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ก�รดูแล “ผู้สูงอายุ” นับเป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมเป็นอย่�งดี เพื่อรองรับ 

ขอ้จำ�กดัท�งสขุภ�พร�่งก�ยซึง่แตกต�่งจ�กคนวยัอื่นๆ ไมว่�่จะเปน็คว�มส�ม�รถในก�รเคลื่อนไหว

รวมถึง ประส�ทสัมผัสท�งต�และหูท่ีเสื่อมลง ดังนั้น ที่อยู่อ�ศัยซึ่งมีผู้สูงอ�ยุจึงควรได้รับก�ร

ออกแบบหรือปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสุขภ�วะในก�รอยู่อ�ศัย ทั้งเรื่องคว�มปลอดภัยและคว�ม

สะดวกสบ�ยต่อก�รใช้ง�น

หนังสือ Eldercare Solution ถูกจัดทำ�ขึ้นเพื่อรวบรวมคว�มรู้และแนวคิดก�รออกแบบปรับปรุง

ที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงทั้งท�งร่�งก�ยและจิตใจของผู้สูงอ�ยุ  

ที่จะส่งผลกระทบต่อก�รใช้ชีวิตประจำ�วัน

เชิญสัมผัสประสบก�รณ์เกี่ยวกับที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ บริก�รให้คำ�ปรึกษ�จ�กสถ�ปนิก 

ผู้เชี่ยวช�ญ ที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของก�รออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อ�ศัยเพื่อผู้สูงอ�ยุได้ที่    

                             ถ.เลียบท�งด่วน เอกมัย-ร�มอินทร�



ผู้สูงวัยกลุ่มสีเหลือง คือ ผู้สูงวัยที่เริ่ม

มปีญัห�ก�รเสื่อมถอยของร�่งก�ยหรอืมปีญัห�

ด้�นสุขภ�พบ้�งเล็กน้อย แต่ส�ม�รถช่วยเหลือ

ตวัเองได ้อ�จตอ้งก�รอุปกรณ์หรอืผูช้ว่ยเหลอื

ในบ�งครัง้ อยูอ่�ศยัในบ�้นเปน็สว่นใหญ่ สำ�หรบั

ก�รทำ�กิจกรรมภ�ยนอกบ้�น ตอ้งไดร้บัก�รดแูล

จ�กคนในครอบครัวม�กขึ้น

ผู้สูงวัยกลุ่มสีส้ม คือ ผู้สูงวัยที่มีปัญห�

ด้�นสุขภ�พ ก�รใช้ชีวิตประจำ�วันมีคว�มสะดวก

น้อยลง ไม่ส�ม�รถช่วยเหลือตัวเองได้ในบ�ง

กิจกรรม ต้องพึ่งพ�อุปกรณ์และผู้ดูแลให้คว�ม

ช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้�น

เราเข้าใจผู้สูงวัย

อย่างแท้จริง

SCG ได้ศึกษ�องค์คว�มรู้ร่วมกันกับผู้ชำ�น�ญ

ก�รเกี่ยวกับผู้สูงวัยในศ�สตร์แขนงต�่งๆ ทั้งด้�น

พฤตกิรรม สรรีศ�สตร ์ก�รยศ�สตร ์แพทยศ�สตร์ 

สถ�ปตัยกรรมศ�สตร ์และวศิวกรรมศ�สตร ์นำ�ม�

วิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์อย�่งบูรณ�ก�ร เพื่อให้เป็น

องค์คว�มรู้เชิงลึกในด้�นที่อยู่อ�ศัยที่เหม�ะสม

สำ�หรับผู้สูงวัย เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ระบบสินค�้

และบริก�รด้�นที่อยู่อ�ศัย รวมทั้งบุคล�กรจ�ก  

พื้นฐ�นคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับผู้สูงวัยอย่�งแท้จริง

ผู้สูงวยักลุม่สเีขียว คอื ผูส้งูวยัทีส่�ม�รถ

ใช้ชีวิตหรือทำ�กิจกรรมทั้งในบ้�นและนอกบ้�นได้

ต�มปกติ แต่มีคว�มเสี่ยงที่จะเกิดปัญห�ท�งด้�น

สุขภ�วะในอน�คต ห�กไม่ป้องกันและดำ�เนินชีวิต

ให้ถูกต้อง

SCG ได้แบ่งกลุ่มผู้สูงวัยเป็น 3 ระดับ ต�ม

ลักษณะก�ยภ�พและสมรรถนะท�งร่�งก�ยในก�ร

ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ 
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ผู้สูงวัยกลุ่มสีเหลือง ผู้สูงวัยเริ่มมี

ปญัห�สขุภ�พเลก็นอ้ย แตย่งัส�ม�รถชว่ยเหลอื

ตวัเองได ้ก�รออกแบบจงึตอ้งผนวกเรื่องของ 

“การทำาให้สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายและสะดวก

ขึ้น” ร่วมกับ “การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่

อาจจะเกิดขึ้น”

• ใช้สีที่ตัดหรือแตกต่�งกัน เช่น พื้นกับผนัง  

 บัวเชิงผนัง หรือร�วจับ และพื้นต่�งระดับ 

 อย่�งบันได 

• ไม่ควรมีพื้นต�่งระดับ และไม่ให้มีสิ่งกีดขว�ง 

 ตลอดท�งเดิน เพื่อลดก�รสะดุดหกล้ม

• ติดตั้งร�วจับเพื่อช่วยพยุงตัวบริ เวณ 

 สุขภัณฑ์ อ่�งล้�งมือ หรือบริเวณพื้นที่ที่มี 

 ก�รเคลื่อนไหว โดยเลอืกใหมี้ขน�ดท่ีเหม�ะสม 

 และถนัดมือสำ�หรับผู้สูงวัยแต่ละคน 

ผูส้งูวยักลุม่สสีม้ ผูส้งูวยัมปีญัห�สขุภ�พ

ค่อนข้�งม�ก นั่ง Wheelchair เป็นส่วนใหญ่ และ

มีผู้ดูแลในกิจกรรมที่จำ�เป็น ก�รออกแบบควร

คำ�นึงถึง “การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจ

จะเกิดขึ้น” รวมทั้ง “การส่งเสริมสุขภาวะที่ดี” 

โดยเฉพ�ะท�งด้�นจิตใจ เพร�ะผู้สูงวัยกลุ่มนี้ยัง

รูส้กึว�่ตนเองส�ม�รถทำ�อะไรไดเ้อง และไมอ่ย�ก

เป็นภ�ระต่อลูกหล�น

• คว�มสูงของโถสุขภัณฑ์ อ่�งล้�งหน้�  

 เค�นเ์ตอร ์ปลัก๊ไฟ สวิตช ์ตอ้งให ้Wheelchair  

 ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย

• คว�มกว้�งของท�งเดินหรือประตูเพียงพอ 

 สำ�หรับ Wheelchair

• ออกแบบพื้นให้ล�ด หรือไม่มีพื้นต่�งระดับ  

 เพื่อก�รสัญจรไปม�ได้สะดวก 

• อุปกรณ์เปิด-ปิด เช่น ประตูหรือก๊อกนำ้� ควร 

 เป็นแบบก้�นปัดหรือก้�นโยก

• ระดบัหน�้ต�่งทีข่อบล�่งควรสงูจ�กพืน้ 50 ซม. 

  เพื่อมองเห็นวิวภ�ยนอกได้

เตรียมที่อยู่อาศัย

ให้พร้อมสำาหรับผู้สูงวัย

ก�รออกแบบทีพ่กัอ�ศยัสำ�หรบัผูส้งูวยั ตอ้งใส่ใจ

ตั้งแต่โครงสร้�ง ก�รตกแต่งบ�้น ก�รจัดว�งหรือ

ติดตั้งอุปกรณ์ต่�งๆ ท่ีรองรับคว�มเสื่อมถอย

ของร่�งก�ย 4 ด้�น คือ

หลักก�รออกแบบเบื้องต้น ควรคำ �นึงถึง  

“การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น” 

“การทำาให้สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายและสะดวกขึ้น” 

รวมถึง “การส่งเสริมสุขภาวะท่ีดี” ซึ่งเป็นสิ่งที่

สำ�คัญที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยอ�ศัยร่วมกับทุกคนใน

บ้�นได้อย่�งมีคว�มสุข

นอกจ�กนั้น ผู้สูงวัยแต่ละคนจะมีคว�มเสื่อมถอย

ของร่�งก�ยที่แตกต่�งกัน จึงควรคำ�นึงถึงก�ร

ออกแบบที่เฉพ�ะและเหม�ะสมม�กขึ้น   

ผู้สูงวัยกลุ่มสีเขียว ด้วยสภ�พร่�งก�ย

ท่ียังแข็งแรง  ส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้ดี  

ก�รออกแบบจึงมุ่งเน้นไปที่ “การป้องกันและ

ลดอุบตัเิหตุทีอ่าจจะเกดิขึน้” และ “การสง่เสรมิ 

สุขภาวะที่ดี” 

ก�รมองเห็น ก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ย

คว�มไม่สมดุลของ

ฮอร์โมนและอ�รมณ์

ก�รได้ยิน

• ไม่มีพื้นที่ต่�งระดับหรือธรณีประตู สำ�หรับ 

 ผู้สูงวัยที่ต้องใช้ไม้เท้� หรือ Wheelchair  

 ในอน�คต

• พื้นห้องนำ้�มีผิวสัมผัสค่อนข้�งหย�บ เพื่อ 

 คว�มปลอดภัยและกันลื่น

• มีร ะบบระบ�ยอ�ก�ศดี แล ะแสงสว่ �งที่  

 เพียงพอ เนื่องจ�กผู้สูงวัยต้องก�รคว�ม 

 สว�่งม�กเป็น 2-3 เท่�ของคนทั่วไป

• มีพื้นที่กิจกรรมที่ส�ม�รถสร้�งปฏิสัมพันธ์ 

 ในครอบครัว
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ข้อควรคำานึง

บ้านผู้สูงวัย

76



ห้องนอนและห้องแต่งตัว

98



ห้องครัว ทางเข้าบ้าน

ห้องนั่งเล่น ทางลาด
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ห้องนำ้าสำาหรับผู้สูงอายุ
ห้องนำ้�ควรมีคว�มกว้�งประม�ณ 150-200 ซม. บริเวณอ�บนำ้�เป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ม�ก

ที่สุด ควรมีร�วจับหรือร�วทรงตัวในห้องนำ้� โดยเฉพ�ะตรงฝักบัวและที่อ�บนำ้� ควรมีสัญญ�ณฉุกเฉิน

ในห้องนำ้� ฝักบัวควรเป็นชนิดแรงดันต่ำ� ก๊อกนำ้�และอุปกรณ์ควรเป็นชนิดที่เบ�แรงเปิด ประตูห้องนำ้�

ควรเป็นแบบที่เปิดออกเพื่อให้คนอื่นส�ม�รถเข้�ไปช่วยเหลือได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ห้องนำ้�ไม่ควรแคบเกิน

ไป จนเป็นอุปสรรคในก�รเคลื่อนไหวของผู้สูงอ�ยุ พื้นผิวไม่ควรลื่น และแยกระหว่�งส่วนเปียกกับส่วน

แห้งเพื่อกันลื่น
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แบบบ้�นชั้นเดียวขน�ดเล็กสไตล์ Natural ที่ตอบสนองก�รใช้ง�น 

ของผู้สูงอ�ยุ สร้�งคว�มปลอดภัยและสภ�พแวดล้อมอันเหม�ะสม  

ซึง่ชว่ยใหเ้กิดแรงกระตุ้นท้ังท�งร�่งก�ยและจติใจ รวมถึงใหค้ว�มสำ�คญั

กับก�รออกแบบห้องนำ้�ในตำ�แหน่งและรูปแบบที่เหม�ะสมกับก�รใช้ง�น
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แบบที่ 1 

ขนาดพื้นที่ใช้สอย :  94 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภ�ยใน 66 ตร.ม. + พื้นที่ระเบียง 28 ตร.ม.)  

       ไม่รวมพื้นที่จอดรถ ท�งล�ดและบันได  

ประกอบไปด้วย :  1 ห้องนอน ขน�ด 4.50 x 4.00 ม.  

    1 ห้องน้ำ� ขน�ด 2.50 x 2.00 ม.  

    1 พื้นที่นั่งเล่น     

    1 พื้นที่ครัว และพื้นที่ส่วนรับประท�นอ�ห�ร 

    ที่จอดรถ 2 คัน

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง : 24.00 x 12.20 ตร.ม.

ผังพื้น

รูปตัด รูปด้าน

*ลงทะเบียนขอรับแบบสถาปัตยกรรมได้ที่ www.scgexperience.co.th/eldercare

SCG Experience ถ.เลียบท�งด่วนเอกมัย-ร�มอินทร� โทร 02 101 9922

SCG Experience ส�ข�เมก�บ�งน� โทร 02 186 8899
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แบบที่ 2 

ขนาดพื้นที่ใช้สอย :     147 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภ�ยใน 129 ตร.ม. + พื้นที่ระเบียง 18 ตร.ม.)    

       ไม่รวมพื้นที่จอดรถ ท�งล�ดและบันได 

ภายในประกอบไปด้วย :    1 ห้องนอน ขน�ด 5.00 x 4.50 ม.  

        + Walk-in closet ขน�ด 3.90 x 2.30 ม.  

        + 1 ห้องน้ำ�ในตัว ขน�ด 3.90 x 2.10 ม.  

       1 ห้องน้ำ� ขน�ด 2.50 x 2.00 ม.  

         1 พื้นที่นั่งเล่น     

         1 พื้นที่ครัว และพื้นที่ส่วนรับประท�นอ�ห�ร 

        ที่จอดรถ 1 คัน

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง :     27.90 x 17.70 ตร.ม. 

ผังพื้น

รูปตัด รูปด้าน

*ลงทะเบียนขอรับแบบสถาปัตยกรรมได้ที่ www.scgexperience.co.th/eldercare

SCG Experience ถ.เลียบท�งด่วนเอกมัย-ร�มอินทร� โทร 02 101 9922

SCG Experience ส�ข�เมก�บ�งน� โทร 02 186 8899
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แบบห้องน้ำา

สำาหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอ�ยุที่ประสบปัญห�เรื่องก�รมองเห็นและก�รเคลื่อนไหวของ

ร�่งก�ย มีโอก�สที่จะเกิดอุบัติเหตุหกล้มภ�ยในบ้�นได้ม�ก  โดยเฉพ�ะ

บริเวณห้องนำ้�...SCG Eldercare Solution จึงนำ�เสนอแบบห้องนำ้�

ที่ตอบสนองก�รใช้ง�นของผู้สูงอ�ยุ พร้อมตำ�แหน่งติดตั้งอุปกรณ์

ต�่งๆ ในระยะทีเ่หม�ะสม เพื่อคว�มสะดวกสบ�ยและปลอดภยัในก�รใชง้�น  

โดยแบ่งเป็นรูปแบบที่เหม�ะสมต�มกลุ่มสีและ Lifestyle ของผู้สูงอ�ยุ
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PRODUCT  INFO

Ware

fiFitting

Tile

ก๊อกผสมยืนอ�บ 

รุ่น Scirocco

CT2148A

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีข�ว 

2 ฟังก์ชัน

CT999H#WH(HM)

ว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�

CT179(HM)

ฝักบัวพร้อมส�ย  

3 ฟังก์ชัน 

Z90(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่�งล้�งหน้� 

แบบก้�นโยก รุ่น Scirocco  

CT1132A

สะดืออ่�งล้�งหน้� 

แบบกด

CT665

ตะแกรงกันกลิ่น Smart Drain 

(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)

CT649H(HM)

อ�่งล้�งหน้�ชนิดฝัง 

ครึ่งเค�น์เตอร์ รุ่น Riviera  

C02237

สุขภัณฑ์สองชิ้น 

รุ่น Riviera 

C13527

ร�วจับทรงตัวขน�ด 

60 ซม. รุ่น Natura 

CT0161

ที่ใส่กระด�ษทิชชู่  

รุ่น Reminiscence

CT0025WD(HM)

ร�งนำ้�ทิ้งกันกลิ่น 

หน้�แคบพิเศษ  

CT699Z1

ร�วจับทรงตัวรูปตัวแอล 

รุ่น Natura

CT0162

ร�วแขวนผ้� 

รุ่น Reminiscence

CT0023WD(HM)

GP PALATINO CLAY 

R/T 24X24 PM

GT TIME MALT R/T 

8X48 PM

GP BELLEZZA GREY  

(HYG) 16X16 PM

ห้องนำ้าขนาดเล็ก ถูกออกแบบม�สำ�หรับผู้สูงวัยที่มีวิถีชีวิตเรียบง่�ย แต่มีแบบแผน เป็นระบบระเบียบ 

ห้องนำ้�ในโทนอบอุ่น มีกลิ่นอ�ยคว�มเป็นธรรมช�ติ ผสมผส�นเรื่องร�วในอดีต สร�้งบรรย�ก�ศของคว�ม

สงบ ผ่อนคล�ย เป็นส่วนตัว นอกจ�กจะมีคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบ�ยในก�รใช้สอยแล้ว ยังคำ�นึง

ถึงคว�มปลอดภัย จึงตอบโจทย์กิจกรรมพื้นฐ�นได้อย่�งลงตัวแม้ในพื้นที่จำ�กัด

S1

สำาหรับผู้สูงวัยกลุ่มสีเขียว

2322
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PRODUCT  INFO

Ware

fiFitting

TileGP FAITH BEIGE 

(ANTI-SLIP) (HYG) 

R/T 24X24 PM

WT WHITE FLEUR BEIGE 

R/T (PK8) 12x24 PM

ก๊อกผสมพร้อมว�ล์วควบคุม

อุณหภูมิ รุ่น ENRICO

CT2042A

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีข�ว 

2 ฟังก์ชัน 

CT999H#WH(HM)

ว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�

CT179(HM)

ฝักบัวพร้อมส�ย  

3 ฟังก์ชัน 

Z88(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่�งล้�งหน้�

อัตโนมัติ

CT537DC

สะดืออ่�งล�้งหน้�

แบบกด 

CT665

ที่ใส่กระด�ษทิชชู่

รุ่น CROSS

CT0025(HM)

ตะแกรงกันกลิ่น Smart Drain  

(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย) 

CT649H(HM)

อ่�งล้�งหน้�ชนิดฝัง 

ครึ่งเค�น์เตอร์ รุ่น Riviera 

C02237

สุขภัณฑ์สองชิ้น 

รุ่น Riviera

C13527

ขอแขวนผ�้

รุ่น CROSS 

CT0021(HM)

ร�วทรงตัวรูปตัวแอลขว� 

ผิว POWDER LACQUER 

CT727R#WH

ร�งนำ้�ทิ้งกันกลิ่น 

หน้�แคบพิเศษ  

CT699Z1

ร�วแขวนฝักบัว 

ปรับระดับ 

CT709(HM)

ร�วแขวนผ้� 

รุ่น CROSS

CT0023(HM)

WT PALATINO IVORY

8x24 PM

ห้องนำ้าขนาดเล็ก สำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่มี Lifestyle แบบ Active คือ ชอบออกนอกบ�้น สังสรรค์ อยู่กัน

เป็นครอบครัวใหญ่แต่ยังคงต้องก�รคว�มเป็นส่วนตัว 

แม้ว�่จะมีขน�ดเล็ก แต่ห้องนำ้�นี้ก็ถูกออกแบบม�ให้ดูโปร่งโล่ง ทันสมัย ด้วยโทนสีข�วและเติมแต่งสีสันบ�งส่วน

เพิ่มคว�มสดใส มีก�รคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย สะดวกสบ�ย และส่งเสริมสุขภ�วะที่ดี โดยก�ร

• ลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รลื่นล้มด้วยก�รติดตั้งร�วจับในตำ�แหน่งสำ�คัญ พร้อมกับเลือกใช้กระเบื้องพื้นที่มี 

 คว�มฝืดสูง ขณะเดียวกันก็ทำ�คว�มสะอ�ดง่�ย 

• ใช้ก๊อกฝักบัวรุ่น Thermosafe ลดอันตร�ยจ�กก�รโดนนำ้�ร้อนลวก

สำาหรับผู้สูงวัยกลุ่มสีเขียว

S2
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PRODUCT  INFO

Ware

fiFitting

TileWT ROME 

10X16 PM

GP MARMORO WHITE 

RT 12X12 PM

GP PALATINO CLAY 

12x12 PM

GL QUARRIES 

GRAND WHITE (1S) 

12X12 PM

ว�ล์วเปิด-ปิด ฝักบัว  

รุ่น ALTO 

CT1115A(HM)

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีข�ว 

2 ฟังก์ชัน 

CT999H#WH(HM)

ว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�

CT179(HM)

ฝักบัวพร้อมส�ย  

1 ฟังก์ชัน  

Z71HM

ก๊อกเดี่ยวอ่�งล้�งหน้�

รุ่น TRUST

CT1058(HM)

สะดืออ่�งล้�งหน้� 

แบบกด

CT665

อ�่งล้�งหน้�ชนิดฝัง 

ครึ่งเค�น์เตอร์ รุ่น Opera Hyg.

C02137

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น  

รุ่น Opera Hyg. 

C12617

ร�วทรงตัวรูปตัวแอล  

ผิว HAIRLINE 

CT751LR#SA(HM)

ตะแกรงกันกลิ่น 

สเตนเลสเหลี่ยม

CT697Z2P(HM)

ร�งนำ้�ทิ้งกันกลิ่น

CT654Z2P

เก้�อี้ติดผนัง 

พับเก็บได้

CT724#WH

ร�วแขวนผ้�  

รุ่น CHESS

CT783(HM)

หอ้งนำา้ขนาดเลก็ เหม�ะกบัผูส้งูอ�ยทุีม่รีสนยิมเรยีบหร ูมคีว�มเปน็ตวัของตวัเองสงู ใหค้ว�มสำ�คญักบั

ก�รดแูลรปูลกัษณ์ และมคีว�มเปน็ระเบยีบ ทีถ่งึแมว้�่ร�่งก�ยจะเสื่อมถอยลงไปบ�้ง แตก่ต็อ้งก�รจะบอกว�่ “ชัน้

ดูแลตัวเองได้” จึงอย�กที่จะทำ�กิจกรรมต�่งๆ ด้วยตัวเอง

ห้องนำ้�นี้จึงถูกออกแบบม�เฉพ�ะสำ�หรับผู้สูงอ�ยุกลุ่มนี้ ให้ส�ม�รถใช้เวล�ในห้องนำ้�ได้อย่�งผ่อนคล�ยและมี

คว�มสุข ในก�รตกแต่งที่ดูเรียบหรู ผส�นคว�มอบอุ่นอย่�งกลมกลืนแม้ในพื้นที่จำ�กัด

สำาหรบัผูส้งูวยักลุม่สเีหลือง

S3
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PRODUCT  INFO

Ware

fiFitting

TileWT ROME 

10X16 PM

GP MARMORO WHITE 

RT 12X12 PM

GT TIME SMOKE 

R/T 8X48 PM

MT 1SM MARMORO 

WHITE (PACK 10) PM

ว�ล์วเปิด-ปิด ฝักบัว  

รุ่น ALTO  

CT1115A(HM)

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีข�ว 

2 ฟังก์ชัน 

CT999H#WH(HM)

ว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�

CT179(HM)

ฝักบัวพร้อมส�ย  

1 ฟังก์ชัน  

Z71HM

ก๊อกเดี่ยวอ่�งล้�งหน้�

รุ่น TRUST

CT1058(HM)

ตะแกรงกันกลิ่น

สเตนเลสเหลี่ยม 

CT697Z2P(HM)

ร�งนำ้�ทิ้งกันกลิ่น

CT654Z2P

ที่ใส่กระด�ษทิชชู่ 

รุ่น CHESS 

CT780(HM)

ร�วแขวนผ้� 

รุ่น CHESS 

CT783(HM)

ร�วทรงตัวรูปตัวแอล  

ผิว HAIRLINE 

CT751LR#SA(HM)

สะดืออ่�งล้�งหน้� 

แบบกด

CT665

สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น  

รุ่น Opera Hyg. 

C12617

อ�่งล�้งหน้�ชนิดฝัง 

ครึ่งเค�น์เตอร์ รุ่น Opera Hyg.

C02137

ห้องนำ้าขนาดกลาง สำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่มีรสนิยมเรียบหรู ชอบคว�มเป็นระเบียบ เป็นตัวของตัวเองสูง 

อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นร�ยล้อมด้วยลูกหล�น 

พื้นที่ในห้องนำ้�ถูกจัดสรรเป็นอย�่งดี มีชั้นว�งของเพื่อคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย มีก�รคำ�นึงถึงเรื่องคว�ม

ปลอดภัยในห้องนำ้� รวมถึงขั้นตอนก�รดูแลรูปลักษณ์ของผู้สูงอ�ยุ ไม่ว่�จะเป็นก�รดูแลผิว เสื้อผ้� หน้� ผม 

ให้ส�ม�รถใช้เวล�ในห้องนำ้�ได้อย่�งสะดวกสบ�ยและมีคว�มสุข

สำาหรับผู้สูงวัยกลุ่มสีเขียว

M1
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PRODUCT  INFO

Ware

fiFitting

TileGP ECO TOUCH MALT 

R/T 6x36 PM

GP 12x24 CARPATHIAN 

GREY R/T PM

ว�ล์วเปิด-ปิดนำ้� 

รุ่น TRUST

CT1059(HM)

ว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�

CT179(HM)

ฝักบัวพร้อมส�ย  

1 ฟังก์ชัน

Z10(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่�งล้�งหน้�

รุ่น TRUST

CT1058(HM)

อ่�งล�้งหน้�ชนิดแขวนผนัง 

พร้อมข�ตั้ง รุ่น Hercules   

C01467/C4116

สุขภัณฑ์สองชิ้น 

รุ่น Hercules

C13507

ร�วจับทรงตัวขน�ด 

60 ซม. รุ่น Natura 

CT0161

เก้�อี้นั่งอ�บนำ้�ปรับระดับ

ติดผนัง พับเก็บได้  

CT723#WH

พนักแขนแบบพับเก็บได้  

รุ่น NATURA  

CT0164

ตะแกรงกันกลิ่น Smart Drain  

(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย) 

CT649H(HM)

ร�งนำ้�ทิ้งกันกลิ่น 

CT654Z2P

ที่ใส่กระด�ษทิชชู่ 

รุ่น Reminiscence 

CT0025WD(HM)

ร�วแขวนผ้�  

รุ่น Reminiscence 

CT0023WD(HM)

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีข�ว 

2 ฟังก์ชัน 

CT999H#WH(HM)

ร�วจับทรงตัวรูปตัวแอล 

รุ่น Natura

CT0162

สะดืออ่�งล�้งหน้� 

แบบกด

CT665

ห้องนำ้าขนาดกลาง ตอบโจทย์ผู้สูงวัยที่มีวิถีชีวิตเรียบง่�ยแต่มีแบบแผน รักสันโดษ มีคว�มสุขกับ 

ก�รหวนระลึกถึงอดีต ชอบใกล้ชิดธรรมช�ติ

ด้วย Style เรียบง�่ย ผสมผส�นกลิ่นอ�ยคว�มเป็นไทยในอดีต ให้อ�รมณ์และคว�มรู้สึกอบอุ่นด้วยก�รใช้วัสดุ

ธรรมช�ติ สร้�งบรรย�ก�ศของคว�มสงบ ผ่อนคล�ย แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย  

ให้ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถทำ�กิจกรรมในห้องนำ้�ด้วยตัวเองได้อย่�งมั่นใจ

สำาหรบัผูส้งูวยักลุม่สเีหลือง

M2
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PRODUCT  INFO

Ware

fiFitting

Tile

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีข�ว 

2 ฟังก์ชัน 

CT999H#WH(HM)

ว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�

CT179(HM)

ฝักบัวพร้อมส�ย  

3 ฟังก์ชัน 

Z88(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่�งล้�งหน้� 

แบบก้�นโยก รุ่น Scirocco  

CT1132A

สะดืออ่�งล้�งหน้� 

แบบกด

CT665

ที่ใส่กระด�ษทิชชู่  

รุ่น CROSS   

CT0025(HM)

เก้�อี้นั่งอ�บนำ้�ปรับระดับ 

ติดผนังพับเก็บได้  

CT723#WH

ตะแกรงกันกลิ่น Smart Drain 

(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)  

CT649H(HM)

อ�่งล้�งหน้�ชนิดฝัง 

ครึ่งเค�น์เตอร์ รุ่น Riviera

C02237

สุขภัณฑ์สองชิ้น 

รุ่น Riviera

C13527

ร�วแขวนฝักบัว

ปรับระดับ 

CT709(HM)

ร�วทรงตัว 

รูปตัวแอลซ�้ย  

CT727L#WH

ร�งนำ้�ทิ้งกันกลิ่น 

หน�้แคบพิเศษ  

CT699Z1

ร�วทรงตัว

รูปตัวแอลขว� 

CT727R#WH

ร�วแขวนผ้�  

รุ่น Reminiscence

CT0023WD(HM)

WT PALATINO IVORY

8x24 PM

WT HYBRID BROWN 

8X24 PM

GP FAITH BEIGE  

(ANTI-SLIP) (HYG)  

R/T 24X24 PM

ก๊อกผสมยืนอ�บ 

รุ่น Scirocco

CT2148A

ห้องนำ้าขนาดกลาง ออกแบบม�เพื่อผู้สูงอ�ยุที่มีใจ Active มีคว�มสดใส เบิกบ�น และคว�มจำ�ดี ถึงแม้

ร่�งก�ยจะเสื่อมถอยลง ก็ยังมีคว�มมั่นใจที่จะทำ�กิจกรรมต�่งๆ ด้วยตัวเอง

ก�รออกแบบทีโ่ปรง่โลง่ สบ�ยต� ดทูนัสมยั ในโทนสขี�ว ทีแ่ตง่แตม้ดว้ยลวดล�ยสสีนับ�งจดุ สร�้งคว�มสดชื่น 

พร้อมทั้งมีก�รคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย สะดวกสบ�ย ให้ผู้สูงอ�ยุอยู่ลำ�พังในห้องนำ้�ได้อย่�งมั่นใจ

สำาหรบัผูส้งูวยักลุม่สเีหลือง

M3
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PRODUCT  INFO

Ware

fiFitting

Tile

ก๊อกผสมยืนอ�บนำ้� 

แบบก้�นโยก รุ่น ALTO 

CT2096A

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีข�ว 

2 ฟังก์ชัน 

CT999H#WH(HM)

ว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�

CT179(HM)

ฝักบัวพร้อมส�ย  

1 ฟังก์ชัน 

Z79#WH(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่�งล้�งหน้�  

รุ่น TRUST 

CT1058(HM)

สะดืออ่�งล้�งหน้� 

แบบกด

CT665

ตะแกรงกันกลิ่น

สเตนเลสเหลี่ยม 

CT697Z2P(HM)

อ่�งล้�งหน้�ชนิดแขวนผนัง  

รุ่น FORALL

SC00537

สุขภัณฑ์สองชิ้น  

รุ่น SYDNEY 

C1302

ร�วทรงตัวรูปตัวแอล  

ผิว Hairline 

CT791L

ที่ใส่กระด�ษทิชชู่  

รุ่น CROSS

CT0025(HM)

ร�งนำ้�ทิ้งกันกลิ่น 

CT654Z2P

ร�วทรงตัวรูปตัวที 

CT7504(HM)  

70X60 cm.

ร�วแขวนผ้� 

รุ่น CROSS

CT0023(HM)

GP NEO PLANK 

BEIGE R/T 6X24 PM

GP NOTTING HILL 

GREY (PK8) 12X24 PM

MT 2SM CLICO WOOD 

BEIGE (PACK 10) PM

หอ้งนำา้ขนาดใหญ ่รองรบัผูส้งูอ�ยทุีม่สุีขภ�พเสื่อมถอยม�ก จำ�เป็นต้องน่ัง Wheelchair เป็นสว่นใหญ ่

จึงต้องมีผู้ดูแลให้ก�รช่วยเหลือในกิจกรรมที่จำ�เป็น

เป็นห้องนำ้�ที่มีกลิ่นอ�ยธรรมช�ติผสมผส�นเรื่องร�วในอดีต สร�้งบรรย�ก�ศที่สงบ ดูอบอุ่น และผ่อนคล�ย 

รวมทั้งคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย สะดวกสบ�ย และคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำาหรับผู้สูงวัยกลุ่มสีส้ม
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PRODUCT  INFO

Ware

fiFitting

Tile

ก๊อกผสมยืนอ�บนำ้�

แบบก้�นโยก รุ่น ALTO 

CT2096A

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีข�ว 

2 ฟังก์ชัน

CT999H#WH(HM)

ว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�

CT179(HM)

ฝักบัวพร้อมส�ย  

1 ฟังก์ชัน 

Z79#WH(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่�งล้�งหน้�  

รุ่น TRUST 

CT1058(HM)

สะดืออ่�งล้�งหน้� 

แบบกด

CT665

ตะแกรงกันกลิ่น

สเตนเลสเหลี่ยม 

CT697Z2P(HM)

อ่�งล้�งหน้�ชนิดแขวนผนัง 

รุ่น FORALL

SC00537

สุขภัณฑ์สองชิ้น  

รุ่น SYDNEY 

C1302

ร�วทรงตัวรูปตัวแอล  

CT751LR#SA(HM)

ที่ใส่กระด�ษทิชชู่  

รุ่น CROSS

CT0025(HM)

ร�งนำ้�ทิ้งกันกลิ่น 

CT654Z2P

ร�วทรงตัวรูปตัวที 

CT7504(HM)  

70X60 cm.

ร�วแขวนผ้� 

รุ่น CROSS

CT0023(HM)

WT TRAVIS COOL (S) 

8X16 PM

WT TRAVIS ALABASTER 

8X16 PM

WT TRAVIS LIGHT 

GREY 8X16 PM

หอ้งนำา้ขนาดใหญ ่เพื่อผู้สงูอ�ยท่ีุมีสขุภ�พเสื่อมถอยม�ก แตข่ณะเดยีวกนักย็งัคงมจีติใจที ่Active สดใส

เบิกบ�น และคว�มจำ�ยังคงดีอยู่

ก�รออกแบบทีโ่ปรง่โล่งสบ�ย มีคว�มเรียบง่�ย เนน้ใหผู้ส้งูอ�ยแุละผูด้แูลใช้ง�นไดอ้ย�่งปลอดภยัและสะดวกสบ�ย 

บ�งกิจกรรมจะต้องอ�ศัยผู้ดูแลให้คว�มช่วยเหลือ เช่น ก�รถอดเสื้อผ้�และก�รอ�บนำ้� โดยยังคงมีกิจกรรม

บ�งอย่�งที่ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถทำ�เองได้อย�่งอิสระ ลดภ�ระแก่ผู้ดูแล

สำาหรับผู้สูงวัยกลุ่มสีส้ม
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PRODUCT  INFO

Ware

fiFitting

Tile

ก๊อกผสมยืนอ�บ 

รุ่น Scirocco 

CT2148A

ฝักบัวฉีดชำ�ระสีข�ว 

2 ฟังก์ชัน 

CT999H#WH(HM)

ว�ล์วเปิด-ปิดนำ้�

CT179(HM)

ฝักบัวพร้อมส�ย  

3 ฟังก์ชัน 

Z90(HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่�งล้�งหน้� 

แบบก้�นโยก รุ่น Scirocco

CT1132A

ตะแกรงกันกลิ่น Smart Drain 

(ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย)  

CT649H(HM)

ร�งนำ้�ทิ้งกันกลิ่น

หน้�แคบพิเศษ 

CT699Z1

ร�วแขวนฝักบัว

ปรับระดับ 

CT0132

อ่�งล�้งหน้�แบบแขวน  

รุ่น FORALL

SC00537

สุขภัณฑ์สองชิ้น  

รุ่น FORALL

SC6652

ร�วทรงตัวรูปตัวแอล 

ผิว POWDER LACQUER  

CT727R#WH, CT727L#WH

ร�วทรงตัว  

ผิว POWDER LACQUER  

CT725L60#WH

ที่ใส่กระด�ษทิชชู่  

รุ่น CHESS  

CT780(HM)

พนักแขนแบบพับเก็บได้  

CT721L60#WH

ร�วแขวนผ้� 

รุ่น CHESS 

CT783(HM)

WT GRAND CALCUTTA 

WHITE R/T 12x36 PM

GP ECO ROCKRETE 

BLACK R/T 12X24 PM

GL MCQUEEN BLACK 

(2S) 12X12 PM

GP FAITH BONE 

(ANTI-SLIP) (HYG)  

R/T 24x24

ห่วงแขวนผ้�  

รุ่น CHESS  

CT785(HM)

สะดืออ�่งล้�งหน�้ 

แบบกด

CT665

หอ้งนำา้ขนาดใหญ ่เหม�ะสำ�หรับผู้สงูวยัท่ีมปีญัห�สขุภ�พคอ่นข�้งม�ก แต่ในขณะเดยีวกนั กย็งัคงมคีว�มจำ�ด ี

มีรสนิยมเรียบหรู เจ�้ระเบียบ เป็นตัวของตัวเอง อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น ร�ยล้อมด้วยลูกหล�น 

ห้องนำ้�โทนเรียบหรู แต่ยังคงให้คว�มรู้สึกอบอุ่น ถูกออกแบบม�ให้ส�ม�รถใช้ง�นได้อย�่งปลอดภัยและสะดวก 

สบ�ย ทัง้ในย�มทีต่อ้งมผีูด้แูลคอยใหค้ว�มชว่ยเหลอืและย�มทีผู่ส้งูอ�ยยุงัส�ม�รถทำ�บ�งกจิกรรมไดด้ว้ยตวัเอง

สำาหรับผู้สูงวัยกลุ่มสีส้ม
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บ้านของคุณเป็นแบบไหน ?
1. พื้นที่ต่างระดับหรือธรณีประตู

A. มีธรณีประตู

B. มีพื้นต่�งระดับ หรือลดระดับ

C. พื้นเรียบ ไม่มีพื้นต�่งระดับ

2. สีพื้นและสีผนังต่างกันหรือไม่

A. พื้นสีเข้ม ผนังสีอ่อน

B. พื้นสีอ่อน ผนังสีอ่อน

C. พื้นและผนังมีสีตัดกันหรือแตกต�่งกัน

3. ขนาดความกว้างประตูห้องนำ้ามีลักษณะ  

 อย่างไร

A. ค่อนข้�งแคบ

B. เพียงพอสำ�หรับ 1 คนเข�้-ออก 

 (โดยประม�ณ 70 ซม.)

C. มีขน�ดเพียงพอสำ�หรับ Wheelchair 

 ผ่�นเข้�-ออก (โดยประม�ณ 90 ซม.)

4. พื้นห้องนำ้าลื่นหรือไม่

A. พื้นลื่นทั้งห้องนำ้�

B. ลื่นเฉพ�ะพื้นที่อ�บนำ้� (ส่วนเปียก)

C. ไม่ค่อยลื่น พื้นค่อนข�้งฝืดดี

5. ในห้องนำ้ามีราวจับหรือไม่

A. ไม่มีร�วจับ

B. มีร�วจับบริเวณโถสุขภัณฑ์

C. มีร�วจับบริเวณสุขภัณฑ์ อ�่งล�้งหน้� 

 และตลอดท�งเดินไปทำ�กิจกรรมต�่งๆ

6. ลักษณะโถสุขภัณฑ์

A. สุขภัณฑ์ฝังพื้น แบบนั่งยอง ตักร�ดนำ้�

B. สุขภัณฑ์ตั้งพื้น กดปุ่มชำ�ระที่บนแทงค์นำ้� 

 ของสุขภัณฑ์

C. สุขภัณฑ์ตั้งพื้น มีก้�นกดชำ�ระด�้นข้�ง  

 ของสุขภัณฑ์

7. ระดับเคาน์เตอร์ครัวเป็นอย่างไร

A. ระดับบนเค�น์เตอร์สูง 90 ซม.  

 มีตู้ด้�นใต้เค�น์เตอร์

B. ระดับบนเค�น์เตอร์สูง 80 ซม.  

 มีตู้ด้�นใต้เค�น์เตอร์

C. ระดับบนเค�น์เตอร์สูง 80 ซม.  

 มีพื้นที่โล่งด้�นใต้เค�น์เตอร์

8. ประตูห้องนอนมีลักษณะแบบใด

A. ประตูบ�นผลัก มือจับเป็นแบบบิด

B. ประตูบ�นผลัก มือจับเป็นแบบก้�นโยก

C. ประตูบ�นเลื่อน มือจับแบบก้�นแนวตั้ง

9. เตียงนอนสูงจากพื้นในระดับใด

A. ข�ลอย (คว�มสูงเตียงค่อนข้�งสูง)

B. ต้องนั่งชันเข่� (คว�มสูงเตียงค่อนข้�งต่ำ�)

C. เท�้ถึงพื้นพอดี (คว�มสูงเตียงเหม�ะสม)

10. แสงไฟภายในห้องนำ้าเพียงพอหรือไม่

A. แสงสลัว ค่อนข้�งมืด

B. แสงสว่�งไม่เพียงพอในบ�งจุด

C. แสงสว่�งเพียงพอทั่วถึงทั้งบ้�น

ตรวจเช็คคะแนนทั้งหมดหน้าถัดไป

การคำานวณคะแนน
ถ้�ตอบข้อ A ได้ 0 คะแนน 

ถ้�ตอบข้อ B ได้ 1 คะแนน

ถ้�ตอบข้อ C ได้ 2 คะแนน

ผล

คะแนนรวม

ทั้งหมด 

ระดับความเหมาะสมของ
บ้านสำาหรับผู้สูงวัย

บ้�นท่ีออกแบบไว้เหม�ะสมสำ�หรับผู้สูงวัย มีองค์

ประกอบหลักของบ�้นทีป่ลอดภยัและสะดวกในก�ร

ใชง้�น ส�ม�รถลดอตัร�เสีย่งตอ่ก�รเกดิอบุตัเิหตุ

ภ�ยในบ้�นได้ และมีก�รเตรียมพื้นที่ ให้เหม�ะสม

สำ�หรับผู้สูงวัยที่ใช้ง�น Wheelchair ในอน�คต

15 คะแนนขึ้นไป

บ้�นที่ออกแบบไว้ค่อนข้�งดี ควรมีก�รปรับปรุง

เล็กน้อยเพื่อให้เหม�ะสมกับผู้สูงวัยม�กขึ้น อ�จจะ 

เป็นในส่วนที่เร�ไม่เคยคำ�นึงถึง เช่น ระดับคว�มสูง 

ของอ่�งล้�งหน้� ระดับคว�มสูงเตียงนอน สิ่ง 

เหล่�น้ีส�ม�รถเพ่ิมคว�มสะดวกในก�รใช้ง�น และ

ลดอัตร�เสี่ยงต่อก�รเกิดอุบัติเหตุได้

9-14 คะแนน

บ้�นที่ควรได้รับก�รปรับปรุง เนื่องจ�กมีพ้ืนต่�ง

ระดบั พืน้ลื่นและแสงสว่�งในบ�งจุดอ�จไมเ่พยีงพอ 

สำ�หรับก�รทำ�กิจกรรมของผู้สูงวัย เป็นส�เหตุให้

เกิดคว�มไม่สะดวกในก�รใช้ง�นและอุบัติเหตุ

0-8 คะแนน

5958



สร้�งสรรค์ขึ้นด้วย “SCG HEIM System” ระบบก�รสร้�งบ้�นที่ปฏิวัติก�รก่อสร้�งบ�้นของไทย กว่� 80% ของบ้�นถูกผลิตและตรวจสอบคุณภ�พภ�ยในโรงง�น

ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูง ก่อนนำ�ม�ประกอบบนพื้นที่จริง จนได้บ้�นที่สมบูรณ์แบบทุกร�ยละเอียด เพื่อให้คุณสบ�ยใจตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่งที่จะมีบ�้น

เชิญชมบ้านตัวอย่างที่คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) กรุงเทพฯ ทุกวัน 10:00 – 19:00 น.  
โทร 02 102 2800 | www.scgheim.com 6160



“ก�รเตรียมที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุด้วยผลิตภัณฑ์ม�ตรฐ�น 

ก�รให้คำ�ปรึกษ�และออกแบบที่อยู่อ�ศัย 

พร้อมก�รติดตั้งโดยผู้เชี่ยวช�ญจ�ก SCG 

เพื่อคว�มปลอดภัย สะดวกสบ�ย และสุขภ�วะที่ยืนย�ว”

มาค้นหาคำาตอบกับเราได้ที่


