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บทคัดยอ
คลินกิ ทันตกรรมมีเกณฑและขอจํากัดในการออกแบบทีแ่ ตกตางจากอาคารประเภทอืน่ รายละเอียดพืน้ ทีใ่ ชสอย มีลกั ษณะ
เฉพาะตัวตางจากคลินิกแพทยทั่วไป บทความนี้นําเสนอบทวิเคราะหแนวทางการจัดวางผังพื้นเพื่อใชเปนคลินิกปฏิบัติ
การเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร โดยทําการศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบคลินิกทันตกรรมของคณะทันต
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3 กรณีศึกษา ที่เปนทั้งการปรับปรุงคลินิกปฏิบัติการทันตกรรมเดิม และการ
จัดทําคลินกิ ใหมเพิม่ เติมขึน้ ในพืน้ ทีอ่ าคารเดิมเพือ่ วิเคราะหขอ ดีขอ เสียของการจัดผังพืน้ การจัดยูนติ ทําฟนและหองเครือ่ ง
มือตางๆ ที่จําเปนตอการทํางานดานทันตกรรมและการปฏิบัติการทําฟนแสดงใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคของการ
จัดการพืน้ ทีใ่ ชสอย ทีส่ ามารถประยุกตใชในการเรียนการสอนการออกแบบสถาปตยกรรมประเภทเดียวกันไดในอนาคต
คําสําคัญ: การออกแบบคลินิกทันตกรรม แนวทางการออกแบบ สถาปตยกรรม
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Abstract
Criteria and constraints for the design of dental clinic are distinctively unique from other building types. This
paper is a study of spatial requirements and planning criteria for the design of 3 teaching clinics in the Faculty
of Dentistry, Chulalongkorn University. The projects’ space planning and functional distribution are comparatively
studied, thereby revealing design criteria and constraints unique to dental clinics that can be applied to similar
design projects and design studios in the future.
Keywords: design of dental clinic, design guidelines, architecture
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“Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of
course, if you dig deeper, it’s really how it works.”
-Steve Jobs

บทนํา
การออกแบบสถาปตยกรรม เกีย่ วของกับการจัดวางพืน้ ที่
ใช ส อยตามการใช ง านของอาคารแต ล ะประเภท ที่ มี
ความสําคัญเทากับความสวยงามของรูปทรงอาคาร การ
ออกแบบคลินิกทันตกรรมมีเกณฑและขอจํากัดแตกตาง
จากอาคารประเภทอื่นๆ รายละเอียดดานพื้นที่ใชสอยใน
การปฏิบตั งิ านทางทันตกรรมมีลกั ษณะเฉพาะตัวตางจาก
คลินิกแพทยทั่วไป การศึกษาความตองการของผูใชเปน
สิ่งจําเปนและใชเวลาในการทําความเขาใจขอมูลความ
ตองการดานการใชสอยที่มีอยางละเอียดซับซอน ทําให
สถาปนิกและวิศวกรที่มีสวนรวมในการออกแบบคลินิก
ทันตกรรมตองวิเคราะหและจัดการพืน้ ทีใ่ ชสอยใหไดตาม
ความตองการทีเ่ ฉพาะเจาะจง เชนขัน้ ตอน ระเบียบวิธแี ละ
ระบบการทํางาน เสนทางสัญจรของคนและเครื่องมือ
อุปกรณชิ้นเล็กชิ้นนอย การจัดเก็บและจัดเตรียมเครื่อง
มือ องคประกอบและวิธีการปฏิบัติการทางทันตกรรมที่
มี ลั ก ษณะพิ เ ศษและมี ร ายละเอี ย ดมากรวมทั้ ง ระบบ
วิศวกรรมทั้งเครื่องกลและสุขาภิบาลที่มีความซับซอน
สถาปนิกและวิศวกรตองพยายามปรับแบบและจัดวางผัง
ใหตรงกับความตองการเหลานัน้ โดยเฉพาะคลินกิ ในคณะ
ทันตแพทยศาสตร นับเปนสถานที่ปฏิบัติการเรียนการ
สอนที่ตองจัดเตรียมทุกอุปกรณอยางเปนระบบ แตละ
คลินิกยังมีความพิเศษเฉพาะแตกตางกันในรายละเอียด
อื่นๆ ทําใหสถาปนิกและวิศวกรตองเขาไปทําการศึกษา
และทําความเขาใจวิธีการปฏิบัติงานและขั้นตอนอยาง
รอบคอบและลึกซึ้ง

ทําฟนเปนจํานวนมาก ทําใหการจัดวางผังหองตางๆ ที่
เปนองคประกอบรวมในการปฏิบัติการทางดานทันต
กรรม มีความสําคัญสอดคลองกับปริมาณยูนติ ทีม่ ากกวา
คลินิกทันตกรรมของเอกชนทั่วไป การพิจารณาแนวทาง
การจัดวางผังพืน้ และสัดสวนของพืน้ ทีใ่ ชสอยทีเ่ หมาะสม
นับวามีความสําคัญตอการใชสอยพืน้ ที่ และมีผลตอความ
สะดวกสบายของคนไขและทันตแพทยในการปฏิบัติงาน
ควรเขาถึงงาย สะดวกตอการเรียนการสอนดานทันต
กรรม ทั้งนี้ไมรวมถึงบรรยากาศการตกแตงภายในหรือ
รายละเอียดเฟอรนเิ จอร การใชแสงสวางและอืน่ ๆ ทีม่ ผี ล
ตอรูปแบบการรับรูแ ละการใชสอยพืน้ ทีภ่ ายในคลินกิ ทันต
กรรมดวยเชนกัน
ในบทความนีใ้ หแนวคิดและเกณฑในการออกแบบคลินกิ
โดยทํ า การศึ ก ษาและวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บโครงการ
ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3 กรณีศึกษา ที่เปนทั้งการ
ปรับปรุงคลินกิ ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมเดิมและจัดทําคลินกิ
ใหมเพิ่มเติมในพื้นที่อาคารเดิมเพื่อวิเคราะหขอดีขอเสีย
ของการจัดผังพื้น การจัดยูนิตทําฟนและหองอุปกรณ
เครือ่ งมือตางๆ ทีจ่ าํ เปนตอการทํางานทางดานทันตกรรม
และปฏิบตั กิ ารทําฟน แสดงใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรค
ของการจัดการพื้นที่ใชสอยที่สามารถนํา ไปประยุกตใช
ในการเรียนการสอนการออกแบบสถาปตยกรรมประเภท
เดียวกันไดตอไป

เกณฑในการออกแบบคลินิกทันตกรรม
วัตถุประสงคของบทความนี้ ตองการนําเสนอบทวิเคราะห
แนวทางการจัดวางผังพืน้ เพือ่ ใชเปนคลินกิ ปฏิบตั กิ ารการ
เรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตรที่มีลักษณะการ
จั ด พื้ น ที่ ใ ช ส อยต า งจากคลิ นิ ก ทั น ตกรรมของเอกชน
เนื่ อ งจากมี ค วามต อ งการด า นพื้ น ที่ ใ นการติ ด ตั้ ง ยู นิ ต
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โดยทัว่ ไปการออกแบบสถาปตยกรรมขัน้ ตอนแรกเปนขัน้
วางแผนแนวทางการออกแบบและขั้ น ตอนการจั ด ทํ า
โปรแกรมการออกแบบ (programming phase) ใชเปน
ขั้นตอนใหคําปรึกษาและขอขอมูลสําหรับการออกแบบ
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ของโครงการจากเจาของโครงการ เพื่อทําการสรุปความ
ตองการขั้นตนของเจาของโครงการในการขอรับขอมูล
วัตถุประสงคและความตองการของเจาของโครงการหรือ
ผูที่เกี่ยวของขอมูลที่จําเปนตอการออกแบบขั้นตน ไดแก
1. ขนาดสถานที่ตั้งและรูปรางของโครงการหรืออาคาร
ที่จะทําการกอสรางหรือปรับปรุง
2. งบประมาณที่ไดตั้งไว
3. รูปแบบหรือสไตลที่ชอบเปนพิเศษ ทั้งการตกแตง
ภายในและรูปทรงภายนอก
4. ความตองการดานพืน้ ทีใ่ ชสอย (area requirements)
หรือประโยชนใชสอยที่ตองการจากพื้นที่นั้น
5. ความตองการดานผูใชสอย (user requirements)
จํานวนผูใชสอยในอาคารนั้น โดยเฉพาะเจาหนาที่
ประจํา ลําดับขัน้ การปฏิบตั งิ านทีม่ ผี ลตอขนาดความ
ตองการหองทํางานตางๆ
6. ขอจํากัดตางๆ ในงานออกแบบ (ถามี) เชน กรณี
ปรับปรุงอาคาร คํานึงถึงสภาพอาคารเดิม
7. รายละเอียดวัสดุหรือโทนสีใดทีช่ นื่ ชอบเปนพิเศษและ
ตองการใหมีในงานออกแบบ (ถามี)
การออกแบบคลินิกทันตกรรม มีหลักเกณฑและราย
ละเอียดความตองการที่สําคัญเบื้องตน 2 ประเด็นหลัก
คือ ความตองการดานพืน้ ทีใ่ ชสอยกับดานผูใ ชอาคาร โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ความตองการดานพื้นที่ใชสอยคลินิกทันตกรรมสวน
ใหญ แยกเปน 3 โซนหลักคือ (1) สวนตอนรับและพัก
รอ (reception and waiting zone) (2) สวนตรวจรักษา/
หองทําฟน (treatment zone—dental unit) และ (3)
สวนสนับสนุน (supporting zone) พิจารณาจากผูใ ชสอย

คลินิกโดยแบงเปน 3 กลุมหลักคือ (1) คนไข (2)
ทันตแพทย และ (3) ผูชวยทันตแพทยและเจาหนาที่
สวนคลินิกทันตกรรมในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีความ
ตองการดานพืน้ ทีใ่ ชสอยเหมือนกับคลินกิ ทันตกรรมทัว่ ไป
แตกตางกันที่แตละคลินิกตองการติดตั้งยูนิตทําฟนเปน
จํานวนมาก มีผลตอขนาดพืน้ ทีใ่ ชสอยและเสนทางสัญจร
ตองเขาถึงไดทุกยูนิต การจัดเสนทางสัญจรตองเปน
ระเบียบมีแบบแผน หรือเปนแถวเปนแนวชัดเจน เพราะ
ทุกยูนิตตองเขาถึงไดสะดวก มองเห็นไดงาย ทั้งจาก
อาจารยผคู วบคุมคลินกิ สามารถเขาไปตรวจงานของนิสติ
ทันตแพทยการจัดวางผังพืน้ มักเปนแบบเปด (open plan)
โดยทําเปนฉากกั้นสูง 1.20-1.50 เมตร ไมกั้นเปนหอง
แยก ยกเวนคลินกิ ทีป่ ฏิบตั กิ ารเรียนการสอนในรูปแบบที่
มีคนไขพเิ ศษเทานัน้ ทีต่ อ งจัดวางผังพืน้ แบบปด (closed
plan) พื้นที่สวนกลางที่เปนหองจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ (supply) หองลางเครื่องมือ หองเอกซเรย ตอง
สามารถเข า ถึ ง ได ง  า ยจากทุ ก ยู นิ ต การสั ญ จรสะดวก
ปลอดภัย สวนเครื่องมือสกปรกและสวนสะอาดตองแยก
กันตามมาตรฐานสัดสวนและขนาดพืน้ ทีใ่ ชสอยแตละโซน
ตองสอดคลองกันอยางพอเหมาะกับการใชงาน พิจารณา
จากจํานวนยูนิตที่ตองการเปนหลัก รวมทั้งเสนทางการ
เขาออกและการหนีไฟตองสะดวกและปลอดภัย
โซน (1)สวนตอนรับและพักรอ ตองพิจารณาจํานวน
คนไขที่จะเขามารับการตรวจรักษา สอดคลองกับจํานวน
ยูนิตทําฟนของคลินิกนั้นๆ ควรมีเคานเตอรและที่นั่ง
สําหรับเจาหนาที่ตอนรับ เพื่อใหบริการติดตอสอบถาม
เก็บบันทึกประวัติ ทําการนัดหมายคนไข จายยา และเก็บ
เงินคารักษา มักมีหองทํางานเจาหนาที่ จัดเก็บเอกสาร

ภาพที่ 1: การจัดพื้นที่แยกโซนหลักตามความตองการดานการใชสอย
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มีตเู ก็บเวชระเบียน บัตรคนไขและยาบางสวน เคานเตอร
ตอนรับนี้สามารถติดตอกับหองทําฟนของทันตแพทยได
หรือใชระบบอินเตอรคอม (intercom) บรรยากาศภายใน
สวนพักรอ ควรทําใหรูสึกถึงความสงบ สบายใจ ผอน
คลาย มีมุมอานหนังสือพิมพ นิตยสาร ดูทีวี และหรือมี
เครื่องดื่ม มุมกาแฟ นํ้าเปลา ใหบริการระหวางพักรอ
สวนนี้ควรมีหองนํ้าสําหรับคนไขดวย ขนาดพื้นที่สําหรับ
นั่งพักรอ ใชประมาณคนละ 0.50 x 1.00 เมตรหรือ
0.50 ตารางเมตรเปนอยางนอย
การจั ด ระบบที่ นั่ ง และจั ด เรี ย งเก า อี้ พั ก รอ (seating
arrangement) มีความสําคัญกับการวางผังพืน้ คลินกิ ตอง
สามารถใชพื้นที่ใหเปนประโยชนเต็มที่ แตไมทําใหรูสึก
แออัดจนเกินไป ถามีพนื้ ทีเ่ พียงพอไมควรจัดเรียงแถวแบบ
ในโรงพยาบาล ขนาดพื้นที่ขึ้นอยูกับจํานวนคนไข คนไข
มาทําฟน 1 คน มักมีผูติดตามมาดวยอีก 1-2 คนและ
คํานึงถึงระยะเวลาที่ใชในการตรวจทําฟนคนไข จํานวน
คนไขตอ ทันตแพทยหนีง่ คนในหนึง่ ชัว่ โมง ไมควรจัดทีน่ งั่
พักรอชิดกันเกินไปทําใหคนไขที่ไมรูจักกันตองนั่งติดกัน
บรรยากาศสวนนี้เปนหนาเปนตาของคลินิก สรางความ
ประทับใจและความไววางใจในบริการของทันตแพทยได
เปนอันดับแรก
โซน (2) ส ว นตรวจรั ก ษา/ห อ งทํ า ฟ น เป น บริ เ วณ
สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง ยู นิ ต ทํ า ฟ น ประกอบด ว ย เก า อี้ ทํ า ฟ น
(dental chair) เกาอี้ทันตแพทย เกาอี้ผูชวยทันตแพทย

เคานเตอรปฏิบตั กิ ารติดผนังพรอมชุดตูล อยติดผนัง มีโตะ
ทํางานของทันตแพทยหรือเคานเตอรเพือ่ ใชในการบันทึก
ประวัติคนไข เคานเตอรนี้ใชวางเครื่องมือและเตรียม
อุปกรณในการตรวจรักษา ควรมีอางลางมือและลาง
อุปกรณภายในสวนตรวจรักษานี้ดวย
ลักษณะการทํางานของทันตแพทยและผูชวยทันตแพทย
มี รู ป แบบและตํ า แหน ง ตายตั ว ส ว นใหญ เ ก า อี้ ข อง
ทันตแพทยอยูดานขวามือ ผูชวยทันตแพทยอยูดานซาย
มือของคนไขการจัดผังพื้นในสวนนี้ควรเขาใจเสนทาง
สั ญ จร และพิ จ ารณาตํ า แหน ง การจั ด วางเก า อี้ ข อง
ทันตแพทยเปนหลัก ทิศทางการเดินเขาถึงยูนติ ทําฟนของ
คนไข การออกแบบวางผังพืน้ สวนตรวจรักษา ตองศึกษา
ขนาดและระยะของยูนติ ทําฟนจากบริษทั ผูผ ลิตโดยตรงที่
มีรายละเอียดแตกตางกันไปบางเล็กนอยขึน้ อยูก บั บริษทั
ผูผลิตและรุนที่ผลิตแตมีขนาดมาตรฐานตามสัดสวนของ
มนุษยและไดรับการออกแบบใหรองรับสรีระของคนไข
โดยทั่วไปไดดี โดยแตละยูนิตมีขนาดความตองการดาน
พื้นที่เฉพาะตัว และมีระยะนอยที่สุดสําหรับการปฏิบัติ
งานทันตกรรมที่สะดวกดังภาพที่ 2 แตในการออกแบบ
สวนตรวจรักษานีค้ วรพิจารณาพืน้ ใชสอยทีพ่ อเหมาะหลีก
เลี่ยงการใชระยะและขนาดที่นอยที่สุดในการจัดวางผัง
ยูนิตทําฟน เพราะในการปฏิบัติงานจริงตองการความ
สะดวกสบายและคลองตัว โดยเฉพาะกรณีที่มีอาจารย
เขาไปตรวจผลงานการทําฟนของนิสิตดวย ทําใหตองใช
พื้นที่มากกวาขนาดที่กําหนดไววานอยที่สุดดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2: ตัวอยางขนาดยูนิตทําฟนและระยะพื้นที่ใชสอย (หนวยเปนมิลลิเมตร)
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หรือ
ภาพที่ 3: การจัดผังพื้นสวนตรวจรักษา/ หองทําฟน(หนวยเปนเมตร)

โซน (3) สวนสนับสนุนและเจาหนาที่นับวาเปนสวน
สําคัญของคลินิกทันตกรรม และเปนสวนที่มีการจัดวาง
ผังพืน้ ยุง ยากและละเอียดซับซอน การจัดวางตําแหนงหอง
เหลานี้มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการ
ทําฟนในแตละยูนิต รวมทั้งการจัดเรียงอุปกรณ เครื่อง
ลางอบฆาเชื้อการจัดเก็บและจัดเตรียมเครื่องมือ มีขั้น
ตอนเป น ระบบชั ด เจน และต อ งถู ก สุ ข อนามั ย ส ว น
สนับสนุนไดแก หองลางเครื่องมือ (sterilization room)
หองเตรียมและเก็บเครื่องมืออุปกรณทําฟน (supply
room) ตูอบฆาเชื้อเครื่องมือ (autoclave) หองเอกซเรย
หองพักทันตแพทยและผูชวยทันตแพทย (staff lounge)
หองนํ้า หองเก็บของ บางคลินิกตองการหองปฏิบัติการ
(lab) โดยทั่ ว ไปนิ ย มส ง ไปห อ งปฏิ บั ติ ก ารภายนอก
(Malkin, 2002)
สวนนีย้ งั รวมถึงหองเครือ่ งตางๆ (mechanical equipment
room) คือ เครื่องปมลม เครื่องปมนํ้า ระบบสุญญากาศ
(vacuum) เครื่องอัดอากาศความดันสูง (compressed
air) ขนาดของหองเครื่อง ขึ้นกับจํานวนยูนิตทําฟน ถามี
จํานวนมาก ขนาดเครื่องตางๆ ตองใหญขึ้นและตองการ
พื้นที่จัดเก็บเครื่องขนาดใหญ อีกทั้งตองคํานึงถึงเสียง
รบกวนจากเครื่องเหลานี้ดวย

หองลางเครื่องมือเปนสวนที่มีความสําคัญมากอีกสวน
หนึง่ ในคลินกิ ทันตกรรม มีรายละเอียดขัน้ ตอนการทํางาน
และการจัดผังพืน้ หองลางเครือ่ งมือและเตรียมอุปกรณโดย
ทั่วไปดังภาพที่ 4 หองลางเครื่องมือนี้ตองการเครื่องมือ
เรียงตามลําดับดังนี้ ถาดใสอุปกรณและเครื่องมือทําฟน
ที่สกปรก ถังขยะแยกขยะติดเชื้อและขยะเปยกแหง อาง
หรือซิงคนํ้าแชเครื่องมือทําฟนเปนสองหลุม อีกหลุมเพื่อ
ลางเครื่องมือเครื่องลางอุปกรณ เครื่องอบฆาเชื้อ หรือ
เครื่องลางแบบdry heat sterilizer พรอมที่ดูดควันเหนือ
ตู ลําดับสุดทายคือตูเก็บอุปกรณที่ฆาเชื้อแลว(Design
Ergonomics, Inc., 2011: online)

ภาพที่ 4: ลําดับขั้นตอนปฏิบัติการลางและเตรียมเครื่องมือ
(ที่มา:Design Ergonomics, Inc., 2011: online)
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อุ ป กรณ ล  า งเครื่ อ งมื อ ทํ า ฟ น เหล า นี้ มี ข นาดไม ใ หญ
สามารถวางไวบนเคานเตอรขนาดมาตรฐานความยาว
โดยเฉลี่ยประมาณ 2.50-3.00 เมตร ความกวาง 0.60
เมตรก็เพียงพอ ไมจําเปนตองตั้งเครื่องมือเรียงกันเปน
เสนตรง เพียงใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง จะ
จัดวนตามเข็มนาฬกาหรือทวนเข็มนาฬกาก็ไดไมสําคัญ
ใหปฏิบตั งิ านไดเรียงตามลําดับทีค่ วรจะเปนไดโดยสะดวก
เทานั้น
วิธีการจัดเก็บเครื่องมือทําฟน ควรมองเห็นได (visible)
เข า ถึ ง ได (accessible) และจั ด เป น ระบบระเบี ย บ
(organized) เพราะเครื่องมือทําฟนชิ้นเล็กชิ้นนอย ชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทันตกรรม (Design
Ergonomics, Inc., 2011: online)
หองเอกซเรย ควรตรวจสอบรูปแบบ ขนาดและระยะของ
เครือ่ งเอกซเรยทจี่ ะใชในคลินกิ นัน้ กอนการวางผังพืน้ และ
ระบุรุนใหเฉพาะเจาะจงลงไป หองเอกซเรยมักจัดใหมี
ขนาดเล็กที่สุด เพื่อใหมีพื้นที่ใชสอยสวนอื่นเพียงพอตอ
ความตองการ เครื่องมือเอกซเรยมีรูปแบบแตกตางกัน

ทัง้ แบบเคลือ่ นทีไ่ ด แบบติดผนัง แบบมีเกาอีน้ งั่ ติดมากับ
ชุดเอกซเรยและมีทั้งแบบฟลมและดิจิทัล ตําแหนงในผัง
พื้นควรไมไกลจากยูนิตทําฟนแตละหองจนเกินไป การ
ออกแบบตองระมัดระวังเรือ่ งการปองกันรังสี โดยเฉพาะ
ผนังควรปองกันรังสีไดตามมาตรฐาน โดยกรุแผนตะกัว่
หนาอยางนอย 2 มม. และเลือกใชวัสดุผนังเปนแบบกอ
อิฐมอญไมใชผนังเบาหรืออิฐมวลเบาทีไ่ มสามารถปองกัน
รังสีได การเอกซเรยฟน เปนการฉายรังสีเฉพาะจุด ดังนัน้
ใหปองกันรังสีที่ผนังไดก็พอ
รายละเอียดความตองการดานผูใชสอย สําหรับคลินิก
ทันตกรรมทั่วไป ประกอบดวยบุคคล 3 กลุมเปนอยาง
นอยคือ กลุม คนไข ทันตแพทย และผูช ว ยทันตแพทย แต
ในคลินิกทันตกรรมที่ปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย สวนที่
เปนทันตแพทย คือ อาจารยทันตแพทยผูควบคุมคลินิก
และนิสิตทันตแพทย ทําใหตองมีพื้นที่นั่งพักและโตะ
ทํางานของอาจารยผูดูแลการปฏิบัติงานในคลินิกแตละ
ครั้งดวย เสนทางการเขาถึงพื้นที่แตละสวนตองพิจารณา
ใหผูใชสอยเหลานี้สามารถมองเห็นอยางทั่วถึงและเขาไป
ใชสอยไดโดยสะดวก

ภาพที่ 5: แนวทางการจัดผังพื้นหองลางเครื่องมือและเตรียมอุปกรณ
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กรณีศึกษา: คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดนํามาวิเคราะห 3 ตัวอยาง และศึกษา
เปรียบเทียบการจัดผังพื้นขอดีขอเสีย การจัดยูนิตทําฟน
และหองเครื่องมือตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานดาน
ทันตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาพที่ 6: ตัวอยางบรรยากาศในหองลางและเตรียมอุปกรณ
ทําฟน (ที่มา:Design Ergonomics, Inc., 2011: online)

กรณีศึกษา 1: คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษชั้น 1
อาคารทันตรักษวิจัย

ภาพที่ 7: ผังพื้นคลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ ชั้น1 อาคารทันตรักษวิจัย

ภาพที่ 8: แบบแผนการจัดโชน (zoning)

ภาพที่ 9: ผังพื้นหองทําฟน (หนวยเปนเมตร)
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บทวิเคราะหของกรณีศึกษาที่ 1
1. การจัดผังพื้น
ขอดี ผังพื้นแบงโซนเปนสัดสวนชัดเจน เขาถึงงาย
คลินิกอยูชั้นลาง ทําใหมีบริเวณโดยรอบและ
สวนต น ไม ช ว ยให ดู โ ปร ง โล ง มากขึ้ น และ
ระบายอากาศดี
สวนพักรอ เขาถึงไดโดยงาย เห็นวิวภายนอก
ทั้งสองดาน ดานหนึ่งเปนสวนหยอม ชวยให
บรรยากาศผอนคลาย
ขอเสีย สัดสวนพื้นที่พักรอและตอนรับนอยไป เมื่อ
เทียบกับจํานวนหองตรวจ 18 หอง ทําใหมี
คนไขมานั่งรอหนาแนนไมสะดวกสบาย
2. เสนทางสัญจรหลักและรอง
ขอดี เสนทางสัญจรตรงไปตรงมาเปนระบบคนไข
ไมหลงทาง มีทางเขาออกหลักและทางรอง
แยกกัน
ขอเสีย ไมมหี อ งนํา้ สําหรับคนไข บริเวณใกลสว นพักรอ

ขอเสีย การจัดผังแยกสวนสนับสนุนไวดา นใน ตองมี
ทางเขาออกดานหลัง และหองเก็บอุปกรณ
ทําฟนอยูไกลหองทําฟนบางหอง ไมสะดวก
ในการจัดเตรียมรับสงเครื่องมือ
5. การจัดพื้นที่สําหรับงานระบบอาคาร
ขอดี สวนหองเครือ่ งแยกไวเปนอาคารอยูภ ายนอก
คลินิก ทําใหเสียงไมรบกวนกันและบํารุง
รักษาสะดวก
ขอเสีย การแยกหองทําฟน เปนแบบปด ทําใหงาน
ระบบใชรวมกันไมได เชนระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ ระบบไฟฟ า แสงสว า ง
เปนตน
ลักษณะอาคารเดิม มีระยะและระดับพื้นถึง
ทองคานนอย ไมไดออกแบบมาเพือ่ เปนหอง
ทําฟน ทีต่ อ งเดินทอตางๆ ทัง้ ใตพนื้ และเหนือ
ฝาเพดาน ทําใหหองดูแคบไป

กรณีศึกษา 2: คลินิกรวม ชั้น 3 อาคารทันต 5
3. การจัดผังยูนิตทําฟน
ขอดี สวนตรวจรักษากัน้ เปนหองทําฟนแยกกันเปน
สัดสวน มีความเปนสวนตัวดี ขนาดหอง
ทําฟนสะดวกสบาย คลองตัวตอการทําฟน
ขอเสีย หองทําฟนบางหองอยูบริเวณดานใน ไมมี
หนาตาง ไมไดรบั แสงธรรมชาติและวิวภายนอก
ทําใหระบายอากาศไมดี
4. การจัดผังสวนสนับสนุน
ขอดี สวนสนับสนุนแยกไปรวมกันดานใน เปน
สัดสวนไมปะปนกับเสนทางสัญจรของคนไข
และคนไขไมสามารถเขาไปได ทําใหการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และผูชวยสะดวก
ดูแลความปลอดภัยงาย
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2. เสนทางสัญจรหลักและรอง
ขอดี เสนทางสัญจร การจัดความตองการดานพืน้ ที่
ใชสอยตางจากคลินิกอื่น เพราะเปนคลินิก
รวม มีจาํ นวนยูนติ มาก และมีทางเดินเขา ถึง
ทุกยูนิตไดสะดวก กรณีนิสิตทันตแพทยมี
ปญหาตองการคําปรึกษาจากอาจารย ใน
ระหวางการตรวจรักษาคน ไข แตตอ งใหยนู ติ
มีความเปนสวนตัวดวย
ขอเสีย ทางสัญจรหลักและรองมีบนั ไดขึน้ ทัง้ สองขาง
ทําใหสับสนไดงาย
ภาพที่ 11: แบบแผนการจัดโชน

ภาพที่ 12: ผังพื้นหองทําฟน (หนวยเปนเมตร)

บทวิเคราะหของกรณีศึกษาที่ 2
1. การจัดผังพื้น
ขอดี ผังพืน้ ขนาดพืน้ ทีแ่ ตละยูนติ กวางขวาง สะดวก
และคลองตัวตอการปฏิบัติงานและการเรียน
การสอนทันตกรรม สามารถปรับเปลีย่ นการ
ใชงานพื้นที่ใชสอยไดสะดวก
ขอเสีย สัดสวนพื้นที่พักรอมีขนาดเล็ก บรรยากาศ
แออัด อยูใ นบริเวณทางสัญจรหลัก ทําใหแยก
สวนคนไขออกมา จากบริเวณทีเ่ ปนทางสัญจร
หลักไดไมดีตองใชพื้นที่บริเวณหนาลิฟตและ
บันได เปนที่นั่งรอ ทําใหเกะกะขวางทาง
สวนตอนรับมีขนาดเล็ก ทําใหคนไขสบั สน หา
ทางไปไมถูก และมีบันไดขื้นลงไดสองทาง
สวนเคานเตอรตอ นรับ-จายเงิน อยูใ นตําแหนง
ไมโดดเดนเทาที่ควร

3. การจัดผังยูนิตทําฟน
ขอดี การจัดยูนิตทําฟนเปนระเบียบเปนแถว เขา
ออกไดสะดวกและคลินกิ เปนแบบเปด มองเห็น
ชัดเจน ระบายอากาศดี ไดรับแสงธรรมชาติ
และวิว เพราะมีหนาตางถึงสามดาน
ขอเสีย พืน้ ทีย่ นู ติ ทําฟนแตละยูนติ มีความกวางขวาง
มาก แต ไ ม ส ามารถปรั บ ให ก ระชั บ ลงได
เนื่องจากอาคารเกา ตองมีการปรับระบบทอ
ใหม ซึ่งยุงยากเกินไป ถาจะปรับปรุงตอง
ตรวจสอบระบบวิศวกรรมทุกระบบกอน
4. การจัดผังสวนสนับสนุน
ขอดี การจัดผังพื้นใหมีพื้นที่สวนกลางเปนสวน
สนับสนุนและสวนพักรอ สามารถแจกจาย
เครือ่ งมืออุปกรณไดทวั่ ถึง เสนทางสัญจรหลัก
อยูกลาง ทําใหพื้นที่ภายในยูนิตทําฟนเปน
สัดสวนดี
ขอเสีย สั ด ส ว นพื้ น ที่ ส นั บ สนุ น น อ ยไป เที ย บกั บ
จํานวนยูนิตทําฟน
5. การจัดพื้นที่สําหรับงานระบบอาคาร
ขอดี ผังพื้นเปนแบบรวม ประหยัดเรื่องงานระบบ
อาคาร ใชพื้นที่หองเครื่องรวมกันได
ขอเสีย พืน้ ทีใ่ ชสอยขนาดใหญและยูนติ ทําฟนจํานวน
มาก ทําใหการดูแลรักษาและตรวจสอบงาน
ระบบยุงยาก ถามีปญหานํ้ารั่วซึม ระบบทอ
ตางๆ ชํารุดจะแกไขยาก
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แนวทางการออกแบบคลินิกทันตกรรม

กรณีศึกษา3: คลินิกทันตกรรม ชั้น 1 อาคารทันต 5

บทวิเคราะหของกรณีศึกษาที่ 3
1. การจัดผังพื้น
ขอดี ขนาดพืน้ ทีพ่ กั รอมีขนาดใหญ ทําใหบรรยากาศ
ไมแออัด มีมุมกาแฟ ดูผอนคลาย และทําให
แยกสวนคนไขออกมาเปนสัดสวนดี
ขอเสีย มีการกั้นสวนตอนรับและพักรอเพิ่มเติมใน
พืน้ ทีบ่ ริเวณโถงอเนกประสงคเดิม ทําใหพนื้ ที่
สวนนี้กีดขวางทางสัญจรหลักของอาคาร

ภาพที่ 13: ผังพื้นคลินิกทันตกรรม ชั้น 1 อาคารทันต 5

ภาพที่ 14: แบบแผนการจัดโชน

2. เสนทางสัญจรหลักและรอง
ขอดี สถานทีต่ งั้ อยูช นั้ ลาง ทางเขาออกสะดวก งาย
ตอการเขาถึงคลินิก ภายในเปดไดรอบดาน
ทําใหการระบายอากาศดี
ขอเสีย เสนทางสัญจรสวนบริการกับสวนคนไขซอน
ทับกันสวนสกปรกและสะอาดปะปนกัน
สถานทีต่ งั้ อยูช นั้ ลาง โดยรอบเปนถนนและที่
จอดรถ ขาดบรรยากาศสีเขียวที่ควรทําให
รูสึกผอนคลายได
3. การจัดผังยูนิตทําฟน
ขอดี การจัดผังพื้นโดยรวม ไดจํานวนยูนิตมาก
ตามความตอง การของเจาของโครงการ และ
จัดเรียงเปนแถวเปนระเบียบ เขาถึงโดยงาย
เห็นไดชัดเจน
ขอเสีย ยูนติ ทําฟนแตละยูนติ มีพนื้ ทีจ่ าํ กัด ทําใหดคู บั
แคบเกินไป ไมสะดวกตอการปฏิบตั งิ าน คือ
มีความกวางเพียง 2.30 เมตร ควรทําให
กวางกวานี้ เพื่อใหมีระยะเดินไดรอบยูนิต
ทําฟนสะดวก
4. การจัดผังสวนสนับสนุน
ขอดี สวนสนับสนุน หองเก็บเครือ่ งมือ ลางอุปกรณ
และหองเครื่องตางๆ แยกออกจากคลินิก
ทําใหไมมีเสียงรบกวน และทําใหไดพื้นที่
สําหรับทําฟนและติดตั้งยูนิตไดตามความ
ตองการ เพราะไมตองเสียพื้นที่ใชสอยใหกับ
สวนสนับสนุนและหองเครื่อง

ภาพที่ 15: ผังพื้นหองทําฟน (หนวยเปนเมตร)
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ธิดาสิริ ภัทรากาญจน

ขอเสีย สวนสนับสนุน มีพื้นที่ไมเพียงพอ หองเครื่อง
ปมลม ปมนํ้า สุญญากาศ อยูไกลเกินไป
ทําใหระบบทํางานไมเต็มประสิทธิภาพเทาที่
ควร ตองไปใชรวมกับหองเตรียมเครื่องมือ
ของเดิม และไมมหี อ งเอกชเรย ตองไปใชหอ ง
เอกซเรยที่ชั้นสองของอาคารนี้

5. การจัดพื้นที่สําหรับงานระบบอาคาร
ขอดี บรรยากาศภายในคลินิก แยกโซนชัดเจน
เปนระเบียบ ดูแลรักษาความสะอาดงาย
ขอเสีย ลักษณะอาคารเดิม มีระยะและระดับพื้นถึง
ทองคานนอยไป เพราะเปนการทํายูนิตเพิ่ม
เติ ม ในพื้ น ที่ โ ถงอเนกประสงค ทํ า ให ต  อ ง
ยกพื้นจากพื้นเดิม ประมาณ 30 เซนติเมตร
เปนอยางนอย เพื่อเดินทอตางๆ

ตารางที่ 1: แสดงบทวิเคราะหเปรียบเทียบกรณีศึกษา
กรณีศึกษา 1:

กรณีศึกษา 2:

กรณีศึกษา 3:

ชื่อคลินิก

คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ

คลินิกรวม

คลินิกทันตกรรม

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารทันตรักษวิจัย

ชั้น 3 อาคารทันต 5

ชั้น 1 อาคารทันต 5

ปที่
กอสราง(ปรับปรุง)

พ.ศ. 2555
(อยูระหวางปรับปรุง)

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

จํานวน
ยูนิตทําฟน

18 ยูนิต

40 ยูนิต เพิ่มเติม 10 ยูนิต
(เดิมมี 30 ยูนิต)

18 ยูนิต

พื้นที่รวม

550 ตารางเมตร

600 ตารางเมตร

450 ตารางเมตร

สวนตอนรับ
-พักรอ

100 ตารางเมตร
18% ของพื้นที่ทั้งหมด
(รวมพื้นที่โถงตอนรับ-พักรอ)

100 ตารางเมตร
17% ของพื้นที่ทั้งหมด
(รวมพื้นที่โถงตอนรับ-พักรอ)

200 ตารางเมตร
45% ของพื้นที่ทั้งหมด
(รวมพื้นที่โถงตอนรับ-พักรอ)

สวนตรวจรักษา/
ยูนิตทําฟน
Treatment area

300 ตารางเมตร
55% ของพื้นที่ทั้งหมด
รวมพื้นที่ทางสัญจร

400 ตารางเมตร
67% ของพื้นที่ทั้งหมด
รวมพื้นที่ทางสัญจร

220 ตารางเมตร
48% ของพื้นที่ทั้งหมด
รวมพื้นที่ทางสัญจร

สวนสนับสนุน

150 ตารางเมตร
27% ของพื้นที่ทั้งหมด
—หองเก็บเครื่องมือ 120 ตรม.
—หองเครื่อง 30 ตรม.

100 ตารางเมตร
16% ของพื้นที่ทั้งหมด
รวมพื้นที่ทางสัญจร

30 ตารางเมตร
7% ของพื้นที่ทั้งหมด
—หองเก็บเครื่องมือ 15 ตรม.
—หองเครื่อง 15 ตรม.ไวกับ
หองเครื่องเดิมดานหลังอาคาร
ทันต 5
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ขอควรพิจารณาในการออกแบบผังพื้น
คลินิกทันตกรรม
1. ดานพื้นที่ใชสอย ควรพิจารณาสัดสวนของพื้นที่
ใชสอยในแตละสวน ใหสามารถรองรับการใชงานทัง้
คลินกิ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมควรคํานึงถึงจํานวน
ยูนิตทําฟนที่ตองการใชงานเพียงอยางเดียวการจัด
โซนพืน้ ทีส่ ว นตางๆ ควรสอดคลองกับการใชงาน ถา
มีทางเขาออก 2 ทาง ใหจัดเปนเสนตรงจากโซน 1
ไปโซน 2-3 ตามลําดับ ดังภาพที่ 16 ถามีทางเขา
ทางเดียว ใหโซน 1 และโซน 3 ใกลทางเขาออก สวน
โซน2 ใหอยูดานใน ทําใหสวนบริการตองเดินผาน
สวนพักรอของคนไข ดังภาพที่ 17 หรือแยกสวน
สนับสนุนเชนหองลาง เตรียมจัดเก็บเครื่องมือไวใน
หลายๆ จุด ดังภาพที่ 18
2. ดานสถานทีต่ งั้ กรณีปรับปรุงและตอเติมคลินกิ เดิม
ควรพิจารณาระยะและระดับอาคารเดิมวาเพียงพอ
ตอการจัดวางระบบทอตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ มีระบบการ
ระบายอากาศที่ดี ดูแลรักษาสะดวก ถาเปนการ
ออกแบบอาคารใหม ควรศึกษาระดับและระยะของ
หองเครื่อง ระบบทอตางๆ ที่จําเปนตองติดตั้งกับ
ยูนิตทําฟนแตละรุนหรือยี่หอ โดยตรวจสอบกับ
บริษทั ผูผ ลิต โดยเฉพาะตําแหนงของทอทีต่ อ งขึน้ จาก
พื้นทั้ง 4 ทอ ตองใหตรงกันกับรุนเกาอี้ทําฟนดวย
3. ดานเสนทางสัญจรของผูใชคลินิก (user flow and
workflow) เสนทางสัญจรหลัก การเขาออก ระบบ
และเสนทางหนีไฟตองชัดเจน สวนสนับสนุน สวน
บริการและเจาหนาทีค่ วรแยกเสนทางสัญจรกับคนไข
ใหเปนสัดสวน ไมปะปนกันถาทําไดหรือมีพนื้ ทีเ่ พียง
พอใหแยกทางเขาออก

ปญหาและอุปสรรคในการออกแบบ
คลินิกทันตกรรม
ปญหาและอุปสรรคเบื้องตน สําหรับในการพิจารณาเพื่อ
การออกแบบอาคารประเภทที่เกี่ยวกับการบริการดาน
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ทันตกรรมโดยเฉพาะสําหรับโครงการปรับปรุงคลินิก
ทันตกรรมเดิม และนําไปประยุกตใชในการออกแบบ
สถาปตยกรรมประเภทเดียวกันไดมีรายละเอียดดังนี้
1. ปญหาดานการเพิ่มขนาดพื้นที่ใชสอย
- ถาเปนโครงการปรับปรุงคลินิกเดิม เจาของ
โครงการต อ งการขยายพื้ น ที่ ใ ช ส อย ควร
พิจารณาระบบโครงสรางอาคารเดิมเปนสําคัญ
เพราะยูนิตทําฟนตองมีระบบทอตางๆ เดินใต
พื้น ทําใหตองเจาะพื้น เดินทอตางๆ รวมทั้งนํ้า
หนักยูนิต กรณีตอเติมและซอมแซม ระบบทอ
ตางๆ ซอนทับกับระบบทอเดิม อาจเกิดปญหา
นํ้ารั่วซึมไดงาย
- ไมควรกัน้ หองและเพิม่ จํานวนยูนติ โดยไมมกี าร
เพิม่ ขนาดพืน้ ทีใ่ ชสอยเพราะทําใหแออัดเกินไป
ควรพิ จ ารณาขยายพื้ น ที่ เ ดิ ม และให ส  ว น
สนับสนุนตางๆ ขยายตัวตามจํานวนยูนติ ทีเ่ พิม่
เติม โดยเฉพาะสวนตอนรับ พักรอคนไขและ
หองเก็บเครื่องมือ
- ปญหาสภาพอาคารเดิมไมเหมาะสมกับการ
ขนาดพื้นที่ใชสอย โดยเฉพาะระดับพื้นถึงฝา
เพดานไมเพียงพอ บางครั้งการปรับปรุงคลินิก
ใชวธิ ยี กพืน้ ลอยเพือ่ ติดตัง้ ยูนติ ทําฟนบนพืน้ เดิม
ตองพิจารณาและตรวจสอบระดับฝาเพดานดวย
วามีเพียงพอหรือไม บางกรณีพื้นตองยกสูงขึ้น
จากพื้นเดิมอยางนอย 30 เซนติเมตร เพื่อใหมี
ระดั บ และระยะความลาดชั น ของท อ ใต พื้ น
เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชาง
- ถาเปนโครงการกอสรางคลินิกใหม ขนาดหอง
ทําฟนมีมาตรฐานเฉพาะแนนอน ตองพิจารณา
ใหเหมาะสมกับจํานวนยูนติ ทีต่ อ งการวางในผัง
พื้นอาคารนั้น
2. ปญหาดานการเพิ่มจํานวนยูนิตทําฟน
- ขนาดพื้นที่ใชสอยเดิม ไมเพียงพอตอการขยาย
ตัว และไมสามารถติดตัง้ ยูนติ ทําฟนเพิม่ เติมได
แตเจา ของคลินิกมักมีความตองการใหเพิ่ม
จํานวนยูนติ ใหไดมากทีส่ ดุ โดยไมไดเพิม่ ขนาด
พื้นที่ใชสอย

ธิดาสิริ ภัทรากาญจน

ภาพที่ 16: แนวทางและวิธีการจัดโชนและผังพื้นคลินิกแบบทางเขาออกหลายทาง

ภาพที่ 17: แนวทางและวิธีการจัดโชนและผังพื้นคลินิกแบบทางเขาออกทางเดียว

ภาพที่ 18: แนวทางและวิธีการจัดโชนและผังพื้นคลินิกแบบทางเขาออกทางเดียว แยกสวนสนับสนุนหลายจุด

- ขอมูลดานขนาดยูนิตทําฟนและระบบทอตางๆ
ทีจ่ าํ เปนกับยูนติ มีมาตรฐานแตกตางกัน ขึน้ อยู
กั บ บริ ษั ท ผู  ผ ลิ ต ผู  อ อกแบบและวิ ศ วกรที่
เกี่ ย วข อ งทุ ก ระบบ ควรได ข  อ มู ล เหล า นี้ ที่
แนนอนชัดเจน เพราะตองออกแบบใหขนาด
และระยะพอเหมาะกับยูนิตที่มาติดตั้ง

3. ปญหาดานการออกแบบเสนทางสัญจร (circulation)
- ไมไดคํานึงถึงขนาดและระยะทางเดินภายใน
อาคาร รวมทัง้ ทางลาดและบันได ทีไ่ ดมาตรฐาน
ตามขอบัญญัติควบคุมอาคารสาธารณะ เชน
ทางเดินตองกวางอยางนอย 1.50 เมตร โดย
ไมมีสิ่งกีดขวาง ทางลาดตองมีความลาดชัน
ไมนอยกวา 1:12 เปนตน
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- ความยุง ยากในการจัดระบบเสนทางสัญจรทีต่ รง
ไปตรงมา เปนระเบียบ รวมทั้งการพิจารณา
เรื่ อ งเส น ทางหนี ไ ฟที่ เ ป น ระบบและเห็ น ได
ชัดเจน พรอมปายตางๆ กํากับทุกบริเวณสําคัญ
- ดานเสนทางหนีไฟ มักมีอุปกรณเครื่องมือวาง
ขวางทางหนีไฟเพราะงานดานทันตกรรมมักมี
ของใชและอุปกรณจํานวนมากทําใหใมมีพื้นที่
จัดเก็บเพียงพอ บางครัง้ วางเครือ่ งมือและตูเ ก็บ
อุปกรณ ตามเสนทางสัญจรหลัก ทําใหทางเดิน
แคบกว า มาตรฐานตามข อ บั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร บางครั้งเปนเพราะระบบการจัดเก็บ
อุปกรณไมไดออกแบบใหมีพื้นที่เพียงพอ
- ปญหาดานเสนทางสัญจรที่มักไมสะดวก ทาง
เขาออกไมชัดเจน ไมมีการแยกเสนทางของ
เครื่องมือและอุปกรณสกปรกกับการจัดเก็บ
เครื่องมือสะอาด เพราะเครื่องมือทันตแพทย
เป น อุ ป กรณ เ ล็ ก ชิ้ น น อ ย มั ก วางอยู  ใ นโซน
เดียวกัน ไมถูกตองตามหลักสุขอนามัย โดยไม
ไดกั้นหองแยกกัน
- ปญหาดานทางสัญจรคนพิการ ไมไดพิจารณา
ระยะและขนาด รวมทั้งรายละเอียดที่ควรและ
ขนาดยูนิตทําฟนที่ทําใหคนไขนั่งรถเข็นเขาไป
ใช ส อยพื้ น ที่ ไ ด ส ะดวก (ไตรรั ต น แ ละคณะ,
2552)
4. ปญหาดานรูปแบบหรือสไตลอาคารและการ
ตกแตงภายใน
- ดานรูปแบบคลินกิ เจาของโครงการมักตองการ
ความแปลกใหม แตตองสามารถปฏิบัติงานได
แบบเดิม
- ด า นรายละเอี ย ดของรู ป แบบการจั ด วาง
เฟอรนิเจอร ตูลิ้นชัก การจัดเก็บอุปกรณที่ตอง
ใสใจและตองไดรับขอมูลและศึกษาทําความ
เขาใจ เพราะมีผลตอการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของทันตแพทยและ
ผูชวย
- ปญหาเรือ่ งความหลากหลายของการจัดวางและ
ติดตั้งอางลางมือบนเคานเตอรตองสอบถาม
จากผู  ใ ช ค ลิ นิ ก ทั้ ง ทั น ตแพทย แ ละผู  ช  ว ย
ทันตแพทยมคี วามแตกตางกันทัง้ ความชอบและ
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ความเคยชิน ลักษณะและรูปแบบอางลางมือวา
เป น สแตนเลสหรื อ อ า งเซรามิ ก ชอบแบบฝ ง
เหนือเคานเตอรหรือใตเคานเตอรและจํานวน
ลิ้นชักที่ตองการ เปนตน
- การจัดวางผังพื้นไมไดพิจารณาทิศทางแดดลม
เทาที่ควรทําใหการระบายอากาศไมได เพราะ
หองทําฟนมักเปนพื้นที่อับชื้นและมีนํ้ารั่วซึมได
ตลอดเวลา
5. ปญหาดานการเลือกใชวัสดุกอสราง (materials)
และตกแตงภายใน
- ตองศึกษาและทําความเขาใจขอจํากัดการเลือก
ใชสีและชนิดของวัสดุปดผิว ทั้งพื้น ผนัง ฝา
เพดาน และเฟอรนเิ จอรตา งๆ เพือ่ ใหเหมาะสม
กับการปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีท่ มี่ สี ารเคมีหรือมีการ
ใชงานมาก
- ปญหาในการเลือกวัสดุพื้นผิวตางๆ ที่ตองไมมี
รอยตอมาก ไมมีลวดลายเลอะเทอะ ทําความ
สะอาดงาย เชน วัสดุปูพื้นควรเปนชิ้นเดียวกัน
ตลอดแนว ลวดลายพื้นเรียบ ควรหลีกเลี่ยง
พื้นหินขัดที่มีลวดลายสีเทาปนขวาดํา เพราะ
อุปกรณทาํ ฟนชิน้ เล็ก เชน หัวกรอ ตกพืน้ จะหา
ยาก ผิวพื้นควรมีลักษณะนุม เดินไมมีเสียงดัง
รบกวนและไมลื่น เพราะอาจมีนํ้าหกกระเด็น
เลอะเทอะ เปนอันตรายตอคนไขและผูใชสอย
อาคารได แตตองทนทานตอการใชงานดวย
- การเลื อ กใช วั ส ดุ ที่ ดู แ ลรั ก ษาความสะอาด
เรียบรอยของพืน้ ทีภ่ ายในคลินกิ ไดโดยงาย ไมมี
ซอกมุม ตองพิจารณาถึงความสะอาดเรียบรอย
ของเครื่ อ งมื อ และตั ว อาคารทั้ ง ภายในและ
ภายนอกเปนสําคัญ
6. ปญหาดานงานระบบวิศวกรรมและหองเครื่อง
(engineering systems / mechanical room)
- การออกแบบคลินิกทันตกรรม เกี่ยวของกับ
ระบบวิศวกรรมทุกระบบ ไดแก ระบบวิศวกรรม
เครื่องกล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบ
สื่อสาร และระบบวิศวกรรมโครงสราง เปนตน
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โดยมีรายละเอียดเฉพาะทางดานทันตกรรมที่
ตองศึกษาและทําความเขาใจอยางมาก บางครัง้
เจ า ของโครงการหรื อ ผู  รั บ ผิ ด ชอบคลิ นิ ก เอง
ยั ง ขาดความรู  แ ละความเข า ใจในงานระบบ
วิศวกรรมตางๆ ที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบ
คลินิกเชนกัน
- ระบบเครื่องกลตางๆ เชนเครื่องปมลม เครื่อง
อัดอากาศความดันสูง ระบบสุญญากาศรวมทัง้
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เปนสวน
สําคัญอีกสวนหนึง่ ของการออกแบบคลินกิ ทันต
กรรมควรตรวจสอบขนาดและระยะเครื่ อ ง
ความสามารถของเครื่องกลตางๆ ตอจํานวน
ยูนิตทําฟนที่ใช แนวการเดินระบบทอตางๆ
ระยะหางของหองเครือ่ งไปถึงยูนติ ทําฟน มีสว น
ในการวางผังพื้นเชนกัน รวมทั้งขอจํากัดของ
อุปกรณระบบเครื่องกลเหลานั้น
- ระบบสุขาภิบาล เชน ทอนํา้ เครือ่ งปม นํา้ เครือ่ ง
กรองนํ้า การแยกระบบบําบัดนํ้าเสียกับระบบ
ทอนํ้าประปา ปญหาเรื่องนํ้ารั่วซึมเปนปญหาที่
พบเจอบอย ตองสามารถเขาไปดูแลแกไขได
โดยงาย
- ระบบโครงสราง ในกรณีปรับปรุงพื้นที่คลินิก
เดิมควรตรวจสอบวาสามารถรองรับการตอเติม
และปรับเปลี่ยนไดหรือไม พิจารณานํ้าหนัก
ยูนิตทําฟน รวมทั้งอุปกรณทันตกรรมบางชิ้น
จําเปนตองมีเนื้อที่ใตพี้นอาจตองเจาะพื้นเพื่อ
เดินทอตางๆ ในกรณีทไี่ มมรี ะยะใตพนื้ เพียงพอ
ควรพิจารณายกพื้นสูงขึ้นจากพื้นเดิม แตตอง
ดูแลระบบทอตางๆ ใหเปนระเบียบ โดยคํานึง
ถึงระดับและระยะความลาดชันของทอตางๆ ให
ถู ก ต อ งตามมาตรฐานวิ ช าช า ง และระบบ
โครงสรางของพื้นยกควรรองรับนํ้าหนักของ
ยูนิตทําฟนไดเปนอยางมั่นคงแข็งแรง
7. ปญหาดานการบํารุงรักษา (maintenance)
- การบํ า รุ ง รั ก ษาระยะสั้ น และระยะยาวควร
ออกแบบจัดวางระบบทอตางๆ ใหผูเชี่ยวชาญ
เขาไปดูแล ตรวจสอบและแกไขในภายหลังได
โดยสะดวก

- ระบบการจัดการดานการใชยนู ติ ทําฟน ควรให
นิสิต 1 คนตอ 1 ยูนิตรับผิดชอบยูนิตตนเอง
ตลอดการศึกษา โดยทัว่ ไปใหนสิ ติ หมุนเวียนไป
ตามคลินิกตางๆ แลวแตรายวิชาในหลักสูตร
ทําใหตอ งการจํานวนยูนติ มากตามจํานวนนิสติ
และขาดการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพเทา
ที่ควร เมื่อมีจํานวนนิสิตเพิ่ม จํานวนยูนิตใน
ทุกคลินิกจะตองเพิ่มขึ้น พื้นที่อาคารเดิมก็ไม
เพียงพอ
- ปญหาเรื่องการจัดการและแบบแผนการบํารุง
รักษาพื้นที่สวนตางๆ ภายในคลินิก ที่จะมีผล
ตอการจัดวางผังพื้นคลินิก

ขอเสนอแนะ: เกณฑและขอจํากัด
ในการออกแบบ
1. ขอจํากัดเรือ่ งอาคารและสถานทีต่ งั้ ถาเปนโครงการ
ปรับปรุงพื้นที่เดิม หรือสรางเพิ่มเติมในพื้นที่อาคาร
ที่มีการใชงานอยางอื่นมากอน ไมไดเปนพื้นที่ที่จัด
เตรียมไวเพื่อเปนหองทําฟน ตองพิจารณาระยะและ
ระดับทีเ่ หมาะสมกับการปฏิบตั งิ านและไดมาตรฐาน
ตามหลักวิชาชาง
2. การออกแบบคลินิกทันตกรรม ตองประสานงานกับ
วิศวกรและชางเทคนิคทางทันตกรรมอยางใกลชิด
ใสใจในรายละเอียดมากกวางานออกแบบอาคารประ
เภทอื่นๆ ทําใหดูเหมือนงานออกแบบลาชา เพราะ
ตองใชเวลา คนควาหาขอมูลเรือ่ งงานระบบทีเ่ หมาะ
กับยูนิตทําฟนแตละรุนและยี่หอ โดยสัมพันธกับ
ขนาดพืน้ ทีใ่ ชสอยทีจ่ าํ กัดและจํานวนยูนติ ทีส่ ามารถ
จัดวางในผังพื้นอันจํากัดได
3. ความตองการยูนิตทําฟนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เปนปญหา
ดานการจัดการการเรียนการสอน ไมควรพยายาม
ทําเพิ่มเติมจากพื้นที่เดิม เพราะจะไดหองที่คับแคบ
ไม เ หมาะกั บ การปฏิ บั ติ ง านและการทํ า ฟ น ควร
หลีกเลี่ยงการจัดพื้นที่ทําฟนโดยใชขนาดที่เล็กที่สุด
ตองใหพื้นที่ใชงานมีขนาดกวางเพียงพอ เพื่อความ
คลองตัว
4. กรณีงานปรับปรุงคลินิกเดิม ปญหาดานงานระบบ
วิศวกรรม ระบบการเดินทอนํา้ ประปา ทอระบายนํา้
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เสียระบบทอปม ลม ระบบสุญญากาศ ทอเครือ่ งปรับ
อากาศแตละระบบตองการระดับและระยะความลาด
เอียงของทอทีเ่ หมาะสมตามมาตรฐานงานชาง ทําให
ระดับภายในหองทําฟนทีม่ อี ยู ไมเพียงพอตอการเดิน
ท อ ต า งๆ หรื อ ไม ไ ด ต ามมาตรฐานที่ ค วรจะเป น
สถาปนิกและวิศวกรตองชื้แจงและทําความเขาใจถึง
ขอดีขอเสียเหลานั้นกับเจาของพื้นที่ใหชัดเจนกอน
ดําเนินการ
5. การบํารุงรักษาพื้นที่และอุปกรณเครื่องมือตางๆ
งานระบบเครือ่ งกลและระบบสุขาภิบาลตองสามารถ
เขาไปดูแลเปนประจํา ทัง้ แบบรายเดือนและรายปได
โดยสะดวกและไมมีสิ่งกีดขวาง

มีขอ จํากัดเฉพาะ ถามีการสอบถามหรือสัมภาษณผใู ชสอย
คลินิกและสํารวจพื้นที่ของคลินิกอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ทําให
มีขอมูลสนับสนุนหรือมีประเด็นหลากหลายมากกวานี้
แนวทางการออกแบบคลินิกทันตกรรมโดยทั่วไปแลว
สถาปนิกและวิศวกรที่เกี่ยวของควรเขาใจความตองการ
รายละเอียดการปฏิบัติงานดานทันตกรรมรับฟงคําชี้แจง
เหตุผลใหชัดเจน ใสใจและเอาใจใสทุกความคิดเห็น คัด
กรองขอมูลจํานวนมาก งานระบบวิศวกรรมไมบกพรอง
ประสานงานผูเกี่ยวของในสายงานอยางมีประสิทธิภาพ
ดําเนินการไมใหลาชา ปรับแบบและแกไขผลงานตาม
ความเหมาะสม ใหมีการใชสอยพื้นที่ไดถูกตองตามหลัก
การปฏิบัติงานทันตกรรม พรอมตกแตงใหบรรยากาศมี
ความสวยงาม สะอาดตาทั้งภายในและภายนอก

บทสรุป
คลินิกทันตกรรมเปนอาคารประเภทเนนการใชสอยเปน
หลัก ในการออกแบบตองพิจารณาเรื่องการจัดวางผังพื้น
โดยการจัดแบงโซนพื้นที่ใชสอยมีความสําคัญเปนอันดับ
แรก เกณฑและแนวทางเบือ้ งตน ใหเนนลําดับการใชสอย
ใหถูกตองตามการใชงานในแตละสวนโดยจัดพื้นที่สวน
สนับสนุน เชน หองเก็บและลางเครื่องมือไวในตําแหนง
สวนกลางของพื้นที่ใชสอยทั้งหมดสะดวกตอการเขาถึง
จากหองทําฟนทุกหองและมีระยะใกลเคียงกันใหมากทีส่ ดุ
เพื่อใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของยูนิตทําฟนทุก
ยูนิตมีเทากัน คํานึงถึงเสนทางสัญจรของคนและเครื่อง
มือเปนสัดสวน เปนระบบระเบียบชัดเจนตรงไปตรงมา
พื้นที่ใชสอยภายในคลินิกทันตกรรมทั้ง3โซนคือ สวน
ต อ นรั บ -พั ก รอ ส ว นตรวจรั ก ษา-ทํ า ฟ น และส ว น
สนับสนุน หองลาง-เก็บเครื่องมือ ตองมีสัดสวนที่เหมาะ
สมกัน จากการศึกษาเปรียบเทียบคลินกิ ทันตกรรม คณะ
ทันตแพทยศาสตร ทั้ง 3 กรณีศึกษานั้น สรุปไดวา พื้นที่
สวนที่ 1 ตอนรับพักรอ ควรมีอยางนอย 20-30 เปอรเช็นต
สวนที่ 2 ตรวจรักษา-ทําฟน 50-60 เปอรเช็นต และ
สวนสนับสนุนทั้งหมด 20 เปอรเช็นตของพื้นที่ใชสอย
รวมทั้งหมด รวมพื้นที่เสนทางสัญจรและทางเดินแลว
ข อ สรุ ป นี้ เ ป น เพี ย งภายใต เ งื่ อ นไขของกรณี ศึ ก ษาทั้ ง
สามที่ เ ป น คลิ นิ ก ของจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป น
มหาวิทยาลัยของรัฐ และเปนพืน้ ทีป่ รับปรุงจากคลินกิ เดิม
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