
 

แบบประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมผูปวยผูใหญ 
Morse Fall Risk Assessment (FND-041) 

 

Risk Factor Scale Score 
1.History of Falling 
(ประวัติการพลัดตกหกลม) 

No 0 
Yes 25 

2. Secondary Diagnosis 
(โรคหรือ ภาวะรวม) 

No 0 
Yes 15 

3. Ambulatory Aid 
(การชวยเหลือในการ
เคล่ือนไหว) 

None / bed rest / nurse assist 0 
Crutches / cane / walker 15 
Furniture 30 

4. IV Access or Devices 
(ไดรับสารนํ้าหรือใชอุปกรณตางๆ) 

No 0 
Yes 20 

5. Gait  
(การเดิน/การเคล่ือนยาย) 

Normal / bed rest / wheel chair 0 
Fatigued 10 
Impaired 20 

6. Mental status 
(สภาวะทางจิตใจ/การรับรู) 

Oriented to own ability 0 
Overestimates or forgets limitations 15 

 

Morse Fall Risk Score:  ความเสี่ยงต่ํา           คะแนน 0-24 

   ความเสี่ยงปานกลางคะแนน25-44 

   ความเสี่ยงสูงคะแนน> 45 
 
 

แนวปฏิบัติการปองกันการพลัดตกหกลมสําหรับผูปวยผูใหญ (อายุ 15 ปบริบูรณ ขึ้นไป) 
ของผูใชบริการงานบริการผูปวยใน 

 

แนวปฏิบัติการปองกันการพลัดตกหกลม(C-MERSE) 
1. การสื่อสาร (Communication) 

1.1 ใหขอมูลผูปวยและญาติเกี่ยวกับการทํากิจกรรมสถานทีใ่นหอผูปวย 

   1.2 ใหขอมูลผูปวยและญาติเกี่ยวกับการมีโอกาสเกิดการพลัดตกหกลม 

และการดูแลความปลอดภัยของผูปวยพรอมทั้งประเมินความเขาใจ 

   1.3 การส่ือสารระหวางทีมผูดูแล 

1.4 การวางแผนการดูแลผูปวย เรื่อง การพลัดตกหกลม 

  1.5 ติดสัญลักษณปองกันการพลัดตกหกลมที่แฟมและบริเวณเตียงผูปวย 

   1.6 ประสานงานกับแพทย เพ่ือสงปรึกษานักกายภาพบําบัด 

2. การใชยา (Medication) 

   2.1 ประเมินอาการขางเคียงจากการใชยา 

   2.2 วางแผนการพยาบาล และอธิบายใหผูปวยและญาติทราบเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตัว และการเพ่ิมความระมัดระวัง ในกรณีที่ไดรับยาที่มีผลตอการเพ่ิม

ความเส่ียงตอการพลัดตกหกลมของผูปวย ชวงเวลาที่ยามีผลตอระดับความ

รูสึกตัว การเดินการขับถาย เปนตน 

   2.3 มีการทบทวนการใชยารวมกับเภสัชกร เพ่ือลดความเส่ียงตอการพลัด

ตกหกลม 

3. การขับถาย (Elimination) 

3.1 ตอบสนองผูปวยโดยเร็ว โดยเฉพาะกลุมที่มีปญหาในการขับถาย

ปสสาวะ หรือ อจุจาระ     

3.2 จัดวาง urinal หรือ bed pan ใหหยิบใชไดสะดวก 

4. การประเมิน และการบันทึก (Reassessment & Record)    

   4.1 ประเมินความเส่ียงตอการพลัดตกหกลม แรกรับ/รับยาย ประเมินซํ้า 

และบันทึกในMonitoring Record / Critical Care Record 

   4.2 ตรวจเย่ียมผูปวยอยางนอย ทุก 1 ชั่วโมง 

5. ความปลอดภัย (Safety) 

5.1 ใหคําแนะนําแกผูปวยและญาติ  

5.2 การใชราวกั้นเตียง ประเมินตามความจําเปนในผูปวยเฉพาะราย 

 

แนวปฏิบัติการปองกันการพลัดตกหกลม 
5.3 ไมปลอยผูปวยไวตามลําพังในหองพิเศษ หรือจัดใหมีผูดูแลอยางใกลชิด 

5.4 ประเมินความสามารถในการชวยเหลือตนเองของผูปวย และการทรงตัวกอนการทํา

กิจกรรมตางๆ     

   5.5 ใชเครื่องผูกยึดตามความเหมาะสมกับสภาพผูปวย  

6. ส่ิงแวดลอม (Environment) 

6.1 เตียง 

6.2 ตูขางเตียงจัดวาง ดานที่ผูปวยถนัด  

6.3 ดูแลระบบตามเจาหนาที่พยาบาล เชน โทรศัพท กริ่ง หรือ ออดใหพรอมใชงาน และอยู

ใกลผูปวย  

6.4 วางเสาน้ําเกลือ ในดานที่ผูปวย ข้ึน-ลง เตียง     

6.5 วาง over bed ในดานที่ผูปวย ไมใช ข้ึน-ลง เตียง     

6.6 เกาอ้ี สําหรับผูปวยและญาตินั่ง มีความแข็งแรง และไมมีลอเลื่อน 

6.7 หองน้ําผูปวย             

 - มีราวเกาะ 

 - มีเกาอ้ีที่แข็งแรง ไมมีลอเลื่อน ใหผูปวยนั่งอาบน้ํา             

 - โถสวม ที่นั่ง ตองสูงพอ และสะดวกตอการนัง่ หรือ ยืน             

 - วางแผนยางกันลื่นในหองน้ํา             

 - มีสัญญาณแจงเหตุ ติดต้ังในหองน้ํา หองสวม             

 - มีผาเช็ดเทาวางหนาหองน้ํา  

6.8 ดูแลสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย             

 - ดูแลไมใหมีสิ่งกีดขวางทางเดิน เชน เกาอ้ี สายไฟ หรืออุปกรณตางๆ 

 - ดูแลพ้ืนที่ ใหแหง ไมลื่น และมีแสงสวางเพียงพอ 

 - ดูแลประตูหอง ผูปวย / หองน้ํา ใหสามารถเปดเขาไปชวยเหลือไดทันที  

 - มีปายเตือน เม่ือมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ เชน พ้ืนเปยก              

 - ปดแถบสะทอนแสง หรือ ทําสัญลักษณ บริเวณพ้ืนที่ตางระดับ  

ใหสังเกตเห็นไดชัดเจน             

 - ติดปาย “ระวัง” บริเวณพ้ืนผิวขรุขระ             

 - มีแผนยางกันลื่น ปู บริเวณทางลาด และติดปายเตือน             

 - ตรวจสอบอุปกรณ และสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามที่กําหนด ทุกเวร 
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