
ชื่อโครงการ : หอผูปวยปลอดภัย Ortho Alert No Fall 

คําสําคัญ :ความปลอดภัย, การพลัดตกหกลม , แนวทางการปองกันการพลัดตกหกลม 

สรุปผลงานโดยยอ :การพลัดตกหกลมเปนปญหาสําคัญของผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลและเปนสาเหตุ

สําคัญที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บของผูปวยที่รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอผูปวยและ

ญาติทั้งดานรางกายและจิตใจทําใหเจาหนาที่พยาบาลและญาติรูสึกวิตกกังวลและอาจทําใหระยะเวลาในการ

นอนโรงพยาบาลเพิ่มข้ึนสงผลตอคาใชจายของหนวยงานและผูปวยตามมาจึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนเพื่อลด

อัตราการเกิดการพลัดตกหกลมในหอผูปวย และผูปวยปลอดภัย โดยการนําแนวทางปฏิบัติการปองกันการ

พลัดตกหกลม (FND-037) และแบบตรวจเย่ียมเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมของผูปวย(4P) สําหรับบุคลากร

ทีมการพยาบาลมาปรับใชใหเขากับบริบทของหอผูปวย 

หนวยงาน : หอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส สิริกิต์ิ16/2 

สมาชิกในทีม : บุคลากรทีมการพยาบาลหอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส สิริกิต์ิ16/2 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา : 

จากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ในหอผูปวยจากสถิติเดิม หอผูปวย มวก.5 ( ปจจุบันยายมาหอผูปวย

พิเศษออรโธปดิกส สิริกิต์ิ16/2) ยอนหลังพบวาอัตราการเกิดการFall ในป 2562 = 1 ราย (ระดับD) ป 2563 

= 3 ราย (ระดับ C 1 ราย ระดับ D 2 ราย ) และในป 2564 = 2 ราย (ระดับ C 1 ราย ระดับ D 1 ราย ) ซึ่ง

สาเหตุมาจาก ภาวะการเจ็บปวยของผูปวย การรับประทานยาประจํา ความเช่ือมั่นในการเดินของผูปวยเอง 

ความเกรงใจ ญาติและเจาหนาที่ และจากปจจัยภายนอก เชน แสงสวางไมเพียงพอ พื้นลื่น นอกจากน้ียังพบวา 

คะแนนQA การปองกันการพลัดตกหกลมเฉลี่ยในป62-63= 97% และ 96% ตามลําดับจากการวิเคราะห

พบวายังมีการปฏิบัติไมครบถวนในเรื่องการประเมินซ้ําในผูปวยที่มีอาการเปลี่ยนแปลง และกรณีความเสี่ยงตํ่า 

ปานกลาง หรือสูงมีการบันทึกใน Nursing Progress Noteไมครบถวนจึงไดจัดทําโครงการหอผูปวยปลอดภัย 

Ortho Alert No Fall น้ีข้ึนโดยเริ่มดําเนินโครงการในเดือนต.ค.64-ปจจุบันและขยายผลโครงการไปที่หอผป.

มวก.4 ในเดือน พ.ค.65 

เปาหมาย /วัตถุประสงค:  

1. เพื่อลดอุบัติการณการเกิดพลัดตกหกลม ขณะอยูโรงพยาบาล 

2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทีมการพยาบาล มีความตระหนักในการปองกันการพลัดตกหกลม และ

สามารถปฏิบัติตามแนวทางการปองกันการพลัดตกหกลม ของ รพ.รร. 6 (FND-037)ไดถูกตอง  

 

 



กิจกรรมพัฒนา : 

Phase 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) 

1. จัดทําคูมือและแผนพับแนวทางปองกันการพลัดตกหกลม และ QR Code สําหรับผูปวยและญาติ ไว

ประจําทุกหองผูปวย 

2. จัดอบรมใหความรูกับบุคลากรทางการพยาบาล เรื่องการประเมินและการปฏิบัติตามแนวทางการ

ปองกันการพลัดตกหกลม คูมือ และแผนพับ พรอม QR code เรื่องแนวทางการประเมินและการ

ปฏิบัติตามแนวทางการปองกันการพลัดตกหกลม(FND-037) และจัดทําแบบตรวจเย่ียมเพื่อปองกัน

การพลัดตกหกลมของผูปวย(4P) สําหรับบุคลากรทีมการพยาบาล 

3. ทีมการพยาบาลดําเนินโครงการโดยใชแนวทางการปองกันการพลัดตกหกลม และการใชเอกสาร คูมือ 

แผนพับที่จัดทําข้ึน 

- พยาบาลแนะนําการปฏิบัติตัวปองกัน Fall กับผูปวยและญาติ  สอนและกระตุนใหผูปวยบริหาร

กลามเน้ือตามคูมือ แผนพับ และ OR codeต้ังแตแรกรับและเมื่อประเมินวามีความเสี่ยง 

- ผูชวยพยาบาล และพนักงานชวยการพยาบาล ตรวจสอบความเรียบรอย สิ่งแวดลอม เตียง ไมกั้น

เตียง พื้นหองนํ้า ( ตามแบบตรวจเย่ียมเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมของผูปวย(4P) สําหรับ

บุคลากรทีมการพยาบาล) 

Phase 2 (ต้ังแต ม.ค.65-พ.ค.65) 

1. เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหปญหาจากการดําเนินโครงการในPhase 1 พบวา เจาหนาที่ยังมีการ

สงเวรคะแนน Fall Risk Score ไมครบถวนทุกราย โดยเฉพาะในรายที่มีคะแนนความเสี่ยงปานกลาง 

และผูปวยมีความมั่นใจในการลุกเดินกอนแพทยอนุญาต  

2. ปรับเพิ่มใหพยาบาลมีการสงเวรคะแนน Fall Risk Scoreทุกรายและปจจัยหรือพฤติกรรมของผป.ที่

อาจทําใหเกิดพลัดตกหกลมเชน มีความมั่นใจในตนเองสูง เคยผาตัดมาแลว หรือไมใหความรวมมือใน

การปฏิบัติตามคําแนนะนํา เปนตน เพื่อใหทีมทราบและเฝาระวัง โดยเฉพาะในรายที่มีคะแนนความ

เสี่ยงปานกลาง และสูง  

3. ทีมการพยาบาลใหคําแนะนําซ้ําๆ กับผูปวยและญาติ เรื่องการลงเตียงของผูปวย ทุกครั้งที่เขาไปตรวจ

เย่ียม และติดปายเตือน หามลงเดินจนกวาแพทยจะอนญาตไวปลายเตียงทุกหองและทุกครั้งที่ลงจาก

เตียงตองมีเจาหนาที่หรือญาติอยูดวย 

4. Conference เรื่องการปองกันการพลัดตกหกลม สัปดาหละ 1 ครั้งเพื่อสรางความตระหนักใหกับ

บุคลากรและคนหาแนวปฏิบัติหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของมาแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการทบทวนความ

ถูกตองของการประเมินFall Risk Scoreโดยการสุมผป. และใหพยาบาลทดลองใหคะแนนFall Risk 

Score และหน.หอประเมินความถูกตอง 

Phase 3 (ต้ังแต พ.ค.65-ปจจุบัน) 

1. จากการประเมินผลโครงการพบวา อุบัติการณการเกิดการพลัดตกหกลม = 0  

2. ขยายผลการดําเนินโครงการไปที่ หอผูปวย มวก.4 



 

 

ผลลัพธของโครงการ  

จากการดําเนินโครงการหอผูปวยปลอดภัย Ortho Alert No Fall เชิงรุก เพื่อปองกันการพลัดตกหกลมในหอ

ผูปวย ผลลัพธของการดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  

 หอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส 

สิริกิต์ิ 16/2 

หอผูปวย มวก.4 

1.อุบัติการณการเกิดการพลัดตกหกลม 0 0 

2.พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล สามารถปฏิบัติตาม

มาตราการปองกันการพลัดตกหกลม ตามแนวทางที่กําหนด 

90% 90 % 

3.คะแนน QA การพลัดตกหกลม 96 % 98.12 % 

 

บทเรียนท่ีไดรับ 

1. เน่ืองจากเปนหอผูปวยพิเศษ ผูปวยจะอยูกับญาติภายในหอง ทําใหบุคลากรทางการพยาบาลไม

สามารถสังเกตการปฏิบัติตัวในการปองการพลัดตกหกลมไดตลอดเวลา บุคลากรทางการพยาบาล

จําเปนตองมีประเมินอาการและปจจัยเสี่ยงการเกิดการพลัดตกหกลม การใหคําแนะนํา และตรวจ

สภาพเตียงและสิ่งแวดลอมทุกครั้งที่เขาไปเย่ียมอาการหรือใหการพยาบาล และใหคําแนะนําซ้ําๆใน

การปฏิบัติตัวในการปองกันการพลัดตกหกลมบอยๆ อยางสม่ําเสมอ ทุกครั้งที่เขาไปตรวจเย่ียมผูปวย 

เพื่อเปนการปองกันสาเหตุการเกิดการพลัดตกหกลมทั้งภายในและภายนอก ในเชิงรุก 

2. การใหคําแนะนําในการปองกันการพลัดตกหกลม มีความจําเปนตองใหคําแนะนําทั้งผูปวยและญาติที่

ดูแลต้ังแตแรกรับ จนจําหนายกลับบาน รวมทั้งการปองกันการปฏิบัติเพื่อปองกันการพลัดตกหกเมื่อ

กลับบาน เปนการสรางความเช่ือมั่นในการดูแลตนเองใหกับผูปวยและญาติ  
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ครัง/1000วันนอน 

เริมโครงการ ต.ค.64

Phase 1 (ต.ค.-

ธ.ค.64)

Phase 3 (ตังแต่ พ.ค.65)

Phase 2 (ตังแต่ ม.ค.65)

- พยาบาลส่งเวรคะแนน 

Fall Risk Score ทุกราย 

- ติดป้ายเตือน ห้ามลงเดิน

Target ระดับ C-I ≤ 0.25 /1,000 วันนอน / ระดับ D-I ≤ 0.20/1,000 วัน



3. ในกรณีเปลี่ยนญาติเฝา ตองมีการใหคําแนะนําการปองกันการพลัดตกหกลมเพิ่มเติม ซึ่งสิ่งสําคัญใน

การปองกันการพลัดตกหกคือการหมั่นพูดใหคําแนะนํา ซ้ําๆ บอยๆ เพื่อสรางความตระหนักในการ

ปองกันการพลัดตกหกลมขณะอยู โรงพยาบาล 

การติดตอกับทีมงาน :พ.ต.หญิง พรทิพย ศรีมงคล หอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส สิริกิต์ิ16/2  086-8423824 

E-mail : porntip.army@gmail.com 

 

 

 

 


