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บทคดัย่อ 
 
 ภาวะอุณหภูมิกายต ่าในผูสู้งอายทุี่ไดรั้บการระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไป เป็นภาวะที่เกิดขึ้น
ได้ในทุกระยะของการได้รับการระงบัความรู้สึก ตั้งแต่ก่อนการได้รับการระงบัความรู้สึก ขณะ
ไดรั้บการระงบัความรู้สึกและหลงัการได้รับการระงบัความรู้สึก  ภาวะน้ีจะส่งผลกระทบต่อระบบ
ส าคญัในร่างกาย การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพฒันามีวตัถุประสงคเ์พือ่ พฒันาและศึกษาความ
เป็นไปไดข้องแนวปฏิบติัทางคลินิก ส าหรับการป้องกนัภาวะอุณหภูมิกายต ่าในผูสู้งอายทุี่ไดรั้บการ
ระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไป โรงพยาบาลล าพูน โดยใช้กรอบแนวคิดการพฒันาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลตามขั้นตอนของ สภาการวิจยัด้านการแพทยแ์ละสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย 
(National Health and Medical Research Council [NHMRC], 1999) ตรวจสอบความถูกตอ้งของแนว
ปฏิบตัิทางคลินิกโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยทีม
พฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกจ านวน 4 คน ผูสู้งอายทุี่ไดรั้บการระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไป จ านวน 5 คน 
และผูใ้ชแ้นวปฏิบตัิจ  านวน 5 คน ศึกษาระหวา่งเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนธนัวาคม  2557 เคร่ืองมือ
ที่ในการศึกษาประกอบดว้ย แบบสอบถามประเมินความเป็นไปไดใ้นการใชแ้นวปฏิบตัิทางคลินิก
รายขอ้และโดยรวม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
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 ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. แนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต ่าในผุสู้งอายุที่ได้รับการ
ระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไป โรงพยาบาลล าพูน ประกอบด้วยขอ้เสนอแนะส าหรับการปฏิบตัิทาง
คลินิกจ านวน 36 ขอ้ แบ่งเน้ือหาเป็น 5 หมวด ประกอบดว้ย หมวดที่ 1 การพิทกัษสิ์ทธิผูสู้งอายแุละ
จริยธรรม หมวดที่ 2 การประเมินภาวะอุณหภูมิกายต ่า หมวดที่ 3 การจดัการเพื่อป้องกันภาวะ
อุณหภูมิกายต ่า หมวดที่ 4  การดูแลต่อเน่ืองและ หมวดที่ 5 การพฒันาคุณภาพการบริการ  
 2.  แนวปฏิบติัทางคลินิกที่พฒันาขึ้นมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชใ้นการป้องกนัภาวะ
อุณหภูมิกายต ่าในผูสู้งอายทุี่ไดรั้บการระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไป โรงพยาบาลล าพนู 
 ผลการศึกษาแนวปฏิบตัิทางคลินิกส าหรับการป้องกนัภาวะอุณหภูมิกายต ่าในผูสู้งอายุที่
ไดรั้บการระงบัความรู้สึกแบบทัว่ไปคร้ังน้ี จึงสามารถน าไปใช้ในผูป่้วยสูงอายุที่ไดรั้บการระงบั
ความรู้สึกแบบทัว่ไปใน โรงพยาบาลล าพนูได ้
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ABSTRACT 
 

 Hypothermia among elderly undergoing general anesthesia is a common phenomenon 
that may occurs during thes, preoperative, intraoperative and postoperative phases.  This physical 
response affects important body systems. This development study aimed to develop Clinical 
Practice Guideline (CPGs) for hypothermia prevention among elderly patients undergoing general 
anesthesia at Lamphun hospital. The framework used to develop the guidelines were based on the 
Australian National Health and Medical Research Council ( NHMRC, 1999) .  The CPGs was 
validated by 3 experts. Purposive sampling was used to select 4 health care workers to be part of 
the CPGs development team, 5 elderly patients undergoing general anesthesia, and 5 other health 
care workers to implement the CPGs.  The study was conducted from October 2013 to December 
2014. The study instrument was a feasibility questionnaire. Data was analyzed using descriptive 
statistics. 
 The following results  were found : 
 1. The developed clinical practice guidelines  consisted of 36 items.  Recommendations 
were divided into 5 components: 1)  protection of patients rights and ethical consideration, 2) 
hypothermia prevention assessment, 3) hypothermia management, 4) continuation of hypothermia 
prevention , and 5)  Quality improvements to service; and  
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 2. The CPGs were feasible to implement. 
 The CPGs for hypothermia prevention should be applied with elders  undergoing general 
anesthesia, at Lamphun Hospital. 
 


