
 
บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพัฒนา (developmental study) เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู ท่ีคลินิกผูสูงอายุ แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห   
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ 
 คือ บุคลากรทีมสุขภาพท่ีปฏิบัติงานในคลินิกผูสูงอายุ แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห ประกอบดวย แพทย และพยาบาลวิชาชีพ   
 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) แบงออกเปน 
2 กลุม ดังนี้  
 1. กลุมตัวอยางผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิก คือ แพทย พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในคลินิก
ผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
 2. กลุมตัวอยางผูสูงอายุ คือ ผูท่ีมีอายุ 60 ป ข้ึนไป และมารับบริการท่ีคลินิกผูสูงอายุ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จํานวน 5 คน   
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามความเปนไปไดของแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห ประกอบดวย 2  สวน คือ          
 1. แบบสอบถามความเปนไปไดของผูทดลองใชแนวปฏิบัติ แบงเปน 3 ตอน คือ 
  1.1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลท่ีผูศึกษาสรางข้ึน ประกอบดวย อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และตําแหนงงานท่ีปฏิบัติ  
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  1.2 แบบสอบถามความเปนไปไดของผูใชแนวปฏิบัติเปนรายขอ มีลักษณะเปน
คําถามปลายปดท่ีผูศึกษาสรางข้ึน ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีพัฒนาข้ึนไปใชใน
หนวยงาน ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบเปนไปได และเปนไปไมได  
  1.3 แบบสอบถามความเปนไปไดของผูใชแนวปฏิบัติโดยรวมของ พิกุล นันทชัยพันธ 
(2549) ซ่ึงผานการนําไปใชจริงในทางปฏิบัติและมีการปรับปรุง ท่ีโรงพยาบาลพุธชินราช ระหวางป 
พ.ศ. 2548-2549 ลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด ซ่ึงลักษณะของคําถามปลายปด 
ประกอบดวยคําถามเร่ือง ความสะดวกในการใชแนวปฏิบัติ ความชัดเจนของแนวปฏิบัติ ความสามารถ
ในการนําไปปฏิบัติได ความมีประโยชนตอหนวยงาน ขอเสนอแนะการปฏิบัติสามารถเขาใจไดงาย 
มีการระบุทางเลือกสําหรับการจัดการกับแตละสถานการณ และความพึงพอใจในแนวปฏิบัติทาง
คลินิก โดยสอบถามถึงความเปนไปไดใน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และนอย สวนคําถาม
ปลายเปดเปนคําถามเกี่ยวกับ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการใชแนวปฏิบัติ 
 
การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 
 
 ผูศึกษาดําเนินการพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง โดยการนําเสนอโครงรางการศึกษาเพื่อ
การคนควาแบบอิสระผานการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทําหนังสือขออนุญาตเสนอตอผูอํานวยการ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อคนควาแบบอิสระ วิธีการดําเนินการ
ศึกษา ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และการนําผลการศึกษามาประยุกตใช จากน้ันแจงใหกลุม
ตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ัน
ปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ กลุมตัวอยางมีสิทธิท่ีจะตอบตกลงหรือปฏิเสธในระหวางท่ีเขารวม
ทําการศึกษาและมีสิทธิท่ีจะยกเลิกการศึกษาในคร้ังนี้โดยไมตองมีเหตุผลหรือคําอธิบายใดๆ ซ่ึงจะ
ไมมีผลตอกลุมตัวอยาง และผลสรุปของการศึกษาจะเสนอในภาพรวม เพื่อประโยชนทางการศึกษา
เทานั้น 
 
การรวบรวมขอมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ัน
ปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห มีข้ันตอนในการ
ดําเนินการดังนี้ 



 33

 1. ผูศึกษาทําหนังสือผานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถึง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคการศึกษา และขออนุญาต
ดําเนินการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. หลังจากไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ผูศึกษา
เขาพบหัวหนางานคลินิกผูสูงอายุ เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการศึกษา ประโยชนท่ีไดรับ
จากการศึกษา และขอความรวมมือในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. ดําเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกของสภาวิจัยทางการแพทยและสุขภาพแหงชาติประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1999) ซ่ึงมี 
12  ข้ันตอน ดังนี้ 
  3.1 กําหนดความตองการและขอบเขตของแนวปฏิบัติ ข้ันตอนนี้ ผูศึกษาได
กําหนดประเด็นปญหารวมกับบุคลากรทางสุขภาพในคลินิกผูสูงอายุ พรอมท้ังนําเสนอขอบเขตของ
การดําเนินงานการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของ
ผูสูงอายุ  เพื่อการแกไขปญหาของผูสูงอายุ  ในคลินิกผูสูงอายุ  ซ่ึงเกณฑในการคัดเลือกปญหา โดย
การพิจารณาจากขนาดของปญหา โดยพบวาผูสูงอายุท่ีมารับบริการที่คลินิกผูสูงอายุ มีภาวะกล้ัน
ปสสาวะไมอยูจํานวนมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมอาการอ่ืนของผูสูงอายุ  จากการสํารวจขอมูล
เบ้ืองตนของคลินิกผูสูงอายุ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ต้ังแตป พ.ศ. 
2549-2551 พบอัตราการเกิดภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู คือ รอยละ 44.68, 45.7 และ 46.8 ตามลําดับ
อีกท้ังการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุมีความหลากหลาย ทีมบุคลากรทางสุขภาพ
จึงลงความเห็นวาควรจะพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู
ของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุข้ึน 
  3.2 กําหนดทีมพัฒนาแนวปฏิบัติ โดยผูศึกษาเขาพบบุคลากรทีมสุขภาพที่เกี่ยวของ
ในการดูแลผูสูงอายุ ในคลินิกผูสูงอายุเปนรายบุคคลเพื่อปรึกษาหารือและเรียนเชิญเขารวมเปน
คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห ซ่ึงไดรับการตอบรับดวยความสมัครใจ ผูศึกษาไดทําหนังสือเรียนเชิญเขารวม
เปนคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูตอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ในวันท่ี 5 มีนาคม 2551 ซ่ึงทีมพัฒนา ประกอบดวย 
แพทยผูมีประสบการณทางดานการรักษาทางดานผูสูงอายุ  1 คน พยาบาลวิชาชีพผูปฏิบัติการ
พยาบาลในคลินิกผูสูงอายุ มีประสบการณในการพยาบาลผูปวยสูงอายุ ไมนอยกวา 3 ป และมี
ประสบการณดานการวิจัย จํานวน 2 คน รวมทีมพัฒนาท้ังหมด 4 คน (รวมผูศึกษา)  
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  3.3 กําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายของแนวปฏิบัติ ทีมพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกไดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก คร้ังท่ี 1 วันท่ี 23 เมษายน 2551 
เพื่อรวมกันกําหนดวัตถุประสงค กําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะใหการดูแลใหชัดเจน  
   โดยวัตถุประสงคของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก มีดังนี้ 
   1) เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไม
อยูของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
   2) เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
จัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
   กลุมเปาหมายท่ีเปนผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิก คือ 
   1) กลุมผูใหการดูแล คือ แพทย 1 คนและพยาบาลผูใหการดูแลผูสูงอายุท่ีมี
ภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู คลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จํานวน 5 คน รวม
ท้ังหมด 6 คน 
  3.4 กําหนดผลลัพธดานสุขภาพ โดยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางคลินิก คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 23 เมษายน 2551 ทําการทบทวนตัวช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติในการ
จัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ และคาดวาผลลัพธจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห ประกอบดวย 
   1) ความเปนไปไดของการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีสรางข้ึน ไปใชใน
หนวยงาน 
   2) ความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ีมีภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูจากการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีไดรับ 
  3.5 ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ โดยทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกไดจัด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2551 เพื่อ
วางแผนสืบคนหลักฐานเชิงประจักษทางวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของ ในการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะ
ไมอยู โดยกําหนดขอบเขตในการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของใน
การสืบคน ดังนี้ 
   3.5.1 สืบคนโดยกําหนดคําสําคัญในการสืบคน เชน 
    3.5.1.1 กลุมเปาหมาย ไดแก aging, elders, elderly, older person, 
urinary incontinence, community setting 
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    3.5.1.2 วิธีการปฏิบัติ ไดแก urinary incontinence management, 
behavioral management, Kegel’s exercise, promp voiding, management of urge incontinence, 
urinary incontinence in elderly 
    3.5.1.3 ประเภทของหลักฐาน ไดแก RCTs, systematic review, meta-
analysis, nursing, standard, protocol, clinical practice guidelines, evidence-based, best practice, 
development  
    3.5.1.4 ผลลัพธ ไดแก reduce of urinary incontinence, satisfaction of 
urinary incontinence management 
   3.5.2 กําหนดแหลงสืบคนจาก 
    3.5.2.1 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก Medline, 
CINAHL, Proquest, PubMed, Sciencedirect, Blackwell synergy และ Spinger link 
    3.5.2.2 ขอมูลออนไลนทางอินเตอรเนตของสถาบันหรือองคกรที่
ใหบริการเผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและงานวิจัย ไดแก ท่ีสืบคน systematic reviews เชน 
www.jonnabriggs.edu.au, www.cocchrane.org, www.york.ac.uk, www.auanet.org   
    3.5.2.3 สืบคนดวยมือ ไดแก หนังสือ บทความ วารสารทางการพยาบาล 
และวารสารทางการแพทย ไดแก วารสารพยาบาล, วารสารสงเสริมสุขภาพ, Journal of Nursing 
Research, Journal of Advanced Nursing และ Gerontology Nursing 
    3.5.2.4 สืบคนจากรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมทายบทความ
และรายงานวิจัย 
     ผลการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
ในเบ้ืองตนจํานวน 68  ฉบับ เปนหลักฐานประเภทการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบจํานวน 2 
ฉบับ งานวิจัยท่ีมีการออกแบบใหมีกลุมควบคุมและกลุมทดลองท่ีมีการสุมกลุมตัวอยาง (RCT) 
จํานวน 8 ฉบับ งานวิจัยแบบกึ่งทดลอง จํานวน 9 ฉบับ งานวิจัยเชิงคุณภาพจํานวน 8 ฉบับ การ
ทบทวนวรรณกรรมจํานวน 6 ฉบับ การศึกษาเปรียบเทียบแบบติดตามไปขางหนาจํานวน 2 ฉบับ 
แนวปฏิบัติทางคลินิกจํานวน 2 ฉบับ และความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญจํานวน 31 ฉบับ 
   3.5.3 ประเมินคุณภาพของหลักฐานท่ีสืบคนได โดยทีมพัฒนารวมกัน
ประเมินตามประเภทของหลักฐาน ไดแก 
    3.5.3.1 งานวิจัย ประเมินจากความตรงของงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยท่ี
ใชในการดําเนินการวิจัยสามารถเช่ือถือไดวาจะใหผลการวิจัยท่ีเปนความจริง นาเช่ือถือ และมีการ
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ประเมินทุกข้ันตอนของงานวิจัย ประเมินโดยใชเกณฑในการประเมินของสถาบันโจแอนนาบริกส 
(JBI, 2000)  
    3.5.3.2 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ ประเมินโดยใชเกณฑ
ในการประเมินของสถาบันโจแอนนาบริกส (JBI, 2000) จากผลการคัดเลือกและประเมินคุณคา
หลักฐานเชิงประจักษ โดยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก คร้ังท่ี 3 ในวันท่ี 1 
ตุลาคม 2551ไดหลักฐานท่ีผานเกณฑจํานวน 20 ฉบับ เปนหลักฐานประเภท งานวิจัยท่ีมีการ
ออกแบบใหมีกลุมควบคุมและกลุมทดลองท่ีมีการสุมกลุมตัวอยาง (RCT) จํานวน 3 ฉบับ งานวิจัย
แบบกึ่งทดลอง จํานวน 5 ฉบับ งานวิจัยเชิงพรรณนาจํานวน 1 ฉบับ การศึกษาเปรียบเทียบไปขางหนา 
2 ฉบับและความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญจํานวน 8 ฉบับ  
   3.5.4 ประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษท่ีใชพัฒนาแนวปฏิบัติ โดย
ทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก รวมกันจัดระดับความนาเช่ือถือและคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ 
(levels of evidence) และระดับของขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ (grades of recommendation) ตาม
หลักเกณฑของสถาบันโจแอนนาบริกส (JBI, 2008) 
  3.6 ยกรางแนวปฏิบัติทางคลินิกบนหลักฐานเชิงประจักษท่ีดีท่ีสุด โดยประชุมทีม
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก คร้ังท่ี 4 ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2551 พิจารณาทําการยกรางแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ จากหลักฐานท่ีทบทวนมา โดย
กําหนดสาระของแนวปฏิบัติเปน 6 องคประกอบ ไดแก 1) การพิทักษสิทธิผูสูงอายุและจริยธรรม 2) 
การประเมินภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู 3) การจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู 4) การใหความรู
เกี่ยวกับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู 5) การดูแลตอเนื่อง และ 6) การพัฒนาคุณภาพบริการ 
  3.7 จัดทําแผนการเผยแพร และแผนการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ทีมการพัฒนา
แนวปฏิบัติทางคลินิกรวมกันจัดทําแผนการเผยแพร และแผนการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก โดย
ช้ีแจงถึงการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกแกผูมีสวนเกี่ยวของ ในท่ีประชุมประจําเดือนของคลินิก
ผูสูงอายุ เพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรกอนการนําไปปฏิบัติจริง 
  3.8 จัดทําแผนการประเมินผลและแผนการปรับปรุงแกไขแนวปฏิบัติทางคลินิก  
ทีมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการรวมกันสรางแบบสอบถาม ความเปนไปไดของการใช   
แนวปฏิบัติทางคลินิกท้ัง 5 หมวด มีขอเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ เปนไปไดและเปนไปไมได และ
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู โดยลักษณะคําถามเปนแบบ
เลือกตอบความเปนไปได 3 ระดับคือ มาก ปานกลาง นอย สวนคําถามปลายเปดมีชองวางใหเติม
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม นอกจากนี้ไดเลือกแบบสอบถามความเปนไปไดของผูทดลองใชใชแนวปฏิบัติ
โดยรวมของ พิกุล นันทชัยพันธ (2549) (ภาคผนวก ค ตอนท่ี 3) ซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองความงาย 
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ความสะดวกในการใชงาน ทีมผูปฏิบัติสามารถนํามาใชไดจริงในการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู  
ประหยัดคาใชจาย ผูปฏิบัติมีความพึงพอใจ และแนวปฏิบัติมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ 
นอกจากนี้ไดรวมกันจัดทําแผนการปรับปรุงแนวปฏิบัติทางคลินิกโดยระบุไวในแนวปฏิบัติทาง
คลินิกใหมีการทบทวน ปรับปรุงแนวปฏิบัติทางคลินิกอยางสมํ่าเสมอ 
  3.9 จัดทํารายงานรูปเลม ทีมพัฒนารวมกันจัดทํารายงานรูปเลมของแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
โดยสวนท่ีเปนสาระสําคัญของแนวปฏิบัติมีลักษณะเปนความเรียง โดยใชขอความท่ีส้ัน กะทัดรัด
และมีความสมํ่าเสมอ (consistent) เพื่องายตอการเขาใจ ปฏิบัติตามไดและมีการสรุปสาระสําคัญ
ของแนวปฏิบัติในลักษณะเปนข้ันตอน (flow chart)  
  3.10 จัดทํารายงานกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ ทีมพัฒนารวมกันจัดทํารายงานท่ี
ประกอบดวยทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ รวมทั้งเนื้อหาสาระของการปฏิบัติ 
ประกอบดวยสวนท่ีเปนขอมูลท่ัวไป ไดแก รายนามคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
รายนามคณะกรรมการท่ีปรึกษา วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย  ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ คําจํากัด
ความและข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสวนท่ีเปนเนื้อหาสาระของแนวปฏิบัติทางคลินิก 
และสวนท่ีเปนภาคผนวก ไดแก   การแบงระดับหลักฐานความนาเช่ือถือคุณภาพ และขอเสนอแนะ
ไปสูการปฏิบัติของหลักฐานอางอิง แหลงอางอิงหลักฐานความรูเชิงประจักษ  คูมือการจัดการภาวะ
กล้ันปสสาวะไมอยู แบบสอบถามความเปนไปไดของแนวปฏิบัติทางคลินิก และรายนาม
ผูทรงคุณวุฒิ 
  3.11 ตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิก  จากผูเช่ียวชาญโดยการนําราง
แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ แบบสอบถามความ
เปนไปไดของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการ
จัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูตามแนวปฏิบัติทางคลินิก ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดย
ผูเช่ียวชาญ  3 ทาน ประกอบดวย แพทยผูเช่ียวชาญทางระบบทางเดินปสสาวะ 1 ทาน อาจารย
พยาบาลผูเช่ียวชาญดานการพยาบาลผูสูงอายุ จากคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมจํานวน 
1 ทาน และอาจารยพยาบาลผูมีประสบการณดานการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก จากสํานัก
วิชาการพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน  1 ทาน จากนั้นจึงนําขอเสนอแนะจาก
ผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขเนื้อหารวมกับทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อใหแนวปฏิบัติทาง
คลินิกมีความชัดเจนสมบูรณมากยิ่งข้ึน จากน้ันจัดประชุมช้ีแจงวิธีการใชแนวปฏิบัติสําหรับการ
จัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูท่ีไดผานการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลว แกผูมีสวน
เกี่ยวของท่ีไมไดเขารวมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกซ่ึงประกอบดวยแพทย พยาบาล คลินิก
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ผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จํานวน 6 คน จากน้ัน ทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
โดยการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปทดลองใชกับผูสูงอายุท่ีมีภาวะกล้ันปสสาวะไมอยู จํานวน 5 ราย 
พรอมท้ังสํารวจความคิดเห็นโดยการประเมินความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติไปใชในกลุมตัวอยาง
ซ่ึงเปนบุคลากรทีมสุขภาพเพื่อประเมินความงาย ความสะดวกในการใชงาน ทีมผูปฏิบัติสามารถ
นํามาใชไดจริงในการจัดการภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ  ผูปฏิบัติมีความพึงพอใจ และ
แนวปฏิบัติมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ  และสํารวจความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจัดการ
ภาวะกล้ันปสสาวะไมอยูตามแนวปฏิบัติทางคลินิก แลวทําการวิเคราะหขอมูล ประเมินผล รวบรวม
ปญหาและอุปสรรคจากการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก  
  3.12 ปรึกษาผูมีสวนเกี่ยวของท่ีไมไดเขารวมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก โดย
การประชุมคร้ังท่ี 5 ในวันท่ี 3 เมษายน 2552 ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิก แพทย พยาบาลวิชาชีพ ในคลินิกผูสูงอายุ เพื่อทําประชาพิจารณโดยการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเปนไปไดของการใชปฏิบัติทางคลินิกรวมท้ังปญหาและอุปสรรคจาก
การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกและความพึงพอใจของผูสูงอายุตอบุคลากรทางสุขภาพ รวมกันหา
ขอสรุปและขอเสนอแนะ  เพื่อใหแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกลั้นปสสาวะไมอยู
ของผูสูงอายุ มีความชัดเจน เหมาะสม และจัดพิมพเปนรูปเลมฉบับสมบูรณกอนนําไปใชปฏิบัติจริง
ในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง วิเคราะหขอมูลโดยการ แจกแจงความถ่ี คาพิสัย  
 2. ขอมูลความเปนไดในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะกล้ัน
ปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหไปใช วิเคราะห
ขอมูลโดยการ แจกแจงความถ่ี  
 3. ขอมูลความพึงพอใจของผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการภาวะ
กล้ันปสสาวะไมอยูของผูสูงอายุ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี  
 


