
บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพัฒนา (developmental study) เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิก
เบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บุคลากรทีมสุขภาพที่ปฏิบัติงานในคลินิก
เบาหวาน แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลพังงา และผูปวยเบาหวานท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป  
 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ เปนกลุมผูใหบริการสุขภาพท่ีมีสวนเกี่ยวของในการนํา
แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวานไป
ใช ไดแกพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในคลินิกเบาหวาน แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลพังงา 
จํานวน 5 ราย และผูรับบริการ คือ ผูสูงอายุโรคเบาหวานท่ีไมออกกําลังกาย จํานวน 5 ราย 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 
 1.  แบบสอบถามขอมูลของพยาบาลวิชาชีพท่ีนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปทดลองใช 
ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ตําแหนง การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และประวัติการ
ไดรับการอบรม ลักษณะเปนคําถามปลายเปดโดยใหเติมขอมูลในชองวาง และปลายปด และ
แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
 2.  แบบสอบถามความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช ของ พิกุล 
นันทชัยพันธ (2549) แนวคําถามประกอบดวย ความยากงาย ความสะดวกในการใชแนวปฏิบัติ 
ความชัดเจนของขอเสนอแนะในแนวปฏิบัติ ความเหมาะสมกับการนําไปใชในหนวยงานความ
ประหยัด  ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติ (สามารถแกไขปญหาหรือทําใหเกิดผลดีตอ 
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ผูรับบริการ) ความเปนไปไดทางปฏิบัติท่ีจะนําไปใชในหนวยงาน คําตอบเปนระดับความคิดเห็น
นอย ปานกลาง มาก และความเห็นเพิ่มเติม 
 3.  แบบวัดพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวานของ พิมผกา 
ปญโญใหญ (2550) ใชประเมินการปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ
โรคเบาหวานตามหลักการออกกําลังกาย และขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย ประกอบดวยขอ
คําถามทางบวก 16 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ต้ังแตระดับ 1 ไม
ปฏิบัติจนถึงระดับ 4 ปฏิบัติเปนประจํา  
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน ซ่ึงผูศึกษาสรางข้ึนเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 4 ขอ เกี่ยวกับความ
พึงพอใจในเร่ืองของความงาย สะดวก ความเหมาะสมในการนําไปใช ประโยชนของแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย และมีความเปนไปไดในการใชแนว
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และความพึงพอใจโดยรวม คําตอบแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 3 ระดับ 
คือ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง และพึงพอใจนอย โดยมีเกณฑในการใหคะแนนคือ พึงพอใจ
มาก ให 3 คะแนน พึงพอใจปานกลาง ให 2 คะแนน และพึงพอใจนอยให 1 คะแนน 
 5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเบาหวานตอการดูแลท่ีไดรับตาม
แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ซ่ึงผูศึกษาสรางข้ึนเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเบาหวานตอการดูแลท่ีไดรับตามแนวปฏิบัติทางคลินิก 
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ เกี่ยวกับความพึงพอใจในเร่ืองการตรวจ และประเมินผูสูงอายุ
กอนการออกกําลังกาย การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย การบันทึกกิจกรรมทางกาย การให
ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การสัมภาษณ สอบถาม และการใหขอมูลยอนกลับตลอด
ระยะเวลาที่มีการออกกําลังกาย และส่ือท่ีใชในการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย คําตอบแบง
ระดับความคิดเห็นออกเปน 3 ระดับ คือ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง และพึงพอใจนอย โดยมี
เกณฑในการใหคะแนนคือ พึงพอใจมาก ให 3 คะแนน พึงพอใจปานกลาง ให 2 คะแนน และพึง
พอใจนอยให 1 คะแนน 
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 1.  แบบสอบถามความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติไปใชท่ีพัฒนาข้ึนโดย พิกุล 
นันทชัยพันธ (2549) ผานการนําไปใชจริงในการปฏิบัติและมีการปรับปรุงมาแลว โดยมีการใชกับ
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โครงการพัฒนาคุณภาพบริการโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษของกลุมงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลพุทธชินราช ระหวางป พ.ศ. 2548-2549 
 2.  แบบวัดพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวานของ พิมผกา 
ปญโญใหญ (2550) ไดมีการทดสอบความเช่ือม่ันกับผูสูงอายุโรคเบาหวานท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิก
โรคเบาหวาน แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 15 ราย คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค ไดคาเทากับ 0.94 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูสูงอายุโรคเบาหวานตอการดูแลท่ีไดรับตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรม
การออกกําลังกาย ท่ีผูศึกษาสรางข้ึน ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง ความตรงตามเน้ือหา และ
ใหขอเสนอแนะโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน  
 
การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 
 
 ผูศึกษาดําเนินการพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอโครงรางการคนควาแบบอิสระ
เขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลพังงา ทําหนังสือขออนุญาตเสนอตอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพังงา เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค วิธีดําเนินการศึกษา ประโยชนท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากการศึกษา และขอความรวมมือในการทําการศึกษา และช้ีแจงตอกลุมตัวอยาง ท่ีคลินิก
เบาหวาน แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลพังงา ใหทราบถึงวัตถุประสงคของการศึกษา วิธีดําเนินการ
ศึกษา และประโยชนท่ีไดรับ พรอมท้ังช้ีแจงถึงสิทธิในการปฏิเสธหรือบอกเลิกการเขารวม
การศึกษาไดทุกเม่ือโดยไมตองช้ีแจงเหตุผล และไมมีผลกระทบตอกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลงาน การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ไมมีการระบุช่ือ แตใช
วิธีการใสรหัสแทน ผลของขอมูลจะไดรับการปกปดเปนความลับ โดยนําผลการศึกษามาสรุปใน
ภาพรวม เพื่อประโยชนทางการศึกษาเทานั้น 
 
ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา และการรวบรวมขอมูล 
 
 ภายหลังโครงรางการคนควาแบบอิสระผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาทําหนังสือผานคณบดี คณะพยาบาล
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ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลพังงา เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค และ
ข้ันตอนการเก็บขอมูล และขออนุญาตดําเนินการศึกษา หลังจากนั้น ผูศึกษาเขาพบ รองผูอํานวยการ
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลพังงา เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา และขอความรวมมือ ใน
การศึกษาคร้ังนี้ ติดตอผูเช่ียวชาญแบบเฉพาะเจาะจง แนะนําตนเอง อธิบายวัตถุประสงคของ
การศึกษา และขอความรวมมือ หลังจากผูเช่ียวชาญทุกทานตอบรับ ผูศึกษาทําหนังสือเสนอถึง
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อสงบันทึกถึงตนสังกัดของผูเช่ียวชาญ 
หลังจากนั้นผูศึกษาดําเนินการตามข้ันตอน 
 ผูศึกษาเขาพบ หัวหนาหอผูปวยนอก โรงพยาบาลพังงา เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค 
วิธีดําเนินการศึกษา ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา และขอความรวมมือในการทําการศึกษา 
 ข้ันตอนของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ดําเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
ตามกรอบแนวคิดของสภาวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขแหงชาติ ประเทศออสเตรเลีย 
(NHMRC, 1999) ประกอบดวย 12 ข้ันตอน ดังตอไปนี้  
 1.  กําหนดความตองการและขอบเขตของแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยพิจารณาประเด็น
ปญหาจากกิจกรรมการดูแลท่ีปฏิบัติเปนประจํา (high volumn) กิจกรรมท่ีมีความแตกตางกันในการ
ปฏิบัติมาก (high variation) กิจกรรมที่ปฏิบัติถาหากเกิดความบกพรองจะเกิดผลกระทบแกผูให
บริการ และผูรับบริการ (high risk) โดยการประชุมปรึกษากับทีมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในคลินิก
เบาหวาน แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลพังงา และคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อ
รวมกันกําหนดประเด็นปญหา นําเสนอขอบเขตของการดําเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อ
การแกไขปญหาของผูสูงอายุโรคเบาหวาน พรอมท้ังนําเสนอผลจากการศึกษานํารอง เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวาน และปญหา และอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ท่ีปฏิบัติงานในคลินิกเบาหวาน แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลพังงา ในป พ.ศ. 
2550 พบวา ผูสูงอายุโรคเบาหวานรอยละ 75 ไมมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย สงผลใหไมสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติได เกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน พยาบาล
ไมมีแนวปฏิบัติในการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย การใหคําแนะนําเปนตามความ
เช่ียวชาญของบุคลากรแตละราย มีความหลากหลาย จึงมีความสนใจ และมีความเห็นวา ควรจะมี
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวานเพื่อใหผูสูงอายุโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีตอเนื่อง พยาบาลมีแนว
ปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
 2.  กําหนดทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อดําเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยผู
ศึกษาเขาพบทีมบุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุโรคเบาหวานเปนรายบุคคล เพื่อ
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ปรึกษา และเรียนเชิญเขารวมเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษา และคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน หลังจากนั้นผูศึกษา
ทําหนังสือเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเขารวมทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ประกอบดวย แพทย
ผูเช่ียวชาญดานอายุรกรรมที่ดูแลผูสูงอายุโรคเบาหวาน 1 ราย พยาบาลผูเช่ียวชาญประจําคลินิก
เบาหวาน 2 ราย นักกายภาพบําบัด 1 ราย รวมผูศึกษา เปน 5 ราย หลังจากไดรับอนุมัติจัดต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ผูศึกษาจัดประชุมทีมเพื่อใหทุกคนในทีมไดรวมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 3.  กําหนดวัตถุประสงค และกลุมเปาหมายของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ผูศึกษา
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อกําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย
ของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก  

  โดยวัตถุประสงคของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก คือ เพื่อเปนแนวทางให
บุคลากรทีมสุขภาพสามารถนําไปใชในการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน  

  กลุมเปาหมายของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ไดแก 
  1.  ผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิก  คือ พยาบาลวิชาชีพ ท่ีปฏิบัติงานในคลินิก

เบาหวาน แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลพังงา 
  2.  ผูปวยกลุมเปาหมาย คือ ผูท่ีมีอายุต้ังแต 60 ป ข้ึนไป ท่ีไดรับการวินิจฉัยวา
เปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และมารับบริการที่คลินิกเบาหวาน แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลพังงา 
 4.  กําหนดผลลัพธทางสุขภาพ ผูศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางคลินิก ทําการทบทวนตัวช้ีวัดคุณภาพเก่ียวกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายใน
ผูสูงอายุโรคเบาหวาน กําหนดผลลัพธ ซ่ึงผลลัพธในระยะส้ัน คือ ความเปนไปไดของการนําแนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวานไปใชใน
หนวยงาน ผลลัพธในระยะยาว คือ ผูสูงอายุโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีดีข้ึน 
ผูสูงอายุโรคเบาหวานและทีมผูดูแลมีความพึงพอใจในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 5.  ทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาหลักฐานเชิงประจักษทางวิทยาศาสตร ผูศึกษาจัด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับการคนหาและประเมินคุณคา
หลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน กําหนดขอบเขตในการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ดังนี้  
  5.1. กําหนดคําท่ีใชในการสืบคนหลักฐานทางวิทยาศาสตร  
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    5.1.1 กลุมเปาหมาย ไดแก เบาหวาน, ผูสูงอายุ, ผูสูงอายุโรคเบาหวาน, diabetes 
mellitus, eldery, older adults, older persons, aging, senior eldery with diabetes mellitus 
    5.1.2 วิธีการปฏิบัติ ไดแก การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย, พฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย, exercise in elderly, aerobic exercise, physical activity, physical training, physical activity 
assessment, improve exercise promotion, promoting and prescribing exercise, barrier to exercise, promoting 
physical activity    
    5.1.3 ผลลัพธ ไดแก exercise behavior 
    5.1.4 ประเภทของหลักฐาน ไดแก RCT, systematic review, literature review, 
guideline, practice guideline, evidence-based practice, clinical practice guideline และ best practice 
  5.2  การกําหนดแหลงสืบคน ดังนี้ 
    1)  สืบคนจากฐานขอมูล ไดแก Medline, CINAHL, PubMed, Science Direct, ProQuest 
Medica Library, Wisley-Blackwell, Spinger link  
    2)  สืบคนจากเว็บไซด ไดแก www.cocchrane.org, www.joannabriggs.edu.au., 
www.sign.ac.uk, www.guideline.gov, www.nice.com, www.elsvier.com, www.rnao.org, www.google.com, 
www.sagepub.com  
    3)  การสืบคนดวยมือจากวารสารหองสมุดและเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ เชน 
หนังสือ บทความทางการพยาบาล และวารสารทางการพยาบาล, Journal of Gerontological Nursing, 
Geriatric Nursing 
    โดยกําหนดระยะเวลาในการใหสมาชิกในทีมอานหลักฐานทางวิทยาศาสตร
ท่ีไดมาจากการสืบคน และดําเนินการสืบคนขอมูลเพิ่มเติม เปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
  5.3 ผูศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อรวมกัน
คัดเลือกหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ผลการสืบคนข้ันตน ไดหลักฐานท้ังหมด 44 เร่ือง และไดทําการ
คัดเลือกหลักฐานความรูเชิงประจักษ ซ่ึงหลักฐานท่ีสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกมี 2 ประเภท ไดแก งานวิจัยประเภทปฐมภูมิ และทุติยภูมิ หลังจากการสืบคนหลักฐานตางๆที่
เกี่ยวของไดแลวจึงทําการประเมินคุณภาพของหลักฐาน ไดหลักฐานความรูเชิงประจักษท้ังหมด 27 
เร่ือง โดยเปนงานวิจัยปฐมภูมิซ่ึงเปนงานวิจัยที่มีการออกแบบใหมีกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
พรอมท้ังมีการสุมกลุมตัวอยางเขากลุม (randomized controlled trial [RCT]) จํานวน 11 เร่ือง การ
วิจัยกึ่งทดลอง จํานวน 2 เร่ือง งานวิจัยเชิงทดลอง จํานวน 1 เร่ือง งานวิจัยท่ีมีการศึกษาติดตามไป
ขางหนา และมีกลุมควบคุม (cohort studies with control group) จํานวน 4 เร่ือง งานวิจัยท่ีเปน
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะบางอยางของบุคคล (case-controlled) จํานวน 2 เร่ือง งานวิจัย
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ท่ีมีการศึกษาโดยการสังเกต และไมมีกลุมควบคุม จํานวน 1 เร่ือง หลักฐานอางอิงท่ีไดมาจาก
ความเห็นของผูเช่ียวชาญทางคลินิก บทความ จํานวน 4 เร่ือง และแนวปฏิบัติ จํานวน 2 เร่ือง 
  5.4 ประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษท่ีใชในการพัฒนาแนวปฏิบัติ โดย
จัดประชุมทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อรวมกันจัดระดับความเช่ือถือและคุณภาพของ
หลักฐานเชิงประจักษ (levels of evidence) และระดับของขอเสนอแนะในการนําสูการปฏิบัติ (grade 
of recommendation) โดยยึดแนวทางการประเมินของสถาบันโจแอนนาบริกส (JBI, 2008)  
 6.  การยกรางแนวปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีดีท่ีสุด ข้ันตอน
การยกรางแนวปฏิบัติทางคลินิก ประกอบดวย 
  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อยกรางแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลพังงา โดยนําหลักฐานความรูเชิงประจักษท่ีไดจากสืบคน มาบูรณาการรวมกับความ
ชํานาญทางคลินิก ความคิดเห็นและประสบการณของผูเกี่ยวของ เพื่อกําหนดสาระสําคัญของแนว
ปฏิบัติทางคลินิก เพื่อท่ีจะเปนแนวทางใหผูท่ีนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชสามารถปฏิบัติตามได 
โดยอาศัยการประยุกตใชการแบงหมวดหมูสาระสําคัญของแนวปฏิบัติทางคลินิกของสถาบัน
รับรองคุณภาพขององคกรสุขภาพ (JCAHO, 2001) ประกอบดวย 6 หมวด ไดแก 1) การพิทักษสิทธิ
ผูปวยและจริยธรรม 2) การประเมินสภาพผูสูงอายุกอนมีการออกกําลังกาย 3) การสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 4) การใหความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายใน
ผูสูงอายุโรคเบาหวาน 5) การติดตามประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 6) การ
ติดตามและพัฒนาคุณภาพการบริการ พรอมท้ังระบุระดับคุณภาพของขอมูลดวย 
 7.  จัดทําแผนการเผยแพรและแผนการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช คณะกรรมการ
พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกรวมกันจัดทําแผนการเผยแพรโดย จัดการบอรดประชาสัมพันธถึงแนว
ปฏิบัติทางคลินิก รวมกับช้ีแจงในที่ประชุมประจําเดือน และทําหนังสือเวียนแจงหนวยงานผูปวย
นอก และใหทุกคนลงนามรับทราบ และแผนการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชคือช้ีแจงปญหา 
ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแนวปฏิบัติทางคลินิก และวัตถุประสงคของแนวปฏิบัติแก
ผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก รวมท้ังตอบขอซักถามและขอสงสัยตางๆ เพื่อเตรียมความพรอม
ของบุคลากรกอนนําไปปฏิบัติจริง หลังจากนั้น ติดตาม กํากับและดูแลใหมีการใชแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวานอยางตอเนื่อง 
สมํ่าเสมอ 
 8.  จัดทําแผนการประเมินผลและการปรับปรุงแกไข การจัดทําแผนการประเมินและ
การปรับปรุงแกไขโดยทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยใชแบบประเมินผลลัพธของการพัฒนา
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แนวปฏิบัติทางคลินิกอยางครอบคลุมของพิกุล นันทชัยพันธ (2549) ประกอบดวยเรื่อง ความยาก
งาย ความสะดวกในการใชแนวปฏิบัติ ความชัดเจนของขอเสนอแนะในแนวปฏิบัติ ความเหมาะสม
กับการนําไปใชในหนวยงาน ความประหยัด ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติ ความเปนไปได
ในทางปฏิบัติท่ีจะนําไปใชในหนวยงาน 

 9.  จัดทํารายงานรูปเลม โดยการจัดประชุมทีมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อ
กําหนดรูปแบบของแนวปฏิบัติ โดยในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของแนวปฏิบัติมีลักษณะเปนความ
เรียงรอยแกว อีกท้ังผูศึกษาไดสรุปสาระสําคัญของแนวปฏิบัติในลักษณะเปนข้ันตอน (flowchart) 
เพื่อความเขาใจ และงายในการปฏิบัติตาม โดยใชขอความท่ีส้ัน กะทัดรัด และมีความสม่ําเสมอ เพื่อ
งายตอความเขาใจในการนําไปปฏิบัติตาม 

 10.  จัดทํารายงานกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ ผูศึกษาจัดทํารายงานท่ีประกอบดวย 
ทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติ รวมท้ังเนื้อหาสาระของการปฏิบัติ ประกอบดวย
สวนท่ีเปนขอมูลทั่วไป ไดแก รายนามคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก รายนาม
คณะกรรมการท่ีปรึกษา วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ คําจํากัดความและ
ข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สวนท่ีเปนเนื้อหาสาระของแนวปฏิบัติทางคลินิก และสวน
ท่ีเปนภาคผนวก ไดแก การแบงระดับหลักฐานความนาเช่ือถือคุณภาพ และขอเสนอแนะไปสูการ
ปฏิบัติของหลักฐานอางอิง แหลงอางอิงหลักฐานความรูเชิงประจักษ คูมือการใชแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน แบบวัดพฤติกรรม
การออกกําลังกาย แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเบาหวานตอการดูแลท่ีไดรับ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิก และรายนามผูทรงคุณวุฒิ 

 11.  ตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิก จากผูเช่ียวชาญโดยการนํารางแนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน แบบวัด
พฤติกรรมการออกกําลังกาย แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเบาหวานตอการดูแลท่ี
ไดรับ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิก แบบสอบถามความเปนไปไดของ
การใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ไปตรวจสอบความถูกตองความตรงตามเนื้อหาและใหขอเสนอแนะ
โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ประกอบดวย ไดแก อาจารยจากคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ท่ีมีความเช่ียวชาญดานการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก และดานการดูแลผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
จํานวน 1 ทาน พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายใน
ผูสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 1 ทาน นายแพทยชํานาญการดานเวช
กรรม สาขาอายุรกรรมท่ีมีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 1 ทาน 
จากน้ันจึงนําขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขเนื้อหารวมกับอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อให
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แนวปฏิบัติทางคลินิกมีความชัดเจนสมบูรณมากยิ่งข้ึน จากนั้นจัดประชุมช้ีแจงวิธีการใชแนวปฏิบัติ
สําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน ท่ีไดผานการตรวจสอบ
ความถูกตองของเน้ือหาแลว แกผูมีสวนเกี่ยวของท่ีไมไดเขารวมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
จากนั้นทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใหพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีคลินิกเบาหวาน ทดลองใชกับผูสูงอายุโรคเบาหวาน จํานวน 5 ราย พรอมท้ังสํารวจความคิดเห็น
โดยการประเมินความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติไปใชในกลุมตัวอยางซ่ึงเปนบุคลากรทีม
สุขภาพเพื่อประเมินความงาย ความสะดวกในการใชงาน ทีมผูปฏิบัติสามารถนํามาใชไดจริงในการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ประหยัดคาใชจาย ผูปฏิบัติมีความพึงพอใจ และแนวปฏิบัติมี
ความเปนไปไดในการปฏิบัติ และสํารวจความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเบาหวานตอการดูแลท่ี
ไดรับตามแนวปฏิบัติทางคลินิก แลวทําการวิเคราะหขอมูล ประเมินผล รวบรวมปญหาและ
อุปสรรคจากการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก  
 12.  ปรึกษาผูมีสวนเก่ียวของท่ีไมไดเขารวมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยการ
จัดการเสวนานําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเปนไปไดของการใชปฏิบัติทางคลินิก
รวมท้ังปญหาและอุปสรรคจากการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อใหแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน ท่ีความชัดเจน เหมาะสม  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางนํามาแจกแจงความถ่ี และแสดงจํานวน รอยละ 
 2.  วิเคราะหขอมูลความเปนไปไดในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน โดยนําความคิดเห็นในแตละระดับมาแจกแจง
ความถ่ี และรอยละ 
 3.  ขอมูลความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเบาหวานตอการดูแลท่ีไดรับตามแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย นํามาแจกแจงความถ่ี และแสดงจํานวน 
รอยละ 
 4.  ขอมูลความพึงพอใจของผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน นํามาแจกแจงความถ่ี และแสดงจํานวน รอย
ละ 
 


