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บทคัดย่อ 
 
 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังเป็นโรคเร้ือรังท่ีพบบ่อยในผูสู้งอายุและส่งผลให้ความสามารถใน
การท าหนา้ท่ีของร่างกายผูสู้งอายุลดลง และมีอาการหายใจล าบากเพิ่มข้ึน การวางแผนจ าหน่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลใหก้ารดูแลผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังดีข้ึน การศึกษาเชิงปฏิบติัการน้ี
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบติัการวางแผนจ าหน่ายส าหรับผูสู้งอายุท่ี
เป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โดยใช้กรอบแนวคิดการน าแนวปฏิบติัทางคลินิกไปใช้ของสมาคม
พยาบาลออนทาริโอ (RNAO, 2002) เป็นแนวทางในการศึกษา กลุ่มประชากรประกอบดว้ยทีมผูดู้แลท่ี
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย จ านวน 30 คน กลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายุท่ีเป็นโรค
ปอดอุดกั้นเร้ือรังจ านวน 20 คน ท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลระหวา่งเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน 
2554 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย แนวปฏิบติัการวางแผนจ าหน่ายส าหรับผูสู้งอายุท่ีเป็น
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังซ่ึงดดัแปลงจากแนวปฏิบติัการวางแผนการจ าหน่ายส าหรับผูป่้วยโรคปอดอุด
กั้นเร้ือรังของจรีพนัธ์ุ  เพชรหาญ (2549) และแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของสุภาพร  ตนัสุวรรณ 
(2551) ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป่้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง และแบบ
สัมภาษณ์ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้แนวปฏิบติัการวางแผนจ าหน่ายส าหรับผูป่้วยโรค
ปอดอุดกั้นเร้ือรัง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา 
 



 จ 

 ผลการศึกษาพบวา่ 
 
 1. ภายหลงัการใช้แนวปฏิบติัการวางแผนจ าหน่ายส าหรับผูสู้งอายุท่ีเป็นโรคปอดอุด
กั้นเร้ือรังพบวา่อตัราของการกลบัเขา้รับการรักษาซ ้ าในโรงพยาบาลภายใน 28 วนั ลดลงจากร้อยละ 
13.50 เป็นร้อยละ 5.00 
 2. ร้อยละ 90.00, 90.00 และ 95.00 ของผูสู้งอายุท่ีเป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังมีความพึง
พอใจในระดบัมากต่อการไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติัการวางแผนจ าหน่ายส าหรับผูสู้งอายุท่ีเป็น
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ในระยะก าเริบ ระยะสงบ และระยะจ าหน่าย ตามล าดบั 
 3. ร้อยละ 56.67, 93.33 และ 93.33 ของทีมผูดู้แลมีความพึงพอใจในระดบัมากต่อการใช้
แนวปฏิบติัการวางแผนจ าหน่ายส าหรับผูสู้งอายุท่ีเป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ในระยะก าเริบ ระยะ
สงบ และระยะจ าหน่าย ตามล าดบั 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าการใช้แนวปฏิบติัการวางแผนจ าหน่ายส าหรับ
ผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูสู้งท่ีเป็นโรคปอดอุดกั้น
เร้ือรังได ้และมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท างานเป็นทีมของสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูสู้งอายุ
ท่ีเป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังใหมี้คุณภาพท่ีดียิง่ข้ึน 
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ABSTRACT 
 
 Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common chronic disease 
resulting in decreased functional capacity and increased dyspnea among older persons.  Effective 
discharge planning will result in care improvement for older persons with COPD.  The purpose of 
this operational study was to evaluate the effectiveness of implementing discharge planning 
guidelines for older persons with COPD based on the guidelines implementation model of the 
Registered Nurse Association of Ontraio (RNAO, 2002).  The subjects included 30 health care 
providers, practicing at Wiang Pa Pao hospital, Chiang Rai province and 20 COPD older patients 
receiving treatment between July to September 2011.  The study instruments included discharge 
planning guidelines for older persons with COPD which was modified from Phethan’s (2006) 
guidelines, and satisfaction questionnaires to measure the satisfaction of older persons and health 
care providers. Data were analyzed using descriptive statistics. 
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 The results of this study revealed that: 
 
 1. Upon completion of implementing discharge planning guidelines for older 
persons with COPD, the readmission rate within 28 days had decreased from 13.50% to 5.00%. 
 2. Most (90.00% 90.00%, and 95.00%) of the older persons with COPD rated a high 
level of satisfaction on receiving care according to the discharge planning guidelines for older 
persons with COPD in the exacerbation, the stable and the discharge phases, respectively. 

3. Most (56.67% 93.33%, and 93.33%) of the health care providers rated a high 
level of satisfaction on implementing the discharge planning guidelines for older persons with 
COPD in the exacerbation, the stable and the discharge phases, respectively. 
 The findings of this study demonstrate that implemen ting discharge planning 
guidelines for older persons with COPD could increase effectiveness of care for the patients and 
promote collaboration among health care providers to improve quality of care for older persons 
with COPD. 
 
 


