
 

 

การน าเสนอผลงาน  Best  practice  Service  Plan 

ส่วนที่ 1 
ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านฝายแก้ว  ต าบลออย  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
สาขา  การดูแลการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการดูแลแบบประคับประคอง 
รูปแบบการน าเสนอ  ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผู้ส่งผลงาน  นายพิสิษฐ์  สมงาม  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
สถานที่ปฏิบัติการ  รพ.สต.ฝายแก้ว   
จังหวัดพะเยา  เขตสุขภาพท่ี  1  โทรศัพท์  054-890081  มือถือ  086-1956023   
E-mail : Kong.789@hotmail.com ปีที่ด าเนินการ  2560 
ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ 

ในเขตพ้ืนที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านฝายแก้วจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง
พบว่า  ในปี 2555 มีผู้สูงอายุหกล้มในห้องน้ าเสียชีวิตจ านวน 1 ราย หกล้มกระดูกหักจ านวน 1 ราย และหกล้ม
พกช้ าจ านวน 4 ราย ในปี  2556 หกล้มพกช้ าจ านวน 7 รายและหกล้มแผลเปิด จ านวน  3  ราย ในปี  2557 
หกล้มพกช้ าจ านวน 5 รายและหกล้มแผลเปิด จ านวน  4  ราย ในปี  2558 หกล้มพกช้ าจ านวน 6 ราย  หกล้ม
แผลเปิด จ านวน  8  รายและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแผนกผู้ป่วยในจ านวน 1 ราย  ในปี  2559 หกล้ม
พกช้ าจ านวน 7 ราย กระดูกสะโพกและกระดูกต้นขาหักจ านวน  3  ราย จากสถานการณ์การหกล้มของผู้สูงอายุ
ในชุมชน  โดยสาเหตุของการหกล้มส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมสมรรถภาพทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ  โรค
ประจ าตัว  รวมถึงการขาดผู้ดูแล ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในระบบการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการหกล้ม
ในผู้สูงอายุรวมถึงระบบการส่งต่อผู้สูงอายุที่ได้รับอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที  เพื่อลดความรุนแรงและ
ความพิการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่และ
เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่  การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) เพ่ือพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ผู้สูงอายุที่มีคะแนน ADL กลุ่มติดบ้าน มีคะแนน 5-11 คะแนน ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว / ไม่มี
ผู้ดูแล จ านวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 แบบคัดกรองผู้สูงอายุ (ADL)ส่วนที่ 3 การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุในผู้สูงอายุโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1ก่อนการเกิดอุบัติเหตุ ระยะที่ 2 ช่วงการเกิดอุบัติเหตุ ระยะที่ 
3 หลังการเกิดอุบัติเหตุ 
 
 
 



 

 

ผลการศึกษา 
ก่อนการเกิดอุบัติเหตุ มีการให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตัว  และการดูแลสุขภาพทั่วๆไป แก่อสม.และญาติ

ผู้ดูแลมีการเพ่ิมศักยภาพและองค์ความรู้  ให้กับ  อสม. ในเรื่อง ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการที่เกิด
อุบัติเหตุฉุกเฉิน  หมดสติ  ซ็อค  ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องการท าแผลผู้ป่วยเบื้องต้น  การฝึกใช้
อุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  การจัดท่านอนและการออกก าลังกายเพ่ือป้องกันข้อติด  ญาติและผู้ดูแลมี
การให้ความรู้ในเรื่องการท าแผลผู้ป่วยเบื้องต้น  การฝึกใช้อุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  การจัดท่านอน
และการออกก าลังกายเพ่ือป้องกันข้อติด  การดูแลกิจวัตรประจ าวันเบื้องต้น 

ระยะการเกิดอุบัติเหตุ     มีการสร้างระบบเฝ้าระวังโดยสายด่วน 1669  ทั้ง  อบต.ออย และ รพ.ปง  มี
การจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระระที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (ศูนย์ฮอมฮักบ้าน
ฝายแก้ว)  มีการใช้นวัตกรรมในการแจ้งเตือนอุบัติเหตุ  “นกหวีดเตือนภัย  ใส่ใจผู้สูงอายุ”เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ
ฉุกเฉิน 

หลังการเกิดอุบัติเหตุ  การจัดท่านอนและการออกก าลังกายเพื่อป้องกันข้อติดโดยญาติและเจ้าหน้าที่ มี
การเยี่ยมบ้านโดย อสมและเบิกกายอุปกรณ์ หรือ อุปกรณ์การแพทย์จากศูนย์ฮอมฮักบ้านฝายแก้ว มาให้ในกรณี
จ าเป็นต้องใช้  มีการใช้นวัตกรรม  “เขียงเลื่อน  เพ่ือนผู้พิการ” 

อภิปลายผล  จากการด าเนินงาน  พบผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุลดลงจากเดิม  จากจ านวนเมื่อปี 2559 
จ านวน  10  รายลดลงอยู่ที่  3  ราย ลดลงร้อยละ  70%  ทั้งนี้การเกิดอุบัติเหตุจากความเสื่อมสมรรถภาพ
ทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ  ซึ่งเมื่อประสบอุบัติเหตุทางหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมในการฝึกการใช้
นวัตกรรม  (นกหวีดเตือนภัย  ใส่ใจผู้สูงอายุ)ในเรื่องของการแจ้งเหตุฉุกเฉิน  ในผู้สูงอายุที่ไม่มีโทรศัพท์หรือไม่
สามารถกดโทรออกได้  กรณีโทรเรียกสายด่วน 1669 ได้โดยตรง  ซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการส่งเสียงนกหวีด
เรียกญาติหรือเพ่ือนบ้านให้เข้ามาช่วยเหลือให้ทันเวลาในกรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากเสียงนกหวีดมีค่า
ความดังของเสียงที่ 100 – 120  เดซิเบล  ซึ่งเสียงดังกว่าเสียงของคนตะโกนอยู่ที่  90 – 100  เดซิเบล  จึงท า
ให้การน าส่งผู้สูงอายุไปรักษาสามารถลดระยะเวลาในการน าส่งลงได้จาก  27  นาทีเป็น  16  นาที  กลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีความเสี่ยง ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารร่างกายเพ่ือเพ่ิมก าลัง
กล้ามเนื้อและการทรงตัว แนะน าการใช้ยาที่มีผลต่อการหกล้ม พร้อมให้ความรู้ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและ
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว 

ความภาคภูมิใจ  การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ  มีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียง ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เอกสารอ้างอิง   
การศึกษาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสาหรับผู้สูงอาย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

(2559)420/1 ถนนร าชวิถี เขตร าชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
เปรมกมล ขวนขวาย. (2550). ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน. วิทยานิพนธ์ 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 


