
โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน
และทีมงานสหวิทยาการ



คู่มือการออกแบบปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ 

โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและทีมงานสหวิทยาการ

ISBN : 978-616-7923-16-1

จัดทำาโดย :   สถาปนิกชุมชน สถาบันอาศรมศิลป์

เนื้อหา :   นนทน์ เจิดอำาไพ

เรียบเรียง:   มาติกา วรรณโกวิท

ที่ปรึกษา :   อาจารย์ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ

ออกแบบปกและรูปเล่ม : โสภณ สุกแสงแก้ว

พิมพ์ที่ :   แปลน พริ้นติ้ง จำากัด



ค�ำนิยม
คู่มือการปรับปรุงบ้านเล่มนี้มีเนื้อหาพิเศษ ควรค่ากับการเขียน จากทีม 

สถาปนิกชุมชนและส่ิงแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ ท่ีมีความคิดเชิงระบบ 

(systems thinking) ร่วมกบั design thinking ท่ีใช้ความเข้าใจความต้องการ

และปัญหาของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง แล้วระดมความคิดเพื่อค้นหาทางแก้ไข 

เรียนรู้ และลงมือทำาเพื่อการปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นทีมที่มี 

การทำางานกับเครือข่ายทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างสุดหัวใจ

สิง่เหล่านีไ้ม่ได้กล่าวเกนิไป แต่อาจจะน้อยไปด้วยซำา้ จากการทีเ่คยได้ร่วมงาน

ปรบัปรงุบ้านด้วยกนั ได้เหน็ถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะเพิม่คณุภาพชวีติในทกุมติขิอง

ผูส้งูอายใุนชุมชนอย่างใส่ใจด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ ดงันัน้ผูอ่้านจะไม่ได้รบั

แค่ความรู้เรื่องการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างสำาหรับอยู่อาศัยให้ดีขึ้น แต่ผู้อ่าน 

จะได้เข้าใจความเช่ือมโยงของความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับบ้านท่ีได้รับ

การปรบัปรงุ เพือ่จะได้มาซึง่ชวีติการเคลือ่นตวัในบ้าน และใช้ได้จรงิอย่างสขุกาย 

สบายใจอย่างไม่ขัดเขินและยั่งยืน

ผศ. ดร. กภ.ภครตี ชัยวัฒน์

นักกายภาพบ�าบัดชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล



ค�ำนิยม
หากเราจะทำาอะไรให้คนท่ีเรารกัและห่วงใยเรากจ็ะทำาด้วยความประณตีพถิพีถินั 
เพือ่ให้คนทีเ่รารกัและห่วงใยได้ใช้งานจรงิและเหมาะสม การปรบัปรงุบ้านทีอ่ยูอ่าศยั
เพือ่ผูสู้งอายก็ุเช่นกัน ด้วยความห่วงใยเรือ่งความปลอดภยัของผูสู้งอาย ุการปรบัปรงุ
เพ่ือหวังให้ผู้สูงอายุได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใช้สอยเพ่ือความปลอดภัย เช่น
พื้นที่ห้องนำ้าโดยตามหลักมาตรฐานสากลจะต้องมีราวจับ โดยส่วนใหญ่แล้ว
จะพบว่าลกูหลานจะไปเดนิซือ้อปุกรณ์สำาเรจ็รปูราคาแพงท่ีมขีายตามท้องตลาด
มาต่อเตมิหรอืปรบัปรงุให้ผูส้งูอาย ุแล้วผูส้งูอายท่ีุไม่มทีนุทรพัย์หรอืลกูหลาน
ไม่มีกำาลังพอที่จะมาช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงให้จะทำาอย่างไร

ภาพที่ผู้สูงอายุใช้พื้นที่นั้นๆ เป็นประจำาจนเกิดความเคยชิน อาจจะสะดวก
แต่ไม่สะอาด สะอาดแต่อาจไม่สบาย สบายแต่อาจไม่ปลอดภัย แล้วอะไรล่ะ
ที่เป็นจุดสมดุลและเหมาะสมสำาหรับผู้สูงอายุท่ีแท้จริงที่จะปรับปรุงพื้นที ่
ที่เหมาะสม จากการศึกษาและลองผิดลองถูกเร่ืองปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อ 
ผู้สูงอายุในชุมชนทำาให้ค้นพบกระบวนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพ่ือผู้สูงอายุ
โดยมีส่วนร่วมของชุมชน

นอกจากทีป่รบัปรงุเพือ่ความสะอาด สะดวกสบาย และความปลอดภยัแล้ว จะเหน็
การปรบัปรงุเพือ่คงสภาพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ผูส้งูอายเุพือ่ให้ผูส้งูอายไุด้
ดูแลตนเองได้มากที่สุด ไม่เป็นภาระของคนในครอบครัวและสังคมต่อไป

ศศิธร มารัตน์ 
พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางผู้สูงอายุ

หัวหน้าศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล



ค�ำน�ำ
สถานการณ์สังคมผูส้งูอายขุองไทย มสีดัส่วนประชากรผูส้งูอายเุพ่ิมขึน้ ทัง้ใน 
ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ส่งผลให้วัยแรงงานต้องรับภาระการดูแล 
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการรับมือคือการท่ี
ชุมชนมส่ีวนร่วมในการดแูลผูส้งูอาย ุโดยไม่ได้ปล่อยให้ครอบครวัหรือผูส้งูอายุ
เผชญิปัญหาตามลำาพงั สร้างความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามบีทบาท
ร่วมรับรู้ปัญหาและร่วมกันดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมกับการ
พัฒนาเชิงรุกท่ีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรง และเกิดความ 
ภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถมี
ส่วนร่วมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ในชุมชน ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดพื้นที ่
สุขภาวะในชุมชนที่หลากหลายมิติขึ้น ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและด้าน
สภาพแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

สถาบันอาศรมศิลป์ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อกิจกรรม 
ทางกายสำาหรับผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นว่าปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญในการอยู่อาศัย
ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำาหรับผู้สูงอายุคือ การมีที่อยู่อาศัยที่เอ้ือต่อการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวันได้อย่างสะดวก ปลอดภัย สามารถช่วยเหลือตนเอง 
ได้มากที่สุด ลดภาวะพ่ึงพิงของผู ้สูงอายุให้เกิดขึ้นได้สั้นที่สุด หากการ 
ปลูกบ้านใหม่นั้นต้องใช้งบประมาณมากและสำาหรับผู้สูงอายุในครอบครัว 
ที่มีรายได้น้อยไม่สามารถทำาได้ การปรับปรุงบ้านเดิมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย
ของผูส้งูอาย ุน่าจะเป็นทางออกทีด่แีละใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม อกีทัง้
ยังคงเอ้ือให้ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ ้นเคย ปรับตัวน้อยกว่าการ 
ย้ายไปบ้านหลังใหม่ สุขภาพจิตและสังคมดีกว่าการต้องปรับตัวและเรียนรู้



บริบทใหม่ที่ไม่คุ้ยเคย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังอยู่ในชุมชนที่มีคนรู้จัก สามารถ
ช่วยเหลือสอดส่องดูแลกันได้

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการประมวลความรู ้และประสบการณ์ทำางานของ
สถาปนกิชมุชนสถาบนัอาศรมศลิป์ทีไ่ด้ใช้กระบวนการออกแบบปรับปรุงบ้าน
อย่างมีส่วนร่วมกับสหวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข ผู้สูงอายุ ครอบครัว และ
ชุมชน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงบ้านท่ีเอื้อต่อการอยู่อาศัยในกลุ่มผู้สูงอายุที่
ป่วยและมีปัญหาสภาพร่างกาย ยังคงให้ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้นเคยสามารถฟื้นฟู
อาการให้เคลื่อนไหวได้ดีข้ึน ลดภาวะพึ่งพิงและลดความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุในบ้านได้อีกด้วย 

ทีมงานผู้จัดทำาหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่มีบทบาท
เกีย่วข้องในการพฒันาคณุภาพชีวติของผู้สงูอายใุนสังคมไทยและเป็นส่วนหนึง่
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำาหรับผู้สูงอายุไทยต่อไป

สถาปนิกชุมชน สถาบันอาศรมศิลป์
พฤศจิกายน ๒๕๖๒



สำรบัญ
• การออกแบบ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย สำาหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหา

สภาพร่างกาย ด้วยกระบวนการทดสอบและเก็บข้อมูลเฉพาะราย  

• กระบวนการที่ 1 การเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ
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กำรออกแบบ ปรับปรุง
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รู้จักและเข้ำใจโครงกำร…
จากการทีส่ำานกังานสง่เสรมิสขุภาพและสถาบนัอาศรมศลิป ์ได้ริเร่ิม โครงการ

พัฒนาความร่วมมือด้านกลไกสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือนำาสู่การสร้าง

พื้นท่ีสุขภาวะ จึงได้นำาโครงการดังกล่าวไปดำาเนินการ ในตำาบลเขาทอง 

จังหวัดนครสวรรค์ ในประเด็นการสร้างพ้ืนท่ีสุขภาวะด้วยการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย

ของผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสภาพร่างกาย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจาก 

ชาวชุมชน เกิดการประสานความรู้ระหว่างสถาปนิกจากสถาบันอาศรมศิลป์ 

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากศูนย์ผู้สูงอายุ และมหาวิทยาลัยมหิดล

นครสวรรค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา 

โดยตลอดการทำางานในตำาบลเขาทอง ซึง่เปน็ชมุชนกสิกรรมกึง่ชนบท กอ่เกดิ

การผสมผสานความรูแ้ละการทดลองสร้างกระบวนการออกแบบทีเ่หมาะสม

กับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสภาพร่างกาย ในสังคม

ชนบท ซึ่งคณะทำางานเห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ควรนำามาถอดบท

เรียนและจัดทำาเป็นคู่มือ ส่งต่อองค์ความรู้กระบวนการออกแบบปรับปรุง 

ทีอ่ยู่อาศัยของผูส้งูอาย ุทีม่ปัีญหาสภาพรา่งกาย ผา่นกระบวนการมีสว่นรว่ม

จากชาวชุมชน ในพื้นที่อื่นๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน

ในการทำางานครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง และ

มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมทั้งแกนนำาและจิตอาสาจาก

ชุมชนเขาทอง ท่ีได้ร่วมกันริเร่ิมและดำาเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง จนเกิดผลสำาเร็จ 

สามารถนำามาถอดความรู้เป็น คู่มือการปรับปรุงบ้าน เล่มนี้
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ท�ำไมต้องปรับปรุงบ้ำนเพื่อผู้สูงอำยุ…
การปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็นสิ่งสำาคัญต่อคุณภาพชีวิต

และความปลอดภัยของผู้สูงอายุเป็นอย่างสูง จึงมีผู้สนใจศึกษาและจัดทำา

มาตรฐานการปรับปรุงออกมาเป็นจำานวนมาก แต่มักตอบโจทย์เฉพาะการ

ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ที่สามารถดูแลตัวเองได้ในที่อยู่อาศัย

แบบสมัยใหม่ แต่ยังมีผู้สูงอายุในเขตชนบทอีกจำานวนมากท่ีอาศัยอยู่ในบ้านไม้ 

ยกพ้ืนแบบดั้งเดิม ผู้สูงอายุหลายรายมีปัญหาสภาพร่างกายอย่างรุนแรง  

แตไ่ดรั้บการดแูลนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น เนือ่งจากขอ้จำากัดของครอบครวั เชน่ 

ต้องอาศัยอยู่เพียงลำาพัง หรือมีช่วงเวลาระหว่างวันที่สมาชิกในครอบครัว 

ต้องออกไปทำางาน

การปรบัปรงุบา้นทีจ่ะสามารถตอบสนองสภาพการใชช้วีติและทีอ่ยูอ่าศยัของ

ผูส้งูอายใุนกลุม่นี ้จงึไมส่ามารถกำาหนดเป็นมาตรฐานตายตัวได้ แต่ต้องอาศยั

กระบวนการเก็บข้อมูลและทดสอบอย่างเป็นขั้นตอน อันเป็นสิ่งที่คู่มือเล่มนี้

ต้องการนำาเสนอแก่ผู้ที่สนใจ นำาไปดำาเนินการในชุมชนของตนเอง

ก่อร่ำงสร้ำงทีม…
ในกระบวนการปรับปรุงบ้านอย่างเหมาะสมเป็นการเฉพาะกับผู้สูงอายุแต่ละราย  

ให้สามารถดำาเนินการได้โดยใช้เทคนิควิธีการก่อสร้าง และทรัพยากรภายใน

ท้องถิ่นเป็นหลัก ต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากผู้ท่ีมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน ความรู้ด้านสาธารณสุข และด้านสถาปัตยกรรม

เขา้ดว้ยกนัเปน็ทมีผูอ้อกแบบ อนัประกอบไปดว้ยทมีหลัก และทมีเสริม ดังนี ้
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1. จิตอาสาชุมชน : ผู้ที่รู้จักมักคุ้น

กับผู้สูงอายุที่จะเข้าไปทำางานด้วย 

อาจเป็นได้ท้ัง อสม. (อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน) เพ่ือนบ้าน 

หรือเครือญาติของผู้สูงอายุ และ 

ผู้ประสานงานท่ีสามารถติดต่อเช่ือมโยง

ทั้งภายในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

อาจเป็นได้ทั้งผู้นำาธรรมชาติ หรือผู้นำา

ในตำาแหน่ง เช่นผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิก 

อบต. (องค์การบริหารส่วนตำาบล)

2. นักสาธารณสุข : แพทย์หรือพยาบาล

ในชุมชนเดียวกัน หรือเจ้าหน้าที่ของ

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล หรอื

สถานพยาบาลในพืน้ท่ี ท่ีพร้อมจะสละ

เวลามาร่วมในกระบวนการออกแบบ

เป็นประจำา

3. นักออกแบบ : สถาปนิกหรือผู้ที่มี

ความรูด้า้นการกอ่สรา้ง เชน่ เจา้หนา้ที่

กองช่างของอบต. ท่ีเห็นความสำาคัญของ

การออกแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

แต่ละรายอย่างละเอียดรอบคอบ

ทีมหลัก ทำาหน้าที่เป็นผู้ร่วมดำาเนินการในทุกขั้นตอน ได้แก่
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Tips: 
การท�างานจะเร่ิมข้ึนได้ อันดับแรกต้องท�าการจัดต้ังคณะท�างานหลัก โดยฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งสามารถเป็นผู้ริเริ่มก่อนก็ได้เช่น เริ่มจากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่ีพบเห็นสภาพปัญหาในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่กองช่าง

ของอบต. ที่รับผิดชอบโครงการปรับปรุงบ้านให้กับผู้สูงอายุ หรือจิตอาสาที่

ต้องการจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมชุมชน จากน้ันจึงติดต่อขอความร่วมมือจาก

สองฝ่ายที่เหลือ เพื่อให้ทีมหลักมีสมาชิกครบ โดยในทีมหลักจะต้องมีผู้ท่ี

สามารถติดต่อประสานหาผู้ร่วมงานในส่วนทีมเสริมได้อีกด้วย

1. นักกายภาพบำาบัด : เป็นผู้ที่จบการ

ศกึษาดา้นกายภาพบำาบัดโดยตรง อาจ

ตดิตอ่ประสานจากโรงพยาบาลอำาเภอ 

เพื่อมาร่วมเก็บข้อมูล และให้ความคิด

เห็นเป็นครั้งคราว

2. ช่างชุมชน : ช่างที่สามารถทำางาน

ก่อสร้างปรับปรุงท่ัวไปได้ก็เพียงพอ 

แต่ต้องพร้อมทำางานท่ีมีความละเอียด

และตรงตามการออกแบบเป็นอย่างสูง  

จึงควรมี ใจที่อยากช่วยเหลือเป็น 

พื้นฐานร่วมด้วย

ทีมเสริม ทำาหน้าที่เป็นผู้เข้ามาดำาเนินงานเฉพาะทางในบางช่วงของ

กระบวนการออกแบบ ได้แก่

12

คู่ม
ือก

าร
ออ

กแ
บบ

ปร
ับป

รุง
บ้า

นผ
ู้สูง

อา
ยุ



ลงมือด�ำเนินงำน…
การออกแบบทีอ่ยูอ่าศยัให้เหมาะสมกบัผู้สงูอายแุต่ละกรณี ต้องมกีารทำางาน

อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้การออกแบบเกิดขึ้นจากข้อมูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 

โดยมีกระบวนการดังนี้ 

เก็บข้อมูล
เบื้องต้น

สร้างแบบ
เพื่อการทดสอบ

จัดท�าแบบก่อสร้าง

เก็บข้อมูลปัญหา
สภาพร่างกาย

สรุปรูปแบบ
การปรับปรุงจริง

ท�าความเข้าใจชีวิตผู้สูงอายุ
อย่างรอบด้าน

น�าข้อมูลมาออกแบบ เพื่อใช้
ส�าหรับกระบวนการทดสอบ

ลงลึกถึงรายละเอียดปัญหา 
สภาพร่างกายที่เผชิญอยู่

ท�าการทดสอบเพื่อสรุปหา
รูปแบบการปรับปรุงที่เหมาะสม

จัดท�าแบบก่อสร้างที่สื่อสาร
เข้าใจง่าย

เก็บข้อมูล
ผู้สูงอำยุ

ออกแบบ

จัดท�ำแบบ
ก่อสร้ำง

๑

๒

๓
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กระบวนกำรที่1
ก�รเก็บข้อมูลผู้สูงอ�ยุ

เก็บข้อมูล
เบื้องต้น

เก็บข้อมูลปัญหา
สภาพร่างกาย

ท�าความเข้าใจชีวิตผู้สูงอายุ
อย่างรอบด้าน

ลงลึกถึงรายละเอียดปัญหา 
สภาพร่างกายที่เผชิญอยู่

เก็บข้อมูล
ผู้สูงอำยุ

ในการออกแบบปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

แตล่ะราย ทมีออกแบบตอ้งทำาความเขา้ใจผู้สงูอายอุยา่งรอบดา้น

และเป็นขั้นเป็นตอน ประกอบไปด้วย
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1. ขั้นตอน กำรเก็บข้อมูลเบื้องต้น
ในส่วนนี้ทีมหลักทั้งหมดจะเป็นผู้สำารวจเก็บข้อมูล โดยอาศัยกระบวนการ 

เข้าเยี่ยมเยือนบ้าน เพื่อพูดคุยสอบถามข้อมูลกับตัวผู้สูงอายุและครอบครัว 

รวมทั้งสังเกตสภาพการใช้ชีวิตและที่อยู่อาศัยร่วมกัน อาจเร่ิมต้นโดยอาศัย

การนำาพูดคุยโดยฝ่ายจิตอาสาชุมชน ซึ่งมีความรู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัว 

เพื่อให้ฝ่ายอื่นๆ ที่เหลือได้ร่วมสอบถามต่อไป โดยทั่วไปแล้วแต่ละฝ่ายจะมี

มุมมองที่ถนัดของตัวเอง เช่น

• จิตอาสาชุมชน : มีความรู้จักครอบครัว  

เครือญาติและสภาพการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้ง

เงื่อนไขต่างๆ ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

• นักออกแบบ : สภาพที่อยู่อาศัยและความ 

เหมาะสมในการใช้งาน 

 

• นักสาธารณสุข : 

สุขภาพและสภาพร่างกายท่ีเป็นอยู่ และแนวทาง

การดูแลตามหลักมาตรฐาน
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ตัวอย่างข้อมูลสรุปประเด็นส�าคัญจากการเก็บข้อมูลในครั้งแรก

การเก็บข้อมูลร่วมกันในครั้งแรก การประชุมสรุปข้อมูลร่วมกัน

Tips: 
ในการเก็บข้อมูล 2 ครั้งแรก ทีมหลักทั้ง 3 ฝ่าย ควรเข้าเก็บข้อมูลข้ันต้น

ในทุกประเด็นพร้อมกัน และน�ามาจัดวงประชุมสรุปความรู้ร่วมกัน เพราะ

การผสานความรู้แต่ละด้านจะช่วยอธิบายสภาพที่เป็นอยู่ได้ชัดเจนขึ้น เช่น  

วธิกีารดแูลท่ีส่งผลตอ่สขุภาพ สภาพรา่งกายทีส่ง่ผลตอ่การใชง้านบา้น อกีทัง้

ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ร่วมกันในคณะท�างานทีมหลัก ต่อมาในการเก็บ

ข้อมูลต่อเนื่อง จึงสามารถแบ่งบทบาทกันตามความถนัดของแต่ละฝ่ายได้
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ประเด็นกำรเก็บข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
เป็นข้อมูลที่จะทำาให้ทีมออกแบบรู้จักกับผู้สูงอายุและครอบครัว ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานและวางแผนดำาเนินการต้ังแต่ช่วงการ

ออกแบบ จนถึงการปรับปรุง ประกอบด้วย

 1) ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สถานภาพการแต่งงาน จำานวนบุตร

 2) ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน และผู้ที่ทำาหน้าที่ดูแลเป็นหลัก

 3) รายได้ของครอบครัว

 4) กรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศัย

ข้อมูลสุขภาพ
เป็นการทำาความเข้าใจสภาพร่างกายของผู้สูงอายุในเบื้องต้น ซึ่งจะถูกนำาไป

ประมวลร่วมกับข้อมลูอืน่ๆ เพือ่กำาหนดประเด็นในการเก็บข้อมลูละเอยีดกบั

นักกายภาพบำาบัดในขั้นต่อไป ประกอบด้วย

 1) โรคประจำาตัวและปัญหาสภาพร่างกาย

 2) ความสามารถในการดูแลตัวเองตามหลัก ADL (Activities 

of Daily Living หรือกิจวัตรประจำาวันของผู้สูงอายุ) ว่าอยู่ในกลุ่มใด

ระหว่าง : ติดสังคม / ติดบ้าน / ติดเตียง
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 3) ลักษณะการเคลื่อนที่ : การจำาแนกลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้

จะไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลสภาพร่างกาย แต่ให้พิจารณาจากรูปแบบการ

เคลื่อนที่ในชีวิตจริงเป็นหลัก ได้แก่

 • ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดิน : สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง แต่มี

สภาพปัญหาที่ทำาให้ขาดความมั่นคง

 • ผูส้งูอายทุีใ่ช้การถดัตวัหรอืการคลาน : ไม่สามารถเดนิได้ อาศัยการ

เคลื่อนที่ด้วยการถัดตัวหรือการคลาน อาจมาจากสาเหตุ เช่น ข้อเข่าติด 

อัมพฤกษ์ครึ่งซีก

 • ผู้สูงอายุที่ใช้การเคลื่อนที่แบบผสมผสาน : สามารถเดินได้บ้าง 

แต่เมือ่เคลือ่นทีร่ะยะใกล้ๆ  จะเลอืกใช้การถัดตวั อาจมาจากสาเหต ุเช่น หลงั

ค่อมมาก ขาอ่อนแรง ปัญหาสะโพก

 • ผูส้งูอายุทีใ่ช้รถเขน็ : เป็นได้ท้ัง ผูท่ี้ยงัมศีกัยภาพท่ีจะ ขึน้-ลง และ

ใช้รถเขน็เพือ่เคลือ่นท่ีได้เอง เช่น มปัีญหาเรือ่งหลงัหรอืขาแต่กำาลงัแขนยงัดี  

กบัผูท้ีต้่องอาศยัผูด้แูลเพือ่ช่วยในการ ขึน้-ลง และเคลือ่นย้ายรถเข็นเป็นหลัก 

เช่น ผู้สูงอายุวัยปลายที่มีปัญหาอ่อนแรง ปัญหาอัมพฤกษ์อัมพาต

ข้อมูลการด�าเนินชีวิต
เพือ่ให้สามารถทำาการออกแบบได้เหมาะสมกบัวถิชีวีติ ต้องทำาการเกบ็ข้อมลู

การดำาเนินชีวิตอย่างละเอียด ประกอบด้วย

 1) กิจวัตรในแต่ละวันตั้งแต่เช้าถึงเย็น : ต้ังแต่ตื่นจนถึงเข้านอน 

ทำากิจวัตรอะไรในบริเวณใดของบ้านบ้าง
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 2) การดูแลของผู้ดูแลหลักและครอบครัว : กิจกรรมที่ต้องทำา  

ความสามารถในการดูแล ช่วงเวลาที่ต้องอยู่คนเดียว ปัญหาที่พบ

 3) ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัว : ความสัมพันธ์ภายในบ้าน  

กบัเพ่ือน และญาตพิีน้่องละแวกบ้าน มใีครทีส่นทิสนมหรอืคอยช่วยเหลอืกนั

เป็นประจำาอยู่บ้าง

 4) กิจกรรมที่ชอบ : ทั้งในปัจจุบัน หรือในอดีตที่ปัจจุบันอาจทำา 

ไม่ได้แล้ว

ข้อมูลสภาพท่ีอยู่อาศัย
เก็บข้อมูลสภาพการใช้งานในปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงกับประเด็นคุณภาพชีวิต

ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

 1) ภาพรวมการใช้งานพ้ืนที ่: วดัผงับ้านปัจจบุนัพร้อมระบกุารใช้งาน

พื้นที่ต่างๆ

 2) ประเด็นที่ควรปรับปรุง : เป็นการสังเกตว่าลักษณะของบ้าน  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตวัผูส้งูอายุรายน้ันแล้ว มคีวามไม่เหมาะสมต่อการใช้ชวิีต

อย่างไรบ้าง ประกอบด้วย

 • ความเหมาะสมในการใช้สอย : การใช้งานปัจจุบัน มีส่ิงใดที่ 

ไม่เหมาะสมในการใช้งาน หรือขาดคุณลักษณะที่เหมาะสม เช่น ความเป็น

ส่วนตัว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 • ความเสีย่งต่ออบุตัเิหตุ : ในจดุสำาคญั เช่น ทางเข้าออกและข้ึน-ลงบ้าน 

เส้นทางเคลือ่นทีภ่ายในบ้าน จดุเปลีย่นท่าการเคล่ือนที ่การใช้บันได ห้องนำา้ 

แสงสว่างในการมองเห็น จุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุ

19

คู่มือการออกแบบปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ



 • ผลต่อสขุภาพ : สภาพของสขุลกัษณะโดยรวม ประเด็นทีส่่งผลให้

สภาพอาการที่เป็นอยู่ทรุดลง หรือเสียโอกาสในการฟื้นฟู อาจก่อให้เกิดโรค

แทรกซ้อน หรือเกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ

 • กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ : ความเป็นไปได้ของการเพิ่มกิจกรรม 

ที่ชอบ หรือส่งเสริมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และผู้คนรอบตัว

 • ท่าทางการใช้งานในพ้ืนที่ปัญหา : จุดที่พบสภาพปัญหาอย่าง 

เด่นชัด เช่น การขึ้น-ลงบันได การขึ้น-ลงบ้าน การทำาครัว การใช้ห้องนำ้า  

การเปลีย่นรปูแบบการเคลือ่นที ่ควรเก็บข้อมลูโดยให้ผู้สูงอายทุดลองใช้งาน

ให้ดู พร้อมทั้งถ่าย VDO เก็บไว้ เพื่อที่จะสามารถ (Break down) ท่าทาง 

การใช้งาน สำาหรับกระบวนการออกแบบในขั้นตอนต่อไป

ตัวอย่างข้อมูลสรุปประเด็นส�าคัญจากการเก็บข้อมูลในครั้งแรก

1

3

2

4
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ตัวอย่างผังระบุการปรับปรุงบ้าน
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2. ขั้นตอน กำรเก็บข้อมูลปัญหำสภำพ
ร่ำงกำยโดยละเอียด 

ในขั้นตอนนี้ ทีมหลักต้องประสานงานกับทีมเสริม นั้นคือ นักกายภาพบำาบัด 

เพื่อทำาการประเมินสภาพร่างกายและสอบถามประวัติความเจ็บป่วย  

เพือ่ค้นหาสภาพปัญหาตามหลกัวชิากายภาพบำาบดั โดยทมีหลกัจะทำาหน้าที่

สรุปข้อมูลให้ได้ในประเด็น ดังต่อไปนี้

 1) สาเหตขุองสภาพปัญหา : ปัญหาสภาพร่างกายทีผู่ส้งูอายเุผชญิอยู่

เกิดขึ้นจากอะไร

 2) แนวโน้มของสภาพอาการ : สภาพปัญหามีความเป็นไปได้ที่จะ

ฟื้นฟูหรือไม่ ถ้าได้ ได้ในระดับใด ถ้าไม่ได้ แนวโน้มเป็นอย่างไร และควรทำา

อย่างไรเพื่อคงสภาพหรือชะลอความเสื่อม 

22

คู่ม
ือก

าร
ออ

กแ
บบ

ปร
ับป

รุง
บ้า

นผ
ู้สูง

อา
ยุ



การเก็บข้อมูลโดยนักกายภาพบ�าบัด

 3) การกายภาพบำาบดัทีเ่หมาะสม : รปูแบบการกายภาพบำาบดัเพือ่

การรกัษาหรอืการชะลอความเสือ่มควรเป็นอย่างไร พฤตกิรรมการใช้ร่างกาย

ในชีวิตประจำาวันแบบใดที่ควรส่งเสริม ปรับปรุงให้เหมาะสม หรือลดทอน 

ให้น้อยที่สุด

 4) ข้อควรระวงั : ผูส้งูอายมุคีวามอ่อนไหวต่ออบุตัเิหตปุระเภทไหน

เป็นพิเศษ พฤติกรรมใดที่ส่งผลเสียต่อสภาพอาการ

ทีมหลักทำาการบันทึกข้อมูลทั้งหมดเอาไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อในขั้นตอน 

การออกแบบจะสามารถดึงเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้งานได้โดยสะดวก 

23

คู่มือการออกแบบปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ



กระบวนกำรที่ 2
ออกแบบ

เพือ่ใหก้ารปรบัปรงุสามารถตอบสนองตอ่การใช้งานของผูสู้งอายุ

ให้มากที่สุด ในช่วงการออกแบบ จึงต้องมีการทำางานอย่างเป็น

ลำาดับข้ันตอน เพื่อให้เกิดการทดสอบ และหาข้อสรุปถึงรูปแบบ

ที่เหมาะสมอย่างแท้จริง โดยประกอบไปด้วย

สร้างแบบ
เพื่อการทดสอบ

สรุปรูปแบบ
การปรับปรุงจริง

น�าข้อมูลมาออกแบบ เพื่อใช้
ส�าหรับกระบวนการทดสอบ

ท�าการทดสอบเพื่อสรุปหา
รูปแบบการปรับปรุงที่เหมาะสม

ออกแบบ
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1. ขั้นตอน จัดสร้ำงแบบเพื่อกำร
ทดสอบ  

ในขั้นตอนนี้ ทีมหลักจะต้องดำาเนินการจัดทำาแบบ ซึ่งยังไม่ใช่แบบที่จะนำาไป

ปรับปรุงก่อสร้างจริง แต่เป็นแบบที่ใช้เพื่อกำาหนดประเด็น และวางหลักการ

สำาหรับกระบวนการทดสอบในระยะต่อไป โดยเริ่มต้นจาก

การก�าหนดโจทย์และพ้ืนที่ใช้งาน
กระบวนการออกแบบจะเริ่มต้นได้ ทางทีมหลักต้องกำาหนดประเด็นที่จะให้

ความสำาคัญ ผ่านการพิจารณาข้อมูลของผู้สูงอายุดังต่อไปนี้

 

• ปัญหาเรื่องการดูแลตัวเอง
• ปัญหาการดูแลของครอบครัว
• กิจกรรมที่ชอบ
• เพื่อนบ้านที่สนิทสนมด้วย

• ความเหมาะสมในการใช้สอย
• ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
• ผลต่อสุขภาพ
• กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์

ตัวอย่ำง
• แก้ไขจุดที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ บริเวณ...
• เพิ่มความสามรถในการดูแลตัวเอง ในเรื่อง...

• แก้ปัญหาสุขลักษณะ ในต�าแหน่ง...
• สร้างช่องทางสื่อสารกับเพื่อนบ้าน ด้วย...

ฯลฯ

• วิธีฟื้นฟูป้องกันความเสื่อม
• อุบัติเหตุที่ต้องระวัง

โจทย์กำร
ออกแบบ

ข้อมูล
สุขภำพ

ข้อมูล
สภำพที่อยู่อำศัย

ข้อมูล
กำรด�ำเนินชีวิต
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โจทย์ที่กำาหนดขึ้น ควรครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายมิติ 

ซึ่งนอกจากในเรื่องของปัญหาสภาพร่างกาย ความสะดวก ความปลอดภัย 

ในการดำาเนนิชวีติแล้ว ผูอ้อกแบบอาจสามารถใช้ความคดิสร้างสรรค์ในเรือ่ง 

อืน่ๆ เช่น การสร้างช่องทางในการปฏสิมัพนัธ์กบัโลกภายนอก การสร้างพ้ืนท่ี

เพื่อให้ผู้สูงอายุทำากิจกรรมที่ชอบ ฯลฯ ได้อีกด้วย 

จากโจทย์เหล่านี้ ทีมหลักในส่วนนักออกแบบจะนำามากำาหนดเป็นพื้นที่การ

ใช้งานต่างๆ ทั้งเป็นพื้นที่ใช้งานใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน หรือการปรับปรุง

จากพื้นที่ใช้งานเดิม ที่จะถูกออกแบบขึ้นในการทำางานระยะต่อไป

การวางผังพื้นท่ีใช้งาน
เป็นการนำาพื้นที่ใช้งานท่ีถูกกำาหนดขึ้น มาออกแบบจัดวางในผังบ้านเดิม  

ผ่านการพจิารณาร่วมกบัข้อมลูการดำาเนนิชวิีต โดยเฉพาะในส่วนของกจิวตัร

ประจำาวัน ในเบ้ืองต้นควรพยายามให้สอดคล้องกับการใช้งานพื้นที่เดิม  

เพื่อให้ผู ้สูงอายุมีความรู ้สึกคุ ้นชินมากท่ีสุด แต่ในกรณีที่มีความจำาเป็น  

กส็ามารถปรบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม โดยในส่วนนีท้มีหลกัต้องหารอืกนั 

เพื่อกำาหนดรูปแบบและตำาแหน่งการปรับปรุงต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายนักออกแบบ

นำาไปจัดทำาเป็นผังการปรับปรุง
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ตัวอย่างผังระบุการปรับปรุงบ้าน
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การออกแบบรายละเอียด
ในพืน้ทีใ่ช้งานต่างๆ ทมีงานต้องออกแบบรายละเอยีดการใช้งานตามโจทย์ที่

ได้กำาหนดไว้ โดยในขัน้ตอนนีจ้ะใช้เพยีงการคาดการณ์วธิใีช้งาน องิตามข้อมลู

ทีไ่ด้รวบรวมมาแล้ว เช่น ข้อมลูท่าทางการใช้งานในพืน้ท่ีปัญหา ข้อมลูวธิกีาร

ทำากายภาพบำาบัดที่เหมาะสม โดยฝ่ายนักออกแบบจะเป็นผู้ดำาเนินการหลัก 

ผ่านการหารือกับทีมหลักที่เหลือ เพือ่ออกแบบพืน้ทีใ่ช้งานและอปุกรณ์ต่างๆ 

ให้ออกมาเป็นรูปธรรม แต่สามารถใช้ระยะและขนาดที่ เกิดจากการ 

กะประมาณได้ เพราะยงัเป็นเพยีงแบบ เพือ่ใช้วางกรอบสำาหรบักระบวนการ

ทดสอบในระยะต่อไปเท่านั้น

กระบวนการหารือในหมู่ทีมงานหลัก
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กระบวนการหารือในหมู่ทีมงานหลัก
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ข้อเสนอแนะในการออกแบบ
หลักคิดสำาคัญเบ้ืองต้นที่ควรคำานึงถึง เมื่อต้องออกแบบการปรับปรุงบ้าน

สำาหรับผู้สูงอายุ ท่ีมีลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบต่างๆ ซ่ึงต้องไม่ลืมว่าในการ

ดำาเนินการจริงต้องอาศัยข้อมูลจากผู้สูงอายุรายนั้นเป็นหลัก โดยสรุปเป็น

หลักการกว้างๆ ไว้เพื่อให้ผู้ท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ทำางานด้านนี้มาก่อน 

สามารถเลือกใช้ข้อมูลและออกแบบเพื่อเตรียมการทดสอบในระยะต่อไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนี้

 1) ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดิน

 

ในกรณีนี้ ผู้สูงอายุยังสามารถเดินได้พอสมควร การใช้งานพื้นที่เพื่อกิจกรรม

ต่างๆ ในชวิีตประจำาวนัมกัจะไม่แตกต่างจากคนท่ัวไปมากนกั จงึไม่ต้องมกีาร

วางผังใหม่ การออกแบบเน้นที่การสร้างความปลอดภัยและความสะดวก  

ในการสัญจรภายในบ้านและการใช้ห้องนำ้าเป็นหลัก 

ในกรณีน้ี ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาว่าผู้สูงอายุมีการใช้เครื่องช่วยพยุงที่

เหมาะสมหรอืไม่ โดยอาจต้องหารอืกบัทมีงานฝ่ายสาธารณสขุ เพือ่จดัหาและ

ฝึกสอนวิธีการใช้งานเครื่องพยุง เช่น การใช้วอล์คเกอร์ให้เสร็จสิ้น เพื่อให้ 

ผู้ออกแบบมีความชัดเจนถึงลักษณะการเดินของผู้สูงอายุเสียก่อน

ประเด็นที่ต้องให้ความสำาคัญ ประกอบด้วย 

• พื้นที่ใช้ชีวิต •

• การสัญจร •
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 - เส้นทางเดิน : การจัดวางข้าวของเครื่องใช้ใหม่ เพ่ือแก้ปัญหา 

สิง่กีดขวาง การปรบัสภาพพืน้ท่ีท่ีมคีวามขรขุระหรอืไม่ราบเรยีบ การปรับปรุง

ความม่ันคงแขง็แรงของพืน้ ซึง่ถ้าไม่มีการใช้เครือ่งพยงุ อาจต้องพจิารณาการ

ติดตั้งราวจับในเส้นทางเดินที่ใช้งานเป็นประจำา

 - จดุเปลีย่นระดบั : ถ้าเป็นจดุก้าวขึน้ลงทีมี่ระยะความสูงมากเกินไป 

จะต้องเพิม่ขัน้ เพือ่ลดระยะความกว้างลง โดยอาจต้องพจิารณาเรือ่งการติดต้ัง

ราวจับ หรือระยะความกว้างของขั้นที่ต้องเพียงพอ ถ้ามีการใช้วอล์คเกอร์ 

ส่วนกรณีการใช้ทางลาด ควรมีความลาดชันไม่เกิน 1:12

 - จุดลุกนั่ง : ผู้สูงอายุมีจุดลุกนั่งที่มีการใช้งานเป็นประจำาหรือไม่ 

และจุดน้ันมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น แคร่ที่มีการใช้งานประจำา  

มีความสูงที่เหมะสมต่อการลุกนั่งหรือไม่ 

 - บนัไดและการขึน้ลงตวัเรอืน : ถ้ามปัีญหาด้านรปูแบบ เช่น บนัไดลงิ 

หรือมีระยะขั้นที่ไม่เหมาะสม จะต้องทำาการก่อสร้างใหม่ นอกจากนั้น 

จะเป็นการปรบัปรงุราวจบั ทัง้ในเร่ืองระดบัความสงูทีผู่ส้งูอายคุวรจบัได้อย่าง

มั่นคง และจำานวนของราวจับที่ควรมี 2 ด้านทั้งซ้ายและขวา ซึ่งจะสำาคัญ 

เป็นพิเศษในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปัญหาของแขนด้านใดด้านหนึ่ง

ตัวอย่างการออกแบบราวจับในเส้นทางที่ใช้งานเป็นประจ�า
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 - การสัญจร : พื้นห้องนำ้าควรมีระดับเสมอกับภายนอก แต่ถ้าต้อง

มกีารเปลีย่นระดบั ควรพิจารณาตดิต้ังราวยดึเกาะ เพือ่ความปลอดภยั ถ้าไม่ได้

ใช้วอล์คเกอร์เป็นเครื่องพยุง ควรมีการติดตั้งราวจับเป็นแนวยาวตลอดเส้น

ทางที่ใช้เดินในห้องนำ้า

 - โถส้วม : ควรใช้โถส้วมแบบนั่งราบ และติดตั้งราวจับเพื่อยึดเกาะ

เวลาลุกนั่ง โดยมักจะสามารถใช้รูปแบบราวมาตรฐานได้เลย

 - อ่างล้างมอื : ตดิตัง้อ่างล้างมอืและราวจบัเพือ่ความปลอดภยัตาม

รูปแบบมาตรฐาน

ตัวอย่างการออกแบบการปรับปรุงห้องน�้า
โดยเพิ่มราวจับและปรับเปลี่ยนโถส้วม

• ห้องนำ้า •
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 2) ผู้สูงอายุที่เคลื่อนที่โดยการถัดหรือการคลาน

ถึงแม้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะเคลื่อนท่ีได้อย่างจำากัด แต่ยังสามารถดูแลตัวเอง 

ได้พอสมควร ส่วนมากมักใช้ชีวิตอยู่บนพ้ืนบ้าน เพื่อที่จะสามารถเคล่ือนที่ 

ในตวับ้านได้เอง โดยพืน้ท่ีนอนจะเป็นใจกลางหลกัของพืน้ทีใ่ช้สอย มข้ีาวของ

เครื่องใช้ประจำาวันตั้งอยู่โดยรอบ ในระยะที่เอื้อมมือจับได้ การใช้งานต่างๆ 

มักปนเปกันอยู่ในบริเวณท่ีนอน ท้ังการกินข้าว เตรียมอาหาร และขับถ่าย 

ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขลักษณะได้ง่าย

 - การวางผังพื้นที่ใช้งาน : ควรมีการจัดสรรพื้นที่ใช้งานต่างๆ ให้

เป็นสัดส่วน แต่ต้องอยู่ในระยะที่ไม่ห่างจากพื้นที่นอนมาก จนทำาให้ผู้สูงอายุ

เหนื่อยเกินกว่าที่จะรู้สึกอยากมาใช้งาน

 - รายละเอียดการใช้งาน : ควรพิจารณาในเรื่องของการส่งเสริม

ความสามารถ ในการทำากิจวัตรประจำาวันต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น การจัด

ระเบียบพื้นที่กินข้าว สร้างพื้นที่เตรียมอาหารหรือทำาครัวง่ายๆ ติดตั้งอ่าง 

ล้างจานและล้างมอื จดุทิง้ขยะและเศษอาหาร ที่สามารถใช้งานไดส้ะดวกใน

ท่านัง่ หรอืสามารถใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียว ในกรณทีีม่ปัีญหาเรือ่งอมัพฤกษ์ 

นอกจากน้ีผูสู้งอายใุนกลุม่นี ้มกัไม่มโีอกาสได้ออกจากตวับ้านมากนกั จงึควร

พจิารณาเรือ่งการสร้างช่องเปิด ทีส่ามารถมองเหน็โลกภายนอก หรอืเช่ือมโยง

และสื่อสารกับเพื่อนบ้านได้ 

• พื้นที่ใช้ชีวิต •
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การเคลือ่นทีล่กัษณะนีม้คีวามปลอดภยัจากอบัุตเิหต ุเนือ่งจากไม่มโีอกาสใน

การหกล้ม และไม่มีการใช้บันได แต่จะมีจุดที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษได้แก่

 • จดุเปลีย่นระดบั : ผูส้งูอายจุะใช้การปีน ขึน้-ลง พืน้ทีเ่ปลีย่นระดบั

ต่างๆ ผู้ออกแบบควรตรวจสอบว่าระยะที่เป็นอยู่สร้างความยากลำาบาก 

ในการใช้งานหรือไม่ ถ้ามีการเพิ่มจำานวนขั้นเพื่อลดระยะความสูงในการปีน 

หรือเปลี่ยนเป็นทางลาดจะส่งผลต่อการใช้งานอย่างไร

 - ตำาแหน่ง : ควรอยูใ่นระยะทีส่ามารถเคล่ือนทีม่าจากทีน่อนได้โดย

สะดวกที่สุด เพราะเป็นพื้นที่ที่จะมีการใช้งานหลายครั้งในหนึ่งวัน

 - การวางผัง : ห้องนำ้าสำาหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีขนาดเล็ก อาจมี

พื้นที่ใช้งานง่ายๆ เพียง 2 ส่วน คือ พื้นที่อาบนำ้าและซักผ้าบนพื้น กับพื้นที่

นั่งขับถ่าย อาจมีการกั้นฉากบังตาเพียงบางส่วนโดยไม่ต้องติดตั้งประตู

 - รายละเอียดการใช้งาน : การใช้งานทั้งหมดต้องทำาได้ด้วยการ 

นั่งกับพื้น ทั้งการนั่งอาบนำ้า ซักผ้าตากผ้า การเปิด-ปิดก๊อกนำ้า ในกรณีที่เป็น

พื้นไม้อาจใช้การตีไม้แบบเว้นร่องห่าง เพื่อให้สามารถระบายนำ้าลงใต้ถุนได้

โดยตรง ไม่เกิดการสะสมของนำ้าสกปรก อีกทั้งอาจต้องคำานึงถึงการใช้งาน

ด้วยแขนข้างเดียว ในกรณีที่มีปัญหาอัมพฤกษ์

 - โถส้วม : ผูส้งูอายใุนกลุม่นีม้กัจะไม่สามารถยกตวัขึน้นัง่บนโถส้วม

แบบมาตรฐานได้ จะต้องออกแบบโถส้วมที่มีลักษณะแบนราบกับพื้น 

• การสัญจร •

• ห้องนำ้า •
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การใช้พื้นที่ของผู้สูงอายุในกลุ่มที่เคลื่อนที่ด้วยการถัด

ออกแบบอ่างล้างจานและระดับหน้าต่าง ในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้งานเมื่อนั่งบนพื้น
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การจัดวางผังห้องน�้า

ออกแบบส้วมแบบเรียบเสมอพื้น
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 3) ผู้สูงอายุที่ใช้การเคลื่อนที่แบบผสมผสาน

ระยะการใช้พืน้ทีใ่นบ้านของผูส้งูอายกุลุม่นี ้จะใกล้เคยีงกับคนทัว่ไป เน่ืองจาก

ยังสามารถใช้การเดิน จึงเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ในตัวบ้านได้พอสมควร แต่มี

ประเด็นที่ต้องให้ความสำาคัญดังนี้

 - การวางผังพ้ืนที่ใช้งาน : ทีมออกแบบต้องทำาการประเมินว่า 

ในระยะยาวแนวโน้มของสภาพอาการจะเป็นอย่างไร ถ้ามีแนวโน้มที่ความ

สามารถในการเดนิจะทรดุลงจนต้องเคลือ่นทีด้่วยการถดัอย่างเดยีว อาจต้อง

พจิารณาการจดัพืน้ทีใ่หม่ เช่น การย้ายตำาแหน่งทีน่อนให้ใกล้กบัห้องนำา้มาก

ยิ่งขึ้น

 - รายละเอยีดการใช้งาน : การทำากจิกรรมต่างๆ มกัทำาในท่านัง่กบัพืน้ 

จงึควรพจิารณาการออกแบบปรบัปรงุพืน้ทีใ่ช้งานต่างๆ ให้เหมาะสมกบัการ

ใช้งานที่ท่านั่งคล้ายคลึงกับกรณีของผู้สูงอายุท่ีใช้การถัดตัว ขณะเดียวกัน 

ก็ต้องพิจารณาร่วมด้วยว่า พ้ืนที่น้ีเป็นจุดเปล่ียนท่า เช่นจากการเดินมา

เป็นการน่ังบนพื้นหรือไม่ โดยอาจต้องมีการออกแบบราวจับสำาหรับการ

เปลี่ยนท่าเพิ่มเติมอีกด้วย

นอกจากนั้น ถึงแม้ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้มักจะข้ึนลงบ้าน และพบเจอกับผู้คน

รอบๆ บ้านได้ แต่การพยายามสร้างช่องเปิดเพื่อเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ยังมี

ประโยชน์ต่อการสังเกตสภาพอาการ และคอยช่วยเหลือกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

• พื้นที่ใช้ชีวิต •
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เนือ่งจากผู้สงูอายใุนกลุม่นีจ้ะมลีกัษณะการเคลือ่นทีผ่สมกนั ระหว่างการถดัตวั

หรอืคลาน กับการเดนิ เป็นกรณทีีค่่อนข้างซบัซ้อน ผูอ้อกแบบจะต้องทำาการ

ระบุตำาแหน่งที่ผู้สูงอายุใช้การเคลื่อนท่ีแบบต่างๆ เช่น ใช้การคลานหรือถัด

บริเวณรอบที่นอน และจะเปลี่ยนเป็นการเดินเมื่อไปยังห้องนำ้า โดยในแต่ละ

พื้นที่ ใช้การเคลื่อนที่ประเภทใด ให้พิจารณาตามหลักการใน 2 ข้อที่ผ่านมา 

แต่จะมีจุดที่ต้องทำาการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่

 - จุดเปลี่ยนท่าการเคล่ือนที่ : คือ ตำาแหน่งที่ผู้สูงอายุใช้ในการ

เปลีย่นลักษณะการเคลือ่นที ่เช่น จากการถัดตวัเป็นการเดนิ ซึง่เป็นจดุทีอ่าจ

เกดิอุบตัเิหตุได้ง่าย ควรมกีารเกบ็ข้อมลูทัง้ขาไป (ถัดตวัเป็นเดนิ) และขากลบั 

(เดินเป็นถัดตัว) เพื่อทำาความเข้าใจอิริยาบถในการเปลี่ยนท่าสำาหรับ 

การออกแบบพื้นที่ และราวจับที่ปลอดภัย

 - บนัไดและการขึน้ลงตวัเรอืน : ผูส้งูอายใุนกลุม่นีจ้ะมปัีญหาในการ

ขึ้นลงบันได ผู้ออกแบบควรสอบถามความเป็นไปได้ ในการจัดสร้างห้องพัก

อาศัยในช้ันล่างของตัวบ้าน แต่ในกรณีที่ต้องมีการใช้บันได การใช้งานจะมี

ความซับซ้อน เช่น ในการลงบันไดจะใช้การนั่งถัดตัวทีละขั้น ในขณะที่การ

ขึ้นบันไดจะใช้การไต่ โดยเอามือจับขอบขั้นบันไดด้านในไปทีละขั้น เพื่อการ

ทรงตัว การเคลื่อนที่แบบนี้ค่อนข้างปลอดภัย แต่อาจต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

เพื่อออกแบบราวจับระดับตำ่าพิเศษ เพื่อยึดเกาะเวลาเดินขึ้น และราวจับ

สำาหรับการเปลี่ยนท่าบริเวณหัวและตีนบันได

• การสัญจร •

38

คู่ม
ือก

าร
ออ

กแ
บบ

ปร
ับป

รุง
บ้า

นผ
ู้สูง

อา
ยุ



ถึงแม้ผู้สูงอายุในกลุ่มน้ีจะสามารถเดิน เพื่อใช้งานห้องนำ้าได้ แต่ด้วยปัญหา

สภาพร่างกาย เช่น หลังค่อมมาก จึงมักมีปัญหากับการใช้สุขภัณฑ์ขนาด

มาตรฐาน ผู้ออกแบบควรให้ความสนใจกับประเด็นดังนี้

 - การสญัจร : ผูสู้งอายุจะใช้การเดนิท้ังการเข้าออกห้องนำา้ และการ

ใช้งานภายใน เพือ่ความปลอดภยัจึงควรพจิารณาการติดต้ังราวจับในเส้นทางเดิน 

และจุดที่มีการลุกนั่ง

 - รายละเอียดการใช้งาน : ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะทำากิจกรรม เช่น  

การอาบนำ้า ซักผ้า ตากผ้า ในท่านั่ง โดยสามารถออกแบบเป็นพื้นยกระดับ 

เพื่อให้สามารถลุกนั่งได้โดยสะดวกพร้อมราวจับเพ่ือความปลอดภัย 

พฤติกรรมที่พบได้บ่อย คือ ผู้สูงอายุมักจะอาบนำ้า ซักและตากผ้า ในบริเวณ

เดียวกันเลย จุดยกระดับจึงต้องมีพื้นที่เพียงพอสำาหรับกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 - โถส้วม : ในบางกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถยกตัวขึ้นสูงเพียงพอ 

ต่อการใช้โถนั่งราบแบบมาตรฐานได้ อาจพิจารณาการใช้โถนั่งราบสำาหรับ

เด็กทดแทน

 - การจดัผงั : ห้องนำา้ควรมขีนาดกะทดัรดั เพือ่ลดระยะในการสญัจร

ให้น้อยที่สุด โดยพื้นที่อาบนำ้าและโถส้วม สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากเส้นทาง

เดินที่มีราวจับ

• ห้องนำ้า •
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การขึ้นบันไดโดยการเกาะยึดขั้นบันได

การลงบันไดด้วยการถัดตัวทีละขั้น

ห้องน�้าขนาดกะทัดรัด มีราวจับในเส้นทางเดิน
และยกพื้นบริเวณที่นั่งอาบน�้า

1 2

4

3

5

1 2

4

3

5
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 4) ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้ที่ยังมีศักยภาพที่จะขึ้น-ลง

และใช้รถเข็นเพื่อเคลื่อนที่ได้เอง และ 2) ผู้ที่ต้องอาศัยผู้ดูแลเพื่อช่วยในการ

ขึ้น-ลงและเคลื่อนย้ายรถเข็น โดยในกลุ่มแรกมีประเด็นผู้ออกแบบต้องให้

ความสำาคัญเพิ่มขึ้น ได้แก่

หมายถึงตำาแหน่งที่มีการขึ้น-ลงรถเข็น ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของบ้าน เช่น  

การขึน้-ลงจากเตยีงนอนหรอืโถส้วม ทีมงานจะต้องทำาความเข้าใจถงึศกัยภาพ

ทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ ว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้น-ลงรถเข็นได้ด้วยตัวเอง 

จรงิหรอืไม่ หรอืควรมกีารช่วยสนบัสนนุจากผูด้แูลในลกัษณะใด แล้วจงึเตรยีม

การทดสอบ ถึงรูปแบบราวในการดึงและประคองตัว รวมถึงลักษณะและ

ตำาแหน่งที่น่ัง โดยในเบื้องต้นอาจทดสอบว่าสามารถใช้ราวจับหรืออุปกรณ์

แบบมาตรฐานได้หรือไม่ หรือควรท่ีจะต้องมีการปรับปรุงเป็นพิเศษ เพ่ือให้

เหมาะสมต่อการใช้งานเป็นรายกรณี ทั้งการใช้ด้วยตัวเองหรือทำาให้ผู้ดูแล

ช่วยเหลือได้สะดวกขึ้น

ในกรณีที่ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนรถเข็นได้ด้วยตัวเอง หรือต้องอาศัยผู้ดูแล

กต็าม จะมหีลกัการออกแบบทีค่ล้ายคลงึกนั จงึสามารถนำาหลักการมาตรฐาน

มาปรับใช้ได้เลย 

• จุดขึ้นลงรถเข็น •

• การสัญจร •
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โดยมีระยะพื้นฐานที่ควรต้องรู้ ได้แก่ (อ้างอิงจาก ข้อแนะน�าการออกแบบ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับทุกคน, สมาคมสถาปนิกสยาม)

 - ทางสัญจร : ควรมีพื้นเรียบปราศจากสิ่งกีดขวาง ทางเดินมี 

ความกว้างไม่ตำ่ากว่า 90 ซม.

 - ระยะกลบัตวั : ต้องมพีืน้ทีก่ลบัตวัไม่ตำา่กว่าขนาดของพืน้ท่ีวงกลม 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 ซม.

 - การเปลี่ยนระดับ : ต้องเปลี่ยนระดับด้วยทางลาดเท่านั้น  

ความลาดชันต้องไม่มากกว่า 1:12

 - ประตู : ต้องไม่มีธรณีประตู มีความกว้างบานไม่น้อยกว่า 90 ซม.

 - การวางผังและสัญจร : พื้นห้องนำ้าควรมีระดับเสมอกับพื้น

ภายนอก และต้องมีพื้นที่ภายในเป็นที่ว่าง ขนาดไม่ตำ่ากว่าพื้นที่วงกลม  

เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 ซม.

 - โถส้วม : ควรใช้โถส้วมแบบนั่งราบ และติดตั้งราวจับเพื่อยึดเกาะ

เวลาลุกนั่ง โดยอาจใช้รูปแบบราวมาตรฐานได้เลย

 - อ่างล้างมือ : ติดตั้งอ่างล้างมือและราวจับ เพื่อความปลอดภัย 

ตามรูปแบบมาตรฐาน

• ห้องนำ้า •
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ระยะการใช้งานมาตรฐาน

ระยะการกลับตัว ระยะการกลับตัวในผังห้องน�้า

อ้างอิงจาก ข้อแนะน�าการออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับทุกคน, สมาคมสถาปนิกสยาม
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 5) การติดตั้งสุขภัณฑ์และราวจับแบบมาตรฐาน

ในกรณีของผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดินและผู้ที่ใช้รถเข็น ส่วนมากสามารถ

ติดตั้งราวจับสำาหรับผู้พิการแบบมาตรฐานได้เลย โดยมีระยะพื้นฐานที่ควร

ต้องรู้ ได้แก่ (อ้างอิงจาก ข้อแนะนำาการออกแบบสิ่งอำานวยความสะดวก

สำาหรับทุกคน,สมาคมสถาปนิกสยาม)

 • โถส้วม : ติดตั้งให้กึ่งกลางห่างจากขอบผนัง 45 ซม. พร้อมราว

พยุงตัวสำาหรับลุกขึ้นลง

 • อ่างล้างมือ : ติดตั้งที่ความสูง 80 ซม.จากพ้ืน พร้อมราวจับ 

ทั้ง 2 ด้านซ้ายขวา  
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2. ขั้นตอนสรุปรูปแบบ
กำรปรับปรุงจริง   

เมื่อทีมงานเสร็จสิ้นการสร้างแบบเพื่อการทดสอบแล้ว ต่อไปจึงเป็น 

กระบวนการที่จะพัฒนาแบบดังกล่าวให้กลายเป็นแบบที่จะนำาไปใช้ 

ปรับปรุงจริง โดยเริ่มต้นจาก

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้สูงอายุและครอบครัว
ทมีหลกัฝ่ายนกัออกแบบจะต้องจดัทำาแบบนำาเสนอทีป่ระกอบไปด้วย ผงัการ

ปรับปรุงบ้าน และภาพสามมิติของพื้นท่ีแต่ละส่วน โดยอาจจัดทำาโมเดล 

แบบจำาลองร่วมด้วยก็ได้ จากนั้นทีมหลักทั้งหมด ต้องทำาการนัดหมายกับ 

ผู้สูงอายุและครอบครัว เพื่อทำาการนำาเสนอแบบดังกล่าว ณ สถานที่จริง  

ทีมงานจะต้องอธิบายแบบให้เข้าใจ โดยการชี้ให้เห็นว่า จะปรับปรุงอะไร  

ณ จุดใดของบ้านอย่างชัดเจน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเหล่านี้

45

คู่มือการออกแบบปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ



 • ตำาแหน่ง : การวางตำาแหน่งของพื้นที่ใช้งานต่างๆ มีความเหมาะ

สมที่ผู้สูงอายุจะใช้งานจริงได้หรือไม่

 • รายละเอียด : มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการปรับปรุงหรือไม่ 

อย่างไรบ้าง

ทีมหลักต้องบันทึกข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับ เพื่อให้ฝ่ายนักออกแบบกลับมา

ปรับปรุงแบบ เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับกระบวนการทดสอบในขั้นต่อไป 

ทีมงานน�าเสนอแบบขั้นต้น แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวในสถานที่จริง
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การทดสอบ
ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการนำาแบบเพือ่การทดสอบ รวมทัง้ได้ข้อมลูจากการรบัฟัง

ความคดิเหน็ มาทำาการทดสอบเพือ่ให้ได้ข้อสรปุถงึตำาแหน่ง รายละเอียดของ

รูปแบบ และระยะที่ผู้สูงอายุจะสามารถใช้งานได้ดีที่สุด โดยจะต้องติดต่อ

ประสานนักกายภาพบำาบัดมาเข้าร่วม 

โดยในกระบวนการ ทีมหลักฝ่ายนักออกแบบจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์  

โดยฝ่ายจิตอาสาจะเป็นผู้คนพูดคุย และช่วยนำาพาผู้สูงอายุทำาการทดสอบ

ต่างๆ พร้อมทัง้ดแูลความเหมาะสมด้านกำาลงัและสภาพอารมณ์ของผูส้งูอายุ 

ว่าไม่เกิดการฝืนใจหรือสร้างความเหน็ดเหนื่อยมากจนเกินไป เพื่อให้ 

นักกายภาพบำาบัด และฝ่ายนักสาธารณสุขทำาการประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบการใช้งานต่างๆ พร้อมไปกับการที่ฝ่ายนักออกแบบต้องคอย

บันทึกภาพท่าทางการใช้งาน และบันทึกตัวเลขระยะต่างๆ อย่างละเอียด  

การทดสอบจะมีในหลายประเด็น ประกอบด้วย

 1) การวัดระยะร่างกาย

ในการออกแบบรายละเอียดการใช้งานบางอย่าง สามารถใช้เพยีงอปุกรณ์ คอื 

สายวัด เพื่อวัดระยะของร่างกายที่เกี่ยวข้องแล้วนำาไประบุใช้ในแบบได้เลย

ตัวอย่างเช่น การวัดระยะความสูงของท่อนแขนจากพื้นเมื่อเอื้อมมือมา 

ด้านหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลระยะความสูงของหน้าต่างที่สามารถเปิดปิดได้ใน

ท่านัง่ การวดัระยะจากข้อเท้าถงึข้อพบั เพือ่ปรบัความสงูของแคร่ให้ปลอดภยั

ต่อการลุกนั่ง
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ทีมงานน�าเสนอแบบขั้นต้น แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวในสถานที่จริง
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 2) การตรวจสอบตำาแหน่งพื้นที่ใช้งาน

ในกรณีที่ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างจำากัด เช่น การถัดตัว ระยะการ

เคลื่อนที่ที่ใช้งานได้สะดวก จะแตกต่างจากคนทั่วไปเป็นอย่างมาก จึงต้อง

ทำาการทดสอบระยะการใช้งานที่เหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ ได้แก่ เทปกาวที่

มสีชัีดเจน ตดิบนพืน้เป็นการตเีส้นแทนพืน้ทีห่รอือปุกรณ์ตามตำาแหน่งท่ีระบุ

ในแบบ จากนั้นจึงให้ผู้สูงอายุทดลองเคลื่อนที่ไปยังจุดนั้น เพื่อสังเกตสภาพ

ความเหนื่อยและสอบถามความคิดเห็น

ในการทดสอบนี้ รายละเอียดของปัญหาสภาพร่างกายในบางประเด็น  

เช่น แนวโน้มความเสื่อมที่อาจทำาให้สามารถเคล่ือนท่ีได้น้อยลงในอนาคต  

โรคบางอย่าง เช่น โรคหอบหืด หรือโรคหัวใจ และหลอดเลือด ที่อาจต้อง

ระวงัเรือ่งการออกแรง ทางทมีหลกัฝ่ายนกัสาธารณสขุและนกักายภาพบำาบัด 

จะต้องประเมินเรื่องนี้ร่วมกันอย่างละเอียด

การทดสอบหาระยะที่เหมาะสมในการติดตั้งโถส้วม
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การทดสอบหาระยะและรูปแบบของราวกัน
ตกส�าหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าติด

การทดสอบระยะความสูงยึดเกาะเพื่อการเดิน
ที่เหมาะสม
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ตัวอย่างเช่น การทดสอบให้ผู้สูงอายุท่ีเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก ทดลองถัดตัว 

จากที่นอนไปยังตำาแหน่งที่คาดว่าจะปรับปรุงเป็นห้องนำ้า เพื่อให้รู้ถึงระยะที่ 

ไม่สร้างความเหนื่อยมากจนเกินไป ถ้าต้องไปกลับหลายครั้งในหนึ่งวัน

 3) การทดลองใช้งานด้วยอุปกรณ์ทดสอบ

รายละเอียดการใช้งานบางอย่าง ต้องให้ผู้สูงอายุใช้ร่างกายมาทดลองจริง  

ผู้ออกแบบถึงจะสามารถสรุปรูปแบบที่เหมาะสมได้ โดยแบ่งออกเป็น

 • การทดสอบระยะท่ีไม่ต้องอาศัยการยึดเกาะ หรือการออกแรง

ของกล้ามเนื้อ : เป็นการทดสอบเพื่อหาระยะการใช้งานที่ไม่ต้องอาศัยการ

ยึดเกาะพยุงตัวเป็นกรณีเฉพาะ อุปกรณ์ที่ใช้อาจประกอบด้วย ราวไม้ปรับ

ระดบัขนาดเลก็ทีไ่ม่ต้องรบันำา้หนกัได้และสายวดั ตวัอย่างเช่น ระยะความสงู

ของราวกนัตก สำาหรบัผูส้งูอายทุีม่อีาการข้อเข่าตดิสามารถลอดขาผ่านได้ใน 

ท่านัง่ ด้วยการให้ผูส้งูอายทุดลองยดืขาผ่านราวไม้ในระดบัต่างๆ เพือ่หาระยะ

ที่เหมาะสม

 • การทดสอบราวเพื่อยึดเกาะ : การทดสอบนี้ จะต้องให้ผู้สูงอายุ

สามารถออกแรงยดึเกาะได้จรงิ อปุกรณ์หลกัทีใ่ช้ ได้แก่ ท่อเหล็กและข้อเสือ

นั่งร้าน ที่สามารถประกอบเข้ากันเป็นโครงที่มีความแข็งแรง และสามารถ

ปรับรูปแบบได้หลากหลาย เพื่อนำามาทดสอบรูปแบบราวยึดเกาะประเภท

ต่างๆ ดังนี้

 • ราวยึดเกาะเพ่ือการเดนิ : ในกรณทีีผู่ส้งูอายมุปัีญหาเรือ่งการเดนิ 

แต่มีลักษณะร่างกายบางอย่าง เช่น ตัวเล็กหรือหลังค่อมมาก ควรทำาการ

ทดสอบ 
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เริ่มต้นจากการให้ผู้สูงอายุทดลองยืนจับไม้แนวต้ังในระดับความสูงต่างๆ  

เพื่อให้นักกายภาพได้พิจารณาว่า ในระยะใดที่ท่อนแขนจะมีกำาลังยึดเกาะ 

ได้ดีที่สุด จากนั้นนำาระยะดังกล่าว มาใช้ในการประกอบราวทดสอบ เพื่อให้

ผูส้งูอายไุด้ทดลองยดึเกาะและเดนิ เพือ่หาข้อสรปุถงึระยะท่ีสร้างความมัน่คง

ได้มากที่สุด

 • ราวบันไดพิเศษ : ผู้สูงอายุที่ใช้การเคลื่อนที่แบบผสมผสาน จะมี

ลักษณะการใช้บันไดท่ีซับซ้อน เช่น ใช้การนั่ง และถัดตัวลงที่ละขั้นเมื่อ 

ลงบันได และใช้การเดินพร้อมการใช้มือยึดเกาะขั้นบันไดด้านในที่ละขั้นเมื่อ

ขึ้นบันได โดยไม่สามารถใช้ราวบันไดระดับมาตรฐานได้ 

การทดสอบราวเสริม เพื่อให้การขึ้นบันไดปลอดภัยยิ่งขึ้น สามารถใช้การต่อ

ท่อเหล็กเป็นชุดทดสอบ โดยใช้ท่อเหล็กวางเป็นแนวตั้งบริเวณหัวและ 

ตนีบนัได ประกอบเข้ากบัท่อเหลก็แนวขนานกบัราวบันไดเดิม แต่มรีะดับตำา่พอที่

ผู้สูงอายุจะยึดเกาะได้ ผูกยึดโครงทดสอบกับซี่กรงบันได แล้วจึงให้ผู้สูงอายุ

ทดลองยึดเกาะตอนเดินขึ้น เพื่อประเมินหาระดับราวที่ใช้ได้ถนัดที่สุด

ในกระบวนการเดียวกันนี้ ควรทดลองการใช้งานอีกประเด็นหนึ่ง ได้แก่  

จุดเปลี่ยนท่าบริเวณหัวและตีนบันได โดยอาจใช้ท่อเหล็กแนวต้ังของโครง

ทดสอบที่หัวและตีนบันได เป็นเครื่องมือทดลองการยึดเกาะ เมื่อผู้สูงอายุ

ทำาการเปลีย่นท่าระหว่างการยนืและนัง่เมือ่ลงบนัได และจากท่าการยดึเกาะ

ขั้นบันไดเป็นการยืนในตอนขึ้นบันได เพื่อหาลักษณะของราวจับแนวตั้งที่ใช้

ยึดเกาะป้องกันการล้มได้ดี
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การทดสอบราวจับบันได
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 • ราวเพื่อการลุกนั่ง : เปลี่ยนท่าทางการเคลื่อนที่หรือขึ้นลงรถเข็น

ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการเคลื่อนที่แบบผสมผสานหรือใช้รถเข็น จุดท่ีมีการ

เปลีย่นอริยิาบถระหว่างการยนืกบันัง่ ถัดตวัเป็นการเดนิ หรือการขึน้ลงรถเขน็ 

ควรจะต้องมีการออกแบบราวจับอย่างละเอียด 

เร่ิมต้นจากการทีท่มีหลกัและนกักายภาพบำาบดั ต้องนำาข้อมลูท่าทางการใช้งาน

ในพื้นที่ปัญหา มาทำาความเข้าใจ แล้วจึงพิจารณาว่าจะประกอบท่อเหล็ก 

เป็นราว เพื่อทำาการทดสอบในลักษณะใด หรือในบางกรณีต้องมีการใช ้

แผ่นโฟมหนา มาทดสอบระยะการนั่งท่ีเหมาะสมควบคู่ไปกับการใช้ราวจับ

อีกด้วย

การประกอบราวเพื่อทดสอบการลุกนั่งโดยใช้ราวแนวนอนระดับต่างๆ ราวแนวตั้ง 
และราวเพื่อประคองตัวเมื่อยืนแล้ว
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การสดสอบการลุกนั่งด้วยราวรูปแบบต่างๆ
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การวัดระยะและระดับการเอื้อมของผู้ใช้รถเข็น
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 ในเบือ้งต้น การทดสอบจะต้องทำาเพือ่ให้นกักายภาพบำาบดัสามารถ

เก็บข้อมูล เพื่อทำาความเข้าใจถึงลักษณะท่าทาง และการใช้กล้ามเนื้อ  

ในกระบวนการลุกขึน้และน่ังลง ซึง่อาจมกีารผสมผสานทัง้การใช้ฝ่ามือดนัพืน้ 

และการจับราวเพื่อดึงและพยุงตัว จนได้ข้อสรุปถึงวิธีการที่มั่นคงปลอดภัย 

และเหมาะสมกับผู้สูงอายุรายนั้นมากท่ีสุด ไปพร้อมกับการประเมินของ 

ฝ่ายนักออกแบบว่า การปรับปรุงให้ได้รูปแบบดังกล่าว จะสามารถทำาให้ 

เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร

 • การทดสอบการใช้โถส้วม การทดสอบเพ่ือกำาหนดลักษณะของ

โถส้วมที่เหมาะสม ต้องทำาการเก็บข้อมูลใน 2 ประเด็กหลัก ได้แก่

 - การทดสอบการลุกนั่งและการยึดเกาะ โดยสามารถใช้อุปกรณ์

และวิธีการจากข้อที่แล้วได้เลย การทดสอบในประเด็นนี้จะช่วยให้สามารถ

สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุควรเลือกใช้โถส้วมในลักษณะใด เช่น โถส้วมนั่งราบ

มาตรฐาน โถนัง่ราบสำาหรบัเด็ก หรอืโถส้วมท่ีแบนราบไปกบัพืน้ อกีทัง้ในการ

ลุกนั่งควรมีราวช่วยยึดเกาะในลักษณะใด

 - การทดสอบฝารองนัง่  ในการพจิารณาการใช้โถส้วมนัง่ราบขนาด

มาตรฐานกับผู้สูงอายุที่ตัวเล็ก ไม่ว่าจะติดตั้งแบบดัดแปลงหรือแบบปกติ

ก็ตาม ควรทดสอบว่าสามารถนั่งบนฝารองนั่งขนาดปกติได้หรือไม่ เนื่องจาก

ในบางครั้งช่องว่างของฝารองนั่งมีความกว้างเกินกว่าที่สะโพกของผู้สูงอายุ

จะสามารถนั่งได้ ต้องพิจารณาว่าควรปรับเปลี่ยนไปใช้ฝารองนั่งสำาหรับเด็ก

หรือใช้โถส้วมประเภทอื่นไปเลย
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การทดสอบการใช้ฝารองนั่งกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าติด ซึ่งพบว่าไม่สามารถใช้งานได้ ถึงแม้จะ
อยู่ติดพื้นก็ตาม
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การทดสอบการใช้โถส้วมส�าหรับเด็ก
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การสรุปรูปแบบการปรับปรุง
เมื่อทำาการทดสอบจนได้ข้อมูลที่เพียงพอแล้ว ในกลุ่มทีมหลักจะต้องทำาการ

สรุปรูปแบบการปรับปรุงที่เหมาะสมที่สุด โดยฝ่ายนักออกแบบจะต้องเป็น

ผู้นำา ในการสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายอื่นๆ ที่เหลือ 

จากนัน้จงึจดัทำาเป็นผงั รปูสามมติขิองการปรบัปรงุส่วนต่างๆ และโมเดลแบบ

จำาลอง เพื่อนำาเสนอและรับฟังความคิดเห็นกับครอบครัวของผู้สูงอายุเป็น

ครั้งสุดท้าย

การน�าแบบไปน�าเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นกับครอบครัวเป็นครั้งสุดท้าย
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จัดท�าแบบก่อสร้างที่สื่อสาร
เข้าใจง่าย

จัดท�ำแบบ
ก่อสร้ำง

กระบวนกำรที่3
จัดทำ�แบบก่อสร้�ง และเริ่มต้นก�รปรับปรุง

ภายหลังจากทีมงานสามารถสรุปรูปแบบการปรับปรุงที่เหมาะ

สมได้แล้ว จะต้องติดต่อประสานหาช่างในท้องถิ่นที่จะเข้ามาเป็น 

ผู้ดำาเนนิการปรบัปรงุ เพือ่ใหท้างฝา่ยออกแบบเขา้ไปทำาการหารอื

ถึงเทคนิควิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม 

จัดท�าแบบก่อสร้าง
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 • ผังรวม : เน้นการระบุตำาแหน่งและเล่าถึงประเด็นในการปรับปรุง

ให้ชัดเจนในแผ่นเดียวกัน

 • รายละเอียด : ในพืน้ทีแ่ต่ละส่วนทีจ่ะทำาการปรับปรุง ควรนำาเสนอ

แบบดังนี้

 - ผงัพืน้ที ่: ผงัขยายการปรบัปรงุของพืน้ทีน่ัน้ พร้อมระบรุะยะ เช่น 

ขนาดพื้นที่และตำาแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะใหญ่ๆ โดยยังไม่ต้องใส่

ระยะการติดตั้งโดยละเอียด เพราะจะทำาให้อ่านยาก

จากนัน้จงึกลบัมาจัดทำาแบบกอ่สรา้ง ทีต่อ้งใหค้วามสำาคญัตอ่การ

สื่อสารถึงการก่อสร้าง ท่ีอาศัยความละเอียดเที่ยงตรง แต่อยู่ใน 

รปูแบบทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย สำาหรบัผูท้ีอ่าจไมส่ามารถอา่นแบบกอ่สรา้ง

มาตรฐานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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  - ภาพรวม 3 มิติ : ภาพ 3 มิติ ที่เห็นภาพรวมของพื้นที่ปรับปรุง 

จดุน้ันทัง้หมด โดยไม่ต้องใส่ระยะ ใช้เป็นตวัช่วยในการทำาความเข้าใจตำาแหน่ง 

และลักษณะการปรับปรุงประกอบกับผังพื้นที่
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 - ภาพรายละเอียด 3 มิติ : แสดงถึงการปรับปรุงแต่ละจุดว่า 

มีลักษณะและระยะอย่างไร โดยแสดงเป็นภาพสามมิติจุดนั้นในระยะใกล้ 

พร้อมเส้นแสดงระยะต่างๆ อย่างละเอยีด โดยต้องระวงัว่าเส้นแสดงระยะนัน้ 

จะไม่ไปทำาให้เกิดความไขว้เขวต่อแบบได้
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เมื่อการก่อสร้างจะเร่ิมต้นข้ึน ทางทีมงานต้องจัดการนำาแบบก่อสร้างไป

อธิบายกับช่างอย่างละเอียด จากนั้นจึงทำาการจัดทำาบอร์ดท่ีประกอบด้วย

แบบก่อสร้างทั้งหมด ติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 

แบบจะไม่มีการสูญหาย และทางช่างจะสามารถมาดูแบบได้โดยสะดวก  

ในระหว่างการก่อสร้างปรบัปรงุ ทางทีมงานโดยเฉพาะทางฝ่ายออกแบบควร

มาดแูลการทำางานของช่างเป็นประจำา เพือ่ให้มัน่ใจว่าการก่อสร้างจะถกูต้อง

ตามที่ได้ออกแบบไว้

การติดตั้งบอร์ดน�าเสนอแบบในสถานที่ก่อสร้าง
ทีมงานคอยไปดูการก่อสร้างอย่างสม�่าเสมอ
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บทส่งท้ำย…

จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ ในลักษณะที่นำาเสนอใน

คู่มือนี้ จะมีความซับซ้อนและต้องการความเอาใจใส่เป็นอย่างสูง เพราะสิ่งที่

คู่มือนี้พยายามสื่อสารออกมาก็คือ สภาพร่างกายและบริบทแวดล้อมในการ

ดำาเนินชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละรายน้ันต่างกัน ผู้ออกแบบต้องทำาความเข้าใจ 

ทดสอบให้เหน็ผล และรบัฟังความคดิเหน็อย่างรอบด้าน อนัจะเป็นเครือ่งรบั

ประกนัได้ว่า การลงทุนลงแรงท่ีได้ทำาลงไปนัน้ จะเกิดการใช้งานจรงิ สามารถ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

รายนั้นอย่างได้ผล

แต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนที่ได้นำาเสนอไปนั้น เป็นหลักการที่ประมวลขึ้นจาก

ประสบการณ์ตรงของการทำางานกบัชมุชนในหนึง่ตำาบล ผู้เขียนหวงัว่าจะเกดิ

การนำาไปทดลองใช้ยงัพืน้ท่ีอืน่ๆ จนเกดิการเรยีนรูต่้อยอดหรอืแก้ไขปรบัปรุง 

เพื่อให้ความรู้ชุดนี้ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องยิ่งๆ ขึ้นไป
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เขียนกระบวนกำรท�ำงำน
ในกรณีตัวอย่ำง
โดยแบ่งเป็นขั้นตอนตามคู่มือดังนี้

เก็บข้อมูล
เบื้องต้น

สร้างแบบ
เพื่อการทดสอบ

เก็บข้อมูลปัญหา
สภาพร่างกาย

สรุปรูปแบบ
การปรับปรุงจริง

ท�าความเข้าใจชีวิตผู้สูงอายุ
อย่างรอบด้าน

น�าข้อมูลมาออกแบบ เพื่อใช้
ส�าหรับกระบวนการทดสอบ

ลงลึกถึงรายละเอียดปัญหา 
สภาพร่างกายที่เผชิญอยู่

ท�าการทดสอบเพื่อสรุปหา
รูปแบบการปรับปรุงที่เหมาะสม

จัดท�าแบบก่อสร้างที่สื่อสาร
เข้าใจง่าย

เก็บข้อมูล
ผู้สูงอำยุ

ออกแบบ

จัดท�ำแบบ
ก่อสร้ำง

๑

๒

๓ จัดท�าแบบก่อสร้าง

68

คู่ม
ือก

าร
ออ

กแ
บบ

ปร
ับป

รุง
บ้า

นผ
ู้สูง

อา
ยุ



กรณีตัวอย่ำงที่ 1
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1. กำรเก็บข้อมูลผู้สูงอำยุ
1.1 การเก็บข้อมูลเบื้องต้น
ในกรณีตัวอย่างที่ 1 นี้ ทีมงานหลักทั้งจิตอาสาชุมชน นักสาธารณสุขและ 

นกัออกแบบ ได้ทำาการเกบ็ข้อมลูร่วมกนั เพือ่สร้างความเข้าใจถงึการดำาเนนิชวีติ

และประเด็นปัญหาอย่างเป็นองค์รวมดังต่อไปนี้ 

ข้อมลูพืน้ฐาน : ผูส้งูอายเุพศหญงิ อาย ุ76 ปี มปัีญหาสภาพร่างกายโดยเป็น

อัมพฤกษ์ซีกซ้าย อาศัยอยู่ 2 คนกับลูกชายที่มีปัญหาทางสมอง ใช้ชีวิตอยู่ 

บนตัวเรือนตลอดเวลาเพราะไม่สามารถข้ึนลงเรือนได้แล้ว ผู้ดูแลหลักได้แก่

ลกูพีล่กูน้องของยายซึง่อาศัยอยูบ้่านใกล้เคยีงกนั ปัจจบุนัไม่มรีายได้นอกจาก

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อีกทั้งไม่ได้รับเบี้ยผู้พิการเพราะไม่ได้ไปลงทะเบียน

ข้อมูลสุขภาพ : อัมพฤกษ์ซีกซ้ายเกิดจากเส้นโลหิตฝอยแตกเมื่อปี 2553 

ทำาให้มอีาการกล้ามเนือ้อ่อนแรงทัง้แขนและขาซ้าย ถงึแม้แขนขวาและขาขวา

ยงัทำางานได้ด ีแต่ไม่สามารถเดนิได้ ต้องใช้การถดัตวัไปบนพืน้บ้าน นอกจากนี้

ยงัมปัีญหาสายตามองเหน็ไม่ค่อยชัด ไขมนัในเส้นเลอืดและความดันโลหติสงู

ในส่วนของความสามารถในการดูแลตัวเอง ผู้สูงอายุยังสามารถเคลื่อนที่โดย

การถัดตัวบนบ้าน สามารถรับประทานอาหาร อาบนำ้า และดูแลเรื่องการ 

ขบัถ่ายได้ด้วยตวัเอง โดยทำากจิกรรมต่างๆได้เฉพาะในลกัษณะของการนัง่ติด

พื้นบ้านเท่านั้น  
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ข้อมูลการดูแลของครอบครัว : เนื่องจากลูกชายมีปัญหาทางสมองและ 

ติดสุรา ทำาให้หน้าท่ีการดูแลหลักตกอยู่กับลูกพี่ลูกน้องของยายซ่ึงอาศัยอยู่

บ้านใกล้เคียงกัน โดยจะเป็นผู้ท่ีคอยจัดหาอาหารให้ทุกวัน รวมทั้งจัดการ

นำาพาไปพบแพทย์เมื่อถึงกำาหนดนัดหมาย โดยจะมาดูแลทุกวัน แต่ไม่ได ้

อยู่ร่วมด้วยตลอดเวลา

ข้อมลูสภาพท่ีอยูอ่าศยั : บ้านมลีกัษณะเป็นบ้านไม้ยกใต้ถนุสงู พืน้ทีใ่ช้งานหลกั

ทั้งหมดอยู่บนตัวบ้านชั้นบน และเนื่องจากปัญหาอัมพฤกษ์ ทำาให้ผู้สูงอายุ 

จะอาศัยอยู่บนตัวบ้านตลอดเวลาโดยไม่สามารถลงจากตัวบ้านได้เลย โดยมี

พ้ืนที่ใช้งานหลักอยู่บริเวณโถงกลาง ซึ่งจะใช้งานเป็นทั้งพื้นที่นอน พื้นที่ 

รับประทานอาหาร ขับถ่ายและชำาระล้างร่างกาย 

สภาพเดิมด้านหน้า
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สภาพโดยรวมค่อนข้างทรุดโทรม พื้นที่ในโถงกลางค่อนข้างมืดทึบและร้อน

ในช่วงเวลากลางวนั เนือ่งจากหลงัคาเป็นแผ่นสงักะสี การใช้งานพ้ืนทีท่ัง้การนอน 

การกิน และขบัถ่ายอยูป่ะปนกนัจนเกินไป โดยเฉพาะพืน้ทีขั่บถ่าย ซ่ึงผูส้งูอายุ

ไม่สามารถใช้ห้องนำ้าเดิมบนตัวเรือนได้ จึงมีการเจาะร่องพ้ืนบ้านและติดต้ัง

บ่อเกรอะที่พื้นดินใต้ถุน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถขับถ่ายผ่านร่องพื้นลงไปยัง

บ่อเกรอะได้โดยตรง แต่จากการท่ีบ่อเกรอะต้องเปิดโล่งเพือ่ให้รองรบัของเสยี

จากบนบ้านได้นั้น ก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมด้านสุขลักษณะ

ในส่วนของระบบสาธารณปูโภค ในตวับ้านมนีำา้ประปา แต่มเีฉพาะในห้องนำา้

และที่ชานหน้าบ้าน เมื่อผู้สูงอายุต้องการนำ้าใช้ จะต้องลากถังจากโถงกลาง

เพื่อถัดตัวไปเติมนำ้ายังชานหน้าบ้าน

สภาพเดิมภายในบ้าน
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สภาพเดิมบ่อเกรอะใต้ถุน

สภาพเดิมร่องไม้ใช้ขับถ่าย
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1.2 การเก็บข้อมูลปัญหาสภาพร่างกาย
การประเมินปัญหาสภาพร่างกายร่วมกับนักกายภาพบำาบัด ได้ให้ความเห็น

ในเรื่องของอาการอัมพฤกษ์ว่าเกิดขึ้นมานานแล้ว อีกทั้งด้วยสถานการณ์ 

การใช้ชีวิตและอายุในปัจจุบัน เห็นว่าไม่สามารถรักษาและฟื้นฟูได้มากนัก 

การปรบัปรงุบ้านจงึควรเน้นทีก่ารสร้างความสะดวกในฐานะผู้พิการเป็นหลัก

โดยในส่วนของการใช้โถส้วม การประเมินร่วมกันได้ข้อสรุปว่าผู้สูงอายุไม่

สามารถยกตวัขึน้สงูกว่าระดบัพืน้ได้เลย ลกัษณะของโถส้วมจะต้องแบบราบ

เสมอพื้นเท่านั้น     

2.กำรออกแบบ
2.1 การสร้างแบบเพื่อการทดสอบ
ในการสร้างแบบเพื่อการทดสอบ ทางทีมงานหลักทั้งจิตอาสาชุมชน  

นักสาธารณสุขและนักออกแบบ ได้กำาหนดเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงบ้านเพ่ือ

รองรับอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีก ให้สามารถดูแลตัวเองได้สะดวกและ 

ถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

 1) แก้ปัญหาความร้อนและแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ เปลี่ยนวัสด ุ

มุงหลังคาเป็นเมทัลชีทแบบมีฉนวน เปลี่ยนฝาผนังและเพิ่มช่องหน้าต่างเพื่อ

ให้มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น

 2) เพิม่ช่องทางเชือ่มต่อกบัโลกภายนอก เนือ่งจากผูส้งูอายตุ้องอยู่

ในตวับ้านชัน้บนตลอดเวลา การทีส่ามารถมองเห็นโลกภายนอก น่าจะช่วยให้
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สภาพจิตใจมีความเบิกบานขึ้น จึงจะทำาการออกแบบหน้าต่างท่ีสามารถ 

เปิดปิดและมองผ่านไปยังภายนอกได้ในท่านั่งกับพื้น

 3) จดัแบ่งพืน้ทีใ่ช้งานให้เป็นสดัส่วนและแก้ปัญหาเรือ่งสขุลกัษณะ 

แต่ยังสามารถใช้งานได้สะดวกในระยะที่เหมาะสม ประกอบไปด้วย

 • การติดตั้งระบบนำ้าประปาและอ่างล้างจาน เพ่ือให้ลดความ 

  ยากลำาบากในการที่ต้องออกไปเติมนำ้าใช้จากชานหน้าบ้าน และ

  มพีืน้ทีใ่นการล้างทำาความสะอาดและระบายนำา้เสียอย่างเหมาะสม 

  โดยต้องออกแบบให้สามารถใช้งานได้สะดวกในท่านัง่บนพืน้บ้าน

 • สร้างห้องนำ้าเฉพาะสำาหรับผู้สูงอายุ สร้างห้องนำ้าเพิ่มอีก 1 ห้อง  

  ที่มีลักษณะเหมาะสมกับการถัดตัวเข้าไปใช้งาน อีกทั้งมีระบบ 

  กักเก็บของเสยีทีถ่กูสุขลกัษณะ มรีะยะห่างออกจากพืน้ท่ีใช้งานอืน่ๆ 

  โดยในเบือ้งต้นนีจ้ะทดลองใช้ระยะใกล้เคยีงกบัทีผู้่สูงอายเุคล่ือนตัว 

  จากโถงกลางเพื่อไปเติมนำ้าที่ชานหน้าบ้าน ซึ่งคาดว่าเป็นระยะที่

  ผู้สูงอายุสามารถสัญจรไปกลับได้โดยสะดวก

75

คู่มือการออกแบบปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ



ผังการใช้งานเดิม
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แบบก่อสร้าง
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แบบก่อสร้าง
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แบบเพื่อการทดสอบห้องน�้า

แบบเพือการทดสอบอ่างล้างจาน
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2.2 การสรุปรูปแบบการปรับปรุงจริง
เริ่มต้นจากการนำาแบบสำาหรับการทดสอบที่ออกแบบขึ้นในขั้นตอนที่แล้ว  

มาหารือกับผู้สูงอายุและครอบครัว จากนั้นจึงกำาหนดเป็นประเด็นในการ

ทดสอบ ซึ่งในกรณีนี้จะมีการเก็บข้อมูลและทดสอบที่สำาคัญดังนี้

 1) วัดระยะการยกแขน ทัง้ในส่วนของระดับความสูงและระยะการ

เอื้อมที่เหมาะสม ซึ่งจะเอาไปใช้ในการกำาหนดระยะของหน้าต่างท่ีผู้สูงอายุ

จะสามารถเปิดปิดได้สะดวกในท่านั่ง 

 2) ทดสอบระยะการเคลือ่นทีไ่ปยงัห้องนำา้ทีเ่หมาะสม โดยในเบือ้งต้น

ได้กำาหนดตำาแหน่งห้องนำา้อยูค่่อนไปทางด้านหลงั และได้ใช้ตำาแหน่งดังกล่าว

เป็นจุดอ้างอิงในการทดสอบ โดยการติดเทปสีเพ่ือจำาลองตำาแหน่งห้องนำ้า 

ตามแบบ แล้วให้ผู้สูงอายุทดลองเคลื่อนท่ีด้วยการถัดตัวจากพ้ืนท่ีใช้งาน

ประจำาไปยังจุดดังกล่าว ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุมีความเหนื่อยมากเกินกว่าที่จะ

สัญจรในระยะดังกล่าวหลายๆครั้งในหนึ่งวันได้ ระยะที่เหมาะสมจึงต้อง 

ขยับมาทางด้านหน้า ให้อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ใช้งานหลักมากยิ่งขึ้น
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การทดลองเคลื่อนที่

วัดระยะการเอื้อม
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3. กำรจัดท�ำแบบก่อสร้ำงและเริ่มต้น
กำรปรับปรุง
เมื่อทำาการทดสอบจนได้ข้อมูลระยะท่ีแน่นอนแล้ว ทางนักออกแบบได้นำา

ข้อมูลดังกล่าวกลับไปสรุปผลการออกแบบและจัดทำาเป็นแบบก่อสร้างเพื่อ

ดำาเนินงานต่อเนื่องกับช่างชุมชน จนสามารถปรับบ้านของผู้สูงอายุจนได้ผล

ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว้ โดยภายในตวับ้านบรรยากาศทีด่ขีึน้มา มแีสงสว่างมากขึน้

ในขณะทีค่วามร้อนลดลง ผูส้งูอายสุามารถใช้ห้องนำา้และโถส้วมใหม่ได้อย่าง

สะดวก สภาพจิตใจโดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

82

คู่ม
ือก

าร
ออ

กแ
บบ

ปร
ับป

รุง
บ้า

นผ
ู้สูง

อา
ยุ



หลังปรับปรุงโถส้วม

หลังปรับปรุงภาพรวม
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กรณีตัวอย่ำงที่ 2
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1.กำรเก็บข้อมูลผู้สูงอำยุ
1.1 การเก็บข้อมูลเบื้องต้น
ในกรณีตัวอย่างที่ 2 นี้ ทีมงานหลักทั้งจิตอาสาชุมชน นักสาธารณสุขและ 

นักออกแบบ ได้ทำาการเก็บข้อมูลร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการดำาเนิน

ชีวิตและประเด็นปัญหาอย่างเป็นองค์รวมดังต่อไปนี้ 

ข้อมลูพืน้ฐาน : ผูสู้งอายเุพศหญงิ อาย ุ96 ปี สภาพร่างกายมปัีญหาหลงัค่อม

และเดนิได้ไม่มัน่คงนกั อาศยัอยูใ่นตวับ้านคนเดยีวเนือ่งจากสามเีสียชวีติแล้ว

แต่ไม่มีลูก แต่บ้านปลูกอยู่ในกลุ่มบ้านร่วมกับญาติคนอื่นๆ จึงมีผู้ดูแลหลัก

เป็นหลานสาวที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกัน ยังสามารถดูแลตัวเองได้ดี ชอบทำาสวน  

จึงยังขึ้นลงจากตัวบ้านเป็นประจำาทุกวัน ปัจจุบันไม่มีรายได้นอกจากเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ 

ข้อมูลสุขภาพ : ไม่มีโรคประจำาตัว แต่มีอาการหลังค่อมและเดินได้ไม่ค่อย

สะดวก โดยจะใช้การเคลือ่นทีแ่บบผสมผสาน โดยใช้การถดัตวัในบรเิวณใกล้

กับพื้นที่นอน ร่วมกับการเดินเพื่อไปยังห้องนำ้าหรือเพื่อขึ้นลงตัวบ้าน เมื่ออยู่

บนพืน้ดนิจะใช้การเดนิพร้อมท่อนไม้ช่วยพยงุตวั นอกจากนีม้ปัีญหาเร่ืองการ

ได้ยินอยู่บ้าง แต่ยังสื่อสารโต้ตอบกับผู้อื่นได้อยู่  

ในส่วนของการดูแลตัวเอง ยังสามารถดูแลตัวเองได้ดี สามารถทำาอาหารได้ 

ดูแลการขับถ่าย ซักเสื้อผ้า และขึ้นลงตัวบ้านเพื่อไปทำาสวนเป็นประจำา
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ปัญหาหลังค่อม

ข้อมูลการดูแลของครอบครัว : ถึงแม้จะอาศัยอยู่ในตัวบ้านเพียงคนเดียว 

แต่หลานสาวที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ กันจะเป็นผู้จัดหาอาหาร ทั้งในรูปวัตถุดิบ 

ให้ผู้สูงอายุไปประกอบอาหารเองและอาหารสำาเร็จ โดยจะมาเยี่ยมเยือน 

เป็นประจำา นอกจากนีใ้นกลุ่มบ้านยงัมีศาลาทีผู่สู้งอายมุกัเข้าไปนัง่เล่นร่วมกับ

ผู้อื่นในช่วงเช้าแทบทุกวัน 

ข้อมลูสภาพท่ีอยูอ่าศยั : บ้านมลีกัษณะเป็นบ้านไม้ยกใต้ถนุสงู พืน้ทีใ่ช้งานหลกั

ทัง้หมดอยูบ่นตวับ้านชัน้บน ซ่ึงประกอบไปด้วย พืน้ทีน่อน พืน้ทีค่รวั ชานนัง่เล่น

และห้องนำ้า  
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สภาพเดิมด้านหน้า

โดยผู้สูงอายุยังคงใช้งานพ้ืนท่ีดังกล่าวท้ังหมด ทางทีมงานหลักจึงได้ทำาการ

เก็บข้อมูลการใช้งานและสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ดังนี้

 • พื้นท่ีนอน ใช้ฟูกนอนวางบนพื้น การเคลื่อนที่บริเวณนี้ใช้การ 

  ถัดตัว จึงไม่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

 • พื้นที่ชานนั่งเล่น เป็นชานเปลี่ยนระดับลดตำ่าลงมากว่าบริเวณ 

  พื้นที่นอน ตรงจุดเปลี่ยนระดับ ผู้สูงอายุจะใช้เป็นจุดเปลี่ยนท่า 

  การเคลื่อนที่จากการถัดตัวเป็นการลุกขึ้นเดิน
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สภาพเดิมภายในบ้าน

สภาพเดิมครัว
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 • พื้นที่ครัว พื้นเป็นไม้ตีเว้นร่อง แผ่นพื้นไม้ค่อนข้างบางและมีการ 

  บิดงอ ทำาให้พื้นไม่เรียบเสมอกันในบางจุด นอกจากนั้นผู้สูงอายุ 

  ยังเคยเกิดการล้มจากการเปิดตู้เย็น

 • พื้นที่ห้องนำ้า ห้องนำ้าอยู่บนตัวเรือนชั้นบน แต่มีสภาพทรุดโทรม  

  ใช้โถส้วมแบบนั่งยองยกสูง ซ่ึงผู้สูงอายุขึ้นนั่งใช้งานได้อย่างยาก 

  ลำาบาก อีกท้ังยังไม่มีการต่อระบบนำ้าประปาเข้าข้างใน ผู้สูงอาย ุ

  จึงยังต้องเติมนำ้าและลากถังเข้าไปเติมโอ่งเก็บนำ้าภายในห้อง 

  อยูเ่สมอ นอกจากนีภ้ายในห้องนำา้ยังใช้เป็นทีซั่กผ้า ซึง่ผูส้งูอายจุะ 

  อาบนำ้าแล้วซัก ตากผ้าภายในห้องนำ้าเลย

 • บันไดขึ้นลงบ้าน มีลักษณะเป็นบันไดไม้แบบด้ังเดิม มีราวจับ  

  1 ข้าง ผู้สูงอายุใช้การถัดตัวลงบันไดทีละขั้นและการเกาะขอบ 

  ขั้นบันไดด้านในและราวจับเมื่อขึ้นบันได 

สภาพเดิมบันไดสภาพเดิมห้องน�้า
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1.2 การเก็บข้อมูลปัญหาสภาพร่างกาย
จากการประเมินร่วมกับนักกายภาพบำาบัด ได้ข้อมูลรายละเอียดสภาพ

ร่างกายเรือ่งหลงัว่า เกดิจากกระดกูสนัหลงัโค้งด้านล่างในช่วงก้นกบ ในส่วน

ด้านบนยังยืดได้ โดยการการหลังโกงน้ี ส่งผลให้เวลายืน จุดศูนย์ถ่วงจะอยู่

ด้านหน้า แต่เม่ือเวลาน่ังยองๆ หรอืออกแรงดงึ จุดศนูย์ถ่วงจะย้ายไปด้านหลงั 

ซึง่จะทำาให้เกดิการล้มได้ง่าย เช่นการล้มเมือ่เปิดฝาตู้เยน็เป็นต้น เมือ่ผูส้งูอายุ

อยู่ในท่าน่ังห้อยขาจะทรงตัวได้ดีกว่า ในส่วนการขึ้นลงบันได เห็นว่าการ 

ขึ้นบันไดแบบใช้มือช่วยเกาะเป็นท่าที่ปลอดภัยแล้ว แต่ควรต้องใส่ใจเร่ือง 

จุดเปลี่ยนท่าบริเวณหัวบันได ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง

แนวโน้มของสภาพร่างกายในอนาคต กล้ามเนือ้ต้นขาน่าจะอ่อนแรงลงเรือ่ยๆ 

จะเริม่ใช้การถดัตวัมากขึน้ ควรให้มกีารทรงตวัยนือยูเ่ป็นประจำาจะช่วยรักษา

แรงต้นขาไว้ได้นานขึน้ แต่ต้องระวงัการล้มซึง่จะเส่ียงต่อการสะโพกหกั ทำาให้

ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อและจะเดินไม่ได้อีก
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2.กำรออกแบบ
2.1 การสร้างแบบเพื่อการทดสอบ
ในการสร้างแบบเพื่อการทดสอบ ทางทีมงานหลักทั้งจิตอาสาชุมชน  

นักสาธารณสุขและนักออกแบบ ได้กำาหนดเป้าหมายที่จะปรับปรุงบ้านที่จะ

ลดทอนความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อรักษาความสามารถในการดูแล

ตวัเอง การทำากิจกรรมและดำาเนนิชวีติอย่างในปัจจบุนัเอาไว้ได้ มรีายละเอียด

ดังนี้

 1) ปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณครัว ได้แก่การซ่อมแซมพื้นไม้ให้เรียบ

เสมอกัน และติดตั้งราวสำาหรับยึดจับเมื่อผู้สูงอายุจะเปิดปิดตู้เย็น

 2) ปรับปรุงห้องนำ้า สร้างห้องนำ้าบนตัวเรือนใหม่ให้มีลักษณะที่

เหมาะสมกบัสภาพอาการของผูส้งูอาย ุให้สามารถเดินเข้าออก มพ้ืีนท่ีนัง่เพ่ือ

อาบนำา้ ซกัผ้า ตากผ้าได้อย่างสะดวกปลอดภยั และเนือ่งจากผู้สูงอายมุอีาการ

หลังค่อมและตัวเล็ก ทำาให้ไม่สามารถใช้โถส้วมแบบนั่งห้อยขาปกติได้ ต้อง

ออกแบบโถส้วมที่มีระยะการนั่งเตี้ยพิเศษ เพื่อท่ีจะสามารถลุกนั่งได้โดย

ปลอดภัย

 3) เพิม่ความปลอดภยัในการขึน้ลงตวัเรอืน ปรบัปรงุราวจบับนัได

เพื่อเพิ่มการยึดเกาะในระหว่างขึ้นลงบันได รวมถึงการเปล่ียนท่าบริเวณหัว

บันได
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ผังการใช้งานเดิม (มาตราส่วน 1:50)
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แบบก่อสร้าง

การปรับปรุงบ้าน

1. ปรับปรุงราวบันไดให้เหมาะสมกับวิธีขึ้น-ลง

2. ติดตั้งประตูกันสุนัขที่สามารถเปิด-ปิดได้อย่างปลอดภัย

3. ซ่อมแซมพื้นครัวและปรับระดับให้เท่ากับระดับบริเวณที่นอน

4. ย้ายตู้เย็นไปอยู่ชิดมุมและติดตั้งราวเพื่อจับยึดเวลาเปิดตู้เย็น

5. ปรับระดับพื้นชานหน้าครัวให้เท่ากับพื้นชานนั่งเล่น

6. ก่อสร้างห้องนำ้าใหม่

7. ติดตั้งรางนำ้าฝนใหม่
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แบบก่อสร้างราวบันได

แบบเพื่อการทดสอบบันได
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แบบก่อสร้างห้องน�้า
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แบบเพื่อการทดสอบโถส้วม

แบบเพื่อการทดสอบห้องน�้า
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2.2 การสรุปรูปแบบการปรับปรุงจริง
เริ่มต้นจากการนำาแบบสำาหรับการทดสอบที่ออกแบบขึ้นในขั้นตอนที่แล้ว  

มาหารือกับผู ้สูงอายุและครอบครัว จากน้ันจึงกำาหนดเป็นประเด็นใน 

การทดสอบ ซึง่ในกรณนีี ้ ทางทมีงานหลกัได้แก่นกัออกแบบ นกัสาธารณสขุ

และจิตอาสาชุมชนจะทำาการทดสอบพร้อมถ่ายวีดีโอเพื่อนำากลับไปปรึกษา

กับนักกายภาพบำาบัดอีกครั้ง มีการทดสอบที่สำาคัญดังนี้

 1) ทดสอบการปรับปรุงราวบันได ทดลองการใช้งานราวบันได

ระดับต่างๆ โดยนำาท่อเหล็กมาติดตั้งช่ัวคราวแล้วให้ผู้สูงอายุทดลองข้ึนลง

บันได พร้อมกับสังเกตการใช้งานและการยึดจับว่าระดับใดจะช่วยให้การ 

ใช้งานบันไดมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 2) ทดสอบระยะที่นั่งและราวจับท่ีช่วยให้การลุกน่ังและการเดิน

มีความมั่นคงยิ่งข้ึน เป็นระยะที่จะนำาไปใช้ในการกำาหนดระยะความสูง 

ของที่นั่ง โถส้วมและราวจับในห้องนำ้า โดยจะใช้อุปกรณ์การทดสอบได้แก่

แผ่นโฟมวางซ้อนกันหลายชั้นเพื่อจำาลองเป็นที่นั่งระดับต่างๆ และท่อเหล็ก

ประกอบเป็นโครงราวจับท้ังในลักษณะของราวแนวต้ังและราวแนวนอน 

ความสูงต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทดลองลุกนั่งและจับภาพการใช้ราวแต่ละ

ประเภทเพื่อนำาไปให้นักกายภาพประเมินผลจนได้ข้อสรุปถึงระยะความสูง

พื้นที่นั่งที่เหมาะสม แต่ในส่วนของราวจับ การประเมินพบว่าในการลุกนั่ง  

ผู้สูงอายุจะใช้มือช่วยดันบริเวณต้นขาเพื่อเสริมแรงในการยืนขึ้นด้วยตัวเอง

เป็นหลัก ส่วนแขนที่จับราวไม่ได้ใช้ออกแรงดึงตัวขึ้นแต่อย่างใด ราวจึงจะ

เลือกใช้เฉพาะความสูงท่ีเหมาะสมกับการยึดเกาะเพื่อทรงตัวเมื่อยืนขึ้นแล้ว

เพียงเท่านั้น
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การประกอบราวเพื่อทดสอบการลุกนั่ง
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ทดสอบการลุกนั่ง

ทดสอบราวจับบันได
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3.กำรจัดท�ำแบบก่อสร้ำงและเริ่มต้น
กำรปรับปรุง
เมื่อทำาการทดสอบจนได้ข้อมูลระยะท่ีแน่นอนแล้ว ทางนักออกแบบได้นำา

ข้อมูลดังกล่าวกลับไปสรุปผลการออกแบบและจัดทำาเป็นแบบก่อสร้างเพื่อ

ดำาเนินงานต่อเนื่องกับช่างชุมชน แต่ในระหว่างการก่อสร้าง การเลือกซ้ือ

โถส้วมมีความผิดพลาด ทีมงานจึงทำาการประเมินและแก้ไขสถานการณ ์ 

โดยทางฝ่ายนักสาธาณสุขได้เสนอว่าสามารถปรับเปลี่ยนโถส้วม โดยใช้ 

โถส้วมนั่งห้อยขาขนาดของเด็กได้ จึงได้ทำาการจัดหาและทำาการทดสอบ 

เพิ่มเติม ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุสามารถลุกนั่งได้ด้วยตัวเองโดยสะดวก จึงทำาการ

ติดตั้งแทนของเดิมท่ีมีความผิดพลาด ทำาให้การปรับปรุงทั้งหมดสามารถ 

ใช้งานได้เป็นอย่างดี ผู ้สูงอายุสามารถใช้ห้องนำ้าทั้งในส่วนที่นั่งอาบนำ้า 

และโถส้วมได้อย่างสะดวกซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมานาน อีกทั้งได้ใช ้

ราวจับบันไดที่ติดตั้งขึ้นใหม่ซึ่งทำาให้การขึ้นลงบ้านมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
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หลังปรับปรุงโถส้วม

หลังปรับปรุงบันได

ทดสอบการใช้โถส้วมส�าหรับเด็ก
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