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แผนจ าหน่ายผูป่้วยท่ีพยายามฆ่าตวัตายเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูป่้วยไดรั้บการดูแลท่ีครอบคลุม 
และต่อเน่ือง การศึกษาเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้แผน
จ าหน่ายผูป่้วยท่ีพยายามฆ่าตวัตาย ท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลพญาเม็งราย  กลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษาประกอบดว้ย 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ไดแ้ก่ 1) พยาบาลวิชาชีพแผนกผูป่้วยใน 2) ผูป่้วยท่ี
พยายามฆ่าตวัตายท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลพญาเม็งราย และ3) ญาติหรือผูดู้แล เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนจ าหน่ายผูป่้วยท่ีพยายามฆ่าตวัตายท่ีเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล 2) แบบประเมินความความเส่ียงการฆ่าตวัตาย 3) แบบคดักรองโรคจิตของกรม
สุขภาพจิต 4) แบบประเมินอาการแสดงของภาวะแทรกซอ้นจากการพยายามฆ่าตวัตาย และ 5) แบบ
ประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาทางบวก รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2553 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา 

ผลการศึกษาหลงัจากใชแ้ผนจ าหน่ายผูป่้วย และท าการประเมินผลก่อนกลบับา้น พบวา่ 
ผูป่้วยทั้ง 5 ราย มีแนวทางแกไ้ขปัญหาในทางบวก ไม่มีอาการทางจิต และไม่มีอาการแสดงของ
ภาวะแทรกซ้อน และผูป่้วยจ านวน 3 ใน 5 รายไม่มีความคิดฆ่าตวัตาย แต่ผูป่้วยอีก 2 รายยงัมี
ความคิดฆ่าตวัตายอยูเ่น่ืองจากมีอาการของโรคซึมเศร้า อยา่งไรก็ตามเม่ือติดตามหลงัจ าหน่ายผูป่้วย
ออกจากโรงพยาบาล 3 เดือน พบว่าผูป่้วยทั้ง 5 ราย มีแนวทางการแก้ไขปัญหาทางบวก ไม่มี
ความคิดหรือการพยายามฆ่าตัวตายซ ้ า ไม่มีอาการแสดงทางจิต และไม่มีอาการแสดงของ
ภาวะแทรกซอ้นจากการฆ่าตวัตาย  
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ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลการใชแ้ผนจ าหน่ายผูป่้วยท่ีพยายามฆ่า
ตวัตาย ดงันั้น ทีมสหวชิาชีพของโรงพยาบาลพญาเมง็ราย จงัหวดัเชียงราย ควรน าโปรแกรมน้ีไปใช้
ในงานประจ า เพื่อดูแลผูป่้วยท่ีพยายามฆ่าตวัตายใหเ้กิดความต่อเน่ืองและครอบคลุมต่อไป 
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ABSTRACT 
 
Discharge plan for suicidal attempted patients is a means through which comprehensive 

and continuous care is provided. This operational study aimed to investigate the effectiveness of 
implementing a discharge plan for patients who attempted suicide in Phaya Mengrai hospital, 
Chiang Rai Province. The sample consisted of 3 groups with five people in each group: 1) In patient 
department nurses, 2) suicidal attempted patients and 3) relatives or caregivers. The instruments 
used for data collection were 1) discharge plan for patients with attempted suicide, 2) Suicidal 
Evaluation Questionnaire, 3) Mental Status screening test, 4) Complication Evaluation Form, and 5) 
Positive Way of Coping Form. Data were obtained between September and November, 2010 and 
were analyzed using descriptive statistics.  

The results revealed that after implementing discharge plan and evaluated before 
discharging, five patients had positive ways of coping, no psychiatric symptoms and no 
complications from attempted suicide. Three of five patients had no repeated suicidal ideation but 
two patients had repeated suicidal ideation because of symptoms from depression. However, 3 
months after hospital discharge five patients had positive ways of coping, no suicidal ideation or 
repeated suicide attempts, no psychiatric symptoms and no complications from attempted suicide. 
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The result indicated the effectiveness of implementing a discharge plan for patients with 
attempted suicide. Therefore, the multidisciplinary team of Phaya Mengrai hospital, Chiang Rai 
province should implement this program to routine work in caring for attempted suicide patients 
comprehensively and continuously. 


