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แบบเสนอโครงการวิจัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ 2561 (งวดที่.1.)
ชื่อโครงการ
(ภาษาไทย) เคาน์เตอร์ครัวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น
(ภาษาอังกฤษ ) Kitchen counters for bedridden elderly in Semi-Urban Rural Areas.
Case Study : Khon Kaen Province
คณะผู้วิจัย
ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
นางสาวอภิญญา อาษาราช
1) ข้อมูลของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ
งบประมาณ
วันที่เริ่มโครงการ
วันที่สิ้นสุดโครงการ

1ปี(ไม่เกิน 1 ปี)
100,000 บาท
1 พฤศจิกายน 2560
31 ตุลาคม 2561

2) หัวหน้าโครงการ
ชื่อหัวหน้าโครงการ
สุรกานต์ รวยสูงเนิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความรับผิดชอบในโครงการ (คิดเป็นร้อยละ 70 )
การดาเนินโครงการตามแผน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เขียนบทความ จดสิทธิบัตร
โครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการ : ชื่อโครงการ “การพัฒนาแบบเครื่องเรือนเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน
สาหรับผู้สูงอายุในกึ่งเมืองกึ่งชนบท”
แหล่งสนับสนุนทุน...ทุนอุดหนุนทั่วไปประจาปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่เริ่มโครงการ.......ปีงบประมาณ 2556...................
วันสิ้นสุดโครงการ......31 ตุลาคม 2560 (ตีพิมพ์บทความแล้ว และอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาเล่มรายงาน)
3) คณะผู้วิจัย
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/ผู้ช่วยวิจัย นางสาวอภิญญา อาษาราช
ความรับผิดชอบในโครงการ (คิดเป็นร้อยละ 30 )
เป็นผู้ช่วยในการดาเนินโครงการตามแผน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เขียนบทความ จดสิทธิบัตร
4) หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”มาแล้ว ตั้งแต่ปี 2548 โดยเกณฑ์ที่สหประชาชาติกาหนดคือมีสัดส่วนของผู้มีอายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10 หรือมีผู้มีอายุ 65 ปีเกินกว่าร้อยละ 7 ถึงปี 2560 สัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศไทย
เกินกว่าร้อยละ 17 แล้ว กล่าวคือมีผู้สูงอายุมากกว่า 10 ล้านคน จากประชากรของประเทศราว 65 ล้านคนซึ่งผู้สูงอายุกว่า 10

ล้านคนนี้ มีส่วนหนึ่งที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงเนื่องจากความเสื่อมของร่างกายและจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยในปัจจุบันพบผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงราวร้อยละ 10 หรือประมาณ 1 ล้านคน เป็นผู้ที่ต้องการพึ่งพิงบางส่วนโดยเป็นประเภทติดบ้านออกไปไหนเ อง
ไม่ได้ 8.5 แสนคน และเป็นประเภทติดเตียงอีกประมาณ 1.5 แสนคน จานวนผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียงมีแนวโน้มสู ง ขึ้ น
เรื่อยๆจากสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี เพราะอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นตามลาดับ ปัญหาผู้สูงอายุติดบ้านติดเตี ย ง
ปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ประเทศไทยให้ความสนใจการแก้ปัญหาผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบมานานแล้ว
โดยมีแผนผู้สูงอายุแห่ง ชาติเ ป็นแผนระยะยาว 20 ปี ฉบับแรกมาตั้งแต่ปี 2555 ในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ปัจจุบันเป็นแผนฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) และมีกฎหมายเฉพาะ คือ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ.2546 แต่ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง คือประเภทติดบ้าน ติดเตียงยังต้องการการพัฒนาอีกมาก ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่และยาก
สาหรับแต่ละครอบครัวจะแบกรับและแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพราะปัจจุบันครอบครัวไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนจากครอบครัวขยาย
เป็นครอบครัวเดี่ ยวมากขึ้ น แต่ละครอบครัวมี ลูกน้ อยลง แม่บ้านต้องไปทางานประจานอกบ้ านมากขึ้น พ่อแม่พึ่งพาลู ก ได้
น้อยลง คนรับใช้ในบ้านหายากมากขึ้นๆ ทาให้มีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ตามลาพังมากถึงราว 6-7 แสนคน
วิถีชวี ิตของผู้ สูงอายุในสัง คมอี สานมั กจะอยู่กัน แบบเรียบง่ ายพึ่ง พาสิ่งแวดล้ อมตามธรรม ชาติ ซึ่งครอบครั ว เป็ น
สถาบันที่มีความหมายต่อการดารงชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมาก ผู้สูงอายุนิยมไปวัดทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยทั่วไปผู้สูงอายุ
หญิงจะไปวัดในวันพระเพื่อถือศีลแปด เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษามากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย รวมถึงเมื่อว่างจากงานประจาจะ
ชอบอยู่บ้านเพื่อ ทางานเล็ กๆน้ อยๆ อาชีพหลักของชาวอีส านคือ การทานารองลงมาคื อ ทาสวนและเลี้ ยงสั ตว์ และค้าขาย
ส่วนมากคนอีสานทางานเพื่อเลี้ยงชีพ และใช้สอยในครัวเรือน ไม่ได้ทาเป็นสินค้าออก หากเปรียบเทียบวิถีชีวิตของผู้สูงอายุใ น
อดีตและปัจจุบันจะเห็นความแตกต่างอย่างเด่น ชัด นอกจากนี้ผู้สูงอายุมักจะอยูแ่ ต่ในบ้ านเรือ นของตน ผู้สูงอายุเพศชายจะ
ทางานเล็กๆน้อยๆ เช่น จักสาน ผู้สูงอายุเพศหญิงจะเลี้ยงไหม เข็นด้าย หรือเลี้ยงหลาน และเมื่อมีเวลาว่างจะเล่านิทานให้บุตร
หลานฟัง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมอย่างหนึ่งและเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้เป็นอย่างดี และเมื่อ
มีงานบุญประจาหมู่บ้าน เช่น บุณผเวส ผู้สูงอายุจะรวมกลุ่มกันทางานเพื่อส่วนรวม ส่วนการพักผ่อนหย่อนใจของผู้สูงอายุ ใ น
อดีตคือ การดูหมอลาเรื่อง หมอลาเพลิน และหมอลาซิ่ง ส่วนผู้สูงอายุในปัจจุบันการทาบุญเข้าวัดจะลดน้อยลง ยกเว้นในวัน
สาคัญทางศาสนาผู้สูงอายุยัง อาศัยอยู่ที่บ้ าน กิจกรรมที่ทาอาจดูทีวี ฟังข่าว อ่านหนังสือ หรือเลี้ยงหลาน การพักผ่อนของ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นการดูทีวี ฟังข่าว เป็นต้น เป็นที่สังเกตว่าสังคมของผู้สูงอายุในปัจจุบันจะแคบกว่าในอดีต มีการไปมา
หาสู่กันลดลง การพบปะกันในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด น้อยลง ทาให้ผู้สูง อายุ ว้าเหว่ หรือความเหงาได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่
สูญเสียคู่สมรส และบุตรหลานต้องไปทางานต่างถิ่นหรือต้องออกไปทางานนอกบ้าน ทาให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านเพียงลาพังต้อง
ดูแลตัวเองในช่วงเวลากลางวัน รวมถึงการอุ่ น เตรียมหรือประกอบอาหาร โดยที่เครื่องเรือนที่มีอยู่ไม่สามารถเอื้ ออาน วยให้
สามารถทาได้ด้วยตนเองทั้งจากปัญหาจากขนาดร่างกายที่ ล ดลง ระยะเอื้อมและสมรรถภาพร่ างกายที่เ สื่ อมลงตาม อายุ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาในการทากิจวัตรประจาวันแล้วยัง ส่งผลกระทบต่ อ
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้
ผู้สูงอายุในกลุ่มที่เรีย กว่ าติ ดเตียง สามารถแบ่งย่อยออกเป็ น กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตี ยงและกลุ่มระ ยะ
สุดท้าย ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องของสุขภาพและการดูแ ลอย่างชั ดเจนคื อ ผู้ป่วยติดเตียง คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่ง พิ ง
หมายถึง ผู้ป่วยที่มี ADL Barthel Index ตั้งแต่ 4/20 ลงมาทุกราย เช่น กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุที่ทาให้
เกิดความพิการ และจากัด ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง หรือมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตั ว กลั บ
บ้าน จาเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือในการทากิจวัตรประจาวัน มีการดูแลต่อเนื่องระยะยาวของช่วงชีวิต ส่วนผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายของชีวิต (กลุ่ม P หรือ Palliative care) เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยที่มี
ชีวิตอยู่ไม่นาน หรือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยพิจารณาจากผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4 หรือผู้ป่วยที่มี Palliative
Performance Score (PPS) น้อยกว่าหรือเท่ากับ30 กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลื อ ตัวเองใน
ชีวิตประจาวันบางอย่างเช่นการเคลื่อนที่หรืออาจจะกิจวัตรประจาวันอื่นๆ เป็นกรณีแตกต่างกันไป แต่ผู้ป่วยสูงอายุระยะ
สุดท้าย เป็นผู้ที่มีภาวะรุ่นแรงมากขึ้นเรื่อ ยๆตามความเป็นไปของโรค ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลื อตั วเองได้ แล้ ว
ผู้สูงอายุภาวะติดเตี ยง เป็นกลุ่มที่มีความจากัดในเรื่องการทากิจวั ตรประจ าวัน ซึ่งสามารถแบ่งความรุนแรงออกเป็ น
ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่มีความผิดปกติเฉพาะส่ วน เช่น ช่วงล่างของร่างกาย หรือซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายเ ป็ น ต้ น
และผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่ไม่สามารถขยั บร่างกายตั วเองได้แต่ สามารถสื่อ สารได้ ทางการพูดเป็นต้น ในส่วนใหญ่
ผู้สูงอายุภาวะติดเตียงที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้น อยู่ในประเภทที่มีความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่ง ของร่างกาย ซึ่ง
ยังสามารถทากิจวัตรประจาวันตนเองได้ ยกเว้นการเคลื่อนที่ในการเดินหรือการลุ ก ขึ้นยืน ซึ่งต้องการการช่วยเหลือจาก

ผู้ดูแล ซึ่งในผู้สูงอายุภาวะติดเตียงบางส่วนที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้นพบว่า บางคนสามารถใช้ส่วนบนของร่างกาย
ในการช่วยขยับเคลื่อนที่ เป็นต้น
ปัญหาการที่ผู้สูงอายุในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทที่ต้องอยู่คนเดียวในช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากลูกหลาน หรือผู้ดูแลไป
ทางาน ทาให้ต้องเตรียมอาหาร หรือทาอาหารทานเอง ซึ่งไม่สามารถใช้งานครัวที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ เนื่องจากปัญหาทางการ
เคลื่อนไหว ขนาดเครื่องเรือนที่ไม่สอดคล้องกับขนาดระยะและความสามารถในร่างกายที่เปลี่ยนไป จึงทาให้เกิดการออกแบบ
เครื่องเรือนเพื่ออานวยความสะดวกให้ กับผู้สูง อายุโดยเฉพาะเช่น การออกแบบห้องน้า และสุขภัณฑ์ในห้องน้าของผู้สูง อายุ
การออกแบบครั วที่ช่ วยเหลื อผู้ สูงอายุให้ส ามารถประกอบอาหารเองได้ เป็นต้น แม้ว่าในปัจจุบันมีการออกแบบครั ว ที่ ช่ วย
ตอบสนองการใช้งาน และความต้องการให้กับผู้สูงอายุที่ ต้องใช้เวลาด้ วยตนเองหรื ออยู่คนเดียวอยู่บ้ างแล้วในท้ องตลาด แต่
เครื่องเรือนในท้องตลาดนั้น มีราคาที่สูง หากเปรียบเทียบในการซื้ อขายกับ ผู้สูง อายุที่ อยู่ในพื้นที่เมื องกึ่งชนบท จะมีการใช้
เครื่องเรือนที่มีราคาไม่สูงมาก เนื่องจากปัญหาทางด้านรายได้ โดยการออกแบบครัวสาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองกึ่งชนบทนั้ น
มีความหลากหลายในการใช้งานที่แ ตกต่างกั บ คนทั่ วไป เช่นขนาด ความสูงหรือแม้กระทั่งวิ ธี การและรายละเอีย ดใน การ
ประกอบอาหารที่ต้องให้ สัมพัน ธ์กั บตั วผู้ สูงอายุเ อง เพื่อให้เครื่องเรือนสามารถเข้า กับลั กษณะการใช้ง านของผู้สูงอายุ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันแต่สาหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและสามารถซ่อมแซ่มอย่างง่ายเมื่อชารุด และเครื่อง
เรือนสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่ต้องเผชิญ ความเสื่อมของร่างกายในการดารงชี วิต คานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูป ทรงที่
สนองความต้องการทางกายภาพและความเป็นอยู่ของผู้ใช้งานตามสภาพแวดล้อมภายในบ้านเรือนในชนบทภาคอีสานได้อย่าง
เหมาะสม เนื่องจากความคุ้นชินของรูปแบบที่ผู้สูงอายุใช้เครื่องเรือนอยู่
ชุมชนบ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่นถูกเลือกเป็นพื้นที่กรณีศึกษาเนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่ มี
พื้นที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่มาอย่างต่อเนื่อง และมีผู้สูงอายุอยู่จานวน
มากเนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนตั้งเดิมตั้งแต่ก่ อนจะมีการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็น สาเหตุทาให้เ กิดความเจริญและ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพสังคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ซึ่งผู้สูงอายุภาวะติดเตียงซึ่งยังอยู่ในกรณีที่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือ
มีความผิดปกติของร่างกายเฉพาะส่วน ยังคงช่วยเหลือตนเองในด้านการทากิจวัตรประจาวัน เช่นสามารถรับประทานอาหารได้
เอง เมื่อมีผู้ดูแลจัดเตรียมไว้ให้หรือการเปลี่ยนเสื้อผ้าเอง ในบางกรณีผู้สูงอายุภาวะติดเตียงสามารถประกอบอาหารอย่างง่ า ย
ขึ้นเองได้ เช่น การประกอบอาหารอย่ างง่าย ก็จะช่วยลดภาระและสร้างความภาคภูมิใจหรื อ การช่ วยเหลื อ ตนเองได้ ของ
ผู้สูงอายุภาวะติ ดเตียง เคาน์เตอร์ครั วส าหรั บ ผู้สูง อายุภาวะติ ดเตียงจะสามารถช่ ว ยอ านวยความสะดวกให้ กับ ผู้ป่ ว ยที่ ยั ง
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเวลาที่ผู้ดูแลไม่อยู่หรือออกไปทางานเช่นเวลากลางวัน โดยการออกแบบนี้จะมุ่งเน้นไปในการใช้
งานเคาน์เตอร์ครัวที่ง่าย และปลอดภัย โดยอาศัยเครื่องเรือนที่ถูกพัฒนาออกมาให้มีการผลิตที่ง่ายต่ อการใช้ งานและหากเ กิ ด
ความชารุดก็สามารถแก้ไขได้อย่างง่าย
นิยามศัพท์
ผู้สูงอายุภาวะติดเตียง หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงในระดับ ที่มีความผิดปกติของร่างกายส่วนใดส่ว นนึง ในทางการ
วิจัยนี้ ชี้ไปที่ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติในช่วงท่อนล่างของร่างกาย โดยยังสามารถใช้งานส่วนบนของร่างกายได้ และช่วยเหลือ
ตนเองได้ในชีวิตประจาวัน
กึ่งเมืองกึ่งชนบท หมายถึง พื้นที่ที่มีการผสมผสานกันระหวางความเปนเมืองกับชนบท เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ชานเมืองที่
ยกระดับเป็นเทศบาล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการดารงชีวติคล้ายชุมชนเมือง
5) การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
5.1 กระบวนการชราภาพกับความต้องการสภาพแวดล้อมในบ้านและเครื่องเรือนที่เหมาะสม
กระบวนการชราภาพ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ที่ค่อยๆดาเนินไปอย่าง
ช้าๆ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถย้อนกลับคืนได้ เกิดขึ้นจากการเสื่อมตามวัย ทาให้เกิดผลทางลบต่อ
ผู้สูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามความแก่หรือชราภาพเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับโมเลกุล ไปจนกระทั่งระดับเซลล์และอวัยวะ
(Cefalu, 2011) ความชราภาพ เป็นกระบวนการสากล (universal process) ที่เริ่มต้นขึ้นพร้อมๆกับสิ่งมีชีวิตบนโลก เป็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยลงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป จากการมีอายุเพิ่มมากขึ้นของเซลล์และเนื้อเยื่อ ซึ่งทาให้เกิดการสูญเสีย
หน้าที่และการตายของอวัยวะ จนถึงแก่ชีวิต การเปลี่ยนแปลงจากการชราภาพ อาจเป็นผลมาจากการพัฒนาการ ความ
ผิดปกติตามกาเนิด สภาพแวดล้อม และความเจ็บป่วย (Harman, 2001) ความสูงอายุแม้จะเป็นกระบวนการปกติที่มนุษย์ทุก
คนต้องเผชิญ แต่ผลกระทบจากกระบวนการดังกล่าวและการตอบสนองของผู้สูงอายุแต่ละคนต่อความชราภาพ มีความ

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย Cefalu (2011) ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่อธิบายกลไกของความชรา
ภาพ และกล่าวว่า ในปัจจุบันมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่ใช้อธิบายกระบวนการเสื่อมถอยตามอายุของร่างกาย ได้แก่
ทฤษฎีสารอนุมูลอิสระ (Free-radical theory) ซึ่งอธิบาย ว่าสารอนุมูลอิสระ หรือ free radicals เป็นตัวการสาคัญ
ในการให้เซลล์เสื่อมสภาพ
ทฤษฎีการใช้แล้วเสื่อมไป (Wear and tear theory) ที่อธิบายว่าความเสื่อมของร่างกายมนุษย์ เป็นผลมาจากการที่
เซลล์ถูกทาลายเมื่อใช้งานมากเกินไป หรือใช้งานไม่ถูกต้อง
Telomerase theory of aging เป็นทฤษฎีที่อธิบายความเสื่อมของเซลล์ว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
เอนไซม์ Telomerase ที่มีผลต่อการแบ่งตัวของเซลล์
Genetic control theory อธิบายความเสื่อมของอวัยวะ ว่าถูกกาหนดโดยอิทธิพลของยีนส์จากพันธุกรรมของแต่ละ
คน
Neuroendocrine theory อธิบายว่า ความชราภาพเกิดจากฮอร์โมนต่างๆ ลดระดับหรือทาหน้าที่น้อยลงเมื่ออายุ
มากขึ้น
จากทฤษฎีเกี่ยวกับความชราภาพที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น พอสรุปได้ว่า กระบวนการชราภาพ เกิดได้จาก 2 สาเหตุ
หลัก คือ 1) เกิดจากพัฒนาการตามวงจรชีวิตปกติ และ 2)เกิดจากพฤติกรรมหรือสภาวะแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งไม่ว่า
กลไกที่ใช้อธิบายกระบวนการแห่งความเสื่อมของอวัยวะจะเกิดจากสมมติฐานใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจาก
กระบวนการดังกล่าวจะคล้ายคลึงกันในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ (Aspinall, 2004; Smith, Rayer, & Smith, 2008)
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดเมื่อยร่างกาย ข้อติดแข็งหรือข้อเสื่อม การทรงตัวไม่ดี
ผิวหนังสูญเสียความยืดหยุ่น เหี่ยวย่น ปรับตัวกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก สายตาพร่ามัว หูตึง การรับรู้รสในอาหารลดลง
ระบบย่อยอาหารไม่ดี ท้องผูก หลับยากตื่นง่าย เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตสังคม เช่น เกิดความรู้สึกอ่อนล้า ซึมเศร้า วิตกกังวล อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย แยกตัว
จากสังคมด้วยเหตุผลประการต่างๆ เช่น ความเจ็บป่วย บทบาทเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสรีระและจิตสังคมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย คือ การไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มที่ในกิจกรรมต่างๆที่เคยทาได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การเกิดอุบัติเหตุ เช่น หกล้ม ลื่น หรือตกเตียงบ่อยๆ ซึ่งผลสารวจพบว่า ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2550 พบผู้สูงอายุมากถึง
723,912 รายเคยหกล้มใน 6 เดือนที่ผ่านมา จากในทุกเขตการปกครอง
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระของผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นว่า เมื่ออายุมากขึ้น ลักษณะ
ของภาพร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเกิดจากความเสื่อมของกระดูก ทาให้หลังงอ ข้อเข่า และสะโพกงอเล็กน้อ ย
ส่วนสูงของร่างกายลดลง (ชูศักดิ์ เวชแพศย์, 2538) Tan และคณะ (2009) อธิบายว่า มนุษย์จะมีอัตราส่วนของช่วงกว้าง
ขณะกางแขนที่ใกล้เคียงกับส่วนสูง (Arm span to height ratio) แต่อัตราส่วนดังกล่าวนี้จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ด้วยเหตุผล
ที่ว่า ความสูงของมนุษย์จะค่อยๆลดลง เนื่องมาจากความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลัง รวมทั้งตัวกระดูกที่พรุนทาให้
กระดูกสั้นลง ความสูงจึงลดลง ซึ่งในภายหลังได้มีพบว่า ความสูงของคนเราจะลดลงประมาณ 1.2 ซม. หลังอายุ 20 ปี
นอกจากนี้ อัตราส่วนดังกล่าว ยังเป็นปัจจัยทานายของปัญหาเกี่ยวกับอาการหายใจลาบากจากการขยายตัวของปอดได้ลดลง
และการทางานของหัวใจข้างขวาที่แย่ลงในผู้สูงอายุได้อีกด้วย สาหรับช่วงกว้างขณะกางแขน (arm span) ได้มีการศึกษา
พบว่าช่วงกว้างขณะกางแขนของทั้งเพศหญิงและชายลดลงประมาณ 2% ในช่วงอายุ 65-73 ปี และจะลดลงเพิ่มขึ้นเป็น 3%
เมื่ออายุมากขึ้น (อ้างถึงใน ชูศักดิ์ เวชแพศย์, 2538)
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของผู้สูงอายุที่พบได้มาก คือ การเปลี่ยนแปลงของข้อต่อ และกระดูก มีดังนี้
คือ หมอนรองกระดูกสันหลังบางลงและ ช่องระหว่างปล้องของกระดูกสันหลังแคบลง เกิดภาวะกระดูกงอกที่ขอบกระดูกสัน
หลัง ซึ่ง พบว่าภาวะกระดูกงอกมีความสัมพันธ์กับอายุ กล่าวคือ ภาวะกระดูกงอกจะพบได้มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น และทาให้
เกิดปัญหาสุขภาพตามมา เช่น การกลืนลาบาก สาลัก เสียงแหบ หรือไขสันหลังถูกกด ทาให้ปวดหลัง (Klaassen et al, 2011)
ภาวะข้อเข่าเสื่อม เป็นอีกการเปลี่ยนแปลงที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อน ซึ่งต่อไปก็จะเกิดภาวะ
กระดูกงอกและกระดูกอ่อนจะหายไป ทาให้เกิดการผิดรูปของข้อตามมา (Lagier, 2006) ผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระ
ดังกล่าวมาเล้ว ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของการรักษาสมดุลร่างกาย ทาให้ผู้สูงอายุมีการรับรู้การทรงตัวที่เปลี่ยนแปลงไป อัน
เป็นปัจจัยสาคัญของการพลัดตกหกล้ม ในผู้สูงอายุ พบว่าการรับรู้การทรงตัวที่เสื่อมลง ทาให้การทรงตัวไม่มั่นคง ร่างกายไม่
สมดุล มีอาการเวียนศีรษะ ความรู้สึกดังกล่าวนี้พบได้มากกว่า 50% ของผู้สูงที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
อีกประการหนึ่งที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ คือการมองเห็นที่ลดลง อันเป็นผลมาจากมีการหนาและ
แข็งตัวของหลอดเลือดฝอยที่ไปหล่อเลี้ยงตาและเซลล์ของตาซึ่งเป็นสาเหตุหลักเช่นเดียวกับเซลล์ของสมอง ส่งผลให้ตาของผู้สูง

วัยจะมีขนาดเล็กกว่าตาตามปกติขณะอยู่ในวัยหนุ่มสาว การปรับโฟกัสจะทาได้ยากขึ้น ทาให้เห็นภาพไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ
เมื่ออยู่ในที่มืดหรือกลางคืน รูม่านตาก็จะเล็ก ทาให้การตอบสนองต่อแสงสว่างและความมืดทาได้ลาบากกว่าตาตามปกติในวัย
หนุ่มสาว การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของผู้สูงอายุดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้การเดิน และการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ
เปลี่ยนแปลงไป ขาดความมั่นคง
5.2 แนวคิดการศึกษาพฤติกรรมท้องถิ่นในการทาอาหารของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุทางภาคอิสานหรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวัฒนธรรมแล้วมักจะใช้เครื่องครัวค่อนข้างเยอะ
เนื่องจากลักษณะของการใช้งานหรือการปรุงอาหารมีค่อนข้างหลากหลายขั้นตอน โดยมี 3 ขั้นตอนหลักคือ การเก็บอาหาร
การปรุงอาหารและการล้างทาความสะอาด ซึ่งโดยส่วนมากนิยมใช้ครัวไทย เป็นครัวที่ ใช้ประกอบอาหาร ที่มีเรื่องกลิ่นเข้ามามี
ส่วนสาคัญ เช่น ประกอบอาหารประเภท ผัดพริกแกง ปลาทอด คั่วพริกแกง ฯลฯ พื้นที่ตั้งของครัวไทย ครัวไทยจึงควรเป็น
พื้นที่โล่ง ให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก การจัดผังของห้องครัวไทย จึงไม่เน้น ว่าจะต้ องเป็น ห้องที่มีความสวยงาม หรือมี
กาแพง 4 ด้านและประตูปิดมิดชิด ครัวไทยอาจเป็นเพียงแค่มุม ๆ หนึ่งหลังบ้าน ที่มีเพียงแต่ อุปกรณ์หัวเตาแก๊ส โต๊ะไม้
สาหรับเตรียมอาหาร และ อ่างซิงค์ สแตนเลส ที่มีขายสาเร็จรูป ก็สามารถประกอบ อาหารอร่อยๆ ให้สมาชิก ภายใน
ครอบครัวได้อย่างสบายๆแต่สิ่งสาคัญที่ควรพิจารณาก็คือ ตาแหน่ง ที่ตั้งของห้องครัวไทย ควรจะมีความต่อเนื่องกับ ห้องครัว
Pantry เพื่อความสะดวกในการพักและเสริฟอาหารได้อย่างคล่องตัว
ข้อสาคัญในการจัดวางแผนผัง ห้องครัวนั้น ก่อนอื่นจะต้องเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จาเป็นเสียก่อน เช่น เตา อ่างล้าง
มือ ตู้เย็น กระทะ จานชามฯลฯ เครื่องใช้ที่เลือกไว้โดยอาจคานึงถึงหลักต่อไปนี้คือ
1. การวางเตา อ่างล้าง และตู้เย็น ควรวางให้อยู่ใกล้กันเพื่อความคล่องตัวขณะปรุงอาหารยิ่งขึ้น
2. เคาน์เตอร์หรือโต๊ะวางเตา ควรเลือกให้มีความสูง ที่เหมาะสมคือประมาณ 900 ม.ม. หรือ 3 ฟุตแต่ถ้าจะ
วางอ่างล้างควรเพิ่มให้สูงกว่านั้นอีก 75 ม.ม. หรือ 3 นิ้วควรให้มีที่ว่างข้างเตาเพื่อเตรียมไว้สาหรับวางเครื่องประกอบอาหาร
และจานชามได้
3. การวางตู้เก็บของหรือภาชนะต่างๆควรกาหนดให้อยู่ใกล้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ตู้เก็บกระทะ หม้อ
หรือ ชั้นวางเครื่องปรุงต่างๆ ควรอยู่ใกล้เตา ตู้เก็บจานควรอยู่ใกล้อ่างล้าง เพื่อสะดวกในการเก็บเข้าที่ หรือหยิบใช้ได้สะดวก
4. การวางปลั๊กไฟฟ้าควรมีที่เสียบปลั๊กสาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้อย่างน้อย 2 แห่ง
ครัวเป็นที่สาหรับ ประกอบอาหาร ดังนั้นการเลือกสรรอุปกรณ์ในครัวจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามและจะ
ขาดเสียไม่ได้โต๊ะประกอบอาหารเป็นส่วนสาคัญและใช้งานมากที่สุด ในการประกอบอาหาร จึงควรให้พื้นที่บริเวณนี้ กว้างพอ
สาหรับการจัดเตรียมอาหารและวางอุปกรณ์ ส่วนด้านบนของโต๊ะ อาจปูด้วยกระเบื้องเซรามิค สแตนเลส หินอ่อน ไม้หรือแผ่ น
เหล็กขนาดบางๆ ก็ได้ที่เก็บของอาจเป็นตู้เก็บหรือขวด สาหรับใส่ของแห้ง เพื่อป้องกันความชื้นในอากาศ สาหรับครัวที่แคบๆ
อาจจะทาเป็นตู้ติดบานพับเป็นการเพิ่มเนื้อที่ใช้งานได้อีกด้วย
เคาน์เตอร์ครัวที่เหมาะกับผู้สูงอายุและทุกคน ควรทาระดับความสูงประมาณ 75 ซม. ไม่ต่าจนต้องก้มหรือสูงเกินไป
จนต้องเขย่ง ที่ฐานเคาน์เตอร์ ควรทาที่ว่างลึกเข้าไปประมาณ 5-7 ซม. สูงจากพื้นประมาณ 10 ซม. เพื่อให้ปลายเท้าสอดเข้ า
ไปใต้เคาน์เตอร์ได้เล็กน้อย เวลายืนใช้งานเคาน์เตอร์จะได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องก้มหรือเอื้อมไปหยิบของมากเกินไป สาหรับบ้านที่
มีผู้สูงอายุ อ่างล้างจานอาจจะต้องเลือกใช้อ่างล้างจานแบบก้นตื้นแทนการใช้อ่างก้นลึก เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่ต้องก้มหรือเอื้อมไป
ล้างจานมากเกินไป และเนื่องจากมือของผู้สูงอายุเริ่มที่จะเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ มืออ่อนแรง ก๊อกน้าควรเลือกใช้ก๊อกชนิดก้ า น
โยก แทนก๊อกที่ต้องใช้มือบิ ดหมุน แม้แต่ตัวเอง เวลาที่มือลื่นๆ เวลาเปิดก๊อกที่เ ป็นแบบลู กบิ ด บางครั้งก็เปิดยากเอาเรื่ อง
เหมือนกัน และควรเลือกเตาแบบที่มีปุ่มเปิดปิดด้านหน้าหรือด้านข้าง เวลาควบคุม จะได้ไม่มีร่างกายส่วนใดอยู่ใกล้กับภาชนะ
ที่ตั้งไฟอยู่บนเตา ลดโอกาสมือ แขนพองเพราะโดนหม้อหรือกะทะที่ตั้งเตาอยู่ เวลาไปเลือกซื้อก็ดูรุ่นที่ควบคุมง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนหรือตัองปรับหลายตัวๆ ตัวปุ่มควบคุมกับเคาน์เตอร์ควรใช้สีสันที่ ตัดกันเพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่ายเพราะผู้สูงอายุ ส ายตา
เริ่มจะพร่ามัว เห็นไม่ชัดเท่าไหร่ ส่วนการออกแบบก็ควรออกแบบให้เตาติดตั้งในระดับเดียวกับเคาน์เตอร์ ไม่ควรติดสูงจนต้อง
เขย่งตัว และสะดวกในการเลื่อนภาชนะเข้าไปใส่อาหารได้ง่าย เนื่องจากผู้สูงอายุเคลื่อนไหวได้ช้าลง ถ้าหม้อที่ใส่อาหารกับจาน
อยู่ห่างกันมากๆ อาจจะหกเลอะเทอะหรือหกราดโดนตัวเองได้
บรรดาตู้เก็บของที่ส่วนใหญ่จะเป็นตู้บิวท์อินโดยเฉพาะตู้ล อย ควรติดให้อยู่ในระดับต่าพอที่ผู้สูงอายุห รือ คนที่ นั่ ง วี ล
แชร์เอื้อมถึง หรือถ้าเป็นระยะทั่วไปแล้ว ควรติดอยู่ในระดับสายตา ส่วนตู้ลอยที่อยู่สูงเลยศี รษะเราขึ้ นไป ปกติถ้าไม่เก้ า อี้
เหยียบขึ้นไปก็ไม่รู้จะหยิบยังไง อาจต้องออกแบบตู้ที่สามารถดึงเอาชั้นวางของภายในลงมาได้ง่ายแม้อ อกแรงเพียงเล็ กน้ อ ย
เท่านั้น หรือทาลิ้นชักไว้ข้างล่างของเคาน์เตอร์ เวลาใช้งานก็ดึงลิ้นชักออกให้เป็นขั้นบันได เพื่อหยิบหรือเก็บของที่อยู่สูง และ

จุดเล็กๆ แต่สาคัญอีกจุดหนึ่งก็คือ มือจับ การเลือกมือจับที่สามารถจับได้ถนั ดมือ เช่น มือจับแบบก้านงอฉากเป็นรูปตัว D หรือ
ที่สามารถสอดมือเข้าไปกาได้จะสะดวก มือจับที่เป็นเส้นๆ หรือสไตล์โมเดิร์น สวยจริง แต่เวลาจับไม่ถนัดเท่าไหร่ หรือตู้ที่มี
ระบบสัมผัสแล้วบานตู้กระเด้งเปิดออกเองได้ ก็ไม่เหมาะกับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กๆ เพราะอาจจะเผลอไปโดน บานตู้
เปิดออกมาดันทาให้ผู้สูงอายุหรือเด็กๆ เสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บได้
5.3 แนวคิดการออกแบบเคาน์เตอร์ครัว
การออกแบบเครื่องเรือนเพื่อให้เกิดการรองรับการใช้งานของ เคาท์เตอร์ครัวให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงนั้น ต้อง
สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้งานแบบเก็บอาหาร ปรุงอาหารและการล้างทาความสะอาด ซึ่งการออกแบบที่เหมาะสมจะทาให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากความสวยงามยังควรจะทุ่นแรงให้กับ ผู้ใช้ งานด้ วย ซึ่งมีรูปแบบการใช้งาน 6 ลักษณะ
หลักๆดังนี้
1. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัด I (I-Shaped Kitchen) ตู้ครัวอยู่ชิดผนังเป็นเส้นตรง อุปกรณ์หัวเตา อ่าง
ล้างจานและตู้เย็น เป็นครัวที่มีการจัดวางเป็นแบบแถวเดี ยวชิดผนังหมด เหมาะสาหรับครัวในบ้านหลังเล็ กๆ เริ่มจากส่ว น
บริเวณทาความสะอาดอ่างน้าสาหรับล้าง ถัดมาเป็นส่วนเตรียมอาหารและเตา เมื่ออาหารเสร็จเรียบร้อยก็นามาวางบนที่ว าง
พักอาหารเพื่อรอเสิร์ฟ การจัดแบบนี้เริ่มจากขวามือไปยังด้านซ้ายของเคาน์เตอร์ ในครัว
2. ลักษณะการจัดวางแบบเส้นขนาน 2 ด้าน (Gallery Kitchen) ตู้ครัวมีทั้งหมด 2 ตู้ อยู่ตรงข้ามกับแบบ
เส้นขนาน การประกอบอาหารจะสะดวกกว่าแบบเส้นตรงเพราะ ตาแหน่งของหัวเตา อ่างล้างจานและตู้เย็นอาจอยู่ตรงข้ามกัน
ตามความเหมาะสม
3. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัว L (L-Shaped Kitchen) เป็นครัวที่ใช้การได้ดีเช่นกันสาหรับการทางาน
ในจุดทั้งสาม (เตา ,อ่าง ,ตู้เย็น) เหมาะกับห้องที่มีเนื้อที่ปานกลาง และเป็นบ้านโล่งๆ ที่ไม่มีการกั้นแบ่งห้องทุกห้อง (Open
Plan) ขนาดห้องครัวประมาณ 2.50 x 3.00 เมตร ลักษณะการจัดวางอุปกรณ์สามารถทาได้ง่ายกว่าแบบแถวยาวตามทางเดิ น
เนื่องจากมีพื้นที่มากขึ้นและระยะเคลื่อนที่ขณะใช้งานน้อยลง ที่สาคัญคือ ควรจัดให้ส่วนเตรียมอาหารและเตาอยู่ติดผนังด้านที่
สามารถระบายกลิ่นควันออกภายนอกบ้านได้ง่าย
4. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัว U (U-Shaped Kitchen) เหมาะสาหรับบ้านที่มีพื้นที่เหลือเฟือ ครัวนี้จึง
มีความยืดหยุ่นมากที่สุดเพราะยังสามารถขยายพื้นที่ของเคาน์เตอร์ และชั้นเก็บของต่างๆ ได้ แบบนี้มีขนาดประมาณ 3.00 x
3.00 เมตร ลักษณะห้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หากห้องมีขนาดใหญ่มากอาจเพิ่มโต๊ะกลางสาหรับพักอาหารหรืออุปกรณ์อื่นได้ อี ก
เพดานห้องครัวไม่ควรจะต่าเกินไป เพราะจะทาให้การระบายอากาศไม่ สะดวกเท่ าที่ ควรและอาจทาให้ อึ ดอั ด ได้ สาหรั บ
ห้องครัวในบ้านธรรมดาทั่วไปควรมีเพดานสูงจากพื้น 2.20 – 2.70 เมตร
5. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัว G (G-Shaped Kitchen) เป็นครัวที่ออกแบบเพื่อใช้งานต่อเนื่องจากครัว
รูปตัวยู มีรูปแบบการใช้งานคล้ายครัวรูปตัวยูทุกอย่าง แต่สิ่งที่เพิ่มมาคือเพนนินซูล่า เป็นเคาน์เตอร์ที่อยู่ตรงกลางห้องเพื่อ ให้
เป็นส่วนรับประทานอาหารเล็กๆ คล้ายมินิบาร์สาหรับ 2 - 4 ที่นั่ง อยู่ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของตัวยู เพนนินซูล่ามักออกแบบ
ให้ต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของเคาน์เตอร์ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือพับเก็บได้ ด้านล่างทาเป็นลิ้นชักสาหรับเก็บข้าวของหรือเปิด
โล่งเพื่อเก็บเก้าอี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน พื้นที่บริเวณเพนนินซูล่านี้อาจไม่เพียงพอต่อ การรับประทานอาหารมื้อใหญ่อย่างมื้อเย็ น ที่ มี
สมาชิกมาก แต่เหมาะสาหรับเป็นที่รับประทานอาหารเช้า หรือพื้นที่เตรียมเสิร์ฟอาหารหากมี งานเลี้ยงภายในบ้า น
6. ลักษณะการจัดวางแบบเกาะกลาง (Island Kitchen) โดยพัฒนามาจากครัวรูปตัว L และมีเกาะกลาง
หรือไอส์แลนด์ (Island) ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นอ่างล้างจาน เตาปรุงอาหาร ที่วางของ หรื อโต๊ะรับประทานอาหาร ลักษณะของ
ไอสแลนด์มักเป็นเคาน์เตอร์รูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าเพื่อสามารถใช้ ประโยชน์ได้เต็มที่ โดยมีระยะห่างกันระหว่างเคาน์เตอร์กับไอส์
แลนด์ไม่น้อย กว่า ด้านละ 1.20 เมตร ความสูงของเกาะกลางจะอยู่ที่ประมาณ 0.90 เมตร หรือปรับเปลี่ยนความสูงตามผู้ใช้
ไม่ว่ารูปแบบลักษณะการจัดวางจะเป็นแบบใด องค์ประกอบหลักของเครื่องใช้ในครัว Pantry 3 อย่าง (Appliances)
ที่ขาดไม่ได้คือ หัวเตาแก๊สไฟฟ้า อ่างล้าง จานตู้เย็น ทั้งนี้ตาแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ทั้ง 3 ส่วนนี้จะต้องอยู่ในระยะที่เหมาะสม
กับการใช้งานไม่อยู่ในระยะที่ใกล้หรือไกลเกินเอื้อม รูปแบบของตู้ครัว Pantry ประกอบด้วยตู้ Cabinet ตัวล่างที่ใช้สาหรั บ
ประกอบอาหารและเป็นที่เก็บของส่วนตู้ลอยซึ่งเป็นตู้แขวนติดผนังใช้สาหรับเก็บของทีไ่ ม่มีน้าหนักมากเกินไป วัสดุที่ใช้ในการ
ทาตู้โดยทั่วไปสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ ตู้ที่มีโครงสร้างเป็นไม้สังเคราะห์ซึ่งไม่มีโครงสร้างภายในได้แก่ ไม้ MDF
และParticle Board ตู้ครัวประเภทนี้เราจะเห็นได้ทั่วไปตาม ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ สาเร็จรูปทั่วไป ข้อดี ของตู้ครัวประเภทนี้คือ
เป็นครัวประเภทถอดประกอบ(Knock Down) สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการติ ดตั้งแต่จุดด้อยของตู้ครัวแบบนี้ คือไม่สามารถ
ทนความชื้นซึ่งเกิดจากน้ าได้เ พราะไม้ Particle Board และ ไม้ MDF จะเกิดการพองตัว ซึ่งไม่สามารถทาการซ่ อมได้ วัสดุ
ประเภทสองที่ใช้ในการทาตู้ครัว ได้แก่ ตู้ครัว ที่มีโครงสร้างเป็นไม้จริงและปิดผิวด้วยไม้อัดหรือไม้จริงและจะมีความคงทนกว่า

แบบแรก เนื่องจากมีโครงสร้างเป็นไม้จริงและไม่มขี ้อกาหนดในการสร้างเป็นครัวที่จัดทาขึ้นมาโดยเฉพาะไม่ใช้ชุดครัวสาเร็จรูป
ตามแบบประเภทแรกวัสดุที่ใช้ในการทาเคาน์เตอร์ top ที่ใช้ในครัว Pantry มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ top ที่ใช้หินแกรนิตหรือหิ น
อ่อน top ที่ปูด้วยกระเบื้องเซรามิกและ top ที่ใช้วัสดุสังเคราะห์ขึ้นรูปประเภท Post Form ที่ปิดผิวด้วย Laminate และมี
โครงสร้างภายในเป็นไม้ MDF
5.4 แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐานที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีคุณภาพ โดยทั่ วไปที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุจะต้อง
ได้รับการปรับ ปรุงให้เหมาะสมกับสภาวะทางร่างกาย ความแข็งแรง และการดาเนินชีวิต ทั้งนี้การจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ จะทาให้เกิดผลดีในด้านต่างๆ สาหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ความสุขทางจิตใจ (Psychological well
being) ความสามารถเชิงพฤติกรรม(Behavioral Competence) คุณภาพชีวิตที่สัมผัสได้ (Perceived Quality of Life) โดย
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประเมินได้จากสภาพแวดล้อมเชิงประจักษ์ ซึ่งมี 5 ด้าน คือ 1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ได้แก่ ภูมิประเทศ บรรยากาศ และอาคารสถานที่ ที่อยู่อาศัย อุปกรณ์ของใช้และเฟอร์นิเจอร์ 2) สภาพแวดล้อมด้านสังคม
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของสังคม 3)สภาพแวดล้อมด้านบุคคล บุคคลสาคัญของผู้สูงอายุ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน บุคลากร
สาธารณสุข 4) สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มคนในสังคมขนาดเล็ก หมายถึง กลุ่มบุคคลในสังคมที่ผู้สูงอายุ จะต้องมีการพบปะ
เผชิญหน้าเป็นประจา และ 5) สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มคนในสังคมขนาดกลาง หมายถึง กลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวกันกับผู้สูงอายุ
ซึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับ การจัดกลุ่ม อายุ ฐานะ เศรษฐกิจ และเชื้อชาติของกลุ่มคนที่จะมาร่วมกลุ่มเดียวกัน (ไตรรัตน์
จารุทัศน์, 2548) ทั้งนี้ นักวิชาการ ได้นาเสนอแนวคิดสาหรับการคานึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมและการใช้สอยเครื่องเรือนที่
เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ได้แก่
•
แนวคิดการมองผู้สูงอายุบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
แนวคิดนี้ อธิบายการเข้าสู่วัยสูงอายุ ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของชีวิตที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับความก้าวหน้าของสังคม ทุก
ขั้นตอนของชีวิตล้วนมีส่วนสาคัญในการสร้างการเติบโตและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับสังคม เป็นแนวคิดที่ปฏิเสธความคิด
ที่ว่าการเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นสัญลักษณ์ของของความร่วงโรยและการเดินทางไปสู่การสิ้นสุดชีวิต โดยได้นาเสนอวิธีก ารมองวัย
สูงอายุว่าเป็นวัยที่คนได้ก้าวเข้าสู่ความสมบูรณ์ ของสุขภาพ สังคม ร่างกาย จิตวิญญาณ ซึ่งผสานรวมกัน ที่คนควรปรารถนาที่
จะเข้าสู่วัยนี้ เพราะทาให้ผู้สูงอายุอยู่ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม โดยไม่จากัดในเรื่อง
อายุ ชาติพันธุ์ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรม
การพัฒนาการอยู่อาศัยแบบองค์รวมมีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่การทาให้บุคคลก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยนับตั้งแต่วัยต้น
วัยกลาง วัยปลาย และวัยปลายสุด ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเป็นอิสระ และมีทางเลือก แนวคิดนี้เริ่มต้นจากฐานคิดที่ว่า
ผูส้ ูงอายุควรมีทางเลือกว่า การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดสาหรับตัวเองคืออะไร และตัดสินใจจากความพึงพอใจของตนเองไม่ใช่การถูก
สถานการณ์บังคับ ที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุจึงอาจมีได้ตั้งแต่การที่ผู้สูงอายุยังคงดารงชีวิตอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิมของตนเอง
อย่างอิสระและพึ่งตนเองได้ไปจนถึงการเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ต้องอาศัยการพึ่งพิงในการดารงชีวิตสูงในลักษณะของที่อยู่อาศัยที่
เป็นสถาบัน ซึ่งในช่วงระหว่างสภาวะการพึ่งตนเองอย่าง สมบูรณ์กับการต้องพึ่งพาผู้อื่นอย่างมาก สังคมจะต้องจัดให้มีสิ่งที่
เรียกว่า การช่วยเหลือในการดารงชีวิตอย่างอิสระ ภายใต้ที่อยู่อาศัย ในภาพแบบต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีความ
ต้องการในระดับต่างๆ กันสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งหากมีการวางแผนและดาเนินการอย่างเหมาะสม ผู้สูงอายุ
ย่อมมีความปรารถนาและความพยายาม ที่ทาให้ตนเองสามารถทากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวันให้ได้ มากที่สุด และพยายาม
ลดการพึ่งพาหรือ การรับการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ให้น้อยที่สุด ในกรณีของประเทศไทย ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2
( พ.ศ. 2545-2564) ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุจากแผนผู้สูงอายุฉบับที่ 1 โดยมองว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคล
ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด แต่ในกรณีที่ตกอยูในสถานะจะต้องพึ่งพิงผู้อื่น ครอบครัว
และชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเกื้อกูลเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ ที่สมเหตุสมผลให้นาน
ที่สุด โดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริมเพื่อให้เกิดหลักประกันในวัยสูงอายุและความมั่นคงของสังคม การสับเปลี่ยนมุมมอง
ที่มีต่อผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เพราะเป็นการมองว่าผู้สูงอายุเป็น
กลุ่ม ประชากรที่มีความสาคัญต่อสังคม สามารถสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมได้
•
แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ( Universal Design; UD)
Ronald L.Mace นาเสนอแนวความคิดเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
คือการออก แบบที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของสาหรับผู้บริโภคทุกคน ไม่ว่าจะมีอายุหรือความสามารถเพียงใด โดยมี
หลักเกณฑ์ของ Universal design 7 ประการ คือ
1)
ใช้กันได้ทุกคนเท่าเทียมเสมอกัน
2)
สามารถใช้ได้แบบยืดหยุ่น

3)
สามารถใช้ได้โดยง่ายและใช้ได้โดยตามความรู้สึก
4)
สามารถรับรู้ได้โดยง่าย
5)
ทนต่อการใช้โดยผิดพลาดได้
6)
ใช้กาลังทางกายภาพน้อย
7)
ขนาดและความเหมาะสมของพื้นที่ในการที่จะเข้าไปใช้
แนวคิด UD ได้เริ่มต้นและพัฒนามาจากภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ ด้วยเห็นว่าการออกแบบจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต วัตถุประสงค์หลักของ UD นี้คือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อบุคคลทุกเพศทุกวัย
และทุกสภาพร่างกาย กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลทุพพลภาพ ที่มีความมุ่งหมายให้เป็น Design for all
กล่าวคือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อทุกคน โดยไม่ต้องมีการประยุกต์หรือออกเป็นเป็นพิเศษ UD มีความแตกต่างจาก
แนวคิดการออกแบบที่เป็น Barrier free ซึ่งเป็นการออกแบบพิเศษเพื่อมุ่งใช้สาหรับบุคคลทุพพลภาพโดยเฉพาะ เป็นการ
ออกแบบเพื่อปรับแก้ไขหรือกาจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ทุพพลภาพ เนื่องจากแนวคิด Barrier free นี้เสมือนทาให้เกิดความ
แปลกแยกระหว่างบุคคลปกติกับบุคคลทุพพลภาพ แต่แนวคิด UD เป็นแนวคิดเพื่อความทัดเทียม มิได้แบ่งแยกเฉพาะบุคคล
ประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน การออกแบบตามแนวคิด UD นี้ยังขาดมุมมองบางประการโดยผู้ออกแบบ
ทาหน้าที่เพียงสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้งดงามหรือใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น มิได้เพิ่มมุมมองอันหลากหลายเข้าไป ได้แก่
มุมมองของผู้บริโภคซึ่งประกอบด้วยความมุ่งหวังจะได้รับความปลอดภัยและคุณประโยชน์สูงสุด และมุมมองอันเป็นจุดยืนทาง
เศรษฐกิจ
• การจัดทามาตรฐานขั้นต่าสาหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (ปี 2545-2564) ในหมวดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ มีมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กาหนด
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุไทย การวิจัยนี้มีความสาคัญและเกี่ยวข้องกั บหลาย
สาขาวิชา ทั้งการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบในที่พัก
อาศัย การสารวจขนาดร่างกายของผู้สูงอายุ ตลอดจนการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษามาตรฐานขั้นต่า
สาหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการศึกษาสารวจสรีระของผู้สูงอายุไทย (ไตรรัตน์
จารุทัศน์, 2548) ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ได้มีความสาคัญทั้งในระดับนโยบาย และในระดับปฏิบัติการ โดยการกาหนดเป็นแนวทาง
สาหรับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ จากการเก็บข้อมู ลผู้สูงอายุจานวน 404 รายจากทั้งชมรม
ผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์คนชราในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม อยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์
นครสวรรค์ เชียงใหม่ ตรัง และภูเก็ต ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหามากที่สุดในเรื่องการมองเห็นคิดเป็นร้อยละ
40.1 ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก/ข้อ/กล้ามเนื้อ/เอ็น ร้อยละ 39.9 และโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 31.2 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาบ่อยที่สุด คือ การหกล้ม คิดเป็นร้อยละ 20.8 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวัน
มากที่สุด คือ ห้องนั่งเล่น คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมา คือ ห้องนอน ร้อยละ 25.6
ผลการจัดทามาตรฐานขั้นต่าสาหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ จากสารวจการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆใน
บ้าน สามารถสรุป ได้ว่า ลูกตั้งบันไดควรกาหนดความสูงประมาณ 13 ซม. ความชันของทางลาด อัตราส่วน 1:12 พื้นผิว
จะต้องไม่ลื่น สามารถเดินหรือเข็นรถเข็นได้สะดวก รั้วบ้านควรมีความสูงระดับหน้าอก เป็นแบบกึ่งทึบกึ่งโปร่ง ระดับความสูง
ของสวิตช์ควรอยู่ที่ระดับ 120 ซม. จากพื้น ระดับของปลั๊กไฟฟ้าควรอยู่ที่ระดับ 90 ซม. จากพื้น ระดับปลั๊กไฟฟ้าต้องไม่ต่า
เกินไปเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุต้องก้มมาก โดยภาพแบบของสวิตช์มีขนาดใหญ่ไม่มากนัก ส่วนปลั๊กไฟฟ้าเลือกใช้ปลั๊กแบบที่มีสวิตช์
ตัดไฟประกอบด้วยมากที่สุด แสดงว่าผู้สูงอายุมีความต้องการใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและไม่ยุ่งยากในการใช้งาน สาหรับ
อุปกรณ์ ลูกบิด มือจับเปิดประตูและกลอนประตู มีการเลือกใช้ลูกบิดประตูมากกว่ามือจับเปิดประตู สาหรับก๊อกน้าผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เลือกใช้ก๊อกน้าแบบปัดไปด้านข้างและเลือกโถส้วมชนิดนั่งราบ ที่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 40 ซม.แต่ไม่เกิน 50 ซม. ราว
จับผู้สูงอายุเลือกราวจับที่ใช้ในพื้นที่ทั่วไปเป็นราวจับที่ทาจาก สเเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 ซม. ความสูงจากพื้นถึงระดับ
บนสุดของราวจับผู้สูงอายุเลือกความสูง 80 ซม. ราวจับด้านที่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 5 ซม.
•
แนวคิดการสูงอายุในที่เดิม (Aging-in-Place)
เป็นการกาหนดนโยบายสาธารณะในเรื่องที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ควรมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุยังคงอยู่ในบ้านเดิมของตนเองให้มากที่สุดและนานที่สุด แนวคิดในเรื่องการสูงอายุในที่เดิมเป็นทัศนะในเชิงการบูรณา
การซึ่งมองว่า วิถีทางที่ดีที่สุดที่จะทาให้ผู้สูงอายุได้รับความสุขและความพึงพอใจคือการที่ผู้สูงอายุยังคงสามารถดารงชีวิตอยู่
ในชุมชนที่ได้อยู่อาศัยมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้สังคมและชุมชนควรดาเนินการให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วม กับคนในวัยอื่นๆ ได้
โดยมีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งการจัดแบ่งพื้นที่ของที่อยู่อาศัยซึ่งผู้สูงอายุเคยอยู่มาก่อนให้มีความเหมาะสม

สาหรับการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ชุมชนจะต้องสร้างระบบการดูแลผู้ สูงอายุให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หลักการสาคัญในการดาเนินการตามแนวคิดนี้คือ จะต้องมีการการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องที่อยู่อาศัย สภาวะ
แวดล้อมของชุมชนและสังคมไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการออกแบบสาหรับคนทุกกลุ่ม (Design-for-all) และสิ่งแวดล้อมสาหรับการ
ดารงชีวิตสาหรับคนทุกกลุ่ม (Living environment for all) ด้วยการอยู่ในบ้านเดิมอย่างมีคุณภาพยังต้องได้รับการสนับสนุน
ในด้านการอยู่อาศัยที่เหมาะสม คือไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป ซึ่งหมายความว่าควรให้การสนับสนุนผู้สูงอายุตามความ
จาเป็นของสภาวะร่างกายที่เสื่อมถอยลง โดยช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นอิสระ การให้การสนับสนุนที่มาก
เกินไปอาจทาให้ผู้สูงอายุขาดความพยายามที่จะดารงชีวิตประจาวันอย่างเป็นอิสระ หรื ออาจทาให้ชีวิตประจาวันที่สามารถ
ดาเนินไปแบบพึ่งตนเองได้หดสั้นลง ซึ่งจะเป็นการตัดหรือบั่นทอนโอกาสของการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมตามศักยภาพทาง
ร่างกายที่ยังคงมีอยู่หากได้รับการดูแลที่เหมาะสม สังคมมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการให้สวัสดิการขั้น พื้นฐานและการ
สนับสนุนกับผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายน้อยหรือผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะจ่ายค่าบริการที่จาเป็นได้โดยสังคม
จะต้องมีระบบของ การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้ที่ร่างกายอ่อนแอลงตามวัยสามารถดารงอยู่ในที่อยู่เดิมของตนเองเท่าที่จะ
เป็นไปได้
กรอบแนวคิดในการวิจัย

6) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาความต้องการและวิธีการใช้งานเคาน์เตอร์ครัวสาหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียงในพื้นที่กึ่ง
เมืองกึ่งชนบท
2. เพื่อออกแบบและผลิตต้นแบบเคาน์เตอร์ครัวสาหรับผู้สูง อายุและผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียงในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท
7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงความต้องการและวิธีการใช้งานเคาน์เตอร์ครั วสาหรับผู้ สูงอายุแ ละผู้ป่ว ยที่มีภาวะติดเตียงในพื้น ที่ กึ่ ง
เมืองกึ่งชนบท
2. ได้เคาน์เตอร์ครัวที่ตอบสนองความต้องการและวิธีการใช้งานของผู้สูงอายุภาวะติดเตียงในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท
8) ขอบเขตของโครงการวิจัย
ประชากร คือ ผู้สูงอายุภาวะติดเตียงที่ยังสามารถช่วยเหลือตั วเองได้บ้างยกเว้นการเคลื่อนย้า ยร่างกายด้วยการยื น
และเดิ น ซึ่ ง อาศั ย อยู่ ห มู่ บ้ า นโนนม่ ว งหมู่ ที่ 3,12 และ 27 อ.เมื อ ง จ.ขอนแก่ น ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ศึก ษา ที่ อ ยู่ รอบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สาคัญ และผู้สูงอายุยังคงใช้วิถีชีวิต แบบ
ชนบทอีสาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการดารงชีวติคล้ายชุมชนเมือง

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุภาวะติดเตียงที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างยกเว้นการเคลื่อนย้ายร่างกายด้วยการยืน
และเดิน ซึ่งอาศัยอยู่หมู่บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 3,12 และ 27 อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตั วอย่ าง(Sampling)
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 5 ราย เป็นการเลือกโดยใช้หลักเหตุผ ลและวิจารณญาณของ
ผู้วิจัยโดยขอความร่วมมือจากบุ คลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในการช่ วยคัดกรองผู้ สูงอายุ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่
เลือกนั้นมีความสามารถในการช่ วยเหลือ ตนเองไม่ น้อ ยกว่ า 4/20 (ตาม ADL Barthel Index) สามารถให้ข้อมูล เข้าร่ว ม
โครงการได้ตลอดโครงการและทดลองใช้งานเครื่องเรือนได้
9) วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาความสามารถ และวิธีการใช้งานครัวในการประกอบอาหารของผู้สูงอายุภาวะติดเตียง รวมถึงผู้ดูแล ใน
ชุมชน ข้อดี ข้อด้อยของที่มีอยู่
2. วิเคราะห์และเลือกใช้งานข้อมูลจากการศึกษาต่างๆเช่นด้านวัสดุ การผลิต เทคนิคในการผลิต รวมถึงค่าใช้จ่าย
หรืองบประมาณของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในการออกแบบ เคาน์เตอร์ครัวที่เหมาะสม
3. การออกแบบเคาน์เตอร์ครัวสาหรับผู้สูงอายุภาวะติดเตียง
4. คัดเลือกอาสาสมัคร ทดลองใช้ต้นแบบที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม ทั้งด้านการใช้งาน และเทคนิควิธีการผลิ ต
แล้ว พร้อมติดตามผลการดาเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาการออกแบบให้มีความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้สูงอายุ ที่ มี
ภาวะติดเตียงไม่สามารถใช้งานส่วนล่างได้ หรือสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากส่วนบนของร่างกายยังใช้งานได้ปกติ และ
สรุปเป็นแนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเคาน์เตอร์ครัวสาหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง
5. สรุปผลการดาเนินงาน และจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินงาน

10) ระยะเวลาทาการวิจัยและแผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ปี (12 เดือน)
กิจกรรม

1. ศึกษาวิธีการใช้งาน
ครัวหรือการประกอบ
อาหารของผู้สูงอายุ
ภาวะติดเตียง รวมถึง
ผู้ดูแล ในชุมชน ข้อดี
ข้อด้อยของที่มีอยู่
2. วิเคราะห์และเลือกใช้
งานข้อมูลจากการศึกษา
ต่างๆเช่นด้านวัสดุ การ
ผลิต เทคนิคในการผลิต
รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือ
งบประมาณของ
ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ
เพื่อใช้ในการออกแบบ
เคาน์เตอร์ครัวที่
เหมาะสม
3. การออกแบบ
เคาน์เตอร์ครัวสาหรับ
ผู้สูงอายุภาวะติดเตียง
4. คัดเลือกอาสาสมัคร
ทดลองใช้ต้นแบบที่
ได้รับการปรับปรุงให้
เหมาะสม ทั้งด้านการใช้
งาน และเทคนิควิธีการ
ผลิตแล้ว พร้อมติดตาม
ผลการดาเนินงาน
ปรับปรุงพัฒนาการ
ออกแบบให้มีความ
เหมาะสม และสรุปเป็น
แนวทางการออกแบบ
หรือปรับปรุงเคาน์เตอร์
ครัวสาหรับผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง
5. สรุปผลการ
ดาเนินงาน และจัดทา
รูปเล่มรายงานผลการ
ดาเนินงาน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11) งบประมาณโครงการ
ตารางแสดงงบประมาณสาหรับดาเนินการวิจัย
รายการ
1. หมวดค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนผู้วิจัย)
2. หมวดค่าจ้าง (ผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ให้ระบุ
จานวนอัตรา คุณวุฒิ และคิดอัตราค่าจ้างตามที่กาหนด)
3. หมวดค่าวัสดุ
1.1 ค่าจ้างเหมาเพื่อจัดทา พัฒนาเครื่องเรือนขั้นต้น
จานวน ( 5,000 x 6 =30,000)
1.2 ค่าจ้างเหมาทาต้นแบบเครื่องเรือน จานวน 3 ชุด
(15,000 x 3 = 45,000)
4. ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ
4.1 ค่าจ้างเหมารถ
4.2 ค่าน้ามัน
5. ค่าจัดหาข้อมูล และค่าทารายงาน
5.1 ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร
5.2 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล
6. ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอย่าง
6.1 ค่าจัดประชุมเพื่อทดสอบต้นแบบและประเมินการใช้
งานเครื่องเรือนต้นแบบ
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)
รวม (บาท)

จานวนเงิน (บาท)
-

หมายเหตุ

75,000

5,000
10,000

10,000
100,000

ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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