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บทคัดย่อ
หลักการและเหตุผล การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
หน่วยงานสาธารณสุขจึงมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นกระทันหันเพื่อตอบโต้ต่อสถานการณ์ และประชาชนทั่วไป
มีความตื่นตระหนก ส่งผลต่อสภาพจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องท�ำหน้าที่หลักและ
มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคจากผู้ป่วย ผู้วิจัยจึงท�ำการศึกษาเพื่อส�ำรวจระดับความเครียดและอารมณ์ซึมเศร้า
ในบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยเก็บข้อมูลไปข้างหน้า โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
แบบประเมินความเครียด (ST-5) แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค�ำถาม (9Q) เก็บข้อมูลในช่วง 12 มีนาคม 2563
ถึง 23 เมษายน 2563 เกณฑ์คัดผู้เข้าร่วมวิจัย คือ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สมัครใจ เกณฑ์การ
คัดออก ได้แก่ ผูท้ มี่ โี รคประจ�ำตัวหรือประวัตกิ ารรักษาโรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า จิตเภท โรคติดแอลกอฮอล์
และสารเสพติด และวิเคราะห์ด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสุรนิ ทร์เข้าร่วมการศึกษาทัง้ หมด 179 ราย โดยประกอบ
ด้วยทีมสหวิชาชีพจากแผนกต่างๆทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ หอผูป้ ว่ ย
แยกโรค (cohort ward) ห้องความดันลบแยกเดี่ยว (single room) แผนกตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ
การ (lab investigation) หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคต่อ (disease control unit) หน่วยบริการปฐมภูมิ
คลินิกหมอครอบครัว (primary care cluster: PCC) คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(emergency operation center: EOC) ระยะเวลาขึ้นเวรเฉลี่ย 20.08 ± 20.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ท�ำการ
วัดผล 3ครัง้ แต่ละครัง้ มีระยะห่าง 2 สัปดาห์ พบว่าบุคคลากรทางการแพทย์ มีความเครียดระดับปานกลาง
ขึ้นไปร้อยละ 41.9, 36.46 และ 25.93 ตามล�ำดับ มีความซึมเศร้าระดับปานกลางขึ้นไปร้อยละ 34.08,
5.21 และ 1.23 ตามล�ำดับ แผนก disease control เป็นแผนกที่มีร้อยละของผู้ที่มีความเครียดปานกลาง
ขึ้นไปของคนในแผนกสูงที่สุด (ร้อยละ 71.43) รองลงมาคือ cohort ward ร้อยละ 70 lab investigation
ร้อยละ 47.37
สรุป : บุคคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโควิด-19 ส่วนใหญ่มีระดับความเครียดและ
อารมณ์ซึมเศร้าปานกลางถึงสูง และความเครียดและอารมณ์ซึมเศร้าลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป
ค�ำส�ำคัญ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความเครียด ซึมเศร้า บุคลากรทางการแพทย์
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ABSTRACT
Background and Objective : Workloads and risks of healthcare workers increased
during the outbreak of COVID-19. Reports of severity in stress and depression in these
population were scarce. This study aimed to measure severity of stress and depression
among COVID-19-related healthcare workers
Methods : This descriptive, prospective, study used ST-5 and 9Q questionnaires as
major outcomes for presenting severity of stress and depressive symptoms in
COVID-19-related healthcare workers at Surin hospital. Outcomes were repeatedly
measured on 3 occasions, each was 2-week apart, from 12 March 2020 to 23 April
2020. Participants with previously diagnosed anxiety disorders, depressive disorders,
schizophrenia, alcohol and other substance use disorders were excluded.
Results : A total of 179 healthcare workers completed the study, 78.77 % were female
with the mean age of 35.7 ± 9.46. The participants were from included cohort ward
(5.59%), negative pressure single room (27.93%), laboratory work (21.23%), disease
control department (3.91%), primary care cluster (27.37%), and emergency operation
center (6.70%). The mean of overtime workhour was 20.08 ± 20.4 hours per week.
Percentage of participants who had moderate to severe stress during the first, second,
and third visit were 41.9%, 36.46%, and 25.93%, respectively. The top three most
stressful department were disease control (71%), cohort ward (70%) and laboratory
work (47.37%).
Conclusion : This study found that psychological impacts on COVID-19-related
healthcare worker resulted in moderate to severe stress, which was more prevalent
during the early period of COVID-19 outbreak.
Keywords : COVID-19, stress, depression, healthcare workers
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หลักการและเหตุผล

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดจากเชื้อไวรัส
SAR-CoV-2 จัดเป็นไวรัสตัวที่ 7 ของตระกูลโคโรนา
ไวรัส1-3 มีหลักฐานจากการถอดรหัสพันธุกรรมพบว่า
SAR-CoV-2 มีตน้ ก�ำเนิดมาจากค้างคาวมงกุฏเทาแดง4,5
แต่ยงั ไม่ยนื ยันว่าสัตว์กลางหรือสัตว์ทน่ี ำ� เชือ้ มาสูค่ นเป็น
สัตว์ประเภทใด จากการศึกษาสายพันธุกรรมของไวรัสนี้
พบว่าคล้ายคลึงกับไวรัสซาร์สถึง ร้อยละ 70 รูปร่างกลม
หรือมีหลายแบบมีเปลือกหุ้ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 80-120 นาโนเมตร1-3 สามารถติดเชือ้ สูค่ นได้5
โดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร
ก่อให้เกิดอาการป่วย เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
ผ่านการไอ จาม มีฝอยละอองของน�้ำมูกหรือเสมหะที่มี
ไวรัสอยู่ รวมถึงการที่ไวรัสปนเปื้อนกับมือและสิ่งต่างๆ
ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
อาการและอาการแสดง ได้แก่ ไอ จาม น�ำ้ มูกไหล
หายใจหอบ หายใจล� ำ บาก เจ็ บ คอ ไข้ อ่ อ นเพลี ย
อุจจาระร่วง รายที่รุนแรง อาจพบปอดอักเสบ ไตวาย
น�้ ำ ท่ ว มปอด ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ดล้ ม เหลว
ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงมีเพียงประมาณ ร้อยละ 15
ที่ มี อ าการรุ น แรงและมี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ประมาณ
ร้อยละ 21,3 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 308,615 ราย
เสียชีวิต 13,071 ราย ณ วันที่ 22 มีนาคม 25636
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นอกจากจะส่งผลต่อร่างกายยังมีสว่ นต่อจิตใจของผูป้ ว่ ย
ผู้ที่ถูกกักตัว ประชาชนทั่วไป ยังส่งผลต่อความเครียด
อารมณ์ซึมเศร้าของบุคลากรทางการแพทย์ การศึกษา
ในประเทศสิงคโปร์ จากการวัดโดยเครื่องมือ DASS-21
(depression, anxiety, and stress scales-15) ที่ศึกษา
ในบุคลากรทางการแพทย์พบว่า ความวิตกกังวลร้อยละ
10.8 มีอารมณ์ซึมเศร้าร้อยละ 8.17
การศึ ก ษาที่เมือ งหวู่ฮั่น8 ซึ่งเป็นแหล่งระบาด
แห่งแรก ท�ำการศึกษาระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2563
ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้เครื่องมือ Chinese
versions of the 9-item patient health questionnaire,
the 7-item generalized anxiety disorder scale,
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the 7-item insomnia severity index พบว่าผู้เข้าร่วม
การศึ ก ษามี อ าการซึ ม เศร้ า ร้ อ ยละ 50.4 มี อ าการ
วิตกกังวลร้อยละ 44.6 และมีอาการนอนไม่หลับร้อยละ
34 ในการศึกษานี้ยังพบปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรง
ของอาการทางจิตใจ ได้แก่ วิชาชีพพยาบาล เพศหญิง
การปฏิ บั ติ ง านด่ า นหน้ า การศึ ก ษาโดย Liu CY
และคณะ9 ใช้เครื่องมือ Zung self-rating anxiety
scale (SAS) ระหว่างวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2563
พบความชุกของภาวะวิตกกังวลร้อยละ 12.5 แบ่งเป็น
ร้อยละ 10.35 มีความกังวลเล็กน้อย ร้อยละ 1.36
มีความกังวลปานกลางและร้อยละ 0.78 มีความกังวล
สูง โดยกลุม่ ทีส่ มั ผัสใกล้ชดิ โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
จะมีค่าคะแนนความกังวลสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้สัมผัส
ใกล้ชิดผู้ป่วย
การศึ ก ษาในประเทศอิ ต าลี ในช่ ว งปลาย
เดือนมีนาคม 2563 พบว่า ร้อยละ 49.4 ของบุคลากร
ทางการแพทย์ มี อ าการของภาวะเครี ย ดภายหลั ง
ภยั น ตราย (post-traumatic stress) 10 การศึ ก ษา
ในประเทศเอกวาดอในช่ ว งเดื อ นเมษายน 2563
ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการแพทย์ มีภาวะหมดไฟ
ระดับปานกลางถึงรุนแรง11
การศึ ก ษา meta-analysis โดย Chou R
พบอารมณ์เครียด อารมณ์ซึมเศร้าได้บ่อยในบุคลากร
ทางการแพทย์ พบบ่อยว่าในเพศหญิง และบุคลากร
ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ12
มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบตีพิมพ์
ในวารสาร International Journal of Emergency
Medicine เดือนกรกฎาคม 2563 พบการศึกษาที่กล่าว
ถึ ง ผลกระทบทางจิ ต ใจของบุ ค ลากรทางการแพทย์
5 การศึกษา เป็นการศึกษาในประเทศจีนทัง้ หมด มีผเู้ ข้า
ร่วมการศึกษารวม 4,127 คน โดยรวมพบว่า ร้อยละ
23-44 มีความเครียด พบร้อยละ 16.09 มีความเครียด
น้อย ร้อยละ 4.78 มีความเครียดปานกลาง ร้อยละ 2.17
มี ค วามเครี ย ดสู ง ร้ อ ยละ 50.4 มี อ ารมณ์ ซึ ม เศร้ า
พยาบาลมีความเครียดสูงกว่าแพทย์ (ร้อยละ 26.88
และ 14.29 ตามล� ำ ดั บ ) แต่ ล ะการศึ ก ษามี ก ารใช้
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เครื่องมือแตกต่างกันไป คือ self-rating anxiety scale,
generalized anxiety disorder scale, general
self-efficacy scale, stanford acute stress reaction
questionnaire, pittsburgh sleep quality index, insomnia severity index, social support rating scale,
post-traumatic stress disorder self-rating scale และ
impact of event scale13
ในประเทศไทย มีการส�ำรวจสุขภาพจิตในช่วง
ภาวะวิกฤตโควิด-19 (rapid survey) ของกรมสุขภาพจิต
โดยการสุ ่ ม ตั ว อย่ า งบุ ค ลากรสุ ข ภาพทั่ ว ประเทศ
ตามเขตสุขภาพ ครั้งที่หนึ่ง (วันที่ 12-18 มีนาคม 2563)
จ�ำนวน 605 ราย และครั้งที่สองจ�ำนวน 578 ราย (วันที่
30 มีนาคม ถึง วันที่ 5 เมษายน 2563) โดยใช้เครื่องมือ
ST-5 9Q พบว่า ในระยะเวลาสองสัปดาห์ผ่านไประดับ
ความเครียดของบุคลากรเพิม่ ขึน้ ความเครียดระดับปาน
กลางขึ้นไปจาก ร้อยละ 30.4 ในการส�ำรวจครั้งที่หนึ่ง
เพิ่มเป็นร้อยละ 42.7 ในครั้งที่สอง14 และมีการส�ำรวจ
ภาวะทางจิ ต ใจของบุ ค ลากรทางการแพทย์ จั ง หวั ด
ก�ำแพงเพชร โดยใช้เครือ่ งมือ ST-5 ระยะเวลาด�ำเนินการ
เก็ บ ข้ อ มู ล 12-22 พฤษภาคม 2563 ผู ้ ร ่ ว มตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ 1,293 คน ประกอบด้วยพยาบาล
ร้อยละ 38.4 และแพทย์ ร้อยละ 1 พบว่ามีความเครียด
ระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 6.815
จากการศึกษาก่อนหน้าพบว่าความวิตกกังวล
ของบุคลากรทางการแพทย์ทดี่ แู ลผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 เกิดจากหลายสาเหตุ ดังนี้ ขาดการสือ่ สาร
ถึงสถานการณ์การติดเชื้อล่าสุด ความไม่เพียงพอของ
อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ความกลัวการน�ำเชื้อไปติด
คนในครอบครัว กลัวว่าถ้าติดเชือ้ โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 จะไม่รับการดูแลจากหน่วยงานของตนและต้อง
ถู ก แยกกั ก กั น ห่ า งจากสมาชิก ในครอบครัว มีค วาม
กดดันจากการที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุม
การติดเชือ้ ด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา ความเครียด
ทางกายภาพจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ภาวะ
ขาดน�้ำ (dehydration) ความร้อน ความอ่อนเพลีย16,17
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จากการสืบค้นไม่พบว่ามีการท�ำวิจัยถึงผลกระ
ทบทางจิตใจจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ผู้วิจัยจึงศึกษาระดับความเครียดและอารมณ์
ซึ ม เศร้ า ในบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงาน เพื่ อ
ประเมินขนาดของปัญหา เพื่อการวางแผนดูแลรักษา
และเฝ้าระวังภาวะทางจิตใจในบุคลากร

ระเบียบวิธีวิจัย

- ประชากร ได้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมด
179 คน (total sample) เกณฑ์การคัดเข้า คือ เป็น
บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสุรนิ ทร์ทปี่ ฏิบตั งิ าน
ในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สมัครใจ เกณฑ์การ
คัดออก ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวหรือประวัติการรักษา
โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า จิตเภท โรคติดแอลกอฮอล์
และสารเสพติด
- เก็บข้อมูลในช่วง มีนาคม 2563 ถึง เมษายน
2563 โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมิน
ความเครียด (ST-5) แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค�ำถาม
(9Q) โดยผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง
- การแปลผลแบบประเมินความเครียด(ST-5)
ดังนี้ 0-4 คะแนน หมายถึง เครียดน้อย 5-7 คะแนน
หมายถึง เครียดปานกลาง 8-9 คะแนน หมายถึง เครียด
มาก 10-15 คะแนน หมายถึง เครียดมากที่สุด
- การแปลผลแบบประเมิ น โรคซึ ม เศร้ า
9 ค�ำถาม (9Q) ดังนี้ คะแนน น้อยกว่า 7 หมายถึง ไม่มี
หรื อ มี อ าการของโรคซึ ม เศร้ า ระดั บ น้ อ ยมาก 7-12
คะแนน หมายถึง มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อย
13-18 คะแนน หมายถึง มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับ
ปานกลาง 19 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีอาการของ
โรคซึมเศร้าระดับรุนแรง
- ท�ำการวัดซ�ำ้ 3 ครัง้ ทุก 2 สัปดาห์ เพือ่ ให้เห็น
การเปลีย่ นแปลงของจิตใจและสามารถวิเคราะห์ปญ
ั หา
เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
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Stress and Depressed Mood in Healthcare Workers During COVID-19
Outbreak
- วิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง วิเคราะห์ด้วย
สถิ ติ ค วามถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
- วิจยั นีไ้ ด้รบั การรับรองจากคณะกรรมการวิจยั
ในมนุษย์ของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน

ผลการศึกษา

บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมการศึกษาทัง้ หมด
179 ราย ปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มีระยะเวลาขึน้ เวรเฉลีย่ 20.08 ± 20.4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ที่ต้องเข้าไปใกล้ชิดผู้ป่วย โดยเป็นสหวิชาชีพที่มาจาก
แผนกต่างๆ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การระบาดของโรค
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยแยกโรค (cohort ward)
จะต้องเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องความดันลบแยกเดี่ยว (single room) เป็นผู้ดูแล
ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสอบสวนโรค และผู้ป่วย
ยืนยันการติดเชือ้ แผนกตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร
(lab investigation) ท�ำหน้าที่ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ
สารคัดหลั่งจากโพรงจมูกและล�ำคอ เพื่อตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ (disease control unit) ท�ำหน้าที่
สอบสวนโรคเพือ่ หาผูส้ มั ผัสเสีย่ งเพิม่ เติมและติดตามมา
รับการตรวจการติดเชือ้ หน่วยบริการปฐมภูมคิ ลินกิ หมอ
ครอบครัว (primary care cluster: PCC) ท�ำหน้าที่
ติดตามอาการผู้ที่ได้รับการกักกันโรค (quarantine)
คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น
(emergency operation center: EOC) ท�ำหน้าทีบ่ ริหาร
สถานการณ์ จัดสรรทรัพยากรบุคคล เครื่องป้องกันการ
ติดเชื้อ ยาและเวชภัณฑ์
จากการตรวจวั ด ครั้ ง แรกพบว่ า มี บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ทปี่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องกับโควิด-19 มีระดับ
ความเครียดปานกลางขึ้นไปร้อยละ 41.9 เมื่อติดตาม
วัดผลซ�ำ้ ทุกสองสัปดาห์เหลือร้อยละ 36.46 และ ร้อยละ
25.93 ในการวัดผลครั้งที่สองและสามตามล�ำดับพบ
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ระดับความซึมเศร้าปานกลางขึน้ ไป ร้อยละ 34.08, 5.21
และ 1.23 ในการวัดผลครั้งที่หนึ่ง สองและสามตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของบุคลากรทางการแพทย์
ในการศึกษา
ปัจจัยที่ศึกษา
จ�ำนวน
เพศ
ชาย
38
หญิง
141
อายุ (mean ±SD)
35.7 ± 9.46
สถานภาพ
โสด
77
คู่
97
หม้าย หย่าร้าง
5
วิชาชีพ
แพทย์
10
พยาบาล
55
เทคนิคการแพทย์
36
นักวิชาการ
21
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
35
เภสัชกร ห้องยา
8
อื่นๆ
14
แผนกที่ท�ำงาน
หอผู้ป่วยแยกโรค (cohort ward)
10
ห้องความดันลบแยกเดี่ยว
50
(single room)
แผนกตรวจวิเคราะห์ทางห้อง
38
ปฏิบัติการ (lab investigation)
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคต่อ
7
(disease control unit)
หน่วยบริการปฐมภูมิคลินิกหมอ
49
ครอบครัว (primary care
cluster: PCC)
คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบตั ิ
12
การภาวะฉุกเฉิน (emergency
operation center: EOC)
อื่นๆ
13
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ร้อยละ
21.23
78.77
43.02
54.19
2.79
5.59
30.73
20.11
11.73
19.55
4.47
7.82
5.59
27.93
21.23
3.91
27.37
6.70
7.26

ความเครียดและอารมณ์เศร้าของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจติดตามระดับความเครียดและอารมณ์ซึมเศร้า ทุก 2 สัปดาห์ 3 ครั้ง
Stress
Mild
Moderate
Severe
Extremely
Depression
No
Mild
Moderate
Severe

ครั้งที่ 1
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ครั้งที่ 2
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ครั้งที่ 3
จ�ำนวน (ร้อยละ)

104 (58.1)
50 (27.93)
14 (7.82)
11 (6.15)

61 (63.54)
28 (29.17)
5 (5.21)
2 (2.08)

60 (74.07)
14 (17.29)
3 (3.7)
4 (4.94)

54 (30.17)
64 (35.75)
46 (25.70)
15 (8.38)

71 (73.96)
20 (20.83)
4 (4.17)
1 (1.04)

73 (90.12)
7 (8.65)
1 (1.23)
0 (0)

แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงร้อยละของบุคลากรทีม่ คี วามเครียดและอารมณ์ซมึ เศร้าระดับปานกลางขึน้ ไป จ�ำแนกตามแผนก
ที่ปฏิบัติงาน
จากการวัดครั้งแรกแผนก disease control เป็น
แผนกที่มีร้อยละของผู้ที่มีความเครียดปานกลางขึ้นไป
ของคนในแผนกสูงที่สุด (ร้อยละ 71.4) รองลงมาคือ
cohort ward (ร้อยละ 70) และ lab investigation
(ร้อยละ 47.37) ตามล�ำดับ
สรุปผลการศึกษา จากการศึกษานี้เก็บข้อมูล
ในช่วง 12 มีนาคม 2563 พบว่าบุคลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโควิด-19 มีระดับความเครียด
อยู ่ ที่ 41.9% สู ง กว่ า ประชากรทั่ ว ไปซึ่ ง มี ร ะดั บ
ความเครียดอยู่ที่ ร้อยละ 18.518 จากการศึกษาติดตาม
วัดผลซ�้ำพบว่าระดับความเครียดและอารมณ์ซึมเศร้า
ของบุคลากรทางการแพทย์ลดลงตามล�ำดับ
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ระดั บ ความเครี ย ดและอารมณ์ ซึ ม เศร้ า ของ
บุคลากรทางการแพทย์ลดลงเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่
สถานการณ์โรคระบาดคลีค่ ลายลง โดยในจังหวัดสุรนิ ทร์
พบผู้ป่วยยืนยันรายแรกในวันที่ 18 มีนาคม ยอดผู้ป่วย
ยืนยันสะสมอยู่ที่ 9 ราย และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม โดยผู้ป่วยรายสุดท้ายถูก
จ�ำหน่ายจากโรงพยาบาลในวันที่ 13 เมษายน 2563
รวมถึงมีการจัดการของผูบ้ ริหารในเรือ่ งทรัพยากร ได้แก่
จัดสรรชุดป้องกันการติดเชื้อ (personal protective
equipment: PPE) เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ และ
มีการปรับปรุงการจัดสรรอัตราก�ำลัง โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่
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Stress and Depressed Mood in Healthcare Workers During COVID-19
Outbreak
เก็บสิ่งส่งตรวจให้หมุนเวียนมากขึ้น มีการจัดตั้งทีม
จิตแพทย์เพื่อประเมินและให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ
พู ด คุ ย เพื่ อ ระบายความไม่ ส บายใจ ท� ำ จิ ต บ� ำ บั ด
ประคั บ ประคอง รวมถึงให้ย าคลายกังวลในรายที่ มี
ความเครี ย ดสู ง มี ก ารลงเยี่ ย มให้ ก� ำ ลั ง ใจแผนกที่ มี
ความเครี ย ดสู ง โดยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลและ
ผู้บริหาร มีการท�ำประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจนเบี้ยเสี่ยงภัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล
การศึ ก ษาก่ อ นหน้ า นี้ ใ นต่ า งประเทศพบ
ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ทคี่ ล้ายคลึงกัน
คือ มีความเครียดสูง มีอารมณ์ซมึ เศร้า7-13 แต่ไม่สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ เนือ่ งจากแต่ละการศึกษาใช้เครือ่ งมือ
ไม่ เ หมื อ นกั น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การส� ำ รวจของ
กรมสุขภาพจิตครั้งที่หนึ่ง (วันที่ 12-18 มีนาคม 2563)
พบว่า ในการศึกษานีพ้ บร้อยละของบุคลากรทางแพทย์
ที่มีความเครียดปานกลางขึ้นไป (ร้อยละ 41.9) สูงกว่า
การส�ำรวจของกรมสุขภาพจิต (ร้อยละ 30.4)19 อาจเป็น
เพราะว่าในการศึกษานี้ไม่รวมบุคลากรในโรงพยาบาล
ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เช่น บุคลากร
ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยไม่ติดเชื้อ เภสัชกรห้องยาผู้ป่วย
นอก บุคลากรทีท่ ำ� งานฝ่ายส�ำนักงาน บุคลากรห้องตรวจ
ที่งดการให้บริการ เช่น งานทันตกรรม งานแพทย์แผน
ไทย เป็นต้น และโรงพยาบาลสุรินทร์มีผู้ป่วยติดเชื้อ
ยืนยันเข้ารับการรักษารวม 9 คน แต่การส�ำรวจของ
กรมสุขภาพจิตเป็นการสุ่มตัวอย่างบุคลากรทั่วประเทศ
ซึ่งไม่ได้มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันในทุกโรงพยาบาล
จึงท�ำให้ระดับความเครียดในการศึกษานี้สูงกว่า
จากการศึกษาก่อนหน้านี้20-22 จะท�ำการศึกษา
ผลกระทบต่อการระบาดของ Covid-19 ต่อสภาพจิตใจ
ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยแบ่งกลุ่มตามวิชาชีพ
เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น ยังไม่พบว่ามีการศึกษาที่
แบ่งกลุ่มตามแผนกที่ปฏิบัติงาน เช่น cohort ward,
single room, เจ้าหน้าที่เก็บสิ่งเสมหะส่งตรวจ เป็นต้น
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การศึ กษาก่ อนหน้ า จะท� ำ การเก็ บข้ อมู ลแบบ
cross-sectional ครั้งเดียว แต่การศึกษานี้ท�ำการวัด
ระดับความเครียด ซึมเศร้า 3 ครั้ง ห่างกันทุก 2 สัปดาห์
ท� ำ ให้ ส ามารถเห็ น การเปลี่ ย นแปลงของระดั บ
ความเครียด ซึมเศร้าได้

ข้อจ�ำกัด

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาในบุคลากรทางการแพทย์
ไม่ ไ ด้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ห าปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระดั บ
ความเครี ย ดเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประชาชนทั่ ว ไป
การวัดผลครัง้ ที่ 2 และ 3 มีจำ� นวนผูท้ ตี่ อบแบบสอบถาม
ลดลงเนื่ อ งจากทางโรงพยาบาลมี ก ารปรั บ ปรุ ง
การจั ด สรรอั ต ราก� ำ ลั ง ตามจ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยยื น ยั น และ
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เมือ่ ผูป้ ว่ ยลดลง จะมีการ
ลดจ�ำนวนผูท้ จี่ ะขึน้ ปฏิบตั งิ านตามไปด้วย และเป็นการ
ศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลสุรินทร์ ในส่วนของภาระงาน
ที่เกี่ยวกับการระบาดของ Covid-19 บริบทของแต่ละ
โรงพยาบาลอาจจะแตกต่างกัน การน�ำผลการศึกษาไป
ใช้อาจจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงประเด็นนี้
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