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Abstract:
Purpose: This experimental research study was conducted to 
determine the effectiveness of a structured discharge planning 
program for patients with acute coronary syndrome on functional 
status, satisfaction, and unexpected hospital revisits. 
Design: Experimental research design. 
Methods: The sample was randomly selected and assigned into 
experimental and control groups, 32 in each group. The sample 
consisted of new cases with acute coronary syndrome recruited 
from the Medical Department, Roi-Et Hospital. Data were 
collected by using a demographic questionnaire, functional status 
assessment form, patient satisfaction towards discharge planning 
questionnaire, and hospital revisit record. Data were analyzed using 
descriptive statistics, Analysis of Covariance (ANCOVA), 
independent t-test, and Chi-square test.  
Main findings: The results found that the mean scores of 
functional status in the experimental group and the control group 
were not statistically significantly different. However, the mean 
scores of satisfaction on structured discharge planning in the 
experimental group were significantly higher than those in the 
control group (p < .01). Moreover, the number of patients having 
unexpected hospital revisits in the experimental group were 
significantly lower than those in the control group (p < .05). 
Conclusion and recommendations: The results show positive 
effects of the structured discharge planning program on patients 
with acute coronary syndrome, including higher satisfaction and a 
lower number of unexpected hospital revisits. It is suggested that 
nurses should apply this program when caring for this group of 
patients, and improve their discharge care competencies to enhance 
positive outcomes for patients and caregivers. 
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมการวางแผนจำหนา่ยแบบมี
โครงสร้างในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ต่อความสามารถในการ
ปฏบิตักิจิวตัรประจำวนั ความพงึพอใจ และการกลบัมารกัษาซำ้ 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิทดลอง 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ปน็ผูป้ว่ยโรคหลอด
เลือดหัวใจเฉียบพลันรายใหม ่ ที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม   
โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ สุม่กลุม่ตวัอยา่งโดยแบง่เปน็กลุม่ทดลอง 32 ราย กลุม่
ควบคุม 32 ราย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 
แบบสอบถามความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจำวนั แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการวางแผนจำหน่าย และแบบบันทึกการกลับมารักษาซ้ำ 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิANCOVA Independent t-test และ Chi-square 
test  
ผลการวจิยั: กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมคีะแนนเฉลีย่ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไม่แตกต่างกัน  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ
วางแผนจำหนา่ยในกลุม่ทดลองมากกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
(p < .01) และจำนวนผูป้ว่ยทีม่กีารกลบัมารกัษาซำ้ในกลุม่ทดลองนอ้ยกวา่กลุม่
ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .05) 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: ผลการศกึษานีแ้สดงใหเ้หน็วา่ โปรแกรมดงักลา่วมี
ประสทิธผิลในการเพิม่ความพงึพอใจและลดการกลบัมารกัษาซำ้ในผูป้ว่ยโรค
หลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน พยาบาลจึงควรมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมการ
วางแผนจำหน่ายแบบมีโครงสร้างในการปฏิบัติพยาบาล และมีการพัฒนา
สมรรถนะในการวางแผนจำหนา่ยรว่มกบัทมีสขุภาพ เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ตีอ่  
ผูป้ว่ยและครอบครวัตอ่ไป 
 
คำสำคญั:  การวางแผนจำหนา่ยแบบมีโครงสรา้ง ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดหวัใจ
เฉียบพลัน ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความพึงพอใจ   
การกลบัมารกัษาซำ้ 
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