เตรียมที่อยูอาศัยใหพรอมสำหรับผูสูงวัย
เพอความปลอดภัย สะดวกสบาย และสุขภาวะที่ยืนยาว

สารบัญ
การดูแล “ผู้สูงอายุ” นับเป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี เพื่อรองรับ
ข้อจำ�กัดทางสุขภาพร่างกายซึง่ แตกต่างจากคนวัยอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็นความสามารถในการเคลื่อนไหว
รวมถึง ประสาทสัมผัสทางตาและหูที่เสื่อมลง ดังนั้น ที่อยู่อาศัยซึ่งมีผู้สูงอายุจึงควรได้รับการ
ออกแบบหรือปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสุขภาวะในการอยู่อาศัย ทั้งเรื่องความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายต่อการใช้งาน

หนังสือ Eldercare Solution ถูกจัดทำ�ขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้และแนวคิดการออกแบบปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำ�วัน

เชิญสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุ บริการให้คำ�ปรึกษาจากสถาปนิก
ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะตอบโจทย์ ในเรื่องของการออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุได้ที่
ถ.เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา

เข้าใจผู้สูงวัย
3 ระดับ

ข้อควรคำ�นึง
บ้านผู้สูงวัย

2

6

ห้องครัว
ห้องนั่งเล่น
ทางลาด
ทางเข้าบ้าน

ห้องนํ้าสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ

แบบบ้าน
Eldercare
Small House

แบบห้องนํ้า
สำ�หรับผู้สูงอายุ

ห้องนํ้า
size S

14

20

ห้องนอนและ
ห้องแต่งตัว

8

ห้องนํ้า
size M

34

10

ห้องนํ้า
size L

46

12
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เราเข้าใจผู้สูงวัย

ผู้สูงวัยกลุ่มสีเหลือง คือ ผู้สูงวัยที่เริ่ม

อย่างแท้จริง

SCG ได้ศึกษาองค์ความรู้ร่วมกันกับผู้ชำ�นาญ
การเกี่ยวกับผู้สูงวัยในศาสตร์แขนงต่างๆ ทั้งด้าน
พฤติกรรม สรีรศาสตร์ การยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ นำ�มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างบูรณาการ เพื่อให้เป็น
องค์ความรู้เชิงลึกในด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
สำ�หรับผู้สูงวัย เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาระบบสินค้า
และบริการด้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งบุคลากรจาก
พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงวัยอย่างแท้จริง
SCG ได้แบ่งกลุ่มผู้สูงวัยเป็น 3 ระดับ ตาม
ลักษณะกายภาพและสมรรถนะทางร่างกายในการ
ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ

2

มีปญ
ั หาการเสื่อมถอยของร่างกายหรือมีปญ
ั หา
ด้านสุขภาพบ้างเล็กน้อย แต่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ อาจต้องการอุปกรณ์หรือผูช้ ว่ ยเหลือ
ในบางครัง้ อยูอ่ าศัยในบ้านเป็นส่วนใหญ่ สำ�หรับ
การทำ�กิจกรรมภายนอกบ้าน ต้องได้รบั การดูแล
จากคนในครอบครัวมากขึ้น

ผูส้ งู วัยกลุม่ สีเขียว คือ ผูส้ งู วัยทีส่ ามารถ

ใช้ชีวิตหรือทำ�กิจกรรมทั้งในบ้านและนอกบ้านได้
ตามปกติ แต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางด้าน
สุขภาวะในอนาคต หากไม่ป้องกันและดำ�เนินชีวิต
ให้ถูกต้อง

ผู้สูงวัยกลุ่มสีส้ม คือ ผู้สูงวัยที่มีปัญหา

ด้านสุขภาพ การใช้ชีวิตประจำ�วันมีความสะดวก
น้อยลง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในบาง
กิจกรรม ต้องพึ่งพาอุปกรณ์และผู้ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน

3

เตรียมที่อยู่อาศัย

ผู้สูงวัยกลุ่มสีเหลือง

ให้พร้อมสำ�หรับผู้สูงวัย

การออกแบบทีพ
่ กั อาศัยสำ�หรับผูส้ งู วัย ต้องใส่ใจ
ตั้งแต่โครงสร้าง การตกแต่งบ้าน การจัดวางหรือ
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับความเสื่อมถอย
ของร่างกาย 4 ด้าน คือ

การมองเห็น

ความไม่สมดุลของ
ฮอร์โมนและอารมณ์

การเคลื่อนไหวร่างกาย

การได้ยิน

หลั ก การออกแบบเบื้ อ งต้ น ควรคำ � นึ ง ถึ ง
“การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น”
“การทำ�ให้สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายและสะดวกขึ้น”
รวมถึง “การส่งเสริมสุขภาวะที่ดี” ซึ่งเป็นสิ่งที่
สำ�คัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยอาศัยร่วมกับทุกคนใน
บ้านได้อย่างมีความสุข
นอกจากนั้น ผู้สูงวัยแต่ละคนจะมีความเสื่อมถอย
ของร่างกายที่แตกต่างกัน จึงควรคำ�นึงถึงการ
ออกแบบที่เฉพาะและเหมาะสมมากขึ้น
4

ผู้สูงวัยกลุ่มสีเขียว ด้วยสภาพร่างกาย

ที่ยังแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี
การออกแบบจึงมุ่งเน้นไปที่ “การป้องกันและ
ลดอุบตั เิ หตุทอี่ าจจะเกิดขึน้ ” และ “การส่งเสริม
สุขภาวะที่ดี”
• ไม่มีพื้นที่ต่างระดับหรือธรณีประตู สำ�หรับ
ผู้สูงวัยที่ต้องใช้ ไม้เท้า หรือ Wheelchair
ในอนาคต
• พื้นห้องนํ้ามีผิวสัมผัสค่อนข้างหยาบ เพื่อ
ความปลอดภัยและกันลื่น
• มี ร ะบบระบายอากาศดี แ ละแสงสว่ า งที่
เพียงพอ เนื่องจากผู้สูงวัยต้องการความ
สว่างมากเป็น 2-3 เท่าของคนทั่วไป
• มีพื้นที่กิจกรรมที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์
ในครอบครัว

ผู้สูงวัยเริ่มมี
ปัญหาสุขภาพเล็กน้อย แต่ยงั สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ การออกแบบจึงต้องผนวกเรื่องของ
“การทำ�ให้สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายและสะดวก
ขึ้น” ร่วมกับ “การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้น”
• ใช้สีที่ตัดหรือแตกต่างกัน เช่น พื้นกับผนัง
บัวเชิงผนัง หรือราวจับ และพื้นต่างระดับ
อย่างบันได
• ไม่ควรมีพื้นต่างระดับ และไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
ตลอดทางเดิน เพื่อลดการสะดุดหกล้ม
• ติ ด ตั้ ง ราวจั บ เพื่ อ ช่ ว ยพยุ ง ตั ว บริ เ วณ
สุขภัณฑ์ อ่างล้างมือ หรือบริเวณพื้นที่ที่มี
การเคลื่อนไหว โดยเลือกให้มขี นาดทีเ่ หมาะสม
และถนัดมือสำ�หรับผู้สูงวัยแต่ละคน

ผูส้ งู วัยกลุม่ สีสม้ ผูส้ งู วัยมีปญั หาสุขภาพ

ค่อนข้างมาก นั่ง Wheelchair เป็นส่วนใหญ่ และ
มีผู้ดูแลในกิจกรรมที่จำ�เป็น การออกแบบควร
คำ�นึงถึง “การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจ
จะเกิดขึ้น” รวมทั้ง “การส่งเสริมสุขภาวะที่ดี”
โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ เพราะผู้สูงวัยกลุ่มนี้ยัง
รูส้ กึ ว่าตนเองสามารถทำ�อะไรได้เอง และไม่อยาก
เป็นภาระต่อลูกหลาน
• ความสู ง ของโถสุ ข ภั ณ ฑ์ อ่ า งล้ า งหน้ า
เคาน์เตอร์ ปลัก๊ ไฟ สวิตช ต์ อ้ งให้ Wheelchair
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
• ความกว้างของทางเดินหรือประตูเพียงพอ
สำ�หรับ Wheelchair
• ออกแบบพื้นให้ลาด หรือไม่มีพื้นต่างระดับ
เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวก
• อุปกรณ์เปิด-ปิด เช่น ประตูหรือก๊อกนํ้า ควร
เป็นแบบก้านปัดหรือก้านโยก
• ระดับหน้าต่างทีข่ อบล่างควรสูงจากพืน้ 50 ซม.
เพื่อมองเห็นวิวภายนอกได้
5

ข้อควรคำ�นึง
บ้านผู้สูงวัย

6

7

ห้องนอนและห้องแต่งตัว

8

9

10

ห้องครัว

ทางเข้าบ้าน

ห้องนั่งเล่น

ทางลาด

11

ห้องนํ้าสำ�หรับผู้สูงอายุ
ห้องนํ้าควรมีความกว้างประมาณ 150-200 ซม. บริเวณอาบนํ้าเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้มาก
ที่สุด ควรมีราวจับหรือราวทรงตัวในห้องนํ้า โดยเฉพาะตรงฝักบัวและที่อาบนํ้า ควรมีสัญญาณฉุกเฉิน
ในห้องนํ้า ฝักบัวควรเป็นชนิดแรงดันต่ำ� ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ควรเป็นชนิดที่เบาแรงเปิด ประตูห้องนํ้า
ควรเป็นแบบที่เปิดออกเพื่อให้คนอื่นสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ห้องนํ้าไม่ควรแคบเกิน
ไป จนเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ พื้นผิวไม่ควรลื่น และแยกระหว่างส่วนเปียกกับส่วน
แห้งเพื่อกันลื่น

12
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แบบบ้านชั้นเดียวขนาดเล็กสไตล์ Natural ที่ตอบสนองการใช้งาน
ของผู้สูงอายุ สร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอันเหมาะสม
ซึง่ ช่วยให้เกิดแรงกระตุน้ ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงให้ความสำ�คัญ
กับการออกแบบห้องนํ้าในตำ�แหน่งและรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน
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ผังพื้น

แบบที่ 1
ขนาดพื้นที่ ใช้สอย :		
94 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 66 ตร.ม. + พื้นที่ระเบียง 28 ตร.ม.)		
		
		
ไม่รวมพื้นที่จอดรถ ทางลาดและบันได
ประกอบไปด้วย :		
1 ห้องนอน ขนาด 4.50 x 4.00 ม.
				
1 ห้องน้ำ� ขนาด 2.50 x 2.00 ม.
				1 พื้นที่นั่งเล่น				
				1 พื้นที่ครัว และพื้นที่ส่วนรับประทานอาหาร
				ที่จอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง : 24.00 x 12.20 ตร.ม.

รูปตัด

รูปด้าน

*ลงทะเบียนขอรับแบบสถาปัตยกรรมได้ที่ www.scgexperience.co.th/eldercare
SCG Experience ถ.เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โทร 02 101 9922
SCG Experience สาขาเมกาบางนา โทร 02 186 8899
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ผังพื้น

แบบที่ 2
ขนาดพื้นที่ ใช้สอย :		
				
ภายในประกอบไปด้วย :
			
		
			
		
				
			
			
			
ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง :

147 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 129 ตร.ม. + พื้นที่ระเบียง 18 ตร.ม.)
ไม่รวมพื้นที่จอดรถ ทางลาดและบันได
1 ห้องนอน ขนาด 5.00 x 4.50 ม.
+ Walk-in closet ขนาด 3.90 x 2.30 ม.
+ 1 ห้องน้ำ�ในตัว ขนาด 3.90 x 2.10 ม.
1 ห้องน้ำ� ขนาด 2.50 x 2.00 ม.
1 พื้นที่นั่งเล่น				
1 พื้นที่ครัว และพื้นที่ส่วนรับประทานอาหาร
ที่จอดรถ 1 คัน
27.90 x 17.70 ตร.ม.

รูปตัด

รูปด้าน

*ลงทะเบียนขอรับแบบสถาปัตยกรรมได้ที่ www.scgexperience.co.th/eldercare

SCG Experience ถ.เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โทร 02 101 9922
SCG Experience สาขาเมกาบางนา โทร 02 186 8899
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แบบห้องน้�ำ

สำ�หรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเรื่องการมองเห็นและการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหกล้มภายในบ้านได้มาก โดยเฉพาะ
บริเวณห้องนํ้า...SCG Eldercare Solution จึงนำ�เสนอแบบห้องนํ้า
ที่ตอบสนองการใช้งานของผู้สูงอายุ พร้อมตำ�แหน่งติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆ ในระยะทีเ่ หมาะสม เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้งาน
โดยแบ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมตามกลุ่มสีและ Lifestyle ของผู้สูงอายุ

20

21

PRODUCT INFO

S1
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น Scirocco
CT1132A

ก๊อกผสมยืนอาบ
รุ่น Scirocco
CT2148A

ฝักบัวพร้อมสาย
3 ฟังก์ชัน
Z90(HM)

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีขาว
2 ฟังก์ชัน
CT999H#WH(HM)

วาล์วเปิด-ปิดนํ้า
CT179(HM)

ราวแขวนผ้า
รุ่น Reminiscence
CT0023WD(HM)

ราวจับทรงตัวขนาด
60 ซม. รุ่น Natura
CT0161

ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล
รุ่น Natura
CT0162

ที่ใส่กระดาษทิชชู่
รุ่น Reminiscence
CT0025WD(HM)

รางนํ้าทิ้งกันกลิ่น
หน้าแคบพิเศษ
CT699Z1

ตะแกรงกันกลิ่น Smart Drain สะดืออ่างล้างหน้า
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)
แบบกด
CT649H(HM)
CT665

fiFitting

สำ�หรับผู้สูงวัยกลุ่มสีเขียว
สุขภัณฑ์สองชิ้น
รุ่น Riviera
C13527

อ่างล้างหน้าชนิดฝัง
ครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น Riviera
C02237

GP BELLEZZA GREY
(HYG) 16X16 PM

GP PALATINO CLAY
R/T 24X24 PM

Ware

ห้องนํ้าขนาดเล็ก

ถูกออกแบบมาสำ�หรับผู้สูงวัยที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย แต่มีแบบแผน เป็นระบบระเบียบ
ห้องนํ้าในโทนอบอุ่น มีกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติ ผสมผสานเรื่องราวในอดีต สร้างบรรยากาศของความ
สงบ ผ่อนคลาย เป็นส่วนตัว นอกจากจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบายในการใช้สอยแล้ว ยังคำ�นึง
ถึงความปลอดภัย จึงตอบโจทย์กิจกรรมพื้นฐานได้อย่างลงตัวแม้ในพื้นที่จำ�กัด
22

GT TIME MALT R/T
8X48 PM

Tile
23

24

25

PRODUCT INFO

S2
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ก๊อกผสมพร้อมวาล์วควบคุม ฝักบัวพร้อมสาย
อัตโนมัติ
อุณหภูมิ รุ่น ENRICO
3 ฟังก์ชัน
CT537DC
CT2042A
Z88(HM)

ราวแขวนผ้า
รุ่น CROSS
CT0023(HM)

ขอแขวนผ้า
รุ่น CROSS
CT0021(HM)

ตะแกรงกันกลิ่น Smart Drain สะดืออ่างล้างหน้า
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)
แบบกด
CT649H(HM)
CT665

ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับ
CT709(HM)

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีขาว
2 ฟังก์ชัน
CT999H#WH(HM)

วาล์วเปิด-ปิดนํ้า
CT179(HM)

ราวทรงตัวรูปตัวแอลขวา
ผิว POWDER LACQUER
CT727R#WH

รางนํ้าทิ้งกันกลิ่น
หน้าแคบพิเศษ
CT699Z1

ที่ใส่กระดาษทิชชู่
รุ่น CROSS
CT0025(HM)

fiFitting

สำ�หรับผู้สูงวัยกลุ่มสีเขียว
ห้องนํ้าขนาดเล็ก สำ�หรับผู้สูงอายุที่มี Lifestyle แบบ Active คือ ชอบออกนอกบ้าน สังสรรค์ อยู่กัน

เป็นครอบครัวใหญ่แต่ยังคงต้องการความเป็นส่วนตัว
แม้วา่ จะมีขนาดเล็ก แต่ห้องนํ้านี้ก็ถูกออกแบบมาให้ดูโปร่งโล่ง ทันสมัย ด้วยโทนสีขาวและเติมแต่งสีสันบางส่วน
เพิ่มความสดใส มีการคำ�นึงถึงความปลอดภัย สะดวกสบาย และส่งเสริมสุขภาวะที่ดี โดยการ
• ลดความเสี่ยงจากการลื่นล้มด้วยการติดตั้งราวจับในตำ�แหน่งสำ�คัญ พร้อมกับเลือกใช้กระเบื้องพื้นที่มี
ความฝืดสูง ขณะเดียวกันก็ทำ�ความสะอาดง่าย
• ใช้ก๊อกฝักบัวรุ่น Thermosafe ลดอันตรายจากการโดนนํ้าร้อนลวก

26

สุขภัณฑ์สองชิ้น
รุ่น Riviera
C13527

อ่างล้างหน้าชนิดฝัง
ครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น Riviera
C02237

WT WHITE FLEUR BEIGE GP FAITH BEIGE
R/T (PK8) 12x24 PM (ANTI-SLIP) (HYG)
R/T 24X24 PM

Ware

WT PALATINO IVORY
8x24 PM

Tile
27
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29

PRODUCT INFO

S3
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
รุ่น TRUST
CT1058(HM)

วาล์วเปิด-ปิด ฝักบัว
รุ่น ALTO
CT1115A(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย
1 ฟังก์ชัน
Z71HM

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีขาว
2 ฟังก์ชัน
CT999H#WH(HM)

วาล์วเปิด-ปิดนํ้า
CT179(HM)

ราวแขวนผ้า
รุ่น CHESS
CT783(HM)

ราวทรงตัวรูปตัวแอล
ผิว HAIRLINE
CT751LR#SA(HM)

เก้าอี้ติดผนัง
พับเก็บได้
CT724#WH

ตะแกรงกันกลิ่น
สเตนเลสเหลี่ยม
CT697Z2P(HM)

รางนํ้าทิ้งกันกลิ่น
CT654Z2P

สะดืออ่างล้างหน้า
แบบกด
CT665

fiFitting

สำ�หรับผูส้ งู วัยกลุม่ สีเหลือง
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
อ่างล้างหน้าชนิดฝัง
รุ่น Opera Hyg. ครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น Opera Hyg.
C12617
C02137

Ware

ห้องนาํ้ ขนาดเล็ก เหมาะกับผูส้ งู อายุทมี่ รี สนิยมเรียบหรู มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ให้ความสำ�คัญกับ

การดูแลรูปลักษณ์ และมีความเป็นระเบียบ ทีถ่ งึ แม้วา่ ร่างกายจะเสื่อมถอยลงไปบ้าง แต่กต็ อ้ งการจะบอกว่า “ชัน้
ดูแลตัวเองได้” จึงอยากที่จะทำ�กิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง
ห้องนํ้านี้จึงถูกออกแบบมาเฉพาะสำ�หรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ให้สามารถใช้เวลาในห้องนํ้าได้อย่างผ่อนคลายและมี
ความสุข ในการตกแต่งที่ดูเรียบหรู ผสานความอบอุ่นอย่างกลมกลืนแม้ในพื้นที่จำ�กัด

30

GL QUARRIES
GRAND WHITE (1S)
12X12 PM

GP MARMORO WHITE GP PALATINO CLAY
RT 12X12 PM
12x12 PM

WT ROME
10X16 PM

Tile
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33

PRODUCT INFO

M1
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
รุ่น TRUST
CT1058(HM)

วาล์วเปิด-ปิด ฝักบัว
รุ่น ALTO
CT1115A(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย
1 ฟังก์ชัน
Z71HM

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีขาว
2 ฟังก์ชัน
CT999H#WH(HM)

วาล์วเปิด-ปิดนํ้า
CT179(HM)

ราวแขวนผ้า
รุ่น CHESS
CT783(HM)

ราวทรงตัวรูปตัวแอล
ผิว HAIRLINE
CT751LR#SA(HM)

ที่ใส่กระดาษทิชชู่
รุ่น CHESS
CT780(HM)

ตะแกรงกันกลิ่น
สเตนเลสเหลี่ยม
CT697Z2P(HM)

รางนํ้าทิ้งกันกลิ่น
CT654Z2P

สะดืออ่างล้างหน้า
แบบกด
CT665

fiFitting

สำ�หรับผู้สูงวัยกลุ่มสีเขียว
สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น
อ่างล้างหน้าชนิดฝัง
รุ่น Opera Hyg. ครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น Opera Hyg.
C12617
C02137

Ware

ห้องนํ้าขนาดกลาง

สำ�หรับผู้สูงอายุที่มีรสนิยมเรียบหรู ชอบความเป็นระเบียบ เป็นตัวของตัวเองสูง
อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นรายล้อมด้วยลูกหลาน
พื้นที่ในห้องนํ้าถูกจัดสรรเป็นอย่างดี มีชั้นวางของเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการคำ�นึงถึงเรื่องความ
ปลอดภัยในห้องนํ้า รวมถึงขั้นตอนการดูแลรูปลักษณ์ของผู้สูงอายุ ไม่วา่ จะเป็นการดูแลผิว เสื้อผ้า หน้า ผม
ให้สามารถใช้เวลาในห้องนํ้าได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุข

34

MT 1SM MARMORO GP MARMORO WHITE
WHITE (PACK 10) PM
RT 12X12 PM

GT TIME SMOKE
R/T 8X48 PM

WT ROME
10X16 PM

Tile
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PRODUCT INFO

M2
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
รุ่น TRUST
CT1058(HM)

วาล์วเปิด-ปิดนํ้า
รุ่น TRUST
CT1059(HM)

ฝักบัวพร้อมสาย
1 ฟังก์ชัน
Z10(HM)

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีขาว
2 ฟังก์ชัน
CT999H#WH(HM)

วาล์วเปิด-ปิดนํ้า
CT179(HM)

ราวแขวนผ้า
รุ่น Reminiscence
CT0023WD(HM)

ราวจับทรงตัวขนาด
60 ซม. รุ่น Natura
CT0161

ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล
รุ่น Natura
CT0162

พนักแขนแบบพับเก็บได้
รุ่น NATURA
CT0164

รางนํ้าทิ้งกันกลิ่น
CT654Z2P

สะดืออ่างล้างหน้า
แบบกด
CT665

เก้าอี้นั่งอาบนํ้าปรับระดับ
ติดผนัง พับเก็บได้
CT723#WH

สุขภัณฑ์สองชิ้น
รุ่น Hercules
C13507

อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง
พร้อมขาตั้ง รุ่น Hercules
C01467/C4116

ที่ใส่กระดาษทิชชู่ ตะแกรงกันกลิ่น Smart Drain
(ยับยัง้ เชื้อแบคทีเรีย)
รุ่น Reminiscence
CT649H(HM)
CT0025WD(HM)

fiFitting

สำ�หรับผูส้ งู วัยกลุม่ สีเหลือง

ห้องนํ้าขนาดกลาง

ตอบโจทย์ผู้สูงวัยที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่มีแบบแผน รักสันโดษ มีความสุขกับ
การหวนระลึกถึงอดีต ชอบใกล้ชิดธรรมชาติ
ด้วย Style เรียบง่าย ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นไทยในอดีต ให้อารมณ์และความรู้สึกอบอุ่นด้วยการใช้วัสดุ
ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศของความสงบ ผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงคำ�นึงถึงความปลอดภัย
ให้ผู้สูงอายุสามารถทำ�กิจกรรมในห้องนํ้าด้วยตัวเองได้อย่างมั่นใจ
38

GP 12x24 CARPATHIAN
GREY R/T PM

GP ECO TOUCH MALT
R/T 6x36 PM

Ware

Tile
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PRODUCT INFO

M3
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น Scirocco
CT1132A

ก๊อกผสมยืนอาบ
รุ่น Scirocco
CT2148A

ฝักบัวพร้อมสาย
3 ฟังก์ชัน
Z88(HM)

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีขาว
2 ฟังก์ชัน
CT999H#WH(HM)

วาล์วเปิด-ปิดนํ้า
CT179(HM)

ราวแขวนผ้า
รุ่น Reminiscence
CT0023WD(HM)

ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับ
CT709(HM)

ราวทรงตัว
รูปตัวแอลขวา
CT727R#WH

ราวทรงตัว
รูปตัวแอลซ้าย
CT727L#WH

รางนํ้าทิ้งกันกลิ่น
หน้าแคบพิเศษ
CT699Z1

เก้าอี้นั่งอาบนํ้าปรับระดับ
ติดผนังพับเก็บได้
CT723#WH

ที่ใส่กระดาษทิชชู่
รุ่น CROSS
CT0025(HM)

ตะแกรงกันกลิ่น Smart Drain สะดืออ่างล้างหน้า
แบบกด
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)
CT665
CT649H(HM)

fiFitting

สำ�หรับผูส้ งู วัยกลุม่ สีเหลือง
สุขภัณฑ์สองชิ้น
รุ่น Riviera
C13527

อ่างล้างหน้าชนิดฝัง
ครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น Riviera
C02237

Ware

ห้องนํ้าขนาดกลาง ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุที่มีใจ Active มีความสดใส เบิกบาน และความจำ�ดี ถึงแม้

ร่างกายจะเสื่อมถอยลง ก็ยังมีความมั่นใจที่จะทำ�กิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง
การออกแบบทีโ่ ปร่งโล่ง สบายตา ดูทนั สมัย ในโทนสีขาว ทีแ่ ต่งแต้มด้วยลวดลายสีสนั บางจุด สร้างความสดชื่น
พร้อมทั้งมีการคำ�นึงถึงความปลอดภัย สะดวกสบาย ให้ผู้สูงอายุอยู่ลำ�พังในห้องนํ้าได้อย่างมั่นใจ

42

GP FAITH BEIGE
(ANTI-SLIP) (HYG)
R/T 24X24 PM

WT PALATINO IVORY
8x24 PM

WT HYBRID BROWN
8X24 PM

Tile
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45

PRODUCT INFO

L1
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
รุ่น TRUST
CT1058(HM)

ก๊อกผสมยืนอาบนํ้า
แบบก้านโยก รุ่น ALTO
CT2096A

ฝักบัวพร้อมสาย
1 ฟังก์ชัน
Z79#WH(HM)

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีขาว
2 ฟังก์ชัน
CT999H#WH(HM)

วาล์วเปิด-ปิดนํ้า
CT179(HM)

ราวแขวนผ้า
รุ่น CROSS
CT0023(HM)

ราวทรงตัวรูปตัวแอล
ผิว Hairline
CT791L

ราวทรงตัวรูปตัวที
CT7504(HM)
70X60 cm.

ที่ใส่กระดาษทิชชู่
รุ่น CROSS
CT0025(HM)

รางนํ้าทิ้งกันกลิ่น
CT654Z2P

ตะแกรงกันกลิ่น
สเตนเลสเหลี่ยม
CT697Z2P(HM)

สะดืออ่างล้างหน้า
แบบกด
CT665

สุขภัณฑ์สองชิ้น
รุ่น SYDNEY
C1302

อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง
รุ่น FORALL
SC00537

fiFitting

สำ�หรับผู้สูงวัยกลุ่มสีส้ม
Ware

ห้องนาํ้ ขนาดใหญ่ รองรับผูส้ งู อายุทมี่ สี ขุ ภาพเสื่อมถอยมาก จำ�เป็นต้องนัง่ Wheelchair เป็นส่วนใหญ่

จึงต้องมีผู้ดูแลให้การช่วยเหลือในกิจกรรมที่จำ�เป็น
เป็นห้องนํ้าที่มีกลิ่นอายธรรมชาติผสมผสานเรื่องราวในอดีต สร้างบรรยากาศที่สงบ ดูอบอุ่น และผ่อนคลาย
รวมทั้งคำ�นึงถึงความปลอดภัย สะดวกสบาย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

46

MT 2SM CLICO WOOD
BEIGE (PACK 10) PM

GP NEO PLANK
BEIGE R/T 6X24 PM

GP NOTTING HILL
GREY (PK8) 12X24 PM

Tile
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PRODUCT INFO

L2
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
รุ่น TRUST
CT1058(HM)

ก๊อกผสมยืนอาบนํ้า
แบบก้านโยก รุ่น ALTO
CT2096A

ฝักบัวพร้อมสาย
1 ฟังก์ชัน
Z79#WH(HM)

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีขาว
2 ฟังก์ชัน
CT999H#WH(HM)

วาล์วเปิด-ปิดนํ้า
CT179(HM)

ราวแขวนผ้า
รุ่น CROSS
CT0023(HM)

ราวทรงตัวรูปตัวแอล
CT751LR#SA(HM)

ราวทรงตัวรูปตัวที
CT7504(HM)
70X60 cm.

ที่ใส่กระดาษทิชชู่
รุ่น CROSS
CT0025(HM)

รางนํ้าทิ้งกันกลิ่น
CT654Z2P

ตะแกรงกันกลิ่น
สเตนเลสเหลี่ยม
CT697Z2P(HM)

สะดืออ่างล้างหน้า
แบบกด
CT665

สุขภัณฑ์สองชิ้น
รุ่น SYDNEY
C1302

อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง
รุ่น FORALL
SC00537

fiFitting

สำ�หรับผู้สูงวัยกลุ่มสีส้ม
Ware

ห้องนาํ้ ขนาดใหญ่ เพื่อผูส้ งู อายุทมี่ สี ขุ ภาพเสื่อมถอยมาก แต่ขณะเดียวกันก็ยงั คงมีจติ ใจที่ Active สดใส

เบิกบาน และความจำ�ยังคงดีอยู่
การออกแบบทีโ่ ปร่งโล่งสบาย มีความเรียบง่าย เน้นให้ผสู้ งู อายุและผูด้ แู ลใช้งานได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย
บางกิจกรรมจะต้องอาศัยผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือ เช่น การถอดเสื้อผ้าและการอาบนํ้า โดยยังคงมีกิจกรรม
บางอย่างที่ผู้สูงอายุสามารถทำ�เองได้อย่างอิสระ ลดภาระแก่ผู้ดูแล
50

WT TRAVIS ALABASTER
8X16 PM

WT TRAVIS LIGHT
GREY 8X16 PM

WT TRAVIS COOL (S)
8X16 PM

Tile
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PRODUCT INFO

L3
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
แบบก้านโยก รุ่น Scirocco
CT1132A

ราวแขวนผ้า
รุ่น CHESS
CT783(HM)

ก๊อกผสมยืนอาบ
รุ่น Scirocco
CT2148A

ฝักบัวพร้อมสาย
3 ฟังก์ชัน
Z90(HM)

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีขาว
2 ฟังก์ชัน
CT999H#WH(HM)

ราวทรงตัวรูปตัวแอล พนักแขนแบบพับเก็บได้
ราวทรงตัว
ผิว POWDER LACQUER CT721L60#WH ผิว POWDER LACQUER
CT727R#WH, CT727L#WH
CT725L60#WH

ราวแขวนฝักบัว
ปรับระดับ
CT0132

ห่วงแขวนผ้า
รุ่น CHESS
CT785(HM)

สุขภัณฑ์สองชิ้น
รุ่น FORALL
SC6652

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
รุ่น FORALL
SC00537

รางนํ้าทิ้งกันกลิ่น
หน้าแคบพิเศษ
CT699Z1

วาล์วเปิด-ปิดนํ้า
CT179(HM)

ที่ใส่กระดาษทิชชู่
รุ่น CHESS
CT780(HM)

ตะแกรงกันกลิ่น Smart Drain สะดืออ่างล้างหน้า
(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)
แบบกด
CT649H(HM)
CT665

fiFitting

สำ�หรับผู้สูงวัยกลุ่มสีส้ม
Ware

ห้องนาํ้ ขนาดใหญ่ เหมาะสำ�หรับผูส้ งู วัยทีม่ ปี ญั หาสุขภาพค่อนข้างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยงั คงมีความจำ�ดี

มีรสนิยมเรียบหรู เจ้าระเบียบ เป็นตัวของตัวเอง อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น รายล้อมด้วยลูกหลาน
ห้องนํ้าโทนเรียบหรู แต่ยังคงให้ความรู้สึกอบอุ่น ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและสะดวก
สบาย ทัง้ ในยามทีต่ อ้ งมีผดู้ แู ลคอยให้ความช่วยเหลือและยามทีผ
่ สู้ งู อายุยงั สามารถทำ�บางกิจกรรมได้ดว้ ยตัวเอง
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GL MCQUEEN BLACK
(2S) 12X12 PM

GP FAITH BONE
(ANTI-SLIP) (HYG)
R/T 24x24

WT GRAND CALCUTTA
WHITE R/T 12x36 PM

GP ECO ROCKRETE
BLACK R/T 12X24 PM

Tile
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บ้านของคุณเป็นแบบไหน
1. พื้นที่ต่างระดับหรือธรณีประตู
A. มีธรณีประตู
B. มีพื้นต่างระดับ หรือลดระดับ
C. พื้นเรียบ ไม่มีพื้นต่างระดับ
2. สีพื้นและสีผนังต่างกันหรือไม่
A. พื้นสีเข้ม ผนังสีอ่อน
B. พื้นสีอ่อน ผนังสีอ่อน
C. พื้นและผนังมีสีตัดกันหรือแตกต่างกัน
3. ขนาดความกว้างประตูห้องนํ้ามีลักษณะ		
อย่างไร
A. ค่อนข้างแคบ
B. เพียงพอสำ�หรับ 1 คนเข้า-ออก
(โดยประมาณ 70 ซม.)
C. มีขนาดเพียงพอสำ�หรับ Wheelchair
ผ่านเข้า-ออก (โดยประมาณ 90 ซม.)
4. พื้นห้องนํ้าลื่นหรือไม่
A. พื้นลื่นทั้งห้องนํ้า
B. ลื่นเฉพาะพื้นที่อาบนํ้า (ส่วนเปียก)
C. ไม่ค่อยลื่น พื้นค่อนข้างฝืดดี
5. ในห้องนํ้ามีราวจับหรือไม่
A. ไม่มีราวจับ
B. มีราวจับบริเวณโถสุขภัณฑ์
C. มีราวจับบริเวณสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า
และตลอดทางเดินไปทำ�กิจกรรมต่างๆ

?

6. ลักษณะโถสุขภัณฑ์
A. สุขภัณฑ์ฝังพื้น แบบนั่งยอง ตักราดนํ้า
B. สุขภัณฑ์ตั้งพื้น กดปุ่มชำ�ระที่บนแทงค์นํ้า
ของสุขภัณฑ์
C. สุขภัณฑ์ตั้งพื้น มีก้านกดชำ�ระด้านข้าง		
ของสุขภัณฑ์
7. ระดับเคาน์เตอร์ครัวเป็นอย่างไร
A. ระดับบนเคาน์เตอร์สูง 90 ซม.
มีตู้ด้านใต้เคาน์เตอร์
B. ระดับบนเคาน์เตอร์สูง 80 ซม.
มีตู้ด้านใต้เคาน์เตอร์
C. ระดับบนเคาน์เตอร์สูง 80 ซม.
มีพื้นที่โล่งด้านใต้เคาน์เตอร์
8. ประตูห้องนอนมีลักษณะแบบใด
A. ประตูบานผลัก มือจับเป็นแบบบิด
B. ประตูบานผลัก มือจับเป็นแบบก้านโยก
C. ประตูบานเลื่อน มือจับแบบก้านแนวตั้ง
9. เตียงนอนสูงจากพื้นในระดับใด
A. ขาลอย (ความสูงเตียงค่อนข้างสูง)
B. ต้องนั่งชันเข่า (ความสูงเตียงค่อนข้างต่ำ�)
C. เท้าถึงพื้นพอดี (ความสูงเตียงเหมาะสม)
10. แสงไฟภายในห้องนํ้าเพียงพอหรือไม่
A. แสงสลัว ค่อนข้างมืด
B. แสงสว่างไม่เพียงพอในบางจุด
C. แสงสว่างเพียงพอทั่วถึงทั้งบ้าน

การคำ�นวณคะแนน
ถ้าตอบข้อ A ได้ 0 คะแนน
ถ้าตอบข้อ B ได้ 1 คะแนน
ถ้าตอบข้อ C ได้ 2 คะแนน

ผล
คะแนนรวม
ทั้งหมด

ระดับความเหมาะสมของ
บ้านสำ�หรับผู้สูงวัย
15 คะแนนขึ้นไป

บ้านที่ออกแบบไว้เหมาะสมสำ�หรับผู้สูงวัย มีองค์
ประกอบหลักของบ้านทีป่ ลอดภัยและสะดวกในการ
ใช้งาน สามารถลดอัตราเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
ภายในบ้านได้ และมีการเตรียมพื้นที่ ให้เหมาะสม
สำ�หรับผู้สูงวัยที่ใช้งาน Wheelchair ในอนาคต

9-14 คะแนน

บ้านที่ออกแบบไว้ค่อนข้างดี ควรมีการปรับปรุง
เล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยมากขึ้น อาจจะ
เป็นในส่วนที่เราไม่เคยคำ�นึงถึง เช่น ระดับความสูง
ของอ่างล้างหน้า ระดับความสูงเตียงนอน สิ่ง
เหล่านี้สามารถเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และ
ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

0-8 คะแนน

บ้านที่ควรได้รับการปรับปรุง เนื่องจากมีพื้นต่าง
ระดับ พืน้ ลื่นและแสงสว่างในบางจุดอาจไม่เพียงพอ
สำ�หรับการทำ�กิจกรรมของผู้สูงวัย เป็นสาเหตุให้
เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานและอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คคะแนนทั้งหมดหน้าถัดไป
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สร้างสรรค์ขึ้นด้วย “SCG HEIM System” ระบบการสร้างบ้านที่ปฏิวัติการก่อสร้างบ้านของไทย กว่า 80% ของบ้านถูกผลิตและตรวจสอบคุณภาพภายในโรงงาน
ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูง ก่อนนำ�มาประกอบบนพื้นที่จริง จนได้บ้านที่สมบูรณ์แบบทุกรายละเอียด เพื่อให้คุณสบายใจตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่งที่จะมีบ้าน
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เชิญชมบ้านตัวอย่างที่คริสตัล ดี ไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) กรุงเทพฯ ทุกวัน 10:00 – 19:00 น.
โทร 02 102 2800 | www.scgheim.com
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“การเตรียมที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุด้วยผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
การให้คำ�ปรึกษาและออกแบบที่อยู่อาศัย
พร้อมการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญจาก SCG
เพื่อความปลอดภัย สะดวกสบาย และสุขภาวะที่ยืนยาว”
มาค้นหาคำ�ตอบกับเราได้ที่

