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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะเหนื่อยล้าในแพทย์ประจ�ำบ้าน
โรงพยาบาลราชวิถี
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางในแพทย์ประจ�ำบ้านในโรงพยาบาลราชวิถี
โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว แบบสอบถามปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน โดยดัดแปลงจากต้นฉบับ
แบบสอบถามOccupational stress indicator และแบบสอบถามแบบวัดภาวะความเหนื่อยล้าในการ
ท�ำงานฉบับภาษาไทย ซึ่งแปลมาจากแบบวัด Maslach burnout inventory (MBI) การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลแบบสัดส่วน ใช้ Chi-square test/Fisher Exact test, Binary logistic regression
ผลการศึกษา ส่วนใหญ่พบความอ่อนล้าทางอารมณ์ ระดับสูงร้อยละ 53.8 ด้านการลดความเป็นบุคคล
ระดับต�ำ่ ร้อยละ 48.6 ด้านความส�ำเร็จส่วนบุคคล ระดับสูงร้อยละ 96.2 พบว่าความอ่อนล้าทางอารมณ์
มีความสัมพันธ์กบั เพศ ชัน้ ปี ชัว่ โมงการนอนหลับ การใช้ยานอนหลับ ความเพียงพอของรายได้ ภาระใน
การดูแลครอบครัว การขึน้ เวรนอกโรงพยาบาลราชวิถใี นช่วงเวรดึกอย่างมีนยั ส�ำคัญ พบว่าความอ่อนล้า
ทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความเหมาะสมของภาระงาน OR =0.32, 95% CI 0.14-0.73; p=0.007
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน OR =0.27, 95% CI 0.1-0.72; p=0.009 และการบริหาร
งานในหน่วยงาน OR =0.39, 95% CI 0.15-0.97; p=0.043 พบความสัมพันธ์ระหว่างการลดความเป็น
บุคคลกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน OR =0.36, 95% CI 0.18-0.73; p=0.005 และสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น OR =0.24, 95% CI 0.09-0.6; p=0.003
สรุป พบความอ่อนล้าทางอารมณ์ในระดับสูง การลดความเป็นบุคคลในระดับต�่ำ และความส�ำเร็จ
ส่วนบุคคลพบในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ โดยความเหนือ่ ยล้ามีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยหลายด้านทัง้ ปัจจัย
ส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการท�ำงาน
ค�ำส�ำคัญ ภาวะเหนื่อยล้า แพทย์ประจ�ำบ้าน ไทย
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ABSTRACT
Background : Professional burnout was the new challenge in residency training programs and
also reflects quality of the training that institute provided.
Methods : A cross-sectional study was designed to evaluate burnout and associated factors
among medical residents. Burnout, occupational stress factor were measured with validated
instruments.
Results : 187(58.6%) residents completed the survey. Our results indicate that 99(53.8%) of
residents had high emotional exhaustion, 38(20.7%) had moderate emotional exhaustion and
47 (25.5%) had low emotional exhaustion. Also 65(35.1%) had high depersonalization,
30(16.2%) had moderate depersonalization and 90(48.6%) had low depersonalization. 2(1.1 %)
had a low sense of personal accomplishment, 5(2.7%) had a moderate sense of personal
accomplishment and 177(96.2%) had high sense of personal accomplishment. Emotional
exhaustion was associated with sex, year of study, sleep time, using sleeping pill, sufficiency
of income, burden of caring family, extra-night shift outside hospital. Emotional exhaustion
associated with work load OR =0.32, 95% CI 0.14-0.73; p=0.007, coworker support OR =0.27,
95% CI 0.1-0.72; p=0.009 and role of medical instructors OR =0.39, 95% CI 0.15-0.97; p=0.043
Depersonalization associated with organization environment OR =0.36, 95% CI 0.18-0.73;
p=0.005 and coworker support OR =0.24, 95% CI 0.09-0.6; p=0.003.
Conclusions: This study show mostly of resident had high level of emotional exhaustion, low
depersonalization and high level of feeling accomplished. Both personal factors and
work-related factors were associated with burnout.
Keywords : burnout, residence, Thai
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บทน�ำ

ภาวะเหนื่อยล้า (burnout) คือ ความเครียดจาก
การท�ำงานหนักเป็นเวลานานจนส่งผลต่อร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งส่งผลต่อการแสดงออกของความคิด อารมณ์
และพฤติกรรม ได้แก่ เกิดความอ่อนล้าทางอารมณ์
(emotionally exhausted) หมายถึง ความรูส้ กึ หมดพลัง
กับการท�ำงานจากการรับแรงกดดันทางอารมณ์ที่มาก
เกินไป เกิดการลดความเป็นบุคคล (depersonalization)
จนเกิดทัศนคติด้านลบต่องานหรือผู้รับบริการ และ
ความรูส้ กึ ต่อความส�ำเร็จส่วนบุคคลอยูใ่ นระดับต�ำ่ (low
accomplishment) หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองไม่มี
ความสามารถในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ1
ภาะวะเหนื่อยล้าเกิดได้จากปัจจัยจากตัวบุคคล
ได้แก่ บุคลิกภาพ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาใน
การปฏิบตั งิ าน และปัจจัยจากงาน ได้แก่ เพือ่ นร่วมงาน
ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ สิง่ แวดล้อมทางกายภาพและ
ระบบบริหาร ทั้งนี้หากสัดส่วนระหว่างบุคลากรผู้ให้
บริ ก ารกั บ ผู ้ รั บ บริก ารสูงเกินความสามารถของผู ้ ใ ห้
บริการจะก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า ลดความเห็นใจใน
ผู้รับบริการ และส่งผลต่อคุณภาพงานในที่สุด2
วิ ช าชี พ แพทย์ มี ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด ภาวะ
เหนือ่ ยล้าได้สงู กว่าอาชีพอืน่ ๆ เนือ่ งด้วยความกดดันจาก
ภาระและความรับผิดชอบในการท�ำงาน จ�ำนวนชั่วโมง
ในการท�ำงาน และการไม่มเี วลาส่วนตัว ในสหรัฐอเมริกา
พบว่าร้อยละ 40.1 ของแพทย์ไม่มีเวลาส่วนตัวส�ำหรับ
ครอบครั ว หรื อ มี เ วลาให้ ตั ว เอง 3 นอกจากนี้ ร ะบบ
การท�ำงานเป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้แพทย์เกิดภาวะ
เหนื่อยล้า ทั้งจากสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานหรือระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพ รวมถึ ง ระบบงานที่ ท� ำ ให้ แ พทย์ ก าร
สูญเสียอ�ำนาจในการตัดสินใจ ภาระงานด้านบริหารที่
มากเกินไป และการถูกคาดหวังให้ทำ� งานโดยไม่ได้หยุด
พักก็เป็นปัจจัยส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดภาวะเหนือ่ ย
ล้าได้เช่นเดียวกัน พบว่าภาวะเหนื่อยล้าในระยะเริ่มต้น
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ในแพทย์นนั้ มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความเสีย่ งของ
การเป็นโรคซึมเศร้า และสอดคล้องตามความรุนแรงของ
ภาวะเหนื่อยล้าที่พบ โดยอาการแสดงของภาวะเหนื่อย
ล้าที่คาบเกี่ยวกับอาการแสดงของโรคซึมเศร้า ได้แก่
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ (emotionally exhausted)
ซึง่ สอดคล้องกับอาการท้อแท้ (helplessness) ในโรคซึม
เศร้า4
แพทย์ประจ�ำบ้านต้องเผชิญกับภาระงานที่มาก
และยังต้องปฏิบตั งิ านภายใต้การดูแลของอาจารย์จงึ ยัง
ไม่มอี สิ ระในการตัดสินใจนัก นอกจากนีแ้ พทย์ประจ�ำบ้าน
ยังต้องรับผิดชอบครอบครัวและมีเวลาส่วนตัว จึงมี
แนวโน้มที่จะเกิดภาวะเหนื่อยล้าได้สูง5 การศึกษาเรื่อง
ภาวะเหนือ่ ยล้าในแพทย์ประจ�ำบ้านนัน้ เคยมีการศึกษา
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาใน
โรงพยาบาลราชวิถีแต่อย่างใด โดยโรงพยาบาลราชวิถี
นั้นเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ซึ่งมีขนาด
ใหญ่ทสี่ ดุ ของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันฝึก
อบรมที่มีแพทย์ประจ�ำบ้าน/แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด
จ�ำนวนมากที่สุดในสังกัดกรมการแพทย์ มีพันธกิจที่
มุ ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก ารในระดั บ ตติ ย ภู มิ แ ละสู ง กว่ า
รวมถึงการรับผู้ป่วยที่มีการส่งต่อจากเครือข่ายบริการ
ทั่วประเทศ
ในแต่ละปีมีจ�ำนวนแพทย์ประจ�ำบ้าน/แพทย์
ประจ�ำบ้านต่อยอดเข้าศึกษากว่า 120 ราย พบว่าในปี
พ.ศ. 2558 มีแพทย์ประจ�ำบ้านที่ลาออก 6 ราย ลาพัก
4 ราย โดยระบุสาเหตุจากโรคซึมเศร้า 1 ราย จากปัญหา
ความเครียด 1 ราย และจากปัญหาส่วนตัว 4 ราย ในปี
พ.ศ. 2559 พบแพทย์ประจ�ำบ้านลาออก 4 ราย ลาพัก
1 รายโดยระบุสาเหตุจากโรคซึมเศร้า 1 ราย ในปี พ.ศ.
2560 พบแพทย์ประจ�ำบ้านลาออก 6 ราย โดยระบุ
สาเหตุ จ ากความเครี ย ด 1 ราย ในปี พ.ศ. 2561
พบแพทย์ประจ�ำบ้านลาออก 3 ราย และลาพัก 2 ราย
โดยระบุ ส าเหตุ จ ากปั ญ หาส่ ว นตั ว 2 รายและ
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โรคซึมเศร้า 1 ราย ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็นประโยชน์
เพื่อที่จะได้เข้าใจสถานการณ์ของภาวะเหนื่อยล้าใน
ปัจจุบัน และเข้าใจถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แพทย์
ประจ�ำบ้านในโรงพยาบาลราชวิถีมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
ระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรม และส่งผลดีตอ่ คุณภาพ
การรักษาและให้บริการประชาชนต่อไป

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
ภาคตัดขวาง (cross-sectional study) โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแพทย์ประจ�ำบ้านและแพทย์ประจ�ำบ้าน
ต่อยอดโรงพยาบาลราชวิถี ทีศ่ กึ ษาในปีการศึกษา 2561
ทุ ก ชั้ น ปี โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า ง มกราคมกรกฎาคม 2561 ลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการ
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส สภาวะ
ทางเศรษฐกิ จ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม คาเฟอี น การใช้
ยานอนหลับและสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ภาวะ
สุขภาพร่างกาย ภาวะการนอน การจัดการความเครียด
การปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาล
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานที่มีผลต่อ
ความเครียดในงานของแพทย์ประจ�ำบ้าน ประกอบ
ด้วย ชัน้ ปี ภาควิชา จ�ำนวนชัว่ โมงของการปฏิบตั งิ านต่อ
1 สัปดาห์ สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน และด้านระบบการท�ำงาน
ผู ้ ร ่ ว มงาน ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยใช้ แ บบสอบถาม
ปจจัยดานการปฏิบัติงานที่มีผลตอความเครียดในงาน
ฉบั บ ที่ นั ย นา แสงทอง ได ดั ด แปลงจากเค้ า โครง
แบบสอบถามของ สิริลักษณ์ ตันชัยสวัสดิ์มาใช โดย
ต้นฉบับมาจากแบบสอบถาม occupational stress
indicator ของคูเปอรแ ละคณะ โดยนาํ เครือ่ งมือไปตรวจ
สอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหาและนําไปหาคาความ
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เที่ ย งตรงโดยสั ม ประสิ ท ธ แ อลฟาของครอนบาซ
(Cronbach’s coefficient alpha) ไดคาความ เที่ยงตรง
ของแบบสอบถามปจจัยดานการทํางานเทากับ 0.9 ซึ่ง
แบงออกเปน 4 ปจจัย ไดแก ภาระงาน สภาพแวดลอม
สัมพันธภาพกับผูรวมงาน การบริหาร ในหน่วยงาน
ลักษณะขอคําถามประกอบดวยขอความทีเ่ ปนทางบวก
และทางลบ แตละขอคําถามมี คําตอบใหเลือก 5 ระดับ
คื อ ไม เ ห็ น ด ว ย เห็ น ด ว ยน อ ย เห็ น ด ว ยปานกลาง
เห็นดวยมาก และเห็นดวยมากที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแบบวัดภาวะความ
เหนื่อยล้าในการท�ำงานฉบับภาษาไทย
แบบวัดภาวะความเหนือ่ ยล้าในการท�ำงานฉบับ
ภาษาไทยแปลมาจากแบบวั ด Maslach burnout
inventory (MBI) โดย สิระยา สัมมาวาจ ที่สร้างขึ้นเพื่อ
วัดภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงาน ประกอบไปด้วยค�ำถาม
22 ข้อ แบ่งเกณฑ์ให้คะแนนเป็น 7 ระดับ ตั้งแต่ไม่มี
ความรู้สึก เช่นนั้นเลย จนถึงรู้สึกเช่นนั้นทุกวัน และแบ่ง
ผลการ ประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ
1. emotional exhaustion หมายถึงความรู้สึก
ว่า รับความกดดันทางอารมณ์มากเกินไป และรูส้ กึ หมด
พลังที่จะเผชิญกับการท�ำงานและการให้บริการต่อผู้รับ
บริการ
2. depersonalization หมายถึง การมีทัศนคติ
ด้านลบต่อผู้รับบริการหรืองาน (cynicism) และตอบ
สนองในลักษณะเฉยเมยหรือเย็นชากับผูร้ บั บริการและ
แยกตัวจากผู้อื่น ซึ่งอาจกลายเป็นการมองผู้รับบริการ
ไม่เป็นมนุษย์ (dehumanization)
3. reduced personal accomplishment
หมายถึง ความรู้สึกต่อความส�ำเร็จส่วนบุคคลอยู่ใน
ระดับต�ำ่ รูส้ กึ ว่าตนเองไม่มคี วามสามารถในการท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความสามารถที่จะช่วย
เหลือหรือให้บริการแก่ผู้รับบริการได้
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ด้วย

โดยมีจ�ำนวนข้อค�ำถามทั้งหมด 22 ข้อ ประกอบ

ความรูส้ กึ อ่อนล้าทางอารมณ์ จ�ำนวน 9 ข้อ ได้แก่
ข้อ 1 2 3 6 8 13 14 16 20
การลดความเป็นบุคคล จ�ำนวน 5 ข้อ ได้แก่ 5 10
11 15 22
ความส�ำเร็จส่วนบุคคล จ�ำนวน 8 ข้อ ได้แก่ 4 7
9 12 17 18 19 21
ให้คะแนนเป็นความถีแ่ บบ Likert Scale 7 ระดับ
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความอ่อนล้าทางอารมณ์
(emotionally exhausted) การลดความเป็นบุคคล
(depersonalization) ดังนี้
ไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเลย ได้ 0 คะแนน
มีความรู้สึกเช่นนั้นปีละ 2-3 ครั้ง ได้ 1 คะแนน
มีความรู้สึกเช่นนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ได้ 2 คะแนน
มีความรูส้ กึ เช่นนัน้ เดือนละ 2-3 ครัง้ ได้ 3 คะแนน
ความเหนื่อยล้าทางด้าน
ความอ่อนล้าทางอารมณ์
การลดความเป็นบุคคล
ความส�ำเร็จส่วนบุคคล

ระดับต�่ำ	
0-18 คะแนน
0-6 คะแนน
40-48 คะแนน

ขนาดตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ แพทย์ประจ�ำบ้านโรงพยาบาล
ราชวิ ถี ทั้ ง เพศหญิ ง และชายที่ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาใน
โรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่าง
ค�ำนวณจากสูตร Lwanga and Lemeshow, 19916 ต้อง
ใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 252 ราย และเพื่อป้องกัน
ข้ อ มู ล แบบสอบถามส่ ง กลั บ ไม่ ค รบถ้ ว นร้ อ ยละ 30
จึงเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 328 ราย
ส ถิ ติ ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ มู ล
(Data analysis)
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ในแบบบันทึกส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลทางคลินิก
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มีความรูส้ กึ เช่นนัน้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ได้ 4 คะแนน
มี ค วามรู ้ สึ ก เช่ น นั้ น สั ป ดาห์ ล ะ 2-3 ครั้ ง ได้
5 คะแนน
มีความรู้สึกเช่นนั้นทุกๆ วัน ได้ 6 คะแนน
ส�ำหรับเกณฑ์การให้คะแนนด้านความส�ำเร็จ
ส่วนบุคคลเป็นดังนี้
ไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเลย ได้ 6 คะแนน
มีความรู้สึกเช่นนั้นปีละ 2-3 ครั้ง ได้ 5 คะแนน
มีความรู้สึกเช่นนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ได้ 4 คะแนน
มีความรูส้ กึ เช่นนัน้ เดือนละ 2-3 ครัง้ ได้ 3 คะแนน
มีความรูส้ กึ เช่นนัน้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ได้ 2 คะแนน
มีความรูส้ กึ เช่นนัน้ สัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ ได้ 1 คะแนน
มีความรู้สึกเช่นนั้นทุกๆ วัน ได้ 0 คะแนน
การแบ่งระดับความเหนื่อยล้าจะแบ่งเป็น ระดับ
ต�่ำ ปานกลางและระดับสูง ตามเกณฑ์ของระดับภาวะ
เหนือ่ ยล้าในการท�ำงานของกลุม่ บุคลากรทางการแพทย์
ระดับปานกลาง
19-26 คะแนน
6-9 คะแนน
34-39 คะแนน

ระดับสูง
27-54 คะแนน
10-30 คะแนน
0-33 คะแนน

และข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ แล้วลงบันทึกข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่เป็น categorical data รายงาน
ด้วยจ�ำนวนและ ร้อยละ ข้อมูลที่เป็น continuous data
กรณีขอ้ มูลมีการแจกแจงแบบปกติรายงานด้วยค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีข้อมูลมีการแจกแจงแบบ
ไม่ปกติรายงานด้วยค่ามัธยฐาน ค่าต�ำ่ สุด ค่าสูงสุด และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ และภาวะเหนือ่ ยล้าจากการท�ำงาน
ใช้ chi-square test/Fisher exact test หลังจากการ
วิ เ คราะห์ univariate analysis น� ำ ปั จ จั ยที่ มีความ
สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าจากการท�ำงาน ไปวิเคราะห์
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ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานของแพทย์ประจ�ำบ้าน
โรงพยาบาลราชวิถี
ด้วยสถิติ binary logistic regression โดยก�ำหนดค่า
p-value น้อยกว่า 0.05 มีความส�ำคัญอย่างเป็นนัย
ส�ำคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา

แพทย์ประจ�ำบ้านทั้งหมด 328 ราย มีแพทย์
ประจ�ำบ้านตอบแบบสอบถามและส่งกลับทั้งหมด 187
ราย จากทัง้ หมด 318 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.8 ส่วนใหญ่
เป็นแพทย์ประจ�ำบ้านเพศชาย 106 ราย ร้อยละ 56.7
อายุเฉลี่ย 29±2.2 ปี เป็นแพทย์ประจ�ำบ้านชั้นปีที่ 1
จ�ำนวน 62 ราย ร้อยละ 33.2 และแพทย์ประจ�ำบ้านต่อย
อด จากภาควิชาอายุรศาสตร์จ�ำนวน 49 ราย (ตารางที่
1)แพทย์ประจ�ำบ้านส่วนใหญ่มี สถานภาพโสด 161 ราย
ร้อยละ 86.1 นับถือศาสนาพุทธ 169 ราย ร้อยละ 90.4
อาศัยบ้านเช่าหรือคอนโดมิเนียม 83 ร้อยละ 44.4 มีราย
ได้ระหว่าง 20,001 -30,000 บาท 96 ราย ร้อยละ 51.3
รายได้เพียงพอไม่เหลือเก็บ จ�ำนวน 102 ราย ร้อยละ
54.5 ภาระในการดูครอบครัวไม่หนัก จ�ำนวน 133 ราย
ร้อยละ 71.1 (ตารางที่ 1)
แพทย์ประจ�ำบ้านส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�ำตัว
จ�ำนวน 154 ราย ร้อยละ 82.4 ดื่มชาหรือกาแฟในช่วง 1
เดือนที่ผ่านมา 148 ราย ร้อยละ 79.1 เหตุผลในการดื่ม
ส่วนใหญ่เพือ่ ลดความง่วงและความอ่อนล้าของร่างกาย
112 ราย ร้อยละ 59.9 แพทย์ประจ�ำบ้านทีด่ มื่ เครือ่ งดืม่ ที่
มีแอลกอฮอล์ในช่วง 1 เดือนทีม่ า จ�ำนวน 67 ราย ร้อยละ
35.8 ในจ�ำนวนผูท้ ดี่ มื่ เป็นประเภทเบียร์มากทีส่ ดุ จ�ำนวน
55 ราย ร้อยละ 75.3 แพทย์ประจ�ำบ้านส่วนใหญ่มีวิธี
จัดการความเครียด จ�ำนวน 174 ราย ร้อยละ 93.0 ใช้วิธี
การจัดการความเครียดโดยการเล่นหรือฟังดนตรีมาก
ที่สุด จ�ำนวน 118 ราย ร้อยละ 63. (ตารางที่ 1)
ชั่ ว โ ม ง ก า ร ท� ำ ง า น เ ฉ ลี่ ย ต ่ อ สั ป ด า ห ์ คื อ
85.17±31.11 ชัว่ โมง แพทย์ประจ�ำบ้านทีข่ นึ้ เวรหรือออก
ตรวจพิเศษนอกเหนือจากที่โรงพยาบาลราชวิถี จ�ำนวน
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81 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.3 เป็นเวรดึกมากทีส่ ดุ จ�ำนวน
56 ราย จ� ำ นวนชั่ ว โมงของการนอนโดยเฉลี่ ย อยู ่ ที่
5.8±1.03 ชั่วโมง มีแพทย์ประจ�ำบ้านจ�ำนวน 10 รายที่
ใช้ยานอนหลับในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ความถี่ของการ
ใช้อยู่ที่ 2.22 ครั้งต่อสัปดาห์
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชั้นปี

คุณลักษณะทั่วไป
ชาย
หญิง

1
2
3
4
แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด
ภาควิชา
อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
จักษุวิทยา
สูตินรีเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วิสัญญีแพทย์
สถานภาพ
โสด
คู่
หม้าย หย่า แยก
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่นๆ ระบุ
ที่อยู่อาศัย
บ้านเช่า/คอนโดเนียม
หอพักภายในโรงพยาบาล
บ้านของตนเอง
อื่นๆ ระบุ
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จ�ำนวน ร้อยละ
106
81

56.7
43.3

62
44
54
13
13

33.2
23.5
28.9
7.0
7.0

49
44
28
24
16
15
11

26.2
23.5
15.0
12.8
8.6
8.0
5.9

161
25
1

86.1
13.4
0.5

169
9
4
5

90.4
4.8
2.1
2.7

83
74
20
10

44.4
39.6
10.7
5.3
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คุณลักษณะทั่วไป
จ�ำนวน ร้อยละ
รายได้ต่อเดือน (บาท)
< 20,000
42
22.5
20,001-30,000
96
51.3
30,001-40,000
37
19.8
40,001 บาท ขึ้นไป
12
6.4
ความเพียงพอของรายได้
เพียงพอเหลือเก็บ
51
27.3
เพียงพอไม่เหลือเก็บ
102
54.5
ไม่เพียงพอ เป็นหนี้
24
12.8
อื่นๆ ระบุ
10
5.3
ภาระในการดูแลครอบครัว
ไม่หนักเลย
133
71.1
ค่อนข้างเป็นภาระ
42
22.5
เป็นภาระที่หนักมาก
12
6.4
โรคประจ�ำตัว
ไม่มี
154
82.4
ภูมิแพ้
21
11.2
ความดันโลหิตสูง
1
0.5
โรคระบบทางเดินหายใจ
1
0.5
ไทรอยด์
1
0.5
อื่นๆ ระบุ
9
4.8
การดื่มชากาแฟ
ดื่ม
148
79.1
ไม่ดื่ม
39
20.9
เหตุผลในการดื่มชากาแฟ (n=167)
เพือ่ ลดความง่วงและความอ่อน 112
67.1
ล้าของร่างกาย
ชอบในรสชาติ
49
29.3
อื่นๆ ระบุ
6
3.6
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (n=182)
ไม่ดื่ม
115
63.2
ดื่ม
67
36.8
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คุณลักษณะทั่วไป
ชนิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (n=73)
เบียร์ (Beer)
ไวน์ (Wine)
วิสกี้ (Whisky)
อื่นๆ ระบุ
จัดการความเครียด
มี
ไม่มี
เล่นหรือฟังดนตรี
ออกก�ำลังกาย
เล่นเกม
พูดคุยกับเพื่อน
ท่องเที่ยว
อ่านหนังสือ
ปลูกต้นไม้,เลี้ยงสัตว์
ปฏิบัติกิจตามศาสนา
ดูดวง
อื่นๆ
การใช้ยานอนหลับ (n=184)
ไม่ใช้
ใช้

จ�ำนวน ร้อยละ
55
10
2
6

75.3
13.7
2.7
8.2

174
13
118
91
79
78
44
40
17
9
6
15

93
7.0
63.1
48.7
42.2
41.7
23.5
21.4
9.1
4.8
3.2
8.0

174
10

94.6
5.4

ปัจจัยด้านการท�ำงาน
พบปั จ จั ย ด้ า นความเหมาะสมของภาระงาน
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�ำงาน ในระดับดี
ร้ อ ยละ 51.9 และ 52.7 ตามล� ำ ดั บ ปั จ จั ย ด้ า น
สัมพันธภาพกับบุคลอื่นในการท�ำงาน ปัจจัยด้านการ
บริหารงานในหน่วยงาน ระดับดีมากร้อยละ 63.6 และ
49.7 ตามล�ำดับ

ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยด้านการท�ำงาน
ไม่ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีที่สุด
ปัจจัยด้านการท�ำงาน
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)
ภาระงาน
10(5.4)
76(40.6)
97(51.9)
4(2.1)
0(0.0)
สภาพแวดล้อมในสถานทีท่ ำ� งาน (n=184)
5(2.7)
59(32.1)
97(52.7)
21(11.4)
2(1.1)
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในที่ท�ำงาน
0(0.0)
2(1.1)
50(26.7)
119(63.6)
16(8.6)
การบริหารงานในหน่วยงาน
0(0.0)
6(3.3)
78(41.7)
93(49.7)
10(5.3)
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โรงพยาบาลราชวิถี
ภาวะเหนื่อยล้า
พบการเกิดภาวะเหนื่อยล้าในแพทย์ประจ�ำบ้าน
โรงพยาบาลราชวิถี ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ส่วน

จามรี ณ บางช้าง

ใหญ่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 53.8 ด้านการลดความเป็น
บุคคลส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่ำ ร้อยละ 48.6 ด้านความ
ส�ำเร็จส่วนบุคคลส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 96.2

ตารางที่ 3 แสดงภาวะเหนื่อยล้าในแพทย์ประจ�ำบ้านทั้ง 3 ด้าน
ภาวะเหนื่อยล้า

ระดับต�่ำ
จ�ำนวน (ร้อยละ)
47 (25.5)
90 (48.6)
2 (1.1)

ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ (n=184)
ด้านการลดความเป็นบุคคล (n=185)
ด้านความส�ำเร็จส่วนบุคคล (n=184)

ความอ่อนล้าทางอารมณ์
ความอ่ อ นล้ า ทางอารมณ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
หลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้น ได้แก่ เพศ โดยเพศ
หญิงมีความอ่อนล้าทางอารมณ์สูงกว่าเพศชาย พบ
ความสัมพันธ์กับ ชั้นปี การขึ้นเวรหรือออกตรวจพิเศษ
นอกโรงพยาบาลราชวิถใี นช่วงเวรดึก ความเพียงพอของ
รายได้ โดยพบว่ากลุ่มที่รายได้ไม่เพียงพอและมีหนี้สิน
มีความอ่อนล้าทางอารมณ์สูงร้อยละ 83.3 ภาระในการ

ระดับปานกลาง
จ�ำนวน (ร้อยละ)
38 (20.7)
30 (16.2)
5 (2.7)

ระดับสูง
จ�ำนวน (ร้อยละ)
99 (53.8)
65 (35.2)
177 (96.2)

ดู แ ลครอบครั ว โดยพบว่ า กลุ ่ ม ที่ มี ภ าระในการดู แ ล
ครอบครัวทีห่ นักมาก มีความอ่อนล้าทางอารมณ์สงู ร้อย
ละ 75 พบว่าความอ่อนล้าทางอารมณ์ยังสัมพันธ์กับ
ชั่วโมงการนอนหลับ พบว่าชั่วโมงการนอนต่อวันที่ต�่ำ
กว่าในกลุ่มที่มีความอ่อนล้าทางอารมณ์สูง และการใช้
ยานอนหลับ โดยทุกรายที่ใช้ยานอนหลับมีระดับความ
อ่อนล้าทางอารมณ์ในระดับสูง (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับความอ่อนล้าทางอารมณ์
ปัจจัยด้านบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพ
โสด
คู่
หม้าย หย่า แยก
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่นๆ ระบุ

จ�ำนวน
รวม
104
80
159
24
1
166
9
4
5
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ความอ่อนล้าทางอารมณ์
ระดับต�่ำ (n=47) ระดับปานกลาง (n=38) ระดับสูง (n=99) p-value
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
0.049*
26(25.0)
28(26.9)
50(48.1)
21(26.3)
10(12.5)
49(61.3)
0.703
40(25.2)
33(20.8)
86(54.1)
6(25.0)
5(20.8)
13(54.2)
1(100.0)
0(0.0)
0(0.0)
0.224
44(26.5)
32(19.3)
90(54.2)
1(11.1)
2(22.2)
6(66.7)
2(50.0)
1(25.0)
1(25.0)
0(0.0)
3(60.0)
2(40.0)
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับความอ่อนล้าทางอารมณ์ (ต่อ)
ปัจจัยด้านบุคคล
รายได้ (บาท)
< 20,000
20,001-30,000
30,001-40,000 บ
40,001 บาท ขึ้นไป
เพียงพอเหลือเก็บ
เพียงพอไม่เหลือเก็บ
ไม่เพียงพอ เป็นหนี้
อื่นๆ ระบุ
ภาระในการดูแลครอบครัว
ไม่หนักเลย
ค่อนข้างเป็นภาระ
เป็นภาระที่หนักมาก
ชากาแฟ
ไม่ดื่ม
ดื่ม
แอลกอฮอล์
ไม่ดื่ม
ดื่ม
จัดการความเครียด
ไม่มี
มี
ยานอนหลับ
ไม่ใช้
ใช้
ชั้นปี
1
2
3
4
แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด
เวรดึกนอกโรงพยาบาล
อยู่เวรดึกนอกโรงพยาบาล
ไม่ได้อยู่เวรดึกนอกโรงพยาบาล
ชั่วโมงการนอน/วัน
ชั่วโมงการท�ำงาน/สัปดาห์

จ�ำนวน
รวม
41
94
37
12
51
99
24
10
132
40
12
39
145
113
66
12
172
172
9
61
43
54
13
13
123
56
174
170

ความอ่อนล้าทางอารมณ์
ระดับต�่ำ (n=47) ระดับปานกลาง (n=38) ระดับสูง (n=99) p-value
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
0.977
11(26.8)
8(19.5)
22(53.7)
24(25.5)
21(22.3)
49(52.1)
10(27.0)
6(16.2)
21(56.8)
2(16.7)
3(25.0)
7(58.3)
15(29.4)
14(27.5)
22(43.1)
30(30.3)
20(20.2)
49(49.5)
1(4.2)
3(12.5)
20(83.3)
1(10.0)
1(10.0)
8(80.0)
0.033*
41(31.1)
28(21.2)
63(47.7)
4(10.0)
9(22.5)
27(67.5)
2(16.7)
1(8.3)
9(75.0)
0.241
6(15.4)
10(25.6)
23(59.0)
41(28.3)
28(19.3)
76(52.4)
0.835
29(25.7)
22(19.5)
62(54.9)
15(22.7)
15(22.7)
36(54.5)
0.185
4(33.3)
0(0.0)
8(66.7)
43(25.0)
38(22.1)
91(52.9)
0.212*
45(26.2)
38(22.1)
89(51.7)
0(0.0)
0(0.0)
9(100.0)
0.001*
15(24.6)
11(18.0)
35(57.4)
3(7.0)
13(30.2)
27(62.8)
19(35.2)
7(13.0)
28(51.9)
5(38.5)
6(46.2)
2(15.4)
5(38.5)
1(7.7)
7(53.8)
0.025*
38(30.9)
21(17.1)
64(52.0)
8(14.3)
17(30.4)
31(55.4)
6.31± 1.06
5.80± 0.93
5.59± 0.98
<0.001*
75.69±31.15
89.91±29.99
86.65±30.97
0.087
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โรงพยาบาลราชวิถี
เมือ่ พิจารณารายภาควิชาพบแนวโน้มความอ่อน
ล้าทางอารมณ์ในระดับสูงในภาควิชาจักษุวิทยาและ
เวชศาสตร์ฉกุ เฉินตามล�ำดับดังตารางที่ 5 ส�ำหรับปัจจัย
ด้านการท�ำงานนั้น พบว่าความอ่อนล้าทางอารมณ์มี
ความสัมพันธ์กับความเหมาะสมของภาระงาน OR

จามรี ณ บางช้าง

=0.32, 95% CI 0.14-0.73; p=0.007 สัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่นในการปฏิบัติงาน OR =0.27, 95% CI 0.10.72; p=0.009 และการบริหารงานในหน่วยงาน OR
=0.39, 95% CI 0.15-0.97; p=0.043 (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 5 ระดับความอ่อนล้าทางอารมณ์กับภาควิชา
ภาควิชา
อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
จักษุวิทยา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สูตินรีเวชศาสตร์
วิสัญญีแพทย์

จ�ำนวนรวม

ระดับต�่ำ
(n=47)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
10(20.4)
16(38.1)
10(35.7)
2(8.3)
1(6.7)
4(26.7)
4(36.4)

49
42
28
24
15
15
11

ระดับปานกลาง
(n=38)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
11(22.4)
9(21.4)
7(25.0)
4(16.7)
3(20.0)
4(26.7)
0(0.0)

ระดับสูง
(n=99)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
28(57.1)
17(40.5)
11(39.3)
18(75.0)
11(73.3)
7(46.7)
7(63.6)

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท�ำงานกับความอ่อนล้าทางอารมณ์
Factors
ความเหมาะสมของภาระงาน
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
การบริหารการงาน
ชั่วโมงการนอน

Crude OR
(95% CI)
0.23(0.12-0.43)
0.31(0.18-0.53)
0.18(0.09-0.37)
0.18(0.09-0.34)
23.99(0.43-0.83)

การลดความเป็นบุคคล
เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา ที่อยู่อาศัย รายได้
ความเพียงพอของรายได้ ภาระในการดูแลครอบครัว
โรคประจ�ำตัว การดื่มชากาแฟ การดื่มแอลกอฮอล์
การจั ด การความเครี ย ด การใช้ ย านอนหลั บ ชั้ น ปี
ภาควิชา การขึ้นเวรหรือออกตรวจพิเศษนอกเหนือจาก
ที่โรงพยาบาลราชวิถี ไม่สัมพันธ์กับการลดความเป็น

70

p-value
<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*

Adjusted OR
(95% CI)
0.32(0.14-0.73)
0.61(0.31-1.21)
0.27(0.10-0.72)
0.39(0.15-0.97)
0.73(0.50-1.05)

p-value
0.007*
0.159
0.009*
0.043*
0.093

บุคคล พบแนวโน้มของการลดความเป็นบุคคลระดับสูง
ในภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น และสู ติ น รี เ วชศาสตร์
ตามล�ำดับดังตารางที่ 7 พบความสัมพันธ์ระหว่างการ
ลดความเป็นบุคคลกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
OR =0.36, 95% CI 0.18-0.73; p=0.005 และ
สัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ OR =0.24, 95% CI 0.09-0.6;
p=0.003 (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 7 แสดงภาควิชากับระดับการลดความเป็นบุคคล
ภาควิชา
ศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
จักษุวิทยา
สูตินรีเวชศาสตร์
วิสัญญีแพทย์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

จ�ำนวนรวม
43
49
28
24
15
11
15

ระดับต�่ำ
(n=90)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
26(60.5)
20(40.8)
20(71.4)
10(41.7)
8(53.3)
4(36.4)
2(13.3)

ระดับปานกลาง
(n=30)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
3(7.0)
12(24.5)
1(3.6)
5(20.8)
0(0.0)
5(45.5)
4(26.7)

ระดับสูง
(n=65)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
14(32.6)
17(34.7)
7(25.0)
9(37.5)
7(46.7)
2(18.2)
9(60.0)

ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท�ำงานกับการลดความเป็นบุคคล
Factors
ความเหมาะสมของภาระงาน
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
การบริหารการงาน
ความไม่เพียงพอของรายได้

Crude OR
(95% CI)
0.34 (0.19-0.61)
0.26 (0.15-0.47)
0.20 (0.10-0.40)
0.23 (0.12-0.44)
0.45 (1.17-5.30)

Adjusted OR
(95% CI)
0.61 (0.29-1.28)
0.36 (0.18-0.73)
0.24 (0.09-0.60)
0.60 (0.25-1.41)
1.01 (0.41-2.50)

p-value
<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*

p-value
0.191
0.005*
0.003*
0.243
0.988

พบแนวโน้ ม ความส� ำ เร็ จ ส่ ว นบุ ค คลในระดั บ สู ง ใน
ทุกภาควิชา ส�ำหรับปัจจัยด้านการท�ำงานนั้น พบว่า
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ความเหมาะสมของภาระ
งาน สั ม พั น ธภาพกั บ บุ ค คลอื่ น ในการปฏิ บั ติ ง าน
การบริหารงานในหน่วยงาน ไม่สัมพันธ์กับความส�ำเร็จ
ส่วนบุคคล ดังตารางที่ 10

ความส�ำเร็จส่วนบุคคล
เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา ที่อยู่อาศัย รายได้
ความเพี ย งพอรายได้ ภาระในการดู แ ลครอบครั ว
โรคประจ�ำตัว การดื่มชากาแฟ การดื่มแอลกอฮอล์
การจัดการความเครียด การขึ้นเวรหรือออกตรวจพิเศษ
นอกเหนือจากที่โรงพยาบาลราชวิถี การใช้ยานอนหลับ
ชั้นปี ภาควิชา ไม่สัมพันธ์กับความส�ำเร็จส่วนบุคคล
ตารางที่ 9 แสดงภาควิชากับระดับความส�ำเร็จส่วนบุคคล
ภาควิชา
อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
จักษุวิทยา
วิสัญญีแพทย์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สูตินรีเวชศาสตร์

จ�ำนวนรวม
48
43
28
24
11
15
15

ระดับต�่ำ
(n=2)
0(0.0)
2(4.7)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
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ระดับปานกลาง
(n=5)
0(0.0)
2(4.7)
1(3.6)
0(0.0)
0(0.0)
2(13.3)
0(0.0)
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ระดับสูง
(n=177)
48(100.0)
39(90.7)
27(96.4)
24(100.0)
11(100.0)
13(86.7)
15(100.0)

ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานของแพทย์ประจ�ำบ้าน
โรงพยาบาลราชวิถี

จามรี ณ บางช้าง

ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการท�ำงานกับความส�ำเร็จส่วนบุคคล
Factors
ความเหมาะสมของภาระงาน
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
การบริหารการงาน
ชั่วโมงการนอน
ชั่วโมงการท�ำงานต่อสัปดาห์
ความไม่เพียงพอของรายได้

Crude OR
(95% CI)
2.48 (0.59-10.44)
1.59 (0.48-5.30)
0.57 (0.14-2.39)
1.92 (0.50-7.44)
0.00 (0.69-3.09)
0.08 (0.96-1.02)
0.04 (0.08-6.25)

วิจารณ์

ความอ่อนล้าทางอารมณ์
ความอ่อนล้าทางอารมณ์เป็นอาการแสดงของ
ภาวะเหนือ่ ยล้าที่สมั พันธ์กบั คุณภาพการให้บริการมาก
ที่ สุ ด จึ ง เป็ น ส่ ว นที่ ค วรให้ ค วามส� ำ คั ญ มากที่ สุ ด 7
จากการศึ ก ษาพบว่ า ความอ่ อ นล้ า ทางอารมณ์ ข อง
แพทย์ประจ�ำบ้านในโรงพยาบาลราชวิถีอยู่ในระดับสูง
มากที่สุด ร้อยละ 53.8 ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทพี่ บความอ่อนล้าทางอารมณ์
ในระดับสูงร้อยละ 32.5 และ ร้อยละ 38.8 ส�ำหรับความ
อ่อนล้าทางอารมณ์ในระดับต�่ำ8 และพบว่าเพศมีความ
สัมพันธ์กับความอ่อนล้าทางอารมณ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยเพศหญิงร้อยละ 61.3 มีระดับของความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ในระดับสูงซึง่ มากกว่าเพศชาย แตกต่างจากการ
ศึกษาในประเทศอินเดีย9 แต่สอดคล้องกับการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา10 การศึกษาก่อนหน้าพบว่าในแพทย์ทเี่ ป็น
เพศหญิงนัน้ ความอ่อนล้าทางอารมณ์เป็นอาการแสดง
แรกของภาวะเหนื่อยล้า ล�ำดับถัดมาคือ การลดความ
เป็นบุคคลและการลดความส�ำเร็จส่วนบุคคลตามล�ำดับ4
เมื่อพิจารณาผลของภาวะเหนื่อยล้าในระยะยาวที่อาจ
น�ำไปสู่ ภาวะซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายได้นั้น มีการศึกษา
พบว่าแพทย์หญิงมีความวิตกกังวลสูงกว่าแพทย์ชาย
และพบว่าแพทย์หญิงมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
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p-value
0.215
0.451
0.446
0.344
0.022*
0.034*
<0.001*

Adjusted OR
(95% CI)

1.39 (0.61-3.15)
0.99 (0.96-1.02)
0.01 (0.10-8.59)

p-value

0.431
0.561
0.141

สูงกว่าเพศชายซึง่ แตกต่างจากกลุม่ ประชากรทัว่ ไป ทีจ่ ะ
พบความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายสูงในเพศชายมากกว่า
เพศหญิง11 จึงควรให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นในแพทย์หญิงที่อาจรุนแรงจนเกิด
ปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ ตามมาในอนาคต
ความเพียงพอของรายได้ ภาระในการดูแล
ครอบครัว การขึ้นเวรหรือออกตรวจพิเศษในช่วงเวรดึก
นอกเหนือจากงานที่โรงพยาบาลราชวิถี สัมพันธ์กับ
ความอ่อนล้าทางอารมณ์อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยพบว่า
กลุ่มที่มีภาระในการดูแลครอบครัวที่หนักมาก มีความ
อ่อนล้าทางอารมณ์สูงร้อยละ 75 สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Thomas5 ทีพ่ บว่าแพทย์ประจ�ำบ้านเผชิญกับ
ภาระงานที่มาก โดยมีปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ และยังต้องรักษาสมดุลย์ด้านเวลาส่วนตัว
รวมถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัว จึงมีแนวโน้มที่จะ
เกิดภาวะเหนือ่ ยล้าได้สงู นอกจากนีย้ งั พบว่ากลุม่ ทีร่ าย
ได้ไม่เพียงพอและมีหนี้สิน มีความอ่อนล้าทางอารมณ์
ในระดับสูงถึงร้อยละ 83.3 สอดคล้องกับการศึกษาของ
Cohen และคณะ12 ที่พบว่าหากแพทย์ประจ�ำบ้านมี
ปัญหาหนีส้ นิ ก็จะสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะเหนือ่ ยล้าอีก
ด้วย การศึกษานี้พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
เฉพาะรายได้และภาระครอบครัวกับความอ่อนล้าทาง
อารมณ์เท่านัน้ ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาในโรงพยาบาล

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 64 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562

Resident Burnout: Prevalence and Associated Factors in Rajavithi
Hospital
จุฬาลงกรณ์ที่พบว่า ปัจจัยด้านภาระครอบครัวและ
สถานภาพทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะ
เหนื่อยล้าทุกด้านอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต8ิ
ชั้ น ปี มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความอ่ อ นล้ า ทาง
อารมณ์อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยพบความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ ใ นระดั บ สู ง ในแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นชั้ น ปี ที่ 2
มากที่ สุ ด ตามด้ ว ยแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นชั้ น ปี ที่ 1 ซึ่ ง
แตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้า ในประเทศอินเดียที่
พบว่าร้อยละ 55.2 ของ personal burnout พบในแพทย์
ใช้ทุนและพบลดลงในชั้นปีที่สูงขึ้น9 และการศึกษาใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทพี่ บภาวะเหนือ่ ยล้าสูงทีส่ ดุ ใน
ชั้นปีที่ 18
ชั่วโมงการท�ำงานไม่สัมพันธ์กับการเกิดความ
อ่อนล้าทางอารมณ์ สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าใน
ประเทศซาอุดอิ าระเบีย13 ทีไ่ ม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ชั่วโมงการท�ำงานที่สูงกับการเกิดภาวะเหนื่อยล้าใน
แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า น อย่ า งไรก็ ต ามในสหรั ฐ อเมริ ก า
โดย United States Accreditation for Graduate
Medical Education ได้กำ� หนดชัว่ โมงการท�ำงานส�ำหรับ
แพทย์ประจ�ำบ้าน ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2003 จนถึงปี ค.ศ.
2011 เพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการท�ำงาน และเพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยในการท�ำงาน แต่ก็ไม่ได้พบว่าช่วย
ลดภาวะเหนือ่ ยล้าแต่อย่างใด เพราะเมือ่ ลดเวลาท�ำงาน
ลง กลายเป็นว่าแพทย์ตอ้ งปฏิบตั งิ านหนักขึน้ เนือ่ งจาก
ในปริมาณงานเดียวกันแพทย์มเี วลาสัน้ ลงในการปฏิบตั ิ
งานให้สำ� เร็จ14 ซึง่ ข้อสรุปนีส้ อดคล้องกับผลการศึกษานี้
ที่พบว่าปัจจัยด้านภาระงาน ได้แก่ ความเหมาะสมของ
ภาระงาน สัมพันธภาพกับบุคลอืน่ ในการปฏิบตั งิ านและ
การบริหารงานในหน่วยงาน กลับมีความสัมพันธ์กับ
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ในขณะที่ไม่พบความสัมพันธ์
ดังกล่าวกับชั่วโมงการท�ำงานแต่อย่างใด ดังนั้นการ
ป้องกันและแก้ไขภาวะเหนือ่ ยล้าจึงควรให้ความส�ำคัญ
กับปัจจัยการท�ำงานในทุกๆ ด้าน มิใช่เพียงการลดชัว่ โมง
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การท�ำงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ชั่ ว โมงการนอนหลั บ และการใช้ ย านอนหลั บ
มีความสัมพันธ์กับความอ่อนล้าทางอารมณ์อย่างมี
นั ย ส� ำ คั ญ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในโรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ 8 โดยการศึ ก ษานี้ พ บว่ า ทุ ก รายที่ ใ ช้
ยานอนหลั บ มี ค วามอ่ อ นล้ า ทางอารมณ์ ใ นระดั บ สู ง
ทั้งหมด ซึ่งอาจเป็นกลุ่มที่ต้องการการช่วยเหลือ ดังนั้น
แนวทางการดูแลแพทย์ประจ�ำบ้านจึงจ�ำเป็นที่จะต้อง
กระตุน้ ให้แพทย์ประจ�ำบ้านทีเ่ ริม่ มีปญ
ั หาการนอนมีการ
เข้าถึงการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รับการรักษา
และค�ำแนะน�ำเพื่อบรรเทาความอ่อนล้าทางอารมณ์ที่
เกิดขึน้ อย่างเหมาะเหมาะสมต่อไป ในปัจจุบนั เนือ่ งด้วย
ภาระงานจึงยังมีข้อจ�ำกัด15 ท�ำให้แพทย์ประจ�ำบ้าน
ไม่สามารถเข้ารับการรักษาหรือได้รับความช่วยเหลือ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านจิตใจ16
พบแนวโน้มความอ่อนล้าทางอารมณ์ในระดับสูง
ในภาควิชาจักษุวิทยาและเวชศาสตร์ฉุกเฉินตามล�ำดับ
โดยทัง้ สองภาควิชานีพ้ บปัจจัยด้านความเหมาะสมของ
ภาระงานอยู่ในระดับพอใช้เป็นส่วนใหญ่
การลดความเป็นบุคคล
จากการศึกษาพบการลดความเป็นบุคคลส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับต�่ำร้อยละ 48.6 ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทพี่ บการลดความเป็น
บุคคลระดับต�่ำร้อยละ 52.8 ปัจจัยด้าน เพศ สถานภาพ
สมรส ศาสนา ที่อยู่อาศัย รายได้ ความเพียงพอของ
รายได้ ภาระในการดูแลครอบครัว โรคประจ�ำตัว การดืม่
ชากาแฟ การดื่มแอลกอฮอล์ การจัดการความเครียด
การใช้ยานอนหลับ ชั้นปี ภาควิชา การขึ้นเวรหรือออก
ตรวจพิ เ ศษนอกเหนื อ จากที่ โ รงพยาบาลราชวิ ถี
ไม่สัมพันธ์กับการลดความเป็นบุคคล
แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นส่ ว นใหญ่ ใ นโรงพยาบาล
ราชวิถีเกือบทุกภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาจักษุวิทยา
วิสญ
ั ญีวทิ ยา เวชศาสตร์ฉกุ เฉิน ศัลยศาสตร์ สูตศิ าสตร์-
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ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานของแพทย์ประจ�ำบ้าน
โรงพยาบาลราชวิถี
นรีเวชวิทยา อายุรศาสตร์ มีแนวโน้มของการลดความ
เป็นบุคคลอยูใ่ นระดับต�ำ่ ถึงระดับปานกลาง ยกเว้นภาค
วิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ที่แพทย์ประจ�ำบ้านส่วน
ใหญ่มีการลดความเป็นบุคคลอยู่ในระดับต�่ำ พบว่า
แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นในภาควิ ช านี้ มองว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ที่ ดี ม าก โดยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การศึ ก ษาใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พบว่าภาควิชาใหญ่ (Major) ซึง่
ได้ แ ก่ อายุ ร ศาสตร์ กุ ม ารเวชศาสตร์ ศั ล ยศาสตร์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์มี
ความสัมพันธ์กับการลดความเป็นบุคคลในระดับสูง
ทั้งหมด8 นอกจากนี้พบความสัมพันธ์ระหว่างการลด
ความเป็นบุคคลกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและ
สัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ ในการปฏิบตั งิ าน สัมพันธภาพ
กับบุคคลรอบข้างจึงมีความส�ำคัญในการป้องกันการ
เกิดภาวะเหนือ่ ยล้าในแพทย์ประจ�ำบ้าน ดังทีป่ รากฎใน
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ควรกระตุ้นการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท�ำงานร่วมกัน ส่งเสริมการท�ำงาน
เป็นทีม ซึง่ จะช่วยป้องกันการเกิดภาวะเหนือ่ ยล้าส�ำหรับ
แพทย์ประจ�ำบ้านต่อไป17
ความส�ำเร็จส่วนบุคคล
จากการศึกษาพบความส�ำเร็จส่วนบุคคล ระดับ
ต�่ำร้อยละ 1.1 ระดับปานกลางร้อยละ 2.7 ระดับสูง
ร้อยละ 96.2 ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ที่พบความส�ำเร็จส่วนบุคคลระดับต�่ำร้อย
ละ 32.8 ระดับกลางร้อยละ 27.2 และระดับสูงร้อยละ
408 โดยไม่สมั พันธ์กบั ชัน้ ปี อายุ หรือภาควิชา หรือปัจจัย
ในการท�ำงานแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

อาจารย์ ใ นแต่ ล ะภาควิ ช านั้ น เป็ น ผู ้ ที่ มี ค วาม
ใกล้ชดิ แพทย์ประจ�ำบ้านมากทีส่ ดุ จึงมีโอกาสในการจะ
สังเกตเห็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะเหนื่อยล้า
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ต่างๆ เหล่านี้ได้ก่อน ทั้งเรื่องความเพียงพอของรายได้
และภาระในการดูแลรับผิดชอบครอบครัว จึงควรมีการ
ให้ ค� ำ แนะน� ำ เพื่ อ ให้ แ พทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นมี ทั ก ษะที่
เหมาะสมในรับมือกับภาระครอบครัว และรักษาสมดุล
ชีวิตครอบครัวในระหว่างการฝึกอบรม ให้ความส�ำคัญ
เรื่ อ งการจั ด สรรเวลาในการท� ำ งาน มี ชั่ ว โมงของ
การนอนหลั บ อย่ า งเพี ย งพอ นอกจากนี้ ค วรเพิ่ ม ช่ อ ง
ทางในการเข้าถึงการรักษาเมือ่ แพทย์ประจ�ำบ้านต้องการ
รักษาโดยไม่ให้กระทบกับการเรียนหรือการปฏิบัติงาน
ในส่วนของปัจจัยด้านการท�ำงาน พบว่าความ
อ่อนล้าทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความเหมาะสม
ของภาระงาน สั ม พั น ธภาพกั บ บุ ค คลอื่ น ในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารงานในหน่วยงาน พบความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการลดความเป็ น บุ ค คลกั บ สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน และสัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ ใน
การปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่าการป้องกันภาวะเหนื่อยล้า
เป็นสิ่งที่แต่ละภาควิชาสามารถป้องกันได้ โดยการให้
ความส�ำคัญกับปัจจัยในการท�ำงานทุกด้าน ได้แก่ ภาระ
งานที่มอบหมายในความรับผิดชอบของแพทย์ประจ�ำ
บ้าน การบริหารงานในภาควิชา ซึ่งในบริบทของการ
ศึกษานีห้ มายถึง บทบาทของอาจารย์ในการมอบหมาย
งาน การให้ความสนใจอย่างทัว่ ถึง การรับฟังปัญหาและ
ให้โอกาสชีแ้ จงเมือ่ เกิดปัญหา การให้อสิ ระในการแสดง
ความเห็นและการยอมรับความคิดเห็น การให้ความ
ยุติธรรมในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ในประเทศเบลเยี่ ย มที่ พ บว่ า การสร้ า ง learning
environment จากอาจารย์แพทย์ในด้าน บทบาทของ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา (role of the specialty tutor)
การประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ (coaching and
assessment) มีผลต่อการลดความอ่อนล้าทางอารมณ์
ในแพทย์ประจ�ำบ้าน โดยหากแพทย์ประจ�ำบ้านมีความ
สัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับอาจารย์ และได้รับอิสระในการ
ท�ำงานทีน่ อ้ ยเกินไปก็จะเกิดภาวะเหนือ่ ยล้า ในทางตรง
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Hospital
กันข้ามหากความสัมพันธ์กบั อาจารย์เป็นไปในลักษณะ
ที่ให้ความช่วยเหลือกัน (mutually supportive) ก็จะ
ท�ำให้แพทย์ประจ�ำบ้านเกิดภาวะเหนื่อยล้าได้น้อยกว่า
ส�ำหรับการประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ (coaching
and assessment) นั้น พบว่ามีผลต่อการลดความ
เหนื่อยล้าในแพทย์ประจ�ำบ้านเช่นกัน โดยอาจารย์ควร
มีการประเมินความรูค้ วามสามารถของแพทย์ประจ�ำบ้าน
ในการดูแลผู้ป่วยและให้ข้อมูลย้อนกลับอยู่เสมอทั้งใน
ด้านทีท่ ำ� ได้ดแี ละด้านทีต่ อ้ งพัฒนา เพือ่ ให้แพทย์ประจ�ำ
บ้านมีศกั ยภาพในการเรียนและการปฏิบตั งิ านทีเ่ พิม่ ขึน้
หากแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นไม่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น หรื อ ได้
รับค�ำแนะน�ำเป็นระยะก็จะไม่ได้ถูกเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับความรู้ความสามารถในระดับต่อๆ ไปที่เขาควร
จะท�ำได้ และนั้นก็ยิ่งเป็นการเร่งให้แพทย์ประจ�ำบ้าน
ท�ำให้เกิดภาวะเหนื่อยล้าได้ง่ายขึ้น18
ในส่วนของการเฝ้าระวังการเกิดภาวะเหนื่อยล้า
นั้น การศึกษาก่อนหน้าในแพทย์ประจ�ำบ้านศัลยกรรม
พบว่าภาวะเหนื่อยล้าไม่สัมพันธ์กับระดับความรู้และ
ความสามารถแต่อย่างใด ดังนั้นการประเมินความรู้
ความสามารถของแพทย์ประจ�ำบ้านจึงไม่ใช่เครือ่ งมือที่
สามารถบอกได้ถงึ ระดับความเหนือ่ ยล้าในแพทย์ประจ�ำ
บ้านแต่ละราย และควรมีระบบของการเฝ้าระวังระดับ
ภาวะเหนือ่ ยล้าทีแ่ ยกออกมาจากการประเมิน19 เพือ่ ช่วย
ในการวางแผนป้องกันและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
ภาวะเหนือ่ ยล้าในแพทย์ประจ�ำบ้าน ซึง่ หากท�ำได้สำ� เร็จ
ก็อาจจะเห็นจ�ำนวนของความอ่อนล้าทางอารมณ์ใน
แพทย์ประจ�ำบ้านที่ลดลงตามล�ำดับต่อไป
แพทย์ประจ�ำบ้านในโรงพยาบาลราชวิถนี นั้ แม้วา่
มีความอ่อนล้าทางอารมณ์ในระดับสูง ความส�ำเร็จส่วน
บุคคลโดยรวมก็มีแนวโน้มพบในระดับสูงเช่นเดียวกัน
ในด้ า นดี คื อ แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นได้ ม องเห็ น ศั ก ยภาพ
ตัวเองในระหว่างการฝึกอบรมในโรงพยาบาลราชวิถี
ซึง่ แม้วา่ ด้วยปริมาณงานทีม่ ากแต่กท็ ำ� ให้แพทย์ประจ�ำบ้าน
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รูส้ กึ ว่างานทีท่ ำ� นัน้ มีคณ
ุ ค่าและประสบผลส�ำเร็จ ซึง่ อาจ
กล่าวได้วา่ เป็นจุดแข็งทีส่ ำ� คัญของแพทย์ประจ�ำบ้านใน
การฝึกอบรม รวมถึงเป็นจุดแข็งของโรงพยาบาลราชวิถี
ในการเป็นศูนย์ฝกึ อบรมทีท่ ำ� ให้ผฝู้ กึ อบรมมีโอกาสได้ใช้
ศั ก ยภาพตั ว เองได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ทั้ ง นี้ ห ากในอนาคต
อาจารย์แพทย์ในแต่ละภาควิชามองเห็นความส�ำคัญ
และช่ ว ยกั น เฝ้ า ระวั ง การเกิ ด ภาวะเหนื่ อ ยล้ า ใน
แพทย์ประจ�ำบ้าน สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ก็ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้
โรงพยาบาลราชวิถพี ฒ
ั นาศักยภาพในด้านวิชาการและ
การฝึกอบรม เป็นศูนย์การแพทย์ชั้นน�ำระดับนานาชาติ
ตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ต่อไป
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