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 จากตวัเลขการส ารวจประชากรผูสู้งอาย ุ เม่ือเดือนเมษายน 2561 ของส า
งานสถิติแห่งชาติ  พบวา่มีตวัเลขท่ีน่าตกใจคือ อตัราส่วนผูสู้งอาย ุ ต่อ จ านวน
ประชากรทั้งประเทศเพิ่มข้ึนรวดเร็วในทุกปี คือปี 2560 และ 2561 มีอตัรา 
11.3%  เพิ่มเป็น 20 % ดงันั้นเราควรตอ้งเร่ิมเตรียมพร้อมรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงคร้ังน้ี  บางคร้ังเสมือนเป็นการเตรียมพร้อมอนาคต ส าหรับตวัเรา
เองไปดว้ยในเวลาเดียวกนั แลว้จะตอ้งเปล่ียนอะไรบา้ง?? ท่ีไหน?? อยา่งไร?? 
ผมขอแนะน า  ส่ิงแรกใหม้องคนรอบตวั  รอบบา้นท่านก่อน  เปล่ียนจากใกลต้วั
ท่ีสุดออกไป แลว้พยายามท าจนเกิดความคุน้เคย  อยากใหล้องหลบัตานึกถึง 
คุณตา คุณยาย คุณพอ่ คุณแม่ของทุกท่านก่อนเลย  แลง้จินตนาการดูว่าจะให้
ท่านอยูอ่ยา่งมีความสุข สะดวก ปลอดภยัอยา่งไรดี ??? ...มาครับเร่ิมกนัเลย !!! 
บางคร้ังอาจตอ้ง ทุบ ร้ือ สร้างเพิ่ม ต่อเติม แกไ้ข กล็องประเมินดูในแต่ละกรณี  

 
 
“ไอเดียส าหรับการแต่งหอ้งนอน ส าหรับผูสู้งอาย”ุ   



 
• ควรอยูช่ั้น 1 หรือชั้นท่ีใกลท้างเขา้บา้น เพื่อความสะดวกแก่ผูสู้งอายุเอง  

และเวลาเกิดเหตุต่วนต่างๆ  
• ขนาดของหอ้งนอนไม่กวา้งเกินไป ท าใหผู้สู้งอาย ุรู้สึกอา้งวา้ง หดหู่ได ้ 
• ภายในมีเฟอร์นิเจอร์เท่าท่ีจ  าเป็น ไดแ้ก่ เตียงนอน  โต๊ะขา้งหวัเตียง  โต๊ะ

อ่านหนงัสือ  ตูเ้ส้ือผา้  
• ควรมีหอ้งน ้าในตวั  หรือใกลห้อ้งน ้าท่ีสุด 
• ไม่ควรเป็นห้องปิดทึบ  ควรมีหน้าต่าง เพื่ออากาศถ่ายเท และสามารถ

มองเห็นผูสู้งอายไุดส้ะดวก และช่วยเหลือไดท้นัเวลาหากเกิดเหตุฉุกเฉิน  
• เตียงควรมีขนาดท่ีเหมาะสม  ไม่กวา้งจนเกินความจ าเป็น  ถา้นอนท่าน

เดียว ควรขนาด 3.5 – 4.5 ฟุต  ถา้นอน 2 ท่าน  ไม่ควรเกิน 5 ฟุต ความสูง
รวมฟูก  60 – 80 ซม. 

• เตียงควรมีการติดตั้งราวกนั /ราวจบัขา้งใดขา้งนึง สูง 30 – 50 ซม. 
• ควรมีโต๊ะ หรือชั้นวางของเต้ีย ใกลห้วัเตียง สูง  60 – 70 ซม. 
• ขาเตียง ควรมีฟูก หรือส่ิงกนักระแทก  
• ควรติดตั้งโคมไฟขา้งฝา ดีกว่าตั้งโต๊ะ พร้อมสวิตซ์ เปิด - ปิดท่ีหาง่าย  

สะดวก 
• บริเวณหวัเตียง  ควรติดตั้งไฟอตัโนมติั [Sensor Lighting]  พร้อม ปุ่มแจง้

เตือนขอความช่วยเหลือ [SOS Alarm]  
• ประตูห้องนอนควรกวา้ง 1 – 1.20 เมตร ส าหรับกรณีท่ีตอ้งใช้รถเข็น 

[WheelChair] และประตูไม่ควรมีธรณีประตู  หากมีควรทุบท้ิง 
• พื้นหอ้งนอนควรปูดว้ยกระเบ้ืองยาง หรือไม ้ไม่ใชก้ระเบ้ืองขดัมนั  

 



 

 

 

From the elderly population survey In April of 2018, the National Statistical 
Office of Thailand, We found the apprehensive of The number of elderly 
people rapidly increased rate from 2017 – 2018 was 11.3 to 20%. 
Therefore, We should be preparing for this changed. Seem as preparing 
for ourselves together. What ?? When ?? How can we do ?? First of All, 
You would be looking at the people of your family, around of your house. 
Then you have imagination, How can we bring the safety, comfortable, 
lively, happiness to our parents? Sometimes, We need to removal, 
destroy, Reinstallation, Re-design, Repair, Resize …. Must to do & Let’s 
go !!!   
 

“Idea of Elder Bedroom Design”  
 

• Should be Locate on 1st floor, or nearly the entrance gate. In order 
to convenience of elder, and whenever have emergency case.  

• Bedroom Size could not be too large, then The elder might be feel 
lonely, disappoint.  

• Bedroom should have only necessary furnitures, such as Bed, 
Small Table/Wardrobe beside Bed, Davenport, Wardrobe.  

• Should have Bathroom/Restroom inside or nearly Bathroom/Rest 
Room 

• Should be have windows for good airy, no close. In order to, we can 
see elderly, and help on time in emergency.  

• Bed shouldn’t be too large, have suitable size, Single Bed is 3.5 – 4 
feet, Twin is maximum 5 feet. And Height included mattress is about 
60 – 80 cm. 

• Should be install railing by side, High 30 – 50 cm. 



• Beside bed should be have table, wardrobe, High 60 - 70 cm. 

• Leg of bed should be wrapped by mattress or rubber for protection  

• Should be install Lamp on ceiling, and have switch on right place.  

• Should be install Sensor Lighting, and SOS Alarm 

• Bedroom Gate should be resize wide  to 1 – 1.20 meters for 
wheelchair, Important Gate area couldn’t have threshold 

• Floor should be covered with rubber or wood tiles without polished 
tiles. 
 

 

 

LimDecor & S.Tudngernsahacharoenkij 

More Information  :  

Open Daily   : Mon - Sat 8.00 am. - 5.00 pm. 

Contact Person: Mr. Thanakrit Sahasakkul 

CallCenter    : 02-318-1895   Fax : 02-318-5636 

M :  086-977-4550, 081-626-5888 

E-mail :    thkrits@gmail.com 

Website :    www.limdecor.net 

Facebook :    www.facebook.com/LimDecor 

Twitter :   Thanakrit  

WhatsApp :   086-971-8705 

http://www.limdecor.net/
mailto:thkrits@gmail.com
http://www.limdecor.net/
https://www.facebook.com/LimDecor
https://twitter.com/thkrit


Line        : Lim_decor  

Pinterest : www.pinterest.com/limdecor 

DIY  ประตู, DIY LADDER,   DIY ROOFING,  DIY LADDER,  DIY GATE,  DIY FURNITUTE,  DIY FENCING, LADDER, BED, price, design, eco, furnitute  บันไดวนราคาเท่าไหร่ บันไดวนส่ังท า บันไดช้ันวางของเล่ือนได้บันไดช้ัน
วางของเล่ือนได้ราคาเท่าไหร่  ประตูราคาเท่าไหร่ ร้านอยู่ตรงไหน ราคาซ่อมประตู ราคาซ่อมสีประตู รับท าบนัไดวนไหม เตียงสั่งท  า เตียงขนาดน้ีราคาเท่าไหร่  ราคาเท่าไหร่  มีแบบให้เลือกไหม  รับซ่อมสีไหม บนัไดวนสั่งท  า,  yowf;olyj’me, 
g9up’ lyj’me, ik8kgmjkwsij, xit9^ik9kgmjkwsij, เ ตี ย งสั่ งท  า ร าคา ข้ึนอยู่กับแบบ ,ขนาด ,วัสดุ  เ น่ื องจ าก เ ป็น เ ตียงสั่ งท  า  , g9up’ lyj’me, [yowf;olyj’me, : jv,xit9^, : jv,gdhkvuh, : jv,lu, F8i’ s]y’8k, ik;[yowf,ik;dyo9d,=6flok,vy] ]vp, l6-
6,;bm,8]v’9yo,cviNrviN9]bh’8Nik,8ecs’, xiufupN, iik8k, ik8kgmjkwsij, ไม้ฝาเชอร่า, ประตูสแตนเลสกับไม้ฝาเฌอร่า,ไม้ฝาเชอร่า, ประตูเหล็กร้อทไอร์อ้อนกับไม้ฝาเฌอร่า, ไม้ฝาเชอร่า, โครงหลังคา, ช่องร้ัว, ราวบันได, ราวกันตก, ราวบันไดสเตน
เลสกับไม้ฝาเฌอร่า,ไม้ฝาเชอร่า, ราวบันไดเหล็กกับไม้ฝาเฌอร่า,ไม้ฝาเชอร่า, ราวบันไดเหล็กร้อทไอร์อ้อนกับไม้ฝาเฌอร่า,ไม้ฝาเชอร่า, ราวบันไดสแตนเลสกับไม้ฝาเฌอร่า, ไม้ฝาเชอร่า, รางน ้าฝน, เหล็กดัดมุ้งลวด,  กระจกอลูมิเนียม,  ชุดสนามอัล
ลอย, งานส่ังท าต่างๆ, หุ้มเสาสเตนเลส, ช้ันวางของ, ซุ้ม-โดมประดับดอกไม้, ห้ิงแขวนแก้ว, กระถางต้นไม้, ชิงช้า, บันไดช้ันหนังสือ, ตะแกรงท่อระบายน ้า, ช้ันสเตนเลส, นอกจากน้ี เช่ียวชาญด้านการ หุ้มเสาสเตนเลส,ขัดเงา, ตัดด้วยเลเซอร์,พับ,ม้วน
,กลึง,ชุบ,กลึง ได้ทั้งสเตนเลส,เหล็ก,อัลลอย,ให้ค าปรึกษา ซ่อมประตู, ซ่อมรีโมท, ซ่อมสี, เหล็ก, เหล็กชุบซิงค์, สเตนเลสเกรด 304, อัลลอย, เหล็กดัดร้อทไอร์อ้อน, ทองเหลือง,  ขายส่ง ขายปลีก เหล็ก, สแตนเลส, แผ่นโพลีคาร์บอเนต, แผ่นเมทัลชีท
, อุปกรณ์ประตู, อุปกรณ์รีโมท, ถนนสุขุมวิท71, ปรีดีย์พนมยงค์, เอกมัย, ทองหล่อ, รามค าแหง, แอร์พอร์ตล้ิงค์, รถไฟฟ้าทองหล่อ, รถฟฟ้าพระโขนง, รถไฟฟ้าเอกมัย, กรุงเทพฯ, ราคา, ราคาตารางเมตรละ, ราคาเมตรละ, ราคาบานละราคาถูก, Lim 
décor is supplier, wholesale of metal steel.  Stainless steel, wrought iron steel, metal sheet, poly carbonate, Design, Gate Steel Repair, Re-Sizing Gate, Repair Automatic Remote Control, Re-Color Gate, Re-Color, Alloy Furniture, 
Gate, Automatic Remote Control.  There are Metal Steel Gate, Stainless Steel Gate, stainless steel, Stainless Steel No.  301, Stainless Steel No.304.  More our product is Metal Steel Gate, Alloy Steel Gate, Wrought Iron Steel Gate, 
Metal Steel Gate with Shera Wood, Stainless Steel Gate with Shera Wood, Wrought Iron Steel Gate with Shera Wood, Brass Steel Gate, Rolling Shutter Gate etc. Addition we are professional of Roof, Handrail, Metal Steel Handrail 
with Shera Wood, Stainless Steel Handrail with Shera Wood, Wrought Steel Handrail with Shera Wood, Fencing, Metal Steel Fencing, Wrought Iron Steel Fencing, Alloy Steel Fencing, Stainless Steel Fencing, Banister, Railing, 
Curved window steel with window screen, Aluminium Glass, Alloy Furniture, and Made-To-Order such as, Rack, Abour, Ladder for swimming pool, Ladder for Shelf, Stainless Steel Cabinet, Shelf, Stainless Steel Chandelier, 
Wrought Steel Chandelier, Swing, Bookshelf stand, Stainless Steel Trolley, Metal Steel Manhole Sieve. About services have Stainless Steel Turning, Cutting, Rolling, Molding, Collapsing, Pole Coating, Plating. consultant, repairman 
repair in all troubles for example, remote control, gate repairing, gate re- size, gate moving, coloring, polish metal, Metal covered zinc, Stainless Grade304, Alloy, Wrought Iron, Brass, sukhumvit 71 road, ekkamai road, thonglor 
road, sukhumvit road, preedi road, Bangkok, airport link, bts, bts prakanong, bts ekkamai, bts thonglor, price, price per meter, price per square meter, price per meter 

 

https://www.pinterest.com/limdecor/
https://www.pinterest.com/limdecor/

