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คำ�นำ�

	 ปัจจุบันประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ	 ดังนั้นการเต

รียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองของผู้สูงอายุ

จำาเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายผู้สูงอายุ	 เช่น	 สายตาพร่ามัว

ขอ้เขา่เสือ่ม	ฯลฯ	ทำาใหส้ภาพแวดลอ้มเดมิไมเ่อือ้ตอ่การดำารงชีวติ	และความปลอดภยั

การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำาวัน	 ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

กับผู้สูงอายุ	โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย	จะช่วยให้ผู้สูงอายุ	สามารถทำากิจวัตรประจำาวัน

ด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น	 โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ตามลำาพังลดโอกาสลื่นหรือป้องกัน

อุบัติเหตุจากหกล้ม	 ซ่ึงเป็นสาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้เกิดความพิการหรือทุพลภาพ

ในวัยผู้สูงอายุคู่มือนี้จัดทำาขึ้นสำาหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 หรือผู้สูงอายุเองเพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ	และผู้พิการให้เหมาะสมและ

ปลอดภยั	เพือ่สง่เสรมิใหค้รอบครวั	และชุมชนมีความรูค้วามเขา้ใจ	แนวคดิปรบัปรงุ

สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ	และผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย	สามารถนำาไป

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความปลอดภัย	และ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
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บทนำ�
 
	 จากแนวโน้มประชากรโลก	 มีผู้สูงอายุ	 ท่ีทวีเพ่ิมจำานวนข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
การดูแลผู้สูงอายุกลายเป็นภาระหนักมากขึ้นแก่ครอบครัว	ชุมชน	และภาครัฐ	
เนื่องด้วยประชากรของประเทศไทย	 กำาลังสูงวัยอย่างรวดเร็วมาก	 และทำาให้
ประเทศไทยได้กลายเป็น	 “สังคมสูงวัย”	มาตั้งแต่ปี	 2548	 เมื่อสัดส่วนประชากร
ผู้สูงอายุ	 (60ปีขึ้นไป)	สูงถึงร้อยละ	10	ของประชากรทั้งหมด	ประเทศไทยกำาลัง
จะกลายเป็น	“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”	เมื่อประชากรอายุ	60	ปี	ขึ้นไปมีมากถึง	
ร้อยละ	20	ในปี	2564	หรือในเพียง	2	ปีข้างหน้า	และคาดว่าจะเป็นสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอดในอีก	ไม่ถึง	20	ปี	ข้างหน้าเมื่อประชากรอายุ	60	ปี	ขึ้นไปมีสัดส่วน
ถึงร้อยละ	28	ของประชากรทั้งหมด	คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นอย่างมากในช่วง	50	
ปีที่ผ่านมา	อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย	ซึ่งอยู่ที่ประมาณ	58	ปี	เมื่อ50	
ปีที่แล้ว	ก่อนได้เพิ่มขึ้นเป็น	75	ปี	ในปี	2557	และเมื่ออายุ	60	ปีแล้ว	คนไทยจะ
มีอายุคาดเฉลี่ยอีกประมาณ	22	ปี	
	 สิ่งสำาคัญของการดูแลผู้สูงอายุคือการดูแลทั้งมิติ	“ทางกายและทางใจ”
ไปพร้อมๆ	กันอย่างใกล้ชิด	เนื่องจากการเสื่อมของสภาพร่างกายตามอายุขัยและ
กาลเวลา	การดูแลและเฝ้าระวังด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	และจะส่งผลดี
ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุโดยตรง	โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ในครอบครัวหรือบุคคลที่มี 
บทบาทสำาคญัในการดแูลผู้สงูอาย	ุนัน้	พงึตระหนกั	และมคีวามชดัเจน	มปีระสบการณ	์ 
ความรูค้วามเชีย่วชาญ	ในการให้การดแูลผูส้งูอายุท่ีสำาคญั	แบง่ออกเปน็	2	สว่นหลกัๆ 
ได้แก่	วิธีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	และวิธีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับ
ผู้สูงอายุ	 ดูแลผู้สูงอายุอย่างไร,วารสารพบแพทย์	 “ดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้มี 
สุขภาพดี”	
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หลักก�รออกแบบและพัฒน�สภ�พแวดล้อม
และที่พักอ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

ก�รออกแบบที่เป็นส�กลเพื่อคนทั้งมวล Universal Design 
	 “การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล”	 เป็นแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อม
และสิง่อำานวยความสะดวกทีร่วมไปถงึสิง่ของเครือ่งใชทั้ว่ไปในสงัคม	โดยมหีลกัการ 
ออกแบบเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายปลอดภัยคลอบคลุมสำาหรับทุกคน	 และ 
ไม่ต้องมีการดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง	 เพื่อให้ 
ทุกคนในสังคม	 ทุกเพศทุกวัย	 และทุกสภาพร่างกายสามารถดำารงชีวิตได้อย่าง 
เสมอภาคกัน	
 Universal Design อาจจะเรยีกเป็นไทยวา่	อารยสถาปตัย	์หรอื	การออกแบบ 
เพ่ือคนท้ังมวล	ออกแบบให้กับคนทุกๆ	กลุ่ม	โดยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ	(Older	people)
คนปกต	ิผู้พกิาร	(people	with	disabilities)	เปน็การทำาให้ไมม่อีปุสรรค	(Barrier- 
free)	ในการใชง้าน	โดยมคีวามหมายกวา้งกวา่	Accessibility	Design	โดยหลักการ 
ของ	Universal	Design	ประกอบด้วย
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	 1.	การใช้งานอย่างเท่าเทียมกัน	(Equitable	use	or	Fairness)
	 2.	มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน	(Flexibility	in	use)
	 3.	เรียบง่ายและใช้งานได้ง่าย	(Simple	and	intuitive)
	 4.	ข้อมูลสารสนเทศ	สามารถรับรู้ได้	(Perceptible	information)
	 5.	ทนต่อความผิดพลาด	(Tolerance	for	error)
	 6.	ใช้ได้ด้วยความสามารถทางกายภาพตำ่า	(Low	physical	effort)
	 7.	ขนาดและพื้นที่	สำาหรับการใช้งาน	(Size	and	space	for	approach 
	 				and	use)
	 องค์ประกอบของ	Universal	design	มี	7	องค์ประกอบ	ดังต่อไปนี้	
(ไตรรัตน์	จารุทัศน์	และ	ชัยญาสิทธิ์	ศันสนะวีรกุล,	2557;	มูลนิธิสถาบันผู้สูงอายุ
ไทย,	2555)
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ภาพที่	1	แสดงด้ามช้อนที่เหมาะสม

ภาพที่	2	แสดงสุขภัณฑ์ที่เหมาะสม

 1) ทุกคนใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable use or Fairness) 
เป็นการออกแบบที่สามารถสร้างความเท่าเทียมกันในการใช้งานของผู้ใช้ที่ต่างวัย	
ตา่งความสามารถ	เช่น	การออกแบบตูเ้ยน็ท่ีมดีา้มจบัประตยูาวตลอด	เพือ่ใหท้กุคน 
ทกุวยัสามารถใชตู้้เยน็รว่มกนัได	้ไมแ่บง่แยกกลุม่ผูใ้ช	้คำานึงถึงความสะดวก	ปลอดภยั 
ออกแบบที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้ทุกกลุ่ม	 ตัวอย่างในภาพออกแบบช้อนที่ใหญ่	
หยบิจบังา่ย	เหน็ชดัเจนท้ังผูส้งูอาย	ุเดก็	คนพกิารกลา้มเนือ้มอืออ่นแรง	ทกุคนใชไ้ด้ 
อย่างเท่าเทียมกัน	ดังภาพที่	1	

	 การออกแบบสุขภัณฑ์สำาหรับทุกคนได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม 
ด้วยสุขภัณฑ์รุ่นเดียวกันออกแบบให้เหมาะสมในพื้นที่เดียวกัน	ดังภาพที่	2
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	 บันไดทางเข้าอาคารและทางลาดอยู่บริเวณท่ีเดียวกัน	 ทุกคนสามารถเลือกใช้	
ดังภาพที่	3

 2) ปรับเปล่ียนการใช้งานได้ (Flexible use)	 การออกแบบสามารถ
รองรบัการใชส้อยจากผูท้ีใ่ชห้ลากหลาย	โดยอาจมหีลายทางเลือกทีส่ามารถใชง้าน
ไดส้ะดวกทัง้การใช้งานมอืซา้ยหรอืมอืขวา	สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความตอ้งการ
ของผู้ใช้	 ในภาพที่	 4	 เป็นตัวอย่างเก้าอี้ปรับเป็นที่สำาหรับรถเข็นคนพิการสามารถ 
ปรับเปล่ียนการใช้งานได้จากผู้ใช้ท่ีหลากหลาย	และพาหนะทางลาดสำาหรับรถเข็นผู้พิการ 
และภาพที	่5	ฝารองนัง่โถสว้มสำาหรบัผูใ้หญแ่ละ/หรอืเดก็	เกา้อีอ้าบนำา้และชัน้วางของ 
ที่สามารถพับเก็บได้

ภาพที่	3	แสดงบันไดทางเข้าอาคารและทางลาด

ภาพที่	4	แสดงเก้าอี้ที่ปรับสำาหรับรถเข็นผู้พิการ	และพาหนะทางลาดสำาหรับ 
รถเข็นผู้พิการ
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 3) ใช้งานง่าย (Simple and intuitive use) การออกแบบควรง่ายต่อ
การเขา้ใจโดยไมค่ำานงึถึงประสบการณ	์ความรู	้ภาษาหรือระดับความชำานาญของผู้ใช	้ 
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโดยง่าย	 จากสามัญสำานึกไม่คำานึงถึงการรู้หรือไม่รู้หนังสือ
หรือความหลากหลายของภาษา	เช่น	แป้นเครื่องมือที่เหมาะสม	ดังภาพที่	6

 4) การสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจง่าย (Perceptible information) 
งานออกแบบสามารถสื่อสารข้อมูลท่ีจำาเป็นกับผู้ใช้งานได้	 โดยปราศจากข้อ
จำากัดของผู้มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส	 เช่น	 การใช้พื้นผิวต่างสัมผัสหรือ 
สีสัน	 ที่ตัดกัน	 งานออกแบบควรมีป้ายบอกเป็นสัญลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่	 ชัดเจน	 
สือ่ความหมายเขา้ใจงา่ย	มคีำาแนะนำาการใชง้านหลากหลายสือ่	(เชน่	มทีัง้สญัลกัษณ	์
อกัษรเบรลลป์ระกอบกนั)	การออกแบบป้ายสญัลกัษณท์ีใ่หญช่ดัเจน	สือ่ความหมาย	
เป็นที่เข้าใจง่าย	ดังภาพที่	7

ภาพที่	5	ฝารองนั่งโถส้วมสำาหรับผู้ใหญ่และ/หรือเด็ก
ชั้นวางของที่สามารถพับเก็บได้

ภาพที่	6		แป้นเครื่องมือที่เหมาะสม
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ภาพที่	7	ป้ายสัญลักษณ์เข้าใจง่าย	และราวจับที่พับขึ้นได้สามารถยกขึ้นลงได้

ภาพที่	8	แสดงบันได	ทางลาดและราวจับที่เหมาะสม	และพื้นผิวต่างสัมผัส

 5) การออกแบบทีเ่ผือ่การใชง้านทีผ่ดิพลาดได ้(Tolerance for error)
การออกแบบที่ลดอันตราย	 หรืออุบัติเหตุต่างๆ	 อันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ตั้งใจ	
มีการออกแบบการเตือนอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไว้	 เช่น	 มีพื้นผิวต่างสัมผัสเตือน	
(Warning	Block)	ไว้ก่อนถึงทางลาด	หรือบันได	30	เซนติเมตร	การออกแบบ
ที่เตรียมอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยไว้	เช่น	ราวจับในที่ต่างๆ	ซึ่งต้องยื่น
เลยจากจุดเร่ิมตน้/สิน้สดุ	30	เซนตเิมตร	การออกแบบบนัไดและทางลาดทีม่พีืน้ผวิ
ต่างสัมผัสเตือน	และราวจับท่ีย่ืนออกมาเป็นการออกแบบท่ีมีการเผ่ือความผิดพลาดได้ 
ดังภาพที่	8
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ภาพที่	9		แสดงมือจับประตู	และระบบแสกนการเข้าอาคาร

 6) ใช้แรงน้อย (Low physical effort) การออกแบบที่มีความสะดวก
ต่อการใช้งานง่าย	 ด้วยท่าทางปรกติ	 ใช้กำาลังตามปรกติไม่ออกแรงมากหรือ 
ต้องพยายามใช้งานหลายครั้ง	
	 ออกแบบสำาหรับล็อคประตูห้องที่ใช้แรงน้อย	เบาแรง	ไม่ว่าสภาพแรงกาย
อย่างไรก็สามารถเปิดได้	ดังภาพที่	10

	 การออกแบบมือจับประตูที่มีกุญแจล๊อค	แบบใช้เหรียญหมุนไขออกได้	
ออกแบบเผื่อความผิดพลาด	 หรือระบบแสกนเข้าอาคารหลากหลายวิธี	 เช่น	 
ใชบ้ตัรแตะใชก้ดรหสั	หรอืแสกนลายนิว้มอืในเครือ่งเดียวกนั	เพราะบคุคลแต่ละคน 
มีข้อจำากัดต่างกัน	ดังภาพที่	9
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	 ก๊อกนำ้าแบบเซ็นเซอร์ไม่ต้องใช้แรงในการเปิดปิดเลย	 ส่วนก๊อกนำ้าแบบ
ก้านโยกหรือแบบปัดจะใช้แรงน้อยกว่า	แบบกดหรือแบบหมุน	ดังภาพที่	11

ภาพที่	11		แสดงก๊อกนำ้าแบบเซ็นเซอร์	และก๊อกนำ้าแบบก้านโยกหรือแบบปัด

ภาพที่	12	แสดงห้องนำ้าแล้วอุปกรณ์รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุและคนพิการ

7) มขีนาดและพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเขา้ถงึและการใชง้าน (Size and 
space for approach and use) ขนาดและพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสมสามารถ
ใช้งานไดอ้ยา่งสะดวก	ทัง้การเอือ้ม	การจบัตอ้ง	โดยปราศจากเงือ่นไขของขอ้จำากดั
ทางร่างกาย	 หรือการเคลื่อนไหวอุปกรณ์หรือการออกแบบในจุดที่สำาคัญ
ต้องสามารถมองเห็นชัดเจน	ไม่ว่าจะมองขณะ	ยืนหรือนั่งในรถเข็น	ผู้พิการ	มีพื้นที่
ใช้งานที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้สอย	 โดยคำานึงถึงบุคคลทั่วไป	 และบุคคล
ที่ต้องมีผู้ดูแล	หรือ	มีอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ	เช่น	รถเข็นผู้พิการ	ไม้เท้า	ฯลฯ
ดังภาพที่	12
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หลักก�รจัดสภ�พแวดล้อมภ�ยในบ้�น 
และบริเวณรอบบ้�น

 เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำาวันได้อย่าง	 สะดวก	 และปลอดภัย
หลักการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน	และบริเวณ	รอบบ้าน	มีดังนี้
	 1.	เนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสื่อมของสายตา	ทำาให้ต้องการแสงสว่างเพิ่ม
ขึ้นภายในบ้านจึงควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ	โดยเฉพาะบริเวณบันได	ห้องนำ้า	ประตู	
และทางเดนิ	แตไ่มค่วรเปน็แสงทีจ่า้เกินไป	หรอืแสงทีท่ำาใหเ้กิดเงาสะทอ้น	ควรหลกี
เลี่ยงวัตถุที่มีความมันวาว	เพราะจะทำาให้ตาพร่ามัว	และควรมีสวิตซ์ปิด	-	เปิดไฟ	
อยู่ในตำาแหน่งที่ผู้สูงอายุสามารถเปิดได้สะดวก
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 2.	 พื้นบ้านควรเป็นพื้นเรียบและไม่ควรเป็นพ้ืนขัดมัน	 เพราะจะส่งผลให้ 
ผูส้งูอายลุืน่หกลม้ได้ง่าย	และบริเวณรอบบ้านตอ้งเรยีบไมม่	ีพืน้ผวิขรุขระเนือ่งจาก
ผู้สูงอายุมีการทรงตัวไม่ดีอาจจะสะดุดหกล้มได้

 3.	ห้องนำ้า	ควรเป็นพื้นที่เรียบเสมอกัน	ไม่มันเงา	และควรแยกส่วนพื้นที่
เปียกและแห้ง	ส้วมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุควรเป็นโถส้วมชนิด	นั่งราบ	และควร
มีราวจับบริเวณใกล้โถน่ังไว้สำาหรับพยุงตัวเวลาลุกนั่ง	 ภายในห้องนำ้าควรมีอากาศ 
ทีถ่า่ยเทได้สะดวก	นอกจากน้ีอาจมสัีญญาณ	ฉกุเฉนิสำาหรบัเรียกขอความชว่ยเหลอื
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 4.	บนัไดควรตดิตัง้ราวจับท้ังสองดา้นเพือ่ใหส้ะดวกในการเดินขึน้ลงบนัได	
ในแตล่ะขัน้ควรมขีนาดความสงูเสมอกนั	และไมชั่นมากจนเกนิไป	ควรเลอืกพืน้บนัได 
ที่สีไม่ฉูดฉาดดูลายตา	 เพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่าย	 บริเวณบันไดไม่ควรมีพรมปู	 
เพราะจะทำาให้ผู้สูงอายุลื่นได้	ควรมีแสงสว่างเพียงพอตลอดแนวบันได	และไม่ควร 
วางหรอืมสีิง่ของกดีขวางทางเดนิ	นอกจากนีผู้ส้งูอายจุะมกีารเปล่ียนแปลงลักษณะ
ท่าทางโดยท่าเดินของ	ผู้สูงอายุจะก้าวสั้นๆ	และช้า	เท้ากางออกจากกัน	หลังงอ
ตัวเอนไปข้างหน้า	 แขนกางออกและแกว่งน้อย	ขณะหมุนตัว	 ลำาตัวจะแข็ง	มีการ 
บิดของเอวน้อย	 จึงควรเพิ่มความกว้างของช่องทางเดิน	 และขยายความกว้าง 
ของขั้นบันได

 5.	หอ้งนอน	ควรจดัใหอ้ยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมอีากาศถา่ยเทได้สะดวก	ไมร่อ้นอบอา้ว
จนเกินไป	หมัน่เปดิหน้าต่างเพือ่ให้อากาศบรสิทุธิไ์หลเวยีน	ภายในหอ้งนอน	ไมค่วร 
เก็บสะสมสิ่งของที่ไม่จำาเป็นเพราะจะทำาให้เกิดการ	สะสมของฝุ่นจัดให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ	 ข้างเตียงควรมีราวจับเพื่อป้องกันการหกล้มจากเตียงโดยเฉพาะเวลาตื่น
นอนตอนเช้า	ที่สำาคัญควรจัดห้อง	นอนสำาหรับผู้สูงอายุให้อยู่ชั ้นล่างของบ้าน
ไม่ควรให้ผู้สูงอายุต้องขึ้นลงบันได
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 6.	 มุมพักผ่อน	 หากบริเวณบ้านพอมีพื้นที่ว่าง	 ควรจัดให้มีมุมพักผ่อน	
สำาหรบัผูส้งูอาย	ุเช่น	มมุสวน	เลก็ๆ	มศีาลา	สนามหญา้	หรอืเฉลยีงหนา้บา้น	เพือ่ให ้
ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างในการ	 ทำากิจกรรมร่วมกันกับสมาชิก	 ภายในครอบครัว	 
เดินออกกำาลังกาย	รถนำ้าต้นไม้	พูดคุยกับเพื่อนบ้าน	หรือนั่งเล่น
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 7.	 การเลือกใช้สีในการตกแต่งบ้าน	 เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา	 เนื่องจาก 
ผู้สูงอายุมีการมองเห็นและสามารถแยกความแตกต่างของสี	 ที่คล้ายกันได้ลดลง 
เช่น	แยกสีฟ้า	ม่วง	เขียว	ไม่ออก	ดังนั้นการเลือกใช้สี	ที่สดใสจะช่วยส่งเสริม
การมองเห็น	 และช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้	 ดังนั้นการใช้สีท่ีต่างกันบริเวณ 
ทางเดินต่างระดับจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถกะระยะการเดินและการก้าวเท้า 
ได้ดีขึ้น
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แนวท�งก�รจัดสภ�พแวดล้อม สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ
1. ทางลาด 
	 ลักษณะทางลาดที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังนี้
	 	 1.	ควรมีพื้นผิววัสดุไม่ลื่นความลาดชันทางลาดไม่เกิน	1	:	12	
	 	 2.	ทางลาดแตล่ะชว่งไมเ่กนิ	6	เมตร	กวา้งสทุธไิมน่อ้ยกวา่	0.90	ม. 
ความยาวตั้งแต่	2.50	ม.	ขึ้นไป	
	 	 3.	ต้องมีราวจับ	2	ข้าง	 ให้ยกขอบทางลาดสูง	15	ซม.	 ในด้าน 
ที่ไม่มีผนัง	ระดับพื้นต่างกันไม่เกิน	20	มม.	ความชันทางลาดไม่เกิน	1	:	2

2. ทางเดิน 
	 ลักษณะทางเดินที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังนี้
	 	 1.	ทางเดินภายในมีผู้พักอาศัยร่วมกัน	ทางเดินควรมีพื้นผิวเรียบ
เสมอกัน	ไม่ลื ่น	ทำาความสะอาดง่าย	และไม่มีสิ ่งกีดขวางทางเดิน
	 	 2.	หากเปน็พืน้ตา่งระดบัควรมทีางลาดทีมี่ความชนั	1	:	12	เพือ่ให ้
ผู้ที่ใช้เก้าอี้เข็นคนพิการเคลื่อนตัวได้
	 	 3.	กรณีไม่มีผนังด้านข้างให้ติดราว	กันตกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง	
3	-	4	ซม.สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า	110	ซม.	มีความยาวต่อเนื่องและไม่มี	ช่องว่าง	
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3. ประตู 
	 ลักษณะประตูที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังนี้
	 	 1.	ประตูควรออกแบบให้สามารถเปิดเข้าและออกได้ง่าย
	 	 2.	มสีสีนัท่ีแตกตา่งจากผนังหรอืพืน้ผวิโดยรอบ	เพือ่ใหผู้ท้ีม่คีวาม
บกพรอ่งทางการเหน็แยกแยะได	้เชน่	ประตบูานเปดิ	ประตบูานพบั	หรอืบานเล่ือน
	 	 3.	ควรมชีอ่งประตกูวา้งอยา่งนอ้ย		90	ซม.	มพ้ืีนทีท่างเขา้ท้ังด้านหนา้ 
และด้านในประตูอย่างน้อย	150	x	150	ซม.

	 	 4.	หากมีช่องว่างให้ติดตั้งลูกกรงแนวตั้งกว้างสุทธิ	10	–	15	ซม.
ความกว้างของทางเดินมี	3	ลักษณะดังนี้	ทางเดินไม่มีการสวนกันควรมีความกว้าง 
อย่างน้อย	90	ซม.	ส่วนทางเดินที่สามารถสวนกันได้	ควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 
150	ซม.	และทางเดนิหรอืทางเชือ่มระหวา่งอาคารทีม่ชีว่งหกัเลีย้ว	180	องศา	ควรม ี
ความกว้างและช่องทางเดิน	120	ซม.ขึ้นไป
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4. หน้าต่าง 
	 ลักษณะหน้าต่างที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังนี้
	 	 1.	ไม่ควรติดต้ังสูงเกินไปและทำาให้สามารถเห็นทัศนียภาพภายนอก
	 	 2.	การเปิด-ปิดหน้าต่างไม่ควรฝืด	หรือลื่นเกินไป	
	 	 3.	ถ้าหน้าต่างที่มีมุ ้งลวด	สามารถถอดมาทำาความสะอาดได	้
ลกูฟกักระจกใหต้ดิเครือ่งหมาย	หรอืแถบสท่ีีสงัเกตเหน็ได้ชดั	มหีลงัคาหรอืสว่นยืน่ 
ที่กันแดดกันฝนได้ดี	
	 	 4.	หน้าต่างควรติดต้ังท่ีระดับความสูงไม่เกิน	500	มม.	จากระดับพ้ืน
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5. บันได 
	 ลักษณะบันไดที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังนี้
	 	 1.	วัสดุที่ใช้ทำาบันไดต้องเรียบ	แข็งแรง	และไม่ลื่น	
	 	 2.	จมูกบันไดไม่มีส่วนแหลมคม	มีสีสันที่แตกต่างจากขั้นบันได	
	 	 3.	บันไดมีความกว้าง	90	ซม.	ขึ้นไป	ลูกตั้งบันไดควรมีความสูง
ไม่เกิน	 15	 ซม.	 ลูกตั้งห้ามเปิดเป็นช่อง	 ส่วนลูกนอนบันได	 ควรมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า	30	ซม.	
	 	 4.	หากบันไดมีความสูง	2	ม.	ขึ้นไปต้องก่อสร้างชานพักที่มีพื้นที่
อย่างน้อย150	x	150	ซม.
	 	 5.	ราวจับควรมีลักษณะเรียบกลม	มีเส้นผ่าศูนย์กลาง	3	-	4	ซม.	
ไม่ลื่น	จับได้ถนัดมือ	และติดตั้งสูงจากพื้น	80	-	90	ซม.	มีความยาวไปตลอดแนว
ของบันได
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6. ราวจับ
	 ลักษณะราวจับที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังนี้
	 	 1.	ควรตดิตัง้ราวจบัหรอืราวกัน้ตามสถานท่ีท่ีอันตราย	เชน่	บนัได	
ทางลาด	ระเบียง	และบริเวณที่ยกสูงขึ้นจากพื้นตั้งแต่	40	ซม.	ขึ้นไป	
	 	 2.	ราวจับไม่ควรกีดขวางทางสัญจร	ควรจะติดต้ังอยู่ในระดับความสูง 
80	-	90	ซม.	จากพื้น	
	 	 3.	ราวจับควรจะติดกับกำาแพง	หรือโครงสร้างที่แข็งแรง	เพื่อให้
สามารถรองรับนำ้าหนักจำานวนมากได้	
	 	 4.	เส้นผ่านศูนย์กลางของราวจับ	คือ	3	-	4	ซม.	ควรยื่นออกมา
ในระยะ	30	-	40	ซม.	ตามแนวนอนตรงสุดทางลาด	หรือบันได
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7. ห้องนํ้า ห้องส้วม 
	 เป็นห้องท่ีมีความสำาคัญต่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ	เน่ืองจากเป็นสถานท่ี
ที่ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	ห้องนำ้าที่เหมาะสมมีดังนี้	

	 	 1.	 ไม่ควรอยู่ไกลจากห้องนอนผู้สูงอายุ	 เนื่องจากผู้สูงอายุที่มี 
อายมุากๆ	มกัจะมปีญัหาการกลัน้ปสัสาวะไมอ่ยูอ่าจไมส่ะดวกสำาหรับการเดินทาง 
ไปห้องนำ้า	 แต่ถ้าอยู่ไกลอาจแก้ปัญหาโดยการใช้กระโถน	 หรือหม้อนอนไว้ใน 
ห้องนอน	
	 	 2.	 ห้องนำ้าควรมีขนาดไม่กว้างและไม่แคบเกินไป	 อาจกว้าง
ประมาณ	 1.65	 –	 2.75	 เมตร	 (ห้องนำ้าแบบไม่มีอ่างนำ้า	 มีส้วม	 และอ่างล้างมือ 
ในห้องนำ้า)	 โดยมีพื้นที่ว่างภายในมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	 1.50	 เมตร	 
เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้รถเข็นสามารถหมุนตัวกลับได้
	 	 3.	มรีาวจบัจากภายนอก	เชน่	จากหอ้งนอน	ต่อเนือ่งมาที	่หอ้งนำา้ได้ 
และภายในห้องนำ้าควรมีราวจับที่สามารถเดินได้ทั่วห้องนำ้า	
							 	 4.	พืน้หอ้งนำา้ควรมรีะดบัเสมอกบัพ้ืนภายนอก	ถ้าเปน็พ้ืน	ต่างระดับ 
ควรเป็นทาง	พื ้นห้องนำ ้า	ควรเป็นวัสดุที ่ไม่ลื ่น	ทำาความสะอาดง่าย	มีระบบ
การระบายนำ้าที่ดี	หรือแยกส่วนแห้งและส่วนเปียก	ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรแยก
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หอ้งอาบนำา้	ออกจากหอ้งสว้ม	เนือ่งจากผู้สงูอายมุกัจะปสัสาวะบ่อย	เพราะกระเพาะ 
ปัสสาวะมีความจุลดลง	ถ้าอยู่รวมกันพื้นห้องนำ้าที่เปียกจากการอาบนำ้าอาจ	ทำาให้
ลื่นหกล้มได้ง่าย
	 	 5.	ควรมทีีน่ัง่อาบนำา้	กรณทีีน่ัง่อาบนำา้ตอ้งเปน็เกา้อีท้ีต่ดิอยูก่บัที	่
เพื่อป้องกันการลื่นไถล
	 	 6.	ควรใชฝ้กับวัอาบนำา้	แทนการตกัอาบด้วยขนั	เพ่ือลดการใชแ้รง 
ในผู้สูงอายุที่เหนื่อยง่าย	แต่ถ้าไม่มีควรใช้ขันที่มีนำ้าหนักเบา	ขนาดเล็ก	
	 	 7.	ควรติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบเพราะผู้สูงอายุจะนั่งยองลำาบาก	
มักมีอาการปวดข้อ	 หรือข้อแข็ง	 โดยระยะในการติดต้ังให้วัดจากฝาผนัง	 มาถึง
กึ่งกลางโถสุขภัณฑ์ประมาณ	45	ซม.

	 	 8.	ชอ่งประตคูวรมขีนาดไมน่อ้ยกวา่	90	เซนตเิมตร	ประตคูวรเปน็
บานเลื่อน	หรือประตูแบบเปิดออกที่สำาคัญประตูควรเป็นแบบที่สามารถปลดล็อค
จากด้านนอก	เพื่อให้คนอื่นสามารถเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุล้มในห้องนำ้า
(การเปดิเข้าอาจตดิผูท้ีล่ม้ขวางอยูไ่ด)้	และควรมสีญัญาณฉกุเฉนิในหอ้งนำา้	สำาหรบั
ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด	ภาวะฉุกเฉิน	
	 	 9.	ควรมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อมองเห็นสิ่งของภายในห้องได้ง่าย 
แต่ไม่ควรเป็นแสงที่จ้าเกินไป	และควรมีสวิตซ์เปิด	-	ปิด	ไฟ	อยู่ในตำาแหน่งที่
ผู้สูงอายุสามารถ	เปิด-ปิด	ได้สะดวก	
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	 	 10.	 การเลือกใช้สีของฝาผนัง	 และพื้นห้องควรเป็นสีตัดกัน	 
ตลอดจนเครือ่งสขุภณัฑ์อืน่ๆ	เชน่	โถสว้ม	อา่งลา้งหนา้	ควรมสีแีตกตา่ง	จากพืน้หอ้ง 
เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีความสามารถในการมองเห็น	 และการแยกความแตกต่าง
ของสีที่คล้ายกันได้ลดลง

8.ห้องนอน 
	 เป็นห้องที่ผู้สูงอายุใช้มากห้องหนึ่ง	 โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย 
มักจะใช้ห้องนี้เกือบตลอดเวลา	 ห้องนอนผู้สูงอายุควรอยู่ชั้นล่างภายในควรจัด
สภาพแวดล้อม	ดังนี้
	 	 1.	ห้องนอนมีความกว้างเพียงพอ	ควรจัดวางในตำาแหน่งที่เข้าถึง 
ได้ง่าย	 ความสูงของเตียงอยู่ในระดับที่ผู้สูงอายุนั่งแล้วสามารถวางเท้าได้ถึงพื้น 
ในระดับตั้งฉากกับพื้น	ที่นอนไม่ควรนุ่ม	หรือแข็งเกินไปเพราะจะทำาให้ปวดหลังได้ 
ควรมีราวจับช่วยพยุงตัวเมื่อลุกขึ้นจากเตียงนอน	 และมีโต๊ะข้างหัวเตียงสำาหรับ 
วางสิ่งของที่จำาเป็นในตำาแหน่งที่มือเอื้อมถึงได้ง่าย
	 	 2.	แสงสวา่งภายในหอ้งนอนมเีพยีงพอ	สวติชไ์ฟเปน็สสีะทอ้นแสง
เพ่ือความสะดวกต่อการมองเห็นเวลากลางคืน	และอยู่ในตำาแหน่งท่ีไม่สูงหรือตำา่เกินไป 
อาจมีไฟฉายขนาดที่พอเหมาะไว้ประจำา	หลีกเลี่ยงการใช้ตะเกียง	เทียนไข	หรือ
สูบบุหรี่เพราะอาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
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	 	 3.	เก้าอ้ีน่ังสำาหรับผู้สูงอายุต้องมีพนักพิง	มีท่ีวางแขน	ความสูงพอเหมาะ 
โดยเมือ่นัง่แล้วสามารถวางเท้าถึงพืน้หัวเข่าตัง้ฉากกบัพืน้ตำาแหนง่ของการวางเกา้อี้
สำาหรับผู้มาเยี่ยม	กรณีผู้สูงอายุเจ็บป่วย	ควรวางด้านเดียวกัน	หลีกเลี่ยงการล้อม
ผู้สูงอายุเป็นวงกลมเพื่อป้องกันการวิงเวียนจากการที่ต้องหันศีรษะไปคุยกับ 
ผู้มาเยี่ยม
	 	 4.	 การจัดวางสิ่งของในตู้เสื้อผ้า	 ถ้าของหนักควรอยู่ชั้นล่างสุด	 
ไม่ควรจัดวางสิ่งของอยู่สูงจนต้องปีน	และไม่ควรตำ่าเกินไปจนต้องก้มตัวไปหยิบ
	 	 5.	สิ่งของที่ไม่จำาเป็นไม่ควรนำามาวางในห้องนอน	แต่ถ้าวางโต๊ะ	
เก้าอี้ในห้องควรมีความแข็งแรง	 มั่นคงต่อการยึดเกาะของผู้สูงอายุและหลีกเลี่ยง
ชนิดที่มีล้อเลื่อน

9.ห้องครัว 
	 ลักษณะห้องครัวที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังนี้
	 	 1.	ระดับโต๊ะรับประทานอาหารหรือเคาน์เตอร์ภายในครัว	
	 	 2.	ควรมคีวามสงูจากพืน้	80	ซม.	เคานเ์ตอรย์ืน่ออกมาอยา่งนอ้ย	
40	ซม.	และควรมีการออกแบบพื้นที่โล่ง	
	 	 3.	ภายใต้เคาน์เตอร์มีความสูงจากพื้น	60	ซม.
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10.ก๊อกนํ้า
	 ลักษณะก๊อกนำา้ท่ีเหมาะสมควรมีลักษณะดังน้ี	ควรเลือกใช้ก๊อกแบบก้านโยก 
แบบปัดไปด้านข้าง	หรือแบบอัตโนมัติ	จะได้ไม่ต้องออกแรงในการปิดเปิดมากนัก

11. สวิตช์ไฟ 
	 ลักษณะสวิตช์ไฟที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังนี้
	 	 1.	การตดิต้ังสวติชใ์ห้อยูใ่นบรเิวณทีเ่อือ้มมอืเปิด	–	ปดิไดง้า่ย	หรือ
อาจใช้รีโมทควบคุมการเปิด	-	ปิด	เพื่อช่วยลดอันตรายจากการใช้งานในที่มีขนาด 
ที่เหมาะสม	ของสวิตช์คือ	5	x	7.5	ซม.	โดยติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน	90	ซม.	
	 	 2.	 ควรใช้สวิตช์ชนิดเรืองแสงในที่มืด	 หรือมีสัญญาณไฟแจ้ง 
ใหท้ราบวา่สวิตชก์ำาลงัเปิดใช้งานอยู	่ปลัก๊ไฟฟา้	ควรมขีนาด	5	x	7.5	ซม.	ตดิต้ังสงูจากพืน้ 
อยา่งนอ้ย	45	ซม.	ปลัก๊ไฟฟา้ควรจะมสีวติชเ์ปิด	-	ปดิทีค่วบคุมการใชง้านของปลัก๊ได้	 
ควรใช้ปลั๊กไฟชนิดเรืองแสงในที่มืด	 หรือมีสัญญาณไฟแจ้งให้ทราบว่ากำาลังเปิด 
ใช้งานปลั๊กไฟอยู่
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12. อุปกรณ์และสัญญาณเตือนภัย
	 ลักษณะอุปกรณ์และสัญญาณเตือนภัย	ที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังนี้
	 	 1.	ควรตดิตัง้สญัญาณเตอืนภัยท้ังท่ีเปน็	สญัญาณเสยีง	สญัญาณแสง 
หรือระบบสั่นสะเทือน	ติดตั้งภายในและภายนอกห้องพัก	เพื่อแจ้งให้คน	ภายนอก
ทราบว่า	มีคนอยู่ในห้องและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน	
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	 	 2.	ควรติดตั้งสัญญาณเตือน	ภัยสูงจากพื้น	25	–	95	ซม.	ระดับ
ความดงัของเสยีงสญัญาณเตอืนฉกุเฉนิตอ้งไมเ่กนิ	120	เดซิเบล	หากมผู้ีพิการและ
ผู้สูงอายุจำานวนมาก	
	 	 3.	แนะนำาใหต้ดิตัง้ระบบสญัญาณเตอืนภยัแบบสองจงัหวะ	(Two	–	
stage	system)	ซึง่จะมเีสยีงสญัญาณดงัขึน้สองครัง้	สญัญาณเตอืนครัง้แรกหมายถงึ 
การอพยพคนพิการหรือผู้สูงอายุออกจากอาคารก่อน	 เสียงสัญญาณครั้งที่สอง	
หมายถึง	การให้ความช่วยเหลือบุคคลทั่วไป
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แนวคิดก�รจัดสภ�พแวดล้อมสถ�นที่ส�ธ�รณะ
และที่พักอ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ
 1. สภ�วะแวดล้อมท�งก�ยภ�พ 
	 ผูด้แูลผูส้งูอายคุวรใหค้วามสนใจในเรือ่งความมัน่คงปลอดภยัของผูส้งูอาย	ุ
นอกเหนือจากความสวยงาม	 ตัวอย่างเช่น	 ผู้สูงอายุท่ีเดินไม่สะดวกอาจล่ืนหกล้ม	
ได้หากทางเดินไม่มีที่เกาะยึด	 หรือพื้นห้องถ้าอยู่ในสภาพที่ลื่นมาก	 เก้าอี้ล้อเลื่อน
ไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีทางลาดยาว	 หรือทางเดินไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอ	
นอกจากนัน้	การจดัอปุกรณ์ตกแตง่บ้านกม็ผีลตอ่สขุภาพจติใจของผูส้งูอาย	ุเชน่กนั
มีผู้ศึกษาและพบว่าการจัดเก้าอี้นั่งให้หันหน้าชนกัน	 การใช้โต๊ะกลมมากกว่าโต๊ะ
สี่เหลี่ยมต่างมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีการสนทนา	 พูดคุยกับผู้อื่นได้มากขึ้นสภาวะ
แวดล้อมเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการดำาเนินชีวิตของผู้สูงอายุมากกว่าวัยอื่นๆ	
ดังน้ัน	 เพียงการปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสม	 โดยใส่ใจ
ในทุกรายละเอียดข้างต้น	ไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมส่วนบุคคล	สภาวะแวดล้อม
ทางสังคม	หรือสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ	จะช่วยป้องกัน	ลด	และแก้ไขปัญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีซ่ึงการปรับเปล่ียนน้ีต้องคำานึงถึงความแตกต่าง
ของผู้สูงอายุแต่ละคนประกอบด้วย	โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ
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ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก
	 ตามอาคารต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ	และคนชราตามสมควร	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 1)	สัญลักษณ์รูปผู้พิการ
	 2)	เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ	และคนชรา
	 3)	สัญลักษณ์	หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอำานวยความสะดวก
สำาหรบัผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ	และคนชรา	สญัลกัษณร์ปูผูพ้กิาร	เคร่ืองหมายแสดง
ทางไปสู่สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 และคนชรา	 และ
สัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้พิการ
หรอืทพุพลภาพ	และคนชรา	ใหเ้ป็นสขีาวโดยพืน้ปา้ยเป็นสนีำา้เงนิ	หรือเปน็สนีำา้เงนิ
โดยพื้นป้ายเป็นสีขาว
	 4)	ป้ายแสดงสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ	และ
คนชรา	ต้องมีความชัดเจน	มองเห็นได้ง่าย	ติดอยู่ในตำาแหน่งที่ไม่ทำาให้สับสน	และ
ต้องจัดให้มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน
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ทางลาด
	 ทางลาด	 ตามอาคารหากระดับพื้นภายในอาคาร	 หรือระดับพื้นภายใน
อาคารกบัภายนอกอาคาร	หรือระดบัพืน้ทางเดนิภายนอกอาคารมคีวามต่างระดับ
กันเกิน	 20	 มิลลิเมตร	 ให้มีทางลาดหรือลิฟต์ระหว่างพื้นที่ต่างระดับกัน	 แต่ถ้ามี
ความต่างระดับกันไม่เกิน	20	มิลลิเมตร	ต้องปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน	
45	องศา	ให้มีลักษณะ	ดังต่อไปนี้
	 1)	พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น
	 2)	พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด
	 3)	ความกวา้งสทุธไิมน้่อยกวา่	900	มลิลเิมตร	ในกรณทีีท่างลาดมคีวามยาว 
ของทกุชว่งรวมกนัตัง้แต	่6,000	มลิลเิมตร	ขึน้ไป	ตอ้งมคีวามกวา้งสุทธไิมน่อ้ยกวา่	
1,500	มิลลิเมตร
	 4)	มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า	1,500	มิลลิเมตร
	 5)	ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน	1:12	และมีความยาวช่วงละไม่เกิน	
6,000	มิลลิเมตร	ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน	6,000	มิลลิเมตร	ต้องจัดให้มีชานพัก
ยาวไม่น้อยกว่า	1,500	มิลลิเมตร	คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด
	 6)	ทางลาดด้านท่ีไม่มีผนังก้ันให้ยกขอบสูงจากพ้ืนผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า 
50	มิลลิเมตร	และมีราวกันตก
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	 7)	 ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่	 2,500	 มิลลิเมตร	 ขึ้นไป	 ต้องมีราวจับ 
ทั้งสองด้านโดยมีลักษณะ	ดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	ทำาดว้ยวสัดเุรยีบ	มคีวามมัน่คงแขง็แรง	ไมเ่ปน็อนัตรายในการ 
จับและไม่ลื่น
	 	 (ข)	มีลักษณะกลม	โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	30
มิลลิเมตร	แต่ไม่เกิน	40	มิลลิเมตร
	 	 (ค)	สูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า	800	มิลลิเมตร	แต่ไม่เกิน	900	
มิลลิเมตร
	 	 (ง)	ราวจบัดา้นทีอ่ยูต่ดิผนงัใหม้รีะยะหา่งจากผนงัไมน่อ้ยกวา่	50	
มิลลิเมตร	มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า	120	มิลลิเมตร	และผนังบริเวณราวจับ
ต้องเป็นผนังเรียบ
	 	 (จ)	ราวจับต้องยาวต่อเนื่อง	และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้อง
ไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ของผู้พิการทางการมองเห็น
	 	 (ฉ)	 ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด 
ของทางลาดไม่น้อยกว่า	300	มิลลิเมตร
	 8)	 มีป้ายแสดงทิศทาง	 ตำาแหน่ง	 หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่ผู้พิการ
ทางการมองเหน็	และคนชราสามารถทราบความหมายได้	ต้ังอยูบ่รเิวณทางขึน้และ
ทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร
	 9)	 ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรา	

ลิฟต์ 
	 อาคารที่มีจำานวนชั้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทางลาด 
ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 และคนชราใช้ได้ระหว่างช้ันของอาคาร	 ลิฟต์ที่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ	และคนชราใช้ได้ต้องสามารถขึ้นลงได้ทุกชั้น	มีระบบควบคุมลิฟต์ 
ทีผู่พ้กิารหรอืทพุพลภาพ	และคนชราสามารถควบคมุได้เอง	ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั	
และจัดไว้ในบริเวณท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 และคนชราสามารถใช้ได้สะดวก	 
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ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ท่ีช่องประตูด้านนอกของลิฟต์ที่จัดไว้ให้ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ	และคนชราใช้ได้	ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	และคนชราใช้ได้ 
ที่มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ	ดังต่อไปนี้

	 1)	ขนาดของหอ้งลฟิตต์อ้งมคีวามกวา้งไมน่อ้ยกวา่	1,100	มลิลิเมตร	และ
ยาวไม่น้อยกว่า	1,400	มิลลิเมตร
	 2)	ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า	900	มิลลิเมตร	และ
ต้องมีระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร
	 3)	 มีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพ้ืนบริเวณหน้าประตูลิฟต์กว้าง	 300	 มิลลิเมตร	
และยาว	 900	 มิลลิเมตร	 ซึ่งอยู่ห่างจากประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่า	 300	 มิลลิเมตร 
แต่ไม่เกิน	600	มิลลิเมตร
	 4)	ปุ่มกดเรียกลิฟต์	ปุ่มบังคับลิฟต์	และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	ปุม่ลา่งสดุอยูส่งูจากพืน้ไมน่อ้ยกวา่	900	มลิลเิมตร	ปุม่บนสดุ 
อยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า	 1,200	 มิลลิเมตร	 และห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์ 
ไมน่อ้ยกว่า	400มิลลเิมตร	ในกรณทีีห่อ้งลฟิตม์ขีนาดกวา้งและยาวนอ้ยกวา่	1,500	
มิลลิเมตร
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	 	 (ข)	มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	20	มิลลิเมตร	มีอักษร
เบรลล์กำากับไว้ทุกปุ่มเมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง
	 	 (ค)	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์
	 5)	มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์	
	 6)	มีตัวเลขและเสียงบอกตำาแหน่งชั้นต่างๆ	เมื่อลิฟต์หยุด	และขึ้นหรือลง
	 7)	 มีป้ายแสดงหมายเลขช้ันและแสดงทิศทางบริเวณโถงหน้าประตูลิฟต์
และติดอยู่ในตำาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
	 8)	 ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบ 
สีแดง	 เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็นและผู้พิการทางการได้ยินทราบ	 และ 
ให้มีไฟกะพริบสีเขียวเป็นสัญญาณให้คนพิการทางการได้ยินได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ 
ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกำาลังให้ความช่วยเหลืออยู่
	 9)	มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกได้	
โดยต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า	900	มิลลิเมตร	แต่ไม่เกิน	1,200	มิลลิเมตร
	 10)	มีระบบการทำางานที่ทำาให้ลิฟต์เลื่อนมาอยู่ตรงที่จอดชั้นระดับพื้นดิน
และประตูลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ
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บันได
	 ตามอาคารต้องจัดให้มีบันไดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 และคนชราใช้ได้
อย่างน้อยชั้นละ	1	แห่ง	โดยต้องมีลักษณะ	ดังต่อไปนี้
	 1)	มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า	1,500	มิลลิเมตร
	 2)	มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน	2,000	มิลลิเมตร
	 3)	มีราวบันไดทั้งสองข้าง	
	 4)	ลกูตัง้สงูไมเ่กิน	150	มลิลเิมตร	ลกูนอนเม่ือหกัส่วนทีข่ัน้บนัไดเหล่ือมกนั
ออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า	280	มิลลิเมตร	และมีขนาดสมำ่าเสมอตลอด
ช่วงบันได	 ในกรณีที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดให้มีระยะเหล่ือมกันได้ 
ไม่เกิน	20	มิลลิเมตร
	 5)	พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น
	 6)	ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง
	 7)	 มีป้ายแสดงทิศทาง	 ตำาแหน่ง	 หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่ผู้พิการ
ทางการมองเหน็	และคนชราสามารถทราบความหมายได้	ต้ังอยูบ่รเิวณทางขึน้และ
ทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร
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ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร
	 ตามอาคารต้องจัดให้มีทางเข้าอาคารเพื่อให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	และ
คนชราเข้าใช้ได้โดยมีลักษณะ	ดังต่อไปนี้
	 1)	เปน็พืน้ผวิเรยีบเสมอกนั	ไมล่ืน่	ไมม่สีิง่กดีขวาง	หรือส่วนของอาคารยืน่
ลำ้าออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจทำาให้เกิดอันตรายต่อผู้พิการหรือทุพพลภาพ	และ
คนชรา
	 2)	อยูใ่นระดบัเดยีวกบัพืน้ถนนภายนอกอาคารหรอืพืน้ลานจอดรถ	ในกรณ ี
ที่อยู่ต่างระดับต้องมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวกและทางลาดนี้ให้อยู่ใกล้ 
ที่จอดรถ

	 ในกรณีท่ีมีอาคารหลายอาคารอยู่ภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใช้อาคาร
ร่วมกัน	 จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม	 ต้องจัดให้มีทางเดินระหว่างอาคารนั้น	 และ 
จากอาคารแต่ละอาคารน้ันไปสู่ทางสาธารณะ	ลานจอดรถหรืออาคารท่ีจอดรถ	ทางเดิน 
ต้องมีลักษณะ	ดังต่อไปนี้
	 1)	พื้นทางเดินต้องเรียบ	ไม่ลื่น	และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า	1,500	
มิลลิเมตร
	 2)	หากมทีอ่ระบายนำา้หรอืรางระบายนำา้บนพืน้ตอ้งมฝีาปดิสนทิ	ถา้ฝาเปน็
แบบตะแกรงหรือแบบรู	ต้องมีขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรู
กว้างไม่เกิน	13	มิลลิเมตร	แนวร่องหรือแนวของรางจะต้องขวางกับแนวทางเดิน
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	 3)	ในบริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส
	 4)	ในกรณทีีม่สีิง่กดีขวางทีจ่ำาเปน็บนทางเดนิ	ต้องจัดใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกนั	
โดยไม่กีดขวางทางเดิน	 และจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสหรือมีการกั้นเพ่ือให้ทราบ 
ก่อนถึงสิ่งกีดขวาง	และอยู่ห่างสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า	300	มิลลิเมตร
	 5)	ปา้ยหรอืสิง่อืน่ใดท่ีแขวนอยูเ่หนอืทางเดนิ	ต้องมคีวามสงูจากพืน้ทางเดิน 
ไม่น้อยกว่า	2,000	มิลลิเมตร
	 6)	 ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับต่างกัน	 ให้มีพ้ืนลาดท่ีมี 
ความลาดชันไม่เกิน	1:10
	 อาคารที่มีทางเชื่อมระหว่างอาคาร	 ต้องมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองด้าน	
โดยมีราวจับที่ผนังหรือราวกันตกนั้น	และมีทางเดิน

ประตู
	 ประตูของอาคารต้องมีลักษณะ	ดังต่อไปนี้
	 1)	เปิดปิดได้ง่าย
	 2)	หากมีธรณีประตู	ความสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่า	20	มิลลิเมตร	
และให้ขอบทัง้สองดา้นมคีวามลาดเอยีงไมเ่กนิ	45	องศา	เพ่ือใหเ้กา้อีล้้อหรือผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ	และคนชราที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถข้ามได้สะดวก
	 3)	ช่องประตูต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า	900	มิลลิเมตร
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	 4)	 ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเปิดผลักเข้าออก	 เมื่อเปิดออกสู่ทางเดิน
หรือระเบียงต้องมีพื้นที่ว่างขนาดกว้างไม่น้อยกว่า	 1,500	 มิลลิเมตร	 และยาว 
ไม่น้อยกว่า	1,500	มิลลิเมตร
	 5)	ในกรณท่ีีประตเูป็นแบบบานเลือ่นหรอืแบบบานเปดิใหม้มีอืจบัทีม่ขีนาด
เท่ากับราวจับ	ในแนวด่ิงท้ังด้านในและด้านนอกของประตูซ่ึงมีปลายด้านบนสูงจากพ้ืน 
ไมน่อ้ยกวา่	1,000	มลิลเิมตร	และปลายดา้นล่างไมเ่กนิ	800	มลิลเิมตร	ในกรณทีีเ่ปน็ 
ประตูบานเปิดออกให้มีราวจับตามแนวนอนด้านในประตู	และในกรณีที่เป็นประตู
บานเปดิเขา้ใหมี้ราวจบัตามแนวนอนดา้นนอกประต	ูราวจบัดงักลา่วใหส้งูจากพืน้ไม่
น้อยกวา่	800	มลิลเิมตร	แตไ่ม่เกนิ	900	มลิลเิมตร	ยาวไปตามความกว้างของประตู
	 6)	 ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก	 ให้ติดเครื่องหมาย
หรือแถบสีที่สังเกตเห็นได้ชัด
	 7)	อุปกรณ์เปิดปิดประตูต้องเป็นชนิดก้านบิดหรือแกนผลัก	อยู่สูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า	1,000	มิลลิเมตร	แต่ไม่เกิน	1,200	มิลลิเมตร
	 ประตตูอ้งไมติ่ดตัง้อปุกรณช์นดิทีบั่งคบัใหบ้านประตปูดิไดเ้องทีอ่าจทำาให้
ประตหูนบีหรอืกระแทกผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ	และคนชรา	ซ่ึงไม่ใชบ้งัคบักบัประตู
หนีไฟและประตูเปิดปิดโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
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ห้องส้วม
	 อาคารที่จัดให้มีห้องส้วมสำาหรับบุคคลทั่วไป	ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำาหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย	1	ห้องในห้องส้วมนั้นหรือ
จะจัดแยกออกมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสำาหรับบุคคลทั่วไปก็ได้	 สถานี
บริการนำ้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนำ้ามันเชื้อเพลิง	ต้องจัดให้มี 
ห้องส้วมสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ	และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย	1	ห้อง
ห้องส้วมสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ	และคนชรา	ต้องมีลักษณะ	ดังต่อไปนี้
	 1)	 มีพ้ืนที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ 
ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	1,500	มิลลิเมตร
	 2)	ประตขูองหอ้งท่ีตัง้โถสว้มเปน็แบบบานเปดิออกสู่ภายนอก	โดยต้องเปดิ
ค้างได้ไม่น้อยกว่า	 90	 องศา	หรือเป็นแบบบานเลื่อน	 และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการ 
ติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้องส้วม	
	 3)	 พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก	 ถ้าเป็นพื้นต่างระดับ 
ต้องมีลักษณะเป็นทางลาดตามหมวด	2	และวัสดุปูพื้นห้องส้วมต้องไม่ลื่น
	 4)	พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายนำ้าทิ้งเพื่อที่
จะไม่ให้มีนำ้าขังบนพื้น
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	 5)	มีโถส้วมชนิดนั่งราบ	สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า	450	มิลลิเมตร	แต่ไม่เกิน	
500	มลิลเิมตร	มพีนกัพงิหลงัทีใ่หผู้พ้กิารหรอืทพุพลภาพ	และคนชราทีไ่มส่ามารถ
นัง่ทรงตวัไดเ้องใชพ้งิได	้และทีป่ลอ่ยนำา้เปน็ชนดิคนัโยก	ปุม่กดขนาดใหญห่รอืชนดิ
อืน่ท่ีผูพ้กิารหรือทพุพลภาพ	และคนชรา	สามารถใชไ้ด้อยา่งสะดวก	มดีา้นขา้งดา้น
หนึ่งของโถส้วมอยู่ชิดผนังโดยมีระยะห่างวัดจากกึ่งกลางโถส้วมถึงผนังไม่น้อยกว่า	
450	มิลลิเมตร	แต่ไม่เกิน	500	มิลลิเมตร	ต้องมีราวจับที่ผนัง	ส่วนด้านที่ไม่ชิดผนัง
ใหม้ทีีว่า่งมากพอทีผู่พ้กิารหรอืทพุพลภาพ	และคนชราทีน่ัง่เกา้อีล้อ้สามารถเขา้ไป
ใชโ้ถสว้มไดโ้ดยสะดวก	ในกรณทีีด่า้นขา้งของโถสว้มทัง้สองด้านอยูห่่างจากผนงัเกนิ	
500	มิลลิเมตร	ต้องมีราวจับ

	 6)	มีราวจบับรเิวณดา้นทีช่ดิผนงัเพือ่ชว่ยในการพยงุตวั	เปน็ราวจบัในแนว
นอนและแนวดิ่งโดยมีลักษณะ	ดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	 ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า	 650	
มิลลิเมตร	แต่ไม่เกิน	700	มิลลิเมตร	และให้ยื่นลำ้าออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีก
ไม่น้อยกว่า	250	มิลลิเมตร	แต่ไม่เกิน	300	มิลลิเมตร
	 	 (ข)	 ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้าน
หน้าโถส้วมมีความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย	 600	
มิลลิเมตร
		 7)	 ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ 
ในแนวราบ	เมือ่กางออกใหม้รีะบบลอ็กทีผู่พ้กิารหรอืทพุพลภาพ	และคนชราสามารถ 
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ปลดลอ็กไดง้า่ย	มรีะยะห่างจากขอบของโถสว้มไมน่อ้ยกวา่	150	มลิลิเมตร	แต่ไมเ่กิน 
200	มิลลิเมตร	และมีความยาวไม่น้อยกว่า	550	มิลลิเมตร
	 8)	นอกเหนอืจากราวจบัตาม	6)	และ	7)	ตอ้งมรีาวจับเพ่ือนำาไปสู่สุขภณัฑ์
อื่นๆ	ภายในห้องส้วม	มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า	800	มิลลิเมตร	แต่ไม่เกิน	900	
มิลลิเมตร
	 9)	 ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ที่อยู่ภายนอกแจ้งภัย 
แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 และคนชรา	 และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณ
เสียงให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วย 
ในกรณีทีเ่กิดเหตฉุกุเฉนิไวใ้นห้องสว้ม	โดยมปุ่ีมกดหรอืปุม่สมัผสัใหส้ญัญาณทำางาน 
ซึ่งติดตั้งอยู่ในตำาแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 และคนชราสามารถใช้งาน 
ได้สะดวก

อ่างล้างมือ
	 อ่างล้างมือสำาหรับผู้สูงอายุมีลักษณะ	ดังต่อไปนี้
	 (ก)	ใตอ้า่งลา้งมอืดา้นทีต่ดิผนงัไปจนถึงขอบอา่งเปน็ทีว่า่ง	เพ่ือใหเ้กา้อีล้้อ 
สามารถสอดเข้าไปได้	 โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า	 450	 มิลลิเมตร	
และตอ้งอยูใ่นตำาแหน่งทีผู่พ้กิารหรอืทพุพลภาพ	และคนชราเขา้ประชดิได้โดยไมม่ ี
สิ่งกีดขวาง

	 (ข)	 มีความสูงจากพื้นถึงขอบ
บนของอ่างไม่น้อยกว่า	 750	 มิลลิเมตร	
แต่ไม่เกิน	800	มิลลิเมตร	และมีราวจับ
ในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้ง
สองข้างของอ่าง
	 (ค)	 ก๊อกนำ้าเป็นชนิดก้านโยก
หรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบ
อัตโนมัติ
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	 ในกรณีที่ห้องส้วมสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 และคนชราอยู่ภายใน
ห้องส้วมที่จัดไว้สำาหรับบุคคลทั่วไป	 และมีทางเข้าก่อนถึงตัวห้องส้วม	 ต้องจัดให้
ห้องส้วมสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 และคนชราอยู่ในตำาแหน่งที่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ	และคนชราสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
	 ห้องส้วมสำาหรับบุคคลทั่วไป	 หากได้จัดสำาหรับผู้ชายและผู้หญิงต่างหาก 
จากกันให้มีอักษรเบรลล์	 แสดงให้รู้ว่าเป็นห้องส้วมชายหรือหญิงติดไว้ที่ผนัง 
ข้างทางเข้า	ในตำาแหน่งที่สามารถสัมผัสได้
	 ในกรณีท่ีเป็นห้องส้วมสำาหรับผู้ชายท่ีมิใช่ห้องส้วมสำาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ	และคนชรา	ให้มีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอย่างน้อย	1	ที	่
โดยมีราวจับในแนวนอนอยู่ด้านบนของที่ถ่ายปัสสาวะยาวไม่น้อยกว่า	 500	
มลิลเิมตร	แตไ่ม่เกนิ	600	มลิลเิมตร	มคีวามสูงจากพืน้ไมน่อ้ยกวา่	1,200	มลิลเิมตร	
แต่ไม่เกิน	 1,300	 มิลลิเมตร	 และมีราวจับด้านข้างของที่ถ่ายปัสสาวะทั้งสองข้าง 
มคีวามสงูจากพืน้ไมน่อ้ยกว่า	800	มลิลเิมตร	แตไ่มเ่กิน	1,000	มลิลิเมตร	ซ่ึงยืน่ออกมา 
จากผนังไม่น้อยกว่า	550	มิลลิเมตร	แต่ไม่เกิน	600	มิลลิเมตร
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พื้นผิวต่างสัมผัส
	 ตามอาคารต้องจัดให้มีพื้นผิวต่างสัมผัส	 สำาหรับผู้พิการทางการมองเห็น
ที่พื้นบริเวณต่างระดับท่ีมีระดับต่างกันเกิน	 200	 มิลลิเมตร	 ที่ทางขึ้นและทางลง 
ของทางลาดหรือบันไดที่พื้นด้านหน้าและด้านหลังประตูทางเข้าอาคาร	 และที่พื้น
ด้านหน้าของประตูห้องส้วม	 โดยมีขนาดกว้าง	 300	 มิลลิเมตร	 และมีความยาว
เทา่กบัและขนานไปกบัความกว้างของชอ่งทางเดนิของพืน้ตา่งระดับ	ทางลาด	บนัได	
หรือประตู	 และขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากจุดเร่ิมต้นของทางขึ้นหรือ 
ทางลงของพื้นต่างระดับ	 ทางลาด	 บันได	 หรือประตูไม่น้อยกว่า	 300	 มิลลิเมตร 
แต่ไม่เกิน	350	มิลลิเมตร
	 ในกรณีของสถานีขนส่งมวลชน	 ให้ขอบนอกของพื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่าง
จากขอบของชานชาลาไม่น้อยกว่า	600	มิลลิเมตร	แต่ไม่เกินกว่า	650	มิลลิเมตร
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 2. สภ�วะแวดล้อมท�งสังคม 
	 ควรเน้นการจัดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำาหรับการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น	 เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม	หรือแม้แต่การพูดคุย 
เพื่อเสริมสร้างกำาลังใจ	ดังนั้นการดำาเนินงานเตรียมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ	หรือ
การดำาเนินงานระหว่างวิศวกร	สถาปนิกหรือ	มัณฑนากร
	 ครอบครัวและผู้สูงอายุควรมีการประสานงานกันเพื่อให้เกิดผลตาม
วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว	เชน่	การมมีมุเคร่ืองดืม่	หรอืมมุหนงัสือในหอ้งพักของผู้สูงอาย ุ
จะทำาให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง	 หรือเคลื่อนไหวลำาบากได้มีการดื่มเคร่ืองดื่ม 
พรอ้มกบัสนทนากบัเพือ่นฝงูในหอ้ง	การมกีระดานหมากรกุ	หรอืเกมอืน่ๆ	ไวใ้นหอ้ง 
เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนทำาให้ผู้สูงอายุสามารถผ่อนคลายโดยการเล่นเกมชนิดนั้น 
กับเพื่อนฝูงได้
		 กรณีมีผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยไม่สามารถลุกนั่งได้	ควรจัดวางเก้าอี้ที่ทำาให้แขก
นั่งเรียงกันด้านเดียว	จะทำาให้ผู้สูงอายุหันหน้าพูดคุยได้สะดวก	สัมพันธ์กับทุกคน
ดกีวา่การจดัทีน่ั่งเป็นวงกลมรอบตัวผูส้งูอาย	ุซึง่ทำาใหผู้้สงูอายตุอ้งหนั	หรอืพลกิตวั
พูดคุยกับแต่ละคนอย่างยากลำาบาก	
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ก�รขย�ยผลในก�รนำ�องค์คว�มรู้ก�รจัดที่อยู่
อ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุและผู้พิก�ร
ไปใช้ในที่พักอ�ศัยและสภ�พแวดล้อมในชุมชน

							การนำาองค์ความรูก้ารจดัทีอ่ยูอ่าศยัสำาหรบัผูส้งูอายแุละผูพิ้การ	ไปใชใ้นชมุชน
ที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อม	ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน	ได้แก่	
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ชมรมผู้สูงอายุ	องค์การบริหารส่วนตำาบล	ผู้นำาชุมชน	ผู้แทน 
ผูส้งูอายุ	ผูพ้กิาร	นอกจากนีต้อ้งมกีลไกในการสนบัสนนุงบประมาณ	การดำาเนนิการ
กอ่สรา้งและการตดิตามประเมนิผล	ขัน้ตอนการขยายผลสามารถดำาเนนิการไดด้งันี้
	 ขั้นตอนที่	 1	 การสำารวจสภาพท่ีอยู่อาศัย	 เพื่อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ 
หาปัญหาเพื่อปรับสภาพแวดล้อม	และที่อยู่อาศัยสำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
	 ขั้นตอนที่	 2	 การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือตัวผู้สูงอายุเอง 
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับสภาพแวดล้อม	 และท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ	 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	
สำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	
	 ขั้นตอนท่ี	 3	 การคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีมีความเหมาะสม
เป็นต้นแบบ	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์	 เพื่อทำาหน้าท่ีกำาหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สูงอายุคนพิการที่เหมาะสมเข้ารับบริการ	
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	 ขั้นตอนที่	 4	 จัดทำาฐานข้อมูลสมรรถนะของผู้สูงอายุและคนพิการ 
อย่างเป็นระบบ	และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา	เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน 
และการขอจดัสรรงบประมาณ	จากกระทรวงพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย ์
เพือ่ใชส้ำาหรบัการปรบัปรงุสภาพท่ีอยูอ่าศยัท่ีทรดุโทรมหรอืไมม่ัน่คง	เชน่	หลงัคารัว่ 
ถมดินให้สูขึ้นเพื่อป้องกันนำ้าท่วม	 ปรับสภาพดินของบ้านเพื่อปรับทางเดินของ
นำ้าไม่ให้ท่วมขัง	 งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจำาเป็นต่อสุขภาพ
ระดับจังหวัด	ซึ่งเป็นกองทุนที่เกิดจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั	อาจใช้สำาหรบัการปรบัปรุงบา้น	เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและ
ปอ้งกนัการหกลม้	เชน่	การยา้ยหอ้งนำา้	การปรบัปรงุสขุภณัฑใ์นหอ้งนำา้	เพิม่ราวจบั 
การทำาทางเดินในบา้นและรอบๆ	บ้านใหเ้รยีบการขยายประตูเพือ่เขน็รถเข็นเขา้ออก 
บ้านได้สะดวก	การทำาทางลาด	และขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	(อบต./เทศบาล)	มาใช้สำาหรับสาธารณูปโภคอื่นๆ	เช่น	การต่อท่อนำ้า 
ประปา	 การเดินสายไฟและสวิทช์ไฟ	 การทาสี	 	 ปรับภายในบ้านเล็กน้อย	 เช่น 
ปรับสุขภัณฑ์ในห้องนำา้	ราวจับ	ทำาทางลาด	ทางเดินในบ้าน	นอกบ้าน		ปรับภายในบ้าน
	 ขั้นตอนที่	 5	 การจัดสรรงบประมาณดำาเนินการ	 ต้ังแต่การออกแบบ
ปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศัยใหเ้หมาะสม	กบัสมรรถนะของคนพกิารและผูส้งูอาย	ุดำาเนนิการ 
ปรบัปรงุห้องนำา้	ราวจบั	โถสขุภณัฑ์	ทางเดนิในบา้น	นอกบา้น	ความกวา้งของประต ู
ทางลาด	เป็นต้น
	 ขัน้ตอนที	่6	การประเมนิผลลพัธ์ของสภาพท่ีอยูอ่าศยั	บคุลากรสาธารณสขุ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ช่าง	 ชุมชน	 คนพิการ	 ผู้สูงอายุและครอบครัว 
นักกายภาพที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพแล้ว	และคนพิการ	ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ทำาหน้าที่ในการติดตามบ้านที่ปรับปรุงแล้ว	 และบ้านที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนั้น 
คนพิการ	และครอบครัวจะต้องได้ทดลองใช้บริเวณท่ีมีการปรับปรุงหากยังไม่เหมาะสม 
ต้องมีการปรับแก้จนกว่าจะเหมาะสม
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ร�ค�ของอุปกรณ์ท่ีจะส�ม�รถนำ�ไปใช้ให้เหม�ะสม
ต่อท่ีอยู่อ�ศัยต�มคว�มต้องก�รของผู้ดูแล

ราวจับสำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
เก้าอี้นั่งอาบนำ้า

สำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

สุขภัณฑ์นั่งราบ
สำาหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ

 ราคา 6,810 บาท
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สายฉีดชำาระ
สำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

รถเข็นช่วยเดิน
สำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

มือจับเปิดประตูแบบก้านโยก
สำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

ก๊อกนำ้าอัตโนมัติ
สำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

อ่างล้างหน้าแขวนผนังสำาหรับผู้สูง
อายุและคนพิการ

ราคา 2,960 บาท

ราคา 3,185 บาท

ราคา 499 บาท

ราคา 822 บาท
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