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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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ทักษะที่ ไม่ใช่เชิงเทคนิคของพยาบาลห้องผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
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	
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