




อัตราการตายจากการบาดเจ็บของผู้สูงอายุต่อประชากรผู้สูงอายุแสนคน

อุบัติเหตุ
การขนส่ง

การพลัดตก
หกล้ม

การทา ร้าย
ผู้อื่น

การสัมผัส
ควันไฟ เปลวไฟ

การสัมผัสพิษ

การมีเจตนา
ทา ร้ายตนเอง

การบาดเจ็บ

26.8

11.1

9.1

การตกน้า 
จมน้า 6.7

1.8

1.2

0.2

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร สา นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558.

สาเหตุการตายจากการบาดเจ็บที่สา คัญ
ของผู้สูงอายุในประเทศไทย



   เช่น 

	 ร่างกายและความสามารถที่ลดลง	เช่น	การมองเห็นไม่ชัด	
	 สายตาผิดปกติ	มีปัญหาการทรงตัว	เดินเซ	เคลื่อนไหวลา	บาก	  
	 การรับรู้ที่ช้าลง	มีโรคประจา	ตัวหรือโรคเรื้อรัง	
	 มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	เช่น	ขาดการออกกา	ลังกาย	

	 สวมใส่รองเท้าและเสื้อผ้าที่ไม่พอดี	ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
	 รวมทั้งมีการใช้ยาที่เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม

11
ตัวผู้สูงอายุ

สาเหตุที่สำาคัญของการพลัดตกหกล้ม



สาเหตุที่สำาคัญของการพลัดตกหกล้ม 11
ตัวผู้สูงอายุ



สาเหตุที่สำาคัญของการพลัดตกหกล้ม (ต่อ)

สิ่งแวดล้อม
22

 เช่น พื้นและบันไดลื่น เปียก พื้นต่างระดับ 

 ไม่เรียบ แสงสว่างไม่เพียงพอ 

 ไม่มีราวจับภายในบ้าน บันได และห้องน้า 



สาเหตุที่สำาคัญของการพลัดตกหกล้ม (ต่อ)

บันไดไม่มีราวจับ
พื้นแฉะ มีน้ำาหก

ห้องน้ำาเป็นแบบ
นั่งยองๆ ไม่มีราวจับ

วางข้าวของไม่เป็นระเบียบ

สิ่งแวดล้อม
22



มาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้ม

 ผู้สูงอายุควรได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม 

 และรู้สถานะความเสี่ยงสุขภาพของตนเอง

 ปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อขอรับคา แนะนา 

 เกี่ยวกับการใช้ยา การมองเห็น การทรงตัว การเดินและการเคลื่อนไหว 

 เข้ารับการรักษาหากมีอาการผิดปกติจากการเจ็บป่วย

 และโรคประจา ตัว

11
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ปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อขอรับการประเมินความเสี่ยง
ต่อการพลัดตกหกล้ม และคำาแนะนำา

มาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้ม 11
ตัวผู้สูงอายุ



	 ฝึกการเดิน		การทรงตัว	และออกกา	ลังกาย	เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
	 ของกล้ามเน้ือ	เช่น	โยคะ	ไทเก๊ก	เป็นต้น	
	 ควรเปลี่ยนท่าช้าๆ	เพื่อป้องกันภาวะความดันตกในท่ายืน	

	 หน้ามืด	วิงเวียน	ขณะลุกนั่งหรือยืนทุกครั้ง
	 หากการเดินหรือทรงตัวไม่มั่นคง	ควรใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน	เช่น	ไม้เท้า	

	 โครงเหล็กช่วยเดิน	เป็นต้น
	 สวมใส่เสื้อผ้า	รองเท้าที่มีขนาดพอดี	รองเท้าควรเป็นรองเท้าส้นเตี้ย 

	 ขอบมน	มีหน้ากว้าง	และเป็นแบบหุ้มส้น	พื้นรองเท้าควรมีดอกยาง	ไม่ลื่น
	 หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จา	เป็น	และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง

มาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้ม (ต่อ) 11
ตัวผู้สูงอายุ



มาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้ม (ต่อ)

ออกกำ�ลังก�ย

ตรวจวัดส�ยต�

ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน สวมรองเท้�หุ้มส้น

11
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มาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้ม (ต่อ)

  ควรอยู่บ้านชั้นเดียว กรณีบ้าน 2 ชั้น ควรจัดให้ผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่าง
  มีราวจับหรือราวช่วยพยุงตัวภายในบ้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
  4 เซนติเมตร 
  มีแสงสว่างเพียงพอ 
  สวิทซ์ไฟควรอยู่สูงจากพื้น 120 เซนติเมตร และปลั๊กไฟสูงระหว่าง 
  35 - 90 เซนติเมตร
  พื้นเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่ควรมีธรณีประตู ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดิน 
  และจัดวางสิ่งของในบ้านให้เป็นระเบียบ
   ลูกบิดหรือมือจับประตูเป็นแบบก้านโยก สูงจากพื้น 100 - 120 เซนติเมตร
  บันไดบ้าน (ถ้ามี) ลูกตั้งควรสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลูกนอนความกว้าง
  ไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร และมีราวจับสูงจากพื้น 80 เซนติเมตร

สิ่งแวดล้อม
22



มาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้ม (ต่อ)

สิ่งแวดล้อม
22



ห้องน้ำ�
ลักษณะบ้�นที่เหม�ะสม 11
  ควรกว้างอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร 
  ประตูห้องน้า ควรเป็นประตูแบบเปิดออกหรือบานเลื่อน 
  และไม่มีธรณีประตู
  ก๊อกน้า และลูกบิดหรือมือจับประตูเป็นแบบก้านโยก
  มีราวจับในห้องน้า  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร
  พื้นห้องน้า ไม่ลื่นหรือมีวัสดุกันลื่นบริเวณพื้นที่อาบน้า 
  และพื้นเรียบเสมอกัน
  มีที่นั่งสา หรับอาบน้า สูงจากพื้น 40 - 45 เซนติเมตร
  ควรใช้โถส้วมชนิดนั่งราบหรือนั่งห้อยขา 



ลักษณะบ้านที่เหมาะสม
ห้องน้ำา
11



ลักษณะบ้านที่เหมาะสม (ต่อ)
ห้องครัว

 โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ควรสูงจากพื้นอย่างน้อย 80 เซนติเมตร

 ตู้แขวน หิ้ง ควรอยู่สูงจากพื้นในระดับ 150 - 168 เซนติเมตร 

 ควรมีแสงสว่างเพียงพอ ทั้งแสงสว่างจากธรรมชาติและไฟฟ้า

 ปลั๊กไฟบริเวณโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ควรสูงจากพื้น 90 เซนติเมตร

 จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ให้ง่ายต่อการหยิบใช้  

22



ลักษณะบ้านที่เหมาะสม (ต่อ)
ห้องครัว
22



 ห้องนอนผู้สูงอายุควรอยู่ใกล้ห้องน้า��
� เตียงหรือที่นอนมีความยาวไม่น้อยกว่า�180�เซนติเมตร�ความสูงจากพื้น 
� ถึงระดับข้อพับเข่า�40�-�45�เซนติเมตร�เพื่อให้ลุกขึ้นได้สะดวก�
� และมีพื้นที่ว่างรอบเตียง�อย่างน้อย�90�เซนติเมตร
� มีการระบายอากาศที่ดี�และแสงสว่างเพียงพอ�
� หน้าต่างมองเห็นทิวทัศน์จากภายนอก�
� สวิทซ์ไฟควรอยู่ใกล้เตียงนอนในระยะท่ีเอ้ือมถึง�
� สูงจากพ้ืนไม่เกิน�90�เซนติเมตร

33
ห้องนอน

ลักษณะบ้านที่เหมาะสม (ต่อ)



ลักษณะบ้านที่เหมาะสม (ต่อ) 33
ห้องนอน



ห้องนั่งเล่น 
         ห้องรับแขก

 จัดวางสิ่งของ เฟอร์นิเจอร์ให้เป็นระเบียบ 

 ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือขยะบริเวณพื้น

 มีการระบายอากาศที่ดี และแสงสว่างเพียงพอ

 เก้าอี้ควรสูงจากพื้นในระดับ 40 - 45 เซนติเมตร 

 และมีพนักพิงที่มั่นคง แข็งแรง

ลักษณะบ้านที่เหมาะสม (ต่อ) 44



การบาดเจ็บหลังพลัดตกหกล้ม
ห้องนั่งเล่น 
         ห้องรับแขก

44



เกิดการบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง
มีแผลฟกช้า  ถลอก มีภาวะกระดูกหัก ได้แก่ กระดูกข้อมือ แขน 
และสะโพก เป็นต้น จนถึงการบาดเจ็บของศีรษะ และอาจทา ให้ตายได้
เป็นสาเหตุของความพิการเรื้อรัง ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
เป็นระยะเวลานาน 
เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ แผลติดเชื้อ ข้อติด 
ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจผู้ที่พลัดตกหกล้ม เกิดความวิตกกังวล
กลัวการหกล้มซ้า  ไม่กล้าเดิน หรือทา กิจกรรมต่างๆ มีภาวะซึมเศร้า 
ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการดูแล และส่งผลต่อรายได้ การเงินของครอบครัวด้วย

การบาดเจ็บหลังการพลัดตกหกล้ม



การบาดเจ็บหลังการพลัดตกหกล้ม



การช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อพบผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม

1.		 ควรตั้งสติ	อย่าตกใจ
2.	 ประเมินการบาดเจ็บของผู้พลัดตกหกล้ม
	 	 	 หากผู้พลัดตกหกล้มไม่สามารถขยับและลุกเองได้	หรือ
	 	 	 เมื่อขยับแขนขาแล้วรู้สึกปวด	ไม่ควรเคลื่อนไหว	และควรเข้าเฝือกชั่วคราว		 	
	 	 	 เพื่อป้องกันกระดูกที่หักไปทา	ลายเน้ือเยื่อ	หลอดเลือด	   
	 	 	 และเส้นประสาทข้างเคียง	
3.	 นา	ส่งสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน	หรือ	โทร.	1669 
  เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน



การช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อพบผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม

ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำ�ส่ง
สถ�นบริก�รส�ธ�รณสุข



จัดทำ�โดย

สำ�นักโรคไม่ติดต่อ

โทรศัพท์ 0 2590 3967  โทรส�ร 0 2590 3968
www.thaincd.com

www.facebook.com/thaincd

กรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข
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