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ภาคผนวก  ข 

 
เอกสารพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 

 
เอกสารสําหรับผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
สวนท่ี 1 เอกสารคําชี้แจงแกอาสาสมัคร/ผูเขารวมโครงการวิจัย 
 
ชื่อโครงการวิจัย ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถใน

การดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัด
เชียงราย 

 
ชื่อผูวิจัย  ดิฉัน นางสาวจิตรลดา สมรัตน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ  

แผน ข คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 ผูวิจัยขอเชิญทานเขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระ เนื่องจากทานเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวนในการเขารวมในการวิจัยคร้ังนี้ ท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลแมสรวย โดย
ผูวิจัยจะอธิบายใหทานทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการวิจัย หากทานมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการ
วิจัย รวมท้ังสิทธิของทาน กรุณาซักถามจากผูวิจัย เม่ือทานตัดสินใจเขารวมการวิจัยคร้ังนี้ ทานจะ
ไดรับเอกสารคําช้ีแจงแกอาสาสมัคร/ผูเขารวมโครงการวิจัย และสําเนาเอกสารแสดงการยินยอม
ของอาสาสมัคร/ผูเขารวมโครงการวิจัยท่ีทานลงลายมือช่ือกํากับไว 1 ฉบับ ผูวิจัยมีความยินดีท่ีทาน
ไดสละเวลาในการรับฟงคําอธิบาย ดังตอไปนี้ 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
สงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับบริการ ณ 
โรงพยาบาลแมสรวย จํานวน 20 คน 
ประโยชนท่ีทานจะไดรับจากการวิจัย 
 ทานจะไดรับการรักษาพยาบาลจากทางโรงพยาบาลแมสรวยตามปกติ ไมตองเสีย
คาใชจายใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการคารักษาพยาบาลเดิมท่ีทานไดจายตามปกติ ส่ิงท่ีทานจะ
ไดรับคือ ความรูเร่ืองโรคความดันโลหิตสูง และเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การสงเสริม
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ความสามารถในการดูแลตนเองสําหรับผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โดยพยาบาลทีมผูดูแลของ
โรงพยาบาลแมสรวย เปนเวลา 2 วัน ณ โรงพยาบาลแมสรวย ซ่ึงทานไมตองเสียคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขาอบรม และผูวิจัยไดจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารวางใหทานระหวางเขารวม
การฝกอบรม ซ่ึงในการฝกอบรมนี้ทานสามารถ นําญาติหรือผูดูแลของทาน เขารวมฝกอบรมพรอม
ทานได 1 คน โดยทานกรุณาแจงใหผูวิจัยทราบลวงหนา เพื่อท่ีจะไดจัดเตรียมเอกสาร และอาหารให
เพียงพอ เอกสารท่ีทานจะไดรับไดแก 1) คูมือการดูแลตนเองสําหรับผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
2) คูมือบันทึกการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 3) เอกสารใหความรูสําหรับ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง และ 4) แผนพับการใหกําลังใจจากครอบครัว สําหรับครอบครัวของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ทานจะ ไดรับกรณีท่ีทานนําญาติหรือผูดูแลเขารวมฝกอบรมดวย
ขณะเขารวมการวิจัยดวย ในการวิจัยผูวิจัยขอสอบถามทานเกี่ยวกับ ขอมูลท่ัวไป รวมทั้งความรู
ความเขาใจ ประสบการณ และรูปแบบของพฤติกรรมในการจัดการความดันโลหิตสูงท่ีผานมากอน
การไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติ มีการวัดความดันโลหิตของทานกอนและหลังการไดรับการดูแล
ตามแนวปฏิบัติ ทายสุดผูวิจัยจะขอสัมภาษณความคิดเห็นของทานในเร่ือง ความพึงพอใจตอการ
ไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง หลังการไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก  ประโยชนท่ีได
จากโครงการวิจัยคร้ังนี้ท่ีทานจะไดรับคือ ทานจะสามารถดูแลตนเองไดอยางเหมาะสมกับโรคความ
ดันโลหิตสูงท่ีเปนอยู ซ่ึงจะทําใหทานสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตใหอยูในเกณฑปกติ 
หรือใกลเคียงเกณฑปกติมากท่ีสุด นําไปสูการปองกันหรือลดการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากโรคความดันโลหิตสูงได ซ่ึงจะสงผลดีตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุโรคความดันโลหิต
สูง และครอบครัว อีกท้ังจะเปนประโยชนตอผูอ่ืนโดยรวม คือ เปนแนวทางใหพยาบาลทีมผูดูแลได
แนวปฏิบัติทางคลินิก ในการใหการพยาบาลแกผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงตอไป นอกจากนี้
สิทธิประโยชนอ่ืนอันจะเกิดจากผลการวิจัยใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
กิจกรรมและระยะเวลาท่ีทานตองมีสวนรวมในการวิจัย 
 เม่ือทานไดรับทราบรายละเอียดของการวิจัย และตกลงท่ีจะเขารวมโครงการวิจัย ไดลง
ลายมือช่ือกํากับในเอกสารแสดงการยินยอมของอาสาสมัคร/ผู เขารวมโครงการวิจัยแลว 
ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 สัปดาหท่ี 1 
 ผูวิจัยนัดผูสูงอายุ มาพบทีมผูดูแล วันละ 4 คน ท่ีแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลแมสรวย 
เพื่อประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง วัดความดันโลหิต ประเมินการรับรู ความเขาใจ
ประสบการณ และรูปแบบการจัดการความดันโลหิตสูงท่ีผานมา ทานจะไดรับการใหขอมูลเกี่ยวกับ
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โรคความดันโลหิตสูง รับสมุดบันทึกการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง พรอม
คําแนะนําในการใชสมุดบันทึกดังกลาว กอนกลับบาน ผูวิจัยจะนัดผูสูงอายุท่ีเขารวมวิจัยทุกคนมาท่ี
แผนกผูปวยนอกในสัปดาหตอไป เพื่อรวมฝกทักษะในการดูแลตนเอง โดยใหทานนําสมุดบันทึก
การดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมาดวย (หากทานตองการนําญาติหรือผูดูแลเขา
รวมฝกอบรมดวยกรุณาแจงใหผูวิจัยทราบภายในสัปดาหนี้) 
 สัปดาหท่ี 2 
 ทานจะไดรับการฝกอบรม เร่ืองการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง ใชเวลา 2 
วันท่ี โรงพยาบาลแมสรวย ซ่ึงทานสามารถนําญาติ หรือผูดูแลเขารวมการอบรมดวย หลังการ
ฝกอบรมรับแจกคูมือการสงเสริมความสามารถในการดูแลตัวเอง และแนะนําวิธีการใชคูมือ รวมท้ัง
แนะนําวิธีติดตอผูวิจัยและทีมผูดูแลท้ังทางโทรศัพท และการมาพบผูวิจัยและทีมผูดูแลดวยตนเอง 
 สัปดาหท่ี 3-4 
 ผูวิจัยและทีมผูดูแลจะขอติดตามผลการดูแลตนเองของทานทางโทรศัพท ในแตละ
สัปดาหโดย อยางนอยสัปดาหละ1 คร้ัง ทานสามารถปรึกษาถึงปญหาในการดูแลตนเองของทานกับ
ผูวิจัยและพยาบาลทีมผูดูแลไดทางโทรศัพท การติดตามเยี่ยมนี้จะมีการบันทึกขอมูลไว ซ่ึงผูวิจัย
และพยาบาลทีมผูดูแลท่ีใหการดูแลผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จะมีการประชุมรวมกันแกไข
ปญหาดังกลาวของทาน สัปดาหละ 1 คร้ัง หากทานตองการคําปรึกษาจากพยาบาลทีมผูดูแลเพิ่ม 
สามารถพบผูวิจัยและพยาบาลทีมผูดูแลไดในวันและเวลาราชการ ท่ีโรงพยาบาลแมสรวย 
 สัปดาหท่ี 5-8 
 ผูวิจัยและทีมผูดูแลจะขอติดตามผลการดูแลตนเองของทานทางโทรศัพท ในแตละ
สัปดาหโดย อยางนอย1 คร้ัง ใน 2 สัปดาห ทานสามารถปรึกษาถึงปญหาในการดูแลตนเองของทาน
กับผูวิจัยและพยาบาลทีมผูดูแลไดทางโทรศัพท การติดตามเยี่ยมนี้จะมีการบันทึกขอมูลไว ซ่ึงผูวิจัย
และพยาบาลทีมผูดูแลท่ีใหการดูแลผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จะมีการประชุมรวมกันแกไข
ปญหาดังกลาวของทาน สัปดาหละ 1 คร้ัง หากทานตองการคําปรึกษาจากพยาบาลทีมผูดูแลเพิ่ม 
สามารถพบผูวิจัยและพยาบาลทีมผูดูแลไดในวันและเวลาราชการ ท่ีโรงพยาบาลแมสรวย 
 หลังจากนั้นผูวิจัยจะนัดผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงอายุท้ังหมดมาพบพยาบาลทีม
ผูดูแล ท่ีแผนกผูปวยนอก เพื่อประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง วัดความดันโลหิต และขอ
สัมภาษณความคิดเห็นของทานในเร่ือง ความพึงพอใจตอการไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติ หลัง
การไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆท่ีไดรับ ซ่ึงถือเปนการ
ส้ินสุดการเขารวมโครงการวิจัย 
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ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับทานจากการเขารวมโครงการวิจัย 
 ขณะเขารวมโครงการวิจัยถาทานมีอาการของระดับความดันโลหิตสูง หรือมีอาการ
ผิดปกติใดๆ เชน ปวดศรีษะมาก  ผูวิจัยจะใหการชวยเหลือทานเบ้ืองตน และดูแลใหการ
รักษาพยาบาลจนกระท่ังทานมีอาการดีข้ึน ถาทานอาการไมดีข้ึนทานจะไดรับการดูแลจากแพทย
อยางเต็มท่ีซ่ึงการท่ีทานจะเขารวมโครงการวิจัยตอหรือไมนั้นข้ึนอยูกับความสมัครใจของทานเอง 
การยุติการเขารวมโครงการวิจัยของทาน 
 การเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของทาน ถาทานไมสมัครใจทาน
ไมจําเปนตองเขารวม ทานมีสิทธิท่ีจะถอนตัวออกจากการวิจัยไดตลอดเวลา และผูวิจัยจะยุติการวิจัย 
ถาทานไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาไมสามารถเขารวมโครงการวิจัยไดอีกตอไป โดยจะไมมีการ
สูญเสียผลประโยชนใดๆที่ทานควรไดรับ 
การปกปองรักษาขอมูลท่ีไดจากการเขารวมโครงการวิจัยของทาน 
 ไมมีบุคคลใดทราบขอมูลสวนตัวของทาน ขอมูลของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ 
ดําเนินการอยางรัดกุม ปลอดภัย และใชรหัสแทนชื่อจริงของทาน การนําขอมูลไปอภิปรายหรือ
พิมพเผยแพรจะกระทําในภาพรวมของผลการวิจัยท้ังหมด ทานมีสิทธิตามกฏหมายท่ีจะเขาถึงขอมูล
สวนตัวของทาน หากทานตองการใชสิทธิดังกลาวกรุณาแจงใหผูวิจัยทราบ 
บุคคลท่ีทานสามารถติดตอไดถามีขอของใจเกี่ยวกับการเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ 
 หากทานมีคําถามเกี่ยวกับการวิจัยคร้ังนี้ ทานสามารถติดตอผูวิจัย คือ นางสาวจิตรลดา 
สมรัตน ไดท่ี โรงพยาบาลแมสรวย 108 หมู13 ถนน เชียงราย –เชียงใหม ตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย 57180 โทรศัพท 081-7844280 หรือ อาจารยท่ีปรึกษา  ผูชวยศาตราจารย 
ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ท่ี 0-5394-5020 และ0-5394-9057 (ในเวลาราชการ) หรือถาทานมีขอสงสัย
เกี่ยวกับสิทธิในการเขารวมโครงการวิจัย ใหติดตอท่ี ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท  
0-5394-5033 (ในเวลาราชการ) 
 หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ลงนาม…………………………….. (ผูวิจัย) 
(นางสาว จติรลดา สมรัตน) 

วัน/เดือน/ป………………………........... 
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สวนท่ี 2 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย 
 
 ขาพเจานาย/นางสาว/นาง……………………………………………ซ่ึงเปนผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูง มีความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระเร่ือง
“ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง”ในคร้ังนี้ ขาพเจาไดรับทราบขอมูล และเขาใจการวิจัยคร้ังนี้แลว 
ตามท่ีผูวิจัยไดช้ีแจงใหทราบ และขอลงลายมือช่ือไวเพื่อเปนหลักฐาน ประกอบการตัดสินใจเขา
รวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ 
 

ลงนาม…………………………………(ผูสูงอายุ) 
(.......................................................................................) 

(ลายมือช่ือหรือพิมพลายน้ิวมือในกรณีท่ีเขียนหนังสือไมได) 
 

ลงนาม................................................... (ผูวิจัย) 
(นางสาวจติรลดา สมรัตน) 

 
ลงนาม………….…………………........(พยาน) 

 
(……………………………………………….) 

(ลายมือช่ือหรือพิมพลายน้ิวมือในกรณีท่ีเขียนหนังสือไมได) 
 

วันท่ี……เดือน...............  พ.ศ................... 
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เอกสารสําหรับพยาบาลทีมผูดูแลท่ีใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
สวนท่ี 1 เอกสารคําชี้แจงขอมูลเขารวมการวิจัยสําหรับผูเขารวมวิจัย 
 
ชื่อโครงการวิจัย ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถใน

การดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัด
เชียงราย 

 
ชื่อผูวิจัย  ดิฉัน นางสาวจิตรลดา สมรัตน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ  

แผน ข คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 ผูวิจัยขอเชิญทานเขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระ เนื่องจากทานเปนผูท่ี
ปฏิบัติงานในการดูแลผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแมสรวย โดยผูวิจัยจะอธิบายให
ทานทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการวิจัย หากทานมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการวิจัย รวมท้ังสิทธิ
ของทาน กรุณาซักถามจากผูวิจัย เม่ือทานตัดสินใจเขารวมการวิจัยคร้ังนี้ ทานจะไดรับเอกสารคํา
ช้ีแจงแกอาสาสมัคร/ผูเขารวมโครงการวิจัย และสําเนาเอกสารแสดงการยินยอมของอาสาสมัคร/
ผูเขารวมโครงการวิจัยท่ีทานลงลายมือช่ือกํากับไว 1 ฉบับ ผูวิจัยมีความยินดีท่ีทานไดสละเวลาใน
การรับฟงคําอธิบาย ดังตอไปนี้ 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
สงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับบริการ ณ 
โรงพยาบาลแมสรวย จํานวน 20 คน 
ประโยชนท่ีทานจะไดรับจากการวิจัย 
 ทานจะได รับขอมูลเกี่ ยวกับการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัด
เชียงราย รวมท้ังคูมือการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถ ในการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง และทานจะไดรับการสอบถามความคิดเห็นของทาน ใน
เร่ืองความพึงพอใจของทานตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถใน
การดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ผลการวิจัยท่ีไดจะเปนประโยชนตอผูอ่ืนโดยรวม 
คือ ดานการปฏิบัติการพยาบาล ทานสามารถนําแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ไปใชในการดูแลผูสูงอายุโรค
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ความดันโลหิตสูง เพื่อสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง ซ่ึงเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง และนําแนวปฏิบัติทางคลินิกนี้ไปเปนแนวทางในการสงเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในกลุมวัยอ่ืน รวมท้ังสามารถ
พัฒนาความยั่งยืนของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตอไป ใน
ดานการบริหารการพยาบาล ทานสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการดูแล
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงเปนอีกตัวช้ีวัดหนึ่งในการประกันคุณภาพการใหการพยาบาลแก
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลแมสรวย และดานการวิจัยทานสามารถนําไปศึกษาเพื่อการ
พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูง ในโอกาสตอไป นอกจากนี้สิทธิประโยชนอ่ืนอันจะเกิดจากผลการวิจัยใหเปนไป
ตามระเบียบขอบังคับของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
กิจกรรมและระยะเวลาท่ีทานตองมีสวนรวมในการวิจัย 
 เม่ือทานไดรับทราบรายละเอียดของการวิจัย และตกลงท่ีจะเขารวมโครงการวิจัยไดลง
ลายมือช่ือกํากับในเอกสารแสดงการยินยอมของอาสาสมัคร/ผูเขารวมโครงการวิจัยแลว ทานจะ
ไดรับการสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล โดยผูวิจัยจะแจกแบบสอบถามใหทานตอบ หลักฐาน
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานจะถูกลงบันทึกไว การเขารวมการวิจัยแบงการดําเนินการ
ออกเปน 3 ชวงดังนี้ 
 ชวงท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 
 1. ทานจะไดเขารวมประชุมกลุมบุคลากรทางสุขภาพ และผูท่ีเกี่ยวของ (stackeholder) 
ในการดูแลผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง เพื่อกําหนดประเด็นปญหาในการดูแลผูสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูง รับการช้ีแจงถึงความสําคัญและความจําเปนในการแกปญหาในหนวยงาน และรวมกัน
หาแนวทางแกไขปญหา รับการนําเสนอแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถใน
การดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตแกพยาบาลทีมผูดูแล เพื่อรวมกันประเมินถึงความ
เหมาะสมของเน้ือหา และความเปนไปไดของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก จากนั้นผูวิจัยจะปรับปรุง
เนื้อหาแนวปฏิบัติตามขอคิดเห็นของพยาบาลทีมผูดูแลและผูท่ีเกี่ยวของ ใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูง 
 2. ผูวิจัยนําแนวปฏิบัติทางคลินิก ท่ีปรับปรุงเนื้อหาให เหมาะสมแลว  ไปให
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความ เช่ียวชาญดานแนวปฏิบัติทางคลินิกและดานการพยาบาลผูสูงอายุ จํานวน 3 
คน รวมกันประเมินแนวปฏิบัติทางคลินิกดังกลาว จากนั้นผูวิจัยจะปรับปรุงแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ใหมีความ
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เหมาะกับการนําไปใชจริงตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิในสัปดาหท่ี 4 ผูวิจัยจะนัดประชุมอีกคร้ัง
เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการนําไปทดลองใช 
 3. เปนการปฏิบัติตามกระบวนการทดลอง ในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
สงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ดูแลผูสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูง ท่ีโรงพยาบาลแมสรวย จํานวน 3 คน ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  3.1 ผูวิจัยและพยาบาลทีมผูดูแล นัดผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงอายุตามเกณฑ
ท่ีกําหนด มาพบท่ีแผนกผูปวยนอก เพื่อประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง ประเมินระดับ
ความดันโลหิต ประเมินการรับรู ความเขาใจ ประสบการณ และรูปแบบของพฤติกรรมในการ
จัดการความดันโลหิตสูงท่ีผานมา พยาบาลปรับการรับรูของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงแตละ
รายเก่ียวกับความเขาใจเร่ืองโรคและพยาธิสภาพของโรคที่เกิดข้ึน พรอมท้ัง แจกคูมือบันทึกการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงแตละราย นัดผูสูงอายุท้ัง 3 คนมาพรอมกันอีกคร้ังท่ี
ผูปวยนอกมาเพื่อใหความรูและฝกทักษะในการดูแลตนเอง 
  3.2 เปนการติดตามผลการดูแลตนเองของผูสูงอายุในแตละสัปดาหโดยพยาบาล
ทีมผูดูแลโทรศัพท อยางนอยสัปดาหละ1 คร้ัง มีการใหปรึกษาคําแนะนําผูสูงอายุแตละรายทาง
โทรศัพท หากผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงตองการคําปรึกษาจากพยาบาลทีมผูดูแล สามารถพบ
ทีมผูดูแลไดในวันและเวลาราชการ และบันทึกผลการติดตามเยี่ยม 
  3.3 ในชวงปลายสัปดาห ผูวิจัยและพยาบาลทีมผูดูแลนัดผูสูงอายุท้ัง 3 คน มาพบท่ี
แผนกผูปวยนอก เพื่อประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง ประเมินระดับความดันโลหิต 
ประเมินการความพึงพอใจตอการไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก ประเมินระดับความดัน
โลหิตของกลุมผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง หลังการใหการดูแลโดยแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
การสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จากน้ัน ผูวิจัยขอ
ประเมินความพึงพอใจของพยาบาลทีมผูดูแล ตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จากนั้นผูวิจัยปรับปรุงแนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง ของผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูงอีกคร้ัง หลังการทดลองใชใหมีความเหมาะสมกับความตองการ และสามารถดําเนินการ
เพื่อใชในการปฏิบัติในจริงในการดูแลผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลแมสรวย 
 ในการดําเนินงานผูวิจัยจะจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก แนวปฏิบัติทางคลินิก ฯ คูมือการใชแนวปฏิบัติ แบบสัมภาษณตางๆ และบอรด
นําเสนอความรูท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูง ใหแกทาน 
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 ชวงท่ี 2  ขั้นการปฎิบัติการ (Implementation) 
 ในระยะนี้จะเปนข้ันตอนของการนําแนวปฏิบัติไปใช ใชเวลาประมาณ 8 สัปดาห 
 สัปดาหท่ี 1 ผูวิจัยขอเชิญพยาบาลทีมผูดูแลเขารวม 
 1) ประชุม เพื่อ นําเสนอแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ท่ีไดมีการปรับจนเหมาะสมกับผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูง โรงพยาบาลแมสรวยแกพยาบาลทีมผูดูแล พรอมท้ังคูมือการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกฯ 
 2) ช้ีแจงขั้นตอนในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก และแนะนําวิธีใชแบบสัมภาษณเพื่อ
ประเมินความสามารถในการดูแลตนเองสําหรับผูปวยสูงอายุโรคความดันโลหิต 
 3) ใหความรูเกี่ยวการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองในผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูงแกกลุมบุคลากรทางสุขภาพ 
 4) จัดบอรดความรูเกี่ยวกับการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกฯใหแกพยาบาลทีมผูดูแล และ
ผูปวย ท่ีแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลแมสรวย 
 สําหรับผู สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมี  การปฏิบัติตามกระบวนการสงเสริม
ความสามารถในการดูแลตัวเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 ผูวิจัยและพยาบาลทีมผูดูแล นัดผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงอายุตามเกณฑท่ีกําหนด 
มาพบกลุมบุคลากรทางสุขภาพ วันละ 4 คนรวมทั้งส้ิน 20 คนมาท่ีแผนกผูปวยนอก เพื่อประเมิน
ความสามารถในการดูแลตนเอง ประเมินระดับความดันโลหิต ประเมินการรับรู ความเขาใจ
ประสบการณ และรูปแบบของพฤติกรรมในการจัดการความดันโลหิตสูงท่ีผานมา 
 พยาบาลทีมผูดูแล ปรับการรับรูของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงแตละรายเกี่ยวกับ
ความเขาใจเร่ืองโรคและพยาธิสภาพของโรคท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ัง แจกสมุดบันทึกระดับความดัน
โลหิตและปญหาของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงแตละราย 
 ผูวิจัยและพยาบาลทีมผูดูแล นัดผูสูงอายุทุกคนมาท่ีผูปวยนอกในสัปดาหตอไป เพื่อให
ความรูและฝกทักษะในการดูแลตนเอง 
 สัปดาหท่ี 2 
 ผูวิจัยและพยาบาลทีมผูดูแล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
เร่ืองการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง ใชเวลา 2 วัน ซ่ึงผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
สามารถนําญาติ หรือผูดูแลเขารวมการอบรมดวย มีการแจกคูมือการสงเสริมความสามารถในการ
ดูแลตัวเองและแนะนําวิธีการใชคูมือแกผูสูงอายุ รวมทั้งแนะนําใหผูสูงอายุการติดตอไดทาง
โทรศัพท และพบผูวิจัยและพยาบาลทีมผูดูแล ไดท่ีโรงพยาบาลมาสรวยในวันเวลาราชการ เพื่อ
ขอรับคําปรึกษา 
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 สัปดาหท่ี 3-8 
 ผูวิจัยและพยาบาลทีมผูดูแล ติดตามผลการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิต
สูงในแตละสัปดาหทางโทรศัพท อยางนอยสัปดาหละ1 คร้ัง ในชวงสัปดาหท่ี 3-4 และอยางนอย 1 
คร้ังภายใน 2 สัปดาห คือ ภายในท่ีสัปดาหท่ี 5-8 มีการใหคําปรึกษาแนะนําผูสูงอายุแตละรายพรอม
ท้ังบันทึกผลการติดตามในแบบบันทึกท่ีจัดไวให หากผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงตองการ
คําปรึกษาจากพยาบาลทีมผูดูแลเพิ่ม สามารถพบไดในวันและเวลาราชการ และมีการลงบันทึกการ
ติดตามเยี่ยม 
 ผูวิจัยติดตามนิเทศพยาบาลทีมผูดูแล ท่ีใหการดูแลผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ตาม
แนวปฏิบัติทางคลินิกตลอดระยะที่ศึกษา และมีการจัดประชุมกลุมยอยเพื่อทราบปญหาและ
อุปสรรครวมท้ังรวมกันแกไขปญหาท่ีมี ในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินิกทางคลินิกดังกลาว สัปดาหละ 
1 คร้ัง 
 ผูวิจัยจะจัดบอรดใหความรูท่ีแผนกผูปวยนอก ประชาสัมพันธโดยใชเสียงตามสายทุก
สัปดาห และ การนําปญหาของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกมาเขาสูการประชุมทุกสัปดาห 
 ชวงท่ี 3 ระยะประเมินผล (Evaluation) 
 เปนข้ันตอนในการประเมินผลลัพธหรือประสิทธิผลในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงมีรายละเอียด
ในการดําเนินการดังนี้ในระยะนี้ ใชวลาประมาณ 1 สัปดาห 
 ผูวิจัยและพยาบาลทีมผูดูแล นัดผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงอายุท้ังหมดมาพบ ท่ี
แผนกผูปวยนอก เพื่อประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง ประเมินระดับความดันโลหิต 
ประเมินการความพึงพอใจตอการไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติ ประเมินระดับความดันโลหิตของ
กลุมผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง หลังการใหการดูแลโดยแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
สงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
 ผูวิจัยขอประเมินความพึงพอใจของทาน ตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
สงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
การยุติการเขารวมโครงการวิจัยของทาน 
 การเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของทาน ถาทานไมสมัครใจทาน
ไมจําเปนตองเขารวม ทานมีสิทธิท่ีจะถอนตัวออกจากการวิจัยไดตลอดเวลา โดยจะไมมีการสูญเสีย
ผลประโยชนใดๆที่ทานควรไดรับ 
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การปกปองรักษาขอมูลท่ีไดจากการเขารวมโครงการวิจัยของทาน 
 ไมมีบุคคลใดทราบขอมูลสวนตัวของทาน ขอมูลของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับ 
ดําเนินการอยางรัดกุม ปลอดภัย และใชรหัสแทนชื่อจริงของทาน การนําขอมูลไปอภิปรายหรือ
พิมพเผยแพรจะกระทําในภาพรวมของผลการวิจัยท้ังหมด ทานมีสิทธิตามกฏหมายท่ีจะเขาถึงขอมูล
สวนตัวของทาน ซ่ึงหากทานตองการใชสิทธิดังกลาวกรุณาแจงใหผูวิจัยทราบ 
บุคคลท่ีทานสามารถติดตอไดถามีขอของใจเกี่ยวกับการเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ 
 หากทานมีคําถามเกี่ยวกับการวิจัยคร้ังนี้ ทานสามารถติดตอผูวิจัย คือ นางสาวจิตรลดา 
สมรัตน ไดท่ี โรงพยาบาลแมสรวย 108 หมู13 ถนน เชียงราย –เชียงใหม ตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย 57180 โทรศัพท 081-7844280 หรือ อาจารยท่ีปรึกษา  ผูชวยศาตราจารย 
ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ท่ี 0-5394-5020 และ 0-5394-9057 (ในเวลาราชการ) หรือถาทานมีขอสงสัย
เกี่ยวกับสิทธิในการเขารวมโครงการวิจัย ใหติดตอท่ี ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. วิจิตร  ศรีสุพรรณ 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท  
0-5394-5033 (ในเวลาราชการ) 
 หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ลงนาม…………………………….. (ผูวิจัย) 
(นางสาว จติรลดา สมรัตน) 

วัน/เดือน/ป………………………........... 
 
 
 



 110 

สวนท่ี  2 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย (พยาบาลทีมผูดูแล ท่ีใชแนวปฏิบัตทิาง
คลินิก) 
 ขาพเจานาย/นางสาว/นาง………………………………………………………………. 
ขอแสดงความยินยอมท่ีจะเขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระเร่ือง “ประสิทธิผลของ
การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูง” โดยขาพเจาไดรับทราบขอมูลและเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยคร้ังนี้ตามท่ีผูวิจัยได
ช้ีแจงใหทราบดังกลาวมาแลวขางตน และขอลงลายมือช่ือไวเพื่อเปนหลักฐานประกอบในการ
ตัดสินใจเขารวมโครงการทําวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ 
 

ลงนาม………………………..…….(ผูยินยอม) 
 (……………………………….) 
ลงนาม……………………...………(ผูวิจัย) 
 (นางสาวจติรลดา  สมรัตน) 
ลงนาม………………..………….…(พยาน) 
 (…………………….………...) 
วัน/เดือน/ป………………………………….. 
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ภาคผนวก ค 

 
เอกสารอนุญาตใหใชเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก  ง 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 

 
 1. แบบบันทึกขอมูลผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง  
 2. แบบสอบถามความสามารถในปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูง 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 4. แบบบันทึกขอมูลของพยาบาลทีมผูดูแล 
 5. แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลทีมผูดูแล ตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 6. แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง ของผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูง 
 7. คูมือการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
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เลขท่ีแบบสัมภาษณ……….. 

แบบบันทึกขอมูลผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
 
สวนท่ี 1 : ขอมูลสวนบุคคล                                                                         
คําชี้แจง โปรดเติมคําลงในชองวาง หรือกาเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) หนาขอความท่ีเปนจริง 
1. เพศ (   ) หญิง (   ) ชาย C 1  
2. อายุ…….ป  C 2  
3. สถานะภาพสมรส 
 (    ) โสด (    ) คู (    ) หมาย (    ) หยา/แยกกันอยู 

C 3  

4.  ศาสนา 
 (   ) พุทธ  (   )  คริสต (   ) อิสลาม (   ) อ่ืนๆระบุ……. 

C 4  

5.  เช้ือชาติ 
 (    ) ไทย (    ) อ่ืนๆระบุ………… 

C 5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

119. ยาท่ีทานไดรับ  
 
 
 
 
 

C19 
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เลขท่ีแบบสัมภาษณ.… 
แบบสอบถามความสามารถในปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเอง 

ของผูสูงอายโุรคความดันโลหิตสูง 
คําชี้แจง 
 ขอความตอไปนี้เปนขอความท่ีบรรยายถึงลักษณะของแตละบุคคล โปรดพิจารณาวา
ขอความในแตละขอตรงกับลักษณะของตัวทานมากนอยเพียงใด แลวทําเคร่ืองหมาย (/) ลงในชอง
ดานขวามือซ่ึงทานคิดวาตรงกับตัวทานดังนี้ 
 หมายเลข 1 หมายถึง ขอความนั้น  ไมตรง  กับลักษณะของตัวทานเลย  
 หมายเลข 2 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับลักษณะตัวทานบางเล็กนอย 
 หมายเลข 3 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับลักษณะของตัวทานมากพอสมควร 
 หมายเลข 4 หมายถึง ขอความนั้นตรงกับลักษณะของตัวทานมากท่ีสุด 

ขอความ 
ไมตรง
เลย 
(1) 

ตรงบาง
เล็กนอย 

(2) 

ตรงมาก
พอสมควร 

(3) 

ตรงมาก
ท่ีสุด 
(4) 

1. ดานการควบคุมอาหาร 
 1.1 ทานงดหรือหลีกเล่ียงการรับประทาน
อาหารที่มีไขมันสูง เชน ขาวขาหมู ขาวมันไก ไข
แดง หนังหมู เคร่ืองในสัตว เปนตน 

    

 1.2 ทานใชน้ํามันพืชในการปรุงอาหาร เชน 
น้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันขาวโพด ไมมากกวา 6 
ชอนชาตอวัน 

    

 1.3 ในระหวางรับประทานอาหาร ทานจะไม
เติมน้ําปลา ซีอ๊ิว หรือเกลือผสมลงในอาหารอีก 

    

………………………………………………….     
………………………………………………….     
…………………………………………………..     
     
 6.5 ทานรับประทานอาหารท่ีมีกากใย เชน 
ผัก และผลไมเพื่อปองกันอาการทองผูก 
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เลขท่ีแบบประเมิน....…. 

 

แบบประเมนิความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 

คําชี้แจง 
กรุณาตอบใหตรงกับความรูสึกของทาน โดยทําเคร่ืองหมาย  ×  ลงในชองวางท่ีกําหนดให

เพื่อแสดงถึงระดับความพึงพอใจของทาน ตอการไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
การสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 

จากนั้นวงกลมลอมรอบตัวเลขแสดงระดับความพึงพอใจของทาน ซ่ึงแบงระดับความพึงพอใจ
ออกเปน    
 

ไมพึงพอใจ                                                       พึงพอใจ                      
 

ระดับความพงึพอใจ    
 

นอย  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  มาก 
 

 
 
หมายเหตุ ตัวเลข 1-3 หมายถึง  พึงพอใจนอย  4-6 พึงพอใจปานกลาง  7-10 หมายถึงพึงพอใจมาก  
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เลขท่ีแบบบันทึก….... 

แบบบันทึกขอมูลของพยาบาลทีมผูดูแล 
แบงออกเปน 2 สวนไดแก 
สวนท่ี  1 ขอมูลสวนบุคคล  
คําชี้แจง โปรดเติมคําลงในชองวาง หรือกาเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) หนาขอความท่ีเปนจริง 
 
1.  อายุ      ป P1 

2.  เพศ      P2 

(…) ชาย                              (…) หญิง   
3.  ตําแหนง  

 (   )  แพทย    (   )  พยาบาลวิชาชีพ 
 (   ) เภสัชกร   (   )  พนักงานผูชวย 
      (   ) อ่ืนๆโปรดระบุ 

P3  

4.  ระดับการศึกษา  P4  

 (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (   ) ปวช. / ปวส./ อนุปริญญา  (   )  ปริญญาตรี      
      (   )   ปริญญาโทข้ึนไป 

 

5.  ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานในการดูแลผูปวย           ป       เดือน  P5  

6.  ถาทานเคยไดรับการอบรม/ไดรับความรูเร่ืองโรคความดันโลหิตสูง/หรือการ
ดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง กรุณาระบุรายชื่อการอบรมความรูดวย  
(…)ไมเคย                  (…) เคย            
-………………………………………………………………………… 
-………………………………………………………………………… 
-………………………………………………………………………….. 

P6  
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เลขท่ีแบบบันทึก…. 
สวนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลทีมผูดูแล 

ตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
คําชี้แจง 

กรุณาตอบใหตรงกับความรูสึกของทาน โดยทําเคร่ืองหมาย  × ลงในชองวางท่ีกําหนดให
เพื่อแสดงถึงระดับความพึงพอใจของทาน ตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 

จากนั้นวงกลมลอมรอบตัวเลขแสดงระดับความพึงพอใจของทาน ซ่ึงแบงระดับความพึงพอใจ
ออกเปน   

 
 

ไมพึงพอใจ     พึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

นอย  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  มาก 
 
หมายเหต ุตัวเลข 1-3  หมายถึง  พึงพอใจนอย  4-6  พึงพอใจปานกลาง  7-10  หมายถึง  พึงพอใจมาก   
 

ขอคิดเห็นของทานมีความสําคัญอยางยิง่ตอการปรับปรุงและพัฒนางาน 
การดูแลผูสูงอายุโรคความดนัโลหิตสูง 

 
ปญหาและอุปสรรคตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก  
 
ข้ันตอนท่ี 1 การสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูสูงอายุ และพยาบาล 
………. 
………. 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………. 
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แนวปฏิบัติทางคลินิก 
สําหรับการสงเสริมความสามารถ 
ในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 

โรคความดันโลหิตสูง 
 

 
 
 
 
 

โดย 
โรงพยาบาลแมสรวย 
จังหวัดเชยีงราย 

2551 



 120 

 
 

คูมือการใช 
แนวปฏิบติัทางคลินิก 

สําหรับการสงเสริมความสามารถ

ในการดูแลตนเองของผูสงูอายุ 
โรคความดันโลหิตสงู 

 
 

โดย 
 
 

โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 

2551 
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ภาคผนวก จ 

 
รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ

 
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา สังกัด 

1. รองศาสตราจารย ดร. พิกุล บุญชวง ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
    คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกพร สุคําวัง ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 
    คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. อาจารย ดร. โรจนี จินตนาวัฒน ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
    คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4. อาจารย ดร.สุดารัตน  ชัยอาจ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
    คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ-สกุล นางสาวจิตรลดา   สมรัตน 
 
วัน เดือน ปเกิด 3  ธันวาคม  2513 
 
สถานท่ีเกิด   จังหวดัเชียงราย 
 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2539 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 พ.ศ. 2543 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 (บริหารสาธารณสุข) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
 สาขา การพยาบาลผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 
 


