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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. 
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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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ความสำคัญของปัญหา
 โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเป็นภัยคุกคามต่อ
ภาวะสุขภาพของประชากรไทย โดยพบว่าโรคหัวใจเป็น
สาเหตุการป่วยและตายที่สำคัญของประชากรไทย โดยมี
อตัราเพิม่ขึน้จาก 129.7 ตอ่ประชากร 100,000 คน ในป ี
2538 เปน็ 618.5 ตอ่ประชากร 100,000 คน ในป ี25491 
ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกจิของผูป้ว่ย ครอบครวัและ
ประเทศ เนื่องจากผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมี
จำนวนวนันอนรกัษาในโรงพยาบาลเฉลีย่ถงึ 8.52 วนัในป ี
25502 ซึง่เปน็ระยะเวลาทีน่านกวา่ปกตทิีค่วรเปน็คอื 4 วนั
ในผู้ป่วยที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน3 และมีค่ารักษาเฉลี่ย 
3,195.58 บาท ซึง่สงูกวา่โรคความดนัโลหติสงูและเบาหวาน
ทีม่คีา่รกัษาเฉลีย่ 1,670.09 บาท4 

 ผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั เปน็ผูป้ว่ยทีม่กีาร
อดุตนัของหลอดเลอืดหวัใจอยา่งเฉยีบพลนั ทำให้ไมม่เีลอืด
ไปเลีย้งและเกดิการตายของกลา้มเนือ้หวัใจสว่นนัน้ ซึง่ความ
รนุแรงทีเ่กดิขึน้อยูก่บัตำแหนง่และขนาดของกลา้มเนือ้หวัใจ
ทีต่าย5,6 การรกัษาที่ไดร้บันัน้จะทำใหก้ลา้มเนือ้หวัใจทีด่ีไม่
เกดิการตายเพิม่ขึน้ ดงันัน้ผูป้ว่ยจะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นรปู
แบบการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับโรค เพื่อให้กล้ามเนื้อ
หวัใจฟืน้ตวัไดเ้ตม็ทีแ่ละสามารถกลบัไปใชช้วีติไดต้ามปกต ิ
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนจำหน่ายออกจาก  
โรงพยาบาลจงึเปน็สิง่สำคญั 
 ผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัจะไดร้บัการเตรยีม
ความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาล แตเ่นือ่งจาก
จำนวนวันนอนรักษาในโรงพยาบาลที่สั้นลง เพื่อลดค่าใช้
จา่ยทางสขุภาพและจำนวนผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการรกัษาพยาบาล
เพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยจึงต้องออกจากโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด 
ทั้งที่ร่างกายยังไม่ฟื้นตัวเต็มที ่ ดังนั้นผู้ป่วยจึงไม่มีความ
พรอ้มในการดแูลตนเองเมือ่กลบัไปอยูบ่า้น สง่ผลใหก้ลบัมา
รกัษาในหอ้งฉกุเฉนิ หรอืเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลทีส่งู
ถงึรอ้ยละ 12.77 ดงันัน้การประเมนิความพรอ้ม และปจัจยั
ที่มีผลต่อความพร้อมของผู้ป่วยก่อนจำหน่ายออกจาก  
โรงพยาบาลจงึเปน็สิง่จำเปน็ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในตา่งประเทศ
พบวา่มกีารศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความพรอ้มกอ่นจำหนา่ย
ออกจากโรงพยาบาลในผูป้ว่ยอายรุกรรมและศลัยกรรม ซึง่มี
บรบิทแตกตา่งกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย และในประเทศ
ไทยมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของความพร้อมก่อน

จำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลกบัการทำกจิวตัรประจำวนัเมือ่
กลบัไปอยูบ่า้นในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั แตย่งั
ขาดการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออก
จากโรงพยาบาลในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั ซึง่
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ การใหค้วามหมายและ
ความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ย ประสบการณก์ารเขา้รบัการ
รกัษา และการสอนกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลมผีล
ตอ่ความพรอ้มของผูป้ว่ย ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจาก
โรงพยาบาลในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั เพือ่เปน็
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของพยาบาลในการใหข้อ้มลูและการพยาบาล
ทีเ่หมาะสม  
 
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 
 1. ระดับความพร้ อมก่ อนจำหน่ ายออกจาก  
โรงพยาบาลในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั 
 2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งการใหค้วามหมายและความ
คาดหวงัของการเจบ็ปว่ย ประสบการณก์ารเขา้รบัการรกัษา 
และการสอนก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล กับความ
พรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้
หวัใจตายเฉยีบพลนั 
 3. อำนาจการทำนายของการใหค้วามหมายและความ
คาดหวงัของการเจบ็ปว่ย ประสบการณก์ารเขา้รบัการรกัษา 
และการสอนก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลต่อความ
พรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้
หวัใจตายเฉยีบพลนั 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 ประชากรเป็นผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค  
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันรับการรักษาด้วยยาละลาย  
ลิม่เลอืด การขยายหลอดเลอืดหวัใจ การขยายหลอดเลอืด
หวัใจรว่มกบัการสอดฝงัขดลวดคำ้ยนัหลอดเลอืดหวัใจ และ
การใช้ยาตามมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกัน ใน  
หอผู้ป่วยซี.ซี.ย ู หอผู้ป่วยไอ.ซี.ซี.ย ู และหอผู้ป่วยสามัญ  
อายุรกรรมในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งใน
กรงุเทพมหานคร  
 กลุม่ตวัอยา่งคดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจงโดยมเีกณฑ์
คดัเขา้คอืมอีายตุัง้แต ่25 ป ีขึน้ไป ไม่ไดร้บัการผา่ตดัทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจขณะรบัการรกัษา หรอืวางแผนทีจ่ะ
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เข้ารับการรักษาต่อในสถานพักฟื้น ซึ่งไม่ ได้จำหน่าย  
กลบับา้น  
 คำนวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากสตูร power analysis8 
สำหรับสถิติสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression) กำหนดคา่ power of test .80 คา่แอลฟา .05 
ขนาดอทิธพิลปานกลาง (moderate effect size) ในการ
คำนวณ 3 ตวัแปรอสิระ ไดจ้ำนวนกลุม่ตวัอยา่ง 77 ราย 
และผูว้จิยัไดเ้พิม่จำนวนกลุม่ตวัอยา่งเปน็ 100 ราย เพือ่
ปอ้งกนัการสญูหายของกลุม่ตวัอยา่ง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผ่าน  
การตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของเนือ้หาและภาษา
โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ ซึง่ประกอบดว้ยแพทยผ์ูช้ำนาญทางดา้น
หทยัวทิยา 1 ทา่น อาจารยพ์ยาบาลดา้นหวัใจและหลอดเลอืด 
1 ทา่น อาจารยพ์ยาบาลผูเ้ชีย่วชาญดา้นทฤษฎกีารเปลีย่น
ผา่น 1 ทา่น และพยาบาลปฏบิตักิารขัน้สงูดา้นหวัใจและ
หลอดเลอืดจำนวน 2 ทา่น แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
 1. แบบสอบถามการใหค้วามหมายและความคาดหวงั
ของการเจ็บป่วย ผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบสอบถาม  
การให้ความหมายและความคาดหวังหลังผ่าตัดของบังอร   
เหลือ่มเจรญิ9 ประกอบดว้ยขอ้คำถามทัง้หมด 18 ขอ้ เปน็
ขอ้คำถามดา้นการใหค้วามหมาย 9 ขอ้ และดา้นความคาด
หวงั 9 ขอ้ เปน็ขอ้คำถามทางดา้นบวกจำนวน 10 ขอ้ และ
ด้านลบจำนวน 8 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณคา่ 11 ระดบั (0-10) มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนในขอ้
คำถามทางดา้นบวก 0 หมายถงึ ไมพ่บเหตกุารณน์ัน้เลย 
จนถงึ 10 หมายถงึ พบเหตกุารณน์ัน้เปน็อยา่งมาก และขอ้
คำถามทางดา้นลบใหค้ะแนน 0 หมายถงึ พบเหตกุารณน์ัน้
เปน็อยา่งมาก  จนถงึ 10 หมายถงึ ไมพ่บเหตกุารณน์ัน้เลย 
มีเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนจากการหาอันตรภาคชั้น10 
0-60 หมายถงึ มกีารใหค้วามหมายและความคาดหวงัของ
การเจบ็ปว่ยทางดา้นลบ 61-120 หมายถงึ มกีารใหค้วาม
หมายและความคาดหวังของการเจ็บป่วยเป็นกลาง 121-
180 หมายถงึ มกีารใหค้วามหมายและความคาดหวงัของ
การเจบ็ปว่ยทางดา้นบวก แบบสอบถามผา่นการทดลองใช้
กบัผูป้ว่ยทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอยา่งจำนวน 30 
ราย คำนวณคา่ความเชือ่มัน่จากการวเิคราะหส์มัประสทิธิ ์ 
ครอนบาคอลัฟา (Alpha cronbach coefficiency) เทา่กบั 
.77 
 2. แบบสอบถามคุณภาพการสอนก่อนออกจาก  

โรงพยาบาล พฒันาโดย Weiss และ Piacentine11 ซึง่  
ผูว้จิยัแปลเปน็ภาษาไทย และใชเ้ทคนคิการแปลยอ้นกลบั 
ประกอบดว้ยขอ้คำถาม 18 ขอ้ เปน็ขอ้คำถามดา้นเนือ้หา
การสอน 6 ขอ้ เปน็ขอ้คำถามเปรยีบเทยีบระหวา่งความ
ตอ้งการขอ้มลูจากการสอนกบัที่ไดร้บัจากการสอน และดา้น
ทักษะการสอน 12 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณคา่ 11 ระดบั (0-10) มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน 0 
หมายถงึ ไมพ่บเหตกุารณน์ัน้เลย จนถงึ 10 หมายถงึ พบ
เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างมาก โดยใช้คะแนนของข้อคำถาม
ดา้นเนือ้หาการสอนที่ไดร้บัและดา้นทกัษะการสอนในการ
วเิคราะหค์ณุภาพการสอนกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาล 
มีเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนจากการหาอันตรภาคชั้น10   
0-60 หมายถงึ คณุภาพการสอนกอ่นออกจากโรงพยาบาล 
อยู่ในระดบัตำ่ 61-120 หมายถงึ คณุภาพการสอนกอ่นออก
จากโรงพยาบาลอยู่ในระดบัปานกลาง 121-180 หมายถงึ 
คุณภาพการสอนก่อนออกจากโรงพยาบาลอยู่ในระดับด ี
แบบสอบถามผ่านการทดลองใช้กับผู้ป่วยที่มีลักษณะ
คลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอยา่งจำนวน 30 ราย คำนวณคา่ความ
เชื่อมั่นจากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ ์ ครอนบาคอัลฟา 
(Alpha cronbach coefficiency) เทา่กบั .91 
 3. แบบสอบถามการรบัรูค้วามพรอ้มตอ่การออกจาก
โรงพยาบาล พฒันาโดย Weiss และ Piacentine11 แปลโดย 
ศรนิรตัน ์ ศรปีระสงค1์2 แบบสอบถามแบง่เปน็ดา้นบคุคล 
ดา้นความรู ้ดา้นความสามารถในการแก้ไขปญัหา และดา้น
ความคาดหวงัในการไดร้บัการชว่ยเหลอื ประกอบดว้ยขอ้
คำถาม 23 ข้อ โดยข้อแรกเป็นข้อคำถามการรับรู้ความ
พรอ้มทีจ่ะกลบับา้น โดยใหเ้ลอืกตอบวา่พรอ้ม หรอืไมพ่รอ้ม 
ขอ้ 2-23 มลีกัษณะคำตอบเปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 11 
ระดบั (0-10) มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน 0 หมายถงึ ไมพ่บ
เหตกุารณน์ัน้เลย จนถงึ 10 หมายถงึ พบเหตกุารณน์ัน้เปน็
อยา่งมาก มเีกณฑก์ารแบง่ระดบัระดบัคะแนนจากการหา
อนัตรภาคชัน้10 0-73 หมายถงึ มกีารรบัรูค้วามพรอ้มตอ่
การออกจากโรงพยาบาลอยู่ในระดบัตำ่ 74-147 หมายถงึ   
มีการรับรู้ความพร้อมต่อการออกจากโรงพยาบาลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 148-220 หมายถงึ มกีารรบัรูค้วามพรอ้ม
ต่อการออกจากโรงพยาบาลอยู่ในระดับด ี แบบสอบถาม  
ผ่านการทดลองใช้กับผู้ป่วยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม  
ตวัอยา่งจำนวน 30 ราย คำนวณคา่ความเชือ่มัน่จากการ  
วเิคราะหส์มัประสทิธิค์รอนบาคอลัฟา (Alpha cronbach 
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coefficiency) เทา่กบั .87 
 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ได้
ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน 
หนังสืออนุมัติเลขที ่ SI 492/ 2008 ผู้วิจัยจึงเข้าพบกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนใน  
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และขอความรว่มมอืในการเขา้รว่ม  
การวจิยั พรอ้มทัง้ลงชือ่ยนิยอมเขา้รว่มการวจิยั กลุม่ตวัอยา่ง
จะตอบแบบสอบถามในวันจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล   
และผู้วิจัยโทรศัพท์สอบถามข้อมูลหลังจำหน่ายออกจาก  
โรงพยาบาล 28 วนั ในเรือ่งการพบแพทยก์อ่นกำหนด และ
การกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
สามารถถอนตวัจากการวจิยัไดต้ลอดเวลา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการตามระเบียบ  
ขัน้ตอนของหนว่ยงาน ผูว้จิยัดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ดว้ยตนเองในวนัทีผู่ป้ว่ยจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาล และ
โทรศัพท์สอบถามข้อมูลผู้ป่วยหลังจากจำหน่ายออกจาก  
โรงพยาบาล 28 วนั ในเรือ่งการพบแพทยก์อ่นกำหนด และ
การกลบัเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล  
 การวเิคราะหข์อ้มลูใช้โปรแกรมสำเรจ็รปู แจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละข้อมูลส่วนบุคคล หาค่าพิสัย   
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจาก
แบบสอบถาม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
ศกึษาใชค้า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั และวเิคราะห์
ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน  
 
ผลการวิจัย
 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่ปน็เพศชาย (รอ้ยละ 67) อายุ
อยู่ในชว่ง 36 ถงึ 97 ป ี(X = 65.46 ±12.08, median = 66) 
สถานภาพสมรสคู ่(รอ้ยละ 65) มรีายไดเ้พยีงพอแต่ไมเ่หลอื
เกบ็ (รอ้ยละ 59) ใชส้ทิธกิารรกัษาเบกิจากหนว่ยงานตน้
สงักดั (รอ้ยละ 60) ไมเ่คยมปีระสบการณก์ารเขา้รบัการ
รกัษาดว้ยโรคกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั (รอ้ยละ 65) ได้
รบัการวนิจิฉยัวา่เปน็โรคกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัชนดิ 

NSTEMI (ร้อยละ 69) และ STEMI (ร้อยละ 31) มี
ตำแหนง่ของกลา้มเนือ้หวัใจตายบรเิวณดา้นหนา้ (รอ้ยละ 
16) ไดร้บัการรกัษาโดยการขยายหลอดเลอืดหวัใจรว่มกบั
การสอดฝงัขดลวดคำ้ยนัหลอดเลอืดหวัใจ (รอ้ยละ 50) มี
ระดบัความรนุแรงของโรคอยู่ในระดบั 1 (รอ้ยละ 65) มี
ปรมิาณเลอืดทีอ่อกจากหวัใจ (Ejection Fraction) มากกวา่
รอ้ยละ 50 (รอ้ยละ 49) มปีญัหาสขุภาพเปน็โรคความดนั
โลหิตสูง (ร้อยละ 70) ไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 52)   
โรคเบาหวาน (รอ้ยละ 47) ภายหลงัออกจากโรงพยาบาล 
28 วนั มกีารพบแพทยก์อ่นกำหนดรอ้ยละ 1 และกลบัเขา้
รบัการรกัษาในโรงพยาบาลรอ้ยละ 7  
 กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจาก  
โรงพยาบาลอยู่ในระดบัสงู (X =176.19 ± 28.84) มกีารให้
ความหมายและความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ยทางดา้นบวก   
(X =131.45 ± 35.17) และได้รับการสอนที่มีคุณภาพดี
กอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาล (X =123.92 ± 31.85) 
 การใหค้วามหมายและความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ย
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจาก
โรงพยาบาลอยา่งมนียัสำคญัทางสถติโิดยมคีา่สมัประสทิธิ์
สหพนัธ ์.467 (p< .05) (ตารางที ่1) 
 การสอนก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจาก  
โรงพยาบาลอยา่งมนียัสำคญัทางสถติโิดยมคีา่สมัประสทิธิ์
สหพันธ ์ .291 (p< .05) เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า
คณุภาพดา้นเนือ้หาการสอนมคีวามสมัพนัธก์บัความพรอ้ม
ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถติ ิ(r = .083, p> .05) และคณุภาพดา้นทกัษะการสอนมี
ความสัมพันธ์กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรง
พยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ (r = .446, p< .05) 
(ตารางที ่1) 
 ประสบการณก์ารเขา้รบัการรกัษาไมม่คีวามสมัพนัธ์
กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล (r =   
-.122, p> .05) (ตารางที ่1) 
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ตารางที ่1 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหวา่งตวัแปรทีศ่กึษา 

ตวัแปร 
1. การใหค้วามหมายและ 
 ความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ย 
2. การใหค้วามหมายของ 
 การเจบ็ปว่ย 
3. ความคาดหวงัของ 
 การเจบ็ปว่ย 
4. ประสบการณก์าร 
 เขา้รบัการรกัษา 
5. การสอนกอ่นจำหนา่ยออก 
 จากโรงพยาบาล 
6. เนือ้หาการสอน 
7. ทกัษะการสอน 
8. ความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออก 
 จากโรงพยาบาล 
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.389** 
.083 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000 
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*p<.05, **p<.01 

 การใหค้วามหมายและความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ยสามารถทำนายความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลได้
รอ้ยละ 21.8 (R2 = .218, p<.05) จากนัน้เมือ่เพิม่ตวัทำนายคอื การสอนกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลเขา้ไปในการ
วเิคราะหข์ัน้ที ่2 พบวา่ การใหค้วามหมายและความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ย และการสอนกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาล
สามารถรว่มกนัทำนายความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลไดร้อ้ยละ 29.5 (R2 = .295, p<.05) (ตารางที ่2) 
 
ตารางที ่2 ตวัแปรอสิระทีม่ผีลตอ่ความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลโดยการวเิคราะห ์ถดถอยพหคุณู 
   แบบขัน้ตอน 

        ตวัทำนาย R R2 F b SEb β t      
    Change 
 การใหค้วามหมายและความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ย .467 .218 27.291 .383 .073 .467 5.224** 
 การใหค้วามหมายและความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ย    .377 .070 .459 5.385**      
 การสอนกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาล .543 .295 10.675 .252 .077 .279 3.267** 
 Constant (a) = 95.44, ** p<.01 

อภิปรายผล
 1. ระดบัความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั 
 กลุม่ตวัอยา่งใหค้ะแนนความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัสงู และสว่นใหญ ่ (รอ้ยละ 
92) มคีวามพรอ้มทีจ่ะกลบับา้น เมือ่แพทยอ์นญุาตใหก้ลบับา้นจงึยอมรบัและเขา้ใจวา่ สามารถกลบัไปพกัฟืน้ทีบ่า้นไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั ประกอบกบัระหวา่งรบัการรกัษาไมเ่หนือ่ยหรอืเจบ็แนน่หนา้อกจงึพรอ้มทีจ่ะกลบัไปดแูลตนเองทีบ่า้น ตา่งจากกลุม่
ตวัอยา่งที่ไมม่คีวามพรอ้มจะกลบับา้น (รอ้ยละ 8) แมจ้ะใหค้ะแนนความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลโดยรวมอยู่
ในระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าให้คะแนนความพร้อมในด้านบุคคล และความรู้อยู่ในระดับปานกลาง   
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เมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านจึงเกิดความรู้สึกว่าสภาพ
รา่งกายและจติใจยงัไมพ่รอ้ม และมคีวามรู้ ไมเ่พยีงพอทีจ่ะ
จดัการดแูลสขุภาพของตนเองทีบ่า้น สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ Heine และคณะ13 ทีท่ำการศกึษาในผูป้ว่ยที่ไดร้บัการ
ผา่ตดัเปลีย่นขอ้สะโพกจำนวน 6 ราย พบวา่ผูป้ว่ยทีบ่กพรอ่ง
ในการปฏิบัติกิจกรรม และได้รับข้อมูลไม่ครอบคลุมและ  
ไม่ชัดเจนในการดูแลสุขภาพ ไม่มีความพร้อมที่จะกลับไป
ดแูลตนเองทีบ่า้น 
 เมื่อพิจารณาความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจาก  
โรงพยาบาลเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่  
(รอ้ยละ 89) มคีวามพรอ้มในดา้นบคุคลอยู่ในระดบัสงูมาก
ทีส่ดุ เนือ่งจากกลุม่ตวัอยา่งรบัรูว้า่รา่งกายแขง็แรง กระฉบั 
กระเฉง และสามารถทำกจิวตัรประจำวนัไดด้ีโดยไมเ่หนือ่ย
หรือเจ็บแน่นหน้าอก จึงมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและ
จติใจทีจ่ะกลบัไปดแูลตนเองทีบ่า้น แตม่คีวามพรอ้มในดา้น
ความรู้ต่ำที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่
(ร้อยละ 77) ได้รับข้อมูลจากพยาบาลน้อยกว่าที่ต้องการ 
ประกอบกบั ไดร้บัการจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลภายใน 
4 วนั ถงึรอ้ยละ 41 ทำใหล้ดโอกาสทีก่ลุม่ตวัอยา่งและญาติ
จะไดม้สีว่นรว่มในการเรยีนรู ้ และฝกึทกัษะในกจิกรรมการ
พยาบาล  
 2. ความสมัพนัธแ์ละอำนาจการทำนายของการให้
ความหมายและความคาดหวังของการเจ็บป่วย 
ประสบการณ์การเข้ารับการรักษา และการสอนก่อน
จำหนา่ยออกจากโรงพยาบาล ตอ่ความพรอ้มกอ่นจำหนา่ย
ออกจากโรงพยาบาลในผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั  
 การใหค้วามหมายและความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ย
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจาก
โรงพยาบาล แสดงใหเ้หน็วา่กลุม่ตวัอยา่งใหค้วามหมายและ
ความคาดหวังของการเจ็บป่วยครั้งนี้ว่ามีผลกระทบต่อ
ตนเองในทางด้านบวก คือเป็นโรคที่รักษาได ้ มีความคาด
หวงัทีจ่ะหายจากโรค และสามารถกลบัไปใชช้วีติในสงัคมได้
เปน็ปกต ิ ทัง้นีเ้นือ่งจากกลุม่ตวัอยา่งมอีาการดขีึน้ สามารถ
ทำกจิวตัรประจำวนัได้โดยไมเ่หนือ่ยหรอืมอีาการเจบ็แนน่
หนา้อกประกอบกบักลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่สีถานภาพสมรส
คู ่(รอ้ยละ 65) และอาศยัอยูก่บัครอบครวัไดร้บัการดแูลชว่ย
เหลอืจากบคุคลในครอบครวัขณะอยู่โรงพยาบาล ทำใหก้ลุม่
ตวัอยา่งคาดหวงัวา่เมือ่กลบัไปอยูบ่า้นจะไดร้บัการดแูลชว่ย
เหลอืเชน่เดยีวกบัทีอ่ยู่ในโรงพยาบาล จงึมคีวามพรอ้มทีจ่ะ

กลับไปดูแลตนเองที่บ้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ  
วริงัรอง นาทองคำ14 ทีพ่บวา่ผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายที่ได้
รับการการสนับสนุนทางสังคมในด้านการดูแลช่วยเหลือ 
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยู่บ้าน   
จะส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างยอมรับการเจ็บป่วยและให ้ 
ความหมายของการเจ็บป่วยว่าเป็นโรคที่รักษาได ้ และมี
ความคาดหวงัทีจ่ะหายจากโรค  
 การสอนก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจาก  
โรงพยาบาล แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ได้รับการสอนที่มี
คณุภาพดกีอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลจะสง่ผลใหก้ลุม่
ตวัอยา่งมคีวามพรอ้มทีจ่ะออกจากโรงพยาบาล สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของ Weiss และคณะ15 ทีศ่กึษาความพรอ้ม
กอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลในผูป้ว่ยอายรุกรรมและ
ศลัยกรรม พบวา่ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการสอนทีม่คีณุภาพดมีคีวาม
พรอ้มทีจ่ะออกจากโรงพยาบาล  
 เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่คณุภาพการสอนดา้น
เนือ้หามคีวามสมัพนัธก์บัความพรอ้มกอ่นจำหนา่ยออกจาก
โรงพยาบาลอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ (p>.05) แสดงวา่
เนื้อหาการสอนมีผลต่อความพร้อมของกลุ่มตัวอย่างก่อน
จำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลนอ้ยมาก ทัง้นีเ้นือ่งจากกลุม่
ตวัอยา่งใหค้ะแนนคณุภาพการสอนดา้นเนือ้หาที่ไดร้บัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ประกอบกบัสว่นใหญ ่ (รอ้ยละ 77) ไดร้บั
ข้อมูลน้อยกว่าที่ต้องการ โดยมีความต้องการข้อมูลจาก
พยาบาลอยู่ในระดบัสงู และสงูกวา่ที่ไดร้บัจากพยาบาลใน
ทกุดา้น สอดคลอ้งกบัการศกึษาของชไมพร สถริลลีา16 และ
ณาตยา ขนนุทอง17 ทีพ่บวา่ผูป้ว่ยมคีวามตอ้งการขอ้มลูจาก
พยาบาลที่ดูแลอยู่ ในระดับสูง และสูงกว่าที่ ได้รับจาก
พยาบาลทีด่แูล  
 คุณภาพการสอนด้านทักษะการสอนมคีวามสัมพันธ์
ทางบวกกับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
แสดงว่าทักษะการสอนของพยาบาลมีผลต่อความพร้อม  
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ทั้งนี้
เนือ่งจากกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่ (รอ้ยละ 97) ใหค้ะแนน
คณุภาพการสอนดา้นทกัษะการสอนอยู่ในระดบัด ี แมจ้ะมี
ความตอ้งการดา้นเนือ้หาการสอนมากกวา่ที่ไดร้บั โดยกลุม่
ตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจในการสอนของพยาบาล สอดคลอ้ง
กับการศึกษาของ Weiss และคณะ15 ที่พบว่าผู้ป่วยให้
คะแนนคณุภาพการสอนดา้นทกัษะอยู่ในระดบัด ี เนือ่งจาก
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พยาบาลสามารถอธิบายและสื่อสารให้ผู้ป่วยเกิดความรู ้
ความเขา้ใจในขอ้มลูที่ไดร้บั  
 ประสบการณก์ารเขา้รบัการรกัษาไมม่คีวามสมัพนัธ์
กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล แสดง
ว่าการเคยเข้ารับการรักษาด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉยีบพลนัไมม่ผีลตอ่ความพรอ้มของผูป้ว่ยทีจ่ะกลบัไปดแูล
ตนเองที่บ้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ Weiss และ
คณะ15 ในผูป้ว่ยอายรุกรรมและศลัยกรรมทีพ่บวา่การเขา้รบั
การรักษาครั้งแรก หรือเคยมีประสบการณ์การเข้ารับการ
รกัษาดว้ยโรคเดมิมากอ่น ไมม่ผีลตอ่ความพรอ้มกอ่นจำหนา่ย
ออกจากโรงพยาบาล ต่างจากการศึกษาของประภา  
รตันเมธานนท1์8 ผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตาย พบวา่ผูป้ว่ยที่
เคยมีประสบการณ์การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมา
กอ่น มคีวามรู้ในการดแูลตนเองทีบ่า้นและมคีวามพรอ้มที่
จะกลบัไปดแูลตนเองทีบ่า้นมากกวา่ผูท้ี่ไมเ่คยมปีระสบการณ์
การเขา้รบัการรกัษามากอ่น   
 การใหค้วามหมายและความหวงัของการเจบ็ปว่ยและ
การสอนกอ่นจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาลสามารถรว่มกนั
ทำนายความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได ้ 
รอ้ยละ 29.5 ดงันัน้ผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัทีม่ี
การใหค้วามหมายและความคาดหวงัของการเจบ็ปว่ยทาง
ดา้นบวกและไดร้บัคณุภาพการสอนกอ่นจำหนา่ยออกจาก
โรงพยาบาลอยู่ในระดบัด ี จะสง่ผลใหผู้ป้ว่ยเกดิความพรอ้ม
ทีจ่ะออกจากโรงพยาบาล เพือ่กลบัไปดแูลสขุภาพของตนเอง
ทีบ่า้น  
 การสอนก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลสามารถ
ทำนายความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากการสอนก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
เป็นการเตรียมความพร้อมกลุ่มตัวอย่างที่จะกลับไปดูแล
ตนเองที่บ้าน ดังนั้นเมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนที่มี
คุณภาพดี ก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีความพร้อมที่จะออกจาก  
โรงพยาบาล สอดคล้องกับการศึกษาของ Smith และ 
Liles19 และการศึกษาของ Oterhals และคณะ20 ที่พบ
ว่าผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ ได้รับข้อมูลจาก
การสอนก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลที่ตรงตาม
ความต้องการ จะมีความพร้อมที่จะกลับไปดูแลตนเองที่
บ้าน และสามารถจัดการดูแลสุขภาพของตนเองได้เมื่อ
กลับไปอยู่บ้าน  

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไป ใช้
 นำข้อมูลที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางการประเมินการให้
ความหมายและความคาดหวังของการเจ็บป่วยผู้ป่วย  
กลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั เพือ่นำขอ้มลูที่ไดม้าวเิคราะห ์
และวางแผนใหผู้ป้ว่ยมกีารใหค้วามหมายและความคาดหวงั
ของการเจ็บป่วยในด้านบวก และใช้ผลเป็นแนวทางการ
พยาบาลในการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนจำหน่าย  
ออกจากโรงพยาบาล รวมทัง้วางแผนใหผู้ป้ว่ยสามารถดแูล
ตนเองไดท้ีบ่า้นเมือ่ไดร้บัการจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาล 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศึกษาในปัจจัยอื่นๆ ตามกรอบทฤษฎีการ
เปลีย่นผา่น21 เชน่ การรบัรูค้วามสามารถของรา่งกาย เพศ 
รายได ้ระดบัการศกึษา ระดบัความรนุแรงของโรค เปน็ตน้ 
 2. ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมความพร้อม
ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย  
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การสอนทีด่ีในการสือ่สาร และอธบิายใหผู้ป้ว่ยเกดิความรู ้
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เอกสารอ้างอิง
 1. กรมการแพทย.์ สถติโิรค. 2550. แหลง่ทีม่า http:// 
  www.dms.moph.go.th/statreport/index.html.  
  วนัทีส่บืคน้ 14 กรกฎาคม 2551. 
 2. กระทรวงสาธารณสขุ. การสาธารณสขุไทยป ี 
  2548-2550. แหลง่ทีม่า http://www.moph.go.th/ 
  ops/health_50/2548_2550.html. วนัทีส่บืคน้  
  14 ธนัวาคม 2550. 
 3. Ryan TJ, Antman EM, Brooks NH, Califf RM,  
  Hillis LD, & Hiratzka LF. ACC/AHA Guidelines  
  for the management of patients with acute  
  myocardial infarction. Circulation. 1999; 100:  
  1016-1030. 
 4. จนัทรเ์พญ็ ชปูระภาวรรณ. สถานะสขุภาพคนไทย.  
  กรงุเทพฯ: อษุาการพมิพ;์ 2543. หนา้ 248 
 5. นธิ ิมหานนท.์ ความรวดเรว็ในการรกัษาภาวะ 

J Nurs Sci_S1.indd   90 11/21/09   11:30:27 AM





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

Journal of Nursing Science (Supplement)	 �1

  กลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั. ใน: นธิ ิมหานนท,์  
  ปยิมติร ศรธีรา, สรณ บญุใบชยัพฤกษ,์ บรรณาธกิาร.  
  กลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั. กรงุเทพฯ: โอ.เอส.  
  พริน้ติง้เฮา้ส;์ 2543. หนา้ 157-186. 
 6. เรวตัร พนัธก์ิง่ทองคำ. Update in Pharmacologic  
  Treatment of Acute Coronary  Syndrome.  
  ใน: สณุรีตัน ์คงเสรพีงศ,์ สรุชยั เจรญิรตันกลุ,  
  ปณุณฤกษ ์ทองเจรญิ, ฐติกิญัญา ดวงรตัน,์  
  บรรณาธกิาร. เวชบำบดัวกิฤต. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ ์
  เรอืนแกว้การพมิพ;์ 2548. หนา้ 147-170. 
 7. Louden K. Readmission rate does not go up  
  as length of stay falls at VA hospitals.   
  Retrieved May 21, 2009, form http://  
  www.medscape.com/viewarticle/703035  
 8. Polit DF, Beck CT. Nursing research:   
  Generating and assessing evidence for  
  nursing practice. 8th ed. Philadelphia:   
  Lippincott Williams & Wilkins; 2008. 616. 
 9. บงัอร เหลือ่มเจรญิ. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่  
  กระบวนการปรบัผา่นสูภ่าวะสขุภาพโดยองคร์วม 
  ของผู้ไรก้ลอ่งเสยีง. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยั 
  มหดิล; 2545. 
 10. วริาพร พงศอ์าจารย.์ การประเมนิผลการเรยีน.  
  โครงการตำราวชิาการราชภฏัเฉลมิพระเกยีรต ิ
  เนือ่งในวโรกาสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง 
  เจรญิพระชนมพรรษา 6 รอบ, พษิณโุลก; 2542.  
  หนา้ 244-245. 
 11. Weiss ME, Piacentine LB. Psychometric  
  properties of Readiness for Hospital Discharge  
  Scale. J Nurs Meas. 2006;14(3):163-180. 
 12. ศรนิรตัน ์ศรปีระสงค.์ การทดสอบเชงิประจกัษ ์
  รปูแบบจำลองการทำหนา้ที่ในกจิวตัรประจำวนัใน 
  ผูป้ว่ยกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัภายหลงัออก 
  จากโรงพยาบาล. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัมหดิล;  
  2551. 
 13. Heine J, Koch S, Goldie P. Patients’   
  experiences of readiness for discharge  
  following a total hip replacement. Aust J  
  Physiother. 2004; 50(4):227-233. 

 14. วริงัรอง นาทองคำ. ประสบการณค์วามเจบ็ปว่ย 
  ของผูป้ว่ยโรคกลา้มเนือ้หวัใจตาย. เชยีงใหม:่  
  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม;่ 2543. 
 15. Weiss ME, Piacentine LB, Ancona J,   
  Gresser S, Toman S, Vega-Stromberg T.  
  Perceived Readiness for Hospital Discharge  
  in Adult Medical-Surgical Patients. Clin Nurse  
  Spec. 2007;21(1):31-42. 
 16. ชไมพร สถริลลีา. การศกึษาความตอ้งการการดแูล  
  และการไดร้บัการดแูลจากพยาบาลของผูป้ว่ยทีห่นว่ย 
  พกัคา้งรอดอูาการ ตกึผูป้ว่ยนอกโรงพยาบาลศริริาช.  
  กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัมหดิล; 2541. 
 17. ณาตยา ขนนุทอง. ความคดิเหน็ของผูป้ว่ยโรค 
  หลอดเลอืดหวัใจตอ่บรกิารพยาบาล: กรณศีกึษา 
  แผนกอายรุกรรม โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช  
  จงัหวดัสพุรรณบรุ.ี กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัมหดิล;  
  2543. 
 18. ประภา รตันเมธานนท.์ การศกึษาปจัจยับาง 
  ประการทีม่ผีลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของผูป้ว่ย 
  โรคกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนั. กรงุเทพฯ:  
  มหาวทิยาลยัมหดิล; 2532. 
 19. Smith J, Liles C. Information needs before  
  hospital discharge of myocardial infarction  
  patients: a comparative, descriptive study. J  
  Clin Nurs. 2007;16:662-671. 
 20. Oterhals K, Hanestad BR, Eide GE,   
  Hanssen TA. The relationship between in- 
  hospital information and patient satisfaction  
  after acute myocardial infarction. Eur J  
  Cardiovasc Nurs. 2006;5:303-310. 
 21.  Meleis AI, Sawyer LM, Im EO, Messias DK,  
  Schumacher K. Experiencing transitions: an  
  emerging middle-range theory. Adv Nurs Sci.  
  2000;23(1):12-28.  
 

J Nurs Sci_S1.indd   91 11/21/09   11:30:27 AM




