร้อมที่ั�งพฒันา 
พ่�นท่ี่�สุขภาวะต้นแบ่บ่ (ระเบ่่ยงกาด) ให้เป็นพ่�นที่่�รองรับ่การนั�งคอย และเป็นพ่�นที่่� 
สำาหรับ่ขายอาหาร ซึ�งจะดำาเนินการเสร็จภายในปี 2563
 นอกจากน่�จะก่อสร้างพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข (ลานหูกระจง) พ่�นท่ี่�จุดรับ่-ส่งของผู้ป่วย  
ในตำาแหน่งเดิม ที่่�ม่ความต้องการปรับ่ปรุงให้เป็นพ่�นที่่�พักคอยเพิ�มเติมด้วย ม่การ 
ออกแบ่บ่พ่�นท่ี่�น่�ไว้ พร้อมทัี่�งเพิ�มเติมโรงติดตั�งเคร่�องกำาเนิดไฟฟ้า (GEN) เสนอให้ม ่
การย้ายตำาแหน่ง เน่�องจากเม่�อขยับ่ตำาแหน่งอาคารผู้ป่วยใน 114 เต่ยง ต้องม่การย้าย 
ตำาแหน่งเคร่�องกำาเนิดไฟฟ้า (GEN) ส่วนแผนเดิมที่่�มก่ารต่อเติมอาคารภูคา (เพิ�มห้อง  
X-ray และห้องผ่าตัด) ที่างท่ี่มงานได้เสนอให้ยกเลิกแผนเดิม ย้ายมารวมกับ่อาคาร 
อุบ่ัติเหตุ, วินิจฉัย และอำานวยการ เพ่�อความสะดวกสบ่ายและเหมาะสมยิ�งขึ�น

แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท (Master Plan)

ภาพท่ี่� 42 ร่างผังแม่บ่ที่ระยะท่ี่� 1 (2565)
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ต่อมาค่อแผนในระยะที่่� 2 ซึ�งแผนภาพดังกล่าว เป็นส่วนที่่�มก่ารก่อสร้างเพิ�ม และปรับ่ 
จากแผนเดิม ประกอบ่ไปด้วย อาคารพักอาศัยรวม (1-3 หลัง), อาคารอุบ่ัติเหตุ วินิจฉัย  
และอาคารอำานวยการ, อาคารเฉลิมพระเก่ยรติฯ 2 ชั�น, บ่้านพักผู้อำานวยการ, อาคาร 
ผู้ป่วยนอก, อาคารอุบ่ัติเหตุ (ER) และที่างเช่�อม
 นอกจากน่�ยังม่ข้อเสนอให้ย้ายตำาแหน่งอาคารในแผนระยะท่ี่� 2 น่�ด้วย ซึ�งอาคาร 
ที่่�จะย้ายม่ที่ั�งอาคารงานซ่อมบ่ำารุง และงานยานพาหนะ (โรงเก็บ่ยานยนต์) นอกเหน่อ 
จากน่�ค่อข้อเสนองานปรับ่ภูมิที่ัศน์ ได้แก่ ตำแหน่งรอบ่หอพระ (ลานเฉลิมพระเก่ยรติ),  
ลานส่งเสริมสขุภาพ, แกนสัญจรเช่�อมพ่�นที่่�สเ่ข่ยว และลานกิจกรรมบ่ริเวณบ้่านพักบุ่คลากร 
อ่กที่ั�งยังต้องการเพิ�มพ่�นที่่�จอดรถึด้วย 

ภาพท่ี่� 44 ข้อเสนอผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชปัว

ภาพท่ี่� 43 ร่างผังแม่บ่ที่ระยะท่ี่� 2 (2569)
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แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข
หลงัจากการเสนอพ่�นที่่�ที่ั�งหมด เพ่�อนำมาออกแบ่บ่เพ่�อพจิารณา 
ความเปน็ไปไดใ้นการสรา้งนั�น ที่างท่ี่�ประชมุเสนอใหเ้ลอ่ก 2 พ่�นที่่� 
เพ่�อนำไปพัฒนาแบ่บ่ร่างขั�นต้น ค่อ
1. พ่�นที่่�ใต้ต้นหูกระจง ใช้ช่�อว่า “ล้านห้้กริะจง” ซึ�งเป็นต้นแบ่บ่ 
พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข ที่่�เอ่�อต่อการสร้างสุขภาวะ ม่ความเหมาะสมตาม 
บ่ริบ่ที่และการใช้ช่วิตของคนในแต่ละโรงพยาบ่าล โดยเป็นพ่�นที่่� 
ระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับ่อาคารผู้ป่วยใน เป็นพ่�นที่่�พักคอย  
และรอรถึรับ่ส่งของโรงพยาบ่าลได้ 
2. พ่�นท่ี่�ร้านขายอาหาร ที่างเดินหลังตึกผู้ป่วยใน ใช้ช่�อว่า  
“ริะเบย่งกาด้” เปน็พ่�นท่ี่�ที่างเช่�อมระหว่างอาคารท่ี่�สามารถึพัฒนา 
เป็นที่่�นั�งพักคอย รับ่ประที่านอาหาร ของผู้ที่่�เข้ามารับ่บ่ริการ  
และบุ่คลากรในโรงพยาบ่าลเอง 

ศักยภาพของพ่�นที่่�ดังกล่าวค่อ เป็นที่างผ่านที่่�เป็นจุดเช่�อมต่อ 
พ่�นที่่�ต่างๆ ของโรงพยาบ่าล ผู้คนพลุกพล่านม่ลานโล่งด้านข้าง  
ที่่�สามารถึจดักิจกรรมตา่งๆ ได ้ส่วนสถึานการณป์ญัหาในปจัจบุ่นั  
ผู้คนม่ความพลุกพล่านมาก การใช้สอยพ่�นที่่�ที่่�ม่การทัี่บ่ซ้อนกัน  
ระหว่างที่างสัญจรและพ่�นที่่�ขายของ ความสะอาดปลอดภัยของ 
อาหารบ่ริเวณที่างสัญจร และม่มุมมองเข้าไปในตึกผู้ป่วยหญิง  
ที่ำให้ตึกผู้ป่วยหญิงขาดความเป็นส่วนตัว 

ภาพท่ี่� 45 ตำแหน่งพ่�นที่่�ต้นแบ่บ่อยู่ด่ม่สุข



ภาพท่ี่� 46 พ่�นท่ี่�ลานหูกระจง และพ่�นที่่�ระเบ่่ยงกาด

ภาพท่ี่� 47 ผังรายละเอ่ยดและวัสดุพ่�นที่่�ลานหูกระจง ภาพท่ี่� 48 ทัี่ศน่ยภาพตัวอย่างหลังปรับ่ปรุงลานหูกระจง
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แน้วค่ดใน้การออกแบบพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

ความเป็น “บ้าน” ของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชปัว ม่ความเด่นชัดอย่างมาก  
จนผู้คนภายนอกสามารถึรับ่รู้ได้ถึึงความเป็นบ่้านแห่งน่� ดังนั�นความรู้สึกของความ 
เป็นบ่้านจึงถึูกเข้าไปเติมเต็มความเป็นบ่้าน บ่นพ่�นที่่�ระหว่างอาคาร ซึ�งเป็นพ่�นที่่�ของ 
การปฏิิสมัพันธข์องผูค้น โดยถึอดความรูส้กึของการใชพ่้�นที่่�ระหวา่งภายในบ่า้นออกมา 
แลว้นำกลับ่มานำเสนอใหม่ ในบ่รบิ่ที่ของโรงพยาบ่าล เพ่�อความสมบู่รณ์ของครอบ่ครัว 
โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชปัว 



ภาพท่ี่� 49 ผังรายละเอ่ยดและวัสดุพ่�นที่่�ระเบ่่ยงกาด

ภาพท่ี่� 50 ทัี่ศน่ยภาพตัวอย่างหลังปรับ่ปรุงระเบ่่ยงกาด

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุพราชทั่่�วไทั่ย 69
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04
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชต้ะพ�นหิ้น
จังห้วั่ด็พิจิต้ร
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชตะพานหิน  
 จังหวัดำพิจิตร ที� ตั� งอยู่่� ในตำ าบลตะพานหิน  
 อำาเภอตะพานหิน จังหวัดำพิจิตร 
• ปัจจุบันเป็นโรงพยู่าบาลระดัำบทุติยู่ภ่มิ จำานวน 
 เตียู่ง 90 เตียู่ง 
• พ่�นที� ของโรงพยู่าบาลแบ� งโซนบริการเป็น  
 5 กลุ�มหลัก ได้ำแก�  กลุ�มบริการผู้่้ป่วยู่นอกและ 
 อุบัติเหตุ-ฉุิกเฉิิน (Out-Patient Department  
 & Accident and Emergency) กลุ�มวินิจฉัิยู่ 
 และรักษา (Diagnostic & Treatment  
 Department) กลุ�มพักผู้่้ป่วยู่ใน (In-Patient  
 Department) กลุ�มบริการสนับสนุน (Service  
 Support Department) และกลุ� มบริหาร 
 จัดำการและสวัสดิำการ (Administration &  
 Welfare Department) 

คณะสถ�ปัต้ยกรรมศ�สต้ร์  
มห้�วิ่ทุย�ลัยนเรศว่ร

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ท่ี่�ตั�งอยู่ในพ่�นที่่�เกษตรกรรม ม่ปญัหาน�ำที่ว่มในพ่�นที่่� เน่�องจากที่่�ตั�ง 
ของโรงพยาบ่าลอยูใ่นพ่�นที่่�ลุ่มแวดล้อมด้วยทีุ่่งนา และที่่�ผ่านมา 
โรงพยาบ่าลเคยประสบ่ภัยน�ำที่่วมครั�งใหญ่ ซึ�งก่อให้เกิด 
ความเสย่หายเป็นอย่างมาก การปรบั่ลักษณะที่างกายภาพของพ่�นที่่� 
เพ่�อลดความเส่�ยงในกรณ่ที่่�ม่น�ำที่่วมเข้ามาในพ่�นท่ี่�ได้จึงนับ่ว่า 
ม่ความจำเป็น เพราะโรงพยาบ่าลถึ่อเป็นหน่วยงานที่่�จำเป็นต้อง 
ได้รบั่การปกป้องไมใ่หเ้กดิความเสย่หายในระดับ่สงูสดุ เพ่�อยงัคง 
ให้บ่ริการได้แม้ในระหว่างเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ซึ�งอาจรวมถึึง 
การปรับ่พ่�นที่่�ให้สามารถึรองรับ่ความต้องการฉุกเฉินเชงิพ่�นที่่�ของ 
ชุมชนในกรณ่เกิดภัยพิบ่ัติได้ด้วย

นอกจากน่�ยงัมป่ระเดน็เร่�องการขยายตวัของเมอ่งและปรบั่เปล่�ยน 
รปูแบ่บ่พ่�นท่ี่�โดยรอบ่จากเกษตรกรรมเป็นพ่�นที่่�พักอาศัยชานเมอ่ง  
ด้วยพ่�นที่่�ดั�งเดิมของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
เป็นโซนเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบ่ันเกิดการขยายตัวของ 
ตัวเม่องมากขึ�น โดยเริ�มเข้ามาสู่บ่ริเวณใกล้เค่ยงกับ่โรงพยาบ่าล  
ไดม้ก่ารปรบั่เปล่�ยนพ่�นที่่�จากเกษตรกรรมไปสูก่จิกรรมเศรษฐกจิ 
อ่�นๆ อาที่ิ ร้านค้า และหมู่บ่้านจัดสรร เป็นต้น โรงพยาบ่าล 
ได้ตั�งอยู่ในพ่�นที่่�ช่วงรอยต่อระหว่างพ่�นท่ี่�ชุมชนเม่องและพ่�นที่่� 
เกษตรกรรม แวดล้อมด้วยทีุ่่งนาที่่�อาจถูึกเปล่�ยนการใช้สอย 
เป็นลักษณะเพ่�อกิจกรรมแบ่บ่ชุมชนเม่องในอนาคตอันใกล้  
การเปล่�ยนแปลงดังกล่าวน่าจะส่งผลกระที่บ่สำคัญต่อการพัฒนา 
เชิงพ่�นที่่�ของโรงพยาบ่าลใน 2 ประเด็น ได้แก่ 
• การเปล่�ยนบ่ที่บ่าที่ของโรงพยาบ่าลในฐานะที่่�เปน็ศนูยก์ลาง 

ของชมุชนและเปน็หนึ�งเด่ยวกับ่พ่�นที่่�เมอ่งมากยิ�งขึ�น การเข้า 
ถึึงโรงพยาบ่าลจะม่ความสะดวกมากยิ�งขึ�น กิจกรรมของ 
โรงพยาบ่าลจะมค่วามเช่�อมโยงกบั่ชมุชนได้มากยิ�งขึ�นไปกวา่ 
การเดินที่างมาโรงพยาบ่าลเฉพาะในยามเจ็บ่ป่วยเที่่านั�น

ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้



ภาพท่ี่� 51 ภาพบ่รรยากาศกิจกรรมแบ่บ่ม่ส่วนร่วมกับ่ทีุ่กภาคส่วน
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• การปรับ่เปล่�ยนการใช้ท่ี่�ดินโดยรอบ่โรงพยาบ่าล จากเดิม 
ท่ี่�เป็นพ่�นท่ี่�เกษตรกรรมไปสู่พ่�นที่่�ดาดแข็งสำหรับ่กิจกรรม 
ที่างเศรษฐกิจอ่�นๆ มากขึ�น จะสง่ผลใหพ่้�นท่ี่�รบั่น�ำในช่วงเวลา 
น�ำหลากลดน้อยลงอย่างมาก ซึ�งอาจส่งผลให้โรงพยาบ่าล 
ต้องจัดการกับ่ปริมาณน�ำในช่วงฤดูน�ำหลากที่่�เพิ�มมากขึ�น 
กว่าเดิม 



ภาพท่ี่� 52 ผังหลักของผังแม่บ่ที่
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ผังแม่บ่ที่และแผนพัฒนาเชิงกายภาพขั�นสมบู่รณ์จำแนกเป็น 
แผนทัี่�งหมด 5 แผนด้วยกัน สอดคล้องกับ่หลกัการจัดที่ำผงัแม่บ่ที่ 
ที่่�ระบ่ใุน “มาตรฐานหลกัเกณฑ์์และวธ่ิการจดัที่ำผงัหลกั (Master 
Plan) กองแบ่บ่แผน กระที่รวงสาธารณสขุ” ซึ�งระบ่ถุึงึการออกแบ่บ่ 
แผนผัง 5 ประเภที่ ประกอบ่ด้วย แผนการใช้ที่่�ดิน แผนพัฒนา 
ดา้นอาคารและสิ�งกอ่สรา้ง แผนพัฒนาภมูทิี่ศันแ์ละพ่�นที่่�เปดิโลง่ 
แผนพัฒนาระบ่บ่สัญจรและที่่�จอดรถึ และแผนพัฒนาระบ่บ่ 
สาธารณปูโภค ที่ั�งน่�มุง่เนน้ที่่�การออกแบ่บ่เพ่�อพฒันาสิ�งแวดลอ้ม 
เพ่�อสุขภาวะที่่�ครอบ่คลุมอย่างเป็นองค์รวม 

แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท  
(Master Plan)



ภาพท่ี่� 53 ผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ี่�ดิน

1. แผัน้การใชุ้ท่�ด่น้ 
(แผัน้จััดกลุ่้ม่ประโยชุน์้ใชุ้สิ่อย)

ผังการใช้ท่ี่�ดินขั�นสมบู่รณ์จำแนกตาม 
ประเภที่การใชส้อย ซึ�งแบ่ง่กลุม่การใชส้อย 
ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบ่ด้วย 
1) Zone A ส่วนการรักษาพยาบ่าล 
2) Zone B ส่วนบ่ริการสนับ่สนุนและ 
กิจกรรมสนับ่สนุน 
3) Zone C ส่วนพักอาศัยของบุ่คลากร 
4) Zone D ส่วนส่งเสริมสุขภาวะสำหรับ่ 
ชุมชน 

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุพราชทั่่�วไทั่ย 75



2. แผัน้พัื่ฒน้าด้าน้อาคารแล้ะส่ิ่�งปลู้กสิ่ร้าง

ผงัอาคารและสิ�งก่อสร้างปัจจบุ่นัเที่ย่บ่กบั่ผังอาคารและสิ�งก่อสร้าง  
ขั�นสมบู่รณ์ ตามกรอบ่ของการจัดที่ำแผนระยะยาว ครอบ่คลุม 
ระยะเวลา 25 ปี (พ.ศ. 2565-2589) ในภาพรวมจะเห็นได้ถึึง 
การปรบั่เปล่�ยนโครงสร้างของการจัดเรย่งตวัอาคารได้อย่างชดัเจน  
โดยเฉพาะในส่วนด้านหน้าของโรงพยาบ่าลและส่วนท่ี่�พักอาศัย 
ของบ่คุลากรในสว่นที่่�เดมิเปน็บ้่านพกัอาศยัชั�นเดย่ว ซึ�งการพฒันา 
ดังกล่าวตั�งอยู่บ่นหลักการสำคัญในเร่�องการใช้สอย การรับ่รู ้
เข้าใจและจดจำทิี่ศที่างที่่�ชัดเจนของผูใ้ช้บ่ริการ รวมทัี่�งการระบ่าย 
อากาศและม่มุมมองที่่�ด่ 

ภาพท่ี่� 54 ผังอาคารและสิ�งก่อสร้างปัจจุบ่ัน
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ภาพท่ี่� 55 ผังอาคารและสิ�งก่อสร้างในแผนแม่บ่ที่ขั�นสมบู่รณ์



 จากแนวคิดในการออกแบ่บ่อาคารให้ม่ส่วนในการช่วยลด 
ความเส่�ยงและสร้างความปลอดภัยบ่นพ่�นฐานแนวคิดย่ดหยุ่น 
ปรับ่ตัวได้ แผนแม่บ่ที่น่�จึงเสนอแนะให้อาคารที่่�ม่ความสำคัญ 
ที่่�เก่�ยวข้องโดยตรงกับ่การรักษาพยาบ่าลปรับ่รูปแบ่บ่อาคาร 
ให้เกาะตัวเร่ยงต่อกันและปรับ่สภาพอาคารให้เอ่�อต่อการเป็น  
พ่�นท่ี่� core area กล่าวค่อ ยกพ่�นอาคารสูงอย่างน้อยเท่ี่าระดับ่ 
ถึนนที่างหลวงที่างดา้นหนา้โรงพยาบ่าล และปรับ่แนวราวระเบ่ย่ง 
ใหเ้ป็นผนงัที่บึ่สงู 50-80 เซนตเิมตร เพ่�อช่วยเป็นปราการปอ้งกนั 
น�ำที่่วมในกรณ่ฉุกเฉินท่ี่�ไม่สามารถึป้องกันน�ำให้เข้ามาในเขต 
โรงพยาบ่าลที่ั�งหมดได้ 

ภาพท่ี่� 56 อาคารสร้างที่ดแที่นและสร้างใหม่ตามแผนพัฒนาด้านอาคารและสิ�งก่อสร้าง
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3. แผัน้พัื่ฒน้าภูม่่ทัศน์้แล้ะพ่ื่�น้ท่�เปิดโล่้ง

ภาพที่่� 57 ผังภูมิทัี่ศน์และพ่�นที่่�เปิดโล่ง

ผังภูมิทัี่ศน์และพ่�นที่่�เปิดโล่งขั�นสมบู่รณ์ของโรงพยาบ่าลสมเด็จ 
พระยุพราชตะพานหิน ที่่�จัดสรรพ่�นที่่�เปิดโล่งขนาดใหญ่ออกเป็น  
5 สว่นดว้ยกนั โดยสว่นแรกเปน็พ่�นท่ี่�เพ่�อส่งเสริมภมิูที่ศันด์า้นหน้า 
โรงพยาบ่าล สว่นอก่ 4 สว่นเปน็พ่�นที่่�แกนหลกัของ 4 ส่วนใช้สอย 
หลกั ตามที่่�ได้อธิบ่ายไปในผังการใช้ท่ี่�ดินข้างต้น โดยออกแบ่บ่ผัง 
ให้ตอบ่สนองต่อแนวคิดการใช้พ่�นที่่�เปิดโล่งช่วยสร้างการรับ่รู้ 
เข้าใจ และจดจำที่ิศที่าง และใช้สำหรับ่เป็นจุดรวมพลในการ 
อพยพคนในกรณ่ฉุกเฉินได้ เน่�องจากเป็นพ่�นที่่�โล่งขนาดใหญ ่
ที่่�มองเหน็และเขา้ถึึงได้งา่ยจากรอบ่ทิี่ศ ที่ั�งน่�จดัให้มส่ภาพภูมทิี่ศัน์ 
ใหเ้หมาะสมกับ่พ่�นท่ี่�สอดคล้องกบั่ความตอ้งการดา้นการใช้สอย 
ของแต่ละส่วนแผนพัฒนาระบ่บ่สัญจรและที่่�จอดรถึ 
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4. แผัน้พัื่ฒน้าระบบสิ่าธ์ารณูปโภค

สำหรับ่งานระบ่บ่สาธารณูปโภคต่างๆ ที่ั�งงานระบ่บ่ประปา บ่ำบ่ัดน�ำเส่ย การจัดการ 
มูลฝ่อย และระบ่บ่อ่�นๆ อาทิี่ ไฟฟ้า โที่รศัพท์ี่ เคร่อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่่อแก๊สที่าง 
การแพที่ย์ ไอน�ำและน�ำร้อน ที่างโรงพยาบ่าลได้วางตำแหน่งไว้ในพ่�นที่่�ท่ี่�เหมาะสม 
ด่อยู่แล้ว จงึไดย้ดึถ่ึอตำแหน่งที่่�ตั�งเดิมใหค้งอยู่ต่อไปเป็นหลัก ยกเว้นในส่วนของอาคาร 
โรงไฟฟ้าและโรงประปา ที่่�เสนอให้ย้ายจากพ่�นที่่�ตั�งเดิมข้ามแนวถึนนมารวมกับ่ 
พ่�นท่ี่�ในส่วนบ่ริการสนับ่สนนุ และปรับ่แนวการเช่�อมต่องานระบ่บ่ต่างๆ เข้าสูอ่าคารให้เป็น 
งานใต้ดิน (ฝ่ังใต้ถึนน)
 โดยในเบ่่�องต้นจากการท่ี่�ที่างโรงพยาบ่าลได้ม่การเตร่ยมระบ่บ่ต่างๆ ที่่�สามารถึ 
รองรับ่การขยายตัวไว้ได้เร่ยบ่ร้อยแล้ว จึงไม่ม่ความจำเป็นต้องขยายพ่�นท่ี่�เพิ�มเติม 
จากที่่�มอ่ยู่ในอนาคตอันใกล้ ส่วนงานระบ่บ่ที่่�เก่�ยวข้องกับ่การวางผังแม่บ่ที่ที่่�เสนอให้ม ่
การปรับ่ปรุงนั�น ม่อยู่ 2 ระบ่บ่ ค่อ ระบ่บ่ป้องกันอัคค่ภัย และระบ่บ่ระบ่ายน�ำ 

5. แผัน้การจััดล้ำาดับการก่อสิ่ร้าง

ในการจัดที่ำผังแม่บ่ที่และแผนพัฒนาเชิงกายภาพสำหรับ่โรงพยาบ่าลสมเด็จ 
พระยุพราชตะพานหินน่� ได้แบ่่งกรอบ่การพัฒนาออกตามช่วงเวลาเป็น 3 ริะยะ ค่อ  
แผนระยะสั�น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว ซึ�งการพิจารณากำหนดช่วงเวลาน่� 
ไดก้ำหนดใหส้อดคลอ้งกบั่รอบ่ของการพจิารณาปรบั่ปรงุแผนและระเบ่ย่บ่การปรับ่ปรงุ 
อาคารที่่�ม่อยู่เดิม 
 กล่าวค่อ แผนระยะสั�น ครอบ่คลุมช่วงเวลาประมาณ 5 ปี สอดคล้องกับ่ช่วงเวลา 
ของแผนพัฒนาระบ่บ่บ่ริการสุขภาพ (Service Plan) และแผนแม่บ่ที่ด้านอาคารและ 
สภาพแวดล้อมของสถึานบ่ริการสุขภาพ (Master Plan) แผนระยะกลาง ครอบ่คลุม 
ช่วงเวลาประมาณ 10 ปี หรอ่ 2 รอบ่ของการประเมินแผนพัฒนาระบ่บ่บ่ริการสุขภาพ  
(Service Plan) และแผนระยะยาว ครอบ่คลุมช่วงเวลา 25 ปี อิงตามระยะเวลา 
การใช้งานอาคารตามระเบ่ย่บ่ของกองแบ่บ่แผน กรมสนับ่สนุนบ่ริการสุขภาพ กระที่รวง 
สาธารณสุข ก่อนที่่�จะสามารถึย่�นขอร่�อถึอนได้ 

โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ80



พ่�นที่่�สเ่ขย่วในบ่ริเวณกลุม่บ่ริการผูป่้วยนอกและอบุ่ติัเหต-ุฉุกเฉนิ  
และกลุ่มวินิจฉัยและรักษา ได้รับ่การคัดเล่อกในการพัฒนา 
ใหเ้ป็นต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ดม่สุ่ขของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช 
ตะพานหิน 
 เน่�องจากพ่�นที่่�บ่รเิวณดงักลา่ว เปน็พ่�นที่่�หลกัของผูเ้ขา้มาใช ้
บ่รกิารโรงพยาบ่าล และเป็นพ่�นที่่�ท่ี่�รองรับ่คนจำนวนมากที่ั�งกลุม่ 
ผูเ้ข้ารบั่การรักษาและกลุม่บุ่คลากร พ่�นท่ี่�บ่ริเวณน่�จงึมค่วามสำคญั 
ในการสร้างสุขภาวะท่ี่�ด่ให้กับ่คนทีุ่กกลุ่ม อันจะเอ่�อประโยชน์ 
ในการช่วยบ่ำบ่ัดรักษา ผ่อนคลายความตึงเคร่ยด และส่งเสริม 
การเร่ยนรู้ด้านสุขภาพอ่กด้วย 

ภาพที่่� 58 แกนพ่�นที่่�สเ่ข่ยวหลักของโรงพยาบ่าล 
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แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข



บร่เวณท่�ตั�งของพ่ื่�น้ท่�ต้น้แบบ 

พ่�นท่ี่�ถูึกล้อมรอบ่ไปด้วยอาคารในกลุ่มบ่ริการผู้ป่วยนอกและ 
อุบ่ัติเหตุ-ฉุกเฉิน กลุ่มวินิจฉัยและรักษา และกลุ่มพักผู้ป่วยใน  
ดังแสดงในรูปที่่� 60 โดยประกอบ่ไปด้วยอาคารดังต่อไปน่� คอ่

1) กลุ้่ม่อาคาริด้้านห้น้าซึ�งต่ั�งอย้่ทางทิศใต่้ 
ได้แก่ อาคารผูป่้วยนอก อาคารอุบั่ตเิหตุ และอาคารผูป่้วยสูงอายุ

2) กลุ้่ม่อาคาริด้้านข้าง 
ได้แก่ ตึกคลอดสูติกรรม อาคารแพที่ย์แผนไที่ย ตึกผู้ป่วยติดเช่�อ  
และคลินิกผู้สูงอายุ

3) กลุ้่ม่อาคาริด้้านห้ล้ังซึ�งต่ั�งอย้่ทางทิศเห้น้อ 
ได้แก่ อาคารผู้ป่วยใน และอาคารฟอกไต 

รูปแบบก่จักรรม่โดยรอบของพ่ื่�น้ท่�ต้น้แบบ 

เน่�องจากพ่�นที่่�ต้นแบ่บ่ถูึกลอ้มรอบ่ด้วยอาคารหลักหลายอาคารดังที่่�กล่าวข้างต้น ที่ำให้
พ่�นท่ี่�ต้นแบ่บ่น่�เป็นพ่�นที่่�ที่่�ม่กลุ่มผู้ใช้ทีุ่กกลุ่มสัญจรผ่าน โดยสามารถึแบ่่งกิจกรรมออก
ตามกลุ่มผู้ใช้งาน

ภาพที่่� 59 ตำแหน่งกิจกรรม 3 ระดับ่ แบ่บ่ไม่เคล่�อนที่่� กึ�งกลาง  
 และเน้นการเคล่�อนไหว

ภาพที่่� 60 ผังต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข
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แน้วความ่ค่ดใน้การออกแบบพ่ื่�น้ท่�ต้น้แบบ 

เพ่�อตอบ่สนองตอ่รปูแบ่บ่กจิกรรมที่่�หลากหลายดงัแสดงในผัง โดยสว่นใหญเ่ปน็กจิกรรม 
แบ่บ่ไม่เคล่�อนที่่� ได้แก่ การนั�งพกั พดูคุย รบั่ประที่านอาหาร ชมที่ศัน่ยภาพเพ่�อการพกัผ่อน 
และเร่ยนรู้ ส่วนกิจกรรมท่ี่�ต้องม่การเคล่�อนไหวม่ในบ่างส่วนเพ่�อใช้ในการพักผ่อน 
หยอ่นใจ ไดแ้ก ่การเดนิ ซ่�อของ เขา้รว่มกจิกรรมแบ่บ่กลุม่ใหญ่ และการเล่นของเด็กเลก็

แน้วความ่ค่ดการออกแบบพ่ื่ชุพัื่น้ธ์ุ์ 

ม่การคำนึงถึึงการวางผังและเล่อกใช้พช่พันธุ์  
โดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย 3 ด้านหลัก ได้แก่  

การสร้างสุนทรียภาพ
การสร้างขอบเขตให้แต่ละกิจกรรม
การรองรับกิจกรรมแบบเคล่ือนไหว 

ภาพที่่� 61 ผังพ่ชพันธุ์ของต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข
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แน้วความ่ค่ดการจััดวางแล้ะวางผัังท่�นั้�ง 

ตำแหน่งของท่ี่�นั�งม่การจัดวางตามพ่�นที่่�ขอบ่ของที่างสัญจรหลัก  
เพ่�อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนตัวสำหรับ่ผู้นั�งและอำนวยความ 
สะดวกใหก้บั่ผูเ้ดนิที่่�มทั่ี่�งเดก็และผูส้งูอาย ุสามารถึหาที่่�นั�งพกัได ้
โดยสะดวกหากรูส้กึเหน่�อยลา้ ที่ั�งน่�ที่่�นั�งมก่ารเวน้ระยะหา่งออกมา 
จากที่างสัญจรหลัก เพ่�อไม่ให้ถึูกรบ่กวนและม่ระยะการมองเห็น 
ผู้คน โดยที่ำให้ผู้นั�งและผู้ถูึกมองไม่รู้สึกรบ่กวนซึ�งกันและกัน  
ที่่�นั�งมก่ารเวน้ระยะหา่งเปน็ระยะประมาณ 7-8 เมตร รปูแบ่บ่ที่่�นั�ง 
ม่ 2 รูปแบ่บ่หลัก ได้แก่ ที่่�นั�งแบ่บ่กลุ่มและที่่�นั�งเด่�ยว 

ภาพที่่� 62 ตัวอย่างผลงานออกแบ่บ่ต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
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แน้วความ่ค่ดการออกแบบทางเด่น้แล้ะวัสิ่ดุปูพ่ื่�น้ 

การออกแบ่บ่ที่างสัญจรเน้นการเช่�อมโยงที่่�เข้าถึึงได้ง่าย สะดวก 
และรบั่รูทิ้ี่ศที่างได้ง่าย เพ่�อให้การสญัจรเป็นไปอย่างมป่ระสทิี่ธภิาพ 
มากที่่�สุด และมท่ี่างเดินที่่�หลากหลาย เพ่�อให้ผูใ้ช้สามารถึมท่ี่างเล่อก 
ในการเดินไปยังที่่�ต่างๆ โดยไม่แออัดและม่ประสบ่การณ์ในการ 
เดินที่่�หลากหลาย รายละเอ่ยดการออกแบ่บ่ที่างเดินต่างๆ

ภาพที่่� 63 ตัวอย่างผลงานออกแบ่บ่ต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
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05
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชห้ล่มเก่�
จังห้วั่ด็เพชรบ้รณ์
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชหล�มเก�า ตั�งอยู่่�  
 ในตำ าบลนาแซง อำ าเภอหล� มเก� า จังหวัดำ 
 เพชรบ่รณ์
• สถานะเป็นโรงพยู่าบาลประจำาอำาเภอ มีขอบเขต 
 การด่ำแลรักษาผู้่้ป่วยู่อำาเภอหล�มเก�า 
• ขนาดำโรงพยู่าบาล F1 
• มีจำานวนบุค์ลากรทั�งหมดำ 141 ค์น และมีเตียู่ง 
 ผู้่้ป่วยู่ในทั�งหมดำ 90 เตียู่ง (เปิดำใช้จริง 130  
 เตียู่ง)

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
ฮอมสุขึ้สต้้ดิ็โอ
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

จากการประเมินสภาพแวดล้อมของพ่�นที่่� 
พบ่ว่า ผังของโรงพยาบ่าลม่การแบ่่งโซน 
ค่อนข้างชัดเจน โดยแบ่่งออกเป็น 3 โซน 
ใหญ่ๆ ค่อ โซนให้บ่ริการ โซนสนับ่สนุน  
และโซนสุดที่้ายซึ�งจะอยู่บ่ริเวณหลังสุด 
โดยม่ พ่� น ท่ี่�มากที่่� สุ ด  ค่อ  โซนพ่�นที่่� 
เกษตรกรรมและพ่�นที่่�ที่างธรรมชาติ ซึ�งจะ 
ม่เร่อนเพาะชำกล้าไม้ อาคารเก็บ่เร่อพาย  
อาคารฝ่า่ยภูมทัิี่ศน์ สวนครัว บ่่อน�ำ สระน�ำ 
ขนาดใหญ่ และพ่�นที่่�ท่ี่�ที่างโรงพยาบ่าล 
ตั�งใจให้เป็นอุที่ยานพันธุ์พช่ จากผังที่่�ที่าง 
ที่่มฮอมสุขสตูดิโอได้ขอข้อมูลและตรวจ 
สอบ่ข้อมูลไปพร้อมกับ่พูดคุยเก่�ยวกับ่ 
วิสัยที่ัศน์ของโรงพยาบ่าลและโครงการ 
ในอนาคตกับ่ที่างที่่มบ่ริหาร จะเห็นว่าม่ 
การเปล่�ยนแปลงที่่�ตั�งของแผนกและหนว่ย 
ต่างๆ หลังจากม่อาคารใหม่ เกิดขึ�น  
โดยอาคารใหม่ที่่�สำคัญที่่�กำลังจะเกิดขึ�น 
ค่อ อาคารกายภาพบ่ำบ่ัด และที่ันตกรรม  
รวมถึึงอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั�น

ซึ�งจะม่ผลต่อการออกแบ่บ่วางผังเป็น 
อย่างยิ�ง ที่่มฮอมสุขจึงนำข้อมูลที่่�ได้มา 
วิเคราะหแ์ละคดัแยกเพ่�อนำไปสูพ่่�นที่่�อยู่ด่ 
ม่สุข โดยข้อมูลของปัญหาและข้อเสนอ 
จะแยกข้อมูลเป็น 3 ประเภที่ ตามนิยาม 
ของพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข ได้แก่ พ่�นที่่�รองรับ่ 
การปฏิบิ่ตังิาน, พ่�นที่่�รองรบั่การดำเนนิชว่ติ 

และพ่�นท่ี่�รองรับ่กิจกรรม นอกจากน่�ยัง 
ได้ที่ำกิจกรรมการม่ส่วนร่วมกับ่บุ่คลากร  
เจ้าหน้าที่่�ในโรงพยาบ่าล รวมถึึงตัวแที่น 
ญาติและผู้ป่วยที่่�มารับ่บ่ริการ เก่�ยวกับ่ 
การใช้งานพ่�นท่ี่�ในโรงพยาบ่าล โดยแบ่่ง 
กลุม่ที่ำกิจกรรมกันหลายครั�ง ผลลัพธ์จาก 
กระบ่วนการสร้างสรรค์ข้อเสนอ ม่ดังน่�

1) กลุม่พ่�นที่่�หนา้โรงพยาบ่าล  เปน็กลุม่ที่่�ม่ 
การเข้าถึึงเป็นอันดับ่แรกในโรงพยาบ่าล  
ข้อเสนอจึงนำไปสู่เร่�องการจัดการที่าง 
สญัจรและพาหนะ รวมถึึงพ่�นที่่�นันที่นาการ 
สำหรับ่บุ่คคลภายนอก

2) กลุ่มอาคารให้บ่ริการหลัก ปัญหา 
ส่วนใหญ่ค่อการสัญจรที่่�ไม่สะดวกสบ่าย 
และการเข้าถึึงพ่�นที่่�พักผ่อนในโรงพยาบ่าล 
การแก้ไขปัญหาจึงออกมาในรูปแบ่บ่ของ 
การพัฒนาที่างเช่�อม ปรับ่ปรุงภูมิที่ัศน์  
และพ่�นที่่�พักผ่อน

3) กลุ่มอาคารใหม่ กลุ่มอาคารใหม่ที่่�จะ 
เกิดขึ�นเป็นศูนย์รวมใหม่ของผู้ป่วยใน 
และญาติ ข้อเสนอจึงเป็นพ่�นที่่�รองรับ่ 
สำหรับ่ผูค้นที่่�ต้องใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบ่าล
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ภาพที่่� 65 ผังแสดงการจำแนกพ่�นที่่�ตามประโยชน์ใช้สอยในโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

ภาพที่่� 64 โครงการที่่�เกิดขึ�นจากกระบ่วนการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม

ส่วนแผนภาพต่อไปน่� เป็นโครงการท่ี่�อาจจะเกิดขึ�นในอนาคต  
เกิดจากกระบ่วนการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม ซึ�งมาจากการ 
พูดคุย แลกเปล่�ยนความคิดเห็นกับ่บุ่คลากร รวมถึึงผู้ที่่�เข้ามาใช ้
บ่ริการ โครงการที่่�เกิดจากกระบ่วนการม่ส่วนร่วมน่� ตอบ่โจที่ย์ 
ความตอ้งการในหลายมติิ ชว่ยอำนวยความสะดวกสบ่ายในการ 
ใชช้วิ่ตในโรงพยาบ่าล มพ่่�นที่่�ที่ำกจิกรรมนนัที่นาการและพักผอ่น 
หย่อนใจ เดินที่างสัญจรได้ง่าย และยังม่พ่�นที่่�พักคอยที่่�เพย่งพอ 
สำหรับ่ผู้ป่วยและญาติอ่กด้วย 
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท  
(Master Plan)

สำหรับ่การออกแบ่บ่ผังและแผนการพัฒนาร่วมกันของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช 
หลม่เกา่ สามารถึแบ่ง่ออกเปน็ผงัและแผนใน 3 ระยะ คอ่ ระยะสั�น ระยะกลาง และระยะ 
ยาว โดยแต่ละระยะม่รายละเอ่ยดการออกแบ่บ่แตกต่างกันออกไป ม่ที่ั�งพ่�นที่่�สำหรับ่ 
การรักษาพยาบ่าล การพักคอย ที่างเช่�อมและที่างสัญจร พ่�นท่ี่�นันที่นาการพักผ่อน  
และพ่�นที่่�ตลาด เป็นต้น การพัฒนาตามแผนระยะสั�น กลาง และยาว แบ่่งตามความ 
เร่งด่วนและความเหมาะสม ประกอบ่ไปด้วย 

แผัน้ระยะสัิ่�น้ (ปี 2563-2565) 

ภาพที่่� 66 ภาพแสดงผังการพัฒนาในระยะสั�น (2563-2565)

การพัฒนาในโรงพยาบ่าลระยะสั�นจะมุ่งเน้นในเร่�องการปรับ่ที่างสัญจรภายใน 
โรงพยาบ่าลเพ่�อรองรบั่การสญัจรที่่�เปล่�ยนแปลงไปเม่�อเกดิอาคารใหม่ๆ ขึ�นในโรงพยาบ่าล  
ทัี่�งที่างสัญจรของรถึและที่างสัญจรของคน เม่�อเกิดอาคารผู้ป่วยในใหม่และอาคาร 
ที่นัตกรรมขึ�น จุดศนูยร์วมของผูใ้ชง้านจะเปล่�ยนไปจงึต้องมพ่่�นที่่�พกัผ่อน และที่างเช่�อม 
อาคารเพิ�มขึ�นด้วย นอกจากน่�ยังม่แผนสร้างและปรับ่พ่�นที่่�หลายๆ ส่วน อาที่ิเช่น สร้าง 
อาคารเฉลิมพระเก่ยรติฯ 1 ชั�น ตรงข้ามอาคารอุบ่ัติเหตุ, จัดพ่�นที่่�จอดรถึผู้พิการและ 
ผู้มาใช้บ่ริการอาคารเฉลิมพระเก่ยรติฯ บ่ริเวณข้างอาคาร OPD ด้านทิี่ศตะวันตก,  
สรา้งอาคารพ่�นท่ี่�รบั่สง่ผูป้ว่ยหนา้อาคาร OPD ซึ�งมพ่่�นที่่�รบั่สง่ผูป้ว่ย พ่�นที่่�รอรถึ ที่างลาด 
สำหรับ่ขนส่งผู้ป่วย, สร้างร้านค้าข้างอาคาร OPD ด้านที่ิศตะวันออก และสวนหย่อม 
สำหรับ่พักผ่อนใกล้ร้านค้า, ปรับ่ปรุงและเพิ�มที่่�จอดรถึและแยกพ่�นที่่�ระหว่างท่ี่�จอดรถึ 
บุ่คลากร ผู้มาใช้บ่ริการ และรถึบ่ริการสาธารณะ, ปรับ่ปรุงพ่�นที่่�ตลาดนัดส่เข่ยวที่่�ขาย 
พ่ชผักปลอดสารพิษบ่ริเวณข้างโรงอาหารด้านที่ิศตะวันตก, สร้างอาคารผู้ป่วยในใหม่  
6 ชั�น บ่รเิวณขา้งอาคารสง่เสรมิ ดา้นที่ศิเหนอ่, ปรบั่อาคารผู้ปว่ยในเดมิเปน็แผนก NCDs 
รวมถึึงสร้างและปรับ่ปรุงที่างเช่�อมระหว่างอาคาร เป็นต้น 
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ภาพที่่� 67 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพการพัฒนาในระยะสั�น - Learning playground

ภาพที่่� 68 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพการพัฒนาในระยะสั�น - อาคารรับ่ส่งผู้ป่วยใหม่ 1

ภาพที่่� 69 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพการพัฒนาในระยะสั�น - อาคารรับ่ส่งผู้ป่วยใหม่ 2
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แผัน้ระยะกล้าง (ปี 2565-2569) 

การพัฒนาในโรงพยาบ่าลระยะกลางจะมุ่งเน้นในเร่�องการเพิ�มพ่�นที่่�เพ่�อเอ่�อต่อการ 
ใชช้วิ่ตในโรงพยาบ่าลในมิตติา่งๆ ทัี่�งเพิ�มรา้นค้า รา้นกาแฟ เพิ�มที่่�อยู่อาศัย (หอพักแพที่ย์ 
และพยาบ่าล) พ่�นที่่�พักผ่อน พบ่ปะพูดคุย เพิ�มโรงอาหารและตลาด อ่กที่ั�งเป็นระยะ 
ที่่�จะจดัโซนพ่�นที่่�ใหช้ดัเจนขึ�น ดว้ยการยา้ยอาคาร จดักลุม่อาคารสนบั่สนนุตา่งๆ ใหเ้ปน็ 
กลุ่มมากขึ�น เพ่�อง่ายต่อการจัดการพ่�นที่่�ที่่�จะม่การปรับ่ปรุง 

ภาพที่่� 70 ภาพแสดงผังการพัฒนาในระยะกลาง (2565-2569)

ตัวอย่างการก่อสร้างและปรับ่ปรุงพ่�นท่ี่�ในระยะกลาง เช่น ปรับ่ 
พ่�นท่ี่�สวนขา้งอาคาร ER เปน็สวนพกัผอ่นที่่�มร่า้นกาแฟใหบ้่รกิาร,  
สร้างพ่�นที่่�พักผ่อนระหว่างอาคาร (D-welling place) เพ่�อเป็น 
ศูนย์กลางในการรองรับ่ผู้ป่วยในและญาติ ตั�งอยู่ระหว่างอาคาร 
ผู้ป่วยในใหม่ อาคารส่งเสริมฯ อาคารพิเศษ Dutch mill และ  
อาคารไที่ยเข้มแข็ง, สร้างที่่�จอดรถึข้างอาคารผู้ป่วยในใหม่ด้าน 
ที่ิศตะวันออก เพ่�อรองรับ่ผู้ใช้งานอาคารผู้ป่วยในใหม่ 6 ชั�น  
และอาคารที่ันตกรรมและกายภาพ, สร้างโรงอาหารใหม่เพิ�ม 
อยู่ใกล้อาคารส่งเสริมและอาคารผู้ป่วยในใหม่ เพ่�อรองรับ่ญาต ิ
ผู้ป่วยใน, สร้างอาคารเก็บ่ถัึงและจ่าย Oxygen ใกล้อาคาร 
ผู้ป่วยในใหม่และโซนงานระบ่บ่, ปรับ่ปรุงพ่�นท่ี่�สร้างสวนพ่ชผล 
ที่่�จัดการโดยโรงพยาบ่าลบ่ริเวณบ่อ่น�ำหลังอาคารบ่ำบ่ดัน�ำเสย่ – 
สร้างพ่�นท่ี่�ตลาดพ่ชผลขายผลผลิตจากพ่�นที่่�สวนในโรงพยาบ่าล 
ติดกับ่สระน�ำบ่ริเวณที่่�จอดรถึ, ปรับ่ปรุงสนาม Football และ 
สนาม Woodball พร้อมสร้างหอพักแพที่ย์และพยาบ่าลเพิ�มอ่ก 
2 อาคาร เป็นต้น
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ภาพที่่� 71 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพการพัฒนาในระยะกลาง - สวนพ่ชผล

ภาพที่่� 72 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพการพัฒนาในระยะกลาง - D-welling place

ภาพที่่� 73 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพการพัฒนาในระยะกลาง - Park of old
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แผัน้ระยะยาว (ปี 2569 เป็น้ต้น้ไป) 

การพัฒนาในโรงพยาบ่าลระยะยาวจะมุง่เน้นในเร่�องการเป็นผูน้ำและศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ 
อย่างครบ่วงจร ที่ั�งการรักษา การเย่ยวยา และการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ พร้อมที่ั�ง 
สรา้งเสรมิสขุภาพแก่ที่กุคนท่ี่�มาใช้พ่�นที่่�โรงพยาบ่าล ด้วยการสร้างสนามกฬ่าชนิดตา่งๆ  
พ่�นที่่�ที่่�จะปรับ่ปรุง เช่น 

ภาพที่่� 74 ภาพแสดงผังการพัฒนาในระยะยาว (2569 เป็นต้นไป)

พ่�นที่่�ส่วนที่่�จะปรับ่ปรุงในระยะยาว ได้แก่ ปรับ่ปรุงพ่�นที่่�สระน�ำ 
และสวนพักผ่อนริมสระน�ำให้เหมาะกับ่การพักผ่อนและม่ลาน 
สำหรับ่กิจกรรม, สร้างศาลาพักผ่อนริมน�ำและพ่�นที่่�แปลงผัก  
บ่่อปลา เล้าไก่ โรงเกษตรเพ่�อเร่ยนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ยง,  
ย้ายอาคารฝ่่ายงานภูมิที่ัศน์และอาคารเก็บ่เร่อพาย, สร้างศูนย ์
ดูแลผู้สูงอายุที่ั�ง 2 ลักษณะ ที่ั�ง Day care และ Long stay  
บ่รเิวณรมิสระน�ำใหญ่, สร้างศาลาซุม้เหด็เป็นพ่�นที่่�พักผ่อนกระจาย 
ที่ั�วโรงพยาบ่าล และสร้างพ่�นท่ี่�นนัที่นาการและสนามกฬ่าเพิ�มเติม 
(สนามเปตอง สนามแบ่ดมินตัน สนามบ่าสเกตบ่อล และเคร่�อง 
ออกกำลังกาย)
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ภาพที่่� 75 ภาพแสดงผังการพัฒนาในระยะยาว 2

ภาพที่่� 76 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพการพัฒนาในระยะกลาง - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ภาพที่่� 77 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพการพัฒนาในระยะกลาง - สวนพักผ่อนริมน�ำ
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แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข
รายละเอ่ยดในการออกแบ่บ่ Learning playground

• ล้านพัักผั่อน - Relaxing area 
เป็นพ่�นท่ี่�พักผ่อนใต้ร่มไม้ สำหรับ่ญาติผู้ป่วยที่่�มายังตึก OPD และ NCDs เป็นที่่�พัก 
ขณะรอญาติเข้ารับ่การรักษา ด้วยบ่รรยากาศที่่�ร่มร่�น สามารถึนั�งรับ่ประที่านอาหาร 
ของว่างได้ หร่อเป็นที่่�พบ่ปะพูดคุยระหว่างญาติๆ ของผู้ป่วย
• พั้�นท่�ปีนป่าย - Climbing area
ลานปีนป่ายสำหรับ่เด็ก จะม่ที่รายรองรับ่บ่ริเวณด้านล่างที่ำให้ปลอดภัย ครอบ่ครัว 
ที่่�มาเย่�ยมผู้ป่วยหร่อรอรับ่การรักษาที่่�ม่เด็กมาด้วย ที่ำให้เด็กม่พ่�นที่่�เล่นและม่บ่ริเวณ 
พักคอยของผู้ใหญ่ที่่�เป็นบ่ริเวณนั�งรอ โดยออกแบ่บ่พ่�นที่่�ให้เหมาะสมกับ่เด็ก ไม่สูง 
จนเกินไป เพ่�อให้เด็กเกิดพัฒนาการเร่ยนรู้และออกกำลังกาย
• เคริ้�องเล้่นเด้็ก - Playground Equipment
พ่�นท่ี่�เคร่�องเล่นที่ำให้เด็กได้เล่นอย่างหลากหลาย ฝ่ึกการใช้ที่ักษะในการเดิน กระโดด  
การกา้วขา้มสิ�งก่ดขวาง เปน็ตน้ วสัดุที่ำจากยาง ตาขา่ย ไม้ มผ่ลในการรับ่รูแ้ละปลอดภยั
• เนินด้ินแล้ะอุโม่งค์ - Mound & Tunnel
เนินดินและที่างรอดเป็นพ่�นที่่�ให้เด็กได้ฝ่ึกกระโดดปีนป่าย ที่รงตัว การลอดอุโมงค์  
ได้เล่นอิสระกลางแจ้ง และเป็นพ่�นที่่�กว้างให้เด็กได้วิ�งเล่น
• ช้ิงช้้าแล้ะล้านทริาย - Swing & Sand area 
พ่�นที่่�นั�งเล่นชิงช้าสำหรับ่เด็กๆ ได้เล่นกันหลายคน และม่พ่�นท่ี่�พักคอยสำหรับ่ผู้ใหญ ่
บ่ริเวณใกล้ๆ ลานที่รายเป็นพ่�นที่่�อิสระที่่�ที่ำให้เด็กได้ม่จินตนาการสร้างสรรค์ ก่อร่าง 
ขึ�นมาเป็นพ่�นที่่�แห่งความที่รงจำ

ภาพที่่� 78 ภาพแสดงผัง Learning playground
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ภาพที่่� 79 ที่ัศน่ยภาพ Learning playground
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06
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชนครไทุย
จังห้วั่ด็พิษณุโลก
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชนค์รไทยู่ ตั�งอยู่่�
 ในอำาเภอนค์รไทยู่ จังหวัดำพิษณุโลก 
• ให้บริการทางการแพทย์ู่ ในระดัำบ M2 และมี 
 แผู้นจะพัฒนาให้อยู่่� ในระดัำบ M1 ในอนาค์ต 
 (แผู้นระยู่ะยู่าว) 
• ปัจจุบันมีการบริการค์ลินิกเฉิพาะทางด้ำาน 
 กุมารเวชกรรม อายุู่รกรรม ส่ตินรีเวชกรรม  
 ศัลยู่กรรม ออโธิปิดิำกส์ และเวชศาสตร์ 
 ค์รอบค์รัว รวมถึงการให้บริการฝังเข็ม 
 และแพทย์ู่แผู้นไทยู่ 

กลุ่มวิ่จัยสิ�งแว่ด็ล้อม
สรรค์สร้�งเพื�อสุขึ้ภั�ว่ะ  
คณะสถ�ปัต้ยกรรมศ�สต้ร์
มห้�วิ่ทุย�ลัยเกษต้รศ�สต้ร์

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

จากการจัดกิจกรรมการม่ส่วนร่วมกับ่ผู้อำนวยการ บุ่คลากร 
ส่วนงานต่างๆ และตัวแที่นอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึึงการ 
หาร่อกับ่เจ้าหน้าท่ี่�กองแบ่บ่แผน กระที่รวงสาธารณสุข ม่ความ 
เห็นร่วมกันพัฒนาและปรับ่ปรุงพ่�นที่่�ส่วนต่างๆ ในโรงพยาบ่าล  
เพ่�อให้ม่ความเหมาะสม ใช้งานได้อย่างสะดวกสบ่ายและ 
ปลอดภัยยิ�งขึ�น ไม่ว่าจะเป็นปรับ่ปรุงและขยายส่วนบ้่านพัก 
ออกไปในที่่�ดินด้านข้างท่ี่�ซ่�อเพิ�มเติม และจัดพ่�นที่่�เพ่�อการ 
นันที่นาการให้กับ่บุ่คลากร พร้อมเช่�อมที่างเดินรถึจากแนวถึนน 
หลักเดิมไปยังที่่�จอดรถึใหม่ และจัดระบ่บ่การวนรถึด้านหน้า 
อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ขณะเด่ยวกันต้องม่การวางระบ่บ่ 
ที่างเดิน ม่หลังคาคลุมให้ส่วนสนับ่สนุนเข้ากับ่ส่วนบ่ริการที่าง 
การแพที่ย์ และจัดภูมิที่ัศน์ด้านหน้าโรงพยาบ่าลรวมที่ั�งหน้า 
อาคารผู้ป่วยให้ม่บ่รรยากาศร่มร่�นและเอ่�อต่อการใช้งานเพ่�อ 
พกัผอ่นของประชาชนที่ั�วไป หรอ่เพ่�อใหผู้ใ้ชบ้่รกิารใช้พกัระหว่าง 
รอรับ่บ่ริการของโรงพยาบ่าล 

ภาพที่่� 80 กิจกรรมออกแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขอย่างม่ส่วนร่วม
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สิ่รุปผัล้การออกแบบแล้ะน้ำาเสิ่น้อแบบ 
อย่างม่่ส่ิ่วน้ร่วม่

ผู้ออกแบ่บ่ได้ที่ำเส้นที่างและเสนอการย้ายตำแหน่ง/ร่�อถึอน/ 
ปลูกสรา้งอาคาร ตามความเหน็ท่ี่�ไดจ้ากการที่ำกจิกรรมมส่ว่นรว่ม 
และตามหลักการวางผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าล เริ�มจากได้ร่วมหารอ่ 
กบั่ที่างโรงพยาบ่าลขยบั่ปา้ยช่�อโรงพยาบ่าลใหย้า้ยจากดา้นขวา 
ของที่างเข้าหลักไปไว้ที่างด้านซ้าย เพ่�อเปิดมุมมองให้กับ่พ่�นที่่� 
ด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ให้มองเห็นได้ง่าย พร้อมที่ั�ง 
กำหนดให้ที่างเข้าด้านข้างเป็นที่างเข้ารองถึาวรเพ่�อลดปริมาณ 
การจราจรของที่างเข้าหลัก และกำหนดให้ม่ที่างรถึแยกจาก 
ที่างเข้าหลักเข้าไปส่งผู้ป่วยด้านหน้าอาคาร แล้วให้ม่ถึนนวิ�ง 
ขนานขา้งอาคารไปเช่�อมกับ่ถึนนจากที่างเขา้รองเพ่�อไปที่่�จอดรถึ 
เพ่�อลดการออกไปใช้ถึนนที่างหลวงโดยไม่จำเป็น เพ่�อสร้าง 
ความปลอดภัยในการสัญจรในโรงพยาบ่าล  

การวางผังเส้นที่างและปรับ่การจราจร จัดว่าเป็นการวางแผน 
การขยายสว่นสนบั่สนนุเพ่�อรองรับ่การขยายงานของโรงพยาบ่าล  
ม่การตัดถึนนอ้อมด้านหลังส่วนสนับ่สนุนและอาคารผู้ป่วยใน 
หลังใหม่เล่ยบ่ไปกับ่รั�วด้านหลัง เพ่�อเช่�อมถึนนหลักจากส่วน 
บ่้านพักและส่วนสนับ่สนุนกับ่ถึนนจากที่างเข้ารอง เพ่�อไปยัง 
ที่่�จอดรถึใหม่ได้ ส่วนโซนสุดที่้ายท่ี่�มองข้ามไม่ได้เลย ค่อการจัด 
ระบ่บ่ถึนนในสว่นบ้่านพักเจา้หนา้ที่่�ใหม่้ความชัดเจนขึ�น และเพ่�อ 
ให้ม่พ่�นที่่�สำหรับ่ปรับ่เป็นพ่�นที่่�ส่เข่ยวมากขึ�น จัดกลุ่มประเภที่ 
ที่่�พักให้ชัดเจนขึ�น เก็บ่บ่่อน�ำเดิมไว้เพ่�อเป็นพ่�นที่่�รับ่น�ำในช่วง 
ฤดูฝ่นและเพ่�อสร้างบ่รรยากาศเพ่�อการพักผ่อน 



โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ102

แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท (Master Plan)

กลุ่มวิจัยฯ ได้ลงพ่�นที่่�สำรวจโรงพยาบ่าล เพ่�อให้เห็นสภาพจริง 
ในพ่�นท่ี่� พรอ้มทัี่�งไดพ้ดูคยุหารอ่กับ่บุ่คลากรในโรงพยาบ่าล มก่ารจดั 
กิจกรรมการม่ส่วนร่วมเพ่�อสอบ่ถึามความต้องการและปัญหา 
ที่่�เกิดขึ�น ในเชิงกายภาพและสิ�งแวดล้อมในโรงพยาบ่าล ซึ�งมค่วาม 
สำคญัอย่างยิ�งตอ่การปฏิิบ่ตังิานของบ่คุลากรที่างการแพที่ย์ รวมถึึง 
ผู้มาใช้บ่รกิาร ดงันั�นจงึนำไปสูก่ารออกแบ่บ่ผัง และแผนการพัฒนา 
ใน 3 ระยะด้วยกัน ได้แก่ ระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาว 

ผัังแม่่บทระยะสัิ่�น้
เริ�มจากแผนแม่บ่ที่ระยะสั�น เน้นพัฒนาครอบ่คลุมระยะเวลา พ.ศ. 2564-2565  
โดยส่วนที่่�จะม่การปรับ่ปรุงหร่อก่อสร้างเพิ�มเติม เน้นความเร่งด่วนและค่อนข้างสำคัญ 
ก่อน ประกอบ่ไปด้วยการปรับ่ระบ่บ่ถึนนด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ เพ่�อสร้าง 
ความปลอดภัย เอ่�อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่่�สัญจรเดินที่างเข้ามาในโรงพยาบ่าล  
และจัดระบ่บ่ถึนนส่วนบ่้านพักให้ชัดเจนขึ�น พร้อมที่ั�งออกแบ่บ่รายละเอ่ยดพ่�นที่่�นั�ง 
พกัคอย สำหรบั่รองรบั่ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยท่ี่�เขา้มาใชบ้่รกิาร ใหม้ท่ี่่�พกัรออยา่งเพ่ยงพอ 
ไม่แออัดจนเกินไป 

ภาพที่่� 81 ภาพแสดงผังแม่บ่ที่ ระยะที่่� 1 (ปี พ.ศ. 2564-2565) โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชนครไที่ย จ.พิษณุโลก
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ผัังแม่่บทระยะกล้าง

ผังแม่บ่ที่ระยะกลาง ม่โซนพ่�นที่่�ต่างๆ ที่่�ต้องปรับ่ปรุงและพัฒนา 
เพิ�มเติมหลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การวางถึนนด้านหลัง 
อาคารผู้ป่วยในหลังใหม่เพ่�อเช่�อมถึนนไปที่่�จอดรถึและที่างออก 
รอง, เสนอให้ร่�ออาคารสนับ่สนุนเดิมแล้วสร้างอาคารสนับ่สนุน 
หลังใหม่ที่่�รองรับ่การใช้งานได้มากขึ�น, ปิดถึนนเดิมที่่�กั�นระหว่าง 
ส่วนสนับ่สนุนกับ่ส่วนบ่ริการที่างการแพที่ย์ซึ�งม่ขนาดเล็ก  
แล้วสร้างที่างเดินม่หลังคาเช่�อมส่วนสนับ่สนุนเข้ากับ่อาคาร 
ผูป้ว่ยในหลงัใหม ่และสว่นบ่รกิารที่างการแพที่ยด์า้นหนา้ จนไปถึึง 
อาคารผู้ป่วยนอกด้านหน้า, สร้างพ่�นที่่�ว่างระหว่างอาคารจัดให้ 
เป็นพ่�นท่ี่�ส่เข่ยวแบ่บ่เร่ยบ่ง่าย สามารถึใช้เป็นพ่�นที่่�นั�งพักคอย 
หรอ่พักผ่อนใกล้ๆ อาคารได้ โดยไม่ต้องใช้งบ่ประมาณการดูแลสูง, 
ย้ายบ้่านพกัผูอ้ำนวยการไปรวมไวใ้นส่วนบ้่านพกัเจ้าหน้าที่่� จดัวาง 
กลุ่มบ้่านพักเจ้าหน้าที่่�ในที่่�ดินส่วนขยายตัวและออกแบ่บ่พ่�นที่่� 
รมิบ่อ่น�ำใหเ้ปน็พ่�นที่่�นนัที่นาการ ม่ศาลารมิน�ำ ที่างเดนิ และท่ี่�นั�ง 
พักผ่อน 

 ด้านหลังส่วนบ้่านพักจัดให้เป็นสวนผลไม้และพ่�นที่่�ปลูกผัก 
สวนครัว นอกจากน่�ยังจัดให้ม่สวนสมุนไพรไว้ระหว่างพ่�นท่ี่�ส่วน 
หอพักเจ้าหน้าท่ี่�กับ่ส่วนสนับ่สนุน เพ่�อให้ใช้ผลิตผลเป็นประโยชน์ 
และเพ่�อการพกัผอ่น อก่ที่ั�งยงัเสนอใหป้ลกูไมใ้หญริ่มถึนนภายใน 
โรงพยาบ่าลเพิ�มเติม เพ่�อสร้างร่มเงาและสร้างบ่รรยากาศ 
ลดความแข็งกระด้างของอาคารสิ�งปลกูสรา้ง โดยมก่ารใช้ไมใ้หญ ่
และไม้ขนาดกลางที่่�เก็บ่เก่�ยวเป็นอาหารได้ เช่น ข่�เหล็ก มะยม  
มะม่วง ชมพู่ ขนุน ฯลฯ นอกจากน่�ยังเสนอให้ปลูกไม้ให้ดอก 
เพ่�อเติมสส่นัตามฤดกูาล ได้แก ่ตน้กลัปพฤกษ ์และใหป้ลกูตน้ไม้ 
ที่่�ม่กิ�งก้านพลิ�วไหวริมน�ำ ได้แก่ ต้นรัตมา หร่อต้นหลิว เพ่�อให ้
บ่รรยากาศริมน�ำม่ความเฉพาะตัวดูผ่อนคลาย 
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ภาพที่่� 82 ภาพแสดงผังแม่บ่ที่ ระยะที่่� 2 (ปี พ.ศ. 2566-2569) โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชนครไที่ย จ.พิษณุโลก
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ผัังแม่่บททั�ง 3 ริะยะ ม่การดำเนินการปรับ่ปรุงและจัดสร้างไปบ่้างแล้ว โดยเฉพาะผัง 
ระยะสั�น การปรับ่ปรุงในอ่กหลายส่วนอยู่ในแผนของโรงพยาบ่าลแล้ว และในอ่ก 
หลายส่วนจำเป็นต้องรองบ่ประมาณเพ่�อดำเนินการต่อไป โดยม่การออกแบ่บ่แนวคิด 
พ่�นที่่�ส่เข่ยวเพ่�อเป็นแนวที่างการปรับ่ปรุงสำหรับ่ส่วนบ่้านพักเจ้าหน้าที่่�  

ภาพที่่� 83 ภาพแสดงผังแม่บ่ที่ ระยะที่่� 3 (ปี พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป) โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชนครไที่ย จ.พิษณุโลก

สุดที่้ายค่อผังแม่บ่ที่ระยะยาว ที่่�พัฒนาในปี พ.ศ. 2566-2569 ซึ�งหลักๆ แล้วม่การ 
เสนอให้เบ่่�ยงแนวถึนนจากที่างเข้ารองให้อ้อมหลังอาคารพักญาติแล้วยกเลิกถึนนเดิม 
ที่่�เข้าจากประตูรองเพ่�อให้อาคารพักญาติกับ่ส่วนบ่ริการที่างการแพที่ย์เช่�อมหากัน 
โดยไม่ต้องข้ามถึนน ลดการเดินข้ามถึนนไปมา ที่ั�งน่�ต้องดำเนินการหลังโรงพยาบ่าล 
สามารถึซ่�อที่่�ดินด้านข้างเพิ�มได้แล้ว รองรับ่การพัฒนาในอ่กหลายปีต่อจากน่� 

ผัังแม่่บทระยะยาว
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แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

ศาล้าร่ม่น้ำ�า

บ่ริเวณริมบ่่อน�ำให้ม่ที่างเดินรอบ่เพ่�อใช้เดินหร่อวิ�งออกกำลัง  
โดยจัดให้ม่พ่�นท่ี่�นั�งเล่นเป็นระยะ และม่ศาลาริมน�ำเพ่�อเป็นพ่�นที่่� 
พักผ่อนหร่อใช้พบ่ปะที่ำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่่� ให้ศาลา 
ม่ขนาดใหญ่ไม่ต�ำกว่า 3x5 เมตร และม่ชานที่่าน�ำเพ่�อให้เข้าใกล้น�ำ 
ไดม้ากขึ�น บ่รเิวณรมิน�ำใกลศ้าลาปลกูไมร้มิน�ำเพ่�อสรา้งความชุม่ช่�น 
และให้ความรู้สึกโอบ่ล้อม ความหลากหลายของพ่ชพรรณจะช่วย 
สร้างบ่รรยากาศการพักผ่อน ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา แนะนำให้ปลูก 
ต้นรัตมา หร่อต้นหลิว ซึ�งที่ั�งคู่เป็นไม้ที่่�ม่กิ�งก้านอ่อนช่วยให้เกิด 
บ่รรยากาศผ่อนคลายได้ด ่สำหรับ่ตน้รตัมาจะให้ดอกสเ่หลอ่งขนาด 
เล็ก แต่ดอกต้นหลิวส่จะกล่นไปกับ่ใบ่ไม่สะดุดตา 

ภาพที่่� 84 ภาพแสดงแบ่บ่ขยายพ่�นที่่�สเ่ข่ยวบ่ริเวณศาลาริมน�ำ
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ภาพที่่� 85 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพพ่�นที่่�สเ่ข่ยวบ่ริเวณศาลาริมน�ำ

ท่�นั้�งร่ม่น้ำ�า
ระหว่างที่างเดินริมน�ำจัดให้ม่พ่�นที่่�เฉพาะแยกตัวจากแนวที่างเดินเล็กน้อย ม่ไม้พุ่มกั�น 
แสดงอาณาเขตสร้างความเป็นส่วนตัวและเปล่�ยนวัสดุปูพ่�นเพ่�อวางม้านั�งสำหรับ่ 
นั�งเล่นริมน�ำหรอ่พักเหน่�อยระหว่างการเดิน-วิ�งออกกำลังกาย 

ภาพที่่� 86 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพพ่�นที่่�สเ่ข่ยวบ่ริเวณที่่�นั�งริมน�ำ
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ภาพที่่� 87 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพพ่�นที่่�ส่เข่ยวบ่ริเวณวงเว่ยน

วงเว่ยน้
เน่�องจากสภาพพ่�นที่่�เดิมม่ลักษณะเป็นลานดินและถึนนที่่�ขนาด 
ไม่สม�ำเสมอ ที่ำให้เส้นที่างสัญจรไม่ชัดเจน เม่�อจัดระบ่บ่ถึนน 
ในสว่นบ่า้นพกัเจา้หนา้ท่ี่�ใหมจ่งึมท่่ี่�เหลอ่มาปรบั่ปรงุใหเ้ปน็พ่�นท่ี่� 
ส่เข่ยวสร้างความร่มร่�นและบ่รรยากาศให้กับ่บ่ริเวณโดยรอบ่ 
มากขึ�น วงเว่ยนส่วนหน้าของที่างเข้าพ่�นที่่�บ้่านพักเจ้าหน้าที่่�จัดให้ 
เป็นเนินปลูกถึั�วบ่ราซิลคลุมดิน แล้วปลูกต้นเส่�ยวป่าม่ดอกส่ขาว  
เปน็ไม้ถิึ�นที่างเหนอ่มด่อกสวยงาม และจดัวางงานประติมากรรม 
ไว้บ่นเนินเพ่�อสร้างความน่าสนใจให้กับ่บ่ริเวณ 
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ในส่วนของพ่�นท่ี่�อยู่ด่ม่สุข ผู้ออกแบ่บ่ได้เสนอแบ่บ่ที่างเล่อกให ้
โรงพยาบ่าลเล่อก 3 ที่างเล่อก โดยลักษณะเป็นลานดาดแข็ง 
ให้ผู้ใช้งานเดินจากที่างเที่้าเข้าสู่อาคารได้สะดวก โดยเว้นพ่�นที่่� 
สำหรับ่ปลูกต้นไม้เพ่�อสร้างมุมย่อยๆ ให้เป็นท่ี่�นั�งพักคอยได้  
ม่ซุ้มต้นไม้ให้ร่มเงาบ่างส่วน
 อย่างไรก็ด่ หลังจากอาคารผู้ป่วยนอกสร้างเสร็จ และม่การ 
เปิดใชง้าน ที่างโรงพยาบ่าลเหน็ควรใหม้ก่ารปรบั่พ่�นที่่�อก่ครั�งหนึ�ง 
เน่�องจากปัญหาเร่�องเส้นที่างเดินรถึและการจอดรถึส่งผู้ป่วย 
หน้าอาคารต้องใช้พ่�นที่่�มากกวา่เดิม เพราะพ่�นบ่ล็อกหน้าอาคาร 
เม่�อสร้างเสร็จแล้วไม่สามารถึรับ่น�ำหนักพาหนะได้ จึงต้องเล่�อน 
ระยะถึนนออกมา ที่ำใหข้นาดลานพักคอยเล็กลง จึงไดป้รับ่ขนาด 
ลานและสร้างศาลาสำหรับ่นั�งพักเพิ�มเติม 

ท่�พัื่กคอยหัน้้าอาคารผู้ัป่วยน้อก  
(พ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข) 

ภาพที่่� 88 ภาพแสดงแบ่บ่ที่างเล่อก 3 ที่างเล่อก และแบ่บ่ขยายพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข
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07
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชเด็ชอุด็ม
จังห้วั่ด็อุบลร�ชธ�น่
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชเดำชอุดำม 
ตั�งอยู่่�บนถนนโชค์ชัยู่-เดำชอุดำม ตำาบลเม่องเดำช  
อำาเภอเดำชอุดำม จังหวัดำอุบลราชธิานี

• ปัจจุบันเป็นโรงพยู่าบาลในขนาดำ 300 เตียู่ง  
แต� ศักยู่ภาพในการรองรับปัจจุบันเป็น 450  
เตียู่ง ซึ� งเป็นโรงพยู่าบาลที� มีขนาดำใหญ� ใน 
ระดัำบจังหวัดำ  

คณะสถ�ปัต้ยกรรมศ�สต้ร์
ผัู้งเมืองและนฤมิต้ศิลป์ 
มห้�วิ่ทุย�ลัยมห้�ส�รค�ม

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้
 จากการจัดกิจกรรมการรับ่ฟังประเด็นปัญหาของการใช้สอย 
ในโรงพยาบ่าลและความต้องการในการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ให้กับ่ 
โรงพยาบ่าล มค่วามคดิไปในที่ศิที่างเด่ยวกนัคอ่ การสรา้ง Branding  
หร่อภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ่โรงพยาบ่าลที่่�ไม่จำเป็นว่าผู้คนในเม่อง 
ต้องมาโรงพยาบ่าลในยามที่่�เจ็บ่ป่วย แต่อยากมาโรงพยาบ่าล 
ได้ทีุ่กเวลา โดยกิจกรรมแรกที่่�คณะผู้ศึกษาได้จัดที่ำขึ�นเบ่่�องต้น 
จึงเป็นกิจกรรมในเชิงบ่วกที่่�หาโปรแกรมการออกแบ่บ่โรงพยาบ่าล 
ภายใต้กรอบ่การสร้างภาพลักษณ์องค์กรหร่อโรงพยาบ่าลใหม่ 
 ผลสรปุของการจัดกจิกรรมแรก มุง่เป้าไปท่ี่�การจดักลุม่การรับ่ฟงั 
โดยแบ่ง่ออกเปน็ 3 กลุม่ค่อ กลุม่บ่คุลากรในโรงพยาบ่าล โดยจำแนก 
ออกเป็นฝ่่ายและหน้าที่่�ท่ี่�เก่�ยวข้อง กลุ่มตัวแที่นชุมชนและ อสม.  
รวมถึึงกลุ่มเยาวชน กลุ่มบุ่คคลภายนอกในเม่องที่่�ม่ความต้องการ 
ในการปรับ่ปรุงโรงพยาบ่าล โดยผลของการจัดกิจกรรมที่ำให้ได้ 
โปรแกรมที่างการวางผังแม่บ่ที่ออกมาได้หลากหลายกิจกรรม เช่น  
กจิกรรมในรปูแบ่บ่ของพ่�นที่่�พกัคอยหรอ่ดแูลเดก็เลก็ที่่�เปน็ลูกหลาน 
บ่คุลากร กจิกรรมนนัที่นาการและพกัผอ่นสำหรบั่ญาตผิูป้ว่ย กจิกรรม 
ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย หร่อร้านอำนวยความสะดวก 
ต่างๆ กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมการว่ายน�ำ กิจกรรม 
โรงแรมที่่�พกัรายวนั หรอ่รายชั�วโมง กจิกรรมฟิตเนส หรอ่ Co-working 
space เป็นต้น 

ภาพที่่� 89 กิจกรรมที่ดสอบ่ระบ่บ่ที่างสัญจรในโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
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นอกเหน่อไปจากการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ให้กับ่พ่�นที่่�แล้ว ยังม่ 
ความคิดเห็นถึึงความต้องการในการเปล่�ยนแปลงหร่อแก้ไข 
ปัญหาเดิมในพ่�นท่ี่� เช่น การสร้างความปลอดภัยให้กับ่พ่�นท่ี่� 
ส่วนพักอาศัยของบุ่คลากร การเพิ�มพ่�นที่่�จอดรถึ การสร้างพ่�นที่่� 
นันที่นาการและภูมิที่ัศน์ให้สวยงามและสามารถึใช้สอยได้ 
หลากหลายและเป็นพ่�นที่่�พักผ่อนของญาติผู้ป่วย รวมไปถึึง 
การเช่�อมที่างเดินระหว่างอาคารในชั�นที่่�สองหร่อสามเพ่�อลด 
การสัญจรระหว่างอาคาร ที่ั�งน่�แผนของโรงพยาบ่าลสมเด็จ 
พระยพุราชยงัไดม้แ่นวที่างการพฒันาโรงพยาบ่าลโดยใชร้ปูแบ่บ่ 
ของการจดัซ่�อท่ี่�ดนิโดยมลูนธิิโรงพยาบ่าลสมเดจ็ยพุราชเดชอดุม  
โดยม่การจัดซ่�อที่่�ดินด้านที่ิศเหน่อของโรงพยาบ่าลเพิ�มอ่ก 20 ไร ่
เพ่�อเป็นการสร้างกิจกรรมที่่�เพิ�มเติมจากเดิมของโรงพยาบ่าล  
โดยม่แนวคิดเบ่่�องต้นในการที่ำที่่�จอดรถึ ร้านค้าหร่อศูนย์กลาง 
กิจกรรมที่างการอำนวยความสะดวกให้กับ่การใช้สอยใน 
โรงพยาบ่าล 

ภาพที่่� 90 กิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหาสิ�งแวดล้อมภายในโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท 
(Master Plan)
สำหรับ่แนวที่างการพัฒนาผังแม่บ่ที่ โรงพยาบ่าลสมเด็จ 
พระยุพราชเดชอุดม ได้มาจากกระบ่วนการม่ส่วนร่วมเช่นกัน  
โดยคณะที่ำงานได้ลงพ่�นที่่� สำรวจโรงพยาบ่าลจรงิ รวมถึึงประชมุ  
พูดคุย ที่ำกิจกรรม Brainstorming กับ่กลุ่มบุ่คลากร เจ้าหน้าที่่� 
โรงพยาบ่าล รวมถึึงตัวแที่นของผู้มารับ่บ่ริการ ที่ำให้ได้ข้อเสนอ 
แนะแนวที่างการพัฒนาผังโรงพยาบ่าล ที่่�สะที่้อนความต้องการ 
ได้อย่างชัดเจน หลากหลายมิติ ซึ�งได้วางแผนออกมาที่ั�งหมด  
3 ระยะด้วยกัน ครอบ่คลุมระยะเวลา 1-20 ปี  
 ทัี่�งน่�ได้ม่การเปร่ยบ่เที่่ยบ่กับ่ผังโรงพยาบ่าลในปัจจุบ่ัน  
วา่มข่อ้จำกดัและโอกาสในการพัฒนาต่อยอดใหด่้ขึ�นอย่างไรบ่า้ง  
จุดไหนที่่�ม่ปัญหา ที่างท่ี่มสถึาปนิกได้ต่างหาที่างช่วยแก้ไข  
ส่วนจุดไหนที่่�ด่อยู่แล้ว ก็จะส่งเสริมให้ด่ยิ�งขึ�นไปอ่ก รายละเอ่ยด 
ดังภาพต่อไปน่� 

ภาพที่่� 91 ผังอาคารและสิ�งปลูกสร้างปัจจุบั่น
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ภาพที่่� 92 ผังแม่บ่ที่ ระยะ 1-5 ปี

ภาพที่่� 93 ผังแม่บ่ที่ ระยะ 5-10 ปี
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ภาพที่่� 94 ผังแม่บ่ที่ ระยะ 10-20 ปี

ภาพที่่� 95 ภาพผังพัฒนาพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข “ลานอเนกประสงค์ (เดิ�นบ่้าน)”
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แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขของโรงพยาบ่าล พัฒนาภายใต้โครงการ SCGF  
โดยนำ “ล้านอเนกปริะส่งค์ (เด้ิ�นบ้าน)” มาพัฒนาให้ด่ขึ�น  
พรอ้มใชง้านไดเ้ตม็ที่่�ยิ�งขึ�น และปรบั่ภูมทัิี่ศนใ์หส้วยงาม สรา้งพ่�นท่ี่� 
ส่เข่ยวและพ่�นท่ี่�ที่ำกิจกรรมร่วมกันของผู้ท่ี่�เข้ามารับ่บ่ริการ 
และบุ่คลากรในโรงพยาบ่าล ให้สามารถึมานั�งเล่นพักผ่อน  
เป็นท่ี่�พักคอยขณะมารอเข้ารับ่บ่ริการได้เป็นอย่างด่ โดยสร้าง 
ให้เป็นพ่�นท่ี่�อเนกประสงค์นั�นเอง ม่ที่ั�งโซนนั�งเล่น ที่างเดินเช่�อม 
ที่่�ปรับ่ใหเ้ปน็ที่างลาดเพ่�ออำนวยความสะดวกให้แกผู่ท้ี่่�ใชร้ถึเข็น 
วิ่ลแชร์ ตามหลัก Universal Design 

ภาพที่่� 96 การปรับ่ปรุงพ่�นที่่� ลานอเนกประสงค์ (เดิ�นบ้่าน) ในโรงพยาบ่าล
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ภาพที่่� 97 แสดงสภาพพ่�นที่่�ก่อนและหลังการปรับ่ปรุง
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ภาพที่่� 98 ภาพจำลองบ่รรยากาศลานอเนกประสงค์ (เดิ�นบ่้าน) ในโรงพยาบ่าล



โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ120

08
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชธ�ตุ้พนม
จังห้วั่ด็นครพนม
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชธิาตุพนม  
ตั�งอยู่่� ในอำาเภอธิาตุพนม จังหวัดำนค์รพนม  
เป็นโรงพยู่าบาลชุมชนประจำาอำาเภอ สังกัดำ 
กระทรวงสาธิารณสุข 

• ปัจจุบันเป็นโรงพยู่าบาลขนาดำ M2 จำานวน 
เตียู่ง 120 เตียู่ง 

• เปิดำให้บริการทั� งผู้่้ป่วยู่นอก ผู้่้ป่วยู่ใน 
ค์รอบค์ลุมการให้บริการตรวจรักษาผู้่้ป่วยู่ 
ส�งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค์ และฟื� นฟ่สภาพ 
และมีเค์ร่อข�ายู่การให้บริการระดัำบปฐมภ่มิ 
และค์วามเชี� ยู่วชาญพิเศษ มีศักยู่ภาพ 
ในการให้การด่ำแลรักษาโรค์ที� มีค์วาม 
ซับซ้อน โดำยู่แพทย์ู่เฉิพาะทางสาขาหลัก  
ได้ำแก�  ส่ติ-นรีเวชกรรม, อายุู่รกรรม,  
กุมารเวชกรรม, จิตเวช, เวชศาสตร์ฟื� นฟ่,  
วิสัญญีวิทยู่า และรังสีวิทยู่า 

ครอส แอนด์็ เฟรนด์็
ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 



ภาพที่่� 99 กิจกรรมการออกแบ่บ่วางผังแม่บ่ที่อย่างม่ส่วนร่วม
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

สำหรบั่จดุเส่�ยงและปญัหาท่ี่�โรงพยาบ่าลใหค้วามกงัวล จากการสอบ่ถึามพดูคยุ และที่ำ 
กิจกรรมร่วมกันหลายฝ่่าย ที่ำให้ที่ราบ่ถึึงปัญหาที่่�เกิดขึ�นจากปากของผู้ใช้งานพ่�นที่่� 
โรงพยาบ่าล ยกตัวอย่าง พ่�นที่่�สนามหญ้าด้านหน้าโรงพยาบ่าล ช่วงเย็นจะม่บุ่คคล 
ภายนอกเขา้มาใช้งาน ไม่สามารถึคัดกรองได้ จงึมค่นนอกเขา้มาใช้งานเปน็จำนวนมาก 
กังวลว่าจะเกิดอันตรายกับ่บุ่คลากรของโรงพยาบ่าลและผู้ป่วย
 ส่วนของพ่�นที่่�ในโรงพยาบ่าล ต้องการปรับ่ปรุงบ่ริเวณบ่้านพักเก่า โซนอาคารไม้  
มอ่าคารหลายหลังท่ี่�ได้ใช้งานแล้ว เปน็จุดอับ่สายตาเส่�ยงต่อการเกดิอันตราย สว่นท่ี่�พัก 
บุ่คลากรด้านหลัง ระบ่บ่รักษาความปลอดภัยยังด่พอ ม่เหตุการณ์รถึยนต์และ 
รถึจกัรยานยนตห์าย ดา้นพ่�นที่่�พกัคอยเพ่�อรอตรวจไมเ่พ่ยงพอตอ่ผูป้ว่ย ที่ำใหผู้ป้ว่ยลน้ 
ออกไปด้านนอกอาคาร
 อ่กที่ั�งยังขาดพ่�นที่่�และอุปกรณ์พักผ่อนที่ำสันที่นาการของบุ่คลากร รวมถึึงพ่�นที่่� 
จอดรถึโรงพยาบ่าลไม่เป็นสัดส่วนด้วย ส่วนเส้นที่างสัญจรภายในไม่เป็นสัดส่วน  
ม่การซ้อนที่ับ่ตัดกันอยู่หลายส่วน
 ส่วนพ่�นที่่�ที่่�ม่ศักยภาพในการพัฒนาพ่�นที่่�ภายในโรงพยาบ่าล แบ่่งออกเป็น 2 โซน 
ด้วยกัน ได้แก่ โซนบุ่คลากร และโซนบ่ริการ สำหรับ่โซนบุ่คลากรจะประกอบ่ไปด้วย  
พ่�นท่ี่�ส่วนกลาง สามารถึต่อยอดเป็นพ่�นที่่�ให้ความรู้ด้านสุขภาพพร้อมการสาธิตได้  
และพ่�นที่่�เหมาะสมในการจัดสรรเป็นพ่�นที่่�จอดรถึของโรงพยาบ่าลเพิ�มเติม ส่วนโซน 
บ่ริการจะครอบ่คลุมพ่�นที่่�ด้านหน้าติดริมรั�ว เป็นพ่�นที่่�ท่ี่�จะม่อาคารเฉลิมพระเก่ยรติฯ  
มาเพิ�มเตมิเปน็สว่นหอ้งสมดุ และใหค้วามรู้เก่�ยวกบั่สขุภาพ สว่นพ่�นที่่�ดา้นหลงัโรงอาหาร 
เป็นพ่�นที่่�พักผ่อน ที่่�จะเช่�อมต่อกับ่แผนการเติบ่โตจากกองแบ่บ่แผน  
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ภาพที่่� 100 ภาพแสดงตำแหน่งที่่�เกิดปัญหาเบ่่�องต้น

ภาพที่่� 101 ภาพแสดงพ่�นที่่�ที่่�ม่ศักยภาพในการพัฒนา
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท 
(Master Plan)

ด้วยความพร้อมในด้านพ่�นที่่�และภาค่เคร่อข่ายของโรงพยาบ่าล 
สมเด็จพระยุพราชธาตุพนมเล่อกที่่�จะต่อยอดโครงการในส่วน 
ของจดุแขง็และโอกาสของโรงพยาบ่าลตอ่โดยเนน้ในเร่�อง การสง่ 
พ่�นท่ี่�ส่วนกลางของบุ่คลากรท่ี่�สามารถึเปิดพ่�นท่ี่�บ่างส่วนให้กับ่ 
ผูป้ว่ยและบ่คุคลภายนอกได้เข้ามาใช้งาน รวมถึึงการจัดสรรพ่�นที่่� 
โรงพยาบ่าลที่่�ม่เยอะให้สอดคล้องกับ่แผนการพัฒนาโครงการ 
ใหม่ พร้อมทัี่�งส่งเสริมพ่�นที่่�พักคอยสำหรับ่ผู้ป่วยและญาติ  
สอดคล้องกับ่แผนพัฒนาใหม่ ควบ่คู่ไปกับ่การสร้างอัตลักษณ์ 
การส่�อสารภาพรวมของโรงพยาบ่าลเพ่�อใช้ที่ั�งภายในและ 
ภายนอก 

ภาพที่่� 102 ภาพแสดงแนวคิดการปรับ่ปรุงพ่�นที่่�โรงพยาบ่าลเบ่่�องต้น



แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

แนวคิดการพัฒนาพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขภายใต้แนวคิด โรงพยาบ่าล 
ต้นแบ่บ่แห่งความสุข ตามวิสัยที่ัศน์ที่่�ได้ตั�งไว้ในยุที่ธศาสตร์ 
การพัฒนา โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชในที่ศวรรษท่ี่� 5  
(2560-2569) โดยคำนึงถึึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อม  
สังคม พฤติกรรม วิถ่ึช่วิต กิจวัตรของชุมชน โดยผ่านกลยุที่ธ์  
พ่�นท่ี่�เรย่นรู ้พ่�นที่่�เย่ยวยา พ่�นท่ี่�ใชช้ว่ติ เป็นพ่�นที่่�สง่เสรมิการบ่รกิาร 
หลักของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

โรงพยาบ่าลสมเดจ็พระยพุราชธาตพุนม เปน็โรงพยาบ่าลที่่�มพ่่�นท่ี่� 
ขนาดใหญ ่และมก่ารวางผงัการใช้งานอาคารในลกัษณะแนวราบ่ 
กระจายทัี่�วที่ั�งบ่ริเวณผังโรงพยาบ่าล โดยในช่วงแรกแนวที่าง 
ในการพัฒนาพ่�นท่ี่�ภายในโรงพยาบ่าลเน้นพ่�นที่่�ให้บ่ริการผู้ป่วย 
ให้เพ่ยงพอต่อความต้องการ โดยการวางพ่�นการใช้งานพ่�นที่่� 
ไมไ่ดค้ำนงึถึึงปรมิาณของผูเ้ขา้ใชง้านที่่�จะตอ้งมเ่พิ�มขึ�นในอนาคต 
ที่ำให้เกิดปัญหาพ่�นที่่�ใช้งานไม่เพ่ยงพอต่อผู้ใช้อาคาร โดยพ่�นที่่� 
อยูด่่มส่ขุท่ี่�เหมาะสมกบั่โรงพยาบ่าลสมเดจ็พระยพุราชธาตพุนม  
ค่อ
• สวนเฌอบ่รรพ์
• สวนและร้านกาแฟ
• สวนอาคารเฉลิมพระเก่ยรติ
• สนามเด็กเล่น 

125โรงพัยาบาลสิ่มเด็จัพัระยุพัราชทั่ั�วิไทั่ย
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สิ่วน้เฌอบรรพ์ื่
รายละเอ่ยดโครงการ ปรับ่ปรุงพ่�นที่่�สวนเฌอบ่รรพ์เป็นพ่�นที่่�ส่เข่ยว 
และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้คนในเม่องธาตุพนมได้เข้ามาร่วม 
ใช้งาน ด้วยจุดประสงค์หลักเพ่�อเป็นพ่�นที่่�สำหรับ่ให้บุ่คลากรได้ม่ 
พ่�นที่่�ในการออกกำลังกายจากความเครย่ดที่่�ที่ำงานมาที่ั�งวัน 

ภาพที่่� 103 ทัี่ศน่ยภาพภายในสวนเฌอบ่รรพ์
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สิ่วน้แล้ะร้าน้กาแฟ

สวนและร้านกาแฟเป็นพ่�นที่่�ที่่�เน้นการส่งเสริมพ่�นที่่�การใช้ช่วิต และ 
พ่�นท่ี่�เย่ยวยา ชว่ยให้ผูป้ว่ยและญาติไดม้ท่ี่างเลอ่กในการรับ่ประที่าน 
อาหารได้หลากหลายมากขึ�น และสามารถึใช้เป็นพ่�นท่ี่�รับ่ประที่าน 
อาหารที่่�เตร่ยมมาเองจากที่างบ่้านได้ 

ภาพที่่� 104 ภาพแสดงบ่รรยากาศสวนข้างอาคารสุขใจ และมุมบ่้านเก่าปรับ่ปรุงเป็นร้านกาแฟ
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สิ่วน้อาคารเฉีล่้ม่พื่ระเก่ยรต่

อาคารเฉลิมพระเก่ยรติตั�งอยู่ติดรมิรั�วโรงพยาบ่าล แต่ไม่มก่ารออกแบ่บ่ที่างเขา้อาคารไว้ 
ที่างโรงพยาบ่าลจึงม่ความเห็นว่า ถึ้าสามารถึปรับ่ให้พ่�นที่่�ส่วนน่�เป็นสวนขนาดเล็ก 
ที่่�สามารถึที่ำกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ ได้ จะสามารถึใช้เป็นพ่�นที่่�สนับ่สนุนและพ่�นที่่�เย่ยวยา 
พูดคุยร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้การรักษาได้ 

ภาพที่่� 105 ภาพสวนอาคารเฉลิมพระเก่ยรติ
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สิ่น้าม่เด็กเล่้น้

ที่างโรงพยาบ่าลต้องการหาพ่�นท่ี่�สนามเด็กเล่น เพ่�อสร้างความผ่อนคลายให้กับ่เด็ก 
ในการรอญาติ หร่อผู้ปกครองระหว่างรอพบ่แพที่ย์ และเพ่�อแก้ปัญหาเส่ยงดังรบ่กวน 
คนไข้อ่�นจากเด็กที่่�เดนิที่างมาโรงพยาบ่าลกับ่ครอบ่ครวัในแผนกที่ำคลอดและผ่าตดัของ 
โรงพยาบ่าล และแก้ปญัหาคนย่นกด่ขวางที่างขนสง่ผู้ปว่ยจากแผนกฉกุเฉนิและแผนก  
X-Ray บ่รเิวณหนา้อาคารผูป้ว่ยนอกมค่นเขา้ใชบ้่รกิารจำนวนมาก จนคนลน้ออกมาย่น 
รอดา้นนอกอาคาร จงึไดท้ี่ำการปรบั่เปล่�ยนพ่�นที่่�วา่งระหวา่งที่างเดนิและตวัอาคารผา่ตดั  
ให้เป็นสนามเด็กเล่น และปรับ่ปรุงพ่�นที่่�ที่างเดินบ่ริเวณอาคารผู้ป่วยนอกด้วย 

ภาพที่่� 106 ภาพพ่�นที่่�สนามเด็กเล่นและพักคอย
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09
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชกุฉิน�ร�ยณ์
จังห้วั่ด็ก�ฬสินธ์ุ
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลตั� งอยู่่� ในพ่� นที� ตำ าบลบัวขาว  
ในเขตการปกค์รองของเทศบาลเม่อง 
กุฉิินารายู่ณ์ จังหวัดำกาฬสินธ์ุิ

• ปัจจุบันโรงพยู่าบาลกุฉิินารายู่ณ์มีระดัำบ 
อยู่่� ที�  M2 และมีแผู้นที�จะพัฒนามาตรฐาน 
ไปเป็น M1 อีกทั� งปัจจุบันมีศักยู่ภาพ 
การพัฒนามาตรฐานระบบสุขภาพอำาเภอ 
(DHSA) ผู้� านการประเมิน และรับรอง 
มาตรฐานระบบสุขภาพอำาเภอจาก สรพ.  
แห�งแรกของประเทศไทยู่ (DHSA)

• ด้ำานการพัฒนาระบบบริการเฉิพาะทาง  
จัดำบริการ ที�ง�ายู่ต�อการเข้าถึงและสะดำวก 
ในโรงพยู่าบาลชุมชน เช� น ICU, HD,  
CAPD, Stroke, STEMI, ศ่นย์ู่กายู่ภาพ 
อุปกรณ์ ปรับสภาพบ้าน ทำ าขาเทียู่ม  
เป็น Node ในการด่ำแลรับส� งต� อจาก 
โรงพยู่าบาลข้างเคี์ยู่งในการด่ำแลผู้่้ป่วยู่ 
เฉิพาะทางทั� งด้ำานส่ติกรรม, ศัลยู่กรรม,  
อายุู่รกรรม และกุมารเวชกรรม นอกจากนี�  
ยัู่งมีศักยู่ภาพในด้ำานการรักษาผู้่้ป่วยู่ของ
โรงพยู่าบาลในด้ำานต�างๆ อีกมากมายู่

ครอส แอนด์็ เฟรนด์็
ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

จากการที่ำกิจกรรมม่ส่วนร่วม และได้พูดคุยกับ่ผู้ใช้งานพ่�นท่ี่� 
โรงพยาบ่าลจริง ได้แก่ แพที่ย์ พยาบ่าล เจ้าหน้าที่่�ส่วนงานต่างๆ  
และผู้มาใช้บ่ริการ ได้แสดงความคิดเห็นว่าม่ปัญหาที่่�เกิดขึ�น 
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพ่�นที่่�ห้องฉุกเฉินและสวนด้านข้างห้อง 
ฉกุเฉิน ไม่มพ่่�นที่่�สำหรับ่ญาติในการพักรอ ที่ำให้ญาติไปนั�งบ่รเิวณ 
สวนด้านข้างแที่น อ่กทัี่�งพ่�นที่่�คัดกรองผู้ป่วยวัณโรคอยู่ด้านหน้า 
โรงพยาบ่าลไม่เหมาะสม เพราะเส่�ยงสูงและมปั่ญหาฝ่นสาดด้วย
 ส่วนพ่�นที่่�สนับ่สนุนการบ่ริการอ่�นๆ ที่่�ม่ปัญหา เช่น พักคอย 
หน้าอาคารผู้ป่วยนอกรองรับ่ผู้ป่วยไม่เพ่ยงพอ ที่ำให้เกิดการ 
ใช้งานพ่�นท่ี่�ด้านนอก, พ่�นที่่�รับ่ประที่านอาหารพนักงานม่น้อย  
ที่ำให้ไม่สามารถึรับ่ประที่านอาหารพร้อมกันหลายๆ แผนกได้  
อ่กทัี่�งพ่�นท่ี่�จอดรถึและที่่�ที่ิ�งขยะไม่เป็นสัดเป็นส่วน โดยรวมค่อ 
อยากจัดสรรพ่�นที่่�ใหม่ เพ่�อให้เป็นระเบ่่ยบ่ เป็นสัดส่วนและ 
ปลอดภัยยิ�งขึ�น 

ภาพที่่� 107 กิจกรรมการออกแบ่บ่วางผังโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์กับ่กลุ่ม อสม.
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ภาพที่่� 108 ภาพแสดงผังตำแหน่งที่่�เป็นปัญหาในโรงพยาบ่าล
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แนวที่างการพัฒนาผังแม่บ่ที่ของ รพร.กุฉินารายณ์ เน้นส่งเสริม 
พ่�นที่่�ที่่�ม่ศักยภาพ โดยเล่อกพัฒนาแนวที่าง ST กลยุที่ธ์คงตัว  
เชิงรับ่ เน้นการสนับ่สนุนจุดแข็งของ รพร. เพ่�อเตร่ยมกับ่ม่อกับ่ 
ความเส่�ยงที่่� รพร. เองไม่สามารถึควบ่คุมตัวแปรน่�ได้ ซึ�งจุดแข็ง 
ของ รพร.กุฉินารายณ์ ค่อม่พ่�นที่่�โล่งที่่�พอจะขยายตัวออกไปได้  
อก่ที่ั�งยงัไดเ้สรมิจดุแขง็ในดา้นความใกล้ชดิของบ่คุลากรใน รพร.  
และ กลุม่ อสม. ใหเ้ปน็ที่ม่พฒันาโครงการไปพรอ้มกนั โดยเช่�อมกบั่ 
ภาคร่ะดับ่เมอ่งในการยกระดับ่การรักษาเย่ยวยาฟ้�นฟู สูก่ารป้องกัน 
การเกิดความเสย่หายกับ่ร่างกายตั�งแตต่น้ที่าง โดยมก่ารกำหนด 
ที่ิศที่างและลำดับ่ความเร่งด่วนของอาคาร ในการใช้งานและ 
การของบ่ประมาณเพ่�อการก่อสร้างด้วย 

ภาพที่่� 109 ผังบ่ริเวณใหม่โดยกระบ่วนการม่ส่วนร่วม

แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท 
(Master Plan)
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ภาพที่่� 110 ผังบ่ริเวณใหม่โดยกระบ่วนการม่ส่วนร่วม

ภาพที่่� 111 ภาพแสดงความเปล่�ยนแปลงระยะสั�น ภายใน 1-3 ปี



แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เป็น รพร. ท่ี่�ม่พ่�นที่่� 
ขนาดใหญแ่ละมก่ารวางผงัการใชง้านอาคารในลกัษณะแนวราบ่ 
กระจายทัี่�งบ่ริเวณผัง รพร. ในช่วงแรกแนวที่างในการพัฒนา 
พ่�นท่ี่�ภายใน รพร. เน้นพ่�นท่ี่�ให้บ่ริการผู้ป่วยอย่างเพ่ยงพอ 
ต่อความต้องการก่อน โดยการวางพ่�นการใช้งานพ่�นท่ี่�ไม่ได ้
คำนึงถึึงปริมาณของผู้เข้าใช้งานท่ี่�จะต้องม่เพิ�มขึ�น ที่ำให้เกิด 
ปัญหาพ่�นที่่�ใช้งานไม่เพ่ยงพอต่อผู้ใช้อาคาร โดยแบ่่งประเภที่ 
พ่�นที่่� ดังน่�
• พ่�นที่่�เย่ยวยา
• พ่�นที่่�เร่ยนรู้
• พ่�นที่่�ใช้ช่วิต
พ่�นท่ี่�อยู่ด่ม่สุขท่ี่�เหมาะสมกับ่ รพร.กุฉินารายณ์ ค่อบ่ริเวณพ่�นท่ี่� 
ให้บ่ริการ  

ปรับปรุงอาคารอุบัต่เหัตุ-ฉุีกเฉ่ีน้

ห้องฉุกเฉินโรงพยาบ่าลเป็นพ่�นที่่�ที่่�ต้องเปิดที่ำการตลอด 24  
ชั�วโมง/วัน และใช้บุ่คลากรของโรงพยาบ่าลมากที่่�สุดในพ่�นท่ี่� 
บ่ริการปัจจุบ่ัน และม่พ่�นท่ี่�ไม่เพ่ยงพอต่อการรับ่ผู้ป่วยในกรณ่ 
ที่่�มอุ่บ่ตัเิหตใุหญ ่รวมถึึงพ่�นที่่�การใช้งานที่่�ออกแบ่บ่มาในชว่งตน้ 
ไม่เพ่ยงพอที่่�จะบ่รรจุเคร่�องม่อแพที่ย์ที่่�ทัี่นสมัย และพ่�น ผนัง  
และฝ่้าบ่างส่วนชำรุด ม่เช่�อราที่่�ผนัง

ตามแผนบ่ริการจากกองแบ่บ่แผน Service Plan ถึ้าจะต้องเพิ�ม 
ปริมาณการรองรับ่คนไข้ที่่�เพิ�มขึ�นต่อวัน และช่วงระหว่างท่ี่�ต้อง 
รออาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินใหม่สร้างแล้วเสร็จ ห้องฉุกเฉิน 
เดิมจะต้องม่การปรับ่ปรุงให้ม่ประสิที่ธิภาพและคุณภาพมากขึ�น 
เพ่�อให้สามารถึใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

136 โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ
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ภาพที่่� 112 ผังบ่ริเวณพ่�นที่่�แผนกฉุกเฉิน

ภาพที่่� 113 ผังบ่ริเวณพ่�นที่่�แผนกฉุกเฉิน



สิ่วน้แล้ะพ่ื่�น้ท่�เปิดโล่้งภายใน้โรงพื่ยาบาล้
สิ่ม่เด็จัพื่ระยุพื่ราชุกุฉ่ีน้ารายณ์
สวนและพ่�นที่่�เปิดโล่งภายในโรงพยาบ่าล เน้นการคงพ่�นที่่�ส่เขย่วเดิมกลางโรงพยาบ่าล 
ไวส้ำหรับ่ที่ำกิจกรรมและเป็นพ่�นที่่�พักผ่อนหย่อนใจของผูป่้วยและบุ่คลากรโรงพยาบ่าล 
พ่�นที่่�ที่่�ได้เล่อกมานั�นเป็นพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข ที่่�ม่ครบ่ที่ั�ง 3 ข้อ ค่อ พ่�นที่่�เยย่วยา พ่�นที่่�เรย่นรู้  
พ่�นที่่�ใช้ช่วิต ในพ่�นที่่�เด่ยว และสามารถึใช้งานได้ทีุ่กช่วงเวลา ทีุ่กวัยและทีุ่กสถึานภาพ 
โดยกิจกรรมที่่�จะเกิดขึ�นในพ่�นที่่�น่� ค่อ

1. เป็นพ่�นท่ี่�สาธิตการออกกำลังย่ดเหย่ยด การฝ่ึกซ้อมเดินกาย 
บ่ริหาร

2. พ่�นท่ี่�รวมพ่ชสมุนไพรรับ่ประที่านได้และแปลงสาธิต พร้อมห้อง 
ครัวที่ดลองในการปรุงอาหาร

3. พ่�นที่่�พักคอยรอญาติตรวจและพ่�นที่่�สำหรับ่การรับ่ประที่าน 
อาหาร

4. พ่�นที่่�พูดคุยปรับ่ทีุ่กข์ของบุ่คลากรภายในโรงพยาบ่าล 

ภาพที่่� 114 ภาพแสดงพ่�นที่่�สวนและพ่�นที่่�เปิดโล่ง

โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ138



ภาพที่่� 115 ภาพแสดงบ่รรยากาศศาลาและสวน
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ภาพที่่� 116 ภาพแสดงบ่รรยากาศศาลาและสวน

โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ140



โรงอาหัารแล้ะพ่ื่�น้ท่�จััดก่จักรรม่อย่างเปิดโล่้ง

ภาพที่่� 117 ภาพที่ัศน่ยภาพโรงอาหาร

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุพราชทั่่�วไทั่ย 141



จุดประสงค์ : ปรับ่ปรุงภูมิที่ัศน์รอบ่บ่่อบ่ำบั่ดน�ำให้ม่ความร่มร่�นสวยงาม

รายละเอ่ยดโครงการ
• ต่อเติมโครงระแนงไม้บ่ังตาพ่�นที่่�สวนบ่่อบ่ำบ่ัด 
• จัดกิจกรรมร่วมกับ่ชุมชนในการที่าส่รอบ่พ่�นที่่�บ่่อบ่ำบ่ัด
กิจกรรมที่่�ดำเนินงาน
• ประชุมตัวแที่นชุมชน อสม. แพที่ย์ชุมชนเพ่�อหารูปแบ่บ่ระแนงที่่�เหมาะสม
• สร้างระแนงบั่งตา
• ที่าส่โดยการระดมแรงกับ่ชุมชน

ตกแต่งพ่ื่�น้ท่�ด้าน้หัน้้าบ่อบำาบัดน้ำ�าเด่ม่

ภาพที่่� 118 ภาพทัี่ศน่ยภาพหลังปรับ่ปรุง

ปรับปรุงโรงอาหัารพื่นั้กงาน้ แล้ะพ่ื่�น้ท่�เล่้�ยงลู้ก

พ่�นท่ี่�โรงอาหารพนักงานปัจจุบ่ัน ม่พ่�นท่ี่�การใช้งานไม่พอต่อ 
จำนวนบุ่คลากรของโรงพยาบ่าล ที่ำให้ชว่งพักรับ่ประที่านอาหาร 
กลางวัน จะตอ้งมก่ารสลบั่กนัมาใชพ่้�นที่่�ในการรบั่ประที่านอาหาร  
ส่งผลให้บุ่คลากรขาดปฏิิสัมพันธ์ในการพบ่ปะแลกเปล่�ยนสร้าง 
มิตรภาพในพ่�นที่่�ที่ำงาน
 จึงที่ำการปรับ่ปรุงพ่�นที่่�น่�บ่างส่วนเป็นพ่�นที่่�ห้องสมุด และ 
ห้องสำหรับ่ฝ่ากลูกเพ่�อให้พนักงานสามารถึไปที่ำหน้าท่ี่�ของตน 
ได้อย่างเต็มที่่� เป็นการช่วยแบ่่งเบ่าภาระการดูแลลูกได้ 

โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ142



ภาพที่่� 119 ภาพแสดงผังโรงอาหารใหม่

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุพราชทั่่�วไทั่ย 143
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10
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชเลิงนกทุ�
จังห้วั่ด็ยโสธร
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชเลิงนกทา 
ตั� งอยู่่� ในเขตเทศบาลตำาบลเลิงนกทา  
จังหวัดำยู่โสธิร 

• เป็นโรงพยู่าบาลที� มีขนาดำ M2 มีเน่� อที�  
ประมาณ 32 ไร� 

• เป็นโรงพยู่าบาลแม�ข�ายู่รองรับผู้่้ป่วยู่จาก 
โรงพยู่าบาลรอบข้าง อยู่่�ระหว�างรอยู่ต�อ 
สามจังหวัดำ ได้ำแก�  จังหวัดำมุกดำาหาร  
จังหวัดำอำานาจเจริญ และจังหวัดำยู่โสธิร  

ครอส แอนด์็ เฟรนด์็ 
ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

ปัจจุบ่ันโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกที่า ม่จุดเส่�ยงและ 
ปัญหาท่ี่� รพร. ให้ความกังวลหลายอย่าง เก่�ยวข้องกับ่พ่�นท่ี่�ส่วน 
การรักษาพยาบ่าล การพักผ่อน และพ่�นที่่�อ่�นๆ ในโรงพยาบ่าล  
ยกตัวอย่างเช่น ส่วนที่่�พัก พ่�นที่่�สนามเด็กเล่นในช่วงเย็นถึึงหัวค�ำ  
เกิดเส่ยงดังรบ่กวนบ่ริเวณบ่้านพักโดยรอบ่, พ่�นท่ี่�รอยต่อระหว่าง 
สว่นที่่�พกัและสว่นบ่ริการ เปน็พ่�นที่่�ที่างเขา้ออกเกา่ของชมุชน ที่ำให ้
ชุมชนแอบ่เข้าออกผ่านที่าง รพร. อยู่เป็นประจำ และผู้ป่วยคลินิก 
จิตเวชชอบ่เดินเข้ามาในพ่�นที่่�พัก, พ่�นที่่�อาคารผ่าตัดม่หลังคารั�ว 
ที่ำให้ รพร. ที่ำหลังคาขนาดใหญ่เพ่�อครอบ่พ่�นที่่�น่� เกิดเสาโครงสร้าง 
หลงัคาขนาดใหญล่งมาที่่�พ่�นที่่�ดนิ รพร., พ่�นที่่�ดา้นหนา้อาคารผูป้ว่ย 
นอก ม่การจอดรถึของผู้เข้าใช้งานอาคารและผู้ป่วยรอตรวจล้น 
ตัวอาคารออกไปด้านนอก ที่ำให้กระที่บ่กับ่สวน รพร. ม่ขยะและ 
ผู้ป่วยได้รับ่ความร้อน
 นอกจากน่�ยงัมป่ระเดน็ยอ่ยๆ ท่ี่�เปน็พ่�นที่่�สนบั่สนนุอ่�นๆ ปญัหา 
ที่่�พบ่ค่อ ห้องน�ำกลางพ่�นที่่�บ่ริการส่งกลิ�นเหม็นรบ่กวนผู้ใช้งาน 
อาคาร, พ่�นที่่�ที่างเดินด้านหลังอาคารผู้ป่วยนอกม่ฝ่นสาดที่ำให้งาน 
พ่�นท่ี่�ลำบ่ากในช่วงฝ่นตก, พ่�นที่่�ตลาดสมนุไพร เป็นที่่�จอดรถึมอเตอร์ไซค์ 
ไม่เพ่ยงพอต่อปริมาณผู้เข้าใช้งานอาคาร, พ่�นที่่�จอดรถึฉุกเฉินอยู่ 
ด้านหน้าอาคารไม่สวยงาม และฝ่าที่่อระบ่ายน�ำชำรุด เวลาม่รถึขับ่ 
ผ่านจะม่เส่ยงดัง ซึ�งปัญหาที่ั�งหมดน่�ม่การเสนอแนวที่างการพัฒนา 
และแก้ไขพ่�นที่่�ในบ่างส่วน 

ภาพที่่� 120 ผังแสดงตำแหน่งปัญหาและจุดเส่�ยง รพร.เลิงนกที่า



โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุพราชทั่่�วไทั่ย 147

ภาพที่่� 122 กิจกรรมการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม

 สำหรับ่จุดแข็งที่่�เป็นศักยภาพ รพร.เลิงนกที่า ก็มเ่ช่นเด่ยวกัน ซึ�งที่างที่่มสถึาปนิก 
ได้วางแผนส่งเสริมพ่�นที่่�ศักยภาพเหล่าน่�ให้ด่ยิ�งขึ�น สามารถึเอ่�อประโยชน์ต่อผู้มาใช้ 
บ่ริการได้ ยกตัวอย่างเช่น พ่�นที่่�สนามบ่อลและสนามเด็กเล่น สามารถึพัฒนาเป็นพ่�นที่่� 
สนามเด็กเล่น ท่ี่�ม่รั�วเป็นกลุ่มต้นไม้ช่วยดูดซับ่เส่ยงจากกิจกรรมต่างๆ ที่่�มาจากสนาม 
เด็กเล่นได,้ พ่�นท่ี่�ระหว่างสว่นบ่ริการและส่วนพักอาศัยพฒันาให้ม่การแบ่ง่แยกชัดเจนขึ�น 
และเพิ�มความร่มร่�นให้กับ่ รพร., พ่�นท่ี่�จอดรถึจัดสรรการเพิ�มร่มเงาให้กับ่ลานจอดรถึ,  
พ่�นที่่�สะพานไม้ม่ความร่มร่�นเพิ�มส่วนบ่ริการอาหารและพัฒนาเป็นพ่�นที่่�นั�งพักที่าน 
อาหารโดยม่การเช่�อมกับ่ส่วนต่างๆ ของ รพร. ได้ นอกจากน่�ยังม่พ่�นที่่�โล่ง ส่วนตลาด  
อาคารพักญาติพฒันาเป็นพ่�นที่่�ที่างเศรษฐกิจ เปิดตลาดที่่�สอดแที่รกความรูด้้านสุขภาพ 
ให้แก่ รพร. เพิ�มรายได้ให้รับ่ รพร. และเพิ�มพ่�นที่่�ขายให้กับ่ชาวบ่้านได้ 

ภาพที่่� 121 ภาพแสดงผังศักยภาพ รพร.เลิงนกที่า



ภาพที่่� 123 ภาพแบ่บ่ร่างผังบ่ริเวณแผนการปรับ่ปรุงใหม่จากกระบ่วนการม่ส่วนร่วม
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แนวที่างการวางแผนของ รพร.เลิงนกที่า เล่อกพัฒนาแนวที่าง WO  
กลยุที่ธ์คงตวั เชิงแกไ้ข เลอ่กการใช้โอกาสมาเปน็ตวักำหนดกลยุที่ธ์  
เพ่�อแก้ไขจุดอ่อน โดยจะเด่นเร่�องการเพิ�มความเป็นส่วนตัวในส่วน 
บ่ริการและที่่�พักแพที่ย์ ด้วยถึนนกลาง รพร. ที่ำให้เป็นการยากใน 
การป้องกันภัยจากภายนอกที่่�คาดไม่ถึึง อ่กที่ั�งยังม่แผนเพิ�มพ่�นท่ี่� 
สร้างสรรค์ด้านเศรษฐกิจ และเย่ยวยา รักษา ฟ้�นฟู ด้วยพ่�นท่ี่�ตั�ง  
รพร. ที่่�ติดกับ่ตลาด และ รพร. ยังขาดพ่�นที่่�ส่วนกลางของผู้ป่วย 
และญาติในการให้ความรู้ด้านสุขภาพ และเพิ�มพ่�นที่่�บ่ริการรองรับ่ 
ตามแผนการพัฒนา Service Plan 

ภาพที่่� 124 ภาพแบ่บ่ร่างผังบ่ริเวณแผนการปรับ่ปรุงใหม่จากกระบ่วนการม่ส่วนร่วม

แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท 
(Master Plan) 



แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

แนวคิดการพัฒนาพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขภายใต้แนวคิด โรงพยาบ่าล 
ต้นแบ่บ่แห่งความสุข ตามวิสัยที่ัศน์ที่่�ได้ตั�งไว้ในยุที่ธศาสตร์ 
การพัฒนา โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชในที่ศวรรษท่ี่� 5  
(2560-2569) โดยคำนึงถึึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อม  
สังคม พฤติกรรม วิถ่ึช่วิต กิจวัตรของชุมชน โดยผ่านกลยุที่ธ์  
พ่�นท่ี่�เรย่นรู ้พ่�นที่่�เย่ยวยา พ่�นท่ี่�ใชช้ว่ติ เป็นพ่�นที่่�สง่เสรมิการบ่รกิาร 
หลักของ รพร.

พ่�นที่่� อ ยู่ด่ม่สุข ท่ี่� เหมาะสมกับ่ รพร. 
เลิงนกที่า ค่อ
1. ตลาดส่เข่ยวและพ่�นที่่�รอรับ่ญาติ
2. ร้านค้าให้เช่า
3. ที่่�นั�งสะพานไม้
4. ที่่�จอดรถึจักรยานยนต์
5. แนวที่างเช่�อมต่ออาคาร
6. สวนสมุนไพรสุขภาพ
7. สนามบ่าส

149โรงพัยาบาลสิ่มเด็จัพัระยุพัราชทั่ั�วิไทั่ย
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ตล้าดนั้ดส่ิ่เข่ยว

ตลาดนัดส่เข่ยวและพ่�นที่่�รอรับ่ญาติ ตั�งอยู่ด้านหน้าโรงพยาบ่าล  
เป็นหนึ�งในพ่�นท่ี่�ส่งเสริมเศรษฐกิจที่่�เปิดโอกาสให้ร้านค้ารถึเข็น 
สามารถึค้าขายได้อย่างเป็นระเบ่่ยบ่ โดยพ่�นท่ี่�ท่ี่�ม่ส่วนช่วยเช่�อม 
ที่างเดินเท้ี่าภายใน และภายนอกโรงพยาบ่าล มท่ี่่�จอดรถึชั�วคราว  
ม่พ่�นที่่�ว่างพักคอย ศาลารอรถึ สำหรับ่ผู้ป่วยและญาติท่ี่�เข้ามา 
ใช้งานบ่ริเวณน่�อยู่เป็นปกติ 

ภาพที่่� 125 ภาพผังพ่�นที่่�ตลาดนัดส่เข่ยว

ร้าน้ค้าให้ัเชุ่า
ร้านค้าให้เช่าเป็นพ่�นท่ี่�ส่งเสริมสวัสดิการสำหรับ่พนักงาน 
โรงพยาบ่าล ให้ม่พ่�นท่ี่�ในการจำลองสร้างอาช่พเสริมใหม ่
นอกเหน่อจากการบ่ริการ และเพิ�มที่างเล่อกด้านร้านค้าให้กับ่ 
ผู้ป่วยและบุ่คลากรในโรงพยาบ่าล และเป็นการเพิ�มพ่�นท่ี่� 
รับ่ประที่านอาหารในโรงพยาบ่าลอ่กด้วย 

ภาพที่่� 126 ภาพบ่รรยากาศร้านค้าให้เช่า
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สิ่ะพื่าน้ไม้่

พ่�นท่ี่�อยู่ด่ม่สุข ที่่�นั�งสะพานไม้ เป็นพ่�นที่่�พัฒนาเพิ�มเติมจาก 
ที่างเดินไม้เดิมที่่�ที่ำหน้าที่่�เช่�อมที่างสัญจรของเจ้าหน้าที่่�ในพ่�นที่่� 
บ่รเิวณกลุม่อาคารผูป่้วยใน โดยการยกระดับ่ที่างเดนิ และเพิ�มพ่�นที่่� 
นั�งเลน่ในสว่นตอ่เตมิ เพ่�อเกดิการใชส้อยในพ่�นที่่�ท่ี่�หลากหลายขึ�น

ภาพที่่� 127 ภาพบ่รรยากาศพ่�นที่่�สะพานไม้

จัอดรถจัักรยาน้ยน้ต์

รายละเอ่ยดโครงการ พ่�นที่่�โรงจอดรถึจักรยานยนต์เดิมของ 
โรงพยาบ่าลอยู่ในตำแหน่งที่่�อยู่ไกลจากตัวอาคาร ที่ำให้ไม่เกิด 
การใช้งานจริง จึงนำพ่�นที่่�สวนหย่อมด้านข้างอาคารอุบ่ัติเหตุ 
มาปรับ่เป็นพ่�นที่่�จอดรถึจกัรยานยนต์ พร้อมหลังคากนัแดดกนัฝ่น 
และแนวที่างเดนิเช่�อมต่ออาคารฉกุเฉนิไปยงัอาคารเฉลมิพระเก่ยรติ

ภาพที่่� 128 บ่รรยากาศลานจอดรถึจักรยานยนต์
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ทางเชุ่�อม่อาคาร

พ่�นท่ี่�อยู่ด่ม่สุขในเร่�องของแนวที่างเช่�อมต่ออาคาร เป็นโครงการ 
พฒันาขยายที่างเดนิเดมิ ท่ี่�มาพรอ้มกบั่ตวัอาคารใหม้ค่วามกวา้ง 
เพิ�มขึ�น 1 เมตร เพิ�มพ่�นที่่�นั�งพักคอยของญาติ และเพิ�มที่างลาด 
ลงไปพ่�นที่่�สวน เพ่�อสนบั่สนนุใหบุ้่คลากร ผูป่้วยและญาตสิามารถึ 
เข้าถึึง และได้ม่เวลาใกล้ชิดกับ่พ่�นที่่�สวนได้ง่ายขึ�น 

ภาพที่่� 129 ภาพบ่รรยากาศพ่�นที่่�แนวที่างเดินระเบ่ย่งไม้

สิ่วน้สุิ่ขภาพื่

สวนสุขภาพเพิ�มที่ำให้พ่�นที่่�สวนสุขภาพม่พ่�นที่่�ส่เข่ยวมากขึ�น  
และเพิ�มกิจกรรมที่่�ผู้ป่วยและญาติ ม่กิจกรรมที่่�หลากหลาย 
ได้ใช้งานพ่�นที่่�ร่วมกัน
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ภาพที่่� 130 ภาพผังพ่�นที่่�สวนสมุนไพรสุขภาพ

สิ่น้าม่บาสิ่

เป็นการพัฒนาพ่�นที่่�เดิม โดยการเพิ�มหลังคาปกคลุมสนามก่ฬา 
สำหรับ่กันฝ่นและกันแดด ซึ�งตำแหน่งพ่�นที่่�เหมาะสมสำหรับ่ 
การจัดกิจกรรม เน่�องจากอยู่ในพ่�นที่่�พักบุ่คลากรที่่�สามารถึใช ้
สนามก่ฬาในการจัดงานเล่�ยงต่างๆ ของโรงพยาบ่าลได้ เช่น  
งานเกษ่ยณอายุ งานรับ่น้องใหม่ งานปีใหม่ เป็นต้น

ภาพที่่� 131 ภาพภายในอาคารสนามก่ฬา
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11
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชทุ่�บ่อ
จังห้วั่ด็ห้นองค�ย
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชท�าบ�อ ตั�งอยู่่� ที�  
เลขที�  161 หม่�  13 ตำาบลท�าบ�อ อำาเภอท�าบ�อ 
จังหวัดำหนองค์ายู่ 

• เป็นโรงพยู่าบาลชุมชนระดัำบ M2 ขนาดำ 200  
เตียู่ง จัดำอยู่่� ในเขตสุขภาพที�  8 มีแผู้นการ 
ดำำาเนินงานที�จะพัฒนาโรงพยู่าบาลให้ยู่กระดัำบ 
ขีดำค์วามสามารถในการรักษาเป็นระดัำบ M1  

• ปัจจุบัน โรงพยู่าบาลท� าบ� อให้บริการรักษา 
พยู่าบาลผู้่้ป่วยู่ทั�งในพ่�นที� ชุมชนในอำาเภอท�าบ�อ 
และจังหวัดำใกล้เคี์ยู่ง รวมถึงชาวต� างชาติ  
โดำยู่เฉิพาะผู้่้ป่วยู่จาก สปป.ลาว ซึ�งมีสัดำส� วน 
ถึงร้อยู่ละ 10 จึงทำาให้ โรงพยู่าบาลมีแผู้น 
ในการที�จะขยู่ายู่การให้บริการในระดัำบนานาชาติ 

 

คณะสถ�ปัต้ยกรรมศ�สต้ร์ 
มห้�วิ่ทุย�ลัยขึ้อนแก่น

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

จากการรับ่ฟังความคิดเหน็และสำรวจพ่�นที่่� ประเดน็ที่่�เปน็ปญัหา 
ที่่�พบ่ค่อ การเข้าถึึง, ที่างสัญจร และที่่�จอดรถึ ขาดความชัดเจน 
และไม่เพ่ยงพอ ปา้ยและสัญลกัษณ ์ในการบ่อกทิี่ศที่างทัี่�งภายใน 
และภายนอกอาคารไม่ชัดเจน การใช้งานในปัจจุบั่นม่การใช ้
สัญลักษณ์ด้วยส่ที่่�แตกต่างกันเพ่�อให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย  
สังเกตจากส่อาคารท่ี่�ม่การใช้งานแตกต่างกัน การใช้ส่ม่ข้อด ่
ด้านความง่ายต่อการส่�อสาร แต่ก็ม่ข้อจำกัดที่่�จำนวนส่น้อยกว่า 
ประเภที่ของการใช้งานอาคาร ที่ำให้การบ่อกทิี่ศที่างที่ำได้ไม ่
ครอบ่คลุมเที่่าที่่�ควร
 นอกจากน่� เส้นที่างสัญจรของรถึยนต์ ผู้รับ่บ่ริการที่ั�งผู้ป่วย 
และญาติผู้ป่วยที่่�มาโรงพยาบ่าลไม่สามารถึหาเส้นที่างหลัก 
เพ่�อเข้าถึึงพ่�นท่ี่�ส่วนต่างๆ ได้ตามความต้องการ ที่ั�งน่�อาจจะ 
เน่�องจากข้อจำกัดด้านขนาดที่่�ตั�งของโรงพยาบ่าลและจำนวน 
อาคารที่่�ใช้งานม่มากและหนาแน่น จนไม่สามารถึจัดระบ่บ่การ 
สัญจรให้ชัดเจนทัี่�งที่างหลัก จึงที่ำให้ผู้รับ่บ่ริการขับ่รถึหลงที่าง 
ในพ่�นท่ี่�โรงพยาบ่าล หร่อหาที่่�จอดรถึไม่เจอ ส่วนเส้นที่างสัญจร 
ที่่�เช่�อมต่อระหว่างอาคารภายในโรงพยาบ่าลขาดที่างเดินเท้ี่า 
ท่ี่�พ่�นผวิเรย่บ่สม�ำเสมอ บ่างพ่�นที่่�ไมส่ามารถึรองรบั่การใชง้านของ 
รถึเข็นได้อย่างม่ประสิที่ธิภาพ บ่างส่วนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
การออกแบ่บ่เพ่�อคนทุี่กกลุ่ม ส่วนจำนวนที่่�จอดรถึก็ไม่เพ่ยงพอ 
และแออัด ส่วนใหญ่ไม่มห่ลังคาคลุม บ่างพ่�นที่่�พ่�นผิวยังเป็นดิน 
อัดแน่นที่ำให้เกิดฝุ่่นคลุ้งกระจายที่ั�วพ่�นที่่� ซึ�งไม่เป็นผลด่ต่อ 
สภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบ่าล ขณะท่ี่�บ่างพ่�นท่ี่�ลานจอดรถึ 
เปน็พ่�นคอนกรต่ท่ี่�มข่นาดใหญ่ จงึที่ำให้เกบ็่ความร้อนมผ่ลกระที่บ่ 
กับ่อุณหภูมิภายนอกอาคาร 
 ด้านการแยกพ่�นที่่�การใช้งานก็ไม่ชัดเจน ม่การใช้พ่�นที่่�  
ท่ี่�ที่ับ่ซ้อนกันในหลายส่วน เช่น การม่พ่�นที่่�ส่วนร้านค้าระหว่าง 
อาคารที่่�ใช้สำหรับ่การรักษา ที่ำให้ม่ผู้ป่วยหร่อญาติใช้ที่างเดิน 
เป็นที่่�นั�งรับ่ประที่านอาหาร ที่ำให้การสัญจรไม่สะดวกและขาด 
ความเป็นระเบ่่ยบ่ ไม่ถึูกสุขลักษณะในการใช้งาน, การจัดส่วน 
Service ในแต่ละอาคาร ไม่ได้ม่การจัดพ่�นที่่�ท่ี่�ชัดเจนและการ 
คำนึงถึึงทิี่ศที่าง ที่างเข้าหลักของผู้ป่วย ที่ำให้เกิดการใช้พ่�นท่ี่� 
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ที่่�ไม่เหมาะสม เกิดภาพที่่�ไม่เป็นระเบ่่ยบ่ และพ่�นที่่�เปิดโล่ง 
หรอ่สวนภายนอกอาคารโรงพยาบ่าล ยงัขาดการใช้งานที่่�เหมาะสม 
บ่างส่วนกลายเป็นที่่�วางสิ�งของและพ่�นที่่�สำหรับ่งานระบ่บ่ของ 
อาคาร พ่�นที่่�สวนม่การใช้งานน้อยมาก เน่�องจากไม่ม่ร่มเงา 
และที่่�นั�งพักผ่อน 
 กล่าวโดยสรุป สถึานการณ์ของผังโรงพยาบ่าลที่่าบ่่อใน 
ปัจจุบั่น ม่ความแออัดหนาแน่นของการใช้งานที่ั�งในส่วนของ 
คนและรถึ ขาดการวางผังในภาพรวม ที่ั�งการสัญจรโดยรถึ 
และการเดินเท้ี่าเพ่�อเช่�อมโยงในการใช้พ่�นที่่�ส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ 
การเช่�อมต่อพ่�นท่ี่�ระหว่างส่วนด้านหน้าและส่วนด้านหลังของ 
โรงพยาบ่าล ที่ำให้เส้นที่างการสญัจรสบั่สนและไม่สามารถึจำแนก 
ที่ิศที่างได้ชัดเจน การจัดการพ่�นที่่�ที่่�ม่อยู่ที่ั�งภายในและภายนอก 
อาคารยงัสามารถึปรบั่ปรงุใหใ้ชป้ระโยชนไ์ดม้ากขึ�น รวมที่ั�งระบ่บ่ 
สาธารณูปโภคเดิมที่่�ไม่สอดคล้องกับ่การใช้งานในปัจจุบ่ัน  

ภาพที่่� 132 กิจกรรมการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม
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แนวที่างการพัฒนาผังแม่บ่ที่ของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชที่่าบ่่อ เกิดจากการ 
ออกแบ่บ่ของท่ี่มสถึาปนิกที่่�ได้รับ่ข้อมูลความคิดเห็นมาจากผู้ใช้งานจริง ที่ั�งบุ่คลากร 
ในโรงพยาบ่าลและผู้เข้ามารับ่บ่ริการ ประกอบ่กับ่การลงพ่�นที่่�สำรวจ ได้เห็นสภาพจริง 
และปัญหาท่ี่�เกิดขึ�น นำไปสู่การออกแบ่บ่เพ่�อพัฒนาและปรับ่ปรุงพ่�นที่่�ผัง 3 ระยะ  
ได้แก่ ระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ�งแต่ละระยะนั�นก็จะม่รายละเอ่ยด 
การปรับ่ปรุงพัฒนาที่่�แตกต่างกันออกไปตามความจำเป็นเร่งด่วนและโซนพ่�นที่่� 

ผัังแม่่บทระยะสัิ่�น้
โครงการพฒันาเชงิกายภาพระยะสั�น จะมก่ารที่ำอาคารผูป้ว่ยนอก ผูป้ว่ยใน หอ้งคลอด  
ห้องผ่าตัด และ ICU อาคารใหม่ สูง 10 ชั�น ร่�อถึอนอาคารด้านหน้าอาคาร 10 ชั�น  
เคลย่รพ่์�นที่่�ดา้นหนา้โรงพยาบ่าล พรอ้มทัี่�งสรา้งโครงการ SCGF “โฮงโฮมสขุ” เป็นพ่�นที่่� 
ชุมชน และโครงการพัฒนาภูมิที่ัศน์หอพระและลานอเนกประสงค์สำหรับ่ประกอบ่ 
กจิกรรมที่่�เป็นที่างการของโรงพยาบ่าล  และโครงการพัฒนาพ่�นที่่�ชุมชน ร้านอาหารและ 
ร้านค้า  
 นอกจากน่�ยงัมก่ารพัฒนาพ่�นที่่�ชุมชน ในพ่�นที่่�โรงอาหารเดิม ร่�อยา้ยร้านค้า รา้นกาแฟ  
ด้านหน้าประตู เปิดเป็นลานอเนกประสงค์ เพ่�อสร้างความสง่างามกับ่หอพระหน้า 
อาคาร VIP กับ่ปรับ่ปรุงบ่้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบ่าล และภูมิที่ัศน์โดยรอบ่ 

แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท 
(Master Plan) 

ภาพที่่� 133 ร่างผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชที่่าบ่่อ
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ผัังแม่่บทระยะกล้าง

ส่วนในระยะกลาง ก็ม่หลายโซนพ่�นท่ี่�ท่ี่�จะม่การก่อสร้างเพิ�ม 
และปรับ่ปรุง เริ�มจากปรับ่ภูมิที่ัศน์บ่ริเวณด้านหน้าโรงพยาบ่าล 
เพ่�อสร้างพ่�นที่่�ส่เข่ยวต่อเน่�องกับ่ศาลพระภูมิเดิมและโครงการ 
พัฒนาอาคารจอดรถึและสิ�งอำนวยความสะดวก  พร้อมที่ั�งสร้าง 
พ่�นท่ี่�สเ่ข่ยวให้เป็นพ่�นที่่�ชมุชนสำหรบั่ผูป่้วย ญาตผิูป่้วย อาสาสมคัร 
รวมถึึงบ่คุลากรที่างการแพที่ยแ์ละสรา้งความรม่ร่�นเหมาะสำหรบั่ 
การพักผ่อน พร้อมรองรับ่กิจกรรมที่่�ม่ช่วิตช่วาในการใช้ช่วิต 
ของคนกลุ่มต่างๆ 
 ในสว่นของอาคาร จะมก่ารร่�ออาคารตรวจผูป่้วยนอกหลังเดมิ 
ริมถึนนที่ิศตะวันตก 3 หลัง สร้างอาคารจอดรถึ ชั�นล่างเป็น 
ร้านค้า ด้านหน้าสร้างพ่�นที่่�ส่เข่ยวต่อเน่�องกับ่ศาลพระภูมิ  
เพิ�มประตูที่างเข้า-ออกถึนนที่ิศตะวันตก เพ่�อให้ติดต่อกับ่อาคาร 
จอดรถึได้สะดวก พร้อมร่�ออาคารเก็บ่พัสดุและบ้่านพักเจ้าหน้าที่่� 
ที่่�เส่�อมสภาพดา้นหลงัอาคารผูป้ว่ย VIP เพ่�อปรับ่เปน็พ่�นท่ี่�สเ่ข่ยว 
ต่อเน่�องกับ่พ่�นที่่�ชุมชน “โฮงโฮมสุข” สุดที่้ายค่อ ร่�อบ่้านพัก 
เจ้าหน้าที่่�ด้านหลัง เพ่�อเตร่ยมขยายส่วนบ่ริการ จัดให้มโ่ครงการ 
ขยายและต่อเติมระบ่บ่บ่ำบ่ัดน�ำเส่ย จัดถึนนและประตูที่างเข้า- 
ออกใหม่  
 ด้านเส้นที่างสัญจรในโรงพยาบ่าล จะม่การร่�อถึนนระหว่าง 
อาคาร 10 ชั�น และอาคารผูป้ว่ยใน 5 ชั�น สรา้งลานคนเดนิเช่�อมตอ่ 
ระหว่าง 2 อาคาร ด้านหลังอาคาร 5 ชั�น สร้างพ่�นที่่�ส่เข่ยว  
รวมถึึงในโซนลานจอดในพ่�นท่ี่�อาคารท่ี่�พักอาศัยเจ้าหน้าที่่�   
นอกจากน่�จะม่โครงการปรับ่ปรุงลานคนเดินบ่ริเวณพ่�นที่่�ชุมชน 
และเส้นที่างจักรยาน  และโครงการย้ายและปรับ่ปรุงโรงจอดรถึ 
ให้บ่ริการของโรงพยาบ่าล 
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ผัังแม่่บทระยะยาว

ภาพที่่� 134 ที่ัศน่ยภาพโครงการพัฒนาเชิงกายภาพ โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชที่่าบ่่อ

ในโครงการระยะยาว จะม่การก่อสร้างปรับ่ปรุงพ่�นที่่�หลายส่วนเช่นกัน ที่ั�งสร้างอาคาร 
ผู้ป่วยในแบ่บ่พิเศษ (VIP) เพิ�มเติม ขยายพ่�นที่่�สู่บ่ริเวณด้านหลังอาคารเดิม ส่วนอ่�นๆ  
คอ่การเนน้ไปที่่�อาคารพักอาศยั ไมว่่าจะเปน็โครงการปรับ่เปล่�ยนที่่�พักบ่คุลากรด้านหลัง 
อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั�น เพ่�อเป็นที่่�พักรับ่รองญาติผู้ป่วยแบ่บ่พิเศษ (VIP) ย้ายอาคาร 
ซ่อมบ่ำรุงไปด้านหลัง เพ่�อปรับ่พ่�นที่่�เป็นพ่�นที่่�ส่เข่ยวเช่�อมกับ่พ่�นท่ี่�ชุมชน และโครงการ 
โฮงโฮมสุข พร้อมที่ั�งร่�อกลุ่มบ้่านพักอาศัยเจ้าหน้าที่่�ที่างทิี่ศตะวันตก เพ่�อสร้างอาคาร 
พักอาศัยเพิ�มขึ�น แนะนำให้ย้ายบ่้านพักเก่า (อาคารสุขศาลาเดิม) ซึ�งเป็นอาคารที่่�ม่ 
คณุค่าที่างประวัตศิาสตร์และม่รปูแบ่บ่ที่่�หาได้ยากในปัจจุบ่นั ปรับ่ปรุงใหม่และเปล่�ยน 
การใชง้านตามแนวที่างการอนรุกัษอ์าคารเปน็ศนูยเ์รย่นรู้สขุภาวะชมุชนและพพิิธภณัฑ์์  
บ่ริเวณด้านหน้าโรงพยาบ่าล ท่ี่�ด้านหน้าบ่ริเวณพ่�นที่่�ส่เข่ยวใกล้ศาลพระภูมิ ขณะ 
เดย่วกันก็จะสร้างอาคารที่่�พักอาศัยบุ่คลากรเพิ�มเติมด้วย  
 สำหรับ่พ่�นที่่�ภายนอก ม่โครงการพัฒนาภูมิที่ัศน์และสิ�งอำนวยความสะดวก 
บ่ริเวณส่วนพักอาศัย รวมถึึงที่่�จอดรถึ ที่างเที่้า และที่างจักรยาน พร้อมทัี่�งพัฒนา 
ที่างจกัรยานเพ่�อเช่�อมสว่นโรงพยาบ่าลกบั่ที่่�พกัอาศยัเจา้หนา้ที่่� และสำหรบั่บ่คุคลที่ั�วไป  
รวมที่ั�งสิ�งอำนวยความสะดวกที่่�เก่�ยวข้อง เช่น ที่่�จอดจักรยาน 



ภาพที่่� 135 ที่ัศน่ยภาพแนวคิดการพัฒนาพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข

แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข 

โครงการพัฒนาเชิงกายภาพของพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขที่่�สอดคล้องกับ่ 
แนวคิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงพยาบ่าลเพ่�อสุขภาวะ  
โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชที่่าบ่่อ จังหวัดหนองคาย
 1. โครงการพัฒนาพ่�นที่่�พบ่ปะกันระหวา่งผูป่้วย ญาตผิูป้ว่ย  
อาสาสมคัร และบ่คุลากรที่างการแพที่ย ์“โฮงโฮมสขุ” และสภาพ 
แวดล้อมโดยรอบ่ และโครงการปรับ่ปรุงลานคนเดินบ่ริเวณพ่�นที่่� 
ชุมชนและเส้นที่างจักรยาน
 2. โครงการพัฒนาภูมิที่ัศน์หอพระและลานอเนกประสงค์ 
บ่ริเวณด้านหน้าโรงพยาบ่าล
 3. โครงการพัฒนาพ่�นที่่�ส่เข่ยว ศูนย์เร่ยนรู้สุขภาวะชุมชน 
และพิพิธภัณฑ์์ของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชท่ี่าบ่่อ และ 
ลานออกกำลังกาย 

โรงพัยาบาลสิ่มเด็จัพัระยุพัราชทั่ั�วิไทั่ย 161
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ภาพที่่� 136 ที่ัศนย่ภาพแนวคิดการพัฒนาพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข
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ภาพที่่� 137 ที่ัศน่ยภาพแนวคิดการพัฒนาพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข
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12
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชสว่่�งแด็นดิ็น
จังห้วั่ด็สกลนคร
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชสว�างแดำนดิำน  
จังหวัดำสกลนค์ร จัดำอยู่่� ในเขตสุขภาพที�  10

• ปัจจุบันเปิดำให้บริการจริง 240 เตียู่ง 
• ซึ� งตามแผู้นการพัฒนาของโรงพยู่าบาล 

ให้บริการด้ำานสาธิารณสุขโดำยู่รวมตั� งแต�  
การส� งเสริมสุขภาพ การรักษาพยู่าบาล  
การค์วบคุ์มป้องกันโรค์ ตรวจวินิจฉัิยู่ รวมถึง 
การฟื� นฟ่สภาพผู้่้ป่วยู่ทั�งด้ำานร�างกายู่และจิตใจ

 

คณะสถ�ปัต้ยกรรมศ�สต้ร์  
มห้�วิ่ทุย�ลัยขึ้อนแก่น

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 



ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

จากการดำเนินกิจกรรมรับ่ฟังความคิดเห็น 
และกระบ่วนการออกแบ่บ่อยา่งมส่ว่นรว่ม 
ของผู้ท่ี่�ม่ส่วนเก่�ยวข้องกับ่การใช้บ่ริการ 
พ่�นที่่�โรงพยาบ่าล สามารถึสรุปประเด็น 
สำคัญที่่�จะนำไปเป็นแนวที่างในการ 
ออกแบ่บ่ผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสว่างแดนดิน 
ได้หลายประเด็นด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น  
พัฒนาอาคารจอดรถึรวมแบ่บ่ซ้อนชั�น  
เพ่�อให้ม่ที่างเล่อกในการจัดการพ่�นที่่�ท่ี่�ม่ 
อยู่อย่างจำกัดของโรงพยาบ่าลสำหรับ่ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการใช้ช่วิต  
นอกจากน่�ได้วางแผนจัดให้ม่พ่�นที่่�รองรับ่ 
การขยายตัว โดยเฉพาะพ่�นที่่�หอพยาบ่าล 
ผู้ป่วยใน ส่วนบ่้านพักบุ่คลากร และพ่�นที่่� 
บ่ำบ่ดัน�ำเสย่ จดัเกบ็่ขยะมลูฝ่อย ที่ั�งที่่�เป็น 
ขยะที่ั�วไป ขยะอันตราย และขยะติดเช่�อ
 รวมไปถึึงพัฒนาพ่�นที่่�เร่ยนรู้และให้ 
บ่ริการชุมชน จัดให้ม่พ่�นที่่�พบ่ปะสำหรับ่ 
ตัวแที่นชุมชน ญาติผู้ป่วย และบุ่คลากร 
ที่างการแพที่ย์ เพ่�อดำเนินกิจกรรมที่่� 
สง่เสรมิสขุภาพ รวมถึึงการรองรบั่กิจกรรม 

ต่างๆ ที่่�ที่างโรงพยาบ่าลสนับ่สนุนให้เกิด 
ความสัมพันธ์ท่ี่�ด่กับ่ชุมชนโดยรอบ่ เช่น  
โครงการเกษตรอินที่ร่ย์ พ่�นที่่�จำหน่าย 
ผักปลอดภัยและผลผลิตที่างการเกษตร 
เป็นต้น
 ไม่เพย่งเที่่าน่� ความต้องการของที่าง 
โรงพยาบ่าลยังส่งเสริมให้ม่การจัดให้ม ่
พ่�นที่่�เย่ยวยาดา้นจติวญิญาณ เพ่�อสง่เสรมิ 
อัตลักษณ์ของเม่องแห่งธรรมของจังหวัด 
สกลนคร เช่น ศาลาปฏิบิ่ัติธรรม ใช้เป็นที่่�
จัดกิจกรรมประจำปี รวมถึึงพ่�นที่่�กิจกรรม 
นันที่นาการสำหรับ่บุ่คลากร และพัฒนา 
สิ�งอำนวยความสะดวกสำหรับ่บุ่คลากร 
ที่่�ชุมชนภายนอกสามารถึเข้ามาใช้งานได้  
โดยไม่รบ่กวนกิจกรรมหลักในการรักษา 
พยาบ่าล เช่น ลานกฬ่าชุมชนทัี่�งในร่มและ 
กลางแจ้ง ที่างวิ�งสำหรับ่ออกกำลังกาย 
และเส้นที่างจักรยาน พร้อมทัี่�งปรับ่ปรุง 
และขยายพ่�นท่ี่�ส่เข่ยวเพ่�อการพักผ่อน 
และที่ำกิจกรรมแบ่บ่ไม่เป็นที่างการ 
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ภาพที่่� 138 กิจกรรมการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม
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แผนพัฒนาเชิงกายภาพนั�น ม่โครงการท่ี่�สนับ่สนุนแนวคิดในการพัฒนาโรงพยาบ่าล 
เพ่�อสขุภาวะ ซึ�งมค่วามสอดคลอ้งกบั่วิสยัที่ศันก์ารพฒันาโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยพุราช 
ที่ั�วประเที่ศ ตามยุที่ธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชในที่ศวรรษที่่� 5  
(พ.ศ. 2560-2569) และยุที่ธศาสตร์ระยะ 20 ปี (2560-2579) ของกองแบ่บ่แผน  
กรมสนับ่สนุนบ่ริการสุขภาพ สำหรับ่แผนพัฒนาเชิงกายภาพนั�น ได้เสนอให้ม่โครงการ 
พัฒนาเชิงกายภาพที่่�สอดคล้องกับ่ผังแม่บ่ที่การใช้พ่�นที่่�ในระยะต่างๆ ทัี่�งระยะสั�น  
ระยะกลาง และระยะยาว ประกอบ่ไปด้วย 

แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท 
(Master Plan) 

ภาพที่่� 139 ร่างผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
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โครงการก่อสิ่ร้างอาคารแล้ะส่ิ่�งปลู้กสิ่ร้างใหัม่่
• โครงการพัฒนาพ่�นที่่�พบ่ปะกันระหว่างผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย  

อาสาสมัคร และบุ่คลากรที่างการแพที่ย์ “เฮ่อนโฮมสุข”  
และสภาพแวดล้อมโดยรอบ่ (ระยะสั�น)

• โครงการพัฒนาพ่�นท่ี่�เรย่นรูแ้ละใหบ้่รกิารชมุชน ไดแ้ก ่อาคาร 
เฉลิมพระเก่ยรติ และอาคารแพที่ย์แผนไที่ย (ระยะสั�น)

• โครงการก่อสร้างบ่้านพักผู้อำนวยการและภูมิที่ัศน์โดยรอบ่   
(ระยะสั�น)

• โครงการก่อสรา้งอาคารหอพยาบ่าลผูป้ว่ยใน หอ้งวนิจิฉยัโรค 
และสิ�งอำนวยความสะดวก (ระยะกลาง) 

• โครงการก่อสร้างบ่้านพักแพที่ย์ พยาบ่าล และบุ่คลากร 
ที่างการแพที่ย์ (ระยะกลางและระยะยาว)

• โครงการศาลาธรรมและอาคารก่ฬาอเนกประสงค์ (ระยะยาว) 

โครงการปรับเปล่้�ยน้การใชุ้งาน้อาคารเด่ม่
• โครงการขยายและต่อเติมระบ่บ่บ่ำบ่ัดน�ำเส่ย (ระยะกลาง 

และระยะยาว)

โครงการพัื่ฒน้าแล้ะปรับปรุงภูม่่ทัศน์้
• โครงการพัฒนาพ่�นท่ี่�สเ่ข่ยวและสนามก่ฬา รวมถึึงลานคนเดิน 

ลานออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น (ระยะกลาง)
• โครงการปรับ่ภูมิที่ัศน์รอบ่พ่�นที่่�เร่ยนรู้และให้บ่ริการด้าน 

สุขภาพชุมชนและสวนสมุนไพร (ระยะกลาง)
• โครงการปรับ่ปรุงที่างเดินเที่้าและเส้นที่างจักรยานรอบ่ 

โรงพยาบ่าล รวมถึึงส่วนบ่ริการที่่�เก่�ยวข้อง (ระยะยาว)
• โครงการพัฒนาภูมิที่ัศน์และสิ�งอำนวยความสะดวกบ่ริเวณ 

ส่วนพักอาศัย รวมถึึงท่ี่�จอดรถึ ที่างเท้ี่า และที่างจักรยาน   
(ระยะกลางและระยะยาว)

• โครงการ พัฒนาภูมิที่ั ศ น์ รอบ่ศาลาธรรมและลาน 
อเนกประสงค์ (ระยะกลางและระยะยาว) 
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ภาพที่่� 140 ภาพสามมิติแสดงการพัฒนาสิ�งปลูกสร้างในโรงพยาบ่าลสว่างแดนดิน



แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข 

พ่�นท่ี่�อยู่ด่ม่สุขท่ี่�ม่ศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นพ่�นที่่�ภายใน 
โรงพยาบ่าลเพ่�อรองรับ่การปฏิิบั่ติงานและพ่�นที่่� ท่ี่� รองรับ่ 
การดำเนนิชวิ่ตและกจิกรรมดา้นต่างๆ ใหแ้กเ่จา้หนา้ท่ี่�ผูใ้หบ้่รกิาร  
ผู้ป่วย ญาติ และชุมชน ที่ั�งก่อน-ระหว่าง-และหลังการรับ่ 
หรอ่ให้บ่ริการที่างสุขภาพนั�น คณะวจิยัเสนอให้พฒันาพ่�นที่่�เรย่นรู ้
ด้าน “สุขที่างธรรม” ที่ั�งสุขภาพและสุขที่างธรรม โดยเน้นให ้
ชมุชนใช้ความรูด้้านสุขภาพในการดูแลตนเองจากการได้มโ่อกาส 
เข้ามาใช้พ่�นท่ี่�ที่่�ที่างโรงพยาบ่าลจัดให้ เพ่�อรองรับ่ความเป็น 
โรงพยาบ่าลของชุมชนอย่างแที่้จริง โครงการน่�จัดให้อยู่ในระยะ 
การพัฒนาระยะกลาง เพ่�อท่ี่�จะสามารถึดำเนินการต่อเน่�อง  
และขยายขอบ่เขตกิจกรรมต่างๆ ได้ในระยะยาว
 นอกจากน่� ด้วยศักยภาพของโรงพยาบ่าลที่่�ม่พ่�นที่่�เปิดโล่ง 
ท่ี่�ยังไมไ่ดร้บั่การพฒันาใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่่�เอ่�อตอ่การใชช้ว่ติภายใน 
โรงพยาบ่าลของผูม้าใช้บ่รกิารและบ่คุลากรอย่างเต็มประสทิี่ธิภาพ 
ดงันั�น การพัฒนาพ่�นท่ี่�เหล่าน่�ดว้ยการลดพ่�นท่ี่�ลานจอดรถึจำนวน 
มากที่่�อยู่ระหว่างอาคารส่วนผูป่้วยนอก สว่นวินจิฉัย หอพยาบ่าล 
ผู้ป่วยใน ให้กลายเป็นพ่�นที่่�ส่เข่ยวที่่�สามารถึประกอบ่กิจกรรม 
ต่างๆ ได้ พ่�นที่่�ส่เข่ยวเหล่าน่�จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการ 
ส่งเสริมสุขภาพจากแนวคิดธรรมชาติบ่ำบ่ัดได้เป็นอย่างด่  
โดยพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข ประกอบ่ไปด้วย 
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โครงการพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�พื่บปะกัน้ “เฮ่ือน้โฮืม่สุิ่ข”

 วตัถึปุระสงค ์เปน็พ่�นที่่�อยู่ดม่สุ่ข รพร.สวา่งแดนดนิ ท่ี่�เอ่�อตอ่ 
การใช้ช่วิตและการเร่ยนรู้ ม่ลักษณะอเนกประสงค์ใช้เป็นพ่�นท่ี่� 
พกัรอของผูป่้วยและญาติผูป้ว่ย เป็นพ่�นท่ี่�จดันทิี่รรศการให้ความรู ้
ด้านสุขภาพ และจัดกิจกรรมของบุ่คลากรของโรงพยาบ่าล  
เพ่�อสนับ่สนุนการให้บ่ริการด้านสุขภาพร่วมกับ่ญาติผู้ป่วย  
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2564-2565
 ท่ี่�ตั�งโครงการ พ่�นที่่�ระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคาร 
วินิจฉัยและรักษาโรค

โครงการศาล้าธ์รรม่แล้ะอาคารก่ฬาอเน้กประสิ่งค์

 วตัถึปุระสงค ์เปน็พ่�นที่่�อยู่ด่มส่ขุ รพร.สวา่งแดนดนิ ที่่�เอ่�อตอ่ 
การใช้ชว่ติและการเย่ยวยาที่างด้านจติวญิญาณในสภาพแวดล้อม 
ที่่�ปลอดภยั เช่�อมโยงการใช้งานจากภายในอาคารสูภ่ายนอกอาคาร  
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2569-2573
 ที่่�ตั�งโครงการ ส่วนที่่�พักอาศัยเดิมบ่ริเวณที่ิศตะวันออกของ 
โรงพยาบ่าล 

โครงการพัื่ฒน้าภูม่่ทัศน์้รอบศาล้าธ์รรม่แล้ะ 
ล้าน้อเน้กประสิ่งค์ แล้ะพ่ื่�น้ท่�ส่ิ่เข่ยวแล้ะสิ่น้าม่ก่ฬา  
รวม่ถึงล้าน้คน้เด่น้ ล้าน้ออกกำาลั้งกาย แล้ะสิ่น้าม่ 
เด็กเล่้น้ 

 วัตถึุประสงค์ เพ่�อเป็นพ่�นท่ี่�อยู่ด่ม่สุข รพร.สว่างแดนดิน 
ที่่�สนับ่สนุนการเย่ยวยาที่างด้านจิตวิญญาณและเอ่�อต่อการใช้ 
ช่วิต เน้นการพักผ่อนและดำเนินกิจกรรมท่ี่�ไม่ใช้กำลัง รวมถึึง 
จดักจิกรรมที่างวฒันธรรมรว่มกนัระหวา่งบ่คุลากรที่างการแพที่ย์ 
อาสาสมัครชุมชน และญาติผู้ป่วย ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ.  
2566-2568 และ พ.ศ. 2569-2573 
 ที่่�ตั� ง โครงการ พ่�นท่ี่� รอบ่ศาลาธรรมและสนามก่ฬา 
อเนกประสงค์ และบ่ริเวณโดยรอบ่ส่วนท่ี่�พักอาศัยเดิมบ่ริเวณ 
ที่ิศตะวันออกของโรงพยาบ่าล 
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ภาพที่่� 141 ภาพจำลองที่ัศน่ยภาพการพัฒนาพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข
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13
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชด่็�นซ้�ย
จังห้วั่ด็เลย
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชดำ�านซ้ายู่ ตั�งอยู่่�  
 บนถนนเลยู่-ดำ�านซ้ายู่ ตำาบลดำ�านซ้ายู่ อำาเภอ 
 ดำ�านซ้ายู่ จังหวัดำเลยู่ 
• การลงพ่�นที�สำ ารวจสภาพแวดำล้อมในปัจจุบัน 
 ของโรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชดำ�านซ้ายู่  
 แบ�งเป็นส�วนที�สำ าคั์ญในผัู้งปัจจุบันทั�งหมดำ 4  
 ส� วนหลัก ได้ำแก�
 1) ส�วนบริการทางการแพทย์ู่ 
 2) ส�วนสนับสนุนทางการแพทย์ู่ 
 3) ส�วนสนับสนุนบุค์ลากร 
 4) ส�วน service
 

คณะสถ�ปัต้ยกรรมศ�สต้ร์  
มห้�วิ่ทุย�ลัยศร่ปทุุม

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

เน่�องจากโรงพยาบ่าลสมเดจ็พระยพุราชดา่นซา้ยเป็นโรงพยาบ่าล 
ประจำอำเภอ ผูใ้ช้บ่ริการค่อนขา้งนอ้ยไม่ได้มจ่ำนวนมากเหมอ่น 
โรงพยาบ่าลประจำจังหวัด การใช้งานพ่�นท่ี่�จึงเพ่ยงพอแก่ผู้ใช้ 
บ่ริการ สำหรับ่ส่วนการตรวจและการพักรักษาค่อนข้างสะดวก 
และเพ่ยงพอต่อการใช้งาน 
 เริ�มจากส่วนบ่ริการที่างการแพที่ย์ พ่�นที่่�ส่วนบ่ริการที่าง 
การแพที่ย์ สำหรับ่พ่�นที่่�ใช้สอยค่อนข้างเพ่ยงพอต่อผู้ใช้งาน  
ม่เพ่ยงบ่ริเวณรอตรวจของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ที่่�ผู้ใช้งาน 
ค่อนข้างเยอะ ในวันที่่�นัดตรวจโรค จะม่ผู้ใช้บ่ริการเดินที่างมาใช ้
บ่ริการในเวลาเด่ยวกัน ในขั�นตอนเด่ยวกัน โดยภาพรวมที่ั�วไป 
พ่�นท่ี่�ใช้สอยไม่ไดเ้ป็นปญัหาสำหรับ่การใช้งาน บ่รเิวณอาคารส่วน 
บ่ริการที่างการแพที่ย์จะม่ที่่�นั�งพักคอยแที่รกอยู่บ่ริเวณโดยรอบ่  
รวมถึึงภายในอาคารยังจัดท่ี่�นั�งสำหรับ่การพักคอยของผู้ป่วย 
และญาติอก่ดว้ย สำหรับ่อาคารพักรกัษาสำหรับ่ผูป่้วยหลังคลอด 
จะม่การออกแบ่บ่ให้ม่ส่วนนอนพักรักษาสำหรับ่ผู้ป่วยและญาต ิ
ที่่�อยู่เฝ่้าไข้ เป็นการจัดสัดส่วนได้เป็นอย่างด่ ซึ�งส่งผลให้ผู้ป่วย 
และญาติผู้ป่วยรู้สึกสะดวกสบ่าย ม่ความสุขระหว่างใช้บ่ริการ
 ต่อมาค่อส่วนสนับ่สนุนที่างการแพที่ย์ พ่�นที่่�ส่วนสนับ่สนุน 
ที่างการแพที่ย์ สำหรับ่การใช้สอยพ่�นที่่�ค่อนข้างเพ่ยงพอต่อการ 
ใชง้าน เน่�องจากเปน็โรงพยาบ่าลขนาดเล็ก จงึมผู่ใ้ชบ้่รกิารจำนวน 
ไม่มากที่ำให้พ่�นที่่�ใช้สอยของคลังพัสดุ โรงจ่ายกลาง โรงซักฟอก  
โรงนึ�งและซ่อมบ่ำรุง ไม่ม่ความจำเป็นต้องขยายพ่�นที่่�ใช้สอย  
ในส่วนของที่างเที่คนิค เคร่�องม่อ ไม่ได้ม่ปัญหาต่อการใช้งาน 
ในปัจจุบ่ันม่การจัดวางอาคารได้เหมาะสมต่อการใช้งานและ 
เช่�อมโยงต่อการบ่ริการส่วนการแพที่ย์
 และสุดที่้ายค่อ ส่วนสนับ่สนุนบุ่คลากร พ่�นที่่�ส่วนสนับ่สนุน 
บุ่คลากร ประกอบ่ไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย บ่้านพักแพที่ย์และ 
พ่�นที่่�สว่นกลางท่ี่�เปน็สนามแบ่ดมนิตนัและสระวา่ยน�ำ เพ่�อสง่เสรมิ 
คุณภาพช่วิตที่่�ด่ให้แก่บุ่คลากร ลักษณะอาคารชุดพักอาศัย 
เป็นห้องพักอาศัยที่่�พักอยู่ร่วมกันห้องละ 2 คน ใช้พ่�นที่่�ส่วนกลาง 
ภายในห้องร่วมกัน เช่น ห้องนั�งเล่น ครัว ห้องน�ำ และระเบ่่ยง  
โดยบุ่คลากรที่่�อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่่�พยาบ่าลและ 
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เจ้าหน้าท่ี่�ส่วนต่างๆ สภาพอาคารค่อนข้างด่ ไม่ที่รุดโที่รม 
ม่การดูแลรักษาที่่�ด่  จัดวางอยู่ในตำแหน่งที่่� เข้าถึึงได้ง่าย  
สว่นบ้่านพักอาศัยแพที่ย์จะมลั่กษณะเป็นบ่า้นไม้สองชั�น มส่ภาพ 
ที่่�ค่อนข้างเก่าและที่รุดโที่รมบ่างส่วนเน่�องจากใช้งานมาเป็น 
เวลานาน จัดวางอยู่ในตำแหน่งที่่�เป็นส่วนสนับ่สนุนบุ่คลากร  
ม่ถึนนเข้าถึึง แต่บ่างส่วนยังคงเป็นถึนนที่่�ยังไม่ได้ปรับ่ปรุง พ่�นที่่� 
ส่วนกลางท่ี่�เป็นสนามแบ่ดมินตันและสระว่ายน�ำใช้ร่วมกัน 
และยังคงสภาพด่ 

ภาพที่่� 142 กิจกรรมสัมภาษณ์และออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท 
(Master Plan)

ภาพที่่� 143 ผังแสดงผังแม่บ่ที่ใหม่และตำแหน่งองค์ประกอบ่ต่างๆ และข้อเสนอในผังแม่บ่ที่ 

ภาพที่่� 144 รูปแสดงรูปแบ่บ่สนามเด็กเล่นด้านข้างอาคารปันสุข

1) สนามเด็กเล่นบ่ริเวณด้านข้างอาคารปันสุข เป็นสนามเด็กเล่น 
สำหรับ่บุ่ตรหลานบุ่คลากรที่างการแพที่ย์ 

ที่างมหาวิที่ยาลัยได้ศึกษาและเห็นศักยภาพในการพัฒนาพ่�นที่่�  
ตามตำแหน่งต่างๆ 4 จุดด้วยกัน ซึ�งเก่�ยวข้องกับ่การรักษาพยาบ่าล   
การพักผ่อนหย่อนใจ และที่ำกิจกรรมในโรงพยาบ่าล รองรับ่การ 
ใช้งานของผู้ป่วยและญาติ รวมถึึงแพที่ย์ พยาบ่าล และเจ้าหน้าที่่�  
ประกอบ่ไปด้วย สนามเด็กเล่นบ่ริเวณด้านข้างอาคารปันสุข, พ่�นท่ี่� 
บ่้านพักบุ่คลากรที่างการแพที่ย์, พ่�นที่่�พักรักษาผู้ป่วยระยะสุดที่้าย  
และสวนสาธารณะสำหรับ่ประชาชนที่ั�วไป 
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ภาพที่่� 145 ผังแสดงการปรับ่ผังแม่บ่ที่บ่ริเวณบ่้านพักบุ่คลากร

ภาพที่่� 146 รูปแสดงรูปแบ่บ่ที่่�พักอาศัยบุ่คลากร

2) พ่�นที่่�บ่้านพักบุ่คลากรที่างการแพที่ย์
• บ่้านพักแพที่ย์ เป็นบ่้านแฝ่ดเพ่�อประหยัดพ่�นท่ี่� สองชั�น  

สามารถึจอดรถึได้ ม่สวนคั�นเพ่�อความเป็นส่วนตัว
• อาคารพักบุ่คลากรที่างการแพที่ย์ ม่แบ่บ่ห้องเด่�ยวสำหรับ่ 

บุ่คลากรที่่�ต้องพักอาศัยเป็นครอบ่ครัว และห้องคู่สำหรับ่ 
บุ่คลากรท่ี่�ยังไม่ม่ครอบ่ครัว ม่การแบ่่งการใช้งานอย่างเป็น 
สัดส่วน และไม่รบ่กวนพ่�นที่่�ส่วนตัวซึ�งกันและกัน 
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3) พ่�นที่่�พักรักษาผู้ป่วยระยะสุดที่้าย
รักษาผู้ป่วยระยะสุดที่้าย ม่ที่่�พักสำหรับ่ผู้ป่วยที่่�ดูแลตัวเองไม่ได ้
และผู้ป่วยท่ี่�ยังสามารถึดูแลตัวเองได้ พ่�นที่่�ออกแบ่บ่ให้ม่ความ 
สงบ่เร่ยบ่ง่าย ม่พ่�นที่่�ให้ระลึกถึึงสิ�งศักดิ�สิที่ธิ� พ่�นที่่�พักผ่อน 
เพ่�อความสงบ่นิ�งในจิตใจ

ภาพที่่� 147 รูปแสดงผังบ่ริเวณและรูปแบ่บ่ที่่�พักรักษาผู้ป่วยระยะสุดที่้าย
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4) สวนสาธารณะสำหรับ่ประชาชนที่ั�วไป
สวนสาธารณะเพ่�อประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เค่ยง หร่อประชาชน 
ในอำเภอด่านซ้ายท่ี่�สามารถึเข้ามาใช้งาน เพ่�อเป็นที่่�พักผ่อน 
หย่อนใจ หร่อมาออกกำลังกายเพ่�อสุขภาพ ที่ั�งยังได้รับ่ความรู้ 
ด้านพ่ชสมุนไพรจากสวนพฤกษศาสตร์อ่กด้วย 

ภาพที่่� 148 ผังแสดงผังแม่บ่ที่บ่ริเวณสวนสาธารณะสำหรับ่ประชาชน

ภาพที่่� 149 รูปแสดงรูปแบ่บ่สวนสาธารณะสำหรับ่ประชาชน



แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข 

แน้วค่ดแล้ะรูปแบบพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข
การผสาน เก่�อหนุน และสร้างความต่อเน่�องกับ่การใช้งานเชิงพ่�นที่่� 
ตามบ่ริบ่ที่รอบ่ๆ เม่�อมองตามกายภาพเห็นความสอดคล้อง 
ดา้นการพัฒนาเชิงพ่�นที่่� วา่สนามเด็กเล่นควรเป็นส่วนที่่�ช่วยผสาน 
และเก่�อหนุนพ่�นที่่�โดยรอบ่ ดังน่�
 1. ด้านซ้าย (ที่ิศตะวันออก) โซนตลาดผักออร์แกนิก  
และสวนพฤกษศาสตร์ : เน้นเป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจ สบ่ายๆ  
หร่อที่ำกิจกรรมเบ่าๆ แต่ม่ความเพลิดเพลิน
 2. ด้านขวา (ที่ิศตะวันตก) ติดโซนลานวิ�งและสวน 
สาธารณะสำหรับ่ออกกำลังกาย : จัดให้ม่อุปกรณ์สำหรับ่ 
ออกกำลังกายและที่ดสอบ่เช็กศักยภาพของร่างกาย
 3. ด้านหน้า (ที่ิศเหน่อ) บ่ริเวณติดถึนนใหญ่ด้านนอก รพ.  
และท่ี่�จอดรถึ : จัดให้เปิดโล่งที่่�สุด เพ่�อให้ประชาชนมองเข้ามา 
เห็นกิจกรรมต่างๆ 

ภาพที่่� 150 ผังแสดงตำแหน่งพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
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แน้วค่ดการออกแบบสิ่น้าม่เด็กเล่้น้
สนามเด็กเล่น โดยนำแนวคิด สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
ในฐานที่่� 3 “ค่ายกล Spider Man” เหมาะกับ่เด็ก 3-10 ขวบ่  
ในฐานน่�จะประกอบ่ไปด้วย ‘บ่่อที่ราย’ ใช้เป็นที่รายละเอ่ยด  
กันการตกกระแที่ก, ‘โครงเสาไม้เน่�อแข็ง’ ที่่�ไม่ม่มุมแหลมคม,  
‘เช่อกใยยักษ์’ ที่่�ใช้ในการประมง และ ‘ต้นไม้ใหญ่’ ที่่�ม่กิ�งและ 
ลำต้นตรง  เพ่�อการเดินเช่อก ฐาน “ค่ายกล Spider Man” จะช่วย 
ให้เด็กได้พัฒนากล้ามเน่�อจากการปีนป่ายเส้นเช่อก นอกจากน่�  
การได้ออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลา จะที่ำให้เด็กม่การเติบ่โต  
เร่ยนรู้การเคล่�อนไหวที่่�มั�นคงจากเคร่�องเล่น ที่ำให้เด็กฉลาด 
และอารมณ์ด่ 

ภาพที่่� 151 รูปแสดงแนวคิดและตัวอย่างของสนามเด็กเล่น (พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข)

ภาพที่่� 152 รูปแสดงรูปแบ่บ่สนามเด็กเล่น (พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข) ตามแนวคิดค่ายกล
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แน้วค่ดการออกแบบท่�พัื่กคอย 
 ออกแบ่บ่โดยคำนึงถึึงการใช้งานของ “กลุ่มผู้เปราะบ่าง”  
ไดแ้ก ่เด็กวัยหดัเดิน ผูส้งูวยั และผูท้ี่่�ต้องนั�งรถึเข็น โดยจัดตำแหน่ง 
ท่ี่�นั�ง และที่่�จอดรถึเข็น สำหรับ่กลุ่มผู้เปราะบ่างไว้ให้อยู่ประกบ่ 
ข้างม้านั�ง 2 จุด บ่ริเวณตรงกลางของพ่�นที่่�พักคอย การวาง 
ตำแหน่งลักษณะน่�ช่วยให้การเข้า-ออกของรถึเข็นเด็กและเก้าอ่� 
เข็นผู้สูงวัย เข้าถึึงพ่�นที่่�พักคอยได้สะดวกยิ�งขึ�น รวมถึึงช่วย 
ส่งเสริมให้เกิดปฏิิสัมพันธ์กับ่คนวัยอ่�นๆ และที่ำให้ผู้ใช้ในกลุ่ม 
ผูเ้ปราะบ่างสามารถึได้รบั่ววิในการมองเห็นกจิกรรมท่ี่�เกิดได้ดด้่วย

ภาพที่่� 153 รูปแสดงรูปแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
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ภาพที่่� 154 รูปแสดงรูปแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
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14
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชบ้�นดุ็ง
จังห้วั่ด็อุด็รธ�น่
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชบ้านดุำง ตั�งอยู่่�  
ในอำาเภอบ้านดุำง จังหวัดำอุดำรธิานี  

• เป็นโรงพยู่าบาลชุมชนระดัำบ M2 ขนาดำ  
120 เตียู่ง

• พ่�นที� โรงพยู่าบาลมีการแบ�งโซนเป็น 3 ส� วน 
หลักๆ ค่์อ ส� วนให้บริการ ส� วนสนับสนุน  
และ ส� วนสำาหรับเจ้าหน้าที�  ปัจจุบันมีแนวโน้ม 
การพัฒนาและขยู่ายู่ตัวเพิ�มเติม เพ่�อรองรับ 
การให้บริการประชาชนได้ำมากยิู่�งขึ�น 

กลุ่มวิ่จัยสิ�งแว่ด็ล้อม 
สรรค์สร้�งเพื�อสุขึ้ภั�ว่ะ 
คณะสถ�ปัต้ยกรรมศ�สต้ร์ 
มห้�วิ่ทุย�ลัยเกษต้รศ�สต้ร์

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้
จากการที่ำกิจกรรมม่ส่วนร่วม การสำรวจและการสัมภาษณ์ 
ผู้มาใช้บ่ริการโรงพยาบ่าล บุ่คลากร และผู้ท่ี่�ม่ส่วนเก่�ยวข้องกับ่ 
โรงพยาบ่าลพบ่ว่า สามารถึสรุปปัญหา โอกาส และความต้องการ 
ด้านสภาพแวดล้อมที่างกายภาพของโรงพยาบ่าลได้ทัี่�งปัญหา  
โอกาส และความต้องการด้านสภาพแวดล้อมที่างกายภาพ
 เริ�มจากประเดน็ปญัหา พ่�นที่่� และการให้บ่ริการตอ่ประชาชน  
ม่ประเด็นเร่�องปัญหาที่่�จอดรถึยนต์ไม่เพ่ยงพอต่อผู้มาใช้บ่ริการ  
อาคารร้านค้าสวัสดิการ และร้านอาหารให้บ่ริการกับ่คนไข้  
หอพักญาติผู้เฝ่้าไข้ การเพิ�มห้องน�ำในโรงพยาบ่าล ส่วนบ่้านพัก 
ก็ไม่เพ่ยงพอสำหรับ่เจ้าหน้าที่่�เช่นกัน การแบ่่งพ่�นที่่�ระหว่าง 
บ่า้นพกัเจา้หนา้ที่่�ไมเ่ปน็สดัสว่น ขาดพ่�นที่่�สนัที่นาการ ผอ่นคลาย 
ให้เจ้าหน้าที่่� ขณะเด่ยวกันภายในโรงพยาบ่าลม่พ่�นที่่�ส่เข่ยว 
ค่อนข้างมาก แต่ขาดการออกแบ่บ่ให้ม่การใช้งานที่่�เหมาะสม  
และระบ่บ่การสัญจรที่างเดินเที่า้ยังขาดการเช่�อมต่อไปในที่กุพ่�นที่่� 
ของโรงพยาบ่าล
 แม้จะม่ปัญหา แต่โอกาสในการพัฒนาโรงพยาบ่าลยังมอ่ยู ่
เช่นกัน เน่�องจากโรงพยาบ่าลตั�งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเม่องขนาด 
ใหญ ่สามารถึเดนิที่างไปมาได้สะดวก โรงพยาบ่าลอยู่ติดกบั่ถึนน 
ท่ี่�ตดัผ่านเมอ่ง ที่ำให้มศั่กยภาพในการพัฒนาพ่�นท่ี่� สถึานที่่�ตั�งของ 
โรงพยาบ่าลเป็นพ่�นท่ี่�รอยต่อของหลายอำเภอ ที่ำให้ม่ผู้มาใช ้
บ่ริการเยอะ อ่กที่ั�งพ่�นที่่�ให้บ่ริการ OPD และ ER ม่ความสวยงาม   
และห้อง Lab ที่่�ได้มาตรฐานระดับ่โลกอก่ด้วย 

ภาพที่่� 155 กิจกรรมการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม
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 สำหรับ่ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมที่างกายภาพของโรงพยาบ่าล ค่อ 
โรงพยาบ่าลกำลังม่แผนท่ี่�จะขยายพ่�นที่่�ส่วนสนับ่สนุน และส่วนให้บ่ริการผู้ป่วยของ 
โรงพยาบ่าล เน่�องจากที่่�ม่อยู่เดิมพ่�นท่ี่�ไม่เพ่ยงพอกับ่ความต้องการใช้งานของผู้มารับ่ 
บ่ริการและเจ้าหน้าที่่� พร้อมที่ั�งต้องการท่ี่�จะปรับ่ระบ่บ่ที่างสัญจรใหม่ให้สอดคล้องกับ่ 
การขยายตัวของพ่�นท่ี่�โซนต่างๆ และปรับ่ปรุงระบ่บ่ที่างสัญจรเดิมที่่�ปัจจุบ่ันม่ปัญหา 
ที่่�บ่ริเวณที่างเข้าโรงพยาบ่าลที่่�ม่ความสับ่สน รวมถึึงบ่างพ่�นที่่�ในโรงพยาบ่าลยังขาด 
พ่�นที่่�ที่างเดนิเที่า้ และที่างเดนิที่่�มห่ลงัคาคลุม ที่ำให้ผู้มารับ่บ่ริการมปั่ญหาในการใช้งาน 
 ส่วนเสริมค่อต้องการพัฒนาพ่�นท่ี่�ว่าง และพ่�นที่่�ส่เข่ยวท่ี่�ยังไม่ม่การใช้งานในพ่�นที่่� 
โรงพยาบ่าลให้สอดคล้องกับ่การใช้งานในอาคาร และช่วยส่งเสริมสุขภาวะของผูม้าใช ้
โรงพยาบ่าล และเจ้าหน้าที่่�ที่่�ปฏิบิ่ัติงานด้วย

ภาพที่่� 155 กิจกรรมการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม

ภาพที่่� 156 ผังวิเคราะห์พ่�นที่่�ภายในโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชบ้่านดุงอย่างม่ส่วนร่วม
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท (Master Plan)

แนวที่างการพัฒนาผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเดจ็พระยพุราชบ้่านดงุ 
ให้ความสำคญักบั่พ่�นที่่�สเ่ขย่วของโรงพยาบ่าลซึ�งยงัขาดการพัฒนา  
ให้สอดคล้องกับ่การใช้งานภายในอาคาร ที่ั�งท่ี่�พ่�นที่่�ส่เข่ยวของ 
โรงพยาบ่าลม่ศักยภาพท่ี่�จะพัฒนาได้ โดยการออกแบ่บ่วางผัง 
พ่�นท่ี่�ส่เข่ยวนั�นม่เป้าหมายเพ่�อช่วยส่งเสริมสุขภาวะของผู้มาใช ้
โรงพยาบ่าล และเจ้าหน้าที่่�ที่่�ปฏิิบ่ัติงาน และรองรับ่การขยายตัว 
ของโรงพยาบ่าลเน่�องจากโรงพยาบ่าลมแ่ผนกอ่สรา้งอาคารใหม่  
และการขยายโรงพยาบ่าลเป็นการพัฒนาไปสูโ่รงพยาบ่าลที่ั�วไป 
ขนาดเล็ก (M1) ที่ำให้ต้องวางแผนการใช้งานพ่�นท่ี่�โรงพยาบ่าล 
ในระยะยาว และปรับ่ที่างสัญจรให้สอดคล้องกับ่แผนพัฒนา 
ดังกล่าว โดยแบ่่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ภาพที่่� 157 ภาพผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชบ่้านดุง (แบ่บ่ขั�นสุดที่้าย)
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แผัน้พัื่ฒน้าระยะสัิ่�น้ 
(ปี 2564-2565) 

ประกอบ่ด้วย
1.1 อาคารบ่ริการผู้ป่วยใน 114 เต่ยง 
1.2 อาคารบ่้านพัก 2 หลัง 
1.3 อาคารร้านค้า 1 หลัง 
1.4 อาคารโรงอาหาร (พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข) 1 หลัง 

แผัน้พัื่ฒน้าระยะกล้าง
(ปี 2566-2567) 

ประกอบ่ด้วย
1.5 อาคารจอดรถึ 1 หลัง
1.6 อาคารจ่ายกลาง 5 ชั�น 1 หลัง
1.7 อาคาร OR/LR 1 หลัง
1.8 อาคาเฉลิมพระเก่ยรติ 1 หลัง
1.9 อาคารพักแพที่ย์ 6 ชั�น 1 หลัง
1.10 อาคารยานพาหนะ 1 หลัง

แผัน้พัื่ฒน้าระยะยาว 
(หัลั้งปี 2567 เป็น้ต้น้ไป) 

1.11 อาคารผู้ป่วยใน 114 เต่ยง 1 หลัง
1.12 อาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง
1.13 ปรับ่ปรุงอาคารผู้ป่วยนอก
1.14 อาคารก่ฬาในร่ม



ภาพที่่� 159 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชบ้่านดุง 
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 แนวที่างการพัฒนาพ่�นที่่�ส่เข่ยวภายในโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชบ่้านดุง  
เน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับ่การใช้งานในอาคาร และช่วยสง่เสริมสุขภาวะของผู้มาใช้
โรงพยาบ่าล และเจา้หนา้ที่่�ที่่�ปฏิบิ่ตังิาน โดยมแ่นวคดิการออกแบ่บ่เพ่�อเปน็สวนที่่�สรา้ง
ความผ่อนคลายให้กับ่ผู้มาใช้บ่ริการโรงพยาบ่าล ที่ั�งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุ่คลากร 
โรงพยาบ่าล โดยใช้พ่ชพรรณเป็นหลัก เล่อกใช้พ่ชพรรณที่่�ม่ความหลากหลาย ที่ั�งส่  
รูปที่รง และเป็นพ่ชท่ี่�ม่กลิ�นหอม เพ่�อช่วยสร้างความผ่อนคลายโดยเน้นให้เกิดการ 
เช่�อมต่อที่างสายตากับ่อาคารผู้ป่วยในเพ่�อที่ำให้ผู้ที่่�พักอยู่ในอาคารได้เห็นพ่�นที่่�ส่เข่ยว
และรู้สึกได้ใกล้ชิดกับ่ธรรมชาติ 

ภาพที่่� 158 ภาพแสดงตำแหน่งมุมมองรูปที่ัศน่ยภาพ 



แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

ภาพที่่� 160 ภาพแสดงแบ่บ่ร่างผังบ่ริเวณพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชบ่้านดุง 

 กลุ่มวิจัยสิ�งแวดล้อมสรรค์สร้างเพ่�อสุขภาวะจัดกิจกรรม 
ที่่�ใหบ้่คุลากร และตวัแที่นผูบ้่รหิารโรงพยาบ่าล เสนอพ่�นที่่�ภายใน 
โรงพยาบ่าลท่ี่�แต่ละคนมองเห็นว่าม่ความจำเป็นในการพัฒนา 
มาก และม่ความเร่งด่วนในการพัฒนามาก ซึ�งจากการเสนอ 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบ่ว่า อยากให้พัฒนาพ่�นที่่� 
โรงอาหารและพ่�นท่ี่�ที่านอาหารมากท่ี่�สุด โดยพ่�นที่่�ที่่�รองลงมา 
ค่อ ร้านค้าสวัสดิการ พ่�นที่่�พักคอยญาติค้างค่น พ่�นที่่�สนามก่ฬา 
ในร่ม และพ่�นท่ี่�อเนกประสงค์ตามลำดับ่ โดยตำแหน่งที่่�ผู้ร่วม 
ที่ำกิจกรรมเห็นร่วมกันในการท่ี่�จะพัฒนาพ่�นท่ี่�โรงอาหารของ 
โรงพยาบ่าลค่อพ่�นที่่�ด้านหลังของเฮ่อนสุขใจ (ศาลาพักคอยของ 
SCG) ในปัจจุบ่ัน ซึ�งที่างกลุ่มวิจัยฯ จะนำความคิดเห็นจาก 
กิจกรรมม่ส่วนร่วมมาพัฒนาโดยม่แนวคิดการออกแบ่บ่ให้ 
สอดคล้องพ่�นที่่�พักคอย “เฮ่อนสุขใจ” และใช้พ่�นที่่�สเ่ข่ยวร่วมกัน  
โดยลักษณะการออกแบ่บ่อาคาร ผู้ออกแบ่บ่ตั�งใจให้คล้ายกับ่ 
ชานหร่อระเบ่่ยงที่่�เช่�อมต่อกับ่อาคารเดิม 

193โรงพัยาบาลสิ่มเด็จัพัระยุพัราชทั่ั�วิไทั่ย
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15
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชกระนว่น 
จังห้วั่ด็ขึ้อนแก่น
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชกระนวน  
ตั� งอยู่่� ที�  เลขที�  1 หม่�  11 ถนนส่บสารค์าม  
ตำาบลหนองโก อำาเภอกระนวน จังหวัดำขอนแก�น 
ในปี 2520 อำาเภอกระนวนได้ำรับคั์ดำเล่อก 
ให้จัดำสร้างโรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราช 

• ปัจจุบันเป็นโรงพยู่าบาลแม� ข� ายู่ขนาดำ M2   
107 เตียู่ง กำาลังจะขอเป็น 120 เตียู่ง  
และได้ำผู้� านมาตรฐาน Joint Commission 
International (JCI) ในปี 2560 

• โรค์ส� วนใหญ� ที� ทำาการรักษาเป็นโรค์ติดำต� อ 
ทางการบริโภค์นำ�าและอาหาร อุจจาระร�วง  
ไข้หวัดำใหญ�  ไข้เล่อดำออก ในพ่�นที�อำาเภอกระนวน

กลุ่มวิ่จัยสิ�งแว่ด็ล้อม 
สรรค์สร้�งเพื�อสุขึ้ภั�ว่ะ 
คณะสถ�ปัต้ยกรรมศ�สต้ร์  
มห้�วิ่ทุย�ลัยเกษต้รศ�สต้ร์ 

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

ลักษณะที่างกายภาพของพ่�นที่่�ในปัจจุบ่ัน 
ของโรงพยาบ่าล พบ่ว่าพ่�นที่่�ม่ปัญหา 
ในด้านการขยายตัวของพ่�นที่่�นั�งรอรับ่ 
บ่ริการ และห้องน�ำส่วนกลางท่ี่�ม่ส่วน 
รองรับ่ผู้สูงอายุหร่อผู้ พิการที่่�มากขึ�น  
โดยเฉพาะในส่วนผู้ป่วยนอก ประกอบ่กับ่ 
พ่�นท่ี่�ระหว่างอาคารเป็นพ่�นที่่�ที่่�มข่นาดเล็ก 
และบ่างพ่�นท่ี่�แสงส่องไม่ถึงึ ที่ำให้ไม่สามารถึ 
ปลกูต้นไม้ได้ ในส่วนที่่�ถูึกจดัเป็นสวนหย่อม 
มท่ี่่�นั�งใหผู้ม้ารบั่บ่รกิาร แตก่ย็งัไมเ่พ่ยงพอ  
แตม่ค่นไปใชบ้่รกิารไมม่ากเน่�องดว้ยพ่�นที่่� 
เหล่านั�นอยู่ห่างจากจุดบ่อกคิวรับ่บ่ริการ 
ซึ�งผู้ป่วยกังวลว่าจะไม่ได้ยินเส่ยงเร่ยกคิว 
ของตนเอง
 คณะที่ำงานลงพ่�นที่่�โรงพยาบ่าล 
สมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัด 
ขอนแก่น โดยได้พูดคุยและสัมภาษณ์ 
ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าท่ี่�โรงพยาบ่าล 
พร้อมกับ่เดินสำรวจพ่�นที่่�เพ่�อรับ่ที่ราบ่ 
ปัญหา จุดแข็งและจุดอ่อนที่างกายภาพ 
ของโรงพยาบ่าล กิจกรรมและพฤติกรรม 
ของผู้เข้าใช้โรงพยาบ่าล ซึ�งรวมทัี่�งผู้ป่วย  
ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่่� บุ่คลากร 
โรงพยาบ่าล รว่มกับ่การวิเคราะห์ลกัษณะ 
ที่างกายภาพของพ่�นที่่�ของโรงพยาบ่าล 
ซึ�งพบ่ว่าลักษณะการวางผังของพ่�นที่่� 
โรงพยาบ่าลมก่ารแบ่ง่ส่วนพ่�นที่่�การใช้งาน 
เป็นสัดส่วนท่ี่�ชัดเจน ม่ระบ่บ่ที่างสัญจร 
ท่ี่�เป็นถึนนหลักเขา้ถึงึในทุี่กสว่นการใช้งาน 
ของโรงพยาบ่าล แต่ในส่วนของที่างเดนิเท้ี่า 
ที่่�มห่ลังคาคลุมจะมเ่ฉพาะในส่วนของพ่�นท่ี่� 

ให้บ่ริการที่างการแพที่ย์ แต่ยังขาดการ 
เช่�อมต่อไปยังพ่�นท่ี่�อ่�นๆ ของโรงพยาบ่าล 
และจากการศึกษาและวิเคราะห์พบ่ว่า 
พ่�นที่่�เปดิโล่งของโรงพยาบ่าลมศั่กยภาพที่่� 
จะพัฒนาเปน็พ่�นท่ี่�ใหบ้่ริการสอดคลอ้งกับ่ 
การใช้งานในอาคารแต่ยังขาดการพัฒนา 
ที่ำให้การใช้งานยังไม่เต็มประสิที่ธิภาพ  
ซึ�งสามารถึสรุปความตอ้งการและแนวที่าง 
การพัฒนาผังแม่บ่ที่ของโรงพยาบ่าล 
สมเด็จพระยุพราชกระนวน ได้ดังน่�
• โรงพยาบ่าลกำลังม่แผนที่่�จะขยาย
พ่�นที่่�สว่นใหบ้่รกิารผูป่้วยของโรงพยาบ่าล  
ที่ำให้ม่แผนก่อสร้างอาคารใหม่ และทีุ่บ่ 
ตึกเดมิบ่างตกึ ที่ำให้ต้องวางแผนการใช้งาน 
พ่�นท่ี่�โรงพยาบ่าลในระยะยาว และแบ่ง่เป็น 
ช่วงระยะในการปรับ่ผัง
• เนน้การพัฒนาพ่�นที่่�สเ่ข่ยวขนาดใหญ่
ให้สอดคล้องกับ่การใช้งานในอาคาร  
และช่วยส่งเสริมสุขภาวะของผู้มาใช ้
โรงพยาบ่าล และเจ้าหน้าที่่�ที่่�ปฏิิบ่ัติงาน
• ปรับ่ระบ่บ่การสัญจรของที่างรถึ และ
ที่างเดินให้ชัดเจน และเช่�อมโยงพ่�นที่่� 
ที่กุสว่นในโรงพยาบ่าล โดยที่างผูอ้อกแบ่บ่ 
ได้ใช้แผนแม่บ่ที่ด้านอาคารและสภาพ 
แวดล้อมปี 2560 ของโรงพยาบ่าลสมเด็จ 
พระยุพราชกระนวน ที่่�จัดที่ำโดยกอง 
แบ่บ่แผน กรมสนับ่สนุนบ่ริการสุขภาพ  
กระที่รวงสาธารณสุข เป็นกรอบ่แนวคิด  
การพัฒนาผังแม่บ่ที่ 
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ภาพที่่� 161 ที่ิศที่างการพัฒนาของโรงพยาบ่าลและความต้องการเบ่่�องต้น

ภาพที่่� 162 กิจกรรมการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท (Master Plan)

แนวที่างการออกแบ่บ่ผังแม่บ่ที่ เริ�มจากการเพิ�มพ่�นที่่�ส่เข่ยวท่ี่�ม่คุณภาพที่่�เอ่�อต่อการ 
พักคอย เย่ยวยา และรองรับ่การใช้ช่วิตของผู้ป่วย ญาติ รวมที่ั�งบุ่คลากร ม่ทัี่�งหมด  
4 จุด โดยจุดที่่� 1 บ่ริเวณหอพระ จุดที่่� 2 พ่�นที่่�ส่เข่ยวแนวกันชนด้านที่่�ติดซอยด้านข้าง 
โรงพยาบ่าล เป็นที่างเที่้าที่่�ม่หลังคาคลุมตั�งแต่ที่างเข้าไปถึึงด้านหลังของโรงพยาบ่าล  
จดุที่่� 3 พ่�นที่่�สเ่ขย่วเพ่�อนันที่นาการของบุ่คลากรและรองรบั่การขยายตัวของโรงพยาบ่าลได้ 
จุดที่่� 4 พ่�นที่่�ส่เข่ยวเพ่�อนันที่นาการของบุ่คลากร 
 นอกจากน่�ยังได้เพิ�มส่วนพ่�นที่่�จอดรถึบ่ริเวณด้านหลังของโรงพยาบ่าลเพิ�มเติม  
พร้อมที่ั�งเตร่ยมพ่�นที่่�ขยายของส่วนให้บ่ริการที่างการแพที่ย์ด้านหลังของโรงพยาบ่าล  
ซึ�งเตร่ยมไว้เผ่�อการขยายหอท่ี่�พักผู้ป่วย และในส่วนสนับ่สนุนตามแผนแม่บ่ที่ของ 
กองแบ่บ่แผน จะเป็นอาคารซ้อนชั�นที่ำให้ม่พ่�นที่่�รอบ่อาคารมากขึ�น และจะถึูกจัดวาง 
ไว้ตรงกลางของพ่�นที่่�โรงพยาบ่าล 

ภาพที่่� 163 แบ่บ่ร่างผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
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ในเบ่่�องต้นได้เสนอลำดับ่ของการตั�งเป็นแผนพัฒนาผังแม่บ่ที่ 
ออกเป็น 4 ช่วงด้วยกัน ดังน่�
• ช่วงแรก – เป็นช่วงของการขยายพ่�นที่่�ให้บ่ริการให้เพย่งพอ 

และตามแผนการให้บ่ริการ (Service Plan)
• ช่วงท่ี่�สอง – เป็นช่วงการเตร่ยมแผนพัฒนาส่วนสนับ่สนุน 

โรงพยาบ่าล
• ช่วงที่่�สาม – เป็นช่วงพัฒนาพ่�นที่่�ส่วนนันที่นาการกลางของ 

โรงพยาบ่าล
• ช่วงที่่�ส่� – เป็นช่วงพัฒนาพ่�นที่่�ส่วนที่่�พักของบุ่คลากร 

โดยหลักการพัฒนาตามช่วงพัฒนาน่�ม่ความมุ่งเน้นในการสร้างพ่�นที่่�บ่ริการที่่�เพ่ยงพอ 
กอ่นเพ่�อเปน็การสร้างรายได้ใหก้บั่โรงพยาบ่าล ซึ�งเปน็การสร้างโครงสร้างพ่�นฐานที่่�เป็น 
ที่างกายภาพก่อน เป็นการวางฐานของการสร้างรายได้ และอ่กเหตุผลหนึ�งในเร่�องของ 
การของบ่ประมาณจากส่วนกลางที่่�ต้องรอรอบ่ในแต่ละป ี

 แนวที่างการพัฒนาผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ให้ความ 
สำคัญกับ่พ่�นท่ี่�ส่เข่ยวของโรงพยาบ่าลซึ�งยังขาดการพัฒนาให้สอดคล้องกับ่การใช ้
งานภายในอาคาร ที่ั�งที่่�พ่�นที่่�ส่เขย่วของโรงพยาบ่าลม่ศักยภาพที่่�จะพัฒนาได้ โดยการ 
ออกแบ่บ่วางผังพ่�นที่่�ส่เข่ยวนั�นม่เป้าหมายเพ่�อให้ช่วยส่งเสริมสุขภาวะของผู้มาใช้ 
โรงพยาบ่าล และเจ้าหน้าท่ี่�ท่ี่�ปฏิิบั่ติงาน และรองรับ่การขยายตัวของโรงพยาบ่าล 
เน่�องจากโรงพยาบ่าลม่แผนก่อสร้างอาคารใหม่ และทุี่บ่ตึกเดิมบ่างตึก ที่ำให้ต้อง 
วางแผนการใช้งานพ่�นที่่�โรงพยาบ่าลในระยะยาว และปรับ่ที่างสัญจรให้สอดคล้องกับ่ 
แผนพฒันาดงักลา่ว โดยแบ่่งออกเปน็ 3 ระยะไดแ้ก ่แผนพฒันาระยะสั�น (ป ี2564-2565) 
ประกอบ่ไปด้วย อาคารบ่ริการผู้ป่วยนอก อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน อาคารพักคอย 
(โครงการพ่�นที่่�อยู่ด่มสุ่ข) อาคารพ่�นที่่�เกบ็่ก๊าซ และหอ้งควบ่คมุความดันลบ่ แผนพัฒนา 
ระยะกลาง (ปี 2566-2569) ประกอบ่ไปด้วย อาคารเฉลิมพระเกย่รต ิอาคารพักผู้ปว่ยใน 
114 เตย่ง อาคารสนับ่สนุน 5 ชั�น อาคารตรวจและเก็บ่ศพ และอาคารพัสดุ-เก็บ่เวชภัณฑ์์  
และแผนพัฒนาระยะยาว (หลังป ี2569 เป็นตน้ไป) ไดแ้ก ่อาคารพักพยาบ่าล 32 หน่วย 
ซึ�งจะที่ำใหก้ารใชง้านพ่�นที่่�ภายในโรงพยาบ่าลม่ประสิที่ธภิาพมากขึ�น และช่วยส่งเสริม 
สุขภาวะภายในโรงพยาบ่าล 



โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ200

ภาพที่่� 164 ภาพผังแสดงลักษณะการใช้งานอาคารโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชกระนวน (แบ่บ่ขั�นสุดท้ี่าย)

ภาพที่่� 165 ภาพผังแม่บ่ที่ระยะที่่� 1
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ภาพที่่� 166 ภาพผังแม่บ่ที่ระยะที่่� 2

ภาพที่่� 167 ภาพผังแม่บ่ที่ระยะที่่� 3



แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

แน้วความ่ค่ดการออกแบบ “คุ้ม่สุิ่ขใจั”

 จากข้อมูลท่ี่�ได้จากแบ่บ่สอบ่ถึามท่ี่�กระบ่วนกรที่างชุมชน 
ต้องการพ่�นที่่�รองรับ่การนั�งพักรอแบ่บ่เป็นครอบ่ครัวได้ทัี่�งเวลา 
กลางวันและกลางคน่ ม่ที่่�เก็บ่ของส่วนตัว ที่่�ล้างภาชนะ ปลั�กไฟ 
ที่่�เพ่ยงพอ และที่่�ขายอาหารเคร่�องด่�ม ดังนั�นการให้ความสำคัญ 
ในการออกแบ่บ่ต้องการที่่�จะมุ่งเน้นคุณภาพการออกแบ่บ่ของ 
การนั�งพักรอแบ่บ่เป็นครอบ่ครัวหลายครอบ่ครัว จับ่กลุ่มกัน  
สามารถึนั�งล้อมวงที่านข้าวได้ รวมถึึงนอนกลางวันได้ ลักษณะ 
ของที่่�นั�งเป็นลักษณะตั�งหร่อแคร่ ที่่�มท่ี่่�เก็บ่ของด้านล่าง สามารถึ 
รองรับ่ได้ประมาณ 8-9 ครอบ่ครัว ถึูกจัดวางให้ต่างระดับ่กัน 
เพ่�อให้เกิดมุมมองที่่�ต่างระดับ่กัน ซึ�งในแต่ละจุดจะม่ปลั�กไฟ  
และพัดลมติดผนังแบ่บ่ส่ายให้ความรู้สึกเหม่อนอยู่ท่ี่�บ่้านของ 
ตนเอง 

ภาพที่่� 168 ภาพผังพ่�นที่่�อาคารคุ้มสุขใจ

202 โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ
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 สว่นวัสดุท่ี่�ใช้ เลอ่กวัสดุท่ี่�สามารถึดูแลรักษาง่ายไม่เป็นภาระ 
ตอ่เจา้หนา้ที่่�ที่างโรงพยาบ่าล มพ่่�นที่่�สำหรับ่ร้านคา้และเคร่�องด่�ม 
คอยบ่ริการ รปูแบ่บ่อาคารเป็นหลังคาจั�วมุงด้วยกระเบ่่�องแป้นเกล็ด 
ให้ความรู้สึกเป็นอาคารภายใต้บ่ริบ่ที่พ่�นถึิ�น โครงสร้างหลัก 
เป็นเหล็กปิดหร่อหุ้มด้วยไม้เที่่ยม การสัญจรภายในที่่�ต่างระดับ่ 
มท่ี่างลาดเช่�อมตอ่กนั โดยในวนัท่ี่� 20 ธนัวาคม 2563 ไดน้ำเสนอ 
แบ่บ่รา่งตอ่ที่างโรงพยาบ่าล และเจา้หนา้ที่่� อสม. โดยมข่อ้ปรบั่ปรงุ 
แกไ้ขในส่วนของการเปล่�ยนพ่�นที่่�ร้านค้าเป็นที่่�ล้างภาชนะ และการ 
เพิ�มระแนงกันฝ่นด้านข้าง เปล่�ยนวัสดุพ่�นที่่�เป็นคอนกร่ตเปล่อย 
เป็นกระเบ่่�องเพ่�อให้สามารถึที่ำความสะอาดง่าย และน่านั�งมากขึ�น

ภาพที่่� 169 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพภายในและนอกอาคาร
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ภาพที่่� 170 ภาพแสดงที่ัศน่ยภาพภายในและนอกอาคารพักญาติ
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16
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชสระแก้ว่
จังห้วั่ด็สระแก้ว่
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชสระแก้ว  
ตั� งอยู่่� ติดำริมถนนสุวรรณศร เม่องสระแก้ว  
จังหวัดำสระแก้ว 

• ปัจจุบันสถานะเป็นโรงพยู่าบาลขนาดำทั� วไป 
388 เตียู่ง

• สภาพแวดำล้อมในปัจจุบัน แบ� งเป็นส� วนที�  
สำ าคั์ญในผัู้งปัจจุบันทั� งหมดำ 4 ส� วนหลัก  
ได้ำแก�  ส� วนรักษาพยู่าบาล, ส� วนเวชศาสตร์ 
ฟื� นฟ่และสวนสาธิารณะ, ส� วนที� พักบุค์ลากร 
และส�วนสนับสนุนและบริการ

คณะสถ�ปัต้ยกรรมศ�สต้ร์   
มห้�วิ่ทุย�ลัยศร่ปทุุม

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

เน่�องจากโรงพยาบ่าลสมเดจ็พระยพุราชสระแก้ว เปน็โรงพยาบ่าล 
ระดับ่จังหวัด ตั�งอยู่บ่ริเวณชายแดนประเที่ศกัมพูชา ที่ำให้ม่ผูใ้ช้ 
บ่ริการจำนวนมากที่ั�งชาวไที่ยและชาวกัมพูชา การใช้บ่ริการ 
จะเป็นการใช้บ่ริการช่วงเวลาเด่ยวกัน ที่ำให้พ่�นที่่�ใช้สอยส่วน 
บ่ริการที่างการแพที่ย์และพ่�นที่่�พักคอยไม่เพ่ยงพอต่อการใช้งาน
 การสำรวจพ่�นที่่�ใช้สอยโดยการสำรวจการใช้งานความ 
หนาแน่นตามช่วงเวลาของแต่ละอาคารและที่างเช่�อมระหว่าง 
อาคาร พบ่ว่าอาคารที่่�มก่ารใชง้านหนาแนน่คอ่อาคารผูป่้วยนอก 
(OPD), อาคารฉุกเฉิน (ER), โรงอาหาร และอาคารพักรักษา  
บ่ริเวณที่่�ม่ความหนาแน่นจะเป็นอาคารที่่�ม่บ่ริการตรวจรักษา 
และอาคารพักรักษาที่่�ม่ผู้ใช้บ่ริการหนาแน่นตามช่วงเวลา 

ภาพที่่� 171 ผังแสดงตำแหน่งอาคารในผังโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วปัจจุบ่ัน
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ภาพที่่� 172 กิจกรรมการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วมและการลงสำรวจพ่�นที่่�

 นอกจากน่�ยังม่การสรุปข้อมูลความต้องการผ่านการที่ำ 
กิจกรรมการม่ส่วนร่วม ที่ำแบ่บ่สอบ่ถึาม และสัมภาษณ์กลุ่ม 
ผู้ใช้งาน ทัี่�งกลุ่มผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่่�โรงพยาบ่าล  
แพที่ย์ พยาบ่าล และผู้บ่ริหารโรงพยาบ่าล ที่ำให้ได้ที่ราบ่ปัญหา 
และความต้องการการใช้งานพ่�นที่่�ในเชงิกายภาพในหลายประเดน็ 
ด้วยกัน ที่างคณะผู้ออกแบ่บ่จึงได้พัฒนาแนวที่างการปรับ่ปรุง 
ผงัแมบ่่ที่ใหส้อดคลอ้งไปกับ่ความต้องการ และพัฒนาพ่�นที่่�อยู่ด ่
ม่สุขเพ่�อสร้างเป็นพ่�นที่่�พักคอยของผู้มาใช้บ่ริการได้อย่างเป็น 
กิจจะลักษณะมากขึ�น 
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท (Master Plan)

แนวที่างการพัฒนาผังแม่บ่ที่ ออกแบ่บ่วางผัง ปรับ่เปล่�ยน 
การใช้งานของอาคาร ม่การย้ายตำแหน่งและร่�อถึอนอาคาร 
บ่างอาคารออกพร้อมกับ่เสนอให้สร้างอาคารใหม่โดยเพิ�มเติม 
พ่�นที่่�ใช้สอยในส่วนที่่�ยังไม่พอต่อการใช้งานและส่วนต่อขยาย  
ม่การเสนอให้ปรับ่ที่างสัญจรและปรับ่ปรุงพ่�นที่่�ลานด้านหน้า 
โรงพยาบ่าล ประกอบ่ไปด้วย ปรับ่บ่ริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วย 
นอก (ใหม่), ปรับ่ที่างออกใหม่, ขยายถึนน, ตัดถึนนใหม่ และใช้ 
ประโยชน์จากที่่�ดินใหม่หลังโรงพยาบ่าล โดยทัี่�งหมดน่�จะม่การ 
พัฒนาแบ่่งเป็นระยะต่างๆ ต่อไปในอนาคต 

ภาพที่่� 173 ผังแม่บ่ที่ระยะสั�น
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ภาพที่่� 174 รูปแสดงผังแม่บ่ที่ของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ภาพที่่� 175 ผังแม่บ่ที่ระยะที่่� 3 (2569 เป็นต้นไป) โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
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ภาพที่่� 176 รูปแสดงที่ัศน่ยภาพผังแม่บ่ที่ของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
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ภาพที่่� 177 รูปแสดงที่ัศน่ยภาพผังแม่บ่ที่ของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว



ภาพที่่� 178 รูปแสดงผังพ่�นของพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

แน้วค่ดต้น้แบบพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

 “ธรรมชาติของมนุษย์ ค่อการใช้ช่วิตเป็นส่วนหนึ�งกับ่ 
ธรรมชาต ิและธรรมชาตเิปน็ยาวเิศษที่่�บ่ำบ่ดัมนษุย ์เย่ยวยาจติใจ”   
เป็นแนวคิดท่ี่�ได้มาจากธรรมชาติของผู้ใช้งานโดยออกแบ่บ่ 
ให้สอดคล้องกับ่การพัฒนาผังแม่บ่ที่ของโรงพยาบ่าลในอนาคต  
ปรับ่โครงสร้างหลังคาให้แขง็แรงและป้องกนัแดดและฝ่นได้อยา่ง 
ม่ประสิที่ธิภาพตามข้อเสนอแนะจากกิจกรรมการนำเสนอ 
แบ่บ่ร่างครั�งล่าสุด 

214 โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ
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ภาพที่่� 179 รูปแสดงที่ัศน่ยภาพของพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
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17
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชจอมบ้ง
จังห้วั่ด็ร�ชบุร่
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชจอมบึง 
ตั�งอยู่่�บนถนนราชบุรี-จอมบึง ตำาบลจอมบึง 
อำาเภอจอมบึง จังหวัดำราชบุรี

• ปัจจุบันเป็นโรงพยู่าบาลชุมชน ขนาดำ 60 เตียู่ง       
• แนวคิ์ดำในการจัดำทำาผัู้งแม� บทโรงพยู่าบาล 

สมเด็ำจพระยุู่พราชจอมบึง ใช้กรอบแนวคิ์ดำ 
ภายู่ใต้กฎบัตรออตตาวา (The Ottawa Charter) 
โดำยู่มีแผู้นปฏิิบัติการ (Health Promotion  
Action Means) ที� จำาแนกวิธีิปฏิิบัติในการ 
ส� งเสริมสุขภาพ ออกเป็น 5 ประเภท ได้ำแก�   
การสร้างนโยู่บายู่สาธิารณะเพ่� อสุขภาพ,  
การสร้างสิ� งแวดำล้อมที� เ อ่� อต� อสุขภาพ,  
การเสริมสร้างการดำำาเนินการในชุมชนที�  
เข้มแข็ง, การพัฒนาทักษะส�วนบุค์ค์ล และการ 
ปรับเปลี�ยู่นระบบบริการสุขภาพ 

คณะสถ�ปัต้ยกรรม  
ศิลปะและก�รออกแบบ  
สถ�บันเทุคโนโลย่พระจอมเกล้� 
เจ้�คุณทุห้�รล�ด็กระบัง 

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

ถึึงแม้ว่าโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยพุราชจอมบึ่งจะเป็นโรงพยาบ่าล 
ประจำอำเภอ แต่เน่�องจากโรงพยาบ่าลศูนย์ราชบุ่ร่ม่ความ 
ห่างไกล ที่ำให้ม่ผู้ใช้บ่ริการค่อนข้างมาก ถึึงแม้ว่าไม่ได้มจ่ำนวน 
มากเหม่อนโรงพยาบ่าลประจำจังหวัด แต่ต้องรองรับ่ประชาชน 
จากที่ั�งอำเภอจอมบ่ึงและอำเภอสวนผึ�ง ที่ำให้การใช้งานพ่�นที่่� 
บ่างส่วนไม่เพ่ยงพอต่อการใช้งาน ที่ั�งหอพักผู้ป่วย ซึ�งถึึงแม้ว่า 
ม่อาคารหอพักผู้ป่วยชายชั�นบ่นท่ี่�ยังไม่ได้ม่การจัดการเพ่�อการ 
ใช้งานให้ม่ประสิที่ธิภาพ โดยเฉพาะอัตรากำลังของบุ่คลากร  
และการเข้าถึึงบ่ริเวณชั�นบ่น และบ่ริเวณพ่�นที่่�ที่่�สำคัญค่อส่วน  
OPD เดมิ (ขณะน่�กำลงักอ่สรา้งอาคาร OPD ใหม)่ บ่รเิวณพกัคอย 
ส่วนพักญาติ และการปรับ่ปรุงพ่�นที่่�สภาพแวดล้อมภายนอก 
อาคารซึ�งเป็นศักยภาพหลักของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช 
จอมบ่งึใหม้ป่ระสทิี่ธิภาพและรองรับ่บ่ที่บ่าที่ใหม่ของโรงพยาบ่าล 
เป็นพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขได้มากยิ�งขึ�น 

ภาพที่่� 180 รูปแสดงผังการใช้งานพ่�นที่่�ส่วนบ่ริการที่างการแพที่ย์โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชจอมบ่ึงปัจจุบ่ัน
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ภาพที่่� 181 กิจกรรมการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม

 พ่�นท่ี่�ส่วนบ่รกิารที่างการแพที่ย์ สำหรับ่พ่�นท่ี่�ใช้สอยไม่เพย่งพอ  
ต่อผู้ใช้งานจนกว่าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกใหม่ (OPD)  
จะแล้วเสร็จ ที่ำให้การใช้งานของผู้ใช้งานค่อนข้างมาก ในวันท่ี่� 
นดัตรวจโรคจะมผู่ใ้ช้บ่รกิารเดินที่างมาใช้บ่ริการในเวลาเดย่วกัน  
ในขั�นตอนเดย่วกนั โดยภาพรวมทัี่�วไปพ่�นที่่�ใช้สอยท่ี่�มอ่ยู่ไม่สามารถึ 
รองรบั่การพักคอยสำหรบั่การใช้งาน บ่รเิวณอาคารส่วนบ่รกิารที่าง 
การแพที่ย์จะม่ที่่�นั�งพักคอยแที่รกอยู่บ่ริเวณโดยรอบ่อยู่บ้่าง  
ถึึงแม้ว่าภายในอาคารยังจัดการที่่�นั�งสำหรับ่การพักคอยของ 
ผูป้ว่ยและญาตยิงัไม่เพย่งพอ ที่ำใหเ้ป็นโจที่ยห์ลกัในการพฒันา 
พ่�นท่ี่�สำหรับ่การพักคอย สำหรับ่อาคารพักรักษาสำหรับ่ผู้ป่วย 
ม่ปัญหาสำหรับ่ญาติและความไม่เพ่ยงพอสำหรับ่เต่ยงผู้ป่วย 
ในเวลาที่่�ม่ผู้มาเข้ารับ่การรักษาจำนวนมาก ถึึงแม้ว่าที่าง 
โรงพยาบ่าลจะจัดเตร่ยมอาคารพักญาติไว้ แต่ไม่สะดวกสำหรับ่ 
การใช้งาน 
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท 
(Master Plan)

สำหรับ่แนวที่างการพัฒนาผังแม่บ่ที่ โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชจอมบึ่ง ได้มาจาก 
กระบ่วนการลงพ่�นที่่�และที่ำกิจกรรมม่ส่วนร่วมกับ่บุ่คลากรโรงพยาบ่าลและผู้มาใช้ 
บ่ริการ เพ่�อให้ที่ราบ่ถึึงความต้องการ สะที่้อนปัญหาที่่�ควรได้รับ่การแก้ไขและปรับ่ปรุง  
รวมถึึงพัฒนาสิ�งใหม่ๆ ให้เกิดขึ�น ตอบ่โจที่ย์การที่ำงานของแพที่ย์ พยาบ่าล และ 
เจ้าหน้าที่่� นอกจากน่�ยังสามารถึรองรับ่การเข้ามาใช้บ่ริการของผู้ป่วยและญาติได้ ที่ั�งน่� 
ผังการพัฒนาของโรงพยาบ่าลแบ่่งได้ 3 ระยะด้วยกัน ได้แก่ ระยะสั�น ระยะกลาง  
และระยะยาว โดยแต่ละระยะม่รายละเอ่ยด ดังน่� 

 ผัังแม่่บทริะยะส่ั�น ระยะ 1-3 ปี จะเริ�มต้นก่อสร้างพ่�นที่่� 
อยู่ด่ม่สุข “ลานใจจอมบ่ึง” เพ่�อใช้เป็นพ่�นที่่�ที่ำกิจกรรมต่างๆ  
รองรบั่การพกัผอ่น พักคอยได ้สว่นอาคารอ่�นๆ จะมก่ารเสนอแนะ 
ตำแหน่งพ่�นท่ี่�ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเก่ยรติในตำแหน่งที่่� 
เหมาะสม และเสนอแนะตำแหน่งพ่�นที่่�ก่อสร้างอาคาร OPD ใหม่  
ในตำแหนง่ที่่�เหมาะสมด้วย พรอ้มทัี่�งจัดระบ่บ่เสน้ที่างการสญัจร 
ให้สอดคล้องกับ่ตำแหน่งที่่�ตั�งอาคารใหม่ 

ภาพที่่� 182 ผังแม่บ่ที่ระยะสั�น
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ภาพที่่� 183 รูปแสดงผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชจอมบ่ึง ระยะสั�น 1-3 ปี

 ต่อมาค่อผัังแม่่บทริะยะกล้าง ริะยะ 4-6 ปี จะเน้นไปที่่�การปรับ่ปรุงส่วนต่างๆ  
ในโรงพยาบ่าลให้ด่ยิ�งขึ�น ไม่ว่าจะเป็นการปรับ่ปรุงเส้นที่างการสัญจรบ่ริเวณส่วน 
สนับ่สนุนที่างการแพที่ย์, ปรับ่ปรุงเส้นที่างการสัญจรบ่ริเวณถึนนกลาง, ปรับ่ปรุงพ่�นที่่� 
กายภาพบ่ำบั่ดภายนอกข้างอาคารกายภาพบ่ำบั่ด, ปรับ่ปรุงพ่�นท่ี่�ลานออกกำลังกาย 
โซนบ่้านพักบุ่คลากร และปรับ่ปรุงพ่�นที่่�ส่วนกลางระหว่างกลุม่บ่้านพักบุ่คลากร 

ภาพที่่� 184 ผังแม่บ่ที่ระยะกลาง
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 สุดที่้ายค่อผังแม่บ่ที่ริะยะยาว ริะยะ 7-10 ปี โดยที่างคณะที่ำงานได้ศึกษา 
และเห็นศักยภาพในการพัฒนาพ่�นท่ี่�หลายส่วน ที่ั�งการปรับ่ปรุงเส้นที่างการสัญจร 
บ่ริเวณส่วน Service เสนอที่างเข้า-ออกสำหรับ่ส่วน Service และปรับ่ปรุงพ่�นที่่� 
บ่้านพักบุ่คลากร และพ่�นที่่�ส่วนกลางในระยะต่อเน่�อง อ่กที่ั�งยังเสนอแนะอาคารหอพัก 
บุ่คลากรเพิ�มเติม และปรับ่ปรุงเส้นที่างการเช่�อมต่อกลุ่มอาคารที่ั�ง 2 ฝ่ั�ง พร้อมทัี่�ง 
เสนอแนะออกแบ่บ่พ่�นที่่�ลานและสวนสาธารณะ ร่วมกับ่สนามก่ฬาภายในบ่ริเวณส่วน 
นันที่นาการเพ่�อเป็นพ่�นที่่�สาธารณะของชุมชน และนำไปสู่การตั�งเป้าหมายพ่�นที่่� 
โรงพยาบ่าลต้นแบ่บ่แห่งความสุขผ่านแนวคิด Landscape and Well-being 

ภาพที่่� 185 รูปแสดงผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชจอมบึ่ง ระยะกลาง 4-6 ปี

ภาพที่่� 186 ผังแม่บ่ที่ระยะยาว
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ภาพที่่� 187 รูปแสดงผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชจอมบ่ึง ระยะยาว 7-10 ปี

ภาพที่่� 188 ภาพบ่รรยากาศจำลองพ่�นที่่�ในโรงพยาบ่าล
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ภาพที่่� 190 รูปแสดงแนวคิดในด้านภูมิที่ัศน์การพัฒนาพ่�นที่่�ภายนอกอาคารและสภาพแวดล้อมให้เป็นสวนบ่ำบ่ัด

ภาพที่่� 189 รูปแสดงแนวคิดในด้านภูมิที่ัศน์การพัฒนาพ่�นที่่�ภายนอกอาคารและสภาพแวดล้อมให้เป็นสวนบ่ำบ่ัด



แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

พ่�นที่่�อยู่ดม่ส่ขุ (ลานใจจอมบ่งึ) ออกแบ่บ่พ่�นที่่�เช่�อมตอ่กบั่อาคาร  
OPD / สูติฯ / ER เพ่�อให้ม่พ่�นท่ี่�พักคอยในลักษณะเปิดโล่ง  
ตามแนวที่างของการจัดพ่�นที่่�กายภาพท่ี่�ภาวะ Post Covid-19  
โดยเน้นความสะดวก การเข้าถึึง Universal Design และระบ่บ่ 
การจัดการคิวที่่�ม่ประสิที่ธิภาพ โดยเน้นความร่มร่�น ระดับ่ท่ี่� 
เหมาะสม และการจัดการขยะ รองรับ่การใช้งานของผู้มาใช้ 
บ่ริการอย่างผู้ป่วยและญาติ สามารถึมานั�งพักคอยได้ รวมถึึง 
ยังเป็นพ่�นที่่�ที่ำกิจกรรมต่างๆ ของเจ้าหน้าที่่�โรงพยาบ่าลอก่ด้วย

ภาพที่่� 191 รูปแสดงรูปแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชจอมบ่ึง “ลานใจจอมบ่ึง”

225โรงพัยาบาลสิ่มเด็จัพัระยุพัราชทั่ั�วิไทั่ย
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ภาพที่่� 192 ภาพพ่�นที่่�พักคอย”ลานใจจอมบึ่ง” โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชจองบ่ึง จังหวัดราชบุ่ร ่1

ภาพที่่� 193 ภาพพ่�นที่่�พักคอย”ลานใจจอมบึ่ง” โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชจองบ่ึง จังหวัดราชบุ่ร ่2
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ภาพที่่� 194 ภาพพ่�นที่่�พักคอย”ลานใจจอมบ่ึง” โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชจองบ่ึง จังหวัดราชบุ่ร่ 3
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18
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชฉว่�ง
จังห้วั่ด็นครศร่ธรรมร�ช
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชฉิวาง ตั�งอยู่่�  
 ใ น ตำา บ ล ไ ส ห ร้ า  อำา เ ภ อ ฉิวา ง  จั ง ห วั ดำ 
 นค์รศรีธิรรมราช
• ปัจจุบันเป็นโรงพยู่าบาลชุมชนขนาดำ 90 เตียู่ง 
 มีศักยู่ภาพการให้บริการเป็นโรงพยู่าบาล 
 ชุมชนขนาดำใหญ�  ระดัำบ M2 ในสังกัดำ 
 กระทรวงสาธิารณสุข 
• ให้การด่ำแลผู้่้ป่วยู่แบบองค์์รวมอยู่�างต�อเน่�อง  
 ร�วมกับภาคี์เค์ร่อข�ายู่ ภายู่ใต้ระบบการบริหาร 
 จั ดำ ก า ร ที� มี ป ร ะ สิ ท ธิิ ภ า พ  โ ดำ ยู่ ยึู่ ดำ ห ลั ก 
 ธิรรมาภิบาล ด้ำวยู่ค์วามร�วมม่อของบุค์ลากร 
 และเค์ร่อข� ายู่ เพ่� อให้ผู้่้เกี� ยู่วข้องมีค์วาม 
 พึงพอใจส่งสุดำ มีศักยู่ภาพเป็นโรงพยู่าบาล 
 ที� รับผู้่้ป่วยู่ส�งต�อจากพ่�นที� ข้างเคี์ยู่ง 
 

สำ�นักวิ่ช�สถ�ปัต้ยกรรมศ�สต้ร์ 
และก�รออกแบบ 
มห้�วิ่ทุย�ลัยว่ลัยลักษณ์ 

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

คณะผู้วิจัยได้ลงพ่�นที่่�สำรวจโรงพยาบ่าล และได้ที่ำกิจกรรมการ 
ม่ส่วนร่วมกับ่เจ้าหน้าที่่�โรงพยาบ่าล เพ่�อสอบ่ถึามความต้องการ 
และปัญหา ซึ�งได้พิจารณาร่วมกันภายใต้เง่�อนไขและข้อจำกัด 
ต่างๆ ซึ�งได้รับ่คำแนะนำของคณะผู้วิจัยในเร่�องของการวางแผน 
การที่ำงาน การที่ำการกอ่สรา้งอาคาร ระยะเวลาและงบ่ประมาณ 
ที่่�ม่อยู่อย่างจำกัด ที่ั�งน่�สามารถึสรุปปัญหาและความต้องการ 
ที่างสภาพแวดล้อมออกมาได้หลายประเด็น ดังน่� 
 สรปุปัญหาที่่�พบ่ในโรงพยาบ่าล ค่อ ประสทิี่ธิภาพการใช้งาน 
พ่�นที่่�ในอาคารนั�นไม่เต็มที่่� สามารถึพัฒนาให้ด่ขึ�นได้มากกว่าน่� 
อก่ทัี่�งอาคารตา่งๆ เกดิความที่รุดโที่รมของอาคาร ระบ่บ่การสญัจร 
ภายในโรงพยาบ่าลก็ม่ปัญหาเช่นกัน นอกจากน่�ยังขาดความ 
เช่�อมโยงกนัในแตล่ะสว่นงาน เชน่ งานบ่คุคล งานพฒันากายภาพ  
และแผนการให้บ่ริการ
 สว่นความตอ้งการที่างสภาพแวดลอ้มเบ่่�องตน้ ที่างเจ้าหนา้ที่่� 
โรงพยาบ่าลต้องการระบ่บ่การบ่ริหารจัดการท่ี่�ม่ประสิที่ธิภาพ 
และเพิ�มการใช้งานพ่�นที่่�ภายในอาคารให้มากยิ�งขึ�น นอกจากน่� 
ยงัมค่วามตอ้งการในเชงิกายภาพ อยากใหป้รบั่ปรงุอาคารเพ่�อลด 
ความที่รุดโที่รมของอาคาร สร้างพ่�นที่่�สำหรับ่การพักคอย พกัผอ่น  
พ่�นที่่�ที่างสังคมทัี่�งของผู้ให้บ่ริการและผู้รับ่ ตลอดจนพัฒนาผัง 
เพ่�อระบ่บ่การสัญจรให้เช่�อมโยงและสอดคล้องกับ่พฤติกรรม 
การใช้งาน ไม่ที่ับ่ซ้อนกัน 



ภาพที่่� 195 กิจกรรมการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท (Master Plan)

ในส่วนของการพัฒนาผังแม่บ่ที่ ได้มาจากการที่ำกิจกรรมและสอบ่ถึามความต้องการ 
ของผู้ใช้งานพ่�นที่่�จริง ซึ�งได้สะที่้อนปัญหาที่่�โรงพยาบ่าลเผชิญอยู่ พร้อมที่ั�งหาแนวที่าง 
ที่่�จะแก้ไขหร่อปรับ่ปรุงร่วมกัน จากนั�นท่ี่มวิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้  
นำไปสู่การพัฒนาผังแม่บ่ที่ที่่�แบ่่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้น (พ.ศ. 2563-2567)  
ระยะกลาง (พ.ศ. 2568-2572) และระยะยาว (พ.ศ. 2573-2583) ที่างภาคไ่ด้นำเสนอ 
แบ่บ่ร่างของผังแม่บ่ที่ระยะต้น (พ.ศ. 2563-2567) ช่วงที่่� 1 (พ.ศ. 2563-2564)  
ซึ�งมวั่ตถึปุระสงค์ที่่�ต้องการแก้ไขปัญหาระบ่บ่สัญจร จำนวน 2 รูปแบ่บ่ มร่ายละเอย่ดดังน่�

ภาพที่่� 196 สรุปการพัฒนาผังแม่บ่ที่ระยะต้นปี 2563-2565

ภาพที่่� 197 สรุปการพัฒนาผังแม่บ่ที่ระยะกลางปี 2566-2570
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ภาพที่่� 198 สรุปการพัฒนาผังแม่บ่ที่ระยะปลายปี 2571-2573

ภาพที่่� 199 ภาพรวมการขยายตัวของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชฉวาง (2562-2574)



แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

จากการสำรวจปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา 
กายภาพ ได้สรุปพ่�นที่่�เป้าหมายในการพัฒนาสู่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข 
ในเบ่่�องต้น 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1. พั้�นท่�พัักใต่้ริ่ม่ไม่้ เน่�องจากพ่�นท่ี่�ส่เข่ยวภายในโรงพยาบ่าล 
ม่อยู่กระจายที่ั�วไป แต่ไม่ได้ม่การเข้าไปใช้งาน และเพ่�อเป็น 
การสร้างที่างเล่อกในการนั�งพักคอยสำหรับ่ผู้มาใช้บ่ริการ 
โรงพยาบ่าลท่ี่�ม่ความหนาแน่นมากในบ่ริเวณอาคารผู้ป่วยนอก 
หลังเก่า อ่กที่ั�งยังสอดคล้องกับ่การปรับ่เปล่�ยนพฤติกรรมตาม  
New Normal ท่ี่�คำนึงถึึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุ่คคล  
การหลก่เล่�ยงการอยูใ่นอาคารที่่�เป็นระบ่บ่ปิด หรอ่ไม่มก่ารไหลเวย่น 
อากาศที่่�เพ่ยงพอ 

2. พั้�นท่�ห้อพัักคุณแม่่ห้ลั้งคล้อด้ เน่�องจากที่างโรงพยาบ่าล 
มศั่กยภาพในการใหบ้่รกิารดา้นการผา่ตดัที่ำคลอด และการดแูล 
แมห่ลงัคลอด ที่ำให้พ่�นที่่�ในส่วนของหอพักแม่หลงัคลอดมค่วาม 
ต้องการที่่�จะออกแบ่บ่พ่�นที่่�ท่ี่�ตอบ่สนองความต้องการในการ 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่่�ส่งผลด่ต่อคุณแม่หลังคลอดที่่�ต้อง 
เผชิญกับ่สภาวะหลายๆ ด้านที่่�เปล่�ยนแปลง อาที่ิเช่น การปรับ่ 
สภาพอารมณ์ การรับ่ม่อกับ่การเล่�ยงดูบุ่ตร คลินิกปรึกษาด้าน 
การให้นม เป็นต้น 

234 โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ
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ภาพที่่� 200 ภาพแสดงตัวอย่างพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข “พ่�นที่่�พักผ่อนอาคารคนไข้ใน 30 เต่ยง (แม่หลังคลอด)”

ภาพที่่� 201 ภาพแสดงตัวอย่างพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข “พ่�นที่่�พักผ่อนอาคารคนไข้ใน 30 เต่ยง (แม่หลังคลอด)”
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19
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชเว่่ยงสระ
จังห้วั่ด็สุร�ษฎร์ธ�น่
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชเวียู่งสระ  
 ตำาบลบ้านส้อง อำาเภอเวียู่งสระ จังหวัดำ 
 สุราษฎร์ธิานี 
• ปัจจุบันเป็นโรงพยู่าบาลชุมชนแม�ข�ายู่ (M2)  
 ให้บริการผู้่้ป่วยู่เป็นโรงพยู่าบาลขนาดำ 60  
 เตียู่ง
• ให้บริการรักษาการแพทย์ู่ ระดัำบเวชปฏิิบัติ 
 ทั� วไป, บริการรักษาการแพทย์ู่เฉิพาะทาง 
 สาขาหลัก ได้ำแก�  ส่ตินรีเวช, ออโธิปิดิำกส์,  
 อายุู่รกรรม, บริการรักษาการแพทย์ู่เฉิพาะ 
 ทางสาขารอง ได้ำแก�  รังสีวินิจฉัิยู่, โสต ศอ  
 นาสิก ลาริงซ์ และบริการอ่� นๆ ที� สำ าคั์ญ  
 ได้ำแก�  เอกซเรย์ู่ค์อมพิวเตอร์

คณะสถ�ปัต้ยกรรมศ�สต้ร์ 
มห้�วิ่ทุย�ลัยสงขึ้ล�นครินทุร์
วิ่ทุย�เขึ้ต้ต้รัง 

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

ระบ่บ่ที่างสัญจรในโรงพยาบ่าลเป็นระบ่บ่ที่างสัญจรไม่ซับ่ซ้อน  
ส่วนใหญ่เป็นที่างเดินเช่�อมระหว่างอาคาร กว้าง 2.50 เมตร  
และเช่�อมอาคารดว้ยหลงัคาเช่�อมระหวา่งอาคาร ระบ่บ่ที่างสญัจร 
ต่อเน่�องกันด่ม่ความชัดเจน แนะนำให้เพิ�มป้ายบ่อกที่างเสริม 
เพิ�มเติม ในปัจจุบ่ันม่อาคารคลังพัสดุซึ�งเป็นอาคารใหม่กำลัง 
จะเปิดใช้งานภายใน นอกจากเป็นคลังเก็บ่พัสดุเวชภัณฑ์ ์แล้วยัง 
ม่เป็นพ่�นท่ี่�ของหน่วยจ่ายกลางซึ�งจะต้องม่การขนส่งพัสดุ 
บ่่อยครั�งในแต่ละวันในอนาคต จึงควรเป็นเส้นที่างท่ี่�สั�นที่่�สุด 
และม่หลังคาคลุมตลอดเส้นที่างไปจนถึึงอาคารพักผู้ป่วยและ 
อาคารผูป้ว่ยนอก อก่ทัี่�งบ่รเิวณลานสง่พสัดเุม่�อมร่ถึมารบั่-สง่พัสดุ 
ไม่ม่หลังคาคลุมที่ำให้ไม่สามารถึใช้งานได้อย่างเต็มที่่�
 
 ด้านหน้าอาคารอุบ่ัติเหตุจะเป็นส่วนจ่ายยาของผู้ป่วยใน  
ซึ�งส่วนตรงข้ามห้องจ่ายยาจะเป็นลานจอดรถึ จึงม่แสงสะท้ี่อน 
จากกระจกรถึท่ี่�จอดและสัญจรไปมา รวมที่ั�งความร้อนจากลาน 
คอนกร่ตพ่�นที่่�จอดรถึ ส่วนบ่ริเวณอาคารผู้ป่วยนอกยังม่พ่�นท่ี่�นั�ง 
พักคอยของผู้มารับ่บ่ริการ (ญาติของผู้ป่วย, ผู้มาส่งผู้ป่วย)  
อย่างไม่เพ่ยงพอ ที่ำให้ต้องนั�งปะปนกับ่ผู้ป่วยท่ี่�มารอเร่ยกคิว 
บ่ริเวณหน้าห้องตรวจ

 บ่ริเวณอาคารพักญาติไม่ค่อยม่ผู้ใช้งานเน่�องจากบ่ันได 
ที่างขึ�นไม่ชัดเจน ไม่ม่หลังคาคลุมเช่�อมต่อจากที่างเดินหลัก  
และมผ่นงักนัตกที่บึ่ ที่ำใหผู้ม้ารบั่บ่รกิารไมก่ลา้ใชพ่้�นท่ี่� อก่ที่ั�งที่าง 
ขึ�นลงที่างลาดอยู่ผดิฝ่ั�งที่ำใหไ้ม่สามารถึใช้งานไดจ้ริง (เน่�องจาก 
เป็นแบ่บ่สำเร็จจากกองแบ่บ่แผน) อ่กที่ั�งยังไม่ม่ความเช่�อมโยง 
กับ่ห้องน�ำของอาคารที่่�อยู่ติดกัน 
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ภาพที่่� 202 ผังวิเคราะห์การใช้งานพ่�นที่่�โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเว่ยงสระในปัจจุบ่ัน

ภาพที่่� 203 กิจกรรมการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท (Master Plan)

สำหรับ่แนวที่างการพัฒนาผังแม่บ่ที่ โรงพยาบ่าลสมเด็จ 
พระยุพราชเว่ยงสระ ที่่มวิจัยได้ลงพ่�นที่่�เพ่�อสำรวจหน้างาน  
ดูปัญหาที่่�เกิดขึ�น และยังได้ที่ำกิจกรรมการม่ส่วนร่วมเพ่�อเก็บ่ 
ข้อมูลจากการสอบ่ถึามผู้ใช้งานจริง ได้แก่ แพที่ย์ พยาบ่าล  
และเจ้าหน้าที่่� รวมถึึงผู้มาใช้บ่ริการ ที่ำให้ที่้ายที่่�สุดได้ข้อมูล 
ที่่�สะที่้อนปัญหาและความต้องการได้อย่างตรงจุด ที่างที่่มวิจัย 
จึงได้นำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และออกแบ่บ่ผัง ออกมาได ้ 
3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาว ครอบ่คลุม 
ตั�งแต่ปี 2563-2572 

ภาพที่่� 204 ผังแม่บ่ที่ระยะสั�น 2563-2567
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ภาพที่่� 205 ผังแม่บ่ที่ระยะกลาง 2568–2572

ภาพที่่� 206 ผังแม่บ่ที่ระยะยาว 2573-2577



แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

ศาล้าพัื่กคอยบร่เวณหัน้้าโรงพื่ยาบาล้
เพ่�อเป็นศาลาพักคอยให้กับ่ผู้มารับ่บ่ริการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย  
ญาติ หร่อผู้มาส่งผู้ป่วย โดยม่แนวคิดในการออกแบ่บ่ที่่�คำนึงถึึง 
การใช้ช่วิตวิถ่ึใหม่ (New Normal) ที่่�คำนึงถึึงสุขอนามัยของ 
ผูใ้ช้สอยเปน็หลกั จึงออกแบ่บ่ท่ี่�นั�งในศาลาใหม้ร่ะยะหา่งระหวา่ง 
กัน อ่กที่ั�งม่ความย่ดหยุ่นในการใช้งานโดยม่แผงกั�นระหว่าง 
ที่่�นั�งซึ�งสามารถึเปิด-ปิดเพ่�อเป็นแผงกั�นพ่�นที่่�ระหว่างบุ่คคล  
และสามารถึปิดเร่ยบ่เป็นผนังในช่วงเวลาปกติได้ ใช้วัสดุท่ี่�ม ่
ความคงที่นถึาวร บ่ำรุงรักษาน้อย ม่รูปแบ่บ่ที่่�ที่ันสมัย เรย่บ่ง่าย  
ประหยัดงบ่ประมาณในการก่อสร้าง

แผังบังแดดหัน้้าห้ัองจ่ัายยา
แนวคิดในการออกแบ่บ่ : เพ่�อเป็นแผงบ่ังแสงแดดที่่�สะท้ี่อน 
มาจากกระจกรถึยนต์ที่่�จอดบ่ริเวณหน้าห้องจ่ายยา (Glare)  
และลดความร้อนที่่�สะท้ี่อนจากพ่�นคอนกร่ตลานจอดรถึเข้าสู ่
พ่�นท่ี่�รอรับ่ยาด้านหน้าห้องจ่ายยาในช่วงเที่่�ยง-บ่่าย ม่แนวคิด 
ในการออกแบ่บ่ให้สามารถึระบ่ายอากาศได้ แผงบ่ังแดดจึงม ่
รูปแบ่บ่เป็นบ่านเกล็ด อ่กที่ั�งยังม่ความย่ดหยุ่นในการใช้งาน 
โดยสามารถึเปิด-ปิดได้คล้ายแผงหน้าต่าง ที่ำให้ผู้ใช้งานพ่�นที่่� 
ดังกล่าวไม่รู้สึกที่ึบ่ และออกแบ่บ่โดยใช้วัสดุที่่�ม่ความคงที่น 
ถึาวร ค่าบ่ำรุงรักษาในระยะยาวน้อย ไม่ที่ำลายรูปลักษณ์เดิม 
ของอาคาร

ศาล้าพัื่กญาต่
แนวคิดในการออกแบ่บ่ : เป็นการปรับ่ปรุงศาลาพักของญาติ 
ผู้ป่วยเดิมให้เอ่�อต่อการใช้งาน สามารถึใช้งานได้สะดวกสบ่าย 
ยิ�งขึ�น ซึ�งนอกจากจะเปน็ศาลาเพ่�อการพกัผอ่นของญาตผิูป่้วยแลว้ 
ยังเป็นสถึานท่ี่�ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่่�อาสาสมัคร  
สาธารณสุขประจำหมู่บ้่าน เช่น กิจกรรมการร้องเพลง การให ้
ความรูท้ี่างสาธารณสขุในดา้นต่างๆ ปรบั่ปรงุพ่�นที่่�โดยเปดิบ่รเิวณ 
ส่วนหน้าอาคารให้เป็นที่างขึ�นท่ี่�โล่งเห็นได้ชัดเจน ปรับ่ที่ิศที่าง 
ของที่างลาดผู้ป่วยและผู้พิการ เพิ�มหลังคากันสาดเช่�อมต่อกับ่  
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Cover Way ของเส้นที่างสัญจรหลัก อก่ที่ั�งยังเพิ�มที่างเช่�อมเส้น
สญัจรจากศาลาพักญาติไปยงัหอ้งน�ำ ซึ�งเป็นอาคารอยู่ใกล้เคย่ง 
กันเพ่�อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ่ผู้ใช้บ่ริการ นอกจากน่�  
เพิ�มบั่นไดและที่างลาดเช่�อมต่อไปยังสวนด้านข้างอาคารเพ่�อเพิ�ม 
เส้นที่างท่ี่�สามารถึเข้าถึึงศาลาพักญาติและห้องน�ำจากอาคาร 
แพที่ย์แผนไที่ยซึ�งอยู่ใกล้เคย่งกัน

หัลั้งคาคลุ้ม่จััดรับส่ิ่งพัื่สิ่ดุหัน้้าอาคารคลั้งพัื่สิ่ดุ
แนวคดิในการออกแบ่บ่ : เน่�องจากแบ่บ่อาคารคลงัพสัดเุดมิไมม่่ 
ส่วนของหลังคาคลุมบ่ริเวณจุดขนส่งพัสดุและเวชภัณฑ์์เข้าสู ่
อาคาร ที่ำใหอ้าคารคลงัพัสดทุี่่�สรา้งเสรจ็สมบู่รณแ์ลว้ไมส่ามารถึ 
ใช้งานได้อย่างสะดวกในฤดูฝ่นหร่อวันที่่�ม่แดดจัด จึงม่แนวคิด 
ที่่�จะปรับ่ปรุงโดยการสร้างหลังคาคลุมแบ่บ่ไม่ให้ม่เสาในบ่ริเวณ   
พ่�นที่่�จุดรับ่ส่งพัสดุ โดยออกแบ่บ่เป็นหลังคาโครงสร้างเหล็กมุง 
หลงัคาเหล็กรด่ลอน (เพ่�อใหม้อ่ายุการใช้งานท่ี่�ยาวนาน และยังม ่
น�ำหนักเบ่าที่่�สุด) ยึดเข้ากับ่โครงสร้างหลักเดิมของอาคารโดยใช ้
ลวดสลิง 

ภาพที่่� 207 แสดงตำแหน่งการพัฒนาพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข
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ภาพที่่� 208 ภาพที่ัศนย่ภาพศาลาพักคอยสำหรับ่ญาติผู้ป่วย, ผู้มารับ่-ส่งผู้ป่วยบ่ริเวณด้านหน้าโรงพยาบ่าล

ภาพที่่� 209 ภาพที่ัศนย่ภาพแผงบ่ังแดดหน้าห้องจ่ายยา
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ภาพที่่� 211 ภาพที่ัศน่ยภาพหลังคาคลุมบ่ริเวณจุดรับ่ส่งพัสดุ-เวชภัณฑ์์หน้าอาคารคลังพัสดุ

ภาพที่่� 210 ภาพที่ัศน่ยภาพศาลาพักคอยสำหรับ่ญาติผู้ป่วย



โครงการวิิจััยและพััฒนาสิิ่�งแวิดล้อมเพ่ั�อสุิ่ขภาวิะ246

20
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชส�ยบุร่
จังห้วั่ด็ปัต้ต้�น่
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชสายู่บุรี ตั�งอยู่่�  
 ในอำาเภอสายู่บุรี จังหวัดำปัตตานี 
• สถานะโรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชสายู่บุรี 
 เป็นโรงพยู่าบาลแม�ข�ายู่ (M2) ขนาดำ 90 เตียู่ง  
 ที� ให้บริการ 120 เตียู่ง ปัจจุบันมีบุค์ลากรรวม  
 258 ค์น 
• ตั�งอยู่่� ในพ่�นที� จังหวัดำปัตตานี ซึ�งมีประชากร 
 ไทยู่มุสลิมเป็นส� วนใหญ�  ผู้สมกับประชากร 
 ไทยู่พุทธิ บุค์ลากรและผู้่้ ใช้บริการส� วนใหญ� 
 เป็นชาวไทยู่มุสลิม โดำยู่โรงพยู่าบาลมีศาลา 
 ละหมาดำให้บริการเป็นสัดำส� วนแยู่กออกจาก 
 อาค์ารบริการต� างๆ โรงพยู่าบาลไม� ได้ำรับ 
 ผู้ลกระทบจากสถานการณ์ค์วามไม�สงบใน 
 ภาค์ใต้ ค์� อนข้างมีค์วามปลอดำภัยู่ แต� ค์วร 
 ออกแบบพ่�นที� ให้มีลักษณะโปร�งโล�ง
 

กลุ่มวิ่จัยสิ�งแว่ด็ล้อม
สรรค์สร้�งเพื�อสุขึ้ภั�ว่ะ 
คณะสถ�ปัต้ยกรรมศ�สต้ร์  
มห้�วิ่ทุย�ลัยเกษต้รศ�สต้ร์

ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

ข้อมูลและความต้องการเบ่่�องต้นของโรงพยาบ่าลสมเด็จ 
พระยุพราชสายบุ่ร่ ม่หลายประเด็นด้วยกัน เริ�มต้นจากการวาง 
ตำแหน่งอาคารและการกำหนดพ่�นที่่�ใช้สอย ซึ�งอาคารที่่�สร้าง 
ขึ�นใหม่บ่างอาคารไม่สอดคล้องกับ่แนวที่างที่่�กำหนดโดยผัง 
แม่บ่ที่ อาจเน่�องจากปัจจัยหร่อเง่�อนไขย่อยของโรงพยาบ่าล 
ที่่�ที่ำให้ไม่สามารถึดำเนินการตามแผนพัฒนาได้ อาทิี่ การตอบ่สนอง 
งบ่ประมาณหรอ่นโยบ่ายท่ี่�ไดร้บั่อยา่งเรง่ดว่น ลำดบั่การก่อสรา้ง 
ที่่�ต้องวางแผนการบ่ริการชั�วคราวในช่วงเวลาท่ี่�อาคารเดิมถึูก 
ร่�อถึอนและก่อสร้างอาคารใหม่ รวมถึึงสถึานการณ์ภายนอก 
ท่ี่�ที่ำให้เกิดการปรับ่ใช้พ่�นท่ี่�อย่างเร่งด่วนนอกเหน่อจากแผนที่่� 
วางไว้ เช่น สถึานการณ์ Covid-19 ซึ�งม่การวางตำแหน่งพ่�นท่ี่� 
คัดกรองโรคด้านหน้าอาคารอุบ่ัติเหตุ และการปรับ่อาคารผู้ป่วย 
นอกให้เป็นหอพกัผูป่้วยโควดิ-19 การวางตำแหน่งอาคารและพ่�นที่่� 
ใชส้อยไมส่อดคลอ้งกบั่ผงัแมบ่่ที่ สง่ผลใหเ้กดิปญัหาการจดักลุม่ 
การใช้ประโยชน์พ่�นที่่� (zoning) ที่่�ไม่ชัดเจน 
 ปัญหาท่ี่�เก่�ยวเน่�องกันค่อความสัมพันธ์เช่�อมต่อระหว่าง 
พ่�นที่่�ใช้สอยต่างโซน และการเช่�อมต่อระหว่างอาคารภายในโซน 
เด่ยวกนั ลดประสทิี่ธภิาพลงไป และอาจเกดิความไมส่ะดวก หากม่ 
การตัดกันระหว่างที่างสัญจรของแต่ละโซน เช่น เส้นที่างขนย้าย 
ผู้ป่วย เส้นที่างลำเล่ยงอุปกรณ์ฆ่่าเช่�อโรคแล้วและขยะติดเช่�อ 
เส้นที่างสัญจรเร่งด่วน 
 นอกจากน่�ยงัม่ปัญหาการวางผังบ่ริเวณไม่ตอบ่รับ่กับ่สภาพ 
เฉพาะของพ่�นที่่� เน่�องจากพ่�นที่่�ของโรงพยาบ่าลสมเดจ็พระยพุราช 
สายบุ่ร่เป็นพ่�นที่่�เชิงเขาที่่�ม่ระดับ่ความลาดชันจากน้อยไปมาก  
บ่างสว่นเปน็พ่�นที่่�ตา่งระดบั่ที่่�เกดิจากการปรบั่ระดบั่พ่�นดนิ อาคาร 
วางลดหลั�นกนัตามความสงูของพ่�นที่่� และบ่างสว่นมล่กัษณะเปน็ 
ใต้ถึุนลอย จึงม่ปัญหาการเช่�อมต่อพ่�นที่่�ต่างระดับ่ ปัจจุบ่ันการ 
เช่�อมพ่�นที่่�ต่างระดับ่ใช้ขั�นบั่นไดและที่างลาดบ่ริเวณที่างเดินเช่�อม 
หร่อที่างเข้าหลักผสมกันไป ที่างลาดบ่างส่วนค่อนข้างลาดชัน 
และไม่ม่ราวจับ่พยุง เป็นอุปสรรคกับ่การเข้าถึึงและใช้งานพ่�นที่่�
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อ่กทัี่�งภูมิอากาศของสายบุ่ร่ม่ฝ่นตกชุกและในฤดูฝ่นอาจม่ฝ่นตกหนักติดต่อกันเป็น 
เวลานาน แตค่วามลาดชนัของท่ี่�ตั�งโรงพยาบ่าลยงัที่ำใหม้ค่วามเส่�ยงจากปญัหาน�ำหลาก 
จากเนินเขาท่ี่�โอบ่ล้อมอยู่ การจัดการระบ่ายน�ำบ่นพ่�นที่่�ตั�งและถึนนที่ำได้ยาก ที่ำให ้
โรงพยาบ่าลม่ปัญหาน�ำขังหร่อเฉอะแฉะในบ่างพ่�นที่่� พ่�นผิวเปียกล่�นเพิ�มความเส่�ยง 
ตอ่ผูใ้ช้งาน หรอ่ที่ำให้พ่�นท่ี่�นั�นไม่สามารถึใช้สอยได้เต็มประสิที่ธิภาพ การปรับ่ระดับ่พ่�นที่่� 
ให้ม่ความราบ่หร่อลาดชันอย่างเหมาะสม การพิจารณาการเล่อกใช้วัสดุและออกแบ่บ่ 
พ่�นผิว และการวางระบ่บ่และรูปแบ่บ่การระบ่ายน�ำจึงม่ความจำเป็นต้องพัฒนาร่วม 
ไปกับ่การออกแบ่บ่ผังบ่ริเวณ 
 ผงับ่รเิวณโรงพยาบ่าลสมเดจ็พระยพุราชสายบ่รุใ่นปจัจบุ่นั ปรากฏิพ่�นที่่�ที่่�ยงัไมไ่ด้ 
รบั่การจดัการและพฒันาในหลายรปูแบ่บ่ ไดแ้ก ่พ่�นที่่�ลาดชนัเชงิเขาที่่�ยากตอ่การใชส้อย 
และการเข้าถึึง, พ่�นท่ี่�ขนาดเล็กโดยรอบ่อาคารและระหว่างอาคารม่ลักษณะเป็นเศษเหล่อ 
ที่่�ไม่ได้ถึูกใช้สอย ที่่�ม่ลักษณะรกร้าง ไม่ได้รับ่การดูแล, พ่�นที่่�ขนาดใหญ่ระหว่างอาคาร 
หร่อพ่�นท่ี่�เปิดโล่งที่่�ยังไม่ถึูกใช้ประโยชน์หร่อจัดการให้ม่ลักษณะท่ี่�ส่งเสริมการใช้สอย 
และเกิดที่ัศน่ยภาพที่่�ด,่ พ่�นที่่�ส่วนต่อขยายที่างที่ิศใต้ ซึ�งสามารถึเข้าถึึงได้จากถึนนที่าง 
เข้าโรงพยาบ่าลที่่�ตัดใหม่ ซึ�งสมควรได้รับ่การจัดการอย่างเหมาะสมทัี่�งแนวที่างการใช้ 
ประโยชน์และลักษณะที่างกายภาพ 

ภาพที่่� 212 กิจกรรมการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท 
(Master Plan)

แนวที่างการพัฒนาผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช 
สายบุ่ร่ แบ่่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั�น ระยะกลาง และ 
ระยะยาว สำหรับ่ผังแม่บ่ที่และแผนพัฒนาที่างกายภาพระยะสั�น  
(ระยะที่่� 1 ปี พ.ศ. 2563-2565) เน้นการพัฒนาที่่�อยู่ในผังแม่บ่ที่ 
และลำดับ่ในแผนพัฒนาที่่�ม่อยู่เดิม (2560) การดำเนินการที่่�ม ่
งบ่ประมาณพร้อมอยู่แล้ว สิ�งที่่�ไม่กระที่บ่กับ่การดำเนินการอ่�น  
และเป็นความต้องการเร่งด่วนของโรงพยาบ่าล โดยรายละเอ่ยด 
การพัฒนาที่างกายภาพในแผนระยะสั�น ระหว่างปี 2563-2565  
ประกอบ่ด้วย
• การิจัด้การิเส้่นทางยานพัาห้นะ โดยม่การเปิดที่างเข้า 

โรงพยาบ่าลจุดที่่� 2 และตัดถึนนเช่�อมจากถึนนท่ี่าเสด็จ 
เข้าสู่โรงพยาบ่าลที่างตอนใต้ของที่างเข้าเดิม ซึ�งจะนำเข้า 
สู่โซนพ่�นท่ี่�บ่ริการใหม่และที่่�ตั�งของอาคารผู้ป่วยนอกท่ี่�จะ 
ก่อสร้างในอนาคต ม่การจัดการระบ่บ่การจราจรของ 
ยานพาหนะให้ชัดเจนขึ�น โดยกำหนดเส้นที่างหลักสำหรับ่ 
การเดินรถึทัี่�วไปและเส้นที่างเฉพาะซึ�งจะเปิดให้ใช้สำหรับ่ 
เฉพาะรถึบ่ริการของโรงพยาบ่าลเที่่านั�น เพ่�อลดการจราจร  
สรา้งความปลอดภยัใหก้บั่คนเดินเที่า้และลดมลพษิในพ่�นที่่� 
บ่ริการ ม่การปรับ่ปรุงตำแหน่งประตูที่างเข้าหลักของ 
โรงพยาบ่าลและเส้นที่างถึนนให้ตัดตรง

• การิจัด้การิเส้่นทางการิจริาจริ แยกเส้นที่างหลักสำหรับ่ 
บุ่คคลที่ั�วไปและเส้นที่างสำหรับ่รถึฉุกเฉินและรถึบ่ริการ  
และปรบั่ถึนนที่างเข้าหลกัใหเ้ปน็แนวตรงตดิรั�วโรงพยาบ่าล  
(ที่ิศใต้ของศาลพระภูมิ ร่�อถึอนโรงจอดรถึจักรยานยนต์เดิม)  
มายังข้างอาคารบ่ริการต่างๆ สู่ท่ี่�ดินด้านใน เพ่�อลดความ 
ซับ่ซ้อนของที่างเดินรถึและเช่�อมพ่�นท่ี่�ส่เข่ยวด้านหน้า 
โรงพยาบ่าลให้เป็นผ่นใหญ่ สามารถึใช้ประโยชน์ได้อย่าง 
เต็มที่่� 

• การิจัด้ส่ริริเส้่นทางเด้นิแบบม่่ห้ล้งัคาคล้มุ่ (Cover way) 
นอกอาคาร เช่�อมต่อจากที่างเข้าโรงพยาบ่าลสู่พ่�นที่่�ด้านใน 
โดยกำหนดที่างข้ามถึนนมายังอาคารบ่ริการต่างๆ ใน 
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ตำแหน่งสำคัญ เพ่�ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
• การิส่ริ้างทางเดิ้นเช้้�อม่ต่่อริะห้ว่างอาคาริ โดยพิจารณา 

การเช่�อมที่างเดินภายในอาคารต่างๆ ท่ี่�ม่อยู่เดิม และสร้าง 
หร่อเจาะอาคารเพ่�อเช่�อมเส้นที่างเพ่�อความต่อเน่�องของ 
การใช้งาน เช่น ระหว่างชั�น 2 ของอาคารอุบ่ัติเหตุบ่ริเวณ 
ห้องประชุมกับ่พ่�นที่่�ฝ่่ายบ่ริหารที่่�ชั�น 2 ของอาคาร OPD

• ริ้�อโคริงส่ร้ิางเส่าแล้ะห้ลั้งคาคอนกริ่ต่บริิเวณ Drop off  
ที่างเข้า OPD เพ่�อเปล่�ยนหลังคาเป็นโครงสร้างเหล็กย่�น 
ออกมาจากโครงสร้างอาคารหลกัเพ่�อให้สามารถึขยายถึนนได้ 

ภาพที่่� 213 ผังแม่บ่ที่และแผนพัฒนาที่างกายภาพระยะที่่� 1 โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสายบุ่ร่
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• การิถึอนริ้�อกลุ้่ม่อาคาริส่นับส่นุนเด้ิม่ และที่ยอยแที่นท่ี่� 
ด้วยอาคารใหม่ ที่ั�งในพ่�นที่่�เดิมและพ่�นที่่�ใหม่ที่างที่ิศใต้ของ 
โรงพยาบ่าล ซึ�งถึูกกำหนดเป็นโซนสนับ่สนุนอ่กส่วน

• การิริ้�อถึอนบา้นพักับคุล้ากริเด้มิ่ ซึ�งเปน็อาคารไมม้ส่ภาพ 
ที่รุดโที่รม โดยสร้างหอพัก 4 ชั�นที่ดแที่นบ่้านเด่�ยวและเรอ่น 
แถึวเดิม อาจรวมถึึงการร่�อถึอนบ่้านผู้บ่ริหาร 1-2 หลัง  
เพ่�อพัฒนาพ่�นที่่�ให้เป็นพ่�นท่ี่�ส่เข่ยวสำหรับ่พักผ่อนของ 
บุ่คลากรและที่่�จอดรถึฉุกเฉินของโรงพยาบ่าล  

• ส่ริ้างทางเช้้�อม่อาคาริช้ั�น 2 บางส่่วน 

ภาพที่่� 214 ผังแม่บ่ที่และแผนพัฒนาที่างกายภาพระยะที่่� 2 โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสายบุ่ร่

รายการสิ�งกอ่สรา้งใหมท่่ี่�ดำเนนิการกอ่สรา้งในระยะน่� ประกอบ่ดว้ย 
อาคารเฉลิมพระเก่ยรติ (เริ�มก่อสร้าง 2563), โรงอาหารอิ�มใจ (เริ�ม 
ก่อสร้าง 2563 ปรับ่จากโครงสร้างอาคารพัสดุ), โรงจอดรถึบุ่คลากร  
(เริ�มก่อสร้าง 2563), ลานจอดรถึบุ่คคลที่ั�วไป (ชั�วคราว บ่ริเวณที่าง 
ที่ิศใต้ของอาคารเฉลิมพระเก่ยรติ), โรงพักขยะ, อาคารหน่วยจ่าย 
กลาง, ศาลาละหมาดและห้องน�ำรวม, สหกรณ์, สวนสมุนไพร  
และสนามเด็กเล่น
ต่อมาค่อ ผังแม่บ่ที่และแผนพัฒนาที่างกายภาพระยะกลาง (ระยะ 
ที่่� 2 ปี พ.ศ. 2565-2569) เน้นการพัฒนาโซนสนับ่สนุนการบ่ริการ 
และพฒันาโซนที่่�พักบ่คุลากร ซึ�งรายละเอ่ยดการพัฒนาที่างกายภาพ 
ในแผนระยะกลาง ระหว่างปี 2565-2569 ประกอบ่ด้วย 
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• การิส่ริ้างอาคาริผ้้ัป่วยนอก (OPD) ห้ล้ังให้ม่่ ส่้ง 4 ช้ั�น  
บ่ริเวณที่ิศใต้ของอาคารเฉลิมพระเก่ยรติ ซึ�งประกอบ่ด้วย 
ส่วน OPD, ที่ันตกรรม Lab ห้อง ICU ห้องล้างไต และห้อง 
ผ่าตัด ซึ�งจะที่ดแที่นพ่�นที่่�ใช้สอยในอาคารเดิมหลายอาคาร  
จึงต้องวางแผนการใช้สอยของพ่�นที่่�อาคารเดิม โดยเฉพาะ 
อาคาร OPD เก่า อาคารคลอดและผ่าตัด เป็นต้น

• ปริับพั้�นท่� Drop off ริับส่่งผ้้ัป่วย ด้านหน้าอาคาร OPD  
และ IPD 

• ส่ริ้างทางเดิ้นเช้้�อม่ต่่ออาคาริช้ั�น 2 ข้ามจาก IPD  
ผ่านหน้าอาคารกายภาพบ่ำบ่ัดและอาคารแพที่ย์แผนไที่ย 
มายังอาคาร OPD ใหม่ เพ่�อให้การสัญจรระหว่างอาคาร 
สะดวกยิ�งขึ�น ไม่ต้องขึ�นลงระหว่างชั�นในบ่างพ่�นที่่� และลด 
ความแออัดของที่างเดินชั�น 1 

รายการสิ�งก่อสร้างใหม่ที่่�ดำเนินการก่อสร้างในระยะน่� ประกอบ่ 
ด้วย โรงซักฟอก, อาคารซ่อมบ่ำรุง, อาคารพัสดุ, โรงครัว, แฟลต 
บุ่คลากร หอพักพยาบ่าล 24 ห้อง และโรงยิมสำหรับ่บุ่คลากร
 สดุที่า้ยคอ่ ผงัแมบ่่ที่และแผนพฒันาที่างกายภาพระยะยาว 
(ระยะที่่� 3 ปี พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป) เน้นโครงการใหญ่ที่่�ต้อง 
วางแผนงบ่ประมาณล่วงหน้าและม่ผลกระที่บ่ต่อการใช้สอย 
และความสัมพันธ์กับ่ส่วนบ่ริการอ่�นๆ รายละเอ่ยดการพัฒนา 
ที่างกายภาพในแผนระยะยาว ปี 2570 เป็นต้นไป ประกอบ่ด้วย

รายการสิ�งก่อสร้างใหม่ที่่�ดำเนินการก่อสร้างในระยะน่� ประกอบ่ 
ด้วย อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) สูง 4 ชั�น, อาคาร IPD 32 ห้อง,  
อาคารจอดรถึ 4 ชั�น (รองรับ่รถึยนต์ 200 คัน และจักรยานยนต์  
100 คัน), อาคารท่ี่�พักญาติ และปรับ่ปรุง OPD เดิมเป็นคลินิก 
พเิศษ และพ่�นท่ี่�อยู่ด่มสุ่ข (ศาลาพกัคอยและพ่�นที่่�สเ่ข่ยว) บ่รเิวณ 
อาคารคลอดและผ่าตัดเดิม 
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ภาพที่่� 215 ผังแม่บ่ที่และแผนพัฒนาที่างกายภาพระยะที่่� 3 โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสายบุ่ร่

ภาพที่่� 216 ผังแม่บ่ที่ขั�นสุดที่้าย โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสายบุ่ร่



แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

จากข้อมูลความต้องการ และแนวที่างการพัฒนาต้นแบ่บ่พ่�นที่่� 
อยู่ด่ม่สุขในเบ่่�องต้น ร่วมกันกับ่ผู้บ่ริหาร โรงพยาบ่าลและ 
เจ้าหน้าท่ี่�ที่างการแพที่ย์ ผ่านกิจกรรมการออกแบ่บ่อย่างม่ 
ส่วนร่วมในเด่อนกันยายน 2563 คณะที่ำงานโครงการวิจัยฯ  
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ�มเติม และสรุปแนวที่างเพ่�อการ 
พัฒนาเชิงกายภาพ ของต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข ดังน่�  

1. พััฒนาให้้เปน็พ้ั�นท่�เปดิ้โล้ง่ส่เ่ขย่ว เพั้�อส่ง่เส่ริมิ่บริริยากาศ 
ท่�ด้่ภายในโริงพัยาบาล้ 
เพ่�อช่วยลดความหนาแน่นของกลุม่อาคารบ่ริการที่างการแพที่ย์ 
เดิม การออกแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขน่�จึงรักษาไว้เป็นพ่�นที่่�เปิดโล่ง 
มากกว่าร้อยละ 60 โดยเป็นพ่�นที่่�ส่เขย่วถึึงร้อยละ 48 ของพ่�นที่่� 
รวมทัี่�งหมด เน้นการปลูกไม้ประดับ่และไม้ย่นต้นเพิ�มเติม 
เพ่�อสร้างบ่รรยากาศที่่�ผ่อนคลาย ที่ั�งยังได้ประโยชน์ในการสร้าง  
ร่มเงา ลดความร้อนให้กับ่อาคารในช่วงบ่่าย และยังใช้เป็นพ่�นที่่� 
สำหรับ่ที่ำกิจกรรมอก่ด้วย

2. ปริับปรุิงพ้ั�นท่�ให้้ส่่งเส่ริิม่ความ่ส่ำคัญของต่้นไม่้ทริงปล้้ก
การออกแบ่บ่โดยรวมนอกจากจะมุ่งเน้นการสร้างบ่รรยากาศ 
ที่่�เป็นธรรมชาติภายนอกอาคารแล้ว ยังคำนึงถึึงการส่งเสริม 
คุณค่าและให้ความสำคัญกับ่ต้นไม้ที่รงปลูก โดยการเปิดพ่�นที่่� 
โดยรอบ่ต้นไม้ที่รงปลูกเพ่�อสร้างความโดดเด่น และจัดพ่�นที่่� 
นั�งพักคอยไวใ้ตต้น้ไมเ้พ่�อใหผู้ใ้ชส้ามารถึเขา้ใชพ่้�นที่่�ได ้และไดรั้บ่ 
ประโยชน์จากร่มเงาของต้นไม้ 

3. พััฒนาพั้�นท่�เพั้�อใช้้เป็นท่�พัักคอยส่ำห้ริับผ้้ัริับบริิการิ  
แล้ะส่าม่าริถึใช้้เป็นพั้�นท่�พัักผั่อนส่ำห้ริับบุคล้ากริ อ่กทั�ง 
ใช้้จัด้กิจกริริม่ส่่งเส่ริมิ่สุ่ขภาพัได้้ 
เน่�องจากตามแผนกายภาพระยะยาว มค่วามต้องการปรับ่เปล่�ยน 
พ่�นท่ี่�ชั�นล่างของอาคารผู้ป่วยนอกเดิม เป็นคลินิกพิเศษ และม ่
แนวที่างที่่�จะปรับ่ปรุงพ่�นที่่�พักคอยเดิมเพ่�อรองรับ่ผู้ใช้บ่ริการ 

255โรงพัยาบาลสิ่มเด็จัพัระยุพัราชทั่ั�วิไทั่ย
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คลนิกิพเิศษใหมน่่� โดยแนวคดิในการออกแบ่บ่ปรับ่ปรงุเนน้ใหเ้ป็น 
พ่�นท่ี่�พักคอยแบ่บ่กึ�งเปิดโล่ง สามารถึใช้งานต่อเน่�องไปสู่พ่�นท่ี่�  
บ่ริเวณต้นไม้ที่รงปลูก เวที่่สุขภาพ และลานกิจกรรมกลางแจ้ง  
ตลอดจนศาลาพักคอยใหม่ในบ่ริเวณข้างเคย่งได้

4. พััฒนาเป็นพั้�นท่�เช้้�อม่ต่อ่แล้ะส่ง่เส่ริมิ่กลุ้ม่่อาคาริโด้ยริอบ
การออกแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ดม่สุ่ขน่�คำนึงถึงึความเช่�อมต่อและส่งเสริม 
บ่ริบ่ที่โดยรอบ่ ความเปิดโล่งและต้นไม้ที่รงปลูกช่วยสร้าง 
จุดสนใจบ่นถึนนเส้นที่างเข้าหลักเดิม เป็นจุดเปล่�ยนแกนเพ่�อ 
ส่งต่อไปยังถึนนหน้าอาคาร ผู้ป่วยนอกใหม่ และยังเป็นการเปิด 
พ่�นที่่�เพ่�อให้อาคารเฉลิมพระเก่ยรติฝ่ั�งตรงข้ามดูโดดเด่นขึ�น  
นอกจากนั�น ยงัคำนึงถึงึการเข้าถึงึและที่างเดินเช่�อมตอ่ของพ่�นที่่� 
ในภาพรวม โดยม่การออกแบ่บ่ปรับ่ปรุงที่างเข้าหลักสู่อาคาร 
คลินิกพิเศษท่ี่�สร้างความเช่�อมต่อกับ่ที่างเดินม่หลังคาคลุม  
(Cover way) ภายนอกอาคาร และเพ่�อขยายเขตที่างเดินรถึหลัก 
อ่กทัี่�งยังให้ความสำคัญกับ่การสร้างความต่อเน่�องจากที่างเดิน 
เช่�อมต่อภายใน กลุ่มอาคารหอผู้ป่วยในส่งต่อไปยังอาคาร 
อบุ่ตัเิหตุในที่ั�ง 2 ระดับ่ จงึออกแบ่บ่ให้ศาลาพักคอยม ่2 ชั�น และม ่
บ่นัไดเดนิลงสูเ่วที่สุ่ขภาพและลานกจิกรรมกลางแจ้งในชั�นลา่งได้

 คณะที่ำงานโครงการวิจัยฯ ดำเนินการออกแบ่บ่ร่างขั�นต้น 
ของต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข ซึ�งม่พ่�นท่ี่�รวมขนาดประมาณ 1,200  
ตารางเมตร ม่องค์ประกอบ่หลักของต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข รพร.  
สายบุ่ร่ อันประกอบ่ไปด้วย : 
• งานปรับ่ปรุง ได้แก่  พ่�นท่ี่�พักคอยคลินกิพเิศษ (ปรับ่ปรุงชั�นล่าง 

อาคารผู้ป่วยนอกเดิม), ที่างเดินเช่�อมต่อระหว่างอาคาร 
• งานออกแบ่บ่ใหม่ ได้แก่ ศาลาพักคอย, เวท่ี่สุขภาพ (ลาน 

อเนกประสงค์), ลานกิจกรรมกลางแจ้ง 
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ภาพที่่� 217 ผังแสดงองค์ประกอบ่หลักของต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข

ภาพที่่� 218 ผังพ่�นชั�นล่าง ต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข
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ภาพที่่� 219 ที่ัศนย่ภาพพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสายบุ่ร่



โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุพราชทั่่�วไทั่ย 259

ภาพที่่� 220 ที่ัศน่ยภาพพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุขของโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสายบุ่ร่
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21
โรงพย�บ�ลสมเด็็จพระยุพร�ชยะห้�
จังห้วั่ด็ยะล�
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ข้อมูลโรงพยาบัาล

• โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชยู่ะหา ตั�งอยู่่�  
 ในเขตเทศบาลนค์รยู่ะลา ตำาบลยู่ะหา อำาเภอ 
 ยู่ะหา จังหวัดำยู่ะลา
• ให้บริการระดัำบทุติยู่ภ่มิ บริการด้ำานการรักษา  
 พยู่าบาลโรค์ทั�วไปและอุบัติเหตุฉุิกเฉิิน บริการ 
 ตรวจสุขภาพภายู่ในละภายู่นอก บริการตรวจ 
 รักษาโรค์เฉิพาะทางทั�ง 4 สาขา อายุู่รกรรม  
 กุมารเวชกรรม ส่ติ-นรีเวชกรรม และ 
 ศัลยู่กรรม ส�วนสนับสนุนบริการ ได้ำแก� บริการ 
 เภสัชกรรม, บริการห้องปฏิิบัติการ, บริการรังสี 
 วินิจฉัิยู่, บริการรถพยู่าบาลฉุิกเฉิิน บริการ 
 แพทย์ู่ทางเล่อก ได้ำแก� บริการแพทย์ู่แผู้นไทยู่,  
 บริการกายู่ภาพบำาบัดำ
• ข้อม่ลทางด้ำานประชากรในค์วามรับผิู้ดำชอบ 
 ของโรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชยู่ะหา 
 ทั�งหมดำ 48,297 ค์น ส�วนใหญ�ประชากรของ 
 อำาเภอยู่ะหา ส� วนใหญ� เป็นชาวไทยู่เช่�อสายู่ 
 มลายู่่ นับถ่อศาสนาอิสลามเป็นจำานวนมาก  
 จากนี� ยัู่งมีชาวไทยู่พุทธิ ชาวไทยู่เช่�อสายู่จีน  
 และชาวไทยู่ถิ�นอีสานอาศัยู่อยู่่� ในเขตสุขาภิบาล 
 

สถ�ปนิกมุสลิมเพื�อชุมชน
ภาค่ท่�รับผ่ัดชุอบ 
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ข้อมู่ล้ปัญหัาแล้ะความ่ต้องการเบ่�องต้น้

จากความต้องการเบ่่�องต้นของที่ั�งผู้ป่วยและญาติ ประกอบ่กับ่ 
ขอ้มลูประเด็นปญัหาท่ี่�ช่�แจงโดยเจ้าหน้าที่่� รพร.ยะหา สามารถึสรุป 
ขอ้เสนอแนะและแนวที่างการพัฒนาพ่�นท่ี่�ในโรงพยาบ่าล 3 พ่�นที่่� 
เร่งด่วน ได้แก่ โรงอาหาร สถึานที่่�ออกกำลังกาย ที่างเดินเช่�อม 
ระหว่างอาคาร โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�
 โรงอาหารสำหรับ่บุ่คลากรและญาติผู้ป่วย ผู้ใช้งาน 
โรงพยาบ่าลทัี่�งเจ้าหน้าที่่� รวมไปถึึงผู้ป่วยและญาติ มองเห็น 
ประเด็นร่วมกันในการสร้างโรงอาหาร เน่�องจากปัจจุบ่ัน 
โรงพยาบ่าลไม่ม่โรงอาหารกลาง จึงได้เสนอให้ม่การสร้าง 
โรงอาหารขึ�นโดยคำนึงถึึงการใช้งานสะอาด สะดวก รองรับ่ 
การใช้งานแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ั�งยังปรับ่เปล่�ยนพ่�นท่ี่�ใช้ที่ำ 
กิจกรรมได้อ่กด้วย นอกจากน่�สถึานท่ี่�ออกกำลังกาย และลาน 
กจิกรรมในรม่ ปจัจบุ่นัโรงยมิของโรงพยาบ่าลไมส่ามารถึใชพ่้�นที่่� 
เพ่�อการออกกำลังกายได้ ซึ�งบุ่คลากรของโรงพยาบ่าลส่วนใหญ ่
ตอ้งการพ่�นที่่�ออกกำลัง มเ่คร่�องออกกำลังกาย รวมถึึงลานกิจกรรม 
กลางแจ้งที่่�เป็นที่ั�งสถึานที่่�ออกกำลังกายและพักผ่อนไปในตัว
 ส่วนที่างเดินเช่�อมระหว่างอาคารท่ี่�ม่หลังคา ภูมิอากาศ 
ในพ่�นที่่� รพร.ยะหา มฝ่่นตกชกุรวมกนัหลายเด่อน ที่ำให้การสญัจร 
ระหว่างอาคารเวลาเคล่�อนย้ายผู้ป่วย การเดินของบุ่คลากรและ 
ญาติผู้ป่วยเกิดความลำบ่าก ที่างเดินเช่�อมระหว่างอาคารที่่�ม ่
หลังคาจึงเป็นสิ�งที่่�จำเป็นอย่างยิ�ง

สรุปปัญหาของโรงพยาบ่าล ในพ่�นที่่�หลายส่วนม่ปัญหา ดังน่�
• พ่�นท่ี่�รบั่ประที่านอาหาร ผูเ้ข้ารบั่บ่รกิาร ขาดพ่�นที่่�นั�งรับ่ประที่าน 

อาหาร ปจัจุบ่นัใชพ้่�นที่่�รมิที่างเดนิ ที่ำให้บ่คุลากรไม่มพ่่�นที่่�นั�ง 
รบั่ประที่านอาหารในช่วงพัก และร้านสหกรณ์ของโรงพยาบ่าล 
เข้าถึึงไม่สะดวก 

• ลานออกกำลังกายและลานกิจกรรม เน่�องจากอาคารโรงยิม 
เปล่�ยนเปน็ท่ี่�เกบ็่ของ ตำแหนง่อาคารโรงยมิไมเ่หมาะสมกบั่ 
การใช้เพ่�อออกกำลังกายที่ั�งกายภาพและสิ�งแวดล้อมที่าง 
สัญจร อ่กทัี่�งเส้นที่างสัญจรไม่ต่อเน่�องกันระหว่างอาคาร 
เปียกฝ่นขณะเดนิขา้มระหวา่งอาคาร สว่นที่างเช่�อมกล็าดชนั 
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เกินไปสำหรับ่บุ่คลากรที่่�ต้องการเข็นเต่ยงผู้ป่วยไปยังส่วน 
บ่ริการต่างๆ 

• พ่�นท่ี่�นั�งพักคอยของผู้รับ่บ่ริการ พบ่ว่าพ่�นท่ี่�นั�งพักคอยของ 
ผูร้บั่บ่รกิาร พ่�นที่่�นั�งรอหนา้โรงพยาบ่าลไมเ่หมาะสม ดา้นท่ี่�นั�ง 
พักคอยของญาติในส่วนอาคารผู้ป่วยนอกไม่เพ่ยงพอ  
ส่วนที่่�นั�งเฝ่้าคอยในพ่�นที่่�บ่ริเวณอาคารละหมาดที่รุดโที่รม  
และบ่ริเวณบ่่อน�ำใกล้ศาลาละหมาดดูไม่มค่วามปลอดภัยด้วย

• ที่่�จอดรถึ ไม่ม่ระเบ่่ยบ่และไม่เป็นสัดส่วน รวมทัี่�งป้ายหร่อ 
สัญลักษณ์บ่่งช่�ไม่ชัดเจน

• บ่้านพักเจ้าหน้าท่ี่� บ่้านพักที่รุดโที่รมม่พ่�นที่่�รกร้าง อ่กที่ั�งยัง 
ขาดการจัดการขยะ กองพักขยะกระจายเต็มพ่�นที่่� และไม ่
เพย่งพอ ไม่ม่ที่่�ที่ิ�งขยะอินที่ร่ย์

• ภูมทิี่ศันข์องโรงพยาบ่าล ขาดที่างลาดเช่�อมตอ่ระหวา่งพ่�นที่่� 
เน่�องจากพ่�นที่่�โรงพยาบ่าลมร่ะดบั่ความสงูที่่�ต่างกนัอย่างมาก  
และบ่ริเวณสวนหย่อมถึูกที่ิ�งร้าง

 
 สรปุความต้องการของโรงพยาบ่าล ตอ้งการพ่�นที่่�โรงอาหาร 
สำหรับ่บุ่คลากรและญาติ, พ่�นที่่�สำหรับ่กิจกรรมนันที่นาการ,  
หลงัคาปกคลมุบ่รเิวณที่างเช่�อมอาคาร, จัดระเบ่ย่บ่พ่�นที่่�จอดรถึ,  
เพิ�มที่่�นั�งพักคอย, ปรับ่ปรุงความปลอดภัยแต่ละพ่�นที่่�, ปรับ่ปรุง 
ภูมิที่ัศน์โดยรอบ่อาคารของโรงพยาบ่าล และปรับ่ปรุงบ้่านพัก 
บุ่คลากรและบ่ริเวณโดยรอบ่ 

ภาพที่่� 221 กิจกรรมการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วม
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แน้วทางพัื่ฒน้าผัังแม่่บท 
(Master Plan)

กลุ่มสถึาปนิกท่ี่�ที่ำงานร่วมกับ่โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช 
ยะหา เป็นกลุ่มคนในพ่�นที่่�อยู่แล้ว ดังนั�นจึงม่ความเข้าใจในวิถ่ึ 
ช่วิตและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพ่�นที่่� ซึ�งเป็นผู้เข้ามาใช ้
บ่ริการในโรงพยาบ่าลแห่งน่� เพราะนอกเหน่อจากพ่�นที่่�เพ่�อการ 
รักษาพยาบ่าลแล้ว ยังม่พ่�นท่ี่�อยู่ด่ม่สุข ซึ�งรองรับ่การพักคอย 
และที่ำกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้่านเม่�อมาโรงพยาบ่าล รวมถึึง 
เปน็พ่�นที่่�สำหรบั่เจา้หนา้ที่่�โรงพยาบ่าล โดยกระบ่วนการจดัที่ำผัง 
ไดม้าจากการลงพ่�นที่่� และที่ำกิจกรรมการมส่่วนร่วมเพ่�อสอบ่ถึาม 
ความต้องการและปัญหาแที่้จริงร่วมกับ่เจ้าหน้าที่่�โรงพยาบ่าล 
และคนท่ี่�เข้ามาใช้บ่รกิาร ประกอบ่กับ่ใชป้ระสบ่การณ์ความเข้าใจ 
ในเอกลกัษณ์ชุมชนของกลุม่สถึาปนิกชว่ยถึา่ยที่อดงานออกแบ่บ่ 
ที่่�ตอบ่โจที่ย์การใช้งานได้ครอบ่คลุมทีุ่กมิติ
 ทัี่�งน่�การพฒันาผงัแมบ่่ที่ของโรงพยาบ่าลสมเดจ็พระยพุราช 
ยะหา สามารถึแบ่่งได้เป็น 3 ระยะด้วยกัน ได้แก่ ระยะสั�น ระยะ 
กลาง และระยะยาว ครอบ่คลุมตั�งแต่ปี 2563-2580 เลยที่่เด่ยว 

ภาพที่่� 222 แสดงแบ่บ่ร่างผังแม่บ่ที่ แผนพัฒนาเชิงกายภาพ ต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข
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แผนพัฒนาเชิงกายภาพและต้นแบ่บ่พ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข โดยแบ่่ง 
ออกเป็น 3 ระยะ ดังน่�
แผันพััฒนาริะยะท่� 1 (ปี พั.ศ. 2563-2568) ได้เริ�มพัฒนา 
พ่�นท่ี่�อยู่ด่ม่สุข (สร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับ่พักญาติและ 
บุ่คลากร งบ่ประมาณสนับ่สนุนจาก SCG) พร้อมที่ั�งสร้างอาคาร 
เฉลิมพระเก่ยรติ (งบ่ประมาณสนับ่สนุนจากธนาคารออมสิน)  
และสร้างอาคารผู้ป่วยในและพิเศษ เลขที่่�แบ่บ่ 7111 จำนวน  
3 ชั�น นอกจากน่�ยังก่อสร้างพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข ที่างเช่�อมพ่�นที่่�จอดรถึ 
และลานกิจกรรม, เพิ�มจุดจอดรถึบุ่คลากร ตำแหน่งที่่� 1 และ 2,  
อาคารออกกำลังกาย, เพิ�มจุดป้อมยามอัตโนมัติ สำหรับ่การเข้า 
จอดของบุ่คลากร จุดที่่� 1 และ 2, เพิ�มจุดกลับ่รถึ Two Way  
(Support รถึขนส่งยา) และเปิดที่างเข้าโรงพยาบ่าลใหม่ด้วย
 ส่วนแผันพััฒนาริะยะท่� 2 (ปี พั.ศ. 2569-2574) จะม่ 
การร่�อโรงจอดรถึบุ่คลากรเดิม ย้ายไปที่่�จอดใหม่, ร่�อโรงจอดรถึ 
จักรยานยนต์เดิมที่ำจุดรวมพล (จอดนอกรั�วโรงพยาบ่าล),  
ร่�ออาคารเดิม สร้างอาคารโรงครัวอาหาร เลขท่ี่�แบ่บ่ 9539  
จำนวน 2 ชั�น และร่�ออาคารเดิม สร้างโรงผลิตยาสมุนไพร เลขที่่� 
แบ่บ่ 10636 จำนวน 1 ชั�น
 สุดที่้ายค่อ แผันพััฒนาริะยะท่� 3 (ปี พั.ศ. 2575-2580)  
ตามแนวที่างค่อจะม่การสร้างอาคารพักแพที่ย์ เลขที่่�แบ่บ่ 8813  
จำนวน 4 ชั�น, ร่�ออาคารเดมิ สรา้งอาคาร ER ใหม ่(พจิารณาจะใช้ 
แบ่บ่พเิศษ) และสรา้งอาคารผูป้ว่ยในและพเิศษ เลขที่่�แบ่บ่ 7111  
จำนวน 3 ชั�น 

ภาพที่่� 223 แสดงพ่�นที่่�ตามแผนพัฒนาระยะที่่� 1-3
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แน้วทางพัื่ฒน้าพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ข

จากการลงพ่�นที่่�ที่ั�งหมด 4 ครั�ง ที่างภาค่สถึาปนิกได้ข้อสรุป 
ในการจัดพ่�นที่่�อยู่ด่ม่สุข ดังต่อไปน่�

อาคารอเน้กประสิ่งค์สิ่ำาหัรับพัื่กญาต่ 
แล้ะบุคล้ากร (งบประม่าณสิ่นั้บสิ่นุ้น้จัาก SCG)
ปัญห้า : เน่�องจากปัจจุบ่ันโรงพยาบ่าลไม่ม่โรงอาหารกลาง  
จึงได้เสนอให้ม่การสร้างโรงอาหารขึ�น โดยคำนึงถึึงการใช้งาน 
สะอาด สะดวก รองรับ่การใช้งานแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ั�งยัง 
ปรับ่เปล่�ยนพ่�นที่่�ใช้ที่ำกิจกรรมได้อ่กด้วย 
วิธ่แก้ปัญห้าแล้ะการิด้ำเนินการิ : 
 1. สรุปความต้องการ
 2. สรุปพ่�นที่่�ก่อสร้างอาคาร
 3. ที่ำการออกแบ่บ่อย่างม่ส่วนร่วมเพ่�อให้ได้ตามเป้าหมาย 
ที่่�ตั�งต้นไว้ 

ภาพที่่� 224 ภาพแสดงอาคารอเนกประสงค์สำหรับ่พักญาติและบุ่คลากร (งบ่ประมาณสนับ่สนุนจาก SCG)
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ภาพที่่� 225 ภาพแสดงที่างเช่�อมพ่�นที่่�จอดรถึและลานกิจกรรม

ทางเชุ่�อม่พ่ื่�น้ท่�จัอดรถแล้ะล้าน้ก่จักรรม่
ปญัห้า : เน่�องดว้ยตามแผนพฒันาผงัแมบ่่ที่จะมก่ารร่�อท่ี่�จอดรถึ 
เดิมเพ่�อที่ำเป็นอาคารฉุกเฉิน (ER) จึงม่ความจำเป็นที่่�จะเพิ�ม 
ตำแหน่งที่่�จอดรถึจากเดิมที่่�ม่อยู่และเช่�อมต่อท่ี่�จอดรถึใหม ่
สำหรับ่บุ่คลากรที่่�จะเดินระหว่างอาคารโรงพยาบ่าลกับ่ที่่�จอดรถึ
วิธ่แก้ปัญห้าแล้ะการิด้ำเนินงาน : โดยพ่�นที่่�ของโรงพยาบ่าล 
มค่วามลาดชันเน่�องจากอยู่ตดิภเูขา ที่ำให้พ่�นที่่�มค่วามต่างระดบั่สูง  
ที่างผูอ้อกแบ่บ่จงึเลอ่กวธ่ิการใชบ้่นัไดเช่�อมระหวา่งท่ี่�จอดรถึใหม ่
เพ่�อเดินที่างเข้าสู่อาคารสะดวกยิ�งขึ�น 
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อาคารออกกำาลั้งกาย
ปัญห้า : ปัจจุบ่ันโรงยิมของโรงพยาบ่าลไม่สามารถึใช้พ่�นที่่� 
เพ่�อการออกกำลังกายได้ ซึ�งบุ่คลากรของโรงพยาบ่าลส่วนใหญ ่
ต้องการพ่�นที่่�ออกกำลังกายที่่�ม่เคร่�องออกกำลังกาย รวมถึึงลาน 
กิจกรรมกลางแจ้งที่่�เป็นที่ั�งสถึานท่ี่�ออกกำลังกายและพักผ่อน 
ไปในตัว
วิธ่แก้ปัญห้าแล้ะการิด้ำเนินการิ : จากการลงสำรวจพ่�นที่่�ของ 
ที่างโรงพยาบ่าล ที่ำให้ที่ราบ่ว่าพ่�นที่่�ว่างของโรงพยาบ่าลม่น้อย  
ที่างผู้ออกแบ่บ่จึงเล่อกพ่�นที่่�ที่่�เหมาะสมสำหรับ่ก่อสร้างอาคาร 
ออกกำลังกายโดยวิเคราะห์จากความต้องการของบุ่คลากร 

ภาพที่่� 226 ภาพแสดงอาคารออกกำลังกาย
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เพ่ื่�ม่จุัดจัอดรถบุคล้ากร ตำาแหัน่้งท่�  1 
แล้ะตำาแหัน่้งท่�  2
ปัญห้า : เน่�องด้วยตามแผนพัฒนาผังแม่บ่ที่จะม่การร่�อท่ี่�จอด 
รถึเดิมเพ่�อที่ำเป็นอาคารฉุกเฉิน (ER) จึงม่ความจำเป็นให้เพิ�ม 
ตำแหน่งที่่�จอดรถึใหม่
วธิแ่กป้ญัห้าแล้ะการิด้ำเนินการิ : ที่างผูอ้อกแบ่บ่ลงพ่�นที่่�เพ่�อหา 
ตำแหน่งที่่�เหมาะสมและสะดวกต่อบุ่คลากรของโรงพยาบ่าล 
ในการเดินไปยังอาคาร 

ภาพที่่� 227 ภาพแสดงจุดจอดรถึบุ่คลากร ตำแหน่งที่่� 1 และตำแหน่งที่่� 2





บัทสรุปจากการทำางาน
บทท่� 3
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สิ่รุปบทเร่ยน้
จัากการทำางาน้
จากกระบวนการถอดำบทเรียู่นการ 
ทำา งา น ที� ผู้� า น ม า ร� ว ม กั บ บุ ค์ ลา ก ร 
โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชทั�ง 21  
แห�ง ในช�วงเด่ำอนตุลาค์ม-พฤศจิกายู่น  
2564 ที� ผู้� านมา สามารถสรุปผู้ลที�  
เกิดำขึ�นจากกระบวนการทำางานอยู่�างมี 
ส� วนร� วมในการออกแบบผัู้งแม� บท 
และพ่�นที�อยู่่� ดีำมีสุข ได้ำดัำงนี�
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เก่ดผัังแม่่บทท่� ชัุดเจัน้แล้ะสิ่อดคล้้องกับ 
ความ่ต้องการของหัล้ายภาคส่ิ่วน้ แล้ะแก้ 
ปัญหัาของโรงพื่ยาบาล้ 

เส่ยงสะที่้อนของโรงพยาบ่าลส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการม่ผัง 
แมบ่่ที่การพฒันาที่่�ชดัเจนทัี่�งระยะสั�น กลาง ยาว ที่ำใหเ้หน็ที่ศิที่าง 
การพัฒนาและแผนบ่ริการสุขภาพของโรงพยาบ่าลได้เป็น 
รูปธรรม และการออกแบ่บ่ผังแม่บ่ที่ผ่านกระบ่วนการที่ำงาน 
อย่างม่ส่วนร่วมกับ่หลายภาค่ภาคส่วนในพ่�นท่ี่� รวมถึึงบุ่คลากร 
ผูใ้ห้บ่ริการสุขภาพและผูรั้บ่บ่ริการในโรงพยาบ่าลซึ�งเป็นผูใ้ช้งาน 
จริง ที่ำให้ได้ผังที่่�สะที่้อนความต้องการได้เป็นอย่างด ่ตอบ่โจที่ย ์
การใช้งาน แตกต่างจากวิธ่เดิมที่่�จะได้รับ่ผงัมาจากกองแบ่บ่แผน  
โดยที่างผูอ้ำนวยการและที่ม่บ่ริหารจากที่างโรงพยาบ่าลจะริเริ�ม 
เองและแจ้งความต้องการไปเบ่่�องต้น แม้ว่าที่างกองแบ่บ่แผน 
จะออกแบ่บ่วางผังให้ได้ตามความต้องการที่่�ระบุ่ไป แต่ปัญหา 
ที่่�พบ่คอ่ผงัท่ี่�ไดไ้มม่ค่วามย่ดหยุ่นมากพอ บ่างสว่นอาจจะใชง้าน 
ได้ไม่เหมาะสมในสถึานการณ์จริง 
 จากขั�นตอนและกระบ่วนการที่ำงานต่างๆ ท่ี่�กลุ่มวิจัยฯ  
และภาค่สถึาปนิกได้เข้ามาม่ส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ  
สอบ่ถึามความต้องการของคนในโรงพยาบ่าล ให้ทีุ่กคนได้ม่ 
ส่วนร่วมในการออกแบ่บ่ไปพร้อมๆ กัน จนได้ผังสุดที่้ายที่่�ทีุ่กคน 
ลงความเห็นเล่อกแล้วว่าค่อผังหลักของโรงพยาบ่าลในระยะสั�น 
ระยะกลาง และระยะยาว ที่ำใหโ้รงพยาบ่าลมท่ี่ศิที่างการพฒันา 
ที่่�ชัดเจนขึ�น เม่�อทีุ่กคนได้มองเห็นภาพของโรงพยาบ่าล เข้าใจ 
ที่ศิที่างการเตบิ่โต และเหน็คณุคา่ของผงัแมบ่่ที่ นบั่วา่ไดป้ระโยชน ์
มาก เพราะเป็นการมองลงลึกไปถึึงรายละเอย่ด และสิ�งที่่�เกิดขึ�น 
สามารถึตอบ่สนองและแกป้ญัหาของโรงพยาบ่าลได้เปน็อยา่งด ่
ที่ำให้ผังแม่บ่ที่ของโรงพยาบ่าลม่ช่วิตชว่ามากขึ�น 

“ผัู้งแม�บทของโรงพยู่าบาลที� มีชีวิตชีวา”



การเห็นรูปธรรมของการพัฒนาผังแม่บ่ที่ในอนาคต ที่ำให้ได้รับ่ 
การสนับ่สนุนด้านแรงงานและงบ่ประมาณ ผ่านความร่วมม่อ 
กับ่ชุมชนและหน่วยงานส่วนอ่�นในพ่�นท่ี่� ซึ�งก่อนหน้าน่�ที่าง  
โรงพยาบ่าลจะตดัสนิใจเองเปน็หลกั แตเ่ม่�อมค่นภายนอกเขา้มา 
ตัดสินใจร่วมคิด จึงได้เห็นในสิ�งที่่�ที่างโรงพยาบ่าลตั�งใจจะที่ำ 
และเห็นคุณค่าของเขาด้วย จึงเกิดความสัมพันธ์ที่่�ด่ขึ�นมา  
และยังรักษาความสัมพันธ์มาอย่างต่อเน่�อง อย่างในกรณ่ของ 
โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ม่การสนับ่สนุนจาก 
การปกครองส่วนที่้องถิึ�นในการพัฒนาระบ่บ่สาธารณูปการ 
ที่่�สนับ่สนุนพ่�นที่่�ของโรงพยาบ่าล ในขณะที่่�พ่�นที่่�ของโรงพยาบ่าล 
เองก็เปิดเป็นพ่�นที่่�สวนสาธารณะให้กับ่คนในพ่�นที่่�ได้มาใช้ 
ประโยชน์โดยโรงพยาบ่าลได้ประสานไปที่างนายอำเภอ และที่ำ 
เร่�องถึึงผูว่้าฯ เพ่�อจดที่ะเบ่ย่นเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกย่รติ  
สะที่้อนให้เห็นความร่วมม่อจากทีุ่กภาคส่วน สรรค์สร้างผังและ 
พ่�นที่่�สาธารณะในมิติอ่�นๆ เพ่�อสังคม 

สิ่ร้างการสิ่นั้บสิ่นุ้น้จัากภาคส่ิ่วน้ต่างๆ ใน้ท้องถ่�น้เพ่ื่�ม่ขึ�น้

สิ่ร้างทางเล่้อกท่�หัล้ากหัล้าย
ของผัังแม่่บทก่อน้การตัดส่ิ่น้ใจั 

ผงัที่างเลอ่กแตล่ะแบ่บ่ที่่�ภาคอ่อกแบ่บ่นำเสนอมจ่ดุเดน่และเนน้ 
การใช้งานที่่�แตกต่างกันออกไป ช่วยให้ที่างโรงพยาบ่าลได้ระดม 
ความคิดเห็น ได้ขยายมุมมองใหม่ๆ ต่างจากเดิม เช่น อาจไม่ได้ 
มองด้านความสะดวกสบ่ายและภูมิทัี่ศน์ เน่�องจากไม่ม่ความรู้ 
ในจุดน่� สิ�งก่อสร้างส่วนใหญ่ที่่�ออกมาจึงขาดความเช่�อมโยง  
หร่อแต่เดิมที่างโรงพยาบ่าลอาจไม่ได้คำนึงถึึงการใช้งานของ 
ผู้มาใช้บ่ริการมากเที่่าความสะดวกสบ่ายของเจ้าหน้าที่่�เป็นหลัก 
หร่อหากเดิมม่ที่่� ว่างก็จะสร้างอาคารวางไปก่อน ที่ำให้ไม่ 
สอดคล้องตามผัง เม่�อมก่ารแลกเปล่�ยนมุมมองร่วมกันจงึสามารถึ 
ตดัสนิใจเลอ่กผงัแบ่บ่ท่ี่�เหมาะสมได้มากที่่�สดุ ตอบ่ความตอ้งการ 
ของหลายภาคส่วน 
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สิ่าม่ารถน้ำากระบวน้การสิ่ร้างการม่่ส่ิ่วน้ร่วม่
ม่าประยุกต์ ใชุ้ต่อกับเร่�องอ่�น้ๆ ได้

เก่ดพ่ื่�น้ท่�อยู่ด่ม่่สุิ่ขท่�ตอบสิ่น้อง
ความ่ต้องการของผู้ัป่วยแล้ะญาต่ 

ที่างที่่มบ่ริหารโรงพยาบ่าลพยายามเอาแนวคิดวิธ่การของที่่ม 
ออกแบ่บ่ในการสร้างการมส่่วนร่วม มาใช้ที่ำงานต่อ เพราะบ่างครั�ง 
ที่่มบ่ริหารตัดสินใจเพ่ยงฝ่่ายเด่ยว อาจม่ความคิดเห็นที่่�ไม่ตรง 
กบั่ที่างเจา้หน้าที่่�หรอ่บุ่คลากรที่างโรงพยาบ่าล ดงันั�นจึงจะตอ่ยอด 
นำกระบ่วนการการส่�อสารกันภายใน ฟังกันรอบ่ด้านมากขึ�นน่� 
ไปใช้ในการที่ำงานอ่�นๆ ด้วย 

การพฒันาพ่�นที่่�อยู่ดม่ส่ขุในโรงพยาบ่าลส่วนใหญ่ที่่�เป็นพ่�นท่ี่�บ่ริการ 
ผู้ป่วยและญาติเพิ�มเติมในจุดต่างๆ ของโรงพยาบ่าลนั�น ในส่วน 
ที่่�ได้รบั่การสนบั่สนนุจากที่าง SCGF สว่นใหญถ่่ึอวา่ประสบ่ความ 
สำเร็จค่อนข้างด่ ได้รูปแบ่บ่ที่่�ตรงตามความต้องการ จุดเด่นค่อ 
แตกต่างจากอาคารอ่�นๆ ม่ความที่ันสมัย และม่คนไปใช้บ่ริการ 
เยอะ (ก่อนโควิดระบ่าด) ช่วยแก้ปัญหาด้านความสะดวกและ 
ปลอดภยัในการใหบ้่รกิาร ในหลายกรณ่ที่างโรงพยาบ่าลไดข้ยาย 
เองต่อตามที่่�วางแผนไว้โดยใช้งบ่ประมาณรายได้ของโรงพยาบ่าล 
เองหร่องบ่จากการบ่ริจาค ระดมทีุ่น เน่�องจากไม่ม่การอนุมัติ 
งบ่ประมาณแผ่นดินสำหรับ่ก่อสร้างพ่�นท่ี่�ลักษณะน่�ท่ี่�ไม่ใช่แบ่บ่ 
มาตรฐานของกระที่รวง นอกจากจะใชง้บ่ซอ่มบ่ำรงุซึ�งกย็งัไมต่รง 
กับ่วัตถุึประสงค์นักและจำเป็นต้องใช้กับ่ส่วนอ่�นๆ ก่อน ซึ�งปกติ 
งบ่น่�สามารถึใช้ได้ไม่เกิน 2 ล้านบ่าที่ แต่โรงพยาบ่าลส่วนใหญ่ 
จะประสบ่ปัญหาเร่�องงบ่ซ่อมบ่ำรุง เพราะหากเจอปัญหาเร่�อง 
วิกฤตการเงิน โรงพยาบ่าลจะใช้เงินส่วนน่�ในเร่�องของการใช้จ่าย  
ค่ายา หร่อค่าตอบ่แที่นที่่�เก่�ยวกับ่การดูแลรักษาผู้ป่วยมากกว่า 
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ปัญหัาแล้ะอุปสิ่รรค

1. แผู้นบริการสุขภาพของบางโรงพยู่าบาลอาจจะมีการ 
ปรับระดัำบการให้บริการ ซึ�งยัู่งไม�ตัดำสินใจชัดำเจน เช�น การ 
ขยัู่บจากระดัำบโรงพยู่าบาลชุมชนขึ�นเป็นโรงพยู่าบาลแม�ข�ายู่  
จะมีผู้ลต� อการพัฒนาทางกายู่ภาพและผัู้งแม� บทของ 
โรงพยู่าบาลในอนาค์ต เช�น กรณีของโรงพยู่าบาลสมเด็ำจ 
พระยุู่พราชเชียู่งของ โรงพยู่าบาลสมเด็ำจพระยุู่พราชบ้านดุำง

2. บางค์รั�งโรงพยู่าบาลมีข้อจำากัดำทางพ่�นที�และการใช้งาน 
ในเชิงกายู่ภาพ เช�น อาค์ารต�างๆ หร่อเส้นทางสัญจร ทับซ้อน 
กับกลุ�มอาค์ารเดิำม ซึ�งเปลี�ยู่นแปลงตำาแหน�งได้ำค์�อนข้างยู่าก  
จึงต้องพิจารณาให้ถี� ถ้วนและใช้เวลาพอสมค์วรก�อนที�จะ 
เข้าส่�กระบวนการออกแบบผัู้งที�ลงตัว 

3. ในบางกรณีอาจติดำปัญหาเร่�องของการสลับสับเปลี�ยู่น 
อาค์ารกับการก�อสร้างตามผัู้งแม�บท เน่� องจากเลขแบบ 
อาค์ารของแบบแผู้นนั�นอาจยู่กเลิกการใช้งานไปก�อน ต้องมี 
การกำาหนดำอาค์ารแบบใหม�มาทดำแทนและไม�สอดำค์ล้องกับ 
ขนาดำพ่�นที� ที�กำาหนดำไว้ เช�น อาค์ารผู้่้ป่วยู่ในของโรงพยู่าบาล 
สมเด็ำจพระยุู่พราชจอมบึง วางแผู้นจะก�อสร้างในอีก 2 ปี 
ข้างหน้า 

4. ทางโรงพยู่าบาลเองต้องมีข้อม่ลที� ชัดำเจนและค์รบถ้วน  
ไม� ใช�แค์�ผัู้งหลักเท�านั�น ค์วรมีตัวแบบอาค์ารที� ชัดำเจน มี BOQ  
ดัำงนั�นหากบางโรงพยู่าบาลมีอาค์ารเปลี�ยู่นแบบ หร่ออาค์าร 
ยัู่งไม� เค์ยู่ได้ำรับการออกแบบ ก็อาจจะมีปัญหาเร่�องการขอ 
งบประมาณได้ำ 
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การขับเคล่้�อน้แผัน้งาน้แล้ะการกำากับดูแล้
ตาม่โครงการพัื่ฒน้าผัังแม่่บทแล้ะแผัน้พัื่ฒน้า 
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ในการขับ่เคล่�อนเร่�องผังแม่บ่ที่ต่อไปนั�น  
พบ่ว่าโดยทัี่�วไปโรงพยาบ่าลจะกำหนด 
ที่ม่ท่ี่�รับ่ผิดชอบ่ดูแลกำกับ่ผังแม่บ่ที่ ได้แก่  
คณะกรรมการสิ�งแวดล้อมที่่�ดูแลด้าน 
กายภาพและผังโดยเฉพาะ ซึ�งเป็นหนึ�งใน 
ที่่มพัฒนาคุณภาพที่่�ม่อยู่ในโรงพยาบ่าล 
อยู่แลว้ และประกอบ่ดว้ยบ่คุลากรมาจาก 
ทีุ่กหน่วยงาน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพ่ยง 
ผู้ที่่�ม่หน้าท่ี่� รับ่ผิดชอบ่ที่างสิ�งแวดล้อม 
โดยตรง อย่างไรก็ด่ การขับ่เคล่�อนจะนำ 
เข้าสู่การพิจารณาโดยบ่อร์ดบ่ริหารด้วย  
ในบ่างกรณ่ม่ประธานมูลนิธิสาขาและ 
ภาค่ในที่้องถิึ�นเข้าร่วม ภายใต้การยึดผัง 
แม่บ่ที่ท่ี่�ได้จากกระบ่วนการม่ส่วนร่วม 
นำไปสูก่ารพัฒนาอย่างมทิ่ี่ศที่างในอนาคต 
และแม้ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบ่าล 
จะเปล่�ยนคนไปตามวาระ แต่กย็งัสามารถึ 
ยึดผังหลักน่�เป็นต้นแบ่บ่ในการพัฒนา 
โรงพยาบ่าลได้ เช่น กรณ่ท่ี่�โรงพยาบ่าล 
สมเดจ็พระยพุราชเดชอุดม และโรงพยาบ่าล 
สมเดจ็พระยุพราชสระแก้ว ซึ�งผูอ้ำนวยการ 
เพิ�งย้ายมาใหม่ แต่จากการที่่�ม่ผังแม่บ่ที่ 
โรงพยาบ่าลท่ี่�ได้ที่ำไว้ให้เป็นแนวที่าง 
ม่ที่ั�งระยะสั�น กลาง ยาว ช่วยให้สามารถึ 
วางแผนอย่างเป็นระบ่บ่ต่อเน่� องได้  
แตกต่างจากโรงพยาบ่าลอ่�นๆ ที่่�ไม่ม่ผัง 
แม่บ่ที่ที่่�ชัดเจน 
 ผลจากการหาร่อ ข้อกังวลส่วนใหญ่ 
ค่อด้านงบ่ประมาณกับ่ที่ิศที่างการพัฒนา 
ผังของโรงพยาบ่าล ซึ�งม่ความสัมพันธ์กัน 

และเป็นประเดน็สำคญัอย่างมาก โดยที่ั�วไป 
การจดัสรรงบ่ประมาณขึ�นอยู่กบั่ที่างจงัหวดั 
และเขตสุขภาพ โดยจะม่การเร่ยงลำดับ่ 
ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ที่่� แ ต่ ล ะ 
โรงพยาบ่าลในสังกัดส่งมาให้พิจารณา 
จากที่ั�งความเร่งด่วนและแผนพัฒนาของ 
เขตในแต่ละปีว่ามุ่งเน้นอะไร สอดคล้อง 
ไปกับ่แผนหร่อไม่ รวมถึึงที่่�ผ่านมาม่การ 
ใช้งบ่ประมาณไปแล้วเที่่าไหร่ และใช้งาน 
ได้เป็นอย่างไร ผ่านการประเมินด้านการ 
กอ่สรา้งและการบ่รหิารสัญญาเปน็ไปตาม 
กำหนดการหร่อไม่ เพราะงบ่ประมาณ 
ยังต้องสลับ่หมุนเว่ยนเพ่�อกระจายงบ่ 
ไปให้โรงพยาบ่าลอ่�นๆ ในเขตสุขภาพ 
อย่างเหมาะสมด้วย หากพ่�นที่่�ภายใน 
โรงพยาบ่าลไม่พร้อมก่อสร้าง ร่�อตึกเดิม 
ไม่ที่ัน ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าก็อาจ 
ที่ำให้กำหนดเล่�อนไปอ่ก จะส่งผลต่อการ 
อนุมัติงบ่ประมาณในอนาคต
 จงึมข่อ้เสนอวา่ควรสรา้งการเช่�อมโยง 
ให้กระที่รวงฯ และเขตสุขภาพเห็นความ 
สำคัญของการจัดที่ำผังแม่บ่ที่และสิ�ง 
ก่อสร้างที่่�จำเป็น กระตุน้ให้เหน็ความสำคัญ 
ในการสนับ่สนุนโรงพยาบ่าลสมเด็จ 
พระยุพราช เพ่�อจัดการบ่ริการ และตอบ่ 
สนองต่อประชาชนในพ่�นที่่�  ม่กำหนด 
แผนการพัฒนาและระยะเวลาท่ี่�ชัดเจน  
ที่างมลูนธิิฯ อาจยังขาดที่ม่ประสานงานกับ่ 
ที่างกระที่รวงฯ จึงที่ำใหไ้ม่เกดิการเช่�อมโยง 
ไปยังแหล่งงบ่ประมาณ 
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นอกจากน่� ม่ข้อเสนอว่าควรม่การสร้าง 
ความร่วมม่อกับ่ที่างหน่วยงานท้ี่องถิึ�น 
เชน่ มหาวิที่ยาลัยที่่�มค่ณะสถึาปัตยกรรม- 
ศาสตร์หร่อการออกแบ่บ่ ท่ี่�ม่ความรู้และ 
ความเช่�ยวชาญด้านการออกแบ่บ่วางผัง  
สามารถึเข้ามาเป็นส่วนหนึ�งในการช่วย 
อ อ ก แ บ่ บ่ ผั ง แ ม่ บ่ ที่ โ ร ง พ ย า บ่ า ล ไ ด้  
เพราะเจ้าหน้าที่่�โรงพยาบ่าลอาจไม่ม ่
ความรู้ในด้านน่� อ่กทัี่�งยังสะดวกต่อการ 
ติดต่อประสานงานในพ่�นท่ี่�นั�นๆ และลด 
ภาระของมูลนิธิฯ ได้อ่กด้วย
 ในด้านการผลักดันให้ โครงการ 
ออกแบ่บ่ผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลด้วย 
กระบ่วนการม่ส่วนร่วม หากขยายไปยัง 
บ่ริบ่ที่ของโรงพยาบ่าลอ่�นๆ นั�น ม่ข้อเสนอ 
ว่าควรเริ�มต้นจากโรงพยาบ่าลระดับ่กลาง 

ขนาด S M1 F เพราะจะม่ความเป็นไปได้ 
กว่าโรงพยาบ่าลขนาดใหญ่ ในแง่ของ 
การออกแบ่บ่และการบ่ริหารจัดการ  
รวมถึึงเ ร่�องการของบ่ประมาณด้วย  
เน่�องจากโรงพยาบ่าลเหล่าน่�จะเป็น 
โรงพยาบ่าลแม่ข่าย หร่อ Node ของการ 
รองรับ่ผู้ป่วย เพ่�อแบ่่งเบ่าภาระของ 
โรงพยาบ่าลจังหวัด จึงม่แผนระยะยาว 
ที่่�จะขยายตัวอยู่แล้ว พ่�นที่่�เชิงกายภาพ 
จึงต้องขยายตัวในอนาคตตามจำนวน 
แพที่ย์และผู้ป่วย 
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กลุ่้ม่โรงพื่ยาบาล้ท่�ม่่ระดับข่ด 
ความ่สิ่าม่ารถใน้การให้ับร่การสูิ่ง 

1

เช่น โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (S) โรงพยาบ่าล 
สมเดจ็พระยพุราชที่า่บ่อ่ (M2)  หรอ่โรงพยาบ่าลสมเดจ็พระยพุราช 
เดชอุดม (M1) เป็นต้น ซึ�งโรงพยาบ่าลเหล่าน่�ม่ศักยภาพในการ 
รองรับ่และพฒันาคุณภาพระบ่บ่บ่ริการสุขภาพสูม่าตรฐานสากล  
มค่วามพร้อมด้านสิ�งแวดล้อม และพ่�นที่่�ส่วนสนับ่สนุนในภาพรวม 
ดังนั�นการพฒันาผงัแมบ่่ที่น่�จงึมุง่เนน้การตอ่ยอดพ่�นที่่�ท่ี่�มอ่ยู่เดมิ  
เน้นการขยายตัวของพ่�นที่่�บ่ริการในที่างตั�งมากกว่าที่างราบ่  
เช่�อมโยงด้วยระบ่บ่ที่างสัญจรที่่�สั�นและชัดเจน รวมถึึงเน้น 
การจัดการและรักษาพ่�นที่่�ระหว่างอาคาร หร่อค้นหาศักยภาพ 
ของพ่�นที่่�คงเหล่อ เพ่�อพัฒนาเป็นพ่�นที่่�สนับ่สนุนการใช้ช่วิต 
ของผู้รับ่บ่ริการต่อวันท่ี่�ม่จำนวนมาก เช่น พ่�นที่่�พักคอย พ่�นที่่� 
โรงอาหาร หร่อพ่�นท่ี่�สันที่นาการ รวมถึึงการจัดพ่�นที่่�สนับ่สนุน  
และส่วนงานระบ่บ่ต่างๆ ที่่�ต้องจัดการแยกส่วนพ่�นที่่�ให้ชัดเจน  
เช่น อาคารจอดรถึ ส่วนบ่ำบ่ัดน�ำเสย่ และส่วนพักขยะ เป็นต้น 

จากการดำเนินงานพัฒนาผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าลสมเด็จ 
พระยุพราชทัี่�ง 21 แห่ง โครงการสามารถึจำแนกโรงพยาบ่าล  
เป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะของการใช้ประโยชน์พ่�นที่่� รูปแบ่บ่ 
การให้บ่ริการสุขภาพ และความแตกต่างของบ่ริบ่ที่เฉพาะถิึ�น  
ซึ�งสามารถึนำไปใช้เป็นต้นแบ่บ่เบ่่�องต้นในการออกแบ่บ่วางผัง 
แม่บ่ที่ในโรงพยาบ่าลท่ี่�ม่รูปแบ่บ่การให้บ่ริการ และการพัฒนา 
สิ�งแวดล้อมที่่�ม่ความคล้ายคลึงกัน ได้ดังน่� 
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กลุ่้ม่โรงพื่ยาบาล้ท่�ม่่การขยายตัว 

เช่น โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม (M2) โรงพยาบ่าล 
สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า (F1) โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช 
ด่านซ้าย (F1) หร่อโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชสายบุ่ร่ (M2)  
ซึ�งม่พ่�นท่ี่�ว่างภายในโรงพยาบ่าล ท่ี่�ม่โอกาสในการพัฒนาเพ่�อ 
สนับ่สนุนระบ่บ่บ่ริการสุขภาพ หร่อสนับ่สนุนการปฏิิบ่ัติงาน 
ของบุ่คลากร และการใช้ช่วิตของผู้มารับ่บ่ริการ รวมถึึงการ 
พัฒนาพ่�นท่ี่�เพ่�อเอ่�อประโยชน์แก่ชุมชนและสาธารณะ เช่น  
สวนสาธารณะ หร่อแปลงเกษตรอินที่ร่ย์ ดังนั�นการออกแบ่บ่ 
วางผังแม่บ่ที่จึงต้องพิจารณาสัดส่วนของพ่�นที่่� ว่างท่ี่� ม่ใน 
โรงพยาบ่าลให้เหมาะสม ระหว่างพ่�นที่่�ให้บ่ริการสุขภาพ และ 
พ่�นที่่�สนับ่สนุนการใช้ช่วิต รวมถึึงการจัดการงานภูมิที่ัศน์อย่าง 
เปน็ระบ่บ่ ให้มค่วามสอดคล้องกบั่บ่ริบ่ที่เฉพาะถิึ�น เหมาะสมกับ่ 
วิถึ่สังคม วัฒนธรรมในพ่�นที่่� 

โรงพื่ยาบาล้ท่�ม่่พ่ื่�น้ท่�พัื่ฒน้าภายใน้โรงพื่ยาบาล้ 

เช่น โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชกระนวน (M2) หร่อ 
โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชบ้่านดุง (F1) เน่�องจากโรงพยาบ่าล 
มพ่่�นท่ี่�ภายนอกโรงพยาบ่าลท่ี่�มศ่กัยภาพในการขยายตวั การวาง 
ผังต้องคำนึงถึึงความเหมาะสมในการจัดสรรส่วนบ่ริการ  
และส่วนที่่�เก่�ยวข้องในพ่�นที่่�เดิม หลังจากการขยายตัว หร่อย้าย 
บ่รกิารออกไปนอกพ่�นท่ี่�แลว้ โรงพยาบ่าลควรคำนงึถึึงรปูแบ่บ่และ 
การใช้ประโยชน์ของสิ�งแวดล้อมที่่�เหล่ออยู่ รวมถึึงความจำเป็น 
ในการสร้างอาคารใหม่ที่ดแที่นอาคารเดิม ให้ม่ความสอดคล้อง 
และสามารถึเช่�อมโยงเข้ากับ่ระบ่บ่โครงข่ายการให้บ่ริการเดิมได้

โรงพื่ยาบาล้ท่�ม่่พ่ื่�น้ท่�จัำากัด 
แต่ม่่แผัน้ขยายตัวน้อกพ่ื่�น้ท่�เด่ม่
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เช่น โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชนครไที่ย (M2) หร่อ 
โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชบ้่านดุง (F1) การขยายพ่�นที่่�  
หรอ่การยกระดบั่บ่รกิารจะมผ่ลตอ่การวางผงัแมบ่่ที่เปน็อยา่งมาก 
เน่�องจากต้องม่การร่�ออาคารเดิมและสร้างอาคารใหม่ อันเน่�อง 
มาจากขอบ่เขตการให้บ่ริการสุขภาพท่ี่�เพิ�มขึ�น รวมถึึงการขยาย 
พ่�นที่่�จากการซ่�อที่่�ดินเพิ�ม หร่อได้รับ่บ่ริจาค ดังนั�นการวางผัง 
แมบ่่ที่จงึตอ้งพจิารณาเร่�องการโยกยา้ยอาคาร และการเช่�อมตอ่ 
ระหว่างหน่วยบ่ริการด้วยที่างสัญจรที่่�กระชับ่และชัดเจน รวมถึึง 
การขยายพ่�นท่ี่�สนับ่สนุนการใช้ช่วิตของผู้มารับ่บ่ริการที่่�อาจจะ 
เพิ�มขึ�นในอนาคต 

โรงพื่ยาบาล้ท่�กำาลั้งขยายตัว
แล้ะต้องการขยับระดับการให้ับร่การ

กลุ่้ม่โรงพื่ยาบาล้ท่�รักษาระดับความ่สิ่าม่ารถ
ใน้การให้ับร่การ แล้ะไม่่ขยายตัวด้าน้พ่ื่�น้ท่�แล้้ว

เช่น โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชเช่ยงของ (F1) โรงพยาบ่าล 
สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย (F1) หร่อโรงพยาบ่าลสมเด็จ 
พระยพุราชยะหา (F1) เปน็ตน้ ซึ�งมร่ะดบั่ขด่ความสามารถึในการ 
ให้บ่ริการท่ี่�เหมาะสมกับ่ความต้องการในการรับ่บ่ริการในพ่�นที่่�  
ที่ำให้โรงพยาบ่าลไม่จำเป็นต้องขยายตัวด้านพ่�นท่ี่� การวางผัง 
จึงต้องคำนึงถึึงที่รัพยากรที่่�ม่อยู่ในปัจจุบ่ัน โดยเฉพาะด้าน 
สิ�งแวดล้อม และมุง่เน้นการแก้ปญัหาที่่�อาจช่วยให้การให้บ่รกิาร 
สุขภาพม่ประสิที่ธิภาพเพิ�มมากขึ�น รวมถึึงการยกระดับ่ 
สิ�งแวดลอ้มเพ่�อการอยูอ่าศยัของคนในโรงพยาบ่าล ที่ั�งน่�ประเดน็ 
ที่างสังคมวัฒนธรรม และวิถึ่การใช้ช่วิตเฉพาะถึิ�นควรเป็นเร่�องที่่� 
ต้องคำนึงถึึง เพราะโดยส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบ่าลท่ี่�ตั�งอยู่ใน 
บ่รบิ่ที่เฉพาะ การออกแบ่บ่วางผงัจงึตอ้งที่ำความเขา้ใจในบ่รบิ่ที่ 
พ่�นที่่� เพ่�อนำไปสู่การจัดสิ�งแวดล้อมที่่�เหมาะสม 
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นอกจากน่� ข้อสังเกตจากการพัฒนาผัง 
แม่บ่ที่ และแผนพัฒนาด้านกายภาพ  
ที่ำให้โรงพยาบ่าลม่ผังแม่บ่ที่ที่่�แสดงการ 
ใช้ประโยชน์ของพ่�นที่่�ภายในโรงพยาบ่าล 
ท่ี่�เป็นปัจจุบ่ัน และเห็นทิี่ศที่างของการ 
พัฒนาสิ�งแวดล้อมภาพรวมในอนาคต 
ผ่านผังแม่บ่ที่ ที่ั�ง 3 ระยะ ร่วมกับ่การ 
พิ จารณาแผนพัฒนาด้านกายภาพ  
ควบ่คู่ไปกับ่แผนพัฒนาอาคารสถึาน 
บ่ริการสุขภาพสู่การพัฒนาระบ่บ่บ่ริการ  
หร่อแผนรายการก่อสร้าง (Building List)  
ที่ำใหโ้รงพยาบ่าลสามารถึวางแผนในการ 
ขยายระบ่บ่การให้บ่รกิารสุขภาพ ไปพร้อม 
กับ่ความเหมาะสมของการ พัฒนา 
สิ�งแวดล้อมท่ี่�สนับ่สนุนการให้และรับ่ 
บ่ริการ โดยผังแม่บ่ที่ที่่�เป็นปัจจุบั่น และ 
แสดงที่ิศที่างในการพัฒนาสิ�งแวดล้อม 
โรงพยาบ่าลในลักษณะน่�  ไม่ได้ม่การ 
ดำเนินงานครอบ่คลุมในโรงพยาบ่าล 
ทีุ่กแห่ง ซึ�งมักเป็นปัญหาในการมองและ
ที่ำความเข้าใจในการพัฒนาสิ�งแวดล้อม 
ในภาพรวม และยังส่งผลถึึงกระบ่วนการ 
ในการของบ่ประมาณประจำปีในระดับ่ 
เขตสุขภาพ เพ่�อขออาคารหลังใหม่ หรอ่ขอ 
งบ่ประมาณในการก่อสร้างอาคาร ซึ�งม่ 
ปัจจัยที่่�สำคัญค่อแบ่บ่อาคาร และงบ่ 
ประมาณ โดยผังแม่บ่ที่ที่่�ควรเป็นปัจจัย 
สำคญัในการพจิารณาถึึงความจำเปน็และ 
เหมาะสมในการขยายอาคาร สิ�งแวดล้อม 

รวมถึึงบ่รกิาร กลบั่ไมไ่ดถ้ึกูใหค้วามสำคญั  
และไม่ได้นำมาอ้างอิงใช้อย่างจริงจังใน 
ขั�นตอนการของบ่ประมาณก่อสร้างอาคาร
ดังนั�นการขยายผลการพัฒนาผังแม่บ่ที่  
และแผนพัฒนาด้านกายภาพน่� ไปสู่การ 
ปฏิบิ่ัติใช้จริงนั�น จึงเป็นโอกาสในการปรับ่ 
กระบ่วนการขอและอนุมัติงบ่ประมาณ  
ให้ม่ความเหมาะสมและเที่่าเที่่ยม รวมถึึง 
การปรบั่กระบ่วนที่ศันข์องหนว่ยงานที่่�ดแูล 
เก่�ยวกับ่การออกแบ่บ่และจัดการสิ�ง 
แวดล้อมในโรงพยาบ่าลให้มองในภาพที่่� 
กว้างขึ�น ไม่ได้พิจารณาแค่การออกแบ่บ่ 
สิ�งแวดล้อมในโรงพยาบ่าลให้สอดคล้อง 
กับ่แผนพัฒนาระบ่บ่สุขภาพ (Service  
Plan) และงบ่ประมาณเที่า่นั�น แตห่ากตอ้ง 
พิจารณาให้เห็นที่างเล่อกอ่�นท่ี่�จะได้มา 
ซึ�งอาคารและสิ�งแวดล้อมที่่�เหมาะสมกับ่ 
การใช้ช่วิตของผู้คน สร้างความรู้สึกเป็น 
เจา้ของ และสอดคล้องกับ่บ่รบิ่ที่เฉพาะถิึ�น  
นอกจากน่�การพัฒนาสิ�งแวดล้อมภายใน 
แต่ละโรงพยาบ่าลควรที่ำไปควบ่คู่กับ่ 
การจัดที่ำรายการก่อสรา้ง (Building List)  
ซึ�งจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนด 
ที่ิศที่างการ พัฒนาด้านอาคารและ 
สิ� งแวดล้อม และที่ำให้โรงพยาบ่าล 
สามารถึวางแผนการพัฒนาสิ�งแวดล้อม 
ใหส้อดคลอ้งกบั่ผังแมบ่่ที่ กบั่งบ่ประมาณ  
และที่รัพยากรที่่�ม่อยู่จริง 
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ภาพที่่� 228 ตัวอย่างแผนพัฒนาผังแม่บ่ที่ที่ั�ง 3 ระยะ โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชบ่้านดุง จังหวัดอุดรธาน่
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ภาพที่่� 229 ผังแสดงแนวคิดการพัฒนาคณะกรรมการ หร่อคณะที่ำงานพัฒนาผังแม่บ่ที่โรงพยาบ่าล

จากกลไกของภาค่เครอ่ขา่ยท่ี่�พฒันาขึ�นจากการดำเนินโครงการน่� 
พบ่ว่าการจะขยายผลพัฒนาผังแม่บ่ที่ให้เป็นปัจจุบ่ันและ 
ครอบ่คลุมโรงพยาบ่าลในสังกัดกระที่รวงสาธารณสุขในภาพ 
กว้างขึ�นนั�น มค่วามต้องการโครงสร้างกลไกในการที่ำงานที่่�เป็น 
ระบ่บ่มากขึ�น จงึเสนอให้มค่ณะที่ำงานพัฒนาผงัแม่บ่ที่โรงพยาบ่าล 
ท่ี่�ประกอบ่ด้วยภาค่จากภาครัฐ ประชาสังคม และด้านวิชาการ 
และวิชาช่พที่่�สนับ่สนุนงานออกแบ่บ่วางผัง ในระดับ่แต่ละเขต 
สุขภาพ เป็นกลไกเช่�อมโยงที่ั�งข้อมูล องค์ความรู้ ระเบ่่ยบ่ 
ขอ้บั่งคับ่ มาตรฐาน และงบ่ประมาณการเงิน ดงัตัวอยา่งผังที่่�แสดง 
ในภาพที่่� 229 เพ่�อให้สามารถึขับ่เคล่�อนการพัฒนาผังแม่บ่ที่ 
ให้ครอบ่คลมุโรงพยาบ่าลทุี่กแหง่ในประเที่ศไที่ยมากขึ�น แตย่งัอยู่ 
ในกรอบ่ของความสอดคล้องกับ่แผนพัฒนาระบ่บ่สุขภาพ  
(Service Plan) และระดับ่ข่ดความสามารถึในการให้บ่ริการ 
สุขภาพของแต่ละโรงพยาบ่าล 

คณะกรรมการ 
คณะทำงาน

พัฒนาผังแม่บท
โรงพยาบาล

สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

เขตบริการสุขภาพ
จัดการความรู้ (KM)

Update ข้อมูล

สนับสนุนงานพัฒนา
มาตรฐานการอบรมความรู้

คำส่ัง ระเบียบการเงิน
นโยบายผู้ตรวจฯ

งบประมาณ
สนับสนุน

สนับสนุนงาน
ด้านวิชาการและ

ที่ปรึกษาออกแบบ

ทีมบริหาร ทีมกระบวนกร
โรงพยาบาล

รพร. (21) รพก. (10)
รวม 31 แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้

ใน 12 เขตสุขภาพ

ทีม ENV

กลุ่มวิจัย
ส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง

เพ่ือสุขภาวะ 
ม.เกษตรศาสตร์

Node / Network
วิชาการ-วิชาชีพ

ตามภูมิภาค / เขต 
สุขภาพ

สำนัก 7 สสส.

กองแบบแผน

สรพ.

องค์กรวิชาชีพ ภาคีออกแบบ
สถาบันการศึกษาในภูมิภาค

โรงพยาบาลทุกแห่ง
Service plan to Master plan

มูลนิธิ รพร. มูลนิธิเทพรัตนฯ

คณะทํางาน
พัฒนาผังแม่บท

โรงพยาบาล

สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

เขตบริการสุขภาพ

จัดการความรู้ (KM)
Update ข้อมูล

สนับสนุนงานพัฒนา
มาตรฐานการอบรมความรู้

คําส่ัง 
ระเบียบการเงิน
นโยบายผู้ตรวจฯ

งบประมาณ
สนับสนุน

สนับสนุนงาน
ด้านวิชาการ
และท่ีปรึกษา
ออกแบบ

ทีมบริหาร ทีมกระบวนกร โรงพยาบาล

รพร. (21) รพก. (10)
รวม 31 แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้

ใน 12 เขตสุขภาพ
ทีม ENV

สํานัก 7 สสส.

กองแบบแผน สรพ.

โรงพยาบาลทุกแห่ง
Service plan to Master plan

มูลนิธิ รพร.

มูลนิธิเทพรัตนฯ

องค์กรวิชาชีพ 
ภาคีออกแบบ

สถาบัน
การศึกษา
ในภูมิภาค

กลุ่มวิจัย
ส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้าง

เพ่ือสุขภาวะ 
ม.เกษตรศาสตร์

Node / Network
ภาคีวิชาการ-วิชาชีพ
ตามภูมิภาค / เขต 

สุขภาพ

เป้าหมาย : โรงพยาบ่าลทีุ่กแห่งม่ Master Plan เหมาะสมและเป็นปัจจุบ่ัน (890 แห่ง)



การส่ิ่งม่อบผัังแม่่บทส่ิ่�งแวดล้้อม่เพ่ื่�อสุิ่ขภาวะ

285โรงพัยาบาลสิ่มเด็จัพัระยุพัราชทั่ั�วิไทั่ย

ภาพที่่� 230-231 พิธ่ส่งมอบ่ผังแม่บ่ที่สิ�งแวดล้อมเพ่�อสุขภาวะระหว่างหน่วยงานหลัก 4 ภาคส่วน

ที่างคณะที่ำงานได้ส่งมอบ่ “ผังแม่บ่ที่สิ�งแวดล้อมเพ่�อสุขภาวะ” โรงพยาบ่าลสมเด็จ
พระยุพราชที่ั�ง 21 แห่งที่ั�วประเที่ศ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสิ�งแวดล้อมเพ่�อ
สุขภาวะ โรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราชที่ั�วไที่ย ให้แก่หน่วยงานความร่วมม่อหลัก 4 
แห่ง ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบ่าลสมเด็จพระยุพราช กระที่รวงสาธารณสุข มหาวิที่ยาลัย
เกษตรศาสตร์ และสำนักงานกองทีุ่นสนับ่สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไปเม่�อ
วันที่่� 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กรมวิที่ยาศาสตร์การแพที่ย์ กระที่รวงสาธารณสุข โดย
คณะผู้ดำเนินการโครงการคาดหวังว่าผลจากการดำเนินงานในครั�งน่�จะนำไปสู่การขับ่
เคล่�อนผังแมบ่่ที่ไปสูก่ารปฏิิบั่ตใิชจ้รงิในแต่ละเขตสุขภาพ และสามารถึนำไปใช้เปน็ตน้
แบ่บ่หร่อแนวปฏิิบั่ติที่่�ด่ของการปรับ่ปรุงและใช้ผังแม่บ่ที่ท่ี่�ม่ช่วิตช่วา สร้างสังคม และ
ชุมชนสุขภาวะ ให้สามารถึจัดการตนเองได้ ม่ความเข้มแข็ง และตอบ่สนองการใช้ช่วิต
อย่างมค่วามสุขต่อไป
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โรงพัยาบาลสิ่มเด็จัพัระยุพัราชพ่ั�นทั่่�ภาคเหน่อ 
โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้เช้่ยงของ 
จังห้วัด้เช้่ยงริาย
354 หมู่ที่่� 10 ตำบ่ลเว่ยง อำเภอเช่ยงของ 
จังหวัดเช่ยงราย 57140
โที่รศัพที่์ 0 53791 2067

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้เด้่นช้ัย 
จังห้วัด้แพัร่ิ
545 หมู่ที่่� 9 บ่้านหนองน�ำเค็ม ถึนนยันตรกิจโกศล  
ตำบ่ลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 
โที่รศัพที่์ 0 5461 3134

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้ห้ล่้ม่เก่า 
จังห้วัด้เพัช้ริบ้ริณ์
180 หมู่ที่่� 1 ตำบ่ลนาแซง อำเภอหล่มเก่า  
จังหวัดเพชรบู่รณ์ 67120
โที่รศัพที่์ 0 5670 9555

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้ปัว 
จังห้วัด้น่าน
1081 ตำบ่ลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 
โที่รศัพที่์ 0 54791 1701

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้ต่ะพัานห้ิน 
จังห้วัด้พัิจิต่ริ
1 ซอย 9 ถึนนชมฐร่ะเวช ตำบ่ลตะพานหิน  
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โที่รศัพที่์ 0 5662 1355

โรงพัยาบาลสิ่มเด็จัพัระยุพัราชพ่ั�นทั่่�ภาคตะวัินออกเฉี่ยงเหน่อ
โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้นคริไทย 
จังห้วัด้พัิษณุโล้ก
111 หมู่ที่่� 7 ถึนนอุดรดำริห์ ตำบ่ลนครไที่ย 
อำเภอนครไที่ย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โที่รศัพที่์ 0 5538 9060, 0 5538 9061

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้ธาตุ่พันม่ 
จังห้วัด้นคริพันม่
121 หมู่ที่่� 6 ถึนนชยางกูร ตำบ่ลธาตุพนม 
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
โที่รศัพที่์ 0 4254 1255

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้เล้ิงนกทา 
จังห้วัด้ยโส่ธริ
284/1 หมู่ที่่� 1 ถึนนที่ยาปัสสา ตำบ่ลสวาที่  
อำเภอเลิงนกที่า จังหวัดยโสธร 35120 
โที่รศัพที่์ 0 4578 1147

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้เด้ช้อุด้ม่ 
จังห้วัด้อุบล้ริาช้ธาน่
299 หมู่ที่่� 19 ตำบ่ลเม่องเดช อำเภอเดชอุดม  
จังหวัดอุบ่ลราชธาน่ 34160
โที่รศัพที่์ 0 4536 1133-4, 0 4536 1971, 
0 4536 2028

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้กุฉิินาริายณ์ 
จังห้วัด้กาฬส่ินธุ์
193 หมู่ที่่� 13 ตำบ่ลบ่ัวขาว อำเภอกุฉินารายณ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์46110 
โที่รศัพที่์ 0 4385 1291

ข้อมู่ล้โรงพื่ยาบาล้สิ่ม่เด็จัพื่ระยุพื่ราชุทั�วไทย
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โรงพัยาบาลสิ่มเด็จัพัระยุพัราชพ่ั�นท่ั่�ภาคกลาง

โรงพัยาบาลสิ่มเด็จัพัระยุพัราชพ่ั�นท่ั่�ภาคใต้

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้ส่ริะแก้ว 
จังห้วัด้ส่ริะแก้ว
283 ถึนนสุวรรณศร ตำบ่ลสระแก้ว  
อำเภอเม่องสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โที่รศัพท์ี่ 0 3724 3018

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้ฉิวาง 
จังห้วัด้นคริศริธ่ริริม่ริาช้
20 หมู่ที่่� 8 ตำบ่ลไสหร้า อำเภอฉวาง  
จังหวัดนครศร่ธรรมราช 80150
โที่รศัพท์ี่ 0 7548 1113-5, 0 7548 1372

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้ ส่ายบุริ่ 
จังห้วัด้ปัต่ต่าน่
162 ถึนนท่ี่าเสด็จ ตำบ่ลตะลุบ่ัน อำเภอสายบุ่ร่  
จังหวัดปัตตาน่ 94110
โที่รศัพท์ี่ 0 7341 1002

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด็้จพัริะยพุัริาช้ส่ว่างแด้นด้นิ 
จังห้วัด้ส่กล้นคริ
291 หมู่ที่่� 11 ถึนนภูมิภักด่ ตำบ่ลสว่างแดนดิน  
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โที่รศัพท์ี่ 0 4272 1111

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้บ้านดุ้ง 
จังห้วัด้อุด้ริธาน่
145 หมู่ที่่� 7 ถึนนบ่ริบ่าลดำริ ตำบ่ลศร่สุที่โธ 
อำเภอบ่้านดุง จังหวัดอุดรธาน่ 41190
โที่รศัพท์ี่ 0 4227 3700-4

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้จอม่บึง 
จังห้วัด้ริาช้บุริ่
5 หมู่ที่่� 8 ตำบ่ลจอมบ่ึง อำเภอจอมบ่ึง  
จังหวัดราชบุ่ร่ 70150
โที่รศัพท์ี่ 0 3226 1592-4

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้เว่ยงส่ริะ 
จังห้วัด้สุ่ริาษฎ์์ธาน่
204/16 หมู่ที่่� 10 ตำบ่ลบ่้านส้อง  
อำเภอเว่ยงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ่95120
โที่รศัพท์ี่ 0 7736 1283, 0 7736 2013

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้ยะห้า 
จังห้วัด้ยะล้า
138 หมู่ที่่� 6 ตำบ่ลยะหา อำเภอยะหา  
จังหวัดยะลา 95120
โที่รศัพท์ี่ 0 7329 1023, 0 7329 1023

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้ ด้่านซ้าย 
จังห้วัด้เล้ย
168 หมู่ที่่� 1 ถึนนเลย-หล่มสัก ตำบ่ลด่านซ้าย 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โที่รศัพท์ี่ 0 4289 1276, 0 4289 1276

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้กริะนวน 
จังห้วัด้ขอนแก่น
1 หมู่ที่่� 11 ตำบ่ลหนองโก อำเภอกระนวน  
จังหวัดขอนแก่น 40170
โที่รศัพท์ี่ 0 4325 1302, 0 4325 1703

โริงพัยาบาล้ส่ม่เด้็จพัริะยุพัริาช้ท่าบ่อ 
จังห้วัด้ห้นองคาย
161 หมู่ที่่� 13 ถึนนหนองสองห้อง-ศร่เชย่งใหม่ 
ตำบ่ลที่่าบ่่อ อำเภอที่่าบ่่อ จังหวัดหนองคาย 43110
โที่รศัพท์ี่  0 4243 1015 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)  
0 4243 1015 ต่อ 1225 หร่อ 1277  
08 9714 5981 (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์)
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ใจบ้าน ส่ต่้ดิ้โอ
ศุภวุฒิ บุ่ญมหาธนากร (jaibaanstudio@gmail.com)

คริอส่ แอนด์้ เฟรินด้์ 
วิธ่ วิสุที่ธิ�อัมพร (witee.w@gmail.com)

คณะส่ถึาปัต่ยกริริม่ศาส่ต่ร์ิ 
ม่ห้าวิทยาล้ยัขอนแก่น
รศ. ดร.นพดล ตั�งสกุล (nopthu@kku.ac.th)

คณะส่ถึาปัต่ยกริริม่ศาส่ต่ร์ิ 
ม่ห้าวิทยาล้ยัศริป่ทมุ่
ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิที่วงศ์ (nattawut.us@spu.ac.th)

คณะส่ถึาปัต่ยกริริม่ศาส่ต่ร์ิ 
ม่ห้าวิทยาล้ยัส่งขล้านครินิทร์ิ วทิยาเขต่ต่ริงั
อ.วรวุฒิ มัธยันต์ (wmatthayant@gmail.com)

ส่ำนักวชิ้าส่ถึาปัต่ยกริริม่ศาส่ต่ร์ิแล้ะการิออกแบบ 
ม่ห้าวิทยาล้ยัวล้ยัล้กัษณ์
อ.สุผาณิต วิเศษสาธร (supanit.wi@gmail.com)

คณะส่ถึาปัต่ยกริริม่ศาส่ต่ร์ิ ส่ถึาบนัเทคโนโล้ย่
พัริะจอม่เกล้้าเจ้าคุณทห้าริล้าด้กริะบงั
ผศ. ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ (pkhwansuwan@gmail.com)

กลุ้่ม่วิจัยส่ิ�งแวด้ล้้อม่ส่ริริค์ส่ริ้างเพั้�อสุ่ขภาวะ
ผศ. ดร.สรนาถึ สินอุไรพันธ์ (soranart.s@ku.th)

กลุ้่ม่ส่ถึาปนิกมุ่ส่ลิ้ม่เพั้�อชุ้ม่ช้น
ซัลมาน มูเก็ม (muslim.architect.for.community@gmail.com)

คณะส่ถึาปัต่ยกริริม่ศาส่ต่ร์ิ ผัังเม้่องแล้ะนฤม่ติ่ศลิ้ป์ 
ม่ห้าวิทยาลั้ยม่ห้าส่าริคาม่
ผศ. ดร.สักรินที่ร์ แซ่ภู่ (sakkarin.s@msu.ac.th)

คณะส่ถึาปัต่ยกริริม่ศาส่ต่ริ์ 
ม่ห้าวิทยาลั้ยนเริศวริ
ผศ. ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์ (nattikan@nu.ac.th)

ฮอม่สุ่ข ส่ต่้ดิ้โอ
โอบ่เอ่�อ กันธิยะ (homesook.studio@gmail.com)

ข้อมู่ล้ภาค่สิ่ถาปน่้ก
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