
 

แบบประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม ผูปวยนอก (ผูใหญ) 
(Modified Kare Risk Tool) 

ขอท่ี ปจจัยเสี่ยง 
1 เดินเซ ไมมั่นคง / สูญเสียความสมดุลในการเดิน / วิงเวียนศีรษะ 
2 แขน ขา ออนแรง 
3 ความคิด ความจํา / การตัดสินใจ / การมองเห็น บกพรอง 
4 มีประวัติพลัดตกหกลมใน 3 เดือนท่ีผานมา 
5 อายุ มากกวา 65 ป 

 
ปจจัยเสริม -มีการใชรถเข็นน่ัง (Wheelchair) / การชวยเหลือในการเคล่ือนไหว 
(Ambulatory aid) เชน อุปกรณชวยเดินรวมดวย 
การแบงระดับความเส่ียงตอการพลัดตกหกลม 

1. ไมมีความเส่ียง (No) หมายถึง  ไมมีปจจัยเส่ียง ท้ัง 5 ขอ 

2. มีความเส่ียงระดับตํ่า(Low) หมายถึง  มีปจจัยเส่ียง 1 ใน 5 ขอ 

3. มีความเส่ียงระดับสูง(High) หมายถึง  มีปจจัยเส่ียงต้ังแต 2 ขอ ขึ้นไป 

หรือมี 1 ใน 5 ขอ และมีการใชรถเข็นน่ัง (Wheelchair) /                        

การชวยเหลือในการเคล่ือนไหว (Ambulatory aid) เชน อุปกรณชวยเดิน

รวมดวย  

การบันทึก 
-บันทึกผลการประเมิน Fall Risk ใน Slip card โดยการเขียน เครื่องหมาย ถูก (√) ลง
ในชองท่ีประเมินได 
Fall Risk:     No   Low   High-Fall Prevention 
     -Incident report บันทึกเม่ือเกิดอุบัติการณพลัดตกหกลมท่ีมีความรุนแรงระดับ 
A ขึ้นไป 
-การติดสัญลักษณเฝาระวังการพลัดตกหกลม กรณีมีปจจัยเส่ียง ท่ี Slip card 

แนวปฏิบัติการปองกันการพลัดตกหกลมสําหรับ ผูใหญ อายุ 15 ปบริบูรณขึ้นไป 
ของผูใชบริการงานบริการผูปวยนอกและหนวยพิเศษ 

 

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

1.1 ใหขอมูลผูปวยและญาติเกี่ยวกับกิจกรรม สถานที่และอุปกรณตางๆ 

   1.2 ใหขอมูลผูปวยและญาติเกี่ยวกับการมีโอกาสเกิดการพลัดตกหกลม 

และการดูแลความปลอดภัยของผูปวยพรอมทั้งประเมินความเขาใจ 

   1.3 การส่ือสารระหวางทีมผูดูแล 

1.4 การวางแผนการดูแลผูปวย เรื่อง การพลัดตกหกลม 

  1.5 ติดสัญลักษณปองกันการพลัดตกหกลม ที่ Slip card 

   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 อุจจาระ     

3.2 จัดวาง urinal หรือ bed pan ใหหยิบใชไดสะดวก 

4. การประเมิน และการบันทึก (Reassessment & Record)    

   4.1 ประเมินความเส่ียงตอการพลัดตกหกลมและบันทึกใน Slip card 

   4.2 ตรวจเย่ียมผูปวยอยางนอย ทุก 1 ชั่วโมง 

5. ความปลอดภัย (Safety) 

5.1 ใหคําแนะนําแกผูปวยและญาติ  

5.2 การใชราวกั้นเตียง ประเมินตามความจําเปนในผูปวยเฉพาะราย 

   5.3 ไมปลอยผูปวยไวตามลําพังในหองตรวจพิเศษหรือหองหัตถการ     

 

แนวปฏิบัติการปองกันการพลัดตกหกลม 
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 ตรวจโรค / หองน้ํา ใหสามารถเปดเขาไปชวยเหลือไดทันที  

 - มีปายเตือน เม่ือมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ เชน พ้ืนเปยก              

 - ปดแถบสะทอนแสง หรือ ทําสัญลักษณ บริเวณพ้ืนที่ตางระดับ  

ใหสังเกตเห็นไดชัดเจน             

 - ติดปาย “ระวัง” บริเวณพ้ืนผิวขรุขระ             

 - มีแผนยางกันลื่น ปู บริเวณทางลาด และติดปายเตือน             

 - ตรวจสอบอุปกรณ และสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามที่กําหนด ทุกวัน 
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