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ภาคผนวก ก 
 

การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 
 

เอกสารคําชี้แจงขอมูลโครงการวิจัยสําหรับผูเขารวมทีมพฒันาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 

ชื่อโครงการวิจัย  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย  
   ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 
ชื่อผูวิจัย   นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ  
   คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 
 โครงการวิจัยนี้เปนโครงการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน 
โรงพยาบาลพังงา” มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก และศึกษาความเปนไปไดของ
แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา ใชระยะเวลาในการดําเนินการท้ังส้ิน 12 สัปดาห ซ่ึงประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากโครงการวิจัยคร้ังนี้ คือไดแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง
กายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน เพื่อเปนมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุโรคเบาหวานใหมีการออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ และนําไปสูการควบคุมโรคเบาหวานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูวิจัยจะอธิบายใหทาน
ทราบถึงแนวทางการดําเนินการ พรอมท้ังเปดโอกาสใหทานไดอานรายละเอียดขอมูล และซักถามส่ิงท่ี
เปนขอสงสัย 
 ผูวิจัยขอเชิญทาน ซ่ึงเปนผูมีประสบการณ และความรูความชํานาญในการดูแลผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน เขารวมทีม ในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกคร้ัง
นี้มีทีมพัฒนารวม 5 ทาน ใชเวลาในการดําเนินการท้ังส้ิน 12 สัปดาหหรือ 3 เดือน ผูวิจัยจะชี้แจง
วัตถุประสงคตลอดจนข้ันตอนของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก แนวทางการเขารวมประชุมเพื่อ
พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก การเสวนา พรอมการสรุปผล เพื่อใหไดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนตาม
หลักฐานเชิงประจักษท่ีถูกตอง เหมาะสมสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน ภายหลังท่ีทานสมัครใจเขารวมในทีมพัฒนา สําหรับการเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้
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ข้ึนอยูกับความสมัครใจของทาน โดยจะไมมีการสูญเสียประโยชนใด ๆ ท่ีควรไดรับ ไมมีผลกระทบ
ตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน และไมเกิดภาวะเส่ียงหรืออันตรายใด ๆ ในระหวางการเขารวม
โครงการวิจัย หากทานไมประสงคจะเขารวมโครงการวิจัยตอ ก็สามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจัย
ไดตลอดเวลา โดยไมตองอธิบายเหตุผล ซ่ึงจะไมมีผลกระทบตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน หาก
ทานสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยขอความรวมมือใหทานลงลายมือช่ือในใบแสดง
ความยินยอมซ่ึงไดแนบมาพรอมกับเอกสารคําช้ีแจงนี้แลว ท้ังนี้ในการนําเสนอขอมูลเพื่ออภิปรายหรือ
พิมพเผยแพรจะนําเสนอในภาพรวมของผลการวิจัยเทานั้น จะไมปรากฏช่ือของทาน แตจะใชรหัส
แทน ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ ขอมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับทานจะถูกทําลาย เม่ือเสร็จส้ิน
โครงการวิจัย ทานมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะขอดูขอมูลสวนตัวของทาน ถาทานตองการใชสิทธิดังกลาว
กรุณาแจงใหผูวิจัยรับทราบ และสิทธิประโยชนอ่ืนอันจะเกิดจากผลการวิจัย ใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการวิจัยคร้ังนี้ไมมีคาตอบแทนท่ีทานจะไดรับ และไมตองเสีย
คาใชจายใดๆ จากการเขารวมในโครงการวิจัย 
 ในระหวางท่ีทานเขารวมโครงการวิจัย หากทานมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับการวิจัย
คร้ังนี้ ทานสามารถติดตอผูวิจัย นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี ไดท่ี บานเลขท่ี 92/9 ถนนศิริราษฎร 
ตําบลทายชาง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท 076-414595 หรือ 089-5927076 หรือ
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริรัตน ปานอุทัยโทรศัพท  
0-5394-9093 (ในเวลาราชการ) หรือหากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับสิทธ์ิของผูถูกวิจัย ทานสามารถ
ติดตอศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 0-5394-6080 (ในเวลาราชการ) 
 หวงัวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดจีากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 
       ลงช่ือ..............................................................ผูวิจัย 
        (นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี) 
               นักศึกษาปริญญาโท 
        สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ 

   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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เอกสารแสดงความยินยอมสําหรับผูเขารวมทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 
 ขาพเจา นาย/นางสาว/นาง………………………………………………มีความยินยอม
ในการเปนอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระ เร่ือง“การพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน 
โรงพยาบาลพังงา” ซ่ึงผูวิจัยคือ นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย
คร้ังนี้ใหขาพเจาไดรับทราบจนเขาใจเปนท่ีเรียบรอยแลว และรับรองวาจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัว
ขาพเจาไวเปนความลับ จะใชขอมูลเพื่อการวิจัยตามวัตถุประสงคดังกลาวเทานั้น และจะไมมี
ผลกระทบใดๆ ตอรางกายหรือจิตใจของขาพเจา  
 ขาพเจาขอลงลายมือช่ือกํากับไว เพื่อเปนหลักฐานวายินยอมเขารวมโครงการวิจัยโดย
ความสมัครใจ โดยรับทราบวาขาพเจาสามารถถอนตัวจากการวิจัยเม่ือใดก็ได และจะไมเกิดผล
เสียหายใดๆ ตอขาพเจาท้ังในปจจุบันและอนาคต ในกรณีท่ีขาพเจามีขอของใจหรือปญหาท่ีขาพเจา
ตองการปรึกษากับผูวิจัย ขาพเจาสามารถติดตอผูวิจัย คือ นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี ได ท่ีบานเลขท่ี 
92/9 ถนนศิริราษฎร ตําบลทายชาง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท 076-414595 หรือ 
089-5927076 
 
       ลงนาม…………………………………..(พยาบาล) 
        (……………………………...) 
 
       ลงนาม………………………………....(ผูวิจยั) 
        (นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี) 
   
       ลงนาม……………………………………(พยาน) 
        (…………………….………...) 
       วันท่ี………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

97 

เอกสารคําชี้แจงขอมูลโครงการวิจัยสําหรับผูสูงอายุผูเขารวมโครงการวจัิย 
 
ชื่อโครงการวิจัย  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย  
   ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 
ชื่อผูวิจัย   นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ  
   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 โครงการวิจัยนี้เปนโครงการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในผูสูงอายุเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาล
พังงา” มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานของบุคลากรทีมสุขภาพ 
สําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุเบาหวาน โดยผูวิจัยจะอธิบายใหทานทราบ
ถึงแนวทางการดําเนินการ พรอมท้ังเปดโอกาสใหทานไดอานรายละเอียดขอมูล และซักถามส่ิงท่ีเปน
ขอสงสัย 
 ผูวิจัยขอเชิญทาน ซ่ึงเปนหนึ่งในจํานวนผูสูงอายุโรคเบาหวานจํานวนท้ังส้ิน 5 ราย เขา
รวมโครงการวิจัย โดยใชเวลาในการดําเนินการในระยะนี้ 6 สัปดาห ท้ังนี้กอนนําแนวปฏิบัติทาง
คลินิกไปใช ผูวิจัยจะช้ีแจงใหทานรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของบุคลากรทีมสุขภาพ ในการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายตามแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีพัฒนาขึ้นจากเอกสาร รายงานวิจัย
ท่ีมีคุณภาพ การดูแลอยางตอเนื่องตามแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีสรางข้ึนอยางครบถวนทุกข้ันตอน 
รวมท้ังผูวิจัยจะขอสัมภาษณความคิดเห็นของทานในเรื่อง ความพึงพอใจตอการดูแลท่ีไดรับตาม
แนวปฏิบัติทางคลินิก ผูวิจัยเช่ือวาผลท่ีไดจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกนี้ จะทําใหทาน
ไดรับการดูแลท่ีมีคุณภาพ และไมมีความเส่ียงหรือความไมสุขสบายใดๆ เกิดข้ึน ในระหวางการเขา
รวมโครงการวิจัย สําหรับการเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ข้ึนอยูกับความสมัครใจของทาน โดยจะไมมี
การสูญเสียประโยชนใดๆ ท่ีทานควรไดรับในระหวางเขารวมการวิจัย ถาทานมีอาการของระดับ
น้ําตาลในเลือดตํ่าหรือสูง หรือมีอาการผิดปกติใดๆ เชน ใจส่ัน เจ็บหนาอก เหนื่อยหอบ ผูวิจัยจะ
หยุดการวิจัยทันที และจะดูแลใหการรักษาพยาบาลจนกระท่ังทานมีอาการดีข้ึน หากอาการไมดีข้ึน
ทานจะไดรับการสงตอใหแพทยผูเช่ียวชาญไดทําการดูแลรักษาอยางเต็มท่ีจนกวาจะหาย และผูวิจัย
จะยุติการวิจัย หากทานไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาไมสามารถเขารวมโครงการวิจัยไดอีกตอไป  
 การเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของทาน ถาทานไมสมัครใจทาน
ไมจําเปนตองเขารวม ทานมีสิทธิท่ีจะถอนตัวออกจากการวิจัยไดตลอดเวลาโดยไมตองบอกเหตุผล 
โดยจะไมมีการสูญเสียผลประโยชนใดๆ ท่ีทานควรไดรับ หากทานตกลงท่ีจะเขารวมโครงการวิจัย
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ในครั้งนี้ ผูวิจัยขอความรวมมือใหทานลงลายมือช่ือในใบแสดงความยินยอมซ่ึงไดแนบมาพรอมกับ
เอกสารคําช้ีแจงนี้แลว ท้ังนี้ในการนําเสนอขอมูลเพื่ออภิปรายหรือพิมพเผยแพรจะนําเสนอในภาพรวม
ของผลการวิจัยเทานั้น จะไมปรากฏชื่อของทาน แตจะใชรหัสแทน ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปน
ความลับ ขอมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับทานจะถูกทําลาย เม่ือเสร็จส้ินโครงการวิจัย ทานมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะขอดูขอมูลสวนตัวของทาน ถาทานตองการใชสิทธิดังกลาวกรุณาแจงใหผูวิจัยรับทราบ 
และสิทธิประโยชน อ่ืนอันจะเกิดจากผลการวิจั ย  ให เปนไปตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการวิจัยคร้ังนี้ไมมี คาตอบแทนท่ีทานจะไดรับในการเขารวมโครงการ และ
ไมตองเสียคาใชจายใดๆ จากการเขารวมในโครงการวิจัย 
 ในระหวางท่ีทานเขารวมโครงการวิจัย หากทานมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับการวิจัย
คร้ังนี้ ทานสามารถติดตอผูวิจัย นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี ไดท่ี บานเลขท่ี 92/9 ถนนศิริราษฎร 
ตําบลทายชาง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท 076-414595 หรือ 089-5927076 หรือ
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริรัตน ปานอุทัย โทรศัพท  
0-5394-9093 (ในเวลาราชการ) หรือหากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับสิทธ์ิของผูถูกวิจัย ทานสามารถ
ติดตอ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 0-5394-6080 (ในเวลาราชการ) 
 หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
       ลงช่ือ...............................................................ผูวิจัย 
        (นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี) 
               นักศึกษาปริญญาโท 
        สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ 
          คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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เอกสารแสดงความยินยอมสําหรับผูสูงอายุผูเขารวมโครงการวิจัย 
 

ขาพเจานาย/นางสาว/นาง………………………………………………มีความยินยอมใน
การเปนอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระ เร่ือง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน 
โรงพยาบาลพังงา” ซ่ึงผูวิจัยคือ นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย
คร้ังนี้ใหขาพเจาไดรับทราบจนเขาใจเปนท่ีเรียบรอยแลว และรับรองวาจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัว
ขาพเจาเปนความลับ จะใชขอมูลเพื่อการวิจัยตามวัตถุประสงคดังกลาวเทานั้น และจะไมมี
ผลกระทบใดๆ ตอรางกายหรือจิตใจของขาพเจา  

ขาพเจาขอลงลายมือช่ือกํากับไว เพื่อเปนหลักฐานวายินยอมเขารวมโครงการวิจัยโดย
ความสมัครใจ โดยรับทราบวาขาพเจาสามารถถอนตัวจากการวิจัยเม่ือใดก็ได และจะไมเกิดผล
เสียหายใดๆ ตอขาพเจาท้ังในปจจุบันและอนาคต ในกรณีท่ีขาพเจามีขอของใจหรือปญหาท่ีขาพเจา
ตองการปรึกษากับผูวิจัย ขาพเจาสามารถติดตอผูวิจัย คือ นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี ได ท่ีบานเลขท่ี 
92/9 ถนนศิริราษฎร ตําบลทายชาง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท 076-414595 หรือ 
089-5927076 
                                                   
      ลงนาม……………………………………………… (ผูสูงอายุ) 
       (.....................................................................) 
                                                      (ลายมือช่ือหรือพิมพลายน้ิวมือในกรณีท่ีเขียนหนังสือไมได) 
 
      ลงนาม.......................................................................... (ผูวิจัย) 
                                                                               (นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี)       
  

     ลงนาม………….……………………………………... (พยาน) 
      (……………………………………………) 

(ลายมือช่ือหรือพิมพลายน้ิวมือในกรณีท่ีเขียนหนังสือไมได) 

                                                             วันท่ี…………......เดือน...............................พ. ศ.................. 
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เอกสารคําชี้แจงขอมูลโครงการวิจัยสําหรับพยาบาลผูเขารวมโครงการวิจัย 
 

ชื่อโครงการวิจัย  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 

ชื่อผูวิจัย   นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ  
   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 โครงการวิจัยนี้เปนโครงการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน 
โรงพยาบาลพังงา” มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก และศึกษาความเปนไปไดของ
แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา ใชระยะเวลาในการดําเนินการท้ังส้ิน 12 สัปดาห ซ่ึงประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากโครงการวิจัยคร้ังนี้ คือไดแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง
กายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน เพื่อเปนมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุเบาหวานใหมีการออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ และนําไปสูการควบคุมโรคเบาหวานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูวิจัยจะอธิบายใหทาน
ทราบถึงแนวทางการดําเนินการ พรอมท้ังเปดโอกาสใหทานไดอานรายละเอียดขอมูล และซักถามส่ิงท่ี
เปนขอสงสัย 
 ผูวิจัยขอเชิญทาน  ซ่ึงเปนบุคคลหนึ่ งในจํานวน  5 คนของพยาบาลวิชาชีพ  ผู มี
ประสบการณท่ีใหการดูแลผูสูงอายุโรคเบาหวาน เขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระ ใน
การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปทดลองใชกับผูสูงอายุโรคเบาหวานจํานวน 5 ราย โดยใชเวลาในการ
ดําเนินการในระยะน้ี 4 สัปดาห ผูวิจัยจะช้ีแจงวัตถุประสงค ตลอดจนสาระของแนวปฏิบัติทางคลินิก 
จัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุตามแนวปฏิบัติทางคลินิก และขอความรวมมือจาก
ทานในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชจริง ผูวิจัยจะประเมินผลลัพธ โดยประเมินความเปนไปได
ของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา ภายหลังการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปทดลองใช 
สําหรับการเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ ข้ึนอยูกับการสมัครใจของทาน โดยจะไมมีการสูญเสีย
ประโยชนใดๆที่ควรไดรับ ไมมีผลกระทบตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน และไมเกิดภาวะเส่ียง
หรืออันตรายใดๆในระหวางการเขารวมโครงการวิจัย หากทานไมประสงคจะรวมโครงการวิจัยตอ ก็
สามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมตองอธิบายเหตุผล ซ่ึงจะไมมีผลกระทบตอ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หากทานสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยขอความ
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รวมมือใหทานลงลายมือช่ือในใบแสดงความยินยอมซ่ึงไดแนบมาพรอมกับเอกสารคําช้ีแจงนี้แลว 
ท้ังนี้ในการนําเสนอขอมูลเพื่ออภิปรายหรือพิมพเผยแพรจะนําเสนอในภาพรวมของผลการวิจัยเทานั้น 
จะไมปรากฏชื่อของทาน แตจะใชรหัสแทน ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ ขอมูลท้ังหมดท่ี
เกี่ยวของกับทานจะถูกทําลายเม่ือเสร็จส้ินโครงการวิจัย ทานมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะขอดูขอมูล
สวนตัวของทาน ถาทานตองการใชสิทธิดังกลาวกรุณาแจงใหผูวิจัยรับทราบ และสิทธิประโยชนอ่ืน
อันจะเกิดจากผลการวิจัย ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการวิจัยคร้ังนี้
ไมมีคาตอบแทนท่ีทานจะไดรับ และไมตองเสียคาใชจายใดๆ จากการเขารวมในโครงการวิจัย 
 ในระหวางท่ีทานเขารวมโครงการวิจัย หากทานมีขอสงสัยประการใดเก่ียวกับการวิจัยคร้ัง
นี้ ทานสามารถติดตอผูวิจัย นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี ไดท่ี บานเลขท่ี 92/9 ถนนศิริราษฎร ตําบล
ทายชาง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท 076-414595 หรือ 089-5927076 หรืออาจารยท่ี
ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริรัตน ปานอุทัย โทรศัพท 0-5394-9093 
(ในเวลาราชการ) หรือหากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับสิทธ์ิของผูถูกวิจัย ทานสามารถติดตอ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 0-5394-6080 (ในเวลาราชการ) 
 หวงัวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดจีากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 
       ลงช่ือ...............................................................ผูวิจัย 
        (นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี) 
               นักศึกษาปริญญาโท 
        สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ 

   คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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เอกสารแสดงความยินยอมสําหรับพยาบาลผูเขารวมโครงการวิจัย 
 

ขาพเจานาย/นางสาว/นาง………………………………………………มีความยินยอมใน
การเปนอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาแบบอิสระ เร่ือง “การพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน 
โรงพยาบาลพังงา” ซ่ึงผูวิจัยคือ นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย
คร้ังนี้ใหขาพเจาไดรับทราบ จนเขาใจเปนท่ีเรียบรอยแลว และรับรองวาจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัว
ขาพเจาเปนความลับ จะใชขอมูลเพื่อการวิจัยตามวัตถุประสงคดังกลาวเทานั้น และจะไมมี
ผลกระทบใดๆ ตอรางกายหรือจิตใจของขาพเจา  

ขาพเจาขอลงลายมือช่ือกํากับไว เพื่อเปนหลักฐานวายินยอมเขารวมโครงการวิจัยโดย
ความสมัครใจ โดยรับทราบวาขาพเจาสามารถถอนตัวจากการวิจัยเม่ือใดก็ได และจะไมเกิดผล
เสียหายใดๆ ตอขาพเจาท้ังในปจจุบันและอนาคต ในกรณีท่ีขาพเจามีขอของใจหรือปญหาท่ีขาพเจา
ตองการปรึกษากับผูวิจัย ขาพเจาสามารถติดตอผูวิจัย คือ นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี ได ท่ีบานเลขท่ี 
92/9 ถนนศิริราษฎร ตําบลทายชาง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท 076-414595 หรือ 
089-5927076 
 
                                                          ลงนาม……………………………… (พยาบาล) 
                                                                                   (……………………………....) 
                                                                            
 ลงนาม………………………………....(ผูวิจยั) 
                                                                                        (นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี) 
   
  ลงนาม……………………………….. (พยาน) 
                                                                                         (…………………….……….....) 
    วันท่ี………………………………………….. 

 
 
 
 
 



  
 

103 

ภาคผนวก ข 
 

แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม 
พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน  

 
 
 
 
 
 

คลินิกเบาหวาน แผนกผูปวยนอก  
โรงพยาบาลพังงา 
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สารบัญ 
 

 หนา 
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แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพงังา 

 
 แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา ท่ีพัฒนาขึ้นในคร้ังนี้เปนแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ี
พัฒนาข้ึน โดยใชกรอบแนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ของสภาวิจัยทางการแพทยและ
สาธารณสุขแหงชาติ ประเทศออสเตรเลีย (National Health and Medical Research Council 
[NHMRC, 1999])  
 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 

 แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา เปนแนวปฏิบัติท่ีพัฒนาข้ึนจากความรวมมือของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ซ่ีงประกอบดวย แพทย พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบําบัด ประกอบดวย 
 1. นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี   
  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   หัวหนาทีม (ผูศึกษา) 
 2.  นายแพทยพีรวิชญ ปนพิทักษ  
  นายแพทยชํานาญการดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม กรรมการ 
 3.  นางสาวสมอุษา  ศักดิ์หริรักษ  
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 
 4. นางศิราณี  นาวงค   
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    กรรมการ 
 5.  นางสาวอัญชลี  แกวทอง   
  นักกายภาพบําบัด กลุมงานเวชกรรมฟนฟู  กรรมการ 
 

รายนามคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 

 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริรัตน ปานอุทัย   
  กลุมกระบวนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. โรจนี จินตนาวัฒน 
  กลุมกระบวนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วัตถุประสงค 
 
 เพื่อเปนแนวทางใหบุคลากรทีมสุขภาพสามารถนําไปใชในการสงเสริมพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
 
กลุมเปาหมาย 
 
 แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในผูสูงอายุ
โรคเบาหวานนี้ พัฒนาข้ึนเพื่อ.............................................................................................................. 
 
คําจํากัดความ 
 
 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก หมายถึง ................................................................. 
 
 แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา หมายถึง ................................................................ 
 
 ผูสูงอายุโรคเบาหวาน หมายถึง ........................................................................................ 
 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 
 หลังจากท่ีใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายใน
ผูสูงอายุโรคเบาหวานแลว ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกดิ ไดแก 
 1.  ผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไดรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย มี
พฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีดีข้ึน  
 2.  ......................................................................................................................... 
 3.  ......................................................................................................................... 
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ขั้นตอนการพฒันาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 
 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผู สูงอายุ
โรคเบาหวาน ตามข้ันตอนในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาวิจัยดานการแพทยและ
สาธารณสุขแหงชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1999) ท่ีมีการจัดทําข้ึนโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ เนื่องจากมีความชัดเจน การพัฒนาเปนข้ันตอน เขาใจงาย เปนท่ียอมรับ และมีการนําไปใช
อยางแพรหลาย ประกอบดวยข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 12 ข้ันตอน (NHMRC, 1999) 
ดังตอไปนี้  
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

 
สาระสําคัญของแนวปฏิบัตทิางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพงังา  
 

 แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา พัฒนาข้ึนโดยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติงานในคลินิกเบาหวาน โดยใชข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติของสภาวิจัยทางการแพทยและ
สาธารณสุขแหงชาติ ประเทศออสเตรเลีย(National Health and Medical Research Council 
[NHMRC, 1999]) แลวนําเสนอสาระสําคัญโดยการจัดหมวดหมูตามแนวทางของสถาบันรับรอง
คุณภาพขององคกรดานการดูแลสุขภาพ (The Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organization [JCAHO], 2001) ประกอบดวย 6 หมวด ไดแก  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
  
ภาคผนวก 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 
คําชี้แจง:  
 1.  แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ  
  สวนท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลท่ัวไปของผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
  สวนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกาํลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 
 2.  ขอความกรุณาตอบตามความเปนจริงคําตอบของทานจะถูกเก็บรักษาไวเปน
ความลับ ไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน 
 
สวนท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลท่ัวไปของผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองวาง (  ) หรือเติมขอความลงในชองวาง 
 
 1. เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง 
 2. อายุ................................ป 
 3. ตําแหนง.................................................................................................... 
 4. ระดับการศึกษาสูงสุด............................................................................... 
 5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน...................................ป 
 6. ประวัติการอบรมดานการดูแลผูปวยเบาหวาน 
  6.1 (  ) ไมมี 
  6.2 (  ) มี โปรดระบุ................................................................................ 
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สวนท่ี  2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา ขอใหทาน
ตอบตามความคิดเห็นในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับ
ระดับความพึงพอใจของทาน ดังตอไปนี้ 
 พึงพอใจมาก  ใหคะแนนเทากับ 3 
 พึงพอใจปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 2 
 พึงพอใจนอย  ใหคะแนนเทากับ 1 
 

 
ขอความ 

ระดับความพงึพอใจ 

พึงพอใจ
มาก 
(3) 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

(2) 

พึงพอใจ
นอย 
(1) 

1. ความงายและสะดวกในการนําไปใช    
2. ความเหมาะสมในการนําไปใชในหนวยงาน    
3. ประโยชนของแนวปฏิบัติสําหรับการสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุเบาหวาน 

   

4. มีความเปนไปไดในการใชแนวปฏิบัติอยางตอเนื่อง    
 

 ระดับความพึงพอใจตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายในผูสูงอายุเบาหวานโดยรวม  
  (   )  พึงพอใจมาก  
  (   )  พึงพอใจปานกลาง  
  (   )  พึงพอใจนอย  
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แบบสอบถามความเปนไปไดของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกในการสงเสริมพฤติกรรม 
การออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 

 
คําช้ีแจง: แสดงความคิดเหน็ของทานท่ีมีตอขอความเหลานี้ โดยทําเคร่ืองหมาย ( ) ลงในชองท่ีตรง 
กับความคิดเหน็ของทานมากท่ีสุด และแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติมอ่ืนๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 

 
คําถามเกี่ยวกบัแนวปฏิบัติ ความคิดเหน็ ความคิดเหน็เพิ่มเติม 

นอย ปานกลาง มาก 

1. ความงายและความสะดวกในการใช
แนวปฏิบัติ –หรือในการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ 

    

2. ความชัดเจนของขอเสนอแนะในแนว
ปฏิบัติ (เปนท่ีเขาใจตรงกัน) 

    

3. ความเหมาะสมกับการนําไปใชใน
หนวยงานของทาน 

    

4…………………………….     
5…………………………….     
6…………………………….     

 
ความคิดเห็นอ่ืนๆเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
 

คําชี้แจง:  
 1.  แบบสัมภาษณแบงออกเปน 3 สวน คือ  
  สวนท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
  สวนท่ี 2 แบบวัดพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
  สวนท่ี 3 แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเบาหวาน ตอการดูแลท่ี
ไดรับตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน 
 2.  ขอความกรุณาตอบตามความเปนจริง คําตอบของทานจะถูกเก็บรักษาไวเปน
ความลับ ไมมีผลตอการรักษาพยาบาลของทาน 
 

สวนท่ี  1 แบบบันทึกขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
 

 1. เพศ  (  ) ชาย (  ) หญิง 
 2. อายุ....................................ป 
 3. สถานภาพสมรส  
  (  ) โสด 
  (  ) สมรสและอยูรวมกัน 
  (  ) สมรสแตแยกกันอยู 
  (  ) หมาย/หยาราง 
 4. ศาสนา   
  (  ) พุทธ 
  (  ) คริสต 
  (  ) อิสลาม 
  (  ) อ่ืนๆ ระบุ........................................ 
 5. ระดับการศึกษา  
  (  ) ไมไดเรียนหนังสือ 
  (  ) ประถมศึกษา 
  (  ) มัธยมศึกษา 
  (  ) ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/วุฒิบัตรอ่ืน 
  (  ) อุดมศึกษา ระบุคุณวุฒิ.................................................................. 
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  (  ) อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................. 
 6. อาชีพปจจุบัน  
  (  ) ไมไดประกอบอาชีพ 
  (  ) คาขาย 
  (  ) เกษตรกรรม 
  (  ) รับจาง ระบุ................................................................................ 
  (  ) รัฐวิสาหกิจ 
  (  ) อ่ืนๆ ระบุ................................................................................... 
 7. รายไดของครอบครัวโดยประมาณ...................................................บาท/เดือน 
 8. ระยะเวลาที่ทราบวาเปนโรคเบาหวาน..........................ป.............................เดือน 
 9. ดัชนีมวลกาย............................................................................................................ 
 10. ประวัติการสูบบุหร่ี  
  (  ) ไมสูบ 
  (  ) สูบ ระยะเวลานาน.............................ป 
 11. ยาท่ีไดรับ........................................................................................................... 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
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สวนท่ี  2 แบบวัดพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
 

คําชี้แจง ขอคําถามตอไปนี้เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน ใหผูสัมภาษณใสเคร่ืองหมายถูก ( ) ลงในชองดานขวามือท่ีตรงกับคําตอบของ
ผูสูงอายุใหมากท่ีสุด โดยมีเกณฑในการตอบคําถาม ดังนี้  
 ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง  ปฏิบัติสมํ่าเสมอ 3 คร้ังข้ึนไปใน 1 สัปดาห 
 ปฏิบัติบอยคร้ัง หมายถึง  ปฏิบัติสมํ่าเสมอ 2 คร้ังใน 1 สัปดาห 
 ปฏิบัตินานๆคร้ัง หมายถึง  ปฏิบัติไมสมํ่าเสมอ หรือ 1 คร้ังใน 1 สัปดาห 
 ไมปฏิบัติ   หมายถึง  ไมปฏิบัติกิจกรรม หรือไมออกกําลังกายเลย 
 

 
ขอความ 

ปฏิบัติ  
ไมปฏิบัติ เปน

ประจํา 
บอย 
คร้ัง 

นานๆ
คร้ัง 

1. ทานออกกําลังกาย เพื่อใหแขน ขา และลําตัวมีการ
เคล่ือนไหวซํ้าๆ เปนจังหวะ และตอเนื่อง 

    

2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.     
8. ทานออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ  3 คร้ัง      
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.      
16. ทานดื่มน้าํใหเพียงพอจนไมรูสึกกระหาย 
หลังจากการออกกําลังกาย 
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สวนท่ี  3 แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเบาหวานตอการดูแลท่ีไดรับตามแนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย  
 

คําชี้แจง ผูสัมภาษณจะอานขอความเกี่ยวกับการดูแลท่ีทานไดรับตามแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ขอใหทานตอบตามความคิดเห็นวาทานมีความพึง
พอใจตอบริการในเร่ืองนั้นๆในระดับใด โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับความ
พึงพอใจของทาน ดังตอไปนี้ 
 พึงพอใจมาก  หมายถึง การบริการนั้นตรงตามความรูสึกมาก 
 พึงพอใจปานกลาง หมายถึง การบริการนั้นตรงตามความรูสึกปานกลาง 
 พึงพอใจนอย  หมายถึง การบริการนั้นตรงตามความรูสึกเพียงเล็กนอย 
 

 
ขอความ 

ระดับความพงึพอใจ 

พึงพอใจ
มาก 
(3) 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

(2) 

พึงพอใจ
นอย 
(1) 

1. การตรวจและประเมินผูสูงอายุ.............................    
2. การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ..................    
3. .............................................................................    
4. ...........................................................................    
5. .......................................................................    
6.  ส่ือท่ีใชในการสงเสริมการออกกําลังกาย    
 

 ระดับความพึงพอใจตอการดูแลท่ีทานไดรับตามแนวปฏิบัติทางคลินิกท้ังหมด  
  (   )  พึงพอใจมาก  
  (   )  พึงพอใจปานกลาง  
  (   )  พึงพอใจนอย  
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ภาคผนวก ง 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ
 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ สังกัด 
 
รองศาสตราจารย ดร. ดวงฤด ี ลาศุขะ  กลุมกระบวนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 
        คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
แพทยหญิง อุมาฤดี   โตะหมาด นายแพทยชํานาญการดานเวชกรรม  
        สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลพังงา 
นายบําเหน็จ     แสงรัตน พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาล 
        ผูปวยอายุรศาสตร ฝายการพยาบาล  
        โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ- สกุล      นางสาวอัจฉราภรณ  พูลศรี 
 
วัน เดือน ป เกิด    10 กันยายน 2524 
  
ประวัติการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2546 
 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน  พยาบาลวิชาชีพระดับ ปฏิบัติการ  
      หอผูปวยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลพังงา 
 
 

 


