การจัดสภาพแวดล้ อมภายในบ้ านที่เหมาะสมกับผ้ ูสูงอายุ
เมื่อก้ าวเข้ าสูว่ ยั เกษี ยณร่ างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และเริ่ มเกิดความเสื่อมถอยที่อาจก่อให้ เกิดการพลัดตกหกล้ มได้ ซึง่ อัตราการล้ มในผ้ ูสูงอายุ
นั้นเกิดขึน้ ได้ สูงถึง 30% ในแต่ ละปี เพื่อเป็ นการป้องกันและลดอัตราการล้ มในผู้สงู อายุจงึ ควรเริ่ มต้ นด้ วย การจัดสภาพแวดล้อมบ้านให้เหมาะสม

ห้ องนอน
ผู้สูง อายุที ่เ คลื ่อ นย้ า ยตัว เองไม่ส ะดวกหรื อ ใช้ ร ถเข็ น ควร
อาศัยอยู่ชนล่
ั ้ างของบ้ าน ควรเป็ นห้ องที่มีพื ้นเรี ยบ ไม่ลืน่ มีอากาศถ่ายเท
และแสงสว่างเพียงพอ หน้ าต่ างที่ควรมีความสูงจากพืน้ ประมาณ 50
เซนติเ มตร มี ม้ ุง ลวดเพื ่อ กัน แมลง กระจกควรเป็ นกระจกนิ ร ภัย เพื ่อ
ป้องกันอันตรายจากการแตก หากต้ องการติดเหล็กดัดควรเป็ นลายที่มี
ความห่างในกรณี ฉุกเฉิ นสามารถตัดถ่างเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ ง่าย
ควรมีโคมไฟบริ เวณหัวเตียงหรื อติดไฟระหว่างทางไปห้ องนํ ้ากับห้ องนอน
ห้ องนอนผ้ ูสูงอายุควรอย่ ูใกล้ ห้องนํา้ เนื่องจากผ้ ูสูงอายุมักจะต้ อง
ลุกไปห้ องนํา้ ตอนกลางคืนซึ่งเป็ นปั จจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัตเิ หตุได้
และประตูเข้ าออกควรกว้ างอย่างน้ อย 90 เซนติเมตร

ห้ องนํ ้า
ควรมีแผ่นปูกันลื่น มีราวจับบริ เวณ โถสุขภัณฑ์ และห้ องควรมีขนาด
กว้ างมากพอเพื่อให้ รถเข็นสามารถเข้ าไปประชิดโถสุขภัณฑ์ได้ โถสุขภัณฑ์ ควรมี
ความสูงประมาณ 43 – 48 เซนติเมตร และไม่ ควรเป็ นแบบส้ วมซึม บริ เวณที่
อาบนํา้ ควรมี เก้ าอี ้มีพนักพิงที่มนั่ คงสําหรับนั่งอาบนํา้ อ่างล้ างหน้ าไม่ควรมีฐาน
ด้ านล่างและมีความสูงประมาณ 68.5 – 91.5 เซนติเมตรเพื่อให้ รถเข็นเข้ าไปประชิด
อ่างล้ างหน้ าได้ สีกระเบื ้องและผนังไม่ควรเป็ นสีเดียวกัน ลักษณะของกลอนประตู
ควรเป็ นกลอนนิรภัยที่สามารถใช้ กุญแจชนิดใดไขก็ได้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ประตู

มีความกว้ างมากกว่า 90 เซนติเมตรเพื่อให้ รถเข็นสามารถผ่านได้ และไม่ ควรมีธรณีประตู ก้ านจับไม่ ควรเป็ น
ลูกบิดแต่ ควรเป็ นด้ ามจับแบบเขาควาย หรื อ แบบตัวซีเพื่อให้ สามารถเปิ ดปิ ดได้ ง่าย ประตูแบบผลักออกจะเหมาะสม
สําหรับผู้สงู อายุมากกว่าแบบดึงเข้ าหาตัว ที่สาํ คัญไม่ควรติดอุปกรณ์ดงึ ประตู (door closer) ที่ใช้ ปิดประตูอตั โนมัติเพราะอาจจะ
หนีบผู้สงู อายุได้

บันได

ควรมีราวจับที่ม่ ันคง สูงประมาณ 90 เซนติเมตร มีเส้ นผ่ านศูนย์ กลาง 1.25 – 5 เซนติเมตร โดยอาจจะมีราวจับทังสองข้
้
าง ความสูงของ
ขันบั
้ นไดที่เหมาะสมคือสูงไม่เกิน 14 เซนติเมตร กว้ าง 32 เซนติเมตร พื ้นผิวบันไดไม่ลื่น มีแถบสะท้ อนแสงชัดเจนระหว่ างขัน้ บันไดแต่ ละขัน้ และ มีแสง
สว่างเพียงพอ บริ เวณราวบันได นอกจากนี ้บันไดควรเป็ นแบบทึบไม่เป็ นบันไดลักษณะเปิ ดโล่งเพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้สงู อายุ
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