
 
บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (operational study) เพื่อศึกษาถึง
ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวยพยาบาลทีมผูดูแลท่ีใหการดูแล
ผูสูงอายุท่ีคลินิกโรคความดันโลหิตสูง และผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการท่ีคลินิก
โรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
 2. กลุมตัวอยางท่ีศึกษา ประกอบดวย 
  2.1 พยาบาลทีมผูดูแลท่ีปฏิบัติงานในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม
สรวย จังหวัดเชียงราย ในชวงระยะเวลา 7 เดือนท่ีมีการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 10 คน พยาบาลทีม
ผูดูแล หากพยาบาลคนใดไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดตามครบกําหนดจะไมสามารถเขารวมใน
การศึกษาได 
  2.2 ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในชวงระยะเวลา 2 เดือนท่ีมีการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 30 
คนซ่ึงเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
   โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
   1) อายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป 
   2) ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง และไมสามารถ
ควบคุมความดันโลหิตใหอยูในระดับเปาหมายได คือมีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกวา
หรือเทากับ 140 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวมากกวาหรือเทากับ 90 
มิลลิเมตรปรอท  



 48 

   3) มีการรับรูและสติสัมปชัญญะดี 
   4) สามารถส่ือสารดวยวาจา และเขาใจภาษาไทยกลางหรือไทยเหนือได  
   5) มีความสมัครใจและยินดีใหความรวมมือในการศึกษา 
   เกณฑการส้ินสุดในการเขารวมการศึกษา 
   1) มีอาการกําเริบและตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 
   2) ไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดตามครบกําหนด 
   3) เสียชีวิต  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้แบงออกเปน 2 ประเภท ประกอบดวย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
  1.1 แบบบันทึกขอมูลของพยาบาลทีมผูดูแล ประกอบดวย  เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ ประวัติการอบรมเร่ืองโรคความดันโลหิตสูงและ/
หรือการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
  1.2 แบบบันทึกขอมูลของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส เช้ือชาติ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ น้ําหนัก สวนสูง ระดับความดันโลหิต 
ระยะเวลาที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง การเจ็บปวยดวยโรคอ่ืนๆ และสวัสดิการ
ในการรักษาพยาบาล 
  1.3 แบบสอบถามความสามารถในปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูงกอนและหลังการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ใชแบบสอบถามความสามารถใน
ปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเองของผูปวยความดันโลหิตสูง ซ่ึงไดรับการพัฒนาโดย ดุษฏี พงศอุดม 
(2549) ท่ีสรางข้ึนตามทฤษฏีของโอเร็ม มีลักษณะขอตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 
scale) 4ระดับ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 32 ขอ มีขอคําถามดานบวกจํานวน 26 ขอ มีขอคําถาม
ดานลบจํานวน 6 ขอ ในดานตาง ๆ 6 ดาน ไดแก 
   1.3.1 ดานการควบคุมอาหาร มีขอคําถามท้ังหมด 9 ขอ เปนขอคําถามดาน
บวกไดแก ขอ 1, 2, 3, 4 และ 6 สวนขอคําถามดานลบไดแก ขอ 5, 7, 8 และ 9 
   1.3.2 ดานการออกกําลังกาย มีขอคําถามท้ังหมด 5 ขอ ซ่ึงเปนขอคําถามดาน
บวกทุกขอ  
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   1.3.3 ดานการจัดการความเครียด มีขอคําถามท้ังหมด 6 ขอ เปนขอคําถาม
ดานบวกไดแก ขอ 1, 2, 4 และ 6 สวนขอคําถามดานลบ คือขอ 3 และ 5  
   1.3.4 ดานการรับประทานยา มีขอคําถามท้ังหมด 5 ขอ ซ่ึงเปนขอคําถามดาน
บวกทุกขอ  
   1.3.5 ดานการมาตรวจตามนัด มีขอคําถามท้ังหมด 2 ขอ ซ่ึงเปนขอคําถาม
ดานบวกทุกขอ  
   1.3.6 ดานการควบคุมปจจัยเส่ียง มีขอคําถามท้ังหมด 5 ขอ ซ่ึงเปนขอคําถาม
ดานบวกทุกขอ  
   ลักษณะคําตอบแบบประมาณคา (rating scale) 4 ระดับ ไดแก  
   4 (ตรงมากท่ีสุด) หมายถึง ขอความนั้นตรงกันกับความเปนจริง
หรือความรูสึก ในดานความสามารถในการดูแลตนเองของตัวทานมากท่ีสุด 
   3 (ตรงมากพอสมควร) หมายถึง ขอความนั้นตรงกันกับความเปนจริง
หรือความรูสึก ในดานความสามารถในการดูแลตนเองของตัวทานมากพอสมควร 
   2 (ตรงบางเล็กนอย) หมายถึง ขอความนั้นตรงกันกับความเปนจริง
หรือความรูสึก ในดานความสามารถในการดูแลตนเองตัวทานบางเล็กนอย 
   1 (ไมตรงเลย) หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกันกับความเปนจริง
หรือความรูสึก ในดานความสามารถในการดูแลตนเองตัวทานเลย  
   เกณฑการประเมินผล 
   3.5 – 4 หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองมากท่ีสุด 
   2.5 – 3.49 หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองมาก 
   1.5 – 2.49 หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองนอย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองนอยท่ีสุด 
  1.4 แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลทีมผูดูแลท่ีใหการดูแลผูสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูงตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ท่ีผูศึกษาสรางเองจากการทบทวนวรรณกรรม มี
จํานวนขอคําถามถึงความพึงพอใจตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกจํานวน 1 ขอ ใหพยาบาลทีม
ผูดูแลเลือกตอบตามความรูสึก โดยมีลักษณะคําตอบเปนมาตรวัดแบบเรียงลําดับตัวเลข 1-10 ซ่ึงมี
การแบงระดับของความพึงพอใจออกเปน 3 ระดับ คือ พึงพอใจนอย พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจ
มาก การแปลผลระดับความพึงพอใจนั้น แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก    
   พึงพอใจนอย คะแนน 1-3  
   พึงพอใจปานกลาง คะแนน 4-6 
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   พึงพอใจมาก  คะแนน 7-10 
   คาของคะแนนคํานวณเปนความถ่ีในแตละระดับของความพึงพอใจและมี
คําถามปลายเปดใหพยาบาลทีมผูดูแลตอบ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะตางๆ ในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกจํานวน 1 ขอ 
  1.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงตอการไดรับ
การดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีผูศึกษาสรางเองจากการทบทวนวรรณกรรม มีจํานวนขอคําถาม
ถึงความพึงพอใจตอการไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกจํานวน 1 ขอ ใหผูสูงอายุเลือกตอบ
ตามความรูสึกโดยมีลักษณะคําตอบเปนมาตรวัดแบบเรียงลําดับตัวเลข 1-10 ซ่ึงมีการแบงระดับของ
ความพึงพอใจออกเปน 3 ระดับ คือ พึงพอใจนอย พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจมาก มีจํานวนขอ
คําถาม 1 ขอ ซ่ึงมีตัวเลขระดับของความพึงพอใจใหเลือก 3 ระดับ คือ  
   พึงพอใจนอย คะแนน 1-3  
   พึงพอใจปานกลาง คะแนน 4-6 
   พึงพอใจมาก คะแนน 7-10 
   คาของคะแนนคํานวณเปนความถ่ีในแตละระดับของความพึงพอใจ 
  1.6 เคร่ืองวัดความดันโลหิตมาตรฐานชนิดปรอท ประเมินความดันโลหิตของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง กอนและหลังการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก  
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการศึกษา มีดังตอไปนี้  
  2.1 แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 1 เลม จํานวน 70 หนา ท่ีผูศึกษาประยุกตจากแนวปฏิบัติทางการ
พยาบาลของ มยุรี มูลสวัสดิ์ (2548) สาระสําคัญประกอบดวย  
   1) สาระสําคัญท่ัวไป  
   2) ข้ันตอนการปรับปรุงแนวปฏิบัติทางคลินิก  
   3) สาระสําคัญของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงท่ีปรับปรุงแลว  
   4) ข้ันตอนการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับพยาบาลทีมผูดูแล 
   5) การประเมินประสิทธิผลการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ซ่ึงประกอบดวย
ข้ันตอนการประเมินผลและเอกสารท่ีใชในการประเมินผล โดยเอกสารที่ใชนั้นไดแก แบบบันทึก
ขอมูลของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง แบบสอบถามความสามารถในปฏิบัติการเพื่อการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง แบบประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการไดรับการ
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ดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก แบบบันทึกขอมูลของพยาบาลทีมผูดูแล และแบบประเมินความพึง
พอใจของพยาบาลทีมผูดูแลตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก  
  2.2 คูมือการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงท่ีผูศึกษาสรางเอง 1 เลม จํานวน 82 หนา คูมือนี้เปน
เอกสารท่ีชวยใหพยาบาลทีมผูดูแล นําไปประกอบการใชนําแนวปฏิบัติทางคลินิกในการสงเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงและชวยเตือนความจําแก
พยาบาลทีมผูดูแล สาระสําคัญประกอบดวย  
   1) ข้ันตอนการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูงตามแนวปฏิบัติทางคลินิก 
   2) แผนผังการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
   3) เอกสารสําหรับผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงเอกสารชุดนี้ไดคง
เนื้อหาท้ังหมดไวตามเอกสารสําหรับแจกใหผูปวยและครอบครัวของ มยุรี มูลสวัสดิ์ (2548) ผูศึกษา
เพียงแตนํามาปรับขนาดตัวอักษรใหเหมาะสมกับวัยผูสูงอายุเทานั้น เอกสารดังกลาวประกอบดวย 
คูมือการดูแลตนเองสําหรับผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง คูมือบันทึกการดูแลตนเองของผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูง เอกสารใหความรูสําหรับผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง และแผนพับการให
กําลังใจจากครอบครัว 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
 ความตรงตามเนื้อหา (content validity) 
 1. แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงผูศึกษาประยุกตจากแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือสงเสริมการ
ดูแลตนเองสําหรับผูท่ีเปนความดันโลหิตสูง ซ่ึงพัฒนาโดย มยุรี มูลสวัสดิ์ (2548) และผูศึกษานําไป
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิที่เปนอาจารยพยาบาลซ่ึงมีความเช่ียวชาญดานการ
พยาบาลผูสูงอายุและเช่ียวชาญ ดานการปฏิบัติการพยาบาลโดยหลักฐานเชิงประจักษจํานวน 3 ทาน 
หลังจากนั้นผูศึกษาไดนําขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ มาพิจารณาและทําการแกไขปรับปรุงกอน
นําไปหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือและนําไปใชจริง 
 2. คูมือการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงท่ีผูศึกษาสรางเอง และผูศึกษานําไปตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนอาจารยพยาบาลซ่ึงมีความเช่ียวชาญดานการพยาบาลผูสูงอายุ
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และเช่ียวชาญ ดานการปฏิบัติการพยาบาลโดยหลักฐานเชิงประจักษจํานวน 3 ทาน หลังจากนั้นผู
ศึกษาไดนําขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ มาพิจารณาและทําการแกไขปรับปรุงกอนนําไปหาความ
เช่ือม่ันของเคร่ืองมือและนําไปใชจริง 
 3. แบบสอบถามความสามารถในปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูง โดยผูศึกษาจะใชแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนโดย ดุษฏี พงศอุดม (2549) ซ่ึงไดรับการ
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาแลวจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา
เทากับ 0.87  
 
 ความเชื่อม่ัน (reliability) 
 1. แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ท่ีผานการตรวจสอบเนื้อหาและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิแลว ผูศึกษาไดนําไปใหพยาบาลทีมผูดูแลไดทดลองนําไปใชกับผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลแมสรวย ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 3 
คน หลังจากนั้นนํามาแลวนํามาปรับแกและตรวจสอบใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันของพยาบาลทีม
ผูดูแลอีกคร้ัง กอนนําไปใชจริง 
 2. คูมือการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงท่ีผูศึกษาสรางเอง ท่ีผานการตรวจสอบเน้ือหาและ
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลว ผูศึกษาไดนําไปใหพยาบาลทีมผูดูแลไดทดลอง
ประกอบการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง หลังจากนั้นนํามา
ปรับแกและตรวจสอบใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันของพยาบาลทีมผูดูแลอีกคร้ัง กอนนําไปใชจริง  
 3. แบบสอบถามความสามารถในปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูง โดยผูศึกษาจะใชแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนโดย ดุษฏี พงศอุดม (2549) ซ่ึงไดมีการหา
ความเช่ือม่ันแลวโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได
คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.96 ซ่ึงผูศึกษาไดนําไปทดสอบหาความเชื่อม่ันซํ้ากับผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูง ท่ีมารับบริการที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแมสรวยซ่ึงมีลักษณะคลายคลึง
กับกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน จากนั้นนําคะแนนท่ีไดไปคํานวณหาคาความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.80  
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การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้ไดคํานึงถึงการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยางในการศึกษา โดยเสนอหัวขอ
และโครงรางการศึกษาผานคณะกรรมการจริยธรรมของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแลว ผูศึกษานําเอกสารดังกลาวเสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาล
แมสรวย และหัวหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลแมสรวยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ หลังไดรับการ
พิจารณาเห็นชอบแลว กอนทําการศึกษา ผูศึกษาไดแนะนําตัวเองและช้ีแจงแกกลุมตัวอยาง ใหทราบ
ถึงวัตถุประสงค วิธีของการศึกษาและวิธีการเก็บขอมูล ซ่ึงเปนการศึกษาประสิทธิผลของการใช
แนวปฎิบัติทางคลินิก สําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัดเชียงราย รวมท้ังช้ีแจงประโยชนและผลเสีย
ท่ีคาดวาจะไดรับ จากการเขารวมการศึกษาคร้ังนี้ใหกลุมตัวอยางทราบ มีการสอบถามความสมัครใจ
ของกลุมตัวอยางในการเขารวมการศึกษา ช้ีแจงใหทราบถึงสิทธ์ิตางๆ ไดแกสิทธ์ิท่ีจะตอบรับหรือ
จะปฏิเสธในการเขารวมการศึกษาคร้ังนี้ และสิทธ์ิในการออกจากการศึกษาระหวางดําเนินการศึกษา
ได โดยไมตองช้ีแจงเหตุผล ซ่ึงจะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
บริการพยาบาลหรือการบําบัดรักษาท่ีจะไดรับของกลุมตัวอยาง ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาท้ังหมดจะ
ไดรับการปกปดเปนความลับ ไมมีการเปดเผยช่ือแตใชวิธีใสรหัสแทน การนําเสนอขอมูลจะเปน
การนําเสนอขอมูลโดยภาพรวม และนําขอมูลท่ีไดไปใชประโยชนทางการศึกษาและการปฏิบัติการ
พยาบาลเทานั้น ทายสุดใหกลุมตัวอยางลงลายมือช่ือเขารวมโครงการศึกษา  
 
ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีการประยุกตแนวทางการนําหลักฐานเชิงประจักษและแนวปฏิบัติไป
ใชในคลินิกของสภาวิจัยทางสุขภาพและการแพทยแหงชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 2000) 
โดยมีข้ันตอนของการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช 1 วงจร (cycle) ประกอบดวยข้ันตอน 4 
ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 1. ขั้นวางแผน (plan) ไดแก 
  1.1 ทําหนังสือจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ถึง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสรวย เพื่อช้ีแจงเหตุผลและขออนุญาตทําการศึกษา หลังจากไดรับ
อนุมัติจากผูอํานวยการแลว ผูศึกษาเขาพบหัวหนากลุมการพยาบาลและหัวหนาแผนกผูปวยนอก
เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคขอความรวมมือในการทําศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูล   
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  1.2 จัดประชุมช้ีแจงพยาบาลทีมผูดูแล ท่ีใหการดูแลผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัดเชียงราย ถึงความสําคัญความเปนมาของปญหาเกี่ยวกับความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง เพื่อกําหนดประเด็นปญหาในการดูแล
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ช้ีแจงความสําคัญความจําเปนในการแกปญหาในหนวยงานและ
รวมกันหาแนวทางแกไขปญหา หลังจากนั้นจัดต้ังทีมงานซ่ึงประกอบดวยพยาบาลทีมผูดูแล  
  1.3 ผูศึกษาและทีมงานรวมกันกําหนดขอบเขตของการดําเนินงาน เขียนโครงการ 
กําหนดระยะเวลาการดําเนินโครงการ วัตถุประสงค ความสําคัญและวิธีการในการนําแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกไปใช รวมท้ังกําหนดผลลัพธจากการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัด
เชียงราย ไดแก ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิต ความดันโลหิตของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ความพึงพอใจของพยาบาลทีมผูดูแลตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
และความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงตอการไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทาง
คลินิก 
  1.4 สืบคนหาแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีดีท่ีสุด สําหรับการสงเสริมความสามารถใน
การดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิประเมินแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกท่ีเลือกมา โดยใชเคร่ืองมือประเมินแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับงานวิจัย (AGREE) ฉบับ
ท่ีแปลโดย ฉวีวรรณ ธงชัย (2547) ซ่ึงมีองคประกอบ 6 ขอบเขตไดแก 
   1) มีขอบเขตและวัตถุประสงคของการนําไปใชชัดเจน (scope and purpose) 
ซ่ึงสรางจากปญหาทางคลินิก มีการประเมินวัตถุประสงคของแนวปฏิบัติทางคลินิก และระบุกลุม
ผูปวยท่ีจะใชแนวปฏิบัติ 
   2) การมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของในการพัฒนา แนวปฏิบัติทางคลินิก 
(stakeholder involvement) โดยประเมินผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา การพัฒนาทําโดยบุคคล
หรือกลุมสหสาขาวิชาชีพ ลักษณะของผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิก กลุมผูปวยและการศึกษากอนการ
เผยแพร 
   3) มีข้ันตอนของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีเปนระบบถูกตองและ
ชัดเจน (rigour of development) ซ่ึงจะประเมินระบบการคนควาหาหลักฐานงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ความชัดเจนในการคัดเลือกหลักฐาน และความชัดเจนของการใหขอเสนอแนะ (recommendation) 
รวมถึงการประเมินประโยชน ความเส่ียงในการนําไปใช ตลอดจนการตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ 
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   4) ความชัดเจนในการนําเสนอ (clarity and presentation) ประเมินในดาน
ความชัดเจนของขอแนะนํา การใหคําจํากัดความท่ีงาย การใหทางเลือกในการจัดการอยางชัดเจน มี
คูมือหรืออุปกรณท่ีชวยสนับสนุนการนําไปใช 
   5) มีความงายตอการประยุกตใชในหนวยงาน (applicability) ประเมินความ
ชัดเจนในการอธิบายถึงประโยชนและอุปสรรคในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปประยุกตใช 
   6) ความเปนอิสระของทีม ในการจัดทําแนวปฏิบัติทางคลินิก (editorial 
independence) โดยประเมินถึงความเปนอิสระในการตีพิมพ ความชัดเจนของความคิดเห็นของทีม 
หลังจากนั้นนําคะแนนท่ีประเมินได มาคํานวณคุณภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยใช สูตร
คํานวณ คือ  
 
 คะแนนท่ีได  =  คะแนนรวมท่ีได -  คะแนนความเปนไปไดตํ่าสุด      x  100 
                           คะแนนความเปนไปไดสูงสุด – คะแนนความเปนไปไดตํ่าสุด 
โดย คะแนนความเปนไปไดสูงสุด = 4 (เห็นดวยอยางยิ่ง) x 3 (ขอคําถาม) x 2 (ผูประเมิน)
 คะแนนความเปนไปไดตํ่าสุด = 1 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) x 3 (ขอคําถาม) x 2 (ผูประเมิน) 
 
   จากการสืบคนหาแนวปฏิบัติทางคลินิก ในเร่ืองการสงเสริมความสามารถใน
การดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ท่ีเผยแพรไวบนฐานขอมูลอิเลกทรอนิกครวมท้ัง
ขอมูลของหองสมุดตาง ๆ พบวา มีแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงเพียงฉบับเดียว ไดแก  
   1) แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อสงเสริมการดูแลตนเองสําหรับผูท่ีเปน
ความดันโลหิตสูง พัฒนาโดยมยุรี มูลสวัสดิ์ (2548) 
   ผลการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 
   แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อสงเสริมการดูแลตนเองสําหรับผูท่ีเปนความ
ดันโลหิตสูงโดย มยุรี มูลสวัสดิ์ (2548) ไดรับการตีพิมพเผยแพรใหบุคลากรทางสุขภาพนําไปใช 
เนื่องจากขอมูลการประเมินบางขอไมมีการระบุรายละเอียดไวในแนวปฏิบัติทางคลินิก 
ผูทรงคุณวุฒิจึงไมได 
   ประเมินในบางขอ 
   ผลการประเมินมีดังนี้  
   หมวดท่ี 1 ขอบเขตและวัตถุประสงคไดคะแนน รอยละ 83.33 
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   หมวดท่ี 2 การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของไดคะแนนรอยละ 33.33-รอยละ 
37.50  
   หมวดท่ี 3 ข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ไดคะแนน รอยละ 80.95 
   หมวดท่ี 4 ความชัดเจนและการนําเสนอ ไดคะแนน รอยละ 91.67 
   หมวดท่ี 5 การประยุกตใช ไมไดประเมิน  
   หมวดท่ี 6 ความเปนอิสระของทีมจัดทําแนวปฏิบัติทางคลินิก รอยละ 100 
   สรุปผลการประเมินท่ีไดพบวา ในหมวดท่ี 5 ไมมีรายละเอียดขอมูลเพียงพอ
สําหรับการประเมิน แตในหมวดท่ี 1, 2, 3, 4 และ 6 ท่ีเปนสาระสําคัญของแนวปฏิบัติทางคลินิก ได
คะแนนผานเกณฑประเมินคือไดคะแนนต้ังแตรอยละ 30 ข้ึนไป สําหรับหมวดท่ี 1, 3, 4 และ 6 นั้น
ยังไดคะแนนมากกวารอยละ 60 ซ่ึงถือไดวามีความเหมาะสมอยางยิ่งตอการนําไปใช (The AGREE 
collaboration, 2003) ดังนั้นแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อสงเสริมการดูแลตนเองสําหรับผูท่ีเปน
ความดันโลหิตสูง ท่ีพัฒนาโดย มยุรี มูลสวัสดิ์ (2548) จึงมีคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการ
นําไปประยุกตใช ดังนั้นผูศึกษาและทีมงานจึงเลือกนําแนวปฏิบัติทางคลินิกนี้มาใชในการศึกษา 
จากการหารือและวิเคราะหความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช รวมกับพยาบาล
ทีมผูดูแลท่ีใหการดูแลผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลแมสรวย โดยวิธีการประเมิน
ระดับขอเสนอแนะในการนําไปสูการปฏิบัติของสถาบันโจแอนนาบริกส ประเทศออสเตรเลีย 
(Pearson et al., 2007) ผลสรุปจากการวิเคราะหของทีมพบวา รายละเอียดของกิจกรรมการพยาบาล 
ท่ีไดมาจากหลักฐานเชิงประจักษในแตละข้ันตอนของแนวปฎิบัติทางคลินิกท่ีพัฒนาโดย มยุรี  
มูลสวัสดิ์ (2548) มีความเหมาะสมสามารถนําไปสูการปฏิบัติได และมีหลักฐานเชิงประจักษท่ีดี
ตลอดจนกําหนดกระบวนการปฏิบัติ และกําหนดผลลัพทท่ีจะเกิดจากการนําแนวปฏิบัติทางคลินิก
ไปใชอยางชัดเจนและครอบคลุม    
  1.5 ประชุมทีมผูมีสวนรวมเพื่อรวมกันประยุกตแนวปฏิบัติทางคลินิก ใหมีความ
เหมาะสมกับผูรับบริการและบริบทของหนวยงาน เพื่อการนําไปใชดูแลผูสูงอายุโรคความดันโลหิต
สูง ณ โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัดเชียงรายได 
  1.6 นําแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีปรับปรุงเนื้อหาโดยพยาบาลทีมผูดูแลและผูศึกษา
ไปใหผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความความเช่ียวชาญดานการพยาบาลผูสูงอายุและเช่ียวชาญดานการ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยหลักฐานเชิงประจักษ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวยอาจารยพยาบาลท้ังหมด 
รวมกันประเมินแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีปรับปรุงแลว เพื่อประเมินความตรงในดานเนื้อหาของ   
แนวปฏิบัติทางคลินิกดังกลาว 
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  1.7 ปรับปรุงเนื้อหาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ให
เหมาะสมกับผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจนมีความเหมาะกับการนําไปใช  
  1.8 นําแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีไดมีการปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมแลว ไป
ทดลองใชกับผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลแมสรวย จํานวน 3 คน  
  1.9 ประเมินผลการทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสง เสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จากน้ันนําผลการทดลองใชไป
ปรับปรุงแนวปฏิบัติทางคลินิกอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อใหเหมาะสมกับผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลแมสรวย 
  1.10 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ไดแก แนวปฏิบัติ
ทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
คูมือการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกฯ คูมือสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง สําหรับผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูง คูมือบันทึกการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง แบบประเมินท่ี
ใชในการเก็บขอมูล และบอรดนําเสนอความรูท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
  1.11 จัดประชุมพยาบาลทีมผูดูแล เพื่อนําเสนอแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
สงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ท่ีไดมีการปรับจน
เหมาะสมกับผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัดเชียงราย ช้ีแจงข้ันตอนใน
การใชแนวปฏิบัติทางคลินิก พรอมท้ังแจกคูมือการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกฯ แนะนําวิธีใชแบบ
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเองการดูแลตนเองสําหรับผูปวยสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูง ใหความรูเกี่ยวกับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองในผูสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูงแกพยาบาลทีมผูดูแลเพื่อใหมีความรูและความเขาใจตรงกันจนครบทุกคน พรอม
ท้ังหารือเกี่ยวกับการกํากับติดตาม การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 2. ขั้นปฎิบัติการ (do) 
  ในระยะนี้เปนข้ันตอนของการทดสอบประสิทธิผล ของการใชแนวปฏิบัติทาง
คลินิกซ่ึงเปนการนําแนวปฏิบัติไปใชจริง โดยปฏิบัติตามกระบวนการสงเสริมความสามารถในการ
ดูแลตัวเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ใชเวลาประมาณ 8 สัปดาหประกอบดวยข้ันตอน 5
ข้ันตอน ดังตอไปนี้  
  2.1 การสรางสัมพันธภาพระหวางผูปวยกับพยาบาล  
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  2.2 การประเมินระดับการรับรู ความเขาใจ และประสบการณรูปแบบของ
พฤติกรรมในการจัดการความดันโลหิตสูงท่ีผานมา 
  2.3 การปรับการรับรูสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยปรับใหผูปวยมีการ
รับรู และความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของโรคความดันโลหิตสูง เปาหมายของการรักษาและวิธีการ
ดูแลตนเองเม่ือเปนโรคความดันโลหิตสูง  
  2.4 การสงเสริมใหผูปวยมีความสามารถในการดูแลตนเอง โดยมีการต้ังเปาหมาย
และหาแนวทางเพื่อบรรลุเปาหมายของการดูแลตนเองรวมกัน โดยการสอนหรือท้ังการสอนและฝก
ทักษะในการจัดการดูแลตนเองเพ่ือควบคุมความดันโลหิต และปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนใน
เร่ือง การจํากัดการรับประทานโซเดียม การควบคุมน้ําหนัก การออกกําลังกาย การใชยาอยางมี
ประสิทธิภาพการควบคุมปจจัยท่ีทําใหความดันโลหิตสูง  
  2.5 การเสริมแรงจูงใจและการติดตามอยางตอเนื่อง โดยเปดโอกาสและสนับสนุน
ใหครอบครัวและผูดูแล ไดมีสวนรวมในการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง 
   โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 3 ทําในสัปดาหท่ี 1 หลังประสานงานกับหัวหนาแผนก
ผูปวยนอก เพื่อขอความรวมมือในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ณ โรงพยาบาลพยาบาลแมสรวย 
จังหวัด เชียงรายและเลือกผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ ณ คลินิกโรคความดันโลหติ
สูงท่ีมีคุณสมบัติตรงกับท่ีไดกําหนดไว ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง ความดันโลหิต 
และดัชนีมวลกาย จากนั้นมีการแจกคูมือการบันทึกการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
พรอมท้ังแนะนําวิธีการใช นัดผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงทุกคนท่ีไดรับการคัดเลือก มาท่ี
โรงพยาบาลแมสรวยอีกคร้ัง เพื่อรับความรูและฝกทักษะในการดูแลตนเอง 
   ขั้นตอนท่ี 4 ทําในสัปดาหท่ี 2 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
   1) พยาบาลทีมผูดูแล ไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผูสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูง โดยเนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัตินั้น เกี่ยวกับการสงเสริมความสามารถในการ
ดูแลตนเองในดานตาง ๆ ไดแก การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การจัดการกับความเครียด 
การรับประทานยาอยางตอเนื่อง การตรวจตามนัด และการควบคุมปจจัยเส่ิยงท่ีทําใหระดับความดัน
โลหิตสูงข้ึน ไดแก การดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล การสูบบุหร่ี และการพักผอน ใชเวลา 2 วัน ซ่ึง
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงสามารถนําญาติ หรือผูดูแลเขารวมการอบรมดวย และกลวิธีท่ี
นํามาใชในการอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ไดแก การอภิปรายภายในกลุมโดยมีการจัดใหเกิดกิจกรรม
แลกเปล่ียนประสบการณในการดูแลตนเองรวมกันของผูสูงอายุท่ีมารวมกิจกรรม นําปญหาในการ
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ดูแลตนเองของผูสูงอายุมาอภิปรายรวมกันเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึน และมีการสอนและการฝก
ทักษะในการดูแลตนเอง โดยมีการตั้งเปาหมายในการฝกทักษะเพื่อการดูแลตนเอง เปาหมายท่ีต้ัง
นั้นข้ึนอยูกับความจําเปนและศักยภาพของผูสูงอายุแตละบุคคล อีกท้ังพยาบาลทีมผูดูแลไดมีการนํา
ส่ือตาง ๆ มาผสมผสานกันเพื่อประกอบการสอนและการฝกทักษะใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ไดแก การใชวีดีทัศนประกอบการออกกําลังกาย การใชแบบจําลองอาหารและตัวอยางอาหาร มาใช
ประกอบในการฝกเลือกการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรค มีการใชคูมือ แผนพับในการให
ความรู และการใชสมุดบันทึกเพื่อเตือนความจํา เปนตน  
   2) แจกคูมือการสงเสริมความสามารถในการดูแลตัวเอง แนะนําวิธีการใช
คูมือ รวมท้ังแนะนําใหผูสูงอายุทราบถึงการติดตอพยาบาลทีมผูดูแล ท้ังไดทางโทรศัพท และการมา
พบพยาบาลทีมผูดูแล 
   ขั้นตอนท่ี 5 ทําในสัปดาหท่ี 3-8  
   สัปดาหท่ี 3-4 มีกิจกรรมดังนี้ 
   1) เปนการติดตามผลการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โดย
พยาบาลทีมผูดูแลทางโทรศัพท ในแตละสัปดาหอยางนอยสัปดาหละ1 คร้ัง 
   2) พยาบาลทีมผูดูแลไดใหคําแนะนําผูสูงอายุแตละรายทางโทรศัพท ในกรณี
ท่ีพยาบาลทีมผูดูแลพิจารณาแลวเห็นวา ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงรายใด ควรไดรับคําแนะนํา
เพิ่มเติม อาจนัดใหผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมาพบท่ีโรงพยาบาลแมสรวยอีกตามความจําเปน 
หรือผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงตองการคําปรึกษาจากพยาบาลทีมผูดูแลเพิ่มเติม ผูสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูงสามารถพบพยาบาลทีมผูดูแลไดในวันและเวลาราชการ 
   3) ผูศึกษาติดตามนิเทศพยาบาลทีมผูดูแลท่ีใหการดูแลผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูง ตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ตลอดระยะท่ีศึกษา และมีการจัดประชุมกลุมยอยเพื่อทราบปญหา
และอุปสรรครวมท้ังรวมกันแกไขปญหาที่มี ในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกดังกลาว 
สัปดาหละ 1 คร้ัง    
   4) ผูศึกษาไดนํากลยุทธตางๆมาใชเพื่อกระตุนใหพยาบาลทีมผูดูแลมีการใช
แนวปฏิบัติทางคลินิก ไดแก การจัดบอรดและแฟมใหความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และ
แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูง รวมท้ังผลการดําเนินงานในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ท่ีคลินิกโรคความดันโลหิตสูง 
แผนกผูปวยนอก และมีการนําปญหาของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเขาสูการประชุมทุกสัปดาห    
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   สัปดาหท่ี 5-8 มีกิจกรรมดังนี้ 
   1) เปนการติดตามผลการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โดย
พยาบาลทีมผูดูแลทางโทรศัพท อยางนอย 1 คร้ังภายใน 2 สัปดาห คือ ภายในท่ีสัปดาหท่ี 5-6 อยาง
นอย 1 คร้ัง ภายในท่ีสัปดาหท่ี 7-8 อีกอยางนอย 1 คร้ัง  
   2) พยาบาลทีมผูดูแลไดใหคําแนะนําผูสูงอายุแตละรายทางโทรศัพท ในกรณี
ท่ีพยาบาลทีมผูดูแลพิจารณาแลวเห็นวา ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงรายใด ควรไดรับคําแนะนํา
เพิ่มเติม อาจนัดใหผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมาพบท่ีโรงพยาบาลแมสรวยอีกตามความจําเปน 
หรือผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงตองการคําปรึกษาจากพยาบาลทีมผูดูแลเพ่ิม ผูสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูงสามารถพบพยาบาลทีมผูดูแลไดในวันและเวลาราชการ 
   3) ผูศึกษาติดตามนิเทศพยาบาลทีมผูดูแลท่ีใหการดูแลผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูง ตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ตลอดระยะท่ีศึกษา และมีการจัดประชุมกลุมยอยเพื่อทราบปญหา
และอุปสรรครวมท้ังรวมกันแกไขปญหาที่มี ในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกดังกลาว 
สัปดาหละ 1 คร้ัง    
   4) ผูศึกษาไดนํากลยุทธตางๆมาใชเพื่อกระตุนใหพยาบาลทีมผูดูแลมีการใช
แนวปฏิบัติทางคลินิก ไดแก การจัดบอรดและแฟมใหความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และ
แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูง รวมท้ังผลการดําเนินงานในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ท่ีคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ท่ี
แผนกผูปวยนอก และมีการนําปญหาของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเขาสูการประชุมทุกสัปดาห   
 
 3. ขั้นเรียนรู (study) 
  เปนข้ันตอนในการประเมินผลลัพธหรือประสิทธิผล ของการใชแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง ของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัดเชียงราย หลังจากมีการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกไปแลว 8 สัปดาห 
พยาบาลทีมผูดูแลนัดผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมาพบท่ี แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลแมสรวย 
เพื่อประเมินผลและรวบรวมขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้   
  3.1 ประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
หลังการไดรับการดูแล ตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง  
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  3.2 ประเมินความดันโลหิตของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง หลังการไดรับการ
ดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูง  
  3.3 ประเมินความพึงพอใจของพยาบาลทีมผูดูแล ตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง  
  3.4 ประเมินการความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ตอการไดรับ
การดูแล ตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูง  
 
 4. ขั้นปรับปรุงงาน (act)  
  เปนการสรุปผลการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชท้ังหมด เพื่อเตรียมวางแผนใน
การเร่ิมข้ันตอนการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชวงจรใหมของการปรับปรุง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี .05 ดังนี้ 
 1. ขอมูลท่ัวไปของพยาบาลทีมผูดูแลและผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะหดวย
สถิติ รอยละ พิสัย คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
กอนและหลังการไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยใชสถิติทดสอบคาเฉล่ียของ
ประชากร 2 กลุมสัมพันธกัน (paired t-test) หลังการทดสอบการกระจายของขอมูลโดยใชสถิติ 
Kolmogorov-Smirnov one sample test พบวาเปนการแจกแจงแบบโคงปกติ  
 3. เปรียบเทียบความดันโลหิต กอนและหลังการไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทาง
คลินิก โดยใชสถิติทดสอบคาเฉล่ียของประชากร 2 กลุมสัมพันธกัน (paired t-test) หลังการทดสอบ
การกระจายของขอมูลโดยใชสถิติ Kolmogorov-Smirnov one sample test พบวาเปนการแจกแจง
แบบโคงปกติ  
 4. ขอมูลจากการประเมินความพึงพอใจของพยาบาลทีมผูดูแล ตอการใชแนวปฏิบัติ
ทางคลินิก ดวยสถิติพรรณนา ไดแก ระดับความพึงพอใจ 
 5. ขอมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ตอการ
ไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก ดวยสถิติพรรณนาไดแก ระดับความพึงพอใจ 


