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บทคัดย่อ 
  

โรคซึมเศร้าเป็นโรคท่ีซบัซ้อนส่งผลกระทบต่อผูป่้วยและผูดู้แลทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
เศรษฐกิจ และสังคม การพฒันาแผนจ าหน่ายจะช่วยให้ผูป่้วยได้รับการดูแลท่ีครอบคลุมและ
ต่อเน่ือง ตั้งแต่เขา้รักษาจนกระทัง่จ  าหน่าย ซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่ให้ผูป่้วยกลบัเขา้มารักษาซ ้ า และ 
ลดจ านวนวนันอนโรงพยาบาล การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงพฒันา มีวตัถุประสงค ์
เพื่อพฒันาแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคซึมเศร้าท่ีโรงพยาบาลสวนปรุง จงัหวดัเชียงใหม่ ตามขั้นตอนของ
สภาการวิจยัการแพทยแ์ละสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มตวัอยา่งคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบดว้ย 
บุคลากรสหวิชาชีพทีมพฒันาแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคซึมเศร้า จ านวน 8 คน ผูป่้วยโรคซึมเศร้า 
จ านวน 5 คน ผูดู้แล จ านวน 5 คน และบุคลากรสหวิชาชีพผูท้ดลองใชแ้ผนจ าหน่าย จ านวน 12 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 1) แบบส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรสหวิชาชีพ ท่ีพฒันา
โดยพิมพใ์จ พิทาค า (2551) 2) แบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับผูป่้วย และผูดู้แลท่ีพฒันาโดย 
ผูศึ้กษา ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล ระหวา่ง เดือนมีนาคม 2553 ถึง เดือนกนัยายน 2554 และวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
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ผลการศึกษาพบวา่ 
1. แผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคซึมเศร้าท่ีพฒันาข้ึนตามแนวคิดของแมคคีแฮน มีเน้ือหา

ประกอบดว้ย 1) การประเมินปัญหาและความตอ้งการของผูป่้วยและผูดู้แล 2) การสรุปปัญหาและ
ความตอ้งการของผูป่้วยและผูดู้แล 3) ขอ้วนิิจฉยัทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล และการ
ประเมินผลทางการพยาบาล ส าหรับผูป่้วยและผูดู้แล และ 4) ผลลพัธ์ทางการพยาบาลท่ีคาดหวงั
ภายหลงัผูป่้วยจ าหน่ายคือ การลดลงของอตัราการกลบัมารักษาซ ้ าของผูป่้วยโรคซึมเศร้า การลดลง
ของจ านวนวนันอนโรงพยาบาลของผูป่้วยโรคซึมเศร้า และคุณภาพท่ีดีของการสนองความตอ้งการ
ของผูป่้วยและผูดู้แล  

2. บุคลากรสหวิชาชีพ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้แผนจ าหน่าย อยู่ในระดบั
มาก 

3. ผูป่้วยและผูดู้แล ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดูแลตามแผนจ าหน่าย อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 

แผนจ าหน่ายท่ีพฒันาข้ึนจากการศึกษาคร้ังน้ี ไดผ้า่นการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา
โดยผูท้รงคุณวฒิุ และไดท้ดลองความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชแ้ลว้ ดงันั้นจึงเป็นเอกสารมาตรฐาน
ท่ีสามารถน าไปใชใ้หก้ารพยาบาลผูป่้วยโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลสวนปรุง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 
 

 Major depressive disorders are complex diseases that have physical, mental, and 
socioeconomic impacts on patients and their caregivers. Development of a discharge plan will help 
patients receive comprehensive and continuing care from admission until discharge. This should 
prevent patients from re-admission and decrease length of stay. The purpose of this 
developmental research was to develop a discharge plan for patients with major depressive 
disorders at Suanprung hospital, Chiang Mai province. The process of development followed the 
steps of National Health and Medical Research Council (NHMRC, 1998). Purposive sampling 
was used to recruit 8 members of the multidisciplinary team as the discharge plan developing team, 
5 patients with major depressive disorders, 5 caregivers, and 12 members a of multidisciplinary 
team who tried out the feasibility in practice of the discharge plan. The study instruments were 1) 
The Opinions of Multidisciplinary Team Survey Form developed by Pitakom (2008) and 2) The 
Satisfaction Questionnaires of the Patients and Caregivers developed by the researcher. Data were 
collected from March, 2010 to September, 2011 and were analyzed using descriptive statistics. 
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The results of the study demonstrated that: 
1. The discharge plan for patients with major depressive disorders, which was 

developed based on McKeehan’s (1981) concept, consisted of the following contents: 1) 
assessment of patient’s and their caregiver’s problems and needs; 2) conclusion of patient’s and 
their caregiver’s problems and needs; 3) nursing diagnosis, nursing care plan, and nursing 
evaluation for patients and caregiver; and 4) the expected nursing outcomes after discharge including 
decrease of the readmission rate, decrease of length of stay for patients with major depressive 
disorders, and good quality of responding to needs of the patients and caregivers.  

2. Most of multidisciplinary team personnel were satisfied with use of the discharge plan 
at good level. 

3. Most of the patients and caregivers were satisfied with care based on the discharge 
plan at very good level. 

The discharge plan developed from this study was reviewed for content validity by 
experts and tested for feasibility in practice, therefore, it is a standardized document which could 
be implemented in caring for patients with major depressive disorders in Suanprung Psychiatric 
hospital, Chiang Mai Province. 
 

 

 

 
 


