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คํานํา 

 
 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเป�นหน�วยงานท่ีมีบทบาท
หน าท่ีส�งเสริมสนับสนุน ควบคุมกํากับ และพัฒนาอาคารและสภาพแวดล อมของสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ  ในการปฏิบัติหน าท่ีได มีการปรับปรุงงานให ทันกับสถานการณ,ป-จจุบันอยู�เสมอ ในป-จจุบันนี้
สังคมมีจํานวนประชาการผู สูงอายุเพ่ิมข้ึนตามลําดับ และคาดว�าในป3 พ.ศ.2568 สังคมจะเปลี่ยนเป�น
สังคมผู สูงอายุอย�างสมบูรณ,  สําหรับประเทศไทยก็จะเข าสู�สังคมผู สูงอายุเช�นกัน  สังคมผู สูงอายุ
ต องการการดูแล เอาใจใส�ในด านร�างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาน ท้ังการดูแลผู ป<วยสูงอายุแบบ
องค,รวม(Holistic approach) และการดูแลรักษาโรคผู สูงอายุแบบสหสาขาวิชา(Geriatic Care 
Team) 
 เพ่ือตอบสนองความต องการของสังคมผู สูงอายุ และสนับสนุนการดูแลรักษาผู สูงอายุ กอง
แบบแผนชึ่งมีบทบาทด านอาคารและสภาพแวดล อมของสถานบริการสุขภาพจึงได จัดทําโครงการ
ศึกษาและจัดทําต นแบบสถานบริการสุขภาพผู สูงอายุนี้ ข้ึน โดยมุ�งหวังให เป�นตัวแบบ(Model) 
ทางเลือกหนึ่ง สําหรับการพัฒนาอาคารสถานท่ีสถานพยาบาลภาครัฐเพ่ือรองรับกิจกรรมเก่ียวกับการ
ดูแลรักษาเฉพาะสําหรับผู สูงอายุ  ท้ังนี้ โครงการนี้ได นําเสนอการศึกษาแบบกรณีศึกษา(Case Study) 
โดยมีโรงพยาบาลลําปางเป�นตัวแบบศึกษา 
 จากโครงการนี้พบว�า สถานบริการสุขภาพภาครัฐควรมีการจัดการแบบเครือข�ายเพ่ือรองรับ
การดูแลรักษาผู สูงอายุ ในลักษณะเครือข�ายระบบบริการผู สูงอายุซ่ึงประกอบด วย 3 ส�วน คือ สถาน
บริการสุขภาพผู สูงอายุ  โรงพยาบาลศูนย,(แม�ข�าย) และโรงพยาบาลชุมชน(รพ.ลูกข�าย) โดยครอบคลุม
ระยะการดูแลรักษาทุกระดับต้ังแต�การดูแลส�งเสริมสุขภาพ การดูแลภาวะวิกฤต การดูแลฟ\]นฟู และ
การดูแลระยะยาว  ซ่ึงโครงการนี้ได นําเสนอในส�วนของสถานบริการสุขภาพผู สูงอายุ ซ่ึงเน นท่ีคลินิค
ผู สูงอายุ การส�งเสริมสุขภาพผู สูงอายุ และเวชศาสตร,ฟ\]นฟูผู สูงอายุ   นอกจากนี้ยังพบว�าพ้ืนท่ีใช สอย
สําหรับผู สูงจะมีจํานวนและขนาดมากกว�าพ้ืนท่ีใช สอยสําหรับคนท่ัวไปประมาณ 1.5 เท�า 
 อนึ่ง โครงการนี้สําเร็จลงได ด วยความร�วมแรงรวมใจของหลายฝ<าย คณะผู จัดทําขอบคุณ
นายแพทย,ณัฐพงษ,  วงศ,วิวัตน,  รองผู อํานวยการฝ<ายการแพทย,  และเจ าหน าท่ีโรงพยาบาลลําปาง  
นายแพทย,ธานินทร, สนธิรักษ,    นายแพทย,นันทศักด์ิ ธรรมานวัฒร, ผู อํานวยการ สถาบันเวชศาสตร,
ผู สูงอายุ กรมการแพทย, กระทรวงสาธารณสุข   คณะสถาป-ตยกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  
คณะแพทย,ศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  คณะท่ีปรึกษา และคณะผู ร�วมอภิปรายผลทุกท�าน    
 สุดท ายขอขอบคุณสําหรับคําแนะนําทีดียิ่งของพ่ีภูวดล พัฒนภักดี  พ่ีวัฒนา สุถิรนาถ และ
สําหรับความช�วยเหลืออย�างดียิ่งของทีมเลขานุการและจัดทําเอกสารรายงาน นายชาตรี ดะนัย 
นางสาวนงลักษณ, ควรเจริญ และทีมออกแบบท่ีเข มแข็ง นายธวัชชัย พูนแก ว  นายธนเศรษฐ, ร�วมชาติ  
นางสาวทวีรัตน, อินทร,พวงรัตน, และนายเอกชัย รัตนวัย 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 1.1 หลักการและเหตุผล 
ในป� 2555 ประชากรท่ัวท้ังโลกมีจํานวน 7,000 ล�านคน โดยมีประชากรผู�สูงอายุ 893 ล�านโดยโครงสร�าง

ประชากรมีแนวโน�มเข�าสู-สังคมผู�สูงอายุ  และจะเป.นสังคมผู�สูงอายุอย-างสมบูรณ1ใน พ.ศ. 2568 อันเป.นผลมาจาก
การพัฒนาด�านสาธารณสุขอย-างได�ผล ทําให�ประชาชนมีอายุยืนยาวข้ึน  โดยในป� พ.ศ. 2553 มีประชากรผู�สูงอายุ
ร�อยละ 13  ของประชากรท้ังหมดของประเทศไทย และคาดว-าจะเพ่ิมข้ึนเป.นร�อยละ 17.5 ในพ.ศ. 2563  (การ
คาดประมาณการประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 ,สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห-งชาติ)  ซ่ึงสอดคล�องกับรายงานจากสถาบันต-าง ๆ ในประเทศ พบว-าคนไทยมีอายุขัยเพ่ิมข้ึน เนื่องมาจาก
ความเจริญทางวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีสมัยใหม- ซ่ึงรวมถึงวิทยาการทางการแพทย1และเวชศาสตร1อายุรวัฒน1 
(Anti-Aging Medicine) ท่ีก�าวหน�าทําให�สามารถยืดอายุเฉลี่ยของคนได�กอปรกับรัฐบาลได�มีนโยบายด�าน
สาธารณสุขของไทย ท่ีให�ความสําคัญกับงานส-งเสริมสุขภาพและปRองกันโรค เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
จากการลดการตายก-อนวัยอันควร   โดยกระทรวงสาธารณสุขจําเป.นต�องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดบริการ
สุขภาพและการเตรียมบุคลากรทางการแพทย1และสาธารณสุข ท่ีมีความเฉพาะทางมากข้ึน 

การออกแบบอาคารและสภาพแวดล�อม จึงเป.นการเตรียมความพร�อมให�กับสถานบริการสุขภาพเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของกลุ-มผู�สูงอายุในอนาคต  และเป.นส-วนหนึ่งในการเข�าไปสนับสนุนการทํางานของบุคลากร
ทางการแพทย1และสาธารณสุขให�มีความคล-องตัวและตอบสนองความต�องการของผู�สูงอายุ เนื่องจากอาคาร
สถานท่ีท่ีมีอยู-เดิมอาจจะยังไม-สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและการใช�งานของผู�สูงอายุเท-าท่ีควร  จึงได�
จัดทําโครงการต�นแบบสถานบริการสุขภาพผู�สูงอายุ เพ่ือให�สถานบริการสุขภาพท่ีมีความพร�อมท้ังด�าน 
บุคลากร และงบประมาณ ฯลฯ สามารถนําไปจัดทําเป.นแบบก-อสร�างต-อไป 

1.2. วัตถุประสงค�ของโครงการ 
เพ่ือได�รายงานผลการศึกษาและต�นแบบสถานบริการสุขภาพผู�สูงอายุ 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 กลุ-มเปRาหมาย  

สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
1.3.2 ขอบเขตด�านเนื้อหา 

1) การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการดูแลสุขภาพผู�สูงอายุ 
2) การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับอาคารและสภาพแวดล�อมสําหรับผู�สูงอายุ 
3) การเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ-มตัวอย-าง 
4) การวิเคราะห1 และจัดทํารายละเอียดโครงการออกแบบ (Programming) 
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1.4 วิธีดําเนินการ  
1) แต-งต้ังคณะทํางาน/ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการดําเนินงานและมอบหมายงาน 
2) ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข�อง โดยการศึกษาและรวบรวมข�อมูลด�านต-างๆท่ีเก่ียวข�องกับอาคารและ

สภาพแวดล�อมสําหรับผู�สูงอายุ 
3) สร�างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล  
4) ลงพ้ืนท่ีสํารวจ เก็บรวบรวมข�อมูลความต�องการของกลุ-มผู�สูงอายุและสถานบริการสุขภาพเปRาหมาย  

รวมท้ังป]จจัยด�านต-าง ๆ ท่ีมีผลต-อการพัฒนาอาคารและสภาพแวดล�อมทางกายภาพสําหรับผู�สูงอายุ 
5) วิเคราะห1ข�อมูลความต�องการของกลุ-มผู�สูงอายุและสถานบริการสุขภาพเปRาหมาย 
6) ทําแบบร-างทางสถาป]ตยกรรม (Schematic Design) พร�อมค-าก-อสร�างโดยประมาณ    
7) นําเสนอแบบร-างทางสถาป]ตยกรรม (Schematic Design) แก-สถานบริการสุขภาพเปRาหมาย   
8) นําเสนอแบบร-างแก-กลุ-มสายงานสถาป]ตยกรรมและกลุ-มสายงานท่ีเก่ียวข�อง ของกองแบบแผน 
9) จัดทําต�นแบบทางสถาป]ตยกรรม และหุ-นจําลอง 
10) จัดทํารายงานผลการศึกษา เพ่ือเผยแพร-และนําเสนอต-อหน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

1.5 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงข้ันตอนการศึกษา 

อาคารและสภาพแวดล�อมสําหรับเป.นต�นแบบสถานบริการสุขภาพผู�สูงอายุ  

ข�อมูลภาคสนาม ข�อมูลเบ้ืองต�น 

- แผนนโยบายท่ีเก่ียวข�อง 
- กฎหมายข�อบังคับท่ีเก่ียงข�อง 
- แนวคิดการดูแลสุขภาพผู�สูงอาย ุ
-แนวทางการออกแบบอาคารและ
สภาพแวดล�อมสําหรับผู�สูงอาย ุ

แบบสอบถาม 
   - ผู�บริหาร 
   - ผู�ให�บริการ (เจ�าหน�าท่ี) 
   - ผู�รับบริการ  (ผู�สูงอายุ    
      และผู�ติดตาม) 

รับฟ]งการบรรยายจาก
ผู�เช่ียวชาญด�าน 

เวชศาสตร1ผู�สูงอาย ุ
 

 รูปแบบการให�บริการ , ความต�องการและกิจกรรมการใช�พ้ืนท่ี และ  
เง่ือนไขในการออกแบบอาคารและสภาพแวดล�อมสําหรับสถานบริการผู�สูงอายุ   

วิเคราะห1และสรุปข�อมลู 

 
กําหนดโปรแกรมการออกแบบสถานบริการสุขภาพผู�สูงอาย ุ

 

จัดทําต,นแบบสถานบริการสขุภาพผู,สูงอายุ 

นําเสนอ รับฟ]งความคิดเห็น และปรับแก� 

เผยแพร-หน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูล 
กลุ-มตัวอย-าง 
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1.6 ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) 

1.7 ผลท่ีคาดว3าจะได,รับ 
สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนําแบบร-างทางสถาป]ตยกรรม (Schematic Design) 

ของสถานบริการสุขภาพสําหรับผู�สูงอายุ ไปจัดทําแบบก-อสร�าง 

1.8 หน3วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 
2.1 แผนนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับผู�สูงอายุ 
 
 2.1.1 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
  มาตรา 54 บุคคลท่ีอายุเกิน 60 ป*บริบูรณ+และไม�มีรายได.เพียงพอแก�การยังชีพ มีสิทธิได.รับ
ความช�วยเหลือจากรัฐ ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  มาตรา 80 “รัฐต.องสงเคราะห+คนชรา ผู.ยากไร. ผู.พิการ หรือผู.ทุพพลภาพ และด.อยโอกาสให.
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได.” 
  รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
  มาตรา 53  บุคคลท่ีอายุเกิน 60 ป*บริบูรณ+และไม�มีรายได.เพียงพอแก�การยังชีพ มีสิทธิได.รับ
สวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป>นสาธารณะอย�างสมศักด์ิศรี และความช�วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 
  มาตรา 80(1) รัฐต.องดําเนินการตามแนวนโยบายด.านสังคม สาธารณสุข การศึกษาและ
วัฒนธรรม ในเนื้อหาด.านสาธารณสุข คือ รัฐต.องสงเคราะห+และจัดสวัสดิการให.แก�ผู.สูงอายุ ผู.ยากไร. ผู.พิการ
หรือทุพพลภาพ และผู.อยู�ในสภาวะลําบาก ให.มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพ่ึงภาตนเองได. 
 
           2.1.2 พระราชบัญญัติผู.สูงอายุ พ.ศ. 2546 เนื้อหาท่ีเก่ียวข.อง ได.แก� การกําหนดให.มีคณะกรรมการ
ผู.สูงอายุแห�งชาติ รวมท้ัง มาตรา 11 กําหนดให.ผู.สูงอายุได.รับการคุ.มครอง การส�งเสริม และสนับสนุนในด.าน
ต�างๆ เช�น  

1) การบริการทางการแพทย+และสาธารณสุข โดยให.ความสะดวกรวดเร็วแก�ผู.สูงอายุเป>น
กรณีพิเศษ  

2) การพัฒนาตนเองและการมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ�มในลักษณะ
เครือข�ายหรือชุมชน   

3) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก�ผู.สูงอายุในอาคารสถานท่ี 
ยานพาหนะ และบริการอ่ืนๆ เป>นต.น 
 

 2.1.3 แผนผู.สูงอายุแห�งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2552 ได.
กําหนดยุทธศาสตร+ไว. 5 ด.าน ดังนี้ 

1) ด.านการเตรียมความพร.อมของประชากรในวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 
2) ด.านการส�งเสริมผู.สูงอายุ 
3) ด.านระบบคุ.มครองทางสังคมสําหรับผู.สูงอายุ 
4) ด.านการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนางานและบุคลากรด.านผู.สูงอายุ 
5) ด.านการประมวลและพัฒนาองค+ความรู.ด.านผู.สูงอายุ และติดตามประเมินผลการ

ดําเนินการตามแผนผู.สูงอายุแห�งชาติ 
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2.1.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการทางการแพทย+และสาธารณสุขท่ีจัดไว. โดยให. 
ความสะดวกและรวดเร็วแก�ผู.สูงอายุ เป>นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2548 
  ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข นี้มีการกําหนดให.หน�วยบริการระดับโรงพยาบาลของรัฐ 
ให.บริการทางการแพทย+และสาธารณสุขแก�ผู.สูงอายุ คือ การจัดช�องทางเฉพาะผู.สูงอายุ โดยแยกจากบริการ
ท่ัวไปในแผนกผู.ปJวยนอก  และกําหนดข้ันตอนระยะเวลาในการให.บริการให.ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ+
ในระหว�างการให.บริการด.วย 
 
 2.1.5 กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู.พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548 เนื้อหาเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานลักษณะอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ และบริการ
สาธารณะท่ีต.องมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก�ผู.พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา โดยในหมวดท่ัวไป ได.ระบุให. 
โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย+บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารท่ีทําการของราชการ องค+กรของรัฐ
ท่ีจัดข้ึนตามกฎหมาย ท่ีมีพ้ืนท่ีส�วนใดของอาคารท่ีเปKดให.บริการแก�บุคคลท่ัวไปเกิน 300 ตารางเมตร จะต.อง
จัดให.มีสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู.พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ส�วนเนื้อหาส�วนอ่ืนๆ 
แบ�งเป>น 8 หมวด ได.แก�  
  หมวดท่ี 1 ปLายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก 
  หมวดท่ี 2 ทางลาดและลิฟต+ 
  หมวดท่ี 3 บันได 
  หมวดท่ี 4 ท่ีจอดรถ 
  หมวดท่ี 5 ทางเข.า ทางเดิน  ทางเชื่อม 
  หมวดท่ี 6 ประตู 
  หมวดท่ี 7 ห.องส.วม 
  หมวดท่ี 8 ผิวพ้ืนต�างสัมผัส 
 
 จากการศึกษาแผนนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข.องกับผู.สูงอายุข.างต.น จะเห็นได.ว�า ภาครัฐได.ให.
ความสําคัญ และกําหนดนโยบายต�างๆ เพ่ือส�งเสริมด.านสุขภาพผู.สูงอายุให.มีสุขภาพท่ีดี รวมท้ังต.องการให.
ความสะดวกแก�ผู.สูงอายุ ในการใช.ชีวิตในสังคมได.อย�างมีความสุข  
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2.2 ข�อมูลสถานการณ$ และสภาวะสุขภาพของผู�สูงอายุ 
 
 2.2.1 สถานการณ+ของผู.สูงอายุในประเทศไทย 
  กรมอนามัยระบุ ในป* 2564 ประเทศไทยจะเข.าสู� "สังคมผู�สูงอายุ" อย�างสมบูรณ+ กล�าวคือ 
มีสัดส�วนผู.ท่ีมีอายุ 65 ป*ข้ึนไป มากถึงร.อยละ 12.59 และจากนั้นอีก 10 ป* จะกลายเป>น "สังคมสูงอายุระดับ
สุดยอด"   
  ในประเทศไทยมีการพัฒนาทางการแพทย+ การสาธารณสุข การปLองกันควบคุมโรค และการ
รักษาโรค ทําให.อายุไขเฉลี่ยของประชากรเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีอัตราการเกิดชะลอตัว ทําให.จํานวนประชากร
ผู.สูงอายุและสัดส�วนประชากรผู.สูงอายุในประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้จะพบผู.สูงอายุผู.หญิง
มากกว�าผู.สูงอายุผู.ชายในอัตราส�วนประมาณ 1 ต�อ 1.23 โดยเฉพาะอย�างยิ่งในกลุ�มอายุ 70 ป*ข้ึนไป  
 
 2.2.2   สภาวะสุขภาพของผู.สูงอายุ และกลุ�มโรคท่ีพบในผู.สูงอายุ 

มนุษย+จะเจริญเติบโตและมีความสามารถในข้ันสูงสุดเม่ืออายุประมาณ 20 ป* จะคงสภาพ
ดังกล�าวในประมาณ 10 ป* และจะเริ่มชรา หรือการทําหน.าท่ีทางสรีระวิทยาลดลง ซ่ึงจะเห็นความเสื่อมถอย
และการเปลี่ยนแปลงท้ังร�างกายและจิตใจได.ชัดเจนเม่ืออายุมากกว�า 60 ป* การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวทําให.เกิด
ปQญหาสุขภาพและโรคต�างๆในผู.สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางร�างกายและการเสื่อมถอยของร�างกาย มีสาเหตุ
หลักๆ ดังนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานของอวัยวะต�างๆ เสื่อมถอยลงพร.อมๆกัน โดยเฉพาะ 
ระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินปQสสาวะ ต�อมไร.ท�อ ภาวะสายตา 

2) อาการแสดงของโรคท่ีไม�จําเพาะเจาะจง รวมถึงการตอบสนองต�อความเจ็บปวด ยา 
และสารต�างๆ น.อยลง 

3) การเกิดสภาพหลายอย�างพร.อมกัน กล�าวคือ มีหลายโรคในเวลาเดียวกัน 
4) การได.รับยาหลายชนิดพร.อมกัน 
5) การสูญเสียความสามารถในการทรงตัว ทําให.เสี่ยงต�อ ภาวะหกล.ม Instability  
6) เกิดภาวะแทรกซ.อนได.ง�าย Iatrogenesis 
7) เบ่ืออาหาร  

 
  จากรายงานขององค+กรอนามัยโลก สํานักงานภูมิภาคเอเชียอาคเนย+ พบว�าการเปลี่ยนแปลง
ด.านสุขภาพท่ีประเมินโดยตัวผู.สูงอายุเองมีแนวโน.มว�าจะมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน  ในการสํารวจสาเหตุของปQญหา
สุขภาพโดยผู.สูงอายุเป>นผู.ตอบและประเมินเอง พบปQญหาสุขภาพจากมากไปหาน.อยดังนี้ โรคข.อเจ็บปวดตาม
ข.อ ร.อยละ 74.6 นอนไม�หลับ ร.อยละ 58.8  เป>นลม ร.อยละ 45.6 ท.องผูก ร.อยละ 39.9 ความดันโลหิตสูง 
ร.อยละ 10.8 ริดสีดวงทวาร ร.อยละ 10.1 โรคหัวใจ ร.อยละ 7.1 โรคเบาหวาน ร.อยละ 2.2  
  จากการศึกษา Disbility Adjusted Life Years (DALYs) ของประเทศไทย ยืนยันชัดเจนว�า
โรคท่ีเป>นปQญหาของประชากรผู.สูงอายุในไทยคือ กลุ�มโรคไม�ติดต�อ ซ่ึงโรคส�วนใหญ�เป>นโรคเรื้อรัง ได. โรคท่ีเกิด
จากระบบไหลเวียนของโลหิต เช�น เบาหวาน ความดัน เป>นต.น โรคท่ีเกิดจากความเสื่อมของกล.ามเนื้อ และ
กระดูก เช�น กระดูกพรุน  ข.อเสื่อม เป>นต.น โรคท่ีเกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทและสมอง เช�น โรค
สมองเสื่อม โรคซึมเศร.า เป>นต.น 
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ตารางท่ี 2.1   ความชุกของโรคและปQญหาสําคัญท่ีเป>นเหตุของการเจ็บปJวยในประชากรสูงอายุไทย 
การเจ็บปJวยท่ีเกิดข้ึนในระยะสั่น การเจ็บปJวยเรื้อรัง 

ชนิดโรค ร.อยละ ชนิดโรค ร.อยละ 
ไข.หวัด 24 โรคข.อเสื่อม ปวดข.อเรื้อรัง 55-70 
ปวดศรีษะ 12 ปวดหลังเรื้อรัง 50-55 
ปวดเมื่อยกล.ามเน้ือ 8 โรคตา 40-45 
ปวดหลัง เอว 7 นอนไม�หลับ 30-45 
ปวดข.อต�างๆ 6 ความดันโลหิตสูง 20-30 
มึนงง 5 ท.องผูก 20-25 
เป>นลม 4 หูตึง 21 
ปวดท.อง จุกเสียด 4 หกล.ม 20 
ไข.จากสาเหตุอ่ืนๆ 4 อาการซึมเศร.า 20 
ท.องเสีย 2 โคเลสเตรรอลสูง 15-20 
ไอ 2 กลั่นปQสสาวะไม�ได. 12-16 
อ�อนเพลีย 2 โรคเบาหวาน 8-12 
โรคกระเพาะอาหาร 2 โรคหัวใจอ่ืนๆ 4-6 
ความดันโลหิต 2 โรคหลอดเลือดสมอง 3-7 
หอบหืด 2 โรคหลอดลมอุดก้ันเรื้อรัง 4-5 
โรคเบาหวาน 1 กลุ�มอาการสมองเสื่อม 3-4 
  โรคหลอดเลือดหัวใจ 2-3 
  โรคต�อมลูกหมากโต 1-2 
  ตาบอด 1 
  หูหนวก 0.7 
  มะเร็ง 0.5 
ท่ีมา  :  คู�มือแนวทางการจัดต้ังและดําเนินการคลินิกผู.สูงอายุ : สถาบันเวชศาสตร+ผู.สูงอายุ กรมการแพทย+ 
 
  จากการศึกษาระดับประเทศในกลุ�มประชากรสูงอายุ พบผู.สูงอายุ 1 ใน 4 คน มีปQญหา
สุขภาพท่ีเป>นสาเหตุให.ไม�สามารถทํากิจกรรมตามท่ีเคยทําได. ท้ังนี้ร.อยละ 18.9 มีปQญหาเช�นนี้มานานกว�า 6 
เดือน และถือว�ามีปQญหาภาวะทุพพลภาพระยะยาว และร.อยละ 1.6 ไม�สามารถเคลื่อนท่ีภายในบ.านหรือห.อง
ได.โดยลําพัง และร.อยละ 3 ท่ีไม�สามารถออกจากบ.านได.อย�างอิสระ 
ตารางท่ี 2.2  สมรรถภาพของผู.สูงอายุในประเทศไทย  
ระดับความรุนแรง ลักษณะในการจําแนก ร.อยละของ

ประชากรท้ังหมด 
ร.อยละประชากร
ท่ีทุพพลภาพ 

ไม�ม ี
น.อย 
ปานกลาง 
 
รุนแรง 
รุนแรงมาก 

ไม�มภีาวะทุพพลภาพ 
สามารถเคลื่อนท่ีนอกท่ีพักอาศัย 
ไม�สามารถเคลื่อนท่ีนอกท่ีพักอาศัย แต�ยังเคลื่อนท่ี
ภายในบ.านได. 
ไม�สามารถเคลื่อนท่ีในบ.านและห.องได. แต�น่ังได. 
ต.องนอนตลอดและต.องการการดแูลอย�างมาก 

81 
14.2 
3.1 
 
0.7 
0.9 

- 
70.9 
16.4 
 
3.8 
4.9 

ท่ีมา  :  คู�มือแนวทางการจัดต้ังและดําเนินการคลินิกผู.สูงอายุ : สถาบันเวชศาสตร+ผู.สูงอายุ กรมการแพทย+ 
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2.3 แนวคิดในการดูแลสุขภาพผู�สูงอายุ 
 

2.3.1   หลักการทางเวชศาสตร+ผู.สูงอายุ 
สิ่งท่ีมีชีวิตต�างๆ เม่ือเกิดมาแล.วจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ (Growth and Development) 

ไปเรื่อยๆ จนเม่ือสิ่งมีชีวิตท้ังหลายพัฒนาไปถึงจุดท่ีสุดของการเจริญเติบโตแล.วหลังจากนั้นก็จะมีการเสื่อมของ
เซลล+และระบบในร�างกาย ซ่ึงในระยะนี้ถือว�าเป>นช�วงท่ีร�างกายมีการเปลี่ยนแปลงในรูปของการแก� (Ageing) 
ซ่ึงในทางชีววิทยา ความแก�หรือชราภาพ (Ageing) หมายถึง การสูญเสียความสามารถในการทํางานทาง
สรีรวิทยาของร�างกายท่ีลดลงจนในท่ีสุดทําให.สิ่งมีชีวิตถึงแก�ความตาย ความเสื่อมของอวัยวะและเนื้อเยื่อต�างๆ 
และมักจะเห็นเป>นความเสื่อมหรือแก�อย�างชัดเจนเม่ืออายุ 40 ป*ข้ึนไป อย�างไรก็ตามอัตราความแก�ในแต�ละ
บุคคลและในประชากรต�างเผ�าพันธุ+ก็ยังแตกต�างกัน ในร�างกายนั้นไม�ได.เสื่อมในอัตราเดียวกัน หรือในลักษณะ
เดียวกัน เพ่ือให.ผู.ท่ีทํางานเก่ียวข.องกับผู.สูงอายุได.มีความเข.าใจตรงกันในอันท่ีจะกําหนดหลักการและการศึกษา
ต�างๆในผู.สูงอายุ องค+การอนามัยโลกจึงได.กําหนดว�า อายุ 60 ป* เป>นอายุเริ่มต.นของ“วัยสูงอายุ เม่ือผู.ปJวย
สูงอายุมาพบแพทย+เนื่องจากมีปQญหาสุขภาพต�างๆ พบว�าแพทย+ผู.ท่ีได.ทําการตรวจรักษาผู.สูงอายุตาม routine 
medical evaluation ไม�สามารถค.นพบปQญหาสุขภาพท้ังหมดของผู.ปJวย เพราะผู.สูงอายุมีความแตกต�างจาก
ผู.ปJวยอายุน.อยในหลายกรณี โดยเฉพาะอาการ อาการแสดง รวมท้ังผลการตรวจทางห.องปฏิบัติการท่ีอาจจะ
เบ่ียงเบนไปจากค�าปกติท่ีพบในผู.ปJวยท่ัวไป แพทย+ท่ีให.การดูแลผู.สูงอายุจะต.องคํานึงถึงความแตกต�างเหล�านี้ 
เพ่ือจะค.นพบและครอบคลุมปQญหาทุกอย�างในผู.สูงอายุรวมท้ัง “สามารถ” ในการแปลผลการตรวจทาง
ห.องปฏิบัติการอย�างถูกต.องซ่ึงจะนําไปสู�การดูแลรักษาผู.สูงอายุอย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีหลักการดูแลผู.ปJวย
สูงอายุในโรงพยาบาลดังนี้ 

 
1) การดูแลผู.ปJวยสูงอายุแบบองค+รวม (Holistic approach)  คือ การดูแลผู.สูงอายุทางด.าน

ร�างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เนื่องจากผู.ปJวยสูงอายุแต�ละรายอาจจะพบปQญหา
มากกว�าหนึ่งอย�าง และสาเหตุของปQญหาท่ีมีหลายสาเหตุประกอบกัน และเป>นปQจจัยเสริมกัน
และกัน ดังนั้นการดูแลและรักษาผู.สูงอายุจะต.องทราบปQญหาและความต.องการของผู.สูงอายุ
อย�างแท.จริง ท้ังปQญหาทางกาย ทางใจ ปQญหาทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ+พ้ืนฐานทาง
ครอบครัว  

2) การดูแลและรักษาโรคผู.สูงอายุแบบสหสาขาวิชา เป>นการพัฒนารูปแบบการดูแลผู.สูงอายุท่ี
เข.าการรักษาในโรงพยาบาลให.เหมาะสม เนื่องจากปQญหาของผู.สูงอายุแต�ละคนมีความ
สลับซับซ.อน การแก.ปQญหาท่ีครอบคลุมได.ทุกส�วนจึงน�าจะมาจากการร�วมมือร�วมใจ
ประสานกันระหว�างผู.ให.บริการในบทบาทต�างๆ กัน จึงเกิดเป>น Geriatric Care Team ข้ึน 
ซ่ึงการประสานการดูแลจากทีมสหสาขาวิชา  ประกอบด.วย    

1. ด.านการแพทย+ ( แพทย+สาขาต�างๆ, พยาบาล, นักสังคมสงเคราะห+, เภสัชกร ) 
2. ด.านโภชนาการ   
3. ด.านฟtuนฟูสมรรถภาพ   
4. ด.านจิตเวช   
5. ด.านทันตกรรม 
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2.3.2  ระบบการดูแลและรักษาผู.สูงอายุ 1 
ระบบการดูแลและรักษาผู.สูงอายุในโรงพยาบาล (Hospital Geriatric Care System) ได.แก� 

1) การบริการผู.สูงอายุท่ี แผนกผู.ปJวยนอก OPD  
- การดําเนินงานคลินิกผู.สูงอายุรูปแบบต�างๆ 
- การบริการพิเศษอ่ืนๆ 
- Day Care 

2) การบริการผู.สูงอายุท่ีแผนกผู.ปJวยใน IPD 
- การบริการทางคลินิกในหอผู.ปJวยใน ได.แก�  

Long Term Acute Care 
Inpatient Rehabilitation Services 
Inpatient Psychiatry 

- การบริการด.านพยาบาล 
- การบริการโดยหน�วยงานสนับสนุนด.านคลินิก 
- การบริการทางสังคม 

3) การบริการผู.สูงอายุในลักษณะพิเศษ 
- การดูแลข้ันกลาง (Intermediate Care) 
- การฝากดูแลชั่วคราว (Respite Care) 
- การดูแลประคับประคอง (Palliative Care) 
- การดูแลระยะสุดท.าย (Terminal Care) 

 
การศึกษาแนวคิดในการดูแลสุขภาพผู.สูงอายุข.างต.นนี้ จะมุ�งเน.นการศึกษาถึงระบบการดูแล

สุขภาพผู.สูงอายุในระดับโรงพยาบาลเป>นหลัก ซ่ึงจะเห็นได.ว�า แนวคิดและรูปแบบการให.การดูแลสุขภาพและ
การรักษาโรคในวัยสูงอายุนั้นมีความแตกต�างจากวัยอ่ืนๆ อย�างชัดเจน ดังนั้นในการออกแบบสถานบริการ
สุขภาพสําหรับผู.สูงอายุโดยเฉพาะ จะต.องคํานึงถึงการใช.งานของผู.ให.บริการ และลักษณะของผู.มารับบริการท่ี
เป>นผู.สูงอายุและญาติ อย�างเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1
 ระบบการดูแลและรักษาผู.สูงอาย ุ ท่ีมา:สถาบันเวชศาสตร+ผู.สูงอายุ กรมการแพทย+ กระทรวงสาธารณสุข 
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2.4   เง่ือนไขในการออกแบบอาคารและสภาพแวดล�อมสําหรับผู�สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ 
 2.4.1 การจําแนกกลุ�มผู.สูงอายุ  

การจําแนกกลุ�มผู.สูงอายุตามลักษณะทางสุขภาพจะทําให.เห็นลักษณะเฉพาะของแต�ละกลุ�มท่ีสําคัญ
และแตกต�าง ซ่ึงนําไปสู�การจัดบริการได.ตรงเปLา โดยสามารถจําแนกลักษณะผู.สูงอายุออกเป>น 3 กลุ�มได.แก� 
  

กลุ�มท่ี 1 ผู.สูงอายุกลุ�มท่ีช�วยตนเองได.ดี (Active Adult) ผู.สูงอายุกลุ�มนี้สามารถช�วยเหลือ
ตนเองได.ดี ดําเนินชีวิตในสังคมได.โดยอิสระ สามารถทํากิจวัตรพ้ืนฐานประจําวัน (activity of daily living : 
ADL) และกิจวัตรประจําวันต�อเนื่อง  

กลุ�มท่ี 2 ผู.สูงอายุกลุ�มท่ีต.องได.รับการช�วยเหลือตามสภาพ (Assisted Living)  เป>นผู.สูงอายุ
ท่ีช�วยเหลือตนเองได.หรือต.องการความช�วยเหลือบางส�วน ท่ีความจํากัดในการดําเนินชีวิตในสังคม และเป>น
กลุ�มผู.สูงอายุท่ีมีโรคเรื้อรังท่ีควบคุมไม�ได.หรือมีภาวะแทรกซ.อนมีหลายโรค และมีกลุ�มอาการสําคัญของ
ผู.สูงอายุท่ีมีผลต�อการไปมาได.โดยอิสระ ในด.านสุขภาพ ผู.สูงอายุกลุ�มนี้ จะมีความจํากัดในการดําเนินชีวิตใน
สังคมชัดเจน และอาจมีความจํากัดในการทํากิจวัตรประจําวันพ้ืนฐานหรือต�อเนื่องบางประการ  ทําให.ต.องการ
ความช�วยเหลือจากผู.อ่ืนบ.างบางส�วน เช�น  ในการเคลื่อนไหว ผู.สูงอายุกลุ�มนี้ไม�สามารถเดินตามลําพังบนทาง
เรียบได. ต.องใช.อุปกรณ+ช�วยเหลือหรือผู.ช�วยเหลือ การรับประทานอาหาร ผู.สูงอายุกลุ�มนี้ต.องการความ
ช�วยเหลือขณะรับประทานอาหาร  การขับถ�าย เช�น พาไปห.องสุขาช�วยทําความสะอาดหลังขับถ�าย เป>นต.น  

กลุ�มท่ี 3 ผู.สูงอายุกลุ�มท่ีช�วยตนเองไม�ได. หรือกลุ�มติดเตียง (bed bound elder)  ผู.สูงอายุ
ในกลุ�มติดเตียงนี้ ยังมีกลุ�มย�อยเป>น กลุ�มติดเตียง (bed bound elder) และกลุ�มระยะสุดท.าย (bed bound 
elder-end of life) เป>นผู.สูงอายุท่ีไม�สามารถช�วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันได. ต.องการความ
ช�วยเหลือในการเคลื่อนย.ายและการทํากิจวัตรพ้ืนฐานประจําวันอ่ืน เป>นกลุ�มผู.สูงอายุท่ีมีโรคเรื้อรังหลายโรค
และมีภาวะแทรกซ.อน ภาวะหง�อม/เปราะบางในด.านสุขภาพ ผู.สูงอายุกลุ�มติดเตียง เป>นกลุ�มท่ีมีความจํากัดไม�
สามารถช�วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันได. ทําให.ต.องการความช�วยเหลือจากผู.อ่ืน ท้ังในการ
เคลื่อนย.ายและ/หรือในกิจวัตรพ้ืนฐานประจําวัน หรือแม.แต�ขยับตัวไม�ได.ในท�านอน หรือพลิกตะแคงตัว  
 
 2.4.2 ลักษณะเฉพาะและข.อจํากัดของผู.สูงอายุ 

• พลังสํารองในร�างกายลดลง พละกําลังมีน.อย ส�งผลต�อประสิทธิภาพในการเคลื่อนท่ี การ
สูญเสียความสามารถในการเดิน การยืน การลึกนั่ง เป>นต.น 

• ภาวะหกล.ม  
• ภาวะกลั้นปQสสาวะ อุจจาระไม�อยู� 
• ความบกพร.องทางการมองเห็น มองเห็นไม�ชัด หรือมีข.อจํากัดในการมอง 
• ความบกพร.องทางการได.ยิน  ได.ยินไม�ชัดหรือไม�ได.ยินเสียงเลย 
• ความบกพร.องด.านประสาทสัมผัส รับรู.อุณหภูมิ กลิ่น ผิวสัมผัสต�างๆ ท่ีแตกต�างจาก

ความเป>นจริง 
• บกพร.องในการเรียนรู.ทักษะใหม�ๆ ไม�เข.าใจข.อมูลท่ีซักซ.อน ยุ�งยากได. 
• ภาวะสมองเสื่อม หลงลืม จําไม�ได. ทําให.หลงทางได.ง�าย 
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  จะเห็นได.ว�า ผู.สูงอายุมีสภาพร�างกายท่ีมีความเสื่อมถอยในทุกด.าน ส�งผลให.เกิด
ลักษณะเฉพาะ และข.อจํากัดต�างๆ ท่ีมีความแตกต�างจากคนในวัยอ่ืนๆ ท้ังระดับการช�วยเหลือตัวเองได. และอยู�
ในภาวะท่ีต.องพ่ึงพาผู.อ่ืน กล�าวคือจะมีข.อจํากัดด.านต�างๆ เช�น ข.อจํากัดในการเคลื่อนท่ี การมองเห็น การได.ยิน 
และระบบขับถ�าย เป>นต.น ดังนั้นสถานบริการสุขภาพสําหรับผู.สูงอายุจะต.องคํานึงถึงการออกแบบท่ีเหมาะสม
กับลักษณะเฉพาะดังกล�าวด.วย 
 
2.5  แนวทางการออกแบบสภาพแวดล�อมสําหรับผู�สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ 
 

จากการศึกษาแนวคิดการออกแบบท่ีเป>นสากลสําหรับทุกคน (Universal Design) การออกแบบ
เพ่ือให.ผู.สูงอายุและคนพิการสามารถเข.าถึงได. (Accessible Design) และการออกแบบท่ีไม�มีอุปสรรคกีดขวาง 
(Barrier-free design) จะเห็นว�าแนวคิดดังกล�าวมุ�งเน.นการออกแบบสภาพแวดล.อมท่ีคนทุกกลุ�ม ไม�ว�าจะเป>น
คนเพศไหน หนุ�ม สาว เด็ก ผู.สูงอายุ ผู.พิการ สามารถใช.งานได.ง�าย สะดวก และปลอดภัย  ประกอบกับการ
สัมภาษณ+บุคลากรทางการแพทย+ท่ีให.บริการผู.สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ โดยสามารถสรุปเป>นแนวทางการ
ออกแบบสภาพแวดล.อมสําหรับผู.สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ ดังนี้ 

 
2.5.1 การออกแบบอาคารและสภาพแวดล.อมท่ัวไป 

• สร.างสภาพแวดล.อมท่ีง�ายต�อการเข.าถึง จุดจอดรถรับส�งผู.ปJวยอยู�ในระยะไม�ไกลจาก 
ทางเข.า – ออกอาคาร  

• บริเวณทางเข.า-ออกอาคาร และทางเดินภายนอกสามารถปLองกันแดด กันฝนได.ดี 
• ประตูท้ังใน และนอกอาคารควรมีความกว.างเพียงพอ และใช.งานง�าย เช�น 

ความกว.างช�องประตูท่ีรถเข็น Wheel chair เข.าออกได.สะดวก ไม�น.อยกว�า 0.90 ม.  
ความกว.างช�องประตูท่ีเปลนอน เข.าออกได.สะดวกไม�น.อยกว�า 1.20 - 1.50 ม. 

• ขนาดห.องต�างๆ ท่ีให.บริการผู.สูงอายุ ควรมีขนาดพ้ืนท่ีกว.างกว�าปกติ เนื่องจากรองรับผู.ใช. 
Wheel chair หรือเปลนอน รวมท้ังคํานึงถึงพ้ืนท่ีสําหรับเจ.าหน.าท่ีหรือญาติท่ีติดตามมา
ด.วยในการผู.ช�วยเหลือผู.สูงอายุระหว�างการรักษา 

• ท่ีนั่งพักคอย ควรมีเนื้อท่ีกว.างและกระจัดกระจายมากพอ รวมท้ังให.ผู.ใช. Wheel chair 
สามารถใช.นั่งรอได.แต�ไม�เป>นอุปสรรคต�อการสัญจรของผู.อ่ืน (ควรคํานึงถึงพ้ืนท่ีสําหรับ
ญาติ หรือผู.ติดตามด.วย) 

• ต.องจัดให.มีสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู.พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
ครบถ.วนตามกฎหมาย2 

• อาคารท่ีสูงต้ังแต� 2 ชั้นข้ึนไป ควรจัดให.มีลิฟต+ให.บริการผู.สูงอายุในการสัญจรแนวด่ิงจะ
สะดวกและปลอดภัยกว�าการใช.บันไดท่ัวไป 

• อาคารท่ีสูงต้ังแต� 2 ชั้นข้ึนไป ควรมีทางลาดเตรียมไว.สําหรับกรณีหนีภัยจากการเกิด
อัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน ทุกชั้นท่ีมีการให.บริการผู.ปJวยสูงอายุ  

                                                           

2
 กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู.พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
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2.5.2 การออกแบบอาคารและสภาพแวดล.อมสําหรับผู.สูงอายุท่ีบกพร�องทางการเคลื่อนไหว ได.แก� 
• มีเส.นทางสัญจรท่ีเชื่อมต�อท่ัวอาคาร และนําผู.ใช.ไปสู�บริเวณต�างๆ แต�มีระยะทางเดินไม�

ไกลจนเกินไป และจัดให.มีท่ีนั่งพักเป>นระยะๆ  
• ทางเดินควรมีขนาดกว.างมากกว�าปกติ เพ่ือความสะดวกในการสัญจร เนื่องจากผู.สูงอายุ

จะนั่งรถเข็น Wheel chair และเปลนอนจํานวนมาก  
 

 
   ภาพท่ี 2.1    แสดงตัวอย�างข้ันตํ่าของขนาดความกว.างของทางเดินท่ี 
 

• พ้ืนทางเดินควรเรียบเสมอกันและผิวพ้ืนไม�ลื่น ควรหลีกเลี่ยงพ้ืนต�างระดับหรือมีความ
ลาดชันเกินไป (ความลาดชั้นของพ้ืนทางลาดท่ีเหมาะสม ประมาณ 1: 12) 

• มีห.องน้ําสําหรับให.บริการผู.ใช.รถเข็น Wheel chair และนอนเปลอย�างพอเพียง ตาม
กฎหมายและหลักการออกแบบอย�างสากร รวมท้ังควรมีกระด่ิง หรือโทรศัพท+ภายใน
ห.องน้ําเพ่ือขอความช�วยเหลือเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

• จัดให.มีราวมือจับ เพ่ือพยุงร�างกายเวลาเดิน และจับพยุงตัวเวลาลุกหรือนั่งในบริเวณ
ต�างๆ เช�น มีราวมือจับบริเวณทางเดินและบันไดท้ัง 2 ข.าง  มีราวจับภายในห.องน้ําห.อง
ส.วมทุกห.อง เป>นต.น และมีระยะท่ีเหมาะสมในการเอ้ือมจับ ตามกฎหมาย 

 
   ภาพท่ี 2.2   แสดงตัวอย�างรูปแบบและระยะติดต้ังราวจับท่ีเหมาะสม 
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• หลีกเลี่ยงการใช.อุปกรณ+ต�างๆ ท่ีต.องใช.มือบิด เช�น ท่ีจับบานประตู ท่ีจับลิ้นชัก ก�อกน้ํา  
เป>นต.น เนื่องจากผู.สูงอายุท่ีมีข.อจํากัดในการใช.มือ ควรใช.แบบเก่ียว ปQด หรือผลักแทน  

 
                               ภาพท่ี 2.3   แสดงท่ีจับบานประตูมือจับแบบดึง และแบบก.านโยก 
 

• ครุภัณฑ+ต�างๆ ควรมีความสูงท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกต�อผู.นั่งรถ Wheel chair เช�น 
เคาน+เตอร+ติดต�อ เก.าอ้ีนั่ง ชั้นวางของ ตู.เก็บของ ตู.เสื้อผ.า เป>นต.น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.4  แสดงเคาน+เตอร+ติดต�อท่ีเหมาะสมกับผู.นั่งรถเข็น Wheel chair สามารถเอ้ือมหยิบ
สิ่งของบนเคาน+เตอร+ได.โดยสะดวก ระยะเอ้ือมหยิบจับสิ่งท่ีเหมาะสมของคนพิการ ควรอยู�ท่ีระยะ 
250 – 1,300 มิลลิเมตร และควรจัดเตรียมเก.าอ้ีสําหรับนั่งด.วย 
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  ภาพท่ี 2.5   แสดงชั้นวางของต�างๆ ท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกต�อผู.นั่งรถเข็น Wheel chair  
 

• เก.าอ้ีนั่งสําหรับผู.สูงอายุต.องมีพนักพิง มีท่ีวางแขน ความสูงพอเหมาะโดยเม่ือนั่งแล.ว
สามารถวางเท.าถึงพ้ืนหัวเข�าต้ังฉากกับพ้ืน  
 

2.5.3  การออกแบบอาคารและสภาพแวดล.อมสําหรับผู.สูงอายุท่ีบกพร�องการมองเห็นและการได.ยิน 
• ออกแบบให.มีการจัดวางองค+ประกอบต�างๆ อย�างเป>นระเบียง ตรงไปตรงมา ไม�ซับซ.อน 

มองเห็นง�าย และไม�กีดขวางทางสัญจร  
• กรณีมีพ้ืนต�างระดับ หรือมีสิ่งกีดขวางท่ีเสี่ยงต�อการเกิดอุบัติเหตุ ควรใช.สีท่ีมีความ

แตกต�างและมองเห็นได.ชัดเจน  
• ปLายสัญลักษณ+ต�างๆ มีขนาดตัวอักษรหรือภาพท่ีมีขนาดใหญ�มองเห็นได.ชัด ใช.สีท่ีมีความ

แตกต�างและมองเห็น สังเกตได.ง�าย รวมท้ังคํานึงถึงลําดับศักย+ (Hierarchy) ของข.อมูล
ข�าวสารท่ีจะสื่อให.ผู.อ�านเข.าใจ เพ่ือสร.างลําดับความเข.าใจของผู.อ�าน ไม�ให.สับสน 
 

 
 
    ภาพท่ี 2.6  แสดงรูปแบบปLายสัญลักษณ+ท่ีเอ้ือต�อการมองเห็นของผู.สูงอายุ 
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• ปLายสัญลักษณ+ต�างๆ ควรอยู�ในตําแหน�งและอยู�ในระดับท่ีไม�กัดขวาง หรือบดบังทาง
สัญจร 

• ควรมีตัวอักษรชนิดนูน และตัวอักษรเบรล+บนปLาย เช�น ตรงแผงควบคุมลิฟต+ ราวบันได 
เป>นต.น 

• ควรมีปLายสัญลักษณ+ต�างๆ ท่ีเป>นรูปภาพและมีการเคลื่อนไหว หรือกระพริบประกอบ 
หรือมีสัญญาณชนิดเสียง 

• ออกแบบแสงสว�างอย�างพอเพียง สมํ่าเสมอ ไม�จ.าหรือมืดเกินไป 
 
 2.5.4  การออกแบบอาคารและสภาพแวดล.อมสําหรับผู.สูงอายุท่ีบกพร�องทางการขับถ�าย 

• จัดให.มีห.องน้ํา ห.องส.วมอย�างเพียงพอ และอยู�ไม�ไกลจนเกินไป เนื่องจากผู.สูงอายุอาจจะ
ภาวะกลั้นปQสสาวะไม�อยู� จําเป>นจะต.องเข.าห.องน้ําบ�อยๆ 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 ในการจัดทําโครงการศึกษาและจัดทําต�นแบบสถานบริการสุขภาพผู�สูงอายุนี้ เพ่ือเตรียมความพร�อม
สําหรับรองรับการขยายตัวของกลุ+มผู�สูงอายุในอนาคต และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดบริการสุขภาพสําหรับ
ผู�สูงอายุให�มีความเฉพาะทางมากข้ึน ดังนั้นในการเก็บข�อมูลครั้งนี้ เพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุ+มเป/าหมาย 
คือ สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังเง่ือนไข และรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องกับการ
ออกแบบสถานบริการสุขภาพผู�สูงอายุ ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการศึกษาดังนี้ 
 3.1 การรวบรวมข�อมูลเบ้ืองต�น 

3.2 การกําหนดเครื่องมือในการศึกษา 
3.3 การกําหนดกลุ+มตัวอย+างในการศึกษา  
3.4 การวิเคราะห9และสรุปผลการศึกษา 

3.1 การรวบรวมข�อมูลเบ้ืองต�น 
 3.1.1 ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องจากเอกสาร สิ่งพิมพ9 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และอินเตอร9เน็ต 
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียงข�องกับการให�บริการด�านสุขภาพผู�สูงอายุ รวมถึงมาตรฐานด�านอาคารและ
สภาพแวดล�อมสําหรับผู�สูงอายุ 
 3.1.2 เชิญวิทยากรผู�เชี่ยวชาญด�านเวชศาสตร9ผู�สูงอายุมาให�ความรู� และร+วมเสนอความคิด ข�อแนะนํา
ต+างๆ ได�แก+ นพ.ธานินทร9 สนธิรักษ9 ในวันท่ี 8 มกราคม 2556 และ นพ.นันทศักด์ิ ธรรมานวัตร9 ผู�อํานวยการ
สถาบันเวชศาสตร9ผู�สูงอายุ กรมการแพทย9 ในวันท่ี 1 มีนาคม 2556 
 3.1.3 ทําการเก็บข�อมูล โดยการศึกษาดูงานโครงการท่ีมีแนวคิดและการดําเนินการเก่ียวกับการ
บริการด�านสุขภาพผู�สูงอายุ จํานวน 2 แห+ง ได�แก+ โครงการออกแบบศูนย9เวชศาสตร9ผู�สูงอายุ คณะแพทย9
ศาสตร9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม+ และโรงพยาบาลศูนย9ลําปาง ในวันท่ี 18-19 มีนาคม พ.ศ.2556 การเก็บข�อมูล
ดังกล+าว เปFนการศึกษาถึงแนวคิด และรูปแบบการให�บริการของสถานบริการสุขภาพผู�สูงอายุ  
  
3.2 การกําหนดเครื่องมือในการศึกษา 
  ในการลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูลภาคสนามครั้งนี้ จะใช�แบบสอบถามในการศึกษา แบ+งเปFน 3 ส+วน ได�แก+ 

1) แบบสอบถามสําหรับผู�บริหาร แห+งละ1 ชุด เพ่ือทราบถึงแผนและนโยบาย ความเปFนไปได�ในการ
จัดต้ังโครงการ รวมท้ังการกําหนดองค9ประกอบต+างๆ ในการให�บริการผู�สูงอายุภายในโครงการ  

2) แบบสอบถามสําหรับผู�ให�บริการ แบ+งตามแผนกต+างๆ ได�แก+ ส+วนบริการผู�ปHวยนอก     (แผนก
อายุรกรรม แผนกศัลยกรรมกระดูกและข�อ แผนกหู ตา จมูก) และส+วนกายภาพบําบัด กําหนด
กลุ+มตัวอย+าง ได�แก+ หัวหน�าแผนก หรือเจ�าหน�าท่ี จํานวน 1-2 คน/แผนก เพ่ือให�ทราบถึง
กระบวนการและข้ันตอนในการให�บริการ  ปKญหาและอุปสรรคในการให�บริการ  

3) แบบสอบถามสําหรับผู�รับบริการ แบ+งตามแผนกต+างๆ ได�แก+ ส+วนบริการผู�ปHวยนอก    (แผนก
อายุรกรรม แผนกศัลยกรรมกระดูกและข�อ แผนกหู ตา จมูก) และส+วนกายภาพบําบัด กําหนด
กลุ+มตัวอย+าง จํานวน 20 คน/แผนก เปFนการสอบถามผู�สูงอายุและผู�ติดตาม เพ่ือให�ทราบถึงความ
ต�องการของกลุ+มผู�สูงอายุ ปKญหาและอุปสรรคในการมารับบริการ รวมท้ังปKจจัยต+างๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
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3.3 กําหนดกลุ%มตัวอย%างในการศึกษา 
จากกรณีศึกษาท่ีได�รวบรวมข�อมูล ได�คัดเลือกกลุ+มตัวอย+างในการศึกษา ได�แก+ โรงพยาบาลศูนย9ลําปาง 

เนื่องจากมีแนวคิดในการจัดทําโครงการสถานบริการสุขภาพผู�สูงอายุในอนาคต รวมท้ังมีความพร�อมด�าน
บุคลากร ด�านองค9ความรู�ในการให�บริการสุขภาพผู�สูงอายุ ซ่ึงจะดําเนินการเก็บข�อมูลภาคสนามต+อไป 

 
แผนท่ี 3.1  แสดงตําแหน+งโรงพยาบาลศูนย9เทียบกับแผนท่ีสัดส+วนประชากรสูงอายุรายจังหวัด 
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3.4 การวิเคราะห*ข�อมูลและสรุปผลการศึกษา 
 3.4.1 การวิเคราะห9ข�อมูล 
 การวิเคราะห9ข�อมูลท่ีได�จากการเก็บรวบรวมข�อมูลเบ้ืองต�นจากเอกสาร สิ่งพิมพ9 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
อินเตอร9เน็ต การฟKงบรรยาย และข�อมูลภาคสนามจากการสอบถามและสัมภาษณ9ผู�บริหาร ผู�ให�บริการและ
ผู�รับบริการ โดยสรุป รูปแบบการให�บริการ ความต�องการและการใช�พ้ืนท่ี เง่ือนไขต+างๆ ท่ีมีผลต+อการ
ออกแบบสถานบริการผู�สูงอายุ  ท้ังนี้จะนําไปสู+การกําหนดโปรแกรมการออกแบบสําหรับเปFน ต�นแบบสถาน
บริการสุขภาพผู�สูงอายุ กรณีศึกษา โรงพยาบาลศูนย9ลําปาง ต+อไป 
 3.4.2 การสรุปผลการศึกษา 
 นําผลสรุปจากการศึกษา มากําหนดโปรแกรมการออกแบบ และการจัดทําแบบร+างทางสถาปKตยกรรม 
(Schematic Design) พร�อมท้ังจัดทําข�อเสนอแนะ 
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะห�ข�อมูลและกําหนดรายละเอียดโครงการออกแบบ (Programming) 
 

 การศึกษาข	อมูลจากกรณีศึกษา โรงพยาบาลศูนย�ลําปาง  ทําโดยการเก็บข	อมูลจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจ 
สอบถามและสัมภาษณ�ผู	บริหาร ผู	ให	บริการ และผู	รับบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 โรงพยาบาลศูนย�ลําปาง มีการให	บริการระดับตติยภูมิ ป-จจุบันมีจํานวน 800 เตียง มีครอบคลุม
เครือข2ายโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 12 อําเภอ และรพ.สต. 27 แห2ง จากสถิติโครงสร	างประชากรใน จ.ลําปาง 
ในป8พ.ศ. 2553 มีสัดส2วนผู	สูงอายุ ร	อยละ 15.11 และป8พ.ศ. 2555 มีสัดส2วนผู	สูงอายุเพ่ิมข้ึนเป;นร	อยละ 16.9  

การเริ่มเข	าสู2ภาวะสังคมผู	สูงอายุของจังหวัดลําปาง ทําให	ผู	บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย�
ลําปางให	ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพผู	สูงอายุเป;นอย2างยิ่ง รวมท้ังได	เตรียมความพร	อมและดําเนินการใน
การให	บริการด	านสุขภาพผู	สูงอายุ ประกอบด	วย 3 ส2วน ได	แก2 ส2วนบริการผู	ป@วยนอก ส2วนบริการผู	ป@วยในและ
การลงพ้ืนท่ีบริการชุมชนในเครือข2ายของโรงพยาบาลลําปางเอง      จากข	อมูลสถิติโรงพยาบาลศูนย�ลําปางใน
ป8พ.ศ. 2554 มีผู	สูงอายุท่ีมารับบริการในส2วนผู	ป@วยนอก คิดเป;นร	อยละ 33 จากจํานวนผู	ป@วยท้ังหมด     และ
โรคท่ีผู	สูงอายุมารับการรักษามากท่ีสุด มีดังนี้  

 

 

แผนภูมิท่ี 4.1  แสดง 7 อันดับแรกของโรคท่ีผู	สูงอายุมารับบริการส2วนผู	ป@วยนอกมากท่ีสุด 
ท่ีมา : โรงพยาบาลศูนย�ลําปาง 

 
อย2างไรก็ตาม จากการสํารวจพบว2า มีจํานวนผู	สูงอายุท่ีมารับบริการจํานวนมาก ทําให	เกิดป-ญหาด	าน

อาคารสถานท่ี ท่ีไม2สามารถรองรับการบริการได	อย2างสะดวก รวมท้ังขาดความเหมาะสมในการใช	งานสําหรับ
ผู	สูงอายุ ดังนั้น โรงพยาบาลศูนย�ลําปางจึงมีแนวคิดท่ีจะสร	างสถานบริการสุขภาพผู	สูงอายุโดยเฉพาะในอนาคต  

(คนตอ่ปี) 
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จากการรวบรวมข	อมูลเบ้ืองต	นและข	อแนะนําต2างๆจากผู	เชี่ยวชาญด	านผู	สูงอายุ รวมท้ังข	อมูล
ภาคสนามจากการลงพ้ืนท่ี สามารถนํามาวิเคราะห�และสรุปได	ดังนี้    

4.1 การกําหนดระบบการบริการสุขภาพผู�สูงอายุในโครงการ 
สถานบริการสุขภาพผู	สูงอายุนี้ จะเป;นคลินิกพิเศษสําหรับผู	สูงอายุแบบครบวงจร ไม2รับผู	ป@วยค	างคืน 

ให	บริการเบ็ดเสร็จในตัว (One stop service) รองรับกลุ2มผู	สูงอายุท่ีช2วยเหลือตัวเองได	 โดยทีมสหวิชาชีพ 
และแพทย�เฉพาะทางเน	นโรคเก่ียวกับผู	สูงอายุโดยเฉพาะ มีการให	บริการแบบเครือข2าย กล2าวคือ ตัวสถาน
บริการสุขภาพผู	สูงอายุนี้ทําหน	าท่ีช2วยลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย� มีการจัดเตรียมด	านอาคาร
สภาพแวดล	อม และการบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมกับผู	สูงอายุโดยเฉพาะ ยังคงเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลศูนย� 
ซ่ึงเป;นโรงพยาบาลแม2ข2าย1 โดยตําแหน2งท่ีตั้งของโครงการฯ อยู2ในระยะท่ีสามารถส2งต2อผู	ป@วยสูงอายุ กรณีอยู2
ในภาวะฉุกเฉิน ไปยังโรงพยาบาลศูนย�ได	ภายในเวลาไม2เกิน 20-30 นาที และมีโรงพยาบาลชุมชน เป;น
โรงพยาบาลลูกข2ายสําหรับรองรับการส2งต2อผู	ป@วยสูงอายุจากโรงพยาบาลแม2ข2าย และสถานบริการสุขภาพ
ผู	สูงอายุนี้ เพ่ือให	บริการดูแลผู	ป@วยสูงอายุระยะยาว (Lang term care) และระยะพักฟZ[น บริการในลักษณะ
หอผู	ป@วยสูงอายุ (Transition Ward) ขนาดประมาณ 30 เตียง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
แผนภูมิท่ี 4.2   เสนอแนะเครือข2ายระบบการบริการสุขภาพผู	สูงอายุ  

 
 
 
 
 
                                                           

1  โรงพยาบาลแม2ข2าย ได	แก2 โรงพยาบาลศูนย� ท่ีอยู2ในพ้ืนท่ีท่ีมีสัดส2วนประชากรผู	สูงอายุเกินร	อยละ 10  หรือ
โรงพยาบาลเขตเมือง ท่ีมีประชากร 10,000 คนข้ึนไป มุ2งเน	นภารกิจการดูแลรักษาผู	สูงอายุท่ีมีอาการป@วย
ระดับรุนแรง หรือภาวะวิกฤต ท่ีต	องการการรักษาในระดับเชี่ยวชาญ  

โรงพยาบาลศูนย� 
(รพ. แม1ข1าย) 

โรงพยาบาลชุมชน 
(รพ. ลูกข1าย) 

สถานบริการสุขภาพ
ผู�สูงอายุ 

ส2งต2อผู	ป@วยรุนแรง 

ส2งต2อผู	ป@วยระดับรุนแรง
หรือภาวะฉุกเฉิน 

ส2งต2อเพ่ือรับการดูแลระยะยาว 

ส2งต2อเพ่ือ 
รับการดูแลระยะยาว 
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4.2 การกําหนดโปรแกรมการออกแบบ 
 จากการศึกษาความต	องการและกิจกรรมการใช	พ้ืนท่ี สามารถกําหนดการให	บริการสุขภาพผู	สูงอายุ 
โดยแบ2งออกเป;น 5 ส2วน ดังนี้ 

1. ส1วนผู�ป6วยนอก  
• บริการทางการแพทย� คลินิกสหวิชาชีพ อายุรกรรมและจิตเวช 
• บริการเวชระเบียน เภสัชกรรม ฉีดยาทําแผล พยาธิวิทยา และรังสีวิทยา 
• บริการให	คําปรึกษา และถ2ายทอดความรู	สําหรับผู	สูงอายุ 
• คลินิกพิเศษจักษุกรรม 
• คลินิกพิเศษหูคอจมูก   
• คลินิกพิเศษศัลยกรรมกระดูกและข	อ 
• คลินิกพิเศษศัลยกรรมท่ัวไป 
• คลินิกทันตกรรมผู	สูงอายุ 

 
2. ส1วนเวชกรรมฟ89นฟู 

• กลุ2มบริการตรวจวินิจฉัยรักษาและพ้ืนฟูสมรรถภาพ 
• แผนกกายภาพบําบัด 
• แผนกกิจกรรมบําบัด 
• แผนกกายอุปกรณ� 

 
3. กิจกรรมส1งเสริมผู�สูงอายุ (Health Plaza) 

• การบริการออกกําลังกายพ้ืนฐาน (ลานกิจกรรมกลางแจ	ง) 
• การตรวจประเมินสมรรถภาพผู	สูงอายุ  

 
4. ส1วนสํานักงาน  

• ฝ@ายบริหาร 
• ฝ@ายธุรการ 
• สํานักงานแพทย� 
• สํานักงานการพยาบาล 
• ชมรมผู	สูงอายุ และอ่ืนๆ 

 
5. ส1วนสนับสนุนบริการ 

• นึ่ง จ2ายกลาง  
• ซักฟอก 
• โรงอาหาร  
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4.2.1 ส1วนผู�ป6วยนอก  
การกําหนดพ้ืนท่ีใช	สอยในส2วนคลินิกผู	สูงอายุนี้ จะเทียบเคียงกับมาตรฐานพ้ืนท่ีใช	สอยโรงพยาบาล

ขนาด 60 เตียง (ทุติยภูมิ) ของกองแบบแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.1   พ้ืนท่ีใช	สอยคลินิกสหวิชาชีพ อายุรกรรมและจิตเวช 
คลินิกสหวิชาชีพ  
(รองรับผู	ป@วยจํานวน 200 คน/วัน) 

หน2วย จํานวนผู	ใช	
(คน) 

พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

1. ประชาสัมพันธ�    
2. พ้ืนท่ีจอดเปลนอนรถเข็น   
3. โถงพักคอย  
4. พ้ืนท่ีคัดกรองผู	ป@วย   
5. พ้ืนท่ีซักประวัติผู	ป@วย 
6. ห	องตรวจ 
7. ห	องตรวจภายใน  
8. ห	องตรวจ Ultrasound / EKG    
9. ห	องพักแพทย� 
10. ห	องพักเจ	าหน	าท่ี  
11. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ีรวม / locker 
12. ห	องน้ําผู	ป@วย ชาย/หญิง  
13. ห	องน้ําคนพิการ    
14. ห	องเก็บอุปกรณ�ทําความสะอาด  
15. ห	องเก็บของ  
16. ห	องฉีดยา ทําแผล 

1 
4 
- 
- 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

4เตียง 

1-2 
 

120 
2 
3 
 
 
 

7-8 
7-8 

 

4 
16 
120 x 1.5* = 180 
9 
10 
132 
10 
10 
32 
20 
20 
36 
7 
1.5 
4 
24 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย     514  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 % ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการประมาณ  656   ตารางเมตร 

 
หมายเหตุ  คลินิกสหวิชาชีพ ดูแลรักษาโรคในลักษณะคลินิกสหวิชาชีพตรวจรักษาร2วมกับการตรวจอายุรกรรม
และจิตเวช รวมท้ังมีหน	าท่ีคัดกรองและประเมินผู	ป@วยเพ่ือส2งต2อไปยังคลินิกพิเศษในกรณีท่ีมีความจําเป;นต	อง
รับการรักษาโดยแพทย�เฉพาะทาง     
 
* จากข	อมูลท่ีได	รับพบว2าในส2วนพ้ืนท่ีใช	สอยท่ีผู	สูงอายุเข	าไปใช	จะมีขนาดมากกว2าปกติประมาณ 1.5 เท2า จึง
พิจารณาเพ่ิมพ้ืนท่ีในบริเวณ โถงพักคอย ตามสัดส2วนดังกล2าว ส2วนพ้ืนท่ีใช	สอยอ่ืนๆ เช2น ห	องตรวจ และอ่ืนๆ 
ตามมาตรฐานพ้ืนท่ีใช	สอย ของกองแบบแผนนั้นมีพ้ืนท่ีเพียงพอ  
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ตารางท่ี 4.2  พ้ืนท่ีใช	สอยแผนกเวชระเบียน 
แผนกเวชระเบียน หน2วย จํานวนผู	ใช	

(คน) 
พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

1. โถงพักคอยทําบัตร  
2. ห	องทํางานเจ	าหน	าท่ี    
3. ห	องเก็บเวชระเบียน     
4. ห	องพักเจ	าหน	าท่ี    
5. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี  

1 
1 
1 
1 
1 

24 
 

24 x1.5* = 36 
20 
100 
27 
4 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย    187   ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 %  ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการประมาณ  243   ตารางเมตร 

 
ตารางท่ี 4.3   พ้ืนท่ีใช	สอยแผนกเภสัชกรรม 
แผนกเภสัชกรรม 
 

หน2วย จํานวนผู	ใช	
(คน) 

พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

1. โถงพักคอย    
2. เก็บเงินและจ2ายยา  
3. ห	องทํางานเจ	าหน	าท่ี  
4. ห	องเก็บยา   
5. ห	องให	คําปรึกษาเรื่องยา   
6. ห	องพักเจ	าหน	าท่ี  
7. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี  
8. เก็บเงินและจ2ายยาย2อย 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

80 80 x1.5* = 120 
20 
47 
30 
12 
20 
12 
20 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย    281   ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 %  ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการ  365   ตารางเมตร 

 
หมายเหตุ จากข	อแนะนําของกลุ2มตัวอย2าง ส2วนเก็บเงินและจ2ายยา ควรกระจายอยู2ทุกชั้นของอาคารท่ีมีการ
ให	บริการรักษาผู	ป@วย เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให	บริการโดยท่ีไม2ต	องเดินไปไกล เนื่องจากผู	ป@วยอาจต	อง
ไปจ2ายเงินหลายรอบ และยังไม2ต	องไปกระจุกตัวอยู2ในพ้ืนท่ีเดียวกันทําให	ไม2สะดวกในการรับบริการ 
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ตารางท่ี  4.4  พ้ืนท่ีใช	สอยแผนกรังสีวิทยา 
แผนกรังสีวิทยา หน2วย จํานวนผู	ใช	

(คน) 
พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

1. ติดต2อสอบถาม   
2. โถงพักคอย  
3. ห	อง X-RAY (GENERAL)   
4. ห	องทํางานและพักเจ	าหน	าท่ี 
5. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี 
6. ห	องเปลี่ยนเสื้อผ	า + ห	องน้ํา (แยกชาย-หญิง) 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

 
 
 
 
 
 

6 
11x1.5* = 16.5 
30 
20 
4 
8 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย   84.5  ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 %  ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการประมาณ  110   ตารางเมตร 

 
ตารางท่ี 4.5   พ้ืนท่ีใช	สอยแผนกพยาธิวิทยา 
แผนกพยาธิวิทยา หน2วย จํานวนผู	ใช	

(คน) 
พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

1. โถงพักคอย 
2. บริเวณเก็บสิ่งตรวจและเจาะเลือด 
3. ห	องห	องน้ําผู	ป@วย (wheelchairเข	าได	) 
4. พ้ืนท่ีทํางานเจ	าหน	าท่ี    
5. พ้ืนท่ีทํางานหัวหน	า  
6. พ้ืนท่ีสําหรับการประชุม   
7. ห	องพักเจ	าหน	าท่ี     
8. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี  
9. พ้ืนท่ีงานตรวจทางเคมีคลินิก   
10. พ้ืนท่ีงานตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก   
11. พ้ืนท่ีปฏิบัติงานพยาธิวิทยาส2วนกลาง  
12.พ้ืนท่ีล	างอุปกรณ�    
13.เก็บอุปกรณ�สะอาด 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
 

20 x1.5* = 30 
12 x1.5* = 18 
7 
14 
6 
8 
12 
6 
17 
15 
20 
10 
10 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย   173    ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 % ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการ  225   ตารางเมตร 
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ในการกําหนดพ้ืนท่ีใช	สอยในส2วนคลินิกพิเศษนี้ จะเทียบเคียงกับมาตรฐานพ้ืนท่ีใช	สอยโรงพยาบาล
ขนาด 150 เตียง (ตติยภูมิ) ของกองแบบแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
ตารางท่ี  4.6  พ้ืนท่ีใช	สอยคลินิกพิเศษจักษุกรรม 
คลินิกพิเศษจักษุกรรม 
(รองรับผู	ป@วยจํานวน 100 คน/วัน) 

หน2วย จํานวนผู	ใช	
(คน) 

พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

1. โถงพักคอย    
2. ซักประวัติ 
3. ห	องตรวจตา    
4. ห	องทําหัตถการ    
5. ห	องหัตถการผู	ป@วยติดเชื้อ   
6. ห	องตัดแว2น    
7. ห	องตรวจพิเศษคลินิกกล	ามเนื้อตา 
8. ห	องเลเซอร�    
9. ห	องวัดเลนส�    
10. ห	องตรวจลานสายตา    
11. ห	องตรวจประสาทตา    
12. ห	องวัดสายตา วัดความดันตา   
13. ห	องพักแพทย�    
14. ห	องพักเจ	าหน	าท่ี    
15. ห	องขยายม2านตา  
16. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

50 50 x1.5* = 75 
3 x1.5* = 4.5 
36 
20 
20 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
20 
20 
18 
6 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย    345   ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 %  ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการ   448  ตารางเมตร 
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ตารางท่ี 4.7   พ้ืนท่ีใช	สอยคลินิกพิเศษ หู คอ จมูก 
คลินิกพิเศษหู คอ จมูก 
(รองรับผู	ป@วยจํานวน 60 คน/วัน) 

หน2วย จํานวนผู	ใช	
(คน) 

พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

1. โถงพักคอย    
2. ซักประวัติ 
3. ห	องตรวจหู คอ จมูก   
4. ห	องทําหัตถการ    
5. ห	องตรวจการได	ยิน    
6. ห	องพักแพทย�    
7. ห	องพักเจ	าหน	าท่ี    
8. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี 
6. ห	องเก็บอุปกรณ� 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

50 50 x1.5* = 75 
3 x1.5* = 4.5 
36 
20 
20 
20 
20 
6 
16 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย   292    ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 %   ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการประมาณ  380   ตารางเมตร 

 
ตารางท่ี  4.8  พ้ืนท่ีใช	สอยคลินิกพิเศษศัลยกรรมกระดูกและข	อ 
คลินิกพิเศษกระดูกและข�อ 
(รองรับผู	ป@วยจํานวน 100 คน/วัน) 

หน2วย จํานวนผู	ใช	
(คน) 

พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

1. โถงพักคอย    
2. ซักประวัติ 
3. ห	องตรวจ   
4. ห	องทําหัตถการ    
5. ห	องเผือก    
6. ห	องพักแพทย�    
7. ห	องพักเจ	าหน	าท่ี    
8. ห	องเก็บอุปกรณ� 
9. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

50 50 x1.5* = 75 
3 x1.5* = 4.5 
18 
20 
24 
20 
20 
20 
6 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย   207.5    ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 %  ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการ  270   ตารางเมตร 

 
หมายเหตุ  คลินิกพิเศษศัลยกรรมกระดูกและข	อควรมีการเข	าถึงท่ีสะดวก และสามารถเชื่อมต2อไปยังแผนก
กายภาพบําบัด กายอุปกรณ�ได	อย2างง2ายและสะดวก  
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ตารางท่ี  4.9  พ้ืนท่ีใช	สอยคลินิกพิเศษศัลยกรรมท่ัวไป 
คลินิกพิเศษศัลยกรรมท่ัวไป 
(รองรับผู	ป@วยจํานวน 100 คน/วัน) 

หน2วย จํานวนผู	ใช	
(คน) 

พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

1. โถงพักคอย    
2. ซักประวัติ 
3. ห	องตรวจ   
4. ห	องทําหัตถการ    
5. ห	องพักแพทย�    
6. ห	องพักเจ	าหน	าท่ี    
7. ห	องเก็บอุปกรณ� 
8. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

50 50 x1.5* = 75 
3 x1.5* = 4.5 
36 
20 
20 
20 
16 
6 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย   197    ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 %  ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการประมาณ  256   ตารางเมตร 

 
ตารางท่ี 4.10   พ้ืนท่ีใช	สอยคลินิกทันตกรรมผู	สูงอายุ 
คลินิกทันตกรรมผู�สูงอายุ 
(รองรับผู	ป@วยจํานวน 60 คน/วัน) 

หน2วย จํานวนผู	ใช	
(คน) 

พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

1. โถงพักคอย    
2. ติดต2อ ซักประวัติ คัดกรอง 
3. ห	องทําฟ-น  
4. ห	องเอ็กซ�เรย�ฟ-น 
5. ล	างเครื่องมือ 
6. นึ่ง ตาก จัดเครื่องมือ  
7. เก็บวัสดุ อุปกรณ�ปราศจากเชื้อ 
8. ห	องพักเจ	าหน	าท่ี   
9. locker ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี 

1 
1 

3 unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 30 x1.5* = 45 
12  
54 
4 
6 
8 
6 
32 
8 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย    175   ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 % ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการประมาณ   227  ตารางเมตร 
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4.2.2 การให�บริการด�านเวชกรรมฟ89นฟู 
กําหนดรองรับผู	ป@วยในด	านเวชกรรมฟZ[นฟู จํานวน 200 คน/วัน และในการกําหนดพ้ืนท่ีใช	สอยในกลุ2ม

ด	านเวชกรรมฟZ[นฟูนี้ จะเทียบเคียงกับมาตรฐานพ้ืนท่ีใช	สอยสําหรับบริการเวชกรรมฟZ[นฟูโรงพยาบาลศูนย� 
(ตติยภูมิ) ของกองแบบแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.11   พ้ืนท่ีใช	สอยตรวจวินิจฉัยรักษาและฟZ[นฟูสมรรถภาพ  
ตรวจวินิจฉัยรักษาและฟ89นฟูสมรรถภาพ 
 

หน2วย จํานวนผู	ใช	
(คน) 

พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

1. รับผู	รับบริการ/ติดต2อสอบถาม    
2. พักคอยผู	รับบริการและญาติ  
3. ห	องน้ําผู	พิการ  
4. ห	องน้ําผู	ป@วย ( ชาย/หญิง) 
5. คัดกรองทํางานพยาบาล   
6. ห	องตรวจท่ัววินิจฉัย   
7. ห	องตรวจระบบประสาทและกล	ามเนื้อ   
8. ห	องหัตการ  
9. ห	องธุรการกลุ2ม 
10. ห	องประชุม  
11. ห	องหัวหน	ากลุ2ม 
12. ห	องทํางานแพทย� 
13. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี (ชาย/หญิง) 
13. ห	องพักผ	าเปZ[อน 
14. ห	องเก็บอุปกรณ�ทําความสะอาด    

1 
 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

 
 

18  
48 x1.5* = 72 
6 
25 
9 
18 
18 
18 
5 
60 
12 
12 
12 
2 
3 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย   290    ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 % ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการประมาณ  377   ตารางเมตร 
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ตารางท่ี 4.12   พ้ืนท่ีใช	สอยแผนกกายภาพบําบัด 
แผนกกายภาพบําบัด 
 

หน2วย จํานวนผู	ใช	
(คน) 

พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

  1. รับผู	รับบริการ/ติดต2อสอบถาม   
  2. พักคอยผู	รับบริการและญาติ  
  3. ห	องน้ําผู	พิการ  
  4. ห	องน้ํา ชาย/หญิง  
  5. ห	องเปลี่ยนเสื้อผ	าผู	มารับบริการ  
  6. locker เก็บของผู	มารับบริการ   
  7. ตรวจประเมินวางแผนการรักษา  
  8. ออกกําลังกายเพ่ือการรักษา  
  9. รักษาด	วยไฟฟyา  
10. รักษาโดยการนวด ประคบ 
11. รักษาด	วยการดึง  
12. รักษาด	วยพาราฟzน  
13. ธาราบําบัด 
14. ห	องให	ความรู	 สอนสุขศึกษา 
15. ทํางานหัวหน	างาน    
16. ทํางานนักกายภาพบําบัด   
17. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี (ชาย/หญิง)  
18. เก็บของส2วนตัวเจ	าหน	าท่ี   
19. เตรียมวัสดุอุปกรณ�เก็บเครื่องมือ   
20. พักผ	าเปZ[อน ขยะ  
21. เก็บรถนั่งและเปลนอน   
22. ห	องเก็บอุปกรณ�ทําความสะอาด  
   

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 
5 
7 
1 
1 
 
1 
7 
 
 
 
 
 

 

10  
48 x1.5* = 72 
6 
25 
3 
3 
10 
147 
84 
39 
49 
6 
9 
28 
12 
56 
14 
4 
13 
7 
10 
3 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย    610   ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 %  ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการประมาณ  793   ตารางเมตร 
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ตารางท่ี 4.13   พ้ืนท่ีใช	สอยแผนกกิจกรรมบําบัด 
แผนกกิจกรรมบําบัด 
 

หน2วย จํานวนผู	ใช	
(คน) 

พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

  1. รับผู	รับบริการ/ติดต2อสอบถาม   
  2. พักคอยผู	รับบริการและญาติ  
  3. กิจกรรมบําบัด 
  4. ฝ{กกิจวัตรประจําวัน 
  5. กิจกรรมบําบัดเด็ก 
  6. เปลี่ยนรองเท	า 
  7. ฝ{กการรับรู	 
  8. ห	องน้ําผู	พิการ  
  9. ห	องน้ํา ชาย/หญิง  
10. ห	องพักเจ	าหน	าท่ี 
11. ทํางานหัวหน	างาน    
12. ทํางานนักกายภาพบําบัด   
13. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี (ชาย/หญิง)  
14. เก็บของส2วนตัวเจ	าหน	าท่ี   
15. เก็บเครื่องมือ อุปกรณ�   
16. เก็บรถนั่งและเปลนอน   
17. ห	องเก็บอุปกรณ�ทําความสะอาด   

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2-6 
 

12 
18 x1.5* = 27 
160 
20 
80 
2 
10 
5 
16 
20 
12 
40 
12 
3 
12 
8 
3 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย   442    ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 %  ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการประมาณ  574   ตารางเมตร 
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ตารางท่ี  4.14  พ้ืนท่ีใช	สอยแผนกกายอุปกรณ� 
แผนกกายอุปกรณ� 
 

หน2วย จํานวนผู	ใช	
(คน) 

พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

1. รับผู	รับบริการ 
2. โถงพักคอย 
3. Lockers และเปลี่ยนเสื้อผ	าของผู	รับบริการ 
4. ห	องน้ําผู	พิการ 
5. ห	องน้ําผู	ป@วย 
6. พ้ืนท่ีทํางานกายอุปกรณ� 
7. ซ2อม สร	างกายอุปกรณ� 
8. ห	องทํางานเจ	าหน	าท่ี  
9. ห	องพักเจ	าหน	าท่ี / ประชุม 
10. Locker เจ	าหน	าท่ี 
11. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี 
12. ซักล	าง เก็บอุปกรณ� 
13. เก็บรถนั่งประจําหน2วยงาน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2-6 
 
 
 
 

 

10  
25 x1.5*= 37 
3 
6 
15 
17 
80 
40 
30 
4 
6 
30 
10 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย   288    ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 %  ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการ  374   ตารางเมตร 

 
4.2.3 ส1วนกิจกรรมส1งเสริมผู�สูงอายุ (Health Plaza) 
ตารางท่ี  4.15  พ้ืนท่ีใช	สอยแผนกกิจกรรมส2งเสริมผู	สูงอายุ (Health Plaza) 
แผนกกิจกรรมส1งเสริมผู�สูงอายุ  
(Health Plaza) 

หน2วย จํานวนผู	ใช	
(คน) 

พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

  1. พ้ืนท่ีออกกําลังกาย (กลางแจ	ง) 
  2. ทดสอบสมรรถภาพ  
  3. พักเจ	าหน	าท่ี  
  4. ห	องน้ํา ชาย/หญิง 
  5. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี 
  6. ห	องประชุม  

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 

200  

200 
30 
20 
15 
4 
300 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย    569   ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 30 %  ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการ   740  ตารางเมตร 
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4.2.4 ส1วนสํานักงาน  
ในการกําหนดพ้ืนท่ีใช	สอยในส2วนบริหารท่ัวไปนี้ จะเทียบเคียงกับมาตรฐานพ้ืนท่ีใช	สอยโรงพยาบาล

ขนาด 60 เตียง (ทุติยภูมิ) ของกองแบบแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ตารางท่ี 4.16   พ้ืนท่ีใช	สอยส2วนบริหารท่ัวไป 
ส1วนสํานักงาน  
 

หน2วย จํานวนผู	ใช	
(คน) 

พ้ืนท่ีใช	สอย (ตร.ม) 

  1. ห	องทํางานผู	อํานวยการ  
  2. ห	องทํางานรองผู	อํานวยการ 
  3. ทํางานธุรการ/ ห	องหัวหน	า 
  4. ทํางานฝ@ายบัญชีและการเงิน / ห	องหัวหน	า 
  5. ทํางานฝ@ายนโยบายและแผน / ห	องหัวหน	า 
  6. ห	องประชุม 
  7. เตรียมอาหาร Pantry 
  8. ห	องสมุด 
  9. ห	องน้ําเจ	าหน	าท่ี 
  10. สํานักงานแพทย� 
  11. สํานักงานการพยาบาล 
  12. ชมรมผู	สูงอายุ  
  13. ห	องละหมาด หรือ นั่งสมาธิ 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 

40 คน 
 
 
 
 
 

16 
32 
47 
30 
30 
40 
6 
12 
30 
60 
60 
60 
60 

 
พ้ืนท่ีใช	สอย    483   ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีเพ่ือการสัญจร 25 % ตารางเมตร 
รวมพ้ืนท่ีใช	สอยท้ังหน2วยบริการประมาณ  603   ตารางเมตร 

 
4.2.5 ส1วนสนับสนุนบริการ 
 สําหรับส2วนสนับสนุนบริการในโครงการฯ คณะทํางานได	สรุปว2าสามารถใช	แบบมาตรฐานของกอง
แบบแผนได	 เนื่องจากมีการใช	งานและขนาดอาคารท่ีเหมาะสม ได	แก2 

• ส2วนนึ่ง จ2ายกลาง ใช	แบบมาตรฐาน เลขท่ี 9543  
• ซักฟอก ใช	แบบมาตรฐาน เลขท่ี 9540 
• โรงอาหาร ใช	แบบมาตรฐาน เลขท่ี 9539 

 
นอกจากนี้ยังมีโครงสร	างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเป;น  แต2อย2างไรก็ตาม คณะทํางานได	สรุปว2าตามเปyาหมาย

ของโครงการฯ มุ2งเน	นเก่ียวกับอาคารและสภาพแวดล	อมในส2วนท่ีให	บริการผู	สูงอายุเป;นหลัก  ในส2วนอ่ืนๆ ท่ี
นอกเหนือจากนั้น ให	กําหนดตําแหน2งเอาไว	แต2ไม2ลงรายละเอียด เนื่องจากมีข	อจํากัดด	านเวลา 
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ตารางท่ี 4.17  สรุปพ้ืนท่ีใช	สอยข้ันพ้ืนฐานของแต2ละหน2วยงาน ของสถานบริการสุขภาพผู	สูงอายุ ได	ดังนี้ 
 

ส1วนบริการ พ้ืนท่ี ตร.ม. ประมาณการค1าก1อสร�าง หมายเหตุ 
1. ส2วนบริการผู	ป@วยนอก 3,180 47,700,000 15,000 / ตร.ม 
2. ส2วนบริการเวชกรรมฟZ[นฟู 2,118 31,770,000 15,000 / ตร.ม 
3.ส2วนกิจกรรมส2งเสริมผู	สูงอายุ 740 3,700,000 5,000 / ตร.ม 
4. ส2วนสํานักงาน 603 9,045,000 15,000 / ตร.ม 
5. ส2วนสนับสนุนบริการ - - ใชแบบมาตรฐาน 

รวม 6,641 92,215,000 เฉพาะตัวอาคาร 
 
 จากผลการวิเคราะห�ข	อมูลและสรุปโปรแกรมการออกแบบดังกล2าวนี้ จะเป;นข	อมูลสําหรับนําไปจัดทํา
แบบร2างทางสถาป-ตยกรรม (Schematic Design) ในบทต2อไป 
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บทท่ี 5 
การออกแบบและจัดทําแบบร�างทางสถาป�ตยกรรม (Schematic Design) 

 
5.1 แนวคิดในการออกแบบ ( Concept design ) 
 5.1.1 แนวความคิดการวางผังโครงการ 
 หลักในการวางผังโครงการนั้น ต�องตอบโจทย�ของผู�ใช�งานท่ีเป&นผู�สูงอายุให�ได�มากท่ีสุด การวางอาคาร
จึงถูกแบ,งออกเป&น 2 อาคารตามประโยชน�ใช�สอย (Function) ใหญ,ๆ 2 ส,วน ได�แก,     ส,วนอาคารผู�ป:วยนอก 
( OPD) รวมกับสํานักงาน และส,วนเวชศาสตร�ฟABนฟู       โดยในส,วนของอาคารผู�ป:วยนอก (OPD) จะทําหน�าท่ี
เป&นอาคารหลักท่ีจะรับผู�ป:วยสูงอายุครั้งแรกในการคัดกรอง วินิจฉัยโรค ให�คําปรึกษา และให�การรักษาใน
เบ้ืองต�นในโรคท่ีมักเกิดกับผู�สูงอายุ   การวางอาคารผู�ป:วยนอกนั้นจึงถูกวางไว�เป&นอาคารแรกด�านหน�า และ
ส,วนถัดมาอาคารหลังท่ีสองเป&นอาคารแผนกเวชศาสตร�ฟABนฟูเต็มรูปแบบ เพ่ือให�ง,ายกับการสัญจรของผู�สูงอายุ
ท่ีเข�าสู,อาคารได�โดยสะดวก การทําถนนล�วงเข�าไปเพ่ือรับส,งและการมีท่ีจอดรถใกล�อาคาร การเรียงตัวของ
อาคารของอาคารและการวางผังของอาคารจึงมีลักษณะสอดรับกับถนนเป&นอาคารรูปตัว L สองอาคารเชื่อมกัน
เป&นรูปตัว U ซ่ึงมีการเชื่อมต,ออาคารท้ังสองหลังโดยการใช�ทางสัญจรระหว,างชั้นและทางลาดโดยมีพ้ืนท่ีสีเขียว
รวมถึงลานกิจกรรมต,างๆแทรกตัวในพ้ืนท่ีว,างโอบล�อมระหว,างอาคารเพ่ือช,วยให�เกิดบรรยากาศและสุขภาพจิต
ท่ีดีของผู�ให�บริการและผู�รับบริการ ส,วนถัดมาอาคารหลังท่ีสองเป&นอาคารแผนกเวชศาสตร�ฟABนฟูเต็มรูปแบบซ่ึง
สามารถรับส,งผู�สูงอายุได�สะดวกเพ่ือเข�าสู,อาคารเช,นกัน ส,วนอาคารกลุ,มสนับสนุนต,างๆจะวางไว�ด�านหลัง
โครงการซ่ึงจะมีถนนเส�นทางสัญจรแยกออกตางหากด�านหลังเพ่ือบริการโดยเฉพาะท่ีไม,ไปซ�อนทับกับทาง
สัญจรหลักของผู�มารับบริการ  
 

 5.1.2 แนวความคิดในการออกแบบอาคาร 
 แนวคิดของการออกแบบอาคารท้ังสองหลังได�นําข�อมูลความต�องการของผู�สูงอายุ มาใช�ประกอบการ
ออกแบบให�เหมาะสมกับผู�สูงอายุตามหลักอารยสถาปMตย� Universal Design การออกแบบโดยคํานึงถึงแสง
และลมธรรมชาติ รวมท้ังการออกแบบเพ่ือเน�นบรรยากาศและวัสดุของอาคารให�มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ 
ทําให�ผู�ใช�งานรู�สึกผ,อนคลาย  
 อาคารผู�ป:วยนอก (OPD) และสํานักงานซ่ึงเป&นอาคารขนาดใหญ, การออกแบบนั้นจึงเน�นการประหยัด
พลังงาน พ้ืนท่ีส,วนกลางเน�นการระบายอากาศท่ีดี โดยคํานึงถึงทิศทางของแสงธรรมชาติ และการไหลของลม
เป&นหลัก โดยออกแบบให�โถงตรงกลางอาคารมีช,องโล,งทะลุทุกๆชั้น เพ่ือช,วยเรื่องแสงธรรมชาติ และการ
ระบายอากาศ   ในส,วนเส�นทางสัญจรต,างๆ สําหรับผู�สูงอายุมีพ้ืนท่ีกว�างขวางและสามารถเข�าถึงพ้ืนท่ีส,วน
ตรวจรักษาและส,วนบริการต,างๆ ได�ในระยะทางท่ีสั้น ท้ังการสัญจรในแนวระนาบและในแนวต้ัง ซ่ึงใช�ระบบ
ลิฟต�เตียงในการขนส,งเชื่อมต,อในแต,ละชั้น ท้ังในส,วนผู�ป:วยนอก (OPD) ท่ีอยู,ทางด�านหน�าอาคารติดกับท่ีจอด
รถคนพิการ  
 ในส,วนอาคารเวชศาสตร�ฟABนฟู เน�นความโล,งโปร,งให�ได�รับแสงธรรมชาติ และลมผ,านเข�ามาได� โดยท่ีไม,
ทําให�ร�อน รวมท้ังการออกแบบภูมิทัศน�ให�สอดคลองกับกิจกรรมต,างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ 
 เนื่องจากกําหนดเป&นต�นแบบ การออกแบบอาคารแต,ละหลังจึงกําหนดให�เป&นรูปทรงเลขาคณิต และ
แบ,งประโยชน�ใช�สอยออกเป&นสัดส,วนตาม Mass อาคารเป&นชิ้นๆ เพ่ือความสะดวกในการปรับเปลี่ยนรูปทรง
ของอาคารได�ง,าย ในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีดินไม,เพียงพอ หรือมีรูปร,างท่ีดินแบบอ่ืนๆ 
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5.2 ผังบริเวณ (Master plan)  

 ภาพที่ 5.1 แสดงผังบริเวณของโครงการฯ 
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5.3 ผังอาคารผู�ป วยนอกและอํานวยการ  

 ภาพที่ 5.2 แสดงแปลนพื้นชั้นที่ 1  (อาคารผู&ป'วยนอก และอํานวยการ) 
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ภาพที่ 5.3 แสดงแปลนพื้นชั้นที่ 2  (อาคารผู&ป'วยนอก และอํานวยการ) 
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ภาพที่ 5.4 แสดงแปลนพื้นชั้นที่ 3  (อาคารผู&ป'วยนอก และอํานวยการ) 
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ภาพที่ 5.5 แสดงแปลนพื้นชั้นที่ 4  (อาคารผู&ป'วยนอก และอํานวยการ) 
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5.4 ผังอาคารเวชศาสตร-ฟ/0นฟู 

 
 ภาพที่ 5.6 แสดงแปลนพื้นชั้นที่ 1   (อาคารเวชศาสตร1ฟ34นฟู) 
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ภาพที่ 5.7 แสดงแปลนพื้นชั้นที่ 2   (อาคารเวชศาสตร1ฟ34นฟู) 
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5.4 ทัศนียภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 5.8  แสดงบรรยากาศภาพรวมของโครงการ 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5.9  แสดงบรรยากาศด&านหน&า บริเวณทางเข&าหลักของโครงการ 
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ภาพท่ี 5.10  แสดงบรรยากาศภายนอกอาคารเวชศาสตร1ฟ34นฟู 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5.11  แสดงบรรยากาศภายนอกอาคารผู&ป'วยนอกและอํานวยการ 
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5.5 หุ<นจําลอง 
 

 
 

ภาพท่ี 5.12   แสดงภาพถ<ายของหุ<นจําลอง มาตราส<วน 1:250 
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บทท่ี 6 
บทสรุปและข�อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 

 จากโครงการศึกษาและจัดทําต�นแบบสถานบริการสุขภาพผู�สูงอายุ กรณีศึกษาสถานบริการสุขภาพ
ผู�สูงอายุ โรงพยาบาลลําปาง พบว&าการให�บริการสุขภาพผู�สูงอายุสําหรับสถานบริการภาครัฐกับภาคเอกชนมี
ความแตกต&างกัน  โดยสถานบริการในภาครัฐจะมุ&งเน�นการให�บริการประชาชนอย&างท่ัวถึงในลักษณะเป.น
สวัสดิการของรัฐ   สถานบริการเอกชนจะมุ&งเน�นการแสวงหาผลตอบแทนโดยเน�นให�บริการประชาชนท่ีมี
รายได�ปานกลางถึงรายได�สูง  ด�วยเหตุนี้จึงทําให�สถานบริการภาครัฐและภาคเอกชนมีการออกแบบระบบ
บริการท่ีแตกต&างกัน 

 โรงพยาบาลลําปางเป.นสถานบริการสุขภาพภาครัฐท่ีมีนโยบายส&งเสริม สนับสนุนการให�บริการ
สุขภาพเฉพาะกลุ&มผู�สูงอายุ โดยกลุ&มเป2าหมายการให�บริการเป.นประชากรผู�สูงอายุในพ้ืนท่ีเครือข&าย
โรงพยาบาล   โรงพยาบาลลําปางได�ออกแบบระบบบริการเป.นแบบเครือข&ายบริการร&วมกัน  มีหน&วยบริการ
หลัก 3 หน&วย คือ 1.โรงพยาบาลลําปางในฐานะโรงพยาบาลศูนย7เป.นแม&ข&าย ให�บริการผู�ป8วยระดับรุนแรง/
วิกฤตและรองรับการส&งต&อจากโรงพยาบาลลูกข&าย  2.โรงพยาบาลชุมชนเป.นลูกข&าย ให�บริการดูแลผู�ป8วยระยะ
ยาว 3.สถานบริการสุขภาพผู�สูงอายุ  ให�บริการดูแล รักษา ฟ=>นฟู และส&งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุโดยเฉพาะ 

 โครงการนี้เกิดข้ึนโดยกําหนดให�เป.นหน&วยหนึ่งของระบบบริการ คือ สถานบริการสุขภาพผู�สูงอายุ 
โดยได�จัดการให�บริการเป.น 3 ส&วนหลัก คือ 1.ส&วนคลินิกผู�สูงอายุ เน�นบริการดูแล รักษาผู�สูงอายุ 2.ส&วนเวช
ศาสตร7ฟ=>นฟู เน�นบริการฟ=>นฟูสุขภาพผู�สูงอายุ  และ 3.ส&วนส&งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ เน�นการทํากิจกรรม
ส&งเสริมท้ังร&างกาย จิตใจ และสังคมสําหรับผู�สูงอายุ   โครงการมีพ้ืนท่ีใช�สอยรวมประมาณ 6,200 ตารางเมตร 
ใช�ท่ีดินประมาณ 10 ไร&  มีแนวคิดการออกแบบและวางผัง คือ จัดแบ&งกลุ&มพ้ืนท่ีใช�สอย/อาคารตามกิจกรรม
หลัก   เชื่อมโยงกิจกรรม/พ้ืนท่ีใช�สอยหลักด�วยพ้ืนท่ีว&าง/สวน  สร�างบรรยากาศการพักผ&อนด�วยการจัดให�มี
พ้ืนท่ีว&าง/สวนในสัดส&วนเท&าๆกันกับพ้ืนท่ีอาคาร  จากแนวคิดนี้ทําให�ได�รูปแบบโครงเป.นลักษณะกลุ&มอาคาร
โอบล�อมพ้ืนท่ีสวนท่ีอยู&ระหว&างอาคาร  และมีการเชื่อมต&อด�วยสายตาและสัมผัสอ่ืนๆระหว&างภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร/สวนอย&างผสานกลมกลืน    

 การศึกษานี้ พบว&า 1) พ้ืนท่ีใช�สอยสําหรับผู�สูงอายุจะมีขนาดมากกว&าพ้ืนท่ีใช�สําหรับคนท่ัวไปประมาณ 
1.5 เท&า  2) การให�บริการลักษณะเครือข&ายน&าจะเป.นรูปแบบการให�บริการท่ีเหมาะสมกับสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ  3) ผู�สูงอายุต�องการการดูแลรักษาในลักษณะแบบองค7รวมมากกว&าแบบเฉพาะเจาะจง 

 

 



6-2 

 

6.2 ข�อเสนอแนะ   

 โครงการนี้เป.นโครงการหนึ่งท่ีนําเสนอท้ังรูปแบบการให�บริการผู�สูงอายุและรูปแบบการจัดพ้ืนท่ีใช�
สอยเพ่ือตอบสนองกิจกรรมการดูแลรักษาผู�สูงอายุรูปแบบหนึ่ง  โดยหวังว&าจะเป.นประโยชน7สําหรับการจัดทํา
โครงการเก่ียวกับผู�สูงอายุอ่ืนๆต&อไปในอนาคต   ท้ังนี้ การออกแบบสถานบริการสุขภาพผู�สูงอายุควรคํานึงถึง
มิติทางจิตใจและมิติทางสังคมควบคู&ไปกับมิติทางร&างกาย/กายภาพอยู&เสมอ 
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โครงการ การออกแบบคลินิกทันตกรรมท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกสําหรับผู�พิการทางการเคลื่อนไหวและ 

ผู�สูงอายุท่ีใช� Wheelchair. (2552) คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร7 จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย. 
 
การศึกษาเพ่ือกําหนดมาตรฐานพ้ืนท่ีใช�สอย โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง (2548) กองแบบแผน  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 
 
การศึกษาเพ่ือกําหนดมาตรฐานพ้ืนท่ีใช�สอย โรงพยาบาลชุมชนขนาด 150 เตียง (2549) กองแบบแผน  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 
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แบบสอบถาม 
(การศึกษาเพ่ือจัดทําต�นแบบสถานบริการสุขภาพผู�สูงอายุ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คําช้ีแจง 
 เนื่องด
วย กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ได
จัดทําโครงการ
ศึกษาและจัดทําต�นแบบสถานบริการสุขภาพผู�สูงอายุ  โดยเนื้อหาในแบบสอบถามนี้จะมุ(งเน
นเก่ียวกับข
อมูล
การให
บริการด
านสุขภาพแก(ผู
สูงอายุรวมถึงด
านอาคารสถานท่ีท่ีอยู(ในความรับผิดชอบของ กลุ(มงานเวชศาสตร0
ผู
สูงอายุ หรือหน(วยงานท่ีเก่ียวข
องกับผู
สูงอายุ ท้ังนี้เพ่ือเป2นกรณีศึกษาแก(โครงการดังกล(าว โดยแบบสอบถาม
ประกอบด
วย 4 ส(วน ดังนี้  
  ส(วนท่ี 1 ข
อมูลท่ัวไปของหน(วยงาน 
  ส(วนท่ี 2 ข
อมูลสถิติผู
ป6วยสูงอายุ 
  ส(วนท่ี 3 แผนนโยบายและการบริหารจัดการ ในการให
บริการด
านสุขภาพแก(ผู
สูงอายุ 
   
           ขอบพระคุณเป2นอย(างยิ่งต(อความอนุเคราะห0ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  ข
อมูลท่ีได
รับจากการ
ตอบแบบสอบถาม จะเป2นประโยชน0อย(างมากต(อการพัฒนาอาคารสถานท่ีเพ่ือให
บริการด
านสุขภาพแก(
ผู
สูงอายุในอนาคต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส,วนท่ี 1. ข�อมูลท่ัวไปของหน,วยงาน 

1.1 ชื่อโรงพยาบาล.........................................................................จังหวัด....................................... 
1.2 ระดับการให
บริการ...........................................................................ประเภท............................ 

จํานวนเตียง................................................................................................................................ 
 
ส,วนท่ี 2. ข�อมูลเชิงสถิติเก่ียวกับผู�สูงอายุ 

2.1 จํานวน / สัดส(วนผู
สูงอายุ และแนวโน
มในอนาคต ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 โรคท่ีเกิดกับผู
สูงอายุ ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.3 จํานวนและสัดส(วนของผู
ป6วยสูงอายุ ……………………………………………………………………................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.4 ป<ญหาในการให
บริการผู
สูงอายุในป<จจุบัน …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ส,วนท่ี 3. แผนนโยบายและการบริหารจัดการในการให�บริการด�านสุขภาพแก,ผู�สูงอายุ 
 3.1 แผนงาน นโยบาย และบทบาทหน
าท่ีรับผิดชอบ    (ตามแนวทางการให
บริการทางการแพทย0   
1. ด
านส(งเสริมสุขภาพ 2. ด
านการป?องกัน  3. ด
านรักษาพยาบาล  4. ฟABนฟูสภาพ)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 โครงสร
างการบริหารจัดการ หรือกลุ(มงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับผู
สูงอายุ ………………………………… 
............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.3 แผนการจัดเตรียมอาคารสถานท่ี (เช(น จัดสร
างในสถานท่ีใหม( / สร
างอาคารสถานท่ีภายใน
โรงพยาบาลเดิม / หรือ ปรับปรุงอาคารเดิม) …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.4 รูปแบบการให
บริการ (เช(น Long term care / Acute care / Day care เป2นต
น)..................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5 แผนกหรือองค0ประกอบต(างๆ ท่ีจัดให
บริการและรักษาผู
สูงอายุ รวมถึงข้ันตอนการให
บริการ หรือ 
การรักษา(โดยสังเขป) และบุคลากรทางการแพทย0ท่ีปฏิบัติงาน ………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.6 เครื่องมือ และอุปกรณ0ทางการแพทย0ต(างๆ ท่ีใช
รักษาหรือให
บริการ  รวมท้ังลักษณะพิเศษอ่ืนๆ  
ท่ีควรคํานึงถึงเป2นพิเศษ …………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.7 ป<ญหาและอุปสรรค0ในการให
บริการด
านสุขภาพผู
สูงอายุ ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.8 รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข
อง ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



1 

 

แบบสัมภาษณ
ผูรับบริการ 

คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณ�นี้ ใช�สัมภาษณ�ผู�สูงอายุ โดยการขีดเครื่องหมาย � หรือเติมข�อความ 
   ลงในช&องท่ีตรงกับการให�ข�อมูล 

 ส�วนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

  อาศัยอยู&ในพ้ืนท่ี  � 1. เขตเทศบาล � 2. นอกเขตเทศบาล 
  เพศ   � 1. ชาย  � 2. หญิง 
  อายุ....................ป/ 
  อาชีพ.......................................รายได�เฉลี่ยต&อเดือน...........................บาท/เดือน 
  ศาสนา  � 1. พุทธ � 2. คริสต� � 3. อิสลาม � 4. อ่ืนๆ....... 
  สถานภาพสมรส � 1. โสด � 2. สมรส � 3. หม�าย � 4. หย&า 
 
  การพักอาศัยของท�านในป(จจุบัน 
  � 1. อยู&คนเดียว � 2. อยู&กับผู�อ่ืน............................จํานวน.............คน 
 
  ระดับการศึกษา 
  � 1. ประถมศึกษา    � 2. มัธยมศึกษา 
  � 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปกศ.ต�น � 4. ปวส./อนุปริญญา/ปวช. 
  � 5. ปริญญาตรี    � 6. สูงกว&าปริญญาตรี 
  � 7. อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
 
  สามารถจ�ายเพ่ิมในส�วนของหองพิเศษไดเท�าใดต�อวัน 
  � 1. น�อยกว&า 100 บาท   � 2. 100-300 บาท 
  � 3. 300-500 บาท    � 4. 500-1000 บาท 
  � 5. มากกว&า 1000 บาท   � 6. อ่ืนๆ ระบุ.......................... 
 
  โรคประจําตัว 
  � 1. เบาหวาน     � 2. ความดันโลหิตสูง 
  � 3. โรคข�อ–กระดูก    � 4. โรคหัวใจ 
  � 5. โรคทางตา    � 6. อ่ืนๆ ระบุ......................... 
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ในรอบ 1 ป7ท่ีผ�านมา ท�านไปใชบริการสถานพยาบาลท้ังหมด..........ครั้ง ตรวจร�างกายอะไรบาง 

ประเภทการตรวจ เคย ไม�เคย 

การตรวจร&างกายประจําป/   
การตรวจระดับความดันโลหิต   

การตรวจระดับน้ําตาลในเลือด   
การตรวจฟCนและขูดหินปูน   

ถามเพ่ิม เฉพาะกลุ�มตัวอย�างท่ีเป9นเพศหญิง   
การตรวจมะเร็งปากมดลูก   

การตรวจเตานมดวยตนเอง   

 
ส�วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชงานส�วนต�างๆ ของอาคารสถานบริการสุขภาพ 
คําช้ีแจง ทําเครื่องหมาย�ลงในช&องคําตอบ ใช& ถ�าผู�ถูกสัมภาษณ�ตอบคําถามตรงกับข�อความในวงเล็บ หรือ
คําตอบอ่ืนท่ีมีความหมายเดียวกันและถ�าตอบนอกเหนือจากในวงเล็บให�เขียนระบุคําตอบในช&องว&างท่ีเว�นไว�ให� 
หรือทําเครื่องหมาย�ลงในช&องคําตอบ ไม&ใช&หรือไม&ทราบ ตามคําตอบท่ีผู�ถูกสัมภาษณ� ตอบเพียงข�อละ 1 คําตอบ 
 
2.1 การเดินทางมาเพ่ือรับบริการยังสภานบริการสุขภาพ 
 

ขอความ 
คําตอบ 

บ�อย บางครั้ง ไม�เคย 
1. ท&านเดินทางโดยการเดินเท�า    
2. ท&านเดินทางโดยการขับข่ีรถยนต�มาคนเดียว    
3. ท&านเดินทางโดยการขับรถจักรยานยนต�มาคนเดียว    
4. ท&านเดินทางโดยการขับรถจักรยานมาคนเดียว    
5. ท&านเดินทางมาคนเดียวโดยการนั่งรถสาธารณะ    
6.ท&านเดินทางโดยการนั่งรถส&วนตัว ให�ญาติมาส&งโดยรถประเภท...................... 
มีคนมาส&งด�วย....................คน 

   

7. ท&านเดินทางโดยการนั่งรถสาธารณะ ให�ญาติมาส&งโดยรถประเภท................... 
มีคนมาส&งด�วย........................คน 

   

8. ท&านเดินทางมากับรถพยาบาลของทางสถานบริการ    
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2.2 การเดินทางสัญจรภายในสถานบริการสุขภาพ 
 

ขอความ 
คําตอบ 

บ�อย บางครั้ง ไม�เคย 
1. ท&านเดินโดยการเดินด�วยตนเอง    

2. ท&านเดินโดยการเดินแบบพ่ึงพาอุปกรณ�หรือต�องมีคนช&วยพยุง    

3.ท&านเดินทางโดยการนั่งรถเข็นและสมารถเข็นรถเข็นด�วยตัวท&านเอง    

4. ท&านเดินทางโดยการนั่งรถเข็นท่ีต�องมีผู�อ่ืนคอยเข็นรถให�    

5. ท&านเดินทางโดยการนอนเปลนอน    

 
 
 
 
2.3 กิจกรรมบริเวณท่ีพักคอยส&วนต&างๆ ของสถานบริการ (OPD, ER, X-RAY, IPD, ETC.) 
 

ขอความ 
คําตอบ 

บ�อย บางครั้ง ไม�เคย 
1. อ&านหนังสือ    

2. รับประทานอาหาร    

3. งีบหลับพักผ&อน    

4. ดูโทรทัศน�    

5. พบปะพูดคุยกับญาติหรือผู�มารับบริการเหมือนกัน    

6. กิจกรรมอ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................    
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2.4 กิจกรรมท่ีพักฟTUนฟูผู�ปVวยในสถานท่ีบริการ 
 

ขอความ 
คําตอบ 

บ�อย บางครั้ง ไม�เคย 
- บริเวณหองพักผูมารับบริการ    
1. ทํางานหรืองานอดิเรกต&างๆ โปรดระบุ................................................    
2. พูดคุยพบปะกับแขกหรือญาติผู�มาเยี่ยม    
3. ดูโทรทัศน�    
4. นั่งเล&นพักผ&อน    
5. กิจกรรมพิเศษ โปรดระบุ.........................................................    
- บริเวณระเบียงห�องพัก    
1. นั่งเล&นพักผ&อนดูวิว    
2. ปลูกต�นไม�    
3. ซักผ�าตากผ�า    
4. กิจกรรมพิเศษ โปรดระบุ.........................................................    
    
 
 
 
2.5 กิจกรรมท่ีต�องการทําบริเวณภายใน/ภายนอกอาคารหรือพ้ืนท่ีโล&ง 
 

ขอความ 
คําตอบ 

บ�อย บางครั้ง ไม�เคย 
1. นั่งพักผ&อน อ&านหนังสือ    
2. รับประทานอาหารกับญาติหรือผู�รับบริการท&านอ่ืน    
3. ฟCงเพลง ชมการแสดง    
4. พบปะพูดคุยกับเพ่ือนๆ ญาติ หรือผู�รับบริการท&านอ่ืน    
5. ออกกําลังกาย โปรดระบุชนิด.....................................................    
6. ไหว�สักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์    
7. กิจกรรมพิเศษ โปรดระบุ...................................................    
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2.6 กิจกรรมท่ีต�องการทําบริเวณภายในภายนอกเวชกรรมฟTUนฟู(กายภาพบําบัด) 
 

ข�อความ 
คําตอบ 

บ&อย บางครั้ง ไม&เคย 
1. อ&านหนังสือ    

2.รับประทานอาหาร    

3. ฟCงเพลง    

4. ดูทีวี    

5. พบปะพูดคุยกับเพ่ือนๆ ญาติ หรือผู�รับบริการท&านอ่ืน    

6. ทํากายภาพบําบัดเพียงอย&างเดียวเท&านั้น    

7. กิจกรรมพิเศษ โปรดระบุ..............................................................     

    

 
 
ส�วนท่ี 3 ลักษณะทางสังคม/ค�านิยมวัฒนธรรม 
 

ข�อความ 
คําตอบ 

ได� ไม&ได�  
1. ท&านสามารถพักอยู&ร&วมกับผู�ปVวยสูงอายุ 
   1.1 ในห�องพักอาศัยสามัญ 
   1.2 ในห�องพิเศษรวม(2-6คน มีค&าใช�จ&ายพิเศษ) 
   1.3 ในห�องพักพิเศษเด่ียว(มีค&าใช�จ&ายพิเศษ) 
 

   

2. ท&านสามารถทํากิจกรรม(เช&นการนวด ทํากายภาพบําบัด) ร&วมกับผู�ปVวย   
สูงอายุท่ีมารับบริการคนอ่ืนๆ ได�หรือไม& โปรดระบุ............................................  
 

   

3. ท&านมีความประสงค�ท่ีจะรับการส&งเสริมสุขภาพ หลังจากท&านได�รับการรักษา
ฟTUนฟูจากสถานบริการเรียบร�อยแล�วหรือไม& 
โปรดระบุ.................................................................................  
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