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ภาคผนวก ก 
 

การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 
 

เอกสารคําชี้แจงขอมูลเขารวมการศึกษาสําหรับผูเขารวมศึกษา 
(สําหรับทีมพฒันาแนวปฏิบัติทางคลินิก) 

 
สวนท่ี 1 เอกสารคําชี้แจงแกอาสาสมัคร/ผูเขารวมโครงการศึกษา 
 

ชื่อโครงการศึกษา  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจ 
    ตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ  
    โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
ชื่อผูศึกษา    นางสาว กัณฑิรา ชะพลพรรค นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาล 
    ผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

โครงการศึกษานี้เปนโครงการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวย
วิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห” มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวย
วิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการศึกษา
คร้ังนี้ ผูสูงอายุในหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ จะไดรับการดูแลอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน จาก
บุคลากรทีมสุขภาพ เพื่อปองกันภาวะเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอนในผูสูงอายุโรคกลามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันท่ีรับยาละลายล่ิมเลือด และทําใหบุคลากรทีมสุขภาพท่ีดูแลผูสูงอายุในหอผูปวย
วิกฤตโรคหัวใจ มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนตามหลักฐานเชิงประจักษ ท่ีถูกตองเหมาะสมในการดูแล
ผูสูงอายุ โดยผูศึกษาจะอธิบายใหทานทราบถึงแนวทางการดําเนินการ พรอมท้ังเปดโอกาสใหทาน
ไดอานรายละเอียดขอมูล และซักถามส่ิงท่ีเปนขอสงสัย 

ผูศึกษาขอเชิญทาน ซึงเปนผูมีประสบการณและความรูความชํานาญในการดูแล
ผูสูงอายุในหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ เขารวมในทีม ผูพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยการพัฒนา
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แนวปฏิบัติทางคลินิกคร้ังนี้มีทีมพัฒนารวม 5 ทาน ใชเวลาในการดําเนินการท้ังส้ิน 12 สัปดาหหรือ
3 เดือน ผูศึกษาจะช้ีแจงวัตถุประสงคตลอดจนข้ันตอนของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก แนว
ทางการเขารวมประชุมเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก การเสวนา พรอมการสรุปผล เพื่อใหได
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนตามหลักฐานเชิงประจักษท่ีถูกตองเหมาะสมสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรค
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด ภายหลังท่ีทานสมัครใจเขารวมในทีมพัฒนา 
สําหรับการเขารวมโครงการศึกษาคร้ังนี้ เปนไปดวยความสมัครใจของทานโดยจะไมมีผลใดๆ ตอ
สิทธิประโยชนตางๆ ท่ีทานไดหรือจะไดรับ ไมมีผลกระทบตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ไมเกิดภาวะเส่ียงหรืออันตรายใดๆ ในระหวางการเขารวมโครงการศึกษา หากทานไมประสงคจะ
เขารวมโครงการศึกษาตอ ก็สามารถถอนตัวออกจากโครงการศึกษาไดตลอดเวลา โดยไมตอง
อธิบายเหตุผล ซ่ึงจะไมมีผลกระทบตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากทานสมัครใจท่ีจะเขารวม
โครงการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาขอความรวมมือใหทานลงนามในใบแสดงความยินยอมซ่ึงแนบมา
พรอมกับเอกสารคําช้ีแจงนี้แลว ท้ังนี้ในการนําเสนอขอมูลเพื่ออภิปรายหรือพิมพเผยแพรจะ
นําเสนอในภาพรวมของผลการศึกษาเทานั้น จะไมปรากฏช่ือทาน แตใชรหัสแทน ขอมูลของทาน
จะถูกเก็บเปนความลับ ขอมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับทานจะถูกทําลาย เม่ือเสร็จส้ินโครงการศึกษา 
ทานมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะขอดูขอมูลสวนตัวของทาน ถาทานตองการใชสิทธิดังกลาวกรุณาแจง
ใหผูศึกษารับทราบ และสิทธิประโยชนอ่ืนอันจะเกิดจากผลการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการศึกษาคร้ังนี้ไมมีคาตอบแทนท่ีทานจะไดรับในการเขา
รวมโครงการ และไมตองเสียคาใชจายใดๆ จากการเขารวมในโครงการศึกษา 

ในระหวางท่ีทานเขารวมโครงการศึกษา หากทานมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับ
การศึกษาคร้ังนี้ ทานสามารถติดตอผูศึกษา นางสาวกัณฑิรา ชะพลพรรค ไดท่ี โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห ถนนสถานพยาบาล ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
รหัสไปรษณีย 57000 โทรศัพท 086-1976592 หรือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ปานอุทัย 
โทรศัพท 053-949093 (ในเวลาราชการ) หรือถาทานมีปญหาเกี่ยวกับสิทธิของการเขารวมการศึกษา 
ทานสามารถสอบถามไดจาก ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 053-945033 (ในเวลาราชการ) 
 
 หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
       ลงนาม………………………………………. (ผูศึกษา) 
              (นางสาวกัณฑิรา ชะพลพรรค) 
       วัน/เดือน/ป…………………………………………... 
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สวนท่ี 2 เอกสารแสดงความยินยอมของอาสาสมัคร/ ผูเขารวมโครงการศึกษา (สําหรับทีมพัฒนา
แนวปฏิบัติทางคลินิก) 
 

ขาพเจานาย/นางสาว/นาง…………………………………………….มีความยินยอม
ในการเปนอาสาสมัครเขารวมโครงการศึกษาเพ่ือการคนควาแบบอิสระ เร่ือง “การพัฒนาแนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิม
เลือด หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห” ซ่ึงผูศึกษาคือ นางสาวกัณฑิรา 
ชะพลพรรค ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาคร้ังนี้ใหขาพเจาไดรับทราบจนเขาใจเปนท่ี
เรียบรอยแลว และรับรองวาจะเก็บขอมูลเกี่ยวของกับตัวขาพเจาเปนความลับ จะใชขอมูลเพื่อ
การศึกษาตามวัตถุประสงคดังกลาวเทานั้น และจะไมมีผลกระทบใดๆตอรางกายหรือจิตใจของ
ขาพเจา 

ขาพเจาขอลงนามกํากับไว เพื่อเปนหลักฐานวายินยอมเขารวมโครงการศึกษาโดยความ
สมัครใจ โดยรับทราบวาขาพเจาสามารถถอนตัวจากการศึกษาเม่ือใดก็ตาม และจะไมเกิดผลเสียหาย
ใดๆ ตอขาพเจาท้ังในปจจุบันและอนาคต ในกรณีท่ีขาพเจามีขอของใจหรือปญหาท่ีขาพเจาตองการ
ปรึกษากับผูศึกษา ขาพเจาสามารถติดตอผูศึกษา คือ นางสาวกัณฑิรา ชะพลพรรค ไดท่ี โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห ถนนสถานพยาบาล ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
รหัสไปรษณีย 57000 โทรศัพท 086-1976592 
 
        ลงนาม…………………………… 
         (………………………..) 
        ลงนาม…………………………… (ผูศึกษา) 
         (นางสาวกัณฑิรา ชะพลพรรค) 
        ลงนาม……………………………  (พยาน) 
         (………………………) 
        วันท่ี………………………………………….. 
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เอกสารคําชี้แจงขอมูลเขารวมการวิจัยสําหรับผูเขารวมศึกษา 
(สําหรับบุคลากรทีมผูดูแลท่ีใชแนวปฏิบัตทิางคลินิก) 

 
สวนท่ี 1 เอกสารคําชี้แจงแกอาสาสมัคร/ ผูเขารวมโครงการศึกษา 
 
ชื่อโครงการศึกษา  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจ 

    ตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ 
    โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

ชื่อผูศึกษา    นางสาว กัณฑิรา ชะพลพรรค นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาล 
    ผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

โครงการศึกษานี้เปนโครงการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวย
วิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห” มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวย
วิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ใช ระยะเวลาในการดําเนินการทั้งส้ิน 12 
สัปดาห หรือ 3 เดือน ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการศึกษาคร้ังนี้ ผูสูงอายุในหอผูปวยวิกฤต
โรคหัวใจ จะไดรับการดูแลอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน จากบุคลากรทีมสุขภาพ เพื่อปองกัน
ภาวะเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอนในผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีรับยาละลายล่ิม
เลือด และทําใหบุคลากรทีมสุขภาพท่ีดูแลผูสูงอายุในหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ มีแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนตามหลักฐานเชิงประจักษ ท่ีถูกตองเหมาะสมในการดูแลผูสูงอายุ โดยผูศึกษาจะอธิบายให
ทานทราบถึงแนวทางการดําเนินการ พรอมท้ังเปดโอกาสใหทานไดอานรายละเอียดขอมูล และ
ซักถามส่ิงท่ีเปนขอสงสัย 

ผูศึกษาขอเชิญทาน ซ่ึงเปนบุคคลหนึ่งในจํานวน 2 ทานของแพทยผูมีประสบการณท่ี
ใหการรักษาผูสูงอายุในหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ และทานท่ีเปนบุคคลหน่ึงในจํานวน 11 ทานของ
พยาบาลผูมีประสบการณท่ีใหการดูแลผูสูงอายุในหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ เขารวมโครงการศึกษา
เพื่อการคนควาแบบอิสระ ในการนําแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกไปทดลองใชกับผูสูงอายุโรค
กลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือดจํานวน 5 ราย โดยใชเวลาในการดําเนินการ
ในระยะนี้ 4 สัปดาห ผูศึกษาจะช้ีแจงวัตถุประสงค ตลอดจนสาระของแนวปฏิบัติทางคลินิก จัดการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิม
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เลือด และขอความรวมมือจากทานในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชจริง สําหรับผูสูงอายุโรค
กลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด ผูศึกษาจะประเมินผลลัพธ โดยประเมิน
ความเปนไปไดของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเน้ือหัวใจตาย
เฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
ภายหลังการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปทดลองใช สําหรับการเขารวมโครงการศึกษาคร้ังนี้เปนไป
ดวยความสมัครใจของทาน โดยจะไมมีผลใดๆ ตอสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีทานไดหรือจะไดรับ ไมมี
ผลกระทบตอการประเมินผลตอการปฏิบัติงาน และไมเกิดภาวะเส่ียงหรืออันตรายใดๆในระหวาง
การเขารวมโครงการศึกษา หากทานไมประสงคจะรวมโครงการศึกษาตอ ก็สามารถถอนตัวออก
จากโครงการศึกษาไดตลอดเวลา โดยไมตองอธิบายเหตุผล ซ่ึงจะไมมีผลกระทบตอการประเมินผล
การปฏิบัติงาน หากทานสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาขอความรวมมือใหทาน
ลงนามในใบแสดงความยินยอมซ่ึงแนบมาพรอมกับเอกสารคําช้ีแจงนี้แลว ท้ังนี้ในการนําเสนอ
ขอมูลเพื่ออภิปรายหรือพิมพเผยแพรจะนําเสนอในภาพรวมของผลการศึกษาเทานั้น จะไมปรากฏ
ช่ือทาน แตใชรหัสแทน ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ ขอมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับทานจะ
ถูกทําลาย เม่ือเสร็จส้ินโครงการศึกษา ทานมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะขอดูขอมูลสวนตัวของทาน ถา
ทานตองการใชสิทธิดังกลาวกรุณาแจงใหผูศึกษารับทราบ และสิทธิประโยชนอ่ืนอันจะเกิดจากผล
การศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการศึกษาคร้ังนี้ไมมี
คาตอบแทนท่ีทานจะไดรับในการเขารวมโครงการ และไมตองเสียคาใชจายใดๆ จากการเขารวมใน
การโครงการศึกษา 

ในระหวางท่ีทานเขารวมโครงการศึกษา หากทานมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับ
การศึกษาคร้ังนี้ ทานสามารถติดตอผูศึกษา นางสาวกัณฑิรา ชะพลพรรค ไดท่ี โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห ถนนสถานพยาบาล ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
รหัสไปรษณีย 57000 โทรศัพท 086-1976592 หรือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ปานอุทัย 
โทรศัพท 053-949093 (ในเวลาราชการ) หรือถาทานมีปญหาเกี่ยวกับสิทธิของการเขารวมการศึกษา 
ทานสามารถสอบถามไดจาก ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 053-945033 (ในเวลาราชการ) 
 
 หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
       ลงนาม……………………………………….. (ผูศึกษา) 
             (นางสาวกัณฑิรา ชะพลพรรค) 
       วัน/เดือน/ป…………………………………… 
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สวนท่ี 2 เอกสารแสดงความยินยอมของอาสาสมัคร/ ผูเขารวมโครงการศึกษา (สําหรับบุคลากรทีม
ผูดูแลท่ีใชแนวปฏิบัติทางคลินิก) 
 

ขาพเจานาย/นางสาว/นาง…………………………………………….มีความยินยอม
ในการเปนอาสาสมัครเขารวมโครงการศึกษาเพ่ือการคนควาแบบอิสระ เร่ือง “การพัฒนาแนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิม
เลือด หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห” ซึ่งผูศึกษาคือ นางสาว
กัณฑิรา ชะพลพรรค ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาคร้ังนี้ใหขาพเจาไดรับทราบจนเขาใจ
เปนท่ีเรียบรอยแลว และรับรองวาจะเก็บขอมูลเกี่ยวของกับตัวขาพเจาเปนความลับ จะใชขอมูลเพื่อ
การศึกษาตามวัตถุประสงคดังกลาวเทานั้น และจะไมมีผลกระทบใดๆตอรางกายหรือจิตใจของ
ขาพเจา 

ขาพเจาขอลงนามกํากับไว เพื่อเปนหลักฐานวายินยอมเขารวมโครงการศึกษาโดยความ
สมัครใจ โดยรับทราบวาขาพเจาสามารถถอนตัวจากการศึกษาเม่ือใดก็ตาม และจะไมเกิดผลเสียหาย
ใดๆ ตอขาพเจาท้ังในปจจุบันและอนาคต ในกรณีท่ีขาพเจามีขอของใจหรือปญหาท่ีขาพเจาตองการ
ปรึกษากับผูศึกษา ขาพเจาสามารถติดตอผูศึกษา คือ นางสาวกัณฑิรา ชะพลพรรค ไดท่ี โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห ถนนสถานพยาบาล ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
รหัสไปรษณีย 57000 โทรศัพท 086-1976592 
 
        ลงนาม…………………………… 
         (………………………..) 
        ลงนาม…………………………… (ผูศึกษา) 
       (นางสาวกัณฑิรา ชะพลพรรค) 
        ลงนาม…………………………… (พยาน) 
         (………………………) 
        วันท่ี………………………………………….. 
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เอกสารคําชี้แจงขอมูลการเขารวมการศึกษาสําหรับผูเขารวมโครงการศึกษา 
(สําหรับผูสูงอายุ) 

 
สวนท่ี 1 เอกสารคําชี้แจงแกอาสาสมัคร/ ผูเขารวมโครงการศึกษา 
 
ชื่อโครงการศึกษา  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจ 

    ตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ 
    โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

ชื่อผูศึกษา    นางสาว กัณฑริา ชะพลพรรค นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาล 
    ผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

โครงการศึกษานี้เปนโครงการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวย
วิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห” มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานของบุคลากรทีมสุขภาพ สําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเน้ือหัวใจตาย
เฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด เพื่อใหการดูแล ปองกันภาวะแทรกซอนจากการไดรับยาละลาย
ล่ิมเลือดท่ีไดมาตรฐาน โดยผูศึกษาจะอธิบายใหทานทราบถึงแนวทางการดําเนินการ พรอมท้ังเปด
โอกาสใหทานไดอานรายละเอียดขอมูล และซักถามส่ิงท่ีเปนขอสงสัย 

ผูศึกษาขอเชิญทานซ่ึงเปนหนึ่งในจํานวนผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ี
ไดรับยาละลายล่ิมเลือดจํานวน 5 ราย เขาโครงการศึกษา โดยใชเวลาในการดําเนินการในระยะนี้ 
ในชวงท่ีทานเขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ ท้ังนี้กอนนําแนวปฏิบัติไปใช ผูศึกษาจะ
ช้ีแจงใหทานรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของบุคลากรทีมสุขภาพสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรค
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือดท่ีพัฒนาข้ึนจากเอกสารรายงายวิจัยท่ีมี
คุณภาพ ทานจะไดรับการสอบถามเกี่ยวกับ การซักประวัติอาการ และประวัติความเส่ียงในการ
ไดรับยาละลายล่ิมเลือด การดูแลตอเนื่องตามแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีสรางข้ึนอยางครบถวนทุก
ข้ันตอน ผูศึกษาเช่ือวาผลท่ีไดจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกนี้ จะทําใหทานไดรับการ
ดูแลท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานการดูแลท่ีดียิ่งข้ึน สําหรับการเขารวมโครงการศึกษาคร้ังนี้ เปนไป
ดวยความสมัครใจของทานโดยจะไมมีผลใดๆ ตอสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีทานไดหรือจะไดรับ และ
หากทานไมประสงคจะเขารวมโครงการศึกษาตอ สามารถถอนตัวออกจากโครงการศึกษาได
ตลอดเวลา โดยไมตองอธิบายเหตุผล ซ่ึงจะไมมีผลกระทบใดๆ ผูศึกษาขอความรวมมือใหทานลง
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นามในใบแสดงความยินยอมซ่ึงแนบมาพรอมกับเอกสารคําช้ีแจงน้ีแลว ท้ังนี้ในการนําเสนอขอมูล
เพื่ออภิปรายหรือพิมพเผยแพรจะนําเสนอในภาพรวมของผลการศึกษาเทานั้น จะไมปรากฏช่ือทาน 
แตใชรหัสแทน ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ ขอมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับทานจะถูกทําลาย 
เม่ือเสร็จส้ินโครงการศึกษา ทานมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอดูขอมูลสวนตัวของทาน ถาทาน
ตองการใชสิทธิดังกลาวกรุณาแจงใหผูศึกษารับทราบ และสิทธิประโยชนอ่ืนอันจะเกิดจากผล
การศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการศึกษาคร้ังนี้ไมมี
คาตอบแทนท่ีทานจะไดรับในการเขารวมโครงการ และไมตองเสียคาใชจายใดๆ จากการเขารวมใน
การโครงการศึกษา 

ในระหวางท่ีทานเขารวมโครงการศึกษา หากทานมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับ
การศึกษาคร้ังนี้ ทานสามารถติดตอผูศึกษา นางสาวกัณฑิรา ชะพลพรรค ไดท่ี โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห ถนนสถานพยาบาล ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
รหัสไปรษณีย 57000 โทรศัพท 086-1976592 หรือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ปานอุทัย 
โทรศัพท 053-949093 (ในเวลาราชการ) หรือถาทานมีปญหาเกี่ยวกับสิทธิของการเขารวมการศึกษา 
ทานสามารถสอบถามไดจาก ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 053-945033 (ในเวลาราชการ) 
 
 หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
       ลงนาม……………………………………….. (ผูศึกษา) 
              (นางสาวกัณฑิรา ชะพลพรรค) 
 
       วัน/เดือน/ป…………………………………………... 
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สวนท่ี 2 เอกสารแสดงความยินยอมของอาสาสมัคร/ ผูเขารวมโครงการศึกษา 
 

ขาพเจานาย/นางสาว/นาง…………………………………………….มีความยินยอม
ในการเปนอาสาสมัครเขารวมโครงการศึกษาเพ่ือการคนควาแบบอิสระ เร่ือง “การพัฒนาแนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิม
เลือด หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห” ซ่ึงผูศึกษาคือ นางสาวกัณฑิรา 
ชะพลพรรค ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาคร้ังนี้ใหขาพเจาไดรับทราบจนเขาใจเปนท่ี
เรียบรอยแลว และรับรองวาจะเก็บขอมูลเกี่ยวของกับตัวขาพเจาเปนความลับ จะใชขอมูลเพื่อ
การศึกษาตามวัตถุประสงคดังกลาวเทานั้น และจะไมมีผลกระทบใดๆตอรางกายหรือจิตใจของ
ขาพเจา 

ขาพเจาขอลงนามกํากับไว เพื่อเปนหลักฐานวายินยอมเขารวมโครงการศึกษาโดยความ
สมัครใจ โดยรับทราบวาขาพเจาสามารถถอนตัวจากการศึกษาเม่ือใดก็ตาม และจะไมเกิดผลเสียหาย
ใดๆ ตอขาพเจาท้ังในปจจุบันและอนาคต ในกรณีท่ีขาพเจามีขอของใจหรือปญหาท่ีขาพเจาตองการ
ปรึกษากับผูศึกษา ขาพเจาสามารถติดตอผูศึกษา คือ นางสาวกัณฑิรา ชะพลพรรค ไดท่ี โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห ถนนสถานพยาบาล ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
รหัสไปรษณีย 57000 โทรศัพท 086-1976592 
 
       ลงนาม………………………… ..(ผูสูงอายุ) 
       (..……………..…………………………) 
      (ลายมือช่ือหรือพิมพลายน้ิวมือในกรณีท่ีเขียนหนังสือไมได) 
 
       ลงนาม…………………………… (ผูศึกษา) 
        (นางสาวกัณฑิรา ชะพลพรรค) 
 
       ลงนาม…………………………… (พยาน) 
       (…………………………………………..) 
      (ลายมือช่ือหรือพิมพลายน้ิวมือในกรณีท่ีเขียนหนังสือไมได) 
      วันท่ี…………เดือน……………………พ.ศ………….. 
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ภาคผนวก ข 
 

แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
ท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินกิ 
 
      นางสาวกัณฑิรา ชะพลพรรค 
      นายแพทยวิทยา พงศสุรเชษฐ 
      นางสาวปนดัดา อินทรลาวัณย 
      นางปาริชาต ิ พงษสวรรค 

นางสาวณัฐสินี อินทยุง 
 

ท่ีปรึกษา 
 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริรัตน ปานอุทัย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. โรจนี จินตนาวัฒน 

 
2553 
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สาระสําคัญของแนวปฏิบัตทิางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 

ท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด ตามหลักฐานเชิงประจักษ 

 
สาระสําคัญของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเน้ือหัวใจตาย

เฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
มีสาระสําคัญครอบคลุมและสอดคลองกับมาตรฐานการดูแลผูปวยของสถาบันรับรองคุณภาพของ
องคกรสุขภาพ (JCAHO, 2001) โดยประกอบดวย 6 ดานไดแก 1) การพิทักษสิทธิผูปวยและ
จริยธรรม 2) การประเมินผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันกอนไดรับยาละลายล่ิมเลือด 
3) การดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด 4) การใหความรู
เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด 5) การดูแล
ตอเนื่องเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนของผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลาย
ล่ิมเลือด 6) การพัฒนาคุณภาพบริการ 

1. การพิทักษสิทธิผูปวยและจริยธรรม………………………………………………………… 
 
3. การดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด 
....................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
4. การใหความรู 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
5. การดูแลตอเนื่อง 
เอกสารอาอิง 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
ภาคผนวก 
…………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 

แบบสอบถามความเปนไปไดของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอาย ุ
โรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ  

โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห 
 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามความเปนไปไดของผูใชแนวปฏบัิต ิ
คําชี้แจง: 
1. แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเปนไปไดของผูทดลองใชแนวปฏิบัติเปนรายขอ  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความเปนไปไดของผูทดลองใชแนวปฏิบัติโดยภาพรวม 
2. โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ เพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูลและคําตอบของ
ทานจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ 
 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
คําชี้แจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวาง 
1. ปจจุบันทานอาย…ุ…… ป 
2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของทาน 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
3. ระยะเวลาท่ีทานปฏิบัติงานถึงปจจุบัน……… ป 
4. ปจจุบันทานดาํรงตําแหนง ……………………. 
5. เคยไดรับการอบรมเก่ียวกับการดูผูปวยผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยา
ละลายล่ิมเลือด 
  (   ) ไมเคย 
  (   )  เคย  จํานวน................คร้ัง 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเปนไปไดของผูทดลองใชแนวปฏิบัติเปนรายขอ 
คําชี้แจง: อานขอความและโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของ ทาน 
 

เนื้อหาสาระของแนวปฏิบัตทิางคลินิก 
ขอคิดเห็น 

เหตุผลท่ีเปนไปไมได เปน 
ไปได 

เปนไป
ไมได 

1.การพิทักษสิทธิผูสูงอายุและจริยธรรม    

   1.1 ผูปวยทุกรายจะตองมีคําส่ังจากแพทยในการ
รักษาดวยยาละลายล่ิมเลือดโดยการรักษาจะตอง
คํานึงถึงความเส่ียง และประโยชน ความคุมคาท่ีผูปวย
จะไดรับ…………………………………………… 
……………………………………………………. 

   

2.การประเมินผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันกอนไดรับยาละลายล่ิมเลือด 

   

   2.1. ประเมินคล่ืนไฟฟาหัวใจ 12 lead ท่ีจะแสดงถึง
การทําลายของกลามเนื้อหัวใจ……………………... 
……………………………………………………… 

   

3.1 การดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
กอนไดรับยาละลายล่ิมเลือด 

   

     3.1.1. ดูแลใหไดรับออกซิเจน 2-4 ลิตรตอนาที 
…............................................................................... 

   

3.2 การดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ขณะไดรับยาละลายล่ิมเลือด 

   

     3.2.1 ติดตามประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ……..     
3.3 การดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
หลังไดรับยาละลายล่ิมเลือด 

   

     3.3.1 ประเมินสัญญาณชีพ อยางนอยทุก 4 ช่ัวโมง 
ใน 24 ช่ัวโมงแรก………………………………… 
……………………………………………………. 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความเปนไปไดของแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 
คําชี้แจง : แสดงความคิดเหน็ของทานท่ีมีตอขอความเหลานี้ โดยทําเครื่องหมาย ( ) ในชองท่ีตรง
กับความเห็นของทานมากท่ีสุด และสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในชองหมายเหตุ ซ่ึงระดับ
ความเหน็ของทานโดยเกณฑการพิจารณาดังนี ้
 มาก  หมายถึง ทานเห็นวาขอความท่ีใหมาตรงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เปนสวนใหญ 
 ปานกลาง หมายถึง ทานเห็นวาขอความที่ใหมาตรงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เปนจริงเพยีง
คร่ึงหนึ่ง 
 นอย  หมายถึง ทานเห็นวาขอความที่ใหมาตรงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงเปนสวนนอย 
 

ขอความ ระดับความคดิเห็น 

มาก ปานกลาง นอย 
1. แนวปฏิบัติทางคลินิกมีความสะดวกในการนําไปปฏิบัติ    

2. แนวปฏิบัติทางคลินิกมีความชัดเจน…………………………. 
…………………………………………………………………. 

   

3…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 

   

 
แนวปฏิบัติทางคลินิกในขอใดท่ีทานคิดวาเปนปญหาและมีอุปสรรคในการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุ
โรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
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สวนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูปวยและญาต ิ
แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูสูงอายโุรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิม
เลือดตอการไดรับการดูแลจากบุคลากรทีมสุขภาพ 
 คําชี้แจง: โปรดตอบขอคําถามตอไปนี้ซ่ึงแสดงถึงความพึงพอใจของทานท่ีมีตอการ
ไดรับการดูแลจากบุคลากรทีมสุขภาพ ขอใหทานตอบตามความเปนจริง โดยทําเคร่ืองหมาย ลง
ในชองวางระดับความพึงพอใจมาก ปานกลาง และนอย  
 

ขอคําถาม 
ระดับความพงึพอใจ  

มาก ปานกลาง  นอย  

ดานการพิทักษสิทธิผูสูงอายุและจริยธรรม  
        ทานมีความพึงพอใจในการเปนผูเลือก และตัดสินใจ
เกี่ยวกับการรักษาดวยยาละลายล่ิมเลือดดวยตนเองและการ
ไดรับรายละเอียดท่ีชัดเจนของการรักษาเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 

   

ดานการประเมินผู สู งอายุ โรคกล ามเนื้ อ หัวใจตาย
เฉียบพลันกอนไดรับยาละลายล่ิมเลือด 
      ทานมีความพึงพอใจท่ีไดรับการประเมินเพื่อการ
วินิจฉัยจากแพทยและพยาบาลในการซักถามประวัติ และ
การตรวจรางกายกอนการไดรับการรักษาดวยยาละลายล่ิม
เลือด…………………………………………… 
………………………………………………....  

   

ดานการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ี
ไดรับยาละลายล่ิมเลือด 
………………………………………………… 
…………………………………………………. 
………………………………………………… 

   

 
ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ง 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ
 

 ผูทรงคุณวุฒ ิ      สังกัด 
 
อาจารยแพทยหญิงอรินทยา พรหมินธิกุล  ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 
        โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม 
 
รองศาสตราจารย ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กลุมกระบวนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
        คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 
อาจารย จิตตวดี เหรียญทอง   กลุมกระบวนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
        คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 
นางจุฬาลักษณ เอกสุวรรณ   พยาบาล (พนกังานมหาวิทยาลัยประจํา) 
        หอผูปวยโรคหัวใจ  
        โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

128 

ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวกณัฑริา ชะพลพรรค 
 
วัน เดือน ป เกิด  1 สิงหาคม 2520 
 
ประวัติการศึกษา  ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร 

  เทียบเทาปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลําปาง  
  ปการศึกษา 2545 

 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
 

 

 


