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การเตรยีมสภาพแวดลอมเพือ่ผูสงูอายุ ผูพกิารและเด็ก 

สถาปนกิอาสา-วศิวกรใจด ี
31กรกฎาคม 2558 

เวอรชัน่ -1 

ณ เวลาปจจุบัน ไมมีใครของใจอีกแลววา เราจําเปนที่จะตอง

จัดเตรียม “สิ่งแวดลอมที่ดี” สําหรับ “ผูสูงอายุ ผูพิการ และเด็ก” 

เพราะตอนนี้จํานวนผูสูงอายุของประเทศไทยสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 

และจะเปนสังคมของผูสูงอายุประเทศแรกในอาเซียนในอีกไมกี่ปตอ

จากนี้ อีกทั้งความสามารถของบุคลากรทางการแพทยของไทยเปนที่

ยอมรับ ทําใหจํานวนผูเสียชีวิตที่ไมนาเสียชีวิตมีจํานวนนอยลง และ

เปนปฏิภาคกับจํานวนผูพิการจะมากขึ้น ในขณะเดียวกัน จํานวนเด็ก

เกิดใหมในประเทศไทยที่มีความกาวหนาทางวัตถุและเทคโนโลยี

รวดเร็วก็มีจํานวนนอยลง เด็กจึงเปนผูที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้น ทั้ง

ทางดานจิตใจและอนาคตชาติ 
 

การจัดเตรียมอาคารที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ ผูพิการ และ

เด็ก เปนสิ่งที่ทุกคนยอมรับวาตองมีและเปนไปตาม

มาตรฐานที่นาจะเปน แตปญหาและคําถามก็คือ . . . . 

“มาตรฐานพื้นฐานที่นาจะเปนนั้นมีอะไรบาง”เพราะบาง

มาตรฐานก็ดูจะสูงเกินไปและอาจตองใชเงินจํานวนมาก 

แตมาตรฐานบางอยางก็ดูจะยังไมครบถวนเทาที่นาจะเปน 

“การเตรียมสภาพแวดลอมเพื่อผูสูงอายุ ผูพิการ และเด็ก” 

เปนการสรุป“ขอมูลพื้นฐาน”ที่นาจะรูและสามารถทําไดใน

บานและสถานพยาบาลของไทย ไมสูงเกินไปและไมนอย

เกินไป เปนมาตรฐานที่มีผลตอทางกายภาพโดยตรง และ

ตอสภาวะจิตใจของผูเกี่ยวของ จะเปนการลดอันตรายที่ไม

นาเกิดขึ้น 
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ระยะที่ควรรู 

พืน้ทีส่าํหรบั Wheel chair 
พืน้ทีห่มนุตวักลบัแบบวงกลม 

พืน้ทีห่มนุตวักลบัแบบตวัท ี

ระยะเอื้อมถึงดานขาง ระยะเอื้อมถึงดานหนา 

ชองวางสาํหรบัเทาและเขา 

ระยะเอื้อมถึงดานขางเหนือสิง่กดีขวาง ระยะเอื้อมถึงดานหนา 
เหนือสิง่กดีขวาง 

ระยะความยาว Wheel Chair พรอมผูดแูล 
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การเตรียมสภาพแวดลอม“ดานการใชงาน” หองน้ํา-หองอาบน้ํา 

ภายในหองน้ําตองมีพื้นที่วางอยางนอย 1.50x1.50 เมตร เพื่อใหผูใช

รถเข็นหมุนกลับตัวโดยไมมีสิ่งกีดขวาง ยกเวน ราวจับ ที่แขวนกระดาษ

ชําระ พื้นที่วางใตอางลางหนา สามารถซอนอยูในพื้นที่วางนี้ได 

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนระดับภายในหองน้ํา แตลาดเอียงเพื่อการระบาย

น้ําที่ดี 

พื้นหองน้ําใชวัสดุที่ไมลื่น โดยเฉพาะตองไมลื่นเมื่อเปยกน้ํา หรือเสริม

ดวยแผนยาง สติกเกอรกันลื่น หรือทาดวยน้ํายากันลื่น (Anti-Slip 

Coating) 
อางลางมือแบบแขวนหรือเคานเตอรอางที่
เปดพื้นที่โลงใตอาง เพื่อใหผูใชรถเข็นเขาถึง

อางลางมือได โดยมีความสูงจากพื้นถึงขอบบน

ของอาง ไมนอยกวา 0.75 เมตร แตไมเกิน 

0.80 เมตร ระยะใตอางสูงไมนอยกวา 0.55 

เมตร ติดตั้งอางใหกึ่งกลางอางหางจากผนังไม

นอยกวา 0.45 เมตร และขอบอางหางจาก

ผนังไมนอยกวา 0.20 เมตร และมีราวจับใน

แนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งทั้งสองขาง

ของอาง 

โถปสสาวะชายควรเปนชนิดที่ขอบโถอยูระดับพื้นอยาง
นอย 1 ที่และอยูในตําแหนงที่เขาถึงไดกอนโถอื่น และทั้ง

สองขางของโถควรมีราวจับสูงจากพื้น 1.00 – 1.10 เมตร 

ยื่นออกมาจากผนัง 0.55-0.60 เมตร และราวจับทั้ง 2 

ขางหางกัน 0.60 เมตร 

ดานบนของโถปสสาวะชายควรมีราวจับในแนวนอน

สําหรับใชจับหรือใชอกพิง สูงจากพื้น 1.20-1.30 เมตร 

ราวจับยาว 0.60 เมตร หางจากผนัง 0.35-0.40 เมตร   
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โถสุขภัณฑตองมีระดับความสูงระดับใกลเคียงที่นั่งรถเข็นสําหรับ
การเลื่อนตัวจากรถเข็นไปนั่งได และเพื่อใหผูสูงอายุลุกนั่งจากโถได

สะดวก มีความสูงเทากับระดับเกาอี้นั่งประมาณ 0.45-0.50 เมตร 

ตําแหนงติดตั้งโถสุขภัณฑ ใหมีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิด

ผนังโดยมีระยะหางวัดจากกึ่งกลางโถสวมถึงผนัง 0.45-0.50 เมตร 

ตองมีราวจับที่ผนัง สวนดานที่ไมชิดผนังใหมีที่วางมากพอที่ผูพิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชราที่นั่งเกาอี้ลอสามารถเขาไปใชโถสวมไดใน

ลักษณะการหันดานขางเขาใช ในกรณีที่ดานขางของโถสวมทั้ง 2 ดาน

อยูหางจากผนังเกิน 0.50 เมตร ตองมีราวจับทั้ง 2 ดาน ที่กดน้ํา

ของโถสุขภัณฑเปนแบบกานโยก หรือปุมขนาดใหญที่แขวนกระดาษ

ชําระอยูในระยะและตําแหนงที่ยื่นมือถึงงาย (ไมควรอยูดานหลัง) 

ราวจับของโถสุขภัณฑบริเวณดานที่ชิดผนังเพื่อชวยในการพยุงตัว เปน
ราวจับแนวนอนและแนวดิ่ง มีลักษณะดังนี้ 

ราวจับแนวนอนยาวไมนอยกวา 1.00 เมตร อยูหางจากผนังดานหลังไม

เกิน 0.30 เมตร ความสูงจากพื้นไมนอยกวา 0.65 -0.70เมตร และให

ยื่นล้ําออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา 0.25-0.30  เมตร 

ราวจับแนวดิ่ง ตอจากปลายของราวจับแนวนอนดานหนาโถสวมมีความ

ยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย 0.60 เมตร 

ราวจับของโถสุขภัณฑดานที่ไมชิดผนัง ใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได 

เมื่อกางออกใหมีระบบล็อกที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ

ปลดล็อคไดงาย มีระยะหางจากขอบของโถสวมไมนอยกวา 15-20 

เซนติเมตรและมีความยาวไมนอยกวา 55 เซนติเมตร 
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หองนอน 

ในหองนอนมีพื้นที่เพียงพอสําหรับ wheelchair หมุนตัวกลับแบบวงกลม กรณีที่ไม

สามารถทําไดตองจัดใหมีพื้นที่หมุนตัวกลับแบบตัวที โดยประตูหองหรือบานเปดของตู

สามารถเปดเขามาภายในพื้นที่นี้ได 

ดานขางเตียงตองจัดใหมีพื้นที่วางกวางไมนอยกวา 0.90 เมตร อยางนอย 1 ดาน ยาว

ตั้งแตปลายเตียงนอน ไปจนถึงหัวเตียงหรือโตะ หรือเกาอี้ขางหัวเตียง 

อุปกรณตางๆ ในหองนอนสามารถควบคุมไดใน

ระยะที่มือเอื้อมถึงจากเตียง หรือติดตั้งในระดับที่

สามารถใชงานไดทั้งขณะยืนและนั่ง Wheelchair 

เชน ติดตั้งสวิตชไฟหัวเตียงอยูในระยะที่เอื้อมได 

และมีโทรศัพทและกริ่งขอความชวยเหลืออยูใกล

เตียง ใหสามารถใชงานไดโดยไมตองลุกออกจาก

เตียง 

ราว ลิ้นชัก ชั้นตางๆ มือจับและบานตู 

ตองแข็งแรง ยึดอยางมั่นคง เพราะ

อาจจะถูกเหนี่ยวเพื่อพยุงตัว หรือติดตั้ง

ราวสําหรับจับยึดใกลพื้นที่แตงตัว 

จัดเกาอี้สําหรับนั่งแตงตัว ใสกางเกง 

ถุงเทา เพื่อหลีกเลี่ยงการกมและลม

คว่ํา เกาอี้ควรมีเทาแขนเพื่อชวยใน

การพยุงตัวลุกนั่งเทาแขน 

มีแสงสวางและการระบายอากาศที่

เพียงพอ ทั้งแสงสวางจากธรรมชาติ

และแสงสวางจากดวงโคม สามารถ

มองเห็นภายนอกหองได และมองจาก

ภายนอกหองเห็นภายในหองบาง 
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 ลบมุมเครื่องเรือนทุกชิ้น 
 จุดเปลี่ยนทาของผูสูงอายุ เชนเ การเปลี่ยนจากยืนเปนนอน ตองมีพื้นที่ หรือ

การเปลี่ยนระดับจากการยืนไปสูการนั่ง กอนที่จะลมตัวลงนอน 

 เครื่องเรือนประเภทตูเตี้ยตูลอย โซฟา ใชเปนอุปกรณชวยพยุงตัวได ควรเลือก
เครื่องเรือนที่แข็งแรงมั่นคง ไมโยกหรือกระดก หลีกเลี่ยงเครื่องเรือนที่มี

ลอเลื่อน 

 โตะตองมีความมั่นคง ไมโยกไมกระดก มีความสูงที่ใตโตะไมนอยกวา 0.60 ม. 

ซึ่งมีความสูงกวาระดับเทาแขนของรถเข็น และมีระยะลึกที่รถเข็นจะไมชนขาโตะ

อยางนอย 0.40 ม.โดยโตะมีความสูงที่หนาโตะ ประมาณ 0.75-0.80 ม. 

 เลือกเกาอี้ที่แข็งแรงมั่นคง แตมีน้ําหนักเบา ถาเปนเกาอี้แบบมีเบาะ เลือกเบาะ
ที่มีโครงเสริมไมใหยุบตัว เพราะจะทําใหลุกลําบาก ควรมีที่เทาแขนเพื่อชวยพยุง

ตัวลุกนั่ง 

 มานไมควรยาวระพื้นเพื่อปองกันสะดุดและไมพันกับลอรถเข็น 
 อื่นๆ 

ในการออกแบบตกแตงทั่วไปนั้นการเลือก

วัสดุตกแตงภายในและการเลือกเครื่องเรือน 

นอกจากความสบายและความสวยงามแลว 

ความแข็งแรงและความปลอดภัยของสวน

ตางๆ ก็เปนสิ่งที่มองขามไมไดเชนกัน 
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บันไดสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ กวาง
ไมนอยกวา 1.50 ม. มีชานพักทุกความสูง 

2.00 ม. ระยะลูกตั้งสูงไมเกิน 0.15 ม. 

ระยะลูกนอนกวางไมนอยกวา 0.28 ม.

และจมูกบันไดเหลื่อมไดไมเกิน 2 ซม. 

ขนาดสม่ําเสมอตลอดชวงบันได ลูกตั้ง

บันไดหามเปดเปนชองโลง และมีราวจับ

ทั้ง 2 ดาน 

ทางลาดกวางสุทธิไมนอยกวา 0.90 ม. ถาทางลาดยาวกวา 6.00 ม. 

ตองกวางไมนอยกวา 1.50 ม. และตองมีชานพักยาวไมนอยกวา 1.50 ม. 

ทุกระยะ 6.00 ม. โดยมีพื้นที่วางหนาทางลาดยาวไมนอยกวา 1.50 ม.

ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน1:12 

แตถาตองการใหผูใชรถเข็นสามารถเลื่อนตนเองขึ้นทางลาดไดความชัน

ของทางลาดควรอยูที่ประมาณ 1:20 

ราวจับมีลักษณะกลม เสนผานศูนยกลาง 3.20-3.80 ซม. และราวจับดานที่ติดผนังมีระยะหางจาก

ผนังอยางนอย 3.75 ซม. และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ หรือทําชองติดราวในผนัง 

ถาทําราวจับใหมี 2 ระดับจะทําใหสามารถจับไดถนัดกับความสูงที่แตกตางของคน โดยราวจับมีความ

สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร เหนือจมูกบันได หรือผิวทางลาด เพื่อใหผูที่ใชไมเทาจับไดถนัด และ

ความสงประมาณ 0.60 เมตร สําหรับผใชรถเข็นและเด็ก  

บันไดภายนอก 

บันไดภายใน 15 
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ทางเดินมีความกวางเหมาะสมกับระยะการใชพื้นที่ของผูใชรถเข็นและอุปกรณชวยเดินตางๆ  
โดยจัดใหมีทางกวางไมนอยกวา ดังนี้ - รถเข็นวิ่งทางเดียว 0.90 ม. 

- รถเข็นวิ่งสวนทาง 1.80 ม. - ผูที่ใชไมเทาธรรมดา 0.75 ม. 

- ผูที่ใชอุปกรณชวยเดิน 0.85 ม. - ผูที่ใชไมค้ํา 0.95 ม. 

เชนใหทางเดินสําหรับรถเข็นวิ่งสวนทางและผูใชอุปกรณชวยเดิน 1 คน มีความกวาง 2.65 ม. หรือ ใหมีความกวางทางเดินสําหรับผูใชอุปกรณชวย

เดิน 1 คน และเผื่อทางเดินอีกประมาณ 0.60 ม. เปนระยะใหผูดูแลสามารถเดินคูได เปนความกวางทั้งสิ้น 1.45 ม. เปนตน 

พื้นตางระดับ ไมเกิน 2 เซนติเมตร ตองปาดมุมใหมีความลาดไมเกิน 45 องศา หรือ 1:1 กรณีตางระดับเกิน 2 เซนติเมตร ตองทําเปนทางลาด  

ผิวพื้นที่มีรองหรือรูของตะแกรงบนพื้นผิว ตองมีขนาดรองที่จะไมใหลูกทรงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 1.3 เซนติเมตร สามารถผานได และดาน

ยาวของรองอยูในแนวตั้งฉากกับทิศทางสัญจร 

ประตูกวางอยางนอย 0.90 ม. เพื่อใหรถเข็นผานไดกรณีที่เปนประตู

บานเปด สูทางเดินหรือระเบียงตองมีพื้น ที่ว างขนาดไมนอยกวา 

1.50x1.50 ม. เปนระยะเปดประตู 

ประตูควรเปดไดอยางนอย 90 องศา และมีโชคอัพ (Door Closer) 

เพื่อใหประตูเปดคางได 

มือจับ แบบกานโยกเขาควาย หรือแบบกานเพื่อดึงหรือผลัก และปรับให

มือจับอยูที่ประมาณ 0.80-0.90 ม.จากพื้น ชวยใหเด็ก ผูสูงอายุ และผูใช

รถเข็นสามารถเปดไดสะดวก 

0.90 m.
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 ที่จอดรถผูพิการอยูใกลทางเขาอาคารมากที่สุด และมีสัญลักษณรูปผูพิการนั่งเกาอี้ลอ

อยูบนพื้นพรอมปายในจุดที่เห็นไดชัดและทางสัญจรจากที่จอดรถไปอาคารควรเปนพื้น

ราบหรือมีทางลาด 

ขนาดที่จอดรถตองเปนสี่เหลี่ยมผืนผา กวางไมนอยกวา 2.40x6.00ม. เผื่อที่วางดานขาง 

เพื่อขึ้นลงจากรถเข็นผูพิการไมนอยกวา 1.00 ม. ตลอดความยาวของที่จอดรถ 

 ทางเขา – ออก อาคาร ถามีบันไดที่ทางเขา-ออกอาคาร ตองมีทางลาดหรือลิฟต 
หรือวิธีเขาแบบอื่น โดยมีปายสัญลักษณหรือเครื่องหมายบอก ควรมีการปูพื้นผิวตาง

สัมผัสเพื่อบอกทาง จากภายนอกอาคารไปยังประตูทางเขา 

ลิฟต 

หองลิฟตที่ใหรถเข็นเขาได ควรมีความกวางและยาวไมนอยกวา 1.50 เมตร 

กรณีดานหนึ่งนอยกวา 1.50 เมตร ตองไมนอยกวา 1.35 เมตร และมีพื้นที่ไม

นอยกวา 2.70 ตารางเมตร ยกเวนลิฟตที่มีอยูเดิม ความกวางตองไมนอย

กวา 1.10 เมตร และลึกไมนอยกวา 1.40 เมตร ความสูงภายในหองลิฟต ไม

นอยกวา 2.30 เมตร 

ชองประตูลิฟตกวางไมนอยกวา 0.90 เมตร ประตูตองไมปดเร็วเกินไป และ

ตองมีระบบตรวจจับ (Sensor) เพื่อปองกันไมใหประตูลิฟตหนีบ 
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ความปลอดภัยจากอัคคีภัยสามารถปองกันและเตรียมการ
รับมือไดดังนี้... 

 เพลิงไหมเกิดจาก 3 องคประกอบคือ เชื้อเพลิง ออกซิเจน 
และความรอนหรือประกายไฟ 

 ออกแบบรายละเอียดตางๆ ของอาคาร เชนบันไดหนีไฟ, 

ลิฟตดับเพลิง, มานกันไฟ ฯลฯ ตามกฎหมายควบคุม

อาคาร เชน กฎกระทรวงฉบับที่ 33, 50, 39, 55 และ 

NFPA 101 

 การใชวัสดุตกแตงตางๆ ตองลดอันตราย ไมเพิ่มความ

เสียหายจากไฟไหม เชน วัสดุมีคุณสมบัติไมลามไฟ, การ

ใชสายไฟชนิด Low Smoke ในชั้นใตดิน เปนตน 

 หองเก็บของ หองเก็บเอกสาร ตูเก็บแอลกอฮอลเจล ตอง
ระมัดระวังไมใหเปนตนเหตุของเพลิงไหม 

4 ขั้นตอน รับมืออัคคีภัย คือ “ตรวจ-แจง-ดับ-หนี” 

1. ตรวจจับ:ภายในอาคารตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับการเกิดอัคคีภัย ไดแก 
อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) หรืออุปกรณตรวจจับควัน 

(Smoke Detector) 

2. แจงเหตุ :ติดตั้งอุปกรณแจงเหตุไปยังหองควบคุม จากนั้นเจาหนา ที่

หองควบคุม ประกาศใหผูอยูภายในอาคารทราบ 

3. ดับเพลิง :โดยอุปกรณเบื้องตนเชน เครื่องดับเพลิงมือถือ, หัวฉีดพนน้ํา

ดับเพลิง (Sprinkler)ไปจนถึงการดับเพลิงโดยเจาหนาที่ผจญเพลิง 

4. หนีไฟ :โดยบันไดหนีไฟ และเสนทางออกสูภายนอกอาคาร เสนทางหนีไฟทาง

อากาศ รวมไปถึงจุดรวมพล 

การเตรียมสภาพแวดลอม 

“ดานความปลอดภัยในเหตฉุุกเฉนิ” 
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สัญญาณเตือนภัยนอกจากเตือนดวยเสียงแลว ตองมีสัญญาณไฟกระพริบ
ดวยเพื่อใหผูที่มีปญหาการไดยินสามารถรับรูได 

ในหองสวมและหองน้ํา ควรติดตั้งระบบสัญญาณเสียงและแสงเตือนเหตุ

ฉุกเฉิน เพื่อแจงเหตุฉุกเฉินและขอความชวยเหลือจากภายในหองสูภายนอก 

โดยเปนปุมกดหรือปุมสัมผัสเพื่อใหสัญญาณทํางาน โดยติดตั้งในตําแหนงที่

ผูใชเกาอี้ลอสามารถเอื้อมถึง และควรติดตั้ง 2 ตําแหนง ที่ความสูงจากพื้น 

25 เซนติเมตร และ 95 เซนติเมตร 

ระดับความดังของเสียงสัญญาณเตือนเหตุฉุกเฉิน ควรดังกวาคาเฉลี่ยของ

ระดับเสียงโดยรอบหอง แตทั้งนี้ไมควรดังเกิน 120 เดซิเบล 

ทางหนีไฟ 

 มีปายบอกทางออกฉุกเฉินที่ชัดเจน
ติดตั้งตามระยะที่กฎหมายกําหนด 

นอกจากนี้ปายทางออกฉุกเฉินที่ติดใน

ระดับใกลพื้นหรือบนพื้น ก็ชวยเสริม

บอกทางหนีไฟในกรณีที่เกิดควันและ

ตองกมต่ําหรือคลานไปยังทางออก 

 หามมีเครื่องเรือนสิ่งของ หรืออุปสรรค
ใดๆ ขวางเสนทางหนีไฟ ประตูหนีไฟ 

ภายในบันไดหนีไฟ จุดรวมพลโดย

เด็ดขาด 

 จัดพื้นที่รวมพลภายนอกอาคาร 

หมายเลขโทรศัพทที่ควรมีติดไวใกลโทรศัพทและมองเห็นได
อยางชัดเจน และควรบันทึกไวในโทรศัพทมือถือ  

ลูก-หลาน คนในครอบครัว....................... 

เพื่อนบาน.............................................. 

ญาติสนิท............................................... 

โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด........................................ 

สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด....................................... 

ศูนยตํารวจรับแจงเหตุเดือดรอนทั่วไป หมายเลข 191 

ศูนยบริการสาธารณะรวมดวยชวยกัน หมายเลข 1677 

จส.100   หมายเลข 1137 หรือ *1808 

สายดวนผูบริโภค กับ อย.   หมายเลข 1556 
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รั้วบาน สวน บอน้ํา สระน้ํา  

 มีเลขที่บาน หรือชื่ออาคารที่เห็นไดชัดเจน และมีกริ่งหนาบาน 
 ใหมีประตูสําหรับคนเดินและ ผูใชรถเข็น แยกจากประตูสําหรับรถยนต 

โดยมีทางเทาที่แยกกับถนนชัดเจน และมีหลังคากันฝน 

 มีไฟสองสวางและตามไฟในเวลากลางคืน 

 หลีกเลี่ยงปลูกตนไมที่กิ่ง ผล รวงประจํา
จนเกิดอันตรายไดแก มะพราว มะตูม 

ตนแค หรือมีรากไมบนผิวดินใหสะดุด

หรือสรางความเสียหายใหโครงสรางพื้น 

ไดแก จามจุรี ประดู หางนกยูง ชมพูพัน

ทิพย หูกวาง 

 ทางเดินหลักมีพื้นผิวราบเรียบ ไมมีมุมหรือวัสดุยื่นใดๆ 
ใหสะดุดหลีกเลี่ยงพื้นที่เปนกรวด หิน และพื้นผิวที่มี

ความขรุขระ และพื้นผิวที่เรียบลื่น ถาจะปูพื้นดวย

ระแนงไม ตองไมเวนรองหางเกินไปจนอาจเดินสะดุด 

หรือไมเทาหรือลอรถเข็นติดในรองได 

 มีที่นั่งพักภายในสวนเปนระยะ ที่นั่งมีเทาแขนสําหรับ
ชวยพยุงตัว 

พื้นผิวตางสัมผัสคือ พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความ
แตกตางไปจากพื้นผิวและสีในบริเวณขางเคียง ซึ่งคน

พิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสไดโดยทั่วไปมีขนาด

มาตรฐานแผนละ กวาง 30 เซนติ เมตร ยาว 30 

เซนติเมตร  

พื้นผิวตางสัมผัสชนิดปุมนูน ใชเปนสัญลักษณในการเตือน 

บริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง บริเวณอันตราย บริเวณจุดรับ-สง 

บริเวณพื้นตางระดับที่เกิน 20 เซนติเมตร และใชในการ

เตือนบอกการเปลี่ยนทิศทางการสัญจร เชนบริเวณหักมุม 

หักเลี้ยว หรือทางแยก และตองปูกอนถึงบริเวณที่มีสิ่งกีด

ขวางฯ ตางๆ ระยะ 30-35 เซนติเมตร   

พื้นผิวตางสัมผัสชนิดเสนนูน ใชเปนสัญลักษณการบอก

ทิศทางในการสัญจร โดยปูตามแนวการสัญจร โดยวาง

ใหเสนนูนยาวตามทิศทางการสัญจรและควรอยูกึ่งกลาง

ของทางสัญจร 

การเตรียมสภาพแวดลอม 

“ดานคณุภาพชวีติ” 
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แสง สี 

 นําแสงธรรมชาติเขามาใชประโยชนในอาคารโดยระวังเรื่องความ
รอนและแสงจา (Glare) 

 การเปลี่ยนแปลงระดับแสงบริเวณทางเขาอาคารมีการกันแดด
เพื่อลดแสงจาจากแสงธรรมชาติ เพื่อใหระดับแสงสม่ําเสมอ

ตลอดพื้นที่ 

 แยกขอบเขตของพื้นและผนังใหชัดเจนดวยสีหรือวัสดุที่มีความ
แตกตางกัน 

 หลีกเลี่ยงสีที่ฉูดฉาด (bold patterns and flecking) 
 ประตูในสวนที่ผูสูงอายุใชงานเปนประจํา เนนดวยสีที่แตกตาง

จากผนังและพื้นผิวขางเคียง ประตูทางออกหรือประตูที่ใช

ควบคุมการออกจากพื้นที่ พรางตาโดยใชสีเดียวกับผนังและ

พื้นผิวขางเคียง  

ปายบอกทาง 

 ตองจัดใหมีปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ 
ทุพลภาพและคนชราตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

o มีสัญลักษณรูปผูพิการ 
o เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกฯ 
o สัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวย

ความสะดวกฯ 

o สัญลักษณตางๆ เปนสีขาวบนพื้นปายสีน้ําเงิน หรือเปน
สีน้ําเงินบนพื้นปายสีขาว 

 ปายตองมีความชัดเจน ไมสะทอนแสง มองเห็นงาย สื่อสาร

ตรงไปตรงมาไมใชคําศัพทเทคนิคที่ทําใหสับสน 

 การใชสีของปาย ควรตัดกับสิ่งรอบขางเพื่อใหเดนและชัดเจน ไดแก 
สี ขาว ดํา เหลือง แดง ฟา(น้ําเงิน) เขียว 
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หองน้ํา 

 ใชก็อกอางลางหนาแบบกานโยก หรือใช
ฝกบัวชนิดที่ติดกับราวที่สามารถปรับ

ระดับขึ้น-ลงได เ พื่อใหเหมาะสมกับ

สัดสวนรางกายของเด็ก  

 เครื่องทําน้ํารอน ชนิดที่ตองผสมน้ํารอน
กับน้ําเย็นใหไดเปนน้ําที่อุนพอดีสําหรับ

อาบ เปนเรื่องยากมากสําหรับเด็ก อาจ

เลือกใชเครื่องทําน้ําอุนแทน และดูแล

การปรับอุณหภูมิอยางใกลชิด 

หองนอนเด็ก 

 หองนอนมีความโปรงโลง มีการระบายอากาศที่ดี และควรจัดวาง
หองนอนเด็กไวติดอากาศภายนอก 

 ผนังหองควรคอนขางเรียบ ทําความสะอาดงาย ไมมีรองเก็บฝุน และ 
หลีกเลี่ยงผนังที่เปนซี่ๆ รองๆ ที่เด็กอาจจะยื่นศรีษะหรือแหยนิ้วเขาไป 

 วัสดุปูพื้นที่เปนไม ควรคอยดูแลเสี้ยนไมหรือรอยกระเดิดตางๆ อยู

ตลอดเวลาและซอมแซมโดยทันที 

 วัสดุปูพื้นที่เปนพรม ตองระวังบริเวณที่พรมติดกับผนัง สวนที่เปน
หนามเตยตองซอนเก็บอยางดี  (หนามเตย คือ ตะปูหนามตัวเล็กๆ 

บนแผนไมที่ใชยึดขอบพรมบริเวณที่พรมติดกับผนัง) 

 หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนระดับภายในหอง หากมีการเปลี่ยนระดับ ควรมี
ประตูหรือราวกั้นใหเรียบรอย 

 เฟอรนิเจอรในหองเด็ก ควรหลีกเลี่ยงมุมแหลม หรือวัสดุที่แตกหักได 
เชนกระจก น้ําหนักของเฟอรนิเจอรอาจจะเบาๆ หรือหนักมากๆ ไป

เลย สําหรับเฟอรนิเจอรเบาๆ เด็กๆ อาจจะยกเคลื่อนยายได แตหาก

ลมลง ก็จะไมเปนอันตรายมากนัก สําหรับเฟอรนิเจอรหนักๆ เพื่อ

ไมใหเด็กสามารถเคลื่อนยายไดดวยตนเอง 

 อุปกรณเล็กๆ ที่ประกอบอยูกับเฟอรนิเจอร ตองยึดติดแนนกับ

เฟอรนิเจอร เพื่อไมใหเด็กๆ แกะออกมาแลวพยายามทานเขาไป 

การเตรียมสภาพแวดลอม 

“สําหรบัเด็ก” 

 ตําแหนงติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหองเด็ก หลีกเลี่ยง
ตําแหนงที่ลมจากเครื่องปรับอากาศพัดถูกตัวเด็กโดยตรง 

และควรทําความสะอาดแผนกรองในเครื่องปรับอากาศ

อยางสม่ําเสมอ 

 หากมีเครื่องผลิตโอโซนในหองเด็ก ไมควรเปดเครื่องทํา
โอโซนในขณะที่มีคนอยูในหองโดยเด็ดขาด 
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ประตู– หนาตาง 

 ใชลูกบิดชนิดที่สามารถเปดเขาไปไดโดยสันเหรียญ โดยไมตอง

ใชกุญแจ เพื่อปองกันกรณีที่เด็กๆ เขาไปในหองแลวล็อคกุญแจ 

และไมสามารถเปดออกมาเองได และควรติดตั้ง Door 

Stopper หรือ Door Holder เพื่อยึดประตูใหเปดคางไว  

 อาจจะติดตั้งโชคอัพ (Door Closer) ที่ประตูเพื่อชะลอการ 

เปด-ปด ของบานประตู  และควรเลือกโชคอัพแบบที่สามารถ

เปดบานคางไวที่ 90 องศาได  

 หนาตางลูกฟกกระจกตองใชกระจกหนาไมนอยกวา 6 
มิลลิเมตร  ถาเปนสถานที่ที่มีเด็กอยูรวมกันหลายๆ คน ควร

พิจารณาใชกระจกที่หนามากขึ้น หรือเปนกระจกนิรภัย เชน

กระจก 2 ชั้นมีฟลมยึดกลาง (Laminated Glass) หรือกระจก

ที่แตกเปนเมล็ดขาวโพด (Tempered Glass)  

 การติดตั้งหนาตาง ควรคํานึงถึงระดับของวงกบหนาตาง
ดานลาง ไมให ต่ําจนเด็กๆ สามารถปนได หากบานใดมี

หนาตางลักษณะดังกลาว ควรปดลอคบานหนาตางนั้นอยาง

แนนหนา ถามีเด็กเล็กอยูในหอง 

บันได – ราวกันตก 

 บันไดมีลักษณะตามมาตรฐานบันไดสําหรับบานทั่วไป หรือ

บันไดสําหรับผูสูงอายุก็ได แตจะตองมีความสม่ําเสมอของความ

กวางของลูกนอน และความสูงของลูกตั้ง  

 ราวบันไดตองมีความถี่เพียงพอที่เด็กจะไมสามารถรอดผานได 
ราวบันไดยังตองมีความแข็งแรง สามารถรับน้ําหนักการเหนี่ยว

หรือหอยโหนของเด็กๆ ได 

 ควรติดตั้งราว หรือประตูเตี้ยๆ ที่มั่นคงแข็งแรง ไวในตําแหนง
ลง บันได เพื่อปองกันเด็กเล็ก ที่ยังคลาน หรือเดินไมแข็ง พลัด

ตกบันได 

 บริเวณบันได ควรมีแสงสวางเพียงพอ ไมมีสิ่งของวางเกะกะ  

ไฟฟา 

 ระดับที่ปลอดภัยสําหรับติดตั้งปลั๊กไฟ  คือสูงจาก

พื้น 1.10 – 1.20 เมตร แตถาหากมีปลั๊กไฟที่

ระดับต่ํากวานั้นอยูกอนแลว ควรเลือกปลั๊กชนิดที่

มีลิ้นปด-เปด ในตัวหรือใชตัวปดปลั๊ก ครอบไว

เมื่อไมไดใชงาน 

 ควรติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติ และระบบสายดิน  
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  หองน้ํา-หองอาบน้ํา 

 มีพื้นที่วางอยางนอย 1.50x1.50 เมตร เพื่อใหผูใชรถเข็นหมุนกลับตัว 

(พื้นที่วางใตอางลางหนา สามารถซอนอยูในพื้นที่วางนี้ได) 

 หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนระดับภายในหองน้ํา  
 พื้นหองน้ําใชวัสดุที่ไมลื่น  
 อางลางมือเปนแบบแขวนหรือเคานเตอรอางที่เปดพื้นที่โลงใตอาง 
 ความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางลางมือ ไมนอยกวา 0.75 เมตร แต

ไมเกิน 0.80 เมตร ระยะใตอางสูงไมนอยกวา 0.55 เมตร  

 ติดตั้งอางใหกึ่งกลางอางหางจากผนังไมนอยกวา 0.45 เมตร และขอบ

อางหางจากผนังไมนอยกวา 0.20 เมตร  

 มีราวจับทั้งสองขางของอาง 
 มีโถปสสาวะชายชนิดที่ขอบโถอยูระดับพื้นอยางนอย 1 ที่และอยูใน
ตําแหนงที่เขาถึงไดกอนโถอื่น 

 ติดตั้งราวจับที่โถปสสาวะชาย สูงจากพื้น 1.00 – 1.10 เมตร ยื่น

ออกมาจากผนัง 0.55-0.60 เมตร และราวจับทั้ง 2 ขางหางกัน 

0.60 เมตร 

 ดานบนของโถปสสาวะชายควรมีราวจับในแนวนอน สูงจากพื้น 1.20-

1.30 เมตร ราวจับยาว 0.60 เมตร หางจากผนัง 0.35-0.40 เมตร   

CHECK LIST 
ตําแหนงติดตั้งโถสุขภัณฑ ใหมีดานขางดานหนึ่งของโถสวม

อยูชิดผนังโดยมีระยะหางวัดจากกึ่งกลางโถสวมถึงผนัง 

0.45-0.50 เมตร ตองมีราวจับที่ผนัง  

 สวนดานที่ไมชิดผนังใหมีที่วางใหสามารถเขาไปใชโถสวมได

ในลักษณะการหันดานขางเขาใช  

 ในกรณีที่ดานขางของโถสวมทั้ง 2 ดานอยูหางจากผนังเกิน 

0.50 เมตร ตองมีราวจับทั้ง 2 ดาน  

 ราวจับแนวนอน (ดานชิดผนัง) ยาวไมนอยกวา 1.00 เมตร 

อยูหางจากผนังดานหลังไมเกิน 0.30 เมตร ความสูงจาก

พื้นไมนอยกวา 0.65 -0.70เมตร และใหยื่นล้ําออกมาจาก

ดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา 0.25-0.30  เมตร 

 ราวจับแนวดิ่ง (ดานชิดผนัง) ตอจากปลายของราวจับ

แนวนอนดานหนาโถสวมมีความยาววัดจากปลายของราว

จับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย 0.60 เมตร 

 ราวจับของโถสุขภัณฑดานที่ไมชิดผนัง ใหมีราวจับติดผนัง

แบบพับเก็บได เมื่อกางออกใหมีระบบล็อกที่ผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อคไดงาย มีระยะหาง

จากขอบของโถสวมไมนอยกวา 15-20 เซนติเมตรและมี

ความยาวไมนอยกวา 55 เซนติเมตร 
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ทางเดิน 

 รถเข็นวิ่งทางเดียว กวาง 0.90 ม 

 รถเข็นวิ่งสวนทาง กวาง 1.80 ม.  

 ผูที่ใชไมเทาธรรมดา กวาง 0.75 ม. 

 ผูที่ใชอุปกรณชวยเดิน กวาง 0.85 ม.  

 ผูที่ใชไมค้ํา กวาง 0.95 ม. 

 พื้นตางระดับ ไมเกิน 2 เซนติเมตร ตองปาดมุมใหมี
ความลาดไมเกิน 45 องศา หรือ 1:1  

พื้นตางระดับเกิน 2 เซนติเมตร ตองทําเปนทางลาด  

ทางลาด 

 กวางสุทธิไมนอยกวา 0.90 ม.  

 ถาทางลาดยาวกวา 6.00 ม. กวางไมนอยกวา 1.50 ม.  

ตองมีชานพักยาวไมนอยกวา 1.50 ม. ทุกระยะ 6.00 ม. 

โดยมีพื้นที่วางหนาทางลาดยาวไมนอยกวา 1.50 ม. 

 ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน 1:12 
 ทางลาดตองมีความลาดชันประมาณ 1:20 ถาตองการให

ผูใชรถเข็นสามารถเลื่อนตนเองขึ้นทางลาดได 

บันได 

 กวางไมนอยกวา 1.50 ม. มีชานพักทุกความสูง 2.00 ม. 

 ระยะลูกตั้งสูงไมเกิน 0.15 ม. ระยะลูกนอนกวางไมนอย

กวา 0.28 ม.และจมูกบันไดเหลื่อมไดไมเกิน 2 ซม. 

 ขนาดสม่ําเสมอตลอดชวงบันได 
 ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง  
 มีราวจับทั้ง 2 ดาน 

ราวจับสําหรับบันไดและทางลาด  

 มีลักษณะกลม เสนผานศูนยกลาง 3.20-3.80 ซม.  

 ราวจับดานที่ติดผนังมีระยะหางจากผนังอยางนอย 3.75 ซม. และผนัง

บริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ หรือทําชองติดราวในผนัง 

 กรณีราวจับมี 2 ระดับ ใหมีความสูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร เพื่อใหผู

ที่ใชไมเทาจับไดถนัด และมีความสูงประมาณ 0.60 เมตร สําหรับผูใช

รถเข็นและเด็ก  

CHECK LIST 
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  ประตู 

 กวางอยางนอย 0.90 ม.  

 ประตูบานเปดสูทางเดินหรือระเบียงตองมีพื้นที่วางขนาด
ไมนอยกวา 1.50x1.50 ม. เปนระยะเปดประตู  

 ประตูควรเปดไดอยางนอย 90 องศา และมีโชคอัพ (Door 

Closer) เพื่อใหประตูเปดคางได 

 มือจับ แบบกานโยกเขาควาย หรือแบบกานเพื่อดึงหรือ
ผลัก  

 ติดตั้งมือจับที่ระดับประมาณ 0.80-0.90 ม.จากพื้น  

ที่จอดรถผูพิการ 

 อยูใกลทางเขาอาคารมากที่สุด และมีสัญลักษณรูปผู
พิการนั่งเกาอี้ลออยูบนพื้นพรอมปายในจุดที่เห็นไดชัด 

 ทางสัญจรจากที่จอดรถไปอาคารควรเปนพื้นราบหรือมี
ทางลาด 

 ขนาดที่จอดรถตองเปนสี่เหลี่ยมผืนผา กวางไมนอยกวา 
2.40x6.00ม. เผื่อที่วางดานขาง เพื่อขึ้นลงจากรถเข็นผู

พิการ ไมนอยกวา 1.00 ม. ตลอดความยาวของที่จอดรถ 

ทางเขา – ออก อาคาร  

 ถามีบันไดที่ทางเขา-ออกอาคาร ตองมีทางลาดหรือลิฟต 
หรือวิธีเขาแบบอื่น โดยมีปายสัญลักษณหรือเครื่องหมาย

บอก  

 มีการปูพื้นผิวตางสัมผัสเพื่อบอกทาง จากภายนอก
อาคารไปยังประตูทางเขา 

CHECK LIST 

ลิฟต 

 หองลิฟตที่ใหรถเข็นเขาได ควรมีความกวางและยาวไมนอยกวา 1.50 เมตร 

กรณีดานหนึ่งนอยกวา 1.50 เมตร ตองไมนอยกวา 1.35 เมตร และมีพื้นที่

ไมนอยกวา 2.70 ตารางเมตร  

 ลิฟตที่มีอยูเดิม ความกวางตองไมนอยกวา 1.10 เมตร และลึกไมนอยกวา 

1.40 เมตร ความสูงภายในหองลิฟต ไมนอยกวา 2.30 เมตร 

 ชองประตูลิฟตกวางไมนอยกวา 0.90 เมตร ประตูตองไมปดเร็วเกินไป 

และตองมีระบบตรวจจับ (Sensor) เพื่อปองกันไมใหประตูลิฟตหนีบ 
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  ทางหนีไฟ 

 มีปายบอกทางออกฉุกเฉินที่ชัดเจนติดตั้งตาม
ระยะที่กฎหมายกําหนด  

 ปายทางออกฉุกเฉินที่ติดในระดับใกลพื้นหรือ
บนพื้น ชวยเสริมบอกทางหนีไฟในกรณีที่เกิด

ควันและตองกมต่ําหรือคลานไปยังทางออก 

 หามมีเครื่องเรือนสิ่งของ หรืออุปสรรคใดๆ 
ขวางเสนทางหนีไฟ ประตูหนีไฟ ภายในบันได

หนีไฟ จุดรวมพลโดยเด็ดขาด 

CHECK LIST 

สัญญาณเตือนภัย 

 นอกจากเตือนดวยเสียงแลว ตองมีสัญญาณไฟกระพริบดวยเพื่อใหผู
ที่มีปญหาการไดยินสามารถรับรูได 

 ในหองสวมและหองน้ํา ติดตั้งระบบสัญญาณเสียงและแสงเตือน
เหตุฉุกเฉิน โดยเปนปุมกดหรือปุมสัมผัส โดยติดตั้งในตําแหนงที่

ผูใชเกาอี้ลอสามารถเอื้อมถึง และควรติดตั้ง 2 ตําแหนง ที่ความสูง

จากพื้น 25 เซนติเมตร และ 95 เซนติเมตร 

 ระดับความดังของเสียงสัญญาณเตือนเหตุฉุกเฉิน ควรดังกวา

คาเฉลี่ยของระดับเสียงโดยรอบหอง แตทั้งนี้ไมควรดังเกิน 120 เด

ซิเบล 

ปายบอกทาง 

 มีปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ 
ทุพลภาพและคนชราตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 มีสัญลักษณรูปผูพิการ 
 เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกฯ 
 สัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกฯ 
 สัญลักษณตางๆ เปนสีขาวบนพื้นปายสีน้ําเงิน หรือเปนสีน้ําเงินบน

พื้นปายสีขาว 

 ปายตองมีความชัด เจน ไมสะทอนแสง มองเห็นง าย สื่ อสาร

ตรงไปตรงมาไมใชคําศัพทเทคนิคที่ทําใหสับสน 

 การใชสีของปาย ควรตัดกับสิ่งรอบขางเพื่อใหเดนและชัดเจน ไดแก สี 
ขาว ดํา เหลือง แดง ฟา(น้ําเงิน) เขียว 

 ติดตั้งพื้นผิวตางสัมผัสชนิดปุมนูนเพื่อเตือนบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง 
บริเวณอันตราย จุดรับ-สง พื้นตางระดับที่เกิน 20 เซนติเมตร และใช

ในการเตือนบอกการเปลี่ยนทิศทางการสัญจร และตองปูกอนถึง

บริเวณที่มีสิ่งกีดขวางฯ ตางๆ ระยะ 30-35 เซนติเมตร   

 ติดตั้งพื้นผิวตางสัมผัสชนิดเสนนูน เพื่อบอกทิศทางในการสัญจร โดยปู
ตามแนวการสัญจร โดยวางใหเสนนูนยาวตามทิศทางการสัญจรและ

ควรอยูกึ่งกลางของทางสัญจร 
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  CHECK LIST 
หองนอน ผูสูงอายุ 

 ในหองนอนมีพื้นที่เพียงพอสําหรับ wheelchair 

หมุนตัวกลับแบบวงกลม กรณีที่ไมสามารถทําได

ตองจัดใหมีพื้นที่หมุนตัวกลับแบบตัวที  

 ดานขางเตียงตองจัดใหมีพื้นที่วางกวางไมนอยกวา 

0.90 เมตร อยางนอย 1 ดาน ยาวตั้งแตปลาย

เตียงนอน ไปจนถึงหัวเตียงหรือโตะ หรือเกาอี้ขาง

หัวเตียง 

 อุปกรณตางๆ ในหองนอนสามารถควบคุมไดใน

ระยะที่มือเอื้อมถึงจากเตียง หรือติดตั้งในระดับที่

สามารถใชงานไดทั้งขณะยืนและนั่ง Wheelchair 

 มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ ทั้ง

แสงสวางจากธรรมชาติและแสงสวางจากดวงโคม 

 ตองมีพื้นที่สําหรับจุดเปลี่ยนทาของผูสูงอายุ เชน 

การเปลี่ยนจากยืนเปนนอน หรือการเปลี่ยนระดับ

จากการยืนไปสูการนั่ง กอนที่จะลมตัวลงนอน 

 เลือกเครื่องเรือนที่แข็งแรงมั่นคง ไมโยกหรือ

กระดก เพื่อใชเปนอุปกรณชวยพยุงตัวได 

หองนอนเด็ก 

 หองนอนมีความโปรงโลง มีการระบายอากาศที่ดี  

 ผนังหองควรคอนขางเรียบ ทําความสะอาดงาย ไมมีรองเก็บฝุน และหลีกเลี่ยงผนังที่

เปนซี่ๆ รองๆ  

 วัสดุปูพื้นที่เปนไม ควรคอยดูแลเสี้ยนไมหรือรอยกระเดิดตางๆ  

 วัสดุปูพื้นที่เปนพรม ตองระวังบริเวณที่พรมติดกับผนัง สวนที่เปนหนามเตยตองซอน

เก็บอยางดี   

 หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนระดับภายในหอง หากมีการเปลี่ยนระดับ ควรมีประตูหรือราวกั้น 

 เฟอรนิเจอรในหองเด็ก ควรหลีกเลี่ยงมุมแหลม หรือวัสดุที่แตกหักได  

 อุปกรณเล็กๆ ที่ประกอบอยูกับเฟอรนิเจอร ตองยึดติดแนน  

 ใชลูกบิดประตูชนิดที่สามารถเปดเขาไปไดโดยสันเหรียญ ไมตองใชกุญแจ และติดตั้ง 

Door Stopper หรือ Door Holder เพื่อยึดประตูใหเปดคาง 

 อาจจะติดตั้งโชคอัพ (Door Closer) ที่ประตูเพื่อชะลอการ เปด-ปด ของบานประตู  

และควรเลือกโชคอัพแบบที่สามารถเปดบานคางไวที่ 90 องศาได  

 หนาตางลูกฟกกระจกตองใชกระจกหนาไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร  ถาเปนสถานที่ที่มี

เด็กอยูรวมกันหลายๆ คน ควรพิจารณาใชกระจกที่หนามากขึ้น หรือเปนกระจกนิรภัย 

เชนกระจก 2 ชั้นมีฟลมยึดกลาง (Laminated Glass) หรือกระจกที่แตกเปนเมล็ด

ขาวโพด (Tempered Glass)  

 การติดตั้งหนาตาง ควรคํานึงถึงระดับของวงกบหนาตางดานลาง ไมใหต่ําจนเด็กๆ 

สามารถปนได  



 




