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“…การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจที่ดี
และสังคมที่มั่นคง เพราะรางกายที่แข็งแรงนั้น โดยปรกติ จะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวย
และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณดีพรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทําประโยชน
สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองไดเต็มที่...”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม สวนอัมพร
วันจันทรที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
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๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
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คํานํา

การพัฒนาสิ่งแวดลอมสรรคสรางของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เกิด
ขึ้นไดจากการประชุมรวมมือกันระหวาง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ
กองยุทธศาสตรและแผน สถาปนิกที่มีประสบการณทํางานเกี่ยวของกับการออกแบบโรง
พยาบาล ตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้ง ๑๐ แหง รวมทั้ง
ภาคีเครือขายสถาปนิกและผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการออกแบบ
โรงพยาบาลผานกระบวนการมีสวนรวม สรางบุคลากรดานการออกแบบและจัดการสิ่ง
แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการสรางสุขภาวะ โดยไดรบั ทุนสนับสนุนและทําบันทึกขอตกลงความรวม
มือ (MOU) กันระหวาง ๓ หนวยงานหลัก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อวิจัยและออกแบบ พัฒนาผังแมบทและสิ่งแวดลอมสรรคสรางของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ใหเอือ้ ตอการสรางสุขภาวะทีด่ ี และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเปนตนแบบของ
การดําเนินงานของโรงพยาบาลชุมชน
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หนังสือเลมนีไ้ ดรวบรวมแนวคิด กระบวนการพัฒนางานออกแบบผานกระบวนการ
มีสว นรวม ตัวอยางกิจกรรมเสริมพลัง และผลงานออกแบบอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการปรับปรุงผังแมบทของโรง
พยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้ง ๑๐ แหง เพื่อสรางองคความรูในการออกแบบ
สิ่งแวดลอมสรรคสรางในสถานพยาบาลที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาวะ โดยเฉพาะในโรง
พยาบาลชุมชนขนาดเล็ก อีกทัง้ ยังเสนอแนะแนวทางในการสรางความรวมมือระหวางภาคี
เครือขาย และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ในการรวบรวมองคความรูแ ละพัฒนาบุคลากรดานการ
ออกแบบสิง่ แวดลองสรรคสรางและเปนพืน้ ฐานของกรณีตวั อยาง เพือ่ กระตุน ใหสงั คมไทย
ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมสรรคสรางสืบไป

กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรกฎาคม ๒๕๖๑
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สารบัญ
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บทที่ ๑ ที่มาและวัตถุประสงคของโครงการฯ
• ความสําคัญ หลักการและเหตุผล
• อัตลักษณของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
• พระราชประสงคในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๒
๑๒
๑๕
๑๖

บทที่ ๒ กระบวนการออกแบบโรงพยาบาลอยางมีสวนรวม
• การออกแบบผานกระบวนการมีสวนรวมกับภาคีสถาปนิก
• ประมวลภาพการทํากิจกรรมมีสวนรวม

๒๐
๒๒
๒๖

บทที่ ๓ กิจกรรมเสริมพลังโรงพยาบาลชุมชน
• เหตุใดจึงตองทํากิจกรรมเสริมพลัง?
• ประมวลภาพการทํากิจกรรมเสริมพลัง

๔๕
๔๕
๕๖
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บทที่ ๔ ผลการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แนวคิดและขอบเขตการดําเนินงานการพัฒนาผังแมบท
และอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
• 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
บทที่ ๕ บทสรุป
ขอขอบพระคุณ
บรรณานุกรม
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บทที่ ๑

ที่มาและวัตถุประสงคของโครงการฯ

ความสําคัญ หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหประชาชนในทุกพืน้ ที่ โดยเฉพาะในพืน้ ทีห่ า งไกลสามารถ
เขาถึงและไดรับบริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่อง
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ไดมีการกอตั้งกลุมโรง
พยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาขึ้น เพื่อเปนการถวายพระเกียรติแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีโรงพยาบาลระดับอําเภอจํานวน ๑๐ แหงตั้ง
กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ประกอบดวย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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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โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

๑๓

ในชวงทศวรรษแรกของการดําเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไดกาํ หนดทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลแบบนํารองดานการ
บริหารจัดการแนวใหม และพัฒนาคุณภาพการใหบริการเทียบเคียงระดับสากลใหเปนโรง
พยาบาลของชุมชนอยางแทจริงโดยจัดระบบใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ชุมชน และภาค
รัฐ เขามาเปนคณะกรรมการโรงพยาบาลรวมกัน เพือ่ พัฒนาสุขภาพแบบองครวมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนงานเวชศาสตรครอบครัว การสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
ควบคุมโรค การรักษาและฟน ฟูแบบองครวม (Holistic Health Care) ในระดับปฐมภูมแิ ละ
ระดับทุติยภูมิที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานีอนามัยและหนวยบริการดานสุขภาพอื่นๆ สง
เสริมใหมพี นื้ ทีส่ าธารณะ เพือ่ เปดโอกาสใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมกับบุคลากรสาธารณสุข
อยางใกลชิดและเปนระบบ รวมถึงการจัดการสภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรมและภูมิ
สถาปตยกรรมเพื่อใหเกิดสิ่งแวดลอมที่ดีและเหมาะสม
เพื่อใหโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) และเปนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขและการขับเคลื่อนการปฏิรูปดานสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเปนการ
ถวายพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจึงมีนโยบายใหพฒ
ั นาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในทุกมิติ
โดยเฉพาะในดานการออกแบบและจัดการสภาพแวดลอม เพือ่ ขับเนนความเปนอันหนึง่ อัน
เดียวกันใหมีความสอดคลองกับแผนแมบทการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มุง เนนสูก ารใหบริการอยางมีคณ
ุ ภาพ เติมศักยภาพและ
เขาถึงชุมชน สมกับที่เปนโรงพยาบาลของพอหลวงรัชกาลที่ ๙
จากกรอบการทํางานดังกลาวกลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมุงพัฒนาแผนแมบทใหกับโรง
พยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาทั้ง ๑๐ แหง ใหเปนโรงพยาบาลที่เอื้อตอการ
สรางสุขภาวะที่ดีแกประชาชนที่มารับบริการ เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่และ
มีสภาพแวดลอมที่สรางเสริมความสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนโดยรอบ ใหโรง
พยาบาลเปนสถานทีท่ ปี่ ระชาชนรูส กึ ถึงการเปนเจาของและภูมใิ จทีม่ โี รงพยาบาลเปนสวน
หนึ่งของชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดลอมมุงเนนไปที่การสรางความยั่งยืนของระบบการ
จัดการและการดูแลสุขภาพ การบริหารจัดการ รวมถึงการใชประโยชนพื้นที่ภายในโรง
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พยาบาล สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ
ใหโรงพยาบาลแตละแหงเปนโรงพยาบาลของชุมชนอยางแทจริงและสามารถใชเปนตน
แบบดานสิ่งแวดลอมและการดําเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ โดยโครงการนี้
เปนการประสานความรวมมือระหวาง ๓ หนวยงานหลัก ไดแก กองยุทธศาสตรและแผน
งาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุข
ภาพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนผูดําเนินการ
หลัก รวมถึงการทํางานและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายสถาปนิก ผูมีความรู
และประสบการณในการทํางานรวมกับชุมชนและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในแตละภูมภิ าคอีก
หลายแหง ทัง้ นีก้ ารดําเนินโครงการยังตอบรับความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติดา น
สาธารณสุข ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๙) ของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบาย
การสงเสริมการพัฒนาเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System: DHS) ที่
มุง สูก ารพัฒนาระบบสุขภาพยัง่ ยืนและรองรับยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข Excellent
อยางเปนเอกภาพ

แผนภาพแสดงการประสานความรวมมือระหวาง ๓ หนวยงานหลัก กับ ภาคีสถาปนิก
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อัตลักษณของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ดวยความตัง้ ใจและมุง หวังใหประชาชนในทุกพืน้ ทีส่ ามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยาง
มีคณ
ุ ภาพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาทัง้ ๑๐ แหงทัว่ ประเทศไทย จึงกระจาย
ตัวอยูในพื้นที่ที่มีความแตกตางดานสภาพที่ตั้ง สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญญาและ
วิถีชีวิตของชุมชน การพัฒนาในกาวตอไปจึงมีเปาหมายในการดึงอัตลักษณรวมของกลุม
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไปพรอมๆกับการขับเนนเอกลักษณเฉพาะของ
โรงพยาบาลแตละแหง เพื่อผลักดันใหโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาเปน “โรง
พยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล” ใหสะทอนความเปนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชุมชนอยางแทจริง
จากการระดมความเห็นและทํากิจกรรมรวมกันระหวางผูออกแบบ เจาหนาที่โรง
พยาบาล และผูเกี่ยวของ สามารถสรุปไดวา การพัฒนาโรงพยาบาลจะตองสะทอนอัต
ลักษณของโรงพยาบาลที่ประกอบไดดวย คุณสมบัติ ๔ ประการดังตอไปนี้
๑. เปนโรงพยาบาลของพอ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๙
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๒. เปนโรงพยาบาลที่เปนหนึ่งเดียวกับพื้นที่ โดยเชื่อมโยงเขากับภูมิประเทศ และ
วัฒนธรรมที่แตกตางกันตามถิ่นที่ตั้ง
๓. เปนโรงพยาบาลที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน โดยเกื้อหนุนดูแล เปนที่พึ่ง
และแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน
๔. เปนโรงพยาบาลแหงความอบอุน เปนมิตร ปลอดภัยเหมือนอยูบ า น และมีแพทย
เฉพาะทางซึ่งเชี่ยวชาญการรักษาโรคและเขาใจผูปวยในพื้นที่
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พระราชประสงคในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินเปดอาคารสํานักงานมูลนิธเิ ทพรัตนเวชชานุกลู อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจดั ตัง้ มูลนิธเิ ทพรัตนเวชชานุกลู เพือ่ สนับสนุน
การดําเนินการของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และโรง
พยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
และพระราชทานเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดูแลผูปวยที่ยากไร ในการดําเนิน
งานประกอบดวย ๕ หลักการ ไดแก บริหารแบบธรรมาภิบาล นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช คํานึงถึงความรมรืน่ และรืน่ รมยของโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีคณ
ุ ภาพผาน
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 สรางสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ และการจัดการ ส (ส: สะสาง สะดวก
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สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย)
• N: Nutrition คือ การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการนํา้ บริโภคในโรงพยาบาล
ใหสะอาดปลอดสารพิษ
กลยุทธหลัก “CLEAN” ครอบคลุมองคประกอบดังตอไปนี้
• C: Communication คือ การสื่อสารสาธารณะเพื่อสรางความรูความเขาใจ เกิดความ
ตระหนัก และความรวมมือในการดําเนินการ
• L: Leader คือ การสรางบทบาทนําเพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินงาน โดยขับเคลื่อน
จากการสรางตัวแบบหรือตนแบบในสถานบริการสาธารณสุข และขยายผลสูองคกร
ในภาพรวม
• E: Eﬀectiveness คือ การเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลดวยกิจกรรม GREEN อยางตอเนื่อง
• A: Activity คือ การสรางกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกอยางมีสวนรวม เปนตนแบบใน
การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมและสุขภาพในโรงพยาบาลภายใต
กิจกรรม GREEN เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน อันนําไปสู
นวัตกรรมใหมๆ
• N: Networking คือ มีความรวมมือกับภาคีเครือขายชุมชนและทองถิ่น มีการแลก
เปลีย่ นเรียนรูใ นการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital รวมกัน และมีการขยาย
ผลดําเนินงานสูสถานบริการสาธารณสุขและหนวยงานอื่นๆ
และสุดทายคํานึงถึงการสรางสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเยียวยา (Healing Environment)
โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม ๔ ดาน คือ
•
•
•
•
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แผนภาพแสดงความเปนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

1-116.indd 18

7/25/2561 BE 3:19 PM

1-116.indd 19

7/25/2561 BE 3:19 PM

บทที่ ๒

กระบวนการออกแบบโรงพยาบาลอยางมีสวนรวม

ในชวงเริ่มตนการทํางาน กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และโรงพยาบาลทั้ง ๑๐ แหงไดการดําเนินการกิจกรรมคนหาอัตลักษณของ
“โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” โดยเปนการระดมความคิดเห็นและสรางวิสัย
ทัศนของความเปนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษารวมกัน อันนํามาสูแ นวคิด “โรง
พยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล” สะทอน ความเปนโรงพยาบาลเพื่อชุมชนในแตละ
ทองถิ่นที่มีบริบทแตกตางกัน การดําเนินงานโครงการในชวงตอมาจึงเนน “กระบวนการ
ออกแบบอยางมีสวนรวม” กับผูเกี่ยวของในแตละทองถิ่นเปนเครื่องมือสําคัญ โดยเปน
กิจกรรมที่สรางปฏิสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของทุกกลุม ทั้งบุคลากรโรงพยาบาล ชุมชนโดย
รอบโรงพยาบาลผูใชบริการสุขภาพเปนหลักและอาสาสมัครสาธารณสุข หนวยงานทอง
ถิ่นตางๆ และภาคีเครือขายนักออกแบบ โดยเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผานการทํากิจกรรมกลุม รูปแบบตางๆ โดยใชเครือ่ งมือทางการออกแบบพืน้ ทีท่ างกายภาพ
ทั้งการวิเคราะหแผนผังโรงพยาบาล การสรางหุนจําลอง การทํารังวัดพื้นที่รวมกัน การจัด
นิทรรศการและการระดมสมองเพื่อหารือรูปแบบทางเลือกการพัฒนาตางๆ การจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาและความตองการ การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา รวมทัง้ รวม
กันตัดสินใจเพื่อนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาโรงพยาบาลแตละแหงในอนาคต
ตลอดจนการออกแบบพัฒนาสิ่งแวดลอมสรรคสรางในโรงพยาบาลรวมกันตั้งแตชวงเริ่ม
ตน และสามารถนําไปพัฒนาไดดวยความรวมมือของโรงพยาบาลและชุมชนทองถิ่นเอง
ในอนาคตตอไป ทั้งนี้ผลลัพธจากกระบวนการออกแบบอยางมีสวนรวมนั้นมีทั้งขอเสนอ
การพัฒนาปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ดิมและสรรคสรางพืน้ ทีใ่ หม เพือ่ ตอบรับกับความตองการเฉพาะ
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ของแตละโรงพยาบาลและวิสยั ทัศนการพัฒนารวมกัน โดยเฉพาะ “อาคารสืบสานพระราช
ปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ของแตละโรงพยาบาล อัน
จะนําไปสูก ารใชงานพืน้ ทีข่ องบุคลากรและผูป ว ย รวมถึงคนในชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการใหโรงพยาบาลชุมชนมีบทบาทมากกวาเปนสถานที่บําบัด
รักษาโรคภัยไขเจ็บ แตสามารถเปนสถานที่สงเสริมความสัมพันธทางสังคมที่เขมแข็ง ชวย
ยกระดับคุณภาพ ชีวิตและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้
กิจกรรมการออกแบบอยางมีสว นรวมจากโครงการนีย้ งั สามารถเปนจุดเริม่ ตนในการสราง
ความรวมมือรวมใจกันเพือ่ พัฒนาทัง้ พืน้ ทีภ่ ายในโรงพยาบาลและการใหบริการสุขภาพของ
ชุมชนทองถิ่นในระยะยาวตอไป

แผนภาพแสดงการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ
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การออกแบบผานกระบวนการมีส่วนรวมกับภาคีสถาปนิก
คณะทํางานกลุมวิจัยฯ ยังมีการเชื่อมโยงและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย
สถาปนิกอื่นๆ ผูมีความรูและประสบการณในการทํางานรวมกับชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของในแตละภูมิภาคหลายแหง โดยในโครงการนี้มีเครือขายสถาปนิกที่รวมทํางาน
ออกแบบอยางมีสวนรวมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถึง ๔ ภาคี คือ
๑. กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ
กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ (Built Environment for Health
Research Group หรือ BEH) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เกิดจากการรวมตัวของคณาจารยตา งภาควิชาและนักวิจยั มีจดุ ประสงคเพือ่ ดําเนินงานวิจยั
และบริการวิชาการ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพรความรูดานการออกแบบสิ่งแวดลอมสรรค
สรางที่เอื้อตอการสรางสุขภาวะในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมุงเนนใหเกิดการเรียนรูอยา
งบูรณาการและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางบุคลากรดานการออกแบบกับบุคลากร
จากศาสตรและวิชาชีพอืน่ ๆ ผลงานทีผ่ า นมาของกลุม วิจยั ฯ ใชกระบวนการออกแบบอยาง
มีสว นรวมในการออกแบบและปรับปรุงอาคาร ภูมทิ ศั นและผังบริเวณของโรงพยาบาลและ
สภาพแวดลอมเพื่อผูสูงอายุและเด็ก อาทิ โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลลําสนธิ โรง
พยาบาลแคนดง โรงพยาบาลเขายอย โรงพยาบาลพานทอง การปรับปรุงบานพักผูปวย
ภาวะพึ่งพิง อําเภอลําสนธิ หนวยลางไตทางชองทองเคลื่อนที่ ศูนยพัฒนาศักยภาพผูสูง
อายุเทศบาลแสนสุข และโครงการออกแบบปรับปรุงพืน้ ทีภ่ ายในหนวยเลีย้ งและพัฒนาเด็ก
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี รวมทัง้ การจัดกิจกรรมและผลิตสือ่ ความรูท เี่ กีย่ วของ
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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พรรษา จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด
นครราชสีมา รวมทัง้ การบริหารโครงการวิจยั และกิจกรรมเสริมพลังของโรงพยาบาลตางๆ
๒. บริษัท ใจบานสตูดิโอ จํากัด
“ใจบานสตูดิโอ” มีแนวทางในการทํางานบนปรัชญาการออกแบบและรวมสราง
ระหวางธรรมชาติและผูค น (Co-create Design) เพือ่ ใหงานสถาปตยกรรมและกระบวนการ
สรางสรรคสถาปตยกรรมเปนเสมือนสะพานในการสรางปฎิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษย และมนุษยกับธรรมชาติ อยางมีดุลยภาพ อันจะเปน “ใจของบาน” และ “ใจของ
สถานที”่ ผลงานทีผ่ า นมาไดแก โครงการ Akha Ama Living Factory อําเภอแมรมิ จังหวัด
เชียงใหม โครงการศูนยเรียนรูการฟนฟูเหมืองหินปูนลําปาง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
โครงการ Chiang Dao Wetland Sanctuary เพื่อสรางระบบนิเวศพื้นที่ชุมนํ้าธรรมชาติ
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โครงการออกแบบเมืองทุกมิติอยางมีสวนรวม ระยะที่ ๑
(สวรรคโลก, อุตรดิตถ และนาน) และภาคีโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษ
และพัฒนาพืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตรและวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมตามแนวทางมรดกโลก (ระยะ
ที่ ๑, ๒)
ใจบานสตูดิโอเปนหนึ่งในภาคีที่ทํางานวางผังแมบทและออกแบบอาคารสืบสาน
พระราชปณิธานของโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตําบลบานจันทร
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม รวมกับบุคลากรของโรงพยาบาลและคนในชุมชน
โดยมีแนวคิดการออกแบบและวางผังเพื่อใหโรงพยาบาลเปนมากกวาสถานที่รักษาความ
ปวยไข แตยังเปนพื้นที่สงเสริมสุขภาวะในมิติทางกาย สังคม และจิตวิญญาณ ไปพรอมกัน
ตามแบบวิถชี วี ติ ของพีน่ อ งชาติพนั ธุ โดยมีการนําเอาวัฒนธรรมเตาไฟ อันเปนพืน้ ทีแ่ มแบบ
ทางวัฒนธรรมของผูคนในพื้นที่สูงมาถายทอดและตีความเชิงสถาปตยกรรม ที่จะถูกสราง
ขึ้นดวยวัสดุธรรมชาติ และภูมิปญญาของผูคนในทองถิ่น เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและ
รําลึกถึงปรัชญาการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 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 เพื่อสนับสนุนการสรางสิ่งแวดลอมทางการ
อยูอ าศัยทีเ่ ทาเทียม และเปนหนวยยอยของกลุม ทํางานชุมชนในนาม Openspace ทีส่ นใจ
เรื่องการสรางชุมชนยั่งยืน โดยกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปจจุบัน
ตาแสง สตูดิโอ เปนหนึ่งในภาคีที่ทํางานวางผังแมบทและออกแบบอาคารสืบสาน
พระราชปณิธานของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส และ
โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง
๔. ครอสสตูดิโอ (CROSSs)
“ครอส” เกิดจากการรวมตัวอยางไมเปนทางการของกลุม สหวิชาชีพทีม่ คี วามสนใจ
รวมกัน ในโครงการออกแบบศูนยแพทยชมุ ชนอยางมีสว นรวม ทีเ่ กาะยาวใหญ จังหวัดพังงา
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 จังหวัด
อางทอง (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกแบบกิจกรรมและผลิตสารคดีการออกแบบผังแมบทโรงเรียน
ดอยชางอยางมีสวนรวม หลังเหตุพิบัติภัยแผนดินไหว 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” ตลาดนํา้ หลักหา คลองดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดสมุทรสาคร โดย
โครงการฟนฟูเมืองและยานชุมชนเการวมกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ
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โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

๒๕

(พ.ศ. ๒๕๕๙) ผลิตสารคดี Ccrp Asa Can workshop1 “Living with khlong” ตลาด
หัวตะเข หลวงแพรง คลองประเวศบุรรี มย กรุงเทพฯ โดยโครงการฟน ฟูเมืองและยานชุมชน
เการวมกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ออกแบบและผลิตสารคดีงาน
ออกแบบพัฒนาเมืองทุกมิติ เมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกแบบอาคาร
กายภาพแพทยแผนไทย โรงพยาบาลเบญจลักษ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ออกแบบ
และจัดนิทรรศการหมุนเวียนอยางยัง่ ยืน เทศกาลวิถภี มู ปิ ญ
 ญากลุม ชาติพนั ธุก ะเหรีย่ ง รวม
กับศูนยมานุษยวิทยาสิรินทร (พ.ศ. ๒๕๖๑)
ครอสสตูดิโอ เปนหนึ่งในภาคีที่รับผิดชอบการออกแบบอาคารสืบสานพระราช
ปณิธาน โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ และ โรง
พยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร

1-116.indd 25

7/25/2561 BE 3:19 PM

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

๒
๑
๑-๘ ภาพกระบวนการมีสวนรวม
ณ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดระยอง
๓
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๑
๑-๘ ภาพกระบวนการมีสวนรวม
ณ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดหนองบัวลําภู

๒
๓
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๒
๑-๙ ภาพกระบวนการมีสวนรวม
ณ โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดนครราชสีมา
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๒
๑-๙ ภาพกระบวนการมีสวนรวม
ณ โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดสระบุรี
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๒
๑-๙ ภาพกระบวนการมีสวนรวม
ณ โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดกาญจนบุรี
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โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ใจบานสตูดิโอ ทํากิจกรรมรวมกับ
• โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม

๒

๑

๑-๘ ภาพกระบวนการมีสวนรวม
ณ โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดเชียงใหม
๓
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๓๘

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

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

๒

๑

๑-๗ ภาพกระบวนการมีสวนรวม
ณ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดนราธิวาส
๓
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๒
๑-๙ ภาพกระบวนการมีสวนรวม
ณ โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดตรัง
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๔๒

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

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

๒

๑
๑-๖ ภาพกระบวนการมีสวนรวม
ณ โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดศรีสะเกษ
๗-๘ ภาพกระบวนการมีสวนรวม
ณ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดสุรินทร
๓
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กิจกรรมเสริมพลังโรงพยาบาลชุมชน

บทที่ ๓

เหตุใดจึงตองทํากิจกรรมเสริมพลัง?
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลทีน่ อ มนําพระราชดํารัสและ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการบริหารจัดการทั้งในสวนของสาธารณสุข
สังคม และชุมชน เพื่อสรางความเปนหนึ่งเดียวกันในพื้นที่ อีกทั้ง เปนพื้นที่ในการแลก
เปลี่ยนองคความรูตาง ๆ ผานกระบวนการมีสวนรวม สงผลใหชุมชนสามารถมีสวนรวม
ในการดําเนินการของโรงพยาบาล ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ กิจกรรมสงเสริมสุข
ภาพทัง้ ในและนอกโรงพยาบาล ฯลฯ โดยโรงพยาบาลทําหนาทีเ่ ปนผูด แู ลสุขภาพของคนใน
ชุมชน และชุมชนทําหนาที่เปนผูใหการชวยเหลือสนับสนุนโรงพยาบาล เกิดเปนพื้นที่ที่ทุก
คนมีสวนรวมและลดชองวางระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน จนกอตัวเปนความสัมพันธที่ดี
ตอกันและเปนสังคมแหงการพึ่งพาที่สรางภูมิคุมกันทั้งทางกายและจิตใจอยางแทจริง
เพือ่ ใหเปนโรงพยาบาลของชุมชนอยางแทจริง ทางคณะผูท าํ งานจึงจัดโครงการวิจยั
และกิจกรรมเสริมพลัง (Research and Empowerment) ขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือในการ
สรางความรวมมือ ความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ ความเดนชัดของพื้นที่และความสัมพันธ
ที่ดีระหวางชุมชนกับโรงพยาบาล โดยดําเนินการภายใตบริบทของแตละพื้นที่ที่แตกตาง
กันออกไป และยังเปนขอมูลที่ใชในการสงเสริมการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดลอมสรรค
สรางของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ใหเปนไปตามคํานิยามที่วา “โรง
พยาบาลทีเ่ ปนมากกวาโรงพยาบาล” โดยมีโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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๔๖

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ที่เขารวมทํากิจกรรมทั้งสิ้น ๗ โรงพยาบาล ไดแก
๑. โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลใหเปนตนแบบการบริหารโรงพยาบาลของ
ชุมชนในพืน้ ทีอ่ ยางแทจริง ชวยยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนอยางทัว่ ถึงและเปนธรรม มี
การนําระบบการบริหารจัดการพัฒนาโรงพยาบาลที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนและ
องคกรทองถิน่ เขามามีบทบาทสําคัญในการบริหารและพัฒนา เพือ่ เขาใจสภาพปญหาและ
ความตองการของชุมชนไดอยางแทจริงและยัง่ ยืน โดยนําเสนอรูปแบบการทํากิจกรรมออก
เปน ๓ โครงการยอย ดังนี้
๑.๑ โครงการพอกเขาดวยสมุนไพรพื้นบาน (๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐/ศาลาชุมชน)
เปนโครงการของหนวยแพทยแผนไทย ไปอบรมใหความรูเ กีย่ วกับการใชยาสมุนไพร
พื้นบาน นํามาปรุงเปนยารักษาหัวเขาเสื่อม โดยกิจกรรมเริ่มจากการแนะนําสมุนไพรพื้น
บานที่ใชในการปรุงยา การสาธิตทําแปลงปลูกสมุนไพรชนิดตางๆ การอบรมสอนการปรุง
ยาสมุนไพรในการพอกเขา และมีการลงชุมชนไปตามหมูบ า นเพือ่ ทําการรักษาผูป ว ยโรคขอ
เขาเสื่อมดวยยาสมุนไพร
โครงการนี้ไดสรางความรู ความเขาใจในการใชยาสมุนไพรพื้นบานในการรักษา
โรคขอเขาเสือ่ มแกชมุ ชนไดเปนอยางดี นอกจากนีย้ งั สรางความสัมพันธอนั ดีระหวางชุมชน
และโรงพยาบาล สังเกตไดจากการเขารวมฟงบรรยายของการออกหนวยรักษาในชุมชนทีไ่ ด
รับความสนใจจากชาวบานในชุมชนเปนอยางมาก และมีเสียงสะทอนจากชุมชนถึงความ
ตองการอยากใหมีโครงการนี้อีกในทุกๆป
๑.๒ โครงการหนองนางเลิ้งรวมใจ หนูนอยวัยใสฟนแข็งเเรง (๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑/
โรงเรียนโดยรอบโรงพยาบาล)
เปนโครงการที่ริเริ่มจากฝายทันตกรรมของโรงพยาบาล โดยมุงเนนกิจกรรมสง
เสริมใหความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพฟนสําหรับกลุมเด็กนักเรียนและผูปกครอง
โครงการนี้ประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
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๔๗

อบรมใหความรูใ นโรงเรียน โดยเนือ้ หาของกิจกรรมเริม่ จากทันตแพทยใหความรูผ ปู กครอง
และนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟน กิจกรรมอบรมการแปรงฟนอยางถูกวิธีใหแกผู
ปกครอง กิจกรรมทําความสะอาดอางแปรงฟนในโรงเรียน และการตรวจสุขภาพฟนของ
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
บรรยากาศในการทํากิจกรรมในโรงเรียนเปนไปดวยความนารักของเด็กๆ และภาพ
ของพอแมทแี่ ปรงฟนในกับลูกๆของตนเอง เปนบรรยากาศทีเ่ ต็มไปดวยความรักและความ
อบอุน กิจกรรมนี้ไดสรางความเขาใจที่ถูกตองในการดูแลสุขภาพฟน และยังสรางความ
สัมพันธที่ดีขึ้นของผูปกครองกับลูกหลานของตนเอง
๑.๓ โครงการหมอเพลงพื้นบาน (๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐/โรงพยาบาลหวยกระเจา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
โครงการนีเ้ ปนความคิดของกลุม งานเวชปฎิบตั ชิ มุ ชน แนวคิดของโครงการคือการนํา
เอาเพลงพื้นบานมาขับรองเพื่อสรางบรรยากาศที่อบอุน และใหกําลังใจกับผูปวยในโรง
พยาบาล โดยใหบทเพลงมาเปนยาชวยรักษาสภาพจิตใจของผูปวย กลายมาเปนที่มาของ
ชือ่ “หมอเพลงพืน้ บาน” โดยมีการประสานความรวมมือกับชมรมผูส งู อายุในชุมชน เปนผูข บั
รองเพลงพื้นบานในโรงพยาบาล เนื้อหาของกิจกรรมนี้เริ่มตนจากการการประชุมหารือกับ
ชมรมผูส งู อายุของแตละหมูบ า น วางแผนการจัดกิจกรรมในโรงพยาบาล ตอมาจัดกิจกรรม
การรองเพลงพืน้ บานในโรงพยาบาล โดยเริม่ จากตอนเชามีการขับรองทีบ่ ริเวณพืน้ ทีพ่ กั คอย
แผนกผูปวยนอก และตอนบายมีการทํากิจกรรมในพื้นที่ของหองผูปวยใน
ผลจากการทํากิจกรรมหมอเพลงพืน้ บานในโรงพยาบาลทีเ่ ห็นไดชดั เจน คือ สีหนา
ของชาวบานทีม่ าโรงพยาบาลมีความประหลาดใจและสามารถสรางรอยยิม้ จากผูช มทีไ่ ดเห็น
การแสดงดนตรีพนื้ บานกลับมามีชวี ติ ในพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาลอีกครัง้ ผลทีไ่ ดรบั ตอมาคือผู
สูงอายุที่มาแสดง ตางรูสึกภาคภูมิใจที่ไดขับรองเพลงพื้นบานที่เลือนหายไปในปจจุบัน ให
กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เปนการสืบทอดวัฒนธรรมทองถิ่นใหคนรุนใหมไดเห็นถึงคุณคาของ
บทเพลงพื้นบาน ผลที่สําคัญของกิจกรรมนี้อีกประการหนึ่ง คือ การใหกําลังใจแกผูปวย
ที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลใหมีขวัญและกําลังใจในการรักษาตัวตอไป
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๒. โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม
โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลทีม่ เี อกลักษณ
ในเรื่องของพื้นที่ตั้งที่เปนปาสนผืนใหญที่มีความสมบูรณ ผูคนในพื้นที่เปนชาวเขาเผาปกา
เกอะญอ ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย อยูกับธรรมชาติอยางกลมกลืน ซึ่งเปนกลุมคนที่มีความ
สําคัญกับโรงพยาบาลอยางมากในการสนับสนุนในดานตางๆ ของโรงพยาบาลตลอดมา
อีกทั้งทัศนียภาพโดยรอบของโรงพยาบาลยังเปนจุดที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหไดแวะเวียนมา
เยีย่ มชมอยูต ลอด สิง่ ตางๆเหลานีห้ ลอหลอมใหโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา เปนโรงพยาบาลทีถ่ กู พัฒนาโดยชุมชนอยางแทจริง โดยทางโรงพยาบาลไดนาํ เสนอ
รูปแบบการทํากิจกรรมเสริมพลัง ๑ โครงการ ดังนี้
๒.๑ โครงการสวนเกษตรพอเพียงวิถชี มุ ชน (๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑/โรงพยาบาลวัดจันทร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
โครงการสวนเกษตรพอเพียงเปนโครงการทีเ่ ต็มไปดวยความตัง้ ใจของโรงพยาบาลที่
ตองการทีจ่ ะดําเนินรอยตามปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงนํามาประยุกตใชในโครงการพยาบาล
โดยจะเนนใหชุมชนรอบๆ โรงพยาบาลไดเขามามีสวนรวมในการทําแปลงเกษตรดวยกัน
เพื่อเปนการสรางอาหารที่ปลอดภัยใหกับผูปวยในโรงพยาบาล และญาติผูปวยที่เขามาใน
โรงพยาบาลสามารถเก็บพืชผักในแปลงเกษตรกลับไปเปนอาหารที่บานของตนเองได การ
ดําเนินกิจกรรมโครงการเริม่ จากโรงพยาบาลเรียกประชุมแกนนําชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล
มาวางแผนทําแปลงเกษตรโดยแบงเปนเวรแตละหมูบ า นสงตัวแทนหมูบ า นมาชวยทําแปลง
เกษตรในแตละสัปดาห และยังมีการสรางบานชนเผาไวในแปลงเกษตรเพื่อเปนพื้นที่บอก
เลาเรื่องราวของวิถีชีวิตการเกษตรพึ่งพาธรรมชาติของชาวกระเหรี่ยงในพื้นที่
ผลทีไ่ ดรบั ของโครงการเปนไปอยางนาประทับใจเมือ่ ไดเห็นความรวมมือจากทุกๆ
หมูบ า นในการอาสาเขามารวมสรางแปลงเกษตรในโรงพยาบาลอยางตอเนือ่ ง โดยหวังเพียง
วาโรงพยาบาลชุมชนจะเปนพืน้ ทีท่ สี่ ามารถสะทอนแนวคิดโครงการของพอหลวงทีพ่ วกเขา
รักและเคารพมาทั้งชีวิตไดเปนอยางดี โครงการนี้ไดแสดงถึงเจตนารมณที่แทจริงของโรง
พยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่ตองการใหโรงพยาบาลเปนหนึ่งเดียวกับ
ชุมชน ใหหมอเปนเหมือนคนในครอบครัวและสมาชิกของหมูบาน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขชุมชนที่เขมแข็งรวมกัน
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๓. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลมีทชี่ อื่ เสียงในเรือ่ ง
ของการใหบริการทางการแพทยดา นสายตา ซึง่ เปนการแกปญ
 หาทีพ่ บมากของผูค นในพืน้ ที่
อีกทัง้ ยังเปนโรงพยาบาลรุน ใหม กลาวคือ บุคลากรของโรงพยาบาลสวนใหญเปนคนรุน ใหม
ที่เปยมไปดวยความรู ความสามารถ ในการพัฒนาโรงพยาบาล แสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศน
ของผูบริหารที่เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรเปนสําคัญ เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงและ
กอใหเกิดประโยชนตอพื้นที่สวนรวมมากที่สุด โดยทางโรงพยาบาลไดนําเสนอรูปแบบการ
ทํากิจกรรมเสริมพลังออกเปน ๒ โครงการยอย ดังนี้
๓.๑ โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อสรางอาหารปลอดภัย (๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑/โรง
พยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
โครงการนีเ้ ปนแนวคิดจากฝายโภชนาการและชมรมผักอินทรียข องโรงพยาบาลรวม
กันคิดขึน้ เพือ่ ตองการสรางอาหารทีป่ ลอดภัยใหกบั ผูป ว ยในโรงพยาบาลไดรบั ประทาน และ
ยังเปนการลดรายจายในการซื้อปลาของโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรมเริ่มจากการ
ประชุมใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่ตางๆ จากนักวิชาการดานประมง
อําเภอ กิจกรรมการทําบอเลี้ยงปลา และปลอยพันธุปลาลงในบอเลี้ยง
ผลของโครงการเบื้องตนไดรับความชวยเหลือดานความรูเรื่องการเลี้ยงปลาและ
พันธุปลาจากประมงอําเภอ และมีการทดลองปลอยพันธุปลาเลี้ยงในบอทดลองเลี้ยงเปน
ระยะเริ่มตนของโครงการในขณะนี้
๓.๒ โครงการสุขภาพจิตดีดวยดนตรีบําบัด (๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑/โรงพยาบาลนาวัง
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
โครงการนี้เปนแนวคิดจากกลุมชมรมดนตรีของโรงพยาบาล มีความตองการที่จะ
นําบทเพลงพื้นบาน หมอลํา นํามารองใหกับผูปวยในโรงพยาบาลไดรับฟงเพื่อผอนคลาย
จากการรอรับการตรวจรักษาในชวงเชา โดยมีการประสานขอความรวมมือกับกลุมหมอลํา
ในพื้นที่ใกลเคียง เขามาทําการแสดงในพื้นที่บริเวณผูปวยนอกของโรงพยาบาล
ผลที่ไดรับจากกิจกรรม ผูปวยที่รอรับการรักษาพยาบาลมีความประหลาดใจและ
ประทับใจจากการมาแสดงของคณะหมอลํา ทําใหบรรยากาศในพืน้ ทีผ่ ปู ว ยนอกมีความผอน
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คลาย และสรางความเปนกันเองกับผูคนที่เขามารอรับการรักษาในพื้นที่ของโรงพยาบาล
๔. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลทีม่ พี นื้ ทีอ่ ยูต ดิ
เขตชายแดน ทําใหมกี ลุม ผูเ ขารับบริการมีความหลากหลาย ซึง่ ไมเพียงแตใหบริการผูค นใน
พืน้ ทีแ่ ตรวมไปถึงประเทศเพือ่ นบานดวย และดวยในพืน้ ทีช่ มุ ชนมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรู ความ
สามารถในลักษณะของปราชญสมุนไพรตางๆมากมาย จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในพืน้ ทีใ่ หเปนการรักษาแบบแพทยทางเลือก ถือวาเปนโรงพยาบาลทีใ่ ห
ความสําคัญกับพื้นที่เปนอยางมาก และเลือกใชประโยชนจากพื้นที่ไดอยางมีคุณภาพ โดย
ทางโรงพยาบาลไดนําเสนอรูปแบบการทํากิจกรรมเสริมพลัง ๑ โครงการ ดังนี้
๔.๑ โครงการการจัดการปาชุมชนหลังโรงพยาบาล (๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑/โรงพยาบาล
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
เปนโครงการทีโ่ รงพยาบาลชวยกันคิดเกีย่ วกับการอนุรกั ษปา ชุมชนดานหลังของโรง
พยาบาล เอาไวเปนทีศ่ กึ ษาเรียนรูเ กีย่ วกับระบบนิเวศจากปา และภูมปิ ญ
 ญาการใชประโยชน
จากปาอยางยั่งยืน โดยกิจกรรมของโครงการเริ่มตนจากการจัดกิจกรรมพูดคุยระหวางโรง
พยาบาลกับชาวบานและชุมชนโดยรอบถึงแนวทางการอนุรกั ษปา และการจัดการทรัพยากร
ปา ตอดวยกิจกรรมการเดินสํารวจพืน้ ทีป่ า รวมกับหมอพืน้ บานทีช่ ว ยบรรยายเรือ่ งสมุนไพร
ตางๆที่อยูในปา รวมถึงสรรพคุณในการรักษาโรค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิญหนวยงาน
และชุมชนมารวมปลูกปาในพืน้ ที่ และออกแบบเสนทางการศึกษาธรรมชาติ มีการวางแผน
สรางอาคารเปนพื้นที่ใหความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศจากปาของชุมชน
การทําโครงการยังอยูร ะหวางการดําเนินกิจกรรมในขัน้ ตอนตางๆ แตจากกิจกรรม
ทีผ่ า นมา ไดรบั ความรวมมือจากชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลอยางเขมแข็ง และยังไดรบั ความ
รวมมือจากหนวยงานราชการในทองถิ่น ที่เขารวมกิจกรรมปลูกปาในพื้นที่อยางตอเนื่อง
นั้นแสดงใหเห็นถึงการที่โรงพยาบาลเปนสวนหนึ่งกับชุมชนอยางแนนแฟน
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๕. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง
เปนโรงพยาบาลที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยรอบของพื้นที่โรงพยาบาลถูกลอม
ดวยปาเขาที่มีความอุดมสมบูรณ วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ชุมชนเขาชะเมาดําเนินไปอยาง
เรียบงาย ไมยุงยาก สงผลใหผูคนในพื้นที่มีอุปนิสัยที่ดี มีความสัมพันธที่ดีตอกันในพื้นที่ มี
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กลุมจิตอาสา และกลุมชมรมตางๆ ที่
พรอมใหการสนับสนุนชวยเหลือทั้งหนวยงานตางๆ ในพื้นที่และนอกพื้นที่อยูตลอด ดวย
จุดแข็งดานความรวมมือของคนในพืน้ ที่ จึงทําใหการขอรับการสนับสนุนจากชุมชนของทาง
โรงพยาบาลในการขับเคลือ่ นโครงการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดนาํ เสนอรูป
แบบการทํากิจกรรมเสริมพลังออกเปน ๓ โครงการยอย ดังนี้
๕.๑ โครงการสรางทัศนคติทดี่ ตี อ การใหบริการ (๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐/โรงพยาบาลเขา
ชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
เปนโครงการที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นเพื่อเปนการพัฒนาองคความรู และทักษะ
ในการบริการใหแกบคุ ลากรของโรงพยาบาล โดยวิทยากรผูถ า ยทอดองคความรูแ ละทักษะ
ในการบริการแกบุคลากรของโรงพยาบาล คือ ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ซึ่งเปน ผูที่มีความ
เชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาพัฒนาบุคลากรในองคกร เปนอยางดี โดยกิจกรรมเริ่มจาก
การใหความรูเกี่ยวกับการบริการ เพื่อปรับทัศนคติของบุคลากรใหเปนผูที่มีความใสในการ
ใหบริการแกประชาชน และมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ าร โดยการแสดงความคิดเห็นของ
บุคลากรออกมาเปนแผนภาพที่บงบอกถึงการบริการที่ดี และมีการสรุปกิจกรรมรวมกันใน
ชวงทายของโครงการ ถือไดวาเปนโครงการที่มีประโยชน ซึ่งสงผลทั้งในสวนของบุคลากรที่
จะไดรับความรู และมีทักษะในการบริการที่ดีขึ้น อีกทั้งประชาชนที่มาเขารับบริการก็จะได
รับบริการที่มีคุณภาพดวยเชนกัน
๕.๒ โครงการดนตรีสรางสุขดวยเพลงรัก (๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑/โรงพยาบาลเขาชะ
เมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อลดความเครียดของผูมารับบริการของโรงพยาบาล สราง
ความสัมพันธอนั ดีระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนในการมีสว นรวมในการจัดกิจกรรม และหา
รายไดจากการรับบริจาค เพือ่ ทําเงินบริจาคไปจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณทจี่ าํ เปนแกผปู ว ยติดบาน-
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ติดเตียงในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของโรงพยาบาล ซึง่ ในการจัดโครงการดนตรีสรางสุข ดวยเพลงรัก
เริม่ จากชวงเชา ทางโรงพยาบาลไดมกี ารนิมนตพระเพือ่ มารับบิณฑบาตรจากบุคลากรของ
โรงพยาบาล รวมถึงผูป ว ยและญาติผปู ว ยดวย เพือ่ เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกบั ผูเ ขา
รวมกิจกรรม และมีการเลนดนตรี ในพื้นที่บริเวณตึกผูปวยนอก เพื่อใหผูปวย ญาติผูปวย
และบุคลากรของโรงพยาบาลไดรับฟง ถือเปนการผอนคลายความเครียดจากการเจ็บปวย
รอรับบริการ และใหบริการ ทําใหพื้นที่ของอาคารผูปวยนอกเต็มไปดวยความผอนคลาย
สนุนสนาน และรูสึกถึงความเปนกันเอง ภายหลังจากการเลนดนตรี ทางโรงพยาบาลได
นําเงินที่รับบริจาค ไปจัดซื้อสิ่งของที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและมอบใหผูปวยติดบาน-ติด
เตียงในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของโรงพยาบาล ซึง่ โครงการนีจ้ ะมีการดําเนินการตออยางตอเนือ่ ง
๕.๓ โครงการสวนพอเพียงเลี้ยงชุมชน (๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐/โรงพยาบาลเขาชะเมา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
เปนโครงการทีท่ างโรงพยาบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญของชาวสวนในพืน้ ทีข่ องโรง
พยาบาล จึงไดมีการจัดโครงการสวนพอเพียงเลี้ยงชุมชนขึ้น เพื่อใหความรูเกี่ยวกับดาน
การเกษตรอินทรีย และการทําเกษตรแบบพอเพียงแกชาวสวน และมีการแจกเม็ดพันธุพืช
เพื่อใหผูเขารวมอบรมนําไปเพาะปลูก ที่สําคัญคือทางโรงพยาบาลไดทําการเปดพื้นที่ของ
โรงพยาบาลในสวนที่เปนพื้นที่วางไมไดใชประโยชนเปนตลาด เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ได
นําสินคามาจําหนาย ถือเปนการเปดพื้นที่ใหกับชุมชนอยางแทจริง
จากทัง้ ๓ โครงการ จะเห็นไดวา โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่และเล็งเห็นจุดเดนและจุดดอยของพื้นที่ จึงจัดโครงการ
ตางๆขึ้นเพื่อเปนการแกปญหา และสรางความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางโรงพยาบาลและ
ชุมชน ดวยการขับเคลื่อนโครงการเหลานี้ทําใหโรงพยาบาลเขาชะเมาเปนโรงพยาบาลที่
ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง
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๖. โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
เปนโรงพยาบาลทีต่ งั้ อยูใ นเขตพืน้ ทีข่ มุ ชน และเปนทีร่ จู กั ของคนในชุมชน ผูค นโดย
รอบเปนผูท มี่ จี ติ อาสาสูงมาก เห็นไดจากกลุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น (อสม.)
ที่มีความเขมแข็ง มีความพยายามที่จะเขามาชวยแบงเบาภาระงานของทางโรงพยาบาลใน
หลากหลายรูปแบบ ทําใหโรงพยาบาลสามารถเขาถึงพื้นที่ในชุมชนไดอยางทั่วถึง กลุมจิต
อาสาเหลานี้ จึงเปนกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน และเกิดการรวมมือใน
การพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลนี้ ทางโรงพยาบาลจึงสามารถดึงความรู ความ
สามารถ และความเปนจิตอาสาของคนในพื้นที่มารวมกันพัฒนาพื้นที่ของโรงพยาบาลได
อยางแทจริง โดยไดนําเสนอรูปแบบการทํากิจกรรมเสริมพลัง ๑ โครงการ ดังนี้
๖.๑ โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาโรงพยาบาลรวมกับชุมชนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑/โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
เปนโครงการที่เริ่มตนจากการเล็งเห็นถึงความสามารถ ความรู และทัศนคติที่ดี
ของคนในพื้นที่ชุมชนที่มีตอโรงพยาบาล ที่พยายามใหความรวมมือ ชวยเหลือเกี่ยวกับการ
พัฒนาโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง ทางโรงพยาบาลจึงเริ่มดําเนินโครงการ โดยเริ่มจากการ
ศึกษาดูงานการจัดพืน้ ทีพ่ กั ผอนจากโรงพยาบาลใกลเคียงทีม่ คี วามโดดเดนทางดานพืน้ ทีพ่ กั
ผอน และนําองคความรูท ไี่ ดจากการศึกษาดูงาน มาพูดคุยเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินงาน
พัฒนาโรงพยาบาลรวมกับชุมชน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการแสดงความคิด
เห็นรวมกันในเรื่องของการจัดพื้นที่สวนเศรษฐกิจพอเพียง การจัดวางตนไม บอนํ้า ศาลา
สําหรับนั่งพักผอน รวมถึงมีการกระจายความรับผิดชอบของแตหมูบาน ในการนําพืชพันธุ
ตางๆ ในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนรวมกันในพื้นที่ของโรงพยาบาล
ภายหลังจากการพูดคุยหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สวนเศรษฐกิจพอเพียง ทาง
โรงพยาบาลไดนัดกับทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และกลุมจิตอาสา
ตางๆ ในพืน้ ทีม่ ายังโรงพยาบาล เพือ่ ลงมือปรับหนาดินและปลูกพืชพันธุต า งๆ ตามทีต่ กลง
รวมกัน และจากความรวมมือดังกลาว ทําใหหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในพื้นที่เล็งเห็น
ความสําคัญ และยื่นมือเขามาชวย เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดสนับสนุนเงินทุน
ในการปรับปรุงสระนํ้า การสนับสนุนรถขุดดินจากทางผูใหญบาน รวมถึงการสนับสนุน
พืชพันธุไมจากชุมชน เปนตน โดยระหวางการจัดพื้นที่สวนเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะมีกลุม
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แมบา นในชุมชนมาปรุงอาหารเพือ่ เลีย้ งกลุม จิตอาสาทีม่ าชวยกันจัดพืน้ ทีส่ วนเศรษฐกิจพอ
เพียงของโรงพยาบาล
สิง่ เหลานีเ้ ปนการแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ชุมชนใหความสําคัญกับพืน้ ทีส่ ว น
รวมเปนอยางมาก และโรงพยาบาลก็ยงั เล็งเห็นถึงความสําคัญของชุมชน ซึง่ หากขาดความ
สัมพันธทดี่ ตี อ กัน ขาดความรวมมือ ความสามัคคีของคนในพืน้ ทีช่ มุ ชนแลว สวนเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงพยาบาลคงมิอาจเกิดขึน้ ได โครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียง จึงถือเปนเพียง
จุดเริ่มตนในการทํางานรวมกันของโรงพยาบาลและชุมชน และในอนาคตกลุมจิตอาสา
เหลานี้จะเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาดานตางๆ ของทางโรงพยาบาล ถือได
วาเปนการแสดงภาพลักษณที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในการบงบอกถึงการเปนโรงพยาบาลที่มา
กกวาโรงพยาบาล และเปนโรงพยาบาลของชุมชนอยางแทจริง
๗. โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีผลงานที่โดดเดนดานการ
ดูแลผูปวยโรคไต ไดรับรางวัลชนะเลิศหนวยลางไตทางชองทองดีเดน ระดับโรงพยาบาล
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) อีกทั้งยังเปน
แหลงศึกษาดูงานดานการดูแลรักษาผูปวยโรคไตทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยการ
ดําเนินงานตางๆ ของโรงพยาบาลจะมีชุมชนเขามาเกี่ยวของอยูตลอด เพื่อเปนการสราง
ความสัมพันธทดี่ กี บั พืน้ ที่ และเปนการเพิม่ บุคลากรในการดูแลสุขภาพผูค นในพืน้ ทีอ่ ยางทัว่
ถึง จากการยื่นมือเขามาชวยของชุมชน ทําใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ของโรงพยาบาล
อยางมั่นคงและยั่งยืน โดยทางโรงพยาบาลไดนําเสนอรูปแบบการทํากิจกรรมเสริมพลัง ๑
โครงการ ดังนี้
๗.๑ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการบริการแพทยทางเลือกเพื่อนําสูการออกแบบ
คลินิกบริการแพทยทางเลือกโรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (๒๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐/โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา)
โรงพยาบาลเล็งเห็นความสําคัญของประชาชนในพืน้ ที่ และในพืน้ ทีย่ งั มีสมุนไพรที่
เปนยารักษาโรคที่เปนยาแผนไทยและแบบทางเลือก แตเนื่องจากทางโรงพยาบาลยังไมมี
บุคลากรและองคความรูเพียงพอที่พรอมในการใหบริการในสวนนี้ ทางโรงพยาบาลจึงได
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๕๕

ใชชองทางของการศึกษาดูงานแพทยแผนไทย จากโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา จังหวัดสระบุรี เนือ่ งจากเปนโรงพยาบาลตนแบบทางดานแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือก โดยในการการศึกษาดูงาน จัดขึ้นเพื่อจัดการองคความรูเกี่ยวกับแพทยแผนไทย
และนําองคความรูท ไี่ ดมาพัฒนาโรงพยาบาลเบญลักษ โดยเริม่ จากรับฟงการนําเสนอขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก และทําการศึกษาในเชิงปฏิบัติ เพื่อนํา
แนวทางตางๆ มาพัฒนาเจาหนาที่ บุคลากรของโรงพยาบาลเบญจลักษ ใหมีองคความรู
เกี่ยวกับแพทยแผนไทย เพื่อสงเสริมใหโรงพยาบาลเบญจลักษเปนโรงพยาบาลที่มีความ
เชี่ยวชาญดานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก และมีความพรอมในการพัฒนาใหเปน
โรงพยาบาลที่เปนเลิศทางดานการรักษาแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกตอไป
ผลที่ไดรับของโครงการเปนไปอยางนาประทับใจ ไดเห็นความรวมมือระหวางโรง
พยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กับ โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ทําใหเห็นวากลุม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สามารถพึง่ พาอาศัย
กันไดเปนอยางดี โดยสามารถดึงศักยภาพของแตละโรงพยาบาลออกมาใชเพื่อพัฒนาโรง
พยาบาลของตนเอง และยังสามารถสรางประโยชนใหกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในการเปนตน
แบบใหแกโรงพยาบาลที่ตองการพัฒนาในดานที่ขาดแคลนไดอีกดวย
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ประมวลภาพการทํากิจกรรมเสริมพลัง
โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี นําเสนอ ๓
โครงการ ในการทํากิจกรรมเสริมพลัง ไดแก โครงการพอกเขาดวยสมุนไพรพืน้ บาน โครงการ
หนองนางเลิ้งรวมใจ หนูนอยวัยใสฟนแข็งเเรง และโครงการหมอเพลงพื้นบาน

๒

๑

๑-๘ ภาพกิจกรรมเสริมพลัง
ณ โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดกาญจนบุรี
๓
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๔

๕๗

๖

๗

๕
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๕๘

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม นําเสนอ ๑
โครงการ ในการทํากิจกรรมเสริมพลัง คือ โครงการสวนเกษตรพอเพียงวิถีชุมชน

๑
๓

๔
๑-๔ ภาพการลงพื้นที่ทํากิจกรรมเสริมพลัง
ณ โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดเชียงใหม
๒
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๕๙

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

๗
๕

๘
๕-๘ ภาพกิจกรรมเสริมพลัง
ณ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดหนองบัวลําภู
๖

1-116.indd 59

7/25/2561 BE 3:22 PM

๖๐
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โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร นําเสนอ ๑
โครงการ ในการทํากิจกรรมเสริมพลัง คือ โครงการการจัดการปาชุมชนหลังโรงพยาบาล

๑
๓

๔
๑-๔ ภาพการลงพื้นที่ทํากิจกรรมเสริมพลัง
ณ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดสุรินทร
๒
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๖๑

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

๕
๗

๘
๕-๘ ภาพกิจกรรมเสริมพลัง
ณ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดระยอง
๖
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๖๒
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โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา นําเสนอ
๑ โครงการ ในการทํากิจกรรมเสริมพลัง คือ โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาโรงพยาบาล
รวมกับชุมชนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑

๓

๒
๑-๔ ภาพกิจกรรมเสริมพลัง
ณ พระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดนครราชสีมา
๔
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๖๓

โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ นําเสนอ
๑ โครงการ ในการทํากิจกรรมเสริมพลัง คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการบริการ
แพทยทางเลือกเพือ่ นําสูก ารออกแบบคลินกิ บริการแพทยทางเลือกโรงพยาบาลเบญจลักษ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๖

๗
๕-๗ ภาพกิจกรรมเสริมพลัง
ณ โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดศรีสะเกษ
๕
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ผลการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

บทที่ ๔

แนวคิดและขอบเขตการดําเนินงานการพัฒนาผังแมบทและอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
จากที่มาของโครงการฯที่กลาวถึงไปแลวในบทที่ ๑ นั้น จึงไดมีแนวคิดรวมในการปรับปรุง
ผังแมบทของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทัง้ ๑๐ แหง เพือ่ ใหตอบโจทยความ
ตองการการใชงานของบุคลากรและผูใชพื้นที่ภายในโรงพยาบาล และเชื่อมโยงพื้นที่สวน
บริการตางๆของโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสรางสภาพแวดลอมที่สง
เสริมสุขภาวะและเอกลักษณของแตละโรงพยาบาลใหชดั เจน โดยมีจดุ ประสงคหลักในการ
สรางอาคารสืบสานพระราชปณิธานทีจ่ ะเปนพืน้ ทีเ่ พือ่ เสริมศักยภาพในการทํางานรวมกัน
ระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน นอกจากนีย้ งั เปรียบเสมือนพืน้ ทีเ่ ชิงสัญลักษณ (Landmark)
ของแตละโรงพยาบาลในการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ กระทรวงสาธารณสุข
จึงดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหแตละโรงพยาบาลในการพัฒนาและจัดสรางอาคาร
สืบสานพระราชปณิธานใหแลวเสร็จ ภายหลังกระบวนการมีสวนรวมพบวาในแตละพื้นที่
มีความตองการที่แตกตางกัน ทําใหอาคารสืบสานพระราชปณิธานของแตละโรงพยาบาล
มีรูปแบบตางกันไป เวนแตโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
มีแผนในการกอสรางอาคารที่มีลักษณะคลายคลึงกันอยูแลว จึงผนวกงานพัฒนาเขาไปใน
อาคารเดิมที่มีอยูแลวในแผน
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๖๖
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โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง
• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ตัง้ อยูใ นอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เปนพืน้ ทีซ่ งึ่ มี
ทัศนียภาพงดงาม ใกลแหลงทองเทีย่ ว สามารถมองเห็นภูเขาจากดานหลังโรงพยาบาล
• ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปนองคประธานใน
พิธีเปดโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐
• มีชุมชนหลายชุมชนโดยรอบ จึงเปนที่รูจักของคนในพื้นที่ และมีความสัมพันธที่เหนียว
แนนระหวางบุคลากรทางการแพทยและประชาชน นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรพื้นที่
ภายในโรงพยาบาลใหคนในชุมชนเขามาคาขายภายในโรงพยาบาลได ทําใหชาวบาน
คุนเคยกับโรงพยาบาลเปนอยางดี
ผูออกแบบ
กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แนวคิดในการออกแบบ
การพัฒนาโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เริ่มตนจากการจัดกิจกรรม
ออกแบบวางผังอยางมีสวนโดยกลุมวิจัยฯรวมกับเจาหนาที่โรงพยาบาลและชุมชนผูใช
บริการสุขภาพ ดวยการเปดโอกาสใหมีการนําเสนอความเห็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลเขาชะ
เมาในฝนทีท่ กุ ฝายตองการจะใหเกิดขึน้ การวิเคราะหการใชงานในปจจุบนั ทัง้ จุดทีช่ อบและ
ตองการเปลีย่ นแปลง การใหบริการของโรงพยาบาลทีค่ ดิ วานาจะเกิดขึน้ ในอนาคต นํามาสู
การออกแบบวางผังและสรางหุน จําลองรูปแบบกลุม อาคารรวมกันในหลายๆทางเลือกโดย
ผูใ ชพนื้ ทีเ่ องเปนหลักทีม่ ที มี สถาปนิกชวยอํานวยความสะดวกในการทําหุน จําลองและชวน
พูดคุยหารือ เพือ่ ใหการแลกเปลีย่ นความเห็นรวมกับผูอ อกแบบและผูใ ชสอยอาคารถึงขอดี
ขอเสียและรูปแบบที่จะตอบโจทยความตองการการใชงานไดดีที่สุด เกิดการสะทอนความ
ตองการพืน้ ทีใ่ ชสอยภายนอกอาคารใหมพี นื้ ทีล่ านดานหนาอาคารทีส่ ามารถใชเปนพืน้ ทีจ่ ดั
กิจกรรมรูปแบบทางการและเปดพื้นที่เปนลานกิจกรรมนันทนาการใหคนในพื้นที่รอบโรง
พยาบาลและเจาหนาที่สามารถใชงานได โดยทุกคนไดรวมกันตัดสินใจเลือกตําแหนงพื้นที่
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ดานหนาของโรงพยาบาลเปนทีต่ งั้ ของอาคารสืบสานพระราชปณิธาน และวางผังกลุม อาคาร
ออกเปน ๒ หลัง ประกอบดวยอาคารนิทรรศการ และอาคารสืบสานพระราชปณิธาน ซึ่ง
ลานดังกลาวเชือ่ มตอกับอาคารนิทรรศการหลังเล็กทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ
และสามารถเดินเชือ่ มตอออกไปยังอาคารหลักซึง่ ตัง้ อยูเ ปนฉากหลังของพืน้ ทีล่ านกิจกรรม
แนวคิดในการออกแบบอาคารสืบสานพระราชปณิธาน เนนการออกแบบพื้นที่
ชานและระเบียงขนาดใหญรอบใตถุนอาคาร เพื่อใชสําหรับเปนพื้นที่พักผอนและพักคอย
ของผูปวยและญาติ เนนใหมีลักษณะเปนพื้นที่กึ่งภายนอก สามารถทํากิจกรรมไดหลาก
หลาย เชน รับประทานอาหาร พูดคุย พักผอน เหมือนพักอยูที่บาน รวมทั้งรูปรางอาคาร
ภายนอกที่เหมือนบานเพื่อสรางความรูสึกที่คุนเคยและเปนมิตรกับผูใช พื้นที่กึ่งภายนอก
ในลักษณะนี้ยังชวยเรื่องการลดการใชพลังงานในอาคารดวย เชน การใชแสงสวางและการ
ระบายอากาศโดยธรรมชาติ
ผลงานการออกแบบ

๑
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๔

๑-๒ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง
๓ หุนจําลองอาคารอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
๔ ภาพผังแมบทใหมของโรงพยาบาล
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โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู
• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ตัง้ อยูท ตี่ าํ บลนาเหลา อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานในพิธเี ปดโรง
พยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
• ตัง้ อยูใ นเขตพืน้ ทีช่ มุ ชน มีชมุ ชนหลายชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล จึงเปนทีร่ จู กั ของคนใน
พื้นที่ มีความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภายนอกและชุมชนใกลเคียง มีการเปดพื้นที่ให
คนในชุมชนเขามาใชพื้นที่ในการคาขายและทํากิจกรรม จัดพื้นที่เพื่อสังคมทางดาน
สุขภาพ เชน ตลาดอาหารปลอดภัย พื้นที่พักผอนออกกําลังกาย
• บุคลากรของโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีความสัมพันธที่ดีตอกัน
และอยูรวมกันแบบครอบครัว สวนใหญเปนบุคลากรรุนใหมที่มีอายุนอย ทําใหมีความ
คิดสรางสรรคและพลังพรอมทีจ่ ะใหความรวมมือในการพัฒนาโรงพยาบาล มีการแบง
หนาทีค่ วามรับผิดชอบกันอยางชัดเจน เคารพซึง่ กันและกัน ทําใหโรงพยาบาลกับคนใน
ชุมชนคุน เคยกันเปนอยางดี สงผลใหเกิดการรวมมือในการพัฒนาโรงพยาบาลตลอดมา
• จุดเดนของโรงพยาบาลนาวัง คือ เปนโรงพยาบาลชุมชนที่สามารถผาตัดตาตอกระจก
ได โดยมีการจัดตั้งศูนยผาตัดตาตอกระจกตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีผู
ที่เขารับการผาตัดเฉลี่ย ๘๐๐ คนตอป ถือเปนความสําเร็จในการดูแลผูปวยที่มีปญหา
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 และการลงพื้นที่พูดคุยกับกลุมชุมชนโดยรอบโรง
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พยาบาลนัน้ พบวาในปจจุบนั กลุม เจาหนาทีโ่ รงพยาบาลมีเครือขายความสัมพันธทดี่ มี ากกับ
ชุมชน มีกจิ กรรมทีท่ าํ รวมกันอยูเ สมอ เชน การปน จักรยาน การจัดกีฬาสี เปนตน จึงมีความ
ตองการใหพนื้ ทีอ่ าคารสืบสานพระราชปณิธานทีน่ อกจากจะมีสว นจัดแสดงนิทรรศการเทิด
พระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ แลวยังเปนพืน้ ทีเ่ อนกประสงครองรับการทํางานระหวางเจา
หนาที่และกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข และการทํากิจกรรมรวมกัน เชน การอบรมตางๆ
รวมถึงพืน้ ทีร่ า นคาสวัสดิการ ทีส่ าํ คัญคือใหสามารถใชเปนพืน้ ทีร่ องรับญาติผปู ว ยทีม่ าจาก
ในพืน้ ทีแ่ ละตางจังหวัดโดยรอบ ทีม่ ารอรับบริการตรวจรักษาผาตัดตาทีเ่ ปนจุดเดนดานการ
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลนาวังอีกดวย เนื่องจากในปจจุบันญาติและผูปวยผาตัดตา
รอการรักษาดวยการพักคางในรถแทน โดยชุมชนไดสะทอนความตองการใชพื้นที่ที่เนน
วัฒนธรรม “ตุมโฮม” ซึ่งหมายถึง การรวมกัน การเกื้อกูล การแบงปน ใหสามารถนํามา
ประยุกตการออกแบบพืน้ ทีท่ ใี่ ชรว มกันระหวางญาติๆ ของผูป ว ยทีม่ าพักรอจากตางถิน่ เปน
เวลาหลายวัน เชน การลอมวงทานขาว คุยกัน เปนตน ซึ่งชุมชนใหความเห็นวาลาน “ตุม
โฮม” สามารถแทรกอยูระหวางพื้นที่ใชสอยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
แนวความคิดหลักในการพัฒนาอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลนาวัง
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงเปนอาคารทีส่ ง เสริมภาพลักษณของโรงพยาบาลทีต่ อ งการ
เปดพื้นที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงพยาบาล รวมถึงการใชประโยชนจาก
ศักยภาพโดยรวมของโรงพยาบาลนาวังทีส่ าํ คัญ คือ มีพนื้ ทีป่ า ชุมชนทีป่ จ จุบนั เปนพืน้ ทีพ่ กั
คอยของญาติอยางไมเปนทางการ โดยมีศาลาพักและพืน้ ทีม่ คี วามรมรืน่ ในการออกแบบจึง
เนนใหชั้นลางของอาคารเปนพื้นที่เปดโลง สามารถเขาถึงอาคารไดโดยรอบ มีมานั่งขนาน
กับทางเดินระหวางชวงเสาเพื่อใหญาติผูปวยนั่งพักรอไดอยางเปนกลุมครอบครัว มีพื้นที่
กิจกรรมกลุมของชุมชนกับโรงพยาบาล สวนชั้นสองเปนพื้นที่หองเอนกประสงคที่รองรับ
คนไดสูงสุด ๑๕๐ คน โดยสามารถแบงออกเปน ๓ หองประชุมยอยไดตามโอกาส โดยรูป
แบบเปนอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นลางและโครงสรางเหล็กในชั้นสอง พื้นที่
ใหบริการทางดานสุขภาพของโรงพยาบาลและรานสวัสดิการ และหองนํา้ ทีแ่ ยกเปนหองนํา้
ชายหญิงและคนพิการ รูปลักษณอาคารภายนอกออกแบบใหตอบรับกับสภาพอากาศโดย
ใชระแนงกันแดดในการลดความรอนจากภายนอก และเปนองคประกอบอาคารที่ใหทาง
โรงพยาบาลและชุมชนมีสวนในการสรางลวดลายของระแนงที่นําแนวความคิดลายผาขิด
ของนาวังมาประยุกตใชได การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมมีแนวคิดการสรางความเชื่อม
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ตอกับพื้นที่ชั้นลางของอาคารกับปาชุมชน โดยการนําแนวคิดการใชพื้นที่ตอนรับของทาง
ชุมชนภาคอีสาน “ลานตุมโฮม” มาเปนแนวทางในการออกแบบ
ผลงานการออกแบบ

๑

๑-๒ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู
๓ หุนจําลองอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
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๔ ภาพผังแมบทใหม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลําภู
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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 นอกจากนี้ยังมีการออก
เยี่ยมชุมชนเปนประจําของเจาหนาที่จากโรงพยาบาล รวมถึงเจาหนาที่อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)
ผูออกแบบ
ครอสสตูดิโอ (CROSSs)
แนวคิดในการออกแบบ
เริม่ ตนจากกลุม ความสนใจของบุคลากรโรงพยาบาลแผนกตาง ๆ ผานกิจกรรมชมรมทีเ่ ขม
แข็งภายในโรงพยาบาล นํามาสูการรวมกําหนดรูปแบบพื้นที่ใชสอยที่นาสนใจ ในพื้นที่ที่
ไมเคยถูกใชประโยชน อาคารสืบสานพระราชปณิธาน และพื้นที่ภายในอาคารเปนตัวแปร
สําคัญทีจ่ ะชวยเชือ่ มโยงพืน้ ทีส่ รางสรรคโดยรอบ การเลือกตําแหนงพืน้ ทีส่ าํ หรับอาคารใหม
ถูกเลือกใหอยูติดกับสวนเกษตรผืนใหญท่ีดูแลโดยชมรมเกษตรพอเพียง สงผลใหอาคารมี
พื้นที่กิจกรรมที่เชื่อมตอกับพื้นที่โลง ๒ ดาน ที่ไดรับการอนุรักษไวใหเปนพื้นที่สีเขียว เชน
พืน้ ทีท่ าํ นา แปลงเกษตรพอเพียง หรือสวนปา โดยผลผลิตจากสวนจะเปนอาหารสด ปลอด
เคมี สําหรับคนไข
จากการออกแบบรวมกันโดยบุคลากรในโรงพยาบาล เกิดรูปลักษณอาคารที่เห็น
ตรงรวมกันคือ เปนแบบอาคารชัน้ เดียว ทีก่ ลมกลืนไปกับผืนนาขนาดใหญ มีทางเดินเขามา
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 สรางความรูสึกใหญาติผปู วย 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

๔ ภาพผังแมบทใหม โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ
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โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

๗๙

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
• มีพ้ืนที่มากเพียงพอในการพัฒนา และใชสอยตางๆ รายลอมดวยพื้นที่เกษตรกรรม
ทําใหผูใชบริการสวนใหญเปนเกษตรกรในพื้นที่ ตั้งอยูในบริเวณที่สองวัฒนธรรมจาก
สองประเทศ คือชายแดนไทยและกัมพูชา ผสมผสานกันไดอยางกลมกลืน ทําใหรูป
แบบวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงประวัติความเปนมานาสนใจ
• เนนการสนับสนุนและเชื่อมโยงวิสัยทัศนในการพึ่งพาตนเองของโรงพยาบาลไปพรอม
กับทุกคน บุคลากรของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีหนาทีร่ บั
ผิดชอบในการพัฒนาโรงพยาบาลอยางชัดเจน รวมถึงรวมมือกับการทํากิจกรรมตางๆ
ของโรงพยาบาลเปนอยางดี นอกจากนีย้ งั พยายามผลักดันและสงเสริมการมีแพทยทาง
เลือก เพื่อใหความรูความเขาใจแกชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนสามารถรักษาและพึ่งพา
ตนเองได ในอาการปวยระยะเริ่มตน
ผูออกแบบ
ครอสสตูดิโอ (CROSSs)
แนวคิดในการออกแบบ
แนวคิดการออกแบบอาคารไดเริม่ จากการรวมวิเิ คราะห รวมแลกเปลีย่ น รวมหาทางออก ไป
พรอมกับการออกแบบทุกขัน้ ตอน โดยบุคลากรภายในโรงพยาบาลทุกระดับ งานออกแบบ
จึงเกิดขึน้ จากบทสรุปความตองการรวมกัน เชน แนวคิดทีจ่ ะรักษาตําแหนงเตนทออกกําลัง
กายที่มีอยูเดิม นํามาสูการกําหนดพิกัดของพื้นที่ลานกิจกรรม ที่ถูกโอบลอมดวยอาคาร
ใหมที่มีผงั เปนตัว L
ตามผลการวิเคราะหของรูปแบบเสนทางที่จะเขาถึงอาคาร แนวการวางอาคาร
ที่เหมาะสมกับ ทิศทางแดด ซึ่งเปนสวนเสริมจากความรูวิชาชีพออกแบบของสถาปนิก
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๘๐

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลักษณะอาคารคลายคลึงกับรูปแบบบานพื้นถิ่นอีสาน มีใตถุนโลงสูง เปนพื้นที่สําหรับจัด
ตลาดนัดชุมชนในพื้นที่ใตอาคาร ซึ่งเชื่อมตอกับลานกิจกรรมคอนกรีทที่มีอยูเดิม ในบาง
โอกาส พืน้ ทีใ่ ตถนุ สามารถรับรองพระสงฆทมี่ าเทศน ในวันงานพิธกี รรมสําคัญทางศาสนา
ซึง่ ทางโรงพยาบาลจัดงานอยางตอเนือ่ งเสมอมา บริเวณใตถนุ มีหอ งสําหรับขายผลิตภัณฑ
จากหนวยแพทยแผนไทย บันไดทางขึ้น และทางลาดสําหรับผูรถเข็น จะเชื่อมชานโลง
ชั้น ๒ ที่อยูระหวางหองประชุม สําหรับบุคลากร หรือชุมชน และหองแสดงนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ โดยทั้ง ๒ หองมีระเบียงทางเดินลอมรอบ มองเห็นสวนปา
ชุมชนในโรงพยาบาลฝงตรงขาม และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณลานดานลาง
ผลงานการออกแบบ

๑
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๒

๓
๑ หุนจําลอง อาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร
๒ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
๓ ผังแมบทใหม
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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 เขามามีบทบาทสําคัญในการบริหารและพัฒนา สวนทีต่ งั้ อยูใ นเขต
ขุมชน เปนทีร่ จู กั ของชุมชน ผูค นในทองถิน่ สามารถเดินทางมาใชบริการไดสะดวก ทาง
โรงพยาบาลจึงไดจดั พืน้ ทีใ่ นการทํากิจกรรมทางศาสนา และพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวสําหรับ
พักผอนและเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
• โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีแนวคิดในการพัฒนาโรง
พยาบาลเพื่อการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative Care) และไดมีการผสม
ผสานการรักษาตามแบบฉบับแพทยแผนไทยและแพทยแผนปจจุบันเขาดวยกัน อัน
เปนเปนจุดเดนที่สําคัญของโรงพยาบาล
ผูออกแบบ
กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แนวคิดในการออกแบบ
โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีตนทุนที่ดีในดานความสัมพันธ
กับชุมชนมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตชวงกอตั้งโรงพยาบาลที่ไดรับการบริจาคที่ดินและการ
สนับสนุนจากชุมชน เชน กลุม อาสาสมัครทําอาหารเลีย้ งผูป ว ยทุกสัปดาห ดวยการจัดการ
ผังพื้นที่อยางเปนระบบและพื้นที่ดินที่กวางขวางทําใหมีพื้นที่โลงมีศักยภาพรองรับการ
พัฒนาในอนาคต แตบริเวณพืน้ ทีท่ ใี่ หรม เงาหรือพืน้ ทีส่ เี ขียวนัน้ จะกระจุกอยูแ คบริเวณหนึง่
ประกอบกับสภาวะภัยแลงในภูมิภาคและดินเค็มถือเปนขอจํากัดหนึ่ง จากผลการสํารวจ
พืน้ ทีแ่ ละรวมหารือผานกิจกรรมการออกแบบอยางมีสว นรวมกับตัวแทนหนวยงานทองถิน่
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โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

๘๓

กลุมจิตอาสาชุมชน และเจาหนาที่โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ดวยกิจกรรมแผนภูมิความคิด (My Mapping) เพื่อการวิเคราะหพื้นที่พระทองคําและผัง
การใชงานโรงพยาบาลรวมกัน ตลอดจนการเสนอภาพโรงพยาบาลพระทองในฝนของทุก
ภาคสวนนั้น นํามาสูแนวคิดการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลและอาคารเพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานเรื่องความพอเพียงและความยั่งยืน ที่ผานมาโรงพยาบาลมีความพยายามในการ
จัดการนํ้า ดวยการริเริ่มโครงการบอปลูกตนไมชุมนํ้า การบําบัดนํ้าเสียดวยพืช การเลือก
พืชพรรณที่เหมาะสมและพยายามฟนฟูดินใหสามารถเพาะปลูกได เพื่อสรางพื้นที่ที่รมรื่น
เพิม่ มากขึน้ ในโรงพยาบาล ในกิจกรรมการออกแบบปรับปรุงผังของโรงพยาบาลดวยการทํา
หุน จําลองรวมกันจึงมีขอ เสนอใหเนนการสงเสริมใหพฒ
ั นาพืน้ ทีภ่ ายนอกอาคารใหบคุ ลากร
ผูมาใชบริการโรงพยาบาลและชุมชนสามารถใชประโยชนไดมากขึ้น ทั้งเปนพื้นที่พักผอน
ที่พักคอยสําหรับญาติและครอบครัว และพื้นที่ทํากิจกรรมเสริมเพื่อการฟนฟูและบําบัดผู
ปวย เชน พื้นที่ลานธรรมและสนามเด็กเลนในพื้นที่วางระหวางอาคารผูปวยในพิเศษ ๑๖
เตียงและอาคารผูปวยในเดิม หรือพื้นที่แปลงเกษตรกรรมบําบัดที่ดําเนินการใหม
จากการหารือรวมกันในการวางผังแมบทรวม นํามาสูก ารเลือกทีต่ งั้ อาคารสืบสาน
พระราชปณิธานบริเวณพื้นที่ดานหนาของโรงพยาบาล ในสวนที่กําลังพัฒนาเปนพื้นที่
สําหรับพัฒนาแปลงเกษตรพอเพียง โดยมีแนวทางการออกแบบอาคารเปนพื้นที่เปดโลง
ดานลาง และแบงสัดสวนพื้นที่ที่สามารถเดินเทาเปลาภายในอาคารได ซึ่งแนวคิดหลัก
ตองการผสมผสานวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานเดิมและรูปแบบและการใชงานอาคารแบบ
รวมสมัยผานตัวอาคารที่เปนกันเอง ทั้งในเรื่องการใชวัสดุในทองถิ่น การใชงานที่หยืดหยุน
และเปนอาคารสะทอนแนวคิดการพึ่งพาตนเองและประหยัดพลังงาน เนนการเก็บกับนํ้า
เพื่อการใชประโยชน และใชพืชพรรณที่บริโภคนํ้านอยในพื้นที่ ทั้งนี้พื้นที่ใชสอยของอาคาร
ประกอบดวย สวนนิทรรศการ พื้นที่พักรอสําหรับญาติผูปวย รานคาสวัสดิการและโรง
อาหารในชั้นลางที่ออกแบบใหเปดโลงและเชื่อมโยงกับพื้นที่แปลงเกษตรบําบัดและลาน
กีฬาโดยรอบอาคาร เนนความสัมพันธในทางราบเปนหลัก และผนวกกิจกรรมตางๆ ใหเปน
เนือ้ เดียวกัน ไมปด กัน้ ขอบเขตระหวางภายนอกและภายในอาคาร สวนในชัน้ สองเปนพืน้ ที่
ทํางานเอนกประสงคสาํ หรับกลุม อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โดยรูปแบบอาคารและการ
วางผังบริเวณจะสะทอนกลิ่นอายของเรือนพื้นถิ่นทางภาคอีสาน วิถีชีวิตในอิริยาบถตางๆ
เชน การผูกเปลนอน การปูเสื่อลอมวงทานขาว เปนตน
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ผลงานการออกแบบ

๑

๑-๒ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลพระทองคําเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
๓ หุนจําลองอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
๔-๕ ผังแมบทใหม (ระยะสั้น)
๖-๗ ผังแมบทใหม (ระยะยาว)
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โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดําเนินทรงเปดโรง
พยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
• ตั้งอยูในเขตชุมชน เกิดขึ้นจากความตองการใชบริการสาธารณสุขของประชาชนในเขต
อําเภอยีง่ อ นอกจากใชบริการจากสถานีอนามัยในเขตอําเภอยีง่ อแลว ลวนตองพึง่ การ
บริการจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ซึง่ มีระยะทางเกือบ ๒๐ กิโลเมตร ทําให
การเกิดขึน้ ของโรงพยาบาลยีง่ อเฉลิมพระเกียรติ  พรรษา รองรับบริการสาธารณสุข
แกประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี
• คนในพืน้ ทีสว นใหญเปนชุมชนชาวไทย-มุสลิม ซึง่ ประกอบอาชีพประมงและสวนปาลม
ยางพารา นอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเลน ตั้งอยูในเขตโรงพยาบาล เพื่อดึงดูดใหเด็กๆ
และผูปกครองเขามาใชพื้นที่ภายในโรงพยาบาล สรางปฏิสัมพันธที่ดีรวมกัน
ผูออกแบบ
ตาแสง สตูดิโอ
แนวคิดในการออกแบบ
โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลที่เปนตนแบบดานการ
จัดการสิง่ แวดลอม และเนือ่ งจากอยูใ นจังหวัดนราธิวาส จึงเปนพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงานของหนวย
งานตางๆ ในจังหวัดใกลเคียงรวมทัง้ ประเทศเพือ่ นบาน โรงพยาบาลยีง่ อมีการปรับเปลีย่ น
ตลอดเวลาเนือ่ งจากผูบ ริหารมีวสิ ยั ทัศน และเปาหมาย ในการพัฒนาทีช่ ดั เจนคือจะเปนโรง
พยาบาลที่เรียกวา Hospitel คือการผสมผสานระหวาง Hospital และ Hotel กลาวคือเปน
โรงพยาบาลทีม่ ากกวาโรงพยาบาล ซึง่ มีสภาพแวดลอมทีอ่ าํ นวยความสะดวกและไมตดิ ภาพ
ความเปนโรงพยาบาล ใหผูรับบริการสบายใจในการเขารับการรักษา
การออกแบบกิจกรรมเพือ่ สรางสวนรวมกับบุคลากรและประชาชนในพืน้ ที่ จะเนน
การชวนคิด ชวนคุย และจัดการขอมูลความคิดเห็นใหเปนรูปราง เพือ่ ใหผทู ที่ าํ งานในระดับ
ปฏิบัติการมีแนวทางการนําเสนอ ความคิดเห็นตอผูบริหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตอไป
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ในกระบวนการออกแบบรวมกับบุคลากรมีการชวนกัน ออกแบบการจัดการพืน้ ทีข่ องแตละ
แผนกโดยคนในแผนกกันเอง โดยที่กระบวนการจะเนนใหจัดการกับทรัพยากร ที่มีอยูเดิม
หรือการคํานึงถึงสิง่ ทีม่ คี วามจําเปนจริงๆในการสนับสนุนงานบริการ เมือ่ เกิดกระบวนการ
ออกแบบพืน้ ที่ ภายใตขอ จํากัดเหลานี้ ทําใหบคุ คลากรในระดับปฏิบตั กิ ารมีความเขาใจมุม
มองของผูบ ริหารมากขึน้ และเกิดความคิด ปรับเปลีย่ นพืน้ ทีท่ าํ งานในแผนกของตัวเองโดย
ใชทรัพยากรที่มีเดิมได
การออกแบบผังหลักของโรงพยาบาล เปนการออกแบบรวมของบุคลากร ตัวแทน
ชาวบานจากแตละพื้นที่ โดยคํานึงถึงกิจกรรมที่ชุมชนสามารถใชพื้นที่ของโรงพยาบาลได
สําหรับกิจกรรมที่ชุมชนเล็งเห็นวาสามารถชวยสนับสนุนการทํางานของโรงพยาบาลได
อยางเชน พื้นที่ทําการของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข ที่จะชวยเพิ่ม ความสามารถใน
กระบวนการแรกรับและคัดกรองผูป ว ยในชัว่ โมงเรงดวนทีม่ ผี ใู ชบริการพรอมกันเปนจํานวน
มากได นอกจากนั้นก็มีพื้นที่ที่สนับสนุนการเกิดกิจกรรมทางกาย (Physical Activity: PA)
ที่ผูบริหารของโรงพยาบาลใหความสําคัญเปนอยางมาก อยางเชน สวนกระฉับกระเฉง ที่
เปนพืน้ ทีร่ องรับการออกกําลังกาย และสามารถใชเปนพืน้ ทีร่ องรับการทํากายภาพบําบัดให
กับแผนกกายภาพบําบัดไดอกี ดวย สนามกีฬาทีบ่ คุ ลากรมองวาเปนพืน้ ทีท่ มี่ คี วามยืดหยุน
รองรับการเปลีย่ นกิจกรรมในแตละวันของแตละชมรมในโรงพยาบาลได การมีพนื้ ทีท่ างเดิน
และทางจักรยานโดยรอบโรงพยาบาลเพือ่ ตอบรับกับวิสยั ทัศนของโรงพยาบาลทีต่ อ งการดึง
ใหคนในพื้นที่สามารถเขามา ออกกําลังกายและใชพื้นที่ในโรงพยาบาลได
นอกจากผังหลักของโรงพยาบาลแลวทางโรงพยาบาลมีความตองการอาคารผูป ว ย
นอก (OPD) เพิ่ม เพื่อรองรับการรักษาที่เหมาะสมกับปริมาณผูรับบริการในปจจุบันและ
อนาคต โดยการออกแบบอาคารผูป ว ยนอกนี้ เนนการออกแบบทีเ่ พิม่ และปรับรูปแบบพืน้ ที่
ภายในอาคารมาตรฐานที่โรงพยาบาลมีการออกแบบไวแลวจากสวนกลาง แตยังไมไดเริ่ม
การกอสราง โดยการออกแบบที่ดึงองคประกอบบางสวนของสถาปตยกรรมมลายูมาใชใน
พื้นที่ บรรยากาศของภายในและภายนอกอาคาร โดยหลักการคือนําดอกลายแบบมลายู
ประเภทพืชพรรณที่เนนความหมาย ทางการคุมครอง และปกปกรักษา ตามวิธีคิดในการ
สรางสถาปตยกรรมแบบมลายูที่ปรากฏตามบานและพื้นที่สวนกลางตางๆ มาใชในพื้นที่
พักคอยและผนังอาคารดานนอกโดยรอบ ตามเฟอรนิเจอรและสวนตอนรับที่เปนสวนแรก
ของการเขาถึงแผนกนี้ โดยการพยายามสรางบรรยากาศของ Hospitel ที่เปนแนวทางการ
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พัฒนาของโรงพยาบาลยี่งอนี้อีกดวย การออกแบบผังหลักและอาคารผูปวยนอกของชาว
ยี่งอและบุคลากรโรงพยาบาล จึงเปน ผลงานออกแบบจากผูที่มีประสบการณใชพื้นที่จริง
และพิจารณาแผนพัฒนาของโรงพยาบาลมาประกอบดวย เพือ่ สรางโรงพยาบาลในฝนของ
ชาวยี่งอ
ผลงานการออกแบบ

๑
๑ ผังแมบทใหม โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
๒-๓ ทัศนียภาพ อาคารสืบสานพระราชปณิธาน
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โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม
• เปนโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียง ตัง้ อยูท ตี่ าํ บลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัด
เชียงใหม บนพื้นที่ลาดเอียงเชิงเขากวา ๖๐ ไร
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปด
โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
• โรงพยาบาลอยูในเขตพื้นที่ชุมชนและปาสนขนาดใหญ กวา ๙๐% ของคนในพื้นที่
โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรตินั้น เปนชาวเขาเผาตางๆ ซึ่งมีวัฒนธรรมการ
ใชชีวิตแบบดั้งเดิม ไมวาจะเปน “พี่นองชาวปกาเกอะญอ มงและลีซู” ซึ่งมีความเชื่อ
วาจิตวิญญาณของผูคนนั้นเชื่อมโยงกับธรรมชาติ มีเอกลักษณที่ชัดเจนทั้งในเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรม
• มีพื้นที่สรางปฏิสัมพันธกันระหวางครอบครัว เพื่อนบาน และชุมชน คือ “พื้นที่รอบ
เตาไฟ” หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “แมเตาไฟ” วัฒนธรรมเตาไฟ (ขวง) นี้เปนหัวใจ
ของการดํารงชีวิตการอยูรวมกับธรรมชาติ และชวยรักษาความเขมแข็งทางวัฒนธรรม
ชุมชนของพื้นที่นี้เอาไวได เสมือนเปนพื้นที่เยียวยารักษารางกายและจิตใจ จากการ
ชงชาสมุนไพร รับความอบอุน และพูดคุยระหวางผูคนในชุมชนมีปราชญชาวบานและ
คนในชุมชน
• ชาวปกาเกอะญอชาวเขาทองถิ่นผูหวงแหนพื้นที่ปาสนทางภาคเหนือ ผูมีความผูกพัน
กับปาสนและพืน้ ทีโ่ ดยรอบ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร และมีภมู ปิ ญ
 ญาดัง้ เดิม
ในการรักษาอาการปวยไข ดวยการใชสมุนไพรที่หาไดจากปาเขา พวกเขาไดใหความ
รวมมือกับโรงพยาบาลเปนอยางดี ในการสรรคสรางแนวทางการรักษาแบบแพทยแผน
ปจจุบนั ผสมสานวิถชี าวบานตัง้ อยูใ นปาสน บนภูเขาสูงทางภาคเหนือ ทามกลางบริบท
ทางดานความเชื่อและจิตวิญญาณของชาวเขาเผาดั้งเดิม
ผูออกแบบ
ใจบานสตูดิโอ
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แนวคิดในการออกแบบ
โรงพยาบาลวัดจันทนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตั้งอยูในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม มีพื้นที่ทั้งหมดกวา ๖๐ ไร ซึ่ง ๙๐% ของพื้นที่เปนปาสนผสมปาเต็ง และมีการ
เตรียมพืน้ ทีป่ ลูกสมุนไพรพืน้ บานและองคความรูส มุนไพรจาก ๓ ชาติพนั ธุ ในพืน้ ทีข่ องโรง
พยาบาล จากกระบวนการที่ใจบานสตูดิโอไดพูดคุยกลุมยอยกับบุคลากรโรงพยาบาลและ
ชุมชน โดยการตั้งคําถามเกี่ยวกับ “โรงพยาบาลในฝนของหมูเฮา” เพื่อคนหาความตองการ
รวมกันในแงพนื้ ที่ กิจกรรม และมิตทิ างดานสังคมและชุมชนทีส่ ง เสริมสุขภาพ ตลอดจนการ
สํารวจพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลซึ่งพบวากวา 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
เกิดพื้นที่พบปะและกิจกรรมที่หลากหลายของชุมชน ผูปวยและญาติ
“อาคารสืบสานพระราชปณิธาน” ออกแบบในรูปแบบของศาลาที่มี “แมเตาไฟ”
อันเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมของพี่นองชนเผาพันธุเปนแกนกลาง เปนพื้นที่ทางสังคม
ใหคนมารับความอบอุน พักพิงพูดคุย และถายทอดความความสัมพันธของผูคนกับแนว
พระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกทั้งยังพบวาวัสดุกอสรางอาคาร เชน คอนกรีต ที่
มีการกอสรางอยูเดิมนั้นคอนขางเปนอุปสรรคตอผูปวยและญาติที่ตองการความอบอุนใน
การรักษาและเยียวยาอาการ จึงมีแนวคิดในการสรางอาคารดวยไมและเทคนิคการสราง
ของชางไมทองถิ่น เนื่องจากเปนวัสดุที่เหมาะสมกับภูมิอากาศของพื้นที่ที่คอนขางหนาว
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
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๙๖

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๔

๔ ภาพผังแมบทใหม โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม
๕-๖ ภาพความกาวหนาการกอสรางอาคารสืบสานพระราชปณิธาน ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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๙๘

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี
• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปน
ชุมชนอพยพริมแมนํ้าปาสักมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑
• ตั้งอยูในเขตขุมชนที่มีหลากหลายในเชิงบริบทและวัฒนธรรมที่เดนชัด โรงพยาบาล
เสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไดพฒ
ั นาคุณภาพบริการ โดยเปนโรงพยาบาลดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใหบริการผสมผสานรวมกับการแพทยแผน
ปจจุบัน เชน นวดแผนไทย การฝงเข็ม การใชสมุนไพร โดดเดนในดานการใหบริการผู
ปวยอัมพฤกษอัมพาตในการฟนฟูสมรรถภาพ และมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรไทยและ
เวชสําอาง
• โดดเดนดวยวัฒนธรรมรูปแบบไทยวน ซึง่ ถือเปนชุมชนดัง้ เดิมของ อําเภอเสาไห จังหวัด
สระบุรี โดยมีชมุ ชนริมนํา้ และปราชญชาวบานทีย่ งั คงอนุรกั ษรปู แบบสถาปตยกรรมไทย
วนที่สะทอนเอกลักษณของพื้นที่ไวอีกดวย
ผูออกแบบ
กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แนวคิดในการออกแบบ
โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลชุมชนทีต่ งั้ อยูใ กลเขตเมือง
ที่มีจุดเดนดานการบริการแพทยทางเลือก และการผลิตนํ้าดื่มสมุนไพรตางๆ จําหนายใน
โรงพยาบาล ดวยการใหบริการทางสุขภาพทีค่ อ นขางเฉพาะจึงมีผมู าใชบริการรักษาจํานวน
มาก เกิดการตอเติมพืน้ ทีท่ าํ ใหผงั ภายในโรงพยาบาลคอนขางแนน ในกิจกรรมการออกแบบ
วางผังรวมกันมีการวิเคราะหการใชงานและหารือเกีย่ วกับทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลใน
อนาคตที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีความตองการ ทั้งเจาหนาที่โรงพยาบาล หนวยงานทอง
ถิ่นและชุมชน รวมถึงการลงพื้นที่ชุมชนไทยวนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะตัว ในกระบวนการ
ออกแบบยังมีการสรางหุนจําลองของผังโรงพยาบาลในฝนรวมกันระหวางสถาปนิกและผู
ใชงานโรงพยาบาล โดยการทํางานออกแบบกลุมยอยทําใหเกิดผังพัฒนาพื้นที่ ๓ รูปแบบ
ที่แตกตางกัน โดยแตละกลุมนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหารือรวมกันถึงรูป
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โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล

๙๙

แบบการวางผังโรงพยาบาลทีต่ อบสนองความตองการของทุกคนไดดที สี่ ดุ จากแนวคิดทีส่ รุป
รวมกันแลวนั้นทีมสถาปนิกจึงพัฒนารูปแบบตอโดยมีความเห็นวาในอนาคตโรงพยาบาล
ควรมีการขยายตัวทางตัง้ และควรมีการจัดกลุม พืน้ ทีฝ่ า ยสนับสนุนใหมเพือ่ เอือ้ ใหเกิดพืน้ ที่
ภายนอกอาคารทีเ่ ชือ่ มตอกันเพิม่ มากขึน้ และสามารถใชประโยชนเพือ่ การพักผอนของเจา
หนาทีแ่ ละผูม าใชบริการทีโ่ รงพยาบาลได สวนอาคารสืบสานพระราชปณิธานนัน้ ตองการให
เปนสวนของการบริการปฐมภูมิ และพืน้ ทีแ่ นะนําเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพชุมชน โดยเลือก
ใหตั้งอยูบริเวณดานหนาของโรงพยาบาล
การออกแบบอาคารใชแนวคิดของพืน้ ที่ “ชาน” ในบานไทยวนกับ “ลาน” ในรูปแบบ
ของพืน้ ทีส่ าธารณะ เปนแนวความคิดหลักของการออกแบบอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
ของโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีการผสมผสานรูปแบบและการใชงาน
ของพื้นที่ทั้ง ๒ แบบเขาดวยกัน โดยแบงพื้นที่อาคารใหบริการเปน ๒ ชั้น ชั้นลางเปนพื้นที่
กึง่ สาธารณะสําหรับซึง่ รองรับกิจกรรมชุมชนทีห่ ลากหลาย ทัง้ การนัง่ พักผอนระหวางรอรับ
บริการหรือรอญาติมารับ การนัง่ เสวนาเรือ่ งสุขภาพทีจ่ ดั โดยโรงพยาบาล และทีส่ าํ คัญเปนที่
จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ สวนลานดานในใตตน จามจุรใี หญ
เดิมในพื้นที่ใชเปนที่จัดแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชน สวนชั้น ๒ เปนพื้นที่รองรับการให
บริการของหนวยแพทยเวชปฏิบัติ หองเอนกประสงคที่ทางอาสามสมัครสาธารณสุขและ
ชุมชนเขาไปใชได รูปแบบสถาปตยกรรมภายนอก เปนอาคาร ๒ ชั้นที่อยูภายใตหลังคาจั่ว
ผืนเดียว ที่วางภายในถูกออกแบบใหมีความเชื่อมตอผานการจัดเรียงที่วางเหลื่อมสลับกัน
เพือ่ ใหมมุ มองและการระบายอากาศตอเนือ่ งกัน วัสดุโครงสรางหลักใชคอนกรีตเสริมเหล็ก
และโครงสรางเหล็ก สวนวัสดุที่ปดผิวหรือสวนที่ผูใชงานสัมผัสใชไมหรือวัสดุทดแทนไม
เพื่อความอบอุนและเปนมิตร การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมเนนการออกแบบใหมีความ
กลมกลืนกับบริบทโดยรอบที่เปนลานใตตนไมเดิม และตอเนื่องกับทางเขาหลักของโรง
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

๓
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๑๐๒

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๔

๔ ภาพผังแมบทใหม โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี
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๑๐๓

โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี
• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
• ตัง้ อยูใ นเขตชุมชน มีการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนอยูเ สมอ ทําใหเปนทีร่ จู กั และไววางใจ
ของคนในพืน้ ที่ โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาทีม่ กี ารจัดรวมกันอยางตอเนือ่ ง เปนการ
สรางปฏิสมั พันธอนั ดีระหวางโรงพยาบาลและชุมชน มีรปู แบบของการชวยเหลือซึง่ กัน
และกันเรื่อยมา ทางโรงพยาบาลไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนา เพื่อใหเปนตนแบบการบริหารโรงพยาบาลของชุมชนและยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึง
• มีแนวคิดในการพัฒนาโรงพยาบาลไปสูการแพทยแผนไทย โดยมีการผลิตนํ้าสมุนไพร
และผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อใชในโรงพยาบาล โดยมีชุมชนเขามามีสวนรวม
เปนเจาของดูแลรับผิดชอบ สานตอวิถีชีวิตชุมชน และดูแลใหความสําคัญกับผูปวย
พิเศษ (ออทิสติก)
ผูออกแบบ
กลุมวิจัยสิ่งแวดลอมสรรคสรางเพื่อสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แนวคิดในการออกแบบ
ศักยภาพดานพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีองคประกอบ
ของอาคารที่เปนระเบียบเรียบรอย และลอมรอบไปดวยกลุมตนไมที่ใหรมเงาจํานวนมาก
ซึ่งเปนกลุมกระจายไปโดยรอบบริเวณโรงพยาบาล ทําใหเกิดความหลากหลายในเชิงการ
พัฒนาผังแมบท และอาคารแตละหลังของโรงพยาบาลหวยกระเจาเองนั้นไดมีการคํานึง
ถึงรูปแบบ โทนสีที่ใชทาอาคาร และวัสดุประกอบตางๆ จะเปนไปในทิศทางสีและวัสดุ
เดียวกันหรือใกลเคียงกัน ทําใหภาพรวมเมือ่ มองจากภายนอกไปยังโรงพยาบาลหวยกระเจา
นั้น จะมีความกลมกลืนและสบายตาซึ่งเหมาะกับบรรยากาศของการใหบริการรักษา ใน
กระบวนการออกแบบรวมกับเจาหนาทีโ่ รงพยาบาลและชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข เพือ่
การนําเสนอการปรับปรุงผังแมบทโรงพยาบาล การพัฒนาพืน้ ทีใ่ ชสอยสําหรับอาคารสืบสาน
พระราชปณิธานและตําแหนงที่เหมาะสมรวมกัน โดยปจจุบันโรงพยาบาลหวยกระเจา
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๑๐๔
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เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีแผนจะสรางอาคารศูนยสขุ ภาพชุมชน (Primary Care Unit:
PCU) บริเวณสนามหญาดานขางอาคารผูป ว ยนอก ในกระบวนการทํางานจึงมีการออกแบบ
วางผังพื้นที่ใชสอยของอาคารศูนยสุขภาพชุมชน และผังรวมของโรงพยาบาลรวมกันดวย
กิจกรรมสรางหุน จําลองการใชพนื้ ทีใ่ นอนาคตเพือ่ การวิเคราะหทางเลือกในการพัฒนา และ
ผูเ ขารวมกิจกรรมสะทอนความตองการพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมสําหรับใหบริการคลีนคิ เด็กพิเศษที่
มีการดําเนินการอยูในปจจุบัน และขอเสนอใหมีพื้นที่ออกกําลังกายภายในอาคารโดยเจา
หนาที่และชุมชนสามารถเขามาใชบริการได รวมถึงรานคาสวัสดิการสําหรับญาติผูปวยที่มี
พื้นที่ทานขาว และพื้นที่นิทรรศการที่เปนสวนหนึ่งกับตัวอาคาร และหองประชุมของอาสา
สมัครชุมชน โดยเสนอใหมพี นื้ ทีภ่ ายนอกอาคารเปนสวนสมุนไพร ลานกิจกรรมเสริมสุขภาพ
และแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง
แนวคิดการวางอาคารในตําแหนงที่สามารถมองไดชัดเจนจากทางเขาหลักของโรง
พยาบาล และเปดพื้นที่ลานบริเวณดานหนาเพื่อใหสามารถมองเห็นตัวอาคารไดอยางสงา
งาม แสดงออกถึงความเปนอาคารสืบสานพระราชปณิธานอยางสมพระเกียรติ การนํา
ลักษณะการใชพื้นที่ของชาวบานในชุมชนโดยรอบที่ชอบอาศัยอยูใตถุนบานมาประยุกตใช
กับการออกแบบพื้นที่พักคอยและพักผอนของผูปวยและญาติ จึงทําใหอาคารมีลักษณะ
เปนรูปแบบศาลา มีความเปดโลง สามารถระบายอากาศและรับลมจากทิศตะวันตกเฉียง
ใตไดเปนอยางดี รวมถึงการออกแบบระเบียงวางขนาบดานขางเพือ่ สรางพืน้ ทีเ่ ชือ่ มตอจาก
ภายนอกสูภายในอาคาร
ผลงานการออกแบบ

๑
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๔

๑ หุนจําลองอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี
๒-๓ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
๔ ผังแมบทใหม
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๑๐๗

โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง
• เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ตั้งอยูในพื้นที่กวา ๖๐ ไร ณ อําเภอหาดสําราญ
จังหวัดตรัง
• ตั้งอยูในเขตพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ ของปากแมนํ้า พื้นที่ชายฝงทะเล และปาโกงกาง
คนในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพกสิกรรมยางพารา และทําประมงนํ้าเค็ม
• นอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาล
ที่ ๙ เปนแนวทางการบริหารจัดการ โดยมียทุ ธศาสตรการพัฒนา คือการพัฒนาเปนโรง
พยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดูแลสุขภาพของประชาชนดวยการพัฒนาระบบคลินิก
หมอครอบครัว รวมถึงมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
• โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีภาคีเครือขายชวยเหลือในการจัด
กิจกรรมตางๆ เปนอยางดี รวมถึงมีหนวยงานทีใ่ หการสนับสนุน เชน หนวยงานปกครอง
สวนทองถิน่ และโรงพยาบาลยานตาขาว นอกจากนีย้ งั มีการเปดรัว้ โรงพยาบาล ใหอาสา
สมัครสาธารณสุข (อสม.) มีสวนรวมในการทําสวนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสนับสนุนให
บุคลากรภายในโรงพยาบาล ปลูกผักสวนครัว และเปดพื้นที่ในการทํากิจกรรมทั่วไป
ผูออกแบบ
ตาแสง สตูดิโอ
แนวคิดในการออกแบบ
โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลในโครงการโรง
พยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ แหงที่ ๑๐ ซึ่งนับเปนโรงพยาบาลที่ใหมที่สุดใน ๑๐ แหง มี
ทําเลทีต่ งั้ อยูใ นอําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง อําเภอปลายทางกอนออกสูท ะเล มีประชากร
จํานวนไมมากนักในพื้นที่ ดวยบริบทตางๆ ขางตน ทําใหเกิดขอจํากัดของโรงพยาบาลทั้ง
ในดานของจํานวนบุคลากร ความพรอมของทีมบริหารโรงพยาบาลทีเ่ พิง่ เริม่ ตน และบริการ
ทางพื้นที่ตางๆ ในโรงพยาบาล ที่สงผลตอความสามารถในการรองรับการรักษาประชากร
ในพื้นที่ และเปนเหตุใหชุมชนผูรับการรักษา เกิดความไมเขาใจและมีมุมมองเชิงลบตอโรง
พยาบาล
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โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

กระบวนการทํางานที่ทีมสถาปนิกใชกับพื้นที่ คือ การเริ่มตนทํากระบวนการ
ออกแบบรวมกับกลุมชาวบานที่มีความสัมพันธอันดี และเปนเครือขายกับโรงพยาบาลมา
กอน เพื่อใหเกิดขอมูลและความคิดเห็น ตั้งตนที่นําไปสูการหารือในวงที่กวางออกไป จาก
การทํางานกับกลุมบุคลากรในโรงพยาบาลรวมกับกลุมเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) และนักกิจกรรมในพื้นที่ ทําใหเกิดความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการใชงานพื้นที่ที่
สนับสนุนความเปนโรงพยาบาล ชุมชนมากขึ้น เปนโจทยตั้งตนแรกของโครงการวิจัยนี้ ยก
ตัวอยางเชน พื้นที่สวนกิจกรรมสามวัย ที่ผูเขารวมคิดวาเปนพื้นที่สําหรับกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพประชากรทุกชวงวัย เพือ่ คาดหวังในการลดจํานวนผูป ว ยผานกิจกรรมการสราง
เสริมสุขภาพในระยะยาว
นอกจากการออกแบบพื้นที่รองรับรูปแบบกิจกรรมที่ทําออกมาเปน ผังแมบทของ
โรงพยาบาลในอีก ๓๐ ป ขางตนแลว ยังไดออกแบบอาคารสืบสานพระราชปณิธานที่เนน
รูปแบบการใชงานที่เกิดจากความจําเปนของโรงพยาบาล เนื่องจากพื้นที่ใหการรักษาของ
โรงพยาบาลมีไมเพียงพอ จึงไดรับความเห็นรวมกันวาควรใชพื้นที่ของอาคารสวนหนึ่งใน
การใหการรักษา และสวนหนึง่ ทําหนาทีเ่ ปนพืน้ ทีส่ ว นกลางชุมชนสําหรับสานความสัมพันธ
ระหวางชุมชนและโรงพยาบาล โดยตัวอาคารเนนการออกแบบที่ดึงเอาบรรยากาศของ
ธรรมชาติและการเพาะปลูกจริงมาเปนสวนหนึ่งของอาคาร ตอบรับกับพื้นที่ใชงานที่เปน
แผนกแพทยแผนไทย กายภาพบําบัด และแผนกจิตเวช โดยมีพื้นที่ดาดฟาของอาคารที่
ออกแบบสําหรับรองรับการปลูกพืชสมุนไพรที่วางแผนนํามาใชในแผนกตาง ๆ ในอาคาร
ตามขางตน และพื้นที่ปลูกตนไมใหญใหรมเงาถึงภายในตัวอาคารทั้งชั้น ๑ และชั้น ๒ สราง
เปนบรรยากาศที่สนับสนุนการใชงานภายในตัวอาคารทั้งหมด
ผลลัพธในการออกแบบผังแมบทและอาคารสืบสานพระราชปณิธานของโรง
พยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไดนาํ เสนอผานนิทรรศการแบบสรางสวน
รวม (Interactive exhibition) ที่เปดใหคนทุกคนในพื้นที่ ทั้งชุมชน ผูรับบริการโรงพยาบาล
นักปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่ รวมทัง้ ผูม อี าํ นาจตัดสินใจในระดับทองถิน่ ไดรว มแสดงความคิดเห็น
แบบรายบุคคล จึงนับวาเปนผลงานการออกแบบโรงพยาบาลของชุมชนโดยคนในพืน้ ทีจ่ ริง
ๆ ที่มองอนาคตของชุมชนและการมีสุขภาพที่ดีแบบองครวมผานพื้นที่ที่สนับสนุนโดยโรง
พยาบาลหาดสําราญ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษารวมกันตอไปอีก ๓๐ ปขางหนาดวยกัน
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ผลงานการออกแบบ

๑

๒
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๑๑๐
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๓

๑-๒ ภาพทัศนียภาพอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง
๓ ผังแมบทใหม
๔-๕ หุนจําลองอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
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บทสรุป

บทที่ ๕

กาวตอไปในทศวรรษที่สองของ “โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” มีเปา
หมายในการนําเอกลักษณ ความแตกตางของโรงพยาบาลแตละพื้นที่ มาสรางสรรคเปน
อัตลักษณรวม เพื่อผลักดันสูการเปน “โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล” สะทอน
ความเปนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเพือ่ ชุมชนอยางแทจริง ผานการออกแบบและจัดการ
สิ่งแวดลอมภายในโรงพยาบาลทั้งทางกายภาพและสังคม โดยอาศัยความรวมมือของทุก
ภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการบริหารจัดการ เพื่อที่จะนํา “โรง
พยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” ไปสูจ ดุ หมายของการเปนสถานบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ และเปนพื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธของคนในชุมชนอยางยั่งยืน บนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใหขจรขจายและเพื่อสรางพลังแกปวงชน
ชาวไทยสืบไป
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ขอขอบพระคุณ

หนังสือเลมนีจ้ ะไมสามารถสําเร็จลงไดถา หากกลุม วิจยั สิง่ แวดลอมสรรคสรางเพือ่ สุขภาวะ
ไมไดรับความชวยเหลือและการสนับสนุนจากบุคคลหลายทานและหนวยงานหลายแหง
ขอขอบพระคุณ ๓ หนวยงานหลัก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทีม่ อบทุนสนับสนุน
และทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กันเพือ่ ใหการพัฒนาสิง่ แวดลอมสรรคสรางของ
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สามารถสําเร็จลุลวงไปได ขอขอบพระคุณ
ผูอ าํ นวยการ แพทย พยาบาล เจาหนาที่ บุคคลและชุมชนตางๆทีเ่ กีย่ วของของโรงพยาบาล
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทัง้ ๑๐ แหงทัว่ ประเทศ สําหรับความมุง มัน่ ในการทํางาน
ความรวมมือและนํา้ ใจทีม่ ใี หกนั ขอบพระคุณสําหรับความรู คําแนะนํา ประสบการณ และ
ความเปนมิตร ที่ผูเกี่ยวของทุกทานไดมอบใหกับคณะทํางานของกลุมวิจัยฯ ตลอดการทํา
กระบวนออกแบบโรงพยาบาลอยางมีสวนรวมและกิจกรรมเสริมพลังตางๆ
สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ข าดไม ไ ด คื อ คํ า ขอบคุ ณ สํ า หรั บ ภาคี ส ถาปนิ ก ทุ ก ท า นที่ ส ละเวลา
มารวมกิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาสิ่งแวดลอมสรรคสรางของโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ใหเปน “โรงพยาบาลที่เปนมากกวาโรงพยาบาล” และสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี สุดทายนี้ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) อีกครัง้ สําหรับทุนในการดําเนินงานโครงการตางๆรวมทัง้ การจัดพิมพหนังสือเลมนี้
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