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“…การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจที่ดี

และสังคมท่ีมั่นคง เพราะรางกายที่แข็งแรงนั้น โดยปรกติ จะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวย 

และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณดีพรอมท้ังรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทําประโยชน 

สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองไดเต็มที่...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม สวนอัมพร

วันจันทรที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
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ตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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การพัฒนาสิ่งแวดลอมสรรคสรางของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เกิด
ขึ้นไดจากการประชุมรวมมือกันระหวาง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ
กองยุทธศาสตรและแผน สถาปนิกที่มีประสบการณทํางานเก่ียวของกับการออกแบบโรง
พยาบาล ตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้ง ๑๐ แหง รวมทั้ง
ภาคีเครือขายสถาปนิกและผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูการออกแบบ
โรงพยาบาลผานกระบวนการมีสวนรวม สรางบุคลากรดานการออกแบบและจัดการสิ่ง
แวดลอมทีเ่อือ้ตอการสรางสขุภาวะ โดยไดรบัทนุสนบัสนนุและทาํบนัทกึขอตกลงความรวม
มือ (MOU) กันระหวาง ๓ หนวยงานหลัก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อวิจัยและออกแบบ พัฒนาผังแมบทและส่ิงแวดลอมสรรคสรางของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ใหเอ้ือตอการสรางสุขภาวะท่ีด ีและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเปนตนแบบของ
การดําเนินงานของโรงพยาบาลชุมชน

คํานํา
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 หนงัสอืเลมนีไ้ดรวบรวมแนวคดิ กระบวนการพัฒนางานออกแบบผานกระบวนการ
มสีวนรวม ตวัอยางกิจกรรมเสริมพลัง และผลงานออกแบบอาคารสืบสานพระราชปณิธาน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการปรับปรุงผังแมบทของโรง
พยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้ง ๑๐ แหง เพื่อสรางองคความรูในการออกแบบ
สิ่งแวดลอมสรรคสรางในสถานพยาบาลที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาวะ โดยเฉพาะในโรง
พยาบาลชุมชนขนาดเล็ก อกีทัง้ยังเสนอแนะแนวทางในการสรางความรวมมือระหวางภาคี
เครอืขาย และหนวยงานทีเ่กีย่วของ ในการรวบรวมองคความรูและพฒันาบคุลากรดานการ
ออกแบบสิง่แวดลองสรรคสรางและเปนพ้ืนฐานของกรณีตวัอยาง เพือ่กระตุนใหสงัคมไทย
ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมสรรคสรางสืบไป

กลุมวิจัยส่ิงแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 กรกฎาคม ๒๕๖๑
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สารบัญ

บทที่ ๑ ที่มาและวัตถุประสงคของโครงการฯ      ๑๒
• ความสําคัญ หลักการและเหตุผล      ๑๒
• อัตลักษณของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   ๑๕
• พระราชประสงคในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ๑๖

บทที่ ๒ กระบวนการออกแบบโรงพยาบาลอยางมีสวนรวม    ๒๐
• การออกแบบผานกระบวนการมีสวนรวมกับภาคีสถาปนิก   ๒๒
• ประมวลภาพการทํากิจกรรมมีสวนรวม     ๒๖

บทที่ ๓ กิจกรรมเสริมพลังโรงพยาบาลชุมชน     ๔๕
• เหตุใดจึงตองทํากิจกรรมเสริมพลัง?      ๔๕
• ประมวลภาพการทํากิจกรรมเสริมพลัง     ๕๖

1-116.indd   81-116.indd   8 7/25/2561 BE   3:19 PM7/25/2561 BE   3:19 PM



บทที่ ๔ ผลการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดลอม
        โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา    ๖๕
แนวคิดและขอบเขตการดําเนินงานการพัฒนาผังแมบท
และอาคารสืบสานพระราชปณิธาน      ๖๕
• โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง  ๖๖
• โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู  ๗๐
• โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ  ๗๕
• โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร  ๗๙
• โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวดันครราชสีมา ๘๒
• โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส  ๘๘
• โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม  ๙๒
• โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี   ๙๘
• โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี ๑๐๓
• โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง  ๑๐๗

บทที่ ๕ บทสรุป         ๑๑๓
ขอขอบพระคุณ         ๑๑๔
บรรณานุกรม         ๑๑๕
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บทที่ ๑ ที่มาและวัตถุประสงคของโครงการฯ

ความสําคัญ หลักการและเหตุผล

กระทรวงสาธารณสขุมีนโยบายใหประชาชนในทกุพืน้ที ่โดยเฉพาะในพืน้ทีห่างไกลสามารถ
เขาถึงและไดรับบริการดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพเทาเทียมกัน โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่อง
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ไดมีการกอตั้งกลุมโรง
พยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาขึ้น เพื่อเปนการถวายพระเกียรติแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีโรงพยาบาลระดับอําเภอจํานวน ๑๐ แหงตั้ง
กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ประกอบดวย

• โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง
• โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู
• โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ
• โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร
• โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
• โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
• โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม
• โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี
• โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี
• โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง
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๑๓โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

 ในชวงทศวรรษแรกของการดําเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) โรงพยาบาลชุมชน
เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ไดกาํหนดทศิทางการพฒันาโรงพยาบาลแบบนาํรองดานการ
บริหารจัดการแนวใหม และพัฒนาคุณภาพการใหบริการเทียบเคียงระดับสากลใหเปนโรง
พยาบาลของชมุชนอยางแทจริงโดยจดัระบบใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ชมุชน และภาค
รฐั เขามาเปนคณะกรรมการโรงพยาบาลรวมกนั เพือ่พัฒนาสขุภาพแบบองครวมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนงานเวชศาสตรครอบครัว การสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
ควบคุมโรค การรักษาและฟนฟแูบบองครวม (Holistic Health Care) ในระดับปฐมภูมแิละ
ระดับทุติยภูมิที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานีอนามัยและหนวยบริการดานสุขภาพอื่นๆ สง
เสริมใหมพีืน้ทีส่าธารณะ เพือ่เปดโอกาสใหชมุชนเขามามีสวนรวมกบับคุลากรสาธารณสุข
อยางใกลชิดและเปนระบบ รวมถึงการจัดการสภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรมและภูมิ
สถาปตยกรรมเพ่ือใหเกิดสิ่งแวดลอมที่ดีและเหมาะสม
 เพื่อใหโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) และเปนไปในทิศทางเดียวกบันโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขและการขับเคลื่อนการปฏิรูปดานสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเปนการ
ถวายพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมพิลอดุลยเดช สาํนกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุจงึมีนโยบายใหพฒันาโรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ในทกุมติิ 
โดยเฉพาะในดานการออกแบบและจดัการสภาพแวดลอม เพือ่ขบัเนนความเปนอนัหนึง่อนั
เดียวกันใหมีความสอดคลองกับแผนแมบทการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุงเนนสูการใหบรกิารอยางมคีณุภาพ เตมิศักยภาพและ
เขาถึงชุมชน สมกับที่เปนโรงพยาบาลของพอหลวงรัชกาลท่ี ๙
 จากกรอบการทํางานดังกลาวกลุมวิจัยส่ิงแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมุงพัฒนาแผนแมบทใหกับโรง
พยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาทั้ง ๑๐ แหง ใหเปนโรงพยาบาลที่เอื้อตอการ
สรางสุขภาวะที่ดีแกประชาชนที่มารับบริการ เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่และ
มีสภาพแวดลอมที่สรางเสริมความสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนโดยรอบ ใหโรง
พยาบาลเปนสถานทีท่ีป่ระชาชนรูสกึถงึการเปนเจาของและภมูใิจทีม่โีรงพยาบาลเปนสวน
หนึ่งของชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดลอมมุงเนนไปที่การสรางความยั่งยืนของระบบการ
จัดการและการดูแลสุขภาพ การบริหารจัดการ รวมถึงการใชประโยชนพื้นที่ภายในโรง

1-116.indd   131-116.indd   13 7/25/2561 BE   3:19 PM7/25/2561 BE   3:19 PM



๑๔ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

พยาบาล สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือ
ใหโรงพยาบาลแตละแหงเปนโรงพยาบาลของชุมชนอยางแทจริงและสามารถใชเปนตน
แบบดานสิ่งแวดลอมและการดําเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ โดยโครงการนี้
เปนการประสานความรวมมือระหวาง ๓ หนวยงานหลัก ไดแก กองยุทธศาสตรและแผน
งาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุข
ภาพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนผูดําเนินการ
หลัก รวมถึงการทํางานและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายสถาปนิก ผูมีความรู
และประสบการณในการทาํงานรวมกบัชมุชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของในแตละภมูภิาคอกี
หลายแหง ทัง้นีก้ารดาํเนนิโครงการยงัตอบรบัความสอดคลองกบัแผนยทุธศาสตรชาตดิาน
สาธารณสุข ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๙) ของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบาย
การสงเสริมการพัฒนาเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System: DHS) ที่
มุงสูการพฒันาระบบสุขภาพยัง่ยนืและรองรับยทุธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข Excellent 
อยางเปนเอกภาพ

แผนภาพแสดงการประสานความรวมมือระหวาง ๓ หนวยงานหลัก กับ ภาคีสถาปนิก
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๑๕โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

อัตลักษณของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ดวยความต้ังใจและมุงหวงัใหประชาชนในทุกพืน้ทีส่ามารถเขาถงึบรกิารสาธารณสุขไดอยาง
มคีณุภาพ โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษาทัง้ ๑๐ แหงทัว่ประเทศไทย จงึกระจาย
ตัวอยูในพื้นที่ที่มีความแตกตางดานสภาพท่ีตั้ง สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญญาและ
วิถีชีวิตของชุมชน การพัฒนาในกาวตอไปจึงมีเปาหมายในการดึงอัตลักษณรวมของกลุม
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไปพรอมๆกับการขับเนนเอกลักษณเฉพาะของ
โรงพยาบาลแตละแหง เพื่อผลักดันใหโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาเปน “โรง
พยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล” ใหสะทอนความเปนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชุมชนอยางแทจริง
 จากการระดมความเห็นและทํากิจกรรมรวมกันระหวางผูออกแบบ เจาหนาที่โรง
พยาบาล และผูเก่ียวของ สามารถสรุปไดวา การพัฒนาโรงพยาบาลจะตองสะทอนอัต
ลักษณของโรงพยาบาลที่ประกอบไดดวย คุณสมบัติ ๔ ประการดังตอไปนี้

 ๑. เปนโรงพยาบาลของพอ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลท่ี ๙ 
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
 ๒. เปนโรงพยาบาลท่ีเปนหนึ่งเดียวกับพื้นที่ โดยเชื่อมโยงเขากับภูมิประเทศ และ
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันตามถิ่นที่ตั้ง
 ๓. เปนโรงพยาบาลท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน โดยเกื้อหนุนดูแล เปนที่พึ่ง 
และแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน
 ๔. เปนโรงพยาบาลแหงความอบอุน เปนมติร ปลอดภัยเหมอืนอยูบาน และมแีพทย
เฉพาะทางซึ่งเชี่ยวชาญการรักษาโรคและเขาใจผูปวยในพื้นที่
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๑๖ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

พระราชประสงคในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในชวงเดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็
พระราชดาํเนนิเปดอาคารสาํนกังานมลูนธิเิทพรตันเวชชานุกลู อาํเภอเมอืงเชยีงใหม จงัหวดั
เชยีงใหม และทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหจดัตัง้มลูนธิเิทพรัตนเวชชานุกลู เพือ่สนบัสนุน
การดําเนินการของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และโรง
พยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
และพระราชทานเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดูแลผูปวยท่ียากไร ในการดําเนิน
งานประกอบดวย ๕ หลักการ ไดแก บริหารแบบธรรมาภิบาล นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาใช คาํนงึถงึความรมรืน่และรืน่รมยของโรงพยาบาล โรงพยาบาลมคีณุภาพผาน
การรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Healthcare Accreditation: 
HA) และเปนโรงพยาบาลคุณธรรม ภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาทั้ง ๑๐ แหง ใหอยูในพระอุปถัมภของมูลนิธิเทพรัตน
เวชชานุกูลดวยเชนกัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีประราชประสงคใหโรง
พยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลที่บริบาลคนไขโดยคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของคนไขทุกคน นอกจากนี้โรงพยาบาลยังควรเปน “รมณีย
สถาน” ที่ทุกคนเขามาแลวมีความสุข และไมลืมที่จะพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดลอมตาม
แนวทางการดําเนินงาน “GREEN & CLEAN Hospital” ของกรมอนามัย 

โดยกิจกรรม “GREEN” ไดแก

• G: Garbage คือ การจัดการมูลฝอยทุกประเภท มีการนําหลักการของ Rs มาใช 
(Rs: Reduce/Reuse/Recycle)

• R: Restroom คือ การพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)
• E: Energy คือ การจัดการดานพลังงาน ลดการใชหรือใชพลังงานทดแทน
• E: Environment คือ การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล โดยคํานึงถึงการลดภาวะ

โลกรอน สรางสภาพแวดลอมท่ีเอือ้ตอสุขภาพ และการจดัการ ส (ส: สะสาง สะดวก 
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๑๗โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย)
• N: Nutrition คอื การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ําบริโภคในโรงพยาบาล

ใหสะอาดปลอดสารพิษ

กลยุทธหลัก “CLEAN” ครอบคลุมองคประกอบดังตอไปนี้

• C: Communication คือ การส่ือสารสาธารณะเพื่อสรางความรูความเขาใจ เกิดความ
ตระหนัก และความรวมมือในการดําเนินการ

• L: Leader คือ การสรางบทบาทนําเพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงาน โดยขับเคลื่อน
จากการสรางตัวแบบหรือตนแบบในสถานบริการสาธารณสุข และขยายผลสูองคกร
ในภาพรวม

• E: Effectiveness คอื การเกดิผลอยางมปีระสทิธภิาพในการดาํเนนิงานพฒันาอนามยั
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลดวยกิจกรรม GREEN อยางตอเนื่อง

• A: Activity คือ การสรางกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกอยางมีสวนรวม เปนตนแบบใน
การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพในโรงพยาบาลภายใต
กิจกรรม GREEN เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน อันนําไปสู
นวัตกรรมใหมๆ

• N: Networking คือ มีความรวมมือกับภาคีเครือขายชุมชนและทองถ่ิน มีการแลก
เปลีย่นเรยีนรูในการดาํเนนิงาน GREEN & CLEAN Hospital รวมกนั และมีการขยาย
ผลดําเนินงานสูสถานบริการสาธารณสุขและหนวยงานอื่นๆ

และสุดทายคาํนงึถงึการสรางสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอการเยียวยา (Healing Environment) 
โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม ๔ ดาน คือ

• สภาพแวดลอมทางกายภาพ
• สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
• สภาพแวดลอมทางสังคม
• สภาพแวดลอมดานจิตใจ
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๑๘ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แผนภาพแสดงความเปนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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บทที่ ๒ กระบวนการออกแบบโรงพยาบาลอยางมีสวนรวม

ในชวงเร่ิมตนการทํางาน กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพ่ือสุขภาวะ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และโรงพยาบาลทั้ง ๑๐ แหงไดการดําเนินการกิจกรรมคนหาอัตลักษณของ 
“โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” โดยเปนการระดมความคิดเห็นและสรางวิสัย
ทศันของความเปนโรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษารวมกนั อนันาํมาสูแนวคดิ “โรง
พยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล” สะทอน ความเปนโรงพยาบาลเพ่ือชุมชนในแตละ
ทองถ่ินท่ีมีบริบทแตกตางกัน การดําเนินงานโครงการในชวงตอมาจึงเนน “กระบวนการ
ออกแบบอยางมีสวนรวม” กับผูเก่ียวของในแตละทองถ่ินเปนเคร่ืองมือสําคัญ โดยเปน
กิจกรรมท่ีสรางปฏิสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของทุกกลุม ทั้งบุคลากรโรงพยาบาล ชุมชนโดย
รอบโรงพยาบาลผูใชบริการสุขภาพเปนหลักและอาสาสมัครสาธารณสุข หนวยงานทอง
ถิ่นตางๆ และภาคีเครือขายนักออกแบบ โดยเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ผานการทาํกิจกรรมกลุมรปูแบบตางๆ โดยใชเคร่ืองมอืทางการออกแบบพ้ืนท่ีทางกายภาพ 
ทั้งการวิเคราะหแผนผังโรงพยาบาล การสรางหุนจําลอง การทํารังวัดพ้ืนที่รวมกัน การจัด
นิทรรศการและการระดมสมองเพ่ือหารือรูปแบบทางเลือกการพัฒนาตางๆ การจัดลําดับ
ความสาํคญัของปญหาและความตองการ การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา รวมทัง้รวม
กันตัดสินใจเพื่อนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาโรงพยาบาลแตละแหงในอนาคต 
ตลอดจนการออกแบบพัฒนาส่ิงแวดลอมสรรคสรางในโรงพยาบาลรวมกันตั้งแตชวงเร่ิม
ตน และสามารถนําไปพัฒนาไดดวยความรวมมือของโรงพยาบาลและชุมชนทองถิ่นเอง
ในอนาคตตอไป ทั้งนี้ผลลัพธจากกระบวนการออกแบบอยางมีสวนรวมนั้นมีทั้งขอเสนอ
การพฒันาปรบัปรงุพ้ืนทีเ่ดมิและสรรคสรางพืน้ทีใ่หม เพือ่ตอบรบักบัความตองการเฉพาะ
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๒๑โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

ของแตละโรงพยาบาลและวสิยัทศันการพฒันารวมกนั โดยเฉพาะ “อาคารสืบสานพระราช
ปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ของแตละโรงพยาบาล อัน
จะนําไปสูการใชงานพ้ืนทีข่องบุคลากรและผูปวย รวมถึงคนในชุมชน ไดอยางมีประสิทธภิาพ 
บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการใหโรงพยาบาลชุมชนมีบทบาทมากกวาเปนสถานที่บําบัด 
รักษาโรคภัยไขเจ็บ แตสามารถเปนสถานที่สงเสริมความสัมพันธทางสังคมที่เขมแข็ง ชวย
ยกระดับคุณภาพ ชีวิตและอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูไดอีกทางหน่ึง นอกจากน้ี
กจิกรรมการออกแบบอยางมีสวนรวมจากโครงการนีย้งัสามารถเปนจดุเริม่ตนในการสราง
ความรวมมอืรวมใจกนัเพือ่พฒันาทัง้พืน้ทีภ่ายในโรงพยาบาลและการใหบรกิารสขุภาพของ
ชุมชนทองถิ่นในระยะยาวตอไป

แผนภาพแสดงการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ
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๒๒ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

การออกแบบผานกระบวนการมีส่วนรวมกับภาคีสถาปนิก

คณะทํางานกลุมวิจัยฯ ยังมีการเช่ือมโยงและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย 
สถาปนิกอ่ืนๆ ผูมีความรูและประสบการณในการทํางานรวมกับชุมชนและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในแตละภูมิภาคหลายแหง โดยในโครงการน้ีมีเครือขายสถาปนิกที่รวมทํางาน
ออกแบบอยางมสีวนรวมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถึง ๔ ภาคี คือ

๑. กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ 
 กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพ่ือสุขภาวะ (Built Environment for Health 
Research Group หรือ BEH) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เกดิจากการรวมตัวของคณาจารยตางภาควิชาและนักวจิยั มจีดุประสงคเพือ่ดําเนินงานวิจัย
และบริการวิชาการ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพรความรูดานการออกแบบสิ่งแวดลอมสรรค
สรางที่เอ้ือตอการสรางสุขภาวะในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุงเนนใหเกิดการเรียนรูอยา
งบูรณาการและแลกเปล่ียนประสบการณระหวางบุคลากรดานการออกแบบกับบุคลากร
จากศาสตรและวิชาชีพอืน่ๆ ผลงานท่ีผานมาของกลุมวจิยัฯ ใชกระบวนการออกแบบอยาง
มสีวนรวมในการออกแบบและปรับปรุงอาคาร ภมูทิศันและผงับริเวณของโรงพยาบาลและ
สภาพแวดลอมเพ่ือผูสูงอายุและเด็ก อาทิ โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลลําสนธิ โรง
พยาบาลแคนดง โรงพยาบาลเขายอย โรงพยาบาลพานทอง การปรับปรุงบานพักผูปวย
ภาวะพึ่งพิง อําเภอลําสนธิ หนวยลางไตทางชองทองเคลื่อนที่ ศูนยพัฒนาศักยภาพผูสูง
อายุเทศบาลแสนสุข และโครงการออกแบบปรับปรุงพืน้ทีภ่ายในหนวยเล้ียงและพัฒนาเด็ก 
สถาบนัสขุภาพเดก็แหงชาตมิหาราชนิ ีรวมทัง้การจดักจิกรรมและผลติสือ่ความรูทีเ่กีย่วของ
 กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมสรรคสรางโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยรับผิดชอบ
การบริหารโครงการ การจัดกิจกรรมมีสวนรวมและการออกแบบอาคารสืบสานพระราช
ปณิธานของโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู โรง
พยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลเขาชะ
เมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
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๒๓โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

พรรษา จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด
นครราชสมีา รวมท้ังการบริหารโครงการวิจยัและกจิกรรมเสรมิพลังของโรงพยาบาลตางๆ

๒. บริษัท ใจบานสตูดิโอ จํากัด
 “ใจบานสตูดิโอ” มีแนวทางในการทํางานบนปรัชญาการออกแบบและรวมสราง
ระหวางธรรมชาตแิละผูคน (Co-create Design) เพ่ือใหงานสถาปตยกรรมและกระบวนการ
สรางสรรคสถาปตยกรรมเปนเสมือนสะพานในการสรางปฎิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษย และมนุษยกับธรรมชาติ อยางมีดุลยภาพ อันจะเปน “ใจของบาน” และ “ใจของ
สถานท่ี” ผลงานท่ีผานมาไดแก โครงการ Akha Ama Living Factory อาํเภอแมรมิ จงัหวัด
เชียงใหม โครงการศูนยเรียนรูการฟนฟูเหมืองหินปูนลําปาง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
โครงการ Chiang Dao Wetland Sanctuary เพื่อสรางระบบนิเวศพื้นที่ชุมนํ้าธรรมชาติ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โครงการออกแบบเมืองทุกมิติอยางมีสวนรวม ระยะที่ ๑ 
(สวรรคโลก, อุตรดิตถ และนาน) และภาคีโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษ 
และพัฒนาพ้ืนทีป่ระวัตศิาสตรและวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมตามแนวทางมรดกโลก (ระยะ
ที่ ๑, ๒)
 ใจบานสตูดิโอเปนหนึ่งในภาคีที่ทํางานวางผังแมบทและออกแบบอาคารสืบสาน
พระราชปณิธานของโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตําบลบานจันทร 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม รวมกับบุคลากรของโรงพยาบาลและคนในชุมชน 
โดยมีแนวคิดการออกแบบและวางผังเพื่อใหโรงพยาบาลเปนมากกวาสถานที่รักษาความ
ปวยไข แตยังเปนพื้นที่สงเสริมสุขภาวะในมิติทางกาย สังคม และจิตวิญญาณ ไปพรอมกัน 
ตามแบบวถิชีวีติของพีน่องชาตพินัธุ โดยมกีารนาํเอาวฒันธรรมเตาไฟ อนัเปนพืน้ทีแ่มแบบ
ทางวัฒนธรรมของผูคนในพื้นที่สูงมาถายทอดและตีความเชิงสถาปตยกรรม ที่จะถูกสราง
ขึ้นดวยวัสดุธรรมชาติ และภูมิปญญาของผูคนในทองถิ่น เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและ
รําลึกถึงปรัชญาการทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ที่วาดวยหลักการ “เขาถึง เขาใจ และ
พัฒนา”
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๓. ตาแสง สตูดิโอ
 “ตาแสง สตูดิโอ” เปนสตูดิโอที่ทํางานผลักดันและใหบริการงานดานการออกแบบ
เพื่อคนทุกกลุม หรือ Universal Design ในประเทศไทย ในพื้นที่เมืองและชนบทในหลาก
หลายระดับ โดยมีหลักการทางการออกแบบ คือ การสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวาง
ผูที่มีสวนไดสวนเสียหรือผูที่เกี่ยวของทั้งหมด เพ่ือสนับสนุนการสรางสิ่งแวดลอมทางการ
อยูอาศัยทีเ่ทาเทียม และเปนหนวยยอยของกลุมทาํงานชุมชนในนาม Openspace ทีส่นใจ
เรื่องการสรางชุมชนยั่งยืน โดยกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปจจุบัน
 ตาแสง สตูดิโอ เปนหนึ่งในภาคีที่ทํางานวางผังแมบทและออกแบบอาคารสืบสาน
พระราชปณิธานของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส และ
โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง

๔. ครอสสตดูิโอ (CROSSs)
 “ครอส” เกดิจากการรวมตัวอยางไมเปนทางการของกลุมสหวิชาชีพทีม่คีวามสนใจ
รวมกนั ในโครงการออกแบบศนูยแพทยชมุชนอยางมสีวนรวม ทีเ่กาะยาวใหญ จงัหวดัพงังา 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ รูปแบบการทํางานปรับเปลี่ยนตามประเด็นงานที่สนใจ และความหลาก
หลายของผูเขารวมขบวนการ มีหลักคิด “การมีสวนรวม” เปนหัวใจสําคัญของการทํางาน 
ตอมาไดจดทะเบียนเปน บริษัท ครอส แอนด เฟรนด จํากัด ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผลงานที่
ผานมา ไดแก ออกแบบกิจกรรมและผลิตสารคดี “แบง ปน ฝน” โรงเรียนวัดสระแกว จงัหวัด
อางทอง (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกแบบกิจกรรมและผลิตสารคดีการออกแบบผังแมบทโรงเรียน
ดอยชางอยางมีสวนรวม หลังเหตพุิบัติภัยแผนดินไหว จังหวัดเชียงราย ออกแบบกิจกรรม
และผลิตสารคดีศูนยชางไมไผชุมชนอยางมีสวนรวม ตําบลวาวี จังหวัดเชียงราย ออกแบบ
พิพิธภัณฑชุมชน ๔ หมูบาน หมูบานทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
ออกแบบพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพราวอยางมีสวนรวม (พ.ศ. ๒๕๕๘) ผลิตสารคดีเรื่อง
สั้น ๑๒ ตอน เรื่อง “คน คล(ร)อง เมือง” ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส ออกแบบปรับปรุง
มาดีคลับ เขารวมงานออกแบบพัฒนาเมืองทุกมิติ เมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค กับ
ภาคีสถาปนิกชุมชนในเอเซีย ผลิตสารคดี Ccrp Asa Can workshop1 “Living with 
khlong” ตลาดนํา้หลกัหา คลองดาํเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุ ีและ จงัหวดัสมทุรสาคร โดย
โครงการฟนฟูเมืองและยานชุมชนเการวมกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ 
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๒๕โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

(พ.ศ. ๒๕๕๙) ผลิตสารคดี Ccrp Asa Can workshop1 “Living with khlong” ตลาด
หวัตะเข หลวงแพรง คลองประเวศบุรรีมย กรงุเทพฯ โดยโครงการฟนฟเูมอืงและยานชุมชน
เการวมกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ออกแบบและผลิตสารคดีงาน
ออกแบบพัฒนาเมืองทุกมติ ิเมืองสวรรคโลก จงัหวัดสโุขทัย (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกแบบอาคาร
กายภาพแพทยแผนไทย โรงพยาบาลเบญจลักษ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ออกแบบ
และจดันทิรรศการหมนุเวยีนอยางย่ังยนื เทศกาลวถิภีมูปิญญากลุมชาตพินัธุกะเหรีย่ง รวม
กับศูนยมานุษยวิทยาสิรินทร (พ.ศ. ๒๕๖๑)
 ครอสสตูดิโอ เปนหน่ึงในภาคีที่รับผิดชอบการออกแบบอาคารสืบสานพระราช
ปณิธาน โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ และ โรง
พยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร
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๒๖ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประมวลภาพการทํากิจกรรมมีส่วนรวม

กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ ทํากิจกรรมรวมกับ
• โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง
• โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู
• โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
• โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี
• โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี

๑-๘ ภาพกระบวนการมีสวนรวม 

ณ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดระยอง 

๓

๒

๑

1-116.indd   261-116.indd   26 7/25/2561 BE   3:19 PM7/25/2561 BE   3:19 PM



๕

๔

๘

๗

๖

1-116.indd   271-116.indd   27 7/25/2561 BE   3:19 PM7/25/2561 BE   3:19 PM



๑-๘ ภาพกระบวนการมีสวนรวม 

ณ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดหนองบัวลําภู

๑

๒

๓
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๑-๙ ภาพกระบวนการมีสวนรวม 

ณ โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดนครราชสีมา

๒

๑

๓

๔
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๑-๙ ภาพกระบวนการมีสวนรวม 

ณ โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดสระบุรี

๒

๑

๓

๔
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๑-๙ ภาพกระบวนการมีสวนรวม 

ณ โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดกาญจนบุรี

๒

๑

๓

๔
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๓๖ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ใจบานสตูดิโอ ทํากิจกรรมรวมกับ
• โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม

๑-๘ ภาพกระบวนการมีสวนรวม 

ณ โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดเชียงใหม
๓

๒

๑
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๓๗โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

๕

๔

๘

๗

๖
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๓๘ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ตาแสง สตูดิโอ ทํากิจกรรมรวมกับ
• โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
• โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง

๑-๗ ภาพกระบวนการมีสวนรวม 

ณ โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดนราธิวาส
๓

๒

๑
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๓๙โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

๕

๔

๗

๖
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๑-๙ ภาพกระบวนการมีสวนรวม 

ณ โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดตรัง

๒

๑

๓

๔
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๔๒ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๑-๖ ภาพกระบวนการมีสวนรวม 

ณ โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดศรีสะเกษ

๗-๘ ภาพกระบวนการมีสวนรวม 

ณ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดสุรินทร
๓

๒

๑

ครอสสตูดิโอ ทํากิจกรรมรวมกับ
• โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ
• โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร
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๔๓โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

๕

๔

๘

๗

๖
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กิจกรรมเสริมพลังโรงพยาบาลชุมชน บทที่ ๓

เหตุใดจึงตองทํากิจกรรมเสริมพลัง?

โรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลทีน่อมนาํพระราชดาํรสัและ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการบริหารจัดการท้ังในสวนของสาธารณสุข 
สังคม และชุมชน เพื่อสรางความเปนหนึ่งเดียวกันในพื้นที่ อีกทั้ง เปนพื้นที่ในการแลก
เปลี่ยนองคความรูตาง ๆ ผานกระบวนการมีสวนรวม สงผลใหชุมชนสามารถมีสวนรวม
ในการดําเนินการของโรงพยาบาล ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ กิจกรรมสงเสริมสุข
ภาพทัง้ในและนอกโรงพยาบาล ฯลฯ โดยโรงพยาบาลทาํหนาทีเ่ปนผูดแูลสขุภาพของคนใน
ชุมชน และชุมชนทําหนาที่เปนผูใหการชวยเหลือสนับสนุนโรงพยาบาล เกิดเปนพื้นที่ที่ทุก
คนมีสวนรวมและลดชองวางระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน จนกอตัวเปนความสัมพันธที่ดี
ตอกันและเปนสังคมแหงการพ่ึงพาที่สรางภูมิคุมกันทั้งทางกายและจิตใจอยางแทจริง
 เพือ่ใหเปนโรงพยาบาลของชมุชนอยางแทจรงิ ทางคณะผูทาํงานจงึจดัโครงการวจิยั
และกิจกรรมเสริมพลัง (Research and Empowerment) ขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือในการ
สรางความรวมมือ ความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ ความเดนชัดของพื้นที่และความสัมพันธ
ที่ดีระหวางชุมชนกับโรงพยาบาล โดยดําเนินการภายใตบริบทของแตละพ้ืนที่ที่แตกตาง
กันออกไป และยังเปนขอมูลที่ใชในการสงเสริมการออกแบบและพัฒนาส่ิงแวดลอมสรรค
สรางของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ใหเปนไปตามคํานิยามที่วา “โรง
พยาบาลทีเ่ปนมากกวาโรงพยาบาล” โดยมโีรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา
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๔๖ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ที่เขารวมทํากิจกรรมท้ังสิ้น ๗ โรงพยาบาล ไดแก

๑. โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี 
 โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา นอมนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาเปนแนวทางในการพฒันาโรงพยาบาลใหเปนตนแบบการบรหิารโรงพยาบาลของ
ชมุชนในพ้ืนทีอ่ยางแทจริง ชวยยกระดับคุณภาพชีวติประชาชนอยางท่ัวถงึและเปนธรรม มี
การนําระบบการบริหารจัดการพัฒนาโรงพยาบาลท่ีเนนการมีสวนรวมของประชาชนและ
องคกรทองถิน่เขามามบีทบาทสาํคญัในการบรหิารและพฒันา  เพือ่เขาใจสภาพปญหาและ
ความตองการของชมุชนไดอยางแทจรงิและยัง่ยืน โดยนาํเสนอรปูแบบการทาํกจิกรรมออก
เปน ๓ โครงการยอย ดังนี้

๑.๑ โครงการพอกเขาดวยสมุนไพรพื้นบาน (๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐/ศาลาชุมชน)
 เปนโครงการของหนวยแพทยแผนไทย ไปอบรมใหความรูเกีย่วกบัการใชยาสมนุไพร
พื้นบาน นํามาปรุงเปนยารักษาหัวเขาเสื่อม โดยกิจกรรมเริ่มจากการแนะนําสมุนไพรพื้น
บานที่ใชในการปรุงยา การสาธิตทําแปลงปลูกสมุนไพรชนิดตางๆ การอบรมสอนการปรุง
ยาสมนุไพรในการพอกเขา และมกีารลงชมุชนไปตามหมูบานเพือ่ทาํการรกัษาผูปวยโรคขอ
เขาเสื่อมดวยยาสมุนไพร
 โครงการนี้ไดสรางความรู ความเขาใจในการใชยาสมุนไพรพื้นบานในการรักษา
โรคขอเขาเสือ่มแกชมุชนไดเปนอยางด ีนอกจากนีย้งัสรางความสมัพนัธอนัดีระหวางชมุชน
และโรงพยาบาล สงัเกตไดจากการเขารวมฟงบรรยายของการออกหนวยรกัษาในชมุชนทีไ่ด
รับความสนใจจากชาวบานในชุมชนเปนอยางมาก และมีเสียงสะทอนจากชุมชนถึงความ
ตองการอยากใหมีโครงการน้ีอีกในทุกๆป 

๑.๒ โครงการหนองนางเลิ้งรวมใจ หนูนอยวัยใสฟนแข็งเเรง (๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑/
โรงเรียนโดยรอบโรงพยาบาล)
 เปนโครงการที่ริเริ่มจากฝายทันตกรรมของโรงพยาบาล โดยมุงเนนกิจกรรมสง
เสริมใหความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพฟนสําหรับกลุมเด็กนักเรียนและผูปกครอง 
โครงการนี้ประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
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๔๗โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

อบรมใหความรูในโรงเรียน โดยเน้ือหาของกิจกรรมเร่ิมจากทันตแพทยใหความรูผูปกครอง
และนักเรียนเก่ียวกับการดูแลสุขภาพฟน กิจกรรมอบรมการแปรงฟนอยางถูกวิธีใหแกผู
ปกครอง กิจกรรมทําความสะอาดอางแปรงฟนในโรงเรียน และการตรวจสุขภาพฟนของ
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
 บรรยากาศในการทาํกิจกรรมในโรงเรยีนเปนไปดวยความนารกัของเดก็ๆ และภาพ
ของพอแมทีแ่ปรงฟนในกบัลกูๆของตนเอง เปนบรรยากาศทีเ่ตม็ไปดวยความรกัและความ
อบอุน กิจกรรมน้ีไดสรางความเขาใจท่ีถูกตองในการดูแลสุขภาพฟน และยังสรางความ
สัมพันธที่ดีขึ้นของผูปกครองกับลูกหลานของตนเอง

๑.๓ โครงการหมอเพลงพื้นบาน (๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐/โรงพยาบาลหวยกระเจา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
 โครงการน้ีเปนความคิดของกลุมงานเวชปฎิบตัชิมุชน แนวคิดของโครงการคือการนํา
เอาเพลงพื้นบานมาขับรองเพื่อสรางบรรยากาศที่อบอุน และใหกําลังใจกับผูปวยในโรง
พยาบาล โดยใหบทเพลงมาเปนยาชวยรักษาสภาพจิตใจของผูปวย กลายมาเปนที่มาของ
ชือ่ “หมอเพลงพ้ืนบาน” โดยมีการประสานความรวมมอืกบัชมรมผูสงูอายุในชุมชน เปนผูขบั
รองเพลงพื้นบานในโรงพยาบาล เนื้อหาของกิจกรรมนี้เริ่มตนจากการการประชุมหารือกับ
ชมรมผูสงูอายุของแตละหมูบาน วางแผนการจัดกิจกรรมในโรงพยาบาล ตอมาจัดกิจกรรม
การรองเพลงพ้ืนบานในโรงพยาบาล โดยเร่ิมจากตอนเชามกีารขับรองท่ีบรเิวณพ้ืนทีพ่กัคอย 
แผนกผูปวยนอก และตอนบายมีการทํากิจกรรมในพื้นที่ของหองผูปวยใน 
 ผลจากการทาํกจิกรรมหมอเพลงพืน้บานในโรงพยาบาลทีเ่หน็ไดชดัเจน คอื สหีนา
ของชาวบานทีม่าโรงพยาบาลมีความประหลาดใจและสามารถสรางรอยย้ิมจากผูชมทีไ่ดเหน็
การแสดงดนตรีพืน้บานกลับมามีชวีติในพ้ืนทีข่องโรงพยาบาลอีกคร้ัง ผลท่ีไดรบัตอมาคือผู
สูงอายุที่มาแสดง ตางรูสึกภาคภูมิใจที่ไดขับรองเพลงพื้นบานที่เลือนหายไปในปจจุบัน ให
กลับมามีชีวิตอีกคร้ัง เปนการสืบทอดวัฒนธรรมทองถ่ินใหคนรุนใหมไดเห็นถึงคุณคาของ
บทเพลงพ้ืนบาน ผลที่สําคัญของกิจกรรมน้ีอีกประการหนึ่ง คือ การใหกําลังใจแกผูปวย
ที่นอนรกัษาตัวที่โรงพยาบาลใหมีขวัญและกําลังใจในการรักษาตัวตอไป
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๔๘ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๒. โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม
 โรงพยาบาลวดัจนัทรเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลทีม่เีอกลักษณ
ในเรื่องของพื้นที่ตั้งที่เปนปาสนผืนใหญที่มีความสมบูรณ ผูคนในพื้นที่เปนชาวเขาเผาปกา
เกอะญอ ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย อยูกับธรรมชาติอยางกลมกลืน ซึ่งเปนกลุมคนที่มีความ
สําคัญกับโรงพยาบาลอยางมากในการสนับสนุนในดานตางๆ ของโรงพยาบาลตลอดมา 
อีกทั้งทัศนียภาพโดยรอบของโรงพยาบาลยังเปนจุดที่ดึงดูดนักทองเท่ียวใหไดแวะเวียนมา
เยีย่มชมอยูตลอด สิง่ตางๆเหลานีห้ลอหลอมใหโรงพยาบาลวดัจนัทรเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ 
พรรษา เปนโรงพยาบาลท่ีถกูพัฒนาโดยชุมชนอยางแทจรงิ โดยทางโรงพยาบาลไดนาํเสนอ
รูปแบบการทํากิจกรรมเสริมพลัง ๑ โครงการ ดังนี้

๒.๑ โครงการสวนเกษตรพอเพยีงวถิชีมุชน (๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑/โรงพยาบาลวดัจนัทร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
 โครงการสวนเกษตรพอเพียงเปนโครงการท่ีเตม็ไปดวยความตัง้ใจของโรงพยาบาลท่ี
ตองการท่ีจะดาํเนินรอยตามปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงนํามาประยุกตใชในโครงการพยาบาล 
โดยจะเนนใหชุมชนรอบๆ โรงพยาบาลไดเขามามีสวนรวมในการทําแปลงเกษตรดวยกัน 
เพื่อเปนการสรางอาหารที่ปลอดภัยใหกับผูปวยในโรงพยาบาล และญาติผูปวยท่ีเขามาใน
โรงพยาบาลสามารถเก็บพืชผักในแปลงเกษตรกลับไปเปนอาหารที่บานของตนเองได การ
ดาํเนินกจิกรรมโครงการเริม่จากโรงพยาบาลเรยีกประชมุแกนนาํชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล
มาวางแผนทําแปลงเกษตรโดยแบงเปนเวรแตละหมูบานสงตวัแทนหมูบานมาชวยทําแปลง
เกษตรในแตละสัปดาห และยังมีการสรางบานชนเผาไวในแปลงเกษตรเพื่อเปนพื้นที่บอก
เลาเรื่องราวของวิถีชีวิตการเกษตรพ่ึงพาธรรมชาติของชาวกระเหรี่ยงในพื้นที่ 
 ผลทีไ่ดรบัของโครงการเปนไปอยางนาประทับใจเมือ่ไดเหน็ความรวมมอืจากทกุๆ 
หมูบานในการอาสาเขามารวมสรางแปลงเกษตรในโรงพยาบาลอยางตอเนือ่ง โดยหวังเพยีง
วาโรงพยาบาลชมุชนจะเปนพืน้ทีท่ีส่ามารถสะทอนแนวคดิโครงการของพอหลวงทีพ่วกเขา
รักและเคารพมาทั้งชีวิตไดเปนอยางดี โครงการนี้ไดแสดงถึงเจตนารมณที่แทจริงของโรง
พยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่ตองการใหโรงพยาบาลเปนหนึ่งเดียวกับ
ชุมชน ใหหมอเปนเหมือนคนในครอบครัวและสมาชิกของหมูบาน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขชุมชนที่เขมแข็งรวมกัน
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๔๙โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

๓. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู
 โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลมีทีช่ือ่เสียงในเร่ือง
ของการใหบริการทางการแพทยดานสายตา ซึง่เปนการแกปญหาท่ีพบมากของผูคนในพ้ืนที่ 
อกีท้ังยงัเปนโรงพยาบาลรุนใหม กลาวคือ บคุลากรของโรงพยาบาลสวนใหญเปนคนรุนใหม
ที่เปยมไปดวยความรู ความสามารถ ในการพัฒนาโรงพยาบาล แสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศน
ของผูบริหารที่เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรเปนสําคัญ เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงและ
กอใหเกิดประโยชนตอพ้ืนที่สวนรวมมากที่สุด โดยทางโรงพยาบาลไดนําเสนอรูปแบบการ
ทํากิจกรรมเสริมพลังออกเปน ๒ โครงการยอย ดังนี้

๓.๑ โครงการเล้ียงปลาในกระชังเพื่อสรางอาหารปลอดภัย (๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑/โรง
พยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
 โครงการนีเ้ปนแนวคิดจากฝายโภชนาการและชมรมผักอนิทรยีของโรงพยาบาลรวม
กนัคดิขึน้ เพ่ือตองการสรางอาหารทีป่ลอดภัยใหกบัผูปวยในโรงพยาบาลไดรบัประทาน และ
ยังเปนการลดรายจายในการซื้อปลาของโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรมเริ่มจากการ
ประชุมใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่ตางๆ จากนักวิชาการดานประมง
อําเภอ กิจกรรมการทําบอเลี้ยงปลา และปลอยพันธุปลาลงในบอเลี้ยง
 ผลของโครงการเบ้ืองตนไดรับความชวยเหลือดานความรูเรื่องการเล้ียงปลาและ
พันธุปลาจากประมงอําเภอ และมีการทดลองปลอยพันธุปลาเล้ียงในบอทดลองเล้ียงเปน
ระยะเร่ิมตนของโครงการในขณะน้ี 

๓.๒ โครงการสุขภาพจิตดีดวยดนตรีบําบัด (๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑/โรงพยาบาลนาวัง
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
 โครงการนี้เปนแนวคิดจากกลุมชมรมดนตรีของโรงพยาบาล มีความตองการที่จะ
นําบทเพลงพื้นบาน หมอลํา นํามารองใหกับผูปวยในโรงพยาบาลไดรับฟงเพื่อผอนคลาย
จากการรอรับการตรวจรักษาในชวงเชา โดยมีการประสานขอความรวมมือกับกลุมหมอลํา
ในพื้นที่ใกลเคียง เขามาทําการแสดงในพื้นที่บริเวณผูปวยนอกของโรงพยาบาล 
 ผลท่ีไดรับจากกิจกรรม ผูปวยท่ีรอรับการรักษาพยาบาลมีความประหลาดใจและ
ประทับใจจากการมาแสดงของคณะหมอลํา ทาํใหบรรยากาศในพืน้ทีผู่ปวยนอกมีความผอน
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๕๐ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

คลาย และสรางความเปนกันเองกับผูคนที่เขามารอรับการรักษาในพื้นที่ของโรงพยาบาล

๔. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร
 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลท่ีมพีืน้ทีอ่ยูตดิ
เขตชายแดน ทาํใหมกีลุมผูเขารบับรกิารมคีวามหลากหลาย ซึง่ไมเพยีงแตใหบรกิารผูคนใน
พืน้ทีแ่ตรวมไปถึงประเทศเพ่ือนบานดวย และดวยในพืน้ทีช่มุชนมบีคุลากรทีม่คีวามรู ความ
สามารถในลักษณะของปราชญสมุนไพรตางๆมากมาย จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม
ภมูปิญญาทองถิน่ในพืน้ทีใ่หเปนการรกัษาแบบแพทยทางเลอืก ถอืวาเปนโรงพยาบาลทีใ่ห
ความสําคัญกับพื้นที่เปนอยางมาก และเลือกใชประโยชนจากพื้นที่ไดอยางมีคุณภาพ โดย
ทางโรงพยาบาลไดนําเสนอรูปแบบการทํากิจกรรมเสริมพลัง ๑ โครงการ ดังนี้

๔.๑ โครงการการจัดการปาชมุชนหลงัโรงพยาบาล (๙ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๖๑/โรงพยาบาล
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
 เปนโครงการท่ีโรงพยาบาลชวยกันคดิเก่ียวกบัการอนุรกัษปาชมุชนดานหลังของโรง
พยาบาล เอาไวเปนท่ีศกึษาเรียนรูเกีย่วกับระบบนิเวศจากปา และภูมปิญญาการใชประโยชน
จากปาอยางย่ังยืน โดยกิจกรรมของโครงการเริ่มตนจากการจัดกิจกรรมพูดคุยระหวางโรง
พยาบาลกบัชาวบานและชุมชนโดยรอบถึงแนวทางการอนุรกัษปา และการจัดการทรพัยากร
ปา ตอดวยกจิกรรมการเดนิสาํรวจพืน้ทีป่า รวมกบัหมอพืน้บานทีช่วยบรรยายเรือ่งสมนุไพร
ตางๆที่อยูในปา รวมถึงสรรพคุณในการรักษาโรค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิญหนวยงาน
และชุมชนมารวมปลูกปาในพ้ืนที ่และออกแบบเสนทางการศึกษาธรรมชาติ มกีารวางแผน
สรางอาคารเปนพื้นที่ใหความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศจากปาของชุมชน 
 การทาํโครงการยังอยูระหวางการดําเนนิกจิกรรมในข้ันตอนตางๆ แตจากกิจกรรม
ทีผ่านมา ไดรบัความรวมมอืจากชมุชนโดยรอบโรงพยาบาลอยางเขมแขง็ และยงัไดรบัความ
รวมมือจากหนวยงานราชการในทองถ่ิน ที่เขารวมกิจกรรมปลูกปาในพ้ืนที่อยางตอเนื่อง 
นั้นแสดงใหเห็นถึงการที่โรงพยาบาลเปนสวนหนึ่งกับชุมชนอยางแนนแฟน 
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๕๑โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

๕. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง
 เปนโรงพยาบาลที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยรอบของพื้นที่โรงพยาบาลถูกลอม
ดวยปาเขาท่ีมีความอุดมสมบูรณ วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ชุมชนเขาชะเมาดําเนินไปอยาง
เรียบงาย ไมยุงยาก สงผลใหผูคนในพื้นที่มีอุปนิสัยที่ดี มีความสัมพันธที่ดีตอกันในพื้นที่ มี
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กลุมจิตอาสา และกลุมชมรมตางๆ ที่
พรอมใหการสนับสนุนชวยเหลือท้ังหนวยงานตางๆ ในพื้นที่และนอกพื้นที่อยูตลอด ดวย
จดุแขง็ดานความรวมมอืของคนในพ้ืนที ่จงึทาํใหการขอรับการสนับสนุนจากชุมชนของทาง
โรงพยาบาลในการขบัเคลือ่นโครงการตางๆ เปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ โดยไดนาํเสนอรูป
แบบการทํากิจกรรมเสริมพลังออกเปน ๓ โครงการยอย ดังนี้

๕.๑ โครงการสรางทศันคตทิีด่ตีอการใหบรกิาร (๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐/โรงพยาบาลเขา
ชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
 เปนโครงการที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นเพื่อเปนการพัฒนาองคความรู และทักษะ
ในการบรกิารใหแกบคุลากรของโรงพยาบาล โดยวทิยากรผูถายทอดองคความรูและทกัษะ
ในการบริการแกบุคลากรของโรงพยาบาล คือ ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ซึ่งเปนผูที่มีความ
เชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาพัฒนาบุคลากรในองคกร เปนอยางดี โดยกิจกรรมเร่ิมจาก 
การใหความรูเกี่ยวกับการบริการ เพื่อปรับทัศนคติของบุคลากรใหเปนผูที่มีความใสในการ
ใหบรกิารแกประชาชน และมีการจดักจิกรรมเชิงปฏิบตักิาร โดยการแสดงความคดิเหน็ของ
บุคลากรออกมาเปนแผนภาพที่บงบอกถึงการบริการที่ดี และมีการสรุปกิจกรรมรวมกันใน
ชวงทายของโครงการ ถือไดวาเปนโครงการที่มีประโยชน ซึ่งสงผลทั้งในสวนของบุคลากรที่
จะไดรับความรู และมีทักษะในการบริการที่ดีขึ้น อีกทั้งประชาชนที่มาเขารับบริการก็จะได
รับบริการท่ีมีคุณภาพดวยเชนกัน

๕.๒ โครงการดนตรีสรางสุขดวยเพลงรัก (๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑/โรงพยาบาลเขาชะ
เมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
 เปนโครงการท่ีจัดขึ้นเพื่อลดความเครียดของผูมารับบริการของโรงพยาบาล สราง
ความสัมพันธอนัดรีะหวางโรงพยาบาลกับชุมชนในการมสีวนรวมในการจดักจิกรรม และหา
รายไดจากการรับบริจาค เพือ่ทาํเงินบริจาคไปจัดซือ้วสัดอุปุกรณทีจ่าํเปนแกผูปวยติดบาน-
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๕๒ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ตดิเตียงในพ้ืนทีร่บัผิดชอบของโรงพยาบาล ซึง่ในการจัดโครงการดนตรีสรางสุข ดวยเพลงรัก 
เริม่จากชวงเชา ทางโรงพยาบาลไดมกีารนิมนตพระเพ่ือมารับบิณฑบาตรจากบุคลากรของ
โรงพยาบาล รวมถึงผูปวยและญาติผูปวยดวย เพือ่เปนการสรางขวัญและกําลงัใจใหกบัผูเขา
รวมกิจกรรม และมีการเลนดนตรี ในพื้นที่บริเวณตึกผูปวยนอก เพื่อใหผูปวย ญาติผูปวย 
และบุคลากรของโรงพยาบาลไดรับฟง ถือเปนการผอนคลายความเครียดจากการเจ็บปวย 
รอรับบริการ และใหบริการ ทําใหพื้นที่ของอาคารผูปวยนอกเต็มไปดวยความผอนคลาย 
สนุนสนาน และรูสึกถึงความเปนกันเอง ภายหลังจากการเลนดนตรี ทางโรงพยาบาลได
นําเงินที่รับบริจาค ไปจัดซื้อสิ่งของท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตและมอบใหผูปวยติดบาน-ติด
เตยีงในพ้ืนทีร่บัผดิชอบของโรงพยาบาล ซึง่โครงการน้ีจะมีการดําเนินการตออยางตอเน่ือง

๕.๓ โครงการสวนพอเพียงเลี้ยงชุมชน (๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐/โรงพยาบาลเขาชะเมา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
 เปนโครงการท่ีทางโรงพยาบาลเล็งเห็นถึงความสําคญัของชาวสวนในพ้ืนทีข่องโรง
พยาบาล จึงไดมีการจัดโครงการสวนพอเพียงเลี้ยงชุมชนขึ้น เพื่อใหความรูเกี่ยวกับดาน
การเกษตรอินทรีย และการทําเกษตรแบบพอเพียงแกชาวสวน และมีการแจกเม็ดพันธุพืช
เพื่อใหผูเขารวมอบรมนําไปเพาะปลูก ที่สําคัญคือทางโรงพยาบาลไดทําการเปดพื้นที่ของ
โรงพยาบาลในสวนที่เปนพื้นที่วางไมไดใชประโยชนเปนตลาด เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ได
นําสินคามาจําหนาย ถือเปนการเปดพื้นที่ใหกับชุมชนอยางแทจริง
 จากทัง้ ๓ โครงการ จะเหน็ไดวาโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา 
ตระหนักถึงความสําคัญของพ้ืนที่และเล็งเห็นจุดเดนและจุดดอยของพ้ืนท่ี จึงจัดโครงการ
ตางๆขึ้นเพื่อเปนการแกปญหา และสรางความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางโรงพยาบาลและ
ชุมชน ดวยการขับเคลื่อนโครงการเหลานี้ทําใหโรงพยาบาลเขาชะเมาเปนโรงพยาบาลท่ี
ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง
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๕๓โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

๖. โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
 เปนโรงพยาบาลทีต่ัง้อยูในเขตพืน้ทีข่มุชน และเปนทีรู่จกัของคนในชมุชน ผูคนโดย
รอบเปนผูทีม่จีติอาสาสูงมาก เหน็ไดจากกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
ที่มีความเขมแข็ง มีความพยายามที่จะเขามาชวยแบงเบาภาระงานของทางโรงพยาบาลใน
หลากหลายรปูแบบ ทําใหโรงพยาบาลสามารถเขาถึงพื้นที่ในชุมชนไดอยางทั่วถึง กลุมจิต
อาสาเหลานี้ จึงเปนกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน และเกิดการรวมมือใน
การพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลนี้ ทางโรงพยาบาลจึงสามารถดึงความรู ความ
สามารถ และความเปนจิตอาสาของคนในพื้นที่มารวมกันพัฒนาพื้นที่ของโรงพยาบาลได
อยางแทจริง โดยไดนําเสนอรูปแบบการทํากิจกรรมเสริมพลัง ๑ โครงการ ดังนี้

๖.๑ โครงการศกึษาดงูานการพัฒนาโรงพยาบาลรวมกบัชุมชนภายใตหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง (๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑/โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
 เปนโครงการที่เริ่มตนจากการเล็งเห็นถึงความสามารถ ความรู และทัศนคติที่ดี
ของคนในพื้นที่ชุมชนที่มีตอโรงพยาบาล ที่พยายามใหความรวมมือ ชวยเหลือเกี่ยวกับการ
พัฒนาโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง ทางโรงพยาบาลจึงเริ่มดําเนินโครงการ โดยเริ่มจากการ
ศกึษาดงูานการจดัพืน้ทีพ่กัผอนจากโรงพยาบาลใกลเคยีงทีม่คีวามโดดเดนทางดานพืน้ทีพ่กั
ผอน และนําองคความรูทีไ่ดจากการศึกษาดูงาน มาพูดคุยเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงาน
พฒันาโรงพยาบาลรวมกบัชมุชน ภายใตหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มกีารแสดงความคิด
เห็นรวมกันในเรื่องของการจัดพื้นที่สวนเศรษฐกิจพอเพียง การจัดวางตนไม บอนํ้า ศาลา
สําหรับนั่งพักผอน รวมถึงมีการกระจายความรับผิดชอบของแตหมูบาน ในการนําพืชพันธุ
ตางๆ ในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนรวมกันในพื้นที่ของโรงพยาบาล 
 ภายหลังจากการพูดคุยหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สวนเศรษฐกิจพอเพียง ทาง
โรงพยาบาลไดนัดกับทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และกลุมจิตอาสา
ตางๆ ในพืน้ทีม่ายงัโรงพยาบาล เพือ่ลงมอืปรบัหนาดนิและปลกูพชืพนัธุตางๆ ตามทีต่กลง
รวมกัน และจากความรวมมือดังกลาว ทําใหหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในพื้นที่เล็งเห็น
ความสําคัญ และยื่นมือเขามาชวย เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดสนับสนุนเงินทุน
ในการปรับปรุงสระนํ้า การสนับสนุนรถขุดดินจากทางผูใหญบาน รวมถึงการสนับสนุน
พืชพันธุไมจากชุมชน เปนตน โดยระหวางการจัดพ้ืนที่สวนเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะมีกลุม
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๕๔ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แมบานในชมุชนมาปรงุอาหารเพือ่เลีย้งกลุมจติอาสาทีม่าชวยกันจดัพืน้ทีส่วนเศรษฐกจิพอ
เพียงของโรงพยาบาล
 สิง่เหลานีเ้ปนการแสดงใหเหน็ไดอยางชดัเจนวา ชมุชนใหความสาํคญักบัพืน้ทีส่วน
รวมเปนอยางมาก และโรงพยาบาลกย็งัเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของชุมชน ซึง่หากขาดความ
สมัพนัธทีด่ตีอกัน ขาดความรวมมือ ความสามคัคขีองคนในพืน้ทีช่มุชนแลว สวนเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงพยาบาลคงมิอาจเกิดขึน้ได โครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียง จงึถอืเปนเพียง
จุดเริ่มตนในการทํางานรวมกันของโรงพยาบาลและชุมชน และในอนาคตกลุมจิตอาสา
เหลานี้จะเปนแรงขับเคล่ือนที่สําคัญในการพัฒนาดานตางๆ ของทางโรงพยาบาล ถือได
วาเปนการแสดงภาพลักษณที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในการบงบอกถึงการเปนโรงพยาบาลที่มา
กกวาโรงพยาบาล และเปนโรงพยาบาลของชุมชนอยางแทจริง

๗. โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีผลงานที่โดดเดนดานการ
ดูแลผูปวยโรคไต ไดรับรางวัลชนะเลิศหนวยลางไตทางชองทองดีเดน ระดับโรงพยาบาล
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดคลินิกชะลอไตเส่ือม (CKD Clinic) อีกทั้งยังเปน
แหลงศึกษาดูงานดานการดูแลรักษาผูปวยโรคไตทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยการ
ดําเนินงานตางๆ ของโรงพยาบาลจะมีชุมชนเขามาเกี่ยวของอยูตลอด เพ่ือเปนการสราง
ความสมัพนัธทีด่กีบัพืน้ที ่และเปนการเพิม่บุคลากรในการดแูลสุขภาพผูคนในพืน้ทีอ่ยางทัว่
ถึง จากการยื่นมือเขามาชวยของชุมชน ทําใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ของโรงพยาบาล
อยางมั่นคงและยั่งยืน โดยทางโรงพยาบาลไดนําเสนอรูปแบบการทํากิจกรรมเสริมพลัง ๑ 
โครงการ ดังนี้

๗.๑ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการบริการแพทยทางเลือกเพื่อนําสูการออกแบบ
คลินิกบริการแพทยทางเลือกโรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (๒๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐/โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
 โรงพยาบาลเล็งเห็นความสําคญัของประชาชนในพ้ืนที ่และในพ้ืนทีย่งัมสีมนุไพรท่ี
เปนยารักษาโรคที่เปนยาแผนไทยและแบบทางเลือก แตเนื่องจากทางโรงพยาบาลยังไมมี
บุคลากรและองคความรูเพียงพอที่พรอมในการใหบริการในสวนนี้ ทางโรงพยาบาลจึงได
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๕๕โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

ใชชองทางของการศึกษาดูงานแพทยแผนไทย จากโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา จงัหวดัสระบรุ ีเนือ่งจากเปนโรงพยาบาลตนแบบทางดานแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือก โดยในการการศึกษาดูงาน จัดข้ึนเพื่อจัดการองคความรูเกี่ยวกับแพทยแผนไทย 
และนาํองคความรูทีไ่ดมาพฒันาโรงพยาบาลเบญลกัษ โดยเริม่จากรบัฟงการนาํเสนอขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก และทําการศึกษาในเชิงปฏบิัติ เพื่อนํา
แนวทางตางๆ มาพัฒนาเจาหนาที่ บุคลากรของโรงพยาบาลเบญจลักษ ใหมีองคความรู
เกี่ยวกับแพทยแผนไทย เพื่อสงเสริมใหโรงพยาบาลเบญจลักษเปนโรงพยาบาลที่มีความ
เชี่ยวชาญดานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก และมีความพรอมในการพัฒนาใหเปน
โรงพยาบาลที่เปนเลิศทางดานการรักษาแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกตอไป
 ผลที่ไดรับของโครงการเปนไปอยางนาประทับใจ ไดเห็นความรวมมือระหวางโรง
พยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กับ โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ทาํใหเหน็วากลุมโรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา สามารถพึง่พาอาศยั
กันไดเปนอยางดี โดยสามารถดึงศักยภาพของแตละโรงพยาบาลออกมาใชเพื่อพัฒนาโรง
พยาบาลของตนเอง และยังสามารถสรางประโยชนใหกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในการเปนตน
แบบใหแกโรงพยาบาลที่ตองการพัฒนาในดานที่ขาดแคลนไดอีกดวย
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๕๖ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประมวลภาพการทํากิจกรรมเสริมพลัง 

โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี นําเสนอ ๓ 
โครงการ ในการทํากจิกรรมเสริมพลัง ไดแก โครงการพอกเขาดวยสมุนไพรพืน้บาน โครงการ
หนองนางเลิ้งรวมใจ หนูนอยวัยใสฟนแข็งเเรง และโครงการหมอเพลงพื้นบาน

๑-๘ ภาพกิจกรรมเสริมพลัง 

ณ โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดกาญจนบุรี
๓

๒

๑
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๕๗โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

๕

๔

๘

๗

๖
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๕๘ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม นําเสนอ ๑ 
โครงการ ในการทํากิจกรรมเสริมพลัง คือ โครงการสวนเกษตรพอเพียงวิถีชุมชน

๑-๔ ภาพการลงพ้ืนท่ีทํากิจกรรมเสริมพลัง 

ณ โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดเชียงใหม

๔

๓

๑

๒
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๕๙โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

๕-๘ ภาพกิจกรรมเสริมพลัง 

ณ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดหนองบัวลําภู
๖

๕

๘

๗

 โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู นําเสนอ ๒ 
โครงการ ในการทํากิจกรรมเสริมพลัง ไดแก โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อสรางอาหาร
ปลอดภัย และโครงการสุขภาพจิตดีดวยดนตรีบําบัด
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๖๐ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร นําเสนอ ๑ 
โครงการ ในการทํากิจกรรมเสริมพลัง คือ โครงการการจัดการปาชุมชนหลังโรงพยาบาล

๑-๔ ภาพการลงพ้ืนท่ีทํากิจกรรมเสริมพลัง 

ณ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดสุรินทร

๔

๓

๑

๒
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๖๑โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง นําเสนอ ๓ 
โครงการ ในการทํากิจกรรมเสริมพลัง ไดแก โครงการสรางทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ 
โครงการดนตรีสรางสุขดวยเพลงรัก และโครงการสวนพอเพียงเลี้ยงชุมชน

๕-๘ ภาพกิจกรรมเสริมพลัง 

ณ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดระยอง

๘

๗

๕

๖
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๖๒ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 โรงพยาบาลพระทองคําเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จงัหวดันครราชสมีา นาํเสนอ 
๑ โครงการ ในการทํากิจกรรมเสริมพลัง คือ โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาโรงพยาบาล
รวมกับชุมชนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑-๔ ภาพกิจกรรมเสริมพลัง 

ณ พระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดนครราชสีมา
๔

๓

๒

๑
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๖๓โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ นําเสนอ 
๑ โครงการ ในการทํากิจกรรมเสริมพลัง คือ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูระบบการบริการ
แพทยทางเลือกเพ่ือนาํสูการออกแบบคลินกิบริการแพทยทางเลือกโรงพยาบาลเบญจลักษ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕-๗ ภาพกิจกรรมเสริมพลัง 

ณ โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

จังหวัดศรีสะเกษ
๕

๗

๖
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ผลการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แนวคิดและขอบเขตการดําเนินงานการพัฒนาผังแมบทและอาคารสืบสานพระราชปณิธาน

จากที่มาของโครงการฯท่ีกลาวถึงไปแลวในบทที่ ๑ นั้น จึงไดมีแนวคิดรวมในการปรับปรุง
ผงัแมบทของโรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ทัง้ ๑๐ แหง เพือ่ใหตอบโจทยความ
ตองการการใชงานของบุคลากรและผูใชพื้นที่ภายในโรงพยาบาล และเช่ือมโยงพ้ืนที่สวน
บริการตางๆของโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังสรางสภาพแวดลอมท่ีสง
เสรมิสขุภาวะและเอกลักษณของแตละโรงพยาบาลใหชดัเจน โดยมจีดุประสงคหลกัในการ
สรางอาคารสบืสานพระราชปณธิานทีจ่ะเปนพืน้ทีเ่พือ่เสรมิศกัยภาพในการทาํงานรวมกัน
ระหวางโรงพยาบาลกบัชมุชน นอกจากนีย้งัเปรยีบเสมอืนพืน้ทีเ่ชงิสัญลกัษณ (Landmark) 
ของแตละโรงพยาบาลในการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙  กระทรวงสาธารณสุข
จึงดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหแตละโรงพยาบาลในการพัฒนาและจัดสรางอาคาร
สืบสานพระราชปณิธานใหแลวเสร็จ ภายหลังกระบวนการมีสวนรวมพบวาในแตละพื้นที่
มีความตองการที่แตกตางกัน ทําใหอาคารสืบสานพระราชปณิธานของแตละโรงพยาบาล
มีรูปแบบตางกันไป เวนแตโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส 
มีแผนในการกอสรางอาคารที่มีลักษณะคลายคลึงกันอยูแลว จึงผนวกงานพัฒนาเขาไปใน
อาคารเดิมที่มีอยูแลวในแผน

บทที่ ๔
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๖๖ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง

• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตยีง ตัง้อยูในอาํเภอเขาชะเมา จงัหวัดระยอง เปนพืน้ทีซ่ึง่มี
ทศันยีภาพงดงาม ใกลแหลงทองเทีย่ว สามารถมองเหน็ภูเขาจากดานหลงัโรงพยาบาล

• ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปนองคประธานใน
พิธีเปดโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐

• มีชุมชนหลายชุมชนโดยรอบ จึงเปนท่ีรูจักของคนในพ้ืนที่ และมีความสัมพันธที่เหนียว
แนนระหวางบุคลากรทางการแพทยและประชาชน นอกจากน้ียังมีการจัดสรรพื้นที่
ภายในโรงพยาบาลใหคนในชุมชนเขามาคาขายภายในโรงพยาบาลได ทําใหชาวบาน
คุนเคยกับโรงพยาบาลเปนอยางดี

ผูออกแบบ
กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แนวคิดในการออกแบบ
การพัฒนาโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เริ่มตนจากการจัดกิจกรรม
ออกแบบวางผังอยางมีสวนโดยกลุมวิจัยฯรวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาลและชุมชนผูใช
บริการสุขภาพ ดวยการเปดโอกาสใหมีการนําเสนอความเห็นเก่ียวกับโรงพยาบาลเขาชะ
เมาในฝนทีท่กุฝายตองการจะใหเกิดขึน้ การวเิคราะหการใชงานในปจจบุนัทัง้จดุทีช่อบและ
ตองการเปล่ียนแปลง การใหบรกิารของโรงพยาบาลท่ีคดิวานาจะเกิดขึน้ในอนาคต นาํมาสู
การออกแบบวางผังและสรางหุนจาํลองรปูแบบกลุมอาคารรวมกนัในหลายๆทางเลอืกโดย
ผูใชพืน้ทีเ่องเปนหลกัทีม่ทีมีสถาปนกิชวยอาํนวยความสะดวกในการทาํหุนจาํลองและชวน
พดูคยุหารือ เพ่ือใหการแลกเปล่ียนความเห็นรวมกับผูออกแบบและผูใชสอยอาคารถงึขอดี
ขอเสียและรูปแบบที่จะตอบโจทยความตองการการใชงานไดดีที่สุด เกิดการสะทอนความ
ตองการพืน้ทีใ่ชสอยภายนอกอาคารใหมพีืน้ทีล่านดานหนาอาคารท่ีสามารถใชเปนพืน้ทีจ่ดั
กิจกรรมรูปแบบทางการและเปดพ้ืนที่เปนลานกิจกรรมนันทนาการใหคนในพื้นที่รอบโรง
พยาบาลและเจาหนาที่สามารถใชงานได โดยทุกคนไดรวมกันตัดสินใจเลือกตําแหนงพื้นที่

1-116.indd   661-116.indd   66 7/25/2561 BE   3:22 PM7/25/2561 BE   3:22 PM



๖๗โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

ดานหนาของโรงพยาบาลเปนทีต่ัง้ของอาคารสบืสานพระราชปณธิาน และวางผงักลุมอาคาร
ออกเปน ๒ หลัง ประกอบดวยอาคารนิทรรศการ และอาคารสืบสานพระราชปณิธาน ซึ่ง
ลานดังกลาวเช่ือมตอกับอาคารนิทรรศการหลังเล็กทีจ่ดัแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกจิ 
และสามารถเดนิเชือ่มตอออกไปยงัอาคารหลกัซึง่ตัง้อยูเปนฉากหลงัของพืน้ทีล่านกจิกรรม
 แนวคิดในการออกแบบอาคารสืบสานพระราชปณิธาน เนนการออกแบบพ้ืนที่
ชานและระเบียงขนาดใหญรอบใตถุนอาคาร เพื่อใชสําหรับเปนพื้นที่พักผอนและพักคอย
ของผูปวยและญาติ เนนใหมีลักษณะเปนพื้นที่กึ่งภายนอก สามารถทํากิจกรรมไดหลาก
หลาย เชน รับประทานอาหาร พูดคุย พักผอน เหมือนพักอยูที่บาน รวมทั้งรูปรางอาคาร
ภายนอกที่เหมือนบานเพ่ือสรางความรูสึกที่คุนเคยและเปนมิตรกับผูใช พื้นที่กึ่งภายนอก
ในลักษณะนี้ยังชวยเรื่องการลดการใชพลังงานในอาคารดวย เชน การใชแสงสวางและการ
ระบายอากาศโดยธรรมชาติ

ผลงานการออกแบบ

๑
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๒

๓
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๑-๒ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง

๓ หุนจําลองอาคารอาคารสืบสานพระราชปณิธาน 

๔ ภาพผังแมบทใหมของโรงพยาบาล

๔
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๗๐ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู

• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตยีง ตัง้อยูทีต่าํบลนาเหลา อาํเภอนาวัง จงัหวดัหนองบัวลําภู
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานในพิธเีปดโรง

พยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
• ตัง้อยูในเขตพืน้ทีช่มุชน มชีมุชนหลายชมุชนโดยรอบโรงพยาบาล จงึเปนทีรู่จกัของคนใน

พื้นที่ มีความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภายนอกและชุมชนใกลเคียง มีการเปดพ้ืนที่ให
คนในชุมชนเขามาใชพื้นที่ในการคาขายและทํากิจกรรม จัดพื้นที่เพื่อสังคมทางดาน
สุขภาพ เชน ตลาดอาหารปลอดภัย พื้นที่พักผอนออกกําลังกาย 

• บุคลากรของโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีความสัมพันธที่ดีตอกัน 
และอยูรวมกันแบบครอบครัว สวนใหญเปนบุคลากรรุนใหมที่มีอายุนอย ทําใหมีความ
คดิสรางสรรคและพลังพรอมท่ีจะใหความรวมมือในการพัฒนาโรงพยาบาล มกีารแบง
หนาทีค่วามรบัผดิชอบกนัอยางชัดเจน เคารพซึง่กนัและกนั ทาํใหโรงพยาบาลกบัคนใน
ชมุชนคุนเคยกนัเปนอยางด ีสงผลใหเกดิการรวมมอืในการพฒันาโรงพยาบาลตลอดมา

• จุดเดนของโรงพยาบาลนาวัง คือ เปนโรงพยาบาลชุมชนที่สามารถผาตัดตาตอกระจก
ได โดยมีการจัดตั้งศูนยผาตัดตาตอกระจกตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีผู
ที่เขารับการผาตัดเฉลี่ย ๘๐๐ คนตอป ถือเปนความสําเร็จในการดูแลผูปวยท่ีมีปญหา
ดานตาอยางมาก ชวยลดปญหาตาบอด อีกทั้งยังเปนการลดระยะเวลารอคอยผาตัด
จาก ๓ เดือน ถึง ๒ ปเหลือเพียงแค ๑๘ วัน 

ผูออกแบบ
กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แนวคิดในการออกแบบ
การพัฒนางานออกแบบของกลุมวิจัยฯ ดวยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนและบุคลากร
โรงพยาบาลนาวังพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เริ่มตนดวยกิจกรรมทําความรูจักโรงพยาบาล
ผานกิจกรรมแผนภูมิความคิด (My Mapping) วิเคราะหผังพื้นที่การใชงานในปจจุบัน 
การออกแบบโรงพยาบาลในฝนรวมกัน และการลงพ้ืนที่พูดคุยกับกลุมชุมชนโดยรอบโรง
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๗๑โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

พยาบาลนัน้ พบวาในปจจบุนักลุมเจาหนาทีโ่รงพยาบาลมเีครอืขายความสมัพนัธทีด่มีากกบั
ชมุชน มกีจิกรรมทีท่าํรวมกนัอยูเสมอ เชน การปนจกัรยาน การจดักฬีาสี เปนตน จงึมคีวาม
ตองการใหพืน้ทีอ่าคารสบืสานพระราชปณธิานทีน่อกจากจะมสีวนจดัแสดงนทิรรศการเทดิ
พระเกยีรตใินหลวงรชักาลที ่๙ แลวยังเปนพืน้ทีเ่อนกประสงครองรบัการทาํงานระหวางเจา
หนาที่และกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข และการทํากิจกรรมรวมกัน เชน การอบรมตางๆ 
รวมถงึพ้ืนทีร่านคาสวสัดกิาร ทีส่าํคญัคอืใหสามารถใชเปนพืน้ทีร่องรบัญาตผิูปวยทีม่าจาก
ในพืน้ทีแ่ละตางจงัหวดัโดยรอบ ทีม่ารอรบับรกิารตรวจรกัษาผาตดัตาทีเ่ปนจดุเดนดานการ
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลนาวังอีกดวย เนื่องจากในปจจุบันญาติและผูปวยผาตัดตา
รอการรักษาดวยการพักคางในรถแทน  โดยชุมชนไดสะทอนความตองการใชพื้นที่ที่เนน
วัฒนธรรม “ตุมโฮม” ซึ่งหมายถึง การรวมกัน การเกื้อกูล การแบงปน ใหสามารถนํามา
ประยกุตการออกแบบพืน้ทีท่ีใ่ชรวมกนัระหวางญาติๆ  ของผูปวยทีม่าพกัรอจากตางถิน่เปน
เวลาหลายวัน เชน การลอมวงทานขาว คุยกัน เปนตน ซึ่งชุมชนใหความเห็นวาลาน “ตุม
โฮม” สามารถแทรกอยูระหวางพื้นที่ใชสอยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 แนวความคิดหลักในการพัฒนาอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลนาวัง
เฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา จงึเปนอาคารท่ีสงเสรมิภาพลกัษณของโรงพยาบาลท่ีตองการ
เปดพ้ืนที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงพยาบาล รวมถึงการใชประโยชนจาก
ศกัยภาพโดยรวมของโรงพยาบาลนาวงัทีส่าํคญั คอื มพีืน้ทีป่าชมุชนทีป่จจบุนัเปนพืน้ทีพ่กั
คอยของญาติอยางไมเปนทางการ โดยมีศาลาพักและพ้ืนทีม่คีวามรมรืน่ ในการออกแบบจึง
เนนใหชั้นลางของอาคารเปนพื้นที่เปดโลง สามารถเขาถึงอาคารไดโดยรอบ มีมานั่งขนาน
กับทางเดินระหวางชวงเสาเพื่อใหญาติผูปวยน่ังพักรอไดอยางเปนกลุมครอบครัว มีพื้นที่
กิจกรรมกลุมของชุมชนกับโรงพยาบาล สวนช้ันสองเปนพื้นที่หองเอนกประสงคที่รองรับ
คนไดสูงสุด ๑๕๐ คน โดยสามารถแบงออกเปน ๓ หองประชุมยอยไดตามโอกาส โดยรูป
แบบเปนอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นลางและโครงสรางเหล็กในช้ันสอง พื้นที่
ใหบรกิารทางดานสขุภาพของโรงพยาบาลและรานสวัสดกิาร และหองนํา้ทีแ่ยกเปนหองนํา้
ชายหญิงและคนพิการ รูปลักษณอาคารภายนอกออกแบบใหตอบรับกับสภาพอากาศโดย
ใชระแนงกันแดดในการลดความรอนจากภายนอก และเปนองคประกอบอาคารท่ีใหทาง
โรงพยาบาลและชุมชนมีสวนในการสรางลวดลายของระแนงที่นําแนวความคิดลายผาขิด
ของนาวังมาประยุกตใชได การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมมีแนวคิดการสรางความเช่ือม
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๗๒ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ตอกับพื้นที่ชั้นลางของอาคารกับปาชุมชน โดยการนําแนวคิดการใชพื้นที่ตอนรับของทาง
ชุมชนภาคอีสาน “ลานตุมโฮม” มาเปนแนวทางในการออกแบบ

ผลงานการออกแบบ

๑-๒ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู

๓ หุนจําลองอาคารสืบสานพระราชปณิธาน

๑
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๒
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๔ ภาพผงัแมบทใหม โรงพยาบาลนาวงัเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา จงัหวดัหนองบวัลาํภู

๔
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๗๕โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่
ขนาด ๓๔ ไร เปนโรงพยาบาลชุมชนที่มีศูนยฟอกไตครบวงจร

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดําเนินทรงเปดโรง
พยาบาลเบญลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

• ตั้งอยูภายใตบริบทของความเปนสังคมชนบท ซึ่งอยูในชุมชนที่มีความเขมแข็งและให
ความรวมมือกับโรงพยาบาลเปนอยางดี ความใกลชิดกันระหวางโรงพยาบาลเบญลัก
ษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และชุมชนในพื้นที่โดยรอบนี้ กอเกิดเปนกิจกรรมรวม
กันตางๆ เชน กิจกรรมสุขศาลา ตลาดนัดสุขภาพ เปนตน นอกจากน้ียังมีการออก
เยี่ยมชุมชนเปนประจําของเจาหนาที่จากโรงพยาบาล รวมถึงเจาหนาที่อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)

ผูออกแบบ
ครอสสตูดิโอ (CROSSs)

แนวคิดในการออกแบบ
เริม่ตนจากกลุมความสนใจของบุคลากรโรงพยาบาลแผนกตาง ๆ  ผานกิจกรรมชมรมท่ีเขม
แข็งภายในโรงพยาบาล นํามาสูการรวมกําหนดรูปแบบพ้ืนที่ใชสอยท่ีนาสนใจ ในพ้ืนที่ที่
ไมเคยถูกใชประโยชน อาคารสืบสานพระราชปณิธาน และพื้นที่ภายในอาคารเปนตัวแปร
สาํคัญทีจ่ะชวยเช่ือมโยงพ้ืนทีส่รางสรรคโดยรอบ การเลือกตําแหนงพ้ืนทีส่าํหรับอาคารใหม 
ถูกเลือกใหอยูติดกับสวนเกษตรผืนใหญที่ดูแลโดยชมรมเกษตรพอเพียง สงผลใหอาคารมี
พื้นที่กิจกรรมท่ีเชื่อมตอกับพื้นที่โลง ๒ ดาน ที่ไดรับการอนุรักษไวใหเปนพื้นที่สีเขียว เชน 
พืน้ทีท่าํนา แปลงเกษตรพอเพยีง หรือสวนปา โดยผลผลิตจากสวนจะเปนอาหารสด ปลอด
เคมี สําหรับคนไข

จากการออกแบบรวมกันโดยบุคลากรในโรงพยาบาล เกิดรูปลักษณอาคารที่เห็น
ตรงรวมกันคอื เปนแบบอาคารชัน้เดียว ทีก่ลมกลืนไปกับผนืนาขนาดใหญ มทีางเดนิเขามา
ในอาคารได ๒ ทาง ผานชานไม ที่ไดแนวคิดจาก ลานตุมโฮมในวัฒนธรรมอีสาน ทางเขา
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๗๖ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หลักชานดานหนาเชื่อมตอกับสวนหยอมขนาดยอมตั้งอยูบริเวณใจกลางอาคาร ที่ถูกลอม
รอบดวยหองประชุม หองแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และหองสมุด ซึ่งจะไดรับการ
บริหารจัดการ และดูแลอยางใกลชิดโดยกลุมชมรมหองสมุดของโรงพยาบาล รูปแบบของ
อาคาร มีความสมมาตร เรียบงาย สรางความรูสึกใหญาติผูปวย ผูปวย และบุคลากรในโรง
พยาบาล รูสึกผอนคลาย และเปนที่พักผอนหยอนใจสถานที่ใหมของผูเขามาใชบริการ

๑

๒
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๓

๑-๒ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

๓ หุนจําลองอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
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๗๘ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๔ ภาพผังแมบทใหม โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

๔
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๗๙โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร

• โรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูที่อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร มีพื้นที่ขนาด
ใหญกวา ๗๙ ไร

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดําเนินทรงเปด โรง
พยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

• มีพื้นที่มากเพียงพอในการพัฒนา และใชสอยตางๆ รายลอมดวยพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ทําใหผูใชบริการสวนใหญเปนเกษตรกรในพื้นที่ ตั้งอยูในบริเวณที่สองวัฒนธรรมจาก
สองประเทศ คือชายแดนไทยและกัมพูชา ผสมผสานกันไดอยางกลมกลืน ทําใหรูป
แบบวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงประวัติความเปนมานาสนใจ

• เนนการสนับสนุนและเชื่อมโยงวิสัยทัศนในการพึ่งพาตนเองของโรงพยาบาลไปพรอม
กบัทกุคน บคุลากรของโรงพยาบาลพนมดงรกัเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา มหีนาทีร่บั
ผิดชอบในการพัฒนาโรงพยาบาลอยางชัดเจน รวมถึงรวมมือกับการทํากิจกรรมตางๆ 
ของโรงพยาบาลเปนอยางด ีนอกจากนีย้งัพยายามผลักดันและสงเสรมิการมแีพทยทาง
เลือก เพื่อใหความรูความเขาใจแกชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนสามารถรักษาและพ่ึงพา
ตนเองได ในอาการปวยระยะเร่ิมตน

ผูออกแบบ
ครอสสตูดิโอ (CROSSs)

แนวคิดในการออกแบบ
แนวคดิการออกแบบอาคารไดเริม่จากการรวมวิเิคราะห รวมแลกเปล่ียน รวมหาทางออก ไป
พรอมกบัการออกแบบทกุขัน้ตอน โดยบคุลากรภายในโรงพยาบาลทกุระดับ งานออกแบบ
จงึเกดิขึน้จากบทสรปุความตองการรวมกนั เชน แนวคดิทีจ่ะรกัษาตาํแหนงเตนทออกกาํลัง
กายท่ีมีอยูเดิม นํามาสูการกําหนดพิกัดของพ้ืนที่ลานกิจกรรม ที่ถูกโอบลอมดวยอาคาร
ใหมที่มีผังเปนตัว L

ตามผลการวิเคราะหของรูปแบบเสนทางท่ีจะเขาถึงอาคาร แนวการวางอาคาร
ที่เหมาะสมกับ ทิศทางแดด ซึ่งเปนสวนเสริมจากความรูวิชาชีพออกแบบของสถาปนิก 
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๘๐ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลักษณะอาคารคลายคลึงกับรูปแบบบานพื้นถิ่นอีสาน มีใตถุนโลงสูง เปนพื้นที่สําหรับจัด
ตลาดนัดชุมชนในพื้นที่ใตอาคาร ซึ่งเชื่อมตอกับลานกิจกรรมคอนกรีทที่มีอยูเดิม ในบาง
โอกาส พืน้ทีใ่ตถุนสามารถรบัรองพระสงฆทีม่าเทศน ในวนังานพิธกีรรมสําคญัทางศาสนา
ซึง่ทางโรงพยาบาลจัดงานอยางตอเนือ่งเสมอมา บรเิวณใตถุน มหีองสาํหรบัขายผลติภัณฑ
จากหนวยแพทยแผนไทย บันไดทางขึ้น และทางลาดสําหรับผูรถเข็น จะเชื่อมชานโลง
ชั้น ๒ ที่อยูระหวางหองประชุม สําหรับบุคลากร หรือชุมชน และหองแสดงนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ โดยท้ัง ๒ หองมีระเบียงทางเดินลอมรอบ มองเห็นสวนปา
ชุมชนในโรงพยาบาลฝงตรงขาม และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณลานดานลาง

ผลงานการออกแบบ

๑
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๑ หุนจําลอง อาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร

๒ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน

๓ ผังแมบทใหม

๒

๓
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๘๒ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งเปนโรงพยาบาลชุมชนประจําอําเภอพระทองคํา 

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดําเนินทรงเปดโรง
พยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๔

• โรงพยาบาลมีการนําระบบการบริหารจัดการพัฒนาเนนการมีสวนรวมของประชาชน
และองคกรทองถิน่ เขามามบีทบาทสาํคญัในการบรหิารและพฒันา สวนทีต่ัง้อยูในเขต
ขมุชน เปนทีรู่จกัของชมุชน ผูคนในทองถ่ินสามารถเดนิทางมาใชบรกิารไดสะดวก ทาง
โรงพยาบาลจงึไดจดัพืน้ทีใ่นการทาํกจิกรรมทางศาสนา และพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวสาํหรบั
พักผอนและเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

• โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีแนวคิดในการพัฒนาโรง
พยาบาลเพื่อการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative Care) และไดมีการผสม
ผสานการรักษาตามแบบฉบับแพทยแผนไทยและแพทยแผนปจจุบันเขาดวยกัน อัน
เปนเปนจุดเดนที่สําคัญของโรงพยาบาล

ผูออกแบบ
กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แนวคิดในการออกแบบ
โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีตนทุนที่ดีในดานความสัมพันธ
กับชุมชนมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตชวงกอตั้งโรงพยาบาลท่ีไดรับการบริจาคท่ีดินและการ
สนับสนนุจากชุมชน เชน กลุมอาสาสมัครทําอาหารเล้ียงผูปวยทุกสัปดาห  ดวยการจัดการ
ผังพื้นที่อยางเปนระบบและพ้ืนที่ดินที่กวางขวางทําใหมีพื้นที่โลงมีศักยภาพรองรับการ
พฒันาในอนาคต แตบรเิวณพืน้ทีท่ีใ่หรมเงาหรอืพ้ืนทีส่เีขยีวนัน้จะกระจกุอยูแคบรเิวณหนึง่ 
ประกอบกับสภาวะภัยแลงในภูมิภาคและดินเค็มถือเปนขอจํากัดหนึ่ง จากผลการสํารวจ
พืน้ทีแ่ละรวมหารอืผานกจิกรรมการออกแบบอยางมสีวนรวมกบัตวัแทนหนวยงานทองถิน่ 
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๘๓โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

กลุมจิตอาสาชุมชน และเจาหนาที่โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ดวยกิจกรรมแผนภูมิความคิด (My Mapping) เพื่อการวิเคราะหพื้นที่พระทองคําและผัง
การใชงานโรงพยาบาลรวมกัน ตลอดจนการเสนอภาพโรงพยาบาลพระทองในฝนของทุก
ภาคสวนน้ัน นํามาสูแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่โรงพยาบาลและอาคารเพ่ือสืบสานพระราช
ปณิธานเรื่องความพอเพียงและความยั่งยืน ที่ผานมาโรงพยาบาลมีความพยายามในการ
จดัการนํ้า ดวยการริเริ่มโครงการบอปลูกตนไมชุมนํ้า การบําบัดนํ้าเสียดวยพืช การเลือก
พืชพรรณท่ีเหมาะสมและพยายามฟนฟูดินใหสามารถเพาะปลูกได เพื่อสรางพื้นที่ที่รมรื่น
เพิม่มากขึน้ในโรงพยาบาล ในกจิกรรมการออกแบบปรบัปรงุผังของโรงพยาบาลดวยการทาํ
หุนจาํลองรวมกันจงึมีขอเสนอใหเนนการสงเสริมใหพฒันาพ้ืนทีภ่ายนอกอาคารใหบคุลากร 
ผูมาใชบริการโรงพยาบาลและชุมชนสามารถใชประโยชนไดมากข้ึน ทั้งเปนพื้นที่พักผอน 
ที่พักคอยสําหรับญาติและครอบครัว และพื้นที่ทํากิจกรรมเสริมเพ่ือการฟนฟูและบําบัดผู
ปวย เชน พื้นที่ลานธรรมและสนามเด็กเลนในพื้นที่วางระหวางอาคารผูปวยในพิเศษ ๑๖ 
เตียงและอาคารผูปวยในเดิม หรือพื้นที่แปลงเกษตรกรรมบําบัดที่ดําเนินการใหม 
 จากการหารือรวมกันในการวางผังแมบทรวม นาํมาสูการเลือกทีต่ัง้อาคารสืบสาน
พระราชปณิธานบริเวณพื้นที่ดานหนาของโรงพยาบาล ในสวนที่กําลังพัฒนาเปนพื้นที่
สําหรับพัฒนาแปลงเกษตรพอเพียง โดยมีแนวทางการออกแบบอาคารเปนพื้นที่เปดโลง
ดานลาง และแบงสัดสวนพื้นที่ท่ีสามารถเดินเทาเปลาภายในอาคารได ซึ่งแนวคิดหลัก
ตองการผสมผสานวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานเดิมและรูปแบบและการใชงานอาคารแบบ
รวมสมัยผานตัวอาคารที่เปนกันเอง ทั้งในเรื่องการใชวัสดุในทองถิ่น การใชงานที่หยืดหยุน 
และเปนอาคารสะทอนแนวคิดการพึ่งพาตนเองและประหยัดพลังงาน เนนการเก็บกับนํ้า
เพื่อการใชประโยชน และใชพืชพรรณที่บริโภคนํ้านอยในพื้นที่ ทั้งนี้พื้นที่ใชสอยของอาคาร
ประกอบดวย สวนนิทรรศการ พื้นที่พักรอสําหรับญาติผูปวย รานคาสวัสดิการและโรง
อาหารในช้ันลางที่ออกแบบใหเปดโลงและเช่ือมโยงกับพื้นที่แปลงเกษตรบําบัดและลาน
กฬีาโดยรอบอาคาร เนนความสัมพนัธในทางราบเปนหลัก และผนวกกิจกรรมตางๆ ใหเปน
เนือ้เดยีวกัน ไมปดกัน้ขอบเขตระหวางภายนอกและภายในอาคาร สวนในช้ันสองเปนพืน้ที่
ทาํงานเอนกประสงคสาํหรบักลุมอาสาสมคัรสาธารณสขุชุมชน โดยรูปแบบอาคารและการ
วางผังบริเวณจะสะทอนกลิ่นอายของเรือนพื้นถิ่นทางภาคอีสาน วิถีชีวิตในอิริยาบถตางๆ 
เชน การผูกเปลนอน การปูเสื่อลอมวงทานขาว เปนตน
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๘๔ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ผลงานการออกแบบ

๑

๑-๒ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

๓ หุนจําลองอาคารสืบสานพระราชปณิธาน

๔-๕ ผังแมบทใหม (ระยะสั้น)

๖-๗ ผังแมบทใหม (ระยะยาว)
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๘๘ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส

• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดําเนินทรงเปดโรง

พยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
• ตั้งอยูในเขตชุมชน เกิดขึ้นจากความตองการใชบริการสาธารณสุขของประชาชนในเขต

อาํเภอยีง่อ นอกจากใชบรกิารจากสถานอีนามัยในเขตอาํเภอยีง่อแลว ลวนตองพึง่การ
บริการจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ซึง่มีระยะทางเกือบ ๒๐ กโิลเมตร ทาํให
การเกดิขึน้ของโรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกียรต ิ พรรษา รองรับบรกิารสาธารณสขุ
แกประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี 

• คนในพืน้ทสีวนใหญเปนชมุชนชาวไทย-มสุลิม ซึง่ประกอบอาชีพประมงและสวนปาลม 
ยางพารา นอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเลน ตั้งอยูในเขตโรงพยาบาล เพื่อดึงดูดใหเด็กๆ 
และผูปกครองเขามาใชพื้นที่ภายในโรงพยาบาล สรางปฏิสัมพันธที่ดีรวมกัน 

ผูออกแบบ
ตาแสง สตูดิโอ

แนวคิดในการออกแบบ
โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลท่ีเปนตนแบบดานการ
จดัการสิง่แวดลอม และเนือ่งจากอยูในจงัหวดันราธวิาส จงึเปนพืน้ทีศ่กึษาดงูานของหนวย
งานตางๆ ในจงัหวดัใกลเคยีงรวมทัง้ประเทศเพือ่นบาน โรงพยาบาลยีง่อมกีารปรบัเปลีย่น
ตลอดเวลาเน่ืองจากผูบริหารมวีสิยัทศัน และเปาหมาย ในการพฒันาทีช่ดัเจนคอืจะเปนโรง
พยาบาลที่เรียกวา Hospitel คือการผสมผสานระหวาง Hospital และ Hotel กลาวคือเปน
โรงพยาบาลทีม่ากกวาโรงพยาบาล ซึง่มสีภาพแวดลอมทีอ่าํนวยความสะดวกและไมตดิภาพ
ความเปนโรงพยาบาล ใหผูรับบริการสบายใจในการเขารับการรักษา
 การออกแบบกจิกรรมเพือ่สรางสวนรวมกับบุคลากรและประชาชนในพืน้ที ่จะเนน
การชวนคิด ชวนคุย และจัดการขอมลูความคิดเห็นใหเปนรูปราง เพ่ือใหผูทีท่าํงานในระดับ
ปฏิบัติการมีแนวทางการนําเสนอ ความคิดเห็นตอผูบริหารเพื่อสนับสนุนการพฒันาตอไป 
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๘๙โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

ในกระบวนการออกแบบรวมกบับคุลากรมีการชวนกนั ออกแบบการจัดการพืน้ทีข่องแตละ
แผนกโดยคนในแผนกกันเอง โดยที่กระบวนการจะเนนใหจัดการกับทรัพยากร ที่มีอยูเดิม 
หรอืการคาํนงึถงึสิง่ทีม่คีวามจาํเปนจรงิๆในการสนบัสนนุงานบรกิาร เมือ่เกดิกระบวนการ
ออกแบบพ้ืนที ่ภายใตขอจาํกัดเหลานี ้ทาํใหบคุคลากรในระดับปฏบิตักิารมีความเขาใจมมุ
มองของผูบริหารมากข้ึน และเกิดความคิด ปรบัเปล่ียนพ้ืนทีท่าํงานในแผนกของตัวเองโดย
ใชทรัพยากรท่ีมีเดิมได
 การออกแบบผังหลักของโรงพยาบาล เปนการออกแบบรวมของบุคลากร ตัวแทน
ชาวบานจากแตละพ้ืนที่ โดยคํานึงถึงกิจกรรมที่ชุมชนสามารถใชพื้นที่ของโรงพยาบาลได 
สําหรับกิจกรรมท่ีชุมชนเล็งเห็นวาสามารถชวยสนับสนุนการทํางานของโรงพยาบาลได 
อยางเชน พื้นที่ทําการของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข  ที่จะชวยเพ่ิม ความสามารถใน
กระบวนการแรกรับและคัดกรองผูปวยในช่ัวโมงเรงดวนท่ีมผีูใชบรกิารพรอมกันเปนจาํนวน
มากได นอกจากนั้นก็มีพื้นที่ที่สนับสนุนการเกิดกิจกรรมทางกาย (Physical Activity: PA) 
ที่ผูบริหารของโรงพยาบาลใหความสําคัญเปนอยางมาก อยางเชน สวนกระฉับกระเฉง ที่
เปนพืน้ท่ีรองรบัการออกกําลงักาย และสามารถใชเปนพ้ืนท่ีรองรับการทํากายภาพบําบดัให
กบัแผนกกายภาพบาํบดัไดอกีดวย สนามกฬีาทีบ่คุลากรมองวาเปนพ้ืนทีท่ีม่คีวามยดืหยุน
รองรบัการเปลีย่นกจิกรรมในแตละวนัของแตละชมรมในโรงพยาบาลได การมพีืน้ทีท่างเดนิ
และทางจกัรยานโดยรอบโรงพยาบาลเพือ่ตอบรบักบัวสิยัทศันของโรงพยาบาลทีต่องการดงึ
ใหคนในพื้นที่สามารถเขามา ออกกําลังกายและใชพื้นที่ในโรงพยาบาลได
 นอกจากผังหลักของโรงพยาบาลแลวทางโรงพยาบาลมีความตองการอาคารผูปวย
นอก (OPD) เพิ่ม เพื่อรองรับการรักษาที่เหมาะสมกับปริมาณผูรับบริการในปจจุบันและ
อนาคต โดยการออกแบบอาคารผูปวยนอกน้ี เนนการออกแบบท่ีเพ่ิมและปรับรปูแบบพ้ืนที่
ภายในอาคารมาตรฐานที่โรงพยาบาลมีการออกแบบไวแลวจากสวนกลาง แตยังไมไดเริ่ม
การกอสราง โดยการออกแบบท่ีดึงองคประกอบบางสวนของสถาปตยกรรมมลายูมาใชใน
พื้นที่ บรรยากาศของภายในและภายนอกอาคาร โดยหลักการคือนําดอกลายแบบมลายู
ประเภทพืชพรรณท่ีเนนความหมาย ทางการคุมครอง และปกปกรักษา ตามวิธีคิดในการ
สรางสถาปตยกรรมแบบมลายูที่ปรากฏตามบานและพื้นที่สวนกลางตางๆ มาใชในพื้นที่
พักคอยและผนังอาคารดานนอกโดยรอบ ตามเฟอรนิเจอรและสวนตอนรับที่เปนสวนแรก 
ของการเขาถึงแผนกนี้ โดยการพยายามสรางบรรยากาศของ Hospitel ที่เปนแนวทางการ
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๙๐ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

พัฒนาของโรงพยาบาลย่ีงอน้ีอีกดวย การออกแบบผังหลักและอาคารผูปวยนอกของชาว
ยี่งอและบุคลากรโรงพยาบาล จึงเปนผลงานออกแบบจากผูที่มีประสบการณใชพื้นที่จริง 
และพจิารณาแผนพฒันาของโรงพยาบาลมาประกอบดวย เพือ่สรางโรงพยาบาลในฝนของ
ชาวยี่งอ

ผลงานการออกแบบ

๑ ผังแมบทใหม โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส

๒-๓ ทัศนียภาพ อาคารสืบสานพระราชปณิธาน

๑
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๙๒ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม

• เปนโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตยีง ตัง้อยูทีต่าํบลบานจันทร อาํเภอกัลยาณิวฒันา จงัหวดั
เชียงใหม บนพื้นที่ลาดเอียงเชิงเขากวา ๖๐ ไร

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปด
โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

• โรงพยาบาลอยูในเขตพ้ืนที่ชุมชนและปาสนขนาดใหญ กวา ๙๐% ของคนในพ้ืนที่
โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรตินั้น เปนชาวเขาเผาตางๆ ซึ่งมีวัฒนธรรมการ
ใชชีวิตแบบด้ังเดิม ไมวาจะเปน “พี่นองชาวปกาเกอะญอ มงและลีซู” ซึ่งมีความเช่ือ
วาจิตวิญญาณของผูคนนั้นเชื่อมโยงกับธรรมชาติ มีเอกลักษณที่ชัดเจนทั้งในเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรม 

• มีพื้นที่สรางปฏิสัมพันธกันระหวางครอบครัว เพื่อนบาน และชุมชน คือ “พื้นที่รอบ
เตาไฟ” หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “แมเตาไฟ” วัฒนธรรมเตาไฟ (ขวง) นี้เปนหัวใจ
ของการดํารงชีวิตการอยูรวมกับธรรมชาติ และชวยรักษาความเขมแข็งทางวัฒนธรรม
ชุมชนของพ้ืนที่นี้เอาไวได เสมือนเปนพื้นที่เยียวยารักษารางกายและจิตใจ จากการ
ชงชาสมุนไพร รับความอบอุน และพูดคุยระหวางผูคนในชุมชนมีปราชญชาวบานและ
คนในชุมชน 

• ชาวปกาเกอะญอชาวเขาทองถิ่นผูหวงแหนพื้นที่ปาสนทางภาคเหนอื ผูมีความผูกพัน
กบัปาสนและพืน้ทีโ่ดยรอบ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร และมีภมูปิญญาดัง้เดิม
ในการรักษาอาการปวยไข ดวยการใชสมุนไพรที่หาไดจากปาเขา พวกเขาไดใหความ
รวมมอืกับโรงพยาบาลเปนอยางด ีในการสรรคสรางแนวทางการรักษาแบบแพทยแผน
ปจจบุนัผสมสานวถิชีาวบานตัง้อยูในปาสน บนภูเขาสงูทางภาคเหนอื ทามกลางบรบิท
ทางดานความเชื่อและจิตวิญญาณของชาวเขาเผาดั้งเดิม

ผูออกแบบ
ใจบานสตูดิโอ
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๙๓โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

แนวคิดในการออกแบบ
โรงพยาบาลวัดจันทนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตั้งอยูในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม มีพื้นที่ทั้งหมดกวา ๖๐ ไร ซึ่ง ๙๐% ของพื้นที่เปนปาสนผสมปาเต็ง และมีการ 
เตรยีมพ้ืนทีป่ลกูสมุนไพรพ้ืนบานและองคความรูสมนุไพรจาก ๓ ชาตพินัธุ ในพืน้ทีข่องโรง
พยาบาล จากกระบวนการที่ใจบานสตูดิโอไดพูดคุยกลุมยอยกับบุคลากรโรงพยาบาลและ
ชุมชน โดยการต้ังคําถามเก่ียวกับ “โรงพยาบาลในฝนของหมูเฮา” เพื่อคนหาความตองการ
รวมกนัในแงพืน้ที ่กจิกรรม และมิตทิางดานสังคมและชุมชนท่ีสงเสริมสขุภาพ ตลอดจนการ
สํารวจพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลซ่ึงพบวากวา ๙๐% เปนชนเผาปกาเกอะญอ มง ลี
ซู มีโอกาสพูดคุยกับปราชญชาวบาน นํามาสูการพัฒนาเปนแนวคิดในการออกแบบอาคาร
สืบสานพระราชปณิธาน โดยอยูบนแนวคิดที่วา “วัฒนธรรมเตาไฟ หัวใจแหงการเยียวยา” 
ดวยการสรางพื้นที่ “ขวงสืบสานพระราชดําริ” ตั้งอยูตรงกลางของพื้นที่ที่เชื่อมตอระหวาง
อาคารหลัก ๓ หลัง คือ อาคารผูปวยนอกเดิมที่มีการออกแบบและปรับเปลี่ยนการใชงาน
พื้นที่ภายในใหม อาคารผูปวยในพิเศษ ๑๖ เตียงหลังใหม และอาคารเรือนครัว เพื่อเอื้อให
เกิดพ้ืนที่พบปะและกิจกรรมท่ีหลากหลายของชุมชน ผูปวยและญาติ
 “อาคารสืบสานพระราชปณิธาน” ออกแบบในรูปแบบของศาลาที่มี “แมเตาไฟ” 
อันเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมของพ่ีนองชนเผาพันธุเปนแกนกลาง เปนพ้ืนที่ทางสังคม
ใหคนมารับความอบอุน พักพิงพูดคุย และถายทอดความความสัมพันธของผูคนกับแนว
พระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกทั้งยังพบวาวัสดุกอสรางอาคาร เชน คอนกรีต ที่
มีการกอสรางอยูเดิมนั้นคอนขางเปนอุปสรรคตอผูปวยและญาติที่ตองการความอบอุนใน
การรักษาและเยียวยาอาการ จึงมีแนวคิดในการสรางอาคารดวยไมและเทคนิคการสราง
ของชางไมทองถ่ิน เนื่องจากเปนวัสดุที่เหมาะสมกับภูมิอากาศของพ้ืนที่ที่คอนขางหนาว
เย็น และมีการสนับสนุนใหชางทองถิ่นไดรวมกอสรางอาคาร “เฮือนแมเตาไฟ” หลังนี้ดวย
กัน
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๙๔ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ผลงานการออกแบบ

๑

๑,๓ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม

๒ ภาพกราฟฟคแสดงการจัดพื้นที่ภายในอาคารสืบสานพระราชปณิธาน

๔ หุนจําลองอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
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๔

๒ ๓
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๙๖ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๔ ภาพผังแมบทใหม โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม

๕-๖ ภาพความกาวหนาการกอสรางอาคารสืบสานพระราชปณิธาน ณ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๔
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๕
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๙๘ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี

• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูในพ้ืนที่อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปน
ชุมชนอพยพริมแมนํ้าปาสักมาต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี ๑

• ตั้งอยูในเขตขุมชนท่ีมีหลากหลายในเชิงบริบทและวัฒนธรรมท่ีเดนชัด โรงพยาบาล
เสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไดพฒันาคุณภาพบริการ โดยเปนโรงพยาบาลดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใหบรกิารผสมผสานรวมกบัการแพทยแผน
ปจจุบัน เชน นวดแผนไทย การฝงเข็ม การใชสมุนไพร โดดเดนในดานการใหบริการผู
ปวยอัมพฤกษอัมพาตในการฟนฟูสมรรถภาพ และมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรไทยและ
เวชสําอาง

• โดดเดนดวยวฒันธรรมรปูแบบไทยวน ซึง่ถอืเปนชมุชนด้ังเดมิของ อาํเภอเสาไห จังหวัด
สระบรุ ีโดยมชีมุชนริมนํา้และปราชญชาวบานทีย่งัคงอนรุกัษรปูแบบสถาปตยกรรมไทย
วนที่สะทอนเอกลักษณของพื้นที่ไวอีกดวย 

ผูออกแบบ
กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แนวคิดในการออกแบบ
โรงพยาบาลเสาไหเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลชมุชนทีต่ัง้อยูใกลเขตเมอืง
ที่มีจุดเดนดานการบริการแพทยทางเลือก และการผลิตนํ้าดื่มสมุนไพรตางๆ จําหนายใน
โรงพยาบาล ดวยการใหบริการทางสขุภาพทีค่อนขางเฉพาะจงึมผีูมาใชบรกิารรกัษาจาํนวน
มาก เกดิการตอเติมพืน้ทีท่าํใหผงัภายในโรงพยาบาลคอนขางแนน ในกิจกรรมการออกแบบ
วางผังรวมกันมกีารวิเคราะหการใชงานและหารือเก่ียวกับทศิทางการพัฒนาโรงพยาบาลใน
อนาคตที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีความตองการ ทั้งเจาหนาที่โรงพยาบาล หนวยงานทอง
ถิ่นและชุมชน รวมถึงการลงพ้ืนที่ชุมชนไทยวนท่ีมีวัฒนธรรมเฉพาะตัว ในกระบวนการ
ออกแบบยังมีการสรางหุนจําลองของผังโรงพยาบาลในฝนรวมกันระหวางสถาปนิกและผู
ใชงานโรงพยาบาล โดยการทํางานออกแบบกลุมยอยทําใหเกิดผังพัฒนาพื้นที่ ๓ รูปแบบ
ที่แตกตางกัน โดยแตละกลุมนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหารือรวมกันถึงรูป
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๙๙โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

แบบการวางผังโรงพยาบาลท่ีตอบสนองความตองการของทุกคนไดดทีีส่ดุ จากแนวคิดทีส่รปุ
รวมกันแลวนั้นทีมสถาปนิกจึงพัฒนารูปแบบตอโดยมีความเห็นวาในอนาคตโรงพยาบาล
ควรมกีารขยายตวัทางตัง้ และควรมกีารจดักลุมพ้ืนทีฝ่ายสนบัสนนุใหมเพือ่เอือ้ใหเกดิพืน้ที่
ภายนอกอาคารท่ีเชือ่มตอกันเพิม่มากขึน้ และสามารถใชประโยชนเพือ่การพกัผอนของเจา
หนาทีแ่ละผูมาใชบริการทีโ่รงพยาบาลได สวนอาคารสบืสานพระราชปณธิานนัน้ตองการให
เปนสวนของการบรกิารปฐมภมู ิและพืน้ทีแ่นะนาํเกีย่วกับการดแูลสขุภาพชมุชน โดยเลอืก
ใหตั้งอยูบริเวณดานหนาของโรงพยาบาล
 การออกแบบอาคารใชแนวคดิของพ้ืนที ่“ชาน” ในบานไทยวนกับ “ลาน” ในรปูแบบ
ของพ้ืนทีส่าธารณะ เปนแนวความคดิหลักของการออกแบบอาคารสบืสานพระราชปณธิาน
ของโรงพยาบาลเสาไหเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา มกีารผสมผสานรูปแบบและการใชงาน
ของพื้นที่ทั้ง ๒ แบบเขาดวยกัน โดยแบงพื้นที่อาคารใหบริการเปน ๒ ชั้น ชั้นลางเปนพื้นที่
กึง่สาธารณะสาํหรบัซึง่รองรบักจิกรรมชุมชนท่ีหลากหลาย ทัง้การนัง่พักผอนระหวางรอรบั
บรกิารหรือรอญาติมารบั การน่ังเสวนาเร่ืองสขุภาพท่ีจดัโดยโรงพยาบาล และท่ีสาํคญัเปนที่
จดัแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี ๙ สวนลานดานในใตตนจามจุรใีหญ
เดิมในพ้ืนที่ใชเปนที่จัดแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชน  สวนช้ัน ๒ เปนพื้นที่รองรับการให
บริการของหนวยแพทยเวชปฏิบัติ หองเอนกประสงคที่ทางอาสามสมัครสาธารณสุขและ
ชุมชนเขาไปใชได รูปแบบสถาปตยกรรมภายนอก เปนอาคาร ๒ ชั้นที่อยูภายใตหลังคาจั่ว
ผืนเดียว ที่วางภายในถูกออกแบบใหมีความเชื่อมตอผานการจัดเรียงที่วางเหล่ือมสลับกัน 
เพือ่ใหมมุมองและการระบายอากาศตอเนือ่งกนั วสัดุโครงสรางหลกัใชคอนกรตีเสรมิเหล็ก
และโครงสรางเหล็ก สวนวัสดุที่ปดผิวหรือสวนที่ผูใชงานสัมผัสใชไมหรือวัสดุทดแทนไม
เพื่อความอบอุนและเปนมิตร การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมเนนการออกแบบใหมีความ
กลมกลืนกับบริบทโดยรอบท่ีเปนลานใตตนไมเดิม และตอเน่ืองกับทางเขาหลักของโรง
พยาบาล
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๑๐๐ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ผลงานการออกแบบ

๑

๑ หุนจําลองอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี

๒-๓ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
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๒
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๑๐๒ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๔ ภาพผังแมบทใหม โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี

๔
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๑๐๓โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี

• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
• ตัง้อยูในเขตชมุชน มกีารจดักิจกรรมรวมกับชมุชนอยูเสมอ ทาํใหเปนทีรู่จกัและไววางใจ

ของคนในพืน้ที ่โดยเฉพาะกจิกรรมทางศาสนาท่ีมกีารจดัรวมกนัอยางตอเนือ่ง เปนการ
สรางปฏสิมัพันธอนัดรีะหวางโรงพยาบาลและชมุชน มรีปูแบบของการชวยเหลอืซ่ึงกนั
และกันเร่ือยมา ทางโรงพยาบาลไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนา เพ่ือใหเปนตนแบบการบริหารโรงพยาบาลของชุมชนและยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึง 

• มีแนวคิดในการพัฒนาโรงพยาบาลไปสูการแพทยแผนไทย โดยมีการผลิตนํ้าสมุนไพร
และผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสมุนไพรเพ่ือใชในโรงพยาบาล โดยมีชุมชนเขามามีสวนรวม
เปนเจาของดูแลรับผิดชอบ สานตอวิถีชีวิตชุมชน และดูแลใหความสําคัญกับผูปวย
พิเศษ (ออทิสติก)

ผูออกแบบ
กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แนวคิดในการออกแบบ
ศกัยภาพดานพ้ืนทีข่องโรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มอีงคประกอบ
ของอาคารที่เปนระเบียบเรียบรอย และลอมรอบไปดวยกลุมตนไมที่ใหรมเงาจํานวนมาก 
ซึ่งเปนกลุมกระจายไปโดยรอบบริเวณโรงพยาบาล ทําใหเกิดความหลากหลายในเชิงการ
พัฒนาผังแมบท และอาคารแตละหลังของโรงพยาบาลหวยกระเจาเองน้ันไดมีการคํานึง
ถึงรูปแบบ โทนสีที่ใชทาอาคาร และวัสดุประกอบตางๆ จะเปนไปในทิศทางสีและวัสดุ
เดยีวกนัหรือใกลเคยีงกัน ทาํใหภาพรวมเมือ่มองจากภายนอกไปยงัโรงพยาบาลหวยกระเจา
นั้น จะมีความกลมกลืนและสบายตาซ่ึงเหมาะกับบรรยากาศของการใหบริการรักษา ใน
กระบวนการออกแบบรวมกบัเจาหนาทีโ่รงพยาบาลและชมุชน อาสาสมคัรสาธารณสขุ เพือ่
การนาํเสนอการปรับปรงุผงัแมบทโรงพยาบาล การพฒันาพืน้ทีใ่ชสอยสําหรบัอาคารสืบสาน
พระราชปณิธานและตําแหนงที่เหมาะสมรวมกัน โดยปจจุบันโรงพยาบาลหวยกระเจา
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๑๐๔ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา มแีผนจะสรางอาคารศนูยสขุภาพชมุชน (Primary Care Unit: 
PCU) บรเิวณสนามหญาดานขางอาคารผูปวยนอก ในกระบวนการทํางานจึงมกีารออกแบบ
วางผังพื้นที่ใชสอยของอาคารศูนยสุขภาพชุมชน และผังรวมของโรงพยาบาลรวมกันดวย
กจิกรรมสรางหุนจาํลองการใชพืน้ทีใ่นอนาคตเพ่ือการวิเคราะหทางเลือกในการพัฒนา และ
ผูเขารวมกจิกรรมสะทอนความตองการพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมสาํหรบัใหบรกิารคลนีคิเด็กพเิศษที่
มีการดําเนินการอยูในปจจุบัน และขอเสนอใหมีพื้นที่ออกกําลังกายภายในอาคารโดยเจา
หนาที่และชุมชนสามารถเขามาใชบริการได รวมถึงรานคาสวัสดิการสําหรับญาติผูปวยท่ีมี
พื้นที่ทานขาว และพื้นที่นิทรรศการท่ีเปนสวนหนึ่งกับตัวอาคาร และหองประชุมของอาสา
สมคัรชุมชน โดยเสนอใหมพีืน้ทีภ่ายนอกอาคารเปนสวนสมุนไพร ลานกิจกรรมเสริมสุขภาพ 
และแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง
 แนวคิดการวางอาคารในตําแหนงที่สามารถมองไดชัดเจนจากทางเขาหลักของโรง
พยาบาล และเปดพื้นที่ลานบริเวณดานหนาเพื่อใหสามารถมองเห็นตัวอาคารไดอยางสงา
งาม แสดงออกถึงความเปนอาคารสืบสานพระราชปณิธานอยางสมพระเกียรติ การนํา
ลักษณะการใชพื้นที่ของชาวบานในชุมชนโดยรอบท่ีชอบอาศัยอยูใตถุนบานมาประยุกตใช
กับการออกแบบพื้นที่พักคอยและพักผอนของผูปวยและญาติ จึงทําใหอาคารมีลักษณะ
เปนรูปแบบศาลา มีความเปดโลง สามารถระบายอากาศและรับลมจากทิศตะวันตกเฉียง
ใตไดเปนอยางด ีรวมถงึการออกแบบระเบยีงวางขนาบดานขางเพือ่สรางพืน้ทีเ่ชือ่มตอจาก
ภายนอกสูภายในอาคาร

ผลงานการออกแบบ

๑
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๒
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๑๐๖ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๑ หุนจําลองอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี

๒-๓ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน

๔ ผังแมบทใหม

๔
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๑๐๗โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง

• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูในพื้นที่กวา ๖๐ ไร ณ อําเภอหาดสําราญ 
จังหวัดตรัง

• ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ซึ่งอุดมสมบูรณ ของปากแมนํ้า พื้นที่ชายฝงทะเล และปาโกงกาง 
คนในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพกสิกรรมยางพารา และทําประมงนํ้าเค็ม

• นอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาล
ที ่๙ เปนแนวทางการบริหารจดัการ โดยมียทุธศาสตรการพฒันา คอืการพฒันาเปนโรง
พยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดูแลสุขภาพของประชาชนดวยการพัฒนาระบบคลินิก
หมอครอบครัว รวมถึงมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย

• โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา มภีาคเีครอืขายชวยเหลือในการจัด
กจิกรรมตางๆ เปนอยางดี รวมถึงมหีนวยงานท่ีใหการสนับสนุน เชน หนวยงานปกครอง
สวนทองถิน่และโรงพยาบาลยานตาขาว นอกจากน้ียงัมกีารเปดรัว้โรงพยาบาล ใหอาสา
สมัครสาธารณสุข (อสม.) มีสวนรวมในการทําสวนเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงสนับสนุนให
บุคลากรภายในโรงพยาบาล ปลูกผักสวนครัว และเปดพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมทั่วไป 

ผูออกแบบ
ตาแสง สตูดิโอ

แนวคิดในการออกแบบ
โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลในโครงการโรง
พยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ แหงที่ ๑๐ ซึ่งนับเปนโรงพยาบาลที่ใหมที่สุดใน ๑๐ แหง มี
ทาํเลทีต่ัง้อยูในอาํเภอหาดสาํราญ จงัหวดัตรงั อาํเภอปลายทางกอนออกสูทะเล มปีระชากร
จํานวนไมมากนักในพ้ืนที่ ดวยบริบทตางๆ ขางตน ทําใหเกิดขอจํากัดของโรงพยาบาลทั้ง
ในดานของจาํนวนบคุลากร ความพรอมของทมีบรหิารโรงพยาบาลทีเ่พิง่เริม่ตน และบรกิาร
ทางพื้นที่ตางๆ ในโรงพยาบาล ที่สงผลตอความสามารถในการรองรับการรักษาประชากร
ในพื้นที่ และเปนเหตุใหชุมชนผูรับการรักษา เกิดความไมเขาใจและมีมุมมองเชิงลบตอโรง
พยาบาล
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๑๐๘ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 กระบวนการทํางานที่ทีมสถาปนิกใชกับพ้ืนที่ คือ การเริ่มตนทํากระบวนการ
ออกแบบรวมกับกลุมชาวบานที่มีความสัมพันธอันดี และเปนเครือขายกับโรงพยาบาลมา
กอน เพื่อใหเกิดขอมูลและความคิดเห็น ตั้งตนที่นําไปสูการหารือในวงที่กวางออกไป จาก
การทํางานกับกลุมบุคลากรในโรงพยาบาลรวมกับกลุมเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) และนักกิจกรรมในพื้นที่ ทําใหเกิดความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการใชงานพื้นที่ที่
สนับสนุนความเปนโรงพยาบาล ชุมชนมากขึ้น เปนโจทยตั้งตนแรกของโครงการวิจัยนี้ ยก
ตัวอยางเชน พื้นที่สวนกิจกรรมสามวัย ที่ผูเขารวมคิดวาเปนพื้นที่สําหรับกิจกรรมสราง
เสรมิสขุภาพประชากรทกุชวงวยั เพือ่คาดหวงัในการลดจาํนวนผูปวยผานกจิกรรมการสราง
เสริมสุขภาพในระยะยาว
 นอกจากการออกแบบพื้นที่รองรับรูปแบบกิจกรรมที่ทําออกมาเปนผังแมบทของ
โรงพยาบาลในอีก ๓๐ ป ขางตนแลว ยังไดออกแบบอาคารสืบสานพระราชปณิธานที่เนน
รูปแบบการใชงานที่เกิดจากความจําเปนของโรงพยาบาล เนื่องจากพื้นที่ใหการรักษาของ
โรงพยาบาลมีไมเพียงพอ จึงไดรับความเห็นรวมกันวาควรใชพื้นที่ของอาคารสวนหน่ึงใน
การใหการรักษา และสวนหนึง่ทาํหนาทีเ่ปนพืน้ทีส่วนกลางชุมชนสําหรบัสานความสัมพนัธ
ระหวางชุมชนและโรงพยาบาล โดยตัวอาคารเนนการออกแบบท่ีดึงเอาบรรยากาศของ
ธรรมชาติและการเพาะปลูกจริงมาเปนสวนหน่ึงของอาคาร ตอบรับกับพื้นที่ใชงานท่ีเปน
แผนกแพทยแผนไทย กายภาพบําบัด และแผนกจิตเวช โดยมีพื้นที่ดาดฟาของอาคารที่
ออกแบบสําหรับรองรับการปลูกพืชสมุนไพรที่วางแผนนํามาใชในแผนกตาง ๆ ในอาคาร
ตามขางตน และพื้นที่ปลูกตนไมใหญใหรมเงาถึงภายในตัวอาคารทั้งชั้น ๑ และช้ัน ๒ สราง
เปนบรรยากาศท่ีสนับสนุนการใชงานภายในตัวอาคารทั้งหมด
 ผลลัพธในการออกแบบผังแมบทและอาคารสืบสานพระราชปณิธานของโรง
พยาบาลหาดสาํราญเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ไดนาํเสนอผานนทิรรศการแบบสรางสวน
รวม (Interactive exhibition) ที่เปดใหคนทุกคนในพื้นที่ ทั้งชุมชน ผูรับบริการโรงพยาบาล 
นกัปฏิบตักิารในพ้ืนที ่รวมท้ังผูมอีาํนาจตัดสินใจในระดับทองถ่ิน ไดรวมแสดงความคิดเห็น
แบบรายบคุคล จงึนบัวาเปนผลงานการออกแบบโรงพยาบาลของชมุชนโดยคนในพืน้ทีจ่รงิ 
ๆ ที่มองอนาคตของชุมชนและการมีสุขภาพที่ดีแบบองครวมผานพื้นที่ที่สนับสนุนโดยโรง
พยาบาลหาดสําราญ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษารวมกันตอไปอีก ๓๐ ปขางหนาดวยกัน

1-116.indd   1081-116.indd   108 7/25/2561 BE   3:30 PM7/25/2561 BE   3:30 PM



๑๐๙โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

ผลงานการออกแบบ

๒

๑
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๑๑๐ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๑-๒ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง

๓ ผังแมบทใหม

๔-๕ หุนจําลองอาคารสืบสานพระราชปณิธาน

๓
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๔
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กาวตอไปในทศวรรษที่สองของ “โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” มีเปา
หมายในการนําเอกลักษณ ความแตกตางของโรงพยาบาลแตละพื้นที่ มาสรางสรรคเปน
อัตลักษณรวม เพ่ือผลักดันสูการเปน “โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล” สะทอน
ความเปนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรตเิพือ่ชุมชนอยางแทจรงิ ผานการออกแบบและจัดการ
สิ่งแวดลอมภายในโรงพยาบาลทั้งทางกายภาพและสังคม โดยอาศัยความรวมมือของทุก
ภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการบริหารจัดการ เพื่อที่จะนํา “โรง
พยาบาลชุมชนเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา” ไปสูจดุหมายของการเปนสถานบริการสขุภาพ
ที่มีคุณภาพ และเปนพื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธของคนในชุมชนอยางย่ังยืน บนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใหขจรขจายและเพ่ือสรางพลังแกปวงชน
ชาวไทยสืบไป

บทสรุป บทที่ ๕
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ขอขอบพระคุณ

หนังสอืเลมนีจ้ะไมสามารถสาํเรจ็ลงไดถาหากกลุมวจิยัสิง่แวดลอมสรรคสรางเพือ่สขุภาวะ
ไมไดรับความชวยเหลือและการสนับสนุนจากบุคคลหลายทานและหนวยงานหลายแหง
 ขอขอบพระคุณ ๓ หนวยงานหลัก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทีม่อบทนุสนบัสนนุ
และทาํบนัทกึขอตกลงความรวมมอื (MOU) กนัเพือ่ใหการพฒันาส่ิงแวดลอมสรรคสรางของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สามารถสําเร็จลุลวงไปได ขอขอบพระคุณ
ผูอาํนวยการ แพทย พยาบาล เจาหนาที ่บคุคลและชมุชนตางๆทีเ่ก่ียวของของโรงพยาบาล
ชมุชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทัง้ ๑๐ แหงทัว่ประเทศ สาํหรับความมุงมัน่ในการทํางาน 
ความรวมมือและนํา้ใจทีม่ใีหกนั ขอบพระคณุสําหรบัความรู คาํแนะนาํ ประสบการณ และ
ความเปนมิตร ที่ผูเกี่ยวของทุกทานไดมอบใหกับคณะทํางานของกลุมวิจัยฯ ตลอดการทํา
กระบวนออกแบบโรงพยาบาลอยางมีสวนรวมและกิจกรรมเสริมพลังตางๆ
 สิ่งสําคัญที่ขาดไมไดคือคําขอบคุณสําหรับภาคีสถาปนิกทุกทานท่ีสละเวลา
มารวมกิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาสิ่งแวดลอมสรรคสรางของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ใหเปน “โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล” และสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี สุดทายนี้ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) อกีครัง้สําหรบัทนุในการดาํเนนิงานโครงการตางๆรวมทัง้การจดัพิมพหนงัสอืเลมนี้
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๑๑๕โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

บรรณานุกรม

• กระทรวงสาธารณสขุ. ๒๕๖๐. More than Hospital: ๑ ทศวรรษการพฒันาโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐. กรุงเทพฯ: บริษัท ศรีเมือง
การพิมพ จํากัด.

• สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๖๑. แนวทางการ
ดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก.

• สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๖๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จังหวัด
เชียงใหม. https://gnews.apps.go.th/news?news=1. [Accessed July 1, 
1]
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