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บทคััดย่่อ

 วััตถุุประสงค์์  เพื่่�อศึึกษาความชุุกและปััจจัยที่่�ม่ความสััมพื่ันธ์์กับความเครี่ยดและโรีคซึึมเศึรี้าในเจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลน่าน

วัิธีีการศึึกษา เปั็นการีศึึกษาเชิุงพื่รีรีณนาแบบตััดขวาง โดยใชุ้แบบสัอบถามปัรีะเมินความเคร่ียดของสัวนปัรุีง 20 ข้อ และ

แบบปัรีะเมินโรีคซึึมเศึรี้า 2Q และ 9Q ของกรีมสัุขภาพื่จิตั เก็บข้อมูลในเจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลน่าน รีะหว่างเด่อนเมษายนถึง

เด่อนพื่ฤษภาคม  พื่.ศึ. 2564 จำนวน 798 คน วิเครีาะห์ข้อมูลที่ั�วไปัโดยใชุ้รี้อยละ และวิเครีาะห์ปััจจัยที่่�สััมพื่ันธ์์กับความเครี่ยด

และโรีคซึึมเศึรี้าโดยใชุ้ multivariate logistic regression แสัดงเปั็น adjusted odds ratio, 95% CI ที่่�รีะดับ p <0.05

ผลการศึึกษา เจ้าหน้าที่่�สั่วนใหญ่่ม่ความเคร่ียดรีะดับปัานกลางร้ีอยละ 55.6 ม่ความเคร่ียดรีะดับสัูงรี้อยละ 29.3 ปััจจัยท่ี่�ม่

ความสััมพื่ันธ์์กับความเครี่ยดอย่างม่นัยสัำคัญ่ที่างสัถิตัิ ได้แก่ ปััจจัยด้านลักษณะงานและภารีะงาน (adjusted OR 1.5, 95% 

CI 1.0-2.1, p=0.027) และปััจจัยด้านสัมดุลรีะหว่างชุ่วิตัและการีที่ำงาน (adjusted OR 1.9, 95% CI 1.3-2.7, p=0.001) 

ปััจจัยที่่�ม่ความสััมพัื่นธ์์กับโรีคซึึมเศึร้ีาอย่างม่นัยสัำคัญ่ที่างสัถิตัิ ได้แก่ ตัำแหน่งงาน พื่บว่าลูกจ้างม่แนวโน้มพื่บโรีคซึึมเศึร้ีา

มากกว่าข้ารีาชุการี 14.9 เที่่า (95% CI 2.0-113.6, p=0.009) ปััจจัยด้านพื่ฤตัิกรีรีมภาวะผูู้้นำของหัวหน้า (adjusted OR 2.8, 

95% CI 1.0-7.6, p=0.047) และพื่บว่าความเครี่ยดรีะดับสัูงม่ความสััมพื่ันธ์์กับโรีคซึึมเศึรี้าอย่างม่นัยสัำคัญ่ที่างสัถิตัิ (adjusted 

OR 57.4, 95% CI 7.7-426.9, p <0.001)  

สรุป เจ้าหน้าท่ี่�ในโรีงพื่ยาบาลน่านสั่วนใหญ่่ม่ความเครี่ยดรีะดับปัานกลาง และความเครี่ยดรีะดับสัูง ม่ความสััมพื่ันธ์์กับ

โรีคซึึมเศึรี้าอย่างม่นัยสัำคัญ่ที่างสัถิตัิ ดังนั�นควรีม่การีคัดกรีองความเครี่ยดสัำหรีับเจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลน่าน

ค์ำสำค์ัญ  ความเครี่ยด โรีคซึึมเศึรี้า บุคลากรีที่างการีแพื่ที่ย์

คัวามเคัรีย่ด และโรคัซึมเศร้าในเจ้าหน้าที่โรงพย่าบาลน่าน
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ABSTRACT

Objective: To investigate the prevalence and factors associated with stress and depressive disorder in hospital 
personnel at Nan hospital

Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted by Suanprung stress test-20 and 2Q, 
9Q depression assessment. Data was collected on April - May 2021 in 798 participants. Analyzed general data 
based on percentage obtained and factors associated with stress and depressive disorder analyzed by 
multivariate logistic regression present by adjust odds ratio, 95% CI at p-value <0.05.

Results: This study demonstrated that hospital personnel at Nan Hospital have moderate level of stress 
55.6 percent, high level of stress 29.3 percent. Factors that statistically significant associated with stress are 
working conditions and work-loads (adjusted OR 1.5, 95%CI 1.0-2.1, p=0.001) and work-life balance (adjusted 
OR 1.9, 95% CI 1.3-2.7, p=0.001). Factor that statistically significant associated with depressive disorder is job 
position. Employee are more likely significant to have depressive disorder than government officers (adjusted 
OR 14.9, 95%CI 2.0-113.6, p=0.009). Administrative leader is more likely significant to associate with depressive 
disorder in coworker (adjusted OR 2.8, 95%CI 1.0-7.6, p=0.047). High stress level is statistically 
significantly associated with depressive disorder (adjusted OR 57.4, 95%CI 7.7-426.9, p <0.001).

Conclusion: Most of hospital personnel at Nan hospital have moderate stress level. High stress level is 
statistically significant affected with depressive disorder. The screening program of stress will helpful 
for hospital personnel at Nan hospital. 

Keywords: stress, depression, hospital personnel
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บทนำา
 คนไที่ยม่แนวโน้มพื่บภาวะเครี่ยดเพื่ิ�มมากขึ�น ผู้ลการีให้

บรีิ การีสัายด่วนสัุขภาพื่จิตั 1323 ในปัี พื่.ศึ. 2560 พื่บปัรีะชุาชุน

โที่รีปัรีึกษาเรี่�องปััญ่หาเครี่ยด วิตักกังวลมากเปั็นอันดับ 1 ค่อ 

27,737 สัาย จากสัายที่่�โที่รีขอรัีบบรีิการีที่ั�งหมด 70,268 สัาย 

คิดเปั็นรี้อยละ 40 ซึึ�งเพื่ิ�มขึ�นเก่อบ 2 เที่่าตััว เม่�อเที่่ยบกับปัี 

พื่.ศึ. 2557 และพื่บว่าเปั็นวัยที่ำงานมากที่่�สัุด เน่�องจากตั้อง

รีับผู้ิดชุอบหลายอย่างที่ั�งครีอบครีัวและที่่�ที่ำงาน1

 โรีคซึมึเศึรีา้ เปัน็โรีคเรี่�อรีงัและพื่บไดบ้อ่ยในที่กุเพื่ศึที่กุวยั 

จากสัถิตัิขององค์การีอนามัยโลกในปัี พื่.ศึ. 2560 รีะบุว่าม่ผูู้้ปั่วย

โรีคซึึมเศึรี้าที่ั�วโลกปัรีะมาณ 322 ล้านคน หรี่อคิดเปั็นรี้อยละ 4.4 

ของปัรีะชุากรีโลก และในปัรีะเที่ศึไที่ยม่ข้อมูลการีสัำรีวจความชุุก

ของโรีคซึมึเศึร้ีา พื่.ศึ. 2551 พื่บว่า มค่นไที่ยป่ัวยซึมึเศึร้ีา 1.5 ล้านคน 

หากพื่จิารีณาตัามเพื่ศึและอายขุองผูู้ป่้ัวยโรีคซึมึเศึร้ีา พื่บว่าผูู้ห้ญ่งิ

เสั่�ยงปั่วยมากกว่าผูู้้ชุาย 1.7 เท่ี่า โดยผูู้้ปั่วยส่ัวนใหญ่่อยู่ในวัย

ที่ำงานอายุ 25 - 59 ปัี รี้อยละ 622 สัาเหตัุที่่�ที่ำให้เกิดโรีคซึึมเศึรี้า

ปัรีะกอบด้วย ปััจจัยด้านชุ่วภาพื่ เชุ่น ความผิู้ดปักติัของสัารีส่ั�อ

ปัรีะสัาที่ในสัมอง ปััจจัยด้านจิตัใจ เชุ่น การีเล่�ยงดู อุปันิสััย และ

ปััจจัยด้านสัังคม เชุ่น ความเคร่ียดด้านครีอบครัีว การีที่ำงาน 

เศึรีษฐกิจ ความรีัก การีสัูญ่เสั่ยบุคคลอันเปั็นที่่�รีัก เปั็นตั้น เม่�อเกิด

ความเครีย่ดจะม่การีกรีะตัุน้การีที่ำงานของ Hypothalamic-pituitary-

adrenal axis (HPA axis) ที่ำให้รี่างกายหลั�งฮอร์ีโมนคอร์ีตัิซึอล 

(cortisol) สั่งผู้ลตั่อสัมองสั่วนที่่�เก่�ยวข้องกับอารีมณ์และความจำ 

อ่กทัี่�งที่ำให้เกิดการีเปัล่�ยนแปัลงของสัารีส่ั�อปัรีะสัาที่เซึโรีโที่นิน 

(seronin) ซึึ�งเป็ันกลไกที่ำให้เกิดโรีคซึึมเศึร้ีา3 ม่การีศึึกษาพื่บว่า 

ความเคร่ียดของแพื่ที่ย์ฝึึกหัดม่ความสััมพัื่นธ์์กับโรีคซึึมเศึร้ีาสัูงถึง 

2.5 เที่่า4

 บุคลากรีที่างการีแพื่ที่ย์เปั็นกลุ่มอาชุ่พื่หนึ�งที่่�ตั้องเผู้ชุิญ่

ความเครี่ยดอยู่ตัลอดเวลา ที่ั�งความเครี่ยดจากงานเน่�องจากเป็ัน 

การีที่ำงานท่ี่�ต้ัองรีบัผู้ดิชุอบและถกูคาดหวงัสังู หรีอ่ความเครีย่ดจาก

เพื่่�อนรี่วมงาน หัวหน้างาน ผูู้้ปั่วย หรี่อญ่าตัิผูู้้ปั่วย รีวมถึงภารีะงาน

ที่่�มาก ถกูกดดัน ค่าตัอบแที่นน้อย ขาดโอกาสัในการีก้าวหน้า เป็ันต้ัน 

จากการีศึึกษาความชุุกของความเคร่ียดของแพื่ที่ย์ใชุ้ทีุ่นในปัี 

พื่.ศึ. 25555 พื่บว่าม่ความเครี่ยด รี้อยละ 29.40  ปััจจัยที่่�ที่ำให้เกิด

ความเคร่ียด ได้แก่ เรี่�องรีายได้ การีเตัรี่ยมตััวก่อนที่ำงานเปั็น

แพื่ที่ย์ใชุ้ที่นุ ความกดดันเรี่�องเวลา ความเส่ั�ยงจากการีถูกฟ้้องร้ีอง และ

การีไม่ม่เวลาว่าง เป็ันต้ัน และจากการีศึึกษาวิจัยภาวะเครี่ยดของ

พื่ยาบาล ส่ัวนใหญ่่พื่บว่ามค่วามเคร่ียดอยูใ่นรีะดับปัานกลางถึงสังู6,7

 โรีงพื่ยาบาลน่านเป็ันโรีงพื่ยาบาลจังหวัดขนาดใหญ่่

แห่งเด่ยวที่่�รีับรีักษาผูู้้ปั่วยจากทีุ่กอำเภอที่ั�วจังหวัดน่าน ซึึ�งจำนวน

ผูู้้ปั่วยม่แนวโน้มเพื่ิ�มมากขึ�นและโรีคที่่�พื่บม่ความซึับซึ้อนมากขึ�น

เรี่�อยๆ ดังนั�นความเคร่ียดจึงเปั็นสัิ�งที่่� เกิดขึ�นได้ตัลอดเวลา 

เจ้าหน้าที่่�ในโรีงพื่ยาบาลทุี่กคนเป็ันกำลังสัำคัญ่ในการีขับเคล่�อน

การีให้บรีิการีและพื่ัฒนางานของโรีงพื่ยาบาล หากปัล่อยให้

บุคคลเหล่านั�นเกิดความเครี่ยด อาจสั่งผู้ลกรีะที่บถึงงานให้บรีิการี

หรี่อการีพื่ัฒนาคุณภาพื่โรีงพื่ยาบาลไปัด้วย ที่่�ผู้่านมาโรีงพื่ยาบาล

น่านม่การีปัรีะเมินโรีคซึึมเศึรี้าโดยใชุ้แบบปัรีะเมินโรีคซึึมเศึรี้า 2Q 

หากเจา้หนา้ที่่�มค่ะแนนปัรีะเมนิโรีคซึมึเศึรีา้ที่่�สังูกจ็ะไดร้ีบัการีรีกัษา

ตั่อที่่�แผู้นกจิตัเวชุ จากปัรีะสับการีณ์การีที่ำงานที่่�ผู่้านมาหาก

เจ้าหน้าที่่�ม่ความเครี่ยดแตั่คะแนนโรีคซึึมเศึรี้าไม่สัูง อาจไม่ได้

เข้าสัู่รีะบบการีรัีกษา นอกจากน่�ยังม่กลุ่มเจ้าหน้าที่่�อ่กมากที่่�ยังไม่

กล้าที่่�เข้ามารีับการีปัรีึกษาที่างจิตัเวชุ เน่�องจากรีู้สึักว่าม่อาการี

ไม่รีุนแรีงมาก ขาดความรีู้ความเข้าใจเก่�ยวกับโรีค หรี่ออาจกลัว

การีถูกตั่ตัรีาจากการีป่ัวยและการีเข้ารีับการีปัรึีกษาหรี่อรัีกษา

ที่างจิตัเวชุ ซึึ�งหากปัล่อยไว้จะสั่งผู้ลกรีะที่บตั่องาน บุคคลรีอบข้าง 

หรี่อการีใชุ้ชุ่วิตัปัรีะจำวัน รีวมถึงเกิดโรีคซึึมเศึรี้าในที่่�สัุด 

 ผูู้วิ้จัยจึงมค่วามสันใจที่่�จะศึึกษาเก่�ยวกบัความเครีย่ดและ

โรีคซึึมเศึรี้าในเจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลน่าน และศึึกษาปััจจัยที่่�

เก่�ยวข้องกับความเคร่ียดและโรีคซึมึเศึร้ีา และความสััมพัื่นธ์ร์ีะหว่าง

ความเคร่ียดกับโรีคซึึมเศึร้ีาโดยมุ่งหวังจะนำแบบคัดกรีอง

ความเคร่ียดไปัใชุ้ในการีเฝ้ึารีะวังผูู้้ที่่�ม่แนวโน้มจะเป็ันโรีคซึึมเศึร้ีา 

ในเจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลน่าน เพื่่�อให้เข้าถึง ปั้องกัน และได้รัีบ

การีรีักษาเบ่�องตั้นอย่างรีวดเรี็วตั่อไปั

วััตถุุประสงค์์ 

 เพื่่�อศึึกษาความชุุกและปััจจัยที่่�ม่ความสััมพัื่นธ์์กับ

ความเครี่ยดและโรีคซึึมเศึรี้าในเจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลน่าน

วิธีีการศึกษา
 การีศึึกษาน่�เป็ันการีศึึกษาเชิุงพื่รีรีณนาแบบตััดขวาง 

(cross-sectional descriptive study) เก็บข้อมูลจากการีแจก

แบบสัอบถามในเจ้าหน้าที่่�ที่่�ปัฏิิบัตัิงานในโรีงพื่ยาบาลน่าน 

ที่่�สัมัครีใจยินยอมตัอบแบบสัอบถามในชุ่วงเด่อนม่นาคมถึง

เด่อนพื่ฤษภาคม พื่.ศึ. 2564 โดยผูู้้วิจัยได้ชุ่�แจงวัตัถุปัรีะสังค์และ

วิธ์่การีตัอบแบบสัอบถามของงานวิจัยน่�แก่ เจ้าหน้าท่ี่�  ซึึ� ง

แบบสัอบถามปัรีะกอบด้วย

ศิริวิมล กันตา
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 1. เอกสัารีแสัดงความยินยอมเข้ารี่วมในโครีงการีวิจัย 

(informed consent form)

 2. ข้อมลูที่ั�วไปัปัรีะกอบด้วย เพื่ศึ อาย ุสัถานภาพื่ การีศึกึษา 

ตัำแหน่ง หน่วยงาน ลักษณะการีที่ำงาน รีะยะเวลาในการีที่ำงาน

ในโรีงพื่ยาบาลน่าน รีายได้ และปััจจัยที่่�ม่ผู้ลตั่อความเครี่ยด 

 3. แบบปัรีะเมินความเครี่ยดสัวนปัรีุง-20 (Suanprung 

Stress Test-20,SPST-20)8 พื่ฒันาโดย นายสุัวฒัน์ มหัตันริีนัดร์ีกลุ, 

นางวนดิา พืุ่ม่ไพื่ศึาลชุยั, นางพื่มิพื่ม์าศึ ตัาปัญั่ญ่า มจ่ำนวน 20 ขอ้

คำถาม โดยการีแบ่งรีะดับความเครี่ยดเปั็น 4 รีะดับ ค่อ 

คะแนน 0 - 24 ค่อความเคร่ียดน้อย, คะแนน 25 - 42 ค่อ

ความเคร่ียดปัานกลาง, คะแนน 43 - 62 ค่อ ความเคร่ียดสูัง, 

คะแนน 63 ขึ�นไปั ค่อความเครี่ยดรีุนแรีง ซึึ�งคะแนนความเครี่ยด

น้อยและปัานกลางถ่อว่าเป็ันความเคร่ียดที่่�สัามารีถเกิดขึ�นได้

ตัามปักติั และม่การีแบ่งกลุ่มความเคร่ียดเป็ัน 2 กลุ่ม เพ่ื่�อนำมา

วิเครีาะห์หาความสััมพัื่นธ์์รีะหว่างความเคร่ียดและปััจจัยต่ัางๆ 

และรีะหวา่งความเครีย่ดกบัการีเกดิโรีคซึมึเศึรีา้ ไดแ้ก่ ความเครีย่ด

รีะดับปักตัิ ปัรีะกอบด้วยกลุ่มที่่�ม่คะแนนความเคร่ียดน้อยและ

ปัานกลาง และความเครี่ยดรีะดับสัูง ปัรีะกอบด้วยกลุ่มที่่�ม่คะแนน

ความเครี่ยดสัูงและรีุนแรีง

 4. แบบคัดกรีองโรีคซึึมเศึรี้า 2 คำถามและแบบปัรีะเมิน

โรีคซึึมเศึรี้า 9 คำถามของกรีมสุัขภาพื่จิตัโดยแบบคัดกรีอง

โรีคซึึมเศึร้ีา 2 คำถาม เป็ันแบบคัดกรีองค้นหาผูู้้ที่่�ม่แนวโน้มหรี่อ

เสั่�ยงตั่อการีปั่วยด้วยโรีคซึึมเศึรี้า การีแปัลผู้ล ถ้าคำตัอบ “ไม่ม่” 

ที่ั�ง 2 คำถาม ถ่อว่า ปักตัิ ไม่เปั็นโรีคซึึมเศึรี้า ถ้าคำตัอบ “ม่” ข้อใด

ขอ้หนึ�งหรีอ่ที่ั�ง 2 ขอ้ หมายถึง “เป็ันผูู้ม้ค่วามเส่ั�ยง” หรีอ่ “ม่แนวโน้ม

ที่่�จะเปั็นโรีคซึึมเศึรี้า” ให้ปัรีะเมินตั่อด้วยแบบปัรีะเมินโรีคซึึมเศึรี้า 

9 คำถาม ซึึ�งเป็ันเครี่�องม่อปัรีะเมินและจำแนกความรุีนแรีงของ

โรีคซึึมเศึรี้า ซึึ�งแบ่งความรีุนแรีงเปั็น 4 รีะดับ ได้แก่ คะแนน <7 

หมายถึง ไม่ม่อาการีของโรีคซึึมเศึรี้า หรี่อม่อาการีของโรีคซึึมเศึรี้า

รีะดับน้อยมาก, คะแนน 7 - 12 หมายถึง ม่อาการีของโรีคซึึมเศึรี้า

รีะดับน้อย, คะแนน 13 - 18 หมายถึง ม่อาการีของโรีคซึึมเศึร้ีา

รีะดบัปัานกลาง และคะแนน >19 หมายถึง มอ่าการีของโรีคซึมึเศึร้ีา

รีะดับรีุนแรีง

ค์ำนิยาม

 หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องกับผูู้้ปั่วย หมายถึง งานให้บริีการี

ที่างสัาธ์ารีณสัุขที่่�ม่ตั่อผูู้้ปั่วยโดยตัรีง ได้แก่ แพื่ที่ย์ พื่ยาบาล 

เภสััชุกรี ที่ันตัแพื่ที่ย์ นักเที่คนิคการีแพื่ที่ย์ และผูู้้ชุ่วยเหล่อคนไข้ 

 หน่วยงานที่่�ไม่เก่�ยวข้องกบัผูู้ป่้ัวยโดยตัรีง หมายถงึ งานที่่�

ขึ�นตัรีงกับฝึ่ายบรีิหารีโรีงพื่ยาบาล ได้แก่ งานธ์ุรีการี งานการีเงิน 

งานวิชุาการี และงานพื่ัฒนาบุคลากรี 

การวัิเค์ราะห์์ข้้อมูล

 1. สัถิตัิเชุิงพื่รีรีณนา (descriptive statistics) ใชุ้อธ์ิบาย

ลักษณะที่ั�วไปัของกลุ่มตััวอย่างที่่�ที่ำการีศึึกษา โดยใชุ้รี้อยละ  

 2. สัถติัเิชุงิวเิครีาะห์ วเิครีาะห์ความสััมพัื่นธ์ร์ีะหว่างปััจจัย

ตัา่งๆ กบัความเครีย่ดและโรีคซึมึเศึรีา้โดยใชุ ้multivariate logistic 

regression แสัดงเปั็น adjusted odds ratio, 95% confidence 

interval ที่่�รีะดับ p-value <0.05

การีศึึกษาครีั�งน่�ได้ผู้่านการีพิื่จารีณาจากคณะกรีรีมการี

จรีิยธ์รีรีมการีวิจัยในมนุษย์ โรีงพื่ยาบาลน่าน เอกสัารีรีับรีองเลขที่่� 

013/2564  รีับรีองเม่�อเด่อนม่นาคม 2564

ผลการศึกษา
 การีศึึกษาน่�ม่ เจ้าหน้าที่่� โรีงพื่ยาบาลน่านรี่วมตัอบ

แบบสัอบถามงานวิจยัจำนวนที่ั�งสิั�น 798 รีาย (จากจำนวนเจ้าหนา้ที่่�

โรีงพื่ยาบาลน่านที่ั�งหมด 1,604 รีาย คิดเป็ันอัตัรีาการีตัอบกลับ

รี้อยละ 49.8) สั่วนใหญ่่เปั็นเพื่ศึหญ่ิงรี้อยละ 81.7 อายุ 30 - 40 ปัี 

รี้อยละ 30.1 สัถานภาพื่สัมรีสัรี้อยละ 54.8 การีศึึกษาปัรีิญ่ญ่าตัรี่

ขึ�นไปัรี้อยละ 71.9 ตัำแหน่งข้ารีาชุการีรี้อยละ 52.3 ที่ำงานที่่�

เก่�ยวข้องกับผูู้้ปั่วยรี้อยละ 86.5 ม่การีที่ำงานเปั็นกะ เปั็นรีอบ หรี่อ

เข้าเวรีร้ีอยละ 68 ที่ำงานมากกว่า 10 ปัีขึ�นไปัร้ีอยละ 45.2 และ

ม่รีายได้อยู่รีะหว่าง 10,000 - 30,000 บาที่ รี้อยละ 48.1 

โดยรีายละเอ่ยดดังแสัดงในตัารีางที่่� 1

 ปััจจัยที่่�ม่ผู้ลต่ัอความเคร่ียด พื่บว่าปััจจัยที่่�ม่ผู้ลต่ัอ

ความเครี่ยดมากที่่�สัุด ได้แก่ ปััจจัยด้านลักษณะ และภารีะงาน

รี้อยละ 50.8 รีองลงมาเป็ันปััจจัยด้านค่าตัอบแที่นและสัวัสัดิการี

รี้อยละ 49.5 และปััจจัยด้านสัมดุลรีะหว่างชุ่วิตัและการีที่ำงาน

รี้อยละ 28.2 ตัามลำดับ ดังตัารีางที่่� 2 

 ความชุุกของความเคร่ียด พื่บว่าบุคลากรีสั่วนใหญ่่ม่

ความเครี่ยดรีะดับปัานกลางรี้อยละ 55.6 ม่ความเครี่ยดรีะดับสัูง

ร้ีอยละ 29.3 และมค่วามเครีย่ดรีะดบัรุีนแรีงร้ีอยละ 2.1 ดงัตัารีางท่ี่� 2

              ผู้ลคัดกรีองโรีคซึึมเศึรี้าโดยใชุ้แบบปัรีะเมิน 2Q พื่บว่าม่

บุคลากรีเสั่�ยงที่่�จะเปั็นโรีคซึึมเศึรี้าจำนวน 165 คน คิดเปั็นรี้อยละ 

20.7 และผู้ลการีปัรีะเมนิโรีคซึมึเศึร้ีาโดยใชุ้แบบปัรีะเมิน 9Q พื่บว่า

สั่วนใหญ่่ไม่ม่หรี่อม่อาการีโรีคซึึมเศึรี้ารีะดับน้อยมากรี้อยละ 69.0 

ศิริวิมล กันตา
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ตารางที่ี� 1 ข้อมูลพื่่�นฐานที่ั�วไปั

 ข้้อมูลที่ั�วัไป
จำนวันที่ั�งห์มด = 798

จำนวัน (ร้อยละ)

เพศึ 

    ชุาย 146 (18.3)

    หญ่ิง 652 (81.7)

อายุ

   น้อยกว่า 30 ปัี 231 (28.9)

    30 - 40 ปัี 240 (30.1)

    40 - 50 ปัี 207 (25.9)

    50 - 60 ปัี 120 (15)

สถุานภาพ

     โสัด 316 (39.6)

      คู่ 437 (54.8)

     หม้าย หรี่อ หย่ารี้าง 45 (5.6)

การศึึกษา

   ตั�ำกว่าปัรีิญ่ญ่าตัรี่ 224 (28.1)

   ปัรีิญ่ญ่าตัรี่ขึ�นไปั 574 (71.9)

ตำแห์น่ง

   ลูกจ้าง 122 (15.3)

   พื่นกังานกรีะที่รีวง หรีอ่พื่นกังานรีาชุการี 259 (32.5)

   ข้ารีาชุการี 417 (52.3)

ห์น่วัยงาน

   หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องกับผูู้้ปั่วย 690 (86.5)

   หน่วยงานท่ี่�ไม่เก่�ยวข้องกบัผูู้ป่้ัวยโดยตัรีง 108 (13.5)

ลักษณะการที่ำงาน

   ที่ำงานเปั็นกะ เปั็นรีอบ หรี่อเข้าเวรี 543 (68)

ระยะเวัลาที่ี�ที่ำงานในองค์์กร

   น้อยกว่า 5 ปัี 334 (41.9)

    5 - 10 ปัี 103 (12.9)

   10 ปัีขึ�นไปั 361 (45.2)

รายได้ต่อเดือน

   น้อยกว่า 10,000 บาที่ 159 (19.9)

   10,001 - 30,000 บาที่ 384 (48.1)

   30,001 บาที่ขึ�นไปั 255 (32.0)

ตารางที่ี�  2 ปััจจัยที่่�ม่ผู้ลตั่อความเครี่ยด และความชุุกของ

ความเครี่ยดและโรีคซึึมเศึรี้า

ปัจจยัและค์วัามชุุก
จำนวันที่ั�งห์มด = 798

จำนวัน (ร้อยละ)

ปัจจยัทีี่�มผีลต่อค์วัามเค์รียดมากทีี่�สดุ

ปััจจยัด้านลกัษณะและภารีะงาน 405 (50.8)

ปััจจยัด้านค่าตัอบแที่นและสัวสััดกิารี 395 (49.5)

ปััจจยัด้านสัมดลุรีะหว่างชุว่ติัและ
การีที่ำงาน

225 (28.2)

ปััจจยัด้านความก้าวหน้าของการีที่ำงาน 222 (27.8)

ปััจจยัด้านพื่ฤตักิรีรีมภาวะผูู้น้ำของ
หวัหน้า

151 (18.9)

ปััจจยัด้านสัภาพื่แวดล้อมในการีที่ำงาน 138 (17.3)

ปััจจยัด้านสัมัพื่นัธ์ภาพื่กบัเพื่่�อนร่ีวมงาน 118 (14.8)

ปััจจยัจากครีอบครีวั 109 (13.7)

ปััจจยัด้านอ่�นๆ 22 (2.8)

ระดบัค์วัามเค์รยีด

ความเครีย่ดรีะดบัน้อย 103 (12.9)

ความเครีย่ดรีะดบัปัานกลาง 444 (55.6)

ความเครีย่ดรีะดบัสังู 234 (29.3)

ความเครีย่ดรีะดบัรุีนแรีง 17 (2.1)

ผลค์ดักรองโรค์ซึึมเศึร้า (แบบค์ดักรองซึึมเศึร้า 2Q)

ม่ความเสั่�ยงท่ี่�จะเป็ันโรีคซึมึเศึร้ีา 165  (20.7)

ผลประเมนิโรค์ซึึมเศึร้า (แบบประเมิน 9Q)  (N=158 ) 

ไม่ม่ หร่ีอม่อาการีโรีคซึมึเศึร้ีา
รีะดบัน้อยมาก

109 (69.0)

ม่อาการีโรีคซึึมเศึร้ีารีะดบัน้อย 44 (27.8)

ม่อาการีโรีคซึึมเศึร้ีารีะดบัปัานกลาง 5 (3.2)

 ม่อาการีโรีคซึมึเศึร้ีารีะดบัรุีนแรีง 0 (0)
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ตารางที่ี� 3 ความสััมพื่ันธ์์ของข้อมูลที่ั�วไปักับความเครี่ยดและโรีคซึึมเศึรี้า

 ปัจจัย ; N (%)

ค์วัามเค์รียด
Adj.  

Odd ratio
(95% CI) p-value

โรค์ซึึมเศึร้า
Adj. 

Odd ratio
(95% CI) p-valueระดับปกติ

(N=547)
ระดับสูง
(N=251)

ไม่มี มี

(N=109) (N=49)

เพื่ศึ หญ่ิง 435 (66.7) 217 (33.3) 1.5 (0.97 - 2.4) 0.067 97 (68.3) 45 (31.7) 1.03 (0.2-4.3) 0.231

ชุาย 112 (76.7) 34 (23.3) 1 12 (75.0) 4 (25.0) 1

อายุ น้อยกว่า 30 ปัี 157 (68.0) 74 (32.0) 0.97 (0.4 - 2.2) 0.937 27 (60.0) 18 (40.0) 6.2 (0.7-53.1) 0.096

30 - 40 ปัี 160 (66.7) 80 (33.3) 1.2 (0.6 - 2.4) 0.583 38 (77.6) 11 (22.4) 1.5 (0.30-8.6) 0.634

40 - 50 ปัี 140 (67.6) 67 (32.4) 1.2 (0.7 - 2.1) 0.486 30 (68.2) 14 (31.8) 2.6 (0.6-10.5) 0.188

50 - 60 ปัี 90 (75.0) 30 (25.0) 1 14 (70.0) 6 (30.0) 1

สัถานภาพื่ สัมรีสั 307 (70.3) 130 (29.7) 0.8 (0.6 - 1.3) 0.406 54 (65.9) 28 (34.1) 2.2 (0.8-6.3) 0.152

หม้าย หรี่อหย่ารี้าง 29 (64.4) 16 (35.6) 1.1 (0.5 - 2.4) 0.732 10 (76.9) 3 (23.1) 0.6 (0.1-3.1) 0.506

โสัด 211(66.8) 105 (33.2) 1 45 (71.4) 18 (28.6) 1

การีศึึกษา ตั�ำกว่าปัรีิญ่ญ่าตัรี่ 164 (73.2) 60 (26.8) 0.9 (0.6 - 1.4) 0.645 29 (61.7) 18 (38.3) 3.2 (0.9-11.4) 0.068

ปัรีิญ่ญ่าตัรี่ขึ�นไปั 383 (66.7) 191 (33.3) 1 80 (72.1) 31 (27.9) 1

ตัำแหน่ง ลูกจ้าง 89 (73.0) 33 (27.0) 1.1 (0.6 - 2.1) 0.814 11 (52.4) 10 (47.6) 14.9 (2.0-113.6) 0.009*

พื่นักงานรีาชุการี 180 (69.5) 79 (30.5) 1.5 (0.9 - 2.6) 0.152 33  (67.3) 16 (32.7) 3.6 (0.7-17.4) 0.114

ข้ารีาชุการี 278 (66.7) 139 (33.3) 1 65 (73.9) 23 (26.1) 1

หน่วยงาน เก่�ยวข้องกับผูู้้ปั่วยโดยตัรีง 466  (67.5) 224 (32.5) 1.4 (0.8 - 2.4) 0.266 93 (67.9) 44 (32.1) 2.5 (0.6-10.8) 0.229

ไม่เก่�ยวข้องกับผูู้้ปั่วยโดยตัรีง 81 (75.0) 27 (25.0) 1 16 (76.2) 5 (23.8 1

ลักษณะการีที่ำงาน ที่ำงานเปั็นกะ หรี่อ เข้าเวรี 372 (68.5) 171 (31.5) 0.8 (0.5 - 1.1) 0.089 77 (71.3) 31 (28.7) 0.3 (0.1-0.9) 0.023*

175 (68.6) 80 (31.4) 1 32 (64.0) 18 (36.0) 1

รีะยะเวลาที่ำงาน น้อยกว่า 5 ปัี 221 (66.2) 113 (33.8) 1.6 (0.9 - 2.8) 0.084 41 (66.1) 21 (33.9) 1.7 (0.3-8.4) 0.541

6 - 10 ปัี 67 (65.0) 36 (35.0) 1.6 (0.9 - 2.9) 0.132 23 (71.9) 9 (28.1) 3.0 (0.6-14.7) 0.169

10 ปัีขึ�นไปั 259 (71.7) 102 (28.3) 1 45 (70.3) 19 (29.7) 1

รีายได้ตั่อเด่อน น้อยกว่า 10,000 บาที่ 112 (70.4) 4 7(29.6) 0.7 (0.3 - 1.7) 0.455 26 (68.4) 12 (31.6) 0.04 (0.004-0.4) 0.005*

10,001 - 30,000 บาที่ 265 (69.0) 119 (31.0) 0.8 (0.5 - 1.4) 0.410 45 (70.3) 19 (29.7) 0.2 (0.10-0.9) 0.04*

มากกว่า 30,000 บาที่ 170 (66.7) 85 (33.3) 1 38 (67.9) 18 (32.1) 1   
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ตารางที่ี� 4 ความสััมพื่ันธ์์ของปััจจัยตั่างๆ กับความเครี่ยดและโรีคซึึมเศึรี้า

 ปัจจัยที่ี�มีผลต่อค์วัามเค์รียด ; N (%)

 ค์วัามเค์รียด
Adj. 

Odd ratio
(95% CI) p-value

โรค์ซึึมเศึร้า
Adj. 

Odd ratio
(95% CI) p-valueระดับปกติ ระดับสูง   ไม่มี มี

 (N=547)  (N=251)      (N=109)  (N=49)

ปััจจัยด้านลักษณะงานและภารีะงาน ม่ 256 (63.2) 149 (36.8) 1.5 (1.0-2.1) 0.027* 60 (66.7) 30 (33.3) 1.4 (0.6-3.3) 0.497

ไม่ม่ 291 (74.0) 102 (26.0) 1 49 (72.1) 19 (27.9) 1

  ปััจจัยด้านความก้าวหน้าของการีที่ำงาน ม่ 142 (64.0) 80 (36.0) 1.1 (0.8-1.6) 0.577 34 (69.4) 15 (30.6) 0.8 (0.3-2.0) 0.577

ไม่ม่ 405 (70.3) 171 (29.7)  1 75 (68.8) 34 (31.2) 1

 ปััจจัยด้านสััมพื่ันธ์ภาพื่กับเพื่่�อนรี่วมงาน ม่ 66 (55.9) 52 (44.1) 1.5 (1.0-2.4) 0.066 19 (59.4) 13 (40.6) 1.8 (0.6-5.3) 0.267

ไม่ม่ 481 (70.7) 199 (29.3) 1 90 (71.4) 36 (28.6)  1

ปััจจัยด้านค่าตัอบแที่นและสัวัสัดิการี ม่ 258 (65.3) 137 (34.7) 1.2 (0.9-1.7) 0.216 65 (72.2) 25 (27.8) 0.8 (0.3-1.9) 0.580

ไม่ม่ 289 (71.7) 114 (28.3) 1 44 (67.7) 24 (35.3) 1

โสัด ม่ 82 (59.4) 56 (40.6) 1.1 (0.7-1.7) 0.715 21 (63.6) 12 (36.4) 1.3 (0.4-3.8) 0.630

ไม่ม่ 465 (70.5) 195 (29.5) 1 88 (70.4) 37 (29.6) 1

ปััจจัยด้านพื่ฤตัิกรีรีมภาวะผูู้้นำของหัวหน้า ม่ 90 (59.6) 61 (40.4) 1.2 (0.8-1.9) 0.282 26 (61.9) 16 (38.1) 2.8 (1.0-7.6) 0.047*

ไม่ม่ 457 (70.6) 190 (29.4) 1 83 (71.6) 33 (28.4) 1

ปััจจัยด้านสัมดุลรีะหว่างชุ่วิตัและการีที่ำงาน ม่ 127 (56.4) 98 (43.6) 1.9 (1.3-2.7) 0.001* 41 (68.3) 19 (31.7) 1.2 (0.5-2.7) 0.748

ไม่ม่ 420 (73.3) 153 (26.7) 1 68 (69.4) 30 (30.6) 1

ปััจจัยด้านครีอบครีัว ม่ 64 (58.7) 45 (41.3) 1.2 (0.8-2.0) 0.414 24 (70.6) 10 (29.4) 0.8 (0.3-2.2) 0.632

ไม่ม่ 483 (70.1) 206 (29.9) 1 85 (68.5) 39 (31.5) 1

ปััจจัยอ่�นๆ ม่ 12 (54.5) 10 (45.5) 1.8 (0.7-4.5) 0.242 4 (50.0) 4 (50.0) 2.2 (0.4-13.9) 0.390

 ไม่ม่ 535 (68.9) 241 (31.1) 1   105 (70.0) 45 (30.0) 1   
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รีองลงมาม่อาการีโรีคซึึมเศึรี้ารีะดับน้อยรี้อยละ 27.8 และม่

อาการีโรีคซึึมเศึรี้ารีะดับปัานกลางร้ีอยละ 3.2 โดยไม่พื่บผูู้้ที่่�ม่

อาการีโรีคซึึมเศึรี้ารีะดับรีุนแรีง ดังตัารีางที่่� 2

 ปััจจัยที่ั�วไปัที่่�ม่ความสััมพื่ันธ์์ตั่อความเครี่ยดและ

โรีคซึึมเศึร้ีา พื่บว่ารีะยะเวลาในการีที่ำงานที่่�น้อยกว่า 10 ปัี 

ม่ความสััมพื่ันธ์์กับความเครี่ยดมากกว่าคนที่่�ที่ำงานมากกว่า 10 ปัี 

1.6 เท่ี่า แต่ัไม่ม่ความแตักต่ัางอย่างม่นัยสัำคัญ่ที่างสัถิตัิ 

(adjusted OR 1.6, 95% CI 0.9-2.9, p = 0.132) ปััจจัยที่ั�วไปั

ท่ี่�ม่ความสััมพื่ันธ์์กับโรีคซึึมเศึรี้าอย่างม่นัยสัำคัญ่ที่างสัถิติั ได้แก่ 

ตัำแหน่งงาน พื่บว่าตัำแหน่งลูกจ้างม่แนวโน้มพื่บโรีคซึึมเศึร้ีา

มากกวา่ตัำแหน่งขา้รีาชุการีถงึ 14.9 เที่า่ (adjusted OR 14.9, 95% 

CI 2.0-113.6, p = 0.009) ดังตัารีางที่่� 3

 ปัจัจัยด้านปัญั่หาต่ัางๆ ที่่�มค่วามสัมัพัื่นธ์ต่์ัอความเคร่ียด

และโรีคซึึมเศึรี้า พื่บว่าปััจจัยท่ี่�ม่ความสััมพัื่นธ์์กับความเคร่ียด

อย่างม่นัยสัำคัญ่ที่างสัถิตัิ ได้แก่ ปััจจัยด้านลักษณะงานและภารีะ

งาน (adjusted OR 1.5, 95% CI 1.0-2.1, p = 0.027) และปััจจัย

ด้านสัมดุลรีะหว่างชุ่วิตัและการีที่ำงาน (adjusted OR 1.9, 95% 

CI 1.3-2.7, p = 0.001) สัว่นปัจัจัยที่่�มค่วามสััมพัื่นธ์กั์บโรีคซึมึเศึร้ีา

อย่างม่นัยสัำคัญ่ที่างสัถิตัิ ได้แก่ ปััจจัยด้านพื่ฤตัิกรีรีมภาวะผูู้้นำ

ของหัวหน้า (adjusted OR 2.8, 95% CI 1.0-7.6, p = 0.047) 

ดังตัารีางที่่� 4

 ความสััมพื่ันธ์์รีะหว่างความเครี่ยดกับโรีคซึึมเศึรี้า พื่บว่า

ความเคร่ียดรีะดับสูังม่ความสััมพัื่นธ์์ต่ัอโรีคซึึมเศึร้ีาอย่างม่

นัยสัำคัญ่ที่างสัถิตัิ (adjusted OR 57.4, 95% CI 7.7-426.9, 

p <0.001)  ดังตัารีางที่่� 5 

วิจารณ์์
 จากผู้ลการีศึึกษาน่�พื่บว่าเจ้าหน้าที่่�ในโรีงพื่ยาบาลน่าน

สั่วนใหญ่่ม่ความเครี่ยดอยู่ในรีะดับปัานกลางรี้อยละ 55.6 

รีองลงมาม่ความเครี่ยดรีะดับสัูงรี้อยละ 29.3 ซึึ�งสัอดคล้อง

กบัการีศึกึษาของ วร่ีะยทุี่ธ์ บญุ่เกย่รีตัเิจริีญ่ และ ดสุัติั จนัที่ยานนท์ี่6 

ซึึ�งศึึกษาความเครี่ยดในพื่ยาบาลแผู้นกไอซ่ึยู โรีงพื่ยาบาล

พื่รีะมงกุฎเกล้า พื่บว่าสั่วนใหญ่่ม่ความเครี่ยดในรีะดับปัานกลาง 

คิดเป็ันร้ีอยละ 43.75 และสัอดคล้องกับการีศึึกษาของ โภคิน 

ศึักดิ�รีินกุลและคณะ9 ที่่�ศึึกษาเปัรี่ยบเที่่ยบความเครี่ยดรีะหว่าง

บุคลากรีที่่�ม่และไม่ม่หน้าที่่�ดูแลผูู้้ปั่วยโดยตัรีงพื่บว่าบุคลากรี

สั่วนมากม่ความเคร่ียดอยู่ในรีะดับปัานกลางร้ีอยละ 45.7 

ผู้ลการีศึึกษาที่่�สัอดคล้องกัน เน่�องมาจากความใกล้เค่ยงกัน

ในลกัษณะปัรีะชุากรีที่่�ศึกึษา ซึึ�งเปัน็ที่ั�งกลุม่ที่่�มแ่ละไม่มห่นา้ท่ี่�ดแูล

ผูู้้ปั่วยโดยตัรีง และเจ้าหน้าที่่�สั่วนใหญ่่ของโรีงพื่ยาบาลเป็ัน 

กลุม่พื่ยาบาล จงึอาจพื่บเจอความเครีย่ดที่่�คลา้ยกนัสัง่ผู้ลใหร้ีะดบั

ความเครี่ยดที่่�พื่บสัอดคล้องกัน

 สัำหรีับปััจจัยที่่�ม่ผู้ลตั่อความเครี่ยดมากที่่�สัุด ได้แก่ 

ปััจจัยด้านลักษณะและภารีะงานร้ีอยละ 50.8 ซึึ�งสัอดคล้องกับ

การีศึึกษาของ ดวงรีัตัน์ วัฒนกิจไกรีเลิศึ10 ซึึ�งศึึกษาปััจจัยที่่�ที่ำให้

เกดิความเครีย่ดและการีจดัการีกบัความเครีย่ดในพื่ยาบาล พื่บวา่

ปััจจัยที่่�ที่ำให้เกิดความเครี่ยดมากที่่�สัุดค่อปัรีิมาณงานมาก

คนที่ำงานนอ้ย และการีศึกึษาของ ภษูติัา อนิที่รีปัรีะสังคแ์ละคณะ11 

ที่่�ศึึกษาความเคร่ียดในงานของพื่ยาบาลวิชุาชุ่พื่ในโรีงพื่ยาบาล

ชุุมชุน เขตัภาคเหน่อ พื่บว่าปััจจัยที่่�ที่ำให้พื่ยาบาลวิชุาชุ่พื่ม่

ความเครี่ยดจากภารีะงานมากที่่�สัุดค่อปัรีิมาณงานมาก เน่�องจาก

โรีงพื่ยาบาลน่านเป็ันโรีงพื่ยาบาลขนาดใหญ่่แห่งเด่ยวที่่�รัีบรีักษา

ผูู้้ปั่วยจากโรีงพื่ยาบาลชุุมชุนที่ั�ง 14 อำเภอ และจังหวัดน่านไม่ม่

โรีงพื่ยาบาลเอกชุนชุว่ยแบง่เบาภารีะงาน จงึที่ำใหภ้ารีะงานตักมา

ตารางที่ี� 5 ความสััมพื่ันธ์์รีะหว่างรีะดับความเครี่ยดกับโรีคซึึมเศึรี้า

ระดับค์วัามเค์รียด ; N (%)

โรค์ซึึมเศึร้า 

Adj.Odd ratio* (95% CI) p-valueไม่มี มี

(N=109) (N=49)

 ความเครี่ยดรีะดับสัูง  59 (56.2) 46 (43.8) 57.4 (7.7-426.9)       <0.001

ความเครี่ยดรีะดับปักตัิ 50 (94.3)         3 (5.7) 1

* Analyzed by multivariate logistic regression, adjusted for all covariates (เพื่ศึ, อายุ, สัถานภาพื่, การีศึึกษา, ตัำแหน่ง, หน่วยงาน, 

ลักษณะการีที่ำงาน, รีะยะเวลาการีที่ำงาน, รีายได้, ปััจจัยที่่�ม่ผู้ลตั่อความเครี่ยด, รีะดับความเครี่ยด) 
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จอมมงคล16 ที่่�ศึกึษารีะดบัความเครีย่ด และความชุกุของโรีคซึมึเศึร้ีา

ของเจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลขุนตัาล พื่บว่าปััจจัยที่่�ม่ผู้ลตั่อภาวะ

ซึึมเศึรี้าอย่างม่นัยสัำคัญ่ที่างสัถิติั ค่อ รีะดับการีศึึกษา สัาเหตัุท่ี่�

ตัำแหน่งลูกจ้างม่ความสััมพัื่นธ์์กับโรีคซึึมเศึร้ีาอาจเป็ันเพื่รีาะว่า

ตัำแหน่งลูกจ้างเปั็นตัำแหน่งที่่�ไม่ม่ความมั�นคง ที่ั�งในเร่ี�อง

การีที่ำงาน รีายได้ หรี่อความรีู้สัึกม่คุณค่าในตััวเอง สัอดคล้องกับ

การีศึึกษาของ Kang, Kang, Lee, & Yoon17 ที่่�พื่บว่าคนที่ำงานที่่�

ได้รีับการีจ้างงานที่่�ไม่มั�นคงม่ความเส่ั�ยงต่ัอการีเกิดภาวะซึึมเศึร้ีา

เพื่ิ�มขึ�น 1.5 เที่่า เม่�อเที่่ยบกับคนงานที่่�เปั็นลูกจ้างปัรีะจำ และจาก

การีศึึกษาของ จันที่รีรีัตัน์ เลิศึที่องไที่ย18 พื่บว่ากลุ่มที่่�ม่รีายได้ไม่

พื่อใชุ้ม่ความเสั่�ยงต่ัอการีเกิดภาวะซึึมเศึร้ีา 15 เท่ี่าเม่�อเที่่ยบกับ

กลุ่มที่่�ม่รีายได้พื่อใชุ้และม่เงินเหล่อเก็บ และจากการีศึึกษาของ 

จ่รีนันที่์ บุญ่นาวา19 ที่่�ศึึกษาความรีู้สึักม่คุณค่าในตันเองต่ัอ

การีเกิดภาวะซึึมเศึรี้าของพื่นักงานบรีิษัที่แห่งหนึ�ง พื่บว่าพื่นักงาน

ที่่�ม่ความรีู้สัึกม่คุณค่าในตันเองตั�ำหร่ีอม่ความรีู้สัึกในด้านลบ

จะม่ภาวะซึึมเศึร้ีาสัูงขึ�น รีวมถึงภารีะงานที่่�ได้รีับมอบหมายท่ี่�มาก 

และเม่�อม่ความเคร่ียด ความคับข้องใจ ความเหน่�อยล้า หรี่อ

ความรีู้สัึกว่าไม่ได้รัีบความยุติัธ์รีรีม อาจไม่สัามารีถที่่�จะพูื่ดหรี่อ

บอกกล่าวได้ เน่�องจากเป็ันกลุม่อาชุพ่ื่ที่่�ถูกมองว่าต้ัองที่ำตัามคำสัั�ง

เที่่านั�น อาจที่ำให้คนท่ี่�ที่ำงานในตัำแหน่งน่�รีู้สึักไม่ม่ความสุัขและ

สัิ�นหวัง และนอกจากน่�ยังม่ปััจจัยด้านพื่ฤติักรีรีมภาวะผูู้้นำของ

หัวหน้าที่่�ม่ความสััมพื่ันธ์์กับการีเกิดโรีคซึึมเศึร้ีา ซึึ�งสัอดคล้องกับ

แนวคิดของ Likert20 Sullivan & Decker21 และ Erkutlu and 

Chafra22 ค่อพื่ฤตัิกรีรีมของผูู้้นำที่่�แสัดงออกม่ผู้ลตั่อความเครี่ยด 

โดยการีศึึกษาของ ภูษิตัา อินที่รีปัรีะสังค์และคณะ11 พื่บว่าภาวะ

ผูู้น้ำรีะบบบริีหารีแบบเผู้ด็จการีอย่างเมตัตัามค่วามสัมัพัื่นธ์เ์ชิุงบวก

กับความเครี่ยด เม่�อเที่่ยบกับภาวะผูู้้นำรีะบบปัรีึกษาหารี่อหรี่อ

รีะบบม่สั่วนรี่วม ซึึ�งจะที่ำให้ผูู้้ใตั้บังคับบัญ่ชุาเกิดความกลัว รีู้สัึกม่

อิสัรีะในการีที่ำงานน้อย ตั้องรีะมัดรีะวังตััว ขาดความรู้ีสึักม่ส่ัวน

รี่วมหรี่อเปั็นสั่วนหนึ�งของหน่วยงาน ไม่ม่ความพื่ึงพื่อใจในงาน 

ม่ที่ัศึนคติัที่่�ไม่ด่กับงานและองค์กรี ผู้ลงานจึงออกมาไม่ด่ที่ำให้

ขาดความก้าวหน้าในงานไม่ได้รีับการีสันับสันุนจากหัวหน้างาน 

และเพื่่�อนร่ีวมงานส่ังผู้ลให้เกดิความเครีย่ดจากภารีะงานตัามมาได้ 

ซึึ�งบุคลิกภาพื่และแนวที่างการีบริีหารีงานของหัวหน้าในแต่ัละ

แผู้นกของโรีงพื่ยาบาลน่านก็ม่ลักษณะแตักตั่างกัน ผูู้้นำบางคนม่

บุคลิกแบบจริีงจัง บางคนเปั็นมิตัรีเปั็นที่่�ปัรีึกษาได้ จึงสั่งผู้ลตั่อ

บรีรียากาศึและความรีู้สัึก อารีมณ์ และความเครี่ยดของผูู้้รี่วมงาน

ที่่�แตักตั่างกันไปั

อยู่ในความรีับผู้ิดชุอบของโรีงพื่ยาบาลน่านเปั็นสั่วนใหญ่่ สั่งผู้ล

ที่ำให้เจ้าหน้าที่่�ม่ความเครี่ยดจากเรี่�องภารีะงานได้ ปััจจัยที่่�สั่งผู้ล

ตั่อความเครี่ยดรีองลงมา ได้แก่ ปััจจัยด้านค่าตัอบแที่นและ

สัวสััดกิารีรีอ้ยละ 49.5 ซึึ�งสัอดคลอ้งกบัการีศึกึษาของ Breakwell12 

พื่บว่าค่าตัอบแที่นตั�ำเป็ันหนึ�งในปััจจัยที่่�ก่อให้เกิดความเคร่ียดใน

การีที่ำงานของพื่ยาบาลวิชุาชุ่พื่ เน่�องจากค่าตัอบแที่นและ

สัวัสัดิการีเปั็นสั่วนหนึ�งที่่�ที่ำให้เกิดความพื่ึงพื่อใจในงาน การีได้รีับ

ค่าตัอบแที่นและสัวัสัดิการีที่่�เหมาะสัมจะเป็ันการีกรีะตุ้ันให้

บุคลากรีในองค์การีปัฏิิบัตัิงานด้วยความเตั็มใจและเตั็มความ

สัามารีถ เป็ันการีสัร้ีางแรีงจูงใจให้บุคลากรีคงอยู่ในงาน13 ซึึ�งค่า

ตัอบแที่นของข้ารีาชุการีหรี่อลูกจ้างค่อนข้างน้อย เม่�อเที่่ยบกับ

ค่าใชุ้จ่ายในชุ่วิตัปัรีะจำวันและค่าครีองชุ่พื่ที่่�สูังขึ�น จึงส่ังผู้ล

ที่ำให้เกดิความเครีย่ดได้

 ผู้ลการีศึึกษาปััจจัยที่่�สััมพื่ันธ์์กับโรีคซึึมเศึรี้าโดยใชุ้

แบบปัรีะเมิน 2Q พื่บว่าม่ เจ้าหน้าที่่� เสั่�ยงเปั็นโรีคซึึมเศึรี้า

จำนวน 165 คนคิดเปั็นรี้อยละ 20.7 ซึึ�งพื่บมากกว่าการีศึึกษาของ 

อมรีรีัตัน์ ตัันตัิที่ิพื่ย์พื่งศึ์14 ที่่�ศึึกษาความชุุกของภาวะซึึมเศึรี้า

ในเจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลวชิุรีะภูเก็ตั พื่บว่ามค่วามชุุกของโรีคซึมึเศึร้ีา 

รีอ้ยละ 13.3 และเม่�อปัรีะเมนิอาการีโรีคซึมึเศึรีา้โดยใชุแ้บบปัรีะเมนิ 

9Q พื่บว่าส่ัวนใหญ่ไ่ม่มห่รีอ่มอ่าการีของโรีคซึมึเศึร้ีารีะดับน้อยมาก 

รี้อยละ 69.0 ซึึ�งน้อยกว่าการีศึึกษาของ อมรีรีัตัน์ ตัันตัิที่ิพื่ย์พื่งศึ์14 

ที่่�พื่บวา่เจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลวชิุรีะภเูกต็ัส่ัวนใหญ่ไ่ม่มห่รีอ่มอ่าการี

โรีคซึึมเศึรี้ารีะดับน้อยมากร้ีอยละ 86 จากผู้ลการีศึึกษาเจ้าหน้าที่่�

โรีงพื่ยาบาลนา่นมค่วามเสั่�ยงในการีเกดิโรีคซึึมเศึรีา้สังูอาจเกดิจาก

หลายปััจจัย เชุ่น เพื่ศึ และวัย โดยเจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลน่าน

สั่วนใหญ่่เปั็นเพื่ศึหญ่ิงและอยู่ชุ่วงวัยที่ำงานซึึ�งสัอดคล้องกับสัถิตัิ

ขององค์การีอนามัยโลก2 ที่่�พื่บว่าเพื่ศึหญิ่งม่ความเส่ั�ยงเป็ันโรีค

ซึึมเศึร้ีามากกว่าเพื่ศึชุาย และพื่บมากในชุ่วงวัยที่ำงาน และชุ่วง

เวลาที่่�ที่ำการีศึกึษาเป็ันชุ่วงที่่�เกิดโรีครีะบาดเชุ่�อไวรัีสัโคโรีนา 2019 

รีะลอกใหม่ จงึอาจส่ังผู้ลต่ัอความเครีย่ดและอารีมณ์ของเจ้าหน้าที่่�ได้ 

ดังที่่�ม่การีศึึกษาในบุคลากรีที่างการีแพื่ที่ย์ของโรีงพื่ยาบาล

สัรุีนิที่ร์ีที่่�ปัฏิบัิตังิานเก่�ยวข้องกับโควิด-19 พื่บว่ามร่ีะดับความซึมึเศึร้ีา

น้อยและปัานกลางขึ�นไปั รี้อยละ 35.75 และ 34.08 ในชุ่วง

สััปัดาห์แรีกและลดลงในสััปัดาห์ตั่อมา15 ซึึ�งอาจเปั็นสัาเหตัุหนึ�งที่่�

ที่ำให้พื่บความเสั่�ยงในการีเกิดโรีคซึึมเศึรี้าสัูงขึ�นได้ในชุ่วงเวลา

ดังกล่าว เม่�อวิเครีาะห์ปััจจัยที่่�ม่ความสััมพัื่นธ์์ที่่�ที่ำให้เกิดโรีคซึึม

เศึร้ีาอย่างม่นัยสัำคัญ่ที่างสัถิตัิ ได้แก่ ตัำแหน่งลูกจ้างและปััจจัย

ด้านพื่ฤตัิกรีรีมภาวะของผูู้้นำ ซึึ�งแตักตั่างจากการีศึึกษาของ ศึิรีิพื่รี 
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 และเม่�อวิเครีาะห์ความสััมพื่ันธ์์รีะหว่างความเคร่ียดกับ

โรีคซึมึเศึร้ีาพื่บว่าความเคร่ียดรีะดับสูัง มค่วามสัมัพัื่นธ์์กับโรีคซึมึเศึร้ีา

อยา่งมน่ยัสัำคญั่ที่างสัถติั ิ(adjusted OR 57.4, 95%CI 7.7 - 426.9, 

p <0.001) ซึึ�งสัอดคล้องกับการีศึึกษาของ Lee & Kim23 ที่่�พื่บว่า 

การีมค่วามเคร่ียดในรีะดับปัานกลางและรีะดับสูังจะที่ำให้มโ่อกาสั

เกดิภาวะซึมึเศึร้ีาไดส้ังูกว่าบุคคลท่ี่�มค่วามเครีย่ดในรีะดบัน้อย และ

สัอดคล้องกับการีศึึกษาของ สัวรีรียา งานวิวัฒน์ถาวรี4 ที่่�ศึึกษา

ความเครี่ยดและภาวะซึึมเศึรี้าในแพื่ที่ย์ฝึึกหัดโรีงพื่ยาบาลตัำรีวจ 

ซึึ�งพื่บวา่ความเครีย่ดสััมพื่นัธ์ก์บัภาวะซึึมเศึร้ีาในแพื่ที่ยฝึ์ึกหดัอยา่ง

ม่นัยสัำคัญ่ที่างสัถิตัิ โดยแพื่ที่ย์ฝึึกหัดที่่�ม่ความเครี่ยดม่โอกาสัเกิด

โรีคซึึมเศึรี้ารี่วมด้วยถึง 2.5 เที่่า ผู้ลการีศึึกษาที่่�พื่บว่าความเครี่ยด

รีะดับสัูงของเจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลน่านสััมพัื่นธ์์กับโรีคซึึมเศึร้ีา

สัูงถึง 57.4 เที่่า อาจเกิดจากการีศึึกษาน่�จัดที่ำในเจ้าหน้าที่่�

ทีุ่กรีะดับซึึ�งเจ้าหน้าที่่�ดังกล่าวอาจม่ปััญ่หาท่ี่�หลากหลายและ

การีจัดการีกบัปัญั่หาที่่�แตักตัา่งกนัไปั จงึมโ่อกาสัที่่�พื่บความเคร่ียด

หรีอ่โรีคซึมึเศึรีา้ไดม้ากวา่การีศึกึษาที่่�ที่ำเฉพื่าะในกลุม่แพื่ที่ยฝ์ึกึหดั

ข้้อจำกัด 

 การีศึกึษาน่�มข่อ้จำกดัเน่�องจากการีศึกึษาน่�เปัน็การีศึกึษา

แบบ cross-sectional จงึไมส่ัามารีถบอกเร่ี�องสัาเหตุัและผู้ลลัพื่ธ์ไ์ด้ 

เปั็นการีบอกเพื่่ยงปััจจัยที่่�เก่�ยวข้องกัน และเครี่�องม่อคัดกรีอง

แบบปัรีะเมินความเครี่ยดสัวนปัรีุง-20, แบบคัดกรีองโรีคซึึมเศึรี้า 

2 คำถาม และแบบปัรีะเมินโรีคซึึมเศึร้ีา 9 คำถาม ของกรีม

สัุขภาพื่จิตัม่ความสัามารีถจำกัด เปั็นเครี่�องม่อปัรีะเมินความเสั่�ยง

แตั่ไม่ใชุ่การีวินิจฉัย รีวมถึงการีศึึกษาน่�ม่อัตัรีาการีตัอบกลับ 

49.8% จึงอาจเปั็นตััวแที่นของเจ้าหน้าที่่�บางส่ัวนมิใชุ่ที่ั�งหมด 

ควรีเก็บข้อมูลที่่�ครีอบคลุมเพื่ิ�มขึ�นในการีศึึกษาครีั�งตั่อไปั

สรุป  
เจ้าหน้าที่่�ในโรีงพื่ยาบาลน่านสั่วนใหญ่่ม่ความเครี่ยด

รีะดับปัานกลาง ปััจจัยที่่�ม่ความสััมพัื่นธ์์กับความเคร่ียด ได้แก่ 

ปัจัจยัดา้นลกัษณะงานและภารีะงาน และปัจัจยัดา้นสัมดลุรีะหวา่ง

ชุว่ติัและการีที่ำงาน ปัจัจัยที่่�ม่ความสัมัพัื่นธ์กั์บภาวะซึมึเศึร้ีา ได้แก่ 

ตัำแหน่งงานและปััจจัยด้านพื่ฤตัิกรีรีมภาวะผูู้้นำของหัวหน้า และ

พื่บว่าความเคร่ียดรีะดับสูังมค่วามสัมัพัื่นธ์ท์ี่่�ที่ำให้เกิดภาวะซึมึเศึร้ีา

อย่างม่นัยสัำคัญ่ที่างสัถิตัิ ดังนั�น การีสันับสันุนให้ม่การีคัดกรีอง

ความเคร่ียดในบุคลากรีจึงมค่วามจำเป็ัน เพื่่�อหาแนวที่างในการีส่ังเสัริีม 

ป้ัองกัน และเฝ้ึารีะวังปััญ่หาสุัขภาพื่จิตัที่ั�งความเคร่ียดและโรีคซึมึเศึร้ีา

ในเจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลน่าน  นอกจากน่�สัามารีถนำไปัเปั็นข้อมูล

พื่่�นฐานที่่�สัำคัญ่แก่หน่วยงาน และผูู้้บรีิหารีให้ได้รีับที่รีาบถึง

สัถานการีณ์ความเครี่ยดและโรีคซึึมเศึรี้า รีวมที่ั�งปััจจัยที่่�เก่�ยวข้อง

ในเจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลน่าน
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 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่่�โรีงพื่ยาบาลน่านที่่�ให้ความร่ีวมม่อ

ในการีตัอบแบบสัอบถาม ขอขอบคุณแพื่ที่ย์หญ่ิงสัิ รีิพื่รี 

วงศ์ึวัชุรีไพื่บูลย์, แพื่ที่ย์หญิ่งพื่งษ์สัุดา ปั้องสั่ดา และคุณกนิษฐา 

เสัาวลักษณ์ ที่่�ชุ่วยเหล่อ ให้คำแนะนำ แก้ไข และให้คำปัรีึกษา

ตัลอดการีศึึกษาครีั�งน่� 
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