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นางเพ็ญประภา ดวงจิตร์                                        โรงพยาบาลหัวตะพาน   
 

โรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียก( STEMI) เป็นโรคเร่งด่วนที่เป็นสาเหตุตายส าคัญ 
ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinaseเป็นยาส าคัญที่ถูกน ามาใช้ในการรักษาเพื่อให้หลอดเลือดเปิด แต่มี
ภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย ภายใต้ในเวลาที่มีจ ากัดและความล่าช้าส่งผลต่อภาวะแทรกซ้อนที่ท าให้อาการทรุด
ลงจนอันตรายต่อชีวิต ในขณะที่หลัก Informed consent หรือ หลักความยินยอมที่ได้ รับการบอกกล่าวมี
ความจ าเป็นต่อการให้ยาละลายลิ่มเลือด การศึกษาเชิงวิจัยและพัฒนาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
ศึกษาผลการใช้แนวปฏิบัติให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase โดยใช้ Evidence 
based practice model ของซูคัพ (Soukup, 2000) เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา ซึ่งป ระกอบด้วย 4 
ระยะคือ 1) การค้นหาปัญหาทางคลินิก 2) การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) การน าแนวปฏิบัติไปทดลองใช้
และ 4) การน าแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงในหน่วยงาน ในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย STEMIที่ได้ รับยา 
Streptokinase จ านวน 15 คนและบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยจ านวน 21 คน โดยใช้แนวปฏิบัติที่สร้างขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิตเิชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่าหลัง
ใช้แนวปฏิบัติฯ ระยะเวลาของการให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase จนได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดรวดเร็วเพิ่มขึ้น  ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการได้รับข้อมูลก่อนได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.05) ส่วนบุคลากรมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติฯเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.05) จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มโรคที่คล้ายคลึง
กัน  และน าไปพัฒนาการให้ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อให้เกิดหลักทางจริยศาสตร์ ที่เกิดขึ้นระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ให้
สามารถหาทางออกของปัญหาโดยมีเหตุผลทางจริยศาสตร์รองรับ  
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1. บทน า 
       โรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน(Acute myocardial infarction ชื่อย่อ AMI หรือ Acute coronary 
syndrome ชื่อย่อ ACS) หรือ “Heart Attack” เป็นโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของ ประเทศไทยและ
ของในปี พ.ศ.2553 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือด หัวใจเป็นจ านวนถึง 7.2 ล้านคนหรือคิดเป็น 12.2 % 
ของสาเหตุการตายทั้งหมด ส าหรับอัตราตายจาก โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือด
สมองในไทยประมาณปี ละ 37,000 (สถาบันโรคทรวงอก , 2554) ในโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายชนิดเอสทียก
(STEMI)เมื่อเกิดการอุดตันของหลอดเลอืดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจแบบเฉียบพลันจะเกิดการตายของกล้ามเ น้ือหัวใจ
มากขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป การวินิจฉัยโรค STEMI ได้อย่างรวดเร็วแม่นย าและ ถูกต้องจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
จะน าไปสู่การรักษาเปิดหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วย ( reperfusion therapy) ให้ได้เร็วที่สุด (Antman EM, 
2011) ภายในเวลา 12 ชั่วโมงแรกหลังอาการเจ็บอก ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
(fibrinolytic หรือ thrombolytic drugs) เป็นอีกทางเลือกหน่ึงนอกจากการท า primary PCI โดยยา 
สามารถลดอัตราตายของผู้ป่วยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ ในปัจจุบันมีข้อก าหนดแนวทางการรักษาว่า
ระยะเวลาหลังจากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับ ยาละลายลิ่มเลือด (door to needle time) ไม่ควรเกิน 
30 นาที(Sabatine MS & Cannon CP , 2011)  จาก ก ารท บท ว นว รรณกรรมย าล ะลาย ลิ่ ม เ ลื อ ด
Streptokinaseเป็นยาส าคัญที่ถูกน ามาใช้ในการรักษาเพื่อให้หลอดเลือดเปิด แต่มีภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย
ส าคัญเช่น การเกิด Hemorrhagic stroke โดยเฉพาะ ในช่วงวันแรกของการรักษาอันเป็นผลมาจากการเกิด
เลือดออกในสมอง พบอุบัติการณ์การเกิด0.9% - 1% (บรรจงแซ่จึงและสุรพันธุ์ สิทธิสุข , 2554) และการให้ยา
โดยทั่วไปจะให้ในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

โรงพยาบาลหัวตะพานเป็นโรงพยาบาลชุมชนขาด 60 เตียงในเครือข่ายโรคหัวใจเขต 10 ได้เข้าร่วมจัด
อบรมขยายเครือข่ายการให้ยาละลายลิ่มเลือด( Streptokinase )ในผู้ป่วย STEMI ในปี 2557 เพื่อให้ผู้ป่วย
เข้าถึงการได้รับการักษามาตรฐานอย่างรวดเร็วสามารถลดอัตราการเสียชีวิตตามนโยบายของกระทรว ง
สาธารณสุข จากข้อมูลผู้ป่วย STEMI 41 ราย ที่ได้รับยาSKทั้งหมด 15 รายในปี 2558-2560จ านวนผู้ป่วยเกิด
ภาวะแทรกซ้อนระดับรุนแรง Hemorrhagic stroke 1 ราย ภาวะแทรกซ้อนเล็กน้อย จ านวน 3 ราย จาก
รายงานการทบทวนการดูแลผู้ป่วย STEMIพบว่าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การักษาที่ดี ตัวชี้วัดส าคัญของการรักษา
ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ยาละลายลิ่มเลือด( Streptokinase )  ระยะเวลาหลังจากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับ  
(door to needle time) ภายใน 30นาที ซึ่งพบว่าส าเร็จร้อยละ16.6 ปัจจัยที่ท าให้ได้รับยาตามเวลามีหลาย
ขั้นตอนทั้งทางด้านกระบวนการท างานบุคลากร แต่เมื่อทบทวนเชิงลึกพบว่า แม้จะปรับกระบวนการประเมิน
และวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว แต่กระบวนการให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติเพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนและยินยอมที่
ปฏิบัติแบบเดิม สามารถให้ยาได้ใช้เวลาเฉลี่ย 12 นาที ภายใต้ในเวลาที่มีจ ากัดและความล่าช้าส่งผลต่อ
ภาวะแทรกซ้อนที่ท าให้อาการทรุดลงจนอันตรายต่อชีวิต  

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้สืบค้นปัญหาจากการปฏิบัติงาน ( Practice triggers) โดย ร่วมออกเยี่ยม
บ้านกับสหสาขวิชาชีพและได้สอบถามความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในผู้ป่วยที่เคยได้รับการละลายลิ่มเลือด( 
Streptokinase )จ านวน 10 คน ได้ให้ข้อมูลด้วยประโยคค าพูดเช่น “ขณะรอตรวจรักษารู้สึกวิตกกังวลมาก 
แม้แพทย์หรือพยาบาลให้ข้อมูลฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ตัดสินใจรักษาเน่ืองจากจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ” “ รู้สึก
โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมาก” “ตอนเขาบอกเร่ืองโรคก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่เชื่อหมอ”  “กังวลกับอันตรายจากยา
อยู่เหมือนกันแต่ช่วงเวลาเร็วมาก” นอกจากน้ีผู้วิจัยได้สอบถามข้อมูลจากบุคลากรที่ให้บริการของโรงพยาบาล
หัวตะพาน ประกอบด้วยแพทย์ 7 คน พยาบาล 14 คน ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าแม้จะมีแนวปฏิบัติการให้ยา
ละลายลิ่มเลือดที่ใช้อยูเ่ดิม แต่ขั้นตอนการให้ข้อมูลมีความหลากหลาย ไม่ชัดเจนวิธีการแตกต่างกัน มีข้อจ ากัด



ด้านเวลาท าให้เร่งรีบ แม้จะพยายามให้ข้อมูลผลดีและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้ป่วยและญาติยังกังวล
และลังเลท าให้ตัดสินใจล่าช้า และส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าแม้ว่าผู้ป่วยและญาติลงชื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่ม
เลือดแต่ยังไม่เข้าใจในข้อมูลที่ได้รับน้ันอย่างเพียงพอ วิเคราะห์ได้ว่า ซึ่งถึงแม้แพทย์จะปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรม
ได้มาตรฐาน แต่เมื่อความเสียหายเกิดจากผู้ป่วยตัดสินใจเข้ารับการรักษาโดยอาศัยข้อ มูลที่ไม่ถูกต้องหรือ
กระบวนการขอความยินยอมไม่ถูกต้อง อาจเกิดความเสี่ยงที่แพทย์จะมีความผิด และเกิดการฟ้องร้องตามมาได้
เช่นกัน 

ในส่วนแหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติงาน (Knowledge triggers) จากการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับหลัก Informed consent หรือ “หลักความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว” เป็นหลักชีวจ
ริยศาสตร์ทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในหมู่แพทยแ์ละนักวิจัยอยา่งกว้างขวางตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เป็น
ต้นมา การท า ความเข้าใจเร่ือง informed consent ถึงหลักการพื้นฐานและความเป็นมาจะมีประโยชน์ในการ
น า ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นหลักการทางที่มีอยู่ทั้งในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการ
วิจัยในมนุษย์ หมายความว่าทั้งแพทย์ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมรวมทั้งนักวิจัยที่ท า การวิจัยในมนุษย์
ต้องขอความยินยอมจากผู้ป่วยหรือผู้ถูกทดลองก่อนที่จะกระท า การใด ๆ ต่อเน้ื อตัว ร่างกายของผู้ น้ัน โดย
จะต้องมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา หรือการวิจัยให้ผู้ป่วยหรือผูท้ดลองทราบ และเปิดโอกาส
ให้ตัดสินใจว่าจะเข้ารับการตรวจ รักษา หรือกระบวนการวิจัยน้ัน ๆ หรือไม่เน่ืองจากการยอมรับหลักการที่ว่า
บุคคลทุกคนมี autonomy (ภาวะอิสระ, อัตตาณัติ) และ right to self-determination(สิทธิในการตัดสินใจ
ด้วยตนเอง)และท า ให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเป็นไปด้วยดีน า ไปสู่ความส าเร็จในการให้บริการ
สาธารณสุข (ศักดา สถิรเรืองชัย , 2557)  

จากข้อมูลปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการให้ข้อมูลผูป้่วยที่มีขอ้บง่ชี้ยาละลายลิ่มเลอืด
( Streptokinase )  และได้พัฒนาแนวปฏิบัติให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase ใน
ผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก(STEMI)เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งทางด้านการรักษาที่ดี และ
บุคลากรสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ถูกต้องตามหลักจริยศาสตร์ทางการแพทย์ และสามารถ น าหลัก
ทางจริยศาสตร์ที่เกิดขึ้นระหว่างแพทย์และผู้ป่วย หาทางออกของปัญหาโดยมีเหตุผลทางจริยศาสตร์รองรับ  
2. รูปแบบการวิจัย 
     การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
3.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ ให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase 
   2. พัฒนาและศึกษาผลการใช้แนวปฏิบัติให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase  
สมติฐานการวิจัย 

1. หลังการแนวปฏิบัติให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase ในผู้ป่วยกล้ามเน้ือ 
หัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก(STEMI) มีระยะเวลาของการให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือด
Streptokinase จนได้รับยาละลายลิ่มเลือดรวดเร็วเพิ่มขึ้น 

2. หลังการแนวปฏิบัติให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase ในผู้ป่วยกล้ามเน้ือ 
หัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก(STEMI) ผู้ป่วยมีระดับความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่ม
เลือด Streptokinase เพิ่มขึ้น 

3. หลังการใช้แนวปฏิบัติให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase ในผู้ป่วยโรค 
กล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก(STEMI) บุคลากรระดับความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลเพื่อ
ยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase เพิ่มขึ้น 



4.กรอบแนวคิด  
    ใช้ Evidence based practice model ของซูคัพ (Soukup, 2000) เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ระยะคือ 1) การค้นหาปัญหาทางคลินิก 2) การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) การน าแนว
ปฏิบัติไปทดลองใช้และ 4) การน าแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงในหน่วยงาน 
  5.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชาชากร   ผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทั้งหมด ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล 
หัวตะพาน  
     กลุ่มตัวอย่าง  
         1.ผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเข้ารับบริการในโรงพยาบาลหัวตะพานในช่วงเวลา
มิถุนายน2562 ถึง  มิถุนายน 2563  (12 เดือน)   เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติตามก าหนด 
โดยมีเกณฑ์คัดเข้า (exclusion criteria) จ านวน15 ราย ดังน้ี 
          1)ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก(STEMI)  
          2) มีข้อบ่งชี้สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase ในโรงพยาบาลหัวตะพานได้ 
          3)  ยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase 
2. บุคลากรผู้มีบทบาทดูแลผูป้่วยโรคกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก(STEMI) ประกอบด้วยแพทย์ 6 คน 
พยาบาลวิชาชีพ 15 คน รวม 21 คน 
นิยามศัพท์เฉเพาะ 

1. ผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก(STEMI) 
หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย จากแพทย์ว่ามีภาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดจนเกิดการตา 

ของกล้ามเน้ือหัวใจ โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัย 3 ข้อคือ 1) อาการเจ็บแน่นหน้าอกแบบ Typical chest pain 
นานกว่า 20 นาที  2) พบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีลักษณะ ST segment ยกขึ้นอย่างน้อย 2 leads 
ที่ต่อเน่ืองกัน สูงมากกว่าหรือเท่ากับ 0.2 mVใน lead V1, V2, V3 หรือมากกว่า 1 mV ใน leads อื่นๆ หรือ
เกิด left bundle branch block (LBBB)ขึ้นมาใหม่  

2. ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase 
หมายถึง ยาละลายลิ่มเลือดที่ผลิตจากเอนไซม์ ซึ่งช่วยสลายลิ่มเลือดที่เป็นสาเหตุท าให้หลอด 

เลือดอุดกั้น โดยน ามาใช้รักษาโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน ยาที่ออกฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือดที่อุดตัน
หลอดเลือดหัวใจ  การให้ยาเป็นไปตามตามดุลยพินิจของแพทย์ 

3. การให้ข้อมูลเพื่อยินยอมรักษา (Informed consent) 
หมายถึง การให้ข้อมูลผู้ป่วยจากบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการแพทย์ ที่ผู้ป่วย 

จะได้รับและเมื่อผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลดังกลา่วแลว้ได้แสดงความยินยอมที่จะรับการปฏิบัติทางการแพทย์น้ัน  
เครื่องมือการด าเนินวิจัย 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินการ ดังน้ี 
1. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

-แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  การศึกษา 
อาชีพ  โรคร่วม  
-แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ให้บริการประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา อายุการท างาน ประสบการณ์ผู้ป่วยSTEMIที่เคยดูแลรักษา 

   2. เคร่ืองมือในการด าเนินการศึกษาได้แก่  



       1. คู่มือการให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase 
       2. แผ่นภาพประกอบการให้ข้อมูลให้ยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase 
       3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก (STEMI) ต่อการ
ได้รับข้อมูลก่อนได้รับยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase 
       4. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลก่อนได้รับยาละลายลิ่มเลือด
Streptokinase 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
       เคร่ืองมือในการด าเนินการศึกษาตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content validity index [CVI]) โดยผู้
ศึกษาน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ      3 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ผู้ เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ 1 ท่าน แพทย์เวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน 1 ท่าน พยาบาลผู้ เชี่ยวชาญด้านหลักจริยธรรมทางการแพทย์  1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิได้
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความชัดเจนของเน้ือหา ความสอดคล้องตามนิยามตัวแปรที่ต้องการวัด ขั้นตอนและ
วิธีการให้ข้อมูล รวมทั้งพิจารณาส านวนภาษาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข แล้วน าผลการพิจารณา
มาค านวณค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content validity index [CVI]) โดยค่า CVI ที่ยอมรับได้ คือ 0.78 
ขึ้นไป (Polit & Beck, 2008)  
ผลการค านวณได้ค่า CVI  ดังน้ี  
1. คู่มือการให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase  ค่า CVI 0.94 
2. แผ่นภาพประกอบการให้ข้อมูลให้ยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase ค่า CVI  0.96 
ความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) 
      น าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก ( STEMI) ต่อการ
ได้รับข้อมูลก่อนได้รับยาละลายลิ่มเลอืดStreptokinase และแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อแนว
ทางการให้ข้อมูลก่อนได้รับยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase โดยผู้วิ จัยได้ส ร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ ข้อ ผู้โดยมีความเที่ยงของเคร่ืองมือ (Reliability) ด้วยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาและครอนบราค (Cronbrach’ Alpha Coefficient)  
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก (STEMI) ต่อการได้รับ

ข้อมูลก่อนได้รับยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 14  ข้อความเที่ยงของเคร่ืองมือ ได้
เท่ากับ 0.87 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อแนวทางการให้ข้อมู ลก่อนได้รับยาละลายลิ่มเลือด
Streptokinase ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 5 ข้อความเที่ยงของเคร่ืองมือ ได้เท่ากับ 0.88 

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
       ผู้ศึกษาได้ท าหนังสือชื้อแจงเพื่ออนุญาตต่อคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลหัวตะพาน และได้รับ
การอนุมัติให้ศึกษาคร้ังน้ี ในเดือน พฤษภาคม 2561  
วิธีด าเนินการวิจัย  
       การพัฒนาแนวปฏิบัติการ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้รูปแบบการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของซูคัพ ( Soukup, 
2000) เน่ืองจากเป็นรูปแบบที่มีกระบวนการชัดเจน ครอบคลุมและเน้นการพัฒนาที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระดับองค์กรตลอดจนให้แนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 4 ระยะ ดังน้ี 
   ระยะที่ 1 การค้นหาปัญหาทางคลินิก (Evidence triggered phase) ได้มาจากหลักฐาน 2 แหล่ง คือ 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.1 จากการปฏิบัติงาน (Practice triggers) โดยการศึกษาสถานการณ์ในหน่วยงาน พบว่า 

หน่วยงานยังไม่มีมาตรฐานในการให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase  สอบถามความพึง
พอใจและความคิดเห็นผู้ป่วย STEMI ที่เคยได้รับยา Streptokinaseในช่วงปี 2558-2560 จากการออกเยี่ยม
บ้านจ านวน 15 ราย 

1.2 จากแหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติงาน (Knowledge triggers) จากการ 
ทบทวน วรรณกรรม 1) Streptokinase (SK)   2) Informed consent  

ระยะที่ 2 การค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ เกี่ยวข้อง   กับประเด็นปัญหาทางคลินิก (Evidence 
supported phase) เป็นการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1.การคัดเลือกและเกณฑ์ในการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยการสืบค้นตามกรอบของ PICO 
ดังน้ี  P  ,(Population): ผู้ป่ว ยกล้ามเน้ือหัวใ จขาดเลือดชนิด  STEMI ที่ได้ รับย าละลายลิ่มเลือ ด 
Streptokinase; I (Intervention):ก ารให้ย า/ก ารให้ ข้ อ มู ล /ห ลั ก ก ารข อ ง  Inform Consent; C 
(Comparisons):ไม่มี และ O (Outcome): ระยะเวลาการได้รับยา(door to needle)/ระดับความพึงพอใจ 
          2.เป็นงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010-2016ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
          3.แหล่งในการสืบค้นและก าหนดค าส าคัญที่ใช้ในการสืบค้น 

    ก าหนดแหล่งสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ จากฐานข้อมูลที่ให้งานวิจัยเดี่ยว ได้แก่ Science 
direct, Pub Med, HireWire จากฐาน ข้อมูลที่ให้ Guidelines จากเอกสารอ้างอ้างอิงจากงานวิจัยและการ
สืบค้นด้วยมือจากวารสารทั้งในประเทศ ต่างประเทศและวิทยานิพนธ์ 
           4.ประเมินระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้เกณฑ์ การแบ่งระดับความน่าเชื่อถือและคุณภาพ
ของหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์ของสถาบันโจแอนนา บริกส์ (Joanna Brigg Institute, 2014) 
           5.ผลการสืบค้นได้หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งหมด 12เร่ือง ประกอบด้วย งานวิจัย เชิงทดลอง 3  เร่ือง 
(ระดับ 2)งานวิจัยเชิงบรรยาย 4 เร่ือง (ระดับ 6) บทความ 6 เร่ือง(ระดับ7) และแนวปฏิบัติทางคลินิก 4 เร่ือง  
          6.ประเมินความเป็นไปได้ในการน าหลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ในการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดย
ใช้แนวคิดของโพลิทและเบค(Polit & Beck, 2008) 
         7.สาระหลักที่สรุปได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบด้วย การประเมินปวดโดยการสัมภาษณ์ การ
สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จากน้ันน าไปปรับปรุงและได้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลดังน้ี 
ระยะที่ 3 การน าไปทดลองใช้ (Evidence observed phase) เป็นระยะของการน าเสนอแนวปฏิบัติ 
ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ และประเมินผลความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบตัิ แต่ในการศึกษา 
คร้ังน้ียังไม่ได้น าไปทดลองใช้จริง (try out)ในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 –เมษายน2562 ในหน่วยงานผู้ศึกษา
จึงวางแผนงานไปทดลองใช้ ดังน้ี 
  1. น าแนวปฏิบัติที่สร้างขึ้นเสนอในที่ประชุมของหน่วยงานและใหร่้วมท าประชาพิจารณ์ เพื่อลด 
แรงต้านในการเปลี่ยนแปลง 
2. น าแนวปฏิบัติไปทดลองใชใ้นผู้ป่วยกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลอืดชนิด STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
Streptokinase จ านวน 10ราย มีการประเมินผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลทั้งในด้านกระบวนการและด้าน
ผลลัพธ์ดังน้ี 



2.1 ด้านกระบวนการ ประเมินจากความยุ่งยากซ้ าซ้อน ปัญหาและอุปสรรคของการใช้แนวปฏิบตัิ 
ความเป็นไปได้ในการน าแนวปฏิบัติการพยาบาลไปใช้ในหน่วยงาน 
2.2 ด้านผลลัพธ์ โดยประเมินหลังจากการน าแนวไปใช้ได้แก่ความพึงพอใจของผู้ปว่ยและครอบครัวตอ่
การที่ได้รับข้อมูลของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทยีก (STEMI)  และความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
 

ระยะที่ 4 การน าแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงในหน่วยงาน (Evidence-based phase)  
             เป็นระยะที่มีการผสมผสานแนวปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงอย่างเหมาะสมแล้วเข้าสู่การท างานที่
เป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร มีการประเมินผลเป็นระยะๆและน าผลที่ได้มาปรับปรุงการ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองโดยมีแผนการด าเนินงาน ดังน้ี   
        1. น าเสนอแนวปฏิบัติการพยาบาลที่ปรับปรุงแล้วในที่ประชุมผู้บริหารทางการพยาบาลและ ทีมดูแล
ผู้ป่วย (patient care team: PCT) และจัดท าเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

2. ท าการศึกษาวิจัยเชิงผลลัพธ์ (Outcome research)เพื่อติดตามประสิทธิผลของแนวปฏิบัติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for window version 16 
ในการวิเคราะห์สถิติ โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดังน้ี 
       1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
        2 เปรียบเทียบระยะเวลาของการได้รับข้อมูลก่อนได้รับยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase จนได้รับยา 
(Inform Consent  to needle time) ก่อนและหลังการศึกษาด้วยความถี่และร้อยละ 
         3.เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก ( STEMI) ต่อ
การได้รับยาละลายลิ่มเลือดStreptokinaseก่อนและหลัง การศึกษาโดยใช้สถิติทดสอบส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นอิสระต่อกัน (independent  t-test) 
         4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้แนวปฏิบตัิ ที่ได้รับยาละลายลิม่เลือด
Streptokinaseก่อนและหลัง โดยใช้สถิติทดสอบส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Paired t-test) 
  ผลการวิจัย  
 1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
          1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย  
               กลุ่มผู้ป่วย STEMI จ านวน 15 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 60 พบช่วงอายุ 60 -70 ปีมาก
ที่สุดคือร้อยละ46.67 รองลงมาคืออายุมากกว่า 80 ปี ร้อยละ 80 จบการศึกษาระดับปฐมศึกษา  ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 80 มีโรคร่วมเป็นเบาหวาน ความดัน 
          1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างบุคลากร 
               กลุ่มตัวอย่างบุคลากรจ านวน 21 คน  ใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.95 ทั้งหมดจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ส่วนใหญ่ร้อยละ 60  มีประสบการณ์การท างานเฉลี่ย  8 ปี และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
STEMIที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดเฉลี่ยคนละ 3 ราย 
2.ความแตกต่างของระยะเวลาการได้รับข้อมูลก่อนได้รับยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase จนได้รับยา 
(Inform Consent  to needle time) ของกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มศึกษา 
 



       ตารางที่ 1เปรียบเทียบระยะเวลาของการได้รับข้อมูลก่อนได้รับยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase จน
ได้รับยา (Inform Consent  to needle time)ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มศึกษา 

อุบัติการณ์ กลุ่มเปรียบเทียบ (n=15) กลุ่มศึกษา(n=15) 

เวลาเฉลี่ย (นาที)         เวลาเฉลี่ย(นาที) 
ผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูล 12 6 

         จากตารางที่ 1 ในกลุ่มตัวอย่างพบว่าระยะเวลาของการได้รับข้อมูลก่อนได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
Streptokinase จนได้รับยารวดเร็วมากขึ้นร้อยละ 50  
3. ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก ( STEMI) 

ต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มศึกษา 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ ของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด
ชนิดเอสทียก (STEMI) ต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุม่
ศึกษา 

อุบัติการณ์ n คะแนนระดับความพึงพอใจ t P-value 
 
 

กลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มตัวอย่าง 
x S.D. x S.D. 

ด้านความพึง
พอใจต่อ
กระบวนการ/
ขั้นตอนการให้
ข้อมูลก่อนได้รับ
ยาละลายลิ่มเลือด 

15 24.40 4.120 29.07 2.404 -3.798 .001* 

ด้านความพึง
พอใจต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ 

15 15.00 2.000 17.60 1.920 -3.632 .001* 

ความพึงพอ
โดยรวม 

15 38.87 4.307 44.67 8.355 -2.390 .024* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
        จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ ของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาด
เลือดชนิดเอสทียก (STEMI) ต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุม่
ศึกษา พบว่ากลุ่มศึกษามีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอทั้ง 2 ด้าน และคะแนนเฉลี่ย โดยรวม ต่อการได้รับ
ข้อมูลสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
4. ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้แนวปฏิบัติ ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด

Streptokinase ก่อนและหลังการศึกษา 
 
 
 



ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้แนวปฏิบัติ ที่ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดStreptokinase ก่อนและหลังใช้แนวปฏบิัต ิ

อุบัติการณ์ n คะแนนระดับความพึงพอใจ t P-value 
 
 

ก่อนการศึกษา หลังการศึกษา 
x S.D. x S.D. 

ด้านการน า ไป
ปฏิบัติใน
หน่วยงาน 

21 11.29 2.327 16.81 0.602 -10.197 .000* 

ด้านประสิทธิผล 21 2.38 .498 3.52 .928 -4.725 .000* 
ด้านหลักทาง 
จริยศาสตร์ที่
เกิดขึ้นระหว่าง
แพทย์และผู้ป่วย 

21 2.10 .625 2.95 .669 -4.076 .01* 

ความพึงพอใจ
โดยรวม 

21 15.95 2.397 23.19 .928 -13.121 .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     จากตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้แนวปฏิบัติ ที่ ได้ รับยา
ละลายลิ่มเลือดStreptokinase ก่อนและหลังการศึกษา พบว่าหลังการศึกษามีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติทั้ง 2 ด้านและคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมสูงกวา่ ก่อนใช้แนวปฏิบัติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
              จากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยSTEMI มีระยะเวลาของการได้รับข้อมูลก่อนได้รับยา
ละลายลิ่มเลือด Streptokinase จนได้รับยารวดเร็วมากขึ้น สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า  หลังการแนว
ปฏิบัติให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase ในผู้ป่วยกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิดเอสที
ยก(STEMI) มีระยะเวลาของการให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase  จนได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือดรวดเร็วเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการใช้แนวปฏิบัติมีความชัดเจนทั้งระยะเวลา ขั้นตอนและเน้ือหาของ
ข้อมูลมีกระชับ ครอบคลุม และเป็นไปในทางเดียวกัน แม้มีระยะเวลาจ ากัด แต่สามารถท าให้ผู้ป่วยและญาติ
เข้าใจได้ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจให้ยาสะลายลิ่มเลือดได้รวดเร็วขึ้น 
 ในส่วนของระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase  ระหว่าง
กลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มศึกษา พบว่าหลังการแนวปฏิบัติให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือด
Streptokinase ผู้ป่วยกลุ่มศึกษามีระดับความพึงพอใจสูงกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้
ว่า หลังการแนวปฏิบัติให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือดStreptokinase ในผู้ป่วยกล้ามเน้ือหัวใจขาด
เลือดชนิดเอสทียก(STEMI) ผู้ป่วยมีระดับความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลเพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือด 
Streptokinase เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากแนวปฏิบัติสามารถสื่อสารข้อมูลทั้งทางด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้ข้อมูลก่อนได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ชัดเจน ครอบคลุมทั้งโรค ข้อดี และภาวะแทรกซ้อน โดยเห็นภาพเป็น



ตัวอย่างตลอดขั้นตอน นอกจากน้ียังสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและบุคลากร  ได้แม้ใน
ภาวะเร่งด่วนของโรค 
   นอกจาก น้ีความพึ งพอใจในด้านบุค ลากรต่อ การใช้แ นวปฏิบัติ  ที่ ได้ รับ ยาละลายลิ่มเลือ ด
Streptokinase ก่อนและหลังการศึกษา พบว่ามีระดับพึงพอใจสูงกว่าก่อนใช้แนวปฏิบัติสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า  หลังการใช้แนวปฏิบัติให้ข้อมูลเพื่อยนิยอมใหย้าละลายลิ่มเลือดStreptokinase ในผู้ป่วย
โรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดชนิดเอสทียก (STEMI) บุคลากรระดับความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติการให้ข้อมูล
เพื่อยินยอมให้ยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากแนวปฏิบัติดังกล่าวมีการออกแบบ
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ มีความง่าย กระชับ ชัดเจน ผ่านกระบวนการฝึกทักษะ การทบทวนจากการ
ทดลองใช้ ใช้ปฏิบัติด้วยขั้นตอนเดียวกันในผู้ป่วยทุกราย ท าให้บุคลากรเกิดความมั่นใจต่อการให้ข้อมูล และลด
ความวิตกกังวลต่อหลักทางจริยศาสตร์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรและผู้ป่วย แต่ทั้งน้ีบุคลากรที่มีประสบการณ์
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงที่ท าให้การให้ข้อมูลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ต้องมีการนิเทศ ก ากับติดตามอย่างต่อเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. การได้รับยาละลายลิ่มเลือด  Streptokinase หลังจากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับ  ( door to 
needle time) ภายใน 30นาที มีหลากหลายปัจจัย ตั้งแต่กระบวนการประเมิน การวินิจฉัย  แล ะการ
รักษา การให้ข้อมูลก่อนได้นับเป็นหน่ึงของสาเหตุที่พบ การวิจัยน้ีศึกษาเฉพาะประเด็นความล่าช้าของ
ขั้นตอนการให้ข้อมูลตามปัญหาและบริบทของโรงพยาบาล  

2. ผลการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ในการพัฒนารูปแบบของการให้ข้อมูล ตามหลัก Informed 
consent หรือ “หลักความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว” ในกลุ่มโรคส าคัญ/หัตการ ที่คล้ายคลึงกันได้ 
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