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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: เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบ คุณลักษณะ กระบวนการพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม ผลลัพธ์และ
ผลกระทบของนวัตกรรมกับการเพิม่ คุณภาพบริการพยาบาลและการลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพของผูร้ บั บริการและปัจจัย
เงือ่ นไขของการพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบการดูแลสำ�หรับผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคไตวายเรือ้ รัง
รูปแบบการวิจยั : เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ: กรณีศกึ ษาเฉพาะในหน่วยงานแห่งหนึง่
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีจ�ำ นวน 4 คน ประกอบด้วยผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรม บุคลากรทางสุขภาพ และเจ้าหน้าที่
ทีป่ ฏิบตั งิ านในคลินกิ โรคเรือ้ รังของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุม่ และข้อมูลจากเวชระเบียน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพแบบจำ�แนกชนิดของข้อมูลระดับมหภาค และวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริมาณด้วยสถิตริ อ้ ยละ
ผลการวิจยั : นวัตกรรมนีม้ คี ณ
ุ ลักษณะเป็นนวัตกรรมกระบวนการ ซึง่ มีองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญ คือ พยาบาลผูพ้ ฒ
ั นา
นวัตกรรมทีป่ ฏิบตั บิ ทบาทของการเป็นพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง และพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีได้อย่างดียง่ิ
โดยมีกระบวนการพัฒนา การจัดการนวัตกรรม และปัจจัยเงือ่ นไข คือ การสร้างเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจาก
การได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานและทุกภาคส่วนในชุมชน ส่งผลให้ผรู้ บั บริการในพืน้ ทีม่ ที กั ษะพืน้ ฐานในการดูแล
ตนเอง สามารถลดระดับค่านํา้ ตาลเฉลีย่ สะสมในเลือด ควบคุมระดับความดันโลหิต ชะลอความรุนแรงและชะลอการเกิด
โรคไตวายเรือ้ รัง รวมทัง้ สามารถลดค่าใช้จา่ ยของผูร้ บั บริการได้อกี ด้วย
สรุปและข้อเสนอแนะ: นวัตกรรมทางการพยาบาลนีเ้ ป็นนวัตกรรมทีม่ กี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นตัวอย่างทีด่ ี (good practice)
ในการสร้างเสริมสุขภาพของผูร้ บั บริการกลุม่ เสีย่ งโรคไตวายเรือ้ รังในเขตอำ�เภอหนึง่ ในจังหวัดนครปฐม ดังนัน้ จึงควรมี
การศึกษาติดตามผลการพัฒนาในระยะยาวของวิธกี ารจัดการนีซ้ ง่ึ อาจนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาระบบการจัดการโรคเรือ้ รังอืน่ ๆ
หรือนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอืน่ ๆ ได้
คำ�สำ�คัญ: นวัตกรรมทางการพยาบาล โรคไตวายเรือ้ รัง โรงพยาบาลชุมชน
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ความสำ�คัญของปัญหา
การเปลี่ย นแปลงทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามเจริญไปสูค่ วามเป็นชุมชนเมืองมากขึน้
ทำ�ให้ประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป1
จากสถิตขิ องกระทรวงสาธารณสุขพบว่า โรคทีเ่ ป็นสาเหตุ
การตายที่สำ�คัญของคนไทยและมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่
กลุ่ม โรคไม่ ติด ต่ อ อุ บัติเ หตุ และโรคเอดส์ 2 ปั จ จุ บัน
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้มีโครงการหรือ
มาตรการต่างๆ จำ�นวนมาก เพื่อช่วยรณรงค์ในการลด
พฤติกรรมเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชน
เช่น โครงการคนไทยไร้พงุ นโยบาย 3 อ (อาหาร ออกกำ�ลังกาย
และอารมณ์) โครงการรณรงค์เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่
งดสุรา และยาเสพติด อย่างไรก็ตามพบว่าประชาชนมี
แนวโน้มทีจ่ ะเกิดภาวะนา้ํ หนักเกินและเป็นโรคในกลุม่ โรค
ไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases: NCDs)
เพิม่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั พบว่าประชากรไทยส่วนใหญ่มกั ไม่
รูต้ วั ว่าเป็นโรคเรือ้ รัง หรือประชาชนกลุม่ ทีร่ วู้ า่ เป็นโรคเรือ้ รัง
ส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถควบคุมอาการและดูแลรักษาตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง ซึง่ ปัญหาสุขภาพทีก่ ล่าวมาข้างต้นสามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ หากประชาชนได้รับการส่งเสริม
สุขภาพทีด่ แี ละทัว่ ถึง1
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิด
“สร้างนำ�ซ่อม” ตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter)
พ.ศ. 2529 มี ยุท ธศาสตร์ ท่ีสำ� คั ญ 5 ประการ คื อ
1) การสร้างนโยบายสาธารณะทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพโดยเฉพาะ
ระดับท้องถิน่ 2) การสร้างสรรค์สง่ิ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพชุมชน 3) การเสริมสร้างชุมชนสุขภาพดี
4) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ การมีสขุ ภาพดี
และ 5) การปรับเปลีย่ นระบบบริการสุขภาพทีเ่ ป็นการร่วม
คิดร่วมทำ�ของชุมชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยบริการ
สุขภาพในระดับชุมชน3 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 จาก
การประชุมการส่งเสริมสุขภาพโลกในประเทศไทย ได้มี
การออกกฎบัตรกรุงเทพ (Bangkok Charter) และได้เสนอ
แนวทางการก้าวสูส่ ขุ ภาพดี ซึง่ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3
ประการ คือ 1) การมีกจิ กรรมการเมืองทีเ่ ข็มแข็ง 2) การมี
ส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และ 3) การสร้างกระแสทางสังคม

อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน3
การสร้างเสริมสุขภาพ/การส่งเสริมสุขภาพ (health
promotion) เป็นการปฏิบตั ใิ ดๆ ทีม่ งุ่ กระทำ�เพือ่ สร้างเสริม
ให้บคุ คลมีสขุ ภาวะทางกาย จิต และสังคม โดยสนับสนุน
พฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะนำ�
ไปสูก่ ารมีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรง สภาพจิตทีส่ มบูรณ์ อายุยนื ยาว
และคุณภาพชีวติ ทีด่ 4ี การส่งเสริมสุขภาพสามารถบูรณาการ
ในการบริ ก ารสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ ตั้ง แต่ ร ะดั บ ปฐมภู มิ
(primary care) ทัง้ ในบุคคล ครอบครัวและชุมชน ระดับ
ทุตยิ ภูมิ (secondary care) ในโรงพยาบาลชุมชน และ
ระดับตติยภูมิ (tertiary care) ซึง่ เน้นการเตรียมผูป้ ว่ ยและ
ญาติให้ได้รบั ความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน นอกจาก
นี้ ผูป้ ว่ ยบางรายทีม่ โี รคร่วมมากกว่าสองโรคขึน้ ไป จะต้อง
ได้รบั การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันผลกระทบจากภาวะ
ทีเ่ กิดจากโรคร่วม ซึง่ จะรวมถึงการดูแลระยะยาวในผูป้ ว่ ย
เรือ้ รัง และการดูแลแบบประคับประคองในผูป้ ว่ ยทีร่ กั ษา
ไม่หาย ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ตามภาวะสุขภาพและยอมรับได้
การให้บริการจะเน้นที่ “สร้างนำ�ซ่อม และซ่อมแล้วสร้าง”3
สำ�หรับประเทศไทย ถึงแม้วา่ พยาบาลจะมีบทบาทหน้าที่
ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ในการดูแลและช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย
การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ
แต่ในสภาพความเป็นจริงในการปฏิบตั ิ ภาระงานส่วนใหญ่
ยังเน้นการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพมากกว่า
การส่งเสริมสุขภาพ ขาดการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพใน
การให้บริการแต่ละระดับ
นวัตกรรมถือเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์งาน
ให้ตอบสนองความต้องการและความจำ �เป็นได้อย่าง
เป็นระบบ เป็นเรือ่ งใหม่ เรือ่ งดี ทำ�แล้วเกิดผลดี มีประโยชน์
ใช้ได้จริง อาจเป็นเรือ่ งทีเ่ คยทำ�มาแล้วในพืน้ ทีอ่ น่ื และนำ�มา
ปรับทำ�ในพื้นที่ตนได้อย่างเหมาะสม นวัตกรรมทางการ
พยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ อาจมีลักษณะเป็น
รูปธรรมดังนี้ คือ5 1) การเพิม่ คุณภาพการบริการและโอกาส
การบริการ 2) การสร้างการทำ�งานร่วมกันข้ามองค์กร
ข้ามหน่วยงาน และเครือข่าย 3) การพัฒนากำ�ลังคน
ทางการพยาบาล 4) การพัฒนาผูน้ �ำ ของเครือข่ายวิชาชีพ
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การพยาบาล 5) การสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการทำ�งาน
ของสมาชิกเครือข่าย และ 6) การสร้างความร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการส่งต่อการดูแลผูป้ ว่ ยในเครือข่ายวิชาชีพ
การพยาบาล
การศึกษาและสังเคราะห์นวัตกรรมและการปฏิบตั ทิ ่ี
เป็นตัวอย่างทีด่ ี (good practice) ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ของพยาบาลในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัง้ ระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และ
ตติยภูมิ และมีการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาต่างๆ
จะช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและ
เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ เพื่อเป็นข้อเสนอของเครือข่าย
วิชาชีพการพยาบาล จะช่วยให้มกี ารขับเคลือ่ นให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี น้ึ และทำ�ให้องค์กรวิชาชีพการ
พยาบาลสามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมได้
จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยพบว่า
มีการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษานวัตกรรมการดูแล
สุขภาพชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ)
ในเรือ่ งการจัดการโรคเรือ้ รังในชุมชน ครอบคลุมการดูแล
จัดการโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง6-9 และมีการ
ถอดบทเรียนจากกรณีศกึ ษาในเรือ่ งการดูแลผูด้ อ้ ยโอกาส
ในชุมชน10 ซึง่ ช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
และเงื่อ นไขแห่ ง ความสำ � เร็ จ อย่ า งไรก็ ต ามยั ง ไม่ พ บ
การศึกษาเชิงลึกถึงนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ
ของพยาบาลในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัง้ ระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และ
ตติยภูมิ จากการสำ�รวจข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับนวัตกรรม
ทางการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพในพืน้ ทีภ่ าคกลาง
พบว่า โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
มี น วั ต กรรมทางการพยาบาลที่ มี ค วามสำ � คั ญ ในการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่สำ�คัญใน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เรียกว่า
“นวัตกรรมการจัดระบบการดูแลสำ�หรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
โรคไตวายเรื้อรัง” นอกจากนี้ยังมีการทำ�งานร่วมมือกัน
ระหว่างโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิกับโรงพยาบาลระดับ
ทุ ติ ย ภู มิ ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาถึ ง องค์ ป ระกอบและ
คุ ณ ลั ก ษณะของนวั ต กรรม กระบวนการพั ฒ นาและ
การจัดการนวัตกรรม ผลลัพธ์และผลกระทบของนวัตกรรม
กับการเพิม่ คุณภาพบริการพยาบาล และการลดปัจจัยเสีย่ ง
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ด้านสุขภาพของผูร้ บั บริการ ปัจจัยเงือ่ นไขของการพัฒนา
นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ในการพัฒนานวัตกรรมนี้ เพือ่ จะได้ทราบรายละเอียดและ
องค์ประกอบต่างๆ ทีผ่ พู้ ฒ
ั นานวัตกรรมดำ�เนินการ ข้อมูล
ที่ไ ด้ จ ะเป็ น พื้น ฐานสำ � หรั บ การพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังกลุม่ เสีย่ งในสถานที่
อืน่ ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และคุณลักษณะของ
นวัตกรรมการจัดระบบการดูแลสำ�หรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
โรคไตวายเรือ้ รัง  
2. เพื่ออธิบายกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดระบบการดูแลสำ�หรับผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคไตวายเรือ้ รัง
และการจัดการเพือ่ การนำ�ไปใช้และพัฒนา
3. เพื่อ อธิ บ ายผลลั พ ธ์ แ ละผลของนวั ต กรรมการ
จัดระบบการดูแลสำ�หรับผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคไตวายเรือ้ รัง
กับการเพิม่ คุณภาพบริการพยาบาล และการลดปัจจัยเสีย่ ง
ด้านสุขภาพของผูร้ บั บริการ
4. เพือ่ อธิบายปัจจัยเงือ่ นไขของการพัฒนานวัตกรรม
การจัดระบบการดูแลสำ�หรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตวาย
เรือ้ รัง   
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative
study) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ทำ�การศึกษาเฉพาะกรณีในหน่วยงานแห่ง
หนึง่ เท่านัน้ ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่เดือนกันยายนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2558 ในการศึกษาครัง้ นีม้ กี ระบวนการวิจยั
ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
กับผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมการจัดระบบการดูแลสำ�หรับผูป้ ว่ ย
กลุ่ ม เสี่ ย งโรคไตวายเรื้ อ รั ง ณ คลิ นิ ก โรคเรื้ อ รั ง ของ
โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึง่ ในจังหวัดนครปฐม การสนทนา
กลุม่ (focus group discussion) กับผูป้ ฏิบตั งิ านในคลินกิ
โรคเรือ้ รังของโรงพยาบาลชุมชนแห่งนีซ้ ง่ึ เป็นผูม้ สี ว่ นร่วมใน
การใช้นวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และใช้การศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร (documentary research) ร่วมด้วย
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ในกระบวนการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 2 กลุม่
ซึง่ เป็นผูท้ ส่ี ามารถให้ขอ้ มูลในเชิงลึกจนสามารถตอบคำ�ถาม
การวิจยั ได้อย่างชัดเจนและได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามอิม่ ตัว คือ การ
ได้ค�ำ ตอบทีซ่ า้ํ กัน ไม่มขี อ้ มูลทีแ่ ตกต่างไปจากทีม่ อี ยู่ และ
คำ�ตอบ/ข้อมูลเหล่านัน้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ร่วมกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (documentary
research) ทีเ่ กีย่ วข้องจำ�นวน 3 ฉบับ ได้แก่ สติถผิ ปู้ ว่ ย
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงทีม่ ารับการรักษา ณ คลินกิ
โรคเรือ้ รังของโรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้ และสถิตขิ องผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบั การคัดกรองโรคไตวายเรือ้ รังในแต่ละระดับ และผล
การบันทึกค่าใช้จา่ ยของผูป้ ว่ ย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ให้
ข้อมูล จำ�นวน 4 คน ดังนี้
1. เป็นผูท้ ร่ี เิ ริม่ ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนีท้ ง้ั หมด
คือ พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (advanced
practice nurse) ที่เป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณีด้วย
(nurse case manager) ทีป่ ฏิบตั งิ านในคลินกิ โรคเรือ้ รังของ
โรงพยาบาลชุมชนทีศ่ กึ ษา จำ�นวน 1 คน
2. เป็นบุคลากรทางสุขภาพและเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ าน
ในคลินกิ โรคเรือ้ รังของโรงพยาบาลชุมชนทีศ่ กึ ษาทีป่ ฏิบตั ิ
งานร่ ว มกั บ ผู้ พัฒ นานวั ต กรรม และมี ส่ว นในการนำ �
นวัตกรรมนีไ้ ปใช้ ประกอบด้วย แพทย์ประจำ�คลินกิ 1 คน
พยาบาลวิชาชีพ 1 คน และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน 1 คน
เครือ่ งมือการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แนวคำ�ถามอย่างมี
โครงสร้าง ประกอบด้วยข้อคำ�ถามปลายเปิด ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กระบวนการพั ฒ นานวัต กรรม จำ�นวน 7 ข้อ ได้แ ก่
1) องค์ประกอบของนวัตกรรมทางการพยาบาลทีส่ ง่ เสริม
การทำ�บทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ 2) กระบวนการ
พั ฒ นานวั ต กรรม 3) การจั ด การพั ฒ นานวั ต กรรม
4) แหล่งประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 5) ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดงานและกิจกรรมของ
การพัฒนานวัตกรรม 6) ผลผลิตและผลลัพธ์ของนวัตกรรม
และ 7) ความโดดเด่นของนวัตกรรมในด้านต่างๆ
แนวคำ�ถามอย่างมีโครงสร้างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ

ข้อคำ�ถามในแนวคำ�ถามอย่างมีโครงสร้างฉบับเต็ม ซึง่ พัฒนา
โดยขนิษฐา นันทบุตร5 คณะกรรมการโครงการขับเคลือ่ น
วิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของสภา
การพยาบาล ภายใต้กรอบแนวคิดของกฎบัตรออตตาวา
(Ottawa Charter) พ.ศ. 2528 และกฎบัตรกรุงเทพ
(Bangkok Charter) พ.ศ. 2548 ผูว้ จิ ยั คัดเลือกข้อคำ�ถาม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนานวัตกรรมนีเ้ ท่านัน้ เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั
ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม
ข้อคำ�ถามจึงมีความยืดหยุน่ และสามารถปรับเปลีย่ นถ้อยคำ�
ของข้อคำ�ถามให้มคี วามสอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละคน
ในแต่ละสถานการณ์ท่มี ีเหตุการณ์หรือมีสภาพแวดล้อม
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ค วาม
หลากหลายในมิตติ า่ งๆ ได้
ผู้วิจัย ผ่ า นการศึ ก ษาวิ ช าการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการพยาบาล โครงการ
ร่วมคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์
เชิงลึกและการสนทนากลุม่
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล COA No.IRB-NS2015/306.0909
(รหัสโครงการ IRB-NS 2015/41.0607) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนิน
การวิจยั โดยคำ�นึงถึงกระบวนการพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
ทุกขัน้ ตอนตามมาตรฐานสากล
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
เมือ่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคน และได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้เข้าพบกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ เป็นผูท้ พ่ี ฒ
ั นา
นวัตกรรม และเป็นบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในคลินกิ โรคเรือ้ รัง
ของโรงพยาบาลชุมชน เพือ่ แนะนำ�ตัว อธิบายวัตถุประสงค์
และกระบวนการวิจยั พร้อมทัง้ ขอความยินยอมโดยลงนาม
ในหนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้เริม่
ดำ�เนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูพ้ ฒ
ั นา
นวัตกรรม และใช้การสนทนากลุม่ กับผูป้ ฏิบตั งิ านในคลินกิ ฯ
โดยมีขน้ั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละกลุม่ ดังนี้
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1. การเก็บข้อมูลกับผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรม ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างในห้องที่เงียบสงบและ
มีความเป็นส่วนตัว ด้วยแนวคำ�ถามตามเครือ่ งมือการวิจยั
ทำ�การสัมภาษณ์จ�ำ นวน 3 ครัง้ แต่ละครัง้ ใช้เวลาประมาณ
45-60 นาที จนได้ขอ้ มูลตรงตามวัตถุประสงค์ทกุ ข้อของ
การศึ ก ษา การสัม ภาษณ์ทุก ครั้งผู้วิจัยได้บัน ทึก เสีย ง
การสัมภาษณ์ตลอดเวลา และจดบันทึกคำ�ตอบที่ได้จาก
การสัมภาษณ์โดยย่อร่วมด้วย จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้
ในแต่ละครัง้ ไปถอดเทป แล้วนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้กลับมาให้กลุม่
ตัวอย่างตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้ หาอีกครัง้ ซึง่ การ
สัมภาษณ์ได้ยตุ เิ มือ่ ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามอิม่ ตัว คือ ได้ค�ำ ตอบ
ทีซ่ า้ํ กัน ไม่มขี อ้ มูลทีแ่ ตกต่างไปจากทีม่ อี ยู  ่
2. การสนทนากลุม่ กับกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในคลินกิ โรคเรือ้ รังของโรงพยาบาลชุมชน ซึง่ ปฏิบตั งิ านร่วม
กับผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรม ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การสนทนากลุม่ กับกลุม่
ตัวอย่าง จำ�นวน 3 คน ในห้องทีเ่ งียบสงบ และมีความเป็น
ส่วนตัว ด้วยแนวคำ�ถามเดียวกับที่ใช้สัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรม สนทนาจำ�นวน 2 ครัง้ ใช้ระยะเวลา
ในการสนทนาประมาณ 45-60 นาทีตอ่ ครัง้ จำ�นวน 2 ครัง้
และในขณะสนทนาจะมีการบันทึกเสียง
3. ภายหลังจากการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งผู้วิจัยได้
กลับมาถอดเทป และทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้จด
บันทึกสรุปประเด็นสำ�คัญไว้แล้วขณะสัมภาษณ์เชิงลึก/
สนทนากลุ่ม นำ�มาเทียบเคียงกับข้อมูลที่ได้จากการถอด
เทปแล้วจัดหมวดหมูข่ องข้อมูล จากนัน้ ได้เขียนข้อสรุปย่อย
(memo) ที่ได้จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการ
กำ�หนดทิศทางการพูดคุยประเด็นต่างๆ ในข้อคำ�ถามต่อไป
ทั้งนี้ผ้วู ิจัยได้ทำ�การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลไป
พร้ อ มๆ กั น โดยผู้วิจัย ได้ เ ปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ที่ไ ด้ ใ น
แต่ละครัง้ เพือ่ เพิม่ เติมช่วยยืนยันข้อสรุปย่อยในการวิเคราะห์
ข้อมูลเบือ้ งต้น ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
4. ผู้วิจัยได้ทำ�การตรวจสอบการตีความของผู้วิจัย
โดยนำ�ข้อมูลจากการถอดเทปมาให้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่
ตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้ หาอีกครัง้
5. ภายหลังจากเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบทั้ง
2 กลุม่ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารของโรงพยาบาล
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ชุมชนแห่งนีจ้ �ำ นวน 3 ฉบับ ได้แก่ สมุดบันทึกจำ�นวนและ
สถิตขิ องผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงทีเ่ ข้าร่วมใน
นวัตกรรม และสมุดบันทึกจำ�นวนสถิตขิ องผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
คัดกรองโรคไตวายเรื้อรังในแต่ละระดับ และสมุดบันทึก
ค่าใช้จา่ ยของผูป้ ว่ ย เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการตอบคำ�ถามตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพไปพร้อมๆ
กับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในการศึกษาครั้งนี้ผ้วู ิจัย
อาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพแบบจำ�แนกชนิดของ
ข้อมูล (typological analysis)11 ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น ผูว้ จิ ยั ได้อา่ นเอกสาร
บันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่มอย่างละเอียด
แยกประเภทของข้อมูลและจัดระบบข้อมูล ด้วยการจำ�แนก
ข้อมูลในระดับมหภาค คือ การจำ�แนกข้อมูลตามเหตุการณ์
(event) หรือการวิเคราะห์เหตุการณ์ ตามเรือ่ งราว (event
analysis) โดยอาศัยการวิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎี
ตามกรอบปรากฏการณ์ คือ การวิเคราะห์เหตุการณ์
ออกเป็น 6 ประเภท คือ ใคร ทำ�อะไร ทีไ่ หน เมือ่ ไร อย่างไร
และทำ�ไม
2. ผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ สรุป/คำ�ถามทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เบื้องต้นในการกำ�หนดทิศทางการพูดคุยประเด็นต่างๆ
ในข้อคำ�ถามต่อไป โดยผู้วิจัยได้ทำ�การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมๆ กัน จนกระทัง่ ผูว้ จิ ยั พบว่า ไม่มี
ข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเพิม่ เติมทีส่ ามารถตอบวัตถุประสงค์
ข้อนัน้ ได้แล้ว
3. หลังจากได้ข้อมูลที่มีความอิ่มตัว ผู้วิจัยได้ทำ�การ
ตรวจสอบการตีความของข้อมูล โดยนำ�เอาข้อสรุปทีไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละช่วง ไปขอความเห็นจากผูใ้ ห้
ข้อมูลทีเ่ ข้าร่วมในการศึกษาเพือ่ การตรวจสอบความเข้าใจ
และการตีความของผูว้ จิ ยั
4. ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมเอกสาร
ได้แก่ จำ�นวนและสถิตขิ องผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงทีเ่ ข้าร่วมในนวัตกรรม จำ�นวนสถิตขิ องผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้
รับการคัดกรองโรคไตวายเรือ้ รังในแต่ละระดับ และค่าใช้
จ่ายของผูป้ ว่ ย แล้วนำ�เสนอเป็นร้อยละ
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ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการจำ�แนกข้อมูลในระดับ
มหภาค คื อ การจำ � แนกข้ อ มู ล ตามเหตุ ก ารณ์ หรื อ
การวิเคราะห์เหตุการณ์ตามเรือ่ งราว โดยอาศัยการวิเคราะห์
เหตุการณ์แบบอิงทฤษฎีตามกรอบปรากฏการณ์ สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ในแต่ละวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. องค์ประกอบและคุณลักษณะของนวัตกรรม
การจัดระบบการดูแลสำ�หรับผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคไตวาย
เรือ้ รังมี
องค์ ป ระกอบของนวั ต กรรม: ที่ม าและผู้พัฒ นา
นวัตกรรมทางการพยาบาล
ผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมนี้ คือ พยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ขั้ น สู ง สาขาการพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน (APN,
Community Nurse Practitioner) และพยาบาลผูจ้ ดั การ
ผูป้ ว่ ยรายกรณีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึง่ ทีม่ า
ของนวัตกรรมได้เกิดขึน้ จากเงือ่ นไขสำ�คัญ 3 ประการ คือ
1) การดำ�เนินการตามพันธกิจขององค์กร คือ โรงพยาบาล
ชุมชนแห่งนี้ มีนโยบายที่ม่งุ เน้นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2) การดำ�เนินการตามนโยบายภาครัฐ โดยกระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายสุขภาพดีวถิ ไี ทย เน้นการป้องกันโรค
ไม่ตดิ ต่อ และ 3) สถานการณ์ในพืน้ ที่ ผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรม
พบว่ า มี จำ � นวนผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ ม ารั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง แต่ โรงพยาบาล
ไม่สามารถจัดระบบบริการให้กบั ผูป้ ว่ ยจำ�นวนมากได้อย่าง
ทันท่วงที ผูป้ ว่ ยต้องเสียเวลาในการรอรับการตรวจรักษา
เป็นเวลานาน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ และ
ผลการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยในคลินิกในปี
พ.ศ. 2555 พบว่าผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ ารับการรักษาในคลินกิ
มีภาวะแทรกซ้อนทางไตเพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 50 พบ
ผูป้ ว่ ยโรคไตเสือ่ มระยะ 3 ขึน้ ไป ได้รบั ยาต้านการอักเสบ
ชนิดทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal anti-inflammatory
drugs: NSAIDs) เพื่อระงับอาการปวดเข่า ซึ่งผลของ
การรับประทานยา NSAIDs ส่งผลให้อตั ราการกรองของไต
(Estimating Glomerular Filtration Rate: eGFR)
ของผู้ป่วยลดลง รวมทั้งยังพบว่า แนวปฏิบัติในการดูแล

ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังระหว่างโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) ทัง้ 5 แห่งในเขตอำ�เภอนี้
มีความแตกต่างกัน
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมจึงแจ้งให้
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีใ่ นทีมทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ว่ ย
โรคเรือ้ รังรับทราบถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และได้น�ำ เสนอข้อมูล
และเขียนโครงการเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการดูแล
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังขึน้ แล้วเสนอโครงการดังกล่าวไปยังผูบ้ งั คับ
บัญชาทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งผลให้มคี �ำ สัง่ อนุมตั ใิ ห้มกี ารจัดตัง้ คลินกิ
เฉพาะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังขึ้นในโรงพยาบาล
ชุมชนแห่งนีใ้ นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นอกจากนัน้
ผู้พัฒนานวัตกรรมได้นำ�เสนอนวัตกรรมนี้กับสาธารณสุข
จั ง หวั ด นครปฐม เพื่อ ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณ
สนับสนุน ซึง่ ก็ได้รบั การจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบ
ส่งเสริมและป้องกันโรค จึงทำ�ให้นวัตกรรมนี้เกิดขึ้นและ
ดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ งมา
เพื่อ ให้ ผู้ป่ว ยโรคเรื้อ รั ง ในเขตอำ � เภอพุ ท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ได้รบั การดูแลอย่างต่อเนือ่ งและป้องกัน
การเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง ผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมได้เริม่ ดำ�เนินการ
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพขึ้ น โดยมี
โรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) ทัง้ 5 แห่ง
ทีอ่ ยูใ่ นอำ�เภอพุทธมณฑลเป็นโรงพยาบาลลูกข่าย และเรียก
ชือ่ ว่า “CUP พุทธมณฑล” รพ.สต. แต่ละแห่งอยูห่ า่ งจาก
โรงพยาบาลชุมชนเป็นระยะทางประมาณ 2-10 กิโลเมตร
ทัง้ นีผ้ พู้ ฒ
ั นานวัตกรรมได้น�ำ กระบวนการในการดูแลผูป้ ว่ ย
โรคเรื้อรังที่เรียกว่า “การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูม”ิ (Contracted Unit of Primary Care
Management: CUP Management) ร่วมกับแนวคิด
รูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง (chronic care model)
มาประยุกต์ใช้ในการจัดระบบการดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลชุมชน
มีนโยบายให้เชิญผูน้ �ำ การปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ น
ร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ยในชุมชน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในการป้องกันการเกิดโรค
Journal of Nursing Science

33

J Nurs Sci Vol 34 No 1 January - March 2016

ไตเสือ่ ม และลดความเสีย่ งในการเสือ่ มสมรรถภาพของไต
ในระดั บ ที่ รุ น แรงในผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ในเขตอำ � เภอ
พุทธมณฑล ผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมได้ตดิ ต่อประสานงานและ
ขอความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเครือ
ข่ายผูน้ �ำ ชุมชน ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการร่วมดูแลผูป้ ว่ ย
โรคเรื้ อ รั ง ในชุ ม ชน ด้ ว ยการพั ฒ นาสมรรถนะของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.) ในการดูแล
ผูป้ ว่ ยเรือ้ รังในชุมชน รวมถึงผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะไตวายเรือ้ รังใน
ระยะต่างๆ โดยจัดโครงการการติดตามบันทึกความดัน
โลหิตด้วยตนเองที่บ้าน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอาหาร
ชะลอไตเสือ่ มแก่ อสม. และผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะไตวายเรือ้ รัง
ในระยะต่ า งๆ จั ด ระบบการเยี่ย มบ้ า น โดยผู้พัฒ นา
นวัตกรรมซึง่ เป็นพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี และพยาบาล
ที่ปฏิบัติใน รพ.สต.ลูกข่าย นำ�ทีม อสม.เยี่ยมผู้ป่วยโรค
ไตวายเรือ้ รังระยะที่ 4 ทีบ่ า้ น นอกจากนีผ้ พู้ ฒ
ั นานวัตกรรม
ได้นำ�เสนอโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตแก่
องค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) ศาลายา เพื่อจัด
งบประมาณสนับสนุนการคัดกรองผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ ภี าวะ
แทรกซ้อน โดยใช้แหล่งทุนจากกองทุนสุขภาพตำ�บล ซึง่
อบต.ศาลายา ได้อนุมตั งิ บประมาณในการจัดโครงการและ
สนับสนุนงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2557 ถึงปัจจุบนั
คุ ณ ลั ก ษณะของนวั ต กรรมทางการพยาบาล:
คุณลักษณะของนวัตกรรมกับยุทธศาสตร์การสร้างเสริม
สุขภาพ
นวัตกรรมนีเ้ ป็นนวัตกรรมกระบวนการทีท่ �ำ ให้ผปู้ ว่ ย
ทีเ่ ป็นโรคเรือ้ รังในเขตอำ�เภอพุทธมณฑล โดยเฉพาะผูป้ ว่ ย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และผูด้ แู ลสามารถดูแล
ตนเองเพือ่ ป้องกัน และ/หรือชะลอความเสีย่ งต่อการเกิด
โรคไตวายเรือ้ รัง โดยพยาบาลทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นีเ้ น้น
การดูแลแบบการจัดการรายกรณี เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยแต่ละคน
และผูด้ แู ลได้ทราบภาวะสุขภาพของตนเอง และสามารถ
ส่งเสริมภาวะสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้
หั ว หน้ า นวั ต กรรมได้ นำ� รู ป แบบการบริ ก ารสุ ข ภาพที่
เหมาะสมมาใช้ในการปรับระบบบริการสุขภาพเดิมทีม่ อี ยู่
เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลอย่างต่อเนือ่ ง เหมาะสม
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และสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น รวมทั้งได้รับการ
ส่ ง ต่ อ ในการดู แ ลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยอาศั ย
การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาชีพ และ
เครือข่ายอืน่ ๆ ทีส่ �ำ คัญในชุมชน เป็นส่วนช่วยในการพัฒนา
ระบบสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในเขตอำ�เภอพุทธมณฑล
ได้รบั การดูแล และส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะ
สม โดยเน้นทีก่ ารให้การดูแลแบบการจัดการรายกรณี เพือ่
ป้องกันและ/หรือชะลอการเกิดโรคไตวายเรือ้ รังในระยะที่
รุนแรงขึน้
2. พัฒนาศักยภาพของพยาบาลทัง้ ใน รพ.ชุมชนแห่งนี้
และพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านใน รพ.สต.ทัง้ 5 แห่งทีใ่ ห้การดูแล
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังให้มแี นวคิด ความรู้ และทักษะในการดูแล
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีถ่ กู ต้อง รวมทัง้ ประสานงานในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังกับเครือข่ายอื่นๆ เช่น แพทย์ เภสัชกร
นักกายภาพบำ�บัดที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยนำ�
แนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Clinical
Practice Guideline: CPG) มาใช้ในการให้การดูแลและ
สร้างเสริมสุขภาพกับผูป้ ว่ ย
3. พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ ด้วยการ
จัดตั้งคลินิกสำ�หรับให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่
ชัดเจน โดยมีพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญในด้าน
การจั ด การผู้ ป่ ว ยรายกรณี ใ นการให้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จำ�นวน 2 คน เป็น
ผู้ใ ห้ ก ารดู แ ลผู้ป่ว ยร่ ว มกั บ การตรวจรั ก ษาของแพทย์
ประจำ�บ้าน
4. พัฒนาระบบการดูแลและการส่งต่อผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
ในเขตอำ � เภอพุ ท ธมณฑลให้ มีประสิ ท ธิ ภ าพ โดยการ
ประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กร สหสาขาวิชาชีพ
ได้แก่ พยาบาล แพทย์ นักกายภาพบำ�บัด และเภสัชกรของ
โรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้ และ รพ.สต. ทัง้ 5 แห่ง และ
องค์กรอืน่ ๆ ในชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยร่วมกันวางแผนในการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตอำ�เภอพุทธมณฑล
ในด้านการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทางสุขภาพ
การจัดสรรงบประมาณ การส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ

J Nurs Sci Vol 34 No 1 January - March 2016

เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบการ
ดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคไตวายเรือ้ รัง และการจัดการเพือ่
การนำ�ไปใช้และพัฒนา
นวัตกรรมนี้ เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการริเริ่มของ
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชน ซึง่ กระบวนการ
พัฒนานวัตกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และเจ้ า หน้ า ที่ท้ัง ใน
โรงพยาบาลชุมชนชุมชน และ รพ.สต.ทัง้ 5 แห่ง รวมทัง้ ได้
รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก อบต. ผู้นำ�ชุมชน อสม.
รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยและญาติ ในการดำ�เนินงานตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้นวัตกรรมนี้มี
การดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง จึงจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีพ่ ยาบาล
ผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมต้องใช้บทบาทของพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ าร
ขัน้ สูงและพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี มาดำ�เนินงานรวมทัง้
ต้องอาศัยความร่วมมือของพยาบาลทุกคนในเขตอำ�เภอ
พุ ท ธมณฑล ในการใช้ แ ละพั ฒ นานวั ต กรรมร่ ว มกั น
จากเส้นทางการพัฒนานวัตกรรมจะเห็นได้วา่ กระบวนการ
ของการพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบการดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่
เสีย่ งโรคไตวายเรือ้ รังนี้ มีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเป็น
4 ระยะ คื อ 1) การประชุ ม ชี้ แ จงนำ � เสนอข้ อ มู ล
2) การดำ�เนินงานตามแผน 3) ประสานงานเครือข่าย และ
4) การประเมินผลโครงการ ดังนี้
1) การประชุมชี้แจง นำ�เสนอข้อมูล หลังจากที่ทาง
โรงพยาบาลชุมชนแห่งนี้ได้จัดตั้งคลินิกโรคเรื้อรังเพื่อให้
การดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ โดยเฉพาะทางโรงพยาบาลได้ด�ำ เนินการ
โดยส่งพยาบาลหัวหน้าคลินกิ โรคเรือ้ รังเข้าอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางผูจ้ ดั การรายกรณี จากสถิตผิ ปู้ ว่ ย
โรคเรือ้ รังในปี 2555 ทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนทางไตเพิม่ สูงขึน้
มากกว่าร้อยละ 50 รวมทัง้ สถานการณ์ปญ
ั หาต่างๆ ของ
ผู้ป่วย ผู้พัฒนานวัตกรรมจึงได้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมที่
มุ่งเน้นการคัดกรอง การป้องกันการเกิดโรคไต และ
การชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับ
การรักษาทีค่ ลินกิ โรคเรือ้ รัง จากนัน้ จึงได้น�ำ เสนอนวัตกรรม
นีก้ บั บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในเครือข่าย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าทีใ่ นคลินกิ โรคเรือ้ รังของโรงพยาบาล           

2) การดำ�เนินงานตามแผน หลังจากการประชุมชีแ้ จง
นวัตกรรมแล้ว ผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรม และบุคลากรทีป่ ฏิบตั ิ
งานร่วมกันได้เริ่มดำ�เนินการในคลินิกโรคเรื้อรัง ตั้งแต่
การตรวจคัดกรองอัตราการกรองของไตในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
ทุกรายที่มารับการรักษา และสอนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มา
รับบริการ ให้มีความรู้ในเรื่องอาหารชะลอไตเสื่อม และ
พัฒนาทักษะส่วนบุคคลให้กบั ผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้สามารถดูแล
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
3) ประสานงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังทั้งเขตอำ�เภอพุทธมณฑลได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตวาย
ในระยะต่างๆ ผู้พัฒนานวัตกรรมจึงได้ประสานงานกับ
เครือข่ายเพือ่ นำ�เสนอนวัตกรรมนีใ้ ห้แก่พยาบาลทีใ่ ห้การ
ดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังใน รพ.สต. ทัง้ 5 แห่ง ให้ทราบและ
เข้าร่วมในนวัตกรรมนี้ โดยผู้พัฒนานวัตกรรมจะเข้าร่วม
ดำ�เนินการกับ รพ.สต. 1 วันต่อสัปดาห์ หมุนเวียนกันจนครบ
ทั้ง 5 แห่ง นอกจากนี้ได้ประสานงานกับเครือข่ายอื่นๆ
ในชุมชน เพือ่ แจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆ
ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย และ/หรือรวมถึงการ
สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทัว่ ไปในท้องถิน่ ผูพ้ ฒ
ั นา
นวัตกรรมได้ใช้วิธีการจัดประชุมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เช่น คณะประสานงานสาธารณสุขระดับอำ�เภอ (คปสอ.)
กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาล
สังกัดอื่นในพื้นที่ โดยมีการกำ�หนดนัดหมายล่วงหน้า
ทีช่ ดั เจน เช่น จัดประชุมกับ คปสอ. อบต. และวัด 2 เดือน/
ครั้ง และประชุมกับกำ�นันและผู้ใหญ่บ้าน 3 เดือน/ครั้ง
เป็นต้น
4) การประเมินผลโครงการ ผู้พัฒนานวัตกรรมได้
ประเมินผลโครงการหลังจากที่มีนวัตกรรมการจัดระบบ
การดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง พบว่าผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังได้รบั การ
ดูแลอย่างเหมาะสมจากแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาล
ชุมชนและพยาบาลใน รพ.สต.ทัง้ 5 แห่ง รวมทัง้ เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล
เภสัชกร และนักกายภาพบำ�บัด
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3. ผลลัพธ์และผลของนวัตกรรมการจัดระบบการ
ดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคไตวายเรือ้ รัง กับการเพิม่ คุณภาพ
บริการพยาบาล และการลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพของ
ผูร้ บั บริการ
ผลลัพธ์และผลทีเ่ กิดขึน้ จากนวัตกรรม
นวัตกรรมนี้ส่งเสริมให้ผ้ปู ่วยโรคเรื้อรังในเขตอำ�เภอ
พุทธมณฑลได้รบั การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลในการดูแล
ตนเอง และเป็นการพัฒนาเครือข่ายทางการพยาบาลใน
การสร้างเสริมสุขภาพ เพือ่ ปรับเปลีย่ นระบบบริการสุขภาพ
ด้วยการร่วมคิดร่วมทำ�ของชุมชน องค์กรท้องถิ่น และ
หน่วยบริการสุขภาพในระดับชุมชนทีช่ ดั เจน ผลลัพธ์ของ
นวัตกรรมสามารถช่วยชะลอการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง
สำ�หรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตอำ�เภอพุทธมณฑลได้เป็น
อย่างดี จะเห็นได้ว่าตัวนวัตกรรมสร้างผลต่อแนวทาง
การพัฒนาวิชาชีพของพยาบาล คือ นวัตกรรมทางการ
พยาบาลนี้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทของภาวะผู้นำ�  และ
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ
นอกจากนัน้ นวัตกรรมทางการพยาบาลนีม้ ผี ลต่อแนวทาง
การพัฒนาวิชาชีพในเรื่องการพัฒนาเครือข่ายการสร้าง
เสริมสุขภาพ ดังนี้
1) การเพิม่ คุณภาพการบริการและโอกาสการบริการ
โดยมี ค ลิ นิ ก สำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใน
โรงพยาบาลชุมชนโดยเฉพาะ ทำ�ให้ผ้ปู ่วยได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องและเหมาะสมจากแพทย์ พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีความเชีย่ วชาญในการดูแล
ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง รวมทั้ ง การจั ด การรายกรณี ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จึงส่งผลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั
การดู แ ลและคำ � แนะนำ � ที่เ หมาะสมกั บ ภาวะสุ ข ภาพ
เป็นรายบุคคล
2) การสร้ า งการทำ � งานร่ ว มกั น ข้ า มองค์ ก ร ข้ า ม
หน่วยงาน และเครือข่าย นวัตกรรมนีไ้ ด้กอ่ ให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายในการให้บริการสุขภาพในเขตอำ�เภอพุทธมณฑล
อย่างชัดเจน ระหว่างโรงพยาบาลแม่ขา่ ยและโรงพยาบาล
ลูกข่ายทัง้ 5 แห่ง รวมทัง้ มีการทำ�งานประสานกันระหว่าง
สหสาขาวิชาชีพและองค์กรอื่นๆ ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
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ส่ ง ผลให้ อสม.ได้ เข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการดำ � เนิ น การ
และสามารถพัฒนาความสามารถของ อสม.ให้สามารถวัด
ความดันโลหิต แนะนำ�อาหารชะลอไตเสื่อมให้กับผู้ป่วย
ในชุมชนทีต่ นเองรับผิดชอบได้ ซึง่ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การ
ดูแลอย่างสมํา่ เสมอ ต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพพมากขึน้
3) การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
ส่งต่อการดูแลผู้ป่วยในเครือข่ายวิชาชีพการพยาบาล
การนำ�นวัตกรรมนี้มาดำ�เนินการ ทำ�ให้ผ้ปู ่วยโรคเรื้อรัง
ได้รบั การดูแลอย่างต่อเนือ่ ง มีอตั ราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงลดลง ส่งผลให้
ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องและ
ทัว่ ถึง รวมทัง้ มีคา่ ใช้จา่ ยในการเดินทางไปรับการรักษาลดลง
นอกจากนี้นวัตกรรมนี้ยังมีส่วนสำ�คัญในการพัฒนา
ทักษะส่วนบุคคลในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับการรักษา
ณ โรงพยาบาลชุมชน คือ ทำ�ให้ผู้ป่วยสามารถเลือก
รับประทานอาหารทีช่ ะลอความเสือ่ มของไตได้ ซึง่ ผลจาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตขิ องผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการและสถิติ
ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การคัดกรองเพือ่ ประเมินอัตราการกรอง
ของไตทีโ่ รงพยาบาลชุมชนแห่งนี้ ภายหลังจากการพัฒนา
และนำ�นวัตกรรมมาใช้ตง้ั แต่ ปี พ.ศ. 2556-2557 พบว่า
ผูป้ ว่ ยมีผลลัพธ์ทางคลินกิ ดีขน้ึ ดังนี้
- ในปี พ.ศ. 2556 มีผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานมารับการ
รักษา จำ�นวน 1,283 คน มีระดับนํา้ ตาลเฉลีย่ สะสมในเลือด
(HbA1C) น้อยกว่า 7 จำ�นวน 584 คน คิดเป็นร้อยละ 45.51
และในปี พ.ศ. 2557 มีผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานทีม่ ารับการรักษา
จำ�นวน 1,308 คน มีระดับน้าํ ตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
น้อยกว่า 7 จำ�นวน 625 คน คิดเป็นร้อยละ 47.79
- ในปี พ.ศ. 2556 มีผปู้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงมา
รับการรักษา จำ�นวน 2,457 คน มีระดับความดันโลหิต
น้อยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท จำ�นวน 1,442 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.69 และในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงมารับการรักษา จำ�นวน 2,512 คน
มีระดับความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท
จำ�นวน 1,627 คน คิดเป็นร้อยละ 64.78
- ในปี พ .ศ. 2556 มี ผู้ ป่ ว ยมารั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลชุมชน จำ�นวน 3,740 คน สามารถส่งต่อผูป้ ว่ ย
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ให้ได้รับการดูแลที่ รพ.สต.ใกล้บ้านได้จำ�นวน 725 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.39 และในปี พ.ศ. 2557 มีผปู้ ว่ ยมารับ
การรักษาทีโ่ รงพยาบาลชุมชน จำ�นวน 3,820 คน สามารถ
ส่งต่อผูป้ ว่ ยให้ได้รบั การดูแลที่ รพ.สต.ใกล้บา้ นได้จ�ำ นวน
1,273 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
- ในปี พ.ศ. 2556 มี ผู้ ป่ ว ยมารั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลชุมชน จำ�นวน 3,740 คน ได้รบั การตรวจคัด
กรองอัตราการกรองของไต จำ�นวน 2,585 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.12 และในปี พ.ศ. 2557 มีผปู้ ว่ ยมารับการรักษาที่
โรงพยาบาลชุมชน จำ�นวน 3,820 คน ได้รับการตรวจ
คัดกรองอัตราการกรองของไต จำ�นวน 2,880 คนเป็น
ร้อยละ 79.39
- ในปี พ.ศ. 2557 ผู้พัฒนานวัตกรรมและทีมได้
ทำ�การตรวจคัดกรองผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
ชุมชน จำ�นวน 3,820 คน ผลการตรวจพบว่า มีผ้ปู ่วย
จำ�นวน 1,368 คน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองอัตราการ
กรองของไตลดลงระดับปานกลาง (eGFR 30-59 ml/
min/1.73 m2) คือ เป็นโรคไตวายเรือ้ รังระยะที่ 3 หลัง
จากนั้นผู้พัฒนานวัตกรรมและทีมได้ให้การดูแลอย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยอาศัยความร่วมมือของ
รพ.สต.เครือข่ายที่มีในเขตอำ�เภอพุทธมณฑล และเมื่อ
ทำ�การตรวจคัดกรองอัตราการกรองของไตอีกครัง้ พบว่า
ผูป้ ว่ ยจำ�นวน 1,076 คน (ร้อยละ 78.64) ทีเ่ ป็นโรคไตวาย
เรือ้ รังระยะที่ 3 ทีส่ ามารถดูแลตนเองไม่ให้ไตเสือ่ มลงกว่า
เดิมได้ และมีผปู้ ว่ ยจำ�นวน 292 คน ทีม่ อี ตั ราการกรองของ
ไตดีขน้ึ (eGFR 60-90 ml/min/1.73 m2) คือ เปลีย่ นจาก
การเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 เป็นโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 21.36
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ นวัตกรรมนีส้ ง่ ผลให้ผปู้ ว่ ย
โรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับนา้ํ ตาลในเลือดได้ดขี น้ึ
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ดีข้ึนและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนี้
สามารถชะลอการเสือ่ มของไตได้ดขี น้ึ นอกจากนีผ้ พู้ ฒ
ั นา
นวัตกรรมและทีมพบว่า ผู้ป่วยใน “CUP พุทธมณฑล”
สามารถไปรับการรักษาใน รพ.สต.ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นได้สะดวก
และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของโรงพยาบาลชุมชนทีศ่ กึ ษา

พบว่า ผูป้ ว่ ยจำ�นวน 23 ราย ทีเ่ ข้าร่วมในนวัตกรรมนีใ้ น
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ.2557 มีผลลัพธ์
ด้านค่าใช้จา่ ยของผูป้ ว่ ยและญาติลดลง คือ ผูป้ ว่ ยเสียค่า
เดินทางเพื่อไปรับการรักษาที่ รพ.สต.ใกล้บ้านลดลงกว่า
การเดิ น ทางไปรั ก ษาที่โรงพยาบาลชุ ม ชนถึ ง 4 เท่ า
นอกจากนัน้ ผูป้ ว่ ยและญาติสามารถประหยัดเงินได้ถงึ 5
เท่า เพราะการไปตรวจตามนัดที่ รพ.สต.ใกล้บ้านทำ�ให้
ผูป้ ว่ ยและญาติไม่ตอ้ งเสียค่าอาหารและค่าเสียโอกาสของ
ญาติในการพาผูป้ ว่ ยไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลชุมชน
ผลลัพธ์และผลกระทบต่อบทบาทการสร้างเสริม
สุขภาพตาม Ottawa Charter
นวัตกรรมนี้มีจุดเด่นในเรื่องการพัฒนาเครือข่าย
การสร้างเสริมสุขภาพทีช่ ดั เจน จึงส่งผลดีตอ่ การปรับปรุง
ระบบบริการสุขภาพในเขตอำ�เภอพุทธมณฑล ทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
ทัง้ “CUP พุทธมณฑล” ได้รบั การดูแลอย่างต่อเนือ่ งและ
เหมาะสม เพราะใช้แนวทางในการดูแลผูป้ ว่ ยด้วยรูปแบบ
เดียวกัน และผู้พัฒนานวัตกรรมได้ให้การดูแลผู้ป่วยทุก
รพ.สต. สลับกันทุก รพ.สต. สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ซึง่ การนำ�
ระบบบริการสุขภาพแบบ “CUP พุทธมณฑล” มาใช้
ยังช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีโอกาสเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้สะดวกขึน้
ลดความแออัดของผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลชุมชน เนือ่ งจาก
มีการสร้างความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วยโดยเครือข่าย
พยาบาลที่ดี ผู้ป่วยจึงสามารถไปรับการรักษาที่ รพ.สต.
ใกล้บา้ นได้ นอกจากนีก้ ารทีผ่ พู้ ฒ
ั นานวัตกรรมเป็นพยาบาล
ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงและผูจ้ ดั การรายกรณีจงึ ได้น�ำ
ระบบการจัดการรายกรณี มาใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย จึงมีสว่ น
ช่วยให้ผปู้ ว่ ยและผูด้ แู ลสามารถพัฒนาทักษะส่วนบุคคลใน
การดูแลตนเองให้เหมาะสมกับสภาวะของโรคได้ดยี ง่ิ ขึน้
ผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบต่ อ แนวทางการพั ฒ นา
วิชาชีพ
นวัตกรรมนีม้ ผี ลต่อแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้
1) การเพิม่ คุณภาพการบริการและโอกาสการบริการ
โดยมี ค ลิ นิ ก สำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใน
โรงพยาบาลชุมชนโดยเฉพาะ ทำ�ให้ผ้ปู ่วยได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องและเหมาะสมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักกายภาพบำ�บัด จึงส่งผล
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ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลและคำ�แนะนำ�ทีเ่ หมาะสมกับภาวะ
สุขภาพเป็นรายบุคคล
2) การสร้างการทำ�งานร่วมกันข้ามองค์กร ข้ามหน่วยงาน
และเครือข่าย นวัตกรรมนีไ้ ด้กอ่ ให้เกิดการสร้างเครือข่าย
ในการให้บริการสุขภาพในเขตอำ�เภอพุทธมณฑลอย่าง
ชัดเจน รวมทัง้ มีการทำ�งานประสานกันระหว่างสหสาขา
วิชาชีพและองค์กรอืน่ ๆ ในท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
ได้รบั การดูแลอย่างสม่�ำ เสมอ ต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้
3) การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
ส่งต่อการดูแลผู้ป่วยในเครือข่ายวิชาชีพการพยาบาล
การนำ�นวัตกรรมนีม้ าดำ�เนินการ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รังได้
รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีอัตราของการเกิดโรคไตวาย
เรื้อรังจากการเป็นโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดัน
โลหิตสูงลดลง ส่งผลให้ผ้ปู ่วยมีโอกาสได้รับการตรวจคัด
กรองอย่างต่อเนือ่ งและทัว่ ถึง
4. ปัจจัยเงื่อนไขของการพัฒนานวัตกรรมการจัด
ระบบการดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคไตวายเรือ้ รัง
ปัจจัยเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเครือ่ งมือและ
กลไลทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของพยาบาลในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการพยาบาล
นวัตกรรมการพยาบาลนีอ้ าศัยเครือ่ งมือและกลไกที่
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของพยาบาลทีเ่ กีย่ วข้องในลักษณะ
ของการไปหนุนเสริมหรือเป็นเงื่อนไขของการพัฒนางาน
และกิจกรรมในนวัตกรรมทางการพยาบาล ประกอบด้วย
1) ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของ
พยาบาลทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ว่ ย รวมทัง้ สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่าง
พยาบาลผูใ้ ห้การดูแลกับผูป้ ว่ ย มีสว่ นช่วยให้ผปู้ ว่ ยทีเ่ ข้าร่วม
ในนวัตกรรมนีม้ คี วามเชือ่ มัน่ ยินดี และเต็มใจ ในการปฏิบตั ิ
ตามคำ�แนะนำ�ทีไ่ ด้รบั
2) การได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ
ทัง้ ในด้านความร่วมมือ งบประมาณ การให้ก�ำ ลังใจ และ
การเสริมแรง ช่วยให้หัวหน้านวัตกรรมและทีมสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างต่อเนือ่ ง
3) การบริหารจัดการของหน่วยงานที่สนับสนุนให้มี
การจัดตั้งคลินิกโรคเรื้อรังขึ้นในโรงพยาบาลชุมชน และ
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การบริหารจัดการให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในคลินิก
โดยเฉพาะ ได้แก่ พยาบาลเวชปฏิบัติ 2 คน แพทย์
ประจำ�บ้าน 1 คน และเจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล 1 คน
4) การสนับสนุนจากทีมสหสาขาวิชาชีพและองค์กร
ในชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง
5) การมีระบบข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ม่เหมือนกัน เป็น
ปัจจัยเงือ่ นไขหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลสุขภาพของ
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังใน “CUP พุทธมณฑล” เนือ่ งจากโปรแกรม
ทีใ่ ช้ในการบันทึกข้อมูลของผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลชุมชนและ
รพ.สต. แตกต่างกัน ดังนัน้ พยาบาลผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมจึง
แก้ไขปัญหาโดยให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลใช้โปรแกรม
Excel ในการบันทึกข้อมูล ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามารถทำ�การสรุป
วิเคราะห์ภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยได้
ปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของพยาบาล
ในการสร้างเสริมสุขภาพในการพัฒนานวัตกรรมทาง
การพยาบาล
สมรรถนะของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพที่
เกีย่ วข้องในลักษณะของการไปหนุนเสริม หรือเป็นเงือ่ นไข
ของการพัฒนางานและกิจกรรมในนวัตกรรมนี้ ประกอบ
ด้วย
1) ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลในการสร้ า งเสริ ม
สุขภาพ พยาบาลผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมเป็นพยาบาลผูป้ ฏิบตั ิ
การขัน้ สูงและพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีทม่ี คี วามรูเ้ กีย่ วกับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีดา้ นการสร้างเสริมสุขภาพเป็น
อย่างดี มีภาวะผู้นำ�และทัศนคติท่ีดีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและวิชาชีพ สามารถปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ใี น
การสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพ รวมทั้ง มี ก ารติ ด ตามนโยบาย
ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพอย่ า งสมํ่า เสมอ
มี ค วามคิ ด ริ เริ่ม สร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาตนเองโดยการ
แสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง จึงนำ�มาสูก่ ารพัฒนากิจกรรม
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในนวัตกรรมนี้
2) ด้านปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พยาบาล
ผู้พัฒนานวัตกรรมสามารถประเมินพฤติกรรมและภาวะ
สุขภาพ ประเมินสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วย รวมทั้ง
ให้การวินิจฉัยทางการพยาบาล และสามารถวางแผน
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กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีใ่ ห้การดูแล
เป็นรายบุคคลได้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ผ้ปู ่วย ด้วยการสอนและให้ความรู้ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ จัดทำ�โครงการสร้างเสริมสุขภาพและลด
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยใช้ส่อื ต่างๆ ในการให้ข้อมูล
ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ยแต่ละรายในด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้
อย่างเหมาะสม
3) ด้านการพัฒนาภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ
พยาบาลผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมสามารถสร้างเครือข่ายด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างแรงจูงใจ
เสริมพลังอำ�นาจ และเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริม
สุขภาพแก่ผรู้ ว่ มงาน ผูป้ ว่ ยและครอบครัว อสม. รวมทัง้
บุคลากรทางสุขภาพของ รพ.สต.ทัง้ 5 แห่ง และบุคคลทัว่ ไป
นอกจากนีพ้ ยาบาลผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมยังมีบทบาทในด้าน
การเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือองค์กรด้านการดำ�เนินการ
สร้างเสริมสุขภาพ สามารถแสวงหาและใช้ทรัพยากรจาก
แหล่งประโยชน์ต่างๆ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพได้เป็น
อย่างดี
4) ด้านบริหารจัดการในการสร้างเสริมสุขภาพ พยาบาล
ผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมสามารถวางแผนงานด้านการสร้างเสริม
สุ ข ภาพ ด้ ว ยการกำ�หนดตัว ชี้วัด ความสำ�เร็จของงาน
เพื่อการประเมินผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้
สามารถตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยการเป็นผูป้ ระสานงานและเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพในการจัดกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ และสามารถทำ�งานร่วมกับ
ผูอ้ น่ื ในการดำ�เนินการให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพได้เป็น
อย่างดี
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาในครัง้ นีแ้ สดงให้วา่ นวัตกรรมการ
จัดระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรัง เป็น
นวัตกรรมทางการพยาบาลที่สำ�คัญ และมีส่วนช่วยใน
การส่งเสริมภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในเขตอำ�เภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมได้เป็นอย่างดี ด้วยความรูแ้ ละ
ความสามารถในการวิเคราะห์ปญั หาและสถานการณ์ในพืน้ ที่

อันโดดเด่นของพยาบาลวิชาชีพผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรม ทีน่ บั ว่า
เป็นองค์ประกอบหลักทีส่ �ำ คัญยิง่ ในการพัฒนานวัตกรรมนี้
การได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรในหน่วยงาน
และจากเครือข่ายของบุคลากรทางสุขภาพ ร่วมกับการ
ได้รับการสนับสนุนอย่างดีย่งิ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ล้วนส่งผลให้นวัตกรรมทางการพยาบาลนีป้ ระสบความสำ�เร็จ
ในการลดความรุนแรง และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางไตในผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขต
อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ลงได้เป็นอย่างดี ซึง่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตร
ออตตาวา3 ที่สำ�คัญ คือ การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
ทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ การมีสขุ ภาพดี ด้วยการส่งเสริมระบบการดูแล
และระบบการจัดการตนเอง และการพัฒนาเครือข่ายการ
สร้างเสริมสุขภาพ เพือ่ ปรับเปลีย่ นระบบบริการสุขภาพด้วย
การร่วมคิดร่วมทำ�ของชุมชน องค์กรท้องถิน่ และหน่วย
บริการสุขภาพในระดับชุมชน ยังส่งผลต่อการเพิม่ คุณภาพ
การบริการและโอกาสการบริการ การสร้างการทำ�งาน
ร่วมกันข้ามองค์กร ข้ามหน่วยงานและเครือข่าย การพัฒนา
กำ�ลังคนทางการพยาบาล การพัฒนาผู้นำ�ของเครือข่าย
วิชาชีพการพยาบาล และการสร้างความร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการส่งต่อการดูแลผูป้ ว่ ยในเครือข่ายวิชาชีพ
การพยาบาล
การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
นวั ต กรรมการจั ด ระบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ใน
โรงพยาบาลชุมชนทีศ่ กึ ษา เป็นนวัตกรรมทางการพยาบาล
ที่มีการปฏิบัติท่เี ป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ
ให้แก่ผ้รู ับบริการในพื้นที่ท้งั ในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลผูป้ ว่ ย
ในชุมชนร่วมกันระหว่าง รพ.ชุมชน และ รพ.สต.ทัง้ 5 แห่ง
เป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในชุมชนได้รบั
การดูแลอย่างต่อเนื่อง สามารถลดหรือชะลอโอกาสใน
การเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงทีอ่ าจเกิดขึน้ ตามมา และ
ผลจากการศึกษานวัตกรรมนี้ยังแสดงให้เห็นถึงบทบาท
ที่สำ�คัญของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งสามารถแสดงให้สังคม
เห็นว่า ความรู้ ความสามารถ และบทบาทความเป็นผูน้ �ำ
ของพยาบาลวิชาชีพผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมก่อให้เกิดประโยชน์
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ที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพให้กบั ประชาชนในชุมชนทีต่ น
รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ จึงควรส่งเสริมเรือ่ งการพัฒนา
และสร้างเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนต่างๆ
ให้เพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนและผูป้ ว่ ยในชุมชนมีโอกาส
ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จา่ ย รวมทัง้ เพือ่ เพิม่ ความร่วมมือ การประสานงาน
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชนในการสร้างเสริม
สุขภาพของประชาชนในพืน้ ที12่
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาในระยะเริม่ ต้นของ
การพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบการดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ ง
โรคไตวายเรื้อรัง จึงควรมีการศึกษาติดตามถึงผลลัพธ์
ทางการรักษาพยาบาลเพือ่ ลดความรุนแรงและป้องกันการ
เกิดโรคไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยทุกเขตอำ�เภอในจังหวัด
นครปฐม หรือนำ�นวัตกรรรมนีไ้ ปประยุกต์ใช้ในอำ�เภอหรือ
จังหวัดอืน่ ๆ ต่อไป
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