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บทคดัย่อ 
 

การดูแลผูป่้วยโรคติดสุราอย่างเหมาะสมตั้ งแต่แรกรับจนถึงจาํหน่ายผูป่้วยออกจาก
โรงพยาบาลทาํให้ผูป่้วยสามารถดูแลตนเอง ลดพฤติกรรมการด่ืมสุรา และลดการกลบัมารักษาซํ้ า 
ในโรงพยาบาล การศึกษาเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชแ้ผน
จาํหน่ายผูป่้วยโรคติดสุรา โดยใชแ้นวคิดการพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกของ สภาวิจยัการแพทย์
และสุขภาพแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1998) เป็นแนวทางในการศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง
ประกอบดว้ย 1) ผูป่้วยโรคติดสุรา จาํนวน 20 คน 2) ญาติผูดู้แล 20 คน และ 3) บุคลากรทีมสหวิชาชีพ 
15 คน เคร่ืองมือที่ใชค้ือ 1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป่้วยโรคติดสุรา ญาติผูดู้แล 
และบุคลากรทีมสหวิชาชีพ 2) แบบสํารวจความพึงพอใจของผูป่้วยโรคติดสุรา ญาติผูดู้แล 
และบุคลากรทีมสหวิชาชีพต่อแผนจาํหน่ายผูป่้วยโรคติดสุรา 3) แบบบนัทึกขอ้มูลการกลบัเขา้รับ
การรักษาซํ้ า 4) แบบประเมินอาการถอนพิษสุรา (Clinical Institute Withdrawal Assessment for 
Alcohol-Revised Version: CIWA-Ar) 5) แบบประเมินปัญหาการด่ืมสุรา (Alcohol Use Identification 
Test: AUDIT) และ 6) แผนจาํหน่ายผูป่้วยโรคติดสุรา ท่ีพฒันาข้ึนโดย พิมพใ์จ เจนกิจจาไพบูลย ์(2553) 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา 
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ผลการศึกษาพบวา่  
1. หลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน ร้อยละ 90 ของผูป่้วยโรคติดสุราท่ีไดรั้บ

การดูแลตามแผนจาํหน่าย มีพฤติกรรมการด่ืมสุราลดลง 
2. ไม่มีการกลบัมารับการรักษาในโรงพยาบาลซํ้ าภายใน 28 วนั (หลงัจาํหน่ายออกจาก

โรงพยาบาล 1 เดือน) ของผูป่้วยโรคติดสุรา ท่ีไดรั้บการดูแลตามแผนจาํหน่ายผูป่้วยโรคติดสุรา  
3. ร้อยละ 72.51 ของบุคลากรทีมสหวิชาชีพมีความพึงพอใจต่อการใช้แผนจาํหน่าย

ผูป่้วยโรคติดสุราในระดบัมาก  
4. ร้อยละ 80 ของผูป่้วยโรคติดสุรามีความพึงพอใจต่อการได้รับการดูแลตามแผน

จาํหน่ายผูป่้วยโรคติดสุราในระดบัมาก  
5. ร้อยละ 75.56 ของญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคติดสุรามีความพึงพอใจต่อการไดรั้บการดูแลตาม

แผนจาํหน่ายผูป่้วยโรคติดสุราในระดบัมาก  
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการใช้แผนจาํหน่ายผูป่้วยโรคติดสุรา  

ในการลดพฤติกรรมการด่ืมสุรา และลดอตัราการกลบัมารักษาซํ้ า ซ่ึงสมควรนาํไปใชใ้นการดูแล
ผูป่้วยโรคติดสุราในขณะเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป 
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ABSTRACT 
 

Caring appropriately for patients with alcohol dependence (PAD) from their admission 
to discharge could enable the patients to self-care, reduce their drinking behaviors and reduce  
re-admission rates. The purpose of this operational study was to study the effectiveness of 
implementing a discharge plan for the PAD based on the development of clinical practice 
guideline of National Health and Medical Research Council, Australia (NHMRC, 1998). The 
samples were 1) 20 PAD, 2) 20 PAD’s family caregivers, and 3) 15 multidisciplinary team 
personnel. The instruments used were 1) the demographic data form for PAD, the PAD’s family 
caregivers, and care team personnel, 2) the satisfaction questionnaire toward the discharge plan 
for PAD, PAD’s family caregivers, and care team personnel, 3) the re-admission recording form, 
4) The Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol-Revised Version form (CIWA-Ar), 
5) The Alcohol Use Identification Test form (AUDIT), and 6) the discharge plan developed by 
Jenkitjaphaiboon (2010). Data were analyzed using descriptive statistics. 
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The results demonstrated that: 
1. After 1 month of discharge from hospital, 90% of the PAD, who received services 

based on the discharge plan had decreased their alcohol drinking behaviors.  
2. There was no re-admission of the PAD who received services based on the discharge 

plan within 28 days after discharge from hospital. 
3. Approximately 76.25 % of the personnel were satisfied toward services based on 

the discharge plan at a high level. 
4. 80 % of the PAD were satisfied toward services based on the discharge plan at a 

high level. 
5. Approximately 75.56 % of the PAD’s family caregivers were satisfied toward 

services based on the discharge plan at a high level. 
The results of this study show the effectiveness of implementing the discharge plan 

for PAD in reducing their drinking behaviors and re-admission rates. Therefore, the discharge 
plan should be used for caring for PAD during hospitalization. 
 
 
 


