
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 
เอกสารรับรองโครงการวิจัย โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ภาคผนวก ข  

 
เอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย คณะกรรมการจริยธรรม 
เก่ียวกับการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
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ภาคผนวก ค 

 
การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 

 
เอกสารคําชี้แจงแกอาสาสมัคร/ผูถูกวิจัยท่ีเขารวมโครงการ 

 
ช่ือโครงการวิจัย  ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลมใน
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหัก ตึกพิเศษออรโธปดิกส โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
 
 ดิฉัน นางเสาวคนธ อุบลศรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ    คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม มีความสนใจท่ีจะศึกษาทําการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระ
เร่ือง “ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุท่ี
มีภาวะกระดูกสะโพกหัก” ประโยชนท่ีไดจากการวิจัยคร้ังนี้สามารถใชเปนแนวทางในการปองกัน
การพลัดตกหกลมในผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหัก โดยการศึกษาคร้ังนี้ไมมีความเส่ียงหรือ
ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวมโครงการวิจัย 

ทานเปนผูหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติท่ีสามารถเขารวมในการวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงผูศึกษาไดใชเกณฑ
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขารวมการศึกษาคร้ังนี้ ดิฉันจึงใครขอความกรุณาจากทานในการเขารวม
การวิจัยคร้ังนี้ โดยการตอบแบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลของทาน การเขารวมในการใชแนว
ปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลมคร้ังนี้ การวิจัยคร้ังนี้จะดําเนินการขณะท่ีทานพัก
รักษาในหอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จนถึงวันท่ีทานจําหนาย
จากโรงพยาบาล โดยผูวิจัยประเมินความเส่ียงในการเกิดการพลัดตกหกลมของทานกอนและหลัง
การใชแนวปฏิบัติทางคลินิก และสํารวจความคิดเห็นของทานในเร่ือง  ความพึงพอใจของทานท่ีมี
ตอแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมท่ีทานไดรับ  โดยทานจะไมได รับ
คาตอบแทนท่ีเขารวมในการวิจัย แตผลของการศึกษาในคร้ังนี้จะทําใหทานจะไดรับประโยชน และ
ผลการวิจัยท่ีไดจะเปนประโยชนตอผูอ่ืนโดยรวม คือ เปนแนวทางใหบุคลากรทีมสุขภาพมีการ
พัฒนาการดูแลเพ่ือปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหัก 

ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับทานจากการเขารวมโครงการวิจัย 
 ขณะเขารวมการวิจัยถาทานมีอาการผิดปกติ เชน อาการปวด ผูวิจัยจะหยุดดําเนินการ
วิจัย และใหการดูแลรักษาพยาบาลจนกระท่ังทานมีอาการดีข้ึน จึงจะดําเนินการวิจัยตอ แตถาทานมี
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อาการไมดีข้ึน และตองการหยุดเขารวมการวิจัย ทานสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได หรือมี
อาการเปล่ียนแปลงท่ีจําเปนตองยายออกจากตึกพิเศษออรโธปดิกสไปรับการรักษาตอท่ีอ่ืนผูวิจัยจะ
หยุดดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยจึงขอเรียนเชิญทานเขารวมการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ หากทาน
ยินยอมเขารวมการวิจัย ผูวิจัยจะใหทานลงนามในใบยินยอมเขารวมโครงการการวิจัย ซ่ึงการเขารวม
โครงการวิจัยในคร้ังนี้จะอยูท่ีการตัดสินใจของทาน ทานไมจําเปนตองเขารวมการวิจัยคร้ังนี้หากวา
ทานไมสมัครใจ และจะไมมีการสูญเสียประโยชนใด ๆ ท่ีทานควรไดรับ หากทานตัดสินใจเขารวม
การวิจัยทานมีสิทธิท่ีจะถอนตัวจากการศึกษาไดตลอดเวลา โดยใหแจงความประสงคท่ีจะถอนตัว
ออกจากการวิจัยใหผูวิจัยทราบโดยไมตองอธิบายเหตุผล ขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปน
ความลับ และใชรหัสแทนช่ือจริงของทาน การนําขอมูลไปศึกษาหรือพิมพเผยแพรจะไมมีการ
กลาวถึงช่ือของทาน และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ อันเกิดจากผลการวิจัยคร้ังนี้จะปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูวิจัยจะดําเนินการอยางรัดกุมปลอดภัย และจะไมมีการอางอิง
ถึงช่ือของทานในรายงานใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการวิจัยคร้ังนี้ ทานมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะสอบถามขอมูล
สวนตัวของทาน ซ่ึงหากทานตองการใชสิทธิดังกลาวกรุณาแจงใหผูวิจัยทราหากทานมีคําถาม
เกี่ยวกับการวิจัยคร้ังนี้ ทานสามารถติดตอผูวิจัย นางเสาวคนธ อุบลศรี ไดท่ี โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม 110 ถนนอินทวโรรส ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 50200 
โทรศัพท 089-6367250 หรือ อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารยดวงฤดี ลาศุขะ ท่ี 0-5394-5020 
และ 0-5394-5057 (ในเวลาราชการ) หรือถาทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับสิทธิในการเขารวมโครงการวิจัย 
ใหติดตอท่ี ศาสตราจารย ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 0-5394-5033 (ในเวลาราชการ)  
จํานวนของอาสาสมัครท่ีจะรวมในการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย 
 หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
  ลงนาม……………………………. (ผูวิจัย) 
                                         (นางเสาวคนธ อุบลศรี) 
                                             ผูวิจัย 
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เอกสารแสดงความยินยอมของอาสาสมัคร/ผูถูกวิจัยท่ีเขารวมโครงการวิจัย 
 
 ขาพเจานาย/นางสาว/นาง………………………………………………มีความยินยอม
เขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ ขาพเจาไดรับทราบขอมูล และเขาใจการวิจัย
คร้ังนี้แลว ตามท่ีผูวิจัยไดช้ีแจงใหทราบ และขอลงลายมือช่ือไวเพื่อเปนหลักฐานประกอบการ
ตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ 
  ลงนาม…………………………….. (ผูยินยอม) 
                                                                                  (……………………………..) 
                                                                         ลงนาม……………………………… (ผูวิจัย) 
                                                                                  (นางเสาวคนธ อุบลศรี)       
      ลงนาม………….…………………. (พยาน) 
                                                                                  (…………………………….) 
 วันท่ี…………………………………. 
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เอกสารคําชี้แจงขอมูลการเขารวมโครงการวิจัยสําหรับทีมผูดูแล 
 
ชื่อโครงการวิจัย ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม
ผูสูงอายุภาวะกระดูกสะโพกหัก หอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
 

ดิฉัน นางเสาวคนธ  อุบลศรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ  แผน ข 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําลังทําโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระเร่ือง 
ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมผูสูงอายุภาวะกระดูก
สะโพกหัก หอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ 
ศึกษาประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมผูสูงอายุภาวะ
กระดูกสะโพกหัก ซ่ึงประโยชนจากการศึกษาคร้ังนี้จะนําผลการวิจัยไปปรับปรุงคุณภาพบริการ
ดานการปองกันการพลัดตกหกลมหัวใจสําหรับผูสูงอายุโรคภาวะกระดูกสะโพกหักตอไป  

การวิจัยคร้ังนี้เปนการทําวิจัยขณะท่ีทานปฏิบัติงานในหอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ผูวิจัยขอชี้แจงการดําเนินการวิจัยใหทานไดรับทราบ ดังนี้  คือ 
1) ข้ันเตรียมความพรอมของผูปฏิบัติ ผูวิจัยขอเชิญทานเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง แนว
ปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ 2) ข้ันปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทาง
คลินิก ผูวิจัยขอความรวมมือจากทานใหการดูแลผูสูงอายุภาวะกระดูกสะโพกหักตามขอกําหนด
ของแนวปฏิบัติทางคลินิกใหแกผูสูงอายุท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนภาวะกระดูกสะโพกหักท่ีพน
ระยะวิกฤตและพักรักษาในหอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส จํานวน 30 ราย หลังจากนั้นผูวิจัยสํารวจ
ประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยใหทานตอบแบบประเมินความพึงพอใจของทานตอ
แนวปฏิบัติทางคลินิก 
 ผูวิจัยขอเรียนเชิญทานเขารวมโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธคร้ังนี้ หากทานยินยอมเขา
รวมการวิจัยผูวิจัยจะใหทานลงนามในใบยินยอมเขารวมการวิจัย ซ่ึงการเขารวมโครงการวิจัยในคร้ัง
นี้จะอยูท่ีการตัดสินใจของทาน ทานไมจําเปนตองเขารวมการวิจัยคร้ังนี้หากวาทานไมสมัครใจ และ
จะไมมีการสูญเสียประโยชนใดๆ ที่ทานควรไดรับ หากทานตัดสินใจเขารวมการวิจัยทานมีสิทธิท่ี
จะถอนตัวจากการศึกษาไดตลอดเวลา โดยแจงความประสงคท่ีจะถอนตัวออกจากการวิจัยใหผูวิจัย
ทราบโดยไมตองอธิบายเหตุผล ขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเก็บเปนความลับและใชรหัสแทนช่ือ
จริงของทาน การนําขอมูลไปอภิปรายหรือพิมพเพื่อเผยแพรจะนําเสนอในภาพรวมของผลการวิจัย
เทานั้น และสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ อันเกิดจากผลการวิจัยจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมผูวิจัยจะดําเนินการอยางรัดกุมปลอดภัย และจะไมมีการอางอิงถึงทาน โดยใช
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ช่ือของทานในรายงานใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการวิจัยคร้ังนี้ ทานมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเขาถึงขอมูล
สวนตัวของทาน ซ่ึงหากทานตองการใชสิทธิดังกลาวกรุณาแจงใหผูวิจัยทราบ 
 หากทานมีคําถามเกี่ยวกับการวิจัยคร้ังนี้ ทานสามารถติดตอผูวิจัย คือ นางเสาวคนธ  
อุบลศรี ไดท่ี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 110 ถนนอินทวโรรส ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม รหัสไปรษณีย 50200 โทรศัพท 089-6367250 หรือ อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาตราจารย ดวงฤดี 
ลาศุขะ ท่ี 0-5394-5020 และ 0-5394-5057 (ในเวลาราชการ) หรือถาทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับสิทธิใน
การเขารวมโครงการวิจัย ใหติดตอท่ี ศาสตราจารย ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 0-5394-5033 (ในเวลา
ราชการ) 
 
จํานวนของอาสาสมัครท่ีจะรวมในการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ใชกลุมประชากรท่ีเปนทีมผูดูแลจํานวน 21 ราย 
 
 ลงนาม…………………………….. (ผูวิจัย) 
                                                                                  (นางเสาวคนธ  อุบลศรี) 
 ลงนาม…………………………….. (พยาน) 
  (……………………...……..) 

วันท่ี………………………………............ 
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เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย 
 

 ขาพเจานาย/นางสาว/นาง……………………………………………………………. 
ขอแสดงความยินยอมท่ีจะเขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระ โดยขาพเจาไดรับทราบ
ขอมูลและเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยคร้ังนี้ตามท่ีผูวิจัยไดช้ีแจงใหทราบดังกลาวมาแลวขางตน  และขอ
ลงลายมือช่ือไวเพื่อเปนหลักฐานประกอบในการตัดสินใจเขารวมโครงการทําวิจัยเพื่อการคนควา
แบบอิสระคร้ังนี้ 
 

ลงนาม……………………………… (ผูยินยอม) 
(……………………………….) 

ลงนาม………………………………. (ผูวิจยั) 
(นางเสาวคนธ  อุบลศรี) 

ลงนาม……………………………….. (พยาน) 
(…………………….………...) 

วันท่ี………………………………….. 
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ภาคผนวก ง 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในดําเนินการศึกษา 

 
1. แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหกั 
2. คูมือการปฏิบัติ 
 

แนวทางการปฏิบัติทางคลินกิเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลม 
ในผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหัก ตึกพิเศษออรโธปดิกส 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม 
 
 แนวทางการปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
กระดูกสะโพกหัก ตึกพิเศษออรโธปดิกส  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  ประกอบดวย 6 
ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลมใน
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหัก เม่ือแรกรับ 
 1. การประเมินภาวะเส่ียงตอการพลัดตกหกลม (Fall risk assessment tool) โดย
เร่ิมจากการประเมินปจจัยท่ีเกี่ยวของตอการพลัดตกหกลม ของฝายการพยาบาล โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม ไดแก 
 1.1 ผูสูงอายุมีระดบัความรูสึกตัวลดลง/ การรับรูลดลง 
 1.2 มีประวัติพลัดตกหกลม ภายใน  1 ป 
 1.3 อายุ 60 ป หรือมากกวา 
 1.4 ไดรับยาท่ีมีผลตอความดันโลหิต ระดับความรูสึกตัว หรือทําใหงวงซึม 
 1.5 มีสภาพการทํางานของรางกายผิดปกติ 
 1.6 มีความตองการความชวยเหลือในการขับถาย 
 1.7 อยูในภาวะหลังผาตัดภายใน 24 ช่ัวโมงโดยใหความหมายของปจจัยและ
คาคะแนนดังนี้ 
 1.7.1 ระดับความรูสึกตัว/ การรับรูลดลง หมายถึงผูปวยท่ีมีการเปล่ียน 
แปลงระดับการรับรูหรือผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยทางจิต การเปล่ียนแปลงทางการรับรูความคิดและ
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สติปญญา เชน มีอาการสับสน การขาดความสามารถในการเขาใจและมีความจําบกพรองและงวงซึม              
อันอาจเกิดจากสาเหตุทางรางกายหรือจิตใจ โดยผูปวยมีอาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการใหคา
คะแนนเปน 1 และผูปวยท่ีต่ืนตัวหรือรูสึกตัวดี (alert/good consciousness) ใหคาคะแนนเปน  0 
 1.7.2  มีประวัติชัก พลัดตกหกลม หมายถึง ผูสูงอายุท่ีมีประสบการณการ
พลัดตกหกลม ท่ีบานหรือในโรงพยาบาลจากการเขารับการรักษาในปจจุบันหรือคร้ังกอนภายใน 1 
ป ท่ีผานมาหรือมีประวัติเปนลมชัก ถาผูสูงอายุมีประวัติการพลัดตกหกลมใหคาคะแนนเปน 1 และ
ผูสูงอายุไมมีประวัติการพลัดตกหกลมใหคาคะแนนเปน 0 
 1.7.3 ผูสูงอายุ หมายถึงผูท่ีมีอายุ 60 ป หรือมากกวา เปนผูท่ีมีภาวะเส่ียง
ตอการพลัดตกหกลม โดยใหคาคะแนนเปน 1 สวนผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 60 ป มีคาคะแนนเปน 0 
 1.7.4 การไดรับยาท่ีมีผลตอความดันโลหิต ระดับความรูสึกตัวและมีผล
ทําใหงวงซึม หมายถึง ผูสูงอายุท่ีไดรับยานอนหลับ ยากลอมประสาท ยารักษาอาการทางจิต ยาแก
ปวดหรือยาเสริมท่ีออกฤทธ์ิตอระบบประสาทสวนกลาง โดยผูสูงอายุท่ีไดรับยาชนิดใดชนิดหนึ่ง
หรือหลายชนิด ใหคาคะแนนเปน 1 และผูสูงอายุท่ีไมไดรับยาดังกลาวใหคาคะแนนเปน 0 โดยจัด
กลุมยาดังนี้ 
 - Sedative เชน diazepam, midazolam, ativan 
 -  Diuretic เชน furosemide, manitol 
 -  Tranquilizer (Psychotherapeutic) เชน haloperidol, 
amitryplyline 
 -  Antihypertensive drugs ไดแก กลุม Vasodilator เชน NTP  
กลุม Calcium antagonists เชน nifedipine  กลุมACEI เชน enapril  กลุมAdrenergic blocking agents 
เชน atenolol  กลุมCentrally acting เชน  aldomet    
 -  Anticonvulsants เชน dilantin, rivotril, MgSO4 
 -  Cardiovascular drugs กลุมAgents for chronic heart failure 
เชน digoxin  กลุมAntiarrythemic agents เชน aldenosine, isoptin, cordarone 
 -  Antianginal agents เชน Isodril, NTG 
 - Narcotic analgesics กลุม Opiate agonists เชน  morphine, 
pethidine, durogesic  กลุม Opiate partial agonists เชน temgesic, tramadol 
 1.7.5 ผูสูงอายุท่ีมีสภาพการทํางานของรางกายผิดปกติ หมายถึง สภาพ
การเดินหรือการทรงตัวของผูสูงอายุท่ีผิดปกติ อันเนื่องมาจากกลามเน้ือออนแรง ซีด ความออน 
เพลียของรางกายหรือความสามารถในการเคล่ือนไหวของแขนหรือขาลดลง การประสานงานของ
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ระบบประสาทหรือการทรงตัวไมดี มีอาการชาของมือและเทา จนทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหว รวมถึงตัวผูสูงอายุท่ีใชอุปกรณชวยในการเดิน เชน ไมเทา (cane) ไมพยุง 4 ขา (walker) 
ไมคํ้ายันรักแร (crutches) และลอเข็นหรือผูสูงอายุท่ีตองการผูชวยเหลือในการเคล่ือนไหว รวมถึง
ความม่ันคงของอุปกรณชวยในการเดินท่ีผูสูงอายุใช ผูสูงอายุท่ีมีปญหาทางดานสายตาโดยผูสูงอายุ
ท่ีมีลักษณะดังกลาวหนึ่งลักษณะใหคาคะแนนเปน 1 และผูสูงอายุท่ีมีการเคล่ือนไหวปกติหรือถูก
จํากัดการเคล่ือนไหวโดยใชเคร่ืองดึงชนิดผานกระดูก (skeletal traction) มีคาคะแนนเปน 0 
 1.7.6 ความตองการความชวยเหลือในการขับถาย หมายถึง ผูสูงอายุท่ี
ตองการความชวยเหลือในการขับถายท้ังท่ีอยูบนเตียงท่ีไมไดจํากัดการเคล่ือนไหว หรือตองตองการ
ความชวยเหลือในการเดินทางไปขับถาย ผูสูงอายุท่ีกล้ันไมได หรือทองเดิน รวมท้ังผูสูงอายุท่ีไดรับ
ยาขับปสสาวะ หรือยาระบาย หรือผูสูงอายุท่ีไดรับการสวนอุจจาระ ถาผูสูงอายุมีลักษณะดังกลาว 
ใหคาคะแนนเปน 1 และผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเกี่ยวกับการขับถายไดดีใหคาคะแนนเปน 0 
 1.7.7 หลังผาตัด หมายถึงผูสูงอายุหลังผาตัดใน 24 ช่ัวโมง ใหคาคะแนน
เปน 1 ถาไมใชใหคาคะแนนเปน 0 
 2. การคัดกรองผูสูงอายุจากการประเมิน โดยแบงผูสูงอายุเปน 2 กลุม คือ 
 2.1 กลุมท่ี 1 ผูสูงอายุท่ีไมมีความเส่ียงตอการพลัดตกหกลม คือผูสูงอายุท่ีมีคา
คะแนนรวมเปน 0 
 2.2 กลุมท่ี 2 ผูสูงอายุท่ีมีภาวะความเส่ียงตอการพลัดตกหกลม คือผูสูงอายุท่ีมี
คาคะแนนรวมต้ังแต 1 ข้ึนไป 
 3. การบันทึกการประเมินภาวะเส่ียงตอการพลัดตกหกลม และการส่ือสารในทีม
ผูดูแลผูสูงอายุ พยาบาลบันทึกผลการประเมินคร้ังแรกในแบบบันทึกสัญญาณชีพ ในชองประเมิน
ความเส่ียงและใหมีการต้ังขอวินิจฉัยทางการพยาบาล วางแผน และใหการพยาบาลในแบบบันทึก
ทางการพยาบาล นําปญหาในผูสูงอายุท่ีมีภาวะเส่ียงสูงเขาสูการรับสงเวร 
 ข้ันตอนท่ี 2  การดูแลผูสูงอายุท่ีไมมีภาวะเส่ียงตอการพลัดตกหกลม  ผูสูงอายุท่ีไมมี
ภาวะเส่ียงตอการพลัดตกหกลม ใหพยาบาลทําการประเมินซํ้าเม่ือแพทยมีการเปล่ียนแปลงแผนการ
รักษาท่ีสงผลตอปจจัยเส่ียงตอการพลัดตกหกลม เชน มีคําส่ังเกี่ยวกับยา มีคําส่ังใหสงฝกเดินโดยใช
อุปกรณชวยตาง ๆ หรือผูสูงอายุท่ีมีอาการเปล่ียนแปลงท่ีเส่ียงตอการพลัดตกหกลมใหเร่ิมประเมิน
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการพลัดตกหกลมของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม (Fall 
risk assessment tool) ใหมและประเมินตอเนื่องวันละ 1 คร้ัง 
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 ข้ันตอนท่ี 3 การดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะเส่ียงตอการพลัดตกหกลม  เม่ือผลการประเมิน
ภาวะเส่ียงตอการพลัดตกหกลม พบวาผูสูงอายุมีภาวะเส่ียงตอการพลัดตกหกลม คือมีคาคะแนน
ต้ังแต 1 ข้ึนไปใหพยาบาลปฏิบัติดังนี้ 
 1.  ใหขอมูลและติดปายเตือนเพื่อเพิ่มความตระหนักเกีย่วกบัภาวะเส่ียงตอการ
พลัดตกหกลมในโรงพยาบาล 
 2.  แจงโอกาสท่ีอาจเกิดการพลัดตกหกลมในโรงพยาบาลแกผูปวย และญาติ
พรอมใหขอมูล 
 3. ใหกจิกรรมการปองกันการพลัดตกหกลมตามปจจัยท่ีเปนสาเหตุโดยใช
กิจกรรมหลายๆ อยางครอบคลุมท้ังปจจัยภายในและภายนอกดังนี ้
 3.1 ผูสูงอายุท่ีมีระดับความรูสึกตัวลดลง/การรับรูลดลง  กิจกรรมการปองกัน 
ไดแก  ใหขอมูลซํ้าๆ แกผูสูงอายุ  คนหาสาเหตุทีทําใหผูสูงอายุสับสนและหาทางแกไข  แนะนํา
สถานท่ีและส่ิงแวดลอมแกผูสูงอายุทุกรายเมื่อแรกรับ  เคล่ือนยายผูสูงอายุท่ีสับสน ใหอยูใกล
พยาบาล  ใหครอบครัวมีสวนเกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุท่ีสับสน  การประเมินอัตรากําลัง ให
สัมพันธกับการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะเส่ียงตอการพลัดตกหกลมอยางเพียงพอ 
 3.2  ผูสูงอายุท่ีมีประวัติการพลัดตกหกลมภายใน 1 ป มีประวัติเปนลมชัก  
กิจกรรมการปองกัน ไดแก  สาธิตการใชสัญญาณออดขอความชวยเหลือแกผูสูงอายุ  การเพิ่มความ
ตระหนักเร่ืองการพลัดตกหกลม  ดูแลล็อคเตียงใหม่ันคง  จัดราวกั้นเตียงข้ึนใหเรียบรอยหลังใหการ
พยาบาล  ปรึกษานักกายภาพบําบัดและฟนฟูสภาพ  แนะนําใหเคล่ือนยายชา ๆ 
 3.3 ผูท่ีมีอายุ 60 ป หรือ มากกวา  กิจกรรมการปองกัน ไดแก  สาธิตการใช
สัญญาณออดแกผูสูงอายุ  จัดวางของใชในตําแหนงท่ีผูสูงอายุสามารถหยิบใชได  ดูแลใหผูสูงอายุ
สวมรองเทาท่ีเหมาะสม ไมล่ืน  ทบทวนขอจํากัดของกิจกรรมแกผูสูงอายุและครอบครัว โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุท่ีใชอุปกรณชวยเดินไมควรใหเดินออกจากเตียงโดยลําพัง  ดูแลใหผูสูงอายุนั่งลอเข็นโดยมี
เคร่ืองชวยผูกยึดผูสูงอายุท่ีมีภาวะเส่ียงใหปลอดภัย  ดูแลล็อคเตียงใหม่ันคง 
 3.4 ผูสูงอายุไดรับยาท่ีมีผลตอความดันโลหิต ระดับความรูสึกตัว หรือทําให
งวงซึม  กิจกรรมการปองกัน ไดแก ตรวจสอบผูสูงอายุท่ีไดรับยาที่มีผลทําใหงวงซึม  ประเมินผล
ขางเคียงในผูสูงอายุท่ีไดรับยารวมกันและใหการดูแลอยางเหมาะสม เชนยากลอมประสาท ยาแก
ปวด  ตรวจสอบผูสูงอายุท่ีไดรับยาระบายหรือขับปสสาวะและใหการดูแลท่ีเหมาะสม 
 3.5 ผูสูงอายุท่ีมีสภาพการทํางานของรางกายผิดปกติ  กิจกรรมการปองกัน 
ไดแก   ตรวจสอบอุปกรณชวยเดินใหม่ันคง แข็งแรง โดยเฉพาะสนยางไมคํ้ายันใหอยูในสภาพท่ีใช
งานไดปลอดภัย อุปกรณชวยเดินท่ีชํารุดใหสงซอมและแกไขสภาพดีกอนใชงาน  ปรึกษานัก
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กายภาพ บําบัดเกี่ยวกับการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือและฝกใหมีทักษะท่ีถูกตองในการใช
อุปกรณชวยเดิน จัดวางของใชในตําแหนงท่ีผูสูงอายุสามารถหยิบใชได  ใหครอบครัวมีสวนรวมใน
การดูแลผูสูงอายุ ดูแลจัดเส้ือผาใหเรียบรอยกอนสงฝกเดินโดยเฉพาะกางเกง ใหผูกยึดขอบกางเกง
ใหม่ันคง และขากางเกงไมยาวเกินไป  ดูแลใหผูสูงอายุฝกเดินวันละหนึ่งหรือสองคร้ัง ชวยเหลือ
ผูสูงอายุท่ีมีความเส่ียงในการพลัดตกหกลม ในการเคล่ือนยาย สาธิตการใชสัญญาณออดแกผูสูงอายุ
เม่ือตองการความชวยเหลือ  สังเกตและประเมินผูสูงอายุท่ีใชอุปกรณชวยเดินท่ียังไมสามารถเดินได
ม่ันคงหรือมีทักษะไมถูกตอง แนะนําใหทํากิจกรรมท่ีเตียงจนกวาท่ีสามารถเดินไดม่ันคงและ
ปลอดภัย 
 3.6 ผูสูงอายุท่ีมีความตองการความชวยเหลือในการขับถาย  กิจกรรมการ
ปองกัน ไดแก  จัดผูสูงอายุทีมีปญหาตองเขาหองน้ําท่ีรีบดวนใหอยูใกลหองน้ํา  ตรวจสอบผูสูงอายุ
ท่ีไดรับยาระบายหรือยาขับปสสาวะและใหการดูแลท่ีเหมาะสม  ดูแลผูสูงอายุท่ีตองการความ
ชวยเหลือเปนเวลาสมํ่าเสมออยางนอยทุก 2 ช่ัวโมง  แนะนําผูสูงอายุชายท่ีมีอาการงวงซึมให
ปสสาวะในทานั่งหรือดูแลใหปสสาวะที่เตียง 
 3.7 ผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะหลังผาตัดภายใน24 ช่ัวโมง กิจกรรมการปองกัน 
ไดแก  จัดวางของใชในตําแหนงท่ีผูสูงอายุสามารถหยิบใชได  ดูแลผูสูงอายุท่ีตองการความ
ชวยเหลือเปนเวลาสมํ่าเสมออยางนอยทุก 2 ช่ัวโมง  ทบทวนขอจํากัดของกิจกรรมแกผูสูงอายุและ
ครอบครัว  แนะนําใหเคล่ือนยายอยางชา ๆ และระมัดระวัง 
 3.8 การจัดการส่ิงแวดลอม  กิจกรรมการปองกัน ไดแก  ดูแลส่ิงแวดลอม
ภายในหอผูปวยและภายในหองของผูปวยใหปลอดภัยไมมีส่ิงกีดขวาง  ดูแลใหมีแสงสวาง
โดยเฉพาะเวลากลางคืนใหเพียงพอบริเวณเตียงและหองน้ํา  ดูแลเคร่ืองใชอุปกรณตาง ๆ ใหม่ันคง
แข็งแรง  ดูแลลอคเตียงใหม่ันคงภายหลังการใหการพยาบาลเรียบรอย   ดูแลพื้นหอง บริเวณทางเดิน
และหองน้ําใหแหงเสมอ  ตรวจสอบสัญญาณออดใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สอนใหผูปวย
และญาติใชออดไดอยางถูกตอง 
 3.9 กิจกรรมปองกันการพลัดตกหกลม อ่ืน ๆ  ไดแก  บันทึกปญหาบน
รายงานของผูปวยเพื่อส่ือสารแกทีม  ติดปายสัญญาณบริเวณหนาหองผูปวยเพื่อระบุภาวะเส่ียงการ
พลัดตกหกลม   ใหความรูญาติและผูดูแลใหใชราวก้ันเตียงและลอคขาเตียงใหม่ันคง 
 4. กําหนดการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหักเปนปญหา
ทางการพยาบาล 
 5. วางแผนและใหการพยาบาลเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม ตามสาเหตุหรือ
ปจจัยท่ีอาจทําใหเกิดการพลัดตกหกลม ทําการประเมินผลการพยาบาล 
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 6. บันทึกปญหาและการพยาบาลเพ่ือปองกันการพลัดตกหกลม  ในแบบบันทึก
ทางการพยาบาล 
 
 ข้ันตอนท่ี 4 การดูแลอยางตอเนื่อง  ไดแก 
 1. กลุมท่ีมีภาวะเส่ียง ติดตามประเมินภาวะเส่ียงตอการพลัดตกหกลม ทุกวันใน
เวรเชาโดยใชแบบประเมินของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  ผูสูงอายุท่ีมีคา
คะแนนความเส่ียงรวมตั้งแต  1–  และใหการพยาบาลในการปองกันการพลัดตกหกลมตามปจจัยท่ี
เปนสาเหตุและสรุปผลการใหการพยาบาลในแบบบันทึกทางการพยาบาล 
 2.  กลุมท่ีไมมีภาวะเส่ียงตอการพลัดตกหกลมคือ ผูสูงอายุท่ีมีคาคะแนนความ
เส่ียง รวมเปน 0 ในกรณีท่ีพยาบาลประมาณวา ผูสูงอายุไมมีภาวะเส่ียงใหมีการประเมินอยางนอย
วันเวนวัน ในกรณีท่ีมีอาการเปล่ียนแปลงหรือแพทยมีแผนการรักษาท่ีมีผลตอปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ของการพลัดตกหกลมใหเร่ิมการประเมินความเส่ียงทุกวันตอเนื่อง 
 ข้ันตอนท่ี 5 การดูแลและรายงานเม่ือพบอุบัติการณการพลัดตกหกลม 
 1. เม่ือพบผูสูงอายุเกิดการพลัดตกหกลม ใหทําการชวยเหลือทันทีและประเมิน
การบาดเจ็บ ประเมินกําลังแขนขา ในกรณีท่ีศีรษะผูสูงอายุไดรับการกระทบกระเทือน ใหทําการ
ประเมินผูปวยดวยตารางกลาสโกว (Glasgow Coma Scale) ถาผลการประเมินพบวา ผูสูงอายุไดรับ
บาดเจ็บใหดําเนินการแกไข ใหการปฐม พยาบาลเบ้ืองตนทันที เชน ทําแผล ประคบเย็น และ
รายงานแพทยผูรักษาทันที 
 2. พยาบาลหัวหนาทีมบันทึกรายงานอุบัติการณใน อ.บ. 1 ตอหัวหนาหอผูปวย
ทุกรายในกรณีท่ีแพทยมีแผนการรักษาพยาบาลหัวหนาทีมตองบันทึกเพิ่มใน อ.บ.2  
 3. หากประเมินพบวาผูสูอายุไดรับบาดเจ็บรุนแรงไดแก มีกระดูกหักหนึ่ง
ตําแหนงหรือหลายตําแหนง  มีเลือดออกในเยื่อหุมสมอง  ศีรษะไดรับอันตราย  ตองไดรับการรักษา
เพื่อชวยชีวิตหรือผูปวยเสียชีวิต  พยาบาลหัวหนาทีมตองดําเนินการชวยเหลือแกไข และรายงาน
ผูบริหารตามลําดับดวยวาจากอนทันที 
 4. พยาบาลประกันคุณภาพประจําหอผูปวยรวบรวมสรุปอุบัติการณใน อ. บ. 3 
และอ. บ. 4  ตอเดือนรายงานตอผูประสานงานการประกันคุณภาพการพยาบาล  และหัวหนางาน  ผู
ประสานงานการประกันคุณภาพการพยาบาล  และหัวหนาสรุปอุบัติการณในอ. บ. 5 และ อ. บ. 6 
ตอเดือนแกพยาบาลการประกันคุณภาพของฝายการพยาบาล 
 5. พยาบาลการประกันคุณภาพของฝายการพยาบาล  สรุปอุบัติการณพรอมแนว
ทางแกไขนําเสนอกรรมการบริหารความเส่ียงของโรงพยาบาลเพ่ือดําเนินการตอไป 
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 ข้ันตอนท่ี 6   การวางแผนจําหนายผูปวย  ภายหลังการรักษาผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูก
สะโพกหักจากผลการประเมินภาวะเส่ียงตอการพลัดตกหกลมพบวา ผูปวยมีคะแนนความเส่ียงให
ดําเนินการดังนี้ 
 1. ประเมินสภาพส่ิงแวดลอม ท่ีอยูอาศัยโดยใชขอมูลแบบบันทึกขอมูลผูปวย 
(Nursing assessment) ทบทวนกิจกรรมเพ่ือปองกันการพลัดตกหกลม 
 2. แนะนําญาติหรือผูดูแลในการจัดเตรียมสภาพส่ิงแวดลอม ท่ีอยูอาศัยใหสะดวก
ปลอดภัยจากการพลัดตกหกลมกอนการจําหนาย 
 3.  แนะนําใหญาติถึงความจําเปนในการมีผูดูแลหรือผูชวยเหลือผูสูงอายุภายหลัง
จําหนาย    ติดตอประสานงานใหผูดูแลไดรับการฝกการดูแลจากนักกายภาพบําบัดจนแนใจวา
สามารถใหการดูแลท่ีถูกตองไดจึงจําหนายผูปวยออกจาโรงพยาบาล 
 4. แนะนําวิธีการติดตอขอคําปรึกษา เม่ือเกิดปญหาเกี่ยวกับการจัดการดานความ
ปลอดภัยจากการพลัดตกหกลม โดยใหหมายเลขโทรศัพทของหอผูปวยท่ีนอนรักษาขณะอยู
โรงพยาบาล 
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คูมือการปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือปองกนัการพลัดตกหกลม 
ในผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหกั  หอผูปวยพิเศษออรโธปดกิส 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
นางเสาวคนธ อุบลศร ี

นักศึกษาปริญญาโทบัณฑิตศึกษา 
สาขาการพยาบาลผูสูงอายุ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ภาคผนวก จ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 
1. แบบประเมินความเส่ียงการพลัดตกหกลม 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหัก 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของทีมผูดูแล 
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แบบประเมินภาวะเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม 
 
 
 

เดือน………………….พ.ศ. …….. ปจจัยเส่ียง 
               

1. ผูปวยที่มีระดับความรูสึกตัว/การรับรูลดลง                
2. มีประวัติ หกลม ล่ืนลม ภายใน 1 ป                
3. อายุ 60 ป ขึ้นไป                
4. ไดรับยาที่มีผลตอความดันโลหิต ระดับความ
รูสึกตัว หรือทําใหงวงซึม 

               

5. มีสภาพการทํางานของรางกายผิดปกติ                
6. มีความตองการความชวยเหลือในการขับถาย                
7. อยูในภาวะหลังคลอดภายใน 4- 6 ช่ัวโมง (ยกเวน
ไมถามในผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา60 ป) 

               

8. อยูในภาวะหลังผาตัดภายใน 24 ช่ัวโมง                
คะแนนรวม                
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เลขท่ีแบบสัมภาษณ.............. 
สถานท่ี................................. 
วัน/เดือน/ป........................... 

แบบสัมภาษณ ขอมูลสวนบุคคล การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลมใน
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหกั 

            
 
คําชี้แจง  แบบสัมภาษณฉบับนี้ใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล การใชแนวปฏิบัติทาง

คลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหกั 
 
ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล 
   สวนท่ี 2 ประวัติการพลัดตกหกลม 
   สวนท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
สวนท่ี 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล 

 
1.1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

เลขท่ีแบบบันทึกขอมูล........... วันท่ีบันทึกขอมูล..................................... 
1. อายุ..........ป  
2. เพศ ( ) หญิง ( ) ชาย 
3. จํานวนสมาชิกในครอบครัว...............คน (รวมกลุมตัวอยาง)  
4. บุคคลท่ีใหการดูแล 

(   ) บุตรหญิง/ชาย (   ) หลานหญิง/ชาย (   ) ภรรยา/สามี   
      (   ) อ่ืนๆ ระบุ................. 
5. สถานภาพสมรส 
 (  ) โสด  (  ) คู  (  ) หมาย (  ) หยาราง/แยกกนัอยู 
6. ระดับการศึกษา 
 (  ) ไมไดรับการศึกษา  (  ) อานออกเขียนได  (  ) ประถมศึกษา 
 (  ) มัธยมศึกษา    (  ) ประกาศนยีบัตร/อนุปริญญา (  ) ปริญญาตรี 
 (  ) สูงกวาปริญญาตรี 
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7. อาชีพปจจุบัน 
 (  ) ไมไดประกอบอาชีพ   
 (  ) ประกอบอาชีพ 
  (  ) เกษตรกรรม   (  ) คาขาย 
  (  ) รับจาง   (  ) ขาราชการบํานาญ   

(  ) อ่ืนๆ ระบุ.......... 
8. รายไดตนเองเฉล่ียตอเดือน 
 (  ) ไมมีรายได   (  ) มีรายได...................บาท/เดือน 
9. แหลงรายได 
 (  ) เงินบําเหนจ็/บํานาญ  (  ) บุตร/หลาน   (  ) ญาติพี่นอง 
 (  ) การประกอบอาชีพปจจบัุน (  ) อ่ืนๆ ระบุ................ 
10. ความเพียงพอของรายได 
 (  ) เพยีงพอ   (  ) ไมเพียงพอ 
11. โรคประจําตัว................................................................................ 
12. ประวัติการผาตัด............................................................................................. 
 (  ) ไมเคย 
 (  ) เคย ระบุ ชนิดการผาตัด................................................................... 
   วัน เดือน ป ท่ีผาตัด.......................................................... 
13. โรคประจําตัวอ่ืนๆ  
 (  ) ไมมี    (  ) มี ระบุ.................................................................... 
14. ยารักษาท่ีไดรับ 

ชนิด ขนาด เวลา 
   

1.2 ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกครอบครัว 
1. อายุ .................. ป 
2. เพศ         (   ) หญิง            (   ) ชาย 
3. ระยะเวลาท่ีดูแลผูปวย ........................... 
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4. ความสัมพันธกับผูปวย 
    (   ) บุตรหญิง/ชาย  (   ) หลานหญิง/ชาย  (   ) ภรรยา/สามี   
    (   ) อ่ืนๆ ระบุ................. 
5. สถานภาพสมรส 
    (   ) โสด    (   ) คู   (   ) หมาย     (   ) หยาราง/แยกกันอยู 
6. ระดับการศึกษา 
    (   ) ไมไดรับการศึกษา       (   ) อานออกเขียนได        (   ) ประถมศึกษา     
    (   ) มัธยมศึกษา/ปวช.        (   ) ประกาศนียบัตร/ปวส.         (   ) ปริญญาตรี หรือสูง
กวา 
7. อาชีพปจจบัุน 
    (   ) ไมไดประกอบอาชีพ      (   ) เกษตรกรรม        (   ) คาขาย 
    (   ) รับจาง        (   ) ขาราชการบํานาญ        (   ) อ่ืนๆ ระบุ ................. 
8. รายไดตนเองเฉล่ียตอเดือน 
    (   ) ไมมี        (   ) มี ..................... บาท 
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สวนท่ี 2 ประวัติการหกลม 
 
วัน เดือน ป/เวลาท่ีหกลม.................................... 
รายละเอียดการหลม............................................................................. 
ตําแหนงท่ีหกลม 
 หอง     หองน้ํา 
 หองรับประทานอาหาร   หองทํากิจกรรม 
 ทางเดิน     นอกบาน 
 อ่ืนๆ 

รายละเอียด
.................................................................................... 
ความคิดเหน็เพิ่มเติม
....................................................................................... 

กิจกรรมท่ีสัมพันธกับการหกลม 
 เดิน     เคล่ือนยาย 
 แตงตัว     อาบน้ํา 
 เขาหองน้ํา    ประกอบอาหาร 
 อ่ืนๆ 

รายละเอียด
.................................................................................... 
ความคิดเหน็เพิ่มเติม
....................................................................................... 

รายละเอียดเกี่ยวกับการหกลม 
 การหมดสต ิ    มึนงง 
 การใชยา ยานอนหลับ 
   ยาสงบประสาท 
   แอลกอฮอล 

ระบุรายละเอียด.............................................................................. 
ความคิดเหน็เพิ่มเติม
...................................................................................... 

 



 

 

91 

ผลลัพธของการหกลม 
 ไมไดรับบาดเจ็บ     ปวดกลามเนื้อ 
 ผิวหนังฉีกขาด     กอนเลือด 
 กระดูกหัก     อ่ืนๆ 

ระบุรายละเอียด
.................................................................................... 
ความคิดเหน็เพิ่มเติม

.......................................................................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลมของ
ทีมผูดูแล 
 
สวนท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลท่ัวไปของทีมผูดูแล 

คําชี้แจง โปรดอานขอความแลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง � หนาขอความ โดยเลือกขอความท่ี
ตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทานมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว และเติมขอความในชองวาง
ใหสมบูรณ 
 
1. เพศ            � ชาย   � หญิง 
2. อายุ ................ ป 
3. สถานภาพสมรส 
  � โสด  � คู  � หมาย � หยา/แยก 
4. ศาสนา 
  � พุทธ  � คริสต � อิสลาม � อ่ืนๆ.......(ระบุ) 
5. ระดับการศึกษา 
  � ไมไดเรียน � ประถมศึกษา 
  � มัธยมศึกษา � ประกาศนยีบัตร/อนุปริญญา 
  � ปริญญาตรี � สูงกวาปริญญาตรี 
6. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
  � นอยกวา   1 ป 
  �    1 ป      - 3  ป 
  �    4 ป       - 6 ป   
    �    มากกวา   6ป 
7. ตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน 
                           � พยาบาล 
                           � ผูปฏิบัติงานพยาบาล 
                           � พนักงานชวยการพยาบาล 
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ทานมีความพึงพอใจตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม 

 พึงพอใจมาก 

 พึงพอใจปานกลาง 

 พึงพอใจนอย 
 
 
ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ฉ 

 
รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ

 
                          ผูทรงคุณวุฒิ                                                 สังกัด          
                                        
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกพร สุคําวัง                            ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 
                                                                                              คณะพยาบาลศาสตร   
                                                                                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทศพร   คําผลศิริ                          ภาควิชาการพยาบาลอายรุกรรม 
                                                                                              คณะพยาบาลศาสตร   
                                                                                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
3. อาจารย ดร. โรจนี   จินตนาวัฒน                                      ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
                                                                                              คณะพยาบาลศาสตร   
                                                                                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ นามสกุล    นางเสาวคนธ อุบลศรี 
 
วัน เดือน ปเกิด   12 กรกฎาคม 2505 
 
ประวัติการศึกษา   สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
                                          สําเร็จการศึกษาการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 
                                        ผูสูงอายุคณะพยาบาลศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล   
                                                         
 
ประวัติการทํางาน พยาบาลวิชาชีพ 6 หอผูปวยพิเศษ 6  งานการพยาบาลผูปวยพเิศษ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  พ.ศ. 2529 - ปจจุบัน                                        
                                                                                                                 
                                                                                                                  
    
 

 
 

 


