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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.
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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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ความสำาคัญของปัญหา

	 การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและ 

ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความเจริญไปสู่ความเป็นชุมชนเมืองมากข้ึน	

ทำาให้ประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป1 

จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า	 โรคท่ีเป็นสาเหตุ 

การตายท่ีสำาคัญของคนไทยและมีแนวโน้มสูงข้ึน	 ได้แก่	 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ	 อุบัติเหตุ	 และโรคเอดส์2	 ปัจจุบัน 

หน่วยงานต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพได้มีโครงการหรือ

มาตรการต่างๆ	 จำานวนมาก	 เพ่ือช่วยรณรงค์ในการลด

พฤติกรรมเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชน	

เช่น	โครงการคนไทยไร้พุง	นโยบาย	3	อ	(อาหาร	ออกกำาลังกาย	

และอารมณ์)	 โครงการรณรงค์เก่ียวกับการเลิกสูบบุหร่ี	 

งดสุรา	 และยาเสพติด	 อย่างไรก็ตามพบว่าประชาชนมี 

แนวโน้มท่ีจะเกิดภาวะนำา้หนักเกินและเป็นโรคในกลุ่มโรค

ไม่ติดต่อ	 (Non-Communicable	 Diseases:	 NCDs)	 

เพ่ิมข้ึน	 นอกจากน้ียังพบว่าประชากรไทยส่วนใหญ่มักไม่ 

รู้ตัวว่าเป็นโรคเร้ือรัง	หรือประชาชนกลุ่มท่ีรู้ว่าเป็นโรคเร้ือรัง

ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุมอาการและดูแลรักษาตนเอง

ได้อย่างถูกต้อง	ซ่ึงปัญหาสุขภาพท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถ

ป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนได้	 หากประชาชนได้รับการส่งเสริม 

สุขภาพท่ีดีและท่ัวถึง1

	 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ	 ภายใต้แนวคิด	

“สร้างนำาซ่อม”	ตามกฎบัตรออตตาวา	(Ottawa	Charter)	 

พ.ศ.	 2529	 มียุทธศาสตร์ท่ีสำาคัญ	 5	 ประการ	 คือ	 

1)	การสร้างนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพโดยเฉพาะ

ระดับท้องถ่ิน	 2)	 การสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ

สร้างเสริมสุขภาพชุมชน	3)	การเสริมสร้างชุมชนสุขภาพดี	

4)	การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลท่ีจำาเป็นเพ่ือการมีสุขภาพดี	

และ	5)	การปรับเปล่ียนระบบบริการสุขภาพท่ีเป็นการร่วม

คิดร่วมทำาของชุมชน	 องค์กรท้องถ่ิน	 และหน่วยบริการ

สุขภาพในระดับชุมชน3	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2548	 จาก 

การประชุมการส่งเสริมสุขภาพโลกในประเทศไทย	 ได้มี 

การออกกฎบัตรกรุงเทพ	(Bangkok	Charter)	และได้เสนอ

แนวทางการก้าวสู่สุขภาพดี	ซ่ึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์	3	

ประการ	คือ	1)	การมีกิจกรรมการเมืองท่ีเข็มแข็ง	2)	การมี

ส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง	และ	3)	การสร้างกระแสทางสังคม

อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน3

	 การสร้างเสริมสุขภาพ/การส่งเสริมสุขภาพ	 (health	

promotion)	เป็นการปฏิบัติใดๆ	ท่ีมุ่งกระทำาเพ่ือสร้างเสริม

ให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย	จิต	และสังคม	โดยสนับสนุน

พฤติกรรมของบุคคล	สภาพสังคม	และส่ิงแวดล้อมท่ีจะนำา

ไปสู่การมีร่างกายท่ีแข็งแรง	สภาพจิตท่ีสมบูรณ์	อายุยืนยาว	

และคุณภาพชีวิตท่ีดี4	การส่งเสริมสุขภาพสามารถบูรณาการ

ในการบริการสุขภาพทุกระดับ	 ต้ังแต่ระดับปฐมภูมิ	 

(primary	care)	ท้ังในบุคคล	ครอบครัวและชุมชน	ระดับ 

ทุติยภูมิ	 (secondary	 care)	 ในโรงพยาบาลชุมชน	 และ

ระดับตติยภูมิ	(tertiary	care)	ซ่ึงเน้นการเตรียมผู้ป่วยและ

ญาติให้ได้รับความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน	นอกจาก

น้ี	ผู้ป่วยบางรายท่ีมีโรคร่วมมากกว่าสองโรคข้ึนไป	จะต้อง

ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันผลกระทบจากภาวะ

ท่ีเกิดจากโรคร่วม	 ซ่ึงจะรวมถึงการดูแลระยะยาวในผู้ป่วย

เร้ือรัง	 และการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยท่ีรักษา

ไม่หาย	 ให้มีคุณภาพชีวิตตามภาวะสุขภาพและยอมรับได้	

การให้บริการจะเน้นท่ี	“สร้างนำาซ่อม	และซ่อมแล้วสร้าง”3	

สำาหรับประเทศไทย	 ถึงแม้ว่าพยาบาลจะมีบทบาทหน้าท่ี

ตามมาตรา	4	ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์	 ในการดูแลและช่วยเหลือเม่ือเจ็บป่วย	 

การฟ้ืนฟูสภาพ	 การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ	 

แต่ในสภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติ	ภาระงานส่วนใหญ่

ยังเน้นการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย	 การฟ้ืนฟูสภาพมากกว่า 

การส่งเสริมสุขภาพ	ขาดการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพใน

การให้บริการแต่ละระดับ	

	 นวัตกรรมถือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์งาน 

ให้ตอบสนองความต้องการและความจำาเป็นได้อย่าง 

เป็นระบบ	เป็นเร่ืองใหม่	เร่ืองดี	ทำาแล้วเกิดผลดี	มีประโยชน์	

ใช้ได้จริง	อาจเป็นเร่ืองท่ีเคยทำามาแล้วในพ้ืนท่ีอ่ืนและนำามา

ปรับทำาในพ้ืนท่ีตนได้อย่างเหมาะสม	นวัตกรรมทางการ

พยาบาลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ	 อาจมีลักษณะเป็น 

รูปธรรมดังน้ี	คือ5	1)	การเพ่ิมคุณภาพการบริการและโอกาส

การบริการ	 2)	 การสร้างการทำางานร่วมกันข้ามองค์กร	 

ข้ามหน่วยงาน	 และเครือข่าย	 3)	 การพัฒนากำาลังคน

ทางการพยาบาล	4)	การพัฒนาผู้นำาของเครือข่ายวิชาชีพ
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การพยาบาล	5)	การสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการทำางาน

ของสมาชิกเครือข่าย	และ	6)	การสร้างความร่วมมือและ

ช่วยเหลือกันในการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยในเครือข่ายวิชาชีพ

การพยาบาล	

	 การศึกษาและสังเคราะห์นวัตกรรมและการปฏิบัติท่ี

เป็นตัวอย่างท่ีดี	(good	practice)	ในการสร้างเสริมสุขภาพ

ของพยาบาลในพ้ืนท่ีต่างๆ	ท้ังระดับปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	และ

ตติยภูมิ	 และมีการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาต่างๆ	 

จะช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและ

เง่ือนไขแห่งความสำาเร็จ	 เพ่ือเป็นข้อเสนอของเครือข่าย

วิชาชีพการพยาบาล	จะช่วยให้มีการขับเคล่ือนให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน	และทำาให้องค์กรวิชาชีพการ

พยาบาลสามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมได้

	 จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยพบว่า	 

มีการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษานวัตกรรมการดูแล

สุขภาพชุมชน	 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ)	

ในเร่ืองการจัดการโรคเร้ือรังในชุมชน	ครอบคลุมการดูแล

จัดการโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง6-9	และมีการ

ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาในเร่ืองการดูแลผู้ด้อยโอกาส

ในชุมชน10	ซ่ึงช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

และเง่ือนไขแห่งความสำาเร็จ	 อย่างไรก็ตามยังไม่พบ 

การศึกษาเชิงลึกถึงนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ 

ของพยาบาลในพ้ืนท่ีต่างๆ	ท้ังระดับปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	และ 

ตติยภูมิ	 จากการสำารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับนวัตกรรม

ทางการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ีภาคกลาง	

พบว่า	 โรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึงในจังหวัดนครปฐม	 

มีนวัตกรรมทางการพยาบาลท่ีมีความสำาคัญในการ 

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีสำาคัญใน 

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน	 เรียกว่า	

“นวัตกรรมการจัดระบบการดูแลสำาหรับผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง

โรคไตวายเร้ือรัง”	 นอกจากน้ียังมีการทำางานร่วมมือกัน

ระหว่างโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิกับโรงพยาบาลระดับ

ทุติยภูมิ	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงองค์ประกอบและ

คุณลักษณะของนวัตกรรม	 กระบวนการพัฒนาและ 

การจัดการนวัตกรรม	ผลลัพธ์และผลกระทบของนวัตกรรม

กับการเพ่ิมคุณภาพบริการพยาบาล	และการลดปัจจัยเส่ียง

ด้านสุขภาพของผู้รับบริการ	 ปัจจัยเง่ือนไขของการพัฒนา

นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 

ในการพัฒนานวัตกรรมน้ี	เพ่ือจะได้ทราบรายละเอียดและ 

องค์ประกอบต่างๆ	ท่ีผู้พัฒนานวัตกรรมดำาเนินการ	ข้อมูล

ท่ีได้จะเป็นพ้ืนฐานสำาหรับการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ 

การส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเร้ือรังกลุ่มเส่ียงในสถานท่ี

อ่ืนๆ	ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ	 และคุณลักษณะของ

นวัตกรรมการจัดระบบการดูแลสำาหรับผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง 

โรคไตวายเร้ือรัง		

	 2.	เพ่ืออธิบายกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการ 

จัดระบบการดูแลสำาหรับผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรคไตวายเร้ือรัง	

และการจัดการเพ่ือการนำาไปใช้และพัฒนา

	 3.	เพ่ืออธิบายผลลัพธ์และผลของนวัตกรรมการ 

จัดระบบการดูแลสำาหรับผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรคไตวายเร้ือรัง	

กับการเพ่ิมคุณภาพบริการพยาบาล	และการลดปัจจัยเส่ียง

ด้านสุขภาพของผู้รับบริการ

	 4.	เพ่ืออธิบายปัจจัยเง่ือนไขของการพัฒนานวัตกรรม

การจัดระบบการดูแลสำาหรับผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรคไตวาย

เร้ือรัง			

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(qualitative	

study)	ซ่ึงผู้วิจัยทำาการศึกษาเฉพาะกรณีในหน่วยงานแห่ง

หน่ึงเท่าน้ัน	ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนกันยายนถึงเดือน

พฤศจิกายน	2558	 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีกระบวนการวิจัย

ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก	(in-depth	interview)	

กับผู้พัฒนานวัตกรรมการจัดระบบการดูแลสำาหรับผู้ป่วย

กลุ่มเส่ียงโรคไตวายเร้ือรัง	 ณ	 คลินิกโรคเร้ือรังของ 

โรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึงในจังหวัดนครปฐม	การสนทนา

กลุ่ม	(focus	group	discussion)	กับผู้ปฏิบัติงานในคลินิก

โรคเร้ือรังของโรงพยาบาลชุมชนแห่งน้ีซ่ึงเป็นผู้มีส่วนร่วมใน

การใช้นวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน	 และใช้การศึกษาข้อมูลจาก

เอกสาร	(documentary	research)	ร่วมด้วย	
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ในกระบวนการวิจัย	ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท้ัง	2	กลุ่ม

ซ่ึงเป็นผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกจนสามารถตอบคำาถาม

การวิจัยได้อย่างชัดเจนและได้ข้อมูลท่ีมีความอ่ิมตัว	คือ	การ

ได้คำาตอบท่ีซำา้กัน	 ไม่มีข้อมูลท่ีแตกต่างไปจากท่ีมีอยู่	 และ

คำาตอบ/ข้อมูลเหล่าน้ันตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ร่วมกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร	 (documentary	 

research)	 ท่ีเก่ียวข้องจำานวน	 3	 ฉบับ	 ได้แก่	 สติถิผู้ป่วย 

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงท่ีมารับการรักษา	ณ	คลินิก

โรคเร้ือรังของโรงพยาบาลชุมชนแห่งน้ี	และสถิติของผู้ป่วย

ท่ีได้รับการคัดกรองโรคไตวายเร้ือรังในแต่ละระดับ	และผล

การบันทึกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย	

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี	 ประกอบด้วยผู้ให้

ข้อมูล	จำานวน	4	คน	ดังน้ี

	 1.	เป็นผู้ท่ีริเร่ิมในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมน้ีท้ังหมด	

คือ	 พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง	 (advanced	 

practice	 nurse)	 ท่ีเป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณีด้วย	

(nurse	case	manager)	ท่ีปฏิบัติงานในคลินิกโรคเร้ือรังของ

โรงพยาบาลชุมชนท่ีศึกษา	จำานวน	1	คน

	 2.	เป็นบุคลากรทางสุขภาพและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน

ในคลินิกโรคเร้ือรังของโรงพยาบาลชุมชนท่ีศึกษาท่ีปฏิบัติ

งานร่วมกับผู้พัฒนานวัตกรรม	 และมีส่วนในการนำา

นวัตกรรมน้ีไปใช้	ประกอบด้วย	แพทย์ประจำาคลินิก	1	คน	

พยาบาลวิชาชีพ	1	คน	และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน	1	คน	

 เคร่ืองมือการวิจัย

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	คือ	แนวคำาถามอย่างมี

โครงสร้าง	ประกอบด้วยข้อคำาถามปลายเปิด	ท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม	 จำานวน	 7	 ข้อ	 ได้แก่	 

1)	 องค์ประกอบของนวัตกรรมทางการพยาบาลท่ีส่งเสริม

การทำาบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ	 2)	 กระบวนการ

พัฒนานวัตกรรม	 3)	 การจัดการพัฒนานวัตกรรม	 

4)	 แหล่งประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนา

นวัตกรรม	5)	ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดงานและกิจกรรมของ

การพัฒนานวัตกรรม	6)	ผลผลิตและผลลัพธ์ของนวัตกรรม	

และ	7)	ความโดดเด่นของนวัตกรรมในด้านต่างๆ

	 แนวคำาถามอย่างมีโครงสร้างน้ี	 เป็นส่วนหน่ึงของ 

ข้อคำาถามในแนวคำาถามอย่างมีโครงสร้างฉบับเต็ม	ซ่ึงพัฒนา

โดยขนิษฐา	 นันทบุตร5	 คณะกรรมการโครงการขับเคล่ือน

วิชาชีพการพยาบาลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพของสภา 

การพยาบาล	ภายใต้กรอบแนวคิดของกฎบัตรออตตาวา	

(Ottawa	 Charter)	 พ.ศ.	 2528	 และกฎบัตรกรุงเทพ	 

(Bangkok	Charter)	พ.ศ.	 2548	 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อคำาถาม 

ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมน้ีเท่าน้ัน	 เน่ืองจากผู้วิจัย

ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม	 

ข้อคำาถามจึงมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปล่ียนถ้อยคำา

ของข้อคำาถามให้มีความสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน 

ในแต่ละสถานการณ์ท่ีมีเหตุการณ์หรือมีสภาพแวดล้อม 

ท่ีเป ล่ียนแปลงไป	 เ พ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีมีความ 

หลากหลายในมิติต่างๆ	ได้	

	 ผู้วิจัยผ่านการศึกษาวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพใน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาการพยาบาล	โครงการ

ร่วมคณะพยาบาลศาสตร์	และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 จึงมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ 

เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

	 โครงการวิจัยน้ีได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจาก 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 COA	No.IRB-NS2015/306.0909	 

(รหัสโครงการ	 IRB-NS	2015/41.0607)	 ซ่ึงผู้วิจัยได้ดำาเนิน

การวิจัยโดยคำานึงถึงกระบวนการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 

ทุกข้ันตอนตามมาตรฐานสากล

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เม่ือผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในคน	 และได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลแล้ว	ผู้วิจัยได้เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง	ซ่ึงเป็นผู้ท่ีพัฒนา

นวัตกรรม	และเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในคลินิกโรคเร้ือรัง

ของโรงพยาบาลชุมชน	 เพ่ือแนะนำาตัว	อธิบายวัตถุประสงค์	

และกระบวนการวิจัย	พร้อมท้ังขอความยินยอมโดยลงนาม

ในหนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย	 จากน้ันผู้วิจัยได้เร่ิม

ดำาเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้พัฒนา

นวัตกรรม	และใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ปฏิบัติงานในคลินิกฯ	

โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละกลุ่ม	ดังน้ี



J Nurs sci   Vol 34 No 1 January - March 2016

Journal of Nursing Science32

	 1.	การเก็บข้อมูลกับผู้พัฒนานวัตกรรม	ผู้วิจัยได้ทำาการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างในห้องท่ีเงียบสงบและ 

มีความเป็นส่วนตัว	ด้วยแนวคำาถามตามเคร่ืองมือการวิจัย	

ทำาการสัมภาษณ์จำานวน	3	คร้ัง	แต่ละคร้ังใช้เวลาประมาณ	

45-60	นาที	 จนได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ทุกข้อของ

การศึกษา	 การสัมภาษณ์ทุกคร้ังผู้วิจัยได้บันทึกเสียง 

การสัมภาษณ์ตลอดเวลา	 และจดบันทึกคำาตอบท่ีได้จาก 

การสัมภาษณ์โดยย่อร่วมด้วย	 จากน้ันผู้วิจัยนำาข้อมูลท่ีได้ 

ในแต่ละคร้ังไปถอดเทป	แล้วนำาข้อมูลท่ีได้กลับมาให้กลุ่ม

ตัวอย่างตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาอีกคร้ัง	 ซ่ึงการ

สัมภาษณ์ได้ยุติเม่ือได้ข้อมูลท่ีมีความอ่ิมตัว	คือ	ได้คำาตอบ	

ท่ีซำา้กัน	ไม่มีข้อมูลท่ีแตกต่างไปจากท่ีมีอยู่		

	 2.	การสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ในคลินิกโรคเร้ือรังของโรงพยาบาลชุมชน	ซ่ึงปฏิบัติงานร่วม

กับผู้พัฒนานวัตกรรม	 ผู้วิจัยได้ใช้การสนทนากลุ่มกับกลุ่ม

ตัวอย่าง	จำานวน	3	คน	ในห้องท่ีเงียบสงบ	และมีความเป็น

ส่วนตัว	 ด้วยแนวคำาถามเดียวกับท่ีใช้สัมภาษณ์เชิงลึกกับ 

ผู้พัฒนานวัตกรรม	 สนทนาจำานวน	 2	 คร้ัง	 ใช้ระยะเวลา 

ในการสนทนาประมาณ	45-60	นาทีต่อคร้ัง	จำานวน	2	คร้ัง	

และในขณะสนทนาจะมีการบันทึกเสียง

	 3.	ภายหลังจากการเก็บข้อมูลในแต่ละคร้ังผู้วิจัยได้

กลับมาถอดเทป	และทำาการวิเคราะห์ข้อมูล	ซ่ึงผู้วิจัยได้จด

บันทึกสรุปประเด็นสำาคัญไว้แล้วขณะสัมภาษณ์เชิงลึก/

สนทนากลุ่ม	 นำามาเทียบเคียงกับข้อมูลท่ีได้จากการถอด

เทปแล้วจัดหมวดหมู่ของข้อมูล	จากน้ันได้เขียนข้อสรุปย่อย	

(memo)	 ท่ีได้จากการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ในการ

กำาหนดทิศทางการพูดคุยประเด็นต่างๆ	ในข้อคำาถามต่อไป	

ท้ังน้ีผู้วิจัยได้ทำาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลไป

พร้อมๆ	 กัน	 โดยผู้วิจัยได้เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้ใน 

แต่ละคร้ัง	เพ่ือเพ่ิมเติมช่วยยืนยันข้อสรุปย่อยในการวิเคราะห์

ข้อมูลเบ้ืองต้น	ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

	 4.	ผู้วิจัยได้ทำาการตรวจสอบการตีความของผู้วิจัย	 

โดยนำาข้อมูลจากการถอดเทปมาให้กลุ่มตัวอย่างท้ัง	2	กลุ่ม

ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาอีกคร้ัง	

	 5.	ภายหลังจากเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบท้ัง	 

2	กลุ่ม	ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารของโรงพยาบาล

ชุมชนแห่งน้ีจำานวน	3	ฉบับ	ได้แก่	สมุดบันทึกจำานวนและ

สถิติของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงท่ีเข้าร่วมใน

นวัตกรรม	และสมุดบันทึกจำานวนสถิติของผู้ป่วยท่ีได้รับการ

คัดกรองโรคไตวายเร้ือรังในแต่ละระดับ	 และสมุดบันทึก 

ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย	เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตอบคำาถามตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพไปพร้อมๆ	

กับการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัย

อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบจำาแนกชนิดของ

ข้อมูล	(typological	analysis)11	ดังน้ี	

	 1.	การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น	 ผู้วิจัยได้อ่านเอกสาร

บันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่มอย่างละเอียด	 

แยกประเภทของข้อมูลและจัดระบบข้อมูล	ด้วยการจำาแนก

ข้อมูลในระดับมหภาค	คือ	การจำาแนกข้อมูลตามเหตุการณ์	

(event)	หรือการวิเคราะห์เหตุการณ์	ตามเร่ืองราว	(event	

analysis)	โดยอาศัยการวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎี

ตามกรอบปรากฏการณ์	 คือ	 การวิเคราะห์เหตุการณ์ 

ออกเป็น	6	ประเภท	คือ	ใคร	ทำาอะไร	ท่ีไหน	เม่ือไร	อย่างไร	

และทำาไม	

	 2.	ผู้วิจัยใช้ข้อสรุป/คำาถามท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล

เบ้ืองต้นในการกำาหนดทิศทางการพูดคุยประเด็นต่างๆ	 

ในข้อคำาถามต่อไป	 โดยผู้วิจัยได้ทำาการเก็บรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ	กัน	จนกระท่ังผู้วิจัยพบว่า	ไม่มี

ข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีสามารถตอบวัตถุประสงค์

ข้อน้ันได้แล้ว

	 3.	หลังจากได้ข้อมูลท่ีมีความอ่ิมตัว	 ผู้วิจัยได้ทำาการ

ตรวจสอบการตีความของข้อมูล	โดยนำาเอาข้อสรุปท่ีได้จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละช่วง	 ไปขอความเห็นจากผู้ให้

ข้อมูลท่ีเข้าร่วมในการศึกษาเพ่ือการตรวจสอบความเข้าใจ

และการตีความของผู้วิจัย

	 4.	ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมเอกสาร	

ได้แก่	 จำานวนและสถิติของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดัน

โลหิตสูงท่ีเข้าร่วมในนวัตกรรม	 จำานวนสถิติของผู้ป่วยท่ีได้

รับการคัดกรองโรคไตวายเร้ือรังในแต่ละระดับ	 และค่าใช้

จ่ายของผู้ป่วย	แล้วนำาเสนอเป็นร้อยละ
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ผลการวิจัย

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจำาแนกข้อมูลในระดับ

มหภาค	 คือ	 การจำาแนกข้อมูลตามเหตุการณ์	 หรือ 

การวิเคราะห์เหตุการณ์ตามเร่ืองราว	โดยอาศัยการวิเคราะห์

เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎีตามกรอบปรากฏการณ์	สามารถ

ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในแต่ละวัตถุประสงค์ได้	ดังน้ี

 1. องค์ประกอบและคุณลักษณะของนวัตกรรม 

การจัดระบบการดูแลสำาหรับผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรคไตวาย

เร้ือรังมี 

 องค์ประกอบของนวัตกรรม: ท่ีมาและผู้พัฒนา

นวัตกรรมทางการพยาบาล

	 ผู้พัฒนานวัตกรรมน้ี	คือ	พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาล

ข้ันสูง	 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	 (APN,	 

Community	Nurse	Practitioner)	และพยาบาลผู้จัดการ

ผู้ป่วยรายกรณีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	ซ่ึงท่ีมา

ของนวัตกรรมได้เกิดข้ึนจากเง่ือนไขสำาคัญ	3	ประการ	คือ	

1)	การดำาเนินการตามพันธกิจขององค์กร	คือ	โรงพยาบาล

ชุมชนแห่งน้ี	 มีนโยบายท่ีมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง	 

2)	 การดำาเนินการตามนโยบายภาครัฐ	 โดยกระทรวง

สาธารณสุขมีนโยบายสุขภาพดีวิถีไทย	เน้นการป้องกันโรค

ไม่ติดต่อ	และ	3)	สถานการณ์ในพ้ืนท่ี	ผู้พัฒนานวัตกรรม

พบว่า	 มีจำานวนผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมารับการรักษาท่ี 

โรงพยาบาลชุมชนแห่งน้ีเพ่ิมมากข้ึน	 โดยเฉพาะผู้ป่วย 

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 แต่โรงพยาบาล 

ไม่สามารถจัดระบบบริการให้กับผู้ป่วยจำานวนมากได้อย่าง

ทันท่วงที	 ผู้ป่วยต้องเสียเวลาในการรอรับการตรวจรักษา

เป็นเวลานาน	 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ	 และ 

ผลการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยในคลินิกในปี	

พ.ศ.	2555	พบว่าผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมารับการรักษาในคลินิก

มีภาวะแทรกซ้อนทางไตเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ	 50	พบ 

ผู้ป่วยโรคไตเส่ือมระยะ	 3	 ข้ึนไป	 ได้รับยาต้านการอักเสบ

ชนิดท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์	(Nonsteroidal	anti-inflammatory	

drugs:	 NSAIDs)	 เพ่ือระงับอาการปวดเข่า	 ซ่ึงผลของ 

การรับประทานยา	NSAIDs	ส่งผลให้อัตราการกรองของไต	

(Estimating	 Glomerular	 Filtration	 Rate:	 eGFR)	 

ของผู้ป่วยลดลง	 รวมท้ังยังพบว่า	 แนวปฏิบัติในการดูแล 

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังระหว่างโรงพยาบาลชุมชน	และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล	(รพ.สต.)	ท้ัง	5	แห่งในเขตอำาเภอน้ี	

มีความแตกต่างกัน

	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	ผู้พัฒนานวัตกรรมจึงแจ้งให้

แพทย์	 พยาบาล	 และเจ้าหน้าท่ีในทีมท่ีให้การดูแลผู้ป่วย 

โรคเร้ือรังรับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน	และได้นำาเสนอข้อมูล

และเขียนโครงการเร่ืองการพัฒนาระบบการจัดการดูแล 

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังข้ึน	แล้วเสนอโครงการดังกล่าวไปยังผู้บังคับ

บัญชาท่ีเก่ียวข้อง	ส่งผลให้มีคำาส่ังอนุมัติให้มีการจัดต้ังคลินิก

เฉพาะเพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังข้ึนในโรงพยาบาล

ชุมชนแห่งน้ีในเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2555	นอกจากน้ัน

ผู้พัฒนานวัตกรรมได้นำาเสนอนวัตกรรมน้ีกับสาธารณสุข

จังหวัดนครปฐม	 เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน	ซ่ึงก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบ

ส่งเสริมและป้องกันโรค	 จึงทำาให้นวัตกรรมน้ีเกิดข้ึนและ

ดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองมา	

	 เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในเขตอำาเภอพุทธมณฑล	

จังหวัดนครปฐม	 ได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ืองและป้องกัน

การเกิดภาวะไตวายเร้ือรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและ 

โรคความดันโลหิตสูง	 ผู้พัฒนานวัตกรรมได้เร่ิมดำาเนินการ

พัฒนาเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพข้ึน	 โดยมี 

โรงพยาบาลชุมชนแห่งน้ีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย	 และ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 (รพ.สต.)	 ท้ัง	 5	 แห่ง	 

ท่ีอยู่ในอำาเภอพุทธมณฑลเป็นโรงพยาบาลลูกข่าย	และเรียก

ช่ือว่า	“CUP	พุทธมณฑล”	รพ.สต.	แต่ละแห่งอยู่ห่างจาก

โรงพยาบาลชุมชนเป็นระยะทางประมาณ	2-10	กิโลเมตร	

ท้ังน้ีผู้พัฒนานวัตกรรมได้นำากระบวนการในการดูแลผู้ป่วย

โรคเร้ือรังท่ีเรียกว่า	 “การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิ”	 (Contracted	Unit	of	Primary	Care	

Management:	 CUP	Management)	 ร่วมกับแนวคิด 

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง	(chronic	care	model)	

มาประยุกต์ใช้ในการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ี	

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2557	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลชุมชน

มีนโยบายให้เชิญผู้นำาการปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีส่วน

ร่วมในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง	 ในการป้องกันการเกิดโรค 
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ไตเส่ือม	และลดความเส่ียงในการเส่ือมสมรรถภาพของไต

ในระดับท่ีรุนแรงในผู้ป่วยโรคเร้ือรังในเขตอำาเภอ 

พุทธมณฑล	 ผู้พัฒนานวัตกรรมได้ติดต่อประสานงานและ

ขอความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินและเครือ

ข่ายผู้นำาชุมชน	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมดูแลผู้ป่วย 

โรคเร้ือรังในชุมชน	 ด้วยการพัฒนาสมรรถนะของ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	(อสม.)	ในการดูแล

ผู้ป่วยเร้ือรังในชุมชน	รวมถึงผู้ป่วยท่ีมีภาวะไตวายเร้ือรังใน

ระยะต่างๆ	 โดยจัดโครงการการติดตามบันทึกความดัน

โลหิตด้วยตนเองท่ีบ้าน	 จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองอาหาร

ชะลอไตเส่ือมแก่	 อสม.	 และผู้ป่วยท่ีมีภาวะไตวายเร้ือรัง 

ในระยะต่างๆ	 จัดระบบการเย่ียมบ้าน	 โดยผู้พัฒนา

นวัตกรรมซ่ึงเป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณี	และพยาบาล

ท่ีปฏิบัติใน	 รพ.สต.ลูกข่าย	 นำาทีม	 อสม.เย่ียมผู้ป่วยโรค 

ไตวายเร้ือรังระยะท่ี	4	ท่ีบ้าน	นอกจากน้ีผู้พัฒนานวัตกรรม

ได้นำาเสนอโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตแก่

องค์การบริหารส่วนตำาบล	 (อบต.)	 ศาลายา	 เพ่ือจัด 

งบประมาณสนับสนุนการคัดกรองผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะ

แทรกซ้อน	 โดยใช้แหล่งทุนจากกองทุนสุขภาพตำาบล	 ซ่ึง	

อบต.ศาลายา	ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดโครงการและ

สนับสนุนงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีบ้าน

อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	2557	ถึงปัจจุบัน

 คุณลักษณะของนวัตกรรมทางการพยาบาล: 

คุณลักษณะของนวัตกรรมกับยุทธศาสตร์การสร้างเสริม 

สุขภาพ

		 นวัตกรรมน้ีเป็นนวัตกรรมกระบวนการท่ีทำาให้ผู้ป่วย

ท่ีเป็นโรคเร้ือรังในเขตอำาเภอพุทธมณฑล	โดยเฉพาะผู้ป่วย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	และผู้ดูแลสามารถดูแล

ตนเองเพ่ือป้องกัน	 และ/หรือชะลอความเส่ียงต่อการเกิด

โรคไตวายเร้ือรัง	โดยพยาบาลท่ีให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ีเน้น

การดูแลแบบการจัดการรายกรณี	 เพ่ือให้ผู้ป่วยแต่ละคน

และผู้ดูแลได้ทราบภาวะสุขภาพของตนเอง	และสามารถ

ส่งเสริมภาวะสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม	 ท้ังน้ี

หัวหน้านวัตกรรมได้นำารูปแบบการบริการสุขภาพท่ี 

เหมาะสมมาใช้ในการปรับระบบบริการสุขภาพเดิมท่ีมีอยู่	

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง	เหมาะสม	

และสามารถเข้าถึงบริการได้มากข้ึน	 รวมท้ังได้รับการ 

ส่งต่อในการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยอาศัย 

การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาชีพ	 และ

เครือข่ายอ่ืนๆ	ท่ีสำาคัญในชุมชน	เป็นส่วนช่วยในการพัฒนา

ระบบสร้างเสริมสุขภาพ	 ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

การสร้างเสริมสุขภาพ	ดังน้ี

	 1.	ส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในเขตอำาเภอพุทธมณฑล

ได้รับการดูแล	และส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะ

สม	โดยเน้นท่ีการให้การดูแลแบบการจัดการรายกรณี	เพ่ือ

ป้องกันและ/หรือชะลอการเกิดโรคไตวายเร้ือรังในระยะท่ี

รุนแรงข้ึน	

	 2.	พัฒนาศักยภาพของพยาบาลท้ังใน	รพ.ชุมชนแห่งน้ี

และพยาบาลท่ีปฏิบัติงานใน	รพ.สต.ท้ัง	5	แห่งท่ีให้การดูแล

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังให้มีแนวคิด	ความรู้	และทักษะในการดูแล

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีถูกต้อง	 รวมท้ังประสานงานในการดูแล 

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังกับเครือข่ายอ่ืนๆ	 เช่น	 แพทย์	 เภสัชกร	 

นักกายภาพบำาบัดท่ีให้การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง	 โดยนำา

แนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน	 (Clinical	

Practice	Guideline:	CPG)	มาใช้ในการให้การดูแลและ

สร้างเสริมสุขภาพกับผู้ป่วย	

	 3.	พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ	ด้วยการ

จัดต้ังคลินิกสำาหรับให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ี

ชัดเจน	โดยมีพยาบาลเวชปฏิบัติท่ีมีความเช่ียวชาญในด้าน

การจัดการผู้ป่วยรายกรณีในการให้การดูแลผู้ป่วย 

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	จำานวน	2	คน	เป็น 

ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับการตรวจรักษาของแพทย์ 

ประจำาบ้าน

	 4.	พัฒนาระบบการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

ในเขตอำาเภอพุทธมณฑลให้มีประสิทธิภาพ	 โดยการ

ประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กร	 สหสาขาวิชาชีพ	

ได้แก่	พยาบาล	แพทย์	นักกายภาพบำาบัด	และเภสัชกรของ

โรงพยาบาลชุมชนแห่งน้ี	 และ	 รพ.สต.	 ท้ัง	 5	 แห่ง	 และ 

องค์กรอ่ืนๆ	ในชุมชนท่ีเก่ียวข้อง	โดยร่วมกันวางแผนในการ

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตอำาเภอพุทธมณฑล	 

ในด้านการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทางสุขภาพ	 

การจัดสรรงบประมาณ	 การส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ	
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เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

 2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบการ

ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรคไตวายเร้ือรัง  และการจัดการเพ่ือ

การนำาไปใช้และพัฒนา 

	 นวัตกรรมน้ี	 เป็นนวัตกรรมท่ีเกิดจากการริเร่ิมของ

พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน	ซ่ึงกระบวนการ

พัฒนานวัตกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาล	 แพทย์	 พยาบาล	 และเจ้าหน้าท่ีท้ังใน 

โรงพยาบาลชุมชนชุมชน	และ	รพ.สต.ท้ัง	5	แห่ง	รวมท้ังได้

รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก	 อบต.	 ผู้นำาชุมชน	 อสม.	 

รวมท้ังผู้ป่วยและญาติ	ในการดำาเนินงานตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ	 ของนวัตกรรม	 ท้ังน้ีเพ่ือให้นวัตกรรมน้ีมี 

การดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง	 จึงจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีพยาบาล

ผู้พัฒนานวัตกรรมต้องใช้บทบาทของพยาบาลผู้ปฏิบัติการ

ข้ันสูงและพยาบาลผู้จัดการรายกรณี	มาดำาเนินงานรวมท้ัง

ต้องอาศัยความร่วมมือของพยาบาลทุกคนในเขตอำาเภอ

พุทธมณฑล	 ในการใช้และพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน	 

จากเส้นทางการพัฒนานวัตกรรมจะเห็นได้ว่ากระบวนการ

ของการพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม

เส่ียงโรคไตวายเร้ือรังน้ี	มีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเป็น	

4	 ระยะ	 คือ	 1)	 การประชุมช้ีแจงนำาเสนอข้อมูล	 

2)	การดำาเนินงานตามแผน	3)	ประสานงานเครือข่าย	และ	

4)	การประเมินผลโครงการ	ดังน้ี

	 1)	การประชุมช้ีแจง	 นำาเสนอข้อมูล	 หลังจากท่ีทาง 

โรงพยาบาลชุมชนแห่งน้ีได้จัดต้ังคลินิกโรคเร้ือรังเพ่ือให้ 

การดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ี	โดยเฉพาะทางโรงพยาบาลได้ดำาเนินการ

โดยส่งพยาบาลหัวหน้าคลินิกโรคเร้ือรังเข้าอบรมหลักสูตร

การพยาบาลเฉพาะทางผู้จัดการรายกรณี	 จากสถิติผู้ป่วย

โรคเร้ือรังในปี	2555	 ท่ีมีภาวะแทรกซ้อนทางไตเพ่ิมสูงข้ึน

มากกว่าร้อยละ	50	 รวมท้ังสถานการณ์ปัญหาต่างๆ	ของ 

ผู้ป่วย	 ผู้พัฒนานวัตกรรมจึงได้ริเร่ิมพัฒนานวัตกรรมท่ี 

มุ่งเน้นการคัดกรอง	 การป้องกันการเกิดโรคไต	 และ 

การชะลอความเส่ือมของไตในผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมารับ 

การรักษาท่ีคลินิกโรคเร้ือรัง	จากน้ันจึงได้นำาเสนอนวัตกรรม

น้ีกับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในเครือข่าย	ได้แก่	แพทย์	พยาบาล

และเจ้าหน้าท่ีในคลินิกโรคเร้ือรังของโรงพยาบาล											

	 2)	การดำาเนินงานตามแผน	หลังจากการประชุมช้ีแจง

นวัตกรรมแล้ว	 ผู้พัฒนานวัตกรรม	 และบุคลากรท่ีปฏิบัติ

งานร่วมกันได้เร่ิมดำาเนินการในคลินิกโรคเร้ือรัง	 ต้ังแต่ 

การตรวจคัดกรองอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

ทุกรายท่ีมารับการรักษา	 และสอนผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมา 

รับบริการ	 ให้มีความรู้ในเร่ืองอาหารชะลอไตเส่ือม	 และ

พัฒนาทักษะส่วนบุคคลให้กับผู้ป่วย	 เพ่ือให้สามารถดูแล

ตนเองได้อย่างถูกต้อง

	 3)	ประสานงานเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือให้ผู้ป่วย 

โรคเร้ือรังท้ังเขตอำาเภอพุทธมณฑลได้รับการดูแลอย่าง 

ท่ัวถึง	 ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคไตวาย 

ในระยะต่างๆ	 ผู้พัฒนานวัตกรรมจึงได้ประสานงานกับ 

เครือข่ายเพ่ือนำาเสนอนวัตกรรมน้ีให้แก่พยาบาลท่ีให้การ

ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังใน	 รพ.สต.	 ท้ัง	 5	แห่ง	 ให้ทราบและ 

เข้าร่วมในนวัตกรรมน้ี	 โดยผู้พัฒนานวัตกรรมจะเข้าร่วม

ดำาเนินการกับ	รพ.สต.	1	วันต่อสัปดาห์	หมุนเวียนกันจนครบ

ท้ัง	 5	 แห่ง	 นอกจากน้ีได้ประสานงานกับเครือข่ายอ่ืนๆ	 

ในชุมชน	 เพ่ือแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	

ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย	 และ/หรือรวมถึงการ 

สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนท่ัวไปในท้องถ่ิน	 ผู้พัฒนา

นวัตกรรมได้ใช้วิธีการจัดประชุมกับเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง	

เช่น	 คณะประสานงานสาธารณสุขระดับอำาเภอ	 (คปสอ.)	

กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน	องค์การ

บริหารส่วนตำาบล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และโรงพยาบาล

สังกัดอ่ืนในพ้ืนท่ี	 โดยมีการกำาหนดนัดหมายล่วงหน้า 

ท่ีชัดเจน	เช่น	จัดประชุมกับ	คปสอ.	อบต.	และวัด	2	เดือน/

คร้ัง	 และประชุมกับกำานันและผู้ใหญ่บ้าน	 3	 เดือน/คร้ัง	

เป็นต้น

	 4)	การประเมินผลโครงการ	 ผู้พัฒนานวัตกรรมได้

ประเมินผลโครงการหลังจากท่ีมีนวัตกรรมการจัดระบบ

การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง	 พบว่าผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้รับการ

ดูแลอย่างเหมาะสมจากแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาล

ชุมชนและพยาบาลใน	รพ.สต.ท้ัง	5	แห่ง	รวมท้ังเกิดความ

ร่วมมือกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ	ได้แก่	แพทย์	พยาบาล	

เภสัชกร	และนักกายภาพบำาบัด
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 3. ผลลัพธ์และผลของนวัตกรรมการจัดระบบการ

ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรคไตวายเร้ือรัง กับการเพ่ิมคุณภาพ

บริการพยาบาล และการลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพของ 

ผู้รับบริการ

 ผลลัพธ์และผลท่ีเกิดข้ึนจากนวัตกรรม

	 นวัตกรรมน้ีส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในเขตอำาเภอ

พุทธมณฑลได้รับการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลในการดูแล

ตนเอง	 และเป็นการพัฒนาเครือข่ายทางการพยาบาลใน

การสร้างเสริมสุขภาพ	เพ่ือปรับเปล่ียนระบบบริการสุขภาพ

ด้วยการร่วมคิดร่วมทำาของชุมชน	 องค์กรท้องถ่ิน	 และ 

หน่วยบริการสุขภาพในระดับชุมชนท่ีชัดเจน	ผลลัพธ์ของ

นวัตกรรมสามารถช่วยชะลอการเกิดโรคไตวายเร้ือรัง

สำาหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรังในเขตอำาเภอพุทธมณฑลได้เป็น

อย่างดี	 จะเห็นได้ว่าตัวนวัตกรรมสร้างผลต่อแนวทาง 

การพัฒนาวิชาชีพของพยาบาล	 คือ	 นวัตกรรมทางการ

พยาบาลน้ี	 แสดงให้เห็นถึงบทบาทของภาวะผู้นำา	 และ 

การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงเพ่ือการสร้างเสริม 

สุขภาพและการพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ	

นอกจากน้ันนวัตกรรมทางการพยาบาลน้ีมีผลต่อแนวทาง

การพัฒนาวิชาชีพในเร่ืองการพัฒนาเครือข่ายการสร้าง

เสริมสุขภาพ	ดังน้ี

	 1)	การเพ่ิมคุณภาพการบริการและโอกาสการบริการ	

โดยมีคลินิกสำาหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ท่ีจัด ต้ัง ข้ึนใน 

โรงพยาบาลชุมชนโดยเฉพาะ	ทำาให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล

อย่างถูกต้องและเหมาะสมจากแพทย์	พยาบาลเวชปฏิบัติ

ท่ีมีความรู้	ความสามารถ	และมีความเช่ียวชาญในการดูแล

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง	 รวมท้ังการจัดการรายกรณีผู้ป่วย 

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	จึงส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับ

การดูแลและคำาแนะนำาท่ีเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ 

เป็นรายบุคคล

	 2)	การสร้างการทำางานร่วมกันข้ามองค์กร	 ข้าม 

หน่วยงาน	และเครือข่าย	นวัตกรรมน้ีได้ก่อให้เกิดการสร้าง

เครือข่ายในการให้บริการสุขภาพในเขตอำาเภอพุทธมณฑล

อย่างชัดเจน	ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาล

ลูกข่ายท้ัง	5	แห่ง	รวมท้ังมีการทำางานประสานกันระหว่าง

สหสาขาวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆ	 ในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง	 

ส่งผลให้	 อสม.ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินการ	 

และสามารถพัฒนาความสามารถของ	อสม.ให้สามารถวัด

ความดันโลหิต	 แนะนำาอาหารชะลอไตเส่ือมให้กับผู้ป่วย 

ในชุมชนท่ีตนเองรับผิดชอบได้	 ซ่ึงส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการ

ดูแลอย่างสมำา่เสมอ	ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพพมากข้ึน	

	 3)	การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ 

ส่งต่อการดูแลผู้ป่วยในเครือข่ายวิชาชีพการพยาบาล	

การนำานวัตกรรมน้ีมาดำาเนินการ	 ทำาให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

ได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง	มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน

จากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงลดลง	 ส่งผลให้ 

ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการตรวจคัดกรองอย่างต่อเน่ืองและ 

ท่ัวถึง	รวมท้ังมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาลดลง

	 นอกจากน้ีนวัตกรรมน้ียังมีส่วนสำาคัญในการพัฒนา

ทักษะส่วนบุคคลในผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีมารับการรักษา	 

ณ	 โรงพยาบาลชุมชน	 คือ	 ทำาให้ผู้ป่วยสามารถเลือก 

รับประทานอาหารท่ีชะลอความเส่ือมของไตได้	ซ่ึงผลจาก

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของผู้ป่วยท่ีมารับบริการและสถิติ

ของผู้ป่วยท่ีได้รับการคัดกรองเพ่ือประเมินอัตราการกรอง

ของไตท่ีโรงพยาบาลชุมชนแห่งน้ี	ภายหลังจากการพัฒนา

และนำานวัตกรรมมาใช้ต้ังแต่	 ปี	พ.ศ.	2556-2557	พบว่า 

ผู้ป่วยมีผลลัพธ์ทางคลินิกดีข้ึน	ดังน้ี

	 -	 ในปี	พ.ศ.	 2556	 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานมารับการ

รักษา	จำานวน	1,283	คน	มีระดับนำา้ตาลเฉล่ียสะสมในเลือด	

(HbA
1C
)	น้อยกว่า	7	จำานวน	584	คน	คิดเป็นร้อยละ	45.51	

และในปี	พ.ศ.	2557	มีผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมารับการรักษา	

จำานวน	 1,308	 คน	 มีระดับนำ้าตาลเฉล่ียสะสมในเลือด	 

น้อยกว่า	7	จำานวน	625	คน	คิดเป็นร้อยละ	47.79

	 -	 ในปี	พ.ศ.	 2556	 มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมา 

รับการรักษา	 จำานวน	 2,457	 คน	 มีระดับความดันโลหิต 

น้อยกว่า	 140/90	 มิลลิเมตรปรอท	 จำานวน	 1,442	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	 58.69	 และในปี	 พ.ศ.	 2557	 มีผู้ป่วย 

โรคความดันโลหิตสูงมารับการรักษา	 จำานวน	 2,512	 คน	 

มีระดับความดันโลหิตน้อยกว่า	 140/90	 มิลลิเมตรปรอท	

จำานวน	1,627	คน	คิดเป็นร้อยละ	64.78

	 -	 ในปีพ.ศ.	 2556	 มีผู้ป่วยมารับการรักษาท่ี 

โรงพยาบาลชุมชน	จำานวน	3,740	คน	สามารถส่งต่อผู้ป่วย
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ให้ได้รับการดูแลท่ี	 รพ.สต.ใกล้บ้านได้จำานวน	 725	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	19.39	และในปี	พ.ศ.	2557	มีผู้ป่วยมารับ

การรักษาท่ีโรงพยาบาลชุมชน	จำานวน	3,820	คน	สามารถ

ส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลท่ี	 รพ.สต.ใกล้บ้านได้จำานวน	

1,273	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.33

	 -	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 มีผู้ป่วยมารับการรักษาท่ี 

โรงพยาบาลชุมชน	จำานวน	3,740	คน	ได้รับการตรวจคัด

กรองอัตราการกรองของไต	จำานวน	2,585	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	69.12	และในปี	พ.ศ.	2557	มีผู้ป่วยมารับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลชุมชน	 จำานวน	 3,820	 คน	 ได้รับการตรวจ 

คัดกรองอัตราการกรองของไต	 จำานวน	 2,880	 คนเป็น 

ร้อยละ	79.39

	 -	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	 ผู้พัฒนานวัตกรรมและทีมได้

ทำาการตรวจคัดกรองผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล

ชุมชน	 จำานวน	 3,820	 คน	 ผลการตรวจพบว่า	 มีผู้ป่วย

จำานวน	 1,368	 คน	 ท่ีได้รับการตรวจคัดกรองอัตราการ 

กรองของไตลดลงระดับปานกลาง	 (eGFR	 30-59	ml/

min/1.73	m2)	 คือ	 เป็นโรคไตวายเร้ือรังระยะท่ี	 3	หลัง 

จากน้ันผู้พัฒนานวัตกรรมและทีมได้ให้การดูแลอย่าง 

ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา	3	เดือน	โดยอาศัยความร่วมมือของ

รพ.สต.เครือข่ายท่ีมีในเขตอำาเภอพุทธมณฑล	 และเม่ือ

ทำาการตรวจคัดกรองอัตราการกรองของไตอีกคร้ัง	พบว่า	

ผู้ป่วยจำานวน	1,076	คน	(ร้อยละ	78.64)	ท่ีเป็นโรคไตวาย

เร้ือรังระยะท่ี	3	 ท่ีสามารถดูแลตนเองไม่ให้ไตเส่ือมลงกว่า

เดิมได้	และมีผู้ป่วยจำานวน	292	คน	ท่ีมีอัตราการกรองของ

ไตดีข้ึน	(eGFR	60-90	ml/min/1.73	m2)	คือ	เปล่ียนจาก

การเป็นโรคไตวายเร้ือรังระยะท่ี	 3	 เป็นโรคไตวายเร้ือรัง

ระยะท่ี	2	คิดเป็นร้อยละ	21.36

	 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า	นวัตกรรมน้ีส่งผลให้ผู้ป่วย

โรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับนำา้ตาลในเลือดได้ดีข้ึน	

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดัน

โลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ดีข้ึนและผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงน้ี

สามารถชะลอการเส่ือมของไตได้ดีข้ึน	นอกจากน้ีผู้พัฒนา

นวัตกรรมและทีมพบว่า	 ผู้ป่วยใน	 “CUP	 พุทธมณฑล”	

สามารถไปรับการรักษาใน	รพ.สต.ท่ีอยู่ใกล้บ้านได้สะดวก	

และผลการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงพยาบาลชุมชนท่ีศึกษา

พบว่า	 ผู้ป่วยจำานวน	 23	 ราย	 ท่ีเข้าร่วมในนวัตกรรมน้ีใน

ระหว่างเดือนมกราคม	 ถึง	 มีนาคม	พ.ศ.2557	 มีผลลัพธ์ 

ด้านค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติลดลง	 คือ	 ผู้ป่วยเสียค่า

เดินทางเพ่ือไปรับการรักษาท่ี	 รพ.สต.ใกล้บ้านลดลงกว่า 

การเดินทางไปรักษาท่ีโรงพยาบาลชุมชนถึง	 4	 เท่า	 

นอกจากน้ันผู้ป่วยและญาติสามารถประหยัดเงินได้ถึง	 5	

เท่า	 เพราะการไปตรวจตามนัดท่ี	 รพ.สต.ใกล้บ้านทำาให้ 

ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องเสียค่าอาหารและค่าเสียโอกาสของ

ญาติในการพาผู้ป่วยไปตรวจท่ีโรงพยาบาลชุมชน	

 ผลลัพธ์และผลกระทบต่อบทบาทการสร้างเสริม 

สุขภาพตาม Ottawa Charter

	 นวัตกรรมน้ีมีจุดเด่นในเร่ืองการพัฒนาเครือข่าย 

การสร้างเสริมสุขภาพท่ีชัดเจน	 จึงส่งผลดีต่อการปรับปรุง

ระบบบริการสุขภาพในเขตอำาเภอพุทธมณฑล	ทำาให้ผู้ป่วย

ท้ัง	“CUP	พุทธมณฑล”	ได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ืองและ

เหมาะสม	 เพราะใช้แนวทางในการดูแลผู้ป่วยด้วยรูปแบบ

เดียวกัน	 และผู้พัฒนานวัตกรรมได้ให้การดูแลผู้ป่วยทุก	

รพ.สต.	สลับกันทุก	รพ.สต.	สัปดาห์ละ	1	คร้ัง	ซ่ึงการนำา

ระบบบริการสุขภาพแบบ	 “CUP	 พุทธมณฑล”	 มาใช้	 

ยังช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้สะดวกข้ึน	

ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน	 เน่ืองจาก 

มีการสร้างความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วยโดยเครือข่าย

พยาบาลท่ีดี	 ผู้ป่วยจึงสามารถไปรับการรักษาท่ี	 รพ.สต. 

ใกล้บ้านได้	นอกจากน้ีการท่ีผู้พัฒนานวัตกรรมเป็นพยาบาล

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงและผู้จัดการรายกรณีจึงได้นำา

ระบบการจัดการรายกรณี	มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย	จึงมีส่วน

ช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถพัฒนาทักษะส่วนบุคคลใน

การดูแลตนเองให้เหมาะสมกับสภาวะของโรคได้ดีย่ิงข้ึน

 ผลลัพธ์และผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนา

วิชาชีพ

	 นวัตกรรมน้ีมีผลต่อแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ	ดังน้ี

	 1)	การเพ่ิมคุณภาพการบริการและโอกาสการบริการ	

โดยมีคลินิกสำาหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง	 ท่ีจัดต้ังข้ึนใน 

โรงพยาบาลชุมชนโดยเฉพาะ	ทำาให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล

อย่างถูกต้องและเหมาะสมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ	 ได้แก่	

แพทย์	พยาบาล	เภสัชกร	และนักกายภาพบำาบัด	จึงส่งผล
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ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและคำาแนะนำาท่ีเหมาะสมกับภาวะ

สุขภาพเป็นรายบุคคล

	 2)	การสร้างการทำางานร่วมกันข้ามองค์กร	ข้ามหน่วยงาน	

และเครือข่าย	นวัตกรรมน้ีได้ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย

ในการให้บริการสุขภาพในเขตอำาเภอพุทธมณฑลอย่าง

ชัดเจน	 รวมท้ังมีการทำางานประสานกันระหว่างสหสาขา

วิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆ	ในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง	ทำาให้ผู้ป่วย

ได้รับการดูแลอย่างสม่ำาเสมอ	ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน	

	 3)	การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ 

ส่งต่อการดูแลผู้ป่วยในเครือข่ายวิชาชีพการพยาบาล	

การนำานวัตกรรมน้ีมาดำาเนินการ	ทำาให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้

รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง	 มีอัตราของการเกิดโรคไตวาย

เร้ือรังจากการเป็นโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดัน

โลหิตสูงลดลง	 ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการตรวจคัด

กรองอย่างต่อเน่ืองและท่ัวถึง

 4. ปัจจัยเง่ือนไขของการพัฒนานวัตกรรมการจัด

ระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรคไตวายเร้ือรัง 

 ปัจจัยเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเคร่ืองมือและ

กลไลท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของพยาบาลในการพัฒนา

นวัตกรรมทางการพยาบาล 

	 นวัตกรรมการพยาบาลน้ีอาศัยเคร่ืองมือและกลไกท่ี

สนับสนุนการปฏิบัติงานของพยาบาลท่ีเก่ียวข้องในลักษณะ

ของการไปหนุนเสริมหรือเป็นเง่ือนไขของการพัฒนางาน	

และกิจกรรมในนวัตกรรมทางการพยาบาล	ประกอบด้วย

	 1)	ความรู้	 ความสามารถ	 และความเช่ียวชาญของ

พยาบาลท่ีให้การดูแลผู้ป่วย	รวมท้ังสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง

พยาบาลผู้ให้การดูแลกับผู้ป่วย	มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยท่ีเข้าร่วม

ในนวัตกรรมน้ีมีความเช่ือม่ัน	ยินดี	และเต็มใจ	ในการปฏิบัติ

ตามคำาแนะนำาท่ีได้รับ

	 2)	การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ	

ท้ังในด้านความร่วมมือ	 งบประมาณ	การให้กำาลังใจ	 และ

การเสริมแรง	 ช่วยให้หัวหน้านวัตกรรมและทีมสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง	

	 3)	การบริหารจัดการของหน่วยงานท่ีสนับสนุนให้มี

การจัดต้ังคลินิกโรคเร้ือรังข้ึนในโรงพยาบาลชุมชน	 และ 

การบริหารจัดการให้มีบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในคลินิก 

โดยเฉพาะ	 ได้แก่	 พยาบาลเวชปฏิบัติ	 2	 คน	 แพทย์ 

ประจำาบ้าน	1	คน	และเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล	1	คน

	 4)	การสนับสนุนจากทีมสหสาขาวิชาชีพและองค์กร

ในชุมชนท่ีเก่ียวข้อง

	 5)	การมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีไม่เหมือนกัน	 เป็น

ปัจจัยเง่ือนไขหน่ึงท่ีส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของ

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังใน	“CUP	พุทธมณฑล”	เน่ืองจากโปรแกรม

ท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนและ	

รพ.สต.	 แตกต่างกัน	 ดังน้ันพยาบาลผู้พัฒนานวัตกรรมจึง

แก้ไขปัญหาโดยให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลใช้โปรแกรม	 

Excel	ในการบันทึกข้อมูล	ท้ังน้ีเพ่ือให้สามารถทำาการสรุป

วิเคราะห์ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยได้

 ปัจจัยเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะของพยาบาล 

ในการสร้างเสริมสุขภาพในการพัฒนานวัตกรรมทาง 

การพยาบาล

	 สมรรถนะของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพท่ี

เก่ียวข้องในลักษณะของการไปหนุนเสริม	หรือเป็นเง่ือนไข

ของการพัฒนางานและกิจกรรมในนวัตกรรมน้ี	ประกอบ

ด้วย

	 1)	ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลในการสร้างเสริม 

สุขภาพ	พยาบาลผู้พัฒนานวัตกรรมเป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติ

การข้ันสูงและพยาบาลผู้จัดการรายกรณีท่ีมีความรู้เก่ียวกับ

แนวคิด	หลักการ	และทฤษฎีด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็น

อย่างดี	 มีภาวะผู้นำาและทัศนคติท่ีดีต่อการสร้างเสริม 

สุขภาพและวิชาชีพ	สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีใน

การสร้างเสริมสุขภาพ	 รวมท้ังมีการติดตามนโยบาย 

ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างสมำ่าเสมอ	 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองโดยการ

แสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง	จึงนำามาสู่การพัฒนากิจกรรม

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในนวัตกรรมน้ี

	 2)	ด้านปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	พยาบาล 

ผู้พัฒนานวัตกรรมสามารถประเมินพฤติกรรมและภาวะ

สุขภาพ	ประเมินสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ	

ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วย	 รวมท้ัง

ให้การวินิจฉัยทางการพยาบาล	 และสามารถวางแผน
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กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีให้การดูแล

เป็นรายบุคคลได้	 โดยสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพของผู้ผู้ป่วย	 ด้วยการสอนและให้ความรู้ด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพ	จัดทำาโครงการสร้างเสริมสุขภาพและลด

ความเส่ียงด้านสุขภาพ	 โดยใช้ส่ือต่างๆ	 ในการให้ข้อมูล	

ความรู้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายในด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้

อย่างเหมาะสม

	 3)	ด้านการพัฒนาภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ	

พยาบาลผู้พัฒนานวัตกรรมสามารถสร้างเครือข่ายด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี	 สามารถสร้างแรงจูงใจ	

เสริมพลังอำานาจ	 และเป็นท่ีปรึกษาด้านการสร้างเสริม 

สุขภาพแก่ผู้ร่วมงาน	 ผู้ป่วยและครอบครัว	 อสม.	 รวมท้ัง

บุคลากรทางสุขภาพของ	รพ.สต.ท้ัง	5	แห่ง	และบุคคลท่ัวไป	

นอกจากน้ีพยาบาลผู้พัฒนานวัตกรรมยังมีบทบาทในด้าน

การเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือองค์กรด้านการดำาเนินการ

สร้างเสริมสุขภาพ	สามารถแสวงหาและใช้ทรัพยากรจาก

แหล่งประโยชน์ต่างๆ	 เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพได้เป็น

อย่างดี

	 4)	ด้านบริหารจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ	พยาบาล

ผู้พัฒนานวัตกรรมสามารถวางแผนงานด้านการสร้างเสริม	

สุขภาพ	 ด้วยการกำาหนดตัวช้ีวัดความสำาเร็จของงาน	 

เพ่ือการประเมินผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้	

สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ	

ด้วยการเป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง

เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดกิจกรรมและโครงการ

ต่างๆ	 เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ	 และสามารถทำางานร่วมกับ 

ผู้อ่ืนในการดำาเนินการให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพได้เป็น

อย่างดี

การอภิปรายผล 

	 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให้ว่า	 นวัตกรรมการ

จัดระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรคไตวายเร้ือรัง	 เป็น

นวัตกรรมทางการพยาบาลท่ีสำาคัญ	 และมีส่วนช่วยใน 

การส่งเสริมภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเร้ือรังในเขตอำาเภอ

พุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐมได้เป็นอย่างดี	ด้วยความรู้และ

ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ในพ้ืนท่ี

อันโดดเด่นของพยาบาลวิชาชีพผู้พัฒนานวัตกรรม	ท่ีนับว่า

เป็นองค์ประกอบหลักท่ีสำาคัญย่ิงในการพัฒนานวัตกรรมน้ี	

การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรในหน่วยงาน	

และจากเครือข่ายของบุคลากรทางสุขภาพ	 ร่วมกับการ 

ได้รับการสนับสนุนอย่างดีย่ิงจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ล้วนส่งผลให้นวัตกรรมทางการพยาบาลน้ีประสบความสำาเร็จ

ในการลดความรุนแรง	และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขต

อำาเภอพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	ลงได้เป็นอย่างดี	 ซ่ึง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตร

ออตตาวา3	 ท่ีสำาคัญ	 คือ	 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 

ท่ีจำาเป็นเพ่ือการมีสุขภาพดี	ด้วยการส่งเสริมระบบการดูแล

และระบบการจัดการตนเอง	และการพัฒนาเครือข่ายการ

สร้างเสริมสุขภาพ	เพ่ือปรับเปล่ียนระบบบริการสุขภาพด้วย

การร่วมคิดร่วมทำาของชุมชน	องค์กรท้องถ่ิน	 และหน่วย

บริการสุขภาพในระดับชุมชน	ยังส่งผลต่อการเพ่ิมคุณภาพ

การบริการและโอกาสการบริการ	 การสร้างการทำางาน 

ร่วมกันข้ามองค์กร	ข้ามหน่วยงานและเครือข่าย	การพัฒนา

กำาลังคนทางการพยาบาล	 การพัฒนาผู้นำาของเครือข่าย

วิชาชีพการพยาบาล	 และการสร้างความร่วมมือและ 

ช่วยเหลือกันในการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยในเครือข่ายวิชาชีพ

การพยาบาล

	 การศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า	

นวัตกรรมการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังใน	 

โรงพยาบาลชุมชนท่ีศึกษา	เป็นนวัตกรรมทางการพยาบาล

ท่ีมีการปฏิบัติท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีในการสร้างเสริมสุขภาพ 

ให้แก่ผู้รับบริการในพ้ืนท่ีท้ังในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลผู้ป่วย

ในชุมชนร่วมกันระหว่าง	รพ.ชุมชน	และ	รพ.สต.ท้ัง	5	แห่ง	

เป็นปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีช่วยให้ผู้ป่วยโรคเร้ือรังในชุมชนได้รับ

การดูแลอย่างต่อเน่ือง	 สามารถลดหรือชะลอโอกาสใน 

การเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา	และ

ผลจากการศึกษานวัตกรรมน้ียังแสดงให้เห็นถึงบทบาท 

ท่ีสำาคัญของพยาบาลวิชาชีพ	 ซ่ึงสามารถแสดงให้สังคม 

เห็นว่า	ความรู้	ความสามารถ	และบทบาทความเป็นผู้นำา

ของพยาบาลวิชาชีพผู้พัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประโยชน์
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ท่ีดีในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนท่ีตน 

รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี	ดังน้ันจึงควรส่งเสริมเร่ืองการพัฒนา

และสร้างเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนต่างๆ	 

ให้เพ่ิมมากข้ึน	เพ่ือให้ประชาชนและผู้ป่วยในชุมชนมีโอกาส

ได้รับบริการสุขภาพอย่างท่ัวถึง	 และประหยัดเวลาและ 

ค่าใช้จ่าย	 รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมความร่วมมือ	 การประสานงาน 

กับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในชุมชนในการสร้างเสริม 

สุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี12

ข้อเสนอแนะ

	 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในระยะเร่ิมต้นของ

การพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง

โรคไตวายเร้ือรัง	 จึงควรมีการศึกษาติดตามถึงผลลัพธ์

ทางการรักษาพยาบาลเพ่ือลดความรุนแรงและป้องกันการ

เกิดโรคไตวายเร้ือรังในผู้ป่วยทุกเขตอำาเภอในจังหวัด

นครปฐม	หรือนำานวัตกรรรมน้ีไปประยุกต์ใช้ในอำาเภอหรือ

จังหวัดอ่ืนๆ	ต่อไป	
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