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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ เพ่ือศึกษาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
และความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท�างาน การศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาตนเอง กับสมรรถนะ
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
ในหอผูป่้วย โรงพยาบาลศูนย์ จงัหวดัระยอง จ�านวน 101 คน เคร่ืองมอืการวิจยัประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมลู
ส่วนบุคคล แบบสอบถามการพฒันาตนเองของพยาบาลวชิาชพี มค่ีาความเชือ่มัน่ .92 และแบบสอบถามสมรรถนะ
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพ มีค่าความเชื่อมั่น .91 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันที่ 1-15 มีนาคม 
2560 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
 ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโดยรวมในระดับสูง 
(M = 4.13, SD = .19) ประสบการณ์การท�างาน และการพัฒนาตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะ
การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .260, p < .01 และ r = .610, p < .001 ตามล�าดับ)
 จากการวจิยัครัง้นีม้ข้ีอเสนอแนะว่า ผู้บรหิารทางการพยาบาลควรส่งเสรมิให้มกีารฟ้ืนฟวูชิาการด้านการดแูล
ผู้ป่วยผ่าตัดแก่พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยผ่าตัด เพื่อเพิ่มสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด
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                        Abstract
 This descriptive correlational research aimed to examine competencies of perioperative
patient care and its relationship with working experience, continuing nursing education, and 
self-development among professional nurses. The participants were 101 professional nurses 
who provided care for surgical patients at wards in the regional hospital, Rayong Province. 
The research instruments were composed of a questionnaire of demographic data, a questionnaire
regarding self-development with the reliability of .92, and a questionnaire regarding competencies
of perioperative patient care with the reliability of .91. Data were collected during 1-15 March,
2017. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation,
and Pearson’s product moment correlation coefficient.
 The research results revealed that the overall mean score of competencies of perioperative
patient care of professional nurses was at a high level (M = 4.13, SD = .19). Working experience
and self-development were positively statistically significant related to competencies of perioperative
patient care (r = .260, p < .01 and r = .610, p < .001, respectively).
 This research suggests that nursing administrators should promote academic revival
regarding perioperative patient care for professional nurses who provided care for surgical
patients in order to enhance competencies of perioperative patient care.
Keywords:  Competencies of perioperative patient care,  Working experience,  
                Continuing nursing education,  Self-development

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดในแต่ละปีทั่วโลกมี
มากกว่า 234 ล้านครัง้ (Weiser et al., 2008) โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มีอัตราการผ่าตัดเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 39.47
ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 46.18 ในปี พ.ศ. 2553
และเพิม่เป็นร้อยละ 48.93 ในปี พ.ศ. 2554 ส�าหรบัโรงพยาบาล
ต�ารวจพบว่า อัตราการผ่าตัดเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 22.41
ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 31.54 ในปี พ.ศ. 2553
และเพิ่มเป็นร้อยละ 38.41 ในปี พ.ศ. 2554 (สุรศักดิ์
ก้องเกียรติกุล, 2555) ซึ่งนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
เน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย การที่ผู้ป่วยไม่ได้รับ
ความปลอดภยัจากการรบับริการถอืเป็นปัญหาส�าคญัและ
มีผลกระทบต่อวงการแพทย์ทั่วโลก ถึงแม้ประเทศไทย
จะมีการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
แต่ยงัคงมช่ีองว่างในเรือ่งการพัฒนาระบบความปลอดภยั

ของผู้ป่วยตลอดมา รวมถึงเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนา 
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
ความต้องการบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและ
เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วย ดังนั้น ความตระหนักในเรื่อง
ความปลอดภยัของผูป่้วยถอืเป็นเรือ่งส�าคญัทีต้่องค�านงึถงึ
ตลอดเวลา ซึง่ส่ิงทีส่�าคัญทีส่ดุในการปฏบิติับทบาทหน้าที่
คือ การดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ถูกต้อง
และปลอดภยั ซึง่เป็นความต้องการของผูป่้วยทีม่ารบับรกิาร
ในโรงพยาบาลทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด 
โดยองค์การอนามัยโลกมีความวิตกกังวลมากเกี่ยวกับ
การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการผ่าตัด ปัญหาจาก
ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตดั ซึง่ปัญหาเหล่านีเ้ป็นปัญหา
ทีส่ามารถป้องกนัได้ (สมพนธ์ ทศันยิม และนติย์ ทศันยิม,
2558)


