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บทคัดย่อ

บทน�ำ ภาวะความเหนื่อยล้าจากการท�างานเป็นภาวะทางจิตใจที่เกิดจากการตอบสนองต่อความเครียดที่สะสมเป็นระยะเวลานาน และ

บุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวเพื่อจัดการกับความเครียดได้ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ การลดความเป็น

บุคคล และการลดความส�าเร็จส่วนบุคคล  วัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความชุกของความเหนื่อยล้าจากการท�างานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ในพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  วิธีกำร เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจภาคตัดขวางในพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ใน

ปี พ.ศ. 2561 โดยใช้แบบวัดความเหนื่อยล้าของแมสแลช โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (multiple logistic regression)

ผลกำรศึกษำ กลุ่มตัวอย่าง 492 คน พบความชุกของความเหนื่อยล้าจากการท�างานด้านความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ในระดับสูงคิดเป็น

ร้อยละ 35.4 ด้านการลดความเป็นบุคคลอยู่ในระดับต�่าคิดเป็นร้อยละ 87.2 และด้านการลดความส�าเร็จส่วนบุคคลอยู่ในระดับต�่าคิด

เป็นร้อยละ 55.9 โดยปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าทางอารมณ์คือ อายุงาน ความไม่สมดุลของความทุ่มเทและผลตอบแทนจาก

งาน และความมุ่งมั่นที่มากเกินไป ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการลดความเป็นบุคคลคือ แผนกที่ปฏิบัติงาน อายุงาน ความไม่สมดุลของความ

ทุ่มเทและผลตอบแทนจากงาน และความมุ่งมั่นที่มากเกินไป ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์กับการลดความส�าเร็จส่วนบุคคลคือ สถานะภาพสมรส 

สรุป กลุ่มตัวอย่างมีความเหนื่อยล้าจากการท�างานด้านความเหนื่อยล้าทางอารมณ์อยู่ในระดับสูง โดยสัมพันธ์กับปัจจัยจากการท�างาน

ด้านต่าง ๆ ดังนั้นการจัดการกับปัจจัยเหล่านั้นจะช่วยลดและป้องกันความเหนื่อยล้าจากการท�างานในพยาบาลได้

ค�ำส�ำคัญ:	 l พยาบาลวิชาชีพ		l ความเหนื่อยล้า		l ปัจจัย
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Abstract:

Introduction: Burnout syndrome is a psychological condition that occurs when a person is unable to manage 

chronic stress.  The syndrome is composed of 3 aspects, namely, emotional exhaustion, de-personalization, and 

decreased personal accomplishment.  Objective: To study the prevalence and associated factors of burnout among 

nurses at Songklanagarind Hospital.  Method: Cross-sectional survey study in nurses at Songklanagarind Hospital. 

The Maslach Burnout Inventory (MBI) was used.  The data were analyzed using multiple regression analysis.  

Result: In accordance with a sample group of 492 nurses, the prevalence rate of emotional exhaustion resulted 

from workload is found at high level (35.4%), while the levels of de-personalization and decreased personal accom-

plishment are low, at 87.2% and 55.9%, respectively.  The associated factors of burnout in emotional exhaustion 

are the number of years in work, dedication-reward imbalance, and over-determination.  The associated factors 

of burnout in de-personalization are their department, the number of years in work, dedication-reward imbalance, 

and over-determination.  Finally, the associated factor of burnout in decreased personal accomplishment is mar-

rital status.  Conclusion: The subjects were at high level of emotional exhaustion from work.  Many factors are 

related to burnout in each dimension.  Dealing with these factors may relieve and prevent nurses from burnout.
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บทน�า

Burnout syndrome หรือภำวะเหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำนเป็น

ภำวะทำงจิตใจที่เกิดจำกกำรตอบสนองต่อควำมเครียดที่เกิดจำก

กำรท�ำงำนเป็นระยะเวลำนำนประกอบด้วย 3 ด้ำนดังนี้ 1) ควำม

เหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์ (emotional exhaustion) คือ ควำมรู้สึก

อ่อนล้ำทั้งร่ำงกำยและจิตใจ รู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง จิตใจห่อเหี่ยวเมื่อ

คิดว่ำจะต้องมำท�ำงำน หมดแรงเมื่อหมดเวลำงำน รู้สึกว่ำงำนหนัก

และเครียดมำกเกินไป แยกตัวและหลีกเลี่ยงปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

2) กำรลดควำมเป็นบุคคล (depersonalization) คือ กำรมีควำม

คิดและทัศนคติในด้ำนลบต่อบุคคลและงำน ให้บริกำรเหมือนผู้

อื่นเป็นวัตถุ ไม่มีชีวิตจิตใจ ไม่ใส่ใจว่ำผู้รับบริกำรจะเป้นอย่ำงไร 

ขำดควำมสุภำพอ่อนโยน เหยียดหยำมดูหมิ่นผู้อื่นและคิดว่ำงำน

เป้นสำเหตุให้เกิดควำมเครียด  3) กำรลดควำมส�ำเร็จส่วนบุคคล 

(decreased personal accomplishment) คือ กำรมีควำมคิด

และทัศนคติด้ำนลบต่อตัวเอง คิดว่ำตนเองด้อยควำมสำมำรถ ขำด

ประสิทธิภำพ วิตกกังวลว่ำจะเกิดควำมผิดทุกครั้งหลังเสร็จงำนและ

รู้สึกว่ำตนเองล้มเหลว1 มักพบในอำชีพบริกำรหรืออำชีพที่ต้องท�ำงำน

เกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นเวลำนำนท�ำให้สุขภำพของผู้ที่ประสบภำวะนี้

เสื่อมโทรมลง อำรมณ์ฉุนเฉียว แยกตัว เกิดปัญหำกับเพื่อนร่วม

งำน ขำดควำมกระตือรือร้นในงำน มีส่วนร่วมในงำนลดลง ขำด

งำนบ่อยและอำจรุนแรงถึงขั้นลำออกจำกงำนได้2 จำกงำนวิจัยของ

นัยนำ แสงทอง กล่ำวว่ำ Maslach และ Kaspar พบว่ำปัจจัยหลัก

ที่เกี่ยวข้องคือ 1) ปัจจัยด้ำนบุคคล เช่น อำยุ สภำนะภำพสมรส 

สถำนะภำพทำงเศรษฐกิจ ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน  2)ปัจจัยด้ำนสิ่ง

แวดล้อมในกำรท�ำงำน เช่น แผนกที่ปฏิบัติงำน ลักษณะงำน สภำพ

แวดล้อมเกื้อหนุนต่อกำรท�ำงำน พฤติกรรมของผู้น�ำ ปริมำณงำน

ที่มำก ควำมขัดแย้งในบทบำทและมีเวลำจ�ำกัด3 

พยำบำลวิชำชีพมีหน้ำที่หลักคือให้บริกำรแก่ผู้ป่วย แก้ปัญหำ

สุขภำพขั้นพื้นฐำนและปัญหำกำรพยำบำล อีกทั้งยังต้องท�ำงำนร่วม

กับกลุ่มวิชำชีพอื่น4 กำรปฏิบัติงำนของพยำบำลส่วนใหญ่จะแบ่งงำน

เป็นกะ โดยพยำบำลส่วนใหญ่ต้องขึ้นเวรบ่อยครั้งเนื่องจำกบุคลำกร

ไม่เพียงพอ ประกอบกับลักษณะงำนที่ต้องเผชิญกับควำมเครียด

ในรูปแบบต่ำง ๆ  ย่อมส่งผลให้บุคลำกรทำงกำรพยำบำลเกิดควำม

อ่อนล้ำทั้งทำงกำยและจิตใจน�ำไปสู่กำรเกิดอุบัติเหตุและโรคต่ำง ๆ

ได้ง่ำย5 นอกจำกนี้ กำรสะสมควำมเครียดเป็นระยะเวลำนำนส่งผล

ให้มีควำมอดทนต่องำนที่รับผิดชอบต�่ำลง ไม่อยำกท�ำงำน จนถึง

ขั้นขำดพลังในกำรด�ำเนินชีวิต น�ำไปสู่ภำวะเหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำน 

มีกำรศึกษำกำรทบทวนอย่ำงเป็นระบบของ Natasha Khamisa 

และคณะพบว่ำควำมเครียดและควำมเหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำนของ

พยำบำลอยู่ในระดับสูง เนื่องจำกมีปัจจัยหลำยอย่ำงที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ภำระงำน ชั่วโมงกำรท�ำงำน กำรขึ้นเวรเป็นกะ ควำมไม่พอใจใน

งำน ควำมสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อเพื่อนร่วมงำนและหัวหน้ำงำน6 ควำม

เหนื่อยล้ำและควำมเครียดเหล่ำนี้ย่อมส่งผลต่อสุขภำพของพยำบำล

เองและคุณภำพในกำรบริกำร จำกข้อมูลที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้

ว่ำพยำบำลเป็นอำชีพที่เสี่ยงต่อภำวะเหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำนสูง ซึ่ง

หำกเกิดภำวะนี้ขึ้นในพยำบำลก็อำจะส่งผลต่อสุขภำพผู้ปฏิบัติงำน

เองและส่งผลต่อผู้ป่วยที่มำรับบริกำร ที่ส�ำคัญอำจเกิดผลเสียหำย

ต่อองค์กรทั้งในด้ำนทรัพยำกรบุคคล งบประมำณ กำรบริหำรจัดกำร

ต่ำง ๆ ที่ต้องเสียไปในกำรจัดกำรกับปัญหำเหล่ำนั้น

กำรศึกษำควำมเหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำนของพยำบำลในโรง

พยำบำลต่ำง ๆ ในประเทศไทยที่ผ่ำนมำถึงแม้จะเคยมีกำรศึกษำ

ในโรงพยำบำลระดับตติยภูมิ แต่ในบำงประเด็นเช่น จ�ำนวนชั่วโมง

กำรท�ำงำน กำรรับงำนเสริมนอกเหนือจำกในโรงพยำบำล รวมถึง

ควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเทและผลตอบแทนจำกงำน ยังไม่

เคยมีกำรศึกษำที่แน่ชัดในโรงพยำบำลระดับตติยภูมิ ผู้วิจัยจึงมี

ควำมสนใจศึกษำควำมเหนื่อยล้ำในพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำล

สงขลำนครินทร์ซึ่งเป็นโรงพยำบำลตติยภูมิ โดยข้อมูลที่ได้จำก

กำรศึกษำคร้ังนี้สำมำรถน�ำไปวำงแผนจัดกำรกับควำมเหนื่อยล้ำ

จำกกำรท�ำงำนให้แก่พยำบำลวิชำชีพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อคุณภำพ

ชีวิตของพยำบำลและกำรบริกำรทำงกำรพยำบำลต่อไป

วัตถุประสงค์

1. ศึกษำควำมชุกของภำวะเหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำนของพยำบำล

วิชำชีพโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์

2. ศึกษำปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยจำกงำนที่เกี่ยวข้องกับ

ภำวะเหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำล

สงขลำนครินทร์

วัสดุและวิธีการ

รูปแบบศึกษา

เป็นกำรวิจัยเชิงส�ำรวจภำคตัดขวำง (cross-sectional) โดยใช้

แบบสอบถำมเก็บข้อมูลในพยำบำลวิชำชีพแผนกต่ำง ๆ  ที่ปฏิบัติงำน

ในโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ช่วงปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีสุ่มแบบง่ำย

กลุ่มตัวอย่าง
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พยำบำลวิชำชีพที่ปฏิบัติงำนในแผนกต่ำง ๆ ของโรงพยำบำล

สงขลำนครินทร์ในช่วงปี พ.ศ. 2561 เกณฑ์กำรคัดเข้ำคือ กลุ่ม

ตัวอย่ำงจะต้องปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 

1 ปีและมีควำมสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรกำร เกณฑ์กำรคัดออก

คือ พยำบำลหัวหน้ำแผนกและพยำบำลฝึกงำน กำรค�ำนวณขนำด

ตัวอย่ำงใช้สูตร n = Z2PQ/d2 โดยก�ำหนดให้ Z = 1.96 P คือ 

อัตรำกำรเกิดเหตุกำรณ์ เท่ำกับ 0.6 ซึ่งได้มำจำกควำมชุกของควำม

เหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำนของพยำบำลโรงพยำบำลรำมำธิบดีในกำร

ศึกษำของ สิระยำ สัมมำวำจ7 (ร้อยละ 59.4) Q คือ อัตรำกำรไม่

เกิดเหตุกำรณ์ เท่ำกับ 0.4 และ d คือ acceptable error 5% 

เท่ำกับ 0.05 ซึ่งได้จ�ำนวนตัวอย่ำงเท่ำกับ 370 คน และจำกกำร

คำดว่ำมี non response rate ร้อยละ 20.0 ดังนั้นขนำดตัวอย่ำง

ที่น้อยที่สุดที่น�ำมำใช้ในกำรศึกษำ คือ 460 รำย

วิธีการเก็บข้อมูล

หลังจำกได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย

ในมนุษย์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ รหัส

โครงกำร REC.61-154-9-4 วันที่ 20 กรกฎำคม 2562 ผู้วิจัยจึง

เริ่มเก็บข้อมูลโดยติดต่อขอควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรพยำบำลเพื่อ

ชี้แจงรำยละเอียดและแจกแบบสอบถำมผ่ำนฝ่ำยกำรพยำบำลไปยัง

แต่ละแผนก โดยให้พยำบำลเป็นผู้ตอบแบบสอบถำมด้วยตนเอง 

จำกนั้นให้ใส่ซองที่แจกไว้และปิดผนึกอย่ำงมิดชิดส่งกลับฝ่ำยกำร

พยำบำล จำกนั้นผู้วิจัยจะมำเก็บด้วยตนเองและตรวจสอบควำม

ครบถ้วนของแบบสอบถำมทุกฉบับก่อนที่จะน�ำไปวิเครำะห์ข้อมูล

ทำงสถิติต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

แบบสอบถำมประกอบด้วย 4 ส่วน

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย เพศ อำยุ 

แผนกที่ปฏิบัติงำนสถำนะภำพสมรส ปัญหำทำงบ้ำน ชั่วโมงกำร

ท�ำงำนในโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ต่อสัปดำห์ กำรปฏิบัติงำน

ที่อื่นนอกเหนือจำกในโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ อำยุงำน 

2) ข้อมูลปัจจัยจำกงำน ได้แก่ แบบวัดควำมไม่สมดุลของ

ควำมทุ่มเทและผลตอบแทนจำกงำน (ERIQ) ซ่ึงแปลไทยโดย 

อำภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์12 โดยมีค�ำถำมทั้งหมด 23 ข้อ ประกอบ

ด้วย ด้ำนควำมทุ่มเทในงำน ด้ำนผลตอบแทนจำกงำน ด้ำนควำม

มุ่งมั่นที่มำกเกินไป (Cronbach’s alpha แต่ละด้ำนเท่ำกับ 0.8, 

0.8, 0.7 ตำมล�ำดับ)

3) แบบวัดควำมเหนื่อยล้ำของ Maslach Burnout Inventory 

(MBI) ซึ่งแปลเป็นไทยโดย สิระยำ สัมมำวำจ7 โดยมีข้อค�ำถำม

ทั้งหมด 22 ข้อ ประกอบด้วย ควำมเหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์ กำรลด

ค่ำควำมเป็นบุคคลและกำรลดค่ำควำมส�ำเร็จส่วนบุคคล (Cron-

bach’s alpha แต่ละด้ำนเท่ำกับ 0.9, 0.7 และ 0.7 ตำมล�ำดับ)

4) แบบวัด Patient Health Questionnaire-9 Thai ver-

sion (PHQ-9)13 ประเมินควำมรุนแรงของภำวะซึมเศร้ำมี 9 ข้อ

ค�ำถำม ซึ่งค่ำ cut-off score มำกกว่ำ หรือ เท่ำกับ 9 มีควำมไว 

(sensitivity) ร้อยละ 84.0 ควำมจ�ำเพำะ (specificity) ร้อยละ 

77.0 ค่ำกำรท�ำนำยเชงิบวก (positive predictive value) ร้อยละ 

21.0 ค่ำกำรท�ำนำยเชงิลบ (negative predictive value) ร้อยละ 

99.0 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้โปรแกรม R version 3.4.2 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ 

ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์

ควำมถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยก�ำหนด

นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ p < 0.05

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

ได้แบบสอบถำมกลับคืนมำสมบูรณ์พอที่จะน�ำไปวิเครำะห์ 492 

ฉบับ จำกข้อมูลส่วนบุคคลพบว่ำพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลสงขลำ

นครินทร์เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 97.6 มีอำยุอยู่ในช่วง 22 ถึง 

60 ปี อำยุเฉลี่ย 37.2 ปี ประชำกรส่วนใหญ่ปฏิบัติงำนในแผนก 

หอผู้ป่วยร้อยละ 68.7 และแผนกอื่นร้อยละ 31.3 ส่วนใหญ่มี

สถำนะภำพโสดคิดเป็นร้อยละ 52.8 และไม่มีปัญหำส่วนตัว คิดเป็น 

ร้อยละ 64.2 มีชั่วโมงกำรท�ำงำนในโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ 

ตั้งแต่ 32 ถึง 112 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ เฉลี่ย 55.1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

ส่วนใหญ่ท�ำงำนเฉพำะในโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ร้อยละ 90.0 

มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนตั้งแต่ 1 ถึง 38 ปี อำยุงำนเฉลี่ย 14.3 

ปี (Table 1)

ความไม่สมดุลของความทุ่มเทและผลตอบแทนจากงาน

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีควำมไม่สมดุลระหว่ำงควำมทุ่มเทและ

ผลตอบแทนจำกงำน คิดเป็นร้อยละ 58.9 คะแนนเฉลี่ยของควำม

มุ่งมั่นที่มำกเกินไปอยู่ที่ 14.7 คะแนน (Table 2) เมื่อพิจำรณำแยก

ตำมกลุ่มพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเทและ

ผลตอบแทนจำกงำนส่วนใหญ่มีระดับควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไปอยู่

ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 44.8 และกลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมสมดุล

ของควำมทุ่มเทและผลตอบแทนจำกงำนส่วนใหญ่มีระดับควำมมุ่ง

มั่นที่มำกเกินไปอยู่ในระดับต�่ำ คิดเป็นร้อยละ 59.9 (Table 3)
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Table	1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (n = 492)

ลักษณะทั่วไป n	(ร้อยละ)

เพศ

ชำย 12 (2.4)

หญิง 480 (97.6)

อำยุ (ปี)

ค่ำเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (น้อยสุด-มำกสุด) 37.2 ± 10.1 (22-60)

แผนก

หอผู้ป่วย 338 (68.7)

แผนกอื่น ๆ (ผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษ) 154 (31.3)

สถำนะภำพ

โสด 260 (52.8)

สมรส 214 (43.5)

หย่ำร้ำง/หม้ำย 18 (3.7)

ปัญหำส่วนตัว

มี 176 (35.8)

ไม่มี 316 (64.2)

ชั่วโมงท�ำงำนในโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์(ชั่วโมง/สัปดำห์)

ค่ำเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (น้อยสุด-มำกสุด) 55.1 ± 14.6 (32-112)

ท�ำงำนที่อื่นนอกเหนือจำกโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์

มี 49 (10.0)

ไม่มี 443 (90.0)

อำยุงำน (ปี) 

ค่ำเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (น้อยสุด-มำกสุด) 14.3 ± 10.1 (1-38)

Table	2 จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำแนกตำมควำมไม่สมดุลระหว่ำงควำมทุ่มเทและผลตอบแทนจำกงำนและระดับควำมมุ่งมั่นที่มำกเกิน

ไป (n = 492)

ความไม่สมดุลของความทุ่มเทและผลตอบแทน n	(ร้อยละ)

ไม่สมดุล (ratio > 1) 290 (58.9)   

สมดุล (ratio ≤ 1) 202 (41.1)

ความมุ่งมั่นที่มากเกินไป	(overcommitment)

 ค่ำเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (น้อยสุด-มำกสุด) 14.7 ± 2.2 (7-22)

Table	3		จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงตำมควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเทและผลตอบแทนจำกงำนจ�ำแนกตำมระดับต่ำง ๆ ของควำมมุ่งมั่น

ที่มำกเกินไป

ความมุ่งมั่นในงานที่มากเกินไป	(overcommitment) ความทุ่มเทและผลตอบแทนจากงาน

ไม่สมดุล	(n	=	290) สมดุล	(n	=	202)

ต�่ำ 61 (21) 121 (59.9)

ปำนกลำง 99 (34.1) 49 (24.3)

สูง 130 (44.8) 32 (15.8)
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คัดกรองภาวะซึมเศร้า

กลุม่ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่เสีย่งต่อภำวะซึมเศร้ำ คดิเป็นร้อยละ 

86.6 และมีกลุ่มที่เสี่ยงต่อภำวะซึมเศร้ำ คิดเป็นร้อยละ13.4 (Table 4)

ความชุกของความเหนื่อยล้าจากการท�างาน

ส่วนใหญ่มีระดับควำมเหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์อยู่ในระดับสูง 

คิดเป็นร้อยละ 35.4 ระดับปำนกลำงจ�ำนวน คิดเป็นร้อยละ 30.3 

และระดับต�่ำ คิดเป็นร้อยละ 34.3 ด้ำนกำรลดควำมเป็นบุคคลนั้น

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่ำ คิดเป็นร้อยละ 87.2 ระดับ

ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 8.7 และระดับสูงจ�ำคิดเป็นร้อยละ 4.1 

ส่วนด้ำนกำรลดควำมส�ำเร็จส่วนบุคคลนั้นกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่

อยู่ในระดับต�่ำ คิดเป็นร้อยละ 55.9 ระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อย

ละ 29.1 และระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 15.0 (Table 5)

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าจากการท�างาน

ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนสหสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเหนื่อยล้ำจำก

กำรท�ำงำนด้ำนต่ำง ๆ และปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ โดยคัดเลือกตัวแปร

จำก univariate analysis ที่มีค่ำ p-value น้อยกว่ำ 0.2 มำเข้ำสู่ 

multivariate analysis  พบว่ำ ควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเทและ

ผลตอบแทนจำกงำน รวมถึง ควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไปในระดับสูง 

เป็นปัจจัยเชิงบวกกับควำมเหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถิติ ส่วนอำยุงำนที่มำกกว่ำ 15 ปี มีควำมสัมพันธ์เชิงลบกับ

ควำมเหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (Table 6) ผู้

ที่ปฏิบัติงำนในแผนกหอผู้ป่วยและอำยุงำนที่มำกกว่ำ 15 ปี มีควำม

สัมพันธ์เชิงลบกับกำรลดควำมเป็นบุคคลอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 

ส่วนควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเทและผลตอบแทนจำกงำน รวม

ถึงควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไปในระดับสูงเป็นปัจจัยเชิงบวกกับกำรลด

ควำมเป็นบุคคลอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (Table 7) สถำนะภำพ

สมรสมีควำมสัมพันธ์เชิงลบกับกำรลดควำมส�ำเร็จส่วนบุคคลอย่ำง

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (Table 8)

วิจารณ์

จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ พยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลสงขลำ

นครินทร์ ส่วนใหญ่มีควำมไม่สมดุลกันของควำมทุ่มเทและผล

ตอบแทนจำกงำน เมื่อวิเครำะห์เร่ืองควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไป 

(overcommitment) พบว่ำพยำบำลที่มีควำมไม่สมดุลของควำม

ทุ่มและผลตอบแทนจำกงำนสัมพันธ์กับระดับมุ่งมั่นที่มำกเกินไปใน

ระดับสูง จึงสำมำรถอธิบำยได้ว่ำสำเหตุของควำมไม่สมดุลของควำม

ทุ่มเทและผลตอบแทนจำกงำนนั้นเกิดจำกควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไป 

Table	4	จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงแบ่งตำมกำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำ 

(n = 492)

คัดกรองภาวะซึมเศร้า n	(ร้อยละ)

ไม่เสี่ยง 426 (86.6)   

เสี่ยง 66 (13.4)

Table	 5	จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงแบ่งตำมภำวะควำมเหนื่อยล้ำจำก

กำรท�ำงำนแต่ละด้ำน (n = 492)

ภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างาน n	(ร้อยละ)

ควำมเหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์ 

      ต�่ำ (0-16) 169 (34.3)   

      ปำนกลำง (17-26) 149 (30.3)

      สูง (> 27) 174 (35.4)

กำรลดควำมเป็นบุคคล

      ต�่ำ (0-6) 429 (87.2)     

      ปำนกลำง (7-12) 43 (8.7)

      สูง (> 13) 20 (4.1)

กำรลดควำมส�ำเร็จส่วนบุคคล

      ต�่ำ (> 39) 275 (55.9)

      ปำนกลำง (32-38) 143 (29.1)

      สูง (0-31) 74 (15.0)

(overcommitment) ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของอำภรณ์ทิพย์ 

บัวเพ็ชร ที่พบว่ำสำเหตุของปัญหำสุขภำพจิตและควำมพึงพอใจใน

งำนเกิดจำกควำมทุ่มเทในกำรท�ำงำนและผลตอบแทนจำกงำนที่ไม่

สมดุลกันรวมถึงควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไป8 

พยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์มีควำมชุกของควำม

เหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำนด้ำนควำมเหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์อยู่ในระดับ

สูง ด้ำนกำรลดควำมเป็นบุคคลและกำรลดควำมส�ำเร็จส่วนบุคคล

อยู่ในระดับต�่ำ ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของสิระยำ สัมมำวำจ7 ที่

ศึกษำในพยำบำลโรงพยำบำลรำมำธิบดีหรือกำรศึกษำของกิตติพล 

ไพรสุทธิรัตน์9  ที่ศึกษำในพยำบำลโรงพยำบำลนพรัตน์รำชธำนี

หรือกำรศึกษำของนฤมล กิจจำนนท์10 ในพยำบำลและผู้ช่วย

พยำบำลในหอผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง

ในกรุงเทพมหำนคร รวมถึงกำรศึกษำหลำย ๆ กำรศึกษำที่ผ่ำน

มำก็พบว่ำพยำบำลในโรงพยำบำลขนำดใหญ่มีระดับควำมเหนื่อย

ล้ำทำงอำรมณ์ในระดับสูงเช่นกัน สำเหตุที่ท�ำให้พยำบำลวิชำชีพมี

ควำมเหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์สูงนั้น สิระยำ สัมมำวำจได้ให้เหตุผล

ว่ำอำจเกิดจำกภำระงำนที่ต้องกำรควำมรับผิดชอบสูง กำรท�ำงำน
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Table	6	วิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมเหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์โดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยพหุคูณ (Logistic Regression 

Analysis)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์

Crude	OR	(95%CI) Adjusted	OR	(95%CI) p-value

อำยุงำน (ปี)

1-5 1 1

6-15 1.52 (0.91, 2.53) 1.45 (0.83, 2.53) 0.19

> 15 0.61 (0.38, 0.97) 0.51 (0.30, 0.85) 0.01**

ควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเทและผลตอบแทน

สมดุล 1 1

ไม่สมดุล 4.39 (2.95, 6.52) 3.50 (2.31, 5.32) 0.000**

ควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไป

ต�่ำ 1 1

ปำนกลำง 2.00 (1.27, 3.17) 1.96 (1.19, 3.22) 0.008**

สูง 4.61 (2.75, 7.74) 3.90 (2.23, 6.83) 0.000**

**p-value < 0.05 (Adjusted อำยุ  ปัญหำส่วนตัว  ชั่วโมงท�ำงำนในโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์  ท�ำงำนที่อื่นนอกเหนือจำกโรงพยำบำลสงขลำ

นครินทร์  อำยุงำน  ควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเทและผลตอบแทน  ควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไป)

Table	7		วิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรลดควำมเป็นบุคคลโดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยพหุคูณ (Logistic Regression Analysis)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
การลดความเป็นบุคคล

Crude	OR	(95%CI) Adjusted	OR	(95%CI) p-value

แผนก

แผนกอื่น ๆ (ผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษ) 1 1

หอผู้ป่วย 0.52 (0.30, 0.89) 0.41 (0.23, 0.73) 0.002**

อำยุงำน (ปี)

1-5 1 1

6-15 0.98 (0.52, 1.84) 0.86 (0.45, 1.67) 0.664

> 15 0.43 (0.21, 0.88) 0.30 (0.14, 0.64) 0.002**

ควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเทและผลตอบแทน

สมดุล 1 1

ไม่สมดุล 2.73 (1.46, 5.10) 2.05 (1.06, 3.97) 0.032**

ควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไป

ต�่ำ 1 1

ปำนกลำง 1.90 (0.92, 3.94) 1.93 (0.91, 4.10) 0.089**

สูง 3.68 (1.93, 7.02) 3.29 (1.66, 6.50) 0.001**

**p-value < 0.05 (Adjusted อำยุ  แผนก  อำยุงำน  ควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเทและผลตอบแทน  ควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไป)
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ภำยใต้ควำมกดดันและควำมคำดหวังจำกผู้ป่วย รวมถึงกำรที่ต้อง

เผชิญกับอำรมณ์ของผู้ป่วยและผู้ร่วมงำนสำขำวิชำชีพต่ำง ๆ  ท�ำให้

เกิดควำมรู้สึกล้อแท้

ส�ำหรับปัจจัยเรื่องอำยุงำนนั้นพบว่ำเมื่อพยำบำลมีเริ่มท�ำงำนจนถึง

อำยุงำนประมำณ 15 ปีจะมีควำมเหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์ที่เพิ่มมำก

ขึ้นแต่เมื่อท�ำงำนหลังจำก 15 ปีไปแล้วนั่นกลับมีควำมเหนื่อยล้ำทำง

อำรมณ์ที่ลดลงเมื่อเทียบตำมช่วงอำยุงำน สอดคล้องกับกำรศึกษำ

ของนัยนำ แสงทอง3 และกำรศึกษำของสิระยำ สัมมำวำจ7 ที่พบ

ว่ำพยำบำลที่มีอำยุงำนตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจะมีระดับควำมเหนื่อยล้ำ

ทำงอำรมณ์ต�่ำและพยำบำลที่มีอำยุงำนน้อยมักจะมีควำมเหนื่อยล้ำ

ทำงอำรมณ์สูง โดยได้ให้เหตุผลว่ำเป็นเพรำะพยำบำลที่มีอำยุงำน

มำกกว่ำย่อมมีประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรปัญหำต่ำง ๆ มองชีวิต

อย่ำงกว้ำงไกลและมีวุฒิภำวะมำกขึ้น จึงเสี่ยงต่อควำมเหนื่อยล้ำ

ทำงอำรมณ์น้อยกว่ำ ในขณะเดียวกันพยำบำลที่มีอำยุงำนมำกจะมี

ควำมเหนื่อยล้ำด้ำนกำรลดควำมเป็นบุคคลต�่ำกว่ำพยำบำลที่มีอำยุ

งำนน้อยซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของสิระยำ สัมมำวำจ7 ที่พบ

ว่ำพยำบำลที่มีอำยุงำนมำกก็จะยิ่งมีกำรลดควำมเป็นบุคคลลด

ลง โดยให้เหตุผลว่ำเนื่องจำกพยำบำลที่มีอำยุงำนมำกย่อมมีอำยุ

มำกตำมด้วย มีวุฒิภำวะสูง สำมำรถจัดกำรกับควำมเครียดได้ดี 

ปรับตัวเข้ำกับระบบได้ดีกว่ำจึงเกิดควำมเหนื่อยล้ำน้อยกว่ำ และ

นอกจำกนี้พยำบำลที่มีอำยุงำนมำกย่อมมีควำมอำวุโสในต�ำแหน่ง

งำนมำกด้วย ดังนั้นจึงไม่ค่อยโดนตักเตือนหรือต�ำหนิจำกพยำบำล

คนอื่นมำกนัก ต่ำงกับพยำบำลอำยุงำนน้อยก็ย่อมต้องโดนตักเตือน

หรือต�ำหนิจำกพยำบำลอำวุโสกว่ำ

ปัจจัยเรื่องควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเทและผลตอบแทนจำก

งำนรวมถึงควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไปนั้นสัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำทำง

อำรมณ์และกำรลดควำมเป็นบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำ

ของ Arnold B. Bakker และคณะ11 ที่ศึกษำพบว่ำพยำบำลที่

มีควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเทและผลตอบแทนจำกงำนนั้นมี

ควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์และกำรลด

ควำมเป็นบุคคล และกำรศึกษำของอำภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์8 ก็พบ

ว่ำควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเทและผลตอบแทนจำกงำน รวมถึง

ควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไปส่งผลต่อปัญหำทำงสุขภำพจิตได้เช่นกัน 

โดยทั้ง 2 กำรศึกษำก็แสดงให้เห็นถึงควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเท

และผลตอบแทนจำกงำน รวมถึงควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไปนั้นล้วน

แล้วแต่ส่งผลต่อควำมเครียดจำกงำน

ส�ำหรับปัจจัยแผนกที่ปฏิบัติงำนนั้นพบว่ำพยำบำลที่ปฏิบัติงำน

ในหอผู้ป่วยมีกำรลดควำมเป็นบุคคลน้อยกว่ำแผนกอื่น ๆ  ทั้งนี้ทำง

ผู้วิจัยคิดว่ำอำจเป็นเพรำะกำรปฏิบัติงำนในหอผู้ป่วยถึงแม้จะต้อง

ดูแลผู้ป่วยที่อำกำรหนักหรือขั้นวิกฤติ แต่มีควำมพร้อมทั้งเครื่องมือ

และบุคคลำกร อีกทั้งจ�ำนวนผู้ป่วยที่ต้องดูแลก็มีจ�ำนวนจัดท�ำให้

จ�ำนวนพยำบำลมีเพียงพอ เมื่อเทียบกับแผนกอื่น ๆ  ทั้ง ผู้ป่วยนอก 

ศูนย์บริกำรพิเศษต่ำง ๆ ห้องฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งแผนกอื่นๆเหล่ำ

นี้มีจ�ำนวนคนไข้ต่อวันที่มำก ต้องท�ำงำนให้ทันในเวลำ อีกทั้งยังมี

กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงญำติผู้ป่วย รวมถึงวิชำชีพสำขำวิชำต่ำง ๆ  

ด้วย จึงท�ำให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำด้ำนกำรลดควำมเป็นบุคคลได้

ปัจจัยด้ำนสถำนะภำพนั้นพบว่ำกลุ่มที่มีสถำนะภำพสมรสจะมี

กำรลดควำมส�ำเร็จส่วนบุคคลน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มโสดทั้งนี้

อธิบำยได้จำกกำรได้รับแรงสนับสนุนจำกคู่สมรส มีที่ปรึกษำไว้คอย

ระบำยควำมเครียดจำกงำนท�ำให้ช่วยลดควำมเครียดและควำมเหนื่อย

ล้ำจำกกำรท�ำงำนได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับกำรศึกษำของสิระยำ สัมมำ

วำจ7 และกำรศึกษำของนัยนำ แสงทอง3 ที่ได้ให้เหตุผลในแนวทำง

เดียวกัน ส่วนสถำนภำพหม้ำยและหย่ำร้ำง จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่

เก็บได้มีน้อยเกินไปจึงไม่น�ำมำอธิบำยปรำยผล

Table	8	 	วิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรลดควำมส�ำเร็จส่วนบุคคลโดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยพหุคูณ (Logistic Regres-

sion Analysis)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
การลดความส�าเร็จส่วนบุคคล

Crude	OR	(95%CI) Adjusted	OR	(95%CI) p-value

สถำนะภำพ

โสด (n = 260) 1 1

สมรส (n = 214) 0.62 (0.43, 0.90) 0.62 (0.43, 0.90) 0.011**

หย่ำร้ำง/หม้ำย (n = 18) 0.39 (0.13, 1.11) 0.39 (0.13, 1.11) 0.077

**p-value < 0.05 (Adjusted อำยุ  สถำนะภำพ  ชั่วโมงกำรท�ำงำนในโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์  อำยุงำน)
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สรุป

จำกกำรศึกษำโดยใช้แบบวัดควำมเหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำนของ

แมสแลช เพื่อประเมินควำมเหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำนของพยำบำล

วิชำชีพโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง

มีควำมเหนื่อยล้ำด้ำนควำมเหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์อยู่ในระดับสูง ด้ำน

กำรลดควำมเป็นบุคคลอยู่ในระดับต�่ำ และด้ำนกำรลดควำมส�ำเร็จ

ส่วนบุคคลอยู่ในระดับต�่ำ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมเหนื่อยล้ำ

ในด้ำนควำมเหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์ คือ อำยุงำน ควำมไม่สมดุลของ

ควำมทุ่มเทและผลตอบแทนจำกงำน และควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไป 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมเหนื่อยล้ำในด้ำนกำรลดควำมเป็นบุคคล 

คือ แผนกที่ปฏิบัติงำน อำยุงำน ควำมไม่สมดุลของควำมทุ่มเท

และผลตอบแทนจำกงำน และควำมมุ่งมั่นที่มำกเกินไป ปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อควำมเหนื่อยล้ำในด้ำนกำรลดควำมส�ำเร็จส่วนบุคคล 

คือสถำนะภำพสมรส ส่วนกำรตรวจคัดกรองภำวะซึมเศร้ำโดยใช้

แบบประเมินควำมรุนแรงของภำวะซึมเศร้ำ (PHQ-9) พบว่ำกลุ่ม

ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ยังไม่เสี่ยงต่อภำวะซึมเศร้ำ กำรประเมินควำมไม่

สมดุลของควำมทุ่มเทและผลตอบแทนจำกงำนในกลุ่มตัวอย่ำงส่วน

ใหญ่พบว่ำมีควำมไม่สมดุลกันของควำมทุ่มเทและผลตอบแทนจำก

งำนซึ่งในกลุ่มที่มีควำมไม่สมดุลดังกล่ำวนั้นมีควำมมุ่งมั่นที่มำกเกิน

ไปอยู่ในระดับสูง

ข้อจ�ากัดของงานวิจัย

1. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมที่ให้ผู้ตอบกรอกเพียงฝ่ำย

เดียวโดยไม่มีกำรสังเกตจำกผู้วิจัย ผลที่ได้จึงอำจไม่ตรงกับควำมเป็น

จริงทั้งหมด แต่อย่ำงไรก็ตำมทำงผู้วิจัยได้ระบุค�ำชี้แจงวัตถุประสงค์

ของกำรวิจัยไว้ในแบบสอบถำมและชี้แจงว่ำมีกำรเก็บข้อมูลไว้เป็น

ควำมลับ จึงคำดว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเข้ำใจประเด็นดังกล่ำวและ

ตอบแบบสอบถำมตำมควำมจริง 

2. กำรศึกษำนี้เป็นกำรศึกษำเชิงส�ำรวจแบบภำคตัดขวำง ซึ่ง

บ่งบอกถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต่ำง ๆ ได้ แต่ไม่สำมำรถ

บอกถึงควำมเป็นเหตุเป็นผลกันอย่ำงชัดเจน

3. กำรศึกษำครั้งนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลปัจจัยทำงด้ำนองค์กรและ

ลักษณะ (coping) ของแต่ละบุคคล เนื่องจำกตัวแปรที่ใช้วัดมีจ�ำนวน

มำก อำจส่งผลต่อจ�ำนวนข้อค�ำถำมและควำมร่วมมือในกำรตอบ

แบบสอบถำม จึงอำจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมพอในกำรวิเครำะห์
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ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์และฝ่ำยกำร

พยำบำลโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ที่ให้ควำมช่วยเหลือในงำนวิจัย

นี้ ขอขอบพระคุณ พยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ทุก

ท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 
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