
หอผูป่้วยปลอดภยั Ortho Alert No Fall

หอผูป่้วยพิเศษออรโ์ธปิดิกส ์ สริิกติิ์ 16/2 

ที่มาและความส าคญัของปญัหา :

จากการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสีย่งในหอผูป่้วยจากสถติิเดิม หอผูป่้วย มวก.5 (ปจัจุบนัยา้ยมาหอผูป่้วยพเิศษออรโ์ธปิดิกส ์ สริิกิต์ิ 16/2) พบว่า อตัราการเกิด Fall 

ในปี 2562 = 1 ราย (ระดบั D) ปี 2563 = 3 ราย (ระดบั C 1 ราย ระดบั D 2 ราย) และในปี 2564 = 2 ราย (ระดบั C 1 ราย ระดบั D 1 ราย) ซึง่สาเหตุมาจาก ภาวะการเจ็บป่วย

ของผูป่้วย การรบัประทานยาประจ า ความเชื่อม ัน่ในการเดนิของผูป่้วยเอง ความเกรงใจญาติและเจา้หนา้ที ่และจากปจัจยัภายนอก เช่น แสงสว่างไม่เพยีงพอ พื้นลืน่ นอกจากน้ียงัพบว่า 

คะแนน QA การป้องกนัการพลดัตกหกลม้เฉลีย่ในปี 62-63 = 97% และ 96% ตามล  าดบั จากการวิเคราะหพ์บว่า ยงัมีการปฏิบติัไม่ครบถว้น ในเรื่องการประเมินซ  า้ในผูป่้วยทีม่ีอาการ

เปลีย่นแปลง และกรณีความเสีย่งต า่ ปานกลาง หรือสูง มีการบนัทกึใน Nursing Progress Note ไม่ครบถว้น จึงไดจ้ดัท  าโครงการหอผูป่้วยปลอดภยั Ortho Alert No Fall น้ีขึ้น โดยเริ่ม

ด าเนินโครงการในเดือน ต.ค.64 - ปจัจุบนั และขยายผลโครงการไปที ่หอ ผป.มวก.4 ในเดือน พ.ค.65

เป้าหมาย /วตัถปุระสงค ์: 

1. เพือ่ลดอุบติัการณก์ารเกิดพลดัตกหกลม้ ขณะอยู่โรงพยาบาล

2. เพือ่ส่งเสริมใหบุ้คลากรทมีการพยาบาล มีความตระหนกัในการป้องกนั         

การพลดัตกหกลม้ และสามารถปฏิบติัตามแนวทางการป้องกนัการพลดัตกหกลม้

ของ รพ.รร.6 (FND-037) ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

1. เน่ืองจากเป็นหอผูป่้วยพเิศษ ผูป่้วยจะอยู่กบัญาติภายในหอ้ง ท  าใหบุ้คลากรทางการพยาบาลไม่สามารถสงัเกตการปฏิบติัตวัในการป้องการพลดัตกหก

ลม้ไดต้ลอดเวลา บุคลากรทางการพยาบาลจ าเป็นตอ้งมีประเมินอาการและปจัจยัเสีย่งการเกิดการพลดัตกหกลม้ การใหค้ าแนะน า และตรวจสภาพ

เตียงและสิง่แวดลอ้มทุกคร ัง้ทีเ่ขา้ไปเยี่ยมอาการหรือใหก้ารพยาบาล และใหค้ าแนะน าซ  า้ๆ ในการปฏิบติัตวัในการป้องกันการพลดัตกหกลม้บ่อยๆ

อย่างสม า่เสมอ ทุกคร ัง้ทีเ่ขา้ไปตรวจเยี่ยมผูป่้วย เพือ่เป็นการป้องกนัสาเหตุการเกิดการพลดัตกหกลม้ท ัง้ภายในและภายนอก ในเชิงรุก

2. การใหค้ าแนะน าในการป้องกนัการพลดัตกหกลม้ มีความจ าเป็นตอ้งใหค้ าแนะน าท ัง้ผูป่้วยและญาติทีดู่แลตัง้แต่แรกรบั จนจ าหน่ายกลบับา้น รวมท ัง้

การป้องกนัการปฏิบติัเพือ่ป้องกนัการพลดัตกหกเมื่อกลบับา้น เป็นการสรา้งความเชื่อม ัน่ในการดูแลตนเองใหก้บัผูป่้วยและญาติ 

3. ในกรณีเปลีย่นญาติเฝ้า ตอ้งมีการใหค้ าแนะน าการป้องกนัการพลดัตกหกลม้เพิ่มเติม ซึ่งสิ่งส  าคญัในการป้องกนัการพลดัตกหกคือการหม ัน่พูด   

ใหค้ าแนะน า ซ  า้ๆ บ่อยๆ เพือ่สรา้งความตระหนกัในการป้องกนัการพลดัตกหกลม้ขณะอยู่โรงพยาบาล

บทเรยีนที่ไดร้บั :

ผลลพัธข์องโครงการ :
จากการด าเนินโครงการหอผูป่้วยปลอดภยั Ortho Alert No Fall เชิงรุก เพือ่ป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในหอผูป่้วย ผลลพัธข์องการด าเนินโครงการ

บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ

หอผูป่้วยพเิศษออรโ์ธปิดิกส์

สิริกิต์ิ 16/2

หอผูป่้วย 

มวก.4

1. อบุติัการณ์การเกิดการพลดัตกหกลม้ 0 0

2. พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล สามารถปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัการพลดัตกหกลม้ 

ตามแนวทางท่ีก าหนด

90 % 90 %

3. คะแนน QA การพลดัตกหกลม้ 96 % 98.12 %

กิจกรรมพฒันา :
Phase 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)

- พยาบาลแนะน าการปฏิบติัตวัป้องกนั Fall กบัผูป่้วยและญาติ สอนและกระตุน้ใหผู้ป่้วยบริหารกลา้มเน้ือตามคู่มือ แผ่นพบั และ OR code

ตัง้แต่แรกรบัและเมื่อประเมินว่ามีความเสีย่ง 

- ผูช่้วยพยาบาลและพนกังานช่วยการพยาบาล ตรวจสอบความเรียบรอ้ย สิง่แวดลอ้ม เตียง ไมก้ ัน้เตียง พื้นหอ้งน า้ (ตามแบบตรวจเยี่ยม

เพือ่ป้องกนัการพลดัตกหกลม้ของผูป่้วย (4P) ส  าหรบับุคลากรทมีการพยาบาล)

Phase 3 (ตัง้แต่ พ.ค.65-ปจัจุบนั)

1. จากการประเมินผลโครงการ พบว่า อุบติัการณก์ารเกิดการพลดัตกหกลม้ = 0 

2. ขยายผลการด าเนินโครงการไปที ่หอผูป่้วย มวก.4

Phase 2 (ตัง้แต่ ม.ค.65-พ.ค.65)

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะหป์ญัหาจากการด าเนินโครงการใน Phase 1 พบว่า เจา้หนา้ทีย่งัมีการส่งเวรคะแนน Fall Risk Score ไม่ครบถว้นทุกราย โดยเฉพาะในรายทีม่ีคะแนนความเสีย่งปานกลาง และผูป่้วยมีความม ัน่ใจใน

การลุกเดินก่อนแพทยอ์นุญาต 

2. ปรบัเพิม่ใหพ้ยาบาลมีการส่งเวรคะแนน Fall Risk Score ทุกรายและปจัจยัหรือพฤติกรรมของ ผป.ทีอ่าจท  าใหเ้กิดพลดัตกหกลม้เช่น มีความม ัน่ใจในตนเองสูง เคยผ่าตดัมาแลว้ หรือไม่ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามค าแนะน า 

เป็นตน้ เพือ่ใหท้มีทราบและเฝ้าระวงั โดยเฉพาะในรายทีม่ีคะแนนความเสีย่งปานกลางและสูง 

QR code คู่มือป้องกนัการพลดัตกหกลม้ QR code แผ่นพบัป้องกนัการพลดัตกหกลม้

3. ทมีการพยาบาลใหค้ าแนะน าซ  า้ๆ กบัผูป่้วยและญาติ เรื่องการลงเตียงของผูป่้วย ทุกคร ัง้ทีเ่ขา้ไปตรวจเยี่ยม และติดป้ายเตือน หา้มลงเดินจนกว่าแพทยจ์ะอนุญาตไวป้ลายเตียงทุกหอ้งและทุกคร ัง้ทีล่งจากเตียงตอ้งมีเจา้หนา้ทีห่รือญาติอยู่ดว้ย

4. Conference เรื่อง การป้องกนัการพลดัตกหกลม้ สปัดาหล์ะ 1 คร ัง้ เพือ่สรา้งความตระหนกัใหก้บับุคลากรและคน้หาแนวปฏิบติัหรืองานวิจยัทีเ่ก่ียวขอ้งมาแลกเปลีย่นเรียนรู ้มีการทบทวนความถูกตอ้งของการประเมนิ Fall Risk Score โดยการสุ่ม ผป. และใหพ้ยาบาล

ทดลองใหค้ะแนน Fall Risk Score และ หน.หอประเมินความถูกตอ้ง

2. จดัอบรมใหค้วามรูก้บับคุลากรทางการพยาบาล เร่ืองการประเมินและการปฏิบติัตามแนวทางการป้องกนัการพลดัตกหกลม้ 

คู่มือ และแผ่นพบั พรอ้ม QR code เร่ืองแนวทางการประเมินและการปฏิบติัตามแนวทางการป้องกนัการพลดัตกหกลม้ 

(FND-037) และจดัท าแบบตรวจเยี่ยมเพื่อป้องกนัการพลดัตกหกลม้ของผูป่้วย (4P) ส าหรบับคุลากรทีมการพยาบาล

3. ทีมการพยาบาลด าเนินโครงการโดยใชแ้นวทางการป้องกนัการพลดัตกหกลม้ และการใชเ้อกสาร คู่มือ แผ่นพบัท่ีจดัท าข้ึน

1. จดัท าคู่มือและแผ่นพบั แนวทางป้องกนัการพลดัตกหกลม้ และ QR Code ส าหรบัผูป่้วยและญาติ ไวป้ระจ าทกุหอ้งผูป่้วย


