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ภาคผนวก ก 

 
การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 

เอกสารคําชี้แจงขอมูลเขารวมการศึกษาสําหรับผูเขารวมศึกษา 
(สําหรับทีมพฒันาแนวปฏิบัติทางคลินิก) 

 
สวนท่ี 1  เอกสารคําชี้แจงแกอาสาสมัคร/ผูเขารวมโครงการศึกษา 
 

ชื่อโครงการศึกษา การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของ 
 ผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห  
 ดิฉัน นางกัตติกา พิงคะสัน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําลังทํา
โครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการ
ภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการวิจัยคร้ังนี้ ผูสูงอายุในคลินิก
ผูสูงอายุ จะไดรับการดูแลอยางเปนระบบและเปนมาตรฐาน จากบุคลากรทีมสุขภาพ  สงผลใหลด
การเกิดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และทําใหบุคลากรทีมสุขภาพท่ีดูแลผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ มี
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนตามหลักฐานเชิงประจักษ และถูกตอง เหมาะสมในการดูแลผูสูงอายุ และ
ผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุจะไดรับการบริการที่มีคุณภาพ โดยเนนผูปวยเปนศูนยกลาง ดวยเหตุผล
ดังกลาว ผูวิจัยขอเชิญทานเขารวมในโครงการวิจัย โดยผูวิจัยจะอธิบายใหทานทราบถึงแนวทางการ
ดําเนินการ พรอมท้ังเปดโอกาสใหทานไดอานรายละเอียดขอมูล และซักถามส่ิงท่ีเปนขอสงสัย 
 โครงการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ทําการศึกษาขณะท่ีทานปฏิบัติงานในคลินิกผูสูงอายุ แผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  มีข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีสราง
ครบถวน 12 ข้ันตอน โดยในข้ันตอนท่ี 2 เปนการกําหนดทีมพัฒนา จํานวน 3 ทานซ่ึงเปนสาขา
วิชาชีพท่ีเกี่ยวของกัน เปนทีมงานท่ีมีความรับผิดชอบและมีความรู ความเชี่ยวชาญในการดูแล
ผูสูงอายุ ผูวิจัยขอเรียนเชิญทานซ่ึงมีคุณสมบัติดังกลาวและเปนบุคลากรทีมสุขภาพในการดูแล
ผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ เขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ โดยใชเวลาในดําเนินการท้ังส้ิน 12 สัปดาห
หรือ 3 เดือน ซ่ึงทานจะไดทราบวัตถุประสงค ตลอดจนข้ันตอนของการพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
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คลินิก การเขารวมประชุมเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก และการเสวนา จากนั้นจะไดทดลอง
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติกับผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุจํานวน 5 ราย พรอมเสวนาสรุปผล เพื่อใหได
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนตามหลักฐานเชิงประจักษ และถูกตอง เหมาะสมในการดูแลผูสูงอายุ โดย
ผูวิจัยจะรวมดําเนินการกับทานทุกข้ันตอนของโครงการศึกษา ในการเขารวมการวิจัยคร้ังนี้จะข้ึนอยู
กับการสมัครใจของทาน จะไมมีการสูญเสียประโยชนใดๆ ท่ีควรไดรับ และไมเกิดภาวะเส่ียงหรือ
อันตรายใดๆ ในระหวางการเขารวมโครงการศึกษา ในกรณีท่ีทานสมัครใจเขารวมโครงการศึกษา
แลวเกิดปญหาตองยุติการเขารวมโครงการศึกษา ไดแก อบรม ดูงานเปนระยะเวลานานกวา 4 
สัปดาหติดตอกันในระยะเวลาระหวางการศึกษา หรือยายออกจากคลินิกผูสูงอายุ กอนท่ีโครงการ
ศึกษาจะส้ินสุดเปนเวลานานกวา 4 สัปดาห เปนตน ทานก็สามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได
ตลอดเวลา โดยไมตองอธิบายเหตุผลและไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทาน หากทาน
ยินยอมเขารวมโครงการวิจัย ขอความรวมมือใหทานลงลายมือช่ือในใบแสดงความยินยอม ในการ
วิจัยคร้ังนี้จะไมปรากฏชื่อของทาน แตจะใชรหัสแทน ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับและ
การนําขอมูลไปอภิปรายหรือพิมพเผยแพรจะนําเสนอในภาพรวมของผลการวิจัยเทานั้น ขอมูล
ท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับทานจะถูกทําลาย เม่ือเสร็จส้ินโครงการวิจัย ทานมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะขอดู
ขอมูลสวนตัวของทาน ถาทานตองการใชสิทธิดังกลาวกรุณาแจงใหผูวิจัยรับทราบ และสิทธิ
ประโยชนอ่ืน อันจะเกิดจากผลการวิจัยใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ในการศึกษาคร้ังนี้ไมมีคาตอบแทนท่ีทานจะไดรับในการเขารวมโครงการและไมตองเสียคาใชจาย
ใดๆ จากการเขารวมในโครงการ 
 ในระหวางท่ีทานเขารวมโครงการวิจัย หากทานมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับการศึกษา
คร้ังนี้ ทานสามารถติดตอผูวิจัย นางกัตติกา พิงคะสัน ไดท่ี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย 57000 โทรศัพท 084-0419586 หรือ อาจารย
ท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงฤดี  ลาศุขะ  ท่ี 0-5394-5020 และ 0-5394-5052 (ในเวลา
ราชการ) หรือตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผูเขารวมโครงการวิจัย ทานสามารถสอบถาม
ไดท่ี ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. วิจิตร  ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 0-5394-5033 ในเวลาราชการ 
 

 หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ลงนาม………………………………………. (ผูวิจยั) 
(นางกัตติกา   พิงคะสัน) 

วันท่ี/เดือน/ป................................................................. 
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สวนท่ี 2  เอกสารแสดงความยินยอมของอาสาสมัคร/ผูเขารวมโครงการวิจัย (สําหรับทีมพัฒนาแนว
ปฏิบัติทางคลินิก) 
 
 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................
ไดรับทราบขอมูลและเขาใจเกี่ยวกับโครงการวิจัยเพื่อการคนควาอิสระเร่ือง “การพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกลั้นปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห”  ในคร้ังนี้ ตามที่ไดผูวิจัยไดอธิบายใหทราบ (หรือขาพเจาไดอาน
ขอความขางตนดวยตนเอง) ขาพเจายินดีท่ีจะเขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระและลง
ลายมือช่ือไว เพื่อเปนหลักฐานประกอบการตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัยโดยการสมัครใจ 
 

ลงนาม………………………………………. (ผูยินยอม) 
 (………………...……………...) 
 
ลงนาม………………………………………. (ผูวิจยั) 
         (นางกัตติกา   พิงคะสัน) 
 
ลงนาม………………………………………...(พยาน) 
 (………………...………………..) 
วันท่ี/เดือน/ป........................................................ 
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เอกสารคําชี้แจงขอมูลเขารวมการวิจัยสําหรับผูเขารวมวิจัย 
(สําหรับบุคลากรทีมผูดูแลท่ีใชแนวปฏิบัตทิางคลินิก) 

 
สวนท่ี 1  เอกสารคําชึ้แจงแกอาสาสมัคร/ผูเขารวมโครงการวิจัย 
 
ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู 
 ของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
 ดิฉัน นางกัตติกา พิงคะสัน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําลังทํา
โครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการ
ภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของ
ผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย ใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการทั้งส้ิน 12 สัปดาห หรือ 3 เดือน ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการวิจัยคร้ังนี้ ผูสูงอายุ
ในคลินิกผูสูงอายุ จะไดรับการดูแลอยางเปนระบบและเปนมาตรฐาน จากบุคลากรทีมสุขภาพ  
สงผลใหลดการเกิดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และทําใหบุคลากรทีมสุขภาพที่ดูแลผูสูงอายุในคลินิก
ผูสูงอายุ       มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนตามหลักฐานเชิงประจักษ และถูกตอง เหมาะสมในการดูแล
ผูสูงอายุ และผูสูงอายุในหอผูปวยหนักจะไดรับการบริการที่มีคุณภาพ โดยเนนผูปวยเปนศูนยกลาง 
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยขอเชิญทานเขารวมในโครงการวิจัย โดยผูวิจัยจะอธิบายใหทานทราบถึง
แนวทางการดําเนินการ พรอมท้ังเปดโอกาสใหทานไดอานรายละเอียดขอมูล และซักถามส่ิงท่ีเปน
ขอสงสัยในภายหลัง 
 ผูวิจัยขอเรียนเชิญทาน ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและเปนบุคลากรทีมสุขภาพในการดูแล
ผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ จํานวน 5 ทาน เขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระในระยะ
การนําแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกไปทดลองใชกับผูสูงอายุ  โดยใชเวลาในการดําเนินการใน
ระยะนี้ 1 สัปดาห ซ่ึงผูวิจัยจะดําเนินกิจกรรมโดยแจงวัตถุประสงคใหทราบ ช้ีแจงทําความเขาใจถึง
สาระของแนวปฏิบัติทางคลินิก และจัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุตามแนวปฏิบัติ
ทางคลินิก และขอความรวมมือจากทาน ในการนํา   แนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชจริงสําหรับผูสูงอายุ
ในคลินิกผูสูงอายุ โดยผูวิจัยจะประเมินผลลัพธของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกโดยประเมินความ
เปนไปไดของการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู
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ของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  ภายหลังการนําแนวปฏิบัติทาง
คลินิกไปทดลองใช 
 การเขารวมการวิจัยคร้ังนี้จะข้ึนอยูกับการสมัครใจของทาน และจะไมมีการสูญเสีย
ประโยชนใดๆ ท่ีควรไดรับ และไมมีผลกระทบตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังไมเกิด
ภาวะเส่ียงหรืออันตรายใดๆ ในระหวางการเขารวมโครงการศึกษา หากทานไมสมัครใจเขารวม
โครงการ ในกรณีท่ีทานเขารวมโครงการศึกษาแลวเกิดปญหาตองยุติการเขารวมโครงการศึกษา 
ไดแก การอบรม ดูงานเปนระยะเวลามากกวา 2 สัปดาหติดตอกันในระยะเวลาระหวางการศึกษา
ของข้ันตอนการนําแนวปฏิบัติไปทดลองใช หรือยายออกจากคลินิกผูสูงอายุ กอนท่ีโครงการศึกษา
จะส้ินสุดระยะเวลามากกวา 2 สัปดาห เปนตน หากทานยินยอมเขารวมโครงการวิจัย ขอความ
รวมมือใหทานลงลายมือช่ือในใบแสดงความยินยอม ในการวิจัยคร้ังนี้จะไมปรากฏชื่อของทาน แต
จะใชรหัสแทน ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับและการนําขอมูลไปอภิปรายหรือพิมพ
เผยแพรจะนําเสนอในภาพรวมของผลการวิจัยเทานั้น ขอมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับทานจะถูกทําลาย 
เม่ือเสร็จส้ินโครงการวิจัย ทานมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอดูขอมูลสวนตัวของทาน ถาทานตองการ
ใชสิทธิดังกลาวกรุณาแจงใหผูวิจัยรับทราบ และสิทธิประโยชนอ่ืน อันจะเกิดจากผลการวิจัยให
เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการศึกษาคร้ังนี้ไมมีคาตอบแทนท่ีทาน
จะไดรับและไมตองเสียคาใชจายใดๆ จากการเขารวมในโครงการศึกษา 
 ในระหวางท่ีทานเขารวมโครงการวิจัย หากทานมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับการศึกษา
คร้ังนี้ ทานสามารถติดตอผูวิจัย นางกัตติกา พิงคะสัน ไดท่ี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย 57000 โทรศัพท 084-0419586 หรือ อาจารย
ท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงฤดี  ลาศุขะ  ท่ี 0-5394-5020 และ 0-5394-5052 (ในเวลา
ราชการ) หรือตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผูเขารวมโครงการวิจัย ทานสามารถสอบถาม
ไดท่ี ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย               
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 0-5394-5033 ในเวลาราชการ 
 
 หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ลงนาม………………………………………. (ผูวิจยั) 
(นางกัตติกา   พิงคะสัน) 

 
วันท่ี/เดือน/ป.................................................... 
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สวนท่ี 2  เอกสารแสดงความยินยอมของอาสาสมัคร/ผูเขารวมโครงการวิจัย  (สําหรับบุคลากรทีม
ผูดูแลท่ีใชแนวปฏิบัติทางคลินิก) 
 
 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................
ไดรับทราบขอมูลและเขาใจเกี่ยวกับโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาแนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผู สูงอายุ  คลินิกผู สูงอายุ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห” ในคร้ังนี้ ตามท่ีไดผูวิจัยไดอธิบายใหทราบ (หรือขาพเจาได
อานขอความขางตนดวยตนเอง) ขาพเจายินดีท่ีจะเขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระ
และลงลายมือช่ือไว เพื่อเปนหลักฐานประกอบการตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัยโดยการสมัครใจ 
 

ลงนาม………………………………………. (ผูยินยอม) 
 (…………..…………….....………..) 
 
ลงนาม………………………………………. (ผูวิจยั) 
            (นางกตัติกา   พิงคะสัน) 
 
ลงนาม………………………………………. (พยาน) 
 (………………..............………….) 
 
วันท่ี/เดือน/ป........................................................ 
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เอกสารคําชี้แจงขอมูลการเขารวมการวิจัยสําหรับผูเขารวมโครงการวิจัย 
(สําหรับผูสูงอายุ) 

 
สวนท่ี 1  เอกสารคําชึ้แจงแกอาสาสมัคร/ผูเขารวมโครงการวิจัย 
 
ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู 
 ของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  
 ดิฉัน นางกัตติกา พิงคะสัน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําลังทํา
โครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการ
ภาวะกลั้นปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห” เพื่อ
พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห โดยใชระยะเวลาในการดําเนินการท้ังส้ิน 12 สัปดาห หรือ          
3 เดือน ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการวิจัยคร้ังนี้ จะเปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเปน
มาตรฐานสําหรับการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู ใหมีประสิทธิภาพ สามารถชวย
ปองกันหรือลดการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได โดยจะสงผลดีตอภาวะสุขภาพของ
ผูสูงอายุ ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยขอเชิญทานเขารวมในโครงการวิจัย โดยผูวิจัยจะอธิบายใหทาน
ทราบถึงแนวทางการดําเนินการ พรอมท้ังเปดโอกาสใหทานไดอานรายละเอียดขอมูล และซักถาม
ส่ิงท่ีเปนขอสงสัย 
 โครงการวิจัยเพื่อการคนควาอิสระในคร้ังนี้เปนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
การจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ  ซ่ึงจะมีระยะของการนําแนวปฏิบัติไปทดลองใช 
ซ่ึงทานจะไดเขารวมการวิจัยในระยะดังกลาว โดยผูวิจัยจะช้ีแจงใหทานรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติของบุคลากรทีมสุขภาพในการดูแลผูสูงอายุตามแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีพัฒนาจาก
เอกสารรายงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ จากน้ันทานจะไดรับการดูแลโดยบุคลากรทีมสุขภาพตามแนว
ปฏิบัติทางคลินิก ซ่ึงผูวิจัยเช่ือวาผลที่ไดจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกนี้ จะทําใหทาน
ไดรับการดูแลท่ีมีคุณภาพและไมเกิดอันตรายใดๆ ตอทาน 
 ผูวิจัยมีความประสงคในการขออนุญาตทานในการเขารวมการวิจัย โดยการเขารวมการ
วิจัยในคร้ังนี้ข้ึนอยูกับการสมัครใจของทาน และจะไมมีการสูญเสียประโยชนใดๆ ท่ีควรไดรับ หาก
ทานไมสมัครใจเขารวมโครงการ และเม่ือทานสมัครเขารวมโครงการแลวก็มีสิทธิถอนตัวออกจาก   
การวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมตองอธิบายเหตุผลและไมมีผลกระทบตอการดูแลทานท่ีมีตอไป หาก



 74

ทานยินยอมเขารวมโครงการวิจัย ขอความรวมมือใหทานลงลายมือช่ือในใบแสดงความยินยอม ใน
การวิจัยคร้ังนี้จะไมปรากฏชื่อของทาน แตจะใชรหัสแทน ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ
และการนําขอมูลไปอภิปรายหรือพิมพเผยแพรจะนําเสนอในภาพรวมของผลการวิจัยเทานั้น ขอมูล
ท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับทานจะถูกทําลาย ทานสามารถแจงบอกเลิก การเขารวมโครงการวิจัยนี้ได 
ท้ังนี้โดยไมมีผลกระทบตอการรักษาของทานแตอยางใด เม่ือเสร็จส้ินโครงการวิจัย ทานมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะขอดูขอมูลสวนตัวของทาน ถาทานตองการใชสิทธิดังกลาวกรุณาแจงใหผูวิจัย
รับทราบ และสิทธิประโยชนอ่ืน อันจะเกิดจากผลการวิจัยใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในระหวางท่ีทานเขารวมโครงการวิจัย หากทานมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับการศึกษา
คร้ังนี้ ทานสามารถติดตอผูวิจัย นางกัตติกา พิงคะสัน ไดท่ี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย 57000 โทรศัพท 084-0419586 หรือ อาจารย
ท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงฤดี  ลาศุขะ  ท่ี 0-5394-5020 และ 0-5394-5052 (ในเวลา
ราชการ) หรือตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผูเขารวมโครงการวิจัย ทานสามารถสอบถาม
ไดท่ี ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย                
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 0-5394-5033 ในเวลาราชการ 
 
 หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 
ลงนาม……………………………………….(ผูวิจยั) 

(นางกัตติกา    พิงคะสัน) 
 

วันท่ี/เดือน/ป..................................................... 
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สวนท่ี 2  เอกสารแสดงความยินยอมของอาสาสมัคร/ผูเขารวมโครงการวิจัย  
 
 ขาพเจา นาย/นางสาว/นาง…....…………………………......………..…...ไดรับทราบ
ขอมูลและเขาใจเกี่ยวกับโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระ เร่ือง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห” ตามท่ีผูวิจัยไดอธิบายใหทราบ (หรือขาพเจาไดอานขอความขางตนดวยตนเอง) 
ขาพเจายินดีท่ีจะเขารวมโครงการวิจัย และขอลงลายมือช่ือไวเพื่อเปนหลักฐานประกอบ การ
ตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ 
 

ลงนาม………………………………………. (ผูยินยอม) 
 (……………….……………...………..) 
 
ลงนาม……………………………………….(ผูวิจยั) 
         (นางกัตติกา    พิงคะสัน) 
 
ลงนาม……………………………………….(พยาน) 
 (………………...………………….) 
 
วันท่ี/เดือน/ป........................................................ 
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ภาคผนวก ข 

 
แนวปฏิบัติทางคลินิก 

สําหรับ 
การจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอาย ุ

 

คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 

นางกัตติกา   พิงคะสัน         ประธานพัฒนา 
 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
นายแพทยวิทยา พงศสุรเชษฐ   กรรมการ 
 อายุรแพทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
นางสุทธิดา ยศหลวงฝน    กรรมการ 
 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
นางสาวสุลี  แซซือ   กรรมการ 
 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

 
 
 
 

คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
ธันวาคม  2551 
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สารบัญ 
 

คํานํา หนา 
สารบัญ ก 
แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกลั้นปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ 
คลินิกผูสูงอายุ 

1 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 1 
รายนามกรรมการท่ีปรึกษา 1 
วัตถุประสงค 2 
กลุมเปาหมาย 2 
คําจํากัดความ 3 
ข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 3 
สาระสําคัญของแนวปฏิบัติทางคลินิก 11 
          1. สิทธิผูปวยและจริยธรรม 11 
          2. การประเมินภาวะกลั้นปสสาวะไมอยูในผูสูงอายุ 11 
          3. การจัดการภาวะกลั้นปสสาวะไมอยูในผูสูงอายุ 12 
          4. การใหความรูเกี่ยวกับภาวะกลั้นปสสาวะไมอยูในผูสูงอายุ 13 
          5. การดูแลอยางตอเน่ืองในผูสูงอายุท่ีมีภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู 14 
เอกสารอางอิง 16 
ภาคผนวก  
          ภาคผนวก ก     เคร่ืองมือสําหรับการประเมินคุณคาของหลักฐานอางอิง  19 
          ภาคผนวก ข     หลักฐานความรูเชิงประจักษ      22 
          ภาคผนวก ค     แบบประเมินภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู 48 
          ภาคผนวก ง      แบบสอบถามเพ่ือคนหาและแยกชนิดภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู 50 
          ภาคผนวก จ     แบบทดสอบสภาพสมองเบ้ืองตนฉบับภาษาไทย 51 
          ภาคผนวก ฉ     รายนามผูทรงคุณวุฒิ 55 
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สาระสําคัญแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอาย ุ
คลินิกผูสูงอาย ุโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

ตามหลักฐานเชิงประจักษ 
 
  แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ คลินิก
ผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ท่ีพัฒนาขึ้นคร้ังนี้ เปนแนวปฏิบัติทางคลินิก 
(Evidence-based Clinical Practice Guidelines: CPGs) ท่ีพัฒนาข้ึนจากการประมวลหลักฐานเชิงประจักษ
อยางเปนระบบ โดยประยุกตหลักการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไป
ใชและประเมินผลของสภาวิจัยทางการแพทยและสุขภาพแหงชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 
1999) มาเปนแนวทางในการศึกษา มี   5 ดาน ประกอบดวย 1) การพิทักษสิทธิผูสูงอายุและ
จริยธรรม 2) การประเมินภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู 3) การจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู 4) การ
ใหความรูเกี่ยวกับภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู 5) การดูแลอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. การพิทักษสิทธิผูสูงอายุและจริยธรรม…………………………………………………. 
 
3. การจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
 
4. การใหความรู  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
5. การดูแลตอเนือ่ง 
เอกสารอางอิง
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
ภาคผนวก.........................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ค 

 
ตัวอยางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 
แบบสอบถามความเปนไปไดของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู

ของผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห 
 
คําชี้แจง: แบบสอบถามแบงเปน 2 สวน คือ 
 สวนท่ี 1  แบบสอบถามความเปนไปไดของผูทดลองใชแนวปฏิบัติ  
 สวนท่ี 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูสูงอายุในการจัดการกับภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู 
ของบุคลากรทีมสุขภาพ  
สวนท่ี 1  แบบสอบถามความเปนไปไดของผูใชแนวปฏบัิต ิ
คําชี้แจง: 
1. แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเปนไปไดของผูทดลองใชแนวปฏิบัติเปนรายขอ  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความเปนไปไดของผูทดลองใชแนวปฏิบัติโดยภาพรวม 
2. โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ เพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูลและคําตอบของ
ทานจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ 
 
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
คําชี้แจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวาง 
 
1. ปจจุบันทานอาย…ุ…… ป 
2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของทาน 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
3. ระยะเวลาท่ีทานปฏิบัติงานถึงปจจุบัน……… ป 
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4. ปจจุบันทานดาํรงตําแหนง 
    พยาบาลวชิาชีพ 
    พยาบาลเทคนิค 
5. ทานเคยไดรับความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู 
  (   ) ไมเคย 
  (   ) เคย  จํานวน................คร้ัง 
     ระยะเวลา ภายใน 1 ป 
     ระยะเวลา ภายใน 2 ป 
     ระยะเวลา  3 ปข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความเปนไปไดของผูทดลองใชแนวปฏิบัติเปนรายขอ    
คําชี้แจง: อานขอความและโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของ ทาน 
 

เนื้อหาสาระของแนวปฏิบัตทิางคลินิก ขอคิดเห็น เหตุผลท่ีเปนไปไมได 

เปน 
ไปได 

เปนไป
ไมได 

1. การพิทักษสิทธิผูสูงอายุและจริยธรรม    

 1. ผูสูงอายุทุกรายควรไดรับการดูแลเกี่ยวกับ
การจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู โดยไม
คํานึงถึงวาเกดิจากภาวะของการเส่ือมถอยหรือ
ความไรความสามารถ 

   

 2. จัดใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการ
วางแผนรวมกนั ในการจัดการหรือการรักษา 
เพื่อท่ีจะวางแผนการจัดการหรือการรักษา ซ่ึงจะ
ทําใหผูสูงอายมีุความสนใจและมีแรงจูงใจที่จะ
ทําตามขอตกลง 

   

2. การประเมินภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู    

 1. การประเมินภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูโดย
ใชคําถามท่ัวไปเพื่อคนหาและแยกประเภทของ
ภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูโดยการใช
แบบสอบถามท่ีงายตอการนาํไปปฏิบัติใน
หนวยงานปฐมภูมิ (3IQ) 

   

 2. การประเมินเพื่อการวินจิฉัย ประกอบดวย    
  2.1 การซักประวัติเกี่ยวกับลักษณะและ
ระยะเวลาของการแสดงอาการ 

   

  2.2 ประเมินสภาพทั่ว ๆ ไป คือ การ
เคล่ือนไหว สมรรถภาพของสมอง (MMSE) ยา
ท่ีเกี่ยวของ ประวัติการผาตัด เพศสัมพันธ 
  2.3 การตรวจรางกายท่ัวไป คือ การตรวจ
ทางหนาทอง กระเพาะปสสาวะ บริเวณอุงเชิง
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เนื้อหาสาระของแนวปฏิบัตทิางคลินิก ขอคิดเห็น เหตุผลท่ีเปนไปไมได 

เปน 
ไปได 

เปนไป
ไมได 

กราน รวมถึงชองคลอดและทวารหนกั  ตรวจ
ทางระบบประสาทอยางงาย 
  2.4 ตรวจดวูามีปสสาวะออกขณะไอ
หรือไม 

   

  2.5 การตรวจวิเคราะหปสสาวะ 
(Urinalysis) เพื่อแยกภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู
กับการติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ    

   

3. การจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูใน
ผูสูงอาย ุ

   

 1. จัดการภาวะกลั้นปสสาวะไมอยูใน
ผูสูงอายุเปนรายบุคคล 

   

 2. ใชวิธีการจดัการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู
ดานพฤติกรรมเปนข้ันตอนแรก ดังนี ้

   

  2.1 การจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู
แบบแรงดนัในชองทองสูง............................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

   

5. การดูแลตอเนือ่ง    

 1. ติดตามและใหคําแนะนําโดยพยาบาล
วิชาชีพในการฝกบริหารกลามเนื้ออุงเชิงกรานท่ี
บาน โดยติดตามทางโทรศัพท 

   

 2. ติดตามประเมินผลการจัดการภาวะกล้ัน
ปสสาวะไมอยู โดยการฝกบริหารกลามเนือ้อุง
เชิงกรานและการถายปสสาวะตามเวลา 4-12 
สัปดาห 
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ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความเปนไปไดของผูทดลองใชแนวปฏิบัติ โดยภาพรวม 
 คําชี้แจง: โปรดแสดงความคิดเห็นของทานท่ีมีตอขอความเหลานี้ โดยทําเคร่ืองหมาย  
ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด และสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในชอง
หมายเหตุ ซ่ึงระดับความคิดเห็นของทาน มีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
มาก  หมายถึง  ทานเห็นวาขอความท่ีใหมาตรงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เปนสวนใหญ 
ปานกลาง หมายถึง ทานเห็นวาขอความท่ีใหมาตรงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เปนเพยีงคร่ึงหนึ่ง 
นอย หมายถึง ทานเห็นวาขอความท่ีใหมาตรงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เปนสวนนอย 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง นอย หมายเหตุ 
1. แนวปฏิบัติทางคลินิกมีความสะดวกในการนําไปปฏิบัติ     
2. แนวปฏิบัติทางคลินิกมีความชัดเจน     
3. แนวปฏิบัติทางคลินิกสามารถนําไปปฏิบัติได     
4. แนวปฏิบัติทางคลินิกมีประโยชนตอหนวยงานของทาน     
5. ขอเสนอแนะการปฏิบัติสามารถเขาใจไดงาย     
6. แนวปฏิบัติทางคลินิกมีการระบุทางเลือกสําหรับการ
จัดการกับแตละสถานการณ 

    

7. ความพึงพอใจ     
 
แนวปฏิบัติทางคลินิกในขอใดท่ีทานคิดวาเปนปญหาและมีอุปสรรคในการจัดการกับภาวะกล้ัน
ปสสาวะของผูสูงอายุ 
 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..............………… 
ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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สวนท่ี 2  แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูสูงอายุในการจัดการกับภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูจาก
บุคลากรทีมสุขภาพ 
 คําชี้แจง: โปรดตอบขอคําถามตอไปนี้ซ่ึงแสดงถึงความพึงพอใจของทานท่ีมีตอการไดรับ
การจัดการกับภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูจากบุคลากรทีมสุขภาพ ขอใหทานตอบตามความเปนจริง 
โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางระดับความพึงพอใจมาก ปานกลาง และนอย   
 

ขอคําถาม 
ระดับความพงึพอใจ  

 มาก ปานกลาง  นอย  

ดานการพิทักษสิทธิผูสูงอายุและจริยธรรม  
 ทานพงึพอใจในการเปนผูเลือก และตัดสินใจเกีย่วกบัการ
จัดการกับภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูดวยตนเอง 

   

ดานการประเมินภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู 
 ทานมีความพึงพอใจท่ีไดรับการสอบถามเก่ียวกับ
ภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู โดยใชแบบสอบถามจาก
บุคลากรทีมสุขภาพ 

   

การจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูในผูสูงอายุและการให
ความรู 
 1. ทานมีความพึงพอใจท่ีไดรับคําแนะนําเกีย่วกับการ
จัดการภาวะกลั้นปสสาวะไมอยูจากบุคลากรทีมสุขภาพ ใน
เร่ือง การฝกบริหารกลามเนือ้อุงเชิงกราน การฝกกระเพาะ
ปสสาวะโดยการปสสาวะตามเวลา  

   

 2. ทานมีความพึงพอใจท่ีไดรับคําแนะนําเกีย่วกับการ
จัดการดวยตนเองจากบุคลากรทีมสุขภาพในเร่ือง ดื่มน้ําให
เพียงพอ หลีกเล่ียง ชา กาแฟ เคร่ืองดื่มท่ีมีคาเฟอีนท่ีมีการ
ควบคุมน้ําหนกัและปจจัยเส่ียงอ่ืน ๆ 
 

   

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

 
รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ

 
 ผูทรงคุณวุฒ ิ     สังกัด 

1. นพ. ประพัฒน  ธรรมศร แผนกศัลยกรรมระบบทางเดนิปสสาวะ 
  โรงพยาบาลเชียงคํา 
 
2. อาจารย ดร. ทศพร  คําผลศิริ อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
  คณะพยาบาลศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
3. อาจารยภาวดี  วิมลพันธุ อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ    
  สํานักวิชาการพยาบาลศาสตร 
  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ-สกุล นางกัตติกา    พิงคะสัน 
 
วัน เดือน ป เกิด 7 กุมภาพนัธ 2515 
 
ประวัติการศึกษา ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร 
 และผดุงครรภข้ันสูง 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา  
 ป พ.ศ. 2537 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
 
 


