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สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ปลอดภัยในวัยสูงอายุปลอดภัยในวัยสูงอายุ

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ปลอดภัยในวัยสูงอายุปลอดภัยในวัยสูงอายุ

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ปลอดภัยในวัยสูงอายุ

สำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.)
สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.)







 ประเทศไทยมกีารเพิม่ข้ึนของประชากรวยัสูงอายทุัง้สดัสวนและจำนวนอยางตอเนือ่ง 
และมีแนวโนมเพิ่มจำนวนขึ้นอยางรวดเร็วตอไปอีกใน 20 ปขางหนา อันเปนผลมาจาก         
อัตราการเกิดลดลงและอายุขัยเฉล่ียของประชากรวัยสูงอายุยืนยาวขึ้น โดยในป พ.ศ. 2573 
ประเทศไทยจะมีประชากรประมาณ 64.5 ลานคน ในจำนวนนี้ เปนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป 
จำนวน 14.6 ลานคน หรือเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรท้ังหมด การเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากร     
วัยสูงอายุโดยเฉพาะผูสูงอายุชวงวัยปลาย สงผลกระทบท้ังตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ       
ที่ลดลง ภาระดานงบประมาณและการคลังที่ตองมีรายจายดานสวัสดิการและสุขภาพ         
เพ่ือผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ปญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงผลกระทบตอตัวผูสูงอายุและครอบครัว 
เชน ปญหาสุขภาพจากโรคเร้ือรัง ปญหาดานสุขภาพจิต ขาดผูดูแล ขาดรายไดหรือรายได        
ไมเพียงพอแกการดำรงชีพ ภาระรายจายท่ีเพิ่มข้ึนของครอบครัว ภาระในการดูแลผูสูงอายุ        
ที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได เปนตน 
 จากปญหาและผลกระทบของสถานการณดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงความจำเปน       
ที่จะตองเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ลวงหนาตั้งแตชวงวัยตนและวัยทำงาน อาทิ การสราง
หลักประกันดานรายไดที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีพในวัยสูงอายุ การมีพฤติกรรมสุขภาพ       
ท่ีเหมาะสม การวางแผนการใชชีวิตในวัยสูงอายุ เพ่ือท่ีจะสามารถปรับตัวเตรียมรับการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น ลดระยะเวลาการพึ่งพาผูอื่น และดำเนินชีวิตในชวงวัยสูงอายุอยางมีคุณคาและ        
มี ความสุข 
 สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ          
ไดดำเนินการรวบรวมองคความรู และจัดทำ “ชุดความรูเพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสู      
วยัสงูอายุทีม่คีณุภาพ” สำหรบัเปนเอกสารประกอบคูมอืการจดัอบรมหลักสตูรเตรียมความพรอม 

¤Ó¹Ó 



บุคลากรเขาสูวัยสูงอายุของหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย สุขภาพแบบองครวม การวางแผน
ทางการเงิน สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปลอดภัยในวัยสูงอายุ กฎหมายท่ีผูสูงอายุควรรู การใช
ชีวิตหลังเกษียณ และการเตรียมตัวรับความตาย โดยหวังเปนอยางยิ่งวา “ชุดความรูเพื่อการ 
เตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ” จะใหขอมูลที่เปนประโยชนและสรางความ
ตระหนักรูแกบุคลากรทุกชวงวัยถึงความสำคัญของการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุและมีการ   
เตรียมการในทุกเรื่องที่จำเปนเพื่อการเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ 

สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ 
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 
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สภาพแวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัยในวัยสูงอายุ 
  
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพท่ีมีผลตอการออกแบบ 
  การเปลี่ยนแปลงรูปราง 
  การเปลี่ยนแปลงลักษณะทาทาง 
  การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก 
  การเปลี่ยนแปลงของกระดูกและขอ 
  ความเสื่อมถอยทางสายตา 
  ความเสื่อมถอยการไดยิน 
  
ทาง 2 แพรงที่เลือกได 
  
แนวคิดการออกแบบสภาพแวดลอมและที่พักอาศัยของผูสูงอายุ 
  มีความปลอดภัยทางกายภาพ 
  สามารถเขาถึงไดงาย 
  สามารถสรางแรงกระตุน 
  ดูแลรักษางาย 
  
ขอพึงระวังและขอพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันอุบัติเหตุภายในบานและนอกบาน 
  ขอพึงระวังและขอพึงปฏิบัติเพื่อปองกันอุบัติเหตุภายในบาน 
  ขอพึงระวังและขอพึงปฏิบัติเพื่อปองกันอุบัติเหตุนอกบาน 
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การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและส่ิงอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน 
เพื่อการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผูสูงอายุ 
ในบานและในที่สาธารณะ 
  ทางลาด 
  หองน้ำและหองสวม 
  ราวจับ อุปกรณพยุงตัวบริเวณภายในอาคารและนอกอาคาร 
  ทางเขาอาคาร ทางเดินระหวางอาคาร ทางเชื่อมระหวางอาคาร 
  ประตู 
  กริ่งสัญญาณชวยเหลือ 
  ที่จอดรถสำหรับผูสูงอายุ 
  การติดตั้งปายเตือน  
 
ความมั่นคงในชีวิตดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ประเภทของภัย อันตราย 
  การเตรียมการปองกันภัย อันตราย 
 
หนวยงาน แหลงบริการใหความชวยเหลือกรณีประสบภัย อันตราย  
และแจงเหตุดวน เหตุราย 
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 ผูสูงอายุจะมีการเปล่ียนแปลงของรางกาย เชน ความสูง  (โดยเฉลี่ยจะเตี้ยลง
ประมาณ 2 – 5 เซนติเมตร) น้ำหนักตัวลดลง กระดูกขอเส่ือม การเดินเหิน ลักษณะ
ทาทางจะเปลี่ยนไป สายตาพรามัว หูตึง และหากผูสูงอายุยังอยูในสภาพแวดลอมเดิม     
ที่ไมเหมาะสม จะทำใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย และนำมาซ่ึงความพิการหรือทุพพลภาพใน
ที่สุด โดยพบวา อุบัติเหตุภายในบานท่ีเกิดกับผูสูงอายุสวนใหญ คือ หองน้ำ หองนอน 
และบันได นอกจากน้ี ยังพบวา สถานท่ีสาธารณะท่ีผูสูงอายุตองใชบอย ๆ เชน โรงพยาบาล 
สถานีอนามัย อำเภอ ตำบล เทศบาล วัด ตลาดสด หางสรรพสินคา สวนสาธารณะ 
หองน้ำสาธารณะ รวมถึงถนน ทางเทา ยานพาหนะตาง ๆ ยังมีการปรับปรุงเพ่ือให       
ผูสูงอายุสามารถใชงานไดนอยมาก ดังน้ัน หากเราสามารถทำสภาพแวดลอมใหเปนพ้ืนท่ี
ปลอดภัย เหมาะสมกับการใชชีวิตประจำวัน และไมกอใหเกิดอันตรายกับผูสูงอายุ โอกาส
การเกิดอุบัติเหตุก็จะลดลงหรือไมเกิดอุบัติเหตุเลย แนวโนมท่ีผูสูงอายุจะมีชีวิตที่ยืนยาว    
ก็จะเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาผูอื่นลง และใชชีวิตอยางมีความสุข 
 จากท่ีไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวา การจัดสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ
มีความจำเปนอยางมากตอการเปล่ียนแปลงทางกายของผูสูงอายุ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพของผูสงูอายุจะมผีลตอการออกแบบสภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอกบาน 
ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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  อัตราการเต้ียลง 1.2 เซนติเมตร ทุก 20 ปที่เพิ่มขึ้น 
  ชวงกวางขณะกางแขนลดลง 2% ชวงอาย ุ65 - 73 ป และลดลง 3% เมือ่อายุมากขึน้ 
  ความสูงจะลดลงประมาณ 2 นิ้ว ตั้งแตอายุ 20 - 70 ป 
 การแกไข : การออกแบบท่ีเหมาะกับการเปล่ียนแปลงของความสูง 
 

  ทาเดินผูสูงอายุ (Senile Gait) จะกาวสั้น ๆ และชา 
  เทากางออกจากกัน หลังงอ ตัวเอนไปขางหนา  
  แขนกางออกและแกวงนอย  
  ขณะหมุนตัวลำตัวจะแข็ง - มีการบิดของเอวนอย  

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Ò§¡ÒÂÀÒ¾·ÕèÁÕ¼Åμ ‹Í¡ÒÃÍÍ¡áºº 

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÅÑ¡É³Ð·‹Ò·Ò§ 

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÙ»Ã‹Ò§ 

ระดับความสูงมาตรฐานของประตู 
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  น้ำหนักคงที่ระหวางอายุ 65 – 74 ป จากนั้นจะลดลง 

  หมอนรองกระดูกสันหลังบางลง 
  ชองวางระหวางปลองกระดูกสันหลังแคบลง 
  กระดูกสันหลังสั้นลง ทำใหหลังงอ 
  ศีรษะเงยข้ึนไปดานหลัง คอสั้น 

 การแกไข 
  เพิ่มความกวางของชองทางเดิน 
  ขยายความกวางของขั้นบันได 

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¹éÓË¹Ñ¡ 

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§¡ÃÐ Ù́¡áÅÐ¢ŒÍ 
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  สายตายาว ตอกระจก สายตามัว 
  ตองการแสงสวางมากขึ้น แตแสงจาทำใหตาพรา 
  สายตาปรับระดับแสงไดชา 
  แยกสีฟา มวง เขียวไมออก 
 การแกไข 
  ติดไฟใหสวาง [ประตู บันได หองน้ำ หองนอน] 
  ไมใชวัสดุสะทอนแสง 
  ใชสีตัดกันบริเวณขอบบันได ขอบโตะ 
 

  ไดยินไมชัด หูตึง 
  ไมไดยินเสียงสูง - แหลม 
  ไมสามารถแยกเสียงพูดออกจากเสียงรบกวน 
 การแกไข 
  เลือกเสียงกริ่ง โทรศัพทที่มีเสียงทุม ปรับเสียงใหดังขึ้น 
  ใชวัสดุปองกันเสียงรบกวน 
 

¤ÇÒÁàÊ×èÍÁ¶ÍÂ·Ò§ÊÒÂμÒ 

¤ÇÒÁàÊ×èÍÁ¶ÍÂ¡ÒÃä Œ́ÂÔ¹ 
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8

 เมื่อเขาสูวัยสูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายดานตามที่ไดกลาวมาแลว และหากยัง 
อยูในสภาพแวดลอมเดิมที่ไมเหมาะสม จะนำมาสูการเกิดอุบัติเหตุและภาวะทุพพลภาพในที่สุด 
แตหากเราสามารถปรับสภาพแวดลอมและท่ีพักอาศัยที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ ก็จะลด
อุบัติเหตุ ลดการพึ่งพา ใชชีวิตอยางมีความสุขได 

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Ò§Ã‹Ò§¡ÒÂ 
(¤ÇÒÁÊÙ§ ¹éÓË¹Ñ¡ ¡ÃÐ´Ù¡áÅÐ¢ŒÍ ÊÒÂμÒ ËÙ ÅÑ¡É³Ð·‹Ò·Ò§ ÏÅÏ) 

 

¡ÒÃãªŒªÕÇÔμã¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Õè äÁ‹àËÁÒÐÊÁ 

ÍØºÑμÔàËμØ ¡ÒÃ Ñ́̈ ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ             
áÅÐ·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ·ÕèàËÁÒÐÊÁ

ÊÓËÃÑº¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ 

Å´ÍØºÑμÔàËμØ Å´¡ÒÃ¾Öè§¾Ò  
ªÕÇÕÁÕÊØ¢ 

·Ø¾¾ÅÀÒ¾ 

àÊÕÂªÕÇÔμ 

1 2 

·Ò§ 2 á¾Ã‹§·ÕèàÅ×Í¡ä´Œ 
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ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ 

á¹Ç¤Ố ¡ÒÃÍÍ¡áººÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ 
áÅÐ·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ¢Í§¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ 



10

ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ 

 จดัใหมแีสงสวางเพยีงพอบริเวณบันไดและทางเขา มรีาวจับในหองน้ำ พืน้กระเบ้ืองไมลืน่ 
อุปกรณปดเปดน้ำ และเปดประตูที่ไมตองออกแรงมาก มีสัญญาณฉุกเฉินจากหัวเตียง หรือ
หองน้ำ สำหรับเรียกขอความชวยเหลือ 

 การมีทางลาดสำหรับรถเข็น ความสูงของตูที่ผูสูงอายุสามารถหยิบของไดสะดวก อยูใกล
แหลงบริการตางๆ ใกลแหลงชุมชนเดิม เพื่อใหญาติมิตรสามารถมาเย่ียมเยียนสะดวก 

 การเลือกใชสีที่เหมาะสม มีความสวางและชัดเจนจะทำใหการใชชีวิตดูกระชุมกระชวย 
ไมซึมเศรา และการเขารวมกิจกรรมตางๆกระตุนใหเกิดการนำความสามารถตางๆ ของผูสูงอายุ
มาใชอยางเต็มที่ เปดโอกาสใหผูสูงอายุไดใชความสามารถกอประโยชนกับชุมชน 

 ควรจะออกแบบใหดูแลรักษางายเทาที่จะเปนไปได ดวยเหตุนี้บานทั่วๆ ไปควรจะเล็ก 
ถาเปนหลังใหญควรจะมีหองซึ่งงายตอการปดเอาไวเพ่ือสะดวกสบายในการดูแล บานอาจจะมี
บานเลื่อนอลูมิเนียมปองกันฝนและสนามหญาที่มีพุมไมเตี้ยเพื่อลดงานสนาม 

á¹Ç¤Ô´¡ÒÃÍÍ¡áººÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ 
áÅÐ·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ¢Í§¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ 

การมีทางลาดสำหรับรถเข็น คว

ื ใ  ี ี่ ี 

ใ 

ÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ 

ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§ä Œ́§‹ÒÂ 

ÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§áÃ§¡ÃÐμ ØŒ¹ 

Ù́áÅÃÑ¡ÉÒ§‹ÒÂ 
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ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ 

¢ŒÍ¾Ö§ÃÐÇÑ§áÅÐ¢ŒÍ¾Ö§» Ô̄ºÑμÔà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ 
ÍØºÑμ ÔàËμ ØÀÒÂã¹ºŒÒ¹áÅÐ¹Í¡ºŒÒ¹ 
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ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ 

 เม่ือเขาสูวัยสูงอายุ ความวองไวตาง ๆ ประสาทสัมผัส และการตอบโตตอส่ิงเรา      
จะลดลง ขอตอขาดความยืดหยุน ขอเสื่อม กลามเนื้อออนแรง การทรงตัว การไดยิน การมอง
เห็นลดประสิทธิภาพลง และอาจมีความผิดปกติตาง ๆ เกิดขึ้นกับรางกาย เชน กระดูกเปราะ 
ทำใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย อุบัติเหตุที่มักเกิดกับผูสูงอายุภายในบานที่พบบอยไดแก การหกลม 
ตกเตียง ตกจากท่ีสูง ตกบันได เดินสะดุดสายไฟ พรมเช็ดเทา ธรณีประตู ไฟฟาชอต ไฟไหม       
น้ำรอนลวก อบุตัเิหตเุหลานีเ้กดิจากสภาพแวดลอมทีไ่มปลอดภยั เชน วางสิง่ของกดีขวางทางเดนิ 
ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุมักมีอาการรุนแรง ตองใชเวลาในการพักฟนนาน และอาจเปน
อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต การปองกันจึงเปนวิธีที่ดีที่สุด 

 1.1 บานท่ีมีผูสูงอายุควรเปนบานช้ันเดียว มีหองน้ำอยูใกลหองนอน กรณีบาน 2 ชั้น 
ควรจัดใหผูสงูอายพุกัในหองชัน้ลางเพ่ือจะไดไมตองข้ึนลงบนัได เพราะขณะข้ึน - ลง อาจเกิดการ 
เคล็ดยอก และพลัดตกไดงาย มีแสงสวางเพียงพอที่จะเห็นสิ่งตาง ๆ ชัดเจน มีสวิทซ ปด - เปด  
ไดทัง้ดานบนและดานลาง ทางเขาบานควรมรีะดบัเดยีวกบัพืน้ภายนอก ไมควรจะมพีืน้ตางระดบั 
ไมควรมีธรณปีระตู มทีางลาดสำหรับรถเข็นใชวสัดทุีเ่รียบและไมลืน่ สวนของพ้ืนทีใ่ชสอยทีต่างกนั 
ควรใชสีตัดกันหรือใชพื้นผิวอุปกรณที่ตางกัน เชน พื้นทางเดิน พื้นตางระดับ พื้นหองน้ำ 
 1.2 ควรดแูลบานใหอยูในสภาพแขง็แรง พืน้บานและทางเดนิตองไมลืน่ ไมชำรดุ พืน้ไมควร 
ขัดมัน เพราะอาจทำใหพลัดตกหกลมและกระดูกหักได หากพบสิ่งใดหกราดบนพื้นตองรีบเช็ด
ใหแหงทันที 
 1.3 จัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบ เปนที่เปนทาง อยาใหขวางทางเดิน เพราะอาจทำให
ผูสูงอายุสะดุดหกลมได การจัดวางหรือยายเคร่ืองเรือนจะตองคำนึงถึงความเคยชินของผูสูงอายุ 
ไมควรเปลี่ยนที่เก็บหรือวางของบอย ของใชท่ีจำเปนตองใชประจำใหเก็บไวในระดับท่ีหยิบฉวย
ไดงาย คือระดับระหวางตากับสะโพก อยาเก็บของหนักไวในที่สูง ความสูงของตูเก็บของ       
ควรติดตั้งอยูในระดับท่ีผูสูงอายุสามารถหยิบใชไดสะดวก 

¢ŒÍ¾Ö§ÃÐÇÑ§áÅÐ¢ŒÍ¾Ö§» Ô̄ºÑμ Ôà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ÍØºÑμ ÔàËμ Ø 
ÀÒÂã¹ºŒÒ¹áÅÐ¹Í¡ºŒÒ¹ 

1 1  ี่ ี  ป  ั้ ี ี  ้ำ ใ   ี  2 ั้

¢ŒÍ¾Ö§ÃÐÇÑ§áÅÐ¢ŒÍ¾Ö§» Ô̄ºÑμ Ôà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ÍØºÑμ ÔàËμ ØÀÒÂã¹ºŒÒ¹ 
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ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ 

 1.4 หองนอนตองสามารถเขาไปใหการชวยเหลือไดงายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน 
เพลิงไหม อุบัติเหตุ เปนตน ควรมีหลอดไฟหรือโคมไฟที่มีแสงแสงสวางเพียงพอ มีสวิทซ       
ปด - เปดได 2 ทาง ทั้งจุดกอนเขาหองและสุดมุมของหองอีกดาน สามารถปด - เปดไดในระยะ
เอือ้มจากเตียงนอน สวทิชมแีสงตอนปด ตัง้เตยีงนอนในท่ีทีส่ามารถเดินไปถงึไดสะดวกในความมืด 
โดยมีพ้ืนท่ีวางรอบเตียง 3 ดาน ความสูงของเตียงประมาณ 40 เซนติเมตร หัวเตียงควรมีโทรศัพท
พรอมหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอขอความชวยเหลือหรือมีสัญญาณฉุกเฉินสำหรับ      
เรียกขอความชวยเหลือได 
 1.5 อยาปลอยใหผูสูงอายุทำงานหนักหรือออกแรงมากจนเกินกำลัง เชน ตัดหญา      
ยายเครือ่งเรอืน ซกัรดีเสือ้ผา เปนตน และอยาใหผูสงูอายุตองออกแรงกลามเนือ้มาก เมือ่จะลุกนัง่ 
หรือ ขึ้น - ลง ขณะนั่งเกาอ้ีหรือบนเตียงควรวางเทาบนพื้นไดเต็มเทา ไมควรเคลื่อนไหวตัวเร็ว
เพราะจะเสียการทรงตัวไดงาย และการอยูบนที่สูงอาจทำใหวิงเวียนศีรษะได 
 1.6 ควรตรวจสอบเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดที่ตองใชเปนประจำ เชน สายไฟ ปลั๊กไฟ      
ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ และตรวจสอบอุปกรณที่ใชแกสทุกชนิดเพื่อปองกันการรั่วหรือระเบิด 
มีระบบตัดไฟเมื่อเกิดเหตุไฟช็อตและมีไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุไฟดับ 
 1.7 ระยะหางระหวางภายในบานมาท่ีรั้วบานอยูในระยะท่ีสามารถเดินไดงาย รั้วบาน
ควรโปรง หลีกเลี่ยงการปลูกตนไมใหญ ไมผล ไมหนาม ไมที่มียาง 
 1.8 การปองกันอื่น ๆ เชน ไมวางสายไฟบนพ้ืนบาน ถอดปล๊ักกาตมน้ำทุกคร้ังกอน     
เติมน้ำหรือรินน้ำ ไมสัมผัสเคร่ืองใชไฟฟาในขณะท่ีมือเปยก กอนเขานอนตองถอดปล๊ัก       
เครื่องใชไฟฟาทุกชนิดที่ไมใชงานออก ไมควรสวมเสื้อผาหลวมหรือกระโปรงยาว ลากพื้นหรือ
สวมรองเทาที่ใหญหรือเล็กเกินไปไมพอดีกับเทา 

 ÊÓËÃÑºÍØºÑμÔàËμØ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØÀÒÂ¹Í¡ºŒÒ¹Ê‹Ç¹ÁÒ¡à¡Ô´¢Öé¹
·ÕèºÃÔàÇ³·Ò§à Ố¹à¢ŒÒºŒÒ¹áÅÐ¶¹¹·Ò§ÊÑÞ¨Ã ÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ã¹¢³Ðà Ố¹   
¢ŒÒÁ¶¹¹ ¢Öé¹-Å§Ã¶»ÃÐ¨Ó·Ò§ ÃÐËÇ‹Ò§¢ÑºÃ¶ «Öè§ÍÒ¨à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁäÁ‹ ä Œ́ 
              ÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ËÃ×Í¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·               Ã
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ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ 

 2.1 ใสรองเทาหุมสนที่พอดีเทา และระวังการล่ืนลมขณะถนนล่ืน ถาใชไมเทาตองมี
ขนาดพอเหมาะและมีวัสดุกันลื่นที่ปลายดาม 
 2.2 การขามถนนตองแนใจวามีเวลาพอในการเดินขามดวยความปลอดภัย ถาไมแนใจ 
ควรขอใหผูอื่นชวยพาขาม การเดินถนนในเวลากลางคืน ควรแตงกายดวยเสื้อผาสีขาว         
หากไปในท่ีมืดควรมีไฟฉาย 
 2.3 ถาเดินทางคนเดียวควรพกนกหวีดในกระเปาและเปาเม่ือมีอุบัติเหตุหรือเหตุราย 
อื่น ๆ จะไดมีผูชวยเหลือไดทันทวงที 
 2.4 การนั่งโดยสารรถตองใหรัดเข็มขัดนิรภัยและคอยดูแลในขณะข้ึนลง รวมทั้งใหระวัง
การถูกประตูหนีบดวย 
 2.5 การเดินทางโดยรถประจำทาง อยานั่งหลับบนรถ ระวังเมื่อรถหยุดหรือลดความเร็ว
อยางรวดเร็วหรือหักเล้ียวกะทันหัน ระวังถนนล่ืนและรถกระชาก ถาไมแนใจในการทรงตัว     
ขณะขึ้นหรือลงจากรถ ใหขอความชวยเหลือจากผูอื่น  
 2.6 การขับรถ ใหขับชาลง หากเปนการขับรถทางไกลใหหยุดพักเปนระยะ ๆ และหาก
เปนไปไดควรขับเวลากลางวัน และงดเคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอลในขณะขับรถ แตถาไมแนใจ
ควรงดการขับรถ 
 

¢ŒÍ¾Ö§ÃÐÇÑ§áÅÐ¢ŒÍ¾Ö§» Ô̄ºÑμ Ôà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ÍØºÑμ ÔàËμ Ø¹Í¡ºŒÒ¹ 
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ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ 

¡ÒÃ̈ Ñ´ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ 
áÅÐÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¾×é¹°Ò¹  

à¾×èÍ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ 
áÅÐ»ÅÍ´ÀÑÂÊÓËÃÑº¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØã¹ºŒÒ¹ 

áÅÐã¹·ÕèÊÒ¸ÒÃ³Ð 
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ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ 

 การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ คือ การทำสภาพแวดลอมใหเปน
พื้นที่ปลอดภัย เหมาะสมกับการใชชีวิตประจำวัน และไมกอใหเกิดอันตรายกับผูสูงอายุ        
ซึ่งครอบคลุมถึงที่อยูอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน รวมถึงพื้นที่สาธารณะและระบบ
ขนสงมวลชนดวย โดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝายและการยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะให      
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามที่กฎหมายกำหนด  
 แนวทางการจัดสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมและส่ิงอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน 8 ประเภท 

  ทางลาดภายในอาคารควรอยูขางบันได มีความคงทนแข็งแรง  
  พื้นผิวทางลาดตองเปนวัสดุที่ไมลื่น จุดตอระหวางพื้นกับทางลาดตองเรียบ  
  ไมสะดุด มีความยาวชวงละไมเกิน 6 เมตร ทางลาดท่ีมีความยาวนอยกวา 6 เมตร  
  ควรกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ทางลาดมีความยาวมากกวา 6 เมตร  
  ควรกวางอยางนอย 1.50 เมตร และมีชานพักยาวไมนอยกวา 1.50 เมตร 
  มีความลาดชันที่ 1 : 12 ไปจนถึง 1 : 20 (หากพื้นที่สูงตางกัน 1 เมตร ทางลาด 
  ควรจะยาวตั้งแต 12 – 20 เมตร) เพ่ือไมใหชันจนเปนอันตราย ทางลาดที่มี 
  ความยาวต้ังแต 2.50 เมตร ตองมีราวจับทั้งสองขาง 
  ราวจับตองสูงจากพ้ืนทางลาด 80 – 90 เซนติเมตร ทำดวยวัสดุเรียบ มั่นคง  
  แข็งแรง สามารถทำความสะอาดไดงาย มีลักษณะกลม เสนผานศูนยกลาง  
  4 เซนติเมตร ติดตั้งหางจากผนังอยางนอย 5 เซนติเมตร มีความยาวตอเนื่องกัน  
  ปลายราวควรย่ืนเลยจากจุดเริ่มตนและส้ินสุดของทางลาด 30 – 40 เซนติเมตร 

¡ÒÃ̈ Ñ´ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¾×é¹°Ò¹  
à¾×èÍ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐ»ÅÍ´ÀÑÂÊÓËÃÑº 
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØã¹ºŒÒ¹áÅÐã¹·ÕèÊÒ¸ÒÃ³Ð 

·Ò§ÅÒ´ 
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  ทางลาดที่ไมมีผนังกั้นใหยกขอบใหสูงจากพ้ืนผิวทางลาดไมนอยกวา 50 เซนติเมตร  
  ติดตั้งราวจับหรืออุปกรณพยุงตัว 
  ในจุดที่พื้นที่มีการเปลี่ยนระดับสูงตางกันไมเกิน 20 มิลลิเมตร พื้นลาดท่ีเชื่อมพื้นที่ 
  ตางระดับเขาดวยกันควรมีความชันไมเกิน 45 องศา 
  ควรใชสีใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจนระหวางพื้นผิวของทางลาดกับพ้ืนของ 
  จุดเช่ือมตอ และระหวางพื้นทางลาดกับผนังที่ติดกับทางลาด 

  หองน้ำควรอยูภายในบานหรือในอาคารเพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย 
  โดยเฉพาะในเวลาค่ำคืน 
  ขนาดหองควรกวาง 1.50 – 2 เมตร ประตเูปนแบบเปดออกสูดานนอก โดยเปดคาง 
  ไดไมนอยกวา 90 องศา หรือเปนแบบบานเลื่อนที่ไมตองใชแรงเปด-ปดมาก ไมมี 
  ธรณีประตู พื้นหองน้ำไมควรมีพื้นที่ตางระดับ ถาเปนพื้นตางระดับตองมีลักษณะ 
  เปนทางลาด 
  วัสดุปูพื้นหองน้ำควรเปนวัสดุที่เรียบ ไมขรุขระ เปนหลุมหรือแตกราว ไมลื่น กันน้ำ  
  ทำความสะอาดงาย ไมควรใชกระเบื้องเคลือบผิวมันแผนใหญ อาจปูพื้นยางกันลื่น 
  ใหเต็มหองน้ำเพื่อปองกันการลื่นหกลม ซึ่งอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได 

ËŒÍ§¹éÓáÅÐËŒÍ§ÊŒÇÁ 
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  พื้นหองน้ำตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายน้ำทิ้ง เพ่ือท่ีจะไมใหมี 
  น้ำขังบนพื้น  
  ติดตั้งอุปกรณเพื่อชวยเกาะหรือชวยพยุงตัวในหองน้ำและหองสวม เชน มีราวจับยึด 
  บริเวณผนังใกลโถสวม และบริเวณที่อาบน้ำ เพื่อจะไดมีที่ยึดเกาะหากหนามืดหรือ 
  จะลื่นลม หรืออาจมีราวจับท่ีสามารถเดินไดทั่วบริเวณหองน้ำ 
  ในอางอาบน้ำควรปูแผนยางกันลื่นที่ไมทำใหเจ็บเทา โถสวม ที่นั่งอาบน้ำ ราวมือจับ 
  ตองไมลื่น จับถนัดมือ 
  บริเวณฝกบัวหรือท่ีอาบน้ำควรมีที่นั่งอาบและปุมหรือเชือกสัญญาณฉุกเฉิน ฝกบัว 
  ควรเปนชนิดแรงดันต่ำ กอกน้ำแบบกานโยก หากผูสูงอายุไมแข็งแรง มีอาการ 
  เวียนศีรษะบอย ๆ ตองคอยดูแลชวยเหลือเวลาอาบน้ำเพื่อความปลอดภัย 
  อางลางมือมีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางระหวาง 75 – 80 เซนติเมตร และ 
  มีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวด่ิงทั้งสองขางของอาง 
  ปรับเปล่ียนโถสวมเปนแบบน่ังราบ (นัง่หอยขา) แทนการน่ังยอง สงูจากพ้ืน 40 – 50  
  เซนติเมตร มีพนักพิงหลัง แตหากผูสูงอายุถนัดการใชโถแบบน่ังยองเพราะคุนเคย 
  และถายไดสะดวกกวา อาจติดตั้งอุปกรณพยุงตัวเพิ่มเพื่อยึดเกาะขณะลุกยืน 
  มีแสงสวาง ชองระบายอากาศท่ีเพียงพอ 
  วางอุปกรณ สิ่งของ เชน เกาอี้นั่งอาบนํ้า ถังและขันนํ้า กระดาษชำระท่ีหยิบจับได 
  โดยไมตองกม 
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 3.1 ราวจับ อุปกรณพยุงตัวบริเวณภายในอาคาร 
   ควรติดตั้งราวจับ อุปกรณพยุงตัว หรือราวกันตกบริเวณท่ีอาจเปนพื้นที่เสี่ยง 
   อนัตรายหรอืทีท่ีใ่ชงานบอย เชน บนัได ทางลาดชนั ระเบยีง บรเิวณท่ียกสงูขึน้ 
   จากพื้น ดานขางโถสวมหรือพนังในหองอาบน้ำ หองนอน ทางเดินในบาน 
   มีความม่ันคงแข็งแรงในการจับ และไมลื่น มีลักษณะกลม โดยมีขนาด 
   เสนผาศูนยกลาง 4 เซนติเมตร ทำดวยวัสดุเรียบ เชน สเตนเลส ไมไผ ทอพีวีซี 
   ควรสูงจากพื้นทางลาดไมนอยกวา 80 เซนติเมตร แตไมเกิน 90 เซนติเมตร 
   ราวจับดานท่ีอยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา 5 เซนติเมตร  
   สามารถทำความสะอาดไดงาย 
 3.2 ราวจับ อุปกรณพยุงตัวบริเวณภายนอกอาคาร อาจเปนพื้นที่สวนใดสวนหนึ่ง  
ของอาคารท่ีทำการ หรือพื้นที่สาธารณะที่มีระยะการเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง 
   ติดตั้งราวจับ หรืออุปกรณพยุงตัวที่มีความมั่นคงแข็งแรง จับถนัดมือ ไมลื่น  
   ทำดวยวัสดุเรียบ กลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 เซนติเมตร 
   ควรสูงจากพื้นทางลาดไมนอยกวา 80 เซนติเมตร แตไมเกิน 90 เซนติเมตร 
   ชองระหวางราวจับแนวตั้งและแนวนอน ควรจะแคบเพ่ือความปลอดภัย 
   ของผูใชงาน ราวจับไมควรกั้นหรือกีดขวางทางสัญจร 
   การติดตั้งราวจับบริเวณบันได ระยะหางระหวางราวจับสองขางไมควร 
   กวางเกิน 1.50 เมตร บันไดท่ีกวางมากกวา 3 เมตร ควรติดตั้งราวจับ 
   ตรงกลางเพ่ิมอีก 1 แถว 

ÃÒÇ Ñ̈º ÍØ»¡Ã³�¾ÂØ§μ ÑÇºÃÔàÇ³ÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃáÅÐ¹Í¡ÍÒ¤ÒÃ 
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  ทางเดินระหวางอาคารและทางเชื่อมระหวางอาคารควรเปนพ้ืนผิวเรียบเสมอกัน  
  ไมมีทางตางระดับ  ไมลื่น ไมมีสิ่งกีดขวาง หรือสวนของอาคารย่ืนล้ำออกมา  
  มีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตรอยูในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคาร 
  หรือพื้นลานจอดรถ 
  ทอระบายนำ้หรอืรางระบายนำ้บนพืน้มฝีาปดสนทิ ถาฝาเปนแบบตะแกรงมขีนาดของ 
  ชองตะแกรงกวางไมเกิน 1.30 เซนติเมตร   
  บริเวณท่ีเปนทางแยกหรือทางเล้ียวใหมีพื้นผิวตางสัมผัส และตองมีผนังหรือราวจับ 
  ทั้งสองดาน 
  หากพื้นอาคารปูพรมหรือแผนพรมยาง ตองยึดกับพื้นใหเรียบรอย ความหนา 
  ของพรมไมเกิน 1.30 เซนติเมตร  
  ควรหมั่นดูแลและซอมแซมพื้นที่แตกราว ชำรุด  

  ควรมีขนาดความกวางเปนพิเศษอยางนอย 90 เซนติเมตร เพื่ออำนวยความสะดวก 
  ในการใชงานแกผูสูงอายุและผูพิการ 
  ประตูควรเปนแบบผลักหรือแบบบานเลื่อน เปด - ปดงาย หามติดต้ังอุปกรณบังคับ 
  ประตูใหปดเอง ที่อาจทำใหประตูหนีบหรือกระแทกผูสูงอายุได 
  มีมือจับติดตั้งในแนวดิ่ง ทั้งดานในและดานนอกของประตู สูงจากพื้นไมนอยกวา  
  1 เมตร แตไมเกิน 1.20 เมตร 
  อุปกรณเปด-ปดประตู ควรงายตอการจับและการใชงานโดยมือขางเดียว อาจเปน 
  ชนดิกานบดิหรอืแกนผลกั ไมควรใชมอืจบัประตแูบบกลมมน อยูสงูจากพืน้ไมนอยกวา  
  1 เมตร แตไมเกิน 1.20 เมตร  
  กรณีที่ประตูเปนแบบเปดออกสูดานนอก ควรมีพื้นที่วางบริเวณท่ีบานประตู 
  เปดออกกวางอยางนอย 1.50 เมตร และยาว 1.50 เมตร 

·Ò§à¢ŒÒÍÒ¤ÒÃ ·Ò§à Ố¹ÃÐËÇ‹Ò§ÍÒ¤ÒÃ ·Ò§àª×èÍÁÃÐËÇ‹Ò§ÍÒ¤ÒÃ 
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  หากเปนประตูกระจก 2 บาน ประตูเคลือบเงา ควรติดแถบสีที่สามารถสังเกต 
  เห็นไดชัดเจนในระดับความสูงไมนอยกวา 1.40 เมตร แตไมเกิน 1.60 เมตร 
  หากติดตัง้ประตูหมนุ ประตูอตัโนมตั ิควรติดประตูสำรองดานขาง กวางในระยะเปด 
  ไมนอยกวา 90 เซนติเมตร 
  กรณีมีธรณีประตู ความสูงตองไมเกิน 2 เซนติเมตร 
  ประตูหนาบานควรมีกันสาดบริเวณพื้นที่หนาทางเขา 

 ติดตั้งเพื่อเปนสัญญาณขอความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ สถานที่       
ท่ีควรติดต้ัง เชน หองน้ำ หองนอน โดยติดต้ังในบริเวณท่ีเหมาะสม อาจปรับใชวัสดุตามภูมิปญญา 
เชน ใชเกราะไมเคาะแทนกร่ิงสัญญาณ เปนตน 

  ที่จอดรถผูสูงอายุและผูพิการหรือทุพพลภาพ ตองจัดไวใหใกลทางเขาอาคาร 
  มากท่ีสุด ไมขนานกับทางเดินรถ และควรอยูฝงเดียวกับทางเขาอาคาร 
  เปนพื้นที่สี่เหล่ียมผืนผา กวางไมนอยกวา 2.40 เมตร ยาวไมนอยกวา 6 เมตร  
  ทำเครื่องหมายชัดเจนดวยสีเหลือง 

่

¡ÃÔè§ÊÑÞÞÒ³ª‹ÇÂàËÅ×Í 

·Õè̈ Í´Ã¶ÊÓËÃÑº¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ à¾×èÍÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ 
ãËŒ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØËÃ×Í¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ 
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  จดัใหมสีญัลกัษณรปูผูสงูอายหุรอืผูพกิารบนพืน้ กวาง - ยาว ไมนอยกวา 90 เซนตเิมตร 
  และจัดใหมีปายกวาง-ยาวไมนอยกวา 30 เซนติเมตร ติดสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  
  2 เมตร ในตำแหนงที่เห็นไดชัดเจน (กรณีติดบนผนงัอาจสูงนอยกวา 2 เมตร) 
  จัดใหมีที่วางขางท่ีจอดรถกวางไมนอยกวา 1 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ  
  เพือ่ใหเพยีงพอสำหรบัการเคลือ่นยายกรณทีีต่องใชเกาอีเ้ข็นและสามารถเปดประตรูถ 
  ไดอยางเต็มที่ โดยพื้นที่วางตองมีพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ 
  ที่จอดรถที่สามารถจอดรถไดจำนวน 51 – 100 คัน ใหจัดใหมีที่จอดรถสำหรับ 
  ผูสูงอายุและผูพิการหรือทุพพลภาพ อยางนอย 2 คัน 
  ที่จอดรถท่ีเพิ่มจำนวนทุก 100 คัน  ใหจัดที่จอดรถของผูสูงอายุและผูพิการหรือ 
  ทุพพลภาพ เพิ่มขึ้น 1 คัน  โดยเพิ่มตอจาก 100 คันแรก  
  อาจเสริมทางลาดในบริเวณจุดเชื่อมตอทางเดินระหวางท่ีจอดรถเขาสูภายในอาคาร 

 1. ควรติดตั้งปายเตือนในพื้นที่สาธารณะหรือทางสัญจรท่ีผูสูงอายุใชเปนประจำ  
  เพื่อเพิ่มความระมัดระวังของผูใชพื้นที่หรือเสนทาง ทำใหมีความปลอดภัยกับ 
  ผูสูงอายุมากขึ้น ตัวอยางปายเตือนที่ควรติดตั้ง เชน ปายเตือนพื้นที่ตางระดับ  
  ทางแยก ปายเตือนใหระวังผูสูงอายุขามถนน ปายเตือนชะลอความเร็วยานพาหนะ  
  ปายบอกทางจักรยาน เปนตน 
 2. ปายเตือนควรเปนสัญลักษณที่เปนสากล เขาใจไดตรงกัน หรือเปนตัวอักษร มีสีขาว 
  หรือสีน้ำเงิน โดยพื้นปายเปนสีขาวหรือสีน้ำเงินสลับกัน 
 3. ปายสัญลักษณที่แขวนไวในเขตทางเดิน ควรติดตั้งสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 2 เมตร  
  เพือ่ใหผูทีส่ญัจรผานไดอยางสะดวกและปลอดภัย กรณทีีแ่ขวนสูงจากระดับพืน้ตำ่กวา  
  2 เมตร และจำเปนตองยื่นล้ำเขามาในเขตทางเดิน สามารถยื่นล้ำไดไมเกิน  
  10 เซนติเมตร 
 

¡ÒÃμ Ô´μ Ñé§»‡ÒÂàμ ×Í¹ 



23

ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ 

¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ã¹ªÕÇÔμ Œ́Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 
ã¹ªÕÇÔμáÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ 
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 1. อุบัติภัยภายในบาน 
  การใชยาและรับประทานยาผิด  
  การปองกัน เพื่อกันการสับสน ควรดูแลใหรับประทานยาใหถูกตองตรงตามกำหนด 
ตามลำดับกอน - หลัง โดยจัดเปนตารางประจำวันไว ขวดยาควรติดปายบอกดวยสีสด อักษร
อานงาย อยาเก็บสารละลายที่ใชทำความสะอาดหรือยาฆาแมลงไวใกลอาหาร 
  การใชยาเกินขนาด 
  การปองกัน ควรจัดเตรียมยาที่จะตองรับประทานในแตละมื้อแยกไวตางหาก เชน 
ในเวลากลางคืน ควรวางไวบนโตะ ขางเตียง มีโคมไฟอยูใกลเตียงควรแนะนำใหทานสวมแวนตา
ขณะเลือกและรับประทานยา  
  การเก็บยา  
  การปองกัน ในกรณีตูเก็บยา ถาจะเก็บยารับประทานกับยาใชภายนอก (ทา)       
ไวดวยกันตองแยกใหดี ประเภทยาทาควรมีเครื่องหมายกากบาทติดไว 

¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ã¹ªÕÇÔμ Œ́Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 
ã¹ªÕÇÔμáÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ 

»ÃÐàÀ·¢Í§ÀÑÂ ÍÑ¹μÃÒÂ 
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  การเกิดเหตุเพลิงไหมเพราะความหลงลืม  
  การปองกัน กรณีที่สูบบุหรี่ ควรจัดเตรียมที่เขี่ยบุหรี่ที่มีกนลึกที่มีน้ำหนักพอสมควร 
และมีฝาปดไวใหใช ควรดูแลอยาใหสูบบุหรี่ในท่ีนอน คอยสอดสองดูแลควันไฟที่เกิดผิดปกติขึ้น 
ปุมควบคุมของเตาหุงตมตองมีเคร่ืองหมายแสดงการใชการปรับไวอยางชัดเจนและตองทำงาน 
ไดเปนอยางด ีนอกจากน้ี บตุร หลานและผูดแูลตองซักซอมทำความเขาใจกบัผูสงูอาย ุ ใหทราบถงึ 
ทางหนีไฟถาเกิดเพลิงไหมขึ้น เชน ใหทราบทางหนีไฟที่ตองใชและทางสำรอง หรือจะตองทราบ
วาควรขอความชวยเหลือจากใคร เปนตน 
  การใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ไมปลอดภัย  
  การปองกัน เครื่องครัวควรเปนแบบที่มีน้ำหนักเบา กนแบน หูและมือจับมีฉนวน
กันความรอน ถาเปนเครื่องใชที่ไมเคยใชมากอนตองแสดงสาธิตใหดูอยางละเอียดกอน  
 
 2. ภัยธรรมชาติและภัยภิบัติ 
  ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติและภัยภิบัติ ผูสูงอายุจะเปนผูไดรับความยากลำบาก
มากกวากลุมอื่นๆ เนื่องจากสภาพรางกายที่ไมสมบูรณ แข็งแรง อีกทั้งยังประสบปญหาสภาพ
จิตใจท่ีเศราหมองอันเน่ืองมาจากความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนขณะมีภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ นอกเหนือ
จากความวิตกกงัวลเกีย่วกบัตนเอง ขณะประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบตัแิลว ผูสงูอายุยงัวติกกงัวล 
และหวงใยบุคคลใกลชิด บุตรหลาน จนกระทบตอสภาพรางกายและจิตใจ รวมถึงความเครียด
ตอมูลคาทรัพยสินที่สูญเสียไปพรอมกับภัยธรรมชาติภัยพิบัติที่เกิดข้ึน  
  ตัวอยางภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในประเทศไทย ไดแก อุทกภัย (น้ำทวม) ภัยจาก
ดนิโคลนถลม แผนดนิทรดุตวั วาตภยั (พาย)ุ อคัคภียั (เพลิงไหม) ภยัแลง ภยัหนาว ภยัจากไฟปา 
ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม ภัยจากคลื่นสึนามิ 
 
 3.  ภัยจากมิจฉาชีพ 
  ปจจุบันมีมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบที่หลอกลวง และแสวงหาผลประโยชน   
จากผูสูงอายุ โดยเฉพาะในเรื่องของทรัพยสิน เงินทอง โดยใชจุดออนดานสุขภาพรางกาย     
และจิตใจของผูสูงอายุ 
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  รูปแบบของภัยจากมิจฉาชีพ 
  3.1 ภัยจากอินเตอรเน็ต 
   ประเภทของการฉอโกงทางอินเตอรเน็ตท่ีนาจะเกิดข้ึนกับผูสูงอายุ  

   การฉอโกงเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การโฆษณาเรื่องการประกันสุขภาพ 
มักแอบแฝงมากับเว็บไซตตาง ๆ เชน เว็บไซตบริษัทประกันชีวิต เว็บไซตชมรมคนรักสุขภาพ 
เว็บไซตบานพักผูสูงอายุ เปนตน รูปแบบการฉอโกงมีหลายรูปแบบ เชน ใหกรอกแบบฟอรม     
ผลสำรวจดานสุขภาพผูสูงอายุแลกกับของรางวัล ใหเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ      
โดยอางวาจะไดรับคำปรึกษาสุขภาพฟรีจากแพทย ผูเชี่ยวชาญ และหลังจากน้ันจะมีใบเสร็จ
เรียกเก็บเงินสงมาที่บาน 
   การปองกัน 
    การเซ็นสัญญาที่ผูกมัดตองไมเซ็นธุรกรรมใดๆ ทางอินเทอรเน็ต 
    ไมตกลงมอบอำนาจใหผูอื่นเซ็นแทน 
    สอบถามใหแนใจวาสิ่งที่สงมานั้นตองชำระเงินหรือไม 
    โทรสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับบริษัทประกันภัย 
    เก็บหลักฐานวันเวลาที่ติดตอไวใหดี 

   การฉอโกงเร่ืองการคายาปลอม 
   การปองกัน 
    ผูสูงอายุตองระลึกเสมอวา แพทยเทานั้นที่สามารถส่ังยา หรืออุปกรณ 
    ทางการแพทยแกผูปวยได 
    กลาที่จะถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหชัดเจน 
    การซื้อผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ควรคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑดวย 
    ตัวเองใหไดรายละเอียดกอนตัดสินใจซ้ือ 
    ตรวจสอบขอมูลการบรรจุภัณฑ วิธีการสง และเง่ือนไขการชำระเงินกอน 
    สั่งซื้อ 
    ปรึกษาเภสัชกรทันทีเมื่อสงสัยวาไดรับยาปลอม และควรซื้อยาท่ีมีการ 
    รับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่นาเชื่อถือ 
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   การฉอโกงเกี่ยวกับผลิตภัณฑชะลอความแก 
   การปองกัน 
    ระวังโฆษณาที่ใหขอความ อาทิ “สูตรที่เปนความลับเฉพาะ” “เปนการ 
    คนพบครั้งยิ่งใหญ” “พิเศษเวลานี้เทานั้น” หรือ “คุณคือผูโชคดีที่ได 
    รับผลิตภัณฑไปใชฟรี” เปนตน 
    สอบถามวิธีการใช และผลที่ ไดรับจากผลิตภัณฑชะลอความแก 
    อยางละเอียดกอนซื้อ 
    ตรวจสอบใหแนชัดจากผูขาย วาผลิตภัณฑที่สั่งซ้ือ ไมมีผลขางเคียง 
    ตอรางกาย 
    ควรปรึกษาแพทย เมื่อตองซื้อผลิตภัณฑชะลอความแก 

   การฉอโกงเกี่ยวกับการคาทางอินเตอรเน็ต 
    ผูสูงอายุที่ตกเปนเหย่ือของการฉอโกงเก่ียวกับการคาทางอินเตอรเน็ต 
    มากที่สุด คือ กลุมผูหญิงท่ีมีอายุ 60 ป ขึ้นไป 
    มีสินคาและบริการจำนวนมากท่ีกลุมมิจฉาชีพใชฉอโกงผูสูงอายุ เชน  
    ของรางวัล สินคาราคาถูก ผลิตภัณฑดานสุขภาพ โปรแกรมทองเท่ียว  
    เปนตน 
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    ขอความโฆษณาบนอินเตอรเน็ตที่ควรระวัง เชน สินคาใหทดลองใชฟรี  
    สินคาราคาถูก เปนตน 
    ขอความทีก่ลุมมจิฉาชพีใชในการฉอโกง เชน เปนผูโชคดทีีไ่ดรบัของขวญัฟรี  
    หรือไดตั๋วทองเที่ยวฟรี เปนตน 
    มีเงื่อนไขทางการคาที่ควรระวัง เชน ตองจายคาบริการเพิ่ม หรือตองบอก 
    ขอมูลบัตรเครดิต และเลขบัญชีธนาคาร หรือใหตัดสินใจซ้ือทันทีหลังอาน 
    เงื่อนไขแลว เปนตน 
   การปองกัน 
    ไมซื้อสินคา และบริการจากหนวยงานที่ไมนาเชื่อถือ 
    ตรวจสอบประวัติของผูขาย และบริการกอนตัดสินใจซ้ือจากหนวยงาน 
    คุมครองผูบริโภค 
    ในกรณีทีไ่ดรบัเอกสาร หรือบตัรสมนาคุณดานการลงทุนทีไ่ดผลตอบแทนสูง 
    ผูสูงอายุควรปรึกษาผูที่มีความรูดานการเงินกอน 
    ไมควรเช่ือขอความ หรอืเอกสารตางๆ ทีไ่มบอกแหลงทีม่า เพราะอาจเปน 
    เอกสารปลอมก็เปนได 
    ตองทราบขอมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือผูขาย เชน ชื่อบริษัท หมายเลข 
    โทรศัพท ที่อยู อีเมล เลขที่ใบอนุญาต เปนตน 
    ไมใหขอมูลดานการเงินทางโทรศัพทหรือทางอินเตอรเน็ต 
    ตองศึกษาขอมูลใหละเอียดกอนตกลงรับขอเสนอ หากไมแนใจยังไมควร 
    ตอบตกลง 
   นอกจากน้ี การฉอโกงทางอินเตอรเนต็ ยงัมใีนรูปแบบของการหลอกทำธุรกรรม 
ธนาคารทางอินเตอรเน็ต การซื้อตั๋วทางอินเตอรเน็ต การลอลวงทางเว็บเครือขายสังคม       
เพื่อลวงขอมูลบัตรเครดิต การกูยืมเงินทางอินเตอรเน็ต เปนตน ซึ่งผูสูงอายุตองรูเทาทันดวย 
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  3.2 ภัยจากการหลอกลวงซ้ือ - ขายสินคาและบริการ ตัวอยางเชน 
    กลุมมิจฉาชีพหลอกลวงทำทีจะซ้ือที่ดิน และพูดจาหวานลอมใหผูสูงอายุ 
    เบิกเงินในบัญชี  
    กลุมมจิฉาชพีหลอลวงผูสงูอายใุหเชือ่วา ถกูสลากกนิแบงรัฐบาลรางวลัท่ี 1  
    และมีการจัดฉากจนผูสูงอายุหลงเชื่อ ไปเบิกเงินจากบัญชีที่เก็บไวใชหลัง 
    เกษียณอายุจนเกือบหมดบัญชี  
    กลุมมจิฉาชพีหลอกลวงผูสงูอายุ ทำทเีปดเปนบรษิทัจำหนายเครือ่งใชไฟฟา 
    จากนั้นจึงสงจดหมายไปตามบานใหมารับของสมนาคุณฟรี 1 ชิ้น เชน  
    พัดลม นาฬกาแขวน เครื่องเลนดีวีดี ทีวี ตูเย็น เปนตน เมื่อผูสูงอายุ 
    ที่หลงเชื่อมารับของดังกลาว กลับตองจายเงินจำนวนมาก 
  3.3 ภัยจากการหลอกลวงการรับสิทธิตาง ๆ 
    กลุมมิจฉาชีพตระเวนหลอกลวงตุมตุนเหย่ือผูสูงอายุที่ ไดรับสิทธิ์ 
    การเขารับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ซึ่งพฤติกรรมของมิจฉาชีพจะอางตน 
    เปนเจาหนาที่เทศบาลมาตรวจสอบสิทธิ์ของเหยื่อ ออกอุบายจะนำเงิน 
    เขาบัญชีใหเหย่ือ โดยจะขอเงินเหย่ือลวงหนากอนเพ่ือนำไปเปดบัญชี  
    ซึ่งมีเหยื่อหลงเช่ือเสียเงินใหกับกลุมมิจฉาชีพไปแลวหลายราย 
    กลุมมิจฉาชีพสรางเครือขายเช่ือมโยงกันในนามสมาคมเครือขายสถาบัน 
    เกษตรกร (ศสก.) ตุนเงินคาสมาชิกประชาชนท่ัวไป ผูสูงอายุและ 
    เกษตรกร รายละ 300 บาท โดยอางสมาชิกมีสิทธิ์กูเงินรายละ 30,000 -  
    60,000 บาท 
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    กลุมมิจฉาชีพวางแผนหลอกสอบถามชื่อของผูสูงอายุที่มาเดินตลาด 
    คนเดียว จากน้ันจึงทำทีเขาไปพูดคุยและอางตัววาเปนผูมีตำแหนง 
    ทางราชการ และเห็นชื่อของผูสูงอายุเรื่องการไดรับเงินชวยเหลือผูสูงอายุ  
    แตไมมีใครมาติดตอขอรับจำนวนเงินตกคางหลายหม่ืนบาท จึงเสนอตัว 
    ชวยดำเนนิการใหแตผูสงูอายเุอาเงนิมาเปนหลกัประกนัประมาณ 5,000 -  
    10,000 บาท โดยมิจฉาชีพจะหลอกใหผูสูงอายุนำเงินและของมีคา 
    ดังกลาวเปนหลักประกันกอน เมื่อไดเงินแลวคอยเอาคืน จากน้ันจึงให 
    ผูสูงอายุไปรอท่ีเทศบาล แตเมื่อผูสูงอายุสอบถามเจาหนาท่ีเทศบาล 
    จึงทราบโดนหลอก 
 
 4. แกงคอลเซ็นเตอร 
  รูปแบบการหลอกลวง 
  1. คนรายจะโทรศัพทเขามือถือ แลวแจงวาเปนเจาหนาท่ีธนาคาร หรือเจาหนาท่ี
สรรพากร โดยลวงวาเปนหนี้บัตรเครดิตหรือติดคางชำระการเสียภาษีอากร เจาหนาท่ีมี     
ความจำเปนตองตัดจากบัญชีเงินฝากอ่ืน หรือหลอกวาบัญชีในธนาคารมีการโอนเงินเขาผิดปกติ 
สงสัยเปนบัญชีฟอกเงิน ทำใหเหยื่อเกิดความกังวล และเม่ือเหย่ือบอกวาไมมีบัตรหรือไมเคยใช        
ก็จะหลอกวามีขอมูลการใชซึ่งอาจถูกแอบนำขอมูลไปเปดบัตรเครดิต เพ่ือใหเหยื่อกลัววาจะ     
ถกูหักเงินจากบัญช ี เมือ่เหย่ือเร่ิมสนทนาก็จะหลอกถามช่ือ 
ธนาคาร เพ่ือตรวจสอบแลวแจงวาจะมี ดีเอสไอ เจาหนาท่ี
ตำรวจ หรือ ปปง. ติดตอมา แจงวามีคดีดังกลาวเกิดข้ึน
หลายรายแลว และบางรายถูกตัดเงินจากบัญชีไปเปน
ลาน เพ่ือใหเกิดความกลัวเพ่ือใหเหย่ือขอความชวยเหลือ  
แลวคนรายก็จะหลอกวาจะประสานกับธนาคารใหตรวจ
สอบบัญชีและรีบระงับบัญชีโดยดวน โดยใหไปหาตู    
เอทีเอ็มที่ใกลที่สุด เมื่อไดแลวใหโทรกลับหรือคนราย
อาจโทรมาอีกคร้ัง 
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  2. เมื่ออยูที่ตูเอทีเอ็ม คนราย จะหลอกวาอยาใหใครเห็นเนื่องจากเปนเรื่องลับ 
หรือ ผิดกฎหมาย และหากกดเอทีเอ็มแลวพบวามีชื่อบัญชีคนอื่นก็ไมตองตกใจ เพราะเปนชื่อที่
ธนาคารชาติ ( ธนาคารแหงประเทศไทย ) ตั้งไวเปนรหัสสำหรับทำรายการดวน โดยพยายาม       
ใหเหยื่อกดหลายครั้ง โดยบอกวารหัสไมผาน แตขอเท็จจริงไดโอนเงินไปแลวหลายครั้ง         
เมื่อคนรายพอใจจำนวนเงินก็จะบอกวาระงับบัญชีใหแลว 
  3. หลังจากน้ันคนรายที่อยูในตางประเทศท่ีถือบัตรเอทีเอ็มอยูจะรีบกดเงิน     
จนหมดบัญชีโดยทันที เม่ือเหย่ือรูตัวไปแจงความก็ไมทันและจับคนรายไมไดเพราะอยูท่ีตางประเทศ
โดยใชการทำงานทางโทรศัพท ทั้งนี้อาจมีคนไทยท่ีรวมมือกระทำผิดโดยเดินทางไปทำงานท่ี  
ตางประเทศ การหลอกลวงลักษณะนีจ้ะใชโทรศพัทจากเคร่ืองคอมพวิเตอร ซึง่ยากแกการตรวจสอบ 
  4. คนรายอาจเปล่ียนจากการใหโอนเงินผานบัตรเอทีเอ็ม เปนใหไปถอนเงินสด
และโอนเงินเขาบัญชีที่ธนาคาร เพื่อหลบหลีกขอหาใชบัตรอิเลคทรอนิกของผูอื่น เพื่อให      
การหลอกลวงและการโอนเปนเพียงคดีหลอกลวงฉอโกง ที่มีอายุความรองทุกข 3 เดือน 
  5. เหยื่อมักเปนผูสูงอายุ ที่ไมไดฟงขอมูลขาวสาร ไมรูระบบการตรวจสอบ      
เก่ียวกับการฟอกเงิน ไมรูระบบการโอนเงินธนาคาร และตกใจงาย เชื่องาย 
  6. ลาสดุแกงคอลเซ็นเตอรใชกลอบุายลวงเหย่ือวา คนใกลชดิถูกตำรวจจับกมุขอหา 
ยาเสพติดบาง ถูกคนรายลักพาตัวบาง หรือถูกจับไปเปนตัวประกัน โดยเลือกสุมโทรศัพทไปยัง
บานของเหย่ือท่ีเปนผูสูงอายุในชวงกลางวัน พูดจาหวานลอมตาง ๆ นานา หรือทำเสียงเหมือนวามี
การทำรายรางกาย ทำใหเหยื่อหลงเช่ือหรือเกิดความกลัว จนตองโอนเงินใหคนรายในที่สุด 
  ดังนั้นไมวาแกงคอลเซ็นเตอรจะมาในรูปแบบไหน ขอใหตั้งสติพิจารณาใหดี อยาได
หลงเช่ือทำตามหรือโอนเงินใหใครงาย ๆ หากไดรับโทรศัพทจากบุคคลท่ีไมคุนเคยสอบถาม
ขอมูลการเงิน หรือสรางเรื่องท่ีทำใหวิตกกังวลวาเขาไปพัวพันกับคดีตาง ๆ อยาบอกชื่อขอมูล
ธนาคารของตนเอง ใหยอนถามวาเราช่ืออะไร ถาจะบอกช่ือก็ใหบอกช่ือสมมติไป หรือกดโทรศัพท 
ทิ้งไป หรือแจงเจาหนาที่ในทันทีเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมและติดตามจับกุม 
  ขอพึงระวัง อยาใหเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือขอมูลสวนตัวกับโทรศัพท    
ทีไ่มนาไววางใจเดด็ขาดอยาหลงเชือ่การตดิตามทวงถามหนีบ้ตัรเครดติ หรือการขูวาบญัชผีดิปกติ 
ทางโทรศัพทหรือทางอินเตอรเน็ต เนื่องจากปจจุบันธนาคารตาง ๆ ไมใชวิธีดังกลาวแลว      
หากหลงเชื่อโอนเงินไปแลว ควรเก็บสลิปที่ออกมาจากตูเอทีเอ็มและโทรศัพทไปยังธนาคาร       
เพื่อระงับการทำธุรกรรมภายใน 2 - 3 นาที 
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 5. แกงตกทอง 
  กลุมมิจฉาชีพจะมองหาเหย่ือ สวนใหญเปนผูหญิงหรือผูสูงอายุที่มาคนเดียว สวมใส
เครื่องประดับ สรอยคอทองคำ สรอยขอมือ แหวน นาฬกา หรือทรัพยสินอื่น ๆ โดยจะเขาไปอยู
ใกล ๆ คอยเดินตามไปเปนระยะ พอสบโอกาส จะทำเปนสรางสถานการณวา พบหอผา ภายใน
มีทรัพยสิน ของมีคา มีคนรายอีกคนเปนหนามารวมเออออแสดงความดีใจท่ีมีโชค หรือทำทีวา
พบสรอยทอง (ซึ่งเปนทองปลอม) ตกอยูตามยานชุมชนหรือตลาดพรอมๆกับเหยื่อ และชักชวน
เอาทองคำไปขายเพื่อแบงเงินกัน แตไมมีเวลาจึงแนะนำใหเหยื่อถอดเครื่องประดับหรือเงิน      
ซึ่งดูแลวนาจะมีมูลคานอยกวาทองคำท่ีพบหลายเทาแลกกับทองท่ีเก็บไดใหมิจฉาชีพ วิธีการ 
เชนนี้ปรากฏเปนขาวทางสื่ออยูบอย ๆ แตก็ยังคงมีผูเปนเหย่ืออยูเสมอ ซึ่งสวนหน่ึงเกิดจาก
ความโลภของเหย่ือเอง  
  ขอพึงระวัง 
  1. ไมควรสวมใสเครื่องประดับ ทองรูปพรรณ ใหเปนที่ลอตาคนราย 
  2. ไมหลงเชื่อการชักชวนเพื่อแลกทรัพยสินกับสิ่งที่คนรายอางวาเปนทอง เพราะ 
   เห็นวามีมูลคาสูงกวา 
  3. หากเจอเหตุการณดังกลาว ใหชวนผูที่อางวาเก็บทรัพยสินไดไปแจงความเปน 
   หลักฐาน 
  
 6.  แกงมอมยารูดทรัพย 
  เหตุการณเหลานี้มักจะเกิดขึ้นกับเหลาผูชายที่ชอบเท่ียวเตรในสถานบันเทิง โดยจะ
มีหญิงสาวมาเดี่ยวหรือเปนกลุมทำทีมาตีสนิทชวนไปเที่ยวตอที่อื่น หรือชวนไปมีเพศสัมพันธ 
เมื่อเหย่ือหลงเช่ืออาจมีคนรายที่เปนผูชายรออยูที่สถานท่ีนั้นเพื่อขูบังคับเอาทรัพยสิน และอาจมี
โอกาสถูกทำรายรางกาย หรือถูกฆาตกรรมได หรือหญิงสาวดังกลาวอาจใชเวลาชวงที่เหยื่อเผลอ
ใสยาลงไปในเครื่องดื่มหรือจุดตางๆ ของรางกายตนเอง เมื่อเหยื่อดื่มหรือไดรับยาจนหมดสติ      
ก็จะฉวยโอกาสปลดทรัพยสินไปจนหมด โดยยาที่ใชมีทั้งที่เปนเม็ดและของเหลวใส ออกฤทธิ์เร็ว 
นาน และไมสามารถจดจำเร่ืองราวใดๆ ได 



33

ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ 

  ขอพึงระวัง 
  1. ไมควรสวมใสเครื่องประดับ ทองรูปพรรณ ใหเปนที่ลอตาคนราย 
  2. หลีกเล่ียงการเท่ียวเตรในสถานบันเทิงตามลำพัง มีสติ รูจักสังเกต และ 
   ระแวดระวังตัวเมื่อพบกับสถานการณในลักษณะดังกลาว 
  3. ไมรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหนา เมื่อตองเขาหองน้ำหรือออกไปเตนรำ  
   กลับมาแลวอยาลืมที่จะเปลี่ยนแกวใหม และเมื่อเร่ิมรูสึกวามีอาการแปลกๆ  
   หรือรูสึกเมาหลังจากดื่มไปไดเพียงเล็กนอย ใหรีบขอความชวยเหลือจากคนที่ 
   ไวใจ ซึง่อาการทีจ่ะบงบอกวาเราโดนมอมยาก็คอืรูสกึมนึเมาท้ังท่ีดืม่เพยีงเลก็นอย 
   รูสึกมึนงงและงวงนอนโดยไมทราบสาเหตุ 
  4. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับยาตางๆ ที่ใชในการมอมเหยื่อ ใหทราบถึงรูปแบบ 
   การใชและผลท่ีเกิดขึ้น เพื่อเปนการปองกันตนเองหรือสามารถใหคำแนะนำ 
   แกผูอื่นได เพราะวิธีการทำงานของมิจฉาชีพมักจะใชวิธีเดิมๆ 
  5. หากประสบเหตุการณดังกลาว ใหมองหาเจาหนาท่ีตำรวจชวยเหลือหรือ 
   ไปแจงความเปนหลักฐาน 
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 เนื่องจากภัยและอันตรายที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุมีอยูหลายรูปแบบ บางรูปแบบมีแนวโนม
จะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมดังท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูสูงอายุจึงควรเตรียมตัวเพื่อปองกันภัยและ
อันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ดังนี้ 
 1. รู เทาทันภัยและอันตรายที่มักจะนำเสนอผานสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ 
โทรทัศน วิทยุ เปนตน ผูสูงอายุจำเปนตองติดตามขาวสารอยางตอเนื่อง และไมประมาทตอ
เหตุการณตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนได พึงระลึกเสมอวาเหตุการณดังกลาวเปนเร่ืองใกลตัว และมี
โอกาสเกิดขึ้นกับตัวเองไมวาจะเปนภัยที่เกิดขึ้นในบาน ภัยธรรมชาติ - ภัยพิบัติ และภัยจาก
มิจฉาชีพ 
 2. หากมีเหตุการณที่ไมแนใจวาเปนเปนความจริงหรือการหลอกลวง ควรรีบปรึกษา
บุตรหลาน หรือบุคคลใกลชิด ตลอดจนเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 3. กอนจะโอนเงินหรือนำทรัพยสินอันมีคาใหกับผูอื่น ตองคิดไตรตรองใหรอบคอบให
มากที่สุดเทาที่จะทำได ระมัดระวังขอเสนอหรือการติดตอเพ่ือรับผลประโยชนที่ดูดีเกินไปและ 
ไมนาจะเปนไปได  
 4. ควรทราบชองทางในการติดตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแล ในกรณีที่เกิดภัย      
และอันตรายตาง ๆ  
 

¡ÒÃàμÃÕÂÁ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ÀÑÂ ÍÑ¹μÃÒÂ 
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Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ áËÅ‹§ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í 
¡Ã³Õ»ÃÐÊºÀÑÂ ÍÑ¹μÃÒÂ  
áÅÐá Œ̈§àËμ Ø ‹́Ç¹àËμ ØÃŒÒÂ 
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  เหตุดวนเหตุราย โทรศัพทสายดวน 191 
  กองปราบปราม แจงเหตุราย เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม  โทรศัพทสายดวน 1195 
  ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี  สำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหความ 
  ชวยเหลือประชาชนท่ีเดือดรอนและถูกคุกคามจากมิจฉาชีพและผูไมหวังดี   
  โทรศัพทสายดวน 1192    
  ตำรวจทางหลวง โทรศัพทสายดวน 1193 
  หนวยแพทยกูชีพ กทม. โทรศัพทสายดวน 1554 
  สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค โทรศัพทสายดวนรองทุกข  1166 
  ศูนยวิทยุรามา หมายเลขโทรศัพท 0-2246-0999 
  ศูนยวิทยุกรุงธน  หมายเลขโทรศัพท 0-2455-0088 
  จส. 100 หมายเลขโทรศัพท 0-2711-9151 ถึง 58 โทรศัพทสายดวน 1137   
  สถานีวิทยุชุมชน รวมดวยชวยกัน (FM 96)  
  หมายเลขโทรศัพท 0-2644-5157 โทรศัพทสายดวน 1677   
  สถานีวิทยุ สวพ. 91  โทรศัพทสายดวน 1644 
 

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ áËÅ‹§ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í¡Ã³Õ»ÃÐÊºÀÑÂ  
ÍÑ¹μÃÒÂ áÅÐá Œ̈§àËμ Ø ‹́Ç¹àËμ ØÃŒÒÂ 
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หนังสือ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  คณะสถาปตยกรรมศาสตร. ขอแนะนำการออกแบบสภาพแวดลอม 
 และท่ีพักอาศัยของผูสูงอายุ.  กรุงเทพฯ. 
ไตรรัตน จารุทัศน. การออกแบบสำหรับทุกคน. กรุงเทพ : ภาควิชาเคหะการ จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะสถาปตยกรรมศาสตร. การสังเคราะหและถอดบทเรียนโครงการ 
 พัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุในชุมชน. กรุงเทพ :  
 ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  2552. 
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ, สำนักงาน. สงเสริมและ 
 พิทักษผูสูงอายุ, สำนัก. คูมือการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับ 
 ผูสูงอายุ.  กรุงเทพฯ. 
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ, สำนักงาน. สงเสริมและ 
 พิทักษผูสูงอายุ, สำนัก. ชุดความรูการดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ  
 ดานความมั่นคงในชีวิต. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2555. 
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ, สำนักงาน. สงเสริมและ 
 พิทักษผูสูงอายุ, สำนัก. สูสังคมไมทอดทิ้งกัน บนเสนทางสรางสรรค สภาพแวดลอม 
 ที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ. กรุงเทพฯ : สำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, 2552. 
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ, สำนักงาน. สงเสริมศักยภาพและสิทธิ,   
 สำนัก. คูมือการออกแบบสภาพแวดลอมสำหรับคนพิการและคนทุกวัย. กรุงเทพฯ :  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. 

ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ 
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เอกสาร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะแพทยศาสตร. การจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสำหรับผูสูงอายุ.  
 (อัดสำเนา). 
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ, สำนักงาน. สงเสริมและ 
 พิทักษผูสูงอายุ, สำนัก. แนวทางการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน 8 ประเภท  
 เพื่อการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ.  (อัดสำเนา). 
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ºÑ¹·Ö¡ 
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ªØ´¤ÇÒÁÃÙ‡
à¾×èÍ¡ÒÃàμÃ‚ÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã‡ÍÁ
à¢ŒÒÊÙ‹ÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾

ªØ´¤ÇÒÁÃÙ‡
à¾×èÍ¡ÒÃàμÃ‚ÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã‡ÍÁ
à¢ŒÒÊÙ‹ÇÑÂÊÙ§ÍÒÂØ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ปลอดภัยในวัยสูงอายุ

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ปลอดภัยในวัยสูงอายุ

สำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.)
สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.)

ที่ตั้ง
เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท    0 2650 1354  0 2650 1887
   0 2651 6783  0 2651 6936
เว็บไซต  สทส. :  www.oppo.opp.go.th
 สท.   :  www.opp.go.th
 พม.  :  www.m-society.go.th
E- mail สทส.   : older@opp.go.th
fanpage  : www.facebook.com/oppo.go.th


