ชื่อ ผลงาน: แ ผ่น ป้อ งกัน การหกล้ม : Smart Slope System
ค าส าคัญ : แผ่นป้องกันการหกล้ม , ธรณีประตู, แผ่นยางปรับระดับพื้น , การหกล้ม ในโรงพยาบาล,
สรุปผลงานโดยย่อ: นวัตกรรมป้องกันการหกล้มบริเวณธรณีประตู โดยนวัตกรรมที่จัดทาขึ้นมีรปู ทรงเป็น slope
ทาให้สามารถยึดติดเข้ากับประตูได้อย่างแนบสนิท และเนือ่ งจากวัสดุที่นามาใช้ในการทา เป็นยาง ทาให้ปรับแต่ง
ตกแต่งหรือว่าปรับใช้กบั พื้นที่ต่างๆได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการทาให้รปู ร่างเข้ากับประตู จากการที่เ ลือกวัสดุเป็นยาง
เพื่อลดความเสี่ยงการสะดุดธรณีประตูที่มขี นาดสูงเกินไปและลื่น ล้มในห้องน้า หรือจากความบกพร่องของบุคคลที่
สามารถทาให้เกิดการพลัดตกหกล้มได้ ทั้งนี้ ในนวัตกรรมใช้วัสดุที่มพี ื้นที่ผวิ สัมผัสทีช่ ่วยในการเพิ่มแรงเสียดทาน
ช่วยในการป้องกันการลื่นล้มในการเดินขึน้ ทางลาดชัน
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ปัญ หาแ ละสาเหตุโ ดยย่อ
การพลัดตกหกล้ม (fall) เป็น ปัญหาสาคัญที่พบได้ใ นโรงพยาบาล ซึ่งสามารถเกิดได้กับผู้ป่วยในทุกช่วงวัย
โดยเฉพาะในสถานพยาบาลที่ดูแลผูป้ ่วยสูงอายุ หรือ ผู้ป่วยเรือ้ รังพบอุบัติการณ์การเกิดสูงถึงร้อยละ 70-80 (Ref)
ผลกระทบของภาวะหกล้ม ยังนาไปสู่ความเจ็บป่วย ภาวะกระดูกหัก (fracture) การเสียชีวิต ความพิการทางด้าน
ร่างกาย การสูญเสียความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ปั จ จั ย สาเหตุก ารพลัด ตกหกล้ม ของผู้ป่ว ยในโรงพยาบาลสอดคล้อ งกั บลักษณะการพลัดตกหกล้ม ใน
โรงพยาบาล 3 ลักษณะ (Morse, 2009)คือ 1) อุบัติเ หตุ (accidental fall) เป็นการพลัดตกหกล้มจากการลืน่ ไถล
(slipping) สะดุด (tripping) หรือเหตุอื่นๆทีท่ าให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น พื้น เปีย กจากของเหลวหรือปัสสาวะ โครงสร้าง
อาคารที่ทมีสิ่งกีดขวาง เช่น ธรณีประตู หรือทางต่างระดับ การเคลื่อนย้ายผูป้ ่วยทีไ่ ม่ถกู ต้อง เป็นต้น สภาพร่างกาย
ที่คาดการณ์ไ ด้ (anticipated physiological fall) จากการประเมินและระบุผปู้ ่วยที่มคี วามเสีย่ งต่อการพลัดตกหก
ล้ม และ 3) สภาพร่างกายที่คาดการณ์ไ ม่ไ ด้ (unanticipated physiological fall) เช่น โรคที่เ กิดขึ้นกะทันหัน
อาการหน้ามืดเกิดกระดูกสะโพกหักจากพยาธิสภาพ (pathological fracture of the hip) เป็นต้น โดยปัจจัย
สาเหตุการพลัดตกหกล้ม ส่วนใหญ่จาแนกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก(Evans, Hodgkinson, Lambert,
Wood& Kowanko, 1998; Perell, Nelson, Goldman, Luther, Lewis & Rubenstein, 2001) ปั จ จั ย
ภายในเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย ที่ส่งผลต่อการทรงตัวการเคลื่อนไหวและการมองเห็น
ส่วนปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เช่น มีสิ่งกีดขวางแสงสว่างไม่เพียงพอพื้นลื่นความไม่คุ้นเคยกับ
สถานที่และการไม่ม ีญาติหรือผู้ดูแล

ตามแนวทางการป้องกันและการเฝ้า ระวั งการพลัด ตกหกล้ม พบว่ า แนวทางการจั ดการปัญหาควร
สอดคล้องกับการประเมินค่าคะแนนของความเสี่ยงของการเกิดการพลัดตกหกล้ม ซึ่งการประเมินความปลอดภัย
ของสถานที่ เช่น หอผู้ป่วยทางเดิน ห้องน้า เพื่อให้การช่วยเหลือแนะนาในเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเให้
ปลอดภั ย เป็ นสิ่ง ที่ม ีความส าคัญ และเป็นการป้อ งกั นอุบัติ เ หตุไ ด้ใ นระดับ ปฐมภูม ิ ซึ่ ง จากการสารวจพบว่า
โครงสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้ามีลักษณะความเสี่ยงของการก่อให้เกิดอุบตั ิเ หตุที่สาคัญ
คือ “ธรณีประตู” มีรายงานอุบัติการณ์พบว่า ผู้ป่วยและผู้ดแู ล ตลอดจนเจ้าหน้าที่มกี ารเกิดอุบัติเหตุจากการสะดุด
ของธรณีประตูบ่อยครั้ง ซึ่งเบื้องต้น ทางหอผู้ป่วยในได้มกี ารแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มไฟส่องสว่างระหว่างทางเดิ น
การทาสัญลักษณ์พื้น ที่ต่างระดับให้ชัดเจน เป็นที่ทราบกันดีว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อปรับสภาพแวดล้อมนั้น เป็นสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลา และงบประมาณ ตลอดจนต้องได้รับคาแนะนาหรือความ
เห็ น ชอบของผู้ที่ม ีความชานาญ ซึ่ ง อาจจะทาให้ความเสี่ยงของการเกิด อุบัติ เ หตุนั้นยัง คงอยู่ ใ นบทบาทของ
บุคคลาการทางสุขภาพ จึงไม่สามาถละเลยต่อปัญหานี้ได้ ทางกลุ่ม ผูผ้ ลิตนวัตกรรมเพื่อลดความต่างระดับของธรณี
ประตูขึ้น
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1. ประชุม กลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปญั หาการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วย โดยนาแบบจาลองสวิสชีส (Swiss cheese
model) มาเป็นแนวทาง แบบจาลองดังกล่าวแสดงให้เ ห็นถึงระบบภายในโรงพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรที่
ซับซ้อน ความผิดพลาดเฉพาะจุดอาจเกิดขึ้นได้ใ นกรณีนี้ คือปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวไม่
เพียงพอที่จะทาให้เ กิดอันตรายได้ แต่ความผิดพลาดดังกล่าวจะผ่านระบบการป้องกันทีม่ ปี ัญหาอีกหลาย
ชั้น ซึ่งชั้นต่าง ๆ แสดงตัวอย่างเป็นเนยแข็งสวิสที่ถูกหั่นเป็นเป็นแผ่นๆ แล้วมีรูของฟองอากาศที่ตรงกัน
ตั้งแต่แผ่นแรกจนถึงแผ่นสุดท้าย ซึ่งมีโอกาสน้อย แต่ถ้าเกิดขึน้ จะทาให้ผลของความผิดพลาดนั้นไปถึงตัว
ผู้ป่วยได้ แบบจาลองนี้ใ ห้ความสาคัญกับการมุ่งเน้นการหาสาเหตุจากระบบมากกว่า
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