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สัดส่วนจ�ำนวนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีค่าเฉลี่ยอายุขัยยาวนานขึ้น ในขณะ
เดียวกันสัดส่วนของประชากรวัยท�ำงานและวัยเด็กก็ลดลง และในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้านีป้ ระเทศไทยก็จะก้าว
เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ลองนึกภาพว่าอีกไม่ถึงสิบปีนี้ เมื่อเรามองไปรอบๆตัวจะเห็นว่า
ในประชากรจ�ำนวนร้อยคนมีผู้ที่อายุเกิน 60 ปี อยู่มากกว่า 20 คน เลยทีเดียว ถ้าพูดสรุปแบบง่ายๆก็คือ
“คนแก่” ในประเทศไทยมีจำ� นวนมากขึน้ และมีอายุยนื ขึน้ เรือ่ ยๆ ในขณะทีล่ กู หลานทีจ่ ะช่วยดูแลก็นอ้ ยลง
ดังนัน้ เราจะพบเห็นผูส้ งู อายุได้มากขึน้ และจ�ำนวนผูส้ งู อายุทจี่ ะต้องดูแลพึง่ พาตัวเองก็มแี นวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรลักษณะนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในวง
กว้าง ซึง่ ทุกภาคส่วนในสังคมจ�ำเป็นต้องเตรียมการเพือ่ รับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทีจ่ ะตามมา
การเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านรวมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อรองรับ
สังคมผูส้ งู อายุจงึ เป็นสิง่ จ�ำเป็นและควรต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง เพือ่ ให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้ใช้ชวี ติ
อย่างมีคณ
ุ ภาพตราบสิน้ อายุขยั สิง่ ส�ำคัญทีท่ กุ คนควรตระหนักถึงก็คอื การทีผ่ สู้ งู อายุจะใช้ชวี ติ ในช่วงสูงวัย
อย่างมีคณ
ุ ภาพได้ จ�ำเป็นจะต้องให้ความส�ำคัญกับการใช้ชวี ติ อย่างมีคณ
ุ ภาพในทุกๆช่วงวัย นัน่ ก็หมายความ
ว่าการเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุจะต้องมองภาพการพัฒนาและเตรียมการต่างๆอย่างเป็นองค์รวม
หนังสือเล่มนีร้ วบรวมแนวคิด หลักการและแนวทางในการออกแบบสิง่ แวดล้อมสรรค์สร้างทัง้ ในบริบทของ
เมือง การออกแบบภูมทิ ศั น์ การออกแบบอาคาร รวมไปถึงการออกแบบของใช้ในชีวติ ประจ�ำวันทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญกับใช้งานของผู้สูงอายุ ซึ่งหลายๆหลักการและแนวทางได้มาจากการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมบริบท
ที่แตกต่างของหลากหลายประเทศ รวมไปถึงค�ำแนะน�ำที่ได้มาจากการสั่งสมความรู้ของนักวิชาการ และ
นักออกแบบที่มีประสบการณ์การท�ำงานในประเทศที่ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมาก่อน นอกจากนี้
ในส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้ ยังมีการรวบรวมผลงานบางส่วนของหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อ
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ส่วนที่ 1 ภาคความรู้

11
ภาคความรู้

บทที่ 1
บทนำ�: ผู้สูงอายุ สังคม สิ่งแวดล้อม
ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมีสัดส่วนจ�ำนวนผู้สูงอายุต่อจ�ำนวนประชากรกลุ่มอื่นๆในสังคมสูงขึ้น ส่วน
หนึง่ เป็นผลจากความก้าวหน้าทางสาธารณสุขและการแพทย์ทที่ ำ� ให้ประชากรมีอายุยนื ยาวกว่าในอดีต ใน
ขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรรุน่ ใหม่กลับมีแนวโน้มลดลงเนือ่ งจากรูปแบบการใช้ชวี ติ ของคนรุน่
ใหม่เปลีย่ นไป การทีม่ จี ำ� นวนประชากรสูงอายุในสัดส่วนทีส่ งู ส่งผลกระทบต่อเนือ่ งในหลายมิตไิ ม่วา่ จะเป็น
ผลต่อระบบสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมไปถึงระบบการว่าจ้างแรงงานและเศรษฐกิจ ประเด็นส�ำคัญ
คือประชากรส่วนใหญ่ล้วนต้องก้าวสู่วัยชราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณภาพชีวิตของประชากรสูงวัยจึงได้รับ
ความสนใจมากขึ้นและถูกผนวกเข้าไปเป็นส่วนส�ำคัญในแผนพัฒนาต่างๆตั้งแต่แผนระดับโลกไล่เรียงลงไป
ถึงระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิน่ โดยแผนพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุลว้ นแต่ชใี้ ห้เห็นความส�ำคัญของ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางกายภาพและทางสังคมซึง่ เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชากร
สูงอายุทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผู้สูงอายุมีความต้องการแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลตามสภาพของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ รวมไปถึง
สุขภาพ อย่างไรก็ตามผูส้ งู อายุโดยทัว่ ไปมีลกั ษณะร่วมกันอันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงตามสภาพวัยคือ
1. ความเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทสัมผัสและการรับรู้ที่เสื่อมถอยลง
2. ศักยภาพการเคลือ่ นทีแ่ ละเคลือ่ นไหวร่างกายทีล่ ดลงอันเนือ่ งมาจากความแข็งแรงและประสิทธิภาพ
การประสานงานของกล้ามเนือ้ ลดลง ส่งผลให้ผสู้ งู อายุเคลือ่ นไหวช้าลง หลายคนขาดความมัน่ ใจในการเดิน
การจับดึง ผลัก ปีน ก้าว
3. ประสิทธิภาพในการท�ำความเข้าใจเชือ่ มโยงเหตุผล การรับรูท้ ศิ ทางลดลง มีปญ
ั หาเรือ่ งการพูดสับสน
การหลงลืม (forgetfulness) การสูญเสียความทรงจ�ำ (memory loss) รวมไปถึงการหลงทิศและหลงทาง
4. โอกาสการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมทีล่ ดลง เนือ่ งจากการเกษียณอายุหรือเลิกท�ำงานเนือ่ งจากปัญหา
สุขภาพรวมทั้งการที่เพื่อนฝูงคนใกล้ตัวที่อยู่ในวัยเดียวกันเสียชีวิตไปก่อน

12
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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
อันทีจ่ ริงสิง่ แวดล้อมรอบตัวไม่ได้มผี ลต่อการด�ำเนินชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพของผูส้ งู อายุเท่านัน้ แต่มผี ลกับทุกๆ
คนในทุกช่วงวัย รูปแบบการด�ำเนินชีวิตและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ทุกคนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
สามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะของแต่ละคนเมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยในอนาคต
ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงการเตรียมการเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ งานของนักออกแบบจึงไม่ได้จ�ำกัดไว้แต่เพียง
การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการด�ำเนินชีวิตของผู้สูงอายุเท่านั้น หากแต่ยังต้องค�ำนึงถึง
การเอื้อประโยชน์ต่อทุกคนเพื่อให้ใช้ชีวิตในวัยชราได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข มีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี
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สังคมผู้สูงอายุ: นิยาม เกณฑ์ และสถานการณ์ปัจจุบน
ั
ค�ำจ�ำกัดความของ “ผูส้ งู อายุ” แตกต่างกันไปตามแต่ละสังคมหรือแต่ละประเทศ หลายประเทศโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วถือว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีหรือ 65 ปี ขึ้นไป โดยถือเอาเกณฑ์การ
เกษียณอายุเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่โดยเฉพาะประเทศก�ำลังพัฒนาในแอฟริกาเกณฑ์อายุที่ใช้
อาจลดลงมาที่ 50 หรือ 55 ปี ในขณะที่บางวัฒนธรรมจ�ำนวนปีของอายุไม่ใช่ปัจจัยการตัดสินความสูงวัย
แต่พิจารณาจากการที่บุคคลยุติบทบาทหน้าที่หรือการงานที่เคยท�ำมาพร้อมๆกับสภาพความถดถอยของ
ร่างกาย นอกจากนีก้ ารก�ำหนดเกณฑ์อายุผสู้ งู วัยยังไม่สามารถท�ำได้อย่างชัดเจนส�ำหรับประเทศทีก่ ารบันทึก
ข้อมูลทางประชากรไม่สมบูรณ์และไม่สามารถระบุวัน เดือน ปีเกิดได้ ทั้งนี้ท่ามกลางความหลากหลายของ
นิยามความเป็นผู้สูงอายุที่แปรผันไปตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังคม วัฒนธรรม เพศสภาพ รวมไปถึงยุค
สมัย ปัจจุบันยังไม่ได้มีการก�ำหนดมาตรฐานความเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ร่วมกันเป็นสากลอย่างชัดเจน แม้
กระทั่งเกณฑ์มาตรฐานจากองค์การสหประชาชาติก็ยังไม่ได้ก�ำหนดไว้อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดีเกณฑ์
ที่ยึดถือกันโดยทั่วไปคือการพิจารณาให้บุคคลที่อายุ 60 ปีหรือมากกว่าอยู่ในสถานะผู้สูงอายุ1
หากดูภาพรวมทั่วโลกแล้วพบว่าประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียมากที่สุด ถ้าจะ
ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นก็คือจ�ำนวนเกินครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วทั้งโลกที่มีอายุเกิน 60 ปีอาศัยอยู่ในทวีป
เอเชีย นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุในประเทศ
ก�ำลังพัฒนา (developing countries) ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว (developed countries) จะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีอัตราการเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุ
อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปพร้อมๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆกัน องค์การอนามัยโลกยก
ตัวอย่างให้เห็นว่าประเทศฝรั่งเศสใช้เวลามากกว่าศตวรรษกว่าจ�ำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มจาก 7% เป็น 14%
ในขณะที่จ�ำนวนผู้สูงอายุจีนเพิ่มขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกันภายในเวลาน้อยกว่า 30 ปี การที่จ�ำนวน
ประชากรสูงอายุเพิม่ จ�ำนวนอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้ ส่งผลกระทบกับโครงสร้างทางสังคมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจทัง้ ๆทีป่ ระเทศยังไม่มคี วามพร้อมท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนาทีม่ สี ดั ส่วนประชากรสูงอายุเพิม่
ขึ้นอย่างรวดเร็วต้องเผชิญปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผลกระทบอื่นๆที่ตามมา ทั้งนี้สัดส่วน
ของจ�ำนวนประชากรผู้สูงอายุในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน องค์การอนามัยโลกจึงได้จัดแบ่งระดับ
ขั้นของการเป็นสังคมผู้สูงอายุไว้ 3 ระดับ ดังนี้
1

WHO. Definition of an older or elderly person. http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/. [accessed 28/09/2016].
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1) สังคมผู้สูงอายุ (aging society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของ
ประชากรทั้งหมด
2) สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้น
ไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14
ของประชากรทั้งหมด
3) สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (super-aged society) หรือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ หมายถึง
สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
การเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของแต่ละประเทศหรือแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันไปตามบริบทเฉพาะ
ของประเทศหรือสังคมนัน้ ๆ จากข้อมูลทางสถิตขิ ององค์การสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2550
ประเทศญีป่ นุ่ และอิตาลีได้กา้ วเข้าสูก่ ารเป็นสังคมผูส้ งู อายุเต็มรูปแบบไปเรียบร้อยแล้ว ในกรณีของประเทศ
ญี่ปุ่น นอกจากจะมีจำ� นวนผู้สูงอายุจ�ำนวนมากแล้วค่าเฉลี่ยอายุขัย (life expectancy) ของประชากรก็สูง
เช่นกัน ญีป่ นุ่ มีประชากรจ�ำนวนมากกว่า 23,000 คน ทีม่ อี ายุเกินกว่า 100 ปี2 และผลจากการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมท�ำให้คนญี่ปุ่นต้องท�ำงานหนัก วิถีการใช้ชีวิตแบบเกื้อหนุนกันในโครงสร้างแบบ
ครอบครัวใหญ่ (community living in large family structure) และวัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุด้วย
ครอบครัวลดหายไป ผลที่ตามมาคือมีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่แบบโดดเดี่ยว (isolate) โดยล�ำพังเป็นจ�ำนวนมาก
เพื่อตอบรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและระบบ
ในการดูแลผู้สูงอายุในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ชุมชน (community center) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
(day-care center) จัดให้มีที่พักอาศัยรูปแบบต่างๆซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ความต้องการแตก
ต่างกัน มีทงั้ ทีพ่ กั แบบมาตรฐานและทีพ่ กั ทีเ่ น้นความสะดวกสบายหรูหรา นอกจากนีย้ งั พัฒนารูปแบบงาน
บริการดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ นและจัดให้มสี วัสดิการอืน่ ๆ ญีป่ นุ่ มีการออกแบบสิง่ แวดล้อมและพัฒนาสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อลดข้อจ�ำกัดต่างๆให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตตามล�ำพัง
ด้วยตนเองได้โดยปราศจากอุปสรรค นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อช่วยในการดูแลผู้สูง
อายุ รวมถึงของเล่นและหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนคลายเหงา
ในส่วนของประเทศตะวันตก การเตรียมการและจัดการสังคมผู้สูงอายุมีรูปแบบต่างกันไปตามพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม โครงสร้างสังคม สวัสดิการรัฐ และบริบทอืน่ ๆ จะเห็นได้วา่ การอยูร่ ว่ มกันของสมาชิกต่างวัยและ
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
ถือว่าการดูแลผูส้ งู อายุเป็นหน้าทีข่ องครอบครัว นอกจากนีย้ งั มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมาช่วยดูแลผูส้ งู อายุ
อีกด้วย อย่างไรก็ดอี ติ าลีกม็ ปี ญ
ั หาการจัดการการดูแลผูส้ งู อายุในพืน้ ทีท่ คี่ นหนุม่ สาวอพยพย้ายถิน่ ฐานไปใน
เมืองใหญ่จนเหลือแต่ผู้สูงอายุ จึงเริ่มมีการน�ำแนวคิดการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน (village revitalization) เข้า
มาใช้ มีการใช้กลยุทธ์ตา่ งๆเพือ่ ดึงคนหนุม่ สาวให้กลับมาอยูใ่ นเมืองชนบทเพือ่ ให้เกิดการอยูร่ ว่ มกันระหว่าง
ประชากรต่างวัยช่วยให้เมืองขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคงและช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในชุมชนที่คุ้น
เคยได้ โดยมีชุมชนเกษตรกรรม Tiedoli ในปาร์ม่า (Parma) เป็นตัวอย่างที่ประสบความส�ำเร็จ ส่วนชาว
กรีกก็ถือว่าการดูแลผู้สูงอายุเป็นหน้าที่ของครอบครัวเช่นกัน ผู้สูงอายุและลูกหลานยังนิยมอยู่ร่วมกันใน
บ้านเดียวแต่แยกชั้นหรือแยกส่วนกันอยู่ ดังนั้นที่พักอาศัยที่สามารถรองรับการอยู่แบบครอบครัวขยายจึง
เป็นที่ต้องการ
ประชากรในยุโรปเหนือส่วนใหญ่รวมถึงสหราชอาณาจักรและประชากรในสหรัฐอเมริกานิยมให้ผู้ดูแล
วิชาชีพเข้ามาดูแลผู้สูงอายุ หลายประเทศมีสวัสดิการรัฐที่ให้การ สนับสนุนด้านสุขภาพและในการจัดหา
ผู้ดูแลวิชาชีพ (professional home care services) นอกจากนี้การที่มีผู้สูงอายุที่อยู่แบบพึ่งพาตนเอง
จ�ำนวนมากน�ำไปสูแ่ นวคิดการพัฒนาระบบผังเมืองทีค่ ำ� นึงถึงการจัดการให้พนื้ ทีโ่ ซนทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู
อายุสอดประสานกับระบบเครือข่ายงานบริการด้านสุขภาพและเครือข่ายการสัญจรทีเ่ อือ้ ต่อการใช้งาน รวม
ไปถึงการจัดให้มพี นื้ ทีพ่ บปะทางสังคมและร้านค้าระดับชุมชนทีเ่ ข้าถึงได้สะดวก นอกจากนีใ้ นบางประเทศ
ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ช่วยจัดการเรือ่ งชีวติ ความเป็นอยูใ่ ห้แก่ผสู้ งู อายุ อย่างในกรณีของผูส้ งู อายุใน
ฟินแลนด์ซงึ่ มีกบั ปัญหาการกระจายตัวของประชากรทีไ่ ม่สม�ำ่ เสมอ ในขณะทีค่ วามหนาแน่นของประชากร
ทางตอนใต้โดยเฉพาะในเฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จ�ำนวนประชากรทางตอนเหนือ
ของประเทศกลับลดลงและมีลกั ษณะทีก่ ระจายกันอยูท่ ำ� ให้การดูแลผูส้ งู อายุในพืน้ ทีน่ อกเมืองเป็นไปได้คอ่ น
ข้างล�ำบาก ดังนั้นจึงมีการน�ำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาประยุกต์เพื่อการให้บริการทางสุขภาพที่สะดวกและ
รวดเร็ว โดยมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ผ่านระบบอินเตอร์เนต พร้อมกับการแจ้งข้อมูล
ต่างๆทีจ่ ำ� เป็น เช่น การบันทึกและส่งข้อมูลค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นหัวใจ และระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
เป็นต้น นอกจากนี้ในฟินแลนด์ยังพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพจิตคือมีความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยว
รัฐจึงจัดตั้งโครงการสถานีผู้สูงวัย (Elder’s Station) โดยจัดให้มีศูนย์ชุมชน (community center) และ
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กิจกรรมกลุ่มบ�ำบัด (group therapy) เพื่อลดปัญหาดังกล่าวลง ส่วนในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลและ
ผูบ้ ริหารของหลายๆเมืองก็ให้ความสนใจกับการออกแบบสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นมิตรกับผูส้ งู อายุโดยเฉพาะการ
ให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงผังเมืองและผังชุมชน มีการสนับสนุนโครงการที่พักอาศัยแบบผสมผสาน
(mixed-use project) และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการก�ำหนดนโยบายและในกระบวนการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและที่อยู่อาศัยตอบรับกับความต้องการของผู้สูง
อายุได้อย่างเหมาะสม ออสเตรเลียเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผู้สูงอายุมีบทบาทเป็นผู้ช่วยดูแลลูกหลาน
โดยเฉพาะเด็กเล็กในครอบครัวมากขึน้ เนือ่ งจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป ทีพ่ กั อาศัยหรือย่าน
ชุมชนที่เอื้อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ใกล้กับลูกหลานหรืออยู่ร่วมกันจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้นเช่นกัน
นอกจากการจัดการและออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆพยายามผลักดันหรือเตรียมการเพื่อรองรับ
ประชากรสูงอายุท่ีมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศแล้ว การที่ประเทศต่างๆก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกัน
มากขึน้ เรือ่ ยๆยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์อกี อันหนึง่ คือการเคลื่อนย้ายตัวของผูส้ งู อายุโดยเฉพาะกลุม่ วัย
เกษียณทีว่ า่ งจากการท�ำงานประจ�ำและในขณะเดียวกันก็มรี ายได้จากบ�ำเหน็จบ�ำนาญหรือจากกองทุนเลีย้ ง
ชีพต่างๆ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จ�ำนวนมากนิยมท่องเที่ยวเพื่อไปพักผ่อนในต่างประเทศ และมีจ�ำนวนไม่น้อยโดย
เฉพาะผูส้ งู อายุจากประเทศพัฒนาแล้วทีน่ ยิ มการท่องเทีย่ วแบบพ�ำนักระยะยาว (long-stay tourism) ซึง่
นักท่องเทีย่ วสูงอายุกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่เลือกทีจ่ ะไปพ�ำนักในประเทศจุดหมาย (destination) ทีเ่ หมาะกับการ
ใช้ชวี ติ ประจ�ำวันอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยมีคา่ ครองชีพไม่สงู เมือ่ เทียบกับในประเทศของตน ทัง้ นีป้ ระเทศไทยถือ
เป็นจุดหมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยววัยเกษียณอายุโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย
สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น นิยมมาพ�ำนักแบบระยะยาวคือมาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาตั้งแต่
หนึ่งเดือนขึ้นไป เนื่องจากประเทศไทยมีค่าครองชีพค่อนข้างต�่ำ อากาศไม่หนาวเย็น ในขณะเดียวกันก็มี
บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกค่อนข้างพร้อม และมีสถานที่ท่องเที่ยวและ
กิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย ในอีกทางหนึ่งประเทศไทยเองก็ต้ังเป้าหมายที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้เนื่องจากเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะน�ำรายได้เข้าสู่ประเทศ ดังนั้นนอกเหนือจากการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับผู้สูงอายุในประเทศแล้ว การจัดการและการเตรียมความพร้อมต่างๆที่เอื้อต่อการ
เข้ามาพักอาศัยและการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสูงอายุต่างชาติไม่ว่าจะเข้ามาแบบระยะสั้นหรือระยะ
ยาวก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญเช่นกัน
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ผู้สูงอายุในประเทศไทย
ส�ำหรับประเทศไทยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้เริ่มท�ำการส�ำรวจประชากรสูงอายุ (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�ำรวจครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 25573 พบว่าร้อยละ 8.7 ของผู้สูงอายุ
ทั้งหมดอยู่คนเดียวตามล�ำพังในครัวเรือนซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่คน
เดียวเพียงร้อยละ 3.6
ข้อมูลสถิติปี พ.ศ. 2557 ยังแสดงให้เห็นว่าจ�ำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 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�ำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด โดยที่ผู้สูงอายุร้อยละ 45.7 ประเมินสุขภาพ
ตนเองว่ามีสุขภาพดีหรือดีมาก และร้อยละ 60.9 ของผู้สูงอายุทั้งหมดประเมินตัวเองว่ามีความสุขมาก
ข้อมูลยังแสดงให้เห็นอีกว่าร้อยละ 88.9 ของผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองหรือไม่มีผู้ดูแลปรนนิบัติ
ในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าผู้สูงอายุจ�ำนวนไม่น้อยยังคงใช้ชีวิตแบบแอคทีฟ (active lifestyle) โดยในปี พ.ศ.
2557 ผู้สูงอายุร้อยละ 38.4 ยังท�ำงานอยู่ และผู้สูงอายุร้อยละ 33.6 มีการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือชมรม
ผู้สูงอายุในระหว่าง 12 เดือนก่อนการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสถิติปีพ.ศ. 2550 และ 2554
ที่มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวร้อยละ 21.1 และ 26.1 ตามล�ำดับ ในขณะที่ผู้สูงอายุร้อยละ 67.9 มี
การเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชนในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูง
อยู่พอสมควร แต่ค่าสถิตกิ ็แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าผูส้ ูงอายุทเี่ ข้าร่วมกิจกรรมประเภทนีม้ ีสดั ส่วนลดลงจาก
สถิติปีพ.ศ. 2550 และ 2554 (71.8 และ 68.9 ตามล�ำดับ) คาดการณ์ว่าจ�ำนวนประชากรสูงอายุของไทย
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่เกินปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยน่าจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (aged society)4
3
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2557. การส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ�ำกัด.
4
Sukhothai Thammathirat Open University. 2014. นิยามสังคมผู้สูงอายุ. http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/05-01.html. [accessed
30/09/2016].
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ดังนั้นการออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆให้เหมาะสมกับบริบทของ
ไทยเพื่อรองรับจ�ำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้เริ่มออกมาตรการและ
นโยบายต่างๆเพื่อรับมือกับการก้าวย่างเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยมีการจัดท�ำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ขึน้ ซึง่ ในปัจจุบนั อยูใ่ นช่วงการด�ำเนินงานของแผนฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) นอกจากนีใ้ นปี พ.ศ. 2558
ยังมีการจัดตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้น และ
มีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้ด�ำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การจัดให้มีเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2559 ยังมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุตามข้อเสนอ
ของกระทรวงการคลัง 4 มาตรการคือ
1. การจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจ้างแรงงานที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าท�ำงาน
2. การสร้างที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ (senior complex) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีที่พักที่ปลอดภัยมี
อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและมีบุคลากรด้านสุขภาพดูแล โดยให้ถือครองที่พักในลักษณะ
การเช่าระยะยาว
3. สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ (reverse mortgage) ให้ผสู้ งู อายุนำ� ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีต่ วั ผูส้ งู อายุถอื
ครองกรรมสิทธิ์อยู่และปลอดภาระหนี้มาเปลี่ยนให้เป็นรายได้เพื่อใช้ในการด�ำเนินชีวิต
4. การบูรณาการระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญ โดยจัดให้มคี ณะกรรมการนโยบายบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ
ขึ้นเพื่อก�ำกับดูแลระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญให้ครอบคลุม เพียงพอ และยั่งยืน
มาตรการทั้ง 4 มาตรการนี้ก�ำหนดขึ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอหลังจากการเกษียณอายุ มี
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมและช่วยลดภาระทางงบประมาณของภาครัฐในด้าน
สวัสดิการชราภาพในระยะยาว5

5
ส�ำนักนโยบายการออมและการลงทุน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. 2559. มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ, ข่าวกระทรวงการคลัง, ฉบับที่ 148/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559.
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การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
ในแวดวงผู้ที่ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานสุขภาพมีการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามศักยภาพของ
การด�ำเนินชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้
1) กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือที่มัก
จะเรียกกันสั้นๆว่า “กลุ่มติดเตียง” (bed bound elder)
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันได้รวมถึงการที่ไม่สามารถท�ำกิจวัตรพื้นฐานต่างๆ
ได้ เช่น การรับประทานอาหารและการขับถ่าย เป็นกลุ่มผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะหง่อมหรือเปราะบาง (frail) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้
มีอาการเจ็บป่วยจนต้องนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงตลอดเวลา
ท�ำให้มีโอกาสเสี่ยงต่ออาการแทรกซ้อนอื่นๆที่จะตามมา เช่น
อาการแผลกดทับ อาการข้อเสื่อม และอาการปอดอักเสบ
เป็นต้น โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้ค่อนข้างจ�ำกัดเนื่องจากจ�ำเป็นต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือ
บุคคลอื่นค่อนข้างมาก
2) กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน หรือผู้
สูงอายุ “กลุ่มติดบ้าน” (home bound elder) เป็นกลุ่มผู้
สูงอายุที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ดูแลในบางส่วนเพื่อ
การท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ไม่สะดวกที่จะออกนอกบ้านเพียง
ล�ำพังเนือ่ งจากปัญหาสุขภาพมีภาวะเสีย่ งต่อการเกิดอันตราย
ท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัดในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันในสังคมโดยอิสระ
เช่น มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวหรือมีภาวะหลงลืมสมอง
เสือ่ ม นอกจากนีผ้ สู้ งู อายุกลุม่ ติดบ้านยังรวมไปถึงผูส้ งู อายุทยี่ งั
สามารถออกสังคมนอกบ้านได้โดยอิสระแต่ไม่ชอบออกสังคม
หรือติดภาระทางบ้าน เช่น ต้องช่วยดูแลลูกหลานหรือสมาชิก
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ครอบครัวคนอื่นๆ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ควรได้รับความรู้ในการดูแล
สุขภาพไม่ให้ถดถอยลง รวมถึงความรู้ในการฟื้นฟูร่างกายและ
จิตใจให้แข็งแรงขึ้นและควรได้รับการส่งเสริมให้ออกไปใช้ชีวิต
ประจ�ำวันนอกบ้านได้มากขึน้ ซึง่ จากการศึกษาหลายชิน้ ชีใ้ ห้เห็น
ว่าการที่ผู้สูงอายุมีโอกาสร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นสิ่งที่ส่งผลดี
ต่อสุขภาวะโดยรวม ในทางตรงกันข้ามการถูกโดดเดีย่ วจากสังคม
สามารถส่งผลทางลบต่อทั้งสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุได้
เป็นอย่างมาก ทัง้ นีม้ ผี สู้ งู อายุจำ� นวนไม่นอ้ ยทีพ่ ร้อมจะออกไปใช้
ชีวิตนอกบ้านแต่ติดขัดที่สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะไม่เอื้อต่อ
การเดินทางและการใช้ชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์
เพื่อการเคลื่อนไหว เช่น วีลแชร์ (wheelchair) หรือเครื่องพยุง
เดิน จะเห็นได้วา่ ในเมืองทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการไม่ให้มอี ปุ สรรค
(barrier-free) จะมีผู้สูงอายุและผู้พิการออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่
สาธารณะตามล�ำพังและใช้บริการระบบขนส่งมวลชนด้วยตนเอง
มากกว่าเมืองที่ไม่มีความพร้อมและเต็มไปด้วยอุปสรรค
3) กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้ดี หรือ ผู้สูงอายุ “กลุ่มติด
สังคม” (well elder) เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้
สามารถด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้
โดยอิสระไม่ตอ้ งมีผชู้ ว่ ยเหลือหรือผูด้ แู ล มีสขุ ภาพดีหรือเพียงแค่
อยูใ่ นภาวะเสีย่ งต่อโรค และถ้าหากมีอาการป่วยเรือ้ รังก็ยงั คงอยู่
ในภาวะที่ควบคุมได้
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นอกจากนีห้ ากพิจารณาจากมุมมองของนักออกแบบสิง่ แวดล้อมซึง่ ต้องค�ำนึงถึงลักษณะของการใช้งานและ
ความต้องการของผู้สูงอายุในการใช้พื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ก็สามารถแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้
ใน 3 ลักษณะเช่นกัน
1) กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้ดูแล (under nursing aged people) การออกแบบสิ่งแวดล้อมและสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกของผูส้ งู อายุกลุม่ นีจ้ ำ� เป็นต้องค�ำนึงถึงทัง้ ข้อจ�ำกัดของตัวผูส้ งู อายุและการลดภาระของ
ผูด้ แู ล ค�ำนึงถึงการเอือ้ โอกาสให้ทงั้ ผูส้ งู อายุและผูด้ แู ลได้ใช้ชวี ติ ประจ�ำวันได้อย่างมีคณ
ุ ภาพภายใต้ขอ้ จ�ำกัด
ด้านสุขภาพ เช่น การเปิดหน้าต่างห้องพักให้ได้แสงและวิวธรรมชาติมีการระบายอากาศที่ดี การออกแบบ
พื้นที่ใช้งานให้มีที่ว่างพอเพียงเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุได้สะดวก การออกแบบอุปกรณ์ช่วยทุ่นแรง
ผู้ดูแลในการยกย้ายผู้ป่วย การออกแบบวัสดุปูรองเพื่อช่วยลดการเกิดแผลกดทับ การออกแบบเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ดูแลผู้ป่วยที่ท�ำความสะอาดได้ง่ายลดโอกาสการติดเชื้อ เป็นต้น
2) กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (device-helping aged people) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้
ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อช่วยในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เช่น วีลแชร์ เครื่องพยุงเดิน ฯลฯ การ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงการเอื้อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตพร้อมๆเครื่องมือเหล่านี้ได้สะดวก
ไม่มีอุปสรรค เช่น การออกแบบทางลาดที่มีความชันและความกว้างที่เหมาะสม การติดตั้งลิฟต์ การจัด
ให้มีทางลาดส�ำหรับการขึ้นรถโดยสารสาธารณะและมีพื้นที่เฉพาะส�ำหรับผู้ใช้วีลแชร์บนรถ การออกแบบ
ให้ความกว้างประตูกว้างพอกับขนาดวีลแชร์ การออกแบบอาคารทีพ่ กั ไม่ให้มกี ารเปลีย่ นระดับพืน้ เป็นต้น
3) กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ (self-helping aged people) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังคงด�ำเนินชีวิตได้
ตามปกติโดยไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์ช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบก็จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัด
และความต้องการของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นไปตามวัยเพือ่ ลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุและการเกิดโรคภัยรวม
ถึงเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุด�ำเนินชีวิตได้ราบรื่นและปลอดภัย เช่น การออกแบบให้ขั้นบันไดมี
ลูกตัง้ และลูกนอนเหมาะสมกับจังหวะก้าวของผูส้ งู อายุ การติดตัง้ ราวจับเพือ่ ช่วยในการพยุงตัวตามทางลาด
และบันได การเลือกวัสดุพื้นที่ไม่เสี่ยงต่อการลื่นล้มทั้งภายในและภายนอกอาคาร การจัดให้มีที่นั่งพักตาม
ทางเดินสาธารณะเป็นระยะๆ และมีไฟฟ้าแสงสว่างตามทางเดินให้เพียงพอ การจัดให้มหี อ้ งสุขาสาธารณะ
ทีเ่ ข้าถึงง่ายอย่างพอเพียงในพืน้ ทีส่ าธารณะ การจัดให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียวทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ยเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้ออกมา
พักผ่อนและออกก�ำลังกาย เป็นต้น
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แนวคิดสูงวัยแบบแอคทีฟ (ACTIVE AGEING)
ตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมาองค์การอนามัยโลกได้ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรผู้สูงอายุซึ่งมีจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และได้น�ำเสนอกรอบการก�ำหนดนโยบายตามแนวคิดสูงวัย
แบบแอคทีฟ (active ageing) เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆได้น�ำไปปรับใช้กับบริบทของตนเอง
ในปี พ.ศ. 2545 องค์การอนามัยโลกเผยแพร่เอกสารกรอบการก�ำหนดนโยบายตามแนวทางสูงวัยแบบแอค
ทีฟ (Active Ageing: A Policy Framework) ซึ่งแนวทางดังกล่าวตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่าการมีชีวิต
ยืนยาวเป็นประสบการณ์อันดีงามและผู้สูงอายุควรได้ใช้ชีวิตพร้อมกับการมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้นโยบายของรัฐควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้
รู้ถึงศักยภาพของตนเองและได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมๆกับการจัดมาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยและดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้สูงอายุต้องการ แนวคิดนี้เน้นการยืดช่วงเวลาของ
การด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดีทั้งของผู้สูงอายุและของประชากรกลุ่มอื่นๆทุกเพศทุกวัย
รวมทัง้ กลุม่ เปราะบาง เพราะทุกคนย่อมต้องก้าวเข้าสูวยั สูงอายุ และรูปแบบการใช้ชวี ติ ในทุกๆช่วงวัยล้วน
มีผลต่อคุณภาพชีวติ ในช่วงวัยชรา นอกจากนีอ้ งค์การอนามัยโลกยังเน้นย�ำ้ อีกว่ากุญแจส�ำคัญของการดูแล
และจัดการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุคือการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุด�ำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง (autonomy)
อย่างอิสระ (independence) และควรให้ความส�ำคัญกับโครงข่ายทางสังคมและการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวัย (intergeneration)

ACTIVE AGEING
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การเป็นผู้สูงอายุแบบแอคทีฟไม่ได้จ�ำกัดแค่เพียงทางกายภาพ (physical active) คือการที่ผู้สูงอายุมี
ความคล่องตัวกระฉับกระเฉงหรือยังคงท�ำงานต่างๆได้อยู่ แต่ยังรวมไปถึงการที่ผู้สูงอายุยังไม่หยุดที่จะ
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและยังคงเข้าไปมีบทบาททางสังคม (socially active) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเชื่อ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการก�ำหนด
นโยบายสาธารณะ แนวคิดนี้ให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาวะทั้งทางกาย (physical) ทางใจ (mental)
ทางสังคม (social) และทางปัญญาหรือทางจิตวิญญาณ (cognitive/spiritual) กรอบการก�ำหนดนโยบาย
ตามแนวทางสูงวัยแบบแอคทีฟเกี่ยวโยงกับองค์ประกอบหลัก 3 ประการได้แก่ สุขภาพ (health) การมี
ส่วนร่วม (participation) และความปลอดภัย (security) โดนรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 3 มีความ
เชือ่ มโยงกับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในหลายมิตไิ ม่วา่ เป็นเรือ่ งของการบริหาร
จัดการระบบบริการด้านสุขภาพ การจัดการและออกแบบสิง่ แวดล้อม รวมไปถึงการจัดการระบบสนับสนุน
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
สุขภาพ (HEALTH)

หลักการส�ำคัญคือการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีผลต่อการเกิดโรคเรื้อรังและการเสื่อมถอยของสุขภาพพร้อม
กับการส่งเสริมป้องกันไม่ให้เกิดโรคและอุบัติเหตุ มีการจัดให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและลดอัตราการพิการ โรคติดต่อ และการเสียชีวิตโดย
เหตุที่ป้องกันได้ มีการคัดกรองโรคที่มีประสิทธิภาพ เปิดช่องทางต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อโรคต่างๆและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สนับสนุนการเลิกบุหรี่
สนับสนุนนโยบายเพือ่ ลดการดืม่ แอลกอฮอล์และการใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสม สนับสนุนการออกก�ำลังกาย เน้น
เรื่องโภชนาการที่เหมาะสมการสนับสนุนนโยบายที่เอื้อให้ประชากรสูงอายุได้รับสารอาหารที่เหมาะสมอ
ย่างพอเพียง ให้ความส�ำคัญกับการดูแลและแก้ไขปัญหาการมองเห็นและการได้ยนิ รวมถึงการดูแลสุขภาพ
ปากและฟัน ให้การสนับสนุนผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทงั้ กลุม่ ผูด้ แู ลทีเ่ ป็นสมาชิกในครอบครัวและผูด้ แู ลมืออาชีพให้
ท�ำหน้าที่ได้ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้านสุขภาพ
ได้แก่ การออกแบบให้สิ่งแวดล้อมในทุกๆระดับเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดสร้างสถานพยาบาลที่
ได้มาตรฐานและเอื้อต่อการเข้ารับบริการของผู้สูงอายุทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบ
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การให้บริการโดยให้ดูแลทั่วถึงทั้งผู้สูงอายุในเมืองและในชนบท สิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวผู้สูงอายุควรต้อง
ค�ำนึงถึงการป้องกันอุบตั เิ หตุโดยเฉพาะการบาดเจ็บจากการหกล้ม จากไฟ และจากอุบตั เิ หตุทางการจราจร
ซึง่ ต่างเป็นสาเหตุการบาดเจ็บหลักๆของผูส้ งู อายุ ดังนัน้ ควรค�ำนึงถึงการการออกแบบทางเท้าและทางข้าม
ถนนที่ปลอดภัย มีมาตรการและการออกแบบที่ป้องกันการหกล้ม ซึ่งรวมไปถึงการจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามทางเดินให้เพียงพอ การเลือกวัสดุผวิ พืน้ ทีเ่ หมาะสมไม่ลนื่ การท�ำผิวทางเดินให้สม�ำ่ เสมอไม่สะดุด และ
การติดตัง้ ราวจับ ทัง้ นีใ้ นปัจจุบนั การเกิดอุบตั เิ หตุกบั ผูส้ งู อายุจำ� นวนมากเป็นการเกิดเหตุในทีพ่ กั อาศัยและ
เป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องใส่ใจในการก�ำจัดสิ่งอันตรายต่างๆ (hazards) ออก
จากบ้านพักพร้อมกับการออกแบบที่พักไม่ให้มีอุปสรรคในการใช้ชีวิต (barrier-free housing) นอกจาก
นี้ในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยังครอบคลุมไปถึงการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในที่
ท�ำงานให้เหมาะกับลูกจ้างสูงวัยเพือ่ ให้ทำ� งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกแบบ
ให้อาคารสาธารณะและระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงได้งา่ ย และจัดให้มหี อ้ งน�ำ้ ทีเ่ อือ้ ต่อการใช้งานของทุกคน
(accessible toilet) ที่สะอาดและปลอดภัยในอาคารสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะอย่างเพียงพอ
การมีส่วนร่วม (PARTICIPATION)

เนื่องจากการเป็นส่วนหนึ่งและการเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นปัจจัยส�ำคัญของการมีสุขภาวะที่ดี การถูก
โดดเดี่ยวจากสังคม (isolation) และความเหงา (loneliness) มีผลต่อความเสื่อมถอยของสุขภาวะทั้งทาง
กาย ใจ และสังคม แนวคิดสูงวัยแบบแอคทีฟจึงเน้นให้รัฐให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนให้ผู้สูงวัยได้มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รวมไปถึงการสร้างโอกาสในการท�ำงานไม่ว่าจะเป็นงานแบบมีรายได้หรืองานอาสา
สมัครตามความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล สนับสนุนกิจกรรมข้ามวัยในชุมชนและในโรงเรียนเพื่อให้ผู้สูง
อายุได้มโี อกาสช่วยเหลือลูกหลานและถ่ายทอดประสบการณ์หรือทักษะ นอกจากนีอ้ งค์การอนามัยโลกยัง
เน้นเรื่องการให้ความรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long
learning) คือประชากรทุกคนทุกวัยในทุกประเทศควรได้รบั การศึกษาอย่างน้อยให้อา่ นออกเขียนได้และมี
การให้ความรูพ้ นื้ ฐานในการดูแลรักษาสุขภาพทัง้ ของตนเองและของผูอ้ นื่ เมือ่ เข้าสูว่ ยั ชราประชากรเหล่านี้
จะได้ดแู ลตัวเองและคนในครอบครัวได้ ในส่วนของผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยสูงอายุแล้ว ควรได้รบั การส่งเสริมให้ใช้เวลา
ในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ เช่น การท�ำการเกษตรด้วยเทคนิคใหม่ๆ หรือการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีข่าวสาร
เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้สูงอายุและเพิ่มโอกาสในการท�ำงานแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองและท�ำให้เป็นที่ยอมรับของสังคม พร้อมๆกันนี้รัฐยังควรจัดให้มีการ
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ประชาสัมพันธ์สร้างภาพทางบวกให้กับการเป็นผู้สูงอายุ ลดทัศนคติทางลบที่หลายๆคนมองว่าผู้สูงอายุ
เป็นภาระและเป็นวัยที่ไร้คุณค่า นอกจากนี้การจัดการและออกแบบระบบคมนาคมขนส่งที่เอื้อต่อการใช้
งานของผู้สูงอายุก็เป็นปัจจัยส�ำคัญอันหนึ่งที่มีผลต่อโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรม
ของครอบครัว รัฐควรจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกๆคนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย สะดวก
ปลอดภัย มีราคาที่เหมาะสม และครอบคลุมการให้บริการทั้งในเมืองและนอกเมือง ระบบที่ดีเอื้อให้ผู้สูง
อายุเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและเดินทางไปมาหาสู่สมาชิกในครอบครัวได้ตามที่ต้องการ
ความปลอดภัย (SECURITY)

การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้อย่างปลอดภัยเป็นปัจจัยส�ำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกๆคน รัฐควร
สร้างความมั่นใจในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยและปกป้องศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ โดยให้ครอบคลุมถึง
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ควรมีมาตรการสนับสนุนให้ประชากรเตรียม
ตัวดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กและเตรียมตัวดูแลสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ควรมี
มาตรการช่วยเหลือส�ำหรับช่วงเวลาวิกฤติโดยเฉพาะส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและใช้ชีวิตตาม
ล�ำพัง นอกจากนี้ยังต้องให้ความส�ำคัญกับการป้องกันผู้สูงอายุจากการถูกท�ำร้ายและจากการกระท�ำการ
รุนแรงทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการดูถูกเหยียดหยาม มีมาตรการดูแลป้องกันการถูกหลอกลวงและการได้รับ
บริการด้านการแพทย์ที่ไม่ปลอดภัย

INTERGENERATION
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แนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
การออกแบบสิง่ แวดล้อมให้กบั ผูส้ งู อายุจำ� เป็นต้องมีการวางแผนก�ำหนดนโยบายและมีการออกแบบอย่าง
เป็นองค์รวมตั้งแต่ในระดับชาติ ระดับเมืองไล่เรียงถึงระดับชุมชน ย่านที่อยู่ ภูมิทัศน์ บ้านพัก ไปจนถึงการ
ออกแบบนวัตกรรมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวัน การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุไม่ว่าจะ
เป็นการออกแบบในระดับใดก็ตามจ�ำเป็นต้องเข้าใจในศักยภาพ ข้อจ�ำกัด และความต้องการที่แตกต่าง
กันของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม เพื่อให้งานออกแบบเอื้อต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันได้อย่างสะดวก สบาย และมี
ความสุขได้มากที่สุดตามสภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้การออกแบบยังต้องค�ำนึงถึงความต้องการและสุข
ภาวะของบุคคลรอบข้างของผู้สูงอายุไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแล สมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพื่อน
ฝูงในวงสังคมและเพือ่ นร่วมงาน เพราะคุณภาพชีวติ ของบุคคลรอบข้างผูส้ งู อายุเหล่านีย้ อ่ มส่งผลต่อตัวผูส้ งู
อายุเอง นอกจากนีไ้ ม่วา่ จะในอนาคตอันใกล้หรือไกล กลุม่ คนเหล่านีย้ อ่ มจะต้องก้าวเข้าสูว่ ยั สูงอายุเช่นกัน
ในอดีตการจัดการและออกแบบสิง่ แวดล้อมเพือ่ ผูส้ งู อายุจะเป็นในแนวทางการแก้ปญ
ั หา เช่น เมือ่ ผูส้ งู อายุ
เข้าสู่วัยชราแล้วไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จัดให้มีสถานที่พักรองรับ เช่น บ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้สูง
อายุ (nursing home) เป็นต้น การจัดการและการดูแลเป็นในลักษณะแยกส่วน แต่ในปัจจุบนั หลายประเทศ
เริม่ หันมาจัดการและออกแบบสิง่ แวดล้อมเพือ่ ผูส้ งู อายุในลักษณะองค์รวมมากขึน้ มองภาพของการใช้ชวี ติ
ของผู้สูงอายุในมุมกว้างจัดการให้การออกแบบสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับระบบดูแลสุขภาพและการบริหาร
จัดการนโยบายสาธารณะ พร้อมกับการพัฒนาแนวคิด “สูงวัยในที่เดิม” (to age in place) ซึ่งก็คือการที่
ผู้สูงอายุสามารถด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพอยู่ในชุมชนถิ่นย่านเดิมหรือแม้กระทั่งในที่พักเดิมที่คุ้นเคยได้
นานทีส่ ดุ เท่าทีต่ อ้ งการหรือนานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ โดยไม่ตอ้ งโยกย้ายไปอยูต่ ามสถานทีพ่ กั อืน่ ๆทีไ่ ม่
คุน้ เคย ซึง่ การทีผ่ สู้ งู อายุตอ้ งย้ายทีอ่ ยู่ ผูส้ งู อายุตอ้ งปรับตัวปรับใจให้คนุ้ ชินกับสถานทีแ่ ห่งใหม่ มีผลให้เกิด
ความเครียดและความกังวลตามมา ทีร่ า้ ยกว่านัน้ คือผูส้ งู อายุบางรายไม่สามารถปรับตัวได้และน�ำไปสูภ้ าวะ
เสื่อมถอยของทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย นอกจากนี้การย้ายจากชุมชนที่เคยคุ้นไปอยู่ที่อ่ืนท�ำให้ผู้สูง
อายุถกู ตัดขาดจากสังคมส่งผลให้เกิดความรูส้ กึ โดดเดีย่ วซึง่ ก็จะส่งผลลบต่อสุขภาวะโดยรวมเป็นอย่างมาก
การออกแบบสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้ผสู้ งู อายุสามารถสูงวัยในทีเ่ ดิมอย่างมีคณ
ุ ภาพจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับ
การก�ำจัดอุปสรรคต่างๆในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันให้ผู้สูงอายุด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้สะดวก สบายและ
ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ออกแบบมาเอื้อต่อการใช้ชีวิตของทุกคน (universal design) การเข้าถึงบริการ
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คมนาคมขนส่งสาธารณะได้สะดวกในราคาทีเ่ หมาะสม การเอือ้ และสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุเข้าถึงบริการของ
รัฐและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านค้า โรงพยาบาล สถานีต�ำรวจ เทศบาล ศูนย์ชุมชน ฯลฯ ได้
ด้วยตนเองโดยสะดวก การมีเส้นทางเดินเท้าและทางจักรยานที่ปลอดภัย การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
พักผ่อนและออกก�ำลัง รวมถึงการเอือ้ และสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและมีสว่ นร่วมใน
การก�ำหนดนโยบายต่างๆ (social inclusion) ทัง้ นีส้ งิ่ แวดล้อมสรรค์สร้างทีเ่ หมาะสมมีสว่ นช่วยให้ผสู้ งู อายุ
สามารถใช้ชวี ติ ได้แอคทีฟทัง้ ทางกายภาพ (physically active) และทางสังคม (socially active) ส่งผลให้
เกิดผลดีตอ่ สุขภาวะทัง้ ทางกาย (physical well-being) ทางใจ (mental well-being) ทางสังคม (social
well-being) และทางสติปัญญา (cognitive/spiritual well-being) องค์การอนามัยโลกให้ความเห็นไว้
ว่าการที่ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือในพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพมี
อุปสรรคต่อการใช้ชีวิตมีแนวโน้มที่จะถูกแยกตัวออกจากสังคม มีภาวะซึมเศร้า ความสมบูรณ์ของร่างกาย
ถดถอย และปัญหาทางการเคลื่อนไหวต่างๆมีมากขึ้น6
ทั้งนี้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุรวมถึงทุกๆคน สิ่ง
แวดล้อมสรรค์สร้างมีผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถให้การเคลือ่ นไหว เคลือ่ นที่ และเดินทาง
(mobility) ความสามารถในการจัดการดูแลตนเองของบุคคล (autonomy) ซึ่งส่งผลต่อความสามารถใน
การด�ำเนินชีวิตอย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น (independence) อันจะส่งผลสืบเนื่องไปสู่การด�ำเนิน
ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี (dignity)

6
WHO. 2002. Active Aging: A policy Framework.
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หลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (PRINCIPLE OF UNIVERSAL DESIGN)
เนือ่ งจากผูส้ งู อายุมกั จะมีขอ้ จ�ำกัดอันเนือ่ งมาจากสภาพทีเ่ สือ่ มถอยของร่างกาย สายตา และการได้ยนิ การ
ออกแบบสิง่ แวดล้อมเพือ่ ผูส้ งู อายุตามหลักการออกแบบเพือ่ คนทัง้ มวลจึงเป็นมาตรฐานทีจ่ ำ� เป็นซึง่ นอกจาก
จะเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผสู้ งู อายุได้เข้าถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆแล้ว ยังเป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ทกุ คนๆไปพร้อมๆกัน การออกแบบเพือ่ คนทัง้ มวลถือหลักการทีว่ า่ การออกแบบสิง่ แวด
ล้อมใดๆ ไม่วา่ จะเป็นสถานทีห่ รือสิง่ ของควรออกแบบเพือ่ ให้ทกุ ๆคนในสังคมใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม
กัน ทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆได้สะดวกและปลอดภัย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร มี
ข้อจ�ำกัดทางร่างกาย มีสขุ ภาพและเพศสภาพอย่างไร และไม่วา่ จะอยูใ่ นช่วงวัยไหนก็ตาม การออกแบบเพือ่
คนทั้งมวลตั้งอยู่บนพื้นฐานส�ำคัญ 7 ประการดังนี้
1) การใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน (equitable use) เป็นการออกแบบทีเ่ อือ้ ให้ทกุ คนได้ใช้ประโยชน์อย่าง
เสมอภาค ค�ำนึงถึงผู้ที่มีข้อจ�ำกัดที่แตกต่างกัน
2) การใช้งานได้อย่างยืดหยุน่ (flexibility in use) เป็นการออกแบบทีร่ องรับ ปรับเปลีย่ น และครอบคลุม
ความต้องการและความสามารถที่แตกต่างอันหลากหลายของบุคคล
3) การใช้งานทีเ่ ข้าใจได้งา่ ยตามสัญชาติญาณ (simple and intuitive use) เป็นการออกแบบทีไ่ ม่ซบั ซ้อน
เข้าใจได้ง่ายโดยตัวผู้ใช้เอง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะมีประสบการณ์และความรู้รวมทั้งทักษะด้านภาษาในระดับใด
4) การใช้งานข้อมูลทีเ่ ป็นทีร่ บั รูไ้ ด้ (perceptible Information) เป็นการออกแบบทีส่ อื่ สารข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจได้ง่าย ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขสภาวะแวดล้อมหรือความสามารถของประสาทรับรู้
5) ทนทานต่อความผิดพลาดจากการใช้งาน (tolerance for error) เป็นการออกแบบที่ลดทอนหรือ
บรรเทาอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานโดยไม่ตั้งใจ มีระบบความ
ปลอดภัยและมีความคงทน เผื่อการรองรับการใช้งานที่ผิดพลาด
6) การลดภาระทางกาย (low physical effort) เป็นการออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้สบาย มีประสิทธิภาพ
ไม่ท�ำให้ผู้ใช้งานเหนื่อยและไม่ท�ำให้เกิดความเมื่อยล้าขณะใช้งาน
7) มีขนาดและพื้นที่ที่เข้าถึงและใช้งานได้ (size and space for approachable and use) เป็นการ
ออกแบบโดยค�ำนึงถึงขนาดรวมถึงพืน้ ทีเ่ พือ่ การเข้าใช้งาน การเอือ้ มจับ และควบคุมบังคับการใช้งานทีง่ า่ ย
และสะดวกของทุกคนรวมถึงบุคคลที่ต้องใช้อุปกรณ์ เช่น วีลแชร์ เป็นต้น
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บทที่ 2
ผู้สูงอายุในเมือง
ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม

เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (AGE-FRIENDLY CITY)
เมื่อก้าวเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 นอกจากประชากรโลกจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคืออัตราการเคลื่อนตัวของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองและ
การขยายจ�ำนวนประชากรเมืองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในปี พ.ศ. 2550 องค์การสหประชาชาติประกาศ
ว่า ณ เวลานั้นถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่มีจ�ำนวนประชากรอาศัยอยู่ในเมืองทั่วโลก
มากกว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท7และคาดว่าประชากรในเมืองจะมีจ�ำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น
การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองที่มีความหนาแน่นมากขึ้นและมีผู้สูง
วัยในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งได้รบั การใส่ใจเพือ่ ให้ผคู้ นทุกเพศทุกวัยได้ใช้ชวี ติ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยจะเห็นได้วา่ ในปัจจุบนั หลายๆเมืองทัว่ โลกมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและ
การก�ำหนดนโยบายเพื่อรองรับกลุ่มประชากรสูงอายุอย่างจริงจัง
องค์การอนามัยโลกให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสิง่ แวดล้อมเมืองโดยการสนับสนุนแนวคิด “เมืองสุขภาพ
ดี” (Healthy City) มาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 เน้นการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมของ
ประชากรที่อาศัยและท�ำงานในเมือง ให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่ง
แวดล้อมสรรค์สร้าง (built environments) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (natural environments) และสิ่ง
แวดล้อมทางสังคม (social environments) ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 พร้อมๆกับการตระหนักถึงจ�ำนวนที่
เพิม่ ขึน้ ของประชากรสูงอายุทวั่ โลก องค์การอนามัยโลกจึงเพิม่ ประเด็นความสนใจให้กบั การออกแบบและ
จัดการเมืองเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในเมืองมากขึ้นด้วยการเริ่มด�ำเนินโครงการเมืองที่เป็น
มิตรต่อผู้สูงอายุ (Global Age-Friendly Cities Project) โดยมีเป้าประสงค์คือสนับสนุนให้เมืองต่างๆทั่ว
โลกใส่ใจกับการออกแบบและจัดการเมืองให้มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการต่างๆเอือ้ ต่อการเข้าถึงของ
7
Steels, S. 2015. Key Characteristics of age-friendly cities and communities: A review. Cities. 47. pp.47–52.
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ประชากรทุกกลุม่ ให้ทกุ คนได้เติบโตและเข้าสูว่ ยั สูงอายุอย่างมีคณ
ุ ภาพแบบไม่เฉือ่ ยชาและไม่สนิ้ หวัง ให้ผู้
สูงอายุสามารถใช้ชวี ติ ในเมืองได้ตามแนวคิดสูงวัยแบบแอคทีฟอย่างมีคณ
ุ ภาพ ทัง้ นีก้ ารได้ใช้ชวี ติ สูงวัยแบบ
แอคทีฟ (active aging) ไม่เฉือ่ ยเฉย มีสว่ นช่วยยืดให้อายุขยั ผูส้ งู อายุยาวขึน้ 8 นอกจากนีอ้ งค์การอนามัยโลก
ยังเน้นย�ำ้ ว่าเมืองควรเอือ้ ให้ผสู้ งู อายุทกุ คนได้ใช้ชวี ติ อย่างมีความสุขกับครอบครัวในย่านและในสังคมทีค่ นุ้
เคยโดยไม่ตอ้ งย้ายไปไหนหรือพูดง่ายๆก็คอื ให้ผสู้ งู อายุได้ “สูงวัยในทีเ่ ดิม” (ageing in place) และมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้ใช้ชวี ติ ไปพร้อมๆกับการรับรูค้ ณ
ุ ค่า (value) ของตนเอง
นัน่ ก็คอื องค์การอนามัยโลกพยายามสนับสนุนให้เมืองต่างๆน�ำเอาแนวคิดสูงวัยแบบแอคทีฟและสูงวัยในที่
เดิมไปประยุกต์ในการก�ำหนดนโยบายเพือ่ จัดการและออกแบบเมืองให้มสี งิ่ แวดล้อมทีเ่ ป็นมิตรและเอือ้ ต่อ
การใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุรวมทัง้ ประชากรกลุม่ อืน่ ๆซึง่ จะต้องเติบโตก้าวย่างเข้าสูก่ ารเป็นผูส้ งู อายุในอนาคต
ปัจจุบันแนวคิดสูงวับแบบแอคทีฟ (ดูบทที่ 1) และสูงวัยในที่เดิมถูกน�ำไปใช้ในการก�ำหนดนโยบายการ
บริหารจัดการและออกแบบเมืองและชุมชนทั่วโลก แนวคิดทั้งสองนี้น�ำไปสู่แนวทางการพัฒนาเมืองแบบ
เป็นองค์รวมซึ่งต่างจากแนวทางเดิมๆที่ค่อยๆพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแบบแยกส่วนเพื่อแก้ปัญหาผู้
สูงอายุเป็นเรื่องๆไป การพัฒนาที่แก้ปัญหาแบบแยกส่วนส่งผลให้ผู้สูงอายุจ�ำนวนมากต้องย้ายตัวเองไป
หาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือที่พักแห่งใหม่ที่เหมาะกับศักยภาพและสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป หลาย
กรณีผู้สูงอายุต้องจ�ำใจแยกตัวจากสิ่งแวดล้อมและสังคมที่คุ้นเคย และต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่
คุ้นชินพร้อมกับการถูกตัดขาดจากกลุ่มสังคมเดิมที่เคยมี ทั้งที่จริงๆแล้วผู้สูงอายุค่อนข้างจะอ่อนไหวกับ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดังนั้นการที่ต้องโยกย้ายจากย่านที่อยู่หรือชุมชนเดิมมักจะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางใจและสุขภาวะทางสังคมรวมถึงส่งผลทางลบต่อการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ส่วน
บุคคล9 ในขณะที่แนวคิดสูงวัยในที่เดิมน�ำไปสู่การออกแบบและจัดการเมืองที่เอื้อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตใน
ชุมชนเดิมอย่างมีคณ
ุ ภาพไปให้นานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นได้หรือจนเสียชีวติ โดยค�ำนึงถึงการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
เมืองทัง้ ทางกายภาพและสังคมไปพร้อมๆกับระบบการจัดการให้ประสานกัน มีการจัดการย่านให้สงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆซึง่ รวมถึงร้านค้า ธนาคาร สถานีตำ� รวจ และสถานพยาบาล อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ ข้าถึงง่ายมี
บริการขนส่งสาธารณะสะดวก รวมถึงการออกแบบพืน้ ทีท่ เี่ อือ้ ต่อการเดินเท้า (walkability) ค�ำนึงถึงระยะ
ทางทีผ่ สู้ งู อายุสามารถเดินถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆได้งา่ ย โดยมีเส้นทางเดินทีเ่ หมาะสม (walkable
route) ให้ผสู้ งู อายุเดินไปมาในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างสะดวกและปลอดภัย แนวคิดเมืองทีเ่ ป็นมิตรกับผูส้ งู อายุไม่ได้
จ�ำกัดเพียงแค่การออกแบบปรับปรุงพืน้ ทีส่ าธารณะเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมไปถึงการจัดการกับสิง่ สนับสนุน
8
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.
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อื่นในชีวิตประจ�ำวันโดยเฉพาะเรื่องของบ้านพักซึ่งจะเห็นได้ว่า ในหลายๆเมืองหลายๆประเทศได้จัดให้มี
งบประมาณ อุปกรณ์ และช่าง ฯลฯ เพื่อเข้าไปช่วยปรับเปลี่ยนสภาพที่พักเพื่อให้ผู้สูงอายุได้อาศัยในบ้าน
พักเดิมอย่างสะดวกและปลอดภัยแม้สภาพร่างกายจะถดถอยและศักยภาพในการเคลื่อนไหวจะลดลงไป
นอกจากนีใ้ นหลายเมืองได้จดั ให้มรี ะบบจัดการให้มผี ดู้ แู ลเรือ่ งอาหารการกินและการท�ำความสะอาดทีพ่ กั
เพื่อลดภาระของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล�ำพัง
แนวคิดสูงวัยในที่เดิมไม่ได้ตีกรอบอยู่เพียงแค่การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังน�ำไปสู่การ
จัดการให้สงิ่ แวดล้อมเอือ้ ต่อการอาศัยของผูค้ นทุกช่วงวัยโดยมีจดุ มุง่ หมายให้ผสู้ งู อายุและลูกหลานสามารถ
อยูใ่ กล้ชดิ กันได้ นอกจากนีย้ งั น�ำไปสูก่ ารค�ำนึงถึงรายละเอียดอืน่ ๆในการพัฒนาเมือง เช่น การจัดการเรือ่ ง
ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร การให้ความส�ำคัญกับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบรักษาความ
ปลอดภัย รวมถึงการจัดสถานที่เพื่อใช้ท�ำกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะในรูปแบบต่างๆ เช่น ศูนย์กิจกรรม
ชุมชน ห้องสมุด และสวนสาธารณะ เป็นต้น และพร้อมๆกับการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
รวมทั้งบริการที่ช่วยให้ผู้สูงอายุด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแล้ว การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสใน
การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การท�ำงานอาสาสมัคร รวมถึงการ
ท�ำงานเพื่อหารายได้เพื่อการยังชีพ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

34
สุขตามวัย: สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

ในปี พ.ศ. 2550 องค์การอนามัยโลกได้จดั ท�ำคู่มอื แนวทางการออกแบบและจัดการเมืองทีเ่ ป็นมิตรกับผูส้ ูง
อายุ“Global Age-friendly Cities: A Guide” ซึ่งได้มาจากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของผู้
สูงอายุใน 35 เมืองทั่วโลก โดยเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้มีขนาดและระดับขั้นของการพัฒนาที่หลากหลาย
ต่างกัน คู่มือดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการออกแบบและจัดการเมืองมีสิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญอยู่ 3 หมวดหลัก
ซึ่งครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ 8 ประการ ได้แก่
หมวดที่ 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของเมือง กล่าวถึงปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพ
และการเอื้อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยว รวมถึงความสามารถใน
การเดินทางของบุคคล ความปลอดภัยทัง้ จากอุบตั เิ หตุและอาชญากรรม การเอือ้ ให้ผสู้ งู อายุได้มโี อกาสเข้าไป
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม ไม่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ซึ่งมีปัจจัยหลักๆ 3 ประการที่เกี่ยวข้องคือ
เรือ่ งของการจัดการและออกแบบพืน้ ทีเ่ ปิดโล่งและอาคาร (outdoor spaces and buildings) การจัดการ
และออกแบบระบบคมนาคมขนส่ง (transportation) และการจัดการและออกแบบทีพ่ กั อาศัย (housing)
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ชี้ให้เห็นความส�ำคัญของการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วมทางสังคม มีความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมรอบๆตัว เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความมั่นคงทางจิตใจไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง สามารถอยู่ในเมืองอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้น�ำ
ไปสู่การมีสุขภาวะทางจิตใจอันจะน�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ประการคือ การ
มีส่วนร่วมทางสังคม (social participation) การได้รับความเคารพและการยอมรับจากสังคม (respect
and social inclusion) รวมไปถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองและการจ้างงาน (civic participation and employment)
หมวดที่ 3 การสื่อสาร เป็นหมวดที่ครอบคลุมการสื่อสารในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้สูงอายุมีโอกาส
ได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ รวมถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานบริการด้านสุขภาพและหน่วย
งานอื่นๆกับตัวผู้สูงอายุ ไปจนถึงเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์และการได้รับการเกื้อหนุนจากผู้คนโดยรอบ ใน
หมวดการสื่อสารนี้ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร (communication and information) และการสนับสนุนจากชุมชนหรือกลุม่ สังคมและบริการสุขภาพ (community
support and health services)
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ทั้งนี้การที่จะจัดการและออกแบบเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและมีการ
สร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่ผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทุกภาคส่วน รวมถึงประชากรทุก
คน การให้ความรู้แก่ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชนก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น นอกจากนี้รัฐบาลยังควรมีมาตรการ
ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการสร้างสรรค์จัดการเมืองที่เอื้อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ การ
ทีเ่ มืองจะเป็นเมืองทีเ่ ป็นมิตรกับผูส้ งู อายุได้ตอ้ งมีการก�ำหนดนโยบายทีช่ ดั เจนและเหมาะสม เป็นนโยบาย
ที่ภาคประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการวางแผน มีระบบการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกับมีการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ตอบรับกับแนวนโยบายอย่างสอดคล้องเหมาะสม ใน
ประเทศไทยก็เริ่มมีการน�ำแนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุมาใช้กันบ้างแล้ว โดยในปี พ.ศ.
2556 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับเมืองพัทยาและเทศบาลนครนนทบุรเี พือ่ ให้ทงั้ สองเมือง
นี้ให้เป็นเมืองน�ำร่องในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
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การวางผังและออกแบบชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
(AGE-FRIENDLY COMMUNITY PLANNING AND DESIGN
การวางผังและออกแบบชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ช่วยให้ผู้สูงอายุ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีคุณภาพ ผังชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุควรจัดโซนที่พักอาศัยให้ใกล้กับสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวก จุดบริการสาธารณะ และสถานที่ที่ผู้สูงอายุจ�ำเป็นต้องเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นร้าน
ค้า ส�ำนักงานเทศบาล ห้องสมุด ธนาคาร สวนสาธารณะ ศูนย์ชุมชน สถานีต�ำรวจ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ควรต้องมีระบบทางสัญจรและระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก ปลอดภัย และใช้งานได้ง่ายให้บริการเชื่อม
ต่อระหว่างทีพ่ กั กับพืน้ ทีอ่ นื่ ๆของชุมชน โดยทีค่ า่ บริการระบบขนส่งสาธารณะจะต้องไม่สงู จนเกินไปและมี
ความเหมาะสมกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ (affordable transportation) ในบางเมืองอาจ
จัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะส�ำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเส้นทางที่ส�ำคัญ อาคารสาธารณะต้องค�ำนึงถึง
การเข้าใช้งานของผู้สูงอายุและการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน ภายในอาคารต้องมีห้องน�้ำอย่างเพียง
พอ จัดให้มีลิฟต์ ทางลาด บันไดพร้อมราวจับตามมาตรฐาน พื้นอาคารไม่ลื่น มีป้ายบอกทางที่เข้าใจได้ง่าย
ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ สีอกั ษรหรือภาพต่างจากสีพนื้ หลังชัดเจน ป้ายไม่สะท้อนแสง การให้บริการส�ำหรับผู้
สูงอายุอาจจัดให้มชี อ่ งทางพิเศษ เช่น จัดล�ำดับการรอคิวรับบริการแยกต่างหาก หรือเปิดเคาน์เตอร์เซอร์วสิ
เฉพาะให้ผู้สูงอายุ เป็นต้น
สิง่ แวดล้อมของชุมชนควรเอือ้ ให้ผสู้ งู อายุได้รว่ มกิจกรรมทางสังคมรวมถึงมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลต่างวัย ดัง
นั้นพื้นที่กิจกรรมทางสังคมจึงควรเข้าถึงได้ง่ายและมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่าใน
หลายๆเมืองมีการสนับสนุนให้เอกชนพัฒนาโครงการทีม่ กี ารใช้งานแบบผสมผสาน (mixed-use project)
ซึง่ เอือ้ ต่อการผสมผสานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การวางผังชุมชนแบบผสมผสานท�ำให้
กิจกรรมต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันเกิดขึน้ ภายในชุมชน ดังนัน้ ผูส้ งู อายุจงึ ไม่ตอ้ งเดินทาง
ไกลโดยไม่จ�ำเป็น นอกจากนี้เมืองยังต้องค�ำนึงถึงเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย จัดให้มีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอตามเส้นทางสัญจรและพื้นที่สาธารณะ มีการตรวจตราโดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสม�่ำเสมอและอาจใช้
ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเสริมมาตรการความปลอดภัย มีการดูแลความสะอาดเรียบร้อยให้พนื้ ทีส่ าธารณะ
น่าใช้งาน ควรมีมาตรการควบคุมมลพิษจากเสียงและกลิ่น
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ระบบทางเดินเท้าที่ปลอดภัย
(SAFE AND SECURE PEDESTRIAN SYSTEM)
คุณภาพของทางสัญจรทางเท้าเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญอย่างมากส�ำหรับการออกแบบเมืองทีเ่ ป็นมิตรกับผูส้ งู อายุ
เนื่องจากระบบทางเท้าที่ดี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นสิ่งที่สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบแอค
ทีฟได้ การที่ผู้สูงอายุออกมาเดิน เป็นการออกก�ำลังซึ่งถือได้ว่าเป็นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง นอกจากนี้
ระบบทางเดินที่มีประสิทธิภาพยังเอื้อต่อการที่ผู้สูงอายุจะได้เดินทางไปมาหาสู่กับสมาชิกครอบครัวและ
เพื่อนฝูงที่อาศัยในละแวกชุมชนเดียวกัน และสิ่งที่ตามมาก็คือการมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย ทางใจ และ
ทางสังคม นอกจากนี้ทางสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยยังเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุเดินทางได้โดยล�ำพังไม่
ต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยไม่จ�ำเป็นซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเป็นอิสระ (sense of independence) และการ
พึ่งพาตนเอง (sense of autonomy) ส่งผลบวกต่อความรู้สึกที่ผู้สูงอายุมีต่อตนเอง โดยระยะการเดินที่
เหมาะสมส�ำหรับผูส้ งู อายุในการเดินจากทีพ่ กั อาศัยไปยังสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น ร้าน
ค้า ร้านอาหาร ร้านขายยา เครื่องกดเงินสด ฯลฯ ไม่ควรเกินระยะ 400 เมตร
ศักยภาพของพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ ทีจ่ ะเอือ้ ต่อการเดินเท้า (walkability) ทีเ่ หมาะสมต่อการใช้งาน (practical)
และเพือ่ ความรืน่ รมย์ (pleasure) เกีย่ วโยงกับปัจจัยหลายประการได้แก่ ความปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ ความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรม คุณภาพอากาศที่เอื้อต่อการเดินและไม่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพ มีบรรยากาศน่า
เดิน มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณการสัญจร รวมถึงการที่เส้นทางและระยะการเดินทางไม่ไกลจนเกินไปที่
จะเชื่อมโยงการเดินทางจากที่พักไปยังที่ท�ำงาน โรงเรียน ร้านค้า ศูนย์ชุมชน พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่
กิจกรรมต่างๆ
การออกแบบทางเท้าและทางข้ามถนนจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงความต้องการและข้อจ�ำกัดของผู้ใช้เส้นทางทุก
กลุ่ม โดยที่การออกแบบทางเดินเท้าต้องให้ความส�ำคัญกับคนเดินเป็นหลัก ให้เส้นทางเหมาะสมกับการ
เดินเท้า (walkable route) ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรละเลยการเอือ้ ประโยชน์ให้แก่อาคาร ร้านค้า โรงเรียน
หรือสถานที่ที่เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับทางเดินนั้น
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การออกแบบทางเท้าและทางข้ามมีข้อควรค�ำนึงพื้นฐานดังนี้
1. ผู้ออกแบบควรนึกถึงผู้ใช้เส้นทางทุกกลุ่ม
2. ทางเดินต้องมีขนาดความกว้างเพียงพอเพื่อรองรับการใช้งาน ทางเท้าในพื้นที่ศูนย์กลางของเมือง
และย่านธุรกิจมีผใู้ ช้เส้นทางหนาแน่นต้องออกแบบให้รองรับปริมาณผูใ้ ช้จำ� นวนมากกว่าทางเท้าในโซนทีพ่ กั
อาศัยซึ่งมีความพลุกพล่านน้อยกว่า
3. ทางเดินเท้าควรมีความเชื่อมต่อกัน ไม่ขาดช่วง ให้ผู้ใช้เส้นทางเดินเท้าไปสู่จุดหมายปลายทางได้
ราบรื่น สะดวก และปลอดภัย
4. ทางเดินเท้าต้องปลอดภัย ไม่มีอุปสรรคและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และผู้ใช้ต้องไม่รู้
สึกหวาดระแวงกับภัยอันตรายจากการจราจรด้านข้าง
5. ใช้องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ช่วยแยกส่วนทางเดินออกจากการจราจรของพาหนะและเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับทางข้ามถนน ทางเดินเท้าควรแยกออกจากทางสัญจรพาหนะรวมทั้งแยกจากทางจักรยาน
6. ใช้องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ เช่น ต้นไม้ ซุ้มทางเดิน ฯลฯ เพื่อสร้างร่มเงาให้กับทางเดินเท้า และ
จัดให้มีที่นั่งพักเป็นระยะซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงวัยใช้เส้นทางได้สบายขึ้น ที่นั่งควรมีความมั่นคงแข็งแรง ความ
สูงอยู่ที่ระดับ 40-45 เซนติเมตร และควรมีที่เท้าแขนเพื่อให้ยึดจับหรือดันตัวได้ องค์ประกอบอื่นๆ เช่น
ประติมากรรม บ่อน�้ำพุ ฯลฯ สามารถน�ำมาใช้เพื่อช่วยในการจดจ�ำเส้นทางและต�ำแหน่งได้
7. ในกรณีทมี่ พี นื้ ทีก่ ว้างพอ อาจกันพืน้ ทีบ่ างส่วนให้เป็นพืน้ ทีท่ างสังคมโดยต้องแยกพืน้ ลานกิจกรรม
ออกจากเส้นทางการเดินให้ชัดเจน

0.400.45 m.

0.30-0.40 m.
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8. จัดเตรียมและติดตั้งสัญญาณและป้ายบอกทางให้ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย รูปแบบตัวอักษรและ
สัญลักษณ์เป็นมาตรฐาน ป้ายไม่สะท้อนแสง ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ และสีตัวอักษรแตกต่างจากสีพื้นหลัง
อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้สูงอายุอ่านได้ง่าย และไม่หลงทาง
9. จัดให้มไี ฟฟ้าแสงสว่างอย่างเพียงพอทัง้ เพือ่ ความปลอดภัยในการเดิน ไม่สะดุดหกล้ม และให้ความ
รู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรม
ทางเท้า

พืน้ ผิวทางเท้าเป็นสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงในการออกแบบ ผิวทางเท้าต้องไม่ลนื่ และสม�ำ่ เสมอ วัสดุประเภท
หินขัดมันและหินล้าง เป็นวัสดุทคี่ วรหลีกเลีย่ งเนือ่ งจากอาจท�ำให้ลนื่ หกล้มได้ ทัง้ นีส้ มาคมเจ้าหน้าทีร่ ะบบ
ขนส่งในเมืองแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา10 (National Association of City Transportation Officials หรือ
NACTO) แนะน�ำว่าคอนกรีตและแอสฟัลต์เป็นวัสดุผิวที่เอื้อแก่การใช้งานทางเท้าส�ำหรับทุกๆคน การปู
ทางเท้าด้วยอิฐหรือหินปูถนน (cobblestone) แม้จะให้ผลดีในแง่ความสวยงามแต่รอยต่อระหว่างวัสดุ
เป็นการสร้างภาระเพิ่มให้แก่ผู้ใช้วีลแชร์ในการบังคับตัวเก้าอี้หรือแม้กระทั่งอาจท�ำให้ล้อเก้าอี้สะดุดล้มได้
และผิวทีเ่ ป็นร่องขรุขระท�ำให้ผนู้ งั่ วีลแชร์รสู้ กึ ไม่สบายหรือเจ็บปวดได้อกี ด้วย นอกจากนีพ้ นื้ ผิวทีม่ รี อ่ งรอย
ต่อยังอาจท�ำให้เกิดการเดินสะดุดโดยเฉพาะกับผู้มีปัญหาด้านการมองเห็น
ร่องบนทางเดินที่เกิดจากการติดตั้งราง ร่องระบายน�้ำ แผ่นปูทับโคนต้นไม้ ก็สามารถเป็นสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุบนทางเท้าได้เช่นกัน ร่องต่างๆเหล่านี้ไม่ควรกว้างเกิน 13 มิลลิเมตร หรือครึ่งนิ้ว ทางเท้าที่มี
ลวดลายหลากสีเปลี่ยนไปมาไม่สม�ำ่ เสมออาจก่อปัญหาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาในการแยกแยะระหว่าง
การเปลีย่ นสีเพือ่ สร้างลวดลายกับการเปลีย่ นสีวสั ดุเพือ่ แสดงความต่างระดับของทางเดิน การเปลีย่ นสีวสั ดุ
ทางเดินที่มีความเข้ม-อ่อนต่างกันมากยังอาจท�ำให้ผู้สูงอายุเข้าใจระยะความสูงต�่ำของพื้นผิดพลาด ท�ำให้
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�้ำผิวดิน แต่ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของผู้ใช้ทางเท้าโดยเฉพาะผู้ใช้วีลแชร์
10
NACTO. 2013. Urban Street Design Guide, New York.
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0.75 m.

1.50 m.

1.65 m.

ทางเท้าอาจมีได้หลายขนาดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดพื้นที่ที่มีอยู่ ปริมาณผู้ใช้ และโซนที่
ตั้งของเมือง ทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการให้ทางเท้ารองรับการใช้งานของคนเมืองอย่างเต็มที่ NACTO แนะน�ำ
ว่าควรออกแบบให้พื้นที่ทางเท้าแยกโซนเป็นส่วนๆดังนี้
1) โซนแนวด้านหน้าอาคาร (Building Frontage Zone) เป็นโซนทางเดินที่ติดกับผนังอาคาร โดยปกติ
หากต้องการให้ผู้สัญจรใช้ทางเท้าอย่างสบายควรมีระยะห่างระหว่างช่องทางเดินกับผนังอาคารอย่างน้อย
0.60 เมตร การเดินเบียดผนังหรือแนวก�ำแพงท�ำให้ผู้เดินอึดอัด อาจต้องเพิ่มระยะของโซนนี้มากขึ้นเมื่อ
ต้องกันพื้นที่ส�ำหรับการเปิดประตูของอาคาร หรือเผื่อระยะมากขึ้นในกรณีที่อนุญาตให้มีการจัดวางโต๊ะ
อาหารข้างทาง (sidewalk café)
ควรตระหนักว่าผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นมักจะสัญจรในเขตพื้นที่ติดกับอาคารนี้เนื่องจากใช้แนวอาคาร
เป็นตัวบอกทิศทางการเดิน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไม้เท้าน�ำทางซึ่งอาจจะใช้พื้นที่ในระยะ 0.30-1.20 เมตร
จากขอบอาคาร หากมีสงิ่ กีดขวางทีจ่ ำ� เป็นต้องตัง้ วางอยูใ่ นเขตพืน้ ทีห่ น้าอาคารนีค้ วรออกแบบให้ผใู้ ช้ไม้เท้า
น�ำทางรูไ้ ด้กอ่ นทีจ่ ะเดินชนสิง่ ของนัน้ ๆ เช่น การออกแบบให้ยกขอบพืน้ บริเวณทางเข้าอาคารทีม่ กี ารเปิดปิด
ประตูและคนเข้าออก หรือยกขอบหรือเปลีย่ นวัสดุเป็นฐานล้อมทีต่ งั้ ตูห้ รือก๊อกน�ำ้ ดืม่ รวมทัง้ ม้านัง่ เป็นต้น
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2) โซนทางเดิน (Pedestrian Travel Zone) เป็นโซนที่กันไว้ให้ผู้สัญจรใช้เดินและใช้วีลแชร์โดยเฉพาะไม่
ควรมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น แยกจากพาหนะทุกชนิดรวมทั้งผู้ขับขี่จักรยาน พื้นที่ส่วนทางเดินมีความกว้าง
อย่างน้อยอยู่ในช่วง 1.80-3.00 เมตร สามารถออกแบบให้มีขนาดกว้างกว่านี้ได้ขึ้นกับปริมาณการใช้งาน
อย่างไรก็ดีหากมีพื้นที่จ�ำกัดเขตทางเดินนี้ไม่ควรแคบกว่า 1.50 เมตร เป็นความกว้างต�่ำที่สุดที่เอื้อผู้ใช้วีล
แชร์ให้กลับรถได้ และอาจลดความกว้างลงแต่ไม่ควรแคบกว่า 1.20 เมตร (ไม่กลับวีลแชร์)
3) โซนเฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ และคันขอบ (Planter/Furniture/Curb Zone) เป็นโซนที่อยู่ระหว่างส่วน
ทางเดินกับขอบ เป็นโซนทีช่ ว่ ยขวางแบ่งระหว่างเส้นทางสัญจรของพาหนะกับคนเดิน ในโซนนีจ้ ะเป็นส่วน
ที่ติดตั้งองค์ประกอบจ�ำเป็นต่างๆ เช่น เสาไฟแสงสว่าง เก้าอี้นั่งพัก ตู้โทรศัพท์ หัวจ่ายน�้ำดับเพลิง ป้าย
บอกทาง กระบะปลูกต้นไม้ ฯลฯ เพื่อไม่ให้องค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปเกะกะขวางทางในเขตทางเดิน โดย
ทั่วไปพื้นที่ส่วนนี้กว้าง 1.20-1.80 เมตร เป็นอย่างต�่ำ และอาจจ�ำเป็นต้องขยายความกว้างในส่วนที่มีป้าย
รอรถประจ�ำทาง ในส่วนขอบทางเดินซึ่งอยู่ติดกับถนนจะมีแนวคันขอบกว้างประมาณ 0.15 เมตร ซึ่งมัก
เป็นส่วนทีแ่ นวระบายน�ำ้ ถูกวางคูก่ นั ไป ตัวคันขอบช่วยบอกแนวถนนให้แก่ผพู้ กิ ารทางสายตาและท�ำหน้าที่
ช่วยควบคุมการเข้าถึงของยานพาหนะสู่ส่วนทางเดิน
นอกจากโซนทั้ง 3 ที่กล่าวไปข้างต้น อาจมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเพิ่มเข้าไปขวางพื้นที่ระหว่างคันขอบทางเท้า
กับผิวถนน ซึ่งเรียกว่า โซนพื้นที่เสริมและพื้นที่กันชน (Enhancement/Buffer Zone) พื้นที่ส่วนนี้อาจ
ใช้เป็นทางจักรยาน ที่จอดรถจักรยาน แปลงปลูกต้นไม้และพื้นที่นั่งเพิ่มเติม อาจเป็นส่วนขยายของส่วน
คันขอบ หรือแม้กระทั่งเป็นส่วนของช่องจอดรถชั่วคราว เป็นต้น ทั้งนี้เมืองควรท�ำความเข้าใจกับผู้ใช้เส้น
ทางทุกคนว่าทางเดินเท้าเป็นพื้นที่ส�ำหรับผู้สัญจรด้วยเท้าและผู้ใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือในการเคลื่อนที่
เท่านั้น ผู้ใช้พาหนะโดยเฉพาะผู้ขับขี่จักรยานและจักรยานยนต์ให้ใช้พื้นผิวจราจรส�ำหรับยวดยานพาหนะ
ในกรณีทมี่ กี ารเข้าใช้พนื้ ทีท่ างเดินเท้าผูข้ บั ขีต่ อ้ งลงเดินจูงพาหนะเช่นเดียวกับผูเ้ ดินเท้าอืน่ ๆ นอกจากนีก้ าร
ออกแบบเส้นทางจักรยานทีเ่ หมาะสมจะเป็นการเอือ้ ให้ผขู้ บั ขีจ่ กั รยานได้ขบั ขีจ่ กั รยานอย่างปลอดภัยและ
ไม่จ�ำเป็นต้องขึ้นมาร่วมใช้ทางเท้า และส�ำหรับจักรยานยนต์ซึ่งถือเป็นพาหนะความเร็วสูงต้องใช้ช่องทาง
สัญจรบนถนนร่วมกับยวดยานประเภทอื่นๆ เมืองควรสร้างจิตส�ำนึกไปพร้อมๆกับการสร้างมาตรการเพื่อ
ป้องกันและป้องปรามไม่ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ทางเดินเท้าและทางจักรยาน
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ทางข้ามถนน

การออกแบบทางข้ามถนนทีป่ ลอดภัยและมีจำ� นวนทางข้ามเพียงพอในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่สนับสนุนให้ผังชุมชนเป็นผังที่เอื้อต่อการเดิน การก�ำหนดต�ำแหน่งทางข้ามเป็นการสื่อสารกับทั้งผู้ขับขี่
ยานพาหนะเพื่อให้ระวังคนข้ามถนนพร้อมๆกับเป็นการชี้น�ำเส้นทางให้กับผู้เดินเท้า ในบริเวณที่ปริมาณ
การจราจรหนาแน่นและพาหนะใช้ความเร็วสูงการใช้สญ
ั ญาณไฟข้ามถนนพร้อมสัญญาณเสียงเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ย
เสริมความปลอดภัยให้กับคนเดินเท้า สิ่งส�ำคัญคือการก�ำหนดระยะเวลาส�ำหรับผู้ข้ามถนนให้เพียงพอโดย
ตระหนักว่าผูส้ งู อายุใช้เวลาในการเดินข้ามถนนมากกว่าคนวัยหนุม่ สาว ส่วนในบริเวณทีป่ ริมาณการจราจร
ไม่หนาแน่นมากนัก ความเร็วยวดยานไม่มาก และระยะการข้ามสั้นอาจจะไม่จ�ำเป็นในการใช้สัญญาณไฟ
แต่สามารถพิจารณารูปแบบทางข้ามที่เหมาะสมและใช้อุปกรณ์ประกอบที่จ�ำเป็น เช่น การท�ำทางม้าลาย
การยกระดับทางข้าม (raised crossing) ให้เท่าระดับทางเท้า และการใช้เกาะกลางถนน เป็นต้น ควรมี
การก�ำหนดและจัดทางข้ามบริเวณอาคารสาธารณะส�ำคัญๆ สถานศึกษา ลานคนเมือง โรงพยาบาล ศูนย์ผู้
สูงอายุ และจุดเปลีย่ นถ่ายการจราจร ทัง้ นีก้ ารพิจารณาต�ำแหน่งและรูปแบบของทางข้ามสัมพันธ์กบั ปัจจัย
หลายประการไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณการจราจรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลักษณะของย่าน ความจ�ำเป็นในการใช้
งานทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต ลักษณะพฤติกรรมผูใ้ ช้เส้นทางไม่วา่ จะเป็นคนเดินเท้าหรือผูข้ บั ขีย่ านพาหนะ
ความเร็วยวดยาน ปัจจัยความปลอดภัยด้านต่างๆ และประวัตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุในบริเวณ นอกจากนีย้ งั ต้อง
มีการจัดการทีเ่ หมาะเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุและป้องกันการข้ามถนนในบริเวณทีไ่ ม่ควรข้าม รวมถึงการออกแบบ
ทางข้ามในต�ำแหน่งที่เอื้อต่อผู้ใช้งาน
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ควรมีการก�ำหนดระยะปลอดภัยให้ยวดยานหยุดก่อนถึงต�ำแหน่งทางข้าม ทางข้ามต้องเชือ่ มต่อกับทางเท้า
โดยตรงซึ่งควรมีการยกระดับผิวทางข้ามให้เสมอทางเท้าหรือลดระดับทางเท้าลงมาที่ทางข้ามด้วยทาง
ลาดและลดระดับของเกาะกลางถนนตรงช่วงทางข้าม เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์และผู้ใช้รถ
เข็นประเภทต่างๆ มีการเปลี่ยนวัสดุปูพื้นเพื่อแสดงต�ำแหน่งทางข้ามและการเปลี่ยนระดับเพื่อการใช้งาน
ของผู้มีปัญหาทางสายตา
การเดินทาง
(TRANSPORTATION)
การทีผ่ สู้ งู อายุสามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของตัวผูส้ งู อายุเป็นอย่างมาก
นอกเหนือจากการจัดให้มีทางเดินที่สะดวก สบาย และปลอดภัยแล้ว ในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจ�ำเป็น
ต้องจัดให้มีทางเลือกส�ำหรับการเดินทางที่หลากหลาย ระบบการขนส่งสาธารณะควรเข้าถึงได้ง่ายด้วย
ราคาที่ผู้สูงอายุจ่ายได้ โดยจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเดินทางจากที่พักไปติดต่อธุระ
ท�ำธุรกิจ เข้ากิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ รวมถึงเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ ในคู่มือการวาง
ผังที่พักอาศัยของผู้สูงอายุจัดท�ำโดยโครงการ WEL_HOPS11 แนะน�ำว่าระยะห่างระหว่างต�ำแหน่งป้ายรถ
ประจ�ำทางกับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุไม่ควรเกิน 400 เมตร ป้ายรถประจ�ำทางหรือจุดจอดจุดหยุดรถไฟ
ควรมีความถี่มากพอเพื่อให้ระยะเดินไปยังจุดหมายไม่ไกลเกินไป บริเวณจุดรอรถประจ�ำทางควรมีท่ีนั่งที่
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย สามารถป้องกันแดดลมได้พอสมควร นอกจากนี้อาจเพิ่มจุดนั่งพัก
(resting area) ไว้บริเวณใกล้ๆ มีไฟฟ้าให้แสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณเพื่อความปลอดภัย นอกจาก
นี้ระดับพื้นบริเวณรอขึ้นรถกับระดับของประตูรถควรอยู่ในระดับที่เชื่อมต่อกันได้เพื่อให้ผู้ใช้บริการก้าวขึ้น
รถได้สะดวกปลอดภัย ทั้งนี้การเลือกใช้ยานพาหนะสาธารณะที่น�ำมาให้บริการจ�ำเป็นต้องเลือกพาหนะที่
ออกแบบเพือ่ รองรับการใช้งานของผูส้ งู อายุและทุกๆคน รวมถึงผูใ้ ช้วลี แชร์และรถเข็นเด็กเล็ก ในแต่ละเมือง
อาจจัดระบบการสัญจรเพื่อรองรับการเดินทางของผู้สูงอายุ เช่น มีเส้นทางและจัดพาหนะส�ำหรับผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะ จัดระบบอาสาสมัครรับส่งผู้สูงอายุ หรือมีระบบร่วมนั่งร่วมขับ เป็นต้น

11
WEL_HOPS Project เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันจาก 5 ประเทศในยุโรปได้แก่ สวีเดน สหราชอาณาจักร สเปน อิตาลี และฮังการี เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนว
ทางในการวางผัง ออกแบบและปรับปรุงที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.welhops.net
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การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�ำแก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ทางเลือกการเดินทาง ตาราง
เวลาของการให้บริการ เส้นทาง และราคาค่าใช้จ่ายก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่แต่ละเมืองต้องจัดการให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบเพื่อให้ผู้สูงอายุวางแผนและตัดสินใจได้ถูกต้อง
นอกจากนีย้ งั ต้องค�ำนึงถึงผูส้ งู อายุกลุม่ ทีย่ งั ขับขีย่ านพาหนะด้วยตนเองอีกด้วย การออกแบบถนน วงเลีย้ ว
ป้ายบอกทาง และสัญญาณไฟต่างๆต้องมีการก�ำหนดระยะและขนาดทีเ่ ห็นได้ชดั เจนและเข้าใจได้งา่ ย ควร
มีการดูแลรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพดี ทาสีและซ่อมแซมแนวเส้นแบ่งทางสัญจรและขอบถนนให้ชัดเจน
สม�่ำเสมอ มีการจัดอบรมและดูแลผู้ขับขี่สูงอายุให้อยู่ในสภาพที่พร้อมกับการขับขี่
พื้นที่นน
ั ทนาการและสวนสาธารณะ
(RECREATIONAL FACILITIES AND PARKS)
การจัดให้มีสวนสาธารณะทั้งในระดับชุมชน ระดับย่าน และระดับเมือง เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เอื้อให้ประชากร
ทุกวัยรวมทัง้ ผูส้ งู อายุในเมืองได้ออกมาใช้ชวี ติ ในพืน้ ทีเ่ ปิดโล่งเพือ่ ท�ำกิจกรรมนันทนาการ การพักผ่อน และ
ออกก�ำลัง พร้อมๆกับการได้ใกล้ชดิ ธรรมชาติและพบปะผูค้ น การทีม่ สี วนสาธารณะใกล้บา้ นมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ท�ำให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกมาเดินพักผ่อนและท�ำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกและได้บ่อยครั้งขึ้น นอกจาก
นี้การพัฒนาให้พื้นที่สีเขียวในเมืองเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายก็จะท�ำให้การเข้าใช้พื้นที่สีเขียวง่าย
และกว้างขวางขึ้น ควรพิจารณาจัดให้มีพื้นที่เพื่อการออกก�ำลังเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ท�ำกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว การสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว รวมถึงมีการจัดกิจกรรมพิเศษเป็น
ระยะเพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมทางสังคมทัง้ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุดว้ ยกันเองและกิจกรรมข้ามวัย ทัง้ นีก้ ารจัดให้มี
พืน้ ทีน่ นั ทนาการและพืน้ ทีเ่ พือ่ กิจกรรมทางสังคมไว้ใกล้กบั สิง่ อ�ำนวยความสะดวกหรือสถานทีท่ ผี่ คู้ นต้องเข้า
ใช้ในชีวิตประจ�ำวันเป็นหนทางหนึ่งที่เอื้อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ใช้พื้นที่และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้น
การก�ำหนดต�ำแหน่งที่ตั้งของสวนสาธารณะหรือพื้นที่นันทนาการอื่นๆควรให้ความส�ำคัญกับการเข้าถึง
(access) ให้มาก สวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการรวมทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆของเมืองควร
เข้าถึงได้ดว้ ยระบบขนส่งสาธารณะ ถ้าให้ดคี วรเชือ่ มต่อการเข้าถึงได้ดว้ ยทางเดินเท้าและทางจักรยาน และ
นอกจากจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในเมืองไว้ให้บริการแล้ว การจัดระบบการดูแลให้พ้ืนที่สะอาด ปลอดภัย
น่าใช้อยู่เสมอก็มีความส�ำคัญ (ดูรายละเอียดการออกแบบพื้นที่เปิดโล่งสีเขียวส�ำหรับผู้สูงอายุในบทที่ 3)
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ทางเลือกที่พก
ั อาศัย (HOUSING CHOICES)
สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะเอือ้ ให้เมืองรองรับการใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุทมี่ คี วามต้องการและศักยภาพทีห่ ลากหลายแตกต่าง
กันได้คือ การจัดให้มีทางเลือกของที่อยู่อาศัย ซึ่งมีความหลากหลายทั้งราคา การเดินทางเข้าถึง สถานที่ตั้ง
และรูปแบบของอาคารและบริการต่างๆ พร้อมๆกับจัดให้มีสภาพแวดล้อมในเขตที่พักอาศัยให้เอื้อต่อการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน นอกจากนี้ยังควรมีบริการต่างๆที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในบ้านพักเดิมของ
ตนได้นานที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ให้ความรู้และสนับสนุนให้นักออกแบบและนักลงทุนใส่ใจกับการออกแบบ
และก่อสร้างอาคารตามแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือการ
ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้รองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปตามอายุขัย การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน
อุบัติเหตุและการดูแลรักษาความปลอดภัย มีทางเลือกส�ำหรับบริการการดูแลซ่อมแซมที่พัก บริการดูแล
เรื่องอาหาร การท�ำความสะอาด และการดูแลสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านได้อย่างปลอดภัยและอบอุ่น
ใจ ในกรณีที่มีแผนการจัดสร้างโครงการที่พักผู้สูงอายุโดยภาครัฐ ควรให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและร่วมตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งโครงการและการวางผังออกแบบ
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บทที่ 3
พื้นที่สีเขียวกับผู้สูงอายุ
ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม

การได้ใช้เวลาในพืน้ ทีส่ เี ขียวแม้เป็นเพียงแค่การได้เห็นบรรยากาศความเป็นธรรมชาติและความเป็นไปโดย
รอบก็สามารถช่วยลดความเครียด (stress) และความวิตกกังวล (anxiety) ลงได้ มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็น
ว่าผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดทีพ่ กั รักษาตัวในห้องทีเ่ ปิดหน้าต่างให้เห็นทิวทัศน์ธรรมชาติสามารถฟืน้ ตัวได้เร็วกว่าและ
ต้องการยาลดปวดน้อยกว่าผู้ป่วยที่ได้หน้าต่างที่เปิดให้เห็นแค่เพียงผนังอาคาร12 นอกจากนี้การออกมาท�ำ
กิจกรรมในพื้นที่สีเขียวนอกอาคารยังสามารถช่วยปรับอารมณ์ (mood) ให้ดีขึ้น และมีแนวโน้มช่วยเสริม
สร้างการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมซึง่ จะส่งผลดีในแง่ของการลดปัญหาความรูส้ กึ เหงาและโดดเดีย่ ว ท�ำให้เกิด
ความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ นอกจากนี้การออกมาท�ำกิจกรรมนอกอาคารยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ออกก�ำลังหรือท�ำกิจกรรมอื่นๆ
ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมให้ออกมาใช้เวลาในพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวนส่วนตัวหรือพื้นที่
สาธารณะ การได้ออกมาจากอาคารและใช้เวลาในพืน้ ทีส่ เี ขียวนอกจากจะได้เปลีย่ นบรรยากาศและได้ผอ่ น
คลายไปกับสิง่ ละอันพันละน้อยรอบๆตัวแล้ว ผูส้ งู อายุยงั มีโอกาสได้เคลือ่ นไหว ออกก�ำลัง และท�ำกิจกรรม
ทีห่ ลากหลายมากขึน้ นอกจากนีย้ งั จะมีโอกาสได้พบปะหรือพบเห็นบุคคลอืน่ ๆมากกว่าการเก็บตัวอยูแ่ ต่ใน
อาคาร แต่การออกมาท�ำกิจกรรมต่างๆนอกอาคารก็อาจจะไม่ใช่เรือ่ งง่ายหรือสะดวกส�ำหรับผูส้ งู อายุทกุ คน
ผูส้ งู อายุแต่ละรายมีความต้องการเฉพาะตัวและมีขอ้ จ�ำกัดซึง่ ต่างกันแม้วา่ โดยรวมแล้วผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่จะ
มีปัญหาคล้ายๆกันอันเป็นไปตามวัยเนื่องมาจากความเสื่อมถอยของสภาพร่างกายและสมรรถภาพในการ
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการลดลงของมวลกล้ามเนือ้ ความหนาแน่นของมวลกระดูก รวมถึงความ
สามารถในการทรงตัว ผูส้ งู อายุมคี วามเสีย่ งต่อการหกล้มได้งา่ ยและการหกล้มก็เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภา
พอืน่ ๆทีต่ ามมาอีกหลายประการ หลายรายต้องใช้อปุ กรณ์ชว่ ยเหลือในการเคลือ่ นทีไ่ ม่วา่ จะเป็นวีลแชร์ ไม้
เท้า หรืออุปกรณ์ต่างๆซึ่งท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการใช้พื้นที่ ส่วนบางรายอาจมีอาการเหนื่อยง่ายไม่สามารถ
12
Ulrich, Roger S. 1984. View through a window may influence recovery from surgery. Science 244: 420-421.
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เดินในระยะทางยาวๆอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีก้ ารออกมาท�ำกิจกรรมนอกอาคารทีด่ เู หมือนจะเป็นเรือ่ งปกติ
ในชีวติ ประจ�ำวันของคนทัว่ ๆไป แต่สำ� หรับผูส้ งู อายุทมี่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการหลงทิศ หลงทาง อาจจะกลัวทีจ่ ะเดิน
ไปไหนมาไหนโดยล�ำพัง และยิง่ ส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะหลงลืม (dementia) เมือ่ ออกมานอกอาคารปัญหา
เรือ่ งความปลอดภัย การถูกล่อลวง และการหลงทางก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่ กังวลทัง้ ส�ำหรับตัวผูส้ งู อายุเองรวมไปถึง
ผู้ดูแล ความรู้สึกว่าตนเองไม่แข็งแรงหรือมีก�ำลังมากเท่ากับตอนที่ยังเป็นหนุ่มสาวก็เป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุ
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกังวลและหวาดระแวงต่ออาชญากรรมการถูกท�ำร้ายมากกว่าปกติ ผูส้ งู อายุหลายรายจึงหลีก
เลีย่ งการออกมาใช้พนื้ ทีน่ อกอาคารหากรูส้ กึ ว่าพืน้ ทีน่ นั้ ๆอาจจะไม่ปลอดภัย นอกจากนีก้ ารทีป่ ระสิทธิภาพ
ของประสาทสัมผัสทั้งห้าเสื่อมถอยลงก็อาจเป็นปัญหาต่อการใช้พื้นที่นอกอาคาร โดยเฉพาะเรื่องการมอง
เห็นที่ไม่ชัดเจน เห็นภาพบิดเบือน การกะระยะผิด รวมไปถึงปัญหาเรื่องการปรับสายตาให้เข้ากับสภาพ
แสงสว่างและแสงจ้า ปัญหาด้านสายตาต่างๆเหล่านีอ้ าจส่งผลให้เกิดอุบตั เิ หตุโดยเฉพาะการสะดุดหกล้มได้
นอกจากปัญหาสุขภาพทางกายแล้วผู้สูงอายุยังต้องปรับตัวให้เข้ากับการด�ำเนินชีวิตและบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากการยุติบทบาทการท�ำงานประจ�ำ การลดลงของรายได้ รวมไปถึงการที่คู่ชีวิต
เพื่อนฝูงและญาติมิตรค่อยๆเสียชีวิตไป การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพจิตและสุขภาวะโดยรวมของผู้สูงอายุทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามแม้จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
หลายๆประการ ผูส้ งู อายุในปัจจุบนั จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีม่ องช่วงเวลาของวัยหลังเกษียณในเชิงบวก เป็นช่วงวัย
ทีม่ เี วลาในการท่องเทีย่ ว พักผ่อน ท�ำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะทีต่ นเองไม่มโี อกาสได้
ท�ำในช่วงที่ต้องท�ำงานประจ�ำ การออกแบบพื้นที่สีเขียวให้ตอบรับกับความต้องการเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้สูง
อายุใช้ชวี ติ ประจ�ำวันได้อย่างมีความสุขมากขึน้ จะเห็นได้วา่ การเปลีย่ นแปลงด้านสุขภาพและความต้องการ
ของผูส้ งู อายุแต่ละคนมีความแตกต่างกัน และถึงแม้จะเป็นบุคคลเดียวกันข้อจ�ำกัดและความต้องการก็อาจ
จะเปลีย่ นแปลงไปได้ตามวันเวลาทีผ่ า่ นไป ดังนัน้ การออกแบบทีส่ ามารถรองรับความต้องการอันหลากหลาย
ของผูใ้ ช้งานกลุม่ นีจ้ งึ เป็นสิง่ ทีผ่ อู้ อกแบบต้องท�ำความเข้าใจและต้องใส่ใจในรายละเอียดเพือ่ ให้พนื้ ทีส่ เี ขียว
เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยช่วยในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะ และเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีสามารถด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุข
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ภูมิทศ
ั น์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
การมีพื้นที่สีเขียวที่หลากหลายเป็นทางเลือกให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้
เลือกใช้พื้นที่ที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองแล้ว ยังท�ำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้เปลี่ยนบรรยากาศ
และมีพื้นที่รองรับกิจกรรมที่แตกต่างกัน พื้นที่สวนส่วนตัวในที่พักอาศัยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุออกมาท�ำ
กิจกรรมระหว่างวันได้ตามที่ต้องการ ในขณะที่สวนสาธารณะในชุมชนเป็นพื้นที่สีเขียวส�ำหรับผู้ที่ไม่มีสวน
ส่วนตัวและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนออกมาใช้งานเพื่อท�ำกิจกรรมทางสังคมหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถท�ำในบ้าน
ได้ เช่น การเดินหรือวิ่งที่ต้องการระยะทาง เป็นต้น โดยปกติสวนสาธารณะชุมชนควรมีระยะการเดินทาง
ไม่ไกลจากโซนที่พักอาศัย เพื่อเอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถเดินหรือขี่จักรยานมาใช้พื้นที่ได้ไม่ยาก ซึ่งจะท�ำให้ผู้
สูงอายุสามารถเข้ามาใช้งานได้บ่อยๆหรือมาได้ทุกวัน ส่วนสวนสาธารณะระดับเมืองก็เป็นพื้นที่ทางเลือก
เพือ่ การเข้าถึงธรรมชาติและการได้พบปะผูค้ นในพืน้ ทีท่ มี่ ขี นาดใหญ่รวมถึงเป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดกิจกรรมระดับ
เมืองรวมถึงเทศกาลต่างๆ ทัง้ นีส้ วนสาธารณะในเมืองเดียวกันควรมีการออกแบบให้มรี ปู แบบทีแ่ ตกต่างกัน
ไปเพื่อสร้างทางเลือกและสร้างพื้นที่รองรับกิจกรรมที่หลากหลายให้กับคนเมือง
สวนชุมชน (community gardens) หรือพื้นที่แบ่งแปลงให้เช่าท�ำสวน (allotments) เป็นพื้นที่สีเขียวที่
เปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุในเมืองมีโอกาสออกมาเพาะปลูกพืชผักผลไม้ ในต่างประเทศสวนชุมชนมักเป็นพืน้ ที่
ทีเ่ ปิดรับอาสาสมัครเข้าไปช่วยกันท�ำงานโดยมีกจิ กรรมเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ขนาดเล็ก เช่น เป็ด ไก่ และ
ผึง้ เป็นต้น โดยกิจกรรมการเกษตรนีถ้ กู ใช้เป็นสือ่ กลางเพือ่ ให้ผคู้ นในละแวกใกล้เคียงหรือบุคคลทีส่ นใจมา
ร่วมท�ำกิจกรรม สวนชุมชนจึงเป็นพืน้ ทีท่ ผี่ สู้ งู อายุนยิ มมาร่วมอาสาท�ำงานพร้อมๆกับการได้พบปะกับอาสา
สมัครคนอื่นๆรวมทั้งผู้คนที่มาพักผ่อนในสวน ข้อดีอีกประการหนึ่งของการที่ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมใน
สวนชุมชนคือการไม่สร้างภาระผูกพันให้กับผู้สูงอายุ โดยปกติแล้วสวนชุมชนจะมีผู้ดูแลคอยแบ่งสรรงาน
และดูแลจัดการความเรียบร้อยต่างๆ ดังนั้นผู้สูงอายุสามารถเลือกท�ำงานที่ชอบหรือที่ถนัดตามศักยภาพ
ของตน เพราะมีอาสาสมัครคนอื่นช่วยกันท�ำงานนอกจากนี้ยังมีผู้ดูแลสวนที่จะคอยจัดการให้สวนอยู่ใน
สภาพเรียบร้อยรวมถึงดูแลงานในส่วนที่ไม่มีอาสาสมัครช่วยท�ำ ซึ่งการที่เลือกงานได้ท�ำให้การท�ำงานใน
สวนชุมชนต่างจากการท�ำสวนส่วนตัวที่บ้าน โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้สูงอายุอาศัยตามล�ำพัง ตัวผู้สูงอายุจะ
ต้องรับภาระในการจัดการดูแลรักษาสวนส่วนตัวด้วยตัวเองทั้งหมด เมื่อสภาพร่างกายไม่เอื้ออ�ำนวยการ
ดูแลสวนส่วนตัวก็อาจจะเป็นภาระที่หนักเกินก�ำลัง นอกจากนี้การท�ำสวนชุมชนมักจะเน้นการปลูกพืชผัก
อาหารปลอดภัยท�ำให้สวนกลายเป็นแหล่งอาหารสดที่เข้าถึงได้ง่ายในราคากันเองส�ำหรับผู้สูงอายุเองและ
ผู้คนใน ชุมชน การอาสาเข้ามาท�ำงานในสวนชุมชนนอกจากผู้สูงอายุจะได้ออกก�ำลังและเข้าสังคมมากขึ้น
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แล้ว ยังเป็นโอกาสที่ผู้สูงอายุได้ท�ำงานเพื่อส่วนร่วม ได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of belonging)
รูส้ กึ ถึงความเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม และได้สร้างความรูส้ กึ ทีว่ า่ ตนเองยังคงท�ำประโยชน์ได้อยู่ (usefulness)
ในขณะที่พื้นที่แบ่งแปลงให้เช่าท�ำสวน เป็นลักษณะของพื้นที่ขนาดใหญ่ที่น�ำมาแบ่งแปลงให้เช่า พื้นที่
ลักษณะนี้เป็นทางเลือกส�ำหรับผู้ที่ไม่มีที่ว่างของตนเองแต่ต้องการท�ำสวน การดูแลรักษาพื้นที่เป็นสิทธิ
ของผูเ้ ช่าโดยต้องรักษาข้อตกลงร่วมตามทีต่ กลงกันระหว่างผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า ผูใ้ ห้เช่ามีหน้าทีด่ แู ลพืน้ ทีส่ ว่ น
กลาง งานระบบน�้ำ ถนน ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ สวนลักษณะนี้ผู้เช่านิยมปลูกพืชผักที่ชอบรวมถึงไม้ประดับต่างๆ
และมักน�ำข้าวของใช้แล้วจากที่บ้านมาประดับจัดแต่งสวน ผู้เช่าสวนแปลงใกล้กันก็อาจมีการพบปะพูด
คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันได้ ในกรณีที่ผู้เช่าเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่สามารถด�ำเนินการบางอย่าง
ได้ก็จ�ำเป็นต้องหาผู้ช่วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงลูกหลานหรือว่าจ้างคนอื่นมาช่วยงาน หากไม่ต้องการหรือไม่
สามารถดูแลสวนได้อีกต่อไปก็สามารถส่งคืนพื้นที่เพื่อให้ผู้เช่ารายอื่นมาเช่าต่อไปได้
พื้นที่สีเขียวประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติเป็นพื้นที่ส�ำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
และเปลีย่ นบรรยากาศอีกรูปแบบหนึง่ แหล่งท่องเทีย่ วกลุม่ นีม้ คี วามหลากหลายไม่วา่ จะเป็น สวนสัตว์ สวน
พฤกษศาสตร์ วนอุทยาน และอุทยานแห่งชาติ มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับการท่องเที่ยวแบบไป-กลับ
ในวันเดียว และแบบค้างคืน จ�ำนวนและประเภทของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ให้บริการก็แตกต่างกันไป
ระยะการเดินทางมีทั้งใกล้และไกลจากเมือง พื้นที่เหล่านี้หากมีการออกแบบสิ่งอ�ำนวยความสะดวกโดย
ค�ำนึงถึงการเข้าใช้งานของทุกๆคน ผู้สูงอายุก็จะเข้าใช้พื้นที่ได้โดยสะดวกและปลอดภัย เช่น การจัดที่จอด
รถทีร่ องรับการขึน้ ลงของผูใ้ ช้วลี แชร์ การเตรียมห้องน�ำ้ เพือ่ ผู้สงู อายุและคนพิการ (accessible toilet) ให้
เพียงพอ การจัดให้มีทางลาดบนเส้นทางหลักๆรวมถึงพื้นที่โดยรอบและในอาคาร การจัดให้มีราวจับตาม
ทางลาด บันได และทางเดินหลัก รวมถึงการค�ำนึงถึงวัสดุพื้นที่ไม่ลื่น เป็นต้น
อันที่จริงกระบวนการพื้นฐานในการออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อผู้สูงอายุ ไม่ได้มีความแตกต่างจากการ
ออกแบบทั่วไป นั่นคือผู้ออกแบบต้องท�ำความเข้าใจในบริบทของที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศ
สภาพดิน ความลาดชัน พืชพรรณเดิมและองค์ประกอบอื่นๆที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมไปถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ
และประวัตศิ าสตร์ของท้องถิน่ แต่สว่ นส�ำคัญทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงเป็นพิเศษคืองานออกแบบควรมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้สูงอายุ เอื้อให้ผู้สูงอายุได้ใช้พื้นที่อย่างสะดวกสบายมีความสุขและปลอดภัย
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การออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อการใช้งานของผู้สูงอายุนอกจากจะต้องยึดหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
(universal design) และการป้องกันอันตรายต่างๆ การออกแบบเพื่อสนับสนุนสุขภาวะทางใจและทาง
สังคมก็เป็นสิง่ จ�ำเป็นไม่แพ้กนั ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งเอือ้ ให้ผดู้ แู ลสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้งา่ ยไม่ตอ้ งล�ำบาก
ทั้งกายและใจซึ่งจะส่งผลให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีคุณภาพทั้งนี้การออกแบบพื้นที่สีเขียวที่เอื้อต่อ
การเข้าใช้งานของผู้สูงอายุมีหลักการพื้นฐานอยู่ 3 ประการคือ
1) ออกแบบให้พื้นที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดความสับสน ทางเดินไม่ซับซ้อน จัดวางองค์ประกอบเพื่อ
ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถวาดแผนผังขึ้นในใจ (cognitive or mental map) ได้ โดยใช้องค์ประกอบที่จดจ�ำ
ได้ง่าย เช่น บ่อน�้ำพุ งานประติมากรรม ต้นไม้รูปทรงแปลกตา เพื่อให้เป็นจุดหมายตา (landmark) ตาม
ทางเลี้ยว ทางแยก หรือลาน ติดตั้งป้ายบอกทางเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุทราบเส้นทางและต�ำแหน่งของตนเอง
นอกจากนี้การใช้สีสันและผิวสัมผัสวัสดุ (texture) ของทางเดิน ราวจับ พื้น และก�ำแพง อย่างเหมาะสมก็
สามารถช่วยให้ผ้สู งู อายุจดจ�ำเส้นทางได้งา่ ยขึ้นเช่นกัน แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดความหลากหลายแตกต่างจน
ท�ำให้สับสน นอกจากนี้การวางทางเดินในลักษณะวงปิด (loop) ก็เป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุเดินวนกลับมาที่
ต�ำแหน่งเดิมได้ง่าย ลดปัญหาการหลงทิศหลงทางลงได้
2) สร้างความน่าสนใจและน่าค้นหาให้กับพื้นที่ โดยการเลือกใช้วัสดุ องค์ประกอบ พืชพรรณที่หลาก
หลาย มีมุมมองและบรรยากาศที่ไม่ซ�้ำซากจ�ำเจจนเกินไป เช่น การออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่ง (สนามหญ้า
ลานกรวด ฯลฯ) บ้างบางส่วนและมีพื้นที่ส่วนที่มีร่มเงาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นร่มเงาจากไม้ใหญ่หรือจากสิ่งปลูก
สร้าง หรืออาจมีจุดที่จัดวางประติมากรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบควรระมัดระวังในการสร้าง
ความหลากหลายที่พอเหมาะพอดี ไม่หลากหลายจนสร้างความสับสน ทั้งนี้ความหลากหลายที่เหมาะสม
นอกจากจะช่วยสร้างความน่าสนใจแล้วยังสามารถช่วยในเรื่องของการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าได้อีก
ด้วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส)
3) จัดให้มที างเลือกส�ำหรับการใช้พนื้ ทีใ่ นวาระโอกาสต่างๆ ส�ำหรับสวนในบ้านอาจจัดให้มมี มุ สงบทีผ่ สู้ งู
อายุสามารถปลีกตัวอยูใ่ กล้ชดิ ธรรมชาติตามล�ำพัง ในขณะเดียวกันก็จดั ให้มพี นื้ ทีพ่ บปะสมาชิกในครอบครัว
เช่น ส่วนจัดงานเลี้ยงในสวน พื้นที่นั่งพูดคุยหรือลานอเนกประสงค์ส�ำหรับท�ำกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น การ
จัดพื้นที่ในที่พักอาศัยให้ผู้สูงอายุได้ท�ำกิจกรรมด้วยตัวเอง เช่น มีแปลงเพาะปลูกเล็กๆหรือพื้นที่ปลูกไม้
กระถาง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้จดั การปรับปรุงตกแต่งพืน้ ทีด่ ว้ ยตนเองจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความ
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รู้สึกอิสระ เป็นตัวของตัวเองและสร้างความรู้สึกว่าตนเองยังท�ำประโยชน์ได้ ส่วนในพื้นที่สาธารณะซึ่งรวม
ถึง สวนสาธารณะ พื้นที่สวนในสถานพยาบาล และพื้นที่เปิดโล่งส่วนรวมในโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ ควร
จัดให้มีพื้นที่ทางเลือกส�ำหรับการอยู่ตามล�ำพัง การท�ำกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก 2-3 คน และพื้นที่ส�ำหรับ
กิจกรรมกลุ่มขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทางเลือกเพื่อรองรับกิจกรรมแบบสงบ (passive) และกิจกรรมแบบคึกคัก
กระฉับกระเฉง (active) การจัดให้มพี นื้ ทีผ่ สมผสานกันระหว่างส่วนทีเ่ ป็นฮาร์ดสเคป (hardscape) คือส่วน
ทีเ่ ป็นพืน้ ดาดแข็งหรือส่วนทีม่ สี งิ่ ปลูกสร้าง และมีพนื้ ทีท่ เี่ ป็นซอฟต์สเคปคือ เป็นพืน้ ดิน สนามหญ้า ส่วนปลูก
พืชพรรณ (softscape) อย่างไรก็ตามควรเน้นให้มีพื้นที่สีเขียวปลูกพืชพรรณและจัดวางองค์ประกอบทาง
ธรรมชาติอนื่ ๆในสัดส่วนทีม่ ากพอเพือ่ สร้างบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ เพราะการได้ผลทางบวกจากการ
ได้ใกล้ชดิ ธรรมชาติเป็นข้อดีสำ� คัญข้อหนึง่ ของการออกมาท�ำกิจกรรมนอกอาคาร นอกจากนีก้ ารจัดเตรียม
พืน้ ทีอ่ เนกประสงค์ทเี่ อือ้ ต่อการรองรับกิจกรรมทีห่ ลากหลาย มีความยืดหยุน่ ต่อการปรับเปลีย่ นการใช้งาน
เช่น ลานอเนกประสงค์หรือสนามหญ้า ก็เป็นทางหนึง่ ทีเ่ อือ้ ให้ผสู้ งู อายุออกมาใช้พนื้ ทีไ่ ด้แม้ความต้องการใน
แต่ละวันจะเปลี่ยนไป การมีพื้นที่ทางเลือกท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของตัวเอง
ได้ ( a sense of control over the environment) และรู้สึกถึงความเป็นตัวของตัวเอง
นอกจากหลักการสามประการที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้น การออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อผู้สูงอายุยังจ�ำเป็นต้อง
ใส่ใจกับปัจจัยส�ำคัญอีก 3 ประการ ได้แก่ การสร้างบรรยากาศให้พื้นที่น่าใช้งาน ความปลอดภัย และการ
อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ดังรายละเอียดในหัวข้อถัดไป
การสร้างบรรยากาศให้พื้นที่น่าใช้งาน

การออกแบบและจัดการให้มบี รรยากาศทีเ่ ป็นมิตรและตอบสนองกับความต้องการจะท�ำให้ผสู้ งู อายุอยาก
ออกจากอาคารมาใช้เวลาในสวนมากขึน้ และบ่อยขึน้ นอกจากการออกแบบให้พนื้ ทีเ่ ข้าใจได้งา่ ยตามทีก่ ล่าว
ไปแล้วข้างต้นแล้ว แนวทางดังต่อไปนีเ้ ป็นข้อแนะน�ำทีส่ ามารถน�ำไปใช้ให้ในการออกแบบให้พนื้ ทีส่ เี ขียวเป็น
พื้นที่ที่น่าเข้ามาใช้งานส�ำหรับผู้สูงอายุ
การออกแบบควรยึดถือขนาดส่วนมนุษย์เป็นหลัก (human scale) ให้บรรยากาศเป็นมิตร ส�ำหรับ
โครงการประเภทบ้านพักผู้สูงอายุและสถานพยาบาลที่ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ในโครงการเป็นเวลานาน
บรรยากาศของสวนควรใกล้เคียงกับบรรยากาศสวนบ้าน (home-like environment) ให้ความรูส้ กึ อบอุน่
เป็นกันเอง ไม่จ�ำเป็น ต้องขึงขังเป็นทางการ บรรยากาศเหมือนอยู่กับบ้านจะช่วยลดความรู้สึกแปลกแยก
และช่วยให้ผสู้ งู อายุปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้งา่ ยขึน้ ในขณะทีโ่ ครงการประเภททีผ่ สู้ งู อายุมาท�ำ

Pavement
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กิจกรรมเป็นครั้งคราวหรือมาใช้เวลาท�ำกิจกรรมในช่วงสั้นๆ เช่น ศูนย์กิจกรรมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
และสถานพักตากอากาศ เป็นต้น การสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจมีความแตกต่างจากภูมิทัศน์ที่คุ้นเคยไป
บ้างจะเป็นการช่วยดึงดูดให้ผู้สูงอายุอยากมาใช้พื้นที่เพื่อหนีจากความจ�ำเจในชีวิตประจ�ำวัน
การออกแบบพื้นที่สีเขียวไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ควรเป็นรูปแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการ
และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะชอบรูปแบบภูมิทัศน์และบรรยากาศที่ตนเอง
คุ้นเคย หากผู้ใช้หลายรายใช้งานร่วมกันและมีความชอบต่างกัน ผู้ออกแบบควรต้องหาจุดร่วมที่เป็นกลาง
หรือสร้างให้พื้นที่มีความหลากหลายเพื่อตอบรับความต้องการที่แตกต่าง โดยควบคุมการใช้วัสดุและสีสัน
เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมๆกับการระวังการใช้องค์ประกอบที่หลากหลายจนเกินไปซึ่ง
จะท�ำให้ผู้ใช้เกิดความสับสน
หากสภาพแวดล้อมอ�ำนวย ควรเปิดให้เห็นบรรยากาศของพื้นที่หรือชุมชนข้างเคียงบ้าง ในท้อง
ที่ที่มีบรรยากาศสวยงามล้อมรอบ การเปิดมุมมองหาธรรมชาติโดยรอบเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้
เห็นทิวทัศน์มุมกว้างและเห็นความเป็นไปของสิ่งรอบๆตัวที่กว้างขึ้น นอกจากนี้การที่ผู้สูงอายุได้มองออก
ไปนอกพืน้ ทีส่ ว่ นตัวเป็นการสร้างความเชือ่ มต่อกับชุมชนหรือบรรยากาศโดยรอบช่วยลดความรูส้ กึ ถูกโดด
เดี่ยวหรือความรู้สึกถูกกักขัง
ใช้พืชพรรณเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้สูงอายุ มีการเลือกพืชที่ตอบสนองต่องานอดิเรก เช่น พืชที่
น�ำไปใช้ประกอบอาหารได้ หรือพืชที่น�ำไปใช้เพื่องานศิลปะ งานฝีมือต่างๆ ในบางกรณีอาจเลือกใช้ต้นไม้
ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อ เช่น ต้นไม้มงคล เพื่อผลทางจิตใจ ในกรณีที่พื้นที่มีขนาดกว้างขวางพอ การปลูก
หรือเก็บต้นไม้ใหญ่ไว้ในพื้นที่นอกจากจะให้ร่มเงาความชุ่มชื้นแล้วยังช่วยสร้างผลบวกทางใจเชื่อมโยงกับ
การมีอายุยนื ยาว ส่วนการปลูกต้นไม้ทใี่ ห้สสี นั ออกดอกผลตามฤดูกาลจะช่วยให้บรรยากาศเปลีย่ นแปลงไป
ในช่วงต่างๆของปีซึ่งนอกจากจะสร้างความน่าสนใจให้กับพื้นที่แล้วยังเป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้สูงอายุได้จับจังหวะ
ของเวลาที่หมุนเวียนไปได้ด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุหลายรายด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันซ�้ำๆการมีหมุดหมายของ
เวลาในช่วงวันและช่วงปีจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้การด�ำเนินชีวิตมีจังหวะและความหมายมากขึ้น
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ความปลอดภัย

ความปลอดภัย (security and safety) เป็นเรือ่ งส�ำคัญในการออกแบบ ทัง้ ความปลอดภัยจากอาชญากรรม
การหลงทาง และความปลอดภัยจากการเกิดอุบตั เิ หตุหรือเหตุรา้ ยอืน่ ๆ หัวใจส�ำคัญของการค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยในการออกแบบพืน้ ทีส่ เี ขียวคือ การทีท่ ำ� ให้ผสู้ งู อายุสามารถเข้าใช้พนื้ ทีไ่ ด้โดยอิสระ เป็นตัวของตัว
เองและได้ท�ำกิจกรรมที่ตนเองต้องการโดยไม่ต้องกังวลหรือหวาดระแวงต่ออันตราย
การออกแบบให้มรี วั้ รอบขอบชิดป้องกันการบุกรุกท�ำให้ผสู้ งู อายุคลายความกังวลจากการถูกบุกรุก
หรือรบกวนจากบุคคลแปลกหน้า อย่างไรก็ดีแม้การมีรั้วหรือก�ำแพงเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับความปลอดภัย
โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ พี่ กั อาศัย แต่รวั้ และก�ำแพงก็สามารถสร้างผลกระทบทางลบต่อผูส้ งู อายุได้ในบางกรณี
ดังจะเห็นว่าผูส้ งู อายุจำ� นวนไม่นอ้ ยทีจ่ ำ� เป็นต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูด้ แู ลและไม่สามารถออกไปด�ำเนิน
กิจกรรมนอกที่พักได้โดยอิสระจะรู้สึกว่าตนเองถูกกักบริเวณ การลดทอนความแข็งกระด้างของรั้วหรือ
ก�ำแพงด้วยการออกแบบให้ดูโปร่งหรือใช้พืชพรรณในการพรางตาเป็นการช่วยลดความรู้สึกว่าถูกกักขัง
ลงได้ นอกจากป้องกันผูบ้ กุ รุกเข้ามาในพืน้ ทีแ่ ล้ว รัว้ และประตูเข้าออกทีค่ วบคุมได้มคี วามจ�ำเป็นอย่างมาก
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องความจ�ำซึ่งถ้าหากผู้สูงอายุเดินพลัดหลงออกไปนอกพื้นที่อาจหลงทางและ
กลับมาไม่ถูก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะหลงลืมซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีอาการ
เดินเรื่อยเปื่อยไร้ทิศทางและหลบหนี (wandering and elopement) เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีปัญหา
ไม่สามารถสร้างภาพแผนที่ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวขึ้นในสมองได้ ไม่รู้ทิศทาง มีความสับสน มีความกังวล
เนื่องจากจ�ำไม่ได้ว่าตนเองอยู่ที่ไหน ผู้คนรอบข้างเป็นใคร และแม้กระทั่งไม่ทราบว่าตนเองชื่ออะไร ความ
เสี่ยงต่อการเดินหนีหายไปจากที่พักอาศัยถือเป็นความเสี่ยงส�ำคัญที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องระมัดระวัง
นอกจากการป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วการออกแบบพื้นที่สีเขียวยังควรท�ำให้ “ดู
ปลอดภัย” คือให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้พื้นที่สามารถท�ำกิจกรรมได้ด้วยความสบายใจไม่ต้องกังวลถึงภัยร้าย
ต่างๆ เช่น ออกแบบให้สวนไม่รกทึบจนเกินไปและไม่มีมุมอับสายตาซึ่งท�ำให้เกิดความกังวล หวาดระแวง
ทั้งอันตรายจากอาชญากรรมและจากสัตว์ร้ายต่างๆ ผู้สูงอายุบางรายอาจมีความกลัวหรือมีความรู้สึกทาง
ลบกับองค์ประกอบ พืช หรือสิ่งมีชีวิตบางชนิด หากเป็นไปได้ผู้ออกแบบควรหาข้อมูลในส่วนนี้เพื่อจะได้
เลือกใช้องค์ประกอบในการจัดภูมิทัศน์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้มีการศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าคนจ�ำนวนไม่
น้อยกังวลในเรื่องของความปลอดภัยต่อการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองที่มีบรรยากาศแบบสวนป่า
(woodlands)13
13
Jorgensen, A. 2002.

58
สุขตามวัย: สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

เรื่องของความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ยังคงรวมไปถึงการออกแบบทางเดินและพื้นผิวทางเดินซึ่ง
ต้องใส่ใจเรื่องการป้องกันการล้ม และการออกแบบเพื่อรองรับผู้สูงอายุกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการ
เคลื่อนไหว (ดูรายละเอียดในหัวข้อการออกแบบทางเดิน)
เลือกใช้พรรณไม้ที่มีความปลอดภัย เลี่ยงไม้ที่มีพิษ ไม้ที่มีหนามแหลมคม ไม้ที่มีใบคมและระคาย
ผิว โดยเฉพาะในบริเวณที่ใกล้กับพื้นที่กิจกรรม ที่นั่งพักผ่อน และริมทางเดิน รวมถึงหลีกเลี่ยงการปลูกไม้
ชนิดที่มีลูก ใบ หรือดอกที่จะร่วงลงมาท�ำให้ผิวลานและทางเดินลื่นเป็นอันตรายได้ เช่น ตะขบ มะเฟือง
ชมพูพันธุ์ทิพย์ และหูกวาง เป็นต้น
การอำ�นวยความสะดวก

การออกแบบพืน้ ทีส่ เี ขียวควรค�ำนึงถึงการอ�ำนวยความสะดวกให้ผสู้ งู อายุออกมาใช้พนื้ ทีไ่ ด้อย่างสบายกาย
สบายใจซึ่งจะท�ำให้ผู้สูงอายุอยากใช้เวลาท�ำกิจกรรมนอกอาคารในระยะเวลาที่นานขึ้น
ควรจัดเตรียมให้มีห้องน�้ำที่เข้าถึงได้สะดวก หรือมีทางเชื่อมเพื่อให้เข้าห้องน�้ำในอาคารได้ง่ายและ
ไม่ไกลจนเกินไป เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะใช้ห้องน�้ำค่อนข้างบ่อย ทั้งนี้ห้องน�้ำที่จัดเตรียมไว้ต้องเป็นห้องน�้ำ
ที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์ (accessible toilet) ได้ด้วย
จัดให้มีร่มเงาอย่างพอเพียงเอื้อต่อการออกมาใช้งานได้ตลอดทั้งวัน ร่มเงาอาจเกิดจากเงาอาคาร
ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ รวมทั้งการสร้างซุ้มศาลาเพื่อใช้นั่งพักผ่อนหรือท�ำกิจกรรม
ควรจัดให้มีพื้นที่ในร่มมีหลังคาคลุมหรือพื้นที่ในอาคารที่เชื่อมต่อกับสวนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูง
อายุได้เห็นและซึมซับบรรยากาศภายนอกไปพร้อมๆกับการท�ำกิจกรรมในช่วงเวลาที่อากาศไม่เอื้ออ�ำนวย
ควรมีการจัดเตรียมพืน้ ทีแ่ ละอุปกรณ์ให้ผสู้ งู อายุได้ทำ� กิจกรรมเพาะปลูก ซึง่ กิจกรรมการเพาะปลูก
ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ออกก�ำลังทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ไปพร้อมๆกับการได้สัมผัสวัสดุต่างๆท�ำให้
ประสาทสัมผัสได้รับการกระตุ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียด สร้างความผ่อนคลาย เป็นกิจกรรมที่
เอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม นอกจากนี้การที่ผู้สูงอายุได้เลือกชนิดพืชและได้จัดแต่งพื้นที่ด้วยตนเอง
แม้จะในพื้นที่เล็กๆก็ตาม ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองและได้
มีโอกาสสร้างความรูส้ กึ ความเป็นเจ้าของและความผูกพันกับพืน้ ที่ ซึง่ สามารถส่งผลบวกต่อสุขภาวะทางใจ
การเพาะปลูกเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้ผู้สูงอายุได้ท�ำงานแบบมีเป้าหมายและสามารถเห็นผลงานของตัวเองได้
การช่วยให้ผู้สูงอายุได้ปลูกหรือจับต้องต้นไม้ใบหญ้าอย่างใกล้ชิดท�ำได้โดยการยกระดับแปลงปลูก
ขึน้ มาประมาณ 40-45 เซนติเมตร ช่วยให้ผสู้ งู อายุทนี่ งั่ วีลแชร์หรือใช้เก้าอีน้ งั่ สามารถเห็นและเอือ้ มจับต้นไม้
ใบหญ้าได้สะดวก นอกจากนีห้ ากออกแบบให้ขอบกระบะกว้างประมาณ 25-40 เซนติเมตร จะท�ำให้ผสู้ งู อายุ
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รวมทั้งผู้ใช้สวนกลุ่มอื่นๆใช้ขอบกระบะเป็นที่นั่งได้อีกด้วย กระบะที่สูง 80-90 เซนติเมตร เป็นระดับความ
สูงที่เอื้อให้ผู้สูงอายุยืนปลูกพืชในกระบะได้ หากเป็นการออกแบบให้ผู้สูงอายุท่านใดท่านหนึ่ง ระยะต่างๆ
ควรวัดจากผู้ใช้โดยตรง แต่ถ้ามีผู้ใช้ร่วมกันอาจออกแบบให้มีกระบะต่างระดับเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีความสูงและ
ข้อจ�ำกัดหลากหลายเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเอง ทัง้ นีก้ ระบะปลูกไม่ควรกว้างจนเกินระยะเอือ้ ม นอกจากนี้
การเตรียมโต๊ะและเก้าอีใ้ ห้ผสู้ งู อายุนงั่ ปลูกไม้กระถางก็เป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีช่ ว่ ยเอือ้ ให้การท�ำกิจกรรมเพาะปลูก
ง่ายขึ้น ควรมีทั้งโต๊ะแบบนั่งท�ำงาน (สูงประมาณ 75-80 เซนติเมตร) และยืนท�ำงาน (สูงประมาณ 80-90
เซนติเมตร) ใต้โต๊ะควรเปิดโล่งให้เลือ่ นวีลแชร์เข้าไปได้ พร้อมกับเตรียมเก้าอีท้ แี่ ข็งแรงและสามารถ ยกย้าย
ไปนัง่ ตามจุดต่างๆได้สะดวก หลักการส�ำคัญคือการออกแบบให้ผสู้ งู อายุทำ� กิจกรรมโดยไม่ตอ้ งก้มค้อมหลัง
มากและไม่ต้องนั่งยองหรือนั่งลงกับพื้น
จัดให้มีที่นั่งพักเป็นระยะๆอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่นั่งแบบต่างๆให้เลือก เช่น เก้าอี้ที่ยกย้าย
ได้ เก้าอี้เป็นชุดกับโต๊ะ ม้านั่งยาว ที่นั่งบนขอบกระบะต้นไม้ เป็นต้น มีให้เลือกทั้งแบบนั่งเป็นกลุ่ม นั่งเป็น
คู่และนั่งคนเดียว เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เลือกนั่งในแบบที่ชอบ (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อการออกแบบและจัดวางที่
นั่งนอกอาคาร)

0.400.45 m.

0.800.90 m.
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ภูมิทศ
ั น์เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส (SENSORY LANDSCAPES)
การออกแบบทีช่ ว่ ยกระตุน้ ประสาทสัมผัสทัง้ ห้า นอกจากจะช่วยให้การใช้เวลาในพืน้ ทีส่ เี ขียวน่าสนใจขึน้ แล้ว
การทีป่ ระสาทสัมผัสของผูส้ งู อายุซงึ่ เสือ่ มถอยลงได้รบั การกระตุน้ บ้าง ยังเป็นการช่วยฟืน้ ฟูหรือชะลอไม่ให้
เกิดการเสือ่ มถอยลงไปกว่าเดิมอย่างรวดเร็ว อันทีจ่ ริงแล้วการใช้เวลาในพืน้ ทีส่ เี ขียวก็เป็นการเปิดโอกาสให้
ประสาทสัมผัสต่างๆได้รบั การกระตุน้ อยูแ่ ล้ว แต่การออกแบบทีค่ ำ� นึงถึงการเอือ้ ให้ผสู้ งู อายุได้ใช้สมั ผัสต่างๆ
ได้ง่ายขึ้นจะช่วยให้การเข้ามาใช้พื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์และมีความหมายมากขึ้น
การกระตุ้นสัมผัสทางผิวหนัง

การออกแบบที่เลือกใช้วัสดุที่มีพ้ืนผิวเรียบ-หยาบต่างกัน ช่วยให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสที่หลากหลายแต่ก็ต้อง
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยไปพร้อมๆกัน คือไม่เลือกใช้วสั ดุพนื้ และผนังรวมถึงวัสดุสำ� หรับองค์ประกอบตกแต่ง
สวนทีแ่ หลมคมจนก่อให้เกิดอันตราย การเปลีย่ นวัสดุพนื้ ก็เป็นอีกส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ผสู้ งู อายุได้สมั ผัสกับผิว
สัมผัสทีห่ ลากหลายแต่ควรเลีย่ งวัสดุพนื้ ทีล่ นื่ ท�ำให้เสีย่ งต่อการหกล้ม ทัง้ นีห้ ากต้องการให้ผสู้ งู อายุมโี อกาส
เดินเท้าเปล่าบ้าง ควรออกแบบพื้นที่บางส่วนโดยใช้วัสดุที่เอื้อต่อการเดินเท้าเปล่าคือไม่มีความคม เช่น
สนามหญ้า พื้นยาง พื้นไม้ เปลือกไม้ ทรายล้าง ฯลฯ โดยอาจพิจารณาใช้ราวจับเพื่อความปลอดภัยส�ำหรับ
พื้นผิวที่ไม่มั่นคงหรือไม่เรียบ เช่น พื้นทราย พื้นหิน และต้องคอยดูแลความสะอาดพื้นที่อย่างสม�ำ่ เสมอ
นอกจากนี้ควรออกแบบให้บริเวณนั้นมีร่มเงาเพื่อไม่ให้พื้นสะสมความร้อนจนเกินไป
การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจับต้อง ขย�ำ หรือเด็ด ใบไม้พืชพรรณต่างๆได้เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้สัมผัสทาง
ผิวหนังได้รบั การกระตุน้ การยกกระบะปลูกต้นไม้ การวางไม้กระถางยกสูง รวมถึงการใช้กระถางแขวนหรือ
สวนแนวตั้ง ช่วยให้ผู้สูงอายุได้จับต้องสัมผัสพืชพรรณต่างๆได้ง่ายขึ้น โดยต้องระวังการเลือกต�ำแหน่งการ
วางหรือแขวนให้ปลอดภัยไม่เกะกะขวางทางสัญจรหรือหมิน่ เหม่ตอ่ การตกหล่นเป็นอันตราย ทัง้ นีค้ วรเลือก
ชนิดพรรณไม้ที่ปลอดภัย ไม่เลือกใช้พืชพรรณที่มีหนามแหลมหรือพืชที่มีขอบใบคมหรือระคายจนเกินไป
และไม่ใช้พืชที่มีพิษหรือพืชที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ไม้ที่มีหนามขนาดเล็กหรือมีความ
คายพอสมควรแม้อาจจะก่อให้เกิดการระคายบ้างแต่ไม่เป็นอันตรายก็เป็นการช่วยกระตุน้ ผิวสัมผัสได้ อาจ
พิจารณาใช้ตามความเหมาะสม
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การกระตุ้นสัมผัสทางการได้ยิน

เสียงทางบวก เช่น เสียงน�้ำไหล เสียงนก เสียงกระดิ่งเบาๆ เสียงใบไม้ไหว รวมทั้งเสียงเพลง เป็นต้น เป็น
เสียงทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดการรบกวน เสียงทางบวกนีน้ อกจากจะช่วยสร้างความเพลิดเพลินและดึงความสนใจช่วย
ให้ผสู้ งู อายุละลืมความเจ็บป่วยหรือความกังวลต่างๆลงบ้าง ยังช่วยปรับอารมณ์ให้ดขี นึ้ ได้อกี ด้วย นอกจากนี้
เสียงทางบวกยังช่วยกระตุน้ การได้ยนิ แต่กม็ ขี อ้ ควรระวังคือไม่ควรให้เกิดเสียงหลากหลายจนแข่งกันหรือมี
เสียงดังจนกลายเป็นเสียงรบกวน นอกจากนีค้ วรมีทางเลือกส�ำหรับผูท้ อี่ ยากอยูแ่ บบเงียบๆ ส่วนการใช้เสียง
เพลงควรพิจารณาเลือกเพลงที่ฟังสบายๆและเหมาะสมต้องตามรสนิยมของผู้คนที่เข้าใช้พื้นที่
การออกแบบเพื่อกระตุ้นการได้ยินสามารถท�ำได้โดยการเลือกใช้พืชพรรณที่มีกิ่งก้านหรือใบยาวๆ เช่น ไผ่
หลิว กก หญ้าเม็กซิกนั และตะไคร้ เป็นต้น ไม้กลุม่ นีเ้ มือ่ ลมพัดผ่านจะท�ำให้เกิดเสียง การแขวนกระดิง่ เล็กๆ
ไว้ที่กิ่งไม้หรือชายคาให้ได้ยินเสียงเบาๆเมื่อลมพัดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง การจัดให้มีน�้ำพุ น�้ำตก หรือ แม้
กระทัง่ ล�ำธารทีม่ นี ำ�้ ไหลริน ก็เป็นการสร้างเสียงทีช่ ว่ ยในการผ่อนคลายได้อกี วิธี แต่กต็ อ้ งค�ำนึงถึงเรือ่ งความ
ปลอดภัยและการดูแลรักษาอีกด้วย การใช้กรวดเป็นวัสดุพนื้ และทางเดินนอกจากให้ผวิ สัมผัสทีต่ า่ งจากพืน้
เรียบแล้วยังท�ำให้เกิดเสียงในขณะย�ำ่ เดินอีกด้วย นอกจากนีว้ สั ดุประเภทโลหะ หากจัดวางหรือติดตัง้ ในบาง
จุดเพื่อให้เกิดเสียงสะท้อนเวลาฝนตกก็ช่วยให้เกิดการรับรู้เสียงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง
มากขึ้น การเลี้ยงนกนอกจากจะเพิ่มสีสันชีวิตชีวาให้กับสวนก็ยังเป็นการเพิ่มเติมเสียงทางบวกได้ แต่ก็
ต้องพิจารณาประกอบกับก�ำลังการดูแลความสะอาดและการดูแลนกว่าจะเป็นภาระเกินไปหรือไม่ การเปิด
โอกาสให้นกตามธรรมชาติหรือสัตว์เล็กสัตว์นอ้ ยเข้ามากินอาหารหรือวิง่ เล่นในสวนก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่
การใช้เสียงในงานภูมทิ ศั น์นอกจากใช้เพือ่ สร้างบรรยากาศให้ผอ่ นคลายแล้วยังสามารถใช้เพือ่ กลบเสียงทีไ่ ม่
พึงปรารถนาได้อีกด้วย เช่น ใช้เสียงน�้ำพุหรือน�้ำตกเพื่อกลบเสียงการจราจรในพื้นที่ข้างเคียง
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การกระตุ้นสัมผัสทางการมองเห็น

โดยทัว่ ไปการมองเห็นเป็นการรับรูแ้ รกๆทีท่ กุ คนทีไ่ ม่มปี ญ
ั หาทางสายตาจะรับรูไ้ ด้ การมองเห็นพืน้ ทีส่ เี ขียว
แม้จะยังไม่ได้เข้าไปในพืน้ ทีก่ ส็ ามารถส่งผลต่อสุขภาวะทางใจได้แล้ว อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าพืน้ ที่
ทีม่ ตี น้ ไม้ปลูกอยูจ่ ะส่งผลดีตอ่ การรับรูเ้ ท่านัน้ หากแต่วา่ การรับรูแ้ ละปฏิกริ ยิ าทีแ่ ต่ละบุคคลมีตอ่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
แต่ละแห่งจะแตกต่างกันไปตามรสนิยม ความทรงจ�ำ และพื้นฐานชีวิตที่ต่างกัน ภูมิทัศน์ที่จะเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุแต่ละรายคือภูมิทัศน์ที่ผู้สูงอายุรายนั้นเห็นแล้วรู้สึกดี รู้สึกสบายตาและสบายใจ
การกระตุ้นประสาทสัมผัสทางการมองเห็นสามารถท�ำได้ด้วยการใช้ความแตกต่างของผิวสัมผัสและรูป
ทรง ด้วยการเลือกวัสดุที่มีผิวหยาบ ผิวละเอียด และผิวมันปะปนกันบ้างตามความเหมาะสม หรือการใช้
พืชพรรณทีม่ ที รงพุม่ ต่างกัน มีลกั ษณะและใบทีแ่ ตกต่างกัน ก็ทำ� ให้มคี วามหลากหลายขององค์ประกอบให้
ได้เห็น สามารถเลือกพืชพรรณทีม่ รี ปู ทรงแปลกตาปลูกในจุดทีน่ า่ สนใจ ทัง้ นีต้ อ้ งระวังไม่ให้เกิดความหลาก
หลายจนสับสนและวุ่นวายจนเกินไป
การเน้นใช้สที เี่ ห็นได้ชดั เจนในจุดส�ำคัญๆ ไม่วา่ จะเป็นสีสนั ของวัสดุหรือสีของดอกไม้ใบหญ้า ก็เป็นสิง่ ทีง่ าน
ภูมทิ ศั น์สามารถช่วยในการกระตุน้ การมองเห็นให้แก่ผสู้ งู อายุได้ พยายามใช้พชื พรรณทีใ่ ห้สสี นั แตกต่างกัน
ตามจุดต่างๆของสวน การเลือกใช้ไม้ที่ออกดอกให้สีสันเป็นฤดูกาลก็จะช่วยกระตุ้นสายตาและความสนใจ
ได้พร้อมๆกับการเปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุเชือ่ มโยงตนเองกับฤดูกาล ส่วนไม้ดอกทีเ่ ปลีย่ นสี เช่น พุดตาน หรือ
ที่หุบ-บาน เป็นเวลาก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้เห็นการเปลี่ยนไปของช่วงเวลาในแต่ละวัน การสร้างความแตก
ต่างระหว่างเฉดสี เช่น เลือกปลูกไม้ดอกที่มีสีโทนอ่อนให้ตัดกับพุ่มใบสีเข้ม ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเรื่องการ
มองเห็น ผูส้ งู อายุทสี่ ญ
ู เสียการมองเห็นบางส่วนจะมองเห็นได้งา่ ยขึน้ เมือ่ มีการตัดกันระหว่างโทนสีออ่ นหรือ
สีสว่างกับสีเข้ม เช่น ขาวตัดกับด�ำ หรือ เหลืองนวลตัดกับเขียวเข้ม เป็นต้น นอกจากนี้การเลี้ยงปลาหรือ
นกสีสนั สดใสก็ชว่ ยเพิม่ ความน่าสนใจในการมองและชมสวนได้ ทัง้ นีผ้ สู้ งู อายุจะเห็นสีโทน เหลือง-ส้ม-แดง
ได้ดีกว่า โทนน�้ำเงิน-ม่วง
การกระตุ้นสัมผัสการรับรส

การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล และพืชสมุนไพรไว้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวมาลองลิ้มชิมรสด้วย
ตัวเองหรืออย่างน้อยได้เห็นพืชผลจากสวนมาสูจ่ าน นอกจากจะช่วยกระตุน้ การรับรสแล้วยังช่วยสร้างความ
สัมพันธ์ส่วนตัวของผู้สูงอายุกับสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้สูงอายุได้ลงมือปลูกพืชผักผลไม้เหล่านั้นเองก็
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จะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสหลายๆส่วนไปพร้อมๆกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจด้วยการ
ท�ำกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย ได้เติมความมุ่งหมายในชีวิตประจ�ำวัน รวมไปถึงการสร้างความรู้สึกภาค
ภูมิใจในความส�ำเร็จ แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแต่ก็ท�ำให้ชีวิตประจ�ำวันมีความหมายมากขึ้น การปลูกพืช
ผักผลไม้ไว้ทานเองมีข้อดีอีกประการหนึ่งคือผู้ปลูกสามารถเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยไม่จ�ำเป็นได้ ท�ำให้ผู้สูง
อายุได้มีอาหารปลอดภัยรับประทาน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกปลูกพืชผักที่ชอบเป็นการส่วนตัวได้อีก
ด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของพื้นที่สวน
การกระตุ้นสัมผัสการรับกลิ่น

การปลูกพืชพรรณทีม่ กี ลิน่ นอกจากจะช่วยกระตุน้ การรับกลิน่ ของผูส้ งู อายุแล้ว ยังสามารถช่วยกระตุน้ ความ
ทรงจ�ำทีส่ มั พันธ์กบั กลิน่ ได้อกี ด้วย มีรายงานว่าผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายซึง่ ไม่รสู้ กึ ตัวและไม่สามารถพูดคุยได้แล้ว
มีการตอบสนองต่อกลิ่นของดอกไม้ชนิดโปรดที่มีคนเอามาเยี่ยมไข้ หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยโรคความจ�ำเสื่อม
ก็มีการตอบสนองทางบวกกับกลิ่นหอมของดอกไม้ การปลูกไม้กลิ่นหอมในบางจุดของสวนยังอาจจะช่วย
ให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นจดจ�ำเส้นทางเดินได้ง่ายขึ้น ผู้ออกแบบสวนสามารถเอื้อให้ผู้สูง
อายุมโี อกาสได้รบั รูก้ ลิน่ ของพืชพรรณต่างๆได้งา่ ยขึน้ ด้วยการจัดทีน่ งั่ ใกล้กบั ต�ำแหน่งทีม่ ไี ม้กลิน่ หอม ปลูก
ไม้กลิน่ หอมในกระบะยกสูงให้ผสู้ งู อายุเอือ้ มมือไปจับหรือแม้กระทัง่ อนุญาตให้เด็ดใบหรือดอกมาดมซึง่ จะ
เป็นการกระตุ้นทั้งการได้กลิ่นและการสัมผัสด้วยมือ การปลูกไม้หอมที่ให้กลิ่นเป็นเวลายังช่วยให้ผู้สูงอายุ
ได้เชื่อมโยงตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงเวลาในช่วงวัน ท�ำให้ชีวิตประจ�ำวันไม่นิ่งเนิบจนเกินไป
การปลูกไม้ที่มีกลิ่นต้องระวังการเลือกใช้ให้เหมาะสม ไม่ควรปลูกไม้ที่มีกลิ่นแรงใกล้พื้นที่กิจกรรมจนเกิน
ไปเพราะแทนทีจ่ ะเป็นผลดีกลับอาจจะเป็นการรบกวนไปได้ ไม่ควรปลูกไม้หอมหลายชนิดรวมกันหรือใกล้
กัน นอกจากว่าไม้แต่ละชนิดที่ปลูกรวมกันนั้นจะส่งกลิ่นคนละช่วงเวลา ที่ส�ำคัญควรเข้าใจด้วยว่าแต่ละ
บุคคลมีความชอบต่างกัน หากเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นตัวควรเลือกชนิดพืชทีใ่ ห้กลิน่ ทีผ่ สู้ งู อายุแต่ละรายชืน่ ชอบ แต่
หากเป็นพื้นที่สาธารณะอาจจัดให้มีพื้นที่ทางเลือกที่มีกลิ่นพรรณไม้ต่างกันไป อย่างไรก็ดีอาจจัดให้มีกลิ่น
ที่ไม่พึงประสงค์บ้าง เช่น กลิ่นดอกไม้ที่ฉุนจัด ในบริเวณที่จ�ำกัดเพื่อการกระตุ้นสัมผัสการได้กลิ่น เป็นต้น
นอกจากนี้ควรจัดให้มีพื้นที่ที่เป็นกลางไม่มีกลิ่นใดๆไว้เป็นทางเลือกด้วย
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ภูมิทศ
ั น์สำ�หรับผู้ป่วยหลงลืม (dementia)
และอัลไซเมอร์ (Alzeimer’s disease)
การหลงลืมและปัญหาเกีย่ วกับความจ�ำเป็นอาการทีเ่ กิดขึน้ ในผูส้ งู อายุจำ� นวนมาก ทัง้ นีร้ ปู แบบของอาการ
หลงลืมมีแตกต่างกันไป โดยโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคเกี่ยวกับความจ�ำเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบได้มาก การท�ำ
กิจกรรมภายนอกอาคารโดยเฉพาะการได้มโี อกาสท�ำสวนสามารถช่วยให้ผปู้ ว่ ยโรคหลงลืมมีสขุ ภาวะทีด่ ขี นึ้
ได้ พบว่าพืชพรรณทีค่ นุ้ เคยและชืน่ ชอบมีสว่ นช่วยกระตุน้ ความทรงจ�ำได้ นอกจากนีก้ ารออกมาท�ำกิจกรรม
ภายนอกอาคารยังช่วยให้ผปู้ ว่ ยนอนหลับได้ดขี นึ้ ซึง่ ส่งผลให้สขุ ภาพโดยรวมดีขนึ้ อย่างไรก็ดผี สู้ งู อายุกลุม่ ที่
มีปญ
ั หาเรือ่ งความจ�ำมีขอ้ จ�ำกัดทีผ่ อู้ อกแบบต้องให้ความใส่ใจเพิม่ เติมจากการออกแบบทัว่ ๆไป เรือ่ งส�ำคัญ
ทีผ่ อู้ อกแบบสิง่ แวดล้อมส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการหลงลืมคือเรือ่ งของความเสีย่ งจากการเดินอย่าง
ไร้จุดหมาย (wandering) และการเดินหนีออกจากที่พักอาศัย (elopement) ซึ่งจะน�ำไปสู่อันตรายต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การหลงทาง รวมถึงการถูกล่อลวงโดยมิจฉาชีพ
การเดินอย่างไร้จดุ หมายเป็นอาการหนึง่ ทีม่ สี าเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง และมักจะเกิดขึน้ กับผูป้ ว่ ย
หลงลืม การที่ผู้ป่วยเดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายเนื่องจากผู้ป่วยเองไม่สามารถจัดการกับความวิตกกังวล
ซึง่ มีเหตุมาจากการทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่สามารถรับรูไ้ ด้วา่ ตนเองอยูทไี่ หน ควรจะท�ำอะไร และไม่รแู้ ม้กระทัง่ ว่าตนเอง
เป็นใครชือ่ อะไร นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยอัลไซเมอร์จำ� นวนมากยังมีปญ
ั หาเรือ่ งการมองเห็นร่วมด้วยส่งผลให้ผปู้ ว่ ย
ไม่สามารถสร้างแผนทีใ่ นสมองขึน้ มาได้ ดังนัน้ ความสามารถในการจดจ�ำเส้นทางจึงหายไป อาการเดินอย่าง
ไร้จุดหมายมักจะเริ่มสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ระยะแรกๆถึงระยะกลางของการเกิดโรค หรือจะเห็นได้ในช่วงปีที่
2-4 ของผูป้ ว่ ยอัลไซเมอร์ มีการเก็บสถิตใิ นประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าในแต่ละปีมผี ปู้ ว่ ยทีม่ อี าการหลงลืม
มากกว่าหนึง่ หมืน่ รายเดินออกจากบ้านโดยล�ำพัง หลายรายเดินไกลจากทีพ่ กั ไปหลายกิโลเมตร และมีผปู้ ว่ ย
จ�ำนวนมากที่เดินหลงออกจากบ้านมากกว่าหนึ่งครั้ง ผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมมีความเสี่ยงและมีปัญหา
เรื่องสุขภาพมากขึ้น การออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงต้องค�ำนึงถึงราย
ละเอียดบางประการเพิ่มเติมจากปกติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ควรออกแบบให้พนื้ ทีไ่ ม่มมี มุ ลับสายตา เปิดโอกาสให้ผดู้ แู ลมองเห็นผูส้ งู อายุได้ตลอดเวลาและเห็น
ได้งา่ ย โดยไม่จำ� เป็นต้องประกบติดอยูก่ บั ผูส้ งู อายุ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้ใช้เวลาท�ำกิจกรรมหรือพักผ่อนได้ดว้ ย
ตัวเอง มีความอิสระไปพร้อมๆกับทีผ่ ดู้ แู ลไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งความปลอดภัยมากจนเกินไป ลดความตึงเครียด
ให้กับทั้งผู้สูงอายุเองและผู้ดูแล
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ในบางกรณี เช่น บริเวณสวนในบ้านพักผู้สูงอายุ อาจพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น
กล้องวงจรปิด ปุ่มสัญญานความช่วยเหลือ ฯลฯ เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้เวลาในพื้นที่ตามล�ำพังได้
โดยอิสระ เสริมสร้างความเป็นตัวของตัวเอง
จัดให้มีองค์ประกอบ เช่น น�้ำพุ รูปปั้น ต้นไม้รูปทรงแปลกตา ฯลฯ ตามทางเดิน ช่วยให้จดจ�ำเส้น
ทางได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะประตูทางเข้าอาคารควรท�ำให้เห็นได้ชัดเจนจากจุดต่างๆในสวน เช่น มีซุ้มหลังคา
หรือเสาสูงเป็นจุดหมายตา ลดปัญหาการเดินหลงทางและช่วยให้ผสู้ งู อายุหาทางเดินกลับเข้าอาคารได้งา่ ย
ลดความกังวลและหวาดกลัวจากการออกมาท�ำกิจกรรมนอกอาคาร
พยายามใส่องค์ประกอบที่สามารถช่วยกระตุ้นเตือนความทรงจ�ำของผู้ป่วย อาจเป็นการออกแบบ
ให้มีองค์ประกอบย้อนยุค เช่น สิ่งของเครื่องใช้ อาคาร และกิจกรรมที่ผู้สูงอายุคุ้นเคย ทั้งนี้ผู้ออกแบบต้อง
ค�ำนึงถึงช่วงยุควัยของผู้สูงอายุเป็นส�ำคัญ เช่น การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์ (baby
boomer) ซึ่งเกิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จะมีความคุ้นเคยและมีความทรงจ�ำที่ดีกับอดีตในช่วง
ยุคกลางศตวรรษที่ 20 ดังนัน้ สถานพักคนชราบางแห่งทีร่ องรับผูส้ งู อายุกลุม่ นีจ้ งึ น�ำเอา เฟอร์นเิ จอร์ ของใช้
แม้กระทัง่ รถยนต์ทใี่ ช้กนั ในยุคนัน้ มาจัดวางไว้ให้เห็นหรือน�ำมาใช้เป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมประจ�ำวัน รวม
ไปถึงมีการออกแบบตกแต่งอาคารในบรรยากาศย้อนยุคกลับไปช่วงนั้น
ส�ำหรับการออกแบบพื้นที่ให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาหลงลืม การมีรั้วรอบขอบชิดเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นเพื่อ
ป้องกันการเดินไร้จุดหมายออกไปนอกพื้นที่ และในบางกรณีก็อาจจะต้องออกแบบให้ล็อคประตูจาก
ภายนอกได้ ในขณะเดียวกันการออกแบบให้ผู้สูงอายุมองออกไปเห็นโลกภายนอกรั้วบ้างเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
อาจจะช่วยลดความพยายามในการเดินออกไปนอกพื้นที่
ส�ำหรับการออกแบบรั้วหรือก�ำแพงควรมีความสูงที่เพียงพอโดยทั่วไปคือควรจะสูงเกิน 2.40 เมตร
และจะต้องระวังไม่ให้มคี นั ขอบหรือโต๊ะเก้าอีท้ ผี่ สู้ งู อายุจะใช้ปนี หนีออกไปได้ การปลูกรัว้ ต้นไม้ซอ้ นเพือ่ บัง
รั้วอีกชั้นหนึ่งก็ช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงรั้วยากขึ้นและเป็นการช่วยพรางรั้วลดความรู้สึกว่าถูกกักบริเวณลง
ต้องจัดให้ผู้สูงอายุหาทางเข้าถึงห้องน�้ำได้สะดวก
ออกแบบทางเดินภายในสวนเป็นวงปิดหรือรูปเลขแปด ให้ผสู้ งู อายุเดินวนกลับมาทีเ่ ดิม โดยเฉพาะ
ทางเข้าอาคารได้ง่าย ลดโอกาสหลงทาง
ควรออกแบบให้ทางเดินราบเรียบ ไม่เปลี่ยนระดับ ผู้ป่วยหลงลืมหลายรายจะลืมแม้กระทั่งวิธี
เคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสม เงอะงะ ล้มได้ง่าย
ในกรณีที่เป็นการออกแบบให้ผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมหลายรายใช้ร่วมกัน เช่น ในพื้นที่ของบ้าน
พักคนชรา หากเป็นไปได้ควรแยกพื้นที่สวนส�ำหรับผู้ป่วยที่มีระดับอาการต่างกัน
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พื้นที่สีเขียวสำ�หรับสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
สถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (hospice) เป็นสถานที่ที่ให้บริการผู้ที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายของ
ชีวิตหรือคาดว่าจะมีชีวิตอยู่อีกไม่เกิน 6 เดือน แม้ว่าผู้ป่วยที่เข้ามาในสถานบริบาลประเภทนี้จะเป็นผู้สูง
อายุเสียมากแต่ก็ยังมีผู้ป่วยวัยอื่นๆที่ต้องเผชิญโรคภัยรุนแรงก่อนเวลาอันควรด้วยเช่นกัน การดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายมีความแตกต่างจากผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆคือ การดูแลไม่ได้มุ่งที่การบ�ำบัดรักษาให้หายจากโรคภัยการ
เจ็บป่วย แต่เน้นทีก่ ารดูแลให้ผปู้ ว่ ยได้ใช้ชวี ติ ในช่วงท้ายอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีการดูแลเพือ่ ผ่อนคลายความเจ็บ
ปวด ไปพร้อมๆกับการเตรียมความพร้อมทางจิตใจให้เข้มแข็ง ลดความเครียด ความกังวล เพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถใช้ชีวิตในเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีสติและมีศักดิ์ศรีจนถึงเวลาแห่งการจากลา
การวางผังและออกแบบพืน้ ทีส่ เี ขียวอย่างเหมาะสมในสถานบริบาลประเภทนีม้ สี ว่ นส�ำคัญทีจ่ ะช่วยสนับสนุน
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทั้งผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล สิ่งที่ควรใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆของการวางผัง
และออกแบบโครงการคือการพยายามสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ภายในอาคารกับพื้นที่สีเขียวโดย
รอบให้มากเพื่อเอื้อให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติได้แม้จะต้องนอนอยู่แต่บนเตียง
การเชื่อมโยงพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารท�ำได้จากการเปิดช่องหน้าต่างประตูให้มองเห็นพื้นที่สีเขียว
ด้านนอก ซึง่ หน้าต่างประตูรวมถึงช่องแสงจะเป็นช่องทางให้แสงสว่างธรรมชาติสอ่ งเข้าไปสร้างความมีชวี ติ
ชีวาให้กบั พืน้ ทีใ่ นอาคารพร้อมๆกับช่วยให้ผปู้ ว่ ยได้เห็นความเปลีย่ นไปของช่วงเวลาระหว่างวัน นอกจากนี้
การเตรียมพื้นที่รอยต่อระหว่างภายในอาคารกับภายนอก เช่น ลาน ระเบียง ห้องกระจก ซุ้มระแนง ทาง
เดินมีหลังคาคลุม ฯลฯ ก็เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีเ่ อือ้ ให้ผปู้ ว่ ยได้ขยับออกมาใกล้กบั พืน้ ทีส่ เี ขียวได้งา่ ยและสะดวกขึน้
นอกจากนีก้ ารออกแบบพืน้ ทีส่ เี ขียวในสถานบริบาลผูป้ ว่ ยระยะท้ายยังต้องเตรียมพืน้ ทีไ่ ว้รองรับครอบครัว
ของผู้ป่วยเพื่อเอื้อให้ครอบครัวและผู้ป่วยได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความหมายและมีคุณภาพ และจ�ำเป็น
ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่แต่เพียงผูป้ ว่ ยเท่านัน้ ทีต่ อ้ งเผชิญกับความกังวลและความกลัวแต่สมาชิกในครอบครัวและ
เพื่อนๆของผู้ป่วยก็ตกอยู่ในสภาวะที่ต้องการก�ำลังใจและต้องการพื้นที่ส�ำหรับการตั้งสติเพื่อเตรียมตัวต่อ
การสูญเสียเช่นกัน ทัง้ นีร้ ายละเอียดการออกแบบพืน้ ทีส่ เี ขียวในสถานบริบาลผูป้ ว่ ยระยะท้ายมีแนวทางดังนี้
ต้องเข้าใจว่าผู้ป่วยระยะท้ายไม่ได้ต้องการค้นหาสิ่งใหม่ๆที่หวือหวาหรือท้าทาย แต่ต้องการ
บรรยากาศที่เข้าใจง่ายเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยไม่แปลกแยก การสร้างบรรยากาศดังกล่าวอาจท�ำได้ด้วย
การเลือกปลูกพืชพรรณท้องถิน่ และองค์ประกอบประดับตกแต่งทีพ่ บเห็นได้ในชีวติ ประจ�ำวัน อย่างไรก็ตาม
การจัดหาต้นไม้แปลกตาหรือวัสดุเล็กๆน้อยๆทีน่ า่ สนใจมาจัดวางตามมุมต่างๆบ้างเป็นครัง้ คราวก็จะเป็นการ
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สร้างความมีชีวิตชีวาในชีวิตประจ�ำวันให้แก่ผู้ป่วยได้บ้าง
ผูป้ ว่ ยระยะท้ายมีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ ควรเตรียมพืน้ ทีท่ ชี่ ว่ ยป้องกันผูป้ ว่ ยจาก ลม แดด
ฝน เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพื้นที่สีเขียวได้แม้ในช่วงเวลาที่อากาศไม่เอื้ออ�ำนวย
การสร้างความเคลื่อนไหวให้เกิดขึ้นในพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้ป่วยจะช่วยให้
ผู้ป่วยไม่เบื่อและได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆแม้ผู้ป่วยบางรายจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็ตาม แต่ผู้ป่วยจะ
สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น เห็น น�้ำพุ น�้ำไหลรินๆ รวมถึงเห็นนก แมลง หรือ
สัตว์น้อยใหญ่ที่เคลื่อนที่ไปมาในสวน รวมทั้งอาจจะได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านั้น
เตรียมพื้นที่เชื่อมต่อ (transitional space) เช่น ลาน ระเบียง ซุ้มระแนง เพื่อเป็นพื้นที่ส�ำหรับ
ปรับตัวของผู้ป่วยก่อนที่จะออกจากอาคารไปท�ำกิจกรรมภายนอก โดยได้ปรับอุณหภูมิและได้ปรับสายตา
ให้เข้ากับความเข้มแสงที่เปลี่ยนไป
ไม่ใช้วัสดุที่มีลักษณะหรือสื่อไปถึงความทรุดโทรม ผุพัง หมดอายุ รกร้าง พร้อมกับให้มีการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี เรียบร้อย สะอาด ปลอดภัยสม�่ำเสมอ
พิจารณาการน�ำน�้ำเข้ามาใช้สร้างบรรยากาศของพื้นที่ การใช้สระน�้ำนิ่งจะเป็นการช่วยสร้าง
บรรยากาศสงบ นิ่ง เหมาะกับการท�ำสมาธิ และการสวดมนต์ การสงบจิตใจ ส่วนการใช้น�้ำที่มีการเคลื่อนที่
และมีเสียงเหมาะส�ำหรับการสร้างบรรยากาศเพื่อการฟื้นฟู (restorative) น�้ำจะช่วยดึงความสนใจของผู้
ป่วยจากความกังวลต่างๆเป็นการลดความเครียดลงได้ อย่างไรก็ตามการใช้นำ�้ ในสถานบริบาลผู้ป่วยต้อง
พิจารณาต�ำแหน่ง ขนาด และรูปแบบการใช้ให้เหมาะสม เพราะการใช้น�้ำที่ไมเหมาะสม เช่น ใช้ในพื้นที่อับ
ลมและแดด อาจก่อให้เกิดการสะสมความชื้น น�ำไปสู่การก่อตัวของเชื้อราและเชื้อโรคอื่นๆซึ่งจะส่งผลลบ
ต่อสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งบอบบางอยู่แล้ว รวมถึงต้องมีการดูแลรักษาน�้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
จัดให้มีเส้นทางเดินหลากหลายน�ำไปสู่พื้นที่มุมเล็กมุมน้อยที่มีบรรยากาศต่างๆกันให้เลือก เพื่อให้
พื้นที่สีเขียวมีความน่าสนใจ ช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้พื้นที่ นอกจากนี้มุมต่างๆที่กระจายตัวใน
พืน้ ทีจ่ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นจุดหมายปลายทาง (destination) ทีช่ ว่ ยจูงใจให้ผปู้ ว่ ยอยากเคลือ่ นตัวไปตามทีต่ า่ งๆ
เลือกพรรณไม้ที่ผู้ป่วยคุ้นเคยเป็นหลักเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง แต่พยายามจัดวางและ
จัดหาให้มีพรรณไม้ที่หลากหลายเพื่อสร้างความน่าสนใจและช่วยกระตุ้นประสาทการรับรู้
เตรียมพืน้ ทีท่ ผี่ ปู้ ว่ ยสามารถใช้เวลาส่วนตัวได้ตามล�ำพังอย่างสบายและปลอดภัย พร้อมๆกับเตรียม
พื้นที่ที่ผู้ป่วยสามารถพบปะสังสรรค์กับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ในสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายควรจัดเตรียมพื้นที่ส�ำหรับเด็ก เช่น สนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กๆ
ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมๆกับสมาชิกอื่นในครอบครัวมีพื้นที่เล่นและพักผ่อน ซึ่งนอกจากจะเป็นการยืดเวลา
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ให้เด็กๆอยู่ในสถานที่ดังกล่าวได้นานขึ้นแล้วยังช่วยลดบรรยากาศความตึงเครียดและความกลัวที่เด็กอาจ
จะรับรูไ้ ด้ ในอีกทางหนึง่ การทีผ่ ปู้ ว่ ยโดยเฉพาะผูส้ งู อายุได้เห็นเด็กๆเล่นสนุกก็เป็นการเพิม่ ความมีชวี ติ ชีวา
ขึ้นมาในชีวิตประจ�ำวันได้ สิ่งส�ำคัญคือการวางต�ำแหน่งต้องไม่รบกวนความสงบของผู้ป่วยอื่นๆ
ควรเตรียมพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การปลีกตัวพักผ่อนของเจ้าหน้าทีแ่ ละผูด้ แู ล ให้ได้พกั กายพักใจเป็นส่วน
ตัวโดยแยกส่วนจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
ผูอ้ อกแบบควรใส่ใจและละเอียดอ่อนต่อความเชือ่ และวัฒนธรรมท้องถิน่ โดยเฉพาะวัฒนธรรมและ
ความเชื่ออันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายหรือชีวิตหลังความตาย ตัวอย่างเช่น อินเดียนแดงเผ่าหนึ่งเชื่อ
ว่าผู้ที่จะเสียชีวิตควรได้ออกไปเสียชีวิตนอกอาคาร ผู้ออกแบบสถานบริบาลซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของกลุ่มชนนี้
จึงต้องจัดให้ห้องพักผู้ป่วยทุกห้องเปิดออกสู่ระเบียงโล่งที่มองเห็นท้องฟ้าและต้นไม้ได้ เมื่อผู้ป่วยถึงวาระ
สุดท้ายสามารถเข็นย้ายผู้ป่วยออกไปที่ระเบียงได้โดยสะดวก
ระมัดระวังการสร้างหรือส่งสัญลักษณ์ในการสร้างอนุสรณ์ส�ำหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว เช่น การสลัก
ป้ายชื่อ การเขียนค�ำไว้อาลัย การเขียนชื่อเพื่อบริจาคทรัพย์สิน ไว้ตามป้าย อาคาร รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
เพราะในหลายๆวัฒนธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะท�ำให้ผู้ป่วยและญาติท่ีมาเยี่ยมถูกตอกย�้ำและสะกิดเตือนถึง
การจากลาและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจได้
จะเห็นได้วา่ การออกแบบพืน้ ทีส่ เี ขียวในสถานบริบาลผูป้ ว่ ยระยะท้ายแม้วา่ อาจจะไม่ได้มคี วามแตกต่างจาก
การออกแบบพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การพักผ่อนทัว่ ๆไป แต่กม็ รี ายละเอียดปลีกย่อยทีม่ องข้ามไปไม่ได้และบางราย
ละเอียดจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากรายละเอียดที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น สิ่งส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งที่ผู้ออกแบบและจัดการสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงก็คือ การสร้าง
ความประทับใจตั้งแต่การที่ผู้ป่วยและญาติเข้ามาถึงสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการมาเยี่ยมชมหรือการมาเข้าพัก
ดังนัน้ การออกแบบจัดการบริเวณตัง้ แต่ทางเขาโครงการและพืน้ ทีส่ ว่ นต้อนรับจึงถือว่ามีความจ�ำเป็นไม่นอ้ ย
ไปกว่าห้องพักหรือพื้นที่กิจกรรมอื่นๆ การสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกจะช่วยเอื้อให้ผู้ป่วยสบายใจ
และเต็มใจที่จะเข้าพักและช่วยลดความรู้สึกต่อต้านหรือความหวาดกลัวลงได้
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การออกแบบทางเดินและลาน
ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าผูส้ งู อายุมกั จะมีปญ
ั หาด้านการเคลือ่ นทีแ่ ละการเคลือ่ นไหว การออกแบบและ
จัดสร้างทางเดินและลานจึงต้องให้ความใส่ใจในรายละเอียด เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุใช้ทางเดินและท�ำกิจกรรมต่างๆ
นอกอาคารได้อย่างสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ยังต้องค�ำนึงถึงผู้ที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น วีลแชร์และไม้
เท้า เป็นต้น การออกแบบทางเดินเท้าในงานภูมิทัศน์ควรค�ำนึงถึงเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้
ไม่ควรเปลี่ยนระดับโดยไม่จ�ำเป็น ไม่เปลี่ยนระดับเป็นขั้นเล็กๆเพียงขั้นเดียวเพราะจะท�ำให้เดิน
สะดุดได้ง่าย ควรมีการเปลี่ยนสีและวัสดุให้สังเกตได้ง่ายว่ามีการเปลี่ยนระดับพื้น
หากมีขั้นบันได ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารส�ำหรับผู้สูงอายุจีนแนะน�ำไว้ว่าส�ำหรับความสูง
ของขั้นบันไดนอกอาคาร (ลูกตั้ง) ไม่ควรเกิน 12 เซนติเมตร และความกว้างของขั้นบันไดหรือลูกนอนไม่
ควรน้อยกว่า 38 เซนติเมตร ทั้งนี้ผู้ออกแบบควรตระหนักว่าผู้สูงอายุมีระยะการยกเท้าได้น้อยกว่าคนวัย
หนุ่มสาวและมีจังหวะการก้าวย่างที่ช้ากว่า มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยกว่าจึงต้องการพื้นที่วางเท้า
ให้ได้เต็มฝ่าเท้าและอาจจะต้องหยุดยืนสองเท้าบนขั้นบันไดแต่ละขั้น ผู้สูงอายุต้องการพื้นที่ส�ำหรับการ
ทรงตัวมากกว่าคนหนุ่มสาว
บริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับได้แก่ บริเวณทางลาดหรือบันไดต้องมีราวจับ 2 ด้าน และควรมีราว
จับตามแนวทางเดินอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง และส�ำหรับสวนในโรงพยาบาล สถานพักฟื้น และพื้นที่ที่มี
การใช้งานของผู้สูงอายุในระยะหง่อม (frail elderly) การมีราวจับตลอดแนวทางเดินเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่ง ความสูงของราวจับโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 80-90 เซนติเมตรจากระดับพื้น แต่อาจพิจารณาเพิ่มราว
จับที่ระดับ 60-70 เซนติเมตร ควบคู่กันเพื่อเอื้อต่อการใช้งานของผู้สูงอายุตัวเล็ก ผู้ใช้วีลแชร์และเด็ก ราว
จับท�ำด้วยวัสดุเรียบไม่มปี มุ่ เสีย้ น หรือขอบคม ควรเป็นราวจับกลมเพือ่ ให้จบั ได้ถนัดมือ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 3-4 เซนติเมตร
ราวจับตามแนวทางเดินนอกจากจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้เกาะจับระหว่างเดิน เพื่อสร้างความมั่นใจ
และเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเข้าใช้พื้นที่แล้ว ยังสามารถใช้เป็นตัวน�ำทางและสื่อสารกับผู้ใช้พื้นที่ได้
เช่น การเปลี่ยนสีราวจับเพื่อเน้นบอกต�ำแหน่งทางแยก ทางเลี้ยว หรือทางเข้าอาคาร เป็นต้น
ความลาดเอียงของผิวพื้นทางเดินแนวตัดขวาง (เอียงเพื่อระบายน�้ำ) ไม่ควรเกิน 2% (1:50) หาก
ชันเกินไปจะท�ำให้วีลแชร์ไถลออกนอกทางได้ง่าย โดยเฉพาะถ้าผู้สูงอายุที่ต้องบังคับเก้าอี้ด้วยตนเองจะ
บังคับได้ล�ำบาก
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ความชันของทางลาดโดยทั่วไปมาตรฐานก�ำหนดไว้ที่ 1:12 ซึ่งหมายความว่าเมื่อความสูงของพื้น
ต่างกัน 1 เมตร ระยะทางแนวราบของทางลาดจะยาว 12 เมตร อย่างไรก็ดีในบางครั้งความชัน 1:12 ก็ยัง
ชันเกินไปส�ำหรับผูส้ งู อายุทอี่ อกแรงเคลือ่ นวีลแชร์ดว้ ยตนเอง โดยอาจพิจารณาลดความชันส�ำหรับทางลาด
นอกอาคารให้ไม่เกิน 1:15 หรือหากเป็นไปได้อาจจะลดลงมาที่ความชัน 1:2014 ซึ่งเป็นความชันที่องค์การ
สหประชาชาติแนะน�ำ
ในกรณีทเี่ ป็นพืน้ ทีส่ าธารณะมีผสู้ งู อายุใช้พนื้ ทีร่ ว่ มกัน ความกว้างทางเดินควรเพียงพอต่อการสวน
กันของวีลแชร์ โดยมาตรฐานมีความแตกต่างกันไปแต่อยูใ่ นช่วง 1.50-2.00 เมตร หากมีขอ้ จ�ำกัดด้านพืน้ ที่
ไม่สามารถท�ำทางเดินกว้างตามต้องการได้ตลอดแนว อาจใช้วิธีขยายทางเดินเพื่อให้วีลแชร์ใช้หลบและ
สวนกันเป็นระยะๆ
ผิวพื้นและทางเดินควรเรียบและมั่นคง ไม่ลื่นและไม่สะท้อนแสงจ้า (glare) ทั้งนี้แสงจ้าอาจมีผล
ท�ำให้ผู้สูงอายุมองทางไม่ถนัดและหกล้มได้ หรืออาจลวงตาให้ดูเหมือนว่าพื้นลื่นเป็นมันซึ่งจะท�ำให้เกิด
ความกลัวไม่กล้าเดิน
วัสดุผิวพื้นทางเดินควรมีการป้องกันการเกาะของตะไคร่น�้ำและมอส หรือต้องมีการดูแลล้างขัด
อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนีต้ อ้ งออกแบบแปลงปลูกพืชบริเวณริมทางไม่ให้ดนิ ไหลเลอะลงมาบนผิวทางเดิน
เพราะเมื่อพื้นเปียกจะท�ำให้ดินเป็นโคลนแล้วท�ำให้ลื่นได้
การออกแบบให้มจี ดุ หมายตาให้มองเห็นบริเวณทางเข้าออกอาคารได้ชดั เจนจากระยะไกลจะช่วย
ให้ผู้สูงอายุเดินกลับเข้าอาคารได้ง่าย นอกจากนี้หากผู้สูงอายุอาศัยในโครงการที่พักที่มีหลายอาคารการ
ก�ำหนดและแสดงสัญลักษณ์หรือสีประจ�ำอาคารในจุดที่เห็นได้ชัดเจน จะช่วยให้ผู้สูงอายุกลับเข้าอาคาร
หรือห้องพักได้ถูกต้องไม่หลงทาง
ในพื้นที่ขนาดกว้าง การก�ำหนดให้ทางเดินหลักเป็นลักษณะวงปิด (loop) จะช่วยให้ผู้สูงอายุเดิน
วนกลับมาต�ำแหน่งเดิมตามต้องการได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องการหลงทิศหลงทาง
การจัดให้มีองค์ประกอบที่น่าสนใจหรือมีพื้นที่กิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามแนวทางเดิน เป็น
กลยุทธ์หนึ่งที่จูงใจให้ผู้สูงอายุเดิน ควรจัดให้มีที่นั่งพักเป็นระยะๆเพื่อให้ผู้ผู้สูงอายุได้หยุดพักเมื่อต้องการ
สีของทางเดินควรจะสม�่ำเสมอเพราะถ้าหากมีการเปลี่ยนสี ผู้สูงอายุอาจเข้าใจว่าระดับพื้นเปลี่ยน
ไป (visual cliff) ท�ำให้กะระยะก้าวเดินผิดแล้วหกล้ม
ระวังการวางต�ำแหน่งสิ่งของต่างๆที่จะท�ำให้เกิดเงาพาดลงบนพื้น เพราะจะท�ำให้เข้าใจผิดเรื่อง
ระดับและความลึกของภาพได้เช่นกัน
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]
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พืน้ ทีใ่ ช้ออกก�ำลังกายควรใช้วสั ดุทชี่ ว่ ยรองรับแรงกระแทกเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บของข้อ
หากต้องการให้ผู้สูงอายุได้บริหารร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว อาจออกแบบ
ให้มีทางเดินบางส่วนที่มีความยากง่ายในการเดินต่างกันไว้ ทั้งนี้ทางเดินในส่วนที่ใช้เพื่อการบริหารนี้ควร
แยกส่วนออกมาจากทางเดินหลักซึ่งต้องใช้ประจ�ำและใช้ร่วมกันหลายคน
สามารถใช้พืชพรรณปลูกตามแนวขอบทางเพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาการแยกระยะให้เห็นแนวเขตทาง
เดินได้ชดั เจนขึน้ หรือเปลีย่ นผิวสัมผัสพืน้ ทางเดินบริเวณขอบหรือจุดทีม่ กี ารเปลีย่ นระดับเพือ่ ช่วยผูม้ ปี ญ
ั หา
ทางสายตาให้สัมผัส สังเกต หรือรับรู้ผ่านไม้น�ำทางได้ โดยอาจใช้วัสดุพื้นที่ออกแบบส�ำหรับผู้มีปัญหาทาง
สายตาโดยเฉพาะก็ได้ ควรหลีกเลี่ยงการยกขอบทางเดินที่มีลักษณะเป็นแนวคันเล็กๆเพราะอาจท�ำให้ผู้สูง
อายุเดินสะดุด
ระวังการจัดวางองค์ประกอบไม่ให้กีดขวางหรือยื่นล�้ำเข้าในทางเดิน เลี่ยงการแขวนวัตถุสิ่งของ
เหนือเส้นทางเดินเพราะจะท�ำให้ศีรษะชนกระแทกได้ หากต้องการแขวนไม้กระถางหรือของตกแต่งให้
แขวนหลบไปด้านข้าง

l

> 0.90 m.

~ 12 cm.
38 cm.

1.00 m.

l

> 12-20 m.
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การออกแบบและจัดวางที่น่งั นอกอาคาร
การออกแบบพืน้ ทีส่ เี ขียวทุกขนาดและทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะระดับเมืองหรือสวนในบ้าน
จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการออกแบบและจัดวางทีน่ งั่ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผสู้ งู อายุ จากการ
ศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่าการจัดให้มีที่นั่งอย่างเพียงพอเป็นการดึงดูดให้ผู้สูงอายุออกมาใช้ชีวิต
นอกอาคารได้สะดวกสบายมากขึ้น การออกแบบและจัดวางที่นั่งภายนอกอาคารมีข้อแนะน�ำดังนี้
จัดให้มีที่นั่งพักเป็นระยะ ยิ่งถ้าหากผู้ใช้งานเป็นผู้สูงอายุเปราะบาง (frail elderly) ควรจัดให้มีที่
นั่งพักทุกๆ 4.5-6 เมตร
จัดให้มีทางเลือกส�ำหรับการนั่งท�ำกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น มีที่นั่งพักส�ำหรับนั่งคนเดียว มีที่นั่ง
ส�ำหรับการสนทนาเป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆในบรรยากาศแบบกันเอง จัดให้มีเก้าอี้แบบมุมฉากบ้าง หรือวาง
ใกล้ๆกันเพื่อให้ผู้มีปัญหาการได้ยินคุยกันได้ง่ายขึ้น และมีเก้าอี้ทั้งแบบติดตั้งตายตัวและยกย้ายได้ พร้อม
โต๊ะวางของ เก้าอี้ที่ยกย้ายได้ควรมีน�้ำหนักพอเหมาะ คือเบาพอยกได้แต่ก็แข็งแรงมั่นคงไม่ล้มง่ายและไม่
หงายหลังเวลาพิง
เนือ่ งจากผูส้ งู อายุมปี ญ
ั หาลุกยาก ม้านัง่ อาจออกแบบให้สงู กว่าปกติเล็กน้อย คือประมาณ 45-47.5
เซนติเมตร โดยมีความกว้างที่นั่งไม่เกิน 50 เซนติเมตร และควรมีที่เท้าแขนด้านข้างที่มั่นคงแข็งแรงไว้ให้
จับพยุงตัวตอนลุก-นั่ง
ควรหลีกเลี่ยงเก้าอี้ที่นั่งแล้วจมหรือเอนหลังมาก ลุกขึ้นล�ำบาก
ควรให้สีของม้านั่งตัดกับสีพื้น เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาทางสายตากะระยะได้ง่ายขึ้น

4.50-6.00 m.
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การออกแบบสระว่ายน�้ำสำ�หรับผู้สูงอายุ
สระว่ายน�้ำเป็นองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่พบได้ในโครงการหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นในสถานพักตาก
อากาศ โรงพยาบาล โครงการที่พักส�ำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งในบ้านพักส่วนตัว นอกจากจะช่วยสร้าง
บรรยากาศให้กับบริเวณแล้ว สระว่ายน�้ำยังเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุสามารถใช้เพื่อออกก�ำลังและใช้เพื่อประกอบ
กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพ นอกจากนี้พื้นที่บริเวณรอบสระยังสามารถใช้เป็นที่พบปะและท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอีกด้วย อย่างไรก็ตามการออกแบบสระว่ายน�้ำ
ส�ำหรับผู้สูงอายุก็มีรายละเอียดเฉพาะที่จ�ำเป็นต้องให้ความใส่ใจ ประเด็นส�ำคัญของการออกแบบสระว่าย
น�้ำส�ำหรับผู้สูงอายุคือวิธีการลงสู่สระ
การกระโดดลงสระหรือการเกาะบันไดแขวนข้างสระเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมและอันตรายส�ำหรับผู้สูง
อายุ การสร้างบันไดพร้อมราวจับเป็นทางเลือกทีส่ ะดวกและปลอดภัยกว่ามาก ตามมาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกาก�ำหนดไว้วา่ ขัน้ บันไดลงสระว่ายน�ำ้ ต้องมีความสูงของแต่ละขัน้ เท่าๆกันและเป็นบันไดทึบไม่
เปิดช่องว่างระหว่างขัน้ โดยมีความกว้างของแต่ละขัน้ (ลูกนอน) ไม่ตำ�่ กว่า 28 เซนติเมตร มีราวจับสองข้าง
ห่างกันประมาณ 50-60 เซนติเมตร อย่างก็ดีตามมาตรฐานอเมริกันการใช้บันไดเพื่อเดินลงสระว่ายน�้ำเป็น
เพียงทางเลือกเสริมเท่านัน้ วิธกี ารหลักในการลงสระว่ายน�ำ้ ส�ำหรับทุกคน (accessible swimming pool)
ถูกก�ำหนดไว้สองทางคือ การใช้ลิฟต์ส�ำหรับสระน�้ำ (pool lift) กับการใช้พื้นลาดลงสระ (slope entry)
อุปกรณ์ลฟิ ต์สำ� หรับสระน�ำ้ เป็นอุปกรณ์ทมี่ เี ก้าอีส้ ำ� หรับให้ผสู้ งู อายุหรือผูพ้ กิ ารย้ายตัวเองลงมานัง่ ตัวเก้าอี้
ติดตัง้ ไว้กบั อุปกรณ์เฉพาะซึง่ จะช่วยเลือ่ นเก้าอีข้ นึ้ ลงสระ ด้วยวิธนี ผี้ ใู้ ช้งานสามารถลงสระได้ดว้ ยตนเองโดย
ไม่ต้องมีผู้ช่วยอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ประเภทนี้ยังไม่มีแพร่หลายในประเทศไทย
พื้นลาดลงสระนับเป็นวิธีการลงสระน�้ำทางหลักอีกรูปแบบที่มาตรฐานอเมริกันก�ำหนดไว้ การออกแบบ
สามารถท�ำเป็นหาด (zero grade beach) หรือทางลาด (ramp) ก็ได้ ทั้งนี้ทางลาดจะต้องไม่แคบกว่า
90 เซนติเมตร ตัวทางลาดต้องทอดยาวลงไปในน�้ำจนถึงระดับความลึกที่ 60-75 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระดับ
ทีเ่ อือ้ ให้ผใู้ ช้สระลอยตัวได้ หากทางลาดมีความชันเกิน 1:20 (5%) จะต้องมีชานพักทัง้ ด้านบนและด้านล่าง
ขนาดชานพักไม่เล็กกว่า 90 x 150 เซนติเมตร ทั้งนี้ความชันของทางลาดต้องไม่เกิน 1:12 (8.3%) และ
ยาวไม่เกิน 9.00 เมตร หากความยาวเกินกว่าที่ก�ำหนดนี้ต้องมีชานพักในช่วงกลาง สองข้างของทางลาด
ต้องมีราวจับซึ่งสูงจากพื้นประมาณ 85-95 เซนติเมตร ทางลาดส�ำหรับลงสระน�้ำนี้ออกแบบเพื่อให้เข็นวีล
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แชร์ลงน�้ำได้แต่จะต้องใช้วีลแชร์ส�ำหรับสระน�้ำโดยเฉพาะ ดังนั้นบริเวณขอบสระควรเตรียมพื้นที่ส�ำหรับ
จอดวีลแชร์ให้พร้อมและพอเพียง
ส�ำหรับรูปร่างและขนาดของสระรวมทัง้ ความลึกให้ออกแบบตามความต้องการของการใช้สระและประเภท
กิจกรรมทีต่ อ้ งการ โดยทัว่ ไปถ้าต้องการใช้เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุวา่ ยน�ำ้ และยืนหรือเดินออกก�ำลังได้ ความลึกของ
น�้ำควรอยู่ที่ประมาณ 80-120 เซนติเมตร
การอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุมคี วามส�ำคัญและมีผลต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูส้ งู อายุโดยเฉพาะผูส้ งู อายุทไี่ ม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ ในหลายกรณีผู้ดูแลจ�ำเป็นต้องอยู่กับผู้สูงอายุเกือบตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้ดูแลอาจจะ
ต้องเผชิญกับทัง้ ความเครียดทางจิตใจและความเหนือ่ ยล้าทางกายจากการท�ำงานกับผูส้ งู อายุ ดังนัน้ คุณภาพ
ชีวิตของตัวผู้ดูแลเองก็เป็นเรื่องที่ผู้ออกแบบสิ่งแวดล้อมให้ผู้สูงอายุจ�ำเป็นต้องตระหนักถึง การออกแบบที่
เอือ้ ให้ผสู้ งู อายุสามารถใช้เวลาท�ำกิจกรรมประจ�ำวันได้ดว้ ยตนเอง โดยผูด้ แู ลสามารถเฝ้าดูอยูห่ า่ งๆเป็นการ
ช่วยลดภาระและความกดดันในการท�ำงานลงได้ เช่น การออกแบบให้มองเห็นพื้นที่กิจกรรมของผู้สูงอายุ
ได้ทั่วถึงไม่มีมุมอับสายตาและการมีรั้วรอบขอบชิด เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการออกแบบพื้นที่ส�ำหรับ
การพักผ่อนเป็นส่วนตัวส�ำหรับผู้ดูแลในช่วงเวลาพัก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ดูแลสามารถใช้เวลาท�ำกิจกรรมหรือ
พักผ่อนตามต้องการโดยไม่ต้องกังวลกับผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ ส่วนพัก
ผ่อนควรมีโต๊ะเก้าอี้ใช้นั่งพักผ่อน หรือแม้กระทั่งให้งีบหลับได้ มีร่มเงาให้หลบแดดและมีส่วนที่หลบฝนได้
มีองค์ประกอบตกแต่งพื้นที่เพื่อสร้างความน่าสนใจช่วยสร้างความสนใจทางบวกเพื่อให้ผู้ดูแลผ่อนคลาย
จากความตึงเครียดและความกังวลใจ พื้นที่พักผ่อนนี้อาจจะเป็นเพียงพื้นที่นอกอาคารขนาดเล็กๆที่เชื่อม
ต่อเข้าออกได้สะดวกจากห้องพักผ่อนภายในอาคาร
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บทที่ 4
ที่อยู่อาศัยกับการดูแลผู้สูงอายุุ
สุปรียา หวังพัชรพล

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และจากสถิติคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรของประเทศแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุ
โดยสมบูรณ์ (aged society) ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยจะมีประชากรสูงวัย
หรือผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศในขณะที่สัดส่วนประชากร
ทั้งวัยท�ำงานช่วงอายุระหว่าง 15-59 ปีและประชากรเด็กต่างก็ลดลง ด้วยโครงสร้างประชากรลักษณะนี้
ท�ำให้มีแนวโน้มการเกิด “elder orphans” หรือผู้สูงวัยไร้ครอบครัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากในบริบทของไทย
สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะลูกหลานจะเป็นผู้ทำ� หน้าที่เลี้ยงดูผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวไปจนสิน้ อายุขยั ทว่าหากประชากรสูงอายุสว่ นใหญ่เป็นผูส้ งู วัยไร้ครอบครัวมากขึน้ เมือ่ ผูส้ งู อายุ
เหล่านีไ้ ม่สามารถใช้ชวี ติ ประจ�ำวันด้วยตนเองได้ ประกอบกับทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิมไม่สอดคล้องกับสภาพร่างกาย
ที่เปลี่ยนแปลง ผู้สูงอายุไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเดินทางในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไป การย้ายไป
สู่ที่พักอาศัยแห่งใหม่พร้อมการบริการดูแลที่เพียบพร้อมอาจจ�ำเป็นมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาและพัฒนา
บริการตลอดจนสถานที่ส�ำหรับการดูแลประชากรผู้สูงอายุด้วยรูปแบบต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชากรสูงอายุที่ก�ำลังเพิ่มมากขึ้นทั้งในบริบทเมืองและชนบทเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ควรพัฒนาให้พร้อม
ก่อนที่สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ การปริทัศน์รูปแบบของที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุที่มีอยู่
ในปัจจุบนั ในบทความนีเ้ พือ่ เป็นข้อมูลเบือ้ งต้นส�ำหรับการศึกษาต่อยอดการสร้างสรรค์สงิ่ แวดล้อมทีเ่ หมาะ
สมแก่ผู้สูงอายุในบริบทของประเทศไทย
ปัจจุบนั หากพิจารณาตามลักษณะการดูแลผูส้ งู อายุแต่ละประเภท จะเห็นได้วา่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุนนั้
มีอยูห่ ลายรูปแบบ เริม่ ตัง้ แต่ผสู้ งู อายุทไี่ ด้รบั การดูแลทีบ่ า้ น (home care) ซึง่ ท�ำให้เกิดความต้องการในการ
ปรับบ้านเดิมของผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูก่ บั ครอบครัวให้สอดคล้องกับการดูแลและการใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุมาก
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ขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน หรือติดเตียง โดยที่ ผู้สูงอายุประเภทติดสังคมที่ยังสามารถ
ดูแลตัวเองได้และยังต้องการท�ำกิจกรรมสังคมร่วมกับผู้อนื่ อาจต้องการพื้นที่ประเภทศูนย์นันทนาการเพื่อ
เป็นสถานที่ร่วมกิจกรรมทางสังคมระหว่างวัน ส่วนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในระหว่างวันแบบไปกลับ (daycare
center) เป็นสถานที่ส�ำหรับการดูแลผู้สูงอายุในระยะสั้นๆหรือในช่วงรอยต่อระหว่างการฟื้นตัวจากการ
รักษาในโรงพยาบาลแล้วกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ส่วนในกรณีของผู้สูงวัยไร้ครอบครัวที่ขาดผู้ดูแลช่วยเหลือ
ในชีวติ ประจ�ำวัน เมือ่ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มทีอ่ าจมีความจ�ำเป็นต้องย้ายไปอยูใ่ นสถานทีใ่ หม่ที่
รองรับผูส้ งู อายุโดยเฉพาะ เช่น โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ (senior housing) ซึง่ มีทงั้ แบบทีร่ องรับ
ผูส้ งู อายุทยี่ งั ช่วยเหลือตัวเองได้และส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการการดูแลเป็นพิเศษ โครงการทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู
อายุมีทั้งในรูปแบบของโครงการที่เป็นการขายเฉพาะสิทธิ์ในการเข้าอยู่อาศัย โครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อขาย หรือโครงการที่พักอาศัยร่วมแบบสหกรณ์กลุ่ม (senior co-housing) นอกจากนี้ยังมีโครงการ
ในลักษณะสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (hospice) ซึ่งจะเน้นการประคับประคองให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตใน
ช่วงสุดท้ายอย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรี จะเห็นได้ว่าแม้ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุมีหลากหลายรูปแบบ
แต่ลกั ษณะร่วมอย่างหนึง่ ของโครงการทุกประเภทคือ การให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการเรือ่ งบริการ
ทางการแพทย์และจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้อยู่อาศัย ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
และเอื้อต่อการอ�ำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุ
ทัง้ นีก้ ารออกแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุนอกจากต้องค�ำนึงถึงสภาพร่างกายทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในการ
ดูแลผูส้ งู อายุแล้ว สภาพจิตใจและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องประชากรกลุม่ นีก้ เ็ ป็นส่วนส�ำคัญทีต่ อ้ งให้ความใส่ใจ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความโดดเดีย่ วทางสังคมซึง่ ถือเป็นปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อความเจ็บป่วยและ
การเสียชีวติ ในผูส้ งู อายุ โดย National Institute on Ageing (NIA)15 ของประเทศสหรัฐอเมริการะบุถงึ การ
ศึกษาวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าความโดดเดี่ยวทางสังคม (social isolation) อาจมีผลข้างเคียงต่อผู้สูงอายุ
เป็นอย่างมาก และในทางกลับกันมีการแสดงให้เห็นว่าปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั สุขภาพและ
มีผลกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ทางสังคม (social relation) ที่เป็นความ
สัมพันธ์แบบสม�่ำเสมอเป็นตัวบ่งชี้ด้านบวกส�ำหรับสุขภาพของผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้ว่าปู่ย่าตายายหลาย
คนรู้สึกว่าการดูแลลูกหลานท�ำให้ตัวผู้สูงอายุเองมีสุขภาพดี มีชีวิตชีวามากขึ้น และท�ำให้มีความ ผูกพัน
ทางอารมณ์ที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางบวกในลักษณะนี้มักจะน�ำไปสู่วิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงมาก
ขึ้น และแม้กระทั่งส่งผลต่อการเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพรวมไปถึงอาจน�ำไปสู่การลดหรือเลิกสูบ
บุหรีไ่ ด้อกี ด้วย ในอีกทางหนึง่ ความเหงาอาจมีผลกระทบต่อทัง้ ร่างกายและอารมณ์ ตัวอย่างเช่น คนทีเ่ หงา
15
ที่มา: https://www.nia.nih.gov/about/living-long-well-21st-century-strategic-directions-research-aging/research-suggests-positive (Accessed 21/08/2017)
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บ่อยอาจน�ำไปสูภ่ าวะความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ดยี งั จ�ำเป็นต้องมีการวิจยั เพิม่ เติมเพือ่ ท�ำความเข้าใจเกีย่ ว
กับการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นจริงระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมกับผลต่อสุขภาพ รวมไปถึงความส�ำคัญของ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับความพิการ ความจ�ำถดถอย และต่อสุขภาพโดยรวมส�ำหรับผู้สูงอายุ
จากลักษณะทีห่ ลากหลายและความต้องการทีแ่ ตกต่างกันไปของผูส้ งู อายุ ในปัจจุบนั จึงมีทอี่ ยูอ่ าศัยทีส่ ร้าง
ขึน้ เพือ่ ผูส้ งู อายุในหลายรูปแบบ โดยสามารถจัดเป็นประเภทตามลักษณะความต้องการและการดูแลได้สาม
ระดับ คือ 1) ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุติดบ้านที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือ 2) ชุมชนที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้
สูงอายุสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้ 3) ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาล นอกจากนี้ยังมี
รูปแบบการอยูอ่ าศัยในลักษณะทีผ่ สู้ งู อายุรวมตัวอยูด่ ว้ ยกันเพือ่ ให้การช่วยเหลือดูแลกันและกัน ซึง่ รูปแบบ
ที่พักอาศัยของผู้สูงอายุตามที่ได้กล่าวมานี้จะได้แสดงรายละเอียดในเนื้อหาส่วนต่อไป
ที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุติดบ้านที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือ
การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (HOME CARE)

การดูแลที่บ้านช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่ในบ้านพักของตัวเองในขณะที่ได้รับความช่วยเหลือที่จ�ำเป็นเพื่อ
ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกเป็นอิสระ โดยปกติการดูแลที่บ้านเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือกับกิจกรรมการ
ใช้ชีวิตประจ�ำวัน (Activities of Daily Living หรือ ADLs) เช่น การอาบน�้ำการแต่งกายและการเตรียม
อาหาร หรือกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของชีวิตประจ�ำวัน (Instrumental Activities of Daily Living หรือ
IADLs) เช่น การเดินทาง การจ่ายเงิน การนัดหมาย การมีผู้ดูแลที่บ้านยังเสมือนช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพื่อน
และการสนับสนุนทางอารมณ์ การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยผู้ดูแลมืออาชีพเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อช่วยลด
ภาระครอบครัวและเพือ่ รองรับความต้องการของผูส้ งู อายุทไี่ ม่มคี รอบครัว โดยเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญสามารถ
บริการดูแลรักษาที่บ้านตั้งแต่สัปดาห์ละครั้งจนถึง 24 ชั่วโมงต่อวันขึ้นอยู่กับความต้องการ
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สถานดูแลรักษาอาการแบบชั่วคราว (SHORT-TERM STAY PROGRAMES)

สถานดูแลรักษาอาการแบบชั่วคราวอนุญาตให้ผู้พักอาศัยสามารถเข้าพักระยะสั้นพร้อมๆกับการได้รับ
บริการทีต่ อบสนองความต้องการได้ โดยเฉพาะในโครงการบ้านพักผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการความช่วยเหลือ ในบาง
โครงการมีบริการดูแลผูป้ ว่ ยหนัก รวมถึงอาจมีโปรแกรมการพักฟืน้ ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการความช่วยเหลือและผู้
ทีเ่ ป็นอัลไซเมอร์ ผูเ้ ข้าพักอาศัยสามารถเข้าพ�ำนักเป็นระยะเวลาตัง้ แต่หนึง่ สัปดาห์ไปจนถึงหนึง่ เดือนขึน้ อยู่
กับสถานการณ์ การท�ำความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นหัวใจส�ำคัญของโครงการประเภทนี้ซึ่งผู้สูงอายุจ�ำนวน
มากมีความพอใจกับการเข้าพักและหลายรายตัดสินใจที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในโครงการหลังจากการเยี่ยมชม
ไม่นานนัก ดังนั้นการออกแบบเพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่การเข้าชมหรือการเข้าใช้ครั้งแรกจึงถือเป็น
เรือ่ งส�ำคัญเรือ่ งหนึง่ ของโครงการประเภทนีเ้ พือ่ ให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ อยากเข้าพักโดยสมัครใจไม่ใช่โดยการบังคับ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับ (ADULT DAY CARE CENTER)

ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุแบบไปกลับหรือแบบกลางวันเป็นสถานทีร่ องรับรูปแบบการบริการทีค่ รอบคลุมการดูแล
และการช่วยเหลือส�ำหรับผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการการดูแลส่วนบุคคล โดยเฉพาะในช่วงกลางวัน เพือ่ ให้สามารถ
ด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวันได้อย่างปกติ โดยผู้สูงอายุกลับไปพักอาศัยที่บ้านของตนเองต่อ ซึ่งศูนย์บริการใน
ลักษณะนี้ช่วยสนับสนุนครอบครัวที่ไม่สามารถมีผู้ดูแลผู้สูงอายุตลอดทั้งวัน ให้สมาชิกสามารถไปท�ำงาน
หรือมีเวลาส�ำหรับกิจกรรมอื่นได้ในระหว่างวัน โดยมีการให้บริการหลักแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ เน้น
กิจกรรมเชิงสังคมและสันทนาการ เน้นการบริการการแพทย์ และเน้นการดูแลผูป้ ว่ ยเฉพาะ เช่น ผูท้ เี่ ป็นอัล
ไซเมอร์ โดยในประเทศไทยนัน้ ยังรวมถึงการท�ำกิจกรรมส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นช่วงทีจ่ ะส่งต่อจากโรงพยาบาล
ไปสู่บ้านภายหลังที่ผ่านการดูแลจากการเจ็บป่วยหนัก หรือส�ำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น
ภาวะสมองเสื่อม อัมพาต และเป็นลักษณะผสมผสานระหว่างกิจกรรมการรักษาและกิจกรรมทางสังคม
เป็นกิจกรรมที่ด�ำเนินการโดยสหสาขาวิชาชีพ ทั้งจากบุคลากรในโรงพยาบาล บุคลากรทางการศึกษาและ
กลุม่ ทางสังคม เพือ่ ส่งเสริมการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของผูป้ ว่ ย16 ในปัจจุบนั มีทงั้ แบบทีด่ ำ� เนินการโดยโรง
พยาบาล เช่น โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ หรือทีด่ ำ� เนินการโดยหน่วย
งานท้องถิน่ เช่น ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ เทศบาลนครนนทบุรี ซึง่ เน้นการสร้างพืน้ ทีก่ จิ กรรมต่างๆ
ส�ำหรับผูส้ งู อายุประเภทติดสังคมเป็นหลัก ทีน่ า่ สนใจคือโครงการประเภทนีใ้ นประเทศญีป่ นุ่ จะมีบริการรับ
ดูแลผูส้ งู อายุแบบค้างคืนระยะสัน้ ด้วย เพือ่ ท�ำหน้าทีผ่ อ่ นภาระให้กบั ครอบครัวของผูส้ งู อายุเมือ่ ผูด้ แู ลจ�ำเป็น
ต้องทิ้งผู้สูงอายุไว้ตามล�ำพังเนื่องจากมีภารกิจการงานหรือเมื่อต้องเดินทาง
16
ที่มา: กาญจนา พิบูลย์ และคณะ. 2558. รูปแบบการจัดบริการส�ำหรับผู้สูงอายุแบบไปกลับในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะที่ 2). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
กรุงเทพฯ:ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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ชุมชนที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้
(SENIOR INDEPENDENT LIVING COMMUNITIES)
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุประเภทนี้ เช่น ที่พักวัยเกษียณ (retirement home) ที่พักผู้สูงอายุ (senior
residence) ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อผู้สูงอายุที่ยังสุขภาพดี สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีปัญหาด้านสุขภาพ
ไม่มาก ผูส้ งู อายุจะอาศัยอยูใ่ นอพาร์ตเมนต์สว่ นตัวทีม่ อี ปุ กรณ์ครบครัน ซึง่ อพาร์ตเมนต์มหี ลากหลายขนาด
ให้เลือก มีบริการอาหาร ในบางสถานที่สามารถเลือกที่จะจ่ายค่าอาหารตามจ�ำนวนที่ระบุต่อวัน รวมทั้งมี
บริการกิจกรรมนอกสถานที่ และกิจกรรมทางสังคมให้เลือกเพื่อความบันเทิง ปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมี
ตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยผูส้ งู อายุในลักษณะนีเ้ พิม่ มากขึน้ โดยมีทงั้ แบบทีเ่ ป็นการขายสิทธิใ์ นการเข้าอยูอ่ าศัยตลอด
ชีวิตและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ชุมชนวัยเกษียณสวางคนิเวศเปิดด�ำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยสภากาชาดไทยเป็นโครงการตัวอย่าง
แห่งแรกๆที่เปิดให้บริการในลักษณะของที่พักอาศัยที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกับความต้องการเฉพาะของ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเป็นศูนย์วิจัยและอบรมให้กับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ต้องการศึกษาและ
ท�ำวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยโครงการระยะที่ 1 เป็นอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น มีห้องพัก 168
ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 40 ตารางเมตรต่อห้อง บนเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ ติดชายทะเลบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ จากข้อมูลของสวางคนิเวศ ผู้พักอาศัยในโครงการมีอายุตั้งแต่ 55-90 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการบ�ำนาญ เนื่องจากมีการสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (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�ำไปขายต่อ แต่จะได้
รับสิทธิ์เข้าพักในโครงการไปตลอดชีวิต โดยจะพักกับสามีภรรยา หรือพี่น้องก็ได้ หลังจากเสียชีวิต สิทธิ์ใน
ห้องพักจะกลับเป็นของสภากาชาดไทยอีกครั้ง เพื่อน�ำไปจัดสรรให้กับคนอื่น
นอกจากนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2555- 2560 ภาคเอกชนมีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุหลาย
โครงการ อาทิ บริษัท เวลเนสซิตี้ จ�ำกัด โดย น.พ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ได้พัฒนา “เมืองสุขภาวะ เวลเนส
ซิตี้”17 ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบพิเศษ ส�ำหรับเป็นที่พักวัยหลังเกษียณอายุ มีบริการดูแลผู้สูง
17
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อายุ ผู้ป่วย รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจร ที่อ�ำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
เป็นการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดิน 1,200 ไร่ เน้นจุดขายที่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯแต่
ห่างจากแหล่งมลภาวะ ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อที่ดินซึ่งโครงการมีบริการออกแบบก่อสร้างบ้านพักให้ด้วย
หากต้องการโดยเน้นการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ การซื้อสิทธิ์เข้าพักเป็นการขายสิทธิ์
ขาด มีการโอนโฉนด ผู้ซื้อสามารถขายต่อหรือยกเป็นมรดกได้ และไม่จ�ำกัดอายุของผู้ซื้อ นอกจากนี้ใน
โครงการยังมีสโมสร ห้องประชุม สระว่ายน�้ำ ร้านอาหาร ร้านค้า รวมถึงโรงพยาบาลขนาดเล็กไว้ให้บริการ
มีบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ผู้เข้าพักในโครงการสามารถเรียกใช้บริการเสริมได้
หากต้องการไม่ว่าจะเป็น แม่บ้านท�ำความสะอาด บริการอาหารส่งถึงบ้านพัก ฯลฯ โดยจ่ายค่าบริการเพิ่ม
เติม นอกจากนีใ้ นโครงการยังมีหอ้ งพักให้เช่าส�ำหรับผูท้ สี่ นใจเข้าพักระยะสัน้ และผูท้ เี่ ข้ามาร่วมกิจกรรมส่ง
เสริมสุขภาพที่โครงการจัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ส่วนโครงการ “จิณณ์ เวลบีองิ้ เคาน์ต18ี้ เมืองแนวคิดใหม่เพือ่ วัยเกษียณ” เป็นอีกตัวอย่างหนึง่ ของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่ภาคเอกชนสร้างขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าผู้สูงอายุ ด้วยแนวคิด Integrate Healthcare ของ
กลุ่มบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ที่เน้นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพก�ำลังซื้อสูง
โดยโครงการมีพื้นที่ 140 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยโครงการจะ
แบ่งการด�ำเนินการเป็น 3 ระยะ เริ่มระยะแรก เป็นที่พักอาศัยแบบ 7 ชั้น จ�ำนวน 1,300 ยูนิต ขนาดพื้นที่
43 ตารางเมตร และ 63 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีคลับเฮ้าส์ ร้านอาหาร และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยจะ
เริ่มเปิดให้เข้าพักได้ในช่วงไตรมาสที่สี่ของ ปี พ.ศ. 2561 และจะมีการสร้างอาคารที่พักอาศัยเพิ่มอีกกว่า
1,000 ยูนติ ในโครงการระยะทีส่ อง และในระยะสุดท้ายของโครงการจะพัฒนาโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง
นอกจากโครงการที่ได้กล่าวไปแล้ว ในส่วนของภาคเอกชนยังมีการเปิดตลาดรองรับผู้สูงอายุชาวต่างชาติ
ที่มาพ�ำนักระยะยาวในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพอีกด้วย เช่น โครงการแม่แตงริเวอร์ไซด์ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.ณรงค์ นิ่ม
สกุล และกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่หลายกลุ่มได้ร่วมกันลงทุนเพื่อการพัฒนาที่พักอาศัยและสถาน
พยาบาลแบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายรองรับชาวญี่ปุ่นที่เกษียณอายุ 500 คน เป็นกลุ่มที่ต้องการเข้ามา
พ�ำนักระยะยาวและต้องการใช้ชีวิตเพื่อการพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ บนพื้นที่ริมน�้ำขนาดประมาณ 42 ไร่
ที่อ�ำเภอแม่แตง โดยภายในโครงการประกอบด้วย บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมระดับ 5 ดาว สถานพยาบาล
อาคารสโมสร ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบวงจร จากโครงการตัวอย่าง
18
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เหล่านี้จะเห็นได้ว่าที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุเริ่มเป็นโมเดลธุรกิจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนา
เพิ่มจ�ำนวน และรูปแบบขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการริเริ่มด�ำเนินการโดยกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลหรือ
บุคลากรทางการแพทย์เอง เนื่องด้วยเป็นบริการพร้อมการขายที่ส�ำคัญอย่างมากในการพิจารณาซื้อและ
ลงทุนของผู้สูงอายุกลุ่มรายได้สูง นอกจากนี้บริการอื่นๆที่มีในโครงการโดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพและ
การอ�ำนวยความสะดวก รวมถึงที่ตั้งและบรรยากาศที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการแข่งขันทางการ
ตลาดของโครงการประเภทนี้
ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐเองยังมีแผนพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูส้ งู อายุเพิม่ มากขึน้ ตามภารกิจในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เช่น ในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ประกาศแผน
เปิดพื้นที่ราชพัสดุให้ภาคเอกชนเข้าพัฒนาเป็นบ้านประชารัฐหรือบ้านผู้สูงอายุแบบครบวงจรในลักษณะ
ซีเนียร์คอมเพล็กซ์19 โดยมีพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาโครงการในระยะแรก 6 แห่ง คือ เชียงใหม่
เชียงราย สมุทรปราการ ชลบุรี นครนายก และประจวบคีรีขันธ์ อย่างไรก็ตามโครงการในพื้นที่จังหวัด
นครนายกมีแนวโน้มที่จะถูกยกเลิกเนื่องจากพื้นที่มีขนาดเล็กเกินไป (14 ไร่) ท�ำให้ไม่มีเอกชนสนใจเข้ามา
ลงทุน ส่วนโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ก็ถูกยกเลิกเนื่องจากที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่โซนสีน�้ำเงินซึ่งถูกก�ำหนด
ให้เป็นพื้นที่ราชการ ในพื้นที่มีโรงเรียนและสถานที่ราชการหลายแห่ง ท�ำให้ชุมชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับ
โครงการซึ่งมีแผนพัฒนาเป็นที่พักอาศัยประเภทอาคารชุดจ�ำนวน 600-700 ยูนิต
นอกจากนีก้ รมธนารักษ์และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยโรงพยาบาลรามาธิบดียงั ได้ทำ� ความตกลงร่วมกันทีจ่ ะ
ด�ำเนินโครงการสร้างศูนย์ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแบบซีเนียร์คอมเพล็กซ์ ในที่ราชพัสดุต�ำบลบางปลา
อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวมประมาณ 72 ไร่ มูลค่าที่ดินประมาณ 49.48 ล้านบาท ซึ่ง
กรมธนารักษ์เป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนทีร่ าชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการเป็นผูก้ ำ� กับดูแลการด�ำเนินโครงการฯ
และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ด�ำเนินการก่อสร้างโครงการซีเนียร์คอมเพล็กซ์
ตามเงื่อนไขของกรมธนารักษ์ ในเบื้องต้นนั้นก�ำหนดให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลางขึ้น
ไป และผู้ที่จะใช้สิทธิ์เข้าพักในโครงการจะต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป โดยมีค่าแรกเข้าและค่าเช่าในการเข้าพัก
ก�ำหนดทีป่ ระมาณหนึง่ หมืน่ บาทต่อเดือน ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลและอาหาร มีขอ้ ก�ำหนดระยะเวลาการ
เช่าสูงสุดประมาณ 30 ปี20
19
ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/744345 (Accessed 30/08/2017)
20
ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/744345 (Accessed 1/09/2017)
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ที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาล
บ้านพักดูแลผู้สูงอายุ (RESIDENTIAL CARE HOME/ NURSING HOME)

บ้านพักเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ (residential care home) เป็นสถานที่ให้บริการดูแลช่วยเหลือส�ำหรับผู้
สูงอายุที่ต้องการความเป็นส่วนตัวที่เหมือนบ้าน โดยปกติจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิต
ประจ�ำวัน เช่น การอาบน�้ำและการแต่งกาย ส่วนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการทางการพยาบาลอาจ
แตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ลักษณะอาการและความต้องการการดูแลของผูส้ งู อายุ หากเป็นผูส้ งู อายุตดิ เตียงและ
มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง อาจมีความจ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันใน
ลักษณะของบ้านพักผูส้ งู อายุระยะยาว (nursing home) ซึง่ นับว่าเป็นสถานทีท่ ใี่ ห้บริการการดูแลในระดับ
สูงสุด ตัวอย่างโครงการ เช่น โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู “เฌ้อสเซอรี่ โฮม” (Chersery
Home)21 ตั้งอยู่ที่ธนบุรี โดยนายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดให้
บริการในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งโครงการมีแนวคิดการดูแลองค์รวมทั้งกายและใจส�ำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา
บริการทางการแพทย์ ด้วยแนวคิด “green relax and happy community” เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟู
ทั้งร่างกายโดยทีมแพทย์พยาบาลวิชาชีพและทีมสุขภาพ เพื่อการดูแลปรนนิบัติผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง
รวมทั้งยังเปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันและบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูระยะสั้นด้วย
ชุมชนที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุแบบต้องการความช่วยเหลือ
(ASSISTED LIVING ASSISTED COMMUNITY)

ทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุแบบต้องการความช่วยเหลือ เป็นการออกแบบส�ำหรับผูส้ งู อายุทไี่ ม่สามารถอาศัย
อยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเองอย่างปลอดภัย แต่ยงั ไม่จำ� เป็นต้องมีการดูแลในระดับสูงดังเช่นในบ้านพักคนชรา ส่วนใหญ่
เป็นการให้ความช่วยเหลือส�ำหรับให้ยา กิจกรรมประจ�ำวัน อาหาร และการดูแลท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำ
มีการเตรียมอาหารสามมือ้ ต่อวันในห้องอาหารส่วนกลาง พนักงานมีความพร้อมตลอด 24 ชัว่ โมงเพือ่ ความ
ปลอดภัยเพิ่มเติม ชุมชนที่อาศัยอยู่ด้วยความช่วยเหลือจะเป็นการให้บริการโดยพยาบาลและทีมแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาต โดยส่วนใหญ่มีกิจกรรมทางสังคมและการบริการรับส่งตามแต่ก�ำหนด ในบาง
โครงการอาจมีหน่วยดูแลพิเศษส�ำหรับผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์ให้บริการอีกด้วย

21
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cherseryhome.com
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สถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (HOSPICE)

สถานบริบาลผูป้ ว่ ยระยะท้าย เป็นการเตรียมความพร้อมให้ทงั้ ผูป้ ว่ ย ครอบครัว และผูด้ แู ลคนป่วยทีเ่ ป็นญาติ
สามารถรับมือกับวาระสุดท้ายของชีวติ ด้วยความเข้าใจ เข้าถึงกันและกัน เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยจากไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และมีความสุข ขณะที่ผู้สูญเสียก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและมีจิตใจที่เข้มแข็ง ซึ่งส�ำคัญมาก
ส�ำหรับการท�ำให้ผทู้ อี่ ยูใ่ นระยะท้ายของชีวติ จากไปอย่างสงบ ในประเทศไทยยังไม่ได้จดั ตัง้ สถานให้บริการ
ที่เรียกว่า Hospice อย่างเป็นระบบมากนัก ในช่วงที่ผ่านมามีโครงการ “อโรคยศาล” หรือสถานบริบาลผู้
ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยพระปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดค�ำประมง จ.สกลนคร ทีด่ ำ� เนิน
การมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และล่าสุดในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาโครงการศูนย์พัฒนาผู้
สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งริเริ่มโดยคุณหญิงจ�ำนงศรี (รัตนิน) หาญเจน
ลักษณ์และครอบครัว ในฐานะผูบ้ ริจาคทีด่ นิ ประมาณ 100 ไร่ ให้มหาวิทยาลัยมหิดลเพือ่ ท�ำโครงการสถาน
บริบาลผู้ป่วยระยะท้าย โดยสถาบันอาศรมศิลป์22 สถาปนิกผู้ออกแบบได้น�ำเสนอแนวคิดการออกแบบที่
ส�ำคัญ คือ การจัดให้มพี นื้ ทีท่ างจิตวิญญาณให้ทกุ ศาสนาเอือ้ ให้ผปู้ ว่ ย ผูส้ งู อายุ และญาติ เกิดความสงบเมือ่
เข้ามารับการเยียวยาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ผนวกกับแนวคิดธรรมชาติบ�ำบัด ด้วยการเน้นการจัดวาง
อาคารให้ผปู้ ว่ ยได้สมั ผัสกับธรรมชาติ ทัง้ ทางตา เสียง กลิน่ และสัมผัสทางกาย น�ำเอาพลังจาก ภูเขา ผืนน�ำ้
และต้นไม้ขนาดใหญ่เข้ามาจัดล�ำดับการเข้าถึง (hierarchy and sequence of space) ในหลายระดับและ
หลายมิติ อาทิ การจัดวางอาคารเป็นกลุม่ ทีม่ ลี านเชือ่ มถึงกัน อาคารมีขนาดเล็กอยูใ่ ต้รม่ ไม้ เพือ่ แสดงความ
นอบน้อมต่อธรรมชาติ กล่อมเกลาให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย การใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุล
กายใจ สัมผัสได้ถึงความสงบและความกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างแท้จริง และมิตรภาพบ�ำบัดด้วยการน�ำ
ความเป็นชุมชนหรือกัลยาณมิตรบ�ำบัด ให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะเหมือน“หมู่บ้าน”แบบชนบท ใน
รูปแบบการจัดวางอาคารแบบกลุ่ม (cluster) ท�ำให้เกิดความใกล้ชิดและเป็นกันเองตามแบบวิถีไทย
นอกจากการออกแบบสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายจะเป็นการสร้างสถานที่พักฟื้นให้กับผู้ป่วยในวาระ
สุดท้ายของชีวิตให้มีความสงบ ผ่อนคลาย ยังควรค�ำนึงถึงการสร้างพื้นที่เปิดโล่งและเชื่อมโยงทางสายตา
ระหว่างภายในและภายนอกอาคารเพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวตามล�ำพัง และเปิดพื้นที่เพื่อท�ำกิจกรรม
ส่วนกลางร่วมกันได้ในระดับที่ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพักอาศัยมากเกินไป

22
ที่มา: http://arsomsilp.ac.th/ (Accessed 1/09/2017)
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มิติการอยู่อาศัยและการดูแลร่วมกัน (CO-LIVING WITH CO-CARE)
ในอนาคตอันใกล้ หากทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุเป็นการด�ำเนินการในลักษณะตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
น�ำโดยภาคเอกชนมากกว่าการด�ำเนินการในลักษณะของสวัสดิการจากภาครัฐนัน้ อาจท�ำให้โครงการทีอ่ ยู่
อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุเป็นสิง่ ทีเ่ ข้าถึงได้ยากส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ยถึงปานกลาง ซึง่ ข้อมูลจากการประเมินผล
ความยากจนในกลุม่ ผูส้ งู อายุโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จดั ทาํ
ดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multi–Dimension Poverty Index : MPI) ของกลุ่มผู้สูงอายุไทยปี 2554 ซึ่ง
แสดงความขัดสนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านความเป็นอยู่ พบว่า
ดัชนีวดั ความยากจนหลายมิตขิ องผูส้ งู อายุในภาพรวมของประเทศเท่ากับร้อยละ 25.0 มีผสู้ งู อายุทยี่ ากจน
เท่ากับร้อยละ 85.6 และมีคา่ เฉลีย่ ความขัดสนในทุกมิตขิ องผูส้ งู อายุยากจนเท่ากับร้อยละ 29.223 จากสถิติ
ดังกล่าวสะท้อนว่าการพัฒนารูปแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยและการดูแลประชากรสูงวัยผูม้ รี ายได้นอ้ ยและปานกลางยัง
คงมีความจ�ำเป็นส�ำหรับบริบทของประเทศไทย ซึง่ จากการศึกษาพบว่ามีตวั อย่างรูปแบบอืน่ ของการพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยในต่างประเทศที่อาจสร้างทางเลือกให้แก่ประชากรสูงวัยที่มีรายได้น้อยและระดับราย
ได้ปานกลางเพิ่มขึ้น เช่น โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบสหกรณ์รวมกลุ่ม (senior co-housing) หรือ
แนวทางการพัฒนาชุมชนในแนวทางที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุที่บ้านของตัวเอง (aging in place)
ที่อยู่อาศัยกับการจัดการตัวเองร่วมกันของผู้สูงอายุ
(SENIOR CO-HOUSING – AGING TOGETHER)

โครงการอีกประเภทหนึ่งที่มีการด�ำเนินการในลักษณะเป็นสถานที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในแบบอาศัยร่วม
กันคือ ที่อยู่อาศัยร่วมแบบสหกรณ์ หรือ co-housing ซึ่งเป็นรูปแบบที่ริเริ่มด�ำเนินการมาก่อนในประเทศ
เดนมาร์กก่อนจะแพร่ขยายไปในประเทศอื่นๆ โดยอาจไม่ได้เน้นเฉพาะส�ำหรับผู้สูงอายุเท่านั้น สามารถ
รองรับผู้อยู่อาศัยได้หลากหลายวัย แต่มีข้อจ�ำกัดว่าจะต้องมีแนวคิดตามข้อตกลงร่วมกันของผู้อยู่อาศัย
ทั้งหมด นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์24 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ “ซีเนียร์โคโฮ” ในประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2557 ในรีสอร์ทมวกเหล็กวาลเลย์ ซึ่งมีพื้นที่ 400 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตลาดมวกเหล็ก จ.สระบุรี
ประมาณ 3 กิโลเมตร ปัจจุบันมีพื้นที่เฉพาะซีเนียร์โคโฮรวมกว่า 70 ไร่ ประกอบด้วยโคโฮอยู่ติดกันในพื้นที่
รวมทั้งสิ้นกว่า 8 โคโฮ ส�ำหรับแนวคิดของ senior co-housing นั้น นายแพทย์สันต์ได้ให้ความหมายไว้ว่า
หมายถึงรูปแบบชุมชนทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุทคี่ นทีว่ างแผนจะอยูอ่ าศัยเป็นผูท้ รี่ จู้ กั กันมาก่อนหรือมา
ท�ำความรูจ้ กั กันก่อนเข้ามาอยูร่ ว่ มกัน เมือ่ รูจ้ กั กันตกลงกันในทิศทางหลักของชุมชนทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ได้แล้ว จึง
ลงขันกันสร้างชุมชนซึ่งมีลักษณะจ�ำเพาะดังนี้
23
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2558. เอกสารประมวลสถิติด้านสังคม3/2558. กรุงเทพฯ: สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
24
ที่มา: http://visitdrsant.blogspot.com/2014/01/senior-co-housing.html (Accessed 1/09/2017)
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1. สมาชิกอยู่ได้ตลอดชีพโดยไม่ต้องย้ายไปไหน (age in place)
2. เป็นสังคมที่ดูแลกันและกัน (co-care)
3. ร่วมกันออกแบบ โดยมุ่งเน้นให้คนสูงอายุอยู่ง่าย และให้เอื้อต่อวิถีชีวิตชุมชน
4. ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านของตัวเอง มีพื้นที่ส่วนตัว
5. มีพื้นที่ใช้งานร่วม รวมทั้งที่พักส�ำหรับผู้ดูแลคนสูงอายุ (caregiver) ซึ่งใช้ร่วมกัน
6. ตัดสินใจเรื่องของชุมชนร่วมกัน
7. สมาชิกท�ำงานให้ชุมชนเป็นงานจิตอาสา
โครงการที่อยู่อาศัยในลักษณะนี้จะมีบ้านกลางซึ่งเป็นจุดเด่นของ co-housing ทั้งหมด ที่ประกอบด้วย
ห้องครัวส�ำหรับจัดเตรียมอาหารส่วนกลางหรืองานสังสรรค์ ห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นและ
ห้องอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่กลุ่มต้องการ อาจรวมถึงห้องสื่อวิดีทัศน์ ห้องสมุด ส�ำนักงาน ห้องส�ำหรับกิจกรรม
กลุม่ ต่างๆ หรือห้องออกก�ำลังกายหรือห้องท�ำงานศิลปะ แต่บา้ นกลางมักจะมีสองหรือสามห้องนอนส�ำหรับ
แขกผู้เข้าพักและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อาจอาศัยอยู่ด้วยหากสมาชิกมีความต้องการ และตั้งอยู่ในจุดที่ทุกบ้าน
เดินผ่านและมองเห็นได้
โดยทั่วไปโครงการ co-housing นี้จะเลือกที่ตั้งในท�ำเลที่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี ซึ่งอาจห่าง
ไกลจากพื้นที่เมือง แต่บางโครงการอาจเลือกท�ำเลที่ตั้งในเขตเมืองเพื่อไม่แยกตัวเองจากสังคมมากเกินไป
เช่น โครงการ Babayagas25 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อหญิงสูงอายุได้พักอาศัยแบบพึ่งพาตนเองแต่มีสังคมร่วม
กัน ตัวโครงการตั้งอยู่ในย่าน Montreuil ทางตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โครงการนี้ริเริ่ม
โดยกลุ่มผู้หญิงและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐแปดแห่ง โดยมีมูลค่าโครงการกว่า 4 ล้านยูโร
เมื่อเริ่มโครงการในช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 ตัวโครงการนี้เลือกท�ำเลที่ตั้งใกล้กับร้านค้าและรถไฟใต้ดิน
เนือ่ งจากเล็งเห็นว่าการตัง้ ในพืน้ ทีศ่ นู ย์กลางชุมชนเป็นสิง่ ส�ำคัญ โดยเฉพาะในเรือ่ งของความสะดวกในการ
เข้าถึงโครงการของผู้หญิงและเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนใหญ่โดยรอบเข้ามามีส่วนร่วมกับสิ่งที่ชาว Babayagas
เสนอให้ โครงการ Babayagas เปิดพื้นที่ชั้นล่าง 860 ตารางฟุต ให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับมหาวิทยาลัยเปิดที่ทุก
คนจากชุมชนโดยรอบสามารถเข้าร่วมได้ หลักสูตรที่สมาชิก Babayagas ด�ำเนินการมีทั้งกลุ่มสนทนาการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ และการแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งหนึ่งในหลักการของรูปแบบ Babayagas คือผู้อยู่อาศัยจะ
มีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันกับโลกทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมรอบตัว ส่วนอาคารอพาร์ตเมนต์หกชัน้ ของ
Babayagas รองรับผู้หญิงอายุ 66- 89 ปี จ�ำนวน 21 คน โดยมีจ�ำนวน 7 ใน 21 คน เป็นผู้ยากจน ผู้พัก
25
ที่มา: http://www.lamaisondesbabayagas.fr/index.htm (Accessed 31/08/2017)
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อาศัยส่วนใหญ่อาศัยในอพาร์ทเมนท์แบบหนึ่งห้องนอนขนาดเล็ก บางส่วนอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมห้อง ทุก
คนพักอาศัยและดูแลกันและกันในโครงการโดยไม่มีพ่อครัว พยาบาล หรือพนักงานมืออาชีพอื่นๆ ผู้หญิง
แต่ละคนยินยอมที่จะท�ำงานล่วงเวลา 10 ชั่วโมงในการท�ำงานส่วนกลาง โดยมีการวางแผนจัดหาแหล่ง
ทรัพยากรส�ำหรับแพทย์หรือพยาบาลไปเยี่ยมเยือนรายเดือนและเตรียมจัดห้องเล็กๆ ส�ำรองไว้ให้ส�ำหรับ
แขกผู้มาเยือน หรือสามารถใช้เป็นที่พักส�ำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้หากจ�ำเป็น
การอยู่อาศัยแบบหลากหลายวัย (INTERGENERATIONAL LIVING)

รูปแบบของการอยูอ่ าศัยและการดูแลส�ำหรับผูส้ งู อายุทนี่ า่ สนใจและมีการปฏิบตั จิ ริงแล้วในหลายแห่ง คือ
สถานที่พักที่รวมความหลากหลายของคนต่างวัยเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่เอื้อให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับ
ผู้คนที่หลากหลายมากขึ้น ลดความโดดเดี่ยวทางสังคมของทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันในสถานที่หนึ่งได้
ตัวอย่าง เช่น ในประเทศญี่ปุ่นมีการริเริ่มพัฒนาสถานที่ส�ำหรับผู้สูงอายุที่ผสมผสานกับส่วนบริการอื่นๆ
ของชุมชนมาตั้งแต่ประสบปัญหาอัตราเพิ่มของประชากรน้อยลงในช่วงต้นทศวรรษที่ 20 ท�ำให้เกิดพื้นที่
ว่างในโรงเรียนและสถานดูแลเด็กเล็ก ประกอบกับการขาดแคลนที่ดินในเขตเมืองใหญ่อย่างโตเกียว การ
สร้างศูนย์ผู้สูงอายุ จ�ำเป็นต้องย้ายผู้สูงอายุไปอยู่นอกเขตพื้นที่ชุมชนเดิมที่เคยอยู่แต่ก็สร้างผลกระทบทาง
จิตใจตามมา จึงเกิดการพัฒนารูปแบบโดยปรับพื้นที่โรงเรียนเด็กให้รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุในย่าน
ชุมชน ตลอดจนการริเริ่มโครงการที่มีการผสมผสานสถานที่ดูแลผู้สูงอายุและประชากรวัยเด็กไว้ด้วยกัน
ในหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการเอื้อให้ผู้สูงอายุยังมีโอกาสเชื่อมต่อกับกลุ่มคนวัยอื่นๆและไม่แยกตัว
จากสังคมมากจนเกินไป26
นอกจากนี้หลายประเทศในยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และสเปน รวมถึงในสหรัฐอเมริกา มีการ
ริเริ่มโครงการบ้านพักคนชราผสมผสานกับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น บ้านพักผู้สูงอายุใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ทเี่ ปิดให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยสามารถเข้าพักได้ฟรีแทนการเช่าห้องพัก ซึง่ เป็นส่วน
หนึง่ ของโครงการลดผลกระทบด้านลบของวัย โดยก�ำหนดให้นกั ศึกษาต้องใช้เวลาอย่างน้อย 30 ชัว่ โมงต่อ
เดือน ในฐานะเพือ่ นบ้านทีด่ ที ำ� กิจกรรมต่างๆกับผูส้ งู อายุรวมทัง้ การดูกฬี าร่วมกัน การฉลองวันเกิด และที่
ส�ำคัญที่สุดคือการช่วยดูแลเมื่อผู้สูงอายุไม่สบายซึ่งจะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวทางจิตใจของผู้สูงอายุได้

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.
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ย่านชุมชนสำ�หรับการใช้ชีวิตสูงอายุอย่างบูรณาการ
(INTEGRATED NEIGHBORHOOD FOR AGING)

การพัฒนาเมืองหรือชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิมให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูส้ งู อายุได้เป็นอีกแนวทาง
หนึง่ ทีน่ า่ สนใจ ด้วยการจัดการพืน้ ทีช่ มุ ชนเดิมให้เอือ้ ต่อการใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุอย่างอิสระแต่ยงั มีการอาศัย
พึง่ พากันในเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็น ดังเช่น ที่ Beacon Hill Village27 ในเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีเ่ กิดจาก
แมควินนีย-์ มอส (McWhinney-Morse) และเพือ่ นสนิทระดมความคิดเพือ่ สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยในรูปแบบทีเ่ อือ้
ให้พวกเขาสามารถอยูใ่ นบ้านของตัวเองได้แม้เข้าสูว่ ยั สูงอายุแล้ว กลุม่ ผูก้ อ่ ตัง้ ใช้เวลามากกว่าสองปีเพือ่ พูด
คุยกับผูใ้ ห้บริการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ วางรากฐานในการสร้างชุมชนผูส้ งู อายุแห่งนี้ โดยสมาชิกจ่ายค่าธรรมเนียม
สมาชิกรายปีเฉลีย่ ประมาณ 600 ดอลลาร์ตอ่ คน และมีการลดอัตราค่าธรรมเนียมส�ำหรับบุคคลทีม่ รี ายได้ตำ�่
สมาชิกสามารถทีจ่ ะพักอาศัยอยูใ่ นบ้านของตนเองตามทีเ่ ห็นสมควร โดยทุกคนเป็นส่วนหนึง่ ของเครือข่าย
แบบขยายที่จัดกิจกรรมทางสังคม กลุ่มสนทนา ชั้นเรียนออกก�ำลังกาย การทัศนศึกษา ฯลฯ ชุมชนยึดถือ
ความเป็นอิสระและให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัย มีการจัดให้สมาชิกมีหมายเลขโทรศัพท์ส�ำหรับเรียก
ใช้บริการที่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะต้องการรถนั่งไปที่ร้านขายของช�ำ การเรียกบริการช่าง
เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ช่างประปา ผู้ช่วยในการท�ำเอกสาร หรือการน�ำทางไปไหนมาไหน เป็นต้น โดยชุมชน
แห่งนีเ้ ปิดรับลงทะเบียนสมาชิกรายแรกเมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 และเติบโตขึน้ จนมีสมาชิกเกือบ 400
คน ในปัจจุบัน แนวทางการด�ำเนินงานของชุมชนแห่งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆ อีกหลาย
ร้อยแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆจนมีชุมชนในลักษณะนี้เกิดขึ้นตามมามากกว่า 60
ชุมชน นอกจากนีย้ งั มีการสร้างเครือข่ายผ่านทางองค์กร เช่น เครือข่ายชุมชนสูช่ มุ ชน (village-to-village)
ในยุโรป มีการพัฒนาพืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองเพือ่ รองรับผูส้ งู อายุและครอบครัวให้สามารถอยูอ่ าศัยในทีเ่ ดิมจนแก่
เฒ่าได้ เช่น ในย่าน Woonzorgzone Moerwijk ในกรุงเฮค ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ ย่าน Braunschweig
ประเทศเยอรมนี ที่มีการฟื้นฟูพื้นที่อู่เก็บรถรางเก่าของเมืองให้เป็นที่อยู่อาศัยส�ำหรับการอยู่ร่วมกันของผู้
สูงอายุและคนรุ่นใหม่โดยน�ำเสนอรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างประชากร
ในอนาคตอันใกล้ ในประเทศเดนมาร์กนั้นมุ่งเน้นการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและไม่แบ่งแยกคนต่างวัย จึง
ยกเลิกการสร้างที่พักที่สร้างขึ้นเฉพาะส�ำหรับผู้สูงอายุมาตั้งแต่ช่วง 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�ำหรับในประเทศไทยนั้นมีระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่เรียกว่าระบบ 3 ประสาน คือ ชมรมผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นในชนบท ที่มีกลุ่มอาสาสมัครจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานรัฐท้องถิ่นส่งคนแวะเวียนไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน และอาจมีการ
ประสานโรงเรียนและวัดร่วมด�ำเนินการ ซึ่งเป็นระบบทุนทางสังคมดั้งเดิมของไทยที่ช่วยเกื้อหนุน แต่ใน
บริบทเมืองนั้นอาจยังไม่เกิดระบบดังกล่าวที่เป็นรูปธรรมเนื่องด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตและรูปแบบชุมชนที่
อยู่อาศัยแตกต่างจากชนบท รวมถึงยังไม่มีการศึกษารูปแบบการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในเมืองที่อยู่ตามบ้าน
จัดสรรหรือที่พักอาศัยแนวตั้งที่เหมาะสม29 จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาสถานที่ดูแลประชากรผู้สูงอายุ
ด้วยรูปแบบต่างๆทีส่ อดคล้องกับการด�ำเนินชีวติ ของประชากรสูงอายุทงั้ ในบริบทเมืองและชนบทของสังคม
ไทยก่อนจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
การประเมินเพื่อเลือกประเภทที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำ�หรับผู้สูงอายุ
จะเห็นได้ว่ารูปแบบที่พักอาศัยของผู้สูงอายุมีหลากหลาย ซึ่งที่พักแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติแตกต่างกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุแต่ละราย ส�ำหรับการประเมินเบื้องต้นถึงประเภท
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุแต่ละรายนั้น สามารถพิจารณาได้จากประเด็นต่อไปนี้
1) ระดับการดูแล หากผูส้ งู อายุมอี าการเจ็บป่วยเรือ้ รังทีค่ าดว่าจะแย่ลงเมือ่ เวลาผ่านไปสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ อาจ
ต้องพิจารณาว่าจะจัดการกับปัญหาสุขภาพอย่างไร อะไรคือภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ทั่วไปในสภาพอาการ
เจ็บป่วยและจะจัดการกับอาการเหล่านั้นได้อย่างไร มีความต้องการความช่วยเหลือในทุกวันแล้วหรือไม่
อย่างไร เพื่อพิจารณาประกอบระดับการดูแลที่พึงได้รับตามสภาพอาการนั้นๆของผู้สูงอายุ
2) สถานที่และการเข้าถึง แม้ว่าผู้สูงอายุจะเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้แต่สถานการณ์ต่างๆสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ จึงควรพิจารณาให้ความส�ำคัญกับสถานที่พักอาศัยปัจจุบันและการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุ เช่น บ้านห่างไกลจากการจับจ่ายซื้อของหรือไม่ ระยะทางเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการ
แพทย์หรือบริการอื่นๆเป็นอย่างไร และถ้าผู้สูงอายุไม่สามารถขับรถได้จะเดินทางอย่างไร ที่อยู่ในปัจจุบัน
สามารถปรับปรุงเพิม่ เติมให้เอือ้ ต่อการใช้ชวี ติ ได้งา่ ยหรือไม่ หากต้องปรับปรุงจะต้องด�ำเนินการอย่างไรบ้าง
29
วรเวศม์ สุวรรณระดา. 2559. ชาญชรา ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา. กรุงเทพฯ: เป็นไท พับลิชชิ่ง
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3) การสนับสนุนทางสังคม ควรพิจารณาว่าผู้สูงอายุยังคงสามารถไปเยี่ยมเยือนเพื่อน เพื่อนบ้าน หรือ
มีส่วนร่วมในงานอดิเรกที่ผู้สูงอายุชอบได้อย่างสะดวกหรือไม่ และถ้าเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้สูง
อายุจะเดินทางออกจากบ้านด้วยตัวเองได้นั้น อาจส่งผลให้กลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวและประสบภาวะซึม
เศร้าที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีได้
4) การสนับสนุนด้านการดูแล ต้องพิจารณาที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและ
ในอนาคตได้ และพึงตระหนักว่าแม้สมาชิกในครอบครัวจะสามารถดูแลผู้ป่วยสูงอายุได้ แต่ก็อาจจะไม่
สามารถดูแลได้ทั้งหมดหากจ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์
5) การเงิน การท�ำงบประมาณด้วยค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้จะช่วยให้ชั่งน�้ำหนักข้อดีและข้อเสียใน
สถานการณ์เฉพาะของแต่ละคนได้ ทีพ่ กั ส�ำหรับผูส้ งู อายุแบบได้รบั ความช่วยเหลืออาจมีราคาแพง แต่ความ
ช่วยเหลือในบ้านก็อาจมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วเมือ่ ผูส้ งู อายุตอ้ งการการดูแลในระดับทีส่ งู ขึน้ รวมทัง้
เมือ่ ต้องการการดูแลและความคุม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมง ดังนัน้ ทุกคนควรมีการวางแผนทางการเงินของตัว
เองไว้ก่อนเข้าสู่วัยชรา เช่น การลงทุนในกองทุนระยะยาวจนถึงวัยเกษียณอายุ หรือการซื้อประกันสุขภาพ
ซึ่งอาจช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายบางส่วนในการดูแลระยะยาวได้
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สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุในอนาคต
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในยุคแรกเริ่มจะเน้นการออกแบบเพื่ออ�ำนวยความสะดวกใน
การเคลื่อนที่และใช้ชีวิตประจ�ำวันอย่างปลอดภัย พร้อมด้วยการออกแบบบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในห้องพักที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านของตนเองเพื่อลดความรู้สึกถึงเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไป และ
พื้นที่ส่วนกลางเน้นการออกแบบสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ให้ความรู้สึกเหมือนโรงแรม ส่วนในยุคต่อมาเมื่อ
ทิศทางการดูแลเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในระดับต่างๆเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยว จึงเน้นการ
ออกแบบพื้นที่เพื่อการท�ำกิจกรรมต่างๆให้เลือกได้ตามความสนใจ ตลอดจนการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้สอยได้ เคลื่อนย้ายได้ และเอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถน�ำสิ่งของเครื่องใช้
หรือเฟอร์นิเจอร์ส่วนตัว มาตกแต่งได้เพื่อสร้างบรรยากาศของบ้านตนเอง เสริมด้วยบรรยากาศแวดล้อมที่
เป็นธรรมชาติเพื่อการเยียวยา และในยุคปัจจุบันนี้เมื่อเราเข้าสู่สังคมยุคดิจิตอลมากขึ้น ผู้สูงอายุในอนาคต
ซึ่งก็คือประชากรในช่วงวัยเจเนอเรชั่น Y และ Z30 ที่เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากมาย
ตลอดจนมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆและเรียนรู้ได้เร็ว จนคาดการณ์ได้ว่าเทคโนโลยีน่า
จะมีบทบาทที่ส�ำคัญกับการดูแลรักษาและการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต ประกอบ
กับสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆส�ำหรับการใช้ชีวิตอาจมีเพิ่มเติมมากขึ้นจากที่ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้บ้าง
แล้ว เช่น ตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการผลิตบ้านขนาดเล็กเพียง 20 ตารางเมตร ที่ออกแบบ
เพื่อรองรับการใช้รถเข็นและสามารถเคลื่อนย้ายได้ส�ำหรับตลาดผู้สูงอายุที่ต้องการอิสระในการอยู่อาศัย31
หรือด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตโฮมที่สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆด้วยเสียงหรือระบบไร้สาย หรือ
แม้แต่การใช้หุ่นยนต์ท�ำงานบ้าน รวมถึงเครื่องมือในการช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ทันสมัยขึ้น
เครื่องมือที่สามารถติดตามและบันทึกอาการของผู้สูงอายุได้อาจไม่ได้จ�ำกัดการเคลื่อนที่ของผู้สูงอายุไว้
เพียงแค่ภายในสภาพแวดล้อมแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่เพิ่มอิสระให้ผู้สูงอายุได้มากขึ้น หรืออาจจะช่วย
ลดความจ�ำเป็นของการย้ายไปอยูใ่ นสภาพแวดล้อมใหม่ให้ผสู้ งู อายุสามารถพักอาศัยในบ้านเดิมของตนเอง
ได้นานมากขึ้นด้วยการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลอย่างมากต่อ
การออกแบบสถาปัตยกรรมส�ำหรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถาปัตยกรรมที่อยู่
อาศัยในอนาคตจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัย และไม่ว่าเทคโนโลยีและบริบทแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไรก็ตาม มิตทิ างการออกแบบสถาปัตยกรรมทีพ่ กั อาศัยทีค่ ำ� นึงถึงการแสดงออกซึง่ คุณค่าความเป็น
ตัวของตัวเองของแต่ละบุคคล คงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและศักยภาพของผู้สูงอายุ ก็ยังเป็นสิ่งที่
จ�ำเป็นในการออกแบบสถาปัตยกรรมเช่นกัน

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
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บทที่ 5
การออกแบบที่พักอาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุ
ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
สุพิชญา ศุภพิพัฒน์

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เมื่อเกษียณอายุจะใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้น การออกแบบบ้านหรือที่พักอาศัยที่เอื้อต่อ
การใช้ชีวิตประจ�ำวันและตอบสนองต่อความต้องการและสภาพร่างกายของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การออกแบบพื้นที่การใช้งานให้เหมาะสมเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุด�ำเนินชีวิตได้
อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีความสุข แม้ว่าหลักการและกระบวนการออกแบบอาคารที่พักอาศัยส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุจะไม่ได้แตกต่างจากการออกแบบอาคารทีพ่ กั อาศัยทัว่ ไป แต่รายละเอียดหลายๆประการเป็นสิง่ ที่
ไม่สามารถมองข้ามไปได้และจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผสานเข้าไปในระหว่างการออกแบบ ทั้งนี้การค�ำนึงถึง
แนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถละเลยไปได้ นอกจากนี้ประเด็นเรื่องความ
ปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องให้ความส�ำคัญ พร้อมๆกับการคาดการณ์เพื่อเตรียมการรองรับความ
ต้องการหรือเพื่อการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของตัวผู้อยู่อาศัยในอนาคตเพื่อให้
สามารถใช้ชวี ติ ในทีพ่ กั อาศัยเดิมไปได้นานทีส่ ดุ ตามหลักสูงวัยในทีเ่ ดิม เนือ้ หาในบทนีเ้ ป็นการรวบรวมและ
เรียบเรียงแนวทางในการออกแบบอาคารที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้สูงอายุ และผู้ที่
ท�ำงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้น�ำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
การเข้าถึงอาคารและทางเข้า
ทางเข้าอาคารไม่วา่ จะเป็นบ้านพักอาศัยส่วนตัวหรืออาคารสาธารณะมักจะมีอปุ สรรคทีท่ ำ� ให้ผสู้ งู อายุและ
ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเข้าถึงอาคารล�ำบาก การใช้บันไดโดยไม่มีทางลาดไว้ให้เป็นทางเลือกเป็น
ปัญหาที่พบได้บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอื่นๆที่ควรค�ำนึงถึงเมื่อท�ำการออกแบบพื้นที่บริเวณ
ทางเข้าอาคาร ดังนี้
ประตูรั้วควรเปิดได้สะดวก ถ้าเป็นไปได้ควรติดตั้งระบบเปิดแบบรีโมทคอนโทรล
ทางเดินจากที่จอดรถถึงประตูเข้าบ้านหรือเข้าอาคารใดๆควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร
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มีทางลาดที่ความชัน 1:20 หากชันกว่านี้ต้องไม่เกิน 1: 12 และมีชานพักทุกระยะ 10 เมตรหรือทุกจุดที่มี
การหักเลี้ยว รวมทั้งปลายด้านบนและด้านล่างของทางลาด
มีพนื้ ทีว่ า่ งด้านหน้าประตูทางเข้าบ้านไม่นอ้ ยกว่า 1.50 x 1.50 เมตร ทัง้ ด้านหน้าและด้านหลังประตู
มีโต๊ะหรือชั้นวาง ใกล้ประตู ให้วางพักของก่อนเปิดประตู
ควรมีเก้าอี้ส�ำหรับนั่งพักและนั่งใส่รองเท้าด้านหน้าประตู
ต�ำแหน่งของประตูทางเข้าบ้านควรมองเห็นได้จากพื้นที่การใช้งานระหว่างวัน เช่น ห้องนั่งเล่น
เป็นต้น และความกว้างประตูไม่ควรน้อยกว่า 0.90 เมตร (มาตรฐานนี้แตกต่างกันไปแต่อยู่ในช่วงระหว่าง
0.80-1.20 เมตร)
การเข้าถึงอาคารสาธารณะ

ในกรณีที่เป็นอาคารสาธารณะหรืออาคารที่พักอาศัยประเภทอาคารชุดหรือสถานพักฟื้น ควรท�ำ
ทางเข้าอาคารให้เห็นได้ชัดเจน และมีพื้นที่ว่างหน้าประตูเพียงพอต่อการรองรับคนจ�ำนวนมาก พร้อมทั้ง
เอื้อต่อการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์มากกว่า 1 ราย
ในกรณีของอาคารชุดหรืออาคารทีม่ หี อ้ งพักผูส้ งู อายุมากกว่า 1 ราย ประตูทางเข้าห้องและบริเวณ
หน้าประตู ควรอนุญาตให้มีการตกแต่งหรือจัดวางของเพื่อแสดงตัวตนของเจ้าของห้องที่ต่างกันได้ซึ่งจะ
เป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุจดจ�ำห้องพักของตนได้ง่ายขึ้นและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ทั้งนี้อาจออกแบบ
เตรียมพื้นที่ไว้ส�ำหรับการตกแต่งหรือจัดวางของไว้เพื่อไม่ให้ของตกแต่งรุกล�้ำเบียดเบียนพื้นที่ส่วนกลาง
โดยเฉพาะทางเดิน
การออกแบบที่เอื้อต่อการเคลื่อนตัว
การออกแบบเพื่อการเคลื่อนที่แนวราบ

พื้นที่ภายในอาคารที่มีผู้สูงอายุใช้งานไม่ควรมีการเปลี่ยนระดับพื้นหรือยกธรณีประตูเพื่อให้ผู้ใช้
วีลแชร์เคลื่อนที่ได้สะดวกและเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสะดุด ทั้งนี้รวมถึงพื้นที่ห้องน�้ำ ห้องนอน และห้อง
ครัวด้วย หากมีการเปลี่ยนระดับควรท�ำทางลาดที่ความลาดชันไม่เกินกว่า 1:12 แต่ถ้าจะให้ดีคือควรให้มี
ความชันที่ 1:20 หรือน้อยกว่า
เมื่อมีการเปลี่ยนระดับพื้น ควรติดตั้งราวจับบริเวณทางลาดและบันได
เมื่อมีการเปลี่ยนระดับพื้นให้ใช้แถบซึ่งมีสีแตกต่างจากพื้นแสดงแนวขอบของพื้นที่เปลี่ยนระดับ
รวมถึงขอบขั้นบันไดแต่ละขั้น เพื่อให้สังเกตได้ง่าย
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จัดวางเฟอร์นิเจอร์และพื้นที่ใช้งานให้ใช้ได้ง่ายไม่เกะกะและไม่มีซอกหลืบ
ประตูมีความกว้างพอให้วีลแชร์เคลื่อนตัวผ่านได้ (0.80-1.20 เมตร)
ท�ำสีประตูให้ตา่ งจากผนังเพือ่ ให้สงั เกตได้งา่ ย พร้อมกับการเลือกใช้มอื จับหรือก้านเปิดประตูทจี่ บั ได้
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�ำหรับผูใ้ ช้วลี แชร์ สีของราวจับต้องต่างจากสีผนังเพือ่ ให้มองเห็นได้ชดั เจน ตัวราวจับมีผวิ เรียบจับได้ถนัดมือ
จัดการกับพื้นที่ภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพ ไม่ให้ระยะเดินภายในอาคารยาวเกินจ�ำเป็นและ
ไม่ให้ผังซับซ้อนจนเกินไป ผู้สูงอายุควรเคลื่อนตัวจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งหรือจากบริเวณหนึ่งไปอีก
บริเวณหนึ่งได้โดยง่าย
ในกรณีที่ทางเดินยาว ควรจัดให้มีเก้าอี้หรือม้านั่งให้นั่งพักได้ และอาจมีการเปลี่ยนสีหรือวัสดุพื้น
และผนังเพื่อไม่ให้ทางเดินน่าเบื่อจนเกินไป
จัดให้มแี สงสว่างอย่างเพียงพอตามทางเดินโดยเฉพาะบริเวณทีม่ กี ารเปลีย่ นระดับ ไม่วา่ จะเป็นแสง
ธรรมชาติหรือแสงสังเคราะห์
หลีกเลี่ยงการใช้กระจกใสบริเวณปลายทางเดิน เพราะอาจท�ำให้แสงแยงตาและเกิดอาการตาพร่า
มัวขณะเดิน
การจัดการกับการเคลื่อนตัวทางแนวตั้ง

ออกแบบบันไดไม่ให้ชันจนเกินไป ลูกตั้งบันไดควรสูงไม่เกิน 0.12-0.15 เมตร และมีความสูง
สม�่ำเสมอเท่ากันทุกขั้น ลูกนอนบันไดควรกว้างไม่น้อยกว่า 0.28 เมตร ระหว่างขั้นบันไดควรปิดทึบเพื่อ
ความปลอดภัย ติดตัง้ ราวจับตลอดแนวบันได และยืน่ ราวจับต่อไปอีก 0.30 เมตร จากขอบบันไดขัน้ สุดท้าย
ทั้งขั้นบนและขั้นล่าง
บันไดที่ไม่ติดกับผนังจะต้องมีราวกันตกตลอดแนว
ใช้แถบสีที่มีสีแตกต่างจากสีพื้นปกติเพื่อแสดงแนวขอบขั้นบันไดทุกขั้นให้ชัดเจน
จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอให้มองเห็นขั้นบันไดได้ชัดเจน
Wel_Hops32 แนะน�ำว่าควรมีชานพักบันไดเป็นช่วงๆ โดยมีระหว่างชานพักแต่ระช่วงไม่เกิน 12
ขั้น เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้ผู้ใช้บันไดได้พัก นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีพื้นที่ชานทั้งบริเวณก่อนบันได

32
Wel_Hops- The Project Welfare Housing Policies for senior citizens เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆในยุโรปจาก 5 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี สวีเดน อังกฤษ
สเปน และ ฮังการี ซึ่งรวมตัวท�ำการศึกษาและเสนอแนวทางการวางผังและออกแบบบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ
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ขั้นแรกและขั้นสุดท้าย ขนาดชานพักไม่ควรน้อยกว่า 1.00 เมตร
ในอาคารทีม่ มี ากกว่าหนึง่ ชัน้ การติดตัง้ ลิฟต์เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น ในกรณีทเี่ ป็นอาคาร 2 ชัน้ หรือกรณีที่
มีการเปลีย่ นระดับในอาคารแต่ไม่มพี นื้ ทีพ่ อจะท�ำทางลาด อาจพิจารณาติดตัง้ พืน้ ยกระบบไฮโดรลิค แทนได้
เลือกใช้ลิฟต์ใสที่มองเห็นได้จากภายนอก
ต�ำแหน่งลิฟต์ควรสังเกตเห็นได้ง่าย
มีป้ายแจ้งบอกหมายเลขชั้นด้านนอกลิฟต์ โดยมีการติดตั้งบริเวณที่เห็นได้ง่าย
เลือกใช้แผงปุ่มกดควบคุมลิฟต์แบบแนวนอนเพื่อเอื้อต่อการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์ และให้มีอักษร
และตัวเลขแบบสัมผัสส�ำหรับผูม้ ปี ญ
ั หาด้านการมองเห็น มีระบบเสียงแจ้งบอกชัน้ และแจ้งการเปิด-ปิดประตู
พร้อมมีระบบเซ็นเซอร์ป้องกันการปิดประตูหนีบผู้ใช้งาน
มีพื้นที่บริเวณหน้าลิฟต์เพียงพอให้ผู้ใช้วีลแชร์ได้กลับตัว
หากเป็นไปได้ควรเลือกลิฟต์ที่มีเก้าอี้พับได้ภายในตัวลิฟต์
Wel_Hops ให้แนวคิดไว้วา่ ในกรณีทเี่ ป็นการติดตัง้ ลิฟต์เสริมในอาคารเดิมทีไ่ ม่มลี ฟิ ต์ ผูต้ ดิ ตัง้ อาจจะ
มีขอ้ จ�ำกัดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถเอือ้ ต่อการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ตัวลิฟต์หรือพืน้ ทีร่ อมีขนาดเล็ก อย่างไร
ก็ตามในอาคารหลายชั้นการที่มีลิฟต์แม้จะไม่ตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนย่อมจะดีกว่าไม่มีเลย
บรรยากาศ
การออกแบบทีพ่ กั อาศัยและอาคารประเภทอืน่ ๆเพือ่ รองรับการใช้งานของผูส้ งู อายุจำ� เป็นต้องใส่ใจในการ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างความกดดันหรือกระตุ้นให้เกิด
ความเครียดและความกังวล ผู้สูงอายุส่วนมากต้องการพักอาศัยในบ้านที่มีบรรยากาศหรือมีองค์ประกอบ
ที่ตนเองคุ้นเคย การที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมแปลกใหม่อาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียด
และส่งผลต่อสุขภาวะโดยรวมได้ นอกจากนี้การออกแบบบรรยากาศให้เหมาะสมยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุท�ำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกและสบายใจ การออกแบบอาคารให้กับผู้สูงอายุควร
ค�ำนึงถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ ดังนี้
ควรจัดให้มีแสงสว่างในอาคารอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์
ทั้งนี้ควรเปิดให้แสงธรรมชาติเข้ามาสู่พื้นที่ส่วนต่างๆในอาคารได้ โดยเฉพาะในห้องนอนและห้องที่ใช้ท�ำ
กิจกรรมระหว่างวัน
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จัดให้มีหน้าต่างเพื่อรับแสงและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มองออกไปนอกอาคารได้ ลดความรู้สึกของการ
ถูกจ�ำกัดพื้นที่และเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัว นอกจากนี้ในกรณีท่ีได้เห็นทิวทัศน์ธรรมชาติก็เป็นการ
สร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้ผู้สูงอายุแม้ไม่ได้ออกไปนอกอาคาร
ออกแบบอาคารให้มีการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าให้ดีควรออกแบบให้เอื้อต่อการ
ระบายอากาศแบบธรรมชาติ
ควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้จัดแต่งพื้นที่ส่วนตัวด้วยตนเองบ้าง และให้มีข้าวของส่วนตัวจัดวาง
ในพื้นที่หรือมุมส่วนตัว เพื่อสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของพื้นที่และช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงความเป็นตัว
ของตัวเอง
ในกรณีของสถานพักฟื้น การให้ผู้สูงอายุน�ำสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์ส่วนตัวเข้ามาจัดวางในห้องพัก
จะช่วยสร้างความรูส้ กึ คุน้ ชินและลดปัญหาความคิดถึงบ้านลงได้ นอกจากนีค้ วรเตรียมพืน้ ทีส่ ำ� หรับเก็บข้าว
ของเครื่องใช้ส่วนตัวไว้ให้ด้วย
การจัดให้มีระเบียงซึ่งมีหลังคากันแดดกันฝน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุออกมาใช้เวลานอก
อาคารได้มากขึ้น
การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่ง ควรเน้นสร้างบรรยากาศความเป็นบ้านพักอาศัย หลีกเลี่ยง
การสร้างบรรยากาศที่ท�ำให้นึกถึงโรงพยาบาลหรือสถานพักฟื้นผู้ป่วย
ส�ำหรับอาคารสาธารณะ อาคารชุด หรืออาคารทีพ่ กั รวมประเภทอืน่ ๆ การออกแบบพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
ทีม่ กี ลิน่ อายหรือองค์ประกอบทีเ่ ชือ่ มโยงกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิน่ จะช่วยสร้างบรรยากาศความเป็น
กันเองลดความแปลกแยกลงได้
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ความปลอดภัย
ความปลอดภัยเป็นสิ่งส�ำคัญพื้นฐานที่ผู้ออกแบบต้องใส่ใจในการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างทุกขนาด
และทุกประเภท ทั้งนี้ในการออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุผู้ออกแบบจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการออกแบบอาคารไม่ต่างจากการออกแบบอาคารอื่นๆ อย่างไรก็ตามมีรายละเอียดบาง
ประการที่จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญมากขึ้น ได้แก่
เลือกใช้วัสดุพื้นชนิดที่ผิวไม่ลื่น และเป็นวัสดุที่ท�ำความสะอาดได้ง่าย
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�ำเป็นมากขึ้นเมื่อผู้สูงอายุอาศัยเพียงล�ำพัง
ติดตัง้ ระบบสัญญาณขอความช่วยเหลือและโทรศัพท์ตามจุดต่างๆของบ้าน ช่วยให้ผสู้ งู อายุสบายใจ
ได้มากขึ้นและสามารถขอความช่วยเหลือได้ง่ายเมื่อจ�ำเป็น นอกจากนี้อาจติดตั้งระบบกล้องวีดีโอเพื่อการ
สื่อสารขอความช่วยเหลือหรือติดต่อกับผู้ดูแลแบบเห็นหน้า
หากเป็นไปได้ควรให้มีช่องกระจกแทรกตามประตูหรือผนังบางส่วนเพื่อให้สังเกตการณ์ความเป็น
ไปของผู้สูงอายุได้ง่าย อย่างไรก็ดีต้องเลือกใช้กระจกชนิดที่ต้านทานการแตกและติดตั้งกระจกให้แข็งแรง
เพื่อความปลอดภัย
หากมีการติดตั้งผนังหรือประตูกระจก ท�ำสัญลักษณ์ เปลี่ยนผิวหรือสีกระจกให้สังเกตเห็นได้ง่าย
ป้องกันการเดินชน
ไม่ใช้พรมชนิดที่วางลอยตัวเพราะอาจท�ำให้ลื่นไถลหรือสะดุดได้ง่าย
ขอบล่างของหน้าต่างไม่ควรต�่ำจนเกินไป ถ้าขอบหน้าต่างต�่ำกว่า 1.00 เมตร ควรติดตั้งราวกันตก
เพิ่มให้สูงถึงระดับ 1.00 เมตร
ซี่กรงราวระเบียงและราวกันตกให้เป็นแนวตั้งเท่านั้นและมีความสูงไม่ต�่ำกว่า 1.00 เมตร หากใช้ซี่
กรงแนวนอนอาจจะมีการปีนป่ายแล้วตกลงไปข้างล่างได้
การลบเหลี่ยมมุมของเฟอร์นิเจอร์และผนังจะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้
หลีกเลี่ยงการออกแบบให้มีซอกหลืบมุมอับสายตา โดยเฉพาะบริเวณทางเดินหรือพื้นที่กิจกรรม
หลัก ตามทางเดินจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ไม่มืดทึบ
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การออกแบบเฉพาะห้อง
ห้องนอน ห้องน�้ำ และห้องครัว เป็นห้องที่ผู้สูงอายุต้องใช้งานเป็นประจ�ำ โดยปกติแล้วห้องเหล่านี้ไม่ได้
รับการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเอื้อต่อการใช้งานของผู้สูงอายุท�ำให้มักมีปัญหาเมื่อเจ้าของห้องเข้า
สู่วัยชราและท�ำให้ต้องมีการปรับแก้กันบ่อยครั้ง ซึ่งในบางครั้งหากไม่ได้เตรียมพื้นที่หรือเผื่อระยะต่างๆไว้
อาจท�ำให้การปรับแก้ไม่สามารถท�ำได้เต็มที่ ดังนั้นข้อควรค�ำนึงต่างๆในการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุควรได้
รับการใส่ใจตั้งแต่การออกแบบครั้งแรก เพื่อให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของห้องได้ใช้งานอย่างสะดวกไปจน
แก่เฒ่า อย่างไรก็ตามในการออกแบบบ้านหรือที่พักอาศัยใดๆควรเตรียมพื้นที่ชั้นล่าง (ในกรณีของบ้าน)
ให้สามารถปรับพื้นที่เพื่อรองรับการใช้งานในชีวิตประจ�ำวันได้ครบถ้วน หากเป็นห้องชุดก็ควรเตรียมการ
ให้พื้นที่กิจกรรมต่างๆเชื่อมโยงกันได้ง่ายและสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบใหม่หรือการปรับปรุงพื้นที่
ข้อควรค�ำนึงในการออกแบบห้องทั้งสามห้องนี้มีดังต่อไปนี้
ห้องนอน

ห้องนอนต้องมีขนาดกว้างพอให้วางเตียง ตู้เก็บเสื้อผ้าและเครื่องใช้ รวมทั้งมีพื้นที่ให้วีลแชร์และผู้
ดูแลเคลื่อนตัวได้สะดวก
หากไม่จ�ำเป็น ควรหลีกเลี่ยงการใช้เตียงที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเตียงในโรง
พยาบาล
การติดตั้งราวแขวนผ้าไม่ควรสูงเกิน 1.40 เมตร ส่วนลิ้นชักไม่ควรอยู่ระดับต�่ำกว่า 0.60 เมตร
ความสูงของระดับที่นอนควรอยู่ที่ระดับประมาณ 0.40-0.45 เมตร
ควรติดตั้งสวิตช์และปลั๊กไฟในต�ำแหน่งที่เอื้อมถึงได้สะดวกจากเตียง โดยไม่ต้องลุกเดิน
จัดให้มีโต๊ะหัวเตียงเพื่อวางของใช้จ�ำเป็นในระยะที่เอื้อมหยิบของจากเตียงนอนได้สะดวก
ควรเตรียมพื้นที่ส�ำหรับวางที่นอนของผู้ดูแลไว้ เพื่อความสะดวกเมื่อจ�ำเป็นต้องมีการเฝ้าดูแล
เว้นพื้นที่ข้างเตียงนอนทั้งสองข้างให้ห่างจากผนังหรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆอย่างน้อย 0.80-0.90 เมตร
เพื่อให้วีลแชร์เข้าถึงเตียงได้ และเพื่อให้ผู้ดูแลเข้าถึงผู้สูงอายุบนเตียงได้สะดวกในยามที่จ�ำเป็น
ควรมีหน้าต่างเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุมองออกไปเห็นบรรยากาศภายนอกได้ และต�ำแหน่งหน้าต่างควรมอง
เห็นได้จากเตียงนอน โดยเฉพาะในกรณีของผู้สูงอายุติดเตียง
เลือกวัสดุป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
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ห้องน�้ำ

ห้องน�้ำควรมีขนาดกว้างพอให้วีลแชร์เข้าไปใช้งานได้สะดวก และมีพื้นที่เผื่อให้ผู้ดูแลเข้าไปในห้อง
ได้พร้อมกับผู้สูงอายุ
จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศดีถูกสุขลักษณะ
ไม่เปลี่ยนระดับพื้นในห้องน�้ำ ในส่วนของรางระบายน�้ำให้ใช้ตะแกรงครอบให้ระดับเสมอพื้น ใช้
วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่นเมื่อเปียก การป้องกันการหกล้มในห้องน�้ำเป็นเรื่องส�ำคัญ จะเห็นได้ว่าสถิติการหกล้มใน
ห้องน�้ำของผู้สูงอายุมีตัวเลขค่อนข้างสูง
ประตูห้องน�้ำมีความกว้าง 0.80-1.30 เมตร (ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละประเทศ)
ประตูห้องน�้ำต้องเป็นแบบเปิดออกหรือใช้บานเลื่อน เมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในห้องน�้ำจะสามารถ
เปิดประตูเข้าไปได้สะดวก หากเป็นประตูเปิดเข้าในห้องเมื่อผู้สูงอายุหรือมีสิ่งของกีดขวางประตูอยู่จะเปิด
เข้าไปได้ยาก
เลือกลูกบิดและมือจับชนิดที่ใช้ได้สะดวกและทุ่นแรง โดยมีการติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง
กลอนประตูห้องน�้ำควรเป็นชนิดที่สามารถเปิดจากด้านนอกได้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ที่อยู่ด้านนอก
สามารถเปิดล็อกเข้าไปได้
ติดตั้งโถส้วมให้มีระยะห่างจากผนังห้อง/ราวจับอย่างเหมาะสมให้มีพื้นที่ยืนได้ (ระยะประมาณ
0.40 เมตร) และมีพื้นที่โดยรอบกว้างพอให้ผู้ใช้วีลแชร์กลับตัว และมีระยะเหมาะสมส�ำหรับการเกาะราว
และย้ายตัวระหว่างโถส้วมกับวีลแชร์
ในกรณีทมี่ ผี ใู้ ช้หอ้ งน�ำ้ ร่วมกันหลายคน การเลือกใช้โถชนิดทีป่ รับความสูงทีน่ งั่ ได้จะเป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับทุกคน
เลือกระบบและปุ่มกดน�้ำช�ำระโถส้วมชนิดที่กดได้ง่ายและผ่อนแรง
การเลือกใช้ฝักบัวอาบน�้ำจะเอื้อให้ใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยกว่าการใช้อ่างอาบน�้ำ แต่ในบาง
วัฒนธรรมการอาบน�้ำด้วยอ่างก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นให้เหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นราวจับ ขั้นบันไดส�ำหรับข้ามขอบอ่าง หรือถ้าต้องการความสะดวกและมีงบประมาณพออาจ
พิจารณาใช้ลิฟต์ส�ำหรับอ่างอาบน�้ำ
มีพื้นที่อาบน�้ำกว้างพอที่จะวางเก้าอี้และมีพื้นที่เผื่อส�ำหรับให้ผู้ดูแลได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้สูง
อายุได้สะดวก
เลือกใช้ก๊อกน�้ำแบบคันโยกแทนแบบกลม หรือใช้แบบกากบาทซึ่งใช้แรงในการหมุนน้อยกว่าและ
ไม่จ�ำเป็นต้องก�ำมือแน่น

103
ภาคความรู้

ติดตั้งราวหรือขอแขวนผ้าในต�ำแหน่งและความสูงที่ผู้สูงอายุหยิบใช้ได้ง่ายเมื่ออาบน�้ำเสร็จ และ
ติดตั้งชุดราวจับให้ครบตามมาตรฐาน
ห้องครัว

ในบ้านพักอาศัยควรจัดให้ห้องครัวหรือห้องเตรียมอาหารมีพื้นที่เฉพาะชัดเจนเป็นสัดเป็นส่วน
จัดเตรียมพื้นที่ส�ำหรับจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ�ำเป็นได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น เตาหุงต้ม ตู้เย็น
อ่างล้างจาน พื้นที่จัดเตรียมอาหาร และพื้นที่ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ซึ่งต้องเพียงพอต่อการใช้งานของวีลแชร์
และจัดวางต�ำแหน่งอุปกรณ์และพื้นที่ให้เอื้อต่อล�ำดับขั้นของการจัดเตรียมอาหาร หากผู้สูงอายุมีอุปกรณ์
เฉพาะที่ต้องใช้ประจ�ำ เช่น เตาอบขนม เครื่องล้างจาน ฯลฯ ควรเตรียมพื้นที่ไว้ให้พร้อม
ควรเตรียมพื้นที่เผื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมท�ำอาหารกับสมาชิกครอบครัวหรือกับเพื่อนฝูง นอกจากนี้
หากมีผู้ใช้งานร่วมกัน อาจออกแบบให้โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ในครัวมีระดับที่แตกต่างกันหรือปรับระดับได้
เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ที่มีความสูงและมีสภาพร่างกายต่างกัน
ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์และอาหารให้อยู่ในระยะเอื้อมถึง ระดับขอบล่างของชั้นแขวนผนังไม่ควรสูง
เกิน 1.40 เมตร จากระดับพืน้ นอกจากนีถ้ งึ ต�ำแหน่งของเตาอุน่ อาหาร เครือ่ งปิง้ ขนมปัง และเตาไมโครเวฟ
ควรอยู่ในต�ำแหน่งและระดับที่ผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายไม่สูงหรือต�่ำจนเกินไป และไม่ตั้งอยู่ไกลจนเกินเอื้อม
ลิ้นชักเก็บของไม่ควรลึกและหนักจนเกินไป ควรติดตั้งมือจับลิ้นชักที่ระดับไม่ต�่ำกว่า 0.60 เมตร
จากพื้น
การใช้เตาไฟฟ้าชนิดที่มีระบบตั้งเวลาสามารถช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการลืมปิดไฟลงได้
เลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาณไฟแสดงให้เห็นได้ชัดเจนขณะที่เครื่องก�ำลังท�ำงาน
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆต้องติดตั้งและจัดวางอย่างปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง
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รายละเอียดที่จำ�เป็น
นอกเหนือจากแนวทางการออกแบบต่างๆทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังคงมีรายละเอียดต่างๆทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง
ในการออกแบบอาคารที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุดังนี้
ติดตั้งปลั๊กไฟในระดับที่ไม่ต�่ำกว่า 0.40 เมตร ส่วนสวิตช์ไฟควรติดตั้งที่ระดับไม่ต�่ำกว่า 0.90 เมตร
แต่ไม่ควรเกิน 1.20 เมตร จากระดับพื้น และติดตั้งปลั๊กไฟกระจายหลายๆจุดเพื่อความสะดวก
การเลือกใช้เก้าอี้ ควรเป็นเก้าอี้ที่แข็งแรงมีที่เท้าแขนให้จับยึดและยันตัวได้ เก้าอี้ไม่เอนหรือมีเบาะ
นุ่มยวบจนเกินไปเพราะจะท�ำให้ลุกล�ำบาก
ควรออกแบบให้พนื้ มีสแี ตกต่างจากผนัง และให้ราวจับตามทางเดินมีสตี า่ งจากผนังทีต่ ดิ ตัง้ และต่าง
จากพื้น เพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่าย
หลีกเลี่ยงการใช้สีและลวดลายที่ท�ำให้ตาลายหรือลวงตาซึ่งจะท�ำให้ผู้สูงอายุกะระยะได้ยาก
ควรเตรียมพื้นที่ส�ำหรับการพบปะของสมาชิกในครอบครัวและพื้นที่รับแขกในบริเวณที่ผู้สูงอายุ
เข้าถึงได้ง่ายหรืออยู่ใกล้กับพื้นที่ที่ผู้สูงอายุใช้งานประจ�ำ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกรณีของอาคารชุดหรืออาคารที่พักอาศัยที่มีผู้สูงอายุอาศัยร่วมกันหลายราย และต้องการให้มี
พื้นที่ซักรีดรวม ควรเลือกต�ำแหน่งห้องซักรีดที่เข้าถึงได้สะดวกทุกคน และเตรียมอุปกรณ์ทุ่นแรงให้พร้อม
เช่น ตะกร้าและรถเข็นผ้า เป็นต้น
ในอาคารชุดหรือทีพ่ กั อาศัยทีม่ กี ารใช้งานร่วมกัน ควรเตรียมพืน้ ทีต่ รู้ บั จดหมายให้เข้าถึงได้งา่ ย ติด
ตัง้ ตูจ้ ดหมายไม่ให้สงู หรือต�ำ่ จนเกินไป (ระยะความสูงควรอยูใ่ นระดับประมาณ 0.80-1.20 เมตร จากระดับ
พื้น) และเนื่องจากบริเวณตู้จดหมายเป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุมักออกมาใช้งาน ในบริเวณใกล้ๆกันจึงควรจัดให้
เป็นพื้นที่ใช้นั่งคุยพบปะกันแบบล�ำลองได้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ในอาคารชุดหรือที่พักอาศัยที่มีการใช้งานร่วมกัน ควรจัดให้มีพื้นที่เพื่อท�ำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ผู้พักอาศัย เช่น ห้องเล่นเกมส์ ห้องออกก�ำลัง รวมถึงห้องที่ใช้ท�ำงานอดิเรก
ในอาคารชุดหรืออาคารสาธารณะต่างๆ นอกจากการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถให้อยู่ในต�ำแหน่งที่เข้า
ถึงอาคารได้ง่าย ยังควรเตรียมพื้นที่ส�ำหรับจอดรถไฟฟ้า (electric mobility scooter) และวีลแชร์ รวม
ถึงจัดให้มจี ดุ วางหรือเก็บไม้เท้าและอุปกรณ์พยุงเดินบริเวณโถงทางเข้า และบริเวณด้านหน้าห้องหรือพืน้ ที่
กิจกรรมต่างๆ
เตรียมปลั๊กไฟไว้บริเวณจุดจอดรถไฟฟ้าส�ำหรับการชาร์ตแบตเตอรี่
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ที่พก
ั ผู้ป่วยโรคหลงลืม
ผูส้ งู อายุจำ� นวนมากประสบปัญหากับโรคหลงลืมรวมถึงอาการอัลไซเมอร์ ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีม้ อี าการแตกต่างกัน
และมีความรุนแรงของโรคไม่เท่ากัน โดยทัว่ ไปยังไม่มกี ารรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพพอทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ยหายขาด
จากโรค แต่มีการชะลอการด�ำเนินของโรคให้ช้าลงและมีการฟื้นฟูทักษะบางอย่างให้ดีขึ้นได้ ผู้ป่วยโรค
หลงลืมส่วนใหญ่ต้องการการดูแลเรื่องความปลอดภัยและช่วยเหลือให้ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ครบถ้วน ไม่
ว่าจะเป็นเรือ่ งการดูแลสุขอนามัย การรับประทานอาหาร รวมถึงการรับยาทีถ่ กู ต้องตามจ�ำนวนและในเวลา
ทีเ่ หมาะสม นอกจากนีป้ ญ
ั หาทีผ่ ดู้ แู ลผูส้ งู อายุโรคหลงลืมต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือการเดินหนีหายไปจากทีพ่ กั
ซึง่ ส่วนมากผูส้ งู อายุจะไม่สามารถจ�ำทางกลับมาได้เอง ในต่างประเทศมีการพัฒนาสถานรับดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ี
อาการหลงลืมและอัลไซเมอร์มาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในปัจจุบนั เริม่ มีการออกแบบทีพ่ กั ผูป้ ว่ ยโรคหลงลืมในรูป
แบบใหม่ๆเกิดขึ้น โครงการ The Village of Hogeway ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และโครงการ Lantern
of Chagrin Valley ในสหรัฐอเมริกา เป็นตัวอย่างการออกแบบสิ่งแวดล้อมส�ำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาโรคหลงลืม โดยให้ความส�ำคัญกับการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการบ�ำบัดและ
ดูแลผูป้ ว่ ย มีการสร้างบรรยากาศทีอ่ ยูอ่ าศัยให้เอือ้ ต่อการชะลออาการและเพือ่ การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ให้กับผู้ป่วยที่เข้ามาอยู่ในโครงการ
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โครงการ The Village of Hogeway ตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากกรุงอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นโครงการ
ที่ก่อตั้งโดย อีวอนน์ แวน อเมรองเก็น (Yvonne van Amerongen) ซึ่งเคยเป็นนางพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ
โรคหลงลืมในศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุมาก่อน อีวอนน์เห็นว่าสภาพของศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุทวั่ ๆไปเป็นสถานทีท่ ไี่ ม่
น่าอยู่จึงริเริ่มโครงการศูนย์ผู้สูงอายุที่น่าอยู่ (livable) และเป็นสถานที่ที่ไม่ท�ำให้ผู้สูงอายุที่เข้าพักต้องรู้สึก
ว่าถูกตัดขาดจากวิถชี วี ติ ปกติ33 ดังนัน้ แทนทีก่ ารสร้างโครงการทีม่ บี รรยากาศแบบโรงพยาบาล ศูนย์ผสู้ งู อายุ
แห่งนี้ถูกจ�ำลองให้มีลักษณะเหมือนหมู่บ้านทั่วไป มีบ้าน ร้านค้า ไปรษณีย์ โรงภาพยนตร์ ลานเมือง ฯลฯ
ผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ในศูนย์เหมือนกับเป็นสมาชิกของหมู่บ้านและได้ใช้ชีวิตประจ�ำวันตามปกติ เจ้าหน้าที่ซึ่ง
มีอยู่ประมาณ 250 คน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ฯลฯ จะแต่งตัวเหมือนกับคนทั่วๆไปเพื่อคอยดูแลผู้
สูงอายุ เจ้าหน้าที่บางรายแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ในไปรษณีย์ คนขายของร้านช�ำ ฯลฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชากรในหมู่บ้านและคอยช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจ�ำวันแบบแอคทีฟ (active lifestyle)
ซึง่ การทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การสนับสนุนให้ได้ทำ� กิจกรรมต่างๆรวมถึงได้รว่ มกิจกรรมทางสังคม นอกจากจะส่งผล
ทางบวกต่อการเสริมสร้างสุขภาวะให้กับผู้ป่วยแล้วยังมีผลดีต่อการรักษาฟื้นฟูอาการของโรคอีกด้วย ใน
เรือ่ งของความปลอดภัยมีการจัดให้มกี ล้องวงจรปิดสอดส่องดูแลทัว่ โครงการตลอดเวลา และหมูบ่ า้ นแห่งนี้
มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวเพือ่ ให้งา่ ยต่อการป้องกันการเดินหลงหนีออกจากพืน้ ที่ การดูแลผูป้ ว่ ยในสภาพ
แวดล้อมเสมือนจริงดังกล่าวเป็นลักษณะการดูแลตามแนวคิด “narrative reality” หรือการเล่าเรือ่ งความ
จริง เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกได้ว่าตัวผู้ป่วยเองยังคงอยู่ในโลกที่ปกติ ไม่ได้หลงหายไปจากวิถีประจ�ำวันที่คุ้นเคย
ในโครงการมีบา้ นพักทัง้ หมดจ�ำนวน 23 หลัง ให้ผสู้ งู อายุอาศัยอยูร่ ว่ มกันประมาณ 6-7 รายต่อบ้านหนึง่ หลัง
ทั้งนี้บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบและตกแต่งให้เหมือนกับบ้านในทศวรรษที่ 50 ทศวรรษที่ 70 และ ช่วง
ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 (1950s, 1970s and 2000s) เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่เกิดอาการของโรคใน
ช่วงเวลาทีต่ า่ ง แนวคิดนีว้ างอยูบ่ นพืน้ ฐานทีว่ า่ บ้านทีผ่ สู้ งู อายุเข้าพักจะเป็นบ้านทีม่ รี ปู แบบและบรรยากาศ
ในช่วงเวลาทีผ่ สู้ งู อายุสญ
ู เสียศักยภาพในการจดจ�ำความจ�ำระยะสัน้ ไป ดังนัน้ ผูส้ งู อายุจะรูส้ กึ เหมือนกับว่า
ได้อยูท่ บี่ า้ นทีต่ นเองคุน้ เคย โครงการนีร้ บั ดูแลเฉพาะผูป้ ว่ ยระดับรุนแรง และมีผเู้ ข้าพักเต็มตลอดตัง้ แต่เริม่
เปิดท�ำการในปี พ.ศ. 2552 หลังจากโครงการนีป้ ระสบความส�ำเร็จก็มโี ครงการอืน่ ๆด�ำเนินงานตามแนวคิด
เดียวกันในหลายประเทศ เช่น อังกฤษและสวิสเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ดกี ารด�ำเนินโครงการในลักษณะนีม้ คี า่
ใช้จา่ ยค่อนข้างสูง ดังนัน้ โครงการในลักษณะนีจ้ งึ เกิดขึน้ ในประเทศทีร่ ฐั มีสวัสดิการทางสุขภาพเป็นส่วนใหญ่
33
Planos, J. 2014. The Dutch Village Where Everyone Has Dementia. The Atlantic Daily. https://www.theatlantic.com/health/archive/2014/11/the-dutchvillage-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�ำบัด ซึ่งพบว่าการจัดให้ผู้ป่วยโรคหลงลืมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้ (controlled environments) ช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ลงได้ไม่ว่าจะเป็น ความโกรธ หงุดหงิด กังวล และอาการซึมเศร้า ผู้
ป่วยในศูนย์แห่งนีจ้ ะได้เรียนรูแ้ ละรือ้ ฟืน้ พัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน เช่น การแต่งตัวด้วย
ตัวเอง ผูส้ งู อายุถกู จัดให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมภายในอาคารทีจ่ ำ� ลองหมูบ่ า้ นในยุค 1930s-1940s เนือ่ งจาก
เชื่อว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อเกิดอาการหลงลืมแล้วจะย้อนกลับไปยึดติดกับความทรงจ�ำของตนเองในช่วงวัย
21 ปีหรือก่อนหน้านั้น
แม้ผู้ป่วยจะอยู่ในอาคารเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม แต่ภายในอาคารถูกออกแบบ
ให้เป็นเหมือนหมู่บ้านริมสนามกอล์ฟ เพดานถูกสร้างให้เหมือนท้องฟ้าจ�ำลอง มีการเปิดปิดไฟให้เป็นเวลา
กลางวัน-กลางคืน ตามเวลาทีก่ ำ� หนด มีการเปิดเสียงนกร้องบริเวณสวนหลังบ้าน ทางเข้าห้องพักออกแบบให้
เหมือนซุม้ ทางเข้าบ้านพร้อมระเบียงซึง่ มีเก้าอีโ้ ยกวางไว้ให้นงั่ มองออกไปเห็นสนามส่วนกลางและเห็นหน้า
บ้านหลังอื่นๆ ผนัง พื้น วัสดุ สี เสียง และแสง ถูกออกแบบและจัดการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ฟื้นฟู หลังจากเปิดด�ำเนินการมาพบว่าการดูแลผู้ป่วยในศูนย์แห่งนี้ช่วยชะลอการด�ำเนินของโรคได้และ
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
สุพิชญา ศุภพิพัฒน์

การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้สูงอายุด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้ด้วยตัวเอง (autonomy)
อย่างอิสระ (independence) นอกจากจะเป็นการช่วยสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุได้ใช้ชวี ติ แบบแอคทีฟ (active
ageing) แล้วยังช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาความมีศักดิ์ศรี (dignity) ไม่รู้สึกเป็นภาระของชุมชนและสังคม การ
ออกแบบสิง่ อ�ำนวยความสะดวกรวมถึงการจัดบริการทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอยังจะช่วยให้ผสู้ งู อายุใช้ชวี ติ
อยูใ่ นบ้านพักของตนเองและชุมชนเดิมได้โดยไม่ตอ้ งย้ายตัวเองหรือถูกย้ายไปอยูใ่ นสถานทีพ่ กั อืน่ ๆทีไ่ ม่คนุ้
เคยหรือพูดสั้นๆก็คือการได้ใช้ชีวิตแบบสูงวัยในที่เดิม (to age in place)
ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่คิดค้นและผลิตขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตประจ�ำวันได้
สะดวก สบาย และปลอดภัย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ดูแล (care giver) ท�ำงานได้
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่จ�ำเป็นต้องย้ายผู้สูงอายุออกจากบ้านเพื่อไปเข้ารับการบริการ ณ
สถานที่อื่น เช่น บ้านพักฟื้นผู้สูงอายุ (nursing home) จากผลส�ำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่รวมถึงผู้สูงอายุมี
ความพึงพอใจมากกว่าที่จะได้รับการรักษาระยะยาว (long-term care) ภายในบ้านของตนเอง ด้วยเหตุ
นี้ความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแบ่งออกได้เป็น 3 หมวด
หลักๆคือ นวัตกรรมการออกแบบสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก นวัตกรรมด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้านการบริการ

116
สุขตามวัย: สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

นวัตกรรมการออกแบบสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก
นวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบสภาพแวดล้อมรวมถึงอุปกรณ์ตา่ งๆทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกในชีวติ
ประจ�ำวันส�ำหรับผูส้ งู อายุ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาวะในด้านต่างๆและคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่ผสู้ งู อายุ
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่รสู้ กึ เป็นภาระแก่ผดู้ แู ลและลูกหลานแล้ว ยังเป็นการต่อยอดองค์ความ
รูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการออกแบบเชิงกายภาพให้เข้าถึงรูปแบบการใช้ชวี ติ ของผูค้ น
ในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น โดยสามารถแบ่งประเภทของเทคโนโลยีที่หลากหลายออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
(ROBOTS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE- AI)

ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence หรือ AI) หมายถึง ความฉลาดที่ถูกสร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต
โดยอาศัยความรู้ในศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเป็นหลัก โดยเชื่อมโยงเข้ากับศาสตร์
ในด้านอื่นๆ เช่น จิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ปัญญาประดิษฐ์เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด
การกระท�ำ การให้เหตุผล การปรับตัว การอนุมาน และการท�ำงานของสมอง ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ถูก
สร้างควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์ที่ถูกใช้งานเพื่อการให้บริการแก่ผู้สูง
อายุแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1) หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความบันเทิงและช่วย
เหลือด้านการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ เช่น Paro: Therapeutic Robot
เป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนตุ๊กตาแมวน�้ำสีขาว ที่
ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยเหลืองานด้านกายภาพบ�ำบัดกลุ่มผู้สูง
อายุที่มีภาวะอาการสมองเสื่อม (dementia) จากผลการวิจัย
ทดลองใช้หุ่นยนต์พาโร (Paro Robot) กับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมหลากหลายระดับ จ�ำนวน 10 คน ที่อาศัยอยู่ใน
บ้านพักฟืน้ ร่วมกับนักกายภาพบ�ำบัดเป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์
พบว่า หุ่นยนต์ตัวนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม ทั้งทางการมอง การพูด และการใช้ภาษากายใน
การสื่อสาร รวมทั้งยกระดับให้ผู้สูงอายุอยากท�ำกิจกรรมร่วม
กันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ประจ�ำบ้านชาพิต (Chapit
Robot) ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งใจพัฒนาหุ่นยนต์ตัว
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นี้ให้มีลักษณะเหมือนหนูสีขาวที่มีหูขนาดใหญ่ สามารถเข้าใจ
และโต้ตอบได้ด้วยเสียง สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ด้วยสีหน้า
ท่าทาง และสร้างประโยคสนทนาเกีย่ วกับสุขภาพได้ในระหว่าง
มื้ออาหาร หรือการนั่งเล่นพักผ่อน
2) หุ่นยนต์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระและอ�ำนวยความสะดวก
เช่น หุ่นยนต์จ่ายตลาด หุ่นยนต์ช่วยยกของหนัก หรือเคลื่อน
ย้ายผูป้ ว่ ย หุน่ ยนต์เหล่านีอ้ าจจะไม่จำ� เป็นต้องมีรปู ร่างหน้าตา
คล้ายมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยง เนื่องจากการใช้งานเน้นเรื่องการ
ทุน่ แรงให้กบั ผูส้ งู อายุมากกว่า ไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์ในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการปรับบ้านหรือพื้นที่ใช้สอย
(HOME MODIFICATION)

จุดประสงค์หลักของการออกแบบและเลือกใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการปรับปรุงสภาพพืน้ ทีเ่ พือ่ การ
อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ คือการชดเชยสมรรถภาพหรือความสามารถที่สูญเสียไปทางกายภาพของผู้สูงอายุ
ด้วยองค์ประกอบทางการออกแบบ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงสภาวะปกติ
ให้ได้มากที่สุด โดยหลักการและแนวคิดในการออกแบบนั้นมีความคล้ายคลึงกับการออกแบบเพื่อผู้พิการ
เนื่องจากคนทั้ง 2 กลุ่มมีปัญหาในการใช้งานพื้นที่ที่คล้ายคลึงกัน จึงสามารถน�ำหลักการออกแบบเพื่อคน
ทั้งมวล (universal design) ทั้ง 7 ประการมาประยุกต์ใช้ได้ การปรับเปลี่ยนบ้านหรือพื้นที่ใช้สอยต่างๆ
มีความแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของตัวผู้สูงอายุแต่ละราย งบประมาณ และสภาพเดิมของที่พักอาศัย
อย่างไรก็ตามหากมีการเตรียมความพร้อม คาดการณ์ และเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนตั้งแต่การก่อสร้างบ้าน ถึง
แม้ในช่วงเวลาที่ท�ำการก่อสร้างเจ้าของบ้านอาจจะยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ตาม เมื่อถึงคราวที่ต้องการปรับ
เปลี่ยนพื้นที่ก็จะท�ำได้โดยง่ายและไม่จ�ำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนัก ทั้งนี้ปัญหาที่พบได้บ่อยและน�ำไปสู่
ความจ�ำเป็นในการปรับเปลี่ยนบ้านเพื่อให้เอื้อต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ ได้แก่
1. ปัญหาเรือ่ งทางเข้าอาคาร ขนาดประตู การเปลีย่ นระดับ และอุปสรรคอืน่ ๆในการเคลือ่ นทีใ่ นบ้าน
2. ปัญหาเรื่องความสะดวกและความปลอดภัย โดยเฉพาะในห้องน�้ำ
3. ปัญหาเรื่องความสะดวกในห้องครัวเพื่อการประกอบอาหาร
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ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัญหาทั้ง 3 ประการมีประเด็นร่วมกันอยู่คือเรื่องของอุปสรรคของการใช้พื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัย 2 ประการคือเรื่องของขนาดพื้นที่และเรื่องของการเปลี่ยนระดับพื้นซึ่งปัจจัย
ทั้ง 2 ประการนี้หากเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่การออกแบบบ้านในครั้งแรกก็จะช่วยลดปัญหาไปได้มาก ใน
เรื่องของขนาดพื้นที่ห้องต่างๆและทางเดินควรมีที่ว่างเตรียมไว้ให้พอต่อการหมุนตัวของวีลแชร์ซึ่งใช้พื้นที่
โดยประมาณ 1.50 x 1.50 เมตร บริเวณด้านหน้าและหลังประตู ประตูและทางเดินในบ้านกว้างพอให้
วีลแชร์ผ่านได้ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงพื้นที่ส�ำหรับผู้ดูแลให้ผู้ดูแลท�ำงานได้สะดวก เช่น มีพื้นที่ว่าง
ระหว่างขอบเตียงนอนทั้งสองข้างกับผนัง ประตูห้องต่างๆกว้างพอให้วีลแชร์เข้าไปได้หรือให้ผู้ดูแลเข้าถึง
เตียงได้สะดวก มีพื้นที่ส�ำหรับเตียงนอนของผู้ดูแลในห้องนอน การเตรียมพื้นที่ส�ำหรับให้ผู้สูงอายุนั่งอาบ
น�้ำและมีผู้ดูแลคอยช่วยเหลือได้ เป็นต้น หากพื้นที่ไม่เพียงพออาจจะต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์บางส่วนออก
จากห้อง ย้ายห้อง ทุบผนังเพื่อรวมห้อง หรือท�ำการต่อเติมห้องเพื่อขยายขนาด ห้องที่มักจะมีปัญหาได้แก่
ห้องนอน ห้องน�ำ้ และห้องครัว (ดูมาตรฐานระยะต่างๆในบทที่ 5) นอกจากนีก้ ารปรับเปลีย่ นประตูให้กว้าง
พอต่อการใช้งานคือไม่ต�่ำกว่า 80-95 เซนติเมตร ก็จะเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้มากขึ้นพร้อมกับการ
เปลี่ยนลูกบิดประตูให้เป็นแบบก้านแทนแบบลูกบิดกลม และอย่าลืมตรวจสอบให้ประตูห้องน�้ำเปิดออก
ด้านนอกเพราะถ้าเป็นการเปิดเข้าด้านในหากมีข้าวของเกะกะหรือผู้สูงอายุหกล้มขวางประตูจะท�ำให้เปิด
เข้าไปช่วยเหลือได้ล�ำบาก การพิจารณาใช้ประตูบานเลื่อนก็เป็นทางเลือกที่ช่วยให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ใช้
วีลแชร์เข้า-ออกห้องต่างๆได้ง่ายขึ้น
ส่วนปัญหาเรือ่ งของการเปลีย่ นระดับ พบว่าบ้านและอาคารส่วนใหญ่มกี ารยกระดับสูงจากถนนหรือพืน้ ดิน
ท�ำให้ตอ้ งเดินขึน้ บันไดซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสูต่ วั อาคารโดยเฉพาะส�ำหรับผูใ้ ช้วลี แชร์และผูส้ งู อายุทไี่ ม่มี
แรงยกขาสูง การติดตั้งราวจับเป็นการช่วยผู้สูงอายุให้เดินขึ้นบันไดได้มั่นคงขึ้น ส่วนการปรับให้มีทางลาด
พร้อมราวจับเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้วีลแชร์และผู้สูงอายุที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้
ยังช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ทางลาดเพื่อทุ่นแรงในการเข็นรถเข็นขนของเข้าบ้านแทนการหิ้วของหนักขึ้น
บันได นอกจากนี้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนระดับพื้นในบ้านแม้จะเป็นการเปลี่ยนระดับเพียงไม่กี่เซนติเมตรก็
เป็นอุปสรรคส�ำคัญส�ำหรับผูใ้ ช้อปุ กรณ์ชว่ ยเดินและวีลแชร์ และยังเป็นการเพิม่ โอกาสให้ผสู้ งู อายุเดินสะดุด
หกล้มได้งา่ ยขึน้ บ้านพักผูส้ งู อายุไม่ควรเปลีย่ นระดับพืน้ แม้กระทัง่ พืน้ ห้องน�ำ้ หรือถ้าหากมีการก่อขอบกัน้
น�้ำควรทุบทิ้งแล้วปรับระดับพื้นใหม่พร้อมติดตั้งรางระบายน�้ำให้มีฝาครอบระดับเสมอพื้น หากไม่สามารถ
ปรับระดับพืน้ เดิมให้เท่ากันได้กจ็ ำ� เป็นต้องท�ำทางลาดเสริมเข้าไป ในกรณีทเี่ ป็นบ้าน 2 ชัน้ และผูส้ งู อายุไม่
สะดวกในการเดินขึน้ บันไดอาจพิจารณาติดตัง้ ลิฟต์หรือพืน้ ไฮโดรลิค หรือย้ายห้องส่วนตัวของผูส้ งู อายุลงมา
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ไว้ทชี่ นั้ ล่างแทน ดังนัน้ การออกแบบบ้านให้พนื้ ทีช่ นั้ ล่างมีหอ้ งอเนกประสงค์พร้อมห้องน�ำ้ ทีป่ รับการใช้งานได้
ในอนาคตก็จะเป็นการลดปัญหานีล้ งได้ นอกจากเรือ่ งของระดับพืน้ แล้ว วัสดุพนื้ ก็เป็นสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งค�ำนึง
ถึง วัสดุพื้นต้องไม่ลื่นและเป็นวัสดุที่ทำ� ความสะอาดง่ายไม่อมฝุ่นและไม่ง่ายต่อการขึ้นราหรือตะไคร่ การ
ติดตั้งราวจับตามทางเดินและจุดที่มีการเปลี่ยนระดับพื้นเป็นสิ่งที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกและเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ รวมถึงการติดตั้งราวจับในห้องน�้ำให้ได้มาตรฐาน แข็งแรงและมั่นคง ทั้งนี้การติด
ตัง้ ราวต่างๆอาจจะยังไม่จำ� เป็นในช่วงแรกของการก่อสร้างบ้านแต่ควรเตรียมพืน้ ทีแ่ ละวางแผนไว้ลว่ งหน้า
การติดตัง้ และวางอุปกรณ์เครือ่ งใช้ตา่ งๆในต�ำแหน่งและในระยะทีเ่ หมาะสมจะเป็นการช่วยให้ผสู้ งู อายุดแู ล
ตัวเองได้สะดวกและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุลงได้ เช่น การวางโต๊ะหัวเตียง ติดตั้งปลั๊กพร้อมสวิตช์ไฟ
โทรศัพท์ และรีโมทคอนโทรลในต�ำแหน่งที่เอื้อมใช้ได้สะดวกจากเตียงนอน การยกระดับปลั๊กไฟให้สูงขึ้น
และติดตั้งสวิตช์ไฟไม่ให้สูงเกินเอื้อมแม้จะนั่งวีลแชร์ การติดตั้งตู้เก็บของไม่ให้สูงเกินเอื้อม และการปรับ
ระดับโต๊ะ เคาน์เตอร์ เตาอบ เตาไมโครเวฟ ให้อยู่ในระยะที่สะดวกต่อการใช้งาน การเปลี่ยนก๊อกน�้ำให้
เป็นแบบคันโยกหรือลูกบิดแบบกากบาทก็เป็นอีกรายละเอียดหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ผสู้ งู อายุใช้ชวี ติ ในบ้านได้สะดวก
สบายขึ้น (ดูรายละเอียดในบทที่ 5)
เทคโนโลยีด้านการเคลื่อนไหว
(MOBILITY)

เนื่องจากอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้สูงอายุจากการลื่นล้มทั่วโลกนั้นมีสัดส่วนที่สูงมาก จึงมี
นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และผู้ผลิตสินค้าจ�ำนวนที่มีความสนใจและให้ความส�ำคัญต่อการผลิตสินค้า
และพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่จะช่วยลดปัญหาและอุบัติเหตุที่เกิดจากการลื่นล้ม และช่วยเหลือด้านการ
เคลื่อนไหวส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวสามารถแบ่งออก
เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
1) การอ�ำนวยความสะดวกในการเดินและการขึน้ -ลงบันได
เช่น มีการออกแบบราวจับกันลืน่ ล้มทีเ่ ลือกใช้วสั ดุทเี่ ป็นไม้เพือ่
ลดความเย็น วัสดุปูพื้นผิวต่างๆที่ช่วยลดแรงกระแทก ไม้เท้า
และไม้ช่วยพยุง (crutch, tripod, walker) รถขับไฟฟ้าและ
วีลแชร์ไฟฟ้า ลิฟท์และอุปกรณ์รางไฟฟ้าที่มีการติดตั้งบริเวณ
บันไดและพื้นที่ต่างระดับ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการขึ้น-
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ลงบันไดส�ำหรับผู้สูงอายุ ทั้งแบบนั่ง แบบยืน และแบบที่ติด
ตั้งส�ำหรับขนส่งวีลแชร์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีลิฟต์ที่ช่วย
ในการขึ้นลงสระว่ายน�้ำอีกด้วย
2) การอ�ำนวยความสะดวกด้านการเคลื่อนไหว ลุก-นั่ง
เช่น การออกแบบระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบสัมผัสการ
เคลื่อนไหว (sensor) ท�ำให้ห้องสว่างได้โดยไม่ต้องเดินไปเปิด
สวิตช์ไฟ เนื่องจากผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่มักจะลุกไปเข้าห้อง
น�ำ้ บ่อยๆในเวลากลางคืน ความสามารถในการมองเห็นในทีม่ ดื
ต�่ำและมีปัญหาการทรงตัวจากการลุกเดินกะทันหันได้ง่ายซึ่ง
เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการลื่นล้มได้ นอกจาก
นี้ยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยพยุงตัวให้ลุกขึ้นยืนด้วยระบบไฟฟ้ามี
ลักษณะกึ่งหมอนรองนั่ง อุปกรณ์ที่ช่วยลดภาวะแผลกดทับมี
ลักษณะคล้ายหมอนรองนัง่ หรือเบาะรองนอนทีม่ กี ารลดพืน้ ที่
ผิวสัมผัสด้วยรูปฟอร์มแปลกตา และระบบเป่าลมด้วยไฟฟ้า
3) อุปกรณ์เพื่อการออกก�ำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
เช่น การร�ำวงและการเต้นร�ำเป็นการออกก�ำลังกายอย่างหนึ่ง
ของผู้สูงอายุจึงมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบจังหวะ และ
เครื่องดนตรีที่ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยก�ำหนดการเคลื่อนไหวให้
เข้าจังหวะเพลงส�ำหรับผู้สูงอายุ การท�ำสวนและปลูกต้นไม้ก็
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้สูงอายุนิยมท�ำเป็นงานอดิเรกหลังวัย
เกษียณจึงมีอุปกรณ์ท�ำสวน ถุงมือและเครื่องทุ่นแรงต่างๆ ที่
ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสรีระและก�ำลังของผู้สูงอายุ
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นอกจากนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านการเคลื่อนไหวแล้ว ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้สูง
อายุในกลุ่มอื่นๆที่มีในท้องตลาดทั่วไปสามารถแบ่งตามพฤติกรรมการใช้งานได้ 3 ประเภท ได้แก่
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1) การอ�ำนวยความสะดวกด้านการรับประทานอาหารและ
การท�ำกับข้าว เช่น การออกแบบช้อนส�ำหรับผู้สูงอายุให้มี
ลักษณะของด้ามบิดงอเข้าหาตัวและท�ำจากวัสดุน�้ำหนักเบา
เนือ่ งจากการเคลือ่ นไหวของข้อมือนัน้ ถูกจ�ำกัดเมือ่ อายุมากขึน้
เช่นเดียวกับภาชนะส�ำหรับผู้สูงอายุที่ก็มักจะท�ำจากพลาสติก
ที่มีน�้ำหนักเบาเช่นกัน เนื่องจากกล้ามเนื้อมือและความแข็ง
แรงของข้อมือผู้สูงอายุอ่อนแรงลงจนท�ำให้การหยิบฉวยของ
ต่างๆเป็นไปอย่างไม่ถนัดนัก นอกจากนี้เนื่องจากผู้สูงอายุ
หลายรายติดรสชาติที่คุ้นชินจึงนิยมท�ำอาหารรับประทานเอง
แต่เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลง
ไปและในบางกรณีก็มีความจ�ำเป็นต้องนั่งวีลแชร์ ท�ำให้มี
การออกแบบความสูงของเฟอร์นิเจอร์และจัดวางต�ำแหน่ง
ปุ่มค�ำสั่งการใช้งานของอุปกรณ์ภายในครัวให้สอดคล้องกับ
สภาพร่างกายของผู้สูงอายุ รวมทั้งเลือกใช้สีตัวอักษรและค�ำ
สั่งที่มีความต่างสีมาก (contrast) เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นได้
ชัดเจนขึ้น
2) การอ�ำนวยความสะดวกด้านการขับถ่ายและการท�ำความ
สะอาดร่างกาย เช่น การออกแบบให้ใช้ก๊อกน�้ำแบบก้านโยก
หรือแบบระบบสัมผัส (sensor) มีการออกแบบอ่างอาบน�้ำที่
สามารถปรับระดับความสูงขอบอ่างได้เพื่อรองรับการใช้งาน
ของผู้สูงอายุและผู้ใช้วีลแชร์ นอกจากนี้ยังมีกระโถน ผ้าอ้อม
ผู้ใหญ่ และอุปกรณ์เสริมส�ำหรับวีลแชร์ ที่ช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกในการดูแลสุขอนามัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ควบคุมการขับถ่ายได้ รวมถึงการออกแบบกรรไกรตัดเล็บที่
ปรับองศาการตัดพร้อมแว่นขยายเพื่อช่วยผ่อนแรงและเสริม
การมองเห็น
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3) การออกแบบเครือ่ งแต่งกายและเครือ่ งประดับ จะเห็นได้
ว่ามีการออกแบบรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุแต่งตัวได้
สะดวกและเอือ้ ต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพ เช่น การออกแบบ
กระดุมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุกลัดกระดุมด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น
หรือการเลือกใช้แถบตีนตุ๊กแก (velcro) แทนการใช้กระดุม
นอกจากนี้นักออกแบบหลายรายยังเลือกแบบแพทเทิร์นเสื้อ
ที่มีช่วงของวงแขนกว้างเพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการ
เคลื่อนไหวและการเอื้อมหยิบของ รวมทั้งการใช้ลวดลายที่
ช่วยอ�ำพรางต�ำหนิของรูปร่าง ทรวดทรงที่ไม่เหมือนเดิม รวม
ทัง้ มีการออกแบชุดชัน้ ในทีช่ ว่ ยเสริมสร้างสรีระในส่วนทีเ่ สือ่ ม
ถอยไปให้ผู้สูงอายุยังคงดูดีเมื่อสวมใส่ชุด

นวัตกรรมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารหมายรวมถึงการรับและส่งสารระหว่างบุคคล การเข้าสังคมผ่านการพูดคุย การมองเห็น การ
อ่าน การฟัง การเขียน และการพิมพ์ข้อความ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology: IT)
หมายถึง การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อท�ำการ จัดเก็บ ค้นหา
จัดส่ง กระจายออก ติดตาม รวบรวม และจัดการข้อมูลต่างๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร การเข้าสังคมและการ
เก็บข้อมูลในเชิงสุขภาพและการรักษาเพื่อช่วยให้การด�ำเนินการรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวก
มากขึ้น รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการสื่อสารกับญาติและเพื่อนในวัยเดียวกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อุปกรณ์ด้านการสื่อสารส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีในท้องตลาด ได้แก่ แว่นสายตาหรืออุปกรณ์ช่วย
ขยายภาพ เครือ่ งช่วยฟัง โทรศัพท์มอื ถือส�ำหรับผูส้ งู อายุและแท็บเล็ต (tablet) โดยมีการแบ่งประเภทของ
ข้อมูลที่มาใช้ตั้งต้นในการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ 4 กลุ่มด้วยกันคือนี้
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1) ข้อมูลทางด้านสุขภาพ (personal health) เป็นการรวบรวมประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและประวัตกิ าร
แพ้ยาต่างๆของผู้ป่วยสูงอายุ ไว้ในฐานข้อมูล (database) ผ่านการจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ (server) หรือ
เครื่องแม่ข่ายของโรงพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่ แพทย์ และพยาบาลสามารถค้นหาข้อมูลของผู้ป่วยได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการค้นหาชื่อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบเชื่อมโยงระยะใกล้ (Local
Area Network: LAN)
2) การติดตามการเคลื่อนไหว (tracking movement) เป็นการใช้ระบบก�ำหนดพิกัดต�ำแหน่งบนโลก
(Global Positioning System: GPS) ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อแก้ปัญหาการเดินหลงออกนอก
เส้นทางของผู้สูงอายุ จากภาวะสมองเสื่อม
3) การติดตามอาการหรือสุขภาพ (monitoring health) เป็นการประเมินผลสุขภาพตนเองและการ
วินิจฉัยโรคเบื้องต้นด้วยตนเองที่บ้านผ่านอุปกรณ์พ้ืนฐาน เช่น เครื่องวัดความดันและอัตราการเต้นของ
หัวใจ ปรอทวัดไข้ดจิ ติ อล ฯลฯ การติดตามและสังเกตอาการของผูอ้ ายุโดยผูด้ แู ล ผ่านระบบกล้องวงจรปิด
(closed-circuit television: CCTV) และการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือแบบเห็นหน้า (FaceTime) รวม
ถึงการเตือนให้กินยาให้ครบและตรงเวลาผ่านอุปกรณ์จ่ายยาดิจิตอล และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบเครือข่ายออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค(Facebook) และไลน์ (LINE) ในการให้ข้อมูล
ส่งเสริมสุขภาพ และเป็นการรวมกลุม่ กันของผูท้ มี่ ภี าวะอาการเดียวกันเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลทางการรักษา
และการดูแล
4) เกมเพือ่ สุขภาพ (healthcare game) เป็นการใช้อปุ กรณ์สอื่ สารโทรคมนาคมในการเล่นเกมทีใ่ ห้ความ
รู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโดยส่งเสริมการท�ำกิจกรรมเข้าสังคมระหว่างเพื่อนและครอบครัว ผ่าน
การเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) และการเชือ่ มต่อกันระหว่างอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย
(bluetooth) เกมที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุ เช่น เกมไพ่ เกมกระดาน เกมจับคู่สี เกมคิดเลข (sudoku) ฯลฯ
นอกจากนีย้ งั มีอปุ กรณ์ทชี่ ว่ ยในการบ�ำบัดทางใจ อารมณ์และปัญญา ผ่านเสียงเพลง เช่น เครือ่ งคาราโอเกะ
เครื่องเล่นเพลง MP3 ที่ช่วยท�ำให้ผ่อนคลาย ในบางครั้งมีการอัดเสียงสวดมนต์และบรรยายวิธีการปฏิบัติ
ธรรม และนั่งสมาธิ และการก�ำหนดลมหายใจที่ถูกต้องให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย
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ในปัจจุบนั จะเห็นว่าความต้องการและความนิยมในการใช้งานเครือ่ งมือสือ่ สารและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ในหมู่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ดีผู้ออกแบบต้องมีความเข้าใจว่าผู้สูงอายุมีวิธีการและ
กระบวนการในการท�ำความเข้าใจและใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างจาก
คนหนุ่มสาว โดยมี 7 ประเด็นส�ำคัญที่ควรค�ำนึงถึงในการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
งาน (user interface35) ดังต่อไปนี้แก่
การมองเห็นและการได้ยิน (vision and hearing)

หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรขนาดเล็กกว่า 16 พิกเซล (pixel) ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์ ระยะ
การมอง และระยะห่างระหว่างบรรทัด
ก�ำหนดให้ผู้ใช้สามารถปรับขนาดตัวอักษรได้เอง
ให้ความส�ำคัญกับความต่างสี (contrast ratios) ระหว่างตัวอักษรและพื้นหลัง
หลีกเลี่ยงการใช้สีกลุ่มน�้ำเงิน-เหลือง กับข้อความที่ส�ำคัญหรือองค์ประกอบที่อยากให้สนใจเป็น
พิเศษ เนื่องจากผู้สูงอายุจ�ำนวนมากมีปัญหาการมองเห็นและแยกสีในกลุ่มน�้ำเงิน-เหลือง ผู้สูงอายุจ�ำนวน
มากไม่สามารถแยกสีน�้ำเงินกับม่วง และเหลืองกับเขียว แต่จะแยกสีระหว่างสีแดง เหลือง และส้มได้ดีกว่า
ก�ำหนดให้มีค�ำบรรยายประกอบภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ(วีดีทัศน์) หรือไฟล์เสียงเสมอ

35
User interface หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ฯ ที่ท�ำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องในระบบfvl ก็มีสัญลักษณ์ > (prompt) ตัวชี้ต�ำแหน่ง (cursor) ถ้าเป็นระบบวินโดว์ ก็หมายถึง สัญรูป (icon) ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ ก็หมายถึง จอภาพ และเมาส์ (mouse)
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การควบคุมกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว (Motor control)

ควรออกแบบให้มีระยะห่างระหว่างปุ่มกดอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร
ขนาดปุม่ ควรมีความยาวเส้นทแยงมุมอย่างน้อย 9.6 มิลลิเมตร เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสะดวกในการสัมผัส
และปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นส�ำหรับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า70 ปี
การใช้งานเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (device use)

หลีกเลี่ยงการใช้จอขนาดเล็ก
ไม่ควรใช้การส่งข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) เพื่อแจ้งเรื่องส�ำคัญ
การมีปฏิสม
ั พันธ์และความสัมพันธ์ (relationships)

ให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์กลุ่มย่อยในหมู่คนสนิทมากกว่าคนแปลกหน้า
ระวังประเด็นปัญหาเรื่องความแปลกแยกและการแบ่งพรรคแบ่งพวก
ช่วงชีวิต ช่วงวัย ช่วงอายุ (life stage)

ระวังการน�ำเสนอเนื้อหาหรือหน้าที่การใช้งานที่มีความหมายโดยนัยหรือเหมารวมว่าผู้ใช้งานนั้น
อยู่ในช่วงอายุหนึ่งๆ
ประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยี และความคุ้นเคย (experience with technology)

อย่าทึกทักเอาว่าผู้ใช้มีประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีมาก่อน
ออกแบบโดยค�ำนึงถึงหน้าที่ใช้สอยเป็นส�ำคัญ
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การมีสำ�นึกรู้ (cognition)

ความจ�ำได้ (memory)
แนะน�ำผลิตภัณฑ์ทีละน้อย แต่เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
ระวังการใช้งานค�ำสั่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน (multitasking)
ควรมีตัวช่วยเตือนความจ�ำระหว่างการใช้งาน
ความจดจ่อตั้งใจ (attention)
ก�ำหนดให้มีช่วงเวลาในการปฏิบัติงานยาวกว่าปกติ
หลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยหน้าต่างหลายอัน
การตัดสินใจ (decision-making)
เรียงล�ำดับความส�ำคัญของตัวเลือกก่อน-หลัง
การให้ข้อแนะน�ำอย่างผู้เชี่ยวชาญจะให้ความน่าเชื่อถือมากกว่า
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นวัตกรรมด้านการบริการ
การให้บริการการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตภายในบ้านของตนเองได้สะดวกขึ้น
ในหลายๆประเทศมีการออกแบบบริการที่น่าสนใจส�ำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงบริการด้านสุขภาพรายบุคคล
และมีการติดตั้งระบบความช่วยเหลือต่างๆภายในบ้าน ซึ่งมีทั้งที่จัดให้บริการตามบ้านพักทั่วไปและเป็น
บริการที่มักจะจัดให้มีในโครงการที่พักอาศัยที่ออกแบบส�ำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยรูปแบบของการให้
บริการสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
1) การให้บริการด้านผู้ช่วย (attendant services)
เป้าหมายในการให้บริการด้านนี้ ริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ต้องการการดูแลและรับความช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน เช่น ท�ำงาน เรียนหนังสือ และส่งเสริมความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้ารับความช่วยเหลือหรือการปฏิบัติอย่างพิเศษเกินความจ�ำเป็น ลูกค้าหรือผู้เข้ารับ
การบริการสามารถก�ำหนดรูปแบบการให้ความช่วยเหลือได้ โดยมีการออกแบบการให้บริการที่ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการใช้ชีวิต พฤติกรรมและความสามารถของแต่ละบุคคล
2) ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน (emergency response system)
เป็นระบบที่จัดไว้เพื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการต้องการความช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน ได้แก่ ผู้สูงอายุที่
อยู่อาศัยเพียงล�ำพังและมีปัญหาด้านสุขภาพ ผู้ใช้งานระบบจะต้องสวมอุปกรณ์ที่มีปุ่มเรียกของความช่วย
เหลือฉุกเฉินในเวลาที่ต้องการ โดยปุ่มฉุกเฉินนี้จะถูกเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ส่วนตัว ซึ่งถูกตั้งค่าไว้แล้ว
ว่าจะส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยังเจ้าหน้าที่หรือส่งไปยังศูนย์รับเรื่องกลาง เพื่อที่จะด�ำเนินการให้ความช่วย
เหลือในขั้นต่อไปได้
3) การให้บริการส่งอาหารถึงบ้าน (home-delivered meals)
เป็นบริการด้านการแนะน�ำและจัดการรายการอาหารที่เหมาะสมทางโภชนาการให้แก่ผู้ป่วย หรือบริการ
ส่งมือ้ อาหารปรุงสดให้กบั ผูป้ ว่ ยติดบ้าน ในบางกรณีเป็นการส่งมือ้ อาหารประเภทแช่แข็งเพือ่ ส�ำรองไว้หาก
ลูกค้าต้องการรับประทานในช่วงเวลาอื่นแทน
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4) การให้บริการด้านการท�ำความสะอาดและแม่บ้าน (housekeeping)
เป็นการน�ำเสนอบริการท�ำความสะอาดภายในบ้านให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง ผู้พิการ หรือผู้ที่ไม่สามารถจะดูแลรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมภายในบ้านของตนเองได้
การบริการประเภทนี้จะเป็นการฝึกฝนพนักงานหรือแม่บ้านให้สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือในเรื่องการ
ออกไปจ่ายตลาด การเตรียมมื้ออาหาร การท�ำความสะอาดทั่วไปในบ้าน และ การซัก-รีดเสื้อผ้า
5) การให้บริการผู้ดูแลส่วนตัว (personal care)
เป็นการบริการโดยให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง แก่ผู้ป่วยหรือผู้พิการที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษทั้งที่
บ้านและสถานที่สาธารณะ โดยจะเน้นการให้บริการแก่ผู้ป่วยให้มีความรู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่ออยู่ที่บ้าน
ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตัวเองได้บ้าง โดยกิจกรรมหลักที่ให้การดูแล
ได้แก่ การดูแลเรื่องยา อาหารการกิน การอาบน�้ำ โกนหนวด เตรียมอาหาร จ่ายตลาด ซื้อของใช้จ�ำเป็น
ท�ำความสะอาดอย่างเบา และบริการอื่นๆที่จ�ำเป็นโดยผู้ป่วยร้องขอตามความเหมาะสม ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้
สูงอายุต้องการการดูแลทางการแพทย์เบื้องต้นอาจเป็นการจ้างพยาบาลประจ�ำตัว
6) การให้บริการผู้ดูแลชั่วคราว (respite care)
เป็นบริการที่ให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระการดูแลผู้ป่วยให้กับผู้ดูแลประจ�ำ ได้แก่ ลูกหลานหรือ
ญาติ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง การให้บริการพยาบาลชั่วคราวจะมีการจัด
ตารางการดูแลเป็นครั้งคราวให้กับผู้ดูแลเมื่อต้องการ สัปดาห์ละครั้ง หรือ เป็นระยะเวลาสั้นๆ ตามแต่ผู้
ดูแลต้องการ โดยจะมีรูปแบบการให้บริการการดูแลที่บ้านของผู้ป่วยเองและ/หรือ เข้ารับการบริการที่
ศูนย์ให้การดูแล (Long-term care facility) อย่างไรก็ดีการจัดตารางการดูแลนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มี
จะเห็นได้วา่ ในปัจจุบนั มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทัง้ บริการทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามนวัตกรรมและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการอันหลาก
หลายของผู้สูงอายุซึ่งมีศักยภาพและใช้ชีวิตในบริบทที่ต่างกัน ก็ยังคงต้องการพัฒนาอีกมาก เพื่อเอื้อให้ผู้
สูงอายุทุกกลุ่มได้ใช้ชีวิตวัยชราอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ

ส่วนที่ 2 ความรู้จากภาคสนาม
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คณะทำ�งานกลุ่มวิจย
ั สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ

หัวหน้าโครงการ
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�ำไพ
อ. สุพิชญา ศุภพิพัฒน์
ผู้ช่วยวิจัยงานออกแบบ
นาย คณินณัฎฐ์ โอฬารวงศ์สกุล
นางสาว อตินันทน์ สินศิลาเกตุ
นางสาว ศุภวรรณ สุขในศิลป์
นางสาว ณัฐพรรณ เพ็ญจันทร์
ผู้ช่วยประสานงานวิจัย
นางสาว ปิยพร สุทธิทรัพย์
นางสาว ปวริศา ขันธวิธิ
นางสาว พรภัทรา ภาณุนันทน์
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การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุติดสังคม
ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ขวัญชัย กาแก้ว
ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม

ศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพผูส้ งู อายุเป็นงานออกแบบและวิจยั ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความรูก้ ารออกแบบ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก
ของกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการนีเ้ ป็นส่วนหนึง่
ของแผนพัฒนาเมืองแสนสุขให้เป็นเมือง “SMART CITY” ตัวศูนย์ฯตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ ดิ กับศูนย์กฬี า และศูนย์
ดูแลเด็กเล็กของเทศบาล
ในช่วงแรกของกระบวนการออกแบบ กลุ่มวิจัยฯมีการน�ำกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม (participatory design) เข้ามาเพื่อใช้ท�ำความเข้าใจผู้ใช้อาคาร ในด้านข้อจ�ำกัดทางกายภาพ สุขภาพ และความ
ต้องการ ความคาดหวังในอาคารหลังนี้ ทางกลุ่มวิจัยฯจัดกิจกรรมให้อาสาสมัครผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมออกแบบศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพผูส้ งู อายุในฝัน โดยทางกลุม่ เตรียมรูปภาพทีเ่ กีย่ วกับ
สภาพแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา รูปแบบภูมทิ ศั น์และอาคารตัวอย่างทีห่ ลากหลาย
เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือสือ่ สารในการสะท้อนความคิดของผูส้ งู อายุ มีการพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิด ผลทีไ่ ด้จาก
การท�ำกิจกรรมพบว่าผู้สูงอายุต้องการพื้นที่นันทนาการ รวมทั้งพื้นที่ออกก�ำลังกาย พื้นที่ประกอบอาหาร
พืน้ ทีป่ ระชุมกลุม่ ภูมทิ ศั น์ทรี่ ม่ รืน่ และต้องการให้มบี ริการรับส่ง เป็นต้น ทัง้ นีพ้ นื้ ทีป่ ระกอบอาหารเป็นพืน้ ที่
ทีผ่ สู้ งู อายุในพืน้ ทีน่ ใี้ ห้ความส�ำคัญมาก นอกจากนีผ้ สู้ งู อายุได้ให้ความเห็นว่า ศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพผูส้ งู อายุ
ควรมีบรรยากาศที่สวยงาม มีความน่าสนใจ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ดึงดูดใจให้ผู้สูงอายุอยากไปใช้งาน มีรูป
แบบเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ โดยในส่วนของเทศบาลแสนสุขก็ให้ขอ้ มูลความต้องการจากเจ้าหน้าทีแ่ ละให้
รายละเอียดของพืน้ ทีท่ จี่ ำ� เป็นในการรองรับการให้บริการ รวมถึงศักยภาพก�ำลังพลทีจ่ ะให้บริการในศูนย์ฯ
โดยศูนย์ฯแห่งนี้มุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเป็นหลักโดยมุ่งหวังยืดระยะเวลาการเป็นผู้
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สูงอายุที่แข็งแรงออกไปให้ยาวที่สุด ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มอื่นทางเทศบาลใช้วิธีให้บริการแบบเยี่ยมตามบ้าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านติดถนน ทางเข้าโครงการมีลักษณะแคบ ยาว ส่วน
พื้นที่ด้านในมีอาคารเดิมและมีแผนก่อสร้างอาคารออกก�ำลังกายในอนาคต ในระยะแรกของการออกแบบ
คณะท�ำงานได้นำ� เสนอแนวทางเลือก 3 แบบ ซึง่ มีการวางต�ำแหน่งอาคาร การวางทีจ่ อดรถพร้อมกับอาคาร
ที่มีลักษณะต่างกัน
จากแบบทางเลือกทัง้ 3 คณะผูอ้ อกแบบได้ฟงั ความเห็นจากเจ้าหน้าทีแ่ ละตัวแทนผูส้ งู อายุ รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร
เมืองแสนสุข แล้วสรุปออกมาเป็นแบบใหม่ โดยวางอาคารให้ดา้ นโค้งของอาคารเปิดรับการเข้าถึงจากถนน
ทางเข้า มีลานจอดรถซึ่งมีที่จอดรถผู้พิการอยู่ด้านข้าง โดยมีลานกิจกรรมเปิดรับผู้ใช้อาคารให้เข้าสู่อาคาร
ในบรรยากาศร่มรื่นเป็นกันเอง ตัวอาคารมีพื้นที่เปิดโล่งตรงกลางซึ่งเชื่อมต่อกับลานด้านหน้าและพื้นที่
สนามหญ้าโล่งอเนกประสงค์ด้านใน ซึ่งเป็นส่วนที่เปิดเชื่อมมุมมองไปยังสนามกีฬาด้านข้างและเป็นพื้นที่
เชื่อมต่อกับอาคารกีฬาที่จะสร้างขึ้นในอนาคต พื้นที่ว่างด้านในนี้ยังจัดไว้ให้เป็นพื้นที่เพื่อการขยายตัวใน
อนาคตของโครงการอีกด้วย นอกจากนี้พื้นที่ส่วนที่ติดกับครัวและโรงอาหารยังจัดให้เป็นส่วนสวนครัว ซึ่ง
ผู้สูงอายุต้องการพื้นที่เพื่อปลูกพืชผักร่วมกัน ตัวอาคารมีลานระเบียงยื่นจากโถงทางเข้าซึ่งใช้เป็นเวทีหาก
มีการจัดงานหรือจัดการออกก�ำลังในสนามหญ้าด้านใน
แนวคิดหลักในการออกแบบอาคารเป็นการแยกพื้นที่ใช้สอยให้เหมือนกลุ่มอาคารขนาดเล็ก คล้ายหมู่บ้าน
ล้อมรอบด้วยพื้นที่โล่งที่ร่มรื่นใช้เพื่อแทรกเข้ากับพื้นที่ธรรมชาติโดยรอบ และเปิดช่องให้ลมพัดผ่านเข้า
สู่อาคารได้สะดวก ทางเดินและระเบียงเชื่อมต่อกันระหว่างอาคารช่วยท�ำให้เกิดความสัมพันธ์และความ
ยืดหยุ่นของการท�ำกิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยพื้นที่อาคารแบ่งเป็นพื้นที่กิจกรรมที่มีลักษณะทั้งแบบ
เคลื่อนไหว (Active area) และพื้นที่กิจกรรมแบบสงบ (Passive area) โดยอาคารมี 3 ชั้น
พืน้ ทีช่ นั้ ล่างออกแบบให้เป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมตลอดจนกิจกรรมเชิงเคลือ่ นไหว
ต่าง ๆ เช่น พืน้ ทีส่ ำ� หรับออกก�ำลังกาย พืน้ ทีท่ เี่ ป็นลานอเนกประสงค์ของโครงการ ห้องครัว และโรงอาหาร
เป็นต้น
ชั้นสองเน้นพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมแบบผ่อนคลายต่าง ๆ และพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ห้อง
สมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนั่งสมาธิ เป็นต้น
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พื้นที่ชั้นสามจัดให้เป็นห้องประชุมขนาด 150 คน ออกแบบให้ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนการใช้
งานได้
การออกแบบรายละเอียดพื้นที่ภายในศูนย์แห่งนี้ จัดให้ทางเดินติดอยู่กับบริเวณลาน เพื่อให้เกิดการ
ปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างคนทีอ่ ยูบ่ ริเวณลานกับคนทีก่ ำ� ลังเดินหรือยืนบริเวณทางเดิน ผูอ้ อกแบบตัง้ ใจให้สภาพ
แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกอาคารช่วยสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุทำ� กิจกรรมได้อย่างมีความสุขพร้อม ๆ กับ
ช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทั้งห้า และเอื้อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตแบบแอคทีฟทั้งทางกายภาพและสังคม
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จากภาพแสดงผังพื้นชั้นที่ 1 จะเห็นได้ถึงการใช้อาคารล้อมพื้นที่ลานอเนกประสงค์ซึ่งเป็นพื้นที่ส�ำหรับจัด
กิจกรรม และสามารถใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน พบปะพูดคุย ผู้ใช้อาคารสามารถเห็นกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
ลาน ได้ง่ายเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อาคารชั้นล่างประกอบด้วยส่วนต้อนรับที่ถูกออกแบบไว้ตรง
บริเวณด้านทางเข้าอาคารที่มีหลังคาปกคลุมต่อเนื่องผ่านทางลาดไปยังพื้นที่จอดรถคนพิการหรือผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาทางด้านการเดิน ส่วนหน้าอาคารท�ำหน้าที่ต้อนรับให้ข้อมูล โดยพื้นที่ด้านตรงข้ามกับบริเวณ
ต้อนรับจัดให้เป็นพืน้ ทีจ่ อดวีลแชร์และให้บริการอุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการเดินอืน่ ๆ เช่น อุปกรณ์
พยุงการเดิน ไม้เท้า เป็นต้น
รูปทัศนียภาพแสดงบริเวณทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมีส่วนต้อนรับทางด้านขวามือ
ที่ออกแบบให้เคาน์เตอร์ส�ำหรับติดต่อมีขนาดความสูงที่เหมาะสมกับผู้ใช้รถเข็น ส่วนด้านซ้ายเป็นพื้นที่
บริการส�ำหรับรถเข็นและอุปกรณ์พยุงเดิน
มีพนื้ ทีต่ รวจสุขภาพ และให้บริการด้านการพยาบาล เชือ่ มต่อกับบริเวณทางเข้าอาคารเพือ่ รองรับกิจกรรม
ทางสุขภาพ ซึง่ เมือ่ ผูส้ งู อายุมาถึงศูนย์ฯ จะได้รบั บริการตรวจสุขภาพนีเ้ ป็นจุดแรก นอกจากนีย้ งั สะดวกต่อ
การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
ทางด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่กิจกรรมการประกอบอาหาร ที่ถูกออกแบบให้ติดกับเส้นทางบริการที่ใช้
ขนส่งวัตถุดิบ ขนาดของพื้นที่มีขนาดใหญ่เหมาะส�ำหรับการประกอบอาหารแบบกลุ่ม รวมทั้งกิจกรรมท�ำ
อาหารในช่วงเทศกาลงานบุญต่าง ๆ และติดกับพืน้ ทีโ่ รงอาหารเพือ่ สะดวกต่อการบริการทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง
โดยเส้นทางที่เชื่อมต่อใช้ทางลาดเป็นตัวเชื่อมเปลี่ยนระดับ
ระดับพื้นโรงอาหารถูกออกแบบให้อยู่ในระดับเดียวกับพื้นทางเดินแต่ใช้การเปลี่ยนวัสดุพื้นเพื่อแสดงแนว
เขตพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุเดินหรือใช้วีลแชร์ได้ต่อเนื่อง พื้นที่ครัวและโรงอาหารเป็นพื้นที่ที่ทั้งผู้สูงอายุและ
เจ้าหน้าที่ต่างให้ความส�ำคัญและคาดว่าจะเป็นพื้นที่กิจกรรมที่มีการใช้งานร่วมกันอย่างเข้มข้น บริเวณสุด
ทางเดินส่วนที่ตรงกับทางเข้า เป็นส่วนของบันไดที่ขึ้นต่อเนื่องถึงชั้นสาม โดยออกแบบให้ลูกนอนกว้าง 30
เซนติเมตร เพื่อให้เดินได้ง่าย และห้องน�้ำถูกออกแบบให้มีห้องน�้ำคนพิการหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดิน
ได้สะดวก ขนาดห้องน�้ำมีระยะที่ให้ผู้ที่ใช้รถเข็นหมุนรอบตัวได้ ในระยะเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร ตาม
มาตรฐาน ตลอดทางเดินชั้นล่างมีราวจับต่อเนื่องตลอดทางเดิน บันได และทางลาด
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บริเวณทางเข้าอาคาร

ภาพแสดงลักษณะของบันไดที่ใช้ระยะลูกตั้งลูกนอนที่เหมาะสมกับการขึ้นบันไดของผู้สูงอายุ และราย
ละเอียดราวจับ โดยอ้างอิงระยะที่เหมาะสมตามมาตรฐานการออกแบบส�ำหรับผู้พิการ และความสูงของ
ราวระเบียงสูงจากปกติจาก 90 เซนติเมตร เป็น 120 เซนติเมตร ลูกกรงออกแบบให้เป็นเส้นตรงทางตั้ง
เพื่อป้องกันการปีนหรือล้มตัวข้ามราวระเบียงได้
พื้นที่ชั้น 2 เป็นส่วนให้บริการที่เน้นกิจกรรมกลุ่มแยกตามความสนใจตามห้องต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้า
จังหวะ กิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมกีฬาเบาๆ กิจกรรมเล่นดนตรี ซึ่งลักษณะพื้นที่ของห้องถูกออกแบบให้
มีลักษณะที่เรียบง่าย วัสดุที่ตกแต่งภายในให้ความรู้สึกเหมือนบ้าน เช่น วัสดุพื้นเป็นกระเบื้องยางลายไม้
และพืน้ ทีม่ ลี กั ษณะรับแรงกระแทกได้ดี มีระบบผนังทีเ่ ก็บเสียงส่วนด้านหน้าอาคารเป็นพืน้ ทีข่ องห้องสมุด
และส่วนบริการด้านกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เปิดรับแสงตอนเช้าได้ดี เปิดรับแสงธรรมชาติ และท�ำให้ด้าน
หน้าอาคารเป็นจุดเด่นเมื่อมองจากภายนอก
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ห้องเต้นรำ�

ห้องสมุด
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บรรยากาศภายในห้องสมุด ออกแบบให้มีบรรยากาศเหมือนห้องนั่งเล่นภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้มี
ลักษณะเป็นโซฟานั่งเล่น เพื่อสร้างความผ่อนคลาย มีมุมคอมพิวเตอร์ด้านข้างที่ได้แสงธรรมชาติทางทิศ
เหนือ และพื้นที่ห้องสมุดได้รับแสงจากทิศตะวันออกในตอนเช้า ท�ำให้ลดปริมาณการใช้แสงประดิษฐ์ใน
อาคารอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้พื้นที่บริเวณระเบียงทางเดินนอกห้องประชุมขนาด 150 คน ได้ติดตั้งราว
จับตลอดทางก่อนเข้าห้องประชุมอีกด้วย มีการออกแบบให้ขนาดห้องน�้ำคนพิการมีความกว้างและราว
จับที่เพียงพอ และอยู่ในต�ำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก ใช้ประตูบานเลื่อนเพื่อเป็นการผ่อนแรงในการใช้งาน
ลักษณะภายนอกอาคารออกแบบให้ดเู ป็นกลุม่ อาคาร คล้ายหมูบ่ า้ นชายคายืน่ ยาวเพือ่ ป้องกันแดด และฝน
ทีแ่ รงในฤดูมรสุม จากทีจ่ อดรถมีหลังคาคลุมต่อเนือ่ งถึงทางเข้าด้านหน้าอาคารเพือ่ ป้องกันสภาพแวดล้อม
เช่น แดด ลม ฝน ที่จะกระทบผู้ที่เข้ามาใช้อาคาร
หลังจากคณะผู้ออกแบบและเทศบาลแสนสุขได้สรุปแบบสุดท้ายแล้ว คณะท�ำงานทั้งหมดได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังค�ำแนะน�ำจากสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญการออกแบบอาคารเพื่อผู้สูงอายุจาก
ประเทศญีป่ นุ่ ทีท่ างเทศบาลแสนสุขเชิญมา ทางคณะผูอ้ อกแบบได้รบั ค�ำแนะน�ำทีเ่ ป็นประโยชน์และน�ำมา
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางส่วน เช่น การปรับขยายทางเดินบางส่วนให้กว้างขึ้น การยืดระยะทางลาด
ในอาคารบางจุดให้ยาวขึ้น การปรับเส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างโถงอาคารกับพื้นที่สีเขียวให้สะดวกขึ้น
สถาปนิกญีป่ นุ่ เห็นด้วยกับความพยายามเชือ่ มต่อพืน้ ทีใ่ นอาคารกับพืน้ ทีส่ เี ขียวทัง้ ในด้านการมองเห็นและ
การเข้าถึง และเห็นด้วยอย่างมากกับการเตรียมพื้นที่ท�ำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว อย่างไรก็ตามสถาปนิก
ชาวญี่ปุ่นและผู้ดูแลผู้สูงอายุวิชาชีพชาวญี่ปุ่นเห็นว่าควรเพิ่มห้องน�้ำผู้พิการ โดยให้แยกห้องหญิง–ชายใน
ทุกชั้น แต่เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดทางงบประมาณ และทางเทศบาลเองเห็นว่าปัจจุบันผู้สูงอายุในพื้นที่ยังมีผู้
ที่ต้องใช้ห้องน�้ำผู้พิการไม่มากนัก จึงขอเก็บค�ำแนะน�ำนี้ไว้เพื่อใช้ในส่วนต่อขยายในอนาคต นอกจากนี้มี
ข้อสังเกตได้ว่าผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญในการตรวจสอบรายละเอียดเรื่องการเปลี่ยนระดับพื้น
และการติดตั้งราวจับเป็นอย่างมาก
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ทัศนียภาพภายนอกอาคาร

ทางเดินในอาคาร
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ทัศนียภาพนอกอาคาร
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การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียง
การออกแบบเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงพื้นที่บ้านผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง
อำ�เภอลำ�สนธิ จังหวัดลพบุรี
สุพิชญา ศุภพิพัฒน์
ขวัญชัย กาแก้ว

การออกแบบเชิงปฏิบัติการเป็นรายวิชาเฉพาะเลือกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายของรายวิชาเพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนสู่ภายนอก
โดยท�ำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล จนน�ำไปสู่การแก้ปัญหาด้านการออกแบบในสถานการณ์จริงอย่าง
เหมาะสม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะอันมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมในภาพรวม และเพื่อ
ให้เกิดการบูรณาการระหว่างงานวิจัยและการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนวิชานี้อาจารย์จากกลุ่ม
วิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ได้จัดโครงการการออกแบบเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงพื้นที่บ้าน
ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ร่วมกับทีมงานด้านสุขภาพของโรงพยาบาลล�ำสนธิ จังหวัดลพบุรี ในการลงพื้นที่ส�ำรวจ
สภาพบ้านผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงจ�ำนวน 4 หลัง ได้แก่ บ้านตาน้อย บ้านป้าทวี บ้านป้าสูงเนิน บ้านป้าพับ
โดยท�ำการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ภายใต้แนวคิด “การปรับพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการรักษาในงบประมาณที่น้อยที่สุด” โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครือข่าย
ความรูก้ ารออกแบบสิง่ แวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีสว่ นร่วมเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเชิงบวก ของกลุม่ วิจยั สิง่ แวดล้อมสรรค์สร้างเพือ่ สุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
หลังการออกแบบบ้านทัง้ 4 หลัง คณะท�ำงานและนิสติ ได้ลงมือปรับปรุงและสร้างบ้านจนเสร็จ 2 หลัง ได้แก่
การปรับปรุงบ้านป้าพับ และการสร้างหน่วยล้างไตให้ตาน้อย
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บ้านตาน้อย
ตาน้อยเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เก๊าท์ รวมทั้งมีภาวะสมอง
เสือ่ ม หลงลืมง่าย และเริม่ มีภาวะไตเสือ่ มร่วมด้วย พยาบาลและอสม.ผูด้ แู ลคาดการณ์วา่ จะต้องท�ำการฟอก
ไตในระยะยาว ก่อนหน้านี้ตาน้อยไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตนเองได้มีภาวะติดเตียง แต่หลังจากการ
ปรับปรุงบ้านและเข้ารับการกายภาพบ�ำบัดในรอบแรกโดยทีมสุขภาพโรงพยาบาลล�ำสนธิ ตาน้อยสามารถ
เดินโดยใช้ไม้เท้าสามขาได้และสามารถช่วยเหลือตนเองในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้บ้าง
นักกายภาพบ�ำบัดได้กำ� หนดเป้าหมายในการรักษาไว้ให้ตาน้อยสามารถเดินได้เองโดยไม่ใช้ไม้เท้า สามารถ
รับประทานยาได้เองอย่างครบถ้วนและตรงเวลา สามารถล้างไตได้ด้วยตนเองหากมีภาวะไตเสื่อมเพิ่มมาก
ขึน้ ในอนาคต จากปัญหาด้านค่าใช้จา่ ยและการเดินทาง ท�ำให้ตาน้อยไม่สามารถไปล้างไตทีโ่ รงพยาบาลหรือ
ศูนย์ฟอกไตได้ จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบ “หน่วยล้างไต” ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งท�ำการล้างไตด้วยตนเอง
ทีบ่ า้ น เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมภายในบ้านของผูท้ อี่ าศัยในชุมชนห่างไกล ไม่ใช่ทกุ บ้านจะมีหอ้ งหรือพืน้ ทีท่ ี่
เหมาะสมในการล้างไต การจัดเตรียมพืน้ ทีป่ ดิ ทีส่ ะอาดปลอดเชือ้ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญในกระบวนการล้างไตด้วย
ตนเองหรือการล้างไตทางช่องท้อง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการรักษากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพใกล้เคียง
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กันนี้ จึงได้ก�ำหนดแนวทางในการออกแบบหน่วยล้างไตที่สามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายเพื่อส่งต่อ
ให้กับผู้ป่วยรายอื่นๆได้ โดยค�ำนึงถึงขนาดและน�้ำหนักในการขนส่ง ที่สามารถบรรทุกได้ด้วยรถกระบะ 1
คัน และสามารถประกอบติดตั้งได้ด้วยคน 2 คน บนสภาพพื้นที่ที่หลากหลาย
การล้างไตทางช่องท้อง (peritoneal dialysis) คือ กระบวนการท�ำความสะอาดเลือด และการก�ำจัด
ของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกายโดยใช้ตัวกรองที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ เยื่อบุผนังช่องท้อง ซึ่งเป็น
เยื่อบางๆ ที่ห่อหุ้มช่องท้อง หรือเป็นเยื่อที่แบ่งช่องในท้อง ซึ่งบรรจุอวัยวะต่างๆ ทั้งกระเพาะอาหาร ม้าม
ตับ และล�ำไส้ เมื่อน�้ำยาล้างไตไหลผ่านเข้าไปในช่องท้อง เยื่อบุผนังช่องท้องจะท�ำหน้าที่เป็นตัวกรองของ
เสียและของเหลวออกจากเลือดไปสู่น�้ำยาล้างไต หลังจากนั้น 2-3 ชั่วโมง น�้ำยาล้างไตที่มีของเสียอยู่จะถูก
ปล่อยออกจากช่องท้องและถูกแทนที่ด้วยน�้ำยาใหม่ที่เติมเข้าไป

ความต้องการของห้องล้างไต
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สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงในการออกแบบพื้นที่ล้างไต
1. ห้องน�้ำกับที่ฟอกไตไม่ควรอยู่ใกล้กัน
2. มีประตูที่กว้างพอที่จะเข็นเตียงผู้ป่วยเข้าได้
3. ห้องล้างไตต้องสะอาด
4. ไม่ควรมีหน้าต่าง ถ้ามีควรเป็นหน้าต่างเพือ่ การระบายอากาศทีเ่ ปิด-ปิดง่ายโดยผูป้ ว่ ยสามาถท�ำได้
ด้วยตนเอง (ห้ามลมผ่านขณะท�ำการล้างไต)
5. อ่างน�้ำมีไว้ส�ำหรับล้างอุปกรณ์เท่านั้น ส่วนใหญ่ใช้อ่างน�้ำแบบเหยียบเพื่อเปิดน�้ำ
6. อุปกรณ์ต้องเช็ดล้างได้ง่าย
7. ถุงล้าง น�ำ้ยาล้าง ต้องไม่โดนแดดโดยตรง
8. ถุงล้างไต หนัก 2 kg.
9. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. ในการน�ำของเหลวเข้า และ 4 ชม. ในการน�ำของเหลวออก ต้องมีเสาร้อย
สายน�้ำเกลือ สามารถลากไปด้วยได้
10. ต้องมีถังขยะส�ำหรับทิ้งแยกกับขยะทั่วไป
11. ใช้พื้นที่ กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 2 เมตร
12. ไม่ควรใช้วัสดุมีค่า เพื่อความปลอดภัยจากการโจรกรรม

ลำ�ดับการล้างไต 1 ครั้ง
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แบบหน่วยล้างไต “บ้านตาน้อย 1.0”
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หน่วยล้างไต “บ้านตาน้อย 1.0”

การส่งมอบหน่วยล้างไต “บ้านตาน้อย 1.0”
ณ อำ�เภอลำ�สนธิ จังหวัดลพบุรี
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น่าเสียดายทีต่ าน้อยได้เสียชีวติ ลงก่อนทีห่ น่วยล้างไตจะสร้างเสร็จ แต่ทางโรงพยาบาลล�ำสนธิแจ้งว่ามีผปู้ ว่ ย
วัย 27 ปี อีกรายหนึ่ง จ�ำเป็นต้องใช้หน่วยล้างไตเช่นกัน ทางกลุ่มวิจัยฯและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจึงได้น�ำ
หน่วยล้างไตทีจ่ ดั ท�ำเสร็จแล้วไปติดตัง้ ให้ทบี่ า้ นของผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยรายนีไ้ ด้รบั อนุญาตให้ออกจากโรง
พยาบาลเพื่อกลับไปรักษาตัวที่บ้าน โดยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายในหน่วยล้างไตนี้ เนื่องจากต้องท�ำการ
ล้างไตทางช่องท้องวันละ 4 ครั้ง จากการทดลองใช้งานหน่วยล้างไตประมาณ 2 สัปดาห์ ช่างปรับสภาพ
บ้านประจ�ำโรงพยาบาลล�ำสนธิ รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัวได้ให้ข้อเสนอแนะ และเสนอประเด็นปัญหาที่
พบจากการใช้งาน ได้แก่ ชายคาที่สั้นไปและอากาศที่ร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากประตูบานเฟี้ยมมีการ
ฉีกขาดในระหว่างการขนย้าย ช่างปรับสภาพบ้านได้ทำ� การเปลีย่ นประตูทชี่ ำ� รุดให้เป็นประตูบานเลือ่ น และ
เทพืน้ ปรับระดับเพือ่ วางหน่วยล้างไตให้มนั่ คง รวมทัง้ ต่อท่อน�ำ้ ทิง้ และจัดท�ำบ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสีย พร้อมจัดการ
ตามหลักการจัดการขยะติดเชื้อชุมชน
ทางคณะท�ำงานได้รบั ข้อเสนอแนะจากการติดตัง้ และการใช้งานในครัง้ นี้ เพือ่ การปรับปรุงพัฒนาหน่วยล้าง
ไตเคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยโรคไตในชุมชนห่างไกลต่อไป
โดยมีประเด็นที่ต้องค�ำนึงถึงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. พื้นที่ตั้งควรมีระดับพื้นที่ที่เรียบเสมอกันและมีความแน่นและไม่ทรุดตัว ซึ่งอาจท�ำได้ด้วยการเท
คอนกรีตและปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน
2. ถ้าตัง้ ภายนอกอาคารแยกออกมาจากตัวบ้านควรเลือกบริเวณทีม่ ที างเชือ่ มหรือสิง่ ปกคลุมแดดลม
ฝนต่อเนื่องจากตัวบ้านมายังหน่วยล้างไตเคลื่อนที่หรืออาจจ�ำเป็นต้อง ออกแบบติดตั้งชายคาเชื่อมต่อจาก
ตัวบ้านเพิ่มเติม และประตูทางเข้าปรับเปลี่ยนเป็นบานเลื่อนแทนบานเฟี้ยมเดิม ซึ่งจะกันฝนและแดดได้ดี
กว่า ส่วนด้านข้างควรเพิ่มแผงบังแดดให้กับหน่วยล้างไต
3. ถ้าติดตัง้ ภายในหรือต่อเชือ่ มกับตัวบ้านอาจจะต้องไปดูสถานทีต่ ดิ ตั้งก่อน เพื่อปรับขนาดของส่วน
ที่เชื่อมต่อให้สัมพันธ์กับตัวบ้านของผู้ป่วย
4. ควรมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับติดตัง้ ระบบบ�ำบัดของเสียจากหน่วยล้างไตเคลือ่ นทีก่ อ่ นออกสูร่ ะบบสาธารณะ
หรืออาจติดตั้งกับระบบสุขาภิบาลของตัวบ้านเดิมถ้าต�ำแหน่งใกล้กัน
5. หน่วยล้างไตยังมีน�้ำหนักมากอยู่ท�ำให้การประกอบและขนย้ายค่อนข้างล�ำบาก อาจปรับเปลี่ยน
ขนาดเหล็กที่ใช้เป็นโครงสร้างให้เล็กลงหรือเปลี่ยนโครงสร้างบางส่วนจากเหล็กให้เป็นอลูมิเนียมแทน
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นาย ศุภโชค โล่ห์บุญทรัพย์

รูปแบบการปรับปรุงหน่วยล้างไต “บ้านตาน้อย 1.0”
ณ อำ�เภอลำ�สนธิ จังหวัดลพบุรี
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บ้านป้าพับ
ป้าพับเป็นผูส้ งู อายุประเภทติดเตียง สาเหตุจากหลอดเลือดสมองแตก ส่งผลให้มอี าการอัมพาตครัง้ ตัวด้าน
ซ้าย มีอาการแผลกดทับ และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ปัจจุบนั ได้รบั การกายภาพบ�ำบัดจนสามารถทรงตัว และ
เริ่มเดินเองได้แล้วแต่ต้องใช้ไม้เท้า 3 ขาช่วยพยุงตัวเนื่องจากกล้ามเนื้อด้านซ้ายยังอ่อนแรง หากออกแรง
มากเกินไปจะมีภาวะเกร็งและสั่น ต้องฝึกเดินในบริเวณที่มีพื้นผิวเรียบเสมอกัน
ลุงปัน้ สามีของป้าพับเป็นผูด้ แู ลและอ�ำนวยความสะดวกคนส�ำคัญในการประกอบกิจวัตรประจ�ำวันของป้า
พับ ในขณะเดียวกันลุงปั้นก็มีปัญหาสุขภาพ คือป่วยเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน และมีภาวะความดันโลหิต
สูงร่วมด้วย ท�ำให้เหนื่อยง่าย สมรรถภาพร่างกายทรุดลง ท�ำให้ไม่สามารถดูแลป้าพับได้อย่างเต็มที่ แต่
อย่างไรก็ดีจะมีนักบริบาลชุมชนค่อยแวะเวียนมาท�ำกายภาพให้กับป้าพับและติดตามอาการของลุงปั้นที่
บ้านเป็นประจ�ำทุกวัน
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ปัญหาในการใช้งานพื้นที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอกบ้านของป้าพับและลุงปั้น ได้แก่
ระดับพืน้ บ้านต�่ำกว่าระดับพื้นภายนอกบ้าน ท�ำให้นำ�้ ไหลและซึมผ่านผนังเข้ามาได้โดยง่าย รวมถึง
มีชายคาหลังคาสั้น ท�ำให้ฝนสาดเข้าทางหน้าต่าง
วงเปิดของบานประตูผิดทิศทาง ท�ำให้กีดขวางเส้นทางการเดิน
พื้นที่นอนของลุงปั้นซ้อนทับกับพื้นที่รับแขก รวมถึงเส้นทางการเดินที่ป้าพับและลุงปั้นใช้งานเป็น
ปกติ อีกทั้งขนาดของพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
พื้นที่ครัวและพื้นที่ภายนอกมีพื้นผิวที่ไม่เรียบสม�่ำเสมอ เป็นอุปสรรคในการฝึกเดินของป้าพับ
ปัจจุบันป้าพับมีอาการดีขึ้นมาก ก�ำลังกล้ามเนื้อขาข้างขวาดีขึ้นจากระดับ 0 เป็น 3 ส่วนกล้ามเนื้อแขน
ข้างขวายังไม่มีการพัฒนา นักกายภาพบ�ำบัดมีเป้าหมายในการรักษาให้กล้ามเนื้อข้างขวาทั้งแขนและขา
ของป้าพับใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ฝึกหัดให้ยืนด้วยตนเอง และฝึกใช้กล้ามเนื้อส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
ไปอีก จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่โดยท�ำทางลาด ขุดร่อง
ระบายน�้ำรอบบ้าน ฉาบปูนปิดผนังที่น�้ำซึมเข้ามา เทพื้นให้สม�่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยในการฝึกเดินของ
ป้าพับ ขยายพืน้ ทีห่ อ้ งนอนของลุงปัน้ ไม่ให้ซอ้ นทับกับพืน้ ทีร่ บั แขกและเส้นทางการเดิน ต่อเติมส่วนชายคา
ให้กนั ฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการออกแบบและปรับปรุง
พื้นที่ใหม่ 8 ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
1) การแก้ไขปัญหาฝนสาด น�้ำรั่ว น�้ำซึม สามารถแก้ไขได้โดยต่อเติมชายคาเพิ่มเติมให้มีระยะความยาว
ห่างจากช่องเปิดหน้าต่างมากขึ้นเพื่อใช้เป็นกันสาด โดยสามารถยึดติดหรือสร้างต่อจากโครงสร้างเดิมของ
บ้านได้เลยหากมีความยาวไม่มากนัก ทัง้ นีห้ ากต้องการต่อชายคาให้มคี วามยาวมากพอเพือ่ ประโยชน์ใช้สอ
ยอื่นๆ เช่น จอดยานพาหนะ ก็สามารถท�ำได้โดยเพิ่มเสาเพื่อรับแรง
กรณีนำ�้ รัว่ มีสาเหตุมาจากหลังคาเป็นรู แก้ไขได้โดยใช้ปนื กาวหรือซิลโิ คนยาแนว ขึน้ อยูก่ บั ขนาดความกว้าง
ของรูที่รั่ว ส่วนกรณีน�้ำรั่วจากบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างหลังคากับก�ำแพง เสนอให้ใช้ผลิตภัณฑ์กันรั่ว กัน
ซึมและอุดรอยรั่ว ทาที่ผนังให้สูงกว่าขอบกระเบื้องประมาณ 30 เซนติเมตร ทาลงมาถึงร่องกระเบื้องร่อง
แรกทั้งหมด เอาผ้าดิบที่ซักเอาแป้งออกหมดแล้ว และผ้ายังเปียกอยู่แปะกับผลิตภัณฑ์กันรั่ว กันซึมและ
อุดรอยรั่วที่ทาไว้ ช่วงบนอาจต้องตอกตะปูคอนกรีตเล็กๆช่วยยึดตรึงผ้า ทาผลิตภัณฑ์ทับผ้าดิบอีกรอบ
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2) การแก้ไขปัญหาพื้นที่การใช้งานที่ไม่เพียงพอ ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตในวัยสูงอายุจ�ำเป็นต้อง
มีคนดูแลเพื่อช่วยเหลือและอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำกิจกรรมต่างๆตลอดเวลา และผู้ป่วยที่อาศัยอยู่
ในบ้านแบบยกใต้ถุนสูงหรือบ้านหลายชั้นมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยต่างๆ โดย
ควรจัดพื้นที่ใช้สอยที่ส�ำคัญทั้งหมดไว้ที่ชั้นแรก เนื่องจากในระยะยาวผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงลง การขึ้น
บันไดบ่อยๆจึงเป็นเรื่องอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นพื้นที่การใช้งานหรืออยู่อาศัย
ตามปกติจึงอาจไม่เพียงพอ การท�ำพื้นที่ต่อเติมหรือต่อขยายพื้นที่จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยควรค�ำนึงถึง
ประเด็นส�ำคัญต่างๆดังต่อไปนี้
ความต้องการของผูป้ ว่ ย ผูร้ ว่ มอาศัย และผูด้ แู ล ซึง่ พืน้ ทีต่ อ่ เติมหรือต่อขยายส�ำหรับผูร้ ว่ มอาศัยหรือ
ผูด้ แู ลควรจะอยูใ่ นต�ำแหน่งทีส่ ามารถมองเห็นเตียงผูป้ ว่ ยได้เสมอ อาจจัดหากริง่ ให้อยูใ่ นต�ำแหน่งใกล้มอื แก่
ผูป้ ว่ ยเมือ่ ต้องการความช่วยเหลือ ดังนัน้ พืน้ ทีต่ อ่ เติมหรือต่อขยายจึงควรอยูใ่ กล้กบั ต�ำแหน่งเตียงผูป้ ว่ ยทีส่ ดุ
งบประมาณบานปลาย ควรมีการวางแผนการปรับปรุงพื้นที่ต่อเติมและการจัดสรรงบประมาณที่
รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดงบประมาณ และความล่าช้าในการก่อสร้างในภายหลัง
ความปลอดภัย ในกรณีที่โครงสร้างเก่าของบ้านไม่แข็งแรง ส่วนที่ต่อเติมหรือต่อขยายนั้นต้องไม่
กระทบกับโครงสร้างเก่า หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบเสาและคานรับน�้ำหนัก
3) ความเหมาะสมของประตู ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยอัมพาตยังสามารถเดินด้วยตนเองได้ คือไม่สามารถเคลือ่ นไหว
เพียงข้างใดข้างหนึง่ ได้ ประตูควรปรับเปลีย่ นเป็นแบบบานเลือ่ น เพราะใช้แรงน้อยกว่าประตูแบบปกติ และ
สามารถเปิดได้ดว้ ยมือข้างเดียว ความกว้างของประตูควรอยูท่ ี่ 85-90 เซนติเมตร เพือ่ ให้รถเข็นเข้า-ออกได้
ง่าย ถ้าประตูแคบเพียงเล็กน้อยแนะน�ำให้เปลี่ยนบานพับเป็นบานพับซ่อน ไม่ควรมีธรณีประตู ดังนั้นหาก
มีการเปลี่ยนระดับความสูงเกิน 1/2 นิ้ว ให้ปรับเปลี่ยนเป็นทางลาดเอียง ควรเว้นระยะห่างทางเข้าประตู
ประมาณ 55 เซ็นติเมตร เพื่อความสะดวกส�ำหรับผู้ใช้รถเข็นในการเปิด-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) ความเหมาะสมของห้องน�ำ้ ควรมีราวจับตัง้ แต่บริเวณทางเดินภายนอกน�ำไปสูป่ ระตูหอ้ งน�ำ้ สูงประมาณ
80-85 เซนติเมตร และมีราวจับในแนวตั้งและแนวนอน ระดับความสูงไม่ต�่ำกว่า 70 เซนติเมตรในบริเวณ
ส่วนอาบน�้ำและห้องส้วม เพื่อให้คนป่วยยึดเวลาเคลื่อนย้ายตัวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง พื้นห้องน�้ำใช้
วัสดุกันลื่น และหมั่นท�ำความสะอาด ระวังอย่าให้มีคราบสกปรกหรือเชื้อราเกาะ หากมีผู้ป่วยเป็นโรคติด
เชื้อยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ห้องและพื้นควรมีแสงสว่างเพียงพอและจัดต�ำแหน่งสวิตช์ไฟให้อยู่ใกล้
มือ หากเป็นไปได้พื้นควรแห้งอยู่เสมอ พื้นที่ภายในห้องส้วมและห้องน�้ำควรมีพื้นที่เพียงพอในการอาบน�้ำ
โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อให้รถเข็นหมุนกลับตัวได้หรือมีที่นั่งส�ำหรับอาบน�้ำ ใต้
อ่างล้างหน้าให้มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับรถเข็นสอดเข้าไปได้ และมีราวจับสองข้างของอ่างล้างมือ ก๊อกน�ำ้ และทีใ่ ส่สบู่
เหลวควรเป็นชนิดก้านโยกหรือแบบกด ความสูงของโถส้วมควรอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยทีใ่ ช้รถ
เข็นเคลือ่ นย้ายตัวได้สะดวกหากโถส้วมต�ำ่ เกินไป จะท�ำให้ผปู้ ว่ ยลุกนัง่ ล�ำบาก หากเป็นไปได้ควรเป็นโถส้วม
ชนิดนัง่ ราบระดับความสูงประมาณ 45 เซนติเมตร มีพนักพิงหลังและปล่อยน�ำ้ ชนิดคันโยก หากเป็นโถส้วม
ชนิดนัง่ ยองควรดัดแปลงโดยหาเก้าอีพ้ ลาสติกแบบมีพนักพิงและเจาะรูตรงบริเวณกลางทีน่ งั่ ให้มขี นาดกว้าง
พอประมาณ แล้วน�ำมาวางครอบต�ำแหน่งของโถส้วมชนิดนั่งยอง
การจัดวางของใช้ เช่น สบูแ่ ละขวดแชมพู ควรจัดให้อยูด่ า้ นทีก่ ล้ามเนือ้ อ่อนแรง เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยใช้งานแขนด้าน
ทีอ่ อ่ นแรงหยิบของเบาๆ เป็นการกระตุน้ ให้ฝกึ การใช้งานกล้ามเนือ้ มากขึน้ สิง่ ของเครือ่ งใช้ อุปกรณ์ภายใน
ห้องน�ำ้ควรอยู่สูงจากพื้นประมาณ 0.25-1.2 เมตร ควรระวังอย่าให้ผู้ป่วยลงกลอนห้องน�้ำ เผื่อกรณีเกิด
อุบตั เิ หตุผดู้ แู ลจะได้เข้าช่วยเหลือได้ทนั อาจติดตัง้ กริง่ ไว้ในบริเวณห้องน�ำ้ เพือ่ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
ในกรณีฉุกเฉินด้วยก็ได้ นอกจากนี้อาจมีการดัดแปลงหรือสร้างบริเวณห้องน�้ำและห้องส้วมใหม่ให้อยู่ใกล้
กับเตียงของผู้ป่วย โดยรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย เช่น ถ้าผู้ป่วยมีอาการอัมพาตครึ่งซีกโถส้วมอาจ
เป็นแบบนัง่ ราบปกติแล้วเพิม่ ราวจับโดยรอบ จากต�ำแหน่งเตียงนอนไปจนถึงต�ำแหน่งของโถส้วม ถ้าผูป้ ว่ ย
มีอาการอัมพาตครึง่ ท่อนล่าง ต้องนัง่ ถัด อาจตัดแปลงลดระดับให้โถส้วมแบบนัง่ ราบเรียบเสมอพืน้ เป็นต้น
5) ทางลาด ทางเดินภายในบ้านไม่ควรมีพื้นที่ต่างระดับ หากเป็นพื้นที่ต่างระดับอยู่มีระดับความสูงที่อยู่
ในระยะที่ผู้ป่วยสามารถก้าวผ่านไปได้ ทางลาดควรมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 หากชันน้อยกว่านี้ได้ก็จะ
ดี และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6 เมตร เพื่อรองรับการใช้งานรถเข็น
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6) การจัดการการใช้งานพื้นที่ และการจัดวางต�ำแหน่งของใช้ ชั้นวางของและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น
สวิตซ์ไฟ ก๊อกน�้ำ ลูกบิดประตู เป็นต้น ควรมีความสูง 0.3-1.2 เมตร ซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งที่ผู้ป่วยนั่งรถเข็น
สามารถเอื้อมถึง ควรจัดวางของใช้ให้เป็นระเบียบและไม่มีสิ่งกีดขวางทางรถเข็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เก็บ
ของมีคมให้พ้นมือผู้ป่วยและจัดวางของใช้ที่จ�ำเป็นไว้ใกล้มือให้ผู้ป่วยสามารถหยิบใช้ได้สะดวก นอกจากนี้
ยังสามารถจัดวางสิ่งของให้อยู่ ณ ต�ำแหน่งด้านที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อฝึกการใช้งานกล้ามเนื้อแขนด้าน
ทีอ่ อ่ นแรง และกระตุน้ การใช้งานกล้ามเนือ้ ด้านดังกล่าวมากขึน้ โต๊ะท�ำงานควรสูงประมาณ 85 เซนติเมตร
กว้าง 90 เซนติเมตร และมีพื้นที่ว่างด้านล่างเพื่อให้รถเข็นสอดเข้าได้
7) สภาพแวดล้อมบริเวณเตียงผู้ป่วย สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณส่วนนอน ได้แก่
การถ่ายเทอากาศที่ดี ควรตรวจสอบว่ามีช่องเปิดในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ โดยที่การติดตั้งหน้าต่างควร
อยูใ่ นระดับสูงไม่เกิน 60 เซนติเมตร จากระดับพืน้ เพือ่ ไม่ให้บงั สายตา และสะดวกในการเปิดหน้าต่างขณะ
นั่งอยู่บนรถเข็น ปัจจัยด้านมุมมองและทัศนียภาพจากภายนอกสู่ภายใน และจากภายในออกสู่ภายนอก
ควรมีความสวยงามเรียบร้อยเหมาะสม และให้ความเป็นส่วนตัว สังเกตบริเวณที่แสงแดดส่องถึงในช่วง
เวลาต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากร่มเงาและแสงสว่างตามธรรมชาติ
8) การส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยด้วยการออกก�ำลังกาย การส่งเสริมศักยภาพที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วย
เป็นส�ำคัญ ผู้ป่วยจะต้องมีวินัยในการฝึกฝนและท�ำการออกก�ำลังกายด้วยตนเองเป็นประจ�ำ นอกจากนี้
ยังสามารถส่งเสริมด้วยการออกแบบพืน้ ทีใ่ ห้การออกก�ำลังกายอยูใ่ นการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน เช่น การ
เดิน การขึ้นบันได เป็นต้น เมื่อผู้ป่วยสามารถเดินได้เองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว การขึ้นลงบันไดจึง
เป็นการออกก�ำลังกายประเภททีช่ ว่ ยเพิม่ พละก�ำลังแขนและขาได้ดี ควรเตรียมสภาพความพร้อมของบันได
ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จมูกบันไดมนเรียบ และใช้วัสดุกันลื่น มีราวจับบันไดลักษณะกลมทั้ง
2 ข้าง เส้นผ่านศูนย์กลางของราวบันได 3-4 เซนติเมตร และสูงจากพื้น 70-80 เซนติเมตร การปูพื้นด้วย
วัสดุที่มีผิวเรียบและไม่ลื่น ราคาย่อมเยา เช่น เสื่อน�้ำมัน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการอ�ำนวยความสะดวก
และลดอาการบาดเจ็บจากการออกก�ำลัง หรือหัดเคลื่อนย้ายตนเองของผู้ป่วย
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รูปแบบบ้านที่ปรับปรุงใหม่

ผังพื้นบ้านที่ปรับปรุงใหม่

159
เรียนรู้จากภาคสนาม

กระบวนการปรับปรุงพื้นที่บ้านป้าพับ
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หนังสือเล่มนี้จะไม่สามารถส�ำเร็จลงได้ถ้าหากกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือและการสนับสนุนจากบุคคลหลายท่านและหน่วยงานหลายแห่ง
ขอขอบพระคุณนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้ให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
กลุ่มวิจัยฯ มาตั้งแต่เริ่มต้น ขอบพระคุณคุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขและเจ้า
หน้าที่ทุกท่าน ส�ำหรับความมุ่งมั่นในการท�ำงานและน�้ำใจที่มีให้กัน ขอบพระคุณส�ำหรับความรู้ ค�ำแนะน�ำ
ประสบการณ์ และความเป็นมิตรที่นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลล�ำสนธิและ
บุคคลากรของโรงพยาบาลทุกท่าน ได้มอบให้กับคณะท�ำงานของกลุ่มวิจัยฯ
สิง่ ส�ำคัญทีข่ าดไม่ได้คอื ค�ำขอบคุณส�ำหรับผูส้ งู อายุทกุ ท่านทีส่ ละเวลามาร่วมกิจกรรมและให้ขอ้ มูลเพือ่ การ
ศึกษาและเพื่อการออกแบบ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�ำหรับ
ทุนในการด�ำเนินงานโครงการต่างๆรวมทั้งการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้
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