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บทคัดยอ

คลนิกิทนัตกรรมมีเกณฑและขอจาํกัดในการออกแบบท่ีแตกตางจากอาคารประเภทอ่ืนรายละเอียดพ้ืนทีใ่ชสอย มลีกัษณะ

เฉพาะตัวตางจากคลินิกแพทยทั่วไป บทความนี้นําเสนอบทวิเคราะหแนวทางการจัดวางผังพื้นเพื่อใชเปนคลินิกปฏิบัติ

การเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร โดยทําการศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบคลินิกทันตกรรมของคณะทันต

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3 กรณีศึกษา ที่เปนท้ังการปรับปรุงคลินิกปฏิบัติการทันตกรรมเดิม และการ

จดัทาํคลนิกิใหมเพิม่เตมิขึน้ในพืน้ทีอ่าคารเดมิเพือ่วเิคราะหขอดขีอเสยีของการจดัผงัพืน้ การจดัยนูติทาํฟนและหองเครือ่ง

มือตางๆ ที่จําเปนตอการทํางานดานทันตกรรมและการปฏิบัติการทําฟนแสดงใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคของการ

จดัการพืน้ทีใ่ชสอย ทีส่ามารถประยกุตใชในการเรยีนการสอนการออกแบบสถาปตยกรรมประเภทเดยีวกนัไดในอนาคต

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.
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บทนํา
 
การออกแบบสถาปตยกรรม เกีย่วของกับการจัดวางพ้ืนที่
ใชสอยตามการใชงานของอาคารแตละประเภท ที่มี  

ความสาํคญัเทากบัความสวยงามของรปูทรงอาคาร  การ

ออกแบบคลินิกทันตกรรมมีเกณฑและขอจํากัดแตกตาง

จากอาคารประเภทอื่นๆ รายละเอียดดานพื้นที่ใชสอยใน

การปฏบิตังิานทางทนัตกรรมมลีกัษณะเฉพาะตวัตางจาก

คลินิกแพทยทั่วไป การศึกษาความตองการของผูใชเปน

สิ่งจําเปนและใชเวลาในการทําความเขาใจขอมูลความ

ตองการดานการใชสอยที่มีอยางละเอียดซับซอน ทําให

สถาปนิกและวิศวกรที่มีสวนรวมในการออกแบบคลินิก

ทนัตกรรมตองวเิคราะหและจดัการพ้ืนทีใ่ชสอยใหไดตาม

ความตองการทีเ่ฉพาะเจาะจง เชนขัน้ตอน ระเบยีบวธิแีละ

ระบบการทํางาน เสนทางสัญจรของคนและเคร่ืองมือ

อุปกรณชิ้นเล็กชิ้นนอย การจัดเก็บและจัดเตรียมเคร่ือง

มือ องคประกอบและวิธีการปฏิบัติการทางทันตกรรมที่ 

มีลักษณะพิเศษและมีรายละเอียดมากรวมทั้งระบบ

วิศวกรรมทั้งเครื่องกลและสุขาภิบาลที่มีความซับซอน 

สถาปนิกและวิศวกรตองพยายามปรับแบบและจัดวางผัง

ใหตรงกบัความตองการเหลานัน้ โดยเฉพาะคลนิกิในคณะ

ทันตแพทยศาสตร นับเปนสถานท่ีปฏิบัติการเรียนการ

สอนที่ตองจัดเตรียมทุกอุปกรณอยางเปนระบบ แตละ
คลินิกยังมีความพิเศษเฉพาะแตกตางกันในรายละเอียด

อื่นๆ ทําใหสถาปนิกและวิศวกรตองเขาไปทําการศึกษา
และทําความเขาใจวิธีการปฏิบัติงานและขั้นตอนอยาง

รอบคอบและลึกซ้ึง
 

วตัถปุระสงคของบทความนี ้ตองการนาํเสนอบทวเิคราะห
แนวทางการจัดวางผังพืน้เพ่ือใชเปนคลินกิปฏิบตักิารการ
เรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตรที่มีลักษณะการ

จัดพื้นที่ใชสอยตางจากคลินิกทันตกรรมของเอกชน 
เนื่องจากมีความตองการดานพื้นที่ในการติดตั้งยูนิต

ทําฟนเปนจํานวนมาก ทําใหการจัดวางผังหองตางๆ ที่
เปนองคประกอบรวมในการปฏิบัติการทางดานทันต
กรรม มคีวามสําคญัสอดคลองกบัปรมิาณยนูติท่ีมากกวา
คลินิกทันตกรรมของเอกชนทั่วไป การพิจารณาแนวทาง

การจัดวางผังพ้ืน และสดัสวนของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะสม 

นบัวามคีวามสาํคญัตอการใชสอยพืน้ที ่และมผีลตอความ

สะดวกสบายของคนไขและทันตแพทยในการปฏิบัติงาน

ควรเขาถึงงาย สะดวกตอการเรียนการสอนดานทันต

กรรม ทั้งนี้ไมรวมถึงบรรยากาศการตกแตงภายในหรือ

รายละเอยีดเฟอรนเิจอร การใชแสงสวางและอืน่ๆ ทีม่ผีล

ตอรปูแบบการรับรูและการใชสอยพืน้ท่ีภายในคลนิกิทันต

กรรมดวยเชนกัน

 

ในบทความนีใ้หแนวคดิและเกณฑในการออกแบบคลนิกิ 

โดยทําการศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบโครงการ

ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3 กรณีศึกษา ที่เปนท้ังการ

ปรบัปรงุคลนิกิปฏบิตักิารทนัตกรรมเดมิและจดัทาํคลนิกิ

ใหมเพิ่มเติมในพื้นที่อาคารเดิมเพื่อวิเคราะหขอดีขอเสีย

ของการจัดผังพื้น การจัดยูนิตทําฟนและหองอุปกรณ

เคร่ืองมือตางๆ ทีจ่าํเปนตอการทํางานทางดานทันตกรรม

และปฏบิตักิารทําฟน แสดงใหเหน็ถงึปญหาและอปุสรรค
ของการจัดการพ้ืนท่ีใชสอยท่ีสามารถนํา ไปประยุกตใช

ในการเรียนการสอนการออกแบบสถาปตยกรรมประเภท
เดียวกันไดตอไป

เกณฑในการออกแบบคลินิกทันตกรรม
 

โดยทัว่ไปการออกแบบสถาปตยกรรมข้ันตอนแรกเปนขัน้
วางแผนแนวทางการออกแบบและขั้นตอนการจัดทํา
โปรแกรมการออกแบบ (programming phase) ใชเปน

ขั้นตอนใหคําปรึกษาและขอขอมูลสําหรับการออกแบบ

“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
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ของโครงการจากเจาของโครงการ เพื่อทําการสรุปความ
ตองการขั้นตนของเจาของโครงการในการขอรับขอมูล
วัตถุประสงคและความตองการของเจาของโครงการหรือ
ผูที่เก่ียวของขอมูลที่จําเปนตอการออกแบบข้ันตน ไดแก
1. ขนาดสถานท่ีตั้งและรูปรางของโครงการหรืออาคาร

ที่จะทําการกอสรางหรือปรับปรุง
2. งบประมาณที่ไดตั้งไว
3. รูปแบบหรือสไตลที่ชอบเปนพิเศษ ทั้งการตกแตง

ภายในและรูปทรงภายนอก

4. ความตองการดานพืน้ทีใ่ชสอย (area requirements)

หรือประโยชนใชสอยที่ตองการจากพื้นที่นั้น

5. ความตองการดานผูใชสอย (user requirements) 

จํานวนผูใชสอยในอาคารนั้น โดยเฉพาะเจาหนาท่ี

ประจาํ ลาํดับขัน้การปฏบิตังิานทีม่ผีลตอขนาดความ

ตองการหองทํางานตางๆ

6. ขอจํากัดตางๆ ในงานออกแบบ (ถามี) เชน กรณี

ปรับปรุงอาคาร คํานึงถึงสภาพอาคารเดิม

7. รายละเอยีดวสัดหุรอืโทนสีใดทีช่ืน่ชอบเปนพเิศษและ

ตองการใหมีในงานออกแบบ (ถามี)

 
การออกแบบคลินิกทันตกรรม มีหลักเกณฑและราย

ละเอียดความตองการที่สําคัญเบื้องตน 2 ประเด็นหลัก

คอื ความตองการดานพ้ืนทีใ่ชสอยกับดานผูใชอาคาร โดย

มีรายละเอียดดังนี้

ความตองการดานพ้ืนที่ใชสอยคลินิกทันตกรรมสวน
ใหญ แยกเปน 3 โซนหลักคือ (1) สวนตอนรับและพัก

รอ (reception and waiting zone) (2) สวนตรวจรกัษา/
หองทําฟน (treatment zone—dental unit) และ (3) 
สวนสนับสนุน (supporting zone) พจิารณาจากผูใชสอย

คลินิกโดยแบงเปน 3 กลุมหลักคือ (1) คนไข (2) 
ทันตแพทย และ (3) ผูชวยทันตแพทยและเจาหนาที่
 
สวนคลินิกทันตกรรมในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีความ
ตองการดานพืน้ท่ีใชสอยเหมอืนกบัคลนิกิทนัตกรรมท่ัวไป 
แตกตางกันที่แตละคลินิกตองการติดตั้งยูนิตทําฟนเปน
จาํนวนมาก มผีลตอขนาดพ้ืนทีใ่ชสอยและเสนทางสัญจร
ตองเขาถึงไดทุกยูนิต การจัดเสนทางสัญจรตองเปน
ระเบียบมีแบบแผน หรือเปนแถวเปนแนวชัดเจน  เพราะ

ทุกยูนิตตองเขาถึงไดสะดวก มองเห็นไดงาย ทั้งจาก

อาจารยผูควบคมุคลนิกิ สามารถเขาไปตรวจงานของนสิติ

ทนัตแพทยการจดัวางผงัพืน้มกัเปนแบบเปด (open plan) 

โดยทําเปนฉากกั้นสูง 1.20-1.50 เมตร ไมกั้นเปนหอง

แยก ยกเวนคลนิกิทีป่ฏิบตักิารเรยีนการสอนในรปูแบบท่ี

มคีนไขพเิศษเทาน้ัน ทีต่องจดัวางผงัพืน้แบบปด (closed 

plan) พื้นที่สวนกลางท่ีเปนหองจัดเตรียมเครื่องมือและ

อุปกรณ (supply) หองลางเครื่องมือ หองเอกซเรย ตอง

สามารถเขาถึงไดงายจากทุกยูนิต การสัญจรสะดวก

ปลอดภัย สวนเครื่องมือสกปรกและสวนสะอาดตองแยก

กนัตามมาตรฐานสดัสวนและขนาดพืน้ทีใ่ชสอยแตละโซน

ตองสอดคลองกนัอยางพอเหมาะกบัการใชงาน พจิารณา

จากจํานวนยูนิตที่ตองการเปนหลัก รวมท้ังเสนทางการ

เขาออกและการหนีไฟตองสะดวกและปลอดภัย

  

โซน (1)สวนตอนรับและพักรอ ตองพิจารณาจํานวน
คนไขที่จะเขามารับการตรวจรักษา สอดคลองกบัจํานวน

ยูนิตทําฟนของคลินิกนั้นๆ ควรมีเคานเตอรและท่ีนั่ง

สําหรับเจาหนาท่ีตอนรับ เพื่อใหบริการติดตอสอบถาม 
เกบ็บันทกึประวตั ิทาํการนดัหมายคนไข จายยา และเกบ็
เงินคารักษา มักมีหองทํางานเจาหนาที่ จัดเก็บเอกสาร 

ภาพที่ 1:   การจัดพื้นท่ีแยกโซนหลักตามความตองการดานการใชสอย
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มตีูเกบ็เวชระเบยีน บตัรคนไขและยาบางสวน เคานเตอร
ตอนรับนี้สามารถติดตอกับหองทําฟนของทันตแพทยได 
หรอืใชระบบอนิเตอรคอม (intercom) บรรยากาศภายใน
สวนพักรอ ควรทําใหรูสึกถึงความสงบ สบายใจ ผอน
คลาย มีมุมอานหนังสือพิมพ นิตยสาร ดูทีวี และหรือมี
เคร่ืองดื่ม มุมกาแฟ นํ้าเปลา ใหบริการระหวางพักรอ 
สวนนี้ควรมีหองนํ้าสําหรับคนไขดวย ขนาดพื้นที่สําหรับ
นั่งพักรอ ใชประมาณคนละ 0.50 x 1.00 เมตรหรือ 
0.50 ตารางเมตรเปนอยางนอย

 

การจัดระบบท่ีนั่งและจัดเรียงเกาอี้พักรอ (seating 

arrangement) มคีวามสาํคญักับการวางผงัพืน้คลนิกิ ตอง

สามารถใชพื้นท่ีใหเปนประโยชนเต็มที่ แตไมทําใหรูสึก

แออัดจนเกินไป ถามพีืน้ทีเ่พยีงพอไมควรจัดเรยีงแถวแบบ

ในโรงพยาบาล ขนาดพื้นที่ขึ้นอยูกับจํานวนคนไข คนไข

มาทําฟน 1 คน มักมีผูติดตามมาดวยอีก 1-2 คนและ

คํานึงถึงระยะเวลาท่ีใชในการตรวจทําฟนคนไข จํานวน

คนไขตอทันตแพทยหน่ีงคนในหน่ึงชัว่โมง ไมควรจัดทีน่ัง่

พักรอชิดกันเกินไปทําใหคนไขที่ไมรูจักกันตองนั่งติดกัน

บรรยากาศสวนน้ีเปนหนาเปนตาของคลินิก สรางความ

ประทับใจและความไววางใจในบริการของทันตแพทยได

เปนอันดับแรก 

 

โซน (2) สวนตรวจรักษา/หองทําฟนเปนบริเวณ
สําหรับติดตั้งยูนิตทําฟนประกอบดวย เกาอี้ทําฟน  

(dental chair) เกาอี้ทันตแพทย เกาอี้ผูชวยทันตแพทย 

เคานเตอรปฏบิตักิารติดผนงัพรอมชุดตูลอยติดผนงั มโีตะ
ทาํงานของทันตแพทยหรอืเคานเตอรเพ่ือใชในการบนัทกึ
ประวัติคนไข เคานเตอรนี้ใชวางเครื่องมือและเตรียม
อุปกรณในการตรวจรักษา ควรมีอางลางมือและลาง
อุปกรณภายในสวนตรวจรักษานี้ดวย

ลักษณะการทํางานของทันตแพทยและผูชวยทันตแพทย
มีรูปแบบและตําแหนงตายตัว สวนใหญเก าอี้ของ
ทันตแพทยอยูดานขวามือ ผูชวยทันตแพทยอยูดานซาย

มือของคนไขการจัดผังพื้นในสวนนี้ควรเขาใจเสนทาง

สัญจร และพิจารณาตําแหนงการจัดวางเก าอี้ของ

ทนัตแพทยเปนหลัก ทศิทางการเดินเขาถึงยูนติทาํฟนของ

คนไข การออกแบบวางผังพืน้สวนตรวจรักษา ตองศึกษา

ขนาดและระยะของยูนติทําฟนจากบริษทัผูผลติโดยตรงท่ี

มรีายละเอยีดแตกตางกนัไปบางเลก็นอยขึน้อยูกบับรษิทั

ผูผลิตและรุนที่ผลิตแตมีขนาดมาตรฐานตามสัดสวนของ

มนุษยและไดรับการออกแบบใหรองรับสรีระของคนไข

โดยทั่วไปไดดี โดยแตละยูนิตมีขนาดความตองการดาน

พื้นที่เฉพาะตัว และมีระยะนอยที่สุดสําหรับการปฏิบัติ

งานทันตกรรมที่สะดวกดังภาพที่ 2 แตในการออกแบบ

สวนตรวจรกัษานีค้วรพจิารณาพืน้ใชสอยทีพ่อเหมาะหลกี

เลี่ยงการใชระยะและขนาดท่ีนอยท่ีสุดในการจัดวางผัง

ยูนิตทําฟน เพราะในการปฏิบัติงานจริงตองการความ

สะดวกสบายและคลองตัว โดยเฉพาะกรณีที่มีอาจารย

เขาไปตรวจผลงานการทําฟนของนิสิตดวย ทําใหตองใช

พื้นท่ีมากกวาขนาดที่กําหนดไววานอยท่ีสุดดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2: ตัวอยางขนาดยูนิตทําฟนและระยะพ้ืนท่ีใชสอย (หนวยเปนมิลลิเมตร)
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โซน (3) สวนสนับสนุนและเจาหนาท่ีนับวาเปนสวน
สําคัญของคลินิกทันตกรรม และเปนสวนท่ีมีการจัดวาง

ผงัพืน้ยุงยากและละเอยีดซบัซอน การจดัวางตาํแหนงหอง

เหลานี้มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการ

ทําฟนในแตละยูนิต รวมทั้งการจัดเรียงอุปกรณ เครื่อง

ลางอบฆาเชื้อการจัดเก็บและจัดเตรียมเคร่ืองมือ มีขั้น

ตอนเปนระบบชัดเจน และตองถูกสุขอนามัยสวน

สนับสนุนไดแก หองลางเครื่องมือ (sterilization room) 

หองเตรียมและเก็บเคร่ืองมืออุปกรณทําฟน (supply 

room) ตูอบฆาเช้ือเครื่องมือ (autoclave) หองเอกซเรย 

หองพักทันตแพทยและผูชวยทันตแพทย (staff lounge) 

หองน้ํา หองเก็บของ บางคลินิกตองการหองปฏิบัติการ 

(lab) โดยทั่วไปนิยมสงไปหองปฏิบัติการภายนอก 

(Malkin, 2002)

 
สวนน้ียงัรวมถึงหองเคร่ืองตางๆ (mechanical equipment 
room) คือ เคร่ืองปมลม เครื่องปมนํ้า ระบบสุญญากาศ 

(vacuum) เครื่องอัดอากาศความดันสูง (compressed 

air) ขนาดของหองเครื่อง ขึ้นกับจํานวนยูนิตทําฟน ถามี
จํานวนมาก ขนาดเครื่องตางๆ ตองใหญขึ้นและตองการ

พื้นท่ีจัดเก็บเคร่ืองขนาดใหญ อีกทั้งตองคํานึงถึงเสียง
รบกวนจากเครื่องเหลานี้ดวย
 

หองลางเคร่ืองมือเปนสวนท่ีมีความสําคัญมากอีกสวน
หน่ึงในคลนิกิทนัตกรรม มรีายละเอยีดขัน้ตอนการทาํงาน

และการจดัผงัพืน้หองลางเครือ่งมอืและเตรยีมอปุกรณโดย

ทั่วไปดังภาพที่ 4 หองลางเครื่องมือน้ีตองการเครื่องมือ

เรียงตามลําดับดังนี้ ถาดใสอุปกรณและเครื่องมือทําฟน

ที่สกปรก ถังขยะแยกขยะติดเช้ือและขยะเปยกแหง อาง

หรือซิงคนํ้าแชเครื่องมือทําฟนเปนสองหลุม อีกหลุมเพื่อ

ลางเคร่ืองมือเคร่ืองลางอุปกรณ เครื่องอบฆาเชื้อ หรือ 

เครื่องลางแบบdry heat sterilizer พรอมท่ีดูดควันเหนือ

ตู ลําดับสุดทายคือตูเก็บอุปกรณที่ฆาเช้ือแลว(Design 

Ergonomics, Inc., 2011: online)

ภาพท่ี 3:  การจัดผังพื้นสวนตรวจรักษา/ หองทําฟน(หนวยเปนเมตร)

ภาพที่ 4: ลําดับขั้นตอนปฏิบัติการลางและเตรียมเคร่ืองมือ 
(ที่มา:Design Ergonomics, Inc., 2011: online)

หรือ
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อุปกรณลางเคร่ืองมือทําฟนเหลาน้ี มีขนาดไมใหญ
สามารถวางไวบนเคานเตอรขนาดมาตรฐานความยาว
โดยเฉลี่ยประมาณ 2.50-3.00 เมตร ความกวาง 0.60 
เมตรก็เพียงพอ ไมจําเปนตองต้ังเคร่ืองมือเรียงกันเปน
เสนตรง เพียงใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง จะ
จัดวนตามเข็มนาฬกาหรือทวนเข็มนาฬกาก็ไดไมสําคัญ 
ใหปฏบิตังิานไดเรยีงตามลาํดบัทีค่วรจะเปนไดโดยสะดวก
เทานั้น
 

วิธีการจัดเก็บเคร่ืองมือทําฟน ควรมองเห็นได (visible) 

เขาถึงได (accessible) และจัดเปนระบบระเบียบ 

(organized) เพราะเครื่องมือทําฟนชิ้นเล็กช้ินนอย ชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทันตกรรม (Design 

Ergonomics, Inc., 2011: online)

หองเอกซเรย ควรตรวจสอบรูปแบบ ขนาดและระยะของ

เครือ่งเอกซเรยทีจ่ะใชในคลนิกินัน้กอนการวางผงัพืน้ และ

ระบุรุนใหเฉพาะเจาะจงลงไป หองเอกซเรยมักจัดใหมี

ขนาดเล็กท่ีสุด เพื่อใหมีพื้นท่ีใชสอยสวนอ่ืนเพียงพอตอ

ความตองการ เครื่องมือเอกซเรยมีรูปแบบแตกตางกัน 

ทัง้แบบเคล่ือนท่ีได แบบติดผนัง แบบมีเกาอีน้ัง่ตดิมากับ
ชุดเอกซเรยและมีทั้งแบบฟลมและดิจิทัล  ตําแหนงในผัง
พื้นควรไมไกลจากยูนิตทําฟนแตละหองจนเกินไป การ
ออกแบบตองระมดัระวังเรือ่งการปองกนัรงัส ี โดยเฉพาะ
ผนังควรปองกนัรงัสีไดตามมาตรฐาน    โดยกรแุผนตะก่ัว
หนาอยางนอย 2 มม. และเลือกใชวัสดุผนังเปนแบบกอ
อฐิมอญไมใชผนงัเบาหรืออฐิมวลเบาท่ีไมสามารถปองกัน
รงัสไีด การเอกซเรยฟนเปนการฉายรงัสเีฉพาะจดุ ดงันัน้
ใหปองกันรังสีที่ผนังไดก็พอ

รายละเอียดความตองการดานผูใชสอย สําหรับคลินิก

ทันตกรรมทั่วไป ประกอบดวยบุคคล 3 กลุมเปนอยาง

นอยคอื กลุมคนไข ทนัตแพทย และผูชวยทันตแพทย แต

ในคลินิกทันตกรรมท่ีปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย สวนท่ี

เปนทันตแพทย คือ อาจารยทันตแพทยผูควบคุมคลินิก

และนิสิตทันตแพทย ทําใหตองมีพื้นที่นั่งพักและโตะ

ทํางานของอาจารยผูดูแลการปฏิบัติงานในคลินิกแตละ

ครั้งดวย เสนทางการเขาถึงพื้นท่ีแตละสวนตองพิจารณา

ใหผูใชสอยเหลานี้สามารถมองเห็นอยางท่ัวถึงและเขาไป

ใชสอยไดโดยสะดวก

ภาพที่ 5: แนวทางการจัดผังพื้นหองลางเครื่องมือและเตรียมอุปกรณ
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ภาพท่ี 6: ตัวอยางบรรยากาศในหองลางและเตรียมอุปกรณ
ทําฟน (ที่มา:Design Ergonomics, Inc., 2011: online)

กรณีศึกษา: คลินิกทันตกรรม
 
คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดนํามาวิเคราะห 3 ตัวอยาง และศึกษา
เปรียบเทียบการจัดผังพื้นขอดีขอเสีย การจัดยูนิตทําฟน
และหองเคร่ืองมือตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานดาน
ทันตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กรณีศึกษา 1:  คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษช้ัน 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
สวนตนไม ชวยใหดูโปรงโลงมากข้ึนและ
ระบายอากาศดี
สวนพักรอ เขาถึงไดโดยงาย เห็นวิวภายนอก 
ทั้งสองดาน ดานหนึ่งเปนสวนหยอม ชวยให

บรรยากาศผอนคลาย

ขอเสีย สัดสวนพื้นที่พักรอและตอนรับนอยไป เมื่อ

เทียบกับจํานวนหองตรวจ 18 หอง ทําใหมี

คนไขมานั่งรอหนาแนนไมสะดวกสบาย

2. เสนทางสัญจรหลักและรอง

ขอดี เสนทางสัญจรตรงไปตรงมาเปนระบบคนไข

ไมหลงทาง มีทางเขาออกหลักและทางรอง

แยกกัน

ขอเสีย ไมมหีองนํา้สาํหรบัคนไข บรเิวณใกลสวนพกัรอ

3. การจัดผังยูนิตทําฟน

ขอดี สวนตรวจรักษากัน้เปนหองทาํฟนแยกกนัเปน

สัดสวน มีความเปนสวนตัวดี ขนาดหอง

ทําฟนสะดวกสบาย คลองตัวตอการทําฟน

ขอเสีย หองทําฟนบางหองอยูบริเวณดานใน ไมมี

หนาตาง ไมไดรบัแสงธรรมชาตแิละววิภายนอก 

ทําใหระบายอากาศไมดี 

4. การจัดผังสวนสนับสนุน

ขอดี สวนสนับสนุนแยกไปรวมกันดานใน เปน

สัดสวนไมปะปนกับเสนทางสัญจรของคนไข 
และคนไขไมสามารถเขาไปได ทําใหการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และผูชวยสะดวก 
ดูแลความปลอดภัยงาย

ขอเสีย การจดัผังแยกสวนสนับสนนุไวดานใน ตองมี
ทางเขาออกดานหลัง และหองเก็บอุปกรณ
ทําฟนอยูไกลหองทําฟนบางหอง ไมสะดวก
ในการจัดเตรียมรับสงเครื่องมือ

5. การจัดพื้นท่ีสําหรับงานระบบอาคาร
ขอดี สวนหองเคร่ืองแยกไวเปนอาคารอยูภายนอก

คลินิก ทําใหเสียงไมรบกวนกันและบํารุง
รักษาสะดวก 

ขอเสีย การแยกหองทําฟน เปนแบบปด ทําใหงาน

ระบบใชรวมกันไมได เชนระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง 

เปนตน

 ลักษณะอาคารเดิม มีระยะและระดับพื้นถึง

ทองคานนอย ไมไดออกแบบมาเพือ่เปนหอง

ทาํฟน ทีต่องเดนิทอตางๆ ทัง้ใตพืน้และเหนือ

ฝาเพดาน ทําใหหองดูแคบไป

ภาพที่ 10: ผังพื้นคลินิกรวม ชั้น 3 อาคารทันต 5

กรณีศึกษา 2:  คลินิกรวม  ชั้น 3 อาคารทันต 5
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ภาพท่ี 11: แบบแผนการจัดโชน

ภาพท่ี 12: ผังพื้นหองทําฟน (หนวยเปนเมตร)

2. เสนทางสัญจรหลักและรอง
ขอดี เสนทางสญัจร การจดัความตองการดานพืน้ที่

ใชสอยตางจากคลินิกอื่น เพราะเปนคลินิก
รวม มจีาํนวนยูนติมาก และมีทางเดนิเขา ถงึ
ทุกยูนิตไดสะดวก กรณีนิสิตทันตแพทยมี
ปญหาตองการคําปรึกษาจากอาจารย ใน
ระหวางการตรวจรักษาคน ไข แตตองใหยนูติ
มีความเปนสวนตัวดวย

ขอเสีย ทางสัญจรหลักและรองมีบนัไดขึน้ทัง้สองขาง 

ทําใหสับสนไดงาย 

3. การจัดผังยูนิตทําฟน

ขอดี การจัดยูนิตทําฟนเปนระเบียบเปนแถว เขา

ออกไดสะดวกและคลนิกิเปนแบบเปด มองเหน็ 

ชัดเจน ระบายอากาศดี ไดรับแสงธรรมชาติ 

และวิว เพราะมีหนาตางถึงสามดาน  

ขอเสีย พืน้ทีย่นูติทําฟนแตละยูนติมคีวามกวางขวาง

มาก แตไมสามารถปรับใหกระชับลงได 

เนื่องจากอาคารเกา ตองมีการปรับระบบทอ

ใหม ซึ่งยุงยากเกินไป ถาจะปรับปรุงตอง

ตรวจสอบระบบวิศวกรรมทุกระบบกอน

4. การจัดผังสวนสนับสนุน

ขอดี การจัดผังพื้นใหมีพื้นที่สวนกลางเปนสวน

สนับสนุนและสวนพักรอ สามารถแจกจาย

เครือ่งมืออุปกรณไดทัว่ถงึ เสนทางสญัจรหลกั

อยูกลาง ทําใหพื้นที่ภายในยูนิตทําฟนเปน

สัดสวนดี
ขอเสีย สัดสวนพื้นที่สนับสนุนนอยไป เทียบกับ

จํานวนยูนิตทําฟน 

5. การจัดพื้นท่ีสําหรับงานระบบอาคาร

ขอดี ผังพื้นเปนแบบรวม ประหยัดเรื่องงานระบบ
อาคาร ใชพื้นท่ีหองเครื่องรวมกันได

ขอเสีย พืน้ทีใ่ชสอยขนาดใหญและยนูติทําฟนจาํนวน

มาก ทําใหการดูแลรักษาและตรวจสอบงาน
ระบบยุงยาก ถามีปญหานํ้ารั่วซึม ระบบทอ

ตางๆ ชํารุดจะแกไขยาก

บทวิเคราะหของกรณีศึกษาที่ 2

1. การจัดผังพื้น

ขอดี ผงัพืน้ขนาดพืน้ทีแ่ตละยนูติกวางขวาง สะดวก

และคลองตัวตอการปฏิบัติงานและการเรียน
การสอนทนัตกรรม สามารถปรบัเปลีย่นการ

ใชงานพื้นที่ใชสอยไดสะดวก  

ขอเสีย สัดสวนพ้ืนท่ีพักรอมีขนาดเล็ก บรรยากาศ
แออดั อยูในบรเิวณทางสญัจรหลกั ทาํใหแยก
สวนคนไขออกมา จากบริเวณท่ีเปนทางสัญจร 
หลักไดไมดีตองใชพื้นที่บริเวณหนาลิฟตและ

บันได เปนที่นั่งรอ ทําใหเกะกะขวางทาง
 สวนตอนรบัมขีนาดเล็ก ทาํใหคนไขสบัสน หา

ทางไปไมถูก และมีบันไดข้ืนลงไดสองทาง  

สวนเคานเตอรตอนรบั-จายเงิน อยูในตาํแหนง 
ไมโดดเดนเทาที่ควร
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กรณีศึกษา3:  คลินิกทันตกรรม  ชั้น 1 อาคารทันต 5

ภาพที่ 13: ผังพื้นคลินิกทันตกรรม ชั้น 1 อาคารทันต 5

ภาพที่ 14: แบบแผนการจัดโชน

ภาพที่ 15: ผังพื้นหองทําฟน (หนวยเปนเมตร)

บทวิเคราะหของกรณีศึกษาที่ 3

1. การจัดผังพื้น
ขอด ี ขนาดพ้ืนท่ีพกัรอมีขนาดใหญ ทาํใหบรรยากาศ 

ไมแออัด มีมุมกาแฟ ดูผอนคลาย และทําให
แยกสวนคนไขออกมาเปนสัดสวนดี

ขอเสีย มีการก้ันสวนตอนรับและพักรอเพ่ิมเติมใน
พืน้ท่ีบริเวณโถงอเนกประสงคเดมิ ทาํใหพืน้ท่ี
สวนน้ีกีดขวางทางสัญจรหลักของอาคาร

2. เสนทางสัญจรหลักและรอง

ขอดี สถานทีต่ัง้อยูชัน้ลาง ทางเขาออกสะดวก  งาย

ตอการเขาถึงคลินิก  ภายในเปดไดรอบดาน 

ทําใหการระบายอากาศดี

ขอเสีย เสนทางสัญจรสวนบริการกับสวนคนไขซอน

ทับกันสวนสกปรกและสะอาดปะปนกัน

 สถานท่ีตัง้อยูชัน้ลาง โดยรอบเปนถนนและที่

จอดรถ ขาดบรรยากาศสีเขียวที่ควรทําให

รูสึกผอนคลายได

3. การจัดผังยูนิตทําฟน

ขอดี การจัดผังพื้นโดยรวม ไดจํานวนยูนิตมาก 

ตามความตอง การของเจาของโครงการ และ

จัดเรียงเปนแถวเปนระเบียบ เขาถึงโดยงาย 

เห็นไดชัดเจน

ขอเสีย ยนูติทําฟนแตละยูนติมพีืน้ท่ีจาํกดั ทาํใหดคูบั

แคบเกนิไป ไมสะดวกตอการปฏบิตังิาน  คอื
มีความกวางเพียง 2.30 เมตร ควรทําให

กวางกวาน้ี เพื่อใหมีระยะเดินไดรอบยูนิต
ทําฟนสะดวก

4. การจัดผังสวนสนับสนุน
ขอดี สวนสนบัสนนุ หองเกบ็เครือ่งมือ ลางอปุกรณ

และหองเคร่ืองตางๆ แยกออกจากคลินิก 

ทําใหไมมีเสียงรบกวน และทําใหไดพื้นที่
สําหรับทําฟนและติดตั้งยูนิตไดตามความ

ตองการ เพราะไมตองเสียพื้นท่ีใชสอยใหกับ
สวนสนับสนุนและหองเครื่อง
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ขอเสีย สวนสนับสนุน มีพื้นที่ไมเพียงพอ หองเครื่อง 
ปมลม ปมนํ้า สุญญากาศ อยูไกลเกินไป 
ทาํใหระบบทาํงานไมเต็มประสทิธภิาพเทาที่
ควร ตองไปใชรวมกับหองเตรียมเคร่ืองมือ
ของเดมิ และไมมหีองเอกชเรย ตองไปใชหอง
เอกซเรยที่ชั้นสองของอาคารนี้

5. การจัดพื้นท่ีสําหรับงานระบบอาคาร
ขอดี บรรยากาศภายในคลินิก แยกโซนชัดเจน 

เปนระเบียบ ดูแลรักษาความสะอาดงาย
ขอเสีย ลักษณะอาคารเดิม มีระยะและระดับพื้นถึง

ทองคานนอยไป เพราะเปนการทํายูนิตเพ่ิม
เติมในพื้นที่โถงอเนกประสงค ทําใหตอง
ยกพื้นจากพื้นเดิม ประมาณ 30 เซนติเมตร
เปนอยางนอย เพื่อเดินทอตางๆ

ตารางที่ 1: แสดงบทวิเคราะหเปรียบเทียบกรณีศึกษา

กรณีศึกษา 1:  กรณีศึกษา 2:  กรณีศึกษา 3:  

ชื่อคลินิก คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ คลินิกรวม  คลินิกทันตกรรม  

สถานท่ีตั้ง  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 เพ่ิมเติม 10 ยูนิต

(เดิมมี 30 ยูนิต) 

18 ยูนิต

พื้นท่ีรวม 550 ตารางเมตร 600 ตารางเมตร 450 ตารางเมตร

สวนตอนรับ
-พักรอ

100 ตารางเมตร

18% ของพื้นที่ทั้งหมด

(รวมพ้ืนที่โถงตอนรับ-พักรอ)

100 ตารางเมตร

17% ของพื้นที่ทั้งหมด

(รวมพื้นที่โถงตอนรับ-พักรอ)

200 ตารางเมตร

45% ของพื้นที่ทั้งหมด
(รวมพื้นที่โถงตอนรับ-พักรอ)

สวนตรวจรักษา/
ยูนิตทําฟน
Treatment area

300 ตารางเมตร

55% ของพื้นท่ีทั้งหมด

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.

—หองเคร่ือง 15 ตรม.ไวกับ

หองเคร่ืองเดิมดานหลังอาคาร

ทันต 5
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ขอควรพิจารณาในการออกแบบผังพื้น
คลินิกทันตกรรม

1. ดานพื้นที่ใชสอย ควรพิจารณาสัดสวนของพื้นที่
ใชสอยในแตละสวน ใหสามารถรองรบัการใชงานทัง้
คลนิกิไดอยางมปีระสทิธภิาพ ไมควรคาํนงึถงึจาํนวน
ยูนิตทําฟนที่ตองการใชงานเพียงอยางเดียวการจัด
โซนพ้ืนท่ีสวนตางๆ ควรสอดคลองกบัการใชงาน ถา
มีทางเขาออก 2 ทาง ใหจัดเปนเสนตรงจากโซน 1 

ไปโซน 2-3  ตามลําดับ ดังภาพท่ี 16 ถามีทางเขา

ทางเดยีว ใหโซน 1 และโซน 3 ใกลทางเขาออก สวน

โซน2 ใหอยูดานใน ทําใหสวนบริการตองเดินผาน

สวนพักรอของคนไข ดังภาพที่ 17 หรือแยกสวน

สนับสนุนเชนหองลาง เตรียมจัดเก็บเคร่ืองมือไวใน

หลายๆ จุด ดังภาพที่ 18

2. ดานสถานทีต่ัง้ กรณีปรบัปรงุและตอเตมิคลนิกิเดมิ 
ควรพิจารณาระยะและระดับอาคารเดิมวาเพียงพอ
ตอการจดัวางระบบทอตางๆ ทีเ่กีย่วของ มรีะบบการ
ระบายอากาศที่ดี ดูแลรักษาสะดวก ถาเปนการ
ออกแบบอาคารใหม ควรศึกษาระดับและระยะของ
หองเครื่อง ระบบทอตางๆ ที่จําเปนตองติดตั้งกับ
ยูนิตทําฟนแตละรุ นหรือยี่หอ โดยตรวจสอบกับ
บรษิทัผูผลติ โดยเฉพาะตําแหนงของทอทีต่องขึน้จาก
พื้นทั้ง 4 ทอ ตองใหตรงกันกับรุนเกาอี้ทําฟนดวย

3. ดานเสนทางสัญจรของผูใชคลินิก (user flow and 
workflow) เสนทางสัญจรหลัก การเขาออก ระบบ
และเสนทางหนีไฟตองชัดเจน สวนสนับสนุน สวน
บริการและเจาหนาทีค่วรแยกเสนทางสัญจรกบัคนไข
ใหเปนสัดสวน ไมปะปนกันถาทาํไดหรอืมีพืน้ท่ีเพียง
พอใหแยกทางเขาออก

ปญหาและอุปสรรคในการออกแบบ
คลินิกทันตกรรม

ปญหาและอุปสรรคเบื้องตน สําหรับในการพิจารณาเพ่ือ
การออกแบบอาคารประเภทที่เกี่ยวกับการบริการดาน

ทันตกรรมโดยเฉพาะสําหรับโครงการปรับปรุงคลินิก 
ทันตกรรมเดิม และนําไปประยุกตใชในการออกแบบ
สถาปตยกรรมประเภทเดียวกันไดมีรายละเอียดดังนี้

1. ปญหาดานการเพ่ิมขนาดพื้นที่ใชสอย
- ถาเปนโครงการปรับปรุงคลินิกเดิม  เจาของ

โครงการตองการขยายพ้ืนที่ ใช สอย ควร
พิจารณาระบบโครงสรางอาคารเดิมเปนสําคัญ 
เพราะยูนิตทําฟนตองมีระบบทอตางๆ เดินใต
พื้น ทําใหตองเจาะพื้น เดินทอตางๆ รวมทั้งนํ้า
หนักยูนิต กรณีตอเติมและซอมแซม ระบบทอ
ตางๆ ซอนทับกับระบบทอเดิม อาจเกิดปญหา
นํ้ารั่วซึมไดงาย 

- ไมควรกัน้หองและเพิม่จาํนวนยูนติ โดยไมมกีาร
เพิม่ขนาดพืน้ทีใ่ชสอยเพราะทาํใหแออดัเกนิไป 
ควรพิจารณาขยายพื้นที่ เดิมและให ส วน
สนบัสนุนตางๆ ขยายตัวตามจํานวนยูนติท่ีเพิม่
เติม โดยเฉพาะสวนตอนรับ พักรอคนไขและ
หองเก็บเครื่องมือ 

- ปญหาสภาพอาคารเดิมไมเหมาะสมกับการ
ขนาดพ้ืนที่ใชสอย โดยเฉพาะระดับพื้นถึงฝา
เพดานไมเพียงพอ บางครั้งการปรับปรุงคลินิก
ใชวธิยีกพืน้ลอยเพือ่ตดิตัง้ยนูติทาํฟนบนพืน้เดมิ 
ตองพิจารณาและตรวจสอบระดับฝาเพดานดวย
วามีเพียงพอหรือไม บางกรณีพื้นตองยกสูงขึ้น
จากพื้นเดิมอยางนอย 30 เซนติเมตร เพื่อใหมี
ระดับและระยะความลาดชันของทอใตพื้น
เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชาง

- ถาเปนโครงการกอสรางคลินิกใหม ขนาดหอง
ทาํฟนมมีาตรฐานเฉพาะแนนอน ตองพจิารณา
ใหเหมาะสมกับจาํนวนยูนติทีต่องการวางในผัง
พื้นอาคารนั้น

2. ปญหาดานการเพ่ิมจํานวนยูนิตทําฟน
- ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยเดิม ไมเพียงพอตอการขยาย

ตวั และไมสามารถตดิตัง้ยูนติทาํฟนเพิม่เติมได 
แตเจา ของคลินิกมักมีความตองการใหเพิ่ม
จาํนวนยูนติใหไดมากท่ีสดุ โดยไมไดเพิม่ขนาด
พื้นท่ีใชสอย 



55  

ธิดาสิริ  ภัทรากาญจน

ภาพที่ 17: แนวทางและวิธีการจัดโชนและผังพื้นคลินิกแบบทางเขาออกทางเดียว

ภาพที่ 18: แนวทางและวิธีการจัดโชนและผังพื้นคลินิกแบบทางเขาออกทางเดียว แยกสวนสนับสนุนหลายจุด

ภาพที่ 16: แนวทางและวิธีการจัดโชนและผังพื้นคลินิกแบบทางเขาออกหลายทาง

- ขอมูลดานขนาดยูนิตทําฟนและระบบทอตางๆ 
ทีจ่าํเปนกบัยนูติ มมีาตรฐานแตกตางกนั ขึน้อยู
กับบริษัทผู ผลิต ผู ออกแบบและวิศวกรท่ี
เกี่ยวข องทุกระบบ ควรไดข อมูลเหลานี้ที่
แนนอนชัดเจน เพราะตองออกแบบใหขนาด
และระยะพอเหมาะกับยูนิตที่มาติดตั้ง 

3. ปญหาดานการออกแบบเสนทางสญัจร (circulation)
- ไมไดคํานึงถึงขนาดและระยะทางเดินภายใน

อาคาร รวมทัง้ทางลาดและบนัได ทีไ่ดมาตรฐาน 
ตามขอบัญญัติควบคุมอาคารสาธารณะ เชน 
ทางเดินตองกวางอยางนอย 1.50 เมตร โดย
ไมมีสิ่งกีดขวาง ทางลาดตองมีความลาดชัน   
ไมนอยกวา 1:12 เปนตน
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- ความยุงยากในการจัดระบบเสนทางสัญจรท่ีตรง
ไปตรงมา เปนระเบียบ รวมท้ังการพิจารณา
เรื่องเสนทางหนีไฟท่ีเปนระบบและเห็นได
ชดัเจน พรอมปายตางๆ กาํกบัทกุบรเิวณสาํคญั

- ดานเสนทางหนีไฟ มักมีอุปกรณเคร่ืองมือวาง
ขวางทางหนีไฟเพราะงานดานทันตกรรมมักมี
ของใชและอุปกรณจํานวนมากทําใหใมมีพื้นที่
จดัเก็บเพียงพอ บางคร้ังวางเคร่ืองมือและตูเกบ็
อปุกรณ ตามเสนทางสัญจรหลัก ทาํใหทางเดิน
แคบกวามาตรฐานตามขอบัญญัติควบคุม
อาคาร บางคร้ังเปนเพราะระบบการจัดเก็บ
อุปกรณไมไดออกแบบใหมีพื้นที่เพียงพอ

- ปญหาดานเสนทางสัญจรท่ีมักไมสะดวก ทาง
เขาออกไมชัดเจน ไมมีการแยกเสนทางของ
เคร่ืองมือและอุปกรณสกปรกกับการจัดเก็บ
เครื่องมือสะอาด เพราะเคร่ืองมือทันตแพทย
เปนอุปกรณเล็กช้ินนอย มักวางอยูในโซน
เดียวกัน ไมถูกตองตามหลักสุขอนามัย โดยไม
ไดกั้นหองแยกกัน

- ปญหาดานทางสัญจรคนพิการ ไมไดพิจารณา
ระยะและขนาด รวมท้ังรายละเอียดท่ีควรและ
ขนาดยูนิตทําฟนที่ทําใหคนไขนั่งรถเข็นเขาไป
ใชสอยพ้ืนที่ไดสะดวก (ไตรรัตนและคณะ, 
2552)

4. ปญหาดานรูปแบบหรือสไตลอาคารและการ
ตกแตงภายใน

- ดานรปูแบบคลนิกิ เจาของโครงการมกัตองการ
ความแปลกใหม แตตองสามารถปฏิบัติงานได
แบบเดิม

- ด านรายละเอียดของรูปแบบการจัดวาง
เฟอรนิเจอร ตูลิ้นชัก การจัดเก็บอุปกรณที่ตอง
ใสใจและตองไดรับขอมูลและศึกษาทําความ
เขาใจ เพราะมีผลตอการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการทาํงานของทนัตแพทยและ
ผูชวย

- ปญหาเร่ืองความหลากหลายของการจดัวางและ
ติดตั้งอางลางมือบนเคานเตอรตองสอบถาม
จากผู  ใช คลินิก ทั้งทันตแพทยและผู ช วย
ทนัตแพทยมคีวามแตกตางกนัทัง้ความชอบและ

ความเคยชิน ลกัษณะและรูปแบบอางลางมือวา
เปนสแตนเลสหรืออางเซรามิกชอบแบบฝง
เหนือเคานเตอรหรือใตเคานเตอรและจํานวน
ลิ้นชักที่ตองการ เปนตน

- การจัดวางผังพื้นไมไดพิจารณาทิศทางแดดลม
เทาที่ควรทําใหการระบายอากาศไมได เพราะ
หองทําฟนมักเปนพื้นท่ีอับชื้นและมีนํ้าร่ัวซึมได
ตลอดเวลา 

5. ปญหาดานการเลือกใชวัสดุกอสราง (materials) 
และตกแตงภายใน 

- ตองศึกษาและทําความเขาใจขอจาํกดัการเลือก
ใชสีและชนิดของวัสดุปดผิว ทั้งพื้น ผนัง ฝา
เพดาน และเฟอรนเิจอรตางๆ เพือ่ใหเหมาะสม
กบัการปฏิบตังิานในพ้ืนท่ีทีม่สีารเคมีหรอืมกีาร
ใชงานมาก

- ปญหาในการเลือกวัสดุพื้นผิวตางๆ ที่ตองไมมี
รอยตอมาก ไมมีลวดลายเลอะเทอะ ทําความ
สะอาดงาย เชน วัสดุปูพื้นควรเปนช้ินเดียวกัน
ตลอดแนว ลวดลายพ้ืนเรียบ ควรหลีกเล่ียง   
พื้นหินขัดที่มีลวดลายสีเทาปนขวาดํา เพราะ
อปุกรณทาํฟนชิน้เลก็ เชน หวักรอ ตกพืน้จะหา
ยาก ผิวพื้นควรมีลักษณะนุม เดินไมมีเสียงดัง
รบกวนและไมลื่น เพราะอาจมีนํ้าหกกระเด็น
เลอะเทอะ เปนอันตรายตอคนไขและผูใชสอย
อาคารได แตตองทนทานตอการใชงานดวย 

- การเลือกใชวัสดุที่ดูแลรักษาความสะอาด
เรยีบรอยของพ้ืนทีภ่ายในคลินกิไดโดยงาย ไมมี
ซอกมมุ ตองพจิารณาถึงความสะอาดเรียบรอย
ของเครื่องมือและตัวอาคารทั้งภายในและ
ภายนอกเปนสําคัญ

6. ปญหาดานงานระบบวิศวกรรมและหองเครื่อง 
(engineering systems / mechanical room)

- การออกแบบคลินิกทันตกรรม เก่ียวของกับ
ระบบวศิวกรรมทกุระบบ ไดแก ระบบวศิวกรรม
เครื่องกล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบ
สื่อสาร และระบบวิศวกรรมโครงสราง เปนตน 



57  

ธิดาสิริ  ภัทรากาญจน

โดยมีรายละเอียดเฉพาะทางดานทันตกรรมที่
ตองศึกษาและทําความเขาใจอยางมาก บางคร้ัง
เจาของโครงการหรือผู รับผิดชอบคลินิกเอง    
ยังขาดความรูและความเขาใจในงานระบบ
วิศวกรรมตางๆ ที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบ
คลินิกเชนกัน 

- ระบบเคร่ืองกลตางๆ เชนเครื่องปมลม เครื่อง
อดัอากาศความดนัสงู ระบบสญุญากาศรวมทัง้
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เปนสวน
สาํคัญอกีสวนหนึง่ของการออกแบบคลนิกิทนัต
กรรมควรตรวจสอบขนาดและระยะเครื่อง 
ความสามารถของเคร่ืองกลตางๆ ตอจํานวน
ยูนิตทําฟนที่ใช แนวการเดินระบบทอตางๆ 
ระยะหางของหองเครือ่งไปถงึยนูติทาํฟน มสีวน
ในการวางผังพื้นเชนกัน รวมทั้งขอจํากัดของ
อุปกรณระบบเคร่ืองกลเหลานั้น 

- ระบบสุขาภบิาล เชน ทอนํา้ เครือ่งปมนํา้เครือ่ง
กรองนํ้า การแยกระบบบําบัดนํ้าเสียกับระบบ
ทอนํ้าประปา ปญหาเรื่องนํ้ารั่วซึมเปนปญหาที่
พบเจอบอย ตองสามารถเขาไปดูแลแกไขได  
โดยงาย

- ระบบโครงสราง ในกรณีปรับปรุงพื้นที่คลินิก
เดมิควรตรวจสอบวาสามารถรองรบัการตอเตมิ
และปรับเปล่ียนไดหรือไม พิจารณาน้ําหนัก
ยูนิตทําฟน รวมทั้งอุปกรณทันตกรรมบางชิ้น 
จําเปนตองมีเนื้อที่ใตพี้นอาจตองเจาะพื้นเพื่อ
เดนิทอตางๆ ในกรณีทีไ่มมรีะยะใตพืน้เพียงพอ 
ควรพิจารณายกพื้นสูงขึ้นจากพื้นเดิม แตตอง
ดูแลระบบทอตางๆ ใหเปนระเบียบ โดยคํานึง
ถงึระดบัและระยะความลาดชนัของทอตางๆ ให
ถูกตองตามมาตรฐานวิชาชาง และระบบ
โครงสรางของพื้นยกควรรองรับนํ้าหนักของ
ยูนิตทําฟนไดเปนอยางมั่นคงแข็งแรง

7. ปญหาดานการบํารุงรักษา (maintenance)

- การบํารุงรักษาระยะสั้นและระยะยาวควร
ออกแบบจัดวางระบบทอตางๆ ใหผูเช่ียวชาญ
เขาไปดูแล ตรวจสอบและแกไขในภายหลังได
โดยสะดวก

- ระบบการจดัการดานการใชยนูติทาํฟน  ควรให
นิสิต 1 คนตอ 1 ยูนิตรับผิดชอบยูนิตตนเอง
ตลอดการศึกษา โดยท่ัวไปใหนสิติหมุนเวยีนไป
ตามคลินิกตางๆ แลวแตรายวิชาในหลักสูตร 
ทาํใหตองการจาํนวนยนูติมากตามจํานวนนสิติ 
และขาดการดูแลรักษาท่ีมีประสิทธิภาพเทา    
ที่ควร เมื่อมีจํานวนนิสิตเพิ่ม จํานวนยูนิตใน   
ทุกคลินิกจะตองเพิ่มข้ึน พื้นท่ีอาคารเดิมก็ไม
เพียงพอ

- ปญหาเร่ืองการจัดการและแบบแผนการบํารุง
รักษาพื้นที่สวนตางๆ ภายในคลินิก ที่จะมีผล
ตอการจัดวางผังพื้นคลินิก

ขอเสนอแนะ:  เกณฑและขอจํากัด
ในการออกแบบ

1. ขอจาํกดัเรือ่งอาคารและสถานทีต่ัง้ ถาเปนโครงการ
ปรับปรุงพื้นท่ีเดิม หรือสรางเพิ่มเติมในพื้นท่ีอาคาร
ที่มีการใชงานอยางอ่ืนมากอน ไมไดเปนพ้ืนท่ีที่จัด
เตรียมไวเพื่อเปนหองทําฟน ตองพิจารณาระยะและ
ระดบัทีเ่หมาะสมกับการปฏบิตังิานและไดมาตรฐาน
ตามหลักวิชาชาง

2. การออกแบบคลินิกทันตกรรม ตองประสานงานกับ
วิศวกรและชางเทคนิคทางทันตกรรมอยางใกลชิด 
ใสใจในรายละเอียดมากกวางานออกแบบอาคารประ
เภทอ่ืนๆ ทําใหดูเหมือนงานออกแบบลาชา เพราะ
ตองใชเวลา คนควาหาขอมลูเรือ่งงานระบบทีเ่หมาะ
กับยูนิตทําฟนแตละรุนและย่ีหอ โดยสัมพันธกับ
ขนาดพ้ืนทีใ่ชสอยทีจ่าํกดัและจาํนวนยูนติทีส่ามารถ
จัดวางในผังพื้นอันจํากัดได

3. ความตองการยูนิตทําฟนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เปนปญหา
ดานการจัดการการเรียนการสอน ไมควรพยายาม
ทําเพ่ิมเติมจากพ้ืนท่ีเดิม เพราะจะไดหองท่ีคับแคบ 
ไมเหมาะกับการปฏิบัติงานและการทําฟน ควร  
หลีกเลี่ยงการจัดพื้นที่ทําฟนโดยใชขนาดที่เล็กท่ีสุด 
ตองใหพื้นที่ใชงานมีขนาดกวางเพียงพอ เพื่อความ   
คลองตัว

4. กรณีงานปรับปรุงคลินิกเดิม ปญหาดานงานระบบ
วศิวกรรม ระบบการเดินทอนํา้ประปา ทอระบายน้ํา
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เสยีระบบทอปมลม ระบบสุญญากาศ ทอเครือ่งปรบั
อากาศแตละระบบตองการระดบัและระยะความลาด
เอยีงของทอทีเ่หมาะสมตามมาตรฐานงานชาง ทาํให
ระดบัภายในหองทาํฟนท่ีมอียู ไมเพียงพอตอการเดนิ
ทอตางๆ หรือไมไดตามมาตรฐานที่ควรจะเปน 
สถาปนิกและวิศวกรตองช้ืแจงและทําความเขาใจถึง
ขอดีขอเสียเหลานั้นกับเจาของพื้นที่ใหชัดเจนกอน
ดําเนินการ

5. การบํารุงรักษาพ้ืนที่และอุปกรณเครื่องมือตางๆ  
งานระบบเครือ่งกลและระบบสขุาภบิาลตองสามารถ
เขาไปดแูลเปนประจาํ ทัง้แบบรายเดือนและรายปได
โดยสะดวกและไมมีสิ่งกีดขวาง

บทสรุป

คลินิกทันตกรรมเปนอาคารประเภทเนนการใชสอยเปน
หลัก ในการออกแบบตองพิจารณาเรื่องการจัดวางผังพื้น 
โดยการจัดแบงโซนพ้ืนท่ีใชสอยมีความสําคัญเปนอันดับ
แรก เกณฑและแนวทางเบ้ืองตน ใหเนนลําดบัการใชสอย
ใหถูกตองตามการใชงานในแตละสวนโดยจัดพ้ืนท่ีสวน
สนับสนุน เชน หองเก็บและลางเคร่ืองมือไวในตําแหนง
สวนกลางของพื้นที่ใชสอยทั้งหมดสะดวกตอการเขาถึง
จากหองทําฟนทุกหองและมีระยะใกลเคียงกันใหมากท่ีสดุ 
เพื่อใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของยูนิตทําฟนทุก
ยูนิตมีเทากัน คํานึงถึงเสนทางสัญจรของคนและเคร่ือง
มือเปนสัดสวน เปนระบบระเบียบชัดเจนตรงไปตรงมา 
 
พื้นที่ใชสอยภายในคลินิกทันตกรรมทั้ง3โซนคือ สวน
ตอนรับ-พักรอ สวนตรวจรักษา-ทําฟน และสวน
สนับสนุน หองลาง-เก็บเครื่องมือ ตองมีสัดสวนที่เหมาะ
สมกนั จากการศึกษาเปรียบเทยีบคลนิกิทนัตกรรม คณะ
ทันตแพทยศาสตร ทั้ง 3 กรณีศึกษานั้น สรุปไดวา พื้นที่
สวนที ่1 ตอนรบัพกัรอ ควรมอียางนอย 20-30 เปอรเช็นต 
สวนที่ 2 ตรวจรักษา-ทําฟน 50-60 เปอรเช็นต และ
สวนสนับสนุนทั้งหมด 20 เปอรเช็นตของพื้นที่ใชสอย 
รวมท้ังหมด รวมพื้นที่เสนทางสัญจรและทางเดินแลว    
ขอสรุปนี้เปนเพียงภายใตเงื่อนไขของกรณีศึกษาทั้ง     
สามที่เปนคลินิกของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เปน
มหาวิทยาลัยของรฐั และเปนพืน้ทีป่รบัปรงุจากคลนิกิเดมิ 

มขีอจาํกดัเฉพาะ ถามกีารสอบถามหรือสมัภาษณผูใชสอย
คลินิกและสํารวจพื้นท่ีของคลินิกอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ทําให
มีขอมูลสนับสนุนหรือมีประเด็นหลากหลายมากกวานี้
 
แนวทางการออกแบบคลินิกทันตกรรมโดยทั่วไปแลว 
สถาปนิกและวิศวกรท่ีเกี่ยวของควรเขาใจความตองการ 
รายละเอียดการปฏิบัติงานดานทันตกรรมรับฟงคําช้ีแจง
เหตุผลใหชัดเจน ใสใจและเอาใจใสทุกความคิดเห็น คัด
กรองขอมูลจํานวนมาก งานระบบวิศวกรรมไมบกพรอง 
ประสานงานผูเกี่ยวของในสายงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ดําเนินการไมใหลาชา ปรับแบบและแกไขผลงานตาม
ความเหมาะสม ใหมีการใชสอยพ้ืนท่ีไดถูกตองตามหลัก
การปฏิบัติงานทันตกรรม พรอมตกแตงใหบรรยากาศมี

ความสวยงาม สะอาดตาทั้งภายในและภายนอก
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