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ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน 

 
พลิกแฟมมหันตภัยแหงฤดูรอน (3) 

 
มาสราง “บานนาอยู” ใหผูสูงวัยกันเถอะ 

 
 คนสวนใหญคิดไมถึงวา “บาน” คือปจจัยสําคัญที่สงผลใหผูสูงอายุจะมีสขุภาพแข็งแรงเปนรม
โพธิ์รมไทรของลูกหลานไปไดนาน ๆ 
 
 ใคร ๆ ก็รูวาหนึ่งภัยสําคัญสําหรับคุณปูคุณยาคุณตาคุณยายก็คือ การหกลม เพราะสภาพ
รางกายนับวันมีแตเสื่อมลง โดยเฉพาะในสวนของกลามเนือ้ กระดูกและขอ รวมถึงการทรงตัว ขอมูล
จากการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามยัของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย คร้ังที่ 3 ซ่ึงเผยแพร
เมื่อป 2550 เผยขอมูลที่นาตกใจวา บานกลายเปนสถานที่เกิดเหตุการหกลมของผูสูงอายุที่สําคัญไม
แพที่อ่ืน ๆ  
 
ตารางที่ 1 ช้ีใหเห็นสถานที่ทีผู่สูงอายุเส่ียงตอการหกลม จะเห็นวาบานเปนสถานที่เส่ียงอันดับตน ๆ 
และเปนสถานที่เส่ียงตอการหกลมมากที่สุดสําหรับผูสูงอายุในกรุงเทพฯ  
 

สถานที่หกลม กลาง เหนือ อีสาน ใต กทม. 
• หกลมนอกบาน 44.9 45.8 53.6 47.5 41.2 
• หกลมที่บาน 26.1 33.4 18.9 21.1 41.6 
• หกลมที่ลานกีฬา 0.2 0.5 0.5 0.2 2.8 
• หกลมที่อื่น ๆ  25.9 28.1 32.4 22.4 22.7 
 
 
 โชคดีที่การหกลมของผูสูงวัยในบานไมไดเกิดจากสาเหตุเฉยีบพลันที่ปองกันไมได เชน อาการ
วิงเวียนศีรษะ เสียการทรงตัว สถานเดียว แตยังเกิดจากการจัดสภาพบานเรือน ซ่ึงเปนเรื่องที่ปองกันได
ตั้งแตเนิ่น ๆ ถารูวาจุดอันตรายอยูที่ไหน 
 
 ผูเช่ียวชาญชี้วา จุดอันตรายในบานที่สําคัญที่สุดสําหรับผูสูงอายุก็คือ บันไดและพื้นที่ไล
ระดับลดหลั่น รวมทั้งหองน้ํา หองครัว และทางเดินเขาบาน ซ่ึงเปนจุดเส่ียงลดหลั่นกันลงมาเปน
ลําดับ 
 
 
 



 
 ขอแนะนําประการแรกในการปองกันอันตรายใหแกผูสูงอายุวัย 60 ป ก็คือ นาจะไดใชชีวิตใน
บานชั้นเดียวที่ไมตองใชบันไดและมีพื้นบานเสมอกัน  
 อยางไรก็ตาม แนนอนวาคนสวนใหญไมสามารถสรางบานใหมหรือโยกยายไปยังที่ ๆ เหมาะสม
ได ดังนั้นการดัดแปลงสภาพบานใหคุณปูคุณยาคุณตาคุณยายใชชีวิตไดอยางปลอดภัยจึงเปนทางออกที่
ทําไดมากกวา 
 
 ขอแรก ถาสภาพบานบังคับใหทานเหลานั้นยังตองใชบันไดขึ้นลงก็ตองดูแลใหมรีาวเกาะบันได
ที่จับถนัดมือ  
 
 ขอสอง หองนํ้าพื้นแหง ไมลืน่เฉอะแฉะ และมีราวเกาะ 
 
 ขอสาม ทางเดินเขาบาน ถามรีะดับสูงกวาพื้นถนน ควรทําเปนทางลาดและมีราวเกาะเพือ่ความ
สะดวกในการเดินหรือใชรถเขน็ 
 
 ในการสํารวจครั้งน้ี พบขอมูลชวนใหตองตื่นตัววา ทุกวันนี้ผูสูงอายุในประเทศไทยมากกวาครึ่ง
ยังใชชีวิตอยูในบานที่ขาดการจัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัยตามลักษณะพืน้ฐานดังกลาว สงผลใหทาน
ตองเผชิญความเสีย่งที่อาจรายแรงถึงข้ันพิการไปตลอดชีวิตที่เหลือหรือเสียชีวิตไดทุกวินาที  
 
ตารางที่ 2 ใหขอมูลจากการสํารวจระดับภาค พบวา สภาพบานเรือนในกรุงเทพฯ มีการดัดแปลง
สภาพใหเอื้อตอความปลอดภัยตอผูสูงอายุมากที่สุด ขณะที่ภาคใตมีสภาพเส่ียงสูงสุด  
 

การดัดแปลงบาน กลาง เหนือ อีสาน ใต กทม. 
จํานวนตัวอยาง (ราย) 6,371 4,534 4,624 2,870 921 
มีการดัดแปลงบานเพื่อผูสูงอายุ(%) 37.5 41.5 51.6 26.7 52.9 
• มีราวเกาะบันไดทางขึ้นลง 29.7 36.3 44.6 19.8 48.6 
• ปองกันการลื่นในหองน้ํา 27.8 28.5 37.8 21.3 42.2 
• ทางเดินขึ้นบานมีการปองกันการลม 20.1 21.6 21.8 11.5 28.7 

 
 
 บานนาอยูสําหรับผูสูงอายุไมใชบานที่สวยหรู แตคือบานที่ออกแบบโดยคํานึงถงึการใช
ชีวิตประจําวันในวัยที่รางกายนับวันแตจะโรยราไดอยางสะดวกสบายและปลอดภัยมากที่สุด... 
 
ที่มา http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/pro-10_chapter6(5).pdf 
 

ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479 
 


