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บทคัดยอ 
 
 การออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวานมีความสําคัญในการควบคุมโรค ดังนั้นการ
พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผู สูงอายุ
โรคเบาหวาน จึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับทีมสุขภาพท่ีมีหนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
เพื่อใหสามารถใหการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาเชิงพัฒนาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผู สูงอายุ
โรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา โดยใชกรอบแนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกของสภาวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขแหงชาติ ประเทศออสเตรเลีย (National Health 
and Medical Research Council [NHMRC], 1999) และศึกษาความเปนไปไดในการใชแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกจากพยาบาลวิชาชีพจํานวน 5 คน โดยใชแบบสอบถามความเปนไปไดในการใชแนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีพัฒนาข้ึน และแบบสอบถาม โดย
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา 
 ผลการศึกษามีดังนี้ 
 1.  แนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีพัฒนาข้ึนมาจากหลักฐานเชิงประจักษจํานวน 27 เร่ือง และ
พิจารณาจัดหมวดหมูอางอิงตามองคประกอบของสถาบันรับรองคุณภาพขององคกรสุขภาพ 
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(JCAHO, 2001) ประกอบดวย 6 หมวด ไดแก 1) การพิทักษสิทธิผูปวยและจริยธรรม 2) การ
ประเมินกอนออกกําลังกาย 3) การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย 4) การใหความรูเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 5) การติดตามประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกายอยาง
ตอเนื่อง และ 6) การพัฒนาคุณภาพการบริการ  
 2.  การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายใน
ผูสูงอายุโรคเบาหวานไปใช พบวากลุมตัวอยางรอยละ 100 เห็นดวยในระดับมากวา การนําแนว
ปฏิบัติทางคลินิกไปใชชวยใหหนวยงานสามารถประหยัดและลดตนทุนท้ังดานกําลังคน เวลา และ
งบประมาณ แนวปฏิบัติสามารถแกไขปญหาหรือทําใหเกิดผลลัพธท่ีดีตอผูรับบริการ และมีความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติท่ีจะนําไปใชในหนวยงาน และกลุมตัวอยางรอยละ 80 เห็นดวยในระดับ
มากวาขอเสนอแนะในแนวปฏิบัติมีความชัดเจน และกลุมตัวอยางรอยละ 60 เห็นดวยในระดับมาก
เกี่ยวกับความสะดวกในการนําไปปฏิบัติ สามารถเขาใจไดงาย และความเหมาะสมกับการนําไปใช
ในหนวยงาน  
 ผลการศึกษาคร้ังนี้สรุปไดวา แนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีพัฒนาขึ้นมีความเปนไปไดในการ
นําไปใชในหนวยงาน อยางไรก็ตาม อาจตองมีการปรับใหงายตอการนําไปใช และปรับปรุงอยาง
สมํ่าเสมอเพ่ือใหไดแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีเหมาะสม และควรนําเสนอตอผูบริหารเพื่อนําสูข้ันตอน
การนําไปใช เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน ในหนวยงานตอไป 
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ABSTRACT 
 
 Exercise in older persons with diabetes is very important for controlling the disease. 
Therefore, development of clinical practice guidelines (CPGs) to promote exercise behavior 
among older persons with diabetes is necessary for health care team who are responsible for the 
care of older persons with diabetes, to provide effective care. This developmental study aimed to 
develop CPGs for the promotion of exercise behavior among older persons with diabetes at the 
Diabetic Clinic of Phang- nga Hospital. The CPGs development framework of the Australian 
National Health and Medical Research Council (NHMRC, 1999) was applied as a framework for 
this study. The feasibility of the CPGs implementation was examined among 5 professional 
nurses by using a feasibility of using CPGs questionnaire. The CPGs and the questionnaire were 
assessed for content validity by 3 experts. Data were analyzed using descriptive statistics.  
 The results of the study are as follows: 
 1. The CPGs were developed from 27 evidences and classified according to the Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO, 2001). The guidelines 
consisted of six components: 1) protection of clients’ rights and ethics, 2) assessment before 
exercise, 3) promoting exercise behavior, 4) education about exercise in older persons with 
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diabetes, 5) continuous monitoring and evaluation of exercise behavior, and 6) quality 
improvement of the health service.  
 2. Following the implementation of the CPGs for promotion of exercise behavior 
among older persons with diabetes, one hundred percent of sample strongly agreed that the CPGs 
implementation would enable the organization to be more economize and decrease capital 
investment of personnel, time and budget. The CPGs were seen as helpful in solving problems or 
giving good outcome to the persons served and feasible for implementation in work unit. In 
addition, 80 percent of sample agreed that the recommendations of CPGs were clear and 60 
percent of sample agreed with the following issues: convenience of practice implementation, 
easiness for understanding and appropriateness for use in the work unit. 
 From the results of this study, it can be concluded that the developed CPGs are 
feasible for implementation. However, the CPGs must be adjusted and revised regularly to obtain 
suitable CPGs. These should be presented to the administrators for further implementation and for 
improvement of the quality for promotion of exercise behavior among older persons with diabetes 
in the work unit. 
 
 


