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คุณภาพการดูแลสุขภาพและการรักษาของโรงพยาบาลแต่ละแห่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลมีผลต่อทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการรวมไปถึงสุขภาวะของทัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละผูเ้ ข้ารับ
บริการ การจัดวางต�ำแหน่งอาคารและทางสัญจรในโรงพยาบาลทีเ่ หมาะสมมีสว่ นส�ำคัญทีเ่ อือ้
ให้เจ้าหน้าทีท่ ำ� งานได้คล่องตัวและมีสว่ นช่วยให้ผเู้ ข้ารับบริการได้รบั ความสะดวก นอกจากนี้
การออกแบบพื้นที่ว่างในโรงพยาบาลให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ใช้งานก็มีส่วนช่วยให้
บรรยากาศอันตึงเครียดในโรงพยาบาลผ่อนคลายลงได้
โรงพยาบาลชุมชนจ�ำนวนหลายร้อยแห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
แม้สว่ นใหญ่จะมีขนาดไม่ใหญ่โตนักแต่กม็ บี ริบทเฉพาะตัวทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งเล็กๆทีผ่ วู้ างผังจะละเลย
ไปได้ การออกแบบ การจัดการ รวมถึงการดูแลภูมิทัศน์ให้กับโรงพยาบาลกลุ่มนี้จ�ำเป็นต้อง
มีความรู้และความเข้าใจในรายละเอียดส�ำคัญๆหลายประการ หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูล
และความรู้ที่จ�ำเป็นในการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์โรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ออกแบบและ
ผู้ดูแลจัดการสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชนของไทยได้น�ำไปใช้ประโยชน์ โดยเนื้อหา
แบ่งเป็นสองส่วนหลักคือ ส่วนแรกเป็นข้อมูลภาคความรู้ทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการโรงพยาบาลที่นักออกแบบควรเข้าใจและความรู้ด้านการออกแบบภูมิทัศน์ใน
โรงพยาบาล ส�ำหรับเนื้อหาในส่วนที่สองเป็นตัวอย่างการท�ำงานของกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้างเพือ่ สุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพือ่ ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงพยาบาลชุมชนโดยใช้กระบวนการออกแบบแบบมีส่วนร่วมโดยหวังว่าประสบการณ์การ
ท�ำงานนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจได้น�ำไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบและดูแลสถาน
พยาบาลอื่นๆตามความเหมาะสม
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
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บทที่ 1
บทนำ�

เกริ่นนำ�
โรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่สถานทีท่ ใี่ ครๆอยากย่างกรายเข้าไปใช้บริการแต่กเ็ ป็นสถานทีท่ เี่ กือบ
ทุกคนต้องเข้าไปข้องแวะอย่างเลี่ยงไม่ได้ ที่ส�ำคัญทุกคนก็ต่างมุ่งหวังให้ตัวเองหรือญาติมิตร
ได้ออกมาจากสถานที่แห่งนี้ด้วยสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรง หายเจ็บหายไข้ ซึ่งคุณภาพ
การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลก็เป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อ
ทั้งประสิทธิภาพในการให้บริการ ประสิทธิผลของการรักษาพยาบาล รวมไปถึงสุขภาวะของ
ทัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละผูเ้ ข้ารับบริการ การออกแบบและดูแลจัดการสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล
เป็นสิง่ ส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่าเรือ่ งของการรักษาพยาบาล การวางผังบริเวณทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะ
ช่วยให้การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ่ ป็นไปอย่างคล่องตัวและช่วยให้ผปู้ ว่ ยรวมถึงญาติมติ รเข้า
รับบริการได้สะดวก
นอกจากนี้การออกแบบภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลที่เหมาะสมยังสามารถช่วยให้เกิด
บรรยากาศทีผ่ อ่ นคลายลดความตึงเครียดกดดันและความวิตกกังวลของทัง้ ผูป้ ว่ ย ญาติ และเจ้า
หน้าที่ พืน้ ทีภ่ ายนอกอาคารนอกจากจะใช้เป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ การพักผ่อนหย่อนใจแล้วยังสามารถถูก
ออกแบบให้เป็นส่วนหนึง่ ของการบ�ำบัดและฟืน้ ฟูสขุ ภาพหรือทีเ่ รียกว่าภูมทิ ศั น์เพือ่ การบ�ำบัด
(therapeutic landscape) ได้อกี ด้วย มากไปกว่านัน้ ก็คอื พืน้ ทีเ่ ปิดโล่งในโรงพยาบาลยังอาจ
ใช้เป็นพืน้ ทีก่ งึ่ สาธารณะทีเ่ อือ้ ให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชนและ
เป็นพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะในเชิงของการป้องกันโรคและการให้ความรู้ได้อีกด้วย
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การออกแบบและจัดการพื้นที่ในโรงพยาบาลจ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง
รวมถึงความเข้าใจในบริบทอันซับซ้อนของกระบวนการให้บริการทางสาธารณสุขซึ่งรวมไป
ถึงความเข้าใจในรูปแบบการใช้งานพื้นที่อันหลากหลายของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม การท�ำงานวาง
ผังและออกแบบสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลมีรายละเอียดหลายประการแตกต่างจากการ
ท�ำงานในโครงการหรือพื้นที่ประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะการที่ผู้ออกแบบต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐาน เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความต้องการ และข้อจ�ำกัดเฉพาะซึ่งหลายๆประเด็น
เป็นสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลทีผ่ อู้ อกแบบจ�ำเป็นต้องให้ความใส่ใจอย่าง
เคร่งครัด ผูอ้ อกแบบจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจในรายละเอียดขัน้ ตอนการท�ำงานของบุคลากร
และขั้นตอนการเข้ารับบริการ ขนาดพื้นที่ที่ต้องใช้เพื่อวางวัสดุอุปกรณ์และเพื่อการท�ำงาน
ต่างๆของเจ้าหน้าที่ เพือ่ ท�ำการวางผังและออกแบบให้เอือ้ ต่อการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ลดภาระงานที่ไม่จ�ำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ข้อจ�ำกัดอันเกิดจากระบบบริหารจัดการ
งบประมาณ และก�ำลังพล ล้วนแต่มีผลต่อการออกแบบทั้งสิ้น สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งใน
กระบวนการออกแบบพื้นที่โรงพยาบาลคือการประสานงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณะสุข
ซึ่งเป็นผู้ใช้พื้นที่ การท�ำงานอย่างมืออาชีพและการพยายามท�ำความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่
ระหว่างวิชาชีพเป็นสิ่งส�ำคัญ
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ประวัติและพัฒนาการงานภูมิทัศน์โรงพยาบาล
การใช้พื้นที่เปิดโล่งเพื่อช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพและบ�ำบัดโรคภัยมีมานานร่วมพันปีใน
หลายอารยธรรมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซีย อียิปต์ กรีก โรมัน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ฯลฯ ล้วน
มีความเชื่อว่าการได้ใกล้ชิดธรรมชาติมีส่วนช่วยรักษาสุขภาพและโรคภัย แต่ถ้าหากพิจารณา
ในกรณีของการจัดการพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลแบบตะวันตก พบว่ามีการบันทึกข้อมูลทีแ่ สดงให้เห็น
การให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาลมาตัง้ แต่ยคุ โรมันโดยมีหลักฐานแสดงให้
เห็นว่าโรงพยาบาลในยุคนั้น มีการออกแบบให้เปิดรับแสงอาทิตย์และให้มีการระบายอากาศ
แบบธรรมชาติ รวมถึงมีการแยกโซนห้องพัก ซึ่งการวางผังและจัดการสภาพแวดล้อมเช่นนี้มี
ส่วนช่วยลดการติดเชื้อลงได้ ที่น่าสนใจก็คือการวางผังดังกล่าวมีมานานก่อนที่ทฤษฎีเชื้อโรค
(Germ Theory) จะได้รับการยอมรับในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เสียอีก ต่อมาในช่วง
ยุคกลาง (Middle Ages) หรือในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 5-15 ส�ำนักสงฆ์หลายแห่งถูก
ใช้เป็นสถานทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยและพระนักบวชท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูร้ กั ษาพยาบาล ในส�ำนักสงฆ์สว่ นใหญ่
มีการจัดพื้นที่สวนไว้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ดูแลผู้ป่วย สวนในส�ำนักสงฆ์เหล่านี้มักมีลักษณะ
เป็นพื้นที่เปิดที่ถูกล้อมไว้ด้วยอาคารโดยมีทางเดินใต้อาคารล้อมรอบ ซึ่งการเปิดพื้นที่ให้เป็น
สวนช่วยลดความทึบตันของอาคารท�ำให้แสงส่องเข้าสูอ่ าคารได้และช่วยให้การระบายอากาศ
ภายในอาคารดีขนึ้ ผูป้ ว่ ยสามารถออกมานัง่ เล่นและเดินออกก�ำลังเพือ่ สูดอากาศบริสทุ ธิไ์ ด้โดย
สะดวกและปลอดภัย รวมถึงใช้เป็นพื้นที่เพื่อการท�ำสมาธิสงบจิตใจ นอกจากนี้ส�ำนักสงฆ์ยัง
นิยมใช้สวนเป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับปลูกพืชผักสมุนไพรเพือ่ ใช้ปรุงยาและเครือ่ งส�ำอาง แม้ในเวลาต่อ
มาเมื่อมีการสร้างโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการแยกออกมาจากส�ำนักสงฆ์แล้ว การสร้าง
สวนที่ถูกล้อมไว้ด้วยอาคารหรือที่เรียกว่าสวนแบบคอร์ทยาร์ด (courtyard garden) ก็ยังคง
พบเห็นได้ทั่วไปในโรงพยาบาลในยุโรป
การให้ความส�ำคัญกับการออกแบบอาคารและการใช้พื้นที่เปิดโล่งรอบๆอาคาร
เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยยังคงเห็นได้ชัดเจนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งการ
ออกแบบโรงพยาบาลในยุคนั้นให้ความส�ำคัญกับเรื่องสุขลักษณะ (hygiene) และการถ่ายเท
อากาศ (ventilation) เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากมีความเชือ่ ว่าการติดเชือ้ ต่างๆมีสาเหตุจากไอพิษ
ในอากาศที่ จากความเชื่อดังกล่าวส่งผลให้เกิดความนิยมในการสร้างอาคารของโรงพยาบาล
ในรูปแบบที่เรียกว่า “พาวิเลียน” (pavilion-style hospital) ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารสูง 2-3
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ชั้น เชื่อมพื้นที่หากันด้วยทางเดินแบบมีเสาลอย (colonnade) ส่วนหอพักผู้ป่วย (ward) มี
ความกว้างไม่มากนักแต่มหี น้าต่างใหญ่เพือ่ ให้ระบายอากาศได้ดี พืน้ ทีร่ ะหว่างหอพักผูป้ ว่ ยเปิด
เป็นพื้นที่เปิดโล่งหรือเป็นจัดให้เป็นสวนซึ่งถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม
เพื่อการบ�ำบัด (healing environment) ทั้งนี้แนวคิดการวางผังและออกแบบโรงพยาบาล
ที่มีสวนขนาดใหญ่ยังคงเป็นที่นิยมต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เห็นได้จาก
การที่ คริสเตียน เคย์ ลอเร็นซ์ (Christian Cay Lorenz) นักทฤษฎีทางพืชสวนชาวเยอรมัน
ในยุคนั้นได้ให้ค�ำแนะน�ำไว้ว่า “ควรมีสวนไว้ติดกับโรงพยาบาล...วิวที่มองจากหน้าต่างออก
มาเห็นทิวทัศน์ที่เบิกบานสดใสจะช่วยให้คนไข้กระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวา และจะช่วยกระตุ้น
ให้คนไข้อยากเดิน...ควรปลูกต้นไม้ไปตามทางเดินและจัดให้มมี า้ นัง่ มีสนามหญ้าสวยๆ แปลง
ดอกไม้สีสันสดใส และมีสายน�้ำไหลรินๆ...สวนในโรงพยาบาลควรมีสรรพสิ่งที่ช่วยให้คนไข้ได้
ดืม่ ด�ำ่ กับธรรมชาติและช่วยสนับสนุนให้เกิดวิถสี ขุ ภาพ”1 โรงพยาบาลโรยัล อินเฟอร์มารี ออฟ
เอดินเบอระ (Royal Infirmary of Edinburgh) ประเทศสก็อตแลนด์ (Scotland) ซึ่งสร้าง
ขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นตัวอย่างของโรงพยาบาลที่สะท้อนให้เห็นแนวทางการ
ออกแบบดังกล่าว ตัวอาคารโรงพยาบาลสร้างเป็นรูปตัวยู (U) ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆเพื่อรับ
แดดและอากาศบริสุทธิ์ โดยมีสวนขนาดประมาณห้าไร่อยู่ติดกันกับตัวอาคาร นอกจากโรง
พยาบาลแห่งนีแ้ ล้ว โรงพยาบาลเซนต์โทมัส (St. Thomas’ Hospital) ในลอนดอน (London)
โรงพยาบาลโฮเตล ดิเออ (Hôtel Dieu) ในปารีส (Paris) รวมถึงโรงพยาบาลทหารภายใต้การ
ดูแลของกองทัพแห่งสหราชอาณาจักรอีกหลายแห่ง ก็ล้วนแต่เป็นตัวอย่างโรงพยาบาลในยุค
นั้นที่แสดงให้เห็นอิทธิพลของแนวคิดในการออกแบบดังกล่าว
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 การวางผังและออกแบบโรงพยาบาลที่ให้ความส�ำคัญกับ
สุขลักษณะและการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลได้รบั การสนับสนุนและมีการน�ำไปใช้
อย่างจริงจังโดย ฟลอเร็นซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale) พยาบาลชาวอังกฤษ ซึ่งได้
ท�ำการสังเกตและเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวติ ของทหารบาดเจ็บทีไ่ ด้รบั การรักษาในสภาพ
แวดล้อมต่างกัน ผลจากการเก็บข้อมูลดังกล่าวไนติงเกลเสนอแนวคิดว่าอัตราการเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลลดลงได้ดว้ ยการผสานระหว่างปัจจัย 3 ประการคือ การออกแบบสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม การมีสุขลักษณะที่ดี และการดูแลที่มีคุณภาพ ไนติงเกลปฏิบัติตามแนวทางดัง
กล่าวจนสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยอหิวาตกโรคและโรคบิดลงได้จากร้อยละ
1

Cooper Marcus, C. and Sachs, N.A. 2014. Therapeutic Landscapes. Canada: John Wiley & Sons.
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ผังอาคารแบบพาวิเลียน มีการเว้นที่ว่างให้เป็นส่วนแทรกระหว่างอาคาร
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42 จนเหลือเพียงร้อยละ 2 ทั้งนี้ไนติงเกลยังได้ตีพิมพ์เสนอความเห็นไว้ว่า นอกจากการให้ผู้
ป่วยได้รับอากาศบริสุทธิ์แล้ว แสงอาทิตย์และแสงสว่างจากธรรมชาติก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
การฟื้นตัว และการได้เห็นทิวทัศน์ภายนอก ได้เห็นดอกไม้สีสันสดใสก็เป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อทั้ง
สุขภาพกายและใจ แนวคิดนี้ของไนติงเกลไม่เพียงแต่เน้นถึงความส�ำคัญของสภาพแวดล้อม
ต่อสุขภาพแต่ยังชี้ให้เห็นความส�ำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่
ไม่สามารถแยกจากกันได้ ไนติงเกลให้รายละเอียดไว้อีกด้วยว่าพื้นที่ว่างนอกอาคารของโรง
พยาบาลควรจัดให้เป็นสวนที่มีทางเดินและมีที่นั่งพักใต้ร่มเงา และถ้าจะให้ดีควรจัดพื้นที่ไว้
ส�ำหรับให้ผู้ป่วยมาใช้ออกก�ำลัง สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งส�ำหรับสวนในโรงพยาบาลยุคนี้
คือนอกจากสวนจะถูกใช้เป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ การดูแลฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยแล้ว ในบางโรงพยาบาลโดยเฉพาะ
โรงพยาบาลทีต่ อ้ งระดมทุนสนับสนุนจากชุมชนจะมีการจัดสวนด้านหน้าให้สวยงามเพือ่ ให้สวน
เป็นหน้าเป็นตาแสดงให้เห็นถึงการดูแลสถานที่ที่ดี ส่วนสวนเพื่อใช้งานจะจัดไว้ด้านหลัง2
ความนิยมในการออกแบบโรงพยาบาลทีม่ พี นื้ ทีข่ นาดใหญ่และมีสวนเป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับ
การฟื้นฟูและบ�ำบัดเริ่มลดลงในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อทฤษฎีเชื้อโรคได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง จากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านไม่วา่ จะเป็น โจเซฟ ลิส
เตอร์ (Joseph Lister) หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) และโรเบิร์ต กอช (Robert Kosh)
เป็นต้น ชีใ้ ห้เห็นว่าโรคติดต่อต่างๆมีสาเหตุมาจากเชือ้ โรค ดังนัน้ การป้องกันโรคทีไ่ ด้ผลคือการ
ป้องกันไม่ให้มกี ารส่งผ่านเชือ้ โรค น�ำไปสูก่ ารคิดค้นการฆ่าเชือ้ ด้วยวิธตี า่ งๆ รวมถึงการป้องกัน
โรคด้วยวัคซีน อีกทัง้ ยังมีการคิดค้นยาปฏิชวี นะทีใ่ ช้ในการรักษาโรคจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย

2

Hickman, C. 2006. Therapeutic Gardens: An overview of the history of hospital gardens in England from 1800. Paper Presented at the Forum UNESCO
University and Heritage 10th International Seminar “Cultural Landscapes in the 21st Century”, Newcastle-upon-Tyne, 11-16 April 2005.
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ด้วย นอกจากนี้การรักษาโรคไม่ติดเชื้อหลายอย่างสามารถท�ำได้ด้วยการผ่าตัดที่ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ และมีการติดเชือ้ แทรกซ้อนน้อยลง จากการทีแ่ นวคิดทางการแพทย์และวิธกี าร
รักษาโรคเปลี่ยนไปรูปแบบของโรงพยาบาลก็ปรับเปลี่ยนตาม ความต้องการในการระบาย
อากาศพิษตามความเชื่อเดิมลดความนิยมลง โรงพยาบาลจ�ำนวนมากถูกสร้างขึ้นในลักษณะ
ของอาคารขนาดใหญ่มีจ�ำนวนหลายชั้นและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การรักษาพยาบาลหัน
มาเน้นการป้องกันผู้ป่วยจากการติดเชื้อ เน้นการใช้เครื่องมือ ใช้เทคโนโลยีและยา อาคาร
โรงพยาบาลจึงออกแบบเพื่อรองรับการจัดวางเครื่องมืออุปกรณ์และระบบการรักษาแบบ
ใหม่ พืน้ ทีน่ อกอาคารถูกใช้ไปเพือ่ เป็นทีจ่ อดรถตามความต้องการทีม่ ากขึน้ นอกจากนีเ้ มือ่ งบ
ประมาณการดูแลจัดการพื้นที่ในโรงพยาบาลมีจ�ำกัดสวนมักจะถูกมองว่าเป็นภาระหรือเป็น
สิ่งฟุ่มเฟือย พื้นที่สีเขียวในโรงพยาบาลทั่วไป (general hospital) จึงถูกลดขนาดและความ
ส�ำคัญลงจนโรงพยาบาลหลายแห่งแทบจะไม่มีพื้นที่สีเขียวเหลืออยู่
ความส�ำคัญของสวนหรือการจัดให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียวในโรงพยาบาลเริม่ กลับมาเป็นทีส่ นใจ
อีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ตั้งแต่ในช่วงต้นทศวรรษที่ 90 (1990s) มีปัจจัยหลาย
ประการที่ส่งผลให้เกิดการตั้งค�ำถามกับการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์ทางการแพทย์สมัย
ใหม่ซงึ่ แม้จะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากกับการรักษาโรคและอาการหลายชนิด แต่ดเู หมือน
ว่าจะไม่สามารถรักษาโรคและอาการเรือ้ รังทีเ่ ริม่ พบมากขึน้ เรือ่ ยๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
นัก ไม่ว่าจะเป็นโรคความดัน โรคหัวใจ เบาหวาน ไมเกรน และโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการท�ำงาน
และการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน ผูค้ นจ�ำนวนมากรวมทัง้ บุคลากรทางสาธารณสุขเริม่ ให้ความสนใจกับ
การแพทย์แบบทางเลือก (alternative medicine) และการแพทย์เชิงป้องกัน (preventive
medicine) ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการให้ความส�ำคัญกับการ
ใช้ชวี ติ ทีใ่ กล้ชดิ กับธรรมชาติให้มากขึน้ นอกจากแนวคิดในการรักษาพยาบาลทีเ่ ปิดกว้างมาก
ขึ้นแล้ว การศึกษาวิจัยในช่วงทศวรรษที่ 80 และ 90 หลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการได้สัมผัสกับ
องค์ประกอบธรรมชาติแม้เพียงแค่การมองเห็นก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลการส�ำรวจความต้องการของผู้บริโภคที่ช้ีให้เห็นว่าผู้
เข้ารับบริการมีความต้องการและชอบที่มีโอกาสออกไปใช้พื้นที่สวนของโรงพยาบาลเพื่อพัก
ผ่อนหรือเพื่อคลายความวิตกกังวล ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลหลายแห่งหันมาดูแลผู้ป่วย
ตามแนวคิดที่ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) พร้อมๆกับการแข่งขัน
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ด้านการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลมีสงู ขึน้ ท�ำให้ในปัจจุบนั โรงพยาบาลหลายแห่งปรับตัว
ใส่ใจกับความต้องการและความรู้สึกของผู้เข้าใช้บริการมากขึ้น โรงพยาบาลต่างๆหันกลับมา
ให้ความส�ำคัญกับการจัดการพื้นที่นอกอาคาร3เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการได้ออกมาใช้พักผ่อน พัก
คอย หรือใช้เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด รวมไปถึงการจัดพื้นที่เพื่อการพักผ่อนเพื่อเสริม
สร้างสุขภาวะให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเองซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่มีโอกาสได้ผ่อนคลายจาก
ความตึงเครียดและแรงกดดันต่างๆก็จะส่งผลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน ยิ่งไป
กว่านั้นสถานศึกษาบางแห่งเริ่มให้ความส�ำคัญกับการออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมใน
สถานพยาบาลจนเริ่มมีการเปิดสอนหลักสูตรที่เน้นผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะขึ้น

3

Cooper Marcus, C. 2007. Healing Gardens in Hospitals. Interdisciplinary Design and Research e-Journal. vol.1.issue1.
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ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสุขภาวะ
ในปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วโลกให้ความส�ำคัญกับการออกแบบและจัดการพื้นที่สี
เขียวอย่างจริงจังโดยถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญของการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้
เอือ้ ต่อสุขภาวะของทุกๆคนทีเ่ ข้ามาใช้พนื้ ที่ การย้อนกลับมาให้ความส�ำคัญกับพืน้ ทีส่ เี ขียวใน
โรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของกระแสสังคมโลกที่เริ่มให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 ส่วนหนึ่งของการตื่นตัว
เรือ่ งดังกล่าวน่าจะเป็นผลมาจากการเสนอทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ได้รบั การเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง หนึ่งในทฤษฎีที่มีผู้คนกล่าวถึงค่อนข้างมากคือ ทฤษฎีกายา (GAIA Theory)
ซึ่งเสนอโดยเจมส์ เลิฟล็อค (James Lovelock) นักวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งท�ำงานให้กับองค์การ
บริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา หรือองค์การนาซ่า (NASA) โดยเลิฟล็อค
มองว่าโลกเป็นชีวมวล (biomass) สิ่งต่างๆบนโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันรวมถึงเป็น
ส่วนหนึง่ ของระบบสิง่ แวดล้อมทัง้ ระบบ มนุษย์เองก็เป็นส่วนหนึง่ ของระบบอันซับซ้อนนีแ้ ละ
การที่มนุษย์เข้าไปแทรกแซงระบบธรรมชาติมากจนเกินไปย่อมจะท�ำให้สมดุลของระบบเสีย
ไปและส่งผลเสียหายต่อโลกทั้งใบรวมทั้งมนุษย์เองด้วย ถึงแม้ว่าทฤษฎีกายาเองไม่ได้มีหลัก
ฐานที่จับต้องได้อย่างชัดเจน แต่ทฤษฎีนี้ก็ได้รับการอ้างถึงบ่อยครั้งเพื่อย�้ำให้เห็นว่ามนุษย์ไม่
สามารถแยกตัวจากธรรมชาติได้
นอกจากทฤษฎีกายาแล้ว เอ็ดเวิร์ด ออสบอร์น วิลสัน (Edward Osborne Wilson
หรือ E.O. Wilson) นักชีววิทยาชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงได้น�ำเสนอสมมติฐานไบโอฟิเลีย
(Biophilia Hypothersis) โดยจัดพิมพ์หนังสือชื่อนี้ออกมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1984 วิลสัน
เสนอแนวคิดว่าจากการที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติมาตั้งแต่มนุษย์
คนแรกก�ำเนิดขึ้นบนโลกสืบเนื่องยาวนานต่อมานับล้านปี ท�ำให้มนุษย์ค่อยๆปรับตัวและ
พยายามท�ำความเข้าใจในสภาพแวดล้อมธรรมชาติรอบตัวเพือ่ ให้ดำ� รงเผ่าพันธุอ์ ยูไ่ ด้ การปรับ
ตัวและการเรียนรูต้ า่ งๆนัน้ ถูกส่งผ่านทางพันธุกรรมมายังมนุษย์รนุ่ ต่อๆมาจนถึงปัจจุบนั ดังนัน้
มนุษย์จงึ มีแนวโน้มทีจ่ ะโหยหาธรรมชาติและได้รบั ผลทางบวกต่อสุขภาวะเมือ่ ได้อยูใ่ กล้ชดิ กับ
ธรรมชาติ แนวคิดของไบโอฟีเลียถูกน�ำไปขยายต่อโดย สตีเฟ่น เคลเลิร์ต (Stephen Kellert)
ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานและสนับสนุนแนวคิดของวิลสัน จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่ามนุษย์ต้องการที่จะ
อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติและการได้อยู่กับธรรมชาติจะส่งผลดีต่อสุขภาพมนุษย์ เคลเลิร์ตจึงเสนอ
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ว่าแม้ในปัจจุบนั มนุษย์จะต้องอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีส่ ร้างสรรค์กนั ขึน้ มา การออกแบบสิง่ ล้อม
ที่เอื้อให้มนุษย์ได้รู้สึกว่ายังคงอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและยังเอื้อให้มนุษย์ได้ผลบวกจากการ
อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่ท�ำได้และควรจะท�ำ จนน�ำไปสู่การเสนอแนวทางการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมในแนวคิดที่เรียกว่าการออกแบบแบบไบโอฟิลิค (Biophilic Design)
นอกจากนี้ทฤษฎีจิต-วิวัฒนาการ (Psycho-evolutionary Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎี
ทางจิตวิทยาก็มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันกับไบโอฟีเลีย คือมีแนวคิดที่ว่าไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรม ทัศนคติ การตีความ ความรู้สึกต่างๆของมนุษย์ถูกก�ำหนดจากการปรับตัวที่มี
มาตลอดวิวัฒนาการของมนุษย์อันยาวนาน และมนุษย์ได้รับการสืบทอดมาทางพันธุกรรม
ให้มีแนวโน้มในการตอบสนองทางบวกกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การใช้ชีวิตในเมืองกับ
เทคโนโลยีต่างๆเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่ร้อยปีนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่ส�ำหรับมนุษย์และมนุษย์
ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้วิวัฒน์ตัวเองจนเข้ากับชีวิตเมืองได้ดีมากนัก ท�ำให้มนุษย์เหนื่อยล้าและ
เกิดความเครียดได้งา่ ยเมือ่ ต้องอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมเมืองและห่างไกลจากธรรมชาติเป็นเวลานาน
ทฤษฎีจติ -วิวฒ
ั นาการนีร้ จู้ กั กันในอีกชือ่ หนึง่ คือทฤษฎีการลดความเครียด (Stress Reduction
Theory) เนื่องจากทฤษฏีนี้เน้นให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์ได้ใช้เวลากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่
เหมาะสมก็จะช่วยให้ความเครียดและความวิตกกังวลลดลงได้ ซึง่ ส่งผลบวกไปยังสุขภาวะทาง
กาย (physical well-being) สุขภาพทางใจ (mental well-being) และสุขภาวะทางปัญญา
(cognitive well-being) นอกจากนีท้ ฤษฎีจติ -วิวฒ
ั นาการ (Psycho-evolutionary Theory)
ซึง่ เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาก็มแี นวคิดไปในทิศทางเดียวกันกับไบโอฟีเลีย โดยมีแนวคิดทีว่ า่ ไม่
ว่าจะเป็นพฤติกรรม ทัศนคติ การตีความ ความรูส้ กึ ต่างๆของมนุษย์ถกู ก�ำหนดจากการปรับตัว
ทีม่ มี าตลอดวิวฒ
ั นาการของมนุษย์อนั ยาวนาน การใช้ชวี ติ ในเมืองกับเทคโนโลยีตา่ งๆเพิง่ เกิด
ขึน้ มาเมือ่ ไม่กรี่ อ้ ยปีนแี้ ละมนุษย์สว่ นใหญ่กย็ งั ไม่ได้ววิ ฒ
ั น์ตวั เองจนเข้ากับชีวติ เมืองทีแ่ วดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีได้ดมี ากนัก มนุษย์ได้รบั การสืบทอดมาทางพันธุกรรมให้ตอบสนองทางบวกกับ
สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติมากกว่า ทฤษฎีจติ -วิวฒ
ั นาการนีร้ จู้ กั กันในอีกชือ่ หนึง่ คือทฤษฎีการ
ลดความเครียด (Stress Reduction Theory) เนื่องจากทฤษฏีนี้เน้นให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์ได้
ใช้เวลากับสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติทเี่ หมาะสมก็จะช่วยให้ความเครียดและความวิตกกังวลลด
ลงได้ ซึ่งส่งผลบวกไปยังสุขภาวะทางกาย (physical well-being) สุขภาพทางใจ (mental
well-being) และสุขภาวะทางปัญญา (cognitive well-being)
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จากที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า มี ก ารน� ำ เสนอทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ เ น้ น ให้ เ ห็ น
ความเชื่อมโยงและความส�ำคัญที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมีต่อมนุษย์ โดยเฉพาะทฤษฎีการลด
ความเครียดซึ่งเน้นให้เห็นว่าผลที่ส�ำคัญที่เกิดจากการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติก็คือการลด
ความเครียด อย่างไรก็ตามยังคงมีค�ำถามจากนักวิทยาศาสตร์กลุ่มต่างๆที่ต้องการค�ำอธิบาย
และหลักฐานที่จับต้องได้ว่าธรรมชาตินั้นส่งผลบวกต่อมนุษย์ได้จริงตามอ้างมากน้อยเพียงใด
และถ้าเป็นจริงกลไกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร นักวิจัยหลายท่านพยายามหาค�ำตอบให้กับทั้งสอง
ค�ำถามนี้ หนึง่ ในกลุม่ นักวิจยั ทีเ่ สนอผลงานจนเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวางได้แก่ ราเชล แคปแลน
(Rachel Kaplan) และ สตีเฟ่น แคปแลน (Stephen Kaplan) สองนักจิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
ผู้ซึ่งอธิบายกลไกของการเกิดความผ่อนคลายจากความเครียดเมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
แวดล้อมธรรมชาติด้วยทฤษฎีความสนใจ-การฟื้นฟู (Attention Restoration Theory) โดย
เนื้อหาหลักของทฤษฎีเสนอไว้ว่ามนุษย์เรามีระบบการให้ความสนใจ (attentional system)
ต่อสภาพแวดล้อมอยูส่ องระบบ ระบบแรกคือเป็นการให้ความสนใจโดยตรง (directed attention หรือ voluntary attention) ซึ่งต้องใช้พลังงานในการเพ่งความสนใจกับสิ่งต่างๆ เช่น
การพยายามแก้ปัญหาจากการท�ำงาน ซึ่งการให้ความสนใจโดยตรงต่อสิ่งรอบตัวนี้ส่งผลให้
เกิดความอ่อนล้าทางจิตใจ (mental fatigue) ส่วนอีกระบบหนึ่งเป็นการให้ความสนใจแบบ
ไม่ตั้งใจ (involuntary attention) ซึ่งเป็นการท�ำความเข้าใจหรือตีความสิ่งแวดล้อมต่างๆ
โดยไม่ต้องเพ่งความสนใจอย่างจดจ่อ ซึ่งองค์ประกอบหลายอย่างในธรรมชาติ เช่น ก้อนเมฆ
สายน�้ำ ลมพัดใบไม้ไหว ภาพของดวงอาทิตย์ตก ฯลฯ ช่วยดึงความสนใจของมนุษย์ได้โดยไม่
ต้องใช้พลังงานมาก และเมื่อมนุษย์เข้าสู่ระบบความสนใจแบบไม่ตั้งใจจะท�ำให้กลไกที่ใช้ใน
ระบบความสนใจแบบตั้งใจได้พักผ่อนและฟื้นตัวจากความตึงเครียด
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ไม่เพียงแต่ความพยายามในการอธิบายกลไกของระบบความสนใจ ทฤษฎีความ
สนใจ-การฟืน้ ฟู ยังอธิบายเพิม่ เติมอีกด้วยว่าแม้ธรรมชาติมแี นวโน้มทีจ่ ะเป็นสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้
ให้มนุษย์ได้ฟื้นฟูตัวเองจากความเครียด แต่ไม่ได้หมายความว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อ
เข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติแล้วจะได้รับประโยชน์ในการฟื้นฟูจิตใจไปเสียทุกครั้ง สิ่งแวดล้อมที่
จะเอื้อให้จิตใจฟื้นฟูจากความเครียดได้ (restorative environment) ต้องประกอบไปด้วย
คุณสมบัติส�ำคัญสี่ประการ4 ได้แก่
1. การหลีกออกจากสภาพเดิม (being away) หมายถึงการที่บุคคลรู้สึกได้ว่าได้หลุดหรือ
ได้หลีกหนีไปจากสภาพความจ�ำเจของชีวิตประจ�ำวันหรือสิ่งที่ท�ำให้เกิดความเบื่อหน่าย
กังวล การหลุดออกจากสภาพดังกล่าวอาจเกิดในลักษณะของการที่ได้ย้ายตัวเองออกไป
ทีอ่ นื่ เช่น ไปท่องเทีย่ ว หรืออาจจะเป็นการจินตนาการหรือการปล่อยจิตใจให้หนั ไปสนใจ
ในเรื่องหรือสิ่งอื่นๆ ทั้งนี้ธรรมชาติทั้งที่อยู่ไกลออกไปและที่อยู่ใกล้ๆตัวเป็นสิ่งที่ช่วยให้
หลายคนหลุดออกจากภาวะเดิมๆที่ก่อให้เกิดความเครียดได้ อย่างไรก็ตามการที่ได้หลีก
หนีออกจากสิง่ ซ�ำ้ ซากจ�ำเจทีท่ ำ� ให้เกิดความเครียดก็อาจไม่เกิดผลในแง่ของการฟืน้ ฟูจติ ใจ
(restoration) ได้หากสิ่งแวดล้อมที่อยู่นั้นยังขาดคุณสมบัติในข้ออื่นๆ
2. ความรูส้ กึ ถึงการหลุดไปยังอีกโลกหนึง่ (a sense of extent) คือการทีส่ งิ่ แวดล้อมมีความ
หลากหลายขององค์ประกอบและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องร่วมกันมากพอที่จะท�ำให้
เกิดสิ่งกระตุ้นที่ดึงความสนใจให้บุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นรู้สึกเหมือนได้ออกไป
อยู่ในโลกใบใหม่ (being in a whole different world5) เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งให้ได้
ค้นหา ได้เห็น ได้ขบคิด และได้เชื่อมโยงตัวบุคคลเข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการ
ดึงพื้นที่ในสมองมาใช้เพื่อการส�ำรวจหรือเชื่อมโยงตัวเองกับโลกใบใหม่นี้แทนการเวียน
วนกับเรื่องเดิมซ�้ำๆ
3. ความมีเสน่ห์ (fascination) สิ่งแวดล้อมที่มีเสน่ห์ท�ำให้น่าสนใจ น่าค้นหา และไม่น่าเบื่อ
เป็นหัวใจส�ำคัญส�ำหรับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการฟื้นฟูทางจิตใจ ทั้งนี้ความมีเสน่ห์ของ
สิง่ แวดล้อมมีความเชือ่ มโยงกันอย่างมากกับการเอือ้ ให้บคุ คลรูส้ กึ เหมือนเข้าไปอยูใ่ นโลก
ใบใหม่ และเอื้อให้เกิดความสนใจแบบไม่ตั้งใจ
4
Kaplan, R. and Kaplan, S. 1989. The Experience of Nature. Cambridge University Press.
5

Kaplan, S.1995. The restorative benefits of nature. Journal of Environmental Psychology. vol. 15. pp. 169-182.
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4. ความเข้ากันได้ (compatibility) สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่จะเอื้อให้สิ่งแวดล้อมใดๆ
เอื้อต่อการฟื้นฟูจิตใจคือ การที่สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่ตอบรับกับความชอบ
(preference) และจุดมุ่งหมาย (goal/purpose) ของบุคคลที่ต้องการฟื้นฟูจิตใจ ซึ่งก็
หมายความได้ว่าสิ่งแวดล้อมเดียวกันอาจจะเอื้อต่อการฟื้นฟูจิตใจของบุคคลหนึ่งแต่อาจ
จะไม่เหมาะกับอีกบุคคลหนึ่งก็ได้

งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นอกจากทฤษฎีต่างๆที่พยายามชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาวะของมนุษย์กับสิ่ง
แวดล้อมทางธรรมชาติแล้วยังมีผลการศึกษาอีกไม่นอ้ ยทีแ่ สดงให้เห็นผลบวกของการทีม่ นุษย์
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ หนึ่งในงานวิจัยชิ้นส�ำคัญได้แก่ การศึกษาการฟื้นตัว
ของผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัดหัวใจซึ่งเข้าพักในห้องที่มีทิวทัศน์ต่างกัน งานวิจัยชิ้นนี้ของโรเจอร์
อูลริช (Roger Ulrich) ท�ำการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยพักฟื้นหลังการผ่าตัดหัวใจในโรงพยาบาล
โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้พักฟื้นในห้องพักที่มีหน้าต่างเปิดออกไปเห็น
ทิวทัศน์ธรรมชาติ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้ห้องพักที่มองผ่านหน้าต่างออกไปเป็นก�ำแพงตึก หลัง
จากเก็บข้อมูลอยู่หลายปีก็ได้ข้อสรุปว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้เห็นทิวทัศน์ธรรมชาติแสดงให้เห็นผล
โดยรวมในทางบวกมากกว่ากลุ่มที่เห็นแต่ก�ำแพงตึก เช่น ใช้เวลาในการพักฟื้นหลังผ่าตัดสั้น
กว่าและใช้ยาในการระงับปวดน้อยกว่า
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การศึกษาทีช่ ใี้ ห้เห็นความส�ำคัญของการมีพนื้ ทีส่ เี ขียวไว้ใกล้ตวั อีกหลายชิน้ ได้รบั การ
รวบรวมไว้ในรายงานเรื่อง “สวนสาธารณะและสิ่งแวดล้อมสีเขียวประเภทอื่น: องค์ประกอบ
จ�ำเป็นส�ำหรับถิน่ ทีอ่ ยูท่ ดี่ ตี อ่ สุขภาพ” (Park and Other Green Environments: Essential
Components of a Healthy Human Habitat6) จัดท�ำโดย ฟรานเซส อี กูโอ (Frances
E. Kuo) ตัวอย่างเช่นการศึกษาผู้พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์ซึ่งตั้งในย่านผู้มีรายได้น้อยในเมือง
ชิคาโกที่ชี้ให้เห็นว่าผู้พักอาศัยในห้องที่เห็นต้นไม้ใบหญ้ามีแนวโน้มของพฤติกรรมก้าวร้าว
และสร้างความขัดแย้งในชุมชนน้อยกว่ากลุ่มผู้พักอาศัยที่ห้องพักเปิดไปเห็นก�ำแพงอาคาร
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าการจัดให้มีต้นไม้และสนามหญ้าในพื้นที่ส่วนกลางของ
โครงการที่พักอาศัยเป็นการกระตุ้นให้ผู้อาศัยในโครงการนั้นๆออกมาใช้พื้นที่ส่วนรวมมาก
ขึ้นและมีข้อบ่งชี้ว่าคนในชุมชนมีสายสัมพันธ์เข้มแข็งมากกว่าโครงการที่ไม่มีพื้นที่สีเขียวส่วน
กลางหรือมีน้อย นอกจากผลบวกต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคมแล้วยังมีงานวิจยั หลาย
ชิน้ ทีแ่ สดงให้เห็นผลบวกต่อสุขภาพจิตและการเรียนรู้ เช่น การศึกษาทีช่ ใี้ ห้เห็นว่าเมือ่ เด็กทีม่ ี
ปัญหาด้านการเรียนรูแ้ ละเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาสมาธิสนั้ มีโอกาสเข้าไปท�ำกิจกรรมในพืน้ ทีส่ เี ขียว เด็ก
มีแนวโน้มในการตอบสนองทางบวกคือมีสมาธิมากขึน้ ในส่วนของผูส้ งู อายุกม็ กี ารศึกษาทีช่ ไี้ ป
ในทิศทางเดียวกันว่าการที่ผู้สูงอายุมีโอกาสท�ำกิจกรรมในพื้นที่สีเขียวเป็นประจ�ำน่าจะช่วย
กระตุ้นความสามารถในการจดจ่อท�ำกิจกรรมอันจะท�ำให้ผู้สูงอายุคงทักษะการท�ำกิจกรรม
ในชีวิตประจ�ำวันด้วยตัวเองได้ยาวนานขึ้นหรือพูดอีกนัยหนึ่งคือสามารถมีระยะเวลาในการ
เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น (independence) ได้ยาวนานขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาจากกลุ่มนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่สนใจผลกระทบทางกายวิภาค
(physiological) ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ท�ำกิจกรรม “อาบป่า” (forest bathing หรือ Shinrinyoku) ซึง่ กิจกรรมอาบป่านีเ้ ป็นค�ำทีก่ ระทรวงเกษตร การป่าไม้ และการประมง (Ministry of
Agriculture, Forestry, and Fisheries) ของญี่ปุ่นก�ำหนดขึ้นในปี ค.ศ. 1982 โดยให้ความ
หมายไว้ว่าเป็นการเข้าไปสัมผัสและซึมซับบรรยากาศของป่า7 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม
ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในญี่ปุ่นโดยเชื่อว่าการอาบป่าเอื้อให้เกิดการผ่อนคลายทั้งกาย
และใจอันจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม บนพื้นฐานความเชื่อดังกล่าวนักวิจัยพยายามใช้ตัวชี้

6
Kuo, F.E. 2010. Park and Other Green Environments: Essential Components of a Healthy Human Habitat. USA: National Recreation and Park Association.
7

Park, B.J. 2010. The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): evidence from field experiments in 24 forests
acoss Japan. Environmental Health Preventive Medicine. vol. 15, pp. 18-26.
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วัดทางวิทยาศาสตร์พสิ จู น์วา่ ผลบวกจากการอาบป่าเป็นจริงหรือไม่ งานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง8
9 10
เก็บข้อมูลจากค่าดัชนีชี้วัดสุขภาพ เช่น ความดันเลือด อัตราการเต้นหัวใจ การตรวจเลือด
เพือ่ วัดระดับภูมคิ มุ้ กันโรค (immune) การตรวจวัดระดับคอร์ตซิ อล (cortisol) ซึง่ เป็นฮอร์โมน
ที่เชื่อมโยงกับระดับความเครียด รวมไปถึงค่าโปรตีนต่อต้านมะเร็ง (anticancer protein)
เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยเหล่านี้สนับสนุนว่าการอาบป่าเป็นกิจกรรมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะ ทั้งนี้การที่มนุษย์ได้เข้าไปใช้เวลาซึมซับบรรยากาศของป่ามีแนวโน้มที่จะท�ำให้เกิด
ความผ่อนคลาย ระดับความเครียดและความวิตกกังวลลดลง ภูมิคุ้มกันโรคดีขึ้น รวมถึงมีข้อ
บ่งชี้ทางบวกต่อการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง
จะเห็นได้วา่ ผลการศึกษาวิจยั จ�ำนวนไม่นอ้ ยสนับสนุนแนวคิดทีว่ า่ การทีม่ โี อกาสเข้าไป
สัมผัสหรือมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมธรรมชาติสามารถส่งผลทางบวกต่อสุขภาวะของมนุษย์
ทั้งในเชิงของการป้องกันโรค การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รวมไปถึงช่วยในเรื่องของการรักษา
ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้ทุเลาจากความอ่อนล้าหรือความเจ็บป่วย การวางผังและออกแบบ
ภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นพื้นที่ธรรมชาติใกล้ตัว
จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไป พื้นที่สีเขียวในโรงพยาบาลควรจะมีศักยภาพในการสนับสนุน
ให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการดูแลและรักษาสุขภาพของทุกๆคนอย่างมีประสิทธิภาพ

8
เล่มเดิม
9

Li, Q. 2007. Forest bathing enhances human natural killer activity and expression of anti-cancer proteins. International Journal of Immunopathology and
Pharmacology. Vol.20, no2 (s2), pp. 3-8.
10
Li, Q. 2010. Effect of forest bathing trips on human immune function. Environmental Health Preventive Medicine. vol. 15, pp. 9-17.
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บทที่ 2
แนวทางการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ในโรงพยาบาล

อันที่จริงแล้วหลักการพื้นฐานในการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลไม่ได้แตก
ต่างจากการท�ำงานออกแบบภูมิทัศน์ประเภทอื่นๆมากนัก หากแต่มีสิ่งจ�ำเป็นบางประการที่
ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ รวมไปถึงกระบวนการออกแบบที่ต้องให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานร่วม
กันระหว่างสหวิชาชีพและการท�ำความเข้าใจกับระบบงานและพฤติกรรมของผู้ใช้พื้นที่กลุ่ม
ต่างๆซึ่งมีรายละเอียดเฉพาะตัวและค่อนข้างมีความซับซ้อน
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บริบททางการแพทย์และโรงพยาบาล
การท�ำงานวางผังและออกแบบสิ่งแวดล้อมกายภาพในโรงพยาบาลรวมถึงสถานบริการ
ทางการแพทย์ประเภทอื่นๆ มีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ใน
หลายประเด็นซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องของความปลอดภัย ความสะอาด การป้องกันการติดเชื้อ
และประสิทธิภาพการให้บริการ นอกจากนี้ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่ละแห่งมัก
จะมีบริบทเฉพาะที่ผู้ออกแบบต้องท�ำความเข้าใจ เช่น ความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่น ข้อ
ปฏิบัติทางศาสนา วิถีชีวิตของผู้คน ข้อจ�ำกัดของพื้นที่ ข้อจ�ำกัดของบุคลากร สถิติการอุบัติ
ของโรคในพื้นที่ ฯลฯ และถ้าหากเป็นการออกแบบสถานพยาบาลที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อรองรับ
ผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่มเฉพาะอาการแล้ว การเข้าใจในข้อก�ำหนด มาตรฐานการรักษาและ
ดูแลเฉพาะโรคนั้นๆ รวมถึงพฤติกรรมและความต้องการของทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้ออกแบบต้องเข้าใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆของการออกแบบ ดังนั้นนอกจากการ
ค้นคว้าหาข้อมูลหลักการและมาตรฐานการออกแบบแล้ว การท�ำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่
และผู้ใช้พื้นที่โรงพยาบาลทุกๆกลุ่มรวมทั้งผู้ป่วยและญาติก็เป็นสิ่งส�ำคัญในการที่จะได้ข้อมูล
เฉพาะและรายละเอียดที่แม่นย�ำ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถานพยาบาลจ�ำนวนมากเน้นย�้ำความส�ำคัญของการ
ที่ผู้ออกแบบต้องท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด11 ทั้งนี้สิ่งที่ควรระวัง
ในการท�ำงานระหว่างวิชาชีพคือเรื่องของการสื่อสาร ผู้ออกแบบเองต้องเข้าใจข้อจ�ำกัดของ
ตัวเองและพยายามเปิดรับข้อมูลที่จ�ำเป็นจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ใช้พื้นที่ในโรง
พยาบาล ในขณะเดียวกันผูอ้ อกแบบก็ตอ้ งพยายามท�ำให้บคุ ลากรทางการแพทย์เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของผู้ออกแบบให้ถูกต้องเพื่อให้ฝ่ายทางการแพทย์ให้ข้อมูลได้ตรงจุดตรงประเด็นและ
ครอบคลุมในสิ่งที่ผู้ออกแบบจ�ำเป็นต้องรู้อย่างครบถ้วน มีข้อสังเกตจากการท�ำงานในพื้นที่
ของหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะและจากรายงานการศึกษาหลายชิ้นชี้ให้
เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจ�ำนวนมากไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องสถาปนิก
และภูมิสถาปนิก หลายคนเข้าใจค�ำว่า “ออกแบบ” (design) เพียงแค่การเลือกสีหรือวัสดุ
ประกอบอาคาร หรือการเลือกชนิดต้นไม้ ในขณะที่บางคนอาจจะคิดถึงเพียงแค่การเขียน
แบบ (ตามค�ำขอ) เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ทั้งที่งานออกแบบเป็นงานซับซ้อนประกอบด้วยการ
แก้ปัญหา การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ที่ตอบสนอง
11
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กับการใช้งานพร้อมๆกับการค�ำนึงถึงความงามและการท�ำงานเชื่อมโยงของงานระบบและ
โครงสร้าง นอกจากนี้ในการท�ำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพ ความน่าเชื่อถือและความเป็นมือ
อาชีพของผูอ้ อกแบบก็เป็นสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งใส่ใจ เนือ่ งจากลักษณะการท�ำงานของเจ้าหน้าทีท่ าง
สาธารณสุขและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลต้องการความแม่นย�ำและความน่าเชื่อถือ ข้อมูลที่
น�ำไปพูดคุยสื่อสารกันควรอ้างอิงอธิบายได้ มีที่มาที่ไปชัดเจน รวมทั้งผู้ออกแบบควรมีความ
รู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการท�ำงานในโรงพยาบาลพอสมควรนอกเหนือจากความรู้ในการ
ออกแบบ การท�ำความรู้จักกับค�ำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์รวมทั้งตัวย่อต่างๆซึ่งใช้กันมาก
ในชีวิตประจ�ำวันของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เป็นสิ่งที่นักออกแบบต้องหาข้อมูลเตรียมพร้อม
ไว้เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างค�ำย่อที่
ใช้กันบ่อยในโรงพยาบาล เช่น OR (โอ-อาร์ หรือ Operating Room: ห้องผ่าตัด) ER (อี-อาร์
หรือ Emergency Room: ห้องฉุกเฉิน) OPD (Out-patient Department: แผนกผูป้ ว่ ยนอก)
IPD (In-patient Department: แผนกผู้ป่วยใน) ICU (ไอ-ซี-ยู หรือ Intensive Care Unit:
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก) NCDs (เอ็น-ซี-ดี หรือ non communicable diseases: กลุ่มโรคที่
เกิดจากพฤติกรรม) TB (ที-บี หรือ Tuberculosis: วัณโรค) ANC (เอ-เอ็น-ซี หรือ antenatal
care: ฝากครรภ์) IC (ไอ-ซี หรือ infectious control: การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
โรค) เป็นต้น
การท�ำความเข้าใจในค�ำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในสาขาวิชาชีพที่ต่างกันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่
ส�ำคัญ ค�ำบางค�ำแม้เป็นค�ำเดียวกันแต่ถูกใช้เพื่อสื่อถึงสิ่งที่ต่างกันระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ
ต่างกลุม่ เช่น ค�ำว่า “บริการ” (service) ซึง่ เจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาลจะหมายถึงการให้บริการ
ทางการแพทย์ และมักจะเรียกพื้นที่ส่วนบริการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ส่วนวินิจฉัย
และรักษา รวมทั้งส่วนพักผู้ป่วยใน รวมๆกันว่าส่วนบริการทางการแพทย์ (medical service
zone) หรือที่มักจะเรียกกันว่า “ส่วนเซอร์วิส” ในขณะที่ “ส่วนเซอร์วิส” เป็นค�ำที่นักวางผัง
และออกแบบมักจะใช้เรียกพื้นที่ที่จัดไว้ส�ำหรับกิจกรรมหรืออาคารที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
จัดการบริเวณซึง่ พืน้ ทีส่ ว่ นนีเ้ จ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาลเรียกกันว่า “ส่วนบริการสนับสนุน” หรือ
อาจเรียกสั้นๆว่า “ส่วนสนับสนุน” (พื้นที่ส่วนโรงครัว จ่ายกลาง ซ่อมบ�ำรุง เก็บขยะ ฯลฯ)
นอกจากนี้ “โปรแกรม” (program) ก็เป็นอีกค�ำหนึ่งที่ใช้สื่อสารถึงสิ่งที่ต่างกัน ส�ำหรับนัก
ออกแบบ “โปรแกรม” มักจะหมายถึงรายการพืน้ ทีใ่ ช้งานและความสัมพันธ์การใช้งานระหว่าง
พืน้ ที่ ในขณะทีเ่ จ้าหน้าทีท่ างการแพทย์และสาธารณสุขจะเข้าใจไปถึงโปรแกรมการรักษาหรือ
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บ�ำบัด จากตัวอย่างเหล่านี้ท�ำให้เห็นว่านักออกแบบจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจและระมัดระวัง
ในการสื่อสารเมื่อใช้ค�ำศัพท์บางค�ำในบริบทของสถานพยาบาล

การท�ำความรู้จักและเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของผู้ป่วยรวมไปถึงผู้เข้า
ใช้โรงพยาบาลกลุ่มอื่นๆก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ผู้ออกแบบไม่สามารถละเลยได้ ผู้เข้ารับบริการของ
โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างกัน มีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเชื่อต่างกัน ส่งผลให้เกิดรูปแบบ
การเข้าใช้พื้นที่ในโรงพยาบาลต่างกัน เช่น ในบางพื้นที่เมื่อมีผู้ป่วยหนึ่งราย จะมีสมาชิกใน
ครอบครัวทัง้ หมดรวมทัง้ เพือ่ นบ้านติดตามมาส่งและเฝ้าไข้ ในขณะทีใ่ นบางพืน้ ทีล่ กู หลานจะ
มาส่งผูป้ ว่ ยสูงอายุไว้ทโี่ รงพยาบาลแล้วให้รอหรือให้หาทางกลับบ้านเอง ความแตกต่างนีย้ อ่ ม
ส่งผลต่อรูปแบบการใช้พนื้ ทีข่ องโรงพยาบาลโดยเฉพาะส่วนนัง่ พักคอย นอกจากนีใ้ นบางพืน้ ที่
ซึง่ ชุมชนมีความใกล้ชดิ กับโรงพยาบาลมากอาจมีการขอใช้พนื้ ทีบ่ างส่วนของโรงพยาบาลเพือ่
ใช้ท�ำกิจกรรมชุมชน ไม่เพียงแต่วิถีชีวิตของผู้คนโดยรอบโรงพยาบาล การเข้าใจและมีความรู้
ในการออกแบบและจัดการพื้นที่เฉพาะส�ำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มก็มีความจ�ำเป็นอย่างมาก เช่น
ผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งต้องมีการแยกพื้นที่และเส้นทางสัญจร หรือการออกแบบภูมิทัศน์
ส�ำหรับผูม้ ปี ญ
ั หาทางจิตซึง่ ต้องมีขอ้ ควรระวังเป็นพิเศษ รวมถึงการออกแบบภูมทิ ศั น์ทใี่ ช้เพือ่
การบ�ำบัดฟื้นฟูโรคหรืออาการก็ต้องการความรู้เฉพาะทางในการออกแบบส�ำหรับแต่ละโรค
หรืออาการนั้นๆ เป็นต้น
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นอกจากการท�ำความเข้าใจในบริบททางการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว ความเข้าใจ
ในกระบวนการจัดการงบประมาณก่อสร้างโดยเฉพาะโรงพยาบาลทีอ่ งิ อยูก่ บั ระบบงานราชการ
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้ออกแบบควรท�ำความเข้าใจตั้งแต่เริ่มงาน เพราะระบบงบประมาณมีผลต่อ
กรอบเวลาในการด�ำเนินการและมีรายละเอียดปลีกย่อยเกีย่ วข้องกับขอบเขตของงานออกแบบ
เป็นอย่างมาก ทัง้ นีโ้ ดยปกติแล้ว งบประมาณการก่อสร้างของรัฐจะต้องด�ำเนินตามแผนซึง่ ผูก
โยงอยู่กับระบบงบประมาณแผ่นดิน การก�ำหนดงบประมาณต้องด�ำเนินการล่วงหน้าหลาย
เดือนหรือเป็นปี โดยจะต้องมีแบบก่อสร้างแนบประกอบการยื่นของบประมาณ และถ้าหากมี
การขอปรับเปลีย่ นแบบหรือวงเงินจะต้องผ่านกระบวนการทีใ่ ช้เวลาซึง่ อาจยาวเป็นเดือนโดยมี
กรอบเวลาที่ค่อนข้างจ�ำกัดและไม่ยืดหยุ่น
ในส่วนของงานออกแบบภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลจ�ำเป็นต้องทราบทั้งงบประมาณ
ในการก่อสร้างและงบประมาณในการดูแลรวมทั้งระบบการจัดการ ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วงบ
ประมาณส�ำหรับงานภูมิทัศน์มักจะถูกมองข้ามไปหรือถูกจัดไว้เป็นล�ำดับท้ายๆ ในขณะที่งบ
ประมาณส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรไปให้กับสิ่งที่จัดว่ามีความจ�ำเป็นมากกว่า เช่น งานก่อสร้าง
อาคาร การจัดซือ้ อุปกรณ์และเครือ่ งมือแพทย์ รวมไปถึงการจัดจ้างบุคลากร ดังนัน้ งานภูมทิ ศั น์
จึงมักจะมีข้อจ�ำกัดทั้งงบประมาณในการก่อสร้างและการดูแลโดยเฉพาะในกรณีโรงพยาบาล
ของรัฐ ในแต่ละโรงพยาบาลอาจจะมีงบประมาณและมีระบบการดูแลงานภูมิทัศน์แตกต่าง
กัน โรงพยาบาลรัฐหลายแห่งเมือ่ ต้องการปรับปรุงภูมทิ ศั น์จะใช้วธิ หี าแหล่งทุนสนับสนุนอืน่ ๆ
นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน ส่วนการดูแลรักษาก็คอ่ นข้างมีขอ้ จ�ำกัดด้านบุคลากร ค่าน�ำ้
รวมถึงค่าวัสดุอปุ กรณ์ ท�ำให้แต่ละโรงพยาบาลต้องหาทางจัดการตามศักยภาพทีต่ นเองมี เช่น
จัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อจัดจ้างคนงาน/คนสวน บางโรงพยาบาลใช้การดึงชุมชนโดย
รอบเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการและดูแลภูมทิ ศั น์ในโรงพยาบาล ในขณะทีบ่ างโรงพยาบาล
ใช้อาสาสมัครจากเจ้าหน้าที่มาช่วยกันท�ำงาน หากผู้ออกแบบทราบข้อจ�ำกัดและบริบทต่างๆ
อย่างถูกต้องก็จะได้งานที่มีคุณภาพที่ออกแบบมาอย่างสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้ใน
การปลูกสร้างและดูแลรักษา ทัง้ นีก้ ารวางผังและออกแบบภูมทิ ศั น์โรงพยาบาลเพือ่ ส่งเสริมให้
โรงพยาบาลมีส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลรักษาสุขภาพของทุกๆคนมีข้อควรค�ำนึงและมีหลัก
การพื้นฐานที่ควรทราบอยู่หลายประการดังที่จะได้แสดงรายละเอียดในเนื้อหาส่วนต่อๆไป
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การวางผังโรงพยาบาลและออกแบบภูมิทัศน์ในโรงพยาบาล
ส�ำหรับการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ในโรงพยาบาล นักออกแบบควรมองการวางผังและ
ออกแบบพื้นที่ของโรงพยาบาลให้เป็นพื้นที่เพื่อสุขภาวะทั้งหมด ไม่ใช่แค่เพียงจุดใดจุดหนึ่ง
ภูมทิ ศั น์โดยรวมของโรงพยาบาลควรมีสว่ นช่วยส่งเสริมการมีสขุ ภาวะ เช่น การออกแบบทีช่ ว่ ย
ผ่อนคลายความเครียดและความกังวลรวมไปถึงการออกแบบทีช่ ว่ ยส่งเสริมการเคลือ่ นไหวและ
ออกก�ำลัง (active design) หากมีการแยกอาคารหลายหลัง ควรวางต�ำแหน่งอาคารที่มีการ
ใช้งานต่อเนือ่ งกันให้อยูใ่ กล้กนั และเชือ่ มกันด้วยทางเดินทีม่ หี ลังคาคลุม ทางเดินมีหลังคาคลุม
มีความจ�ำเป็นอย่างมากส�ำหรับการเชือ่ มอาคารในส่วนบริการทางการแพทย์รวมถึงการเชือ่ ม
อาคารบริการทางการแพทย์กับส่วนจ่ายกลางและครัว (ดูรายละเอียดเรื่องพื้นที่ส่วนต่างๆใน
โรงพยาบาลในบทที่ 3)
ควรประสานการท�ำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกและภูมสิ ถาปนิกตัง้ แต่เริม่ ต้นการวาง
ผังและออกแบบเพื่อให้การเชื่อมโยงพื้นที่ระหว่างภายในอาคารและภายนอกอาคารมีความ
สอดประสานกันเพือ่ ให้ผใู้ ช้พนื้ ทีอ่ าคารได้ประโยชน์จากพืน้ ทีส่ เี ขียวในโรงพยาบาลอย่างเต็มที่
และเพือ่ เอือ้ ให้อาคารเปิดรับแสงธรรมชาติรวมทัง้ เอือ้ ต่อการระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม
ทัง้ นีก้ ารวางผังควรค�ำนึงถึงทิศทางแดดและลม โดยเฉพาะทิศทางการพัดของลม อาคารต่างๆ
ไม่ควรตั้งบังลมกันเองเพื่อให้การไหลของอากาศเป็นไปได้ดี ไม่ควรน�ำพื้นที่ส่วนที่มีกิจกรรม
เกี่ยวข้องกับกลิ่นรวมทั้งครัว หรือพื้นที่ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อตั้งไว้เหนือลม การออกแบบพื้นที่
ภายนอกทีอ่ ยูต่ ดิ กับหน้าต่างอาคาร ต้องระมัดระวังปัญหาการรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้
ใช้อาคารด้านใน โดยเฉพาะหากเป็นห้องพักหรือห้องตรวจโรค หากพื้นที่ว่างมีขนาดเล็กอาจ
ออกแบบไว้เพือ่ ให้ใช้ประโยชน์ในการมองจากภายในอาคารโดยไม่จำ� เป็นต้องเข้าไปใช้งานใน
พื้นที่ พิจารณาพื้นที่นอกอาคารให้เป็นพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ในอาคาร
เช่น จัดให้พื้นที่ใกล้เคียงอาคารผู้ป่วยนอกเป็นพื้นที่นั่งพักคอยและพักผ่อนส�ำหรับผู้ป่วยและ
ญาติ พืน้ ทีต่ ดิ กับโรงอาหารอาจจัดให้มโี ต๊ะนัง่ รับประทานอาหารนอกอาคาร หรือจัดให้มแี ปลง
ปลูกพืชผักสมุนไพรใกล้กบั ส่วนของแพทย์แผนไทย เป็นต้น นอกจากนีย้ งั ควรพิจารณาถึงระยะ
ระหว่างอาคารทีเ่ หมาะสม การวางอาคารชิดกันเกินไปนอกจากจะท�ำให้ยากต่อการเปิดรับแสง
สว่างและการระบายอากาศแล้ว ซอกระหว่างอาคารยังก่อให้เกิดปัญหาเรือ่ งจุดอับลับสายตา
สร้างปัญหาเรื่องการเข้าพื้นที่เพื่อการดูแลรักษาความสะอาด นอกจากนี้ซอกระหว่างอาคาร
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มักจะยากต่อการจัดการทางภูมิทัศน์เนื่องจากแดดส่องไม่ถึงและมักจะมีปัญหาเรื่องน�้ำฝนที่
ไหลลงมาจากหลังคายากต่อการจัดวางองค์ประกอบต่างๆลงในพื้นที่โดยเฉพาะการปลูกพืช
พรรณไม้ประดับ หลายครัง้ ซอกระหว่างอาคารจึงกลายเป็นพืน้ ทีเ่ ก็บกองวัสดุใช้แล้วหรือกอง
เก็บขยะ ก่อให้เกิดมลภาวะทางสายตา
การจัดให้มพี นื้ ทีใ่ ช้งานนอกอาคารตามจุดต่างๆเพือ่ ให้มที างเลือกส�ำหรับผูท้ เี่ ข้ามาใน
พื้นที่โรงพยาบาล ซึ่งแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มผู้ใช้มักจะมีความต้องการที่ต่างกัน เช่น จัดที่นั่ง
พักคอยแบบกลุ่มเล็กๆส�ำหรับนั่งคุยหรือรับประทานอาหารได้ มีที่นั่งพักผ่อนแบบสงบนั่งได้
เพียง 1-2 คน จัดให้มที นี่ งั่ บนลาน ในสวน ในศาลา ใต้รม่ ไม้ หรือใต้ซมุ้ ไม้เลือ้ ย มีทสี่ ำ� หรับเดิน
เล่น หรือแม้กระทั่งจัดให้มีสนามเด็กเล่น รวมไปถึงการออกแบบให้มีลานหรือสนามหญ้าที่ใช้
รองรับกิจกรรมทีม่ กี ารรวมตัวของกลุม่ คนจ�ำนวนมาก เป็นต้น ทัง้ นีจ้ ะต้องหลีกเลีย่ งการสร้าง
มุมอับสายตา โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ ใี่ ห้ผปู้ ว่ ยออกมาใช้งานควรอยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ จ้าหน้าทีห่ รือญาติ
เฝ้าดูได้งา่ ย นอกจากการค�ำนึงถึงผูเ้ ข้าใช้บริการของโรงพยาบาลแล้วผูอ้ อกแบบต้องไม่ละเลย
ความต้องการของเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำโรงพยาบาล ควรจัดให้มพี นื้ ทีเ่ ฉพาะส�ำหรับเจ้าหน้าทีแ่ ยก
ส่วนจากพื้นที่ของผู้ใช้กลุ่มอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสได้ใช้เวลาช่วงพักจากงานในพื้นที่ที่
เป็นส่วนตัว นอกจากนี้อาจพิจารณาวางทางเดินภายในสวนและเชื่อมโยงพื้นที่สวนตามจุด
ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อเป็นเส้นทางเดินออกก�ำลังแยกออกจากทางสัญจรพาหนะและทางเดิน
หลักที่ใช้เพื่อการเชื่อมต่อพื้นที่เพื่อการรักษาพยาบาล

ทางเดินมีหลังคาใช้เพื่อเชื่อมอาคารหลักๆเข้าหากัน
มีทางเดินสำ�หรับเดินเล่นหรือเดินสบายๆ เป็นทางเลือก
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ส�ำหรับพื้นที่เปิดโล่งหลักหรือสวนหลักในโรงพยาบาลที่จัดไว้ให้ผู้รับบริการควรห่าง
จากแหล่งมลพิษต่างๆ เช่น กลิ่น/ควันจากห้องครัว เสียงดังหนวกหู กลิ่นสารเคมี กลิ่นขยะ
เป็นต้น ค�ำนึงถึงร่มเงาและพืน้ ทีส่ ำ� หรับหลบแดดและฝน พิจารณาการออกแบบภูมทิ ศั น์ทชี่ ว่ ย
กระตุ้นหรือเสริมสร้างประสาทสัมผัส เช่น การใช้ไม้ดอกสร้างสีสัน การใช้ไม้กลิ่นหอม การใช้
น�้ำพุหรือน�้ำไหลสร้างเสียงทางบวกและสร้างความชุ่มชื้น หรือการเลือกใช้วัสดุที่มีผิวสัมผัส
แตกต่างกันบ้าง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้พื้นที่ได้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว
ควรพิจารณาการออกแบบที่สร้างความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การน�ำวัสดุหรือ
พืชพรรณท้องถิ่นเข้ามาใช้เพื่อให้บรรยากาศของโรงพยาบาลเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมร
อบๆโรงพยาบาล ไม่แปลกแยก เอื้อให้ผู้เข้ารับบริการสร้างความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาลได้ง่ายขึ้น
ในกรณีที่ต้องการออกแบบสวนเพื่อรักษาเฉพาะโรคหรืออาการ (therapeutic
garden) ผู้ออกแบบต้องท�ำงานร่วมกับนักบ�ำบัดและแพทย์เพื่อออกแบบสวนให้ตอบสนอง
ต่อโปรแกรมการรักษาและตอบรับกับความต้องการของผู้ป่วยกลุ่มนั้นๆ ต�ำแหน่งของสวน
ควรอยู่ในส่วนที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก อาจพิจารณากั้นรั้วและมีประตูทางเข้าที่
ควบคุมดูแลการเข้าออกได้ การจ�ำกัดบริเวณและควบคุมการเข้าออกพืน้ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้พื้นที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เด็ก ผู้ป่วยที่มี
อาการหลงลืม และผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น
แอนนา เบนสัน (Anna Bengtsson) และ แพทริก กราห์น (Patrik Grahn) นัก
วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะจากสวีเดนสรุปไว้ว่าการ
ออกแบบภูมิทัศน์ในสถานพยาบาลจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงปัจจัยหลัก 2 ประการคือ12
1. การออกแบบให้พื้นที่ใช้งานได้อย่างสบาย (comfortable) เข้าใช้งานได้สะดวกและใช้
งานได้ (accessible and useable)
2. การออกแบบที่เอื้อให้ผู้ใช้พื้นที่เข้าถึงธรรมชาติที่น่าสนใจ (interesting) มีความดึงดูด
(attractive) และช่วยกระตุ้นแรงใจ (stimulating)
นั ก วิ จั ย ทั้ ง สองยั ง ได้ แจกแจงรายละเอี ย ดลงไปอี ก ด้ ว ยว่ า การที่ จ ะออกแบบให้ ไ ด้ ต าม
เป้าประสงค์ทั้ง 2 ประการนี้งานที่ออกแบบควรครอบคลุมคุณสมบัติดังต่อไปนี้
12

Bengtsson, A. and Grahn, P. 2014. Outdoor Environments in Healthcare settings: A quality evaluation tool for use in designing healthcare gardens.
Urban orestry & Urban Greening.
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การออกแบบให้พื้นที่ใช้งานได้สบาย เข้าใช้ได้สะดวกและใช้งานได้

1. วางต�ำแหน่งและออกแบบให้พนื้ ทีส่ วนเข้าถึงได้งา่ ยและเอือ้ ให้เข้าไปใช้งานได้สะดวก เช่น
วางต�ำแหน่งทางเข้าสวนให้เชื่อมต่อกับพื้นที่ในอาคารที่มีการใช้งานเป็นประจ�ำ รวมทั้ง
อาจพิจารณาติดตั้งป้ายบอกทางแจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการรับทราบ
2. มีรั้วรอบขอบชิดแต่ผู้ใช้ไม่รู้สึกว่าถูกขัง ทั้งนี้การที่มีรั้วเป็นการสร้างความรู้สึกปลอดภัย
ให้กบั ผูใ้ ช้พนื้ ทีไ่ ด้ในระดับหนึง่ โดยเฉพาะผูป้ ว่ ย นอกจากนีก้ ารโอบล้อมพืน้ ทีย่ งั ช่วยท�ำให้
พื้นที่ไม่ดูเวิ้งว้างจนเกินไป สร้างความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง (cozy) อย่างไรก็ดีควรมีการ
ซ่อนพรางหรือเลือกใช้รั้วที่ไม่สูงหรือทึบจนท�ำให้รู้สึกเหมือนโดนกักขัง การปลูกต้นไม้
เพือ่ ซ่อนพรางรัว้ เป็นวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยลดความรูส้ กึ ของการถูกกักขังได้ หรือออกแบบรัว้ และ
ก�ำแพงให้เป็นส่วนหนึง่ ของการตกแต่งสวน เช่น การออกแบบให้มลี วดลายและสีสนั เฉพาะ
ตัวหรือการเปลี่ยนวัสดุเพื่อให้เกิดผิวสัมผัสที่น่าสนใจ เป็นต้น
3. ออกแบบให้พื้นที่มีความปลอดภัย (safety and security) จากอุบัติเหตุ เหตุร้ายต่างๆ
ที่มีผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจ
4. ออกแบบให้พื้นที่มีบรรยากาศเป็นกันเอง เป็นบรรยากาศที่ผู้เข้าใช้งานคุ้นเคย ไม่สร้าง
ความรู้สึกแปลกแยก เกร็ง หรือ หวาดระแวง
5. ออกแบบให้พื้นที่และทางสัญจรเป็นที่เข้าใจได้ง่าย ผู้ใช้งานไม่หลงทิศหลงทาง มีจุด
หมายตา (landmark) หรือสัญลักษณ์รวมทั้งป้ายข้อมูลช่วยในการใช้พื้นที่และจดจ�ำเส้น
ทาง โดยเฉพาะการสร้างจุดหมายตาให้จดจ�ำทางเข้าออกพื้นที่ได้
6. จัดให้มีพื้นที่ส�ำหรับการใช้งานในช่วงเวลาที่อากาศไม่ดี เช่น ซุ้มหรือศาลานั่งเล่น ระบี
ยงที่มีหลังคาคลุม รวมถึงห้องเอนกประสงค์หรือที่พักคอยในอาคารที่มองเชื่อมต่ออกมา
ภายนอกได้ง่าย
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จัดพื้นที่น่งั พักรอใกล้กบ
ั ส่วนของห้องตรวจโรค มีที่น่งั ในศาลาและใต้ร่มไม้
มีม้านั่งและเก้าอี้ต่างลักษณะในตำ�แหน่งต่างๆกัน เพื่อเป็นทางเลือก
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การออกแบบที่เอื้อต่อการเข้าถึงธรรมชาติที่น่าสนใจ ดึงดูด และช่วยกระตุ้นแรงใจ

ประโยชน์ส�ำคัญของการออกมาใช้เวลาในพื้นที่นอกอาคารคือการได้ออกมาใกล้ชิดกับต้นไม้
ใบหญ้าและองค์ประกอบทางธรรมชาติอนื่ ๆ ดังนัน้ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ควรจัดให้เป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ ปลูก
พืชพรรณเป็นหลักมากกว่าพื้นที่ลานดาดแข็ง ทางเดิน หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ แคลร์ คูเปอร์
มาคัส (Clare Cooper Marcus) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสวนในโรงพยาบาลแนะน�ำไว้
ว่าสวนในโรงพยาบาลควรจัดให้มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับปลูกพืชพรรณในสัดส่วนทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
ของพื้นที่สวนทั้งหมด1 อย่างไรก็ตามการที่พื้นที่นอกอาคารหรือสวนในโรงพยาบาลจะเอื้อ
ประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มศักยภาพพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ ควรมีลกั ษณะและคุณสมบัตมิ ากกว่าการเป็น
เพียงบริเวณส�ำหรับปลูกต้นไม้ แต่ละบริเวณควรได้รบั การออกแบบและจัดการให้มบี รรยากาศ
ทีผ่ อ่ นคลาย ปลอดโปร่ง ให้เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวทีผ่ คู้ นได้หลบ (get away) ออกมาจากบรรยากาศ
เคร่งเครียดภายในอาคาร พื้นที่ควรมีความน่าสนใจ (interesting) สามารถดึงดูดให้ผู้คนออก
มาใช้งาน (attractive) และช่วยดึงความสนใจให้ผู้ที่เข้ามาในบริเวณหันมาสนใจกับธรรมชาติ
และองค์ประกอบต่างๆรอบๆตัวท�ำให้ได้พักใจและได้ละหรือลืมความวิตกกังวลต่างๆลงแม้
เพียงชัว่ ขณะก็ยงั ดี พืน้ ทีท่ อี่ อกแบบนอกจากจะช่วยให้คลายจากความวิตกกังวลแล้วยังควรมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างแรงใจ (stimulating) ท�ำให้ผทู้ เี่ ข้าไปใช้รสู้ กึ ดีและมีพลังในการด�ำเนินชีวติ
ต่อสู้กับปัญหาและโรคภัยต่างๆ ซึ่งการสร้างความน่าสนใจให้กับพื้นที่เป็นไปในแนวทางเดียว
กับหลักการในทฤษฎีความสนใจ-การฟื้นฟู (Attention Restoration Theory- ดูบทที่ 1) ที่
เสนอไว้ว่าสิ่งแวดล้อมที่สามารถช่วยให้เกิดการฟื้นฟูจิตใจจากความเครียดได้ต้องไม่น่าเบื่อ
และจ�ำเป็นต้องมีเสน่ห์ที่ช่วยดึงดูดความสนใจได้ (fascination) การที่จะท�ำให้พื้นที่สีเขียวมี
คุณสมบัติดังกล่าวได้นั้นผู้ออกแบบควรค�ำนึงถึงปัจจัยในการออกแบบดังนี้
1. การออกแบบและจั ด การพื้ น ที่ ที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมที่ ส นุ ก สนานและมี ค วามหมาย
สนับสนุนให้ผู้ใช้งานได้มีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ เช่น มีเส้นทางเดินที่น่าสนใจหลากหลาย มี
น�ำ้ พุ มีงานประติมากรรม หรือมีเครือ่ งเล่นส�ำหรับเด็ก เป็นต้น การทีบ่ คุ คลได้มปี ฏิสมั พันธ์
ที่ดีกับพื้นที่จะช่วยให้การเข้าไปใช้งานพื้นที่นั้นๆเพลิดเพลิน และผู้ใช้สามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับพื้นที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจจากความเครียดและ
วิตกกังวล
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2. หากที่ตั้งเอื้ออ�ำนวยควรมีการเชื่อมโยงพื้นที่สวนกับโลกภายนอกด้วยการเปิดให้เห็น
ทิวทัศน์หรือกิจกรรมในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงทีอ่ ยูภ่ ายนอกพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลหรือนอกพืน้ ทีส่ วน
3. จัดให้มพี นื้ ทีท่ เี่ อือ้ ให้ผทู้ เี่ ข้าใช้งานในสวนได้พบปะพูดคุยหรือมองเห็นผูค้ น ผูป้ ว่ ยและญาติ
ได้ใช้เวลาร่วมกัน หรือแม้กระทัง่ ผูป้ ว่ ยได้ใช้เวลาแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างกัน เช่น
จัดให้มโี ต๊ะเก้าอีส้ ำ� หรับนัง่ ล้อมวงทานอาหารหรือนัง่ คุย พืน้ ทีอ่ อกก�ำลังกาย จัดให้มมี า้ นัง่
ตามริมทางเดิน เป็นต้น ทัง้ นีพ้ นื้ ทีก่ จิ กรรมต่างๆควรวางต�ำแหน่งให้หลบออกจากเส้นทาง
เดินหลัก เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ใช้พื้นที่คนอื่น
4. มีองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมหรือองค์ประกอบที่กระตุ้นเตือนความทรงจ�ำ ซึ่ง
ท�ำให้สวนน่าจดจ�ำและมีความหมาย เช่น การใช้พชื พรรณและวัสดุหรือของตกแต่งทีเ่ ป็น
ของท้องถิ่น เป็นต้น
5. มีองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์และเพื่อการไตร่ตรอง (symbolic and reflection) เช่น
องค์ประกอบทีท่ ำ� ให้เห็นการเปลีย่ นแปลงของฤดูกาลให้เห็นวัฏจักรของการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ ป็นไปตามธรรมชาติ การเก็บหรือปลูกต้นไม้ใหญ่ทสี่ อื่ ถึงการมีชวี ติ ยืนยาว ความมัน่ คง
แข็งแรง การท�ำบ่อน�้ำนิ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้บุคคลได้มองเพื่อพิจารณาภาพ
สะท้อน หรือการที่มีล�ำธารให้พิจารณาสายน�้ำที่ไหลเรื่อยไป เป็นต้น
6. ออกแบบเพื่อเอื้อให้ผู้ใช้พื้นที่มีโอกาสได้ใช้ประสาทสัมผัสในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
แวดล้อมธรรมชาติรอบๆตัว (sensory stimulation) ทั้งนี้การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ทัง้ ห้ามีความเชือ่ มโยงกับระบบการรับรูซ้ งึ่ มีความเกีย่ วโยงกับความสามารถในการแสดง
อารมณ์ทงั้ ในเชิงสัญลักษณ์และค�ำพูด รวมถึงการท�ำความเข้าใจผูอ้ นื่ ในเวลาทีบ่ คุ คลเจ็บ
ป่วยหรืออ่อนแอการสอดประสานของระบบเชือ่ มโยงนีจ้ ะท�ำงานไม่ปกติ การกระตุน้ ทาง
ประสาทสัมผัสด้วยสิ่งละอันพันละน้อยรอบตัวสามารถเป็นตัวกระตุ้น (catalyst) และ
เป็นตัวกลาง (mediating) ช่วยให้บุคคลนั้นๆเชื่อมข้อมูลต่างๆในระบบเข้าหากันได้ดีขึ้น
ซึ่งจะช่วยให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูสภาพจิตใจได้
7. ให้สวนได้แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ให้ผู้ใช้ได้ตระหนักถึงกาลเวลา ซึ่ง
นอกจากจะช่วยให้บรรยากาศในโรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงท�ำให้น่าสนใจแล้ว การ
ได้รบั รูก้ ารเปลีย่ นแปลงของฤดูกาลยังช่วยเป็นหมุดหมายให้สงั เกตจังหวะการหมุนเปลีย่ น
ของกาลเวลาซึ่งเป็นการกระตุ้นการรับรู้และท�ำให้ผู้คนได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับ
ตัวสถานที่ได้มากขึ้น

39
ภาคความรู้

8. จัดให้พื้นที่มีบรรยากาศหลากหลายให้เป็นทางเลือกส�ำหรับบุคคลที่มีความต้องการและ
ความชอบทีต่ า่ งกัน นอกเหนือไปจากความแตกต่างของพืน้ ทีซ่ งึ่ เกิดจากการออกแบบเพือ่
รองรับการใช้งานทีไ่ ม่เหมือนกัน เช่น มีพนื้ ทีม่ มุ สงบส�ำหรับนัง่ พัก พืน้ ทีล่ านเอนกประสงค์
พื้นที่ส�ำหรับกิจกรรมการเพาะปลูก ฯลฯ การสร้างบรรยากาศที่ต่างกันก็สามารถท�ำได้
ด้วยการเลือกใช้และจัดวางองค์ประกอบลงไปในพื้นที่ ทั้งนี้ แพทริก กราห์น ได้ศึกษา
และแยกแยะรูปแบบและคุณสมบัติของพื้นที่สีเขียวที่มีผลต่อการเลือกใช้งานของผู้ใช้ไว้
8 ลักษณะ ทั้งนี้ในพื้นที่หนึ่งๆอาจมีการผสมผสานของรูปแบบต่างๆเหล่านั้นได้มากกว่า
หนึ่งลักษณะ คุณสมบัติของรูปแบบแต่ละลักษณะส่งผลให้พื้นที่แต่ละบริเวณมีผลต่อ
การรับรู้และความรู้สึกของบุคคลต่างกัน และในบริเวณที่มีการผสมผสานของคุณสมบัติ
ต่างๆเข้าด้วยกันก็จะท�ำให้เกิดผลลัพธ์เฉพาะของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ รูปแบบของพืน้ ทีส่ เี ขียวทัง้ 8
ลักษณะ ประกอบไปด้วย13, 14

13

Grahn, P. and Stigsdotter, U.K. 2010. The relation between perceived sensory dimensions of urban green space and stress restoration. Landscape and
Urban Planning. vol. 94. pp. 264-275.
14
Stigsdotter, U.K. and Grahn, P. 2003. Experiencing a Garden: A garden for people suffering from burnout diseases. Journal of Therapeutic Horticulture.
XIV. pp.38-49.
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• พืน้ ทีแ่ บบดิบๆ “Wild nature” เป็นรูปแบบของพืน้ ทีท่ มี่ ี
คุณสมบัตทิ ที่ ำ� ให้ผทู้ เี่ ข้าไปรูส้ กึ ถึงความเป็นธรรมชาติทยี่ งั
ดูมคี วามบริสทุ ธิ์ ถูกแตะต้องหรือจัดการด้วยมนุษย์ไม่มาก
เช่น พืน้ ทีท่ พี่ ชื พรรณถูกปล่อยให้เหมือนเติบโตอย่างอิสระ
และทุ่งหญ้าที่ไม่ได้ตัดแต่งจนเรียบ เป็นต้น
• พื้นที่สงบ เงียบ ไม่พลุกพล่าน “Serene” เป็นพื้นที่ที่ไม่
ถูกรบกวน ใช้หลบลี้จากความวุ่นวาย บางคนอาจให้ค�ำ
จ�ำกัดความว่า “Calm”, “Peace and tranquility” รวม
ทั้ง “Noiseless” การสร้างบรรยากาศแบบนี้นอกจาก
ต้องออกแบบเพื่อจ�ำกัดให้การใช้งานพื้นที่แต่ละช่วงเวลา
รองรับจ�ำนวนผู้ใช้ไม่มากแล้ว ยังสามารถเพิ่มเติมองค์
ประกอบที่ช่วยสร้างความสงบผ่อนคลาย เช่น การจัดให้
มีเสียงน�้ำไหลเพื่อกลบเสียงรบกวนและดึงความสนใจให้
อยู่กับพื้นที่ เป็นต้น
• พื้นที่ที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต “Rich in Species” ซึ่งความหลากหลายนี้ครอบคลุมทั้งชนิดของพืช
และสัตว์ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์เป็นสิ่งที่ช่วย
แสดงออกถึงการมีชีวิต เป็นการสร้างการรับรู้ทางบวก
นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสได้อีกด้วย
• พื้ น ที่ ที่ ดึ ง ผู ้ ใช้ ใ ห้ เข้ า ไปในโลกอี ก ใบ “Space” หรื อ
“Space and freedom” เป็นโลกอีกใบที่ต่างจากสิ่ง
แวดล้อมในชีวิตประจ�ำวันที่บุคคลต้องพบเจออยู่เป็น
ประจ�ำ ในกรณีของสวนก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผใู้ ช้เข้าไป
สู่โลกของธรรมชาติ แต่จะเป็นธรรมชาติแบบไหนก็ขึ้นอยู่
กับบริบทของการออกแบบ ทั้งนี้โจทย์ส�ำคัญของสวนใน
โรงพยาบาลคือการสร้างให้พื้นที่เป็นโลกที่แตกต่างจาก
บรรยากาศ “ความเป็นโรงพยาบาล” ที่ปกติจะเต็มไป
ด้วยความเคร่งเครียด ความกังวล อวลไปด้วยกลิน่ ยาและ
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•

•

•

•

สารเคมี รวมไปถึงภาพของคนเจ็บ คนเศร้า และอุปกรณ์
เครื่องมือที่มักจะดูไม่เป็นมิตรนัก
พื้นที่สีเขียวเปิดโล่ง “Prospect” เป็นพื้นที่โล่งที่เปิด
โอกาสให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทอดสายตามองออกไปได้ไกลๆ
เช่น สนามหญ้า ทุ่งหญ้า ฯลฯ บางครั้งอาจอธิบายใน
ลักษณะของ “View and open landscape”, “Freedom” และ “Opportunities for activities”
พื้นที่ปิดล้อมที่ปลอดภัย “Refuge” หรือ “Cozy”- an
enclosed and safe environment เป็นพื้นที่ที่บุคคล
สามารถซุ่มตัวอยู่คนเดียวแล้วเฝ้ามองคนอื่นหรือความ
เป็นไปรอบๆตัวได้อย่างปลอดภัย ผู้ที่มีความอ่อนล้า
ทางจิตใจหรือมีความเครียดสูงมักจะไม่พร้อมทีจ่ ะเผชิญ
หน้าหรือพบปะผู้คน ต้องการเพียงแค่อยู่ตามล�ำพังแล้ว
เฝ้ามองสิง่ ต่างๆรอบตัว เมือ่ แข็งแรงหรือมีความเข้มแข็ง
มากขึ้นก็จะค่อยๆพร้อมรับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
มากขึ้น
พื้นที่ที่ประกอบไปด้วยร่องรอยของการแสดงออกของ
มนุษย์ “Culture” หรือ “Ornamental characteristic” เป็นพื้นที่ที่มีการตกแต่งจัดวางด้วยสิ่งละอันพันละ
น้อยที่สร้างด้วยมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น�้ำพุ บ่อน�้ำ ไม้
ประดับตกแต่ง ไม้ดัด กระถาง อ่างบัว ก�ำแพงกันดิน
ฯลฯ พื้นที่ที่แสดงออกถึงการจัดการของมนุษย์สะท้อน
ให้เห็นถึงการจัดการ การดัดแปลง ท�ำให้รู้สึกถึงอ�ำนาจ
ในการควบคุมสภาพแวดล้อมไปพร้อมๆกับความรูส้ กึ ถึง
การให้ความปกป้องดูแล
พื้นที่เพื่อการพบปะสังสรรค์และความบันเทิง “Festive” เป็นพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดกิจกรรมทางสังคม
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ทัง้ นีใ้ นพืน้ ทีบ่ ริเวณใดบริเวณหนึง่ ไม่จำ� เป็นต้องมีรปู แบบทีค่ รอบคลุมคุณสมบัตคิ รบ
ทั้ง 8 ประการพร้อมกันในที่เดียว แต่ผู้ออกแบบสามารถจับกลุ่มคุณสมบัติบางประการ เพื่อ
สร้างให้บริเวณแต่ละส่วนเกิดลักษณะเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการที่ต่างกันออกไป เช่น
มีพื้นที่ที่มีคุณสมบัติแบบ Serene, Rich in Species, Space และ Refuge เพื่อรองรับ
บุคคลที่ต้องการการพักผ่อนแบบสงบเป็นส่วนตัวและได้หลีกหนีจากความวุ่นวาย ในขณะที่
อีกบริเวณหนึ่งมีบรรยากาศแบบ Culture, Festive และ Rich in Species เพื่อรองรับการ
ใช้งานที่มีกิจกรรมทางสังคมเข้มข้นขึ้นมาสักหน่อย หรือจัดให้มีพื้นที่ Culture, Prospect,
Space และ Serene เพื่อรองรับการใช้งานที่ไม่พลุกพล่านมากแต่เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้คน อาจจะมีลานขนาดเล็กเพื่อกิจกรรมกลุ่มย่อยพร้อมโต๊ะเก้าอี้ ในขณะเดียวกันก็
มีมา้ นัง่ ส�ำหรับนัง่ คนเดียวหรือนัง่ เป็นคู่ มีองค์ประกอบทางภูมทิ ศั น์ตกแต่งสร้างความน่าสนใจ
บริเวณใกล้กนั มีสนามหญ้าโล่งๆให้พกั สายตาแบบสบายๆ หรือบางคนอาจจะออกไปปูเสือ่ นัง่
บนสนามบ้างก็ได้
สิ่ ง ส� ำ คัญอีก ประการหนึ่งคือภายในโรงพยาบาลไม่ จ�ำ เป็ นต้ อ งจั ดให้ มี พื้ นที่ ที่ มี
บรรยากาศครอบคลุมครบทั้งแปดลักษณะ การเลือกบรรยากาศที่จะน�ำมาใช้ต้องให้เหมาะ
กับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล เช่น ถ้าโรงพยาบาลมีพื้นที่ว่างจ�ำกัดก็ต้องเลือกลักษณะ
บรรยากาศที่จ�ำเป็นหรือที่ตอบสนองกับผู้ใช้มากที่สุดเป็นหลัก ในบางโรงพยาบาลลักษณะ
ของบรรยากาศบางรูปแบบอาจจะไม่เหมาะสมหรือเป็นไปไม่ได้ เช่นถ้ามีทจี่ ำ� กัดมากการทีจ่ ะ
เปิดพื้นที่โล่งให้เห็นมุมมองยาวๆก็คงจะเป็นไปไม่ได้ หรือการสร้างบรรยากาศแบบธรรมชาติ
ดิบๆก็อาจจะไม่เหมาะกับบางบริบทเพราะอาจกลายท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ว่าเป็นพืน้ ทีร่ กร้างไม่
ปลอดภัย เป็นต้น
แม้ว่าการออกแบบพื้นที่สีเขียวสามารถท�ำให้เกิดบรรยากาศได้หลากหลายซึ่งพื้นที่
แต่ละรูปแบบก็จะตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลต่างๆกันไป อย่างไรก็ตาม เจย์ แอพ
เพิลตัน15 (Jay Appleton) ได้น�ำเสนอทฤษฎีที่โล่ง-ที่ซ่อน (prospect-refuge theory) ไว้ว่า
สัญชาติญาณการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษยุคดึกด�ำบรรพ์
มนุษย์พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่น่าจะเป็นอันตราย ดังนั้นการได้หลบ
ซ่อนอยู่ในที่ที่ปลอดภัย (refuge) แล้วมองออกไปในที่โล่ง (prospect) สามารถเห็นความ
เป็นไปต่างๆได้ชดั เจน จึงเป็นสิง่ แวดล้อมและสถานการณ์ทที่ ำ� ให้มนุษย์ทวั่ ไปชืน่ ชอบและรูส้ กึ
สบายใจ ผูท้ เี่ จ็บป่วยและเหนือ่ ยอ่อนมักจะต้องการใช้เวลาในพืน้ ทีท่ มี่ บี รรยากาศแบบหลบซ่อน
15

Appleton, J. 1996. The Experience of Landscape. USA: John Wiley & Sons Inc.
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แคลร์ คูเปอร์ มาคัส (Clare Cooper Marcus) และนาโอมิ ซาชส์ (Naomi Sachs)16 สรุปไว้
ว่าทฤษฎีที่โล่ง-ที่ซ่อน เป็นแนวทางที่ชี้ให้เห็นว่าการออกแบบพื้นที่เปิดโล่งในสถานพยาบาล
ควรมีการจัดเตรียมพื้นที่ที่ถูกโอบล้อมให้นั่งพักหลบจากความวุ่นวายซึ่งสามารถมองออกไป
เห็นพื้นที่โล่งกว้างได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอีกหลายชิ้นที่พยายามหาค�ำตอบว่าลักษณะ
ภูมทิ ศั น์หรือองค์ประกอบแบบใดบ้างทีส่ ามารถช่วยให้มนุษย์รสู้ กึ ดีหรือสบายใจได้ ซึง่ มีการชี้
ให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้เพียงแค่ตอบสนองต่อสรรพสิง่ ตามทีส่ งิ่ ต่างๆเหล่านัน้ เป็นอยู่ แต่ยงั ตอบ
สนองต่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่แฝงอยู่ในสิ่งนั้นๆ เช่น การที่มนุษย์ส่วนใหญ่รู้สึกดีเมื่อได้
เห็น “น�้ำ” ก็เพราะมนุษย์รับรู้ได้ว่าน�้ำเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิต หรือการที่
มนุษย์ต้องการพื้นที่หลบซ่อนตัว (shelter and refuge) ก็เพราะความต้องการพื้นที่พรางตัว
หลีกหนีจากผูล้ า่ หรือภยันตรายต่างๆ นอกจากนีก้ ารมีปา้ ยบอกทางหรือสัญลักษณ์ทชี่ แี้ นะเส้น
ทางก็ท�ำให้อุ่นใจในการเคลื่อนตัวจากพื้นที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างมั่นใจ เป็นต้น
ระบบทางสัญจร
ในการวางต�ำแหน่งอาคารผู้วางผังจะต้องเข้าใจระบบและขั้นตอนการท�ำงาน (work flow)
รวมทัง้ ล�ำดับเส้นทางการเคลือ่ นทีข่ องเจ้าหน้าทีแ่ ละผูใ้ ช้บริการ การวางผังควรเอือ้ ให้การเดิน
เชือ่ มต่อ เคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างสะดวก ไม่ควรให้เกิดการ
เดินย้อนหรือเดินตัดกันไปมาจนสับสนและเสียเวลา ผู้วางผังต้องทราบล�ำดับความเร่งด่วนว่า
อาคารหรือพื้นที่ใดที่ต้องเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วที่สุด อะไรรองลงไป หรือพื้นที่ใดที่ต้องเชื่อม
ต่อถึงกันแบบรวดเร็วและสะดวก และการเข้าถึงอาคารหรือพื้นที่ใดๆต้องเข้าถึงด้วยพาหนะ
หรืออุปกรณ์อะไรอย่างไร เช่น อาคารอุบัติเหตุหรือห้องฉุกเฉินต้องมีรถฉุกเฉินรวมทั้งพาหนะ
ของบุคคลภายนอกเข้าถึงได้งา่ ยและสะดวกรวดเร็ว หรือในโรงพยาบาลทีบ่ คุ ลากรจ�ำกัด แพทย์
จะต้องเดิน/วิ่งจากห้องตรวจโรคทั่วไปไปยังห้องฉุกเฉินได้ง่าย หรือในบางกรณีพยาบาลจาก
ห้องฉุกเฉินอาจจะต้องเข้าไปช่วยงานในห้องคลอดได้สะดวก รวมไปถึงการขนส่งอาหารจาก
โรงครัวไปยังหอพักผู้ป่วยต้องสะดวก เป็นต้น
16

Marcus, C.C. and Sachs, N. 2014. Therapeutic Landscapes: an evidence-based approach to designing healing gardens and restorative outdoor space.
USA: John Wiley & Sons Inc.
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การวางผังแม่บทและการออกแบบอาคารสืบสานพระราชปณิธานของโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ผู้ออกแบบพยายามดึงเอกลักษณ์ของพื้นที่และท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงโรงพยาบาลเข้ากับชุมชน
โดยจัดให้พื้นที่แต่ละส่วนของโรงพยาบาลมีบรรยากาศต่างๆกันเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เข้าใช้พื้นที่
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ทางเดินเชือ่ มระหว่างอาคารควรใช้ทางเดินมีหลังคาคลุมโดยเฉพาะการเชือ่ มอาคาร
ในส่วนการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงการเชือ่ มต่อระหว่างส่วนบริการทางการแพทย์กบั
ส่วนสนับสนุน สิง่ ส�ำคัญอีกประการหนึง่ คือการวางผังเพือ่ หลีกเลีย่ งการตัดกันระหว่างเส้นทาง
เดินกับทางรถโดยเฉพาะในส่วนพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์
การวางแนวทางสัญจรจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงการป้องกันการติดเชือ้ เส้นทางสัญจรของ
ผูท้ ไี่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่ามีโรคติดต่อ เช่น วัณโรคและโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ เป็นต้น ควรแยก
ออกจากเส้นทางสัญจรของผู้ใช้บริการอื่นๆ และควรจัดพื้นที่พักคอยแยกเป็นส่วนเฉพาะ ใน
หลายโรงพยาบาลจัดพืน้ ทีส่ ำ� หรับผูป้ ว่ ยติดเชือ้ แยกไว้โดยเฉพาะแล้วให้บริการเป็น one-stop
service เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเข้าไปใช้พื้นที่ปะปนร่วมกับผู้อื่น เส้นทางการขนขยะติดเชื้อก็จ�ำเป็น
ต้องแยกจากเส้นทางทัว่ ไป และไม่ทบั ซ้อนกับเส้นทางขนส่งอาหารและอุปกรณ์ปลอดเชือ้ แต่
ในบางโรงพยาบาลทีไ่ ม่สามารถวางทางเดินให้ของสะอาดและของเสียเลีย่ งกันได้กม็ กี ารใช้วธิ ี
การแยกช่วงเวลาในการขนส่ง นอกจากนี้ผู้ออกแบบต้องทราบว่าห้องหรือบริเวณใดต้องการ
ทางออกของขยะโดยตรงเพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นและติดเชือ้ (ดูเพิม่ เติมในหัวข้อการป้องกัน
การติดเชือ้ ) ค�ำนึงถึงการออกแบบเพือ่ ผูใ้ ช้ทกุ คนรวมถึงกลุม่ บอบบาง เช่น ผูส้ งู อายุ เด็ก ผูป้ ว่ ย
ผูพ้ กิ าร สตรีมคี รรภ์ ฯลฯ ทางสัญจรต่างๆทีเ่ ชือ่ มระหว่างอาคารรวมถึงพืน้ ผิวควรมีขนาดและ
คุณสมบัติที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้รถเข็นรวมถึงการเคลื่อนย้ายเตียงผู้ป่วย ขนาดทางเดิน
ไม่ควรน้อยกว่า 2.45 เมตร17

17

International Health Facility Guidelines. 2015. Space Standards & Dimensions. http://healthfacilityguidelines.com/Guidelines/ViewPDF/iHFG/iHFG_
part_c_space_standards_dimensions. [accessed 28 March 2018].
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สิง่ ส�ำคัญอีกประการหนึง่ คือการแยกเส้นทางสัญจรของพาหนะกับทางสัญจรของคน
ออกจากกัน หากทางเดินต้องควบคู่กับถนนให้มีทางเท้าแยกจากถนนพร้อมจัดให้มีทางลาด
ส�ำหรับรถเข็นเมือ่ มีการเปลีย่ นระดับทางเดิน หลีกเลีย่ งการตัดผ่านกันระหว่างรถและคน หาก
จ�ำเป็นต้องมีการตัดกันควรออกแบบทางเดินข้ามถนนให้ปลอดภัย เช่น การยกระดับถนนให้
สูงเท่าระดับทางเท้า เป็นต้น
ส�ำหรับทางเดินภายนอกอาคารและในสวนทีอ่ อกแบบเพือ่ ให้เข้าไปใช้ทำ� กิจกรรมและ
พักผ่อน ควรออกแบบให้เอือ้ ต่อการใช้งานของทุกคน รวมทัง้ การใช้งานทีส่ ะดวกและปลอดภัย
โดยมีข้อแนะน�ำดังต่อไปนี้
การออกแบบทางเดินนอกอาคาร

1. ทางเดินหลักทีเ่ ชือ่ มพืน้ ทีต่ า่ งๆเข้าด้วยกันรวมทัง้ ทางเดินหลักในพืน้ ทีส่ วนส่วนใดส่วนหนึง่
ควรออกแบบให้ราบเรียบและไม่ลื่น ไม่ควรมีการเปลี่ยนระดับโดยไม่จ�ำเป็น ทางเดินไม่
ควรมีความลาดชันเกิน 2% และความลาดชันทางขวาง (เพือ่ การระบายน�ำ้ ) ก็ไม่ควรเกิน
2% เช่นกัน เพื่อเอื้อให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มเข้าใช้ทางเดินได้สะดวก ในที่นี้รวมถึงกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์
(wheelchair) ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอื่นๆที่มีข้อจ�ำกัดด้านการเคลื่อนไหว
2. ทางเดินหลักควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และมีจุดหยุดนั่งพักเป็นระยะ
3. รอยต่อระหว่างแผ่นทางเดินต้องไม่กว้างเกินกว่า 3 มิลลิเมตร หรือ 1/8 นิ้ว หากรอย
ต่อกว้างเกินไปอาจท�ำให้อุปกรณ์บางชิ้น เช่น ไม้เท้า เสาแขวนน�้ำเกลือ และไม้พยุงเดิน
เข้าไปติดหรือสะดุดรอยต่อท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
4. ออกแบบให้ผใู้ ช้งานสามารถสังเกตแนวขอบทางเดินได้ชดั เจน โดยอาจเปลีย่ นสีหรือวัสดุ
บริเวณขอบทางซึ่งจะเป็นการช่วยผู้มีปัญหาทางการมองเห็นให้รับรู้แนวขอบทางได้ง่าย
ขึ้น การปลูกพืชพรรณตามแนวขอบทางเดินก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยแสดงแนวทางเดินได้
ชัดเจน การท�ำขอบทาง (curb) หรือการยกขอบทางเป็นที่นั่งก็สามารถท�ำได้เช่นกัน แต่
การยกขอบทางไม่ควรท�ำขอบแคบและเตี้ยเกินไปเพราะอาจท�ำให้เดินสะดุดได้
5. เลือกใช้วัสดุผิวพื้นที่ไม่ลื่นและไม่สะท้อนแสงจ้า (glare) เนื่องจากแสงจ้าจะรบกวนการ
มองเห็น ท�ำให้เกิดภาวะไม่สบาย ทัง้ นีผ้ ปู้ ว่ ยบางโรค ผูส้ งู อายุ รวมถึงผูท้ ใี่ ช้ยาบางประเภท
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จะมีความอ่อนไหวมากกว่าปกติท�ำให้ไม่สามารถทนต่อแสงจ้าได้ นอกจากนี้แสงจ้าอาจ
ท�ำให้เกิดการกะระยะที่ผิดพลาดส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย
6. ระวังการเกิดเงามืดบนพื้นที่ซึ่งอาจท�ำให้เข้าใจผิดว่ามีการเปลี่ยนระดับความสูงพื้น (visual cliffing) ซึ่งมักจะเกิดในผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง
ซึ่งการเข้าใจผิดนี้จะท�ำให้การกะระยะก้าวเดินผิดพลาดท�ำให้หกล้มบาดเจ็บได้
7. ค�ำนึงถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทางเดินในสวนโดยการป้องกันการจ้องมองจาก
ภายนอก (fishbowl effect) เช่น การมองออกมาจากอาคารใกล้เคียง โดยออกแบบจัด
วางพืชพรรณและองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ระแนง รั้ว ซุ้ม ศาลา ฯลฯ ช่วยกั้นและพรางตา
8. ค�ำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อาคารด้วยการหลีกเลี่ยงการวางทางเดินให้ผ่านเข้าไป
ใกล้หน้าต่างโดยเฉพาะหน้าต่างห้องพักผู้ป่วย ห้องตรวจโรค รวมทั้งห้องพักเจ้าหน้าที่
9. ออกแบบและวางแนวทางเดินให้มีบรรยากาศและมุมมองที่หลากหลาย เช่น ให้เดินผ่าน
พื้นที่แคบบ้าง พื้นที่เปิดโล่งบ้าง มีร่มเงามากบ้างน้อยบ้าง เดินผ่านซุ้มระแนง งานศิลปะ
สนามหญ้า บ่อน�้ำ ฯลฯ เพื่อให้ทางเดินน่าสนใจมีแรงจูงใจให้คนออกมาเดิน
10. บริเวณที่จัดวางม้านั่งริมทาง ควรมีพ้ืนที่ถอยออกไปจากทางเดินไม่ให้กีดขวางเส้นทาง
และควรเตรียมพื้นที่ว่างไว้ให้ผู้ใช้วีลแชร์ได้หลบเข้าไปนั่งติดกับม้านั่งได้ด้วย
11. หากพื้นที่สวนมีขนาดกว้างขวางพอ อาจเพิ่มให้มีเส้นทางเดินย่อยๆที่มีบรรยากาศแตก
ต่างกันแยกออกไปจากทางเดินหลัก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้งานมากขึ้น
12. ในเส้นทางรองอาจออกแบบให้มีความท้าทาย เช่น มีการเพิ่มความชันเป็นระยะๆหรือ
เปลีย่ นวัสดุให้เดินได้งา่ ย-ยากต่างกัน เพือ่ เอือ้ ให้เกิดการออกก�ำลังกายรวมทัง้ สร้างความ
น่าสนใจให้กับเส้นทาง
13. เมื่อมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่และมีทางเดินหลายเส้นทาง ควรออกแบบทางเดินหลักให้
ชัดเจน มีปา้ ยบอกทาง และจัดให้มอี งค์ประกอบทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นจุดหมายตา (landmark)
เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานเข้าใจและจดจ�ำเส้นทางได้งา่ ยไม่หลงทาง การหลงทางหรือความสับสนใน
การใช้พื้นที่จะเป็นการสร้างความกังวลให้กับผู้ใช้ท�ำให้เกิดความไม่สบายใจ
14. อาจพิจารณาแสดงระยะทางบนทางเดินเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางทราบได้ว่าเดินได้ระยะทาง
ใกล้ไกลแค่ไหน ซึง่ นอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูท้ ตี่ อ้ งการออกก�ำลังกายยังอาจเป็นแรง
จูงใจท้าทายให้ผู้ใช้เส้นทางอยากเดินให้ถึงระยะที่ไกลขึ้น
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การออกแบบที่นั่งนอกอาคาร
1. ควรจัดเตรียมเก้าอี้หรือม้านั่งแบบต่างกันไว้ให้เลือกใช้ แต่เก้าอี้และม้านั่งส่วนใหญ่ควรมี
พนักพิงรวมทั้งที่เท้าแขน
2. ในบางบริเวณอาจจัดให้มเี ก้าอีท้ มี่ ขี นาดและน�ำ้ หนักพอเหมาะ สามารถยกย้ายได้งา่ ย เพือ่
ให้ผู้ใช้เลือกต�ำแหน่งหรือจัดวางรูปแบบการนั่งได้ตามต้องการ
3. เลือกวัสดุท�ำเก้าอี้และม้านั่งที่คงทนต่อการใช้งานนอกอาคาร ทนแดด ทนฝน
4. ระวังการเลือกใช้วัสดุท�ำเก้าอี้และม้านั่ง ควรเลี่ยงวัสดุที่ดูดและเก็บความร้อน เช่น โลหะ
คอนกรีตและหิน ฯลฯ ในพื้นที่ที่รับแสงแดดโดยตรง หากเลือกใช้วัสดุกลุ่มนี้ควรจัดวาง
ในที่ที่มีร่มเงา เก้าอี้ที่ร้อนเกินไปนอกจากจะใช้งานไม่ได้แล้ว ยังอาจท�ำให้เกิดอันตราย
5. ออกแบบไม่ให้ที่นั่งกักน�้ำฝน ควรมีร่องหรือรูระบายน�้ำ หรือท�ำให้ผิวบนของที่นั่งลาด
เอียงเล็กน้อย
6. หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุท�ำเก้าอี้ที่สะท้อนแสงจ้าแยงตารบกวนการมองเห็น
7. ออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่แข็งแรงพอ ไม่หัก ไม่ล้มเอียงได้ง่าย
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8. จัดให้มีที่นั่งริมทางเดินหลักของสวนเป็นระยะๆ ควรมีระยะห่างประมาณ 7-8 เมตร
9. ในบริเวณที่ค่อนข้างสงบจัดให้มีที่นั่งส�ำหรับนั่งคนเดียวบ้าง นั่งเป็นกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน
บ้าง ส�ำหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาส่วนตัวโดยล�ำพังหรือ ใช้เวลาในการพูดคุยกันเองกับญาติ
หรือเพื่อนสนิท
10. จัดให้มีที่นั่งส�ำหรับผู้ใช้กลุ่มใหญ่หรือใช้จัดกิจกรรมทางสังคมนอกอาคาร เช่น จัดประชุม
จัดงานเลี้ยง หรือแม้กระทั่งการนั่งรวมกลุ่มของญาติผู้ป่วย เป็นต้น
11. ส�ำหรับทีน่ งั่ ชนิดทีเ่ คลือ่ นย้ายไม่ได้ (fixed seating) พยายามจัดให้มพี นื้ หลังหรือโอบล้อม
ตัวที่นั่งด้วยกลุ่มต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่ปิดล้อมที่ปลอดภัย (refuge) หากจัดวางให้หันออก
ไปเห็นพื้นที่ว่างโล่งก็จะได้บรรยากาศแบบ “Prospect” ร่วมด้วย ซึ่งเป็นการสร้างพื้นที่
ตามทฤษฎี ที่โล่ง-ที่ซ่อน (prospect-refuge theory)
12. นอกจากจัดเก้าอีท้ นี่ งั่ ให้แล้ว ในบางบริเวณอาจจัดให้มโี ต๊ะส�ำหรับวางอาหารหรือท�ำงาน
ได้ โต๊ะควรออกแบบให้มีช่องให้ผู้ใช้วีลแชร์สอดขาเข้าไปใต้โต๊ะได้
13. ให้มที วิ ทัศน์หรือมีองค์ประกอบทีน่ า่ สนใจบริเวณใกล้เคียงกับบริเวณทีน่ งั่ เช่น มีนำ�้ พุ งาน
ประติมากรรม พืชพรรณแปลกตา หรือทุ่งหญ้า เป็นต้น หรือจัดให้มีที่นั่งใกล้กับพื้นที่ที่มี
กิจกรรมให้มอง เช่น สนามกีฬา ทางเดิน ฯลฯ
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การออกแบบองค์ประกอบอื่นๆในงานภูมิทัศน์
1. ออกแบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณทางเดินและพื้นที่ใกล้อาคาร เพื่อ
ความปลอดภัยและเอื้อให้ใช้พื้นที่ภายนอกได้ระยะเวลานานขึ้น
2. ระวังไม่ให้แสงสว่างจากโคมไฟภายนอกอยู่ในต�ำแหน่งที่ส่องแสงรบกวนห้องพักผู้ป่วย
3. น�้ำเป็นองค์ประกอบที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและช่วยดึงดูดความสนใจได้ดีแต่
การออกแบบให้มีบ่อน�้ำ สระน�้ำ อ่างน�้ำ บ่อน�้ำพุ หรือองค์ประกอบที่มีน�้ำใดๆ ผู้ออกแบบ
จะต้องค�ำนึงถึงมาตรฐานการควบคุมการติดเชือ้ ผูอ้ อกแบบจ�ำเป็นต้องปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
หรือผู้ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อก�ำหนดวางต�ำแหน่งให้เหมาะสม ไม่ควรติดตั้งระบบน�้ำ
ที่ท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจายของละอองน�้ำ นอกจากนี้ยังต้องค�ำนึงถึงระบบการดูแลความ
สะอาดเพือ่ ไม่ให้แหล่งน�ำ้ กลายเป็นทีเ่ พาะพันธุแ์ มลงพาหะ เชือ้ รา และเชือ้ โรคชนิดต่างๆ
4. หากในพืน้ ทีม่ บี อ่ หรือสระน�ำ้ ต้องระวังเรือ่ งความปลอดภัย เช่น การเว้นระยะห่างจากพืน้ ที่
กิจกรรม การพิจารณาใช้พมุ่ ไม้ รัว้ หรือราวกัน้ เพือ่ เป็นแนวป้องกันการเข้าถึง นอกจากนี้
บริเวณที่มีบ่อน�้ำหรือสระน�้ำไม่ควรอยู่ในจุดที่ลับสายตา ควรเปิดมุมมองให้เห็นได้ชัดเจน
จากบริเวณที่มีผู้คนใช้งานเป็นประจ�ำ
5. พิจารณาตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยองค์ประกอบที่ช่วยดึงดูดความสนใจ เช่น พื้น/ผนัง/ก�ำแพง
ซึง่ ตกแต่งด้วยกระเบือ้ งสี งานประติมากรรมหรือผลงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ ในบางท้อง
ถิ่นอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่เข้ามาเติมแต่งเนื้อหาทางภูมิทัศน์ให้มี
ความหมายมากขึน้ อย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังการเลือกใช้องค์ประกอบทีอ่ าจสือ่ ความ
หมายไปในทางลบ รวมทั้งงานศิลปะเชิงนามธรรมที่ผู้พบเห็นโดยเฉพาะผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่
ในสภาวะเปราะบางอาจตีความไปในทางลบแล้วส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจได้
6. การติดป้ายแสดงชื่อพืชพรรณและข้อมูลเกี่ยวข้องกับพืชนั้นๆที่น่าสนใจ เช่น สรรพคุณ
ประวัติ ต�ำนาน ฯลฯ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้พื้นที่กับสวน
พร้อมๆกับการให้ความรู้
7. อาจพิจารณาออกแบบพื้นที่เล่นส�ำหรับเด็ก เช่น มีเนินดิน สนามหญ้า สนามเด็กเล่น เพื่อ
รองรับผู้ใช้งานเด็ก ทั้งนี้ควรพิจารณาแยกพื้นที่ส�ำหรับเด็กป่วยด้วยโรคติดต่อ ออกจาก
เด็กกลุ่มอื่น
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8. นอกจากพืชพรรณชนิดต่างๆแล้ว การน�ำสัตว์ที่ไม่มีอันตราย เช่น ปลา หรือการล่อผีเสื้อ
และแมลงปอ เข้ามาในพืน้ ทีส่ วนของโรงพยาบาลอาจมีสว่ นช่วยเติมความมีชวี ติ ชีวาให้กบั
โรงพยาบาลได้ แต่ตอ้ งพิจารณาควบคูก่ บั ศักยภาพในการดูแลรักษาพืน้ ทีไ่ ม่วา่ จะเป็นการ
ดูแลความสะอาดอ่าง/บ่อปลา การดูแลไม้ดอกให้อยูใ่ นสภาพดีสม�ำ่ เสมอ เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าสัตว์ตามธรรมชาติจะช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กับสวนได้ดี แต่ส�ำหรับพื้นที่ในโรง
พยาบาลซึง่ จ�ำเป็นต้องระมัดระวังเรือ่ งการแพร่กระจายของโรค ดังนัน้ การใช้องค์ประกอบ
หรือสิ่งต่างๆที่จะดึงดูดสัตว์น�ำโรคต่างๆรวมทั้งนกจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยความ
รอบคอบหรือควรหลีกเลี่ยง

การใช้ไม้ดอก ต้นไม้รูปทรงพิเศษ เช่น ปาล์ม หมาก ฯลฯ รวมทั้งงานประติมากรรม
สามารถช่วยสร้างบรรยากาศให้โรงพยาบาลมีสีสน
ั และมีชีวิตชีวา สร้างความประทับใจ และดึงดูดความสนใจ
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การออกแบบและการเลือกใช้พืชพรรณ
1. ออกแบบให้มีพื้นที่ปลูกพืชพรรณในสัดส่วนที่มากกว่าสิ่งปลูกสร้างและพื้นดาดแข็ง
2. เลือกปลูกพืชพรรณหลากหลายชนิดเพื่อช่วยกระตุ้นประสาททั้งห้า เลือกปลูกพืชที่มี
ขนาดและความสูงต่างกัน มีสีสันรูปทรงและขนาดใบต่างกัน อาจเลือกใช้พรรณไม้ชนิด
ที่ให้กลิ่นบ้างในบางจุดบางบริเวณ
3. ปลูกพืชพรรณบนเนินดินบ้างหรือยกกระบะปลูกเพือ่ ให้เห็นพืชพรรณในมุมต่างๆกัน เพือ่
ให้ผู้ใช้พื้นที่สามารถใกล้ชิดจับต้องพืชต่างๆเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องก้มตัวมาก
4. บริเวณที่ใกล้กับอาคารสูงหรือก�ำแพงขนาดใหญ่ถ้าท�ำได้ควรปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดทอน
ความสูงใหญ่ลงมา และลดความแข็งกระด้างของสิ่งปลูกสร้างลง
5. พยายามเลือกใช้ไม้ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่ และลดภาระการ
ดูแลรักษา
6. เลือกชนิดพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบริเวณ เช่น ใช้ไม้ทนร่มบริเวณที่เงา
อาคารพาดทับหรือใต้ร่มไม้ใหญ่ ปลูกไม้ชอบแดดบริเวณที่แดดจัด เลือกใช้ไม้ทนน�้ำท่วม
ขังบริเวณที่ต�่ำหรือริมตลิ่ง เป็นต้น
7. พิจารณาศักยภาพและข้อจ�ำกัดต่างๆในการดูแลรักษา พยายามจ�ำกัดพื้นที่ปลูกกลุ่มไม้
พุ่มที่มีการผสมผสานชนิดพันธุ์หลากหลายชนิดไว้เฉพาะพื้นที่ที่ต้องการการตกแต่งเป็น
พิเศษและต้องการพืน้ ทีท่ ใี่ ห้เอือ้ ต่อการกระตุน้ ประสาทสัมผัส ซึง่ การจ�ำกัดพืน้ ทีก่ ารปลูก
ไม้พุ่มที่ซับซ้อนเป็นทางเลือกในการลดภาระด้านการดูแล ทางหนึ่ง
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บริเวณที่น่งั พักคอยและบริเวณใกล้ๆอาคารออกแบบให้มีพืชพรรณหลากหลายกว่าบริเวณอื่นๆ
ช่วยสร้างความน่าสนใจ กระตุ้นประสาทสัมผัส ดึงความสนใจผู้ใช้พื้นที่จากความเครียดและความกังวล
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ผู้ใช้งานพื้นที่
ส�ำหรับการวางผังและออกแบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ผู้ออกแบบจ�ำเป็นต้องเข้าใจและ
ค�ำนึงถึงผู้ใช้พื้นที่ทั้งหมดทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ผู้เข้าใช้บริการ
• ผูป้ ว่ ย การออกแบบเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ว่ ยซึง่ มีศกั ยภาพและข้อจ�ำกัดต่างๆ
กัน เป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้ออกแบบจ�ำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียด นอกจากการเคลื่อนย้ายผู้
ป่วยที่มีประสิทธิภาพแล้ว การให้ความส�ำคัญกับความต้องการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างการเข้ารับบริการเป็นสิง่ ทีผ่ อู้ อกแบบและผูจ้ ดั การสิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาลต้อง
วิเคราะห์ให้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพักคอย
ทีน่ งั่ ได้สบายๆและมีจำ� นวนเพียงพอ ระบบการเรียกล�ำดับให้บริการ ห้องสุขา ร้านค้าและ
ร้านอาหารที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย เป็นต้น
• ผู้เข้ารับบริการสุขภาพอื่นๆ เช่น ผู้ที่เข้ามารับวัคซีนและผู้ที่เข้ามาตรวจสุขภาพประจ�ำ
ปี ซึ่งลักษณะการรับบริการของผู้ใช้กลุ่มนี้มีความแตกต่างจากกลุ่มผู้ป่วย เนื่องจากผู้ใช้
พื้นที่กลุ่มนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อรักษาโรค หากเป็นไปได้ควรจัดให้มีพื้นที่บริการโดยเฉพาะ
แยกจากกลุม่ ผูป้ ว่ ยนอกทัว่ ไปเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ และร่นระยะเวลาในการรอ
• ญาติและเพือ่ นของผูป้ ว่ ย เป็นผูใ้ ช้พนื้ ทีโ่ รงพยาบาลอีกกลุม่ หนึง่ ทีผ่ อู้ อกแบบจะละเลยไป
ไม่ได้ ในบริบทของประเทศไทยจะเห็นว่าในหลายพื้นที่และในหลายกรณีเมื่อมีผู้ป่วย 1
ราย เข้ารับบริการของโรงพยาบาลจะมีญาติและผู้ติดตามมากกว่า 1 คน การเตรียมพื้นที่
พักรอและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามพบว่าหลาย
โรงพยาบาลไม่ได้จัดเตรียมพื้นที่ส�ำหรับญาติและผู้ติดตามไว้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ใน
โรงพยาบาลบางแห่งที่ครอบคลุมพื้นที่
• ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล ในปัจจุบันหลายโรงพยาบาลได้เปิดพื้นที่บาง
ส่วนให้ชมุ ชนเข้ามาใช้งานเพือ่ กิจกรรมอืน่ ๆเพือ่ ส่งเสริมการใช้ชวี ติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพนอกเหนือ
จากการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เช่น ให้ใช้พื้นที่เพื่อออกก�ำลัง จัดตลาดนัด จัดให้มีร้านค้า
อุปกรณ์การแพทย์ทจี่ ำ� เป็นรวมถึงอาหารสุขภาพและยาสมุนไพร นอกจากนีย้ งั มีการเปิด
โอกาสให้ชมุ ชนเข้ามาใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ จัดประชุมหรือจัดเลีย้ ง เป็นต้น การวางผังและออกแบบ
ควรค�ำนึงถึงความคล่องตัวในการเข้าถึงพืน้ ทีใ่ ช้งานและหลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับ
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ผู้ใช้งานกลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานหลักที่ใช้พื้นที่ในส่วนของการให้และรับบริการ
ทางการแพทย์
2. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์
บุคลากรสาธารณสุข ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธุรการ แม่บ้าน คนงาน และเจ้าหน้าที่อื่นๆทุก
ฝ่าย เป็นกลุ่มคนที่ใช้เวลาในโรงพยาบาลต่อเนื่องเกือบทุกวันเป็นระยะเวลานาน การ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลนอกจากจะต้องค�ำนึงถึงการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยจากการท�ำงาน
ก็เป็นสิ่งส�ำคัญ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทยจ�ำนวนมาก
อาศัยในบ้านพักภายในโรงพยาบาล การวางผังและออกแบบจึงต้องค�ำนึงถึงการใช้ชีวิต
นอกเวลางานและความเป็นส่วนตัวของบุคลากรและครอบครัวอีกด้วย
3. บุคคลอื่นที่เข้ามาติดต่อหรือใช้พื้นที่โรงพยาบาล เช่น พนักงานส่งของ พนักงานเก็บ
ขยะ ผู้ค้าในร้านขายของหรือในร้านอาหาร ฯลฯ ซึ่งมีความต้องการและกิจธุระแตกต่าง
กันไป เส้นทางการเข้าถึงและการอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้พื้นที่กลุ่มนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้
ออกแบบต้องค�ำนึงถึง

ผังแม่บทโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง โรงพยาบาลจัดพื้นที่ว่างให้ชุมชนเข้ามาใช้ออกกำ�ลังกายและพักผ่อนได้
มีการปลูกผลไม้ตามบริบทของจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล
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การควบคุมการติดเชื้อ (infectious control- IC)
การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ (infectious prevention and control- IPC)

โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ที่ให้การรักษาบ�ำบัดอาการของโรคภัยต่างๆ อย่างไรก็ดีโรงพยาบาล
เองก็เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสท�ำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้ การควบคุมการติดเชื้อภายใน
พื้นที่โรงพยาบาลถือเป็นเรื่องส�ำคัญเรื่องหนึ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้ความส�ำคัญในล�ำดับ
ต้นๆ ทั้งนี้การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลคือการป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้ารับบริการของโรง
พยาบาลได้รับเชื้อโรคในขณะที่เข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลโดยไม่รวมการติดเชื้อที่มีมาก่อน
การเข้ามาในพื้นที่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นๆติดเชื้อโรค
จากการปฏิบัติหน้าที่หรือการเข้ามาติดต่อกับโรงพยาบาล พูดง่ายๆก็คือ การป้องกันไม่ให้ผู้
ที่ป่วยอยู่แล้วมาติดเชื้อโรคอื่นๆเพิ่ม และการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วยมาติดโรคจากการที่
เข้ามาในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเข้ามาท�ำอะไรก็ตาม
การวางผังและออกแบบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งงานระบบต่างๆมีความเกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพของการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ดังนั้นการศึกษาแนวทางและ
มาตรฐานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมการติดเชือ้ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีผ่ อู้ อกแบบและจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลต้องใส่ใจตั้งแต่ในช่วงแรกของกระบวนการออกแบบ นอกจากนี้
ก่อนทีจ่ ะศึกษามาตรฐานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง การท�ำความเข้าใจในความรูพ้ นื้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การควบคุมการติดเชือ้ ก็เป็นสิง่ จ�ำเป็นเพือ่ ให้ทราบทีม่ าและแนวคิดของการก�ำหนดมาตรฐาน
ต่างๆเหล่านั้น
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กลไกของการแพร่เชื้อโรค18

จากข้อมูลส�ำรวจความชุกของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลของไทยพบว่ามีการติดเชือ้ ทีป่ อดมาก
ที่สุด รองลงมาคือการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ บริเวณผ่าตัด ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง กระแสโลหิต ทางเดินอาหาร และการติดเชื้อในส่วนอื่นๆ ตามล�ำดับ19 ทั้งนี้โดยทั่วไป
การแพร่กระจายของเชื้อโรคเป็นไปได้ใน 3 ลักษณะดังนี้
1. การแพร่เชือ้ ผ่านการสัมผัส เกิดได้จากการจับสัมผัสทัง้ การรับเชือ้ จากการสัมผัสผูป้ ว่ ยและ
การส่งผ่านเชื้อโรคสู่ผู้อื่น/ผู้ป่วยด้วยการสัมผัส การใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ที่ไม่สะอาด
รวมทั้งการติดเชื้อจากอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
2. การแพร่เชือ้ ทางอากาศ เป็นการติดเชือ้ จากเชือ้ โรคทีถ่ กู แพร่กระจายผ่านการไอและจาม
รวมทัง้ เชือ้ ทีแ่ พร่กระจายมาทางอากาศจากแหล่งเชือ้ โรค เช่น ผิวหนัง น�ำ้ เลือด น�ำ้ หนอง
ตามโต๊ะ เตียง ถังขยะ ฯลฯ
3. การแพร่เชื้อผ่านสัตว์พาหะ เช่น แมลง หนู นก เห็บหมัด

18

ศุภวดี วงศ์นิจศีล. 2560. โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล. เอกสารอบรมบุคลากรประจ�ำปีด้าน IC โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทาลัยมหาสารคาม. วันที่ 21-22
มีนาคม 2560. http://www.med.msu.ac.th/suddhavej/wp-content/uploads/2017/03/IC-and-HAP.pdf [สืบค้นข้อมูล 20 กุมภาพันธ์ 2561].
19
เล่มเดิม
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โดยทัว่ ไปการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ แบบมาตรฐาน (standard precautions)
เป็นมาตรการพื้นฐานที่โรงพยาบาลทั่วไปต้องใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อจากผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามาในโรงพยาบาลไม่ว่าผู้ป่วยจะได้รับหรือยังไม่ได้รับการวินิจฉัย
อาการ เน้นการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ทางเลือดและสารคัดหลัง่ ต่างๆ (น�ำ้ คร�ำ่ น�ำ้ ในเยือ่
หุ้มปอด น�้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ น�้ำในช่องท้อง น�้ำไขสันหลัง น�้ำอสุจิ น�้ำในช่องคลอด น�้ำเหลือง
หนอง อุจจาระ ปัสสาวะ และเสมหะ) โดยมีหลักปฏิบัติคืออ20
1. ล้างมือ (hand-washing) ให้ถูกวิธีทั้งก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย
2. สวมเครือ่ งป้องกันร่างกาย (protective barriers) เช่น ใช้ผา้ ปิดปากปิดจมูกหรือหน้ากาก
อนามัย (mask) กระบังกันหน้า (face shield) แว่นตา (goggle) เสื้อคลุม (gown) ถุงมือ
(glove)
3. ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ของผู้ป่วย (patient care equipment) โดยให้ล้าง
ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ทเี่ ปือ้ นเลือดและสารคัดหลัง่ จากผูป้ ว่ ยด้วยความระมัดระวัง และ
ต้องท�ำลายเชือ้ หรือท�ำให้ปราศจากเชือ้ อย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนทีจ่ ะน�ำอุปกรณ์แต่ละ
ชิ้นมาใช้
4. การจัดการผ้าเปื้อน (linen) ผ้าที่มีการปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งรวมทั้งสิ่งขับถ่าย
ให้ถือและจับต้องอย่างระมัดระวัง ให้ทิ้งในถังที่จัดไว้ส�ำหรับผ้าเปื้อนแล้วน�ำส่งซักล้าง
หรือท�ำลายเชื้อที่ส่วนงานซักฟอก
5. การควบคุมดูแลสิง่ แวดล้อม (environmental control) โดยให้มกี ารดูแลท�ำความสะอาด
และท�ำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม ในจุดที่เปื้อนเลือด สารคัดหลั่งหรือของเสียจากผู้ป่วย ให้
ใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อท�ำความสะอาดบริเวณนั้น
6. การป้องกันการติดเชื้อจากเลือดและสารคัดหลั่งจากของมีคมขณะปฏิบัติงาน
7. การจัดสถานทีส่ ำ� หรับผูป้ ว่ ย (patient placement) ซึง่ เป็นการจัดการแยกผูป้ ว่ ย ส�ำหรับ
ผู้ที่ป่วยหรือถูกสงสัยว่ามีการติดเชื้อ ซึ่งการจัดสถานที่ส�ำหรับผู้ป่วยให้เหมาะสมเป็น
สิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ทั้งนี้การจัดสถานที่
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยมีการแยกผูป้ ว่ ยออกจากกันตามกลไกการแพร่เชือ้ (transmission-based
precautions)
20

สายสมร พลดงนอก, เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์. การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. http://beid.ddc.moph.
go.th/th_2011/upload/files/ic6_b_10.pdf [สืบค้นข้อมูล 20 กุมภาพันธ์ 2561].
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ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ21, 22 ดังนี้
7.1 การป้องกันโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายทางอากาศ (airborne precautions) เป็น
มาตรการเสริมจากการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน ซึ่งน�ำมาใช้เมื่อผู้ป่วย
ได้รบั การวินจิ ฉัยว่ามีการติดเชือ้ หรือสงสัยว่าติดเชือ้ ทีแ่ พร่กระจายได้ทางละอองฝอยของ
น�้ำมูกน�้ำลายในอากาศ โดยมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 5 ไมครอน เช่น วัณโรค หัด อีสุกอีใส
งูสวัด เริมแบบแพร่กระจาย โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome- SARS) และ โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) เป็นต้น ทั้งนี้บาง
โรคต้องใช้มาตรการร่วมกับการปฏิบัติตามการป้องกันโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายทางการ
สัมผัส (contact precautions) ไปพร้อมกันด้วย
		 การปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีจ้ ำ� เป็นต้องคัดกรองและแยกผูป้ ว่ ยไว้ในห้องแยกโดยเฉพาะ
โดยห้องต้องปิดประตูไว้ตลอดเวลา ควรจัดให้เป็นห้องความดันลบ (negative pressure
isolation room) เพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากภายในห้องแพร่ออกมาสู่พื้นที่ด้านนอก หากไม่มี
ห้องความดันลบควรจัดให้เป็นห้องทีม่ อี ากาศถ่ายเทได้สะดวกมีแสงแดดส่องถึงได้ ถ้าให้ดี
ควรแยกผูป้ ว่ ยไว้คนละห้องแต่ถา้ ไม่สามารถจัดแยกได้ สามารถรวมผูป้ ว่ ยโรคเดียวกันใน
ห้องเดียวแต่ตอ้ งแยกอุปกรณ์เครือ่ งใช้เฉพาะรายและมีระยะห่างจากกัน หากไม่สามารถ
จัดห้องแยกเฉพาะได้ อาจจัดพื้นที่เฉพาะที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ให้ส่วนของผู้ป่วยอยู่
ใต้ลมและให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปากปิดจมูกตลอดเวลา บริเวณห้องแยกโรคหรือพื้นที่แยก
โรคต้องมีปา้ ยบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ทีแ่ พร่กระจายทางอากาศ
นอกจากนี้การวางผังเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแยกจากเส้นทางและพื้นที่การใช้งาน
ส่วนอื่นๆก็จะช่วยให้การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคมีประมิทธิภาพมากขึ้น ไม่ควร
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยไม่จ�ำเป็นหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องให้ผู้ป่วยสวมผ้า
ปิดปากปิดจมูกและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ต้องดูแล
หรือติดต่อกับผู้ป่วยต้องใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกชนิดพิเศษ (N95) เมื่อเข้าไปในห้องแยกผู้
ป่วย
7.2 การป้องกันโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายโดยละอองฝอย (droplet precautions) เป็น
มาตรการเสริมจากการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ แบบมาตรฐาน โดยใช้กบั ผูป้ ว่ ยหรือผู้
21
Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html [accessed 21 Feb. 2018]
22
ศุภวดี วงศ์นิจศีล. 2560. โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล. เอกสารอบรมบุคลากรประจ�ำปีด้าน IC โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทาลัยมหาสารคาม. วันที่ 21-22
มีนาคม 2560. http://www.med.msu.ac.th/suddhavej/wp-content/uploads/2017/03/IC-and-HAP.pdf [สืบค้นข้อมูล 20 กุมภาพันธ์ 2561].
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ทีถ่ กู สงสัยว่าติดเชือ้ โรคทีแ่ พร่กระจายทางน�ำ้ มูกน�ำ้ ลายหรือละอองเสมหะทีม่ ขี นาดใหญ่
กว่า 5 ไมครอน โดยแพร่กระจายเชื้อผ่านการไอ จาม พูดคุย และการท�ำหัตถการต่างๆ
รวมถึงการติดต่อจากการสัมผัสเยื่อบุตา เยื่อบุปาก และเยื่อบุจมูก เช่น โรคหัดเยอรมัน
คางทูม ไอกรน ไข้หวัดใหญ่ และไข้กาฬหลังแอ่น เป็นต้น เนือ่ งจากอนุภาคละอองมีขนาด
ใหญ่ขนึ้ การกระจายของเชือ้ โรคจึงไปได้ไม่ไกลมากโดยกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
ให้ระยะเว้นห่างระหว่างผู้ป่วยไว้ไม่น้อยกว่า 3 ฟุต23
		 ควรจัดให้มีห้องแยกส�ำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้เช่นเดียวกันกับผู้ป่วยกลุ่มติดเชื้อที่แพร่
กระจายทางอากาศ เป็นห้องทีม่ ปี ระตูปดิ ตลอดเวลาและมีปา้ ยแจ้งเตือน หากมีการเคลือ่ น
ย้ายผูป้ ว่ ยต้องให้ผปู้ ว่ ยใส่ผา้ ปิดปากและจมูก ส�ำหรับผูท้ เี่ ข้าใกล้ผปู้ ว่ ยภายในระยะ 3 ฟุต
จ�ำเป็นต้องสวมผ้าปิดปากและจมูกชนิด surgical mask
7.3 การป้องกันโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายทางการสัมผัส (contact precautions) เป็น
มาตรการเสริมจากการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ แบบมาตรฐาน โดยใช้กบั ผูป้ ว่ ยหรือผู้
ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางการสัมผัสทั้งทางตรง (direct contact) และ
ทางอ้อม (indirect contact) เช่น โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร (เช่น โรคจากเชื้อไวรัสโรต้า
และเชื้อคลอสตริเดียม เป็นต้น) โรคติดเชื้อจากไวรัส (เช่น ไวรัสเอนเทอโรในเด็ก, RSV,
respiratory syncytial virus เป็นต้น) โรคติดเชือ้ ทางผิวหนัง (เช่น คอตีบและโรคผิวหนัง
ตุ่มพุพอง เป็นต้น) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา เช่น MRSA,
MDR-GBN และ VRE เป็นต้น
		 ควรจัดให้มหี อ้ งแยกเฉพาะส�ำหรับผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ หากให้ผปู้ ว่ ยติดเชือ้ เดียวกันอยูใ่ นห้อง
เดียว ให้มรี ะยะห่างระหว่างกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ฟุต และแยกอุปกรณ์เครือ่ งใช้เฉพาะราย ผูท้ ี่
ต้องสัมผัสผูป้ ว่ ยต้องสวมถุงมือและถอดถุงมือทิง้ ทันทีหลังให้การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยในแต่ละ
ครั้ง สวมเสื้อคลุมหรือผ้ากันเปื้อนพลาสติกเมื่ออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือคาดว่าต้องสัมผัสกับ
สารคัดหลัง่ จากผูป้ ว่ ย โดยเปลีย่ นเสือ้ คลุมทุกครัง้ ทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยแต่ละครัง้ เคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย
เมื่อจ�ำเป็นเท่านั้น หากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ห่อหุ้มและปกปิดส่วนที่มีการติดเชื้อให้มิดชิด
เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นของเชือ้ ต่อสิง่ แวดล้อม แจ้งผูเ้ กีย่ วข้องทุกครัง้ และต้องท�ำความ
สะอาดพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายด้วยน�้ำยาท�ำลายเชื้อตามมาตรฐาน
23

กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข. 2558. คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม. กรุงเทพฯ: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.
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ทั้งนี้ควรมีการแนะน�ำการปฏิบัติตัวให้แก่ญาติและผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรคติดต่อทุกกลุ่ม ให้ล้าง
มือก่อนและหลังการเข้าเยี่ยมและใส่อุปกรณ์ป้องกันให้ถูกต้องเหมาะสม ควรจ�ำกัดจ�ำนวน
คนเข้าเยี่ยม และแนะน�ำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มี
ภูมิคุ้มกันโรคต�่ำ งดการเข้าเยี่ยม
จะเห็นได้วา่ การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ มีรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งความ
สะอาดของคน เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ อยู่มาก แต่ประเด็นเรื่องของการจัดการพื้นที่
และเส้นทางการเคลื่อนตัวของคนและสิ่งของต่างๆก็เป็นเรื่องหลักและส�ำคัญอย่างมากตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของกระบวนการวางแผนและวางผังสร้างโรงพยาบาล เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของ
การปนเปื้อน (contaminate) และการติดเชื้อ (infection) การวางผังและออกแบบที่ไม่เอื้อ
ต่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อย่อมเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในโรง
พยาบาล ท�ำให้การด�ำเนินงานของเจ้าหน้าทีเ่ ป็นไปได้ลำ� บากและเป็นการเพิม่ ภาระให้กบั เจ้า
หน้าที่ในการแก้ปัญหาต่างๆที่ตามมา การแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนสภาพกายภาพภายหลังเป็น
ความสิ้นเปลืองและอาจจะไม่สามารถท�ำได้เต็มประสิทธิภาพ ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากโรง
พยาบาลหลายแห่งที่ไม่ได้จัดส่วนแยกโรคไว้ตั้งแต่ต้น เมื่อต้องมาเติมพื้นที่ส่วนนี้ในภายหลัง
ก็ไม่สามารถแยกส่วนได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ หลายแห่งผู้ป่วยโรคติดต่อยังมีทางสัญจรซ้อน
ทับกับผู้ป่วยอื่นๆหรือมีพื้นที่ซ้อนทับกับพื้นที่ของผู้ป่วยทั่วไป ปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบได้
บ่อยคือการวางผังทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการแยกเส้นทางขยะและเครือ่ งมือติดเชือ้ ออกจากกัน ท�ำให้ตอ้ ง
แก้ไขด้วยการปรับช่วงเวลา แต่ในบางกรณีที่แย่กว่านั้นคือการแก้ไขไม่สามารถท�ำได้ทั้งหมด
ท�ำให้โรงพยาบาลต้องแบกรับความเสี่ยงไว้
ดังทีไ่ ด้กล่าวไปบ้างแล้วข้างต้นว่า ในการออกแบบและวางผังโรงพยาบาล ผูอ้ อกแบบ
ต้องทราบว่ากิจกรรมใดควรแยกออกจากกัน พูดง่ายๆก็คอื พืน้ ทีส่ กปรกและพืน้ ทีแ่ หล่งเชือ้ โรค
ต้องแยกขาดจากพื้นที่สะอาดและพื้นที่ปลอดเชื้อ และเส้นทางการสัญจรของผู้ใช้งานพื้นที่
แต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร เส้นทางใดควรรวบควบไว้ด้วยกัน เส้นทางใดควรแยกจากเส้นทางใด
บ้าง นอกจากนี้ในส่วนของการจัดการเรื่องการควบคุมการติดเชื้อ การวางระบบสัญจรและ
การแยกเส้นทางล�ำเลียงของสะอาดและขยะติดเชื้อไม่ให้ซ้อนทับกันเป็นหัวใจส�ำคัญที่ต้องมี
การวางระบบอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพตัง้ แต่ตน้ ทัง้ นีก้ ารวางผังและออกแบบต้องค�ำนึง
ถึงทั้งการออกแบบการบริหารจัดการในทางตั้ง (การจัดการภายในอาคารเดียวกันที่เน้นการ
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สัญจรทางตั้ง) และการจัดการในระนาบนอน (การเคลื่อนตัวของกิจกรรมระหว่างอาคารและ
พื้นที่อื่นๆนอกอาคาร)
ดังนั้นในขั้นตอนของการวางผังบริเวณโรงพยาบาลควรมีการประสานงานระหว่าง
ผู้วางผังกับผู้ออกแบบอาคาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้พื้นที่แต่ละส่วน ผู้วางผังนอกจากจะต้อง
ทราบว่าอาคารหรอพืน้ ทีก่ จิ กรรมใดบ้างทีค่ วรต้องต่อเชือ่ มกันหรือแยกจากกันแล้ว ยังจ�ำเป็น
ต้องศึกษารายละเอียดและความต้องการเฉพาะของแต่ละหน่วยพืน้ ที่ แต่ละห้อง แต่ละบริเวณ
เพราะถึงแม้จะเป็นการวางผังภายนอกอาคาร การเข้าใจผังการใช้งานพื้นที่ภายในอาคาร
แต่ละส่วนเป็นสิ่งส�ำคัญ ผู้วางผังควรจะต้องทราบถึงต�ำแหน่งช่องเปิด หน้าต่าง ประตู ทาง
เข้า ทางออก ซึ่งมีความซับซ้อนและมีจ�ำนวนมาก อาคารเพียงหนึ่งอาคารของโรงพยาบาลไม่
ได้มีแค่เพียงทางเข้า-ออกหลัก ที่มีไว้ส�ำหรับรองรับผู้ป่วยและผู้มาติดต่อเท่านั้น แต่ยังมีทาง
เข้า-ออกของบุคลากร ทางเข้าของรถเข็นอาหารและอุปกรณ์ ทางออกของขยะติดเชื้อที่แยก
กันส่งออกโดยตรงจากห้องต่างๆ ฯลฯ การประสานงานทีด่ จี ะช่วยให้ทงั้ ผูว้ างผังและผูอ้ อกแบบ
อาคารท�ำงานไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ�้ำซ้อนของเส้นทางและข้อผิดพลาดลงได้

ตัวอย่างผังการจัดการเส้นทางของสะอาดและสกปรกจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
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ส�ำหรับรายละเอียดเรื่องของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในงานออกแบบภูมิ
ทัศน์ ปัจจุบันยังไม่ได้มีข้อแนะน�ำและมาตรฐานเฉพาะที่ชัดเจนให้หยิบมาใช้ได้ การศึกษา
มาตรฐานการออกแบบเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในอาคารจึงเป็นข้อมูลที่ควร
ศึกษาแล้วน�ำมาประยุกต์กับงานภายนอกหรือกึ่งภายนอกอาคารตามความเหมาะสม โดย
เฉพาะการออกแบบภูมิทัศน์บริเวณที่ชิดติดกับอาคารหรือในพื้นที่อาคาร
สิ่งที่ผู้ออกแบบควรต้องระวังตั้งแต่แรกคือเรื่องของความชื้นและเชื้อรา หากมีการ
การจัดวางบ่อน�้ำในพื้นที่ไม่ควรให้ชิดกับผนังอาคารจนเกินไปโดยเฉพาะในส่วนหรือห้องที่
ต้องระวังเรือ่ งความชืน้ เป็นพิเศษ ควรวางต�ำแหน่งบ่อน�ำ้ หรือสระน�ำ้ ในพืน้ ทีท่ มี่ อี ากาศถ่ายเท
สะดวก ไม่ทำ� ให้พนื้ ทีอ่ บั ชืน้ การปลูกพืชพรรณก็เช่นกัน ไม่ควรปลูกไม้พมุ่ และไม้คลุมดินหนา
แน่นติดกับตัวอาคาร เพื่อไม่ให้มีการกักความชื้นไว้ในผนัง และควรปลูกเท่าที่จ�ำเป็นหรือให้
เว้นระยะออกมาจากผนังก่อนท�ำแปลงปลูก
การเลือกใช้วัสดุพื้น ผนัง เพดาน ในส่วนของทางเดินหรือบริเวณใกล้อาคารโดย
เฉพาะส่วนที่ติดกับพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้เลือกวัสดุที่ดูแลท�ำความสะอาดได้ง่าย ทั้งตัว
วัสดุและการออกแบบไม่ควรพื้นผิว ร่อง รอยต่อ หรือรูปแบบรายละเอียดที่ท�ำให้เกิดการกัก
เก็บฝุ่นและความชื้น ลานทางเข้า-ออกอาคารส่วนของโรงครัว ซักล้าง อบนึ่ง ห้องผ่าตัด ห้อง
คลอด ห้องฉุกเฉิน จ�ำเป็นต้องให้ความใส่ใจในรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลความสะอาด
มากกว่าปกติ
บริเวณทางเข้าทางออกอาคารควรมีลานที่กว้างขวางเพียงพอที่จะรองรับการใช้งาน
เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนจากพื้นภายนอกก่อนเข้าสู่อาคาร พื้นที่ส่วนทางเข้านี้ควรเป็นจุดส�ำหรับ
ท�ำความสะอาดรองเท้า เช็ดพื้นรองเท้า หรือเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าอาคาร รวมทั้งท�ำความ
สะอาดรถเข็นหรือเตียง ควรมีหลังคาคลุมกันฝนไม่ให้พื้นที่เลอะเทอะ หากพื้นที่ทางเข้าออก
ไม่สะอาด มีฝุ่น หรือเฉอะแฉะ ก็จะท�ำให้ผู้ที่สัญจรเข้าออกน�ำพาเอาสิ่งสกปรกเข้าสู่อาคาร
ในบางจุดที่จ�ำเป็นอาจจะต้องมีพื้นที่ส�ำหรับช�ำระล้าง เช่น บริเวณพื้นที่ก่อนเข้าห้องฉุกเฉิน ผู้
ออกแบบต้องจัดเตรียมพืน้ ทีไ่ ว้ให้เพียงพอในต�ำแหน่งทีส่ ะดวกต่อการใช้งาน รวมถึงการเตรียม
ระบบระบายน�ำ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ไม่ให้มนี ำ�้ กักขังค้างอยูใ่ นบริเวณโดยรอบ ในกรณีทเี่ ป็นพืน้ ที่
ชะล้างรถเข็นหรือเตียงผู้ป่วยควรกันสัดส่วนให้ชัดเจน แต่ไม่ให้อยู่ในพื้นที่อับควรให้มีอากาศ
ถ่ายเทและแสงแดดส่องถึง เลือกวัสดุรวมทัง้ ออกแบบระบบจัดการของเสียให้รดั กุมเนือ่ งจาก
น�้ำอาจมีการปนเปื้อนของสารคัดหลั่งหรือสารเคมีฆ่าเชื้อ
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การออกแบบระบบชี้นำ�ทาง (way-finding system)
ผูท้ เี่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมักจะต้องเคลือ่ นตัวจากจุดบริการหนึง่ ไปอีกหลายๆจุด ส�ำหรับ
ในโรงพยาบาลชุมชนเมื่อมาถึงญาติอาจจะส่งให้ลงที่หน้าอาคารผู้ป่วยนอกก่อนแยกไปจอด
รถ หรือจอดรถก่อนแล้วเดินมาด้วยกัน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยจะต้องผ่านจุดคัดกรองโรค
เป็นอันดับแรก ถ้าใครต้องสงสัยว่ามีโรคติดต่อร้ายแรงจะต้องถูกแยกไปส่วนแยกโรค ส่วนผู้
ป่วยทั่วไปหลังคัดกรองโรคแล้วก็ต้องติดต่อยื่นบัตรที่เวชระเบียน ซึ่งหลายครั้งญาติจะเป็น
ผู้ด�ำเนินการให้ หากยังไม่เคยมีประวัติจะต้องขอท�ำบัตรใหม่ เสร็จแล้วจึงไปนั่งรอตรวจ เข้า
ห้องตรวจ หากแพทย์ต้องการตรวจให้ละเอียดขึ้น ผู้ป่วยก็ต้องไปห้องเจาะเลือด หรือไปเก็บ
ตัวอย่างปัสสาวะ อุจจาระ และ/หรือไปเอ็กซ์เรย์ เมือ่ ตรวจเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็ต้องรอ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่ายา แล้วไปรอรับยา นอกจากนีร้ ะหว่างรอหรือหลังการตรวจทัง้ ผู้
ป่วยและญาติอาจจะต้องเข้าห้องน�้ำ หรือรับประทานอาหาร ฯลฯ ถ้าผู้ป่วยมีอาการซับซ้อน
หรือต้องใช้บริการหลายส่วนก็จะยิ่งต้องเคลื่อนตัวไปหลายจุด ยิ่งถ้าโรงพยาบาลมีขนาดใหญ่
ขึ้น พื้นที่ให้บริการกว้างขวางหรือมีอาคารหลายหลัง หลายชั้น จ�ำนวนคนมากขึ้น ผู้ป่วยก็มี
หลายกลุ่ม ทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่มาตามนัด ผู้ป่วยใน รวมถึงญาติและเพื่อนฝูง
ทีแ่ วะเวียนเปลีย่ นกันมาเยีย่ มเยียน โอกาสทีจ่ ะเกิดความสับสนต่างๆก็เพิม่ ขึน้ การทีผ่ ปู้ ว่ ยจะ
เดินไปยังจุดต่างๆทีต่ อ้ งการก็อาจจะไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆโดยเฉพาะผูท้ ไี่ ม่คนุ้ เคยกับสถานที่ อาจจะ
หลงทางตั้งแต่ยังไม่ทันจะลงจากรถเสียอีก
การออกแบบระบบชี้น�ำทางที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจได้ง่ายจะช่วยลดความกังวล
สับสน ของผู้เข้าใช้บริการลงได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดภาระเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยอธิบาย
หรือบอกเส้นทาง และนอกจากผู้ป่วยและญาติแล้ว ผู้มาติดต่อกิจธุระอื่นๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ก็ต้องการระบบชี้น�ำทางที่เอื้อให้เดินทางไปสู่จุดหมายได้ถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้ระบบชี้น�ำ
ทางไม่ได้มีหน้าที่แค่เพียงให้ผู้ใช้พื้นที่ในโรงพยาบาลไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถูกต้องแต่การ
ออกแบบระบบชี้น�ำทางครอบคลุมวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ท�ำให้ผู้ใช้พื้นที่รู้ต�ำแหน่งพื้นที่และรู้ว่าเป็นพื้นที่เพื่อการใด
2. ช่วยควบคุมและจัดการการสัญจรของยานพาหนะและคน
3. ช่วยชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ใดเป็นส่วนหวงห้าม
4. ช่วยลดความเสี่ยงและเสริมสร้างความปลอดภัยในการเข้าใช้พื้นที่
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ทั้งนี้ระบบชี้น�ำทางที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เพียงป้ายบอกทางเท่านั้น แต่อันที่จริง
แล้วการชี้น�ำทางควรต้องค�ำนึงถึงตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ เพราะลักษณะของบริเวณรวมถึง
องค์ประกอบทางกายภาพอื่นๆมีส่วนส�ำคัญต่อการท�ำความเข้าใจในพื้นที่ หากการออกแบบ
พื้นที่และเส้นทางมีความชัดเจนและสื่อสารกับผู้ใช้ได้มีประสิทธิภาพ การพึ่งพาป้ายบอกทาง
ต่างๆก็มีความจ�ำเป็นน้อยลง เช่น ทางเดินคดโค้งขนาดไม่กว้างนักมีม้านั่งวางเป็นระยะๆผู้ใช้
สามารถเข้าใจได้วา่ เป็นทางเดินล�ำลอง ส่วนทางเดินเป็นเส้นตรงมีหลังคาคลุมและมีความกว้าง
มากกว่าจะท�ำให้เข้าใจได้วา่ เป็นทางเดินทีใ่ ช้เพือ่ การเชือ่ มโยงการให้/ใช้บริการเป็นหลัก หรือ
การมีรั้วล้อมและมีประตูกั้นเพื่อแสดงเขตหวงห้าม เป็นต้น อย่างไรก็ดีการออกแบบป้ายบอก
ทางทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย อ่านได้ชดั เจน และติดตัง้ ในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมก็ยงั คงเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การออกแบบระบบชี้น�ำทาง
หลักการและแนวทางออกแบบระบบชี้น�ำทางในงานภูมิทัศน์ประกอบไปด้วย
1. วางระบบทางเดินที่เข้าใจได้ง่าย
2. ออกแบบให้พื้นที่แต่ละต�ำแหน่งมีลักษณะเฉพาะ หลีกเลี่ยงการออกแบบพื้นที่ที่
มีลักษณะซ�้ำๆเหมือนๆกันไปในทุกจุด
3. ในพื้นที่โซนเดียวกันให้ออกแบบบริเวณที่มีลักษณะบางอย่างร่วมกันที่มองเห็นได้
ด้วยตาและมีลักษณะต่างจากโซนอื่นๆ เช่น ใช้สี วัสดุ หรือองค์ประกอบร่วมกัน หรืออกแบบ
ให้มีบรรยากาศ เส้นสาย รูปทรงในแนวทางเดียวกัน เป็นต้น
4. อย่าใช้องค์ประกอบในการบอกเส้นทางหลากหลายมากจนสับสน
5. ใช้ประโยชน์จากแนวการมอง (sight line) ให้เห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า
6. ติดตั้งสัญลักษณ์บอกทางในต�ำแหน่งที่ต้องตัดสินใจ เช่น ทางแยก อาจใช้ร่วมกับ
องค์ประกอบอืน่ ๆ เช่น การเปลีย่ นวัสดุหรือสีของทางเดิน/ผนัง เพือ่ ให้รบั รูว้ า่ ต้องมีการตัดสิน
ใจเลือกเส้นทาง นอกจากนีค้ วรติดตัง้ สัญลักษณ์หรือป้ายบอกทางเป็นระยะหากเส้นทางเดินมี
ระยะทางยาวไกล เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ
7. จัดให้มีจุดหมายตา (landmark) เพื่อช่วยในการจดจ�ำต�ำแหน่งและเส้นทาง เช่น
งานประติมากรรม การทาสีผนังให้แปลกตา การวางบ่อน�้ำ เสา ศาลา หรือแม้กระทั่งต้นไม้
รูปทรงแปลกตาหรือมีกลิ่นหอม ฯลฯ
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8. จัดให้มีแผนที่ของโรงพยาบาล โดยติดตั้งบริเวณที่เห็นได้ง่าย เช่น บริเวณทางเข้า
อาคาร ส่วนประชาสัมพันธ์ ลานจอดรถ เป็นต้น และอาจพิจารณาท�ำแผ่นพับให้หยิบ หรือจัด
ให้สืบค้นได้จากระบบออนไลน์ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล
9. การเน้นทางเข้า ควรออกแบบให้ทางเข้าโรงพยาบาลเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล
บริเวณทางเข้าควรมีบรรยากาศเชื้อเชิญต้อนรับ
10. ทางเข้าอาคารหลักๆ โดยเฉพาะทางเข้าห้องฉุกเฉิน และอาคารผู้ป่วยนอก ควร
สังเกตเห็นได้จากทางเข้าโรงพยาบาลและเห็นได้จากหลายๆมุม นอกจากนีท้ างเข้าสูพ่ นื้ ทีห่ รือ
หน่วยย่อยต่างๆในโรงพยาบาลก็ควรมีความชัดเจน
11. ป้ายบอกทางและสัญลักษณ์ จ�ำเป็นต้องมีความชัดเจน และอยู่ในต�ำแหน่งที่
เหมาะสม ไม่เกะกะขวางทางแต่สังเกตเห็นได้ง่าย ตัวอักษรหรือรูปภาพที่ต้องการสื่อควรมีสี
ตัดกับพื้นหลังของป้ายอย่างชัดเจน ขนาดตัวอักษรหรือรูปภาพต้องมีขนาดสัมพันธ์กับระยะ
การมองและความเร็วของผู้มองป้าย หากเป็นป้ายบอกทางบนถนนที่ต้องมองจากรถยนต์ใน
ระยะไกล ตัวอักษรต้องมีขนาดใหญ่กว่าการมองในระยะใกล้ด้วยความเร็วที่ต�่ำกว่า

68
สุขนอกชายคา: ภูมิทัศน์โรงพยาบาลชุมชน

69
ภาคความรู้

บทที่ 3
การวางผังและออกแบบภูมท
ิ ศ
ั น์โรงพยาบาลชุมชนของไทย

โรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลระดับอ�ำเภอในสังกัดของรัฐ โรงพยาบาลกลุ่มนี้มีจ�ำนวน
หลายร้อยแห่งตัง้ อยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าคของประเทศไทยท�ำหน้าทีใ่ ห้บริการทางการแพทย์ในระดับ
ปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมใิ กล้ชดิ กับประชาชนในท้องถิน่ ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ โรงพยาบาลชุมชนหลาย
แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในชนบท โรงพยาบาลกลุ่มนี้แม้จะมีขนาดการให้บริการไม่ใหญ่โต
นัก แต่ก็มีบริบทเฉพาะโดยเฉพาะข้อจ�ำกัดต่างๆซึ่งผู้วางผัง ออกแบบ จัดการ รวมถึงผู้ดูแลสิ่ง
แวดล้อมในโรงพยาบาลจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจ
โรงพยาบาลในประเทศไทยและโรงพยาบาลชุมชน
ในประเทศไทยมีการให้บริการโรงพยาบาลทั้งในรูปแบบของโรงพยาบาลรัฐบาลและโรง
พยาบาลเอกชน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วโรงพยาบาลในประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลที่บริหาร
จัดการโดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณะสุข นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขบางส่วนที่ด�ำเนินการ
ภายใต้สังกัดของกรมการแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล นอกจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วยังมีโรงพยาบาลของรัฐที่
อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งหน่วยงานอื่น เช่น สภากาชาดไทย กระทรวง
กลาโหม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากจะแบ่ง
แยกตามสังกัดแล้ว โรงพยาบาลยังแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับหลักๆตามศักยภาพของการให้
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บริการดังนี้ตามศักยภาพของการให้บริการดังนี24้
1. หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (primary care) เป็นสถานบริการทางสาธารณสุข
ตั้งแต่ระดับสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป รวมทัง้ หน่วยบริการอืน่ ๆ ซึง่ ท�ำงานด้านการส่งเสริมและฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
รวมทัง้ การป้องกันโรค สถานพยาบาลระดับปฐมภูมจิ ะจ�ำกัดการให้บริการเพียงแค่การบริการ
แก่ผปู้ ว่ ยนอก (outpatient department หรือ OPD) โดยให้บริการถึงในระดับต�ำบล มีระดับ
การให้บริการ 2 ระดับย่อยคือ
ก) หน่วยบริการปฐมภูมิระดับต้น เป็นการบริการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และรักษา
โรคเบื้องต้น โดยบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการไม่จ�ำเป็นต้องเป็นแพทย์
ข) หน่วยบริการปฐมภูมหิ ลัก ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน ฟืน้ ฟู และรักษาโรคเบือ้ งต้น
จนถึงระดับผูป้ ว่ ยนอก โดยมีแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป เวชปฏิบตั คิ รอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร
2. หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ (secondary care) เป็นกลุ่มสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลซึ่งมีภารกิจในการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดย
แบ่งระดับการให้บริการได้อีก 3 ระดับย่อยคือ
ก) หน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับต้น ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือสถานพยาบาลอื่นๆที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยให้นอนรักษา สถาน
พยาบาลหรือโรงพยาบาลในระดับทุตยิ ภูมทิ มี่ ศี กั ยภาพในการดูแลรักษาโรคพืน้ ฐานทัว่ ไปทีไ่ ม่
ซับซ้อน โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เวชปฏิบัติครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์
ข) หน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับกลาง ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือหน่วยบริการอื่นๆ ที่มีการรักษาพยาบาลในระดับที่
ซับซ้อนขึ้น โดยมีแพทย์เฉพาะทาง 6 สาขาหลัก ได้แก่ สูติศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ และวิสัญญีแพทย์
ค) หน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับสูง ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ โรง
พยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือหน่วยบริการอื่นๆ ที่มีการรักษาพยาบาลในระดับที่ซับ
ซ้อนมากขึ้นกว่าระดับกลาง โดยมีแพทย์เฉพาะทางทั้งสาขาหลักและสาขารองซึ่งได้แก่ จักษุ
แพทย์ โสต นาสิก ลาลิงซ์ รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น
24

ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพ ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. www.thcc.or.th/download/GIS54.pdf. [accessed 16 มิถุนายน 2560].
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3. หน่วยบริการระดับตติยภูมิ (tertiary care) เป็นสถานบริการทางสาธารณสุขที่
มีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด (sub-specialty) โดยมีระดับการให้บริการ 2 ระดับย่อยคือ
ก) หน่วยบริการตติยภูมิ ครอบคลุมโรงพยาบาลทั่วไปบางแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรง
พยาบาลทีเ่ ป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง และสถานพยาบาลอืน่ ๆทีข่ ยายขอบเขต
การรักษาพยาบาลไปถึงระดับที่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด ตัวอย่าง สาขาต่อยอดของ
อายุรศาสตร์ เช่น อายุรศาสตร์โรคไต โรคเลือด โรคทางเดินอาหาร เป็นต้น สาขาต่อยอดกุมาร
เวชศาสตร์ เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในเด็ก เป็นต้น
ข) หน่วยบริการตติยภูมริ ะดับสูง (excellence center) ครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์
บางแห่ง โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง และโรงพยาบาลอื่นๆที่ให้
บริการระดับตติยภูมิพร้อมกับเป็นศูนย์การรักษาเฉพาะโรคที่ต้องใช้ทรัพยากรระดับสูง เช่น
ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น
ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชน ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีจำ� นวน
700 กว่าแห่ง ตัง้ กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ แต่เดิมมักจะเรียกกันว่าเป็นโรงพยาบาลประจ�ำอ�ำเภอ
เนื่องจากให้บริการครอบคลุมในระดับอ�ำเภอแต่ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนให้เป็น “โรงพยาบาล
ชุมชน” เพื่อให้เห็นภารกิจความรับผิดชอบที่เน้นความใกล้ชิดกับชุมชน25 จากการแบ่งระดับ
การให้บริการที่แสดงข้างต้นพบว่าโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่มีศักยภาพการให้บริการใน
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ โรงพยาบาลชุมชนโดยทั่วไปสามารถรองรับได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้
ป่วยนอกโดยมีแพทย์ให้การดูแลรักษา แต่บางโรงพยาบาลอาจจะไม่มแี พทย์เฉพาะทาง บางโรง
อาจมีแพทย์เฉพาะทางหลัก และบางโรงพยาบาลอาจมีถงึ แพทย์เฉพาะทางรอง ทัง้ นีน้ อกจาก
โรงพยาบาลจะถูกแบ่งกลุม่ ตามระดับการให้บริการแล้ว ยังมีการแบ่งขนาดตามจ�ำนวนเตียงที่
สามารถรองรับผู้ป่วยในอีกด้วย โดยแบ่งได้เป็น26
1. โรงพยาบาลขนาดเล็ก เป็นโรงพยาบาลที่มีจ�ำนวนเตียงไม่เกิน 30 เตียง
2. โรงพยาบาลขนาดกลาง เป็นโรงพยาบาลที่มีจ�ำนวนเตียงอยู่ระหว่าง 31-89 เตียง
3. โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลที่มีจ�ำนวนเตียงตั้งแต่ 90 เตียง ขึ้นไป
25
INMYMIND. 2010. โรงพยาบาลชุมชนคืออะไร อะไรคือโรงพยาบาลชุมชน. http://www.justadoctor.com/rural_hospital/. [accessed 5 พฤศจิกายน 2560].
26

กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานสุขภาพ ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. 2558. http://thcc.or.th/download/Number%20of%20hospital%20
290558.pdf. [accessed 16 มิถุนายน 2560]
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ทั้งนี้จากข้อมูลของกลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานสุขภาพ ส�ำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศมีขนาดการให้
บริการต่างกันตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (โรงพยาบาลขนาดเล็ก) มีแพทย์เวช
ปฏิบัติทั่วไปหรือเวชศาสตร์ครอบครัว จ�ำนวน 1-2 คน ไปจนถึงโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120
เตียง มีแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปหรือเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์เฉพาะทางครบ 6 สาขาหลัก
การบริหารจัดการงานออกแบบโรงพยาบาลชุมชน
ระบบการบริหารจัดการงานออกแบบโรงพยาบาลชุมชนใช้ระบบเดียวกันกับโรงพยาบาลอืน่ ๆ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นั่นก็คือการวางผังและออกแบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลจะ
ได้รับการก�ำกับดูแลรวมทั้งออกแบบโดย กองแบบแผน27 (Design and Construction Division) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สถาปนิก
ในสังกัดกองแบบแผนจะเป็นผูว้ างผังแม่บทซึง่ ประกอบไปด้วยต�ำแหน่งอาคารและทางสัญจร
หลักให้กบั โรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดยกองแบบแผนจะมีแบบอาคารมาตรฐานเตรียมไว้ให้ เมือ่
โรงพยาบาลใดต้องการก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมก็สามารถแจ้งขออนุมตั แิ ละขอใช้แบบมาตรฐาน
ที่มีอยู่ได้ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าหลายโรงพยาบาลมีความจ�ำเป็นเฉพาะตัวหรือมีความ
ต้องการเฉพาะหน้า เช่น การเพิม่ อาคารสุขา เพิม่ อาคารแยกผูป้ ว่ ยโรคติดต่อ เป็นต้น จึงท�ำให้
เกิดอาคารบางหลังที่เพิ่มขึ้นมาต่างไปจากผังแม่บท นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลที่ได้รับการ
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารจากเอกชนซึ่งท�ำให้มีอาคารรูปแบบต่างไปจากแบบมาตรฐาน
หลายครัง้ การก�ำหนดต�ำแหน่งของอาคารบริจาคก็ไม่เป็นไปตามผังแม่บท และยังมีการบริจาค
หรือซื้อที่ดินเพิ่มซึ่งแผนแม่บทไม่ได้ครอบคลุมไว้ จากการท�ำงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน
หลายแห่งพบว่าการปรับแก้สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลตามความต้องการใหม่ๆหรือ
เหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้และเกิดขึน้ เป็นประจ�ำ ดังนัน้ การทบทวนและปรับปรุง
ผังแม่บทใหม่เป็นระยะๆจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น อย่างไรก็ตามก�ำลังเจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานด้านการวาง
ผังและออกแบบในสังกัดของกระทรวงสาธารณะสุขมีค่อนข้างจ�ำกัด แม้จะมีความพยายาม
ติดตามและส�ำรวจสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลเป็นระยะๆ แต่ในหลายกรณีก็ไม่สามารถ
ปรับปรุงผังได้ทันกับความต้องการของโรงพยาบาล รวมทั้งข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณที่ไม่
27

ดูเพิ่มเติมที่ http://dcd.hss.moph.go.th/web/index.php
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อ�ำนวยให้โรงพยาบาลปรับแก้สภาพแวดล้อมได้ตามแผนทีค่ วรจะเป็น ท�ำให้หลายโรงพยาบาล
เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ไร้ทิศทางและส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาและ
จัดการสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความแออัดของอาคาร การใช้ประโยชน์
อาคารและพื้นที่เปิดโล่งไม่เต็มประสิทธิภาพ ปัญหาความขัดแย้งของพื้นที่กิจกรรมที่ส่งผลก
ระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมไปถึงปัญหาด้านการสัญจร เป็นต้น
ปัญหาอีกประการหนึง่ ก็คอื ในปัจจุบนั กระทรวงสาธารณสุขยังขาดบุคลากรด้านการ
ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมอยู่ ดังนั้นในผังแม่บทของกองแบบแผนจึงไม่ได้มีการก�ำหนด
แผนการใช้พื้นที่เปิดโล่ง (open space) หรือการให้แนวคิดในการออกแบบภูมิทัศน์ การ
จัดการภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลจึงเป็นการด�ำเนินงานโดยบุคลากรของแต่ละโรงพยาบาล
เองซึง่ ส่วนใหญ่กไ็ ม่ได้มคี วามรูด้ า้ นการออกแบบและจัดการพืน้ ทีว่ า่ ง ท�ำให้โรงพยาบาลหลาย
แห่งไม่ได้ใช้พนื้ ทีว่ า่ งนอกอาคารให้เป็นประโยชน์ตามศักยภาพของพืน้ ที่ หรือในบางกรณีกเ็ กิด
การใช้พื้นที่ไม่เหมาะสม
ผังแม่บท (master plan)

ผังแม่บทของโรงพยาบาลเป็นผังที่แสดงให้เห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ แสดงต�ำแหน่งและ
ความสัมพันธ์ของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เปิดโล่ง และแนวเส้นทางสัญจร รวมไปถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ภายในโรงพยาบาลกับบริบทโดยรอบ การวางผังแม่บทโรงพยาบาลมุ่ง
เน้นให้เกิดการใช้งานพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสวยงาม และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ ในการวางผังแม่บทผู้ออกแบบจ�ำเป็นต้องใช้ทักษะในการ
ผสมผสานข้อมูลจากการการวิเคราะห์พื้นที่ (site analysis) เข้ากับข้อมูลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบอื่นๆของโครงการไม่ว่าจะเป็น วัตถุประสงค์โครงการ ส่วนประกอบที่จ�ำเป็น
ในโครงการ (สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ใช้งาน ฯลฯ) นโยบาย แนวคิดการด�ำเนินงาน ระบบบริหาร
จัดการ และระบบการท�ำงานภายในโรงพยาบาล กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อมูล
ที่ได้จากการท�ำความเข้าใจในธรรมชาติและความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ของโรง
พยาบาล ผังแม่บทเป็นการวางผังการใช้พื้นที่ในระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
มีแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลไปในทิศทางที่ตรงกัน แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ การพัฒนาก็จะสามารถด�ำเนินไปได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้
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การจัดท�ำผังแม่บทอาจมีการแบ่งซอยระยะของการพัฒนาเป็นช่วงๆหรือเป็น “เฟส” (phase)
และถึงแม้จะมีการวางผังระยะยาวไว้แล้วก็ตาม การทบทวนและปรับปรุงผังแม่บทเป็นระยะก็
มีความจ�ำเป็นเพือ่ ให้ผงั ตอบรับกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นไป โดยเฉพาะเมือ่ มีเหตุการณ์ใหม่ๆที่
ไม่ได้คาดการณ์ไว้เมื่อมีการวางแผนในตอนต้น เช่น มีความต้องการอาคารหรือพื้นที่ประเภท
ใหม่เพื่อรองรับนโยบายการรักษาพยาบาลแบบใหม่ หรือการเปลี่ยนเป้าหมายการให้บริการ
ของโรงพยาบาล หรือแม้กระทัง่ การเปลีย่ นไปของโครงสร้างประชากรผูเ้ ข้ารับบริการ เป็นต้น
ทั้งนี้ผู้ใช้ผังแม่บทต้องมีความเข้าใจด้วยว่าผังแม่บทเป็นเพียงผังที่แสดงภาพรวมและ
โครงสร้างของการใช้พื้นที่ทั้งหมดยังไม่มีรายละเอียดขององค์ประกอบการออกแบบภูมิทัศน์
แม้ว่าอาจจะมีการแสดงภาพสามมิติเพื่อให้เห็นบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ก�ำกับไว้ และใน
หลายกรณีอาคารที่แสดงไว้ในผังแม่บทก็เป็นเพียงการก�ำหนดขนาดและต�ำแหน่งของอาคาร
ไว้เบื้องต้น ยังไม่มีการออกแบบอาคารที่จะใช้สร้างจริง เมื่อต้องการพัฒนาพื้นที่จริงจะต้องมี
การออกแบบหรือเลือกอาคารให้ตรงตามต้องการและมีการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม
เพิ่มเติม ในส่วนของงานภูมิสถาปัตยกรรมจะต้องมีการวางผังบริเวณ (site plan) ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องใช้ผังอาคารที่จะปลูกสร้างจริงเพื่อน�ำมาก�ำหนดต�ำแหน่งและขนาดของอาคาร ทางเดิน
ทางสัญจรที่ถูกต้องชัดเจน และอาจจะต้องมีผังขยายรายละเอียด (detail plan) เพื่อแสดง
รายละเอียดขององค์ประกอบที่ต้องการให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพืชพรรณ วัสดุพื้น
ผิว ดวงโคม ทีน่ งั่ ซุม้ ศาลา ฯลฯ พร้อมๆกับการท�ำผังบริเวณและผังรายละเอียด ผูอ้ อกแบบจะ
แสดงแบบด้วยรูปตัดและภาพสามมิตปิ ระกอบเพือ่ สือ่ สารให้เกิดความเข้าใจในงานออกแบบได้
ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง และเมื่อได้แบบที่ต้องการแล้ว จึงพัฒนาไปสู่แบบก่อสร้างเพื่อ
ใช้ในการประมาณราคาและใช้ในงานก่อสร้าง นอกจากนีก้ ารท�ำผังแม่บทมักจะท�ำควบคูไ่ ปกับ
การท�ำแผนงานการพัฒนาพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็นเสมือนคูม่ อื การใช้ผงั ในแผนจะมีการอธิบายเหตุและ
ผลของการวางผัง รวมทั้งแนวทางการใช้ผัง ล�ำดับขั้นของการพัฒนา ฯลฯ ดังนั้นแม้ผู้ที่ไม่ได้มี
ส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการวางผังก็จะสามารถใช้ผังได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนของไทยส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะการขยายตัวทาง
แนวราบ คือเน้นการปลูกสร้างอาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง เชื่อมต่ออาคารต่างๆรวมทั้ง
พื้นที่ใช้งานอื่นๆด้วยระบบทางเดินหรือถนน โดยตามมาตรฐานของกองแบบแผน กระทรวง
สาธารณสุข มีการวางผังแม่บทโดยแบ่งส่วนพื้นที่ใช้งานในแต่ละโรงพยาบาลออกเป็น 5 ส่วน
หลัก28 ได้แก่
28

กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข. 2558. คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม. กรุงเทพฯ: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.
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1. ส่วนบริการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (Out-patient Department & Accident and Emergency) ซึ่งแบ่งได้เป็นส่วนย่อยคือ
• ส่วนบริการผูป้ ว่ ยนอก (Out-patient Department- OPD) โดยทัว่ ไปเปิดให้บริการ
ในช่วงครึ่งวันเช้าของวันท�ำการราชการ นอกจากนี้ในบางโรงพยาบาลอาจเปิดให้บริการนอก
เวลาราชการด้วย
• ส่วนบริการผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน (Accident and Emergency Department)
เป็นส่วนที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
• ศูนย์สุขภาพชุมชน (Primary Care Unit- PCU) เป็นหน่วยที่ดูแลให้บริการสุขภาพ
ในระดับปฐมภูมิ
พื้นที่ส่วนบริการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นพื้นที่ส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องเข้า
ถึงได้สะดวกและรวดเร็ว มักจะอยู่ในพื้นที่ด้านหน้าของสถานพยาบาลสังเกตเห็นได้ง่าย
2. ส่วนวินิจฉัยและรักษา (Diagnostic & Treatment Department) ประกอบไป
ด้วยอาคารทีใ่ ช้รองรับกิจกรรมด้านการตรวจวินจิ ฉัยและรักษาโรคด้วยเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์
การแพทย์ต่างๆ ซึ่งรองรับการตรวจรักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย ส่วน
วินิจฉัยและรักษาด้วยรังสี (Radiology Department) ส่วนวินิจฉัยและรักษาด้วยเครื่อง CT
Scanner/MRI (Technical Department) ส่วนวินิจฉัยรักษาด้วยการผ่าตัด (Surgical suite
Department) ส่วนวินจิ ฉัยรักษาด้วยการดูแลแบบเข้มข้น (Intensive treatment) หรือ ICU/
ITCU ส่วนการบ�ำบัดรักษาโดยการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ส่วนคลอด (Delivery suite Department) รวมถึงส่วนวินิจฉัยและรักษาเฉพาะทาง เช่น ศูนย์ไตเทียมและศูนย์หัวใจ เป็นต้น
พืน้ ทีส่ ว่ นนีจ้ ำ� เป็นต้องเชือ่ มโยงกับทัง้ พืน้ ทีส่ ว่ นบริการผูป้ ว่ ยนอกและอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน
และส่วนพักผูป้ ว่ ยใน เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยทุกกลุม่ เข้าถึงบริการได้สะดวก และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ ำ� งาน
เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่วนพักผู้ป่วยใน (In-patient Department- IPD) เป็นส่วนที่มีอาคารอภิบาล
ผู้ป่วยที่ต้องพักค้างคืนเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาล มีการแบ่งพื้นที่ตามลักษณะห้องพัก
ได้แก่ ห้องพักสามัญและห้องพักพิเศษ สามารถมีห้องพักทั้งลักษณะที่เป็นห้องพักรวมและ
ห้องพักเดี่ยว นอกจากนี้ในโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางและมีจ�ำนวนเตียงมากขึ้น ยังมี
การแบ่งส่วนห้องพักผู้ป่วยในตามการรักษาโรค หรือที่เรียกว่า “ward” เช่น ส่วนของอายุร
กรรม ส่วนกุมารเวช และส่วนสูติกรรม เป็นต้น
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4. ส่วนบริการสนับสนุน (Service support Department) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนที่จัดไว้
ส�ำหรับกิจกรรมสนับสนุนงานให้บริการของโรงพยาบาล ประกอบด้วย ส่วนเภสัชกรรม ส่วน
จ่ายกลาง (เป็นหน่วยที่จ่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจรักษา) ส่วนพยาธิวิทยา
และเก็บศพ ส่วนโภชนาการและโรงอาหาร ส่วนซักฟอก ส่วนพัสดุ ส่วนซ่อมบ�ำรุง ส่วนงาน
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ของส่วนบริการสนับสนุนควรเชื่อมต่อกับส่วนบริการทางการแพทย์ได้โดยง่าย
เพื่อความสะดวกในการส่งอาหารและเครื่องมือรวมทั้งสิ่งจ�ำเป็นอื่นๆ ต้องมีการค�ำนึงถึงแผน
และเส้นทางการจัดเก็บขยะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใี่ ช้แล้วให้ได้ตามมาตรฐานการควบคุม
การติดเชือ้ ในบางโรงพยาบาลทีบ่ คุ ลากรหรือสถานทีย่ งั ไม่พร้อมทีจ่ ะจัดให้มสี ว่ นงานบางส่วน
ได้ อาจใช้วธิ วี า่ จ้างหรือประสานความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง/โรงพยาบาลใกล้เคียง
เช่น โรงพยาบาลทีย่ งั ไม่มโี รงครัวอาจรับอาหารผูป้ ว่ ยจากโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือให้เอกชน
เข้ามาจัดการให้
5. ส่วนบริหารจัดการและสวัสดิการ (Administration & Welfare Department)
ได้แก่ ส่วนอ�ำนวยการ ส่วนพักอาศัยเจ้าหน้าที่ รวมถึงส่วนกีฬา นันทนาการ และทีจ่ อดรถ องค์
ประกอบทีก่ ล่าวมานีถ้ กู จัดวางต�ำแหน่งแยกกันไปตามการใช้งาน โดยทัว่ ไปส่วนอ�ำนวยการจะ
อยูใ่ กล้หรือใช้อาคารร่วมกับส่วนวินจิ ฉัยและรักษา ส่วนทีพ่ กั เจ้าหน้าทีร่ วมทัง้ พืน้ ทีน่ นั ทนาการ
และกีฬาจะแยกเป็นพื้นที่เฉพาะ ทั้งนี้ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่ควรจัดให้เป็นสัดส่วน เจ้าหน้าที่
สามารถอาศัยและพักผ่อนได้อย่างสงบไม่ถูกรบกวน สามารถด�ำเนินกิจกรรมในชีวิตประจ�ำ
วันได้โดยสะดวก ซึง่ รวมถึงการใช้ชวี ติ ในช่วงพักหรือวันหยุด แต่สำ� หรับพืน้ ทีน่ นั ทนาการและ
กีฬาจะต้องพิจารณาตามลักษณะการใช้พื้นที่ของแต่ละโรงพยาบาล อาจมีการกันพื้นที่กีฬา
และนันทนาการบางส่วนไว้ให้เจ้าหน้าที่ บางส่วนกันไว้ให้ผู้ป่วยและญาติ นอกจากนี้ในบาง
โรงพยาบาลยังเปิดพื้นที่บางส่วนให้ชุมชนเข้ามาใช้ออกก�ำลังและท�ำกิจกรรมของชุมชน
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รูปแบบการวางผังโรงพยาบาลชุมชนในปัจจุบน
ั
โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่เริม่ ต้นจากการเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กและขนาด
กลาง โดยอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารขนาดเล็กสูงไม่เกิน 5 ชั้น วางเป็นกลุ่มและเชื่อมต่อกัน
ทางแนวราบ เมื่อโรงพยาบาลมีผู้เข้าใช้บริการจ�ำนวนมากขึ้นก็ขยายตัวโดยการเพิ่มจ�ำนวน
อาคารลงไปในพื้นที่ว่างที่มีอยู่ ทั้งนี้จากการแบ่งส่วนการใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลที่กอง
แบบแผนได้กำ� หนดไว้หลักๆ 5 ส่วนตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น พบว่ารูปแบบของผังบริเวณ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 มีการแยกพื้นที่ 5 ส่วนหลักชัดเจน โดยไม่มีทางรถตัดผ่านระหว่างส่วน
บริการทางการแพทย์และส่วนสนับสนุน
ผังในรูปแบบนี้มีลักษณะคือ จากทางเข้าโรงพยาบาลจะมีถนนน�ำผู้รับบริการเข้าสู่
อาคารผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉินเป็นส่วนแรกมีจุดรับส่ง (drop off) เพื่อให้รถจอดส่งผู้ป่วย
ได้ทหี่ น้าอาคาร โดยมีลานจอดรถอยูด่ า้ นหน้าหรือด้านข้างอาคาร อาคารผูป้ ว่ ยนอกจะมีสว่ น
บริหารอยูด่ า้ นบนหรือในอาคารติดกัน นอกจากนีย้ งั เชือ่ มต่อกับส่วนวินจิ ฉัยและรักษาซึง่ อาจ
จะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือต่างอาคารกันแต่มีทางเชื่อมถึงกันได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบอาคาร
มาตรฐานที่โรงพยาบาลได้รับมา จากส่วนผู้ป่วยนอกซึ่งเชื่อมกับส่วนวินิจฉัยและรักษาจะมี
ทางเดินมีหลังคาคลุมเชือ่ มไปยังอาคารผูป้ ว่ ยใน ผังในรูปแบบนีจ้ ะเห็นว่าส่วนสนับสนุนจะอยู่
ใกล้กับอาคารผู้ป่วยในโดยไม่มีถนนเข้ามาขวาง ท�ำให้การเชื่อมส่วนสนับสนุนด้วยทางเดินมี
หลังคาคลุมมาสูส่ ว่ นบริการทางการแพทย์เป็นไปได้โดยสะดวก การขนส่งอาหารส�ำหรับผูป้ ว่ ย
จากโรงครัว และการขนอุปกรณ์เครือ่ งมือมาจากหน่วยจ่ายกลางไป-กลับส่วนบริการทางการ
แพทย์ทำ� ได้คอ่ นข้างสะดวกและจัดการได้งา่ ย ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าทีจ่ ะถูกแยกไว้ตา่ งหากโดย
มีถนนกั้นออกจากส่วนบริการทางการแพทย์อย่างชัดเจน
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รูปแบบที่ 2 มีการแยกพื้นที่ 5 ส่วนหลักชัดเจน โดยมีทางรถตัดผ่านระหว่างส่วน
บริการทางการแพทย์และส่วนสนับสนุน ผังในรูปแบบที่ 2 นี้มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบ
ที่ 1 แต่เนื่องจากมีการใช้แนวถนนเพื่อแยกส่วนสนับสนุนออกจากส่วนบริการทางการแพทย์
ท�ำให้การเชื่อมอาคารจ่ายกลางและโรงครัวเข้าสู่อาคารผู้ป่วยในและอาคารผู้ป่วยนอกท�ำได้
ล�ำบากขึ้นเนื่องจากต้องข้ามถนน
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รูปแบบที่ 3 มีการปะปนกันระหว่างพื้นที่ 5 ส่วนหลัก ซึ่งท�ำให้การด�ำเนินงานและ
การเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความล�ำบาก บางโรงพยาบาลถึงขึ้นต้องใช้
รถยนต์ในการล�ำเลียงเครื่องมือหรืออาหารไปยังจุดที่ต้องการภายในพื้นที่โรงพยาบาลทั้งๆที่
ขนาดพืน้ ทีไ่ ม่ได้ใหญ่โตนัก หรือในโรงพยาบาลบางแห่งเจ้าหน้าทีต่ อ้ งเดินย้ายอาคารเป็นระยะ
ทางไกลโดยไม่จ�ำเป็นท�ำให้ขาดความคล่องตัวในการให้บริการ ในขณะที่ผู้เข้ารับบริการเองก็
ต้องเดินวกไปวนมาท�ำให้สับสนและเสียเวลา นอกจากนี้ยังท�ำให้เกิดการรบกวนระหว่างโซน
และในบางแห่งท�ำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น การทีบ่ า้ นพักเจ้าหน้าอยูแ่ ทรกเข้าไป
ในส่วนที่เปิดให้บริการกับบุคคลภายนอก เป็นต้น
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ข้อจำ�กัดและปัญหาในงานวางผังและออกแบบภูมท
ิ ศ
ั น์โรงพยาบาลชุมชน
ในปัจจุบัน
แม้ว่าโรงพยาบาลชุมชนจะมีการวางผังแม่บทไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการวางผังที่มีหลักการ มี
การแบ่งการใช้งานพื้นที่อย่างเป็นระบบ มีระบบทางสัญจรที่ตอบรับกับการปฏิบัติงาน แต่ผัง
ส่วนมากขาดการปรับแก้ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลง
ของระบบการให้บริการ ท�ำให้เมือ่ เวลาผ่านไปการพัฒนาสิง่ แวดล้อมกายภาพในโรงพยาบาล
ชุมชนหลายแห่งไม่สามารถท�ำให้เป็นไปตามผังที่วางไว้แต่เดิมได้ มีการดัดแปลง เพิ่มเติม
สิ่งปลูกสร้างโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีความรู้ด้านการวางผังและออกแบบ เมื่อ
บุคลากรที่ท�ำหน้าที่ดูแลเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพในโรงพยาบาลมีจ�ำนวน
ไม่สอดคล้องกับงานที่มีอยู่จึงไม่สามารถดูแลโรงพยาบาลทุกแห่งได้ทั่วถึง เจ้าหน้าที่ทางการ
แพทย์ในแต่ละโรงพยาบาลต้องจัดการพื้นที่ด้วยตัวเอง เมื่อต้องการสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมก็
เพียงหาต�ำแหน่งที่ว่างที่มีเพื่อรองรับโดยไม่ได้พิจารณาผลกระทบให้รอบด้าน หลายครั้งการ
ตัดสินใจเลือกต�ำแหน่งอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใหม่ส่งผลต่อเนื่องให้การพัฒนาพื้นที่โดยรวม
ของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง โรงพยาบาลบางแห่งมีปัญหาความแออัดทั้งๆที่การใช้
งานอาคารและพื้นที่ยังไม่เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลจ�ำนวนไม่น้อยที่มีประสบ
ปัญหาความสับสนซ�้ำซ้อนของระบบทางสัญจร ซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแต่ส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องไปยังประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายของผู้เข้าใช้บริการ จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนหลาย
แห่ง พอจะสรุปปัญหาและข้อจ�ำกัดต่างๆทีม่ สี ว่ นท�ำให้ผงั แม่บทและผังบริเวณของโรงพยาบาล
ชุมชนไม่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการมีสุขภาวะได้ดังนี้
1. ปัญหาสืบเนื่องจากงานอาคารไม่เอื้อต่อการขยายตัวและความต้องการใหม่ๆ
ปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อเนื่องมายังคุณภาพของผังแม่บทและงานภูมิทัศน์ของโรง
พยาบาลคื อ ตั ว อาคารในโรงพยาบาล อาคารส่ ว นใหญ่ ใ นโรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข ใช้แบบอาคารมาตรฐานที่จัดเตรียมไว้ให้โดยส่วนกลาง อาคารมาตรฐานที่ใช้
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อยู่จ�ำนวนมากเป็นอาคารที่ออกแบบมานานหลายสิบปี ท�ำให้ตัวอาคารไม่ตอบรับกับความ
ต้องการในปัจจุบันเท่าที่ควร เช่น อาคารหลายหลังออกแบบโดยเน้นการระบายอากาศแบบ
ธรรมชาติแต่ในปัจจุบันโรงพยาบาลจ�ำนวนมากจ�ำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ นอกจาก
นี้อาคารถูกออกแบบมาเพื่อรองรับจ�ำนวนผู้ใช้งานเพียงจ�ำกัด ในขณะที่จ�ำนวนประชากรใน
ปัจจุบนั มีสงู ขึน้ ทัว่ ประเทศจ�ำนวนผูเ้ ข้าใช้บริการโรงพยาบาลก็เพิม่ สูงขึน้ แต่รปู แบบอาคารไม่
เอื้อต่อการขยายตัว ทั้งนี้แบบก่อสร้างอาคารหลายอาคารออกแบบใช้งานมาแล้วร่วม 20-30
ปี โดยอาคารที่สร้างใหม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้แบบมาตรฐานเดิมชุดนั้นๆอยู่
โรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งประสบปัญหาพื้นที่อาคารที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับ
จ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในส่วนโถงนั่งรอตรวจในอาคารผู้ป่วยนอก
นอกจากนี้พื้นที่จอดเวรเปลและวีลแชร์ไม่เพียงพอ ในขณะที่รูปแบบของอาคารและต�ำแหน่ง
ที่อาคารวางอยู่ไม่เอื้อต่อการต่อขยาย และไม่มีการออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคารเพื่อให้ช่วย
รองรับผู้ใช้บริการ ท�ำให้เกิดความแออัดในตัวอาคาร จนเคยปรากฏเป็นภาพข่าวที่เห็นผู้ป่วย
ต้องยืนรอต่อแถวยาวอยูน่ อกอาคารมาแล้ว หรือในกรณีอาคารหอผูป้ ว่ ยในซึง่ ไม่มพี นื้ ทีร่ องรับ
ญาติทมี่ าเฝ้าไข้ ท�ำให้ญาติผปู้ ว่ ยต้องใช้พนื้ ทีส่ ว่ นกลาง เช่น ทางเดินและม้านัง่ นอนเฝ้าไข้ หรือ
แม้กระทั่งการใช้พื้นที่นอกอาคารเพื่อรอเฝ้าไข้โดยไม่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกใดๆรองรับ ซึ่ง
ตัวญาติผู้ป่วยก็ไม่ได้รับความสะดวกสบาย ในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ประสบปัญหาความไม่
สะดวกในการปฏิบตั งิ านและการดูแลสถานที่ ปัญหานีพ้ บได้มากในโรงพยาบาลทีอ่ ยูใ่ นชนบท
มีเขตพืน้ ทีใ่ ห้บริการกว้าง การเดินทางไปกลับจากบ้านผูป้ ว่ ยล�ำบากและมีระยะทางไกล ญาติ
ผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องพักค้างในโรงพยาบาลแม้ผู้ป่วยจะเข้ารักษาตัวในหอผู้ป่วยแบบรวมก็ตาม
ปัญหาจ�ำนวนห้องสุขาไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้มาใช้บริการก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่
หลายโรงพยาบาลต้องประสบ ท�ำให้โรงพยาบาลหลายแห่งสร้างอาคารสุขาเพิ่มเติม ซึ่งการ
สร้างอาคารห้องน�้ำ/สุขา เพิ่มเติมจากผังแม่บท ท�ำให้เกิดปัญหาตามมาในหลายโรงพยาบาล
คือ การเลือกก่อสร้างอาคารสุขาในต�ำแหน่งทีไ่ ม่เหมาะสม ท�ำให้เกิดทัศนะอุจาดบ้าง และบาง
แห่งก็เกิดปัญหาห้องสุขาถูกสร้างบนพืน้ ทีท่ คี่ วรเตรียมไว้สำ� หรับอาคารขนาดใหญ่หรืออาคาร
ที่มีความส�ำคัญมากกว่า เช่น อาคารอุบัติเหตุ อาคารผู้ป่วยใน เป็นต้น เมื่อจะต้องสร้างอาคาร
เหล่านัน้ ในต�ำแหน่งตามทีผ่ งั แม่บทก�ำหนดไว้กไ็ ม่สามารถท�ำได้ การทีจ่ ะทุบอาคารสุขาทิง้ แล้ว
สร้างหลังใหม่ทดแทนก็เป็นการสิน้ เปลืองและในระหว่างนัน้ ก็จะไม่มหี อ้ งสุขาใช้อย่างเพียงพอ
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ท�ำให้โรงพยาบาลใช้วธิ ยี า้ ยต�ำแหน่งอาคารทีค่ วรจะสร้างในพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ ไปไว้บริเวณอืน่ ซึง่
ไม่สอดคล้องกับระบบทางสัญจรที่ผังแม่บทได้เตรียมไว้ ส่งผล กระทบระยะยาวต่อทั้งระบบ
การท�ำงานและการพัฒนาพื้นที่
นอกจากการที่อาคารไม่เอื้อต่อการขยายตัวของโรงพยาบาลแล้ว ความต้องการพื้น
ที่ใหม่ๆที่ไม่มีการจัดเตรียมไว้ในผังอาคารก็เป็นอีกสาเหตุที่ท�ำให้ต้องสร้างอาคารที่ไม่มีอยู่
ในผังแม่บทเพิ่มเติมขึ้นมา และส่งผลต่อระบบผังรวมเช่นเดียวกับอาคารห้องน�้ำ/สุขา ความ
ต้องการห้องแยกผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เป็นตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นปัญหาในเรือ่ งของความต้องการใหม่
ที่ไม่สามารถจัดวางเข้าไปในอาคารแบบเดิมได้ ดังจะเห็นได้ว่าอาคารผู้ป่วยนอกที่ใช้กันอยู่
ในโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบให้มีห้องส�ำหรับแยกผู้ป่วยติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้
ป่วยวัณโรคและโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เนื่องจากอาคารถูกออกแบบไว้ประมาณเมื่อ
30 กว่าปีก่อน ซึ่งในเวลานั้นวัณโรคถูกจัดว่าเป็นโรคที่ควบคุมได้ แต่ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่าน
มาการแพร่ระบาดของวัณโรคกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งเนื่องจากการเพิ่มจ�ำนวนของผู้ป่วยโรค
เอดส์ นอกจากนี้ยังมีโรคระบาดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหลายโรคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็น ไข้หวัดนก ไข้หวัดหมู ซาร์ส และเมอร์ส เป็นต้น ท�ำให้โรงพยาบาลจ�ำเป็นต้อง
จัดให้มหี อ้ งแยกโรคเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรค และ
เนือ่ งจากประเทศไทยมีการระบาดของวัณโรคสูง โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้ไทยเป็น 1 ใน
14 ประเทศทีม่ ปี ญ
ั หาวัณโรครุนแรง ในปัจจุบนั โรงพยาบาลทุกแห่งจะต้องมีสว่ นแยกโรคเพือ่
รองรับผูป้ ว่ ยวัณโรคโดยเฉพาะ เมือ่ ตรวจพบผูป้ ว่ ยใหม่หรือผูท้ มี่ อี าการน่าสงสัย ผูป้ ว่ ยจะต้อง
เดินจากจุดคัดกรองโรคไปยังห้องแยกโรค นอกจากนี้ผู้ป่วยเดิมจะต้องมาตามนัดเป็นประจ�ำ
โดยจะเข้ารับบริการโดยตรงที่จุดแยกโรคตามวันและเวลาที่ก�ำหนดไว้
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือแต่ละโรงพยาบาลต้องจัดหาพืน้ ทีห่ รือจัดสร้างอาคารเฉพาะเพือ่ รองรับผู้
ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นการจัดการกันเองโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง จากการท�ำงานใน
พื้นที่พบว่าแต่ละโรงพยาบาลมีการจัดการปัญหาเรื่องนี้ต่างกัน ต�ำแหน่งพื้นที่แยกโรคของผู้ป่วย
วัณโรคมีความหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นการกั้นห้องใหม่ภายในอาคารเดิม การสร้างอาคาร
ขนาดเล็กหรือขนาดกลางแยกออกไป การปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เพื่อใช้งานแยกโรคโดยเฉพาะ
หรือแม้กระทัง่ การจัดพืน้ เฉพาะไว้บนทางเดินนอกอาคาร เป็นต้น สิง่ ทีพ่ บก็คอื การจัดการในหลาย
กรณีได้สร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งพอจะแยกเป็นปัญหาหลักๆได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆคือ
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กรณีที่ 1: มีการสร้างใหม่หรือจัดหาห้อง/อาคารเพื่อรองรับผู้ป่วยวัณโรคโดยเฉพาะ แต่
ต�ำแหน่งของห้อง/อาคารแยกโรคอยูใ่ นต�ำแหน่งทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น อยูใ่ นต�ำแหน่งทีท่ ำ� ให้เกิด
เส้นทางซ้อนทับกับผู้ป่วยกลุ่มอื่นหรืออยู่ในต�ำแหน่งที่เอื้อให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าไปใช้งานพื้นที่
ปะปนกับผู้ป่วยอื่นๆหรือเจ้าหน้าที่ ท�ำให้เกิดความเสี่ยงในการการแพร่กระจายโรค
กรณีที่ 2: มีการสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยวัณโรคโดยเฉพาะ แต่อาคารอยู่ในต�ำแหน่ง
ทีก่ ดี ขวางการต่อขยายหรือการสร้างอาคารอืน่ ทีถ่ กู วางไว้ในผังแม่บท หรือพูดง่ายๆคืออาคาร
แยกโรคหลังเล็กๆถูกจัดวางในทีว่ า่ งทีค่ วรจะกันไว้สำ� หรับอาคารขนาดใหญ่ ท�ำให้เกิดความยุง่
ยากเมื่อต้องสร้างอาคารใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
นอกจากอาคารแยกผูป้ ว่ ยวัณโรคแล้ว ห้องแยกโรคส�ำหรับผูป้ ว่ ยติดเชือ้ อืน่ ๆก็ไม่มอี ยู่
ในแบบของอาคารที่ใช้กันอยู่ นั่นหมายความว่าโรงพยาบาลจ�ำเป็นต้องสร้างห้องแยกโรคเพิ่ม
อีกห้องหนึ่งด้วยแต่ในหลายโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้มีการเตรียมห้องแยกโรคดังกล่าวนี้ไว้
การเพิม่ อาคารอืน่ ๆตามความต้องการเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาลก็มปี ญ
ั หาเช่นกัน
เนื่องจากหลายโรงพยาบาลเมื่อเปิดให้บริการเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วพบว่าชุมชนโดยรอบมี
ความต้องการงานบริการบางอย่างสูงกว่าทีอ่ าคารมาตรฐานได้จดั เตรียมไว้ หรือตัวโรงพยาบาล
เองต้องการพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น หลายโรง
พยาบาลมีผใู้ ช้บริการหน่วยทันตกรรมมากกว่าทีห่ อ้ งทันตกรรมในอาคารผูป้ ว่ ยนอกจัดเตรียม
ไว้ ท�ำให้ต้องมีการสร้างอาคารคลินิกทันตกรรมเพิ่มขึ้นมา ซึ่งส่วนใหญ่อาคารหลังนี้จะไม่ได้
อยู่ในผังแม่บทแต่แรก การก�ำหนดต�ำแหน่งอาคารทันตกรรมจึงเป็นปัญหาส�ำหรับหลายๆโรง
พยาบาลเนื่องจากต�ำแหน่งที่เลือกวางไม่สัมพันธ์กับระบบทางสัญจรและเส้นทางขนย้ายขยะ
กิจกรรมหรืองานบริการอื่นๆ เช่น แพทย์แผนไทย กายภาพบ�ำบัด ศูนย์ล้างไต ศูนย์ผู้สูงอายุ
คลินกิ เด็กดี งานฝากครรภ์ งานจิตเวช เป็นต้น ล้วนแต่เป็นบริการทีห่ ลายโรงพยาบาลต้องการ
พื้นที่หรืออาคารเพิ่มเติมขึ้นมาจากผังแม่บทและแบบอาคารที่ได้รับมาในตอนแรก เมื่อมีการ
สร้างขึ้นใหม่ก็มักจะมีปัญหาดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และส�ำหรับโรงพยาบาลที่มีการเพิ่ม
เติมอาคารและพื้นที่บริการนอกเหนือจากผังแม่บทไปเรื่อยๆเป็นจ�ำนวนมากโดยไม่ได้มีการ
ปรับปรุงตรวจสอบผังให้ทันสมัย ก็มักจะประสบปัญหาด้านการจัดการพื้นที่ที่ยุ่งยากมากขึ้น
เป็นล�ำดับ
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2. ข้อจ�ำกัดด้านบุคลากร
จากที่ได้กล่าวไปบ้างแล้วว่าการดูแลและออกแบบสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล
ชุมชนทั่วประเทศด�ำเนินการจากหน่วยงานส่วนกลางเป็นหลัก และมีบุคลากรอยู่ค่อนข้าง
จ�ำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนโรงพยาบาลที่ต้องดูแล ยิ่งไปกว่านั้นยังขาดแคลนหรืออาจ
จะพูดได้ว่ายังไม่มีบุคลากรเฉพาะทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวาง
ผังแม่บท ผังบริเวณ และงานออกแบบรายละเอียดงานภูมิทัศน์ ข้อจ�ำกัดเรื่องบุคลากรซึ่งมี
ปัญหาทั้งเรื่องจ�ำนวนและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางส่งผลดังต่อไปนี้
2.1 ขาดการวางผังและวางแผนการใช้พื้นที่ภายนอกอาคาร ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะ
มีสถาปนิกซึ่งมีประสบการณ์สูงด้านงานวางผังแม่บทในโรงพยาบาล แต่ผังที่มีจะเป็นเพียง
การก�ำหนดต�ำแหน่งอาคารและเส้นทางสัญจรหลักในพื้นที่ โดยไม่มีการก�ำหนดแนวคิดและ
แนวทางการออกแบบและการใช้พื้นที่ว่างภายนอกอาคาร ซึ่งท�ำให้ขาดการสร้างความเชื่อม
โยงระหว่างพืน้ ทีภ่ ายในและภายนอก เมือ่ เป็นเช่นนีส้ งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื ผูใ้ ช้พนื้ ทีซ่ งึ่ ก็คอื บุคลากร
ทางการแพทย์จงึ ต้องปรับปรุงและพัฒนาพืน้ ทีเ่ ปิดโล่ง (open space) ภายนอกอาคารกันเอง
สิง่ ทีต่ ามมาคือพืน้ ทีห่ ลายส่วนไม่ได้ถกู ใช้งานอย่างเหมาะสมหรือไม่ถกู ใช้งานเต็มตามศักยภาพ
เท่าทีค่ วร (ซึง่ เป็นปัญหาทีจ่ ะพูดถึงในละเอียดอีกครัง้ ) นอกจากนีย้ งั มีการใช้งานทีไ่ ม่เหมาะสม
ไม่วา่ จะเป็นการใช้งานพืน้ ทีภ่ ายนอกอาคารซึง่ ส่งผลรบกวนการท�ำกิจกรรมภายในอาคาร เช่น
มีสนามเด็กเล่นใกล้สว่ นห้องตรวจหรือลานกิจกรรมอยูต่ ดิ กับหน้าต่างห้องพักผูป้ ว่ ยในจนเกิน
ไป การวางต�ำแหน่งพืน้ ทีแ่ ละอาคารไม่เหมาะสมรวมไปถึงการก�ำหนดพืน้ ทีใ่ ช้งานในบริเวณที่
อันตราย เช่น จัดให้มีพื้นที่นั่งพักคอยของญาติผู้ป่วยใกล้กับส่วนแยกโรคผู้ป่วยวัณโรคโดยไม่
แสดงขอบเขตที่ชัดเจน นอกจากนี้การจัดการพื้นที่และที่ว่างที่ไม่มีประสิทธิภาพในหลายโรง
พยาบาลท�ำให้เกิดเศษพื้นที่และซอกหลืบจ�ำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นซอกระหว่างอาคารเศษที่
ที่ไม่สวยงามและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ หลายครั้งพื้นที่เหล่านี้กลายเป็นพื้นที่รกร้างหรือ
ที่กองเก็บวัสดุซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมโดยรวมของโรงพยาบาลไม่น่ามองไม่เอื้อต่อการส่ง
เสริมสุขภาวะ นอกจากนี้การวางอาคารซ้อนกันจนแออัดยังส่งผลต่อการถ่ายเทอากาศ และ
ท�ำให้แสงแดดส่องเข้าถึงภายในอาคารได้ยาก ถึงแม้ในปัจจุบันอาคารในโรงพยาบาลจ�ำนวน
มากจะใช้ระบบเครือ่ งปรับอากาศ แต่การถ่ายเทอากาศในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลก็ยงั เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ทั้งในแง่สุขลักษณะและการช่วยระบายอากาศร้อนเพื่อสร้างภาวะน่าสบายให้กับสภาพ
แวดล้อมโดยรวม นอกจากนีใ้ นกรณีของโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่จะจ�ำกัดพืน้ ทีอ่ าคารทีใ่ ช้
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เครือ่ งปรับอากาศเฉพาะเท่าทีจ่ ำ� เป็น เนือ่ งจากการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศมีคา่ ใช้จา่ ยค่อนข้าง
สูง นอกเหนือจากค่าเครื่องปรับอากาศแล้วยังมีค่าใช้ไฟฟ้าที่ตามมา รวมถึงค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
ระบบกรองอากาศทีม่ รี ะบบฆ่าเชือ้ โรคซึง่ มีราคาสูง ในขณะทีโ่ รงพยาบาลชุมชนจ�ำนวนมากตัง้
อยู่ในพื้นที่ชนบทไม่แออัดจึงไม่มีความจ�ำเป็นในการใช้เครื่องปรับอากาศมากนัก การระบาย
ถ่ายเทอากาศแบบธรรมชาติจงึ ยังเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญในการวางผังแม่บทและผังบริเวณ
ไม่เพียงแต่การถ่ายเทอากาศ การวางอาคารทีช่ ดิ และแออัดจนเกินไปท�ำให้แสงแดดส่องเข้าถึง
พืน้ ทีใ่ ช้งานในอาคารไม่ได้หรือได้นอ้ ยเกินไป ซึง่ ส่งผลต่อปัญหาด้านสุขลักษณะ เนือ่ งจากแสง
ธรรมชาติทสี่ อ่ งเข้าถึงอาคารจะช่วยลดปัญหาความหมักหมมอับชืน้ ช่วยฆ่าเชือ้ โรคได้ในระดับ
หนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นแสงแดดยังมีผลต่อสุขภาวะทางใจของทุกๆคน การที่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย
ต้องใช้เวลาในอาคารเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับแสงแดดสามารถส่งผลให้เกิดความตึงเครียด
และภาวะหดหู่ซึมเศร้าได้ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้มีแสงแดดเข้าถึงพื้นที่ใช้งานในโรงพยาบาล
อย่างพอเหมาะพอดีตามแต่ละบริเวณจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
2.2 ภาพรวมของโรงพยาบาลขาดความเป็นอันหนึง่ อันเดียว (unity) การขาดบุคลากร
ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบยังแสดงให้เห็นจากสภาพแวดล้อมในโรง
พยาบาลหลายแห่งที่บรรยากาศโดยรวมของโรงพยาบาลขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาทางกายภาพที่ขาดการมองแบบภาพรวม เห็นได้จากอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างต่างๆมีรูปแบบหลากหลายไม่กลมกลืนกัน โรงพยาบาลหลายแห่งมีการเลือกใช้
สีสันและวัสดุหลากหลายจนสับสน ซึ่งนอกจากจะท�ำให้ภาพรวมของโรงพยาบาลดูสะเปะ
สะปะแล้ว ความสับสนวุ่นวายขององค์ประกอบ วัสดุ และสีสันที่มากจนเกินไปสามารถสร้าง
ความสับสนให้กับผู้ที่เข้าใช้พื้นที่ได้ และอาจจะสร้างความเครียดให้กับผู้ใช้พื้นที่บางกลุ่มโดย
เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับรู้และการตีความ
2.3 ความซ�้ำซ้อนและสับสนของระบบทางสัญจร ปัญหาส�ำคัญที่พบจากการจัดการ
พืน้ ทีใ่ นโรงพยาบาลโดยไม่มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากความสับสน
และความซ�ำ้ ซ้อนของระบบสัญจรและทีจ่ อดรถในโรงพยาบาลจ�ำนวนมาก ไม่วา่ จะเป็นการท�ำ
เส้นทางซ�ำ้ ซ้อนท�ำให้มพี นื้ ทีถ่ นนเกินจ�ำเป็นหรือแม้กระทัง่ ถนนซ้อนคูก่ นั จนผูใ้ ช้ยวดยานสับสน
เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ การท�ำถนนกว้างจนเกินไปหรือท�ำทางวิง่ รถในลักษณะลาน หรือการ
มีทางร่วมทางแยกร่วมกับลาน รวมถึงการที่ถนนหลักไม่แยกขาดจากลานจอดรถท�ำให้ผู้ขับขี่
ไม่ทราบว่าตรงไหนคือช่องทางวิง่ และควรไปทางไหนทิศทางใด และท�ำให้เกิดการจอดรถแบบ
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ไม่มรี ะเบียบ ในอีกทางหนึง่ การท�ำถนนแคบจนเกินไปโดยไม่ได้จดั การระบบการวิง่ รถทีเ่ หมาะ
สมก็ทำ� ให้เกิดปัญหาการกีดขวางทางสัญจร รวมถึงการทีผ่ ใู้ ช้เส้นทางไม่สามารถเข้าใจได้วา่ เป็น
ถนนส�ำหรับวิ่งทางเดียวหรือทางสวน ซึ่งท�ำให้เกิดความสับสนและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ความวุ่นวายและสับสนไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อผู้ใช้ทางสัญจรเท่านั้นแต่ยังสามารถส่งผลต่อ
ระบบการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกีดขวางเส้นทางรถกู้ชีพหรือรถฉุกเฉิน การที่เส้นทางรถ
เข้าไปตัดขวางพืน้ ทีใ่ ห้บริการการแพทย์ทำ� ให้เส้นทางเดินเท้าไม่ตอ่ เนือ่ ง ซึง่ การเกิดการตัดกัน
ระหว่างทางรถและทางเดินย่อมเป็นการเพิม่ ความเสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุและเป็นอุปสรรคของผูใ้ ช้
รถเข็น นอกจากนี้ควันเสียและเสียงจากยวดยานพาหนะก็เป็นมลภาวะ เมื่อถนนแทรกเข้าไป
รบกวนพืน้ ทีใ่ ห้บริการทางการแพทย์มากเกินไปย่อมเป็นการลดทอนคุณภาพของสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาวะลง การวางผังและการจัดการเส้นทางสัญจรทีไ่ ม่ดสี ง่ ผลต่อการวางระบบขน
ย้ายขยะและการส่งอุปกรณ์/ผ้าสะอาด เมือ่ ระบบไม่ถกู จัดวางให้เหมาะสมความเสีย่ งเรือ่ งการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรคก็สูงขึ้นท�ำให้ต้องแก้ไขด้วยการจัดการที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามมา บางโรง
พยาบาลถึงกับต้องใช้รถยนต์หรือรถตูเ้ พือ่ ขนย้ายอุปกรณ์และอาหารภายในโรงพยาบาลทัง้ ๆ
ที่พื้นที่ของโรงพยาบาลไม่ได้ใหญ่โตอะไร
3. ข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ
โรงพยาบาลชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งต้อง
จัดสรรแบ่งปันกันทั่วประเทศ งบประมาณด้านการดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
จะต้องมีการจัดขอตามระเบียบราชการแผ่นดิน ซึ่งในแต่ละปีกระทรวงฯจะพิจารณาอนุมัติ
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ และด้วยข้อจ�ำกัดที่โรงพยาบาลเองไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่า
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามขอหรือไม่หรือจะถูกปรับลดลงเท่าไหร่ การด�ำเนินงาน
ของโรงพยาบาลจึงค่อนข้างมีขีดจ�ำกัดและยากต่อการวางแผนล่วงหน้า โรงพยาบาลต้องจัด
ล�ำดับความส�ำคัญของสิ่งที่ต้องการและจะต้องมีแผนส�ำรองเตรียมพร้อมอยู่ในกรณีที่ไม่ได้
งบประมาณตามต้องการ เช่น โรงพยาบาลมีความต้องการอาคารใหม่ 1 อาคารในปีนี้ และ
ซ่อมแซมอาคารอีก 1 อาคาร เพื่อรองรับการท�ำงานที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากไม่ได้งบประมาณก็
อาจจะต้องปรับแก้อาคารอืน่ ๆทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ใช้งานไปก่อน ซึง่ งบประมาณในการปรับแก้กต็ อ้ งหา
มาจากแหล่งทุนอื่น อย่างไรก็ตามการซ่อมแซมหรือการก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเล็กๆ
น้อยๆต่างๆโรงพยาบาลส่วนใหญ่จ�ำเป็นต้องหางบประมาณด้วยตนเองมาใช้เพิ่มเติมซึ่งส่วน

87
ภาคความรู้

ใหญ่จะได้มาจากการบริจาค ข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณส่งผลให้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างค่อนข้างจ�ำกัด และการพัฒนาต้องท�ำไปในลักษณะเท่าที่จ�ำเป็น
การก่อสร้างอาคารหรือจัดเตรียมพื้นที่เผื่อการขยายตัวในอนาคตท�ำได้ยาก โรงพยาบาลจึงมี
อาคารเล็กๆสร้างต่อๆกันไปพร้อมกับการต่อเติมขยายพื้นที่ของอาคารเดิมให้พอใช้งานไปได้
เพราะส่วนใหญ่จะจัดขอเงินมาด�ำเนินการได้เพียงเพื่อรองรับความต้องการปัจจุบัน และเมื่อ
ขาดบุคลากรทีช่ ว่ ยในการวางผังและวางแผนล่วงหน้าให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ความแออัดและการ
ใช้พนื้ ทีไ่ ม่เต็มศักยภาพจึงเกิดขึน้ นอกจากนีห้ ากพิจารณาเฉพาะในส่วนของงานภูมทิ ศั น์ ต้อง
เข้าใจด้วยว่างานจัดการและดูแลพื้นที่ภายนอกอาคารเป็นงานที่มีความส�ำคัญรองลงไปจาก
งานอาคาร งานบุคลากรการแพทย์ และการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ การ
ของบประมาณแผ่นดินเพือ่ มาปรับปรุงหรือดูแลงานภูมทิ ศั น์แทบจะเป็นไปไม่ได้ โรงพยาบาล
จะต้องหางบประมาณด้วยตนเอง และเมื่องบประมาณมีอย่างจ�ำกัดการพัฒนาพื้นที่ภายนอก
อาคารก็ต้องถูกตัดลดลงไป ที่ว่างในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้งาน
นอกจากนี้งบประมาณในการดูแลพื้นที่ก็จ�ำกัด โรงพยาบาลบางแห่งไม่สามารถแม้กระทั่งจะ
จัดจ้างเจ้าหน้าที่หรือคนงานเพื่อมาดูแลภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลได้ ต้องใช้อาสาสมัครจาก
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ การใช้พนื้ ทีภ่ ายนอกอาคารเพือ่ การส่งเสริมสุขภาวะจึงท�ำได้ไม่เต็มทีน่ กั
4. ขาดการวางผังพัฒนาระยะยาวและความคล่องตัวในการปรับเพิ่มผังเมื่อจ�ำเป็น
เมื่อโรงพยาบาลมีผังแม่บทแต่ไม่ได้ปรับปรุงในช่วงเวลาที่เหมาะสม การพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมกายภาพของโรงพยาบาลหลายแห่งจึงมีปัญหาและขาดแนวทางที่เหมาะสม ปัญหา
ส่วนหนึง่ มาจากข้อจ�ำกัดเรือ่ งงบประมาณดังทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้น ซึง่ ข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ
ไม่ใช่เพียงแค่งบประมาณด้านสิ่งปลูกสร้างแต่รวมไปถึงบุคลากร โรงพยาบาลชุมชนไม่มี
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการวางผังและออกแบบจ�ำเป็นต้องขอความสนับสนุน
จากบุคลากรส่วนกลางซึ่งก็มีอย่างจ�ำกัด การที่โรงพยาบาลจะจัดหานักวางผังและออกแบบ
มาช่วยก็ไม่สามารถของบประมาณมาสนับสนุนได้ นอกจากใช้เงินสนับสนุนของเอกชนหรือ
เงินบริจาค และเมื่อโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพในการจัดจ้างนักออกแบบมาช่วยงาน งานส่วน
ใหญ่จงึ ยังคงกระจุกตัวทีห่ น่วยงานกลางซึง่ ก็มขี อ้ จ�ำกัดของบุคลากรเช่นกัน ยิง่ ไปกว่านัน้ หาก
พิจารณาในส่วนของงานภูมิทัศน์แล้ว จะเห็นว่าแม้ในส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขเอง
ก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้
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การที่โรงพยาบาลไม่มีผู้ที่มีความรู้เรื่องการวางผังมาช่วยก�ำกับดูแลได้อย่างใกล้ชิด
เป็นช่องว่างทีท่ ำ� ให้งานพัฒนาพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาลเป็นไปได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลไม่สามารถวางแผนหรือมองภาพในระยะยาวได้ การดูแลและพัฒนาโรงพยาบาล
จึงเป็นไปในลักษณะการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าเป็นหลัก โดยจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นการสร้าง
อาคารใหม่ในทีท่ วี่ า่ งอยูไ่ ปเรือ่ ยๆ ซึง่ บางครัง้ การเลือกทุบอาคารทีห่ มดสภาพหรือไม่คมุ้ ค่ากับ
ศักยภาพทีด่ นิ ออกบ้างเพือ่ สร้างอาคารใหม่นา่ จะเป็นทางเลือกทีด่ กี ว่า เพือ่ ให้โรงพยาบาลยังคง
มีพนื้ ทีว่ า่ งเก็บไว้ แต่การจะท�ำงานในลักษณะนีไ้ ด้ควรจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าพร้อมๆกับ
แผนการจัดการ โดยเฉพาะการวางแผนโยกย้ายพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านเมือ่ มีการทุบอาคารทิง้ และจะ
ต้องมีการจัดล�ำดับขัน้ การท�ำงานเพือ่ ให้ทยอยจัดของบประมาณไล่เรียงไปตามแผนการพัฒนา
(ดูตวั อย่างงานปรับปรุงผังแม่บทโรงพยาบาลเขาย้อย ในส่วนที่ 2) การจัดล�ำดับงานพัฒนาพืน้ ที่
และแผนการด�ำเนินงานหรือการท�ำ “เฟสซิ่ง” (phasing) นี้มีความจ�ำเป็นอย่างมากเพื่อให้ผู้
บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เตรียมตัวและเตรียมการจัดการการใช้พื้นที่ได้อย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจากการลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง พบว่าโรงพยาบาลได้รับผัง
แม่บททีป่ รับปรุงใหม่แต่ไม่ได้มกี ารวางแผนการจัดการให้แต่อย่างใด ในผังเสนอให้สร้างอาคาร
ผูป้ ว่ ยนอกใหม่บนพืน้ ทีอ่ าคารเดิมและเสนอให้รวบอาคารส่วนสนับสนุนหลังย่อยๆหลายหลัง
รวมกันไว้ในอาคารใหม่หลังเดียว ซึง่ ก็เป็นการสร้างทับไปบนพืน้ ทีเ่ ดิมทีก่ ลุม่ อาคารสนับสนุน
ตั้งอยู่ เมื่อโรงพยาบาลได้รับผังดังกล่าวมา ก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้เนื่องจากไม่สามารถหา
พื้นที่ปฏิบัติงานได้ในขณะที่มีการทุบอาคารเดิม จึงต้องมีการปรับแก้ผังดังกล่าวโดยก�ำหนด
ให้สร้างอาคารใหม่ลงบนที่ว่าง เมื่อสร้างเสร็จจึงทุบอาคารเดิมออกแล้วปรับปรุงให้เป็นพื้นที่
ว่างเพื่อการใช้งาน
การวางผังที่ขาดการวางแผนพัฒนาระยะยาวยังสะท้อนให้เห็นจากการที่ไม่ได้
ประสานงานระบบเข้ากับผังแม่บท ท�ำให้ในหลายๆกรณีเกิดปัญหาว่าต�ำแหน่งของงานระบบ
ไปกีดขวางพื้นที่ ท�ำให้การสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือทางสัญจรที่มาทีหลังท�ำไม่ได้หรือท�ำได้ไม่
สะดวก เช่น ต�ำแหน่งถังออกซิเจนวางขวางต�ำแหน่งอาคารทีผ่ งั แม่บทก�ำหนด ท�ำให้ไม่สามารถ
วางอาคารตามต�ำแหน่งที่ต้องการได้ ต้องมีการขยับขยาย
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นอกจากนี้การน�ำผังแม่บทมาใช้ยังมีปัญหาเมื่อโรงพยาบาลได้ที่ดินเพิ่มไม่ว่าจะเป็น
ที่ดินบริจาคหรือที่ดินที่จัดซื้อเพิ่มเติม ซึ่งตามปกติแล้ว เมื่อที่ดินมีขนาดและรูปร่างเปลี่ยนไป
ควรจะท�ำการปรับปรุงผังแม่บทเพือ่ พิจารณาพัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยรวมให้สอดคล้องกัน แต่เมือ่ ไม่ได้
ปรับแก้ผงั โรงพยาบาลหลายแห่งก็ดำ� เนินงานปลูกสร้างและใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีด่ นิ ส่วนขยาย
ไปตามความต้องการของตนเอง ซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นการแบ่งส่วนพื้นที่ใช้
งานไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น การเชื่อมต่อระบบจราจรไม่ตอบรับกับระบบการท�ำงานของ
เจ้าหน้าที่และการเข้าใช้พื้นที่ของผู้ป่วยและญาติ และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆที่ควร
จะเป็นท�ำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทางสัญจรยานพาหนะและคนเดินเท้า และในบางกรณี
ก็มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงพื้นที่รวมถึงการวางแนวถนนที่ไม่สมเหตุสมผล
5. การไม่ได้เตรียมพื้นที่นอกอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ
ดังที่ได้กล่าวไปบ้างแล้วข้างต้นว่าโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ขาดผังแม่บทและผัง
บริเวณที่ช่วยก�ำหนแนวทางการพัฒนาและเข้าใช้พื้นที่ว่างนอกอาคารให้เกิดประโยชน์ตาม
ศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ต่ละบริเวณ เมือ่ เข้าไปท�ำงานร่วมกับหลายโรงพยาบาลจะพบว่าเกือบทุก
โรงพยาบาลมีความต้องการหลายๆอย่างคล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการให้พัฒนาพื้นที่
ว่างเพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับบริการใช้สำ� หรับนัง่ พักคอย สนามเด็กเล่น และพืน้ ทีส่ ำ� หรับนัง่ รับประทาน
อาหาร รวมไปถึงการจัดพื้นที่ส�ำหรับร้านค้าร้านอาหาร และพื้นที่เพื่อกิจกรรมนันทนาการ
ของเจ้าหน้าที่ พืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้สำ� หรับกิจกรรมเพาะปลูกเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละผูป้ ว่ ยจิตเวชได้ปลูก
พืชผักเพื่อการบ�ำบัดและเพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยก็เป็นพื้นที่ที่โรงพยาบาล
ต้องการใช้ประโยชน์จากที่ว่างที่มี ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบดีว่าโรง
พยาบาลต้องการพื้นที่ประเภทไหนบ้างแต่ไม่แน่ใจว่าควรท�ำอะไรตรงไหน ควรจะต้องเตรียม
พื้นที่อย่างไร พื้นที่ควรมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร ทั้งนี้ความต้องการใช้พื้นที่เพื่อให้ผู้เข้า
รับบริการพักรอระหว่างการเข้ารับบริการเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลต้องการมาก เนื่องจากส่วน
ใหญ่แล้วผู้เข้ารับบริการจะอยู่รวมกันในอาคารอย่างแออัด เนื่องจากภายนอกอาคารไม่ได้
จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไว้ให้ ผู้เข้ารับบริการจึงไม่มีทางเลือก เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ว่า
ควรจัดการพื้นที่อย่างไรประกอบกับงบประมาณมีจ�ำกัด โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่จึงไม่ได้
ใช้พื้นที่นอกอาคารตามที่ควรจะเป็น
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ทั้งนี้การจัดพื้นที่ใช้งานภายนอกอาคารไม่ได้เพียงแต่จัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
เท่านั้น แต่ผู้ออกแบบจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย การอ�ำนวยความสะดวกให้
ทุกคนเข้าถึงพื้นที่ และยังต้องพิจารณาการจัดองค์ประกอบเพื่อสร้างภาวะน่าสบาย ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดให้มีร่มเงา การจัดให้มีซุ้มศาลากันแดดกันฝน การเลือกใช้วัสดุและองค์ประกอบ
ต่างๆให้เหมาะสมตามที่ได้อธิบายรายละเอียดไปในบทก่อนหน้านี้

ส่วนที่ 2 เรียนรู้จากภาคสนาม

ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
ประภัสรา นาคะ พันธุ์อ�ำไพ
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คณะทำ�งานกลุ่มวิจย
ั สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์
นักวิจัย/ออกแบบ
ผศ.ดร. ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
อ.ดร. สายทิวา รามสูต
อ.ดร. สุปรียา หวังพัชรพล
อ. ขวัญชัย กาแก้ว
อ. ประภัสรา นาคะ พันธุ์อ�ำไพ
อ. สุพิชญา ศุภพิพัฒน์
ผู้ช่วยวิจัยงานออกแบบ
นาย คณินณัฎฐ์ โอฬารวงศ์สกุล
นางสาว ณัฐพรรณ เพ็ญจันทร์
นาย ธนานุกิจ จาดชลบท
นาย ภูมิภัทร พรหมบุตร
นางสาว ศุภวรรณ สุขในศิลป์
นางสาว อตินันทน์ สินศิลาเกตุ
นางสาว อติพร เกตุแก้ว
ผู้ช่วยประสานงานวิจัย
นางสาว ปวริศา ขันธวิธิ
นางสาว ปิยพร สุทธิทรัพย์
นางสาว พรภัทรา ภาณุนันทน์
ว่าที่ร.ต. อานนท์ คุณากรจรัสพงศ์
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หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้ท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายนักออกแบบ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
และชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลเพือ่ ปรับปรุงผังแม่บทและออกแบบภูมทิ ศั น์ให้กบั โรงพยาบาล
ชุมชนมากกว่าสิบแห่ง โดยใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการใช้พนื้ ทีร่ วมถึงการบริหารจัดการโรงพยาบาลได้มสี ว่ นร่วมแสดงความเห็นและข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุงโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ซึง่ ต่างก็มจี ดุ เด่นจุดด้อยต่างกันไปตามบริบทและ
เงือ่ นไขที่ตา่ งกัน หนังสือเล่มนี้แสดงตัวอย่างงานปรับปรุงผังแม่บทและออกแบบภูมิทัศน์ของ
โรงพยาบาลชุมชนจ�ำนวน 4 แห่ง เพื่อให้เป็นกรณีศึกษาให้ผู้ที่สนใจได้เห็นภาพกระบวนการ
วางผังและออกแบบงานภูมิทัศน์โรงพยาบาลชุมชนในบริบทของประเทศไทย
ทั้งนี้เมื่อพิจารณากรณีศึกษาทั้ง 4 โรงพยาบาลพบว่ามีปัจจัยและประเด็นปัญหาใน
การวางผังร่วมกันอยูบ่ างประการ เช่น ปัญหาการจัดการระบบทางสัญจรและทีจ่ อดรถ ปัญหา
การปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ และปัญหาการขาดบุคลากรเฉพาะ
ทางที่ให้ค�ำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาวะ
เป็นต้น ซึง่ ปัญหาต่างๆเหล่านีส้ ง่ ผลให้เกิดปัญหาในการจัดวางต�ำแหน่งอาคารในปัจจุบนั และ
อนาคต นอกจากนี้เกือบทุกโรงพยาบาลยังขาดแผนการใช้งานพื้นที่นอกอาคารท�ำให้พื้นที่ไม่
ได้ใช้งานตามศักยภาพและในบางกรณีกท็ ำ� ให้เกิดข้อขัดแย้งในการใช้พนื้ ทีห่ รือเกิดการรบกวน
กันระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร ไม่เพียงประเด็นปัญหาที่คล้ายกันแล้วจากการ
ลงพื้นที่จะพบว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งยังมีนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ความต้องการ และ
ข้อจ�ำกัดเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ออกแบบต้องท�ำความเข้าใจแล้วออกแบบให้ตรงตาม
ตอบโจทย์ของแต่ละโรงพยาบาล
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การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม
หน่วยวิจยั สิง่ แวดล้อมสรรค์สร้างเพือ่ สุขภาวะฯ ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการออกแบบอย่าง
มีสว่ นร่วม ดังนัน้ จึงมีการออกแบบกิจกรรมเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ออกแบบในทุกโครงการที่หน่วยวิจัยฯได้มีโอกาสเข้าไปท�ำงาน ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละ
โรงพยาบาลจะมีรปู แบบและจ�ำนวนครัง้ แตกต่างกันไปตามลักษณะความซับซ้อนของงานและ
บริบทของแต่ละโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามขัน้ ตอนหลักๆในการท�ำงานในแต่ละโครงการจะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันคือ ผูอ้ อกแบบเริม่ งานด้วยการลงส�ำรวจพืน้ ทีแ่ ละพูดคุยกับผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น แล้วจึงได้กลับมาวางแผนการท�ำกิจกรรม
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยให้โรงพยาบาลเป็นสื่อกลางประสานการนัดหมาย
ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกลุม่ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆของโรงพยาบาล ตัวแทนผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ตัวแทนจากชุมชนโยรอบโรงพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งและ
ในแต่ละโรงพยาบาลอาจแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะของงาน เช่น บางกิจกรรมอาจจะเน้น
กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นหลัก
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้พื้นที่
ให้ผู้ใช้พื้นที่ได้มีโอกาสแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเด่น-ข้อด้อยของโรงพยาบาล รวม
ทั้งชี้ปัญหาที่ต้องการแก้ไข บางกิจกรรมออกแบบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนวทางการ
ออกแบบพื้นที่อีกด้วย เช่น ให้ทดลองวางผังการใช้พื้นที่และแนวทางสัญจรโดยการแปะ
กระดาษสีและเขียนด้วยปากกา หรือให้ปั้นดินน�้ำมันท�ำแบบจ�ำลองพื้นที่ในแบบที่ต้องการ
เป็นต้น ทัง้ นีม้ กี ารจัดกิจกรรมในแต่ละโรงพยาบาลหลายครัง้ ตลอดกระบวนการออกแบบ แต่
จ�ำนวนครั้งในแต่ละโครงการจะแตกต่างกันไป กิจกรรมในครั้งแรกๆจะมุ่งเน้นที่การท�ำความ
เข้าใจในบริบทของโรงพยาบาลทัง้ ในภาพรวมและในรายละเอียดเพือ่ ให้ผอู้ อกแบบได้นำ� ข้อมูล
มาออกแบบเบือ้ งต้น อีกทัง้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผใู้ ช้พนื้ ทีใ่ นโรงพยาบาลรวมทัง้ ผูบ้ ริหารได้
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความเห็นระหว่างกัน นอกจากนีย้ งั เป็นโอกาสทีผ่ อู้ อกแบบได้มี
โอกาสสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวผู้ออกแบบเอง ท�ำให้การสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการท�ำงานในขั้นถัดๆไปสะดวกและตรงเป้าหมายมากขึ้น
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หลังจากได้ข้อมูลจากกิจกรรมในครั้งแรกๆรวมกับข้อมูลจากการส�ำรวจพื้นที่ ผู้
ออกแบบจึงได้นำ� เสนอแบบร่างเบือ้ งต้นเพือ่ น�ำกลับไปขอความเห็นจากผูใ้ ช้พนื้ ทีแ่ ล้วรวบรวม
ความเห็นต่างๆมาปรับแก้แบบ กระบวนการในช่วงนีอ้ าจมีการกลับไปขอความเห็นและแก้ไข
แบบอีก โดยจ�ำนวนครัง้ ขึน้ อยูก่ บั ความซับซ้อนของงานและเงือ่ นเวลา รวมถึงข้อจ�ำกัดเรือ่ งค่า
ใช้จ่ายและการเดินทาง ในบางกรณีอาจมีเงื่อนไขของเงื่อนเวลาอนุมัติงบประมาณท�ำอาจจะ
ต้องเร่งท�ำงานบางส่วนให้แล้วเสร็จก่อน ส่วนเนื้องานที่เหลือก็ด�ำเนินตามกระบวนการต่อไป
กระบวนการออกแบบอย่างมีสว่ นร่วมนีน้ อกจากผูอ้ อกแบบจะต้องประสานความรูแ้ ละทักษะ
ในการออกแบบให้เข้ากับการแก้ปัญหาของงานแต่ละพื้นที่แล้ว สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของความต้องการและปัญหาของผู้ใช้พื้นที่กลุ่มต่างๆเพื่อให้แบบ
สุดท้ายทีอ่ อกมาตอบโจทย์ของผูใ้ ช้แต่ละกลุม่ ได้อย่างน่าพอใจ ผูอ้ อกแบบจะต้องอธิบายและ
ประสานความเข้าใจให้ได้วา่ ท�ำไมประเด็นปัญหา/ความต้องการบางส่วนจึงถูกเน้นมากกว่าบาง
ส่วนอื่นๆ หรือท�ำไมข้อเสนอของผู้ใช้บางกลุ่มจึงถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความส�ำคัญมากกว่าของ
กลุ่มอื่น
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ภาพตัวอย่างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล
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งานปรับปรุงผังแม่บทและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
โรงพยาบาลลำ�สนธิ จังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลล�ำสนธิเป็นโรงพยาบาลชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอล�ำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีขนาด
พื้นที่ 30 ไร่ รองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบ โรงพยาบาลมีทางเข้า
ทางเดียวจากถนนทางหลวงด้านหน้า พื้นที่ของโรงพยาบาลถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ
ด้วยรั้วอย่างชัดเจน โดยส่วนแรกเป็นพื้นที่ให้บริการและหน่วยสนับสนุนการบริการ รวมถึง
พื้นที่ส�ำหรับกิจกรรมเพื่อชุมชน พื้นที่ส่วนที่สองเป็นส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่ซึ่งมีถนนทางเข้า
แยกจากถนนหลักของโรงพยาบาลมีประตูเปิดปิดได้เพือ่ รักษาความปลอดภัยให้กบั เจ้าหน้าที่

ภาพการแบ่งส่วนการใช้งานหลักๆ ของโรงพยาบาลลำ�สนธิในปัจจุบน
ั
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พื้นที่โรงพยาบาลประกอบด้วยส่วนหลักๆ ดังนี้
1. ส่วนทางเข้าและลานจอดรถ
2. ส่วนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
3. ส่วนสนับสนุน
4. ส่วนที่พักบุคลากรโรงพยาบาล
5. ส่วนสนับสนุน
บริเวณจากทางเข้าหลักของโรงพยาบาลเป็นเส้นทางหลักของรถยนต์ เมื่อเข้ามาจะ
พบส่วนลานจอดรถหลักเชื่อมต่อกับอาคารผู้ป่วยนอก บริเวณที่จอดรถและทางเข้าหลัก มี
อาคารขนาดเล็กคืออาคารเรือนสุขจีรงั และร้านค้าผูส้ งู อายุ ตัง้ อยูภ่ ายในบริเวณซึง่ เป็นอาคาร
ที่ก่อสร้างขึ้นภายหลัง
อาคารผู้ป่วยนอกเดิมตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเชื่อมกับลานจอดรถ และมีทางเดินมี
หลังคาคลุมเชื่อมไปยังอาคารผู้ป่วยใน (อาคารหลวงพ่อคูณ)ด้านหลัง พื้นที่ระหว่างทางเดิน
เป็นสวน ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่พักคอยของผู้มารับริการ และพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งของทางเดิน ก�ำลัง
ด�ำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและห้องคลอดหลังใหม่
อยู่บริเวณพื้นที่ว่างด้านหลังอาคารผู้ป่วยใน (อาคารหลวงพ่อคูณ) ในปัจจุบันใช้
งานเป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวของโรงพยาบาล และมีต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่ 3 ต้น ทางโรง
พยาบาลมีแผนที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ส�ำหรับอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ และ
อาคาร INSTITUTE CARE ในส่วนพื้นที่ด้านหลังเป็นหน่วยจ่ายกลาง โรงครัว และงานระบบ
แยกเป็นหลังๆ ไม่มีหลังคาคลุมเชื่อมต่อถึงกัน
ส่วนที่พักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแปลงที่ดิน โดยมีรั้วกั้น
กับส่วนให้บริการสุขภาพ ประกอบไปด้วยที่พักเจ้าหน้าที่ และอาคารที่พัก ลานจอดรถ และ
บ่อน�้ำกลางพื้นที่ ซึ่งรองรับน�้ำน�้ำผิวดินจากพื้นที่โดยรอบและน�้ำที่บ�ำบัดแล้วจากระบบ ใน
ช่วงฤดูแล้งน�้ำจะลดระดับลง สภาพบ่อน�้ำมีพืชพรรณขึ้นปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น โดยตลิ่ง
ฝั่งหนึ่งเป็นดินแข็ง พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามตามช่วงเวลา มีพื้นที่บางส่วนที่
เป็นที่ทิ้งร้าง

สภาพทั่วไปของโรงพยาบาล
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สภาพบริเวณบ้านพักบุคลากร

ระบบทางสัญจร
โรงพยาบาลล�ำสนธิมีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล
โดยมีถนนแยกเข้าส่วนทีพ่ กั บุคคลากรอย่างชัดเจน ในส่วนของถนนหลักเชือ่ มต่อจากพืน้ ทีท่ าง
เข้าและลานจอดรถด้านหน้าไปยังส่วนอาคารผู้ป่วย และส่วนสนับสนุนด้านหลัง ส่วนระบบ
ทางเท้าภายในโรงพยาบาล มีส่วนของทางเดินมีหลังคาคลุมเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ทางเข้าและ
พืน้ ทีจ่ อดรถด้านหน้าไปยังส่วนอาคารผูป้ ว่ ยด้านใน แต่ยงั ขาดทางเดินมีหลังคาเพือ่ เชือ่ มต่อไป
ยังส่วนสนับสนุนเพือ่ ใช้ในการขนส่งของ และในบางส่วนของโรงพยาบาลยังขาดพืน้ ทีท่ างเท้า
เพื่อเอื้อต่อการสัญจรของผู้ใช้งานภายในโรงพยาบาล
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โจทย์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล
บนพื้นฐานการด�ำเนินงานของโรงพยาบาลล�ำสนธิที่เน้นการเข้าถึงและเข้าใจความ
ต้องการของชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมจึงมุง่ เน้นให้โรงพยาบาลไม่เพียงแต่เป็นสถาน
ทีร่ กั ษาโรคภัยแต่ยงั ต้องการให้เป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ การส่งเสริมสุขภาวะของทุกๆคน แม้ไม่ปว่ ยก็เข้า
มาใช้พื้นที่ในโรงพยาบาลได้ แต่ถ้าเจ็บไข้มาก็เข้ามารับการรักษาได้โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่อง
ใดๆ จากแนวคิดดังกล่าวน�ำไปสู่แนวทางการปรับปรุงโรงพยาบาลล�ำสนธิให้เป็น “Healing
Environment”
ทั้งนี้การด�ำเนินงานอยู่ภายใต้ความต้องการและข้อจ�ำกัดต่างๆที่ได้รับข้อมูลมาจาก
กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงแผนการขยายพื้นที่ใช้งานให้รองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ
เพิ่มมากขึ้น โดยโรงพยาบาลมีแผนที่จะสร้างอาคารเพิ่มอีก 3 หลัง พร้อมๆกับข้อจ�ำกัดเรื่อง
สิ่งปลูกสร้างเดิมที่ยากต่อการเคลื่อนย้าย ได้แก่ ถนน บ่อบาดาล ต้นไม้เดิม และอาคารเดิม
นอกจากนีโ้ รงพยาบาลยังมีปญ
ั หาเรือ่ งระบบการสัญจรทีม่ กี ารซ้อนทับกันระหว่างทางรถและ
ทางคนเดินรวมถึงระยะเดินระหว่างจุดให้บริการที่ค่อนข้างไกลจากกัน และปัญหาการซ้อน
ทับของเส้นทางขนส่งของสะอาดและของสกปรก รวมไปถึงปัญหาเรื่องระบบที่จอดรถและ
ร่มเงา อีกทั้งโรงพยาบาลยังมีปัญหาเรื่องจ�ำนวนห้องน�้ำและพื้นที่พักคอยของทั้งผู้ป่วยและ
ญาติไม่เพียงพอ ต�ำแหน่งพืน้ ทีแ่ ยกโรคของผูป้ ว่ ยวัณโรคยังไม่เหมาะสม และส�ำหรับส่วนบ้าน
พักของบุคลากร ทางโรงพยาบาลและคณะผูอ้ อกแบบเห็นศักยภาพของพืน้ ทีใ่ นการพัฒนาให้
เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของทัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละญาติผปู้ ว่ ย รวมไปถึงการพัฒนาพืน้ ทีร่ อบ ๆ บ้าน
พักเจ้าหน้าทีใ่ ห้มภี มู ทิ ศั น์ทสี่ วยงามเอือ้ ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องเจ้าหน้าที่ โดยทีย่ งั
คงให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัย นอกจากนีโ้ รงพยาบาลยังต้องการจัดให้มรี า้ นค้าอุปกรณ์
การแพทย์ที่ผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องใช้ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในพื้นที่ มีพื้นที่ส�ำหรับผู้สูงอายุได้เข้า
มาพบปะท�ำกิจกรรมร่วมกัน ปรับปรุงพื้นที่แปลงผักปลอดสารพิษซึ่งจัดไว้ทั้งเพื่อการบ�ำบัด
ผู้ป่วยจิตเวช และเพื่อใช้ปรุงอาหารในโรงพยาบาล รวมไปถึงการเตรียมพื้นที่ส�ำหรับสระน�้ำ
เพื่อใช้กายภาพบ�ำบัด
ในกระบวนการท�ำงานคณะผู้ออกแบบได้ลงส�ำรวจพื้นที่และท�ำกิจกรรมร่วมกับเจ้า
หน้าทีโ่ รงพยาบาล มีการสอบถามและลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจชุมชนโดยรอบ เพือ่ น�ำข้อมูลมาปรับปรุง
ผังแม่บทของโรงพยาบาลและเสนอแนวทางและรูปแบบภูมิทัศน์ มีการน�ำผังที่ออกแบบกลับ
ไปพูดคุยและขอความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่อีก 2 ครั้ง จนได้ผังสุดท้ายที่สมบูรณ์
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ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่พก
ั คอยของผู้ป่วยและญาติบริเวณด้านหน้าอาคารหลวงพ่อคูณ
และทางเดินเชื่อมอาคารมีหลังคาคลุม
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แนวทางการออกแบบที่คณะวิจย
ั ได้ทำ�การออกแบบและนำ�เสนอแก่โรงพยาบาล
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เปิดแนวก�ำแพงบางส่วนที่กั้นระหว่างส่วนบริการทางการแพทย์กับส่วน
บ้านพักเจ้าหน้าที่ ให้เป็นร้านค้าและพื้นที่พักผ่อน โดยให้บ่อน�้ำเป็นตัวช่วย
แยกไม่ให้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเข้าไปในส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่

ผังโรงพยาบาลที่คณะวิจย
ั ได้ทำ�การออกแบบและนำ�เสนอแก่โรงพยาบาล

แบบขยายบริเวณร้านกาแฟ ร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ และศาลาริมน�้ำ
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ทัศนียภาพบริเวณศาลาริมน�้ำ มองจากทางเชื่อมต่อบริเวณร้านกาแฟ
ทัศนียภาพบริเวณทางเดินริมน�้ำ
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โรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรม
ั ย์
โรงพยาบาลแคนดงเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแคนดง จังหวัด
บุรรี มั ย์ มีขนาดพืน้ ที่ 31 ไร่ 3 งาน โรงพยาบาลมีทางเข้าเพียงทางเดียวจากถนนทางหลวงด้าน
หน้า ตัวโรงพยาบาลล้อมรอบไปด้วยสวนยางพาราและนาข้าว พืน้ ทีข่ องโรงพยาบาลแบ่งออก
เป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ด้วยถนนที่เป็นทางสัญจรหลักภายในโรงพยาบาล ส่วนแรกคือส่วนพื้นที่
ให้บริการทางการแพทย์ ส่วนที่สองคือส่วนสนับสนุน และส่วนสุดท้ายคือส่วนที่พักบุคลากร
โดยมีลานจอดรถขนาดใหญ่อยู่ติดกับทางเข้าของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลมีผังแม่บทซึ่งก�ำหนดต�ำแหน่งอาคารและมีการก่อสร้างอาคารไปบ้าง
แล้วบางส่วน แต่ยังมีพื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้ก่อสร้างอาคารอยู่ค่อนข้างมาก อาคารส่วนใหญ่ใช้
แบบมาตรฐานจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตามพบว่ามีการสร้างอาคารบางหลังเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้
มีก�ำหนดไว้แต่แรกในผังแม่บท เป็นการสร้างเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
เช่น การสร้างอาคารห้องน�ำ้ รองรับการใช้งานส่วนอาคารผูป้ ว่ ยนอก อาคารส�ำหรับตรวจผูป้ ว่ ย
วัณโรค และอาคารกายภาพบ�ำบัด ซึง่ ต�ำแหน่งอาคารทีเ่ พิม่ เติมนีม้ ผี ลกระทบต่อผังแม่บททีว่ าง
ไว้เดิม จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับผังแม่บทเพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทและการบริหารจัดการโรง
พยาบาลในปัจจุบันและเตรียมการไว้ส�ำหรับการขยายตัวในอนาคต

ภาพการแบ่งส่วนการใช้งานหลักๆ ของโรงพยาบาลแคนดงในปัจจุบน
ั
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ผังแม่บท โรงพยาบาลแคนดง (ผังเดิม)

ผังตำ�แหน่งอาคาร โรงพยาบาลแคนดงที่เป็นจริงในปัจจุบน
ั

สภาพพื้นที่โดยรวม
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ระบบทางสัญจร
โรงพยาบาลแคนดงมีทางเข้าโรงพยาบาลอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก
ถนนสายหลักเชื่อมต่อไปยังส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่ด้านใน และจากทางเข้ามีทางแยกไปพื้นที่
สนับสนุนการบริการซึง่ มีถนนคอนกรีตกัน้ แยกส่วนออกจากส่วนบริการทางการแพทย์ มีทาง
เดินมีหลังคาคลุมเชือ่ มต่อจากอาคารผูป้ ว่ ยนอกไปยังอาคารผูป้ ว่ ยใน แต่ยงั ไม่หลังคาคลุมทาง
เดินเชือ่ มพืน้ ทีใ่ ห้บริการทางการแพทย์กบั พืน้ ทีส่ ว่ นสนับสนุน ท�ำให้การขนส่งอุปกรณ์ เครือ่ ง
มือ และผ้าสะอาดจากส่วนจ่ายกลางไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตก
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โจทย์ในการปรับปรุงผังและออกแบบ
เนือ่ งจากโรงพยาบาลมีจำ� นวนผูป้ ว่ ยทีม่ าใช้บริการเพิม่ ขึน้ มาก จึงมีแผนทีจ่ ะก่อสร้าง
อาคารส่งเสริมสุขภาพเพือ่ รองรับผูป้ ว่ ยนอกเพิม่ เติม แต่ตำ� แหน่งทีเ่ คยก�ำหนดไว้ให้วางอาคาร
ดังกล่าวมีการสร้างอาคารห้องสุขาไปก่อนแล้ว จ�ำเป็นต้องมีการปรับต�ำแหน่งทีจ่ ะวางอาคาร
ส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนีโ้ รงพยาบาลยังต้องการเพิม่ พืน้ ทีพ่ กั คอยภายนอกอาคารของผูป้ ว่ ย
วัณโรคให้เป็นสัดส่วนไม่ให้ผปู้ ว่ ยไปปะปนกับผูใ้ ช้พนื้ ทีก่ ลุม่ อืน่ ๆ นอกจากนัน้ โรงพยาบาลยังมี
ปัญหาเรือ่ งความแออัดของพืน้ ที่ OPD ซึง่ มีผปู้ ว่ ยเข้ารับบริการค่อนข้างหนาแน่น ทีพ่ กั คอยไม่
เพียงพอโดยเฉพาะส�ำหรับญาติผู้ป่วย และยังมีปัญหาการใช้พื้นที่รอตรวจปะปนกัน ระหว่าง
ผู้ป่วยทั่วไปกับกลุ่มเด็กเล็กที่มาตรวจสุขภาพและรับวัคซีน (ทุกวันพุธ) ท�ำให้โจทย์ส�ำหรับ
ส�ำหรับการออกแบบปรับปรุงโรงพยาบาลแคนดง คือการปรับผังแม่บทเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทและการบริหารจัดการโรงพยาบาลในปัจจุบันและวางแผนเพื่อการขยายตัวในอนาคต
ซึง่ รวมถึงการเพิม่ หอพักเจ้าหน้าที่ การจัดเตรียมพืน้ ทีร่ า้ นค้าร้านอาหารให้บริการทัง้ เจ้าหน้าที่
และผู้เข้ารับบริการ เนื่องจากโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างจากร้านค้าและสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกอืน่ ๆ การจัดการระบบทีจ่ อดรถเนือ่ งจากเริม่ มีปญ
ั หาทีจ่ อดรถของผูร้ บั บริการไม่เพียง
พอและระบบถนนบริเวณทางเข้าที่สับสนเนื่องจากมีวงเวียนซ้อนกัน 2 อัน และจากการท�ำ
กิจกรรมมีส่วนร่วม พบว่าญาติผู้ป่วยในแนะน�ำว่าควรจัดให้มีพื้นที่อ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ให้ญาติผปู้ ว่ ยทีต่ อ้ งค้างคืนเพือ่ เฝ้าไข้ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยหลายรายมีบา้ นอยูห่ า่ งจากโรงพยาบาล
การเดินทางไป-กลับของญาติคอ่ นข้างล�ำบาก แม้วา่ โรงพยาบาลจะยังไม่พร้อมในการให้บริการ
ที่พักส�ำหรับญาติผู้ป่วย แต่คณะท�ำงานได้น�ำความต้องการนี้จัดลงไว้ในผังสุดท้าย เมื่อโรง
พยาบาลมีความพร้อมก็สามารถด�ำเนินการได้ นอกจากนี้การวางผังและออกแบบยังเสนอ
แนะแนวทางและรูปแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น เอื้อต่อการฟื้นฟูสุขภาพและ
ใช้พนื้ ทีว่ า่ งให้เป็นประโยชน์ เพือ่ ให้พนื้ ทีเ่ ปิดโล่งในโรงพยาบาลเป็นพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของ
ทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรภายในโรงพยาบาล รวมไปถึงชุมชนโดยรอบที่สามารถเข้า
มาใช้พื้นที่เพื่อออกก�ำลัง
การออกแบบวางผังโรงพยาบาลแคนดงในขัน้ ตอนแรก หลังจากทราบความต้องการ
เบื้องต้นจากทางโรงพยาบาลและการลงส�ำรวจพื้นที่จริงแล้ว คณะผู้ออกแบบได้เสนอผังทาง
เลือกทัง้ หมด 3 แบบ แล้วลงพืน้ ทีอ่ กี ครัง้ หนึง่ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละผูใ้ ช้บริการโรงพยาบาลกลุม่
ต่างๆได้มสี ว่ นร่วมในการเลือกและเสนอความคิดเห็น แล้วน�ำความคิดเห็นทีไ่ ด้จากกิจกรรมดัง
กล่าว ไปปรับผังบริเวณโรงพยาบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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ผังแบบที่ 1 ปรับแก้ระบบถนนเล็กน้อย ย้ายอาคารผู้ป่วยวัณโรคไปข้างอาคารห้องน�้ำ จัดให้อาคารเดิมเป็น
คลินิกเด็กดีอยู่ใกล้อาคารส่งเสริมสุขภาพและมีที่น่งั พักคอยใกล้สนามเด็กเล่น พร้อมกับส่วนร้านค้าร้านอาหาร
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ผังแบบที่ 2 สร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและส่วนคลินิกเด็กดีบนสนามกีฬาเดิม
และจัดให้มีส่วนร้านค้าใกล้กบ
ั อาคารห้องน�้ำ
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ผังแบบที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงมาก ปรับระบบที่จอดรถและถนน สร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพในตำ�แหน่ง
ลานกีฬาเดิม โดยย้ายแนวถนนออกเพื่อสร้างทางเชื่อมกับอาคาร OPD

ผังสุดท้ายที่ปรับปรุงแล้ว พร้อมกำ�หนดลำ�ดับขั้นการพัฒนาพื้นที่
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การออกแบบขั้นสุดท้าย
หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ท�ำกิจกรรมมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อาสาสมัคร
สาธารณสุข ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยแล้ว คณะผู้ออกแบบได้น�ำความเห็นและข้อเสนอแนะ
มาปรับเพื่อให้ได้ผังแม่บทขั้นสุดท้าย การออกแบบเน้นการใช้พื้นที่ภายนอกอาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพและรองรับการพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคต เสนอแนวทางพัฒนาพืน้ ทีภ่ ายนอก
อาคารให้เป็นพื้นที่พักผ่อนของผู้เข้าใช้บริการ สามารถเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหาร พื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ แปลงปลูกพืชผักสมุนไพร และส่วนกีฬา มีการปรับระบบทางสัญจร เพิ่มที่
จอดรถ และวางต�ำแหน่งทางเดินมีหลังคาคลุมเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน และ
อาคารส่งเสริมสุขภาพ และแนวทางที่เป็นไปได้ในการเชื่อมทางเดินพร้อมหลังคาเชื่อมไปยัง
ส่วนจ่ายกลาง มีแนวทางการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนใกล้กับอาคารหอพัก โดยมีการกั้นพื้นที่ให้
เป็นสัดส่วนเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

พื้นที่ว่างรอบๆส่วนบริการทางการแพทย์ จัดให้มีพื้นที่พก
ั คอยในรูปแบบต่างๆกัน
สำ�หรับเป็นทางเลือกให้กบ
ั ผู้ใช้พื้นที่โรงพยาบาล

จัดให้มีที่พก
ั คอยในรูปแบบและบรรยากาศต่างๆกัน
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บรรยากาศบริเวณส่วนกีฬาและรอบๆที่พก
ั เจ้าหน้าที่
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บรรยากาศบริเวณส่วนกีฬาและรอบๆที่พก
ั เจ้าหน้าที่
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โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลเขาย้อยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ที่ขยายการให้บริการมาจากการ
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ตัง้ อยูท่ ี่ อ�ำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีพนื้ ที่ 19 ไร่ 2
งาน อาคารส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลใช้แบบมาตรฐานจากส่วนกลาง โดยอาคารผูป้ ว่ ยนอกเป็น
รูปแบบอาคารชัน้ เดียวทีส่ ร้างเพิม่ ขึน้ และเชือ่ มต่อกับอาคารผูป้ ว่ ยนอกหลังเดินทีอ่ ยูด่ า้ นหลัง
เนื่องจากพื้นที่อ�ำเภอเขาย้อยได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมท�ำให้
มีโรงงานเข้ามาตั้งท�ำการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับจ�ำนวนผู้ป่วยซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่สูง
ขึ้น พร้อมๆกับการที่ชุมชนในอ�ำเภอเขาย้อยเริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โรงพยาบาล
จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาการให้บริการส�ำหรับผู้สูงอายุไปพร้อมๆกัน และจากปัญหา
ความแออัดของพื้นที่ให้บริการ ท�ำให้โรงพยาบาลจ�ำเป็นต้องปรับผังแม่บทเพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทปัจจุบัน พื้นที่โรงพยาบาลประกอบด้วยส่วนหลักๆ ดังนี้
1. ส่วนทางเข้าและลานจอดรถ
2. ส่วนอาคารผู้ป่วยและห้องฉุกเฉิน
3. ส่วนอาคารทันตกรรมและห้องตรวจผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจ
4. ส่วนที่พักบุคลากรโรงพยาบาล
5. ส่วนสนับสนุนและงานระบบ

ภาพการแบ่งส่วนการใช้งานหลักๆ ของโรงพยาบาลเขาย้อยในปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของโรงพยาบาล
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ระบบทางสัญจร
โรงพยาบาลเขาย้อยมีทางเข้า-ออก 3 ทาง คือบริเวณด้านหน้าอาคาร OPD ด้านหน้า
อาคารผูป้ ว่ ยใน และทางเข้าออกจากถนนสายหลักทีเ่ ชือ่ มต่อจากบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล
เข้าสู่งพื้นที่ส่วนสนับสนุนและบ้านพักบุคลากร ปัญหาที่พบคือระบบสัญจรที่ค่อนข้างสับสน
เนื่องจากขนาดของถนนไม่เท่ากัน และมีระยะวงเลี้ยวกระชั้นจากทางเข้า-ออก จึงท�ำให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงทางเข้าไม่ให้เกิดความสับสน เข้าถึงง่ายโดย
เฉพาะส�ำหรับผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน และจัดทีจ่ อดรถใหม่ให้เป็นระเบียบทีม่ ากขึน้ ในส่วนของทางเดิน
มีหลังคาคลุมยังขาดการเชื่อมต่อมายังพื้นที่ส่วนสนับสนุน และส่วนบ้านพักบุคลากร
โจทย์ในการปรับปรุงผังและออกแบบ
นอกจากปัญหาเรื่องระบบการจราจรและที่จอดรถแล้ว โรงพยาบาลเขาย้อยยังมี
แผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน โดยปัญหาเฉพาะหน้าที่มีใน
ปัจจุบันคือความแออัดของพื้นที่พักคอยซึ่งส่งผลต่อการแยกผู้ป่วย นอกจากนี้อาคารส�ำหรับ
แยกผู้ป่วยวัณโรคยังตั้งอยู่ในต�ำแหน่งที่เปิดโอกาสให้เกิดการปะปนกันของผู้ป่วยได้ง่าย ดัง
นัน้ การวางผังบริเวณบริเวณอาคารผูป้ ว่ ยนอกจึงต้องท�ำควบคูก่ บั การปรับผังการใช้งานอาคาร
และมีการก�ำหนดเส้นทางเดินของผูป้ ว่ ยวัณโรคจากจุดคัดกรองและป้องกันการเดินปะปนกัน
และเพือ่ ลดความแออัดของพืน้ ทีพ่ กั คอยจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพืน้ ทีภ่ ายนอกอาคารให้ใช้
ประโยชน์ได้สะดวกขึ้น มีที่นั่งพักคอยและร้านค้าขายของว่างและเครื่องดื่มเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวก เนื่องจากโรงพยาบาลไม่มีนโยบายและไม่มีก�ำลังพอที่จะจัดสร้างโรงอาหาร
นอกจากนีโ้ รงพยาบาลยังมีแผนทีจ่ ะสร้างอาคารผูป้ ว่ ยนอกหลังใหม่เนือ่ งจากอาคาร
หลังเดิมมีการทรุกตัว และจากปริมาณของผู้เข้ารับบริการที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่แม้โรง
พยาบาลเองจะมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่บ้าง แต่ก็มีอยู่อย่างจ�ำกัด ยากต่อการสร้างอาคารเพิ่ม โรง
พยาบาลจึงตัง้ แผนการพัฒนาให้มกี ารขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการผูป้ ว่ ยนอกซึง่ คาดว่าน่าจะเป็นการ
ของบประมาณจัดสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ 2 ชั้น รวมถึงการเพิ่มอาคารเพื่อรองรับผู้
ป่วยใน ปรับปรุงทางเชื่อมต่ออาคารให้สามารถท�ำการบริการได้อย่างเป็นระบบ
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การจัดท�ำผังแม่บทให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย คณะผู้ออกแบบเสนอให้มีการปรับ
ผังจากเดิมเป็น 2 ระยะ คือผังปรับปรุงในระยะสั้น และผังปรับปรุงในระยะยาว โดยต้องมี
การค�ำนึงถึงงบประมาณและต้องเอื้อให้โรงพยาบาลเปิดให้บริการได้ตามปกติโดยได้รับผลก
ระทบต่อการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด หรือพูดง่ายๆคือ โรงพยาบาลจะต้องเปิด
ท�ำการได้โดยไม่มีการปิดเพื่อการก่อสร้าง ดังนั้นหากจะต้องมีการรื้ออาคารที่มีอยู่ออก จะ
ต้องมีแผนด�ำเนินการให้เห็นว่าจะใช้อาคารหลังใดหรือมีการสร้างอาคารใหม่ขนึ้ มาเพือ่ รองรับ
การท�ำงานแทนอาคารทีต่ อ้ งรือ้ ถอน ทัง้ นีก้ ารปรับปรุงให้เป็นไปเต็มรูปแบบน่าจะใช้เวลานาน
10-20 ปี ซึง่ ระหว่างช่วงเวลานัน้ อาจจะต้องมีการทบทวนปรับรายละเอียดของผังให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ในอนาคต

การวิเคราะห์พื้นที่โครงการโรงพยาบาลเขาย้อย
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แนวทางการออกแบบวางผังโรงพยาบาล
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจโรงพยาบาลของคณะท�ำงาน
ร่วมกับข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม ทางคณะท�ำงานได้ออกแบบวางผังแม่บทให้กับโรง
พยาบาล โดยมีแนวทางการออกแบบวางผังดังต่อไปนี้
การปรับปรุงผังแม่บทโรงพยาบาลเขาย้อยระยะสั้น
ในระยะแรกได้เสนอให้ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างอาคารเพื่อใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนของผู้
ใช้บริการ โดยเฉพาะการปรับพื้นที่สวนหย่อมด้านหลังให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับผู้เข้าใช้บริการน�ำ
อาหารมารับประทานได้ และจัดให้พื้นที่ริมรั้วด้านหน้าซึ่งมีซุ้มขายอาหารอยู่บ้างแล้ว เป็น
พื้นที่พักผ่อน นั่งรอ และหาซื้ออาหารของว่างได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มพื้นที่พักผ่อนบริเวณบ้าน
พักบุคลากรส�ำหรับท�ำกิจกรรมยามว่าง เพิม่ พืน้ ทีบ่ ำ� บัดน�ำ้ และบ่อรับน�ำ้ พร้อมกับปับปรุงภูมิ
ทัศน์รมิ บ่อให้ใช้สำ� หรับการนันทนาการ พืน้ ทีว่ า่ งด้านหลังโรงพยาบาลปรับให้เป็นแปลงเกษตร
เพิ่มที่จอดรถส�ำหรับการรับส่งของ
ปรับเปลี่ยนทางเข้า-ออกของโรงพยาบาลใหม่ ให้เหลือเพียง 2 ทาง และปรับถนนให้
กว้าง 6.00 เมตร เท่ากันตลอดแนว ให้รถยนต์และรถพยาบาลวิ่งสวนกันได้ และเพิ่มจุดรับส่ง
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทัว่ ไปและจุดรับผูป้ ว่ ยใน เพือ่ ลดการจอดทับซ้อนกับทางเข้าห้องฉุกเฉิน เพิม่ ทาง
เดินส�ำหรับผูป้ ว่ ยวัณโคให้เดินจากจุดคัดกรองมาทีอ่ าคารแยกโรคได้โดยไม่ตอ้ งปะปนกับผูป้ ว่ ย
และญาติในอาคารผู้ป่วยนอก
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ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่พก
ั ผ่อนริมน�้ำ ส่วนบ้านพักบุคลากร

ผังบริเวณโรงพยาบาลเขาย้อยระยะสั้น
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การวางแผนปรับปรุงผังแม่บทโรงพยาบาลเขาย้อยระยะยาว
ทางคณะท�ำงานได้พัฒนาแบบโดยมีการย้ายรูปแบบการใช้งานอาคารรวมถึงมีการ
เพิ่มอาคารใหม่ โดยท�ำการย้ายอาคาร OPD เดิมมาอยู่บริเวณอาคารเวชปฏิบัติ เพิ่มอาคาร
IPD ใหม่โดยจัดกลุ่มอาคารอยู่รวมกันในโซนด้านหน้าโรงพยาบาล ปรับเปลี่ยนกลุ่มอาคาร
หน่วยจ่ายกลางให้สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับอาคารบริการผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นเป็นระบบ One
Way และเสนอให้เปลีย่ นบ้านพักบุคลากรมาเป็นหอพักเพือ่ ขยายพืน้ ทีอ่ าคาร IPD และมีพนื้ ที่
ภายนอกอาคารให้ใช้เป็นพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนได้มากขึน้ เพิม่ ร้านขายของและพืน้ ทีพ่ กั คอยบริเวณทาง
เข้าโรงพยาบาลและพื้นที่พักผ่อนด้านข้างอาคาร IPD รวมถึงมีพื้นที่พักผ่อนและแปลงเกษตร
ให้กับบุคลากรเช่นเดียวกับการปรับปรุงผังบริเวณโรงพยาบาลระยะสั้น

ทัศนียภาพบริเวณสวนสมุนไพรหน้าอาคารทันตกรรม
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รูปทัศนียภาพบริเวณพื้นที่พก
ั ผ่อนริมน�้ำด้านข้างอาคาร IPD2

ผังบริเวณโรงพยาบาลเขาย้อยระยะยาว

129
เรียนรู้จากภาคสนาม

130
สุขนอกชายคา: ภูมิทัศน์โรงพยาบาลชุมชน

รายละเอียดล�ำดับการย้ายการใช้งานอาคารเพื่อสร้างอาคารใหม่ในอนาคต
- ล�ำดับที่ 1 สร้างอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ (หลังที่1) โดยสร้างเยื้องจากต�ำแหน่งเดิม
โดยเป็นการเผือ่ ระยะทีจ่ ะสร้างอาคารผูป้ ว่ ยนอก หลังใหม่ในอนาคต เนือ่ งจากเป็นต�ำแหน่งที่
เหมาสมในการบริการทัง้ จากรับผูป้ ว่ ยจากอาคารผูป้ ว่ ยนอก และการบริการจากส่วนสนับสนุน
โดยจะย้ายผูป้ ว่ ย IPD ไปใช้บริการทีอ่ าคารเวชปฏิบตั แิ ทนจนกว่าอาคารผูป้ ว่ ยใน หลังใหม่จะ
สร้างเสร็จ และย้ายการใช้งานอาคารเวชปฏิบตั ไิ ปใช้งานทีอ่ าคารกายภาพบ�ำบัดแทนเพราะจะ
ย้ายการใช้งานอาคารกายภาพบ�ำบัดไปยังศูนย์ผู้สูงอายุ (ภายนอกโรงพยาบาล)
- ล�ำดับที่ 2 สร้างอาคารผูป้ ว่ ยนอก หลังใหม่ สร้างแทนต�ำแหน่งอาคารเวชปฏิบตั เิ ดิม
โดยเป็นอาคาร 2 ชัน้ ตามแบบมาตรฐานของกองแบบแผน เนือ่ งจากต�ำแหน่งนีเ้ ป็นต�ำแหน่งที่
เหมาะสมในการเชื่อมต่อการบริการที่จะเกิดขึ้นอนาคตและระยะการเข้า-ออก รวมถึง Drop
off มีความปลอดภัยต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
- ล�ำดับที่ 3 อาคารผูป้ ว่ ยนอก เดิมจะเปลีย่ นการใช้งานมาเป็นอาคารเวชปฏิบตั ิ แพทย์
แผนไทย การใช้งานของส่วน NCDs ห้องปฏิบตั กิ าร อาคารแยกโรค (วัณโรค) และอาคารทันต
กรรมยังคงอยู่ที่เดิม
- ล�ำดับที่ 4 สร้างอาคารหอพัก ใหม่ (หลังที่2) สร้างในบริเวณพื้นที่ว่างด้านข้างกลุ่ม
อาคารหน่วยจ่ายกลางเดิม เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัว แยกออกจากส่วนบริการผู้ป่วย และ
สร้างที่จอดรถใหม่ในบริเวณกลุ่มอาคารบ้านพักเดิมที่สามารถเชื่อมต่อจากอาคารผู้ป่วยนอก
หลังใหม่
- ล�ำดับที่ 5 สร้างอาคารผู้ป่วยใน หลังใหม่ (หลังที่2) สร้างบริเวณบ้านพักเดิม ถัด
จากที่จอดรถใหม่ โดยใช้แนวเดียวกับอาคารผู้ป่วยใน หลังใหม่ (หลังที่1)
- ล�ำดับที่ 6 สร้างกลุ่มอาคารหน่วยจ่ายกลาง ใหม่ สร้างในบริเวณที่ว่างใกล้กับระบบ
ประปา โดยจะเป็นอาคาร 3 หลัง คือ อาคารหน่วยจ่ายกลาง อาคารซักฟอก อาคารพัสดุ
- ล�ำดับที่ 7 อาคารหอพักใหม่ (หลังที่3) สร้างในบริเวณกลุ่มบ้านพักเดิม ถัดจาก
อาคารผู้ป่วยใน หลังใหม่ (หลังที่2)
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โรงพยาบาลพระทองคำ�เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลพระทองค�ำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาเป็นหนึง่ ในโรงพยาบาลชุมชนจ�ำนวน 10
โรงที่รวมอยู่ในกลุ่มของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตั้งอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอ
พระทองค�ำ จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดพืน้ ที่ 39 ไร่และรองรับผูป้ ว่ ยได้ 30 เตียง โรงพยาบาล
ยังมีพื้นที่ว่างอยู่ค่อนข้างมาก และมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาอยู่ทั่วไป อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลมี
ปัญหาเรือ่ งภัยแล้งและน�ำ้ ใต้ดนิ เค็มซึง่ ค่อนข้างเป็นปัญหาส�ำคัญส�ำหรับการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ทัง้ นีโ้ รงพยาบาลมีพนื้ ทีเ่ พือ่ ชุมชนตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกของพืน้ ที่ ติดกับทางออกโรงพยาบาล
โดยมีถนนกัน้ แยกออกจากส่วนให้บริการทางการแพทย์ ภายในพืน้ ทีป่ ระกอบไปด้วยลานจอด
รถทางด้านหลัง สนามกีฬา โรงอาหาร และแปลงเกษตรกรรมของโรงพยาบาล ซึ่งมีการปลูก
ต้นไม้โดยหมุนเวียนน�้ำทิ้งมาใช้ ซึ่งแนวทางของโรงพยาบาลต้องการพัฒนาบริเวณส่วนนี้ให้
เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวใหม่และพืน้ ทีข่ องชุมชนให้เข้ามาใช้งาน ซึง่ รวมถึงทีต่ งั้ ของอาคารสืบสานพระ
ราชปณิธานจะอยู่ในบริเวณนี้
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พื้นที่โรงพยาบาลประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ ดังนี้
1. ส่วนทางเข้าและลานจอดรถ
2. ส่วนพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์
3. ส่วนสนับสนุน
4. ส่วนที่พักบุคลากรโรงพยาบาล
5. ส่วนพื้นที่เพื่อชุมชน
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ระบบทางสัญจร
ในพื้นที่โรงพยาบาล มีการใช้ถนนเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน โดยมีถนน
แยกเข้าส่วนทีพ่ กั บุคคลากรอย่างชัดเจนเพือ่ แยกความเป็นส่วนตัวจากส่วนอืน่ และถนนหลัก
ภายในโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงได้ทุกส่วนของพื้นที่โรงพยาบาล ส่วนระบบทางเท้า มีส่วน
ของทางเดินมีหลังคาคลุมเฉพาะในพื้นที่ส่วนให้บริการทางการแพทย์ แต่ยังขาดการเชื่อมต่อ
ไปยังพื้นที่ส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมเข้ากับส่วนสนับสนุนเนื่องจากมีแนวถนนขวางอยู่
โจทย์ในการปรับปรุงผังและออกแบบ
โรงพยาบาลมีการปลูกสร้างอาคารตามแผนแม่บทเดิมค่อนข้างเคร่งครัด ท�ำให้ผงั โรง
พยาบาลไม่แออัดหนาแน่น มีพน้ื ทีว่ า่ งระหว่างอาคารค่อนข้างมากแต่อาจยังใช้ประโยชน์ได้ไม่
เต็มที่ เนือ่ งจากไม่มกี ารจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ออกไปใช้พนื้ ทีไ่ ด้ ซึง่ พืน้ ทีร่ ะหว่างหรือ
พื้นที่รอบๆอาคารหลายจุดสามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่รอตรวจของผู้ป่วยและญาติได้ ซึ่งรวม
ถึงสนามเด็กเล่นส�ำหรับเด็ก ๆ และในส่วนทีพ่ กั บุคลากรมีความต้องการพืน้ ทีจ่ อดรถเพิม่ เติม
และยังขาดพื้นที่นันทนาการเพื่อการใช้งานของบุคคลากร ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมีแผนจะซื้อ
ที่ดินด้านหลังจ�ำนวน 2 ไร่เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาการขนส่งอุปกรณ์และผ้าสะอาด
จากส่วนสนับสนุนเข้าสู่ส่วนให้บริการทางการแพทย์อยู่บ้างเนื่องจากไม่มีทางเดินที่มีหลังคา
คลุมเชื่อมเข้าหากัน นอกจากการปรับผังเพื่อแก้ปัญหาจากผังเดิมแล้ว ยังต้องมีการก�ำหนด
ต�ำแหน่งสร้างอาคารใหม่ เนื่องจากโรงพยาบาลได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเพิ่ม
เติมอีก 2 หลังซึ่งไม่มีก�ำหนดไว้แต่แรกในผังแม่บทเดิม ได้แก่ อาคารสืบสานพระราชปณิธาน
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ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างเพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเน้น
การใช้งานร่วมกับชุมชน และอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 16 ห้อง รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพือ่ ให้โรงพยาบาลมีพนื้ ทีก่ กั เก็บน�ำ้ เพิม่ เติม เนือ่ งจากโรงพยาบาลและพืน้ ทีโ่ ดยรอบมีปญ
ั หา
ภัยแล้งและน�้ำใต้ดินเค็ม
แนวทางการออกแบบวางผังโรงพยาบาล
งานปรับปรุงผังแม่บทโรงพยาบาลพระทองค�ำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ก�ำหนดให้มีการ
ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลเป็น 2 ระยะ คือการปรับปรุงพื้นที่ในระยะสั้นและการปรับปรุง
พื้นที่ในระยะยาว
ส�ำหรับการปรับปรุงระยะสั้น เน้นที่การปรับผังโรงพยาบาลเพื่อให้เส้นทางการเชื่อม
ต่อพืน้ ทีเ่ อือ้ ให้การปฏิบตั งิ านของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึน้ ได้ตามมาตรฐานการให้
บริการ รวมถึงสอดคล้องกับการใช้งานในชีวติ ประจ�ำวันของผูท้ มี่ ารับบริการและบุคลากรของ
โรงพยาบาล นอกจากนีย้ งั ค�ำนึงถึงการการขยายตัวของโรงพยาบาลในอนาคตเป็นหลัก โดยผัง
แม่บทระยะสัน้ มีการออกแบบวางต�ำแหน่งอาคารสืบสานพระราชปณิธานและอาคารผูป้ ว่ ยใน
พิเศษ ให้สอดคล้องกับบริบทและการใช้งานเดิมของโรงพยาบาล โดยอาคารสืบสานพระราช
ปณิธานถูกก�ำหนดให้ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาล สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก ให้
อาคารเป็นเสมือนจุดหมายตา (landmark) ของโรงพยาบาล และให้ชมุ ชนเข้าถึงได้งา่ ยโดยไม่
จ�ำเป็นต้องเข้าไปปะปนกับการใช้งานในพืน้ ทีบ่ ริการทางการแพทย์และผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึง
พืน้ ทีท่ มี่ กี จิ กรรมเชือ่ มโยงได้สะดวก เช่น โรงอาหาร สวนผักชุมชน สนามเด็กเล่น เป็นต้น โดย
มีการเสนอให้รอื้ ย้ายอาคารโรงอาหารเดิม แล้วน�ำวัสดุทรี่ อื้ ลงมาไปสร้างโรงอาหารโรงใหม่ใน
ต�ำแหน่งทีล่ กึ เข้าไปด้านใน เพือ่ ไม่ให้โรงอาหารขวางการมองเห็นและการเข้าถึงอาคารสืบสาน
พระราชปณิธาน และเป็นการเอื้อให้ผู้ใช้พื้นที่โรงพยาบาลในส่วนอื่นๆเข้าใช้โรงอาหารได้ง่าย
ขึ้น มีการเสนอแนวคิดและรูปแบบการใช้งานพื้นที่ภายนอกอาคารให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นเป็นพื้นที่พักคอยของผู้มารับบริการเพิ่มเติมจากที่เคยมี
แค่ในอาคารเท่านั้น รวมถึงการพื้นที่นันทนาการทั้งของบุคลากรและผู้มารับบริการ
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ส่วนการปรับปรุงในระยะยาวซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมงบประมาณและ
ความพร้อมต่างๆ ได้เสนอให้มีการออกแบบระบบทางสัญจรไว้รองรับการขยายตัวในอนาคต
ซึ่งรวมถึงการซื้อที่ดินด้านหลังเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการปรับแนวเส้นทางถนนเพื่อให้ยังคง
เข้าสู่ส่วนสนับสนุนได้สะดวก โดยที่ไม่ขวางแนวการเชื่อมทางเดินมีหลังคาคลุมระหว่างส่วน
บริการทางการแพทย์กับส่วนสนับสนุน
นอกจากการปรับปรุงผังแม่บทแล้วยังมีการจัดท�ำผังรายละเอียดบริเวณพื้นที่ที่โดย
รอบอาคารสืบสานพระราชปณิธาน โดยได้ท�ำงานร่วมกับสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารเพื่อ
ออกแบบพืน้ ทีภ่ ายนอกให้เชือ่ มต่อกับพืน้ ทีใ่ นอาคารอาคารให้สอดคล้องกับการใช้งานภายใน
อาคาร โดยมีการออกแบบพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้งานของชุมชน คือ สนามเด็กเล่น โรงอาหาร
ลานพักผ่อน พื้นที่เกษตรกรรมชุมชน และบ่อน�้ำ โดยผู้ออกแบบเน้นการเก็บกักน�้ำ และ
หมุนเวียน น�้ำเสีย น�้ำดี มีการเลือกใช้พืชพรรณที่ทนแล้งดูแลรักษาง่ายเป็นหลัก
มีการจัดท�ำผังรายละเอียดบริเวณส่วนที่พักบุคลากร โดยให้เน้นการเสริมสร้างสิ่ง
แวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของบุคคลากร จัดให้มีพื้นที่นันทนาการบริเวณ
ส่วนที่พักให้ชัดเจนมากขึ้นในบริเวณพื้นที่ดินด้านหลังที่โรงพยาบาลมีแผนที่จะซื้อเพิ่มเติม
โดยจัดให้มีที่นั่งพักผ่อนและสนามกีฬา รวมไปถึงการจัดระเบียบและเพิ่มพื้นที่จอดรถ พร้อม
ทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่
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ผังแสดงรายละเอียดบริเวณพื้นที่สนามเด็กเล่นและสวนสมุนไพร
โรงพยาบาลพระทองคำ�เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ผังแสดงรายละเอียดบริเวณพื้นที่ลานกิจกรรมหน้าอาคารสืบสานพระราชปณิธาน
โรงพยาบาลพระทองคำ�เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
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คำ�ขอบคุณ

หนังสือเล่มนี้ คงไม่สามารถส�ำเร็จลุลว่ งลงได้หากไม่ได้รบั การสนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้อ�ำนวยการและบุคลากรโรงพยาบาลทุกแห่งที่
กลุ่มวิจัยได้ร่วมท�ำงานด้วย รวมทั้งบุคลากรจากกองแบบแผนและเจ้าหน้าที่จากกระทรวง
สาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ชุมชน ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล และเจ้าบ้านทุกหลังที่
เปิดโอกาสให้คณะท�ำงานได้เข้าไปพูดคุย ถามไถ่ และให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ คณะ
ท�ำงานขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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