ง
ภาวิณี วัยปทมะ: สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหนวยผูปวยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด.
(PROFESSIONAL NURSES’ COMPETENCY IN CORONARY CARE UNIT)
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก: รองศาสตราจารย ดร. กัญญดา ประจุศิลป, 196
หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหนวยผูปวยวิกฤตหัวใจ
และหลอดเลือด โดยใชเทคนิคเดลฟาย ผูใหขอมูลเปนผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูปวยวิกฤตหัวใจ
และหลอดเลือด จํานวน 19 คน ประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูปวยวิกฤตหัวใจ
และหลอดเลือด พยาบาลหัวหนาหอผูปวยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด พยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฏิบัติการหนวยผูปวยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด และอาจารยผูสอนหรือรับผิดชอบหลักสูตรการ
วิธีดํา เนินการวิจัย
ดูแลผูป วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด ในโรงพยาบาลระดับตติย ภูมิ
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณเกี่ยวกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหนวยผูปวย
วิกฤตหัวใจและหลอดเลือด ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหาแลวนํามาสราง
แบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของขอคําถามแตละขอ
นํ า ข อ มู ลที่ ไ ด ม าคํ า นวณคา มั ธ ยฐาน ค า พิ สัย ระหว า งควอไทล แ ละส ง
และขั้ น ตอนที่ 3
แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญยืนยันคําตอบ หลังจากนั้น นําขอมูลที่ไดมาคํานวณคามัธยฐาน
คาพิสัยระหวางควอไทลเพื่อสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพหนวยผูปวยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด
ประกอบดวยสมรรถนะ 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางผูปวยวิกฤตหัวใจ
และหลอดเลือด 2) ดานการบริหารยาโรคหัวใจและหลอดเลือด 3) ดานการพัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลผูปวยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด 4) ดานการจัดการทางการพยาบาลผูปวยวิกฤต
หัวใจและหลอดเลือด และ 5) ดานการตัดสินใจทางจริยธรรมในการพยาบาลผูปวยวิกฤตหัวใจ
และหลอดเลือด
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The purpose of this study was to explore the nursing competency in coronary
care unit .The subject were 19 experts in critical coronary care including cardiologist,
nurse manager of coronary care unit, professional nurse who expert in coronary care
unit and instructor who teach or responsible in critical coronary care curriculum. The
Delphi technique consisted of 3 steps. Step 1, all experts were described about the
nursing competency in coronary care unit. Step 2, data were analyzed by using
content analysis for developing the rating scales questionnaire. All items in the
questionnaire were ranked the level of competency by a prior panel of expert. Step
3, data were analyzed by using median and interquatile range which was developed
a new version of questionnaire. The new questionnaire was sent to previous experts
for confirm the previous ranked items. Data were analyzed again by median and
interquatile range to summarize the study.
The results of the study were presented that the nursing competency in
coronary care unit consisted of 5 components as follow: 1) Nursing specialty of
critical cardiovascular patients 2) Administration of cardiovascular drug 3) Quality
development in critical coronary care 4) Nursing management of critical coronary
care and 5) Ethical decision making in patient with critical coronary care
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