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THA WUNG HOSPITAL, Lopburi Thailand
District Community hospital

Lopburi, Thailand

โรงพยาบาลท่าวุง้

Bangkok

Lopburi

(about 150 km Northeast of Bangkok)



Tha Wung hospital in Lopburi(about 150 km Northeast of Bangkok) Community hospital Location



PROBLEMS IN
ARCHITECTURAL DESIGN

In Thailand, we use the typical architectural design on every provincial, district, 
sub-district, community health center, as depicted above. Without the pandemic 
situation, we have continued to face physical related to service problems that do 
not fit into specific sites, cultures, and usage. With pandemic situations, it is clear 
that many typical designs are in urgent need of adjustment and change.



PROBLEMS IN
SERVICE DESIGN

Thailand has ranked Sixth Best in the World for Healthcare, but we still face the problem in service design experience of the

patient, the slowness of service, and the density of service. During this pandemic, the pain points and its consequence are more

apparent, without any solutions.



PROBLEMS IN
SPACE MANAGEMENT

Hospitals in a rural context in Thailand have much-wasted space due to the lack of physical planning and landscape architectural

design. 



PROBLEMS IN
CIRCULATION

Thai health service is oriented around health providers. Many district hospitals have faced the cross-circulation between each 

service point.



Site survey and investigation1.2



NORMAL CONDITION
BEFORE COVID-19 PANDEMIC

The over crowned patients and caretakers with many service steps within one place (1.registration, 2.patient 
current 3.health check, 4.waiting area, 5.arrange next appointment, 6.paying the fee and 7.taking drugs in 
the same area.) 



SITE INVESTIGATION

The design team observe that there are many wasted spaces, under utilized outdoor areas. The 
outdoor spaces are often neglected as part of the hospital, healing environments, and disconnected 
to the interior functions, physically, visually and emotionally.





Site survey : Situation Update and current service after 
COVID with hospital staffs











Site survey : Screening test station



Site survey : Signage system and service design



STRESS AND MENTAL HEALTH
OF MEDICAL STAFF

With the stress for screening and take care the patient, the medical staff has no place to rest and 
relax which cause low performance of medical service than usual.



2nd WORKSHOP
(BEGINNING OF PANDEMIC)

Discussion : Situation Update and current service after 
COVID with hospital staffs



3rd WORKSHOP
(DURING THE PANDEMIC)

Testing out the present service problem and find the 
solution through the workshop participatory with medical 
staff on field during the pandemic period.



4 th WORKSHOP
(AFTER REAL CASES)

After the hospital has faced the real covid case, we use the 
art therapy to relief the stress and finding the solution to fit 
in the future situation through arts.



HOSPITAL IN THAILAND 
DURING PANDEMIC SITUATION1.3



MIXING CIRCULATION BETWEEN 
NORMAL AND SUSPECIOUS PATIENT

As the problem of flow in hospital has caused cross circulation between normal patient and COVID-
19 suspicious patient. This might cause the more bigger problem for the hospital to take risk as a 
new cluster.



NOT ENOUGH MEDICAL
STAFF AND SUPPLY SUPPORT

In many country has adapt the town hall to be a temporary hospital to take normal COVID-19 patient 
with the support from private sector. critical patient has to be in the ICU which the resource will be 
running out soon.



EXISTING

1.พื้นทีด้่านหน้าอาคารผู้ป่วยใหม่ 1,466 ตรม.
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3.พื้นทีส่วนระหว่างตกึผู้ป่วย 588 ตรม.
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2017



2019-site demolishing and temporary displacement



2020- Co creating housing in progress





Co- Design Workshop with international students













ชุมชน
มิตรภาพ

ชุมชน บ้านไผ่เก่า

ชุมชนศาลเจ้า

ที่ว่าการ
อ าเภอ

800 m

กระจุกเมือง



ชุมชน
มิตรภาพ

ชุมชน บ้านไผ่เก่า

ชุมชนศาลเจ้า

ที่ว่าการ
อ าเภอ
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1. ชมุชนหมู่ 1 พฒันา
2. ชมุชนบา้นไผ่เก่า
3. ชมุชนมิตรภาพ
4. ชมุชนสมุนามยั
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ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา

ชุมชนมิตรภาพ

ชุมชนบ้านไผ่เก่า

ชุมชนสุมนามัย

น ้าไหลเข้าห้วยจิก

ไปแก่งละว้า

ถนนมิตรภาพ



ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา
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ภาพแสดงพืน้ทีน่ า้ทว่ม

ถนนมิตรภาพ
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ชุมชนบ้านไผ่เก่า

ชุมชนสุมนามัย

ภาพแสดงล าหว้ยและแนวคันกัน้น า้

ถนนมิตรภาพ

น ้าไหลเข้าห้วยจิก

ไปแก่งละว้า
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น ้าไหลเข้าห้วยจิก

ไปแก่งละว้า

ภาพแสดงพืน้ทีน่ า้ทว่มบริเวณภายในคันกัน้น า้ และพืน้ทีห่ลังแนวคันกัน้น า้ทีไ่ด้รับผลกระทบ

ถนนมิตรภาพ



ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา

ชุมชนมิตรภาพ

ชุมชนบ้านไผ่เก่า

ชุมชนสุมนามัย

ภาพแสดงพืน้ทีน่ า้ทว่มขังด้านนอกคันกัน้น า้

ถนนมิตรภาพ

น ้าไหลเข้าห้วยจิก

ไปแก่งละว้า
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