วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
Journal of Health and Health Management Vol. 2 No.2 May-August 2015

การส�ำรวจและประเมินสภาพที่อยู่อาศัย
เพื่อความผาสุก ปลอดภัยของผู้สูงอายุในครัวเรือน กรุงเทพมหานคร
The Survey and Assessment of Housing Conditions of
the Elderly in Bangkok Metropolitan
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, Ed.D *
คณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เขต 5 กรุงเทพมหานคร **
Pimpan Silpasuwan Ed.D,
The 5th Branch Committee of National Senior Council of Thailand, Bangkok Metropolitan

บทคัดย่อ

ขณะทีก่ ารออกแบบบ้านในลักษณะของอารยสถาปัตย์ (universal design) ทวีความส�ำคัญยิง่ ขึน้ แต่การส�ำรวจ
และประเมินความสะดวกและปลอดภัยของพื้นที่ใช้สอยในแต่ละหน่วยของครัวเรือนในประเทศไทยยังมีค่อนข้างน้อย
ความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความถดถอยทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และต้องการการพึ่งพาผู้อื่นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการรับผิดชอบ ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการ
ส�ำรวจครัวเรือนและปรับปรุงให้มมี าตรฐาน สร้างความสะดวกสบายในการอยูอ่ าศัยแก่ผสู้ งู อายุ วิธกี ารศึกษาครัง้ นี้ โดย
คณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทย เขต 5 กรุงเทพมหานครวิเคราะห์และทบทวนสถานการณ์จาก
รายงานการวิจยั ของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทัง้ แผนงาน โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสริมสร้างความปลอดภัย
ให้แก่ผู้สูงอายุในครัวเรือน และบทเรียนของการจัดโครงการ และท�ำการส�ำรวจครอบครัว 40 ครัวเรือนของผู้สูงอายุ
ใน พ.ศ. 2558 ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลจากการส�ำรวจได้สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการบ้านที่ปลอดภัย สะดวก
สบาย และน่าอยู่ โดยกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการแก้ไขปรับปรุงห้องน�้ำ ห้องนอน ห้องครัว และบันไดอย่างเร่งด่วน
ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป นอกจากนั้น พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุวัย
80 ปีขึ้นไป กว่าร้อยละ 60 เป็นผู้มีสุขภาพไม่ดี ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ คือ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบและภาค
เอกชนควรร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในครัวเรือน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
เนือ่ งจากการพลัดตกหกล้มของผูส้ งู อายุในบ้านและบริเวณรอบบ้าน ซึง่ การจัดสิง่ แวดล้อมให้ปลอดภัยและน่าอยู่ จะช่วย
เสริมสร้างค่านิยมด้านความผาสุกและความปลอดภัยในครัวเรือนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในสังคมไทย
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Abstract

While the civilized architecture (universal design) has continuously gained its prominence,
the assessment of housing conditions in Thailand, particularly in the aspects of convenience
and safety, is relatively minimal. Home safety is related to the quality of human life of all
ages, especially for the elderly whose physical and mental health is deteriorating and that
their dependence on others keep on increasing when they getting older. This article is aiming
at urging and creating awareness among those stakeholders from all sectors, who are
responsible for protecting and safeguard quality of life of the elderly, to realize the importance
of household survey and the improvement of housing standards in order to provide convenient
living space for the elderly. The methodology in this study had involved the reviews on the
situations available both in domestic and international reports, specifically the home safety
projects for the elderly, as well as, the household survey of 40 elderly households by the
District 5 (Bangkok) branch of the Council of Elders Association of Thailand in year 2014.
The results had reflected the problems and the needs of safety and convenient houses. The
elderly with poor health (30 % of the elderly aged 60 and over) reported that they need urgent
renovation of their bathroom, bedroom, kitchen and stairs. Besides, more than 60 % of
elderly aged 80 years and older had poor health. These findings suggest the need of the
government agencies and private sectors to jointly push for the reform of safety and hygiene
in household, to reduce fall accidents in and around the home. The environmental arrangement
in safe and livable would help strengthen the values of well-being and safety household
become more pervasive in Thailand.
Keywords: survey, assessment of housing conditions, well-being, safety, elderly, Bangkok
Metropolitan

บทน�ำ

การปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใช้สอยมี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับผูส้ งู อายุ ซึง่ มักใช้เวลาส่วนใหญ่
ของชีวิตประจ�ำวันอยู่ที่บ้าน บางคนแทบไม่ได้ไปนอกบ้าน
เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือต้องพึ่งพาผู้อื่นในการออกนอก
บ้าน บ้านจึงเป็นสถานที่ที่ส�ำคัญส�ำหรับการด�ำรงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งภาครัฐควรให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการ
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ลงทุน เพือ่ สร้างความมัน่ คงส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชากรสูงอายุ ผูเ้ คยท�ำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน โดยเริม่
จากความสุขสบายในครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ตลอด
จนความปลอดภัยในชุมชนที่ค รอบครัวเหล่านั้นได้ตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ด้วย จากผลการศึกษาทางระบาดวิทยาในเมือง
ริเบลราโอ เปรโต้ รัฐเซาเปาลู ประเทศบราซิล ซึ่งศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะการจัดเตรียมของใช้และการอยู่อาศัยใน
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ครัวเรือน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้สูง
อายุที่มีอายุระหว่าง 80 และ 84 ปี จ�ำนวน 147 คน รวม
ถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้าน พบว่า ผู้สูงอายุชายส่วน
ใหญ่จะอาศัยอยู่กับคู่ครอง ขณะที่ผู้สูงอายุหญิงมักอยู่คน
เดียวกับลูกหลาน ซึ่งบางคนมีสถานภาพเป็นเจ้าของบ้าน
หรือเป็นผูอ้ าศัย ผูส้ งู อายุกว่าสองในสามของกลุม่ ตัวอย่าง
ระบุวา่ ถ้าไม่จำ� เป็นเขาไม่ตอ้ งการทีจ่ ะพักอาศัยอยูก่ บั ญาติ
อยากมีอิสระ มีบ้านเป็นของตนเอง ผู้สูงอายุหญิงร้อยละ
11 เลือกที่จะอยู่คนเดียว เนื่องจากต้องการความเป็นส่วน
ตัวของตัวเอง (Pedrazzi, Motta, Vendrúscolo, FabricioWehbe, Cruz, & Rodrigues, 2010) การศึกษาดังกล่าว
แสดงถึงความเป็นตัวตนของผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการความผูกพัน
ในสังคมเครือญาติใกล้ชิด แต่ก็รักความเป็นส่วนตัวด้วย
ดังนั้น การสร้างความมั่นคงในการด�ำรงชีวิตของผู้สูงอายุ
จึงเริ่มที่บ้าน

สถานการณ์ ผู ้ สู ง อายุ แ ละความต้ อ งการ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

จากผลการศึกษาทางระบาดวิทยาของประเทศ
บราซิลที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้
สูงอายุและประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายของทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูส้ งู อายุในต่างประเทศ ซึง่
สอดคล้องกับเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ลี กั ษณะเป็นเขตเมือง
ทั้งนี้ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้
ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ของประเทศไทยในการดูแลผู้สูงอายุ
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
โดยส�ำนักส่งเสริมและพิทกั ษ์ผสู้ งู อายุ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้รบั
การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้มีความ
มั่นคงด้านสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้านการป้องกันโรค
การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
ทางการแพทย์ ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความมั่นคง
ด้านสุขภาพ 2) ด้านที่อยู่อาศัย 3) ด้านชีวิตครอบครัว
4) ด้านการอยู่ในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน โครงการความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
ผู ้ สู ง อายุ จึ ง อยู ่ ใ นขอบข่ า ยของแผนงานของรั ฐ เรื่ อ ง
สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสุขสภาวะของผู้สูงอายุใน
สังคมไทย
จากสถิตใิ นปี พ.ศ. 2558 พบว่า อายุขยั แฉลีย่ ของ
ประชากรไทยเพิ่มขึ้น และมีการคาดประมาณว่า อีก 5 ปี
ข้างหน้าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุทั้งประเทศมากกว่าเด็ก
และเยาวชนที่อายุแรกเกิดถึงอายุ 15 ปีรวมกัน ซึ่งเป็น
สภาวะที่เป็นภาระหนักแก่สังคมไทยในอนาคต เพราะผู้สูง
อายุโดยทั่วไปจะไม่ใช่แหล่งสร้างรายได้และผู้สูงอายุส่วน
หนึ่งยังมีการเจ็บป่วยตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงการเป็น
ภาระต้องพึ่งพิงบุตรหลาน เมื่อกล่าวถึงปัจจัยหลักที่ท�ำให้
ผูส้ งู อายุมอี ายุยนื และคุณภาพชีวติ ดีนนั้ หลักการโดยทัว่ ไป
จะระบุถึงปัจจัยเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การออก
ก�ำลังกาย ความเครียดในชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ดังนั้น หากสามารถปรับสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยที่
เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ ก็จะลดอุบัติเหตุ ลดการพึ่งพา
ผู้อื่น และช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ ทั้งนี้
ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลต้องมีความรู้เรื่องสุขภาพและปฏิบัติ
ตนเองในการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย เช่น การพลัดตกหกล้มในครัวเรือนที่พักอาศัย
เป็นต้น
ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ นั้ น การได้ พั ก อยู ่ อ าศั ย กั บ
ครอบครัวเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งในวันสุดท้ายของชีวิต บ้านจะ
เป็นทุกสิง่ ทุกอย่างทีร่ สู้ กึ คุน้ เคย อบอุน่ จากความมัน่ คงและ
ปลอดภัย สามารถรู้สึกรับรู้สัมผัสได้ถึงความผ่อนคลาย
เย็นกายใจในร่มเงาของ “บ้านเรา” บ้านที่มีความร่มเย็น
ประกอบด้วย ความสะดวกสบายด้านกายภาพ และความ
อบอุ ่ น ความผู ก พั น ด้ า นจิ ต สั ง คมและอารมณ์ จ ากสิ่ ง
แวดล้อมภายในบ้านและรอบๆ บ้านทีน่ า่ พึงพอใจ ตัวอย่าง
ความปลอดภัยทั่วไปทางกายภาพ เป็นต้นว่า พื้นบ้านแห้ง
ไม่ลื่น ปลอดภัย ประตูบ้านแต่ละห้องเปิดปิดได้ง่าย มีที่จับ
ทีล่ อ็ กทีใ่ ช้ได้งา่ ย อุปกรณ์ในห้องครัว เช่น มีดและของมีคม
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เก็ บ รั ก ษาในที่ เ หมาะสม เตาหุ ง ต้ ม อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่
เหมาะสม สภาพของบันไดและห้องน�ำ้ มีความปลอดภัยจาก
การลื่นล้ม เป็นต้น ทั้งนี้มีรายงานเกี่ยวกับการบาดเจ็บใน
ผู้สูงอายุ ซึ่งระบุว่าในทุกๆ ปี หนึ่งในสามของหญิงที่มีอายุ
65 ปีขึ้นไป และหนึ่งในสามของชายที่มีอายุ 80-84 ปี จะ
เกิดการบาดเจ็บเนือ่ งจากการพลัดตกหกล้ม (Tresmblay,
2013)

การเกิดอุบัติเหตุในบ้านเป็นแหล่งส�ำคัญของการ
บาดเจ็บของผู้สูงอายุ และมีโอกาสน�ำไปสู่การบาดเจ็บ
อันตรายจนถึงพิการและเสียชีวิตได้ ผู้สูงอายุจัดเป็นหนึ่ง
ในกลุม่ เสีย่ งซึง่ มีรายงานวิจยั หลายเรือ่ งได้ระบุถงึ การได้รบั
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน
ทั้งที่บ้านน่าจะเป็นสถานที่ที่สุขสบายและปลอดภัยที่สุด
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ความเสื่อมตามวัยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
เพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เพราะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น
ผู้สูงอายุจะมีความสามารถในการมองเห็น การได้ยิน
การสัมผัส และการทรงตัวลดลง ประกอบกับความไม่แข็ง
แรงของกระดูกและกล้ามเนือ้ ซึง่ มีผลต่อการยืดเหยียด ยิง่
ไปกว่านั้นกระดูกของผู้สูงอายุเริ่มมีความหนาแน่นน้อย
เปราะบาง เมือ่ มีการพลัดตกหกล้ม จึงน�ำมาสูค่ วามรุนแรง
ของการบาดเจ็บและจ�ำกัดในการเคลื่อนไหว ส่งผลให้
ผู้สูงอายุขาดสมดุลของการเดินและเป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินไปได้ตาม
ปกติสุขของการด�ำรงชีวิต
จากผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ เรื่องสภาพ
การอยู่อาศัยและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ โดยติดตาม
ผู้สูงอายุเพศหญิง 266 คน และเพศชาย 59 คนที่มีอายุ
60 ปี ถึง 93 ปี ในกลุ่มผู้ที่เคยหกล้ม 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปี
พบว่า สิ่งที่ก�ำหนดการได้รับอันตรายและการเจ็บป่วยของ
ผู้สูงอายุมาจากสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือน ที่เพิ่มโอกาส
เสีย่ งในการหกล้มของผูส้ งู อายุทบี่ า้ นถึง 2.24 เท่าของการ
หกล้มตามปกติ หนึ่งในสามของผู้สูงอายุล้มเนื่องจาก
สิง่ แวดล้อมทีบ่ า้ น และผูส้ งู อายุทลี่ ม้ หรือได้รบั บาดเจ็บต่าง

4

ก็ได้รับความทุกข์ทรมาน สิ่งก่ออันตรายในบ้านที่เป็น
สาเหตุของการล้มลง เช่น พื้นห้องน�้ำลื่น มีสันมุมเป็น
เหลีย่ มคม ไม่มรี าวให้ยดึ จับเกาะ ห้องนอนทีม่ เี ตียงสูงก้าว
ขึ้นนอนยากล�ำบาก หรือไม่มีที่นอน รวมถึงอันตรายที่พบ
ในส่วนอืน่ ๆ เช่น บางห้องวางเฟอร์นเิ จอร์ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา
สูงหรือต�ำ่ เกินไป บันไดสูงชัน ไม่มนั่ คงเวลาเดินขึน้ ลง หรือ
มีวสั ดุสงิ่ ของวางระเกะระกะกีดขวางทางเดิน ฯลฯ (Czuba,
Sommerich & Lavender, 2012)

นอกจากนี้ มี ง านวิ จั ย ที่ น ่ า สนใจในเรื่ อ ง
การยศาสตร์ แ ละความเสี่ ย งต่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ดูแลสุขภาพที่บ้าน (Czuba, Sommerich & Lavender,
2012) ศึกษาจากข้อมูลการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ พบว่า
สถานที่ในบ้านซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายมากที่สุด
ได้แก่ ห้องนอน มีถึงร้อยละ 24 ห้องน�้ำ ร้อยละ18 และ
ห้องครัว ร้อยละ 9 และการเสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ 42 จาก
การบาดเจ็บในห้องนอน ร้อยละ 4.1 ในห้องน�้ำ และร้อย
ละ 21 ในห้องครัว เป็นต้น อีกทัง้ มีผลการวิจยั ได้รายงาน
การสูญเสียชีวิตที่บ้านของผู้สูงอายุว่า ร้อยละ 10 ของการ
เสี ย ชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ จ ากอุ บั ติ เ หตุ ทั้ ง หมดในสหราช
อาณาจั ก รนั้ น หนึ่ ง ในสี่ ข องการเสี ย ชี วิ ต มี ส าเหตุ จ าก
อุบัติเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในบ้าน จากรายงานผลการ
ตรวจสอบย้อนหลังของการเกิดเพลิงไหม้รา้ ยแรงทีบ่ า้ นพัก
อาศัยในสกอตแลนด์ในช่วง ปี ค.ศ. 1980, 1990 และ
1996 ระบุว่ามีผู้สูงอายุจ�ำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ
23 ของผูท้ เี่ สียชีวติ จากไฟไหม้บา้ นเป็นผูม้ อี ายุมากกว่า 75
ปีขนึ้ ไป มีภาวะเจ็บป่วยเรือ้ รัง และมีการตรวจพบเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ในเลือดของพวกเขาในช่วงเวลาของการเกิด
ไฟไหม้ร้ายแรงอย่างชัดเจน และพบว่ามีโอกาสเป็นไปได้
น้ อ ยที่ จ ะเกิ ด ไฟไหม้ เ นื่ อ งจากสาเหตุ ก ารสู บ บุ ห รี่ ข อง
ผู้สูงอายุ (Elder, 1995)
สังคมปัจจุบันได้เผชิญปัญหากลุ่มผู้สูงอายุที่เจ็บ
ป่วยต้องอยู่ติดบ้านติดเตียงด้วยข้อจ�ำกัดที่ไม่สามารถ
เคลื่อนไหวได้ เช่น พิการหรือเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นเวลานาน
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และผู ้ ป ่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต ที่ ต ้ อ งนอนอยู ่ กั บ บ้ า น
ตลอดจนผู้ไม่มีรายได้ การเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
เป็นค่าเดินทาง งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แสดงให้เห็นสถานการณ์ของบุคคลไร้โอกาสที่จะได้มอง
เห็นติดตามความเป็นไปของเหตุการณ์สังคมสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ได้แก่ กลุ่มติดบ้าน (home bound elder) และ
กลุ่มติดเตียง (bed bound elder) ส�ำหรับสถานการณ์ใน
ประเทศไทยนั้น มีผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงติดบ้าน ต้องพึ่ง
พิงคนอืน่ ช่วยดูแลโดยรวมมากกว่า 1 ล้านคน คิดเป็นเกือบ
ร้อยละ 15 ในจ�ำนวนนี้มีประมาณ 960,000 คน ที่ช่วย
เหลือตนเองได้บางส่วน อีกประมาณ 63,000 คน ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย โรคเรื้อรัง 5 อันดับที่พบ
มากในผู้สูงอายุกลุ่มนี้ คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
โรคอ้วนลงพุง ผู้สูงอายุร้อยละ 70 สายตาไม่ดี มองเห็น
ไม่ชัดเจน และเป็นโรคข้อเสื่อม ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วย
เหลือตนเองในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ ต้องการความ
ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายและ/หรือการท�ำกิจวัตรพื้น
ฐานประจ�ำวันอืน่ และเป็นกลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ โี รคเรือ้ รังหลาย
โรคและมีภาวะแทรกซ้อน ภาวะหง่อม/เปราะบาง จ�ำเป็นต้อง
ได้รบั การดูแลช่วยเหลือไม่เพียงแต่จากสมาชิกในครัวเรือน
แต่ยังเป็นภาระที่ภาครัฐจะต้องร่วมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
อยู่ดีมีความผาสุกในการด�ำรงชีวิต
ในโลกสมัยใหม่ทเี่ ทคโนโลยีทางการแพทย์มคี วาม
ก้าวหน้าในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี ช่วยให้ผู้สูงอายุมี
ความเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไป
ได้ ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการก�ำหนดนโยบายที่ให้
ความส�ำคัญในการป้องกันการเสื่อมถอยของการท�ำหน้าที่
แต่เริม่ ต้น (early detection) ของผูส้ งู อายุ รวมถึงการจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการด�ำรง
ชีวิตด้วย แต่ยังมีข้อจ�ำกัดที่มาตรการรองรับให้นโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติผู้สูงอายุจ�ำนวนมากทั้งในเขตเมืองและเขต
ชนบทจึงถูกละเลยในการดูแลด้านความปลอดภัยและ
ความผาสุกในการด�ำรงชีพที่บ้านอันเป็นจุดเริ่มต้นและ

จุดสุดท้ายของหลายชีวิต
จากสถานการณ์ผู้สูงอายุและความต้องการเกี่ยว
กับทีพ่ กั อาศัยดังกล่าว การเคหะแห่งชาติในสังกัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ได้จัดท�ำโครงการ
เกี่ยวกับบ้านผู้สูงอายุ และมีงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ราชบุรี ในปี พ.ศ. 2554 โดยได้เข้ามาศึกษาจัด “โครงการ
บ้านสบายเพือ่ ยายตา” จ�ำนวน 12 หลัง ในจังหวัดเพชรบุรี
และในปี พ.ศ. 2555 ได้ศกึ ษาบ้านผูส้ งู อายุอกี 8 หลัง เพือ่
ปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูส้ งู อายุจากสภาพเดิมให้เหมาะสม
และปลอดภั ย จากผลการศึ ก ษามี ข ้ อ เสนอว่ า ความ
ปลอดภัยส�ำหรับบ้านของผู้สูงอายุในสังคมไทยนั้นต้องให้
ภาครัฐก�ำหนดเป็นนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บุตรหลานและผู้สูงอายุเองควรให้ความส�ำคัญ
ในเรี่องความปลอดภัยและความสะดวกสบายของที่อยู่
อาศัย เนื่องจากผู้สูงอายุมักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน
(“สังคมเปลี่ยนยิ่งส�ำคัญ ‘บ้านผู้สูงอายุ’ ไทยไม่ใส่ใจไม่ได้
แล้ว!,” 2556) รวมถึงคณะกรรมการสาขาสมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เขต 5 กรุงเทพมหานคร ได้มี
การส�ำรวจประเมินผู้สุงอายุที่อยู่ในบ้านโดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ติดบ้านติดเตียงว่าไม่ได้รับการดูแลเรื่องความปลอดภัย
ในการอยู่อาศัยในบ้านของตนเอง อย่างไรก็ดี จากการ
ทบทวนยังไม่พบโครงการงานวิจัยทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศที่ระบุถึงความปลอดภัยของการจัดบ้านเรือนให้
ปลอดภัย สุขสบาย ให้ผู้สูงอายุรู้สึกมั่นคงในชีวิต

แนวคิดออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พัก
อาศัยของผู้สูงอายุในประเทศไทย

จากการวิจัยเรื่อง มาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับที่พัก
อาศัยและสภาพแวดล้อมของผูส้ งู อายุ ของไตรรัตน์ จารุทศั น์
และคณะ (2548) ซึ่งเป็นงานวิจัยในสหสาขาวิชาการ
ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ประกอบในที่พักอาศัย การส�ำรวจขนาดร่างกาย
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ของผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งการพยาบาลผู้สูงอายุ ผลจาก
การศึกษาวิจัยดังกล่าวท�ำให้ได้รับข้อมูลพื้นฐานส�ำคัญใน
การก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับที่พักอาศัยและสภาพ
แวดล้ อ มของผู ้ สู ง อายุ ด้ า นการใช้ ชี วิ ต ประจ�ำ วั น ของ
ผูส้ งู อายุ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เวลานานทีส่ ดุ อยูใ่ นห้องนัง่ เล่น
รองลงมา คือ ห้องนอน ด้านสภาพความเป็นอยู่ พบว่า
ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับคู่สมรส และผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีบุตร
แต่ไม่ได้อยู่กับบุตร ด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พบว่า
อาศัยอยูใ่ นบ้านเดีย่ วมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ บ้านไม้ยกพืน้
นอกจากนี้ ยังพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
ในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นพืน้ ทีใ่ ช้สอย สภาพแวดล้อม และ
ทางด้านความสะดวกสบาย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่คิดที่จะ
ย้ายออกไปจากทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ผูส้ งู อายุตอ้ งการใช้อปุ กรณ์ที่
มีความปลอดภัยและไม่ยุ่งยากที่จะใช้งาน
การทบทวนเอกสารโครงการของหน่วยงานภาครัฐ
ประกอบกับผลการศึกษาของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องที่ได้
เสนอแนวทางการออกแบบบ้านทีป่ ลอดภัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ
มีหลักการดังนี้ (ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ, 2548)
1. มีความปลอดภัยทางกายภาพ อาทิ การ
จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอบริเวณบันไดและทางเข้า มีราว
จับในห้องน�้ำ พืน้ กระเบื้องไม่ลื่น ใช้อุปกรณ์ปิดเปิดน�้ำและ
เปิดประตูที่ไม่ต้องออกแรงมาก มีสัญญาณฉุกเฉินจากหัว
เตียงหรือห้องน�้ำส�ำหรับเรียกขอความช่วยเหลือ
2. สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นต้นว่า การมีทาง
ลาดส�ำหรับรถเข็น ความสูงของตู้ที่ผู้สูงอายุสามารถหยิบ
ของได้สะดวก อยู่ใกล้แหล่งบริการต่างๆ ใกล้แหล่งชุมชน
เดิม เพื่อให้ญาติมิตรสามารถมาเยี่ยมเยียนได้สะดวก
3. สามารถสร้างแรงกระตุ้น การเลือกใช้สีที่
เหมาะสม มีความสว่างและชัดเจน จะท�ำให้การใช้ชีวีตคู่มี
ความกระชุม่ กระชวย ไม่ซมึ เศร้า และการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่ า งๆ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การน� ำ ความสามารถต่ า งๆ ของ
ผู้สูงอายุมาใช้อย่างเต็มที่ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้
ความสามารถก่อประโยชน์แก่ชุมชน
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4. ดูแลรักษาง่าย ควรจะออกแบบบ้านให้ดูแล
รักษาง่ายเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ด้วยเหตุนบี้ า้ นส�ำหรับผูส้ งู อายุ
โดยทั่วไปควรมีขนาดเล็ก ถ้าเป็นหลังใหญ่ควรจะมีห้อง
ซึ่งง่ายต่อการปิดเอาไว้เพื่อความสะดวกในการดูแล สนาม
หญ้าปลูกพุ่มไม้เตี้ยเพื่อลดงานสนาม ตัวอาคารเป็นบ้าน
ชั้นเดียวหรือมีห้องนอนอยู่บนชั้นล่างของบ้าน อาจมีบาน
เลื่อนอะลูมิเนียมป้องกันฝน ทางเข้าบ้านควรมีระดับเดียว
กับพื้นภายนอก ทางลาดเข้าบ้านมีความชัน 1:12 พื้นปู
ด้วยวัสดุไม่ลื่นไม่ควรมีพื้นต่างระดับและไม่มีธรณีประตู มี
บริเวณบ้านที่สามารถท�ำสวน เลี้ยงสัตว์ และท�ำกิจกรรม
เบาๆ ได้ พืชพันธุ์ที่ปลูกควรเป็นไม้ดอก ไม้หอม หลีกเลี่ยง
ไม้ผล ไม้หนาม และไม้ทมี่ ยี าง ระยะห่างระหว่างภายในบ้าน
กับรั้วอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้ง่าย รั้วบ้านควรโปร่ง
ภายในบ้านแต่ละห้อง ควรจัดดังนี้
4.1 ห้องนอน หน้าต่างควรมองเห็นทิวทัศน์
ภายนอก เตียงนอนควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 180
เซนติเมตร และมีพื้นที่ว่าง 90 เซนติเมตร รอบเตียงทั้ง 3
ด้านไม่ควรอยู่ในมุมอับ ควรมีพื้นที่ส�ำหรับเตียงคู่ เตียง
นอนควรอยู ่ ใ กล้ ห ้ อ งน�้ ำ หั ว เตี ย งควรมี โ ทรศั พ ท์ แ ละ
สัญญาณฉุกเฉิน ระดับของเตียงสูง 40 เซนติเมตร (สูงเท่า
ระดับพื้นถึงข้อพับเข่า) ระดับหน้าต่างสูงจากพื้น 50
เซนติเมตร มองเห็นวิวภายนอกได้ ตู้เสื้อผ้าเป็นแบบบาน
เลื่อน มีแสงสว่างส�ำหรับการอ่านหนังสือ มีการระบาย
อากาศที่ดี พื้นห้องใช้สีสว่าง นุ่ม และบ�ำรุงรักษาง่าย
4.2 ห้ อ งรั บ แขก-ห้ อ งนั่ ง เล่ น ควรจั ด
เฟอร์นิเจอร์ที่เอื้อต่อปฏิสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับสมาชิก
ในครอบครัว มีระดับความสูงของหน้าต่างสูงจากพื้น 50
เซนติเมตร มองเห็นวิวภายนอกได้ มีระบบระบายอากาศดี
พื้นห้องใช้สีสว่าง นุ่มและบ�ำรุงรักษาง่าย สีและพื้นผิว
อุปกรณ์และส่วนของอาคารใช้สีที่ตัดกันหรือแตกต่างของ
ส่วนใช้สอยที่ต่างกัน เช่น พื้นทางเดิน พื้นต่างระดับ พื้น
ห้องส้วม บัวเชิงผนัง เป็นต้น ประตูหน้าบ้านกว้าง 90-150
เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยก และไม่ติดอุปกรณ์บังคับ
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ประตูปิดเอง (โช๊คอัพ) มีระบบตัดไฟช็อตและไฟฉุกเฉิน
ไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของวางกีดขวาง มีพื้นที่ส�ำหรับ
กิจกรรมต่างๆ เช่น นันทนาการและบันเทิง ฯลฯ
4.3 ห้องครัว-อาหาร ระดับโต๊ะ-เคาน์เตอร์
สูงจากพื้น 80 เซนติเมตร ด้านล่างของอ่างล้างมือควร
โล่งส�ำหรับรถเข็น เตา ตู้เย็นหรือลิ้นชักในครัวไม่ควรอยู่
ในมุม หิ้งและตู้ต่างๆ อยู่ในระดับ 150-168 เซนติเมตร
มีระบบระบายอากาศดี มีแสงสว่างจากธรรมชาติและ
ไฟแสงสว่ า งเฉพาะจุ ด ปลั๊ ก ไฟบริ เ วณเคาน์ เ ตอร์ สู ง
90 เซนติเมตรจากพื้น
4.4 ห้องน�้ำ ควรมีพื้นที่กว้างประมาณ 1.502.00 เมตร พื้นไม่ลื่น ระดับพื้นภายใน-ภายนอกเท่ากัน
มีราวจับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ทีส่ ามารถ
เดินได้ทวั่ ห้องน�ำ้ มีราวจับจากภายนอกห้อง เช่น ห้องนอน
หรือห้องรับแขก ที่ต่อเนื่องมาที่ห้องน�้ำได้เฉพาะ บริเวณ
ฝักบัวและที่อาบน�้ำควรมีที่นั่งและสัญญาณฉุกเฉิน ฝักบัว
ควรเป็นชนิดแรงดันต�่ำ พื้นผิวไม่ควรลื่น ก๊อกน�้ำเป็นแบบ
ก้านโยก ประตูเป็นแบบเปิดออกและมีขนาดความกว้างเป็น
พิเศษอย่างน้อย 90 เซนติเมตร ประตูควรเป็นแบบผลักเปิด
ออกได้ง่าย คนอื่นสามารถเปิดเข้าไปได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง
สวิตช์สูงไม่เกิน 90 เซนติเมตรจากพื้น สามารถปิดเปิดได้
ในระยะเอือ้ มจากเตียงนอน สวิตช์ใหญ่มแี สงตอนปิดสวิตช์
ปลัก๊ ไฟสูงจากพืน้ อย่างน้อย 45 เซนติเมตร เพือ่ หลีกเลี่ยง
การก้ม มีสวิทช์ส�ำหรับปิด-เปิดปลั๊ก

แนวคิดการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
งานระบบอื่นๆ

ระบบแสงสว่ า งควรมี แ สงสว่ า งทั้ ง ภายในและ
ภายนอกอาคาร เพื่อช่วยในการมองเห็นของผู้สูงอายุ
ใช้แสงแบบส่องโดยอ้อม (indirect lighting) ที่มีความ
สว่างพอเหมาะ ในบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยควรมีความสว่างทัง้ ใน
เวลากลางวันและกลางคืน ทางเดินควรมีแสงสว่างเพียงพอ

และมีราวสาํ หรับจับทีส่ ามารถเห็นได้ชดั เจน ระบบไฟฟ้าติด
ตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติกรณีไฟฟ้าลัดวงจร มีระบบไฟฟ้า
แสงสว่างฉุกเฉินบริเวณห้องนอน ห้องรับแขก และทางเข้า
บ้าน สวิตช์สูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เอื้อมใช้สวิตช์ไฟขนาดใหญ่ และมีแสงเรืองให้เห็นบนตัว
สวิตช์ตอนปิดไฟ สวิตช์สามารถปิดเปิดได้ในระยะเอื้อมถึง
จากเตียงนอน สวิตช์และปลั๊กไฟสูงจากพื้นอย่างน้อย
45 เซนติเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการก้ม และมีสวิตช์สําหรับ
ปิดเปิดปลั๊กไฟ ระบบสุขาภิบาลทั่วทั้งบ้านมีการระบายน�้ำ
ที่ดี ไม่มีน�้ำท่วมขัง มีระบบถังน�้ำสํารองใต้ดินหรือหลังคา
(สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม และพิ ทั ก ษ์ ผู ้ สู ง อายุ (สทส.), 2553;
นพนันท์ นานคงแนบ, 2557)

แนวคิดเรื่องระบบนิเวศกับความอยู่ดี มี
ความสุขและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

รูปแบบของการอธิบายความอยู่ดี มีความสุขและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้ใช้แนวคิดเรื่องระบบนิเวศ
ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า รูปแบบของสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีเกิดจากผลกระทบจากอิทธิพลซึ่งกันและกันใน
ลักษณะพลวัตรของปัจจัยชีวภาพ พฤติกรรม และสิ่ง
แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องในวงจรชีวติ ของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน (U.S. Department of Health and Human
Services, 2000) ปัจจัยทัง้ หลายนีจ้ งึ มีอทิ ธิพลทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง
ในชีวิตมนุษย์ ทั้งนี้ภาครัฐมีบทบาทส�ำคัญในการบูรณา
การนโยบาย แผนงานกิจกรรมที่เป็นไปได้ในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยของประชาชนจากสิ่งแวดล้อมให้
อยู่ในระดับที่จะขจัดความเสี่ยงของการเกิดโรค ความ
พิการ และการเสียชีวิต และเพิ่มโอกาสส�ำหรับให้บุคคลได้
มีสุขภาพดีและความคล่องตัว อายุยืน มีการผสมผสาน
หลั ก คิ ด วิ ธี ก าร กลยุ ท ธ์ ที่ ซั บ ซ้ อ นให้ เ กิ ด สมดุ ล ทาง
กายภาพ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคล สังคมและสิ่ง
แวดล้อมในระดับบุคคลและชุมชนอย่างต่อเนือ่ งในวงกว้าง

7

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
Journal of Health and Health Management Vol. 2 No.2 May-August 2015

พฤติกรรม

สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ

บุคคล

สิ่งแวดลอม
ทางสังคม

ระบบนิเวศน

ภาพที่ 1 แบบแผนเชิงระบบนิเวศที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

ที่มา: U.S. Department of Health and Human Services, 2000, p. 6
ตามแบบแผนเชิงนิเวศทีม่ ผี ลต่อการก�ำหนดสภาวะสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ (ภาพที่ 1)
จากภาพที่ 1 จะเห็ น ได้ ว ่ า สภาวะสุ ข ภาพของ
ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับอิทธิพลจากสังคมสิ่งแวดล้อมที่
เขาพักอาศัยอยู่ โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพใน
ระบบนิเวศ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ นอกจากนั้น ประวัติ
ของการตั้งรกรากในพื้นที่ชุมชนที่มีเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
ชนชัน้ การเมืองการปกครอง ล้วนเป็นสิง่ ก�ำหนดพฤติกรรม
ของคนและวิถดี ำ� รงชีวติ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ จะได้รบั การออกแบบ
ให้สอดคล้องกับสภาพภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรมของกลุม่ คน
ที่มีความพึงพอใจชื่นชอบแตกต่างกันไป สภาพเศรษฐกิจ
เป็นตัวบ่งชี้ส�ำคัญของการครอบครองบ้านเรือน ทั้งนี้การ
ลงทุ น ของรั ฐ จะเป็ น ปั จ จั ย เอื้ อ อ� ำ นวยในการกระจาย
โครงสร้างพื้นฐาน บริการของรัฐ ให้ครอบครัวที่เข้ามาตั้ง
ถิ่นฐาน สะดวกปลอดภัย และน่าอยู่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 80 ระบุ ว ่ า รั ฐ ต้ อ งด� ำ เนิ น การตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
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วัฒนธรรม ดังต่อไปนี:้ คุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
สนั บ สนุ น การอบรมเลี้ ย งดู และให้ ก ารศึ ก ษาปฐมวั ย
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและ
พัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน
รวมทั้งการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยาก
ล�ำบากให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และพึง่ พาตนเองได้ จากมุม
มองของนโยบาย ผลการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างดี
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยให้ความส�ำคัญ
ในการให้บริการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่ผสู้ งู อายุ
มีการเรียนรูจ้ ากประเทศอืน่ ๆ เช่น กรณีประเทศเกาหลีทยี่ งั
ได้จัดตั้งระบบการจัดส่งมอบบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ซึง่ น่าจะสอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาวตะวันออก ในขณะทีก่ ารลงทุนของรัฐให้กบั สถาบัน
ส�ำหรับการดูแลผูส้ งู อายุยงั คงน้อยทีส่ ดุ เพราะความส�ำเร็จ
ของระบบครอบครัวในอดีตที่เป็นครอบครัวขยาย แต่
ปัจจุบนั นี้ สังคมเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ครอบครัวสมัย
ใหม่มักเป็นครอบครัวเดี่ยว อย่างไรก็ดี สังคมไทยโดย
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ทั่วไปยังต้องการให้บุตรหลานเลี้ยงดูบุพการี เพราะเชื่อว่า มีกจิ กรรมและผลงานทีท่ ำ� ให้สมาชิกของชมรมได้มโี อกาส
ผู้สูงอายุที่อยู่กับบุตรหลานน่าจะมีความปลอดภัยกว่าการ ท�ำงานร่วมกันและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน จาก
ความร่วมมือดังกล่าว สภาผู้สูงอายุเขต 5 ได้จัดตั้งคณะ
อยู่อาศัยตามล�ำพัง
กรรมการของแต่ละชมรมเพือ่ เดินส�ำรวจครัวเรือนด้วยกัน
การส�ำรวจและประเมินสภาพที่อยู่อาศัย กับเจ้าของบ้านโดยใช้เครื่องมือในการส�ำรวจ คือ แบบ
ของผู้สูงอายุในครัวเรือน
ตรวจสอบประเมินอย่างง่าย ท�ำการส�ำรวจทุกพืน้ ทีข่ องบ้าน
จากการทบทวนองค์ความรู้ในเบื้องต้น จะเห็นได้ ที่ผู้สูงอายุต้องมีกิจกรรมที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ว่าการออกแบบบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ปลอดภัยเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ พลัดตกหกล้ม หรือเจ็บป่วยโดยไม่ได้คาดหมายมาก่อน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่า แม้ในต่างประเทศเองความ อันจะน�ำไปสู่การป้องกัน แก้ไข ปรับปรุงสภาพบ้านพัก
ปลอดภั ย ของผู ้ สู ง อายุ ที่ มี อ ยู ่ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ ส� ำ หรั บ อาศัยของผูส้ งู อายุทวั่ ไปรวมถึงผูส้ งู อายุทเี่ จ็บป่วยหรือมีขอ้
ประเทศไทยนัน้ ยังไม่มกี ารศึกษาและการส�ำรวจทีส่ ามารถ จ�ำกัดต้องอยูต่ ดิ บ้านติดเตียงให้มคี วามปลอดภัยในการใช้
ด�ำเนินการโดยประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ชีวิต การเคลื่อนย้าย และความสะดวกสบายในการอยู่
โครงการส�ำรวจและประเมินสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อความ อาศัย
2. ผลการศึกษา จากการส� ำ รวจครอบครั ว
ผาสุก ปลอดภัยของผูส้ งู อายุในครัวเรือน กรุงเทพมหานคร
นี้ จึงได้ท�ำการส�ำรวจเบื้องต้นอย่างง่าย โดยมีจุดมุ่งหมาย ผู้สูงอายุจ�ำนวน 40 ครัวเรือน มีข้อมูลสมบูรณ์ที่น�ำมา
เพื่ อ ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในการรั บ ผิ ด ชอบ ปกป้ อ ง วิ เ คราะห์ ไ ด้ จ� ำ นวน 38 ครั ว เรื อ น ซึ่ ง ผลส�ำ รวจของ
คุ ้ ม ครองความปลอดภั ย และคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ โครงการดังกล่าว พบว่า ส่วนของบ้านที่ครอบครัว
ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการส� ำ รวจครั ว เรื อ นและ ผู้สูงอายุที่ต้องปรับปรุงมากที่สุดได้แก่ ห้องน�้ำ โดยพบว่า
ปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยให้มมี าตรฐาน ซึง่ น่าจะเป็นจุดเริม่ ต้นที่ สองในสามของครั ว เรื อ นที่ ส� ำ รวจทั้ ง หมดต้ อ งมี ก าร
ดีในการสร้างความตระหนักแก่ผเู้ กีย่ วข้องในการออกแบบ ปรับปรุง และบางครอบครัวต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน รอง
บ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ปลอดภัย โดยได้มวี ธิ กี ารด�ำเนินการและ ลงมา ได้แก่ ห้องนอนและบันได ตามล�ำดับ จากข้อเท็จ
จริงของห้องน�ำ้ พบว่า เป็นห้องแคบ โถส้วมเป็นแบบนัง่ ยอง
ผลการส�ำรวจ ดังนี้
1. วิธีด�ำเนินการ โครงการส�ำรวจและประเมิน ไม่มรี าวจับ พืน้ ห้องน�ำ้ ลืน่ อีกทัง้ ยังพบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุ
สภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูส้ งู อายุในครัวเรือน กรุงเทพมหานคร มากขึ้ น จะมี ป ั ญ หาและความต้ อ งการในเรื่ อ งความ
นี้ ได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส�ำรวจที่อยู่ตาม ปลอดภัยของที่พักอาศัยมาก โดยเฉพาะความปลอดภัย
การพึ่งพาอาศัยของผู้สูงอายุ ความพร้อมของที่อยู่อาศัยที่ ของห้องน�้ำ โถส้วม ห้องนอน บันได และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ปลอดภัย และผูด้ แู ลในครอบครัว มีการจัดโครงการพัฒนา ต้องการให้มคี วามปลอดภัยเพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับ เช่นเดียวกับ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย “บ้านน่าอยู่ สุขสบายปลอดภัยเพื่อ ภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นบ้าน ผลการส�ำรวจพบว่า
ยายตา” โดยสภาผู ้ สู ง อายุ แ ห่ ง ประเทศไทย เขต 5 ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสุขภาพไม่ดจี ะมีความต้องการปรับปรุงที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในข่ายงาน อยู่อาศัยอย่างเร่งด่วน เช่น ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่า
รับผิดชอบ จ�ำนวน 53 ชมรม แต่ละชมรมมีสมาชิกครัว เสื่อม ผ่าตัดหัวเข่า กระดูกสะโพก เป็นต้น ผู้สูงอายุเหล่า
เรือนตัง้ แต่ 80-350 ครอบครัว และอาศัยอยูใ่ นบริเวพืน้ ที่ นี้จะมีความยากล�ำบากมากในการอยู่อาศัย
ทีช่ มรมรับผิดชอบ ชมรมส่วนใหญ่เกือบทัง้ หมดในปัจจุบนั
ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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2.1 ผลการส�ำรวจบ้าน จากการส�ำรวจความ
ต้องการปรับปรุงโดยภาพรวมของทุกห้องและพืน้ ทีใ่ ช้สอย
ในแต่ละห้องรวมถึงพื้นที่ทางเดินและระเบียง เมื่อจ�ำแนก
ตามเพศ อายุ และสุขภาพของผู้สูงอายุ ดังนี้
2.1.1 ความต้องการปรับปรุงห้องน�้ำ พบ
ว่า สภาพห้องน�้ำของผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 80 ปีขึ้นไป
ต้องการได้รบั การปรับปรุงโดยด่วนมากทีส่ ดุ ร้อยละ 16.7
และต้องการการปรับปรุง ร้อยละ 58.3 รองลงมา ได้แก่

สภาพห้องน�้ำในบ้านหรือครอบครัวของผู้สูงอายุที่มีอายุ
ระหว่าง 70-79 ปี ขึ้นไป กลุ่มที่มีอายุน้อยไม่ต้องการ
ปรับปรุงสภาพบ้าน ครอบครัว ทีอ่ ยูอ่ าศัย มีประมาณ 1 ใน
3 ของการประเมินทัง้ หมด หมายความว่า การส�ำรวจสภาพ
ห้องน�้ำของครอบครัวของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ
มากขึน้ ได้อาศัยอยูใ่ นบ้านทีต่ อ้ งปรับปรุงห้องน�ำ้ ทัง้ เร่งด่วน
และจ�ำเป็นต้องปรับ มีเพียง 1 ใน 4 ที่ไม่ต้องปรับปรุง
(ดังภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ร้อยละของความต้องการปรับปรุงห้องน�้ำ จ�ำแนกตามอายุของผู้สูงอายุ

2.1.2 ความต้องการปรับปรุงห้องนอน
ผลการส�ำรวจแสดงให้เห็นว่า ห้องนอนในบ้านของผูส้ งู อายุ
ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ต้องได้รับการปรับปรุงด่วนมากที่สุด
ร้อยล 8.3 และต้องปรับปรุง ร้อยละ 66.7 มีเพียงหนึง่ ในสี่
ทีไ่ ม่ตอ้ งการปรับปรุงเลย ซึง่ หมายความว่า สภาพห้องนอน
ของผู้สูงอายุวัย 80 ปี ขึ้นไปจ�ำนวน 4 คน ต้องได้รับการ
ปรั บ ปรุ ง 3 คน และปรั บ ปรุ ง อย่ า งเร่ ง ด่ ว น 1 คน
(ดังภาพที่ 3)
2.1.3 ความต้องการปรับปรุงส่วนอื่นๆ
ของบ้าน จากผลการส�ำรวจครัง้ นี้ ถึงจะมีผสู้ งู อายุเจ็บป่วย
แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นติดบ้านติดเตียงเต็มที่ ยังพอเคลื่อนไหวได้
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกลุ่ม 80 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 60
มีสุขภาพไม่ดี ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในครอบครัว
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ที่ต้องการปรับปรุงห้องน�้ำ ห้องนอน ห้องครัว และบันได
ประมาณร้อยละ 8 ต้องการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ส�ำหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวข้องนั้น ผู้สูงอายุก็ยัง
ต้องการการดูแลช่วยเหลือเพื่อให้รีบด�ำเนินการปรับปรุง
ให้ปลอดภัยเช่นกัน
2.2 ความพึงพอใจต่อวิธกี ารส�ำรวจ ในการ
จัดท�ำโครงการนี้ ผูร้ บั การส�ำรวจส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจ
ว่าเป็นการให้ความส�ำคัญในเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ วิธกี ารส�ำรวจ ท�ำได้งา่ ย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
สามารถด�ำเนินการได้เอง นอกจากนี้ ที่ปรึกษา ผู้ส�ำรวจ
และประธานชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการต่างเห็นว่า
สมควรให้ขยายผลส�ำรวจประเมินให้ทวั่ เขตกรุงเทพมหานคร
และน�ำผลการประเมินครัวเรือนไปคัดเลือกให้การช่วยเหลือ
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ภาพที่ 3 ร้อยละของความต้องการปรับปรุงห้องนอน จ�ำแนกตามอายุของผู้สูงอายุ

สนับสนุนปรับปรุงเปลีย่ นแปลงครัวเรือนโดยองค์กรของรัฐ
หรือชุมชนต่อไป ทั้งนี้บางครอบครัวที่สามารถปรับเปลี่ยน
ได้เองก็ให้ปรับเปลีย่ นกันเองบ้าง โดยกรรมการของชุมชน
มีบทบาทในการขยายผลงานต่อยอดให้เกิดการเปลี่ยน
แปลงสภาพที่อยู่อาศัยที่เป็นคุณประโยชน์ต่อไป
3. บทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการท�ำโครงการ การ
ส�ำรวจนี้มีผลทางบวกต่อการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยในผู้สูงอายุและมีประโยชน์ทางวิชาการ ได้แก่
การจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ประเมิ น และส� ำ รวจครอบครั ว
ปลอดภัยอย่างง่าย ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้จากโครงการนี้
สามารถน�ำไปใช้ส�ำรวจประเมินในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ โดย
คณะกรรมการส�ำรวจของแต่ละชมรมผ้สูงอายุร่วมมือกับ
ประธานหรือกรรมการชุมชน และสมาชิกในครอบครัว
ในการเตรียมความพร้อมในการส�ำรวจและด�ำเนินการ
ส�ำรวจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างเครือข่ายและการมี
กิจกรรมขับเคลื่อนในการปกป้องดูแลผู้สูงอายุต่อไป
4. ความประทับใจในกิจกรรม ผู้สูงอายุและ
สมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับการส�ำรวจมีความประทับใจ
ในกิจกรรมที่ได้จากการถอดบทเรียนจากบทสัมภาษณ์
ในโครงการส�ำรวจที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ดังตัวอย่างเช่น
บทสัมภาษณ์: คุณ ก. นามสมมติ ต�ำแหน่ง

ประธานสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนฟ้าใหม่ คลองมะนาว
ข้อมูลทั่วไป: เพศ ชาย อายุ 71 ปี
ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย:ข้อเข่าเสือ่ ม
ระดับความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง:
ระดับ 1 ช่วยเหลือตนเองได้
ข้อคิดเห็นในการส�ำรวจที่อยู่อาศัย: ผู้เข้า
ร่วมโครงการส�ำรวจเกือบทั้งหมดต่างเห็นพ้องตรงกันว่า
เป็นโครงการทีด่ มี าก เนือ่ งจากเป็นประโยชน์โดยตรง โดย
เฉพาะกลุ่มที่มีฐานะปานกลางซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ชุมชน เจ้าของบ้านยินดีเข้าร่วมโครงการ ดังตัวอย่างเช่น
“ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีครับ เพราะเป็นการส�ำรวจถึง
ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ผู้สูงอายุ
มีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ แต่ในการส�ำรวจชุมชนของผม จะเป็น
ชุมชนค่อนข้างมีฐานะแล้วเข้าส�ำรวจยาก เพราะชาวบ้าน
จะไม่ค่อยรู้จักผมสักเท่าไร จึงเป็นอุปสรรคในการส�ำรวจ
ที่อยู่อาศัยครั้งนี้ ชุมชนอื่นน่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าครับ”
นอกจากนี้ มี ห ลายฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งชื่ น ชม
กิจกรรมที่ชุมชนท�ำเพื่อผู้สูงอายุ และมีข้อเสนอแนะให้มี
การศึกษาติดตามการด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงสภาพที่อยู่
อาศัยให้เกิดความปลอดภัย ความผาสุก มีการประเมิน
สุขภาพและความสุขสบายใจของผู้สูงอายุด้วย
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5. การอภิปรายผลการส�ำรวจ โครงการนี้มี
จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ ประเมิ น และตรวจสอบสภาพบ้ า นที่
ผูส้ งู อายุพกั อาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร โดยค�ำนึงถึง
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และความผาสุก ปลอดภัย สะดวกสบาย
ของการอาศัยอยูใ่ นบ้าน ฯลฯ มีการสัมภาษณ์แนวคิด เช่น
ความรูส้ กึ ของความปลอดภัยทางกายภาพ สภาพแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์ของบ้านที่สงบหรือวุ่นวาย และความรู้สึก
ของผู้อยู่จากหน่วยต่างๆ ของบ้าน การท�ำกิจกรรมส่วน
บุคคลตั้งแต่การกินอยู่หลับนอน อาบน�้ำ และขับถ่าย รวม
ถึ ง การท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั บ สมาชิ ก ในครั ว เรื อ น และ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ซั บ ซ้ อ นในการอยู ่ อ าศั ย ตามวั ฒ นธรรม
แบบไทย
ผลการส�ำรวจพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ชอบอยู่
อาศั ย ในบ้ า นเรื อ นของบุ ต รหลานหรื อ ญาติ และเป็ น
ครอบครัวที่มีเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
ขั้นต�่ำของไทย ยังพบว่าสภาพที่อยู่อาศัยต้องปรับปรุงอีก
มาก แต่ผู้สูงอายุก็ยังต้องการอาศัยอยู่ เนื่องจากเป็นบ้าน
ทีอ่ ยูใ่ นชุมชนทีผ่ สู้ งู อายุพงึ พอใจ และมีความสะดวกในการ
ใช้ชีวิตประจ�ำวันในชุมชนที่มีร้านค้า สามารถซื้อหาเครื่อง
อุปโภคบริโภคได้ดว้ ยตนเองจากร้านสะดวกซือ้ หรือตลาด
นัดชุมชนต่างๆ จึงเป็นมิติทางสังคมที่ผู้สูงอายุพึงพอใจ
กับการอยู่อาศัย รวมทั้งการได้มีโอกาสท�ำบุญ ตักบาตร
ตอนเช้าที่หน้าบ้านหรือชุมชนใกล้บ้านเป็นกิจวัตรประจ�ำ
บ้านที่ให้คุณค่าสูง ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการพักอาศัยในบ้านเรือน แม้ว่ายังมีความสนใจน้อย
ในเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มรวมทั้งที่อ ยู่อ าศัย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มี
มลพิษและสารพิษ ซึ่งเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มี
ความส�ำคัญต่อการอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ดังนั้น คุณภาพ
ของที่อยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งชี้วัดที่ส�ำคัญยิ่ง ซึ่งอาจวัดได้จาก
การประเมินผลความคิดเห็นของผู้สูงอายุ เช่น ความพึง
พอใจต่อสภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยและความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม
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ด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และจิตวิทยาสังคม รวมถึงจิต
วิญญาณ คุณค่า หรือความมุ่งหวัง เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้
มีบทบาทส�ำคัญในฐานะเป็นดัชนีท�ำนายคุณภาพชีวิตใน
สั ง คมไทยยุ ค ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (Asean
economic community)

การส�ำรวจนีไ้ ด้สะท้อนถึงความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน
ของผูส้ งู อายุในเขตเมือง ซึง่ ยังต้องการความห่วงใยจากรัฐ
เพือ่ ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการจัดสภาพบ้านพักทีอ่ ยู่
อาศัยให้มคี วามปลอดภัย สะดวกสบาย น�ำไปสูส่ ขุ ภาวะของ
การอยู่อาศัย การส�ำรวจครัวเรือนเป็นเพียงขั้นตอนแรกที่
จุ ด ประกายความคิ ด ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย เกี่ ย วกั บ
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ ได้รบั รู้ มีความเข้าใจจากข้อเท็จ
จริงเชิงประจักษ์ในเอกสารรายงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา สภาพบ้าน
และการอาศัยอยู่ของผู้สูงอายุน�ำไปสู่การประเมินความ
สัมพันธ์ระหว่างลักษณะสภาพการเป็นอยู่ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพกาย จิต สังคม ความผาสุกในการด�ำรงชีวติ ของ
ผู ้ สู ง อายุ ทั่ ว ไป ภาครั ฐ รวมถึ ง กรุ ง เทพมหานครและ
ผู้เกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนทบทวนการก�ำหนด
นโยบายหรื อ มาตรการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของ
ผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีคุณต่อแผ่นดินในอดีต
ให้มคี วามมัน่ คงในคุณภาพ การเข้าถึงการปกป้องคุม้ ครอง
ของรัฐ และได้รบั ความเป็นธรรมในสังคมไทยช่วงบัน้ ปลาย
ของชีวิต

สรุป

การส�ำรวจและประเมินสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ที่อยู่
อาศัยสุขสบายและน่าอยู่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการเบื้องต้นของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม การศึกษาและ
ส�ำรวจทางด้านนี้ในประเทศไทยมีค่อนข้างน้อย ในขณะ
ทีต่ า่ งประเทศให้ความส�ำคัญต่อทีอ่ ยูอ่ าศัยและคุณภาพชีวติ
ของมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามถดถอยทาง
กายภาพ ชีวจิต และสังคม ต้องการการพึ่งพาผู้อื่นมาก
ยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุเนือ่ งจากการพลัดตก
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หกล้มในพืน้ ทีภ่ ายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน รวมถึงการ
เจ็บป่วยต่างๆ จากการจัดสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแมลงหรือสัตว์น�ำโรค ตลอดจนภัย
อันตรายใกล้ตัวทั้งๆ ที่สามารถป้องกันหรือขจัดได้ หน่วย
งานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงควรรณรงค์ส่งเสริมให้แต่ละ
ชุมชน ครอบครัว และผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ
ให้ความส�ำคัญ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ของชุมชน
ในการร่วมกันส�ำรวจความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย และ
ปรับปรุงให้ปลอดภัย สุขสบาย สะอาด สะดวก อบอุน่ น่าอยู่
เพื่ อ ลดและป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย จากการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ในผู้สูงอายุ ซึ่งการส�ำรวจยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง
ความตระหนักให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้ให้ความส�ำคัญ
กับสถานะสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ครัวเรือน ในบางประเทศได้มีการก�ำหนดมาตรฐานที่อยู่
อาศัย ขณะที่ของประเทศไทยเป็นการจุดประกายความคิด
และสร้างความตระหนัก ความส�ำคัญของความปลอดภัย
ของผูส้ งู อายุ ดังนัน้ บุตรหลาน ผูน้ ำ� ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนควรร่วมมือกันพัฒนาความปลอดภัยใน
ครอบครัวของแต่ละชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างแท้จริงและต่อเนื่องทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
อั น เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนสูงอายุและคุณภาพสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานของ
สังคมไทย
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