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บทคัดย่อ  ทันตแพทย์ประจำาบ้านสาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเป็นกลุ่มวิชาชีพที่มีโอกาสเกิดความ 

เครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำางานได้สูง ทำาให้สมรรถภาพในการทำางานลดลง และอาจส่งผลเสียต่อการรักษา 

ผู้ป่วยได้ การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความชุก ระดับ และปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะความเครียดและความ 

เหน่ือยล้าของทนัตแพทยป์ระจำาบา้นสาขาศลัยกรรมชอ่งปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีลในประเทศไทย โดยสง่แบบสอบถาม

ออนไลน์ให้กับทันตแพทย์ประจำาบ้านสาขานี้ทุกคนที่กำาลังศึกษาอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ปี พ.ศ.2562 ผล 

การศึกษามีผู้ตอบแบบสอบถาม 96 คน (ร้อยละ 98.0) จากจำานวนทั้งหมด 98 คน พบว่าทันตแพทย์ประจำาบ้าน 37 คน 

(ร้อยละ 38.5) มีความเครียดในระดับที่สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้ ในขณะที่ 32 คน (ร้อยละ 33.3) และ 

23 คน (ร้อยละ 24.0) มีภาวะเหนื่อยล้าจากการทำางานระดับตำ่า และปานกลาง ตามลำาดับ พบว่าทันตแพทย์ประจำาบ้าน

ว.  ศัลย์ช่องป�ก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 34 หน้� 118-125, พ.ศ.2563



119ว.  ศลัยช์อ่งปาก-แมก็ซลิโลเฟเชยีลปีที่ 34  ฉบับที่ 2  ก.ค.-ธ.ค. 2563

บทนำา 

ทันตแพทย์ประจำ�บ้�นคือทันตแพทย์ที่เรียนจบหลักสูตร

ทันตแพทยศ�สตรบณัฑิตแลว้เข้�รบัก�รฝกึอบรมเปน็ทนัตแพทย์

เฉพ�ะท�ง ทันตแพทย์ประจำ�บ้�นส�ข�ศัลยกรรมช่องป�กและ

แม็กซิลโลเฟเชียลหรือที่บุคล�กรในโรงพย�บ�ลเรียกกันติดป�ก

ว�่ “เรสเิดนทแ์มก็ซลิโล” นัน้ ตอ้งมกี�รเพิม่พนูคว�มรูแ้ละฝกึฝน

ทักษะในก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยเพิ่มข้ึนจ�กคว�มรู้ที่เรียนในระดับ

ทันตแพทยศ�สตรบัณฑิตเป็นอย่�งม�ก ไม่ว่�จะเป็นคว�มรู้พื้น 

ฐ�นท�งก�รแพทย์ ก�รผ่�ตัด ก�รดูแลผู้ป่วยในทุกระบบของร่�ง- 

ก�ยท่ีมีคว�มยุ่งย�กซับซ้อนม�กกว่�ก�รดูแลเฉพ�ะฟันและช่อง

ป�ก นอกจ�กนี้ยังต้องมีก�รอยู่เวรดูแลผู้ป่วยในหออภิบ�ลและ 

รับผู้ป่วยฉุกเฉิน อ�จต้องทำ�ง�นม�กกว่� 80 ชั่วโมง/สัปด�ห์ ซึ่ง

เกินจ�กที่ Accreditation Council for Graduate Medical 

Education (ACGME)(1) แนะนำ� จ�กประสบก�รณ์ของผู้วิจัย

พบว่�ในระยะเวล� 4 ปีของก�รฝึกอบรมในส�ข�นี้ต้องอ่�น

หนังสือและว�รส�รวิช�ก�รอย่�งม�กเพื่อให้มีคว�มรู้ท่ีถูกต้อง

และทันสมัย ต้องฝึกฝนทักษะก�รรักษ�ผู้ป่วยเพื่อให้ได้ผลสำ�เร็จ

สูง มีภ�วะแทรกซ้อนน้อย สิ่งเหล่�นี้เป็นคว�มกดดันที่ก่อให้เกิด

จำานวน 4 คน (ร้อยละ 4.2) ตกอยู่ในภาวะเหนื่อยล้าอย่างสูงท่ีจำาเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน ปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

ภาวะนี้ ได้แก่ ปริมาณงาน สภาวะการฝึกอบรม ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับอาจารย์ผู้ดูแล และขาดที่ปรึกษา

คำ�สำ�คัญ: ความเครียด ความเครียดจากการทำางาน ภาวะเหนื่อยล้า ทันตแพทย์ประจำาบ้าน ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิล- 

โลเฟเชียล

Abstract  Oral and maxillofacial surgery (OMFS) residents are particularly vulnerable to suffer from 

work stress and burnout which may have detrimental effects to professional performance as well  

as a negative influence on patient care. The aim of this study was to assess the levels, prevalence, 

and the related factors of occupational stress and burnout among Thai OMFS residents. Question- 

naire in Google Form were sent to all OMFS residents training in Thailand during February-March  

2019. Ninety-six (98.0%) completed questionnaires were sent back from totally 98 residents.  

Thirty-seven residents (38.5%) could cope with stress, whereas 32 (33.3%), 23 (24.0%), and 4  

residents (4.2%) had mild, moderate, and severe burnout, respectively. Factors affecting this  

condition included workload, training condition, poor relationship with supervisor and lacking  

of consultant.

Keywords: stress, occupational stress, burnout, resident, oral and maxillofacial surgery

คว�มเครียดอย่�งม�ก

คว�มเครียดเป็นกลุ่มอ�ก�รตอบสนองของร่�งก�ยที่เกิด

ขึ้นอย่�งไม่จำ�เพ�ะเจ�ะจงต่อส่ิงที่ม�คุกค�มหรืออันตร�ย ไม่ว่�

จะมสี�เหตหุรอืเปน็ผลม�จ�กสิง่ท่ีพงึประสงคห์รอืไมพ่งึประสงค์

ก็ต�ม คว�มเครียดในระดับที่เหม�ะสมจะช่วยกระตุ้นสมรรถ- 

ภ�พในก�รทำ�ง�น ห�กมีคว�มเครียดในระดับตำ่�ก็จะรู้สึกเบื่อ

หน่�ยทำ�ให้มีสมรรถภ�พก�รทำ�ง�นตำ่� หรือห�กมีคว�มเครียด

ในระดับที่สูงเกินไปก็จะทำ�ให้สมรรถภ�พในก�รทำ�ง�นลดลง 

เช่นกัน และยังส่งผลเสียต่อสภ�พร่�งก�ยและจิตใจ อ�จเข้�สู่

ภ�วะเหนื่อยล้�จ�กก�รทำ�ง�น (job burnout) ได้ ภ�วะเหนื่อย

ล้�จ�กก�รทำ�ง�นเกิดจ�กก�รตอบสนองต่อคว�มเครียดเรื้อรัง

จ�กก�รทำ�ง�น ก่อให้เกิดคว�มรู้สึกอ่อนล้�ทั้งร่�งก�ย จิตใจ  

และอ�รมณ์ มักพบในอ�ชีพบริก�รและกลุ่มบุคล�กรท�งก�ร

แพทย์ โดยเฉพ�ะกลุ่มนักศึกษ�ตั้งแต่ระดับปริญญ�ตรี ถึงระดับ 

แพทย์หรือทันตแพทย์ประจำ�บ้�น(2-4) บุคคลที่มีภ�วะเหนื่อยล้� 

ในก�รทำ�ง�นมักแยกตัวจ�กเพื่อนร่วมง�น ข�ดคว�มกระตือรือ- 

ร้นในก�รทำ�ง�น ข�ดง�นบ่อย และอ�จรุนแรงถึงขั้นล�ออกจ�ก 

ง�นได้ ผลกระทบต่อง�นบริก�รท�งก�รแพทย์ที่สำ�คัญคือทำ�ให้
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ผู้ตอบแบบสอบถ�มตอบเอง (self-rating) แบบสอบถ�มนี้ได้

ผ่�นก�รทดสอบคว�มตรงของเน้ือห� (content validity) และ

ทดสอบค�่คว�มเชือ่มัน่ (reliability) โดยใช ้Cronbach’s alpha 

coefficient ได้ค่�คว�มเชื่อมั่นโดยรวมเท่�กับ 0.8385(9) 

ผู้วิจัยแจกชุดแบบสอบถ�มให้กับทันตแพทย์ประจำ�บ้�น

ส�ข�ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลที่กำ�ลังศึกษ�ชั้น 

ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ในปีก�รศึกษ� 2561 ในประเทศไทยทุกคน โดย 

ส่งแบบสอบถ�มท�งออนไลน์ ในช่วงเดือนกุมภ�พันธ์-มีน�คม 

พ.ศ.2562

สถิติที่ใช้

นำ�ข้อมูลที่รวบรวมม�ได้ทั้งหมดไปวิเคร�ะห์ท�งสถิติโดย

ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS ใช้สถิติเชิงพรรณน� 

(descriptive statistics) เพื่ออธิบ�ยลักษณะทั่วไป ได้แก่ ค่�

เฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนม�ตรฐ�น และใช้สถิติเชิงอนุม�น 

chi-square test เพือ่วเิคร�ะหค์ว�มสมัพนัธร์ะหว�่งปจัจยัต�่ง ๆ  

กบัคว�มเครียดและภ�วะเหนือ่ยล้�จ�กก�รทำ�ง�น โดยกำ�หนดให้

ค่�คว�มสัมพันธ์ที่มีระดับนัยสำ�คัญท�งสถิติ (p-value) < 0.05

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม

ก�รวิจัยนี้ผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รพิจ�รณ�

จริยธรรมก�รศึกษ�วิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศ�สตร์

จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั หม�ยเลขโครงก�ร HREC-DCU 2018-

100 วันที่ 7 ธันว�คม พ.ศ.2561

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย

มีผู้ตอบแบบสอบถ�ม 96 คนจ�กจำ�นวนทันตแพทยป์ระจำ�

บ้�นทั้งหมด 98 คน คิดเป็นอัตร�ตอบกลับร้อยละ 98.0 อ�ยุ

เฉลี่ย 29 ปี (ตั้งแต่ 26-37 ปี) เป็นเพศช�ยร้อยละ 45.8 เพศหญิง 

ร้อยละ 54.2 กำ�ลังศึกษ�ในปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ร้อยละ 32.3,  

21.9, 25.0 และ 20.8 ต�มลำ�ดับ ศึกษ�ในศูนย์ฝึกอบรมสังกัด 

มห�วิทย�ลัยร้อยละ 66.7 และโรงพย�บ�ลร้อยละ 33.3 ปัจจัย 

ส่วนบุคคลท้ังหมดไม่ว่�จะเป็นอ�ยุ เพศ ช้ันปีท่ีอบรม ลักษณะ 

สถ�บันที่ศึกษ�ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับภ�วะคว�มเหนื่อยล้� (p >  

0.05) (ต�ร�งที่ 1)

คุณภ�พในก�รให้บริก�รลดลงหรือตำ่�กว่�ม�ตรฐ�น เพิ่มคว�ม

เสี่ยงในก�รเกิดคว�มผิดพล�ดท�งก�รแพทย์ และเป็นผลเสียต่อ

คว�มปลอดภัยของผู้ป่วย(2-7)

ง�นศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลเป็นส�ข� 

เฉพ�ะท�งส�ข�หนึ่งของทันตแพทย์ มีขอบเขตก�รทำ�ง�นตั้งแต่ 

ก�รรักษ�รอยโรครวมถึงเนื้องอกและมะเร็ง ภ�วะติดเชื้อ ก�ร

บ�ดเจ็บ และคว�มผิดปกติของอวัยวะบริเวณช่องป�ก ใบหน้�  

ลำ�คอ ท้ังในส่วนของเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูก ก�รรักษ�อ�จ

จำ�เป็นต้องมีก�รผ่�ตัดใหญ่ที่ยุ่งย�ก ใช้เวล�น�น ต้องก�รคว�ม

ปร�ณีตสูง บ�งครั้งต้องมีก�รรับผู้ป่วยฉุกเฉินในเวล�กล�ง

คืน เพื่อคว�มปลอดภัยของผู้ป่วยและคว�มสำ�เร็จในก�รรักษ� 

ทันตแพทย์ประจำ�บ้�นส�ข�นี้จำ�เป็นต้องเพิ่มพูนคว�มรู้และ

ทักษะทั้งด้�นก�รแพทย์และคว�มรู้เฉพ�ะท�งส�ข�นี้เป็นอย่�ง

ม�ก อ�จมีก�รทำ�ง�นม�กกว่� 80 ชั่วโมง/สัปด�ห์ ทำ�ให้เวล�

พักผ่อนไม่เพียงพอ บ�งร�ยมีภ�วะเหนื่อยล้�และส่งผลต่อคว�ม

ส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�นและก�รตัดสินใจได้ 

จ�กก�รศึกษ�ของ Srikum และคณะ พบว่�แพทย์ประจำ�

บ้�นส่วนใหญ่มีภ�วะเหนื่อยล้�ป�นกล�งถึงสูง โดยเฉพ�ะใน 

กลุ่มส�ข�เฉพ�ะท�งท่ีต้องทำ�ก�รผ่�ตัดและรับผู้ป่วยที่ห้อง

ฉุกเฉิน(8) Rosenbluth และคณะ พบว่�ทันตแพทย์ประจำ�บ้�น

ส�ข�ศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลทั้งหมด 217  

คนที่ฝึกอบรมในประเทศสหรัฐอเมริก�ช่วงปี ค.ศ.2007-2008 มี

ภ�วะเหน่ือยล้�ป�นกล�งถึงสูงเช่นกัน(6) จึงได้มีก�รจำ�กัดชั่วโมง

ทำ�ง�นของแพทยแ์ละนกัศกึษ�แพทยไ์มใ่หเ้กนิ 80 ชัว่โมง/สัปด�ห์

ต�มคำ�แนะนำ�ของ ACGME เพื่อป้องกันภ�วะดังกล่�ว จ�กก�ร 

ทบทวนว�รส�รพบว่� ยังไม่มีก�รศึกษ�ถึงภ�วะเครียดและ

เหนื่อยล้�ของทันตแพทย์ประจำ�บ้�นส�ข�นี้ในประเทศไทย จึง

ได้พิจ�รณ�ดำ�เนินง�นวิจัยนี้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำ�รวจ 

ว่�ทันตแพทย์ประจำ�บ้�นส�ข�ศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็ก-

ซิลโลเฟเชียลมีคว�มเครียดและเหน่ือยล้�อยู่ในระดับใด รวมถึง

ห�ปัจจัยที่ส่งผลต่อภ�วะเหล่�นั้น

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

ง�นวิจัยนี้เป็นก�รศึกษ�ภ�คตัดขว�งแบบสังเกตก�รณ์ 

(cross sectional, observational study) เคร่ืองมือที่ใช้ใน 

ก�รเก็บขอ้มลู คอื แบบสอบถ�มวัดคว�มเครยีดและคว�มเหนือ่ย

ล้�จ�กก�รทำ�ง�น แปลโดย ศ.พญ.นันทิก� ทวิช�ช�ติ โดยให้ 
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ความชุก ระดับความเครียดและเหนื่อยล้า 

พบว่�มีทันตแพทย์ประจำ�บ้�น 37 คน (ร้อยละ 38.5) มี

คว�มเครียดและส�ม�รถจัดก�รกับคว�มเครียดที่เกิดขึ้นจ�ก

ก�รทำ�ง�นได้ 32 คน (ร้อยละ 33.3) มีภ�วะเหนื่อยล้�ระดับตำ่� 

23 คน (ร้อยละ 24.0) มีภ�วะเหนื่อยล้�ระดับป�นกล�ง และ 4 

คน ( ร้อยละ 4.2) ตกอยู่ในภ�วะเหนื่อยล้�อย่�งสูง (ต�ร�งที่ 2)

ปริมาณงาน

ทันตแพทย์ประจำ�บ้�นร้อยละ 2.0 ทำ�ง�นน้อยกว่� 40  

ชั่วโมง/สัปด�ห์ ร้อยละ 54.2 ทำ�ง�น 40-80 ชั่วโมง/สัปด�ห์ และ

ร้อยละ 43.8 ทำ�ง�นม�กกว่� 80 ชั่วโมง/สัปด�ห์ โดยต้องอยู่เวร 

ต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 13.0 วัน/เดือน โดนโทรศัพท์ต�มเฉล่ีย 9.2  

ครั้ง/คืน มีชั่วโมงพักผ่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.1 ชั่วโมง/คืน และจำ�นวน 

เหตุก�รณ์ที่ถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์ต่อหน้�ผู้อ่ืนแล้วรู้สึกแย่อยู่ที่ 3.3 

ครั้งในระยะเวล� 3 เดือน (ต�ร�งที่ 3)

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเครียดและเหนื่อยล้า

เมื่อทำ�ก�รเปรียบเทียบระหว่�งผู้ที่มีคว�มเครียดในระดับ 

ที่จัดก�รได้ กับผู้ที่มีภ�วะเหนื่อยล้�ระดับตำ่� และผู้ที่มีภ�วะ

เหนื่อยล้�ระดับป�นกล�งถึงสูง พบว่�ก�รถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์

ต่อหน้�ผู้อื่น ก�รอ่�นหนังสือ ก�รเตรียมพูดวิช�ก�ร คว�ม

สัมพันธ์ที่ไม่ดีกับอ�จ�รย์ และก�รข�ดผู้ให้คำ�ปรึกษ�มีผลต่อ

ระดับคว�มเครียดและคว�มเหนื่อยล้�อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ 

(p < 0.05) (ต�ร�งที่ 4)

ในก�รศึกษ�นี้พบว่�กลุ่มที่มีคว�มเครียดในระดับที่ส�- 

ม�รถจัดก�รได้ ถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์ต่อหน้�ผู้อื่นแล้วทำ�ให้รู้สึกแย่

เฉลี่ย 2.2 ครั้งในระยะเวล� 3 เดือน ส่วนกลุ่มที่มีภ�วะเหนื่อยล้�

ทั้ง 3 ระดับถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์เฉลี่ย 4.0 ครั้งใน 3 เดือน ซ่ึงเมื่อ

ทดสอบด้วยสถิติ chi-square test พบว่�มีคว�มสัมพันธ์ท�ง 

สถิติ (p = 0.049) (ต�ร�งที่ 4) 

 
วิจารณ์

ทันตแพทย์ประจำ�บ้�นส�ข�ศัลยกรรมช่องป�กและแม็ก-

ซิลโลเฟเชียลมีคว�มเครียดและคว�มเหนื่อยล้�ระหว่�งก�รฝึก

อบรม เกือบร้อยละ 60 ไม่ส�ม�รถจัดก�รกับคว�มเครียดได้และ

มภี�วะเหนือ่ยล�้ ซึง่สอดคลอ้งกบัร�ยง�นของทนัตแพทยป์ระจำ�

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถ�ม (N = 96)

Table 1 Demographic data (N = 96)

Demographics N % Coping with stress Mild burnout Moderate to severe burnout p-valueO

Gender

 Male 

 Female

44

52

45.8

54.2

15

22

16

16

13

14

0.705

Year of training 

 First year

 Second year

 Third year

 Forth year

31

21

24

20

32.3

21.9

25.0

20.8

10

8

11

8

16

5

6

5

5

8

7

7

0.243

Type of training center

 Hospital training center

 University training center

32

64

33.3

66.7

14

23

11

21

7

20

0.600

Ochi-square test

ตารางที่ 2 คว�มชุกและระดับคว�มเครียดและคว�มเหนื่อยล้� (N = 96)

Table 2 Prevalence and level of stress and burnout (N = 96)

Stress and burnout level N %

Coping with stress 37 38.5

Mild burnout 32 33.3

Moderate burnout 23 24.0

Severe burnout 4 4.2
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บ�้นส�ข�นีใ้นประเทศสหรฐัอเมรกิ�ท่ีพบว่�ม�กกว�่รอ้ยละ 50 มี

ภ�วะเหนื่อยล้�จ�กก�รทำ�ง�นระดับป�นกล�งถึงสูง(6) จ�กก�ร

ศึกษ�นี้พบว่�มีผู้เหนื่อยล้�ระดับสูงถึงร้อยละ 4.2 ซึ่งห�กปล่อย

ไว้จะนำ�ไปสู่ภ�วะซึมเศร้�หรือล�ออกจ�กง�นได้(2,4) และพบว่�

มีทันตแพทย์ประจำ�บ้�น 1 คนในกลุ่มที่มีภ�วะเหนื่อยล้�ระดับ

สูงล�ออกจ�กก�รฝึกอบรมในช่วงปล�ยปีก�รศึกษ� จ�กข้อมูล

ของร�ชวิทย�ลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยพบว่� ในระหว่�ง 

ปี พ.ศ.2554-2563 มีทันตแพทย์ประจำ�บ้�นส�ข�ต่�ง ๆ   ล�ออก

ระหว่�งฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 60 คน โดยเป็นทันตแพทย์ส�ข�

ศัลยศ�สตร์ช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียล 21 คน (พ.ศ.2558, 

2559, 2560, 2561, 2562 และ 2563 ล�ออก 7, 3, 4, 2, 3 และ  

2 คนต�มลำ�ดับ)

เหตุก�รณ์ที่ทันตแพทย์ประจำ�บ้�นส�ข�นี้มักถูกวิพ�กษ์

วิจ�รณ์แล้วทำ�ให้เกิดคว�มรู้สึกแย่ต่อหน้�ผู้อื่นมักจะเป็นในตอน

ช่วงเยี่ยมผู้ป่วยเป็นกลุ่มใหญ่ ตอนนำ�เสนอง�นวิช�ก�ร หรือ

ถูกว่�กล่�วอย่�งรุนแรงเมื่อไม่ส�ม�รถตอบคำ�ถ�มอ�จ�รย์ได้ 

เหตกุ�รณเ์หล�่นัน้ห�กเกิดข้ึนซำ�้ ๆ   บอ่ย ๆ   ในระยะเวล�ใกลก้นั

จะก่อให้เกิดคว�มเครียดสะสมและกล�ยเป็นภ�วะเหนื่อยล้�ได้ 

ผลก�รศึกษ�นี้พบว่�ทันตแพทย์ประจำ�บ้�นที่ถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์

แล้วทำ�ให้รู้สึกแย่ต่อหน้�ผู้อื่นม�กกว่� 4 ครั้งในช่วง 3 เดือน เกิด

ภ�วะเหนื่อยล้�แตกต่�งจ�กกลุ่มที่ถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์ 2 ครั้งใน 

3 เดือนอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ สอดคล้องกับก�รศึกษ�ของ 

Shapiro และคณะ ซึง่ทำ�ก�รสำ�รวจทนัตแพทยป์ระจำ�บ�้นส�ข� 

ศัลยกรรมช่องป�กและแม็กซิลโลเฟเชียลในประเทศสหรัฐอเม-

ริก�จำ�นวน 217 คน พบว่�ผู้ที่ถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์ม�กกว่� 5 ครั้ง

ตารางที่ 3 ปริม�ณง�น (N = 96)

Table 3 Workload (N = 96)

Working hours (hours/week) N % Coping 
with stress Mild burnout Moderate to 

severe burnout

Less than 40 

40-80

More than 80

2

52

42

2.0

54.2

43.8

1

20

16

1

14

7

0

18

9

Working data Mean S.D. Min Max

Average number of night duty per month

Average number call at night per night

Average hour to sleep per night

Average shame event in past 3 month

13.0 days

9.21 calls

5.13 hours 

3.32 times

7.328

12.893

0.837

5.634

0

0

3

0

30

70

8

30

ขึ้นไปส่งผลทำ�ให้เกิดภ�วะเหนื่อยล้�ป�นกล�งถึงสูงได้(10)

คว�มเครียดที่ม�จ�กก�รอ่�นหนังสือและก�รเตรียม

ประชุมวิช�ก�รหรือเตรียมนำ�เสนอกรณีผู้ป่วยที่ส่งผลทำ�ให้เกิด

คว�มเหนื่อยล้�ได้อ�จเป็นเพร�ะถูกค�ดหวังว่�ผู้พูดต้องมีคว�ม

รู้และต้องนำ�เสนอง�นท�งวิช�ก�รได้อย่�งดี มิเช่นนั้นอ�จถูก

วิพ�กษ์วิจ�รณ์และรู้สึกแย่ได้ ทันตแพทย์ประจำ�บ้�นส่วนใหญ่มี

เวล�สำ�หรับอ่�นหนังสือและเตรียมง�นเหล่�นั้นอย่�งจำ�กัด ทำ� 

ให้เกิดสภ�วะบีบคั้นจ�กก�รต้องทำ�ง�นแข่งกับเวล� จ�กก�ร

สำ�รวจนี้พบว�่ทันตแพทย์ประจำ�บ�้นได้นอนโดยเฉลี่ยเพียง 5.1 

ชั่วโมง/คืนเท่�นั้น นอกจ�กนี้ ส�เหตุคว�มเครียดจ�กก�รอ่�น

หนังสืออ�จเป็นเพร�ะบทคว�มและตำ�ร�ศัลยศ�สตร์ช่องป�ก

และแม็กซิลโลเฟเชียลส่วนใหญ่มักเป็นบทคว�มหรือตำ�ร�ภ�ษ�

อังกฤษ ซ่ึงอ�จมีเนื้อห�หรือแนวคิดแตกต่�งกันจึงจำ�เป็นต้อง

อ่�นหล�ยฉบับ ก�รอ่�นเนื้อห�ท�งวิช�ก�รจำ�นวนม�กนี้จึงทำ� 

ให้ทันตแพทย์ประจำ�บ้�นที่ไม่ชำ�น�ญด้�นภ�ษ�อังกฤษต้องใช้

เวล�ทีเ่พิม่ม�กขึน้ โดย Maslach ไดร้�ยง�นว�่ก�รทำ�ง�นท่ีหนกั

เกนิไป หรอืเกนิขีดคว�มส�ม�รถของบคุคลจะทำ�ใหส้ขุภ�วะท�ง

จิตใจแย่ลงและก่อให้เกิดคว�มเหนื่อยล้�ได้(7)

Greenglass และคณะ(11) ได้จำ�แนกแหล่งสนับสนุนท�ง

สังคมออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ จ�กอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� จ�ก

เพื่อนร่วมง�น และจ�กครอบครัว ซึ่งก�รสำ�รวจครั้งนี้พบว่�

ทันตแพทย์ประจำ�บ้�นส่วนใหญ่มีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วม

ง�น และได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจ�กครอบครัว แต่ข�ดคว�ม

สัมพันธ์ที่ดีจ�กอ�จ�รย์ ทันตแพทย์ประจำ�บ้�นม�กกว่�ครึ่งรู้สึก

มีคว�มสัมพันธ์กับอ�จ�รย์ไม่ค่อยดีถึงแย่ อ�จ�รย์ผู้ดูแลมีคว�ม
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ตารางที่ 4 สภ�วะของก�รฝึกอบรม (N = 96)

Table 4 Training condition (N = 96).

Agreement N % Coping 
with stress

Mild 
burnout

Moderate 
to severe 
burnout

p-valueO

1. ระหว่�งเรียนท่�นรู้สึกโดนวิจ�รณ์และทำ� 

ให้ท่�นเกิดคว�มรู้สึกแย่

During your practice, you felt bad 

when you were criticized.

Low to moderate

Very much

72

24

75.0

25.0

30

7

26

6

16

11

0.049*

2. ท่�นรู้สึกว่�ก�รเรียน OMFS หนักม�กน้อย

เพียงใด

How hard of OMFS training do you 

feel?

Moderate

Very much

46

50

47.9

52.1

23

14

14

18

9

18

0.063

3. ท่�นรู้สึกเครียดจ�กก�รค้นคว้�คว�มรู้ และ 

อ่�นหนังสือ

You feel stressed from knowledge 

searching and reading.

Low to moderate

Very much

67

29

69.8

30.2

29

8

25

7

13

14

0.015*

4. ท่�นรู้สึกเครียดจ�กก�รเตรียมนำ�เสนอเคส

หรือพูดวิช�ก�ร

You feel stressed from preparing 

presentation e.g. conference, case 

planning, journal club, seminar.

Low to moderate

Very much

32

64

33.3

66.7

19

18

9

23

4

23

0.007*

5. ท่�นรู้สึกเครียดจ�กก�รทำ�ง�นวิจัย

You feel stressed from doing your 

research.

Low to moderate

Very much

39

57

40.6

59.4

17

20

14

18

8

19

0.383

6. ท่�นกังวลว่�จะเกิดคว�มผิดพล�ดในก�ร

ทำ�ง�น

You feel anxiety of making errors 

during works.

Low to moderate

Very much

48

48

50.0

50.0

24

13

14

18

10

17

0.061

7. คว�มสะดวกสบ�ยและคว�มพึงพอใจต่อ

ที่พักอ�ศัยที่หน่วยง�นของท่�นจัดให้

Convenience and comfort of your 

residence from your institute pro-

curement.

Low to moderate

Very much

61

35

63.5

36.5

26

11

19

13

16

11

0.555

8. ท่�นพอใจกับสวัสดิก�รโดยรวมที่ได้จ�ก 

สถ�บันฝึกอบรม เช่น อินเตอร์เน็ต คอม- 

พิวเตอร์ เครื่องถ่�ยเอกส�ร และอุปกรณ์ 

อื่น ๆ  ที่ใช้ในก�รเรียนเพียงพอ

You feel satisfied to the learning  

supports provided by your training 

center e.g. internet access, computer, 

printer and other learning equipment.

Low to moderate

Very much

75

21

78.1

21.9

29

8

23

9

23

4

0.782
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สำ�คัญในก�รช่วยดูแลเรื่องก�รทำ�ง�นและปัญห�ต่�ง ๆ  ของ

ทันตแพทย์ประจำ�บ้�น ซ่ึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนด้�นสังคม

ท่ีสำ�คญัท่ีชว่ยทำ�ใหก้�รทำ�ง�นร�บรืน่ขึน้ และชว่ยปอ้งกนัปญัห�

คว�มเครียดจ�กก�รทำ�ง�นได้(12,13) Rosenbluth และคณะ(6) 

ได้ให้คำ�แนะนำ�ว่�ควรมีอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ประจำ�ตัวทันตแพทย์

ประจำ�บ้�นคอยประเมินและช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญห�จ�กก�ร

ทำ�ง�น และเป็นผู้ที่ช่วยแนะแนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�ต่�ง ๆ  

ขอ้เสนอแนะจ�กผลก�รศึกษ�นี ้คอืผูค้วบคมุหลกัสตูรควร

จะตระหนักถึงภ�วะคว�มเครียดและเหน่ือยล้�ของทันตแพทย์

ประจำ�บ้�น ควรมีก�รคัดกรองตั้งแต่แรกเริ่ม และมีม�ตรก�ร 

ดูแลที่เหม�ะสม เพื่อป้องกันผลเสียอันไม่พึงประสงค์จ�กภ�วะ

ดังกล่�ว ควรมีอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ที่ดูแลใกล้ชิดและให้คำ�แนะนำ�

ที่เหม�ะสมแก่ทันตแพทย์ประจำ�บ้�น

ข้อจำ�กัดของก�รศึกษ�นี้ คือ ผู้ตอบแบบสอบถ�มไม่ส�- 

ม�รถถ�มข้อสงสัยได้เนื่องจ�กเป็นแบบสอบถ�มออนไลน์ เช่น

เดยีวกบัผูว้จิยั ซึง่ไมส่�ม�รถใหผู้ต้อบแบบสอบถ�มยนืยนัคำ�ตอบ

ได้ กรณีมีข้อสงสัย และก�รศึกษ�นี้ไม่ส�ม�รถวัดปัจจัยท่ีมีผล 

ต่อภ�วะคว�มเครียดและคว�มเหนื่อยล้�ได้ทั้งหมด เนื่องจ�กยัง

มีอีกหล�ยปัจจัยที่เก่ียวข้อง อีกทั้งง�นวิจัยนี้ไม่ได้วัดถึงผลไม่พึง

ประสงค์ที่ต�มม�จ�กภ�วะเหนื่อยล้�จ�กก�รทำ�ง�น

บทสรุป

ทันตแพทย์ประจำ�บ้�นส�ข�ศัลยกรรมช่องป�กและแม็ก-

ซิลโลเฟเชียลในประเทศไทยส่วนใหญ่มีคว�มเครียดและเหนื่อย 

Agreement N % Coping 
with stress

Mild 
burnout

Moderate 
to severe 
burnout

p-valueO

9. คว�มพร้อมของเครื่องมือผ่�ตัด สถ�นที่ 

และก�รออกแบบทีเ่อือ้อำ�นวยตอ่ก�รทำ�ง�น

The well-equipped surgical instru-

ments, place, and ergonomic design.

Low to moderate

Very much

61

35

63.5

36.5

25

12

21

11

5

12

0.588

10. ท่�นมีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง�น

You have good relationships with  

your co-workers.

Low to moderate

Very much

42

54

43.8

56.3

16

21

11

21

15

12

0.262

11. ท่�นมีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับอ�จ�รย์

You have good realationships with  

your supervisors.

Low to moderate

Very much

59

37

61.5

38.5

19

18

18

14

22

5

0.038*

12. ท่�นรู้สึกถูกสบประม�ทโดยแพทย์เฉพ�ะ

ท�งส�ข�อื่น

You feel you are insulted by other 

specialists.

Low to moderate

Very much

89

7

92.7

7.3

35

2

30

2

24

3

0.842

13. ท่�นได้รับก�รสนับสนุนหรือกำ�ลังใจจ�กท่ี

บ้�นต่อก�รฝึกอบรม

You receive supports and moral sup-

ports to train OMFS from your family.

Low to moderate

Very much

35

61

36.5

63.5

10

27

12

20

13

14

0.220

14. ท่�นมีที่ปรึกษ� ผู้รับฟังคว�มเครียดหรือ

คว�มทุกข์ของท่�น

You have consultants to listen your 

stress and suffering.

Low to moderate

Very much

56

40

58.3

41.7

14

23

19

13

23

4

0.010*

OChi-square test, *significant at p < 0.05

ตารางที่ 4 สภ�วะของก�รฝึกอบรม (N = 96) (ต่อ)

Table 4 Training condition (N = 96) (continued).
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ล้�ในระหว่�งก�รฝึกอบรม ร้อยละ 4.2 ตกอยู่ในภ�วะเหนื่อย

ล้�อย่�งสูงท่ีจำ�เป็นต้องได้รับก�รดูแลอย่�งเร่งด่วน โดยปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อภ�วะเหนื่อยล้�คือคว�มเครียดจ�กก�รอ่�นหนังสือ 

ก�รเตรียมนำ�เสนอง�นวิช�ก�ร หรือเตรียมนำ�เสนอกรณีผู้ป่วย 

ถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์จนทำ�ให้รู้สึกแย่ม�กกว่� 4 ครั้งในระยะเวล� 

3 เดือน คว�มสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับอ�จ�รย์และก�รข�ดที่ปรึกษ�


