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Abstract: A Study of Orthopaedic Nurses’ Competencies in Lerdsin Hospital
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Yousuk P
Lerdsin Hospital, 190 Silom Rd., Bangrak, Bangkok, 10500
(E-mail: sukjai2505@gmail.com)
The purposes of this descriptive research were to determine the competencies of orthopaedic nurses in Lerdsin Hospital
assessed by the head nurses, one self and colleagues. The competency of orthopaedic nurses classified by age, work experience in
orthopaedic nursing and the training course of orthopaedic nursing specialty were compared. The researcher selected the population in
this research by purposive sampling technique. The population were nurses working in orthopaedic wards. These included five head
nurses assessed nurses in their ward; forty nurses assessed oneself and thirty-five nurses assessed their colleagues. The research
instrument was an orthopaedic nurses’ competencies questionnaire. The content validity index of this instrument was 0.92,
and the reliability was assessed using Cronbach’s alpha coefficient of 0.98. The data were analyzed by using percentage, mean,
standard deviation and independent t-test. The results of the study revealed as follows: 1) The mean scores of competencies of
orthopaedic nurses overall in Lerdsin Hospital assessed by the head nurses, oneself and colleagues were at a high level. 2) There
was the significant difference between the mean scores of competencies of orthopaedic nurses classified by age at the 0.05 level.
Those with over the age of 40 years had higher mean scores than those with the age of 20-40 years. 3) There was the significant
difference between the mean scores of competencies of orthopaedic nurses classified by work experience in orthopaedic nursing
at the 0.001 level. Those with more than 10 years experience in orthopaedic nursing had higher mean scores than those with
1-10 years experience. 4) There was the significant difference between the mean scores of competencies of orthopaedic nurses
classified by the training course of orthopaedic nursing specialty at the 0.001 level. Those who had been trained had higher
mean scores than those who had not.
Keywords: Orthopaedic nurse, Competencies, Lerdsin Hospital

บทคัดย่อ

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง บรรยาย เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะของ
พยาบาลออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน ตามการประเมินของหัวหน้า
หอผู้ป่วย ตามการประเมินของตนเอง และตามการประเมินของผู้ร่วมงาน
และเปรียบเทียบสมรรถนะของพยาบาลออร์โธปิดิกส์ จ�ำแนกตามอายุ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ และการอบรม
เฉพาะทางการพยาบาลออร์โธปิดกิ ส์ ผูศ้ กึ ษาเลือกประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครั้งนี้แบบเจาะจง ประชากรเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมกระดูก ได้แก่ หัวหน้าหอผู้ป่วยจ�ำนวน 5 คน ประเมินพยาบาล
วิชาชีพในหอผู้ป่วยของตนเอง พยาบาลวิชาชีพจ�ำนวน 40 คน ประเมิน
ตนเอง และพยาบาลวิชาชีพจ�ำนวน 35 คน ประเมินผูร้ ว่ มงานในหน่วยงาน
ของตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามสมรรถนะของ
พยาบาลออร์โธปิดกิ ส์ มีคา่ ความตรงเชิงเนือ้ หาเท่ากับ 0.92 และมีคา่ ความ
เที่ยงของแบบสอบถาม ที่ทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
เท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยสมรรถนะของ
พยาบาลออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน โดยรวม ตามการประเมินของ
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ย ตามการประเมินตนเอง และตามการประเมินของผูร้ ว่ มงาน
จั ด อยู ่ ใ นระดั บ สู ง 2) ค่ า เฉลี่ ย สมรรถนะของพยาบาลออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์
โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำแนกตามอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย
สมรรถนะสูงกว่าผู้ที่มีอายุ 20-40 ปี 3) ค่าเฉลี่ยสมรรถนะของพยาบาล
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำแนกตามประสบการณ์ การปฏิบัติ
งานด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการ
พยาบาลออร์โธปิดิกส์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะสูงกว่าผู้ที่
มีประสบการณ์ 1-10 ปี 4) ค่าเฉลี่ยสมรรถนะของพยาบาลออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลเลิ ด สิ น จ� ำ แนกตามการอบรม เฉพาะทางการพยาบาล
ออร์โธปิดิกส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดย
พยาบาลวิชาชีพที่เคยได้รับการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะสูงกว่าผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรม
ค�ำส�ำคัญ : พยาบาลออร์โธปิดิกส์ สมรรถนะ โรงพยาบาลเลิดสิน

บทน�ำ

โรคทางออร์โธปิดิกส์ หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อ เส้น
เอ็น และกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย พบได้ในทุกเพศ ทุกวัย การรักษา
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์มีวิธีการรักษาทั้งแบบผ่าตัดและแบบไม่ผ่าตัด การ
รักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ได้แก่ การผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงกระดูกภายใน หรือ
ภายนอกร่างกาย การรักษาแบบไม่ผ่าตัด ได้แก่ การรับประทานยา การท�ำ
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กายภาพบ�ำบัด การดึงถ่วงน�้ำหนัก การใช้กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์
เทียม และอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว เช่น ไม้ค�้ำยันรักแร้ รถล้อเข็น
เป็นต้น จะเห็นได้วา่ ลักษณะของการเจ็บป่วย และวิธกี ารรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ย
ออร์โธปิดิกส์มีความหลากหลาย ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างไรนั้น
จะอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
พยาบาลเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยออร์โธปิดกิ ส์ ทัง้
ด้านร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่แรกเข้ามารับการรักษา ในระยะก่อนผ่าตัด
ระยะหลังผ่าตัด และระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ จนกระทั่งผู้ป่วยอาการทุเลา
หรือฟื้นหาย จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลจะต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะ หรือ
ความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ
งานของพยาบาลออร์โธปิดกิ ส์ จ�ำเป็นต้องใช้ความรูท้ วั่ ไป และความรูค้ วาม
ช�ำนาญเฉพาะทางออร์โธปิดกิ ส์ เพือ่ ให้การพยาบาลมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับผู้ป่วยแต่ละคนและมีคุณภาพสูงสุด1 ประกอบกับความเจริญก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีในการรักษา เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พยาบาล
จึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผูท้ มี่ คี วามรูท้ ที่ นั สมัย มีทกั ษะ มีความสามารถใน
การปฏิบตั งิ านร่วมกันกับแพทย์ และทีมสุขภาพในการช่วยเหลือรักษาผูป้ ว่ ย
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็น
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีวสิ ยั ทัศน์เป็นสถาบันการศึกษาและบริการทางการ
แพทย์ชนั้ น�ำทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับประเทศ ในปี 2562 มีพนั ธกิจในการถ่ายทอด
สนับสนุนด้านวิชาการและทักษะการบริการแก่เขตบริการสุขภาพและระดับ
นานาชาติ และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 สภาการพยาบาลได้ให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับ
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน โดยโรงพยาบาลเลิดสิน
เป็นสถานทีฝ่ กึ ภาคปฏิบตั ขิ องผูเ้ ข้าศึกษาอบรม ดังนัน้ พยาบาลในหอผูป้ ว่ ย
ศัลยกรรมกระดูก จึงมีบทบาทหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญด้านวิชาการเพิม่ ขึน้ อีกประการ
หนึง่ นอกเหนือจากการบริการผูป้ ว่ ย คือ ต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็นอาจารย์สอนทัง้
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ ท�ำให้พยาบาลต้องพัฒนาตนเองให้มสี มรรถนะ
ทีแ่ สดงออกถึงการเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีทกั ษะเฉพาะทางที่
เหมาะสมที่จะให้การพยาบาลผู้ป่วย และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ
พยาบาลออร์โธปิดิกส์ให้กับผู้เข้าศึกษาอบรมด้วย
จากการศึกษาสมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์ พบว่า Royal
College of Nursing2 ได้ก�ำหนดสมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ไว้ 4
สมรรถนะหลัก คือ 1) สมรรถนะการเป็นหุน้ ส่วน/ผูช้ แี้ นะ 2) สมรรถนะการ
เป็นผู้ส่งเสริมความสุขสบาย 3) สมรรถนะการเป็นผู้จัดการความเสี่ยง 4)
สมรรถนะด้านเทคนิค ในขณะที่ South African Nursing Council3 ก�ำหนด
สมรรถนะพยาบาลเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ไว้ 5 ด้าน คือ 1) สมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ จริยธรรม และด้านกฎหมาย 2) สมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติการทางคลินิก 3) สมรรถนะด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
4) สมรรถนะด้านการจัดการ และภาวะผู้น�ำ 5) สมรรถนะด้านการท�ำวิจัย
ปิยธิดา1 ได้จ�ำแนกสมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตติยภูมิ
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สมรรถนะเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ และสมรรถนะ
ด้านการจัดการ
การที่จะทราบว่า พยาบาลมีสมรรถนะที่เหมาะสมตามมาตรฐาน
หรือไม่ อย่างไร และต้องการการพัฒนาสมรรถนะด้านใดบ้าง จ�ำเป็นที่
ผูบ้ ริหารต้องประเมินสมรรถนะของพยาบาล เพราะสมรรถนะมีความจ�ำเป็น
ในการท�ำงาน และเป็นรากฐานขององค์กร4 เป็นคุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นในการ
ปฏิบัติงานของบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ
อื่นๆ เช่น อุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ
จากความส�ำคัญดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาในฐานะผูบ้ ริหารทางการพยาบาล
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมกระดูก ตามการประเมิน
ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการประเมินตนเอง และตามการประเมินของ
ผูร้ ว่ มงานว่ามีสมรรถนะเป็นอย่างไร และเปรียบเทียบสมรรถนะของพยาบาล
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ออร์โธปิดกิ ส์ จ�ำแนกตามอายุ ประสบการณ์การปฏิบตั งิ านด้านการพยาบาล
ออร์โธปิดกิ ส์ และการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลออร์โธปิดกิ ส์วา่ แตกต่าง
กันหรือไม่ ผู้ศึกษาคาดหวังว่าผลจากการศึกษานี้จะได้ข้อมูลเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพั ฒ นาสมรรถนะของพยาบาลออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์
โรงพยาบาลเลิดสิน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วัตถุและวิธีการ

การศึกษาสมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเลือก
แบบเจาะจง เป็นพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมกระดูก
โรงพยาบาลเลิดสิน ได้แก่ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 5 หอ จ�ำนวน
5 คน ประเมินสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยของตนเอง
พยาบาลวิชาชีพ จ�ำนวน 40 คน ประเมินสมรรถนะของตนเอง และพยาบาล
วิชาชีพ จ�ำนวน 35 คน ประเมินสมรรถนะของผู้ร่วมงานในหน่วยงานของ
ตนเอง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกประชากรเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ
งานด้านการพยาบาลออร์โธปิดกิ ส์ เป็นระยะเวลา 1 ปีขนึ้ ไป และยินดีเข้าร่วม
ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้าง
ขึ้นเอง จ�ำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อค�ำถาม
เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ ตอนที่ 2 เป็นข้อค�ำถาม
เกี่ยวกับสมรรถนะเฉพาะทางด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ของพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลเลิดสิน
ที่แสดงถึงสมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์ใน 4 ด้าน คือ 1) สมรรถนะ
ด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 18 ข้อ 2) สมรรถนะด้านความเชี่ยวชาญ
ทางเทคนิค 22 ข้อ 3) สมรรถนะด้านการจัดการความเสี่ยง 6 ข้อ และ
4) สมรรถนะด้านการสอน/ให้ค�ำแนะน�ำ 9 ข้อ รวมจ�ำนวนข้อค�ำถามทั้งสิ้น
55 ข้อ ลักษณะค�ำตอบในแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะเฉพาะทางด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน
ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 0.92 และทดสอบความเที่ยงของ
แบบสอบถาม กั บ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ ประชากร
ที่จะศึกษา ที่ไม่ใช่ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ�ำนวน 30 คน โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.98 ผู้ศึกษาแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร เป็นระยะ
เวลา 3 สัปดาห์ ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 ผู้ศึกษาน�ำแบบสอบถามเพื่อประเมิน
สมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ไปให้หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
ทัง้ 5 หอ ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานของตนเอง สัปดาห์
ที่ 2 ผู้ศึกษาน�ำแบบสอบถามเพื่อประเมินสมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์
ไปให้พยาบาลวิชาชีพในหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมกระดูกทัง้ 5 หอ ประเมินตนเอง
และ สัปดาห์ที่ 3 ผู้ศึกษาน�ำแบบสอบถามเพื่อประเมินสมรรถนะพยาบาล
ออร์โธปิดิกส์ ไปให้พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกทั้ง 5 หอ
ประเมินสมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์ของเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน
ของตนเอง วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์โดยการหาค่า
ความถี่ และร้อยละ ข้อมูลสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในหอ
ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก จากการประเมินของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตนเอง และ
ผู้ร่วมงาน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรี ย บเที ย บสมรรถนะของพยาบาลออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ จ� ำ แนกตามอายุ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ และการอบรม
เฉพาะทางการพยาบาลออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ โดยการทดสอบค่ า ที (t-test)
โดยก�ำหนดระดับความมีนัยส�ำคัญที่ 0.05 การศึกษาครั้งนี้ได้รับอนุมัติจาก
ส�ำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลเลิดสิน

ผล

ลักษณะประชากรในการศึกษา พบว่า พยาบาลวิชาชีพทั้งหมด
ร้อยละ 100 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-40 ปี มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
70 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 1-10 ปี
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 57.50 และมีพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรม
เฉพาะทางออร์โธปิดกิ ส์ คิดเป็นร้อยละ 55 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สมรรถนะ
พยาบาลออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสินตามการประเมินของหัวหน้า

หอผู้ป่วย ตามการประเมินของตนเอง และตามการประเมินของผู้ร่วมงาน
โดยรวม และรายด้ า นมี ค ่ า เฉลี่ ย จั ด อยู ่ ใ นระดั บ สู ง ทั้ ง หมด โดยพบว่ า
สมรรถนะด้านการจัดการความเสีย่ ง มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ เหมือนกันทัง้ 3 กลุม่
จัดอยู่ในระดับสูง ส่วนสมรรถนะด้านการสอน/ให้ค�ำแนะน�ำ มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำที่สุดเหมือนกันทั้ง 3 กลุ่ม แต่จัดอยู่ในระดับสูงเช่นกัน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนสมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดกิ ส์ ตามการประเมินของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย ตามการประเมินของตนเอง และตามการ
ประเมินของผู้ร่วมงาน จ�ำแนกเป็นรายด้าน

สมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์ตามการประเมินของ
หัวหน้าหอผู้ป่วย
ตนเอง
ผู้ร่วมงาน

สมรรถนะ

ระดับ

( )
3.53
(0.98)
3.71
(0.50)
3.86
(0.15)
3.39
(0.30)
3.61
(0.40)

ด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
ด้านความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ด้านการจัดการความเสี่ยง
ด้านการสอน/ให้ค�ำแนะน�ำ
รวม

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

เมื่อพิจารณารายละเอียดของสมรรถนะในแต่ละด้านที่ต้องการ
พั ฒ นา พบว่ า สมรรถนะด้ า นการพยาบาลออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ ทั้ ง หั ว หน้ า
หอผู้ป่วย ตนเอง และผู้ร่วมงาน ประเมินสอดคล้องกันให้สมรรถนะในการ
ตรวจร่างกายบริเวณกระดูกสันหลัง ข้อสะโพก รยางค์บน และรยางค์ล่าง
ได้ถูกต้อง โดยหัวหน้าหอผู้ป่วย และตนเองประเมินให้มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด
( =2.97 =1.21; =3.13 =0.94) จัดอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนผูร้ ว่ ม
งานประเมินให้มคี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ ( =3.72 =0.85) เช่นเดียวกัน แต่จดั อยู่
ในระดับสูง สมรรถนะด้านความเชีย่ วชาญทางเทคนิค หัวหน้าหอผูป้ ว่ ย และ
ตนเอง ประเมินสอดคล้องกันให้สมรรถนะในการช่วยแพทย์เข้า balanced
suspension traction ได้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด ( =2.63 =1.08;
=3.36 =0.98 ) จัดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ร่วมงานประเมินให้มีค่า
เฉลี่ยต�่ำที่สุดเช่นกัน ( =3.55 =1.02) แต่จัดอยู่ในระดับสูง สมรรถนะ
ด้านการจัดการความเสี่ยง ทั้งหัวหน้าหอผู้ป่วย ตนเอง และผู้ร่วมงาน
ประเมินสอดคล้องกันให้สมรรถนะในการสามารถคาดการณ์ความเสี่ยง/

( )
3.77
(0.23)
3.93
(0.28)
4.00
(0.17)
3.61
(0.37)
3.83
(0.29)

ระดับ
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ระดับ

( )
3.87
(0.10)
3.91
(0.16)
3.92
(0.54)
3.81
(0.14)
3.88
(0.13)

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ เช่น ภาวะช็อกจากการเสียเลือด ข้อสะโพก
เทียมเคลื่อนหลุด ข้อยึดติด ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด�ำส่วนลึก
(Deep Vein Thrombosis) ภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงขึ้น เป็นต้น
มีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ ( =3.70 =1.04; =3.82 =0.80; =3.86 =0.87)
แต่จัดอยู่ในระดับสูง สมรรถนะด้านการสอน/ให้ค�ำแนะน�ำ ทั้งหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย ตนเอง และผู้ร่วมงานประเมินสอดคล้องกันให้สมรรถนะในการเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้/น�ำเสนอผลงานในที่ประชุมได้ โดยมีบุคลิกภาพที่
น่าเชื่อถือ สามารถถ่ายทอดได้ชัดเจน เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ กระชับ
และน่าฟัง โดยหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย และตนเองประเมินให้มคี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ (
=2.87 =1.11; =2.95 =1.10) จัดอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนผูร้ ว่ มงาน
ประเมินให้มคี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ เช่นกัน ( =3.61 =0.98) แต่จดั อยูใ่ นระดับสูง
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำแนกตามอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสมรรถนะของพยาบาลออร์โธปิดิกส์ จ�ำแนกตามอายุ

สมรรถนะ
ด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
ด้านความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ด้านการจัดการความเสี่ยง
ด้านการสอน/ให้ค�ำแนะน�ำ
รวม
*
p < 0.05

20-40 ปี (N=28)
3.72
3.80
3.82
3.62
3.75

0.43
0.46
0.50
0.44
0.45

อายุ

> 40 ปี (N=12)
4.06
4.14
4.24
4.04
4.11

0.31
0.32
0.35
0.27
0.30

t
-2.435*
-2.311*
-2.615*
-3.003*
-2.531*
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ค่าเฉลี่ยสมรรถนะของพยาบาลออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำแนกตามประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสมรรถนะของพยาบาลออร์โธปิดิกส์ จ�ำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

สมรรถนะ
ด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
ด้านความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ด้านการจัดการความเสี่ยง
ด้านการสอน/ให้ค�ำแนะน�ำ
รวม
***
p < 0.001

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
1-10 ปี (N=23)
> 10 ปี ขึ้นไป (N=17)
3.63
3.70
3.72
3.55
3.65

0.41
0.45
0.48
0.43
0.43

4.09
4.17
4.25
4.02
4.12

0.29
0.30
0.32
0.28
0.29

t
-3.893***
-3.653***
-3.854***
-3.786***
-3.840***

ค่าเฉลี่ยสมรรถนะของพยาบาลออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำแนกตามการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสมรรถนะของพยาบาลออร์โธปิดิกส์ จ�ำแนกตามการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

สมรรถนะ
ด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
ด้านความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ด้านการจัดการความเสี่ยง
ด้านการสอน/ให้ค�ำแนะน�ำ
รวม
***
p < 0.001

วิจารณ์

การอบรมเฉพาะทางการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
ไม่เคยอบรม (N=18)
เคยอบรม (N=22)
3.53
3.59
3.60
3.44
3.81

0.383
0.424
0.461
0.413
0.406

จากผลการศึ ก ษา พบว่ า สมรรถนะพยาบาลออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์
โรงพยาบาลเลิดสิน ตามการประเมินของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย ตามการประเมิน
ของตนเอง และตามการประเมินของผู้ร่วมงานโดยรวม และรายด้านมีค่า
เฉลี่ยจัดอยู่ในระดับสูงทั้งหมด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของสมรรถนะ
แต่ละด้าน พบว่า ยังมีสมรรถนะที่ต้องการการพัฒนาที่ส�ำคัญ คือ
สมรรถนะด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ทั้งหัวหน้าหอผู้ป่วย
ตนเอง และผูร้ ว่ มงานประเมินสอดคล้องกันให้สมรรถนะในการตรวจร่างกาย
บริเวณกระดูกสันหลัง ข้อสะโพก รยางค์บน และรยางค์ล่างได้ถูกต้อง โดย
หัวหน้าหอผู้ป่วย และตนเองประเมินให้มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด จัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจร่างกายเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ไม่ได้มี
เพียงแต่การดู การคล�ำ การเคาะ และการฟังเท่านั้น เพราะว่าลักษณะทาง
กายวิภาค และการท�ำงานของกระดูกและข้อนั้นมีลักษณะแตกต่างจาก
อวัยวะอืน่ จึงต้องตรวจการเคลือ่ นไหว ตรวจการขยับ ตรวจก�ำลังกล้ามเนือ้
ตรวจความมั่นคงของข้อ และตรวจร่างกายพิเศษเฉพาะส่วนอีก จากการ
ศึกษาของ ขวัญใจ5 ได้สรุปสมรรถนะที่จ�ำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่พยาบาลได้เป็น 4 สมรรถนะหลัก และสมรรถนะหลักล�ำดับที่ 2
คือ สมรรถนะด้านการซักประวัติและตรวจร่างกาย ประกอบกับสมรรถนะ
ด้านการตรวจร่างกายเฉพาะทางออร์โธปิดกิ ส์นนั้ ไม่ได้มกี ารจัดการเรียนการ
สอนไว้ในระดับปริญญาตรี แต่มกี ารเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง ผู้ที่จะตรวจร่างกายผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ได้ถูกต้องนั้น ต้องเป็น
ผู้ที่ได้รับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลออร์โธปิดิกส์ ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพร้อยละ 55 เท่านั้น ที่ได้รับการ
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อบรมในหลักสูตรนี้ ยังมีพยาบาลวิชาชีพอีกร้อยละ 45 ที่ยังไม่ได้รับการ
อบรมในหลักสูตรดังกล่าว หัวหน้าหอผู้ป่วย และตนเองจึงประเมินให้มีค่า
เฉลี่ยต�่ำที่สุด จัดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ร่วมงานประเมินให้สมรรถนะ
ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดเช่นกันกับหัวหน้าหอผู้ป่วย และตนเอง แต่จัดอยู่
ในระดับสูง ทั้งนี้ด้วยอุปนิสัยของคนไทยเป็นผู้ที่ค่อนข้างมีความเกรงใจ
ผูอ้ นื่ เมือ่ ต้องประเมินสมรรถนะเพือ่ นร่วมงานซึง่ มีทงั้ เพือ่ นรุน่ เดียวกัน และ
ผู้ที่อาวุโสกว่าจึงประเมินให้มีสมรรถนะข้อนี้มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด แต่ยังจัดอยู่
ในระดับสูง
สมรรถนะด้านความเชี่ยวชาญทางเทคนิค หัวหน้าหอผู้ป่วย และ
ตนเอง ประเมินสอดคล้องกันให้สมรรถนะในการช่วยแพทย์เข้า balanced
suspension traction ได้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด จัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนผู้ร่วมงานประเมินให้มีค่าเฉลี่ยต�ำ่ ที่สุดเช่นกัน แต่จัดอยู่ใน
ระดับสูง อธิบายได้ว่า ลักษณะการเข้า balanced suspension traction
เป็นการดึงถ่วงน�้ำหนักโดยใช้ลูกรอก 2 ระบบ ระบบหนึ่งเป็นการดึงเพื่อให้
กระดูกเข้าที่ อีกระบบเป็นการ support splint ให้ลอยพ้นพื้น และไม่ให้
แนวแรงการดึงเปลีย่ น6 ซึง่ มีความยุง่ ยากซับซ้อนในการปฏิบตั ิ ประกอบกับการ
รักษาผูป้ ว่ ยด้วยการเข้า balanced suspension traction นัน้ พบได้ไม่บอ่ ย
ท� ำ ให้ พ ยาบาลมี ทั ก ษะในการช่ ว ยแพทย์ ค ่ อ นข้ า งน้ อ ย หั ว หน้ า หอ
ผูป้ ว่ ย และตนเอง จึงประเมินให้มคี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ ส่วนผูร้ ว่ มงานประเมินให้
มีสมรรถนะข้อนีม้ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ เช่นกัน แต่จดั อยูใ่ นระดับสูง อธิบายได้วา่
มีพยาบาลวิชาชีพร้อยละ 55 ได้รบั การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ท�ำให้มีความรู้ มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ จึงมี

ทักษะในการช่วยแพทย์เข้า balanced suspension traction ได้ถูกต้อง
มากกว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรม ผู้ร่วมงานจึงประเมินให้สมรรถนะข้อนี้มี
ค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด แต่จัดอยู่ในระดับสูง
สมรรถนะด้านการจัดการความเสี่ยง ทั้งหัวหน้าหอผู้ป่วย ตนเอง
และผูร้ ว่ มงาน ประเมินสอดคล้องกัน ให้สมรรถนะในการสามารถคาดการณ์
ความเสีย่ ง/ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ เช่น ภาวะช็อกจากการเสียเลือด
ข้อสะโพกเทียมเคลือ่ นหลุด ข้อยึดติด ภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดด�ำ
ส่วนลึก ภาวะความดันในช่องกล้ามเนือ้ สูงขึน้ เป็นต้น มีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ แต่
จัดอยูใ่ นระดับสูง เนือ่ งจากการคาดการณ์ความเสีย่ ง/ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจ
เกิดขึ้น เป็นความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่ต้องใช้ระยะ
เวลาในการสั่งสมประสบการณ์ จึงจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง
จากการศึกษาของเชาวรัตน์7 พบว่า ประสบการณ์ตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาล มีอ�ำนาจท�ำนายต่อการบริหารความเสี่ยงด้านคลินิกของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูงสามารถบริหาร
ความเสี่ยงได้ดี และจากการที่หัวหน้าหอผู้ป่วยได้เสริมสร้างสมรรถนะให้
พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์น้อย หรือผู้ที่จบใหม่ให้มีประสบการณ์ที่
หลากหลาย โดยการจัดให้พยาบาลวิชาชีพที่จบใหม่หมุนเวียนกันไปปฏิบัติ
งานในหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมกระดูกทัง้ 5 หอ หอละ 2 เดือน ภายใต้การนิเทศ
ของพยาบาลทีอ่ าวุโส และมีประสบการณ์มากกว่า เพือ่ ให้สามารถคาดการณ์
ความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจาก
ประสบการณ์ในการท�ำงานเป็นสิ่งที่ท�ำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้มากขึ้นใน
เรื่องของการบริหารความเสี่ยง มีความรู้ ความช�ำนาญมากขึ้น สามารถ
ประเมิน วิเคราะห์ และมองความเสี่ยงได้ดี7 นอกจากนี้หัวหน้าหอผู้ป่วย
ยั ง ได้ เ อื้ อ อ� ำ นวยในด้ า นความรู ้ โดยการจั ด ให้ มี ห นั ง สื อ การพยาบาล
ออร์โธปิดิกส์ คู่มือการดูแลผู้ป่วย ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติต่างๆ ไว้ให้
พยาบาลวิชาชีพได้ศึกษาด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพ
มีองค์ความรู้ มีความสามารถในการคาดการณ์ความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ หัวหน้าหอผู้ป่วย ตนเอง และผู้ร่วมงานจึงประเมินให้มี
ค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด แต่ยังจัดอยู่ในระดับสูง
สมรรถนะด้านการสอน/ให้ค�ำแนะน�ำ ทั้งหัวหน้าหอผู้ป่วย ตนเอง
และผู้ร่วมงานประเมินสอดคล้องกัน ให้สมรรถนะในการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู/้ น�ำเสนอผลงานในทีป่ ระชุมได้ โดยมีบคุ ลิกภาพทีน่ า่ เชือ่ ถือ
สามารถถ่ายทอดได้ชัดเจน เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ กระชับ และ
น่าฟัง โดยหัวหน้าหอผู้ป่วย และตนเองประเมินให้มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด จัดอยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนผูร้ ว่ มงานประเมินให้มคี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ เช่นกัน แต่จดั
อยูใ่ นระดับสูง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของกรรณิกา8 ทีพ่ บว่า สมรรถนะ
พยาบาลชุมชนของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล ของพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการถ่ายทอดความ
รู้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่ดี
นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการถ่ายทอด มี
ทักษะ และเทคนิคต่างๆ ในหลายๆ ด้าน ต้องอาศัยการพูด หรือสือ่ สารเป็น
อย่างมาก จึงต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง พยาบาลวิชาชีพ
ส่วนใหญ่ยังมีประสบการณ์ด้านนี้ค่อนข้างน้อย หัวหน้าหอผู้ป่วย และ
ตนเอง จึงประเมินให้มีสมรรถนะข้อนี้อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ร่วมงาน
ประเมินให้มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดเช่นกัน แต่จัดอยู่ในระดับสูง อาจเป็นเพราะ
ว่ามีพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกที่มีอาวุโสส่วนหนึ่งได้
รับการส่งเสริม และฝึกฝนให้ท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ในวันประชุมประจ�ำเดือนทุกเดือน
ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไปในแต่ละหอผู้ป่วย และ/หรือมีส่วนร่วมในการ
ไปน�ำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพ
กลุม่ นีม้ กี ารสัง่ สมประสบการณ์มากกว่าผูอ้ นื่ และมีโอกาสได้ฝกึ ฝนอยูเ่ นืองๆ
ผูร้ ว่ มงานจึงประเมินให้สมรรถนะข้อนีม้ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ แต่จดั อยูใ่ นระดับสูง

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบสมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดกิ ส์
จ�ำแนกตามอายุโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 โดยพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะของพยาบาลออร์โธปิดิกส์
โดยรวม และสมรรถนะทุกด้านสูงกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ 20-40 ปี
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศรัณยา9 ที่พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ
ผลการปฏิ บั ติ ง าน และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ ยุ พิ น 10 ที่ พ บว่ า
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ จ�ำแนกตามอายุ มีความ
แตกต่างกัน การทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ธิบายได้วา่ พยาบาลทีม่ อี ายุตา่ งกันจะมีความ
คิดเห็น และการปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ แตกต่างกันตามประสบการณ์ที่สั่งสม
มา การมีอายุมากขึน้ จะท�ำให้มคี วามพร้อมทางวุฒภิ าวะสูงขึน้ ซึง่ ส่งผลดีตอ่
การปฏิบตั งิ าน และความรับผิดชอบทีม่ ากขึน้ 10 อายุทำ� ให้พยาบาลมีวฒ
ุ ภิ าวะ
9
และความช�ำนาญเพิ่มขึ้น พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุมากกว่าจะมีการเรียนรู้
มีทักษะการท�ำงาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการใช้เหตุและผลในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า
สมรรถนะของพยาบาลออร์โธปิดิกส์ จ�ำแนกตามประสบการณ์
การปฏิบตั งิ านด้านการพยาบาลออร์โธปิดกิ ส์โดยรวม และรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัยข้อที่ 2 โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้าน
การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะของ
พยาบาลออร์โธปิดกิ ส์โดยรวม และสมรรถนะทุกด้านสูงกว่าพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 1-10 ปี
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุพนิ 10 ทีพ่ บว่าการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะ
ของพยาบาลวิชาชีพ จ�ำแนกตามประสบการณ์มีความแตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับการศึกษาของศรัณยา9 ที่พบว่า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาที่ท�ำงานท�ำให้
พยาบาลวิชาชีพเกิดการพัฒนาตนเอง เกิดการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท�ำงานเป็นเวลามากกว่าจะได้รับประสบการณ์ในการ
ท�ำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน เกิดการเรียนรู้ และน�ำไป
สู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง มีโอกาสได้ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ และได้แสดง
ศักยภาพของตนเองตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ10 โดยประสบการณ์
การท�ำงานจะช่วยหล่อหลอมให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เพิ่มเติม
ความรู้ ทักษะ ความช�ำนาญในการปฏิบตั งิ าน ส่งผลท�ำให้เกิดความคาดหวัง
ในการท�ำงานให้ส�ำเร็จมากขึ้น11
สมรรถนะของพยาบาลออร์โธปิดกิ ส์ จ�ำแนกตามการอบรมเฉพาะ
ทางการพยาบาลออร์โธปิดิกส์โดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 3
โดยพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะของพยาบาลออร์โธปิดิกส์โดยรวม และสมรรถนะทุก
ด้านสูงกว่าพยาบาลวิชาชีพที่ไม่ได้รับการอบรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของศิริอร12 ที่พบว่า พยาบาลวิชาชีพกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับการเข้าร่วม
ประชุมอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน มีการปฏิบัติการ
การแพทย์ฉกุ เฉินทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการฝึกอบรมเป็นกระบวนการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานของบุคลากรช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบตั งิ านให้แก่พนักงาน13 การฝึกอบรมเป็นกระบวนการ
หนึง่ ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ ตลอดจน
เปลีย่ นแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทางทีต่ อ้ งการเพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ14
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สมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน ตามการ
ประเมิ น ของหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ย ตามการประเมิ น ตนเอง และตามการ
ประเมินของผูร้ ว่ มงาน โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ จัดอยูใ่ นระดับสูง เมือ่ เปรียบเทียบ
สมรรถนะของพยาบาลออร์โธปิดกิ ส์จำ� แนกตามอายุ ตามประสบการณ์การ
ปฏิบตั งิ านด้านการพยาบาล ออร์โธปิดกิ ส์ และตามการอบรมเฉพาะทางการ
พยาบาลออร์โธปิดิกส์พบว่าแตกต่างกัน
ข้อจ�ำกัดในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์
ในโรงพยาบาลเลิดสินเท่านั้น จ�ำนวนพยาบาลออร์โธปิดิกส์ที่ศึกษายังไม่
สามารถระบุได้วา่ เป็นตัวแทนของพยาบาลออร์โธปิดกิ ส์ทงั้ หมดทัว่ ประเทศ
ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารควรพัฒนาสมรรถนะพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ในเรื่อง
การตรวจร่างกายเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ การช่วยแพทย์เข้า Balanced
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