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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความชุกและปัจจัยเสีย่ งทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ประจ�ำสถาบันประสาทวิทยาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)
วิธกี ารศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวางในบุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันประสาทวิทยาจ�ำนวน
312 คนที่ขึ้นปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน-13 กันยายน พ.ศ.2563 โดยตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
ผ่านระบบ Google form จ�ำนวน 4 ชุด ได้แก่แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการท�ำงาน แบบสอบถาม
ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานฉบับภาษาไทย แปลมาจากแบบวัด Maslach Burnout Inventory (MBI)
ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ 1) ความอ่อนล้าทางอารมณ์ (emotional exhaustion) 2) ด้านการลดความเป็น
บุคคล (depersonalization) 3) ด้านความต้องการประสบความส�ำเร็จส่วนบุคคล (personal accomplishment)
แบบสอบถามเกีย่ วกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 แบบสอบถามเกีย่ วกับความต้องการและ
ข้อเสนอแนะ จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ multivariate logistic regression
ผลการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดจ�ำนวน 594 ราย เป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมวิจัย 312 คน คิดเป็นอัตรา
การตอบรับร้อยละ 52.5 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 84.9 อาชีพพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 48.7 อายุเฉลีย่
37.2 ± 10.4 ปี (mean ± SD) บุคลากรมีคะแนนความอ่อนล้าทางอารมณ์ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 38.1 มีคะแนน
การลดความเป็นบุคคลในระดับต�่ำ คิดเป็นร้อยละ 84 คะแนนความต้องการประสบความส�ำเร็จในระดับสูง
คิดเป็นร้อยละ 97.1 ปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ได้แก่ จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานต่อสัปดาห์
(OR = 3.05, 95%CI 1.09-8.51, P = 0.033) การรู้สึกกังวลว่าตัวเองจะเป็นพาหะของโรค (OR = 3.03, 95%CI
1.18-7.77, P = 0.021) และการประสบปัญหาด้านการเงิน (OR = 2.88, 95%CI 1.34-6.22, P = 0.007)
ส่วนปัจจัยป้องกันการเกิดภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ได้แก่ ความพึงพอใจในงานที่ท�ำ (OR = 0.42,95%CI
0.27-0.60, P<0.001) และการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า (OR = 2.22,95%CI 1.28-3.83,P = 0.004)
สรุป บุคลากรทางการแพทย์ แต่ไม่พบภาวะเหนื่อยล้า มีความอ่อนล้าทางอารมณ์ในระดับสูง ร้อยละ 38.1 ซึ่งมี
ปัจจัยเสี่ยงคือจ�ำนวนชั่วโมงในการท�ำงานต่อสัปดาห์ ความกังวลว่าจะเป็นพาหะน�ำโรคและปัญหาด้านการเงิน
ส่วนปัจจัยป้องกันได้แก่ความพึงพอใจในงานที่ท�ำและการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน
ค�ำส�ำคัญ ภาวะเหนื่อยล้า บุคลากรทางการแพทย์ ไวรัสโคโรนา 2019
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ABSTRACT
Objective : To investigate the prevalence of burnout syndrome and related risk factors
among healthcare workers (HCWs) of Neurological Institute of Thailand during the
pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Methods : A cross-sectional survey was conducted among 312 healthcare workers
between June 25 and September 13, 2020. The data was collected by using four sets
of Google form questionnaire including demographic and job-related data, Thai version
of Maslach Burnout Inventory (MBI) consisting of the three subscales of emotional
exhaustion (EE), depersonalization (DP) and personal accomplishment (PA), effects of
COVID-19 and types of support needs. Multivariate logistic regression analysis was
applied to identify factors associated with burnout syndrome.
Results : Of 594 HCWs, 312 (52.5 %) responded to the survey. Majority of participants
was female (84.9%), nursing staff (48.7%), and average age of 37.2±10.4 years (mean
± SD). Overall, participants had no burnout syndrome, but 38.1% of them experienced
high level of EE. Thus, 84% of participants had low level of DP and the percentage of
the participants who scored high in PA was 97.1. After adjusting for potential covariates,
the risk factors of high EE were high weekly working hours (OR =3.05, 95% CI 1.09-8.50,
P=0.033), concern of being COVID-19 carrier (OR =3.03, 95% CI 1.18-7.77, P=0.021)
and financial problem (OR =2.88, 95% CI 1.34-6.22, P=0.007). The protective factors
for EE were high level of job satisfaction (OR =0.42,95%CI 0.29-0.60, P<0.001) and
supports from their supervisors. (OR =2.22,95%CI 1.28-3.83, P=0.004).
Conclusions : Healthcare workers did not have burnout syndrome, althrough 38.1% of
them had high score of EE due to high working hours, worried about being the COVID-19
carrier and severe financial problem. The protective factors were high level of job
satisfaction and supports from their supervisors.
Keywords : burnout syndrome, healthcare workers, COVID-19
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บทน�ำ

เกิ ด การแพร่ ร ะบาดของโรคทางเดิ น หายใจที่
เกิดจาก “เชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (โคโรนา 2019)”
ขึน้ เป็นครัง้ แรกเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ในเมืองอูฮ่ น่ั
มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นได้มีการ
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทัว่ โลก โดยองค์การอนามัยโลก
(WHO) ได้ ป ระกาศให้ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็น “การระบาดใหญ่” (pandemic)
ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งการแพร่ระบาดนี้ส่งผลกระทบ
ในหลายๆ ด้ า นทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มได้ แ ก่ ด้ า น
สาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น1
เนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งปัจจุบัน
ยั ง ไม่ มี อ งค์ ค วามรู ้ โ ดยรวมทั้ ง หมดของโรคนี้ ไม่ มี
แบบแผนการรักษาที่ชัดเจน แม้ว่าปัจจุบันจะสามารถ
ผลิ ต วั ค ซี น เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคได้ แ ต่ ก ารเข้ า ถึ ง วั ค ซี น
ยังไม่สามารถท�ำได้อย่างทั่วถึง จึงก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่ อ ทั้ ง สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ของบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้อย่างมาก
โดยเฉพาะบุคลากรที่ท�ำหน้าที่เป็นด่านหน้าในพื้นที่
ที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรง
ประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ได้มีการตระหนัก
ถึงผลกระทบด้านสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์
ที่ต้องท�ำการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยการ
ศึกษาส่วนใหญ่พบว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตที่พบได้สูง
คือ ภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับและภาวะ
เครี ย ด ซึ่ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะดั ง กล่ า วคื อ
เพศหญิ ง อาชี พ พยาบาล เป็ น ผู ้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น
ด่านหน้าและอยู่ในเมื่องอู่ฮั่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบ
ว่าการได้รับการสนับสนุนจากสังคม การมีอุปกรณ์
ป้องกันที่ ได้มาตรฐาน การมีแนวทาง การรักษาทีช่ ดั เจน
และการได้รบั การเคารพและยอมรับในงานทีท่ ำ� ถือเป็น
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยป้ อ งกั น การเกิ ด ปั ญ หาทางจิ ต
ดังกล่าว2-4
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หลังจากนัน้ ก็ได้มกี ารศึกษาถึงผลกระทบทางจิต
ในด้านอื่นๆ ตามมา โดยภาวะหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจ
ศึกษาค่อนข้างมากคือ ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานซึ่ง
องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของภาวะเหนื่อยล้า
ในการท�ำงาน (ตามแนวทางวินิจฉัยโรค ICD-11) คือ
ภาวะการเปลีย่ นแปลงด้านจิตใจทีเ่ กิดจากความเครียด
เรือ้ รังในการท�ำงาน โดยมีอาการหลัก 3 ด้านดังนี้ 1) รูส้ กึ
สู ญ เสี ย พลั ง งาน หรื อ มี ภ าวะอ่ อ นล้ า ทางอารมณ์
(emotionally exhausted) 2) รูส้ กึ เหินห่างจากคนอืน่ ไม่
ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้รับบริการ รวมถึงขาดความ
ผูกพันกับสถานที่ท�ำงาน (depersonalization) และมี
ความรู้สึกต่อต้าน (cynicism) และมองงานของตนเอง
ในทางลบ (negativism) 3) ขาดความรู้สึกตั้งใจที่จะ
ประสบความส�ำเร็จหรือไม่มีแรงจูงใจที่จะประสบความ
ส�ำเร็จในงาน (low personal accomplishment) ทั้งนี้
ผูท้ มี่ ภี าวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงานจะต้องมีภาวะอ่อนล้า
ทางอารมณ์และการลดการเป็นบุคคลในระดับสูง แต่มี
ความตั้งใจที่จะประสบความส�ำเร็จในระดับต�่ำ5,6
มีการศึกษาเรื่องภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน
ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนี้
อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ ดังนี้
Matsuo และคณ 7 ได้ ท� ำ การศึ ก ษาบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ทตี่ อ้ งสัมผัสผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ โควิด-19 ของ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีการดูแลผู้ป่วยโควิดมาก
ที่สุดของเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นจ�ำนวน 312 ราย
พบว่ามีความชุกของภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานคือ
ร้อยละ 31.4 โดยพบว่าปัจจัยเสีย่ งทีท่ ำ� ให้เกิดคือ อาชีพ
อายุ จ�ำนวนปีในการท�ำงาน จ�ำนวนวันหยุดต่อเดือน
ความไม่คุ้นเคยในการใส่เครื่องมือในการป้องกันการ
ติดเชื้อไวรัส (PPE) และชั่วโมงการนอนที่ลดลง ส่วน
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิจัยคือ ต้องการให้ลดภาระ
งานลงและต้องการได้รับการเคารพและยอมรับในงาน
ที่พวกเขาท�ำ
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Barello และคณะ8 ได้ท�ำการศึกษาเรื่องภาวะ
เหนือ่ ยล้าในการท�ำงานและอาการทางกายของบุคลากร
ทางการแพทย์จำ� นวน 376 ราย ทีป่ ฏิบตั งิ านอยูด่ า่ นหน้า
ของการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดสูงสุดของประเทศอิตาลีพบว่า มากกว่า 1 ใน 3
มีคะแนนความอ่อนล้าทางอารมณ์ในระดับสูง 1 ใน 4
มีคะแนนการลดการเป็นบุคคลในระดับสูง แต่มีเพียง
ร้อยละ 15 ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีม่ คี ะแนนความต้องการที่
จะประสบความส�ำเร็จอยู่ในระดับต�่ำ ซึ่งคะแนนของ
ภาวะเหนื่อยล้าจากการศึกษานี้สูงกว่าที่เคยท�ำการ
ศึกษาภาวะเหนือ่ ยล้าในบุคลากรทางการแพทย์ครัง้ ทีม่ ี
การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส “ซาร์ส” (SARS; severe
acute respiratory syndrome) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
การถอดบทเรียนจากการศึกษาก่อนหน้านี้เรื่อง
ภาวะสุ ข ภาพจิ ต ของบุ ค ลกรทางการแพทย์ ใ นช่ ว ง
ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “ซาร์ส” พบว่าการเกิด
ภาวะเครี ย ดในระยะเวลาสั้ น ๆ เช่ น การถู ก กั ก ตั ว
(quarantine) การปฏิ บั ติ ง านในหอผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ค วาม
เสีย่ งสูง การต้องดูแลรักษาผูป้ ว่ ยติดเชือ้ มีความสัมพันธ์
กั บ การเกิ ด อาการทางจิ ต ที่ เ กิ ด จากการเผชิ ญ กั บ
เหตุการณ์รนุ แรง (post-traumatic symptoms) ในภาย
หลังได้ ดังนัน้ จึงมีความส�ำคัญทีจ่ ะท�ำการเฝ้าระวังเรือ่ ง
สุขภาพจิตในบุคลากรทางการแพทย์และหาปัจจัยเสีย่ ง
ที่จะท�ำให้เกิดภาวะดังกล่าว เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือ
ตั้ ง แต่ ร ะยะแรก ซึ่ ง จะสามารถป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบทางจิตใจในระยะยาวต่อไป9,10
ประเทศไทยได้ เ ริ่ ม มี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2563 จนถึง
ปั จ จุ บั น โดยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ
โควิ ด -19 ในระยะแรกพบว่ า มี จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยสู ง ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องท�ำให้เกิดการขาดแคลนสถานพยาบาล
ทีจ่ ะมารองรับผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ แม้วา่ สถาบันประสาทวิทยา
จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคระบบประสาท
แต่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งคลินิก
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โรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) และหอผู้ป่วย
เพื่อรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จ�ำนวน 8 เตียง ตั้งแต่วันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่
ต้องท�ำการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ ขณะนั้นค่อน
ข้างมาก ทางโรงพยาบาลจึงให้ความช่วยเหลือโดยการ
จั ด แพทย์ อ าสาสมั ค รในสาขาต่ า งๆ และบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ในสาขาอื่น เช่น พยาบาล นักรังสีเทคนิค
และแม่บา้ นท�ำความสะอาด หมุนเวียนกันอยูเ่ วรเพือ่ ดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มนี้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ท�ำวิจัยจึงมีความ
สนใจที่ จ ะทราบถึ ง ความชุ ก ของภาวะเหนื่ อ ยล้ า
ในการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ของสถาบัน
ประสาท ปัจจัยที่มีผลท�ำให้เกิดภาวะดังกล่าวร่วมถึง
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้เกิดปรับปรุงแก้ไข เพื่อที่จะ
สามารถหาวิธีการช่วยเหลือและการป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพจิตต่อไปในอนาคต

วิธีการศึกษา

การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมและวิจัยจริยธรรมในมนุษย์ สถาบันประสาท
วิทยา หมายเลขอ้างอิง (IRB number) 63056
รูปแบบการศึกษาเป็น การศึกษาเชิงพรรณนา
ภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive study)
กลุ ่ ม ประชากรตั ว อย่ า งคื อ บุ ค ลากรทางการ
แพทย์ของสถาบันประสาทวิทยาได้แก่ แพทย์ พยาบาล
แพทย์ประจ�ำบ้าน ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบ�ำบัด
เจ้ า หน้ า ที่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เจ้ า หน้ า ที่ เ วรเปลและ
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย เป็นต้น
เกณฑ์การคัดผูเ้ ข้าร่วมวิจยั คือ ผูท้ มี่ คี วามเต็มใจ
เข้าร่วมการศึกษาและได้ขึ้นปฏิบัติติงานในช่วงที่มีการ
แพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด 2019 (ตั้ ง แต่ ต ้ น เดื อ น
มกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ท�ำการเก็บข้อมูล)

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

Prevalence of Burnout Syndrome and Its Related Risk Factors among Healthcare
Workers of Prasat Neurological Institute during Coronavirus (COVID-19) Pandemic
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการท�ำ
แบบสอบถามจ� ำ นวน 4 ชุ ด ด้ ว ยตนเองผ่ า นระบบ
Google form โดยมีการชีแ้ จงเกีย่ วกับโครงการวิจยั ก่อน
ที่จะท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งจะไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามได้
และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขใน
การรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ขนาดตัวอย่าง
ค�ำนวณจากสูตร ต้องใช้กลุม่ ตัวอย่างอย่างน้อย
283 ราย11 และเพื่อป้องกันการสูญหายหรือการกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วนร้อยละ10 ของกลุ่มตัวอย่าง จึงต้อง
เก็บข้อมูลทั้งสิ้น 311 ราย
= 283

Z22αPQ (1.96)2(0.243)(1-0.243)
สูตรค�ำนวณ n = d2 =
(0.05)2

ต้องเก็บขนาดตัวอย่างจ�ำนวน 283 ราย
เผือ่ ค่าสูญหายร้อยละ 10 ของกลุม่ ตัวอย่าง = 28 ราย
เก็บขนาดตัวอย่าง + เผื่อค่าสูญหายร้อยละ 10
ของกลุ่มตัวอย่าง = 311 ราย
ช่วงเวลาที่ท�ำการเก็บข้อมูล วันที่ 25 มิถุนายน 13 กันยายน พ.ศ. 2563
เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลจ�ำนวน 4
ชุดดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลการ
ท�ำงาน จ�ำนวน 15 ข้อ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส
อาชี พ ระยะเวลาที่ ท� ำ งานดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย จ� ำ นวนบุ ต ร
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน จ�ำนวนคนไข้ทใี่ ห้บริการต่อวัน ชัว่ โมง
การท�ำงานต่อสัปดาห์ จ�ำนวนเวรต่อเดือน ความพึงพอใจ
กับรายได้ปจั จุบนั ความพึงพอใจกับงาน จ�ำนวนวันหยุด
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ต่อเดือน การได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ และ
การมีที่ปรึกษาเมื่อเผชิญกับความเครียด เป็นต้น
2. แบบสอบถามภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงาน
ฉบับแปลภาษาไทย ซึง่ แปลมาจาก Maslach burnout
inventory (MBI) โดย สิริยา สัมมาวาจ MBI ซึ่งถือเป็น
แบบวัดมาตรฐานที่สร้างขึ้นเพื่อวัดภาวะเหนื่อยล้าใน
การท�ำงานโดยเฉพาะ ประกอบไปด้วยค�ำถาม 22 ข้อ
โดยท�ำการวัดทั้ง 3 ด้าน ดังนี12้
1) ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ (emotional
exhaustion) จ�ำนวน 9 ข้อ ได้แก่ข้อ 1 2 3 6 8 13 14
16 20 (Cronbach’s alpha coefficient = 0.92)
2) ด้านการลดความเป็นบุคคล (depersonalization)
จ�ำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5 10 11 15 22 (Cronbach’s
alpha coefficient = 0.66)
3) ด้ า นความต้ อ งการประสบความส� ำ เร็ จ
ส่วนบุคคล (personal accomplishment) จ�ำนวน 8 ข้อ
ได้แก่ ข้อ 4 7 9 12 17 18 19 21 (Cronbach’s alpha
coefficient = 0.65)
ให้คะแนนเป็นความถีแ่ บบ Likert scale 7 ระดับ
โดยมี เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนในด้ า นความอ่ อ นล้ า
ทางอารมณ์ และการลดความเป็นบุคคล ดังนี้ ไม่มีเคย
รู้สึกเช่นนั้นเลย ได้ 0 คะแนน จนถึงมีความรู้สึกเช่นนั้น
ทุกๆ วัน ได้ 6 คะแนน เป็นต้น
ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนด้านการความต้องการ
ประสบส�ำเร็จส่วนบุคคลจะเป็นในทางตรงกันข้ามกัน
ดังนี้ ไม่มเี คยรูส้ กึ เช่นนัน้ เลยได้ 6 คะแนน จนถึงมีความ
รู้สึกเช่นนั้นทุกๆ วันได้ 0 คะแนน เป็นต้น
นอกจากนี้ ก ารแบ่ ง ระดั บ ความเหนื่ อ ยล้ า ใน
แต่ละด้าน ยังมีการแบ่งความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ ต�่ำ ปานกลางและสูง (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน
ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน
ความอ่อนล้าทางอารมณ์
การลดความเป็นบุคคล
ความต้องการประสบความส�ำเร็จส่วนบุคคล

ระดับต�่ำ
0-18 คะแนน
0-5 คะแนน
40-48 คะแนน
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ระดับปานกลาง
19-26 คะแนน
6-9 คะแนน
34-39 คะแนน
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ระดับสูง
27-54คะแนน
10-30 คะแนน
0-33 คะแนน

ความชุกและปัจจัยเสีย่ งทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงานของบุคคลากรทางการแพทย์
สถาบันประสาทวิทยาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019
ทัง้ นีผ้ ทู้ จี่ ะเข้าเกณฑ์การมีภาวะเหนือ่ ยล้าในการ
ท�ำงานจะต้องมีคะแนนด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์
และคะแนนด้านลดความเป็นบุคคลในระดับสูง ร่วมกับ
การมีคะแนนการด้านความต้องการประสบความส�ำเร็จ
ส่วนบุคคลจะในระดับต�่ำ
3. แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ผลกระทบจาก
ภาวะโควิด-19 ที่มีต่อตัวท่าน จ�ำนวน 11 ข้อ ได้แก่
ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 การต้องขึ้นปฏิบัติงานใน
หอผู้ป่วยติดโควิด-19 จ�ำนวนผู้ป่วยในความดูแลที่
ติดเชื้อโควิด-19 จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อ
โควิด-19 ความกังวลว่าตนเองจะป่วยและ/หรือเป็น
พาหะของโรคโควิด-19 ความพึงพอใจกับมาตรการ
การคั ด กรองหาผู ้ ติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ทั้ ง ในผู ้ ป ่ ว ยและ
บุคลากรทางการแพทย์ ความพึงพอใจกับสวัสดิการทีม่ ี
ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ความพึงพอใจต่อมาตรการ
ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และปัญหาการเงินจากภาวะ
โควิด-19 เป็นต้น
4. แบบสอบถามเกีย่ วกับความต้องการเพิม่
เติมและข้อเสนอแนะที่ท่านคิดว่าหากปรับแล้วจะ
ช่วยลดภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน จ�ำนวน 16 ข้อ
ได้แก่จ�ำนวนผู้ปฏิบัติ จ�ำนวนผู้ป่วยที่ต้องให้บริการ
ต่อวัน ชั่วโมงการท�ำงานต่อวัน จ�ำนวนเวรต่อเดือน
รายได้ ต ่ อ เดื อ น ภาระงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งของ
โควิด-19 การฝึกอบรมความรู้เรื่องโควิด-19 การส�ำรวจ
ผลกระทบทีเ่ กิดจากภาวะโควิด-19 ทีน่ อกจากด้านจิตใจ
งานเอกสาร การมีส่วนร่วมในการจัดสรรด้านต่างๆ ของ
โรงพยาบาล เช่น งบประมาณ สวัสดิการ กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงานและ
ผู ้ บ ริ ห าร นวั ต กรรมใหม่ ๆ และการเปลี่ ย นแปลง
ด้านต่างๆ ขององค์กร นอกจากนี้ยังมีค�ำถามปลายเปิด
ให้ ผู ้ ร ่ ว มวิ จั ย ได้ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ
จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอีกด้วย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรม SPSS version 16 โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive statistic) โดยข้อมูลที่เป็น
ตัวแปรกลุ่ม (categorical data) รายงานด้วยจ�ำนวน
และร้อยละ ข้อมูลที่เป็นตัวแปรต่อเนื่อง (continuous
data) ทีม่ กี ารแจกแจงข้อมูลปกติรายงานโดยใช้คา่ เฉลีย่
(mean), ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD)
ส่วนข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบไม่ปกติรายงานด้วยค่า
มัธยฐาน (median), พิสัยควอร์ไทล์ (interquartile
range: IQR) และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคะแนนความอ่อนล้าทางอารมณ์
(emotional exhaustion) กรณีข้อมูลที่เป็นตัวแปรกลุ่ม
(categorical data) ใช้ chi-square test และกรณีขอ้ มูล
ที่เ ป็ นตั วแปรต่ อเนื่ อง (continuous data) ใช้สถิ ติ
independent sample t-test หรือ Mann Whitney U
test โดยก�ำหนดค่านัยส�ำคัญไว้ที่p < 0.05 จากนั้นน�ำ
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ทั้งหมดมา
วิเคราะห์โดยวิธี multivariate logistic regression
เพือ่ ตัดปัจจัยรบกวนด้านต่างๆ ออกซึง่ จะได้ปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่อภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์อย่างแท้จริง

ผลการศึกษา

มีบุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันประสาท
เข้าร่วมในการวิจยั ทัง้ หมด 312 ราย จากจ�ำนวนบุคลากร
ทั้งหมด 594 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.5 ของบุคลากร
ทั้ ง หมด เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 84.94 เป็ น พยาบาล
คิดเป็นร้อยละ 48.7 อายุเฉลี่ย 37.2 ± 10.4 ปี จากผล
การศึกษาพบว่าไม่มบี คุ ลากรทางการแพทย์ของสถาบัน
ประสาทวิ ท ยาที่ เ ข้ า เกณฑ์ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี ภ าวะ
เหนื่อยล้าในการท�ำงาน แต่มีความอ่อนล้าทางอารมณ์
ในระดับสูง (ร้อยละ 38.1) ไม่พบว่ามีคะแนนด้านการ
ลดความเป็นบุคคลในระดับสูงและมีคะแนนด้านความ
ต้ อ งการประสบความส� ำ เร็ จ ส่ ว นบุ ค คลในระดั บ ต�่ ำ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

Prevalence of Burnout Syndrome and Its Related Risk Factors among Healthcare
Workers of Prasat Neurological Institute during Coronavirus (COVID-19) Pandemic
ร่วมด้วย โดยผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่มีคะแนนด้านการ
ลดความเป็นบุคคลอยูใ่ นระดับต�ำ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 84
ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทัง้ หมด และร้อยละ 97.1 ของผูเ้ ข้าร่วม
วิจัยมีคะแนนด้านความต้องการประสบความส�ำเร็จส่วน
บุคคลอยู่ในระดับสูง (ตารางที่ 2)
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความพึง
พอใจในการท�ำงาน และปัจจัยด้านจิตใจ (ตารางที่ 3-5)

Pilaipat Chutchaikulsiri

พบว่าปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการเกิดความ
อ่อนล้าทางอารมณ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตมิ ี 5 ปัจจัย
ได้ แ ก่ อายุ จ� ำ นวนบุ ต ร อาชี พ ชั่ ว โมงการท� ำ งาน
ต่อสัปดาห์ และการประสบปัญหาการเงินจากภาวะ
โควิด-19
จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ทั้ง 6 ด้านมีผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์

ตารางที่ 2 แสดงภาวะเหนื่อยล้าในบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 3 ด้าน
ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน

สูง จ�ำนวน
(คน) (ร้อยละ)
ความอ่อนล้าทางอารมณ์
119 (38.1)
การลดความเป็นบุคคล
30 (9.6)
ความต้องการประสบความส�ำเร็จส่วนบุคคล 303 (97.11)

ปานกลาง จ�ำนวน
(คน) (ร้อยละ)
71 (22.8)
20 (6.4)
5 (1.6)

ต�่ำ จ�ำนวน
(คน) (ร้อยละ)
122 (39.1)
262 (84)
4 (1.28)

คะแนนเฉลี่ย
(คะแนน)
23.0
3.0
9.0

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับความอ่อนล้าทางอารมณ์
ปัจจัย
1. อายุ mean (ปี) (SD)
2. เพศ (คน/ร้อยละ)
- ชาย (47/15.1)
- หญิง (265/84.9)
3. สถานภาพสมรส (คน/ร้อยละ)
- โสด (181/58.0)
- คู่ (111/35.6)
- หย่าร้าง/หม้าย (20/6.4)
4. จ�ำนวนบุตร (คน/ร้อยละ)
- ไม่มี (204/65.4)
- มี 1 คน (46/14.7)
- มีมากกว่า1คน (62/19.9)
5. อาชีพ (คน/ร้อยละ)
- แพทย์/เภสัชกร (29/9.3)
- ทันตแพทย์ (11/3.5)
- พยาบาล (152/48.7)

ความอ่อนล้าทาง ความอ่อนล้าทางอารมณ์ OR
อารมณ์ระดับต�่ำ ระดับปานกลางถึงสูง
N=119
N=193
39.59 (10.51)
35.73 (10.13)
0.965

95% CI

p-value

0.97-0.94

0.001*

22/18.5
97/81.5

25/13.0
168/87.0

1.57
1

0.82-2.85
-

0.195

62/52.1
48/40.3
9/7.6

119/61.7
63/32.6
11/5.7

1.57
1.07
1

0.62-3.99
0.41-2.79
-

0.238

69/58
17/14.3
33/27.7

135/69.9
29/15.0
29/15.0

2.23
1.94
1

1.25-3.97
0.89-4.23
-

0.024*

9/7.6
8/6.7
44/37.0

20/10.4
3/1.6
108/56.0

2.22
0.38
2.46

0.60-8.24
0.07-2.03
0.81-7.40
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0.001*
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลกับความอ่อนล้าทางอารมณ์ (ต่อ)
ปัจจัย
- นักกายภาพบ�ำบัด/นักเวชศาสตร์สื่อ
ความหมาย/นักทัศนมาตร/นักจิตวิทยา
(17/5.4)
- นักรังสีการแพทย์/เทคนิคการแพทย์/
เจ้าหน้าที่ห้อง ปฏิบัติการ (16/5.1)
- ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย/
ผู้ช่วยทันตกรรม (55/17.6)
- พนังงานเวรเปล (18/5.8)
- อื่นๆ (14/4.5)
5. ระยะเวลาที่ท�ำงานดูแลผู้ป่วย median
(IQR) (ปี)
6. จ�ำนวนคนไข้ที่ให้บริการต่อวันโดย
ประมาณ median (IQR) (คน)
7. ชั่วโมงการท�ำงานต่อสัปดาห์ (คน/ร้อยละ)
< 40 ชั่วโมง (28/9.0)
40-50 ชั่วโมง (176/56.4)
>50 ชั่วโมง (108/34.6)
8. จ�ำนวนเวรต่อเดือน mean (วัน)
9. การต้องขึน้ ปฏิบตั งิ านทีห่ อผูป้ ว่ ยโควิด-19
(คน/ร้อยละ)
- ใช่ (51/16.3)
- ไม่ใช่ (261/83.7)
10. ทีป่ รึกษาเมือ่ เผชิญความเครียด (คน/ร้อยละ)
- ตนเองและ/หรือsocial media
(อย่างเดียว) (25/8.0)
- คูส่ มรส, ครอบครัว, เพือ่ น, ผูบ้ งั คับบัญชา
(287/92.0)
11. การประสบปัญหาการเงินจากภาวะ
โควิด-19 (คน/ร้อยละ)
- ไม่ (50/16.0)
- น้อย (61/19.6)
- ปานกลาง (124/39.7)
- มาก (77/24.7)
IQR=interquatile range

ความอ่อนล้าทาง ความอ่อนล้าทางอารมณ์ OR
อารมณ์ระดับต�่ำ ระดับปานกลางถึงสูง
N=119
N=193
6/5.0
11/5.7
1.83

446

95% CI

p-value

0.43-7.77

12/10.1

4/2.1

0.33

0.07-1.56

29/24.4

26/13.5

0.89

0.28-2.9

4/3.4
7/5.9
10(4-21)

14/7.3
7(4-17)
7(4-17)

3.50
1
0.99

0.76-16.12
0.98-1.01

0.062

20(8-30)

11(8-30)

1.001

0.99-1.00

0.46

16/13.4
70/58.8
33/27.7
3.26

12/6.2
106/54.9
75/38.9
3.41

1
2.02
3.03
1.15

0.90-4.53
1.29-7.11
0.92-1.43

0.028*

19/16.0
100/84.0

32/16.6
161/83.4

1.05
1

0.57-1.95
-

1.00

8/6.7

17/8.8

1.34

0.56-3.21

0.69

111/93.3

176/91.2

1

-

31/26.1
24/20.2
40/33.6
24/20.2

19/9.8
37/19.2
84/43.5
53/27.5

1
2.52
3.43
3.60

1.17-5.42
1.73-6.79
1.71-7.60
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0.203

0.002*

Prevalence of Burnout Syndrome and Its Related Risk Factors among Healthcare
Workers of Prasat Neurological Institute during Coronavirus (COVID-19) Pandemic

Pilaipat Chutchaikulsiri

ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท�ำงานกับความอ่อนล้าทางอารมณ์
ความอ่อนล้าทาง ความอ่อนล้าทางอารมณ์
อารมณ์ระดับต�่ำ ระดับปานกลางถึงสูง
N=119
N=193
1. ความพึงพอใจกับรายได้ปัจจุบัน(mean)
3.17
2.63
2. ความรู้สึกพึงพอใจกับงานที่ท�ำอยู่ (mean)
3.95
3.34
3. ความรูส้ กึ พึงพอใจกับการคัดกรองหาผูต้ ดิ เชือ้ ในผูป้ ว่ ย (mean)
4
3.66
4. ความรู้สึกพอใจกับการคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ ในบุคลากร
3.93
3.55
ทางการแพทย์ (mean)
5. ความรู้สึกพอใจกับสวัสดิการของ ร.พ.ที่มีต่อบุคลากร
3.71
3.15
ทางการแพทย์ (mean)
6. ความรู้สึกพอใจกับนโยบายของร.พ.ต่อการดูแลผู้ติดเชื้อ
3.89
3.49
โควิด-19 (mean)
ปัจจัย

OR

95% CI p-value

0.62
0.37
0.61
0.63

0.49-0.78
0.27-0.52
0.46-0.82
0.48-0.82

0.001*
<0.001*
0.01*
<0.001*

0.57 0.45-0.74 <0.001*
0.59 0.45-0.78 <0.001*

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตใจกับความอ่อนล้าทางอารมณ์
ปัจจัย
(คน/ร้อยละ)

ความอ่อนล้าทาง ความอ่อนล้าทางอารมณ์
อารมณ์ระดับต�่ำ
ระดับปานกลางถึงสูง
N=119 (คน/ร้อยละ) N=193 (คน/ร้อยละ)

1. รู้สึกกังวลว่าตนเองจะติดเชื้อโควิด-19
- ไม่ (77/24.7)
- น้อย (92/29.5)
- ปานกลาง (117/37.5)
- มาก (26/8.3)
2. รู้สึกกังวลว่าตนเองจะเป็นพาหะของโรค
- ไม่ (95/30.4)
- น้อย (91/29.2)
- ปานกลาง (79/25.3)
- มาก (47/15.1)
3. รู้สึกว่าได้รับความสนับสนุนจากครอบครัว
- น้อย (6/1.9)
- ปานกลาง (75/24.0)
- มาก (231/74.0)
4. รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนในกลุ่มงานเดียวกัน
- น้อย (8/2.6)
- ปานกลาง (43.3/)
- มาก (169/54.2)
5. รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนต่างกลุ่มงาน
- น้อย (40/12.8)
- ปานกลาง (192/61.5)
- มาก (80/25.6)
6. รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้ากลุ่มงาน
- น้อย (23/7.4)
- ปานกลาง (159/51)
- มาก (130/41.7)
7. รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
- น้อย (45/14.4)
- ปานกลาง (210/67.3)
- มาก (57/18.3)

OR

95% CI

p-value

39/32.8
39/32.8
33/27.7
8/6.7

38/19.7
53/27.5
84/43.5
18/9.3

1
1.40
2.61
2.30

0.76-2.56
1.43-4.77
0.90-5.94

0.01*

48/40.3
31/26.1
30/25.2
10/8.4

47/24.4
60/31.1
49/25.4
37/19.2

1
1.98
1.67
3.78

1.09-3.57
0.90-3.06
1.69-8.46

0.006*

2/1.7
24/20.2
93/78.2

4/2.1
51/26.4
138/71.5

1.35
1.43
1

0.24-7.50
0.83-2.49
-

0.44

0/0
38/31.9
81/68.1

8/4.1
97/50.3
88/45.6

2.35
1

1.45-3.8
-

<0.001*

14/11.8
63/52.9
42/35.3

26/13.5
129/66.8
38/19.7

2.05
2.26
1

0.94-4.49
1.33-3.85
-

0.09*

5/4.2
45/37.8
69/58.0

18/9.3
114/59.1
61/31.6

4.07 1.43-11.63 <0.001*
2.87 1.76-4.67
1
-

13/10.9
70/58.8
36/30.3

32/16.6
140/72.5
21/10.9

4.22 1.82-9.77 <0.001*
3.43 1.86-6.30
1
-
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จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยด้านจิตใจเกือบ
ทั้ ง หมดที่ แ สดงในตารางมี ผ ลต่ อ ภาวะอ่ อ นล้ า ทาง
อารมณ์ ยกเว้ น การรู ้ สึ ก ว่ า ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ครอบครัวเท่านั้นที่ไม่มีผลต่อภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์
เมือ่ น�ำปัจจัยทีค่ วามสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะอ่อน
ล้าทางอารมณ์ทั้งหมด 17 ปัจจัย (จากตารางที่ 2-4) มา
ค�ำนวณด้วยวิธีการทางสถิติแบบ multivariate logistic
regression เพื่อตัดตัวแปรรบกวนออกไป โดยมีการ
ท�ำนายถูกต้องในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 71.8 พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์เหลือเพียง 5
ด้าน ได้แก่ ชั่วโมงการท�ำงานต่อสัปดาห์ ความกังวลว่า

พิไลภัสสร์ ฉัตรชัยกุลศิริ

จะเป็นพาหะของโรคโควิด-19 การประสบปัญหาการเงิน
จากภาวะโควิด-19 ความรู้สึกพึงพอใจกับงานที่ท�ำอยู่
และการได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหั ว หน้ า กลุ ่ ม งาน
ปัจจัยที่แปรผันตามภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ได้แก่
ชั่วโมงการท�ำงานต่อสัปดาห์ การรู้สึกกังวลว่าจะเป็น
พาหะของโรคโควิด-19 และการประสบปัญหาการเงิน
จากภาวะโควิด-19 ส่วนปัจจัยทีแ่ ปรผกผันกับภาวะอ่อน
ล้าทางอารมณ์ได้แก่ ความรู้สึกพึงพอใจกับงานที่ท�ำอยู่
และการรูส้ กึ ว่าได้รบั การสนับสนุนจากหัวหน้ากลุม่ งาน
(ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 เมื่อน�ำปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์มาค�ำนวณทางสถิติด้วยวิธี multivariate logistic
regression
Standardized
beta coefficients
(OR odds)

95%CI

P value

0.499
0.524

2.367
3.046

0.89-6.296
1.091-8.507

0.104
0.084
0.033*

0.350
0.346
0.481

2.826
1.418
3.026

1.424-5.610
0.720-2.793
1.179-7.768

0.012*
0.003*
0.313
0.021*

0.438
0.393
0.433
0.189

1.850
2.883
2.635
0.415

0.046
0.784-4.369 0.160
1.336-6.223 0.007*
1.128-6.155 0.025
0.288-0.600 <0.001*

0.599
0.280
-

1.561
2.216
-

0.483-5.5052
1.281-3.833
-

Nonstandardized
coefficients

ปัจจัยโดยรวมทั้งหมด

Beta

1.ชั่วโมงการท�ำงานต่อสัปดาห์ (ชั่วโมง)
< 40
40-50
0.862
> 50
1.114
2.รู้สึกกังวลว่าจะเป็นพาหะของโรคโควิด-19
- ไม่
- น้อย
1.039
- ปานกลาง
0.349
- มาก
1.107
3.การประสบปัญหาการเงินจากภาวะโควิด-19
- ไม่
- น้อย
0.615
- ปานกลาง
1.059
- มาก
0.969
4. ความรู้สึกพึงพอใจกับงานที่ท�ำอยู่
-0.881
5. รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้ากลุ่มงาน
- น้อย
0.446
- ปานกลาง
0.796
- มาก
-
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Standard
error

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

0.457
0.004*
0.017*

Prevalence of Burnout Syndrome and Its Related Risk Factors among Healthcare
Workers of Prasat Neurological Institute during Coronavirus (COVID-19) Pandemic
นอกจากนี้ ยั ง ได้ ท� ำ การส� ำ รวจเกี่ ย วกั บ ความ
ต้องการและข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องการให้มี
การปรับเปลีย่ นเพือ่ ช่วยลดภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงาน
ของบุคลการทางการแพทย์ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่
ต้องการให้มีการเพิ่มใน 5 ด้านดังนี้
1) การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโควิด-19
2) การส� ำ รวจผลกระทบที่ เ กิ ด จากภาวะ
โควิด-19 ในด้านอื่นๆ นอกจากด้านจิตใจ
3) กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี
ระหว่างผู้ร่วมงาน
4) การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในโครงการ
และนวัตกรรมใหม่ๆ ขององค์กร
5) การมีส่วนร่วมในการรับรู้และแสดงความ
คิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ขององค์กร

วิจารณ์

จากการศึกษาหาความชุกของภาวะเหนือ่ ยล้าใน
การท� ำ งานของบุ ค ลากรทางการแพทย์ ข องสถาบั น
ประสาทวิทยาจ�ำนวน 312 ราย ที่ขึ้นปฏิบัติงานในช่วง
วันที่ 25 มิถุนายน - 13 กันยายน พ.ศ. 2563 พบว่าไม่มี
ผู้ที่มีภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน ซึ่งแตกต่างจากงาน
วิจัยส่วนใหญ่ที่ท�ำการศึกษาในรูปแบบเดียวกัน โดย
ท�ำการศึกษาหาความชุกของภาวะเหนื่อยล้าในการ
ท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทงั้ ผูท้ ตี่ อ้ งท�ำการดูแล
รักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ที่ไม่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วย
โควิ ด -19 แบบพรรณนาภาคตั ด ขวางโดยใช้ แ บบ
ประเมิน MBI เช่นเดียวกัน13 ได้ผลการศึกษาดังนี้
การศึกษาของ Wu และคณะ14 ได้ท�ำการศึกษา
ในแพทย์และพยาบาลแผนกมะเร็งจ�ำนวน 220 ราย
โดยท�ำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผูท้ ปี่ ฏิบตั ติ งิ านใน
หอผู้ป่วยโควิด-19 กับผู้ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยทั่วไป
ของโรงพยาบาลในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
พบว่ า ภาวะเหนื่ อ ยล้ า ในการท� ำ งานของบุ ค ลากรที่

Pilaipat Chutchaikulsiri

ปฏิบัติติงานในหอผู้ป่วยโควิด-19 มีความชุกร้อยละ 13
ในขณะที่ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานของบุคลากรใน
หอผู้ป่วยทั่วไปมีความชุกสูงกว่าโดยมีความชุกเป็น
ร้อยละ 39
Dimitriu และคณะ15 ได้ทำ� การศึกษาหาความชุก
ของภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงานของแพทย์ประจ�ำบ้าน
จ�ำนวน 100 ราย ในโรงพยาบาลของประเทศโรมาเนีย
โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ ละ 50 ราย โดยกลุม่ แรกได้แก่
แพทย์ประจ�ำบ้านที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วย
วิกฤต และแผนกรังสีวทิ ยา ซึง่ ถือเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
จะสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19ได้มากกว่ากลุ่มที่สอง ซึ่ง
เป็นกลุ่มแพทย์ประจ�ำบ้านที่ขึ้นปฏิบัติงานในแผนกอื่น
กลุ่มแรกมีภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานร้อยละ 66 ซึ่ง
ต�่ำกว่ากลุ่มที่สองพบร้อยละ 86
Giusti และคณะ16 ได้ศกึ ษาหาความชุกของภาวะ
เหนือ่ ยล้าในการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทาง
ภาคเหนือของประเทศอิตาลีจ�ำนวน 330 ราย พบว่า
ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมวิจัยมีคะแนนด้านอ่อนล้าทาง
อารมณ์ในระดับปานกลางถึงสูงร่วมกับการมีคะแนน
ด้านความต้องการประสบความส�ำเร็จในระดับต�่ำ และ
ร้อยละ 25 ของผู้เข้าร่วมวิจัยมีคะแนนด้านอ่อนล้าทาง
อารมณ์ในระดับปานกลางถึงสูงร่วมกับการมีคะแนน
ด้านการลดความเป็นบุคคลในระดับปานกลางถึงสูง
สาเหตุที่ท�ำให้การศึกษานี้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง
จากงานวิจัยข้างต้นน่าจะเกิดมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
ได้แก่ ช่วงเวลาทีท่ ำ� การเก็บข้อมูล กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วม
งานวิจยั และบริบทของโรงพยาบาลทีท่ ำ� การศึกษา โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ช่วงเวลาที่ท�ำการเก็บข้อมูลคือระหว่างวันที่
25 มิถุนายน -13 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นช่วงที่
สถานการณ์โควิด-19 ของประเทศได้ผา่ นระยะวิกฤตไป
แล้ว และเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้
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ความชุกและปัจจัยเสีย่ งทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงานของบุคคลากรทางการแพทย์
สถาบันประสาทวิทยาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019
ประกาศให้มีการใช้นโยบายผ่อนปรนระยะที่ 5 ออกมา
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสถานการณ์
โควิ ด -19 ของสถาบั น ประสาทวิ ท ยามี แ นวโน้ ม
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ข องประเทศ โดยมี ช ่ ว งที่
สถาบันประสาทสามารถท�ำการปิดหอผู้ป่วยโควิดได้
ชั่วคราวจึงท�ำให้บุคลากรโดยรวมมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น
ซึง่ แตกต่างจากงานวิจยั ข้างต้นทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาในช่วง
เวลาที่การแพร่ระบาดยังด�ำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง
2) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง แม้ ว ่ า การศึ ก ษานี้ จ ะมี ก าร
ศึ ก ษาในกลุ ่ ม บุ ค ลากรทางการแพทย์ ทั้ ง ที่ มี ก ารขึ้ น
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ที่ขึ้น
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยทั่วไปเหมือนการศึกษาข้างต้นที่
กล่าวมา แต่บุคลากรที่ท�ำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้
เข้าร่วมในงานวิจัยนี้เพียง 49 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
15.7 ของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจาก
งานวิจัยของ Wu และคณะ และงานวิจัยของ Dimitriu
และคณะ ที่มีสัดส่วนระหว่างผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม
เท่ากัน ท�ำให้ผทู้ เี่ ข้าร่วมงานวิจยั นีโ้ ดยส่วนใหญ่ไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการที่ต้องดูแลผู้ป่วยโดยตรงเหมือนการ
ศึกษาอื่น นอกจากนี้นโยบายของโรงพยาบาลยังได้จัด
ให้มีการอยู่เวรโดยแพทย์อาสาสมัครเพื่อหมุนเวียน
ให้การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ที่โรงพยาบาลเริ่มมีการเปิดรับ
ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยโควิ ด ท� ำ ให้ บุ ค ลากรที่ ต ้ อ งดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
โควิด-19 ไม่ได้รู้สึกถึงภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อ
เทียบกับการศึกษาอื่น เพราะมีการเฉลี่ยของภาระงาน
ในโรงพยาบาลร่วมกัน
3) บริ บ ทของโรงพยาบาล เนื่ อ งจากสถาบั น
ประสาทเป็นเพียงหน่วยย่อยที่ท�ำการดูแลรักษาผู้ป่วย
โควิด-19 เท่านัน้ ท�ำให้ปริมาณผูป้ ว่ ยโควิด-19 มีจำ� นวน
น้อยมากเมื่อเทียบกับการศึกษาที่กล่าวมาโดยจ�ำนวน
ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในช่วงที่ท�ำการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของจ�ำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด โดย
ผู้ป่วยโควิดมีทั้งหมด 14 รายในขณะที่ผู้ป่วยในทั้งหมด
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ทีเ่ ข้ารับการในช่วงเวลาเดียวกันมีจำ� นวนเฉลีย่ 479 ราย
นอกจากนี้เกณฑ์ในการรับผู้ป่วยโควิด-19 ของสถาบัน
ประสาทวิทยา จะรับเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรง
และไม่มภี าวะแทรกซ้อนเท่านัน้ ท�ำให้บคุ ลากรทางการ
แพทย์ไม่ตอ้ งสัมผัสกับผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งใส่เครือ่ งช่วยหายใจ
ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคสู่ผู้ดูแลได้
ค่อนข้างสูงจึงลดความวิตกกังวลจากการติดเชื้อไปได้
ค่อนข้างมาก ซึง่ แตกต่างจากงานวิจยั ข้างต้นทีไ่ ด้ทำ� การ
ศึ กษาในโรงพยาบาลซึ่ ง ท� ำ การดู แ ลผู ้ ป่ ว ยโควิ ด-19
ทีไ่ ม่ได้มกี ารจ�ำแนกความรุนแรงจึงส่งผลให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
มีภาระงานและความเสี่ยงที่จะติดโรคได้สูงกว่า
อย่างไรก็ตาม พบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19 ไม่ได้ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของภาวะเหนื่อยล้า
ในการท�ำงานเสมอไป โดยการศึกษาของ Khalafallah
และคณะ17 ที่ได้ท�ำการศึกษาความชุกของภาวะเหนื่อย
ล้าของศัลยแพทย์ระบบประสาทจ�ำนวน 531 คนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามีความชุกของการเกิดภาวะ
เหนือ่ ยล้าในการท�ำงานลดลง เมือ่ เทียบกับการศึกษาใน
ประชากรกลุม่ เดียวกันในช่วงก่อนทีจ่ ะมีการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19
เนื่องจากในการศึกษานี้ นอกจากต้องการทราบ
ความชุ ก ของภาวะเหนื่ อ ยล้ า ในการท� ำ งานแล้ ว ยั ง
ต้องการทราบถึงปัจจัยเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้เกิดภาวะดังกล่าว
แต่จากผลการศึกษาไม่พบว่ามีภาวะเหนื่อยล้าในการ
ท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ แต่กลับพบว่าร้อยละ
38.1 ของบุคลากร มีคะแนนด้านความอ่อนล้าทาง
อารมณ์อยู่ในระดับสูง ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาหา
ปัจจัยเสีย่ งของการเกิดภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์แทน ซึง่
ถือว่าเป็นด้านทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในสามด้านของ
ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงาน โดยพบว่าผู้ที่มีภาวะ
เหนื่อยล้าในการท�ำงานต้องมีคะแนนด้านนี้ในระดับสูง
เสมอ ส่วนคะแนนอีก 2 ด้านจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความ
รุนแรงของภาวะดังกล่าว นอกจากนีย้ งั พบว่าผูท้ มี่ ภี าวะ
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Prevalence of Burnout Syndrome and Its Related Risk Factors among Healthcare
Workers of Prasat Neurological Institute during Coronavirus (COVID-19) Pandemic
อ่อนล้าทางอารมณ์ในระดับสูงจะเป็นปัจจัยเสีย่ งในการ
เกิดปัญหาทางจิตและการแสดงอาการทางกายที่ผิด
ปกติตามมา
จากการศึกษานีพ้ บว่าปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลท�ำให้เกิด
ภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ได้แก่ ชั่วโมงการท�ำงานต่อ
สัปดาห์ ความกังวลว่าตนเองจะเป็นพาหะของโรคและ
ปัญหาด้านการเงิน โดยพบว่าผู้ที่มีชั่วโมงการท�ำงาน
ที่มากกว่าจะมีภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ได้มากกว่าผู้ที่
มีชั่วโมงการท�ำงานที่น้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ส่วนใหญ่ เพราะการที่มีชั่วโมงการท�ำงานที่มากกว่าจะ
สัมพันธ์กับภาระงานที่มากกว่าด้วย17 แต่มีข้อที่ขัดแย้ง
กับงานวิจัยอื่นคือ ปัจจัยด้านการท�ำงานที่ท�ำให้เกิด
ภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงานของงานวิจยั อืน่ จะมีปจั จัย
ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีม่ อี ายุนอ้ ย เพศหญิง อาชีพพยาบาล
และอายุการท�ำงานที่น้อยกว่าร่วมอยู่ด้วยซึ่งไม่พบว่า
ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์2,7-10
ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับโควิด-19 ที่มีผลต่อการเกิด
ภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงานได้ถกู น�ำมาเป็นหัวข้อหลัก
ในการวิเคราะห์หาปัจจัยเสีย่ งในทุกงานวิจยั โดยในการ
ศึกษานีพ้ บว่าผูท้ มี่ คี วามกังวลว่าตนเองจะเป็นพาหะจะ
มีภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์สงู กว่าผูท้ ไี่ ม่มคี วามกังวลดัง
กล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยส่วนใหญ่และถือเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ปัญหาด้านจิตใจอื่นตามมา
โดยผู้ที่กังวลว่าตนเองจะเป็นพาหะ จะมีพฤติกรรมแยก
ตนเองออกมาจากคนใกล้ชิดและใช้ชีวิตอยู่เพียงล�ำพัง
ซึง่ จะน�ำมาซึง่ ความรูส้ กึ โดดเดีย่ วและเพิม่ ความเสีย่ งใน
การฆ่าตัวตายในผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวทางจิตเวชได้18 แต่
มีข้อที่ขัดแย้งคือ งานวิจัยส่วนใหญ่จะมีปัจจัยด้านการ
กังวลว่าตนเองจะติดเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดภาวะ
เหนื่อยล้าในการท�ำงานร่วมอยู่ด้วย14,15
ปัญหาด้านการเงินทีม่ ผี ลมาจากกการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 พบว่าผู้ที่ประสบปัญหาด้านการเงินจะมี
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ภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์สูงกว่าผู้ที่ไม่มีปัญหาการเงิน
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Zerbini และคณะ 9
ที่ท�ำการศึกษาในแพทย์ 35 ราย และพยาบาล 75 ราย
ทั้งผู้ที่ท�ำงานในหอผู้ป่วยโควิด-19 และท�ำงานในหอผู้
ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาลออกสบูร์ก ประเทศเยอรมัน
พบว่าร้อยละ 8-50 ของบุคลากรคิดว่าปัญหาเรือ่ งวิกฤต
ทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดภาวะเหนื่อยล้าใน
การท�ำงาน
ส่วนปัจจัยทีช่ ว่ ยป้องกันการเกิดภาวะอ่อนล้าทาง
อารมณ์จากการศึกษานีค้ อื ความรูส้ กึ พึงพอใจกับงานที่
ท�ำอยู่และการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้ากลุ่มงาน
โดยการที่บุคลากรที่มีความพึงพอใจกับงานที่ท�ำสูงจะ
ท� ำ ให้ มี โ อกาสเกิ ด ภาวะอ่ อ นล้ า ทางอารมณ์ ล ดลง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Leskovic Lและคณะ19 ซึง่ ได้
ท�ำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน
ที่ ท� ำ กั บ ภาวะเหนื่ อ ยล้ า ในการท� ำ งานขอบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ประจ�ำศูนย์ดูแลผู้ป่วยของประเทศสโลวี
เนียในช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโควิด-19 จ�ำนวน 718
ราย พบว่าความพึงพอใจในงานที่ท�ำมีความสัมพันธ์
แบบผกผันกับการเกิดภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์และการ
ลดความเป็นบุคคล
ส�ำหรับปัจจัยด้านการได้รับการสนับสนุนจาก
หั ว หน้ า กลุ ่ ม งานเป็ น ปั จ จั ย ที่ ช ่ ว ยลดการเกิ ด ภาวะ
อ่ อ นล้ า ทางอารมณ์ นั้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Takahiro Matsuo และคณะ โดยพบว่าปัจจัยที่ช่วย
ป้ องกั น การเกิ ดภาวะเหนื่ อยล้ า ในการท� ำ งานได้ แ ก่
การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากคนในที่ ท� ำ งานได้ แ ก่
หัวหน้างาน เพือ่ นร่วมงานและเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ เป็นต้น ซึง่
ขัดแย้งกับงานวิจยั ส่วนใหญ่ทพี่ บว่าปัจจัยสนับสนุนจาก
เพื่อนเพื่อนร่วมงาน และครอบครัวเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
ท�ำให้ลดการเกิดภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงาน9,16 ซึง่ ผล
ที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะการศึ ก ษาน่ า จะเกิ ด จาก
วัฒนธรรมในองค์กรและค่านิยมของสังคมทีแ่ ตกต่างกัน
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ความชุกและปัจจัยเสีย่ งทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะเหนือ่ ยล้าในการท�ำงานของบุคคลากรทางการแพทย์
สถาบันประสาทวิทยาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019
ข้อจ�ำกัดของการศึกษา
1) มีปจั จัยทีน่ า่ สนใจทีไ่ ม่ได้ทำ� การเก็บข้อมูลใน
งานวิจัยนี้ เช่น ชั่วโมงการนอน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความไม่คุ้นเคยในการใส่เครื่องมือป้องกันการติดเชื้อ
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการส�ำรวจเพื่อให้
ครอบคลุมปัญหาทัง้ หมดโดยการใช้คำ� ถามปลายเปิดให้
บุ ค ลากรสามารถบอกถึ ง ปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ ต ้ อ งการให้
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนท้ายของแบบสอบถามแล้ว แต่ไม่
พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยมีการกล่าวถึงปัญหาดังกล่าว
2) ควรมีการเก็บข้อมูลของผู้ที่ไม่เข้าร่วมวิจัย
เพิม่ เติมในด้านของข้อมูลพืน้ ฐานได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ
เงินเดือน จ�ำนวนชัว่ โมงในการท�ำงาน เพือ่ จะได้สามารถ
เปรียบเทียบว่ากลุ่มตัวอย่างนี้สามารถเป็นตัวแทนของ
กลุ่มบุคลากรทั้งหมดได้หรือไม่
3) เนื่องจากสถาบันประสาทไม่เคยมีการเก็บ
ข้อมูลในเรือ่ งของภาวะเหนือ่ ยล้าในท�ำงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ ม าก่ อ นท� ำ ให้ ไ ม่ มี ข ้ อ มู ล ในการ
เปรียบเทียบว่าเมื่ออยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 มีการเพิ่มขึ้นของภาวะเหนื่อยล้าในการ
ท�ำงานหรือไม่
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
ท�ำให้ได้ทราบว่าความชุกของภาวะเหนือ่ ยล้าใน
การท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ว่าเป็นอย่างไร นอกจากนี้
ยังได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยที่ช่วยป้องกันการ
เกิดภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์วา่ มีความเหมือนหรือความ
แตกต่ า งอย่ า งไรกั บ การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ น� ำ
องค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบระยะยาวด้านจิตใจของบุคลากรทางการ
แพทย์ต่อไป
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จากผลการศึกษาไม่พบว่ามีภาวะเหนื่อยล้าใน
การท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ ช่วงเวลา
ที่ท�ำการเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม พบว่าร้อยละ 38.1
ของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย มี ภ าวะอ่ อ นล้ า ทางอารมณ์ อ ยู ่ ใ น
ระดับสูง โดยปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดภาวะดังกล่าวคือ
ชัว่ โมงการท�ำงานต่อสัปดาห์ ความกังวลว่าจะเป็นพาหะ
ของโรคและปัญหาด้านการเงิน ส่วนปัจจัยทีช่ ว่ ยป้องกัน
ไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าวได้แก่ ความพึงพอใจในงานทีท่ ำ�
และการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะ

ควรมี ก ารให้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความที่ ชั ด เจนในการ
วินจิ ฉัยภาวะเหนือ่ ยล้าในท�ำงานของประเทศไทยเพือ่ ให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ต่อไป
และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ของประเทศไทย ณ ปัจจุบันได้กลับมามีการ
แพร่ระบาดขึน้ ใหม่อกี ครัง้ จึงควรมีการติดตามผลกระทบ
ด้านสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในด้าน
ภาวะเหนื่อยล้าในการท�ำงานและด้านอื่นๆ เป็นระยะ
ต่อไป
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