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Abstract
 Purposes: To study the elements, characteristics, development and management process, 
outcomes and impacts of nursing innovation on increasing nursing services, reducing health risks, 
including conditioning factors of the nursing innovation for patients with risk of chronic kidney 
disease.
 Design: Qualitative research design: a case study.
 Methods: Research participants were four key informants, an innovative developer, health care 
providers and the officer. They worked and participated in the chronic disease clinic at the  
Community Hospital, Nakhon Pathom Province, where the nursing innovation was developed.  
In-depth interview, focus group discussion and documentary research were used for data collection. 
Qualitative data were analyzed by using the Typological analysis method. Quantitative data were 
presented with percentage. 
 Main findings: Characteristic of this innovation is a process innovation. Key element is a nurse 
innovative developer who developed and managed this innovation by applying roles of Advanced 
Practice Nurse and nurse case-manager. The development, management process and the  
conditioning factors were the network and collaboration from all of the department and the  
community. The significant outcomes of clients who participated in this innovation were increasing 
their basic self-care skills, reducing HbA1C level, good controlling blood pressure, reducing the  
severity of chronic kidney disease, and decreasing the clients’ expense.
 Conclusion and recommendation: This nursing innovation is a good practice to promoting 
health behavior of clients in a one district, Nakhon Pathom province. Therefore, the prospective 
study is recommended to examine the long-term effect of this management which may be develop 
or apply to another community.

Keywords: nursing innovation, chronic kidney disease, community hospital



J Nurs sci   Vol 34 No 1 January - March 2016

Journal of Nursing Science28

J Nurs Sci. 2016;34(1):27-41
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โรคไตวายเรื้อรัง: กรณีศึกษา โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง 
จังหวัดนครปฐม*
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ	 คุณลักษณะ	กระบวนการพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม	ผลลัพธ์และ 

ผลกระทบของนวัตกรรมกับการเพ่ิมคุณภาพบริการพยาบาลและการลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพของผู้รับบริการและปัจจัย

เง่ือนไขของการพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบการดูแลสำาหรับผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรคไตวายเร้ือรัง

 รูปแบบการวิจัย:	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ:	กรณีศึกษาเฉพาะในหน่วยงานแห่งหน่ึง

 วิธีดำาเนินการวิจัย: ผู้ให้ข้อมูลมีจำานวน	4	คน	ประกอบด้วยผู้พัฒนานวัตกรรม	บุคลากรทางสุขภาพ	และเจ้าหน้าท่ี

ท่ีปฏิบัติงานในคลินิกโรคเร้ือรังของโรงพยาบาลชุมชน	จังหวัดนครปฐม	เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก	การสนทนา

กลุ่ม	และข้อมูลจากเวชระเบียน	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบจำาแนกชนิดของข้อมูลระดับมหภาค	และวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณด้วยสถิติร้อยละ

 ผลการวิจัย:	นวัตกรรมน้ีมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรรมกระบวนการ	ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีสำาคัญ	คือ	พยาบาลผู้พัฒนา

นวัตกรรมท่ีปฏิบัติบทบาทของการเป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง	 และพยาบาลผู้จัดการรายกรณีได้อย่างดีย่ิง	

โดยมีกระบวนการพัฒนา	การจัดการนวัตกรรม	และปัจจัยเง่ือนไข	คือ	การสร้างเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจาก

การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและทุกภาคส่วนในชุมชน	 ส่งผลให้ผู้รับบริการในพ้ืนท่ีมีทักษะพ้ืนฐานในการดูแล

ตนเอง	สามารถลดระดับค่านำา้ตาลเฉล่ียสะสมในเลือด	ควบคุมระดับความดันโลหิต	ชะลอความรุนแรงและชะลอการเกิด

โรคไตวายเร้ือรัง	รวมท้ังสามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการได้อีกด้วย

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	นวัตกรรมทางการพยาบาลน้ีเป็นนวัตกรรมท่ีมีการปฏิบัติท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดี	(good	practice)	

ในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้รับบริการกลุ่มเส่ียงโรคไตวายเร้ือรังในเขตอำาเภอหน่ึง	ในจังหวัดนครปฐม	ดังน้ัน	จึงควรมี

การศึกษาติดตามผลการพัฒนาในระยะยาวของวิธีการจัดการน้ีซ่ึงอาจนำาไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการโรคเร้ือรังอ่ืนๆ	

หรือนำาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอ่ืนๆ	ได้
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