ง
อรวรรณ ขันสํารี: สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ใหการดูแลผูปวยลางไตทางชองทอง
โรงพยาบาลรัฐ. (PROFESSIONAL NURSES’ COMPETENCIES IN CARING OF
PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS, GOVERNMENT HOSPITALS) อ.ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก: ผศ.ดร. สุชาดา รัชชุกูล, 156 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ใหการดูแลผูปวยลางไต
ทางชองทอง โรงพยาบาลรัฐ โดยใชเทคนิค EDFR ผูใหขอมูลหลัก คือ ผูเชี่ยวชาญจํานวน 22 คน
คัดเลือกตามคุณสมบัติที่กําหนดไวโดยเปนผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณตรงกับปญหาการ
วิจัย และยินดีรวมมือในการวิจัย ประกอบดวย กลุมดานการแพทยเฉพาะทางโรคไต กลุม
ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือคณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต (การลางทางชองทอง) และกลุมพยาบาลชํานาญการที่ดูแลผูปวย
ที่ลางไตทางชองทอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณปลายเปดในรอบที่ 1 สวนรอบที่ 2
และรอบที่ 3 เปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยพิจารณาจากเกณฑ 1)
คามัธยฐานมากกวา 3.50 2) คาพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.50 ใชระยะเวลารวบรวมขอมูล 52 วัน
ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ใหการดูแลผูปวยลางไตทางชองทอง
โรงพยาบาลรัฐ ทั้งหมด 7 สมรรถนะ และ 73 สมรรถนะยอยดังนี้
1. การปฏิบัติการพยาบาลผูปวยลางไตทางชองทอง
21
ขอ
2. การใหคําปรึกษาดานการลางไตทางชองทอง
10
ขอ
3. การสื่อสาร การสอน และเทคโนโลยีการสอน
11
ขอ
4. จริยธรรมและการพิทักษสิทธิ
7
ขอ
5. การวิจัยและการพัฒนางาน
6
ขอ
6. การบริหารจัดการหนวยลางไตทางชองทอง
11
ขอ
7. การดูแลผูปวยตอเนื่อง
7
ขอ
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The research purpose was to study the professional nurses’ competencies in caring of
peritoneal dialysis patients, government hospitals. This research used Ethnographic Delphi
Futures Research (EDFR) technique. This subject was selected by specified criteria, comprised 22
key informants who were knowledgeable and experienced in the research topic, who were willing
to participate in the research. The subjects were experts in medical nephrology, nursing education,
head nurse of nephrology unit and professional nurses of peritoneal dialysis unit. Items were
collected 3 rounds within 52 days. The first round was conducted by interview form, the second
and third round were the rating scale questionnaires. Items were selected based on the following
criteria: 1) median of appropriateness and partially greater than 3.50, 2) interquartile range less
than 1.50
The results revealed that professional nurses’ competencies in caring of peritoneal
dialysis patients, government hospitals, as rated by relevant experts, composed of 73 items. The
items were classified into 7 aspects as followed:
1. Practice of peritoneal dialysis nursing
21 items
2. Counseling in peritoneal dialysis
10 items
3. Communication, information and technology of teaching
11 items
4. Moral and ethic dimension of care
7 items
5. Development and research
6 items
6. Administration of peritoneal dialysis unit
11 items
7. Continuing care
7 items
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