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ขอมูลเชิงประจักษเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเปนเลิศสํ าหรับนักวิชาชีพดานสุขภาพ

การพลัดตกหกลมในโรงพยาบาล
Falls In Hospital

แหลงขอมูล (Information source)
         The Joanna Briggs Institute. Best Practice: Evidence Based Practice Information Sheets

for Health Professionals.2 (2) 1998, p1-6.

ความเปนมาและความสํ าคัญ (Background)
มีการคาดวา  1 ใน 3  ของผูที่มีอายุมากกวา  65  ปขึ้นไป  และครึ่งหนึ่งของผูที่อายุมากกวา  80 ป  จะ

มีปญหาเกี่ยวกับการพลัดตกหกลมอยางนอยปละครั้ง   ในโรงพยาบาลของประเทศออสเตรเลีย พบวามีผูปวย
ถึงรอยละ 38  ที่เกิดการหกลม  ปจจัยที่ทํ าใหเกิดการพลัดตกหกลมไดแก การบาดเจ็บ   โรคที่ทํ าใหออนแรง
สภาพแวดลอมที่กีดขวางเปนอันตราย  อายุ  สภาพจิตใจ ระยะเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล และเพศ  จาก
การศึกษาอยางมากมายที่ผานมา ช้ีใหเห็นวา การพลัดตกหกลมเปนปญหาสํ าคัญของโรงพยาบาล

ในเอกสารขอมูลนี้จะนํ าเสนอหลักฐานที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการพลัดตกหกลมในโรงพยาบาล ซ่ึงจะครอบ
คลุมถึงปจจัยที่ทํ าใหผูปวยเสี่ยงตอการหกลม   การประเมินปจจัยเสี่ยงของการหกลม  และการดูแลที่ลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดการหกลม  ขอมูลทั้งหมดไดจากการทบทวนอยางเปนระบบภายใตการรับรองของสถาบันโจ
แอนนาบริกส ประเทศออสเตรเลีย
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ระดับของหลักฐาน  (Level of Evidence)
ระดับ  1    หมายถึง หลักฐานที่ไดจากการทบทวนอยางเปนระบบของงานวิจัยประเภท

Randomised controlled trial ทั้งหมด
ระดับ  2       หมายถึง  หลักฐานที่ไดจากการงานวิจัยประเภท  Randomised controlled trial

อยางนอย 1 ฉบับ
ระดับ  3.1     หมายถึง  หลักฐานที่ไดจากการงานวิจัยประเภท  controlled trial ที่ไมมีการสุม

 ระดับ  3.2     หมายถึง  หลักฐานที่ไดจากการงานวิจัยประเภท Cohort,  Case control  ทีศึกษาใน
กลุมตัวอยางที่อยูในหนวยงานตาง ๆ 1 แหงขึ้นไป

ระดับ  3.3     หมายถึง  หลักฐานที่ไดจากการงานวิจัยประเภท Multiple time series ซ่ึงอาจจะมี
หรือไมมีการทดลองก็ได

ระดับ   4       หมายถึง  หลักฐานที่ไดจากการความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของ
ประสบการณทางคลินิค การวิจัยเชิงพรรณนา  หรือรายงานของกรรมการผูเชี่ยวชาญดานนั้น ๆ

คุณภาพของงานวิจัย
ในการทบทวนอยางเปนระบบ (Systematic review)  เพื่อพิสูจนคุณภาพของงานวิจัยเกี่ยวกับการหก

ลม พบวา งานวิจัยบางฉบับไมมีขอมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการศึกษา ทํ าใหมีความยากตอการประเมินคุณภาพ
บางฉบับนํ าเสนอผลการศึกษาไวคอนขางนอย และไมมีการกลาวถึงประโยชนของผลการศึกษา  การศึกษาที่มี
วิธีการที่ถูกตองที่ใชในการทํ าวิจัยหกลมมีนอย   ซ่ึงทํ าใหผลที่ไดจากการศึกษาเกิดความลํ าเอียงหรือเกิดขอผิด
พลาดได  จากขอจํ ากัดดังกลาว  ขอมูลเชิงประจักษสวนมากที่ไดสรุปในเอกสารนี้ จึงถูกจัดอยูในระดับ 4  (
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ )

แนวทางในการปฏิบัติ  ( Practice information )   
1. ผูปวยประเภทใดที่เสี่ยงตอการเกิดการพลัดตกหกลม   ผูที่มานอนรักษาในโรงพยาบาล

มีความเสี่ยงในการพลัดตกหกลม  ปจจัยที่ทํ าใหมีความเสี่ยงสูงไดแก อายุ สภาพจิตใจ ประวัติการหกลม การ
ไดรับยาหลายชนิด การถูกจํ ากัดการเคลื่อนไหว และผูที่ตองการไปหองนํ้ าบอย ๆ  ขอมูลดังกลาวถูกจัดกลุม
ในระดับ 3   ตัวอยางการศึกษาที่แสดงถึงปจจัยเสี่ยง

    “ผลการศึกษาบางเรื่อง เสนอแนะวา ผูสูงอายุที่อายุมากกวา 65 ป มีความเสี่ยงสูงในการ
พลัดตกหกลม แตก็มีบางการศึกษาที่รายงานวาอายุของผูปวยไมใชปจจัยที่ทํ าใหเกิดการพลัดตกหกลม”

    “การเปลี่ยนแปลงหนาที่ของสมอง เชน อาการสับสน การไมรับรูวัน เวลา สถานที่ และ
การสูญเสียความทรงจํ าเปนปจจัยเสี่ยงที่สํ าคัญที่ทํ าใหเกิดการพลัดตกหกลมในโรงพยาบาล”
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“ผูปวยที่มีประวัติเคยพลัดตกหกลมในโรงพยาบาลมากอน เสี่ยงตอการเกิดซํ้ ามากขึ้นซึ่ง
จากการศึกษาพบวา ผูปวยที่เคยพลัดตกหกลมในโรงพยาบาลมากกวา 1 คร้ัง  มีประมาณรอยละ 16  ถึงรอยละ
52 .  ผูวิจัยใหขอเสนอแนะวา ผูปวยเหลานี้มีโอกาสเกิดอุบัติการณดังกลาวได”

“ยาในกลุมที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง เชน ยานอนหลับและยากลอม
ประสาท ทํ าใหผูปวยเสี่ยงตอการเกิดการพลัดตกหกลมในขณะที่มีงานวิจัยเชิงพรรณนา  บางเรื่อง ระบุวา ยา
ในกลุมของ Digoxin, Antiseizures  drugs, Diuretics, Hypotensives และ Beta blockers ทํ าใหผูปวยเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะดังกลาว อยางไรก็ตามขอมูลนี้ยังไมใชงานวิจัยที่ใชอางอิงได”

“ปจจัยทางดานรางกาย เชน ภาวะออนเพลีย  เคลื่อนไหวไมได หรือกลามเนื้อทํ างานไม
ประสานงาน เปนสิ่งที่ทํ าใหเกิดการพลัดตกหกลม”

“การกลั้นปสสาวะไมอยู   ถายเหลว เปนปจจัยที่เพิ่มอุบัติการณการพลัดตกหกลม”
“ปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่พบวาทํ าใหเกิดการพลัดตกหกลม  ไดแก  โรคที่ไดรับการวินิจฉัยจาก

แพทย  สภาพแวดลอมของหอผูปวย และ จากการศึกษาพบวา ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลว โรคทาง
อายุรกรรม โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง เปนปจจัยที่สํ าคัญที่ทํ าใหเกิดอุบัติการณดังกลาว  นอกจาก
นั้นผูปวยที่อยูในหอผูปวยบางแหง เชน หอผูปวยฟนฟู  หอผูปวยผูสูงอายุจะมีอุบัติการณมากกวา”

      อยางไรก็ตาม ในการศึกษาแตละเรื่องอาจนํ าเสนอ ปจจัยเสี่ยงที่ทํ าใหเกิดการพลัดตกหก
ลมแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะกลุมประชากรที่ศึกษาตางกัน

2. ผูปวยจะหกลมท่ีใหนและเมื่อใด    ผลการศึกษาหลายฉบับชี้ใหเห็นวา การพลัดตกหก
ลมมักเกิดบริเวณเตียงผูปวย   นอกจากนั้นยังเกิดบริเวณระเบียง หองนํ้ าและหองสวม

สวนระยะเวลานั้น  มีขอมูลจากการศึกษาบางฉบับรายงานวา เหตุการณนี้จะเกิดในชวงแรก
ของการรักษาตัวในโรงพยาบาล แตก็มีผลการศึกษาอื่น ๆ ที่มีความเห็นตางกันวา จะเกิดทั้งระยะเริ่มแรกและ
ระยะทายของการรักษาตัวในโรงพยาบาล

การเคลื่อนยายผูปวยจากเตียงไปสูเกาอี้เปนสาเหตุที่ทํ าใหผูปวยเกิดการตกเตียงมากที่สุด  แต
ก็จะพบในขณะที่เดิน เขาหองนํ้ า และการนั่งเกาอี้  ลอเข็น และกระโถนชนิดเกาอี้ (commode) มีการรายงาน
ของงานวิจัยฉบับหนึ่ง พบวา การพลัดตกในศูนยฟนฟูสภาพมีสาเหตุจากลอเข็นมากกวาครึ่งหนึ่งของสาเหตุ
ทั้งหมด

3.  การประเมินปจจัยเสี่ยงของการพลัดตกหกลม  วิธีการที่จะชวยลดอัตราการพลัดตกหกลมในโรง
พยาบาล ไดแก การใชเครื่องมือประเมินปจจัยที่ทํ าใหเกิดเหตุการณนี้ ถาผูปวยมีปจจัยเสี่ยงสูง จะสามารถชวย
วางแผนการพยาบาลผูปวยเพื่อลดอุบัติการณการเกิดลง ขอมูลเชิงประจักษในหัวขอนี้ อยูในระดับ 3 และ 4

การใชเครื่องมือประเมินปจจัยเสี่ยงซึ่งสรุปไดจากการศึกษาหลายฉบับพบวา มีความเที่ยงตรง
แตเครื่องมือเหลานี้ อาจไมมีความแมนยํ าเพียงพอ ทํ าใหผลการประเมินแตกตางกัน เชนบางเครื่องมือสามรถ



4

พยากรณผูปวยที่รักษาในโรงพยาบาลถึงรอยละ 80 วามีปจจัยเสี่ยง แต ในขณะที่เครื่องมืออ่ืน ๆ อาจจะไมได
ผลเชนนี้  ขอจํ ากัดของเครื่องมือดานอื่น ไดแก ไมสามารถประเมินปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่อาจจะมี
ผลกระทบได เชน เจาหนาที่ใหม ความสามารถของผูปวย และอัตราการครองเตียงในแตละแผนก เปนตน ทั้ง
นี้ในเครื่องมือที่ไดทบทวนในรายงานไมแสดงวามีการประเมินในหัวขอดังกลาว นอกจากนั้นหัวขอเกี่ยวกับ
ลักษณะของการปฏิบัติที่ปองกันการพลัดตกหกลมซึ่งเคยปฏิบัติกับผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยง รวมทั้งความตระหนัก
ของพยาบาลในการปองกันการพลัดตกหกลม ก็ไมมีการประเมินหรือปรากฏในการทบทวน ในขณะที่ประ
สิทธิผลของการใชเครื่องมือประเมินยังคงตองการการศึกษาวิจัยที่ใชวิธีการที่ซับซอนมากกวานี้

4.    การปฏิบัติสํ าหรับการปองกันการพลัดตกหกลม จากการทบทวน พบวามีงานวิจัยชนิด
randomized controlled trials (RCT) 2 ฉบับ ที่ศึกษาถึงการประเมินการปฏิบัติเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม
สํ าหรับผูปวยในโรงพยาบาล อยางไรก็ตามผลการศึกษาไมไดแสดงถึงจํ านวนครั้งของการพลัดตกหกลมที่ลด
ลง  สวนการศึกษาอื่นๆ ซ่ึงเปนการศึกษาในคลินิคแตไมไดควบคุมตัวแปร จึงทํ าใหคุณภาพของการศึกษาไมดี
นัก

 4.1.  วิธีเฉพาะ  วิธีการปฏิบัติที่ปองกันการพลัดตกหกลม 2 แบบซึ่งศึกษาโดย ใชวิธี RCT
ไดแกการใชเตียงที่มีสัญญานเตือน ( bed alams) และการใชติดเครื่องหมายเตือน ( identifications bracelets)

     การใชเตียงที่มีสัญญานเตือนนั้น พบวาการใชตัวสัญญานเตือนติดระหวางตัวผูปวยกับที่
นอน ไมมีประโยชนแตจะมีประสิทธิผลดีหากใชสัญญานเตือนนี้ติดกับขาของผูปวย สวนการใชเครื่องหมาย
เตือน จะใชสติกเกอรสี และสัญญลักษณติดไวที่รายงานผูปวย เตียง หรือประตูหอง อยางไรก็ตามวิธีนี้ก็ยังไม
สามารถบอกไดอยางชัดเจนวาจะสามารถลดจํ านวนครั้งของการพลัดตกหกลมได

  4.2.  วิธีการหลายรูปแบบ จากการทบทวนพบวา มีการใชวิธีการหลายรูปแบบ ซ่ึงประกอบ
ดวย การประเมินปจจัยเสี่ยง ทดลองใชวิธีปฏิบัติ ซ่ึงจากการศึกษาบางฉบับแสดงใหเห็นวา ไดผลดีในสถานที่
ที่ไมใชโรงพยาบาล แตในโรงพยาบาลไมปรากฏผลที่ชัดเจน การศึกษาบางฉบับแสดงการลดลงของจํ านวน
คร้ังของการพลัดตกหกลม ในขณะที่บางการศึกษาไมมีการเปลี่ยนแปลงผล หรือมีการเพิ่มขึ้น  จะเห็นไดวา
คุณภาพของการศึกษามีความแตกตางกัน บางการศึกษาไมระบุวิธีการ บางการศึกษาไมระบุผล หลายฉบับไม
ระบุการเลือกวิธีการปฏิบัติ เปนตน  ดังนั้นขอมูลเชิงประจักษที่ดีที่สุดในขณะนี้นาจะไดแก ขอมูลที่ไดจาก
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงจัดอยูในระดับ 4  โดยในโปรแกรมควรมีสวนประกอบดังนี้

4.2.1.  การประเมิน  เนื่องจากการศึกษาหลายฉบับไดกลาวถึง จึงเปนขั้นตอนที่จะ
ชวยใหทราบถึงแนวทางสํ าหรับเลือกวิธีปฏิบัติใหเหมาะสม

4.2.2.  การใหความรู  เปนวิธีการที่พบในการศึกษาหลายฉบับ  การใหความรูจะ
กระทํ าทั้งในกลุมพยาบาล ผูปวยและญาติ โดยมีเปาหมายที่จะทํ าใหทุกกลุมมีความตระหนักในการปองกัน
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การพลัดตกหกลมขณะที่ผูปวยรักษาตัวในโรงพยาบาล  การศึกษาบางฉบับระบุถึงการใหความรูรวมกับการ
ปฐมนิเทศในวันแรกที่เขารักษา

4.2.3.  การใหขอวินิจฉัยภาวะเสี่ยง  จากการศึกษาบางฉบับระบุวามีการใหขอ
วินิจฉัย เชน “เสี่ยงตอการเกิดพลัดตกหกลม” หรือ “เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ” บางฉบับระบุถึงการทํ ามาตร
ฐานการพยาบาลผูปวยที่เสี่ยงตอการเกิดพลัดตกหกลมสูง  ในขณะที่บางแหงจะมีการสัมภาษณผูปวยเพื่อ
ประเมินปจจัยเสี่ยงและวางแผนการพยาบาล  อยางไรก็ตาม ไดมีการพยายามใช Universal Fall Precaution ใน
ผูปวยที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติการณดังกลาว แตยังไมมีการระบุถึงการใหความรวมมือในการปฏิบัติแตอยางใด

4.2.4.  ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  การปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบเตียง เชน
แสง  เฟอรนิเจอรตาง ๆ และอุปกรณที่ชวยในการทรงตัวของผูปวย จะชวยลดภาวะเสี่ยงตอการเกิดการพลัด
ตกหกลม

4.2.5.   การขับถาย  ความตองการการใชหองนํ้ าเปนปจจัยสํ าคัญที่มีผลตอการหกลม
ดังนั้นจึงควรจัดใหผูปวยเหลานี้อยูใกลหองนํ้ า  และควรตรวจสอบผูปวยที่ไดรับยาระบายและยาขับปสสาวะ
เปนประจํ า

4.2.6.   การเคลื่อนยาย  แมวาการจํ ากัดการเคลื่อนไหวจะชวยไมใหเกิดการพลัดตก
หกลม ก็ควรแนะนํ าใหผูปวยเปลี่ยนทาชา ๆ เวลาจะลุกจากเตียง   สวมรองเทาที่ไมล่ืน การศึกษาบางฉบับระบุ
ใหพาผูปวยเดินบริเวณระเบียงเวรละ 1-2 คร้ัง

4.2.7.   สภาพสมอง การเปลี่ยนแปลงหนาที่ของสมอง เปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหเกิด
การพลัดตกหกลม ซ่ึงยากที่จะจัดการปองกันได ในขณะที่การปฏิบัติทางคลินิคมักจะผูกมัดผูปวยและและใส
เหล็กกั้นเตียง จากการศึกษาพบวา ยังไมชัดเจนกับวิธีการจัดการ แตก็มีการทดลองใหญาติมาชวยดูแล แนะนํ า
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล รวมไปถึงการจัดใหผูปวยนอนบนเตียงเตี้ย

4.2.8.   การพักบนเตียง  เนื่องจากกการพลัดตกหกลมมักจะเกิดใกลเตียงของผูปวย
ดังนั้นในการศึกษาหลายฉบับจึงไดทดลองวิธีการที่จะชวยลดอุบัติการณดังกลาว เชน จัดเตียงใหตํ่ า  มีการ
ล็อคเบรคที่ติดอยูที่ขาเตียงเสมอ  การศึกษาบางฉบับเสนอใหใชเตียงที่มีเหล็กกั้นชนิดครึ่งเตียง เพื่อปองกันไม
ใหผูปวยปนขามเตียงลงมา นอกจากนั้นยังมีการแนะนํ าใหจัดเตียงใหเรียบรอย ไมมีส่ิงกีดขวางหรือรกรุงรัง

4.2.9.  การใชยา  การศึกษาบางฉบับระบุวามีการทบทวนการใชยาของผูปวยอยาง
สมํ่ าเสมอ  และจํ ากัดการใชยารวมกัน เพื่อลดการเกิดผลขางเคียงของยา

4.2.10.   การใชลอเข็นและเกาอี้   การพลัดตกหกลมที่เกิดขณะใชลอเข็น และเกาอี้
สํ าหรับถายนั้น มีการรายงานในการศึกษาแบบพรรณนา วิธีการลดอุบัติการณนี้ประกอบดวยการใชอุปกรณ
สํ าหรับรัด หรือเข็มขัดรัด การใชเบาะรองนั่งที่ทํ าดวยยางจะชวยไมใหผูปวยล่ืน การใชเกาอี้แบบมีที่พักแขน
และความสูงที่พอเหมาะสํ ารับลุกนั่งจะชวยลดการเกิดการพลัดตกหกลมได
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4.3.   การผูกมัดและการใชเหล็กก้ันเตียง   แมวาการใชอุปกรณผูกมัดจะชวยปองกันการพลัด
ตกหกลม แตก็จํ ากัดการเคลื่อนไหวของผูปวยเหลานี้  อุปกรณที่ใช มักไดแก เสื้อแจ็กเก็ต ผารัดแขนขา ขอมือ
ขอเทา และอุปกรณผูกมัดลอเข็น สวนการใชเหล็กกั้นเตียงนั้นยังไมชัดเจน แตก็ถือไดวาอุปกรณทั้งสองชวย
ใหผูปวยปลอดภัย  การศึกษาบางฉบับระบุวาการใชอุปกรณเหลานี้มักจะใชในเวลาเดียวกับที่มีอุบัติการณ เกิด
ขึ้น และผ็ปวยมักจะตกจากเตียงที่ไมมีเหล็กกั้น  สวนความยาวของเหล็กกั้นเตียงยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนนัก
อยางไรก็ตามยังไมมีการประเมินการใชในหอผูปวยวิกฤติ   ดังนั้นจึงสรุปไดวา การใชอุปกรณทั้งสองยังไม
สามรถปองกันการพลัดตกหกลมไดอยางสมบูรณแบบ  แมจะมีนักวิจัยเสนอวานาจะมีการใชวิธีอ่ืน แตก็ไมมี
งานวิจัยที่ดีสนับสนุนแนวคิดดังกลาว

4.4. การรณรงคปลุกจิตสํ านึก  การศึกษาบางฉบับระบุวาหลังจากที่มีการทดลองใชโปรแกรม
การปองกันการเกิดพลัดตกหกลมแลว เจาหนาที่ในทีมสุขภาพไดมีการตระหนักถึงปจจัยเสี่ยง และวิธีการปอง
กันมากขึ้น จิตสํ านึกของเจาหนาที่ จึงถือเปนบทบาทสํ าคัญที่จะชวย ลดอุบัติการณดังกลาว แมวาจะเปนปจจัย
สํ าคัญ แตก็ยังไมมีงานวิจัยสนับสนุนวาถาจะใหยั่งยืนควรใชระยะเวลาเทาใด

แนวปฏิบัติเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม
         แนวปฏิบัตินี้เปนขอสรุปที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ รูปแบบของแนวปฏิบัติประกอบดวยองคประกอบ
หลายอยางดังนี้
การประเมินผูปวยท่ีมีภาวะเสี่ยง ไดแก
• ผูปวยสับสน และผูสูงอายุกอนเขานอน
• ผูปวยหลังผาตัด
• ผูปวยที่รับไวในโรงพยาบาลวันแรก
• ผูสูงอายุทุกคนที่ไดรับยาแกปวดและยานอนหลับ
การวินิจฉัยภาวะเสี่ยง
• ใหการวินิจฉัยเชน “เสี่ยงตอการเกิดการพลัดตกหกลม”
        หรือ”เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ”  ในรายงานของผูปวย
• ใหการรักษาสาเหตุภายใน เพื่อลดการเกิดอุบัติการณ
• สัมภาษณผูปวยภายใน 24 ช่ัวโมงเพื่อประเมินภาวะ
        เสี่ยงและวางแผนการฟนฟู

การเคลื่อนยาย   วิธีการที่ใชมีหลายอยาง ไดแก
• สวมรองเทาที่ไมล่ืน
• ทํ ากายภาพบํ าบัด
• แนะนํ าใหผูปวยลุกชา ๆ
• กระตุนใหผูปวยทํ ากิจกรรมซํ้ า ๆ
• กระตุนใหผูปวยเดิน
• ชวยเหลือผูปวยที่เสี่ยงมาก ๆ  ในการเคลื่อนยาย
• ใหผูปวยเดินบริเวณระเบียงวันละ 1-2 ครั้งตอวัน
สภาพสมอง  เพื่อลดอุบัติการณ ควรปฏิบัติดังนี้
• หมั่นพูดกับผูปวยที่สับสนบอย ๆ
• อธิบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหแกผูปวย
• ยายผูปวยสับสนไปไวใกลบริเวณ Nurse’s station
• อนุญาตใหญาติเฝาผูปวยที่สับสน
• จัดใหผูปวยสับสนนอนเตียงเตี้ยเพื่อปองกันการตก



7

การใหความรู  การใหความรูเปนกิจกรรมที่อยูในโปรแกรม
การปองกันการพลัดตกหกลม  มีตัวอยางดังนี้
• การจัดอบรมเจาหนาที่เพื่อใหตระหนักถึงภาวะเสี่ยงและ

การปองกัน
• ใหความรูแกผูปวยและญาติ เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง วิธีการ

ที่ทํ าใหปลอดภัย และการจํ ากัดการเคลื่อนไหว
• สอนผูปวยเกี่ยวกับการเปลี่ยนทานอนชา ๆ
• แนะนํ าผูปวยเกี่ยวกับบริเวณเตียงนอน สิ่งอํ านวยความ

สะดวกในหอผุปวย และการขอความชวยเหลือ
• สอนผูปวยใหมผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงทุกราย
ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  กิจกรรมที่ชวยลดปจจัยเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอมประกอบดวย
• ลดปจจัยที่จะทํ าใหเกิดอุบัติการณ เชน ความรกรุงรัง
• จัดแสงใหเพียงพอบริเวณ เตียงและหองนํ้ า
• อยาใหเตียงและเฟอรนิเจอรตาง ๆ เลื่อน
• ใสราวจับบริเวณหองนํ้ า  โดยควรเปนราวชนิดแนวตั้ง
การขับถาย วิธีชวยเร่ืองการขับถายมักจะอยูในโปรแกรมการ
ปองกันการหกลมเสมอ ประกอบดวย
• จัดใหผูปวยที่กลั้นไมไดอยูใกลหองนํ้ า
• ตรวจสอบผูปวยที่ไดรับยาระบายและยาขับปสสาวะ

อยางสมํ่ าเสมอ
• กระตุนใหผูปวยที่มีความเสี่ยงขับถายใหเปนเวลา
• แนะนํ าใหผุปวยชายที่มีอาการเวียนศีรษะปสสาวะในทา

นั่ง
การใชยา   กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชยา ประกอบดวย
• ทบทวนการใชยาของผูปวยบอย ๆ
• ตรวจสอบผูปวยที่ไดรับยาระบายและยาขับปสสาวะ
• หากเปนไปไดควรจํ ากัดการใชยาหลายอยางรวมกัน

เชน ยานอนหลับ ยาแกปวด  และอื่น ๆ

การนอนพักบนเตียง
วิธีการลดอุบัติการณประกอบดวย
• หมุนเตียงใหอยูในลักษณะตํ่ า
• ใสล็อคขาเตียงเสมอ
• ใสเหล็กกั้นเตียงถาจํ าเปน
• จัดอุปกรณที่จํ าเปนใหอยูใกลผูปวย
• ใชเหล็กกั้นเตียงชนิดครึ่งเดียวเพื่อปองกันไมใหผูปวย

ปนลงจากเตียง
การใชลอเข็นและเกาอ้ี
มีการรายงานอุบัติการณนี้ในการศึกษาแบบพรรณนา ซึ่งมีวิธี
การดังนี้
• ใชอุปกรณผูกมัดหรือเข็มขัดรัดขณะใชลอเข็นและเกาอี้
• ใชเกาอี้ผูสูงอายุ
• ใชที่รองนั่งที่ทํ าดวยยางเพื่อปองกันการลื่น
• เลือกเกาอี้ที่มีที่พักแขน และความสูงพอเหมาะในการ

ลุกนั่ง
อ่ืน ๆ
มีการใชวิธีการตาง ๆ เพื่อลดการเกิดการพลัดตกหกลม ได
แก
• ใชผาพันแขนสีตาง ๆ และสติกเกอรติดประตูหองผูปวย

รวมทั้งรายงานของผูปวย เพื่อระบุวาเปนผูที่เสี่ยง
• สาธิตการใชปุมเรียกแกผูปวย
• แนะนํ าใหญาติชวยดูแล
• ประมินความตองการของเจาหนาที่ในการดูแลผูปวยที่
มีภาวะเสี่ยงสูง
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ขอเสนอแนะสํ าหรับการปองกันการพลัดตกหกลม

        ขอเสนอแนะที่สรุปในตารางนี้ถือเปนขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

  ควรรูวาผูปวยรายใดที่เสี่ยง
• ประเมินภาวะเสี่ยงในผูปวยแตละราย
• ระบุกิจกรรมในผูปวยที่เสี่ยงสูง
การจัดทํ าโปรแกรมการปองกันการพลัดตกหกลม
• พัฒนากลยุทธที่จะชวยปองกันอุบัติการณ
• ทํ าเอกสารและเผยแพรกลวิธีที่จัดทํ าขึ้น
• พัฒนามาตรฐานการดูแลผูปวยที่เสี่ยง
• ทดลองใชวิธีการหลายรูปแบบ
การปลุกจิตสํ านึก
• ใหความรูแกผูปวยและเจาหนาที่
• ปฐมนิเทศผูปวยเกี่ยวกับหอผูปวย
• ใหความชัดเจนแกผูปวยและเจาหนาที่ตระหนักเกี่ยวกับปจจัยที่ทํ าใหเกิดการพลัดตกหกลม
• สนับสนุนการใชโปรแกรมที่จะชวยลดอุบัติการณ
การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม   ควรมีการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม โดย
• ติดตามและบันทึกผูปวยที่ตกเตียง
• ประเมินจํ านวนของอุบัติการณที่เปล่ียนแปลงไป
• ปรับเปลี่ยนโปรแกรมหลังจากที่ไดมีการประเมินผลแลว


