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A Fire an Fall Prevention Program for Older Adults
(นึกให้ออกว่าต้องทำเมื่อไร)
(โปรแกรมป้องกันอัคคีภัยและการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ)

รายการตรวจสอบความปลอดภัยในบ้าน
บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการ
หกล้มและอัคคีภัยในบ้าน รายการตรวจสอบต่อไปนี้ทำขึ้น
เพื่อให้ผู้สูงอายุตรวจสอบบ้านที่อาศัยในเรื่องการเสี่ยงต่อ
อันตรายต่างๆ นอกจากนี้รายการตรวจสอบนี้ยังใช้ได้กับ

ผูฟ้ น้ื ฟูสขุ ภาพถึงบ้าน พยาบาล (visiting nurse) อาสาสมัคร
ญาติ หรือเพื่อน เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุกำหนดสถานการณ์
ช่วยกันหาวิธีการแก้ไข และสนับสนุนการเขียนข้อความ
ป้องกันการหกล้มและอัคคีภัย

การป้องกันการพลาดหกล้ม

ออกกำลังกาย

ท่านออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือไม่?
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและปรับความสมดุลของร่างกาย โปรดขอคำแนะนำ
จากแพทย์ถึงวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวท่านเอง

อย่ารีบร้อน

ท่านรีบรุดไปรับโทรศัพท์หรือเปิดประตู หรือไม่?
อย่ารีบร้อน การทำอะไรอย่างรีบเร่งหรือไม่มีสมาธิจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการหกล้ม ค่อยๆ ลุกขึ้นจากเก้าอี้และ
ก่อนจะลุกออกจากเตียงให้นั่งก่อนสักครู่แล้วค่อยลุกขึ้นยืน ทรงตัวให้มั่นก่อนที่จะก้าวเดิน

เก็บกวาดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

มีของที่ทำให้เกิดอันตรายสะดุดหกล้ม (เช่น กระดาษ หนังสือ สายไฟ และรองเท้า เป็นต้น) วางบนพื้นบริเวณ
ทางเดินและขั้นบันได หรือไม่?
เก็บของที่วางเกลื่อนกลาดให้เกลี้ยง โปรดเก็บสิ่งของที่วางไว้บนบันไดออกให้หมดเสมอเพื่อป้องกันการพลัด
ตกบันไดในฤดูหนาว
ในฤดูหนาว บริเวณทางเท้า ขั้นบันไดนอกบ้าน และทางเดินปราศจากหิมะหรือไม่?
กวาดตรงบริเวณทางเดินให้โล่ง ถ้าจำเป็นให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างให้ช่วยกวาดน้ำแข็งและหิมะ
ออกจากบริเวณดังกล่าว

ระมัดระวังเพื่อตัวท่านเอง

ท่านเคยไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสอบสายตา หรือไม่?
ไปพบจักษุแพทย์ปีละครั้ง เนื่องจากสภาพสายตาที่ไม่ค่อยดีจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการหกล้ม
ท่านเปิดไฟสลัว (Night lights) ส่องทางเดินระหว่างห้องนอนและห้องน้ำ หรือไม่?
ไฟสลัว (Night lights) เป็นวิธีการที่ง่ายและประหยัดที่สุดในการใช้ไฟส่องทางเดินให้สว่าง
ท่านเปิดไฟก่อนที่จะขึ้นลงบันได หรือไม่?
ท่านต้องมีสวิตช์ไฟตรงบริเวณบันไดทั้งข้างบนและข้างล่าง ถ้าจำเป็นให้ขอความช่วยเหลือในการติดตั้งสวิตช์
ไฟใหม่ ห้ามขึ้นบันไดถ้าบริเวณนั้นมืด
ในห้องทุกห้องได้ติดตั้งสวิตช์ไฟไว้ไม่ห่างจากประตูในระยะเอื้อมถึง หรือไม่?
ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ขอความช่วยเหลือในการติดตั้งสวิตช์ไฟในบริเวณดังกล่าว

พื้นเปียกลื่น

ท่านมีแผ่นรองกันลื่นบนพื้นใต้ฝักบัวและบริเวณอ่างอาบน้ำ หรือไม่?
ควรใช้แผ่นรองกันลื่นเพื่อป้องกันการลื่นและหกล้ม
ท่านได้ติดตั้งราวจับตรงอ่างอาบน้ำ ฝักบัว และในห้องน้ำทุกห้อง หรือไม่?
ท่านควรติดตั้งราวจับในห้องน้ำทุกห้อง (ราวจับราคาประหยัดและติดตั้งสะดวกนั้นมีจำหน่ายทั่วไปเพื่อติดตั้ง
ได้รอบๆ บริเวณอ่างอาบน้ำ) ห้ามใช้ราวแขวนผ้าหรือก้านฝักบัวช่วยพยุงตัวท่าน
ท่านเช็ดน้ำที่หกบนพื้นออกทันที หรือไม่?
น้ำที่หกบนพื้นจะทำให้พื้นลื่น แม้จะเป็นของเหลวหรือน้ำมันเพียงไม่กี่หยดก็ทำให้เกิดอันตรายลื่นล้มลงได้

พรมเช็ดเท้าอาจทำให้ท่านล้มลงได้

พรมที่ท่านใช้เป็นพรมที่มีแผ่นยางกันลื่น หรือไม่?
ควรใช้พรมที่มีแผ่นยางกันลื่น ลูบรอยยับและรอยย่นของพรมและผ้าเช็ดพื้นให้เรียบ
พรมที่ท่านใช้เป็นรอยยับย่น ฉีกขาด หรือเก่ามาก หรือไม่?
ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้เย็บหรือเปลี่ยนพรมผืนใหม่

ก้าวขึ้นลงบันไดอย่างระมัดระวัง

มีราวบันไดที่จับยึดได้ง่ายทั้งสองข้าง หรือไม่?
ถ้าไม่มี ขอความช่วยเหลือให้ติดตั้งราวจับที่ผนัง หรือประกอบราวบันไดใหม่ตลอดความยาวของบันได
ทั้งสองข้าง

สวมรองเท้าที่เหมาะสม

ท่านสวมรองเท้าส้นสูง รองเท้าหลวม หรือรองเท้าแตะ หรือไม่?
ควรสวมรองเท้าที่ พอดีเท้า รับน้ำหนักตัวได้ดี ส้นเตี้ยโดยที่เป็นส้นแบบกันลื่น รองเท้าลักษณะนี้ช่วยสร้าง
ความปลอดภัยได้มากกว่ารองเท้าส้นสูง รองเท้ากีฬาส้นหนา รองเท้าแตะ หรือถุงน่อง
ท่านรับประทานยา หรือไม่?
โปรดให้แพทย์หรือเภสัชกรตรวจสอบยาของท่านทั้งหมด รวมทั้งยาที่จำหน่ายตามร้านขายยา ยาบางชนิดมีผล
กระทบต่อการทรงตัวและความคล่องตัว

การป้องกันอัคคีภัย

ถ้าท่านเป็นคนสูบบุหรี่...

ถ้าสมาชิกในบ้านคนใดคนหนึ่งสูบบุหรี่ ท่านใช้ที่เขี่ยบุหรี่แบบใด?
ที่เขี่ยบุหรี่แบบก้นลึก ขนาดใหญ่ และมีที่พักบุหรี่ จุ่มก้นบุหรี่และขี้บุหรี่ลงในน้ำก่อนที่จะทิ้งลงถับขยะ
ท่านมีนิสัยในการสูบอย่างไร?
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม้บ้าน ห้ามสูบบุหรี่เมื่อท่านรู้สึกง่วงนอน
อันเนื่องมาจากฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์ ขณะที่กำลังนอนพักผ่อน หรือนอนอยู่บนเตียง

ไม่ควรวางสิ่งของใกล้กับเครื่องทำความร้อนมากเกินไป

เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความร้อนแบบเคลื่อนย้ายได้อยู่ห่างจากสิ่งของที่ติดไฟได้ในระยะทางเท่าใด?
วางเครื่องทำความร้อน, เครื่องทำความร้อนแบบพกพา และเตาผิงไม้ให้ห่างจากทุกอย่างที่ติดไฟได้ รวมทั้ง
ตัวท่านด้วยอย่างน้อย 1 เมตร (3 ฟุต) ถอดปลั๊กไฟเครื่องทำความร้อนออกเมื่อปิดเครื่อง ก่อนออกจากบ้าน
หรือก่อนเข้านอน

ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า

สายไฟที่บ้านขาดหลุดลุ่ยหรือเป็นรอยแตกแยก หรือไม่?
ถอดปลั๊กไฟออก จากนั้นเรียกช่างมาซ่อมแซมสายไฟที่ชำรุดหรือเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่
มีสายไฟที่วางพาดช่องประตูหรือใต้พรม หรือไม่?
ถอดปลั๊กไฟออกและย้ายตำแหน่งเดินสายไฟใหม่ไปไว้ในที่ปลอดภัยกว่า

มีความรอบคอบในการใช้ครัว

ท่านสวมเสื้อผ้าแบบใดเมื่อปรุงอาหาร?
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เสื้อผ้าติดไฟ สวมเสื้อผ้าที่มีแขนเสื้อขนาดพอดี แขนสั้น หรือพับแขนเสื้อขึ้นขณะปรุง
อาหาร ควรสวมถุงมือหยิบจับภาชนะออกจากเตาอบเมื่อจับกระทะที่กำลังร้อน
ท่านทราบหรือไม่ว่าควรทำอย่างไรเมื่อเสื้อผ้าติดไฟ?
หยุดอยู่กับที่ (ห้ามวิ่ง) ค่อยๆ ก้มตัวลงบนพื้น ยกมือปิดใบหน้า และกลิ้งตัวกลับไปกลับมาหลายๆ รอบเพื่อ
ดับไฟ ถ้าท่านไม่สามารถ “หยุดอยู่กับที่ ก้มตัวลง และกลิ้งตัวไปมา” ให้ดับไฟด้วยผ้าขนหนูหรือผ้าห่ม
ท่านควรทำอย่างไรเมื่อท่านถูกไฟไหม้?
แช่บริเวณที่ถูกไหม้ลงในน้ำเย็นประมาณ 10-15 นาที ถ้าแผลที่ถูกไฟไหม้ร้ายแรงมาก ท่านต้องไปพบแพทย์
ห้ามปิดแผลไฟไหม้ด้วยเนยหรือน้ำมัน
ท่านทราบวิธีการดับไฟกระทะที่ติดไฟไหม้ หรือไม่?
เลื่อนฝาครอบปิดกระทะ จากนั้นปิดหัวเตา วิ่งไปที่บ้านเพื่อนบ้านใกล้ๆ และโทรเรียกแผนกดับเพลิงทันที
ท่านอยู่ในครัวขณะกำลังปรุงอาหาร หรือไม่?
ห้ามปล่อยครัวทิ้งไว้ ใช้เครื่องจับเวลาเพื่อเตือนท่านให้ตรวจสอบอาหารที่ปรุงอยู่ ห้ามใช้เตาขณะที่รู้สึกง่วงนอน
หรือสลึมสลืออันเนื่องมาจากฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์

ท่านใช้เตาไมโครเวฟ หรือไม่?
โปรดจำไว้ว่าถึงแม้เตาไมโครเวฟยังเย็นอยู่ อาหารที่อบอยู่ภายในอาจมีอุณหภูมิสูงจัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
แผลจากไอน้ำ ควรระมัดระวังเมื่อเปิดฝาครอบหรือแผ่นพลาสติกที่ห่อหุ้มอาหาร

อุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟไหม้ช่วยชีวิตท่านได้

ท่านได้ติดตั้งอุปกรณ์เตือนสัญญาณไฟไหม้ทุกๆ ชั้นภายในบ้านอย่างน้อยชั้นละหนึ่งเครื่อง และติดตั้ง
ใกล้บริเวณห้องนอน หรือไม่?
ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ควรเรียกช่างมาติดตั้งอุปกรณ์เตือนสัญญาณไฟไหม้ บริเวณต่างๆภายในบ้านอาจเกิดไฟลุก
ไหม้และลามไปอย่างรวดเร็ว จึงควรมีสัญญาณเตือนไฟล่วงหน้าจากอุปกรณ์เตือนสัญญาณไฟไหม้เพื่อช่วย
สร้างความปลอดภัยในบ้านจากอัคคีภัย ถ้าหากท่านมีความบกพร่องด้านการฟัง ควรซื้ออุปกรณ์เตือนสัญญาณ
ไฟไหม้ที่มีระดับเสียงดังขึ้นหรือมีสัญญาณไฟเตือนที่ชัดเจน
ท่านทดสอบอุปกรณ์เตือนสัญญาณไฟไหม้ หรือไม่?
ทดสอบอุปกรณ์ดังกล่าวโดยกดปุ่มทดสอบอย่างน้อยเดือนละครั้งควรเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างน้อยปีละครั้งหรือ
เมื่อเสียงสัญญาณ “ดังเบาๆ” เป็นการแจ้งให้ท่านทราบว่าแบตเตอรี่ใกล้หมด ส่วนอุปกรณ์เตือนสัญญาณไฟไหม้
ที่มีอายุถึง 10 ปี ควรเปลี่ยนเครื่องใหม่ วางแผนตั้งรับและทดสอบหนีไฟ
ท่านควรทำอย่างไรเมื่อเกิดไฟไหม้บ้าน?
ออกจากบ้านอย่างรวดเร็วและห้ามกลับเข้าไปในบ้านไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ เมื่อวิ่งออกจากบ้านแล้ว ให้โทร
แจ้งดับเพลิงโดยใช้โทรศัพท์จากเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุด
ท่านรู้จักทางออกทั้งสองทางของห้องทุกห้อง หรือไม่?
ตรวจดูให้ดีว่าประตูและหน้าต่างทุกบานเปิดออกได้สะดวก ควรติดตั้งกลอนนิรภัยด้วยอุปกรณ์ที่ปลดออก
ได้ง่าย เฟอร์นิเจอร์และสิ่งของที่น้ำหนักมากต้องไม่ตั้งขวางทางออก ถ้าท่านต้องวิ่งฝ่าควันไฟ ให้ก้มตัวลม
(เพราะบริเวณใกล้ๆ กับพื้นจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์กว่า)
ท่านมีการเคลื่อนไหวที่จำกัด หรือไม่?
ถ้าเป็นไปได้ ห้องนอนควรอยู่ชั้นแรกของบ้าน จะทำให้ท่านหลบหนีได้เร็วขึ้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ต้องรู้หมายเลขฉุกเฉินในท้องที่

ท่านทราบหมายเลขฉุกเฉินหากเกิดไฟไหม้ หรือไม่?
ท่านต้องจำหมายเลขฉุกเฉิน เมื่อท่านหลบหนีออกไปได้ ท่านต้องโทรแจ้งหน่วยดับเพลิงโดยใช้โทรศัพท์จาก
บ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆ ที่สุด นอกจากนี้การติดตั้งโทรศัพท์ไว้ในห้องนอนจะเป็นสิ่งที่ดีมากในกรณีที่ท่าน
ติดอยู่ในห้องนอนขณะเกิดไฟไหม้บ้าน

Information provided by the National Fire Protection Association
(NFPA) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

