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การพลัดตกหกลม เปนอุบัติการณที่เกิดข้ึนได  ทั้งในและนอกโรงพยาบาล สงผลใหรางกายไดรับบาดเจ็บ 
ตั้งแต บาดเจ็บเล็กนอย จนกระทั่งรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต การปองกันการพลัดตกหกลม  เปนหนาที่ของทุกคนที่จะชวย
ปองกันมิใหเกิดการพลัดตกหกลม สงผลใหเกิดความปลอดภัยแกผูใช บริการและผูใหบริการในโรงพยาบาล ดังนั้น 
พยาบาล และบุคลากรทีมการพยาบาล จึงตองมีความรู ความเขาใจ สามารถใหการดูแลและปองกันการพลัดตกหกลม
ของผูใชบริการไดอยางถูกตอง และมีคุณภาพ 

ความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม  
อุบัติการณการพลัดตกหกลม จะเพิ่มข้ึนตามอายุ โดยพบวา หนึ่งในสามของผูที่มีอายุมากกวา 65 ป                  

จะหกลมในแตละป และคร่ึงหนึ่งของผูที่มีอายุมากกวา 80 ป จะเกิดการหกลม นอกจากนี้ กลุมผูสูงอายุใน
สถานพยาบาล จะมีอุบัติการณสูงกวาผูสูงอายุในชุมชน ประมาณ 3 เทา 
 ปจจัยที่มีผลตอการพลัดตกหกลม ไดแก กลามเนื้อขาออนแรง ภาวะขอยึดติดโดยเฉพาะขอขา การเดิน
ผิดปกติ การสูญเสียการทรงตัว การมองเห็นบกพรอง รับประทานยาบางกลุม มีปญหาความดันโลหิตลดลงเมื่อ
ปรับเปลี่ยนทาทาง ภาวะกลัวการหกลม รวมทั้ง สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย เปนตน จากการศึกษา พบวา             
การพลัดตกหกลม มีความสัมพันธกับปจจัยรวมหลายปจจัย มากกวาที่จะมีเพียงปจจัยเดียว และจากการวิเคราะห 
ดวยสถิติ Multivariate analysis พบวา มีเพียง 3 ปจจัยเทานั้นที่มีผลตอการพลัดตกหกลม ไดแก ภาวะกลามเนื้อ
สะโพกออนแรง การสูญเสียการทรงตัว และการไดรับยามากกวาหรือเทากับ 4 ชนิด มีการรายงานวา ผูที่ไมมีปจจัย
เสี่ยงใดๆ ใน 3 อยางนี้ มีโอกาสหกลม เพียงรอยละ 12 แตในผูที่มีปจจัยเสี่ยงทั้ง 3 อยางนี้รวมกัน จะพบวามีโอกาส
หกลมเพิ่มเปนรอยละ 100 (ปทมวรรณ จันทรกลิ่น, 2558)   

คําจํากัดความ 

 การพลัดตกหกลม หมายถงึ การเปลี่ยนตําแหนงของรางกาย จากการลื่น ไถล ถลา หรือ ตกไปสูพื้นผิวที่ต่ํา
กวารางกาย ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยไมไดตั้งใจ หรือ ไมสามารถควบคุมได อาจสงผลใหรางกายไดรับบาดเจ็บ 
หรือไมไดรับบาดเจ็บก็ตาม (คณะทํางานตัวชี้วัดการพลัดตกหกลม ชมรมเครือขายพัฒนาการพยาบาล, 2556) 

ระดับความรุนแรงของอุบัติการณ แบงออกเปน 
 มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติการณ (Near miss) 

A = มีสถานการณหรือสิ่งแวดลอมที่อาจทําใหเกิดการพลัดตกหกลม      
B = มีสถานการณที่ผูปวยเกือบพลัดตกหกลม แตสามารถชวยเหลือไวไดทัน 

 เกิดอุบัติการณ แตไมไดรับบาดเจ็บ  
C = ผูปวยมีการพลัดตกหกลม แตไมไดรับบาดเจ็บ (none injury) ประเมินจากการ X-ray,  
      CT scan หรือ การตรวจรางกาย 

 เกิดอุบัติการณและไดรับบาดเจ็บ 
D = ผูปวยมีการพลัดตกหกลม และไดรับบาดเจ็บเล็กนอย (minor injury) ไดแก มีรอยช้ํา           
      แผลถลอก ไดรับการทําความสะอาดแผล ประคบเย็น ยกแขนหรือขาสูง หรือไดรับยาทา  

     E = ผูปวยมีการพลัดตกหกลม และไดรับบาดเจ็บปานกลาง (moderate injury) ไดแก  
      มีแผลฉีกขาด กลามเนื้อฉีกขาด มีความบกพรองในการเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากการพลัดตก 
      หกลม และแพทยมีการรักษา เชน เย็บแผล มีการใช steri-strips / skin glue หรือใส splint 
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     F = ผูปวยมีการพลัดตกหกลม และไดรับบาดเจ็บรุนแรง (major injury) มีกระดูกหักตั้งแต  
                            1 ตําแหนงข้ึนไป ศีรษะไดรับอันตราย มีเลือดออกในเยื่อหุมสมอง มีแผนการรักษา และทําให 

      เกิดความพิการชั่วคราว ตองนอนพักรักษาในโรงพยาบาลนานข้ึน  
  G = ผูปวยมีการพลัดตกหกลม และไดรับบาดเจ็บรุนแรงมาก (major injury) สงผลใหเกิดความ 

      พิการถาวร  
H = ผูปวยมีการพลัดตกหกลม และไดรับบาดเจ็บรุนแรงมาก (major injury) ตองไดรับการรักษา 

              เพื่อชวยฟนคืนชีพ  
 I = ผูปวยมีการพลัดตกหกลม และเสียชีวิต (death) 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
พยาบาล :  
 -  ประเมินระดับความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมของผูปวย  
           -  จัดการปองกันการพลัดตกหกลมของผูปวย 
 -  บันทึกการประเมิน และการจัดการปองกันการพลัดตกหกลมของผูปวย 
ผูชวยพยาบาล / นายสิบพยาบาล / พนักงานชวยการพยาบาล : 

-  ชวยประเมินระดับความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมของผูปวย 
-  ใหการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม ตามการมอบหมายงาน และ การกํากับดูแล  
   ของพยาบาล 
-  ตรวจเยี่ยมเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมของผูปวย โดยใชหลัก 4P  
   (Positioning, Patient Needs & Awareness, Pain, Placement)   

เคร่ืองมือที่ใชประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม  ประกอบดวย 
1. แบบประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมผูปวยใน ผูใหญ (Morse Fall Risk Assessment)  
2.   แบบประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมผูปวยใน เด็ก (Humpty Dumpty Fall Risk     
     Assessment) 
3.   แบบประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมผูปวยนอก ผูใหญ (Modified Kare Risk Tool) 
4.   แบบประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมผูปวยนอก เด็ก (Modified Humpty Dumpty Tool) 

 
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. การประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม 
1.1 พยาบาล ประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมของผูปวยรับใหม หรือรับยาย ทุกราย  
1.2 ทําการประเมินซ้ํา ดังนี ้

1) มีการเปลี่ยนแปลงอาการ หรือการรักษา  
2) ภาวะหลังผาตัด วันที่ 0 และ วันที่ 3  
3) ภาวะหลังคลอด ภายใน 8 ชั่วโมง 
4) ภาวะหลังการพลัดตกหกลม  
5) ครบรอบการประเมินซ้ํา 
- มีความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม ระดับต่ํา  ประเมินซ้ํา ทุก 7 วัน เวรเชา 
- มีความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม ระดับปานกลาง ประเมินซ้ํา ทุกวัน เวรเชา 

   - มีความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม ระดับสูง  ประเมินซ้ํา ทุกเวร 
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 2.   การปองกันการพลัดตกหกลม  
2.1  ผูปวยใน แบงออกเปน 3 ระดับ 

2.1.1 การปองกันผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมระดับต่ํา 
2.1.2 การปองกันผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมระดับปานกลาง 
2.1.3 การปองกันผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมระดับสูง 

2.2  ผูปวยนอก แบงออกเปน 3 ระดับ 
2.2.1 การปองกันผูปวยทีไ่มมีความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม 
2.2.2 การปองกันผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมระดับต่ํา 
2.2.3 การปองกันผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมระดับสูง 

การใหคําแนะนําผูปวยและญาติ เม่ือรับใหม หรือรับยายเขาหอผูปวย และการปองกัน 
การพลัดตกหกลม 

1) ปฐมนิเทศผูปวยแรกรับ / รับยาย เก่ียวกับสถานที่ตางๆ การใชเตียง เคร่ืองมือ และอุปกรณ  
ในหองผูปวย 

2) ใหคําแนะนําและสรางความตระหนักแกผูปวยและญาติ เก่ียวกับ เคร่ืองแตงกายของผูปวย 
การเคลื่อนยาย และการทํากิจกรรมตาง ๆ พรอมทั้ง ประเมินความเขาใจ ใหคําแนะนําซ้ํา ๆ และประเมิน 
การปฏิบัติตามคําแนะนํา 

3)   ใหคําแนะนําเร่ือง การสวมแวนสายตา รองเทาที่พอดีเทา เคร่ืองชวยฟง และการใชเคร่ืองชวย
ในการเคลื่อนยาย ไดแก ไมเทา ไมคํ้ายัน Walker รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน ตลอดจนผูปวยที่ผาตัดใสเหล็ก            
ตาง ๆ 

4)   ใหคําแนะนําในการเปลี่ยนทาทางชาๆ และ บอกพยาบาล เมื่อเร่ิมรูสึกวามีอาการแสดงผิดปกติ
เชน มีอาการมึนงง ตาพรามัว ขณะเปลี่ยนทา จากนอนเปนนั่ง หรือ จากนั่งเปนนอน  

5)   ปรับระดับเตียงใหต่ํา หรือ ใหนอนในเตียงเตี้ย ตรวจสอบลักษณะเตียงใหเหมาะสมกับ  
 ประเภทผูปวย  

6)   ล็อคลอรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน หรือ เตียง ขณะอยูนิ่งกับที่ หรือยกราวก้ันเตียงตามความจําเปน 
7)   ดูแลพื้นที่ภายในหอผูปวยใหแหง ไมลื่น และมีแสงสวางเพียงพอ 
8)   ดูแลระบบตามบุคลากรทีมการพยาบาล เชน โทรศัพท กร่ิง หรือ ออดเรียกตางๆ ใหพรอมใช

งาน และอยูใกลผูปวย 
9)   ทบทวนยา ที่ผูปวยไดรับที่มีอาการขางเคียงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม จําแนกเปน 

3 กลุม ดังนี้ 
       ก. กลุมยาที่เพิ่มความเสี่ยงระดับต่ําตอการพลัดตกหกลม ไดแก 

1. Calcium Channel blockers 
2. Nitrates 
3. Oral anti-diabetic drugs 
4. Proton Pump Inhibitors (PPIs) & H2 Antagonists  

       ข. กลุมยาที่เพิ่มความเสี่ยงระดับปานกลางตอการพลัดตกหกลม ไดแก 
 1. ACE inhibitors / Angiotensin II antagonists 

2. Alpha-blockers 
3. Anti-arrhythmics  
4. Anti-histamines 
5. Beta-blockers 
6. Diuretics 
7. Opiate analgesics  
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       ค. กลุมยาที่เพิ่มความเสี่ยงระดับสูงตอการพลัดตกหกลม ไดแก 
   1. Antidepressants 

2. Antipsychotics including atypicals  
3. Anti-muscarinic drugs (Anti-cholinergics) 
4. Benzodiazepines & Hypnotics 
5. Dopaminergic drugs used in Parkinsons disease  

3.    การจัดการเม่ือเกิดอุบัติการณพลัดตกหกลม และการรายงาน ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่                              
PMK-RM-001  
4.    การบันทึก 
        บันทึกคะแนนความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม (Fall Risk Score) ประเด็นสําคัญของผูปวย 
(Focus) เปาหมาย / ผลลัพธ  (Goals / Outcomes) การประเมินผูปวย (Assessment) การวางแผนการ
พยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล  (Intervention) การประเมินผล  (Evaluation) และการจัดการเมื่อเกิด
อุบัติการณพลัดตกหกลม ดังนี้ 
 4.1  Monitoring Record / Critical Care Record บันทึกคะแนนรวมความเสี่ยงตอการพลัดตก
หกลม (Fall Risk Score) ในแบบบันทึก Monitoring Record / Critical Care Record เปนตัวเลขที่
ประเมินได  จากการประเมิน โดยใชแบบประเมิน Morse Fall Risk Assessment (ผูปวยผูใหญ) และ  
Humpty Dumpty Fall Risk Assessment (ผูปวยเด็ก)  เมื่อรับใหม หรือรับยายผูปวยเขาหอผูปวย เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงอาการ / การรักษา / ภาวะหลังผาตัด วันที่ 0 และวันที่ 3 / ภาวะหลังคลอด ภายใน 8 
ชั่วโมง หรือ มีการพลัดตกหกลม และครบวงรอบการประเมินซ้ํา   
 4.2   Nursing Focus List บันทึก Focus: Risk for fall กรณีที่ผูปวยมีความเสี่ยงตอการพลัดตก
หกลม ระดับต่ํา ปานกลาง หรือสูง และผูปวยมีปจจัยเสี่ยงหรือแสดงพฤติกรรมที่มีแนวโนมจะเกิดอุบัติการณ
พลัดตกหกลม (ไดแก สับสน ไมปฏิบัติตามคําแนะนํา ตองการลุกเดิน นั่ง หรือเขาหองน้ํา หรือ ดึงสายตางๆ 
เปนตน)  ณ วัน / เวลา ที่ผูปวยแสดงพฤติกรรมนั้นๆ และบันทึกเปาหมาย / ผลลัพธ (Goals / Outcomes) 
ที่คาดวาจะเกิดข้ึน ใหเหมาะสมกับผูปวยเฉพาะราย  
 4.3  Nursing Progress Note บันทึก Focus: Risk for fall กรณีที่ผูปวยมีความเสี่ยงตอการพลัด
ตกหกลม ระดับ ต่ํา ปานกลาง หรือ สูง และ ผูปวยมีปจจัยเสี่ยงหรือ แสดงพฤติกรรมที่มีแนวโนมจะเกิด
อุบัติการณพลัดตกหกลม (ไดแก สับสน ไมปฏิบัติตามคําแนะนํา ตองการลุกเดิน นั่ง หรือเขาหองน้ํา หรือ ดึง
สายตางๆ เปนตน)  ณ วัน / เวลา ที่ผูปวยแสดงพฤติกรรมนั้นๆ    บันทึกการประเมิน (Assessment) โดย
การบันทึกคะแนนรวมความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมที่ประเมินได (Fall Risk Score) การเปลี่ยนแปลง
สภาวะ / อาการของผูปวยอยางฉับพลัน บันทึกสิ่งที่ปฏิบัติทันทีตอผูปวย หรือ จะปฏิบัติ หรือ แผนการดูแล
ผูปวย (Intervention) และผลการตอบสนองของผูปวยตอการปฏิบัติ (Evaluation)   
 4.4  Incident Report บันทึก IR on line เมื่อเกิดอุบัติการณพลัดตกหกลม ทุกระดับความรุนแรง 

4.5  บันทึกแบบประเมินคุณภาพการปองกันการพลัดตกหกลมในหอผูปวย (FND-037)   
       หอผูปวย ประเมินตนเอง  5 รายตอเดือน 
      Peer Review ภายในแผนกพยาบาล 5 รายตอ 3 เดือน 
      สงที่ อนุกรรมการประกันคุณภาพการปองกันการพลัดตกหกลม แตละแผนกพยาบาล ภายใน

วันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
4.6  บันทึกแบบประเมินคุณภาพการปองกันการพลัดตกหกลมผูปวยนอก (FND – ราง) 
      หองตรวจโรค / หนวยพิเศษ ประเมินตนเอง 1 รายตอเดือน 
      Peer Review ภายในแผนกพยาบาล  1 รายตอ 3 เดือน 
      สงที่ อนุกรรมการประกันคุณภาพการปองกันการพลัดตกหกลม แตละแผนกพยาบาล ภายใน

วันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
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4.7  บันทึกแบบวิเคราะหการพลัดตกหกลมของผูใชบริการ (Post Fall Analysis) เมื่อพบ
อุบัติการณพลัดตกหกลม ระดับ C ข้ึนไป 
5.   การติดสัญลักษณ 
 ติดสัญลักษณเฝาระวังการพลัดตกหกลม ที่บริเวณเตียง และแฟมผูปวย  / Slip Card กรณีที่ผูปวยมี
ปจจัยเสี่ยงหรือแสดงพฤติกรรมที่มีแนวโนมจะเกิดอุบัติการณพลัดตกหกลม 

ตัวชี้วัด 
1. อัตราการพลัดตกหกลมของผูปวยใน ระดับ C-I (Total fall rate) เปาหมาย ≤ 0.25 คร้ัง 

           ตอ 1,000 วันนอน* 
2. อัตราการพลัดตกหกลมของผูปวยใน ระดับ D-I (Fall with injury rate) เปาหมาย ≤ 0.20 คร้ัง 

           ตอ 1,000 วันนอน*     
     3. อัตราการพลัดตกหกลมของผูปวยนอก ระดับ C-I (Total fall rate) เปาหมาย ≤ 0.10 คร้ัง/10,000 visits** 
     4.   รอยละของการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการปองกันการพลัดตกหกลม ≥ รอยละ 80 
 หมายเหต ุ * Target เทียบเคียง ชมรมเครือขายพัฒนาการพยาบาล 
   ** Target เทียบเคียง CoP Fall in the Hospital ทุงพญาไท (11 สถาบัน) 
ภาคผนวก     

1. แนวปฏิบัตกิารปองกันการพลัดตกหกลม สําหรับ ผูปวยผูใหญ (อายุ 15 ปบริบูรณ ข้ึนไป) 
     ของผูใชบริการ งานบริการผูปวยใน  
2. แนวปฏิบัตกิารปองกันการพลัดตกหกลม สําหรับ ผูปวยเด็ก (อายุ < 15 ป)  

ของผูใชบริการ งานบริการผูปวยใน  
3. แนวปฏิบัตกิารปองกันการพลัดตกหกลม สําหรับ ผูใหญ อายุ 15 ปบริบูรณข้ึนไป 

ของผูใชบริการงานบริการผูปวยนอกและหนวยพิเศษ  
4. แนวปฏิบัตกิารปองกันการพลัดตกหกลม สําหรับ เด็ก อายุ < 15 ป 

ของผูใชบริการงานบริการผูปวยนอกและหนวยพิเศษ 
5. แบบประเมินคุณภาพการปองกันการพลัดตกหกลมในหอผูปวย (FND-037) 
6. แบบประเมินคุณภาพการปองกันการพลัดตกหกลมผูปวยนอก (FND-ราง) 
7. แบบตรวจเยี่ยมเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมของผูปวย (4P) สําหรับบุคลากรทีมการพยาบาล 
8. แบบวิเคราะหการพลัดตกหกลมของผูใชบริการ (Post Fall Analysis) 
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