
บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา โดยทีมพัฒนา
ประกอบดวย อายุรแพทย จํานวน 1 ราย พยาบาลประจําการจํานวน 3 ราย นักกายภาพบําบัด 1 ราย 
ผูศึกษาไดนําแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีพัฒนาข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 
และผูศึกษาไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปทดลองใชในผูสูงอายุ
โรคเบาหวานท่ีเขารับการตรวจรักษาที่คลินิกเบาหวาน แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลพังงา ติดตาม
ทางโทรศัพท และติดตามเยี่ยมบานจนครบ 2 สัปดาห จํานวน 5 ราย ผูศึกษาไดสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเปนไปไดของการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกายไปใชจากกลุมผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกจํานวน 5 ราย ผลการศึกษาไดนําเสนอเปน
ตารางประกอบการบรรยายโดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1  ลักษณะของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 
 สวนท่ี 2  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเปนผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก และ
กลุมตัวอยางผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
 สวนท่ี 3  ความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวานไปทดลองใช 
 สวนท่ี 4  ความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเบาหวานตอการดูแลท่ีไดรับตามแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 สวนท่ี 5  ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 
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สวนท่ี 1  ลักษณะของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายใน
ผูสูงอายุโรคเบาหวาน  
 
 ผูศึกษานําเสนอลักษณะของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา เปน 2 สวนคือ สวนท่ี
เปนรูปเลม และสวนท่ีเปนสาระสําคัญของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา มีรายละเอียดดังนี้  
 สวนท่ีเปนรูปเลม 
 แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
 1.  ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย รายนามคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
รายนามคณะกรรมการท่ีปรึกษา วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการใช
แนวปฏิบัติทางคลินิก คําจํากัดความ และข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 2.  สาระสําคัญของแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยการพิจารณาจัดหมวดหมูตามแนวทาง
ของสถาบันรับรองคุณภาพขององคกรดานการดูแลสุขภาพ (The Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organization [JCAHO], 2001) ประกอบดวย 6 หมวด ไดแก 1) การ
พิทักษสิทธิผูปวยและจริยธรรม 2) การประเมินสภาพผูสูงอายุกอนมีการออกกําลังกาย 3) การ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 4) การใหความรูเกี่ยวกับการออก
กําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 5) การติดตามประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 
6) การพัฒนาคุณภาพการบริการ ซ่ึงแบงระดับความนาเช่ือถือ คุณภาพของหลักฐานอางอิง และระดับ
ขอเสนอแนะในการนําสูการปฏิบัติ ตามเกณฑของสถาบันโจแอนนาบริกส (JBI, 2008) 
 3.  ภาคผนวก  ประกอบดวยการแบงระดับความนาเ ช่ือถือและคุณภาพ  และ
ขอเสนอแนะในการนําสูการปฏิบัติของหลักฐานอางอิง แหลงหลักฐานความรูเชิงประจักษสําหรับ
การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คูมือการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน แบบวัดพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวาน แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเบาหวานตอ
การดูแลท่ีไดรับตามแนวปฏิบัติทางคลินิก แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชแนวปฏิบัติทาง
คลินิก และรายนามผูทรงคุณวุฒิ 
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 สวนท่ีเปนเนื้อหาสาระของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกาย ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 
 แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา ประกอบดวยเนื้อหาสาระ 6 องคประกอบหลัก 
ดังนี้ 
 1.  การพิทักษสิทธิผูปวยและจริยธรรม 
  1.1  การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายควรเนนใหเหมาะสมเปนรายบุคคล 
ดําเนินการตามแตละระยะ หรือระดับข้ันของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกาย (Level 
4, A) 
  1.2  การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ควรเปนไปตามระยะ หรือระดับ
ข้ันของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกาย และโดยท่ัวไปตองเปนการพูดคุยกันระหวาง
คน 2 คน คือผูสูงอายุโรคเบาหวาน และพยาบาล ซ่ึงไดผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการปรับเปล่ียน
ความคิดและพฤติกรรม และมีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน (Level 
2, B) 
  1.3  ผูสูงอายุทุกรายตองลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความยินยอมกอนเขารวมกิจกรรม
การออกกําลังกาย) (Level 4, A) 
  1.4  ผูสูงอายุตองไดรับการฝกทักษะในการออกกําลังกาย (Level 4, A) 
 2.  การประเมินสภาพผูสูงอายุกอนมีการออกกําลังกาย 
  2.1  ผูสูงอายุตองไดรับการคัดกรองท่ีเหมาะสมกอนท่ีจะเขารวมกิจกรรมการออก
กําลังกาย (Level 4, A) 
  2.2  การประเมินกิจกรรมทางกาย 
    2.2.1 การประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกาย โดยใชแบบวัดพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวาน (Level 2, A) 
    2.2.2 การประเมินความพรอมของผูสูงอายุโรคเบาหวานกอนมีกิจกรรมทาง
กาย (Level 3a, A)  
    2.2.3 การประเมินระดับข้ันของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
(Level 4, A) 
  2.3  การติดตามประเมินผูสูงอายุ ระหวางการออกกําลังกาย จนกระท่ังส้ินสุดการ
ออกกําลังกาย (Level 3b, A) 
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 3.  การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
  3.1  มีการตั้งเปาหมายในการออกกําลังกาย (Level 2, A)   
  3.2  มีการใชทฤษฎีข้ันตอนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Level 3a, A) 
    ข้ันท่ี 1   ไมมีความคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
              1. การสรางความตระหนัก 
              2. การสรางสัมพันธภาพเพื่อการชวยเหลือ 
              3. การตระหนักรูเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมและการปลดปลอย 
    ข้ันท่ี 2   มีความคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
              1. การสรางความตระหนัก 
              2. การตระหนักรูเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมและการปลดปลอย 
              3. การประเมินตนเองซํ้า 
              4. การกระตุนเราทางอารมณท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
    ข้ันท่ี 3   เร่ิมมีกิจกรรมการออกกําลังกาย 
              1. การสรางความตระหนัก 
              2. การตระหนักรูเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมและการปลดปลอย 
              3. การกระตุนเราทางอารมณท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
              4. การประเมินตนเองซํ้า 
              5. การสรางพันธะสัญญาในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
    ข้ันท่ี 4   ออกกําลังกายอยางเพียงพอ 
              1. การสรางพันธะสัญญาในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
              2. การใชส่ิงกระตุนทางส่ิงแวดลอม 
              3. การใชการเสริมแรงทางบวก 
              4. การหาส่ิงทดแทน หรือทางเลือกอ่ืน  ๆสําหรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
              5. การสรางสัมพันธภาพเพื่อการชวยเหลือ 
    ข้ันท่ี 5   ออกกําลังกายเปนกิจวัตรประจําวัน 
              1. การใชส่ิงกระตุนทางส่ิงแวดลอม 
              2. การใชการเสริมแรงทางบวก 
              3. การหาส่ิงทดแทน หรือทางเลือกอ่ืน  ๆสําหรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
              4. การสรางสัมพันธภาพเพื่อการชวยเหลือ 
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  3.3  การสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน 
    3.3.1   ประเมินความพรอมทางดานรางกาย และอารมณท้ังกอนและขณะออกกําลัง
กาย (Level 2, A) 
    3.3.2   การใหประสบการณท่ีประสบความสําเร็จดวยตนเอง โดยการฝกปฏิบัติการ
ออกกําลังกาย เร่ิมจากการออกกําลังกายท่ีงาย และเพิ่มความยากข้ึน จนสามารถปฏิบัติไดตามท่ีกําหนด (Level 
2, A) 
    3.3.3   การใหเห็นตัวแบบหรือประสบการณจากผูอ่ืน (Level 2, A) 
    3.3.4   การพูดชักจูง โดยการใหกําลังใจ กลาวชมเชย ใหผูสูงอายุเช่ือม่ันวา
ตนมีความสามารถท่ีจะออกกําลังกายใหประสบความสําเร็จได (Level 2, A) 
    3.3.5   การออกกําลังกาย ควรทําในลักษณะกลุม ไมใชการทําคนเดียว มีการ
กําหนดวันในการออกกําลังกายท่ีแนนอน ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และมีผูนําในการออกกําลังกาย 
(Level 2, B) 
  3.4.  สงเสริมการสนับสนุนทางสังคมโดยใหขอมูลแกสมาชิกในครอบครัว 
เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวเปนผูสนับสนุนผูสูงอายุโรคเบาหวานออกกําลังกาย (Level 2, A)  
    3.4.1   การสนับสนุนดานอารมณ โดยใหสมาชิกในครอบครัวดูแลเอาใจใส
ใหผูสูงอายุออกกําลังกาย 
    3.4.2    การสนับสนุนดานการประเมินคา โดยการเนนย้ําใหสมาชิกในครอบครัวคอย
เตือนใหผูสูงอายุออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และถูกตองตามหลักการออกกําลังกาย 
    3.4.3   การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร โดยการใหขอมูลเกี่ยวกับการออก
กําลังกายท่ีถูกตอง 
    3.4.4   การสนับสนุนดานทรัพยากร โดยการเนนย้ําใหสมาชิกในครอบครัว 
จัดหา และเตรียมส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการออกกําลังกายใหกับผูสูงอายุ  
  3.5  ใหการสนับสนุนทางสังคม  
    3.5.1   การกลาวยกยอง ชมเชย (Level 2, A) 
    3.5.2   จัดทําปายเชิญชวนการออกกําลังกาย (Level 2, A) 
    3.5.3   การสนับสนุนอุปกรณออกกําลังกาย (Level 2, B) 
    3.5.4   การติดตามเยี่ยมบาน (Level 2, B) 
    3.5.5   การใหรางวัล หรือแสดงความยินดีเม่ือผูสูงอายุประสบความสําเร็จใน
การออกกําลังกาย (Level 4, A) 
    3.5.6   การใชระบบคูหู (buddies) (Level 4, A) 
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  3.6  การใหขอมูลยอนกลับท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุแตละราย ตลอดระยะเวลาที่
ผูสูงอายุมีการออกกําลังกาย (Level 3b, A) 
  3.7  การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการออกกําลังกาย โดยใชเวลาประมาณ 30 นาที 
เปนรายบุคคล โดยผูใหคําปรึกษาตองเคยมีประสบการณเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาดานการออก
กําลังกาย (Level 2, A) 
 4.  การใหความรูเก่ียวกับการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
  4.1  การใหความรูกับผูสูงอายุโรคเบาหวานเกี่ยวกับการออกกําลังกาย (Level 4, 
A)  
    4.1.1   การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน (Level 3c, A) 
    4.1.2   ประโยชน และความสําคัญของการออกกําลังกาย (Level 3a, A) 
    4.1.3   การตอบสนองของรางกายตอการออกกําลังกาย (Level 4, A) 
    4.1.4   อาการ หรือสภาวะตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือออกกําลังกาย (Level 4, A) 
    4.1.5   หลักการออกกําลังกาย (Level 2, A)  
    4.1.6   ข้ันตอนของการออกกําลังกายท่ีถูกตอง (Level 2, A) 
    4.1.7   ขอควรปฏิบัติ และขอควรระวังในการออกกําลังกาย (Level 2, A)  
  4.2  การใหความรูกับบุคคลท่ีมีความสําคัญกับผูสูงอายุ เชน ครอบครัว เพื่อน และ
คูสมรส ใหเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายในผูสูงอายุ (Level 4, A) 
  4.3  การใหความรูกับทีมสุขภาพ และบุคลากรอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ เชน แพทย 
พยาบาลผูปฏิบัติการ ผูฝกสอนเก่ียวกับการออกกําลังกาย ใหเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย
ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน (Level 4, A) 
 5.  การติดตามประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 
  5.1  กลยุทธในการปองกันการมีพฤติกรรมการไมออกกําลังกาย คือ ตองให
ผูสูงอายุระบุเหตุการณ หรือสถานการณท่ีอาจทําใหเกิดผลกระทบทางดานลบตอการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม เชน ภาระงานมาก หรือวันหยุด และการหาแนวทางในการปองกันในสถานการณท่ีมี
ความเส่ียงสูง เชน การจัดการ หรือการบริหารเวลา หรือการวางแผนการทํากิจกรรมหลังวันหยุด 
(Level 3a, A) 
  5.2  การติดตามทางจดหมาย (Level 4, B) 
  5.3  การติดตามทางโทรศัพท (Level 2, B) 
    5.3.1   การติดตามทางโทรศัพท สัปดาหละ 1 คร้ัง ใชเวลา 2-5 นาที/คร้ัง (Level 2, B) 
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    5.3.2   การติดตามทางโทรศัพทในสัปดาหท่ี 1 สัปดาหท่ี 3 และ หลังการใหคําปรึกษา
ไปแลว 1 เดือน และนัดผูสูงอายุท่ีคลินิกทุก 3 เดือน พูดคุยกันโดยใชเวลาประมาณ 15 นาที (Level 2, B)  
    5.3.3   กอนจะมีการติดตามทางโทรศัพท ผูใหคําปรึกษาควรจะสัมภาษณผูสูงอายุ
แบบตัวตอตัวกอน เพื่อใหการติดตามทางโทรศัพทมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Level 2, B) 
  5.4  การติดตามเยี่ยมบานโดยพยาบาลวิชาชีพ เปนเวลา 30-45 นาทีตอคร้ัง (Level 2, B) 
  5.5  การประเมินอุปสรรคของการออกกําลังกาย ในกรณีท่ีผูสูงอายุยังมีการออกกําลังกายท่ี
ไมตอเนื่อง พรอมท้ังแนะนําผูสูงอายุถึงวิธีการจัดการกับอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน (Level 2, A) 
  5.6  การแนะนําใหผูสูงอายุเบาหวานบันทึกการออกกําลังกายในแตละวันดวย
ตนเอง โดยใหบันทึก ชนิด และจํานวนคร้ัง หรือระยะเวลาในการออกกําลังกาย และควรมีการ
ติดตามการบันทึกการออกกําลังกายทุกๆ 3 เดือน (self report) (Level 2, A) 
  5.7  เพิ่มระยะเวลาในการติดตามความคงทนของพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ตอเนื่องไปอีกในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกาย และความคง
อยูของพฤติกรรม (Level 2, A) 
  5.8  การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยางตอเนื่องในระยะยาว (Level 
3a, B) 
 6.  การพัฒนาคุณภาพการบริการ  
  6.1  พยาบาลวิชาชีพตองไดรับการฝกทักษะในการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกาย (Level 3a, B) 
  6.2  ถาประเมินแลววาผูสูงอายุกลับมามีพฤติกรรมท่ีไมออกกําลังกายดังเดิม ทีม
ตองมีการนํากลยุทธท่ีใชมาคุยกัน เพื่อการปรับเปล่ียนกลยุทธท่ีเหมาะสมและนําไปใชกับผูสูงอายุ
ตอไป (Level 2, A) 
  6.3  ควรมีการจัดทําส่ือใหมีประสิทธิภาพ คงทน ถาวร เพิ่มสีสรรของรูปภาพให
สวยงาม เพื่อเปนการชวยเพิ่มคุณคาของเอกสาร คูมือ แผนพับ และสต๊ิกเกอร เพื่อสะดวกในการ
นําไปเผยแพร หรือนําไปใชกับผูสูงอายุ (Level 2, A) 
  6.4  บุคลากรทีมสุขภาพตองมีการเตรียมความพรอมในการใหความรูกับผูสูงอายุ
เบาหวาน เพื่อใหผูสูงอายุสามารถเผชิญหนากับส่ิงท่ีเปนอุปสรรคตอการออกกําลังกายได (level 3c, A) 
  6.5  การทําความเขาใจในผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย หรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเก่ียวกับ 
ข้ันตอนในการพัฒนา การส่ือสารตางๆ และใหการยอมรับในการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง
กายในผูสูงอายุ (Level 4, A) 
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สวนท่ี 2  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปทดลองใช และกลุมตัวอยาง
ผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
 

 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเปนผูนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปทดลองใชสําหรับการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 
จํานวน 5 ราย ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  
จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก จําแนกตาม เพศ อายุ 
ตําแหนง การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และประวัติการอบรม 
 

ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
เพศ 
           หญิง 
อายุ ( ป)   
           21- 30 
           31- 40  
           41- 50  
ตําแหนง 
           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
           พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
การศึกษา 
           ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
           ปริญญาโท 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ป) 
           5- 9 
           10- 14  
           15- 19 
           มากกวาหรือเทากับ 20 
ประวัติการอบรมดานการดแูลผูปวยเบาหวาน 
          ไดรับการอบรม 

 
5 
 
2 
1 
2 
 
4 
1 
 
4 
1 
 
2 
1 
0 
2 
 
5 

 
100 

 
40 
20 
40 

 
80 
20 
 

80 
20 
 

40 
20 
0 
40 

 
100 
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 กลุมตัวอยางผูนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปทดลองใชท้ังหมด 5 ราย เปนพยาบาลวิชาชีพ 
5 ราย เพศหญิงท้ัง 5 ราย มีอายุอยูในชวง 21- 30 ป และ 41- 50 ป จํานวนระยะละ 2 ราย และอายุ
ในชวง 31- 40 ป จํานวน 1 ราย มีตําแหนงเปนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 ราย และพยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ 4 ราย สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวน 4 ราย และระดับ
ปริญญาโท 1 ราย ระยะเวลาหรือประสบการณในการปฏิบัติงาน 5- 9 ป และ มากกวา 20 ป จํานวน
ระยะละ 2 ราย และระยะเวลาหรือประสบการณในการปฏิบัติงาน 10 -14 ปจํานวน 1 ราย และกลุมตัวอยาง
ท้ัง 5 รายไดรับการอบรมดานการดูแลผูปวยเบาหวาน 
 

 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 
จํานวน 5 ราย ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  
จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางผูสูงอายุโรคเบาหวาน จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียของครอบครัว ระยะเวลาท่ีเปนเบาหวาน ดัชนีมวลกาย 
ประวัติการสูบบุหร่ี ยาท่ีไดรับ และพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 

ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
เพศ 
           ชาย 
           หญิง 
อายุ ( ป)   
           60- 74 
           75 ปข้ึนไป 
สถานภาพสมรส 
           สมรสและอยูรวมกัน 
           หมาย/หยาราง 
ศาสนา 
           พุทธ 
ระดับการศึกษา 
           ประถมศึกษา 
           ประกาศนียบัตร/อนปุริญญา/วุฒิบัตรอ่ืน 

 
3 
2 
 
3 
2 
 
1 
4 
 
5 
 
3 
2 

 
60 
40 
 

60 
40 
 

20 
80 
 

100 
 

60 
40 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
อาชีพ 
           คาขาย 
           เกษตรกรรม 
           ไมไดประกอบอาชีพ 
รายไดเฉล่ียของครอบครัว (บาท) 
           0-5,000 
           มากกวา 5,000 
ระยะเวลาท่ีเปนเบาหวาน ( ป)   
           1- 3 
           4- 6 
           7- 9 
ดัชนีมวลกาย 
           ต้ังแต 23 ข้ึนไปแตตํ่ากวา 27.5 กก./ม.2 
           ต้ังแต 27.5 กก./ม.2 ข้ึนไป 
ประวัติการสูบบุหร่ี 
           ไมสูบ 
ยาท่ีไดรับ 
           ยารับประทานกลุมเดยีว 
           ยารับประทาน 2 กลุม 
           ยารับประทานกลุมเดยีวรวมกับยาฉีด 
พฤติกรรมการออกกําลังกายกอนใชแนวปฏิบัติ 
           ตํ่า 
           ปานกลาง 
           สูง 
พฤติกรรมการออกกําลังกายหลังใชแนวปฏิบัติ 
           ตํ่า 
           ปานกลาง 
           สูง 

 
1 
1 
3 
 
2 
3 
 
2 
2 
1 
 
2 
3 

 
5 
 
3 
1 
1 
 
3 
2 
0 
 
0 
2 
3 

 
20 
20 
60 
 

40 
60 
 

40 
40 
20 
 

40 
60 

 
100 

 
60 
20 
20 
 

60 
40 
0 
 
0 
40 
60 
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 กลุมตัวอยางผูสูงอายุโรคเบาหวาน จํานวน 5 ราย เปนเพศชาย 3 ราย และเพศหญิง 2 
ราย มีอายุอยูในชวง 60- 74 ป 3 ราย และ 75- 84 ป 2 ราย สถานภาพสมรสและอยูรวมกัน 1 ราย 
สวนอีก 4 ราย สถานภาพหมาย/หยาราง กลุมตัวอยางท้ัง 5 รายนับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 3 ราย และระดับอนุปริญญา 2 ราย สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ เปนจํานวน 3 
ราย สวนอีก 2 ราย ประกอบอาชีพคาขาย 1 ราย และเกษตรกรรม 1 ราย รายไดเฉล่ียของครอบครัว 
0-5,000 บาทจํานวน 2 ราย และมากกวา 5,000 บาท 3 ราย ระยะเวลาท่ีเปนเบาหวาน ชวง 1-3 ป และ 
4-6 ป ระยะละ 2 ราย สวนอีก 1 ราย เปนเบาหวานอยูในชวง 7-9 ป กลุมตัวอยางมีดัชนีมวลกาย
ต้ังแต 23 ข้ึนไปแตตํ่ากวา 27.5 กก./ม.2 จํานวน 2 ราย และต้ังแต 27.5 กก./ม.2 ข้ึนไป จํานวน 3 ราย 
กลุมตัวอยางท้ัง 5 รายไมมีประวัติการสูบบุหร่ี สวนยาท่ีกลุมตัวอยางไดรับสวนใหญเปนยา
รับประทานกลุมเดียว 3 ราย ยารับประทาน 2 กลุม 1 ราย และ ยารับประทานกลุมเดียวรวมกับยาฉีด 
1 ราย สําหรับพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางผูสูงอายุโรคเบาหวานกอนใชแนว
ปฏิบัติทางคลินิก มีพฤติกรรมการออกกําลังกายในระดับตํ่า 3 ราย และพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ระดับปานกลาง 2 ราย สวนพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางผูสูงอายุโรคเบาหวานหลัง
ใชแนวปฏิบัติทางคลินิก มีพฤติกรรมการออกกําลังกายในระดับปานกลาง 2 ราย และพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายในระดับสูง 3 ราย 
 
สวนท่ี  3  ความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวานไปทดลองใช 
  
 ผูศึกษานําเสนอผลการศึกษาภายหลังกลุมตัวอยางผูทดลองใชไดทดลองใชแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิก
เบาหวาน โรงพยาบาลพงังา จํานวน 5 ราย และระดับความคิดเห็นตอความเปนไปไดในการนําแนว
ปฏิบัติทางคลินิกไปใช ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก จําแนกตามระดับความ
คิดเห็นตอความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช (n = 5) 
 

 
คําถามเกี่ยวกบัแนวปฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 
นอย ปานกลาง มาก 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 
1. ความงายและความสะดวกในการ   
    ใชแนวปฏิบัติ หรือในการปฏิบัติ 
    ตามขอเสนอแนะ 
2. ความชัดเจนของขอเสนอแนะใน 
    แนวปฏิบัติ (เปนท่ีเขาใจไดตรงกัน) 
3. ความเหมาะสมกับการนําไปใชใน 
    หนวยงานของทาน 
4. ความประหยัด (การนําแนวปฏิบัติ 
    ไปใชจะชวยใหหนวยงานสามารถ 
    ประหยัดและลดตนทุน- ท้ังดาน 
    กําลังคน เวลา และงบประมาณ) 
5. ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติ  
    (สามารถแกไขปญหาหรือทําให 
    เกิดผลดีตอผูรับบริการ) 
6. ความเปนไปไดในทางปฏิบัติท่ีจะ 
    นําไปใชในหนวยงานของทาน 

0 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 

2 (40) 
 
 

1 (20) 
 

2 (40) 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 

3 (60) 
 
 

4 (80) 
 

3 (60) 
 

5 (100) 
 
 
 

5 (100) 
 
 

5 (100) 

  
 จากการศึกษา พบวากลุมตัวอยางรอยละ 100 มีความเห็นวา การนําแนวปฏิบัติไปใชจะ
ชวยใหหนวยงานสามารถประหยัดและลดตนทุน- ท้ังดานกําลังคน เวลา และงบประมาณ 
ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติ (สามารถแกไขปญหาหรือทําใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ) และมี
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติท่ีจะนําไปใชในหนวยงาน สวนความชัดเจนของขอเสนอแนะในแนว
ปฏิบัติ (เปนท่ีเขาใจไดตรงกัน) กลุมตัวอยางผูทดลองใชมีความคิดเห็นดวยในระดับมาก รอยละ 80 
แตอยางไรก็ตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับความงายและความสะดวกในการใชแนวปฏิบัติ หรือในการ
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ปฏิบัติตามขอเสนอแนะ และความเหมาะสมกับการนําไปใชในหนวยงาน กลุมตัวอยางแสดง
ความเห็นดวยระดับมากรอยละ 60  
 
สวนท่ี  4  ความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเบาหวานตอการดูแลท่ีไดรับตามแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 
 ผูศึกษานําเสนอผลความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเบาหวาน จํานวน 5 ราย ตอการดูแลท่ี
ไดรับตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา จากพยาบาลวิชาชีพประจําคลินิกเบาหวาน ใน
เร่ืองการตรวจ และประเมินผูสูงอายุกอนการออกกําลังกาย การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
การบันทึกกิจกรรมทางกาย การใหความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การสัมภาษณ สอบถาม และ
การใหขอมูลยอนกลับตลอดระยะเวลาท่ีมีการออกกําลังกาย และส่ือท่ีใชในการสงเสริมพฤติกรรม
การออกกําลังกาย  
 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางผูสูงอายุโรคเบาหวาน จํานวน 5 ราย ท่ีไดรับ
การดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา จากพยาบาลวิชาชีพประจําคลินิกเบาหวาน มีความ
พึงพอใจในเร่ืองการตรวจ และประเมินผูสูงอายุกอนการออกกําลังกาย การสงเสริมพฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย การบันทึกกิจกรรมทางกาย การใหความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การสัมภาษณ 
สอบถาม และการใหขอมูลยอนกลับตลอดระยะเวลาท่ีมีการออกกําลังกาย และส่ือท่ีใชในการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในระดับมาก รอยละ 100 ดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูสูงอายุโรคเบาหวานจําแนกตามระดับความพึงพอใจตอการ
ดูแลท่ีไดรับตามแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 

 
ความพึงพอใจตอการดูแลท่ีไดรับ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง นอย 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 
1. การตรวจและประเมินผูสูงอายุกอน 
    การออกกําลังกาย 
2. การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง 
    กาย โดยการฝกทักษะการออกกําลัง 
    กาย ประเมินความพรอมเปน 
    รายบุคคล ตามหลักการออกกําลัง 
    กาย และการฝกปฏิบัติการออกกําลัง 
    กายภายใตการดูแลของพยาบาล 
3. การบันทึกกิจกรรมทางกายท่ีทําใน 
    แตละวัน 
4. การใหความรูเกี่ยวกับการออกกําลัง 
    กายท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน 
5. พยาบาลมีการสัมภาษณ สอบถาม  
    และใหขอมูลยอนกลับท่ีเหมาะสม 
    กับผูสูงอายุแตละราย ตลอด 
    ระยะเวลาที่มีการออกกําลังกาย 
6. ส่ือท่ีใชในการสงเสริมพฤติกรรม 
    การออกกําลังกาย 

5 (100) 
 

5 (100) 
 
 
 
 
 

5 (100) 
 

5 (100) 
 

5 (100) 
 
 
 

5 (100) 

0 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 
 

0 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 
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สวนท่ี  5  ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 
 

 ผูศึกษานําเสนอผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน 
โรงพยาบาลพังงา ในเร่ืองความงายและความสะดวกในการนําไปใช ความเหมาะสมในการนําไปใช
ในหนวยงาน ประโยชนของแนวปฏิบัติทางคลินิก และมีความเปนไปไดในการใชแนวปฏิบัติทาง
คลินิกอยางตอเนื่อง และความพึงพอใจโดยรวม ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5  
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกจําแนกตามระดับความพึง
พอใจรายขอ และความพึงพอใจโดยรวม 
 

 
ความพึงพอใจ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง นอย 

จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 
1. ความงายและสะดวกในการนําไปใช 
2. ความเหมาะสมในการนําไปใชใน 
    หนวยงาน 
3. ประโยชนของแนวปฏิบัติสําหรับ 
    การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง 
    กายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
4. มีความเปนไปไดในการใชแนว 
    ปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
5. โดยรวม 

3 (60) 
3 (60) 

 
5 (100) 

 
 

5 (100) 
 

5 (100) 

2 (40) 
2 (40) 

 
0 
 
 
0 
 
0 

0 
0 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 

 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก มีความพึง
พอใจในเร่ืองของความงาย สะดวก และความเหมาะสมในการนําไปใช ในระดับมาก รอยละ 60 
และระดับปานกลางรอยละ 40 สวนความพึงพอใจในเร่ืองประโยชนของแนวปฏิบัติสําหรับการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน และมีความเปนไปไดในการใชแนว
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง มีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 100 และสําหรับความพึงพอใจตอการใช
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แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน
โดยรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 100 
 
การอภิปรายผล 
 
 การศึกษาการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง
กายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา ผูศึกษานําเสนอการอภิปรายผลเปน 
2 ประเด็น คือ 1) ลักษณะของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 2) ความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกไปใช ซ่ึงอภิปรายผลตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 
สวนท่ี 1  ลักษณะของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายใน
ผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 
  
 ผูศึกษาอภิปรายลักษณะของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา เปน 2 ประเด็น คือ 
ลักษณะท่ัวไปของแนวปฏิบัติทางคลินิก และการพัฒนาและการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปทดลอง
ใช ดังนี้ 
 1.1  ลักษณะท่ัวไปของแนวปฏิบัติทางคลินิก 
  ลักษณะท่ัวไปของแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา ผูศึกษาและคณะกรรมการ
พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกไดพิจารณาจัดหมวดหมูครอบคลุมทุกองคประกอบของการสงเสริม
พฤติกรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน อางอิงตามมาตรฐานของสถาบันรับรอง
คุณภาพขององคกรสุขภาพ (JCAHO, 2001) ประกอบดวย 6 หมวด ไดแก 1) การพิทักษสิทธิผูปวย
และจริยธรรม 2) การประเมินสภาพผูสูงอายุกอนมีการออกกําลังกาย 3) การสงเสริมพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 4) การใหความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน 5) การติดตามประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 6) การพัฒนา
คุณภาพการบริการ สวนเนื้อหาของแนวปฏิบัติทางคลินิกไดพัฒนามาจากหลักฐานเชิงประจักษ
จํานวน 27 เร่ือง โดยเปนงานวิจัยปฐมภูมิซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีมีการออกแบบใหมีกลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง พรอมท้ังมีการสุมกลุมตัวอยางเขากลุม (randomized controlled trial [RCT]) จํานวน 11 
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เร่ือง การวิจัยกึ่งทดลอง จํานวน 2 เร่ือง งานวิจัยเชิงทดลอง จํานวน 1 เร่ือง งานวิจัยท่ีมีการศึกษา
ติดตามไปขางหนา และมีกลุมควบคุม (cohort studies with control group) จํานวน 4 เร่ือง งานวิจัยท่ี
เปนการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะบางอยางของบุคคล (case-controlled) จํานวน 2 เร่ือง 
งานวิจัยท่ีมีการศึกษาโดยการสังเกต และไมมีกลุมควบคุม จํานวน 1 เร่ือง หลักฐานอางอิงท่ีไดมา
จากความเห็นของผูเช่ียวชาญทางคลินิก บทความ จํานวน 4 เร่ือง และแนวปฏิบัติ จํานวน 2 เร่ือง 
โดยหลักฐานเชิงประจักษสวนใหญมาจากงานวิจัยท่ีมีการออกแบบใหมีกลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง พรอมท้ังมีการสุมกลุมตัวอยางเขากลุม งานวิจัยท่ีมีการศึกษาติดตามไปขางหนา และมีกลุม
ควบคุม และความเห็นของผูเช่ียวชาญทางคลินิก บทความ จึงทําใหขอเสนอแนะในแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน มีระดับความ
นาเช่ือถือและคุณภาพของหลักฐานอยูในระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4 ประกอบกับการพัฒนาแนว
ปฏิบัติทางคลินิกในคร้ังนี้คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกไดมีการวิเคราะหความ
นาเช่ือถือกันอยางเปดเผย และปราศจากความลําเอียง รวมทั้งมีผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญใน
ดานการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก และดานการดูแลผูสูงอายุโรคเบาหวาน ตรวจสอบความถูก
ตอง ความตรงตามเน้ือหา และใหขอเสนอแนะ อีกคร้ังหนึ่ง จึงทําใหไดขอเสนอแนะอยูบนพื้นฐาน
ของการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษอยางเปนระบบ ทําใหแนวปฏิบัติทางคลินิกมีคุณภาพและ
นาเช่ือถือ แนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีสรางข้ึนจึงไดรับการยอมรับและสามารถนําไปใชได 
 1.2  การพัฒนาและการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปทดลองใช 
  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา ในคร้ังนี้ประสบความสําเร็จเนื่องจากมี
คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเปนสหสาขาวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญทางคลินิกในการ
ดูแลผูสูงอายุโรคเบาหวาน โดยคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกมีสวนรวมในทุก
กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ซ่ึงการมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการพัฒนาทําให
บุคลากรรูสึกถึงความเปนเจาของแนวปฏิบัติทางคลินิก ทําใหเกิดความตระหนัก มีทัศนคติท่ีดีตอ
การใชแนวปฏิบัติทางคลินิก และมุงเนนผลลัพธท่ีดีตอผูรับบริการซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาล ทําใหพยาบาลเกิดแรงจูงใจ และใหความรวมมือในการพัฒนา และการนําแนว
ปฏิบัติไปทดลองใช (ฟองคํา ติลกสกุลชัย, 2551) การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาใชกรอบแนวคิดการพัฒนา
แนวปฏิบัติทางคลินิก ของสภาวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขแหงชาติ ประเทศออสเตรเลีย 
(NHMRC, 1999) ซ่ึงประกอบดวย 12 ข้ันตอนดังนี้ 1) กําหนดความตองการและขอบเขตของแนว
ปฏิบัติทางคลินิก 2) กําหนดทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 3) กําหนด
วัตถุประสงคและกลุมเปาหมายท่ีเปนผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 4) กําหนดผลลัพธดานสุขภาพ 5) 
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ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษทางวิทยาศาสตร 6) ยกรางแนวปฏิบัติทางคลินิก 7) กําหนดแผนการ
เผยแพรและแผนการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช 8) กําหนดแผนการประเมินผลและการปรับปรุง
แกไข 9) จัดทํารายงานรูปเลม 10) จัดทํารายงานกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก และ 11) 
การตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิกหลังจากนั้นนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช โดย
นําไปทดลองใชในกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไวในแนวปฏิบัติ ประเมินผลและการปรับปรุงแกไข และ
สอบถามความเปนไปไดของการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชท่ีจัดทําข้ึน 12) การปรึกษาผูมีสวน
เกี่ยวของท่ีไมไดเขารวมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยจัดทําประชาพิจารณ ซ่ึงผูศึกษาพบวา
มีประเด็นท่ีนาสนใจ ดังตอไปนี้ 
  ข้ันเตรียมการ 
  1.  กําหนดความตองการและขอบเขตของแนวปฏิบัติ 
    การศึกษาคร้ังนี้เกิดจากความตองการรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของในการ
ดูแลผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลพังงา ผูศึกษาไดนําเสนอการศึกษานํารอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึน 
ความสําคัญของการมีแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีเปนสากลโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อรวมกัน
พิจารณากําหนดเปนประเด็นในการศึกษาเพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในคร้ังนี้ ขอความ
เห็นชอบหัวขอของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดี เนื่องจาก
คลินิกเบาหวาน ยังไมมีแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีเปนมาตรฐาน และชัดเจน สําหรับการสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายใน
ผูสูงอายุโรคเบาหวานเปนประเด็นท่ีนาสนใจในการพัฒนาคุณภาพบริการของหนวยงาน ประกอบ
กับโรงพยาบาลพังงา เปนโรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรองคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน และเนื่องจาก
ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกทําใหเกิดผลดีตอผูสูงอายุโรคเบาหวาน โดยผูสูงอายุ
จะไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพการบริการ โดยใชหลักฐาน
ความรูเชิงประจักษกําลังเปนท่ีสนใจ จึงทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกเบาหวาน และ
คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกใหความเห็นชอบในหัวขอปญหา ดังนั้น การพัฒนาแนว
ปฏิบัติทางคลินิกในคร้ังนี้จึงเปนการสรางนวัตกรรมตามความตองการเพื่อหาวิธีแกไขปญหาของ
ผูรับบริการตอไป 
  2.  กําหนดทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
    การกําหนดทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อเปนคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติใน
คร้ังนี้ ผูศึกษาไดพิจารณาเรียนเชิญบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพในระดับหัวหนางาน และระดับผู
ปฏิบัติที่มีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุโรคเบาหวาน จากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อความ
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สมบูรณของแนวปฏิบัติทางคลินิก จากความคิดท่ีหลากหลายและสามารถนําไปใชไดในวงกวาง 
จากนั้นทําหนังสือขออนุมัติแตงต้ังตอผูอํานวยการโรงพยาบาลพังงา ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดวย อา
ยุรแพทย 1 ราย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการท่ีปฏิบัติงานท่ีคลินิกเบาหวาน 2 ราย นักกายภาพบําบัด 1 
ราย และผูศึกษา รวมท้ังหมด 5 ราย โดยผูศึกษาทําหนาท่ีเปนหัวหนาทีม และเปนผูประสานงาน 
  ข้ันตอนการพัฒนา 
  1.  กําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายท่ีเปนผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิก และ
กําหนดผลลัพธดานสุขภาพ ในข้ันตอนนี้ผูศึกษาไดประสานกับคณะกรรมการเปนรายบุคคลในการ
นัดประชุมคร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2552 เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติ 
และเลือกเวลาประชุมชวงบาย ท่ีหองประชุม HA เปนสถานที่ประชุมเนื่องจากมีความพรอมของ
สถานท่ี และความสะดวกในการเขารวมของคณะกรรมการเนื่องจากคณะกรรมการบางคนตอง
ปฏิบัติงานในชวงเวลาดังกลาว ท้ังนี้ผูศึกษาไดประสานกับเจาหนาท่ีฝายโสตทัศนศึกษาของ
โรงพยาบาลเพื่ออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณโสตทัศนูปกรณการนําเสนอการประชุมในแต
ละคร้ัง ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดี ในการประชุมคร้ังนี้คณะกรรมการจึงใหความรวมมือเขา
รวมประชุมตรงตามกําหนดเวลา ครบทุกคน และไดแสดงความคิดเห็นโดยกําหนดวัตถุประสงค
และกลุมเปาหมายท่ีเปนผูใชแนวปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดผลลัพธดานสุขภาพของการศึกษาครั้งนี้
รวมกันอยางเปนเอกฉันท 
  2.  ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือหาหลักฐานเชิงประจักษ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
เปนการคนควาแบบอิสระของผูศึกษา ดังนั้นผูศึกษาจึงการสืบคนดวยตนเองเปนสวนใหญ ซ่ึงกอน
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกรวมกับคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ผูศึกษาไดทํา
การสืบคนหลักฐานเชิงประจักษไวเบ้ืองตน ในการหาหลักฐานเชิงประจักษพบวาการสืบคนจาก
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทยมีการเผยแพรงานวิจัยในประเทศนอย ทําให
ตองสืบคนจากงานวิจัยของตางประเทศ ซ่ึงการเขาถึงแหลงขอมูลยังจํากัด ผูศึกษาตองอาศัยขอมูล
การสืบคนจากหองสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงบางฐานขอมูลไมสามารถเขาถึงขอมูลฉบับ
เต็มได  ผู ศึกษาตองประสานความรวมมือ  และสรางเครือขายจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  เชน
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน จึงสามารถ
ติดตามงานวิจัยฉบับเต็มได ซ่ึงหลักฐานเชิงประจักษท่ีสืบคนไดมีท้ังการทบทวนวรรณกรรมอยาง
เปนระบบ งานวิจัยเชิงทดลอง และงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผูศึกษาจําเปนตองใชเวลาและอาศัยทักษะ
ในการสืบคน การอาน การวิเคราะห และการสังเคราะหผลงานวิจัยรวมกับอาจารยท่ีปรึกษากอน
การพัฒนารวมกับคณะกรรมการ โดยในการประชุมคร้ังนี้ ผูศึกษาไดช้ีแจงรายละเอียดการสืบคน
และใหคณะกรรมการรวมกันกําหนดคําสืบคน และแหลงสืบคน จากน้ันผูศึกษาจัดเตรียมหลักฐาน
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เชิงประจักษท่ีสืบคนไดในเบ้ืองตนเสนอตอท่ีประชุมในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2552 เพื่อประหยัดเวลา 
และลดปญหาความซ้ําซอนของหลักฐานเชิงประจักษในการสืบคน อยางไรก็ตามแมจะมีขอจํากัด
ในการเขาถึงแหลงขอมูล และความสามารถในการอาน วิเคราะห ทําความเขาใจเอกสารงานวิจัย
ตางประเทศ แตผูศึกษาก็ยังมีทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ซ่ึงประกอบดวยอายุรแพทย พยาบาล
ระดับหัวหนาหนวยงาน พยาบาล และนักกายภาพบําบัดท่ีสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงมี
สวนสําคัญในการชวยกันแกปญหาดังกลาวได  
  3.  ผูศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2552 เพื่อรวมกันคัดเลือกหลักฐานท่ีเกี่ยวของ ผลการสืบคนข้ันตน ไดหลักฐานท้ังหมด 
44 เร่ือง ทําการคัดเลือกหลักฐานความรูเชิงประจักษท่ีสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกโดยใชเกณฑของสถาบันโจแอนนาบริกส (JBI, 2008) ซ่ึงใชกระบวนการการทํางานเปน
ทีมโดยทุกคนรวมแสดงความเห็นรวมกัน โดยพิจารณาคุณภาพของการศึกษา ผลลัพธ ผลประโยชน
กับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เปรียบเทียบผลลัพธแตละกิจกรรม และหาแนวทางท่ีดีท่ีสุด มีความเกี่ยวของ
กับประเด็นท่ีตองการพัฒนา ผลการประเมินหลักฐานท่ีเกี่ยวของและความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่
ผานเกณฑท้ังหมด จํานวน 27 เร่ือง โดยการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกคร้ังนี้คณะกรรมการพัฒนา
แนวปฏิบัติทางคลินิกไดรวมกันวิเคราะหความนาเช่ือถือของหลักฐานเชิงประจักษอยางเปดเผย 
ปราศจากความลําเอียง ซ่ึงขอเสนอแนะอยูบนพื้นฐานของการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ 
ซ่ึงการดําเนินการในข้ันตอนนี้ผูศึกษาตองใชสมรรถนะดานการใชผลการวิจัยท่ีตองมีการวิเคราะห 
และประเมินคุณภาพงานวิจัยอยางเปนระบบเพ่ือนําไปสูการสรางแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีมีคุณภาพ 
นาเช่ือถือ  
  4.  การประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษท่ีใชในการพัฒนาแนวปฏิบัติ 
โดยจัดประชุมทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2552 และ 5 มิถุนายน 2552 
เพื่อรวมกันจัดระดับความเช่ือถือและคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ (levels of evidence) และ
ระดับของขอเสนอแนะในการนําสูการปฏิบัติ (grade of recommendation) โดยยึดแนวทางการ
ประเมินของ สถาบันโจแอนนาบริกส (JBI, 2008) 
  5.  จัดประชุมทีมวันท่ี 17 มิถุนายน 2552 เพื่อยกรางแนวปฏิบัติทางคลินิก โดย
นําหลักฐานเชิงประจักษท่ีไดจากการทบทวนมาบูรณาการรวมกับความชํานาญ ความคิดเห็นและ
ประสบการณของคณะกรรมการ เพื่อกําหนดเปนสาระสําคัญของแนวปฏิบัติทางคลินิกโดยบรรจุ
วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศตามหลักฐานความรูเชิงประจักษ และผลการวิจัยท่ีสืบคนเพื่อเปนแนวทางท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติตามได ซ่ึงทุกคนรวมแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง แมจะมีขอคิดเห็นไม
ตรงกันบางประเด็นแตก็สามารถหาขอสรุป เชน จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การใชเวปไซด
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ในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การสงขอมูลทางอีเมลลกับผูสูงอายุโรคเบาหวาน
เกี่ยวกับการออกกําลังกายก็เปนแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายอยางหนึ่ง แต
คณะกรรมการบางทานใหขอคิดเห็นวา เปนแหลงขอมูลท่ีผูสูงอายุเขาถึงไดยาก เพราะคอมพิวเตอร
ไมไดมีในทุกครอบครัว ผูสูงอายุสวนใหญไมสามารถใชคอมพิวเตอรได จึงมีมติใหตัดประเด็นนี้
ออกไป นอกจากนี้คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกไดรวมกันพิจารณาการเผยแพร และ
การนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช ซ่ึงคณะกรรมการไดรวมลงมติเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติแกผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก วาควรจัดทําคูมือประกอบ เชน คูมือการใชแนวปฏิบัติ
ทางคลินิก คูมือสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คูมือการใชแบบ
ประเมินตางๆ ผูศึกษาไดเสนอคูมือการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
โรคเบาหวานท่ีมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจ เพื่อแจกใหผูสูงอายุโรคเบาหวานอานทบทวนท่ี
บาน ซ่ึงคณะกรรมการมีมติเห็นชอบดวยอยางยิ่งในการใชเปนส่ือการสอนตามแนวปฏิบัติ จากนั้นผู
ศึกษา จัดทํารายงานรูปเลม และรายงานกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก กอนสงให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิกซ่ึงผูเช่ียวชาญไดมีขอเสนอแนะใหปรับแก
รูปแบบการเขียน แกคําผิด เพิ่มคําอธิบายในคูมือการใชแนวปฏิบัติ สวนสาระสําคัญของแนวปฏิบัติ
ใหคงเดิม กอนนําไปทดลองใช 
  ข้ันตอนการทดลองใชแนวปฏิบัติ 
  1.  ในการทดลองใช แนวปฏิบัติทางคลินิกคร้ังนี้ผูศึกษาไดแกไขขอจํากัดในการ
นําสูการปฏิบัติท่ีระบุไวในแนวปฏิบัติโดยเตรียมความพรอมของกลุมตัวอยางผูทดลองใช ดวยการ
อธิบายช้ีแจงดวยตนเองเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ซ่ึงเปนการช้ีแจงทั้งเปนรายกลุม 
รายบุคคล ซ่ึงตองดําเนินงานใหสอดคลองกับงานประจําเพื่อใหขอมูลแกกลุมตัวอยางผูทดลองใช
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังช้ีแจงดวยการสงเอกสารในกรณีท่ีกลุมตัวอยางไมสามารถช้ีแจงดวย
ตนเองได และเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดถูกตองผูศึกษาไดเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางผูทดลองใช
ปรึกษา และขอความชวยเหลือไดตลอดเวลาโดยใหเบอรโทรศัพทเพื่อติดตามไวในหนวยงาน 
นอกจากนั้นแลวผูศึกษาไดรวมข้ึนปฏิบัติงานดวยทุกวัน และสามารถขอความชวยเหลือได
ตลอดเวลา อีกท้ังคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกไดชวยติดตามการปฏิบัติของกลุม
ตัวอยางผูทดลองใช ประกอบกับแนวปฏิบัติทางคลินิกไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญท่ี
เปนท่ียอมรับจึงทําใหกลุมตัวอยางผูทดลองใช มีความม่ันใจ พึงพอใจและสามารถปฏิบัติตามได 
    ในข้ันตอนการทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกนั้น ผูศึกษาไดใหกลุมตัวอยาง
ผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกดําเนินการต้ังแต  
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    สัปดาหท่ี 1 คร้ังท่ี 1 (ท่ีโรงพยาบาล) ทําการคัดกรองผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
การประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวาน โดยใชแบบวัดพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวาน เพื่อประเมินระดับของพฤติกรมการออกกําลังกาย (ตํ่า ปาน
กลาง สูง) ใหผูสูงอายุเซ็นยินยอมกอนเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย การประเมินความพรอม
ของผูสูงอายุกอนมีการออกกําลังกาย และการประเมินระดับข้ันของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย เพื่อเปนการจัดกลุมตามความพรอม และระดับของการมีกิจกรรมทางกายของ
ผูสูงอายุ เพื่อท่ีจะหากลยุทธในการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายตามระดับข้ันของการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุเบาหวานรายนั้นๆ และใหความรูเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน ตามคูมือสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน สําหรับในข้ันตอนของการประเมินนั้น ผูทดลองใช ไดแสดงความคิดเห็นในเบ้ืองตน
วา แบบประเมินมีจํานวนมากตองใชเวลานานในการทําความเขาใจ แตเม่ือไดนําไปปฏิบัติจริง ผู
ทดลองใชทุกรายก็พบวา ไมยุงยากอยางท่ีคิด กลับทําใหเกิดผลดีตอผูรับบริการคือผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน เพราะวามีการประเมินอยางครอบคลุมท้ังภาวะโรค พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
ความพรอมกอนมีกิจกรรมการออกกําลังกาย และระดับของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออก
กําลังกาย เพื่อจะไดนําไปเปนขอมูลในการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายตอไป  
    สัปดาหท่ี 1 คร้ังท่ี 2 (ท่ีโรงพยาบาล) เปนการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกายตามระดับข้ันของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกาย ผลการประเมิน พบวา 
ผูสูงอายุโรคเบาหวาน จํานวน 3 ราย อยูในข้ันท่ี 2 คือมีความคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การออกกําลังกาย 1 ราย อยูในข้ันท่ี 3 คือเร่ิมมีกิจกรรมการออกกําลังกาย และอีก 1 ราย อยูในข้ันท่ี 
4 คือออกกําลังกายอยางเพียงพอ ดําเนินการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายตามกลยุทธในแต
ละข้ันของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกาย รวมกับการใชวิธีการสงเสริมพฤติกรรม
การออกกําลังกายอื่นๆรวมดวย คือ การใหผูสูงอายุต้ังเปาหมายในการออกกําลังกาย พรอมท้ังลง
บันทึกการต้ังเปาหมาย และบันทึกชนิดของการออกกําลังกาย ชีพจรกอน และหลังการออกกําลัง
กายในแตละวัน การสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนใหกับผูสูงอายุโรคเบาหวาน โดยใช
แหลงขอมูลท้ัง 4 แหลง คือ ฝกทักษะการออกกําลังกาย การใหผูสูงอายุเห็นตัวแบบสัญลักษณแสดง
ผานวิดีทัศน การชักจูงดวยคําพูด และการประเมินความพรอมดานรางกาย และอารมณในการออก
กําลังกาย เพื่อใหผูสูงอายุมีความเช่ือม่ันวาตนเองมีความสามารถท่ีจะออกกําลังกายได สงผลให
ผูสูงอายุโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการออกกําลังกายตามมา รวมท้ังใชการสงเสริมการสนับสนุน
ทางสังคมโดยการใหขอมูลกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวเปนผูสนับสนุน
ผูสูงอายุโรคเบาหวานออกกําลังกาย จากการศึกษา พบผูสูงอายุ 1 ราย ไมมีพฤติกรรมการออกกําลัง
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กายเลย ใชแบบประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกาย มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับตํ่า 
ประเมินระดับข้ันของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกาย อยูข้ัน 2 คือ มีความคิดเกี่ยวกับ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกาย จากการพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวของผูสูงอายุ
รายน้ี พบวาผูสูงอายุไมเคยออกกําลังกาย อยูกับบาน สมาชิกในครอบครัวชักชวนไปออกกําลังกายก็
ไมไป ท้ังๆท่ีสมาชิกในครอบครัวเกือบทุกคนไปออกกําลังกายทุกวัน จากการสอบถามบอกวา
เกรงใจลูก ผูศึกษา และผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกตองเขาไปสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหง
ตน ใชขอมูลท้ัง 4 แหลง การสงเสริมการสนับสนุนทางสังคมโดยการใหขอมูลกับสมาชิกใน
ครอบครัว 
    สัปดาหท่ี 2-5 (ท่ีบาน) สงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน และสงเสริมการ
สนับสนุนทางสังคมใหกับสมาชิกในครอบครัว ในทุกคร้ังท่ีมีการสงเสริมใหผูสูงอายุมีพฤติกรรม
การออกกําลังกาย ใหผูสูงอายุลงบันทึก พรอมท้ังติดตามตารางบันทึกการออกกําลังกายของผูสูงอายุ 
ประเมินการออกกําลังกาย ประเมินอัตราการเตนของหัวใจ ประเมินการรับรูความเหนื่อย โดยใช 
คะแนนการรับรูความเหนื่อยของบอรก (Borg’s score) การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการออกกําลัง
กาย การใหการสนับสนุนทางสังคมโดยพยาบาล การใหคําปรึกษา การติดตามเย่ียมบาน และการ
ติดตามทางโทรศัพท ปญหาท่ีพบ คือ มีผูสูงอายุ 1 ราย กอนหนานี้จะออกกําลังกายสม่ําเสมอทุกวัน 
แตเปนเวลา 6 เดือนแลวท่ีไมคอยไดออกกําลังกาย และออกกําลังกายยังไมถูกตองตามหลักการออก
กําลังกาย ประกอบกับสมาชิกในครอบครัวไมเห็นดวยกับการท่ีผูสูงอายุจะไปออกกําลังกายดวย
เหตุผลท่ีวาผูสูงอายุรายน้ีเคยมีภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่าขณะออกกําลังกาย ตัวผูสูงอายุเองก็ไมแนใจ
วาการออกกําลังกายท่ีตนปฏิบัติอยูนั้นถูกตองหรือไม ผูศึกษา และผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
จึงตองสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวดูแลเอาใจใสการออกกําลังกายของผูสูงอายุ ใหความ
ไววางใจวาผูสูงอายุสามารถออกกําลังกายไดถูกตองตามหลักการ และขอควรปฏิบัติในการออก
กําลังกายรับฟงความคิดเห็น ความรูสึกเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกาย ยอมรับความสามารถในการออกกําลังกายของผูสูงอายุ บอกกลาววาสามารถออก
กําลังกายไดเหมือนผูสูงอายุโรคเบาหวานรายอ่ืน เพื่อใหผูสูงอายุนําไปประเมินตนเอง ชวงแรก
สมาชิกในครอบครัวไมคอยใหการยอมรับเทาท่ีควร เพราะเกรงวาจะเกิดอันตรายกับผูสูงอายุ แต
ตอมาสมาชิกในครอบครัวก็ใหการยอมรับและใหความรวมมือเปนอยางดีในการสนับสนุนให
ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยางตอเนื่องเพราะวาเห็นผลดีของการออกกําลังกายอยาง
ตอเนื่อง ตัวผูสูงอายุเองก็มีความม่ันใจวาจะสามารถออกกําลังกายไดถูกตองตามหลักการ และขอ
ควรปฏิบัติในการออกกําลังกายเหมือนผูสูงอายุโรคเบาหวานรายอ่ืน สมาชิกในครอบครัวชวย
ประเมินการออกกําลังกายของผูสูงอายุทุกคร้ัง กอนและหลังการออกกําลังกาย จึงทําใหพฤติกรรม
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การออกกําลังกายของผูสูงอายุท่ีอยูในระดับปานกลาง เพิ่มข้ึนเปนระดับสูง หลังทดลองใชแนว
ปฏิบัติทางคลินิก 
    สัปดาหท่ี 6 (ท่ีบาน) กลุมตัวอยางผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสัมภาษณ
พฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวานแตละราย พรอมท้ังตรวจวัดระดับน้ําตาลใน
เลือดใหกับผูสูงอายุโรคเบาหวาน จากการประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ
โรคเบาหวานท้ัง 5 ราย กอนใชแนวปฏิบัติทางคลินิก พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ในระดับตํ่า 3 ราย และปานกลาง 2 ราย สวนการประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกายหลังทดลอง
ใชแนวปฏิบัติทางคลินิก พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการออกกําลังกายในระดับปานกลาง 2 ราย 
และระดับสูง 3 ราย อภิปรายไดวา ผูสูงอายุโรคเบาหวานท่ียังคงมีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูใน
ระดับปานกลาง 2 ราย อาจเนื่องมาจากผูสูงอายุ 1 รายไมเคยมีพฤติกรรมการออกกําลังกายมากอน
เลย และอีก 1 รายมีพฤติกรรมการออกกําลังกายแตไมสม่ําเสมอ และไมถูกตองตามหลักการและขอ
ควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย ประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับตํ่า จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองใชระยะเวลานานในการสงเสริมใหผูสูงอายุโรคเบาหวานท้ัง 2 รายมีพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายท่ีเพิ่มมากข้ึน เพราะการศึกษาคร้ังนี้เปนเพียงผลการศึกษาในชวงระยะเวลา 6 สัปดาห 
อาจไมเพียงพอสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุท้ัง 2 ราย ยังไม
สามารถอธิบายถึงความยั่งยืนหรือความคงอยูของพฤติกรรมได เพราะถาเวลาผานไปผูสูงอายุอีก 3 
รายท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกายในระดับสูง ก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการออก
กําลังกายไปในทางที่ลดลงก็ได ควรมีการเพิ่มระยะเวลาติดตามความตอเนื่องของพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายใหยาวนานข้ึน เพื่อใหผูสูงอายุโรคเบาหวานมีความตอเนื่อง และคงอยูของการมี
พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
  2.  ปรึกษาผูมีสวนเกี่ยวของท่ีไมไดเขารวมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก 
ภายหลังการทดลองใช แนวปฏิบัติ ผูศึกษาไดสรุปผลโดยจัดการประชุมเสวนาเพ่ือหาสรุปของความ
เปนไปไดของแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยมีกลุมตัวอยางผูทดลองใชแนวปฏิบัติจํานวน 4 ราย 
คณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก จํานวน 4 ราย รวม 8 ราย ซ่ึงมีขอสรุปดังนี้ 
    ผลสรุปของกลุมเสวนา สวนใหญมีความเห็นวา แนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน มีความเปนไปได เนื้อหา
ของแนวปฏิบัติสวนมากใหคงเดิม แตมีบางขอท่ีผูรวมเสวนาแนวปฏิบัติ ใหปรับรูปแบบการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน เพื่อใหมีความเหมาะสมและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริงตอไป เชนการติดตามทางจดหมาย ระบุเพิ่มเติมวาติดตามเดือนละ 1 คร้ัง ใน
สวนของการติดตามทางโทรศัพท ใหปรับเปนการติดตามทางโทรศัพท สัปดาหละ 1 คร้ัง ใน 2 
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สัปดาหแรก และหลังจากนั้นติดตามทางโทรศัพท เดือนละ 2 คร้ัง ในสัปดาหท่ี 1 และ 3 ของเดือน 
เพื่อติดตามความตอเนื่อง และความคงอยูของพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน  
    ประเด็นจากการเสวนาท่ีนาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ กลุมเสวนามีความเห็น
วาเพื่อสนับสนุนใหมีการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง
กายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน ในโอกาสตอไป หนวยงานควรจัดการสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนา
ศักยภาพดานการอาน การวิเคราะห การสังเคราะห รวมท้ังประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิง
ประจักษ สงเสริมใหมีโอกาสเสวนาวิจัย และสงเสริมใหมีประสบการณในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ตลอดจนการนําผลการวิจัยมาลงสูการปฏิบัติเพื่อสรางนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพทางการ
บริการทางสุขภาพอยางตอเนื่อง 
 
สวนท่ี 2  ความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา 
 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา กลุมตัวอยางผูทดลองใชแสดงความคิดเห็นดวยในระดับมาก
รอยละ 100 วา การนําแนวปฏิบัติไปใชจะชวยใหหนวยงานสามารถประหยัดและลดตนทุน- ท้ังดาน
กําลังคน เวลา และงบประมาณ แนวปฏิบัติสามารถแกไขปญหาหรือทําใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ 
และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติท่ีจะนําไปใชในหนวยงาน สวนความชัดเจนของขอเสนอแนะ
ในแนวปฏิบัติ (เปนท่ีเขาใจไดตรงกัน) กลุมตัวอยางผูทดลองใชมีความคิดเห็นดวยในระดับมาก 
รอยละ 80 แตอยางไรก็ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความงายและความสะดวกในการใชแนวปฏิบัติ 
หรือในการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ และความเหมาะสมกับการนําไปใชในหนวยงาน กลุมตัวอยาง
แสดงความเห็นดวยระดับมากรอยละ 60 ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 ดานความงายและความสะดวกในการใชแนวปฏิบัติ  หรือในการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ กลุมตัวอยางผูทดลองใชแสดงความเห็นดวยระดับมาก รอยละ 60 วาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกใชงานงาย ไมยุงยากซับซอน อภิปรายไดวา อาจเปนผลตั้งแตเร่ิมกระบวนการพัฒนาแนว
ปฏิบัติ คือ มีการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกรวมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเปนตัวแทนจาก
คลินิกเบาหวาน ประกอบดวย อายุรแพทย พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบําบัด โดยการกําหนด
ปญหาของกลุมเปาหมายท่ีนาสนใจท่ีมีโอกาสเกิดปญหาไดมาก และตองการการดูแล ในกลุม
ผูสูงอายุโรคเบาหวาน และในข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกดังกลาวมีสาระสําคัญท้ัง 6 
หมวด ซ่ึงสวนใหญมีกิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจําและมีการจัดรูปแบบการปฏิบัติใหเปนระบบท่ี
ชัดเจน โดยเพิ่มหลักฐานเชิงประจักษในการสนับสนุนการปฏิบัติ ประกอบกับผูศึกษาไดจัดทําคูมือ
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ประกอบการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกซ่ึงครอบคลุมประเด็นท่ีสําคัญ เชน การใหความรูเกี่ยวกับการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย การประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกาย เปนตน ดังนั้นจึงจัด
ไดวาเปนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีทําใหกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใชแนวปฏิบัติทางคลินิกมี
ความรูสึกม่ันใจ และไมรูสึกถึงความเปล่ียนแปลงท่ีมากเกินไปในการปฏิบัติกิจกรรมตามแนว
ปฏิบัติทางคลินิก จึงแสดงความคิดเห็นวาแนวปฏิบัติทางคลินิกใชงานงายไมยุงยากซับซอน สวน
ความสะดวกในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยกอนทําการทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ผู
ศึกษาไดจัดประชุมช้ีแจงท้ังเปนรายกลุมและรายบุคคล ถึงความจําเปน ความสําคัญ ประโยชนของ
การมีแนวปฏิบัติทางคลินิกและนําเสนอแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีพัฒนาข้ึนตอบุคลากรท่ีเกี่ยวของ
ทราบ และเขาใจจึงทําใหกลุมตัวอยางผูทดลองใชแสดงความเห็นดวยดานความงาย และความ
สะดวกในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกในระดับมากรอยละ 60 แตอยางไรก็ตามพบวามีกลุมตัวอยาง
แสดงความคิดเห็นระดับปานกลางรอยละ 40 ซ่ึงอภิปรายไดวาหลังจากนําแนวปฏิบัติทางคลินิกมา
ทดลองใชนั้น แนวปฏิบัติทางคลินิกมีหลากหลายกิจกรรมในการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง
กายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน ในบางหัวขอยังไมคุนเคย และจําไมไดตองนํากลับมาทบทวนอีกคร้ัง
กอนการนําไปปฏิบัติจริง กลุมตัวอยาง 1 ใน 5 ราย มีความคิดเห็นวา เนื้อหาสาระท่ีใหมีจํานวนมาก 
ทําใหตองใชระยะเวลาในการทําความเขาใจการประเมินผูสูงอายุแตละรายตองใชเวลานาน อีกท้ัง
จากการสอบถามความเปนไปไดของการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชเปนรายขอ พบวา บางขอมี
ความเปนไปไดในการนําไปใชนอย และปานกลาง เชน กลุมตัวอยาง 2 ใน 5 ราย มีความเห็นวา การ
ติดตามทางจดหมาย มีความเปนไปไดในทางปฏิบัตินอย ในขณะท่ีกลุมตัวอยาง 2 ใน 5 ราย มีความ
คิดเห็นวา การติดตามทางจดหมาย มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติปานกลาง และการติดตามทาง
โทรศัพท สัปดาหละ 1 คร้ัง ใชเวลา 2- 5 นาที/ คร้ังมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติปานกลาง เชนกัน 
เนื่องจากจํานวนผูสูงอายุโรคเบาหวานมีจํานวนมาก คลินิกเบาหวานมีระบบการสรางเครือขายการ
ติดตามผูสูงอายุเบาหวานไมชัดเจน จึงเปนภาระงานสําหรับบุคลากร ทําใหกลุมตัวอยางรูสึกวา
ปฏิบัติตามไดยาก ซ่ึงผูศึกษาไดนําเสนอในการเสวนา พบวา ผูรวมเสวนาใหคงวิธีการติดตามทาง
จดหมายไว แตใหกําหนดเพ่ิมเติมวา มีการติดตามทางจดหมาย เดือนละ 1 คร้ัง ในสวนของการ
ติดตามทางโทรศัพท ใหปรับเปนการติดตามทางโทรศัพท สัปดาหละ 1 คร้ัง ใน 2 สัปดาหแรก และ
หลังจากนั้นติดตามทางโทร ศัพท เดือนละ 2 คร้ัง ในสัปดาหท่ี 1 และ 3 ของเดือน เพื่อติดตามความ
ตอเนื่อง และความคงอยูของพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน  
 ดานความชัดเจนของขอเสนอแนะในแนวปฏิบัติ กลุมตัวอยางผูทดลองใชแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกมีความคิดเห็นในระดับมาก รอยละ 80 เนื่องจากไดจัดพิมพแนวปฏิบัติทางคลินิกฉบับ
สมบูรณ ประกอบดวยเนื้อหาครบทุกสวน ในสวนของภาคผนวกของแนวปฏิบัติทางคลินิกก็มีคูมือ
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การใชแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยอธิบายไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกาย นอกจากนั้นแลว ในการศึกษาคร้ังนี้ไดจัดทําแนวปฏิบัติทางคลินิกใหอยูในรูปแบบท่ี
เขาใจงายในรูปของแผนผังการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช (Algorithm) ซ่ึงก็เปนกลยุทธหนึ่งใน
การสงเสริมใหบุคลากรนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช พรอมท้ังมอบแนวปฏิบัติทางคลินิกใหทุก
คนเพื่อใหเขาถึงไดงาย การจัดบอรดประชาสัมพันธแนวปฏิบัติทางคลินิกไวท่ีคลินิกเบาหวาน 
แผนกผูปวยนอก และบอรดแสดงความรูเกี่ยวกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายใน
ผูสูงอายุเบาหวาน แผนผังการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปทดลองใชในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากร
ทีมสุขภาพ สามารถอานทบทวนไดงาย เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการนําแนวปฏิบัติทาง
คลินิกไปใช รวมท้ังเปนการส่ือสารท่ีเขาถึงบุคลากรในทีมสุขภาพแตอยางไรก็ตามพบวามีกลุม
ตัวอยางแสดงความคิดเห็นระดับปานกลางรอยละ 20 ซ่ึงอภิปรายไดวาหลังจากนําแนวปฏิบัติทาง
คลินิกมาทดลองใชนั้น แนวปฏิบัติทางคลินิกมีหลากหลายกิจกรรมในการสงเสริมพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน ถึงแมวาจะมีแผนผังการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใชไวใน
หนวยงานแลวก็ตาม ในบางหัวขอก็ยังไมคุนเคย และจําไมไดตองนํากลับมาทบทวนกอนการนําไป
ปฏิบัติจริง จึงตองมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรทีมสุขภาพทุกราย กอนท่ีจะนําแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกไปใชในการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน  
 ดานความเหมาะสมกับการนําไปใชในหนวยงาน กลุมตัวอยางผูทดลองใชแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกมีความคิดเห็นในระดับมาก รอยละ 60 เนื่องจากมีแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของหนวยงาน เปนแนวปฏิบัติท่ีผานการประชาพิจารณจากบุคลากรในทีม ซ่ึงบุคลากรได
แสดงความคิดเห็นตอรายละเอียดของแนวปฏิบัติทางคลินิก อีกท้ังไดมีการจัดทําคูมือประกอบการ
ใชแนวปฏิบัติทางคลินิกจึงมีความเห็นวาเหมาะสมตอการนําไปใช สวนกลุมตัวอยางผูทดลองใชอีก
รอยละ 40 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เนื่องจากกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาคลินิกเบาหวาน
มีจํานวนผูสูงอายุโรคเบาหวานในแตละวันเปนจํานวนมาก แตมีจํานวนเจาหนาท่ีนอย เกรงวาจะไม
เพียงพอในการท่ีจะสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายใหกับผูสูงอายุแตละราย จึงมีขอเสนอแนะ
วา ควรมีการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายเปนกลุมยอยโดยพยาบาล 1 ราย ตอผูสูงอายุ
โรคเบาหวานประมาณ 3-5 ราย เพื่อเปนการประหยัดเวลา และลดเร่ืองกําลังคนท่ีปฏิบัติงาน 
 ดานความประหยัด กลุมตัวอยางผูทดลองใชรอยละ 100 มีความคิดเห็นวาการนําแนว
ปฏิบัติทางคลินิกไปใชจะชวยใหหนวยงานสามารถประหยัดและลดตนทุน- ท้ังดานกําลังคน เวลา 
และงบประมาณ เนื่องจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจะชวยลดคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน และลดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะนํามาซ่ึงการเขาพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลท่ียาวนานเกินความจําเปน เปนตน 
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 ดานประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติ (สามารถแกไขปญหาหรือทําใหเกิดผลดีตอ
ผูรับบริการ) กลุมตัวอยางผูทดลองใชแสดงความเห็นในระดับมาก รอยละ 100 เนื่องจากแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกเปนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของงานประจําท่ีตรงกับความจําเปนและความตองการของ
หนวยงาน และผานกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบโดยใชความรูเชิงประจักษจากคณะกรรมการ
ซ่ึงเปนท่ียอมรับ และเปนตัวแทนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อีกท้ังไดรับการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ทําใหมีความม่ันใจที่สามารถนําไปปฏิบัติ และเห็นผลของการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีกับผูสูงอายุโรคเบาหวานภายหลังการทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก คือ 
ผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไดรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายมีการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมการออกกําลังกายไปในทางท่ีดีข้ึน 
 ดานความเปนไปไดในทางปฏิบัติท่ีจะนําไปใชในหนวยงาน กลุมตัวอยางผูทดลองใชมี
ความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 100 อภิปรายไดจากการแสดงความคิดเห็นท้ัง 5 ขอ ดังกลาวขางตน 
และอีกสวนหนึ่งมาจากบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีใหการ
สนับสนุนและรับไวเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน ในสวนของผูปฏิบัติ มี
อายุรแพทยเขารวมเปนทีมพัฒนา และมีพยาบาลระดับหัวหนางาน หัวหนาหอผูปวย และพยาบาล
ประจําการเขารวมเปนคณะกรรมการ ทําใหเปนท่ียอมรับ ประกอบกับแนวปฏิบัติทางคลินิกนี้เปน
การศึกษาในเร่ืองและกลุมเปาหมายท่ีนาสนใจ ตรงกับความตองการของหนวยงานสงผลให
ผูเกี่ยวของมีความม่ันใจและเห็นวามีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 
 ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก ในการทดลองใชแนว
ปฏิบัติทางคลินิกในคร้ังนี้ กลุมตัวอยางผูทดลองใชรอยละ100 มีความคิดเห็นวามีความพึงพอใจใน
การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกในระดับมาก เนื่องจากแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีพัฒนาข้ึนโดยทีมสห
สาขาท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน ซ่ึงทุก
กิจกรรมมีหลักฐานเชิงประจักษรองรับสามารถนําไปปฏิบัติดวยความม่ันใจ จึงเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจของกลุมตัวอยางท่ีจะสงเสริมใหผูสูงอายุโรคเบาหวานประสบความสําเร็จในการออก
กําลังกาย อีกท้ังผูศึกษาไดจัดทําคูมือประกอบการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีครอบคลุมเนื้อหาทุก
กิจกรรม และแผนผังการปฏิบัติโดยรวม ทําใหเกิดความเขาใจและพึงพอใจในการปฏิบัติ 
 ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูสูงอายุโรคเบาหวาน จํานวน 5 ราย ตอการดูแลท่ีไดรับ
ตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา จากบุคลากรทีมสุขภาพ มีความพึงพอใจในการตรวจและ
ประเมินผูสูงอายุกอนการออกกําลังกาย การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย โดยการฝกทักษะ
การออกกําลังกาย ประเมินความพรอมเปนรายบุคคล ตามหลักการออกกําลังกาย และการฝก
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ปฏิบัติการออกกําลังกายภายใตการดูแลของพยาบาล การบันทึกกิจกรรมทางกายท่ีทําในแตละวัน
การใหความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับโรคเบาหวาน พยาบาลมีการสัมภาษณ 
สอบถาม และใหขอมูลยอนกลับท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุแตละราย ตลอดระยะเวลาท่ีมีการออกกําลัง
กาย และส่ือท่ีใชในการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายมีความเหมาะสมในระดับมาก รอยละ 
100 (จากตารางท่ี 4) อภิปรายไดวา กอนท่ีผูสูงอายุจะไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก
บุคลากรทีมสุขภาพไดมีการชี้แจงถึงข้ันตอนในการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย และเปด
โอกาสใหผูสูงอายุ และสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในตัดสินใจ ท่ีจะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทาง
คลินิกท่ีสรางข้ึนซ่ึงครอบคลุมในเร่ือง การประเมินกอนออกกําลังกาย การสงเสริมพฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย การใหความรูโดยมีคูมือสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน แผนพับ และรูปภาพ ประกอบในการใหความรู การประเมินชีพจรท้ังกอนและหลัง
การออกกําลังกาย การประเมินความรูสึกเหนื่อย พรอมท้ังใหความรูกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อให
สามารถทําการประเมินการออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวานอยางตอเนื่องท่ีบาน การติดตาม
ประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง โดยการติดตามเย่ียมบาน และการติดตามทาง
โทรศัพท ทําใหกลุมตัวอยางผูสูงอายุโรคเบาหวาน จํานวน 5 ราย เกิดความพึงพอใจตอการดูแลท่ี
ไดรับตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน จากพยาบาลผูทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 

 โดยสรุป การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง
กายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จากความ
รวมมือระหวางคณะกรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก และผูท่ีเกี่ยวของท่ีเปนผูทดลองใชแนว
ปฏิบัติทางคลินิกท่ีเห็นความสําคัญของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก โดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษทางวิทยาศาสตร และจากการทดลองใชแนวปฏิบัติทางคลินิกพบวา แนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุโรคเบาหวาน มีความเปนไปไดในการ
นําไปปฏิบัติ 


