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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความชุกของภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงาน และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะเหนือ่ ยล้า
ในการท�ำงานของแพทย์ประจ�ำบ้านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วิธกี ารศึกษา เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ในแพทย์ประจ�ำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยเก็บข้อมูลช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ.2563 โดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
4 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไปและส่วนบุคคล 2) ข้อมูลเกี่ยวกับงาน 3) ข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำงานในสถานการณ์
ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ 4) แบบวัดภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน Maslach burnout
inventory (MBI) ฉบับภาษาไทย ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาอธิบายลักษณะทัว่ ไป ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำงานในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 และระดับภาวะเหนื่อยล้าในการ
ท�ำงานของแพทย์ประจ�ำบ้าน และใช้สถิติวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่
ศึกษา
ผลการศึกษา แพทย์ประจ�ำบ้านเข้าร่วมการศึกษามีจ�ำนวน 67 ราย (ร้อยละ 26.2) ของแพทย์ประจ�ำบ้าน
ทัง้ หมด เป็นเพศชาย 38 ราย (ร้อยละ 56.7) เวลาปฏิบตั งิ านโดยเฉลีย่ 84.9 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ส่วนใหญ่มชี วั่ โมง
การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 59.7) ส่วนใหญ่เคยมีความคิดลาออกจากการเป็นแพทย์ประจ�ำบ้าน
(ร้อยละ 58.2) กลุ่มตัวอย่างแพทย์ประจ�ำบ้านส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย COVID-19
แพทย์ประจ�ำบ้านมีคะแนนภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานด้านความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์ในระดับสูง
(ร้อยละ 50.7) มีการลดความเป็นบุคคลในระดับสูง (ร้อยละ 38.8) และมีการลดความส�ำเร็จส่วนบุคคลใน
ระดับต�่ำ (ร้อยละ 94.3) ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนด้านความอ่อนล้า
ทางด้านอารมณ์ ได้แก่ เวลาปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย ชั่วโมงในการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ การมีบุคคลผู้ให้
ค�ำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาไม่เพียงพอ และการเคยมีความคิดลาออกจากการเป็นแพทย์ประจ�ำบ้าน ในด้าน
การลดความเป็นบุคคล ได้แก่ การมีบคุ คลผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาเมือ่ เกิดปัญหาไม่เพียงพอ ส่วนในด้านความส�ำเร็จ
บุคคลพบว่าสัมพันธ์กับการมีการมีปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลในสถานที่ปฏิบัติงาน
สรุป แพทย์ประจ�ำบ้านประมาณครึ่งหนึ่งมีความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์ในระดับสูง และมีปัจจัยหลาย
ประการที่ส่งผลต่อภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานของแพทย์ประจ�ำบ้าน การลดหรือจัดการกับปัจจัยอย่าง
เหมาะสมจะน�ำไปสู่การลดภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน
ค�ำส�ำคัญ เหนื่อยล้าในการท�ำงาน แพทย์ประจ�ำบ้าน สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19
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ABSTRACT
Objective : To assess the prevalence of burnout syndrome and related factors among residents
of Thammasat University Hospital.
Method: This was a cross-sectional descriptive study, which included all residents in
Thammasat University Hospital; from April to June 2020. Online questionnaire was used. The
questionnaire comprised of 4 parts: 1) demographic data 2) work-related questionnaire 3)
COVID-19 work-related questionnaire 4) Maslach burnout inventory (MBI) Thai version. Using
descriptive statistics to describe the demographic data, work-related, COVID-19 work-related
and burnout syndrome. The factors associated with burnout syndrome score were analyzed
by using multiple linear regression.
Result : Responses were obtained from 67 residents (response rate of 26.2%), They were
male 38 participants (56.7%). The average duty time was 84.9 hours/weeks. They reported
insufficient of sleep hours (59.7%) and used to thought of resign from training (58.2%).
Most of them used to work on COVID-19 related job. Residents have high level of emotional
exhaustion 50.7%, high level of depersonalization 38.8% and a low reduced personal
accomplishment 94.3%. Result of multiple linear regression analysis showed factors related
to emotional exhaustion were working hours, insufficient of sleep hours, insufficient of advisor
and used to thought of resign from training. Depersonalization was associate with insufficient
of advisor. For personal accomplishment, it related with conflict in workplace.
Conclusion : This study shows, the most of residents have high emotional exhaustion.
Many factors were related. Reduced or appropriate management of associated factors lead
to decreasing burnout syndrome.
Keywords : burnout, residents, COVID-19 out break
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บทน�ำ

ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน (burnout) คือ
ความรู้สึกอ่อนล้าทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์
เป็นผลมาจากการเผชิญกับความเครียดในการท�ำงาน
ต่อเนื่อง1,2 เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจในหลายสาขา
อาชีพ มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดภาวะนีไ้ ด้สงู ในอาชีพทีท่ ำ� งาน
บริการทางด้านสังคมและผูใ้ ห้บริการทางสาธารณสุขทีม่ ี
ภาระงานมาก3,4 แม้จะไม่ได้มีการลงวินิจฉัยว่าเป็น
โรคแต่ใน World Health Organization International
Classification of Diseases 11th (ICD-11) ได้ให้
ความหมายของภาวะนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางอาชีพ
โดยระบุในบทปัจจัยทีม่ ผี ลต่อสุขภาพและการรับบริการ
สุขภาพ5
ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานท�ำให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม3 พบว่า
เพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคทางระบบหั ว ใจและ
หลอดเลือด6 ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ลดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน อาจรุนแรง
ถึงขั้นท�ำให้ลาออกจากงาน และท�ำให้คุณภาพในการ
ท�ำงานลดลง1 นอกจากนี้ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน
ยังสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะซึมเศร้า1, 7 และการฆ่าตัวตาย
ในระดับสูง1 ซึ่งจากการศึกษาในแพทย์ประจ�ำบ้าน
โรงพยาบาลศิริราชพบว่าภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน
เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิต8ิ
แพทย์ประจ�ำบ้าน เป็นช่วงชีวติ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
จากภาระงานที่ ม ากขึ้ น ประสบกั บ สถานการณ์ ที่ มี
ความเครียดสูง9 จากการรวบรวมข้อมูลในต่างประเทศ
พบว่าความชุกของภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานของ
แพทย์ประจ�ำบ้านโดยรวมคือ ร้อยละ 35.0-50.01,10
ส่วนในประเทศไทยมีการศึกษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พบว่าภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานในด้านต่างๆ อยู่ใน
ระดับต�่ำ แต่มีแพทย์ประจ�ำบ้านร้อยละ 5.6 มีคะแนน
ความเหนื่อยล้าในการท�ำงานอยู่ในระดับสูง11 ส่วน
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การศึ ก ษาในโรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ ก ลั บ พบ
ความชุกของภาวะเหนื่อยล้าจากการท�ำงานร้อยละ
95.4-100.0 และพบว่าร้อยละ 94.0-96.7 มีภาวะเหนือ่ ยล้า
จากการท� ำ งานในด้ า นความส� ำ เร็ จ ส่ ว นบุ ค คลสู ง
ซึ่ ง ต่ า งกั บ การศึ ก ษาก่ อ นหน้ า 12, 13 และการศึ ก ษา
ในโรงพยาบาลราชวิถพี บร้อยละ 53.8 มีภาวะเหนือ่ ยล้า
ในการท�ำงานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์สูง14
ส�ำหรับปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะเหนือ่ ยล้าในการ
ท�ำงานของแพทย์ประจ�ำบ้านแบ่งได้เป็นปัจจัยด้าน
บุคคลและปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านบุคคล เช่น อายุ
สถานภาพสมรส15 สภาพเศรษฐกิจ16 และภาระของ
ครอบครัว11 จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าในกลุม่
แพทย์ประจ�ำบ้านที่มีสถานภาพโสดหรือหย่าร้างจะ
สัมพันธ์กบั ภาวะเหนือ่ ยล้าอย่างมีนยั สัมพันธ์ทางสถิติ15
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นมี ค วาม
กดดันจากภาวะเศรษฐกิจสูง16 และในการศึกษาใน
ประเทศไทยพบว่ามีภาระครอบครัวสูง11 ส่วนปัจจัยด้าน
งานที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้า เช่น ชั้นปี การปฏิบัติ
งานในภาควิ ช ากลุ ่ ม major wards จ� ำ นวนชั่ ว โมง
การท� ำ งาน ความรู ้ สึ ก ชั่ ว โมงในการนอนหลั บ
ไม่ เ พี ย งพอ 13, 17 ความพึ ง พอใจในงานหรื อ วิ ช าชี พ
งานเอกสาร และการมี ที่ ป รึ ก ษาเมื่ อ ประสบปั ญ หา
ในการท� ำ งาน 11 นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่าแพทย์ประจ�ำบ้านภาควิชาศัลยศาสตร์
ที่ท�ำงานมากกว่า 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีความชุกของ
ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานมากถึงร้อยละ 56.818
ส่วนในประเทศไทยพบว่าชั่วโมงการท�ำงานที่มากกว่า
12 ชั่ ว โมงต่ อ วั น สั ม พั น ธ์ กั บ ความอ่ อ นล้ า ทางด้ า น
อารมณ์12
การศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรค SARS
ในประเทศแคนาดาพบว่า ปัจจัยด้านการสัมผัสกับ
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ความเชื่อมั่นในอุปกรณ์และมาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อสัมพันธ์กับความอ่อนล้าทางอารมณ์
ในกลุ่มพยาบาล19 และการศึกษาในบุคลากรทางการ
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แพทย์ในประเทศแคนาดา พบว่ามีภาวะเหนื่อยล้าใน
การท�ำงานระดับสูงร้อยละ 30.4 และพบปัจจัยทีส่ มั พันธ์
คื อ ภาวะกดดั น ในการท� ำ งาน และความเพี ย งพอ
ในด้านการอบรมเพื่อรับมือป้องกันและการสนับสนุน
จากโรงพยาบาล20 ส่วนการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้
พบว่าภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานของพยาบาลแผนก
ฉุกเฉินสัมพันธ์กับภาวะกดดันในการท�ำงาน และความ
ไม่เพียงพอของอุปกรณ์ในการรักษาในช่วงที่ MERS
ระบาด21
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นสถานที่ฝึกอบรม
แพทย์ประจ�ำบ้านสาขาต่างๆ ระยะเวลาของการศึกษา
อยู่ในช่วง 3-5 ปี ขึ้นกับสาขาวิชา โดยในปีการศึกษา
2562 มีแพทย์ประจ�ำบ้านจ�ำนวน 256 ราย แม้ว่าจะมี
การศึกษาภาวะเหนื่อยล้าในการในประเทศไทย แต่
ด้วยช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ความแตกต่างของสถานที่
วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ แ ตกต่ า งกั น และยั ง ไม่ เ คยมี
การศึกษาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาก่อน ร่วมกับ
ในขณะที่ ท� ำ การศึ ก ษาเกิ ด การระบาดของโรค
COVID-19 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มแี นวโน้มเพิม่ การ
คัดกรองและรับดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้มากขึ้น บุคลากร
ทางสุ ข ภาพต้ อ งเผชิ ญ กั บ ผลกระทบทางร่ า งกาย
และจิ ต ใจ เกิ ด ภาวะกดดั น ต้ อ งปรั บ การท� ำ งาน
อาจท� ำ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดวิ ต กกั ง วล ทั้ ง จากกลั ว
การติดเชื้อ จากการท�ำงาน22 และการปรับตัวด้านการ
เรียนการสอน ดังนัน้ งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
ระดับความชุกและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องของภาวะเหนือ่ ยล้า
ในการท�ำงานของของแพทย์ประจ�ำบ้านโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลใน
การหาทางป้องกันและแก้ไขการเกิดภาวะเหนื่อยล้าใน
การท�ำงานของแพทย์ประจ�ำบ้านให้เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบนั รวมถึงเป็นข้อมูลเพือ่ พัฒนาการฝึกอบรมแพทย์
ประจ�ำบ้าน และซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ การให้บริการทางการ
แพทย์ต่อผู้ป่วย
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ค� ำ จ� ำ กั ด ความ major wards หมายถึ ง
อายุรกรรมศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติ-นารีเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ และศัลยกรรมกระดูก minor wards
หมายถึ ง โสต ศอ นาสิ ก จั ก ษุ ศ าสตร์ รั ง สี วิ นิ จ ฉั ย
เวชศาสตร์ครอบครัว จิตเวชศาสตร์ ตจวิทยา เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน วิสัญญีวิทยา นิติเวชศาสตร์ และพยาธิวิทยา
คลินิก

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาแบบส�ำรวจภาคตัดขวาง (crosssectional survey study) ท�ำการศึกษาในแพทย์ประจ�ำบ้าน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา
2562 ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จ�ำนวน
256 ราย โดยเก็บข้อมูลช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา แบบสอบถามทีใ่ ช้
ในการศึกษาประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 : ค�ำถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานะสมรส จ�ำนวนบุตร ระยะเวลาทีป่ ระกอบ
อาชีพแพทย์ รายได้ตอ่ เดือน ภาระทางครอบครัว สถานะ
เศรษฐกิจ โรคทางจิตเวช ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติ
ดื่มสุรา การออกก�ำลังกาย
ส่ ว นที่ 2 : ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ งาน ได้ แ ก่ ชั้ น ปี
ภาควิชา จ�ำนวนชัว่ โมงทีป่ ฏิบตั งิ านโดยเฉลีย่ ต่อสัปดาห์
ชั่ ว โมงในการนอนหลั บ ภาระงานด้ า นงานเอกสาร
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจในงาน
หรือวิชาชีพแพทย์ ความเพียงพอของการมีบุคคลให้
ค�ำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา
ส่ ว นที่ 3 : ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ การท� ำ งานใน
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19
ส่วนที่ 4 : แบบวัดภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน
ฉบับภาษาไทยแปลมาจากแบบวัด Maslach burnout
inventory (MBI) โดยสิระยา สัมมาวาจ23 ซึ่งเป็นเครื่อง
มีทไี่ ด้รบั การยอมรับและใช้ในหลายประเทศ มีคณ
ุ ภาพ
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เชื่อถือได้ ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 22 ข้อ แบ่งเกณฑ์
คะแนนในแต่ละข้อเป็น 7 ระดับ ตั้งแต่ 0-6 คะแนน
และท�ำการรวมคะแนนที่ได้ในแต่ละด้านมาเทียบตาม
เกณฑ์ ข องระดั บ ความเหนื่ อ ยล้ า ในการท� ำ งาน
แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่
- Emotional exhaustion (ความอ่อนล้าทาง
ด้านอารมณ์) หมายถึง ความท้อแท้ อ่อนล้า และสิน้ หวัง
จากการรับความกดดันทางอารมณ์ที่มากเกินไป ท�ำให้
หมดความสามารถที่จะเผชิญหน้ากับการท�ำงานและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ บั บริการ (Cronbach’s
alpha coefficient = 0.92) โดยมีคะแนนเต็ม 54 คะแนน
คะแนนมากแสดงถึงความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์สูง
- Depersonalization (การลดความเป็ น
บุ ค คล) หมายถึ ง การมี ทั ศ นคติ ด ้ า นลบหรื อ ไม่ ใ ส่ ใ จ
ในการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ ท�ำให้มกี ารแยกตัวจาก
ผูอ้ นื่ มองผูร้ บั บริการเสมือนสิง่ ไม่มชี วี ติ ซึง่ เป็นปฏิกริ ยิ า
ตอบสนองจากภาวะเหนื่อยล้า (Cronbach’s alpha
coefficient = 0.66) โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน
คะแนนมากแสดงถึงการลดความเป็นบุคคลสูง
- Reduced personal accomplishment
(การลดความส�ำเร็จส่วนบุคคล) หมายถึงการรู้สึกว่าตัว
เองด้อยประสิทธิภาพ หรือไม่มีความสามารถที่จะให้
บริ ก ารแก่ ผู ้ รั บ บริ ก ารบุ ค คล (Cronbach’s alpha
coefficient = 0.65) โดยมีคะแนนเต็ม 48 คะแนน
คะแนนมากแสดงถึงการลดความส�ำเร็จส่วนบุคคลสูง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั จัดส่งแบบสอบถาม
และเอกสารแนะน�ำโครงการวิจยั ให้กบั แพทย์ประจ�ำบ้าน
ผ่ า นทางหั ว หน้ า แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นในแต่ ล ะสาขา
เนือ่ งจากมีการระบาดของโรค COVID-19 ผูว้ จิ ยั จึงเลือก
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัย
ขอยกเว้นการขอใบยินยอม (consent form) เพื่อปกปิด
รายชื่ออาสาสมัครทั้งที่ตอบแบบสอบถามกลับ หรือไม่
ตอบแบบสอบถามกลับ โดยเมือ่ มีการตอบแบบสอบถาม
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กลับนัน้ ถือเป็นการให้คำ� ยินยอมทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั แล้ว
และส่งแบบสอบถามครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรกเป็น
เวลา 1 เดือน เผื่อกรณีแพทย์ประจ�ำบ้านยังไม่ได้ท�ำ
แบบสอบถามในครั้งแรกการศึกษาครั้งนี้ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MTU-EC-PS-0-141/62)
การวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้โปรแกรม STATA
version 14.2 ในการวิเคราะห์ผลโดยประกอบไปด้วย
การใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ความถี่ ค่าต�ำ่ สุด ค่าสูงสุด ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทัว่ ไปของประชากร ปัจจัย
ด้ า นงาน และระดั บ ภาวะเหนื่ อ ยล้ า ในการท� ำ งาน
ของแพทย์ประจ�ำบ้าน และใช้ multivariable linear
regression analysis เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คะแนนภาวะเหนื่ อ ยล้ า ในการ
ท�ำงานแต่ละด้าน โดยก�ำหนดนัยส�ำคัญไว้ที่ p < 0.05

ผลการศึกษา

ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี แ พทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นตอบ
แบบสอบถามกลับทั้งสิ้น 67 ชุด คิดเป็นร้อยละ 26.2
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 38 ราย (ร้อยละ 56.7) อายุเฉลี่ย
29 ปี โดยอายุ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ 29 และ SD 1.5 ปี
(Min= 26, Max= 36) ส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด 62 ราย
(ร้อยละ 92.5) ระยะเวลาทีป่ ระกอบอาชีพแพทย์เฉลีย่ 5
และ SD 1.3 ปี (Min= 3, Max= 8) รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
37,073.6 บาท (Min= 8,000, Max= 50,000)
มีแพทย์ประจ�ำบ้านที่มีโรคประจ�ำตัว 14 ราย (ร้อยละ
20.9) โดยเป็นโรคจิตเวช 9 ราย จ�ำแนกเป็นโรคซึมเศร้า
8 ราย (ร้อยละ 11.9) เวลาปฏิบตั งิ านโดยเฉลีย่ 84.9 ± 38.3
ชัว่ โมง/สัปดาห์ (Min= 8, Max= 157) โดยลักษณะทัว่ ไป
และข้อมูลด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในตารางที่ 1
และข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงในตารางที่ 2 ส่วนข้อมูล
เกี่ยวกับการท�ำงานในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปและข้อมูลด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n=67)
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง
หม้าย
การมีบุตร
ไม่มี
มี
ภาระทางครอบครัว
น้อย
ปานกลาง
มาก
สภาพสถานะเศรษฐกิจ
รายได้พอใช้และมีเงินเก็บ
รายได้พอใช้แต่ไม่มีเงินเก็บ
รายได้ไม่พอใช้
โรคประจ�ำตัว
ไม่มี
มี
โรคทางจิตเวช
โรคซึมเศร้า
โรควิตกกังวล
อื่นๆ
ประวัติการสูบบุรี่
ไม่เคยสูบ
เคยสูบแต่เลิกแล้ว
สูบ
ประวัติการดื่มสุรา
ไม่ดื่ม
เคยดื่มแต่เลิกแล้ว
ดื่มเป็นครั้งคราว
ดื่มเป็นประจ�ำ
การออกก�ำลังกาย
ออกก�ำลังกายประจ�ำ
ออกเป็นครั้งคราว
ไม่ออกก�ำลังกาย

ลักษณะ

จ�ำนวน (ร้อยละ)
38 (56.7)
29 (43.3)
62 (92.5)
5 (7.5)
0
0
67 (100)
0
44 (65.7)
18 (26.9)
5 (7.5)
18 (26.9)
46 (68.7)
3 (4.5)
53 (79.1)
14 (20.9)
8 (11.9)
0
1 (1.5)
59 (88.1)
5 (7.5)
3 (4.5)
28 (41.8)
4 (6.0)
35 (52.2)
0
15 (22.4)
46 (68.7)
6 (9.0)
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ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับงานของกลุ่มตัวอย่าง (n=67)
ลักษณะ
ชั้นปีที่
1
2
3
4
5
สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา Major wards
กลุ่มสาขาวิชา Minor wards
เวลาปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย
น้อยกว่าเท่ากับ 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มากกว่า 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ชั่วโมงในการนอนหลับ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ภาระงานด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
น้อย
พอดี
มาก
ภาระงานด้านงานด้านกิจกรรมวิชาการ เช่น case conference, journal club, topic review
น้อย
พอดี
มาก
ปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลในสถานที่ปฏิบัติงาน
ไม่มี
มี
บุคคลผู้ให้ค�ำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ความพึงพอใจในวิชาชีพแพทย์
พอใจ
ไม่พอใจ
ความพึงพอใจในการฝึกอบรม
พอใจ
ไม่พอใจ
เคยมีความคิดลาออกจากการเป็นแพทย์ประจ�ำบ้าน
ไม่มี
มี
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จ�ำนวน (%)
17 (25.4)
25 (37.3)
22(32.8)
2 (3.0)
1 (1.5)
35 (52.2)
32(47.8)
32 (47.8)
35 (52.2)
27 (40.3)
40 (59.7)
0
29 (43.3)
38 (56.7)
1 (1.5)
47 (70.2)
19 (28.4)
50 (74.6)
17(25.3)
49 (26.9)
18 (73.1)
63 (94.0)
4 (6.0)
52 (77.6)
15 (22.4)
28 (41.8)
39 (58.2)
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ตารางที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำงานในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19
ลักษณะ
ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย COVID-19
ไม่ใช่
ใช่
อุปกรณ์ป้องกัน COVID-19
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ข้อมูลที่ได้รับในการปฏิบัติงานและการป้องกันตนเองในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
สวัสดิการค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
COVID-19 มีผลกระทบด้านการ training เช่น ได้รับการเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอ การเรียนล่าช้า
ไม่ใช่
ใช่

ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน
พบว่าคะแนนภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานของ
แพทย์ประจ�ำบ้านส่วนใหญ่มีความอ่อนล้าทางด้าน
อารมณ์ อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 50.7) เกือบครึ่งมี

จ�ำนวน (%)
7 (10.5)
60 (89.6)
28 (41.8)
39 (58.2)
20 (29.9)
47 (70.2)
28 (41.8)
39 (58.2)
19 (28.4)
48 (71.6)

คะแนนด้ า นการลดความเป็ น บุ ค คลอยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ
(ร้อยละ 46.3) ส่วนมากมีคะแนนด้านการลดความส�ำเร็จ
ส่วนบุคคลอยู่ในระดับต�่ำ (ร้อยละ 73.1) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน
ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน
Emotional exhaustion (ความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์)
Depersonalization (การลดความเป็นบุคคล)
Reduced personal accomplishment (การลดความส�ำเร็จส่วนบุคคล)
SD = standard deviation

ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ภาวะ
เหนื่อยล้าในการท�ำงานในแพทย์ประจ�ำบ้าน
เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติ multivariable linear
regression analysis พบว่าปัจจัยด้านบุคคลไม่มคี วาม
สัมพันธ์กับคะแนนภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานใน
แพทย์ประจ�ำบ้านอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และพบว่า
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mean

SD

27.5
7.7
14.3

12.7
6.3
1.9

ระดับภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน
ต�่ำ
กลาง
สูง
17 (25.4) 16 (23.9) 34 (50.7)
31 (46.3) 10 (14.9) 16 (38.8)
63 (94.0)
4 (6.0)
0 (0)

ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ เวลาปฏิบตั งิ านโดยเฉลีย่ คุณภาพ
ในการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ และการเคยมีความคิด
ลาออกจากการเป็นแพทย์ประจ�ำบ้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคะแนนด้านความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ และการมี บุ ค คลผู ้ ใ ห้
ค�ำปรึกษาเมือ่ เกิดปัญหาไม่เพียงพอมีความสัมพันธ์ทาง
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Burnout and Related Factor among Residents of Thammasat University
Hospital in the COVID-19 Outbreak
บวกกับทัง้ คะแนนด้านการลดความเป็นบุคคลและด้าน
ความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนการมีการมีปญ
ั หาความสัมพันธ์กบั บุคคลในสถานที่

Rujira Tuangpermsub et al.

ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนด้านการ
ลดความส�ำเร็จส่วนบุคคลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานด้านต่างๆ กับปัจจัยที่ศึกษาด้วยสถิติ
multiple regression analysis
ปัจจัยที่ศึกษา
Coef.
ด้านความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์ (R=0.69, Adjust R2=0.64, F= 12.54, n=67)
- เวลาปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย
0.08
- การมีบุคคลผู้ให้ค�ำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาไม่เพียงพอ
7.25
- คุณภาพในการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ
6.14
- เคยมีความคิดลาออกจากการเป็นแพทย์ประจ�ำบ้าน
54.89
- สถานภาพสมรส (โสด หม้าย หรือหย่าร้าง)
-6.50
- มีโรคประจ�ำตัว
5.24
- การมีปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลในสถานที่ปฏิบัติงาน
1.85
- มีความไม่พึงพอใจในการฝึกอบรม
2.24
- อุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ไม่เพียงพอ
-2.03
- ข้อมูลที่ได้รับในการปฏิบัติงานและการป้องกันตนเองในช่วงที่มี
3.08
การระบาดของ COVID-19 ไม่เพียงพอ
ค่าคงที่
10.59
ด้านการลดความเป็นบุคคล (R= 0.50, Adjust R2=0.43, F=7.33, n=67)
- การมีบุคคลผู้ให้ค�ำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาไม่เพียงพอ
3.78
- อายุ
-0.96
- ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพแพทย์
-0.50
- เวลาปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย
0.02
- ภาระงานด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษามาก
1.29
- มีปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลในสถานที่ปฏิบัติงาน
3.23
- เคยมีความคิดลาออกจากการเป็นแพทย์ประจ�ำบ้าน
0.97
- สวัสดิการค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
1.30
COVID-19 ไม่เพียงพอ
ค่าคงที่
32.96
ด้านการลดความส�ำเร็จส่วนบุคคล (R= 0.17, Adjust R2=0.14, F=4.44, n=67)
- การมีปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลในสถานที่ปฏิบัติงาน
7.00
- รายได้ต่อเดือน
-0.01
- เวลาปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย
0.05
ค่าคงที่
9.34
Coef. = coefficients, Std. Err. = Standard error
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Std. Err.

t

P-value

0.03
3.07
2.39
2.36
3.99
2.86
2.89
2.92
2.55
2.50

2.98
2.36
2.58
2.08
-1.63
1.83
0.64
0.76
-0.08
1.23

0.004*
0.007*
0.013*
0.042*
0.109
0.072
0.53
0.448
0.428
0.224

2.57

4.11

0.000

1.65
0.49
0.65
0.02
1.25
1.74
1.405
1.35

2.28
-1.95
-0.78
0.95
1.04
1.86
0.70
0.96

0.026*
0.056
0.481
0.348
0.305
0.069
0.489
0.340

13.15

2.51

0.015

2.49
0.00
0.03
2.54

2.81
-1.31
1.67
3.67

0.007*
0.195
0.099
0.00
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วิจารณ์

การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบภาคตั ด ขวาง
โดยมีแพทย์ประจ�ำบ้านเข้าร่วมการศึกษาทัง้ สิน้ 67 ราย
เก็บข้อมูลในช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้มีการ
คัดกรองรวมถึงรับดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรค COVID-19
จากการศึกษานี้พบว่าแพทย์ประจ�ำบ้านโดย
ส่วนใหญ่มีคะแนนภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานด้าน
ความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์ในระดับสูง ด้านการลด
ความเป็นบุคคลในระดับต�ำ่ และด้านการลดความส�ำเร็จ
ส่วนบุคคลในระดับต�่ำ โดยไม่พบผู้ที่มีคะแนนด้านการ
ลดความส�ำเร็จส่วนบุคคลในระดับสูง ท�ำให้คาดการณ์
ได้ ว ่ า แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ความเครี ย ด
ความท้อแท้ อ่อนล้า และสิ้นหวังซึ่งเป็นผลจากการ
ปฏิบตั งิ าน อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ยงั ไม่เกิดทัศนคติดา้ น
ลบหรือไม่ใส่ใจผู้รับบริการ และส่วนใหญ่ยังคงรู้สึกว่า
ตัวเองมีประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ด้ า นความอ่ อ นล้ า ทางด้ า นอารมณ์ ผลการ
ศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาในโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์12,13 และการศึกษาในต่างประเทศ10 ซึ่งพบว่า
แพทย์ประจ�ำบ้านส่วนใหญ่มีภาวะเหนื่อยล้าในการ
ท�ำงานด้านความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์อยูใ่ นระดับสูง
เช่นกัน
ด้ า นการลดความเป็ น บุ ค คล ผลการศึ ก ษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทย10 ทีพ่ บว่าแพทย์
ประจ�ำบ้านมีคะแนนการลดความเป็นบุคคลในระดับต�ำ่
อย่างไรก็ตามการศึกษาในต่างประเทศ10 กลับพบว่า
แพทย์ประจ�ำบ้านส่วนใหญ่มกี ารลดความเป็นบุคคลใน
ระดับสูง ความแตกต่างนีอ้ าจเป็นผลจากความแตกต่าง
ของสังคมและลักษณะการเกื้อกูลกันของสังคมไทย
รวมทั้งการฝึกอบรมแพทย์ที่มุ่งเน้นความเป็นมนุษย์
และความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย
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ด้านการลดความส�ำเร็จส่วนบุคคล ผลการศึกษา
นี้สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านมา11, 12
ทีพ่ บว่าส่วนใหญ่ของแพทย์ประจ�ำบ้านพบการลดความ
ส�ำเร็จส่วนบุคคลในระดับต�่ำ อย่างไรก็ตาม การศึกษา
ในต่างประเทศ10กลับพบว่าส่วนใหญ่ของแพทย์ประจ�ำ
บ้ า นมี ก ารลดความส� ำ เร็ จ ส่ ว นบุ ค คลในระดั บ สู ง
ความแตกต่างนี้อธิบายได้จากกลุ่มแพทย์ประจ�ำบ้าน
ส่ ว นใหญ่ ใ นการศึ ก ษานี้ มี ค วามพึ ง พอใจในวิ ช าชี พ
แพทย์และการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Freudenberger1 ทีว่ า่ ความพึงพอใจในงานสัมพันธ์กบั
ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานการและนอกจากนี้การ
มีทัศนคติในแง่บวกต่อการท�ำงานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความส�ำเร็จของบุคคล
ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงาน
การมี บุคคลผู ้ ใ ห้ ค�ำ ปรึ กษาเมื่ อเกิ ดปั ญ หาไม่
เพียงพอ สัมพันธ์กับความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์และ
การลดความเป็นบุคคล สอดคล้องกับการศึกษาในต่าง
ประเทศ3 ที่พบว่าการมีระบบช่วยเหลือหรือมีบุคคลให้
ค�ำปรึกษาสามารถช่วยลดความเครียดและวิตกกังวล
ในการท�ำงานซึง่ จะน�ำมาสูก่ ารลดภาวะเหนือ่ ยล้าในการ
ท�ำงานได้ ดังนั้นเพื่อลดภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน
เนื่องจากปัจจัยนี้จึงควรมีการจัดระบบให้ค�ำปรึกษา
ที่เพียงพอกับความต้องการของแพทย์ประจ�ำบ้าน
เวลาปฏิ บั ติ ง านโดยเฉลี่ ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์ โดยเวลาปฏิบัติงานที่
ยาวนานจะมีแนวโน้มเกิดความอ่อนล้าทางอารมณ์ที่
มากขึ้น เนื่องจากลักษณะงานของแพทย์ประจ�ำบ้านมี
ทัง้ การปฏิบตั งิ านในและนอกเวลาราชการ การปฏิบตั งิ าน
ต่อเนือ่ งกันเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม
และภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานได้ มีการศึกษาใน
แพทย์ประจ�ำบ้านในประเทศไทยพบว่า การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 11 และการปฏิ บั ติ ง านที่ ม ากกว่ า
12 ชั่วโมงต่อวัน12 สัมพันธ์กับความอ่อนล้าทางด้าน
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Burnout and Related Factor among Residents of Thammasat University
Hospital in the COVID-19 Outbreak
อารมณ์ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา24 ทีพ่ บว่าชัว่ โมงการท�ำงานมีความสัมพันธ์
กับภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานด้านความอ่อนล้าทาง
ด้านอารมณ์เช่นกัน ระยะเวลาปฏิบัติงานยาวนานอาจ
ท�ำให้มเี วลาส่วนตัวในการดูแลตนเองและเวลาพักผ่อน
ไม่เพียงพอ16 ดังนัน้ เพือ่ ลดภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงาน
เนื่องจากปัจจัยนี้จึงควรการก�ำหนดชั่วโมงการท�ำงาน
ซึง่ ในต่างประเทศได้มกี ารก�ำหนดชัว่ โมงการท�ำงานโดย
ก�ำหนดจ�ำนวนชั่วโมงท�ำงานที่ไม่เกิน 80 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์จะสามารถลดภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานได้3
คุณภาพในการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ สัมพันธ์
กั บ ความอ่ อ นล้ า ทางด้ า นอารมณ์ ส อดคล้ อ งกั บ
การศึกษาในประเทศไทยซึ่งพบว่าชั่วโมงการนอนและ
คุณภาพนอนหลับความสัมพันธ์กับความอ่อนล้าทาง
ด้านอารมณ์13, 14, 17 คล้ายกันกับการศึกษาในต่างประเทศ25
ทีท่ ำ� ในแพทย์ประจ�ำบ้านภาควิชามะเร็งวิทยาพบว่าการ
นอนหลับน้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวันสัมพันธ์กับภาวะ
เหนือ่ ยล้าในการท�ำงาน ดังนัน้ เพือ่ ลดภาวะเหนือ่ ยล้าใน
การท�ำงานเนื่องจากปัจจัยนี้จึงควรให้ความสนใจกับ
คุณภาพในการนอนหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับการนอน
ของแพทย์ประจ�ำบ้าน
การเคยมีความคิดลาออกจากการเป็นแพทย์
ประจ�ำบ้าน สัมพันธ์กับความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์
สอดคล้องกับศึกษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์11 ซึง่ พบว่า
การเคยคิดลาออกสัมพันธ์กับความอ่อนล้าทางด้าน
อารมณ์ ในการศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง
จึงอาจเป็นไปได้วา่ ความคิดลาออกอาจเป็นเหตุหรือเป็น
ผลจากภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน และในการศึกษานี้
พบประชากรครึ่งหนึ่งเคยมีความคิดลาออก ทั้งที่โดย
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและมีความ
พึงพอใจต่อวิชาชีพ อย่างไรก็ตามปัจจัยนีจ้ งึ เป็นอีกหนึง่
ปัจจัยที่ควรให้ความส�ำคัญ หาสาเหตุและติดตาม
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การมีปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลในสถานที่
ปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความส� ำ เร็ จ บุ ค คล
เนื่องจากอาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่ต้องท�ำงานประสาน
กับแพทย์สาขาอื่นและสหวิชาชีพ ความขัดกันในบทบาท
การท� ำ งานที่ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ อารมณ์ น� ำ มาสู ่ ค วาม
ตึงเครียดในการท�ำงานและความพอพึงใจในการท�ำงาน
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาในประเทศสหรัฐอเมริกา26 พบว่า
ความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานที่ ไ ม่ ดี เ ป็ น ปั จ จั ย ที่
สัมพันธ์กับภาวะอ่อนล้าในการท�ำงาน
ส่วนปัจจัยเกีย่ วกับการท�ำงานในสถานการณ์ทมี่ ี
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์
กับคะแนนภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน โดยแพทย์
ประจ� ำ บ้ า นเกื อ บทั้ ง หมดมี ก ารปฏิ บั ติ ง านในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าถึง
แม้จะเป็นช่วงที่มีภาวะเครียดทั้งจากงาน สถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 และมี ผ ลกระทบต่ อ
การอบรมแพทย์ประจ�ำบ้านแต่กลับไม่สมั พันธ์ตอ่ ภาวะ
เหนื่อยล้าในการท�ำงาน เป็นไปได้ว่าการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาวะเหนื่อยล้า
ในการท�ำงานโดยตรง แต่งานที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อ
ความเครียดและคุณภาพในการนอนหลับ ซึง่ สัมพันธ์กบั
ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานได้ หรือแพทย์ประจ�ำบ้าน
อาจมีปัจจัยป้องกันบางอย่าง เช่นการจัดการความ
เครี ย ดอย่ า งเหมาะสม การมี ที่ ป รึ ก ษาหรื อ มี ก าร
ช่วยเหลือจากทางคณะและโรงพยาบาล รวมถึงการเห็น
ความส�ำคัญ ความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ของ
คนในสังคม ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมส่งผลดีต่อภาวะ
เหนื่อยล้าในการท�ำงาน
โดยสรุ ป แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นส่ ว นใหญ่ มี ภ าวะ
เหนื่อยล้าในการท�ำงาน และมีปัจจัยหลายประการ
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ภาวะเหนื่ อ ยล้ า ในการท� ำ งานของแพทย์
ประจ�ำบ้าน ได้แก่ การมีบุคคลผู้ให้ค�ำปรึกษาเมื่อเกิด
ปัญหาไม่เพียงพอ ชั่วโมงปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย คุณภาพ
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ภาวะเหนื่ อ ยล้ า ในการท� ำ งานและปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19
ในการนอนหลับทีไ่ ม่เพียงพอ การเคยมีความคิดลาออก
จากการเป็นแพทย์ประจ�ำบ้าน และการมีปัญหาความ
สัมพันธ์กับบุคคลในสถานที่ปฏิบัติงาน การท�ำความ
เข้าใจ การแก้ไขหรือน�ำไปใช้วางแผนป้องกันอนาคตเป็น
ผลดีตอ่ การจัดการเรียนการสอนและต่อคุณภาพในการ
ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย เช่น การมีระบบให้
ค�ำปรึกษาจากอาจารย์หรือรุ่นพี่เมื่อแพทย์ประจ�ำบ้าน
ประสบปัญหาหรือมีความคิดลาออก การก�ำหนดชัว่ โมง
การท�ำงานไม่เกิน 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่เกิน
12 ชั่ ว โมงต่ อ วั น การคั ด กรองคุ ณ ภาพในการนอน
หรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับการนอนของแพทย์ประจ�ำบ้าน
หรือมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อจ�ำกัด

การมีผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีจ�ำนวนน้อยหรือมีเพียง
หนึ่งในสี่ (ร้อยละ 26.2 ) ของแพทย์ประจ�ำบ้านทั้งหมด
อั น เนื่ อ งมาจากแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นบางส่ ว นอาจติ ด
ภารกิจมาก ไม่มเี วลาตอบแบบสอบถาม และมีขอ้ จ�ำกัด
ในการกระจายแบบสอบถามเนื่องจากส่งผ่านช่องทาง
online เพียงอย่างเดียวเพราะเป็นการรักษาระยะห่าง
ทางสั ง คมและเพื่ อป้อ งกันการแพร่ก ระจายของโรค
COVID-19 ท�ำให้มแี พทย์บางส่วนไม่ได้เข้าร่วมการวิจยั
ดังนั้นผลการศึกษาจึงอาจไม่เป็นตัวแทนที่ดีของแพทย์
ประจ�ำบ้านทัง้ หมด นอกจากนีผ้ ทู้ ตี่ อบแบบสอบถามใน
ช่วงเดือนที่มีการแพร่ระบาดของโรคลดลงอาจมีความ
สบายใจหรือมีความอ่อนล้าสะสมท�ำให้มีผลต่อผลการ
ตอบแบบสอบถาม รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ตอบแบบสอบถาม
กลั บ อาจมี ภ าวะเหนื่ อ ยล้ า ในการท� ำ งานมาก
จนไม่สามารถตอบกลับแบบสอบถามได้
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง
พบเพี ย งแค่ ป ั จ จั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น และใช้ ใ นการ
ท� ำ นายระดั บ คะแนนภาวะเหนื่ อ ยล้ า ในการท� ำงาน
แต่ไม่สามารถบอกความเป็นเหตุเป็นผลได้
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ในการศึกษาใช้แบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบกรอก
คะแนนเอง ไม่มีการสังเกต หรือเก็บข้อมูลโดยวิธีอื่นๆ
ผลที่ได้อาจไม่ตรงตามความเป็นจริงทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

ส�ำหรับการศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาเพิม่
เติมถึงปัจจัยที่ลดภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานของ
แพทย์ประจ�ำบ้านเพิม่ เติม เช่น การฝึกทักษะการจัดการ
ความเครียด วันลาพักผ่อน การจัดการท�ำงานที่มีความ
หลากหลาย การออกก� ำ ลั ง กายชนิ ด ต่ า งๆ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้อาจท�ำการศึกษาในช่วงเวลาอื่นเพื่อเปรียบ
เที ย บว่ า ในช่ ว งที่ ส ถานการณ์ ก ารระบาดของโรค
COVID-19 ทีด่ ขี นึ้ จะมีปจั จัยใดส่งผลต่อภาวะเหนือ่ ยล้า
ในการท�ำงาน รวมถึงศึกษาระดับภาวะเหนือ่ ยล้าในการ
ท�ำงานของแพทย์ประจ�ำบ้านในหลาย สถาบัน หรืออาจ
มีการวิเคราะห์อนุมานที่รวบรวมแต่ละการศึกษาใน
แต่ละสถาบันเพื่อสะท้อนภาพรวมในประเทศ
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