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หากผูท่ี้เป็นโรคจิตจากสุราไดรั้บการดูแลท่ีต่อเน่ือง ตั้งแต่แรกรับจนถึงจ าหน่าย อาจ
ช่วยให้ผูป่้วยมีความรู้และความมัน่ใจในการดูแลตวัเอง ท าให้พฤติกรรมการด่ืมสุราลดลง และลด
อัตรา การกลับเข้ารับการรักษาซ ้ า การศึกษาเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการใชแ้ผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคจิตจากสุรา โดยใชแ้นวคิดการพฒันาแนวปฏิบติัทาง
คลินิกของ สภาการวิจยัการแพทยแ์ละสุขภาพแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1998) เป็น
แนวทางในการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 1) ผูท่ี้เป็นโรคจิตจากสุรา 15 ราย 2) ญาติผูดู้แล 15 
ราย และ 3) บุคลากรทีมสหวชิาชีพ 15 ราย เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ 1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูป่้วย โรคจิตจากสุรา ญาติผูดู้แล และบุคลากรทีมสหวิชาชีพ 2) แบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผูป่้วยโรคจิตจากสุรา ญาติผูดู้แล และบุคลากรทีมสหวิชาชีพต่อแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคจิตจากสุรา 
3) แบบบนัทึกขอ้มูลการกลบัเขา้รับการรักษาซ ้ า 4) แบบประเมินอาการถอนพิษสุรา (CIWA-Ar) 5) 
แบบประเมินปัญหาการด่ืมสุรา(AUDIT) และ 6) แผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคจิตจากสุราที่พฒันาข้ึน
โดย ศศิรส ชอบดี (2553) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา   
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ผลการศึกษาพบวา่ 
1. หลงัจ าหน่ายจากโรงพยาบาล 1 เดือน ร้อยละ 13.3 ของผูป่้วยโรคจิตจากสุราท่ีไดรั้บ 

การดูแลตามแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคจิตจากสุรา มีพฤติกรรมการด่ืมสุราลดลง และร้อยละ 73.4 ของ
ผูป่้วยหยดุด่ืมสุรา 

2. อตัราการกลบัมารับการรักษาในโรงพยาบาลซ ้ า 28 วนัของผูป่้วยโรคจิตจากสุรา ท่ี
ไดรั้บการดูแลตามแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคจิตจากสุรา หลงัจ าหน่ายจากโรงพยาบาล 1 เดือน เท่ากบั
ร้อยละ 6.70  

3. ร้อยละ 80.0 ของบุคลากรทีมสหวิชาชีพมีความพึงพอใจต่อการใช้แผนจ าหน่ายผูป่้วย 
โรคจิตจากสุราในระดบัมาก  

4. ร้อยละ 93.3 ของผูป่้วยโรคจิตจากสุรามีความพึงพอใจต่อการได้รับการดูแล
ตามแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคจิตจากสุราในระดับมา 

5.  ร้อยละ 93.3 ของญาติผูดู้แลผูป่้วยโรคจิตจากสุรามีความพึงพอใจต่อการดูแลผูป่้วย
ตามแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคจิตจากสุราในระดบัมาก  

ผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการใชแ้ผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคจิตจากสุรา 
ในการลดพฤติกรรมการด่ืมสุรา และอตัราการกลบัมารับการรักษาซ ้ าได ้ซ่ึงสมควรน าไปใช้ใน การ
ดูแลผูเ้ป็นโรคจิตจากสุราในขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป 
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ABSTRACT 
 

Patients with alcohol induced psychotic disorders (PID), receiving complete care 
from admission to discharge, may develop knowledge and confidence for self care. These could 
reduce their drinking behaviors and re-admission rates. The purpose of this operational study was 
to study the effectiveness of implementing a discharge plan for PID based on the development of 
clinical practice guideline of National Health and Medical Research Council (NHMRC, 1998). 
The samples were 1) 15 PID, 2) 15 PID’s family caregivers, and 3) 15 multidisciplinary team 
personnel. The instruments used were 1) the Demographic Data Form for PID, PID’s family 
caregivers, and care team personnel, 2) the satisfaction questionnaire toward the discharge plan 
for PID, PID’s family caregivers, and care team personnel, 3) the re-admission recording form, 4) 
the Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol-Revised Version (CIWA-Ar), 5) the 
Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), and 6) the discharge plan developed by 
Chobdee (2010). Data were analyzed using descriptive statistics.  
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The results of this study revealed that: 
1. After 1 month discharge from hospital, 13.30% of PID, who received care based on 

the discharge plan had decreased the alcohol drinking behavior and 73.4% of PID had stopped 
drinking. 

2. Re-admission rate within 28 days after 1 month of discharge of PID, who received 
services based on discharge plan was 6.70%. 

3. Eighty percent of the personnel were satisfied toward use of the discharge plan at a 
high level. 

4. Approximately 93.3% of the PID were satisfied toward services based on the 
discharge plan at a high level. 

5. Approximately 93.3% of the PID’s family caregivers were satisfied toward services 
based on the discharge plan at a high level. 

The results of this study indicate the effectiveness of implementing a discharge plan 
for patients with alcohol induced psychotic disorders in reducing their drinking behaviors and re-
admission rates. Therefore, the discharge plan should be implemented for PID during 
hospitalization.  

 
 


