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ความเป็นมาของโครงการ

สถานการณ์ ปั ญหา และความจำ �เป็ น

โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราช ตั้้�งกระจายอยู่่� ทั่่� วทุุ กภาคของ
ประเทศ โดยแรกเริ่่� มก่่ อตั้้� งเป็็ นโรงพยาบาลชุุ มชนขนาด
30 เตีี ยง โดยมีี เจตนารมณ์์ เพื่่� อให้้ บริิ การผู้้�ป่่วยที่่� อยู่่� ในท้้ องที่่�
ห่่างไกลและทุุ รกัั นดาร ตลอดระยะเวลา 40 ปีี ที่่� ผ่่ านมา มููลนิิ ธิิ
โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชส่่วนกลางและสาขา ทำำ � ให้้
กิิ จการของโรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราช เจริิ ญก้้ าวหน้้ า
เป็็ นลำำ �ดัับ และบรรลุุ ภารกิิ จเบื้้� องต้้ น 3 ประการ

1

การเฉลิิ มพระเกีียรติิ
สมเด็็ จพระเจ้้ าอยู่่� หััวมหาวชิิ ราลงกรณ บดิิ นทรเทพยวรางกููร
องค์์ นายกกิิ ตติิมศัั กดิ์์� ของมููลนิิ ธิิ โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราช

2

เป็็ นต้้ นแบบให้้ กัับโรงพยาบาลชุุ มชนอื่่�นๆ ทั่่� วประเทศ

3

เป็็ นโรงพยาบาลเพื่่� อประชาชน โดยคำำ �นึึงถึึ งคุุ ณภาพ และความ
ต้้ องการของประชาชนเป็็ นตัั วกำำ �ห นดเป้้ าหมายในการพัั ฒ นา
โรงพยาบาลไปสู่่�ความเป็็ นเลิิ ศในทุุ กด้้ าน ยกระดัั บคุุ ณภาพระบบ
บริิ การสุุ ขภาพสู่่� มาตรฐานสากล เพื่่� อ ให้้ ประชาชนทุุ กคนได้้ มีี
สุุ ขภาพที่่� ดีีถ้้วนหน้้ ากัั น
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ในปัั จจุุ บัันโรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชมีีจำำ �นวน
ทั้้� งหมด 21 แห่่ ง ตั้้� งอยู่่� ใน 10 เขตสุุ ขภาพ
ตามภููมิิ ภาค ดัั งนี้้�

1

8

2
3

7
4

5
13

9

10

6

11

12
ภาพที่่� 1 แผนที่่�แสดงการแบ่่ง 13 เขตสุุขภาพในประเทศไทย

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย

9

แผนที่่� แสดงที่่� ตั้้� งโรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราช
จำำ �นวน 21 แห่่ ง

เชียงราย

ภาคเหนืือ
น่าน
หนองคาย

แพร่
เลย

อุดรธานี

พิษณุโลก
พิจิตร

กาฬสินธุ์
เพชรบูรณ์

สระแก้ว

ราชบุรี

สกลนคร

นครพนม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่

ยโสธร

ขอนแก่น
อุบลราชธานี

ภาคกลาง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว

ภาคตะวัั นออกเฉีี ยงเหนืือ

สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทำ�บ่อ จ.หนองคาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย

ปัตตานี

ภาคใต้้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา

ยะลา
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เขต

ชื่่�อจัังหวััด

ชื่่�อหน่่วยงาน

ระดับ

แผน

1

เชียงราย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

F1

M2

1

น่าน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

M2

M1

1

แพร่

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

F1

M2

2

พิษณุโลก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

M2

M1

2

เพชรบูรณ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

F1

M2

3

พิจิตร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

M2

M1

5

ราชบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

F1

M2

6

สระแก้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

S

S

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7

กาฬสินธุ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

M2

M1

7

ขอนแก่น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

M2

M1

8

นครพนม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

M2

M1

8

หนองคาย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

M2

M1

8

เลย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

F1

M2

8

อุดรธานี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

F1

S

8

สกลนคร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

M1

S

10

อุบลราชธานี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

M1

S

10

ยโสธร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

F1

M2

11

นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

M2

M2

11

สุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

M2

M2

12

ปัตตานี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

M2

M2

12

ยะลา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

F1

M2

ภาคใต้

ตารางที่่� 1 แสดงข้้อมููลโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั้้�ง 21 แห่่ง
หมายเหตุ : ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่่่ 5 (2560-2569)
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ระดับ F1 จัดอยู่ในประเภทโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับต้น
โรงพยาบาลแม่ข่าย ระดับ M2 จัดอยู่ในประเภทโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับกลาง
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M1 จัดอยู่ในประเภทโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับกลาง
โรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S จัดอยู่ในประเภทโรงพยาบาลรับส่งต่อระดับสูง

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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Happiness Strategy

หลัังจากการดำเนิินงานมามากกว่่า 40 ปีี กระทรวงสาธารณสุุข
และมููลนิิธิิโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชได้้จััดทำแผนพััฒนา
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชในทศวรรษที่่� 5 (พ.ศ. 2560-2569)
เป็็นกรอบและทิิศทางให้้โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั้้�ง 21
แห่่ง ได้้พัฒ
ั นาไปในทิิศทางเดีียวกััน โดยมีียุุทธศาสตร์์การทำงาน
ที่่มุ่่�� งสู่่�การเป็็นโรงพยาบาลต้้นแบบแห่่งความสุุข และยุุทธศาสตร์์
“Happiness Strategy” โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาใน 4 ด้้าน ได้้แก่่
ยุุ ทธศาสตร์์ ที่่� 1

ชุุ มชนมีีสุุขภาวะ

(Community Happiness Strategy)

ยุุ ทธศาสตร์์ ที่่� 2

ผู้้�รัั บบริิการมีีความสุุ ข

(Patient Happiness Strategy)

ยุุ ทธศาสตร์์ ที่่� 3

บุุ คลากรมีีความสุุ ข

(Personnel Happiness Strategy)

ยุุ ทธศาสตร์์ ที่่� 4

โรงพยาบาลแห่่ งความสุุ ข

(Hospital Happiness Strategy)
เพื่่� อสนัั บสนุุ นการพัั ฒนาคุุ ณภาพการบริิ การในทุุ กมิิ ติิ
และน้้ อมนำำ �พระบรมราโชบายขององค์์ นายกกิิ ตติิ มศัั กดิ์์�
ของมููลนิิ ธิิ โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราช “นำำ �พา รพร.
ผนวกเข้้ ากัั บการพัั ฒนาท้้ องถิ่่� นและชุุ มชน” เพื่่� อ ให้้
ประชาชนมีี สุุขภาพดีี และเจ้้ าหน้้ าที่่� มีีความสุุ ข
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โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

ที่่�ผ่่านมาโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
ซึ่่�งเป็็นโรงพยาบาลภายใต้้การกำกัับดููแล
ของสำนัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
นั้้� น มีีการขยายตัั ว ทางกายภาพอย่่ า ง
ต่่ อ เนื่่� อ ง จึึ ง เกิิ ด ปัั ญ หาเรื่่� อ งการบริิ ห าร
จัั ด การพื้้� น ที่่� แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ มภายใน
โรงพยาบาล โรงพยาบาลแต่่ ล ะแห่่ ง
มัั ก จะมีีสิ่่� ง ปลูู ก สร้้ า งใหม่่ ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น ไป
ตามแผนที่่�วางไว้้ อัันเนื่่�องมาจากปััจจััย
เชิิงนโยบาย การสนัับสนุุนจากภาคเอกชน
ความต้้องการของผู้้�ใช้้พื้้�นที่่�ที่่�เปลี่่�ยนไป
ความเปลี่่� ย นแปลงของบริิ บท แวดล้้ อ ม
รวมถึึงความต้้องการในการรัับบริิการที่่�
เพิ่่�มมากขึ้้น� จากชุุมชนโดยรอบโรงพยาบาล
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นชุุมชนในบริิบทเมืือง
“ผัั ง แม่่ บ ท” (Master Plan)
รวมถึึ ง “แผนพัั ฒ นาด้้ า นกายภาพ”
(Development Plan) ของโรงพยาบาล
จึึงมีีความสำคััญในการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย

ภายในพื้้�นที่่�โรงพยาบาล และใช้้ในการ
กำหนดทิิศทางการขยายตััวของโรงพยาบาล
ในอนาคต
ถึึ ง แม้้ ว่่ า ในปัั จ จุุ บัั น โรงพยาบาล
สมเด็็จพระยุุพราชทั้้�ง 21 แห่่ง มีีการจััดทำ
ผัังแม่่บทโรงพยาบาล และแผนแม่่บทด้า้ น
อาคารและสภาพแวดล้้อม โดยหน่่วยงาน
ที่่�รัับผิิดชอบดููแลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
ต่่ อ เนื่่� อ ง แต่่ ผัั ง แม่่ บทส่่ ว นใหญ่่ มุ่่� งเน้้ น
ความสอดคล้้ อ งกัั บ แผนพัั ฒ นาระบบ
บริิการสุุขภาพ (Service Plan) เป็็นหลััก
หรืือเน้้นการจััดการพื้้�นที่่�ภายนอกอาคาร
งานภููมิิทััศน์์ เพื่่�อให้้สภาพแวดล้้อมของ
โรงพยาบาลมีีความสวยงาม เป็็นระเบีียบ
และสง่่างาม ให้้สมกัับที่่�เป็็นโรงพยาบาล
สมเด็็จพระยุุพราช มากกว่่าเรื่่�องการใช้้
ชีีวิิตของคนในโรงพยาบาล
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ภาพที่่� 2 พิิธีีลงนามข้้อตกลงความร่่วมมืือพััฒนาโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช

ทั้้� ง นี้้� ผัั ง แม่่ บท ของโรงพยาบาลนั้้� น จะ
สามารถนำมาพััฒนาและต่่อยอดในมิิติิ
ด้้านอื่่น� ๆ ที่่ส่� ง่ ผลถึึงการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้เอื้้�อต่่อการใช้้ชีีวิิตอย่่างมีีสุุขภาวะของ
คนภายในโรงพยาบาลได้้ จึึงเป็็นที่่�มาของ
“โครงการวิิจััยและพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อ
สุุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
ทั่่�วไทย” ที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาผัังแม่่บทที่่�
เอื้้�อต่่อการสร้้างสุุขภาวะ (Well-being
Master Plan) ภายใต้้แนวคิิดการสร้้าง
องค์์ ค วามรู้้�เฉพาะถิ่่� น ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ
การใช้้ชีีวิิตของผู้้�คนและชุุมชน ผ่่านระบบ
บริิ ก ารสุุ ข ภาพ ภายใต้้ ห ลัั ก คิิ ด ทาง
สถาปััตยกรรมและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
โดยส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด พื้้�นที่่�ส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้� (Learning Environment)
14

พื้้� น ที่่� เ พื่่� อ การเยีียวยา (Healing
Environment) และพื้้น� ที่่ที่� เ่� อื้้อ� ต่่อการใช้้
ชีีวิิต (Supportive Environment) ผ่่านการ
ทำงานอย่่างมีีส่่วนร่่วม (Participatory)
กัั บทุุ ก ภาคส่่ ว นที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ทั้้� ง ภายใน
โรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาล
อัันได้้แก่่ ชุุมชน และหน่่วยงานท้้องถิ่่�น
โดยโครงการนี้้� เ ป็็ น การดำเนิิ น งาน
ภายใต้้ ข้้ อ ตกลงความร่่ ว มมืือพัั ฒ นา
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช (ลงนาม
เมื่่�อวัันที่่� 10 ธัันวาคม 2562) ระหว่่าง
ภาคีีหลัั ก จำนวน 4 หน่่ ว ยงาน ได้้ แ ก่่
มูู ล นิิ ธิิ โ รงพยาบาลสมเด็็ จ พระยุุ พ ราช
กระทรวงสาธารณสุุ ข มหาวิิ ท ยาลัั ย
เกษตรศาสตร์์ และสำนัั ก งานกองทุุ น
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

ในส่่วนของการพััฒนาผัังแม่่บทนั้้�น กลุ่่�มวิิจััยสิ่่�งแวดล้้อมสรรค์์สร้้างเพื่่�อสุุขภาวะ คณะ
สถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ดำเนิินงานโครงการร่่วมกัับภาคีี
เครืือข่่ายสถาปนิิกนัักออกแบบทั้้�งจากสายวิิชาชีีพและวิิชาการ โดยพิิจารณาคััดเลืือก
จากภููมิิศาสตร์์และที่่�ตั้้�งของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั้้�ง 21 แห่่ง ดัังนี้้�

ภาพที่่� 3 ภาคีีเครืือข่่ายการดำเนิินงานโครงการวิิจััยและพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อสุุขภาวะโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ภาคีีเครืือข่่ ายสถาปนิิกวิิชาชีีพ/วิิชาการ
ตามภููมิิ ศาสตร์์ ที่่� ตั้้� งของพื้้� นที่่�

1

ใจบ้้านสตููดิิโอ

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

8

ครอส แอนด์์ เฟรนด์์

2

ฮอมสุุขสตููดิิโอ

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยนเรศวร

3

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยสารคาม

7
4

ครอส แอนด์์ เฟรนด์์

10

9

ครอส แอนด์์ เฟรนด์์

5
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

6

11

กลุ่่�มสถาปนิิกมุุสลิิมเพื่่�อชุุมชน

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
วิิทยาเขตตรััง

12

เขตสุุขภาพที่่� 1

เขตสุุขภาพที่่� 7

เขตสุุขภาพที่่� 2

เขตสุุขภาพที่่� 8

เขตสุุขภาพที่่� 3

เขตสุุขภาพที่่� 10

เขตสุุขภาพที่่� 5

เขตสุุขภาพที่่� 11

เขตสุุขภาพที่่� 6

เขตสุุขภาพที่่� 12

ภาคีีเครืือข่่ายวิิชาการ 7 หน่่วยงาน
ภาคีีเครืือข่่ายสถาปนิิกวิิชาชีีพ 4 หน่่วยงาน
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โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

การดำเนิินงานร่่วมกัับ ภาคีีเครืือข่่ายสถาปนิิก ในแต่่ละภููมิิภาค นำไปสู่่�การพััฒนา
เครืือข่่าย (Network) และจุุดเชื่่�อม (Node) ทางวิิชาชีีพและวิิชาการ เป็็นการรวบรวม
ภาคีีที่่�มีีความสนใจในการออกแบบพื้้�นที่่�เพื่่�อสุุขภาวะ กระบวนการออกแบบอย่่างมีี
ส่่วนร่่วม หรืือการออกแบบสถาปััตยกรรมที่่�เอื้้�อต่่อการใช้้ชีีวิิตของผู้้�คนและชุุมชน
ในบริิบทที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่�งในปััจจุุบัันมีีหลายหน่่วยงานและสถาบัันการศึึกษาที่่�มีี
ความสนใจในประเด็็นนี้้� แต่่ยังั ขาดโอกาสและพื้้�นที่่ใ� นการทำงานเพื่่อ� ต่่อยอดในประเด็็น
ดัังกล่่าว ดัังนั้้�นเครืือข่่ายและจุุดเชื่่�อมจากภาควิิชาชีีพและวิิชาการนี้้� จะช่่วยเป็็น
ตััวกลางเชื่่�อมโยงระหว่่างโรงพยาบาลกัับหน่่วยงานส่่วนกลางที่่�รัับผิิดชอบดููแลอาคาร
และสภาพแวดล้้อมโรงพยาบาล รวมถึึงสามารถให้้คำปรึึกษาแก่่โรงพยาบาลในประเด็็น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมในโรงพยาบาล และขัับเคลื่่�อนงานด้้านการออกแบบพื้้�นที่่�
สุุขภาวะในระดัับพื้้�นที่่�ต่่อไป

ภาพที่่� 4 ภาคีีเครืือข่่ายสถาปนิิกร่่วมดำเนิินงานพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อสุุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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เป้้ าหมายของโครงการ
สร้้ างสัั งคมและชุุ มชนสุุ ขภาวะ ให้้ สามารถ
จัั ดการตนเองได้้ ภาคเอกชนและประชาสัั งคม
มีี ความเข้้ มแข็็ ง สนัั บสนุุ นการดำำ �เนิิ นงานด้้ าน
สิ่่� งแวดล้้ อมสรรค์์ สร้้ างของโรงพยาบาลที่่�
ตอบสนองการใช้้ ชีีวิิตอย่่างมีี สุุขภาวะ

วัั ตถุุ ประสงค์์ ของโครงการ
• ส ร้้ า ง อ ง ค์์ ค ว า ม รู้้� ท า ง ส ถ า ปัั ต ย ก ร ร ม
ที่่� สอดคล้้ องกัั บบริิ บทการใช้้ ชีีวิิตของผู้้�คนและ
ชุุ มชน ภายใต้้ หลัั กคิิ ดการสร้้ า งความเป็็ นอยู่่�
ที่่� ดีีในโรงพยาบาล
• พัั ฒ นา ผัั ง แ ม่่ บ ท แ ล ะ แ ผ น พัั ฒ นา ด้้ า น
สิ่่� งแวดล้้ อมของโรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราช
ให้้ เอื้้� อต่่อการสร้้ างสุุ ขภาวะจากความต้้ องการ
ของทุุ กคนและทุุ กภาคส่่ วน
• พัั ฒนาพื้้� นที่่� ต้้ นแบบที่่� เอื้้� อต่่ อการส่่ งเสริิ ม
การเรีี ยนรู้้� เยีี ยวยา และเอื้้� อต่่ อการใช้้ ชีี วิิ ต
ภายในโรงพยาบาล ตามบริิ บทเฉพาะถิ่่� น
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โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

การดำำ �เนิินงานโครงการ
การปฐมนิิ เทศโครงการ

จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2562 ณ ห้้องประชุุมเมจิิก 1 โรงแรมมิิราเคิิล แกรนด์์
คอนเวนชั่่�น วิิภาวดีี โดยมีี นพ.ณััฐวุุฒิิ ประเสริิฐสิิริิพงศ์์ ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการสำนัักงาน
มููลนิิธิิโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช เป็็นประธาน โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเปิิดตััว
โครงการวิิจัยั ชี้้แ� จงรายละเอีียดการดำเนิินงานแก่่คณะทำงานและภาคีีเครืือข่่าย ร่่วมกััน
กำหนดทิิศทางการดำเนิินโครงการในภาพรวมให้้เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน และสร้้าง
ความเข้้าใจในกระบวนการทำงาน เพื่่�อนำไปสู่่�ผลผลิิตที่่�ตรงตามแผนและวััตถุุประสงค์์
ที่่� ว างไว้้ รวมถึึ ง จัั ด กิิ จ กรรมเสวนาในหัั ว ข้้ อ เรื่่� อ ง “ความสำคัั ญ ของการพัั ฒ นา
สิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อสุุขภาวะในโรงพยาบาล” โดยมีีตััวแทนจาก 5 หน่่วยงานร่่วมเสวนา
และแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�

ภาพที่่� 5 กิิจกรรมการปฐมนิิเทศโครงการ

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ภาพที่่� 6 บรรยากาศการประชุุมและการหารืือระหว่่างภาคีีสถาปนิิกและโรงพยาบาล

จากการเสวนาสามารถสรุุปประเด็็นที่่�สำคััญได้้คืือ โครงการควรมุ่่�งเน้้นการพััฒนา
สิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนระบบการส่่งเสริิมและให้้บริิการสุุขภาพ
รวมถึึงการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ข้้ามศาสตร์์ระหว่่างบุุคลากรทางสาธารณสุุขและ
ภาคีีสถาปนิิก นำไปสู่่�การสร้้างความตระหนัักถึึงความสำคััญของสิ่่�งแวดล้้อม
ภายในโรงพยาบาล สามารถสร้้างทางเลืือกสำหรัับพื้้�นที่่�การให้้บริิการสุุขภาพ
ภายในโรงพยาบาลหรืือพื้้�นที่่�สุุขภาวะในรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�สนัับสนุุนการใช้้ชีีวิิต
และเอื้้�อให้้เกิิดความอยู่่�ดีีมีีสุุข ทั้้�งนี้้�การดำเนิินงานในภาพรวมควรตั้้�งอยู่่�บนฐาน
ของการประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะกองแบบแผน
กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ ซึ่่ง� กำกัับดูแู ลสิ่่�งแวดล้้อมโรงพยาบาล และสามารถสนัับสนุุน
องค์์ความรู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนาผัังแม่่บท โดยเฉพาะเรื่่อ� งแผนพััฒนาระบบสุุขภาพ
ของโรงพยาบาล (Service Plan) ซึ่่�งส่่งผลกระทบโดยตรงกัับความเปลี่่�ยนแปลง
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มทุุ ก ระดัั บ ภายในโรงพยาบาล นอกจากนี้้� ภ าคีีเครืือข่่ า ยสถาปนิิ ก
ได้้หารืือกัับผู้้�อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั้้�ง 21 แห่่ง เกี่่�ยวกัับประเด็็น
ปััญหาเบื้้�องต้้นด้้านอาคารและสิ่่�งแวดล้้อมในแต่่ละพื้้�นที่่� และทำความเข้้าใจความ
แตกต่่างของลัักษณะการใช้้ชีีวิิตตามบริิบทเฉพาะถิ่่�น วางแผนและกำหนดช่่วงเวลา
ในการลงสำรวจพื้้�นที่่� ในลำดัับต่่อไป
20
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การจัั ดการอบรมความรู้้�แก่่ ภาคีีเครืือข่่ าย

โครงการมีีการจััดการอบรมความรู้้�ในหััวข้้อเรื่่�อง “หลัักการออกแบบโรงพยาบาล
ต้้นแบบแห่่งความสุุข” ระหว่่างวัันที่่� 30-31 มกราคม 2563 เพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
ภาคีีเครืือข่่ายก่่อนการลงพื้้�นที่่�ทำงาน ด้้วยการบรรยายใน 4 หััวข้้อ ได้้แก่่
1. “ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ (Health Literacy) กัับการออกแบบโรงพยาบาล”
โดย ดร.ณััฐพัันธุ์์� ศุุภกา (ผู้้�อำนวยการสำนััก สำนัักพััฒนาภาคีีสััมพัันธ์์และวิิเทศสััมพัันธ์์
สสส.) เพื่่�อ ให้้ภ าคีีเครืือข่่ายสามารถออกแบบสิ่่�งแวดล้้อมโรงพยาบาลให้้เ อื้้�อต่่อ
การสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ควบคู่่�ไปกัับปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการใช้้สื่่�อ
และการพััฒนานัักสื่่�อสารสุุขภาวะ ให้้ผู้้�รัับบริิการเข้้าถึึงและสามารถประมวลข้้อมููล
สุุขภาพเพื่่�อใช้้ประกอบการตััดสิินใจดููแลสุุขภาพของตนเองได้้
2. “การพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�สุุขภาวะที่่�ดีีในโรงพยาบาล”
โดย คุุณเบญจมาภรณ์์ ลิิมปิิษเฐีียร (ผู้้�อำนวยการอาวุุโส ศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ สสส.)
มุ่่�งเน้้ น การขยายผลองค์์ค วามรู้้�สุุข ภาวะเพื่่�อให้้เ กิิดการเข้้า ถึึงและต่่อยอดความรู้้�
ผ่่านการสร้้างภาคีีเครืือข่่ายในภููมิภิ าคเพื่่อ� สร้้างพื้้�นที่่เ� รีียนรู้้� โดยเฉพาะในพื้้�นที่่โ� รงพยาบาล
ซึ่่ง� สามารถต่่อยอดเปลี่่ย� นบทบาทของโรงพยาบาลให้้เป็็นพื้้�นที่่ที่� เ่� ป็็นมากกว่่าการรัักษา
แต่่สามารถเป็็นพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�เพื่่�อทำหน้้าที่่�สร้้างเสริิมสุุขภาพเชิิงรุุกในชุุมชน
3. “แผนพััฒนาระบบสุุขภาพ (Service Plan) กัับการออกแบบโรงพยาบาล”
โดย คุุณวััฒนา สุุถิิรนาถ (สถาปนิิกชำนาญการ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุุข)
เน้้นการให้้ความรู้้�ภาคีีเครืือข่่ายเกี่่�ยวกัับหลัักการและแนวคิิดของแผนพััฒนาระบบ
สุุขภาพ และโครงสร้้างพื้้�นฐานของสถานบริิการสุุขภาพ นำไปปรัับใช้้ในการออกแบบ
วางผัังโรงพยาบาลที่่�เหมาะสม
4. “เทคโนโลยีี BIM (Building Information Modeling) และการปรัับใช้้แนวคิิด
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) ในการออกแบบโรงพยาบาล”
โดยวิิทยากรจาก มููลนิิธิิเอสซีีจีี (SCG Foundation) และบริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด
(SCG) ซึ่่ง� เน้้นการใช้้ BIM เพื่่อ� ทำให้้การวางแผนออกแบบก่่อสร้้างอาคารมีีประสิิทธิภิ าพ
ที่่สุ� ดุ ช่่วยลดของเสีียจากการเผื่่อ� ปริิมาณวััสดุุ และลดต้้นทุุนการก่่อสร้้าง รวมถึึงการนำ
วััสดุุเหลืือใช้้ในงานก่่อสร้้าง หมุุนเวีียนกลัับมาเป็็นวััตถุุดิิบในกระบวนการผลิิตอีีกครั้้�ง
ทำให้้ของเสีียกลายมาเป็็นประโยชน์์ที่่�เกิิดกัับทุุกฝ่่าย (From Waste to Wealth)
ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ภาพที่่� 7 การอบรม “หลัักการออกแบบโรงพยาบาลต้้นแบบแห่่งความสุุข” ณ โรงแรมรามา การ์์เด้้นส์์

ภาพที่่� 8 การอบรมจากกองแบบแผน กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ และ มููลนิิธิิ เอสซีีจีี
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การประชุุ มแลกเปลี่่� ยนเรีียนรู้้�และติิดตามการดำำ �เนิินงาน

โครงการจััดประชุุมรายงานความก้้าวหน้้าการดำเนิินงาน เมื่่�อวัันที่่� 19 มิิถุุนายน 2563
ณ ห้้องประชุุมนคร ศรีีวิิจารณ์์ คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อติิดตามการดำเนิินงานและแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กระบวนการ
ขัับเคลื่่�อนงานของภาคีีในแต่่ละพื้้�นที่่� รวมถึึงการนำเสนอร่่างผัังแม่่บท ปััญหาและ
อุุปสรรค เพื่่�อนำไปสู่่�การแก้้ไขให้้สามารถดำเนิินงานได้้ลุุล่่วง

ภาพที่่� 9 บรรยากาศการประชุุมติิดตามความก้้าวหน้้าการดำเนิินงาน

ข้้อสรุุปที่่�เป็็นประเด็็นสำคััญจากที่่�ประชุุม คืือพยายามมุ่่�งเน้้นความเป็็นไปได้้ในการ
ผลัักดัันให้้ผังั แม่่บท และแผนพััฒนาด้้านกายภาพ สามารถขยายผลสู่่�การนำไปปฏิิบัติั ิ
จริิง โดยควรมีีการนำเสนอและหารืือร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อพััฒนา
ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายลงไปปฏิิบััติิใช้้ในแต่่ละเขตสุุขภาพ รวมถึึงการให้้ความ
สำคััญกัับแผนพััฒนาระบบสุุขภาพ หรืือ Service Plan ซึ่่�งมีีผลต่่อทิิศทางการพััฒนา
และขยายตััวของสิ่่�งแวดล้้อมภายในโรงพยาบาล คำนึึงถึึงความเหมาะสมในบริิบท
เฉพาะถิ่่�นที่่แ� ตกต่่างกััน เพื่่อ� นำไปสู่่�การถอดบทเรีียนเรื่อ่� งการสร้้างองค์์ความรู้้�เฉพาะถิ่่น�
ที่่�สอดคล้้องกัับการใช้้ชีีวิิตของผู้้�คนและชุุมชน ผ่่านระบบบริิการสุุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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การประชุุ มหารืือร่่ วมกัั บกองแบบแผน กรมสนัั บสนุุ นบริิการสุุ ขภาพ

จากข้้อเสนอของที่่�ประชุุมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และติิดตามการ
ดำเนิินงานข้้างต้้น โครงการดำเนิินการจััดวงประชุุม และหารืือ
ร่่วมกัันระหว่่างภาคีีสถาปนิิก และตััวแทนสถาปนิิกจากกอง
แบบแผน กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ จำนวน 2 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่�
21 กัันยายน 2563 และวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เพื่่�อทบทวน
แนวทางการพัั ฒ นาร่่ า งผัั ง แม่่ บท ของโรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุพราชทั้้�ง 21 แห่่ง ให้้เป็็นไปตามหลัักการวางผัังแม่่บทของ
โรงพยาบาล และความสอดคล้้องกัับแผนพััฒนาระบบสุุขภาพ
หรืือ Service Plan ที่่�ถููกกำหนดไว้้ในแต่่ละพื้้�นที่่� รวมถึึงเปิิด
โอกาสให้้ภาคีีสถาปนิิกมีีโอกาสได้้พููดคุุย ซัักถาม และหารืือกัับ
สถาปนิิกของกองแบบแผน สัังกััดกลุ่่�มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้้อม 1-6 ซึ่่�งรัับผิิดชอบดููแลเขตสุุขภาพทั้้�ง 12 เขต
นอกจากนี้้� ยัั ง มีีตัั ว แทนจากคณะทำงานการพัั ฒ นาห้้ อ งสมุุ ด
อาคารเฉลิิ ม พระเกีียรติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ มโรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุพราช และตััวแทนจากมููลนิิธิโิ รงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
เข้้าร่่วมในการหารืือถึึงการขัับเคลื่่�อนผัังแม่่บทไปสู่่�การนำไป
ปฏิิบััติิจริิง
จากการประชุุมหารืือ สถาปนิิกจากกองแบบแผนได้้ให้้
ข้้อเสนอแนะต่่อร่่างผัังแม่่บทที่่�พััฒนาขึ้้�น ในทางกลัับกััน ภาคีี
สถาปนิิ ก ได้้ น ำเสนอข้้ อ มูู ล ที่่� เ ป็็ น ปัั จ จุุ บัั น ของโรงพยาบาลที่่�
รวบรวมได้้จากการสำรวจ และดำเนิินกิิจกรรมอย่่างมีีส่่วนร่่วม
ให้้ ส ถาปนิิ ก ของกองแบบแผนทราบ เนื่่� อ งจากอาคารและ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มของโรงพยาบาลสมเด็็ จ พระยุุ พ ราชทุุ ก แห่่ ง มีี
ความเปลี่่�ยนแปลง จากการขยายพื้้�นที่่�โรงพยาบาล จากการซื้้�อ
ที่่ดิ� ินเพิ่่�ม หรืือการสร้้างอาคารใหม่่ ทำให้้ผัังแม่่บทที่่�โรงพยาบาล
ถืืออยู่่�นั้้� น ไม่่ ต รงตามสภาพความเป็็ น จริิ ง ในปัั จ จุุ บัั น ดัั ง นั้้� น
ผัังแม่่บทที่่�พััฒนาขึ้้�นโดยภาคีีสถาปนิิกจึึงมีีความใกล้้เคีียงกัับ
สภาพปััจจุุบันั มากที่่สุ� ดุ ทั้้�งข้้อมููลในเรื่่อ� งขนาดและรููปร่่างของที่่ดิ� นิ
ระยะของอาคาร และการใช้้ประโยชน์์พื้้น� ที่่� รวมถึึงความต้้องการ
ของแต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�มีีความแตกต่่างกัันไป
24

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

ภาพที่่� 10 บรรยากาศการประชุุมกลุ่่�มย่่อยตามรายโรงพยาบาลในแต่่ละเขตสุุขภาพ

ผลลัั พ ธ์์ ส ำคัั ญ ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จากการประชุุ ม หารืือในครั้้� ง นี้้� คืื อ กองแบบแผน
โดยรองผู้้�อำนวยการกองแบบแผน ดำเนิินการตั้้�งผู้้�ประสานงานหลัักและตั้้�งคณะทำงาน
ที่่ป� ระกอบด้้วยสถาปนิิกจากกลุ่่�มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้้อม 1-6 ซึ่่ง� รัับผิดิ ชอบ
ดููแลโรงพยาบาลในเขตสุุขภาพที่่� 1-12 ร่่วมดำเนิินงานพััฒนาผัังแม่่บทของโรงพยาบาล
สมเด็็ จ พระยุุ พ ราชทั้้� ง 21 แห่่ ง โดยจะประสานการทำงานร่่ ว มกัั บ ภาคีีสถาปนิิ ก
ที่่รั� บผิ
ั ดิ ชอบในแต่่ละพื้้�นที่่� ในการวางผัังเชิิงกายภาพ ให้้คำแนะนำ และร่่วมสรุุปผัังแม่่บท
และแผนพััฒนาด้้านกายภาพในขั้้�นสุุดท้้าย นอกจากนี้้�กองแบบแผนยัังจะดำเนิินการ
ประสานงานร่่วมกัับตัวั แทนจากคณะทำงานการพััฒนาห้้องสมุุด อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช และตััวแทนจากมููลนิิธิิโรงพยาบาล
สมเด็็จพระยุุพราช ในการขัับเคลื่่อ� นผัังแม่่บท และแผนพััฒนาด้้านกายภาพ ให้้สามารถ
นำไปสู่่�การปฏิิบััติิใช้้จริิงในแต่่ละเขตสุุขภาพ ให้้แต่่ละเขตสุุขภาพยึึดถืือผัังแม่่บท
และแผนพััฒนาด้้านกายภาพนี้้� เพื่่�อใช้้ในการพิิจารณางบประมาณ สนัับสนุุนอาคาร
และสิ่่�งแวดล้้อมของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช หรืือนำไปใช้้เป็็นต้้นแบบของ
การวางผัังโรงพยาบาลที่่�ขีีดความสามารถในการให้้บริิการและลัักษณะของบริิบท
ใกล้้เคีียงกัันในแต่่ละเขตสุุขภาพ ซึ่่�งถืือเป็็นการบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
ที่่ร� ะบุุไว้้ในบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือพััฒนาโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชฯ (MOU)

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย

25

ก ร ะ บ ว นกา รพัั ฒ นา ผัั ง แ ม่่ บ ท
และแผนพัั ฒนาด้้ านสิ่่� งแวดล้้ อม
โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราช
คณะทำำ �งานโครงการและภาคีี สถาปนิิ ก เริ่่� มดำำ �เนิิ น
กิิ จกรรมลงพื้้� น ที่่� ทำำ �งานสำำ �รวจและกระบวนการ
ออกแบบอย่่างมีี ส่่ วนร่่วม ณ โรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุ พราชที่่� อยู่่� ในความรัั บผิิ ดชอบ ในช่่วงระยะ
เวลา 6 เดืื อน โดยสรุุ ป ขั้้� นตอนการดำำ � เนิิ นงาน
ได้้ ดัังนี้้�

1

การลงพื้้� นที่่�และสำำ �รวจ
สภาพแวดล้้ อมโรงพยาบาล

การลงพื้้�นที่่�สำรวจสภาพแวดล้้อมในระยะแรก เพื่่�อพบปะ
พูู ด คุุ ย กัั บ กลุ่่�มผู้้�บริิ ห ารและเจ้้ า หน้้ า ที่่� ลงสำรวจพื้้� น ที่่� (Site
Survey) โดยใช้้การเดิินสำรวจพื้้�นที่่ร่� ว่ มกัับเจ้้าหน้้าที่่โ� รงพยาบาล
เพื่่อ� ทำความเข้้าใจบริิบท ศัักยภาพ ปััญหา และข้้อจำกััดของพื้้�นที่่�
ทั้้�งทางด้้านผู้้�ใช้้งาน การใช้้งาน และสิ่่�งแวดล้้อมกายภาพ เพื่่อ� ใช้้
ในการออกแบบวางผัังเบื้้�องต้้น
การลงพื้้�นที่่�สำรวจสภาพแวดล้้อมในระยะกลาง ลงพื้้�นที่่�
สำรวจในช่่วงระยะเวลาระหว่่างกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมในแต่่ละ
ครั้้�ง เป็็นการสำรวจพื้้�นที่่�บางบริิเวณที่่�ยัังขาดข้้อมููลหรืือข้้อมููล
ไม่่ ชัั ด เจนเพื่่� อ นำมาใช้้ ใ นการวางผัั ง เพื่่� อ นำเสนอในกิิ จ กรรม
การมีีส่่วนร่่วม หรืือนำมาใช้้ปรัับแก้้จากข้้อมููลที่่�ได้้จากกิิจกรรม
การมีีส่่วนร่่วม
การลงพื้้�นที่่�สำรวจสภาพแวดล้้อมในระยะท้้าย การลงพื้้�นที่่�
สำรวจในช่่วงท้้ายของการวางผััง เป็็นการเก็็บข้้อมููลรายละเอีียด
ของพื้้�นที่่�เฉพาะบางส่่วน เช่่น ตำแหน่่งทางเข้้าออกตึึก ระยะของ
พื้้�นที่่�และองค์์ประกอบตึึก ระยะหลัังคา เป็็นต้้น เพื่่�อนำมาใส่่
รายละเอีียดลงในผัังและปรัับผัังแม่่บทให้้เป็็นปััจจุุบัันมากยิ่่�งขึ้้�น
26

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

ภาพที่่� 11 การลงพื้้�นที่่�และสำรวจสภาพแวดล้้อม

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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2

การวิิเคราะห์์ และประเมิินสภาพแวดล้้ อม
ของพื้้� นที่่�อย่่ างมีีส่่ วนร่่ วม

สำรวจความคิิ ด เห็็ น เบื้้� อ งต้้ น ของผู้้�บริิ ห ารโรงพยาบาลด้้ า น
วิิสััยทััศน์์ ทิิศทาง และความต้้องการพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม จากนั้้�น
ดำเนิินกิิจกรรมมีีส่่วนร่่วม โดยการจััดประชุุมระดมความคิิดเห็็น
จากผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการใช้้พื้้�นที่่�โรงพยาบาลทุุกภาคส่่วน
จำลองการวางผัังโรงพยาบาล ทำให้้ทราบถึึงข้้อมููลโรงพยาบาล
เบื้้�องต้้น ปััญหา ความต้้องการด้้านสภาพแวดล้้อมทางกายภาพ
การใช้้พื้้�นที่่� โอกาสในการพััฒนาพื้้�นที่่�ส่่วนต่่างๆ เพื่่�อสรุุปหา
ประเด็็นสำคััญที่่มีี� แนวโน้้มว่่าจะส่่งผลกระทบต่่อการเปลี่่ย� นแปลง
ของโรงพยาบาลในอนาคต ซึ่่ง� ควรนำมาพิิจารณาในการออกแบบ
วางผัังแม่่บท รวมถึึงการสำรวจความคิิดเห็็น และความต้้องการ
ของผู้้�ให้้บริิการ ผู้้�รัับบริิการ หน่่วยงานในท้้องถิ่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และชุุมชนโดยรอบ เพื่่�อทำความเข้้าใจถึึงรููปแบบการขยายตััว
และความเปลี่่�ยนแปลงของโรงพยาบาล

ภาพที่่� 12 ตััวอย่่างการวิิเคราะห์์พื้้�นที่่�โรงพยาบาลอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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ภาพที่่� 13 กิิจกรรมการวิิเคราะห์์และประเมิินสภาพแวดล้้อมของพื้้�นที่่�อย่่างมีีส่่วนร่่วม

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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3

การออกแบบวางผัั งอย่่ างมีีส่่ วนร่่ วม

ดำเนิินกระบวนการออกแบบวางผัังอย่่างมีีส่่วนร่่วมกัับทุุกภาคส่่วน โดยมีีกลุ่่�มผู้้�บริิหาร
เจ้้าหน้้าที่่�ของโรงพยาบาล ผู้้�มารัับบริิการ ผู้้�ป่่วย และญาติิ หน่่วยงานในท้้องถิ่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงชุุมชน เข้้าร่่วมกิิจกรรม เพื่่�อนำไปสู่่�การพััฒนาผัังแม่่บท แผนพััฒนา
ด้้านกายภาพ และพื้้�นที่่�ต้้นแบบที่่�เอื้้�อต่่อการใช้้ชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี โดยสรุุปร่่าง
ของผลงานการออกแบบวางผััง เพื่่อ� นำเสนอขอความคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะจากทาง
โรงพยาบาล และกลุ่่�มผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีส่่วนร่่วมเป็็นระยะ โดยจะนำไปพััฒนาเป็็น
ผัังแม่่บท และแผนพััฒนาด้้านกายภาพในขั้้�นสุุดท้้าย ซึ่่�งจะมีีความแตกต่่างกัันไปตาม
บริิบทเฉพาะถิ่่�นของแต่่ละโรงพยาบาล โดยผัังแม่่บทที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นอย่่างมีีส่่วนร่่วมนี้้�
จะสามารถนำไปใช้้กำหนดทิิศทางในการพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมโรงพยาบาลที่่�มีีความ
สอดคล้้องตามวิิสััยทััศน์์ของแต่่ละพื้้�นที่่� และตรงตามความต้้องการของผู้้�ใช้้พื้้�นที่่�
โรงพยาบาลจากทุุกภาคส่่วน ส่่งเสริิมการสร้้างสุุขภาวะที่่ดีี� ในการใช้้ชีีวิติ ในโรงพยาบาล
และสร้้างความรู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของแก่่ทั้้�งบุุคลากรและเจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาล รวมถึึง
ผู้้�มารัับบริิการ

ภาพที่่� 14 กิิจกรรมการออกแบบวางผัังอย่่างมีีส่่วนร่่วม และร่่างผัังแม่่บทโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชปััว จัังหวััดน่่าน
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ภาพที่่� 15 ตััวอย่่างร่่างผัังแม่่บทแสดงการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ผลลัั พธ์์ ของโครงการ
จากกระบวนการออกแบบวางผัังแม่่บทอย่่างมีีส่่วนร่่วม สามารถสรุุป
ผัังแม่่บทโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั้้�ง 21 แห่่ง ในขั้้�นสุุดท้้าย
โดยแบ่่งเป็็น 3 ระยะ แตกต่่างกัันไปตามวิิสััยทััศน์์ ทิิศทางใน
การพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม ลัักษณะพื้้�นที่่� และบริิบทเฉพาะถิ่่�น ได้้แก่่
ผัังแม่่บทระยะสั้้�น (พ.ศ. 2563-2565) ระยะกลาง (พ.ศ. 25652569) และระยะยาว (พ.ศ. 2569-เป็็นต้้นไป) โดยผัังแม่่บททั้้�ง
21 แห่่ง ได้้ผ่่านการประชุุมหารืือ เพื่่�อทบทวนและให้้ข้้อเสนอแนะ
จากสถาปนิิกของกองแบบแผน ดัังนั้้�นผัังแม่่บทขั้้น� สุุดท้้ายที่่ส่� ง่ มอบ
ให้้ทางโรงพยาบาลนั้้�น จึึงมีีรููปแบบและรายละเอีียดที่่�สอดคล้้อง
กัับผัังแม่่บทเดิิมที่่�ดำเนิินการโดยกองแบบแผน มีีความสอดคล้้อง
กัับแผนพััฒนาระบบการให้้บริกิ ารสุุขภาพ (Service Plan) และแผน
พัั ฒ นาอาคารสถานบริิ ก ารสุุ ข ภาพสู่่�การพัั ฒ นาระบบบริิ ก าร
หรืือแผนรายการก่่อสร้้าง (Building List) ของแต่่ละโรงพยาบาล
สมเด็็จพระยุุพราช
พร้้อมกัันนี้้�ยัังได้้มีีการจััดทำรายงานแผนพััฒนาด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่่�งแสดงบทวิิเคราะห์์ที่่�เกี่่�ยวกัับแนวทางการพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม
ทางกายภาพที่่�เอื้้�อต่่อการสร้้างสุุขภาวะของผู้้�ป่่วย ชุุมชน บุุคลากร
และองค์์กร ซึ่่�งใช้้พิิจารณาควบคู่่�ไปกัับผัังแม่่บท มีีความสอดคล้้อง
กัับผังั แม่่บททุกุ ระยะ ใช้้ในการกำหนดทิิศทางการพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม
ทางกายภาพตามระดัับขีีดความสามารถของโรงพยาบาล รวมถึึง
การพิิจารณาการขยายตััวของอาคารและพื้้�นที่่�สนัับสนุุนที่่�มีีความ
เหมาะสมกัับบริิบทเฉพาะถิ่่�นของโรงพยาบาล
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ภาพที่่� 16 ตััวอย่่างผัังแม่่บท 3 ระยะของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเด่่นชััย จัังหวััดแพร่่

จากการดำเนิินงานของคณะทำงานโครงการและภาคีีสถาปนิิก ผ่่า นกระบวนการ
ออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม รัับฟัังความคิิดเห็็นในการออกแบบจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกภาคส่่วน โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่ก� ลุ่่�มของผู้้�ป่่วยและญาติิ ยัังนำมาสู่่�การพััฒนาพื้้�นที่่ต้� น้ แบบ
ที่่�เอื้้�อต่่อการใช้้ชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีในโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช ทั้้�ง 21 แห่่ง
โดยมีีแนวคิิดหลัักในการออกแบบที่่�ตั้้�งอยู่่�บนการพััฒนาพื้้�นที่่�ที่่�สร้้างความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
ตามแนวคิิดพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขทั้้�ง 3 ประเภท คืือ พื้้�นที่่�ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� พื้้�นที่่�เพื่่�อการ
เยีียวยา และพื้้�นที่่�ที่่�เอื้้�อต่่อการใช้้ชีีวิิต ดัังนั้้�นประโยชน์์ของพื้้�นที่่�ต้้องมีีความยืืดหยุ่่�น
และสามารถรองรัับกิจิ กรรมและสร้้างบทบาทตามคุุณลัักษณะของพื้้�นที่่อ� ยู่่�ดีีมีีสุุขข้้างต้้น
รวมถึึงตำแหน่่งจะต้้องมีีความสอดคล้้องกัับทิิศทางการพััฒนาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของ
โรงพยาบาล ตามผัังแม่่บทและแผนพััฒนาด้้านสิ่่�งแวดล้้อม มีีความเหมาะสมตาม
ลัักษณะสัังคม วััฒนธรรม และบริิบทเฉพาะถิ่่�น
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ผลสรุุ ป จากผลของกระบวนการออกแบบอย่่ างมีี
ส่่วนร่่วมนั้้� น พบว่่ามีี ความต้้ องการพัั ฒนาพื้้� นที่่� ส่่ วนใหญ่่
เป็็ นพื้้� นที่่� เพื่่� อใช้้ พัักคอยและสนัั บสนุุ นการใช้้ ชีีวิิตของ
ผู้้�ป่่วยและญาติิ รวมทั้้� งพื้้� นที่่� สนัั บสนุุ นการปฏิิ บััติิงาน
และการใช้้ ชีีวิิตของบุุ คลากรและเจ้้ าหน้้ าที่่� โรงพยาบาล
เช่่ น ศาลาพัั กญาติิ โรงอาหาร พื้้� นที่่� เวทีี สุุ ขภาพ
หรืือการปรัั บสวนและภููมิิ ทััศน์์ ในโรงพยาบาล เป็็ นต้้ น
ซึ่่� งจากผลการพัั ฒนาร่่วมกัั นนั้้� น ทางโรงพยาบาล
สามารถนำำ �ไปใช้้ พิิจารณาเพื่่� อดำำ �เนิิ นการการก่่อสร้้ าง
ในลำำ �ดัับต่่อไป หรืือใช้้ เป็็ นแนวทางในการพัั ฒนาพื้้� นที่่�
สนัั บสนุุ นการใช้้ ชีี วิิ ตของคนในโรงพยาบาลในพื้้� นที่่�
ส่่ วนอื่่� นๆ ในอนาคต
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ภาพที่่� 17 กระบวนการมีีส่่วนร่่วม และตััวอย่่างพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเชีียงของ จัังหวััดเชีียงราย

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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บทที่ 2

ข้ อมู ลโรงพยาบาล

01

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชเชี ยงของ
จั งหวั ดเชี ยงราย
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•

•

•

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชเชี ยงของ
ตั้ งอยู่ ที่ อำ �เภอเชี ยงของ จั งหวั ดเชี ยงราย
ตั้ งอยู่ บนถนน 1020 เชี ยงราย-เชี ยงของ
อยู่ห่ างจากตั วอำ �เภอประมาณ 3 กิ โลเมตร
ปั จจุ บันเป็ นโรงพยาบาลชุ มชนขนาด 90 เตี ยง
ขนาด F1 ให้ บริ การประชาชนในอำ �เภอ
เชี ยงของและอำ �เภอใกล้ เคี ยง ได้ แก่ อำ �เภอ
เวี ยงแก่น และอำ �เภอขุ นตาล รวมถึ งการรั บ
รั กษาพยาบาลผู้ ป่ วยจากประเทศลาวที่ ข้ าม
เข้ ามารั บการรั กษาในประเทศไทย มี แผน
ในการยกระดั บให้ เป็ นโรงพยาบาลขนาด M2
ในอนาคต
มี จุดเด่นในเรื่องความร่วมมือกั บภาคี เครือข่าย
ชุ มชน สถาบั นการศึ กษา และการทำ �งาน
ร่ ว มกั นในเรื่ อ งการบริ ก ารสาธารณสุ ขกั บ
ประเทศเพื่ อ นบ้ าน สะท้ อนบทบาทการเป็ น
โรงพยาบาลชุ มชน รองรั บการให้ บริ การผู้ ป่วย
ที่ มีความหลากหลาย

ภาคี ที่รับผิดชอบ

บริ ษัท ใจบ้ านสตูดิ โอ จำ �กั ด
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
จากการทำกิิจกรรมมีีส่่วนร่่วม ทำให้้ได้้ข้อ้ สรุุปเรื่่อ� งผัังและการใช้้
พื้้� น ที่่� ข องโรงพยาบาลสมเด็็ จ พระยุุ พ ราชเชีียงของ สะท้้ อ น
ความต้้องการออกแบบปรัับปรุุงอาคาร OPD เดิิมให้้เหมาะสม
สอดคล้้องไปกัับการใช้้งาน และทิิศทางการดำเนิินงานร่่วมกัับ
อาคารรัักษาพยาบาลอื่่�นๆ อีีกทั้้�งยัังต้้องการเพิ่่�มพื้้�นที่่�พัักคอยให้้
กัับผู้้�ป่ว่ ยและญาติิผู้้�ป่ว่ ย ภายในอาคาร ระหว่่างอาคาร หรืือพื้้�นที่่�
ภายนอกอาคารที่่�เหมาะสม ท่่ามกลางสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี
สิ่่�งสำคััญอีีกประการคืือการจััดเส้้นทางสััญจรระหว่่างอาคาร ให้้มีี
ความสะดวกและเข้้าถึึงได้้ง่่าย รวมถึึงการออกแบบพื้้�นที่่�สำหรัับ
จอดรถที่่�เหมาะสม เพีียงพอสำหรัับผู้้�รัับบริิการและบุุคลากรใน
โรงพยาบาล พร้้อมทั้้�งปรัับปรุุงภููมิทัิ ศั น์์รอบโรงพยาบาล เพิ่่�มพื้้�นที่่�
สีีเขีียวและพื้้�นที่่�นัันทนาการให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการและบุุคลากรใน
โรงพยาบาล ให้้สามารถใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างเต็็มที่่�

ภาพที่ 18 สรุปข้อเสนอที่เกี่ยวกับผังแม่บทโซนต่างๆ
40

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

นอกจากนี้้�ทางทีีมสถาปนิิกยัังได้้วิเิ คราะห์์
และประเมิิ น สภาพแวดล้้ อ มของพื้้� น ที่่�
พบว่่ า มีีการใช้้ ป ระโยชน์์ ที่่� ดิิ น ได้้ ไ ม่่ เ ต็็ ม
ประสิิทธิภิ าพ เนื่่อ� งจากมีีพื้้�นที่่ว่� า่ งระหว่่าง
อาคาร รวมถึึงการจััดวางอาคาร โดยเฉพาะ
บริิเวณพื้้�นที่่�บริิการผู้้�ป่่วย เกิิดพื้้�นที่่�ว่่าง
ระหว่่ า งอาคารหลายจุุ ด ไม่่ เ กิิ ด การใช้้
ประโยชน์์ พื้้� น ที่่� อ ย่่ า งเต็็ ม ประสิิ ทธิิ ภ าพ
นอกจากนี้้�พื้้�นที่่�สีีเขีียวขนาดใหญ่่ 2 จุุด
ยัังไม่่ถููกจััดการวางแผนการใช้้ประโยชน์์
อย่่ า งเต็็ ม ที่่� พื้้� น ที่่� พัั ก คอยสำหรัั บผู้้�ป่่ ว ย
และญาติิยัังไม่่เพีียงพอ โดยเฉพาะกลุ่่�ม
บริิการผู้้�ป่่วยนอก พื้้�นที่่�เดิิมที่่�มีีอยู่่� สภาพ
แวดล้้อมยัังไม่่เอื้้�อต่่อการเยีียวยา และไม่่
เอื้้�อต่่อการใช้้ชีีวิิตเพื่่�อสุุขภาวะที่่�ดีีเท่่าที่่�
ควร อีีกทั้้� ง พื้้� น ที่่� บริิ ก ารรัั ก ษาผู้้�ป่่ ว ย
กระจายตััวกัันหลายอาคาร เช่่น อาคาร
ผู้้�ป่่วยนอกอยู่่�คนละตึึกกัับห้อ้ งเวชระเบีียน

และห้้องจ่่ายยา ทำให้้ผู้้�รัับบริิการรวมทั้้�ง
บุุคลากรไม่่ได้้รัับความสะดวกในการเข้้า
รัับการรัักษา หรืือการให้้บริิการเท่่าที่่�ควร
ส่่วนพื้้�นที่่�บ้้านพัักอาศััย ไม่่มีีความเป็็น
ส่่วนตััว ขณะเดีียวกัันยัังขาดพื้้�นที่่ส่� ว่ นกลาง
ในการทำกิิจกรรมของเด็็ก และบุุคลากรใน
โรงพยาบาล ส่่วนการวางแผนระบบสััญจร
และจััดสรรพื้้�นที่่�จอดรถของผู้้�รัับบริิการ
ยัังขาดระบบระเบีียบ หากได้้รับั การปรัับปรุุง
จะช่่ ว ยเพิ่่� ม ความปลอดภัั ย และความ
สะดวกในการเข้้ า ถึึ ง พื้้� น ที่่� แ ต่่ ล ะโซน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� และอีีกส่่วน
ที่่ม� องข้้ามไปไม่่ได้้ คืือการปรัับปรุุงภููมิทัิ ศั น์์
รอบโรงพยาบาล เพิ่่� ม พื้้� น ที่่� สีี เขีียวและ
พื้้�นที่่�นัันทนาการให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการ รวมถึึง
บุุคลากรในโรงพยาบาลให้้มากขึ้้�น

ภาพที่ 19 บรรยากาศกิจกรรมการออกแบบร่วมกับบุคลากรอย่างมีส่วนร่วม

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท
(Master Plan)

จากกระบวนการมีีส่่วนร่่วม ได้้สรุุปรวบรวมความเห็็น-ข้้อเสนอ
และสรุุปแนวทาง เพื่่อ� นำไปสู่่�การปรัับปรุุงผัังแม่่บทได้้หลายส่่วน
ดัังต่่อไปนี้้�
1. พื้้� นที่่� ให้้ บริิ การ (Operation)

เพิ่่�มการเข้้าถึึงแต่่ละตึึกให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� และเพิ่่�ม
พื้้�นที่่�พัักคอยให้้เพีียงพอกัับความต้้องการ
ของผู้้�ใช้้ บริิ ก าร พัั ฒ นาสภาพแวดล้้ อ ม
บริิเวณโดยรอบพื้้�นที่่�บริิการให้้สวยงาม
ร่่มรื่�่น และจำกััดพื้้�นที่่�ให้้บริิการการรัักษา
ให้้ อ ยู่่�ภายในโซนด้้ า นหน้้ า โรงพยาบาล
พร้้อมเพิ่่�มความสููงของอาคาร หรืือลัักษณะ
การใช้้ประโยชน์์อาคารให้้มีีความครอบคลุุม
มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

ให้้ ชัั ด เจนเพื่่� อ เพิ่่� ม ความปลอดภัั ย และ
ความเป็็นส่่วนตััวของผู้้�พัักอาศััย
4. พื้้� นที่่� สีี เขีียว (Green Area)

โรงพยาบาลมีีพื้้� น ที่่� สีี เขีียวอยู่่�หลายจุุ ด
แต่่ยัังขาดการวางแผนและใช้้ประโยชน์์
พื้้�นที่่�เหล่่านั้้�นให้้เต็็มประสิิทธิิภาพ จึึงเน้้น
การออกแบบพื้้� น ที่่� สีี เขีียวให้้ มีีรูู ป แบบ
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ชััดเจนและหลากหลาย
เพื่่อ� ให้้ผู้้�คนสามารถเข้้าไปใช้้พื้้น� ที่่ไ� ด้้อย่่าง
สม่่ำเสมอและรองรัับกิจิ กรรมที่่ห� ลากหลาย
2. พื้้� นที่่� ส่่วนสนัั บสนุุ น (Support)
ตามความต้้องการที่่บุ� คุ ลากรในโรงพยาบาล
การจััดวางอาคารส่่วนสนัับสนุุนใหม่่ให้้ และชุุมชนเสนอ เช่่น เพิ่่�มพื้้�นที่่ส� วนสมุุนไพร
มีีความเหมาะสมเป็็ น ระเบีียบมากขึ้้� น เพื่่� อ การเรีียนรู้้� เพิ่่� ม พื้้� น ที่่� สีี เขีียวเพื่่� อ จัั ด
เพิ่่�มพื้้�นที่่จ� อดรถสำหรัับบุคุ ลากรที่่เ� พีียงพอ กิิ จ กรรม พื้้� น ที่่� สีี เขีียวสำหรัั บ เด็็ ก พื้้� น ที่่�
และเป็็นสััดส่่วน
สำหรัับปลููกผัักทำการเกษตร เป็็นต้้น
3. บ้้ านพัั กเจ้้ าหน้้าที่่� (Residence)

การออกแบบวางผัั ง โซนที่่� พัั ก อาศัั ย
เพิ่่�มความหนาแน่่นการใช้้พื้้น� ที่่เ� ป็็นอาคาร
ทรงสููง และเพิ่่�มพื้้�นที่่� Facility ส่่วนกลาง
สำหรัั บท ำกิิ จ กรรม ลานกีีฬา ลาน
สัันทนาการ และพััฒนาพื้้�นที่่สีี� เขีียวในโซน
บ้้านพัักให้้เป็็นประโยชน์์สำหรัับบุุคลากร
ในพื้้�นที่่�มากขึ้้�น กำหนดโซนที่่�พัักอาศััย
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5. งานสัั ญจร งานระบบ
(Circulation/Service)

การจััดระบบการสััญจรภายในโรงพยาบาล
ให้้ เ ป็็ น ระเบีียบ และง่่ า ยต่่ อ การเข้้ า ถึึ ง
มากขึ้้� น รวมถึึ ง การเพิ่่� ม พื้้� น ที่่� จ อดรถใน
แต่่ ล ะโซนสำหรัั บทั้้� ง บุุ ค ลากรและผู้้�มา
รัับบริิการ

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

ภาพที่่� 20 ผัังอาคารเดิิมโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเชีียงของ

นอกจากนี้้� ยัั ง มีีแผนในระยะกลางและ
ระยะยาว ที่่�ทางทีีมสถาปนิิกได้้ออกแบบ
ร่่วมกัับทางโรงพยาบาล ผ่่านการทำกิิจกรรม
มีีส่่ ว นร่่ ว มเพื่่� อ สอบถามความต้้ อ งการ
สรรค์์สร้้างและปรัับปรุุงพื้้�นที่่�โรงพยาบาล
ในอนาคต นำไปสู่่�การใช้้งานที่่�ตอบโจทย์์
ในด้้านต่่างๆ ทั้้�งการรัักษาพยาบาล การทำ
กิิ จ กรรมนัั น ทนาการ และการพัั ก ผ่่ อ น
หย่่อนใจ สรุุปความต้้องการในแต่่ละพื้้�นที่่�
ออกมาได้้หลายส่่วนด้้วยกััน

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ผัั งระยะกลาง

“เน้้ นการพัั ฒนาอาคารบริิ การ
และการเพิ่่� มพื้้� นที่่� จอดรถ เพื่่� อรองรัั บผู้้� ใช้้ บริิ การ”

• ย้้ายตำแหน่่งเสาธง และศาลพระภููมิิ
• ก่่อสร้้างพื้้�นที่่ต้� ้นแบบอยู่่�ดีีมีีสุุข ปรัับพื้้�นที่่�เป็็นสวนภููมิิทััศน์์และที่่�จอดรถ (ชั่่�วคราว)
• ก่่อสร้้างอาคารวิินิิจฉััย ความสููง 5 ชั้้�น จำนวน 1 หลััง
(แบบอาคารยื่่�นเรื่่�องให้้กองแบบแผนออกแบบใหม่่)
• ก่่อสร้้างสวนคอร์์ทกลางสำหรัับพัักผ่่อน/ลานกิิจกรรมอเนกประสงค์์/จุุดนััดพบ
• ปรัับการใช้้งานอาคารผ่่าตััดคลอด เป็็นโรงอาหาร/ร้้านค้้า (ชั่่�วคราว)
• เพิ่่�มพื้้�นที่่�จอดรถ สำหรัับผู้้�มาใช้้บริิการและบุุคลากร จำนวน 70 คััน
• เพิ่่�มพื้้�นที่่�จอดรถ สำหรัับรถฉุุกเฉิินและรถพยาบาล จำนวน 8 คััน
• เพิ่่�มพื้้�นที่่�จอดรถ สำหรัับผู้้�มาใช้้บริิการและบุุคลากร จำนวน 50 คััน
• ก่่อสร้้างสวนสมุุนไพร ตรงข้้ามอาคารแพทย์์แผนไทย
เพื่่�อเป็็นสวนตััวอย่่าง พื้้�นที่่�สาธิิต เรีียนรู้้�เรื่่�องสมุุนไพรกัับผู้้�สนใจ

ภาพที่่� 21 ผัังแม่่บทการพััฒนาโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเชีียงของ ระยะกลาง (ปีี 2565-2569)

44

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

ผัั งระยะยาว “เน้้ นการพัั ฒนาพื้้� นที่่� ส่่ วนสนัั บสนุุ น และพื้้� นที่่� พัักอาศัั ย”

ภาพที่่� 22 ผัังข้้อเสนอการจััดเรีียงอาคารใหม่่โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเชีียงของ

• รื้้�ออาคารผ่่าตััดคลอด ปรัับพื้้�นที่่�เป็็นที่่�จอดรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ สำหรัับ
รองรัับผู้้�ใช้้บริิการ
• ปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ต้้นแบบอยู่่�ดีีมีีสุุข เป็็นสวนภููมิิทััศน์์ พื้้�นที่่�ต้้อนรัับ พื้้�นที่่�นั่่�งพัักคอย
จุุดนััดพบ และเป็็นทััศนีียภาพที่่�ดีีแก่่โรงพยาบาล
• ก่่อสร้้างอาคารพัักอาศััยรวม ความสููง 4 ชั้้�น จำนวน 2 อาคาร
• ปรัับและก่่อสร้้างถนนภายในพื้้�นที่่พั� ักอาศััย
• ก่่อสร้้างสวน พื้้�นที่่�ออกกำลัังกาย ลานกิิจกรรมบริิเวณโซนที่่�พัักอาศััย
• ปรัับตำแหน่่งอาคารซัักฟอก - จ่่ายกลาง และโรงตากผ้้า
• ก่่อสร้้างช่่วงพัักผ่่อน สำหรัับรัับประทานอาหาร สำหรัับบุุคลากร
• ปรัับถนนภายในงานระบบ ปรัับตำแหน่่ง อาคารพััสดุุ-ซ่่อมบำรุุง
• เพิ่่�มพื้้�นที่่�จอดรถ สำหรัับผู้้�มาใช้้บริิการและบุุคลากร จำนวน 72 คััน และปรัับพื้้�นที่่�
สีีเขีียว
• เพิ่่�มพื้้�นที่่�จอดรถ สำหรัับผู้้�มาใช้้บริิการ จำนวน 77 คััน
• เพิ่่�มทางเข้้าออกฉุุกเฉิิน สำหรัับพื้้�นที่่�พัักอาศััย และสำหรัับรถ Service
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ภาพที่่� 23 ผัังแม่่บทการพััฒนาโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเชีียงของ ระยะยาว (ปีี 2569 ขึ้้�นไป)

46

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

แนวทางพัั ฒนาพื้้� นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
ต้้นแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข พื้้�นที่่�ที่่�ทางโรงพยาบาลคััดเลืือก
เพื่่� อ มาออกแบบพื้้�นที่่�อ ยู่่�ดีีมีีสุุข คืือพื้้�นที่่�ส วนบริิเ วณ
เสาธงหน้้ า โรงพยาบาล เนื่่� อ งจากพื้้� น ที่่� ดัั ง กล่่ า วอยู่่�
บริิเวณด้้านหน้้าโรงพยาบาล เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�เห็็นได้้เด่่นชััด
การปรัั บ ปรุุ ง พื้้� น ที่่� ดัั ง กล่่ า วจะช่่ ว ยแก้้ ไ ขปัั ญ หาเรื่่� อ ง
ที่่จ� อดรถ อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิมภููมิทัิ ศั น์์ด้า้ นหน้้าโรงพยาบาล
ให้้สวยงามร่่มรื่่�นขึ้้�นด้้วย เหมาะสมที่่�จะพััฒนาเป็็นพื้้�นที่่�
ต้้นแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
โดยทางทีีมผู้้�ออกแบบได้้นำความต้้องการและข้้อคิิดเห็็น
จากเวทีีประชุุ ม มาออกแบบพื้้� น ที่่� บริิ เ วณดัั ง กล่่ า ว
เป็็นพื้้�นที่่�สวน ที่่�จอดรถ และที่่�พัักคอย

ภาพที่่� 24 ภาพจำลองพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเชีียงของ
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นอกจากนี้้�จากผัังแม่่บทการพััฒนาโรงพยาบาล ยัังได้้เกิิดกระบวนการพััฒนาพื้้�นที่่�
ต้้นแบบ พื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข โดยได้้มีีกระบวนการในการค้้นหา และจััดลำดัับความสำคััญ
ก่่อนหลัังในการพััฒนาพื้้�นที่่� ได้้ข้้อสรุุปร่่วมกััน คืือ
• พััฒนาพื้้�นที่่พั� ักคอย บริิเวณหลััง OPD ใหม่่
• พััฒนาพื้้�นที่่พั� ักคอย บริิเวณหลััง OPD เก่่า
• พััฒนาพื้้�นที่่สีี� เขีียว บริิเวณระหว่่างอาคารส่่งเสริิม และอาคารแพทย์์แผนไทย
• พััฒนาพื้้�นที่่สีี� เขีียวข้้างตึึกแพทย์์แผนไทย
• พััฒนาโรงอาหาร
• พััฒนาพื้้�นที่่สีี� เขีียว บริิเวณตึึกผ่่าตััด, เสาธง, การเพิ่่�มจุุดคััดกรอง

ภาพที่่� 25 ภาพโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเชีียงของ
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แนวคิิดการพััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข มีีแนวคิิดการออกแบบพื้้�นที่่� เพิ่่�มพื้้�นที่่�
สีีเขีียวที่่�มีีความเชื่่�อมต่่อกัับอาคารเพื่่�อการรัักษา สำหรัับเป็็นพื้้�นที่่�นั่่�งพัักคอยของญาติิ
ผู้้�ป่่วย หรืือพื้้�นที่่�ในการพัักผ่่อนของบุุคลากรในโรงพยาบาล ด้้วยพื้้�นที่่�ใจกลางระหว่่าง
อาคารในโรงพยาบาลยัังไม่่ถููกใช้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ ประกอบกัับปััญหาในเรื่่�อง
การขาดแคลนที่่พั� กั คอย ขาดพื้้�นที่่ใ� นการทำกิิจกรรมสร้้างการมีีส่่วนร่่วม จึึงเกิิดการพััฒนา
และออกแบบพื้้� น ที่่� เ ปิิ ด โล่่ ง ที่่� เ ชื่่� อ มโยงกัั บตัั ว อาคาร เพิ่่� ม ต้้ น ไม้้ แ ละที่่� นั่่� ง ใต้้ ต้้ น ไม้้
เพื่่อ� ให้้เกิิดความปลอดโปร่่ง พร้้อมส่่งเสริิมการสร้้างระยะห่่างระหว่่างผู้้�คน สอดคล้้องกัับ
มาตรการในการป้้องกัันโรค หรืือ Social Distancing เพื่่�อรัับมืือกัับ New Normal ของ
สัั ง คม นอกจากนี้้� ก ารพัั ฒ นาพื้้� น ที่่� ร ะหว่่ า งอาคารด้้ ว ยการพัั ฒ นาเป็็ น พื้้� น ที่่� สีี เขีียว
นอกจากสามารถใช้้ประโยชน์์พื้้น� ที่่เ� พื่่อ� พัักผ่่อนแล้้ว ยัังเพิ่่�มมุุมมองที่่ส� วยงามผ่่อนคลาย
ให้้กัับผู้้�คนจากภายในอาคารด้้วย

ภาพที่่� 26 ภาพโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเชีียงของ
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02

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชเด่ นชั ย
จั งหวั ดแพร่
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•
•

•

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชเด่นชั ย ตั้ งอยู่ที่
อำ �เภอเด่นชั ย จั งหวั ดแพร่
เปิ ดดำ �เนิ นการตั้ งแต่ ปี 2554 จนถึ งปั จจุ บัน
มี ผู้ เข้ ารั บบริ การเฉลี่ย ปี ละ 15,000 ครั้ ง
ปั จจุ บันเป็ นโรงพยาบาลชุ มชนขนาด 60 เตี ยง
ขนาด F1 มี แผนในการพั ฒนายกระดั บเป็ น
โรงพยาบาลขนาด M2 ในอนาคต
มี ค วา ม โ ดด เ ด่ น ด้ า น กา ร ใ ห้ บ ริ ห า ร ทา ง
การแพทย์ แผนไทยคู่ ขนานกั บแพทย์ แผน
ปั จจุ บั น จนได้ รั บ คั ดเลื อกเป็ นโรงพยาบาล
แพทย์ แผนไทยต้ นแบบที่ผ่ านเกณฑ์ ประเมิ น
มาตรฐานโรงพยาบาลส่ งเสริ มและสนั บสนุ น
การแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
ระดั บดี เยี่ยม

ภาคี ที่รับผิดชอบ

บริ ษัท ใจบ้ านสตูดิ โอ จำ �กั ด
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
จากการดำเนิินกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วม สามารถสรุุปผลการออกแบบและนำเสนอแบบ
ในพื้้�นที่่�ส่่วนต่่างๆ ที่่�ประสบปััญหาด้้านการใช้้งาน โดยเป็็นการสะท้้อนความคิิดเห็็น
จากบุุคลากรในโรงพยาบาล ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�ใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในโรงพยาบาล ได้้ใกล้้ชิิดกัับปััญหา
มากที่่�สุุด โดยมีีหลายจุุดที่่�ต้้องปรัับปรุุงและเพิ่่�มเติิม ไม่่ว่่าจะเป็็นการปรัับปรุุงผิิวถนน
ภายในโรงพยาบาล พร้้ อ มทั้้� ง ปรัั บ ปรุุ ง อาคารผู้้�ป่่ ว ยนอก คลิิ นิิ ก พิิ เ ศษสุุ ข ภาพจิิ ต
งานเวชศาสตร์์ ค รอบครัั ว และชุุ ม ชน คลิิ นิิ ก NCDs การออกแบบภายในอาคาร
เฉลิิมพระเกีียรติิและห้้องประชุุม นอกจากนี้้�ควรเพิ่่�มอาคารหรืือพื้้�นที่่�จอดรถภายใน
โรงพยาบาลให้้เพีียงพอต่่อการใช้้งานด้้วย
	พื้้�นที่่ส่� ว่ นอื่่น� ๆ ในมิิติขิ องสิ่่�งแวดล้้อมและความสััมพัันธ์์เชิิงชุุมชน ได้้มีีการเพิ่่�มพื้้�นที่่�
สีีเขีียว ออกแบบพื้้�นที่่ป� ลููกผัักและพื้้�นที่่เ� พื่่อ� การเกษตรในโรงพยาบาล สร้้างความร่่วมมืือ
ระหว่่ า งชุุ ม ชนและโรงพยาบาล พร้้ อ มออกแบบและติิ ด ตั้้� ง ป้้ า ยสัั ญ ลัั ก ษณ์์ ต่่ า งๆ
ทั้้�งภายในและนอกอาคารให้้มีีความสวยงามและมีีเอกลัักษณ์์ และจััดระบบการสััญจร
ภายในโรงพยาบาล เพื่่�อรองรัับอาคารที่่�ก่่อสร้้างขึ้้�นใหม่่ในอนาคต

ภาพที่่� 27 ตััวอย่่างการวิิเคราะห์์พื้้�นที่่�โรงพยาบาลอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท
(Master Plan)

สำหรัับแนวทางการพััฒนาผัังแม่่บท ได้้จากการรวบรวมความเห็็น
จากผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม และทำกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วม ได้้ทั้้�งหมด
4 โซนด้้วยกััน ประกอบไปด้้วย โซนพื้้�นที่่�บริิการ โซนพื้้�นที่่�สีีเขีียว
โซนสนัับสนุุน และโซนบ้้านพััก ซึ่่�งล้้วนเกี่่�ยวข้้องกัับการทำงาน
การทำกิิจกรรมต่่างๆ รวมไปถึึงการพัักผ่่อนด้้วย
1. โซนพื้้น� ที่่บ� ริิการ พื้้�นที่่ด้� า้ นหน้้าที่่เ� ป็็นพื้้�นที่่บริ
� กิ าร ยัังขาดพื้้�นที่่�
พัักคอย ผู้้�ที่่�เข้้ามารัับบริิการจะมานั่่�งรอบริิเวณพื้้�นที่่�ด้้านหน้้า
โรงพยาบาล ในบริิเวณเดีียวกัับที่่�จอดรถ โดยวางแผนเพิ่่�มมุุม
พัักผ่่อน/พื้้�นที่่พั� กั คอย ที่่เ� พีียงพอสำหรัับผู้้�ใช้้บริกิ าร และบุุคลากร
สร้้างความเชื่่�อมโยง-เชื่่�อมต่่อพื้้�นที่่�ที่่�ใกล้้กััน และสะดวกต่่อการ
เข้้าถึึง
2. โซนพื้้�นที่่�สีีเขีียว พื้้�นที่่�สีีเขีียวเดิิมมีีอยู่่�พอสมควร ส่่วนมาก
จะเป็็นพื้้�นที่่�ระหว่่างอาคาร ซึ่่�งเป็็นสวนสำหรัับการมอง บางจุุด
ยากแก่่การเข้้าถึึง และแนวโน้้มพื้้�นที่่�สีีเขีียวจะลดลง เนื่่�องจาก
พื้้�นที่่�อาคารจะมีีมากขึ้้�นในอนาคต ทำให้้โรงพยาบาลต้้องการ
รัักษาพื้้�นที่่�สีีเขีียวเดิิมให้้คงอยู่่� เพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวตามจุุดต่่างๆ
เพิ่่�มพื้้�นที่่�เปิิดสำหรัับเรีียนรู้้� และให้้ความรู้้�ด้้านสมุุนไพร
3. โซนสนัั บ สนุุ น อาคารที่่�เป็็นพื้้�นที่่�สนัับสนุุนต่่างๆ อยู่่�ใน
ตำแหน่่งที่่�ยัังไม่่เชื่่�อมโยงกัับอาคารหลััก ทำให้้ระบบการทำงาน
ในปััจจุุบันั ยัังไม่่คล่่องตััวมากนััก ระยะทางระหว่่างหน่่วยค่่อนข้้าง
ไกล แนวทางแก้้ไขคืือจััดพื้้�นที่่�บริิการและแปรรููปด้้านสมุุนไพร
ให้้อยู่่�ใกล้้กััน จััดพื้้�นที่่�งานระบบให้้เป็็นระเบีียบ มีีที่่�จอดรถให้้
เพีียงพอระบบทางสััญจร เพิ่่�มประตููเข้้า-ออก
4. โซนบ้้านพััก พื้้�นที่่�บ้้านพัักเจ้้าหน้้าที่่� มีีอาคารของกองช่่าง
เวิิร์ก์ ช็็อปแทรกอยู่่� (ชั่่ว� คราว) ขาดความเป็็นพื้้�นที่่ส่� ว่ นตััว และพื้้�นที่่�
กิิจกรรมกลางสำหรัับเจ้้าหน้้าที่่� ในส่่วนนี้้�จะเพิ่่�มพื้้�นที่่สีี� เขีียว/พื้้�นที่่�
ส่่วนกลางจััดพื้้�นที่่�ให้้มีีความรู้้�สึึกส่่วนตััวและปลอดภััย
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ภาพที่่� 28 ผัังแม่่บทเดิิม (Master Plan) ของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเด่่นชััย

จากผัังเดิิมของโรงพยาบาล โซนบริิการรัักษาจะอยู่่�ทางด้้านหน้้า
ของโรงพยาบาล เชื่่�อมต่่อกัับส่่วนส่่งเสริิมสุุขภาพ ถััดออกไปคืือ
ส่่วนของอาคารบริิการหรืืออาคารสนัับสนุุน โซนพัักอาศััยของ
พื้้�นที่่�จะอยู่่�ด้้านในสุุด

ภาพที่่� 29 ผัังแสดงเมื่่�อมีีการรื้้�อถอนอาคาร
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ภาพที่่� 30 ผัังตำแหน่่งอาคารที่่�กำลัังสร้้าง (ปีี 2563)

ผัังโรงพยาบาลที่่แ� สดงตำแหน่่งอาคารที่่ก� ำลัังจะรื้้อ� และภาพผัังที่่�
แสดงเมื่่อ� อาคารถููกรื้้อ� พร้้อมกัับอาคารที่่ก� ำลัังก่่อสร้้างในปีี 2563
จะเห็็นว่่า โซนที่่�พัักของเจ้้าหน้้าที่่�จะถููกรื้้�อถอนสามารถวางแผน
ในการปรัั บพื้้� น ที่่� โ ซนที่่� พัั ก เพื่่� อ มีีพื้้� น ที่่� กิิ จ กรรม พื้้� น ที่่� สีี เขีียว
หรืือพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ที่่�จะช่่วยสนัับสนุุนพื้้�นที่่�ที่่�รื่่�นรมย์์ได้้

ภาพที่่� 31 ผัังแสดงตำแหน่่งอาคารใหม่่ และการสร้้างพื้้�นที่่�สีีเขีียวให้้กัับโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเด่่นชััย
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แนวความคิิดในการวางผัังแม่่บทโครงการ โรงพยาบาลสมเด็็จ
พระยุุพราชเด่่นชััย โจทย์์สำคััญ คืือการสร้้างแกนการสััญจรหลััก
ในพื้้�นที่่�บริิการทางการแพทย์์ (ใหม่่) เพื่่�อใช้้แกนนี้้�สร้้างความ
เชื่่�อมโยงกัับพื้้�นที่่�สีีเขีียวและพื้้�นที่่�ต่่างๆ และวางผัังให้้แยกโซน
ส่่วนพัักอาศััยเจ้้าหน้้าที่่ใ� ห้้ชัดั เจนมากขึ้้น� และเพิ่่�มพื้้�นที่่ส่� ว่ นกลาง
สำหรัับรองรัับกิิจกรรมของเจ้้าหน้้าที่่� ส่่วนพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นสวนเกษตร
ด้้านหลััง จะเป็็นพื้้�นที่่�สำหรัับการปลููกต้้นไม้้ ผลไม้้ และเป็็นพื้้�นที่่�
ที่่�จะดึึงเอาชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการเพาะปลููก ดููแลและ
เก็็บเกี่่ย� ว นอกจากนี้้�ยังั เพิ่่�มพื้้�นที่่จ� อดรถ แบ่่งโซนจอดรถให้้ชัดั เจน
ระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�เข้้ามารัับการรัักษา การทำทางสััญจร
ของรถให้้ชััดเจน ไม่่ซ้้อนทัับเพื่่�อความสะดวกรวดเร็็ว รวมถึึง
การวางแผนทางเข้้าออกที่่�ชััดเจนด้้วย (อาจจะลดจำนวนทาง
เข้้า-ออก ขยายทางเข้้า-ออกเดิิมให้้กว้้างขึ้้�น)

ภาพที่่� 32 ผัังแสดงพื้้�นที่่�สีีเขีียว - พื้้�นที่่�กิิจกรรม (ในอนาคต)

ภาพที่่� 33 ผัังแสดงแนวความคิิดเส้้นทางสััญจร
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แนวทางพัั ฒนาพื้้� นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
ในภาพรวมของการทำกระบวนการระดมความคิิดเห็็นเรื่่�องพื้้�นที่่�
ที่่ป� ระทัับใจ พื้้�นที่่ที่� มีีศั
�่ กั ยภาพ และพื้้�นที่่ที่� มีีปั
�่ ญ
ั หาที่่ต้� อ้ งการแก้้ไข
รวมถึึงพื้้�นที่่ที่� มีีศั
่� กั ยภาพที่่จ� ะนำไปออกแบบเพื่่อ� เป็็นต้้นแบบพื้้�นที่่�
อยู่่�ดีีมีีสุุข ที่่�เอื้้�อต่่อการสร้้างสุุขภาวะ นำไปสู่่�การวางแผนร่่วมกััน
ในการเลืือกพื้้�นที่่�ที่่�จะนำมาพััฒนาต่่อ  
หลัังจากการเสนอพื้้�นที่่ทั้้� ง� หมด เพื่่อ� นำมาออกแบบเพื่่อ� พิิจารณา
ความเป็็นไปได้้ในการสร้้างนั้้�น ทางที่่ป� ระชุุมเสนอให้้เลืือก 2 พื้้�นที่่�
เพื่่�อนำไปพััฒนาแบบร่่างขั้้�นต้้น คืือ
1. พื้้�นที่่�บริิเวณที่่�จอดรถด้้านหน้้า “ลานจามจุุรีี”
2. พื้้�นที่่�ระหว่่างอาคารผู้้�ป่่วยนอกกัับห้้องฉุุกเฉิิน “ทางเชื่่�อม
OPD-ER” ซึ่่�งเป็็นต้้นแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข ที่่�เอื้้�อต่่อการสร้้าง
สุุขภาวะ มีีความเหมาะสมตามบริิบทและการใช้้ชีีวิิตของคน
ในแต่่ละโรงพยาบาล

ภาพที่่� 34 ตำแหน่่งพื้้�นที่่�ต้้นแบบอยู่่�ดีีมีีสุุข 1. ลานจามจุุรีี และ 2. ทางเชื่่�อม OPD-ER
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ภาพที่่� 35 ต้้นแบบอยู่่�ดีีมีีสุุขผัังพื้้�นที่่� 1. ลานจามจุุรีี และ 2. ทางเชื่่�อม OPD-ER
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“ลานจามจุุรีี” เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ด้้านหน้้าของโรงพยาบาล เป็็นพื้้�นที่่�
กาดย่่อมๆ ที่่ข� ายอาหาร ขายพืืชผัักสดในตอนเช้้า ช่่วงสายๆ เป็็นที่่�
จอดรถยนต์์ รถมอเตอร์์ไซค์์ มีีญาติิผู้้�ป่ว่ ย และผู้้�ที่ร่� อรัับการรัักษา
มารออยู่่�ในบริิเวณนี้้�เป็็นจำนวนมาก เนื่่�องด้้วยศัักยภาพพื้้�นที่่�
ร่่มเงาใต้้ต้้นไม้้ ที่่�ดึึงดููดให้้ผู้้�คนมาอาศััยร่่มเงาไม้้แห่่งนี้้�
รวมพื้้�นที่่�ใช้้งาน 204 ตร.ม.
1. ศาลาพัักคอย 62 ตร.ม.
2. ลานใต้้ต้้นจามจุุรีี 142 ตร.ม.

ภาพที่่� 36 รููปแสดงขนาดพื้้�นที่่�ใช้้งานของ “ลานจามจุุรีี”

ภาพที่่� 37 รููปแสดงระยะพื้้�นที่่�ใช้้งานของ “ลานจามจุุรีี”
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ภาพที่ 38 ภาพทัศนียภาพของลานจามจุรี

“ทางเชื่่�อม OPD-ER” เป็็นพื้้�นที่่ที่� ต้่� อ้ งการพื้้�นที่่พั� กั คอยเพิ่่�มเติิมสำหรัับคนไข้้ ญาติิผู้้�ป่ว่ ย
และเจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาล เพื่่�อสร้้างบรรยากาศในโรงพยาบาลที่่�ดีี และเกิิดการ
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างกัันได้้มากขึ้้�น เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างกััน
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ภาพที่่� 39 ผัังแสดงพื้้�นที่่�ใช้้สอย 2 ทางเชื่่�อม OPD-ER

ภาพที่่� 40 ภาพ ISOMETRIC ของพื้้�นที่่�ทางเชื่่�อม OPD-ER

ภาพที่ 41 ภาพทัศนียภาพของพื้นที่ทางเชื่อม OPD-ER
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03

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชปั ว
จั งหวั ดน่ าน
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•
•

•

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชปั ว ตั้ งอยู่ ใน
ตำ �บลวรนคร อำ �เภอปั ว จั งหวั ดน่ าน
ปั จจุ บั นเป็ นโรงพยาบาลขนาด 90 เตี ยง
เป็ นโรงพยาบาลประเภท M2 มีแผนการยกระดับ
ขี ดความสามารถการพั ฒ นาโรงพยาบาล
เป็ นประเภท M1 ในอนาคต
จุ ดเด่นของโรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชปั ว
ที่ สำ�คั ญ คือ ระบบ STEMI Fast Tract ของ
เครื อข่ าย และส่ งต่ อโรงพยาบาลแม่ ข่ายด้ วย
Sky Doctor รวมถึ งการใช้ กระบวนการ
จิ ตปั ญญาในการจั ดบริ การผู้ ป่วยและบริ หาร
งาน

ภาคี ที่รับผิดชอบ

บริ ษัท ใจบ้ านสตูดิ โอ จำ �กั ด
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
ในแต่่ ล ะโรงพยาบาลย่่ อ มมีีปัั ญ หาเฉพาะตัั ว เช่่ น เดีียวกัั บ
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชปััว จากการทำกิิจกรรมมีีส่่วนร่่วม
ร่่วมกัับบุุคลากรโรงพยาบาล ทำให้้ทีีมสถาปนิิกทราบถึึงปััญหา
ข้้อจำกััดและโอกาสในการพััฒนา รวมถึึงความต้้องการของ
เจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�มาใช้้บริิการได้้ในหลายมิิติิยิ่่�งขึ้้�น
เริ่่�มจากปััญหาพื้้�นฐาน นั่่�นคืือจำนวนผู้้�เข้้ารัับการรัักษา
ในแต่่ละวัันมีีจำนวนมาก แต่่ยัังขาดพื้้�นที่่�พัักคอย พื้้�นที่่�รองรัับ
ต่่างๆ ไม่่เพีียงพอ โดยเฉพาะพื้้�นที่่พั� กั คอยในอาคาร ระหว่่างอาคาร
และพื้้�นที่่�สีีเขีียวสำหรัับญาติิผู้้�ป่่วย หรืือเจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาล
อีีกทั้้�งยัังต้้องการสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี สวยงาม เหมาะแก่่การ
พัักผ่่อนและฟื้้น� ฟููจิติ ใจ สอดคล้้องกัับความต้้องการการออกแบบ
พื้้�นที่่�ภููมิิทััศน์์รอบโรงพยาบาลให้้ดีีขึ้้�น ทั้้�งสวน สนามเด็็กเล่่น
พื้้�นที่่�นัันทนาการ รองรัับสำหรัับผู้้�มาใช้้บริิการ และเจ้้าหน้้าที่่�
โรงพยาบาล ให้้สามารถทำกิิจกรรมที่่�เสริิมสร้้างสุุขภาวะ และได้้
อยู่่�ท่่ามกลางบรรยากาศที่่ดีีด้
� ้วย
นอกจากนี้้�ยัังมีีส่่วนของป้้ายบอกทาง สััญลัักษณ์์ในพื้้�นที่่�
ต่่างๆ ซึ่่�งยัังไม่่ชััดเจน ต้้องการปรัับปรุุงป้้ายบอกทาง และป้้าย
สััญลัักษณ์์เหล่่านี้้�เพื่่�อความสะดวกรวดเร็็วของผู้้�มาใช้้บริิการ
รวมไปถึึงแก้้ไขเส้้นทางสััญจรภายในภายนอกที่่�มีีความทัับซ้้อน
กััน และบางจุุดยัังไม่่เชื่่�อมโยงกััน จััดเส้้นทางสััญจรภายนอก
อาคาร และภายในอาคารยัังไม่่สอดคล้้องกัับการวางอาคารใหม่่
ต้้องการการวางแผนในอนาคตด้้วย
	ส่่ ว นความต้้ อ งการรููปแบบอาคารใหม่่ที่่�กำลััง จะเกิิดขึ้้�น
อยากให้้ เ กิิ ด ความสอดคล้้ อ งกัั น ระหว่่ า งพื้้� น ที่่� ใ ช้้ ส อยและ
หน้้าตาอาคาร โดยพื้้�นที่่�รองรัับเพิ่่�มเติิมสำหรัับผู้้�มารัับบริิการ
และบุุคลากรโรงพยาบาลได้้อย่่างทั่่�วถึึง ดัังนั้้�นสิ่่�งที่่ท� างโรงพยาบาล
ต้้องการเพิ่่�มคืือ อาคารห้้องสมุุดและอาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ
รวมไปถึึงอาคารหรืือโซนบริิการอาหารของผู้้�ป่่วย ญาติิผู้้�ป่่วย
รวมถึึงบุุคลากร
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท (Master Plan)
จากการลงพื้้�นที่่ส� ำรวจ พููดคุุยกัับบุคุ ลากรโรงพยาบาล และผู้้�เข้้า
มารัับบริกิ าร พร้้อมทั้้�งทำกิิจกรรมมีีส่่วนร่่วม ทำให้้ทราบถึึงปััญหา
ความต้้องการใช้้งาน และโอกาสของโรงพยาบาลที่่�สามารถ
พััฒนาได้้ นำไปสู่่�การออกแบบโดยทีีมสถาปนิิก ซึ่่�งในท้้ายที่่�สุุด
สามารถสรุุปแผนการก่่อสร้้างโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชปััว
ซึ่่ง� มีีทั้้�งการปรัับปรุุงพื้้�นที่่บ� างส่่วนและก่่อสร้้างใหม่่ด้ว้ ย แบ่่งออก
เป็็นทั้้�งหมด 2 ระยะ
แผนระยะที่ 1 (2565)

ภาพที่่� 42 ร่่างผัังแม่่บทระยะที่่� 1 (2565)

แผนภาพดัังกล่่าว เป็็นส่่วนที่่�มีีการก่่อสร้้างเพิ่่�ม และปรัับจากแผนเดิิม เริ่่�มจากอาคาร
ผู้้�ป่่วยใน 114 เตีียง มีีการขยัับตํําแหน่่งให้้มีีพื้้น� ที่่ร� ะหว่่างอาคารมากขึ้้น� พร้้อมทั้้�งพััฒนา
พื้้�นที่่�สุุขภาวะต้้นแบบ (ระเบีียงกาด) ให้้เป็็นพื้้�นที่่�รองรัับการนั่่�งคอย และเป็็นพื้้�นที่่�
สํําหรัับขายอาหาร ซึ่่�งจะดํําเนิินการเสร็็จภายในปีี 2563
นอกจากนี้้�จะก่่อสร้้างพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข (ลานหููกระจง) พื้้�นที่่�จุุดรัับ-ส่่งของผู้้�ป่่วย
ในตํําแหน่่งเดิิม ที่่�มีีความต้้องการปรัับปรุุงให้้เป็็นพื้้�นที่่�พัักคอยเพิ่่�มเติิมด้้วย มีีการ
ออกแบบพื้้�นที่่�นี้้�ไว้้ พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มเติิมโรงติิดตั้้�งเครื่่�องกํําเนิิดไฟฟ้้า (GEN) เสนอให้้มีี
การย้้ายตํําแหน่่ง เนื่่�องจากเมื่่�อขยัับตํําแหน่่งอาคารผู้้�ป่่วยใน 114 เตีียง ต้้องมีีการย้้าย
ตํําแหน่่งเครื่่�องกํําเนิิดไฟฟ้้า (GEN) ส่่วนแผนเดิิมที่่�มีีการต่่อเติิมอาคารภููคา (เพิ่่�มห้้อง
X-ray และห้้องผ่่าตััด) ทางทีีมงานได้้เสนอให้้ยกเลิิกแผนเดิิม ย้้ายมารวมกัับอาคาร
อุุบััติิเหตุุ, วิินิิจฉััย และอํํานวยการ เพื่่�อความสะดวกสบายและเหมาะสมยิ่่�งขึ้้�น
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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แผนระยะที่ 2 (2569)

ภาพที่่� 43 ร่่างผัังแม่่บทระยะที่่� 2 (2569)

ต่่อมาคืือแผนในระยะที่่� 2 ซึ่่�งแผนภาพดัังกล่่าว เป็็นส่่วนที่่�มีีการก่่อสร้้างเพิ่่�ม และปรัับ
จากแผนเดิิม ประกอบไปด้้วย อาคารพัักอาศััยรวม (1-3 หลััง), อาคารอุุบััติิเหตุุ วิินิิจฉััย
และอาคารอํํานวยการ, อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิฯ 2 ชั้้�น, บ้้านพัักผู้้�อํํานวยการ, อาคาร
ผู้้�ป่่วยนอก, อาคารอุุบััติิเหตุุ (ER) และทางเชื่่�อม
นอกจากนี้้�ยัังมีีข้้อเสนอให้้ย้้ายตํําแหน่่งอาคารในแผนระยะที่่� 2 นี้้�ด้้วย ซึ่่�งอาคาร
ที่่�จะย้้ายมีีทั้้�งอาคารงานซ่่อมบํํารุุง และงานยานพาหนะ (โรงเก็็บยานยนต์์) นอกเหนืือ
จากนี้้�คืือข้้อเสนองานปรัับภููมิิทััศน์์ ได้้แก่่ ตำแหน่่งรอบหอพระ (ลานเฉลิิมพระเกีียรติิ),
ลานส่่งเสริิมสุุขภาพ, แกนสััญจรเชื่่อ� มพื้้�นที่่สีี� เขีียว และลานกิิจกรรมบริิเวณบ้้านพัักบุุคลากร
อีีกทั้้�งยัังต้้องการเพิ่่�มพื้้�นที่่�จอดรถด้้วย

ภาพที่่� 44 ข้้อเสนอผัังแม่่บทโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชปััว
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แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
หลัังจากการเสนอพื้้�นที่่ทั้้� ง� หมด เพื่่อ� นำมาออกแบบเพื่่อ� พิิจารณา
ความเป็็นไปได้้ในการสร้้างนั้้�น ทางที่่ป� ระชุุมเสนอให้้เลืือก 2 พื้้�นที่่�
เพื่่�อนำไปพััฒนาแบบร่่างขั้้�นต้้น คืือ
1. พื้้�นที่่�ใต้้ต้้นหููกระจง ใช้้ชื่่�อว่่า “ลานหููกระจง” ซึ่่�งเป็็นต้้นแบบ
พื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข ที่่�เอื้้�อต่่อการสร้้างสุุขภาวะ มีีความเหมาะสมตาม
บริิบทและการใช้้ชีีวิิตของคนในแต่่ละโรงพยาบาล โดยเป็็นพื้้�นที่่�
ระหว่่างอาคารผู้้�ป่่วยนอกกัับอาคารผู้้�ป่่วยใน เป็็นพื้้�นที่่�พัักคอย
และรอรถรัับส่่งของโรงพยาบาลได้้
2. พื้้� น ที่่� ร้้ า นขายอาหาร ทางเดิิ น หลัั ง ตึึ ก ผู้้�ป่่ ว ยใน ใช้้ ชื่่� อ ว่่ า
“ระเบีียงกาด” เป็็นพื้้�นที่่ท� างเชื่่อ� มระหว่่างอาคารที่่ส� ามารถพััฒนา
เป็็นที่่�นั่่�งพัักคอย รัับประทานอาหาร ของผู้้�ที่่�เข้้ามารัับบริิการ
และบุุคลากรในโรงพยาบาลเอง

ภาพที่่� 45 ตำแหน่่งพื้้�นที่่�ต้้นแบบอยู่่�ดีีมีีสุุข

ศัักยภาพของพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวคืือ เป็็นทางผ่่านที่่�เป็็นจุุดเชื่่�อมต่่อ
พื้้�นที่่�ต่่างๆ ของโรงพยาบาล ผู้้�คนพลุุกพล่่านมีีลานโล่่งด้้านข้้าง
ที่่ส� ามารถจััดกิิจกรรมต่่างๆ ได้้ ส่่วนสถานการณ์์ปัญ
ั หาในปััจจุุบันั
ผู้้�คนมีีความพลุุกพล่่านมาก การใช้้สอยพื้้�นที่่�ที่่�มีีการทัับซ้้อนกััน
ระหว่่างทางสััญจรและพื้้�นที่่�ขายของ ความสะอาดปลอดภััยของ
อาหารบริิเวณทางสััญจร และมีีมุุมมองเข้้าไปในตึึกผู้้�ป่่วยหญิิง
ทำให้้ตึึกผู้้�ป่่วยหญิิงขาดความเป็็นส่่วนตััว
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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แนวคิิดในการออกแบบพื้้� นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข

ความเป็็น “บ้้าน” ของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชปััว มีีความเด่่นชััดอย่่างมาก
จนผู้้�คนภายนอกสามารถรัับรู้้�ได้้ถึึงความเป็็นบ้้านแห่่งนี้้� ดัังนั้้�นความรู้้�สึึกของความ
เป็็นบ้้านจึึงถููกเข้้าไปเติิมเต็็มความเป็็นบ้้าน บนพื้้�นที่่�ระหว่่างอาคาร ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ของ
การปฏิิสัมั พัันธ์์ของผู้้�คน โดยถอดความรู้้�สึึกของการใช้้พื้้น� ที่่ร� ะหว่่างภายในบ้้านออกมา
แล้้วนำกลัับมานำเสนอใหม่่ ในบริิบทของโรงพยาบาล เพื่่อ� ความสมบููรณ์์ของครอบครััว
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชปััว

ภาพที่่� 46 พื้้�นที่่�ลานหููกระจง และพื้้�นที่่�ระเบีียงกาด

ภาพที่่� 47 ผัังรายละเอีียดและวััสดุุพื้้�นที่่�ลานหููกระจง
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ภาพที่่� 49 ผัังรายละเอีียดและวััสดุุพื้้�นที่่�ระเบีียงกาด

ภาพที่่� 50 ทััศนีียภาพตััวอย่่างหลัังปรัับปรุุงระเบีียงกาด
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04

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชตะพานหิ น
จั งหวั ดพิ จิตร
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•
•
•

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชตะพานหิ น
จั งหวั ดพิ จิ ตร ที่ ตั้ งอยู่ ในตำ �บลตะพานหิ น
อำ �เภอตะพานหิ น จั งหวั ดพิ จิตร
ปั จจุ บันเป็ นโรงพยาบาลระดั บทุ ติยภู มิ จำ �นวน
เตี ยง 90 เตี ยง
พื้ นที่ ของโรงพยาบาลแบ่ งโซนบริ การเป็ น
5 กลุ่ มหลั ก ได้ แก่ กลุ่ มบริ การผู้ ป่วยนอกและ
อุ บัติเหตุ -ฉุ กเฉิ น (Out-Patient Department
& Accident and Emergency) กลุ่ มวิ นิจฉั ย
และรั กษา (Diagnostic & Treatment
Department) กลุ่ มพั กผู้ ป่วยใน (In-Patient
Department) กลุ่ มบริ การสนั บสนุ น (Service
Support Department) และกลุ่ มบริ ห าร
จั ดการและสวั สดิ การ (Administration &
Welfare Department)

ภาคี ที่รับผิดชอบ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น

ที่่ตั้้� ง� อยู่่�ในพื้้�นที่่เ� กษตรกรรม มีีปััญหาน้้ำท่่วมในพื้้�นที่่� เนื่่อ� งจากที่่ตั้้� ง�
ของโรงพยาบาลอยู่่�ในพื้้�นที่่ลุ่่�� มแวดล้้อมด้้วยทุ่่�งนา และที่่ผ่� ่านมา
โรงพยาบาลเคยประสบภัั ย น้้ำท่่ ว มครั้้� ง ใหญ่่ ซึ่่� ง ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด
ความเสีียหายเป็็นอย่่างมาก การปรัับลักั ษณะทางกายภาพของพื้้�นที่่�
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในกรณีีที่่�มีีน้้ำท่่วมเข้้ามาในพื้้�นที่่�ได้้จึึงนัับว่่า
มีีความจำเป็็น เพราะโรงพยาบาลถืือเป็็นหน่่วยงานที่่�จำเป็็นต้้อง
ได้้รับั การปกป้้องไม่่ให้้เกิิดความเสีียหายในระดัับสูงู สุุด เพื่่อ� ยัังคง
ให้้บริิการได้้แม้้ในระหว่่างเกิิดวิิกฤตการณ์์ต่่างๆ ซึ่่�งอาจรวมถึึง
การปรัับพื้้น� ที่่ใ� ห้้สามารถรองรัับความต้้องการฉุุกเฉิินเชิิงพื้้�นที่่ข� อง
ชุุมชนในกรณีีเกิิดภััยพิิบััติิได้้ด้้วย
นอกจากนี้้�ยังั มีีประเด็็นเรื่่อ� งการขยายตััวของเมืืองและปรัับเปลี่่ย� น
รููปแบบพื้้�นที่่โ� ดยรอบจากเกษตรกรรมเป็็นพื้้�นที่่พั� กั อาศััยชานเมืือง
ด้้วยพื้้�นที่่�ดั้้�งเดิิมของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชตะพานหิิน
เป็็นโซนเกษตรกรรมเป็็นส่่วนใหญ่่ ปััจจุุบัันเกิิดการขยายตััวของ
ตััวเมืืองมากขึ้้�น โดยเริ่่�มเข้้ามาสู่่�บริิเวณใกล้้เคีียงกัับโรงพยาบาล
ได้้มีีการปรัับเปลี่่ย� นพื้้�นที่่จ� ากเกษตรกรรมไปสู่่�กิิจกรรมเศรษฐกิิจ
อื่่�นๆ อาทิิ ร้้านค้้า และหมู่่�บ้้านจััดสรร เป็็นต้้น โรงพยาบาล
ได้้ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ช่่วงรอยต่่อระหว่่างพื้้�นที่่�ชุุมชนเมืืองและพื้้�นที่่�
เกษตรกรรม แวดล้้อมด้้วยทุ่่�งนาที่่�อาจถููกเปลี่่�ยนการใช้้สอย
เป็็ น ลัั ก ษณะเพื่่� อ กิิ จ กรรมแบบชุุ ม ชนเมืืองในอนาคตอัั น ใกล้้
การเปลี่่ย� นแปลงดัังกล่่าวน่่าจะส่่งผลกระทบสำคััญต่่อการพััฒนา
เชิิงพื้้�นที่่�ของโรงพยาบาลใน 2 ประเด็็น ได้้แก่่
• การเปลี่่ย� นบทบาทของโรงพยาบาลในฐานะที่่เ� ป็็นศููนย์์กลาง
ของชุุมชนและเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัับพื้้น� ที่่เ� มืืองมากยิ่่ง� ขึ้้น� การเข้้า
ถึึงโรงพยาบาลจะมีีความสะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น กิิจกรรมของ
โรงพยาบาลจะมีีความเชื่่อ� มโยงกัับชุมุ ชนได้้มากยิ่่�งขึ้้น� ไปกว่่า
การเดิินทางมาโรงพยาบาลเฉพาะในยามเจ็็บป่่วยเท่่านั้้�น
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• การปรัับเปลี่่�ยนการใช้้ที่่�ดิินโดยรอบโรงพยาบาล จากเดิิม
ที่่�เป็็นพื้้�นที่่�เกษตรกรรมไปสู่่�พื้้�นที่่�ดาดแข็็งสำหรัับกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจอื่่น� ๆ มากขึ้้น� จะส่่งผลให้้พื้้น� ที่่รั� บน้้
ั ำในช่่วงเวลา
น้้ำหลากลดน้้อยลงอย่่างมาก ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้โรงพยาบาล
ต้้องจััดการกัับปริิมาณน้้ำในช่่วงฤดููน้้ำหลากที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
กว่่าเดิิม

ภาพที่่� 51 ภาพบรรยากาศกิิจกรรมแบบมีีส่่วนร่่วมกัับทุุกภาคส่่วน
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท
(Master Plan)

ภาพที่่� 52 ผัังหลัักของผัังแม่่บท

ผัังแม่่บทและแผนพััฒนาเชิิงกายภาพขั้้�นสมบููรณ์์จำแนกเป็็น
แผนทั้้�งหมด 5 แผนด้้วยกััน สอดคล้้องกัับหลัักการจััดทำผัังแม่่บท
ที่่ร� ะบุุใน “มาตรฐานหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการจััดทำผัังหลััก (Master
Plan) กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุุข” ซึ่่ง� ระบุุถึงึ การออกแบบ
แผนผััง 5 ประเภท ประกอบด้้วย แผนการใช้้ที่่�ดิิน แผนพััฒนา
ด้้านอาคารและสิ่่�งก่่อสร้้าง แผนพััฒนาภููมิทัิ ศั น์์และพื้้�นที่่เ� ปิิดโล่่ง
แผนพััฒนาระบบสััญจรและที่่�จอดรถ และแผนพััฒนาระบบ
สาธารณููปโภค ทั้้�งนี้้�มุ่่�งเน้้นที่่ก� ารออกแบบเพื่่อ� พััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อสุุขภาวะที่่�ครอบคลุุมอย่่างเป็็นองค์์รวม
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1. แผนการใช้ ที่ดิน
(แผนจั ดกลุ่ มประโยชน์ ใช้ สอย)

ภาพที่่� 53 ผัังแสดงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน

ผัั ง การใช้้ ที่่� ดิิ น ขั้้� น สมบูู ร ณ์์ จ ำแนกตาม
ประเภทการใช้้สอย ซึ่่ง� แบ่่งกลุ่่�มการใช้้สอย
ออกเป็็น 4 ส่่วน ประกอบด้้วย
1) Zone A ส่่วนการรัักษาพยาบาล
2) Zone B ส่่วนบริิการสนัับสนุุนและ
กิิจกรรมสนัับสนุุน
3) Zone C ส่่วนพัักอาศััยของบุุคลากร
4) Zone D ส่่วนส่่งเสริิมสุุขภาวะสำหรัับ
ชุุมชน
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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2. แผนพั ฒนาด้ านอาคารและสิ่ งปลู กสร้ าง

ผัังอาคารและสิ่่�งก่่อสร้้างปััจจุุบันั เทีียบกัับผังั อาคารและสิ่่�งก่่อสร้้าง
ขั้้�นสมบููรณ์์ ตามกรอบของการจััดทำแผนระยะยาว ครอบคลุุม
ระยะเวลา 25 ปีี (พ.ศ. 2565-2589) ในภาพรวมจะเห็็นได้้ถึึง
การปรัับเปลี่่ย� นโครงสร้้างของการจััดเรีียงตััวอาคารได้้อย่่างชััดเจน
โดยเฉพาะในส่่วนด้้านหน้้าของโรงพยาบาลและส่่วนที่่�พัักอาศััย
ของบุุคลากรในส่่วนที่่เ� ดิิมเป็็นบ้้านพัักอาศััยชั้้น� เดีียว ซึ่่ง� การพััฒนา
ดัังกล่่าวตั้้�งอยู่่�บนหลัักการสำคััญในเรื่่�องการใช้้สอย การรัับรู้้�
เข้้าใจและจดจำทิิศทางที่่ชั� ดั เจนของผู้้�ใช้้บริกิ าร รวมทั้้�งการระบาย
อากาศและมีีมุุมมองที่่�ดีี

ภาพที่่� 54 ผัังอาคารและสิ่่�งก่่อสร้้างปััจจุุบััน
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ภาพที่่� 55 ผัังอาคารและสิ่่�งก่่อสร้้างในแผนแม่่บทขั้้�นสมบููรณ์์
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ภาพที่่� 56 อาคารสร้้างทดแทนและสร้้างใหม่่ตามแผนพััฒนาด้้านอาคารและสิ่่�งก่่อสร้้าง

จากแนวคิิดในการออกแบบอาคารให้้มีีส่่วนในการช่่วยลด
ความเสี่่�ยงและสร้้างความปลอดภััยบนพื้้�นฐานแนวคิิดยืืดหยุ่่�น
ปรัับตััวได้้ แผนแม่่บทนี้้�จึึงเสนอแนะให้้อาคารที่่�มีีความสำคััญ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการรัักษาพยาบาลปรัับรููปแบบอาคาร
ให้้เกาะตััวเรีียงต่่อกัันและปรัับสภาพอาคารให้้เอื้้�อต่่อการเป็็น
พื้้�นที่่� core area กล่่าวคืือ ยกพื้้�นอาคารสููงอย่่างน้้อยเท่่าระดัับ
ถนนทางหลวงทางด้้านหน้้าโรงพยาบาล และปรัับแนวราวระเบีียง
ให้้เป็็นผนัังทึึบสูงู 50-80 เซนติิเมตร เพื่่อ� ช่่วยเป็็นปราการป้้องกััน
น้้ำท่่วมในกรณีีฉุุกเฉิินที่่�ไม่่สามารถป้้องกัันน้้ำให้้เข้้ามาในเขต
โรงพยาบาลทั้้�งหมดได้้
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3. แผนพั ฒนาภู มิ ทั ศน์ และพื้นที่ เปิ ดโล่ ง

ผัังภููมิิทััศน์์และพื้้�นที่่�เปิิดโล่่งขั้้�นสมบููรณ์์ของโรงพยาบาลสมเด็็จ
พระยุุพราชตะพานหิิน ที่่�จััดสรรพื้้�นที่่�เปิิดโล่่งขนาดใหญ่่ออกเป็็น
5 ส่่วนด้้วยกััน โดยส่่วนแรกเป็็นพื้้�นที่่เ� พื่่อ� ส่่งเสริิมภููมิทัิ ศั น์์ด้า้ นหน้้า
โรงพยาบาล ส่่วนอีีก 4 ส่่วนเป็็นพื้้�นที่่แ� กนหลัักของ 4 ส่่วนใช้้สอย
หลััก ตามที่่ไ� ด้้อธิิบายไปในผัังการใช้้ที่ดิ่� นิ ข้้างต้้น โดยออกแบบผััง
ให้้ตอบสนองต่่อแนวคิิดการใช้้พื้้�นที่่�เปิิดโล่่งช่่วยสร้้างการรัับรู้้�
เข้้าใจ และจดจำทิิศทาง และใช้้สำหรัับเป็็นจุุดรวมพลในการ
อพยพคนในกรณีีฉุุกเฉิินได้้ เนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่่�โล่่งขนาดใหญ่่
ที่่ม� องเห็็นและเข้้าถึึงได้้ง่า่ ยจากรอบทิิศ ทั้้�งนี้้�จัดั ให้้มีีสภาพภููมิทัิ ศั น์์
ให้้เหมาะสมกัับพื้้น� ที่่ส� อดคล้้องกัับความต้้องการด้้านการใช้้สอย
ของแต่่ละส่่วนแผนพััฒนาระบบสััญจรและที่่�จอดรถ

ภาพที่่� 57 ผัังภููมิิทััศน์์และพื้้�นที่่�เปิิดโล่่ง
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4. แผนพั ฒนาระบบสาธารณู ปโภค

สำหรัับงานระบบสาธารณููปโภคต่่างๆ ทั้้�งงานระบบประปา บำบััดน้้ำเสีีย การจััดการ
มููลฝอย และระบบอื่่�นๆ อาทิิ ไฟฟ้้า โทรศััพท์์ เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ ท่่อแก๊๊สทาง
การแพทย์์ ไอน้้ำและน้้ำร้้อน ทางโรงพยาบาลได้้วางตำแหน่่งไว้้ในพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสม
ดีีอยู่่�แล้้ว จึึงได้้ยึดึ ถืือตำแหน่่งที่่ตั้้� ง� เดิิมให้้คงอยู่่�ต่่อไปเป็็นหลััก ยกเว้้นในส่่วนของอาคาร
โรงไฟฟ้้ า และโรงประปา ที่่� เ สนอให้้ ย้้ า ยจากพื้้� น ที่่� ตั้้� ง เดิิ ม ข้้ า มแนวถนนมารวมกัั บ
พื้้�นที่่ใ� นส่่วนบริิการสนัับสนุุน และปรัับแนวการเชื่่อ� มต่่องานระบบต่่างๆ เข้้าสู่่�อาคารให้้เป็็น
งานใต้้ดิิน (ฝัังใต้้ถนน)
โดยในเบื้้�องต้้นจากการที่่�ทางโรงพยาบาลได้้มีีการเตรีียมระบบต่่างๆ ที่่�สามารถ
รองรัับการขยายตััวไว้้ได้้เรีียบร้้อยแล้้ว จึึงไม่่มีีความจำเป็็นต้้องขยายพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิม
จากที่่มีี� อยู่่�ในอนาคตอัันใกล้้ ส่่วนงานระบบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการวางผัังแม่่บทที่่�เสนอให้้มีี
การปรัับปรุุงนั้้�น มีีอยู่่� 2 ระบบ คืือ ระบบป้้องกัันอััคคีีภััย และระบบระบายน้้ำ
5. แผนการจั ดลำ �ดั บการก่ อสร้ าง

ในการจัั ด ทำผัั ง แม่่ บท และแผนพัั ฒ นาเชิิ ง กายภาพสำหรัั บ โรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุพราชตะพานหิินนี้้� ได้้แบ่่งกรอบการพััฒนาออกตามช่่วงเวลาเป็็น 3 ระยะ คืือ
แผนระยะสั้้�น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว ซึ่่�งการพิิจารณากำหนดช่่วงเวลานี้้�
ได้้กำหนดให้้สอดคล้้องกัับรอบของการพิิจารณาปรัับปรุุงแผนและระเบีียบการปรัับปรุุง
อาคารที่่�มีีอยู่่�เดิิม
กล่่าวคืือ แผนระยะสั้้�น ครอบคลุุมช่่วงเวลาประมาณ 5 ปีี สอดคล้้องกัับช่่วงเวลา
ของแผนพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพ (Service Plan) และแผนแม่่บทด้้านอาคารและ
สภาพแวดล้้อมของสถานบริิการสุุขภาพ (Master Plan) แผนระยะกลาง ครอบคลุุม
ช่่วงเวลาประมาณ 10 ปีี หรืือ 2 รอบของการประเมิินแผนพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพ
(Service Plan) และแผนระยะยาว ครอบคลุุมช่่วงเวลา 25 ปีี อิิงตามระยะเวลา
การใช้้งานอาคารตามระเบีียบของกองแบบแผน กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุุข ก่่อนที่่�จะสามารถยื่่�นขอรื้้�อถอนได้้
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แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
พื้้�นที่่สีี� เขีียวในบริิเวณกลุ่่�มบริิการผู้้�ป่่วยนอกและอุุบัติั เิ หตุุ-ฉุุกเฉิิน
และกลุ่่�มวิินิิจฉััยและรัักษา ได้้รัับการคััดเลืือกในการพััฒนา
ให้้เป็็นต้้นแบบพื้้�นที่่อ� ยู่่�ดีีมีีสุุขของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
ตะพานหิิน
เนื่่อ� งจากพื้้�นที่่บริ
� เิ วณดัังกล่่าว เป็็นพื้้�นที่่ห� ลัักของผู้้�เข้้ามาใช้้
บริิการโรงพยาบาล และเป็็นพื้้�นที่่ที่� ร่� องรัับคนจำนวนมากทั้้�งกลุ่่�ม
ผู้้�เข้้ารัับการรัักษาและกลุ่่�มบุุคลากร พื้้�นที่่บริ
� เิ วณนี้้�จึงึ มีีความสำคััญ
ในการสร้้างสุุขภาวะที่่�ดีีให้้กัับคนทุุกกลุ่่�ม อัันจะเอื้้�อประโยชน์์
ในการช่่วยบำบััดรัักษา ผ่่อนคลายความตึึงเครีียด และส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�ด้้านสุุขภาพอีีกด้้วย

ภาพที่่� 58 แกนพื้้�นที่่�สีีเขีียวหลัักของโรงพยาบาล
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บริ เวณที่ ตั้งของพื้นที่ ต้นแบบ
พื้้�นที่่�ถููกล้้อมรอบไปด้้วยอาคารในกลุ่่�มบริิการผู้้�ป่่วยนอกและ
อุุบััติิเหตุุ-ฉุุกเฉิิน กลุ่่�มวิินิิจฉััยและรัักษา และกลุ่่�มพัักผู้้�ป่่วยใน
ดัังแสดงในรููปที่่� 60 โดยประกอบไปด้้วยอาคารดัังต่่อไปนี้้� คืือ
1) กลุ่่�มอาคารด้้านหน้้าซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ทางทิิศใต้้
ได้้แก่่ อาคารผู้้�ป่่วยนอก อาคารอุุบัติั เิ หตุุ และอาคารผู้้�ป่่วยสููงอายุุ
2) กลุ่่�มอาคารด้้านข้้าง
ได้้แก่่ ตึึกคลอดสููติิกรรม อาคารแพทย์์แผนไทย ตึึกผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ
และคลิินิิกผู้้�สููงอายุุ
3) กลุ่่�มอาคารด้้านหลัังซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ทางทิิศเหนืือ
ได้้แก่่ อาคารผู้้�ป่่วยใน และอาคารฟอกไต
รู ปแบบกิจกรรมโดยรอบของพื้นที่ ต้นแบบ

ภาพที่่� 59 ตำแหน่่งกิิจกรรม 3 ระดัับ แบบไม่่เคลื่่�อนที่่� กึ่่�งกลาง
และเน้้นการเคลื่่�อนไหว

ภาพที่่� 60 ผัังต้้นแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข

เนื่่อ� งจากพื้้�นที่่ต้� น้ แบบถููกล้้อมรอบด้้วยอาคารหลัักหลายอาคารดัังที่่ก� ล่่าวข้้างต้้น ทำให้้
พื้้�นที่่�ต้้นแบบนี้้�เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีกลุ่่�มผู้้�ใช้้ทุุกกลุ่่�มสััญจรผ่่าน โดยสามารถแบ่่งกิิจกรรมออก
ตามกลุ่่�มผู้้�ใช้้งาน
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แนวความคิ ดในการออกแบบพื้นที่ ต้นแบบ
เพื่่อ� ตอบสนองต่่อรููปแบบกิิจกรรมที่่ห� ลากหลายดัังแสดงในผััง โดยส่่วนใหญ่่เป็็นกิิจกรรม
แบบไม่่เคลื่่อ� นที่่� ได้้แก่่ การนั่่�งพััก พููดคุุย รัับประทานอาหาร ชมทััศนีียภาพเพื่่อ� การพัักผ่่อน
และเรีียนรู้้� ส่่วนกิิจกรรมที่่�ต้้องมีีการเคลื่่�อนไหวมีีในบางส่่วนเพื่่�อใช้้ในการพัักผ่่อน
หย่่อนใจ ได้้แก่่ การเดิิน ซื้้อ� ของ เข้้าร่่วมกิิจกรรมแบบกลุ่่�มใหญ่่ และการเล่่นของเด็็กเล็็ก
แนวความคิ ดการออกแบบพืชพั นธุ์

มีีการคำนึึงถึึงการวางผัังและเลืือกใช้้พืืชพัันธุ์์�
โดยพิิจารณาจากประโยชน์์ใช้้สอย 3 ด้้านหลััก ได้้แก่่
การสร้ างสุ นทรี ยภาพ
การสร้ างขอบเขตให้ แต่ ละกิ จกรรม
การรองรั บกิ จกรรมแบบเคลื่ อนไหว

ภาพที่ 61 ผังพืชพันธุ์ของต้นแบบพื้นที่อยู่ดีมีสุข
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แนวความคิ ดการจั ดวางและวางผั งที่นั่ ง

ภาพที่่� 62 ตััวอย่่างผลงานออกแบบต้้นแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชตะพานหิิน

ตำแหน่่งของที่่�นั่่�งมีีการจััดวางตามพื้้�นที่่�ขอบของทางสััญจรหลััก
เพื่่�อสร้้างความรู้้�สึึกเป็็นส่่วนตััวสำหรัับผู้้�นั่่�งและอำนวยความ
สะดวกให้้กับผู้้�
ั เดิินที่่มีีทั้้
� ง� เด็็กและผู้้�สููงอายุุ สามารถหาที่่นั่่� ง� พัักได้้
โดยสะดวกหากรู้้�สึกึ เหนื่่อ� ยล้้า ทั้้�งนี้้�ที่นั่่่� ง� มีีการเว้้นระยะห่่างออกมา
จากทางสััญจรหลััก เพื่่�อไม่่ให้้ถููกรบกวนและมีีระยะการมองเห็็น
ผู้้�คน โดยทำให้้ผู้้�นั่่�งและผู้้�ถููกมองไม่่รู้้�สึึกรบกวนซึ่่�งกัันและกััน
ที่่นั่่� ง� มีีการเว้้นระยะห่่างเป็็นระยะประมาณ 7-8 เมตร รููปแบบที่่นั่่� ง�
มีี 2 รููปแบบหลััก ได้้แก่่ ที่่�นั่่�งแบบกลุ่่�มและที่่�นั่่�งเดี่่�ยว
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แนวความคิ ดการออกแบบทางเดินและวั สดุ ปูพื้น

ภาพที่ 63 ตัวอย่างผลงานออกแบบต้นแบบพื้นที่อยู่ดีมีสุขโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

การออกแบบทางสััญจรเน้้นการเชื่่�อมโยงที่่�เข้้าถึึงได้้ง่่าย สะดวก
และรัับรู้้�ทิศิ ทางได้้ง่า่ ย เพื่่อ� ให้้การสััญจรเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
มากที่่สุ� ดุ และมีีทางเดิินที่่ห� ลากหลาย เพื่่อ� ให้้ผู้้�ใช้้สามารถมีีทางเลืือก
ในการเดิินไปยัังที่่�ต่่างๆ โดยไม่่แออััดและมีีประสบการณ์์ในการ
เดิินที่่�หลากหลาย รายละเอีียดการออกแบบทางเดิินต่่างๆ

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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05

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชหล่ มเก่ า
จั งหวั ดเพชรบู รณ์

86

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชหล่ มเก่ า ตั้ งอยู่
ในตำ �บลนาแซง อำ �เภอหล่ มเก่ า จั งหวั ด
เพชรบู รณ์
•
สถานะเป็ นโรงพยาบาลประจำ �อำ �เภอ มี ขอบเขต
การดูแลรั กษาผู้ ป่วยอำ �เภอหล่ มเก่ า
•
ขนาดโรงพยาบาล F1
•
มี จำ�นวนบุ คลากรทั้ งหมด 141 คน และมี เตี ยง
	ผู้ ป่วยในทั้ งหมด 90 เตี ยง (เปิ ดใช้ จริ ง 130
เตี ยง)

ภาคี ที่รับผิดชอบ

ฮอมสุ ขสตูดิ โอ
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
จากการประเมิินสภาพแวดล้้อมของพื้้�นที่่�
พบว่่า ผัังของโรงพยาบาลมีีการแบ่่งโซน
ค่่อนข้้างชััดเจน โดยแบ่่งออกเป็็น 3 โซน
ใหญ่่ๆ คืือ โซนให้้บริิการ โซนสนัับสนุุน
และโซนสุุดท้้ายซึ่่�งจะอยู่่�บริิเวณหลัังสุุด
โดยมีีพื้้� น ที่่� ม ากที่่� สุุ ด คืือ โซนพื้้� น ที่่�
เกษตรกรรมและพื้้�นที่่�ทางธรรมชาติิ ซึ่่�งจะ
มีีเรืือนเพาะชำกล้้าไม้้ อาคารเก็็บเรืือพาย
อาคารฝ่่ายภููมิทัิ ศั น์์ สวนครััว บ่่อน้้ำ สระน้้ำ
ขนาดใหญ่่ และพื้้�นที่่�ที่่�ทางโรงพยาบาล
ตั้้�งใจให้้เป็็นอุุทยานพัันธุ์์�พืืช จากผัังที่่�ทาง
ทีีมฮอมสุุขสตููดิิโอได้้ขอข้้อมููลและตรวจ
สอบข้้ อ มูู ล ไปพร้้ อ มกัั บพูู ด คุุ ย เกี่่� ย วกัั บ
วิิสััยทััศน์์ของโรงพยาบาลและโครงการ
ในอนาคตกัับทางทีีมบริิหาร จะเห็็นว่่ามีี
การเปลี่่ย� นแปลงที่่ตั้้� ง� ของแผนกและหน่่วย
ต่่ า งๆ หลัั ง จากมีีอาคารใหม่่ เ กิิ ด ขึ้้� น
โดยอาคารใหม่่ที่่�สำคััญที่่�กำลัังจะเกิิดขึ้้�น
คืือ อาคารกายภาพบำบััด และทัันตกรรม
รวมถึึงอาคารผู้้�ป่่วยใน 6 ชั้้�น

และพื้้�นที่่�รองรัับกิิจกรรม นอกจากนี้้�ยััง
ได้้ทำกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมกัับบุุคลากร
เจ้้าหน้้าที่่�ในโรงพยาบาล รวมถึึงตััวแทน
ญาติิและผู้้�ป่่วยที่่�มารัับบริิการ เกี่่�ยวกัับ
การใช้้งานพื้้�นที่่�ในโรงพยาบาล โดยแบ่่ง
กลุ่่�มทำกิิจกรรมกัันหลายครั้้ง� ผลลััพธ์์จาก
กระบวนการสร้้างสรรค์์ข้้อเสนอ มีีดัังนี้้�

ซึ่่� ง จะมีีผลต่่ อ การออกแบบวางผัั ง เป็็ น
อย่่างยิ่่�ง ทีีมฮอมสุุขจึึงนำข้้อมููลที่่�ได้้มา
วิิเคราะห์์และคััดแยกเพื่่อ� นำไปสู่่�พื้้น� ที่่อ� ยู่่�ดีี
มีีสุุข โดยข้้อมููลของปััญหาและข้้อเสนอ
จะแยกข้้อมููลเป็็น 3 ประเภท ตามนิิยาม
ของพื้้� น ที่่� อ ยู่่�ดีีมีีสุุ ข ได้้ แ ก่่ พื้้� น ที่่� ร องรัั บ
การปฏิิบัติั งิ าน, พื้้�นที่่ร� องรัับการดำเนิินชีีวิิต

3) กลุ่่�มอาคารใหม่่ กลุ่่�มอาคารใหม่่ที่่�จะ
เกิิ ด ขึ้้� น เป็็ น ศูู น ย์์ ร วมใหม่่ ข องผู้้�ป่่ ว ยใน
และญาติิ ข้้ อ เสนอจึึ ง เป็็ น พื้้� น ที่่� ร องรัั บ
สำหรัับผู้้�คนที่่ต้� อ้ งใช้้เวลาอยู่่�ในโรงพยาบาล
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1) กลุ่่�มพื้้�นที่่ห� น้้าโรงพยาบาล เป็็นกลุ่่�มที่่มีี�
การเข้้าถึึงเป็็นอัันดัับแรกในโรงพยาบาล
ข้้ อ เสนอจึึ ง นำไปสู่่�เรื่่� อ งการจัั ด การทาง
สััญจรและพาหนะ รวมถึึงพื้้�นที่่นั� นั ทนาการ
สำหรัับบุุคคลภายนอก
2) กลุ่่�มอาคารให้้ บริิ ก ารหลัั ก ปัั ญ หา
ส่่วนใหญ่่คืือการสััญจรที่่�ไม่่สะดวกสบาย
และการเข้้าถึึงพื้้�นที่่พั� กั ผ่่อนในโรงพยาบาล
การแก้้ไขปััญหาจึึงออกมาในรููปแบบของ
การพัั ฒ นาทางเชื่่� อ ม ปรัั บ ปรุุ ง ภูู มิิ ทัั ศ น์์
และพื้้�นที่่�พัักผ่่อน

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

ภาพที่่� 64 โครงการที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม

ส่่วนแผนภาพต่่อไปนี้้� เป็็นโครงการที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต
เกิิดจากกระบวนการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม ซึ่่�งมาจากการ
พููดคุุย แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับบุุคลากร รวมถึึงผู้้�ที่่�เข้้ามาใช้้
บริิการ โครงการที่่�เกิิดจากกระบวนการมีีส่่วนร่่วมนี้้� ตอบโจทย์์
ความต้้องการในหลายมิิติิ ช่่วยอำนวยความสะดวกสบายในการ
ใช้้ชีีวิติ ในโรงพยาบาล มีีพื้้�นที่่ท� ำกิิจกรรมนัันทนาการและพัักผ่่อน
หย่่อนใจ เดิินทางสััญจรได้้ง่่าย และยัังมีีพื้้�นที่่�พัักคอยที่่�เพีียงพอ
สำหรัับผู้้�ป่่วยและญาติิอีีกด้้วย

ภาพที่่� 65 ผัังแสดงการจำแนกพื้้�นที่่�ตามประโยชน์์ใช้้สอยในโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชหล่่มเก่่า

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท
(Master Plan)
สำหรัับการออกแบบผัังและแผนการพััฒนาร่่วมกัันของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
หล่่มเก่่า สามารถแบ่่งออกเป็็นผัังและแผนใน 3 ระยะ คืือ ระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะ
ยาว โดยแต่่ละระยะมีีรายละเอีียดการออกแบบแตกต่่างกัันออกไป มีีทั้้�งพื้้�นที่่�สำหรัับ
การรัักษาพยาบาล การพัักคอย ทางเชื่่�อมและทางสััญจร พื้้�นที่่�นัันทนาการพัักผ่่อน
และพื้้�นที่่�ตลาด เป็็นต้้น การพััฒนาตามแผนระยะสั้้�น กลาง และยาว แบ่่งตามความ
เร่่งด่่วนและความเหมาะสม ประกอบไปด้้วย
แผนระยะสั้น (ปี 2563-2565)

ภาพที่่� 66 ภาพแสดงผัังการพััฒนาในระยะสั้้�น (2563-2565)

การพัั ฒ นาในโรงพยาบาลระยะสั้้� น จะมุ่่�งเน้้ น ในเรื่่� อ งการปรัั บท างสัั ญ จรภายใน
โรงพยาบาลเพื่่อ� รองรัับการสััญจรที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปเมื่่อ� เกิิดอาคารใหม่่ๆ ขึ้้น� ในโรงพยาบาล
ทั้้�งทางสััญจรของรถและทางสััญจรของคน เมื่่�อเกิิดอาคารผู้้�ป่่วยในใหม่่และอาคาร
ทัันตกรรมขึ้้น� จุุดศููนย์์รวมของผู้้�ใช้้งานจะเปลี่่ย� นไปจึึงต้้องมีีพื้้�นที่่พั� กั ผ่่อน และทางเชื่่อ� ม
อาคารเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย นอกจากนี้้�ยัังมีีแผนสร้้างและปรัับพื้้�นที่่�หลายๆ ส่่วน อาทิิเช่่น สร้้าง
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิฯ 1 ชั้้�น ตรงข้้ามอาคารอุุบััติิเหตุุ, จััดพื้้�นที่่�จอดรถผู้้�พิิการและ
ผู้้�มาใช้้บริิการอาคารเฉลิิมพระเกีียรติิฯ บริิเวณข้้างอาคาร OPD ด้้านทิิศตะวัันตก,
สร้้างอาคารพื้้�นที่่รั� บส่
ั ง่ ผู้้�ป่่วยหน้้าอาคาร OPD ซึ่่ง� มีีพื้้�นที่่รั� บส่
ั ง่ ผู้้�ป่่วย พื้้�นที่่ร� อรถ ทางลาด
สำหรัับขนส่่งผู้้�ป่่วย, สร้้างร้้านค้้าข้้างอาคาร OPD ด้้านทิิศตะวัันออก และสวนหย่่อม
สำหรัับพัักผ่่อนใกล้้ร้้านค้้า, ปรัับปรุุงและเพิ่่�มที่่�จอดรถและแยกพื้้�นที่่�ระหว่่างที่่�จอดรถ
บุุคลากร ผู้้�มาใช้้บริิการ และรถบริิการสาธารณะ, ปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ตลาดนััดสีีเขีียวที่่�ขาย
พืืชผัักปลอดสารพิิษบริิเวณข้้างโรงอาหารด้้านทิิศตะวัันตก, สร้้างอาคารผู้้�ป่่วยในใหม่่
6 ชั้้น� บริิเวณข้้างอาคารส่่งเสริิม ด้้านทิิศเหนืือ, ปรัับอาคารผู้้�ป่่วยในเดิิมเป็็นแผนก NCDs
รวมถึึงสร้้างและปรัับปรุุงทางเชื่่�อมระหว่่างอาคาร เป็็นต้้น
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ภาพที่่� 67 ภาพแสดงทััศนีียภาพการพััฒนาในระยะสั้้�น - Learning playground

ภาพที่่� 68 ภาพแสดงทััศนีียภาพการพััฒนาในระยะสั้้�น - อาคารรัับส่่งผู้้�ป่่วยใหม่่ 1

ภาพที่่� 69 ภาพแสดงทััศนีียภาพการพััฒนาในระยะสั้้�น - อาคารรัับส่่งผู้้�ป่่วยใหม่่ 2
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แผนระยะกลาง (ปี 2565-2569)

การพััฒนาในโรงพยาบาลระยะกลางจะมุ่่�งเน้้นในเรื่่�องการเพิ่่�มพื้้�นที่่�เพื่่�อเอื้้�อต่่อการ
ใช้้ชีีวิติ ในโรงพยาบาลในมิิติต่ิ า่ งๆ ทั้้�งเพิ่่�มร้้านค้้า ร้้านกาแฟ เพิ่่�มที่่อ� ยู่่�อาศััย (หอพัักแพทย์์
และพยาบาล) พื้้�นที่่�พัักผ่่อน พบปะพููดคุุย เพิ่่�มโรงอาหารและตลาด อีีกทั้้�งเป็็นระยะ
ที่่จ� ะจััดโซนพื้้�นที่่ใ� ห้้ชัดั เจนขึ้้น� ด้้วยการย้้ายอาคาร จััดกลุ่่�มอาคารสนัับสนุุนต่่างๆ ให้้เป็็น
กลุ่่�มมากขึ้้�น เพื่่�อง่่ายต่่อการจััดการพื้้�นที่่�ที่่�จะมีีการปรัับปรุุง

ภาพที่ 70 ภาพแสดงผังการพัฒนาในระยะกลาง (2565-2569)

ตััวอย่่างการก่่อสร้้างและปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ในระยะกลาง เช่่น ปรัับ
พื้้�นที่่ส� วนข้้างอาคาร ER เป็็นสวนพัักผ่่อนที่่มีีร้
� า้ นกาแฟให้้บริกิ าร,
สร้้างพื้้�นที่่�พัักผ่่อนระหว่่างอาคาร (D-welling place) เพื่่�อเป็็น
ศููนย์์กลางในการรองรัับผู้้�ป่่วยในและญาติิ ตั้้�งอยู่่�ระหว่่างอาคาร
ผู้้�ป่่วยในใหม่่ อาคารส่่งเสริิมฯ อาคารพิิเศษ Dutch mill และ
อาคารไทยเข้้มแข็็ง, สร้้างที่่�จอดรถข้้างอาคารผู้้�ป่่วยในใหม่่ด้้าน
ทิิศตะวัันออก เพื่่�อรองรัับผู้้�ใช้้งานอาคารผู้้�ป่่วยในใหม่่ 6 ชั้้�น
และอาคารทัันตกรรมและกายภาพ, สร้้างโรงอาหารใหม่่เพิ่่�ม
อยู่่�ใกล้้อาคารส่่งเสริิมและอาคารผู้้�ป่่วยในใหม่่ เพื่่�อรองรัับญาติิ
ผู้้�ป่่วยใน, สร้้างอาคารเก็็บถัังและจ่่าย Oxygen ใกล้้อาคาร
ผู้้�ป่่วยในใหม่่และโซนงานระบบ, ปรัับปรุุงพื้้�นที่่�สร้้างสวนพืืชผล
ที่่จั� ดั การโดยโรงพยาบาลบริิเวณบ่่อน้้ำหลัังอาคารบำบััดน้้ำเสีีย –
สร้้างพื้้�นที่่�ตลาดพืืชผลขายผลผลิิตจากพื้้�นที่่�สวนในโรงพยาบาล
ติิดกัับสระน้้ำบริิเวณที่่�จอดรถ, ปรัับปรุุงสนาม Football และ
สนาม Woodball พร้้อมสร้้างหอพัักแพทย์์และพยาบาลเพิ่่�มอีีก
2 อาคาร เป็็นต้้น
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ภาพที่ 71 ภาพแสดงทัศนียภาพการพัฒนาในระยะกลาง - สวนพืชผล

ภาพที่ 72 ภาพแสดงทัศนียภาพการพัฒนาในระยะกลาง - D-welling place

ภาพที่ 73 ภาพแสดงทัศนียภาพการพัฒนาในระยะกลาง - Park of old
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93

แผนระยะยาว (ปี 2569 เป็ นต้ นไป)

การพััฒนาในโรงพยาบาลระยะยาวจะมุ่่�งเน้้นในเรื่อ่� งการเป็็นผู้้�นำและศููนย์์ดูแู ลผู้้�สููงอายุุ
อย่่างครบวงจร ทั้้�งการรัักษา การเยีียวยา และการพััฒนาศัักยภาพผู้้�สููงอายุุ พร้้อมทั้้�ง
สร้้างเสริิมสุุขภาพแก่่ทุกุ คนที่่ม� าใช้้พื้้น� ที่่โ� รงพยาบาล ด้้วยการสร้้างสนามกีีฬาชนิิดต่่างๆ
พื้้�นที่่�ที่่�จะปรัับปรุุง เช่่น

ภาพที่ 74 ภาพแสดงผังการพัฒนาในระยะยาว (2569 เป็นต้นไป)

พื้้�นที่่�ส่่วนที่่�จะปรัับปรุุงในระยะยาว ได้้แก่่ ปรัับปรุุงพื้้�นที่่�สระน้้ำ
และสวนพัักผ่่อนริิมสระน้้ำให้้เหมาะกัับการพัักผ่่อนและมีีลาน
สำหรัับกิิจกรรม, สร้้างศาลาพัักผ่่อนริิมน้้ำและพื้้�นที่่�แปลงผััก
บ่่อปลา เล้้าไก่่ โรงเกษตรเพื่่�อเรีียนรู้้�ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง,
ย้้ายอาคารฝ่่ายงานภููมิิทััศน์์และอาคารเก็็บเรืือพาย, สร้้างศููนย์์
ดููแลผู้้�สููงอายุุทั้้�ง 2 ลัักษณะ ทั้้�ง Day care และ Long stay
บริิเวณริิมสระน้้ำใหญ่่, สร้้างศาลาซุ้้�มเห็็ดเป็็นพื้้�นที่่พั� กั ผ่่อนกระจาย
ทั่่�วโรงพยาบาล และสร้้างพื้้�นที่่นั� นั ทนาการและสนามกีีฬาเพิ่่�มเติิม
(สนามเปตอง สนามแบดมิินตััน สนามบาสเกตบอล และเครื่่�อง
ออกกำลัังกาย)
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ภาพที่ 75 ภาพแสดงผังการพัฒนาในระยะยาว 2

ภาพที่ 76 ภาพแสดงทัศนียภาพการพัฒนาในระยะกลาง - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ภาพที่่� 77 ภาพแสดงทััศนีียภาพการพััฒนาในระยะกลาง - สวนพัักผ่่อนริิมน้้ำ
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แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
รายละเอียดในการออกแบบ Learning playground

ภาพที่่� 78 ภาพแสดงผััง Learning playground

• ลานพัักผ่่อน - Relaxing area
เป็็นพื้้�นที่่�พัักผ่่อนใต้้ร่่มไม้้ สำหรัับญาติิผู้้�ป่่วยที่่�มายัังตึึก OPD และ NCDs เป็็นที่่�พััก
ขณะรอญาติิเข้้ารัับการรัักษา ด้้วยบรรยากาศที่่�ร่่มรื่่�น สามารถนั่่�งรัับประทานอาหาร
ของว่่างได้้ หรืือเป็็นที่่�พบปะพููดคุุยระหว่่างญาติิๆ ของผู้้�ป่่วย
• พื้้�นที่่�ปีีนป่่าย - Climbing area
ลานปีีนป่่ายสำหรัับเด็็ก จะมีีทรายรองรัับบริิเวณด้้านล่่างทำให้้ปลอดภััย ครอบครััว
ที่่�มาเยี่่�ยมผู้้�ป่่วยหรืือรอรัับการรัักษาที่่�มีีเด็็กมาด้้วย ทำให้้เด็็กมีีพื้้�นที่่�เล่่นและมีีบริิเวณ
พัักคอยของผู้้�ใหญ่่ที่่�เป็็นบริิเวณนั่่�งรอ โดยออกแบบพื้้�นที่่�ให้้เหมาะสมกัับเด็็ก ไม่่สููง
จนเกิินไป เพื่่�อให้้เด็็กเกิิดพััฒนาการเรีียนรู้้�และออกกำลัังกาย
• เครื่่�องเล่่นเด็็ก - Playground Equipment
พื้้�นที่่�เครื่่�องเล่่นทำให้้เด็็กได้้เล่่นอย่่างหลากหลาย ฝึึกการใช้้ทัักษะในการเดิิน กระโดด
การก้้าวข้้ามสิ่่�งกีีดขวาง เป็็นต้้น วััสดุุทำจากยาง ตาข่่าย ไม้้ มีีผลในการรัับรู้้�และปลอดภััย
• เนิินดิินและอุุโมงค์์ - Mound & Tunnel
เนิินดิินและทางรอดเป็็นพื้้�นที่่�ให้้เด็็กได้้ฝึึกกระโดดปีีนป่่าย ทรงตััว การลอดอุุโมงค์์
ได้้เล่่นอิิสระกลางแจ้้ง และเป็็นพื้้�นที่่�กว้้างให้้เด็็กได้้วิ่่�งเล่่น
• ชิิงช้้าและลานทราย - Swing & Sand area
พื้้�นที่่�นั่่�งเล่่นชิิงช้้าสำหรัับเด็็กๆ ได้้เล่่นกัันหลายคน และมีีพื้้�นที่่�พัักคอยสำหรัับผู้้�ใหญ่่
บริิเวณใกล้้ๆ ลานทรายเป็็นพื้้�นที่่�อิิสระที่่�ทำให้้เด็็กได้้มีีจิินตนาการสร้้างสรรค์์ ก่่อร่่าง
ขึ้้�นมาเป็็นพื้้�นที่่�แห่่งความทรงจำ
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ภาพที่่� 79 ทััศนีียภาพ Learning playground
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06

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชนครไทย
จั งหวั ดพิ ษณุ โลก

98

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชนครไทย ตั้ งอยู่
ในอำ �เภอนครไทย จั งหวั ดพิ ษณุ โลก
•
ให้ บริ การทางการแพทย์ ในระดั บ M2 และมี
แผนจะพั ฒนาให้ อยู่ ในระดั บ M1 ในอนาคต
(แผนระยะยาว)
•
ปั จจุ บั นมี การบริ ก ารคลิ นิ กเฉพาะทางด้ าน
กุ มารเวชกรรม อายุ รกรรม สู ติ นรี เวชกรรม
ศั ลยกรรม ออโธปิ ดิ กส์ และเวชศาสตร์
	ครอบครั ว รวมถึ งการให้ บริ การฝั งเข็ ม
และแพทย์ แผนไทย

ภาคี ที่รับผิดชอบ

กลุ่ มวิ จัยสิ่ งแวดล้ อม
สรรค์ สร้ างเพื่ อสุ ขภาวะ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
จากการจััดกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�อำนวยการ บุุคลากร
ส่่วนงานต่่างๆ และตััวแทนอาสาสมััครสาธารณสุุข รวมถึึงการ
หารืือกัับเจ้้าหน้้าที่่�กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุุข มีีความ
เห็็นร่่วมกัันพััฒนาและปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ส่่วนต่่างๆ ในโรงพยาบาล
เพื่่� อ ให้้ มีี ความเหมาะสม ใช้้ ง านได้้ อ ย่่ า งสะดวกสบายและ
ปลอดภััยยิ่่�งขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นปรัับปรุุงและขยายส่่วนบ้้านพััก
ออกไปในที่่� ดิิ น ด้้ า นข้้ า งที่่� ซื้้� อ เพิ่่� ม เติิ ม และจัั ด พื้้� น ที่่� เ พื่่� อ การ
นัันทนาการให้้กัับบุุคลากร พร้้อมเชื่่�อมทางเดิินรถจากแนวถนน
หลัักเดิิมไปยัังที่่�จอดรถใหม่่ และจััดระบบการวนรถด้้านหน้้า
อาคารผู้้�ป่่วยนอกหลัังใหม่่ ขณะเดีียวกัันต้้องมีีการวางระบบ
ทางเดิิน มีีหลัังคาคลุุมให้้ส่่วนสนัับสนุุนเข้้ากัับส่่วนบริิการทาง
การแพทย์์ และจััดภููมิิทััศน์์ด้้านหน้้าโรงพยาบาลรวมทั้้�งหน้้า
อาคารผู้้�ป่่วยให้้มีีบรรยากาศร่่มรื่่�นและเอื้้�อต่่อการใช้้งานเพื่่�อ
พัักผ่่อนของประชาชนทั่่�วไป หรืือเพื่่อ� ให้้ผู้้�ใช้้บริกิ ารใช้้พักั ระหว่่าง
รอรัับบริิการของโรงพยาบาล

ภาพที่่� 80 กิิจกรรมออกแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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สรุุ ปผลการออกแบบและนำำ �เสนอแบบ
อย่่ างมีีส่่ วนร่่ วม

ผู้้�ออกแบบได้้ทำเส้้นทางและเสนอการย้้ายตำแหน่่ง/รื้้�อถอน/
ปลููกสร้้างอาคาร ตามความเห็็นที่่ไ� ด้้จากการทำกิิจกรรมมีีส่่วนร่่วม
และตามหลัักการวางผัังแม่่บทโรงพยาบาล เริ่่�มจากได้้ร่่วมหารืือ
กัับทางโรงพยาบาลขยัับป้า้ ยชื่่อ� โรงพยาบาลให้้ย้า้ ยจากด้้านขวา
ของทางเข้้าหลัักไปไว้้ทางด้้านซ้้าย เพื่่�อเปิิดมุุมมองให้้กัับพื้้�นที่่�
ด้้านหน้้าอาคารผู้้�ป่่วยนอกหลัังใหม่่ ให้้มองเห็็นได้้ง่่าย พร้้อมทั้้�ง
กำหนดให้้ทางเข้้าด้้านข้้างเป็็นทางเข้้ารองถาวรเพื่่�อลดปริิมาณ
การจราจรของทางเข้้าหลััก และกำหนดให้้มีีทางรถแยกจาก
ทางเข้้าหลัักเข้้าไปส่่งผู้้�ป่่วยด้้านหน้้าอาคาร แล้้วให้้มีีถนนวิ่่�ง
ขนานข้้างอาคารไปเชื่่อ� มกัับถนนจากทางเข้้ารองเพื่่อ� ไปที่่จ� อดรถ
เพื่่�อลดการออกไปใช้้ถนนทางหลวงโดยไม่่จำเป็็น เพื่่�อสร้้าง
ความปลอดภััยในการสััญจรในโรงพยาบาล
การวางผัังเส้้นทางและปรัับการจราจร จััดว่่าเป็็นการวางแผน
การขยายส่่วนสนัับสนุุนเพื่่อ� รองรัับการขยายงานของโรงพยาบาล
มีีการตััดถนนอ้้อมด้้านหลัังส่่วนสนัับสนุุนและอาคารผู้้�ป่่วยใน
หลัังใหม่่เลีียบไปกัับรั้้�วด้้านหลััง เพื่่�อเชื่่�อมถนนหลัักจากส่่วน
บ้้านพัักและส่่วนสนัับสนุุนกัับถนนจากทางเข้้ารอง เพื่่�อไปยััง
ที่่�จอดรถใหม่่ได้้ ส่่วนโซนสุุดท้้ายที่่�มองข้้ามไม่่ได้้เลย คืือการจััด
ระบบถนนในส่่วนบ้้านพัักเจ้้าหน้้าที่่ใ� ห้้มีีความชััดเจนขึ้้น� และเพื่่อ�
ให้้มีีพื้้�นที่่�สำหรัับปรัับเป็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียวมากขึ้้�น จััดกลุ่่�มประเภท
ที่่�พัักให้้ชััดเจนขึ้้�น เก็็บบ่่อน้้ำเดิิมไว้้เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�รัับน้้ำในช่่วง
ฤดููฝนและเพื่่�อสร้้างบรรยากาศเพื่่�อการพัักผ่่อน
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แนวทางพัั ฒนาผัั งแม่่ บท (Master Plan)
กลุ่่�มวิิจััยฯ ได้้ลงพื้้�นที่่�สำรวจโรงพยาบาล เพื่่�อให้้เห็็นสภาพจริิง
ในพื้้�นที่่� พร้้อมทั้้�งได้้พูดู คุุยหารืือกัับบุคุ ลากรในโรงพยาบาล มีีการจััด
กิิ จ กรรมการมีีส่่ ว นร่่ ว มเพื่่� อ สอบถามความต้้ อ งการและปัั ญ หา
ที่่�เกิิดขึ้้�น ในเชิิงกายภาพและสิ่่�งแวดล้้อมในโรงพยาบาล ซึ่่�งมีีความ
สำคััญอย่่างยิ่่�งต่่อการปฏิิบัติั งิ านของบุุคลากรทางการแพทย์์ รวมถึึง
ผู้้�มาใช้้บริกิ าร ดัังนั้้�นจึึงนำไปสู่่�การออกแบบผััง และแผนการพััฒนา
ใน 3 ระยะด้้วยกััน ได้้แก่่ ระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว
ผัั งแม่่ บทระยะสั้้� น

เริ่่� ม จากแผนแม่่ บท ระยะสั้้� น เน้้ น พัั ฒ นาครอบคลุุ ม ระยะเวลา พ.ศ. 2564-2565
โดยส่่วนที่่�จะมีีการปรัับปรุุงหรืือก่่อสร้้างเพิ่่�มเติิม เน้้นความเร่่งด่่วนและค่่อนข้้างสำคััญ
ก่่อน ประกอบไปด้้วยการปรัับระบบถนนด้้านหน้้าอาคารผู้้�ป่่วยนอกหลัังใหม่่ เพื่่�อสร้้าง
ความปลอดภััย เอื้้�อให้้เกิิดความสะดวกแก่่ผู้้�ที่่�สััญจรเดิินทางเข้้ามาในโรงพยาบาล
และจััดระบบถนนส่่วนบ้้านพัักให้้ชััดเจนขึ้้�น พร้้อมทั้้�งออกแบบรายละเอีียดพื้้�นที่่�นั่่�ง
พัักคอย สำหรัับรองรัับผู้้�ป่ว่ ยและญาติิผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ามาใช้้บริกิ าร ให้้มีีที่่พั� กั รออย่่างเพีียงพอ
ไม่่แออััดจนเกิินไป

ภาพที่่� 81 ภาพแสดงผัังแม่่บท ระยะที่่� 1 (ปีี พ.ศ. 2564-2565) โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชนครไทย จ.พิิษณุุโลก
102

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

ผัั งแม่่ บทระยะกลาง

ผัังแม่่บทระยะกลาง มีีโซนพื้้�นที่่ต่� ่างๆ ที่่�ต้้องปรัับปรุุงและพััฒนา
เพิ่่�มเติิมหลายส่่วนด้้วยกััน ไม่่ว่่าจะเป็็น การวางถนนด้้านหลััง
อาคารผู้้�ป่่วยในหลัังใหม่่เพื่่�อเชื่่�อมถนนไปที่่�จอดรถและทางออก
รอง, เสนอให้้รื้้�ออาคารสนัับสนุุนเดิิมแล้้วสร้้างอาคารสนัับสนุุน
หลัังใหม่่ที่่�รองรัับการใช้้งานได้้มากขึ้้�น, ปิิดถนนเดิิมที่่�กั้้�นระหว่่าง
ส่่ ว นสนัั บ สนุุ น กัั บส่่ ว นบริิ ก ารทางการแพทย์์ ซึ่่� ง มีีขนาดเล็็ ก
แล้้วสร้้างทางเดิินมีีหลัังคาเชื่่�อมส่่วนสนัับสนุุนเข้้ากัับอาคาร
ผู้้�ป่่วยในหลัังใหม่่ และส่่วนบริิการทางการแพทย์์ด้า้ นหน้้า จนไปถึึง
อาคารผู้้�ป่่วยนอกด้้านหน้้า, สร้้างพื้้�นที่่�ว่่างระหว่่างอาคารจััดให้้
เป็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียวแบบเรีียบง่่าย สามารถใช้้เป็็นพื้้�นที่่�นั่่�งพัักคอย
หรืือพัักผ่่อนใกล้้ๆ อาคารได้้ โดยไม่่ต้อ้ งใช้้งบประมาณการดููแลสููง,
ย้้ายบ้้านพัักผู้้�อำนวยการไปรวมไว้้ในส่่วนบ้้านพัักเจ้้าหน้้าที่่� จััดวาง
กลุ่่�มบ้้านพัักเจ้้าหน้้าที่่�ในที่่�ดิินส่่วนขยายตััวและออกแบบพื้้�นที่่�
ริิมบ่่อน้้ำให้้เป็็นพื้้�นที่่นั� นั ทนาการ มีีศาลาริิมน้้ำ ทางเดิิน และที่่นั่่� ง�
พัักผ่่อน
	ด้้านหลัังส่่วนบ้้านพัักจััดให้้เป็็นสวนผลไม้้และพื้้�นที่่�ปลููกผััก
สวนครััว นอกจากนี้้�ยัังจััดให้้มีีสวนสมุุนไพรไว้้ระหว่่างพื้้�นที่่�ส่่วน
หอพัักเจ้้าหน้้าที่่กั� บส่
ั ว่ นสนัับสนุุน เพื่่อ� ให้้ใช้้ผลิิตผลเป็็นประโยชน์์
และเพื่่อ� การพัักผ่่อน อีีกทั้้�งยัังเสนอให้้ปลููกไม้้ใหญ่่ริมิ ถนนภายใน
โรงพยาบาลเพิ่่� ม เติิ ม เพื่่� อ สร้้ า งร่่ ม เงาและสร้้ า งบรรยากาศ
ลดความแข็็งกระด้้างของอาคารสิ่่�งปลููกสร้้าง โดยมีีการใช้้ไม้้ใหญ่่
และไม้้ขนาดกลางที่่�เก็็บเกี่่�ยวเป็็นอาหารได้้ เช่่น ขี้้�เหล็็ก มะยม
มะม่่วง ชมพู่่� ขนุุน ฯลฯ นอกจากนี้้�ยัังเสนอให้้ปลููกไม้้ให้้ดอก
เพื่่อ� เติิมสีีสัันตามฤดููกาล ได้้แก่่ ต้้นกััลปพฤกษ์์ และให้้ปลููกต้้นไม้้
ที่่�มีีกิ่่�งก้้านพลิ้้�วไหวริิมน้้ำ ได้้แก่่ ต้้นรััตมา หรืือต้้นหลิิว เพื่่�อให้้
บรรยากาศริิมน้้ำมีีความเฉพาะตััวดููผ่่อนคลาย

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย

103

ภาพที่่� 82 ภาพแสดงผัังแม่่บท ระยะที่่� 2 (ปีี พ.ศ. 2566-2569) โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชนครไทย จ.พิิษณุุโลก
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ผัั งแม่่ บทระยะยาว

สุุดท้้ายคืือผัังแม่่บทระยะยาว ที่่�พััฒนาในปีี พ.ศ. 2566-2569 ซึ่่�งหลัักๆ แล้้วมีีการ
เสนอให้้เบี่่�ยงแนวถนนจากทางเข้้ารองให้้อ้้อมหลัังอาคารพัักญาติิแล้้วยกเลิิกถนนเดิิม
ที่่�เข้้าจากประตููรองเพื่่�อให้้อาคารพัักญาติิกัับส่่วนบริิการทางการแพทย์์เชื่่�อมหากััน
โดยไม่่ต้้องข้้ามถนน ลดการเดิินข้้ามถนนไปมา ทั้้�งนี้้�ต้้องดำเนิินการหลัังโรงพยาบาล
สามารถซื้้�อที่่�ดิินด้้านข้้างเพิ่่�มได้้แล้้ว รองรัับการพััฒนาในอีีกหลายปีีต่่อจากนี้้�

ภาพที่่� 83 ภาพแสดงผัังแม่่บท ระยะที่่� 3 (ปีี พ.ศ. 2569 เป็็นต้้นไป) โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชนครไทย จ.พิิษณุุโลก

ผัังแม่่บททั้้�ง 3 ระยะ มีีการดำเนิินการปรัับปรุุงและจััดสร้้างไปบ้้างแล้้ว โดยเฉพาะผััง
ระยะสั้้�น การปรัับปรุุงในอีีกหลายส่่วนอยู่่�ในแผนของโรงพยาบาลแล้้ว และในอีีก
หลายส่่วนจำเป็็นต้้องรองบประมาณเพื่่�อดำเนิินการต่่อไป โดยมีีการออกแบบแนวคิิด
พื้้�นที่่สีี� เขีียวเพื่่�อเป็็นแนวทางการปรัับปรุุงสำหรัับส่่วนบ้้านพัักเจ้้าหน้้าที่่�
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แนวทางพัั ฒนาพื้้� นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
ศาลาริิมน้ำำ� �

บริิ เ วณริิ ม บ่่ อ น้้ำให้้ มีีท างเดิิ น รอบเพื่่� อ ใช้้ เ ดิิ น หรืือวิ่่� ง ออกกำลัั ง
โดยจััดให้้มีีพื้้�นที่่�นั่่�งเล่่นเป็็นระยะ และมีีศาลาริิมน้้ำเพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�
พัักผ่่อนหรืือใช้้พบปะทำกิิจกรรมร่่วมกัันระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่� ให้้ศาลา
มีีขนาดใหญ่่ไม่่ต่่ำกว่่า 3x5 เมตร และมีีชานท่่าน้้ำเพื่่�อให้้เข้้าใกล้้น้้ำ
ได้้มากขึ้้น� บริิเวณริิมน้้ำใกล้้ศาลาปลููกไม้้ริมิ น้้ำเพื่่อ� สร้้างความชุ่่�มชื่่น�
และให้้ความรู้้�สึึกโอบล้้อม ความหลากหลายของพืืชพรรณจะช่่วย
สร้้างบรรยากาศการพัักผ่่อน ปลููกต้้นไม้้ให้้ร่่มเงา แนะนำให้้ปลููก
ต้้นรััตมา หรืือต้้นหลิิว ซึ่่�งทั้้�งคู่่�เป็็นไม้้ที่่�มีีกิ่่�งก้้านอ่่อนช่่วยให้้เกิิด
บรรยากาศผ่่อนคลายได้้ดีี สำหรัับต้น้ รััตมาจะให้้ดอกสีีเหลืืองขนาด
เล็็ก แต่่ดอกต้้นหลิิวสีีจะกลืืนไปกัับใบไม่่สะดุุดตา

ภาพที่่� 84 ภาพแสดงแบบขยายพื้้�นที่่�สีีเขีียวบริิเวณศาลาริิมน้้ำ
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ภาพที่่� 85 ภาพแสดงทััศนีียภาพพื้้�นที่่�สีีเขีียวบริิเวณศาลาริิมน้้ำ

ที่่� นั่่� งริิมน้ำำ� �

ระหว่่างทางเดิินริิมน้้ำจััดให้้มีีพื้้�นที่่�เฉพาะแยกตััวจากแนวทางเดิินเล็็กน้้อย มีีไม้้พุ่่�มกั้้�น
แสดงอาณาเขตสร้้างความเป็็นส่่วนตััวและเปลี่่�ยนวััสดุุปููพื้้�นเพื่่�อวางม้้านั่่�งสำหรัับ
นั่่�งเล่่นริิมน้้ำหรืือพัักเหนื่่�อยระหว่่างการเดิิน-วิ่่�งออกกำลัังกาย

ภาพที่่� 86 ภาพแสดงทััศนีียภาพพื้้�นที่่�สีีเขีียวบริิเวณที่่นั่่� �งริิมน้้ำ
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ภาพที่่� 87 ภาพแสดงทััศนีียภาพพื้้�นที่่�สีีเขีียวบริิเวณวงเวีียน

วงเวีียน

เนื่่�องจากสภาพพื้้�นที่่�เดิิมมีีลัักษณะเป็็นลานดิินและถนนที่่�ขนาด
ไม่่สม่่ำเสมอ ทำให้้เส้้นทางสััญจรไม่่ชััดเจน เมื่่�อจััดระบบถนน
ในส่่วนบ้้านพัักเจ้้าหน้้าที่่ใ� หม่่จึงึ มีีที่่เ� หลืือมาปรัับปรุุงให้้เป็็นพื้้�นที่่�
สีีเขีียวสร้้างความร่่มรื่่�นและบรรยากาศให้้กัับบริิเวณโดยรอบ
มากขึ้้น� วงเวีียนส่่วนหน้้าของทางเข้้าพื้้�นที่่บ้� า้ นพัักเจ้้าหน้้าที่่จั� ดั ให้้
เป็็นเนิินปลููกถั่่�วบราซิิลคลุุมดิิน แล้้วปลููกต้้นเสี้้�ยวป่่ามีีดอกสีีขาว
เป็็นไม้้ถิ่่น� ทางเหนืือมีีดอกสวยงาม และจััดวางงานประติิมากรรม
ไว้้บนเนิินเพื่่�อสร้้างความน่่าสนใจให้้กัับบริิเวณ
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ที่่� พัักคอยหน้้ าอาคารผู้้�ป่่วยนอก
(พื้้� นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข)

ในส่่วนของพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข ผู้้�ออกแบบได้้เสนอแบบทางเลืือกให้้
โรงพยาบาลเลืือก 3 ทางเลืือก โดยลัักษณะเป็็นลานดาดแข็็ง
ให้้ผู้้�ใช้้งานเดิินจากทางเท้้าเข้้าสู่่�อาคารได้้สะดวก โดยเว้้นพื้้�นที่่�
สำหรัับ ปลููก ต้้นไม้้เ พื่่�อ สร้้างมุุม ย่่อยๆ ให้้เป็็นที่่�นั่่�งพัักคอยได้้
มีีซุ้้�มต้้นไม้้ให้้ร่่มเงาบางส่่วน
อย่่างไรก็็ดีี หลัังจากอาคารผู้้�ป่่วยนอกสร้้างเสร็็จ และมีีการ
เปิิดใช้้งาน ทางโรงพยาบาลเห็็นควรให้้มีีการปรัับพื้้น� ที่่อีี� กครั้้ง� หนึ่่�ง
เนื่่�องจากปััญหาเรื่่�องเส้้นทางเดิินรถและการจอดรถส่่งผู้้�ป่่วย
หน้้าอาคารต้้องใช้้พื้้�นที่่�มากกว่่าเดิิม เพราะพื้้�นบล็็อกหน้้าอาคาร
เมื่่�อสร้้างเสร็็จแล้้วไม่่สามารถรัับน้้ำหนัักพาหนะได้้ จึึงต้้องเลื่่�อน
ระยะถนนออกมา ทำให้้ขนาดลานพัักคอยเล็็กลง จึึงได้้ปรัับขนาด
ลานและสร้้างศาลาสำหรัับนั่่�งพัักเพิ่่�มเติิม

ภาพที่่� 88 ภาพแสดงแบบทางเลืือก 3 ทางเลืือก และแบบขยายพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
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07

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชเดชอุ ดม
จั งหวั ดอุ บลราชธานี
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•
•

โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชเดชอุุ ดม
ตั้้� งอยู่่� บนถนนโชคชัั ย-เดชอุุ ดม ตำำ �บลเมืืองเดช
อำำ �เภอเดชอุุ ดม จัั งหวัั ดอุุบลราชธานีี
ปั จจุ บั นเป็ นโรงพยาบาลในขนาด 300 เตี ยง
แต่ ศั กยภาพในการรองรั บปั จจุ บั นเป็ น 450
เตี ยง ซึ่ งเป็ นโรงพยาบาลที่ มี ขนาดใหญ่ ใน
ระดั บจั งหวั ด

ภาคี ที่รับผิดชอบ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ผั งเมื องและนฤมิ ตศิ ลป์
มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
จากการจััดกิิจกรรมการรัับฟัังประเด็็นปััญหาของการใช้้สอย
ในโรงพยาบาลและความต้้องการในการสร้้างกิิจกรรมใหม่่ๆ ให้้กัับ
โรงพยาบาล มีีความคิิดไปในทิิศทางเดีียวกัันคืือ การสร้้าง Branding
หรืือภาพลัักษณ์์ใหม่่ให้้กัับโรงพยาบาลที่่�ไม่่จำเป็็นว่่าผู้้�คนในเมืือง
ต้้องมาโรงพยาบาลในยามที่่�เจ็็บป่่วย แต่่อยากมาโรงพยาบาล
ได้้ทุุกเวลา โดยกิิจกรรมแรกที่่�คณะผู้้�ศึึกษาได้้จััดทำขึ้้�นเบื้้�องต้้น
จึึงเป็็นกิิจกรรมในเชิิงบวกที่่�หาโปรแกรมการออกแบบโรงพยาบาล
ภายใต้้กรอบการสร้้างภาพลัักษณ์์องค์์กรหรืือโรงพยาบาลใหม่่
ผลสรุุปของการจััดกิิจกรรมแรก มุ่่�งเป้้าไปที่่ก� ารจััดกลุ่่�มการรัับฟังั
โดยแบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�มคืือ กลุ่่�มบุุคลากรในโรงพยาบาล โดยจำแนก
ออกเป็็นฝ่่ายและหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง กลุ่่�มตััวแทนชุุมชนและ อสม.
รวมถึึงกลุ่่�มเยาวชน กลุ่่�มบุุคคลภายนอกในเมืืองที่่�มีีความต้้องการ
ในการปรัับปรุุงโรงพยาบาล โดยผลของการจััดกิิจกรรมทำให้้ได้้
โปรแกรมทางการวางผัังแม่่บทออกมาได้้หลากหลายกิิจกรรม เช่่น
กิิจกรรมในรููปแบบของพื้้�นที่่พั� กั คอยหรืือดููแลเด็็กเล็็กที่่เ� ป็็นลููกหลาน
บุุคลากร กิิจกรรมนัันทนาการและพัักผ่่อนสำหรัับญาติิผู้้�ป่ว่ ย กิิจกรรม
ร้้านกาแฟ ร้้านอาหาร ร้้านเสริิมสวย หรืือร้้านอำนวยความสะดวก
ต่่างๆ กิิจกรรมการออกกำลัังกาย กิิจกรรมการว่่ายน้้ำ กิิจกรรม
โรงแรมที่่พั� กั รายวััน หรืือรายชั่่ว� โมง กิิจกรรมฟิิตเนส หรืือ Co-working
space เป็็นต้้น

ภาพที่่� 89 กิิจกรรมทดสอบระบบทางสััญจรในโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเดชอุุดม
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นอกเหนืือไปจากการสร้้างกิิจกรรมใหม่่ๆ ให้้กัับพื้้�นที่่�แล้้ว ยัังมีี
ความคิิดเห็็นถึึงความต้้องการในการเปลี่่�ยนแปลงหรืือแก้้ไข
ปััญหาเดิิมในพื้้�นที่่� เช่่น การสร้้างความปลอดภััยให้้กัับพื้้�นที่่�
ส่่วนพัักอาศััยของบุุคลากร การเพิ่่�มพื้้�นที่่�จอดรถ การสร้้างพื้้�นที่่�
นัั น ทนาการและภูู มิิ ทัั ศ น์์ ใ ห้้ ส วยงามและสามารถใช้้ ส อยได้้
หลากหลายและเป็็นพื้้�นที่่�พัักผ่่อนของญาติิผู้้�ป่่วย รวมไปถึึง
การเชื่่�อมทางเดิินระหว่่างอาคารในชั้้�นที่่�สองหรืือสามเพื่่�อลด
การสัั ญ จรระหว่่ า งอาคาร ทั้้� ง นี้้� แ ผนของโรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุพราชยัังได้้มีีแนวทางการพััฒนาโรงพยาบาลโดยใช้้รูปู แบบ
ของการจััดซื้้อ� ที่่ดิ� นิ โดยมููลนิิธิโิ รงพยาบาลสมเด็็จยุุพราชเดชอุุดม
โดยมีีการจััดซื้้�อที่่ดิ� ินด้้านทิิศเหนืือของโรงพยาบาลเพิ่่�มอีีก 20 ไร่่
เพื่่�อเป็็นการสร้้างกิิจกรรมที่่�เพิ่่�มเติิมจากเดิิมของโรงพยาบาล
โดยมีีแนวคิิดเบื้้�องต้้นในการทำที่่�จอดรถ ร้้านค้้าหรืือศููนย์์กลาง
กิิ จ กรรมทางการอำนวยความสะดวกให้้ กัั บ การใช้้ ส อยใน
โรงพยาบาล

ภาพที่่� 90 กิิจกรรมการวิิเคราะห์์ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมภายในโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเดชอุุดม
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท
(Master Plan)
สำหรัั บ แนวทางการพัั ฒ นาผัั ง แม่่ บท โรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุพราชเดชอุุดม ได้้มาจากกระบวนการมีีส่่วนร่่วมเช่่นกััน
โดยคณะทำงานได้้ลงพื้้�นที่่� สำรวจโรงพยาบาลจริิง รวมถึึงประชุุม
พููดคุุย ทำกิิจกรรม Brainstorming กัับกลุ่่�มบุุคลากร เจ้้าหน้้าที่่�
โรงพยาบาล รวมถึึงตััวแทนของผู้้�มารัับบริิการ ทำให้้ได้้ข้้อเสนอ
แนะแนวทางการพััฒนาผัังโรงพยาบาล ที่่�สะท้้อนความต้้องการ
ได้้อย่่างชััดเจน หลากหลายมิิติิ ซึ่่�งได้้วางแผนออกมาทั้้�งหมด
3 ระยะด้้วยกััน ครอบคลุุมระยะเวลา 1-20 ปีี
	ทั้้� ง นี้้� ไ ด้้ มีี การเปรีียบเทีียบกัั บผัั ง โรงพยาบาลในปัั จ จุุ บัั น
ว่่ามีีข้้อจำกััดและโอกาสในการพััฒนาต่่อยอดให้้ดีีขึ้้น� อย่่างไรบ้้าง
จุุ ด ไหนที่่� มีีปัั ญ หา ทางทีีมสถาปนิิ ก ได้้ ต่่ า งหาทางช่่ ว ยแก้้ ไ ข
ส่่วนจุุดไหนที่่ดีี� อยู่่�แล้้ว ก็็จะส่่งเสริิมให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นไปอีีก รายละเอีียด
ดัังภาพต่่อไปนี้้�

ภาพที่่� 91 ผัังอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้างปััจจุุบััน
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ภาพที่่� 92 ผัังแม่่บท ระยะ 1-5 ปีี

ภาพที่่� 93 ผัังแม่่บท ระยะ 5-10 ปีี
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ภาพที่่� 94 ผัังแม่่บท ระยะ 10-20 ปีี

ภาพที่่� 95 ภาพผัังพััฒนาพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข “ลานอเนกประสงค์์ (เดิ่่�นบ้้าน)”
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แนวทางพัั ฒนาพื้้� นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
พื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขของโรงพยาบาล พััฒนาภายใต้้โครงการ SCGF
โดยนำ “ลานอเนกประสงค์์ (เดิ่่�นบ้้าน)” มาพััฒนาให้้ดีีขึ้้�น
พร้้อมใช้้งานได้้เต็็มที่่ยิ่่� ง� ขึ้้น� และปรัับภูมิู ทัิ ศั น์์ให้้สวยงาม สร้้างพื้้�นที่่�
สีีเขีียวและพื้้� น ที่่� ท ำกิิ จ กรรมร่่ ว มกัั น ของผู้้�ที่่� เ ข้้ า มารัั บบริิ ก าร
และบุุ ค ลากรในโรงพยาบาล ให้้ ส ามารถมานั่่� ง เล่่ น พัั ก ผ่่ อ น
เป็็นที่่�พัักคอยขณะมารอเข้้ารัับบริิการได้้เป็็นอย่่างดีี โดยสร้้าง
ให้้เป็็นพื้้�นที่่�อเนกประสงค์์นั่่�นเอง มีีทั้้�งโซนนั่่�งเล่่น ทางเดิินเชื่่�อม
ที่่ป� รัับให้้เป็็นทางลาดเพื่่อ� อำนวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ที่ใ่� ช้้รถเข็็น
วิีี�ลแชร์์ ตามหลััก Universal Design

ภาพที่่� 96 การปรัับปรุุงพื้้�นที่่� ลานอเนกประสงค์์ (เดิ่่�นบ้้าน) ในโรงพยาบาล
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ภาพที่่� 98 ภาพจำลองบรรยากาศลานอเนกประสงค์์ (เดิ่่�นบ้้าน) ในโรงพยาบาล
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08

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชธาตุ พนม
จั งหวั ดนครพนม
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•

•
•

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชธาตุ พนม
ตั้ งอยู่ ในอำ �เภอธาตุ พนม จั งหวั ดนครพนม
เป็ นโรงพยาบาลชุ มชนประจำ �อำ �เภอ สั งกั ด
กระทรวงสาธารณสุ ข
ปั จจุ บันเป็ นโรงพยาบาลขนาด M2 จำ �นวน
เตี ยง 120 เตี ยง
เปิ ดให้ บริ การทั้ งผู้ ป่ วยนอก ผู้ ป่ วยใน
ครอบคลุ มการให้ บริ การตรวจรั กษาผู้ ป่วย
ส่งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกั นโรค และฟื้ นฟูสภาพ
และมี เครือข่ายการให้ บริ การระดั บปฐมภูมิ
และความเชี่ย วชาญพิ เศษ มี ศั กยภาพ
ในการให้ การดู แลรั กษาโรคที่ มี ความ
ซั บซ้ อ น โดยแพทย์ เฉพาะทางสาขาหลั ก
ได้ แก่ สู ติ -นรี เวชกรรม, อายุ รกรรม,
กุ มารเวชกรรม, จิ ตเวช, เวชศาสตร์ ฟ้ ื นฟู ,
วิ สัญญี วิทยา และรั งสี วิ ทยา

ภาคี ที่รับผิดชอบ
ครอส แอนด์ เฟรนด์
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
สำหรัับจุดุ เสี่่ย� งและปััญหาที่่โ� รงพยาบาลให้้ความกัังวล จากการสอบถามพููดคุุย และทำ
กิิจกรรมร่่วมกัันหลายฝ่่าย ทำให้้ทราบถึึงปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจากปากของผู้้�ใช้้งานพื้้�นที่่�
โรงพยาบาล ยกตััวอย่่าง พื้้�นที่่�สนามหญ้้าด้้านหน้้าโรงพยาบาล ช่่วงเย็็นจะมีีบุุคคล
ภายนอกเข้้ามาใช้้งาน ไม่่สามารถคััดกรองได้้ จึึงมีีคนนอกเข้้ามาใช้้งานเป็็นจำนวนมาก
กัังวลว่่าจะเกิิดอัันตรายกัับบุุคลากรของโรงพยาบาลและผู้้�ป่่วย
	ส่่วนของพื้้�นที่่�ในโรงพยาบาล ต้้องการปรัับปรุุงบริิเวณบ้้านพัักเก่่า โซนอาคารไม้้
มีีอาคารหลายหลัังที่่ไ� ด้้ใช้้งานแล้้ว เป็็นจุุดอัับสายตาเสี่่ย� งต่่อการเกิิดอัันตราย ส่่วนที่่พั� กั
บุุ ค ลากรด้้ า นหลัั ง ระบบรัั ก ษาความปลอดภัั ย ยัั ง ดีีพอ มีีเหตุุ ก ารณ์์ ร ถยนต์์ แ ละ
รถจัักรยานยนต์์หาย ด้้านพื้้�นที่่พั� กั คอยเพื่่อ� รอตรวจไม่่เพีียงพอต่่อผู้้�ป่่วย ทำให้้ผู้้�ป่ว่ ยล้้น
ออกไปด้้านนอกอาคาร
	อีีกทั้้�งยัังขาดพื้้�นที่่�และอุุปกรณ์์พัักผ่่อนทำสัันทนาการของบุุคลากร รวมถึึงพื้้�นที่่�
จอดรถโรงพยาบาลไม่่เป็็นสััดส่่วนด้้วย ส่่วนเส้้นทางสััญจรภายในไม่่เป็็นสััดส่่วน
มีีการซ้้อนทัับตััดกัันอยู่่�หลายส่่วน
	ส่่วนพื้้�นที่่�ที่มีีศั
่� ักยภาพในการพััฒนาพื้้�นที่่�ภายในโรงพยาบาล แบ่่งออกเป็็น 2 โซน
ด้้วยกััน ได้้แก่่ โซนบุุคลากร และโซนบริิการ สำหรัับโซนบุุคลากรจะประกอบไปด้้วย
พื้้�นที่่�ส่่วนกลาง สามารถต่่อยอดเป็็นพื้้�นที่่�ให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพพร้้อมการสาธิิตได้้
และพื้้�นที่่�เหมาะสมในการจััดสรรเป็็นพื้้�นที่่�จอดรถของโรงพยาบาลเพิ่่�มเติิม ส่่วนโซน
บริิการจะครอบคลุุมพื้้�นที่่�ด้้านหน้้าติิดริิมรั้้�ว เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�จะมีีอาคารเฉลิิมพระเกีียรติิฯ
มาเพิ่่�มเติิมเป็็นส่่วนห้้องสมุุด และให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับสุขุ ภาพ ส่่วนพื้้�นที่่ด้� า้ นหลัังโรงอาหาร
เป็็นพื้้�นที่่�พัักผ่่อน ที่่�จะเชื่่�อมต่่อกัับแผนการเติิบโตจากกองแบบแผน

ภาพที่่� 99 กิิจกรรมการออกแบบวางผัังแม่่บทอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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ภาพที่่� 100 ภาพแสดงตำแหน่่งที่่�เกิิดปััญหาเบื้้�องต้้น

ภาพที่่� 101 ภาพแสดงพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพในการพััฒนา
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท
(Master Plan)
ด้้วยความพร้้อมในด้้านพื้้�นที่่�และภาคีีเครืือข่่ายของโรงพยาบาล
สมเด็็จพระยุุพราชธาตุุพนมเลืือกที่่�จะต่่อยอดโครงการในส่่วน
ของจุุดแข็็งและโอกาสของโรงพยาบาลต่่อโดยเน้้นในเรื่่อ� ง การส่่ง
พื้้�นที่่�ส่่วนกลางของบุุคลากรที่่�สามารถเปิิดพื้้�นที่่�บางส่่วนให้้กัับ
ผู้้�ป่่วยและบุุคคลภายนอกได้้เข้้ามาใช้้งาน รวมถึึงการจััดสรรพื้้�นที่่�
โรงพยาบาลที่่�มีีเยอะให้้สอดคล้้องกัับแผนการพััฒนาโครงการ
ใหม่่ พร้้ อ มทั้้� ง ส่่ ง เสริิ ม พื้้� น ที่่� พัั ก คอยสำหรัั บผู้้�ป่่ ว ยและญาติิ
สอดคล้้องกัับแผนพััฒนาใหม่่ ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างอััตลัักษณ์์
การสื่่� อ สารภาพรวมของโรงพยาบาลเพื่่� อ ใช้้ ทั้้� ง ภายในและ
ภายนอก

ภาพที่่� 102 ภาพแสดงแนวคิิดการปรัับปรุุงพื้้�นที่่�โรงพยาบาลเบื้้�องต้้น
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แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
แนวคิิดการพััฒนาพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขภายใต้้แนวคิิด โรงพยาบาล
ต้้นแบบแห่่งความสุุข ตามวิิสััยทััศน์์ที่่�ได้้ตั้้�งไว้้ในยุุทธศาสตร์์
การพัั ฒ นา โรงพยาบาลสมเด็็ จ พระยุุ พ ราชในทศวรรษที่่� 5
(2560-2569) โดยคำนึึงถึึงความแตกต่่างของสภาพแวดล้้อม
สัังคม พฤติิกรรม วิิถีีชีีวิิต กิิจวััตรของชุุมชน โดยผ่่านกลยุุทธ์์
พื้้�นที่่เ� รีียนรู้้� พื้้�นที่่เ� ยีียวยา พื้้�นที่่ใ� ช้้ชีีวิติ เป็็นพื้้�นที่่ส่� ง่ เสริิมการบริิการ
หลัักของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชธาตุุพนม
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชธาตุุพนม เป็็นโรงพยาบาลที่่มีีพื้้
� น� ที่่�
ขนาดใหญ่่ และมีีการวางผัังการใช้้งานอาคารในลัักษณะแนวราบ
กระจายทั่่�วทั้้�งบริิเวณผัังโรงพยาบาล โดยในช่่วงแรกแนวทาง
ในการพััฒนาพื้้�นที่่�ภายในโรงพยาบาลเน้้นพื้้�นที่่�ให้้บริิการผู้้�ป่่วย
ให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการ โดยการวางพื้้�นการใช้้งานพื้้�นที่่�
ไม่่ได้้คำนึึงถึึงปริิมาณของผู้้�เข้้าใช้้งานที่่จ� ะต้้องมีีเพิ่่�มขึ้้น� ในอนาคต
ทำให้้เกิิดปััญหาพื้้�นที่่�ใช้้งานไม่่เพีียงพอต่่อผู้้�ใช้้อาคาร โดยพื้้�นที่่�
อยู่่�ดีีมีีสุุขที่่เ� หมาะสมกัับโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชธาตุุพนม
คืือ
• สวนเฌอบรรพ์์
• สวนและร้้านกาแฟ
• สวนอาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ
• สนามเด็็กเล่่น

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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สวนเฌอบรรพ์

รายละเอีียดโครงการ ปรัับปรุุงพื้้�นที่่�สวนเฌอบรรพ์์เป็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียว
และสวนสาธารณะขนาดใหญ่่ให้้คนในเมืืองธาตุุพนมได้้เข้้ามาร่่วม
ใช้้งาน ด้้วยจุุดประสงค์์หลัักเพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�สำหรัับให้้บุุคลากรได้้มีี
พื้้�นที่่�ในการออกกำลัังกายจากความเครีียดที่่�ทำงานมาทั้้�งวััน

ภาพที่่� 103 ทััศนีียภาพภายในสวนเฌอบรรพ์์
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สวนและร้้ านกาแฟ

สวนและร้้านกาแฟเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�เน้้นการส่่งเสริิมพื้้�นที่่�การใช้้ชีีวิิต และ
พื้้�นที่่เ� ยีียวยา ช่่วยให้้ผู้้�ป่ว่ ยและญาติิได้้มีีทางเลืือกในการรัับประทาน
อาหารได้้หลากหลายมากขึ้้�น และสามารถใช้้เป็็นพื้้�นที่่�รัับประทาน
อาหารที่่�เตรีียมมาเองจากทางบ้้านได้้

ภาพที่่� 104 ภาพแสดงบรรยากาศสวนข้้างอาคารสุุขใจ และมุุมบ้้านเก่่าปรัับปรุุงเป็็นร้้านกาแฟ

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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สวนอาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ

อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิตั้้ง� อยู่่�ติิดริิมรั้้ว� โรงพยาบาล แต่่ไม่่มีีการออกแบบทางเข้้าอาคารไว้้
ทางโรงพยาบาลจึึงมีีความเห็็นว่่า ถ้้าสามารถปรัับให้้พื้้�นที่่�ส่่วนนี้้�เป็็นสวนขนาดเล็็ก
ที่่�สามารถทำกิิจกรรมกลุ่่�มเล็็กๆ ได้้ จะสามารถใช้้เป็็นพื้้�นที่่�สนัับสนุุนและพื้้�นที่่�เยีียวยา
พููดคุุยร่่วมกัันระหว่่างผู้้�ป่่วยและผู้้�ให้้การรัักษาได้้

ภาพที่่� 105 ภาพสวนอาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ
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สนามเด็็ กเล่่ น

ทางโรงพยาบาลต้้องการหาพื้้�นที่่�สนามเด็็กเล่่น เพื่่�อสร้้างความผ่่อนคลายให้้กัับเด็็ก
ในการรอญาติิ หรืือผู้้�ปกครองระหว่่างรอพบแพทย์์ และเพื่่�อแก้้ปััญหาเสีียงดัังรบกวน
คนไข้้อื่น่� จากเด็็กที่่เ� ดิินทางมาโรงพยาบาลกัับครอบครััวในแผนกทำคลอดและผ่่าตััดของ
โรงพยาบาล และแก้้ปัญ
ั หาคนยืืนกีีดขวางทางขนส่่งผู้้�ป่่วยจากแผนกฉุุกเฉิินและแผนก
X-Ray บริิเวณหน้้าอาคารผู้้�ป่่วยนอกมีีคนเข้้าใช้้บริกิ ารจำนวนมาก จนคนล้้นออกมายืืน
รอด้้านนอกอาคาร จึึงได้้ทำการปรัับเปลี่่ย� นพื้้�นที่่ว่� า่ งระหว่่างทางเดิินและตััวอาคารผ่่าตััด
ให้้เป็็นสนามเด็็กเล่่น และปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ทางเดิินบริิเวณอาคารผู้้�ป่่วยนอกด้้วย

ภาพที่่� 106 ภาพพื้้�นที่่�สนามเด็็กเล่่นและพัักคอย

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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09

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชกุ ฉินารายณ์
จั งหวั ดกาฬสิ นธุ์
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•
•

•

โรงพยาบาลตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ ตำ �บลบั วขาว
ในเขตการปกครองของเทศบาลเมื อง
กุ ฉินารายณ์ จั งหวั ดกาฬสิ นธุ์
ปั จจุ บั นโรงพยาบาลกุ ฉิ นารายณ์ มี ระดั บ
อยู่ที่ M2 และมี แผนที่ จะพั ฒนามาตรฐาน
ไปเป็ น M1 อี กทั้ งปั จจุ บั นมี ศั กยภาพ
การพั ฒนามาตรฐานระบบสุ ขภาพอำ �เภอ
(DHSA) ผ่ านการประเมิ น และรั บรอง
มาตรฐานระบบสุ ขภาพอำ �เภอจาก สรพ.
แห่ งแรกของประเทศไทย (DHSA)
ด้ านการพั ฒนาระบบบริ การเฉพาะทาง
จั ดบริ การ ที่ ง่ายต่ อการเข้ าถึ งและสะดวก
ในโรงพยาบาลชุ มชน เช่ น ICU, HD,
CAPD, Stroke, STEMI, ศู นย์ กายภาพ
อุ ปกรณ์ ปรั บสภาพบ้ าน ทำ �ขาเที ยม
เป็ น Node ในการดู แลรั บส่ งต่ อจาก
โรงพยาบาลข้ างเคี ยงในการดู แลผู้ ป่ วย
เฉพาะทางทั้ งด้ านสู ติ กรรม, ศั ลยกรรม,
อายุ รกรรม และกุ มารเวชกรรม นอกจากนี้
ยั งมี ศั กยภาพในด้ านการรั กษาผู้ ป่ วยของ
โรงพยาบาลในด้ านต่ างๆ อี กมากมาย

ภาคี ที่รับผิดชอบ
ครอส แอนด์ เฟรนด์
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
จากการทำกิิจกรรมมีีส่่วนร่่วม และได้้พููดคุุยกัับผู้้�ใช้้งานพื้้�นที่่�
โรงพยาบาลจริิง ได้้แก่่ แพทย์์ พยาบาล เจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนงานต่่างๆ
และผู้้�มาใช้้บริิการ ได้้แสดงความคิิดเห็็นว่่ามีีปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
หลายอย่่าง ไม่่ว่่าจะเป็็นพื้้�นที่่�ห้้องฉุุกเฉิินและสวนด้้านข้้างห้้อง
ฉุุกเฉิิน ไม่่มีีพื้้น� ที่่ส� ำหรัับญาติิในการพัักรอ ทำให้้ญาติิไปนั่่�งบริิเวณ
สวนด้้านข้้างแทน อีีกทั้้�งพื้้�นที่่�คััดกรองผู้้�ป่่วยวััณโรคอยู่่�ด้้านหน้้า
โรงพยาบาลไม่่เหมาะสม เพราะเสี่่ย� งสููงและมีีปััญหาฝนสาดด้้วย
	ส่่วนพื้้�นที่่�สนัับสนุุนการบริิการอื่่�นๆ ที่่�มีีปััญหา เช่่น พัักคอย
หน้้าอาคารผู้้�ป่่วยนอกรองรัับผู้้�ป่่วยไม่่เพีียงพอ ทำให้้เกิิดการ
ใช้้งานพื้้�นที่่�ด้้านนอก, พื้้�นที่่�รัับประทานอาหารพนัักงานมีีน้้อย
ทำให้้ไม่่สามารถรัับประทานอาหารพร้้อมกัันหลายๆ แผนกได้้
อีีกทั้้�งพื้้�นที่่�จอดรถและที่่�ทิ้้�งขยะไม่่เป็็นสััดเป็็นส่่วน โดยรวมคืือ
อยากจััดสรรพื้้�นที่่�ใหม่่ เพื่่�อให้้เป็็นระเบีียบ เป็็นสััดส่่วนและ
ปลอดภััยยิ่่�งขึ้้�น

ภาพที่่� 107 กิิจกรรมการออกแบบวางผัังโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชกุุฉิินารายณ์์กัับกลุ่่�ม อสม.
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ภาพที่่� 108 ภาพแสดงผัังตำแหน่่งที่่�เป็็นปััญหาในโรงพยาบาล
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท
(Master Plan)
แนวทางการพััฒนาผัังแม่่บทของ รพร.กุุฉิินารายณ์์ เน้้นส่่งเสริิม
พื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพ โดยเลืือกพััฒนาแนวทาง ST กลยุุทธ์์คงตััว
เชิิงรัับ เน้้นการสนัับสนุุนจุุดแข็็งของ รพร. เพื่่�อเตรีียมกัับมืือกัับ
ความเสี่่�ยงที่่� รพร. เองไม่่สามารถควบคุุมตััวแปรนี้้�ได้้ ซึ่่�งจุุดแข็็ง
ของ รพร.กุุฉิินารายณ์์ คืือมีีพื้้�นที่่�โล่่งที่่�พอจะขยายตััวออกไปได้้
อีีกทั้้�งยัังได้้เสริิมจุุดแข็็งในด้้านความใกล้้ชิดิ ของบุุคลากรใน รพร.
และ กลุ่่�ม อสม. ให้้เป็็นทีีมพััฒนาโครงการไปพร้้อมกััน โดยเชื่่อ� มกัับ
ภาคีีระดัับเมืืองในการยกระดัับการรัักษาเยีียวยาฟื้้น� ฟูู สู่่�การป้้องกััน
การเกิิดความเสีียหายกัับร่า่ งกายตั้้�งแต่่ต้น้ ทาง โดยมีีการกำหนด
ทิิศทางและลำดัับความเร่่งด่่วนของอาคาร ในการใช้้งานและ
การของบประมาณเพื่่�อการก่่อสร้้างด้้วย

ภาพที่่� 109 ผัังบริิเวณใหม่่โดยกระบวนการมีีส่่วนร่่วม
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ภาพที่่� 110 ผัังบริิเวณใหม่่โดยกระบวนการมีีส่่วนร่่วม

ภาพที่่� 111 ภาพแสดงความเปลี่่�ยนแปลงระยะสั้้�น ภายใน 1-3 ปีี
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แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชกุุฉิินารายณ์์ เป็็น รพร. ที่่�มีีพื้้�นที่่�
ขนาดใหญ่่และมีีการวางผัังการใช้้งานอาคารในลัักษณะแนวราบ
กระจายทั้้�งบริิเวณผััง รพร. ในช่่วงแรกแนวทางในการพััฒนา
พื้้� น ที่่� ภ ายใน รพร. เน้้ น พื้้� น ที่่� ใ ห้้ บริิ ก ารผู้้�ป่่ ว ยอย่่ า งเพีียงพอ
ต่่อ ความต้้อ งการก่่อ น โดยการวางพื้้�นการใช้้งานพื้้�นที่่�ไม่่ไ ด้้
คำนึึงถึึงปริิมาณของผู้้�เข้้าใช้้งานที่่�จะต้้องมีีเพิ่่�มขึ้้�น ทำให้้เกิิด
ปััญหาพื้้�นที่่�ใช้้งานไม่่เพีียงพอต่่อผู้้�ใช้้อาคาร โดยแบ่่งประเภท
พื้้�นที่่� ดัังนี้้�
• พื้้�นที่่�เยีียวยา
• พื้้�นที่่�เรีียนรู้้�
• พื้้�นที่่�ใช้้ชีีวิิต
พื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขที่่�เหมาะสมกัับ รพร.กุุฉิินารายณ์์ คืือบริิเวณพื้้�นที่่�
ให้้บริิการ
ปรัั บปรุุ งอาคารอุุ บััติิ เหตุุ -ฉุุ กเฉิิน

ห้้องฉุุกเฉิินโรงพยาบาลเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องเปิิดทำการตลอด 24
ชั่่�วโมง/วััน และใช้้บุุคลากรของโรงพยาบาลมากที่่�สุุดในพื้้�นที่่�
บริิการปััจจุุบััน และมีีพื้้�นที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการรัับผู้้�ป่่วยในกรณีี
ที่่มีีอุ
� บัุ ติั เิ หตุุใหญ่่ รวมถึึงพื้้�นที่่ก� ารใช้้งานที่่อ� อกแบบมาในช่่วงต้้น
ไม่่เพีียงพอที่่�จะบรรจุุเครื่่�องมืือแพทย์์ที่่�ทัันสมััย และพื้้�น ผนััง
และฝ้้าบางส่่วนชำรุุด มีีเชื้้�อราที่่�ผนััง
ตามแผนบริิการจากกองแบบแผน Service Plan ถ้้าจะต้้องเพิ่่�ม
ปริิมาณการรองรัับคนไข้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นต่่อวััน และช่่วงระหว่่างที่่�ต้้อง
รออาคารผู้้�ป่่วยนอกและฉุุกเฉิินใหม่่สร้้างแล้้วเสร็็จ ห้้องฉุุกเฉิิน
เดิิมจะต้้องมีีการปรัับปรุุงให้้มีีประสิิทธิิภาพและคุุณภาพมากขึ้้�น
เพื่่�อให้้สามารถใช้้งานในช่่วงเวลาดัังกล่่าวได้้อย่่างเหมาะสม
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ภาพที่่� 112 ผัังบริิเวณพื้้�นที่่�แผนกฉุุกเฉิิน

ภาพที่่� 113 ผัังบริิเวณพื้้�นที่่�แผนกฉุุกเฉิิน
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สวนและพื้้� นที่่�เปิิ ดโล่่ งภายในโรงพยาบาล
สมเด็็ จพระยุุ พราชกุุ ฉิินารายณ์์

สวนและพื้้�นที่่�เปิิดโล่่งภายในโรงพยาบาล เน้้นการคงพื้้�นที่่สีี� เขีียวเดิิมกลางโรงพยาบาล
ไว้้สำหรัับทำกิิจกรรมและเป็็นพื้้�นที่่พั� กั ผ่่อนหย่่อนใจของผู้้�ป่่วยและบุุคลากรโรงพยาบาล
พื้้�นที่่�ที่่�ได้้เลืือกมานั้้�นเป็็นพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข ที่่�มีีครบทั้้�ง 3 ข้้อ คืือ พื้้�นที่่�เยีียวยา พื้้�นที่่�เรีียนรู้้�
พื้้�นที่่�ใช้้ชีีวิิต ในพื้้�นที่่�เดีียว และสามารถใช้้งานได้้ทุุกช่่วงเวลา ทุุกวััยและทุุกสถานภาพ
โดยกิิจกรรมที่่�จะเกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�นี้้� คืือ
1. เป็็นพื้้�นที่่�สาธิิตการออกกำลัังยืืดเหยีียด การฝึึกซ้้อมเดิินกาย
บริิหาร
2. พื้้�นที่่ร� วมพืืชสมุุนไพรรัับประทานได้้และแปลงสาธิิต พร้้อมห้้อง
ครััวทดลองในการปรุุงอาหาร
3. พื้้�นที่่�พัักคอยรอญาติิตรวจและพื้้�นที่่�สำหรัับการรัับประทาน
อาหาร
4. พื้้�นที่่�พููดคุุยปรัับทุุกข์์ของบุุคลากรภายในโรงพยาบาล

ภาพที่่� 114 ภาพแสดงพื้้�นที่่�สวนและพื้้�นที่่�เปิิดโล่่ง
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ภาพที่่� 115 ภาพแสดงบรรยากาศศาลาและสวน

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย

139

ภาพที่่� 116 ภาพแสดงบรรยากาศศาลาและสวน

140

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

โรงอาหารและพื้้� นที่่�จััดกิิจกรรมอย่่ างเปิิ ดโล่่ ง

ภาพที่่� 117 ภาพทััศนีียภาพโรงอาหาร
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ตกแต่่ งพื้้� นที่่�ด้้านหน้้ าบ่่ อบำำ �บััดน้ำำ� �เดิิม

จุุดประสงค์์ : ปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์รอบบ่่อบำบััดน้้ำให้้มีีความร่่มรื่่�นสวยงาม
รายละเอีียดโครงการ
• ต่่อเติิมโครงระแนงไม้้บัังตาพื้้�นที่่�สวนบ่่อบำบััด
• จััดกิิจกรรมร่่วมกัับชุุมชนในการทาสีีรอบพื้้�นที่่�บ่่อบำบััด
กิิจกรรมที่่�ดำเนิินงาน
• ประชุุมตััวแทนชุุมชน อสม. แพทย์์ชุุมชนเพื่่�อหารููปแบบระแนงที่่�เหมาะสม
• สร้้างระแนงบัังตา
• ทาสีีโดยการระดมแรงกัับชุุมชน

ภาพที่่� 118 ภาพทััศนีียภาพหลัังปรัับปรุุง

ปรัั บปรุุ งโรงอาหารพนัั กงาน และพื้้� นที่่�เลี้้� ยงลูู ก

พื้้�นที่่�โรงอาหารพนัักงานปััจจุุบััน มีีพื้้�นที่่�การใช้้งานไม่่พอต่่อ
จำนวนบุุคลากรของโรงพยาบาล ทำให้้ช่ว่ งพัักรัับประทานอาหาร
กลางวััน จะต้้องมีีการสลัับกันั มาใช้้พื้้น� ที่่ใ� นการรัับประทานอาหาร
ส่่งผลให้้บุุคลากรขาดปฏิิสััมพัันธ์์ในการพบปะแลกเปลี่่�ยนสร้้าง
มิิตรภาพในพื้้�นที่่�ทำงาน
	จึึงทำการปรัับปรุุงพื้้�นที่่�นี้้�บางส่่วนเป็็นพื้้�นที่่�ห้้องสมุุด และ
ห้้องสำหรัับฝากลููกเพื่่�อให้้พนัักงานสามารถไปทำหน้้าที่่�ของตน
ได้้อย่่างเต็็มที่่� เป็็นการช่่วยแบ่่งเบาภาระการดููแลลููกได้้
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ภาพที่่� 119 ภาพแสดงผัังโรงอาหารใหม่่
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10

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชเลิ งนกทา
จั งหวั ดยโสธร
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•
•
•

โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชเลิิ งนกทา
ตั้้� งอยู่่� ในเขตเทศบาลตำำ � บลเลิิ งนกทา
จัั งหวัั ดยโสธร
เป็็ นโรงพยาบาลที่่� มีี ขนาด M2 มีี เนื้้� อที่่�
ประมาณ 32 ไร่่
เป็็ นโรงพยาบาลแม่่ข่่ายรองรัั บผู้้�ป่่วยจาก
โรงพยาบาลรอบข้้ าง อยู่่� ระหว่่างรอยต่่อ
สามจัั งหวัั ด ได้้ แก่่ จัั งหวัั ดมุุ กดาหาร
จัั งหวัั ดอำำ � นาจเจริิ ญ และจัั งหวัั ดยโสธร

ภาคี ที่รับผิดชอบ
ครอส แอนด์ เฟรนด์
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
ปััจจุุบัันโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเลิิงนกทา มีีจุุดเสี่่�ยงและ
ปััญหาที่่� รพร. ให้้ความกัังวลหลายอย่่าง เกี่่�ยวข้้องกัับพื้้�นที่่�ส่่วน
การรัักษาพยาบาล การพัักผ่่อน และพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ในโรงพยาบาล
ยกตััวอย่่างเช่่น ส่่วนที่่�พััก พื้้�นที่่�สนามเด็็กเล่่นในช่่วงเย็็นถึึงหััวค่่ำ
เกิิดเสีียงดัังรบกวนบริิเวณบ้้านพัักโดยรอบ, พื้้�นที่่�รอยต่่อระหว่่าง
ส่่วนที่่พั� กั และส่่วนบริิการ เป็็นพื้้�นที่่ท� างเข้้าออกเก่่าของชุุมชน ทำให้้
ชุุมชนแอบเข้้าออกผ่่านทาง รพร. อยู่่�เป็็นประจำ และผู้้�ป่่วยคลิินิิก
จิิตเวชชอบเดิินเข้้ามาในพื้้�นที่่�พััก, พื้้�นที่่�อาคารผ่่าตััดมีีหลัังคารั่่�ว
ทำให้้ รพร. ทำหลัังคาขนาดใหญ่่เพื่่อ� ครอบพื้้�นที่่นี้้� � เกิิดเสาโครงสร้้าง
หลัังคาขนาดใหญ่่ลงมาที่่พื้้� น� ที่่ดิ� นิ รพร., พื้้�นที่่ด้� า้ นหน้้าอาคารผู้้�ป่่วย
นอก มีีการจอดรถของผู้้�เข้้าใช้้งานอาคารและผู้้�ป่่วยรอตรวจล้้น
ตััวอาคารออกไปด้้านนอก ทำให้้กระทบกัับสวน รพร. มีีขยะและ
ผู้้�ป่่วยได้้รัับความร้้อน
นอกจากนี้้�ยังั มีีประเด็็นย่่อยๆ ที่่เ� ป็็นพื้้�นที่่ส� นัับสนุุนอื่่น� ๆ ปััญหา
ที่่�พบคืือ ห้้องน้้ำกลางพื้้�นที่่�บริิการส่่งกลิ่่�นเหม็็นรบกวนผู้้�ใช้้งาน
อาคาร, พื้้�นที่่ท� างเดิินด้้านหลัังอาคารผู้้�ป่่วยนอกมีีฝนสาดทำให้้งาน
พื้้�นที่่ล� ำบากในช่่วงฝนตก, พื้้�นที่่ต� ลาดสมุุนไพร เป็็นที่่จ� อดรถมอเตอร์์ไซค์์
ไม่่เพีียงพอต่่อปริิมาณผู้้�เข้้าใช้้งานอาคาร, พื้้�นที่่�จอดรถฉุุกเฉิินอยู่่�
ด้้านหน้้าอาคารไม่่สวยงาม และฝาท่่อระบายน้้ำชำรุุด เวลามีีรถขัับ
ผ่่านจะมีีเสีียงดััง ซึ่่�งปััญหาทั้้�งหมดนี้้�มีีการเสนอแนวทางการพััฒนา
และแก้้ไขพื้้�นที่่�ในบางส่่วน

ภาพที่่� 120 ผัังแสดงตำแหน่่งปััญหาและจุุดเสี่่�ยง รพร.เลิิงนกทา
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สำหรัับจุุดแข็็งที่่�เป็็นศัักยภาพ รพร.เลิิงนกทา ก็็มีีเช่่นเดีียวกััน ซึ่่�งทางทีีมสถาปนิิก
ได้้วางแผนส่่งเสริิมพื้้�นที่่�ศัักยภาพเหล่่านี้้�ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น สามารถเอื้้�อประโยชน์์ต่่อผู้้�มาใช้้
บริิการได้้ ยกตััวอย่่างเช่่น พื้้�นที่่�สนามบอลและสนามเด็็กเล่่น สามารถพััฒนาเป็็นพื้้�นที่่�
สนามเด็็กเล่่น ที่่�มีีรั้้�วเป็็นกลุ่่�มต้้นไม้้ช่่วยดููดซัับเสีียงจากกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�มาจากสนาม
เด็็กเล่่นได้้, พื้้�นที่่ร� ะหว่่างส่่วนบริิการและส่่วนพัักอาศััยพััฒนาให้้มีีการแบ่่งแยกชััดเจนขึ้้น�
และเพิ่่�มความร่่มรื่่�นให้้กัับ รพร., พื้้�นที่่�จอดรถจััดสรรการเพิ่่�มร่่มเงาให้้กัับลานจอดรถ,
พื้้�นที่่�สะพานไม้้มีีความร่่มรื่่�นเพิ่่�มส่่วนบริิการอาหารและพััฒนาเป็็นพื้้�นที่่�นั่่�งพัักทาน
อาหารโดยมีีการเชื่่�อมกัับส่่วนต่่างๆ ของ รพร. ได้้ นอกจากนี้้�ยัังมีีพื้้�นที่่�โล่่ง ส่่วนตลาด
อาคารพัักญาติิพัฒ
ั นาเป็็นพื้้�นที่่ท� างเศรษฐกิิจ เปิิดตลาดที่่ส� อดแทรกความรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ
ให้้แก่่ รพร. เพิ่่�มรายได้้ให้้รัับ รพร. และเพิ่่�มพื้้�นที่่�ขายให้้กัับชาวบ้้านได้้

ภาพที่่� 121 ภาพแสดงผัังศัักยภาพ รพร.เลิิงนกทา

ภาพที่่� 122 กิิจกรรมการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท
(Master Plan)

แนวทางการวางแผนของ รพร.เลิิงนกทา เลืือกพััฒนาแนวทาง WO
กลยุุทธ์ค์ งตััว เชิิงแก้้ไข เลืือกการใช้้โอกาสมาเป็็นตััวกำหนดกลยุุทธ์์
เพื่่�อแก้้ไขจุุดอ่่อน โดยจะเด่่นเรื่่�องการเพิ่่�มความเป็็นส่่วนตััวในส่่วน
บริิการและที่่�พัักแพทย์์ ด้้วยถนนกลาง รพร. ทำให้้เป็็นการยากใน
การป้้องกัันภััยจากภายนอกที่่�คาดไม่่ถึึง อีีกทั้้�งยัังมีีแผนเพิ่่�มพื้้�นที่่�
สร้้างสรรค์์ด้้านเศรษฐกิิจ และเยีียวยา รัักษา ฟื้้�นฟูู ด้้วยพื้้�นที่่�ตั้้�ง
รพร. ที่่�ติิดกัับตลาด และ รพร. ยัังขาดพื้้�นที่่�ส่่วนกลางของผู้้�ป่่วย
และญาติิในการให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพ และเพิ่่�มพื้้�นที่่�บริิการรองรัับ
ตามแผนการพััฒนา Service Plan

ภาพที่่� 123 ภาพแบบร่่างผัังบริิเวณแผนการปรัับปรุุงใหม่่จากกระบวนการมีีส่่วนร่่วม

ภาพที่่� 124 ภาพแบบร่่างผัังบริิเวณแผนการปรัับปรุุงใหม่่จากกระบวนการมีีส่่วนร่่วม
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แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
แนวคิิดการพััฒนาพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขภายใต้้แนวคิิด โรงพยาบาล
ต้้นแบบแห่่งความสุุข ตามวิิสััยทััศน์์ที่่�ได้้ตั้้�งไว้้ในยุุทธศาสตร์์
การพัั ฒ นา โรงพยาบาลสมเด็็ จ พระยุุ พ ราชในทศวรรษที่่� 5
(2560-2569) โดยคำนึึงถึึงความแตกต่่างของสภาพแวดล้้อม
สัังคม พฤติิกรรม วิิถีีชีีวิิต กิิจวััตรของชุุมชน โดยผ่่านกลยุุทธ์์
พื้้�นที่่เ� รีียนรู้้� พื้้�นที่่เ� ยีียวยา พื้้�นที่่ใ� ช้้ชีีวิติ เป็็นพื้้�นที่่ส่� ง่ เสริิมการบริิการ
หลัักของ รพร.
พื้้� น ที่่� อ ยู่่�ดีีมีีสุุ ข ที่่� เ หมาะสมกัั บ รพร.
เลิิงนกทา คืือ
1. ตลาดสีีเขีียวและพื้้�นที่่�รอรัับญาติิ
2. ร้้านค้้าให้้เช่่า
3. ที่่�นั่่�งสะพานไม้้
4. ที่่�จอดรถจัักรยานยนต์์
5. แนวทางเชื่่�อมต่่ออาคาร
6. สวนสมุุนไพรสุุขภาพ
7. สนามบาส
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ตลาดนั ดสี เขี ยว

ตลาดนััดสีีเขีียวและพื้้�นที่่�รอรัับญาติิ ตั้้�งอยู่่�ด้้านหน้้าโรงพยาบาล
เป็็นหนึ่่�งในพื้้�นที่่�ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจที่่�เปิิดโอกาสให้้ร้้านค้้ารถเข็็น
สามารถค้้าขายได้้อย่่างเป็็นระเบีียบ โดยพื้้�นที่่�ที่่�มีีส่่วนช่่วยเชื่่�อม
ทางเดิินเท้้าภายใน และภายนอกโรงพยาบาล มีีที่่จ� อดรถชั่่�วคราว
มีีพื้้�นที่่�ว่่างพัักคอย ศาลารอรถ สำหรัับผู้้�ป่่วยและญาติิที่่�เข้้ามา
ใช้้งานบริิเวณนี้้�อยู่่�เป็็นปกติิ

ภาพที่่� 125 ภาพผัังพื้้�นที่่�ตลาดนััดสีีเขีียว

ร้ านค้ าให้ เช่ า

ร้้ า นค้้ า ให้้ เ ช่่ า เป็็ น พื้้� น ที่่� ส่่ ง เสริิ ม สวัั ส ดิิ ก ารสำหรัั บ พนัั ก งาน
โรงพยาบาล ให้้ มีีพื้้� น ที่่� ใ นการจำลองสร้้ า งอาชีีพเสริิ ม ใหม่่
นอกเหนืือจากการบริิการ และเพิ่่�มทางเลืือกด้้านร้้านค้้าให้้กัับ
ผู้้�ป่่ ว ยและบุุ ค ลากรในโรงพยาบาล และเป็็ น การเพิ่่� ม พื้้� น ที่่�
รัับประทานอาหารในโรงพยาบาลอีีกด้้วย

ภาพที่่� 126 ภาพบรรยากาศร้้านค้้าให้้เช่่า
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สะพานไม้

พื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข ที่่�นั่่�งสะพานไม้้ เป็็นพื้้�นที่่�พััฒนาเพิ่่�มเติิมจาก
ทางเดิินไม้้เดิิมที่่�ทำหน้้าที่่�เชื่่�อมทางสััญจรของเจ้้าหน้้าที่่�ในพื้้�นที่่�
บริิเวณกลุ่่�มอาคารผู้้�ป่่วยใน โดยการยกระดัับทางเดิิน และเพิ่่�มพื้้�นที่่�
นั่่�งเล่่นในส่่วนต่่อเติิม เพื่่อ� เกิิดการใช้้สอยในพื้้�นที่่ที่� ห่� ลากหลายขึ้้น�

ภาพที่่� 127 ภาพบรรยากาศพื้้�นที่่�สะพานไม้้

จอดรถจั กรยานยนต์

รายละเอีียดโครงการ พื้้�นที่่�โรงจอดรถจัักรยานยนต์์เ ดิิมของ
โรงพยาบาลอยู่่�ในตำแหน่่งที่่�อยู่่�ไกลจากตััวอาคาร ทำให้้ไม่่เกิิด
การใช้้งานจริิง จึึงนำพื้้�นที่่�สวนหย่่อมด้้านข้้างอาคารอุุบััติิเหตุุ
มาปรัับเป็็นพื้้�นที่่จ� อดรถจัักรยานยนต์์ พร้้อมหลัังคากัันแดดกัันฝน
และแนวทางเดิินเชื่่อ� มต่่ออาคารฉุุกเฉิินไปยัังอาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ

ภาพที่่� 128 บรรยากาศลานจอดรถจัักรยานยนต์์
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ทางเชื่อมอาคาร

พื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขในเรื่่�องของแนวทางเชื่่�อมต่่ออาคาร เป็็นโครงการ
พััฒนาขยายทางเดิินเดิิม ที่่ม� าพร้้อมกัับตัวั อาคารให้้มีีความกว้้าง
เพิ่่�มขึ้้�น 1 เมตร เพิ่่�มพื้้�นที่่�นั่่�งพัักคอยของญาติิ และเพิ่่�มทางลาด
ลงไปพื้้�นที่่ส� วน เพื่่อ� สนัับสนุุนให้้บุคุ ลากร ผู้้�ป่่วยและญาติิสามารถ
เข้้าถึึง และได้้มีีเวลาใกล้้ชิิดกัับพื้้�นที่่�สวนได้้ง่่ายขึ้้�น

ภาพที่่� 129 ภาพบรรยากาศพื้้�นที่่�แนวทางเดิินระเบีียงไม้้

สวนสุ ขภาพ

สวนสุุขภาพเพิ่่�มทำให้้พื้้�นที่่�สวนสุุขภาพมีีพื้้�นที่่�สีีเขีียวมากขึ้้�น
และเพิ่่� ม กิิ จ กรรมที่่� ผู้้�ป่่ ว ยและญาติิ มีีกิิ จ กรรมที่่� ห ลากหลาย
ได้้ใช้้งานพื้้�นที่่ร่� ่วมกััน
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ภาพที่่� 130 ภาพผัังพื้้�นที่่�สวนสมุุนไพรสุุขภาพ

สนามบาส

เป็็นการพััฒนาพื้้�นที่่�เดิิม โดยการเพิ่่�มหลัังคาปกคลุุมสนามกีีฬา
สำหรัับกัันฝนและกัันแดด ซึ่่�งตำแหน่่งพื้้�นที่่�เหมาะสมสำหรัับ
การจััดกิิจกรรม เนื่่�องจากอยู่่�ในพื้้�นที่่�พัักบุุคลากรที่่�สามารถใช้้
สนามกีีฬาในการจััดงานเลี้้�ยงต่่างๆ ของโรงพยาบาลได้้ เช่่น
งานเกษีียณอายุุ งานรัับน้้องใหม่่ งานปีีใหม่่ เป็็นต้้น

ภาพที่่� 131 ภาพภายในอาคารสนามกีีฬา
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11

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชท่ าบ่ อ
จั งหวั ดหนองคาย
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•
•

•

โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชท่่าบ่่อ ตั้้� งอยู่่� ที่่�
เลขที่่� 161 หมู่่� 13 ตำำ �บลท่่าบ่่อ อำำ �เภอท่่าบ่่อ
จัั งหวัั ดหนองคาย
เป็็ นโรงพยาบาลชุุ มชนระดัั บ M2 ขนาด 200
เตีี ยง จัั ดอยู่่� ในเขตสุุ ขภาพที่่� 8 มีี แผนการ
ดำำ �เนิิ นงานที่่� จะพัั ฒนาโรงพยาบาลให้้ ยกระดัั บ
ขีี ดความสามารถในการรัั กษาเป็็ นระดัั บ M1
ปัั จจุุ บัั น โรงพยาบาลท่่ าบ่่ อให้้ บริิ การรัั กษา
พยาบาลผู้้�ป่่วยทั้้� งในพื้้� นที่่� ชุุมชนในอำำ �เภอท่่าบ่่อ
และจัั งหวัั ดใกล้้ เคีี ยง รวมถึึ งชาวต่่ างชาติิ
โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยจาก สปป.ลาว ซึ่่� งมีี สััดส่่ วน
ถึึ งร้้ อยละ 10 จึึ งทำำ � ให้้ โรงพยาบาลมีี แผน
ในการที่่� จะขยายการให้้ บริิการในระดัั บนานาชาติิ

ภาคี ที่รับผิดชอบ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
จากการรัับฟังั ความคิิดเห็็นและสำรวจพื้้�นที่่� ประเด็็นที่่เ� ป็็นปััญหา
ที่่�พบคืือ การเข้้าถึึง, ทางสััญจร และที่่�จอดรถ ขาดความชััดเจน
และไม่่เพีียงพอ ป้้ายและสััญลัักษณ์์ ในการบอกทิิศทางทั้้�งภายใน
และภายนอกอาคารไม่่ชััดเจน การใช้้งานในปััจจุุบัันมีีการใช้้
สัั ญ ลัั ก ษณ์์ ด้้ ว ยสีีที่่� แ ตกต่่ า งกัั น เพื่่� อ ให้้ ผู้้�ป่่ ว ยและญาติิ ผู้้�ป่่ ว ย
สัังเกตจากสีีอาคารที่่�มีีการใช้้งานแตกต่่างกััน การใช้้สีีมีีข้้อดีี
ด้้านความง่่ายต่่อการสื่่�อสาร แต่่ก็็มีีข้้อจำกััดที่่�จำนวนสีีน้้อยกว่่า
ประเภทของการใช้้งานอาคาร ทำให้้การบอกทิิศทางทำได้้ไม่่
ครอบคลุุมเท่่าที่่�ควร
นอกจากนี้้� เส้้นทางสััญจรของรถยนต์์ ผู้้�รัับบริิการทั้้�งผู้้�ป่่วย
และญาติิผู้้�ป่่วยที่่�มาโรงพยาบาลไม่่สามารถหาเส้้นทางหลััก
เพื่่�อเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ส่่วนต่่างๆ ได้้ตามความต้้องการ ทั้้�งนี้้�อาจจะ
เนื่่�องจากข้้อจำกััดด้้านขนาดที่่�ตั้้�งของโรงพยาบาลและจำนวน
อาคารที่่�ใช้้งานมีีมากและหนาแน่่น จนไม่่สามารถจััดระบบการ
สััญจรให้้ชััดเจนทั้้�งทางหลััก จึึงทำให้้ผู้้�รัับบริิการขัับรถหลงทาง
ในพื้้�นที่่�โรงพยาบาล หรืือหาที่่�จอดรถไม่่เจอ ส่่วนเส้้นทางสััญจร
ที่่�เชื่่�อมต่่อระหว่่างอาคารภายในโรงพยาบาลขาดทางเดิินเท้้า
ที่่พื้้� น� ผิิวเรีียบสม่่ำเสมอ บางพื้้�นที่่ไ� ม่่สามารถรองรัับการใช้้งานของ
รถเข็็นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บางส่่วนไม่่เป็็นไปตามมาตรฐาน
การออกแบบเพื่่�อคนทุุกกลุ่่�ม ส่่วนจำนวนที่่�จอดรถก็็ไม่่เพีียงพอ
และแออััด ส่่วนใหญ่่ไม่่มีีหลัังคาคลุุม บางพื้้�นที่่�พื้้�นผิิวยัังเป็็นดิิน
อััดแน่่นทำให้้เกิิดฝุ่่�นคลุ้้�งกระจายทั่่�วพื้้�นที่่� ซึ่่�งไม่่เป็็นผลดีีต่่อ
สภาพแวดล้้อมภายในโรงพยาบาล ขณะที่่�บางพื้้�นที่่�ลานจอดรถ
เป็็นพื้้�นคอนกรีีตที่่มีี� ขนาดใหญ่่ จึึงทำให้้เก็็บความร้้อนมีีผลกระทบ
กัับอุุณหภููมิิภายนอกอาคาร
	ด้้ า นการแยกพื้้� น ที่่� ก ารใช้้ ง านก็็ ไ ม่่ ชัั ด เจน มีีการใช้้ พื้้� น ที่่�
ที่่�ทัับซ้้อนกัันในหลายส่่วน เช่่น การมีีพื้้�นที่่�ส่่วนร้้านค้้าระหว่่าง
อาคารที่่�ใช้้สำหรัับการรัักษา ทำให้้มีีผู้้�ป่่วยหรืือญาติิใช้้ทางเดิิน
เป็็นที่่�นั่่�งรัับประทานอาหาร ทำให้้การสััญจรไม่่สะดวกและขาด
ความเป็็นระเบีียบ ไม่่ถููกสุุขลัักษณะในการใช้้งาน, การจััดส่่วน
Service ในแต่่ละอาคาร ไม่่ได้้มีีการจััดพื้้�นที่่�ที่่�ชััดเจนและการ
คำนึึงถึึงทิิศทาง ทางเข้้าหลัักของผู้้�ป่่วย ทำให้้เกิิดการใช้้พื้้�นที่่�
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ที่่� ไ ม่่ เ หมาะสม เกิิ ด ภาพที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ระเบีียบ และพื้้� น ที่่� เ ปิิ ด โล่่ ง
หรืือสวนภายนอกอาคารโรงพยาบาล ยัังขาดการใช้้งานที่่เ� หมาะสม
บางส่่วนกลายเป็็นที่่�วางสิ่่�งของและพื้้�นที่่�สำหรัับงานระบบของ
อาคาร พื้้�นที่่�สวนมีีการใช้้งานน้้อยมาก เนื่่�องจากไม่่มีีร่่มเงา
และที่่�นั่่�งพัักผ่่อน
กล่่าวโดยสรุุป สถานการณ์์ของผัังโรงพยาบาลท่่าบ่่อใน
ปััจจุุบััน มีีความแออััดหนาแน่่นของการใช้้งานทั้้�งในส่่วนของ
คนและรถ ขาดการวางผัั ง ในภาพรวม ทั้้� ง การสัั ญ จรโดยรถ
และการเดิินเท้้าเพื่่อ� เชื่่อ� มโยงในการใช้้พื้้น� ที่่ส่� ว่ นต่่างๆ โดยเฉพาะ
การเชื่่�อมต่่อพื้้�นที่่�ระหว่่างส่่วนด้้านหน้้าและส่่วนด้้านหลัังของ
โรงพยาบาล ทำให้้เส้้นทางการสััญจรสัับสนและไม่่สามารถจำแนก
ทิิศทางได้้ชััดเจน การจััดการพื้้�นที่่�ที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งภายในและภายนอก
อาคารยัังสามารถปรัับปรุุงให้้ใช้้ประโยชน์์ได้้มากขึ้้น� รวมทั้้�งระบบ
สาธารณููปโภคเดิิมที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับการใช้้งานในปััจจุุบััน

ภาพที่่� 132 กิิจกรรมการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท
(Master Plan)
แนวทางการพััฒนาผัังแม่่บทของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชท่่าบ่่อ เกิิดจากการ
ออกแบบของทีีมสถาปนิิกที่่�ได้้รัับข้้อมููลความคิิดเห็็นมาจากผู้้�ใช้้งานจริิง ทั้้�งบุุคลากร
ในโรงพยาบาลและผู้้�เข้้ามารัับบริิการ ประกอบกัับการลงพื้้�นที่่�สำรวจ ได้้เห็็นสภาพจริิง
และปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น นำไปสู่่�การออกแบบเพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ผััง 3 ระยะ
ได้้ แ ก่่ ระยะสั้้� น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่่� ง แต่่ ล ะระยะนั้้� น ก็็ จ ะมีีรายละเอีียด
การปรัับปรุุงพััฒนาที่่�แตกต่่างกัันออกไปตามความจำเป็็นเร่่งด่่วนและโซนพื้้�นที่่�

ภาพที่่� 133 ร่่างผัังแม่่บทโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชท่่าบ่่อ

ผัั งแม่่ บทระยะสั้้� น

โครงการพััฒนาเชิิงกายภาพระยะสั้้�น จะมีีการทำอาคารผู้้�ป่่วยนอก ผู้้�ป่่วยใน ห้้องคลอด
ห้้องผ่่าตััด และ ICU อาคารใหม่่ สููง 10 ชั้้�น รื้้�อถอนอาคารด้้านหน้้าอาคาร 10 ชั้้�น
เคลีียร์์พื้้น� ที่่ด้� า้ นหน้้าโรงพยาบาล พร้้อมทั้้�งสร้้างโครงการ SCGF “โฮงโฮมสุุข” เป็็นพื้้�นที่่�
ชุุมชน และโครงการพััฒนาภููมิิทััศน์์หอพระและลานอเนกประสงค์์สำหรัับประกอบ
กิิจกรรมที่่เ� ป็็นทางการของโรงพยาบาล และโครงการพััฒนาพื้้�นที่่ชุ� มุ ชน ร้้านอาหารและ
ร้้านค้้า
นอกจากนี้้�ยังั มีีการพััฒนาพื้้�นที่่ชุ� มุ ชน ในพื้้�นที่่โ� รงอาหารเดิิม รื้้อ� ย้้ายร้้านค้้า ร้้านกาแฟ
ด้้านหน้้าประตูู เปิิดเป็็นลานอเนกประสงค์์ เพื่่�อสร้้างความสง่่างามกัับหอพระหน้้า
อาคาร VIP กัับปรัับปรุุงบ้้านพัักผู้้�อำนวยการโรงพยาบาล และภููมิิทััศน์์โดยรอบ
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ผัั งแม่่ บทระยะกลาง

ส่่วนในระยะกลาง ก็็มีีหลายโซนพื้้�นที่่�ที่่�จะมีีการก่่อสร้้างเพิ่่�ม
และปรัับปรุุง เริ่่�มจากปรัับภููมิิทััศน์์บริิเวณด้้านหน้้าโรงพยาบาล
เพื่่�อสร้้างพื้้�นที่่�สีีเขีียวต่่อเนื่่�องกัับศาลพระภููมิิเดิิมและโครงการ
พััฒนาอาคารจอดรถและสิ่่�งอำนวยความสะดวก พร้้อมทั้้�งสร้้าง
พื้้�นที่่สีี� เขีียวให้้เป็็นพื้้�นที่่ชุ� มุ ชนสำหรัับผู้้�ป่ว่ ย ญาติิผู้้�ป่ว่ ย อาสาสมััคร
รวมถึึงบุุคลากรทางการแพทย์์และสร้้างความร่่มรื่่น� เหมาะสำหรัับ
การพัักผ่่อน พร้้อมรองรัับกิิจกรรมที่่�มีีชีีวิิตชีีวาในการใช้้ชีีวิิต
ของคนกลุ่่�มต่่างๆ
ในส่่วนของอาคาร จะมีีการรื้้อ� อาคารตรวจผู้้�ป่่วยนอกหลัังเดิิม
ริิมถนนทิิศตะวัันตก 3 หลััง สร้้างอาคารจอดรถ ชั้้�นล่่างเป็็น
ร้้ า นค้้ า ด้้ า นหน้้ า สร้้ า งพื้้� น ที่่� สีี เขีียวต่่ อ เนื่่� อ งกัั บ ศาลพระภูู มิิ
เพิ่่�มประตููทางเข้้า-ออกถนนทิิศตะวัันตก เพื่่�อให้้ติิดต่่อกัับอาคาร
จอดรถได้้สะดวก พร้้อมรื้้อ� อาคารเก็็บพัสั ดุุและบ้้านพัักเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่เ� สื่่อ� มสภาพด้้านหลัังอาคารผู้้�ป่่วย VIP เพื่่อ� ปรัับเป็็นพื้้�นที่่สีี� เขีียว
ต่่อเนื่่�องกัับพื้้�นที่่�ชุุมชน “โฮงโฮมสุุข” สุุดท้้ายคืือ รื้้�อบ้้านพััก
เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านหลััง เพื่่�อเตรีียมขยายส่่วนบริิการ จััดให้้มีีโครงการ
ขยายและต่่อเติิมระบบบำบััดน้้ำเสีีย จััดถนนและประตููทางเข้้าออกใหม่่
	ด้้านเส้้นทางสััญจรในโรงพยาบาล จะมีีการรื้้�อถนนระหว่่าง
อาคาร 10 ชั้้น� และอาคารผู้้�ป่่วยใน 5 ชั้้น� สร้้างลานคนเดิินเชื่่อ� มต่่อ
ระหว่่าง 2 อาคาร ด้้านหลัังอาคาร 5 ชั้้�น สร้้างพื้้�นที่่�สีีเขีียว
รวมถึึ ง ในโซนลานจอดในพื้้� น ที่่� อ าคารที่่� พัั ก อาศัั ย เจ้้ า หน้้ า ที่่�
นอกจากนี้้�จะมีีโครงการปรัับปรุุงลานคนเดิินบริิเวณพื้้�นที่่�ชุุมชน
และเส้้นทางจัักรยาน และโครงการย้้ายและปรัับปรุุงโรงจอดรถ
ให้้บริิการของโรงพยาบาล
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ผัั งแม่่ บทระยะยาว

ในโครงการระยะยาว จะมีีการก่่อสร้้างปรัับปรุุงพื้้�นที่่�หลายส่่วนเช่่นกััน ทั้้�งสร้้างอาคาร
ผู้้�ป่่วยในแบบพิิเศษ (VIP) เพิ่่�มเติิม ขยายพื้้�นที่่�สู่่�บริิเวณด้้านหลัังอาคารเดิิม ส่่วนอื่่�นๆ
คืือการเน้้นไปที่่อ� าคารพัักอาศััย ไม่่ว่า่ จะเป็็นโครงการปรัับเปลี่่ย� นที่่พั� กั บุุคลากรด้้านหลััง
อาคารผู้้�ป่่วยใน 5 ชั้้�น เพื่่�อเป็็นที่่�พัักรัับรองญาติิผู้้�ป่่วยแบบพิิเศษ (VIP) ย้้ายอาคาร
ซ่่อมบำรุุงไปด้้านหลััง เพื่่�อปรัับพื้้�นที่่�เป็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียวเชื่่�อมกัับพื้้�นที่่�ชุุมชน และโครงการ
โฮงโฮมสุุข พร้้อมทั้้�งรื้้�อกลุ่่�มบ้้านพัักอาศััยเจ้้าหน้้าที่่�ทางทิิศตะวัันตก เพื่่�อสร้้างอาคาร
พัักอาศััยเพิ่่�มขึ้้�น แนะนำให้้ย้้ายบ้้านพัักเก่่า (อาคารสุุขศาลาเดิิม) ซึ่่�งเป็็นอาคารที่่�มีี
คุุณค่่าทางประวััติศิ าสตร์์และมีีรููปแบบที่่ห� าได้้ยากในปััจจุุบันั ปรัับปรุุงใหม่่และเปลี่่ย� น
การใช้้งานตามแนวทางการอนุุรักั ษ์์อาคารเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะชุุมชนและพิิพิธิ ภััณฑ์์
บริิเวณด้้านหน้้าโรงพยาบาล ที่่�ด้้านหน้้าบริิเวณพื้้�นที่่�สีีเขีียวใกล้้ศาลพระภููมิิ ขณะ
เดีียวกัันก็็จะสร้้างอาคารที่่พั� ักอาศััยบุุคลากรเพิ่่�มเติิมด้้วย
สำหรัับพื้้�นที่่�ภายนอก มีีโครงการพััฒนาภููมิิทััศน์์และสิ่่�งอำนวยความสะดวก
บริิเวณส่่วนพัักอาศััย รวมถึึงที่่�จอดรถ ทางเท้้า และทางจัักรยาน พร้้อมทั้้�งพััฒนา
ทางจัักรยานเพื่่อ� เชื่่อ� มส่่วนโรงพยาบาลกัับที่่พั� กั อาศััยเจ้้าหน้้าที่่� และสำหรัับบุคุ คลทั่่�วไป
รวมทั้้�งสิ่่�งอำนวยความสะดวกที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ที่่�จอดจัักรยาน

ภาพที่่� 134 ทััศนีียภาพโครงการพััฒนาเชิิงกายภาพ โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชท่่าบ่่อ
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แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
โครงการพััฒนาเชิิงกายภาพของพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขที่่�สอดคล้้องกัับ
แนวคิิดการพััฒนาสภาพแวดล้้อมของโรงพยาบาลเพื่่�อสุุขภาวะ
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชท่่าบ่่อ จัังหวััดหนองคาย
1. โครงการพััฒนาพื้้�นที่่พ� บปะกัันระหว่่างผู้้�ป่่วย ญาติิผู้้�ป่ว่ ย
อาสาสมััคร และบุุคลากรทางการแพทย์์ “โฮงโฮมสุุข” และสภาพ
แวดล้้อมโดยรอบ และโครงการปรัับปรุุงลานคนเดิินบริิเวณพื้้�นที่่�
ชุุมชนและเส้้นทางจัักรยาน
2. โครงการพััฒนาภููมิิทััศน์์หอพระและลานอเนกประสงค์์
บริิเวณด้้านหน้้าโรงพยาบาล
3. โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�สีีเขีียว ศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะชุุมชน
และพิิพิิธภััณฑ์์ของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชท่่าบ่่อ และ
ลานออกกำลัังกาย

ภาพที่่� 135 ทััศนีียภาพแนวคิิดการพััฒนาพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
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12

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชสว่ างแดนดิ น
จั งหวั ดสกลนคร
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•
•
•

โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชสว่่างแดนดิิ น
จัั งหวัั ดสกลนคร จัั ดอยู่่� ในเขตสุุ ขภาพที่่� 10
ปัั จจุุ บัันเปิิ ดให้้ บริิ การจริิ ง 240 เตีี ยง
ซึ่่� งตามแผนการพัั ฒนาของโรงพยาบาล
ให้้ บริิ การด้้ านสาธารณสุุ ขโดยรวมตั้้� งแต่่
การส่่ งเสริิ มสุุ ขภาพ การรัั กษาพยาบาล
การควบคุุ มป้้ องกัั นโรค ตรวจวิิ นิิจฉัั ย รวมถึึ ง
การฟื้้� นฟูู สภาพผู้้�ป่่วยทั้้� งด้้ านร่่างกายและจิิ ตใจ

ภาคี ที่รับผิดชอบ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
จากการดำเนิินกิิจกรรมรัับฟังั ความคิิดเห็็น
และกระบวนการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม
ของผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้บริิการ
พื้้�นที่่�โรงพยาบาล สามารถสรุุปประเด็็น
สำคัั ญ ที่่� จ ะนำไปเป็็ น แนวทางในการ
ออกแบบผัังแม่่บทโรงพยาบาลสว่่างแดนดิิน
ได้้ ห ลายประเด็็ น ด้้ ว ยกัั น ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น
พัั ฒ นาอาคารจอดรถรวมแบบซ้้ อ นชั้้� น
เพื่่�อให้้มีีทางเลืือกในการจััดการพื้้�นที่่�ที่่�มีี
อยู่่�อย่่ า งจำกัั ด ของโรงพยาบาลสำหรัั บ
กิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ภาพการใช้้ ชีีวิิ ต
นอกจากนี้้�ได้้วางแผนจััดให้้มีีพื้้�นที่่�รองรัับ
การขยายตััว โดยเฉพาะพื้้�นที่่�หอพยาบาล
ผู้้�ป่่วยใน ส่่วนบ้้านพัักบุุคลากร และพื้้�นที่่�
บำบััดน้้ำเสีีย จััดเก็็บขยะมููลฝอย ทั้้�งที่่เ� ป็็น
ขยะทั่่�วไป ขยะอัันตราย และขยะติิดเชื้้�อ
รวมไปถึึงพััฒนาพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�และให้้
บริิการชุุมชน จััดให้้มีีพื้้�นที่่�พบปะสำหรัับ
ตััวแทนชุุมชน ญาติิผู้้�ป่่วย และบุุคลากร
ทางการแพทย์์ เพื่่� อ ดำเนิิ น กิิ จ กรรมที่่�
ส่่งเสริิมสุุขภาพ รวมถึึงการรองรัับกิจิ กรรม

ต่่างๆ ที่่�ทางโรงพยาบาลสนัับสนุุนให้้เกิิด
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับชุุมชนโดยรอบ เช่่น
โครงการเกษตรอิิ น ทรีีย์์ พื้้� น ที่่� จ ำหน่่ า ย
ผัักปลอดภััยและผลผลิิตทางการเกษตร
เป็็นต้้น
ไม่่เพีียงเท่่านี้้� ความต้้องการของทาง
โรงพยาบาลยัังส่่งเสริิมให้้มีีการจััดให้้มีี
พื้้�นที่่เ� ยีียวยาด้้านจิิตวิิญญาณ เพื่่อ� ส่่งเสริิม
อััตลัักษณ์์ของเมืืองแห่่งธรรมของจัังหวััด
สกลนคร เช่่น ศาลาปฏิิบััติิธรรม ใช้้เป็็นที่่�
จััดกิิจกรรมประจำปีี รวมถึึงพื้้�นที่่�กิิจกรรม
นัันทนาการสำหรัับบุุคลากร และพััฒนา
สิ่่�งอำนวยความสะดวกสำหรัับบุุคลากร
ที่่�ชุุมชนภายนอกสามารถเข้้ามาใช้้งานได้้
โดยไม่่รบกวนกิิจกรรมหลัักในการรัักษา
พยาบาล เช่่น ลานกีีฬาชุุมชนทั้้�งในร่่มและ
กลางแจ้้ง ทางวิ่่�งสำหรัับออกกำลัังกาย
และเส้้นทางจัักรยาน พร้้อมทั้้�งปรัับปรุุง
และขยายพื้้� น ที่่� สีี เขีียวเพื่่� อ การพัั ก ผ่่ อ น
และทำกิิจกรรมแบบไม่่เป็็นทางการ

ภาพที่่� 138 กิิจกรรมการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท
(Master Plan)
แผนพััฒนาเชิิงกายภาพนั้้�น มีีโครงการที่่�สนัับสนุุนแนวคิิดในการพััฒนาโรงพยาบาล
เพื่่อ� สุุขภาวะ ซึ่่ง� มีีความสอดคล้้องกัับวิสัิ ยั ทััศน์์การพััฒนาโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
ทั่่�วประเทศ ตามยุุทธศาสตร์์การพััฒนาโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชในทศวรรษที่่� 5
(พ.ศ. 2560-2569) และยุุทธศาสตร์์ระยะ 20 ปีี (2560-2579) ของกองแบบแผน
กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ สำหรัับแผนพััฒนาเชิิงกายภาพนั้้�น ได้้เสนอให้้มีีโครงการ
พััฒนาเชิิงกายภาพที่่�สอดคล้้องกัับผัังแม่่บทการใช้้พื้้�นที่่�ในระยะต่่างๆ ทั้้�งระยะสั้้�น
ระยะกลาง และระยะยาว ประกอบไปด้้วย

ภาพที่่� 139 ร่่างผัังแม่่บทโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสว่่างแดนดิิน
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โครงการก่่ อสร้้ างอาคารและสิ่่� งปลูู กสร้้ างใหม่่

• โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�พบปะกัันระหว่่างผู้้�ป่่วย ญาติิผู้้�ป่่วย
อาสาสมััคร และบุุคลากรทางการแพทย์์ “เฮืือนโฮมสุุข”
และสภาพแวดล้้อมโดยรอบ (ระยะสั้้�น)
• โครงการพััฒนาพื้้�นที่่เ� รีียนรู้้�และให้้บริกิ ารชุุมชน ได้้แก่่ อาคาร
เฉลิิมพระเกีียรติิ และอาคารแพทย์์แผนไทย (ระยะสั้้�น)
• โครงการก่่อสร้้างบ้้านพัักผู้้�อำนวยการและภููมิิทััศน์์โดยรอบ
(ระยะสั้้�น)
• โครงการก่่อสร้้างอาคารหอพยาบาลผู้้�ป่่วยใน ห้้องวิินิจิ ฉััยโรค
และสิ่่�งอำนวยความสะดวก (ระยะกลาง)
• โครงการก่่อสร้้างบ้้านพัักแพทย์์ พยาบาล และบุุคลากร
ทางการแพทย์์ (ระยะกลางและระยะยาว)
• โครงการศาลาธรรมและอาคารกีีฬาอเนกประสงค์์ (ระยะยาว)
โครงการปรัั บเปลี่่� ยนการใช้้ งานอาคารเดิิม

• โครงการขยายและต่่อเติิมระบบบำบััดน้้ำเสีีย (ระยะกลาง
และระยะยาว)
โครงการพัั ฒนาและปรัั บปรุุ งภูู มิิทััศน์์

• โครงการพััฒนาพื้้�นที่่สีี� เขีียวและสนามกีีฬา รวมถึึงลานคนเดิิน
ลานออกกำลัังกาย และสนามเด็็กเล่่น (ระยะกลาง)
• โครงการปรัับภููมิิทััศน์์รอบพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�และให้้บริิการด้้าน
สุุขภาพชุุมชนและสวนสมุุนไพร (ระยะกลาง)
• โครงการปรัั บ ปรุุ ง ทางเดิิ น เท้้ า และเส้้ น ทางจัั ก รยานรอบ
โรงพยาบาล รวมถึึงส่่วนบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ระยะยาว)
• โครงการพััฒนาภููมิิทััศน์์และสิ่่�งอำนวยความสะดวกบริิเวณ
ส่่วนพัักอาศััย รวมถึึงที่่�จอดรถ ทางเท้้า และทางจัักรยาน
(ระยะกลางและระยะยาว)
• โครงการพัั ฒ นาภูู มิิ ทัั ศ น์์ ร อบศาลาธรรมและลาน
อเนกประสงค์์ (ระยะกลางและระยะยาว)
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แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
พื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขที่่�มีีศัักยภาพในการพััฒนาให้้เป็็นพื้้�นที่่�ภายใน
โรงพยาบาลเพื่่� อ รองรัั บ การปฏิิ บัั ติิ ง านและพื้้� น ที่่� ที่่� ร องรัั บ
การดำเนิินชีีวิิตและกิิจกรรมด้้านต่่างๆ ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่ผู้้�� ให้้บริกิ าร
ผู้้�ป่่ ว ย ญาติิ และชุุ ม ชน ทั้้� ง ก่่ อ น-ระหว่่ า ง-และหลัั ง การรัั บ
หรืือให้้บริกิ ารทางสุุขภาพนั้้�น คณะวิิจัยั เสนอให้้พัฒ
ั นาพื้้�นที่่เ� รีียนรู้้�
ด้้าน “สุุขทางธรรม” ทั้้�งสุุขภาพและสุุขทางธรรม โดยเน้้นให้้
ชุุมชนใช้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพในการดููแลตนเองจากการได้้มีีโอกาส
เข้้ามาใช้้พื้้�นที่่�ที่่�ทางโรงพยาบาลจััดให้้ เพื่่�อรองรัับความเป็็น
โรงพยาบาลของชุุมชนอย่่างแท้้จริิง โครงการนี้้�จััดให้้อยู่่�ในระยะ
การพัั ฒ นาระยะกลาง เพื่่� อ ที่่� จ ะสามารถดำเนิิ น การต่่ อ เนื่่� อ ง
และขยายขอบเขตกิิจกรรมต่่างๆ ได้้ในระยะยาว
นอกจากนี้้� ด้้วยศัักยภาพของโรงพยาบาลที่่�มีีพื้้�นที่่�เปิิดโล่่ง
ที่่ยั� งั ไม่่ได้้รับั การพััฒนาให้้ใช้้ประโยชน์์ที่เ่� อื้้อ� ต่่อการใช้้ชีีวิติ ภายใน
โรงพยาบาลของผู้้�มาใช้้บริกิ ารและบุุคลากรอย่่างเต็็มประสิิทธิภิ าพ
ดัังนั้้�น การพััฒนาพื้้�นที่่เ� หล่่านี้้�ด้ว้ ยการลดพื้้�นที่่ล� านจอดรถจำนวน
มากที่่อ� ยู่่�ระหว่่างอาคารส่่วนผู้้�ป่่วยนอก ส่่วนวิินิจิ ฉััย หอพยาบาล
ผู้้�ป่่วยใน ให้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�สามารถประกอบกิิจกรรม
ต่่างๆ ได้้ พื้้�นที่่�สีีเขีียวเหล่่านี้้�จะกลายเป็็นส่่วนสำคััญในการ
ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพจากแนวคิิ ด ธรรมชาติิ บ ำบัั ด ได้้ เ ป็็ น อย่่ า งดีี
โดยพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข ประกอบไปด้้วย
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โครงการพัั ฒนาพื้้� นที่่�พบปะกัั น “เฮืื อนโฮมสุุ ข”

	วััตถุุประสงค์์ เป็็นพื้้�นที่่อ� ยู่่�ดีีมีีสุุข รพร.สว่่างแดนดิิน ที่่เ� อื้้อ� ต่่อ
การใช้้ชีีวิิตและการเรีียนรู้้� มีีลัักษณะอเนกประสงค์์ใช้้เป็็นพื้้�นที่่�
พัักรอของผู้้�ป่่วยและญาติิผู้้�ป่ว่ ย เป็็นพื้้�นที่่จั� ดั นิิทรรศการให้้ความรู้้�
ด้้ า นสุุ ข ภาพ และจัั ด กิิ จ กรรมของบุุ ค ลากรของโรงพยาบาล
เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การให้้ บริิ ก ารด้้ า นสุุ ข ภาพร่่ ว มกัั บ ญาติิ ผู้้�ป่่ ว ย
ระยะเวลาดำเนิินการ พ.ศ. 2564-2565
ที่่�ตั้้�งโครงการ พื้้�นที่่�ระหว่่างอาคารผู้้�ป่่วยนอกและอาคาร
วิินิิจฉััยและรัักษาโรค
โครงการศาลาธรรมและอาคารกีีฬาอเนกประสงค์์

	วััตถุุประสงค์์ เป็็นพื้้�นที่่อ� ยู่่�ดีีมีีสุุข รพร.สว่่างแดนดิิน ที่่เ� อื้้อ� ต่่อ
การใช้้ชีีวิติ และการเยีียวยาทางด้้านจิิตวิิญญาณในสภาพแวดล้้อม
ที่่ป� ลอดภััย เชื่่อ� มโยงการใช้้งานจากภายในอาคารสู่่�ภายนอกอาคาร
ระยะเวลาดำเนิินการ พ.ศ. 2569-2573
ที่่�ตั้้�งโครงการ ส่่วนที่่�พัักอาศััยเดิิมบริิเวณทิิศตะวัันออกของ
โรงพยาบาล
โครงการพัั ฒนาภูู มิิทัั ศน์์ รอบศาลาธรรมและ
ลานอเนกประสงค์์ และพื้้� นที่่�สีี เขีียวและสนามกีีฬา
รวมถึึ งลานคนเดิิน ลานออกกำำ �ลัังกาย และสนาม
เด็็ กเล่่ น

	วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข รพร.สว่่างแดนดิิน
ที่่�สนัับสนุุนการเยีียวยาทางด้้านจิิตวิิญญาณและเอื้้�อต่่อการใช้้
ชีีวิิต เน้้นการพัักผ่่อนและดำเนิินกิิจกรรมที่่�ไม่่ใช้้กำลััง รวมถึึง
จััดกิิจกรรมทางวััฒนธรรมร่่วมกัันระหว่่างบุุคลากรทางการแพทย์์
อาสาสมััครชุุมชน และญาติิผู้้�ป่่วย ระยะเวลาดำเนิินการ พ.ศ.
2566-2568 และ พ.ศ. 2569-2573
ที่่� ตั้้� ง โครงการ พื้้� น ที่่� ร อบศาลาธรรมและสนามกีีฬา
อเนกประสงค์์ และบริิเวณโดยรอบส่่วนที่่�พัักอาศััยเดิิมบริิเวณ
ทิิศตะวัันออกของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ภาพที่่� 141 ภาพจำลองทััศนีียภาพการพััฒนาพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
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13

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชด่ านซ้ าย
จั งหวั ดเลย
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•

โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชด่่านซ้้ าย ตั้้� งอยู่่�
บนถนนเลย-ด่่านซ้้ าย ตำำ �บลด่่านซ้้ าย อำำ �เภอ
	ด่่านซ้้ าย จัั งหวัั ดเลย
•
การลงพื้้� นที่่� สำำ�รวจสภาพแวดล้้ อมในปัั จจุุ บััน
ของโรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชด่่านซ้้ าย
แบ่่งเป็็ นส่่ วนที่่� สำำ�คัั ญในผัั งปัั จจุุ บัันทั้้� งหมด 4
	ส่่ วนหลัั ก ได้้ แก่่
1) ส่่ วนบริิ การทางการแพทย์์
2) ส่่ วนสนัั บสนุุ นทางการแพทย์์
3) ส่่ วนสนัั บสนุุ นบุุ คลากร
4) ส่่ วน service

ภาคี ที่รับผิดชอบ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยศรี ปทุ ม
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
เนื่่อ� งจากโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชด่่านซ้้ายเป็็นโรงพยาบาล
ประจำอำเภอ ผู้้�ใช้้บริกิ ารค่่อนข้้างน้้อยไม่่ได้้มีีจำนวนมากเหมืือน
โรงพยาบาลประจำจัังหวััด การใช้้งานพื้้�นที่่�จึึงเพีียงพอแก่่ผู้้�ใช้้
บริิการ สำหรัับส่่วนการตรวจและการพัักรัักษาค่่อนข้้างสะดวก
และเพีียงพอต่่อการใช้้งาน
เริ่่�มจากส่่วนบริิการทางการแพทย์์ พื้้�นที่่�ส่่วนบริิการทาง
การแพทย์์ สำหรัับพื้้�นที่่�ใช้้สอยค่่อนข้้างเพีียงพอต่่อผู้้�ใช้้งาน
มีีเพีียงบริิเวณรอตรวจของอาคารผู้้�ป่่วยนอก (OPD) ที่่�ผู้้�ใช้้งาน
ค่่อนข้้างเยอะ ในวัันที่่นั� ัดตรวจโรค จะมีีผู้้�ใช้้บริิการเดิินทางมาใช้้
บริิการในเวลาเดีียวกััน ในขั้้�นตอนเดีียวกััน โดยภาพรวมทั่่�วไป
พื้้�นที่่ใ� ช้้สอยไม่่ได้้เป็็นปััญหาสำหรัับการใช้้งาน บริิเวณอาคารส่่วน
บริิการทางการแพทย์์จะมีีที่่�นั่่�งพัักคอยแทรกอยู่่�บริิเวณโดยรอบ
รวมถึึงภายในอาคารยัังจััดที่่�นั่่�งสำหรัับการพัักคอยของผู้้�ป่่วย
และญาติิอีีกด้้วย สำหรัับอาคารพัักรัักษาสำหรัับผู้้�ป่ว่ ยหลัังคลอด
จะมีีการออกแบบให้้มีีส่่วนนอนพัักรัักษาสำหรัับผู้้�ป่่วยและญาติิ
ที่่�อยู่่�เฝ้้าไข้้ เป็็นการจััดสััดส่่วนได้้เป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วย
และญาติิผู้้�ป่่วยรู้้�สึึกสะดวกสบาย มีีความสุุขระหว่่างใช้้บริิการ
	ต่่อมาคืือส่่วนสนัับสนุุนทางการแพทย์์ พื้้�นที่่�ส่่วนสนัับสนุุน
ทางการแพทย์์ สำหรัับการใช้้สอยพื้้�นที่่�ค่่อนข้้างเพีียงพอต่่อการ
ใช้้งาน เนื่่อ� งจากเป็็นโรงพยาบาลขนาดเล็็ก จึึงมีีผู้้�ใช้้บริกิ ารจำนวน
ไม่่มากทำให้้พื้้�นที่่�ใช้้สอยของคลัังพััสดุุ โรงจ่่ายกลาง โรงซัักฟอก
โรงนึ่่�งและซ่่อมบำรุุง ไม่่มีีความจำเป็็นต้้องขยายพื้้�นที่่�ใช้้สอย
ในส่่วนของทางเทคนิิค เครื่่�องมืือ ไม่่ได้้มีีปััญหาต่่อการใช้้งาน
ในปััจจุุบัันมีีการจััดวางอาคารได้้เหมาะสมต่่อการใช้้งานและ
เชื่่�อมโยงต่่อการบริิการส่่วนการแพทย์์
และสุุดท้้ายคืือ ส่่วนสนัับสนุุนบุุคลากร พื้้�นที่่�ส่่วนสนัับสนุุน
บุุคลากร ประกอบไปด้้วยอาคารชุุดพัักอาศััย บ้้านพัักแพทย์์และ
พื้้�นที่่ส่� ว่ นกลางที่่เ� ป็็นสนามแบดมิินตัันและสระว่่ายน้้ำ เพื่่อ� ส่่งเสริิม
คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ที่่�ดีี ให้้ แก่่ บุุค ลากร ลัักษณะอาคารชุุด พัักอาศััย
เป็็นห้้องพัักอาศััยที่่�พัักอยู่่�ร่่วมกัันห้้องละ 2 คน ใช้้พื้้�นที่่�ส่่วนกลาง
ภายในห้้องร่่วมกััน เช่่น ห้้องนั่่�งเล่่น ครััว ห้้องน้้ำ และระเบีียง
โดยบุุคลากรที่่�อาศััยอยู่่�ส่่วนใหญ่่เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�พยาบาลและ
176

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

เจ้้ า หน้้ า ที่่� ส่่ ว นต่่ า งๆ สภาพอาคารค่่ อ นข้้ า งดีี ไม่่ ทรุุ ด โทรม
มีีการดูู แ ลรัั ก ษาที่่� ดีี จัั ด วางอยู่่�ในตำแหน่่ ง ที่่� เ ข้้ า ถึึ ง ได้้ ง่่ า ย
ส่่วนบ้้านพัักอาศััยแพทย์์จะมีีลัักษณะเป็็นบ้้านไม้้สองชั้้น� มีีสภาพ
ที่่�ค่่อนข้้างเก่่าและทรุุดโทรมบางส่่วนเนื่่�องจากใช้้งานมาเป็็น
เวลานาน จััดวางอยู่่�ในตำแหน่่งที่่�เป็็นส่่วนสนัับสนุุนบุุคลากร
มีีถนนเข้้าถึึง แต่่บางส่่วนยัังคงเป็็นถนนที่่�ยัังไม่่ได้้ปรัับปรุุง พื้้�นที่่�
ส่่ ว นกลางที่่� เ ป็็ น สนามแบดมิิ น ตัั น และสระว่่ า ยน้้ำใช้้ ร่่ ว มกัั น
และยัังคงสภาพดีี

ภาพที่่� 142 กิิจกรรมสััมภาษณ์์และออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท
(Master Plan)
ทางมหาวิิทยาลััยได้้ศึึกษาและเห็็นศัักยภาพในการพััฒนาพื้้�นที่่�
ตามตำแหน่่งต่่างๆ 4 จุุดด้้วยกััน ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการรัักษาพยาบาล
การพัักผ่่อนหย่่อนใจ และทำกิิจกรรมในโรงพยาบาล รองรัับการ
ใช้้งานของผู้้�ป่่วยและญาติิ รวมถึึงแพทย์์ พยาบาล และเจ้้าหน้้าที่่�
ประกอบไปด้้วย สนามเด็็กเล่่นบริิเวณด้้านข้้างอาคารปัันสุุข, พื้้�นที่่�
บ้้านพัักบุุคลากรทางการแพทย์์, พื้้�นที่่�พัักรัักษาผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้าย
และสวนสาธารณะสำหรัับประชาชนทั่่�วไป

ภาพที่่� 143 ผัังแสดงผัังแม่่บทใหม่่และตำแหน่่งองค์์ประกอบต่่างๆ และข้้อเสนอในผัังแม่่บท

1) สนามเด็็กเล่่นบริิเวณด้้านข้้างอาคารปัันสุุข เป็็นสนามเด็็กเล่่น
สำหรัับบุุตรหลานบุุคลากรทางการแพทย์์

ภาพที่่� 144 รููปแสดงรููปแบบสนามเด็็กเล่่นด้้านข้้างอาคารปัันสุุข
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2) พื้้�นที่่บ้� ้านพัักบุุคลากรทางการแพทย์์
• บ้้ า นพัั ก แพทย์์ เป็็น บ้้านแฝดเพื่่�อ ประหยััด พื้้�นที่่� สองชั้้�น
สามารถจอดรถได้้ มีีสวนคั่่�นเพื่่�อความเป็็นส่่วนตััว
• อาคารพัักบุุคลากรทางการแพทย์์ มีีแบบห้้องเดี่่�ยวสำหรัับ
บุุคลากรที่่�ต้้องพัักอาศััยเป็็นครอบครััว และห้้องคู่่�สำหรัับ
บุุคลากรที่่�ยัังไม่่มีีครอบครััว มีีการแบ่่งการใช้้งานอย่่างเป็็น
สััดส่่วน และไม่่รบกวนพื้้�นที่่�ส่่วนตััวซึ่่�งกัันและกััน

ภาพที่่� 145 ผัังแสดงการปรัับผัังแม่่บทบริิเวณบ้้านพัักบุุคลากร

ภาพที่่� 146 รููปแสดงรููปแบบที่่�พัักอาศััยบุุคลากร
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3) พื้้�นที่่พั� ักรัักษาผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้าย
รัักษาผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้าย มีีที่่�พัักสำหรัับผู้้�ป่่วยที่่ดู� ูแลตััวเองไม่่ได้้
และผู้้�ป่่วยที่่�ยัังสามารถดููแลตััวเองได้้ พื้้�นที่่�ออกแบบให้้มีีความ
สงบเรีียบง่่ า ย มีีพื้้� น ที่่� ใ ห้้ ร ะลึึ ก ถึึ ง สิ่่� ง ศัั ก ดิ์์� สิิ ทธิ์์� พื้้� น ที่่� พัั ก ผ่่ อ น
เพื่่�อความสงบนิ่่�งในจิิตใจ

ภาพที่่� 147 รููปแสดงผัังบริิเวณและรููปแบบที่่�พัักรัักษาผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้าย
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4) สวนสาธารณะสำหรัับประชาชนทั่่�วไป
สวนสาธารณะเพื่่�อประโยชน์์ต่่อชุุมชนใกล้้เคีียง หรืือประชาชน
ในอำเภอด่่านซ้้ายที่่�สามารถเข้้ามาใช้้งาน เพื่่�อเป็็นที่่�พัักผ่่อน
หย่่อนใจ หรืือมาออกกำลัังกายเพื่่�อสุุขภาพ ทั้้�งยัังได้้รัับความรู้้�
ด้้านพืืชสมุุนไพรจากสวนพฤกษศาสตร์์อีีกด้้วย

ภาพที่่� 148 ผัังแสดงผัังแม่่บทบริิเวณสวนสาธารณะสำหรัับประชาชน

ภาพที่่� 149 รููปแสดงรููปแบบสวนสาธารณะสำหรัับประชาชน
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แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
แนวคิิดและรูู ปแบบพื้้� นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข

การผสาน เกื้้อ� หนุุน และสร้้างความต่่อเนื่่อ� งกัับการใช้้งานเชิิงพื้้�นที่่�
ตามบริิบทรอบๆ เมื่่�อมองตามกายภาพเห็็นความสอดคล้้อง
ด้้านการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่� ว่่าสนามเด็็กเล่่นควรเป็็นส่่วนที่่ช่� ว่ ยผสาน
และเกื้้�อหนุุนพื้้�นที่่�โดยรอบ ดัังนี้้�
1.	ด้้ า นซ้้ า ย (ทิิ ศ ตะวัั น ออก) โซนตลาดผัั ก ออร์์ แ กนิิ ก
และสวนพฤกษศาสตร์์ : เน้้นเป็็นโซนพัักผ่่อนหย่่อนใจ สบายๆ
หรืือทำกิิจกรรมเบาๆ แต่่มีีความเพลิิดเพลิิน
2.	ด้้ า นขวา (ทิิ ศ ตะวัั น ตก) ติิ ด โซนลานวิ่่� ง และสวน
สาธารณะสำหรัั บ ออกกำลัั ง กาย : จัั ด ให้้ มีีอุุ ป กรณ์์ ส ำหรัั บ
ออกกำลัังกายและทดสอบเช็็กศัักยภาพของร่่างกาย
3.	ด้้านหน้้า (ทิิศเหนืือ) บริิเวณติิดถนนใหญ่่ด้้านนอก รพ.
และที่่�จอดรถ : จััดให้้เปิิดโล่่งที่่�สุุด เพื่่�อให้้ประชาชนมองเข้้ามา
เห็็นกิิจกรรมต่่างๆ

ภาพที่่� 150 ผัังแสดงตำแหน่่งพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชด่่านซ้้าย

182

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

แนวคิิดการออกแบบสนามเด็็ กเล่่ น

สนามเด็็ ก เล่่ น โดยนำแนวคิิ ด สนามเด็็ ก เล่่ น สร้้ า งปัั ญ ญา
ในฐานที่่� 3 “ค่่ายกล Spider Man” เหมาะกัับเด็็ก 3-10 ขวบ
ในฐานนี้้�จะประกอบไปด้้วย ‘บ่่อทราย’ ใช้้เป็็นทรายละเอีียด
กัันการตกกระแทก, ‘โครงเสาไม้้เนื้้�อแข็็ง’ ที่่�ไม่่มีีมุุมแหลมคม,
‘เชืือกใยยัักษ์์’ ที่่�ใช้้ในการประมง และ ‘ต้้นไม้้ใหญ่่’ ที่่�มีีกิ่่�งและ
ลำต้้นตรง เพื่่อ� การเดิินเชืือก ฐาน “ค่่ายกล Spider Man” จะช่่วย
ให้้เด็็กได้้พััฒนากล้้ามเนื้้�อจากการปีีนป่่ายเส้้นเชืือก นอกจากนี้้�
การได้้ออกกำลัังกายอยู่่�ตลอดเวลา จะทำให้้เด็็กมีีการเติิบโต
เรีียนรู้้�การเคลื่่�อนไหวที่่�มั่่�นคงจากเครื่่�องเล่่น ทำให้้เด็็กฉลาด
และอารมณ์์ดีี

ภาพที่่� 151 รููปแสดงแนวคิิดและตััวอย่่างของสนามเด็็กเล่่น (พื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข)

ภาพที่่� 152 รููปแสดงรููปแบบสนามเด็็กเล่่น (พื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข) ตามแนวคิิดค่่ายกล
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แนวคิิดการออกแบบที่่� พัักคอย

ออกแบบโดยคำนึึงถึึงการใช้้งานของ “กลุ่่�มผู้้�เปราะบาง”
ได้้แก่่ เด็็กวััยหััดเดิิน ผู้้�สููงวััย และผู้้�ที่ต้่� อ้ งนั่่�งรถเข็็น โดยจััดตำแหน่่ง
ที่่�นั่่�ง และที่่�จอดรถเข็็น สำหรัับกลุ่่�มผู้้�เปราะบางไว้้ให้้อยู่่�ประกบ
ข้้างม้้านั่่�ง 2 จุุด บริิเวณตรงกลางของพื้้�นที่่�พัักคอย การวาง
ตำแหน่่งลัักษณะนี้้�ช่่วยให้้การเข้้า-ออกของรถเข็็นเด็็กและเก้้าอี้้�
เข็็ น ผู้้�สูู ง วัั ย เข้้ า ถึึ ง พื้้� น ที่่� พัั ก คอยได้้ ส ะดวกยิ่่� ง ขึ้้� น รวมถึึ ง ช่่ ว ย
ส่่งเสริิมให้้เกิิดปฏิิสััมพัันธ์์กัับคนวััยอื่่�นๆ และทำให้้ผู้้�ใช้้ในกลุ่่�ม
ผู้้�เปราะบางสามารถได้้รับวิ
ั วิ ในการมองเห็็นกิิจกรรมที่่เ� กิิดได้้ดีีด้ว้ ย

ภาพที่่� 153 รููปแสดงรููปแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชด่่านซ้้าย
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ภาพที่่� 154 รููปแสดงรููปแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชด่่านซ้้าย
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14

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชบ้ านดุ ง
จั งหวั ดอุ ดรธานี
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•
•
•

โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชบ้้ านดุุ ง ตั้้� งอยู่่�
ในอำำ �เภอบ้้ านดุุ ง จัั งหวัั ดอุุดรธานีี
เป็็ นโรงพยาบาลชุุ มชนระดัั บ M2 ขนาด
120 เตีี ยง
พื้้� น ที่่� โรงพยาบาลมีี การแบ่่ งโซนเป็็ น 3 ส่่ วน
หลัั กๆ คืื อ ส่่ วนให้้ บริิ การ ส่่ วนสนัั บสนุุ น
และ ส่่ วนสำำ �หรัั บเจ้้ าหน้้ าที่่� ปัั จจุุ บัั นมีี แนวโน้้ ม
การพัั ฒนาและขยายตัั วเพิ่่� มเติิ ม เพื่่� อรองรัั บ
การให้้ บริิ การประชาชนได้้ มากยิ่่� งขึ้้� น

ภาคี ที่รับผิดชอบ

กลุ่ มวิ จัยสิ่ งแวดล้ อม
สรรค์ สร้ างเพื่ อสุ ขภาวะ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
จากการทำกิิจกรรมมีีส่่วนร่่วม การสำรวจและการสััมภาษณ์์
ผู้้�มาใช้้บริิการโรงพยาบาล บุุคลากร และผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับ
โรงพยาบาลพบว่่า สามารถสรุุปปััญหา โอกาส และความต้้องการ
ด้้านสภาพแวดล้้อมทางกายภาพของโรงพยาบาลได้้ทั้้�งปััญหา
โอกาส และความต้้องการด้้านสภาพแวดล้้อมทางกายภาพ
เริ่่ม� จากประเด็็นปััญหา พื้้�นที่่� และการให้้บริกิ ารต่่อประชาชน
มีีประเด็็นเรื่่�องปััญหาที่่�จอดรถยนต์์ไม่่เพีียงพอต่่อผู้้�มาใช้้บริิการ
อาคารร้้ า นค้้ า สวัั ส ดิิ ก าร และร้้ า นอาหารให้้ บริิ ก ารกัั บ คนไข้้
หอพัักญาติิผู้้�เฝ้้าไข้้ การเพิ่่�มห้้องน้้ำในโรงพยาบาล ส่่วนบ้้านพััก
ก็็ ไม่่ เพีียงพอสำหรัั บ เจ้้าหน้้าที่่�เ ช่่นกััน การแบ่่ง พื้้�นที่่�ระหว่่าง
บ้้านพัักเจ้้าหน้้าที่่ไ� ม่่เป็็นสััดส่่วน ขาดพื้้�นที่่สั� นั ทนาการ ผ่่อนคลาย
ให้้เจ้้าหน้้าที่่� ขณะเดีียวกัันภายในโรงพยาบาลมีีพื้้�นที่่�สีีเขีียว
ค่่อนข้้างมาก แต่่ขาดการออกแบบให้้มีีการใช้้งานที่่�เหมาะสม
และระบบการสััญจรทางเดิินเท้้ายัังขาดการเชื่่อ� มต่่อไปในทุุกพื้้�นที่่�
ของโรงพยาบาล
แม้้จะมีีปััญหา แต่่โอกาสในการพััฒนาโรงพยาบาลยัังมีีอยู่่�
เช่่นกััน เนื่่�องจากโรงพยาบาลตั้้�งอยู่่�ใกล้้แหล่่งชุุมชนเมืืองขนาด
ใหญ่่ สามารถเดิินทางไปมาได้้สะดวก โรงพยาบาลอยู่่�ติิดกัับถนน
ที่่ตั� ดั ผ่่านเมืือง ทำให้้มีีศักั ยภาพในการพััฒนาพื้้�นที่่� สถานที่่ตั้้� ง� ของ
โรงพยาบาลเป็็นพื้้�นที่่�รอยต่่อของหลายอำเภอ ทำให้้มีีผู้้�มาใช้้
บริิการเยอะ อีีกทั้้�งพื้้�นที่่�ให้้บริิการ OPD และ ER มีีความสวยงาม
และห้้อง Lab ที่่�ได้้มาตรฐานระดัับโลกอีีกด้้วย

ภาพที่่� 155 กิิจกรรมการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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สำหรัับ ความต้้อ งการด้้านสภาพแวดล้้อมทางกายภาพของโรงพยาบาล คืือ
โรงพยาบาลกำลัังมีีแผนที่่�จะขยายพื้้�นที่่�ส่่วนสนัับสนุุน และส่่วนให้้บริิการผู้้�ป่่วยของ
โรงพยาบาล เนื่่�องจากที่่�มีีอยู่่�เดิิมพื้้�นที่่�ไม่่เพีียงพอกัับความต้้องการใช้้งานของผู้้�มารัับ
บริิการและเจ้้าหน้้าที่่� พร้้อมทั้้�งต้้องการที่่�จะปรัับระบบทางสััญจรใหม่่ให้้สอดคล้้องกัับ
การขยายตััวของพื้้�นที่่�โซนต่่างๆ และปรัับปรุุงระบบทางสััญจรเดิิมที่่�ปััจจุุบัันมีีปััญหา
ที่่�บริิเวณทางเข้้าโรงพยาบาลที่่�มีีความสัับสน รวมถึึงบางพื้้�นที่่�ในโรงพยาบาลยัังขาด
พื้้�นที่่ท� างเดิินเท้้า และทางเดิินที่่มีี� หลัังคาคลุุม ทำให้้ผู้้�มารัับบริกิ ารมีีปััญหาในการใช้้งาน
	ส่่วนเสริิมคืือต้้องการพััฒนาพื้้�นที่่ว่� ่าง และพื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�ยัังไม่่มีีการใช้้งานในพื้้�นที่่�
โรงพยาบาลให้้สอดคล้้องกัับการใช้้งานในอาคาร และช่่วยส่่งเสริิมสุุขภาวะของผู้้�มาใช้้
โรงพยาบาล และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงานด้้วย

ภาพที่่� 156 ผัังวิิเคราะห์์พื้้�นที่่�ภายในโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชบ้้านดุุงอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท (Master Plan)
แนวทางการพััฒนาผัังแม่่บทโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชบ้้านดุุง
ให้้ความสำคััญกัับพื้้น� ที่่สีี� เขีียวของโรงพยาบาลซึ่่ง� ยัังขาดการพััฒนา
ให้้สอดคล้้องกัับการใช้้งานภายในอาคาร ทั้้�งที่่�พื้้�นที่่�สีีเขีียวของ
โรงพยาบาลมีีศัักยภาพที่่�จะพััฒนาได้้ โดยการออกแบบวางผััง
พื้้�นที่่�สีีเขีียวนั้้�นมีีเป้้าหมายเพื่่�อช่่วยส่่งเสริิมสุุขภาวะของผู้้�มาใช้้
โรงพยาบาล และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงาน และรองรัับการขยายตััว
ของโรงพยาบาลเนื่่อ� งจากโรงพยาบาลมีีแผนก่่อสร้้างอาคารใหม่่
และการขยายโรงพยาบาลเป็็นการพััฒนาไปสู่่�โรงพยาบาลทั่่�วไป
ขนาดเล็็ก (M1) ทำให้้ต้้องวางแผนการใช้้งานพื้้�นที่่�โรงพยาบาล
ในระยะยาว และปรัับทางสััญจรให้้สอดคล้้องกัับแผนพััฒนา
ดัังกล่่าว โดยแบ่่งออกเป็็น 3 ระยะ ได้้แก่่

ภาพที่่� 157 ภาพผัังแม่่บทโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชบ้้านดุุง (แบบขั้้�นสุุดท้้าย)
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แผนพั ฒนาระยะสั้น
(ปี 2564-2565)

ประกอบด้้วย
1.1 อาคารบริิการผู้้�ป่่วยใน 114 เตีียง
1.2 อาคารบ้้านพััก 2 หลััง
1.3 อาคารร้้านค้้า 1 หลััง
1.4 อาคารโรงอาหาร (พื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข) 1 หลััง
แผนพั ฒนาระยะกลาง
(ปี 2566-2567)

ประกอบด้้วย
1.5 อาคารจอดรถ 1 หลััง
1.6 อาคารจ่่ายกลาง 5 ชั้้�น 1 หลััง
1.7 อาคาร OR/LR 1 หลััง
1.8 อาคาเฉลิิมพระเกีียรติิ 1 หลััง
1.9 อาคารพัักแพทย์์ 6 ชั้้�น 1 หลััง
1.10 อาคารยานพาหนะ 1 หลััง
แผนพั ฒนาระยะยาว
(หลั งปี 2567 เป็ นต้ นไป)

1.11 อาคารผู้้�ป่่วยใน 114 เตีียง 1 หลััง
1.12 อาคารผู้้�ป่่วยนอก 1 หลััง
1.13 ปรัับปรุุงอาคารผู้้�ป่่วยนอก
1.14 อาคารกีีฬาในร่่ม
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ภาพที่่� 158 ภาพแสดงตำแหน่่งมุุมมองรููปทััศนีียภาพ

แนวทางการพััฒนาพื้้�นที่่�สีีเขีียวภายในโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชบ้้านดุุง
เน้้นการพััฒนาให้้สอดคล้้องกัับการใช้้งานในอาคาร และช่่วยส่่งเสริิมสุุขภาวะของผู้้�มาใช้้
โรงพยาบาล และเจ้้าหน้้าที่่ที่� ป่� ฏิิบัติั งิ าน โดยมีีแนวคิิดการออกแบบเพื่่อ� เป็็นสวนที่่ส� ร้้าง
ความผ่่อนคลายให้้กัับผู้้�มาใช้้บริิการโรงพยาบาล ทั้้�งผู้้�ป่่วย ญาติิผู้้�ป่่วย และบุุคลากร
โรงพยาบาล โดยใช้้พืืชพรรณเป็็นหลััก เลืือกใช้้พืืชพรรณที่่�มีีความหลากหลาย ทั้้�งสีี
รููปทรง และเป็็นพืืชที่่�มีีกลิ่่�นหอม เพื่่�อช่่วยสร้้างความผ่่อนคลายโดยเน้้นให้้เกิิดการ
เชื่่�อมต่่อทางสายตากัับอาคารผู้้�ป่่วยในเพื่่�อทำให้้ผู้้�ที่่�พัักอยู่่�ในอาคารได้้เห็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียว
และรู้้�สึึกได้้ใกล้้ชิิดกัับธรรมชาติิ

ภาพที่่� 159 ภาพแสดงทััศนีียภาพพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชบ้้านดุุง
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แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
กลุ่่�มวิิจััยสิ่่�งแวดล้้อมสรรค์์สร้้างเพื่่�อสุุขภาวะจััดกิิจกรรม
ที่่ใ� ห้้บุคุ ลากร และตััวแทนผู้้�บริิหารโรงพยาบาล เสนอพื้้�นที่่ภ� ายใน
โรงพยาบาลที่่�แต่่ละคนมองเห็็นว่่ามีีความจำเป็็นในการพััฒนา
มาก และมีีความเร่่งด่่วนในการพััฒนามาก ซึ่่�งจากการเสนอ
ความคิิดเห็็นของผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมพบว่่า อยากให้้พััฒนาพื้้�นที่่�
โรงอาหารและพื้้�นที่่�ทานอาหารมากที่่�สุุด โดยพื้้�นที่่�ที่่�รองลงมา
คืือ ร้้านค้้าสวััสดิิการ พื้้�นที่่พั� ักคอยญาติิค้้างคืืน พื้้�นที่่�สนามกีีฬา
ในร่่ม และพื้้�นที่่�อเนกประสงค์์ตามลำดัับ โดยตำแหน่่งที่่�ผู้้�ร่่วม
ทำกิิจกรรมเห็็นร่่วมกัันในการที่่�จะพััฒนาพื้้�นที่่�โรงอาหารของ
โรงพยาบาลคืือพื้้�นที่่�ด้้านหลัังของเฮืือนสุุขใจ (ศาลาพัักคอยของ
SCG) ในปััจจุุบััน ซึ่่�งทางกลุ่่�มวิิจััยฯ จะนำความคิิดเห็็นจาก
กิิ จ กรรมมีีส่่ ว นร่่ ว มมาพัั ฒ นาโดยมีีแนวคิิ ด การออกแบบให้้
สอดคล้้องพื้้�นที่่�พัักคอย “เฮืือนสุุขใจ” และใช้้พื้้�นที่่�สีีเขีียวร่่วมกััน
โดยลัักษณะการออกแบบอาคาร ผู้้�ออกแบบตั้้�งใจให้้คล้้ายกัับ
ชานหรืือระเบีียงที่่�เชื่่�อมต่่อกัับอาคารเดิิม

ภาพที่่� 160 ภาพแสดงแบบร่่างผัังบริิเวณพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชบ้้านดุุง
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15

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชกระนวน
จั งหวั ดขอนแก่ น
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•

•

•

โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชกระนวน
ตั้้� งอยู่่� ที่่� เลขที่่� 1 หมู่่� 11 ถนนสืื บสารคาม
ตำำ �บลหนองโก อำำ �เภอกระนวน จัั งหวัั ดขอนแก่่น
ในปีี 2520 อำำ � เภอกระนวนได้้ รัั บคัั ดเลืื อก
ให้้ จััดสร้้ างโรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราช
ปัั จจุุ บัั นเป็็ นโรงพยาบาลแม่่ข่่ ายขนาด M2
107 เตีี ยง กำำ �ลัั งจะขอเป็็ น 120 เตีี ยง
และได้้ ผ่่ านมาตรฐาน Joint Commission
International (JCI) ในปีี 2560
โรคส่่ วนใหญ่่ที่่� ทำำ � การรัั กษาเป็็ นโรคติิ ดต่่ อ
ทางการบริิ โภคน้ำำ� � และอาหาร อุุ จจาระร่่วง
ไข้้ หวัั ดใหญ่่ ไข้้ เลืือดออก ในพื้้� นที่่� อำำ�เภอกระนวน

ภาคี ที่รับผิดชอบ

กลุ่ มวิ จัยสิ่ งแวดล้ อม
สรรค์ สร้ างเพื่ อสุ ขภาวะ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์
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ข้้ อมูู ลปััญหาและความต้้ องการเบื้้� องต้้ น
ลัักษณะทางกายภาพของพื้้�นที่่�ในปััจจุุบััน
ของโรงพยาบาล พบว่่ า พื้้� น ที่่� มีีปัั ญ หา
ในด้้ า นการขยายตัั ว ของพื้้� น ที่่� นั่่� ง รอรัั บ
บริิ ก าร และห้้ อ งน้้ำส่่ ว นกลางที่่� มีีส่่ ว น
รองรัั บผู้้�สูู ง อายุุ ห รืือผู้้�พิิ ก ารที่่� ม ากขึ้้� น
โดยเฉพาะในส่่วนผู้้�ป่่วยนอก ประกอบกัับ
พื้้�นที่่ร� ะหว่่างอาคารเป็็นพื้้�นที่่ที่� มีี่� ขนาดเล็็ก
และบางพื้้�นที่่แ� สงส่่องไม่่ถึงึ ทำให้้ไม่่สามารถ
ปลููกต้้นไม้้ได้้ ในส่่วนที่่ถู� กู จััดเป็็นสวนหย่่อม
มีีที่่นั่่� ง� ให้้ผู้้�มารัับบริกิ าร แต่่ก็ยั็ งั ไม่่เพีียงพอ
แต่่มีีคนไปใช้้บริกิ ารไม่่มากเนื่่อ� งด้้วยพื้้�นที่่�
เหล่่านั้้�นอยู่่�ห่่างจากจุุดบอกคิิวรัับบริิการ
ซึ่่�งผู้้�ป่่วยกัังวลว่่าจะไม่่ได้้ยิินเสีียงเรีียกคิิว
ของตนเอง
คณะทำงานลงพื้้� น ที่่� โ รงพยาบาล
สมเด็็ จ พระยุุ พ ราชกระนวน จัั ง หวัั ด
ขอนแก่่ น โดยได้้ พูู ด คุุ ย และสัั ม ภาษณ์์
ผู้้�อำนวยการและเจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาล
พร้้ อ มกัั บ เดิิ น สำรวจพื้้� น ที่่� เ พื่่� อ รัั บท ราบ
ปััญหา จุุดแข็็งและจุุดอ่่อนทางกายภาพ
ของโรงพยาบาล กิิจกรรมและพฤติิกรรม
ของผู้้�เข้้าใช้้โรงพยาบาล ซึ่่�งรวมทั้้�งผู้้�ป่่วย
ญาติิ ผู้้�ป่่ ว ย และเจ้้ า หน้้ า ที่่� บุุ ค ลากร
โรงพยาบาล ร่่วมกัับการวิิเคราะห์์ลักั ษณะ
ทางกายภาพของพื้้�นที่่�ของโรงพยาบาล
ซึ่่� ง พบว่่ า ลัั ก ษณะการวางผัั ง ของพื้้� น ที่่�
โรงพยาบาลมีีการแบ่่งส่่วนพื้้�นที่่ก� ารใช้้งาน
เป็็นสััดส่่วนที่่�ชััดเจน มีีระบบทางสััญจร
ที่่เ� ป็็นถนนหลัักเข้้าถึึงในทุุกส่่วนการใช้้งาน
ของโรงพยาบาล แต่่ในส่่วนของทางเดิินเท้้า
ที่่มีี� หลัังคาคลุุมจะมีีเฉพาะในส่่วนของพื้้�นที่่�
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ให้้บริิการทางการแพทย์์ แต่่ยัังขาดการ
เชื่่�อมต่่อไปยัังพื้้�นที่่�อื่่�นๆ ของโรงพยาบาล
และจากการศึึกษาและวิิเคราะห์์พบว่่า
พื้้�นที่่เ� ปิิดโล่่งของโรงพยาบาลมีีศัักยภาพที่่�
จะพััฒนาเป็็นพื้้�นที่่ใ� ห้้บริกิ ารสอดคล้้องกัับ
การใช้้งานในอาคารแต่่ยัังขาดการพััฒนา
ทำให้้การใช้้งานยัังไม่่เต็็มประสิิทธิิภาพ
ซึ่่ง� สามารถสรุุปความต้้องการและแนวทาง
การพัั ฒ นาผัั ง แม่่ บท ของโรงพยาบาล
สมเด็็จพระยุุพราชกระนวน ได้้ดัังนี้้�
• โรงพยาบาลกำลัังมีีแผนที่่�จะขยาย
พื้้�นที่่ส่� ว่ นให้้บริกิ ารผู้้�ป่่วยของโรงพยาบาล
ทำให้้มีีแผนก่่อสร้้างอาคารใหม่่ และทุุบ
ตึึกเดิิมบางตึึก ทำให้้ต้อ้ งวางแผนการใช้้งาน
พื้้�นที่่โ� รงพยาบาลในระยะยาว และแบ่่งเป็็น
ช่่วงระยะในการปรัับผััง
• เน้้นการพััฒนาพื้้�นที่่สีี� เขีียวขนาดใหญ่่
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ การใช้้ ง านในอาคาร
และช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาวะของผู้้�มาใช้้
โรงพยาบาล และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงาน
• ปรัับระบบการสััญจรของทางรถ และ
ทางเดิิ น ให้้ ชัั ด เจน และเชื่่� อ มโยงพื้้� น ที่่�
ทุุกส่่วนในโรงพยาบาล โดยทางผู้้�ออกแบบ
ได้้ ใ ช้้ แ ผนแม่่ บทด้้า นอาคารและสภาพ
แวดล้้อมปีี 2560 ของโรงพยาบาลสมเด็็จ
พระยุุ พ ราชกระนวน ที่่� จัั ด ทำโดยกอง
แบบแผน กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุุข เป็็นกรอบแนวคิิด
การพััฒนาผัังแม่่บท
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แนวทางพัั ฒนาผัั งแม่่ บท (Master Plan)

แนวทางการออกแบบผัังแม่่บท เริ่่�มจากการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�มีีคุุณภาพที่่�เอื้้�อต่่อการ
พัักคอย เยีียวยา และรองรัับการใช้้ชีีวิิตของผู้้�ป่่วย ญาติิ รวมทั้้�งบุุคลากร มีีทั้้�งหมด
4 จุุด โดยจุุดที่่� 1 บริิเวณหอพระ จุุดที่่� 2 พื้้�นที่่�สีีเขีียวแนวกัันชนด้้านที่่ติ� ิดซอยด้้านข้้าง
โรงพยาบาล เป็็นทางเท้้าที่่�มีีหลัังคาคลุุมตั้้�งแต่่ทางเข้้าไปถึึงด้้านหลัังของโรงพยาบาล
จุุดที่่� 3 พื้้�นที่่สีี� เขีียวเพื่่อ� นัันทนาการของบุุคลากรและรองรัับการขยายตััวของโรงพยาบาลได้้
จุุดที่่� 4 พื้้�นที่่สีี� เขีียวเพื่่�อนัันทนาการของบุุคลากร
นอกจากนี้้�ยัังได้้เพิ่่�มส่่วนพื้้�นที่่�จอดรถบริิเวณด้้านหลัังของโรงพยาบาลเพิ่่�มเติิม
พร้้อมทั้้�งเตรีียมพื้้�นที่่�ขยายของส่่วนให้้บริิการทางการแพทย์์ด้้านหลัังของโรงพยาบาล
ซึ่่�งเตรีียมไว้้เผื่่�อการขยายหอที่่�พัักผู้้�ป่่วย และในส่่วนสนัับสนุุนตามแผนแม่่บทของ
กองแบบแผน จะเป็็นอาคารซ้้อนชั้้�นทำให้้มีีพื้้�นที่่�รอบอาคารมากขึ้้�น และจะถููกจััดวาง
ไว้้ตรงกลางของพื้้�นที่่�โรงพยาบาล

ภาพที่่� 163 แบบร่่างผัังแม่่บทโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชกระนวน

198

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

ในเบื้้�องต้้นได้้เสนอลำดัับของการตั้้�งเป็็นแผนพััฒนาผัังแม่่บท
ออกเป็็น 4 ช่่วงด้้วยกััน ดัังนี้้�
• ช่่วงแรก – เป็็นช่่วงของการขยายพื้้�นที่่�ให้้บริิการให้้เพีียงพอ
และตามแผนการให้้บริิการ (Service Plan)
• ช่่วงที่่�สอง – เป็็นช่่วงการเตรีียมแผนพััฒนาส่่วนสนัับสนุุน
โรงพยาบาล
• ช่่วงที่่�สาม – เป็็นช่่วงพััฒนาพื้้�นที่่�ส่่วนนัันทนาการกลางของ
โรงพยาบาล
• ช่่วงที่่�สี่่� – เป็็นช่่วงพััฒนาพื้้�นที่่�ส่่วนที่่พั� ักของบุุคลากร
โดยหลัักการพััฒนาตามช่่วงพััฒนานี้้�มีีความมุ่่�งเน้้นในการสร้้างพื้้�นที่่�บริิการที่่�เพีียงพอ
ก่่อนเพื่่อ� เป็็นการสร้้างรายได้้ให้้กับั โรงพยาบาล ซึ่่ง� เป็็นการสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่เ� ป็็น
ทางกายภาพก่่อน เป็็นการวางฐานของการสร้้างรายได้้ และอีีกเหตุุผลหนึ่่�งในเรื่่�องของ
การของบประมาณจากส่่วนกลางที่่ต้� ้องรอรอบในแต่่ละปีี
แนวทางการพััฒนาผัังแม่่บทโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชกระนวน ให้้ความ
สำคััญกัับพื้้�นที่่�สีีเขีียวของโรงพยาบาลซึ่่�งยัังขาดการพััฒนาให้้สอดคล้้องกัับการใช้้
งานภายในอาคาร ทั้้�งที่่�พื้้�นที่่�สีีเขีียวของโรงพยาบาลมีีศัักยภาพที่่�จะพััฒนาได้้ โดยการ
ออกแบบวางผัังพื้้�นที่่�สีีเขีียวนั้้�นมีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้ช่่วยส่่งเสริิมสุุขภาวะของผู้้�มาใช้้
โรงพยาบาล และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงาน และรองรัับการขยายตััวของโรงพยาบาล
เนื่่�องจากโรงพยาบาลมีีแผนก่่อสร้้างอาคารใหม่่ และทุุบตึึกเดิิมบางตึึก ทำให้้ต้้อง
วางแผนการใช้้งานพื้้�นที่่�โรงพยาบาลในระยะยาว และปรัับทางสััญจรให้้สอดคล้้องกัับ
แผนพััฒนาดัังกล่่าว โดยแบ่่งออกเป็็น 3 ระยะได้้แก่่ แผนพััฒนาระยะสั้้�น (ปีี 2564-2565)
ประกอบไปด้้วย อาคารบริิการผู้้�ป่่วยนอก อาคารศููนย์์สุุขภาพชุุมชน อาคารพัักคอย
(โครงการพื้้�นที่่อ� ยู่่�ดีีมีีสุุข ) อาคารพื้้�นที่่เ� ก็็บก๊า๊ ซ และห้้องควบคุุมความดัันลบ แผนพััฒนา
ระยะกลาง (ปีี 2566-2569) ประกอบไปด้้วย อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ อาคารพัักผู้้�ป่่วยใน
114 เตีียง อาคารสนัับสนุุน 5 ชั้้น� อาคารตรวจและเก็็บศพ และอาคารพััสดุุ-เก็็บเวชภััณฑ์์
และแผนพััฒนาระยะยาว (หลัังปีี 2569 เป็็นต้้นไป) ได้้แก่่ อาคารพัักพยาบาล 32 หน่่วย
ซึ่่ง� จะทำให้้การใช้้งานพื้้�นที่่ภ� ายในโรงพยาบาลมีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� และช่่วยส่่งเสริิม
สุุขภาวะภายในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ภาพที่่� 164 ภาพผัังแสดงลัักษณะการใช้้งานอาคารโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชกระนวน (แบบขั้้�นสุุดท้้าย)

ภาพที่่� 165 ภาพผัังแม่่บทระยะที่่� 1
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ภาพที่่� 166 ภาพผัังแม่่บทระยะที่่� 2

ภาพที่่� 167 ภาพผัังแม่่บทระยะที่่� 3

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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แนวทางพัั ฒนาพื้้� นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
แนวความคิิดการออกแบบ “คุ้้�มสุุ ขใจ”

จากข้้อมููลที่่�ได้้จากแบบสอบถามที่่�กระบวนกรทางชุุมชน
ต้้องการพื้้�นที่่�รองรัับการนั่่�งพัักรอแบบเป็็นครอบครััวได้้ทั้้�งเวลา
กลางวัันและกลางคืืน มีีที่่�เก็็บของส่่วนตััว ที่่�ล้้างภาชนะ ปลั๊๊�กไฟ
ที่่�เพีียงพอ และที่่�ขายอาหารเครื่่�องดื่่�ม ดัังนั้้�นการให้้ความสำคััญ
ในการออกแบบต้้องการที่่�จะมุ่่�งเน้้นคุุณภาพการออกแบบของ
การนั่่�งพัักรอแบบเป็็นครอบครััวหลายครอบครััว จัับกลุ่่�มกััน
สามารถนั่่�งล้้อมวงทานข้้าวได้้ รวมถึึงนอนกลางวัันได้้ ลัักษณะ
ของที่่�นั่่�งเป็็นลัักษณะตั่่�งหรืือแคร่่ ที่่มีี� ที่่�เก็็บของด้้านล่่าง สามารถ
รองรัับได้้ประมาณ 8-9 ครอบครััว ถููกจััดวางให้้ต่่างระดัับกััน
เพื่่�อให้้เกิิดมุุมมองที่่�ต่่างระดัับกััน ซึ่่�งในแต่่ละจุุดจะมีีปลั๊๊�กไฟ
และพััดลมติิดผนัังแบบส่่ายให้้ความรู้้�สึึกเหมืือนอยู่่�ที่่�บ้้านของ
ตนเอง

ภาพที่่� 168 ภาพผัังพื้้�นที่่�อาคารคุ้้�มสุุขใจ
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	ส่่วนวััสดุุที่ใ่� ช้้ เลืือกวััสดุุที่ส่� ามารถดููแลรัักษาง่่ายไม่่เป็็นภาระ
ต่่อเจ้้าหน้้าที่่ท� างโรงพยาบาล มีีพื้้�นที่่ส� ำหรัับร้า้ นค้้าและเครื่อ่� งดื่่ม�
คอยบริิการ รููปแบบอาคารเป็็นหลัังคาจั่่ว� มุุงด้้วยกระเบื้้�องแป้้นเกล็็ด
ให้้ความรู้้�สึึกเป็็นอาคารภายใต้้บริิบทพื้้�นถิ่่�น โครงสร้้างหลััก
เป็็นเหล็็กปิิดหรืือหุ้้�มด้้วยไม้้เทีียม การสััญจรภายในที่่�ต่่างระดัับ
มีีทางลาดเชื่่อ� มต่่อกััน โดยในวัันที่่� 20 ธัันวาคม 2563 ได้้นำเสนอ
แบบร่่างต่่อทางโรงพยาบาล และเจ้้าหน้้าที่่� อสม. โดยมีีข้้อปรัับปรุุง
แก้้ไขในส่่วนของการเปลี่่ย� นพื้้�นที่่ร้� า้ นค้้าเป็็นที่่ล้� า้ งภาชนะ และการ
เพิ่่�มระแนงกัันฝนด้้านข้้าง เปลี่่�ยนวััสดุุพื้้�นที่่�เป็็นคอนกรีีตเปลืือย
เป็็นกระเบื้้�องเพื่่อ� ให้้สามารถทำความสะอาดง่่าย และน่่านั่่�งมากขึ้้น�

ภาพที่่� 169 ภาพแสดงทััศนีียภาพภายในและนอกอาคาร

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ภาพที่่� 170 ภาพแสดงทััศนีียภาพภายในและนอกอาคารพัักญาติิ

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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16

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชสระแก้ ว
จั งหวั ดสระแก้ ว
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•
•
•

โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชสระแก้้ ว
ตั้้� งอยู่่� ติิ ดริิ ม ถนนสุุ วรรณศร เมืื องสระแก้้ ว
จัั งหวัั ดสระแก้้ ว
ปัั จจุุ บัั นสถานะเป็็ นโรงพยาบาลขนาดทั่่� วไป
388 เตีี ยง
สภาพแวดล้้ อมในปัั จจุุ บัั น แบ่่ งเป็็ นส่่ วนที่่�
สำำ �คัั ญในผัั งปัั จจุุ บัั นทั้้� งหมด 4 ส่่ วนหลัั ก
ได้้ แก่่ ส่่ วนรัั ก ษาพยาบาล, ส่่ วนเวชศาสตร์์
ฟื้้� นฟูู และสวนสาธารณะ, ส่่ วนที่่� พัักบุุ คลากร
และส่่ วนสนัั บสนุุ นและบริิ การ

ภาคี ที่รับผิดชอบ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยศรี ปทุ ม
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้้ อมูู ลปััญหาและความต้้ องการเบื้้� องต้้ น
เนื่่อ� งจากโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสระแก้้ว เป็็นโรงพยาบาล
ระดัับจัังหวััด ตั้้�งอยู่่�บริิเวณชายแดนประเทศกััมพููชา ทำให้้มีีผู้้�ใช้้
บริิการจำนวนมากทั้้�งชาวไทยและชาวกััมพููชา การใช้้บริิการ
จะเป็็นการใช้้บริิการช่่วงเวลาเดีียวกััน ทำให้้พื้้�นที่่�ใช้้สอยส่่วน
บริิการทางการแพทย์์และพื้้�นที่่�พัักคอยไม่่เพีียงพอต่่อการใช้้งาน
การสำรวจพื้้� น ที่่� ใ ช้้ ส อยโดยการสำรวจการใช้้ ง านความ
หนาแน่่นตามช่่วงเวลาของแต่่ละอาคารและทางเชื่่�อมระหว่่าง
อาคาร พบว่่าอาคารที่่มีี� การใช้้งานหนาแน่่นคืืออาคารผู้้�ป่่วยนอก
(OPD), อาคารฉุุกเฉิิน (ER), โรงอาหาร และอาคารพัักรัักษา
บริิเวณที่่�มีีความหนาแน่่นจะเป็็นอาคารที่่�มีีบริิการตรวจรัักษา
และอาคารพัักรัักษาที่่มีีผู้้�
� ใช้้บริิการหนาแน่่นตามช่่วงเวลา

ภาพที่่� 171 ผัังแสดงตำแหน่่งอาคารในผัังโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสระแก้้วปััจจุุบััน
208
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นอกจากนี้้�ยัังมีีการสรุุปข้้อมููลความต้้องการผ่่านการทำ
กิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วม ทำแบบสอบถาม และสััมภาษณ์์กลุ่่�ม
ผู้้�ใช้้ ง าน ทั้้� ง กลุ่่�มผู้้�ป่่ ว ย ญาติิ ผู้้�ป่่ ว ย เจ้้ า หน้้ า ที่่� โ รงพยาบาล
แพทย์์ พยาบาล และผู้้�บริิหารโรงพยาบาล ทำให้้ได้้ทราบปััญหา
และความต้้องการการใช้้งานพื้้�นที่่ใ� นเชิิงกายภาพในหลายประเด็็น
ด้้วยกััน ทางคณะผู้้�ออกแบบจึึงได้้พััฒนาแนวทางการปรัับปรุุง
ผัังแม่่บทให้้สอดคล้้องไปกัับความต้้องการ และพััฒนาพื้้�นที่่อ� ยู่่�ดีี
มีีสุุขเพื่่�อสร้้างเป็็นพื้้�นที่่�พัักคอยของผู้้�มาใช้้บริิการได้้อย่่างเป็็น
กิิจจะลัักษณะมากขึ้้�น

ภาพที่่� 172 กิิจกรรมการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วมและการลงสำรวจพื้้�นที่่�

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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แนวทางพัั ฒนาผัั งแม่่ บท (Master Plan)
แนวทางการพัั ฒ นาผัั ง แม่่ บท ออกแบบวางผัั ง ปรัั บ เปลี่่� ย น
การใช้้งานของอาคาร มีีการย้้ายตำแหน่่งและรื้้�อถอนอาคาร
บางอาคารออกพร้้อมกัับเสนอให้้สร้้างอาคารใหม่่โดยเพิ่่�มเติิม
พื้้�นที่่�ใช้้สอยในส่่วนที่่�ยัังไม่่พอต่่อการใช้้งานและส่่วนต่่อขยาย
มีีการเสนอให้้ปรัับทางสััญจรและปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ลานด้้านหน้้า
โรงพยาบาล ประกอบไปด้้วย ปรัับบริิเวณด้้านหน้้าอาคารผู้้�ป่่วย
นอก (ใหม่่), ปรัับทางออกใหม่่, ขยายถนน, ตััดถนนใหม่่ และใช้้
ประโยชน์์จากที่่�ดิินใหม่่หลัังโรงพยาบาล โดยทั้้�งหมดนี้้�จะมีีการ
พััฒนาแบ่่งเป็็นระยะต่่างๆ ต่่อไปในอนาคต

ภาพที่่� 173 ผัังแม่่บทระยะสั้้�น
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ภาพที่่� 174 รููปแสดงผัังแม่่บทของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสระแก้้ว

ภาพที่่� 175 ผัังแม่่บทระยะที่่� 3 (2569 เป็็นต้้นไป) โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสระแก้้ว

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ภาพที่่� 176 รููปแสดงทััศนีียภาพผัังแม่่บทของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสระแก้้ว
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ภาพที่่� 177 รููปแสดงทััศนีียภาพผัังแม่่บทของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสระแก้้ว
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แนวทางพัั ฒนาพื้้� นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
แนวคิิดต้้ นแบบพื้้� นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข

“ธรรมชาติิ ข องมนุุ ษ ย์์ คืือการใช้้ ชีีวิิ ต เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง กัั บ
ธรรมชาติิ และธรรมชาติิเป็็นยาวิิเศษที่่บ� ำบััดมนุุษย์์ เยีียวยาจิิตใจ”
เป็็ น แนวคิิ ด ที่่� ไ ด้้ ม าจากธรรมชาติิ ข องผู้้�ใช้้ ง านโดยออกแบบ
ให้้สอดคล้้องกัับการพััฒนาผัังแม่่บทของโรงพยาบาลในอนาคต
ปรัับโครงสร้้างหลัังคาให้้แข็็งแรงและป้้องกัันแดดและฝนได้้อย่่าง
มีีประสิิ ทธิิ ภ าพตามข้้ อ เสนอแนะจากกิิ จ กรรมการนำเสนอ
แบบร่่างครั้้�งล่่าสุุด

ภาพที่่� 178 รููปแสดงผัังพื้้�นของพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสระแก้้ว
214
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ภาพที่่� 179 รููปแสดงทััศนีียภาพของพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสระแก้้ว

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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17

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชจอมบึ ง
จั งหวั ดราชบุ รี
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•
•
•

โ รงพ ย า บ า ล ส ม เ ด็็ จพร ะ ยุุ พร า ช จ อ ม บึึ ง
ตั้้� งอยู่่� บนถนนราชบุุ รีี -จอมบึึ ง ตำำ �บลจอมบึึ ง
อำำ �เภอจอมบึึ ง จัั งหวัั ดราชบุุ รีี
ปัั จจุุ บัันเป็็ นโรงพยาบาลชุุ มชน ขนาด 60 เตีี ยง
แนวคิิ ดในการจัั ดทำำ �ผัั งแม่่ บทโรงพยาบาล
สมเด็็ จพระยุุ พราชจอมบึึ ง ใช้้ กรอบแนวคิิ ด
ภายใต้้ กฎบัั ตรออตตาวา (The Ottawa Charter)
โดยมีี แผนปฏิิ บัั ติิ การ (Health Promotion
Action Means) ที่่� จำำ � แนกวิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ ในการ
ส่่ งเสริิ ม สุุ ขภาพ ออกเป็็ น 5 ประเภท ได้้ แก่่
การสร้้ างนโยบายสาธารณะเพื่่� อสุุ ขภาพ,
กา ร ส ร้้ า ง สิ่่� ง แ ว ดล้้ อ ม ที่่� เ อื้้� อ ต่่ อ สุุ ข ภาพ,
การเสริิ มสร้้ างการดำำ � เนิิ นการในชุุ มชนที่่�
เข้้ มแข็็ ง, การพัั ฒนาทัั กษะส่่ วนบุุ คคล และการ
ปรัั บเปลี่่� ยนระบบบริิ การสุุ ขภาพ

ภาคี ที่รับผิดชอบ

คณะสถาปั ตยกรรม
ศิ ลปะและการออกแบบ
สถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
เจ้ าคุ ณทหารลาดกระบั ง
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ข้้ อมูู ลปััญหาและความต้้ องการเบื้้� องต้้ น
ถึึงแม้้ว่า่ โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชจอมบึึงจะเป็็นโรงพยาบาล
ประจำอำเภอ แต่่ เ นื่่� อ งจากโรงพยาบาลศูู น ย์์ ร าชบุุ รีีมีี ความ
ห่่างไกล ทำให้้มีีผู้้�ใช้้บริิการค่่อนข้้างมาก ถึึงแม้้ว่่าไม่่ได้้มีีจำนวน
มากเหมืือนโรงพยาบาลประจำจัังหวััด แต่่ต้้องรองรัับประชาชน
จากทั้้�งอำเภอจอมบึึงและอำเภอสวนผึ้้�ง ทำให้้การใช้้งานพื้้�นที่่�
บางส่่วนไม่่เพีียงพอต่่อการใช้้งาน ทั้้�งหอพัักผู้้�ป่่วย ซึ่่�งถึึงแม้้ว่่า
มีีอาคารหอพัักผู้้�ป่่วยชายชั้้�นบนที่่�ยัังไม่่ได้้มีีการจััดการเพื่่�อการ
ใช้้งานให้้มีีประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะอััตรากำลัังของบุุคลากร
และการเข้้าถึึงบริิเวณชั้้�นบน และบริิเวณพื้้�นที่่�ที่่�สำคััญคืือส่่วน
OPD เดิิม (ขณะนี้้�กำลัังก่่อสร้้างอาคาร OPD ใหม่่) บริิเวณพัักคอย
ส่่วนพัักญาติิ และการปรัับปรุุงพื้้�นที่่�สภาพแวดล้้อมภายนอก
อาคารซึ่่�งเป็็นศัักยภาพหลัักของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
จอมบึึงให้้มีีประสิิทธิภิ าพและรองรัับบทบาทใหม่่ของโรงพยาบาล
เป็็นพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขได้้มากยิ่่�งขึ้้�น

ภาพที่่� 180 รููปแสดงผัังการใช้้งานพื้้�นที่่�ส่่วนบริิการทางการแพทย์์โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชจอมบึึงปััจจุุบััน

218

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

	พื้้�นที่่ส่� ว่ นบริิการทางการแพทย์์ สำหรัับพื้้น� ที่่ใ� ช้้สอยไม่่เพีียงพอ
ต่่อผู้้�ใช้้งานจนกว่่าการก่่อสร้้างอาคารผู้้�ป่่วยนอกใหม่่ (OPD)
จะแล้้วเสร็็จ ทำให้้การใช้้งานของผู้้�ใช้้งานค่่อนข้้างมาก ในวัันที่่�
นััดตรวจโรคจะมีีผู้้�ใช้้บริกิ ารเดิินทางมาใช้้บริกิ ารในเวลาเดีียวกััน
ในขั้้น� ตอนเดีียวกััน โดยภาพรวมทั่่�วไปพื้้�นที่่ใ� ช้้สอยที่่มีี� อยู่่�ไม่่สามารถ
รองรัับการพัักคอยสำหรัับการใช้้งาน บริิเวณอาคารส่่วนบริิการทาง
การแพทย์์ จ ะมีีที่่� นั่่� ง พัั ก คอยแทรกอยู่่�บริิ เ วณโดยรอบอยู่่�บ้้ า ง
ถึึงแม้้ว่่าภายในอาคารยัังจััดการที่่�นั่่�งสำหรัับการพัักคอยของ
ผู้้�ป่่วยและญาติิยังั ไม่่เพีียงพอ ทำให้้เป็็นโจทย์์หลัักในการพััฒนา
พื้้�นที่่�สำหรัับการพัักคอย สำหรัับอาคารพัักรัักษาสำหรัับผู้้�ป่่วย
มีีปััญหาสำหรัับญาติิและความไม่่เพีียงพอสำหรัับเตีียงผู้้�ป่่วย
ในเวลาที่่� มีีผู้้� มาเข้้ า รัั บ การรัั ก ษาจำนวนมาก ถึึ ง แม้้ ว่่ า ทาง
โรงพยาบาลจะจััดเตรีียมอาคารพัักญาติิไว้้ แต่่ไม่่สะดวกสำหรัับ
การใช้้งาน

ภาพที่่� 181 กิิจกรรมการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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แนวทางพัั ฒนาผัั งแม่่ บท
(Master Plan)
สำหรัับแนวทางการพััฒนาผัังแม่่บท โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชจอมบึึง ได้้มาจาก
กระบวนการลงพื้้�นที่่�และทำกิิจกรรมมีีส่่วนร่่วมกัับบุุคลากรโรงพยาบาลและผู้้�มาใช้้
บริิการ เพื่่�อให้้ทราบถึึงความต้้องการ สะท้้อนปััญหาที่่�ควรได้้รัับการแก้้ไขและปรัับปรุุง
รวมถึึงพััฒนาสิ่่�งใหม่่ๆ ให้้เกิิดขึ้้�น ตอบโจทย์์การทำงานของแพทย์์ พยาบาล และ
เจ้้าหน้้าที่่� นอกจากนี้้�ยัังสามารถรองรัับการเข้้ามาใช้้บริิการของผู้้�ป่่วยและญาติิได้้ ทั้้�งนี้้�
ผัังการพััฒนาของโรงพยาบาลแบ่่งได้้ 3 ระยะด้้วยกััน ได้้แก่่ ระยะสั้้�น ระยะกลาง
และระยะยาว โดยแต่่ละระยะมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ผัังแม่่บทระยะสั้้�น ระยะ 1-3 ปีี จะเริ่่�มต้้นก่่อสร้้างพื้้�นที่่�
อยู่่�ดีีมีีสุุข “ลานใจจอมบึึง” เพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นที่่�ทำกิิจกรรมต่่างๆ
รองรัับการพัักผ่่อน พัักคอยได้้ ส่่วนอาคารอื่่น� ๆ จะมีีการเสนอแนะ
ตำแหน่่ ง พื้้� น ที่่� ก่่ อ สร้้ า งอาคารเฉลิิ ม พระเกีียรติิ ใ นตำแหน่่ ง ที่่�
เหมาะสม และเสนอแนะตำแหน่่งพื้้�นที่่ก่� อ่ สร้้างอาคาร OPD ใหม่่
ในตำแหน่่งที่่เ� หมาะสมด้้วย พร้้อมทั้้�งจััดระบบเส้้นทางการสััญจร
ให้้สอดคล้้องกัับตำแหน่่งที่่�ตั้้�งอาคารใหม่่

ภาพที่่� 182 ผัังแม่่บทระยะสั้้�น
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ภาพที่่� 183 รููปแสดงผัังแม่่บทโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชจอมบึึง ระยะสั้้�น 1-3 ปีี

	ต่่อมาคืือผัังแม่่บทระยะกลาง ระยะ 4-6 ปีี จะเน้้นไปที่่�การปรัับปรุุงส่่วนต่่างๆ
ในโรงพยาบาลให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นการปรัับปรุุงเส้้นทางการสััญจรบริิเวณส่่วน
สนัับสนุุนทางการแพทย์์, ปรัับปรุุงเส้้นทางการสััญจรบริิเวณถนนกลาง, ปรัับปรุุงพื้้�นที่่�
กายภาพบำบััดภายนอกข้้างอาคารกายภาพบำบััด, ปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ลานออกกำลัังกาย
โซนบ้้านพัักบุุคลากร และปรัับปรุุงพื้้�นที่่ส่� ่วนกลางระหว่่างกลุ่่�มบ้้านพัักบุุคลากร

ภาพที่่� 184 ผัังแม่่บทระยะกลาง
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ภาพที่่� 185 รููปแสดงผัังแม่่บทโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชจอมบึึง ระยะกลาง 4-6 ปีี

	สุุดท้้ายคืือผัังแม่่บทระยะยาว ระยะ 7-10 ปีี โดยทางคณะทำงานได้้ศึึกษา
และเห็็นศัักยภาพในการพััฒนาพื้้�นที่่�หลายส่่วน ทั้้�งการปรัับปรุุงเส้้นทางการสััญจร
บริิเวณส่่วน Service เสนอทางเข้้า-ออกสำหรัับส่่วน Service และปรัับปรุุงพื้้�นที่่�
บ้้านพัักบุุคลากร และพื้้�นที่่�ส่่วนกลางในระยะต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�งยัังเสนอแนะอาคารหอพััก
บุุคลากรเพิ่่�มเติิม และปรัับปรุุงเส้้นทางการเชื่่�อมต่่อกลุ่่�มอาคารทั้้�ง 2 ฝั่่�ง พร้้อมทั้้�ง
เสนอแนะออกแบบพื้้�นที่่�ลานและสวนสาธารณะ ร่่วมกัับสนามกีีฬาภายในบริิเวณส่่วน
นัันทนาการเพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�สาธารณะของชุุมชน และนำไปสู่่�การตั้้�งเป้้าหมายพื้้�นที่่�
โรงพยาบาลต้้นแบบแห่่งความสุุขผ่่านแนวคิิด Landscape and Well-being

ภาพที่่� 186 ผัังแม่่บทระยะยาว
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ภาพที่่� 187 รููปแสดงผัังแม่่บทโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชจอมบึึง ระยะยาว 7-10 ปีี

ภาพที่่� 188 ภาพบรรยากาศจำลองพื้้�นที่่�ในโรงพยาบาล
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ภาพที่่� 189 รููปแสดงแนวคิิดในด้้านภููมิิทััศน์์การพััฒนาพื้้�นที่่�ภายนอกอาคารและสภาพแวดล้้อมให้้เป็็นสวนบำบััด

ภาพที่่� 190 รููปแสดงแนวคิิดในด้้านภููมิิทััศน์์การพััฒนาพื้้�นที่่�ภายนอกอาคารและสภาพแวดล้้อมให้้เป็็นสวนบำบััด
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แนวทางพัั ฒนาพื้้� นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
พื้้�นที่่อ� ยู่่�ดีีมีีสุุข (ลานใจจอมบึึง) ออกแบบพื้้�นที่่เ� ชื่่อ� มต่่อกัับอาคาร
OPD / สููติิฯ / ER เพื่่�อให้้มีีพื้้�นที่่�พัักคอยในลัักษณะเปิิดโล่่ง
ตามแนวทางของการจััดพื้้�นที่่�กายภาพที่่�ภาวะ Post Covid-19
โดยเน้้นความสะดวก การเข้้าถึึง Universal Design และระบบ
การจััดการคิิวที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยเน้้นความร่่มรื่่�น ระดัับที่่�
เหมาะสม และการจััดการขยะ รองรัับการใช้้งานของผู้้�มาใช้้
บริิการอย่่างผู้้�ป่่วยและญาติิ สามารถมานั่่�งพัักคอยได้้ รวมถึึง
ยัังเป็็นพื้้�นที่่�ทำกิิจกรรมต่่างๆ ของเจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาลอีีกด้้วย

ภาพที่่� 191 รููปแสดงรููปแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชจอมบึึง “ลานใจจอมบึึง”
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ภาพที่่� 192 ภาพพื้้�นที่่พั� ักคอย”ลานใจจอมบึึง” โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชจองบึึง จัังหวััดราชบุุรีี 1

ภาพที่่� 193 ภาพพื้้�นที่่พั� ักคอย”ลานใจจอมบึึง” โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชจองบึึง จัังหวััดราชบุุรีี 2
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ภาพที่่� 194 ภาพพื้้�นที่่�พัักคอย”ลานใจจอมบึึง” โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชจองบึึง จัังหวััดราชบุุรีี 3
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18

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชฉวาง
จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•

โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชฉวาง ตั้้� งอยู่่�
ใ น ตำำ � บ ล ไ ส ห ร้้ า อำำ � เ ภ อ ฉ ว า ง จัั ง ห วัั ด
นครศรีี ธรรมราช
•	ปัั จจุุ บัันเป็็ นโรงพยาบาลชุุ มชนขนาด 90 เตีี ยง
	มีี ศัั กยภาพการให้้ บริิ การเป็็ นโรงพยาบาล
	ชุุ ม ช น ข นา ด ใ ห ญ่่ ร ะ ดัั บ M 2 ใ น สัั ง กัั ด
กระทรวงสาธารณสุุ ข
•
ให้้ การดููแลผู้้�ป่่วยแบบองค์์ รวมอย่่างต่่อเนื่่� อง
	ร่่วมกัั บภาคีี เครืือข่่าย ภายใต้้ ระบบการบริิ หาร
	จัั ด ก า ร ที่่� มีี ป ร ะ สิิ ท ธิิ ภ า พ โ ดยยึึ ด ห ลัั ก
	ธรรมาภิิ บาล ด้้ วยความร่่วมมืือของบุุ คลากร
และเครืื อข่่ าย เพื่่� อให้้ ผู้้� เกี่่� ยวข้้ องมีี ความ
	พึึ งพอใจสูู งสุุ ด มีี ศัักยภาพเป็็ นโรงพยาบาล
	ที่่� รัับผู้้�ป่่วยส่่ งต่่อจากพื้้� นที่่� ข้้างเคีี ยง

ภาคี ที่รับผิดชอบ

สำ �นั กวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
มหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ์
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
คณะผู้้�วิิจััยได้้ลงพื้้�นที่่�สำรวจโรงพยาบาล และได้้ทำกิิจกรรมการ
มีีส่่วนร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาล เพื่่�อสอบถามความต้้องการ
และปััญหา ซึ่่�งได้้พิิจารณาร่่วมกัันภายใต้้เงื่่�อนไขและข้้อจำกััด
ต่่างๆ ซึ่่�งได้้รัับคำแนะนำของคณะผู้้�วิิจััยในเรื่่�องของการวางแผน
การทำงาน การทำการก่่อสร้้างอาคาร ระยะเวลาและงบประมาณ
ที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำกััด ทั้้�งนี้้�สามารถสรุุปปััญหาและความต้้องการ
ทางสภาพแวดล้้อมออกมาได้้หลายประเด็็น ดัังนี้้�
สรุุปปััญหาที่่พ� บในโรงพยาบาล คืือ ประสิิทธิภิ าพการใช้้งาน
พื้้�นที่่�ในอาคารนั้้�นไม่่เต็็มที่่� สามารถพััฒนาให้้ดีีขึ้้�นได้้มากกว่่านี้้�
อีีกทั้้�งอาคารต่่างๆ เกิิดความทรุุดโทรมของอาคาร ระบบการสััญจร
ภายในโรงพยาบาลก็็มีีปััญหาเช่่นกััน นอกจากนี้้�ยัังขาดความ
เชื่่อ� มโยงกัันในแต่่ละส่่วนงาน เช่่น งานบุุคคล งานพััฒนากายภาพ
และแผนการให้้บริิการ
	ส่่วนความต้้องการทางสภาพแวดล้้อมเบื้้�องต้้น ทางเจ้้าหน้้าที่่�
โรงพยาบาลต้้องการระบบการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
และเพิ่่�มการใช้้งานพื้้�นที่่�ภายในอาคารให้้มากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�
ยัังมีีความต้้องการในเชิิงกายภาพ อยากให้้ปรัับปรุุงอาคารเพื่่อ� ลด
ความทรุุดโทรมของอาคาร สร้้างพื้้�นที่่ส� ำหรัับการพัักคอย พัักผ่่อน
พื้้�นที่่�ทางสัังคมทั้้�งของผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รัับ ตลอดจนพััฒนาผััง
เพื่่�อระบบการสััญจรให้้เชื่่�อมโยงและสอดคล้้องกัับพฤติิกรรม
การใช้้งาน ไม่่ทัับซ้้อนกััน
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ภาพที่่� 195 กิิจกรรมการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท (Master Plan)

ในส่่วนของการพััฒนาผัังแม่่บท ได้้มาจากการทำกิิจกรรมและสอบถามความต้้องการ
ของผู้้�ใช้้งานพื้้�นที่่�จริิง ซึ่่�งได้้สะท้้อนปััญหาที่่�โรงพยาบาลเผชิิญอยู่่� พร้้อมทั้้�งหาแนวทาง
ที่่�จะแก้้ไขหรืือปรัับปรุุงร่่วมกััน จากนั้้�นทีีมวิิจััยได้้นำข้้อมููลมาวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้
นำไปสู่่�การพััฒนาผัังแม่่บทที่่�แบ่่งออกเป็็น 3 ระยะ ได้้แก่่ ระยะต้้น (พ.ศ. 2563-2567)
ระยะกลาง (พ.ศ. 2568-2572) และระยะยาว (พ.ศ. 2573-2583) ทางภาคีีได้้นำเสนอ
แบบร่่างของผัังแม่่บทระยะต้้น (พ.ศ. 2563-2567) ช่่วงที่่� 1 (พ.ศ. 2563-2564)
ซึ่่ง� มีีวััตถุุประสงค์์ที่ต้่� อ้ งการแก้้ไขปััญหาระบบสััญจร จำนวน 2 รููปแบบ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ภาพที่่� 196 สรุุปการพััฒนาผัังแม่่บทระยะต้้นปีี 2563-2565

ภาพที่่� 197 สรุุปการพััฒนาผัังแม่่บทระยะกลางปีี 2566-2570
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ภาพที่่� 198 สรุุปการพััฒนาผัังแม่่บทระยะปลายปีี 2571-2573

ภาพที่่� 199 ภาพรวมการขยายตััวของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชฉวาง (2562-2574)
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แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
จากการสำรวจปััญหาและวิิเคราะห์์ความต้้องการในการพััฒนา
กายภาพ ได้้สรุุปพื้้�นที่่�เป้้าหมายในการพััฒนาสู่่�พื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
ในเบื้้�องต้้น 2 ตำแหน่่ง ได้้แก่่
1. พื้้�นที่่�พัักใต้้ร่่มไม้้ เนื่่�องจากพื้้�นที่่�สีีเขีียวภายในโรงพยาบาล
มีีอยู่่�กระจายทั่่�วไป แต่่ไม่่ได้้มีีการเข้้าไปใช้้งาน และเพื่่�อเป็็น
การสร้้ า งทางเลืือกในการนั่่� ง พัั ก คอยสำหรัั บผู้้� มาใช้้ บริิ ก าร
โรงพยาบาลที่่�มีีความหนาแน่่นมากในบริิเวณอาคารผู้้�ป่่วยนอก
หลัังเก่่า อีีกทั้้�งยัังสอดคล้้องกัับการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมตาม
New Normal ที่่� ค ำนึึ ง ถึึ ง การเว้้ น ระยะห่่ า งระหว่่ า งบุุ ค คล
การหลีีกเลี่่ย� งการอยู่่�ในอาคารที่่เ� ป็็นระบบปิิด หรืือไม่่มีีการไหลเวีียน
อากาศที่่�เพีียงพอ
2. พื้้�นที่่�หอพัักคุุณแม่่หลัังคลอด เนื่่�องจากทางโรงพยาบาล
มีีศัักยภาพในการให้้บริกิ ารด้้านการผ่่าตััดทำคลอด และการดููแล
แม่่หลัังคลอด ทำให้้พื้้น� ที่่ใ� นส่่วนของหอพัักแม่่หลัังคลอดมีีความ
ต้้องการที่่�จะออกแบบพื้้�นที่่�ที่่�ตอบสนองความต้้องการในการ
เสริิมสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ส่่งผลดีีต่่อคุุณแม่่หลัังคลอดที่่�ต้้อง
เผชิิญกัับสภาวะหลายๆ ด้้านที่่�เปลี่่�ยนแปลง อาทิิเช่่น การปรัับ
สภาพอารมณ์์ การรัับมืือกัับการเลี้้�ยงดููบุุตร คลิินิิกปรึึกษาด้้าน
การให้้นม เป็็นต้้น
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ภาพที่่� 200 ภาพแสดงตััวอย่่างพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข “พื้้�นที่่�พัักผ่่อนอาคารคนไข้้ใน 30 เตีียง (แม่่หลัังคลอด)”

ภาพที่่� 201 ภาพแสดงตััวอย่่างพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข “พื้้�นที่่�พัักผ่่อนอาคารคนไข้้ใน 30 เตีียง (แม่่หลัังคลอด)”
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19

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชเวียงสระ
จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•

โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชเวีี ยงสระ
	ตำำ � บลบ้้ านส้้ อง อำำ � เภอเวีี ยงสระ จัั งหวัั ด
	สุุ ราษฎร์์ ธานีี
•	ปัั จจุุ บัั นเป็็ นโรงพยาบาลชุุ มชนแม่่ข่่าย (M2)
ให้้ บริิ การผู้้�ป่่ วยเป็็ นโรงพยาบาลขนาด 60
เตีี ยง
•
ให้้ บริิ การรัั ก ษาการแพทย์์ ระดัั บเวชปฏิิ บัั ติิ
	ทั่่� วไป, บริิ การรัั กษาการแพทย์์ เฉพาะทาง
สาขาหลัั ก ได้้ แก่่ สููติิ นรีี เ วช, ออโธปิิ ดิิ กส์์ ,
อายุุ รกรรม, บริิ การรัั กษาการแพทย์์ เฉพาะ
ทางสาขารอง ได้้ แก่่ รัั งสีี วิิ นิิ จฉัั ย, โสต ศอ
นาสิิ ก ลาริิ งซ์์ และบริิ การอื่่� นๆ ที่่� สำำ �คัั ญ
ได้้ แก่่ เอกซเรย์์ คอมพิิ วเตอร์์

ภาคี ที่รับผิดชอบ

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์
วิ ทยาเขตตรั ง
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
ระบบทางสััญจรในโรงพยาบาลเป็็นระบบทางสััญจรไม่่ซัับซ้้อน
ส่่วนใหญ่่เป็็นทางเดิินเชื่่�อมระหว่่างอาคาร กว้้าง 2.50 เมตร
และเชื่่อ� มอาคารด้้วยหลัังคาเชื่่อ� มระหว่่างอาคาร ระบบทางสััญจร
ต่่อเนื่่�องกัันดีีมีีความชััดเจน แนะนำให้้เพิ่่�มป้้ายบอกทางเสริิม
เพิ่่�มเติิม ในปััจจุุบัันมีีอาคารคลัังพััสดุุซึ่่�งเป็็นอาคารใหม่่กำลััง
จะเปิิดใช้้งานภายใน นอกจากเป็็นคลัังเก็็บพัสั ดุุเวชภััณฑ์์ แล้้วยััง
มีีเป็็ น พื้้� น ที่่� ข องหน่่ ว ยจ่่ า ยกลางซึ่่� ง จะต้้ อ งมีีการขนส่่ ง พัั ส ดุุ
บ่่อยครั้้�งในแต่่ละวัันในอนาคต จึึงควรเป็็นเส้้นทางที่่�สั้้�นที่่�สุุด
และมีีหลัังคาคลุุมตลอดเส้้นทางไปจนถึึงอาคารพัักผู้้�ป่่วยและ
อาคารผู้้�ป่่วยนอก อีีกทั้้�งบริิเวณลานส่่งพััสดุุเมื่่อ� มีีรถมารัับ-ส่่งพััสดุุ
ไม่่มีีหลัังคาคลุุมทำให้้ไม่่สามารถใช้้งานได้้อย่่างเต็็มที่่�
	ด้้านหน้้าอาคารอุุบััติิเหตุุจะเป็็นส่่วนจ่่ายยาของผู้้�ป่่วยใน
ซึ่่�งส่่วนตรงข้้ามห้้องจ่่ายยาจะเป็็นลานจอดรถ จึึงมีีแสงสะท้้อน
จากกระจกรถที่่�จอดและสััญจรไปมา รวมทั้้�งความร้้อนจากลาน
คอนกรีีตพื้้�นที่่�จอดรถ ส่่วนบริิเวณอาคารผู้้�ป่่วยนอกยัังมีีพื้้�นที่่�นั่่�ง
พัักคอยของผู้้�มารัับบริิการ (ญาติิของผู้้�ป่่วย, ผู้้�มาส่่งผู้้�ป่่วย)
อย่่างไม่่เพีียงพอ ทำให้้ต้้องนั่่�งปะปนกัับผู้้�ป่่วยที่่�มารอเรีียกคิิว
บริิเวณหน้้าห้้องตรวจ
	บริิเวณอาคารพัักญาติิไม่่ค่่อยมีีผู้้�ใช้้งานเนื่่�องจากบัันได
ทางขึ้้�นไม่่ชััดเจน ไม่่มีีหลัังคาคลุุมเชื่่�อมต่่อจากทางเดิินหลััก
และมีีผนัังกัันตกทึึบ ทำให้้ผู้้�มารัับบริกิ ารไม่่กล้้าใช้้พื้้น� ที่่� อีีกทั้้�งทาง
ขึ้้น� ลงทางลาดอยู่่�ผิิดฝั่่�งทำให้้ไม่่สามารถใช้้งานได้้จริิง (เนื่่อ� งจาก
เป็็นแบบสำเร็็จจากกองแบบแผน) อีีกทั้้�งยัังไม่่มีีความเชื่่�อมโยง
กัับห้้องน้้ำของอาคารที่่�อยู่่�ติิดกััน
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ภาพที่่� 202 ผัังวิิเคราะห์์การใช้้งานพื้้�นที่่�โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเวีียงสระในปััจจุุบััน

ภาพที่่� 203 กิิจกรรมการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท (Master Plan)
สำหรัั บ แนวทางการพัั ฒ นาผัั ง แม่่ บท โรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุ พ ราชเวีียงสระ ทีีมวิิ จัั ย ได้้ ล งพื้้� น ที่่� เ พื่่� อ สำรวจหน้้ า งาน
ดููปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น และยัังได้้ทำกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อเก็็บ
ข้้อมููลจากการสอบถามผู้้�ใช้้งานจริิง ได้้แก่่ แพทย์์ พยาบาล
และเจ้้าหน้้าที่่� รวมถึึงผู้้�มาใช้้บริิการ ทำให้้ท้้ายที่่�สุุดได้้ข้้อมููล
ที่่�สะท้้อนปััญหาและความต้้องการได้้อย่่างตรงจุุด ทางทีีมวิิจััย
จึึงได้้นำข้้อมููลดัังกล่่าวไปวิิเคราะห์์และออกแบบผััง ออกมาได้้
3 ระยะ ได้้แก่่ ระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว ครอบคลุุม
ตั้้�งแต่่ปีี 2563-2572

ภาพที่่� 204 ผัังแม่่บทระยะสั้้�น 2563-2567
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ภาพที่่� 205 ผัังแม่่บทระยะกลาง 2568–2572

ภาพที่่� 206 ผัังแม่่บทระยะยาว 2573-2577
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แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
ศาลาพัั กคอยบริิเวณหน้้ าโรงพยาบาล

เพื่่�อเป็็นศาลาพัักคอยให้้กัับผู้้�มารัับบริิการ ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ป่่วย
ญาติิ หรืือผู้้�มาส่่งผู้้�ป่่วย โดยมีีแนวคิิดในการออกแบบที่่�คำนึึงถึึง
การใช้้ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New Normal) ที่่�คำนึึงถึึงสุุขอนามััยของ
ผู้้�ใช้้สอยเป็็นหลััก จึึงออกแบบที่่นั่่� ง� ในศาลาให้้มีีระยะห่่างระหว่่าง
กััน อีีกทั้้�งมีีความยืืดหยุ่่�นในการใช้้งานโดยมีีแผงกั้้�นระหว่่าง
ที่่� นั่่� ง ซึ่่� ง สามารถเปิิ ด -ปิิ ด เพื่่� อ เป็็ น แผงกั้้� น พื้้� น ที่่� ร ะหว่่ า งบุุ ค คล
และสามารถปิิดเรีียบเป็็นผนัังในช่่วงเวลาปกติิได้้ ใช้้วััสดุุที่่�มีี
ความคงทนถาวร บำรุุงรัักษาน้้อย มีีรููปแบบที่่�ทัันสมััย เรีียบง่่าย
ประหยััดงบประมาณในการก่่อสร้้าง
แผงบัั งแดดหน้้ าห้้ องจ่่ ายยา

แนวคิิดในการออกแบบ : เพื่่�อเป็็นแผงบัังแสงแดดที่่�สะท้้อน
มาจากกระจกรถยนต์์ที่่�จอดบริิเวณหน้้าห้้องจ่่ายยา (Glare)
และลดความร้้อนที่่�สะท้้อนจากพื้้�นคอนกรีีตลานจอดรถเข้้าสู่่�
พื้้�นที่่�รอรัับยาด้้านหน้้าห้้องจ่่ายยาในช่่วงเที่่�ยง-บ่่าย มีีแนวคิิด
ในการออกแบบให้้สามารถระบายอากาศได้้ แผงบัังแดดจึึงมีี
รููปแบบเป็็นบานเกล็็ด อีีกทั้้�งยัังมีีความยืืดหยุ่่�นในการใช้้งาน
โดยสามารถเปิิด-ปิิดได้้คล้้ายแผงหน้้าต่่าง ทำให้้ผู้้�ใช้้งานพื้้�นที่่�
ดัังกล่่าวไม่่รู้้�สึึกทึึบ และออกแบบโดยใช้้วััสดุุที่่�มีีความคงทน
ถาวร ค่่าบำรุุงรัักษาในระยะยาวน้้อย ไม่่ทำลายรููปลัักษณ์์เดิิม
ของอาคาร
ศาลาพัั กญาติิ

แนวคิิดในการออกแบบ : เป็็นการปรัับปรุุงศาลาพัักของญาติิ
ผู้้�ป่่วยเดิิมให้้เอื้้�อต่่อการใช้้งาน สามารถใช้้งานได้้สะดวกสบาย
ยิ่่�งขึ้้น� ซึ่่ง� นอกจากจะเป็็นศาลาเพื่่อ� การพัักผ่่อนของญาติิผู้้�ป่ว่ ยแล้้ว
ยัังเป็็นสถานที่่�ในการจััดกิิจกรรมของกลุ่่�มเจ้้าหน้้าที่่�อาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำหมู่่�บ้้าน เช่่น กิิจกรรมการร้้องเพลง การให้้
ความรู้้�ทางสาธารณสุุขในด้้านต่่างๆ ปรัับปรุุงพื้้�นที่่โ� ดยเปิิดบริิเวณ
ส่่วนหน้้าอาคารให้้เป็็นทางขึ้้�นที่่�โล่่งเห็็นได้้ชััดเจน ปรัับทิิศทาง
ของทางลาดผู้้�ป่่วยและผู้้�พิิการ เพิ่่�มหลัังคากัันสาดเชื่่�อมต่่อกัับ
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Cover Way ของเส้้นทางสััญจรหลััก อีีกทั้้�งยัังเพิ่่�มทางเชื่่�อมเส้้น
สััญจรจากศาลาพัักญาติิไปยัังห้้องน้้ำ ซึ่่ง� เป็็นอาคารอยู่่�ใกล้้เคีียง
กัันเพื่่�อเป็็นการอำนวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการ นอกจากนี้้�
เพิ่่�มบัันไดและทางลาดเชื่่อ� มต่่อไปยัังสวนด้้านข้้างอาคารเพื่่อ� เพิ่่�ม
เส้้นทางที่่�สามารถเข้้าถึึงศาลาพัักญาติิและห้้องน้้ำจากอาคาร
แพทย์์แผนไทยซึ่่�งอยู่่�ใกล้้เคีียงกััน
หลัั งคาคลุุ มจัั ดรัั บส่่ งพัั สดุุหน้้ าอาคารคลัั งพัั สดุุ

แนวคิิดในการออกแบบ : เนื่่อ� งจากแบบอาคารคลัังพััสดุุเดิิมไม่่มีี
ส่่วนของหลัังคาคลุุมบริิเวณจุุดขนส่่งพััสดุุและเวชภััณฑ์์เข้้าสู่่�
อาคาร ทำให้้อาคารคลัังพััสดุุที่ส่� ร้้างเสร็็จสมบููรณ์์แล้้วไม่่สามารถ
ใช้้งานได้้อย่่างสะดวกในฤดููฝนหรืือวัันที่่�มีีแดดจััด จึึงมีีแนวคิิด
ที่่�จะปรัับปรุุงโดยการสร้้างหลัังคาคลุุมแบบไม่่ให้้มีีเสาในบริิเวณ
พื้้�นที่่�จุุดรัับส่่งพััสดุุ โดยออกแบบเป็็นหลัังคาโครงสร้้างเหล็็กมุุง
หลัังคาเหล็็กรีีดลอน (เพื่่อ� ให้้มีีอายุุการใช้้งานที่่ย� าวนาน และยัังมีี
น้้ำหนัักเบาที่่�สุุด) ยึึดเข้้ากัับโครงสร้้างหลัักเดิิมของอาคารโดยใช้้
ลวดสลิิง

ภาพที่่� 207 แสดงตำแหน่่งการพััฒนาพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
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ภาพที่่� 208 ภาพทััศนีียภาพศาลาพัักคอยสำหรัับญาติิผู้้�ป่่วย, ผู้้�มารัับ-ส่่งผู้้�ป่่วยบริิเวณด้้านหน้้าโรงพยาบาล

ภาพที่่� 209 ภาพทััศนีียภาพแผงบัังแดดหน้้าห้้องจ่่ายยา
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ภาพที่่� 210 ภาพทััศนีียภาพศาลาพัักคอยสำหรัับญาติิผู้้�ป่่วย

ภาพที่่� 211 ภาพทััศนีียภาพหลัังคาคลุุมบริิเวณจุุดรัับส่่งพััสดุุ-เวชภััณฑ์์หน้้าอาคารคลัังพััสดุุ
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20

โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชสายบุ รี
จั งหวั ดปั ตตานี
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•

โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชสายบุุ รีี ตั้้� งอยู่่�
ในอำำ �เภอสายบุุ รีี จัั งหวัั ดปััตตานีี
•
สถานะโรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชสายบุุ รีี
เป็็ นโรงพยาบาลแม่่ข่่าย (M2) ขนาด 90 เตีี ยง
	ที่่� ให้้ บริิ การ 120 เตีี ยง ปัั จจุุ บัันมีี บุุคลากรรวม
258 คน
•	ตั้้� งอยู่่� ในพื้้� นที่่� จัังหวัั ดปััตตานีี ซึ่่� งมีี ประชากร
ไทยมุุ สลิิ มเป็็ นส่่ วนใหญ่่ ผสมกัั บประชากร
ไทยพุุ ทธ บุุ คลากรและผู้้� ใช้้ บริิ การส่่ วนใหญ่่
เป็็ นชาวไทยมุุ สลิิ ม โดยโรงพยาบาลมีี ศาลา
ละหมาดให้้ บริิ การเป็็ นสัั ดส่่ วนแยกออกจาก
อาคารบริิ การต่่ างๆ โรงพยาบาลไม่่ ได้้ รัั บ
	ผลกระทบจากสถานการณ์์ ความไม่่ สงบใน
ภาคใต้้ ค่่ อนข้้ างมีี ความปลอดภัั ย แต่่ควร
ออกแบบพื้้� นที่่� ให้้ มีีลัักษณะโปร่่งโล่่ง

ภาคี ที่รับผิดชอบ

กลุ่ มวิ จัยสิ่ งแวดล้ อม
สรรค์ สร้ างเพื่ อสุ ขภาวะ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
ข้้ อ มูู ล และความต้้ อ งการเบื้้� อ งต้้ น ของโรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุพราชสายบุุรีี มีีหลายประเด็็นด้้วยกััน เริ่่�มต้้นจากการวาง
ตำแหน่่งอาคารและการกำหนดพื้้�นที่่�ใช้้สอย ซึ่่�งอาคารที่่�สร้้าง
ขึ้้�นใหม่่บางอาคารไม่่สอดคล้้องกัับแนวทางที่่�กำหนดโดยผััง
แม่่บท อาจเนื่่�องจากปััจจััยหรืือเงื่่�อนไขย่่อยของโรงพยาบาล
ที่่ท� ำให้้ไม่่สามารถดำเนิินการตามแผนพััฒนาได้้ อาทิิ การตอบสนอง
งบประมาณหรืือนโยบายที่่ไ� ด้้รับั อย่่างเร่่งด่่วน ลำดัับการก่่อสร้้าง
ที่่�ต้้องวางแผนการบริิการชั่่�วคราวในช่่วงเวลาที่่�อาคารเดิิมถููก
รื้้�อถอนและก่่อสร้้างอาคารใหม่่ รวมถึึงสถานการณ์์ภายนอก
ที่่�ทำให้้เกิิดการปรัับใช้้พื้้�นที่่�อย่่างเร่่งด่่วนนอกเหนืือจากแผนที่่�
วางไว้้ เช่่น สถานการณ์์ Covid-19 ซึ่่�งมีีการวางตำแหน่่งพื้้�นที่่�
คััดกรองโรคด้้านหน้้าอาคารอุุบััติิเหตุุ และการปรัับอาคารผู้้�ป่่วย
นอกให้้เป็็นหอพัักผู้้�ป่่วยโควิิด-19 การวางตำแหน่่งอาคารและพื้้�นที่่�
ใช้้สอยไม่่สอดคล้้องกัับผังั แม่่บท ส่่งผลให้้เกิิดปััญหาการจััดกลุ่่�ม
การใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่� (zoning) ที่่�ไม่่ชััดเจน
	ปััญหาที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัันคืือความสััมพัันธ์์เชื่่�อมต่่อระหว่่าง
พื้้�นที่่�ใช้้สอยต่่างโซน และการเชื่่�อมต่่อระหว่่างอาคารภายในโซน
เดีียวกััน ลดประสิิทธิภิ าพลงไป และอาจเกิิดความไม่่สะดวก หากมีี
การตััดกัันระหว่่างทางสััญจรของแต่่ละโซน เช่่น เส้้นทางขนย้้าย
ผู้้�ป่่วย เส้้นทางลำเลีียงอุุปกรณ์์ฆ่่าเชื้้�อโรคแล้้วและขยะติิดเชื้้�อ
เส้้นทางสััญจรเร่่งด่่วน
นอกจากนี้้�ยังั มีีปััญหาการวางผัังบริิเวณไม่่ตอบรัับกับั สภาพ
เฉพาะของพื้้�นที่่� เนื่่อ� งจากพื้้�นที่่ข� องโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
สายบุุรีีเป็็นพื้้�นที่่�เชิิงเขาที่่�มีีระดัับความลาดชัันจากน้้อยไปมาก
บางส่่วนเป็็นพื้้�นที่่ต่� า่ งระดัับที่่เ� กิิดจากการปรัับระดัับพื้้น� ดิิน อาคาร
วางลดหลั่่�นกัันตามความสููงของพื้้�นที่่� และบางส่่วนมีีลัักษณะเป็็น
ใต้้ถุุนลอย จึึงมีีปััญหาการเชื่่�อมต่่อพื้้�นที่่�ต่่างระดัับ ปััจจุุบัันการ
เชื่่อ� มพื้้�นที่่ต่� า่ งระดัับใช้้ขั้้น� บัันไดและทางลาดบริิเวณทางเดิินเชื่่อ� ม
หรืือทางเข้้าหลัักผสมกัันไป ทางลาดบางส่่วนค่่อนข้้างลาดชััน
และไม่่มีีราวจัับพยุุง เป็็นอุุปสรรคกัับการเข้้าถึึงและใช้้งานพื้้�นที่่�
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อีีกทั้้�งภููมิิอากาศของสายบุุรีีมีีฝนตกชุุกและในฤดููฝนอาจมีีฝนตกหนัักติิดต่่อกัันเป็็น
เวลานาน แต่่ความลาดชัันของที่่ตั้้� ง� โรงพยาบาลยัังทำให้้มีีความเสี่่ย� งจากปััญหาน้้ำหลาก
จากเนิินเขาที่่�โอบล้้อมอยู่่� การจััดการระบายน้้ำบนพื้้�นที่่�ตั้้�งและถนนทำได้้ยาก ทำให้้
โรงพยาบาลมีีปััญหาน้้ำขัังหรืือเฉอะแฉะในบางพื้้�นที่่� พื้้�นผิิวเปีียกลื่่�นเพิ่่�มความเสี่่�ยง
ต่่อผู้้�ใช้้งาน หรืือทำให้้พื้้น� ที่่นั้้� น� ไม่่สามารถใช้้สอยได้้เต็็มประสิิทธิภิ าพ การปรัับระดัับพื้้น� ที่่�
ให้้มีีความราบหรืือลาดชัันอย่่างเหมาะสม การพิิจารณาการเลืือกใช้้วััสดุุและออกแบบ
พื้้�นผิิว และการวางระบบและรููปแบบการระบายน้้ำจึึงมีีความจำเป็็นต้้องพััฒนาร่่วม
ไปกัับการออกแบบผัังบริิเวณ
	ผัังบริิเวณโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสายบุุรีีในปััจจุุบันั ปรากฏพื้้�นที่่ที่� ยั่� งั ไม่่ได้้
รัับการจััดการและพััฒนาในหลายรููปแบบ ได้้แก่่ พื้้น� ที่่ล� าดชัันเชิิงเขาที่่ย� ากต่่อการใช้้สอย
และการเข้้าถึึง, พื้้�นที่่ข� นาดเล็็กโดยรอบอาคารและระหว่่างอาคารมีีลัักษณะเป็็นเศษเหลืือ
ที่่�ไม่่ได้้ถููกใช้้สอย ที่่มีีลั
� ักษณะรกร้้าง ไม่่ได้้รัับการดููแล, พื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่ระหว่่างอาคาร
หรืือพื้้�นที่่�เปิิดโล่่งที่่�ยัังไม่่ถููกใช้้ประโยชน์์หรืือจััดการให้้มีีลัักษณะที่่�ส่่งเสริิมการใช้้สอย
และเกิิดทััศนีียภาพที่่ดีี� , พื้้�นที่่�ส่่วนต่่อขยายทางทิิศใต้้ ซึ่่�งสามารถเข้้าถึึงได้้จากถนนทาง
เข้้าโรงพยาบาลที่่�ตััดใหม่่ ซึ่่�งสมควรได้้รัับการจััดการอย่่างเหมาะสมทั้้�งแนวทางการใช้้
ประโยชน์์และลัักษณะทางกายภาพ

ภาพที่่� 212 กิิจกรรมการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท
(Master Plan)
แนวทางการพััฒนาผัังแม่่บทโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
สายบุุรีี แบ่่งเป็็น 3 ระยะ ได้้แก่่ ระยะสั้้�น ระยะกลาง และ
ระยะยาว สำหรัับผังั แม่่บทและแผนพััฒนาทางกายภาพระยะสั้้�น
(ระยะที่่� 1 ปีี พ.ศ. 2563-2565) เน้้นการพััฒนาที่่�อยู่่�ในผัังแม่่บท
และลำดัับในแผนพััฒนาที่่�มีีอยู่่�เดิิม (2560) การดำเนิินการที่่�มีี
งบประมาณพร้้อมอยู่่�แล้้ว สิ่่�งที่่�ไม่่กระทบกัับการดำเนิินการอื่่�น
และเป็็นความต้้องการเร่่งด่่วนของโรงพยาบาล โดยรายละเอีียด
การพััฒนาทางกายภาพในแผนระยะสั้้�น ระหว่่างปีี 2563-2565
ประกอบด้้วย
• การจััดการเส้้นทางยานพาหนะ โดยมีีการเปิิดทางเข้้า
โรงพยาบาลจุุดที่่� 2 และตััดถนนเชื่่�อมจากถนนท่่าเสด็็จ
เข้้าสู่่�โรงพยาบาลทางตอนใต้้ของทางเข้้าเดิิม ซึ่่�งจะนำเข้้า
สู่่�โซนพื้้�นที่่�บริิการใหม่่และที่่�ตั้้�งของอาคารผู้้�ป่่วยนอกที่่�จะ
ก่่ อ สร้้ า งในอนาคต มีีการจัั ด การระบบการจราจรของ
ยานพาหนะให้้ชััดเจนขึ้้�น โดยกำหนดเส้้นทางหลัักสำหรัับ
การเดิินรถทั่่�วไปและเส้้นทางเฉพาะซึ่่�งจะเปิิดให้้ใช้้สำหรัับ
เฉพาะรถบริิการของโรงพยาบาลเท่่านั้้�น เพื่่�อลดการจราจร
สร้้างความปลอดภััยให้้กับั คนเดิินเท้้าและลดมลพิิษในพื้้�นที่่�
บริิ ก าร มีีการปรัั บ ปรุุ ง ตำแหน่่ ง ประตูู ท างเข้้ า หลัั ก ของ
โรงพยาบาลและเส้้นทางถนนให้้ตััดตรง
• การจััดการเส้้นทางการจราจร แยกเส้้นทางหลัักสำหรัับ
บุุคคลทั่่�วไปและเส้้นทางสำหรัับรถฉุุกเฉิินและรถบริิการ
และปรัับถนนทางเข้้าหลัักให้้เป็็นแนวตรงติิดรั้้ว� โรงพยาบาล
(ทิิศใต้้ของศาลพระภููมิิ รื้้�อถอนโรงจอดรถจัักรยานยนต์์เดิิม)
มายัังข้้างอาคารบริิการต่่างๆ สู่่�ที่่�ดิินด้้านใน เพื่่�อลดความ
ซัั บซ้้ อ นของทางเดิิ น รถและเชื่่� อ มพื้้� น ที่่� สีี เขีียวด้้ า นหน้้ า
โรงพยาบาลให้้เป็็นผืืนใหญ่่ สามารถใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่าง
เต็็มที่่�
• การจััดสรรเส้้นทางเดิินแบบมีีหลัังคาคลุุม (Cover way)
นอกอาคาร เชื่่�อมต่่อจากทางเข้้าโรงพยาบาลสู่่�พื้้�นที่่�ด้้านใน
โดยกำหนดทางข้้ า มถนนมายัั ง อาคารบริิ ก ารต่่ า งๆ ใน
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ตำแหน่่งสำคััญ เพื่่�ออำนวยความสะดวกแก่่ผู้้�ใช้้งาน
• การสร้้างทางเดิินเชื่่�อมต่่อระหว่่างอาคาร โดยพิิจารณา
การเชื่่�อมทางเดิินภายในอาคารต่่างๆ ที่่�มีีอยู่่�เดิิม และสร้้าง
หรืือเจาะอาคารเพื่่�อเชื่่�อมเส้้นทางเพื่่�อความต่่อเนื่่�องของ
การใช้้งาน เช่่น ระหว่่างชั้้�น 2 ของอาคารอุุบััติิเหตุุบริิเวณ
ห้้องประชุุมกัับพื้้�นที่่�ฝ่่ายบริิหารที่่�ชั้้�น 2 ของอาคาร OPD
• รื้้�อโครงสร้้างเสาและหลัังคาคอนกรีีตบริิเวณ Drop off
ทางเข้้า OPD เพื่่�อเปลี่่�ยนหลัังคาเป็็นโครงสร้้างเหล็็กยื่่�น
ออกมาจากโครงสร้้างอาคารหลัักเพื่่อ� ให้้สามารถขยายถนนได้้

ภาพที่่� 213 ผัังแม่่บทและแผนพััฒนาทางกายภาพระยะที่่� 1 โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสายบุุรีี
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รายการสิ่่�งก่่อสร้้างใหม่่ที่ด�่ ำเนิินการก่่อสร้้างในระยะนี้้� ประกอบด้้วย
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ (เริ่่�มก่่อสร้้าง 2563), โรงอาหารอิ่่�มใจ (เริ่่�ม
ก่่อสร้้าง 2563 ปรัับจากโครงสร้้างอาคารพััสดุุ), โรงจอดรถบุุคลากร
(เริ่่�มก่่อสร้้าง 2563), ลานจอดรถบุุคคลทั่่�วไป (ชั่่�วคราว บริิเวณทาง
ทิิศใต้้ของอาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ), โรงพัักขยะ, อาคารหน่่วยจ่่าย
กลาง, ศาลาละหมาดและห้้องน้้ำรวม, สหกรณ์์, สวนสมุุนไพร
และสนามเด็็กเล่่น
ต่่อมาคืือ ผัังแม่่บทและแผนพััฒนาทางกายภาพระยะกลาง (ระยะ
ที่่� 2 ปีี พ.ศ. 2565-2569) เน้้นการพััฒนาโซนสนัับสนุุนการบริิการ
และพััฒนาโซนที่่พั� กั บุุคลากร ซึ่่ง� รายละเอีียดการพััฒนาทางกายภาพ
ในแผนระยะกลาง ระหว่่างปีี 2565-2569 ประกอบด้้วย
• การถอนรื้้�อกลุ่่�มอาคารสนัับสนุุนเดิิม และทยอยแทนที่่�
ด้้วยอาคารใหม่่ ทั้้�งในพื้้�นที่่�เดิิมและพื้้�นที่่�ใหม่่ทางทิิศใต้้ของ
โรงพยาบาล ซึ่่�งถููกกำหนดเป็็นโซนสนัับสนุุนอีีกส่่วน
• การรื้้อ� ถอนบ้้านพัักบุุคลากรเดิิม ซึ่่ง� เป็็นอาคารไม้้มีีสภาพ
ทรุุดโทรม โดยสร้้างหอพััก 4 ชั้้�นทดแทนบ้้านเดี่่�ยวและเรืือน
แถวเดิิม อาจรวมถึึงการรื้้�อถอนบ้้านผู้้�บริิหาร 1-2 หลััง
เพื่่� อ พัั ฒ นาพื้้� น ที่่� ใ ห้้ เ ป็็ น พื้้� น ที่่� สีี เขีียวสำหรัั บพัั ก ผ่่ อ นของ
บุุคลากรและที่่�จอดรถฉุุกเฉิินของโรงพยาบาล  
• สร้้างทางเชื่่�อมอาคารชั้้�น 2 บางส่่วน

ภาพที่่� 214 ผัังแม่่บทและแผนพััฒนาทางกายภาพระยะที่่� 2 โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสายบุุรีี
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รายการสิ่่�งก่่อสร้้างใหม่่ที่่�ดำเนิินการก่่อสร้้างในระยะนี้้� ประกอบ
ด้้วย โรงซัักฟอก, อาคารซ่่อมบำรุุง, อาคารพััสดุุ, โรงครััว, แฟลต
บุุคลากร หอพัักพยาบาล 24 ห้้อง และโรงยิิมสำหรัับบุุคลากร
	สุุดท้้ายคืือ ผัังแม่่บทและแผนพััฒนาทางกายภาพระยะยาว
(ระยะที่่� 3 ปีี พ.ศ. 2570 เป็็นต้้นไป) เน้้นโครงการใหญ่่ที่่�ต้้อง
วางแผนงบประมาณล่่วงหน้้าและมีีผลกระทบต่่อการใช้้สอย
และความสััมพัันธ์์กัับส่่วนบริิการอื่่�นๆ รายละเอีียดการพััฒนา
ทางกายภาพในแผนระยะยาว ปีี 2570 เป็็นต้้นไป ประกอบด้้วย
• การสร้้างอาคารผู้้�ป่่วยนอก (OPD) หลัังใหม่่ สููง 4 ชั้้�น
บริิเวณทิิศใต้้ของอาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ ซึ่่�งประกอบด้้วย
ส่่วน OPD, ทัันตกรรม Lab ห้้อง ICU ห้้องล้้างไต และห้้อง
ผ่่าตััด ซึ่่�งจะทดแทนพื้้�นที่่�ใช้้สอยในอาคารเดิิมหลายอาคาร
จึึงต้้องวางแผนการใช้้สอยของพื้้�นที่่�อาคารเดิิม โดยเฉพาะ
อาคาร OPD เก่่า อาคารคลอดและผ่่าตััด เป็็นต้้น
• ปรัับพื้้�นที่่� Drop off รัับส่่งผู้้�ป่่วย ด้้านหน้้าอาคาร OPD
และ IPD
• สร้้ า งทางเดิิ น เชื่่� อ มต่่ อ อาคารชั้้� น 2 ข้้ า มจาก IPD
ผ่่านหน้้าอาคารกายภาพบำบััดและอาคารแพทย์์แผนไทย
มายัังอาคาร OPD ใหม่่ เพื่่�อให้้การสััญจรระหว่่างอาคาร
สะดวกยิ่่�งขึ้้�น ไม่่ต้้องขึ้้�นลงระหว่่างชั้้�นในบางพื้้�นที่่� และลด
ความแออััดของทางเดิินชั้้�น 1
รายการสิ่่�งก่่อสร้้างใหม่่ที่่�ดำเนิินการก่่อสร้้างในระยะนี้้� ประกอบ
ด้้วย อาคารผู้้�ป่่วยนอก (OPD) สููง 4 ชั้้�น, อาคาร IPD 32 ห้้อง,
อาคารจอดรถ 4 ชั้้�น (รองรัับรถยนต์์ 200 คััน และจัักรยานยนต์์
100 คััน), อาคารที่่�พัักญาติิ และปรัับปรุุง OPD เดิิมเป็็นคลิินิิก
พิิเศษ และพื้้�นที่่อ� ยู่่�ดีีมีีสุุข (ศาลาพัักคอยและพื้้�นที่่สีี� เขีียว) บริิเวณ
อาคารคลอดและผ่่าตััดเดิิม
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ภาพที่่� 215 ผัังแม่่บทและแผนพััฒนาทางกายภาพระยะที่่� 3 โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสายบุุรีี

ภาพที่่� 216 ผัังแม่่บทขั้้�นสุุดท้้าย โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสายบุุรีี
254

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
จากข้้อมููลความต้้องการ และแนวทางการพััฒนาต้้นแบบพื้้�นที่่�
อยู่่�ดีีมีีสุุ ข ในเบื้้� อ งต้้ น ร่่ ว มกัั น กัั บผู้้�บริิ ห าร โรงพยาบาลและ
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ท างการแพทย์์ ผ่่ า นกิิ จ กรรมการออกแบบอย่่ า งมีี
ส่่วนร่่วมในเดืือนกัันยายน 2563 คณะทำงานโครงการวิิจััยฯ
ดำเนิินการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม และสรุุปแนวทางเพื่่�อการ
พััฒนาเชิิงกายภาพ ของต้้นแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข ดัังนี้้�
1. พััฒนาให้้เป็็นพื้้น� ที่่เ� ปิิดโล่่งสีีเขีียว เพื่่�อส่่งเสริิมบรรยากาศ
ที่่�ดีีภายในโรงพยาบาล
เพื่่�อช่่วยลดความหนาแน่่นของกลุ่่�มอาคารบริิการทางการแพทย์์
เดิิม การออกแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขนี้้�จึึงรัักษาไว้้เป็็นพื้้�นที่่�เปิิดโล่่ง
มากกว่่าร้้อยละ 60 โดยเป็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียวถึึงร้้อยละ 48 ของพื้้�นที่่�
รวมทั้้� ง หมด เน้้ น การปลูู ก ไม้้ ป ระดัั บ และไม้้ ยืื นต้้ น เพิ่่� ม เติิ ม
เพื่่�อสร้้างบรรยากาศที่่�ผ่่อนคลาย ทั้้�งยัังได้้ประโยชน์์ในการสร้้าง
ร่่มเงา ลดความร้้อนให้้กัับอาคารในช่่วงบ่่าย และยัังใช้้เป็็นพื้้�นที่่�
สำหรัับทำกิิจกรรมอีีกด้้วย
2. ปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ให้้ส่่งเสริิมความสำคััญของต้้นไม้้ทรงปลููก
การออกแบบโดยรวมนอกจากจะมุ่่�งเน้้นการสร้้างบรรยากาศ
ที่่�เป็็นธรรมชาติิภายนอกอาคารแล้้ว ยัังคำนึึงถึึงการส่่งเสริิม
คุุณค่่าและให้้ความสำคััญกัับต้้นไม้้ทรงปลููก โดยการเปิิดพื้้�นที่่�
โดยรอบต้้นไม้้ทรงปลููกเพื่่�อสร้้างความโดดเด่่น และจััดพื้้�นที่่�
นั่่�งพัักคอยไว้้ใต้้ต้น้ ไม้้เพื่่อ� ให้้ผู้้�ใช้้สามารถเข้้าใช้้พื้้น� ที่่ไ� ด้้ และได้้รับั
ประโยชน์์จากร่่มเงาของต้้นไม้้
3. พัั ฒ นาพื้้� น ที่่� เ พื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น ที่่� พัั ก คอยสำหรัั บ ผู้้�รัั บ บริิ ก าร
และสามารถใช้้เป็็นพื้้�นที่่�พัักผ่่อนสำหรัับบุุคลากร อีีกทั้้�ง
ใช้้จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพได้้
เนื่่อ� งจากตามแผนกายภาพระยะยาว มีีความต้้องการปรัับเปลี่่ย� น
พื้้�นที่่�ชั้้�นล่่างของอาคารผู้้�ป่่วยนอกเดิิม เป็็นคลิินิิกพิิเศษ และมีี
แนวทางที่่�จะปรัับปรุุงพื้้�นที่่�พัักคอยเดิิมเพื่่�อรองรัับผู้้�ใช้้บริิการ
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คลิินิกิ พิิเศษใหม่่นี้้� โดยแนวคิิดในการออกแบบปรัับปรุุงเน้้นให้้เป็็น
พื้้�นที่่�พัักคอยแบบกึ่่�งเปิิดโล่่ง สามารถใช้้งานต่่อเนื่่�องไปสู่่�พื้้�นที่่�
บริิเวณต้้นไม้้ทรงปลููก เวทีีสุุขภาพ และลานกิิจกรรมกลางแจ้้ง
ตลอดจนศาลาพัักคอยใหม่่ในบริิเวณข้้างเคีียงได้้
4. พััฒนาเป็็นพื้้น� ที่่เ� ชื่่�อมต่่อและส่่งเสริิมกลุ่่�มอาคารโดยรอบ
การออกแบบพื้้�นที่่อ� ยู่่�ดีีมีีสุุขนี้้�คำนึึงถึึงความเชื่่อ� มต่่อและส่่งเสริิม
บริิ บท โดยรอบ ความเปิิ ด โล่่ ง และต้้ น ไม้้ ท รงปลูู ก ช่่ ว ยสร้้ า ง
จุุดสนใจบนถนนเส้้นทางเข้้าหลัักเดิิม เป็็นจุุดเปลี่่�ยนแกนเพื่่�อ
ส่่งต่่อไปยัังถนนหน้้าอาคาร ผู้้�ป่่วยนอกใหม่่ และยัังเป็็นการเปิิด
พื้้� น ที่่� เ พื่่� อ ให้้ อ าคารเฉลิิ ม พระเกีียรติิ ฝั่่� ง ตรงข้้ า มดูู โ ดดเด่่ น ขึ้้� น
นอกจากนั้้�น ยัังคำนึึงถึึงการเข้้าถึึงและทางเดิินเชื่่อ� มต่่อของพื้้�นที่่�
ในภาพรวม โดยมีีการออกแบบปรัับปรุุงทางเข้้าหลัักสู่่�อาคาร
คลิิ นิิ ก พิิ เ ศษที่่� ส ร้้ า งความเชื่่� อ มต่่ อ กัั บท างเดิิ น มีีหลัั ง คาคลุุ ม
(Cover way) ภายนอกอาคาร และเพื่่�อขยายเขตทางเดิินรถหลััก
อีีกทั้้�งยัังให้้ความสำคััญกัับการสร้้างความต่่อเนื่่�องจากทางเดิิน
เชื่่� อ มต่่ อ ภายใน กลุ่่�มอาคารหอผู้้�ป่่ ว ยในส่่ ง ต่่ อ ไปยัั ง อาคาร
อุุบัติั เิ หตุุในทั้้�ง 2 ระดัับ จึึงออกแบบให้้ศาลาพัักคอยมีี 2 ชั้้น� และมีี
บัันไดเดิินลงสู่่�เวทีีสุุขภาพและลานกิิจกรรมกลางแจ้้งในชั้้น� ล่่างได้้
คณะทำงานโครงการวิิจััยฯ ดำเนิินการออกแบบร่่างขั้้�นต้้น
ของต้้นแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�รวมขนาดประมาณ 1,200
ตารางเมตร มีีองค์์ประกอบหลัักของต้้นแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข รพร.
สายบุุรีี อัันประกอบไปด้้วย :
• งานปรัับปรุุง ได้้แก่่ พื้้�นที่่พั� กั คอยคลิินิกิ พิิเศษ (ปรัับปรุุงชั้้น� ล่่าง
อาคารผู้้�ป่่วยนอกเดิิม), ทางเดิินเชื่่�อมต่่อระหว่่างอาคาร
• งานออกแบบใหม่่ ได้้แก่่ ศาลาพัักคอย, เวทีีสุุขภาพ (ลาน
อเนกประสงค์์), ลานกิิจกรรมกลางแจ้้ง

256

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

ภาพที่่� 217 ผัังแสดงองค์์ประกอบหลัักของต้้นแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข

ภาพที่่� 218 ผัังพื้้�นชั้้�นล่่าง ต้้นแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย

257

ภาพที่่� 219 ทััศนีียภาพพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสายบุุรีี
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ภาพที่่� 220 ทััศนีียภาพพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสายบุุรีี
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โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชยะหา
จั งหวั ดยะลา
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ข้ อมู ลโรงพยาบาล
•

โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชยะหา ตั้้� งอยู่่�
ในเขตเทศบาลนครยะลา ตำำ �บลยะหา อำำ �เภอ
	ยะหา จัั งหวัั ดยะลา
•
ให้้ บริิ การระดัั บทุุ ติิยภููมิิ บริิ การด้้ านการรัั กษา
พยาบาลโรคทั่่� วไปและอุุ บััติิเหตุุ ฉุุกเฉิิ น บริิ การ
ตรวจสุุ ขภาพภายในละภายนอก บริิ การตรวจ
	รัั กษาโรคเฉพาะทางทั้้� ง 4 สาขา อายุุ รกรรม
	กุุ มารเวชกรรม สููติิ -นรีี เวชกรรม และ
	ศัั ลยกรรม ส่่ วนสนัั บสนุุ นบริิ การ ได้้ แก่่ บริิ การ
เภสัั ชกรรม, บริิ การห้้ องปฏิิ บััติิการ, บริิ การรัังสีี
	วิิ นิิ จฉัั ย, บริิ การรถพยาบาลฉุุ กเฉิิ น บริิ การ
แพทย์์ ทางเลืือก ได้้ แก่่ บริิ การแพทย์์ แผนไทย,
บริิ การกายภาพบำำ �บััด
•	ข้้ อมูู ลทางด้้ านประชากรในความรัั บผิิ ดชอบ
ของโรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชยะหา
	ทั้้� งหมด 48,297 คน ส่่ วนใหญ่่ประชากรของ
	อำำ � เภอยะหา ส่่ วนใหญ่่ เป็็ นชาวไทยเชื้้� อ สาย
มลายูู นัั บถืื อศาสนาอิิ สลามเป็็ นจำำ �นวนมาก
จากนี้้� ยัั งมีี ชาวไทยพุุ ทธ ชาวไทยเชื้้� อสายจีี น
และชาวไทยถิ่่� นอีี สานอาศัั ยอยู่่� ในเขตสุุ ขาภิิ บาล

ภาคี ที่รับผิดชอบ

สถาปนิ กมุ สลิ มเพื่ อชุ มชน
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ข้ อมู ลปั ญหาและความต้ องการเบื้ องต้ น
จากความต้้องการเบื้้�องต้้นของทั้้�งผู้้�ป่่วยและญาติิ ประกอบกัับ
ข้้อมููลประเด็็นปััญหาที่่ชี้้� แ� จงโดยเจ้้าหน้้าที่่� รพร.ยะหา สามารถสรุุป
ข้้อเสนอแนะและแนวทางการพััฒนาพื้้�นที่่ใ� นโรงพยาบาล 3 พื้้�นที่่�
เร่่งด่่วน ได้้แก่่ โรงอาหาร สถานที่่�ออกกำลัังกาย ทางเดิินเชื่่�อม
ระหว่่างอาคาร โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
โรงอาหารสำหรัั บบุุ ค ลากรและญาติิ ผู้้�ป่่ ว ย ผู้้�ใช้้ ง าน
โรงพยาบาลทั้้�งเจ้้าหน้้าที่่� รวมไปถึึงผู้้�ป่่วยและญาติิ มองเห็็น
ประเด็็ น ร่่ ว มกัั น ในการสร้้ า งโรงอาหาร เนื่่� อ งจากปัั จ จุุ บัั น
โรงพยาบาลไม่่ มีี โรงอาหารกลาง จึึ ง ได้้ เ สนอให้้ มีี การสร้้ า ง
โรงอาหารขึ้้�นโดยคำนึึงถึึงการใช้้งานสะอาด สะดวก รองรัับ
การใช้้งานแก่่ผู้้�พิิการ ผู้้�สููงอายุุ ทั้้�งยัังปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�ใช้้ทำ
กิิจกรรมได้้อีีกด้้วย นอกจากนี้้�สถานที่่�ออกกำลัังกาย และลาน
กิิจกรรมในร่่ม ปััจจุุบันั โรงยิิมของโรงพยาบาลไม่่สามารถใช้้พื้้น� ที่่�
เพื่่�อการออกกำลัังกายได้้ ซึ่่�งบุุคลากรของโรงพยาบาลส่่วนใหญ่่
ต้้องการพื้้�นที่่อ� อกกำลััง มีีเครื่อ่� งออกกำลัังกาย รวมถึึงลานกิิจกรรม
กลางแจ้้งที่่�เป็็นทั้้�งสถานที่่�ออกกำลัังกายและพัักผ่่อนไปในตััว
	ส่่วนทางเดิินเชื่่�อมระหว่่างอาคารที่่�มีีหลัังคา ภููมิิอากาศ
ในพื้้�นที่่� รพร.ยะหา มีีฝนตกชุุกรวมกัันหลายเดืือน ทำให้้การสััญจร
ระหว่่างอาคารเวลาเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย การเดิินของบุุคลากรและ
ญาติิผู้้�ป่่วยเกิิดความลำบาก ทางเดิินเชื่่�อมระหว่่างอาคารที่่�มีี
หลัังคาจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�จำเป็็นอย่่างยิ่่�ง
สรุุปปััญหาของโรงพยาบาล ในพื้้�นที่่�หลายส่่วนมีีปััญหา ดัังนี้้�
• พื้้�นที่่รั� บั ประทานอาหาร ผู้้�เข้้ารัับบริกิ าร ขาดพื้้�นที่่นั่่� ง� รัับประทาน
อาหาร ปััจจุุบันั ใช้้พื้้น� ที่่ริ� มิ ทางเดิิน ทำให้้บุคุ ลากรไม่่มีีพื้้น� ที่่นั่่� ง�
รัับประทานอาหารในช่่วงพััก และร้้านสหกรณ์์ของโรงพยาบาล
เข้้าถึึงไม่่สะดวก
• ลานออกกำลัังกายและลานกิิจกรรม เนื่่อ� งจากอาคารโรงยิิม
เปลี่่ย� นเป็็นที่่เ� ก็็บของ ตำแหน่่งอาคารโรงยิิมไม่่เหมาะสมกัับ
การใช้้เพื่่�อออกกำลัังกายทั้้�งกายภาพและสิ่่�งแวดล้้อมทาง
สััญจร อีีกทั้้�งเส้้นทางสััญจรไม่่ต่่อเนื่่�องกัันระหว่่างอาคาร
เปีียกฝนขณะเดิินข้้ามระหว่่างอาคาร ส่่วนทางเชื่่อ� มก็็ลาดชััน
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•

•
•
•

เกิินไปสำหรัับบุุคลากรที่่�ต้้องการเข็็นเตีียงผู้้�ป่่วยไปยัังส่่วน
บริิการต่่างๆ
พื้้�นที่่�นั่่�งพัักคอยของผู้้�รัับบริิการ พบว่่าพื้้�นที่่�นั่่�งพัักคอยของ
ผู้้�รับบริ
ั กิ าร พื้้�นที่่นั่่� ง� รอหน้้าโรงพยาบาลไม่่เหมาะสม ด้้านที่่นั่่� ง�
พัั ก คอยของญาติิ ใ นส่่ ว นอาคารผู้้�ป่่ ว ยนอกไม่่ เ พีียงพอ
ส่่วนที่่�นั่่�งเฝ้้าคอยในพื้้�นที่่�บริิเวณอาคารละหมาดทรุุดโทรม
และบริิเวณบ่่อน้้ำใกล้้ศาลาละหมาดดููไม่่มีีความปลอดภััยด้้วย
ที่่�จอดรถ ไม่่มีีระเบีียบและไม่่เป็็นสััดส่่วน รวมทั้้�งป้้ายหรืือ
สััญลัักษณ์์บ่่งชี้้�ไม่่ชััดเจน
บ้้านพัักเจ้้าหน้้าที่่� บ้้านพัักทรุุดโทรมมีีพื้้�นที่่�รกร้้าง อีีกทั้้�งยััง
ขาดการจััดการขยะ กองพัักขยะกระจายเต็็มพื้้�นที่่� และไม่่
เพีียงพอ ไม่่มีีที่่ทิ้้� �งขยะอิินทรีีย์์
ภููมิทัิ ศั น์์ของโรงพยาบาล ขาดทางลาดเชื่่อ� มต่่อระหว่่างพื้้�นที่่�
เนื่่อ� งจากพื้้�นที่่โ� รงพยาบาลมีีระดัับความสููงที่่ต่� า่ งกัันอย่่างมาก
และบริิเวณสวนหย่่อมถููกทิ้้�งร้้าง

สรุุปความต้้องการของโรงพยาบาล ต้้องการพื้้�นที่่โ� รงอาหาร
สำหรัับบุุคลากรและญาติิ, พื้้�นที่่�สำหรัับกิิจกรรมนัันทนาการ,
หลัังคาปกคลุุมบริิเวณทางเชื่่อ� มอาคาร, จััดระเบีียบพื้้�นที่่จ� อดรถ,
เพิ่่�มที่่�นั่่�งพัักคอย, ปรัับปรุุงความปลอดภััยแต่่ละพื้้�นที่่�, ปรัับปรุุง
ภููมิิทััศน์์โดยรอบอาคารของโรงพยาบาล และปรัับปรุุงบ้้านพััก
บุุคลากรและบริิเวณโดยรอบ

ภาพที่่� 221 กิิจกรรมการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วม
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แนวทางพั ฒนาผั งแม่ บท
(Master Plan)
กลุ่่�มสถาปนิิกที่่�ทำงานร่่วมกัับโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
ยะหา เป็็นกลุ่่�มคนในพื้้�นที่่�อยู่่�แล้้ว ดัังนั้้�นจึึงมีีความเข้้าใจในวิิถีี
ชีีวิิตและวััฒนธรรมของชาวมุุสลิิมในพื้้�นที่่� ซึ่่�งเป็็นผู้้�เข้้ามาใช้้
บริิการในโรงพยาบาลแห่่งนี้้� เพราะนอกเหนืือจากพื้้�นที่่�เพื่่�อการ
รัักษาพยาบาลแล้้ว ยัังมีีพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข ซึ่่�งรองรัับการพัักคอย
และทำกิิจกรรมต่่างๆ ของชาวบ้้านเมื่่�อมาโรงพยาบาล รวมถึึง
เป็็นพื้้�นที่่ส� ำหรัับเจ้้าหน้้าที่่โ� รงพยาบาล โดยกระบวนการจััดทำผััง
ได้้มาจากการลงพื้้�นที่่� และทำกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมเพื่่อ� สอบถาม
ความต้้องการและปััญหาแท้้จริิงร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาล
และคนที่่เ� ข้้ามาใช้้บริกิ าร ประกอบกัับใช้้ประสบการณ์์ความเข้้าใจ
ในเอกลัักษณ์์ชุมุ ชนของกลุ่่�มสถาปนิิกช่่วยถ่่ายทอดงานออกแบบ
ที่่�ตอบโจทย์์การใช้้งานได้้ครอบคลุุมทุุกมิิติิ
	ทั้้�งนี้้�การพััฒนาผัังแม่่บทของโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
ยะหา สามารถแบ่่งได้้เป็็น 3 ระยะด้้วยกััน ได้้แก่่ ระยะสั้้�น ระยะ
กลาง และระยะยาว ครอบคลุุมตั้้�งแต่่ปีี 2563-2580 เลยทีีเดีียว

ภาพที่่� 222 แสดงแบบร่่างผัังแม่่บท แผนพััฒนาเชิิงกายภาพ ต้้นแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข
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แผนพััฒนาเชิิงกายภาพและต้้นแบบพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข โดยแบ่่ง
ออกเป็็น 3 ระยะ ดัังนี้้�
แผนพััฒนาระยะที่่� 1 (ปีี พ.ศ. 2563-2568) ได้้เริ่่�มพััฒนา
พื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข (สร้้างอาคารอเนกประสงค์์สำหรัับพัักญาติิและ
บุุคลากร งบประมาณสนัับสนุุนจาก SCG) พร้้อมทั้้�งสร้้างอาคาร
เฉลิิมพระเกีียรติิ (งบประมาณสนัับสนุุนจากธนาคารออมสิิน)
และสร้้างอาคารผู้้�ป่่วยในและพิิเศษ เลขที่่�แบบ 7111 จำนวน
3 ชั้้�น นอกจากนี้้�ยัังก่่อสร้้างพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข ทางเชื่่�อมพื้้�นที่่�จอดรถ
และลานกิิจกรรม, เพิ่่�มจุุดจอดรถบุุคลากร ตำแหน่่งที่่� 1 และ 2,
อาคารออกกำลัังกาย, เพิ่่�มจุุดป้้อมยามอััตโนมััติิ สำหรัับการเข้้า
จอดของบุุคลากร จุุดที่่� 1 และ 2, เพิ่่�มจุุดกลัับรถ Two Way
(Support รถขนส่่งยา) และเปิิดทางเข้้าโรงพยาบาลใหม่่ด้้วย
	ส่่วนแผนพััฒนาระยะที่่� 2 (ปีี พ.ศ. 2569-2574) จะมีี
การรื้้�อโรงจอดรถบุุคลากรเดิิม ย้้ายไปที่่�จอดใหม่่, รื้้�อโรงจอดรถ
จัั ก รยานยนต์์ เ ดิิ ม ทำจุุ ด รวมพล (จอดนอกรั้้� ว โรงพยาบาล),
รื้้� อ อาคารเดิิ ม สร้้ า งอาคารโรงครัั ว อาหาร เลขที่่� แ บบ 9539
จำนวน 2 ชั้้�น และรื้้�ออาคารเดิิม สร้้างโรงผลิิตยาสมุุนไพร เลขที่่�
แบบ 10636 จำนวน 1 ชั้้�น
	สุุดท้้ายคืือ แผนพััฒนาระยะที่่� 3 (ปีี พ.ศ. 2575-2580)
ตามแนวทางคืือจะมีีการสร้้างอาคารพัักแพทย์์ เลขที่่�แบบ 8813
จำนวน 4 ชั้้น� , รื้้อ� อาคารเดิิม สร้้างอาคาร ER ใหม่่ (พิิจารณาจะใช้้
แบบพิิเศษ) และสร้้างอาคารผู้้�ป่่วยในและพิิเศษ เลขที่่แ� บบ 7111
จำนวน 3 ชั้้�น

ภาพที่่� 223 แสดงพื้้�นที่่�ตามแผนพััฒนาระยะที่่� 1-3
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แนวทางพั ฒนาพื้นที่ อยู่ ดีมีสุ ข
จากการลงพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง ทางภาคีีสถาปนิิกได้้ข้้อสรุุป
ในการจััดพื้้�นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุข ดัังต่่อไปนี้้�
อาคารอเนกประสงค์์ สำำ�หรัั บพัั กญาติิ
และบุุ คลากร (งบประมาณสนัั บสนุุ นจาก SCG)

ปััญหา : เนื่่�องจากปััจจุุบัันโรงพยาบาลไม่่มีีโรงอาหารกลาง
จึึงได้้เสนอให้้มีีการสร้้างโรงอาหารขึ้้�น โดยคำนึึงถึึงการใช้้งาน
สะอาด สะดวก รองรัับการใช้้งานแก่่ผู้้�พิิการ ผู้้�สููงอายุุ ทั้้�งยััง
ปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�ใช้้ทำกิิจกรรมได้้อีีกด้้วย
วิิธีีแก้้ปััญหาและการดำเนิินการ :
1. สรุุปความต้้องการ
2. สรุุปพื้้�นที่่ก่� ่อสร้้างอาคาร
3. ทำการออกแบบอย่่างมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อให้้ได้้ตามเป้้าหมาย
ที่่ตั้้� �งต้้นไว้้

ภาพที่่� 224 ภาพแสดงอาคารอเนกประสงค์์สำหรัับพัักญาติิและบุุคลากร (งบประมาณสนัับสนุุนจาก SCG)
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ทางเชื่่� อมพื้้� นที่่�จอดรถและลานกิิจกรรม

ปััญหา : เนื่่อ� งด้้วยตามแผนพััฒนาผัังแม่่บทจะมีีการรื้้อ� ที่่จ� อดรถ
เดิิมเพื่่�อทำเป็็นอาคารฉุุกเฉิิน (ER) จึึงมีีความจำเป็็นที่่�จะเพิ่่�ม
ตำแหน่่ ง ที่่� จ อดรถจากเดิิ ม ที่่� มีี อยู่่�และเชื่่� อ มต่่ อ ที่่� จ อดรถใหม่่
สำหรัับบุุคลากรที่่�จะเดิินระหว่่างอาคารโรงพยาบาลกัับที่่�จอดรถ
วิิธีีแก้้ปััญหาและการดำเนิินงาน : โดยพื้้�นที่่�ของโรงพยาบาล
มีีความลาดชัันเนื่่อ� งจากอยู่่�ติิดภููเขา ทำให้้พื้้น� ที่่มีี� ความต่่างระดัับสูงู
ทางผู้้�ออกแบบจึึงเลืือกวิิธีีการใช้้บันั ไดเชื่่อ� มระหว่่างที่่จ� อดรถใหม่่
เพื่่�อเดิินทางเข้้าสู่่�อาคารสะดวกยิ่่�งขึ้้�น

ภาพที่่� 225 ภาพแสดงทางเชื่่�อมพื้้�นที่่�จอดรถและลานกิิจกรรม
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อาคารออกกำำ �ลัังกาย

ปััญหา : ปััจจุุบัันโรงยิิมของโรงพยาบาลไม่่สามารถใช้้พื้้�นที่่�
เพื่่�อการออกกำลัังกายได้้ ซึ่่�งบุุคลากรของโรงพยาบาลส่่วนใหญ่่
ต้้องการพื้้�นที่่�ออกกำลัังกายที่่�มีีเครื่่�องออกกำลัังกาย รวมถึึงลาน
กิิจกรรมกลางแจ้้งที่่�เป็็นทั้้�งสถานที่่�ออกกำลัังกายและพัักผ่่อน
ไปในตััว
วิิธีีแก้้ปััญหาและการดำเนิินการ : จากการลงสำรวจพื้้�นที่่�ของ
ทางโรงพยาบาล ทำให้้ทราบว่่าพื้้�นที่่�ว่่างของโรงพยาบาลมีีน้้อย
ทางผู้้�ออกแบบจึึงเลืือกพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสมสำหรัับก่่อสร้้างอาคาร
ออกกำลัังกายโดยวิิเคราะห์์จากความต้้องการของบุุคลากร

ภาพที่่� 226 ภาพแสดงอาคารออกกำลัังกาย
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เพิ่่� มจุุดจอดรถบุุ คลากร ตำำ �แหน่่ งที่่� 1
และตำำ �แหน่่ งที่่� 2

ปััญหา : เนื่่�องด้้วยตามแผนพััฒนาผัังแม่่บทจะมีีการรื้้�อที่่�จอด
รถเดิิมเพื่่�อทำเป็็นอาคารฉุุกเฉิิน (ER) จึึงมีีความจำเป็็นให้้เพิ่่�ม
ตำแหน่่งที่่�จอดรถใหม่่
วิิธีีแก้้ปัญ
ั หาและการดำเนิินการ : ทางผู้้�ออกแบบลงพื้้�นที่่เ� พื่่อ� หา
ตำแหน่่งที่่�เหมาะสมและสะดวกต่่อบุุคลากรของโรงพยาบาล
ในการเดิินไปยัังอาคาร

ภาพที่่� 227 ภาพแสดงจุุดจอดรถบุุคลากร ตำแหน่่งที่่� 1 และตำแหน่่งที่่� 2
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บทที่ 3

บทสรุ ปจากการทำ �งาน

สรุุ ปบทเรีียน
จากการทำำ �งาน
จากกระบวนการถอดบทเรีี ยนการ
ทำำ � ง า น ที่่� ผ่่ า น ม า ร่่ ว ม กัั บ บุุ ค ล า ก ร
โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชทั้้� ง 21
แห่่ง ในช่่วงเดืือนตุุ ลาคม-พฤศจิิ กายน
2564 ที่่� ผ่่ านมา สามารถสรุุ ปผลที่่�
เกิิ ดขึ้้� นจากกระบวนการทำำ �งานอย่่างมีี
ส่่ วนร่่ วมในการออกแบบผัั งแม่่ บท
และพื้้� นที่่� อยู่่� ดีีมีีสุุข ได้้ ดัังนี้้�
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1
เกิิดผัั งแม่่ บทที่่� ชััดเจนและสอดคล้้ องกัั บ
ความต้้ องการของหลายภาคส่่ วน และแก้้
ปัั ญหาของโรงพยาบาล

“ผัั งแม่่บทของโรงพยาบาลที่่� มีีชีีวิิตชีี วา”

เสีียงสะท้้อนของโรงพยาบาลส่่วนใหญ่่ให้้ความเห็็นว่่าการมีีผััง
แม่่บทการพััฒนาที่่ชั� ดั เจนทั้้�งระยะสั้้�น กลาง ยาว ทำให้้เห็็นทิิศทาง
การพัั ฒ นาและแผนบริิ ก ารสุุ ข ภาพของโรงพยาบาลได้้ เ ป็็ น
รููปธรรม และการออกแบบผัังแม่่บทผ่่านกระบวนการทำงาน
อย่่างมีีส่่วนร่่วมกัับหลายภาคีีภาคส่่วนในพื้้�นที่่� รวมถึึงบุุคลากร
ผู้้�ให้้บริกิ ารสุุขภาพและผู้้�รับบริ
ั กิ ารในโรงพยาบาลซึ่่ง� เป็็นผู้้�ใช้้งาน
จริิง ทำให้้ได้้ผัังที่่�สะท้้อนความต้้องการได้้เป็็นอย่่างดีี ตอบโจทย์์
การใช้้งาน แตกต่่างจากวิิธีีเดิิมที่่จ� ะได้้รับผั
ั งั มาจากกองแบบแผน
โดยทางผู้้�อำนวยการและทีีมบริิหารจากทางโรงพยาบาลจะริิเริ่่ม�
เองและแจ้้งความต้้องการไปเบื้้�องต้้น แม้้ว่่าทางกองแบบแผน
จะออกแบบวางผัังให้้ได้้ตามความต้้องการที่่�ระบุุไป แต่่ปััญหา
ที่่พ� บคืือผัังที่่ไ� ด้้ไม่่มีีความยืืดหยุ่่�นมากพอ บางส่่วนอาจจะใช้้งาน
ได้้ไม่่เหมาะสมในสถานการณ์์จริิง
จากขั้้�นตอนและกระบวนการทำงานต่่างๆ ที่่�กลุ่่�มวิิจััยฯ
และภาคีีสถาปนิิกได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมผ่่านการจััดกิิจกรรมต่่างๆ
สอบถามความต้้องการของคนในโรงพยาบาล ให้้ทุุกคนได้้มีี
ส่่วนร่่วมในการออกแบบไปพร้้อมๆ กััน จนได้้ผัังสุุดท้้ายที่่�ทุุกคน
ลงความเห็็นเลืือกแล้้วว่่าคืือผัังหลัักของโรงพยาบาลในระยะสั้้�น
ระยะกลาง และระยะยาว ทำให้้โรงพยาบาลมีีทิิศทางการพััฒนา
ที่่�ชััดเจนขึ้้�น เมื่่�อทุุกคนได้้มองเห็็นภาพของโรงพยาบาล เข้้าใจ
ทิิศทางการเติิบโต และเห็็นคุุณค่่าของผัังแม่่บท นัับว่า่ ได้้ประโยชน์์
มาก เพราะเป็็นการมองลงลึึกไปถึึงรายละเอีียด และสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น
สามารถตอบสนองและแก้้ปัญ
ั หาของโรงพยาบาลได้้เป็็นอย่่างดีี
ทำให้้ผัังแม่่บทของโรงพยาบาลมีีชีีวิิตชีีวามากขึ้้�น
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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2
สร้้ างทางเลืือกที่่� หลากหลาย
ของผัั งแม่่ บทก่่ อนการตัั ดสิินใจ

ผัังทางเลืือกแต่่ละแบบที่่ภ� าคีีออกแบบนำเสนอมีีจุุดเด่่นและเน้้น
การใช้้งานที่่�แตกต่่างกัันออกไป ช่่วยให้้ทางโรงพยาบาลได้้ระดม
ความคิิดเห็็น ได้้ขยายมุุมมองใหม่่ๆ ต่่างจากเดิิม เช่่น อาจไม่่ได้้
มองด้้านความสะดวกสบายและภููมิิทััศน์์ เนื่่�องจากไม่่มีีความรู้้�
ในจุุดนี้้� สิ่่�งก่่อสร้้างส่่วนใหญ่่ที่่�ออกมาจึึงขาดความเชื่่�อมโยง
หรืือแต่่เดิิมทางโรงพยาบาลอาจไม่่ได้้คำนึึงถึึงการใช้้งานของ
ผู้้�มาใช้้บริิการมากเท่่าความสะดวกสบายของเจ้้าหน้้าที่่�เป็็นหลััก
หรืือหากเดิิ ม มีีที่่� ว่่ า งก็็ จ ะสร้้ า งอาคารวางไปก่่ อ น ทำให้้ ไ ม่่
สอดคล้้องตามผััง เมื่่อ� มีีการแลกเปลี่่ย� นมุุมมองร่่วมกัันจึึงสามารถ
ตััดสิินใจเลืือกผัังแบบที่่เ� หมาะสมได้้มากที่่สุ� ดุ ตอบความต้้องการ
ของหลายภาคส่่วน
3
สร้้ างการสนัั บสนุุ นจากภาคส่่ วนต่่ างๆ ในท้้ องถิ่่� นเพิ่่� มขึ้้� น

การเห็็นรููปธรรมของการพััฒนาผัังแม่่บทในอนาคต ทำให้้ได้้รัับ
การสนัับสนุุนด้้านแรงงานและงบประมาณ ผ่่านความร่่วมมืือ
กัั บชุุ ม ชนและหน่่ ว ยงานส่่ ว นอื่่� น ในพื้้� น ที่่� ซึ่่� ง ก่่ อ นหน้้ า นี้้� ท าง
โรงพยาบาลจะตััดสิินใจเองเป็็นหลััก แต่่เมื่่อ� มีีคนภายนอกเข้้ามา
ตััดสิินใจร่่วมคิิด จึึงได้้เห็็นในสิ่่�งที่่�ทางโรงพยาบาลตั้้�งใจจะทำ
และเห็็ น คุุ ณ ค่่ า ของเขาด้้ ว ย จึึ ง เกิิ ด ความสัั ม พัั น ธ์์ ที่่� ดีีขึ้้� น มา
และยัังรัักษาความสััมพัันธ์์มาอย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างในกรณีีของ
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชธาตุุพนม มีีการสนัับสนุุนจาก
การปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ในการพัั ฒ นาระบบสาธารณูู ป การ
ที่่ส� นัับสนุุนพื้้�นที่่ข� องโรงพยาบาล ในขณะที่่พื้้� น� ที่่ข� องโรงพยาบาล
เองก็็ เ ปิิ ด เป็็ น พื้้� น ที่่� ส วนสาธารณะให้้ กัั บ คนในพื้้� น ที่่� ไ ด้้ ม าใช้้
ประโยชน์์โดยโรงพยาบาลได้้ประสานไปทางนายอำเภอ และทำ
เรื่่อ� งถึึงผู้้�ว่่าฯ เพื่่อ� จดทะเบีียนเป็็นสวนสาธารณะเฉลิิมพระเกีียรติิ
สะท้้อนให้้เห็็นความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน สรรค์์สร้้างผัังและ
พื้้�นที่่�สาธารณะในมิิติิอื่่�นๆ เพื่่�อสัังคม
274

โครงการวิิจััยและพัั ฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ

4
สามารถนำำ �กระบวนการสร้้ างการมีีส่่ วนร่่ วม
มาประยุุ กต์์ ใช้้ ต่่อกัั บเรื่่� องอื่่� นๆ ได้้

ทางทีีมบริิหารโรงพยาบาลพยายามเอาแนวคิิดวิิธีีการของทีีม
ออกแบบในการสร้้างการมีีส่่วนร่่วม มาใช้้ทำงานต่่อ เพราะบางครั้้ง�
ทีีมบริิหารตััดสิินใจเพีียงฝ่่ายเดีียว อาจมีีความคิิดเห็็นที่่�ไม่่ตรง
กัับทางเจ้้าหน้้าที่่ห� รืือบุุคลากรทางโรงพยาบาล ดัังนั้้�นจึึงจะต่่อยอด
นำกระบวนการการสื่่�อสารกัันภายใน ฟัังกัันรอบด้้านมากขึ้้�นนี้้�
ไปใช้้ในการทำงานอื่่�นๆ ด้้วย

5
เกิิดพื้้� นที่่�อยู่่�ดีีมีีสุุขที่่� ตอบสนอง
ความต้้ องการของผู้้�ป่่วยและญาติิ

การพััฒนาพื้้�นที่่อ� ยู่่�ดีีมีีสุุขในโรงพยาบาลส่่วนใหญ่่ที่เ่� ป็็นพื้้�นที่่บริ
� กิ าร
ผู้้�ป่่วยและญาติิเพิ่่�มเติิมในจุุดต่่างๆ ของโรงพยาบาลนั้้�น ในส่่วน
ที่่ไ� ด้้รับั การสนัับสนุุนจากทาง SCGF ส่่วนใหญ่่ถืือว่่าประสบความ
สำเร็็จค่่อนข้้างดีี ได้้รููปแบบที่่�ตรงตามความต้้องการ จุุดเด่่นคืือ
แตกต่่างจากอาคารอื่่�นๆ มีีความทัันสมััย และมีีคนไปใช้้บริิการ
เยอะ (ก่่อนโควิิดระบาด) ช่่วยแก้้ปััญหาด้้านความสะดวกและ
ปลอดภััยในการให้้บริกิ าร ในหลายกรณีีทางโรงพยาบาลได้้ขยาย
เองต่่อตามที่่ว� างแผนไว้้โดยใช้้งบประมาณรายได้้ของโรงพยาบาล
เองหรืืองบจากการบริิจาค ระดมทุุน เนื่่�องจากไม่่มีีการอนุุมััติิ
งบประมาณแผ่่นดิินสำหรัับก่่อสร้้างพื้้�นที่่�ลัักษณะนี้้�ที่่�ไม่่ใช่่แบบ
มาตรฐานของกระทรวง นอกจากจะใช้้งบซ่่อมบำรุุงซึ่่ง� ก็็ยังั ไม่่ตรง
กัับวััตถุุประสงค์์นัักและจำเป็็นต้้องใช้้กัับส่่วนอื่่�นๆ ก่่อน ซึ่่�งปกติิ
งบนี้้�สามารถใช้้ได้้ไม่่เกิิน 2 ล้้านบาท แต่่โรงพยาบาลส่่วนใหญ่่
จะประสบปััญหาเรื่่�องงบซ่่อมบำรุุง เพราะหากเจอปััญหาเรื่่�อง
วิิกฤตการเงิิน โรงพยาบาลจะใช้้เงิินส่่วนนี้้�ในเรื่่�องของการใช้้จ่่าย
ค่่ายา หรืือค่่าตอบแทนที่่�เกี่่�ยวกัับการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยมากกว่่า
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ปัั ญหาและอุุ ปสรรค
1. แผนบริิ การสุุ ขภาพของบางโรงพยาบาลอาจจะมีี การ
ปรัั บระดัั บการให้้ บริิ การ ซึ่่� งยัั งไม่่ตัั ดสิินใจชัั ดเจน เช่่น การ
ขยัั บจากระดัั บโรงพยาบาลชุุ มชนขึ้้� นเป็็ นโรงพยาบาลแม่่ข่่าย
จะมีี ผลต่่ อการพัั ฒนาทางกายภาพและผัั งแม่่ บทของ
โรงพยาบาลในอนาคต เช่่น กรณีี ของโรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุ พราชเชีี ยงของ โรงพยาบาลสมเด็็ จพระยุุ พราชบ้้ านดุุ ง
2. บางครั้้� งโรงพยาบาลมีี ข้้อจำำ �กััดทางพื้้� นที่่� และการใช้้ งาน
ในเชิิ งกายภาพ เช่่น อาคารต่่างๆ หรืือเส้้ นทางสัั ญจร ทัั บซ้้ อน
กัั บกลุ่่� มอาคารเดิิ ม ซึ่่� งเปลี่่� ยนแปลงตำำ �แหน่่งได้้ ค่่ อนข้้ างยาก
จึึ งต้้ องพิิ จารณาให้้ ถี่่� ถ้้ วนและใช้้ เวลาพอสมควรก่่ อนที่่� จะ
เข้้ าสู่่�กระบวนการออกแบบผัั งที่่� ลงตัั ว
3. ในบางกรณีี อาจติิ ดปััญหาเรื่่� องของการสลัั บสัั บเปลี่่� ยน
อาคารกัั บการก่่ อสร้้ า งตามผัั งแม่่ บท เนื่่� องจากเลขแบบ
อาคารของแบบแผนนั้้� นอาจยกเลิิ กการใช้้ งานไปก่่อน ต้้ องมีี
การกำำ �หนดอาคารแบบใหม่่มาทดแทนและไม่่สอดคล้้ องกัั บ
ขนาดพื้้� นที่่� ที่่� กำำ�หนดไว้้ เช่่น อาคารผู้้�ป่่วยในของโรงพยาบาล
สมเด็็ จพระยุุ พราชจอมบึึ ง วางแผนจะก่่อสร้้ างในอีี ก 2 ปีี
ข้้ างหน้้ า
4. ทางโรงพยาบาลเองต้้ องมีี ข้้อมููลที่่� ชััดเจนและครบถ้้ วน
ไม่่ ใช่่แค่่ผัั งหลัั กเท่่านั้้� น ควรมีี ตััวแบบอาคารที่่� ชััดเจน มีี BOQ
ดัั งนั้้� นหากบางโรงพยาบาลมีี อาคารเปลี่่� ยนแบบ หรืืออาคาร
ยัั งไม่่เคยได้้ รัับการออกแบบ ก็็ อาจจะมีี ปััญหาเรื่่� องการขอ
งบประมาณได้้
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การขัั บเคลื่่� อนแผนงานและการกำำ �กัับดูู แล
ตามโครงการพัั ฒนาผัั งแม่่ บทและแผนพัั ฒนา
ในการขัับเคลื่่�อนเรื่่�องผัังแม่่บทต่่อไปนั้้�น
พบว่่าโดยทั่่�วไปโรงพยาบาลจะกำหนด
ทีีมที่่รั� บผิ
ั ดิ ชอบดููแลกำกัับผังั แม่่บท ได้้แก่่
คณะกรรมการสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ดูู แ ลด้้ า น
กายภาพและผัังโดยเฉพาะ ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งใน
ทีีมพััฒนาคุุณภาพที่่�มีีอยู่่�ในโรงพยาบาล
อยู่่�แล้้ว และประกอบด้้วยบุุคลากรมาจาก
ทุุกหน่่วยงาน โดยไม่่จำเป็็นต้้องเป็็นเพีียง
ผู้้�ที่่� มีี หน้้ า ที่่� รัั บผิิ ด ชอบทางสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
โดยตรง อย่่างไรก็็ดีี การขัับเคลื่่�อนจะนำ
เข้้าสู่่�การพิิจารณาโดยบอร์์ดบริิหารด้้วย
ในบางกรณีีมีีประธานมูู ล นิิ ธิิ ส าขาและ
ภาคีีในท้้องถิ่่�นเข้้าร่่วม ภายใต้้การยึึดผััง
แม่่ บท ที่่� ไ ด้้ จ ากกระบวนการมีีส่่ ว นร่่ ว ม
นำไปสู่่�การพััฒนาอย่่างมีีทิิศทางในอนาคต
และแม้้ ว่่ า ผู้้�อำนวยการโรงพยาบาล
จะเปลี่่ย� นคนไปตามวาระ แต่่ก็ยั็ งั สามารถ
ยึึ ด ผัั ง หลัั ก นี้้� เ ป็็ น ต้้ น แบบในการพัั ฒ นา
โรงพยาบาลได้้ เช่่น กรณีีที่่�โรงพยาบาล
สมเด็็จพระยุุพราชเดชอุุดม และโรงพยาบาล
สมเด็็จพระยุุพราชสระแก้้ว ซึ่่ง� ผู้้�อำนวยการ
เพิ่่�งย้้ายมาใหม่่ แต่่จากการที่่�มีีผัังแม่่บท
โรงพยาบาลที่่� ไ ด้้ ท ำไว้้ ใ ห้้ เ ป็็ น แนวทาง
มีีทั้้�งระยะสั้้�น กลาง ยาว ช่่วยให้้สามารถ
วางแผนอย่่ า งเป็็ น ระบบต่่ อ เนื่่� อ งได้้
แตกต่่างจากโรงพยาบาลอื่่�นๆ ที่่�ไม่่มีีผััง
แม่่บทที่่�ชััดเจน
ผลจากการหารืือ ข้้อกัังวลส่่วนใหญ่่
คืือด้้านงบประมาณกัับทิิศทางการพััฒนา
ผัังของโรงพยาบาล ซึ่่�งมีีความสััมพัันธ์์กััน
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย

และเป็็นประเด็็นสำคััญอย่่างมาก โดยทั่่�วไป
การจััดสรรงบประมาณขึ้้น� อยู่่�กัับทางจัังหวััด
และเขตสุุขภาพ โดยจะมีีการเรีียงลำดัับ
ความสำคัั ญ ของโครงการที่่� แ ต่่ ล ะ
โรงพยาบาลในสัังกััดส่่งมาให้้พิิจารณา
จากทั้้�งความเร่่งด่่วนและแผนพััฒนาของ
เขตในแต่่ละปีีว่่ามุ่่�งเน้้นอะไร สอดคล้้อง
ไปกัับแผนหรืือไม่่ รวมถึึงที่่�ผ่่านมามีีการ
ใช้้งบประมาณไปแล้้วเท่่าไหร่่ และใช้้งาน
ได้้เป็็นอย่่างไร ผ่่านการประเมิินด้้านการ
ก่่อสร้้างและการบริิหารสััญญาเป็็นไปตาม
กำหนดการหรืือไม่่ เพราะงบประมาณ
ยัั ง ต้้ อ งสลัั บ หมุุ น เวีียนเพื่่� อ กระจายงบ
ไปให้้ โ รงพยาบาลอื่่� น ๆ ในเขตสุุ ข ภาพ
อย่่ า งเหมาะสมด้้ ว ย หากพื้้� น ที่่� ภ ายใน
โรงพยาบาลไม่่พร้้อมก่่อสร้้าง รื้้�อตึึกเดิิม
ไม่่ทััน ส่่งผลให้้การก่่อสร้้างล่่าช้้าก็็อาจ
ทำให้้กำหนดเลื่่�อนไปอีีก จะส่่งผลต่่อการ
อนุุมััติิงบประมาณในอนาคต
	จึึงมีีข้้อเสนอว่่าควรสร้้างการเชื่่อ� มโยง
ให้้กระทรวงฯ และเขตสุุขภาพเห็็นความ
สำคัั ญ ของการจัั ด ทำผัั ง แม่่ บท และสิ่่� ง
ก่่อสร้้างที่่จ� ำเป็็น กระตุ้้�นให้้เห็็นความสำคััญ
ในการสนัั บ สนุุ น โรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุพราช เพื่่�อจััดการบริิการ และตอบ
สนองต่่ อ ประชาชนในพื้้� น ที่่� มีีกำหนด
แผนการพััฒนาและระยะเวลาที่่�ชััดเจน
ทางมููลนิิธิฯิ อาจยัังขาดทีีมประสานงานกัับ
ทางกระทรวงฯ จึึงทำให้้ไม่่เกิิดการเชื่่อ� มโยง
ไปยัังแหล่่งงบประมาณ
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นอกจากนี้้� มีีข้้อเสนอว่่าควรมีีการสร้้าง
ความร่่ ว มมืือกัั บท างหน่่ ว ยงานท้้ อ งถิ่่� น
เช่่น มหาวิิทยาลััยที่่มีี� คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์หรืือการออกแบบ ที่่�มีีความรู้้�และ
ความเชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบวางผััง
สามารถเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วย
ออกแบบผัั ง แม่่ บท โรงพยาบาลได้้
เพราะเจ้้ า หน้้ า ที่่� โ รงพยาบาลอาจไม่่ มีี
ความรู้้�ในด้้านนี้้� อีีกทั้้�งยัังสะดวกต่่อการ
ติิดต่่อประสานงานในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ และลด
ภาระของมููลนิิธิิฯ ได้้อีีกด้้วย
ในด้้ า นการผลัั ก ดัั น ให้้ โ ครงการ
ออกแบบผัั ง แม่่ บท โรงพยาบาลด้้ ว ย
กระบวนการมีีส่่วนร่่วม หากขยายไปยััง
บริิบทของโรงพยาบาลอื่่�นๆ นั้้�น มีีข้้อเสนอ
ว่่าควรเริ่่�มต้้นจากโรงพยาบาลระดัับกลาง
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ขนาด S M1 F เพราะจะมีีความเป็็นไปได้้
กว่่ า โรงพยาบาลขนาดใหญ่่ ในแง่่ ข อง
การออกแบบและการบริิ ห ารจัั ด การ
รวมถึึ ง เรื่่� อ งการของบประมาณด้้ ว ย
เนื่่� อ งจากโรงพยาบาลเหล่่ า นี้้� จ ะเป็็ น
โรงพยาบาลแม่่ข่่าย หรืือ Node ของการ
รองรัั บผู้้�ป่่ ว ย เพื่่� อ แบ่่ ง เบาภาระของ
โรงพยาบาลจัังหวััด จึึงมีีแผนระยะยาว
ที่่�จะขยายตััวอยู่่�แล้้ว พื้้�นที่่�เชิิงกายภาพ
จึึ ง ต้้ อ งขยายตัั ว ในอนาคตตามจำนวน
แพทย์์และผู้้�ป่่วย
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จากการดำเนิิ น งานพัั ฒ นาผัั ง แม่่ บท โรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุพราชทั้้�ง 21 แห่่ง โครงการสามารถจำแนกโรงพยาบาล
เป็็น 3 กลุ่่�ม ตามลัักษณะของการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่� รููปแบบ
การให้้บริิการสุุขภาพ และความแตกต่่างของบริิบทเฉพาะถิ่่�น
ซึ่่�งสามารถนำไปใช้้เป็็นต้้นแบบเบื้้�องต้้นในการออกแบบวางผััง
แม่่บทในโรงพยาบาลที่่�มีีรููปแบบการให้้บริิการ และการพััฒนา
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีความคล้้ายคลึึงกััน ได้้ดัังนี้้�

1

กลุ่่�มโรงพยาบาลที่่� มีี ระดัั บขีีด
ความสามารถในการให้้ บริิการสูู ง
เช่่น โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสระแก้้ว (S) โรงพยาบาล
สมเด็็จพระยุุพราชท่่าบ่่อ (M2) หรืือโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
เดชอุุดม (M1) เป็็นต้้น ซึ่่�งโรงพยาบาลเหล่่านี้้�มีีศัักยภาพในการ
รองรัับและพััฒนาคุุณภาพระบบบริิการสุุขภาพสู่่�มาตรฐานสากล
มีีความพร้้อมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และพื้้�นที่่ส่� ว่ นสนัับสนุุนในภาพรวม
ดัังนั้้�นการพััฒนาผัังแม่่บทนี้้จึ� งึ มุ่่�งเน้้นการต่่อยอดพื้้�นที่่ที่� มีี่� อยู่่�เดิิม
เน้้นการขยายตััวของพื้้�น ที่่�บริิการในทางตั้้�งมากกว่่า ทางราบ
เชื่่� อ มโยงด้้ ว ยระบบทางสัั ญ จรที่่� สั้้� น และชัั ด เจน รวมถึึ ง เน้้ น
การจััดการและรัักษาพื้้�นที่่�ระหว่่างอาคาร หรืือค้้นหาศัักยภาพ
ของพื้้� น ที่่� ค งเหลืือ เพื่่� อ พัั ฒ นาเป็็ น พื้้� น ที่่� ส นัั บ สนุุ น การใช้้ ชีีวิิ ต
ของผู้้�รัับบริิการต่่อวัันที่่�มีีจำนวนมาก เช่่น พื้้�นที่่�พัักคอย พื้้�นที่่�
โรงอาหาร หรืือพื้้�นที่่�สัันทนาการ รวมถึึงการจััดพื้้�นที่่�สนัับสนุุน
และส่่วนงานระบบต่่างๆ ที่่�ต้้องจััดการแยกส่่วนพื้้�นที่่�ให้้ชััดเจน
เช่่น อาคารจอดรถ ส่่วนบำบััดน้้ำเสีีย และส่่วนพัักขยะ เป็็นต้้น

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย
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2

กลุ่่�มโรงพยาบาลที่่� มีี การขยายตัั ว
โรงพยาบาลที่่� มีีพื้้� นที่่�พััฒนาภายในโรงพยาบาล

เช่่น โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชธาตุุพนม (M2) โรงพยาบาล
สมเด็็จพระยุุพราชหล่่มเก่่า (F1) โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช
ด่่านซ้้าย (F1) หรืือโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสายบุุรีี (M2)
ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�ว่่างภายในโรงพยาบาล ที่่�มีีโอกาสในการพััฒนาเพื่่�อ
สนัับสนุุนระบบบริิการสุุขภาพ หรืือสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน
ของบุุคลากร และการใช้้ชีีวิิตของผู้้�มารัับบริิการ รวมถึึงการ
พัั ฒ นาพื้้� น ที่่� เ พื่่� อ เอื้้� อ ประโยชน์์ แ ก่่ ชุุ ม ชนและสาธารณะ เช่่ น
สวนสาธารณะ หรืือแปลงเกษตรอิินทรีีย์์ ดัังนั้้�นการออกแบบ
วางผัั ง แม่่ บทจึึ ง ต้้ อ งพิิ จ ารณาสัั ด ส่่ ว นของพื้้� น ที่่� ว่่ า งที่่� มีี ใน
โรงพยาบาลให้้เหมาะสม ระหว่่างพื้้�นที่่�ให้้บริิการสุุขภาพ และ
พื้้�นที่่�สนัับสนุุนการใช้้ชีีวิิต รวมถึึงการจััดการงานภููมิิทััศน์์อย่่าง
เป็็นระบบ ให้้มีีความสอดคล้้องกัับบริบท
ิ เฉพาะถิ่่�น เหมาะสมกัับ
วิิถีีสัังคม วััฒนธรรมในพื้้�นที่่�
โรงพยาบาลที่่� มีีพื้้� นที่่�จำำ�กััด
แต่่ มีี แผนขยายตัั วนอกพื้้� นที่่�เดิิม

เช่่ น โรงพยาบาลสมเด็็ จ พระยุุ พ ราชกระนวน (M2) หรืือ
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชบ้้านดุุง (F1) เนื่่อ� งจากโรงพยาบาล
มีีพื้้�นที่่ภ� ายนอกโรงพยาบาลที่่มีีศั
� กั ยภาพในการขยายตััว การวาง
ผัั ง ต้้ อ งคำนึึ ง ถึึ ง ความเหมาะสมในการจัั ด สรรส่่ ว นบริิ ก าร
และส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่�เดิิม หลัังจากการขยายตััว หรืือย้้าย
บริิการออกไปนอกพื้้�นที่่แ� ล้้ว โรงพยาบาลควรคำนึึงถึึงรููปแบบและ
การใช้้ประโยชน์์ของสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เหลืืออยู่่� รวมถึึงความจำเป็็น
ในการสร้้างอาคารใหม่่ทดแทนอาคารเดิิม ให้้มีีความสอดคล้้อง
และสามารถเชื่่�อมโยงเข้้ากัับระบบโครงข่่ายการให้้บริิการเดิิมได้้
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โรงพยาบาลที่่� กำำ�ลัังขยายตัั ว
และต้้ องการขยัั บระดัั บการให้้ บริิการ

เช่่ น โรงพยาบาลสมเด็็ จ พระยุุ พ ราชนครไทย (M2) หรืือ
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชบ้้านดุุง (F1) การขยายพื้้�นที่่�
หรืือการยกระดัับบริกิ ารจะมีีผลต่่อการวางผัังแม่่บทเป็็นอย่่างมาก
เนื่่�องจากต้้องมีีการรื้้�ออาคารเดิิมและสร้้างอาคารใหม่่ อัันเนื่่�อง
มาจากขอบเขตการให้้บริิการสุุขภาพที่่�เพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงการขยาย
พื้้�นที่่�จากการซื้้�อที่่�ดิินเพิ่่�ม หรืือได้้รัับบริิจาค ดัังนั้้�นการวางผััง
แม่่บทจึงึ ต้้องพิิจารณาเรื่่อ� งการโยกย้้ายอาคาร และการเชื่่อ� มต่่อ
ระหว่่างหน่่วยบริิการด้้วยทางสััญจรที่่�กระชัับและชััดเจน รวมถึึง
การขยายพื้้�นที่่�สนัับสนุุนการใช้้ชีีวิิตของผู้้�มารัับบริิการที่่�อาจจะ
เพิ่่�มขึ้้�นในอนาคต

กลุ่่�มโรงพยาบาลที่่� รัักษาระดัั บความสามารถ
ในการให้้ บริิการ และไม่่ ขยายตัั วด้้ านพื้้� นที่่�แล้้ ว

เช่่น โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเชีียงของ (F1) โรงพยาบาล
สมเด็็ จ พระยุุ พ ราชเด่่ น ชัั ย (F1) หรืือโรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุพราชยะหา (F1) เป็็นต้้น ซึ่่ง� มีีระดัับขีีดความสามารถในการ
ให้้บริิการที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการในการรัับบริิการในพื้้�นที่่�
ทำให้้โรงพยาบาลไม่่จำเป็็นต้้องขยายตััวด้้านพื้้�นที่่� การวางผััง
จึึ ง ต้้ อ งคำนึึ ง ถึึ ง ทรัั พ ยากรที่่� มีี อยู่่�ในปัั จ จุุ บัั น โดยเฉพาะด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้อม และมุ่่�งเน้้นการแก้้ปัญ
ั หาที่่อ� าจช่่วยให้้การให้้บริกิ าร
สุุ ข ภาพมีีประสิิ ทธิิ ภ าพเพิ่่� ม มากขึ้้� น รวมถึึ ง การยกระดัั บ
สิ่่�งแวดล้้อมเพื่่อ� การอยู่่�อาศััยของคนในโรงพยาบาล ทั้้�งนี้้�ประเด็็น
ทางสัังคมวััฒนธรรม และวิิถีีการใช้้ชีีวิิตเฉพาะถิ่่�นควรเป็็นเรื่่�องที่่�
ต้้องคำนึึงถึึง เพราะโดยส่่วนใหญ่่เป็็นโรงพยาบาลที่่�ตั้้�งอยู่่�ใน
บริิบทเฉพาะ การออกแบบวางผัังจึึงต้้องทำความเข้้าใจในบริิบท
พื้้�นที่่� เพื่่�อนำไปสู่่�การจััดสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เหมาะสม
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นอกจากนี้้� ข้้อสัังเกตจากการพััฒนาผััง
แม่่ บท และแผนพัั ฒ นาด้้ า นกายภาพ
ทำให้้โรงพยาบาลมีีผัังแม่่บทที่่�แสดงการ
ใช้้ประโยชน์์ของพื้้�นที่่�ภายในโรงพยาบาล
ที่่� เป็็ น ปัั จจุุบัั น และเห็็น ทิิศ ทางของการ
พัั ฒ นาสิ่่� ง แวดล้้ อ มภาพรวมในอนาคต
ผ่่านผัังแม่่บท ทั้้�ง 3 ระยะ ร่่วมกัับการ
พิิ จ ารณาแผนพัั ฒ นาด้้ า นกายภาพ
ควบคู่่�ไปกัั บ แผนพัั ฒ นาอาคารสถาน
บริิการสุุขภาพสู่่�การพััฒนาระบบบริิการ
หรืือแผนรายการก่่อสร้้าง (Building List)
ทำให้้โรงพยาบาลสามารถวางแผนในการ
ขยายระบบการให้้บริกิ ารสุุขภาพ ไปพร้้อม
กัั บ ความเหมาะสมของการพัั ฒ นา
สิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ส นัั บ สนุุ น การให้้ แ ละรัั บ
บริิการ โดยผัังแม่่บทที่่�เป็็นปััจจุุบััน และ
แสดงทิิศทางในการพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม
โรงพยาบาลในลัั ก ษณะนี้้� ไม่่ ไ ด้้ มีี การ
ดำเนิิ น งานครอบคลุุ ม ในโรงพยาบาล
ทุุกแห่่ง ซึ่่�งมัักเป็็นปััญหาในการมองและ
ทำความเข้้าใจในการพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม
ในภาพรวม และยัังส่่งผลถึึงกระบวนการ
ในการของบประมาณประจำปีีในระดัับ
เขตสุุขภาพ เพื่่อ� ขออาคารหลัังใหม่่ หรืือขอ
งบประมาณในการก่่อสร้้างอาคาร ซึ่่�งมีี
ปัั จ จัั ย ที่่� ส ำคัั ญ คืือแบบอาคาร และงบ
ประมาณ โดยผัังแม่่บทที่่�ควรเป็็นปััจจััย
สำคััญในการพิิจารณาถึึงความจำเป็็นและ
เหมาะสมในการขยายอาคาร สิ่่�งแวดล้้อม
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รวมถึึงบริิการ กลัับไม่่ได้้ถูกู ให้้ความสำคััญ
และไม่่ได้้นำมาอ้้างอิิงใช้้อย่่างจริิงจัังใน
ขั้้น� ตอนการของบประมาณก่่อสร้้างอาคาร
ดัังนั้้�นการขยายผลการพััฒนาผัังแม่่บท
และแผนพััฒนาด้้านกายภาพนี้้� ไปสู่่�การ
ปฏิิบััติิใช้้จริิงนั้้�น จึึงเป็็นโอกาสในการปรัับ
กระบวนการขอและอนุุมััติิงบประมาณ
ให้้มีีความเหมาะสมและเท่่าเทีียม รวมถึึง
การปรัับกระบวนทััศน์์ของหน่่วยงานที่่ดู� แู ล
เกี่่� ย วกัั บ การออกแบบและจัั ด การสิ่่� ง
แวดล้้อมในโรงพยาบาลให้้มองในภาพที่่�
กว้้างขึ้้�น ไม่่ได้้พิิจารณาแค่่การออกแบบ
สิ่่�งแวดล้้อมในโรงพยาบาลให้้สอดคล้้อง
กัับแผนพััฒนาระบบสุุขภาพ (Service
Plan) และงบประมาณเท่่านั้้�น แต่่หากต้้อง
พิิจารณาให้้เห็็นทางเลืือกอื่่�นที่่�จะได้้มา
ซึ่่�งอาคารและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เหมาะสมกัับ
การใช้้ชีีวิิตของผู้้�คน สร้้างความรู้้�สึึกเป็็น
เจ้้าของ และสอดคล้้องกัับบริบท
ิ เฉพาะถิ่่น�
นอกจากนี้้�การพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมภายใน
แต่่ ล ะโรงพยาบาลควรทำไปควบคู่่�กัั บ
การจััดทำรายการก่่อสร้้าง (Building List)
ซึ่่� ง จะเป็็ น ตัั ว แปรสำคัั ญ ในการกำหนด
ทิิ ศ ทางการพัั ฒ นาด้้ า นอาคารและ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และทำให้้ โ รงพยาบาล
สามารถวางแผนการพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้สอดคล้้องกัับผังั แม่่บท กัับงบประมาณ
และทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�จริิง
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ภาพที่่� 228 ตััวอย่่างแผนพััฒนาผัังแม่่บททั้้�ง 3 ระยะ โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชบ้้านดุุง จัังหวััดอุุดรธานีี
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จากกลไกของภาคีีเครืือข่่ายที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� จากการดำเนิินโครงการนี้้�
พบว่่ า การจะขยายผลพัั ฒ นาผัั ง แม่่ บท ให้้ เ ป็็ น ปัั จ จุุ บัั น และ
ครอบคลุุมโรงพยาบาลในสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุขในภาพ
กว้้างขึ้้�นนั้้�น มีีความต้้องการโครงสร้้างกลไกในการทำงานที่่�เป็็น
ระบบมากขึ้้น� จึึงเสนอให้้มีีคณะทำงานพััฒนาผัังแม่่บทโรงพยาบาล
ที่่�ประกอบด้้วยภาคีีจากภาครััฐ ประชาสัังคม และด้้านวิิชาการ
และวิิชาชีีพที่่�สนัับสนุุนงานออกแบบวางผััง ในระดัับแต่่ละเขต
สุุ ข ภาพ เป็็ น กลไกเชื่่� อ มโยงทั้้� ง ข้้ อ มูู ล องค์์ ค วามรู้้� ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ มาตรฐาน และงบประมาณการเงิิน ดัังตััวอย่่างผัังที่่แ� สดง
ในภาพที่่� 229 เพื่่�อให้้สามารถขัับเคลื่่�อนการพััฒนาผัังแม่่บท
ให้้ครอบคลุุมโรงพยาบาลทุุกแห่่งในประเทศไทยมากขึ้้น� แต่่ยังั อยู่่�
ในกรอบของความสอดคล้้ อ งกัั บ แผนพัั ฒ นาระบบสุุ ข ภาพ
(Service Plan) และระดัับขีีดความสามารถในการให้้บริิการ
สุุขภาพของแต่่ละโรงพยาบาล
เป้้าหมาย : โรงพยาบาลทุุกแห่่งมีี Master Plan เหมาะสมและเป็็นปััจจุุบััน (890 แห่่ง)
สํ านั กงานปลั ด
กระทรวงสาธารณสุ ข
กรมสนั บสนุ น
บริ การสุ ขภาพ

สํ านั ก 7 สสส.
กองแบบแผน
จั ดการความรู้ (KM)
Update ข้ อมู ล

เขตบริ การสุ ขภาพ
คํ าสั่ ง
ระเบี ยบการเงิ น
นโยบายผู้ ตรวจฯ

สรพ.
สนั บสนุ นงานพั ฒนา
มาตรฐานการอบรมความรู้

คณะทํ างาน
พั ฒนาผั งแม่ บท
โรงพยาบาล

งบประมาณ
สนั บสนุ น

สนั บสนุ นงาน
ด้ านวิ ชาการ
และที่ ปรึ กษา
ออกแบบ

โรงพยาบาลทุ กแห่ ง
Service plan to Master plan
ที มบริ หาร

ที ม ENV

ที มกระบวนกร โรงพยาบาล

กลุ่ มวิ จัย
สิ่ งแวดล้ อมสรรค์ สร้ าง
เพื่ อสุ ขภาวะ
ม.เกษตรศาสตร์
Node / Network
ภาคี วิชาการ-วิ ชาชี พ
ตามภู มิภาค / เขต
สุ ขภาพ

รพร. (21) รพก. (10)
รวม 31 แห่ ง เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้
ใน 12 เขตสุ ขภาพ

ภาพที่่� 229 ผัังแสดงแนวคิิดการพััฒนาคณะกรรมการ หรืือคณะทำงานพััฒนาผัังแม่่บทโรงพยาบาล
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องค์ กรวิ ชาชี พ
ภาคี ออกแบบ
สถาบั น
การศึ กษา
ในภู มิภาค

มู ลนิ ธิ รพร.
มู ลนิ ธิเทพรั ตนฯ

การส่่ งมอบผัั งแม่่ บทสิ่่� งแวดล้้ อมเพื่่� อสุุ ขภาวะ
ทางคณะทำงานได้้ส่่งมอบ “ผัังแม่่บทสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อสุุขภาวะ” โรงพยาบาลสมเด็็จ
พระยุุพราชทั้้�ง 21 แห่่งทั่่�วประเทศ ภายใต้้โครงการวิิจััยและพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อ
สุุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย ให้้แก่่หน่่วยงานความร่่วมมืือหลััก 4
แห่่ง ได้้แก่่ มููลนิิธิิโรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช กระทรวงสาธารณสุุข มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ และสำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ไปเมื่่�อ
วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ณ กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข โดย
คณะผู้้�ดำเนิินการโครงการคาดหวัังว่่าผลจากการดำเนิินงานในครั้้�งนี้้�จะนำไปสู่่�การขัับ
เคลื่่อ� นผัังแม่่บทไปสู่่�การปฏิิบัติั ใิ ช้้จริิงในแต่่ละเขตสุุขภาพ และสามารถนำไปใช้้เป็็นต้้น
แบบหรืือแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของการปรัับปรุุงและใช้้ผัังแม่่บทที่่�มีีชีีวิิตชีีวา สร้้างสัังคม และ
ชุุมชนสุุขภาวะ ให้้สามารถจััดการตนเองได้้ มีีความเข้้มแข็็ง และตอบสนองการใช้้ชีีวิิต
อย่่างมีีความสุุขต่่อไป

ภาพที่่� 230-231 พิิธีีส่่งมอบผัังแม่่บทสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อสุุขภาวะระหว่่างหน่่วยงานหลััก 4 ภาคส่่วน

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย

285

ข้ อมู ลโรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชทั่ วไทย
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชพื้้� นที่่�ภาคเหนืือ
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเชีียงของ
จัังหวััดเชีียงราย

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชปััว
จัังหวััดน่่าน

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเด่่นชััย
จัังหวััดแพร่่

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชตะพานหิิน
จัังหวััดพิิจิิตร

354 หมู่่�ที่่� 10 ตำบลเวีียง อำเภอเชีียงของ
จัังหวััดเชีียงราย 57140
โทรศััพท์์ 0 53791 2067

545 หมู่่�ที่่� 9 บ้้านหนองน้้ำเค็็ม ถนนยัันตรกิิจโกศล
ตำบลเด่่นชััย อำเภอเด่่นชััย จัังหวััดแพร่่ 54110
โทรศััพท์์ 0 5461 3134

1081 ตำบลวรนคร อำเภอปััว จัังหวััดน่่าน 55120
โทรศััพท์์ 0 54791 1701

1 ซอย 9 ถนนชมฐีีระเวช ตำบลตะพานหิิน
อำเภอตะพานหิิน จัังหวััดพิิจิิตร 66110
โทรศััพท์์ 0 5662 1355

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชหล่่มเก่่า
จัังหวััดเพชรบููรณ์์
180 หมู่่�ที่่� 1 ตำบลนาแซง อำเภอหล่่มเก่่า
จัังหวััดเพชรบููรณ์์ 67120
โทรศััพท์์ 0 5670 9555

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชพื้้� นที่่�ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชนครไทย
จัังหวััดพิิษณุุโลก
111 หมู่่�ที่่� 7 ถนนอุุดรดำริิห์์ ตำบลนครไทย
อำเภอนครไทย จัังหวััดพิิษณุุโลก 65120
โทรศััพท์์ 0 5538 9060, 0 5538 9061

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชธาตุุพนม
จัังหวััดนครพนม
121 หมู่่�ที่่� 6 ถนนชยางกููร ตำบลธาตุุพนม
อำเภอธาตุุพนม จัังหวััดนครพนม 48110
โทรศััพท์์ 0 4254 1255

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเลิิงนกทา
จัังหวััดยโสธร

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเดชอุุดม
จัังหวััดอุุบลราชธานีี
299 หมู่่�ที่่� 19 ตำบลเมืืองเดช อำเภอเดชอุุดม
จัังหวััดอุุบลราชธานีี 34160
โทรศััพท์์ 0 4536 1133-4, 0 4536 1971,
0 4536 2028

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชกุุฉิินารายณ์์
จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�
193 หมู่่�ที่่� 13 ตำบลบััวขาว อำเภอกุุฉิินารายณ์์
จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� 46110
โทรศััพท์์ 0 4385 1291

284/1 หมู่่�ที่่� 1 ถนนทยาปััสสา ตำบลสวาท
อำเภอเลิิงนกทา จัังหวััดยโสธร 35120
โทรศััพท์์ 0 4578 1147
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โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสว่่างแดนดิิน
จัังหวััดสกลนคร
291 หมู่่�ที่่� 11 ถนนภููมิิภัักดีี ตำบลสว่่างแดนดิิน
อำเภอสว่่างแดนดิิน จัังหวััดสกลนคร 47110
โทรศััพท์์ 0 4272 1111

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชด่่านซ้้าย
จัังหวััดเลย
168 หมู่่�ที่่� 1 ถนนเลย-หล่่มสััก ตำบลด่่านซ้้าย
อำเภอด่่านซ้้าย จัังหวััดเลย 42120
โทรศััพท์์ 0 4289 1276, 0 4289 1276

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชบ้้านดุุง
จัังหวััดอุุดรธานีี

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชท่่าบ่่อ
จัังหวััดหนองคาย

161 หมู่่�ที่่� 13 ถนนหนองสองห้้อง-ศรีีเชีียงใหม่่
ตำบลท่่าบ่่อ อำเภอท่่าบ่่อ จัังหวััดหนองคาย 43110
โทรศััพท์์ 0 4243 1015 (อััตโนมััติิ 10 คู่่�สาย)
0 4243 1015 ต่่อ 1225 หรืือ 1277
08 9714 5981 (ศููนย์์ลููกค้้าสััมพัันธ์์)

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชกระนวน
จัังหวััดขอนแก่่น
1 หมู่่�ที่่� 11 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
จัังหวััดขอนแก่่น 40170
โทรศััพท์์ 0 4325 1302, 0 4325 1703

145 หมู่่�ที่่� 7 ถนนบริิบาลดำริิ ตำบลศรีีสุุทโธ
อำเภอบ้้านดุุง จัังหวััดอุุดรธานีี 41190
โทรศััพท์์ 0 4227 3700-4

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชพื้้� นที่่�ภาคกลาง
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสระแก้้ว
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชจอมบึึง
จัังหวััดสระแก้้ว
จัังหวััดราชบุุรีี
283 ถนนสุุวรรณศร ตำบลสระแก้้ว
อำเภอเมืืองสระแก้้ว จัังหวััดสระแก้้ว 27000
โทรศััพท์์ 0 3724 3018

5 หมู่่�ที่่� 8 ตำบลจอมบึึง อำเภอจอมบึึง
จัังหวััดราชบุุรีี 70150
โทรศััพท์์ 0 3226 1592-4

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชพื้้� นที่่�ภาคใต้้
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชฉวาง
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชเวีียงสระ
จัังหวััดสุุราษฎ์์ธานีี

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชสายบุุรีี
จัังหวััดปััตตานีี

โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชยะหา
จัังหวััดยะลา

20 หมู่่�ที่่� 8 ตำบลไสหร้้า อำเภอฉวาง
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช 80150
โทรศััพท์์ 0 7548 1113-5, 0 7548 1372

162 ถนนท่่าเสด็็จ ตำบลตะลุุบััน อำเภอสายบุุรีี
จัังหวััดปััตตานีี 94110
โทรศััพท์์ 0 7341 1002
โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราชทั่่�วไทย

204/16 หมู่่�ที่่� 10 ตำบลบ้้านส้้อง
อำเภอเวีียงสระ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี 95120
โทรศััพท์์ 0 7736 1283, 0 7736 2013

138 หมู่่�ที่่� 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา
จัังหวััดยะลา 95120
โทรศััพท์์ 0 7329 1023, 0 7329 1023
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ข้ อมู ลภาคีสถาปนิก
ใจบ้้าน สตููดิิโอ

ศุุภวุุฒิิ บุุญมหาธนากร (jaibaanstudio@gmail.com)

ฮอมสุุข สตููดิิโอ

โอบเอื้้�อ กัันธิิยะ (homesook.studio@gmail.com)

กลุ่่�มวิิจััยสิ่่�งแวดล้้อมสรรค์์สร้้างเพื่่�อสุุขภาวะ
ผศ. ดร.สรนาถ สิินอุุไรพัันธ์์ (soranart.s@ku.th)

ครอส แอนด์์ เฟรนด์์

วิิธีี วิิสุุทธิ์์�อััมพร (witee.w@gmail.com)

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยนเรศวร

ผศ. ดร.นััฎฐิิกา นวพัันธุ์์� (nattikan@nu.ac.th)

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ ผัังเมืืองและนฤมิิตศิลป์
ิ ์
มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
ผศ. ดร.สัักริินทร์์ แซ่่ภู่่� (sakkarin.s@msu.ac.th)

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

รศ. ดร.นพดล ตั้้�งสกุุล (nopthu@kku.ac.th)

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

ผศ. ดร.ณััฐวุุฒิิ อััศวโกวิิทวงศ์์ (nattawut.us@spu.ac.th)

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง

ผศ. ดร.ปููรณ์์ ขวััญสุุวรรณ (pkhwansuwan@gmail.com)

สำนัักวิิชาสถาปััตยกรรมศาสตร์์และการออกแบบ
มหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์
อ.สุุผาณิิต วิิเศษสาธร (supanit.wi@gmail.com)

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตตรััง
อ.วรวุุฒิิ มััธยัันต์์ (wmatthayant@gmail.com)

กลุ่่�มสถาปนิิกมุุสลิิมเพื่่�อชุุมชน

ซััลมาน มููเก็็ม (muslim.architect.for.community@gmail.com)
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