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 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

ในการด ูแลสิ่ งแวดล้อมสถานท ี่สาธารณะให้

ปลอดภัย และสนับสนุนโครงการป้องกันพลัดตก

หกล้มในผู้สูงอายุของชุมชน 

 1 สร้างความตระหนักและความรอบรู้ต่อการป้องกันพลัดตกหกล้ม 

แก่ผู้ให้บริการ ผู้ส ูงอายุ ญาติและผู้ด ูแล เรื่องการออกกำลังกาย 

อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็นหรือควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ 

ก่อนทุกครั้ง การประเมินและปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัย  

 2 การประเมนิความเส่ียงและจัดการปัจจัยเส่ียงตา่ง ๆ ใหค้รอบคลุม

กลุ่มเปา้หมาย  

 l ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และคาดว่าจะสูงถึงร้อยละ 20  

  ในปี พ.ศ. 2564 โดยภาคเหนือมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุด รองลงมาเป็น 

  ภาคกลาง ยังพบผู้สูงอายุอยู่คนเดียว และอยู่กับคู่สมรสเท่านั้นเพิ่มขึ้น 

 l การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสอง 

  รองจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง  มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายต่อป ี 

 l ผู้สูงอายุ กวา่รอ้ยละ 30 หกลม้ทุกปี หรือกวา่ 3 ลา้นคน และรอ้ยละ 20.0  

  ของผู้ท่ีหกลม้ไดรั้บบาดเจบ็ หรือกว่า 6 แสนคน 

 l ขณะที่ผู้สูงอายุที่พักอยู่เนอสซิ่งโฮม หกล้มสูงกว่าผู้สูงอายุในชุมชนถึง 2 เท่า และร้อยละ 35.0 

  ของผู้ที่หกล้มและบาดเจ็บ ไม่สามารถเดินได้ 

 l เกิดเหตุมากที่สุดในฤดูฝน ร้อยละ 42.1 ขณะที่เวลา 15.00 - 17.59 น. เกิดมากที่สุด  

 l เพศชายเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง 3.5 เท่า ขณะที่ความชุกพลัดตกหกล้มเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย 1.6 เท่า  

 l เป็นอันดับ 1 ของผู้ป่วยใน จากสาเหตุภายนอก ซึ่งสูงกว่าอุบัติเหตุจากการขนส่งถึง 7 เท่า 

 l ผู้สูงอายุเรียกและใช้บริการ 1669 ด้วยสาเหตุพลัดตกหกล้มกว่า 5 หมื่นครั้งต่อปี  

	 l ส่วนใหญ่หกล้มนอกบ้าน ร้อยละ 65.0 หกล้มภายในบ้าน ร้อยละ 31.0   

 l สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการลื่น สะดุด หรือก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกัน 

   ร้อยละ 65.4 ขณะที่ตกหรือล้มจากบันไดและขั้นบันได ร้อยละ 5.6 

 l ผลจากการหกล้ม มีแผลถลอก อาการฟกช้ำ รุนแรงจนทำให้กระดูกหัก 

  ทุพพลภาพ และยังส่งผลต่อครอบครัว เพิ่มภาระในการดูแลระยะยาว  

  มีค่าใช้จ่ายสูง   

 l การป้องกันที่สำคัญ ได้แก่ การออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรง 

  และช่วยการทรงตัว การประเมินและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงหลาย ๆ ปัจจัย  

  โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติหกล้ม รวมถึงการประเมินและปรับ 

  สภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัย เป็นต้น   



ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของประชากรผู้สูงอายุไทย จำแนกตามกลุ่มอายุ 
พ.ศ. 2552 - 2561 

ภาพท่ี 2 แสดงอัตราการเสียชีวติจากการพลัดตกหกลม้กลุ่มอายุ 60 ปีขึน้ไป 
ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2552 - 2561 

ที่มา : ข้อมูลประชากรกลางปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   

60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปี ขึ้นไป 

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ภาพที่ 4 แสดงร้อยละ บ้านและสิ่งแวดล้อมที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัย 
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การพลัดตกหกล้ม (W00-W19) 

บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต 

(W20-W19) 

วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผล 

ทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย (Y83-Y84) 

ภยันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัย 

ที่มิได้ระบุโดยบังเอิญ (X58-X59) 

คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บใน 

อบุตัเิหตจุากการขนส่ง (V20-V29) 
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กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

บ้าน (มีการดัดแปลง 
ให้เหมาะสมกับวัย) มีราวจับในห้องนอน 

ขึ้นลงบันไดทุกวัน มีราวจับในห้องน้ำ 

เดินบนพื้นบ้านที่ลื่น ใช้โถส้วมแบบชักโครก 

ร้อยละ 24.6 ร้อยละ 5.8 

ร้อยละ 48.8 ร้อยละ 15.2 

ร้อยละ 31.7 ร้อยละ 44.8 

ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 3.0 

ร้อยละ 58.0 ร้อยละ 10.0 

ร้อยละ 18.0 ร้อยละ 30.0 

ที่มา : รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย  
 ครั้งที่ 4-5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

NHES5 NHES4 

ภาพที่ 3 แสดงอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน 
จากสาเหตุภายนอก ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2557 – 2561 


