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ผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติการวางแผนจำาหน่ายผู้ป่วย
โรคเรื้อรังตามรูปแบบ PP-METHOD ในโรงพยาบาลส่องดาว
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บทคัดย่อ
 ก�รวิจัยเชิงพัฒน�น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษ�ผลก�รพัฒน�แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยโรค
เรื้อรังต�มรูปแบบ PP-METHOD ก�รพัฒน�แนวปฏิบัติครั้งนี้ประยุกต์ต�มกรอบแนวคิดก�รพัฒน�แนวปฏิบัติ
ท�งคลินิกของสภ�วิจัยท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขแห่งช�ติของประเทศออสเตรเลีย (National Health 
and Medical Research Council: NHMRC) โดยทีมสหส�ข�วิช� เก็บข้อมูลระหว่�งเดือนพฤศจิก�ยน 
พ.ศ. 2559  ถึงเดือนเมษ�ยน พ.ศ. 2560 กลุ่มตัวอย่�งคือ พย�บ�ลวิช�ชีพประจำ�ก�รหอผู้ป่วยในโรงพย�บ�ล
ส่องด�ว จำ�นวน 23 คน และผู้ป่วยที่ได้รับก�รว�งแผนจำ�หน่�ยต�มแนวปฏิบัติที่พัฒน�ขึ้นจำ�นวน 40 คนที่ได้
จ�กก�รสุ่มต�มสะดวก (Convenience sampling) เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัยได้รับก�รตรวจสอบคว�มตรงของ
เนื้อห�จ�กผู้เชี่ยวช�ญจำ�นวน 5 ท่�น ได้ค่�ดัชนีคว�มตรงต�มเนื้อห�เท่�กับ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยก�รใช้
แบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจของผู้ทดลองใช้แนวปฏิบัติ  วิเคร�ะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณน� เขียนร�ยง�น
สรุปและประเมินผลก�รพัฒน�แนวปฏิบัติ แบ่งช่วงเวล�ก�รพัฒน�เป็น 3 ระยะ คือ ขั้นเตรียมก�ร ขั้น
ปฏิบัติ และขั้นประเมินผล มีส�ระครอบคลุม 8 ประเด็น ดังนี้ 1) P=Person คือขั้นกำ�หนดตัวบุคคลที่จะร่วม
ว�งแผนจำ�หน่�ย 2) P=Perceptionประเมินคว�มพร้อมในก�รรับรู้ข้อมูลของผู้ป่วยหรือผู้ดูแลที่เป็นผู้ร่วมว�งแ
ผนจำ�หน่�ย 3) M=Medicine คือก�รให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับย�ทั้งที่ได้รับที่โรงพย�บ�ลและย�ก่อนกลับบ้�น 4) 
E=Environment  คือ ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมที่เหม�ะสมกับโรคทั้งในขณะอยู่โรงพย�บ�ลและสิ่งแวดล้อมที่บ้�น 
5) T=Treatment/Diagnosis  คือ ก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับเป้�หม�ยของก�รรักษ�และเฝ้�ระวังอ�ก�รที่ต้องกลับ
ม�พบแพทย์วิธีก�รจัดก�รภ�วะฉุกเฉิน 6) H=Heath  คือ ก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับข้อจำ�กัด,วิธีก�รดำ�เนินชีวิต
ประจำ�วัน ส่งเสริมฟื้นฟูป้องกันโรค 7) O=Out Patient Referral  คือก�รให้คำ�แนะนำ�กรณีเกิดอ�ก�รฉุกเฉิน
ก�รติดต่อช่วยเหลือและแผนก�รดูแลต่อเนื่อง และ 8) D=Diet  คือก�รให้คำ�แนะนำ�เรื่องอ�ห�ร,คว�มเหม�ะ
สมข้อจำ�กัดด้�นอ�ห�ร
 พย�บ�ลปฏิบัติก�รผู้ทดลองใช้แนวปฏิบัติฯ และผู้ป่วยที่ได้รับก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ต�มรูปแบบ PP-METHOD มีคว�มพึงพอใจต่อก�รใช้รูปแบบก�รว�งแผนจำ�หน่�ยอยู่ในระดับม�กทั้งสองกลุ่ม
คะแนนเฉลี่ยเท่�กับ 4.28 และ 3.21 ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 0.33 และ 0.19 ต�มลำ�ดับ
 จึงมีข้อเสนอแนะนำ�แนวปฏิบัติที่พัฒน�ขึ้นไปใช้ในก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้�รับก�ร
รักษ�ในหอผู้ป่วยทุกร�ย โดยติดต�มผลก�รนำ�แนวปฏิบัติไปใช้และนำ�ผลม�กำ�หนดนโยบ�ยในก�รพัฒน�ในรูป
แบบก�รว�งแผนจำ�หน่�ยนำ�ร่องสู่ก�รพัฒน�รูปแบบก�รว�งแผนจำ�หน่�ยโรคอื่นๆ และควรติดต�มประสิทธิผล
ที่เกิดจ�กก�รใช้แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยโรคเรื้อรังในลำ�ดับต่อไป
 
 คำาสำาคัญ: ก�รพัฒน�แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ย  โรคเรื้อรัง
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Abstract
 The aim of this developmental research was to study of effective of develop a clinical  
nursing practice of PP-METHOD discharge planning guideline for chronic disease pa-
tients, which developed by applying conceptual framework from National health and 
medical research council (NHMRC). Samples were 2 groups of 23 IPD registered nurs-
es at songdao hospital and 40 chronic disease patients from convenience  sampling 
method. Development of a clinical nursing practice of PP-METHOD discharge planning  
guideline was adapted from the group processing workshop for figure out the problem of the 
guideline that was made by multidisciplinary committee. The PP-METHOD discharge planning 
guideline was measured the content validity by 5 qualified practitioners. The tools used in the 
study were questionnaires with the content validity index [cvi] = 1. Data analysis was frequency 
distribution.
 The satisfaction of IPD nurses and the specific patients, care givers and families to-
ward a clinical nursing practice of PP-METHOD discharge planning guideline were high level, 
mean score 4.28 (SD 0.33) and 3.21 (SD 0.19) respectively.
  The nurses should apply the clinical nursing practice of PP-METHOD dis-
charge planning  guideline for all admitted cases of diabetes mellitus or asthmatic or chronic 
obstructive pulmonary disease. The director team of the hospital should conduct internal qualify 
audit and development policies of clinical nursing practice of PP-METHOD guideline for other 
patients and follow effective actions next time.
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บทนำา
 ก�รเจ็บป่วยเรื้อรังจะมีลักษณะก�รดำ�เนิน
ของโรคย�วน�นตลอดเวล�และจะส่งผลกระทบในวง
กว้�งทั้งต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัวและหรือผู้ดูแล ทั้งใน
ด้�นร่�งก�ย จิตใจ ก�รดำ�เนินชีวิต คว�มส�ม�รถ
ในก�รดูแลตนเอง ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภ�พและ
คุณภ�พชีวิตของผู้ป่วยรวมท้ังผู้ดูแลและครอบครัว
ด้วย  คว�มรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั้นจะมี 
ปัจจัยสำ�คัญม�จ�กพฤติกรรมก�รดูแลตนเองของ 
ผู้ป่วย ซึ่งก�รดูแลตนเองที่ดีต้องมีพื้นฐ�นม�จ�ก 
คว�มรู้ คว�มเข้�ใจและคว�มตระหนักเรื่องโรคและ
ปัจจัยต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็น ผู้ป่วยและผู้ดูแล
บ�งส่วนข�ดคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ข�ดคว�มตระหนัก
และไม่ทร�บก�รปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหม�ะสมกับโรค 
ทำ�ให้เกิดภ�วะแทรกซ้อนและต้องกลับม�รักษ�ซ้ำ� 
เกิดค่�ใช้จ่�ยท�งสุขภ�พเพิ่มม�กขึ้น
 ก�รจัดบริก�รท�งก�รพย�บ�ลที่ดี คือก�ร
จัดก�รพย�บ�ลที่มีคว�มต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
ก�รดูแลที่ดีและมีประสิทธิภ�พตลอดก�รเจ็บป่วย 
โดยได้รับก�รสนับสนุนอย่�งจริงจังจ�กเจ้�หน้�ที่ มุ่ง
เน้นให้มีก�รสอนก�รดูแลตนเองที่บ้�น ทีมสหส�ข�
วิช�ชีพจะต้องเตรียมผู้ป่วยก่อนจำ�หน่�ยออกจ�กโรง
พย�บ�ล ก�รว�งแผนก�รจำ�หน่�ย (Discharge 
Planning) จึงเป็นกิจกรรมก�รพย�บ�ลเพื่อช่วยเหลือ
ให้ผู้ป่วยได้รับก�รดูแลรักษ� พย�บ�ลที่เหม�ะสม
ภ�ยหลังก�รจำ�หน่�ยจ�กโรงพย�บ�ล ซึ่งต้องได้รับ
คว�มร่วมมือประส�นง�นกันระหว่�งบุคล�กรในทีม
สุขภ�พ ผู้ป่วยและครอบครัวหรือผู้ดูแล โดยมีเป้�
หม�ยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับก�รดูแลอย่�งต่อเนื่อง โดย
เริ่มต้นกระบวนก�รว�งแผนต้ังแต่วันรับผู้ป่วยรักษ�
ไว้ในโรงพย�บ�ล1 ที่ผ่�นม�พบว่� คว�มล้มเหลว
ของกระบวนก�รว�งแผนจำ�หน่�ยทำ�ให้ผู้ป่วยต้อง
กลับเข้�ม�รักษ�ซ้ำ�ในโรงพย�บ�ลโดยไม่ได้ว�งแผน
ภ�ยใน 30 วันถึงร้อยละ 202 กระบวนก�รว�งแผน
จำ�หน่�ยจะต้องเริ่มให้เร็วที่สุดและปฏิบัติเป็นระบบ
ตั้งแต่ก�รประเมินปัญห�และคว�มต้องก�รเตรียม 
ผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแลในด้�นคว�มรู้เกี่ยวกับโรค
และก�รรักษ� ก�รติดต่อสื่อส�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ
และก�รให้ก�รดูแลอย่�งต่อเนื่องจ�กทีมสหส�ข�วิช�

จะทำ�ให้ผู้ป่วยและครอบครัวดูแลตนเองได้เหม�ะสม 
ภ�ยหลังก�รจำ�หน่�ยแล้ว ส�ม�รถป้องกันก�รกลับม� 
รักษ�ซ้ำ�ของผู้ป่วย เพิ่มคว�มพึงพอใจทั้งผู้ให้บริก�รและ 
ผู้รับบริก�ร3 และช่วยลดจำ�นวนวันนอนโรงพย�บ�ลได้4

 โรงพย�บ�ลส่องด�วเป็นโรงพย�บ�ลชุมชน 
ขน�ด 30 เตียง ให้บริก�รตรวจรักษ�โรคทั่วไปแก่
ประช�ชนในเขตอำ�เภอส่องด�ว และอำ�เภอใกล้เคียง 
มีจำ�นวนประช�กรที่รับผิดชอบ ประม�ณ 34,545 คน 
ปี พ.ศ. 2558-2560 มีผู้ป่วยที่ต้องกลับเข้�ม�รับก�ร
รักษ�ซ้ำ�ภ�ยใน 28 วันคิดเป็นร้อยละ 12.79, 13.48 
และ 13.21 ของผู้ป่วยที่เข้�รับก�รรักษ�5 ต�มลำ�ดับ 
ในจำ�นวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องรับเข้�ไว้รักษ�ในแผนก 
ผู้ป่วยใน ร้อยละ 55.25, 58.72 และ 59.23 ของ
ผู้ป่วยที่กลับม�รักษ�ซ้ำ�ทั้งหมดต�มลำ�ดับ5 ซึ่งจ�กก�ร
ทบทวนประวัติ พบว่� ผู้ป่วยที่กลับเข้�ม�รับก�รรักษ�
ซ้ำ�ส่วนใหญ่เป็นก�รเจ็บป่วยจ�กโรคเรื้อรังได้แก่โรค
เบ�หว�น ร้อยละ 42.56, 45.23 และ 45.76 โรค
หอบหืดร้อยละ 7.82, 8.56 และร้อยละ 7.39 และโรค
ถุงลมโป่งพองร้อยละ 6.37, 5.78 และร้อยละ 6.56 
โดยพบว่�ผู้ป่วยที่กลับรักษ�ซ้ำ�มีส�เหตุจ�กมีอ�ก�รที่
รุนแรงขึ้นหลังถูกจำ�หน่�ยออกจ�กโรงพย�บ�ล โดย
พบว่�มีมีพฤติกรรมสุขภ�พไม่เหม�ะสม โดยเฉพ�ะ
ด้�นพฤติกรรมก�รรับประท�นอ�ห�ร ก�รรับประท�น
ย�และก�รพักผ่อน และพบว่�บ�งส่วนไม่ทร�บว่�
อ�ก�รที่เป็นอยู่มีคว�มรุนแรงหรือไม่ จึงทำ�ให้ต้องกลับ
ม�ที่โรงพย�บ�ลเนื่องจ�กคว�มไม่แน่ใจในอ�ก�รที่
เผชิญอยู่
 โรงพย�บ�ลส่องด�วนำ�รูปแบบก�รว�งแผน
จำ�หน่�ยผู้ป่วยแบบ METHOD ม�ใช้โดยตลอดที่
ผ่�นม� แต่ผลจ�กก�รว�งแผนจำ�หน่�ยต�มรูปแบบ
ดังที่กล่�วพบว่� ยังไม่มีประสิทธิภ�พเพียงพอที่จะลด
อัตร�ก�รกลับม�รักษ�ซ้ำ�ในโรงพย�บ�ลได้ จ�กก�ร
ประเมินผลก�รว�งแผนจำ�หน่�ยพบว่� เจ้�หน้�ที่ข�ด
ก�รว�งแผนก�รจำ�หน่�ยและก�รประเมินผลแบบ
เป็นกระบวนก�ร ไม่เป็นรูปธรรม มุ่งให้คำ�แนะนำ�ใน
วันที่ผู้ป่วยออกจ�กโรงพย�บ�ลโดยไม่มีก�รประเมิน
ปัญห�และคว�มต้องก�รของผู้ป่วยก่อนจำ�หน่�ย 
ครอบครัวและผู้ดูแลอย่�งเป็นระบบ ไม่มีแนวท�งก�ร
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ว�งแผนจำ�หน่�ยเฉพ�ะโรค รวมทั้งข�ดก�รตรวจสอบ
และประเมินผลก�รให้คำ�แนะนำ�อย่�งเป็นรูปธรรม 
ประกอบกับ ปี พ.ศ. 2557 โรงพย�บ�ลส่องด�ว ได้
รับข้อเสนอแนะจ�กสถ�บันรับรองคุณภ�พสถ�น
พย�บ�ล (องค์ก�รมห�ชน) จ�กก�รตรวจเยี่ยมต�ม
เกณฑ์ก�รรับรองคุณภ�พสถ�นพย�บ�ล6 เพื่อการ
พัฒน�ในเรื่องก�รว�งแผนจำ�หน่�ยในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
ที่มีก�รกลับม�รับก�รรักษ�ซ้ำ�ในโรคเดิม อ�ก�รเดิม 
บ่อยครั้ง ที่มีส�เหตุม�จ�กก�รว�งแผนจำ�หน่�ยที่ไม่มี 
ม�ตรฐ�นและไม่มีประสิทธิภ�พ สอดคล้องกับก�ร
ประเมินผู้ป่วยที่กลับเข้�ม�รับก�รรักษ�ซ้ำ �ในโรง
พย�บ�ล พบว่� ผู้ป่วยตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รปฏิบัติ
ตัว ก�รกินย�ไม่ถูกต้องร้อยละ 67.39 ร้อยละ 42.76 
บอกว่�ไม่ได้จัดย�กินเอง ร้อยละ 56.26 บอกว่�ไม่ได้
ทำ�อ�ห�รรับประท�นเอง ในขณะที่ผู้ดูแลที่พ�ผู้ป่วย
ม�โรงพย�บ�ล ร้อยละ 74.32 ไม่ได้เป็นผู้ดูแลหลัก 
มีเพียงร้อยละ 25.68 เท่�นั้นที่เป็นผู้ดูแลที่อยู่บ้�น
เดียวกันกับผู้ป่วย ก�รประเมินดังกล่�วแสดงให้เห็นว่� 
ผู้ที่จะได้รับก�รว�งแผนจำ�หน่�ยร่วมกับเจ้�หน้�ที่จึง
มีคว�มสำ�คัญเนื่องจ�กจะเป็นผู้ที่ได้รับข้อมูลโดยตรง
รวมทั้งต้องเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก  
 จ�กคว�มสำ�คัญและปัญห�ดังที่กล่�วม� ผู้
วิจัยจึงได้พัฒน�แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ย 
ผู้ป่วยให้ครอบคลุมต�มลักษณะปัญห�ที่พบต�มกรอบ
แนวคิดของสภ�วิจัยท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข
แห่งช�ติประเทศออสเตรเลีย7 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับก�ร
ดูแลได้ถูกต้องหลังจำ�หน่�ยกลับไปอยู่ที่บ้�นแล้ว โดย
ก�รระบุกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องว�งแผนจำ�หน่�ย แนวท�ง
ในก�รว�งแผนจำ�หน่�ยที่ครอบคลุมโรคที่สำ�คัญ โดย
ทีมสหวิช�ชีพที่เกี่ยวข้องต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด
และมีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของพย�บ�ล
วิช�ชีพและทีมสหส�ข�วิช�ชีพอย่�งเป็นระบบเพ่ือ
ให้พย�บ�ลวิช�ชีพมีแนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ย
ท่ีมีประสิทธิภ�พใช้ในก�รปฏิบัติง�นและลดปัญห�
ก�รกลับเข้�ม�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลซ้ำ�ด้วยโรค
ที่ส�ม�รถป้องกันได้ ลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยของหน่วยง�น 
และเพิ่มคุณภ�พชีวิตให้ผู้ป่วยเม่ือกลับบ้�นแล้วให้ใช้
ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติสุข

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษ�ผลก�รพัฒน�แนวปฏิบัติก�ร 
ว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยโรคเรื้อรังต�มรูปแบบ PP-
METHOD

 คำานิยามศัพท์ แนวปฏิบัติก�รว�งแผน
จำ�หน่�ย คือ แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยโรคเรื้อรัง  
ต�มรูปแบบ PP-METHOD โรงพย�บ�ลส่องด�ว

 กรอบแนวคิดในการวิจัย: ก�รพัฒน�ก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยโรคเรื้อรังรูปแบบ PP-METHOD

ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขั้นประเมินผล

1.  ศึกษ�ปัญห�ในก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ยผู้
ป่วยในโรงพย�บ�ล

2.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษ�โครงก�ร

3.  เสนอโครงก�ร
ประชุมเชิงปฏิบัติ
ก�ร เรื่อง ก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ย
ผู้ป่วย

1.  พัฒน�แนวปฏิบัติ
ก�รว�งแผนจำ�หน่�ย
ที่ปรับปรุงจ�ก
แนวคิดของสภ�วิจัย
ท�งก�รแพทย์และ
ส�ธ�รณสุขแห่งช�ติ
ประเทศออสเตรเลีย  
11ขั้นตอน (NHM-
RC,1999)

2.  ทดลองใช้แนวปฏิบัติ
ก�รว�งแผนจำ�หน่�ย

1.  คว�มพึงพอใจของ
พย�บ�ลประจำ�
ก�รต่อก�รใช้แนว
ปฏิบัติก�รว�งแผน
จำ�หน่�ย

2.  คว�มพึงพอใจของ
ผู้ป่วย/ครอบครัว/
ผู้ดูแล ที่ได้รับก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ย

3.  สรุปและประเมิน
ผลก�รพัฒน�แนว
ปฏิบัติก�รว�งแผน
จำ�หน่�ย

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง
 1. ประช�กรในก�รศึกษ� แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 
 1.1 พย�บ�ลประจำ�ก�รโรงพย�บ�ลส่องด�ว 
จังหวัดสกลนครจำ�นวน 29 คน
 1.2 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  จำ�นวน 200 คน
 2. กลุ่มตัวอย่�งในก�รศึกษ�แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
ได้แก่
 2.1 2.1 พย�บ�ลวิช�ชีพประจำ�ก�รโรง
พย�บ�ลส่องด�วที่ได้จ�กก�รสุ่มแบบเจ�ะจง (Pur-
posive sampling) คือพย�บ�ลวิช�ชีพที่ปฏิบัติง�นใน
หอผู้ป่วยในทุกคน  จำ�นวน 23 คน 
 2.2 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับก�รว�งแผน 
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จำ�หน่�ยต�มแนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยโรค
เรื้อรัง จำ�นวน 40 คนที่ได้จ�กก�รสุ่มต�มสะดวก 
(Convenience sampling) โดยแบ่งเป็นโรคเบ�หว�น 
จำ�นวน 30 คน โรคหอบหืด จำ�นวน 3 คนและโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง จำ�นวน 7 คน

ขั้นตอนในการวิจัย
 ก�รพัฒน�แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ย
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
ของสภ�วิจัยท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขแห่งช�ติ
ประเทศออสเตรเลียเป็น 3 ระยะ ในระหว่�งเดือน
พฤศจิก�ยน  พ.ศ. 2559  ถึงเดือนเมษ�ยน  พ.ศ. 
2560 ดังต่อไปนี้
 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมก�ร ประกอบด้วย 3 
กิจกรรมย่อย คือ 1) ศึกษ�ปัญห�ในก�รว�งแผน
จำ�หน่�ยผู้ป่วยในโรงพย�บ�ลส่องด�ว 2) แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษ�โครงก�รพัฒน�แนวปฏิบัติ 3) 
เสนอโครงก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเรื่องก�รพัฒน�
แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 ระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัติ ประกอบด้วย 10 ขั้น
ตอน คือ 1) กำ�หนดคว�มต้องก�รและขอบเขตของ
แนวปฏิบัติ 2) กำ�หนดทีมสหส�ข�วิช�ชีพเพื่อก�ร
พัฒน�แนวปฏิบัติ 3) ก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์หรือ
เป้�หม�ยของแนวปฏิบัติ 4) ระบุผลลัพธ์ด้�นสุขภ�พ
ของแนวปฏิบัติ 5) กำ�หนดร่�งแนวปฏิบัติ 6) ประเมิน
แนวปฏิบัติ  7) ปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญในก�รพัฒน�แนว
ปฏิบัติ 8) กำ�หนดกลยุทธ์ในก�รเผยแพร่และก�รใช้
แนวปฏิบัติ 9) กำ�หนดกลยุทธ์ในก�รประเมินผลและ
ทบทวนแนวปฏิบัติและ 10) จัดทำ�ร�ยง�นรูปเล่มแนว
ปฏิบัติ
 ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล ประกอบด้วยขั้น
ตอนย่อย คือ 1) ประเมินผลก�รใช้แนวปฏิบัติโดยก�ร
ประเมินคว�มพึงพอใจของผู้ให้บริก�รท่ีใช้แนวปฏิบัติ
ในก�รให้บริก�รและผู้รับบริก�รและ 2) จัดทำ�ร�ยง�น
เกี่ยวกับกระบวนก�รพัฒน�แนวปฏิบัติ 

เครื่องมือที่ใช้วิจัย
 1. เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) แบบประเมินคว�มพึงพอใจของพย�บ�ล
ปฏิบัติก�ร ผู้ใช้แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ย จำ�นวน  
5 ข้อ แต่ละข้อเป็นข้อคว�มเกี่ยวกับคว�มสะดวก

และคว�มเป็นไปได้ในก�รนำ�ไปใช้ โดยคำ�ตอบเป็น
แบบม�ตร�ส่วนประม�ณค่� (rating scale) 5 
ระดับ ก�รแปลผลคือ คะแนน 1.00-1.50 มีคว�ม
พึงพอใจน้อยที่สุด 1.51-2.50 มีคว�มพึงพอใจ
น้อย 2.51-3.50 มีคว�มพึงพอใจป�นกล�ง 3.51-
4.50 มีคว�มพึงพอใจม�ก และ 4.51 ขึ้นไป มี
คว�มพึงพอใจม�กที่สุด แบบประเมินมีคว�มตรง
เชิงเนื้อห�เท่�กับ 0.9 มีค่�สัมประสิทธิ์แอลฟ่�  
( -Coefficient)เท่�กับ 0.85
 2) แบบประเมินคว�มพึงพอใจของผู้ป่วย/
ผู้ดูแลที่ได้รับก�รว�งแผนจำ�หน่�ย จำ�นวน 14 ข้อ 
แต่ละข้อเป็นข้อคว�มเกี่ยวกับประโยชน์และคว�มพึง
พอใจของผู้ป่วย/ผู้ดูแลที่ได้รับจ�กก�รใช้แนวปฏิบัติฯ 
โดยคำ�ตอบเป็นแบบม�ตร�ส่วนประม�ณค่� (rating 
scale) 4 ระดับ ก�รแปลผลคือคะแนน 1.00-1.50 
มีคว�มพึงพอใจน้อย 1.51-2.50 มีคว�มพึงพอใจป�น
กล�ง 2.51-3.50 มีคว�มพึงพอใจม�ก 3.51 ขึ้นไป มี
คว�มพึงพอใจม�กที่สุด แบบประเมินมีคว�มตรงเชิง
เนื้อห� เท่�กับ 1 มีค่�สัมประสิทธิ์แอลฟ่� ( -Co-
efficient) เท่�กับ 0.89
 2. เครื่องมือที่ได้จ�กก�รพัฒน�
 1) แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยห�คุณภ�พ 
ของเครื่องมือโดยตรวจสอบคว�มตรงต�มเนื้อห� 
(Content Validity) จ�กผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 ท่�น  
ได้แก่ อ�จ�รย์พย�บ�ล 1 คน ผู้บริห�รกลุ่มก�ร
พย�บ�ล 1 คน แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน 
โภชน�กร 1 คน มีคว�มตรงเชิงเนื้อห� Content Va-
lidity Index (CVI) เท่�กับ 1
 2) แบบบันทึกท�งก�รพย�บ�ลที่ใช้ในก�ร 
ว�งแผนจำ�หน่�ย มีคว�มตรงต�มเนื้อห� (CVI) เท่�กับ 1

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ในก�รวิจัย ร�ย
ละเอียดก�รเก็บรวบรวมและขอคว�มร่วมมือพย�บ�ล
ประจำ�ก�รที่มีคุณสมบัติต�มที่ผู้ศึกษ�กำ�หนดไว้ ได้รับ
ทร�บก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล
 2. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองต�มแบบประเมิน 
คว�มคิดเห็นของพย�บ�ลประจำ�ก�ร หลังจ�กใช้แนว
ปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยไปแล้ว 2 เดือน
 3. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองต�มแบบประเมิน 
คว�มพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้ดูแลที่ได้รับก�รว�งแผน
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จำ�หน่�ยต�มแนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ย

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. สรุปแนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วย 
โรคเรื้อรังต�มรูปแบบ PP-METHOD โรงพย�บ�ล
ส่องด�ว
 2. ขั้นตอนก�รพัฒน�แนวปฏิบัติก�รว�งแผน 
จำ�หน่�ยผู้ป่วยโรคเรื้อรังต�มรูปแบบ PP-METHOD 
โรงพย�บ�ลส่องด�ว
 3. ข้อมูลทั่วไปและคว�มพึงพอใจของผู้ที่
ทดลองใช้รูปแบบก�รว�งแผนจำ�หน่�ยต�มรูปแบบ PP-
MEDTHOD ด้วยสถิติเชิงพรรณน�

ผลการวิจัย
 I. แนวปฏิบัติการวางแผนจำาหน่ายผู้ป่วย
โรคเรื้อรังแบบ PP-METHOD
 แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยโรค
เรื้อรังต�มรูปแบบ PP-METHOD โรงพย�บ�ล
ส่องด�วได้จัดพิมพ์เป็นเล่มท่ีส�ม�รถใช้ง�นได้สะดวก 
แบ่งข้อมูลในเล่มออกเป็น 3 ส่วนต�มหลักก�รก�ร
พัฒน�แนวปฏิบัติที่ดีที่ส�ม�รถอ้�งอิง6 ได้ ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ร�ยน�ม
คณะกรรมก�รพัฒน�แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ย
ร�ยน�มคณะกรรมก�รที่ปรึกษ� วัตถุประสงค์ก�ร
ศึกษ� นิย�มศัพท์เฉพ�ะ และขั้นตอนของก�รพัฒน�
แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยที่ประยุกต์ม�จ�ก
แนวคิดก�รพัฒน�แนวปฏิบัติก�รพย�บ�ลท�งคลินิก
จ�กสภ�วิจัยท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขแห่งช�ติ
ของประเทศออสเตรเลีย6

 ส่วนที่ 2 ส�ระสำ�คัญของแนวปฏิบัติก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ย กำ�หนดเนื้อห�ส�ระของแนวปฏิบัติ
ต�มกรอบแนวคิดม�ตรฐ�นโรงพย�บ�ลและบริก�ร
สุขภ�พ ฉบับที่ 4  6 องค์ประกอบ6 ได้แก่
 1) กำ�หนดแนวท�งและโรคที่จะว�งแผน
จำ�หน่�ย จำ�นวน 3 โรค ได้แก่โรคเบ�หว�น หอบหืด
และปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
 2) พิจ�รณ�คว�มจำ�เป็นในก�รว�งแผน 
จำ�หน่�ยเฉพ�ะร�ยในโรคที่กำ�หนด เนื่องจ�กเป็นโรค
ที่มีอัตร�ก�รกลับม�รับก�รรักษ�ซ้ำ�ภ�ยใน 28 วันสูง
เกินเกณฑ์ม�ตรฐ�นท่ีโรงพย�บ�ลกำ�หนดและมีระยะ
วันนอนโรงพย�บ�ลเฉลี่ย 4.56 วัน5

 3) ทีมสหส�ข�ชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้ป่วย/ผู้ดูแล/
ครอบครัว มีส่วนร่วมในก�รว�งแผนจำ�หน่�ยแตกต่�ง
กันในแต่ละขั้นตอน
 4) ประเมิน/ระบุปัญห� คว�มต้องก�รของ
ผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นหลังจำ�หน่�ย และมีก�รประเมินเป็น
ระยะในขณะที่อยู่ในโรงพย�บ�ล
 5) ก�รกำ�หนดตัวบุคคลที่จะร่วมว�งแผน 
จำ�หน่�ยและประเมินคว�มพร้อมในก�รรับรู้ของผู้รับ
ข้อมูลก่อนที่จะมีก�รให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้ดูแล ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และนำ�ไปดูแลสุขภ�พตนเอง 
ต�มรูปแบบก�รว�งแผนจำ�หน่�ย
 6) ก�รประเมินผลและปรับปรุงกระบวนก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ย ใช้ข้อมูลจ�กก�รติดต�มผู้ป่วยและ
ข้อมูลสะท้อนกลับจ�กแบบประเมินคว�มพึงพอใจของ
ผู้ใช้รูปแบบก�รว�งแผนจำ�หน่�ย
 ส่วนที่ 3 ภ�คผนวก ได้แก่ คู่มือก�รว�งแผน
จำ�หน่�ยผู้ป่วยร�ยโรคต�มรูปแบบ PP-METHOD 
จำ�นวน 3 โรค ได้แก่ โรคเบ�หว�น โรคหอบหืดและ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

 II. ขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติการวางแผน 
จำาหน่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามรูปแบบ PP-METHOD
 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมก�ร (พ.ย. - ธ.ค. 59) 
กำ�หนดให้เป็นขั้นที่ 1 คือก�รค้นห�ปัญห�ปัญห�ท�ง
คลินิกเพื่อกำ�หนดคว�มต้องก�รและขอบเขตของแนว
ปฏิบัติ
 1) ค้นห�ปัญห�ในคลินิกเกี่ยวกับก�รว�งแผน 
จำ�หน่�ยผู้ป่วยในโรงพย�บ�ลโดยใช้เทคนิคก�รทำ�กลุ่ม
โนมินอล ปร�กฏผลจ�กก�รทำ�กลุ่ม 2 ประเด็น คือ 
1) ปัญห�ที่พบในก�รว�งแผนจำ�หน่�ย ได้แก่ (1) 
พย�บ�ลข�ดคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในเรื่องก�รว�งแผน
จำ�หน่�ย (2) ข�ดคว�มตระหนัก ไม่เห็นคว�มสำ�คัญ
ของก�รว�งแผนจำ�หน่�ย (3) ไม่มีรูปแบบและก�ร
มอบหม�ยง�นที่ชัดเจน (4) ข�ดคว�มต่อเนื่องในก�ร
ปฏิบัติ (5) พย�บ�ลประจำ�ก�รมีภ�ระง�นม�ก (6) ข�ด 
ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติจ�กผู้บริห�ร (7) ข�ดคว�ม
ร่วมมือในทีมสหส�ข�วิช�2) ประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วย คือ (1) ทีมผู้ปฏิบัติต้องเป็น
สหส�ข�วิช�หรือไม่ (2) ส�ม�รถติดต�มประเมินผลผู้
ป่วยได้อย่�งไร (3) บุคล�กรมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจก�ร
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ว�งแผนจำ�หน่�ยม�กน้อยเพียงใด (4) ประโยชน์ของ
ก�รว�งแผนจำ�หน่�ยส�ม�รถเช่ือมโยงกับหน่วยง�น
อื่นได้อย่�งไร (5) เมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รวินิจฉัย
โรคจะมีขั้นตอนในก�รว�งแผนจำ�หน่�ยอย่�งไร (5) 
ก�รว�งแผนจำ�หน่�ยประสบผลสำ�เร็จและดำ�เนิน
ก�รอย่�งต่อเนื่องอย่�งไรข้อมูลที่ได้นำ�ม�เป็นข้อมูล
พื้นฐ�นในก�รกำ�หนดคว�มต้องก�รของแนวปฏิบัติ
ก�รว�งแผนจำ�หน่�ย เมื่อสิ้นสุดกระบวนก�รทำ�กลุ่ม 
คณะผู้วิจัยได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษ�โครงก�ร
พัฒน�แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ย จำ�นวน 3 คน
ได้แก่น�ยแพทย์ผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รรักษ�ผู้เช่ียวช�ญ
ด้�นก�รพย�บ�ล และผู้เชี่ยวช�ญด้�นระเบียบวิธีวิจัย  
และเสนอโครงก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเรื่องก�ร
พัฒน�แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยต่อคณะ
กรรมก�รบริห�รโรงพย�บ�ล
 ระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัติ (ม.ค. - ก.พ. 60) 
กำ�หนดให้เป็นขั้นที่ 2 ถึงขั้นที่ 11 ประกอบไปด้วย
กิจกรรมดังต่อไปนี้
 2) กำ�หนดคว�มต้องก�รและขอบเขตของ 
แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ย โดยกำ�หนดโรคเรื้อรัง
ที่ต้องว�งแผนจำ�หน่�ย 3 โรค ได้แก่ โรคเบ�หว�น 
โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
 3) กำ�หนดทีมสหส�ข�วิช�เพื่อก�รพัฒน� 
แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ย ผู้วิจัยได้แต่งตั้งคณะ
กรรมก�รจ�กสหส�ข�วิช�ชีพ จำ�นวน 7 คน คือ 
น�ยแพทย์ปฏิบัติก�ร 1 คน, เภสัชกรชำ�น�ญก�ร
พิเศษ 1 คน, พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร 3 คน นัก
ก�ยภ�พบำ�บัด 1 คน  โภชน�กร 1 คน
 4) กำ�หนดวัตถุประสงค์/เป้�หม�ยของแนว
ปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยดังนี้
  (1) ผู้ป่วยโรคเบ�หว�น โรค
หอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้รับก�รว�งแผน
จำ�หน่�ยก่อนกลับบ้�นอย่�งมีม�ตรฐ�นทุกร�ย
  (2) มีวิธีก�รว�งแผนจำ�หน่�ยก่อน
กลับบ้�นที่เป็นม�ตรฐ�นในผู้ป่วยโรคเบ�หว�น โรค
หอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  (3) ผู้ใช้แนวปฏิบัติก�รว�งแผน
จำ�หน่�ยโรคเรื้อรังมีคว�มพึงพอใจในระดับม�กขึ้นไป

 5) ระบุผลลัพธ์ด้�นสุขภ�พของแนวปฏิบัติ 
จ�กก�รใช้แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ย คือ 
  (1) ผู้ป่วยโรคเบ�หว�น หอบหืด
และปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีอัตร�ก�รกลับม�รับก�รรักษ�
ซ้ำ�ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี ของผู้ป่วยที่กลับม�รับก�ร
รักษ�ซ้ำ�ทั้งหมด
  (2) ค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ� ดูแลผู้
ป่วยเบ�หว�น หอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังลดลง
  (3) ระยะวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วย
เบ�หว�น หอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง ≤ 4 วันนอน
 6) กำ�หนดร่�งแนวปฏิบัติ โดยก�รประชุม
กลุ่มทีมพัฒน�แนวปฏิบัติ เสนอร่�งแนวปฏิบัติก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ยพร้อมคู่มือก�รใช้แนวปฏิบัติไปร่วม
เสวน� วิเคร�ะห์ ห�ข้อสรุปของเนื้อห� ขั้นตอนก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ยโดยผู้วิจัยและทีมพัฒน�ร่วมกำ�หนด
แนวปฏิบัติที่เหม�ะสมกับบริบทของหอผู้ป่วยและ
ม�ตรฐ�นต�มที่โรงพย�บ�ลกำ�หนดและได้พัฒน�แบบ
บันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน
 7) ตรวจสอบคุณภ�พของแนวปฏิบัติก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ยที่พัฒน�ขึ้น มีระดับคะแนนคว�ม
ตรงเชิงเนื้อห�จ�กผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 คนที่ม�
จ�กสหส�ข�วิช� ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พย�บ�ล 
อ�จ�รย์พย�บ�ล และโภชน�กร ได้ค่�คว�มตรงเชิง
เนื้อห� (CVI)  เท่�กับ 1 
 8) ปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญในก�รพัฒน�แนว
ปฏิบัติ ผู้วิจัยได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวช�ญจ�กส�ข�ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 3 คน คือ 
น�ยแพทย์  พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�รพิเศษ และ
อ�จ�รย์พย�บ�ล เพื่อตรวจสอบคว�มเหม�ะสมของ
ภ�ษ�ที่ใช้ คว�มชัดเจนของข้อคำ�ถ�มแล้วนำ�ม�
ปรับปรุงต�มข้อเสนอแนะ นำ�แนวปฏิบัติก�รว�งแผน
จำ�หน่�ยผู้ป่วยต�มรูปแบบ PP-METHOD ไปประเมิน
โดยใช้แบบประเมินคุณภ�พแนวท�งปฏิบัติสำ�หรับก�ร
วิจัยและก�รประเมินผล (Appraisal of Guideline 
for Research & Evaluation II) ฉบับภ�ษ�ไทย จัด
ทำ�โดย สถ�บันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีท�งก�ร
แพทย์กรมก�รแพทย์กระทรวงส�ธ�รณสุขและพัฒน�
โดยฉวีวรรณ ธงชัย8 ซึ่งเป็นเครื่องที่มีคว�มน่�เชื่อถือ 
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เนื่องจ�กก�รประเมินมีคว�มชัดเจนและครอบคลุม 
 9) กำ�หนดกลยุทธ์ในก�รเผยแพร่และก�รใช้
แนวปฏิบัติโดยก�รจัดประชุมเจ้�หน้�ที่ในโรงพย�บ�ล 
ชี้แจงนโยบ�ยและออกคำ�สั่งของโรงพย�บ�ล ให้เจ้�
หน้�ที่สหส�ข�วิช�ชีพ โดยมีพย�บ�ลประจำ�ก�รที่
ปฏิบัติง�นในหอผู้ป่วยในเป็นผู้ประส�นง�นกับสห
ส�ข�วิช�ทุกคนว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยโรคเบ�หว�น 
โรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทุกร�ย และ
กำ�หนดให้แบบบันทึกก�รว�งแผนจำ�หน่�ยเป็นเอกส�ร
คุณภ�พที่เก็บไว้ในเวชระเบียนของผู้ป่วย 
 10) กำ�หนดกลยุทธ์ในก�รประเมินผลและ 
ทบทวนแนวปฏิบัติ โดยกำ�หนดให้มีก�รประเมินคว�ม
พึงพอใจของผู้ใช้แนวปฏิบัติ เมื่อสิ้นสุดระยะเวล�
ก�รทดลองใช้แนวปฏิบัติเป็นเวล� 2 เดือน ผลก�ร
ประเมิน มีดังนี้   
  (1) พย�บ�ลประจำ�ก�รที่ใช้แนว
ปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยมีคว�มพึงพอใจอยู่ใน
ระดับม�ก  มีค่�คะแนนเฉลี่ยเท่�กับ 4.06 ส่วนเบี่ยง
เบนม�ตรฐ�น เท่�กับ 0.34 
  (2) คว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�ร
ท่ีได้รับก�รว�งแผนจำ�หน่�ยมีคว�มพึงพอใจอยู่ใน
ระดับม�ก  มีค่�คะแนนเฉลี่ยเท่�กับ 3.21
 11) จัดทำ�ร�ยง�นรูปเล่มแนวปฏิบัติ ผู้วิจัยมี
ก�รจัดทำ�รูปเล่มร�ยง�นแนวปฏิบัติก�รว�งแผนอย่�ง
ชัดเจน
 2.1 ขั้นประเมินผล (เม.ย. 60) มีกิจกรรมดัง
ต่อไปนี้
 1) ประเมินผลก�รใช้แนวปฏิบัติ โดยก�ร 
ประเมินคว�มพึงพอใจของผู้ ท่ีใช้แนวปฏิบัติก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ย และผู้ที่ได้รับก�รว�งแผนจำ�หน่�ย
 2) จัดทำ�ร�ยง�นเกี่ยวกับกระบวนก�รพัฒน� 
แนวปฏิบัติ ในก�รพัฒน�แนวปฏิบัติมีคำ�อธิบ�ยเนื้อห� 
เกี่ยวกับขั้นตอนก�รพัฒน�แนวปฏิบัติก�รพย�บ�ล
ท�งคลินิก ก�รเผยแพร่แนวปฏิบัติท�งคลินิก ก�ร
ดำ�เนิน ก�รประเมินผลและก�รปรับปรุงแก้ไขซึ่งมีส่วน 
ประกอบครบ
 III. ความพึงพอใจของผู้ใช้แนวปฏิบัติ
 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้แนวปฏิบัติกลุ่พย�บ�ล 

วิช�ชีพ
 ผู้ใช้แนวปฏิบัติ กลุ่มที่ 1 เป็นพย�บ�ล
ประจำ�ก�รที่ปฏิบัติง�นในหอผู้ป่วยใน จำ�นวน 23 คน  
เป็นพย�บ�ลประจำ�หอผู้ป่วยใน 9 คน พย�บ�ล
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องคลอด/หลังคลอดและผู้ป่วยนอก  
จำ�นวน 14 คน ซึ่งพย�บ�ลจำ�นวนนี้เวียนม�ปฏิบัติ 
ที่ตึกผู้ป่วยในด้วย พย�บ�ลประจำ�ก�รที่มีอ�ยุระหว่�ง 
26-30 ปี ร้อยละ 43.48 รองลงม�อยู่ในกลุ่มอ�ยุ 31 ปี 
ขึ้นไป ร้อยละ 34.78 และอ�ยุน้อยกว่� 25 ปี ร้อยละ  
21.74 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.30 เพศช�ย ร้อยละ  
8.7 สถ�นภ�พคู่ ร้อยละ 82.61 สถ�นภ�พโสด ร้อยละ  
17.39 ระดับก�รศึกษ�จบปริญญ�ตรี ร้อยละ 95.66 
ปริญญ�โท ร้อยละ 4.34 มีระยะเวล�ปฏิบัติง�นอยู่ใน
ระหว่�ง 6-10 ปี ร้อยละ 66.7 และ 11 ปีขึ้นไปร้อยละ  
34.78 
 ผลก�รประเมินผลคว�มพึงพอใจต่อก�รใช้
แนวปฏิบัติอยู่ในระดับม�ก คะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่�กับ 
4.28 ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น (S.D) เท่�กับ 0.33 
ร�ยละเอียดดังต�ร�งที่ 1

ตารางที่ 1 คว�มพึงพอใจของพย�บ�ลวิช�ชีพต่อก�ร
ใช้แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ต�มแบบ PP-METHOD (N=23)

รายการ แปล
ผล

มาก
ที่สุด
4.51 
ขึ้น
ไป

มาก
3.51-
4.50

ปาน
กลาง
2.51-
3.50

น้อย
1.51-
2.50

น้อย
ที่สุด
น้อย
กว่า 
1.51

ระดับความพึงพอใจ (n=23)

1.  ก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้
ป่วยมีคว�มเหม�ะสม 
สะดวกในก�รนำ�ม�ใช้ใน
ตึกผู้ป่วยใน

2.  แผนก�รจำ�หน่�ยผู้ป่วย
เปน็ประโยชนต์อ่พย�บ�ล
ในก�รปฏิบัติก�รพย�บ�ล
ได้ครอบคลุมเหม�ะสม

3.  ก�รว�งแผนจำ�หน่�ย
ผู้ป่วยมีประโยชน์ต่อผู้
ป่วยและส�ม�รถนำ�ไป
ดูแลได้เมื่อผู้ป่วยกลับไป
อยู่ที่บ้�น

4.  ท่�นมีคว�มพึงพอใจใน
ก�รปฏิบัติก�รว�งแผน
จำ�หน่�ยผู้ป่วย

4.22

4.26

4.39

4.35

0.67

0.75

0.66

0.65

มาก

มาก

มาก

มาก

8
(34.78)

10
(43.48)

11
(47.82)

10
(43.48)

12
(52.18)

9
(39.13)

10
(43.48)

11
(47.82)

3
(13.04)

4
(17.39)

2
(8.70)

2
(8.70)

0

0

0

0

0

0

0

X SD
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ตารางที่ 1 คว�มพึงพอใจของพย�บ�ลวิช�ชีพต่อก�ร
ใช้แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
ต�มแบบ PP-METHOD (N=23) (ต่อ)

รายการ แปล
ผล

มาก
ที่สุด
4.51 
ขึ้น
ไป

มาก
3.51-
4.50

ปาน
กลาง
2.51-
3.50

น้อย
1.51-
2.50

น้อย
ที่สุด
น้อย
กว่า 
1.51

SD

ระดับความพึงพอใจ (n=23)

5.  ท่�นมีคว�มรู้ คว�ม
เข้�ใจ ก�รใช้แบบ
ฟอร์มและคู่มือแผนก�ร
จำ�หน่�ยผู้ป่วย ส�ม
รถนำ�ไปใช้กับผู้ป่วยได้
สะดวกและง่�ยต่อก�ร
บันทึก

 รวมเฉลี่ย

4.17

4.28

0.58

0.33

มาก

มาก

6
(26.09)

45
(39.13)

15
(65.21)

57
(49.57)

2
(8.70)

13
(11.30)

0

0

0

0

X

 2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้แนวปฏิบัติกลุ่มผู้
ป่วย/ผู้ดูแล/ครอบครัว
 ผู้ใช้แนวปฏิบัติกลุ่มที่ 2 เป็นผู้ตอบแบบ 
สอบถ�มและผู้ที่ได้รับก�รว�งแผนจำ�หน่�ยร่วมกับเจ้�
หน้�ที่จำ�นวน 40 คนเป็นผู้ป่วยร้อยละ 65.0 และ
เป็นผู้ดูแล ร้อยละ 35.0ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 
75.33 เพศช�ย ร้อยละ 25.0 ส่วนใหญ่มีสถ�นภ�พ
สมรส คู่ ร้อยละ 60.0 รองลงม�คือสถ�นภ�พหม้�ย 
ร้อยละ 27.5 ระดับก�รศึกษ�สูงสุดเป็นระดับประถม
ศึกษ�ม�กที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 90.0 และไม่ได้รับก�ร
ศึกษ� ร้อยละ 10.0 ส่วนใหญ่มีอ�ชีพแม่บ้�น ร้อยละ 
55.0 รองลงม�คืออ�ชีพเกษตรกร ร้อยละ 40.0 
 ผลก�รประเมินผลคว�มพึงพอใจต่อก�รใช้
แนวปฏิบัติ พบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มทั้งหมดมีคว�ม
พึงพอใจโดยรวมต่อก�รใช้แนวปฏิบัติอยู่ในระดับม�ก 
มีคะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่�กับ 3.21 ส่วนเบี่ยงเบน
ม�ตรฐ�น (S.D.) เท่�กับ 0.19  ร�ยละเอียดดังต�ร�ง
ที่ 2

ตารางที่ 2 คว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รต่อก�รว�งแผน
จำ�หน่�ยผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบ PP-METHOD (N=40)

รายการ แปล
ผล

มาก
ที่สุด
3.51 
ขึ้น
ไป

มาก
2.51-
3.50

ปาน
กลาง
1.51-
2.50

น้อย
น้อย
กว่า 
1.51

SD

ระดับความพึงพอใจ (n=23)

1.  ท่�นมีคว�มพร้อมในก�รได้รับ

ก�รว�งแผนจำ�หน่�ย

2.  ท่�นได้ร่วมในก�รว�งแผน

จำ�หน่�ยก่อนกับเจ้�หน้�ที่โรง

พย�บ�ล

3.05

3.60

0.25

0.31

มาก

มาก

ที่สุด

10

(25.00)

26

(65.00)

23

(57.50)

12

(30.00)

6

(15.00)

2

(5.00)

1

(2.50)

0

(0.00)

X

ตารางที่ 2 คว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รต่อก�รว�งแผน
จำ�หน่�ยผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบ PP-METHOD (N=40) (ต่อ)

รายการ แปล
ผล

มาก
ที่สุด
3.51 
ขึ้น
ไป

มาก
2.51-
3.50

ปาน
กลาง
1.51-
2.50

น้อย
น้อย
กว่า 
1.51

SD

ระดับความพึงพอใจ (n=23)

3.  ท่�นมีช่องท�งที่สะดวกใน
ก�รบอกเจ้�หน้�ที่ถึงคว�ม
ต้องก�รหลังจำ�หน่�ย

4.  ท่�นได้รับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
สถ�นที่ ก�รปฏิบัติตัว เวล�
ให้บริก�รหรือเวล�เยี่ยมขณะ
ที่ท่�นม�ใช้บริก�ร

5.  ท่�นได้รับคว�มรู้และข้อมูลใน
เรื่องก�รใช้ย�รักษ�โรคที่เป็น
ในขณะที่อยู่ใน รพ.และก่อน
กลับบ้�นอย่�งเพียงพอ

6.  ท่�นได้รับคว�มเอ�ใจใส่พูด
คุยซักถ�มในเรื่องก�รเจ็บป่วย
หรือคว�มไม่สุขสบ�ยอย่�ง
สม่ำาเสมอ

7.  ท่�นได้รับก�รอธิบ�ยเกี่ยวกับ 
โรค ก�รรักษ� และก�รดูแล
สุขภ�พขณะพักรักษ�ตัวใน 
รพ. และก่อนกลับบ้�น

8.  เจ้�หน้�ที่ตอบคำ�ถ�มข้อสงสัย
แก่ท่�นคว�มเต็มใจ

9.  ท่�นได้รับคว�มช่วยเหลือ
จ�กจ�กเจ้�หน้�ที่ทันทีเมื่อ
ต้องก�ร

10. ท่�นได้รับคว�มรู้ ข้อมูลเกี่ยว
กับลักษณะบ้�น และสิ่ง
แวดล้อมที่เหม�ะสมกับโรค

11. ท่�นได้รับคว�มรู้และข้อมูล
เกี่ยวกับอ�ห�ร และข้อจำ�กัด
ด้�นอ�ห�รที่เหม�ะสมกับโรค
ของท่�นอย่�งเพียงพอ

12. ท่�นได้รับคว�มรู้เกี่ยวกับ
ภ�วะและอ�ก�รฉุกเฉินที่อ�จ
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยอย่�งเพียงพอ

13. ท่�นได้รับคำ�แนะนำ�และก�ร
นัดหม�ยในก�รม�รักษ�ตัวใน
ครั้งต่อไป

14. ท่�นส�ม�รถนำ�คว�มรู้และ
ข้อมูลที่ได้รับไปใช้ดูแลผู้ป่วย
ได้อย่�งเต็มที่เมื่อกลับไปอยู่
ที่บ้�น

 รวมเฉลี่ย

3.45

3.35

3.25

3.32

3.27

3.30

2.32

2.80

3.40

3.27

3.22

3.27

3.21

0.22

0.24

0.17

0.23

0.22

0.24

0.17

0.20

0.29

0.12

0.20

0.15

0.19

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ปาน
กล�ง

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

20
(50.00)

16
(40.00)

14
(35.00)

14
(35.00)

14
(35.00)

13
(32.50)

3
(7.50)

8
(20.00)

17
(42.50)

15
(37.50)

12
(30.00)

14
(35.00)

196
(35.00)

18
(45.00)

22
(55.00)

22
(55.00)

25
(62.50)

23
(57.50)

26
(65.00)
12

(30.00)

16
(40.00)

22
(55.00)

21
(52.50)

25
(62.50)

23
(57.50)

290
(51.79)

2
(5.00)

2
(5.00)

4
(10.00)

1
(2.50)

2
(7.50)

1
(2.50)
20

(50.00)

16
(40.00)

1
(2.50)

4
(10.00)

3
(7.50)

3
(7.50)

68
(12.14)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)
5

(12.50)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

6
(1.07)

X
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อภิปรายผล
 ในก�รวิจัยเพื่อพัฒน�แนวปฏิบัติในก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยใน มีก�รอภิปร�ยผลก�รวิจัย 
ดังนี้
 1. ลักษณะของแนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ย 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีก�รพัฒน�โดยก�รจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติก�รใช้เทคนิคก�รทำ�กลุ่มโนมินอล9 แบ่งกลุ่ม
ย่อยออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อให้สม�ชิกซักถ�มปัญห�และ 
นำ�เสนอสรุปปัญห�ที่พบ และข้อสงสัยเกี่ยวกับก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ยที่เคยปฏิบัติม�ซึ่งเป็นรูปแบบก�ร
พัฒน�ที่เน้นก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นก�รกระตุ้นให้ผู้ให้บริก�รเห็นคว�มสำ�คัญในก�ร
พัฒน�แนวปฏิบัติ ก่อนจะมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�ร
พัฒน�แนวปฏิบัติโดยคณะกรรมก�รจะเป็นบุคคล
ท่ีมีหน้�ที่สอดคล้องกับลักษณะและส�ระของแนว
ปฏิบัติที่ได้จ�กก�รระดมสมองและก�รทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวปฏิบัติที่ได้มีองค์ประกอบ
ที่สำ�คัญ ได้แก่ 1) ก�รกำ�หนดแนวท�งและโรคที่จะ 
ว�งแผนจำ�หน่�ยโดยคณะกรรมก�รพัฒน�แนวปฏิบัติ 
2) มีก�รห�คว�มจำ�เป็นในก�รว�งแผนจำ�หน่�ยสำ�หรับ 
โรคที่กำ�หนด 3) พัฒน�แนวปฏิบัติก�รว�งแผนก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยโรคเรื้อรังต�มรูปแบบ PP-
METHOD ซึ่งมีส�ระครอบคลุม 8 ประเด็น คือ (1) 
P=Person (2) P=Perception (3) M=Medicine 
(4) E=Environment (5) T=Treatment/Diagnosis  
(6) H=Heath (7) O=Out Patient Referral และ (8) 
D=Diet เพื่อใช้กับผู้ป่วยเฉพ�ะร�ยและเก็บใบบันทึก 
ก�รว�งแผนจำ�หน่�ยเป็นเอกส�รในเวชระเบียน
ของผู้ป่วยเพื่อเป็นหลักฐ�นชี้บ่งที่มีม�ตรฐ�นและ
ส�ม�รถตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นของผู้ปฏิบัติย้อน
หลังได้ โดยแนวปฏิบัติที่พัฒน�ขึ้นทั้งหมดได้รับก�ร
ตรวจสอบคุณภ�พของเคร่ืองมือจ�กผู้ทรงคุณวุฒิและ 
ผู้เชี่ยวช�ญในด้�นก�รรักษ� ก�รพย�บ�ลและที่
ปรึกษ�ท�งด้�นระเบียบวิธีวิจัย จำ�นวน 5 คน ทำ�ให้
ได้แนวปฏิบัติในก�รว�งแผนจำ�หน่�ยท่ีมีประสิทธิภ�พ 
มีคว�มตรงต�มเนื้อห� และมีคว�มน่�เชื่อถือเพิ่มม�ก
ขึ้น มีคว�มเหม�ะสมและเป็นที่ยอมรับ ส�ม�รถนำ�ไป
ใช้ได้จริงภ�ยในโรงพย�บ�ล โดยมีก�รนำ�ไปทดลองใช้

โดยพย�บ�ลวิช�ชีพที่ปฏิบัติง�นในหอผู้ป่วยในจำ�นวน 
23 คน ใช้ว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วย จำ�นวน 40 คนเป็น
เวล� 2 เดือน (มี.ค. - เม.ย. 2560) และทำ�ก�รประเมิน
ผลและปรับปรุงกระบวนก�รว�งแผนจำ�หน่�ย โดยใช้
ข้อมูลจ�กก�รติดต�มผู้ป่วยและข้อมูลสะท้อนกลับจ�ก
แบบประเมินคว�มพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้ดูแลเม่ือสิ้น
สุดกระบวนก�รทดลองใช้แนวปฏิบัติ 
 2. คว�มพึงพอใจของผู้ใช้แนวปฏิบัติ ผลก�ร
วิจัยพบว่� ผู้ใช้แนวปฏิบัติก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วย
โรคเรื้อรังมีคว�มพึงพอใจทั้ง 2 กลุ่ม กล่�วคือ 
 2.1 พย�บ�ลวิช�ชีพปฏิบัติก�รมีคว�มพึง
พอใจต่อก�รใช้แนวปฏิบัติในระดับม�ก คะแนนคว�ม
พึงพอใจเฉลี่ยเท่�กับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 
0.33 เนื่องจ�กคว�มพึงพอใจเป็นเรื่องของคว�มรู้สึก
จ�กจิตใจที่ได้รับก�รตอบสนองจ�กก�รได้รับผลต�มที่
ตั้งเป้�หม�ยไว้ ก�รได้รับก�รยอมรับในคว�มคิดเห็น
หรือก�รปฏิบัติ นอกเหนือจ�กนั้นคือก�รเกิดประโยชน์
อย่�งแท้จริงจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่ไม่มีคว�มยุ่งย�ก
ซับซ้อนต่อตนเองจนเกินไปซึ่งจะเห็นได้จ�กคะแนน
คว�มพึงพอใจเรื่อง ก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยมี
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยและส�ม�รถนำ�ไปดูแลได้เมื่อผู้ป่วย
กลับไปอยู่ที่บ้�นมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด และรองลงม�
คือคะแนนเฉลี่ยประเด็นมีคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติ
ก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วย แสดงให้เห็นว่�พย�บ�ลผู้
ปฏิบัติเชื่อมั่นว่�เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริก�รจึงมีคว�ม
พึงพอใจในระดับม�ก ดังนั้น แนวปฏิบัติที่นำ�ม�ท
ดลองใช้เป็นแนวปฏิบัติที่พัฒน�โดยลักษณะจัดก�ร
ประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ผู้ปฏิบัติทุกคนได้รับก�รชี้แจง
คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห� วัตถุประสงค์
ของก�รวิจัยและประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับจ�กก�ร
พัฒน�แนวปฏิบัติในครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติทุกคนมีส่วนร่วม
ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและปัญห�ที่ม�จ�กก�รปฏิบัติ
ง�นในอดีตซึ่งผู้ปฏิบัติประสบปัญห�จ�กก�รปฏิบัติ
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับก�รศึกษ�ที่ผ่�นม� พบ
ว่� พย�บ�ลที่ได้มีส่วนร่วมในก�รว�งแผนจำ�หน่�ย
ทุกขั้นตอนของก�รว�งแผนจำ�หน่�ยร่วมกับผู้ป่วย ได้
รับก�รอบรมในก�รใช้คู่มือ และแบบบันทึกรวมทั้ง
ก�รได้มีโอก�สในก�รสะท้อนปัญห�ที่เกิดจ�กก�รใช้
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รูปแบบก�รว�งแผนจำ�หน่�ยมีคว�มพึงพอใจสูงกว่�
ก�รใช้รูปแบบก�รว�งแผนจำ�หน่�ยอย่�งมีนัยสำ�คัญ
ท�งสถิติ10 กอปรกับคณะกรรมก�รพัฒน�แนวปฏิบัติ
มีบทบ�ทและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน รวมทั้งผู้ทรง
คุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวช�ญเป็นผู้ที่มีประสบก�รณ์โดยตรง
ในก�รให้บริก�รทั้งในด้�นก�รรักษ�และด้�นก�ร
ให้ก�รพย�บ�ลกับผู้ป่วยม�เป็นเวล�น�น จึงส�ม�รถ
นำ�คว�มรู้เชิงทฤษฎีม�เช่ือมโยงกับวิธีก�รปฏิบัติท่ีมี
คว�มสอดคล้องกับบริบทได้อย่�งง่�ย พย�บ�ลวิช�ชีพ
ที่ปฏิบัติง�นในหอผู้ป่วยจึงมีทัศนคติท่ีดีต่อก�รนำ�แนว
ปฏิบัติม�ทดลองใช้ และส�ม�รถสะท้อนปัญห�ที่เกิด 
จ�กก�รทดลองใช้ต่อทีมพัฒน�แนวปฏิบัติในก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ยและได้รับก�รตอบสนองกลับจ�กทีม
พัฒน�ไปยังผู้ปฏิบัติอย่�งมีเหตุผล ผู้ปฏิบัติและทีม
พัฒน�มีส่วนร่วมในก�รวิพ�กษ์และแก้ไขเพื่อให้ได้
แนวปฏิบัติที่ส�ม�รถปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์
ในก�รว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยทั้ง 3 โรคที่ได้กำ�หนดไว้
 2.2 ผู้ป่วย ครอบครัวหรือผู้ดูแลที่ได้รับ
ก�รว�งแผนจำ�หน่�ยพบว่� มีคว�มพึงพอใจในระดับ
ม�ก คะแนนคว�มพึงพอใจเฉลี่ยเท่�กับ 3.21 ส่วน
เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น 0.19 โดยเฉพ�ะในด้�นก�รมีส่วน
ร่วมในก�รว�งแผนจำ�หน่�ยก่อนกลับบ้�นร่วมกับเจ้�
หน้�ที่โรงพย�บ�ลท่ีมีคว�มพึงพอใจอยู่ในระดับม�ก
ที่สุดที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.60 ซึ่งผู้ป่วย/หรือผู้ดูแล/
ครอบครัว มีโอก�สแสดงคว�มต้องก�รที่เป็นปัญห�
ของตนเองที่ไม่อ�จถ�มใครได้ และได้รับรู้ข้อมูลเมื่อ
พร้อมที่จะรับจริงๆ และรู้สึกว่�พย�บ�ลที่ปฏิบัติหน้�ที่
ในก�รว�งแผนจำ�หน่�ยมีคว�มเอ�ใจใส่ต่อปัญห�
ของตนเองอย่�งแท้จริง เข้�ใจในปัญห�จริงๆ ของ
ผู้ป่วยและครอบครัว โดยพย�บ�ลได้แจ้งให้ผู้ป่วย/
ครอบครัว/ผู้ดูแลทร�บล่วงหน้�ว่�ถ้�ต้องก�รอย�กรู้
ข้อมูลหรือมีคว�มกังวลใจในเร่ืองใดต่อก�รเจ็บป่วยใน
ครั้งนี้ ส�ม�รถบอกเจ้�หน้�ที่อื่นๆ หรือพย�บ�ลได้
ตลอดเวล� โดยส�ม�รถบอกได้โดยก�รบอกเล่�หรือ
เขียนใส่กระด�ษส่งให้เจ้�หน้�ที่ก็ได้ ผู้ป่วย ครอบครัว
หรือผู้ดูแลไม่รู้สึกว่�โดนยัดเยียดข้อมูลให้โดยท่ีไม่ได้
ต้องก�ร และข้อมูลที่ได้ตอบสนองคว�มต้องก�รต�ม
ที่ตนเองอย�กรู้ จึงมีคว�มตั้งใจฟังและอย�กปฏิบัติ

ให้ได้ต�มที่พย�บ�ลและเจ้�หน้�ที่สอน จึงส่งผลให้ผู้
ป่วย ครอบครัวหรือผู้ดูแลมีคว�มพึงพอใจ สอดคล้อง
กับก�รศึกษ�ที่ผ่�นม� ที่กล่�วว่� ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจเฉียบพลันที่ได้รับก�รว�งแผนจำ�หน่�ยแบบ
มีโครงสร้�งมีคะแนนคว�มพึงพอใจม�กกว่�กลุ่มผู้ป่วย
ที่ไม่ได้รับก�รว�งแผนจำ�หน่�ยแบบมีโครงสร้�ง11 รวม
ทั้ง Davis & Bush ยังกล่�วว่�ก�รว�งแผนจำ�หน่�ย
อย่�งมีรูปแบบถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งของก�รบริห�ร
ก�รพย�บ�ลที่ทำ�ให้ผู้รับบริก�รเกิดคว�มพึงพอใจต่อ
ก�รได้รับบริก�ร12

 อย่�งไรก็ต�มในประเด็นก�รได้รับคว�มช่วย
เหลือจ�กจ�กเจ้�หน้�ที่ทันทีเมื่อต้องก�รที่มีคะแนนต่ำ�
สุด เนื่องม�จ�กผู้ป่วย/ครอบครัวหรือผู้ดูแลกล่�วว่� 
ในช่วงเช้�ที่ผู้ป่วย ผู้ดูแลหรือครอบครัวต้องก�รที่จะ
ถ�ม หรือต้องก�รคำ�ตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นช่วง
เวล�ที่พย�บ�ลกำ�ลังมีภ�ระง�นม�ก จึงไม่กล้�ถ�ม
หรือบอกคว�มต้องก�รของตนเอง เนื่องจ�กเกรงใจ
พย�บ�ล ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของคนในท้องถิ่นภ�ค
อีส�น ส่วนก�รให้บอกคว�มต้องก�รโดยก�รเขียนใส่
กระด�ษ พบว่� ผู้ป่วย/ผู้ดูแลหรือครอบครัวบ�งคน
ไม่ส�ม�รถบอกคว�มต้องก�รออกม�เป็นตัวหนังสือ
ได้ ไม่ส�ม�รถสื่อส�รผ่�นตัวหนังสือให้ได้คว�มหม�ย
ต�มที่ต้องก�รได้ จึงทำ�ให้รู้สึกว่�ยังไม่ได้รับก�รตอบ
สนองอย่�งทันเวล�ต�มที่ต้องก�ร ส่วนประเด็นก�ร
ได้รับคว�มรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะบ้�น และสิ่งแวด
ล้อมอื่นๆ ที่เหม�ะสมกับโรคของตัวเองเมื่ออยู่ที่บ้�น 
ก็เป็นเร่ืองย�กสำ�หรับผู้ป่วย/ครอบครัวหรือผู้ดูแลที่จะ
ส�ม�รถบอกเล่�ลักษณะหรือสิ่งแวดล้อมของบ้�นให้
พย�บ�ลฟังได้กระจ่�ง จึงทำ�ให้พย�บ�ลไม่ส�ม�รถ
อธิบ�ยหรือให้คว�มรู้ได้ตรงต�มที่ผู้ป่วย ครอบครัวหรือ 
ผู้ดูแลต้องก�รได้

ข้อเสนอแนะ
การนำาผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ด้�นก�รปฏิบัติก�รพย�บ�ล บุคล�กรท�ง
สุขภ�พในโรงพย�บ�ลส�ม�รถนำ�แนวปฏิบัติในก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ยผู้ป่วยโรคเรื้อรังไปใช้ในก�รว�งแผน
จำ�หน่�ยผู้ป่วยเบ�หว�น ผู้ป่วยโรคหอบหืดและผู้ป่วย



ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน มกร�คม - เมษ�ยน ๒๕๖๒   51ว�รส�รก�รแพทย์โรงพย�บ�ลอุดรธ�นี

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ทุกร�ยท่ีเข้�รับก�รรักษ�ในหอ
ผู้ป่วยใน
 2. ด้�นบริห�รก�รพย�บ�ล ผู้บริห�รโรง
พย�บ�ลและผู้บริห�รด้�นก�รพย�บ�ลติดต�มผล
ก�รนำ�แนวปฏิบัติไปใช้และนำ�ผลม�กำ�หนดนโยบ�ย
ในก�รพัฒน�ในรูปแบบก�รว�งแผนจำ�หน่�ยให้มี
ประสิทธิภ�พและมีม�ตรฐ�นยิ่งๆ ขึ้นไปและส�ม�รถ
ใช้เป็นรูปแบบในก�รนำ�ร่องสู่ก�รพัฒน�รูปแบบก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ยโรคอื่นๆ ได้ต่อไป

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 1. ศึกษ�ผลของก�รใช้แนวปฏิบัติก�รว�งแผน 
จำ�หน่�ยโรคเรื้อรังต�มรูปแบบPP-METHOD ที่มีต่อ
อัตร�ก�รกลับเข้�ม�รับก�รรักษ�ซ้ำ�และจำ�นวนวัน
นอนในโรงพย�บ�ล ค่�บริก�รที่เกิดขึ้นจ�กก�รรักษ�
พย�บ�ลร�ยโรคต่อปี 
 2. ติดต�มผลก�รดูแลตนเอง พฤติกรรมก�ร 
ดูแลตนเองที่บ้�นของผู้ป่วยที่ ได้รับก�รว�งแผน
จำ�หน่�ยโรคเรื้อรังต�มรูปแบบ PP-METHOD 

กิตติกรรมประกาศ
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำ�นวยก�ร 
โรงพย�บ�ล หัวหน้�กลุ่มก�รพย�บ�ล ทีมพัฒน�
รูปแบบก�รว�งแผนจำ�หน่�ย ทีมสหส�ข�วิช�และ
พย�บ�ลปฏิบัติก�รที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในก�รสะท้อน
ปัญห�ก�รปฏิบัติง�นและทดลองใช้รูปแบบก�ร
ว�งแผนจำ�หน่�ย รวมทั้งผู้ป่วย และครอบครัวหรือผู้
ดูแลทุกคนที่มีส่วนร่วมในก�รวิจัยและทำ�ให้ก�รวิจัยนี้
สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี
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