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 สุขภาพช่องปากเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัของสุขภาพในผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่ งพิง การศึกษา 
เชิงพฒันาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งอาย ุ
ท่ีมีภาวะพึ่ งพิง หอผู ้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยพัฒนาตาม 
กรอบแนวคิดการพฒันาแนวปฏิบติัของกลุ่มพฒันาแนวปฏิบติัประเทศนิวซีแลนด์ เลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยพยาบาลผูพ้ฒันาแนวปฏิบติั  จ านวน 4 คน และผูใ้ช้แนวปฏิบัติ 
จ  านวน 11 คน ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนกันยายน 2556 ถึง เดือนกรกฎาคม 2557 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาของแนวปฏิบติัโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยใชแ้บบสอบถามความเป็นไปไดใ้นการน าแนวปฏิบติัทางคลินิกไปใช ้และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติพรรณนา 

 ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. แนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงหอผูป่้วย
อายุรกรรมชาย 3โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พฒันาข้ึนจากหลักฐานเชิงประจกัษ์ จ  านวน  
20 ฉบบั ประกอบด้วยสาระส าคญัของแนวปฏิบติั 4 หมวด ได้แก่ 1) การประเมินสุขภาพช่องปาก  
2) การดูแลสุขภาพช่องปาก 3) อุปกรณ์และผลิตภณัฑส์ าหรับการดูแลสุขภาพช่องปาก และ 4) การให้
ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยมีขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัทางคลินิกทั้งหมด จ านวน  
17 ขอ้ 
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 2. แนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับการดูแลสุขภาพช่องปากมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช้ใน
การดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่ งพิงหอผูป่้วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราช  
นครเชียงใหม ่

 ดงันั้นควรน าแนวปฏิบติัทางคลินิกส าหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง
ไปใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ีหอผูป่้วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงพฒันาคุณภาพการดูแลผูสู้งอายุ 
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ABSTRACT 

Oral health is an important factor in maintaining good health among dependent elders.  This 
developmental study aimed to develop clinical practice guidelines (CPGs) for oral health care 
among dependent elders in Male Medical Unit 3 of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. 
The framework for CPGs development proposed by The New Zealand Guideline Group (NZGG, 
2001) was applied.  The sample was selected by purposive sampling and consisted of a development 
team of 4 nurses and an implementation team of 11 nurses.  The study was conducted from 
September 2013 to July 2014.  The CPGs were validated by 3 experts.  Data were collected using  
a CPG feasibility questionnaire.  Data were analyzed using descriptive statistics. 

The results of study are as follows: 
1. The CPGs for oral health care among dependent elders, Male Medical Unit 3 Maharaj 

Nakorn Chiang Mai Hospital were developed from evidence-based practice 20 evidences.  
The CPGs included four components: 1) oral health assessment; 2) oral health care; 3) oral care 
equipment and products; and 4) oral health education.  The CPGs consisted of 17 recommendations 
of clinical practice. 

2. The CPGs for oral health care was feasible to implement for oral health care among 
dependent elders in Male Medical Unit 3 of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. 
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This study suggests that these CPGs should be used to promote oral health among dependent 
elders in Male Medical Unit 3 of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital to improve the quality of 
care for elders. 
 
 
 
 


