
              

กระบวนการออกแบบสถานพยาบาลจิตเวช (กรณีตัวอย่าง) 
อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  กรุงเทพมหานคร 

1. ระยะเวลาการด าเนินการ  :  1 ธันวาคม 2558 – 13 มกราคม พ.ศ.2563 
2.  ความรู้ ความช านาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.1 ความช านาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 
2.2 ความรอบรู้ของเกณฑ์ออกแบบโรงพยาบาล  ผสานกับกฏหมายและมาตรฐานต่างๆที่เก่ียวข้อง   
2.3 ทักษะของการสื่อสารกับผู้ใช้อาคารซึ่งได้แก่แพทย์ พยาบาลในแต่ละแผนกในการรวบรวมและ

สรุปข้อมูลพื้นที่ใช้สอยที่โรงพยาบาลต้องการ  เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบแบบแปลนอาคาร 
2.4 ทักษะการถ่ายทอด น าเสนอแบบร่างให้แก่ผู้เกี่ยวข้องตามกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง

ผู้ออกแบบกับผู้ ใช้อาคาร  ส่งผลดีต่อการพัฒนาแบบเพ่ือตอบสนองการให้บริการของ
โรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. สรุปสาระส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินการ และเป้าหมายของงาน 
   จากความต้องการอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติดทดแทนอาคารเดิมที่มีขนาดเล็กและใช้

งานมานานเกิน 30 ปี  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จึงขอให้กองแบบแผนด าเนินการออกแบบอาคารผู้ป่วยใน
นิติจิตเวชและยาเสพติดใหม่ที่มีพ้ืนที่ใช้งานเพียงพอ  โดยมีแผนที่จะก่อสร้างอีกอาคารในอนาคตเมื่อมีปริมาณ
ผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้น  ผู้ออกแบบจึงต้องวางแผนในการก าหนดต าแหน่งอาคารเพ่ือรองรับการขยายตัวอีกด้วย  ทั้งนี้
ในการรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ใช้สอย  เส้นทางสัญจรที่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยจิตเวช  
ได้มีการประสานงานพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นระยะ  จึงได้แบบก่อสร้างที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  ขั้นตอนด าเนินการออกแบบมีดังนี้        

3.1  ท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นและระบบสาธารณูปโภคในสถานที่ก่อสร้างและสภาพแวดล้อม 
โดยรอบ 

3.2  รวบรวมข้อมูลพร้อมรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
3.3  ก าหนดแนวความคิดในการออกแบบและก าหนดความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆที่ประกอบอาคาร 
3.4  จัดท าแบบร่างน าเสนอต่อคณะกรรมการโรงพยาบาล  รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจาก  

ผู้ใช้งาน  ออกแบบและก าหนดรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม  พร้อมประชุมร่วมกับ
วิศวกรโครงสร้าง  วิศวกรไฟฟ้า,เครื่องกล,สิ่งแวดล้อมและมัณฑนากร  เพ่ือวิเคราะห์  ก าหนด
แนวความคิดและแนวทางในการออกแบบที่เหมาะสมของงานระบบต่างๆให้สัมพันธ์กับแบบ
สถาปัตยกรรม 

3.5  จัดส่งแบบก่อสร้างทั้งหมดพร้อมราคากลาง งวดงาน-งวดเงิน และเอกสารให้โรงพยาบาล 
3.6  ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตรวจรับมอบงานก่อสร้างอาคาร 
 
 
 
 
 
 
  

 



     

   การออกแบบงานนี้ได้ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ออกแบบและผู้รับผิดชอบได้แก่ แพทย์ 
พยาบาล  ดังนั้นจึงได้แบบก่อสร้างที่เห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่าย  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการ   เกิด
ความรู้สึกมั่นใจต่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย (ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยจิตเวช)  ตัวอาคาร
เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  และถูกต้องตามกฎหมายด้านอาคารที่เกี่ยวข้อง                                              

5.  ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
5.1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  กรุงเทพมหานครได้แบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยา

เสพติด  จ านวน 1 หลัง เพ่ือใช้ของบประมาณก่อสร้างปี พ.ศ.2561  ราคากลางค่าก่อสร้าง
ประมาณ 125,000,000 บาท  และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ  13 มกราคม พ.ศ.2563 

5.2 แบบก่อสร้างถูกออกแบบให้ถูกต้องตามกฎหมายอาคาร  กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  ได้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

6.  การน าไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ 
6.1  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  น าแบบไปใช้ก่อสร้างทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพอาคารเก่าทรุด

โทรม   
6.2  เพื่อขยายการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยนิติจิตเวชและยาเสพติด  
6.3  เป็นต้นแบบหรือแนวทางการออกแบบอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติดให้กับสถาบัน

หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ที่สังกัดกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 

 7.  ความยุ่งยากและซับซ้อนในการด าเนินการ  
ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์มีบทบาทให้บริการตรวจ  วินิจฉัย บ าบัดรักษา  และฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก หรือซับซ้อนเฉพาะด้านนิติจิตเวชศาสตร์  ประกอบกับพ้ืนที่ใช้
สอยของหอผู้ป่วยในมีความแออัดไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  รวมทั้งสภาพอาคารที่มีการใช้งานมาเป็น
เวลานาน  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จึงได้ของบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ 

ผู้ออกแบบได้ด าเนินการวิเคราะห์พ้ืนที่การให้บริการรักษาพยาบาลในทุกๆด้าน  อัตราก าลัง
เจ้าหน้าที ่ ระบบสาธารณูปโภค-สิ่งแวดล้อมท้ังหมด  ระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วย,ญาติและเจ้าหน้าที่   
โดยกองแบบแผนได้มีส่วนในการรับรู้  รับฟังข้อเสนอแนะให้ความเห็นในการออกแบบมาโดยตลอด  จากการที่
ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติดที่มีระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง  จึงต้องซักถามการ
ให้บริการในปัจจุบันในมุมของความต้องการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของตัวอาคาร  เส้นทางสัญจรของ
ผู้ใช้อาคาร   ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะเพ่ือพัฒนาแบบให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น   การ
ออกแบบในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้อาคารเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบในทุกพ้ืนที่ใช้สอย  ท าให้เมื่อแบบ
งานสถาปัตยกรรมลงตัวในทุกส่วนแล้ว  จึงได้ส่งให้ผู้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมและงานมัณฑนศิลป์เข้ามา
ด าเนินการออกแบบโดยไม่ต้องกังวลการแก้ไขพ้ืนที่ใช้สอย 

 

 

  

 



  

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

8.1  ต้องรวบรวมข้อมูลการใช้พื้นที่ การให้บริการทางการแพทย์ที่มีเป็นจ านวนมาก  ต้องอาศัยการ
สื่อสาร เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก  โดยผสมผสานความช านาญด้านการออกแบบกับการให้บริการ
ทางการแพทย์ของบุคลากรโรงพยาบาล  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีความส าคัญต่อการออกแบบทั้งนี้จะ
ท าให้ออกแบบอาคารได้ตรงกับการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 

8.2 เป็นการออกแบบอาคารพักผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต  ข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจากการสัมภาษณ์
แพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์มาเป็นเวลานาน  ข้อมูลอีกส่วน
จะมาจากการดูงานอาคารลักษณะเดียวกันที่ต่างประเทศของแพทย์และพยาบาล  การจะเข้าไป
ในพ้ืนที่ของผู้ป่วยเพ่ือติดตามพฤติกรรมจะเป็นไปได้ยาก  เนื่องจากต้องระมัดระวังความ
ปลอดภัย   

9. ข้อเสนอแนะ 
โครงการออกแบบอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด  ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์หลังใหม่นี้  

เป็นการก่อสร้างอยู่ในพ้ืนที่เดิมของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  ซึ่งปัจจุบันมีอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน  
ควรมีการสร้างอาคารใหม่เพ่ือทดแทนอาคารเก่า  จึงควรที่จะต้องจัดท าแผนแม่บทของการพัฒนาอาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถาบันกัลยาณร์าชนครินทร์  เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางในการวางแผนก าหนดประเภทอาคาร
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  สามารถตั้งของบประมาณก่อสร้างอาคารได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                



                   
อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด   
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  กรุงเทพฯ 

 
 

                  
 ภาพภายนอกอาคาร 
 
 



                  
 ภาพภายนอกอาคาร 
 
 

                   
อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด (ต่อ)   

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  กรุงเทพฯ 
 
 



                  
 ภาพภายในอาคาร 
 
 

                   
อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด (ต่อ)   

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  กรุงเทพฯ 
 
 



        รายละเอียดพืนที่ใช้สอยของอาคาร 
  
         พื้นชั้นที่ 1 – พื้นที่ใช้สอยประมาณ   900  ตารางเมตร   
         หน่วยบริการในชั้นนี้ประกอบด้วย โถงติดต่อสอบถาม,ห้องประชุมรวม 1,ห้องประชุมรวม 2,
พ้ืนที่ท ากิจกรรม,ห้องระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร,ห้องน้ ารวม,ห้องน้ าผู้สูงอายุ-ผู้พิการ,ลิฟท์โดยสาร
,ลิฟท์ดับเพลิง,บันไดหลัก,บันไดหนีไฟ 
 
         พื้นชั้นที่ 2 – พื้นที่ใช้สอยประมาณ   740  ตารางเมตร   
         หน่วยบริการในชั้นนี้ประกอบด้วย หอผู้ป่วยใน 29 เตียง ประกอบด้วย ห้องแยก 1 เตียง,ห้อง
แยก 2 เตียง,ห้องแยก 3 เตียง,ห้องท าหัตถการ,ห้องท ากิจกรรม,ห้องรับประทานอาหารของผู้ป่วย,ห้อง
เตรียมอาหาร,ห้องท างานพยาบาล,ห้องเก็บของ,ห้องระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร,ลิฟท์โดยสาร,ลิฟท์
ดับเพลิง,บันไดหลัก,บันไดหนีไฟ 
 
         พื้นชั้นที่ 3 – พื้นที่ใช้สอยประมาณ   740  ตารางเมตร   
         หน่วยบริการในชั้นนี้ประกอบด้วย หอผู้ป่วยใน 39 เตียง ประกอบด้วย ห้องผู้ป่วยสามัญ,ห้อง
พิเศษรวม,ห้องผู้ป่วยรุนแรงรวม,ห้องผู้ป่วยติดเชื้อ,ห้องรับประทานอาหารของผู้ป่วย,ห้องเตรียมอาหาร,
ห้องท างานพยาบาล,ห้องท าหัตถการและCPR,ห้องน้ าผู้ป่วยรวม,ห้องน้ าผู้ป่วยสูงอายุ-พิการ,ห้องระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร,ลิฟท์โดยสาร,ลิฟท์ดับเพลิง,บันไดหลัก,บันไดหนีไฟ 
 
          พื้นชั้นที่ 4 – พื้นที่ใช้สอยประมาณ   740  ตารางเมตร   
           หน่วยบริการในชั้นนี้ประกอบด้วย หอผู้ป่วยใน 39 เตียง ประกอบด้วย ห้องผู้ป่วยสามัญ,ห้อง
พิเศษรวม,ห้องผู้ป่วยรุนแรงรวม,ห้องผู้ป่วยติดเชื้อ,ห้องรับประทานอาหารของผู้ป่วย,ห้องเตรียมอาหาร,
ห้องท างานพยาบาล,ห้องท าหัตถการและCPR,ห้องน้ าผู้ป่วยรวม,ห้องน้ าผู้ป่วยสูงอายุ-พิการ,ห้องระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร,ลิฟท์โดยสาร,ลิฟท์ดับเพลิง,บันไดหลัก,บันไดหนีไฟ 
 
  

                   
อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด (ต่อ)   

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  กรุงเทพฯ 
 
 



        รายละเอียดพืนที่ใช้สอยของอาคาร (ต่อ) 
  
          พื้นชั้นที่ 5 – พื้นที่ใช้สอยประมาณ   745  ตารางเมตร   
           หน่วยบริการในชั้นนี้ประกอบด้วย หอผู้ป่วยใน 28 เตียง ประกอบด้วย ห้องผู้ป่วยแยก,ห้อง
ผู้ป่วยรวม,ห้องท าหัตถการ,ห้องท ากิจกรรม,ห้องเยี่ยม,ห้องสัมภาษณ์,ห้องท างานพยาบาล,ห้องระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร,ลิฟท์โดยสาร,ลิฟท์ดับเพลิง,บันไดหลัก,บันไดหนีไฟ 
 
          พื้นชั้นหลังคา – พื้นที่ใช้สอยประมาณ   745  ตารางเมตร   
           ในชั้นนี้ประกอบด้วย พ้ืนที่ส่งเสริมสุขภาพ,ห้องน้ าและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย-หญิง,ห้อง
อเนกประสงค์,ห้องเก็บของ,ห้องระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร,ลิฟท์โดยสาร,ลิฟท์ดับเพลิง,บันไดหลัก,
บันไดหนีไฟ 
 
                          พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นประมาณ   4,610  ตารางเมตร   
 

                   
อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด (ต่อ)   

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  กรุงเทพฯ 
 
 


