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Abstract
Purpose: To examine the readiness for hospital discharge in 
patients with acute myocardial infarction, and factors influencing 
hospital discharge in patients with acute myocardial infarction.  
Design: A co relational predictive design. 
Methods: Participants comprised of 100 acute myocardial 
infarction patients at a tertiary level hospital in Bangkok. The 
research instruments were a meaning and expectation of illness 
questionnaire, the Quality of Discharge Teaching scale, and the 
Readiness for Hospital Discharge scale.  
Mainfinding: The participants had a high level of readiness for 
hospital discharge, positive meaning and expectation of illness, and 
good quality of discharge teaching. There was a significantly 
positive relationship between readiness for hospital discharge and 
meaning and expectation of illness, and discharge teaching (p < 
.05). Meaning and expectation of illness, and discharge teaching 
accounted for the variance explained in the readiness for hospital 
discharge by 29.5 % (p < .05). 
Conclusion and recommendations: The study results have 
implications for nurses in regards to the development of readiness 
for hospital discharge interventions and the promotion of positive 
meanings and expectations concerning illness. In addition, the 
results provide patients with adequate information that could 
enhance their readiness for hospital discharge and continuing care. 

Key words: readiness for hospital discharge, meaning and 
expectation of illness, illness experience, discharge teaching 
 

Saengduan Kunthakhu, Doungrat Watthanakitkrileart,  
Kanaungnit Pongthavornkamol, Chatkanok Dumavibhat 

J Nurs Sci_S1.indd   83 11/21/09   11:30:23 AM



J Nurs Sci   Vol.27  No.2  S1  May-Aug  2009 

Journal of Nursing Science (Supplement)	��

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน*

แสงเดือนกันทะขู้ดวงรัตน์วัฒนกิจไกรเลิศคนึงนิจพงศ์ถาวรกมลฉัตรกนกทุมวิภาต

Corresponding author:  
แสงเดอืน กนัทะขู ้
E-mail: duan_ns@hotmail.com 
 
แสงเดอืน กนัทะขู ้RN	MSN  
อาจารย ์สำนกัวชิาพยาบาลศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง 
 
ดวงรตัน ์วฒันกจิไกรเลศิ  RN	DNS  
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
ภาควชิาการพยาบาลอายรุศาสตร ์ 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
คนงึนจิ พงศถ์าวรกมล  RN	DNS  
รองศาสตราจารย ์ 
ภาควชิาการพยาบาลอายรุศาสตร ์ 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
ฉตัรกนก ทมุวภิาต MD  
อาจารย ์สำนกังานศนูยโ์รคหวัใจ 
สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ 
 
*วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
J Nurs Sci S1 2009;27(2):  83 - 91 
 
 
 
 
 
 
 

บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาระดบัความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาล
ในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั และปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความพรอ้ม
กอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัหาความสมัพนัธเ์ชงิทำนาย 
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
จำนวน 100 คน ทีม่ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลระดบัตตยิภมูแิหง่หนึง่ใน
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
แบบสอบถามการให้ความหมายและความคาดหวังของการเจ็บป่วย 
แบบสอบถามคณุภาพการสอนกอ่นออกจากโรงพยาบาล และแบบสอบถาม
การรบัรูค้วามพรอ้มตอ่การออกจากโรงพยาบาล  
ผลการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งมคีวามพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลอยู่ใน
ระดบัสงู มกีารใหค้วามหมายและความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ยทางดา้นบวก 
และไดร้บัการสอนทีม่คีณุภาพดกีอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาล การใหค้วาม
หมายและความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ย และการสอนกอ่นจำหนา่ยออกจาก
โรงพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจาก  
โรงพยาบาล (p<.05) การใหค้วามหมายและความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ย 
และการสอนกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลรว่มกนัทำนายความพรอ้มกอ่น
จำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลไดร้อ้ยละ 29.5 (p<.05)  
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับ
พยาบาลในการพฒันาโปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจ
ตายเฉยีบพลนักอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาล ดว้ยการสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยมี
การใหค้วามหมายและความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ยในทางดา้นบวก และให ้ 
ผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยมีความพร้อมที่จะออกจาก  
โรงพยาบาล และสามารถดแูลสขุภาพตนเองไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
 
คำสำคญั: ความพรอ้มกอ่นจำหนา่ย การใหค้วามหมายและความคาดหวงั
ของการเจบ็ปว่ย ประสบการณก์ารเขา้รบัการรกัษา การสอนกอ่นจำหนา่ย 
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