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บทคััดย่่อ :
การจำำ�หน่่ายล่่าช้้าของผู้้ป่� ว่ ยเป็็นปัญ
ั หาสำำ�คััญในระบบบริิการสุุขภาพ ทำำ�ให้้การบริิหาร
จััดการเตีียงไม่่มีีประสิิทธิิภาพและค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น   การศึึกษานี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงสำำ�รวจแบบตััด
ขวาง มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึกึ ษาปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการ
ส่่งต่่อมารัับบริิการที่่�หน่่วยบริิการพยาบาลผู้้ป่� ว่ ยที่่�บ้า้ น กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ ผู้้ป่� ว่ ยที่่�เข้้ารัับการรัักษา
ในโรงพยาบาล มีีคะแนนความสามารถในการปฏิิบััติิกิิจวัตั รประจำำ�วัันของบาร์์เทล ≤ 19 คะแนน 
และผู้้�ดููแล จำำ�นวน 231 รายในแต่่ละกลุ่่�ม เครื่่�องมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ประกอบด้้วย แบบ
บัันทึึกข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ป่่วยและผู้้�ดููแล แบบประเมิินความสามารถในการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�
วััน แบบประเมิินระดัับความมั่่�นใจในการดููแล  แบบประเมิินแรงสนัับสนุุนจากครอบครััว และแบบ
ประเมิินแรงสนัับสนุุนจากบุุคลากรทีีมสุุขภาพ  วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิเชิิงพรรณนาและสถิิติิ
วิิเคราะห์์การถดถอยโลจิิสติิกแบบไบนารีี ผลการศึึกษาพบว่่า ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการ
จำำ�หน่่ายล่่าช้้าของผู้้�ป่่วย อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ได้้แก่่ ระยะเวลานอนโรงพยาบาล ระยะเวลา
นอนในหอผู้้ป่� ว่ ยวิิกฤติิ ผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีปัี ญ
ั หาต่่อเนื่่อ� งในระบบทางเดิินหายใจ ผู้้�ดููแลที่่�อายุุมาก รายได้้ที่่�
ไม่่เพีียงพอ ผู้้�ดููแลสุุขภาพไม่่ดีี ไม่่มีีประสบการณ์์การดููแล  ระดัับความมั่่�นใจในการดููแลต่ำำ�� 
แรงสนัับสนุุนจากครอบครััวระดัับต่ำำ�� และระยะเวลาวางแผนจำำ�หน่่ายที่่�จำำ�กััด บุุคลากรทีีมสุุขภาพ
จึึงควรมีีการวางแผนจำำ�หน่่ายผู้้ป่� ว่ ยอย่่างเหมาะสม โดยมีีการจััดการปััญหาสุุขภาพของผู้้ป่� ว่ ยที่่�อาจ
ส่่งต่่อการเพิ่่�มระยะเวลานอนโรงพยาบาล และเสริิมสร้้างความมั่่�นใจในการดููแลของผู้้�ดููแล  เพื่่�อ
ลดปััญหาความล่่าช้้าในการจำำ�หน่่ายจากโรงพยาบาล
คำำ�สำำ�คััญ : การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า ผู้้�ป่่วย ผู้้�ดููแล บุุคลากร ทีีมสุุขภาพ
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Factors Associated with Delayed Hospital Discharge among
Patients being Transferred to Home Health Care Unit
Phatcharakoraphot Sreeprasarn* B.N.S.
Nitchatima Sereewichayasawad** M.Sc. (Public Health)
Nareemarn Neelapaichit*** Dr.P.H.
Abstract:

Delayed hospital discharge is a critical issue in health care services affecting
ineffective bed management and cost escalation. This cross-sectional survey research
determined factors associated with delayed discharges among patients being transferred
to the home health care unit. The samples consisted of 231 in-patients having the score
on the Modified Barthel Index (MBI) ≤ 19 and their caregivers (n = 231). The research
instruments included the demographic questionnaires of patients and caregivers, the
MBI, the Caregiver Confidence Scale, the Family APGAR Questionnaire, and the
Healthcare Professional Support Questionnaire. Data were analyzed using descriptive
statistics and binary logistic regression analysis. The results revealed that the following
factors had significant correlations to delayed discharge: length of hospital stay, length
of stay in the intensive care unit, prolonged respiratory problems, older age of caregivers,
insufficient income, unhealthy caregivers, inexperienced caregivers, low confidence of
caregivers, low family support, and limited time of discharge planning. Therefore,
healthcare professionals should provide appropriate discharge planning for patients to
manage any health issues that might prolong their length of stay and enhance caregivers’
confidence to decrease the delay in hospital discharge of these patients.
Keywords: Delayed hospital discharge, Patients, Caregivers, Healthcare professionals
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ความสำำ�คััญของปััญหา
ช่่วงสามทศวรรษที่่�ผ่่านมาค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพ
ของประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จาก 71,064
ล้้านบาท ในปีี พ.ศ. 2536 เป็็น  381,384.4 ล้้านบาท 
ในปีี พ.ศ. 2559 เพิ่่�มขึ้้�นถึึง 5.4 เท่่า1 จึึงนำำ�ไปสู่่�การ
พยายามเพิ่่�มค่า่ ใช้้จ่า่ ยด้้านสุุขภาพต่่อหััวของคนไทยใน
ทุุกสิิทธิ์์ก� ารรัักษา โดยเฉพาะกองทุุนหลัักประกัันสุขุ ภาพ
แห่่งชาติิเพิ่่�มขึ้้�น  2.5 เท่่า จาก 1,202 บาท ในปีี พ.ศ.
2546  เป็็น 3,029 บาท ในปีี พ.ศ. 25592 ประเด็็นการ
เพิ่่�มขึ้น้� ของค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านสุุขภาพดัังกล่่าวก่่อให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงในระบบบริิการสุุขภาพของประเทศ โดยมีี
แนวโน้้มที่่จ� ะจำำ�หน่่ายผู้้ป่� ว่ ยออกจากโรงพยาบาลเร็็วขึ้้น 
�
เพื่่� อ ลดจำำ�น วนวัั นน อนในโรงพยาบาล  (length of
hospital stay) และควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายของการรัักษา
พยาบาล (costs containment)3,4,5   จึึงนำำ�ไปสู่่�นโยบาย
การดููแลสุุ ข ภาพที่่� บ้้ า น ถึึงแม้้ ว่่ า ผู้้�ที่่� มีี ส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ ง
ในระบบบริิการสาธารณสุุข โดยเฉพาะผู้้�บริิหารของ
โรงพยาบาลของรััฐและบุุคลากรด้้านสุุขภาพจะทราบถึึง
ความสำำ�คััญ และได้้ส่ง่ เสริิมให้้มีกี ารเตรีียมความพร้้อม
ก่่อนการจำำ�หน่่าย (discharge planning) อย่่างเป็็นระบบ
มากขึ้้น� 6,7
ปััจจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องและส่่งผลให้้มีกี ารจำำ�หน่่ายล่่าช้้า  
3 ด้้านคืือ 1) ด้้านผู้้�ป่่วย ได้้แก่่ เพศ8 อายุุ9,10 ระดัับการ
ศึกึ ษา11 การมีีโรคร่่วม9 การเกิิดภาวะแทรกซ้้อน6,12 ระยะ
เวลานอนโรงพยาบาล9 ระยะเวลานอนในหอผู้้�ป่่วย
วิิกฤติิ9 มีีปััญหาที่่�ต้้องดููแลต่่อเนื่่�องที่่�บ้้าน10 และระดัับ
ความสามารถในการปฏิิบัติั ิกิิจวััตรประจำำ�วััน10  2) ด้้าน
ผู้้�ดููแล ได้้แก่่ เพศ13 อายุุ13 ระดัับการศึึกษา4 รายได้้13
การไม่่มีผู้ี �ดูู้ แลรอง14 การรัับรู้�ต่้ อ่ ภาวะสุุขภาพ11 ประสบการณ์์
การดููแล14 ระดัับความมั่่�นใจในการดููแล14,15 และ 3)
ปััจจััยด้้านแรงสนัับสนุุนทางสัังคม ได้้แก่่ แรงสนัับสนุุน
จากครอบครัั ว 14,16 แรงสนัั บ สนุุ นจ ากบุุ คล ากรทีี ม
สุุขภาพ14,16 และระยะเวลาวางแผนจำำ�หน่่าย11,17ผู้้ป่� ว่ ยที่่�
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ได้้รัับการส่่งต่่อมารัับบริิการที่่�หน่่วยบริิการพยาบาล
ผู้้�ป่่วยที่่�บ้้าน มัักมีีปััญหาสุุขภาพหลายระบบ ปััญหา
สุุขภาพของผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�จึึงมีีความยุ่่�งยาก ซัับซ้้อน ใน
การดููแลต่่อเนื่่�องที่่�บ้้าน ดัังนั้้�น การเตรีียมจำำ�หน่่ายก่่อน
ออกจากโรงพยาบาลจึึงมีีความสำำ�คััญ หากบุุคลากรทีีม
สุุขภาพมีีความรู้้� ความเข้้าใจในสาเหตุุที่่�เป็็นปััจจััยที่่�
เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ หรืือสัั มพัั นธ์์ กัั บ การจำำ� หน่่ า ยล่่ า ช้้ า จะ
สามารถหาแนวทางป้้องกัันหรืือให้้การช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วย
ผู้้�ดููแลได้้ตรงกัับปััญหาและความต้้องการในการดููแล
ต่่อเนื่่�องที่่�บ้้านมากขึ้้น� 10,11
จากการศึึกษาที่่�ผ่่านมาเกี่่�ยวกัับปััจจััยที่่�มีีความ
สััมพันธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า ส่่วนใหญ่่พบการศึึกษาใน
ระดัับที่่�เป็็นปััจจััยส่่วนบุุคคลของผู้้�ป่่วยเท่่านั้้�น ส่่วน
ปััจจััยอื่่น 
� ๆ เช่่น ด้้านผู้้�ดููแล และด้้านแรงสนัับสนุุนทาง
สัังคมยัังพบน้้อย โดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการ
ส่่งต่่อมารัับบริิการที่่�หน่่วยบริิการพยาบาลผู้้�ป่่วยที่่�บ้้าน 
ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจที่่�จะศึึกษาปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการ
จำำ�หน่่ายล่่าช้้าให้้ครอบคลุุมทั้้�งด้้านผู้้�ป่่วย ด้้านผู้้�ดููแล 
และด้้ า นแรงสนัั บ สนุุ นท างสัั ง คม  เพื่่� อ นำำ� ไปสู่่�การ
วางแผนจำำ�หน่่ายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เกิิดความมั่่�นใจใน
การดููแลตนเอง จนนำำ� ไปสู่่�ผลลัั พ ธ์์ ข องการรัั ก ษา
พยาบาลที่่�ดีี เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อตััวผู้้�ป่่วย ผู้้�ดููแล 
ครอบครััว โรงพยาบาล และระบบบริิการสุุขภาพของ
ประเทศต่่อไป

วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1) เพื่่�อศึึกษาคุุณลัักษณะของผู้้�ป่่วย ผู้้�ดููแล ใน
กลุ่่�มผู้้ป่� ว่ ยที่่�ได้้รับั การส่่งต่่อมารัับบริิการที่่�หน่่วยบริิการ
พยาบาลผู้้�ป่่วยที่่�บ้้าน 
2) เพื่่� อ ศึึ ก ษาปัั จจัั ย ที่่� สัั มพัั นธ์์ กัั บ การจำำ� หน่่ า ย
ล่่าช้้าในกลุ่่�มผู้้ป่� ว่ ยที่่�ได้้รับั การส่่งต่่อมารัับบริิการที่่�หน่่วย
บริิการพยาบาลผู้้�ป่่วยที่่�บ้้าน
249

ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่า ของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการส่่งต่่อมารัับบริิการที่่�หน่่วยบริิการพยาบาลผู้้�ป่่วยที่่�บ้้าน

สมมติิฐานการวิิจััย
ปััจจััยด้้านผู้้�ป่่วย (เพศ อายุุ ระดัับการศึึกษา การ
เกิิดโรคร่่วม การเกิิดภาวะแทรกซ้้อน ระยะเวลานอน 
โรงพยาบาล ระยะเวลานอนในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ ปััญหาที่่�
ต้้องดููแลต่่อเนื่่�องที่่�บ้้าน และระดัับความสามารถในการ
ปฏิิบััติิกิจวั
ิ ัตรประจำำ�วััน) ด้้านผู้้�ดููแล (เพศ อายุุ ระดัับ
การศึึกษา  รายได้้ การขาดผู้้�ดููแลรอง การรัับรู้้�ต่่อภาวะ
สุุขภาพ ประสบการณ์์การดููแล และระดัับความมั่่�นใจใน
การดููแล) ด้้านแรงสนัับสนุุนทางสัังคม (แรงสนัับสนุุน
จากครอบครััว แรงสนัับสนุุนจากบุุคลากรทีีมสุุขภาพ
และระยะเวลาวางแผนจำำ�หน่่าย) มีีความสััมพันธ์
ั กั์ บั การ
จำำ�หน่่ายล่่าช้้าของผู้้�ป่่วยได้้รัับการส่่งต่่อมารััั�บบริิิ�การที่่่�
หน่่วยบริิิ�การพยาบาลผู้้�ป่่วย

กรอบแนวคิิดและวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� ใ ช้้ ก รอบแนวคิิ ด การวางแผน
จำำ�หน่่าย (discharge plan)18 และวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการวางแผนจํําหน่่าย19 การวางแผนจำำ�หน่่ายเป็็น 
กระบวนการที่่ผู้� ป่�้ ว่ ย ผู้้�ดููแล และทีีมสุขุ ภาพจะต้้องร่่วมมืือ
กัั น  เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การดููแลต่่ อ เนื่่� อ งเมื่่� อ ย้้ า ยผู้้� ป่่ ว ย
(transitional) จากสภาพแวดล้้ อ มหนึ่่� ง ไปสู่่�สภาพ
แวดล้้อมหนึ่่�งและควรเริ่่�มวางแผนจำำ�หน่่ายให้้เร็็วที่่�สุุด
เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้   เพื่่�อให้้มีีระยะเวลาในการเตรีียมความ
พร้้อมของผู้้ป่� ว่ ยและผู้้�ดููแลอย่่างเหมาะสม และจำำ�หน่่าย
ผู้้�ป่่วยได้้ในเวลาที่่�กำำ�หนด18,19 หากขาดการวางแผน
จำำ�หน่่ายที่่�ดีี อาจส่่งผลต่่อความล่่าช้้าในการจำำ�หน่่ายออก
จากโรงพยาบาลได้้ โดยทั่่�วไปการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าในกลุ่่�ม
ผู้้� ป่่ ว ยใน  (inpatient) ประเมิิ นจ ากการที่่� ผู้�้ ป่่ ว ย
นอนโรงพยาบาลเกิินกำำ�หนดจากวัันที่่�แพทย์์มีีคำำ�สั่่�ง
จำำ�หน่่าย 1 วัันขึ้้�นไป3
จากการศึึกษางานวิิจัยั ที่่�ผ่า่ นมามีีปัจจั
ั ยั หลายด้้าน
ที่่�สััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า คืือ ด้้านผู้้�ป่่วย ได้้แก่่ 1)
250

เพศ จากการศึึกษาการจำำ�หน่่ายในผู้้�ป่่วยของประเทศ
สเปน จำำ�นวน 5,275,139 ราย พบว่่าเพศชายมีีการ
จำำ�หน่่ายล่่าช้้ามากกว่่าเพศหญิิง 0.80 เท่่า (OR 0.88
95% CI 0.87-0.89)8  2) อายุุ จากการศึกึ ษาในผู้้�ป่่วย
ของประเทศอิิตาลีี จำำ�นวน 6,325 ราย พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�
มีีอายุุเพิ่่�มขึ้้�นทุุก 10 ปีี จะจำำ�หน่่ายล่่าช้้าเพิ่่�มขึ้้�น  1.24
เท่่า (OR 1.24; 95% CI 1.16 –1.33)9 สอดคล้้องกัับ
การศึึกษาในผู้้�ป่่วยของประเทศสหรััฐอเมริิกา จำำ�นวน 
548 ราย พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�อายุุ ≥ 65 ปีี จะจำำ�หน่่ายล่่าช้้า
มากกว่่าผู้้ป่� ว่ ยที่่�อายุุ ≤ 65 ปีี 1.80 เท่่า (OR 1.80; 95%
CI 1.10 – 3.10) และอายุุ ≥ 65 ปีี มีีความสััมพัันธ์กั์ ับ
การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า (p < .05)10  3) ระดัับการศึึกษา จาก
การศึึกษาในผู้้�ป่่วยในประเทศไทย จำำ�นวน  66 ราย
พบว่่ าระดัั บ การศึึ กษาของผู้้� ป่่ วยในระดัั บ ต่ำำ��มีี ค วาม
สััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า (p < .01)11 4) การเกิิด
โรคร่่ ว ม จากการศึึ ก ษาในผู้้� ป่่ ว ยของประเทศอิิ ต าลีี
จำำ�นวน 6,325 ราย พบว่่าผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีโี รคร่่วมตั้้�งแต่่ 2 โรค
ขึ้้� น ไปจะจำำ� หน่่ ายล่่ าช้้ ามากกว่่ าผู้้� ป่่วยที่่� ไ ม่่ มีีโรคร่่ วม 
2.03 เท่่า (OR 2.03; 95% CI 1.45–2.84) และการ
มีีโรคร่่วมตั้้�งแต่่ 1 โรคขึ้้�นไปมีีความสััมพัันธ์์กัับการ
จำำ�หน่่ายล่่าช้้า (p < .01)9 5) การเกิิดภาวะแทรกซ้้อน 
จากการศึึกษาในผู้้ป่� ว่ ยของประเทศสิิงคโปร์์ จำำ�นวน 150
ราย พบว่่าผู้้�ป่่วยร้้อยละ 34.30 มีีภาวะแทรกซ้้อนจาก
การติิ ด เชื้้� อ ในโรงพยาบาลส่่ ง ผลให้้ จำำ� หน่่ า ยล่่ า ช้้ า 6
สอดคล้้องกัับการศึึกษาในผู้้�ป่่วยของประเทศแคนาดา
จำำ�นวน 4,311 ราย พบว่่าผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีภี าวะแทรกซ้้อนจาก
การติิดเชื้้อ� ในโรงพยาบาลร้้อยละ 25.50 มีีความสััมพันธ์
ั ์
12
กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า (p < .01)   6) ระยะเวลานอนโรง
พยาบาล จากการศึึกษาในผู้้�ป่่วยของประเทศอิิตาลีี
จำำ�นวน 6,325 ราย พบว่่า  ผู้ป่�้ ว่ ยศััลยกรรมกระดููกมีีระยะ
เวลานอนโรงพยาบาลนานกว่่าผู้้�ป่่วยศััลยกรรมทั่่�วไป 
3.92 เท่่า (OR 3.92; 95% CI 2.24 – 6.85) และมีี
ความสััมพันธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า (p < .01)9  7) ระยะ
เวลานอนในหอผู้้ป่� ว่ ยวิิกฤติิ จากการศึึกษาในผู้้ป่� ว่ ยของ
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พััชระกรพจน์์ ศรีีประสาร และคณะ
ประเทศอิิตาลีี จำำ�นวน 6,325 ราย พบว่่าผู้้ป่� ว่ ยศััลยกรรม
กระดููกที่่�นอนในหอผู้้ป่� ว่ ยวิิกฤติิมีกี ารจำำ�หน่่ายล่่าช้้ากว่่า
ผู้้�ป่่วยศััลยกรรมทั่่�วไปที่่�ไม่่ได้้นอนในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต 
1.87 เท่่า (OR 1.87; 95% CI 1.08–3.23) และมีี
ความสััมพันธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า (p < .05)9 8) ปััญหา
ที่่�ต้้องดููแลต่่อเนื่่�องที่่�บ้้าน จากการศึึกษาในผู้้�ป่่วยของ
ประเทศสหรััฐอเมริิกา จำำ�นวน 548 ราย พบว่่า ผู้้�ป่่วย
วิิกฤติิที่่�ใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจที่่�ต้้องกลัับไปดููแลต่่อเนื่่�อง
ที่่�บ้้านจำำ�หน่่ายล่่าช้้ามากกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้ใช้้ 3.40 เท่่า
(OR 3.4; 95% CI 2.00 - 5.80) และมีีความสััมพัันธ์์
กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า (p < .01)10 และ 9) ระดัับความ
สามารถในการปฏิิบัติั กิิ จวั
ิ ตั รประจำำ�วัน จ
ั ากการศึึกษาใน
ผู้้�ป่่วยของประเทศสหรััฐอเมริิกา จำำ�นวน 548 ราย พบ
ว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีีระดัับความสามารถในการปฏิิบััติิกิิจวััตร
ประจำำ�วันน้
ั อ้ ยถููกจำำ�หน่่ายล่่าช้้ากว่่าผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีรี ะดัับความ
สามารถในการปฏิิบััติิกิิจวััตรประจำำ�วัันมาก 8.10 เท่่า
(OR 8.10; 95% CI 1.30–50.60) และมีีความสััมพันธ์
ั ์
10  
กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า (p < .05)
ด้้านผู้้�ดููแล จากการศึกึ ษาเชิิงคุุณภาพในบุุคลากร
ทีีมสุุขภาพของประเทศไทย จำำ�นวน  37 ราย พบว่่า
1) เพศ ผู้้�ดููแลที่่�เป็็นเพศหญิิง 2) อายุุ   ผู้้�ดููแลสููงอายุุ
3) ระดัับการศึึกษา ผู้้�ดููแลที่่�ไม่่ได้้รัับการศึึกษาหรืือมีี
ระดัับการศึึกษาที่่�ต่ำำ��  4) รายได้้ ผู้้�ดููแลที่่�มีีรายได้้น้้อย มีี
ความสััมพันธ์
ั ์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า14 5) การขาดผู้้�ดููแล
รอง จากการศึกึ ษาในผู้้�ดููแลของประเทศสิิงคโปร์์ จำำ�นวน 
487 ราย พบว่่าผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมองที่่�ขาดผู้้�ดููแล
รองมีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า (p < .01)15
6) การรัับรู้้�ต่อ่ ภาวะสุุขภาพ จากการศึกึ ษาในผู้้�ดููแลของ
ประเทศไทย จำำ�นวน 66 ราย พบว่่าผู้้�ดููแลที่่�มีกี ารรัับรู้้�ต่อ่
ภาวะสุุขภาพที่่�ไม่่ดีมีี คี วามสััมพันธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า
11
(p < .01) 7) ประสบการณ์์การดููแล จากการศึกึ ษาใน
ผู้้�ดููแลของประเทศสิิงคโปร์์ จำำ�นวน 487 ราย พบว่่ามีี
ผู้้�ดููแลที่่�ขาดประสบการณ์์การดููแลถึึงร้้อยละ 79.70 และ
มีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า (p < .01)15   8)
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ระดัับความมั่่�นใจในการดููแล จากการศึึกษาในผู้้�ดููแล
ของประเทศสิิงคโปร์์ จำำ�นวน 487 ราย พบว่่าผู้้�ดููแลที่่�มีี
ระดัับความมั่่�นใจต่ำำ��ส่ง่ ผลต่่อการจำำ�หน่่ายล่่าช้้ามากกว่่า
ผู้้�ดููแลที่่�มีรี ะดัับความมั่่�นใจสููงกว่่า 1.65 เท่่า (OR 1.65;
95% CI 1.08-2.54)15 สอดคล้้องกัับการศึึกษาใน
ผู้้ป่� ว่ ยของประเทศอัังกฤษ จำำ�นวน 924 ราย พบว่่าผู้้�ดููแล
ที่่� มีี ร ะดัั บ ความมั่่� น ใจต่ำำ��ส่่ ง ผลต่่ อ การจำำ� หน่่ า ยล่่ า ช้้ า
มากกว่่าผู้้�ดููแลที่่�มีีระดัับความมั่่�นใจสููงกว่่า 4.05 เท่่า
(OR 4.05; 95% CI 2.68–6.10) และมีีความสััมพัันธ์์
กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า (p < .01)16
ด้้านแรงสนัับสนุุนทางสัังคม จากการศึึกษาใน
ผู้้�ป่่วยของประเทศสิิงคโปร์์ จำำ�นวน 487 ราย พบว่่า 1)
แรงสนัับสนุุนจากครอบครััว และ 2) แรงสนัับสนุุนจาก
บุุคลากรทีีมสุุขภาพ มีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่าย
ล่่าช้้า (p < .01, p < .05 ตามลำำ�ดัับ)15  สอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาในผู้้�ป่่วยของประเทศสหรััฐอเมริิกา จำำ�นวน 221
ราย พบว่่าการขาดแรงสนัับสนุุนจากครอบครััวและขาด
แรงสนัับสนุุนจากบุุคลากรทีีมสุุขภาพในการวางแผน
จำำ� หน่่ า ยทำำ� ให้้ มีี ก ารจำำ� หน่่ า ยล่่ า ช้้ า มากถึึงร้้ อ ยละ
49.8013  3) ระยะเวลาวางแผนจำำ�หน่่าย จากการศึกึ ษา
ในผู้้�ป่่วยของประเทศออสเตรเลีีย จำำ�นวน 1,958 ราย
พบว่่า ผู้้�ป่่วยที่่�มีีระยะเวลาการวางแผนจำำ�หน่่ายสั้้�นจะ
จำำ� หน่่ า ยล่่ า ช้้ า มากกว่่ า ผู้้� ป่่ ว ยที่่� มีี ร ะยะเวลาวางแผน
จำำ�หน่่ายยาว ร้้อยละ 27.5017 และสอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาในผู้้�ป่่วยของประเทศไทยจำำ�นวน 66 ราย พบว่่า
ระยะเวลาการวางแผนจำำ�หน่่ายมีีความสััมพัันธ์์กัับการ
จำำ�หน่่ายล่่าช้้า (p < .01)11
ผู้้�วิิจััยนำำ�แนวคิิดการวางแผนจำำ�หน่่าย และการ
ทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการวางแผนจํําหน่่าย
ดัังกล่่าวข้้างต้้นมาใช้้เป็็นกรอบแนวคิิดในการศึึกษา
ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าในผู้้�ป่่วยที่่�
ได้้รัับการส่่งต่่อมารัับบริิการที่่�หน่่วยบริิการพยาบาล
ผู้้�ป่่วยที่่�บ้้านและผู้้�ดููแลทั้้�งหมด 3 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ด้้าน
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ผู้้�ป่่วย คืือ  เพศ อายุุ ระดัับการศึึกษา การเกิิดโรคร่่วม 
การเกิิดภาวะแทรกซ้้อน  ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 
ระยะเวลานอนในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ ปััญหาที่่�ต้้องดููแลต่่อ
เนื่่� อ งที่่� บ้้ า น  และระดัั บ ความสามารถในการปฏิิ บัั ติิ
กิิจวัตั รประจำำ�วัน  
ั 2) ด้้านผู้้�ดููแล คืือ เพศ อายุุ ระดัับการ
ศึึ ก ษา รายได้้ การขาดผู้้�ดูู แลรอง การรัั บ รู้้�ต่่ อ ภาวะ

สุุขภาพ ประสบการณ์์การดููแล และระดัับความมั่่�นใจ
ในการดููแล และ 3) ด้้านแรงสนัับสนุุนทางสัังคม คืือ
แรงสนัับสนุุนจากครอบครััว แรงสนัับสนุุนจากบุุคลากร
ทีีมสุุขภาพ และระยะเวลาวางแผนจำำ�หน่่าย ดัังแสดงใน
แผนภาพที่่� 1

ปัจจัย
1. ด้านผู้ป่วย
     - เพศ 
     - อายุ
     - ระดับการศึกษา
     - การเกิดโรคร่วม 
     - การเกิดภาวะแทรกซ้อน
     - ระยะเวลานอนโรงพยาบาล
     - ระยะเวลานอนในหอผู้ป่วยวิกฤติ
     - ปัญหาที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
- ระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วัน
2. ด้านผู้ดูแล
     - เพศ
     - อายุ
     - ระดับการศึกษา  
     - รายได้
     - การขาดผู้ดูแลรอง
     - การรับรู้ต่อภาวะสุขภาพ
     - ประสบการณ์การดูแล
     - ระดับความมั่นใจในการดูแล 
3. ด้านแรงสนับสนุนทางสังคม
     - แรงสนับสนุนจากครอบครัว
     - แรงสนับสนุนจากบุคลากรทีมสุขภาพ
     - ระยะเวลาวางแผนจำ�หน่าย  

การจำ�หน่ายล่าช้า

แผนภาพที่่� 1 แสดงกรอบแนวคิิดการวิิจััย
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วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
ตััวอย่่างและการคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง
การศึึกษานี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงสำำ�รวจแบบตััดขวาง
(cross-sectional survey research) กลุ่่�มตัั วอย่่ าง
ประกอบด้้วย ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการส่่งต่่อมารัับบริิการที่่�
หน่่วยบริิการพยาบาลผู้้�ป่่วยที่่�บ้้านและผู้้�ดููแล  คััดเลืือก
กลุ่่�มตััวอย่่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
คำำ�นวณขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างโดยใช้้โปรแกรมจีี-พาวเวอร์์
(G*Power version 3.1.9.2)20 กำำ�หนดขนาดอิิทธิิพล
ระดัับปานกลางของโคเฮน (Cohen)21 ที่่� 0.30 ระดัับ
ความเชื่่�อมั่่�นที่่� 95% (p < .05) และอ้้างอิิงจากงานวิิจััย
ที่่�ศึึกษาในลัักษณะเดีียวกััน22   ได้้ขนาดตััวอย่่างจำำ�นวน 
138 ราย ทั้้�งนี้้�ดำำ�เนิินเก็็บข้้อมููลตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 
ถึึง เดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2557 ได้้กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 
231 ราย
1) ผู้้�ป่่วย คืือ ผู้้�ที่่�ได้้รัับการส่่งต่่อมารัับบริิการที่่�
หน่่วยบริิการพยาบาลผู้้ป่� ว่ ยที่่�บ้า้ น เกณฑ์์การคััดเข้้า คืือ
1) เป็็นผู้้ป่� ว่ ยใน (inpatient) ที่่�เข้้ารัับการรัักษาในแผนก
อายุุรกรรม และศััลยกรรมของโรงพยาบาลรามาธิิบดีี
และแพทย์์มีีแผนจำำ�หน่่าย 2) มีีระดัับคะแนนประเมิิน
ความสามารถในการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันของบาร์์เทล 
(Modified Barthel Index) ≤ 19 คะแนน เกณฑ์์การ
คััดออก คืือ เสีียชีีวิติ ระหว่่างการรัักษาตััวในโรงพยาบาล
2) ผู้้�ดููแล คืือ ผู้้�ที่่ป� ระกอบกิิจกรรมการดููแลผู้้ป่� ว่ ย
และให้้ ก ารดููแลผู้้� ป่่ ว ยตั้้� ง แต่่ เ ริ่่� ม เข้้ า รัั ก ษาตัั ว ในโรง
พยาบาล เกณฑ์์การคััดเข้้า ได้้แก่่ 1) สามารถเข้้าใจภาษา
ไทยได้้ 2) มีีอายุุ 20 ปีีบริิบููรณ์์ขึ้้�นไป มีีอำำ�นาจในการ
ตััดสิินใจในการดููแลผู้้ป่� ว่ ย 3) เป็็นผู้้�ดููแลหลัักที่่�พักั อาศััย
กัับผู้้�ป่่วย และ 4) ยิินดีีเข้้าร่่วมการวิิจััยโดยการลงนาม 
เครื่่�องมืือวิิจััย
เครื่่�องมืือวิิจััยมีีทั้้�งหมด 6 ชิ้้�น ดัังนี้้�  
1) แบบบัันทึึกข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ป่่วย ผู้้�วิิจััย
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พััฒนา ประกอบด้้วย เพศ อายุุ ระดัับการศึึกษา จำำ�นวน
โรคร่่วม ภาวะแทรกซ้้อน จำำ�นวนวัันนอนในโรงพยาบาล 
จำำ�นวนวัันนอนในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ ปััญหาการดููแลต่่อ
เนื่่�องที่่�บ้้าน และระยะเวลาการวางแผนจำำ�หน่่าย
2) แบบสัั ม ภาษณ์์ ข้้ อ มููลผู้้�ดูู แล  ผู้้�วิิ จัั ย พัั ฒ นา
ประกอบด้้วยเพศ อายุุ ระดัับการศึึกษา จำำ�นวนผู้้�ดููแล 
การรัับรู้้�ภาวะสุุขภาพ และประสบการณ์์การดููแล 
3) แบบประเมิินความสามารถในการทำำ�กิิจวััตร
ประจำำ�วันั ของบาร์์เทล พััฒนาโดยสุุทธิิชัยั  จิิตตะพัันธ์กุ์ ล 
ุ
และคณะ ผู้้�วิิจััยได้้รัับอนุุญาตใช้้เครื่่�องมืือ มีีข้้อคำำ�ถาม 
10 ข้้อ คะแนนเต็็ม  20 คะแนน (ครอบคลุุมเรื่่�องการ
รัับประทานอาหาร การทำำ�ความสะอาด ร่่างกาย การสวม
ใส่่เสื้้อ� ผ้้า การใช้้ห้อ้ งสุุขา การเคลื่่อ� นย้้ายภายในบ้้าน และ
ความสามารถในการควบคุุมการขัับถ่่าย) การแปลผล 
0-4  คะแนน หมายถึึง ช่่วยเหลืือตนเองไม่่ได้้ 5-11  
คะแนน หมายถึึง ช่่วยเหลืือตนเองได้้น้้อยถึึงปานกลาง
12-20  คะแนน หมายถึึง ช่่วยเหลืือตนเองได้้ดีี ได้้นำ�ำ
ไปใช้้กับั ผู้้�สููงอายุุในชุุมชนคลองเตยจำำ�นวน 703 ราย ได้้
ค่่าสััมประสิิทธิ์์� อััลฟาครอนบาคเท่่ากัับ .7923,24 ผู้้�วิิจััย
นำำ�ไปทดลองเก็็บข้้อมููลในกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 ราย
ได้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์� อััลฟาครอนบาคเท่่ากัับ .91 และใน
การศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้เท่่ากัับ .89
4) แบบประเมิินระดัับความมั่่�นใจในการดููแล 
(caregiver confidence scale) พัั ฒ นาโดยนิิ ช ธิิ ม า
ศรีีจำำ�นงค์์ ใช้้ในหน่่วยบริิการการพยาบาลผู้้�ป่่วยที่่�บ้้าน 
ผู้้�วิจัิ ยั ได้้รับั อนุุญาตใช้้เครื่่อ� งมืือ  มีีข้อ้ คำำ�ถาม 19 ข้้อ การ
ให้้คะแนนเป็็นมาตราส่่วน 5 ระดัับ 1 คะแนน หมายถึึง
ไม่่มั่่�นใจเลย จนถึึง 5 คะแนน หมายถึึง มั่่�นใจมากที่่�สุุด
การแปลผลคะแนนรวมมากหมายถึึงผู้้�ดููแลมีีความมั่่�นใจ
ในการดููแลผู้้�ป่่วยมาก ได้้นำำ�ไปใช้้กัับผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยโรค
หลอดเลืือดสมอง 30 ราย ได้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์�ครอนบาค
แอลฟ่่าเท่่ากัับ .9218 ผู้้�วิิจััยนำำ�ไปทดลองเก็็บข้้อมููลใน
กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 ราย ได้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์�อัลั ฟาค
รอนบาคเท่่ากัับ .89 และในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้เท่่ากัับ
.86      
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5) แบบประเมิินแรงสนัับสนุุนจากครอบครััว
(family apgar score) ใช้้วััดความพึึงพอใจจากการ
สนัับสนุุนของครอบครััว พััฒนาโดยวรณััน ประสารอธิิคม 
ที่่�ใช้้ในหน่่วยบริิการพยาบาลผู้้�ป่่วยที่่�บ้้านผู้้�วิิจััยได้้รัับ
อนุุญาตใช้้เครื่่�องมืือ มีีข้้อคำำ�ถาม 5 ข้้อ 0 คะแนน หมาย
ถึึง ไม่่พอใจ 1 คะแนน หมายถึึง พอใจบางครั้้�ง 2 คะแนน 
หมายถึึง พอใจบ่่อยครั้้�ง การแปลแผล 0-3 คะแนน 
หมายถึึง การสนัับสนุุนจากครอบครััวต่ำำ��  4-6 คะแนน 
การสนัับสนุุนจากครอบครััวปานกลาง 7-10 คะแนน 
หมายถึึงการสนัับสนุุนจากครอบครััวสููง นำำ�ไปใช้้กัับ
ผู้้�ดููแลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมองจำำ�นวน 30 ราย ได้้ค่า่
สััมประสิิทธิ์์ค� รอนบาคแอลฟ่่าเท่่ากัับ .9225 ผู้้�วิจัิ ยั นำำ�ไป
ทดลองใช้้ ใ นกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งจำำ�น วน  30 ราย ได้้ ค่่ า
สััมประสิิทธิ์์� อััลฟาครอนบาคเท่่ากัับ .93 และในการ
ศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้เท่่ากัับ .90
6) แบบประเมิินแรงสนัับสนุุนจากบุุคลากรทีีม
สุุขภาพ พััฒนาโดยจุุฬารัักษ์์ กวีีวิิวิิธชััย ผู้้�วิิจััยได้้รัับ
อนุุญาตใช้้เครื่่�องมืือ มีีข้้อคำำ�ถาม 5 ข้้อ การให้้คะแนน
เป็็ นม าตราส่่ ว น  5 ระดัั บ ตามการรัั บ รู้้� ข องผู้้�ดูู แล 
0 คะแนน หมายถึึง ไม่่ได้้รัับการช่่วยเหลืือเลย จนถึึง
4 คะแนน หมายถึึง ได้้รัับการช่่วยเหลืือมากที่่�สุุด การ
แปลผลคะแนนรวมมากแสดงว่่าได้้รับั แรงสนัับสนุุนทาง
สัังคมสููง ซึ่่�งนำำ�ไปทดลองใช้้กับั กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เป็็นผู้้ป่� ว่ ย
มะเร็็งเต้้านมจำำ�นวน 130 ราย ได้้ค่า่ สััมประสิิทธิ์์แ� อลฟ่่า
เท่่ากัับ 0.7726 ผู้้�วิจัิ ยั นำำ�ไปทดลองเก็็บข้้อมููลในกลุ่่�มตััวอย่่าง
จำำ�นวน  30 ราย ได้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์� อััลฟาครอนบาค
เท่่ากัับ .87 และในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้เท่่ากัับ .85
การพิิทัักษ์์สิิทธิิในการวิิจััย
ผู้้�วิิจััยได้้เสนอโครงการวิิจััยต่่อคณะกรรมการ
จริิยธรรมการวิิจัยั ในคน คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาล
รามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล และได้้ผ่่านการรัับรอง
เลขที่่� 2556/631 ทั้้�งนี้้�ผู้�วิ้ จัิ ยั ได้้พิทัิ กั ษ์์สิทิ ธิิผู้เ�้ ข้้าร่่วมการ
วิิจัยั ผู้้เ� ข้้าร่่วมวิิจัยั  สามารถถอนตััวได้้โดยไม่่มีผล
ี กระทบ
กัับการบริิการที่่�ได้้รัับ นำำ�เสนอผลการวิิจััยในภาพรวม
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การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการเก็็บข้้อมููลด้้วยตนเอง ภายหลััง
ได้้รับั อนุุญาตจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั ในคน 
คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััย
มหิิดล ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม ถึึงเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ.
2557 โดยประชาสััมพัันธ์์และสอบถามความสมััครใจ
ของผู้้�ป่่วยและผู้้�ดููแลในการเข้้าร่่วมโครงการ พร้้อมทั้้�ง
อธิิบายเกี่่ย� วกัับวััตถุุประสงค์์ รายละเอีียดโครงการ และ
ประโยชน์์ ที่่� จ ะได้้ รัั บ ภายหลัั ง เข้้ า ร่่ ว มโครงการ โดย
สามารถถอนตััวออกจากโครงการได้้ตลอดเวลา หาก
ยิินดีีเข้้าร่่วมโครงการ ผู้้�วิิจััยให้้ลงลายมืือชื่่�อในหนัังสืือ
ยิินยอมโดยได้้รัับการบอกกล่่าวและเต็็มใจ (informed
consent form) และดำำ�เนิินการเก็็บข้้อมููล หรืือนััดหมาย
วััน เวลาที่่�สะดวกในการสััมภาษณ์์เพื่่อ� รวบรวมข้้อมููลจาก
กลุ่่�มตััวอย่่างก่่อนวัันจำำ�หน่่ายผู้้�ป่่วย โดยมีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
1) กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เป็็นผู้้ป่� ว่ ย ดำำ�เนิินการเก็็บข้้อมููล
โดยใช้้แบบบัันทึึกข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้ป่� ว่ ย และแบบ
ประเมิินความสามารถในการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันของ
บาร์์เทล และรวบรวมข้้อมููลด้้านสุุขภาพจากเวชระเบีียน 
เช่่ น  โรคร่่ ว ม  ภาวะแทรกซ้้ อ น  จำำ�น วนวัั นน อนใน
โรงพยาบาล และจำำ�นวนวัันนอนในหอผู้้ป่� ว่ ยวิิกฤติิ เป็็นต้น้
2) กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เป็็นผู้้�ดููแล  ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการ
เก็็บข้้อมููลโดยการสััมภาษณ์์ ภายหลัังผู้้�ดููแลลงลายมืือ
ชื่่�อในหนัังสืือยิินยอม รวบรวมข้้อมููลโดยใช้้แบบบัันทึึก
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ดููแล แบบประเมิินระดัับความ
มั่่� น ใจในการดููแล  แบบประเมิิ น แรงสนัั บ สนุุ นจ าก
ครอบครััว และก่่อนจำำ�หน่่ายกลัับบ้้านหนึ่่�งวััน ผู้้�วิจัิ ัยขอ
ความร่่ ว มมืือผู้้�ดูู แลในการตอบแบบประเมิิ น แรง
สนัับสนุุนจากบุุคลากรทีีมสุุขภาพ
3) ผู้้�วิจัิ ยั ตรวจสอบความสมบููรณ์์ของแบบสอบถาม 
เปิิดโอกาสให้้กลุ่่�มตััวอย่่างสอบถามเพิ่่�มเติิม  และกล่่าว
ขอบคุุณในการเข้้าร่่วมการวิิจััย
Rama Nurs J • May-August 2021

พััชระกรพจน์์ ศรีีประสาร และคณะ

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ผู้้�วิิจััยวิิเคราะห์์ข้้อมููล ดัังนี้้�
1) วิิเคราะห์์ลัักษณะทั่่�วไปของกลุ่่�มตััวอย่่าง โดย
ใช้้สถิติิ เิ ชิิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้้แก่่ ความถี่่�
ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย มััธยฐาน และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 
2) ทดสอบสมมติิ ฐ านเกี่่� ย วกัั บ ความสัั มพัั นธ์์
ระหว่่างปััจจััยที่่�เลืือกสรรกัับความล่่าช้้าในการจำำ�หน่่าย  
ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�นอนโรงพยาบาลเกิินวัันที่่�แพทย์์มีีคำำ�สั่่�ง
จำำ� หน่่ า ย 1 วัั น โดยใช้้ สถิิ ติิ เ ชิิ ง อนุุ ม าน  (analytical
statistics) วิิเคราะห์์การถดถอยโลจิิสติิกแบบไบนารีี
(binary regression analysis)   และวิิเคราะห์์ความ
สััมพัันธ์์ของตััวแปรเดี่่�ยวแต่่ละค่่าร่่วมกัับสถิิติิทดสอบ
ไคสแควร์์ หรืือฟิิชเชอร์์ (chi-square test or fisher exact
test) และการวิิเคราะห์์ตััวแปรตััวเดีียว (univariate
analysis) กำำ�หนดระดัับความเชื่่�อมั่่�นที่่� 95% (p < .05)

ผลการวิิจััย
ข้้อมููลด้้านผู้้�ป่่วย และผู้้�ดููแล
กลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด ประกอบด้้วย ผู้้ป่� ว่ ยจำำ�นวน 
231 ราย และผู้้�ดููแลจำำ�นวนเท่่ากััน คืือ 231 รายแบ่่งเป็็น 
2 กลุ่่�ม คืือกลุ่่�มที่่�จำำ�หน่่ายล่่าช้้า (delayed discharge)
จำำ�นวน 90 ราย (ร้้อยละ 38.96) และกลุ่่�มที่่�จำำ�หน่่าย
ตามเวลาที่่�กำำ�หนด/จำำ�หน่่ายไม่่ล่่าช้้า (not delayed
discharge) จำำ�นวน 141 ราย (ร้้อยละ 61.04) ผลการ
ศึึกษามีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ด้้านผู้้�ป่่วย พบว่่า ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่เป็็นเพศชาย
(ร้้อยละ 58.89 และ 60.28) ทั้้�งสองกลุ่่�มมีีอายุุเฉลี่่�ย
67.67 ปีี (SD = 18.32) และ 70.92 ปีี (SD = 16.11)
ส่่วนใหญ่่จบการศึึกษาระดัับประถมศึึกษา/ ไม่่ได้้เรีียน 
(ร้้อยละ 54.44 และ 55.32) มีีโรคร่่วม (ร้้อยละ 97.78
และ 96.45) ส่่วนใหญ่่เกิิดภาวะแทรกซ้้อนขณะนอน 
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โรงพยาบาลตั้้�งแต่่ 3 อาการขึ้้น� ไป (ร้้อยละ 45.56 และ
60.99) ช่่วงระยะเวลานอนโรงพยาบาลมากที่่สุ� ดุ 8-30 วััน
(ร้้อยละ 54.44 และ 66.67) และส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้เข้้า
รัักษาตััวในหอผู้้ป่� ว่ ยวิิกฤติิ (ร้้อยละ 51.11 และ 63.12)
มีีปััญหาที่่�ต้้องดููแลต่่อเนื่่�องที่่�บ้้าน 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่
1) ปััญหาระบบทางเดิินหายใจ (ร้้อยละ 95.56 และ
86.52) 2) ปััญหาระบบทางเดิินอาหาร (ร้้อยละ 85.56
และ 75.89) และปััญหาระบบขัับถ่่าย (ร้้อยละ 23.33
และ 28.37) ส่่วนใหญ่่สููญเสีียความสามารถในการ
ปฏิิบััติิกิิจวััตรประจำำ�วัันทั้้�งหมด (ร้้อยละ 82.22 และ
74.47) ดัังแสดงในตารางที่่� 1
ด้้านผู้้�ดููแล พบว่่า ส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง (ร้้อยละ
83.33 และ 78.72) มีีอายุุเฉลี่่�ย 51.77 ปีี (SD =
13.53) และ 47.91 ปีี (SD =13.24) ส่่วนใหญ่่จบ
การศึึ ก ษาในระดัั บ ประกาศนีี ย บัั ต รวิิ ช าชีี พ ขั้้� นสูู ง/
อนุุปริิญญา/มหาวิิทยาลััยหรืือสููงกว่่า (ร้้อยละ 50.00
และ 51.06) ส่่วนใหญ่่มีีรายได้้เพีียงพอกัับค่่าใช้้จ่่าย
(ร้้อยละ 70.00 และ81.56) ทั้้�งสองกลุ่่�มมีีผู้�ดูู้ แลรอง
ตั้้�งแต่่หนึ่่�งคนขึ้้�นไป (ร้้อยละ 73.33 และ 76.60) และ
ทั้้� ง สองกลุ่่�มมีี ผู้�ดูู้ แลรองหนึ่่� ง คนมากที่่� สุุ ด (ร้้ อ ยละ
43.33 และ 45.39) มีี สุุ ข ภาพดีี (ร้้ อ ยละ 65.56
และ80.14) ส่่วนใหญ่่ไม่่มีีประสบการณ์์ในการดููแล 
(ร้้อยละ 67.78 และ 80.14) ส่่วนระดัับความมั่่�นใจใน
การดููแล กลุ่่�มที่่�จำ�ำ หน่่ายล่่าช้้ามีีคะแนนความมั่่�นใจใน
ระดัับปานกลางมากที่่�สุดุ (ร้้อยละ 54.44) กลุ่่�มที่่�พร้้อม
กลัั บ บ้้ า นมีี ค ะแนนความมั่่� น ใจในระดัั บ สููงมากที่่� สุุ ด
(ร้้อยละ 63.12) ดัังแสดงในตารางที่่� 2
ด้้านแรงสนัับสนุุนทางสัังคม พบว่่า แรงสนัับสนุุน
จากครอบครััวอยู่่�ในระดัับสููง/ ดีี มากที่่�สุุด (ร้้อยละ
73.33 และ 77.30) สำำ�หรัับแรงสนัับสนุุนจากบุุคลากร
ทีีมสุุขภาพอยู่่�ในระดัับสููง/ ดีี มากที่่�สุุด (ร้้อยละ 85.56  
และ 82.98) และมีีช่ว่ งระยะเวลาเตรีียมความพร้้อมใน
การวางแผนจำำ�หน่่าย 1-14 วััน มากที่่�สุุด (ร้้อยละ
81.11 และ 53.19) ดัังแสดงในตารางที่่� 3
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ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่า ของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการส่่งต่่อมารัับบริิการที่่�หน่่วยบริิการพยาบาลผู้้�ป่่วยที่่�บ้้าน

ปััจจััยที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่า า
ผลการวิิเคราะห์์สมมติิฐานปััจจััยด้้านต่่าง ๆ ที่่�
สััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าด้้วยสถิิติิเชิิงอนุุมาน คืือ
การวิิเคราะห์์การถดถอยโลจิิสติิกแบบไบนารีี วิิเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ของตััวแปรเดี่่�ยวในแต่่ละปััจจััยร่่วมกัับ
สถิิติิทดสอบไคสแควร์์ในตััวแปร เพศของผู้้�ป่่วยและ
ผู้้�ดููแล ระดัับการศึึกษาของผู้้�ป่่วยและผู้้�ดููแล การเกิิด
ภาวะแทรกซ้้อน ระยะเวลานอนโรงพยาบาล ระยะเวลา
นอนในหอผู้้ป่� ว่ ยวิิกฤติิ ปัญ
ั หาที่่�ต้อ้ งดููแลต่่อเนื่่อ� งที่่�บ้า้ น 
ความสามารถในการปฏิิ บัั ติิ กิิ จวัั ต รประจำำ�วัั น  การ
ประสานงานกัับบุุคลากรทีีมสุุขภาพ รายได้้ของผู้้�ดููแล 
การมีีผู้�ดูู้ แลรอง การรัับรู้้�ต่่อสภาวะสุุขภาพของผู้้�ดููแล 
ประสบการณ์์การดููแล  ระดัับความมั่่�นใจในการดููแล 
แรงสนัับสนุุนจากครอบครััว แรงสนัับสนุุนจากบุุคลากร
ทีีมสุุขภาพ และระยะเวลาการวางแผนจำำ�หน่่าย สถิิติิ
ทดสอบฟิิชเชอร์์ในตััวแปรการเกิิดโรคร่่วม  และการ
วิิเคราะห์์ตัวั แปรตััวเดีียวในตััวแปร อายุุเฉลี่่ย� ของผู้้ป่� ว่ ย
และผู้้�ดููแล ผลการศึึกษามีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ด้้านผู้้�ป่่วย พบปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่าย
ล่่าช้้า ได้้แก่่ 1) ระยะเวลานอนโรงพยาบาล พบว่่า ผู้้ป่� ว่ ย
นอนโรงพยาบาล ≥  91 วััน ส่่งผลต่่อการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า
มากกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�นอนโรงพยาบาล ≤ 7 วััน สููงถึึง 21.00
เท่่า (crude OR 95% CI 3.20-137.98) และพบว่่ามีี
ความสััมพันธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้าอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญทาง
สถิิติิ (p < .01)  2) ระยะเวลานอนในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ
พบว่่าผู้้�ป่่วยนอนในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ ≥ 15 วััน ส่่งผลต่่อ
การจำำ�หน่่ายล่่าช้้ามากกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่นอน  5.25 เท่่า
(crude OR 95% CI 2.06 -13.40) และพบว่่ามีีความ
สััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(p < .01) 3) ผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีปัี ญ
ั หาการดููแลต่่อเนื่่อ� งในระบบ
ทางเดิินหายใจ พบว่่าส่่งผลต่่อการจำำ�หน่่ายล่่าช้้ามากกว่่า
ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีี 3.38 เท่่า (crude OR 95% CI 1.1110.30) และพบว่่ามีีความสััมพันธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p < .05)  ส่่วนปััจจััยด้้าน
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ผู้้ป่� ว่ ยที่่�ไม่่สัมพั
ั นธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า ได้้แก่่ เพศ อายุุ
ระดัับการศึึกษา โรคร่่วม  ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะแทรกซ้้อน 
ผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีปัี ญ
ั หาการดููแลต่่อเนื่่อ� ง (ระบบทางเดิินอาหาร
หรืือระบบทางเดิินปััสสาวะ) และความสามารถในการ
ปฏิิบััติิกิิจวัตั รประจำำ�วััน ดัังแสดงในตารางที่่� 1
ด้้านผู้้�ดููแล พบปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่าย
ล่่าช้้า ได้้แก่่ 1) อายุุ พบว่่าผู้้�ดููแลที่่�มีีอายุุเพิ่่�มขึ้้�นส่่งผล
ต่่อการจำำ�หน่่ายล่่าช้้ามากกว่่าผู้้�ดููแลอายุุน้้อย 1.02 เท่่า
(crude OR 95% CI 1.00-1.04) และพบว่่ามีีความ
สััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(p < .05) 2) รายได้้ พบว่่าผู้้�ดููแลที่่�มีีรายได้้ไม่่เพีียงพอ
ส่่งผลต่่อการจำำ�หน่่ายล่่าช้้ามากกว่่าผู้้�ดููแลที่่�มีีรายได้้
เพีียงพอ 0.53 เท่่า (crude OR 95% CI 0.28-0.98)
และพบว่่ามีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p < .05) 3) การรัับรู้้�ต่อ่ ภาวะสุุขภาพ
พบว่่าผู้้�ดููแลที่่�สุุขภาพไม่่ดีีส่่งผลต่่อการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า
มากกว่่าผู้้�ดููแลที่่�มีสุี ุขภาพดีี 2.12 เท่่า (crude OR 95%
CI 1.16-3.86) และพบว่่ามีีความสััมพัันธ์์กัับการ
จำำ� หน่่ า ยล่่ า ช้้ า อย่่ า งมีี นัั ย สำำ� คัั ญ ทางสถิิ ติิ (p < .01)
4) ประสบการณ์์การดููแล พบว่่าผู้้�ดููแลที่่�ไม่่มีปี ระสบการณ์์
การดููแลส่่งผลต่่อการจำำ�หน่่ายล่่าช้้ามากกว่่าผู้้�ดููแลที่่�มีี
ประสบการณ์์การดููแล 1.90 เท่่า (crude OR 95% CI
1.04-3.49) และพบว่่ามีีความสััมพันธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่าย
ล่่าช้้าอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญทางสถิิติิ (p < .05)  5) ระดัับความ
มั่่�นใจในการดููแล พบว่่าผู้้�ดููแลที่่�มีีระดัับความมั่่�นใจใน
การดููแลต่ำำ��ส่่งผลต่่อการจำำ�หน่่ายล่่าช้้ามากกว่่าผู้้�ดููแลที่่�
มีีระดัับความมั่่�นใจในการดููแลสููง 9.16 เท่่า (crude OR
95% CI 1.81-46.31) และพบว่่ามีีความสััมพัันธ์์กัับ
การจำำ�หน่่ายล่่าช้้าอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p < .01)  
ส่่วนปััจจััยด้้านผู้้�ดููแลที่่�ไม่่สััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า
ได้้แก่่ เพศ ระดัับการศึึกษา การมีีผู้�ดูู้ แลรอง ดัังแสดงใน
ตารางที่่� 2
ด้้านแรงสนัับสนุุนทางสัังคม พบปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์
กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า   ได้้แก่่ 1) แรงสนัับสนุุนจาก
Rama Nurs J • May-August 2021

พััชระกรพจน์์ ศรีีประสาร และคณะ
ครอบครััว พบว่่าการได้้รัับแรงสนัับสนุุนจากครอบครััว
ต่ำำ��/ไม่่ดีีส่่งผลต่่อการจำำ�หน่่ายล่่าช้้ามากกว่่าการได้้รัับ
แรงสนัับสนุุนจากครอบครััวสููง/ดีี 0.30 เท่่า (crude OR
95% CI 0.07-1.40) และพบว่่ามีีความสััมพันธ์
ั กั์ บั การ
จำำ�หน่่ายล่่าช้้าอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p < .05) 2)
ระยะเวลาการวางแผนจำำ�หน่่าย พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้รัับ
การวางแผนจำำ�หน่่ายส่่งผลต่่อการจำำ�หน่่ายล่่าช้้ามากกว่่า
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีระยะเวลาการวางแผนจำำ�หน่่าย   ≥ 15 วััน 

17.44 เท่่า (crude OR 95% CI 4.35-69.94) และ
มากกว่่ า ผู้้� ป่่ ว ยที่่� มีี ร ะยะเวลาการวางแผนจำำ� หน่่ า ย
ระหว่่าง 1-14 วััน 7.54 เท่่า (crude OR 95% CI 3.3816.85) ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเปรีียบเทีียบระยะเวลาการ
วางแผนจำำ�หน่่ายพบว่่ามีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่าย
ล่่าช้้าอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญทางสถิิติิ (p < .01) ส่่วนปััจจัยั แรง
สนัับสนุุนจากบุุคลากรทีีมสุุขภาพ พบว่่าไม่่สััมพัันธ์์กัับ
การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า ดัังแสดงในตารางที่่� 3

ตารางที่่� 1 คุุณลัักษณะและปััจจัยั ด้้านผู้้ป่� ว่ ยที่่�สัมพั
ั นธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า
ตััวแปร

การจำำ�หน่่าย
ล่่า า
ไม่่ล่่า า
(n = 90)
(n = 141)

Crude
Lower Upper p-value
OR

ผู้้�ป่่วย
เพศ
ชาย
53 (58.89%)
85 (60.28%) 0.93 0.54 1.59
หญิิง
37 (41.11%)
56 (39.72%)
อายุุเฉลี่่ย�  ปีี (ส่่วนเบี่่ย� งเบนมาตรฐาน) 67.67 (18.32) 70.92 (16.11) 0.99 0.97 1.00
ระดัับการศึึกษา
ประถมศึึกษา/ ไม่่ได้้เรีียน
49 (54.44%)
78 (55.32%)
มััธยมศึึกษา/ ปวช.
18 (20.00%)
29 (20.57%) 0.99 0.50 1.97
ปวส./ อนุุปริิญญา/
23 (25.56%)
34 (24.11%) 1.08 0.57 2.04
มหาวิิทยาลััยหรืือสููงกว่่า
การเกิิดโรคร่่วม
ไม่่มีี
2 (2.22%)
5 (3.55%)
มีี
88 (97.78%) 136 (96.45%) 1.62 0.31 8.52
3 อาการ
41 (45.56%)
86 (60.99%) 2.75 1.30 5.82
2 อาการ
 ติิดเชื้้�อในระบบทางเดิิน
21 (23.33%)
16 (11.35%) 1.40 0.67 2.91
ปััสสาวะและแผลกดทัับ
 ติิดเชื้้�อในระบบทางเดิิน
16 (17.78%) 24 (17.02%) 1.68 0.72 3.91
ปััสสาวะและปอดอัักเสบ/   
 ปอดอัักเสบและแผลกดทัับ   
1 อาการ/ ไม่่มีี
12 (13.33%) 15 (10.64%)
Vol. 27 No. 2

0.78a
0.16c
0.97a

0.71b
0.07a
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ตารางที่่� 1 คุุณลัักษณะและปััจจัยั ด้้านผู้้ป่� ว่ ยที่่�สัมพั
ั นธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า  (ต่่อ)
ตััวแปร
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล
≤ 7 วััน
8  – 30 วััน
30 – 90 วััน
≥ 91 วััน
ระยะเวลานอนในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ
ไม่่ได้้นอน
1 - 7 วััน
8 - 14 วััน
≥ 15 วััน
ปััญหาที่่�ต้้องดููแลต่่อเนื่่�องที่่�บ้้าน
ปััญหาระบบทางเดิินหายใจ
    มีี
    ไม่่มีี
ปััญหาระบบทางเดิินอาหาร
    มีี
    ไม่่มีี
ปััญหาระบบขัับถ่่าย
    มีี
   ไม่่มีี
ความสามารถในการปฏิิบัติั ิ
กิิจวััตรประจำำ�วันั
ปฏิิบััติิเองไม่่ได้้เลย (สููญเสีีย
ทั้้�งหมด)
ปฏิิบััติิเองได้้บางส่่วน
ปฏิิบััติิเองได้้ทั้้�งหมด

การจำำ�หน่่าย
ล่่า า
ไม่่ล่่า า
(n = 90)
(n = 141)

Crude
Lower Upper p-value
OR

4
49
29
8

(4.45%)
(54.44%)
(32.22%)
(8.89%)

21
94
24
2

(14.89%)
0.01a
(66.67%) 2.74 0.89 8.42
(17.02%) 6.34 1.91 21.01
(1.42%) 21.00 3.20 137.98

46
15
10
19

(51.11%)
(16.67%)
(11.11%)
(21.11%)

89
30
15
7

(63.12%)
0.01a
(21.28%) 0.97 0.47 1.98
(10.64%) 1.29 0.54 3.10
(4.96%) 5.25 2.06 13.40

86 (95.56%) 122
4 (4.44%) 19

(86.52%) 3.38 1.11 10.30 0.02a
(13.48%)

77 (85.56%) 107
13 (14.44%) 34

(75.89%) 1.90 0.94
(24.11%)

3.85 0.07a

21 (23.33%) 40
69 (76.67%) 101

(28.37%) 0.76 0.41
(71.63%)

1.40 0.38a

74

(82.22%)

105 (74.47%) 1.76 0.53 5.83

12
4

(13.33%)
(4.45%)

26
10

0.38a

(18.44%) 1.15 0.30 4.43
(7.09%)

Chi-square test    bFisher exact test    CUnivariate logistix regression

a
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ตารางที่่� 2 คุุณลัักษณะและปััจจััยด้้านผู้้�ดููแลที่่�สััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า
ตััวแปร
ผู้้�ดููแล
เพศ
ชาย
หญิิง
อายุุเฉลี่่�ย ปีี (ส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน)
ระดัับการศึึกษา
ประถมศึึกษา/ไม่่ได้้เรีียน
มััธยมศึึกษา/ปวช.
ปวส./อนุุปริิญญา/
มหาวิิทยาลััยหรืือสููงกว่่า
รายได้้
เพีียงพอ
ไม่่เพีียงพอ
การมีีผู้�ดูู้ แลรอง
ไม่่มีี
1 คน
2 คน
≥ 3 คน
การรัับรู้้�ต่่อภาวะสุุขภาพ
สุุขภาพดีี (ไม่่มีีโรคประจำำ�
ตััว)
สุุขภาพไม่่ดีี (มีีโรคประจำำ�
ตััว)
ประสบการณ์์การดููแล 
มีี
ไม่่มีี
ระดัับความมั่่�นใจในการดููแล
ระดัับต่ำำ��
ระดัับปานกลาง
ระดัับสููง
a

การจำำ�หน่่ายล่่า า
(n = 90)
15
75

ไม่่ล่่า า
(n = 141)

(16.67%) 30
(83.33%) 111

51.77 (13.53) 47.91

Crude Lower Upper p-value
OR

(21.28%) 0.74 0.37 1.47
(78.72%)

0.39a

(13.24) 1.02 1.00 1.04

0.03c
0.99a

18
27

(20.00%)
(30.00%)

28
41

(19.86%)
(29.08%) 1.02 0.48 2.20

45

(50.00%)

72

(51.06%) 0.97 0.483 1.96

63
27

(70.00%) 115
(30.00%) 26

(81.56%) 0.53 0.28 0.98
(18.44%)

0.04a

24
39
17
10

(26.67%)
(43.33%)
(18.89%)
(11.11%)

(23.40%)
(45.39%) 0.84 0.43 1.62
(24.83%) 0.67 0.31 1.46
(6.38%) 1.53 0.54 4.34

0.45a

59

(65.56%) 113

(80.14%)

0.01a

31

(34.44%)

28

(19.86%) 2.12 1.16 3.86

29
61

(32.22%) 28
(67.78%) 113

(19.86%) 1.90 1.04 3.49
(80.14%)

7
49
34

(7.78%)
(54.44%)
(37.78%)

(1.42%) 9.16 1.81 46.31    0.01a
(35.46%) 2.57 1.47 4.48
(63.12%)

33
64
35
9

2
50
89

0.03a

Chi-square test    bFisher exact test    CUnivariate logistix regression
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ตารางที่่� 3 ปััจจััยด้้านแรงสนัับสนุุนทางสัังคมที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า
ตััวแปร

การจำำ�หน่่ายล่่า า
(n = 90)

ไม่่ล่่า า
(n = 141)

Crude
Lower Upper p-value
OR

แรงสนัับสนุุนจากครอบครััว
ระดัับต่ำำ�� /ไม่่ดีี
2 (2.22%) 11 (7.80%) 0.30
ระดัับปานกลาง/พอใช้้
22 (24.45%) 21 (14.89%) 1.73
ระดัับสููง/ดีี
66 (73.33%) 109 (77.30%)
แรงสนัับสนุุนจากบุุคลากรทีีมสุุขภาพ
ระดัับปานกลาง/พอใช้้
13 (14.44%) 24 (17.02%) 0.82
ระดัับสููง/ดีี
77 (85.56%) 117 (82.98%)
ระยะเวลาการวางแผนจำำ�หน่่าย
ไม่่มีี
8 (8.89%) 62 (43.97%)
1-14 วััน
73 (81.11%) 75 (53.19%) 7.54
≥ 15 วััน
9 (10.00%) 4
(2.84%) 17.44
a
b
C
Chi-square test     Fisher exact test     Univariate logistix regression

อภิิปรายผลการวิิจััย
จากผลการศึึกษาพบความสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างปััจจัยั
ด้้านผู้้�ป่่วย ด้้านผู้้�ดููแล และด้้านแรงสนัับสนุุนทางสัังคม
กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการส่่งต่่อมารัับ
บริิการที่่�หน่่วยบริิการพยาบาลผู้้ป่� ว่ ยที่่�บ้า้ น ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับแนวคิิดการวางแผนจํําหน่่ายผู้้ป่� ว่ ย ที่่�เน้้นการร่่วมมืือ
กัันของบุุคลากรทีีมสุขุ ภาพโดยมุ่่�งเน้้นให้้ครอบครััวเป็็น
ศููนย์์กลาง  เพื่่�อให้้ผู้�้ป่่วยได้้รัับการดููแลต่่อเนื่่�องที่่�บ้้าน
และจำำ�หน่่ายได้้ภายในเวลาที่่�กำำ�หนด18 อภิิปรายปััจจััย
ที่่�สััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าในแต่่ละด้้าน ดัังนี้้�
ด้้านผู้้�ป่่วย ได้้แก่่ ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 
เนื่่อ� งจากผู้้ป่� ว่ ยที่่�พร่่องความสามารถในการดููแลตนเอง
ในกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ศึกึ ษา มีีระดัับความรุุนแรงของโรคมาก
หรืือมีีการผ่่าตััดใหญ่่ ทำำ�ให้้ต้อ้ งใช้้เวลานอนโรงพยาบาล
เพื่่�อฟื้้�นหายก่่อนกลัับไปดููแลตนเองที่่�บ้้าน และมีีความ
จำำ� เป็็ นต้้ อ งได้้ รัั บ การเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นการ
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0.07 1.40 0.05a
0.88 3.39
0.40 1.71 0.60a
0.01a
3.38 16.85
4.35 69.94

จำำ�หน่่ายออกจากโรงพยาบาล  เช่่น  ผู้้�ป่่วยศััลยกรรม
ระบบประสาท ผู้้�ป่่วยศััลยกรรมกระดููก เป็็นต้้น จึึงมีี
ความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า สอดคล้้องกัับการ
ศึึ ก ษาในผู้้� ป่่ ว ยศัั ล ยกรรมกระดููกจากการประสบ
อุุบัติั เิ หตุุ ซึ่่ง� มีีความจำำ�เป็็นต้อ้ งนอนโรงพยาบาลนานกว่่า
ผู้้ป่� ว่ ยศััลยกรรมทั่่�วไป และจำำ�หน่่ายล่่าช้้ามากกว่่าผู้้ป่� ว่ ย
ศััลกรรมทั่่�วไป9 ระยะเวลานอนในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ จาก
ปััญหาความซัับซ้้อนของโรค ผู้้�ป่่วยมีีหััตถการทางการ
แพทย์์หลายอย่่างหรืือเกิิดภาวะแทรกซ้้อน ทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ่วย
มีีความจำำ�เป็็นต้อ้ งนอนในหอผู้้ป่� ว่ ยวิิกฤติิ ซึ่่ง� พบว่่าระยะ
เวลานอนในหอผู้้ป่� ว่ ยวิิกฤติิที่่น� านขึ้้นมี
� คี วามสััมพันธ์
ั กั์ บั
การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�พบว่่า ผู้้ป่� ว่ ย
ที่่�นอนในหอผู้้ป่� ว่ ยวิิกฤติิจะจำำ�หน่่ายล่่าช้้ามากกว่่าผู้้ป่� ว่ ย
ที่่�ไม่่ได้้นอน9 ปััญหาที่่�ต้อ้ งดููแลต่่อเนื่่อ� งที่่�บ้า้ น คืือ ผู้้ป่� ว่ ย
ที่่�มีปัี ญ
ั หาการดููแลต่่อเนื่่อ� งในระบบทางเดิินหายใจ จาก
ปััญหาการหายใจล้้มเหลว ประกอบกัับการมีีหััตถการ
ทางการแพทย์์ เช่่น ถููกเจาะคอ หรืือใช้้เครื่่อ� งช่่วยหายใจ 
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พััชระกรพจน์์ ศรีีประสาร และคณะ
มีีความจำำ�เป็็นต้อ้ งได้้รับั การเตรีียมความพร้้อมก่่อนการ
จำำ� หน่่ า ยออกจากโรงพยาบาลที่่� น านขึ้้� นจึึ งมีี ค วาม
สััมพันธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า สอดคล้้องกัับการศึกึ ษาใน
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีการใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจพบว่่า มีีการจำำ�หน่่าย
ล่่าช้้ามากกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้ใช้้10
ด้้านผู้้�ดููแล ได้้แก่่ อายุุ เนื่่�องจากผู้้�ดููแลส่่วนใหญ่่
มีีอายุุตั้้ง� แต่่ 50 ปีีขึ้น้� ไปจึึงมีีความจำำ�เป็็นต้อ้ งอาศััยระยะ
เวลาการเรีียนรู้้เ� พื่่อ� เตรีียมจำำ�หน่่ายผู้้ป่� ว่ ยยาวนานขึ้้นจึึ
� ง
มีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า สอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพที่่�พบว่่าอายุุที่่�มากขึ้้�น
ของผู้้�ดูู แลส่่ ง ผลต่่ อ กระบวนการเรีี ย นรู้้� เ พื่่� อ เตรีี ย ม
จำำ� หน่่ ายผู้้� ป่่วย และมีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ าย
ล่่าช้้า13,27,28 รายได้้ ที่่�ไม่่เพีียงพอของผู้้�ดููแลหรืือของ
ครอบครััวในการจััดเตรีียมอุุปกรณ์์การแพทย์์ต่่าง ๆ
รวมถึึงค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเจ็็บป่่วยส่่ง
ผลกระทบโดยตรงต่่ อ การจำำ� หน่่ า ยผู้้� ป่่ ว ยจึึงมีี ค วาม
สััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า สอดคล้้องกัับการศึึกษา
เชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพที่่�พบว่่ารายได้้ของผู้้�ดููแล
หรืือของครอบครััวที่่�ไม่่เพีียงพอส่่งผลต่่อจำำ�หน่่ายผู้้ป่� ว่ ย
และมีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า13,27,28 การรัับรู้้�
ต่่อภาวะสุุขภาพ ผู้้�ดููแลที่่�มีีการรัับรู้้�ต่่อภาวะสุุขภาพที่่�
ไม่่ ดีี จ ะส่่ ง ผลกระทบโดยตรงต่่ อ การจำำ� หน่่ า ยผู้้� ป่่ ว ย
เนื่่� อ งจากมีี ค วามจำำ� เป็็ นต้้ อ งอาศัั ย ความพร้้ อ มของ
สุุขภาพผู้้�ดููแลในการเตรีียมความพร้้อมก่่อนจำำ�หน่่ายจึึง
มีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า สอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาในผู้้�ดููแลผู้้ป่� ว่ ยศััลยกรรมระบบประสาทที่่�สุขุ ภาพ
ไม่่ดีมีี คี วามสััมพันธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า11  ประสบการณ์์
การดููแล ผู้้�ดููแลที่่�ขาดประสบการณ์์ในการดููแลจำำ�เป็็น
ต้้องใช้้ระยะเวลาในการเตรีียมจำำ�หน่่ายผู้้ป่� ว่ ยที่่�ยาวนาน
ขึ้้น ซึ่่
� ง� แตกต่่างจากผู้้�ดููแลที่่�มีปี ระสบการณ์์การดููแลที่่�จะ
ใช้้ระยะเวลาสั้้น� กว่่าในการดููแลเรื่่อ� งเดีียวกััน สอดคล้้อง
กัั บ การศึึ ก ษาเชิิ ง ปริิ ม าณและเชิิ ง คุุ ณ ภาพที่่� พ บว่่ า
ประสบการณ์์ของผู้้�ดููแลส่่งผลต่่อการจำำ�หน่่ายผู้้ป่� ว่ ย และ
มีีความสััมพันธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า13,27,28  ระดัับความ
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มั่่�นใจในการดููแล ผู้้�ดููแลที่่�มีรี ะดัับความมั่่�นใจในการดููแล
ต่ำำ�� มีคี วามจำำ�เป็็นต้อ้ งใช้้ระยะเวลาการฝึึกทัักษะการดููแล
เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจจึึงส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อการ
จำำ�หน่่ายผู้้ป่� ว่ ยและมีีความสััมพันธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า
การศึึกษาเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพที่่�พบผู้้�ดููแลที่่�มีี
ระดัับความมั่่�นใจในการดููแลต่ำำ��ส่่งผลต่่อการจำำ�หน่่าย
ล่่าช้้า13-15
ด้้านแรงสนัับสนุุนทางสัังคม ได้้แก่่ แรงสนัับสนุุน
จากครอบครััว เนื่่�องจากครอบครััวมีีส่่วนสนัับสนุุนให้้
เกิิดความพร้้อมในการดููแลผู้้�ป่่วยโดยตรง ครอบครััวที่่�
มีีแรงสนัับสนุุนในระดัับต่ำำ��/ไม่่ดีีจึึงมีีความสััมพัันธ์์กัับ
การจำำ�หน่่ายล่่าช้้า สอดคล้้องกัับการศึกึ ษาแรงสนัับสนุุน
ของครอบครััวในผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองพบว่่า
ครอบครัั ว ที่่� มีี แ รงสนัั บ สนุุ น ระดัั บ ต่ำำ�� /ไม่่ ดีี มีี ค วาม
สััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า14 นอกจากนี้้�ยัังมีีผลการ
ศึึกษาที่่�พบว่่าการขาดความร่่วมมืือระหว่่างผู้้�ป่่วยกัับ
ครอบครัั ว ส่่ ง ผลให้้ มีี ก ารจำำ� หน่่ า ยล่่ า ช้้ า ถึึงร้้ อ ยละ
49.8016 ระยะเวลาการวางแผนจำำ�หน่่าย ในการศึึกษา
ครั้้�งนี้้�ผู้�ดูู้ แลส่่วนใหญ่่ไม่่มีีประสบการณ์์การดููแล เมื่่�อ
ต้้องปฏิิบััติิบทบาทในการดููแลผู้้�ป่่วย ดัังนั้้�นการมีีระยะ
เวลาเตรีี ย มความพร้้ อ มก่่ อ นจำำ� หน่่ า ยสั้้� นจึึ งมีี ค วาม
สััมพันธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้าได้้  สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ที่่�พบว่่าผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีรี ะยะเวลาการวางแผนจำำ�หน่่ายสั้้นมี
� จี ะ
จำำ� หน่่ า ยล่่ า ช้้ า มากกว่่ า ผู้้� ป่่ ว ยที่่� มีี ร ะยะเวลาวางแผน
จำำ�หน่่ายยาว12 และยัังสอดคล้้องกัับการศึึกษาในผู้้�ป่่วย
ศััลยกรรมระบบประสาทที่่�พบว่่าระยะเวลาการวางแผน
จำำ�หน่่ายที่่�ยาวขึ้้นช่
� ว่ ยลดการจำำ�หน่่ายจำำ�หน่่ายล่่าช้้า และ
จำำ�นวนวัันของการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าด้้วย11
อย่่างไรก็็ตามผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�พบว่่า ปััจจััยที่่�
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าซึ่่�งต่่างจากการ
ศึึกษาอื่่น 
� ๆ ได้้แก่่ ด้้านผู้้�ป่่วย คืือ เพศ อายุุ ระดัับการ
ศึึกษา การเกิิดโรคร่่วม การเกิิดภาวะแทรกซ้้อน และ
ความสามารถในการปฏิิบัติั กิิ จวั
ิ ตั รประจำำ�วันั ด้้านผู้้�ดููแล 
คืือ เพศ  ระดัับการศึึกษา การมีีผู้�ดูู้ แลรอง ด้้านแรง
261

ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่า ของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการส่่งต่่อมารัับบริิการที่่�หน่่วยบริิการพยาบาลผู้้�ป่่วยที่่�บ้้าน

สนัับสนุุนทางสัังคม คืือ แรงสนัับสนุุนจากบุุคลากรทีีม
สุุขภาพ เนื่่�องจากรููปแบบการวางแผนจำำ�หน่่าย การมีี
ระบบการวางแผนจำำ�หน่่าย ตลอดจนระบบสนัับสนุุนของ
บุุคลากรทีีมสุุขภาพในแนวปฏิิบััติิเดีียวกััน  เป็็นปััจจััยที่่�
ไม่่มีีความแตกต่่างกััน  เมื่่�อวิิเคราะห์์ผลการศึึกษาจึึง
ไม่่พบความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้า ในการศึึกษา
ครั้้�งนี้้�กัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมาอาจมีีบริิบทการวางแผน
จำำ�หน่่ายผู้้�ป่่วยที่่�มีีความแตกต่่างกััน  รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�ป่่วย
กลุ่่�มผู้้�ดููแล รููปแบบการวางแผนจำำ�หน่่าย การมีีระบบการ
วางแผนจำำ�หน่่าย ตลอดจนระบบสนัับสนุุนของบุุคลากร
ทีีมสุุขภาพ เป็็นต้้น จึึงควรมีีการศึึกษาปััจจััยที่่�มีีความ
สััมพันธ์
ั กั์ บั การจำำ�หน่่ายล่่าช้้าอื่่น� ๆ เช่่น กลุ่่�มผู้้ป่� ว่ ยเฉพาะ
โรค โดยใช้้ข้้อมููลการศึึกษาในครั้้�งนี้้�เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐาน
ในการศึกึ ษาครั้้�งต่่อไป เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การวางแผนจำำ�หน่่าย
ผู้้ป่� ว่ ยเพื่่อ� ลดการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าและเกิิดผลลััพธ์์ทางการ
พยาบาลที่่�ดีีต่่อไป

สรุุปผลการวิิจััย
ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าของ
ผู้้� ป่่ ว ยที่่� รัั บ การส่่ ง ต่่ อ มารัั บ บริิ ก ารที่่� ห น่่ ว ยบริิ ก าร
พยาบาลผู้้�ป่่วยที่่�บ้้านในครั้้�งนี้้� ด้้านผู้้�ป่่วย ได้้แก่่ ระยะ
เวลานอน โรงพยาบาล ระยะเวลานอนในหอผู้้ป่� ว่ ยวิิกฤติิ
และผู้้�ป่่วยที่่�มีีปััญหาต่่อเนื่่�องในระบบทางเดิินหายใจ 
ด้้านผู้้�ดููแล ได้้แก่่ อายุุ รายได้้ การรัับรู้้�ต่่อภาวะสุุขภาพ
ประสบการณ์์การดููแล และระดัับความมั่่�นใจในการดููแล 
ด้้านแรงสนัับสนุุนทางสัังคม ได้้แก่่ แรงสนัับสนุุนจาก
ครอบครััว และระยะเวลาการวางแผนจำำ�หน่่าย ผลการ
ศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� ทำำ� ให้้ เ ข้้ า ใจปัั จจัั ย ที่่� เ ป็็ นส าเหตุุ ข องการ
จำำ�หน่่ายล่่าช้้าสามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นข้อ้ มููลในการวางแผน
จำำ�หน่่ายผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะการให้้ความ
สำำ�คััญกัับระยะเวลาการวางแผนจำำ�หน่่ายของทีีมสุขุ ภาพ
เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้ผู้ป่�้ ว่ ย ผู้้�ดููแล เกิิดความมั่่�นใจในการดููแล
ตนเองจนสามารถจำำ�หน่่ายผู้้�ป่่วยได้้ตามระยะเวลาที่่�
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การรัักษาพยาบาลที่่�ดีี เกิิดประโยชน์์ต่่อผู้้�ป่่วย ผู้้�ดููแล 
ครอบครััว โรงพยาบาล และระบบบริิการสุุขภาพของ
ประเทศ 

ข้้อเสนอแนะ
1) บุุคลากรทีีมสุขุ ภาพควรมีีการวางแผนจำำ�หน่่าย
ผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องการการดููแลต่่อเนื่่�อง ครอบคลุุมในปััจจััย
ด้้านผู้้�ป่่วย ด้้านผู้้�ดููแล และด้้านแรงสนัับสนุุนทางสัังคม 
โดยจััดให้้มีีระยะเวลาการวางแผนจำำ�หน่่ายที่่�เหมาะสม 
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมของผู้้�ป่่วยผู้้�ดููแลก่่อนจำำ�หน่่าย
เพื่่�อลดอััตราการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น�
2) บุุคลากรทีีมสุขุ ภาพควรมีีการนำำ�ผลการศึึกษา
ในปััจจััยด้้านผู้้�ป่่วย ด้้านผู้้�ดููแล และด้้านแรงสนัับสนุุน
ทางสัั ง คม ดัั ง กล่่ า วไปประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ใ นกระบวนการ
วางแผนจำำ�หน่่ายผู้้ป่� ว่ ยของโรงพยาบาลเพื่่อ� ป้้องกัันและ
ลดอััตราการจำำ�หน่่ายล่่าช้้าที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น�
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