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ค�น�

สัดส่วนจ�านวนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีค่าเฉลี่ยอายุขัยยาวนานขึ้น ในขณะ
เดยีวกนัสดัส่วนของประชากรวยัท�างานและวยัเดก็กล็ดลง และในอกีไม่กีปี่ข้างหน้านีป้ระเทศไทยกจ็ะก้าว
เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ลองนึกภาพว่าอีกไม่ถึงสิบปีนี้ เมื่อเรามองไปรอบๆตัวจะเห็นว่า
ในประชากรจ�านวนร้อยคนมีผู้ที่อายุเกิน 60 ปี อยู่มากกว่า 20 คน เลยทีเดียว ถ้าพูดสรุปแบบง่ายๆก็คือ 
“คนแก่” ในประเทศไทยมจี�านวนมากขึน้และมอีายยุนืขึน้เรือ่ยๆ ในขณะทีลู่กหลานทีจ่ะช่วยดแูลกน้็อยลง 
ดงันัน้เราจะพบเหน็ผูส้งูอายไุด้มากขึน้ และจ�านวนผูส้งูอายทุีจ่ะต้องดแูลพ่ึงพาตวัเองกม็แีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรลักษณะนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในวง
กว้าง ซึง่ทกุภาคส่วนในสงัคมจ�าเป็นต้องเตรยีมการเพือ่รับมอืกบัปัญหาและความท้าทายต่างๆทีจ่ะตามมา 
การเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านรวมท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือรองรับ
สงัคมผู้สงูอายจุงึเป็นสิง่จ�าเป็นและควรต้องให้ความสนใจอย่างจรงิจงั เพือ่ให้คนไทยทกุเพศทุกวยัได้ใช้ชวีติ
อย่างมคีณุภาพตราบสิน้อายขัุย สิง่ส�าคญัทีทุ่กคนควรตระหนกัถงึกค็อื การทีผู้่สูงอายจุะใช้ชวีติในช่วงสงูวยั
อย่างมคีณุภาพได้ จ�าเป็นจะต้องให้ความส�าคญักบัการใช้ชวีติอย่างมคีณุภาพในทกุๆช่วงวยั นัน่ก็หมายความ
ว่าการเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุจะต้องมองภาพการพัฒนาและเตรียมการต่างๆอย่างเป็นองค์รวม

หนงัสอืเล่มนีร้วบรวมแนวคดิ หลักการและแนวทางในการออกแบบส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างทัง้ในบรบิทของ
เมอืง การออกแบบภมิูทศัน์ การออกแบบอาคาร รวมไปถงึการออกแบบของใช้ในชวีติประจ�าวนัทีใ่ห้ความ
ส�าคัญกับใช้งานของผู้สูงอายุ ซ่ึงหลายๆหลักการและแนวทางได้มาจากการศึกษาวิจัยท่ีครอบคลุมบริบท
ที่แตกต่างของหลากหลายประเทศ รวมไปถึงค�าแนะน�าที่ได้มาจากการสั่งสมความรู้ของนักวิชาการ และ
นักออกแบบที่มีประสบการณ์การท�างานในประเทศที่ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมาก่อน นอกจากน้ี
ในส่วนท้ายของหนังสือเล่มน้ี ยังมีการรวบรวมผลงานบางส่วนของหน่วยวิจัยส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อ
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อายุในบริบทของประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจการออกแบบและการท�างานร่วม
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ภาคความรู้

ปัจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกมีสัดส่วนจ�านวนผู้สูงอายุต่อจ�านวนประชากรกลุ่มอื่นๆในสังคมสูงขึ้น ส่วน

หนึง่เป็นผลจากความก้าวหน้าทางสาธารณสขุและการแพทย์ทีท่�าให้ประชากรมอีายยุนืยาวกว่าในอดตี ใน

ขณะเดยีวกนัอตัราการเกดิของประชากรรุน่ใหม่กลบัมแีนวโน้มลดลงเนือ่งจากรปูแบบการใช้ชวีติของคนรุน่

ใหม่เปลีย่นไป การทีม่จี�านวนประชากรสงูอายใุนสดัส่วนทีส่งูส่งผลกระทบต่อเนือ่งในหลายมติไิม่ว่าจะเป็น

ผลต่อระบบสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมไปถึงระบบการว่าจ้างแรงงานและเศรษฐกิจ ประเด็นส�าคัญ

คือประชากรส่วนใหญ่ล้วนต้องก้าวสู่วัยชราอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ คุณภาพชีวิตของประชากรสูงวัยจึงได้รับ

ความสนใจมากขึ้นและถูกผนวกเข้าไปเป็นส่วนส�าคัญในแผนพัฒนาต่างๆตั้งแต่แผนระดับโลกไล่เรียงลงไป

ถงึระดบัประเทศจนถงึระดบัท้องถิน่ โดยแผนพฒันาทีเ่กีย่วข้องกับผูส้งูอายลุ้วนแต่ชีใ้ห้เหน็ความส�าคญัของ

คณุภาพสิง่แวดล้อมทัง้ทางกายภาพและทางสงัคมซึง่เป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อคณุภาพชวีติของประชากร

สูงอายุทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผู้สูงอายุมีความต้องการแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลตามสภาพของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ รวมไปถึง

สขุภาพ อย่างไรกต็ามผู้สงูอายโุดยทัว่ไปมลีกัษณะร่วมกนัอันเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงตามสภาพวยัคอื 

1. ความเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทสัมผัสและการรับรู้ที่เสื่อมถอยลง

2. ศกัยภาพการเคลือ่นทีแ่ละเคลือ่นไหวร่างกายทีล่ดลงอนัเนือ่งมาจากความแขง็แรงและประสทิธภิาพ

การประสานงานของกล้ามเนือ้ลดลง ส่งผลให้ผู้สูงอายเุคล่ือนไหวช้าลง หลายคนขาดความมัน่ใจในการเดนิ 

การจับดึง ผลัก ปีน ก้าว

3. ประสทิธภิาพในการท�าความเข้าใจเชือ่มโยงเหตผุล การรบัรูท้ศิทางลดลง มปัีญหาเรือ่งการพดูสบัสน 

การหลงลืม (forgetfulness) การสูญเสียความทรงจ�า (memory loss) รวมไปถึงการหลงทิศและหลงทาง

4. โอกาสการมปีฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีลดลง เนือ่งจากการเกษยีณอายหุรอืเลกิท�างานเนือ่งจากปัญหา

สุขภาพรวมทั้งการที่เพื่อนฝูงคนใกล้ตัวที่อยู่ในวัยเดียวกันเสียชีวิตไปก่อน

บทที่ 1 
บทน� : ผู้สูงอายุ สังคม สิ่งแวดล้อม

ธนำศรี สัมพันธำรักษ์ เพ็ชรยิ้ม
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สุขตามวัย: สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีโอกาสที่จะประสบกับการเปลี่ยนแปลงด้านบทบาทหน้าที่ในสังคม สิทธิ และผล

ประโยชน์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านหน้าที่การงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตใน

หลายๆทางได้แก่

1. รายได้ที่อาจจะลดลงจากเดิม

2. ศักยภาพในการหาที่พักที่เหมาะสม หรืออาจต้องมีการย้ายที่อยู่

3. รายได้ที่ลดลงอาจส่งผลต่อปัญหาเรื่องโภชนาการ

4. ปัญหาเรื่องการเดินทาง ศักยภาพในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ

5. การเสียโอกาสในการศึกษาและพัฒนาทักษะ

6. ปัญหาความเหงา ว้าเหว่ การถูกโดดเดี่ยวจากสังคม

7. ปัญหาสุขภาพและสุขภาวะ

อนัทีจ่ริงสิง่แวดล้อมรอบตวัไม่ได้มีผลต่อการด�าเนนิชวิีตอย่างมคีณุภาพของผูสู้งอายเุท่านัน้แต่มผีลกบัทกุๆ

คนในทุกช่วงวัย รูปแบบการด�าเนินชีวิตและคุณภาพของส่ิงแวดล้อมรอบตัวที่ทุกคนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

สามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะของแต่ละคนเมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยในอนาคต 

ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงการเตรียมการเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ งานของนักออกแบบจึงไม่ได้จ�ากัดไว้แต่เพียง

การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุเท่านั้น หากแต่ยังต้องค�านึงถึง

การเอื้อประโยชน์ต่อทุกคนเพื่อให้ใช้ชีวิตในวัยชราได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข มีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี
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1
WHO. Definition of an older or elderly person. http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/. [accessed 28/09/2016]. 

สงัคมผู้สูงอายุ: นิยาม เกณฑ์ และสถานการณ์ปัจจุบนั

ค�าจ�ากัดความของ “ผูส้งูอาย”ุ แตกต่างกนัไปตามแต่ละสงัคมหรอืแต่ละประเทศ หลายประเทศโดยเฉพาะ

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วถือว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีหรือ 65 ปี ขึ้นไป โดยถือเอาเกณฑ์การ

เกษียณอายุเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะประเทศก�าลังพัฒนาในแอฟริกาเกณฑ์อายุที่ใช้

อาจลดลงมาที่ 50 หรือ 55 ปี ในขณะที่บางวัฒนธรรมจ�านวนปีของอายุไม่ใช่ปัจจัยการตัดสินความสูงวัย

แต่พิจารณาจากการท่ีบุคคลยุติบทบาทหน้าที่หรือการงานที่เคยท�ามาพร้อมๆกับสภาพความถดถอยของ

ร่างกาย นอกจากนีก้ารก�าหนดเกณฑ์อายผูุ้สงูวยัยงัไม่สามารถท�าได้อย่างชดัเจนส�าหรบัประเทศทีก่ารบนัทกึ

ข้อมูลทางประชากรไม่สมบูรณ์และไม่สามารถระบุวัน เดือน ปีเกิดได้ ทั้งนี้ท่ามกลางความหลากหลายของ

นิยามความเป็นผู้สูงอายุที่แปรผันไปตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังคม วัฒนธรรม เพศสภาพ รวมไปถึงยุค

สมัย ปัจจุบันยังไม่ได้มีการก�าหนดมาตรฐานความเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ร่วมกันเป็นสากลอย่างชัดเจน แม้

กระทั่งเกณฑ์มาตรฐานจากองค์การสหประชาชาติก็ยังไม่ได้ก�าหนดไว้อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดีเกณฑ์

ที่ยึดถือกันโดยทั่วไปคือการพิจารณาให้บุคคลที่อายุ 60 ปีหรือมากกว่าอยู่ในสถานะผู้สูงอายุ1 

หากดูภาพรวมทั่วโลกแล้วพบว่าประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียมากที่สุด ถ้าจะ

ให้เห็นภาพชัดเจนข้ึนก็คือจ�านวนเกินคร่ึงหน่ึงของประชากรทั่วทั้งโลกที่มีอายุเกิน 60 ปีอาศัยอยู่ในทวีป

เอเชีย นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุในประเทศ

ก�าลังพัฒนา (developing countries) ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว (devel-

oped countries) จะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีอัตราการเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุ

อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปพร้อมๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆกัน องค์การอนามัยโลกยก

ตัวอย่างให้เห็นว่าประเทศฝรั่งเศสใช้เวลามากกว่าศตวรรษกว่าจ�านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มจาก 7% เป็น 14% 

ในขณะที่จ�านวนผู้สูงอายุจีนเพิ่มขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกันภายในเวลาน้อยกว่า 30 ปี  การที่จ�านวน

ประชากรสงูอายเุพิม่จ�านวนอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอนัสัน้ส่งผลกระทบกบัโครงสร้างทางสงัคมและการ

พัฒนาเศรษฐกจิทัง้ๆทีป่ระเทศยงัไม่มีความพร้อมท�าให้ประเทศก�าลังพฒันาทีม่สีดัส่วนประชากรสูงอายเุพิม่

ขึ้นอย่างรวดเร็วต้องเผชิญปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผลกระทบอื่นๆที่ตามมา ทั้งนี้สัดส่วน

ของจ�านวนประชากรผู้สูงอายุในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน องค์การอนามัยโลกจึงได้จัดแบ่งระดับ

ขั้นของการเป็นสังคมผู้สูงอายุไว้ 3 ระดับ ดังนี้
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1) สังคมผู้สูงอำยุ (aging society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป

มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของ

ประชากรทั้งหมด

2) สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้น

ไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14 

ของประชากรทั้งหมด

3) สังคมผู้สูงอำยุเต็มรูปแบบ (super-aged society) หรือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ หมายถึง

สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด 

การเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของแต่ละประเทศหรือแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันไปตามบริบทเฉพาะ

ของประเทศหรือสังคมนัน้ๆ จากข้อมลูทางสถติิขององค์การสหประชาชาตแิสดงให้เหน็ว่า ในปี พ.ศ. 2550 

ประเทศญีปุ่น่และอติาลไีด้ก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคมผูส้งูอายเุต็มรปูแบบไปเรยีบร้อยแล้ว ในกรณขีองประเทศ

ญี่ปุ่น นอกจากจะมีจ�านวนผู้สูงอายุจ�านวนมากแล้วค่าเฉลี่ยอายุขัย (life expectancy) ของประชากรก็สูง

เช่นกนั ญีปุ่น่มปีระชากรจ�านวนมากกว่า 23,000 คน ทีม่อีายเุกนิกว่า 100 ปี2 และผลจากการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคมท�าให้คนญ่ีปุ่นต้องท�างานหนัก วิถีการใช้ชีวิตแบบเกื้อหนุนกันในโครงสร้างแบบ

ครอบครัวใหญ่ (community living in large family structure) และวัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้วย

ครอบครัวลดหายไป ผลที่ตามมาคือมีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่แบบโดดเดี่ยว (isolate) โดยล�าพังเป็นจ�านวนมาก 

เพื่อตอบรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนการพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกและระบบ

ในการดูแลผู้สูงอายุในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ชุมชน (community center) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

(day-care center) จัดให้มีที่พักอาศัยรูปแบบต่างๆซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ความต้องการแตก

ต่างกนั มทีัง้ทีพ่กัแบบมาตรฐานและทีพ่กัทีเ่น้นความสะดวกสบายหรหูรา นอกจากนีย้งัพฒันารปูแบบงาน

บรกิารดแูลผูส้งูอายทุีบ้่านและจดัให้มสีวสัดกิารอืน่ๆ ญีปุ่น่มกีารออกแบบสิง่แวดล้อมและพฒันาส่ิงอ�านวย

ความสะดวกรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อลดข้อจ�ากัดต่างๆให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตตามล�าพัง

ด้วยตนเองได้โดยปราศจากอุปสรรค นอกจากน้ียังมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพ่ือช่วยในการดูแลผู้สูง

อายุ รวมถึงของเล่นและหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนคลายเหงา

ในส่วนของประเทศตะวันตก การเตรียมการและจัดการสังคมผู้สูงอายุมีรูปแบบต่างกันไปตามพื้นฐานทาง

วฒันธรรม โครงสร้างสงัคม สวสัดกิารรฐั และบรบิทอืน่ๆ จะเหน็ได้ว่าการอยูร่่วมกันของสมาชกิต่างวยัและ 
 2

Feddersen, E and Lüdtke, I. 2011. Living for the Elderly- Principles and Processes. Birkhäuser: Germany.
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การดูแลกันและกันในครอบครัวเป็นวัฒนธรรมหลักในยุโรปใต้และยุโรปกลาง มีการจัดให้มีสวัสดิการเพื่อ

สนับสนุนให้ลูกดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุ อิตาลีเป็นประเทศหนึ่งที่ประชากรมีอายุยืนยาว และได้เข้าสู่สังคมผู้

สูงอายุเต็มรูปแบบแล้ว วัฒนธรรมของชาวอิตาเลียนและประเทศในแถบยุโรปใต้อื่นๆได้แก่ กรีซและสเปน 

ถอืว่าการดแูลผูส้งูอายเุป็นหน้าทีข่องครอบครวั นอกจากนีย้งัมกีารจ้างแรงงานต่างด้าวมาช่วยดแูลผูส้งูอายุ

อกีด้วย อย่างไรกด็อีติาลกีม็ปัีญหาการจดัการการดแูลผู้สูงอายใุนพืน้ทีท่ี่คนหนุม่สาวอพยพย้ายถิน่ฐานไปใน

เมืองใหญ่จนเหลือแต่ผู้สูงอายุ จึงเริ่มมีการน�าแนวคิดการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน (village revitalization) เข้า

มาใช้ มกีารใช้กลยทุธ์ต่างๆเพือ่ดงึคนหนุม่สาวให้กลับมาอยูใ่นเมอืงชนบทเพือ่ให้เกดิการอยูร่่วมกนัระหว่าง

ประชากรต่างวัยช่วยให้เมืองขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคงและช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในชุมชนที่คุ้น

เคยได้  โดยมีชุมชนเกษตรกรรม Tiedoli ในปาร์ม่า (Parma) เป็นตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จ ส่วนชาว

กรีกก็ถือว่าการดูแลผู้สูงอายุเป็นหน้าที่ของครอบครัวเช่นกัน ผู้สูงอายุและลูกหลานยังนิยมอยู่ร่วมกันใน

บ้านเดียวแต่แยกชั้นหรือแยกส่วนกันอยู่ ดังนั้นที่พักอาศัยที่สามารถรองรับการอยู่แบบครอบครัวขยายจึง

เป็นที่ต้องการ  

ประชากรในยุโรปเหนือส่วนใหญ่รวมถึงสหราชอาณาจักรและประชากรในสหรัฐอเมริกานิยมให้ผู้ดูแล

วิชาชีพเข้ามาดูแลผู้สูงอายุ หลายประเทศมีสวัสดิการรัฐที่ให้การ สนับสนุนด้านสุขภาพและในการจัดหา

ผู้ดูแลวิชาชีพ (professional home care services) นอกจากนี้การที่มีผู้สูงอายุที่อยู่แบบพึ่งพาตนเอง

จ�านวนมากน�าไปสูแ่นวคดิการพฒันาระบบผังเมอืงทีค่�านงึถงึการจดัการให้พืน้ทีโ่ซนทีพ่กัอาศัยส�าหรบัผู้สูง

อายสุอดประสานกบัระบบเครอืข่ายงานบรกิารด้านสุขภาพและเครอืข่ายการสัญจรทีเ่อือ้ต่อการใช้งาน รวม

ไปถงึการจดัให้มพีืน้ทีพ่บปะทางสงัคมและร้านค้าระดบัชมุชนทีเ่ข้าถึงได้สะดวก นอกจากนีใ้นบางประเทศ

ยงัมกีารพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ช่วยจดัการเรือ่งชวีติความเป็นอยูใ่ห้แก่ผูส้งูอาย ุอย่างในกรณขีองผูส้งูอายใุน

ฟินแลนด์ซึง่มกีบัปัญหาการกระจายตวัของประชากรทีไ่ม่สม�า่เสมอ ในขณะทีค่วามหนาแน่นของประชากร

ทางตอนใต้โดยเฉพาะในเฮลซงิกเิมอืงหลวงของประเทศสูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง จ�านวนประชากรทางตอนเหนอื

ของประเทศกลบัลดลงและมลีกัษณะทีก่ระจายกนัอยูท่�าให้การดแูลผู้สูงอายใุนพืน้ทีน่อกเมอืงเป็นไปได้ค่อน

ข้างล�าบาก ดังนั้นจึงมีการน�าเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาประยุกต์เพื่อการให้บริการทางสุขภาพที่สะดวกและ

รวดเร็ว โดยมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ผ่านระบบอินเตอร์เนต พร้อมกับการแจ้งข้อมูล

ต่างๆทีจ่�าเป็น เช่น การบนัทึกและส่งข้อมลูค่าความดนัโลหติ อตัราการเต้นหัวใจ และระดบัน�า้ตาลในเลอืด 

เป็นต้น นอกจากน้ีในฟินแลนด์ยังพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพจิตคือมีความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยว 

รัฐจึงจัดตั้งโครงการสถานีผู้สูงวัย (Elder’s Station) โดยจัดให้มีศูนย์ชุมชน (community center) และ 
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กิจกรรมกลุ่มบ�าบัด (group therapy) เพื่อลดปัญหาดังกล่าวลง ส่วนในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลและ

ผูบ้ริหารของหลายๆเมืองกใ็ห้ความสนใจกบัการออกแบบสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายโุดยเฉพาะการ

ให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงผังเมืองและผังชุมชน มีการสนับสนุนโครงการที่พักอาศัยแบบผสมผสาน 

(mixed-use project) และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการก�าหนดนโยบายและในกระบวนการ

ออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและที่อยู่อาศัยตอบรับกับความต้องการของผู้สูง

อายุได้อย่างเหมาะสม ออสเตรเลียเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผู้สูงอายุมีบทบาทเป็นผู้ช่วยดูแลลูกหลาน

โดยเฉพาะเดก็เลก็ในครอบครวัมากขึน้เนือ่งจากสภาพเศรษฐกจิและสังคมทีเ่ปล่ียนไป ทีพ่กัอาศัยหรอืย่าน

ชุมชนที่เอื้อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ใกล้กับลูกหลานหรืออยู่ร่วมกันจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้นเช่นกัน

นอกจากการจัดการและออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆพยายามผลักดันหรือเตรียมการเพื่อรองรับ

ประชากรสูงอายุที่มีจ�านวนเพิ่มข้ึนในแต่ละประเทศแล้ว การที่ประเทศต่างๆก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกัน

มากขึน้เรือ่ยๆยงัส่งผลให้เกดิปรากฏการณ์อกีอนัหนึง่คอืการเคลื่อนยา้ยตวัของผูส้งูอายโุดยเฉพาะกลุม่วยั

เกษียณทีว่่างจากการท�างานประจ�าและในขณะเดยีวกันกม็รีายได้จากบ�าเหนจ็บ�านาญหรอืจากกองทนุเล้ียง

ชีพต่างๆ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จ�านวนมากนิยมท่องเที่ยวเพื่อไปพักผ่อนในต่างประเทศ และมีจ�านวนไม่น้อยโดย

เฉพาะผูส้งูอายจุากประเทศพฒันาแล้วทีน่ยิมการท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาว (long-stay tourism) ซึง่

นกัท่องเทีย่วสงูอายกุลุม่นีส่้วนใหญ่เลือกทีจ่ะไปพ�านกัในประเทศจดุหมาย (destination) ทีเ่หมาะกับการ

ใช้ชวีติประจ�าวนัอย่างมคีณุภาพโดยมค่ีาครองชีพไม่สงูเมือ่เทยีบกบัในประเทศของตน ทัง้นีป้ระเทศไทยถอื

เป็นจุดหมายหนึ่งท่ีนักท่องเท่ียววัยเกษียณอายุโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย 

สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น นิยมมาพ�านักแบบระยะยาวคือมาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาตั้งแต่

หนึ่งเดือนขึ้นไป เน่ืองจากประเทศไทยมีค่าครองชีพค่อนข้างต�่า อากาศไม่หนาวเย็น ในขณะเดียวกันก็มี

บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีสิ่งอ�านวยความสะดวกค่อนข้างพร้อม และมีสถานที่ท่องเที่ยวและ

กิจกรรมนันทนาการท่ีหลากหลาย ในอีกทางหน่ึงประเทศไทยเองก็ตั้งเป้าหมายที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว

กลุ่มนี้เนื่องจากเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะน�ารายได้เข้าสู่ประเทศ ดังนั้นนอกเหนือจากการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือรองรับผู้สูงอายุในประเทศแล้ว การจัดการและการเตรียมความพร้อมต่างๆที่เอื้อต่อการ

เข้ามาพักอาศัยและการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสูงอายุต่างชาติไม่ว่าจะเข้ามาแบบระยะส้ันหรือระยะ

ยาวก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญเช่นกัน
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ผู้สูงอายุในประเทศไทย

ส�าหรับประเทศไทยส�านักงานสถิติแห่งชาติได้เริ่มท�าการส�ารวจประชากรสูงอายุ (ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น

ไป) เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 พบว่าประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2537 

มีประชากรสูงอายุร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีประชากรสูงอายุร้อย

ละ 10.7 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือได้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging 

society) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการส�ารวจครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 25573 พบว่าร้อยละ 8.7 ของผู้สูงอายุ

ทั้งหมดอยู่คนเดียวตามล�าพังในครัวเรือนซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผู้สูงอายุอยู่คน

เดียวเพียงร้อยละ 3.6

ข้อมูลสถิติปี พ.ศ. 2557 ยังแสดงให้เห็นว่าจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.5) จัดอยู่ในช่วงผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) รองลงมาได้แก่ผู้สูงอายุวัย

กลาง (อายุ 70-79 ปี) ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 29.9 ของผู้สูงอายุทั้งหมด ส่วนผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอายุ 

80 ปี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 13.6 ของจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมด โดยที่ผู้สูงอายุร้อยละ 45.7 ประเมินสุขภาพ

ตนเองว่ามีสุขภาพดีหรือดีมาก และร้อยละ 60.9 ของผู้สูงอายุทั้งหมดประเมินตัวเองว่ามีความสุขมาก 

ข้อมูลยังแสดงให้เห็นอีกว่าร้อยละ 88.9 ของผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองหรือไม่มีผู้ดูแลปรนนิบัติ

ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าผู้สูงอายุจ�านวนไม่น้อยยังคงใช้ชีวิตแบบแอคทีฟ (active lifestyle) โดยในปี พ.ศ. 

2557 ผู้สูงอายุร้อยละ 38.4 ยังท�างานอยู่ และผู้สูงอายุร้อยละ 33.6 มีการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือชมรม

ผู้สูงอายุในระหว่าง 12 เดือนก่อนการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสถิติปีพ.ศ. 2550 และ 2554 

ที่มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวร้อยละ 21.1 และ 26.1 ตามล�าดับ ในขณะที่ผู้สูงอายุร้อยละ 67.9 มี

การเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชนในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ซ่ึงถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูง

อยู่พอสมควร แต่ค่าสถติกิ็แสดงใหเ้ห็นแนวโนม้ว่าผูสู้งอายุทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมประเภทนีม้ีสดัส่วนลดลงจาก

สถิติปีพ.ศ. 2550 และ 2554 (71.8 และ 68.9 ตามล�าดับ) คาดการณ์ว่าจ�านวนประชากรสูงอายุของไทย

จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองและไม่เกินปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยน่าจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย

สมบูรณ์ (aged society)4 

 3
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. 2557. การส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ�ากัด.

 4
Sukhothai Thammathirat Open University. 2014. นิยามสังคมผู้สูงอาย.ุ http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/05-01.html. [accessed 

30/09/2016].
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 5
ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง. 2559. มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอาย,ุ ข่าวกระทรวงการคลัง, ฉบับที่ 148/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559.

ดังนั้นการออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมรวมท้ังสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆให้เหมาะสมกับบริบทของ

ไทยเพื่อรองรับจ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นส่ิงจ�าเป็น ทั้งน้ีรัฐบาลไทยได้เริ่มออกมาตรการและ

นโยบายต่างๆเพื่อรับมือกับการก้าวย่างเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยมีการจัดท�าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

ขึน้ ซึง่ในปัจจุบนัอยูใ่นช่วงการด�าเนนิงานของแผนฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2545-2564) นอกจากนีใ้นปี พ.ศ. 2558 

ยังมีการจัดตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้น และ

มีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้ด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เช่น  การจัดให้มีเบ้ียยังชีพผู้สูง

อายุ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2559 ยังมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุตามข้อเสนอ

ของกระทรวงการคลัง 4 มาตรการคือ 

1. การจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจ้างแรงงานที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าท�างาน

2. การสร้างท่ีพักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ (senior complex) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีที่พักที่ปลอดภัยมี

อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและมีบุคลากรด้านสุขภาพดูแล โดยให้ถือครองที่พักในลักษณะ

การเช่าระยะยาว 

3. สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูส้งูอาย ุ(reverse mortgage) ให้ผูส้งูอายนุ�าทีอ่ยูอ่าศยัทีต่วัผูส้งูอายถุอื

ครองกรรมสิทธิ์อยู่และปลอดภาระหนี้มาเปลี่ยนให้เป็นรายได้เพื่อใช้ในการด�าเนินชีวิต

4. การบูรณาการระบบบ�าเหนจ็บ�านาญ โดยจดัให้มีคณะกรรมการนโยบายบ�าเหนจ็บ�านาญแห่งชาติ

ขึ้นเพื่อก�ากับดูแลระบบบ�าเหน็จบ�านาญให้ครอบคลุม เพียงพอ และยั่งยืน

มาตรการท้ัง 4 มาตรการน้ีก�าหนดข้ึนโดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอหลังจากการเกษียณอายุ มี

ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมและช่วยลดภาระทางงบประมาณของภาครัฐในด้าน

สวัสดิการชราภาพในระยะยาว5 
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การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ

ในแวดวงผู้ที่ท�างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานสุขภาพมีการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามศักยภาพของ

การด�าเนินชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1) กลุ่มผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ หรือที่มัก

จะเรียกกันสั้นๆว่า “กลุ่มติดเตียง” (bed bound elder) 

ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการท�ากิจวัตร

ประจ�าวันได้รวมถึงการที่ไม่สามารถท�ากิจวัตรพื้นฐานต่างๆ

ได้ เช่น การรับประทานอาหารและการขับถ่าย เป็นกลุ่มผู้สูง

อายุที่อยู่ในภาวะหง่อมหรือเปราะบาง (frail) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้

มีอาการเจ็บป่วยจนต้องนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงตลอดเวลา

ท�าให้มีโอกาสเสี่ยงต่ออาการแทรกซ้อนอื่นๆที่จะตามมา เช่น 

อาการแผลกดทับ อาการข้อเสื่อม และอาการปอดอักเสบ 

เป็นต้น โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ

กลุ่มน้ีค่อนข้างจ�ากัดเนื่องจากจ�าเป็นต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือ

บุคคลอื่นค่อนข้างมาก

2) กลุ่มผู้สูงอำยุที่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้บำงส่วน หรือผู้

สูงอายุ “กลุ่มติดบ้าน” (home bound elder) เป็นกลุ่มผู้

สูงอายุที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ดูแลในบางส่วนเพื่อ

การท�ากิจวัตรประจ�าวัน ไม่สะดวกที่จะออกนอกบ้านเพียง

ล�าพงัเนือ่งจากปัญหาสขุภาพมภีาวะเสีย่งต่อการเกิดอนัตราย

ท�าให้มข้ีอจ�ากดัในการด�าเนนิชวีติประจ�าวันในสงัคมโดยอสิระ 

เช่น มีปัญหาเรื่องการเคล่ือนไหวหรือมีภาวะหลงลืมสมอง

เสือ่ม นอกจากนีผู้ส้งูอายกุลุม่ตดิบ้านยงัรวมไปถงึผูส้งูอายทุีย่งั

สามารถออกสังคมนอกบ้านได้โดยอิสระแต่ไม่ชอบออกสังคม

หรือติดภาระทางบ้าน เช่น ต้องช่วยดูแลลูกหลานหรือสมาชิก 
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ครอบครัวคนอ่ืนๆ ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีควรได้รับความรู้ในการดูแล

สุขภาพไม่ให้ถดถอยลง รวมถึงความรู้ในการฟื้นฟูร่างกายและ

จิตใจให้แข็งแรงข้ึนและควรได้รับการส่งเสริมให้ออกไปใช้ชีวิต

ประจ�าวนันอกบ้านได้มากขึน้ ซึง่จากการศกึษาหลายชิน้ชีใ้ห้เหน็

ว่าการที่ผู้สูงอายุมีโอกาสร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นสิ่งที่ส่งผลดี

ต่อสขุภาวะโดยรวม ในทางตรงกนัข้ามการถกูโดดเดีย่วจากสงัคม

สามารถส่งผลทางลบต่อท้ังสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุได้

เป็นอย่างมาก ทัง้นีม้ผีูส้งูอายจุ�านวนไม่น้อยทีพ่ร้อมจะออกไปใช้

ชีวิตนอกบ้านแต่ติดขัดที่สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะไม่เอื้อต่อ

การเดินทางและการใช้ชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์

เพื่อการเคลื่อนไหว เช่น วีลแชร์ (wheelchair) หรือเครื่องพยุง

เดนิ จะเหน็ได้ว่าในเมอืงทีใ่ห้ความส�าคญักบัการไม่ให้มอีปุสรรค 

(barrier-free) จะมีผู้สูงอายุและผู้พิการออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่

สาธารณะตามล�าพงัและใช้บรกิารระบบขนส่งมวลชนด้วยตนเอง

มากกว่าเมืองที่ไม่มีความพร้อมและเต็มไปด้วยอุปสรรค

3) กลุ่มผู้สูงอำยุท่ีช่วยตัวเองได้ดี หรือ ผู้สูงอายุ “กลุ่มติด

สังคม” (well elder) เป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตัวเองได้ 

สามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวันและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้

โดยอสิระไม่ต้องมผีูช่้วยเหลอืหรอืผูด้แูล มสีขุภาพดหีรอืเพยีงแค่

อยูใ่นภาวะเส่ียงต่อโรค และถ้าหากมอีาการป่วยเรือ้รงัก็ยงัคงอยู่

ในภาวะที่ควบคุมได้
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นอกจากนีห้ากพจิารณาจากมมุมองของนกัออกแบบสิง่แวดล้อมซึง่ต้องค�านงึถงึลกัษณะของการใช้งานและ

ความต้องการของผู้สูงอายุในการใช้พ้ืนที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ก็สามารถแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้

ใน 3 ลักษณะเช่นกัน

1) กลุ่มผู้สูงอำยุที่ต้องพึ่งพำผู้ดูแล (under nursing aged people) การออกแบบสิ่งแวดล้อมและสิ่ง

อ�านวยความสะดวกของผูส้งูอายกุลุม่นีจ้�าเป็นต้องค�านงึถงึทัง้ข้อจ�ากดัของตวัผูส้งูอายแุละการลดภาระของ

ผูด้แูล ค�านงึถงึการเอือ้โอกาสให้ทัง้ผูส้งูอายแุละผูด้แูลได้ใช้ชวีติประจ�าวนัได้อย่างมคีณุภาพภายใต้ข้อจ�ากดั

ด้านสุขภาพ เช่น การเปิดหน้าต่างห้องพักให้ได้แสงและวิวธรรมชาติมีการระบายอากาศที่ดี การออกแบบ

พื้นที่ใช้งานให้มีที่ว่างพอเพียงเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุได้สะดวก การออกแบบอุปกรณ์ช่วยทุ่นแรง

ผู้ดูแลในการยกย้ายผู้ป่วย การออกแบบวัสดุปูรองเพื่อช่วยลดการเกิดแผลกดทับ การออกแบบเครื่องมือ

อุปกรณ์ที่ใช้ดูแลผู้ป่วยที่ท�าความสะอาดได้ง่ายลดโอกาสการติดเชื้อ เป็นต้น

2) กลุ่มผู้สูงอำยุที่ต้องพึ่งพำเครื่องมือหรืออุปกรณ ์ (device-helping aged people) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้

ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อช่วยในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เช่น วีลแชร์ เครื่องพยุงเดิน ฯลฯ การ

ออกแบบสิ่งแวดล้อมจึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึงการเอื้อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตพร้อมๆเครื่องมือเหล่านี้ได้สะดวก 

ไม่มีอุปสรรค เช่น การออกแบบทางลาดที่มีความชันและความกว้างที่เหมาะสม การติดตั้งลิฟต์ การจัด

ให้มีทางลาดส�าหรับการขึ้นรถโดยสารสาธารณะและมีพื้นที่เฉพาะส�าหรับผู้ใช้วีลแชร์บนรถ การออกแบบ

ให้ความกว้างประตกูว้างพอกบัขนาดวลีแชร์ การออกแบบอาคารทีพ่กัไม่ให้มกีารเปลีย่นระดบัพืน้ เป็นต้น

3) กลุ่มผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตัวเองได ้(self-helping aged people) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังคงด�าเนินชีวิตได้

ตามปกติโดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์ช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบก็จ�าเป็นต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัด

และความต้องการของผูส้งูอายท่ีุเป็นไปตามวยัเพือ่ลดความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุและการเกดิโรคภยัรวม

ถึงเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุด�าเนินชีวิตได้ราบรื่นและปลอดภัย เช่น การออกแบบให้ขั้นบันไดมี

ลกูตัง้และลกูนอนเหมาะสมกบัจงัหวะก้าวของผูส้งูอายุ การตดิตัง้ราวจบัเพือ่ช่วยในการพยงุตวัตามทางลาด

และบันได การเลือกวัสดุพื้นที่ไม่เสี่ยงต่อการลื่นล้มทั้งภายในและภายนอกอาคาร การจัดให้มีที่นั่งพักตาม

ทางเดนิสาธารณะเป็นระยะๆ และมไีฟฟ้าแสงสว่างตามทางเดินให้เพยีงพอ การจัดให้มห้ีองสขุาสาธารณะ

ทีเ่ข้าถงึง่ายอย่างพอเพยีงในพืน้ทีส่าธารณะ การจดัให้มพีืน้ทีสี่เขยีวทีเ่ข้าถงึได้ง่ายเพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้ออกมา

พักผ่อนและออกก�าลังกาย เป็นต้น
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แนวคิดสูงวยัแบบแอคทีฟ (ACTIVE AGEING)

ตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมาองค์การอนามัยโลกได้ให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตของ

ประชากรผู้สูงอายุซ่ึงมีจ�านวนมากข้ึนเรื่อยๆ และได้น�าเสนอกรอบการก�าหนดนโยบายตามแนวคิดสูงวัย

แบบแอคทีฟ (active ageing) เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆได้น�าไปปรับใช้กับบริบทของตนเอง

ในปี พ.ศ. 2545 องค์การอนามยัโลกเผยแพร่เอกสารกรอบการก�าหนดนโยบายตามแนวทางสูงวยัแบบแอค

ทีฟ (Active Ageing: A Policy Framework) ซึ่งแนวทางดังกล่าวตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่าการมีชีวิต

ยืนยาวเป็นประสบการณ์อันดีงามและผู้สูงอายุควรได้ใช้ชีวิตพร้อมกับการมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งน้ีนโยบายของรัฐควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้

รู้ถึงศักยภาพของตนเองและได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมๆกับการจัดมาตรการคุ้มครองความ

ปลอดภัยและดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้สูงอายุต้องการ แนวคิดนี้เน้นการยืดช่วงเวลาของ

การด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดีทั้งของผู้สูงอายุและของประชากรกลุ่มอื่นๆทุกเพศทุกวัย

รวมทัง้กลุม่เปราะบาง เพราะทกุคนย่อมต้องก้าวเข้าสวูยัสงูอาย ุและรปูแบบการใช้ชวีติในทกุๆช่วงวยัล้วน

มผีลต่อคณุภาพชวีติในช่วงวยัชรา นอกจากนีอ้งค์การอนามยัโลกยงัเน้นย�า้อกีว่ากญุแจส�าคญัของการดแูล

และจัดการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุคือการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุด�าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง (autonomy) 

อย่างอิสระ (independence) และควรให้ความส�าคัญกับโครงข่ายทางสังคมและการสร้างปฏิสัมพันธ์

ระหว่างวัย (intergeneration)

ACTIVE AGEING
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สุขภาพ (HEALTH)

หลักการส�าคัญคือการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีผลต่อการเกิดโรคเรื้อรังและการเสื่อมถอยของสุขภาพพร้อม

กับการส่งเสริมป้องกันไม่ให้เกิดโรคและอุบัติเหตุ มีการจัดให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพในราคาท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดอัตราการพิการ โรคติดต่อ และการเสียชีวิตโดย

เหตุที่ป้องกันได้ มีการคัดกรองโรคที่มีประสิทธิภาพ เปิดช่องทางต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม ลดปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลต่อโรคต่างๆและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สนับสนุนการเลิกบุหรี่ 

สนบัสนนุนโยบายเพือ่ลดการดืม่แอลกอฮอล์และการใช้ยาทีไ่ม่เหมาะสม สนบัสนนุการออกก�าลงักาย เน้น

เรื่องโภชนาการที่เหมาะสมการสนับสนุนนโยบายที่เอื้อให้ประชากรสูงอายุได้รับสารอาหารที่เหมาะสมอ

ย่างพอเพยีง ให้ความส�าคญักบัการดแูลและแก้ไขปัญหาการมองเหน็และการได้ยนิรวมถงึการดแูลสุขภาพ

ปากและฟัน ให้การสนบัสนนุผูด้แูลผูส้งูอายทุัง้กลุม่ผูด้แูลทีเ่ป็นสมาชกิในครอบครัวและผู้ดแูลมอือาชพีให้

ท�าหน้าที่ได้ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้านสุขภาพ 

ได้แก่ การออกแบบให้ส่ิงแวดล้อมในทุกๆระดับเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดสร้างสถานพยาบาลที่

ได้มาตรฐานและเอื้อต่อการเข้ารับบริการของผู้สูงอายุทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบ

การเป็นผู้สูงอายุแบบแอคทีฟไม่ได้จ�ากัดแค่เพียงทางกายภาพ (physical active) คือการที่ผู้สูงอายุมี

ความคล่องตัวกระฉับกระเฉงหรือยังคงท�างานต่างๆได้อยู่ แต่ยังรวมไปถึงการที่ผู้สูงอายุยังไม่หยุดที่จะ

เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและยังคงเข้าไปมีบทบาททางสังคม (socially active) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเชื่อ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการก�าหนด

นโยบายสาธารณะ แนวคิดนี้ให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาวะทั้งทางกาย (physical) ทางใจ (mental) 

ทางสงัคม (social) และทางปัญญาหรอืทางจติวญิญาณ (cognitive/spiritual) กรอบการก�าหนดนโยบาย

ตามแนวทางสูงวัยแบบแอคทีฟเกี่ยวโยงกับองค์ประกอบหลัก 3 ประการได้แก่ สุขภาพ (health) การมี

ส่วนร่วม (participation) และความปลอดภัย (security) โดนรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 3 มีความ

เชือ่มโยงกบัปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลคุณภาพชวีติของผู้สูงอายใุนหลายมติไิม่ว่าเป็นเรือ่งของการบรหิาร

จดัการระบบบรกิารด้านสขุภาพ การจดัการและออกแบบสิง่แวดล้อม รวมไปถงึการจดัการระบบสนบัสนนุ

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
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การมีส่วนร่วม (PARTICIPATION)

เนื่องจากการเป็นส่วนหน่ึงและการเป็นท่ียอมรับของสังคมเป็นปัจจัยส�าคัญของการมีสุขภาวะที่ดี การถูก

โดดเดี่ยวจากสังคม (isolation) และความเหงา (loneliness) มีผลต่อความเสื่อมถอยของสุขภาวะทั้งทาง

กาย ใจ และสังคม แนวคิดสูงวัยแบบแอคทีฟจึงเน้นให้รัฐให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนให้ผู้สูงวัยได้มี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รวมไปถึงการสร้างโอกาสในการท�างานไม่ว่าจะเป็นงานแบบมีรายได้หรืองานอาสา

สมัครตามความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล สนับสนุนกิจกรรมข้ามวัยในชุมชนและในโรงเรียนเพื่อให้ผู้สูง

อายไุด้มโีอกาสช่วยเหลอืลกูหลานและถ่ายทอดประสบการณ์หรอืทกัษะ นอกจากนีอ้งค์การอนามยัโลกยงั

เน้นเรื่องการให้ความรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long 

learning) คอืประชากรทกุคนทกุวยัในทกุประเทศควรได้รบัการศกึษาอย่างน้อยให้อ่านออกเขยีนได้และมี

การให้ความรูพ้ืน้ฐานในการดแูลรกัษาสขุภาพทัง้ของตนเองและของผูอ้ืน่เมือ่เข้าสูวั่ยชราประชากรเหล่านี้

จะได้ดแูลตวัเองและคนในครอบครวัได้ ในส่วนของผูท้ีอ่ยูใ่นวัยสงูอายแุล้ว ควรได้รบัการส่งเสรมิให้ใช้เวลา

ในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ เช่น การท�าการเกษตรด้วยเทคนิคใหม่ๆ หรือการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีข่าวสาร 

เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้สูงอายุและเพิ่มโอกาสในการท�างานแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วย

ให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองและท�าให้เป็นที่ยอมรับของสังคม พร้อมๆกันนี้รัฐยังควรจัดให้มีการ 

การให้บริการโดยให้ดูแลทั่วถึงทั้งผู้สูงอายุในเมืองและในชนบท สิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวผู้สูงอายุควรต้อง 

ค�านงึถึงการป้องกันอบุตัเิหตโุดยเฉพาะการบาดเจบ็จากการหกล้ม จากไฟ และจากอบุตัเิหตทุางการจราจร

ซึง่ต่างเป็นสาเหตกุารบาดเจบ็หลกัๆของผูส้งูอาย ุดังนัน้ควรค�านงึถงึการการออกแบบทางเท้าและทางข้าม

ถนนที่ปลอดภัย มีมาตรการและการออกแบบที่ป้องกันการหกล้ม ซึ่งรวมไปถึงการจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง

ตามทางเดนิให้เพยีงพอ การเลอืกวสัดผุวิพืน้ทีเ่หมาะสมไม่ล่ืน การท�าผิวทางเดนิให้สม�า่เสมอไม่สะดดุ และ

การตดิตัง้ราวจบั ทัง้นีใ้นปัจจบุนัการเกดิอบุตัเิหตกุบัผูส้งูอายจุ�านวนมากเป็นการเกดิเหตใุนทีพ่กัอาศยัและ

เป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ต้องใส่ใจในการก�าจัดสิ่งอันตรายต่างๆ (hazards) ออก

จากบ้านพักพร้อมกับการออกแบบที่พักไม่ให้มีอุปสรรคในการใช้ชีวิต (barrier-free housing) นอกจาก

นี้ในประเด็นเร่ืองสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพยังครอบคลุมไปถึงการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมในที่

ท�างานให้เหมาะกับลกูจ้างสงูวยัเพือ่ให้ท�างานได้อย่างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึการออกแบบ

ให้อาคารสาธารณะและระบบขนส่งสาธารณะเข้าถงึได้ง่าย และจดัให้มห้ีองน�า้ทีเ่อือ้ต่อการใช้งานของทกุคน 

(accessible toilet) ที่สะอาดและปลอดภัยในอาคารสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะอย่างเพียงพอ
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ความปลอดภยั (SECURITY)

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างปลอดภัยเป็นปัจจัยส�าคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกๆคน รัฐควร

สร้างความมั่นใจในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยและปกป้องศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ โดยให้ครอบคลุมถึง

ความมั่นคงปลอดภัยท้ังทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ควรมีมาตรการสนับสนุนให้ประชากรเตรียม

ตัวดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กและเตรียมตัวดูแลสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ควรมี

มาตรการช่วยเหลือส�าหรับช่วงเวลาวิกฤติโดยเฉพาะส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและใช้ชีวิตตาม

ล�าพัง นอกจากนี้ยังต้องให้ความส�าคัญกับการป้องกันผู้สูงอายุจากการถูกท�าร้ายและจากการกระท�าการ

รุนแรงทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการดูถูกเหยียดหยาม มีมาตรการดูแลป้องกันการถูกหลอกลวงและการได้รับ

บริการด้านการแพทย์ที่ไม่ปลอดภัย

INTERGENERATION

ประชาสัมพันธ์สร้างภาพทางบวกให้กับการเป็นผู้สูงอายุ ลดทัศนคติทางลบที่หลายๆคนมองว่าผู้สูงอายุ

เป็นภาระและเป็นวัยที่ไร้คุณค่า นอกจากนี้การจัดการและออกแบบระบบคมนาคมขนส่งที่เอื้อต่อการใช้

งานของผู้สูงอายุก็เป็นปัจจัยส�าคัญอันหนึ่งที่มีผลต่อโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรม

ของครอบครัว รัฐควรจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกๆคนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย สะดวก 

ปลอดภัย มีราคาที่เหมาะสม และครอบคลุมการให้บริการทั้งในเมืองและนอกเมือง ระบบที่ดีเอื้อให้ผู้สูง

อายุเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและเดินทางไปมาหาสู่สมาชิกในครอบครัวได้ตามที่ต้องการ
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แนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกบัผู้สูงอายุ

การออกแบบสิง่แวดล้อมให้กบัผูส้งูอายจุ�าเป็นต้องมกีารวางแผนก�าหนดนโยบายและมกีารออกแบบอย่าง

เป็นองค์รวมตั้งแต่ในระดับชาติ ระดับเมืองไล่เรียงถึงระดับชุมชน ย่านที่อยู่ ภูมิทัศน์ บ้านพัก ไปจนถึงการ

ออกแบบนวัตกรรมสิ่งอ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุไม่ว่าจะ

เป็นการออกแบบในระดับใดก็ตามจ�าเป็นต้องเข้าใจในศักยภาพ ข้อจ�ากัด และความต้องการที่แตกต่าง

กันของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม เพื่อให้งานออกแบบเอื้อต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันได้อย่างสะดวก สบาย และมี

ความสุขได้มากท่ีสุดตามสภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้การออกแบบยังต้องค�านึงถึงความต้องการและสุข

ภาวะของบุคคลรอบข้างของผู้สูงอายุไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแล สมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพื่อน

ฝงูในวงสงัคมและเพือ่นร่วมงาน เพราะคณุภาพชวีติของบคุคลรอบข้างผู้สูงอายุเหล่านีย่้อมส่งผลต่อตวัผูสู้ง

อายเุอง นอกจากนีไ้ม่ว่าจะในอนาคตอนัใกล้หรอืไกล กลุม่คนเหล่านีย่้อมจะต้องก้าวเข้าสูว่ยัสงูอายเุช่นกนั

ในอดตีการจดัการและออกแบบสิง่แวดล้อมเพือ่ผูส้งูอายจุะเป็นในแนวทางการแก้ปัญหา เช่น เมือ่ผูส้งูอายุ

เข้าสู่วัยชราแล้วไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จัดให้มีสถานที่พักรองรับ เช่น บ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้สูง

อาย ุ(nursing home) เป็นต้น การจดัการและการดแูลเป็นในลักษณะแยกส่วน แต่ในปัจจบุนัหลายประเทศ

เริม่หนัมาจดัการและออกแบบสิง่แวดล้อมเพือ่ผู้สูงอายใุนลักษณะองค์รวมมากขึน้ มองภาพของการใช้ชวีติ

ของผู้สูงอายุในมุมกว้างจัดการให้การออกแบบสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับระบบดูแลสุขภาพและการบริหาร

จัดการนโยบายสาธารณะ พร้อมกับการพัฒนาแนวคิด “สูงวัยในที่เดิม” (to age in place) ซึ่งก็คือการที่

ผู้สูงอายุสามารถด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพอยู่ในชุมชนถิ่นย่านเดิมหรือแม้กระทั่งในที่พักเดิมที่คุ้นเคยได้

นานทีส่ดุเท่าทีต้่องการหรอืนานจนถงึวาระสดุท้ายของชวีติโดยไม่ต้องโยกย้ายไปอยูต่ามสถานท่ีพกัอืน่ๆทีไ่ม่

คุน้เคย ซึง่การทีผู่ส้งูอายตุ้องย้ายทีอ่ยู ่ผูส้งูอายตุ้องปรบัตวัปรบัใจให้คุน้ชนิกบัสถานทีแ่ห่งใหม่ มผีลให้เกดิ

ความเครยีดและความกังวลตามมา ทีร้่ายกว่านัน้คือผูสู้งอายบุางรายไม่สามารถปรับตวัได้และน�าไปสูภ้าวะ

เสื่อมถอยของท้ังสุขภาพจิตและสุขภาพกาย นอกจากนี้การย้ายจากชุมชนที่เคยคุ้นไปอยู่ที่อื่นท�าให้ผู้สูง

อายถุกูตดัขาดจากสงัคมส่งผลให้เกดิความรูส้กึโดดเดีย่วซึง่กจ็ะส่งผลลบต่อสขุภาวะโดยรวมเป็นอย่างมาก

การออกแบบสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ให้ผูส้งูอายสุามารถสงูวยัในทีเ่ดมิอย่างมคีณุภาพจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักับ

การก�าจัดอุปสรรคต่างๆในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันให้ผู้สูงอายุด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้สะดวก สบายและ

ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ออกแบบมาเอื้อต่อการใช้ชีวิตของทุกคน (universal design) การเข้าถึงบริการ 
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WHO. 2002. Active Aging: A policy Framework.

คมนาคมขนส่งสาธารณะได้สะดวกในราคาทีเ่หมาะสม การเอือ้และสนบัสนนุให้ผูส้งูอายเุข้าถงึบรกิารของ

รัฐและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านค้า โรงพยาบาล สถานีต�ารวจ เทศบาล ศูนย์ชุมชน ฯลฯ ได้

ด้วยตนเองโดยสะดวก การมีเส้นทางเดินเท้าและทางจักรยานท่ีปลอดภัย การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวเพื่อการ

พกัผ่อนและออกก�าลงั รวมถงึการเอือ้และสนบัสนนุให้ผูส้งูอายเุข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคมและมส่ีวนร่วมใน

การก�าหนดนโยบายต่างๆ (social inclusion) ทัง้นีส้ิง่แวดล้อมสรรค์สร้างทีเ่หมาะสมมส่ีวนช่วยให้ผู้สูงอายุ

สามารถใช้ชวีติได้แอคทฟีทัง้ทางกายภาพ (physically active) และทางสงัคม (socially active) ส่งผลให้

เกดิผลดต่ีอสขุภาวะทัง้ทางกาย (physical well-being) ทางใจ (mental well-being) ทางสงัคม (social 

well-being) และทางสติปัญญา (cognitive/spiritual well-being)  องค์การอนามัยโลกให้ความเห็นไว้

ว่าการที่ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือในพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพมี

อุปสรรคต่อการใช้ชีวิตมีแนวโน้มที่จะถูกแยกตัวออกจากสังคม มีภาวะซึมเศร้า ความสมบูรณ์ของร่างกาย

ถดถอย และปัญหาทางการเคลื่อนไหวต่างๆมีมากขึ้น6 

ทั้งนี้การออกแบบส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุรวมถึงทุกๆคน สิ่ง

แวดล้อมสรรค์สร้างมผีลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถให้การเคล่ือนไหว เคล่ือนที ่และเดนิทาง 

(mobility) ความสามารถในการจัดการดูแลตนเองของบุคคล (autonomy) ซึ่งส่งผลต่อความสามารถใน

การด�าเนินชีวิตอย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น (independence) อันจะส่งผลสืบเน่ืองไปสู่การด�าเนิน

ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี (dignity)
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หลกัการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (PRINCIPLE OF UNIVERSAL DESIGN)

เนือ่งจากผูส้งูอายมุกัจะมข้ีอจ�ากดัอนัเนือ่งมาจากสภาพทีเ่ส่ือมถอยของร่างกาย สายตา และการได้ยนิ การ

ออกแบบสิง่แวดล้อมเพือ่ผูส้งูอายตุามหลกัการออกแบบเพือ่คนทัง้มวลจงึเป็นมาตรฐานทีจ่�าเป็นซึง่นอกจาก

จะเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูส้งูอายไุด้เข้าถงึสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆแล้ว ยงัเป็นการอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ทกุคนๆไปพร้อมๆกนั การออกแบบเพือ่คนท้ังมวลถือหลกัการทีว่่าการออกแบบสิง่แวด

ล้อมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานทีห่รอืสิง่ของควรออกแบบเพือ่ให้ทกุๆคนในสังคมใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทยีม

กัน ทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆได้สะดวกและปลอดภัย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร มี

ข้อจ�ากดัทางร่างกาย มสีขุภาพและเพศสภาพอย่างไร และไม่ว่าจะอยูใ่นช่วงวยัไหนกต็าม การออกแบบเพือ่

คนทั้งมวลตั้งอยู่บนพื้นฐานส�าคัญ 7 ประการดังนี้

1) กำรใช้งำนได้อย่ำงเท่ำเทียมกนั (equitable use) เป็นการออกแบบทีเ่อือ้ให้ทกุคนได้ใช้ประโยชน์อย่าง

เสมอภาค ค�านึงถึงผู้ที่มีข้อจ�ากัดที่แตกต่างกัน

2) กำรใช้งำนได้อย่ำงยดืหยุน่ (flexibility in use) เป็นการออกแบบทีร่องรบั ปรบัเปลีย่น และครอบคลมุ

ความต้องการและความสามารถที่แตกต่างอันหลากหลายของบุคคล 

3) กำรใช้งำนทีเ่ข้ำใจได้ง่ำยตำมสญัชำตญิำณ (simple and intuitive use) เป็นการออกแบบทีไ่ม่ซบัซ้อน 

เข้าใจได้ง่ายโดยตัวผู้ใช้เอง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะมีประสบการณ์และความรู้รวมทั้งทักษะด้านภาษาในระดับใด

4) กำรใช้งำนข้อมลูทีเ่ป็นทีร่บัรูไ้ด้ (perceptible Information) เป็นการออกแบบทีส่ือ่สารข้อมลูทีจ่�าเป็น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจได้ง่าย ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขสภาวะแวดล้อมหรือความสามารถของประสาทรับรู้

5) ทนทำนต่อควำมผิดพลำดจำกกำรใช้งำน (tolerance for error) เป็นการออกแบบที่ลดทอนหรือ

บรรเทาอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานโดยไม่ตั้งใจ มีระบบความ

ปลอดภัยและมีความคงทน เผื่อการรองรับการใช้งานที่ผิดพลาด

6) กำรลดภำระทำงกำย (low physical effort) เป็นการออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้สบาย มีประสิทธิภาพ 

ไม่ท�าให้ผู้ใช้งานเหนื่อยและไม่ท�าให้เกิดความเมื่อยล้าขณะใช้งาน

7) มีขนำดและพื้นที่ที่เข้ำถึงและใช้งำนได้ (size and space for approachable and use) เป็นการ

ออกแบบโดยค�านงึถงึขนาดรวมถงึพืน้ทีเ่พือ่การเข้าใช้งาน การเอือ้มจบั และควบคมุบงัคบัการใช้งานทีง่่าย

และสะดวกของทุกคนรวมถึงบุคคลที่ต้องใช้อุปกรณ์ เช่น วีลแชร์ เป็นต้น
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บทที่ 2 
ผู้สูงอายุในเมือง

ธนำศรี สัมพันธำรักษ์ เพ็ชรยิ้ม

เมืองที่เป็นมิตรกบัผู้สูงอายุ (AGE-FRIENDLY CITY)

เมื่อก้าวเข้าสู่คริสต์ศตวรรษท่ี 21 นอกจากประชากรโลกจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องแล้ว 

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคืออัตราการเคลื่อนตัวของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองและ

การขยายจ�านวนประชากรเมืองท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนในปี พ.ศ. 2550 องค์การสหประชาชาติประกาศ

ว่า ณ เวลานั้นถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์มนุษยชาติท่ีมีจ�านวนประชากรอาศัยอยู่ในเมืองทั่วโลก

มากกว่าประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชนบท7และคาดว่าประชากรในเมืองจะมีจ�านวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น

การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองที่มีความหนาแน่นมากขึ้นและมีผู้สูง

วยัในสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจงึเป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องได้รบัการใส่ใจเพือ่ให้ผูค้นทกุเพศทุกวยัได้ใช้ชวีติ

อย่างมคีณุภาพ  โดยจะเหน็ได้ว่าในปัจจุบนัหลายๆเมอืงทัว่โลกมกีารพฒันารปูแบบการบรหิารจัดการและ

การก�าหนดนโยบายเพื่อรองรับกลุ่มประชากรสูงอายุอย่างจริงจัง

องค์การอนามยัโลกให้ความส�าคญักับคณุภาพของสิง่แวดล้อมเมอืงโดยการสนบัสนุนแนวคดิ “เมอืงสขุภาพ

ดี” (Healthy City) มาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 เน้นการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมของ

ประชากรที่อาศัยและท�างานในเมือง ให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่ง

แวดล้อมสรรค์สร้าง (built environments) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (natural environments) และสิ่ง

แวดล้อมทางสังคม (social environments) ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 พร้อมๆกับการตระหนักถึงจ�านวนที่

เพิม่ขึน้ของประชากรสงูอายทุัว่โลก องค์การอนามยัโลกจงึเพิม่ประเดน็ความสนใจให้กับการออกแบบและ

จัดการเมืองเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเมืองมากขึ้นด้วยการเริ่มด�าเนินโครงการเมืองที่เป็น

มิตรต่อผู้สูงอายุ (Global Age-Friendly Cities Project) โดยมีเป้าประสงค์คือสนับสนุนให้เมืองต่างๆทั่ว

โลกใส่ใจกับการออกแบบและจดัการเมอืงให้มสีิง่อ�านวยความสะดวกและบรกิารต่างๆเอือ้ต่อการเข้าถงึของ 
 7

Steels, S. 2015. Key Characteristics of age-friendly cities and communities: A review. Cities. 47. pp.47–52.
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Fitzgerald and Caro. 2014. An overview of age-friendly cities and communities around the world. Journal of Aging & Social Policy. 26:1-2, pp. 1-18.

 9
Buffel et al. 2012. Aging in urban environments: Developing ‘age-friendly’ cities. Critical Social Policy. 32(4), pp.597-617.

ประชากรทกุกลุม่ ให้ทกุคนได้เตบิโตและเข้าสูว่ยัสงูอายอุย่างมคีณุภาพแบบไม่เฉือ่ยชาและไม่ส้ินหวงั ให้ผู้

สงูอายสุามารถใช้ชวีติในเมอืงได้ตามแนวคดิสงูวัยแบบแอคทฟีอย่างมคีณุภาพ ทัง้นีก้ารได้ใช้ชีวติสงูวยัแบบ

แอคทฟี (active aging) ไม่เฉือ่ยเฉย มส่ีวนช่วยยดืให้อายขุยัผูส้งูอายยุาวขึน้8 นอกจากน้ีองค์การอนามยัโลก

ยงัเน้นย�า้ว่าเมอืงควรเอือ้ให้ผูส้งูอายทุกุคนได้ใช้ชวิีตอย่างมคีวามสขุกบัครอบครวัในย่านและในสงัคมทีคุ่น้

เคยโดยไม่ต้องย้ายไปไหนหรอืพดูง่ายๆกค็อืให้ผูส้งูอายไุด้ “สงูวยัในทีเ่ดมิ” (ageing in place) และมโีอกาส

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพือ่ให้ผูส้งูอายไุด้ใช้ชวีติไปพร้อมๆกบัการรบัรูค้ณุค่า (value) ของตนเอง  

นัน่กค็อืองค์การอนามยัโลกพยายามสนบัสนนุให้เมอืงต่างๆน�าเอาแนวคิดสูงวยัแบบแอคทฟีและสูงวยัในที่

เดมิไปประยกุต์ในการก�าหนดนโยบายเพือ่จดัการและออกแบบเมอืงให้มสีิง่แวดล้อมทีเ่ป็นมติรและเอือ้ต่อ

การใช้ชวีติของผูส้งูอายรุวมทัง้ประชากรกลุม่อืน่ๆซึง่จะต้องเตบิโตก้าวย่างเข้าสูก่ารเป็นผูส้งูอายใุนอนาคต

ปัจจุบันแนวคิดสูงวับแบบแอคทีฟ (ดูบทท่ี 1) และสูงวัยในที่เดิมถูกน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายการ

บริหารจัดการและออกแบบเมืองและชุมชนท่ัวโลก แนวคิดทั้งสองนี้น�าไปสู่แนวทางการพัฒนาเมืองแบบ

เป็นองค์รวมซึ่งต่างจากแนวทางเดิมๆท่ีค่อยๆพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกแบบแยกส่วนเพื่อแก้ปัญหาผู้

สูงอายุเป็นเรื่องๆไป การพัฒนาท่ีแก้ปัญหาแบบแยกส่วนส่งผลให้ผู้สูงอายุจ�านวนมากต้องย้ายตัวเองไป

หาสิ่งอ�านวยความสะดวกหรือท่ีพักแห่งใหม่ท่ีเหมาะกับศักยภาพและสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป หลาย

กรณีผู้สูงอายุต้องจ�าใจแยกตัวจากสิ่งแวดล้อมและสังคมที่คุ้นเคย และต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่

คุ้นชินพร้อมกับการถูกตัดขาดจากกลุ่มสังคมเดิมที่เคยมี ทั้งที่จริงๆแล้วผู้สูงอายุค่อนข้างจะอ่อนไหวกับ

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดังนั้นการที่ต้องโยกย้ายจากย่านที่อยู่หรือชุมชนเดิมมักจะ

ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางใจและสุขภาวะทางสังคมรวมถึงส่งผลทางลบต่อการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ส่วน

บุคคล9 ในขณะท่ีแนวคิดสูงวัยในท่ีเดิมน�าไปสู่การออกแบบและจัดการเมืองที่เอื้อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตใน

ชมุชนเดมิอย่างมคีณุภาพไปให้นานทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นได้หรอืจนเสียชวีติ โดยค�านงึถงึการพฒันาส่ิงแวดล้อม

เมอืงท้ังทางกายภาพและสงัคมไปพร้อมๆกบัระบบการจดัการให้ประสานกัน มกีารจดัการย่านให้สิง่อ�านวย

ความสะดวกต่างๆซึง่รวมถงึร้านค้า ธนาคาร สถานตี�ารวจ และสถานพยาบาล อยูใ่นต�าแหน่งทีเ่ข้าถงึง่ายมี

บรกิารขนส่งสาธารณะสะดวก รวมถงึการออกแบบพืน้ทีท่ีเ่อือ้ต่อการเดินเท้า (walkability) ค�านงึถงึระยะ

ทางทีผู่ส้งูอายสุามารถเดนิถงึสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆได้ง่าย โดยมเีส้นทางเดนิทีเ่หมาะสม (walkable 

route) ให้ผูส้งูอายเุดนิไปมาในพืน้ทีไ่ด้อย่างสะดวกและปลอดภยั แนวคดิเมอืงทีเ่ป็นมติรกับผูส้งูอายุไม่ได้

จ�ากดัเพียงแค่การออกแบบปรบัปรงุพ้ืนทีส่าธารณะเท่าน้ัน แต่ยงัครอบคลมุไปถงึการจดัการกบัส่ิงสนบัสนนุ
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อื่นในชีวิตประจ�าวันโดยเฉพาะเรื่องของบ้านพักซ่ึงจะเห็นได้ว่า ในหลายๆเมืองหลายๆประเทศได้จัดให้มี

งบประมาณ อุปกรณ์ และช่าง ฯลฯ เพื่อเข้าไปช่วยปรับเปลี่ยนสภาพที่พักเพื่อให้ผู้สูงอายุได้อาศัยในบ้าน

พักเดิมอย่างสะดวกและปลอดภัยแม้สภาพร่างกายจะถดถอยและศักยภาพในการเคลื่อนไหวจะลดลงไป 

นอกจากนีใ้นหลายเมอืงได้จดัให้มรีะบบจดัการให้มีผูด้แูลเรือ่งอาหารการกนิและการท�าความสะอาดทีพ่กั

เพื่อลดภาระของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล�าพัง

แนวคิดสูงวัยในที่เดิมไม่ได้ตีกรอบอยู่เพียงแค่การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังน�าไปสู่การ

จดัการให้สิง่แวดล้อมเอือ้ต่อการอาศยัของผูค้นทกุช่วงวยัโดยมจีดุมุง่หมายให้ผู้สูงอายแุละลูกหลานสามารถ

อยูใ่กล้ชดิกนัได้ นอกจากนีย้งัน�าไปสูก่ารค�านงึถงึรายละเอยีดอืน่ๆในการพฒันาเมอืง เช่น การจัดการเรือ่ง

ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร การให้ความส�าคัญกับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบรักษาความ

ปลอดภัย รวมถึงการจัดสถานที่เพื่อใช้ท�ากิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะในรูปแบบต่างๆ เช่น ศูนย์กิจกรรม

ชุมชน ห้องสมุด และสวนสาธารณะ เป็นต้น และพร้อมๆกับการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

รวมทั้งบริการท่ีช่วยให้ผู้สูงอายุด�าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแล้ว การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสใน

การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การท�างานอาสาสมัคร รวมถึงการ

ท�างานเพื่อหารายได้เพื่อการยังชีพ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
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ในปี พ.ศ. 2550 องค์การอนามยัโลกไดจ้ดัท�าคู่มอืแนวทางการออกแบบและจดัการเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้ง

อายุ“Global Age-friendly Cities: A Guide” ซึ่งได้มาจากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของผู้

สูงอายุใน 35 เมืองทั่วโลก โดยเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้มีขนาดและระดับขั้นของการพัฒนาที่หลากหลาย

ต่างกัน คู่มือดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการออกแบบและจัดการเมืองมีส่ิงที่ต้องให้ความส�าคัญอยู่ 3 หมวดหลัก 

ซึ่งครอบคลุมประเด็นส�าคัญ 8 ประการ ได้แก่

หมวดที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของเมือง กล่าวถึงปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพ

และการเอื้อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยว รวมถึงความสามารถใน

การเดินทางของบคุคล ความปลอดภยัทัง้จากอบุตัเิหตแุละอาชญากรรม การเอ้ือให้ผูส้งูอายไุด้มีโอกาสเข้าไป

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม ไม่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ซึ่งมีปัจจัยหลักๆ 3 ประการที่เกี่ยวข้องคือ 

เรือ่งของการจดัการและออกแบบพืน้ทีเ่ปิดโล่งและอาคาร (outdoor spaces and buildings) การจดัการ

และออกแบบระบบคมนาคมขนส่ง (transportation) และการจดัการและออกแบบทีพ่กัอาศยั (housing) 

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ชี้ให้เห็นความส�าคัญของการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมี

ส่วนร่วมทางสังคม มีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมรอบๆตัว เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี

ความมั่นคงทางจิตใจไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง สามารถอยู่ในเมืองอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้น�า

ไปสู่การมีสุขภาวะทางจิตใจอันจะน�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ประการคือ การ

มีส่วนร่วมทางสังคม (social participation) การได้รับความเคารพและการยอมรับจากสังคม (respect 

and social inclusion) รวมไปถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองและการจ้างงาน (civic participa-

tion and employment)

หมวดที่ 3 การสื่อสาร เป็นหมวดที่ครอบคลุมการสื่อสารในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้สูงอายุมีโอกาส

ได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ รวมถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานบริการด้านสุขภาพและหน่วย

งานอื่นๆกับตัวผู้สูงอายุ ไปจนถึงเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์และการได้รับการเกื้อหนุนจากผู้คนโดยรอบ ใน

หมวดการสื่อสารนี้ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ 2 ประการ ได้แก่ การสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร (communi-

cation and information) และการสนบัสนุนจากชมุชนหรือกลุม่สังคมและบรกิารสขุภาพ (community 

support and health services)
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ทั้งนี้การท่ีจะจัดการและออกแบบเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและมีการ

สร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่ผู้ก�าหนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทุกภาคส่วน รวมถึงประชากรทุก

คน การให้ความรู้แก่ท้ังเจ้าหน้าท่ีรัฐและภาคเอกชนก็เป็นส่ิงจ�าเป็น นอกจากนี้รัฐบาลยังควรมีมาตรการ

ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการสร้างสรรค์จัดการเมืองที่เอื้อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ การ

ทีเ่มอืงจะเป็นเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายไุด้ต้องมกีารก�าหนดนโยบายทีช่ดัเจนและเหมาะสม เป็นนโยบาย

ที่ภาคประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการวางแผน มีระบบการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกับมีการ

ออกแบบสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ตอบรับกับแนวนโยบายอย่างสอดคล้องเหมาะสม ใน

ประเทศไทยก็เริ่มมีการน�าแนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุมาใช้กันบ้างแล้ว โดยในปี พ.ศ. 

2556 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุร่วมมอืกบัเมอืงพทัยาและเทศบาลนครนนทบรุเีพือ่ให้ทัง้สองเมอืง

นี้ให้เป็นเมืองน�าร่องในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
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การวางผังและออกแบบชุมชนที่เป็นมิตรกบัผู้สูงอายุ 
(AGE-FRIENDLY COMMUNITY PLANNING AND DESIGN

การวางผังและออกแบบชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนท่ีปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน ช่วยให้ผู้สูงอายุ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีคุณภาพ ผังชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุควรจัดโซนที่พักอาศัยให้ใกล้กับสิ่ง

อ�านวยความสะดวก จุดบริการสาธารณะ และสถานที่ที่ผู้สูงอายุจ�าเป็นต้องเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นร้าน

ค้า ส�านักงานเทศบาล ห้องสมุด ธนาคาร สวนสาธารณะ ศูนย์ชุมชน สถานีต�ารวจ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง

ควรต้องมีระบบทางสัญจรและระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก ปลอดภัย และใช้งานได้ง่ายให้บริการเชื่อม

ต่อระหว่างทีพ่กักบัพืน้ทีอ่ืน่ๆของชุมชน โดยทีค่่าบรกิารระบบขนส่งสาธารณะจะต้องไม่สงูจนเกนิไปและมี

ความเหมาะสมกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ (affordable transportation) ในบางเมืองอาจ

จัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะส�าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเส้นทางที่ส�าคัญ อาคารสาธารณะต้องค�านึงถึง

การเข้าใช้งานของผู้สูงอายุและการเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชน ภายในอาคารต้องมีห้องน�้าอย่างเพียง

พอ จัดให้มีลิฟต์ ทางลาด บันไดพร้อมราวจับตามมาตรฐาน พื้นอาคารไม่ลื่น มีป้ายบอกทางที่เข้าใจได้ง่าย 

ตวัอกัษรมขีนาดใหญ่ สอีกัษรหรอืภาพต่างจากสพีืน้หลงัชดัเจน ป้ายไม่สะท้อนแสง การให้บรกิารส�าหรบัผู้

สงูอายอุาจจดัให้มช่ีองทางพิเศษ เช่น จดัล�าดบัการรอควิรบับรกิารแยกต่างหาก หรอืเปิดเคาน์เตอร์เซอร์วสิ

เฉพาะให้ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

สิง่แวดล้อมของชมุชนควรเอือ้ให้ผูส้งูอายไุด้ร่วมกจิกรรมทางสงัคมรวมถงึมปีฏสิมัพนัธ์กบับคุคลต่างวยั ดงั

นั้นพื้นที่กิจกรรมทางสังคมจึงควรเข้าถึงได้ง่ายและมีสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่าใน

หลายๆเมอืงมกีารสนบัสนนุให้เอกชนพฒันาโครงการทีม่กีารใช้งานแบบผสมผสาน (mixed-use project) 

ซึง่เอือ้ต่อการผสมผสานกจิกรรมทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม การวางผงัชมุชนแบบผสมผสานท�าให้

กจิกรรมต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัเกดิขึน้ภายในชุมชน ดังน้ันผู้สูงอายจุงึไม่ต้องเดนิทาง

ไกลโดยไม่จ�าเป็น นอกจากน้ีเมืองยังต้องค�านึงถึงเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย จัดให้มีแสงสว่างอย่าง

เพียงพอตามเส้นทางสัญจรและพื้นที่สาธารณะ มีการตรวจตราโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจสม�่าเสมอและอาจใช้

ระบบกลอ้งวงจรปิดเพื่อเสริมมาตรการความปลอดภยั มีการดูแลความสะอาดเรยีบรอ้ยให้พืน้ทีส่าธารณะ

น่าใช้งาน ควรมีมาตรการควบคุมมลพิษจากเสียงและกลิ่น
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ระบบทางเดินเท้าที่ปลอดภยั 
(SAFE AND SECURE PEDESTRIAN SYSTEM)

คณุภาพของทางสญัจรทางเท้าเป็นปัจจยัทีส่�าคัญอย่างมากส�าหรบัการออกแบบเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุ 

เนื่องจากระบบทางเท้าที่ดี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นสิ่งที่สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบแอค

ทีฟได้ การที่ผู้สูงอายุออกมาเดิน เป็นการออกก�าลังซึ่งถือได้ว่าเป็นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง นอกจากนี้

ระบบทางเดินที่มีประสิทธิภาพยังเอื้อต่อการที่ผู้สูงอายุจะได้เดินทางไปมาหาสู่กับสมาชิกครอบครัวและ

เพื่อนฝูงท่ีอาศัยในละแวกชุมชนเดียวกัน และสิ่งที่ตามมาก็คือการมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย ทางใจ และ

ทางสังคม นอกจากนี้ทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยยังเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุเดินทางได้โดยล�าพังไม่

ต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยไม่จ�าเป็นซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเป็นอิสระ (sense of independence) และการ

พึ่งพาตนเอง (sense of autonomy) ส่งผลบวกต่อความรู้สึกที่ผู้สูงอายุมีต่อตนเอง โดยระยะการเดินที่

เหมาะสมส�าหรบัผูส้งูอายใุนการเดนิจากทีพ่กัอาศยัไปยงัสิง่อ�านวยความสะดวกในชวีติประจ�าวนั เช่น ร้าน

ค้า ร้านอาหาร ร้านขายยา เครื่องกดเงินสด ฯลฯ ไม่ควรเกินระยะ 400 เมตร

ศกัยภาพของพืน้ท่ีใดพืน้ทีห่นึง่ทีจ่ะเอ้ือต่อการเดนิเท้า (walkability) ทีเ่หมาะสมต่อการใช้งาน (practical) 

และเพ่ือความรืน่รมย์ (pleasure) เก่ียวโยงกบัปัจจยัหลายประการได้แก่ ความปลอดภยัจากอบุตัเิหต ุความ

ปลอดภัยจากอาชญากรรม คุณภาพอากาศที่เอื้อต่อการเดินและไม่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพ มีบรรยากาศน่า

เดิน มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณการสัญจร รวมถึงการที่เส้นทางและระยะการเดินทางไม่ไกลจนเกินไปที่

จะเชื่อมโยงการเดินทางจากที่พักไปยังที่ท�างาน โรงเรียน ร้านค้า ศูนย์ชุมชน พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่

กิจกรรมต่างๆ

การออกแบบทางเท้าและทางข้ามถนนจ�าเป็นต้องค�านึงถึงความต้องการและข้อจ�ากัดของผู้ใช้เส้นทางทุก

กลุ่ม โดยท่ีการออกแบบทางเดินเท้าต้องให้ความส�าคัญกับคนเดินเป็นหลัก ให้เส้นทางเหมาะสมกับการ

เดนิเท้า (walkable route) ในขณะเดยีวกนักไ็ม่ควรละเลยการเอือ้ประโยชน์ให้แก่อาคาร ร้านค้า โรงเรยีน 

หรือสถานที่ที่เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับทางเดินนั้น
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การออกแบบทางเท้าและทางข้ามมีข้อควรค�านึงพื้นฐานดังนี้

1. ผู้ออกแบบควรนึกถึงผู้ใช้เส้นทางทุกกลุ่ม

2. ทางเดินต้องมีขนาดความกว้างเพียงพอเพื่อรองรับการใช้งาน ทางเท้าในพื้นที่ศูนย์กลางของเมือง

และย่านธรุกจิมผีูใ้ช้เส้นทางหนาแน่นต้องออกแบบให้รองรบัปรมิาณผู้ใช้จ�านวนมากกว่าทางเท้าในโซนทีพั่ก

อาศัยซึ่งมีความพลุกพล่านน้อยกว่า

3. ทางเดินเท้าควรมีความเชื่อมต่อกัน ไม่ขาดช่วง ให้ผู้ใช้เส้นทางเดินเท้าไปสู่จุดหมายปลายทางได้

ราบรื่น สะดวก และปลอดภัย

4. ทางเดินเท้าต้องปลอดภัย ไม่มีอุปสรรคและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และผู้ใช้ต้องไม่รู้

สึกหวาดระแวงกับภัยอันตรายจากการจราจรด้านข้าง

5. ใช้องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ช่วยแยกส่วนทางเดินออกจากการจราจรของพาหนะและเพ่ิมความ

ปลอดภัยให้กับทางข้ามถนน ทางเดินเท้าควรแยกออกจากทางสัญจรพาหนะรวมทั้งแยกจากทางจักรยาน

6. ใช้องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ เช่น ต้นไม้ ซุ้มทางเดิน ฯลฯ เพื่อสร้างร่มเงาให้กับทางเดินเท้า และ

จัดให้มีที่นั่งพักเป็นระยะซ่ึงจะช่วยให้ผู้สูงวัยใช้เส้นทางได้สบายขึ้น ที่นั่งควรมีความมั่นคงแข็งแรง ความ

สูงอยู่ที่ระดับ 40-45 เซนติเมตร และควรมีท่ีเท้าแขนเพื่อให้ยึดจับหรือดันตัวได้ องค์ประกอบอื่นๆ เช่น 

ประติมากรรม บ่อน�้าพุ ฯลฯ สามารถน�ามาใช้เพื่อช่วยในการจดจ�าเส้นทางและต�าแหน่งได้

7. ในกรณท่ีีมพีืน้ทีก่ว้างพอ อาจกนัพืน้ทีบ่างส่วนให้เป็นพืน้ทีท่างสงัคมโดยต้องแยกพืน้ลานกจิกรรม

ออกจากเส้นทางการเดินให้ชัดเจน

0.30-0.40 m.

0.40-

0.45 m.
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8. จัดเตรียมและติดตั้งสัญญาณและป้ายบอกทางให้ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย รูปแบบตัวอักษรและ

สัญลักษณ์เป็นมาตรฐาน ป้ายไม่สะท้อนแสง ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ และสีตัวอักษรแตกต่างจากสีพื้นหลัง

อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้สูงอายุอ่านได้ง่าย และไม่หลงทาง

9. จดัให้มไีฟฟ้าแสงสว่างอย่างเพยีงพอทัง้เพือ่ความปลอดภยัในการเดนิ ไม่สะดดุหกล้ม และให้ความ

รู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม

ทางเท้า

พ้ืนผวิทางเท้าเป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องค�านึงถึงในการออกแบบ ผวิทางเท้าต้องไม่ล่ืนและสม�า่เสมอ วัสดปุระเภท

หนิขดัมนัและหนิล้าง เป็นวสัดทุีค่วรหลกีเลีย่งเนือ่งจากอาจท�าให้ลืน่หกล้มได้ ทัง้นีส้มาคมเจ้าหน้าทีร่ะบบ

ขนส่งในเมืองแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา10 (National Association of City Transportation Officials หรือ 

NACTO) แนะน�าว่าคอนกรีตและแอสฟัลต์เป็นวัสดุผิวที่เอื้อแก่การใช้งานทางเท้าส�าหรับทุกๆคน การปู

ทางเท้าด้วยอิฐหรือหินปูถนน (cobblestone) แม้จะให้ผลดีในแง่ความสวยงามแต่รอยต่อระหว่างวัสดุ

เป็นการสร้างภาระเพิ่มให้แก่ผู้ใช้วีลแชร์ในการบังคับตัวเก้าอี้หรือแม้กระทั่งอาจท�าให้ล้อเก้าอี้สะดุดล้มได้ 

และผวิทีเ่ป็นร่องขรขุระท�าให้ผูน้ัง่วลีแชร์รูส้กึไม่สบายหรอืเจบ็ปวดได้อกีด้วย นอกจากนีพ้ืน้ผวิทีมี่ร่องรอย

ต่อยังอาจท�าให้เกิดการเดินสะดุดโดยเฉพาะกับผู้มีปัญหาด้านการมองเห็น 

ร่องบนทางเดินที่เกิดจากการติดตั้งราง ร่องระบายน�้า แผ่นปูทับโคนต้นไม้ ก็สามารถเป็นสาเหตุของการ

เกิดอุบัติเหตุบนทางเท้าได้เช่นกัน ร่องต่างๆเหล่านี้ไม่ควรกว้างเกิน 13 มิลลิเมตร หรือครึ่งนิ้ว ทางเท้าที่มี

ลวดลายหลากสีเปลี่ยนไปมาไม่สม�า่เสมออาจก่อปัญหาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาในการแยกแยะระหว่าง

การเปลีย่นสเีพือ่สร้างลวดลายกบัการเปลีย่นสีวสัดเุพือ่แสดงความต่างระดบัของทางเดนิ การเปล่ียนสีวสัดุ

ทางเดินท่ีมีความเข้ม-อ่อนต่างกันมากยังอาจท�าให้ผู้สูงอายุเข้าใจระยะความสูงต�่าของพื้นผิดพลาด ท�าให้

หกล้มได้

ความลาดชันของทางเท้าตามแนวทางเดินไม่ควรเกิน 5% (1:20 หมายความว่าระยะทางราบ 20 เมตรต่อ

ความสูงที่เปลี่ยนไป 1 เมตร) เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย แต่ถ้าหากอยู่ในพื้นที่ลาดชันความชันที่ 8.3 % 

(1:12) ที่ใช้กับทางลาดในอาคารก็ยังเป็นความชันที่รับได้ โดยจะต้องจัดให้มีชานพักทุกระยะ 9-10 เมตร 

ส่วนความลาดชันของทางเท้าแนวตัดขวางไม่ควรเกิน 2% (1:50) เพื่อเอื้อต่อการระบายน�้าผิวดิน แต่ไม่

เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของผู้ใช้ทางเท้าโดยเฉพาะผู้ใช้วีลแชร์
 10

NACTO. 2013. Urban Street Design Guide, New York.
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ทางเท้าอาจมีได้หลายขนาดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดพ้ืนที่ที่มีอยู่ ปริมาณผู้ใช้ และโซนที่

ตั้งของเมือง ทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการให้ทางเท้ารองรับการใช้งานของคนเมืองอย่างเต็มที่ NACTO แนะน�า

ว่าควรออกแบบให้พื้นที่ทางเท้าแยกโซนเป็นส่วนๆดังนี้

1) โซนแนวด้ำนหน้ำอำคำร (Building Frontage Zone) เป็นโซนทางเดินที่ติดกับผนังอาคาร โดยปกติ

หากต้องการให้ผู้สัญจรใช้ทางเท้าอย่างสบายควรมีระยะห่างระหว่างช่องทางเดินกับผนังอาคารอย่างน้อย 

0.60 เมตร การเดินเบียดผนังหรือแนวก�าแพงท�าให้ผู้เดินอึดอัด อาจต้องเพ่ิมระยะของโซนน้ีมากขึ้นเมื่อ

ต้องกันพื้นที่ส�าหรับการเปิดประตูของอาคาร หรือเผื่อระยะมากขึ้นในกรณีที่อนุญาตให้มีการจัดวางโต๊ะ

อาหารข้างทาง (sidewalk café) 

ควรตระหนักว่าผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นมักจะสัญจรในเขตพื้นท่ีติดกับอาคารนี้เนื่องจากใช้แนวอาคาร

เป็นตัวบอกทิศทางการเดิน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไม้เท้าน�าทางซึ่งอาจจะใช้พ้ืนท่ีในระยะ 0.30-1.20 เมตร 

จากขอบอาคาร หากมสีิง่กดีขวางทีจ่�าเป็นต้องตัง้วางอยูใ่นเขตพืน้ทีห่น้าอาคารนีค้วรออกแบบให้ผูใ้ช้ไม้เท้า

น�าทางรูไ้ด้ก่อนทีจ่ะเดนิชนสิง่ของนัน้ๆ เช่น การออกแบบให้ยกขอบพืน้บรเิวณทางเข้าอาคารทีม่กีารเปิดปิด

ประตแูละคนเข้าออก หรอืยกขอบหรอืเปลีย่นวสัดเุป็นฐานล้อมท่ีตัง้ตูห้รอืก๊อกน�า้ดืม่รวมทัง้ม้านัง่  เป็นต้น

0.75 m. 1.50 m. 1.65 m.
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2) โซนทำงเดิน (Pedestrian Travel Zone) เป็นโซนที่กันไว้ให้ผู้สัญจรใช้เดินและใช้วีลแชร์โดยเฉพาะไม่

ควรมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น แยกจากพาหนะทุกชนิดรวมทั้งผู้ขับขี่จักรยาน พื้นที่ส่วนทางเดินมีความกว้าง

อย่างน้อยอยู่ในช่วง 1.80-3.00 เมตร สามารถออกแบบให้มีขนาดกว้างกว่านี้ได้ขึ้นกับปริมาณการใช้งาน 

อย่างไรก็ดีหากมีพื้นที่จ�ากัดเขตทางเดินนี้ไม่ควรแคบกว่า 1.50 เมตร เป็นความกว้างต�่าที่สุดที่เอื้อผู้ใช้วีล

แชร์ให้กลับรถได้ และอาจลดความกว้างลงแต่ไม่ควรแคบกว่า 1.20 เมตร (ไม่กลับวีลแชร์)

3) โซนเฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ และคันขอบ (Planter/Furniture/Curb Zone) เป็นโซนที่อยู่ระหว่างส่วน

ทางเดนิกบัขอบ เป็นโซนท่ีช่วยขวางแบ่งระหว่างเส้นทางสัญจรของพาหนะกบัคนเดนิ ในโซนนีจ้ะเป็นส่วน

ที่ติดตั้งองค์ประกอบจ�าเป็นต่างๆ เช่น เสาไฟแสงสว่าง เก้าอี้นั่งพัก ตู้โทรศัพท์ หัวจ่ายน�้าดับเพลิง ป้าย

บอกทาง กระบะปลูกต้นไม้ ฯลฯ เพื่อไม่ให้องค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปเกะกะขวางทางในเขตทางเดิน โดย

ทั่วไปพื้นที่ส่วนนี้กว้าง 1.20-1.80 เมตร เป็นอย่างต�่า และอาจจ�าเป็นต้องขยายความกว้างในส่วนที่มีป้าย

รอรถประจ�าทาง ในส่วนขอบทางเดินซึ่งอยู่ติดกับถนนจะมีแนวคันขอบกว้างประมาณ 0.15 เมตร ซึ่งมัก

เป็นส่วนทีแ่นวระบายน�า้ถกูวางคูก่นัไป ตัวคนัขอบช่วยบอกแนวถนนให้แก่ผูพ้กิารทางสายตาและท�าหน้าที่

ช่วยควบคุมการเข้าถึงของยานพาหนะสู่ส่วนทางเดิน

นอกจากโซนทั้ง 3 ที่กล่าวไปข้างต้น อาจมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเพิ่มเข้าไปขวางพื้นที่ระหว่างคันขอบทางเท้า

กับผิวถนน ซึ่งเรียกว่า โซนพื้นที่เสริมและพื้นที่กันชน (Enhancement/Buffer Zone) พื้นที่ส่วนนี้อาจ

ใช้เป็นทางจักรยาน ที่จอดรถจักรยาน แปลงปลูกต้นไม้และพื้นที่นั่งเพิ่มเติม อาจเป็นส่วนขยายของส่วน

คันขอบ หรือแม้กระทั่งเป็นส่วนของช่องจอดรถชั่วคราว เป็นต้น ทั้งนี้เมืองควรท�าความเข้าใจกับผู้ใช้เส้น

ทางทุกคนว่าทางเดินเท้าเป็นพื้นท่ีส�าหรับผู้สัญจรด้วยเท้าและผู้ใช้อุปกรณ์เพ่ือช่วยเหลือในการเคล่ือนที่

เท่านั้น ผู้ใช้พาหนะโดยเฉพาะผู้ขับขี่จักรยานและจักรยานยนต์ให้ใช้พื้นผิวจราจรส�าหรับยวดยานพาหนะ 

ในกรณทีีม่กีารเข้าใช้พืน้ทีท่างเดนิเท้าผูข้บัขีต้่องลงเดนิจงูพาหนะเช่นเดยีวกบัผูเ้ดนิเท้าอ่ืนๆ นอกจากนีก้าร

ออกแบบเส้นทางจกัรยานทีเ่หมาะสมจะเป็นการเอือ้ให้ผูขั้บขีจั่กรยานได้ขบัขีจ่กัรยานอย่างปลอดภยัและ

ไม่จ�าเป็นต้องข้ึนมาร่วมใช้ทางเท้า และส�าหรับจักรยานยนต์ซึ่งถือเป็นพาหนะความเร็วสูงต้องใช้ช่องทาง

สัญจรบนถนนร่วมกับยวดยานประเภทอื่นๆ เมืองควรสร้างจิตส�านึกไปพร้อมๆกับการสร้างมาตรการเพื่อ

ป้องกันและป้องปรามไม่ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ทางเดินเท้าและทางจักรยาน
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ทางข้ามถนน

การออกแบบทางข้ามถนนทีป่ลอดภยัและมจี�านวนทางข้ามเพยีงพอในต�าแหน่งทีเ่หมาะสมเป็นปัจจยัส�าคญั

ที่สนับสนุนให้ผังชุมชนเป็นผังที่เอื้อต่อการเดิน การก�าหนดต�าแหน่งทางข้ามเป็นการสื่อสารกับทั้งผู้ขับขี่

ยานพาหนะเพื่อให้ระวังคนข้ามถนนพร้อมๆกับเป็นการช้ีน�าเส้นทางให้กับผู้เดินเท้า ในบริเวณที่ปริมาณ

การจราจรหนาแน่นและพาหนะใช้ความเรว็สูงการใช้สัญญาณไฟข้ามถนนพร้อมสญัญาณเสยีงเป็นสิง่ทีช่่วย

เสริมความปลอดภัยให้กับคนเดินเท้า สิ่งส�าคัญคือการก�าหนดระยะเวลาส�าหรับผู้ข้ามถนนให้เพียงพอโดย

ตระหนกัว่าผูส้งูอายใุช้เวลาในการเดนิข้ามถนนมากกว่าคนวยัหนุม่สาว ส่วนในบรเิวณทีป่รมิาณการจราจร

ไม่หนาแน่นมากนัก ความเร็วยวดยานไม่มาก และระยะการข้ามสั้นอาจจะไม่จ�าเป็นในการใช้สัญญาณไฟ 

แต่สามารถพิจารณารูปแบบทางข้ามที่เหมาะสมและใช้อุปกรณ์ประกอบที่จ�าเป็น เช่น การท�าทางม้าลาย 

การยกระดับทางข้าม (raised crossing) ให้เท่าระดับทางเท้า และการใช้เกาะกลางถนน เป็นต้น ควรมี

การก�าหนดและจัดทางข้ามบริเวณอาคารสาธารณะส�าคัญๆ สถานศึกษา ลานคนเมือง โรงพยาบาล ศูนย์ผู้

สงูอาย ุและจดุเปลีย่นถ่ายการจราจร ทัง้นีก้ารพจิารณาต�าแหน่งและรปูแบบของทางข้ามสัมพนัธ์กบัปัจจยั

หลายประการไมใ่ช่เพียงแค่ปริมาณการจราจรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลักษณะของย่าน ความจ�าเป็นในการใช้

งานทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ลกัษณะพฤตกิรรมผูใ้ช้เส้นทางไม่ว่าจะเป็นคนเดนิเท้าหรอืผู้ขับขีย่านพาหนะ 

ความเรว็ยวดยาน ปัจจยัความปลอดภยัด้านต่างๆ และประวตักิารเกดิอบุตัเิหตใุนบรเิวณ นอกจากนีย้งัต้อง

มกีารจดัการทีเ่หมาะเพือ่ลดอบุตัเิหตแุละป้องกนัการข้ามถนนในบรเิวณทีไ่ม่ควรข้าม รวมถงึการออกแบบ

ทางข้ามในต�าแหน่งที่เอื้อต่อผู้ใช้งาน
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การเดินทาง 
(TRANSPORTATION)

การทีผู่ส้งูอายสุามารถเดนิทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองมผีลต่อคณุภาพชวิีตของตวัผูส้งูอายเุป็นอย่างมาก 

นอกเหนือจากการจัดให้มีทางเดินที่สะดวก สบาย และปลอดภัยแล้ว ในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจ�าเป็น

ต้องจัดให้มีทางเลือกส�าหรับการเดินทางท่ีหลากหลาย ระบบการขนส่งสาธารณะควรเข้าถึงได้ง่ายด้วย

ราคาที่ผู้สูงอายุจ่ายได้ โดยจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเดินทางจากที่พักไปติดต่อธุระ 

ท�าธุรกิจ เข้ากิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ รวมถึงเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ ในคู่มือการวาง

ผังที่พักอาศัยของผู้สูงอายุจัดท�าโดยโครงการ WEL_HOPS11 แนะน�าว่าระยะห่างระหว่างต�าแหน่งป้ายรถ

ประจ�าทางกับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุไม่ควรเกิน 400 เมตร ป้ายรถประจ�าทางหรือจุดจอดจุดหยุดรถไฟ

ควรมีความถ่ีมากพอเพื่อให้ระยะเดินไปยังจุดหมายไม่ไกลเกินไป บริเวณจุดรอรถประจ�าทางควรมีที่นั่งที่

สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย สามารถป้องกันแดดลมได้พอสมควร นอกจากนี้อาจเพิ่มจุดนั่งพัก 

(resting area) ไว้บริเวณใกล้ๆ มีไฟฟ้าให้แสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณเพื่อความปลอดภัย นอกจาก

นี้ระดับพื้นบริเวณรอขึ้นรถกับระดับของประตูรถควรอยู่ในระดับที่เชื่อมต่อกันได้เพื่อให้ผู้ใช้บริการก้าวขึ้น

รถได้สะดวกปลอดภัย ท้ังน้ีการเลือกใช้ยานพาหนะสาธารณะที่น�ามาให้บริการจ�าเป็นต้องเลือกพาหนะที่

ออกแบบเพือ่รองรบัการใช้งานของผูส้งูอายแุละทกุๆคน รวมถงึผูใ้ช้วลีแชร์และรถเขน็เด็กเลก็ ในแต่ละเมอืง

อาจจัดระบบการสัญจรเพื่อรองรับการเดินทางของผู้สูงอายุ เช่น มีเส้นทางและจัดพาหนะส�าหรับผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะ จัดระบบอาสาสมัครรับส่งผู้สูงอายุ หรือมีระบบร่วมนั่งร่วมขับ เป็นต้น

ควรมกีารก�าหนดระยะปลอดภยัให้ยวดยานหยดุก่อนถึงต�าแหน่งทางข้าม ทางข้ามต้องเช่ือมต่อกบัทางเท้า

โดยตรงซ่ึงควรมีการยกระดับผิวทางข้ามให้เสมอทางเท้าหรือลดระดับทางเท้าลงมาที่ทางข้ามด้วยทาง

ลาดและลดระดับของเกาะกลางถนนตรงช่วงทางข้าม เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์และผู้ใช้รถ

เข็นประเภทต่างๆ มีการเปลี่ยนวัสดุปูพื้นเพื่อแสดงต�าแหน่งทางข้ามและการเปล่ียนระดับเพื่อการใช้งาน

ของผู้มีปัญหาทางสายตา

 11
WEL_HOPS Project เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันจาก 5 ประเทศในยุโรปได้แก่ สวีเดน สหราชอาณาจักร สเปน อิตาลี และฮังการี เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนว

ทางในการวางผัง ออกแบบและปรับปรุงที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.welhops.net
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พื้นที่นนัทนาการและสวนสาธารณะ 
(RECREATIONAL FACILITIES AND PARKS)

การจัดให้มีสวนสาธารณะทั้งในระดับชุมชน ระดับย่าน และระดับเมือง เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เอื้อให้ประชากร

ทกุวยัรวมทัง้ผูส้งูอายใุนเมอืงได้ออกมาใช้ชวีติในพืน้ทีเ่ปิดโล่งเพือ่ท�ากจิกรรมนนัทนาการ การพกัผ่อน และ

ออกก�าลงั พร้อมๆกบัการได้ใกล้ชดิธรรมชาติและพบปะผูค้น การทีม่สีวนสาธารณะใกล้บ้านมแีนวโน้มทีจ่ะ

ท�าให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกมาเดินพักผ่อนและท�ากิจกรรมต่างๆได้สะดวกและได้บ่อยครั้งขึ้น นอกจาก

นี้การพัฒนาให้พื้นที่สีเขียวในเมืองเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายก็จะท�าให้การเข้าใช้พื้นที่สีเขียวง่าย

และกว้างขวางขึ้น ควรพิจารณาจัดให้มีพื้นท่ีเพื่อการออกก�าลังเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ท�ากิจกรรมการ

เคลื่อนไหว การสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือและการทรงตัว รวมถึงมีการจัดกิจกรรมพิเศษเป็น

ระยะเพือ่ให้เกดิการมส่ีวนร่วมทางสงัคมทัง้ในกลุม่ผูส้งูอายดุ้วยกนัเองและกจิกรรมข้ามวยั ทัง้นีก้ารจดัให้มี

พ้ืนทีน่นัทนาการและพืน้ท่ีเพือ่กจิกรรมทางสงัคมไว้ใกล้กบัส่ิงอ�านวยความสะดวกหรอืสถานท่ีทีผู้่คนต้องเข้า

ใช้ในชีวิตประจ�าวันเป็นหนทางหนึ่งที่เอื้อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ใช้พื้นที่และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้น

การก�าหนดต�าแหน่งที่ตั้งของสวนสาธารณะหรือพื้นที่นันทนาการอื่นๆควรให้ความส�าคัญกับการเข้าถึง 

(access) ให้มาก สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีนันทนาการรวมทั้งส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆของเมืองควร

เข้าถงึได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ถ้าให้ดคีวรเชือ่มต่อการเข้าถงึได้ด้วยทางเดินเท้าและทางจกัรยาน และ

นอกจากจะจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวในเมืองไว้ให้บริการแล้ว การจัดระบบการดูแลให้พื้นที่สะอาด ปลอดภัย 

น่าใช้อยู่เสมอก็มีความส�าคัญ (ดูรายละเอียดการออกแบบพื้นที่เปิดโล่งสีเขียวส�าหรับผู้สูงอายุในบทที่ 3)

การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�าแก่ผู้สูงอายุเก่ียวกับรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ทางเลือกการเดินทาง ตาราง

เวลาของการให้บริการ เส้นทาง และราคาค่าใช้จ่ายก็เป็นสิ่งจ�าเป็นที่แต่ละเมืองต้องจัดการให้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบเพื่อให้ผู้สูงอายุวางแผนและตัดสินใจได้ถูกต้อง

นอกจากนีย้งัต้องค�านงึถงึผูส้งูอายกุลุม่ทีย่งัขบัขีย่านพาหนะด้วยตนเองอกีด้วย การออกแบบถนน วงเลีย้ว 

ป้ายบอกทาง และสญัญาณไฟต่างๆต้องมกีารก�าหนดระยะและขนาดทีเ่หน็ได้ชดัเจนและเข้าใจได้ง่าย ควร

มีการดูแลรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพดี ทาสีและซ่อมแซมแนวเส้นแบ่งทางสัญจรและขอบถนนให้ชัดเจน

สม�่าเสมอ มีการจัดอบรมและดูแลผู้ขับขี่สูงอายุให้อยู่ในสภาพที่พร้อมกับการขับขี่
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ทางเลือกที่พกัอาศยั (HOUSING CHOICES)

สิง่หนึง่ทีจ่ะเอือ้ให้เมอืงรองรบัการใช้ชวีติของผูสู้งอายท่ีุมคีวามต้องการและศกัยภาพทีห่ลากหลายแตกต่าง

กันได้คือ การจัดให้มีทางเลือกของที่อยู่อาศัย ซึ่งมีความหลากหลายทั้งราคา การเดินทางเข้าถึง สถานที่ตั้ง 

และรูปแบบของอาคารและบริการต่างๆ พร้อมๆกับจัดให้มีสภาพแวดล้อมในเขตที่พักอาศัยให้เอื้อต่อการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน นอกจากน้ียังควรมีบริการต่างๆที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในบ้านพักเดิมของ

ตนได้นานที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ให้ความรู้และสนับสนุนให้นักออกแบบและนักลงทุนใส่ใจกับการออกแบบ

และก่อสร้างอาคารตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือการ

ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้รองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปตามอายุขัย การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน

อุบัติเหตุและการดูแลรักษาความปลอดภัย มีทางเลือกส�าหรับบริการการดูแลซ่อมแซมที่พัก บริการดูแล

เรื่องอาหาร การท�าความสะอาด และการดูแลสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านได้อย่างปลอดภัยและอบอุ่น

ใจ ในกรณีที่มีแผนการจัดสร้างโครงการที่พักผู้สูงอายุโดยภาครัฐ ควรให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นและร่วมตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งโครงการและการวางผังออกแบบ
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บทที่ 3 
พื้นที่สีเขียวกับผู้สูงอายุ

ธนำศรี สัมพันธำรักษ์ เพ็ชรยิ้ม

การได้ใช้เวลาในพืน้ทีส่เีขียวแม้เป็นเพยีงแค่การได้เหน็บรรยากาศความเป็นธรรมชาตแิละความเป็นไปโดย

รอบก็สามารถช่วยลดความเครียด (stress) และความวิตกกังวล (anxiety) ลงได้ มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็น

ว่าผูป่้วยหลงัผ่าตดัทีพ่กัรกัษาตวัในห้องทีเ่ปิดหน้าต่างให้เห็นทวิทศัน์ธรรมชาตสิามารถฟ้ืนตวัได้เร็วกว่าและ

ต้องการยาลดปวดน้อยกวา่ผู้ป่วยที่ได้หน้าตา่งที่เปิดให้เห็นแค่เพียงผนังอาคาร12 นอกจากนี้การออกมาท�า

กิจกรรมในพื้นที่สีเขียวนอกอาคารยังสามารถช่วยปรับอารมณ์ (mood) ให้ดีขึ้น และมีแนวโน้มช่วยเสริม

สร้างการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมซ่ึงจะส่งผลดใีนแง่ของการลดปัญหาความรูส้กึเหงาและโดดเด่ียว ท�าให้เกดิ

ความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ  นอกจากนี้การออกมาท�ากิจกรรมนอกอาคารยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ

ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ออกก�าลังหรือท�ากิจกรรมอื่นๆ 

ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมให้ออกมาใช้เวลาในพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวนส่วนตัวหรือพื้นที่

สาธารณะ การได้ออกมาจากอาคารและใช้เวลาในพืน้ทีส่เีขยีวนอกจากจะได้เปลีย่นบรรยากาศและได้ผ่อน

คลายไปกบัสิง่ละอนัพนัละน้อยรอบๆตวัแล้ว ผูส้งูอายยุงัมโีอกาสได้เคลือ่นไหว ออกก�าลงั และท�ากจิกรรม

ทีห่ลากหลายมากข้ึน นอกจากนีย้งัจะมโีอกาสได้พบปะหรอืพบเหน็บคุคลอืน่ๆมากกว่าการเกบ็ตวัอยูแ่ต่ใน

อาคาร แต่การออกมาท�ากจิกรรมต่างๆนอกอาคารก็อาจจะไม่ใช่เรือ่งง่ายหรอืสะดวกส�าหรบัผูส้งูอายทุกุคน 

ผูส้งูอายแุต่ละรายมคีวามต้องการเฉพาะตวัและมข้ีอจ�ากดัซึง่ต่างกันแม้ว่าโดยรวมแล้วผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะ

มีปัญหาคล้ายๆกันอันเป็นไปตามวัยเนื่องมาจากความเส่ือมถอยของสภาพร่างกายและสมรรถภาพในการ

ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของมวลกล้ามเนือ้ ความหนาแน่นของมวลกระดกู รวมถงึความ

สามารถในการทรงตัว ผูส้งูอายมุคีวามเสีย่งต่อการหกล้มได้ง่ายและการหกล้มกเ็ป็นสาเหตขุองปัญหาสขุภา

พอืน่ๆทีต่ามมาอกีหลายประการ หลายรายต้องใช้อปุกรณ์ช่วยเหลอืในการเคลือ่นทีไ่ม่ว่าจะเป็นวลีแชร์ ไม้

เท้า หรืออุปกรณ์ต่างๆซึ่งท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการใช้พื้นที่ ส่วนบางรายอาจมีอาการเหนื่อยง่ายไม่สามารถ

 12
Ulrich, Roger S. 1984. View through a window may influence recovery from surgery. Science 244: 420-421.
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เดนิในระยะทางยาวๆอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีก้ารออกมาท�ากจิกรรมนอกอาคารทีด่เูหมือนจะเป็นเรือ่งปกติ

ในชวีติประจ�าวนัของคนทัว่ๆไป แต่ส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาเร่ืองการหลงทศิ หลงทาง อาจจะกลวัทีจ่ะเดนิ

ไปไหนมาไหนโดยล�าพงั และยิง่ส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะหลงลืม (dementia) เมือ่ออกมานอกอาคารปัญหา

เรือ่งความปลอดภยั การถูกล่อลวง และการหลงทางกเ็ป็นเรือ่งทีน่่ากังวลทัง้ส�าหรบัตวัผูส้งูอายเุองรวมไปถงึ

ผู้ดูแล ความรู้สึกว่าตนเองไม่แข็งแรงหรือมีก�าลังมากเท่ากับตอนที่ยังเป็นหนุ่มสาวก็เป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุ

จ�านวนไม่น้อยกงัวลและหวาดระแวงต่ออาชญากรรมการถกูท�าร้ายมากกว่าปกต ิผูส้งูอายหุลายรายจงึหลกี

เลีย่งการออกมาใช้พืน้ทีน่อกอาคารหากรูส้กึว่าพ้ืนทีน่ัน้ๆอาจจะไม่ปลอดภัย นอกจากนีก้ารทีป่ระสิทธภิาพ

ของประสาทสัมผัสทั้งห้าเสื่อมถอยลงก็อาจเป็นปัญหาต่อการใช้พื้นที่นอกอาคาร โดยเฉพาะเรื่องการมอง

เห็นที่ไม่ชัดเจน เห็นภาพบิดเบือน การกะระยะผิด รวมไปถึงปัญหาเร่ืองการปรับสายตาให้เข้ากับสภาพ

แสงสว่างและแสงจ้า ปัญหาด้านสายตาต่างๆเหล่านีอ้าจส่งผลให้เกดิอบุตัเิหตโุดยเฉพาะการสะดดุหกล้มได้ 

นอกจากปัญหาสุขภาพทางกายแล้วผู้สูงอายุยังต้องปรับตัวให้เข้ากับการด�าเนินชีวิตและบริบททางสังคม

ที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากการยุติบทบาทการท�างานประจ�า การลดลงของรายได้ รวมไปถึงการที่คู่ชีวิต 

เพื่อนฝูงและญาติมิตรค่อยๆเสียชีวิตไป การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพจิตและสุขภาวะโดยรวมของผู้สูงอายุทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามแม้จะต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลง

หลายๆประการ ผูส้งูอายใุนปัจจบุนัจ�านวนไม่น้อยทีม่องช่วงเวลาของวยัหลงัเกษยีณในเชงิบวก เป็นช่วงวยั

ทีม่เีวลาในการท่องเทีย่ว พกัผ่อน ท�ากจิกรรมต่างๆรวมถึงการศกึษาและพฒันาทกัษะทีต่นเองไม่มโีอกาสได้

ท�าในช่วงที่ต้องท�างานประจ�า การออกแบบพื้นที่สีเขียวให้ตอบรับกับความต้องการเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้สูง

อายใุช้ชวีติประจ�าวนัได้อย่างมคีวามสขุมากขึน้ จะเหน็ได้ว่าการเปลีย่นแปลงด้านสขุภาพและความต้องการ

ของผูส้งูอายแุต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั และถงึแม้จะเป็นบคุคลเดยีวกนัข้อจ�ากดัและความต้องการกอ็าจ

จะเปลีย่นแปลงไปได้ตามวันเวลาทีผ่่านไป ดังนัน้การออกแบบทีส่ามารถรองรบัความต้องการอนัหลากหลาย

ของผู้ใช้งานกลุม่นีจ้งึเป็นสิง่ท่ีผูอ้อกแบบต้องท�าความเข้าใจและต้องใส่ใจในรายละเอยีดเพือ่ให้พืน้ทีส่เีขยีว

เป็นพื้นท่ีที่ปลอดภัยช่วยในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะ และเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีสามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุข
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ภูมิทศัน์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ

การมีพื้นท่ีสีเขียวท่ีหลากหลายเป็นทางเลือกให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้

เลือกใช้พื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับความต้องการของตัวเองแล้ว ยังท�าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้เปล่ียนบรรยากาศ

และมีพื้นที่รองรับกิจกรรมที่แตกต่างกัน พื้นที่สวนส่วนตัวในที่พักอาศัยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุออกมาท�า

กิจกรรมระหว่างวันได้ตามที่ต้องการ ในขณะที่สวนสาธารณะในชุมชนเป็นพื้นที่สีเขียวส�าหรับผู้ที่ไม่มีสวน

ส่วนตัวและเป็นพื้นท่ีท่ีทุกคนออกมาใช้งานเพื่อท�ากิจกรรมทางสังคมหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถท�าในบ้าน

ได้ เช่น การเดินหรือวิ่งที่ต้องการระยะทาง เป็นต้น โดยปกติสวนสาธารณะชุมชนควรมีระยะการเดินทาง

ไม่ไกลจากโซนที่พักอาศัย เพื่อเอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถเดินหรือขี่จักรยานมาใช้พื้นที่ได้ไม่ยาก ซึ่งจะท�าให้ผู้

สูงอายุสามารถเข้ามาใช้งานได้บ่อยๆหรือมาได้ทุกวัน ส่วนสวนสาธารณะระดับเมืองก็เป็นพื้นที่ทางเลือก

เพือ่การเข้าถงึธรรมชาตแิละการได้พบปะผูค้นในพืน้ทีท่ีม่ขีนาดใหญ่รวมถึงเป็นพืน้ทีเ่พือ่จดักจิกรรมระดบั

เมอืงรวมถงึเทศกาลต่างๆ ทัง้นีส้วนสาธารณะในเมอืงเดยีวกนัควรมกีารออกแบบให้มรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนั

ไปเพื่อสร้างทางเลือกและสร้างพื้นที่รองรับกิจกรรมที่หลากหลายให้กับคนเมือง

สวนชุมชน (community gardens) หรือพื้นที่แบ่งแปลงให้เช่าท�าสวน (allotments) เป็นพื้นที่สีเขียวที่

เปิดโอกาสให้ผูส้งูอายุในเมอืงมโีอกาสออกมาเพาะปลกูพชืผกัผลไม้ ในต่างประเทศสวนชมุชนมกัเป็นพืน้ที่

ทีเ่ปิดรบัอาสาสมคัรเข้าไปช่วยกนัท�างานโดยมกิีจกรรมเพาะปลกูและเลีย้งสตัว์ขนาดเลก็ เช่น เป็ด ไก่ และ

ผึง้ เป็นต้น โดยกจิกรรมการเกษตรนีถ้กูใช้เป็นสือ่กลางเพือ่ให้ผูค้นในละแวกใกล้เคยีงหรอืบคุคลทีส่นใจมา

ร่วมท�ากจิกรรม สวนชุมชนจงึเป็นพืน้ทีท่ีผู่ส้งูอายนุยิมมาร่วมอาสาท�างานพร้อมๆกบัการได้พบปะกบัอาสา

สมัครคนอื่นๆรวมท้ังผู้คนท่ีมาพักผ่อนในสวน ข้อดีอีกประการหนึ่งของการที่ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมใน

สวนชุมชนคือการไม่สร้างภาระผูกพันให้กับผู้สูงอายุ โดยปกติแล้วสวนชุมชนจะมีผู้ดูแลคอยแบ่งสรรงาน

และดูแลจัดการความเรียบร้อยต่างๆ ดังนั้นผู้สูงอายุสามารถเลือกท�างานที่ชอบหรือที่ถนัดตามศักยภาพ

ของตน เพราะมีอาสาสมัครคนอื่นช่วยกันท�างานนอกจากน้ียังมีผู้ดูแลสวนที่จะคอยจัดการให้สวนอยู่ใน

สภาพเรียบร้อยรวมถึงดูแลงานในส่วนท่ีไม่มีอาสาสมัครช่วยท�า ซึ่งการที่เลือกงานได้ท�าให้การท�างานใน

สวนชุมชนต่างจากการท�าสวนส่วนตัวท่ีบ้าน โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้สูงอายุอาศัยตามล�าพัง ตัวผู้สูงอายุจะ

ต้องรับภาระในการจัดการดูแลรักษาสวนส่วนตัวด้วยตัวเองทั้งหมด เมื่อสภาพร่างกายไม่เอื้ออ�านวยการ

ดูแลสวนส่วนตัวก็อาจจะเป็นภาระที่หนักเกินก�าลัง นอกจากนี้การท�าสวนชุมชนมักจะเน้นการปลูกพืชผัก

อาหารปลอดภัยท�าให้สวนกลายเป็นแหล่งอาหารสดที่เข้าถึงได้ง่ายในราคากันเองส�าหรับผู้สูงอายุเองและ

ผู้คนใน ชุมชน การอาสาเข้ามาท�างานในสวนชุมชนนอกจากผู้สูงอายุจะได้ออกก�าลังและเข้าสังคมมากขึ้น
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แล้ว ยังเป็นโอกาสที่ผู้สูงอายุได้ท�างานเพื่อส่วนร่วม ได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of belonging) 

รู้สกึถงึความเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม และได้สร้างความรูสึ้กทีว่่าตนเองยงัคงท�าประโยชน์ได้อยู ่(usefulness)

ในขณะที่พื้นที่แบ่งแปลงให้เช่าท�าสวน เป็นลักษณะของพื้นที่ขนาดใหญ่ที่น�ามาแบ่งแปลงให้เช่า พื้นที่

ลักษณะนี้เป็นทางเลือกส�าหรับผู้ท่ีไม่มีท่ีว่างของตนเองแต่ต้องการท�าสวน การดูแลรักษาพื้นที่เป็นสิทธิ

ของผูเ้ช่าโดยต้องรกัษาข้อตกลงร่วมตามทีต่กลงกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ผูใ้ห้เช่ามหีน้าทีด่แูลพ้ืนทีส่่วน

กลาง งานระบบน�้า ถนน ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ สวนลักษณะนี้ผู้เช่านิยมปลูกพืชผักที่ชอบรวมถึงไม้ประดับต่างๆ 

และมักน�าข้าวของใช้แล้วจากท่ีบ้านมาประดับจัดแต่งสวน ผู้เช่าสวนแปลงใกล้กันก็อาจมีการพบปะพูด

คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันได้ ในกรณีที่ผู้เช่าเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่สามารถด�าเนินการบางอย่าง

ได้ก็จ�าเป็นต้องหาผู้ช่วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงลูกหลานหรือว่าจ้างคนอื่นมาช่วยงาน หากไม่ต้องการหรือไม่

สามารถดูแลสวนได้อีกต่อไปก็สามารถส่งคืนพื้นที่เพื่อให้ผู้เช่ารายอื่นมาเช่าต่อไปได้

พื้นที่สีเขียวประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติเป็นพื้นที่ส�าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

และเปลีย่นบรรยากาศอกีรปูแบบหนึง่ แหล่งท่องเทีย่วกลุม่นีม้คีวามหลากหลายไม่ว่าจะเป็น สวนสตัว์ สวน

พฤกษศาสตร์ วนอุทยาน และอุทยานแห่งชาติ มีท้ังแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับการท่องเท่ียวแบบไป-กลับ

ในวันเดียว และแบบค้างคืน จ�านวนและประเภทของส่ิงอ�านวยความสะดวกที่ให้บริการก็แตกต่างกันไป 

ระยะการเดินทางมีท้ังใกล้และไกลจากเมือง พ้ืนท่ีเหล่านี้หากมีการออกแบบส่ิงอ�านวยความสะดวกโดย

ค�านึงถึงการเข้าใช้งานของทุกๆคน ผู้สูงอายุก็จะเข้าใช้พื้นที่ได้โดยสะดวกและปลอดภัย เช่น การจัดที่จอด

รถทีร่องรบัการขึน้ลงของผูใ้ช้วลีแชร์ การเตรยีมหอ้งน�า้เพือ่ผู้สงูอายแุละคนพกิาร (accessible toilet) ให้

เพียงพอ การจัดให้มีทางลาดบนเส้นทางหลักๆรวมถึงพื้นที่โดยรอบและในอาคาร การจัดให้มีราวจับตาม

ทางลาด บันได และทางเดินหลัก รวมถึงการค�านึงถึงวัสดุพื้นที่ไม่ลื่น เป็นต้น

อันที่จริงกระบวนการพื้นฐานในการออกแบบพื้นท่ีสีเขียวเพื่อผู้สูงอายุ ไม่ได้มีความแตกต่างจากการ

ออกแบบทั่วไป นั่นคือผู้ออกแบบต้องท�าความเข้าใจในบริบทของที่ต้ัง ไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศ 

สภาพดิน ความลาดชัน พืชพรรณเดิมและองค์ประกอบอื่นๆที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมไปถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ 

และประวตัศิาสตร์ของท้องถิน่ แต่ส่วนส�าคัญทีต้่องค�านงึถึงเป็นพเิศษคอืงานออกแบบควรมคีวามสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้สูงอายุ เอื้อให้ผู้สูงอายุได้ใช้พื้นที่อย่างสะดวกสบายมีความสุขและปลอดภัย
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การออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อการใช้งานของผู้สูงอายุนอกจากจะต้องยึดหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 

(universal design) และการป้องกันอันตรายต่างๆ การออกแบบเพื่อสนับสนุนสุขภาวะทางใจและทาง

สงัคมกเ็ป็นสิง่จ�าเป็นไม่แพ้กัน ในขณะเดยีวกันกต้็องเอือ้ให้ผู้ดแูลสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ง่ายไม่ต้องล�าบาก

ทั้งกายและใจซึ่งจะส่งผลให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีคุณภาพทั้งนี้การออกแบบพื้นที่สีเขียวที่เอื้อต่อ

การเข้าใช้งานของผู้สูงอายุมีหลักการพื้นฐานอยู่ 3 ประการคือ

1) ออกแบบให้พื้นที่เข้ำใจได้ง่ำย ไม่ก่อให้เกิดความสับสน ทางเดินไม่ซับซ้อน จัดวางองค์ประกอบเพื่อ

ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถวาดแผนผังขึ้นในใจ (cognitive or mental map) ได้ โดยใช้องค์ประกอบที่จดจ�า

ได้ง่าย เช่น บ่อน�้าพุ งานประติมากรรม ต้นไม้รูปทรงแปลกตา เพื่อให้เป็นจุดหมายตา (landmark) ตาม

ทางเลี้ยว ทางแยก หรือลาน ติดตั้งป้ายบอกทางเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุทราบเส้นทางและต�าแหน่งของตนเอง 

นอกจากนี้การใช้สีสันและผิวสัมผัสวัสดุ (texture) ของทางเดิน ราวจับ พื้น และก�าแพง อย่างเหมาะสมก็

สามารถช่วยให้ผู้สงูอายจุดจ�าเสน้ทางได้ง่ายขึ้นเช่นกัน แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดความหลากหลายแตกต่างจน

ท�าให้สับสน นอกจากนี้การวางทางเดินในลักษณะวงปิด (loop) ก็เป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุเดินวนกลับมาที่

ต�าแหน่งเดิมได้ง่าย ลดปัญหาการหลงทิศหลงทางลงได้

2) สร้ำงควำมน่ำสนใจและน่ำค้นหำให้กับพื้นที่ โดยการเลือกใช้วัสดุ องค์ประกอบ พืชพรรณที่หลาก

หลาย มีมุมมองและบรรยากาศที่ไม่ซ�้าซากจ�าเจจนเกินไป เช่น การออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่ง (สนามหญ้า 

ลานกรวด ฯลฯ) บ้างบางส่วนและมีพื้นที่ส่วนที่มีร่มเงาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นร่มเงาจากไม้ใหญ่หรือจากสิ่งปลูก

สร้าง หรืออาจมีจุดที่จัดวางประติมากรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบควรระมัดระวังในการสร้าง

ความหลากหลายที่พอเหมาะพอดี ไม่หลากหลายจนสร้างความสับสน ทั้งนี้ความหลากหลายที่เหมาะสม 

นอกจากจะช่วยสร้างความน่าสนใจแล้วยังสามารถช่วยในเรื่องของการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าได้อีก

ด้วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส)

3) จดัให้มทีำงเลือกส�ำหรบักำรใช้พืน้ทีใ่นวำระโอกำสต่ำงๆ ส�าหรบัสวนในบ้านอาจจดัให้มมีมุสงบทีผู่ส้งู

อายสุามารถปลกีตวัอยูใ่กล้ชดิธรรมชาตติามล�าพงั ในขณะเดยีวกนักจ็ดัให้มพีืน้ทีพ่บปะสมาชกิในครอบครวั 

เช่น ส่วนจัดงานเลี้ยงในสวน พื้นที่นั่งพูดคุยหรือลานอเนกประสงค์ส�าหรับท�ากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น การ

จัดพื้นที่ในที่พักอาศัยให้ผู้สูงอายุได้ท�ากิจกรรมด้วยตัวเอง เช่น มีแปลงเพาะปลูกเล็กๆหรือพื้นที่ปลูกไม้

กระถาง รวมถงึการเปิดโอกาสให้ได้จดัการปรบัปรงุตกแต่งพืน้ทีด้่วยตนเองจะเป็นการช่วยเสรมิสร้างความ
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รู้สึกอิสระ เป็นตัวของตัวเองและสร้างความรู้สึกว่าตนเองยังท�าประโยชน์ได้ ส่วนในพื้นที่สาธารณะซึ่งรวม

ถึง สวนสาธารณะ พื้นที่สวนในสถานพยาบาล และพื้นที่เปิดโล่งส่วนรวมในโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ ควร

จัดให้มีพื้นที่ทางเลือกส�าหรับการอยู่ตามล�าพัง การท�ากิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก 2-3 คน และพื้นที่ส�าหรับ

กิจกรรมกลุ่มขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทางเลือกเพื่อรองรับกิจกรรมแบบสงบ (passive) และกิจกรรมแบบคึกคัก

กระฉบักระเฉง (active) การจดัให้มพีืน้ทีผ่สมผสานกนัระหว่างส่วนทีเ่ป็นฮาร์ดสเคป (hardscape) คอืส่วน

ทีเ่ป็นพ้ืนดาดแข็งหรอืส่วนทีม่สีิง่ปลกูสร้าง และมพีืน้ทีท่ีเ่ป็นซอฟต์สเคปคือ เป็นพืน้ดนิ สนามหญ้า ส่วนปลกู

พืชพรรณ (softscape) อย่างไรก็ตามควรเน้นให้มีพื้นที่สีเขียวปลูกพืชพรรณและจัดวางองค์ประกอบทาง

ธรรมชาตอ่ืินๆในสดัส่วนทีม่ากพอเพือ่สร้างบรรยากาศความเป็นธรรมชาต ิเพราะการได้ผลทางบวกจากการ

ได้ใกล้ชดิธรรมชาตเิป็นข้อดสี�าคญัข้อหนึง่ของการออกมาท�ากจิกรรมนอกอาคาร นอกจากนีก้ารจดัเตรยีม

พืน้ทีอ่เนกประสงค์ทีเ่อือ้ต่อการรองรบักจิกรรมทีห่ลากหลาย มคีวามยดืหยุน่ต่อการปรบัเปล่ียนการใช้งาน 

เช่น ลานอเนกประสงค์หรอืสนามหญ้า กเ็ป็นทางหนึง่ทีเ่อ้ือให้ผูส้งูอายอุอกมาใช้พืน้ทีไ่ด้แม้ความต้องการใน

แต่ละวันจะเปลี่ยนไป การมีพื้นที่ทางเลือกท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของตัวเอง

ได้ ( a sense of control over the environment) และรู้สึกถึงความเป็นตัวของตัวเอง

นอกจากหลักการสามประการที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้น การออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อผู้สูงอายุยังจ�าเป็นต้อง

ใส่ใจกับปัจจัยส�าคัญอีก 3 ประการ ได้แก่ การสร้างบรรยากาศให้พื้นที่น่าใช้งาน ความปลอดภัย และการ

อ�านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ดังรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 

การสร้างบรรยากาศให้พื้นที่น่าใช้งาน

การออกแบบและจดัการให้มบีรรยากาศทีเ่ป็นมติรและตอบสนองกบัความต้องการจะท�าให้ผูส้งูอายอุยาก

ออกจากอาคารมาใช้เวลาในสวนมากข้ึนและบ่อยขึน้ นอกจากการออกแบบให้พืน้ทีเ่ข้าใจได้ง่ายตามท่ีกล่าว

ไปแล้วข้างต้นแล้ว แนวทางดงัต่อไปนีเ้ป็นข้อแนะน�าทีส่ามารถน�าไปใช้ให้ในการออกแบบให้พ้ืนทีส่เีขยีวเป็น

พื้นที่ที่น่าเข้ามาใช้งานส�าหรับผู้สูงอายุ 

 การออกแบบควรยดึถอืขนาดส่วนมนษุย์เป็นหลกั (human scale) ให้บรรยากาศเป็นมติร ส�าหรับ

โครงการประเภทบ้านพักผู้สูงอายุและสถานพยาบาลที่ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ในโครงการเป็นเวลานาน 

บรรยากาศของสวนควรใกล้เคยีงกบับรรยากาศสวนบ้าน (home-like environment) ให้ความรูสึ้กอบอุน่

เป็นกันเอง ไม่จ�าเป็น ต้องขึงขังเป็นทางการ บรรยากาศเหมือนอยู่กับบ้านจะช่วยลดความรู้สึกแปลกแยก

และช่วยให้ผูส้งูอายปุรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมใหม่ได้ง่ายขึน้ ในขณะทีโ่ครงการประเภททีผู้่สูงอายมุาท�า
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กิจกรรมเป็นครั้งคราวหรือมาใช้เวลาท�ากิจกรรมในช่วงสั้นๆ เช่น ศูนย์กิจกรรมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 

และสถานพักตากอากาศ เป็นต้น การสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจมีความแตกต่างจากภูมิทัศน์ที่คุ้นเคยไป

บ้างจะเป็นการช่วยดึงดูดให้ผู้สูงอายุอยากมาใช้พื้นที่เพื่อหนีจากความจ�าเจในชีวิตประจ�าวัน

 การออกแบบพื้นที่สีเขียวไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ควรเป็นรูปแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการ

และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะชอบรูปแบบภูมิทัศน์และบรรยากาศที่ตนเอง

คุ้นเคย หากผู้ใช้หลายรายใช้งานร่วมกันและมีความชอบต่างกัน ผู้ออกแบบควรต้องหาจุดร่วมที่เป็นกลาง 

หรือสร้างให้พื้นที่มีความหลากหลายเพื่อตอบรับความต้องการที่แตกต่าง โดยควบคุมการใช้วัสดุและสีสัน

เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมๆกับการระวังการใช้องค์ประกอบที่หลากหลายจนเกินไปซึ่ง

จะท�าให้ผู้ใช้เกิดความสับสน

 หากสภาพแวดล้อมอ�านวย ควรเปิดให้เห็นบรรยากาศของพื้นที่หรือชุมชนข้างเคียงบ้าง ในท้อง

ที่ที่มีบรรยากาศสวยงามล้อมรอบ การเปิดมุมมองหาธรรมชาติโดยรอบเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้

เห็นทิวทัศน์มุมกว้างและเห็นความเป็นไปของสิ่งรอบๆตัวที่กว้างขึ้น นอกจากนี้การที่ผู้สูงอายุได้มองออก

ไปนอกพืน้ทีส่่วนตวัเป็นการสร้างความเช่ือมต่อกบัชุมชนหรอืบรรยากาศโดยรอบช่วยลดความรูส้กึถกูโดด

เดี่ยวหรือความรู้สึกถูกกักขัง 

 ใช้พืชพรรณเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้สูงอายุ มีการเลือกพืชที่ตอบสนองต่องานอดิเรก เช่น พืชที่

น�าไปใช้ประกอบอาหารได้ หรือพืชที่น�าไปใช้เพื่องานศิลปะ งานฝีมือต่างๆ ในบางกรณีอาจเลือกใช้ต้นไม้

ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อ เช่น ต้นไม้มงคล เพื่อผลทางจิตใจ ในกรณีที่พื้นที่มีขนาดกว้างขวางพอ การปลูก

หรือเก็บต้นไม้ใหญ่ไว้ในพื้นท่ีนอกจากจะให้ร่มเงาความชุ่มชื้นแล้วยังช่วยสร้างผลบวกทางใจเชื่อมโยงกับ

การมอีายยุนืยาว ส่วนการปลกูต้นไม้ทีใ่ห้สสีนัออกดอกผลตามฤดกูาลจะช่วยให้บรรยากาศเปลีย่นแปลงไป

ในช่วงต่างๆของปีซึ่งนอกจากจะสร้างความน่าสนใจให้กับพื้นที่แล้วยังเป็นสิ่งที่ท�าให้ผู้สูงอายุได้จับจังหวะ

ของเวลาที่หมุนเวียนไปได้ด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุหลายรายด�าเนินชีวิตประจ�าวันซ�้าๆการมีหมุดหมายของ

เวลาในช่วงวันและช่วงปีจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้การด�าเนินชีวิตมีจังหวะและความหมายมากขึ้น
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ความปลอดภยั

ความปลอดภยั (security and safety) เป็นเรือ่งส�าคญัในการออกแบบ ทัง้ความปลอดภยัจากอาชญากรรม 

การหลงทาง และความปลอดภยัจากการเกดิอบุตัเิหตหุรอืเหตุร้ายอืน่ๆ หวัใจส�าคญัของการค�านงึถงึความ

ปลอดภยัในการออกแบบพืน้ทีส่เีขยีวคอื การทีท่�าให้ผูส้งูอายสุามารถเข้าใช้พืน้ทีไ่ด้โดยอสิระ เป็นตวัของตวั

เองและได้ท�ากิจกรรมที่ตนเองต้องการโดยไม่ต้องกังวลหรือหวาดระแวงต่ออันตราย

 การออกแบบให้มร้ัีวรอบขอบชดิป้องกนัการบุกรกุท�าให้ผูสู้งอายคุลายความกงัวลจากการถกูบกุรุก

หรือรบกวนจากบุคคลแปลกหน้า อย่างไรก็ดีแม้การมีรั้วหรือก�าแพงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับความปลอดภัย

โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีพ่กัอาศยั แต่รัว้และก�าแพงกส็ามารถสร้างผลกระทบทางลบต่อผูส้งูอายไุด้ในบางกรณี 

ดงัจะเหน็ว่าผูส้งูอายจุ�านวนไม่น้อยทีจ่�าเป็นต้องอยูภ่ายใต้การดแูลของผู้ดแูลและไม่สามารถออกไปด�าเนนิ

กิจกรรมนอกท่ีพักได้โดยอิสระจะรู้สึกว่าตนเองถูกกักบริเวณ การลดทอนความแข็งกระด้างของรั้วหรือ

ก�าแพงด้วยการออกแบบให้ดูโปร่งหรือใช้พืชพรรณในการพรางตาเป็นการช่วยลดความรู้สึกว่าถูกกักขัง

ลงได้ นอกจากป้องกนัผูบ้กุรกุเข้ามาในพืน้ทีแ่ล้ว รัว้และประตเูข้าออกทีค่วบคมุได้มคีวามจ�าเป็นอย่างมาก

ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องความจ�าซึ่งถ้าหากผู้สูงอายุเดินพลัดหลงออกไปนอกพื้นท่ีอาจหลงทางและ

กลับมาไม่ถูก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะหลงลืมซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีอาการ

เดินเรื่อยเปื่อยไร้ทิศทางและหลบหนี (wandering and elopement) เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีปัญหา

ไม่สามารถสร้างภาพแผนที่ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวขึ้นในสมองได้ ไม่รู้ทิศทาง มีความสับสน มีความกังวล

เนื่องจากจ�าไม่ได้ว่าตนเองอยู่ที่ไหน ผู้คนรอบข้างเป็นใคร และแม้กระทั่งไม่ทราบว่าตนเองชื่ออะไร ความ

เสี่ยงต่อการเดินหนีหายไปจากที่พักอาศัยถือเป็นความเสี่ยงส�าคัญที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องระมัดระวัง 

 นอกจากการป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วการออกแบบพื้นที่สีเขียวยังควรท�าให้ “ดู

ปลอดภัย” คือให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พ้ืนที่สามารถท�ากิจกรรมได้ด้วยความสบายใจไม่ต้องกังวลถึงภัยร้าย

ต่างๆ เช่น ออกแบบให้สวนไม่รกทึบจนเกินไปและไม่มีมุมอับสายตาซึ่งท�าให้เกิดความกังวล หวาดระแวง

ทั้งอันตรายจากอาชญากรรมและจากสัตว์ร้ายต่างๆ ผู้สูงอายุบางรายอาจมีความกลัวหรือมีความรู้สึกทาง

ลบกับองค์ประกอบ พืช หรือสิ่งมีชีวิตบางชนิด หากเป็นไปได้ผู้ออกแบบควรหาข้อมูลในส่วนนี้เพื่อจะได้

เลือกใช้องค์ประกอบในการจัดภูมิทัศน์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้มีการศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าคนจ�านวนไม่

น้อยกังวลในเรื่องของความปลอดภัยต่อการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองที่มีบรรยากาศแบบสวนป่า 

(woodlands)13

 13
Jorgensen, A. 2002.
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 เรื่องของความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ยังคงรวมไปถึงการออกแบบทางเดินและพื้นผิวทางเดินซ่ึง

ต้องใส่ใจเรื่องการป้องกันการล้ม และการออกแบบเพื่อรองรับผู้สูงอายุกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการ

เคลื่อนไหว (ดูรายละเอียดในหัวข้อการออกแบบทางเดิน)

 เลือกใช้พรรณไม้ที่มีความปลอดภัย เลี่ยงไม้ที่มีพิษ ไม้ที่มีหนามแหลมคม ไม้ที่มีใบคมและระคาย

ผิว โดยเฉพาะในบริเวณที่ใกล้กับพื้นที่กิจกรรม ที่นั่งพักผ่อน และริมทางเดิน รวมถึงหลีกเลี่ยงการปลูกไม้

ชนิดที่มีลูก ใบ หรือดอกท่ีจะร่วงลงมาท�าให้ผิวลานและทางเดินล่ืนเป็นอันตรายได้ เช่น ตะขบ มะเฟือง 

ชมพูพันธุ์ทิพย์ และหูกวาง เป็นต้น 

การอ�นวยความสะดวก

การออกแบบพืน้ทีสี่เขยีวควรค�านงึถงึการอ�านวยความสะดวกให้ผูสู้งอายอุอกมาใช้พืน้ทีไ่ด้อย่างสบายกาย

สบายใจซึ่งจะท�าให้ผู้สูงอายุอยากใช้เวลาท�ากิจกรรมนอกอาคารในระยะเวลาที่นานขึ้น 

 ควรจัดเตรียมให้มีห้องน�้าที่เข้าถึงได้สะดวก หรือมีทางเชื่อมเพื่อให้เข้าห้องน�้าในอาคารได้ง่ายและ

ไม่ไกลจนเกินไป เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะใช้ห้องน�้าค่อนข้างบ่อย ทั้งนี้ห้องน�้าที่จัดเตรียมไว้ต้องเป็นห้องน�้า

ที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์ (accessible toilet) ได้ด้วย

 จัดให้มีร่มเงาอย่างพอเพียงเอื้อต่อการออกมาใช้งานได้ตลอดทั้งวัน ร่มเงาอาจเกิดจากเงาอาคาร 

ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ รวมทั้งการสร้างซุ้มศาลาเพื่อใช้นั่งพักผ่อนหรือท�ากิจกรรม

 ควรจัดให้มีพื้นที่ในร่มมีหลังคาคลุมหรือพื้นท่ีในอาคารที่เช่ือมต่อกับสวนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูง

อายุได้เห็นและซึมซับบรรยากาศภายนอกไปพร้อมๆกับการท�ากิจกรรมในช่วงเวลาที่อากาศไม่เอื้ออ�านวย

 ควรมกีารจดัเตรยีมพืน้ทีแ่ละอปุกรณ์ให้ผูส้งูอายไุด้ท�ากจิกรรมเพาะปลูก ซ่ึงกจิกรรมการเพาะปลูก

ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ออกก�าลังทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ไปพร้อมๆกับการได้สัมผัสวัสดุต่างๆท�าให้

ประสาทสัมผัสได้รับการกระตุ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียด สร้างความผ่อนคลาย เป็นกิจกรรมที่

เอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม นอกจากน้ีการท่ีผู้สูงอายุได้เลือกชนิดพืชและได้จัดแต่งพื้นที่ด้วยตนเอง 

แม้จะในพื้นที่เล็กๆก็ตาม ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองและได้

มโีอกาสสร้างความรู้สกึความเป็นเจ้าของและความผกูพนักบัพืน้ที ่ซึง่สามารถส่งผลบวกต่อสขุภาวะทางใจ 

การเพาะปลูกเป็นกิจกรรมที่ท�าให้ผู้สูงอายุได้ท�างานแบบมีเป้าหมายและสามารถเห็นผลงานของตัวเองได้

 การช่วยให้ผู้สูงอายุได้ปลูกหรือจับต้องต้นไม้ใบหญ้าอย่างใกล้ชิดท�าได้โดยการยกระดับแปลงปลูก

ขึน้มาประมาณ 40-45 เซนตเิมตร ช่วยให้ผูส้งูอายทุีน่ัง่วีลแชร์หรอืใช้เก้าอีน่ั้งสามารถเห็นและเอ้ือมจบัต้นไม้

ใบหญ้าได้สะดวก นอกจากนีห้ากออกแบบให้ขอบกระบะกว้างประมาณ 25-40 เซนตเิมตร จะท�าให้ผู้สูงอายุ
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รวมทั้งผู้ใช้สวนกลุ่มอื่นๆใช้ขอบกระบะเป็นที่นั่งได้อีกด้วย กระบะที่สูง 80-90 เซนติเมตร เป็นระดับความ

สูงที่เอื้อให้ผู้สูงอายุยืนปลูกพืชในกระบะได้ หากเป็นการออกแบบให้ผู้สูงอายุท่านใดท่านหนึ่ง ระยะต่างๆ

ควรวัดจากผู้ใช้โดยตรง แต่ถ้ามีผู้ใช้ร่วมกันอาจออกแบบให้มีกระบะต่างระดับเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีความสูงและ

ข้อจ�ากดัหลากหลายเลอืกใช้ให้เหมาะกับตวัเอง ทัง้นีก้ระบะปลกูไม่ควรกว้างจนเกินระยะเอือ้ม นอกจากนี้

การเตรยีมโต๊ะและเก้าอีใ้ห้ผูส้งูอายนุัง่ปลกูไม้กระถางกเ็ป็นอกีส่ิงหนึง่ทีช่่วยเอือ้ให้การท�ากจิกรรมเพาะปลูก

ง่ายขึ้น ควรมีทั้งโต๊ะแบบนั่งท�างาน (สูงประมาณ 75-80 เซนติเมตร) และยืนท�างาน (สูงประมาณ 80-90 

เซนตเิมตร) ใต้โต๊ะควรเปิดโล่งให้เลือ่นวลีแชร์เข้าไปได้ พร้อมกบัเตรยีมเก้าอีท้ีแ่ขง็แรงและสามารถ ยกย้าย

ไปนัง่ตามจดุต่างๆได้สะดวก หลกัการส�าคญัคือการออกแบบให้ผู้สงูอายทุ�ากจิกรรมโดยไม่ต้องก้มค้อมหลงั

มากและไม่ต้องนั่งยองหรือนั่งลงกับพื้น 

 จัดให้มีที่นั่งพักเป็นระยะๆอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่นั่งแบบต่างๆให้เลือก เช่น เก้าอี้ที่ยกย้าย

ได้ เก้าอี้เป็นชุดกับโต๊ะ ม้านั่งยาว ที่นั่งบนขอบกระบะต้นไม้ เป็นต้น มีให้เลือกทั้งแบบนั่งเป็นกลุ่ม นั่งเป็น

คู่และนั่งคนเดียว เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เลือกน่ังในแบบที่ชอบ (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อการออกแบบและจัดวางที่

นั่งนอกอาคาร)

0.40-

0.45 m.

0.80-

0.90 m.
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ภูมิทศัน์เพื่อกระตุ้นประสาทสมัผสั (SENSORY LANDSCAPES)

การออกแบบทีช่่วยกระตุน้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า นอกจากจะช่วยให้การใช้เวลาในพืน้ทีส่เีขยีวน่าสนใจขึน้แล้ว 

การทีป่ระสาทสมัผสัของผูส้งูอายซุึง่เสือ่มถอยลงได้รบัการกระตุน้บ้าง ยงัเป็นการช่วยฟ้ืนฟหูรอืชะลอไม่ให้

เกิดการเสือ่มถอยลงไปกว่าเดิมอย่างรวดเรว็ อนัทีจ่รงิแล้วการใช้เวลาในพืน้ทีสี่เขยีวกเ็ป็นการเปิดโอกาสให้

ประสาทสมัผสัต่างๆได้รบัการกระตุน้อยู่แล้ว แต่การออกแบบทีค่�านงึถงึการเอือ้ให้ผูส้งูอายไุด้ใช้สมัผสัต่างๆ

ได้ง่ายขึ้นจะช่วยให้การเข้ามาใช้พื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์และมีความหมายมากขึ้น

การกระตุ้นสมัผสัทางผิวหนงั

การออกแบบที่เลือกใช้วัสดุท่ีมีพื้นผิวเรียบ-หยาบต่างกัน ช่วยให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสท่ีหลากหลายแต่ก็ต้อง

ค�านงึถงึความปลอดภยัไปพร้อมๆกนั คอืไม่เลอืกใช้วสัดพุืน้และผนงัรวมถงึวสัดสุ�าหรบัองค์ประกอบตกแต่ง

สวนทีแ่หลมคมจนก่อให้เกดิอนัตราย การเปลีย่นวสัดพุืน้ก็เป็นอกีส่วนหนึง่ทีช่่วยให้ผูส้งูอายไุด้สมัผสักบัผวิ

สมัผสัทีห่ลากหลายแต่ควรเลีย่งวสัดพุืน้ทีล่ืน่ท�าให้เสีย่งต่อการหกล้ม ทัง้นีห้ากต้องการให้ผูส้งูอายมุโีอกาส

เดินเท้าเปล่าบ้าง ควรออกแบบพื้นที่บางส่วนโดยใช้วัสดุที่เอื้อต่อการเดินเท้าเปล่าคือไม่มีความคม เช่น 

สนามหญ้า พื้นยาง พื้นไม้ เปลือกไม้ ทรายล้าง ฯลฯ โดยอาจพิจารณาใช้ราวจับเพื่อความปลอดภัยส�าหรับ

พื้นผิวที่ไม่มั่นคงหรือไม่เรียบ เช่น พื้นทราย พื้นหิน และต้องคอยดูแลความสะอาดพื้นที่อย่างสม�า่เสมอ 

นอกจากนี้ควรออกแบบให้บริเวณนั้นมีร่มเงาเพื่อไม่ให้พื้นสะสมความร้อนจนเกินไป

การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจับต้อง ขย�า หรือเด็ด ใบไม้พืชพรรณต่างๆได้เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้สัมผัสทาง

ผวิหนงัได้รบัการกระตุน้ การยกกระบะปลกูต้นไม้ การวางไม้กระถางยกสงู รวมถงึการใช้กระถางแขวนหรอื

สวนแนวตั้ง ช่วยให้ผู้สูงอายุได้จับต้องสัมผัสพืชพรรณต่างๆได้ง่ายขึ้น โดยต้องระวังการเลือกต�าแหน่งการ

วางหรือแขวนให้ปลอดภยัไม่เกะกะขวางทางสัญจรหรอืหมิน่เหม่ต่อการตกหล่นเป็นอันตราย ทัง้นีค้วรเลอืก

ชนิดพรรณไม้ที่ปลอดภัย ไม่เลือกใช้พืชพรรณท่ีมีหนามแหลมหรือพืชที่มีขอบใบคมหรือระคายจนเกินไป

และไม่ใช้พืชที่มีพิษหรือพืชที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ไม้ที่มีหนามขนาดเล็กหรือมีความ

คายพอสมควรแม้อาจจะก่อให้เกดิการระคายบ้างแต่ไม่เป็นอนัตรายกเ็ป็นการช่วยกระตุน้ผวิสมัผสัได้ อาจ

พิจารณาใช้ตามความเหมาะสม
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การกระตุ้นสมัผสัทางการได้ยิน

เสียงทางบวก เช่น  เสียงน�้าไหล เสียงนก เสียงกระดิ่งเบาๆ เสียงใบไม้ไหว รวมทั้งเสียงเพลง เป็นต้น เป็น

เสยีงทีไ่ม่ก่อให้เกิดการรบกวน เสยีงทางบวกนีน้อกจากจะช่วยสร้างความเพลดิเพลนิและดึงความสนใจช่วย

ให้ผูส้งูอายลุะลมืความเจบ็ป่วยหรอืความกงัวลต่างๆลงบ้าง ยงัช่วยปรบัอารมณ์ให้ดขีึน้ได้อกีด้วย นอกจากนี้

เสยีงทางบวกยงัช่วยกระตุน้การได้ยนิ แต่กม็ข้ีอควรระวงัคือไม่ควรให้เกดิเสียงหลากหลายจนแข่งกันหรอืมี

เสยีงดงัจนกลายเป็นเสยีงรบกวน นอกจากนีค้วรมทีางเลอืกส�าหรบัผูท้ีอ่ยากอยูแ่บบเงยีบๆ ส่วนการใช้เสยีง

เพลงควรพิจารณาเลือกเพลงที่ฟังสบายๆและเหมาะสมต้องตามรสนิยมของผู้คนที่เข้าใช้พื้นที่ 

การออกแบบเพื่อกระตุ้นการได้ยินสามารถท�าได้โดยการเลือกใช้พืชพรรณที่มีกิ่งก้านหรือใบยาวๆ เช่น ไผ่ 

หลวิ กก หญ้าเมก็ซิกัน และตะไคร้ เป็นต้น ไม้กลุ่มนีเ้มือ่ลมพดัผ่านจะท�าให้เกดิเสียง การแขวนกระดิง่เล็กๆ

ไว้ที่กิ่งไม้หรือชายคาให้ได้ยินเสียงเบาๆเมื่อลมพัดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง การจัดให้มีน�้าพุ น�้าตก หรือ แม้

กระทัง่ล�าธารทีม่นี�า้ไหลรนิ กเ็ป็นการสร้างเสยีงทีช่่วยในการผ่อนคลายได้อกีวธิ ีแต่กต้็องค�านงึถงึเรือ่งความ

ปลอดภยัและการดแูลรกัษาอกีด้วย การใช้กรวดเป็นวสัดุพ้ืนและทางเดนินอกจากให้ผิวสัมผสัทีต่่างจากพืน้

เรยีบแล้วยงัท�าให้เกดิเสยีงในขณะย�า่เดนิอกีด้วย นอกจากนีว้สัดปุระเภทโลหะ หากจดัวางหรอืตดิตัง้ในบาง

จุดเพื่อให้เกิดเสียงสะท้อนเวลาฝนตกก็ช่วยให้เกิดการรับรู้เสียงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง

มากขึ้น การเลี้ยงนกนอกจากจะเพิ่มสีสันชีวิตชีวาให้กับสวนก็ยังเป็นการเพิ่มเติมเสียงทางบวกได้ แต่ก็

ต้องพิจารณาประกอบกบัก�าลงัการดแูลความสะอาดและการดูแลนกว่าจะเป็นภาระเกนิไปหรอืไม่ การเปิด

โอกาสให้นกตามธรรมชาตหิรอืสตัว์เลก็สตัว์น้อยเข้ามากนิอาหารหรอืวิง่เล่นในสวนก็เป็นอกีทางเลอืกหนึง่

การใช้เสยีงในงานภมูทิศัน์นอกจากใช้เพือ่สร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายแล้วยงัสามารถใช้เพือ่กลบเสยีงทีไ่ม่

พึงปรารถนาได้อีกด้วย เช่น ใช้เสียงน�้าพุหรือน�้าตกเพื่อกลบเสียงการจราจรในพื้นที่ข้างเคียง
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การกระตุ้นสมัผสัทางการมองเห็น

โดยทัว่ไปการมองเหน็เป็นการรบัรูแ้รกๆทีท่กุคนทีไ่ม่มปัีญหาทางสายตาจะรบัรูไ้ด้ การมองเหน็พืน้ทีสี่เขยีว

แม้จะยงัไม่ได้เข้าไปในพืน้ทีก่ส็ามารถส่งผลต่อสขุภาวะทางใจได้แล้ว อย่างไรกต็ามไม่ได้หมายความว่าพืน้ที่

ทีม่ต้ีนไม้ปลกูอยูจ่ะส่งผลดต่ีอการรบัรูเ้ท่าน้ัน หากแต่ว่าการรบัรูแ้ละปฏิกริยิาทีแ่ต่ละบุคคลมต่ีอพืน้ทีสี่เขยีว

แต่ละแห่งจะแตกต่างกันไปตามรสนิยม ความทรงจ�า และพื้นฐานชีวิตที่ต่างกัน ภูมิทัศน์ที่จะเหมาะสมกับ

ผู้สูงอายุแต่ละรายคือภูมิทัศน์ที่ผู้สูงอายุรายนั้นเห็นแล้วรู้สึกดี รู้สึกสบายตาและสบายใจ

การกระตุ้นประสาทสัมผัสทางการมองเห็นสามารถท�าได้ด้วยการใช้ความแตกต่างของผิวสัมผัสและรูป

ทรง ด้วยการเลือกวัสดุที่มีผิวหยาบ ผิวละเอียด และผิวมันปะปนกันบ้างตามความเหมาะสม หรือการใช้

พชืพรรณทีม่ทีรงพุม่ต่างกนั มลีกัษณะและใบทีแ่ตกต่างกนั กท็�าให้มคีวามหลากหลายขององค์ประกอบให้

ได้เหน็ สามารถเลอืกพชืพรรณทีม่รีปูทรงแปลกตาปลกูในจุดทีน่่าสนใจ ทัง้นีต้้องระวงัไม่ให้เกดิความหลาก

หลายจนสับสนและวุ่นวายจนเกินไป

การเน้นใช้สทีีเ่หน็ได้ชดัเจนในจดุส�าคญัๆ ไม่ว่าจะเป็นสีสันของวสัดหุรอืสขีองดอกไม้ใบหญ้า กเ็ป็นส่ิงทีง่าน

ภมูทิศัน์สามารถช่วยในการกระตุน้การมองเหน็ให้แก่ผูสู้งอายไุด้ พยายามใช้พชืพรรณทีใ่ห้สีสันแตกต่างกนั

ตามจุดต่างๆของสวน การเลือกใช้ไม้ที่ออกดอกให้สีสันเป็นฤดูกาลก็จะช่วยกระตุ้นสายตาและความสนใจ

ได้พร้อมๆกบัการเปิดโอกาสให้ผูสู้งอายเุชือ่มโยงตนเองกบัฤดกูาล ส่วนไม้ดอกทีเ่ปลีย่นส ีเช่น พดุตาน หรอื

ที่หุบ-บาน เป็นเวลาก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้เห็นการเปลี่ยนไปของช่วงเวลาในแต่ละวัน การสร้างความแตก

ต่างระหว่างเฉดสี เช่น เลือกปลูกไม้ดอกที่มีสีโทนอ่อนให้ตัดกับพุ่มใบสีเข้ม ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเรื่องการ

มองเหน็ ผูส้งูอายทุีส่ญูเสยีการมองเห็นบางส่วนจะมองเหน็ได้ง่ายขึน้เมือ่มกีารตดักนัระหว่างโทนสอ่ีอนหรอื

สีสว่างกับสีเข้ม เช่น ขาวตัดกับด�า หรือ เหลืองนวลตัดกับเขียวเข้ม เป็นต้น นอกจากนี้การเลี้ยงปลาหรือ

นกสสีนัสดใสกช่็วยเพิม่ความน่าสนใจในการมองและชมสวนได้ ทัง้นีผู้ส้งูอายจุะเหน็สโีทน เหลอืง-ส้ม-แดง 

ได้ดีกว่า โทนน�้าเงิน-ม่วง

การกระตุ้นสมัผสัการรบัรส

การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล และพืชสมุนไพรไว้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวมาลองลิ้มชิมรสด้วย

ตวัเองหรอือย่างน้อยได้เหน็พืชผลจากสวนมาสูจ่าน นอกจากจะช่วยกระตุน้การรบัรสแล้วยงัช่วยสร้างความ

สัมพันธ์ส่วนตัวของผู้สูงอายุกับสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้สูงอายุได้ลงมือปลูกพืชผักผลไม้เหล่านั้นเองก็



63
ภาคความรู้

การกระตุ้นสมัผสัการรบักลิ่น

การปลกูพชืพรรณท่ีมกีล่ินนอกจากจะช่วยกระตุน้การรบักลิน่ของผูส้งูอายแุล้ว ยงัสามารถช่วยกระตุน้ความ

ทรงจ�าทีส่มัพนัธ์กบักลิน่ได้อกีด้วย มรีายงานว่าผูป่้วยระยะสดุท้ายซึง่ไม่รูส้กึตัวและไม่สามารถพดูคยุได้แล้ว

มีการตอบสนองต่อกลิ่นของดอกไม้ชนิดโปรดที่มีคนเอามาเยี่ยมไข้ หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยโรคความจ�าเสื่อม

ก็มีการตอบสนองทางบวกกับกลิ่นหอมของดอกไม้ การปลูกไม้กลิ่นหอมในบางจุดของสวนยังอาจจะช่วย

ให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นจดจ�าเส้นทางเดินได้ง่ายขึ้น ผู้ออกแบบสวนสามารถเอื้อให้ผู้สูง

อายมีุโอกาสได้รบัรูก้ลิน่ของพืชพรรณต่างๆได้ง่ายขึน้ด้วยการจดัทีน่ัง่ใกล้กบัต�าแหน่งทีม่ไีม้กลิน่หอม ปลกู

ไม้กลิน่หอมในกระบะยกสงูให้ผูส้งูอายเุอือ้มมอืไปจบัหรอืแม้กระทัง่อนญุาตให้เดด็ใบหรอืดอกมาดมซึง่จะ

เป็นการกระตุ้นทั้งการได้กลิ่นและการสัมผัสด้วยมือ การปลูกไม้หอมที่ให้กลิ่นเป็นเวลายังช่วยให้ผู้สูงอายุ

ได้เชื่อมโยงตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงเวลาในช่วงวัน ท�าให้ชีวิตประจ�าวันไม่นิ่งเนิบจนเกินไป

การปลูกไม้ที่มีกลิ่นต้องระวังการเลือกใช้ให้เหมาะสม ไม่ควรปลูกไม้ที่มีกลิ่นแรงใกล้พื้นที่กิจกรรมจนเกิน

ไปเพราะแทนทีจ่ะเป็นผลดกีลบัอาจจะเป็นการรบกวนไปได้ ไม่ควรปลูกไม้หอมหลายชนดิรวมกนัหรอืใกล้

กัน นอกจากว่าไม้แต่ละชนิดที่ปลูกรวมกันนั้นจะส่งกลิ่นคนละช่วงเวลา ที่ส�าคัญควรเข้าใจด้วยว่าแต่ละ

บคุคลมคีวามชอบต่างกนั หากเป็นพืน้ทีส่่วนตวัควรเลอืกชนดิพชืทีใ่ห้กลิน่ทีผู่ส้งูอายแุต่ละรายชืน่ชอบ แต่

หากเป็นพื้นที่สาธารณะอาจจัดให้มีพื้นที่ทางเลือกที่มีกลิ่นพรรณไม้ต่างกันไป อย่างไรก็ดีอาจจัดให้มีกลิ่น

ที่ไม่พึงประสงค์บ้าง เช่น กลิ่นดอกไม้ที่ฉุนจัด ในบริเวณที่จ�ากัดเพื่อการกระตุ้นสัมผัสการได้กลิ่น เป็นต้น 

นอกจากนี้ควรจัดให้มีพื้นที่ที่เป็นกลางไม่มีกลิ่นใดๆไว้เป็นทางเลือกด้วย

จะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสหลายๆส่วนไปพร้อมๆกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจด้วยการ

ท�ากิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย ได้เติมความมุ่งหมายในชีวิตประจ�าวัน รวมไปถึงการสร้างความรู้สึกภาค

ภูมิใจในความส�าเร็จ แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแต่ก็ท�าให้ชีวิตประจ�าวันมีความหมายมากขึ้น การปลูกพืช

ผักผลไม้ไว้ทานเองมีข้อดีอีกประการหนึ่งคือผู้ปลูกสามารถเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยไม่จ�าเป็นได้ ท�าให้ผู้สูง

อายุได้มีอาหารปลอดภัยรับประทาน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกปลูกพืชผักที่ชอบเป็นการส่วนตัวได้อีก

ด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของพื้นที่สวน
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ภูมิทศัน์ส�หรบัผู้ป่วยหลงลืม (dementia) 
และอัลไซเมอร์ (Alzeimer’s disease)

การหลงลมืและปัญหาเก่ียวกบัความจ�าเป็นอาการทีเ่กดิขึน้ในผูส้งูอายจุ�านวนมาก ทัง้นีร้ปูแบบของอาการ

หลงลืมมีแตกต่างกันไป โดยโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคเกี่ยวกับความจ�าเส่ือมชนิดหน่ึงที่พบได้มาก การท�า

กจิกรรมภายนอกอาคารโดยเฉพาะการได้มโีอกาสท�าสวนสามารถช่วยให้ผูป่้วยโรคหลงลืมมสุีขภาวะทีด่ขีึน้

ได้ พบว่าพชืพรรณทีคุ่น้เคยและชืน่ชอบมส่ีวนช่วยกระตุน้ความทรงจ�าได้ นอกจากนีก้ารออกมาท�ากจิกรรม

ภายนอกอาคารยงัช่วยให้ผูป่้วยนอนหลบัได้ดข้ึีนซึง่ส่งผลให้สขุภาพโดยรวมดขีึน้ อย่างไรกดี็ผูส้งูอายกุลุม่ที่

มปัีญหาเร่ืองความจ�ามข้ีอจ�ากัดทีผู่อ้อกแบบต้องให้ความใส่ใจเพิม่เตมิจากการออกแบบทัว่ๆไป เรือ่งส�าคญั

ทีผู่อ้อกแบบสิง่แวดล้อมส�าหรบัผูส้งูอายุทีม่ปัีญหาเรือ่งการหลงลมืคอืเร่ืองของความเส่ียงจากการเดนิอย่าง

ไร้จุดหมาย (wandering) และการเดินหนีออกจากที่พักอาศัย (elopement) ซึ่งจะน�าไปสู่อันตรายต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การหลงทาง รวมถึงการถูกล่อลวงโดยมิจฉาชีพ

การเดนิอย่างไร้จดุหมายเป็นอาการหนึง่ทีม่สีาเหตมุาจากความผิดปกตขิองสมอง และมกัจะเกดิขึน้กบัผู้ป่วย

หลงลืม การที่ผู้ป่วยเดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายเนื่องจากผู้ป่วยเองไม่สามารถจัดการกับความวิตกกังวล

ซึง่มเีหตมุาจากการทีผู่ป่้วยไม่สามารถรบัรูไ้ด้ว่าตนเองอยทูีไ่หน ควรจะท�าอะไร และไม่รูแ้ม้กระทัง่ว่าตนเอง

เป็นใครชือ่อะไร นอกจากนีผู้ป่้วยอลัไซเมอร์จ�านวนมากยงัมปัีญหาเรือ่งการมองเหน็ร่วมด้วยส่งผลให้ผู้ป่วย

ไม่สามารถสร้างแผนทีใ่นสมองขึน้มาได้ ดงันัน้ความสามารถในการจดจ�าเส้นทางจงึหายไป อาการเดนิอย่าง

ไร้จุดหมายมักจะเริ่มสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ระยะแรกๆถึงระยะกลางของการเกิดโรค หรือจะเห็นได้ในช่วงปีที่ 

2-4 ของผูป่้วยอลัไซเมอร์ มกีารเกบ็สถติใินประเทศสหรฐัอเมรกิาพบว่าในแต่ละปีมผู้ีป่วยทีม่อีาการหลงลืม

มากกว่าหนึง่หมืน่รายเดนิออกจากบ้านโดยล�าพงั หลายรายเดินไกลจากท่ีพกัไปหลายกโิลเมตร และมผีูป่้วย

จ�านวนมากท่ีเดินหลงออกจากบ้านมากกว่าหน่ึงคร้ัง ผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมมีความเสี่ยงและมีปัญหา

เรื่องสุขภาพมากขึ้น การออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงต้องค�านึงถึงราย

ละเอียดบางประการเพิ่มเติมจากปกติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ควรออกแบบให้พืน้ทีไ่ม่มมุีมลบัสายตา เปิดโอกาสให้ผูด้แูลมองเหน็ผูส้งูอายไุด้ตลอดเวลาและเหน็

ได้ง่าย โดยไม่จ�าเป็นต้องประกบตดิอยูก่บัผูส้งูอาย ุเพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้ใช้เวลาท�ากจิกรรมหรอืพักผ่อนได้ด้วย

ตวัเอง มคีวามอิสระไปพร้อมๆกบัทีผู่ด้แูลไม่ต้องกงัวลเรือ่งความปลอดภัยมากจนเกนิไป ลดความตงึเครยีด

ให้กับทั้งผู้สูงอายุเองและผู้ดูแล
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 ในบางกรณี เช่น บริเวณสวนในบ้านพักผู้สูงอายุ อาจพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น 

กล้องวงจรปิด ปุ่มสัญญานความช่วยเหลือ ฯลฯ เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้เวลาในพื้นที่ตามล�าพังได้

โดยอิสระ เสริมสร้างความเป็นตัวของตัวเอง

 จัดให้มีองค์ประกอบ เช่น น�้าพุ รูปปั้น ต้นไม้รูปทรงแปลกตา ฯลฯ ตามทางเดิน ช่วยให้จดจ�าเส้น

ทางได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะประตูทางเข้าอาคารควรท�าให้เห็นได้ชัดเจนจากจุดต่างๆในสวน เช่น มีซุ้มหลังคา

หรอืเสาสงูเป็นจดุหมายตา ลดปัญหาการเดนิหลงทางและช่วยให้ผูส้งูอายหุาทางเดนิกลบัเข้าอาคารได้ง่าย 

ลดความกังวลและหวาดกลัวจากการออกมาท�ากิจกรรมนอกอาคาร

 พยายามใส่องค์ประกอบที่สามารถช่วยกระตุ้นเตือนความทรงจ�าของผู้ป่วย อาจเป็นการออกแบบ

ให้มีองค์ประกอบย้อนยุค เช่น สิ่งของเครื่องใช้ อาคาร และกิจกรรมที่ผู้สูงอายุคุ้นเคย ทั้งนี้ผู้ออกแบบต้อง

ค�านึงถึงช่วงยุควัยของผู้สูงอายุเป็นส�าคัญ เช่น การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์ (baby 

boomer) ซึ่งเกิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จะมีความคุ้นเคยและมีความทรงจ�าที่ดีกับอดีตในช่วง

ยคุกลางศตวรรษที ่20 ดงันัน้สถานพกัคนชราบางแห่งทีร่องรบัผู้สูงอายกุลุ่มนีจ้งึน�าเอา เฟอร์นเิจอร์ ของใช้ 

แม้กระทัง่รถยนต์ทีใ่ช้กนัในยคุนัน้ มาจดัวางไว้ให้เหน็หรอืน�ามาใช้เป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมประจ�าวนั รวม

ไปถึงมีการออกแบบตกแต่งอาคารในบรรยากาศย้อนยุคกลับไปช่วงนั้น

 ส�าหรับการออกแบบพื้นท่ีให้ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาหลงลืม การมีรั้วรอบขอบชิดเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อ

ป้องกันการเดินไร้จุดหมายออกไปนอกพื้นที่ และในบางกรณีก็อาจจะต้องออกแบบให้ล็อคประตูจาก

ภายนอกได้ ในขณะเดียวกันการออกแบบให้ผู้สูงอายุมองออกไปเห็นโลกภายนอกรั้วบ้างเป็นอีกวิธีหนึ่งที่

อาจจะช่วยลดความพยายามในการเดินออกไปนอกพื้นที่

 ส�าหรับการออกแบบรั้วหรือก�าแพงควรมีความสูงที่เพียงพอโดยทั่วไปคือควรจะสูงเกิน 2.40 เมตร 

และจะต้องระวงัไม่ให้มคีนัขอบหรอืโต๊ะเก้าอีท้ีผู่ส้งูอายจุะใช้ปีนหนอีอกไปได้ การปลกูรัว้ต้นไม้ซ้อนเพือ่บงั

รั้วอีกชั้นหนึ่งก็ช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงรั้วยากขึ้นและเป็นการช่วยพรางรั้วลดความรู้สึกว่าถูกกักบริเวณลง

 ต้องจัดให้ผู้สูงอายุหาทางเข้าถึงห้องน�้าได้สะดวก

 ออกแบบทางเดนิภายในสวนเป็นวงปิดหรอืรปูเลขแปด ให้ผู้สูงอายเุดนิวนกลับมาทีเ่ดมิ โดยเฉพาะ

ทางเข้าอาคารได้ง่าย ลดโอกาสหลงทาง

 ควรออกแบบให้ทางเดินราบเรียบ ไม่เปล่ียนระดับ ผู้ป่วยหลงลืมหลายรายจะลืมแม้กระทั่งวิธี

เคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสม เงอะงะ ล้มได้ง่าย

 ในกรณีที่เป็นการออกแบบให้ผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมหลายรายใช้ร่วมกัน เช่น ในพื้นที่ของบ้าน

พักคนชรา หากเป็นไปได้ควรแยกพื้นที่สวนส�าหรับผู้ป่วยที่มีระดับอาการต่างกัน
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พื้นที่สีเขียวส�หรบัสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

สถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (hospice) เป็นสถานที่ที่ให้บริการผู้ที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายของ

ชีวิตหรือคาดว่าจะมีชีวิตอยู่อีกไม่เกิน 6 เดือน แม้ว่าผู้ป่วยที่เข้ามาในสถานบริบาลประเภทนี้จะเป็นผู้สูง

อายุเสียมากแต่ก็ยังมีผู้ป่วยวัยอื่นๆท่ีต้องเผชิญโรคภัยรุนแรงก่อนเวลาอันควรด้วยเช่นกัน การดูแลผู้ป่วย

ระยะท้ายมีความแตกต่างจากผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆคือ การดูแลไม่ได้มุ่งที่การบ�าบัดรักษาให้หายจากโรคภัยการ

เจบ็ป่วย แต่เน้นทีก่ารดแูลให้ผูป่้วยได้ใช้ชวีติในช่วงท้ายอย่างมคีณุภาพ มกีารดแูลเพือ่ผ่อนคลายความเจบ็

ปวด ไปพร้อมๆกับการเตรียมความพร้อมทางจิตใจให้เข้มแข็ง ลดความเครียด ความกังวล เพื่อให้ผู้ป่วย

สามารถใช้ชีวิตในเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีสติและมีศักดิ์ศรีจนถึงเวลาแห่งการจากลา

การวางผังและออกแบบพืน้ทีส่เีขียวอย่างเหมาะสมในสถานบรบิาลประเภทนีม้ส่ีวนส�าคญัทีจ่ะช่วยสนบัสนนุ

คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทั้งผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล สิ่งที่ควรใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆของการวางผัง

และออกแบบโครงการคือการพยายามสร้างความเช่ือมโยงระหว่างพื้นที่ภายในอาคารกับพื้นท่ีสีเขียวโดย

รอบให้มากเพื่อเอ้ือให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติได้แม้จะต้องนอนอยู่แต่บนเตียง 

การเชื่อมโยงพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารท�าได้จากการเปิดช่องหน้าต่างประตูให้มองเห็นพื้นที่สีเขียว

ด้านนอก ซึง่หน้าต่างประตรูวมถงึช่องแสงจะเป็นช่องทางให้แสงสว่างธรรมชาตส่ิองเข้าไปสร้างความมชีีวติ

ชวีาให้กบัพืน้ทีใ่นอาคารพร้อมๆกบัช่วยให้ผูป่้วยได้เหน็ความเปลีย่นไปของช่วงเวลาระหว่างวนั นอกจากน้ี

การเตรียมพื้นที่รอยต่อระหว่างภายในอาคารกับภายนอก เช่น ลาน ระเบียง ห้องกระจก ซุ้มระแนง ทาง

เดนิมหีลงัคาคลมุ ฯลฯ กเ็ป็นอกีวธีิหนึง่ทีเ่อือ้ให้ผูป่้วยได้ขยบัออกมาใกล้กบัพ้ืนทีส่เีขยีวได้ง่ายและสะดวกขึน้ 

นอกจากนีก้ารออกแบบพืน้ทีส่เีขยีวในสถานบรบิาลผูป่้วยระยะท้ายยงัต้องเตรยีมพืน้ทีไ่ว้รองรบัครอบครวั

ของผู้ป่วยเพื่อเอื้อให้ครอบครัวและผู้ป่วยได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความหมายและมีคุณภาพ และจ�าเป็น

ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่แต่เพยีงผูป่้วยเท่านัน้ทีต้่องเผชญิกบัความกงัวลและความกลวัแต่สมาชกิในครอบครวัและ

เพื่อนๆของผู้ป่วยก็ตกอยู่ในสภาวะท่ีต้องการก�าลังใจและต้องการพื้นที่ส�าหรับการตั้งสติเพื่อเตรียมตัวต่อ

การสญูเสยีเช่นกนั ทัง้นีร้ายละเอยีดการออกแบบพืน้ทีส่เีขยีวในสถานบรบิาลผู้ป่วยระยะท้ายมแีนวทางดงันี้

 ต้องเข้าใจว่าผู้ป่วยระยะท้ายไม่ได้ต้องการค้นหาสิ่งใหม่ๆที่หวือหวาหรือท้าทาย แต่ต้องการ

บรรยากาศที่เข้าใจง่ายเป็นบรรยากาศท่ีคุ้นเคยไม่แปลกแยก การสร้างบรรยากาศดังกล่าวอาจท�าได้ด้วย

การเลอืกปลกูพชืพรรณท้องถิน่และองค์ประกอบประดบัตกแต่งทีพ่บเหน็ได้ในชวีติประจ�าวนั อย่างไรกต็าม

การจดัหาต้นไม้แปลกตาหรอืวสัดเุลก็ๆน้อยๆทีน่่าสนใจมาจดัวางตามมมุต่างๆบ้างเป็นครัง้คราวกจ็ะเป็นการ
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สร้างความมีชีวิตชีวาในชีวิตประจ�าวันให้แก่ผู้ป่วยได้บ้าง

 ผูป่้วยระยะท้ายมคีวามอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ ควรเตรยีมพืน้ทีท่ีช่่วยป้องกนัผูป่้วยจาก ลม แดด 

ฝน เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพื้นที่สีเขียวได้แม้ในช่วงเวลาที่อากาศไม่เอื้ออ�านวย

 การสร้างความเคลื่อนไหวให้เกิดข้ึนในพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้ป่วยจะช่วยให้

ผู้ป่วยไม่เบ่ือและได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆแม้ผู้ป่วยบางรายจะไม่สามารถเคล่ือนที่ได้ก็ตาม แต่ผู้ป่วยจะ

สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น เห็น น�้าพุ น�้าไหลรินๆ รวมถึงเห็นนก แมลง หรือ

สัตว์น้อยใหญ่ที่เคลื่อนที่ไปมาในสวน รวมทั้งอาจจะได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านั้น

 เตรียมพื้นที่เชื่อมต่อ (transitional space) เช่น ลาน ระเบียง ซุ้มระแนง เพื่อเป็นพื้นที่ส�าหรับ

ปรับตัวของผู้ป่วยก่อนที่จะออกจากอาคารไปท�ากิจกรรมภายนอก โดยได้ปรับอุณหภูมิและได้ปรับสายตา

ให้เข้ากับความเข้มแสงที่เปลี่ยนไป

 ไม่ใช้วัสดุที่มีลักษณะหรือสื่อไปถึงความทรุดโทรม ผุพัง หมดอายุ รกร้าง พร้อมกับให้มีการดูแล

รักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี เรียบร้อย สะอาด ปลอดภัยสม�่าเสมอ

 พิจารณาการน�าน�้าเข้ามาใช้สร้างบรรยากาศของพื้นที่ การใช้สระน�้าน่ิงจะเป็นการช่วยสร้าง

บรรยากาศสงบ นิ่ง เหมาะกับการท�าสมาธิ และการสวดมนต์ การสงบจิตใจ ส่วนการใช้น�้าที่มีการเคลื่อนที่

และมีเสียงเหมาะส�าหรับการสร้างบรรยากาศเพื่อการฟื้นฟู (restorative) น�้าจะช่วยดึงความสนใจของผู้

ป่วยจากความกังวลต่างๆเป็นการลดความเครียดลงได้ อย่างไรก็ตามการใช้น�า้ในสถานบริบาลผู้ป่วยต้อง

พิจารณาต�าแหน่ง ขนาด และรูปแบบการใช้ให้เหมาะสม เพราะการใช้น�้าที่ไมเหมาะสม เช่น ใช้ในพื้นที่อับ

ลมและแดด อาจก่อให้เกิดการสะสมความชื้น น�าไปสู่การก่อตัวของเชื้อราและเชื้อโรคอื่นๆซึ่งจะส่งผลลบ

ต่อสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งบอบบางอยู่แล้ว รวมถึงต้องมีการดูแลรักษาน�้าให้สะอาดอยู่เสมอ

 จัดให้มีเส้นทางเดินหลากหลายน�าไปสู่พื้นที่มุมเล็กมุมน้อยที่มีบรรยากาศต่างๆกันให้เลือก เพื่อให้

พื้นที่สีเขียวมีความน่าสนใจ ช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้พื้นที่ นอกจากนี้มุมต่างๆที่กระจายตัวใน

พืน้ทีจ่ะท�าหน้าทีเ่ป็นจดุหมายปลายทาง (destination) ทีช่่วยจงูใจให้ผูป่้วยอยากเคลือ่นตวัไปตามทีต่่างๆ

 เลือกพรรณไม้ที่ผู้ป่วยคุ้นเคยเป็นหลักเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง แต่พยายามจัดวางและ

จัดหาให้มีพรรณไม้ที่หลากหลายเพื่อสร้างความน่าสนใจและช่วยกระตุ้นประสาทการรับรู้

 เตรยีมพืน้ทีท่ีผู่ป่้วยสามารถใช้เวลาส่วนตวัได้ตามล�าพงัอย่างสบายและปลอดภัย พร้อมๆกบัเตรยีม

พื้นที่ที่ผู้ป่วยสามารถพบปะสังสรรค์กับครอบครัวและเพื่อนฝูง

 ในสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายควรจัดเตรียมพ้ืนที่ส�าหรับเด็ก เช่น สนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กๆ

ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมๆกับสมาชิกอื่นในครอบครัวมีพื้นที่เล่นและพักผ่อน ซึ่งนอกจากจะเป็นการยืดเวลา
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ให้เด็กๆอยู่ในสถานท่ีดังกล่าวได้นานข้ึนแล้วยังช่วยลดบรรยากาศความตึงเครียดและความกลัวที่เด็กอาจ

จะรบัรูไ้ด้ ในอกีทางหนึง่การทีผู่ป่้วยโดยเฉพาะผูส้งูอายไุด้เหน็เดก็ๆเล่นสนกุกเ็ป็นการเพิม่ความมชีวีติชวีา

ขึ้นมาในชีวิตประจ�าวันได้ สิ่งส�าคัญคือการวางต�าแหน่งต้องไม่รบกวนความสงบของผู้ป่วยอื่นๆ 

 ควรเตรยีมพืน้ทีส่เีขยีวเพ่ือการปลกีตวัพกัผ่อนของเจ้าหน้าทีแ่ละผู้ดแูล ให้ได้พกักายพกัใจเป็นส่วน

ตัวโดยแยกส่วนจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

 ผูอ้อกแบบควรใส่ใจและละเอยีดอ่อนต่อความเชือ่และวัฒนธรรมท้องถิน่ โดยเฉพาะวฒันธรรมและ

ความเชื่ออันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายหรือชีวิตหลังความตาย ตัวอย่างเช่น อินเดียนแดงเผ่าหนึ่งเชื่อ

ว่าผู้ที่จะเสียชีวิตควรได้ออกไปเสียชีวิตนอกอาคาร ผู้ออกแบบสถานบริบาลซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของกลุ่มชนนี้

จึงต้องจัดให้ห้องพักผู้ป่วยทุกห้องเปิดออกสู่ระเบียงโล่งที่มองเห็นท้องฟ้าและต้นไม้ได้ เม่ือผู้ป่วยถึงวาระ

สุดท้ายสามารถเข็นย้ายผู้ป่วยออกไปที่ระเบียงได้โดยสะดวก

 ระมัดระวังการสร้างหรือส่งสัญลักษณ์ในการสร้างอนุสรณ์ส�าหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว เช่น การสลัก

ป้ายชื่อ การเขียนค�าไว้อาลัย การเขียนชื่อเพื่อบริจาคทรัพย์สิน ไว้ตามป้าย อาคาร รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 

เพราะในหลายๆวัฒนธรรมสิ่งต่างๆเหล่าน้ีจะท�าให้ผู้ป่วยและญาติที่มาเยี่ยมถูกตอกย�้าและสะกิดเตือนถึง

การจากลาและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจได้

จะเหน็ได้ว่าการออกแบบพืน้ทีส่เีขยีวในสถานบรบิาลผูป่้วยระยะท้ายแม้ว่าอาจจะไม่ได้มคีวามแตกต่างจาก

การออกแบบพ้ืนทีส่เีขยีวเพือ่การพกัผ่อนทัว่ๆไป แต่กม็รีายละเอยีดปลกีย่อยทีม่องข้ามไปไม่ได้และบางราย

ละเอียดจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากรายละเอียดที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น สิ่งส�าคัญ

อีกประการหนึ่งที่ผู้ออกแบบและจัดการสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายจ�าเป็นต้องค�านึงถึงก็คือ การสร้าง

ความประทับใจตั้งแต่การที่ผู้ป่วยและญาติเข้ามาถึงสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการมาเยี่ยมชมหรือการมาเข้าพัก 

ดงันัน้การออกแบบจดัการบรเิวณตัง้แต่ทางเขาโครงการและพืน้ทีส่่วนต้อนรบัจงึถอืว่ามคีวามจ�าเป็นไม่น้อย

ไปกว่าห้องพักหรือพื้นที่กิจกรรมอื่นๆ การสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกจะช่วยเอื้อให้ผู้ป่วยสบายใจ

และเต็มใจที่จะเข้าพักและช่วยลดความรู้สึกต่อต้านหรือความหวาดกลัวลงได้
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การออกแบบทางเดินและลาน

ดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าผูส้งูอายมุกัจะมีปัญหาด้านการเคลือ่นทีแ่ละการเคลือ่นไหว การออกแบบและ

จดัสร้างทางเดนิและลานจงึต้องให้ความใส่ใจในรายละเอยีด เพือ่ให้ผู้สูงอายใุช้ทางเดนิและท�ากจิกรรมต่างๆ

นอกอาคารได้อย่างสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ยังต้องค�านึงถึงผู้ที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น วีลแชร์และไม้

เท้า เป็นต้น การออกแบบทางเดินเท้าในงานภูมิทัศน์ควรค�านึงถึงเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

 ไม่ควรเปลี่ยนระดับโดยไม่จ�าเป็น ไม่เปล่ียนระดับเป็นขั้นเล็กๆเพียงข้ันเดียวเพราะจะท�าให้เดิน

สะดุดได้ง่าย ควรมีการเปลี่ยนสีและวัสดุให้สังเกตได้ง่ายว่ามีการเปลี่ยนระดับพื้น

 หากมีขั้นบันได ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารส�าหรับผู้สูงอายุจีนแนะน�าไว้ว่าส�าหรับความสูง

ของขั้นบันไดนอกอาคาร (ลูกตั้ง) ไม่ควรเกิน 12 เซนติเมตร และความกว้างของขั้นบันไดหรือลูกนอนไม่

ควรน้อยกว่า 38 เซนติเมตร ทั้งนี้ผู้ออกแบบควรตระหนักว่าผู้สูงอายุมีระยะการยกเท้าได้น้อยกว่าคนวัย

หนุ่มสาวและมีจังหวะการก้าวย่างที่ช้ากว่า มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยกว่าจึงต้องการพื้นที่วางเท้า

ให้ได้เต็มฝ่าเท้าและอาจจะต้องหยุดยืนสองเท้าบนข้ันบันไดแต่ละขั้น ผู้สูงอายุต้องการพื้นที่ส�าหรับการ

ทรงตัวมากกว่าคนหนุ่มสาว

 บริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับได้แก่ บริเวณทางลาดหรือบันไดต้องมีราวจับ 2 ด้าน และควรมีราว

จับตามแนวทางเดินอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง และส�าหรับสวนในโรงพยาบาล สถานพักฟื้น และพื้นที่ที่มี

การใช้งานของผู้สูงอายุในระยะหง่อม (frail elderly) การมีราวจับตลอดแนวทางเดินเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่าง

ยิ่ง ความสูงของราวจับโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 80-90 เซนติเมตรจากระดับพื้น แต่อาจพิจารณาเพิ่มราว

จับที่ระดับ 60-70 เซนติเมตร ควบคู่กันเพื่อเอื้อต่อการใช้งานของผู้สูงอายุตัวเล็ก ผู้ใช้วีลแชร์และเด็ก ราว

จบัท�าด้วยวสัดเุรยีบไม่มปีุม่ เสีย้น หรอืขอบคม ควรเป็นราวจบักลมเพือ่ให้จบัได้ถนดัมอื เส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ 3-4 เซนติเมตร

 ราวจับตามแนวทางเดินนอกจากจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้เกาะจับระหว่างเดิน เพื่อสร้างความมั่นใจ

และเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเข้าใช้พื้นท่ีแล้ว ยังสามารถใช้เป็นตัวน�าทางและส่ือสารกับผู้ใช้พื้นที่ได้ 

เช่น การเปลี่ยนสีราวจับเพื่อเน้นบอกต�าแหน่งทางแยก ทางเลี้ยว หรือทางเข้าอาคาร เป็นต้น

 ความลาดเอียงของผิวพื้นทางเดินแนวตัดขวาง (เอียงเพื่อระบายน�้า) ไม่ควรเกิน 2% (1:50) หาก

ชันเกินไปจะท�าให้วีลแชร์ไถลออกนอกทางได้ง่าย โดยเฉพาะถ้าผู้สูงอายุที่ต้องบังคับเก้าอี้ด้วยตนเองจะ

บังคับได้ล�าบาก
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 14
Sensory Trust. 2013. Outdoor access: paths and routes, http://www.sensorytrust.org.uk/information/factsheets/outdoor-access-1-paths.html [accessed 

18/08/2017]

 ความชันของทางลาดโดยทั่วไปมาตรฐานก�าหนดไว้ที่ 1:12 ซึ่งหมายความว่าเมื่อความสูงของพื้น

ต่างกัน 1 เมตร ระยะทางแนวราบของทางลาดจะยาว 12 เมตร อย่างไรก็ดีในบางครั้งความชัน 1:12 ก็ยัง

ชนัเกนิไปส�าหรบัผูส้งูอายทุีอ่อกแรงเคลือ่นวลีแชร์ด้วยตนเอง โดยอาจพจิารณาลดความชนัส�าหรบัทางลาด

นอกอาคารให้ไม่เกิน 1:15 หรือหากเป็นไปได้อาจจะลดลงมาที่ความชัน 1:2014 ซึ่งเป็นความชันที่องค์การ

สหประชาชาติแนะน�า

 ในกรณทีีเ่ป็นพืน้ทีส่าธารณะมผีูส้งูอายใุช้พืน้ทีร่่วมกนั ความกว้างทางเดนิควรเพยีงพอต่อการสวน

กนัของวลีแชร์ โดยมาตรฐานมคีวามแตกต่างกนัไปแต่อยูใ่นช่วง 1.50-2.00 เมตร หากมข้ีอจ�ากดัด้านพืน้ที่

ไม่สามารถท�าทางเดินกว้างตามต้องการได้ตลอดแนว อาจใช้วิธีขยายทางเดินเพื่อให้วีลแชร์ใช้หลบและ

สวนกันเป็นระยะๆ

 ผิวพื้นและทางเดินควรเรียบและมั่นคง ไม่ลื่นและไม่สะท้อนแสงจ้า (glare) ทั้งนี้แสงจ้าอาจมีผล

ท�าให้ผู้สูงอายุมองทางไม่ถนัดและหกล้มได้ หรืออาจลวงตาให้ดูเหมือนว่าพ้ืนลื่นเป็นมันซ่ึงจะท�าให้เกิด

ความกลัวไม่กล้าเดิน

 วัสดุผิวพื้นทางเดินควรมีการป้องกันการเกาะของตะไคร่น�้าและมอส หรือต้องมีการดูแลล้างขัด

อย่างสม�า่เสมอ นอกจากนีต้้องออกแบบแปลงปลกูพชืบริเวณรมิทางไม่ให้ดนิไหลเลอะลงมาบนผวิทางเดนิ 

เพราะเมื่อพื้นเปียกจะท�าให้ดินเป็นโคลนแล้วท�าให้ลื่นได้

 การออกแบบให้มจีดุหมายตาให้มองเหน็บรเิวณทางเข้าออกอาคารได้ชดัเจนจากระยะไกลจะช่วย

ให้ผู้สูงอายุเดินกลับเข้าอาคารได้ง่าย นอกจากนี้หากผู้สูงอายุอาศัยในโครงการที่พักที่มีหลายอาคารการ

ก�าหนดและแสดงสัญลักษณ์หรือสีประจ�าอาคารในจุดท่ีเห็นได้ชัดเจน จะช่วยให้ผู้สูงอายุกลับเข้าอาคาร

หรือห้องพักได้ถูกต้องไม่หลงทาง

 ในพื้นที่ขนาดกว้าง การก�าหนดให้ทางเดินหลักเป็นลักษณะวงปิด (loop) จะช่วยให้ผู้สูงอายุเดิน

วนกลับมาต�าแหน่งเดิมตามต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องการหลงทิศหลงทาง

 การจัดให้มีองค์ประกอบที่น่าสนใจหรือมีพื้นที่กิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามแนวทางเดิน เป็น

กลยุทธ์หนึ่งที่จูงใจให้ผู้สูงอายุเดิน ควรจัดให้มีที่นั่งพักเป็นระยะๆเพื่อให้ผู้ผู้สูงอายุได้หยุดพักเมื่อต้องการ

 สีของทางเดินควรจะสม�่าเสมอเพราะถ้าหากมีการเปลี่ยนสี ผู้สูงอายุอาจเข้าใจว่าระดับพื้นเปลี่ยน

ไป (visual cliff) ท�าให้กะระยะก้าวเดินผิดแล้วหกล้ม

 ระวังการวางต�าแหน่งสิ่งของต่างๆที่จะท�าให้เกิดเงาพาดลงบนพื้น เพราะจะท�าให้เข้าใจผิดเรื่อง

ระดับและความลึกของภาพได้เช่นกัน
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 พืน้ทีใ่ช้ออกก�าลงักายควรใช้วสัดทุีช่่วยรองรบัแรงกระแทกเพือ่ลดความเสีย่งต่อการบาดเจบ็ของข้อ

 หากต้องการให้ผู้สูงอายุได้บริหารร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว อาจออกแบบ

ให้มีทางเดินบางส่วนที่มีความยากง่ายในการเดินต่างกันไว้ ทั้งนี้ทางเดินในส่วนที่ใช้เพื่อการบริหารนี้ควร

แยกส่วนออกมาจากทางเดินหลักซึ่งต้องใช้ประจ�าและใช้ร่วมกันหลายคน

 สามารถใช้พืชพรรณปลูกตามแนวขอบทางเพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาการแยกระยะให้เห็นแนวเขตทาง

เดนิได้ชดัเจนข้ึน หรอืเปลีย่นผวิสมัผสัพืน้ทางเดนิบริเวณขอบหรอืจุดทีมี่การเปลีย่นระดบัเพือ่ช่วยผูม้ปัีญหา

ทางสายตาให้สัมผัส สังเกต หรือรับรู้ผ่านไม้น�าทางได้ โดยอาจใช้วัสดุพื้นที่ออกแบบส�าหรับผู้มีปัญหาทาง

สายตาโดยเฉพาะก็ได้ ควรหลีกเลี่ยงการยกขอบทางเดินที่มีลักษณะเป็นแนวคันเล็กๆเพราะอาจท�าให้ผู้สูง

อายุเดินสะดุด

 ระวังการจัดวางองค์ประกอบไม่ให้กีดขวางหรือยื่นล�้าเข้าในทางเดิน เลี่ยงการแขวนวัตถุสิ่งของ

เหนือเส้นทางเดินเพราะจะท�าให้ศีรษะชนกระแทกได้ หากต้องการแขวนไม้กระถางหรือของตกแต่งให้

แขวนหลบไปด้านข้าง

38 cm.

> 0.90 m.l

12 cm.~

1.00 m.

> 12-20 m.l
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การออกแบบและจดัวางที่นั่งนอกอาคาร

การออกแบบพืน้ทีส่เีขยีวทกุขนาดและทกุประเภท ไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีส่าธารณะระดบัเมอืงหรอืสวนในบ้าน 

จ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัการออกแบบและจัดวางทีน่ัง่เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูส้งูอาย ุจากการ

ศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่าการจัดให้มีท่ีน่ังอย่างเพียงพอเป็นการดึงดูดให้ผู้สูงอายุออกมาใช้ชีวิต

นอกอาคารได้สะดวกสบายมากขึ้น การออกแบบและจัดวางที่นั่งภายนอกอาคารมีข้อแนะน�าดังนี้

 จัดให้มีที่นั่งพักเป็นระยะ ยิ่งถ้าหากผู้ใช้งานเป็นผู้สูงอายุเปราะบาง (frail elderly) ควรจัดให้มีที่

นั่งพักทุกๆ 4.5-6 เมตร

 จัดให้มีทางเลือกส�าหรับการนั่งท�ากิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น มีที่นั่งพักส�าหรับนั่งคนเดียว มีที่นั่ง

ส�าหรับการสนทนาเป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆในบรรยากาศแบบกันเอง จัดให้มีเก้าอี้แบบมุมฉากบ้าง หรือวาง

ใกล้ๆกันเพื่อให้ผู้มีปัญหาการได้ยินคุยกันได้ง่ายขึ้น และมีเก้าอี้ทั้งแบบติดตั้งตายตัวและยกย้ายได้ พร้อม

โต๊ะวางของ เก้าอี้ท่ียกย้ายได้ควรมีน�้าหนักพอเหมาะ คือเบาพอยกได้แต่ก็แข็งแรงม่ันคงไม่ล้มง่ายและไม่

หงายหลังเวลาพิง

 เนือ่งจากผูส้งูอายมุปัีญหาลกุยาก ม้านัง่อาจออกแบบให้สูงกว่าปกตเิล็กน้อย คือประมาณ 45-47.5 

เซนติเมตร โดยมีความกว้างที่นั่งไม่เกิน 50 เซนติเมตร และควรมีที่เท้าแขนด้านข้างที่มั่นคงแข็งแรงไว้ให้

จับพยุงตัวตอนลุก-นั่ง

 ควรหลีกเลี่ยงเก้าอี้ที่นั่งแล้วจมหรือเอนหลังมาก ลุกขึ้นล�าบาก

 ควรให้สีของม้านั่งตัดกับสีพื้น เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาทางสายตากะระยะได้ง่ายขึ้น

4.50-6.00 m.
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การออกแบบสระว่ายน�้าส�หรบัผู้สูงอายุ

สระว่ายน�้าเป็นองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่พบได้ในโครงการหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นในสถานพักตาก

อากาศ โรงพยาบาล โครงการที่พักส�าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งในบ้านพักส่วนตัว นอกจากจะช่วยสร้าง

บรรยากาศให้กับบริเวณแล้ว สระว่ายน�้ายังเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุสามารถใช้เพื่อออกก�าลังและใช้เพื่อประกอบ

กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพ นอกจากนี้พื้นที่บริเวณรอบสระยังสามารถใช้เป็นที่พบปะและท�ากิจกรรมร่วมกัน

ระหว่างผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอีกด้วย อย่างไรก็ตามการออกแบบสระว่ายน�้า

ส�าหรับผู้สูงอายุก็มีรายละเอียดเฉพาะที่จ�าเป็นต้องให้ความใส่ใจ ประเด็นส�าคัญของการออกแบบสระว่าย

น�้าส�าหรับผู้สูงอายุคือวิธีการลงสู่สระ

การกระโดดลงสระหรือการเกาะบันไดแขวนข้างสระเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมและอันตรายส�าหรับผู้สูง

อาย ุการสร้างบนัไดพร้อมราวจบัเป็นทางเลอืกทีส่ะดวกและปลอดภยักว่ามาก ตามมาตรฐานของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาก�าหนดไว้ว่าขัน้บนัไดลงสระว่ายน�า้ต้องมคีวามสงูของแต่ละขัน้เท่าๆกนัและเป็นบนัไดทบึไม่

เปิดช่องว่างระหว่างขัน้ โดยมคีวามกว้างของแต่ละขัน้ (ลกูนอน) ไม่ต�า่กว่า 28 เซนตเิมตร มรีาวจบัสองข้าง

ห่างกันประมาณ 50-60 เซนติเมตร อย่างก็ดีตามมาตรฐานอเมริกันการใช้บันไดเพื่อเดินลงสระว่ายน�้าเป็น

เพยีงทางเลอืกเสรมิเท่านัน้ วธิกีารหลกัในการลงสระว่ายน�า้ส�าหรบัทุกคน (accessible swimming pool) 

ถูกก�าหนดไว้สองทางคือ การใช้ลิฟต์ส�าหรับสระน�้า (pool lift) กับการใช้พื้นลาดลงสระ (slope entry) 

อปุกรณ์ลฟิต์ส�าหรบัสระน�า้เป็นอปุกรณ์ทีม่เีก้าอีส้�าหรบัให้ผู้สูงอายหุรือผู้พกิารย้ายตวัเองลงมานัง่ ตวัเก้าอี้

ตดิตัง้ไว้กบัอปุกรณ์เฉพาะซ่ึงจะช่วยเลือ่นเก้าอีข้ึน้ลงสระ ด้วยวธินีีผู้้ใช้งานสามารถลงสระได้ด้วยตนเองโดย

ไม่ต้องมีผู้ช่วยอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ประเภทนี้ยังไม่มีแพร่หลายในประเทศไทย

พื้นลาดลงสระนับเป็นวิธีการลงสระน�้าทางหลักอีกรูปแบบที่มาตรฐานอเมริกันก�าหนดไว้ การออกแบบ

สามารถท�าเป็นหาด (zero grade beach) หรือทางลาด (ramp) ก็ได้ ทั้งนี้ทางลาดจะต้องไม่แคบกว่า 

90 เซนติเมตร ตัวทางลาดต้องทอดยาวลงไปในน�้าจนถึงระดับความลึกที่ 60-75 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระดับ

ทีเ่อือ้ให้ผูใ้ช้สระลอยตัวได้ หากทางลาดมคีวามชนัเกนิ 1:20 (5%) จะต้องมชีานพกัทัง้ด้านบนและด้านล่าง 

ขนาดชานพักไม่เล็กกว่า 90 x 150 เซนติเมตร ทั้งนี้ความชันของทางลาดต้องไม่เกิน 1:12 (8.3%) และ

ยาวไม่เกิน 9.00 เมตร  หากความยาวเกินกว่าที่ก�าหนดนี้ต้องมีชานพักในช่วงกลาง สองข้างของทางลาด

ต้องมีราวจับซึ่งสูงจากพื้นประมาณ 85-95 เซนติเมตร ทางลาดส�าหรับลงสระน�้านี้ออกแบบเพื่อให้เข็นวีล
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การอ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ผูด้แูลผูส้งูอายมุคีวามส�าคญัและมผีลต่อการมคีณุภาพชีวติทีด่ขีองผู้สูงอายโุดยเฉพาะผู้สูงอายทุีไ่ม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ ในหลายกรณีผู้ดูแลจ�าเป็นต้องอยู่กับผู้สูงอายุเกือบตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้ดูแลอาจจะ

ต้องเผชญิกบัทัง้ความเครยีดทางจติใจและความเหนือ่ยล้าทางกายจากการท�างานกบัผูส้งูอาย ุดงัน้ันคณุภาพ

ชีวิตของตัวผู้ดูแลเองก็เป็นเรื่องที่ผู้ออกแบบสิ่งแวดล้อมให้ผู้สูงอายุจ�าเป็นต้องตระหนักถึง การออกแบบที่

เอือ้ให้ผูส้งูอายุสามารถใช้เวลาท�ากจิกรรมประจ�าวันได้ด้วยตนเอง โดยผู้ดแูลสามารถเฝ้าดอูยูห่่างๆเป็นการ

ช่วยลดภาระและความกดดันในการท�างานลงได้ เช่น การออกแบบให้มองเห็นพื้นที่กิจกรรมของผู้สูงอายุ

ได้ทั่วถึงไม่มีมุมอับสายตาและการมีรั้วรอบขอบชิด เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการออกแบบพื้นที่ส�าหรับ

การพักผ่อนเป็นส่วนตัวส�าหรับผู้ดูแลในช่วงเวลาพัก ซึ่งเป็นพื้นท่ีที่ผู้ดูแลสามารถใช้เวลาท�ากิจกรรมหรือ

พักผ่อนตามต้องการโดยไม่ต้องกังวลกับผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ ส่วนพัก

ผ่อนควรมีโต๊ะเก้าอี้ใช้นั่งพักผ่อน หรือแม้กระทั่งให้งีบหลับได้ มีร่มเงาให้หลบแดดและมีส่วนที่หลบฝนได้ 

มีองค์ประกอบตกแต่งพื้นที่เพื่อสร้างความน่าสนใจช่วยสร้างความสนใจทางบวกเพื่อให้ผู้ดูแลผ่อนคลาย

จากความตึงเครียดและความกังวลใจ พื้นที่พักผ่อนนี้อาจจะเป็นเพียงพื้นที่นอกอาคารขนาดเล็กๆที่เช่ือม

ต่อเข้าออกได้สะดวกจากห้องพักผ่อนภายในอาคาร

แชร์ลงน�้าได้แต่จะต้องใช้วีลแชร์ส�าหรับสระน�้าโดยเฉพาะ ดังน้ันบริเวณขอบสระควรเตรียมพื้นที่ส�าหรับ

จอดวีลแชร์ให้พร้อมและพอเพียง

ส�าหรับรปูร่างและขนาดของสระรวมทัง้ความลกึให้ออกแบบตามความต้องการของการใช้สระและประเภท

กจิกรรมทีต้่องการ โดยท่ัวไปถ้าต้องการใช้เพือ่ให้ผูส้งูอายวุ่ายน�า้และยนืหรอืเดนิออกก�าลังได้ ความลึกของ

น�้าควรอยู่ที่ประมาณ 80-120 เซนติเมตร
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บทที่ 4 
ที่อยู่อาศัยกับการดูแลผู้สูงอายุ

สุปรียำ หวังพัชรพล

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และจากสถิติคาดการณ์

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรของประเทศแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุ

โดยสมบูรณ์ (aged society) ในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้านี้ ซ่ึงหมายความว่าประเทศไทยจะมีประชากรสูงวัย

หรือผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศในขณะที่สัดส่วนประชากร

ทั้งวัยท�างานช่วงอายุระหว่าง 15-59 ปีและประชากรเด็กต่างก็ลดลง ด้วยโครงสร้างประชากรลักษณะนี้

ท�าให้มีแนวโน้มการเกิด “elder orphans” หรือผู้สูงวัยไร้ครอบครัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากในบริบทของไทย

สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะลูกหลานจะเป็นผู้ท�าหน้าที่เล้ียงดูผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกับ

ครอบครวัไปจนสิน้อายขุยั ทว่าหากประชากรสงูอายสุ่วนใหญ่เป็นผูส้งูวยัไร้ครอบครวัมากขึน้ เมือ่ผูส้งูอายุ

เหล่านีไ้ม่สามารถใช้ชีวติประจ�าวนัด้วยตนเองได้ ประกอบกบัทีอ่ยูอ่าศยัเดมิไม่สอดคล้องกบัสภาพร่างกาย

ที่เปลี่ยนแปลง ผู้สูงอายุไม่สามารถเคล่ือนไหวร่างกายและเดินทางในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไป การย้ายไป

สู่ที่พักอาศัยแห่งใหม่พร้อมการบริการดูแลที่เพียบพร้อมอาจจ�าเป็นมากขึ้น ดังน้ันการศึกษาและพัฒนา

บริการตลอดจนสถานที่ส�าหรับการดูแลประชากรผู้สูงอายุด้วยรูปแบบต่างๆเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของประชากรสูงอายุท่ีก�าลังเพิ่มมากข้ึนท้ังในบริบทเมืองและชนบทเป็นส่ิงจ�าเป็นที่ควรพัฒนาให้พร้อม

ก่อนที่สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ การปริทัศน์รูปแบบของที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุที่มีอยู่

ในปัจจบุนัในบทความนีเ้พือ่เป็นข้อมลูเบือ้งต้นส�าหรบัการศกึษาต่อยอดการสร้างสรรค์สิง่แวดล้อมทีเ่หมาะ

สมแก่ผู้สูงอายุในบริบทของประเทศไทย

ปัจจบุนัหากพจิารณาตามลกัษณะการดแูลผูส้งูอายแุต่ละประเภท จะเหน็ได้ว่าท่ีอยูอ่าศยัส�าหรบัผูส้งูอายนุัน้

มอียูห่ลายรปูแบบ เริม่ต้ังแต่ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัการดแูลทีบ้่าน (home care) ซึง่ท�าให้เกดิความต้องการในการ

ปรบับ้านเดมิของผูส้งูอายทุีอ่าศยัอยูก่บัครอบครวัให้สอดคล้องกบัการดูแลและการใช้ชวีติของผูสู้งอายมุาก
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ขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน หรือติดเตียง โดยที่ ผู้สูงอายุประเภทติดสังคมที่ยังสามารถ

ดูแลตัวเองได้และยังต้องการท�ากจิกรรมสังคมร่วมกับผู้อืน่อาจต้องการพื้นที่ประเภทศูนย์นันทนาการเพื่อ

เป็นสถานที่ร่วมกิจกรรมทางสังคมระหว่างวัน ส่วนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในระหว่างวันแบบไปกลับ (daycare 

center) เป็นสถานที่ส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุในระยะสั้นๆหรือในช่วงรอยต่อระหว่างการฟื้นตัวจากการ

รักษาในโรงพยาบาลแล้วกลับไปพักฟื้นท่ีบ้าน ส่วนในกรณีของผู้สูงวัยไร้ครอบครัวที่ขาดผู้ดูแลช่วยเหลือ

ในชวีติประจ�าวนั เมือ่ไม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้เตม็ทีอ่าจมคีวามจ�าเป็นต้องย้ายไปอยูใ่นสถานทีใ่หม่ที่

รองรับผูส้งูอายโุดยเฉพาะ เช่น โครงการทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูส้งูอาย ุ(senior housing) ซึง่มทีัง้แบบทีร่องรบั

ผูส้งูอายทุีย่งัช่วยเหลอืตวัเองได้และส�าหรบัผูท้ีต้่องการการดแูลเป็นพเิศษ โครงการทีพ่กัอาศยัส�าหรบัผูส้งู

อายุมีทั้งในรูปแบบของโครงการท่ีเป็นการขายเฉพาะสิทธิ์ในการเข้าอยู่อาศัย โครงการอสังหาริมทรัพย์

เพื่อขาย หรือโครงการท่ีพักอาศัยร่วมแบบสหกรณ์กลุ่ม (senior co-housing) นอกจากนี้ยังมีโครงการ

ในลักษณะสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (hospice) ซึ่งจะเน้นการประคับประคองให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตใน

ช่วงสุดท้ายอย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรี จะเห็นได้ว่าแม้ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุมีหลากหลายรูปแบบ

แต่ลกัษณะร่วมอย่างหน่ึงของโครงการทกุประเภทคอื การให้ความส�าคัญกบัการบรหิารจดัการเรือ่งบรกิาร

ทางการแพทย์และจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้อยู่อาศัย ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

และเอื้อต่อการอ�านวยความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุ

ทัง้นีก้ารออกแบบท่ีอยูอ่าศยัส�าหรบัผูส้งูอายนุอกจากต้องค�านงึถงึสภาพร่างกายทีม่กีารเปลีย่นแปลงในการ

ดแูลผูส้งูอายแุล้ว สภาพจติใจและความเป็นอยูท่ีด่ขีองประชากรกลุ่มนีก้เ็ป็นส่วนส�าคัญทีต้่องให้ความใส่ใจ

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความโดดเดีย่วทางสงัคมซึง่ถอืเป็นปัจจยัเส่ียงส�าคัญทีส่่งผลต่อความเจบ็ป่วยและ

การเสยีชวีติในผูส้งูอาย ุโดย National Institute on Ageing (NIA)15 ของประเทศสหรฐัอเมรกิาระบถุงึการ

ศึกษาวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าความโดดเดี่ยวทางสังคม (social isolation) อาจมีผลข้างเคียงต่อผู้สูงอายุ

เป็นอย่างมาก และในทางกลับกนัมีการแสดงให้เหน็ว่าปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กบัสขุภาพและ

มีผลกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ทางสังคม (social relation) ที่เป็นความ

สัมพันธ์แบบสม�่าเสมอเป็นตัวบ่งชี้ด้านบวกส�าหรับสุขภาพของผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้ว่าปู่ย่าตายายหลาย

คนรู้สึกว่าการดูแลลูกหลานท�าให้ตัวผู้สูงอายุเองมีสุขภาพดี มีชีวิตชีวามากขึ้น และท�าให้มีความ ผูกพัน

ทางอารมณ์ที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางบวกในลักษณะนี้มักจะน�าไปสู่วิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงมาก

ขึ้น และแม้กระทั่งส่งผลต่อการเลือกบริโภคอาหารท่ีดีต่อสุขภาพรวมไปถึงอาจน�าไปสู่การลดหรือเลิกสูบ

บหุรีไ่ด้อีกด้วย ในอกีทางหนึง่ความเหงาอาจมผีลกระทบต่อทัง้ร่างกายและอารมณ์ ตวัอย่างเช่น คนทีเ่หงา
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ที่อยู่อาศัยส�หรบัผู้สูงอายุติดบ้านที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือ

การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (HOME CARE)

การดูแลที่บ้านช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่ในบ้านพักของตัวเองในขณะที่ได้รับความช่วยเหลือที่จ�าเป็นเพื่อ

ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกเป็นอิสระ โดยปกติการดูแลที่บ้านเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือกับกิจกรรมการ

ใช้ชีวิตประจ�าวัน (Activities of Daily Living หรือ ADLs) เช่น การอาบน�้าการแต่งกายและการเตรียม

อาหาร หรือกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของชีวิตประจ�าวัน (Instrumental Activities of Daily Living หรือ 

IADLs) เช่น การเดินทาง การจ่ายเงิน การนัดหมาย การมีผู้ดูแลที่บ้านยังเสมือนช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพื่อน

และการสนับสนุนทางอารมณ์ การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยผู้ดูแลมืออาชีพเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อช่วยลด

ภาระครอบครวัและเพือ่รองรบัความต้องการของผูสู้งอายทุีไ่ม่มีครอบครวั โดยเจ้าหน้าทีผู้่เช่ียวชาญสามารถ

บริการดูแลรักษาที่บ้านตั้งแต่สัปดาห์ละครั้งจนถึง 24 ชั่วโมงต่อวันขึ้นอยู่กับความต้องการ

บ่อยอาจน�าไปสูภ่าวะความดนัโลหติสงู อย่างไรกด็ยีงัจ�าเป็นต้องมกีารวจิยัเพิม่เตมิเพือ่ท�าความเข้าใจเกีย่ว

กับการเช่ือมโยงท่ีเกิดขึ้นจริงระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมกับผลต่อสุขภาพ รวมไปถึงความส�าคัญของ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับความพิการ ความจ�าถดถอย และต่อสุขภาพโดยรวมส�าหรับผู้สูงอายุ

จากลกัษณะทีห่ลากหลายและความต้องการทีแ่ตกต่างกนัไปของผูส้งูอาย ุในปัจจบุนัจงึมทีีอ่ยูอ่าศยัท่ีสร้าง

ขึน้เพือ่ผูส้งูอายใุนหลายรูปแบบ โดยสามารถจดัเป็นประเภทตามลกัษณะความต้องการและการดแูลได้สาม

ระดับ คือ 1) ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุติดบ้านที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือ 2) ชุมชนที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้

สูงอายุสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้ 3) ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาล นอกจากนี้ยังมี

รูปแบบการอยูอ่าศัยในลกัษณะทีผู่ส้งูอายรุวมตวัอยูด้่วยกนัเพือ่ให้การช่วยเหลือดแูลกันและกนั ซึง่รปูแบบ

ที่พักอาศัยของผู้สูงอายุตามที่ได้กล่าวมานี้จะได้แสดงรายละเอียดในเนื้อหาส่วนต่อไป
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ที่มา: กาญจนา พิบูลย์ และคณะ. 2558. รูปแบบการจัดบริการส�าหรับผู้สูงอายุแบบไปกลับในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะที่ 2). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

กรุงเทพฯ:ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถานดูแลรกัษาอาการแบบชั่วคราว (SHORT-TERM STAY PROGRAMES)

สถานดูแลรักษาอาการแบบชั่วคราวอนุญาตให้ผู้พักอาศัยสามารถเข้าพักระยะสั้นพร้อมๆกับการได้รับ

บรกิารทีต่อบสนองความต้องการได้ โดยเฉพาะในโครงการบ้านพกัผู้สูงอายทุีต้่องการความช่วยเหลือ ในบาง

โครงการมบีริการดแูลผูป่้วยหนกั รวมถึงอาจมโีปรแกรมการพกัฟ้ืนส�าหรับผูท้ีต้่องการความช่วยเหลอืและผู้

ทีเ่ป็นอลัไซเมอร์ ผูเ้ข้าพกัอาศยัสามารถเข้าพ�านกัเป็นระยะเวลาตัง้แต่หนึง่สปัดาห์ไปจนถงึหนึง่เดอืนขึน้อยู่

กับสถานการณ์ การท�าความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นหัวใจส�าคัญของโครงการประเภทน้ีซ่ึงผู้สูงอายุจ�านวน

มากมีความพอใจกับการเข้าพักและหลายรายตัดสินใจที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในโครงการหลังจากการเยี่ยมชม

ไม่นานนัก ดังนั้นการออกแบบเพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่การเข้าชมหรือการเข้าใช้ครั้งแรกจึงถือเป็น

เร่ืองส�าคญัเรือ่งหนึง่ของโครงการประเภทนีเ้พือ่ให้ผูส้งูอายรุูส้กึอยากเข้าพกัโดยสมคัรใจไม่ใช่โดยการบงัคับ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลบั (ADULT DAY CARE CENTER)

ศนูย์ดแูลผูส้งูอายแุบบไปกลบัหรอืแบบกลางวนัเป็นสถานทีร่องรบัรปูแบบการบรกิารทีค่รอบคลุมการดแูล 

และการช่วยเหลอืส�าหรบัผูส้งูอายทุีต้่องการการดแูลส่วนบคุคล โดยเฉพาะในช่วงกลางวนั เพือ่ให้สามารถ

ด�าเนินกิจวัตรประจ�าวันได้อย่างปกติ โดยผู้สูงอายุกลับไปพักอาศัยที่บ้านของตนเองต่อ ซึ่งศูนย์บริการใน

ลักษณะนี้ช่วยสนับสนุนครอบครัวที่ไม่สามารถมีผู้ดูแลผู้สูงอายุตลอดทั้งวัน ให้สมาชิกสามารถไปท�างาน

หรือมีเวลาส�าหรับกิจกรรมอื่นได้ในระหว่างวัน โดยมีการให้บริการหลักแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ เน้น

กจิกรรมเชิงสงัคมและสนัทนาการ เน้นการบรกิารการแพทย์ และเน้นการดแูลผูป่้วยเฉพาะ เช่น ผูท้ีเ่ป็นอลั

ไซเมอร์ โดยในประเทศไทยนัน้ยงัรวมถงึการท�ากิจกรรมส�าหรบัผูป่้วยทีอ่ยูใ่นช่วงทีจ่ะส่งต่อจากโรงพยาบาล

ไปสู่บ้านภายหลังที่ผ่านการดูแลจากการเจ็บป่วยหนัก หรือส�าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น 

ภาวะสมองเสื่อม อัมพาต และเป็นลักษณะผสมผสานระหว่างกิจกรรมการรักษาและกิจกรรมทางสังคม 

เป็นกิจกรรมที่ด�าเนินการโดยสหสาขาวิชาชีพ ทั้งจากบุคลากรในโรงพยาบาล บุคลากรทางการศึกษาและ

กลุม่ทางสงัคม เพือ่ส่งเสรมิการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมของผูป่้วย16 ในปัจจบุนัมทีัง้แบบทีด่�าเนนิการโดยโรง

พยาบาล เช่น โรงพยาบาลสมเดจ็เจ้าพระยาและโรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม่ หรือทีด่�าเนนิการโดยหน่วย

งานท้องถิน่ เช่น ศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุเทศบาลนครนนทบรุ ีซึง่เน้นการสร้างพืน้ทีก่จิกรรมต่างๆ

ส�าหรบัผูส้งูอายปุระเภทตดิสงัคมเป็นหลกั ทีน่่าสนใจคอืโครงการประเภทนีใ้นประเทศญ่ีปุน่จะมบีรกิารรบั

ดแูลผูส้งูอายแุบบค้างคืนระยะสัน้ด้วย เพือ่ท�าหน้าทีผ่่อนภาระให้กบัครอบครวัของผูสู้งอายเุมือ่ผูด้แูลจ�าเป็น

ต้องทิ้งผู้สูงอายุไว้ตามล�าพังเนื่องจากมีภารกิจการงานหรือเมื่อต้องเดินทาง
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ชุมชนที่อยู่อาศยัส�หรบัผู้สูงอายุสุขภาพดีและพึ่งพาตวัเองได้ 
(SENIOR INDEPENDENT LIVING COMMUNITIES)

ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุประเภทนี้ เช่น ที่พักวัยเกษียณ (retirement home) ที่พักผู้สูงอายุ (senior 

residence) ซึ่งให้ความส�าคัญต่อผู้สูงอายุที่ยังสุขภาพดี สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีปัญหาด้านสุขภาพ

ไม่มาก  ผูส้งูอายจุะอาศยัอยูใ่นอพาร์ตเมนต์ส่วนตวัทีม่อีปุกรณ์ครบครนั ซ่ึงอพาร์ตเมนต์มหีลากหลายขนาด

ให้เลือก มีบริการอาหาร ในบางสถานที่สามารถเลือกที่จะจ่ายค่าอาหารตามจ�านวนที่ระบุต่อวัน รวมทั้งมี

บริการกิจกรรมนอกสถานที่ และกิจกรรมทางสังคมให้เลือกเพื่อความบันเทิง ปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมี

ตลาดทีอ่ยูอ่าศยัผู้สงูอายใุนลกัษณะน้ีเพิม่มากขึน้ โดยมทีัง้แบบทีเ่ป็นการขายสทิธ์ิในการเข้าอยูอ่าศยัตลอด

ชีวิตและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ชุมชนวัยเกษียณสวางคนิเวศเปิดด�าเนินการเม่ือปี พ.ศ. 2554 โดยสภากาชาดไทยเป็นโครงการตัวอย่าง

แห่งแรกๆที่เปิดให้บริการในลักษณะของที่พักอาศัยที่สร้างข้ึนมาเพื่อรองรับกับความต้องการเฉพาะของ

ผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเป็นศูนย์วิจัยและอบรมให้กับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ต้องการศึกษาและ

ท�าวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยโครงการระยะที่ 1 เป็นอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น มีห้องพัก 168 

ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 40 ตารางเมตรต่อห้อง บนเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ ติดชายทะเลบางปู จังหวัด

สมุทรปราการ จากข้อมูลของสวางคนิเวศ ผู้พักอาศัยในโครงการมีอายุตั้งแต่ 55-90 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็น

ข้าราชการบ�านาญ เน่ืองจากมีการสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) 

และสภากาชาด ในการสนับสนุนข้าราชการหลังเกษียณอายุ ผู้เข้าพักเป็นเพศหญิงกว่า 70% โดย 70% 

มีสถานภาพโสด 10% เป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่มีบุตร อีก 10% เป็นม่าย ส่วนที่เหลือมีบุตรแต่ต้องการชีวิต

อิสระ ไม่อยากเป็นภาระให้กับลูกหลาน โดยในโครงการระยะที่ 2 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 23 ไร่ ประกอบด้วย

อาคาร 6 ชั้น รวม 8 อาคาร ทั้งนี้ผู้เข้าพักที่สวางคนิเวศจะไม่ได้โฉนดและไม่มีสิทธิ์น�าไปขายต่อ แต่จะได้

รับสิทธิ์เข้าพักในโครงการไปตลอดชีวิต โดยจะพักกับสามีภรรยา หรือพี่น้องก็ได้ หลังจากเสียชีวิต สิทธิ์ใน

ห้องพักจะกลับเป็นของสภากาชาดไทยอีกครั้ง เพื่อน�าไปจัดสรรให้กับคนอื่น

นอกจากนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2555- 2560 ภาคเอกชนมีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุหลาย

โครงการ อาทิ บริษัท เวลเนสซิตี้ จ�ากัด โดย น.พ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ได้พัฒนา “เมืองสุขภาวะ เวลเนส

ซิตี้”17 ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบพิเศษ ส�าหรับเป็นที่พักวัยหลังเกษียณอายุ มีบริการดูแลผู้สูง

 17
ดูรายละเอียดโครงการที่ www.wellnesscitygroup.com
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ดูรายละเอียดโครงการที่ www.jinwellbeing.com

อายุ  ผู้ป่วย รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจร ที่อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย

เป็นการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดิน 1,200 ไร่ เน้นจุดขายที่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯแต่

ห่างจากแหล่งมลภาวะ ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อที่ดินซึ่งโครงการมีบริการออกแบบก่อสร้างบ้านพักให้ด้วย

หากต้องการโดยเน้นการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ การซื้อสิทธิ์เข้าพักเป็นการขายสิทธิ์

ขาด มีการโอนโฉนด ผู้ซื้อสามารถขายต่อหรือยกเป็นมรดกได้ และไม่จ�ากัดอายุของผู้ซ้ือ นอกจากนี้ใน

โครงการยังมีสโมสร ห้องประชุม สระว่ายน�้า ร้านอาหาร ร้านค้า รวมถึงโรงพยาบาลขนาดเล็กไว้ให้บริการ 

มีบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ผู้เข้าพักในโครงการสามารถเรียกใช้บริการเสริมได้

หากต้องการไม่ว่าจะเป็น แม่บ้านท�าความสะอาด บริการอาหารส่งถึงบ้านพัก ฯลฯ โดยจ่ายค่าบริการเพิ่ม

เตมิ นอกจากนีใ้นโครงการยงัมห้ีองพกัให้เช่าส�าหรบัผูท้ีส่นใจเข้าพกัระยะสัน้และผูท้ีเ่ข้ามาร่วมกจิกรรมส่ง

เสริมสุขภาพที่โครงการจัดขึ้นเป็นประจ�า

ส่วนโครงการ “จณิณ์ เวลบอีิง้ เคาน์ตี้18 เมอืงแนวคดิใหม่เพือ่วยัเกษียณ” เป็นอกีตัวอย่างหนึง่ของโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ที่ภาคเอกชนสร้างขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าผู้สูงอายุ ด้วยแนวคิด Integrate Healthcare ของ

กลุ่มบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ที่เน้นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพก�าลังซื้อสูง 

โดยโครงการมีพื้นท่ี 140 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยโครงการจะ

แบ่งการด�าเนินการเป็น 3 ระยะ เริ่มระยะแรก เป็นที่พักอาศัยแบบ 7 ชั้น จ�านวน 1,300 ยูนิต ขนาดพื้นที่ 

43 ตารางเมตร และ 63 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีคลับเฮ้าส์ ร้านอาหาร และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยจะ

เริ่มเปิดให้เข้าพักได้ในช่วงไตรมาสที่สี่ของ ปี พ.ศ. 2561 และจะมีการสร้างอาคารที่พักอาศัยเพิ่มอีกกว่า 

1,000 ยนูติในโครงการระยะทีส่อง และในระยะสดุท้ายของโครงการจะพฒันาโรงพยาบาลขนาด 400 เตยีง

นอกจากโครงการที่ได้กล่าวไปแล้ว ในส่วนของภาคเอกชนยังมีการเปิดตลาดรองรับผู้สูงอายุชาวต่างชาติ

ที่มาพ�านักระยะยาวในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพอีกด้วย เช่น โครงการแม่แตงริเวอร์ไซด์ อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.ณรงค์ นิ่ม

สกุล และกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่หลายกลุ่มได้ร่วมกันลงทุนเพื่อการพัฒนาที่พักอาศัยและสถาน

พยาบาลแบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายรองรับชาวญี่ปุ่นที่เกษียณอายุ 500 คน เป็นกลุ่มที่ต้องการเข้ามา

พ�านักระยะยาวและต้องการใช้ชีวิตเพื่อการพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ บนพื้นที่ริมน�้าขนาดประมาณ 42 ไร่ 

ที่อ�าเภอแม่แตง โดยภายในโครงการประกอบด้วย บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมระดับ 5 ดาว สถานพยาบาล 

อาคารสโมสร ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือและสิ่งอ�านวยความสะดวกครบวงจร จากโครงการตัวอย่าง



83
ภาคความรู้

 20
ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/744345 (Accessed 1/09/2017)

 19
ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/744345 (Accessed 30/08/2017)

เหล่านี้จะเห็นได้ว่าท่ีอยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุเร่ิมเป็นโมเดลธุรกิจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนา

เพิ่มจ�านวน และรูปแบบขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการริเริ่มด�าเนินการโดยกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลหรือ

บุคลากรทางการแพทย์เอง เน่ืองด้วยเป็นบริการพร้อมการขายที่ส�าคัญอย่างมากในการพิจารณาซ้ือและ

ลงทุนของผู้สูงอายุกลุ่มรายได้สูง นอกจากนี้บริการอื่นๆที่มีในโครงการโดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพและ

การอ�านวยความสะดวก รวมถึงท่ีตั้งและบรรยากาศที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการแข่งขันทางการ

ตลาดของโครงการประเภทนี้

ส�าหรับหน่วยงานภาครฐัเองยงัมแีผนพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัของผูส้งูอายเุพิม่มากขึน้ตามภารกจิในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เช่น ในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ประกาศแผน

เปิดพื้นท่ีราชพัสดุให้ภาคเอกชนเข้าพัฒนาเป็นบ้านประชารัฐหรือบ้านผู้สูงอายุแบบครบวงจรในลักษณะ

ซีเนียร์คอมเพล็กซ์19 โดยมีพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาโครงการในระยะแรก 6 แห่ง คือ เชียงใหม่ 

เชียงราย สมุทรปราการ ชลบุรี นครนายก และประจวบคีรีขันธ์ อย่างไรก็ตามโครงการในพื้นที่จังหวัด

นครนายกมีแนวโน้มที่จะถูกยกเลิกเนื่องจากพื้นที่มีขนาดเล็กเกินไป (14 ไร่) ท�าให้ไม่มีเอกชนสนใจเข้ามา

ลงทุน ส่วนโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ก็ถูกยกเลิกเน่ืองจากที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่โซนสีน�้าเงินซ่ึงถูกก�าหนด

ให้เป็นพ้ืนท่ีราชการ ในพื้นท่ีมีโรงเรียนและสถานที่ราชการหลายแห่ง ท�าให้ชุมชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับ

โครงการซึ่งมีแผนพัฒนาเป็นที่พักอาศัยประเภทอาคารชุดจ�านวน 600-700 ยูนิต

นอกจากนีก้รมธนารกัษ์และมหาวทิยาลัยมหดิลโดยโรงพยาบาลรามาธบิดยีงัได้ท�าความตกลงร่วมกันทีจ่ะ

ด�าเนินโครงการสร้างศูนย์ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ ในที่ราชพัสดุต�าบลบางปลา 

อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวมประมาณ 72 ไร่ มูลค่าที่ดินประมาณ 49.48 ล้านบาท ซึ่ง

กรมธนารกัษ์เป็นผูใ้ห้การสนบัสนนุทีร่าชพสัด ุจงัหวัดสมทุรปราการเป็นผูก้�ากบัดแูลการด�าเนนิโครงการฯ 

และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการซีเนียร์คอมเพล็กซ์

ตามเงื่อนไขของกรมธนารักษ์ ในเบื้องต้นนั้นก�าหนดให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลางขึ้น

ไป และผู้ที่จะใช้สิทธิ์เข้าพักในโครงการจะต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป โดยมีค่าแรกเข้าและค่าเช่าในการเข้าพัก

ก�าหนดทีป่ระมาณหนึง่หมืน่บาทต่อเดอืน ไม่รวมค่ารกัษาพยาบาลและอาหาร มข้ีอก�าหนดระยะเวลาการ

เช่าสูงสุดประมาณ 30 ปี20



84
สุขตามวัย: สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

ที่อยู่อาศัยส�หรบัผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาล

บ้านพกัดูแลผู้สูงอายุ (RESIDENTIAL CARE HOME/ NURSING HOME)

บ้านพักเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ (residential care home) เป็นสถานที่ให้บริการดูแลช่วยเหลือส�าหรับผู้

สูงอายุที่ต้องการความเป็นส่วนตัวที่เหมือนบ้าน โดยปกติจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิต

ประจ�าวัน เช่น การอาบน�้าและการแต่งกาย ส่วนสิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการทางการพยาบาลอาจ

แตกต่างกันข้ึนอยูก่บัลกัษณะอาการและความต้องการการดแูลของผูส้งูอาย ุหากเป็นผูส้งูอายตุดิเตยีงและ

มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง อาจมีความจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันใน

ลกัษณะของบ้านพกัผูส้งูอายรุะยะยาว (nursing home) ซึง่นบัว่าเป็นสถานทีท่ีใ่ห้บรกิารการดแูลในระดบั

สูงสุด ตัวอย่างโครงการ เช่น โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู “เฌ้อสเซอรี่ โฮม” (Chersery 

Home)21 ตั้งอยู่ที่ธนบุรี โดยนายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดให้

บริการในปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงโครงการมีแนวคิดการดูแลองค์รวมทั้งกายและใจส�าหรับผู้สูงอายุท่ีต้องพ่ึงพา

บริการทางการแพทย์ ด้วยแนวคิด “green relax and happy community” เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟู

ทั้งร่างกายโดยทีมแพทย์พยาบาลวิชาชีพและทีมสุขภาพ เพื่อการดูแลปรนนิบัติผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมทั้งยังเปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันและบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูระยะสั้นด้วย

ชุมชนที่อยู่อาศยัส�หรบัผู้สูงอายุแบบต้องการความช่วยเหลือ 
(ASSISTED LIVING ASSISTED COMMUNITY)

ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับผูส้งูอายแุบบต้องการความช่วยเหลอื เป็นการออกแบบส�าหรบัผู้สูงอายทุีไ่ม่สามารถอาศัย

อยูไ่ด้ด้วยตวัเองอย่างปลอดภยั แต่ยงัไม่จ�าเป็นต้องมกีารดแูลในระดบัสูงดงัเช่นในบ้านพกัคนชรา ส่วนใหญ่

เป็นการให้ความช่วยเหลอืส�าหรบัให้ยา กจิกรรมประจ�าวนั อาหาร และการดแูลท�าความสะอาดเป็นประจ�า 

มกีารเตรยีมอาหารสามมือ้ต่อวนัในห้องอาหารส่วนกลาง พนกังานมคีวามพร้อมตลอด 24 ช่ัวโมงเพือ่ความ

ปลอดภัยเพิ่มเติม ชุมชนที่อาศัยอยู่ด้วยความช่วยเหลือจะเป็นการให้บริการโดยพยาบาลและทีมแพทย์ผู้

เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาต โดยส่วนใหญ่มีกิจกรรมทางสังคมและการบริการรับส่งตามแต่ก�าหนด ในบาง

โครงการอาจมีหน่วยดูแลพิเศษส�าหรับผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์ให้บริการอีกด้วย

 21
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cherseryhome.com
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สถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (HOSPICE)

สถานบรบิาลผูป่้วยระยะท้าย เป็นการเตรยีมความพร้อมให้ทัง้ผูป่้วย ครอบครวั และผูด้แูลคนป่วยทีเ่ป็นญาติ 

สามารถรบัมอืกบัวาระสดุท้ายของชีวติด้วยความเข้าใจ เข้าถงึกนัและกัน เพือ่ให้ผูป่้วยจากไปอย่างมคีณุภาพ

และมีความสุข ขณะท่ีผู้สูญเสียก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและมีจิตใจที่เข้มแข็ง ซึ่งส�าคัญมาก

ส�าหรบัการท�าให้ผูท้ีอ่ยูใ่นระยะท้ายของชีวติจากไปอย่างสงบ ในประเทศไทยยงัไม่ได้จดัตัง้สถานให้บรกิาร

ที่เรียกว่า Hospice อย่างเป็นระบบมากนัก ในช่วงที่ผ่านมามีโครงการ “อโรคยศาล” หรือสถานบริบาลผู้

ป่วยมะเรง็ระยะสดุท้าย ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยพระปพนพชัร์ จิรธมัโม เจ้าอาวาสวดัค�าประมง จ.สกลนคร ทีด่�าเนนิ

การมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และล่าสุดในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาโครงการศูนย์พัฒนาผู้

สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งริเริ่มโดยคุณหญิงจ�านงศรี (รัตนิน) หาญเจน

ลกัษณ์และครอบครวั ในฐานะผูบ้รจิาคทีด่นิประมาณ 100 ไร่ ให้มหาวทิยาลยัมหดิลเพือ่ท�าโครงการสถาน

บริบาลผู้ป่วยระยะท้าย โดยสถาบันอาศรมศิลป์22 สถาปนิกผู้ออกแบบได้น�าเสนอแนวคิดการออกแบบที่

ส�าคญั คอื การจดัให้มพีืน้ทีท่างจติวญิญาณให้ทกุศาสนาเอือ้ให้ผูป่้วย ผูส้งูอาย ุและญาต ิเกดิความสงบเมือ่

เข้ามารับการเยียวยาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ผนวกกับแนวคิดธรรมชาติบ�าบัด ด้วยการเน้นการจัดวาง

อาคารให้ผูป่้วยได้สมัผสักับธรรมชาต ิทัง้ทางตา เสยีง กล่ิน และสมัผสัทางกาย น�าเอาพลงัจาก ภเูขา ผนืน�า้ 

และต้นไม้ขนาดใหญ่เข้ามาจดัล�าดบัการเข้าถงึ (hierarchy and sequence of space) ในหลายระดบัและ

หลายมิติ อาท ิการจดัวางอาคารเป็นกลุม่ทีม่ลีานเชือ่มถงึกนั อาคารมขีนาดเลก็อยูใ่ต้ร่มไม้ เพ่ือแสดงความ

นอบน้อมต่อธรรมชาติ กล่อมเกลาให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย การใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุล

กายใจ สัมผัสได้ถึงความสงบและความกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างแท้จริง และมิตรภาพบ�าบัดด้วยการน�า

ความเป็นชุมชนหรือกัลยาณมิตรบ�าบัด ให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะเหมือน“หมู่บ้าน”แบบชนบท ใน

รูปแบบการจัดวางอาคารแบบกลุ่ม (cluster) ท�าให้เกิดความใกล้ชิดและเป็นกันเองตามแบบวิถีไทย

นอกจากการออกแบบสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายจะเป็นการสร้างสถานที่พักฟื้นให้กับผู้ป่วยในวาระ

สุดท้ายของชีวิตให้มีความสงบ ผ่อนคลาย ยังควรค�านึงถึงการสร้างพื้นท่ีเปิดโล่งและเช่ือมโยงทางสายตา

ระหว่างภายในและภายนอกอาคารเพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวตามล�าพัง และเปิดพื้นที่เพื่อท�ากิจกรรม

ส่วนกลางร่วมกันได้ในระดับที่ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพักอาศัยมากเกินไป
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ที่มา: http://arsomsilp.ac.th/ (Accessed 1/09/2017)
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มิติการอยู่อาศยัและการดูแลร่วมกนั (CO-LIVING WITH CO-CARE)

ในอนาคตอนัใกล้ หากทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับผูส้งูอายเุป็นการด�าเนนิการในลักษณะตลาดธรุกจิอสงัหาริมทรพัย์

น�าโดยภาคเอกชนมากกว่าการด�าเนนิการในลกัษณะของสวสัดกิารจากภาครฐันัน้ อาจท�าให้โครงการทีอ่ยู่

อาศัยส�าหรับผูส้งูอายเุป็นสิง่ทีเ่ข้าถงึได้ยากส�าหรบัผูม้รีายได้น้อยถงึปานกลาง ซ่ึงข้อมูลจากการประเมนิผล

ความยากจนในกลุ่มผูส้งูอายโุดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิได้จดัท�า

ดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multi–Dimension Poverty Index : MPI) ของกลุ่มผู้สูงอายุไทยปี 2554 ซึ่ง

แสดงความขัดสนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านความเป็นอยู่ พบว่า

ดชันวีดัความยากจนหลายมิตขิองผูส้งูอายใุนภาพรวมของประเทศเท่ากบัร้อยละ 25.0 มผีูส้งูอายทุีย่ากจน

เท่ากบัร้อยละ 85.6 และมค่ีาเฉลีย่ความขัดสนในทกุมติขิองผูส้งูอายยุากจนเท่ากบัร้อยละ 29.223 จากสถติิ

ดงักล่าวสะท้อนว่าการพฒันารปูแบบทีอ่ยูอ่าศยัและการดแูลประชากรสูงวัยผู้มรีายได้น้อยและปานกลางยงั

คงมคีวามจ�าเป็นส�าหรบับรบิทของประเทศไทย ซึง่จากการศกึษาพบว่ามตีวัอย่างรปูแบบอืน่ของการพฒันา

โครงการที่อยู่อาศัยในต่างประเทศท่ีอาจสร้างทางเลือกให้แก่ประชากรสูงวัยที่มีรายได้น้อยและระดับราย

ได้ปานกลางเพิ่มขึ้น เช่น โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบสหกรณ์รวมกลุ่ม (senior co-housing) หรือ

แนวทางการพัฒนาชุมชนในแนวทางที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุที่บ้านของตัวเอง (aging in place)

 23
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2558. เอกสารประมวลสถิติด้านสังคม3/2558. กรุงเทพฯ: ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่อาศัยกบัการจดัการตวัเองร่วมกันของผู้สูงอายุ 
(SENIOR CO-HOUSING – AGING TOGETHER)

โครงการอีกประเภทหน่ึงท่ีมีการด�าเนินการในลักษณะเป็นสถานที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในแบบอาศัยร่วม

กันคือ ที่อยู่อาศัยร่วมแบบสหกรณ์ หรือ co-housing ซึ่งเป็นรูปแบบที่ริเริ่มด�าเนินการมาก่อนในประเทศ

เดนมาร์กก่อนจะแพร่ขยายไปในประเทศอ่ืนๆ โดยอาจไม่ได้เน้นเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุเท่านั้น สามารถ

รองรับผู้อยู่อาศัยได้หลากหลายวัย แต่มีข้อจ�ากัดว่าจะต้องมีแนวคิดตามข้อตกลงร่วมกันของผู้อยู่อาศัย

ทั้งหมด นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์24 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ “ซีเนียร์โคโฮ” ในประเทศไทย ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2557 ในรีสอร์ทมวกเหล็กวาลเลย์ ซ่ึงมีพื้นท่ี 400 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตลาดมวกเหล็ก จ.สระบุรี 

ประมาณ 3 กิโลเมตร ปัจจุบันมีพื้นที่เฉพาะซีเนียร์โคโฮรวมกว่า 70 ไร่ ประกอบด้วยโคโฮอยู่ติดกันในพื้นที่

รวมทั้งสิ้นกว่า 8 โคโฮ ส�าหรับแนวคิดของ senior co-housing นั้น นายแพทย์สันต์ได้ให้ความหมายไว้ว่า

หมายถงึรปูแบบชมุชนทีพ่กัอาศยัส�าหรบัผูส้งูอายทุีค่นทีว่างแผนจะอยูอ่าศยัเป็นผูท้ีรู่จ้กักนัมาก่อนหรอืมา

ท�าความรูจ้กักนัก่อนเข้ามาอยูร่่วมกนั เมือ่รูจ้กักนัตกลงกนัในทศิทางหลกัของชมุชนทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ได้แล้ว จงึ

ลงขันกันสร้างชุมชนซึ่งมีลักษณะจ�าเพาะดังนี้

 24
ที่มา: http://visitdrsant.blogspot.com/2014/01/senior-co-housing.html (Accessed 1/09/2017)
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ที่มา: http://www.lamaisondesbabayagas.fr/index.htm (Accessed 31/08/2017)

1. สมาชิกอยู่ได้ตลอดชีพโดยไม่ต้องย้ายไปไหน (age in place)

2. เป็นสังคมที่ดูแลกันและกัน (co-care)

3. ร่วมกันออกแบบ โดยมุ่งเน้นให้คนสูงอายุอยู่ง่าย และให้เอื้อต่อวิถีชีวิตชุมชน

4. ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านของตัวเอง มีพื้นที่ส่วนตัว

5. มีพื้นที่ใช้งานร่วม รวมทั้งที่พักส�าหรับผู้ดูแลคนสูงอายุ (caregiver) ซึ่งใช้ร่วมกัน

6. ตัดสินใจเรื่องของชุมชนร่วมกัน 

7. สมาชิกท�างานให้ชุมชนเป็นงานจิตอาสา

โครงการที่อยู่อาศัยในลักษณะนี้จะมีบ้านกลางซึ่งเป็นจุดเด่นของ co-housing ทั้งหมด ที่ประกอบด้วย

ห้องครัวส�าหรับจัดเตรียมอาหารส่วนกลางหรืองานสังสรรค์ ห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นและ

ห้องอื่น ๆ  ขึ้นอยู่กับสิ่งที่กลุ่มต้องการ อาจรวมถึงห้องสื่อวิดีทัศน์ ห้องสมุด ส�านักงาน ห้องส�าหรับกิจกรรม

กลุม่ต่างๆ หรอืห้องออกก�าลงักายหรอืห้องท�างานศลิปะ แต่บ้านกลางมกัจะมสีองหรอืสามห้องนอนส�าหรบั

แขกผู้เข้าพักและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อาจอาศัยอยู่ด้วยหากสมาชิกมีความต้องการ และตั้งอยู่ในจุดที่ทุกบ้าน

เดินผ่านและมองเห็นได้

โดยทั่วไปโครงการ co-housing นี้จะเลือกที่ตั้งในท�าเลที่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี ซึ่งอาจห่าง

ไกลจากพื้นท่ีเมือง แต่บางโครงการอาจเลือกท�าเลที่ตั้งในเขตเมืองเพื่อไม่แยกตัวเองจากสังคมมากเกินไป 

เช่น โครงการ Babayagas25 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อหญิงสูงอายุได้พักอาศัยแบบพึ่งพาตนเองแต่มีสังคมร่วม

กัน ตัวโครงการตั้งอยู่ในย่าน Montreuil ทางตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โครงการนี้ริเริ่ม

โดยกลุ่มผู้หญิงและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐแปดแห่ง โดยมีมูลค่าโครงการกว่า 4 ล้านยูโร 

เมื่อเริ่มโครงการในช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 ตัวโครงการนี้เลือกท�าเลที่ตั้งใกล้กับร้านค้าและรถไฟใต้ดิน 

เนือ่งจากเลง็เห็นว่าการตัง้ในพืน้ทีศ่นูย์กลางชมุชนเป็นสิง่ส�าคญั โดยเฉพาะในเรือ่งของความสะดวกในการ

เข้าถึงโครงการของผู้หญิงและเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนใหญ่โดยรอบเข้ามามีส่วนร่วมกับสิ่งที่ชาว Babayagas 

เสนอให้ โครงการ Babayagas เปิดพื้นที่ชั้นล่าง 860 ตารางฟุต ให้เป็นพื้นที่ส�าหรับมหาวิทยาลัยเปิดที่ทุก

คนจากชุมชนโดยรอบสามารถเข้าร่วมได้ หลักสูตรที่สมาชิก Babayagas ด�าเนินการมีทั้งกลุ่มสนทนาการ

เขียนเชิงสร้างสรรค์ และการแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งหนึ่งในหลักการของรูปแบบ Babayagas คือผู้อยู่อาศัยจะ

มส่ีวนร่วมอย่างแขง็ขนักบัโลกทางการเมอืงสงัคมและวฒันธรรมรอบตวั ส่วนอาคารอพาร์ตเมนต์หกชัน้ของ 

Babayagas รองรับผู้หญิงอายุ 66- 89 ปี จ�านวน 21 คน โดยมีจ�านวน 7 ใน 21 คน เป็นผู้ยากจน ผู้พัก
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 26
ที่มา: John W. Traphagan and John Knight. 2003. Demographic Change and the Family in Japan’s Aging Society. New York: State University of New York 

Press.

อาศัยส่วนใหญ่อาศัยในอพาร์ทเมนท์แบบหน่ึงห้องนอนขนาดเล็ก บางส่วนอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมห้อง ทุก

คนพักอาศัยและดูแลกันและกันในโครงการโดยไม่มีพ่อครัว พยาบาล หรือพนักงานมืออาชีพอื่นๆ ผู้หญิง

แต่ละคนยินยอมที่จะท�างานล่วงเวลา 10 ชั่วโมงในการท�างานส่วนกลาง โดยมีการวางแผนจัดหาแหล่ง

ทรัพยากรส�าหรับแพทย์หรือพยาบาลไปเยี่ยมเยือนรายเดือนและเตรียมจัดห้องเล็กๆ ส�ารองไว้ให้ส�าหรับ

แขกผู้มาเยือน หรือสามารถใช้เป็นที่พักส�าหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้หากจ�าเป็น

การอยู่อาศยัแบบหลากหลายวยั (INTERGENERATIONAL LIVING)

รปูแบบของการอยูอ่าศยัและการดแูลส�าหรบัผูส้งูอายทุีน่่าสนใจและมกีารปฏบิตัจิรงิแล้วในหลายแห่ง คอื 

สถานที่พักที่รวมความหลากหลายของคนต่างวัยเข้าด้วยกัน ซ่ึงเป็นรูปแบบที่เอื้อให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับ

ผู้คนที่หลากหลายมากข้ึน ลดความโดดเดี่ยวทางสังคมของทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันในสถานที่หน่ึงได้ 

ตัวอย่าง เช่น ในประเทศญ่ีปุ่นมีการริเร่ิมพัฒนาสถานที่ส�าหรับผู้สูงอายุที่ผสมผสานกับส่วนบริการอื่นๆ

ของชุมชนมาตั้งแต่ประสบปัญหาอัตราเพิ่มของประชากรน้อยลงในช่วงต้นทศวรรษที่ 20 ท�าให้เกิดพื้นที่

ว่างในโรงเรียนและสถานดูแลเด็กเล็ก ประกอบกับการขาดแคลนที่ดินในเขตเมืองใหญ่อย่างโตเกียว การ

สร้างศูนย์ผู้สูงอายุ จ�าเป็นต้องย้ายผู้สูงอายุไปอยู่นอกเขตพื้นที่ชุมชนเดิมที่เคยอยู่แต่ก็สร้างผลกระทบทาง

จิตใจตามมา จึงเกิดการพัฒนารูปแบบโดยปรับพื้นท่ีโรงเรียนเด็กให้รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุในย่าน

ชุมชน ตลอดจนการริเริ่มโครงการที่มีการผสมผสานสถานที่ดูแลผู้สูงอายุและประชากรวัยเด็กไว้ด้วยกัน

ในหลายรูปแบบ ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นการเอื้อให้ผู้สูงอายุยังมีโอกาสเช่ือมต่อกับกลุ่มคนวัยอื่นๆและไม่แยกตัว

จากสังคมมากจนเกินไป26 

นอกจากนี้หลายประเทศในยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และสเปน รวมถึงในสหรัฐอเมริกา มีการ

ริเริ่มโครงการบ้านพักคนชราผสมผสานกับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น บ้านพักผู้สูงอายุใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์ทีเ่ปิดให้นกัศกึษามหาวทิยาลยัสามารถเข้าพกัได้ฟรแีทนการเช่าห้องพกั ซึง่เป็นส่วน

หนึง่ของโครงการลดผลกระทบด้านลบของวัย โดยก�าหนดให้นกัศกึษาต้องใช้เวลาอย่างน้อย 30 ชัว่โมงต่อ

เดือน ในฐานะเพือ่นบ้านทีด่ที�ากจิกรรมต่างๆกบัผูส้งูอายรุวมทัง้การดกูฬีาร่วมกนั การฉลองวนัเกดิ และที่

ส�าคัญที่สุดคือการช่วยดูแลเมื่อผู้สูงอายุไม่สบายซึ่งจะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวทางจิตใจของผู้สูงอายุได้
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ย่านชุมชนส�หรบัการใช้ชีวิตสูงอายุอย่างบูรณาการ 
(INTEGRATED NEIGHBORHOOD FOR AGING)

การพฒันาเมอืงหรอืชมุชนทีอ่ยูอ่าศยัเดมิให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายไุด้เป็นอกีแนวทาง

หนึง่ทีน่่าสนใจ ด้วยการจดัการพืน้ทีช่มุชนเดมิให้เอือ้ต่อการใช้ชวีติของผูสู้งอายอุย่างอสิระแต่ยงัมกีารอาศยั

พ่ึงพากนัในเร่ืองทีจ่�าเป็น ดงัเช่น ท่ี Beacon Hill Village27 ในเมอืงบอสตนั ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีเ่กดิจาก

แมควนินย์ี-มอส  (McWhinney-Morse) และเพือ่นสนทิระดมความคดิเพือ่สร้างทีอ่ยูอ่าศัยในรปูแบบทีเ่อือ้

ให้พวกเขาสามารถอยูใ่นบ้านของตวัเองได้แม้เข้าสูว่ยัสงูอายแุล้ว กลุม่ผูก่้อตัง้ใช้เวลามากกว่าสองปีเพือ่พดู

คยุกบัผูใ้ห้บรกิารทีเ่กีย่วข้องเพือ่วางรากฐานในการสร้างชุมชนผูส้งูอายแุห่งนี ้โดยสมาชกิจ่ายค่าธรรมเนยีม

สมาชกิรายปีเฉลีย่ประมาณ 600 ดอลลาร์ต่อคน และมีการลดอตัราค่าธรรมเนยีมส�าหรบับคุคลทีม่รีายได้ต�า่ 

สมาชกิสามารถทีจ่ะพกัอาศยัอยูใ่นบ้านของตนเองตามทีเ่หน็สมควร โดยทกุคนเป็นส่วนหนึง่ของเครอืข่าย

แบบขยายที่จัดกิจกรรมทางสังคม กลุ่มสนทนา ชั้นเรียนออกก�าลังกาย การทัศนศึกษา ฯลฯ ชุมชนยึดถือ

ความเป็นอิสระและให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย มีการจัดให้สมาชิกมีหมายเลขโทรศัพท์ส�าหรับเรียก

ใช้บริการที่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะต้องการรถนั่งไปที่ร้านขายของช�า การเรียกบริการช่าง

เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ช่างประปา ผู้ช่วยในการท�าเอกสาร หรือการน�าทางไปไหนมาไหน เป็นต้น โดยชุมชน

แห่งนีเ้ปิดรบัลงทะเบยีนสมาชกิรายแรกเมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2545 และเตบิโตขึน้จนมสีมาชกิเกอืบ 400 

คน ในปัจจุบัน แนวทางการด�าเนินงานของชุมชนแห่งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆ อีกหลาย

ร้อยแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆจนมีชุมชนในลักษณะนี้เกิดขึ้นตามมามากกว่า 60 

ชมุชน นอกจากนีย้งัมกีารสร้างเครอืข่ายผ่านทางองค์กร เช่น เครอืข่ายชมุชนสูช่มุชน (village-to-village)

ในยโุรป มกีารพฒันาพืน้ทีช่มุชนเมอืงเพือ่รองรบัผูส้งูอายแุละครอบครวัให้สามารถอยูอ่าศยัในทีเ่ดมิจนแก่

เฒ่าได้ เช่น ในย่าน Woonzorgzone Moerwijk ในกรงุเฮค ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรอื ย่าน Braunschweig 

ประเทศเยอรมนี ที่มีการฟื้นฟูพื้นที่อู่เก็บรถรางเก่าของเมืองให้เป็นที่อยู่อาศัยส�าหรับการอยู่ร่วมกันของผู้

สูงอายุและคนรุ่นใหม่โดยน�าเสนอรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างประชากร

ในอนาคตอันใกล้ ในประเทศเดนมาร์กนั้นมุ่งเน้นการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและไม่แบ่งแยกคนต่างวัย จึง

ยกเลิกการสร้างที่พักที่สร้างขึ้นเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุมาตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1987 และสนับสนุนการพัฒนาที่

อยู่อาศัยแบบผสมผสานคนหลายวัยผ่านระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายและมาตรการสร้างแรงจูงใจด้วย

การสนับสนุนเงินลงทุนในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิมให้รองรับกับคนสูงอายุในหลายอาคารทั่วทั้งเมือง28

 27
ที่มา: http://www.beaconhillvillage.org/ (Accessed 31/08 /2017)

 28
ที่มา: Eckhard Feddersen and Insa Ludtke. 2009. A design manual: Living for the elderly. Berlin: Birkhauser Verlag AG
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ส�าหรับในประเทศไทยนั้นมีระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่เรียกว่าระบบ 3 ประสาน คือ ชมรมผู้สูงอายุ 

โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นในชนบท ที่มีกลุ่มอาสาสมัครจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานรัฐท้องถิ่นส่งคนแวะเวียนไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน และอาจมีการ

ประสานโรงเรียนและวัดร่วมด�าเนินการ ซ่ึงเป็นระบบทุนทางสังคมด้ังเดิมของไทยที่ช่วยเก้ือหนุน แต่ใน

บริบทเมืองนั้นอาจยังไม่เกิดระบบดังกล่าวท่ีเป็นรูปธรรมเนื่องด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตและรูปแบบชุมชนที่

อยู่อาศัยแตกต่างจากชนบท รวมถึงยังไม่มีการศึกษารูปแบบการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในเมืองที่อยู่ตามบ้าน

จัดสรรหรือที่พักอาศัยแนวตั้งที่เหมาะสม29 จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาสถานที่ดูแลประชากรผู้สูงอายุ

ด้วยรูปแบบต่างๆทีส่อดคล้องกบัการด�าเนนิชีวติของประชากรสงูอายทุัง้ในบรบิทเมอืงและชนบทของสงัคม

ไทยก่อนจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

 29
วรเวศม์ สุวรรณระดา. 2559. ชาญชรา ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา. กรุงเทพฯ: เป็นไท พับลิชชิ่ง

การประเมินเพื่อเลือกประเภทที่อยู่อาศยัที่เหมาะสมส�หรบัผู้สูงอายุ

จะเห็นได้ว่ารูปแบบท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุมีหลากหลาย ซ่ึงที่พักแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติแตกต่างกัน

เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุแต่ละราย ส�าหรับการประเมินเบื้องต้นถึงประเภท

ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุแต่ละรายนั้น สามารถพิจารณาได้จากประเด็นต่อไปนี้

1) ระดบักำรดแูล หากผูส้งูอายมุอีาการเจบ็ป่วยเรือ้รงัทีค่าดว่าจะแย่ลงเมือ่เวลาผ่านไปสิง่ส�าคญัอย่างยิง่อาจ

ต้องพิจารณาว่าจะจัดการกับปัญหาสุขภาพอย่างไร อะไรคือภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ทั่วไปในสภาพอาการ

เจ็บป่วยและจะจัดการกับอาการเหล่านั้นได้อย่างไร มีความต้องการความช่วยเหลือในทุกวันแล้วหรือไม่ 

อย่างไร เพื่อพิจารณาประกอบระดับการดูแลที่พึงได้รับตามสภาพอาการนั้นๆของผู้สูงอายุ

2) สถำนที่และกำรเข้ำถึง แม้ว่าผู้สูงอายุจะเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้แต่สถานการณ์ต่างๆสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ จึงควรพิจารณาให้ความส�าคัญกับสถานที่พักอาศัยปัจจุบันและการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของ

ผู้สูงอายุ เช่น บ้านห่างไกลจากการจับจ่ายซื้อของหรือไม่ ระยะทางเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการ

แพทย์หรือบริการอื่นๆเป็นอย่างไร และถ้าผู้สูงอายุไม่สามารถขับรถได้จะเดินทางอย่างไร ที่อยู่ในปัจจุบัน

สามารถปรับปรุงเพิม่เตมิให้เอ้ือต่อการใช้ชวีติได้ง่ายหรอืไม่ หากต้องปรบัปรงุจะต้องด�าเนนิการอย่างไรบ้าง
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3) กำรสนับสนุนทำงสังคม ควรพิจารณาว่าผู้สูงอายุยังคงสามารถไปเย่ียมเยือนเพื่อน เพื่อนบ้าน หรือ

มีส่วนร่วมในงานอดิเรกที่ผู้สูงอายุชอบได้อย่างสะดวกหรือไม่ และถ้าเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้สูง

อายุจะเดินทางออกจากบ้านด้วยตัวเองได้นั้น อาจส่งผลให้กลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวและประสบภาวะซึม

เศร้าที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีได้

4) กำรสนับสนุนด้ำนกำรดูแล ต้องพิจารณาที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและ

ในอนาคตได้ และพึงตระหนักว่าแม้สมาชิกในครอบครัวจะสามารถดูแลผู้ป่วยสูงอายุได้ แต่ก็อาจจะไม่

สามารถดูแลได้ทั้งหมดหากจ�าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์

5) กำรเงิน การท�างบประมาณด้วยค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้จะช่วยให้ชั่งน�้าหนักข้อดีและข้อเสียใน

สถานการณ์เฉพาะของแต่ละคนได้ ทีพ่กัส�าหรบัผูส้งูอายแุบบได้รบัความช่วยเหลอือาจมรีาคาแพง แต่ความ

ช่วยเหลอืในบ้านก็อาจมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็เมือ่ผูสู้งอายตุ้องการการดแูลในระดบัทีส่งูขึน้รวมท้ัง

เมือ่ต้องการการดแูลและความคุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมง ดังนัน้ทกุคนควรมกีารวางแผนทางการเงินของตวั

เองไว้ก่อนเข้าสู่วัยชรา เช่น การลงทุนในกองทุนระยะยาวจนถึงวัยเกษียณอายุ หรือการซื้อประกันสุขภาพ

ซึ่งอาจช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายบางส่วนในการดูแลระยะยาวได้
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สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศยัส�หรบัผู้สูงอายุในอนาคต

สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุในยุคแรกเริ่มจะเน้นการออกแบบเพื่ออ�านวยความสะดวกใน

การเคลื่อนที่และใช้ชีวิตประจ�าวันอย่างปลอดภัย พร้อมด้วยการออกแบบบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

ภายในห้องพักที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านของตนเองเพื่อลดความรู้สึกถึงเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไป และ

พื้นที่ส่วนกลางเน้นการออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ให้ความรู้สึกเหมือนโรงแรม ส่วนในยุคต่อมาเมื่อ

ทิศทางการดูแลเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในระดับต่างๆเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยว จึงเน้นการ

ออกแบบพื้นท่ีเพื่อการท�ากิจกรรมต่างๆให้เลือกได้ตามความสนใจ ตลอดจนการออกแบบสถาปัตยกรรม

ภายในที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยได้ เคลื่อนย้ายได้ และเอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถน�าส่ิงของเครื่องใช้

หรือเฟอร์นิเจอร์ส่วนตัว มาตกแต่งได้เพื่อสร้างบรรยากาศของบ้านตนเอง เสริมด้วยบรรยากาศแวดล้อมที่

เป็นธรรมชาติเพื่อการเยียวยา และในยุคปัจจุบันนี้เมื่อเราเข้าสู่สังคมยุคดิจิตอลมากขึ้น ผู้สูงอายุในอนาคต

ซึ่งก็คือประชากรในช่วงวัยเจเนอเรช่ัน Y และ Z30 ที่เติบโตมาพร้อมกับส่ิงอ�านวยความสะดวกมากมาย 

ตลอดจนมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆและเรียนรู้ได้เร็ว จนคาดการณ์ได้ว่าเทคโนโลยีน่า

จะมีบทบาทท่ีส�าคัญกับการดูแลรักษาและการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต ประกอบ

กับสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆส�าหรับการใช้ชีวิตอาจมีเพิ่มเติมมากขึ้นจากที่ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้บ้าง

แล้ว เช่น ตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการผลิตบ้านขนาดเล็กเพียง 20 ตารางเมตร ที่ออกแบบ

เพื่อรองรับการใช้รถเข็นและสามารถเคลื่อนย้ายได้ส�าหรับตลาดผู้สูงอายุที่ต้องการอิสระในการอยู่อาศัย31 

หรือด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตโฮมที่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆด้วยเสียงหรือระบบไร้สาย หรือ

แม้แต่การใช้หุ่นยนต์ท�างานบ้าน รวมถึงเครื่องมือในการช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ทันสมัยขึ้น 

เครื่องมือที่สามารถติดตามและบันทึกอาการของผู้สูงอายุได้อาจไม่ได้จ�ากัดการเคล่ือนที่ของผู้สูงอายุไว้

เพียงแค่ภายในสภาพแวดล้อมแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่เพิ่มอิสระให้ผู้สูงอายุได้มากขึ้น หรืออาจจะช่วย

ลดความจ�าเป็นของการย้ายไปอยูใ่นสภาพแวดล้อมใหม่ให้ผู้สูงอายสุามารถพกัอาศัยในบ้านเดิมของตนเอง

ได้นานมากข้ึนด้วยการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลอย่างมากต่อ

การออกแบบสถาปัตยกรรมส�าหรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถาปัตยกรรมที่อยู่

อาศัยในอนาคตจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัย และไม่ว่าเทคโนโลยีและบริบทแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างไรกต็าม มติทิางการออกแบบสถาปัตยกรรมทีพั่กอาศัยทีค่�านงึถงึการแสดงออกซึง่คุณค่าความเป็น

ตัวของตัวเองของแต่ละบุคคล คงไว้ซ่ึงความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและศักยภาพของผู้สูงอายุ ก็ยังเป็นส่ิงที่

จ�าเป็นในการออกแบบสถาปัตยกรรมเช่นกัน
 30

ยุคเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือยุค Millennials ซึ่งก็คือคนที่เกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2523- 2540 ส่วนยุคเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) คือคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่เกิด

หลัง พ.ศ. 2540 ขึ้นไป 
 31

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมที่ www.tumbleweedhouses.com







95
ภาคความรู้

บทที่ 5 
การออกแบบที่พักอาศัยส� หรับผู้สูงอายุ

ธนำศรี สัมพันธำรักษ์ เพ็ชรยิ้ม

สุพิชญำ ศุภพิพัฒน์

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เมื่อเกษียณอายุจะใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้น การออกแบบบ้านหรือที่พักอาศัยที่เอื้อต่อ

การใช้ชีวิตประจ�าวันและตอบสนองต่อความต้องการและสภาพร่างกายของผู้สูงอายุจึงเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อ

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การออกแบบพื้นท่ีการใช้งานให้เหมาะสมเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุด�าเนินชีวิตได้

อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีความสุข แม้ว่าหลักการและกระบวนการออกแบบอาคารที่พักอาศัยส�าหรับ

ผูส้งูอายจุะไม่ได้แตกต่างจากการออกแบบอาคารทีพ่กัอาศัยทัว่ไป แต่รายละเอยีดหลายๆประการเป็นสิง่ที่

ไม่สามารถมองข้ามไปได้และจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องผสานเข้าไปในระหว่างการออกแบบ ทั้งนี้การค�านึงถึง

แนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถละเลยไปได้ นอกจากนี้ประเด็นเรื่องความ

ปลอดภัยก็เป็นส่ิงท่ีผู้ออกแบบต้องให้ความส�าคัญ พร้อมๆกับการคาดการณ์เพื่อเตรียมการรองรับความ

ต้องการหรือเพื่อการปรับเปล่ียนพื้นท่ีให้ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของตัวผู้อยู่อาศัยในอนาคตเพื่อให้

สามารถใช้ชวีติในทีพ่กัอาศยัเดมิไปได้นานทีส่ดุตามหลกัสงูวยัในทีเ่ดมิ เนือ้หาในบทนีเ้ป็นการรวบรวมและ

เรียบเรียงแนวทางในการออกแบบอาคารที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้สูงอายุ และผู้ที่

ท�างานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้น�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

การเข้าถึงอาคารและทางเข้า

ทางเข้าอาคารไม่ว่าจะเป็นบ้านพกัอาศยัส่วนตวัหรอือาคารสาธารณะมกัจะมอีปุสรรคทีท่�าให้ผูส้งูอายแุละ

ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเข้าถึงอาคารล�าบาก การใช้บันไดโดยไม่มีทางลาดไว้ให้เป็นทางเลือกเป็น

ปัญหาที่พบได้บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่นๆที่ควรค�านึงถึงเมื่อท�าการออกแบบพื้นที่บริเวณ

ทางเข้าอาคาร ดังนี้

 ประตูรั้วควรเปิดได้สะดวก ถ้าเป็นไปได้ควรติดตั้งระบบเปิดแบบรีโมทคอนโทรล

 ทางเดินจากที่จอดรถถึงประตูเข้าบ้านหรือเข้าอาคารใดๆควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 
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มีทางลาดที่ความชัน 1:20 หากชันกว่านี้ต้องไม่เกิน 1: 12 และมีชานพักทุกระยะ 10 เมตรหรือทุกจุดที่มี

การหักเลี้ยว รวมทั้งปลายด้านบนและด้านล่างของทางลาด

 มพีืน้ทีว่่างด้านหน้าประตทูางเข้าบ้านไม่น้อยกว่า 1.50 x 1.50 เมตร ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัประตู

 มีโต๊ะหรือชั้นวาง ใกล้ประตู ให้วางพักของก่อนเปิดประตู

 ควรมีเก้าอี้ส�าหรับนั่งพักและนั่งใส่รองเท้าด้านหน้าประตู

 ต�าแหน่งของประตูทางเข้าบ้านควรมองเห็นได้จากพื้นที่การใช้งานระหว่างวัน เช่น ห้องน่ังเล่น 

เป็นต้น และความกว้างประตไูม่ควรน้อยกว่า 0.90 เมตร (มาตรฐานนี้แตกต่างกันไปแต่อยู่ในช่วงระหว่าง 

0.80-1.20 เมตร)

การเข้าถึงอาคารสาธารณะ

 ในกรณีที่เป็นอาคารสาธารณะหรืออาคารที่พักอาศัยประเภทอาคารชุดหรือสถานพักฟื้น ควรท�า

ทางเข้าอาคารให้เห็นได้ชัดเจน และมีพื้นที่ว่างหน้าประตูเพียงพอต่อการรองรับคนจ�านวนมาก พร้อมทั้ง

เอื้อต่อการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์มากกว่า 1 ราย

 ในกรณขีองอาคารชดุหรอือาคารท่ีมห้ีองพกัผูส้งูอายมุากกว่า 1 ราย ประตทูางเข้าห้องและบรเิวณ

หน้าประตู ควรอนุญาตให้มีการตกแต่งหรือจัดวางของเพื่อแสดงตัวตนของเจ้าของห้องที่ต่างกันได้ซึ่งจะ

เป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุจดจ�าห้องพักของตนได้ง่ายขึ้นและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ทั้งนี้อาจออกแบบ

เตรียมพื้นที่ไว้ส�าหรับการตกแต่งหรือจัดวางของไว้เพื่อไม่ให้ของตกแต่งรุกล�้าเบียดเบียนพื้นท่ีส่วนกลาง

โดยเฉพาะทางเดิน

การออกแบบที่เอื้อต่อการเคลื่อนตวั

การออกแบบเพื่อการเคลื่อนที่แนวราบ

 พื้นที่ภายในอาคารที่มีผู้สูงอายุใช้งานไม่ควรมีการเปล่ียนระดับพื้นหรือยกธรณีประตูเพื่อให้ผู้ใช้

วีลแชร์เคลื่อนที่ได้สะดวกและเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสะดุด ทั้งนี้รวมถึงพื้นที่ห้องน�้า ห้องนอน และห้อง

ครัวด้วย หากมีการเปลี่ยนระดับควรท�าทางลาดที่ความลาดชันไม่เกินกว่า 1:12 แต่ถ้าจะให้ดีคือควรให้มี

ความชันที่ 1:20 หรือน้อยกว่า

 เมื่อมีการเปลี่ยนระดับพื้น ควรติดตั้งราวจับบริเวณทางลาดและบันได

 เมื่อมีการเปลี่ยนระดับพื้นให้ใช้แถบซึ่งมีสีแตกต่างจากพื้นแสดงแนวขอบของพื้นที่เปล่ียนระดับ 

รวมถึงขอบขั้นบันไดแต่ละขั้น เพื่อให้สังเกตได้ง่าย
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 32
Wel_Hops- The Project Welfare Housing Policies for senior citizens เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆในยุโรปจาก 5 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี สวีเดน อังกฤษ 

สเปน และ ฮังการี ซึ่งรวมตัวท�าการศึกษาและเสนอแนวทางการวางผังและออกแบบบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ

 จัดวางเฟอร์นิเจอร์และพื้นที่ใช้งานให้ใช้ได้ง่ายไม่เกะกะและไม่มีซอกหลืบ

 ประตูมีความกว้างพอให้วีลแชร์เคลื่อนตัวผ่านได ้(0.80-1.20 เมตร)

ท�าสปีระตใูห้ต่างจากผนงัเพือ่ให้สงัเกตได้ง่าย พร้อมกบัการเลอืกใช้มอืจับหรอืก้านเปิดประตทูีจ่บัได้

ถนัดมือ ไม่ต้องออกแรงมาก เลี่ยงการใช้ลูกบิดแบบกลม

 ความกว้างทางเดินไม่ควรน้อยกว่า 0.90-1.80 เมตร 

 ควรติดตั้งราวจับตามแนวทางเดิน โดยเฉพาะเมื่อทางเดินมีความกว้างมากกว่า 3 เมตร และเมื่อ

ทางเดินมีระยะยาว โดยราวจับควรสูงกว่าระดับพื้น 0.80-1.00 เมตร และมีราวจับระดับ 0.60-0.75 เมตร

ส�าหรับผูใ้ช้วลีแชร์ สขีองราวจบัต้องต่างจากสผีนงัเพือ่ให้มองเหน็ได้ชดัเจน ตวัราวจบัมผิีวเรยีบจับได้ถนดัมอื

 จัดการกับพื้นท่ีภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพ ไม่ให้ระยะเดินภายในอาคารยาวเกินจ�าเป็นและ

ไม่ให้ผังซับซ้อนจนเกินไป ผู้สูงอายุควรเคลื่อนตัวจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งหรือจากบริเวณหนึ่งไปอีก

บริเวณหนึ่งได้โดยง่าย

 ในกรณีที่ทางเดินยาว ควรจัดให้มีเก้าอี้หรือม้านั่งให้นั่งพักได้ และอาจมีการเปลี่ยนสีหรือวัสดุพื้น

และผนังเพื่อไม่ให้ทางเดินน่าเบื่อจนเกินไป

 จดัให้มแีสงสว่างอย่างเพยีงพอตามทางเดินโดยเฉพาะบรเิวณทีม่กีารเปล่ียนระดบั ไม่ว่าจะเป็นแสง

ธรรมชาติหรือแสงสังเคราะห์

 หลีกเลี่ยงการใช้กระจกใสบริเวณปลายทางเดิน เพราะอาจท�าให้แสงแยงตาและเกิดอาการตาพร่า

มัวขณะเดิน

การจดัการกบัการเคลื่อนตวัทางแนวตั้ง

 ออกแบบบันไดไม่ให้ชันจนเกินไป ลูกตั้งบันไดควรสูงไม่เกิน 0.12-0.15 เมตร และมีความสูง

สม�่าเสมอเท่ากันทุกขั้น ลูกนอนบันไดควรกว้างไม่น้อยกว่า 0.28 เมตร ระหว่างขั้นบันไดควรปิดทึบเพื่อ

ความปลอดภยั ตดิตัง้ราวจบัตลอดแนวบนัได และย่ืนราวจบัต่อไปอกี 0.30 เมตร จากขอบบนัไดขัน้สุดท้าย

ทั้งขั้นบนและขั้นล่าง

 บันไดที่ไม่ติดกับผนังจะต้องมีราวกันตกตลอดแนว

 ใช้แถบสีที่มีสีแตกต่างจากสีพื้นปกติเพื่อแสดงแนวขอบขั้นบันไดทุกขั้นให้ชัดเจน

 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอให้มองเห็นขั้นบันไดได้ชัดเจน

 Wel_Hops32 แนะน�าว่าควรมีชานพักบันไดเป็นช่วงๆ โดยมีระหว่างชานพักแต่ระช่วงไม่เกิน 12 

ขั้น เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้ผู้ใช้บันไดได้พัก นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีพื้นที่ชานทั้งบริเวณก่อนบันได
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บรรยากาศ

การออกแบบทีพ่กัอาศยัและอาคารประเภทอืน่ๆเพือ่รองรบัการใช้งานของผูส้งูอายจุ�าเป็นต้องใส่ใจในการ

สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างความกดดันหรือกระตุ้นให้เกิด

ความเครียดและความกังวล ผู้สูงอายุส่วนมากต้องการพักอาศัยในบ้านที่มีบรรยากาศหรือมีองค์ประกอบ

ที่ตนเองคุ้นเคย การท่ีต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมแปลกใหม่อาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียด

และส่งผลต่อสุขภาวะโดยรวมได้ นอกจากนี้การออกแบบบรรยากาศให้เหมาะสมยังเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วย

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุท�ากิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกและสบายใจ การออกแบบอาคารให้กับผู้สูงอายุควร

ค�านึงถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ ดังนี้

 ควรจัดให้มีแสงสว่างในอาคารอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์ 

ทั้งนี้ควรเปิดให้แสงธรรมชาติเข้ามาสู่พื้นท่ีส่วนต่างๆในอาคารได้ โดยเฉพาะในห้องนอนและห้องที่ใช้ท�า

กิจกรรมระหว่างวัน

ขั้นแรกและขั้นสุดท้าย ขนาดชานพักไม่ควรน้อยกว่า 1.00 เมตร

 ในอาคารทีม่มีากกว่าหนึง่ชัน้ การตดิตัง้ลฟิต์เป็นสิง่ทีจ่�าเป็น ในกรณทีีเ่ป็นอาคาร 2 ชัน้ หรอืกรณทีี่

มกีารเปลีย่นระดบัในอาคารแต่ไม่มีพืน้ทีพ่อจะท�าทางลาด อาจพิจารณาตดิตัง้พืน้ยกระบบไฮโดรลคิ แทนได้

 เลือกใช้ลิฟต์ใสที่มองเห็นได้จากภายนอก

 ต�าแหน่งลิฟต์ควรสังเกตเห็นได้ง่าย

 มีป้ายแจ้งบอกหมายเลขชั้นด้านนอกลิฟต์ โดยมีการติดตั้งบริเวณที่เห็นได้ง่าย

 เลือกใช้แผงปุ่มกดควบคุมลิฟต์แบบแนวนอนเพื่อเอื้อต่อการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์ และให้มีอักษร

และตวัเลขแบบสมัผสัส�าหรบัผูม้ปัีญหาด้านการมองเหน็ มรีะบบเสียงแจ้งบอกชัน้และแจ้งการเปิด-ปิดประตู 

พร้อมมีระบบเซ็นเซอร์ป้องกันการปิดประตูหนีบผู้ใช้งาน

 มีพื้นที่บริเวณหน้าลิฟต์เพียงพอให้ผู้ใช้วีลแชร์ได้กลับตัว 

 หากเป็นไปได้ควรเลือกลิฟต์ที่มีเก้าอี้พับได้ภายในตัวลิฟต์

 Wel_Hops ให้แนวคดิไว้ว่า ในกรณทีีเ่ป็นการตดิตัง้ลฟิต์เสรมิในอาคารเดมิทีไ่ม่มลิีฟต์ ผูต้ดิตัง้อาจจะ

มข้ีอจ�ากดัทีท่�าให้ไม่สามารถเอือ้ต่อการใช้งานได้อย่างสมบรูณ์ เช่น ตวัลิฟต์หรือพืน้ทีร่อมขีนาดเล็ก อย่างไร

ก็ตามในอาคารหลายชั้นการที่มีลิฟต์แม้จะไม่ตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนย่อมจะดีกว่าไม่มีเลย
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 จัดให้มีหน้าต่างเพื่อรับแสงและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มองออกไปนอกอาคารได้ ลดความรู้สึกของการ

ถูกจ�ากัดพื้นท่ีและเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัว นอกจากนี้ในกรณีที่ได้เห็นทิวทัศน์ธรรมชาติก็เป็นการ

สร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้ผู้สูงอายุแม้ไม่ได้ออกไปนอกอาคาร

 ออกแบบอาคารให้มีการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าให้ดีควรออกแบบให้เอื้อต่อการ

ระบายอากาศแบบธรรมชาติ

 ควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้จัดแต่งพื้นท่ีส่วนตัวด้วยตนเองบ้าง และให้มีข้าวของส่วนตัวจัดวาง

ในพื้นที่หรือมุมส่วนตัว เพื่อสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของพื้นที่และช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงความเป็นตัว

ของตัวเอง 

 ในกรณีของสถานพักฟื้น การให้ผู้สูงอายุน�าสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์ส่วนตัวเข้ามาจัดวางในห้องพัก

จะช่วยสร้างความรูส้กึคุน้ชินและลดปัญหาความคดิถงึบ้านลงได้ นอกจากนีค้วรเตรยีมพืน้ทีส่�าหรับเกบ็ข้าว

ของเครื่องใช้ส่วนตัวไว้ให้ด้วย

 การจัดให้มีระเบียงซ่ึงมีหลังคากันแดดกันฝน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุออกมาใช้เวลานอก

อาคารได้มากขึ้น

 การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่ง ควรเน้นสร้างบรรยากาศความเป็นบ้านพักอาศัย หลีกเล่ียง

การสร้างบรรยากาศที่ท�าให้นึกถึงโรงพยาบาลหรือสถานพักฟื้นผู้ป่วย

 ส�าหรบัอาคารสาธารณะ อาคารชดุ หรอือาคารทีพ่กัรวมประเภทอืน่ๆ การออกแบบพืน้ท่ีส่วนกลาง

ทีม่กีลิน่อายหรอืองค์ประกอบทีเ่ช่ือมโยงกับศลิปะและวฒันธรรมท้องถิน่ จะช่วยสร้างบรรยากาศความเป็น

กันเองลดความแปลกแยกลงได้
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ความปลอดภยั

ความปลอดภัยเป็นสิ่งส�าคัญพื้นฐานที่ผู้ออกแบบต้องใส่ใจในการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างทุกขนาด

และทุกประเภท ทั้งนี้ในการออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุผู้ออกแบบจ�าเป็นต้องค�านึงถึงมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการออกแบบอาคารไม่ต่างจากการออกแบบอาคารอื่นๆ อย่างไรก็ตามมีรายละเอียดบาง

ประการที่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญมากขึ้น ได้แก่

 เลือกใช้วัสดุพื้นชนิดที่ผิวไม่ลื่น และเป็นวัสดุที่ท�าความสะอาดได้ง่าย 

 ไม่ใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ปลดปล่อยไอระเหยของสารพิษ เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) 

และฟอร์มาดิไฮด์ และไม่ใช้วัสดุที่อมฝุ่น เช่น พรมหนาๆ หรือวัสดุที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ง่าย

 เตรียมระบบป้องกันไฟไหม้ สัญญาณตรวจจับควันไฟ และระบบหนีไฟให้พร้อมอยู่เสมอ 

 เลือกวัสดุตกแต่งอาคารที่ทนต่อการติดไฟในพื้นที่เสี่ยง เช่น ห้องครัว เป็นต้น

 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก เช่น เหล็กดัด สัญญาณเสียงกันขโมย และกลอนประตู ฯลฯ โดย

เฉพาะบริเวณช่องเปิดชั้นล่างของอาคาร อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จ�าเป็นมากขึ้นเมื่อผู้สูงอายุอาศัยเพียงล�าพัง

 ตดิตัง้ระบบสญัญาณขอความช่วยเหลอืและโทรศพัท์ตามจุดต่างๆของบ้าน ช่วยให้ผูส้งูอายสุบายใจ

ได้มากขึ้นและสามารถขอความช่วยเหลือได้ง่ายเมื่อจ�าเป็น นอกจากนี้อาจติดตั้งระบบกล้องวีดีโอเพื่อการ

สื่อสารขอความช่วยเหลือหรือติดต่อกับผู้ดูแลแบบเห็นหน้า

 หากเป็นไปได้ควรให้มีช่องกระจกแทรกตามประตูหรือผนังบางส่วนเพื่อให้สังเกตการณ์ความเป็น

ไปของผู้สูงอายุได้ง่าย อย่างไรก็ดีต้องเลือกใช้กระจกชนิดที่ต้านทานการแตกและติดตั้งกระจกให้แข็งแรง

เพื่อความปลอดภัย

 หากมีการติดตั้งผนังหรือประตูกระจก ท�าสัญลักษณ์ เปลี่ยนผิวหรือสีกระจกให้สังเกตเห็นได้ง่าย 

ป้องกันการเดินชน

 ไม่ใช้พรมชนิดที่วางลอยตัวเพราะอาจท�าให้ลื่นไถลหรือสะดุดได้ง่าย

 ขอบล่างของหน้าต่างไม่ควรต�่าจนเกินไป ถ้าขอบหน้าต่างต�่ากว่า 1.00 เมตร ควรติดตั้งราวกันตก

เพิ่มให้สูงถึงระดับ 1.00 เมตร

 ซี่กรงราวระเบียงและราวกันตกให้เป็นแนวตั้งเท่านั้นและมีความสูงไม่ต�่ากว่า 1.00 เมตร หากใช้ซี่

กรงแนวนอนอาจจะมีการปีนป่ายแล้วตกลงไปข้างล่างได้

 การลบเหลี่ยมมุมของเฟอร์นิเจอร์และผนังจะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้

 หลีกเลี่ยงการออกแบบให้มีซอกหลืบมุมอับสายตา โดยเฉพาะบริเวณทางเดินหรือพื้นที่กิจกรรม

หลัก ตามทางเดินจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ไม่มืดทึบ
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การออกแบบเฉพาะห้อง

ห้องนอน ห้องน�้า และห้องครัว เป็นห้องท่ีผู้สูงอายุต้องใช้งานเป็นประจ�า โดยปกติแล้วห้องเหล่าน้ีไม่ได้

รับการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเอื้อต่อการใช้งานของผู้สูงอายุท�าให้มักมีปัญหาเมื่อเจ้าของห้องเข้า

สู่วัยชราและท�าให้ต้องมีการปรับแก้กันบ่อยครั้ง ซึ่งในบางครั้งหากไม่ได้เตรียมพื้นที่หรือเผื่อระยะต่างๆไว้

อาจท�าให้การปรับแก้ไม่สามารถท�าได้เต็มที่ ดังนั้นข้อควรค�านึงต่างๆในการออกแบบเพ่ือผู้สูงอายุควรได้

รับการใส่ใจตั้งแต่การออกแบบครั้งแรก เพื่อให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของห้องได้ใช้งานอย่างสะดวกไปจน

แก่เฒ่า อย่างไรก็ตามในการออกแบบบ้านหรือที่พักอาศัยใดๆควรเตรียมพ้ืนที่ชั้นล่าง (ในกรณีของบ้าน) 

ให้สามารถปรับพื้นที่เพื่อรองรับการใช้งานในชีวิตประจ�าวันได้ครบถ้วน หากเป็นห้องชุดก็ควรเตรียมการ

ให้พื้นที่กิจกรรมต่างๆเชื่อมโยงกันได้ง่ายและสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบใหม่หรือการปรับปรุงพื้นที่ 

ข้อควรค�านึงในการออกแบบห้องทั้งสามห้องนี้มีดังต่อไปนี้

ห้องนอน

 ห้องนอนต้องมีขนาดกว้างพอให้วางเตียง ตู้เก็บเสื้อผ้าและเครื่องใช้ รวมทั้งมีพื้นที่ให้วีลแชร์และผู้

ดูแลเคลื่อนตัวได้สะดวก

 หากไม่จ�าเป็น ควรหลีกเลี่ยงการใช้เตียงที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเตียงในโรง

พยาบาล 

 การติดตั้งราวแขวนผ้าไม่ควรสูงเกิน 1.40 เมตร ส่วนลิ้นชักไม่ควรอยู่ระดับต�่ากว่า 0.60 เมตร

 ความสูงของระดับที่นอนควรอยู่ที่ระดับประมาณ 0.40-0.45 เมตร

 ควรติดตั้งสวิตช์และปลั๊กไฟในต�าแหน่งที่เอื้อมถึงได้สะดวกจากเตียง โดยไม่ต้องลุกเดิน

 จัดให้มีโต๊ะหัวเตียงเพื่อวางของใช้จ�าเป็นในระยะที่เอื้อมหยิบของจากเตียงนอนได้สะดวก

 ควรเตรียมพื้นที่ส�าหรับวางที่นอนของผู้ดูแลไว้ เพื่อความสะดวกเมื่อจ�าเป็นต้องมีการเฝ้าดูแล

 เว้นพื้นที่ข้างเตียงนอนทั้งสองข้างให้ห่างจากผนังหรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆอย่างน้อย 0.80-0.90 เมตร 

เพื่อให้วีลแชร์เข้าถึงเตียงได้ และเพื่อให้ผู้ดูแลเข้าถึงผู้สูงอายุบนเตียงได้สะดวกในยามที่จ�าเป็น

 ควรมหีน้าต่างเพือ่ให้ผูส้งูอายมุองออกไปเหน็บรรยากาศภายนอกได้ และต�าแหน่งหน้าต่างควรมอง

เห็นได้จากเตียงนอน โดยเฉพาะในกรณีของผู้สูงอายุติดเตียง

 เลือกวัสดุป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
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ห้องน�้า 

 ห้องน�้าควรมีขนาดกว้างพอให้วีลแชร์เข้าไปใช้งานได้สะดวก และมีพื้นที่เผื่อให้ผู้ดูแลเข้าไปในห้อง

ได้พร้อมกับผู้สูงอายุ

 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศดีถูกสุขลักษณะ

 ไม่เปลี่ยนระดับพื้นในห้องน�้า ในส่วนของรางระบายน�้าให้ใช้ตะแกรงครอบให้ระดับเสมอพื้น ใช้

วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่นเมื่อเปียก การป้องกันการหกล้มในห้องน�้าเป็นเรื่องส�าคัญ จะเห็นได้ว่าสถิติการหกล้มใน

ห้องน�้าของผู้สูงอายุมีตัวเลขค่อนข้างสูง

 ประตูห้องน�้ามีความกว้าง 0.80-1.30 เมตร (ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละประเทศ)

 ประตูห้องน�้าต้องเป็นแบบเปิดออกหรือใช้บานเลื่อน เมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในห้องน�้าจะสามารถ

เปิดประตูเข้าไปได้สะดวก หากเป็นประตูเปิดเข้าในห้องเมื่อผู้สูงอายุหรือมีสิ่งของกีดขวางประตูอยู่จะเปิด

เข้าไปได้ยาก

 เลือกลูกบิดและมือจับชนิดที่ใช้ได้สะดวกและทุ่นแรง โดยมีการติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง

 กลอนประตูห้องน�้าควรเป็นชนิดที่สามารถเปิดจากด้านนอกได้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ที่อยู่ด้านนอก

สามารถเปิดล็อกเข้าไปได้

 ติดตั้งโถส้วมให้มีระยะห่างจากผนังห้อง/ราวจับอย่างเหมาะสมให้มีพื้นที่ยืนได้ (ระยะประมาณ 

0.40 เมตร) และมีพื้นที่โดยรอบกว้างพอให้ผู้ใช้วีลแชร์กลับตัว และมีระยะเหมาะสมส�าหรับการเกาะราว

และย้ายตัวระหว่างโถส้วมกับวีลแชร์

 ในกรณทีีม่ผีูใ้ช้ห้องน�า้ร่วมกนัหลายคน การเลอืกใช้โถชนดิทีป่รบัความสงูทีน่ัง่ได้จะเป็นการอ�านวย

ความสะดวกให้กับทุกคน

 เลือกระบบและปุ่มกดน�้าช�าระโถส้วมชนิดที่กดได้ง่ายและผ่อนแรง

 การเลือกใช้ฝักบัวอาบน�้าจะเอื้อให้ใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยกว่าการใช้อ่างอาบน�้า แต่ในบาง

วัฒนธรรมการอาบน�้าด้วยอ่างก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จ�าเป็นให้เหมาะสม 

ไม่ว่าจะเป็นราวจับ ขั้นบันไดส�าหรับข้ามขอบอ่าง หรือถ้าต้องการความสะดวกและมีงบประมาณพออาจ

พิจารณาใช้ลิฟต์ส�าหรับอ่างอาบน�้า 

 มีพื้นที่อาบน�้ากว้างพอที่จะวางเก้าอี้และมีพื้นที่เผื่อส�าหรับให้ผู้ดูแลได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้สูง

อายุได้สะดวก

 เลือกใช้ก๊อกน�้าแบบคันโยกแทนแบบกลม หรือใช้แบบกากบาทซึ่งใช้แรงในการหมุนน้อยกว่าและ

ไม่จ�าเป็นต้องก�ามือแน่น 
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 ติดตั้งราวหรือขอแขวนผ้าในต�าแหน่งและความสูงท่ีผู้สูงอายุหยิบใช้ได้ง่ายเม่ืออาบน�้าเสร็จ และ

ติดตั้งชุดราวจับให้ครบตามมาตรฐาน

ห้องครัว

 ในบ้านพักอาศัยควรจัดให้ห้องครัวหรือห้องเตรียมอาหารมีพื้นที่เฉพาะชัดเจนเป็นสัดเป็นส่วน

 จัดเตรียมพื้นที่ส�าหรับจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ�าเป็นได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น เตาหุงต้ม ตู้เย็น 

อ่างล้างจาน พื้นที่จัดเตรียมอาหาร และพื้นที่ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ซึ่งต้องเพียงพอต่อการใช้งานของวีลแชร์ 

และจัดวางต�าแหน่งอุปกรณ์และพื้นที่ให้เอื้อต่อล�าดับขั้นของการจัดเตรียมอาหาร หากผู้สูงอายุมีอุปกรณ์

เฉพาะที่ต้องใช้ประจ�า เช่น เตาอบขนม เครื่องล้างจาน ฯลฯ ควรเตรียมพื้นที่ไว้ให้พร้อม

 ควรเตรียมพื้นท่ีเผื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมท�าอาหารกับสมาชิกครอบครัวหรือกับเพื่อนฝูง นอกจากนี้

หากมีผู้ใช้งานร่วมกัน อาจออกแบบให้โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ในครัวมีระดับที่แตกต่างกันหรือปรับระดับได้

เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ที่มีความสูงและมีสภาพร่างกายต่างกัน

 ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์และอาหารให้อยู่ในระยะเอื้อมถึง ระดับขอบล่างของชั้นแขวนผนังไม่ควรสูง

เกนิ 1.40 เมตร จากระดบัพืน้ นอกจากนีถ้งึต�าแหน่งของเตาอุน่อาหาร เครือ่งป้ิงขนมปัง และเตาไมโครเวฟ 

ควรอยู่ในต�าแหน่งและระดับที่ผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายไม่สูงหรือต�่าจนเกินไป และไม่ตั้งอยู่ไกลจนเกินเอื้อม

 ลิ้นชักเก็บของไม่ควรลึกและหนักจนเกินไป ควรติดตั้งมือจับลิ้นชักที่ระดับไม่ต�่ากว่า 0.60 เมตร 

จากพื้น

 การใช้เตาไฟฟ้าชนิดที่มีระบบตั้งเวลาสามารถช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการลืมปิดไฟลงได้

 เลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณไฟแสดงให้เห็นได้ชัดเจนขณะที่เครื่องก�าลังท�างาน

 อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆต้องติดตั้งและจัดวางอย่างปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง
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รายละเอียดที่จ�เป็น

นอกเหนอืจากแนวทางการออกแบบต่างๆทีไ่ด้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยงัคงมรีายละเอยีดต่างๆทีต้่องค�านงึถงึ

ในการออกแบบอาคารที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุดังนี้

 ติดตั้งปลั๊กไฟในระดับที่ไม่ต�่ากว่า 0.40 เมตร  ส่วนสวิตช์ไฟควรติดตั้งที่ระดับไม่ต�่ากว่า 0.90 เมตร 

แต่ไม่ควรเกิน 1.20 เมตร จากระดับพื้น และติดตั้งปลั๊กไฟกระจายหลายๆจุดเพื่อความสะดวก

 การเลือกใช้เก้าอี้ ควรเป็นเก้าอี้ที่แข็งแรงมีที่เท้าแขนให้จับยึดและยันตัวได้ เก้าอี้ไม่เอนหรือมีเบาะ

นุ่มยวบจนเกินไปเพราะจะท�าให้ลุกล�าบาก

 ควรออกแบบให้พืน้มสีแีตกต่างจากผนงั และให้ราวจบัตามทางเดนิมสีีต่างจากผนงัท่ีตดิต้ังและต่าง

จากพื้น เพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่าย

 หลีกเลี่ยงการใช้สีและลวดลายที่ท�าให้ตาลายหรือลวงตาซึ่งจะท�าให้ผู้สูงอายุกะระยะได้ยาก

 ควรเตรียมพื้นที่ส�าหรับการพบปะของสมาชิกในครอบครัวและพื้นที่รับแขกในบริเวณที่ผู้สูงอายุ

เข้าถึงได้ง่ายหรืออยู่ใกล้กับพื้นที่ที่ผู้สูงอายุใช้งานประจ�า เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 ในกรณีของอาคารชุดหรืออาคารที่พักอาศัยที่มีผู้สูงอายุอาศัยร่วมกันหลายราย และต้องการให้มี

พื้นที่ซักรีดรวม ควรเลือกต�าแหน่งห้องซักรีดที่เข้าถึงได้สะดวกทุกคน และเตรียมอุปกรณ์ทุ่นแรงให้พร้อม 

เช่น ตะกร้าและรถเข็นผ้า เป็นต้น

 ในอาคารชดุหรอืทีพ่กัอาศยัทีม่กีารใช้งานร่วมกนั ควรเตรยีมพืน้ทีตู่ร้บัจดหมายให้เข้าถึงได้ง่าย ตดิ

ตัง้ตูจ้ดหมายไม่ให้สงูหรอืต�า่จนเกนิไป (ระยะความสงูควรอยูใ่นระดบัประมาณ 0.80-1.20 เมตร จากระดบั

พื้น) และเนื่องจากบริเวณตู้จดหมายเป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุมักออกมาใช้งาน ในบริเวณใกล้ๆกันจึงควรจัดให้

เป็นพื้นที่ใช้นั่งคุยพบปะกันแบบล�าลองได้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

 ในอาคารชุดหรือที่พักอาศัยที่มีการใช้งานร่วมกัน ควรจัดให้มีพื้นที่เพื่อท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง

ผู้พักอาศัย เช่น ห้องเล่นเกมส์ ห้องออกก�าลัง รวมถึงห้องที่ใช้ท�างานอดิเรก

 ในอาคารชุดหรืออาคารสาธารณะต่างๆ นอกจากการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถให้อยู่ในต�าแหน่งที่เข้า

ถึงอาคารได้ง่าย ยังควรเตรียมพื้นที่ส�าหรับจอดรถไฟฟ้า (electric mobility scooter) และวีลแชร์ รวม

ถงึจดัให้มจีดุวางหรือเกบ็ไม้เท้าและอปุกรณ์พยงุเดนิบรเิวณโถงทางเข้า และบรเิวณด้านหน้าห้องหรอืพืน้ที่

กิจกรรมต่างๆ

 เตรียมปลั๊กไฟไว้บริเวณจุดจอดรถไฟฟ้าส�าหรับการชาร์ตแบตเตอรี่
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ที่พกัผู้ป่วยโรคหลงลืม

ผูส้งูอายจุ�านวนมากประสบปัญหากบัโรคหลงลมืรวมถงึอาการอลัไซเมอร์ ผูป่้วยกลุม่นีม้อีาการแตกต่างกนั

และมคีวามรนุแรงของโรคไม่เท่ากนั โดยทัว่ไปยงัไม่มกีารรกัษาทีม่ปีระสิทธภิาพพอทีจ่ะท�าให้ผู้ป่วยหายขาด

จากโรค แต่มีการชะลอการด�าเนินของโรคให้ช้าลงและมีการฟื้นฟูทักษะบางอย่างให้ดีขึ้นได้ ผู้ป่วยโรค

หลงลืมส่วนใหญ่ต้องการการดูแลเรื่องความปลอดภัยและช่วยเหลือให้ท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ครบถ้วน ไม่

ว่าจะเป็นเรือ่งการดแูลสขุอนามยั การรบัประทานอาหาร รวมถงึการรบัยาทีถ่กูต้องตามจ�านวนและในเวลา

ทีเ่หมาะสม นอกจากนีปั้ญหาทีผู่ด้แูลผูส้งูอายโุรคหลงลมืต้องใส่ใจเป็นพเิศษคอืการเดนิหนหีายไปจากทีพั่ก 

ซึง่ส่วนมากผูสู้งอายจุะไม่สามารถจ�าทางกลบัมาได้เอง ในต่างประเทศมกีารพฒันาสถานรับดแูลผูสู้งอายทุีม่ี

อาการหลงลมืและอลัไซเมอร์มาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ในปัจจบุนัเริม่มกีารออกแบบทีพ่กัผูป่้วยโรคหลงลมืในรูป

แบบใหม่ๆเกิดขึ้น โครงการ The Village of Hogeway ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และโครงการ Lantern 

of Chagrin Valley ในสหรัฐอเมริกา เป็นตัวอย่างการออกแบบส่ิงแวดล้อมส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาโรคหลงลืม โดยให้ความส�าคัญกับการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการบ�าบัดและ

ดแูลผูป่้วย มกีารสร้างบรรยากาศทีอ่ยูอ่าศยัให้เอือ้ต่อการชะลออาการและเพือ่การเสรมิสร้างคุณภาพชวีติ

ให้กับผู้ป่วยที่เข้ามาอยู่ในโครงการ
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โครงการ The Village of Hogeway ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากกรงุอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นโครงการ

ที่ก่อตั้งโดย อีวอนน์ แวน อเมรองเก็น (Yvonne van Amerongen) ซึ่งเคยเป็นนางพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ

โรคหลงลมืในศนูย์ดแูลผูส้งูอายมุาก่อน อวีอนน์เหน็ว่าสภาพของศนูย์ดูแลผูส้งูอายทุัว่ๆไปเป็นสถานทีท่ีไ่ม่

น่าอยู่จึงริเริ่มโครงการศูนย์ผู้สูงอายุที่น่าอยู่ (livable) และเป็นสถานที่ที่ไม่ท�าให้ผู้สูงอายุที่เข้าพักต้องรู้สึก

ว่าถกูตดัขาดจากวถิชีวีติปกติ33 ดงัน้ันแทนทีก่ารสร้างโครงการทีม่บีรรยากาศแบบโรงพยาบาล ศนูย์ผูสู้งอายุ

แห่งนี้ถูกจ�าลองให้มีลักษณะเหมือนหมู่บ้านทั่วไป มีบ้าน ร้านค้า ไปรษณีย์ โรงภาพยนตร์ ลานเมือง ฯลฯ 

ผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ในศูนย์เหมือนกับเป็นสมาชิกของหมู่บ้านและได้ใช้ชีวิตประจ�าวันตามปกติ เจ้าหน้าที่ซึ่ง

มีอยู่ประมาณ 250 คน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ฯลฯ จะแต่งตัวเหมือนกับคนทั่วๆไปเพื่อคอยดูแลผู้

สูงอายุ เจ้าหน้าที่บางรายแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ในไปรษณีย์ คนขายของร้านช�า ฯลฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของประชากรในหมู่บ้านและคอยช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจ�าวันแบบแอคทีฟ (active lifestyle) 

ซึง่การทีผู่ป่้วยได้รบัการสนบัสนนุให้ได้ท�ากจิกรรมต่างๆรวมถงึได้ร่วมกิจกรรมทางสังคม นอกจากจะส่งผล

ทางบวกต่อการเสริมสร้างสุขภาวะให้กับผู้ป่วยแล้วยังมีผลดีต่อการรักษาฟื้นฟูอาการของโรคอีกด้วย ใน

เรือ่งของความปลอดภยัมกีารจดัให้มกีล้องวงจรปิดสอดส่องดแูลทัว่โครงการตลอดเวลา และหมูบ้่านแห่งนี้

มทีางเข้าออกเพยีงทางเดยีวเพือ่ให้ง่ายต่อการป้องกนัการเดนิหลงหนอีอกจากพืน้ที ่การดูแลผู้ป่วยในสภาพ

แวดล้อมเสมอืนจรงิดังกล่าวเป็นลกัษณะการดแูลตามแนวคิด “narrative reality” หรอืการเล่าเรือ่งความ

จริง เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกได้ว่าตัวผู้ป่วยเองยังคงอยู่ในโลกที่ปกติ ไม่ได้หลงหายไปจากวิถีประจ�าวันที่คุ้นเคย

ในโครงการมบ้ีานพกัทัง้หมดจ�านวน 23 หลงั ให้ผูส้งูอายุอาศัยอยูร่่วมกนัประมาณ 6-7 รายต่อบ้านหนึง่หลัง 

ทั้งนี้บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบและตกแต่งให้เหมือนกับบ้านในทศวรรษที่ 50 ทศวรรษที่ 70 และ ช่วง

ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 (1950s, 1970s and 2000s) เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่เกิดอาการของโรคใน

ช่วงเวลาทีต่่าง แนวคดินีว้างอยู่บนพืน้ฐานทีว่่าบ้านทีผู่ส้งูอายเุข้าพกัจะเป็นบ้านทีม่รีปูแบบและบรรยากาศ

ในช่วงเวลาทีผู่ส้งูอายสุญูเสยีศกัยภาพในการจดจ�าความจ�าระยะสัน้ไป ดงันัน้ผูส้งูอายจุะรูส้กึเหมอืนกับว่า

ได้อยูท่ีบ้่านทีต่นเองคุน้เคย โครงการนีร้บัดแูลเฉพาะผูป่้วยระดบัรนุแรง และมผีูเ้ข้าพกัเตม็ตลอดตัง้แต่เริม่

เปิดท�าการในปี พ.ศ. 2552 หลงัจากโครงการนีป้ระสบความส�าเรจ็กม็โีครงการอ่ืนๆด�าเนนิงานตามแนวคิด

เดยีวกนัในหลายประเทศ เช่น องักฤษและสวสิเซอร์แลนด์ อย่างไรกด็กีารด�าเนนิโครงการในลักษณะนีม้ค่ีา

ใช้จ่ายค่อนข้างสงู ดงันัน้โครงการในลกัษณะนีจึ้งเกดิขึน้ในประเทศทีร่ฐัมสีวัสดกิารทางสุขภาพเป็นส่วนใหญ่

 33
Planos, J. 2014. The Dutch Village Where Everyone Has Dementia. The Atlantic Daily. https://www.theatlantic.com/health/archive/2014/11/the-dutch-

village-where-everyone-has-dementia/382195/. [accessed 17/08/2017].
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โครงการ Lantern of Chagrin Valley เป็นโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหากับโรคหลงลืมเช่นกัน 

ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยแนวคิดของฌอห์น มาเกช (Jean Makesh) นัก

กิจกรรมบ�าบัด ซึ่งพบว่าการจัดให้ผู้ป่วยโรคหลงลืมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้ (controlled environ-

ments) ช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ลงได้ไม่ว่าจะเป็น ความโกรธ หงุดหงิด กังวล และอาการซึมเศร้า ผู้

ป่วยในศนูย์แห่งนีจ้ะได้เรยีนรูแ้ละรือ้ฟ้ืนพฒันาทกัษะทีจ่�าเป็นในการใช้ชวีติประจ�าวนั เช่น การแต่งตวัด้วย

ตวัเอง ผูส้งูอายถุกูจดัให้อยูใ่นสภาพแวดล้อมภายในอาคารทีจ่�าลองหมูบ้่านในยคุ 1930s-1940s เนือ่งจาก

เชื่อว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อเกิดอาการหลงลืมแล้วจะย้อนกลับไปยึดติดกับความทรงจ�าของตนเองในช่วงวัย 

21 ปีหรือก่อนหน้านั้น

แม้ผู้ป่วยจะอยู่ในอาคารเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสม แต่ภายในอาคารถูกออกแบบ

ให้เป็นเหมือนหมู่บ้านริมสนามกอล์ฟ เพดานถูกสร้างให้เหมือนท้องฟ้าจ�าลอง มีการเปิดปิดไฟให้เป็นเวลา

กลางวนั-กลางคนื ตามเวลาทีก่�าหนด มกีารเปิดเสยีงนกร้องบรเิวณสวนหลงับ้าน ทางเข้าห้องพกัออกแบบให้

เหมอืนซุม้ทางเข้าบ้านพร้อมระเบยีงซึง่มเีก้าอีโ้ยกวางไว้ให้นัง่มองออกไปเหน็สนามส่วนกลางและเหน็หน้า

บ้านหลังอื่นๆ  ผนัง พื้น วัสดุ สี เสียง และแสง ถูกออกแบบและจัดการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ฟื้นฟู หลังจากเปิดด�าเนินการมาพบว่าการดูแลผู้ป่วยในศูนย์แห่งนี้ช่วยชะลอการด�าเนินของโรคได้และ

ควบคุมอาการของโรคให้อยู่ในระดับที่จัดการได้34

 34
Carter, M. 2017. This Assisted Living Facility Is Designed to Look Like a Small Town From 1940s. Country Living. http://www.countryliving.com/life/

a39630/nursing-home-tiny-houses/. [accessed 17/08/2017].
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บทที่ 6 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ

สุพิชญำ ศุภพิพัฒน์

การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้สูงอายุด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ด้วยตัวเอง (autonomy) 

อย่างอสิระ (independence) นอกจากจะเป็นการช่วยสนบัสนนุให้ผูสู้งอายไุด้ใช้ชีวติแบบแอคทฟี (active 

ageing) แล้วยังช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาความมีศักดิ์ศรี (dignity) ไม่รู้สึกเป็นภาระของชุมชนและสังคม การ

ออกแบบสิง่อ�านวยความสะดวกรวมถงึการจดับรกิารทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอยงัจะช่วยให้ผู้สูงอายใุช้ชวีติ

อยูใ่นบ้านพกัของตนเองและชุมชนเดมิได้โดยไม่ต้องย้ายตัวเองหรอืถกูย้ายไปอยูใ่นสถานทีพ่กัอ่ืนๆทีไ่ม่คุน้

เคยหรือพูดสั้นๆก็คือการได้ใช้ชีวิตแบบสูงวัยในที่เดิม (to age in place)

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมท่ีคิดค้นและผลิตขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตประจ�าวันได้

สะดวก สบาย และปลอดภัย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ดูแล (care giver) ท�างานได้

สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่จ�าเป็นต้องย้ายผู้สูงอายุออกจากบ้านเพื่อไปเข้ารับการบริการ ณ 

สถานที่อื่น เช่น บ้านพักฟื้นผู้สูงอายุ (nursing home) จากผลส�ารวจพบว่าคนส่วนใหญ่รวมถึงผู้สูงอายุมี

ความพึงพอใจมากกว่าที่จะได้รับการรักษาระยะยาว (long-term care) ภายในบ้านของตนเอง ด้วยเหตุ

นี้ความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแบ่งออกได้เป็น 3 หมวด

หลักๆคือ นวัตกรรมการออกแบบสิ่งแวดล้อมและส่ิงอ�านวยความสะดวก นวัตกรรมด้านการส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้านการบริการ



116
สุขตามวัย: สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

นวตักรรมการออกแบบสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ�นวยความสะดวก

นวตักรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบสภาพแวดล้อมรวมถงึอุปกรณ์ต่างๆทีช่่วยอ�านวยความสะดวกในชวีติ

ประจ�าวนัส�าหรบัผูส้งูอาย ุนอกจากจะช่วยเสรมิสร้างสุขภาวะในด้านต่างๆและคุณภาพชวิีตทีด่แีก่ผู้สูงอายุ

ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่รูส้กึเป็นภาระแก่ผูด้แูลและลูกหลานแล้ว ยงัเป็นการต่อยอดองค์ความ

รู้ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมถึงการออกแบบเชงิกายภาพให้เข้าถงึรูปแบบการใช้ชวีติของผูค้น

ในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น โดยสามารถแบ่งประเภทของเทคโนโลยีที่หลากหลายออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
(ROBOTS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE- AI)

ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence หรือ AI) หมายถึง ความฉลาดที่ถูกสร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต

โดยอาศัยความรู้ในศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเป็นหลัก โดยเช่ือมโยงเข้ากับศาสตร์

ในด้านอื่นๆ เช่น จิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ปัญญาประดิษฐ์เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด 

การกระท�า การให้เหตุผล การปรับตัว การอนุมาน และการท�างานของสมอง ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ถูก

สร้างควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์ที่ถูกใช้งานเพื่อการให้บริการแก่ผู้สูง

อายุแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1) หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมำเพื่อสร้ำงควำมบันเทิงและช่วย

เหลอืด้ำนกำรฟ้ืนฟสูขุภำพ เช่น Paro: Therapeutic Robot 

เป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนตุ๊กตาแมวน�้าสีขาว ที่

ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยเหลืองานด้านกายภาพบ�าบัดกลุ่มผู้สูง

อายุที่มีภาวะอาการสมองเสื่อม (dementia) จากผลการวิจัย

ทดลองใช้หุ่นยนต์พาโร (Paro Robot) กับผู้สูงอายุที่มีภาวะ

สมองเสื่อมหลากหลายระดับ จ�านวน 10 คน ที่อาศัยอยู่ใน

บ้านพกัฟ้ืนร่วมกบันกักายภาพบ�าบดัเป็นระยะเวลา 7 สปัดาห์ 

พบว่า หุ่นยนต์ตัวนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์

ทางสังคม ทั้งทางการมอง การพูด และการใช้ภาษากายใน

การสื่อสาร รวมทั้งยกระดับให้ผู้สูงอายุอยากท�ากิจกรรมร่วม

กันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ประจ�าบ้านชาพิต (Chapit 

Robot) ท่ีถูกพัฒนาโดยบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งใจพัฒนาหุ่นยนต์ตัว
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นี้ให้มีลักษณะเหมือนหนูสีขาวที่มีหูขนาดใหญ่ สามารถเข้าใจ

และโต้ตอบได้ด้วยเสียง สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ด้วยสีหน้า 

ท่าทาง และสร้างประโยคสนทนาเกีย่วกบัสขุภาพได้ในระหว่าง

มื้ออาหาร หรือการนั่งเล่นพักผ่อน

2) หุ่นยนต์ที่ช่วยแบ่งเบำภำระและอ�ำนวยควำมสะดวก 

เช่น หุ่นยนต์จ่ายตลาด หุ่นยนต์ช่วยยกของหนัก หรือเคลื่อน

ย้ายผูป่้วย หุน่ยนต์เหล่านีอ้าจจะไม่จ�าเป็นต้องมรีปูร่างหน้าตา

คล้ายมนุษย์หรือสัตว์เล้ียง เน่ืองจากการใช้งานเน้นเรื่องการ

ทุน่แรงให้กบัผูส้งูอายมุากกว่า ไม่ได้มวีตัถปุระสงค์ในการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์

เทคโนโลยีและนวตักรรมเกี่ยวกบัการปรบับ้านหรือพื้นที่ใช้สอย 

(HOME MODIFICATION)

จดุประสงค์หลกัของการออกแบบและเลอืกใช้นวตักรรมหรอืเทคโนโลยใีนการปรบัปรงุสภาพพืน้ทีเ่พือ่การ

อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ คือการชดเชยสมรรถภาพหรือความสามารถท่ีสูญเสียไปทางกายภาพของผู้สูงอายุ

ด้วยองค์ประกอบทางการออกแบบ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงสภาวะปกติ

ให้ได้มากท่ีสุด โดยหลักการและแนวคิดในการออกแบบนั้นมีความคล้ายคลึงกับการออกแบบเพื่อผู้พิการ 

เนื่องจากคนทั้ง 2 กลุ่มมีปัญหาในการใช้งานพื้นที่ที่คล้ายคลึงกัน จึงสามารถน�าหลักการออกแบบเพื่อคน

ทั้งมวล (universal design) ทั้ง 7 ประการมาประยุกต์ใช้ได้ การปรับเปลี่ยนบ้านหรือพื้นที่ใช้สอยต่างๆ

มีความแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของตัวผู้สูงอายุแต่ละราย งบประมาณ และสภาพเดิมของที่พักอาศัย 

อย่างไรก็ตามหากมีการเตรียมความพร้อม คาดการณ์ และเตรียมพื้นท่ีไว้ก่อนตั้งแต่การก่อสร้างบ้าน ถึง

แม้ในช่วงเวลาที่ท�าการก่อสร้างเจ้าของบ้านอาจจะยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ตาม เม่ือถึงคราวที่ต้องการปรับ

เปลี่ยนพื้นท่ีก็จะท�าได้โดยง่ายและไม่จ�าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนัก ทั้งนี้ปัญหาที่พบได้บ่อยและน�าไปสู่

ความจ�าเป็นในการปรับเปลี่ยนบ้านเพื่อให้เอื้อต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ ได้แก่ 

1. ปัญหาเรือ่งทางเข้าอาคาร ขนาดประต ูการเปลีย่นระดบั และอปุสรรคอืน่ๆในการเคลือ่นทีใ่นบ้าน

2. ปัญหาเรื่องความสะดวกและความปลอดภัย โดยเฉพาะในห้องน�้า

3. ปัญหาเรื่องความสะดวกในห้องครัวเพื่อการประกอบอาหาร



118
สุขตามวัย: สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัญหาทั้ง 3 ประการมีประเด็นร่วมกันอยู่คือเรื่องของอุปสรรคของการใช้พื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัย 2 ประการคือเรื่องของขนาดพื้นที่และเรื่องของการเปลี่ยนระดับพื้นซึ่งปัจจัย

ทั้ง 2 ประการนี้หากเตรียมพร้อมไว้ต้ังแต่การออกแบบบ้านในครั้งแรกก็จะช่วยลดปัญหาไปได้มาก ใน

เรื่องของขนาดพื้นที่ห้องต่างๆและทางเดินควรมีที่ว่างเตรียมไว้ให้พอต่อการหมุนตัวของวีลแชร์ซ่ึงใช้พื้นที่

โดยประมาณ 1.50 x 1.50 เมตร บริเวณด้านหน้าและหลังประตู ประตูและทางเดินในบ้านกว้างพอให้

วีลแชร์ผ่านได้ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงพื้นที่ส�าหรับผู้ดูแลให้ผู้ดูแลท�างานได้สะดวก เช่น มีพื้นที่ว่าง

ระหว่างขอบเตียงนอนท้ังสองข้างกับผนัง ประตูห้องต่างๆกว้างพอให้วีลแชร์เข้าไปได้หรือให้ผู้ดูแลเข้าถึง

เตียงได้สะดวก มีพ้ืนท่ีส�าหรับเตียงนอนของผู้ดูแลในห้องนอน การเตรียมพื้นที่ส�าหรับให้ผู้สูงอายุนั่งอาบ

น�้าและมีผู้ดูแลคอยช่วยเหลือได้ เป็นต้น หากพื้นท่ีไม่เพียงพออาจจะต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์บางส่วนออก

จากห้อง ย้ายห้อง ทุบผนังเพื่อรวมห้อง หรือท�าการต่อเติมห้องเพื่อขยายขนาด ห้องที่มักจะมีปัญหาได้แก่ 

ห้องนอน ห้องน�า้ และห้องครัว (ดูมาตรฐานระยะต่างๆในบทที ่5) นอกจากนีก้ารปรบัเปลีย่นประตใูห้กว้าง

พอต่อการใช้งานคือไม่ต�่ากว่า 80-95 เซนติเมตร ก็จะเป็นการอ�านวยความสะดวกให้มากขึ้นพร้อมกับการ

เปลี่ยนลูกบิดประตูให้เป็นแบบก้านแทนแบบลูกบิดกลม และอย่าลืมตรวจสอบให้ประตูห้องน�้าเปิดออก

ด้านนอกเพราะถ้าเป็นการเปิดเข้าด้านในหากมีข้าวของเกะกะหรือผู้สูงอายุหกล้มขวางประตูจะท�าให้เปิด

เข้าไปช่วยเหลือได้ล�าบาก การพิจารณาใช้ประตูบานเลื่อนก็เป็นทางเลือกที่ช่วยให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ใช้

วีลแชร์เข้า-ออกห้องต่างๆได้ง่ายขึ้น

ส่วนปัญหาเรือ่งของการเปลีย่นระดบั พบว่าบ้านและอาคารส่วนใหญ่มกีารยกระดบัสูงจากถนนหรอืพ้ืนดนิ

ท�าให้ต้องเดนิขึน้บนัไดซึง่เป็นอปุสรรคต่อการเข้าสูต่วัอาคารโดยเฉพาะส�าหรับผู้ใช้วลีแชร์และผู้สูงอายทุีไ่ม่มี

แรงยกขาสูง การติดตั้งราวจับเป็นการช่วยผู้สูงอายุให้เดินขึ้นบันไดได้มั่นคงขึ้น ส่วนการปรับให้มีทางลาด

พร้อมราวจับเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้วีลแชร์และผู้สูงอายุที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้

ยังช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ทางลาดเพื่อทุ่นแรงในการเข็นรถเข็นขนของเข้าบ้านแทนการหิ้วของหนักขึ้น

บันได นอกจากนี้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนระดับพื้นในบ้านแม้จะเป็นการเปลี่ยนระดับเพียงไม่กี่เซนติเมตรก็

เป็นอปุสรรคส�าคญัส�าหรบัผูใ้ช้อปุกรณ์ช่วยเดนิและวลีแชร์ และยงัเป็นการเพิม่โอกาสให้ผู้สูงอายเุดนิสะดดุ

หกล้มได้ง่ายขึน้ บ้านพกัผูส้งูอายไุม่ควรเปลีย่นระดับพืน้แม้กระทัง่พืน้ห้องน�า้ หรอืถ้าหากมกีารก่อขอบกัน้

น�้าควรทุบทิ้งแล้วปรับระดับพื้นใหม่พร้อมติดตั้งรางระบายน�้าให้มีฝาครอบระดับเสมอพื้น หากไม่สามารถ

ปรบัระดบัพืน้เดมิให้เท่ากนัได้กจ็�าเป็นต้องท�าทางลาดเสรมิเข้าไป ในกรณทีีเ่ป็นบ้าน 2 ชัน้ และผูส้งูอายไุม่

สะดวกในการเดนิข้ึนบนัไดอาจพจิารณาติดตัง้ลฟิต์หรือพืน้ไฮโดรลคิ หรือย้ายห้องส่วนตวัของผูส้งูอายลุงมา
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ไว้ทีช่ัน้ล่างแทน ดงันัน้การออกแบบบ้านให้พืน้ทีช่ัน้ล่างมห้ีองอเนกประสงค์พร้อมห้องน�า้ทีป่รบัการใช้งานได้

ในอนาคตกจ็ะเป็นการลดปัญหานีล้งได้ นอกจากเร่ืองของระดบัพืน้แล้ว วสัดพุืน้กเ็ป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องค�านงึ

ถึง วัสดุพื้นต้องไม่ล่ืนและเป็นวัสดุท่ีท�าความสะอาดง่ายไม่อมฝุ่นและไม่ง่ายต่อการขึ้นราหรือตะไคร่ การ

ติดตั้งราวจับตามทางเดินและจุดท่ีมีการเปล่ียนระดับพื้นเป็นส่ิงที่ช่วยอ�านวยความสะดวกและเพิ่มความ

ปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ รวมถึงการติดตั้งราวจับในห้องน�้าให้ได้มาตรฐาน แข็งแรงและมั่นคง ทั้งนี้การติด

ตัง้ราวต่างๆอาจจะยงัไม่จ�าเป็นในช่วงแรกของการก่อสร้างบ้านแต่ควรเตรยีมพืน้ทีแ่ละวางแผนไว้ล่วงหน้า

การตดิตัง้และวางอปุกรณ์เครือ่งใช้ต่างๆในต�าแหน่งและในระยะทีเ่หมาะสมจะเป็นการช่วยให้ผูส้งูอายดุแูล

ตัวเองได้สะดวกและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุลงได้ เช่น การวางโต๊ะหัวเตียง ติดต้ังปล๊ักพร้อมสวิตช์ไฟ 

โทรศัพท์ และรีโมทคอนโทรลในต�าแหน่งที่เอื้อมใช้ได้สะดวกจากเตียงนอน การยกระดับปลั๊กไฟให้สูงขึ้น

และติดตั้งสวิตช์ไฟไม่ให้สูงเกินเอื้อมแม้จะนั่งวีลแชร์ การติดตั้งตู้เก็บของไม่ให้สูงเกินเอื้อม และการปรับ

ระดับโต๊ะ เคาน์เตอร์ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ให้อยู่ในระยะที่สะดวกต่อการใช้งาน การเปล่ียนก๊อกน�้าให้

เป็นแบบคนัโยกหรอืลกูบดิแบบกากบาทก็เป็นอกีรายละเอยีดหนึง่ทีช่่วยให้ผูส้งูอายใุช้ชวีติในบ้านได้สะดวก

สบายขึ้น (ดูรายละเอียดในบทที่ 5)

เทคโนโลยีด้านการเคลื่อนไหว 
(MOBILITY)

เนื่องจากอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้สูงอายุจากการลื่นล้มทั่วโลกนั้นมีสัดส่วนที่สูงมาก จึงมี

นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และผู้ผลิตสินค้าจ�านวนที่มีความสนใจและให้ความส�าคัญต่อการผลิตสินค้า

และพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่จะช่วยลดปัญหาและอุบัติเหตุที่เกิดจากการลื่นล้ม และช่วยเหลือด้านการ

เคลื่อนไหวส�าหรับผู้สูงอายุ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวสามารถแบ่งออก

เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

1) กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเดนิและกำรขึน้-ลงบนัได 

เช่น มกีารออกแบบราวจบักนัล่ืนล้มทีเ่ลอืกใช้วสัดทุีเ่ป็นไม้เพือ่

ลดความเย็น วัสดุปูพื้นผิวต่างๆที่ช่วยลดแรงกระแทก ไม้เท้า

และไม้ช่วยพยุง (crutch, tripod, walker) รถขับไฟฟ้าและ

วีลแชร์ไฟฟ้า ลิฟท์และอุปกรณ์รางไฟฟ้าที่มีการติดตั้งบริเวณ

บันไดและพื้นที่ต่างระดับ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการขึ้น-
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เทคโนโลยีและผลิตภณัฑ์อื่นๆ

นอกจากนวัตกรรมท่ีออกแบบมาเพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการเคลื่อนไหวแล้ว ผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู้สูง

อายุในกลุ่มอื่นๆที่มีในท้องตลาดทั่วไปสามารถแบ่งตามพฤติกรรมการใช้งานได้ 3 ประเภท ได้แก่

ลงบันไดส�าหรับผู้สูงอายุ ทั้งแบบนั่ง แบบยืน และแบบที่ติด

ตั้งส�าหรับขนส่งวีลแชร์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีลิฟต์ที่ช่วย

ในการขึ้นลงสระว่ายน�้าอีกด้วย

2) กำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเคลื่อนไหว ลุก-นั่ง  

เช่น การออกแบบระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบสัมผัสการ

เคลื่อนไหว (sensor) ท�าให้ห้องสว่างได้โดยไม่ต้องเดินไปเปิด

สวิตช์ไฟ เนื่องจากผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่มักจะลุกไปเข้าห้อง

น�า้บ่อยๆในเวลากลางคนื ความสามารถในการมองเห็นในทีม่ดื

ต�่าและมีปัญหาการทรงตัวจากการลุกเดินกะทันหันได้ง่ายซึ่ง

เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการลื่นล้มได้ นอกจาก

นี้ยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยพยุงตัวให้ลุกขึ้นยืนด้วยระบบไฟฟ้ามี

ลักษณะกึ่งหมอนรองนั่ง อุปกรณ์ที่ช่วยลดภาวะแผลกดทับมี

ลกัษณะคล้ายหมอนรองนัง่หรอืเบาะรองนอนทีม่กีารลดพืน้ที่

ผิวสัมผัสด้วยรูปฟอร์มแปลกตา และระบบเป่าลมด้วยไฟฟ้า

3) อุปกรณ์เพื่อกำรออกก�ำลังกำยและกิจกรรมนันทนำกำร 

เช่น การร�าวงและการเต้นร�าเป็นการออกก�าลังกายอย่างหนึ่ง

ของผู้สูงอายุจึงมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบจังหวะ และ

เครื่องดนตรีที่ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยก�าหนดการเคลื่อนไหวให้

เข้าจังหวะเพลงส�าหรับผู้สูงอายุ การท�าสวนและปลูกต้นไม้ก็

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้สูงอายุนิยมท�าเป็นงานอดิเรกหลังวัย

เกษียณจึงมีอุปกรณ์ท�าสวน ถุงมือและเครื่องทุ่นแรงต่างๆ ที่

ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสรีระและก�าลังของผู้สูงอายุ
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1) กำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรรบัประทำนอำหำรและ

กำรท�ำกับข้ำว เช่น การออกแบบช้อนส�าหรับผู้สูงอายุให้มี

ลักษณะของด้ามบิดงอเข้าหาตัวและท�าจากวัสดุน�้าหนักเบา

เนือ่งจากการเคลือ่นไหวของข้อมอืนัน้ถกูจ�ากดัเมือ่อายุมากขึน้ 

เช่นเดียวกับภาชนะส�าหรับผู้สูงอายุท่ีก็มักจะท�าจากพลาสติก

ที่มีน�้าหนักเบาเช่นกัน เนื่องจากกล้ามเน้ือมือและความแข็ง

แรงของข้อมือผู้สูงอายุอ่อนแรงลงจนท�าให้การหยิบฉวยของ

ต่างๆเป็นไปอย่างไม่ถนัดนัก นอกจากนี้เนื่องจากผู้สูงอายุ

หลายรายติดรสชาติที่คุ้นชินจึงนิยมท�าอาหารรับประทานเอง 

แต่เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลง

ไปและในบางกรณีก็มีความจ�าเป็นต้องนั่งวีลแชร์  ท�าให้มี

การออกแบบความสูงของเฟอร์นิเจอร์และจัดวางต�าแหน่ง

ปุ่มค�าสั่งการใช้งานของอุปกรณ์ภายในครัวให้สอดคล้องกับ

สภาพร่างกายของผู้สูงอายุ รวมทั้งเลือกใช้สีตัวอักษรและค�า

สั่งที่มีความต่างสีมาก (contrast) เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นได้

ชัดเจนขึ้น

2) กำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขบัถ่ำยและกำรท�ำควำม

สะอำดร่ำงกำย เช่น การออกแบบให้ใช้ก๊อกน�้าแบบก้านโยก

หรือแบบระบบสัมผัส (sensor) มีการออกแบบอ่างอาบน�้าที่

สามารถปรับระดับความสูงขอบอ่างได้เพื่อรองรับการใช้งาน

ของผู้สูงอายุและผู้ใช้วีลแชร์  นอกจากนี้ยังมีกระโถน ผ้าอ้อม

ผู้ใหญ่ และอุปกรณ์เสริมส�าหรับวีลแชร์ ท่ีช่วยอ�านวยความ

สะดวกในการดูแลสุขอนามัยส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ

ควบคุมการขับถ่ายได้ รวมถึงการออกแบบกรรไกรตัดเล็บที่

ปรับองศาการตัดพร้อมแว่นขยายเพื่อช่วยผ่อนแรงและเสริม

การมองเห็น
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3) กำรออกแบบเครือ่งแต่งกำยและเครือ่งประดบั จะเหน็ได้

ว่ามีการออกแบบรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุแต่งตัวได้

สะดวกและเอือ้ต่อการเสรมิสร้างบคุลกิภาพ เช่น การออกแบบ

กระดุมท่ีช่วยให้ผู ้สูงอายุกลัดกระดุมด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น 

หรือการเลือกใช้แถบตีนตุ๊กแก (velcro) แทนการใช้กระดุม 

นอกจากนี้นักออกแบบหลายรายยังเลือกแบบแพทเทิร์นเสื้อ

ท่ีมีช่วงของวงแขนกว้างเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกในการ

เคลื่อนไหวและการเอื้อมหยิบของ รวมทั้งการใช้ลวดลายที่

ช่วยอ�าพรางต�าหนิของรูปร่าง ทรวดทรงที่ไม่เหมือนเดิม รวม

ทัง้มกีารออกแบชดุชัน้ในทีช่่วยเสริมสร้างสรรีะในส่วนทีเ่สือ่ม

ถอยไปให้ผู้สูงอายุยังคงดูดีเมื่อสวมใส่ชุด 

นวตักรรมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสื่อสารหมายรวมถึงการรับและส่งสารระหว่างบุคคล การเข้าสังคมผ่านการพูดคุย การมองเห็น การ

อ่าน การฟัง การเขียน และการพิมพ์ข้อความ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology: IT) 

หมายถึง การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อท�าการ จัดเก็บ ค้นหา 

จัดส่ง กระจายออก ติดตาม รวบรวม และจัดการข้อมูลต่างๆ 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุน้ีมักจะเก่ียวข้องกับการติดต่อส่ือสาร การเข้าสังคมและการ

เก็บข้อมูลในเชิงสุขภาพและการรักษาเพื่อช่วยให้การด�าเนินการรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวก

มากขึ้น รวมถึงอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการสื่อสารกับญาติและเพื่อนในวัยเดียวกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อุปกรณ์ด้านการสื่อสารส�าหรับผู้สูงอายุที่มีในท้องตลาด ได้แก่ แว่นสายตาหรืออุปกรณ์ช่วย

ขยายภาพ เครือ่งช่วยฟัง โทรศพัท์มอืถอืส�าหรบัผูส้งูอายแุละแทบ็เลต็ (tablet) โดยมกีารแบ่งประเภทของ

ข้อมูลที่มาใช้ตั้งต้นในการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้  4 กลุ่มด้วยกันคือนี้
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1) ข้อมลูทำงด้ำนสุขภำพ (personal health) เป็นการรวบรวมประวติัการรักษาพยาบาลและประวตักิาร

แพ้ยาต่างๆของผู้ป่วยสูงอายุ ไว้ในฐานข้อมูล (database) ผ่านการจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ (server) หรือ

เครื่องแม่ข่ายของโรงพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่ แพทย์ และพยาบาลสามารถค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยได้อย่าง

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการค้นหาช่ือผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบเชื่อมโยงระยะใกล้ (Local 

Area Network: LAN)

2) กำรติดตำมกำรเคลื่อนไหว (tracking movement) เป็นการใช้ระบบก�าหนดพิกัดต�าแหน่งบนโลก 

(Global Positioning System: GPS) ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อแก้ปัญหาการเดินหลงออกนอก

เส้นทางของผู้สูงอายุ จากภาวะสมองเสื่อม

3) กำรติดตำมอำกำรหรือสุขภำพ (monitoring health) เป็นการประเมินผลสุขภาพตนเองและการ

วินิจฉัยโรคเบ้ืองต้นด้วยตนเองท่ีบ้านผ่านอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น เครื่องวัดความดันและอัตราการเต้นของ

หวัใจ ปรอทวดัไข้ดจิติอล ฯลฯ  การตดิตามและสงัเกตอาการของผูอ้ายโุดยผูด้แูล ผ่านระบบกล้องวงจรปิด 

(closed-circuit television: CCTV) และการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือแบบเห็นหน้า (FaceTime) รวม

ถึงการเตือนให้กินยาให้ครบและตรงเวลาผ่านอุปกรณ์จ่ายยาดิจิตอล และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 

นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบเครือข่ายออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค(Facebook) และไลน์ (LINE) ในการให้ข้อมูล

ส่งเสรมิสขุภาพ และเป็นการรวมกลุม่กนัของผู้ทีม่ภีาวะอาการเดยีวกนัเพือ่แลกเปล่ียนข้อมลูทางการรกัษา

และการดูแล 

4) เกมเพือ่สขุภำพ (healthcare game) เป็นการใช้อปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมในการเล่นเกมทีใ่ห้ความ

รู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโดยส่งเสริมการท�ากิจกรรมเข้าสังคมระหว่างเพื่อนและครอบครัว ผ่าน

การเชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็แบบไร้สาย (Wi-Fi) และการเชือ่มต่อกนัระหว่างอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์แบบไร้สาย 

(bluetooth) เกมที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุ เช่น เกมไพ่ เกมกระดาน เกมจับคู่สี เกมคิดเลข (sudoku) ฯลฯ 

นอกจากนีย้งัมอีปุกรณ์ทีช่่วยในการบ�าบดัทางใจ อารมณ์และปัญญา ผ่านเสียงเพลง เช่น เครือ่งคาราโอเกะ 

เครื่องเล่นเพลง MP3 ที่ช่วยท�าให้ผ่อนคลาย ในบางครั้งมีการอัดเสียงสวดมนต์และบรรยายวิธีการปฏิบัติ

ธรรม และนั่งสมาธิ และการก�าหนดลมหายใจที่ถูกต้องให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย
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ในปัจจบุนัจะเหน็ว่าความต้องการและความนยิมในการใช้งานเครือ่งมอืสือ่สารและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์

ในหมู่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากข้ึนเรื่อยๆ อย่างไรก็ดีผู้ออกแบบต้องมีความเข้าใจว่าผู้สูงอายุมีวิธีการและ

กระบวนการในการท�าความเข้าใจและใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างจาก

คนหนุ่มสาว โดยมี 7 ประเด็นส�าคัญที่ควรค�านึงถึงในการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

งาน (user interface35) ดังต่อไปนี้แก่

การมองเห็นและการได้ยิน (vision and hearing)

 หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรขนาดเล็กกว่า 16 พิกเซล (pixel) ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์ ระยะ

การมอง และระยะห่างระหว่างบรรทัด

 ก�าหนดให้ผู้ใช้สามารถปรับขนาดตัวอักษรได้เอง

 ให้ความส�าคัญกับความต่างสี (contrast ratios) ระหว่างตัวอักษรและพื้นหลัง

 หลีกเลี่ยงการใช้สีกลุ่มน�้าเงิน-เหลือง กับข้อความที่ส�าคัญหรือองค์ประกอบที่อยากให้สนใจเป็น

พิเศษ เนื่องจากผู้สูงอายุจ�านวนมากมีปัญหาการมองเห็นและแยกสีในกลุ่มน�้าเงิน-เหลือง ผู้สูงอายุจ�านวน

มากไม่สามารถแยกสีน�้าเงินกับม่วง และเหลืองกับเขียว แต่จะแยกสีระหว่างสีแดง เหลือง และส้มได้ดีกว่า

 ก�าหนดให้มีค�าบรรยายประกอบภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ(วีดีทัศน์) หรือไฟล์เสียงเสมอ

 35
User interface หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ฯ ที่ท�าหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องในระบบfvl ก็มีสัญลักษณ์ > (prompt) ตัวชี้ต�าแหน่ง (cur-

sor) ถ้าเป็นระบบวินโดว์ ก็หมายถึง สัญรูป (icon) ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ ก็หมายถึง จอภาพ และเมาส์ (mouse)
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การควบคุมกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว (Motor control)

 ควรออกแบบให้มีระยะห่างระหว่างปุ่มกดอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร

 ขนาดปุ่มควรมคีวามยาวเส้นทแยงมุมอย่างน้อย 9.6 มลิลเิมตร เพือ่ให้ผูส้งูอายสุะดวกในการสมัผสั

และปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นส�าหรับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า70 ปี

การใช้งานเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (device use)

 หลีกเลี่ยงการใช้จอขนาดเล็ก

 ไม่ควรใช้การส่งข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) เพื่อแจ้งเรื่องส�าคัญ

การมีปฏิสมัพนัธ์และความสมัพนัธ์ (relationships)

 ให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์กลุ่มย่อยในหมู่คนสนิทมากกว่าคนแปลกหน้า

 ระวังประเด็นปัญหาเรื่องความแปลกแยกและการแบ่งพรรคแบ่งพวก

ช่วงชีวิต ช่วงวัย ช่วงอายุ (life stage)

 ระวังการน�าเสนอเน้ือหาหรือหน้าที่การใช้งานที่มีความหมายโดยนัยหรือเหมารวมว่าผู้ใช้งานนั้น

อยู่ในช่วงอายุหนึ่งๆ

ประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยี และความคุ้นเคย (experience with technology)

 อย่าทึกทักเอาว่าผู้ใช้มีประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีมาก่อน

 ออกแบบโดยค�านึงถึงหน้าที่ใช้สอยเป็นส�าคัญ
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การมีส�นึกรู้ (cognition)

ควำมจ�ำได้ (memory)

 แนะน�าผลิตภัณฑ์ทีละน้อย แต่เป็นประจ�าสม�่าเสมอ

 ระวังการใช้งานค�าสั่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน (multitasking)

 ควรมีตัวช่วยเตือนความจ�าระหว่างการใช้งาน

ควำมจดจ่อตั้งใจ (attention)

 ก�าหนดให้มีช่วงเวลาในการปฏิบัติงานยาวกว่าปกติ

 หลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยหน้าต่างหลายอัน

กำรตัดสินใจ (decision-making)

 เรียงล�าดับความส�าคัญของตัวเลือกก่อน-หลัง

 การให้ข้อแนะน�าอย่างผู้เชี่ยวชาญจะให้ความน่าเชื่อถือมากกว่า
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นวตักรรมด้านการบริการ
การให้บริการการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตภายในบ้านของตนเองได้สะดวกขึ้น 

ในหลายๆประเทศมีการออกแบบบริการที่น่าสนใจส�าหรับผู้สูงอายุ รวมถึงบริการด้านสุขภาพรายบุคคล 

และมีการติดตั้งระบบความช่วยเหลือต่างๆภายในบ้าน ซ่ึงมีทั้งที่จัดให้บริการตามบ้านพักทั่วไปและเป็น

บริการที่มักจะจัดให้มีในโครงการที่พักอาศัยที่ออกแบบส�าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยรูปแบบของการให้

บริการสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

1) กำรให้บริกำรด้ำนผู้ช่วย (attendant services)

เป้าหมายในการให้บริการด้านนี้ ริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ต้องการการดูแลและรับความช่วยเหลือ

อย่างต่อเนื่องในการใช้ชีวิตประจ�าวัน เช่น ท�างาน เรียนหนังสือ และส่งเสริมความสามารถในการพึ่งพา

ตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้ารับความช่วยเหลือหรือการปฏิบัติอย่างพิเศษเกินความจ�าเป็น ลูกค้าหรือผู้เข้ารับ

การบริการสามารถก�าหนดรูปแบบการให้ความช่วยเหลือได้ โดยมีการออกแบบการให้บริการที่ขึ้นอยู่กับ

รูปแบบการใช้ชีวิต พฤติกรรมและความสามารถของแต่ละบุคคล

2) ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน (emergency response system)

เป็นระบบที่จัดไว้เพื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการต้องการความช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน ได้แก่ ผู้สูงอายุที่

อยู่อาศัยเพียงล�าพังและมีปัญหาด้านสุขภาพ ผู้ใช้งานระบบจะต้องสวมอุปกรณ์ที่มีปุ่มเรียกของความช่วย

เหลือฉุกเฉินในเวลาที่ต้องการ โดยปุ่มฉุกเฉินนี้จะถูกเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ส่วนตัว ซึ่งถูกตั้งค่าไว้แล้ว

ว่าจะส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยังเจ้าหน้าที่หรือส่งไปยังศูนย์รับเรื่องกลาง เพื่อที่จะด�าเนินการให้ความช่วย

เหลือในขั้นต่อไปได้

3) กำรให้บริกำรส่งอำหำรถึงบ้ำน (home-delivered meals)

เป็นบริการด้านการแนะน�าและจัดการรายการอาหารที่เหมาะสมทางโภชนาการให้แก่ผู้ป่วย หรือบริการ

ส่งมือ้อาหารปรงุสดให้กบัผูป่้วยตดิบ้าน ในบางกรณีเป็นการส่งมือ้อาหารประเภทแช่แขง็เพือ่ส�ารองไว้หาก

ลูกค้าต้องการรับประทานในช่วงเวลาอื่นแทน
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4) กำรให้บริกำรด้ำนกำรท�ำควำมสะอำดและแม่บ้ำน (housekeeping)

เป็นการน�าเสนอบริการท�าความสะอาดภายในบ้านให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วย

โรคเรื้อรัง ผู้พิการ หรือผู้ที่ไม่สามารถจะดูแลรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมภายในบ้านของตนเองได้ 

การบริการประเภทน้ีจะเป็นการฝึกฝนพนักงานหรือแม่บ้านให้สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือในเรื่องการ

ออกไปจ่ายตลาด การเตรียมมื้ออาหาร การท�าความสะอาดทั่วไปในบ้าน และ การซัก-รีดเสื้อผ้า

5) กำรให้บริกำรผู้ดูแลส่วนตัว (personal care)

เป็นการบริการโดยให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง แก่ผู้ป่วยหรือผู้พิการที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษทั้งที่

บ้านและสถานที่สาธารณะ โดยจะเน้นการให้บริการแก่ผู้ป่วยให้มีความรู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่ออยู่ที่บ้าน

ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมท่ีคุ้นเคยและส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตัวเองได้บ้าง โดยกิจกรรมหลักที่ให้การดูแล 

ได้แก่ การดูแลเรื่องยา อาหารการกิน การอาบน�้า โกนหนวด เตรียมอาหาร จ่ายตลาด ซื้อของใช้จ�าเป็น 

ท�าความสะอาดอย่างเบา และบริการอื่นๆที่จ�าเป็นโดยผู้ป่วยร้องขอตามความเหมาะสม ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้

สูงอายุต้องการการดูแลทางการแพทย์เบื้องต้นอาจเป็นการจ้างพยาบาลประจ�าตัว

6) กำรให้บริกำรผู้ดูแลชั่วครำว (respite care)

เป็นบริการที่ให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระการดูแลผู้ป่วยให้กับผู้ดูแลประจ�า ได้แก่ ลูกหลานหรือ

ญาติ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง การให้บริการพยาบาลชั่วคราวจะมีการจัด

ตารางการดูแลเป็นครั้งคราวให้กับผู้ดูแลเมื่อต้องการ สัปดาห์ละครั้ง หรือ เป็นระยะเวลาส้ันๆ ตามแต่ผู้

ดูแลต้องการ โดยจะมีรูปแบบการให้บริการการดูแลที่บ้านของผู้ป่วยเองและ/หรือ เข้ารับการบริการที่

ศูนย์ให้การดูแล (Long-term care facility) อย่างไรก็ดีการจัดตารางการดูแลนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มี

จะเหน็ได้ว่าในปัจจบุนัมนีวตักรรมและเทคโนโลยรีวมทัง้บรกิารทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้สูงอายุที่มีมากข้ึนเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามนวัตกรรมและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการอันหลาก

หลายของผู้สูงอายุซึ่งมีศักยภาพและใช้ชีวิตในบริบทท่ีต่างกัน ก็ยังคงต้องการพัฒนาอีกมาก เพื่อเอื้อให้ผู้

สูงอายุทุกกลุ่มได้ใช้ชีวิตวัยชราอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ



ส่วนที่ 2 ความรู้จากภาคสนาม
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คณะท�งานกลุ่มวิจยัสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ

หัวหน้ำโครงกำร

ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์

นักวิจัย/ออกแบบ

ผศ.ดร.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม

อ.ดร. สายทิวา รามสูต

อ.ดร. สุปรียา หวังพัชรพล

อ. ขวัญชัย กาแก้ว

อ. ประภัสรา นาคะ พันธุ์อ�าไพ

อ. สุพิชญา ศุภพิพัฒน์

ผู้ช่วยวิจัยงำนออกแบบ

นาย คณินณัฎฐ์ โอฬารวงศ์สกุล

นางสาว อตินันทน์ สินศิลาเกตุ

นางสาว ศุภวรรณ สุขในศิลป์

นางสาว ณัฐพรรณ เพ็ญจันทร์

ผู้ช่วยประสำนงำนวิจัย

นางสาว ปิยพร สุทธิทรัพย์

นางสาว ปวริศา ขันธวิธิ

นางสาว พรภัทรา ภาณุนันทน์
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การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุติดสังคม
ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ขวัญชัย กำแก้ว

ธนำศรี สัมพันธำรักษ์ เพ็ชรยิ้ม

ศนูย์พัฒนาศกัยภาพผูส้งูอายเุป็นงานออกแบบและวจิยัภายใต้โครงการพฒันาเครอืข่ายความรูก้ารออกแบบ

สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเชิงบวก 

ของกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภายใต้การสนบัสนนุของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) โครงการนีเ้ป็นส่วนหนึง่

ของแผนพฒันาเมอืงแสนสขุให้เป็นเมอืง “SMART CITY” ตวัศนูย์ฯตัง้อยูใ่นพืน้ทีต่ดิกบัศนูย์กฬีา และศนูย์

ดูแลเด็กเล็กของเทศบาล

ในช่วงแรกของกระบวนการออกแบบ กลุ่มวิจัยฯมีการน�ากระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม (partici-

patory design) เข้ามาเพื่อใช้ท�าความเข้าใจผู้ใช้อาคาร ในด้านข้อจ�ากัดทางกายภาพ สุขภาพ และความ

ต้องการ ความคาดหวังในอาคารหลังนี้ ทางกลุ่มวิจัยฯจัดกิจกรรมให้อาสาสมัครผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลเมอืงแสนสขุร่วมออกแบบศนูย์พฒันาศกัยภาพผู้สูงอายใุนฝัน โดยทางกลุ่มเตรยีมรปูภาพทีเ่กีย่วกบั

สภาพแวดล้อม กจิกรรมนนัทนาการ กจิกรรมทางศาสนา รปูแบบภมูทัิศน์และอาคารตวัอย่างทีห่ลากหลาย 

เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมอืสือ่สารในการสะท้อนความคดิของผูส้งูอาย ุมกีารพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิ ผลทีไ่ด้จาก

การท�ากิจกรรมพบว่าผู้สูงอายุต้องการพื้นที่นันทนาการ รวมทั้งพื้นที่ออกก�าลังกาย พื้นที่ประกอบอาหาร 

พ้ืนทีป่ระชมุกลุม่ ภมูทิศัน์ทีร่่มรืน่และต้องการให้มบีรกิารรบัส่ง เป็นต้น ทัง้นีพ้ืน้ทีป่ระกอบอาหารเป็นพืน้ที่

ทีผู่ส้งูอายใุนพืน้ทีน่ีใ้ห้ความส�าคญัมาก นอกจากนีผู้ส้งูอายไุด้ให้ความเหน็ว่า ศนูย์พฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ

ควรมีบรรยากาศที่สวยงาม มีความน่าสนใจ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ดึงดูดใจให้ผู้สูงอายุอยากไปใช้งาน มีรูป

แบบเฉพาะตวัเป็นเอกลกัษณ์ โดยในส่วนของเทศบาลแสนสุขกใ็ห้ข้อมลูความต้องการจากเจ้าหน้าทีแ่ละให้

รายละเอยีดของพืน้ทีท่ีจ่�าเป็นในการรองรบัการให้บรกิาร รวมถงึศกัยภาพก�าลงัพลทีจ่ะให้บรกิารในศนูย์ฯ 

โดยศูนย์ฯแห่งนี้มุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเป็นหลักโดยมุ่งหวังยืดระยะเวลาการเป็นผู้
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สูงอายุที่แข็งแรงออกไปให้ยาวที่สุด ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มอื่นทางเทศบาลใช้วิธีให้บริการแบบเยี่ยมตามบ้าน

ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแห่งน้ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ด้านติดถนน ทางเข้าโครงการมีลักษณะแคบ ยาว ส่วน

พื้นที่ด้านในมีอาคารเดิมและมีแผนก่อสร้างอาคารออกก�าลังกายในอนาคต ในระยะแรกของการออกแบบ 

คณะท�างานได้น�าเสนอแนวทางเลอืก 3 แบบ ซึง่มกีารวางต�าแหน่งอาคาร การวางทีจ่อดรถพร้อมกบัอาคาร

ที่มีลักษณะต่างกัน

จากแบบทางเลอืกทัง้ 3 คณะผูอ้อกแบบได้ฟังความเหน็จากเจ้าหน้าทีแ่ละตวัแทนผู้สูงอาย ุรวมทัง้ผู้บรหิาร

เมอืงแสนสขุ แล้วสรปุออกมาเป็นแบบใหม่ โดยวางอาคารให้ด้านโค้งของอาคารเปิดรบัการเข้าถงึจากถนน

ทางเข้า มีลานจอดรถซึ่งมีที่จอดรถผู้พิการอยู่ด้านข้าง โดยมีลานกิจกรรมเปิดรับผู้ใช้อาคารให้เข้าสู่อาคาร

ในบรรยากาศร่มร่ืนเป็นกันเอง ตัวอาคารมีพื้นที่เปิดโล่งตรงกลางซึ่งเชื่อมต่อกับลานด้านหน้าและพื้นที่

สนามหญ้าโล่งอเนกประสงค์ด้านใน ซึ่งเป็นส่วนที่เปิดเช่ือมมุมมองไปยังสนามกีฬาด้านข้างและเป็นพื้นที่

เชื่อมต่อกับอาคารกีฬาที่จะสร้างขึ้นในอนาคต พื้นที่ว่างด้านในนี้ยังจัดไว้ให้เป็นพื้นที่เพื่อการขยายตัวใน

อนาคตของโครงการอีกด้วย นอกจากนี้พื้นที่ส่วนที่ติดกับครัวและโรงอาหารยังจัดให้เป็นส่วนสวนครัว ซึ่ง

ผู้สูงอายุต้องการพ้ืนท่ีเพื่อปลูกพืชผักร่วมกัน ตัวอาคารมีลานระเบียงยื่นจากโถงทางเข้าซ่ึงใช้เป็นเวทีหาก

มีการจัดงานหรือจัดการออกก�าลังในสนามหญ้าด้านใน

แนวคิดหลักในการออกแบบอาคารเป็นการแยกพื้นที่ใช้สอยให้เหมือนกลุ่มอาคารขนาดเล็ก คล้ายหมู่บ้าน

ล้อมรอบด้วยพื้นที่โล่งที่ร่มรื่นใช้เพื่อแทรกเข้ากับพื้นที่ธรรมชาติโดยรอบ และเปิดช่องให้ลมพัดผ่านเข้า

สู่อาคารได้สะดวก ทางเดินและระเบียงเช่ือมต่อกันระหว่างอาคารช่วยท�าให้เกิดความสัมพันธ์และความ

ยืดหยุ่นของการท�ากิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยพื้นที่อาคารแบ่งเป็นพ้ืนที่กิจกรรมที่มีลักษณะท้ังแบบ

เคลื่อนไหว (Active area) และพื้นที่กิจกรรมแบบสงบ (Passive area) โดยอาคารมี 3 ชั้น

 พืน้ทีช่ัน้ล่างออกแบบให้เป็นพืน้ทีเ่พือ่สนบัสนนุกจิกรรมทางสังคมตลอดจนกจิกรรมเชิงเคล่ือนไหว

ต่าง ๆ  เช่น พืน้ทีส่�าหรบัออกก�าลงักาย พืน้ทีท่ีเ่ป็นลานอเนกประสงค์ของโครงการ ห้องครวั และโรงอาหาร 

เป็นต้น

 ชั้นสองเน้นพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมแบบผ่อนคลายต่าง ๆ และพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ห้อง

สมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนั่งสมาธิ เป็นต้น 
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 พื้นที่ชั้นสามจัดให้เป็นห้องประชุมขนาด 150 คน ออกแบบให้ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนการใช้

งานได้

การออกแบบรายละเอียดพื้นที่ภายในศูนย์แห่งนี้ จัดให้ทางเดินติดอยู่กับบริเวณลาน เพื่อให้เกิดการ

ปฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างคนทีอ่ยูบ่รเิวณลานกบัคนทีก่�าลงัเดนิหรอืยนืบรเิวณทางเดนิ ผูอ้อกแบบตัง้ใจให้สภาพ

แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกอาคารช่วยสนบัสนนุให้ผู้สูงอายทุ�ากจิกรรมได้อย่างมคีวามสุขพร้อม ๆ  กับ

ช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทั้งห้า และเอื้อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตแบบแอคทีฟทั้งทางกายภาพและสังคม
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จากภาพแสดงผังพื้นชั้นที่ 1 จะเห็นได้ถึงการใช้อาคารล้อมพื้นที่ลานอเนกประสงค์ซึ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับจัด

กิจกรรม และสามารถใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน พบปะพูดคุย ผู้ใช้อาคารสามารถเห็นกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

ลาน ได้ง่ายเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อาคารช้ันล่างประกอบด้วยส่วนต้อนรับที่ถูกออกแบบไว้ตรง

บริเวณด้านทางเข้าอาคารท่ีมีหลังคาปกคลุมต่อเน่ืองผ่านทางลาดไปยังพื้นที่จอดรถคนพิการหรือผู้สูงอายุ

ที่มีปัญหาทางด้านการเดิน ส่วนหน้าอาคารท�าหน้าท่ีต้อนรับให้ข้อมูล โดยพื้นท่ีด้านตรงข้ามกับบริเวณ

ต้อนรบัจดัให้เป็นพ้ืนทีจ่อดวลีแชร์และให้บริการอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกในการเดนิอืน่ ๆ  เช่น อปุกรณ์

พยุงการเดิน ไม้เท้า เป็นต้น

รูปทัศนียภาพแสดงบริเวณทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมีส่วนต้อนรับทางด้านขวามือ

ที่ออกแบบให้เคาน์เตอร์ส�าหรับติดต่อมีขนาดความสูงที่เหมาะสมกับผู้ใช้รถเข็น ส่วนด้านซ้ายเป็นพื้นที่

บริการส�าหรับรถเข็นและอุปกรณ์พยุงเดิน

มพีืน้ทีต่รวจสขุภาพ และให้บรกิารด้านการพยาบาล เชือ่มต่อกบับรเิวณทางเข้าอาคารเพือ่รองรบักิจกรรม

ทางสขุภาพ ซึง่เมือ่ผูส้งูอายมุาถงึศนูย์ฯ จะได้รบับรกิารตรวจสขุภาพนีเ้ป็นจดุแรก นอกจากนีย้งัสะดวกต่อ

การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน

ทางด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นท่ีกิจกรรมการประกอบอาหาร ที่ถูกออกแบบให้ติดกับเส้นทางบริการที่ใช้

ขนส่งวัตถุดิบ ขนาดของพื้นที่มีขนาดใหญ่เหมาะส�าหรับการประกอบอาหารแบบกลุ่ม รวมทั้งกิจกรรมท�า

อาหารในช่วงเทศกาลงานบญุต่าง ๆ  และตดิกบัพืน้ทีโ่รงอาหารเพือ่สะดวกต่อการบรกิารทีม่คีวามต่อเนือ่ง 

โดยเส้นทางที่เชื่อมต่อใช้ทางลาดเป็นตัวเชื่อมเปลี่ยนระดับ

ระดับพื้นโรงอาหารถูกออกแบบให้อยู่ในระดับเดียวกับพื้นทางเดินแต่ใช้การเปล่ียนวัสดุพื้นเพ่ือแสดงแนว

เขตพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุเดินหรือใช้วีลแชร์ได้ต่อเนื่อง พื้นที่ครัวและโรงอาหารเป็นพื้นที่ที่ทั้งผู้สูงอายุและ

เจ้าหน้าที่ต่างให้ความส�าคัญและคาดว่าจะเป็นพื้นที่กิจกรรมที่มีการใช้งานร่วมกันอย่างเข้มข้น บริเวณสุด

ทางเดินส่วนที่ตรงกับทางเข้า เป็นส่วนของบันไดที่ขึ้นต่อเนื่องถึงชั้นสาม โดยออกแบบให้ลูกนอนกว้าง 30 

เซนติเมตร เพื่อให้เดินได้ง่าย และห้องน�้าถูกออกแบบให้มีห้องน�้าคนพิการหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดิน

ได้สะดวก ขนาดห้องน�้ามีระยะที่ให้ผู้ที่ใช้รถเข็นหมุนรอบตัวได้ ในระยะเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร ตาม

มาตรฐาน ตลอดทางเดินชั้นล่างมีราวจับต่อเนื่องตลอดทางเดิน บันได และทางลาด
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ภาพแสดงลักษณะของบันไดท่ีใช้ระยะลูกต้ังลูกนอนที่เหมาะสมกับการขึ้นบันไดของผู้สูงอายุ และราย

ละเอียดราวจับ โดยอ้างอิงระยะที่เหมาะสมตามมาตรฐานการออกแบบส�าหรับผู้พิการ และความสูงของ

ราวระเบียงสูงจากปกติจาก 90 เซนติเมตร เป็น 120 เซนติเมตร ลูกกรงออกแบบให้เป็นเส้นตรงทางตั้ง

เพื่อป้องกันการปีนหรือล้มตัวข้ามราวระเบียงได้

พื้นที่ชั้น 2 เป็นส่วนให้บริการที่เน้นกิจกรรมกลุ่มแยกตามความสนใจตามห้องต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้า

จังหวะ กิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมกีฬาเบาๆ กิจกรรมเล่นดนตรี ซึ่งลักษณะพื้นที่ของห้องถูกออกแบบให้

มีลักษณะที่เรียบง่าย วัสดุที่ตกแต่งภายในให้ความรู้สึกเหมือนบ้าน เช่น วัสดุพื้นเป็นกระเบื้องยางลายไม้

และพืน้ทีม่ลีกัษณะรบัแรงกระแทกได้ด ีมรีะบบผนงัทีเ่กบ็เสยีงส่วนด้านหน้าอาคารเป็นพ้ืนทีข่องห้องสมดุ

และส่วนบริการด้านกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เปิดรับแสงตอนเช้าได้ดี เปิดรับแสงธรรมชาติ และท�าให้ด้าน

หน้าอาคารเป็นจุดเด่นเมื่อมองจากภายนอก

บริเวณทางเข้าอาคาร
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ห้องเต้นร�

ห้องสมุด
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บรรยากาศภายในห้องสมุด ออกแบบให้มีบรรยากาศเหมือนห้องนั่งเล่นภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้มี

ลักษณะเป็นโซฟาน่ังเล่น เพื่อสร้างความผ่อนคลาย มีมุมคอมพิวเตอร์ด้านข้างท่ีได้แสงธรรมชาติทางทิศ

เหนือ และพื้นที่ห้องสมุดได้รับแสงจากทิศตะวันออกในตอนเช้า ท�าให้ลดปริมาณการใช้แสงประดิษฐ์ใน

อาคารอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้พื้นที่บริเวณระเบียงทางเดินนอกห้องประชุมขนาด 150 คน ได้ติดตั้งราว

จับตลอดทางก่อนเข้าห้องประชุมอีกด้วย มีการออกแบบให้ขนาดห้องน�้าคนพิการมีความกว้างและราว

จับที่เพียงพอ และอยู่ในต�าแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก ใช้ประตูบานเลื่อนเพื่อเป็นการผ่อนแรงในการใช้งาน

ลกัษณะภายนอกอาคารออกแบบให้ดเูป็นกลุม่อาคาร คล้ายหมูบ้่านชายคายืน่ยาวเพือ่ป้องกนัแดด และฝน

ทีแ่รงในฤดมูรสมุ จากทีจ่อดรถมหีลงัคาคลมุต่อเนือ่งถึงทางเข้าด้านหน้าอาคารเพือ่ป้องกนัสภาพแวดล้อม 

เช่น แดด ลม ฝน ที่จะกระทบผู้ที่เข้ามาใช้อาคาร

หลังจากคณะผู้ออกแบบและเทศบาลแสนสุขได้สรุปแบบสุดท้ายแล้ว คณะท�างานทั้งหมดได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังค�าแนะน�าจากสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญการออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุจาก

ประเทศญีปุ่น่ทีท่างเทศบาลแสนสขุเชญิมา ทางคณะผูอ้อกแบบได้รบัค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์และน�ามา

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางส่วน เช่น การปรับขยายทางเดินบางส่วนให้กว้างขึ้น การยืดระยะทางลาด

ในอาคารบางจุดให้ยาวขึ้น การปรับเส้นทางการเช่ือมต่อระหว่างโถงอาคารกับพื้นที่สีเขียวให้สะดวกขึ้น 

สถาปนกิญีปุ่น่เหน็ด้วยกับความพยายามเชือ่มต่อพืน้ทีใ่นอาคารกบัพืน้ทีส่เีขยีวทัง้ในด้านการมองเหน็และ

การเข้าถึง และเห็นด้วยอย่างมากกับการเตรียมพื้นที่ท�ากิจกรรมปลูกผักสวนครัว อย่างไรก็ตามสถาปนิก

ชาวญี่ปุ่นและผู้ดูแลผู้สูงอายุวิชาชีพชาวญ่ีปุ่นเห็นว่าควรเพ่ิมห้องน�้าผู้พิการ โดยให้แยกห้องหญิง–ชายใน

ทุกช้ัน แต่เน่ืองด้วยข้อจ�ากัดทางงบประมาณ และทางเทศบาลเองเห็นว่าปัจจุบันผู้สูงอายุในพื้นที่ยังมีผู้

ที่ต้องใช้ห้องน�้าผู้พิการไม่มากนัก จึงขอเก็บค�าแนะน�านี้ไว้เพื่อใช้ในส่วนต่อขยายในอนาคต นอกจากนี้มี

ข้อสังเกตได้ว่าผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นให้ความส�าคัญในการตรวจสอบรายละเอียดเรื่องการเปล่ียนระดับพ้ืน

และการติดตั้งราวจับเป็นอย่างมาก
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ทศันียภาพภายนอกอาคาร

ทางเดินในอาคาร
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ทศันียภาพนอกอาคาร
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การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียง
การออกแบบเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงพื้นที่บ้านผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง 

อ� เภอล� สนธิ จังหวัดลพบุรี

สุพิชญำ ศุภพิพัฒน์

ขวัญชัย กำแก้ว

การออกแบบเชิงปฏิบัติการเป็นรายวิชาเฉพาะเลือกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายของรายวิชาเพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ในช้ันเรียนสู่ภายนอก 

โดยท�าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล จนน�าไปสู่การแก้ปัญหาด้านการออกแบบในสถานการณ์จริงอย่าง

เหมาะสม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะอันมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในภาพรวม และเพื่อ

ให้เกิดการบูรณาการระหว่างงานวิจัยและการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนวิชานี้อาจารย์จากกลุ่ม

วิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ได้จัดโครงการการออกแบบเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงพื้นที่บ้าน

ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ร่วมกับทีมงานด้านสุขภาพของโรงพยาบาลล�าสนธิ จังหวัดลพบุรี ในการลงพื้นที่ส�ารวจ

สภาพบ้านผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงจ�านวน 4 หลัง ได้แก่ บ้านตาน้อย บ้านป้าทวี บ้านป้าสูงเนิน บ้านป้าพับ 

โดยท�าการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ภายใต้แนวคิด “การปรับพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อบรรลุ

เป้าหมายในการรักษาในงบประมาณที่น้อยที่สุด” โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครือข่าย

ความรูก้ารออกแบบสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมส่ีวนร่วมเพือ่การสร้างเสรมิสขุภาวะและการปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมเชงิบวก ของกลุม่วจิยัสิง่แวดล้อมสรรค์สร้างเพ่ือสขุภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 

หลงัการออกแบบบ้านทัง้ 4 หลงั คณะท�างานและนสิติได้ลงมอืปรบัปรงุและสร้างบ้านจนเสรจ็ 2 หลัง ได้แก่ 

การปรับปรุงบ้านป้าพับ และการสร้างหน่วยล้างไตให้ตาน้อย
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บ้านตาน้อย

ตาน้อยเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เก๊าท์ รวมทั้งมีภาวะสมอง

เสือ่ม หลงลมืง่าย และเริม่มภีาวะไตเสือ่มร่วมด้วย พยาบาลและอสม.ผูด้แูลคาดการณ์ว่าจะต้องท�าการฟอก

ไตในระยะยาว ก่อนหน้านี้ตาน้อยไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตนเองได้มีภาวะติดเตียง แต่หลังจากการ

ปรบัปรงุบ้านและเข้ารบัการกายภาพบ�าบดัในรอบแรกโดยทมีสขุภาพโรงพยาบาลล�าสนธ ิตาน้อยสามารถ

เดินโดยใช้ไม้เท้าสามขาได้และสามารถช่วยเหลือตนเองในการท�ากิจวัตรประจ�าวันได้บ้าง

นกักายภาพบ�าบดัได้ก�าหนดเป้าหมายในการรกัษาไว้ให้ตาน้อยสามารถเดนิได้เองโดยไม่ใช้ไม้เท้า สามารถ

รับประทานยาได้เองอย่างครบถ้วนและตรงเวลา สามารถล้างไตได้ด้วยตนเองหากมีภาวะไตเสื่อมเพิ่มมาก

ขึน้ในอนาคต จากปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและการเดนิทาง ท�าให้ตาน้อยไม่สามารถไปล้างไตท่ีโรงพยาบาลหรอื

ศนูย์ฟอกไตได้ จงึเกดิแนวคดิในการออกแบบ “หน่วยล้างไต” ส�าหรบัผูป่้วยทีต้่องท�าการล้างไตด้วยตนเอง

ทีบ้่าน เนือ่งจากสภาพแวดล้อมภายในบ้านของผูท้ีอ่าศยัในชมุชนห่างไกล ไม่ใช่ทกุบ้านจะมห้ีองหรือพืน้ทีท่ี่

เหมาะสมในการล้างไต การจดัเตรยีมพ้ืนทีปิ่ดทีส่ะอาดปลอดเชือ้จงึเป็นส่ิงส�าคญัในกระบวนการล้างไตด้วย

ตนเองหรอืการล้างไตทางช่องท้อง เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายในการรกัษากลุม่ผูป่้วยทีม่ปัีญหาสขุภาพใกล้เคยีง
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กันนี้ จึงได้ก�าหนดแนวทางในการออกแบบหน่วยล้างไตที่สามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายเพื่อส่งต่อ

ให้กับผู้ป่วยรายอื่นๆได้ โดยค�านึงถึงขนาดและน�้าหนักในการขนส่ง ที่สามารถบรรทุกได้ด้วยรถกระบะ 1 

คัน และสามารถประกอบติดตั้งได้ด้วยคน 2 คน บนสภาพพื้นที่ที่หลากหลาย

การล้างไตทางช่องท้อง (peritoneal dialysis) คือ กระบวนการท�าความสะอาดเลือด และการก�าจัด

ของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกายโดยใช้ตัวกรองที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ เยื่อบุผนังช่องท้อง ซึ่งเป็น

เยื่อบางๆ ที่ห่อหุ้มช่องท้อง หรือเป็นเยื่อที่แบ่งช่องในท้อง ซึ่งบรรจุอวัยวะต่างๆ ทั้งกระเพาะอาหาร ม้าม 

ตับ และล�าไส้ เมื่อน�้ายาล้างไตไหลผ่านเข้าไปในช่องท้อง เยื่อบุผนังช่องท้องจะท�าหน้าที่เป็นตัวกรองของ

เสียและของเหลวออกจากเลือดไปสู่น�้ายาล้างไต หลังจากนั้น 2-3 ชั่วโมง น�้ายาล้างไตที่มีของเสียอยู่จะถูก

ปล่อยออกจากช่องท้องและถูกแทนที่ด้วยน�้ายาใหม่ที่เติมเข้าไป

ความต้องการของห้องล้างไต
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สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงในกำรออกแบบพื้นที่ล้ำงไต

1. ห้องน�้ากับที่ฟอกไตไม่ควรอยู่ใกล้กัน

2. มีประตูที่กว้างพอที่จะเข็นเตียงผู้ป่วยเข้าได้

3. ห้องล้างไตต้องสะอาด

4. ไม่ควรมีหน้าต่าง ถ้ามคีวรเป็นหน้าต่างเพือ่การระบายอากาศทีเ่ปิด-ปิดง่ายโดยผูป่้วยสามาถท�าได้

ด้วยตนเอง (ห้ามลมผ่านขณะท�าการล้างไต)

5. อ่างน�้ามีไว้ส�าหรับล้างอุปกรณ์เท่านั้น ส่วนใหญ่ใช้อ่างน�้าแบบเหยียบเพื่อเปิดน�้า

6. อุปกรณ์ต้องเช็ดล้างได้ง่าย

7. ถุงล้าง น�า้ยาล้าง ต้องไม่โดนแดดโดยตรง 

8. ถุงล้างไต หนัก 2  kg.

9. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. ในการน�าของเหลวเข้า และ 4 ชม. ในการน�าของเหลวออก ต้องมีเสาร้อย

สายน�้าเกลือ สามารถลากไปด้วยได้

10. ต้องมีถังขยะส�าหรับทิ้งแยกกับขยะทั่วไป

11. ใช้พื้นที่ กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 2 เมตร

12. ไม่ควรใช้วัสดุมีค่า เพื่อความปลอดภัยจากการโจรกรรม

ล�ดบัการล้างไต 1 ครั้ง
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แบบหน่วยล้างไต “บ้านตาน้อย 1.0”
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หน่วยล้างไต “บ้านตาน้อย 1.0”

การส่งมอบหน่วยล้างไต “บ้านตาน้อย 1.0” 
ณ อ�เภอล�สนธิ จงัหวัดลพบุรี
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น่าเสยีดายทีต่าน้อยได้เสยีชวีติลงก่อนทีห่น่วยล้างไตจะสร้างเสรจ็ แต่ทางโรงพยาบาลล�าสนธแิจ้งว่ามผีูป่้วย

วัย 27 ปี อีกรายหนึ่ง จ�าเป็นต้องใช้หน่วยล้างไตเช่นกัน ทางกลุ่มวิจัยฯและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจึงได้น�า

หน่วยล้างไตทีจ่ดัท�าเสรจ็แล้วไปตดิตัง้ให้ทีบ้่านของผูป่้วย เนือ่งจากผูป่้วยรายนีไ้ด้รบัอนญุาตให้ออกจากโรง

พยาบาลเพื่อกลับไปรักษาตัวที่บ้าน โดยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายในหน่วยล้างไตนี้ เนื่องจากต้องท�าการ

ล้างไตทางช่องท้องวันละ 4 ครั้ง จากการทดลองใช้งานหน่วยล้างไตประมาณ 2 สัปดาห์ ช่างปรับสภาพ

บ้านประจ�าโรงพยาบาลล�าสนธิ รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัวได้ให้ข้อเสนอแนะ และเสนอประเด็นปัญหาที่

พบจากการใช้งาน ได้แก่ ชายคาที่สั้นไปและอากาศที่ร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากประตูบานเฟี้ยมมีการ

ฉกีขาดในระหว่างการขนย้าย ช่างปรบัสภาพบ้านได้ท�าการเปลีย่นประตทูีช่�ารดุให้เป็นประตบูานเลือ่น และ

เทพืน้ปรบัระดบัเพือ่วางหน่วยล้างไตให้มัน่คง รวมทัง้ต่อท่อน�า้ทิง้และจดัท�าบ่อบ�าบดัน�า้เสยี พร้อมจัดการ

ตามหลักการจัดการขยะติดเชื้อชุมชน 

ทางคณะท�างานได้รบัข้อเสนอแนะจากการติดตัง้และการใช้งานในครัง้นี ้เพือ่การปรบัปรุงพฒันาหน่วยล้าง

ไตเคลื่อนท่ีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยโรคไตในชุมชนห่างไกลต่อไป 

โดยมีประเด็นที่ต้องค�านึงถึงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. พื้นที่ตั้งควรมีระดับพื้นที่ที่เรียบเสมอกันและมีความแน่นและไม่ทรุดตัว ซ่ึงอาจท�าได้ด้วยการเท

คอนกรีตและปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน

2. ถ้าตัง้ภายนอกอาคารแยกออกมาจากตวับ้านควรเลอืกบรเิวณทีม่ทีางเชือ่มหรอืสิง่ปกคลุมแดดลม

ฝนต่อเนื่องจากตัวบ้านมายังหน่วยล้างไตเคลื่อนที่หรืออาจจ�าเป็นต้อง ออกแบบติดตั้งชายคาเชื่อมต่อจาก

ตัวบ้านเพิ่มเติม และประตูทางเข้าปรับเปลี่ยนเป็นบานเลื่อนแทนบานเฟี้ยมเดิม ซึ่งจะกันฝนและแดดได้ดี

กว่า ส่วนด้านข้างควรเพิ่มแผงบังแดดให้กับหน่วยล้างไต

3. ถ้าตดิตัง้ภายในหรือต่อเชือ่มกบัตัวบ้านอาจจะต้องไปดสูถานทีต่ดิตั้งก่อน เพื่อปรับขนาดของส่วน

ที่เชื่อมต่อให้สัมพันธ์กับตัวบ้านของผู้ป่วย

4. ควรมพีืน้ทีส่�าหรบัตดิตัง้ระบบบ�าบดัของเสยีจากหน่วยล้างไตเคลือ่นทีก่่อนออกสูร่ะบบสาธารณะ 

หรืออาจติดตั้งกับระบบสุขาภิบาลของตัวบ้านเดิมถ้าต�าแหน่งใกล้กัน

5. หน่วยล้างไตยังมีน�้าหนักมากอยู่ท�าให้การประกอบและขนย้ายค่อนข้างล�าบาก อาจปรับเปล่ียน

ขนาดเหล็กที่ใช้เป็นโครงสร้างให้เล็กลงหรือเปลี่ยนโครงสร้างบางส่วนจากเหล็กให้เป็นอลูมิเนียมแทน
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ผู้รบัผิดชอบโครงการ

ที่ปรึกษำหลัก: 

อาจารย์ ขวัญชัย กาแก้ว

นิสิต: 

นางสาว ฐิติรัตน์ หิรัญยศพงษ์

นางสาว ปภาวี ปรางค์ประทานพร

นางสาว พัฒนยุ ทองลอย

นางสาว พิชานี เสถียร

นางสาว วรางคณา อนันทสุข

นาย ศุภโชค โล่ห์บุญทรัพย์

รูปแบบการปรบัปรุงหน่วยล้างไต “บ้านตาน้อย 1.0” 
ณ อ�เภอล�สนธิ จงัหวัดลพบุรี
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บ้านป้าพบั

ป้าพบัเป็นผูส้งูอายปุระเภทติดเตยีง สาเหตจุากหลอดเลอืดสมองแตก ส่งผลให้มอีาการอมัพาตครัง้ตวัด้าน

ซ้าย มอีาการแผลกดทบั และช่วยเหลอืตนเองไม่ได้ ปัจจบุนัได้รบัการกายภาพบ�าบดัจนสามารถทรงตวั และ

เริ่มเดินเองได้แล้วแต่ต้องใช้ไม้เท้า 3 ขาช่วยพยุงตัวเนื่องจากกล้ามเนื้อด้านซ้ายยังอ่อนแรง หากออกแรง

มากเกินไปจะมีภาวะเกร็งและสั่น ต้องฝึกเดินในบริเวณที่มีพื้นผิวเรียบเสมอกัน 

ลงุป้ันสามขีองป้าพบัเป็นผูด้แูลและอ�านวยความสะดวกคนส�าคญัในการประกอบกจิวตัรประจ�าวนัของป้า

พับ ในขณะเดียวกันลุงปั้นก็มีปัญหาสุขภาพ คือป่วยเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน และมีภาวะความดันโลหิต

สูงร่วมด้วย ท�าให้เหนื่อยง่าย สมรรถภาพร่างกายทรุดลง ท�าให้ไม่สามารถดูแลป้าพับได้อย่างเต็มที่ แต่

อย่างไรก็ดีจะมีนักบริบาลชุมชนค่อยแวะเวียนมาท�ากายภาพให้กับป้าพับและติดตามอาการของลุงปั้นที่

บ้านเป็นประจ�าทุกวัน
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ปัญหาในการใช้งานพื้นที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอกบ้านของป้าพับและลุงปั้น ได้แก่

 ระดบัพืน้บา้นต�่ากว่าระดบัพื้นภายนอกบ้าน ท�าให้น�า้ไหลและซมึผ่านผนงัเขา้มาได้โดยง่าย รวมถงึ

มีชายคาหลังคาสั้น ท�าให้ฝนสาดเข้าทางหน้าต่าง

 วงเปิดของบานประตูผิดทิศทาง ท�าให้กีดขวางเส้นทางการเดิน

 พื้นที่นอนของลุงปั้นซ้อนทับกับพื้นที่รับแขก รวมถึงเส้นทางการเดินที่ป้าพับและลุงปั้นใช้งานเป็น

ปกติ อีกทั้งขนาดของพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

 พื้นที่ครัวและพื้นที่ภายนอกมีพื้นผิวที่ไม่เรียบสม�่าเสมอ เป็นอุปสรรคในการฝึกเดินของป้าพับ

ปัจจุบันป้าพับมีอาการดีข้ึนมาก ก�าลังกล้ามเน้ือขาข้างขวาดีข้ึนจากระดับ 0 เป็น 3 ส่วนกล้ามเนื้อแขน

ข้างขวายังไม่มีการพัฒนา นักกายภาพบ�าบัดมีเป้าหมายในการรักษาให้กล้ามเนื้อข้างขวาทั้งแขนและขา

ของป้าพับใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ฝึกหัดให้ยืนด้วยตนเอง และฝึกใช้กล้ามเนื้อส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

ไปอีก จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่โดยท�าทางลาด ขุดร่อง

ระบายน�้ารอบบ้าน ฉาบปูนปิดผนังที่น�้าซึมเข้ามา เทพื้นให้สม�่าเสมอเพื่อความปลอดภัยในการฝึกเดินของ

ป้าพบั ขยายพืน้ทีห้่องนอนของลงุป้ันไม่ให้ซ้อนทบักบัพ้ืนทีร่บัแขกและเส้นทางการเดนิ ต่อเตมิส่วนชายคา

ให้กนัฝนได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยมแีนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการออกแบบและปรบัปรงุ

พื้นที่ใหม่ 8 ประเด็นส�าคัญ ดังนี้

1) กำรแก้ไขปัญหำฝนสำด น�้ำรั่ว น�้ำซึม สามารถแก้ไขได้โดยต่อเติมชายคาเพิ่มเติมให้มีระยะความยาว

ห่างจากช่องเปิดหน้าต่างมากขึ้นเพื่อใช้เป็นกันสาด โดยสามารถยึดติดหรือสร้างต่อจากโครงสร้างเดิมของ

บ้านได้เลยหากมคีวามยาวไม่มากนกั ทัง้นีห้ากต้องการต่อชายคาให้มคีวามยาวมากพอเพือ่ประโยชน์ใช้สอ

ยอื่นๆ เช่น จอดยานพาหนะ ก็สามารถท�าได้โดยเพิ่มเสาเพื่อรับแรง

กรณนี�า้ร่ัวมสีาเหตุมาจากหลงัคาเป็นร ูแก้ไขได้โดยใช้ปืนกาวหรอืซลิโิคนยาแนว ขึน้อยูก่บัขนาดความกว้าง

ของรูที่รั่ว ส่วนกรณีน�้ารั่วจากบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างหลังคากับก�าแพง เสนอให้ใช้ผลิตภัณฑ์กันรั่ว กัน

ซึมและอุดรอยรั่ว ทาที่ผนังให้สูงกว่าขอบกระเบื้องประมาณ 30 เซนติเมตร ทาลงมาถึงร่องกระเบื้องร่อง

แรกทั้งหมด เอาผ้าดิบท่ีซักเอาแป้งออกหมดแล้ว และผ้ายังเปียกอยู่แปะกับผลิตภัณฑ์กันรั่ว กันซึมและ

อุดรอยรั่วที่ทาไว้ ช่วงบนอาจต้องตอกตะปูคอนกรีตเล็กๆช่วยยึดตรึงผ้า ทาผลิตภัณฑ์ทับผ้าดิบอีกรอบ
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2) กำรแก้ไขปัญหำพื้นที่กำรใช้งำนที่ไม่เพียงพอ ส�าหรับผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตในวัยสูงอายุจ�าเป็นต้อง

มีคนดูแลเพื่อช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกในการท�ากิจกรรมต่างๆตลอดเวลา และผู้ป่วยที่อาศัยอยู่

ในบ้านแบบยกใต้ถุนสูงหรือบ้านหลายช้ันมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอยต่างๆ โดย

ควรจัดพื้นที่ใช้สอยที่ส�าคัญทั้งหมดไว้ที่ชั้นแรก เนื่องจากในระยะยาวผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงลง การขึ้น

บันไดบ่อยๆจึงเป็นเรื่องอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นพื้นที่การใช้งานหรืออยู่อาศัย

ตามปกติจึงอาจไม่เพียงพอ การท�าพื้นท่ีต่อเติมหรือต่อขยายพื้นท่ีจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยควรค�านึงถึง

ประเด็นส�าคัญต่างๆดังต่อไปนี้

 ความต้องการของผูป่้วย ผูร่้วมอาศยั และผู้ดูแล ซ่ึงพืน้ทีต่่อเตมิหรอืต่อขยายส�าหรบัผู้ร่วมอาศัยหรอื

ผูด้แูลควรจะอยูใ่นต�าแหน่งทีส่ามารถมองเหน็เตยีงผูป่้วยได้เสมอ อาจจดัหากริง่ให้อยูใ่นต�าแหน่งใกล้มอืแก่

ผูป่้วยเม่ือต้องการความช่วยเหลอื ดงันัน้พืน้ทีต่่อเตมิหรอืต่อขยายจึงควรอยูใ่กล้กบัต�าแหน่งเตยีงผูป่้วยทีส่ดุ

 งบประมาณบานปลาย ควรมีการวางแผนการปรับปรุงพื้นที่ต่อเติมและการจัดสรรงบประมาณที่

รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดงบประมาณ และความล่าช้าในการก่อสร้างในภายหลัง

 ความปลอดภัย ในกรณีที่โครงสร้างเก่าของบ้านไม่แข็งแรง ส่วนที่ต่อเติมหรือต่อขยายนั้นต้องไม่

กระทบกับโครงสร้างเก่า หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบเสาและคานรับน�้าหนัก

3) ควำมเหมำะสมของประต ูในกรณทีีผู่ป่้วยอมัพาตยงัสามารถเดนิด้วยตนเองได้ คือไม่สามารถเคล่ือนไหว

เพยีงข้างใดข้างหนึง่ได้ ประตคูวรปรบัเปลีย่นเป็นแบบบานเลือ่น เพราะใช้แรงน้อยกว่าประตแูบบปกต ิและ

สามารถเปิดได้ด้วยมอืข้างเดยีว ความกว้างของประตคูวรอยูท่ี ่85-90 เซนตเิมตร เพือ่ให้รถเขน็เข้า-ออกได้

ง่าย ถ้าประตูแคบเพียงเล็กน้อยแนะน�าให้เปลี่ยนบานพับเป็นบานพับซ่อน ไม่ควรมีธรณีประตู ดังนั้นหาก

มีการเปลี่ยนระดับความสูงเกิน 1/2 นิ้ว ให้ปรับเปลี่ยนเป็นทางลาดเอียง ควรเว้นระยะห่างทางเข้าประตู

ประมาณ 55 เซ็นติเมตร เพื่อความสะดวกส�าหรับผู้ใช้รถเข็นในการเปิด-ปิดประตูโดยไม่ถูกกระแทก มือ

จับและลูกบิดประตูควรสะดวกในการใช้และอยู่ในระยะเหมาะสม ควรเป็นชนิดก้านติดตั้งไว้แนวราบและ

สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร ไม่เกิน 1.2 เมตร ไม่ควรใช้ลูกบิดกลม เพราะจะลื่นและต้องออกแรงเปิดมาก 

กรณีลูกฟักเป็นกระจกให้ติดเครื่องแถบสี หรือสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัด หากเป็นประตูแบบที่เปิดออกควรเปิด

ค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา ถ้าเป็นพื้นต่างระดับ ต้องไม่เกิน 45 เซนติเมตร และมีทางลาดเอียง
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4) ควำมเหมำะสมของห้องน�ำ้ ควรมรีาวจบัตัง้แต่บรเิวณทางเดนิภายนอกน�าไปสู่ประตหู้องน�า้ สงูประมาณ 

80-85 เซนติเมตร และมีราวจับในแนวตั้งและแนวนอน ระดับความสูงไม่ต�่ากว่า 70 เซนติเมตรในบริเวณ

ส่วนอาบน�้าและห้องส้วม เพื่อให้คนป่วยยึดเวลาเคลื่อนย้ายตัวจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง พื้นห้องน�้าใช้

วัสดุกันลื่น และหมั่นท�าความสะอาด ระวังอย่าให้มีคราบสกปรกหรือเชื้อราเกาะ  หากมีผู้ป่วยเป็นโรคติด

เชื้อยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ห้องและพื้นควรมีแสงสว่างเพียงพอและจัดต�าแหน่งสวิตช์ไฟให้อยู่ใกล้

มือ หากเป็นไปได้พื้นควรแห้งอยู่เสมอ พื้นที่ภายในห้องส้วมและห้องน�้าควรมีพื้นที่เพียงพอในการอาบน�้า

โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อให้รถเข็นหมุนกลับตัวได้หรือมีที่นั่งส�าหรับอาบน�้า ใต้

อ่างล้างหน้าให้มพีืน้ทีส่�าหรบัรถเขน็สอดเข้าไปได้ และมรีาวจบัสองข้างของอ่างล้างมอื ก๊อกน�า้และทีใ่ส่สบู่

เหลวควรเป็นชนดิก้านโยกหรอืแบบกด ความสูงของโถส้วมควรอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมเพือ่ให้ผูป่้วยทีใ่ช้รถ

เขน็เคลือ่นย้ายตวัได้สะดวกหากโถส้วมต�า่เกนิไป จะท�าให้ผู้ป่วยลุกนัง่ล�าบาก หากเป็นไปได้ควรเป็นโถส้วม

ชนดินัง่ราบระดบัความสงูประมาณ 45 เซนติเมตร มพีนกัพงิหลงัและปล่อยน�า้ชนดิคนัโยก หากเป็นโถส้วม

ชนดินัง่ยองควรดดัแปลงโดยหาเก้าอีพ้ลาสติกแบบมพีนกัพงิและเจาะรตูรงบรเิวณกลางทีน่ัง่ให้มขีนาดกว้าง

พอประมาณ แล้วน�ามาวางครอบต�าแหน่งของโถส้วมชนิดนั่งยอง

การจดัวางของใช้ เช่น สบูแ่ละขวดแชมพ ูควรจดัให้อยูด้่านทีก่ล้ามเนือ้อ่อนแรง เพือ่ให้ผูป่้วยใช้งานแขนด้าน

ทีอ่่อนแรงหยบิของเบาๆ เป็นการกระตุน้ให้ฝึกการใช้งานกล้ามเนือ้มากขึน้ ส่ิงของเครือ่งใช้ อุปกรณ์ภายใน

ห้องน�า้ควรอยู่สูงจากพื้นประมาณ 0.25-1.2 เมตร ควรระวังอย่าให้ผู้ป่วยลงกลอนห้องน�้า เผ่ือกรณีเกิด

อบุตัเิหตผุูด้แูลจะได้เข้าช่วยเหลอืได้ทัน อาจติดตัง้กริง่ไว้ในบรเิวณห้องน�า้เพือ่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ

ในกรณีฉุกเฉินด้วยก็ได้ นอกจากน้ีอาจมีการดัดแปลงหรือสร้างบริเวณห้องน�้าและห้องส้วมใหม่ให้อยู่ใกล้

กับเตียงของผู้ป่วย โดยรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย เช่น ถ้าผู้ป่วยมีอาการอัมพาตครึ่งซีกโถส้วมอาจ

เป็นแบบนัง่ราบปกติแล้วเพิม่ราวจบัโดยรอบ จากต�าแหน่งเตยีงนอนไปจนถงึต�าแหน่งของโถส้วม ถ้าผูป่้วย

มอีาการอมัพาตครึง่ท่อนล่าง ต้องนัง่ถดั อาจตดัแปลงลดระดบัให้โถส้วมแบบนัง่ราบเรยีบเสมอพืน้ เป็นต้น

5) ทำงลำด ทางเดินภายในบ้านไม่ควรมีพื้นที่ต่างระดับ หากเป็นพื้นที่ต่างระดับอยู่มีระดับความสูงที่อยู่

ในระยะที่ผู้ป่วยสามารถก้าวผ่านไปได้ ทางลาดควรมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 หากชันน้อยกว่านี้ได้ก็จะ

ดี และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6 เมตร เพื่อรองรับการใช้งานรถเข็น
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6) กำรจัดกำรกำรใช้งำนพื้นที่ และกำรจัดวำงต�ำแหน่งของใช้ ชั้นวางของและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น 

สวิตซ์ไฟ ก๊อกน�้า ลูกบิดประตู เป็นต้น ควรมีความสูง 0.3-1.2 เมตร ซึ่งอยู่ในต�าแหน่งที่ผู้ป่วยนั่งรถเข็น

สามารถเอื้อมถึง ควรจัดวางของใช้ให้เป็นระเบียบและไม่มีสิ่งกีดขวางทางรถเข็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เก็บ

ของมีคมให้พ้นมือผู้ป่วยและจัดวางของใช้ที่จ�าเป็นไว้ใกล้มือให้ผู้ป่วยสามารถหยิบใช้ได้สะดวก นอกจากนี้

ยังสามารถจัดวางสิ่งของให้อยู่ ณ ต�าแหน่งด้านที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อฝึกการใช้งานกล้ามเนื้อแขนด้าน

ทีอ่่อนแรง และกระตุน้การใช้งานกล้ามเนือ้ด้านดงักล่าวมากขึน้ โต๊ะท�างานควรสงูประมาณ 85 เซนตเิมตร 

กว้าง 90 เซนติเมตร และมีพื้นที่ว่างด้านล่างเพื่อให้รถเข็นสอดเข้าได้

7) สภำพแวดล้อมบริเวณเตียงผู้ป่วย สิ่งที่ต้องค�านึงถึงในการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณส่วนนอน ได้แก่ 

การถ่ายเทอากาศที่ดี ควรตรวจสอบว่ามีช่องเปิดในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ โดยที่การติดตั้งหน้าต่างควร

อยูใ่นระดบัสงูไม่เกนิ 60 เซนตเิมตร จากระดบัพืน้เพือ่ไม่ให้บงัสายตา และสะดวกในการเปิดหน้าต่างขณะ

นั่งอยู่บนรถเข็น ปัจจัยด้านมุมมองและทัศนียภาพจากภายนอกสู่ภายใน และจากภายในออกสู่ภายนอก 

ควรมีความสวยงามเรียบร้อยเหมาะสม และให้ความเป็นส่วนตัว สังเกตบริเวณที่แสงแดดส่องถึงในช่วง

เวลาต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากร่มเงาและแสงสว่างตามธรรมชาติ

8) กำรส่งเสริมศักยภำพผู้ป่วยด้วยกำรออกก�ำลังกำย การส่งเสริมศักยภาพท่ีดีนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วย

เป็นส�าคัญ ผู้ป่วยจะต้องมีวินัยในการฝึกฝนและท�าการออกก�าลังกายด้วยตนเองเป็นประจ�า นอกจากนี้

ยงัสามารถส่งเสรมิด้วยการออกแบบพืน้ทีใ่ห้การออกก�าลงักายอยูใ่นการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั เช่น การ

เดิน การขึ้นบันได เป็นต้น เมื่อผู้ป่วยสามารถเดินได้เองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว การขึ้นลงบันไดจึง

เป็นการออกก�าลงักายประเภททีช่่วยเพิม่พละก�าลงัแขนและขาได้ด ีควรเตรยีมสภาพความพร้อมของบนัได

ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จมูกบันไดมนเรียบ และใช้วัสดุกันลื่น มีราวจับบันไดลักษณะกลมทั้ง 

2 ข้าง เส้นผ่านศูนย์กลางของราวบันได 3-4 เซนติเมตร และสูงจากพื้น 70-80 เซนติเมตร การปูพื้นด้วย

วัสดุที่มีผิวเรียบและไม่ลื่น ราคาย่อมเยา เช่น เสื่อน�้ามัน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการอ�านวยความสะดวก

และลดอาการบาดเจ็บจากการออกก�าลัง หรือหัดเคลื่อนย้ายตนเองของผู้ป่วย



158
สุขตามวัย: สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

รูปแบบบ้านที่ปรบัปรุงใหม่

ผังพื้นบ้านที่ปรบัปรุงใหม่
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กระบวนการปรบัปรุงพื้นที่บ้านป้าพบั
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ผู้รบัผิดชอบโครงการ

ที่ปรึกษำหลัก: 

ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์

นิสิต: 

นาย กัมปนาถ ปานถาวร

นางสาว กาญจนา ภักตร์เขียว

นาย ชัญชกร ศิริทวีชัย

นาย ดลเทพ เจตีร์

นาย พลวัตร ขุนพรม

ทีมงานปรบัปรุงพื้นที่บ้านป้าพบั และการทดลองใช้งานพื้นที่ที่ปรบัปรุงใหม่
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ค� ขอบคุณ

หนังสือเล่มน้ีจะไม่สามารถส�าเร็จลงได้ถ้าหากกลุ่มวิจัยส่ิงแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะไม่ได้รับความ

ช่วยเหลือและการสนับสนุนจากบุคคลหลายท่านและหน่วยงานหลายแห่ง

ขอขอบพระคุณนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนการด�าเนินงานของ

กลุ่มวิจัยฯ มาตั้งแต่เริ่มต้น ขอบพระคุณคุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขและเจ้า

หน้าที่ทุกท่าน ส�าหรับความมุ่งมั่นในการท�างานและน�้าใจที่มีให้กัน ขอบพระคุณส�าหรับความรู้ ค�าแนะน�า 

ประสบการณ์ และความเป็นมิตรท่ีนายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าสนธิและ

บุคคลากรของโรงพยาบาลทุกท่าน ได้มอบให้กับคณะท�างานของกลุ่มวิจัยฯ 

สิง่ส�าคญัทีข่าดไม่ได้คือค�าขอบคณุส�าหรบัผูส้งูอายทุกุท่านทีส่ละเวลามาร่วมกจิกรรมและให้ข้อมลูเพือ่การ

ศึกษาและเพื่อการออกแบบ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�าหรับ

ทุนในการด�าเนินงานโครงการต่างๆรวมทั้งการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้
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