
แนวปฏิบตัิในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวเพื@อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอาย ุ 
        เรียบเรียงโดย พ.ญ. จิตติมา บุญเกิด 

 
1. แนวปฏิบัติในการดแูลกลุ่มที@มีการหกล้ม J ครัKงภายใน J ปี  

 

กลุ่มผู้ ป่วยอายุ อายุ  MN ปีขึ Kนไป                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดกรองประวัติหกล้ม

ภายใน J ปี จํานวนครัKง 
การประเมิน T ด้าน  

1. ถามเหตุการณ์สัมพนัธ์กับ
สิ4งแวดล้อมในบ้านหรือนอก
บ้าน 

2. การตรวจ VA 
3. การประเมินการทรงตวั 

(5 times chair stands or TUG) 

4. วดัความดนัท่านั4งท่ายืน 
5. ความเสี4ยงในการใช้ยา* 

 

 

 

 

หกล้ม 
1 ครัKง 

ไม่มีหกล้ม 

แจกเอกสารความรู้ใน

การดูแลสขุภาพเพื4อ

เตรียมตวัเข้าสู่วยั

เกษียณ 

ภายหลังการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

• แก้ไขสาเหตุ เช่น การปรับยา

ให้เหมาะสม   
• นัดเข้าคลินิกจักษุแพทย์กรณี 

VA ผิดปกติ มากกว่า WN/YN 

ข้างใดข้างหนึ@ง 
• นัดติดตามการหกล้มภายใน

ช่วงเวลา M-JW เดือน  
• ให้คําแนะนําเรื@องการออก

กําลังกาย (สามารถพิมพ์แผ่น

พับท่าออกกําลังกาย หรือ ให้ 

web link วิดีโอผู้ ป่วยกลับไปดู

ได้) 
• ให้คําแนะนําเรื@องอาหารที@มี

แคลเซียมและวิตามินดี (พิมพ์

เอกสารจากที@ desktop ได้) 
• คัดกรองภาวะกระดูกพรุนและ

ตรวจระดับวิตามินดีในกลุ่ม

เสี@ยง 
• เอกสารแผ่นพับกระดูกพรุน, 

การป้องกันการหกล้ม และการ
จัดบ้านและสิ@งแวดล้อมที@

ปลอดภัย (มีอยู่ที@ ว. 6 และ

ห้องให้คําปรึกษา) 



2. แนวปฏิบัติการดูแลรักษาในกลุ่มที@มีการหกล้มมากกว่า J ครัKงใน J ปี หรือ หกล้ม J ครัKงใน J ปี และมีผลกระทบ

ทางร่างกาย เช่นมีการบาดเจ็บฟกชํ Kา กระดูกหัก หรือ การเคลื@อนไหวลดลง หรือ กลัวการหกล้ม 

ผู้ป่วยที@มาตรวจที@คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว โดยการคัดกรองจากพยาบาลคัดกรอง หรือ แพทย์สอบถาม 

 

กลุ่มผู้ ป่วยอายุ อายุ  MN ปี ขึ Kนไป                 

  

คัดกรองประวัติหกล้ม

ภายใน J ปี จํานวนครัKง 
หกล้มแล้วมี

อาการ

บาดเจ็บ 

หรือ หกล้ม

2 ครัKงขึ Kนไป 

การประเมิน 5+4 = 9 ด้าน  

1. ถามเหตุการณ์สัมพนัธ์กับ
สิ4งแวดล้อมในบ้านหรือ
นอกบ้าน 

2. การตรวจ VA 
3. การประเมินการทรงตวั 

(5 times chair stands or 
TUG) 

4. วดัความดนัท่านั4งท่ายืน 
5. ความเสี4ยงในการใช้ยา* 
6. ADLs, IADLs 
7. MMSE/minicog 

8. Depression screening 
9. Nutrition 

screening/BMI < 19 

 

ภายหลังการประเมิน 

 

 

 

 

 

• แก้ไขสาเหตุ เช่น การปรับ

ยาให้เหมาะสม, รักษาภาวะ

สมองเสื@อมหรือซึมเศร้า, 

วินิจฉัยสาเหตุการเดินการ

ทรงตัวที@ผิดปกติและส่ง

ปรึกษาเพื@อการรักษา  
• นัดเข้าคลินิกจักษุแพทย์

กรณี VA ผิดปกติมากกว่า 

WN/YN ข้างใดข้างหนึ@ง 
• ส่งปรึกษาเวชศาสตร์ฟืKนฟู

กรณีที@มีปัญหาการเดินการ

ทรงตัว 
• คัดกรองภาวะกระดูกพรุน

และระดับวิตามินดีในกลุ่ม

เสี@ยง 
• นัดติดตามปัญหาการหกล้ม 
• การให้คําแนะนําเพื@อป้องกัน 

พิจารณาจากสาเหตุที@พบ

เอกสารต่างๆสามารถพิมพ์

ได้จากที@ desktop หรือรับ

เอกสารพร้อมคําแนะนําที@ ว.

6 และ ห้องให้คําปรึกษา) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีที@ผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้า หรือ สมองเสื@อมร่วมด้วย ทีมแพทย์ประเมิน 
1. กรณีผู้ ป่วยไม่มีผู้ดูแล 

- ให้ปรึกษานกัสงัคมสงเคราะห์เพื4อ ช่วยค้นหา family resources 

- ปรึกษากับทีมสหวิชาชีพ หรือ ทีมเยี4ยมบ้าน เพื4อประสานกับศูนย์ของชุมชนเพื4อเยี4ยมประเมิน และขอความ

ช่วยเหลือ 

- ติดตามกับศูนย์ เพื4อ ประเมินว่าผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือระดับไหนบ้างเป็นระยะ 

 

2. กรณีผู้ ป่วยมีผู้ดูแล  

- Family Meeting มีแพทย์เป็นผู้ให้การอธิบาย สาเหตุ และ แนวทางการแก้ไข ร่วมไปถึง การให้ความรู้กับ

ผู้ดูแล เท่าที4ผู้ดูแลสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ 

- ส่งปรึกษา PM&R เพื4อทํากายภาพที4โรงพยาบาล และที4บ้าน  

- แนะนําการปรับสิ4งแวดล้อมในบ้าน หรือ ปรับพฤติกรรมของผู้ป่วย 

- ติดตามเป็นระยะกับผู้ดูแล  

*ความเสี@ยงของยาที@ส่งผลต่อการหกล้ม ดูรายการยาที@เสี@ยงได้จาก web link ที@ desktop 

กรณีที@มีปัญหาเพิ@มเติม ได้แก่ 

1. ภาวะโภชนาการบกพร่อง ควรหา

สาเหตุและให้ความรู้ในการ

ปฏิบัติตัวเพิ@มเติม หรือ ปรึกษา
นักโภชนา 

2. มีปัญหาการช่วยเหลือตนเอง

บกพร่อง และขาดผู้ดูแล 

พิจารณาให้ปรึกษานักสังคม 

3. มีปัญหาในการดูแลที@บ้าน ส่ง

ปรึกษาเยี@ยมบ้าน 

 


