
NURS SCI J THAIL   Vol. 37 No. 4  October – December  2019

Nursing Science Journal of Thailand42

Non-technical Skills of Operating Room Nurses  
in University Hospital* 

Wanvimol Kongsuwan, RN, PhD1, Rattima Sirihorachai, RN, PhD2, 

Thanapan Kunalasiri, RN, BNS1, Manunpat Tongbunkular, RN, BNS1, 

Watanyuta Wianchai, RN, BNS1

Abstract  
 Purpose: To examine the behavior of non-technical skills of scrub nurses during intra- 
operative phase, and the relationship between age, work experience and type of surgery of scrub 
nurses. 
 Design: Descriptive correlation study.
 Methods: Non-technical skills of ninety-nine scrub nurses in operating rooms at University 
hospital in Thailand were observed using SPLINT System consisting of 3 subscales (situation  
awareness, communication and teamwork, task management). Inter-rater reliability using Cohen’s 
kappa was .99. Data were analyzed by using descriptive statistics, Pearson product moment  
correlation and one-way ANOVA.
 Main findings: The sample had non-technical skills at a standard level for each subscale;  
1) task management, X = 3.21, SD = .46; 2) situation awareness, X = 3.15, SD = .56; and 3)  
communication and teamwork, X = 3.05, SD = .53, respectively. Age and work experience were 
found to be positively correlated with non-technical skills at significance level .05. (r = .263, p < .01; 
r = .386, p < .01,  respectively). Surgery with high procedure complexity needs more overall  
non-technical skills and task management domain than other type of surgery (F = 3.609, p < .05 
and F = 5.787, p < .01, respectively)
 Conclusion and recommendations: Non-technical skills are important skills scrub nurses in 
operating rooms must require; thus, there is a need to maintain standard non-technical skills for 
the scrub nurses in the setting. A workshop or training to enhance these nurses to achieve such 
skills beyond the standard level is suggested in order to improve patient safety in the operating 
rooms and being a role model for others to follow.
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ในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง*
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาลห้องผ่าตัดขณะทำาหน้าท่ีส่งเคร่ืองมือผ่าตัด	 และ 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ	 ประสบการณ์การทำางาน	ประเภทของการผ่าตัดกับทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาล 

ห้องผ่าตัด

 รูปแบบการวิจัย: วิจัยเชิงพรรณนา		

 วิธีดำาเนินการวิจัย: การสังเกตทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัดขณะปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ระดับมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในประเทศไทย	จำานวน	99	คน	โดยใช้แบบสังเกตของ	Rhona	Flin	ซ่ึงประกอบด้วย	3	ด้าน	

คือ	 การตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา	 การส่ือสารและการทำางานเป็นทีม	 และการบริหารจัดการงานท่ีสำาคัญ	 

ค่าความเท่ียงระหว่างผู้สังเกตของแบบสังเกต	คำานวณด้วย	Cohen’s	kappa	ได้ค่าเท่ากับ	.99	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา	สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	

 ผลการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างมีทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	อยู่ในระดับมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังสามด้าน	 คือ	 1)	 ด้าน 

การบริหารจัดการงานท่ีสำาคัญ	X	=	3.21,	SD	=	.46	2)	ด้านการตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา	X	=	3.15,	SD	=	

.56	และ	3)	ด้านการส่ือสารและการทำางานเป็นทีม	X	=	3.05,	SD	=	.53	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

พบว่า	 อายุ	 และประสบการณ์การทำางาน	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาลส่งเคร่ืองมือ

ผ่าตัดอย่างมีนัยสำาคัญท่ี	 .05	(r	=	.263,	p	<	.01	และ		r	=	.386,	p	<	.01	ตามลำาดับ)	ประเภทการผ่าตัดท่ียุ่งยาก 

ซับซ้อนมาก	 ใช้ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคโดยรวม	 และด้านการบริหารจัดการงานท่ีสำาคัญสูงกว่าประเภทการผ่าตัด 

แบบอ่ืน	(F	=	3.609,	p	<	.05	และ	F	=	5.787,	p	<	.01	ตามลำาดับ)

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคเป็นทักษะท่ีสำาคัญท่ีพยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัดต้องมี	ดังน้ันพยาบาล

กลุ่มน้ีจำาเป็นต้องรักษามาตรฐานของทักษะดังกล่าวไว้	ควรมีการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคให้อยู่

เหนือระดับมาตรฐานด้วย	เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้ผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	และเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนต่อไป	

 

คำาสำาคัญ:	ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	การพยาบาลห้องผ่าตัด	ความปลอดภัยของผู้ป่วย	

Corresponding Author: วรรณวิมล คงสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,  
e-mail: wanvimol7858@yahoo.com
* งานวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจาก ทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพ่ือพัฒนาการพยาบาลศิริราช ปี พ.ศ. 2560
1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันท่ีรับบทความ: 2 พฤษภาคม 2562 / วันท่ีแก้ไขบทความเสร็จ: 30 สิงหาคม 2562 / วันท่ีตอบรับบทความ: 16 กันยายน 2562 



NURS SCI J THAIL   Vol. 37 No. 4  October – December  2019

Nursing Science Journal of Thailand44

ความสำาคัญของปัญหา 

	 เป้าหมายสำาคัญของระบบการบริการด้านสุขภาพคือ	

ความปลอดภัยของผู้ป่วย	(patient	safety)	องค์การอนามัย

โลก1	 มีการกำาหนดให้ความปลอดภัยของ ผู้ป่วย 

เป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการให้บริการทางสุขภาพ	มีการส่งเสริม

ให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้	 การพัฒนา	

สร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม

ความปลอดภัยภายในองค์กรต้ังแต่ปี	 ค.ศ.	 2006	 

ในประเทศไทยได้มีกำาหนดเร่ืองความปลอดภัยของผู้ป่วยไว้

ในมาตรฐานของโรงพยาบาล	 โดยสถาบันรับรองคุณภาพ 

โรงพยาบาลกำาหนดให้ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็น 

เป้าหมายหลักของการให้บริการ	นอกจากน้ีสมาคมพยาบาล

ห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทยได้กำาหนดสมรรถนะของพยาบาล

ห้องผ่าตัด	 โดยประยุกต์จากกรอบแนวคิดของสมาคม

พยาบาลห้องผ่าตัด	ได้แก่		AORN	Perioperative	Patient	

Focused	 Model	 และ	 AORN’s	 Perioperative	 

Competencies	 โดยกำาหนดให้พยาบาลห้องผ่าตัดต้องมี

สมรรถนะการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วย2-3 

	 หน่วยงานห้องผ่าตัดท่ัวโลกมีการรายงานภาวะ

แทรกซ้อนจากการผ่าตัดปีละประมาณ	7	 ล้านคร้ังจากการ

ผ่าตัดมากกว่า	234	ล้านคร้ัง1,3	 ซ่ึงพบความผิดพลาดในช่วง

ก่อนและหลังผ่าตัดโดยสาเหตุสำาคัญเป็นความผิดพลาดจาก

การทำางานระหว่างทีมศัลยแพทย์	วิสัญญีแพทย์และพยาบาล

ห้องผ่าตัด	 มากกว่าความผิดพลาดจากเทคนิคการผ่าตัด4  

ผลกระทบจากการเกิดข้อผิดพลาดหรืออุบัติการณ์ทำาให้ 

เกิดความเสียหายแก่ชีวิตท้ังกายและใจ	 ทรัพย์สิน	 

ส่ิงแวดล้อม	 รวมท้ังช่ือเสียงของหน่วยงาน	การรายงานผล 

ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง 

สหวิชาชีพในห้องผ่าตัดท่ียังคงมีข้อผิดพลาด	ทำาให้เกิดความ

ไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย	 ดังน้ันห้องผ่าตัดจึงต้องมีการจัดการ

ต้ังแต่ระดับนโยบายท่ีมีการเน้นยำา้ในระดับผู้บริหารเห็นความ

สำาคัญในการจัดการความปลอดภัยในห้องผ่าตัด	 ส่งเสริมให้

มีการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม	 

มีการรายงานและทบทวนระบบงานหลังเกิดความผิดพลาด	

รวมท้ังการเตรียมบุคลากรทีมผ่าตัดให้มีความตระหนักในเร่ือง

ความปลอดภัยท้ังต่อตนเองและต่อผู้ป่วย	 ซ่ึงบุคลากรในทีม

ผ่าตัดนอกจากต้องมีทักษะเชิงเทคนิค	(technical	skills)	คือ	

ทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

แต่ละวิชาชีพของตนแล้ว	 ยังต้องมีทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	

(non-technical	skills)	ซ่ึงหมายถึงทักษะรอบด้าน	ประกอบ

ด้วย	กระบวนการคิด	การส่ือสาร	และทักษะทางสังคมเพ่ือ

ให้เกิดความปลอดภัย	และประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน	

จากการศึกษาวิเคราะห์อุบัติการณ์ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใน

การดูแลผู้ป่วยท่ีห้องผ่าตัด	 พบว่าสาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้เกิด

ความผิดพลาด	คือ	ความบกพร่องด้านทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	

เช่น	การไม่ตระหนักว่าอยู่ในภาวะท่ีเป็นปัญหา	 (situation	

awareness)	 การตัดสินใจผิดพลาด	 ล้าช้า	หรือการลำาดับ

ความสำาคัญผิดพลาด	การส่ือสารท่ีบกพร่อง	 รายงานความ

ผิดพลาดในทางวิสัญญีพบว่ามีสาเหตุมาจากความผิดพลาด

ของบุคลากร	(human	error)	มากข้ึนร้อยละ	80	ซ่ึงเก่ียวข้อง

กับทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค5-7	พยาบาลห้องผ่าตัดเป็นหน่ึงใน

ทีมผ่าตัดท่ีต้องมีทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคท่ีดีเช่นกัน	ปัจจุบันมี

การศึกษาเก่ียวกับการมีทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคในหลาก

หลายวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของผู้อ่ืน	อาทิ	

นักบิน	พนักงานขับรถไฟ	วิสัญญีแพทย์	ศัลยแพทย์	รวมท้ัง

พยาบาลห้องผ่าตัด	แต่จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบ

การศึกษาในประเทศไทยเก่ียวกับทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค 

ของพยาบาลห้องผ่าตัด	

	 นอกจากน้ี	จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	ปัจจัยท่ี

เก่ียวข้องกับการตัดสินใจเลือกทำาทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	เช่น	

อายุ	ประสบการณ์การทำางานน้ันมีผลการศึกษาสอดคล้อง

และไปในทิศทางเดียวกันกับทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	 

โดยเฉพาะด้านการส่ือสาร5	แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงประเภท

ของการผ่าตัดท่ีกำาหนดตามระดับความยุ่งยากซับซ้อนของ

การผ่าตัด	โดยประเภทของการผ่าตัดแบ่งได้เป็น	1)	การผ่าตัด

พ้ืนฐาน	 คือ	 การผ่าตัดเพียง	 1	 หัถตการท่ีมีการจัดเตรียม 

เคร่ืองมือเพียง	1	 ชุด	 ระยะเวลาการผ่าตัดไม่เกิน	 1	 ช่ัวโมง	 

2)	 การผ่าตัดท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนระดับปานกลาง	 คือ	 

การผ่าตัด	1	 หัตถการท่ีมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือมากกว่า	1	

ชุด	รวมท้ังมีงานอ่ืน	เช่น	การส่งช้ินเน้ือมากว่า	1	ช้ิน	เป็นต้น	

ระยะเวลาในการผ่าตัด	1-2	 ช่ัวโมง	3)	การผ่าตัดท่ีมีความ 

ยุ่งยากซับซ้อนมาก	 คือ	 การผ่าตัดท่ีมากกว่า	 1	 หัตถการ 
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ข้ึนไป	 มีการจัดเตรียมเคร่ืองมือมากกว่า	2	 ชุด	 ระยะเวลา 

ในการผ่าตัดมากกว่า	2	 ช่ัวโมงข้ึนไป8	 ซ่ึงความซับซ้อนของ

การผ่าตัดอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมน้ีเช่นกัน	 ดังน้ันผู้วิจัย 

จึงสนใจศึกษาทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาลส่ง 

เคร่ืองมือผ่าตัด	และปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง	ผลการวิจัยท่ีได้จะเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะท่ีไม่ใช่ 

เชิงเทคนิคให้ได้อย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

ของพยาบาลห้องผ่าตัดท่ีศึกษา	 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

การพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วยต่อไป	

 แนวคิดเก่ียวกับทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค

	 แนวคิดเก่ียวกับทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	เกิดข้ึนในช่วงปี	

ค.ศ.	1970	เร่ิมต้นใช้ในวงการฝึกสอนนักบิน	ซ่ึงมีลักษณะการ

ทำางานท่ีต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสาร	 จำาเป็นต้องมีความ

ปลอดภัยสูงสุดแม้ในภาวะฉุกเฉิน	 ต่อมาได้พัฒนาเป็น

หลักสูตรการฝึกอบรมให้กับนักบินและลูกเรือ	 (Crew	 

Resource	Management,	CRM)	 เพ่ือลดความผิดพลาด

จากการกระทำาของมนุษย์	 (human	 error)	 และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับใน

การบิน6	 ทักษะน้ีถูกนำามาพูดถึงและให้ความสำาคัญ 

มากข้ึน	 จึงมีการใช้อย่างแพร่หลายในอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับ 

ชีวิตมนุษย์รวมถึงวงการแพทย์	อาทิ	 การดูแลผู้ป่วยวิกฤต7  

กลุ่มงานวิสัญญี9	 กลุ่มศัลยแพทย์10	 รวมท้ังพยาบาล 

ส่งเคร่ืองมือผ่าตัด6,11-13	 เป็นต้น	 กลุ่มวิชาชีพเหล่าน้ีมี 

ลักษณะงานท่ีต้องใช้ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคมาเสริมความรู้

ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือความปลอดภัยสูงสุด	 

ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคช่วยให้การทำางานเป็นทีมผ่าตัดมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน	จากการส่ือสาร	 (communication)	

การทำางานเป็นทีม	 (teamwork)	 การมีภาวะผู้นำา	 

(leadership)	ความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์วิกฤต

ท่ีเกิดข้ึน	 ความตระหนักว่าอยู่ในภาวะท่ีเป็นปัญหา	 

(situation	 awareness)	 จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจท่ี 

เหมาะสมร่วมกัน	 อันจะช่วยลดความผิดพลาด	และทำาให้ 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด	 องค์กรรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลได้รายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์ท่ีรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล	พบว่าสาเหตุ

ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์	(human	factor)	

การขาดภาวะผู้นำา	(leadership)	และการส่ือสารท่ีผิดพลาด	

(communication)14	ปัจจุบันหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเป็น

พยาบาลห้องผ่าตัด	 รวมท้ังตำาราและหนังสือของห้องผ่าตัด

ส่วนใหญ่จะเน้นการอธิบายบทบาท	 หน้าท่ี	 และความ 

รับผิดชอบของพยาบาลในลักษณะงานท่ีปฏิบัติ	ซ่ึงเป็นทักษะ

เชิงเทคนิคมากกว่าการอธิบายถึงทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	 

จึงเป็นความจำาเป็นท่ีจะต้องมีการอบรมพยาบาลให้มีความรู้

และฝึกทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคเหล่าน้ี	 หลังจากท่ีมี

ประสบการณ์การทำางานในห้องผ่าตัดแล้ว5

	 อย่างไรก็ตาม	การสังเกตการทำางานของบุคลากรเพ่ือ

ประเมินทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคน้ันค่อนข้างยากกว่าการ

ประเมินทักษะเชิงเทคนิค	 ซ่ึงสามารถสังเกตได้จากทักษะท่ี

ปรากฏให้เห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐาน	 และข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีกำาหนดไว้หรือไม่	 จึงได้มีการศึกษาเก่ียวกับ

พฤติกรรมท่ีเป็นตัวบ่งช้ี	 (behavioral	marker)	 ถึงทักษะท่ี

ไม่ใช่เชิงเทคนิคน้ีในหลากหลายวิชาชีพ	 ในปัจจุบันมีแบบ

ประเมินสำาหรับทีมผ่าตัด	 ซ่ึงใช้กันแพร่หลาย	 ได้แก่	 แบบ

ประเมิน	Anesthetists’	Non-Technical	Skills	(ANTS)15 

สำาหรับวิสัญญีแบบประเมิน	Non-Technical	 Skills	 for	

Surgeons	(NOTSS)9	สำาหรับศัลยแพทย์	รวมท้ังแบบประเมิน	

the	 Scrub	 Practitioners’	 List	 of	 Intraoperative	 

Non-Technical	Skill		(SPLINT	System)	สำาหรับพยาบาล

ห้องผ่าตัด	ซ่ึงงานวิจัยน้ีจะใช้เคร่ืองมือ	SPLINT	เพ่ือวัดทักษะ

ท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาลห้องผ่าตัด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพ่ือศึกษาทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาล 

ส่งเคร่ืองมือผ่าตัด	 และความสัมพันธ์ระหว่างอายุ	

ประสบการณ์การทำางาน	ประเภทของการผ่าตัดกับทักษะท่ี

ไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัด

วิธีดำาเนินการวิจัย 

	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นวิจัยพรรณนาเชิงความสัมพันธ์	 

(descriptive	correlation	research)	

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี	 คือ	พยาบาลในห้อง
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ผ่าตัดและทำาหน้าท่ีเป็นพยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัด	ณ	 ห้อง

ผ่าตัดในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง	 

ในประเทศไทย	 โดยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ีเป็น

พยาบาลในห้องผ่าตัดท่ีทำาหน้าท่ีส่งเคร่ืองมือผ่าตัดในการ

ผ่าตัดท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน	4	ช่ัวโมง	เพ่ือป้องกันการเกิด	bias	

จากความเหน่ือยล้าของผู้สังเกตการณ์	 และเป็น 

การผ่าตัดท่ีเจ้าหน้าท่ีประจำาห้องผ่าตัดหรือแพทย์ผู้ผ่าตัด

ยินยอมให้เข้าไปสังเกตการณ์			

	 การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างคำานวณด้วยโปรแกรม	

G*	Power	โดยการคำานวณแบบ	Chi	Square	Test	กำาหนด

ค่ากำาลังการทดสอบ	 (power	analysis)	 ท่ีระดับนัยสำาคัญ

เท่ากับ	α	.05	กำาหนดอำานาจการทดสอบ	(power	of	the	

test)	เท่ากับ	.8	และค่าขนาด	Effect	size	.3	(medium)16 

จึงได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน	88	ราย	และเพ่ิมจำานวนตัวอย่าง

อีกร้อยละ	 10	 เพ่ือป้องกันความไม่ครบถ้วนของข้อมูล	 

ดังน้ันจะมีการเก็บจริงท้ังส้ิน	99	ราย	ในช่วงเวลาเดือนตุลาคม	

2560	ถึงเดือนมีนาคม	2561

 เคร่ืองมือการวิจัย

	 1.	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 จำานวน	 4	 ข้อ	

ประกอบด้วย	 เพศ	อายุ	ประสบการณ์การปฏิบัติงานเป็น

พยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัด	ระดับการศึกษาสูงสุด

	 2.	แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย	จำานวน	3	ข้อ	ประกอบด้วย	

การวินิจฉัยโรค	การผ่าตัด	และเวลาในการผ่าตัด

	 3.	แบบสังเกตทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาล 

ส่งเคร่ืองมือผ่าตัด	 (The	 Scrub	Practitioners’	 List	 of	 

Intraoperative	 Non-technical	 Skill,	 or	 SPLINT	 

System)	ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดย	Mitchell	และคณะ13	เป็นแบบ

สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานของพยาบาลส่งเคร่ืองมือ

ผ่าตัดมีท้ังหมด	 18	 ข้อ	ประกอบด้วย	 3	พฤติกรรมหลัก	 

และ	9	พฤติกรรมย่อย	ดังน้ี	

	 1)	การตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา	(situation	

awareness)	 ประกอบด้วย	 3	 พฤติกรรมย่อย	 ได้แก่	 

การรับรู้ข้อมูล	 (gathering	 information)	การยอมรับและ

ทำาความเข้าใจกับข้อมูล	(recognizing	and	understanding	 

information)	และการคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต	

(anticipating)	

	 2)	ก า ร ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ทำ า ง า น เ ป็ น ที ม	 

(communication	 and	 teamwork)	 ประกอบด้วย	 3	

พฤติกรรมย่อย	 ได้แก่	 การส่ือสารเพ่ือยืนยันในส่ิงท่ีถูกต้อง	

(acting	assertively)	การแลกเปล่ียนข้อมูล	(exchanging	

information)	 และการร่วมงานกับผู้อ่ืน	 (coordinating	 

with	others)	

	 3)	การบริหารจัดการงานท่ีสำาคัญ	(task	management)	

ประกอบด้วยมี	 3	 พฤติกรรมย่อย	 ได้แก่	 การวางแผน 

และเตรียมการ	(planning	and	preparing)	การปฏิบัติตาม

และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน	 (providing	 and	 

maintaining	 standards)	 และการเผชิญกับภาวะกดดัน	

(coping	with	pressure)

	 แบบสังเกตดังกล่าวได้รับการนำาไปใช้และมีรายงาน

ความเช่ือม่ัน	 (reliability)	อยู่ระหว่าง	0.7-0.8	 ผู้วิจัยได้รับ

อนุญาตให้ใช้เคร่ืองมือดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

แล้ว	 ผู้วิจัยได้นำาเคร่ืองมือน้ีไปแปลเป็นภาษาไทย	 และ 

ผ่านกระบวนการแปลย้อนกลับ	 (back	 translation	 

technique)	 เคร่ืองมือน้ีมีการให้คะแนนแบบมาตร 

ประมาณค่า	กำาหนดให้คะแนน	4	ระดับ	และมีการแปลผล

คะแนน	ดังน้ี

คะแนน การแปลผล
	 1	 พฤติกรรมการปฏิบัติงานไม่เป็นท่ียอมรับ	 และมีโอกาสเกิดอันตรายกับผู้ป่วย	 เป็นพฤติกรรมท่ีต้องได้รับ 
	 	 การแก้ไข
	 2	 พฤติกรรมการปฏิบัติงานช้ีให้เห็นถึงสาเหตุท่ีต้องเฝ้าระวัง	และต้องได้รับการพัฒนา
	 3	 พฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีอยู่ระดับมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
	 4	 พฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีอยู่เหนือระดับมาตรฐาน	 ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วย	และเป็นแบบอย่าง 
	 	 ท่ีดีกับผู้อ่ืน
	N/R	 ทักษะน้ีไม่สามารถสังเกตเห็นได้	เพราะไม่มีสถานการณ์ในการสังเกตคร้ังน้ี
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 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย
	 การทดสอบความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือระหว่างผู้สังเกต	
(inter-rater	 reliability)	 เป็นการทดสอบระหว่างผู้วิจัย
หลักและผู้ช่วยวิจัย	ซ่ึงเป็นพยาบาลห้องผ่าตัด	9	คน	คุณวุฒิ
ปริญญาตรีและปริญญาโท	อายุงานมากกว่า	5	ปี	ผู้วิจัยหลัก
จัดฝึกอบรมให้กับผู้ช่วยนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจใน 
จุดมุ่งหมายของการสังเกต	แบบสังเกต	และหลักการสำาคัญ
ของการเก็บข้อมูล	 ด้วยการเฝ้าสังเกตก่อนจะเร่ิมการ 
เก็บข้อมูล	 รวมถึงให้คำาแนะนำาในระหว่างการทดลองใช้
เคร่ืองมือ	จากน้ันผู้วิจัยจับคู่กับผู้ช่วยวิจัย	สังเกตพฤติกรรม
และบันทึกแบบสังเกตฯ	 จากการปฏิบัติงานของพยาบาล
ส่งเคร่ืองมือผ่าตัด	ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำานวน	30	คน	ผู้ช่วย
วิจัยแต่ละคน	ฝึกสังเกตเพ่ือหาความเช่ือม่ัน	คนละ	3-4	ราย	
หาหลักฐานความเช่ือม่ันของผู้สังเกต	 โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน	(Rater	Agreement	Index:	
RAI)	ถ้า	RAI	=	0.7-1	ในทุกข้อของทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	
ได้ถือว่าดัชนีความสอดคล้องของผู้สังเกตอยู่ในระดับสูง	
การศึกษาคร้ังน้ีมีค่า	 Inter-rater	 reliability	 Cohen’s	
kappa	=	ในช่วง	.96	-	.99
 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
	 โครงการวิจัยน้ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 หนังสืออนุมัติเลขท่ี	 COA.	 No.	
Si463/2017	 ผู้วิจัยดำาเนินการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง
ต้ังแต่เร่ิมต้นจนเสร็จส้ินการวิจัย	อาสาสมัครจะถูกเชิญชวน
ให้เข้าร่วมด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริง	 ปราศจากการ 
ถูกบังคับท้ังทางตรงและทางอ้อม	 การกดดัน	 การจูงใจ	 
มีการใช้ภาษาและคำาพูดท่ีให้เกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย	
งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานปกติ	
แม้ไม่ได้มีผลต่อการปรับเปล่ียนรูปแบบการทำางานหรือ 
มีการจัดกระทำาใดๆ	แก่ผู้ร่วมวิจัย	แต่อาจส่งผลให้ผู้ร่วมวิจัย
มีความวิตกกังวล	 เครียด	 หรือเกร็งเพราะอาจเข้าใจว่า 
กำาลังถูกจับผิดได้	 ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการประเมิน 
การปฏิบัติงานได้		ผู้วิจัยจึงได้ช้ีแจงก่อนการเข้าร่วมวิจัยถึง
การสังเกตพฤติกรรมการทำางานในสถานการณ์ประจำาวัน	
โดยเป็นพฤติกรรมภาพรวมท่ีสังเกตพบ	ในการบันทึกข้อมูล
ท้ังในแบบบันทึกข้อมูลท่ัวไปและแบบสังเกตจะไม่มีการ
ระบุช่ือ-นามสกุล	 หรือการระบุตัวตนในรูปแบบอ่ืนๆ	 

ท่ีสามารถระบุผู้ร่วมวิจัยได้เป็นรายบุคคลใช้เป็นรหัสแทน	
และจะรายงานผลในภาพรวม	 ไม่มีการรายงานผลเป็น 
รายบุคคล	ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธ์ิถอนตัวออกจากโครงการ
วิจัยเม่ือใดก็ได้	 โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ	 และการ 
ไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือการถอนตัวออกจากโครงการวิจัยใน
คร้ังน้ี	จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานแต่ประการใด	 ข้อมูลของผู้เข้าร่วม 
การวิจัยท่ีถอนตัวออกจากโครงการจะไม่มีการนำาข้อมูล 
มาวิเคราะห์	และมีการทำาลายข้อมูลท้ิง	 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 หลังจากผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 และได้รับอนุมัติจากผู้อำานวยการ 
โรงพยาบาล	มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี	
	 1.	ผู้วิจัยเข้าแนะนำาต่อต่อหัวหน้างานการพยาบาล
ผ่าตัด	เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล	
	 2.	ผู้ช่วยวิจัยเร่ิมดำาเนินการเก็บข้อมูล	 โดยดูตาราง 
การผ่าตัดล่วงหน้าก่อนวันเก็บข้อมูล	 และเลือกสังเกต
พยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัดในการผ่าตัดท่ีระยะเวลาไม่เกิน	 
4	ช่ัวโมง
	 3.	ในเย็นวันก่อนผ่าตัด	ผู้ช่วยวิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 เพ่ือขอความยินยอม
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีห้องผ่าตัดก่อนเร่ิมการผ่าตัด	
	 4.	เม่ือกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัย	ผู้ช่วยวิจัย
จึงดำาเนินการสังเกตพฤติกรรมพยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัด	
ต้ังแต่เร่ิมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัด	 
การเตรียมเคร่ืองมือ	 การส่งผ่าตัด	 จนส้ินสุดการผ่าตัด 
โดยใช้แบบสังเกตทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	ผู้ช่วยวิจัย	1	คน
จะสังเกตกลุ่มตัวอย่าง	1	คนตลอดการผ่าตัด	โดยผู้ช่วยวิจัย
จะอยู่มุมหน่ึงภายในห้องผ่าตัดเท่าน้ัน	 หากพบว่ามีผล 
ของการสังเกตท่ีไม่ตรงกัน	จะมีการประชุมและจัดฝึกอบรม
ให้กับผู้สังเกตการณ์อีกคร้ัง
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป	 กำาหนด
ระดับนัยสำาคัญทางสถิติท่ี	.05	ดังน้ี
	 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล	 ใช้สถิติพรรณนา	 ได้แก่	 
การแจกแจงความถ่ี	 ร้อยละ	 วิเคราะห์ทักษะท่ีไม่ใช่ 
เชิงเทคนิคโดยการคำานวณหาค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน	วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ	ประสบการณ์
การทำางาน	 และประเภทของการผ่าตัด	 กับทักษะท่ีไม่ใช่ 
เชิงเทคนิคโดยใช้สถิติ	 Pearson	 product	moment	 
correlation	และ	One-Way	ANOVA

ผลการวิจัย
 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
	 	 1.1	กลุ่มตัวอย่างพยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัดส่วน

ใหญ่อายุน้อยกว่า	30	 ปี	 ร้อยละ	81.0	 เพศหญิง	 ร้อยละ	
94.9	และมีประสบการณ์การทำางานน้อยกว่า	5	ปี	ร้อยละ	
67.7	 และมากกว่า	 5	 ปี	 ร้อยละ	 23.2	ประเภทของการ
ผ่าตัดตามระยะเวลาและความยุ่งยากซับซ้อนของ 
การผ่าตัดเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	ประเภทท่ี	1	ผ่าตัดพ้ืนฐาน
ร้อยละ	 26.3	 ประเภทท่ี	 2	 การผ่าตัดท่ีมีความยุ่งยาก 
ซับซ้อนระดับปานกลาง	 ร้อยละ	 50.5	 และประเภทท่ี	 3	
การผ่าตัดท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก	ร้อยละ	23.2

ตารางท่ี 1	ลักษณะข้อมูลท่ัวไปของพยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัด	จำาแนกตาม	ความถ่ี	และร้อยละ	(N	=	99)

ข้อมูลท่ัวไป

อายุ (ปี) 

				21-30

				31-40

				41-50

เพศ 

			หญิง	

				ชาย

ประสบการณ์การทำางาน (ปี)

					1-5	

					6-10	

					11-20	

					>21

ระดับการศึกษาสูงสุด

					ปริญญาตรี	

					ปริญญาโท

ประเภทของการผ่าตัด

					ผ่าตัดพ้ืนฐาน

					การผ่าตัดท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนระดับปานกลาง

					การผ่าตัดท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก

n

81

17

1

94

5

67

23

8

1

95

4

26

50

23

%

81.8

17.2

1.0

94.9

5.1

67.7

23.2

8.1

1.0

96.0

4.0

26.3

50.5

23.2

 2. ทักษะที่ไม่ ใช่เชิงเทคนิค     

	 กลุ่มตัวอย่างมีทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	 ท้ังสามด้าน 

อยู่ในระดับมาตรฐานเป็นท่ียอมรับดังน้ี	 ด้านการบริหาร

จัดการงานท่ีสำาคัญมีคะแนนเฉล่ีย	3.21	(SD	=	.46)	ด้าน

การตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาคะแนนเฉล่ีย	3.15	 

(SD	 =	 .56)	 และด้านการส่ือสารและการทำางานเป็นทีม

คะแนนเฉล่ีย	3.05	(SD	=	.53)	ตามลำาดับ	เม่ือพิจารณา

รายข้อพบว่า	 การร่วมงานกับผู้อ่ืนคะแนนเฉล่ีย	 2.92	 

(SD	 =	 .66)	 ซ่ึงมีระดับตำ่ากว่ามาตรฐานเพียงเล็กน้อย	 

ดังแสดงในตารางท่ี	2
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ตารางท่ี 2	ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคจำาแนกรายด้านและร้อยละของพยาบาล 

	 	 	 ท่ีได้คะแนนตำา่กว่ามาตรฐาน	(N	=	99)

ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค

1. การตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา

	 1.1	 การรับรู้ข้อมูล	

	 1.2	ยอมรับและทำาความเข้าใจกับข้อมูล	

	 1.3	การคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต	

2. การส่ือสารและการทำางานเป็นทีม

	 2.1	การส่ือสารเพ่ือยืนยันในส่ิงท่ีถูกต้อง	

	 2.2	การแลกเปล่ียนข้อมูล	

	 2.3	การร่วมงานกับผู้อ่ืน	

3. การบริหารจัดการงานท่ีสำาคัญ 

	 3.1	การวางแผนและเตรียมการ

	 3.2	การปฏิบัติตาม	และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน	

	 3.3	การเผชิญกับภาวะกดดัน	

โดยรวม

X

3.15

3.39

3.03

3.03

3.05

3.03

3.17

2.92

3.21

3.09

3.35

3.19

3.13

SD

.56

.56

.69

.69

.53

.63

.53

.66

.46

.64

.54

.63

.48

ร้อยละท่ีคะแนนตำา่กว่ามาตรฐาน 

12.1

4.5

23.7

21.2

15.1

17.1

8.5

19.7

14.1

22.2

8.6

11.6

15.2

	 เม่ือพิจารณาร้อยละของพยาบาลท่ีมีคะแนนทักษะท่ี

ไม่ใช่เชิงเทคนิคในแต่ละข้อตำ่ากว่าคะแนน	 3	 หรือระดับ

มาตรฐาน	พบว่าพฤติกรรมการปฏิบัติงานบางรายการยังช้ี

ให้เห็นถึงสาเหตุท่ีต้องเฝ้าระวัง	 และต้องได้รับการพัฒนา	

อาทิ	 การยอมรับและทำาความเข้าใจกับข้อมูล	 (ร้อยละ	

23.7)	 การวางแผนและเตรียมการ	 (ร้อยละ	 22.2)	 

คาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต	 (ร้อยละ	 21.2)	 

การร่วมงานกับผู้อ่ืน	(ร้อยละ	19.7)	การส่ือสารเพ่ือยืนยัน

ในส่ิงท่ีถูกต้อง	(ร้อยละ	17.1)	เป็นต้น

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ประสบการณ์การทำางาน 

และประเภทของการผ่าตัดกับทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค  

	 พบว่า	 อายุ	 และประสบการณ์การทำางานมีความ

สัมพันธ์กับทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	 อย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติ	ดังแสดงในตารางท่ี	3	

ตารางท่ี 3	สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง	 อายุ	 ประสบการณ์การทำางานกับทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	 ในพยาบาล 

	 	 ส่งเคร่ืองมือผ่าตัด

 ตัวแปรท่ีศึกษา 1 2 3 4 5 6 

	 1.	อายุ	 1       

	 2.	ประสบการณ์การทำางาน	 .740**	 1      

ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค       

	 3.	ด้านการตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา	 .279**	 .407**	 1         

	 4.	ด้านการส่ือสารและการทำางานเป็นทีม	 .247**	 .379**	 .819**	 1        

	 5.	ด้านการบริหารจัดการงานท่ีสำาคัญ	 .183* 		 .257**	 .752**	 .760**	 1       

	 6.	โดยรวม	 .263**	 .386**	 .940**	 .932**	 .894**	 1	

*	p	<	.05	**
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F (p)

3.609	

(.037)

X (SD)

2.95	(.58)

2.99	(.05)

3.38	(.50)

	 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค

แยกตามประเภทของการผ่าตัด	 พบว่าในกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ีปฏิบัติงานในการผ่าตัดท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากจะมี

ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคด้านการบริหารจัดการงานท่ีสำาคัญ	

และทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคโดยรวมสูงกว่ากลุ่มตัวอย่าง 

ท่ีปฏิบัติงานในการผ่าตัดท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนระดับ 

ปานกลาง	และการผ่าตัดพ้ืนฐานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

ดังแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล	ในตารางท่ี	4

ตารางท่ี 4		เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิครายด้านและโดยรวม	จำาแนกตามประเภทของการผ่าตัด

ประเภทการผ่าตัด

(จำานวน)

พ้ืนฐาน	(26)

ยุ่งยากซับซ้อนปานกลาง	(50)

ยุ่งมากซับซ้อนมาก	(23)

X (SD)

3.03	(.60)

3.11	(.54)

3.38	(.50)

F (p)

2.763	(.068)

F (p)

3.034	(.053)

X (SD)

3.25	(.52)								

3.07	(.42)

3.44	(.40)

F (p)

5.787	(.004)	

X (SD)

3.07	(.53)							

3.06	(.44)

3.36	(.43)

ตระหนักถึงสถาน

การณ์ท่ีเป็นปัญหา

ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค

การส่ือสารและ

การทำางานเป็นทีม

การบริหารจัดการ

งานท่ีสำาคัญ
โดยรวม

การอภิปรายผล

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคท้ังสาม

ด้านอยู่ในระดับมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ	 แต่อยู่ในช่วง

คะแนนค่อนข้างตำ่า	 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 ด้าน 

การส่ือสารและการทำางานเป็นทีมมีคะแนนตำา่ท่ีสุด	 (X	=	

3.05,	 SD	=	 .53)	 โดยเฉพาะด้านการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน	 

(X	=	2.92,	SD	=	.66)	และการส่ือสารเพ่ือยืนยันในส่ิงท่ี 

ถูกต้อง	 (X	=	3.03,	SD	=	 .63)	การส่ือสารท่ีไม่เพียงพอ	

หรือไม่มีประสิทธิภาพระหว่างทีมผ่าตัดเป็นปัจจัยหน่ึง 

ท่ีทำาให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ถึง	 ร้อยละ	 3018-19 

การใช้แบบ	 checklist	 จึงถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้ 

ทีมผ่าตัดมีการส่ือสารกันมากข้ึน20	อาทิ	Surgical	Safety	

Checklist	(SSC)	ของ	WHO	เพ่ือให้ทีมผ่าตัดมีการส่ือสาร

ข้อความท่ีสำาคัญเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยในระหว่าง

ทีมผ่าตัด	อย่างไรก็ตามยังพบว่าความร่วมมือในการส่ือสาร

ตาม	 SSC	 Checklist	 น้ีคงยังน้อยอยู่ในห้องผ่าตัด21  

การส่ือสารท่ีดีเป็นส่วนสำาคัญท่ีทำาให้เกิดการทำางานเป็นทีม

ท่ีมีคุณภาพ	 ผู้ป่วยปลอดภัย	 รวมท้ังผู้ป่วยและบุคลากร 

พึงพอใจ22-23	 นอกจากน้ีมีผลการศึกษาท่ีพบว่า	 แม้ว่าการ

ส่ือสารและการทำางานเป็นทีมในห้องผ่าตัดจะไม่สัมพันธ์

โดยตรงกับการจัดการดูแลผู้ป่วย	 แต่หากการอบรม

บุคลากรทีมผ่าตัดท่ีมุ่งเน้นแต่ทักษะทางคลินิกอย่างเดียว

แล้วจะทำาให้เกิดความเสียหาย	 เพราะทีมผ่าตัดจะไม่มี

ทักษะในการส่ือสารท่ีดีในทีม	ทำาให้ความร่วมมือในการดูแล

ผู้ป่วยลดลง	จึงส่งผลต่อผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วย5,24

	 การท่ีอายุและประสบการณ์การทำางานมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค	มีข้อสังเกตว่าอายุและ

ประสบการณ์การทำางานเป็นปัจจัยท่ีแปรตามสอดคล้อง 

กันมาก	 (r	 =	 .740,	 p	 <	 .01)	 เม่ืออายุมากข้ึนย่อมมี

ประสบการณ์การทำางานท่ีมากข้ึนตามมาด้วย	การศึกษา

คร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อยกว่า	30	ปี	ร้อยละ	81.0	และ

มีประสบการณ์การทำางานน้อยกว่า	 5	 ปี	 ร้อยละ	 67.7		 

ส่งผลให้คะแนนทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคระดับมาตรฐาน 

เป็นท่ียอมรับ	แต่อยู่ในช่วงคะแนนค่อนข้างตำา่	โดยเฉพาะ 

ด้านการส่ือสารและการทำางานเป็นทีมมีคะแนนตำ่าท่ีสุด	 

(X	=	3.05,	SD	=	.53)	เน่ืองจากผู้ท่ีมีอายุและประสบการณ์

การทำางานท่ีมากกว่า	 จะรับรู้และทำาความเข้าใจกับข้อมูล

ได้รวดเร็วและถูกต้อง	เพราะเคยผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน

สถานการณ์ท่ีเหมือน	หรือคล้ายคลึงกันมาก่อน	 จึงทำาให้

ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมได้ดีกว่า	เม่ือพิจารณา

รายด้านพบว่าประสบการณ์การทำางานความสัมพันธ์ 

ทางบวกกับทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคโดยเฉพาะด้าน 

การตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด	 (r	 =	

.279,	p	<	.01)	รองลงมาคือ	ด้านการส่ือสารและการทำางาน
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เป็นทีมซ่ึง	สอดคล้องกับการศึกษาอ่ืนท่ีพบว่า	พยาบาลท่ีมี

ประสบการณ์การทำางานมากกว่า	 11	 ปีข้ึนไปจะมีทักษะ

ด้านการส่ือสารได้ดีกว่า22	 เน่ืองจากมีความคุ้นเคยกับ 

ทีมผ่าตัดจึงม่ันใจในการส่ือสารกับทีมมากกว่าผู้ท่ีไม่คุ้นเคย	

อย่างไรก็ตามการส่ือสารท่ีไม่ดียังคงเป็นสาเหตุหน่ึงของ 

การเกิดอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์5,25	 จึงต้องมีการพัฒนา

ทักษะท้ังสองด้านน้ีต่อไป	โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรท่ีอายุ

และประสบการณ์น้อยกว่า	10	ปี

	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการผ่าตัดกับทักษะ

ท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคผลการศึกษาพบว่า	ประเภทของการผ่าตัด

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคโดยรวม	

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนทักษะท่ีไม่ใช่เชิง

เทคนิค	 แยกตามประเภทของการผ่าตัด	 พบว่าค่าเฉล่ีย

ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคด้านการบริหารจัดการงานท่ีสำาคัญ	

และทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคโดยรวมในกลุ่มการผ่าตัดท่ีมี

ความยุ่งยากซับซ้อนมากสูงกว่ากลุ่มการผ่าตัดท่ีมีความยุ่ง

ยากซับซ้อนระดับปานกลาง	เน่ืองจากการผ่าตัดท่ีมีข้ันตอน

การผ่าตัดท่ียุ่งยากซับซ้อน	 ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย

จำานวนมาก	การผ่าตัดท่ีไม่ได้พบบ่อยจึงไม่มีความชำานาญ	

ทำาให้พยาบาลต้องให้ความสำาคัญโดยเพ่ิมความต้ังใจ	ใส่ใจ	

มีสมาธิจดจ่อกับงานมากข้ึนกว่าการผ่าตัดพ้ืนฐานท่ีคุ้นเคย	

เพราะตระหนักถึงความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากความ

ไม่รู้	ไม่มีประสบการณ์และความไม่ชำานาญ	พยาบาลจึงต้อง

ส่ือสารกับทีมผ่าตัดมากข้ึนทำาให้มีข้อมูลในการคาดการณ์	

ตัดสินใจ	 และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	 จึงทำาให้คะแนนเฉล่ีย

ทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคโดยรวมสูง	 โดยเฉพาะด้านการ

บริหารจัดการงานท่ีสำาคัญ	แต่อย่างไรก็ตามควรช้ีแนะให้

พยาบาลมีความตระหนักและให้ความสำาคัญกับการผ่าตัด

พ้ืนฐาน	การผ่าตัดท่ีคุ้นเคยเท่ากับการผ่าตัดท่ีมีความยุ่งยาก

ซับซ้อน	 เพราะทุกการผ่าตัดมีโอกาสเกิดความผิดพลาด 

ได้เสมอ	และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเช่นกัน	

สรุปและข้อเสนอแนะ 

							การปฏิบัติงานของพยาบาลส่งเคร่ืองมือผ่าตัด

นอกจากจะมีทักษะ	 technical	 skill	 เพ่ือการปฏิบัติงาน 

ท่ีถูกต้องได้มาตรฐานแล้ว	ยังต้องมีทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิค

ท่ีมีความสำาคัญไม่น้อยไปกว่าทักษะ	technical	skill	เพ่ือ

ให้การปฏิบัติงานร่วมกับทีมผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ป้องกันความเส่ียง	 ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน	 ทักษะท่ี

ไม่ใช่เชิงเทคนิคต้องมีการฝึกฝนอบรมอย่างต่อเน่ืองเม่ือเข้า

สู่สถานการณ์การทำางานจริง	 หากสามารถทำาได้การฝึก

อบรมโดยการใช้สถานการณ์จำาลองกับนักศึกษาพยาบาลปี

สุดท้ายหรือพยาบาลห้องผ่าตัดท่ีจบใหม่	ส่งผลให้พยาบาล

จบใหม่/นักศึกษาพยาบาลมีความตระหนักด้านความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยก่อนการเข้าสู่ชีวิตการทำางานใน

สถานการณ์จริงได้25	 องค์กรมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

พัฒนาทักษะท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคควบคู่ไปกับทักษะ	 

technical	 skill	 ให้กับพยาบาลอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือให้ 

การทำางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ผู้ป่วยได้รับการดูแล

อย่างมีคุณภาพ	และปลอดภัย

 การนำาผลการวิจัยไปใช้ในด้านต่างๆ

	 1)	ด้านการบริหารการพยาบาล	งานวิจัยน้ีสามารถนำา

เป็นแนวทางในการจัดระบบการประเมิน	 และจัดการ

พัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลด้าน	 ทักษะท่ีไม่ใช่เชิง

เทคนิคโดยเฉพาะด้านท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข	 ซ่ึงจะช่วย 

ส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัย	

	 2)	ด้านการปฏิบัติพยาบาล	 ผลการวิจัยน้ีกระตุ้นให้

พยาบาลทุกระดับตระหนักถึงการแสดงทักษะท่ีไม่ใช่ 

เชิงเทคนิคขณะส่งเคร่ืองมือผ่าตัดในทุกประเภทของการ

ผ่าตัด

	 3)	ด้านการจัดการเรียนการสอน	 งานวิจัยน้ีสามารถ

นำาไปเป็นข้อมูลในการจัดและเพ่ิมเติมหัวข้อการอบรม 

ให้กับการอบรมพยาบาลใหม่สำาหรับห้องผ่าตัด	

	 4)	ด้านการวิจัย	 งานวิจัยในคร้ังต่อไปควรเพ่ิมเติม 

ในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหาข้อมูลในเชิงลึกว่า	

ปัจจัยใดท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำาให้เกิดทักษะ

ท่ีไม่ใช่เชิงเทคนิคในพยาบาลห้องผ่าตัด	

 ข้อจำากัดงานวิจัย

	 การวิจัยท่ีใช้เทคนิคการสังเกต	อาจมีผลต่อพฤติกรรม

ผู้ร่วมวิจัย	 หรือ	 Hawthorn	 effect	 ดังน้ันงานวิจัยน้ี

พยายามป้องกันโดยการให้ผู้สังเกตการณ์ท่ีเข้าร่วมในห้อง

ผ่าตัดอย่างระมัดระวัง	 ไม่ให้ไปรบกวนหรือแสดงอาการ 
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ในลักษณะจับผิดผู้เข้าร่วมวิจัย	เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่รู้สึก

อึดอัดหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรม

กิตติกรรมประกาศ

	 งานวิจัยคร้ังน้ีได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากทุนสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เพ่ือพัฒนาการพยาบาล

ศิริราช	และผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีในห้องผ่าตัดทุกท่าน	

และขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลท่ีอนุเคราะห์สถานท่ี	และ

อำานวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี
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