
บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนา (developmental research) เพื่อพัฒนาแนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิม
เลือด หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท่ีใหการดูแลผูปวยโดยเปนแพทยและ
พยาบาลวิชาชีพซ่ึงปฏิบัติงานใหการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) มี 2 กลุมดังนี้คือ  
 1. กลุมตัวอยางผูใชแนวปฏิบัติ คือผูท่ีใหการดูแลผูปวยโดยเปนแพทยและพยาบาล
วิชาชีพซ่ึงปฏิบัติงานใน หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห แพทย
จํานวน 2 ราย พยาบาลจํานวน 11 ราย 
 2. กลุมตัวอยางผูสูงอายุ คือ ผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปท้ังเพศหญิง และชาย ท่ีเขามารับ
บริการท่ีหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ท่ีแพทยวินิจฉัยวาเปนโรค
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด จํานวน 5 ราย ท่ีไดรับการดูแลโดยการ
ทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับ
ยาละลายล่ิมเลือด 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 
 1. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูปฏิบัติ ประกอบดวย อายุ ตําแหนง การศึกษา
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน และการไดรับการอบรม ลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด โดยให
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เติมขอมูลในชองวาง และแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน
ท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด 

 2. แบบสอบถามความเปนไปไดในการใชแนวปฏิบัติสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรค
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห ไดแก  
  2.1 ความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติแตละองคประกอบไปใชในทางปฏิบัติใน
หนวยงาน มีลักษณะเปนคําถามปลายปดท่ีผูศึกษาสรางข้ึน ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในหนวยงาน ลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบเปนไปได เปนไปไมได และ
ชองอธิบายเหตุผลท่ีเปนไปไมได 
  2.2 ความเปนไปไดในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรค
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือดของ พิกุล นันทชัยพันธ (2549) ซ่ึงผานการ
นําไปใชจริงในทางปฏิบัติและมีการปรับปรุง ท่ีโรงพยาบาลพุธชินราช ระหวางป พ.ศ. 2548-2549 
ลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด ลักษณะคําถามปลายปด ประกอบดวยคําถามเร่ือง ความ
สะดวกในการใชแนวปฏิบัติ ความชัดเจนของแนวปฏิบัติ ความสามารถนําไปปฏิบัติได การมี
ประโยชนตอหนวยงาน ขอเสนอแนะการปฏิบัติสามารถเขาใจไดงาย มีการระบุทางเลือกสําหรับ
การจัดการแตละสถานการณ และความพึงพอใจในแนวปฏิบัติ โดยความเปนไปไดแบงเปน 3 ระดับ 
คือ มาก ปานกลาง และนอย สวนคําถามปลายเปดเปนคําถามเก่ียวกับปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการใชแนวปฏิบัติ 
  2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับ
ยาละลายล่ิมเลือดตอการไดรับการดูแลจากบุคลากรทีมสุขภาพ 
 
การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 
 
 ผูศึกษาดําเนินการพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยางโดยการนําเสนอโครงรางการศึกษาเพื่อ
การคนควาแบบอิสระ เอกสารขอมูลโครงการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา เสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เพื่อพิจารณารับรองสิทธิของกลุมตัวอยางและประชากรท่ีเขารวมโครงการศึกษา เม่ือคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติแลว ผูศึกษาขออนุญาตตนสังกัดของกลุมตัวอยางเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของ
การศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับและการนําผลการศึกษามา
ประยุกตใช จากนั้นแจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
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สําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือดกลุมตัวอยางมี
สิทธิท่ีจะตอบตกลงหรือปฏิเสธในระหวางท่ีเขารวมทําการศึกษา มีสิทธิยกเลิกการเขารวมใน
การศึกษาครั้งนี้ไดทันทีโดยไมตองช้ีแจงเหตุผลและไมมีผลกระทบใดๆ ตอกลุมตัวอยาง และ
ผลสรุปของการศึกษาจะเสนอเปนภาพรวม 
 
การรวบรวมขอมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรค
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห มีข้ันตอนในการดําเนินดังนี้ 
 1. ผูศึกษาทําหนังสือผานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถึง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคการศึกษา และขออนุญาต
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. หลังจากไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ผูศึกษา
เขาพบหัวหนาหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห เพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงคของการศึกษา รายละเอียดการรวบรวมขอมูล และขอความรวมมือในการรวบรวม
ขอมูล 
 3. ข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยประยุกตจากแนวคิดการพัฒนาแนว
ปฏิบัติทางคลินิก การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช และการประเมินผล ของสภาวิจัยทางการแพทย
และสุขภาพแหงชาติ ประเทศออสเตรเลีย (National Health and Medical Research Council 
[NHMRC]), 1999) มีข้ันตอน คือ 
  3.1 ข้ันตอนการกําหนดหัวขอปญหา โดยภายหลังจากผูศึกษาเขาพบผูบริหาร
โรงพยาบาล คือ ผูอํานวยการ และหัวหนาฝายการพยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
ไดรับความเห็นชอบในหลักการแลว ผูศึกษาไดเขาพบหัวหนาหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ ในวันท่ี 30 
เมษายน 2552 และเจาหนาท่ีใหการดูแลภายในหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ ในวันท่ี 4 พฤษภาคม เพื่อ
เปนการนําเสนอปญหาการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด 
ผลกระทบของการไดรับยาละลายล่ิมเลือดในผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และขอ
ความเห็นชอบหัวขอของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
  3.2 กําหนดทีมพัฒนาแนวปฏิบัติ เม่ือไดรับความเห็นชอบหัวขอของการพัฒนา
แนวปฏิบัติทางคลินิก ผู ศึกษาไดทําหนังสือขออนุญาตเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดรวมเปน
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คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเน้ือหัวใจตาย
เฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือดตอผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ในวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2552 ทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด ไดคัดเลือกจากบุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุ
โรคหลอดเลือดหัวใจ ประกอบดวย นายแพทยผูมีประสบการณดานการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอด
เลือดหัวใจ จํานวน 1 ทาน พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณดานการพยาบาลดูแลผูปวยโรคหลอด
เลือดหัวใจจํานวน 3 ทาน รวมผูศึกษาเปน 5 คน 
  3.3 กําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายผูท่ีใชแนวปฏิบัติ วันท่ี 13 พฤษภาคม 
2552 ประชุมทีมพัฒนาเพื่อรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
  3.4 กําหนดผลลัพธ โดยทางทีมพัฒนาแนวปฏิบัติไดทบทวนตัวช้ีวัดคุณภาพการ
ดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ไดรับยาละลายล่ิมเลือด และคาดวาผลลัพธจากการ
ปฏิบัติตามแนวการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด  
  3.5 การสืบคน การประเมินคุณคา และคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษอยางเปน
ระบบ โดยช้ีแจงทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเกี่ยวกับการคนหาและประเมินคุณคาหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2552 จากนั้นทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกรวมกันกําหนดการ
สืบคนเพื่อหาหลักฐานความรูเชิงประจักษเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิม ทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกไดกําหนดขอบเขตการสืบคน
หลักฐานเชิงประจักษตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการสืบคนดังนี้  
   3.5.1 กําหนดคําสําคัญในการสืบคนจาก 
      1) กลุมเปาหมาย คําท่ีใชในการสืบคนไดแก ผูสูงอายุโรคกลามเน้ือ
หัวใจตายเฉียบพลัน, acute myocardial infarction, acute STEMI, acute coronary syndromes and 
elderly 
     2) วิธีปฏิบัติ คําท่ีใชในการสืบคน ไดแก การดูแลผูปวยโรคกลามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด, management in acute MI, thrombolytic therapy and 
elderly และ role of nurse in thrombolytic  
     3) ผลลัพธ คําท่ีใชในการสืบคน ไดแก ภาวะแทรกซอนการรักษาดวย
ยาละลายล่ิมเลือด, complication thrombolytic and elderly และ door to needle time  
      4) ประเภทของหลักฐาน เชน primary research, guidelines, best practice 
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   3.5.2 การกําหนดแหลงสืบคน ทีมพัฒนาไดกําหนดแหลงสืบคนดังนี้ 
    1) สืบคนจากฐานขอมูล ไดแก Blackwell, Pub Medicine, Science 
direct, CINAHL, ProQuest, Cochrane Library, HGNI, Internal Medicine, Springerlink, Scopus  
    2) สืบคนจากเว็บไซด (website) ไดแก www.joannabriggs.edu.au., 
www.sign.ac.uk, www.guideline.gov, www.elsvier.com  
     3) สืบคนดวยมือจากวารสารหองสมุดและเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ
เชน Cardiovascular Drugs, Heart Disease, Cardiac Nursing 
    4) สืบคนจากรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมทายบทความ
โดยตรวจสอบจากเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมท่ีอยูทายรายงานท่ีคนควาได 
    ผลการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด หอผูปวยวิกฤต
โรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ในเบ้ืองตนจํานวน 60 ฉบับ ไดหลักฐานประเภท 
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ 2 ฉบับ การออกแบบใหมีการควบคุมและกลุมทดลอง 
พรอมท้ังมีการสุมกลุมตัวอยางเขากลุม (randomized control trial [RCT]) 4 ฉบับ การศึกษา
เปรียบเทียบแบบติดตามไปขางหนา (cohort study) 9 ฉบับ การศึกษาติดตามชวงระยะเวลาท่ีไมมี
กลุมควบคุม 5 ฉบับ การศึกษาเชิงพรรณนา 3 ฉบับ การศึกษาแบบยอนหลัง 3 ฉบับ แนวปฏิบัติทาง
คลินิกการรักษาดวยยาละลายล่ิมเลือดและการขยายหลอดเลือดดวยบอลลูนในโรคกลามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน 1 ฉบับ ความเห็นของผูเช่ียวชาญ 33 ฉบับ รวม 60 ฉบับ 
   3.5.3 ทําการคัดเลือกหลักฐานความรูเชิงประจักษ โดยไดทําการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย (critical appraisal) เพื่อพิจารณาหาความคลาดเคล่ือนท่ีอาจจะมีอยูในสวนของ
ระเบียบวิธีการวิจัยและผลการวิจัยโดยท่ีความคลาดเคล่ือนนั้นอาจจะทําใหผลการวิจัยมิใชองค
ความรูท่ีเปนจริง และเพื่อใหแนใจวาหลักฐานนั้นเปนขอปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด หลักฐานท่ีจําเปนตอการ
พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ไดแก งานวิจัยปฐมภูมิ (primary research) ใชเกณฑประเมินคุณภาพ
งานวิจัยของสถาบันโจแอนนาบริกส (JBI, 2004) การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบใชเกณฑ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยของสถาบันโจแอนนาบริกส (JBI, 2000) และความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญใช
เกณฑประเมินคุณภาพงานวิจัยของสถาบันโจแอนนาบริกส (JBI, 2004) ซ่ึงผูศึกษาไดทําการประเมิน
คุณภาพงานวิจัยรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา ผลการประเมินไดหลักฐานเชิงประจักษท้ังหมด 34 ฉบับ 
คือ การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ 1 ฉบับ การออกแบบใหมีการควบคุมและกลุมทดลอง 
พรอมท้ังมีการสุมกลุมตัวอยางเขากลุม (randomized control trial [RCT]) 1 ฉบับ การศึกษากึ่งการ
ทดลอง 4 ฉบับ การศึกษาเปรียบเทียบแบบติดตามไปขางหนา (cohort study) 3 ฉบับ การศึกษา
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ติดตามชวงระยะเวลาท่ีไมมีกลุมควบคุม 5 ฉบับ การศึกษาเชิงพรรณนา 3 ฉบับ การศึกษาแบบ
ยอนหลัง 1 ฉบับ แนวปฏิบัติทางคลินิกการรักษาดวยยาละลายล่ิมเลือดและการขยายหลอดเลือดดวย
บอลลูนในโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน 1 ฉบับ จาก 1 สถาบัน ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ 15 
ฉบับ 
   3.5.4 การประเมินคุณภาพจัดระดับความนาเช่ือถือของหลักฐานเชิงประจักษ 
จํานวนท้ังหมด 34 เร่ืองโดยใชเกณฑการประเมินของสถาบันโจแอนนาบริกส (JBI, 2008) (ภาคผนวก ก) 
การประเมินคุณภาพไดประเมินรวมกับอาจารยท่ีปรึกษากอน จากน้ันจึงไดทําการช้ีแจงกับทีม
พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการคัดเลือกหลักฐานความรูเชิงประจักษ และการประเมินคุณภาพ
จัดระดับความนาเช่ือถือของหลักฐานเชิงประจักษ ประชุมในวันท่ี 31 พ.ค 52  
  3.6 กําหนดรางแนวปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีดีท่ีสุด 
   3.6.1 ประชุมทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในวันท่ี 3 มิถุนายน 2552 เพื่อ
นําหลักฐานความรูเชิงประจักษท่ีไดจากงานวิจัย การทบทวนความรูอยางเปนระบบ ความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญ มากําหนดสาระสําคัญของแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อท่ีจะเปนแนวทางใหผูท่ีนําแนว
ปฏิบัติทางคลินิกไปใชสามารถปฏิบัติตามได โดยอาศัยใชการแบงหมวดหมูสาระสําคัญของแนว
ปฏิบัติทางคลินิกของสถาบันรับรองคุณภาพขององคกรสุขภาพ (JCAHO, 2001) ประกอบดวย 6 
หมวด ไดแก 1) การพิทักษสิทธิผูปวยและจริยธรรม 2) การประเมินผูสูงอายุโรคกลามเน้ือหัวใจตาย
เฉียบพลันกอนไดรับยาละลายล่ิมเลือด 3) การดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ี
ไดรับยาละลายล่ิมเลือด 4) การใหความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด 5) การดูแลตอเนื่องเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนของผูสูงอายุโรคกลามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด 6) การพัฒนาคุณภาพบริการ 
   3.6.2 ประชุมทีมพัฒนาแนวปฏิบัติ วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เพื่อรวมกัน
พิจารณาคุณภาพและความเหมาะสมของแนวปฏิบัติทางคลินิกซ่ึงทีมพัฒนาใชเกณฑการเลือก
ขอเสนอแนะจากหลักฐานเชิงประจักษตามสถาบันโจแอนนาบริกส (JBI, 2008) 
  3.7 จัดทําแผนการเผยแพรและแผนการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ทีมพัฒนาแนว
ปฏิบัติรวมกันจัดทําแผนการเผยแพรและแผนการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก  โดยจัดบอรด
ประชาสัมพันธแนวปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิม
เลือด รวมกับการช้ีแจงในท่ีประชุมประจําเดือนของหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะหถึงแผนการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
  3.8 ข้ันตอนการจัดทําแผนการประเมินและแผนการปรับปรุงแกไขแนวปฏิบัติ 
ประชุมทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 โดยทีมพัฒนาแนวปฏิบัติไดสราง
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แบบประเมินคือ 1) แบบประเมินผลความเปนไปไดของการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือดท้ัง 6 หมวด มีขอเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ เปนไปได และ
เปนไปไมไดโดยใหอธิบายในชองเหตุผลท่ีเปนไปไมได (ภาคผนวก ค สวนท่ี1 ตอนท่ี 2) 2) แบบ
ประเมินความพึงพอใจผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือดและญาติ 
โดยคําถามประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการพิทักษสิทธิผูสูงอายุและจริยธรรม ดานการประเมิน
ผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด ดานการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด และดานการใหความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุโรค
กลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด โดยเลือกตอบระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ 
คือ มาก ปานกลาง และนอย สวนคําถามปลายเปดมีชองวางใหเติมขอเสนอแนะ (ภาคผนวก ค สวน
ท่ี 2) 3) สรางแบบประเมินผลลัพธของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเปนแบบสอบถามความ
เปนไปไดของแนวปฏิบัติทางคลินิกซ่ึงครอบคลุมในเร่ือง ความสะดวกในการนําไปใช ความชัดเจน 
ความสามารถนําไปปฏิบัติได มีประโยชนตอหนวยงาน การปฏิบัติสามารถเขาใจงาย มีการระบุ
ทางเลือกสําหรับการจัดการกับแตละสถานการณ และความพึงพอใจ (ภาคผนวก ค สวนท่ี1 ตอนท่ี 
3) 
   การปรับปรุงแกไขแนวปฏิบัติ โดยทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกจะทบทวน
ปรับปรุงแกไขเม่ือมีหลักฐานเชิงประจักษท่ีเหมาะสมใหม 
  3.9 จัดทํารายงานรูปเลมของแนวปฏิบัติทางคลินิก ผูศึกษาจัดทํารายงานรูปเลม
แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลาย
ล่ิมเลือด หอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห สวนท่ีเปนสาระสําคัญของ
แนวปฏิบัติไดอธิบายครอบคลุมท้ัง 6 หมวด เปนความเรียง ส้ันไดใจความ งายตอการเขาใจ พรอม
แผนผังการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือดประกอบเพื่อ
งายตอการปฏิบัติ 
  3.10 จัดทํารายงานกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ ซ่ึงประกอบไปดวย รายช่ือทีมท่ี
ยกราง รายช่ือท่ีปรึกษา วัตถุประสงค ขอบเขต กลุมเปาหมาย  ผลลัพธ คําจํากัดความท่ีใช 
กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติทุกข้ันตอนอยางละเอียด สาระสําคัญของแนวปฏิบัติเปนหมวดหมู
พรอมท้ังระบุ ระดับความนาเช่ือถือของหลักฐานความรูเชิงประจักษ (level of evidence) และ ระดับ
ของขอเสนอแนะ (grade of recommendations) สําหรับข้ันท่ีซับซอนและสําคัญของ CPGs (ถามี) 
เอกสารอางอิง ภาคผนวก ประกอบดวย แหลงของหลักฐานความรูเชิงประจักษ คูมือประกอบการ
ใชแนวปฏิบัติ คําอธิบาย แบบฟอรมตางๆที่ใชรวมกับ CPGs แบบประเมินผลลัพธ รายช่ือ
ผูทรงคุณวุฒิ 
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  3.11  การตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิกตรวจสอบคุณภาพของแนว
ปฏิบัติโดยผูทรงคุณวุฒิ โดยการนํารางแนวปฏิบัติทางคลินิกใหผูเช่ียวชาญประเมิน ซ่ึงเปนการ
ตรวจสอบเนื้อหาสาระของแนวปฏิบัติ ความถูกตองของหลักฐานเชิงประจักษ การจัดระดับของ
หลักฐาน และกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ โดยผูเ ช่ียวชาญจํานวน 4 ทาน คือ แพทยผู มี
ประสบการณดานการดูแลรักษาผูปวยโรคหัวใจ และหลอดเลือด 1 ทาน อาจารยพยาบาลท่ีมีความ
เช่ียวชาญการพยาบาลผูปวยโรคหัวใจ และหลอดเลือด คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จํานวน 1 ทาน อาจารยพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก จํานวน 1 ทาน 
และพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณดานการพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดไมนอยกวา 5 
ป 1 ทาน ใหผูเช่ียวชาญประเมินตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภาษา และขอเสนอแนะ แลวนํา
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาทําการปรับปรุงแกไขเนื้อหารวมกับอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อใหแนว
ปฏิบัติทางคลินิกมีความชัดเจนสมบูรณยิ่งข้ึน จากนั้นไดจัดประชุมช้ีแจงวิธีการใชแนวปฏิบัติทาง
คลินิกท่ีไดผานความเห็นชอบจากผูเช่ียวชาญแกผูท่ีไมมีสวนเกี่ยวของท่ีไมไดเขารวมการพัฒนา
แนวปฏิบัติทางคลินิกซ่ึงประกอบดวย แพทยจํานวน 2 ราย พยาบาลวิชาชีพ 11 ราย โดยไดนัดช้ีแจง
พรอมกัน ณ หองประชุมหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จากนั้นนํา
แนวปฏิบัติทางคลินิกมาทดลองใชกับผูสูงอายุโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลาย
ล่ิมเลือดจํานวน 5 ราย พรอมสํารวจความพึงพอใจของผูปวยและญาติ และสํารวจความคิดเห็นโดย
ประเมินความเปนไปไดในการใชแนวปฏิบัติ จากแพทยและพยาบาลผูทดลองใชแนวปฏิบัติทาง
คลินิกเพื่อ ประเมินความสะดวกในการนําไปใช ความชัดเจน ความสามารถนําไปปฏิบัติได ความมี
ประโยชนตอหนวยงาน การปฏิบัติสามารถเขาใจงาย และระบุทางเลือกสําหรับการจัดการกับแตละ
สถานการณแลว วิเคราะหขอมูล ประเมินผล รวบรวมปญหาและอุปสรรคในการใชแนวปฏิบัติทาง
คลินิก 
  3.12 ปรึกษาผูมีสวนเกี่ยวของท่ีไมไดเขารวมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก โดย
การจัดการเสวนารวมกันหาขอสรุปและขอเสนอแนะ เสนอผลการวิเคราะหขอมูลความเปนไปได
ของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกรวมท้ังปญหาและอุปสรรคจากการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก และ
ความคิดเห็นของผูปวยและญาติตอบุคลากรที่ใหการดูแล เพื่อใหแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
ดูแลผูสูงอายุโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด มีความเหมาะสมชัดเจน 
และไดจัดพิมพ รูปเลมฉบับสมบรูณกอนนําไปใชปฏิบัติจริงในหอผูปวยวิกฤตโรคหัวใจ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางนํามาแจกแจงความถ่ี และแสดงจํานวนรอยละ 
 2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความเปนไปไดในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการดูแลผูสูงอายุโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือดในภาพรวมโดย
กําหนดการแสดงความเห็นเปน 3 ระดับ คือ เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลางและเห็นดวยนอย และ
เปนรายขอ นํามาจัดกลุมขอมูลแจกแจงความถ่ี และคํานวณรอยละ 
 3. ขอมูลจากการเสวนาวิจัย นํามาสรุปเปนรายขอ 
 4. ขอมูลความพึงพอใจผูสูงอายุโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันท่ีไดรับยาละลายล่ิมเลือด
ตอการไดรับการดูแลจากบุคลากรทีมสุขภาพ วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณรอยละ 
 
 


