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Background Ruamkatanyu rescue workers is a special properties and especial

individual occupation. They are working with  injured and

emergency patients which may have additional work danger

that have effect on physical, emotional and any pressure. However,

the prevalence and predictors of stress in this group of subject

have not been studied.  This  aim of study was to assess the

prevalence and risk factors of stress among Ruamkatanyu rescue

workers in Bangkok Metropolis.

Objective To study stress and associated factors among Ruamkatanyu

rescue workers in Bangkok Metropolis.

Design A cross – sectional descriptive study.

Setting Ruamkatanyu  rescue foundation  in Bangkok Metropolis.

Materials and Methods Data collected in September – December, 2009  from two

hundred and thirty–eight Ruamkatanyu  rescue workers in

Bangkok Metropolis were approached for their informed consent.

The assessed  instruments were  demographic data questionnaire,

occupational stress and burnout questionnaire, quality of life

questionnaire (WHOQOL-BREF-THAI), the personal  resource

questionnaire and occupational stress questionnaire.
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ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญู
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Results This study found that 52.1% of Ruamkatanyu rescue workers in

Bangkok  Metropolis had a stress which can be categorized

into 3 groups; 36.2% had high occupational stress  15.1% had

burnout and 0.8% had burnout with depression. The factors which

significantly associated with stress at p < 0.05 were education

level, where as the factors which significantly associated with

stress at p < 0.01 were current substance use, perception of

social support, Quality of Life score (environmental domain),

working condition (decision latitude domain and work environment

domain).

Conclusion Consequentially, it was found that majority of Ruamkatanyu

rescue workers in Bangkok Metropolis had stress. Awareness of

risk factors of stress in this group of workers will aid mental

health personnel to identify those in need of  additional support

and/or mental health service.

Keywords Stress, Ruamkatanyu rescue workers.

Reprint request: Roomruangwong C. Department of Psychiatry, Faculty of  Medicine,

Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand.

Received for publication. April 20, 2010.

:

:

:



285Vol. 55 No. 3

May-June 2011

ความเครยีดและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งในเจา้หนา้ทีกู่ช้พีรว่มกตญัญู

ท่ีปฏบัิติงานในเขตกรงุเทพมหานคร

ปญัจศลิป ์สมบรูณ,์ ชตุมิา หรุม่เรอืงวงษ.์  ความเครยีดและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งในเจา้หนา้ทีกู่ช้พี

ร่วมกตัญญู  ที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2554 พ.ค. – มิ.ย.;

55(3): 283 - 98

สาเหตุการทำวิจัย เจ้าหน้าที ่ก ู ้ช ีพร่วมกตัญญูเป็นอาชีพที ่ม ีล ักษณะพิเศษที ่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะ ที่ให้ บริการและผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินในที่

เกดิเหต ุเสีย่งตอ่การเกดิอนัตรายตา่ง ๆ  จากการปฏบัิตหินา้ที ่ทัง้ดา้น

ร่างกาย  อารมณ ์  หรอืความกดดนัตา่ง ๆ งานวจัิยทีผ่่านมายงัไมมี่

การศึกษาในกลุ่มนี้มาก่อน  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความเครียดและ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินความเครียด และ

คน้หาปจัจยัเสีย่งตอ่การเกดิความเครยีดตอ่ไป

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเครียด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญูที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร

รูปแบบการวิจัย การศกึษาวจัิยเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำวิจัย เจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญูที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 238 คน เก็บข้อมูลตั้งแต่

เดอืนกนัยายน 2552 ถงึเดอืนธนัวาคม 2552  โดยใชแ้บบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามวัดระดับความเครียด และภาวะเบื่องาน

จากการทำงาน  แบบสอบถามแรงสนบัสนุนทางสังคม (The Personal

Resource Questionare : PRQ Part II ของ  Brandt and Weinert )

แบบสอบถามปัจจัยด้านการทำงาน โดยดัดแปลงจากแบบสอบถาม

ของมนตรี  ลิจุติภูมิ (ดัดแปลงจากแบบสอบถามความเครียดจาก

การทำงาน Job Demand-Control Model ของ Karasek)    และแบบ

สอบถามคณุภาพชวีติขององคก์ารอนามยัโลกชดุยอ่ฉบบัภาษาไทย

ผลการศึกษา จากกลุม่ตวัอยา่ง 238 คน พบความชกุของความเครยีดรอ้ยละ 52.1

โดยแบ่งเป็นมีความเครียดจากการทำงานสูง ควรหาหนทางลดหรือ

ป้องกันการเกิดความเครียดจากการทำงาน  มิฉะนั้นภาวะเบื่องาน

ตามมาร้อยละ 36.1 มีภาวะเบื ่องานร้อยละ 15.1 และมีภาวะ

เบื ่องานสูงนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า และควรไปพบผู้เชี ่ยวชาญเพื่อ

ทำการรักษา ร้อยละ 0.8   โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p< 0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษา

และปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท ี ่
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ระดับ p< 0.01 ได้แก่ การใช้ยาหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

แรงสนับสนุนทางสังคม คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม  ปัจจัยด้าน

การทำงานในหมวดการควบคุมและตัดสินใจ และปัจจัยด้าน

การทำงานหมวดสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

สรุป จากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญูส่วนใหญ่เกิดความ

เครียด และการตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความเครียดใน

ประชากรกลุ่มนี้ จะสามารถช่วยบุคลากรทางสุขภาพจิตในตรวจพบ

ปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชากรกลุ่มนี้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ ความเครยีด, เจา้หนา้ทีกู่ชี้พรว่มกตญัญ.ู

 :

 :



287Vol. 55 No. 3

May-June 2011

ความเครยีดและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งในเจา้หนา้ทีกู่ช้พีรว่มกตญัญู

ท่ีปฏบัิติงานในเขตกรงุเทพมหานคร

ความเครยีด(1) เป็นปัญหาทางสขุภาพจติทีส่ำคญั

เกิดขึ้นได้กับคนทุกอาชีพ  ผลกระทบของความเครียดนั้น

ส่งผลกระทบทัง้ตอ่ตนเอง ตอ่ครอบครวั  ตอ่ทีท่ำงาน  ตอ่

สังคม และตอ่ประเทศชาต ิ  ในเจา้หนา้ทีกู้่ชีพร่วมกตญัญู

ก็เช่นกัน เนื ่องจากเป็นอาชีพที ่มีลักษณะพิเศษที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะท่ีให้บริการแก่ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉิน

ในที่เกิดเหตุให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เป็นการ

นำความรูใ้นหลักวิทยาศาสตร ์และศิลปศาสตร์มาประยุกต์

ใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องทำงานบริการครอบคลุมตลอด

24 ชั่วโมง ดูแลและนำส่งผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่มีความ

เจ็บป่วยทุกข์ทรมาน  และอยู่ระหว่างความเป็นความตาย

ตลอดเวลา ต้องให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เร่งด่วน

ทันทว่งท ี เหมาะสมและปลอดภยั ต้องทำงานแขง่กบัเวลา

เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่

ท ั ้งด้านร่างกาย อารมณ์ หรือความกดดันที ่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมในการทำงาน งานวิจัย ที่ผ่านมายังไม่มี

การศึกษาในกลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญู ซึ่งคาดว่าน่า

จะมีความเครียดเช่นเดียวกับในอาชีพอื่น ๆ เพื่อเป็นแนว

ทางในการวางแผนส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขความเครียด

และปัญหาทางสุขภาพจิตต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัย

แจกแบบสอบถามแก่เจ้าหน้าที่กู ้ชีพร่วมกตัญญูทีเป็น

เจ้าหนา้ทีป่ระจำ  ทำงานเตม็เวลา ได้รับเงนิเดอืน  และมี

รหัสประจำตวัทีก่ระทรวงสาธารณสขุออกให ้ ท่ีปฏิบัติงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลตั ้งแต่เด ือน

กันยายน 2552 ถึงเดอืนธนัวาคม 2552  จำนวน 238 คน

คิดเป็นร้อยละ100.00

เครื ่องมือที ่ใช้ในแบบสอบถาม ประกอบด้วย

5 ส่วน

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ประกอบ

ด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวจำนวน

21 ข้อ

ส่วนที ่ 2  แบบสอบถามวัดระดับความเครียดและ

ภาวะเบื่องานจากการทำงาน พัฒนาโดย ศาสตราจารย์

พญ. นันทิกา ทวิชาชาติ (2) ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด

20 ข้อ  ทดสอบค่าความเที่ยง (Reliability) กับพนักงาน

ต้อนรับบนเคร่ืองบินโดยใช้ Cronbach”s Alpha Coefficient

ได้ค่าความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบ 0.84 การแปลผล

คะแนนที่ได้แบ่งเป็น 4 ระดับคือ  0 - 25คะแนนไม่เกิด

ภาวะเครยีดจากการทำงานและไมมี่ภาวะเบือ่งาน 26 – 40

คะแนน มีความเครียดจากการทำงานสูงควรหาหนทางลด

หรือป้องกันการเกิดความเครียด  จากการทำงาน มิฉะนั้น

ภาวะเบือ่งานตามมา 41 – 65 คะแนนมภีาวะเบือ่งาน และ

66 – 80 คะแนนมีภาวะเบื่องานสูงนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า

ควรไปพบผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ทำการรกัษา

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม (The

Personal Resource Questionaire : PRQ Part II ) ของ

Brandt and Weinert (2)  ประกอบด้วยข้อคำถาม 25 ข้อ

ทดสอบค่าความเที่ยง (Reliability) กับผู้ป่วยโรคเอดส์

ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โดยใช้ Cronbach”s

Alpha Coefficient ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

0.84 โดยพจิารณา 5 องคป์ระกอบ คือ1) การเปน็ส่วนหนึง่

ของสังคม (Social integration) 2) การได้รับความช่วย

เหลือและคำแนะนำ (Assistance and Guidance)

3) การมีโอกาสได้อบรมเลี้ยงดูผู้อื ่น (Opportunity for

Nurturance) 4) การส่งเสริมให้รู ้ถึงคุณค่าของตนเอง

(Self-worth ) และ 5) ความผกูพนัใกลชิ้ด (Intimacy) ซ่ึงมี

การแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 1) แรงสนับสนุน

ทางสังคมต่ำ คือ ผู้มีคะแนนแบบวัดแรงสนับสนุนทาง

สังคมน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดลบ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (X - S.D.) 2) แรงสนบัสนุนทางสงัคมปานกลาง

คือ ผู้มีคะแนนแบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ระหว่าง

คะแนนเฉลี่ยของแบบวัดรวมกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดลบ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(X ± S.D.) และ3)แรงสนับสนุนทางสังคมสูง คือ ผู้มี

คะแนนแบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคมมากกว่าคะแนน

เฉล่ียของแบบวดัรวมกบัส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (X+ S.D.)

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยด้านการทำงานดัดแปลง
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จากแบบสอบถามของมนตร ีลิจุติภูมิ(3)  (โดยดดัแปลงจาก

แบบสอบถามความเครยีดจากการทำงาน Job Demand-

Control Model) ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบ

ความตรงตามเนื ้อหา ได้ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของ

ครอนบาคเทา่กบั 0.95 ประกอบดว้ย 5 หมวด จำนวน 34

ข้อ ได้แก่ 1) หมวดความสามารถในการควบคุมและ

ตดัสนิใจ (Decision latitude)  2) หมวดความตอ้งการใน

งาน (Work demand) 3) หมวดสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

(Work environment) 4)หมวดสวัสดิการ (Benefit)

และ 5) หมวดการพัฒนาทักษะในการทำงาน (Work

development) โดยคะแนนสูงแสดงถึงการมีปัจจัยด้าน

การทำงานดี และเกิดความเครียดน้อยกว่าในกลุ ่มที ่

คะแนนต่ำกว่า

ส่วนที ่ 5  แบบสอบถามคุณภาพชีว ิตขององค์การ

อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ได้รับการพัฒนาโดย

นายแพทย์ สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ(4)   มีข้อ

คำถามทัง้หมด 26 ขอ้ แบง่เปน็คณุภาพชวีติ 4 ดา้น ดงันี้

1) ด้านสุขภาพกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านสัมพันธภาพ

ทางสงัคม และ 4) ด้านสิง่แวดลอ้ม

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมสำเร็จรูป  สถิติเชิงพรรณนาค่าสถิติที่ใช้  ได้แก่

ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์

ปัจจัยที ่สัมพันธ์ด้วย Chi–Square และทดสอบความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มกับความเครียด และพฤติกรรมการ

จัดการความเครยีดดว้ย Independent Samples T- test,

Pearson’s Product Moment Correlation Co-efficiency

รวมทั ้งดูตัวแปรที ่มีอำนาจการทำนายด้วย Logistic

Regression Analysis

ผลการวิจัย

1. ปัจจยัสว่นบคุคล

เจ้าหน้าที ่กู ้ชีพร่วมกตัญญูทั ้งหมด 238  คน

อายุเฉลี่ยเท่ากับ 29.76 ปี อายุน้อยสุด 19 ปีและอายุ

มากทีสุ่ด 52 ปี  ส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย นับถือศาสนาพทุธ

ร้อยละ 97.1 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ร้อยละ 49.2 ไม่มีโรคประจำตวั ร้อยละ 88.2  สถานภาพ

สมรสส่วนใหญ่เป็นโสด ร้อยละ 55.5 รายได้ต่อเดือน

น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 49.2 ความเพียงพอของ

รายไดส่้วนใหญพ่อใช้แตไ่ม่มีเงนิเกบ็ ร้อยละ 52.5 สูบบุหร่ี

และดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลร้์อยละ 68.1 และ 79.0 ตาม

ลำดับ และระยะเวลาที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กู ้ชีพร่วม

กตญัญสู่วนใหญ ่นอ้ยกวา่ 10 ปี ร้อยละ 81.1 (ตารางที1่)

2. ปัจจยัดา้นจติสังคม

ส่วนใหญ่มีแรงสนับสนุนทางสังคมปานกลาง

รองลงมา มีแรงสนบัสนุนทางสงัคมสงู และมแีรงสนบัสนุน

ทางสังคมต่ำตามลำดับ ด้านคุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่มี

คุณภาพชีวิตปานกลาง รองลงมา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ

มีคณุภาพชวีติทีไ่ม่ด ีตามลำดบั (ตารางที ่2)

3. ปัจจยัด้านการทำงาน

หมวดความสามารถในการควบคุมและตัดสินใจ

(Decision latitude) พบว่าส่วนใหญ่มีความสามารถใน

การควบคุมและตันสินใจในงานสูงร้อยละ 69.3 หมวด

ความต้องการในงาน (Work demand)พบว่าส่วนใหญ่มี

ความต้องการในงานสูง คิดเป็นร้อยละ 85.7 หมวดสิ่ง

แวดลอ้มในท่ีทำงาน (Work environment) พบว่าส่วนใหญ่

พบปัญหาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานสูง ซึ่งควรได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขร้อยละ 73.9 หมวดสวัสดิการ (Benefit)

พบว่าส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการจากการทำงานต่ำ ซึ่งควร

ได้รับการปรับปรุงแก้ไขคิดเป็น ร้อยละ 74.4 และหมวด

การพัฒนาทักษะในการทำงาน (Work development)

พบว่าส่วนใหญ่ต้องการได้รับการพัฒนาทักษะในการ

ทำงานสงู คิดเปน็ร้อยละ 92.9 (ตารางที ่3)

4. ภาวะความเครยีด

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งมีความ

เครยีด 124 คน (ร้อยละ 52.1) ดังตารางที ่4
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ตารางท่ี 1. แสดงจำนวนและรอ้ยละของขอ้มูลส่วนบคุคล

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน(คน)  ร้อยละ (%)

   N = 238

อายุ

< 25 ปี 71 29.8

26 – 30  ปี 86 36.2

31 – 35  ปี 35 14.7

> 35  ปี 46 19.3

เพศ

ชาย 217 91.2

หญิง 21 8.8

เชื้อชาติ

ไทย 238 100.0

ศาสนา

พุทธ 231 97.1

อ่ืน ๆ 7 2.9

สถานภาพ

โสด 132 55.5

สมรส / คู่ 99 41.6

หมา้ย / หยา่รา้ง / แยก 7 2.9

ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา 117 49.2

อนุปริญญา 76 31.9

ปริญญาตรีขึ้นไป 45 18.9

รายได้ต่อเดือน

< 10,000  บาท 111 46.6

10,001 – 15,000  บาท 116 48.8

> 15,000  บาท 11 4.6

รายได้ครอบครัวต่อเดือน

< 20,000  บาท 75 31.5

20,001 – 30,000  บาท 88 37.0

> 30,000  บาท 75 31.5

จำนวนสมาชิกในครอบครัว

1 – 3 คน 62 26.0

4 – 6 คน 158 66.4

>  6 คน 18 7.6
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ตารางที ่1. แสดงจำนวนและรอ้ยละของขอ้มูลส่วนบคุคล (ต่อ)

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน(คน)  ร้อยละ (%)

   N = 238

ความเพียงพอของรายได้

พอใช้แต่ไม่มีเงินเก็บ 125 52.5

พอใช้และมีเงินเก็บ 49 20.6

ไม่พอใช้แต่ไม่มีหนี้สิน 24 10.1

ไม่พอใช้และมีหนี้สิน 40 16.8

โรคประจำตัว

มี 28 11.8

ไม่มี 210 88.2

พฤติกรรมการใช้สารเพติด

   บุหรี่

ใช้ 162 68.1

ไม่ใช้ 76 31.9

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ใช้ 188 79.0

ไม่ใช้ 50 21.0

ยาหรอืสารออกฤทธิต่์อจติประสาทอืน่ ๆ

ใช้ 45 18.9

ไม่ใช้ 193 81.1

ระยะเวลาในการทำงานเปน็เจา้หนา้ทีกู่ชี้พร่วมกตญัญ ู (ปี)

< 10 ปี 193 81.1

11 – 20  ปี 40 16.8

> 20 ปี 5 2.1

จำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานต่อวัน

8   ชั่วโมง 59 24.8

12  ชั่วโมง 124 52.1

16  ชั่วโมง 55 23.1

จำนวนเวรดึกต่อเดือน

< 5 วัน 2 0.8

6 – 10วัน 193 81.1

> 10 วัน 43 18.1

จำนวนวันหยุดต่อเดือน

1 – 5 วัน 92 38.7

6 – 10 วนั 146 61.3

จำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่รับผิดชอบต่อวัน

1 – 5 คน 170 71.4

6 – 10 คน 68 28.6
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ตารางที ่1. แสดงจำนวนและรอ้ยละของขอ้มูลส่วนบคุคล (ต่อ)

จำนวนผู้เสียชีวิตที่รับผิดชอบต่อวัน

0  คน 19 8.0

1  คน 64 68.6

2  คน 41 17.2

3  คน 14 5.9

การทำอาชีพอื่นเสริม

ทำ 67 28.2

ไม่ทำ 171 71.8

ตารางที ่2. แสดงจำนวนรอ้ยละของปจัจัยดา้นจติสังคม

ปัจจัยด้านจิตสังคม จำนวน (คน)      ร้อยละ (%)

    N = 238

แรงสนับสนุนทางสังคม

ต่ำ 38 16.0

ปานกลาง 157 66.0

สูง 43 18.0

คุณภาพชีวิตโดยรวม

ไม่ดี 4 1.7

      ปานกลาง 160 62.2

ดี 74 31.1

 ด้านสขุภาพกาย

ไม่ดี 3 1.3

ปานกลาง 166 69.7

ดี 69 29

ด้านจิตใจ

ไม่ดี 5 2.1

ปานกลาง 138 58

      ดี                                                                                                                                                                                                                                                                95 39.9

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

ไม่ดี 13 5.5

ปานกลาง 142 59.7

ดี                                                                                                                                                                                                                                                                83 34.9

ด้านสิ่งแวดล้อม

ไม่ดี 21 8.8

ปาน กลาง 190 79.8

ดี                                                                                                                                                                                                                                                                27 11.3



292  Chula Med Jปญัจศลิป ์ สมบรูณ ์และ ชตุมิา หรุม่เรอืงวงษ์

5. ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเครยีด

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความ

สัมพันธ์กับความเครียด ได้แก่ ระดับการศึกษามีความ

สัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

p < 0.05 และการใช้ยาหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

อื่น ๆ มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติิท่ีระดบั p < 0.01 ส่วนปจัจัยส่วนบคุคลดา้นอืน่ ๆ

ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ

ตารางที ่3. แสดงจำนวนรอ้ยละของปจัจัยดา้นการทำงาน

ปัจจัยด้านการทำงาน                                            จำนวน (คน)                           ร้อยละ (%)

                                                                          N = 238

 หมวดความสามารถในการควบคมุและตดัสินใจ
ต่ำ 73 30.7

สูง 165 69.3

หมวดความต้องการในงาน

ต่ำ 34 14.3

สูง 204 85.7

 หมวดสิง่แวดลอ้มในทีท่ำงาน

ต่ำ 176 73.9

สูง 62 26.1

หมวดสวัสดิการ

ต่ำ 177 74.4

สูง 61 25.6

หมวดการพัฒนาทักษะในการทำงาน

ต่ำ 17 7.1

สูง 221 92.9

ตารางที ่4.  แสดงจำนวนรอ้ยละของความเครยีด

ระดับความเครียด จำนวน (คน)    ร้อยละ (%)

   N = 238

1. ไม่เกิดภาวะเครียดจากการทำงานและไม่มีภาวะเบื่องาน 114 47.9

2. มีความเครยีดจากการทำงานสงู ควรหาหนทางลดหรอืป้องกนั

การเกดิความเครยีด จากการทำงาน มิฉะนัน้ภาวะเบือ่งานตามมา 86 36.2

3. มีภาวะเบื่องาน 36 15.1

4. มีภาวะเบื่องานสูงนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและควรไปพบผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อทำการรักษา 2 0.8
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จากตารางที่ 4 พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมกับ

ความเครียดมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญ  ทางสถิติ

ที่ระดับ p < 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีแรงสนับสนุนทาง

สังคมสูงจะมีความเครียดในระดับต่ำ

ตารางท่ี 5. แสดงการเปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจัยสว่นบคุคลกบัความเครยีดของเจา้หนา้ทีกู้่ชีพร่วมกตญัญู

                                                                                 ความเครียด

ปัจจัย ไมเ่ครยีด (n=114)     เครยีด (n=124)      χ2      P-value

         n (%)                          n (%)

ระดับการศึกษา 7.833 0.020*

มัธยมศึกษา 66  (57.9) 51(41.1)

อนุปริญญา 33  (28.9) 43(34.7)

ปริญญาตรีขึ้นไป 15  (13.2) 30 (24.2)

การใช้ยาหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 8.036 0.003**

เคย 13 (11.4) 32 (25.8)

ไม่เคย 101 (88.6) 92 (74.2)

*P < .05     **P < .01

ตารางที ่6. แสดงการเปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจัยดา้นจติสังคม  และปจัจัยดา้นการทำงาน

กับความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s

Product Moment Correlation Co-efficiency)

 ปัจจัย             ความเครียด

(n = 238)    r P-Value

 แรงสนบัสนุนทางสงัคม -0.326 0.000**

คุณภาพชีวิตโดยรวม -0.298 0.000**

คุณภาพชีวิตด้านสุภาพกาย -0.202 0.002**

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ -0.366 0.000**

คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม -0.306 0.000**

คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม -0.171 0.008**

ปัจจัยด้านการทำงาน

หมวดความสามารถควบคุมและตัดสินใจ -0.364 0.000**

หมวดความต้องการในงาน -0.007 0.916

หมวดสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน -0.255 0.000**

หมวดสวัสดิการ -0.081 0.212

หมวดการพัฒนาทักษะในการทำงาน  0.070 0.282

**correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed)
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คุณภาพชีวิตกับความเครียดมีความสัมพันธ์ที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ p < 0.01 โดย กลุ่ม

ตวัอยา่งทีมี่คณุภาพชวีติสงูจะมคีวามเครยีดในระดบัตำ่

ปัจจัยด้านการทำงาน หมวดความสามารถ

ควบคุมและตัดสินใจและหมวดสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

มีความสัมพันธ์กับความเครียดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ

p < 0.01 โดยกลุม่ตวัอยา่งทีมี่ความสามารถควบคมุและ

ตดัสนิใจสงูจะมคีวามเครยีดในระดบัตำ่  และสิง่แวดลอ้ม

ในที่ทำงานไม่ดีมีความเครียดในระดับสูง

ปัจจยัทำนายการเกดิความเครยีด

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้นำปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยทางจิตสังคม และปัจจัยด้านการทำงานที่มีความ

สัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p < 0.05

มาวิเคราะห์หาปัจจัยทำนายการเกิดความเครียดพบว่ามี

ตัวแปรที่เป็นปัจจัยทำนายการเกิดความเครียด ได้แก่

การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีโอกาสเกิดความเครียด

0.4 เท่า การใช้ยาหรือสารออกฤทธิ ์ต่อจิตประสาทมี

โอกาสเกดิความเครยีด 2.8   เทา่  แรงสนบัสนนุทางสงัคม

ต่ำมีโอกาสเกิดความเครียด 2.8 เท่า คุณภาพชีวิตด้าน

ส่ิงแวดลอ้มตำ่มโีอกาสเกดิความเครยีด 0.4 เทา่ การควบ

คมุและตดัสนิใจตำ่มโีอกาสเกดิความเครยีด 0.3 เทา่ และ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานสูงมีโอกาสเกิดความเครียด

0.3 เทา่ (ตารางที ่7)

สรุปผลการวิจัย

1. ความเครยีด

จากการศึกษาพบความชุกของความเครียดของ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญูร้อยละ 52.1 โดยแบ่งเป็น  มี

ความเครียดจากการทำงานสูง ควรหาหนทางลดหรือ

ป้องกันการเกิดความเครียดจากการทำงาน มิฉะนั้นภาวะ

เบื่องานตามมาร้อยละ 36.2 มีภาวะเบื่องานร้อยละ 15.1

และมีภาวะเบื่องานสูงนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและควรไปพบ

ผู้เช่ียวชาญเพือ่ทำการรกัษา ร้อยละ 0.8

2.  แรงสนบัสนุนทางสงัคม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงสนับสนุนทางสังคม

ปานกลางร้อยละ 66.0  รองลงมา มีแรงสนับสนุนทาง

สังคมสูงร้อยละ 18.1 และมีแรงสนับสนุนทางสังคมต่ำ

ร้อยละ 16.0

3. คุณภาพชีวิต

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตโดยรวม

และคุณภาพชีวิตทุกด้านอยู่ระดับปานกลาง รองลงมามี

คณุภาพชวีติทีด่ ี และมคีณุภาพชวีติทีไ่ม่ด ีตามลำดบั

ตารางที ่7. แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยทำนายการเกิดความเครียด กับปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยวิธี

Logistic regression analysis

ปัจจัย         ความเครยีด P - value

Adjusted   OR   (95% CI)

ระดับการศึกษา 0.378 ( 0.167 – 0.858 ) 0.020*

การใช้ยาหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 2.806 ( 1.189 – 6.623 ) 0.015*

แรงสนับสนุนทางสังคมต่ำ 2.760 ( 1.328 – 5.735 ) 0.007**

คุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม 0.368  ( 0.158 – 0.858 ) 0.021*

ปัจจัยด้านการทำงาน

หมวดการควบคุมและตัดสินใจ 0.287 ( 0.124 – 0.663 ) 0.003**

หมวดสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน 0.319 ( 0.153 – 0.665 ) 0.002**

*P < .05    **P < .01
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ความเครยีดและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งในเจา้หนา้ทีกู่ช้พีรว่มกตญัญู

ท่ีปฏบัิติงานในเขตกรงุเทพมหานคร

4. ปัจจยัด้านการทำงาน

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถในการ

ควบคุมและตัดสินใจในงานสูง ร้อยละ 69.3 มีความต้อง

การในงานสูงร้อยละ 85.7 มีปัญหาสิ ่งแวดล้อมในที ่

ทำงานสงู ซ่ึงควรไดรั้บการปรบัปรุงแกไ้ขรอ้ยละ73.9 ไดรั้บ

สวัสดิการจากการทำงานต่ำ ซึ่งควรได้รับการปรับปรุง

แก้ไขร้อยละ 74.4  และต้องการพัฒนาทักษะในการ

ทำงานสงูรอ้ยละ 92.9

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับความเครียด

เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ

ความเครียด พบว่าระดับการศึกษา การใช้ยาหรือสาร

ออกฤทธิต่์อจิตประสาท แรงสนบัสนุนทางสงัคม  คุณภาพ

ชีวิตโดยรวมและคุณภาพชีวิตรายด้านทั้ง 4 ด้าน ปัจจัย

ด้านการทำงาน หมวดความสามารถในการควบคุมและ

ตัดสินใจ และหมวดสิง่แวดลอ้มในท่ีทำงานมคีวามสมัพันธ์

กับระดับความเครียดของเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติ

อภปิรายผล

1. ความเครยีด

จากการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญู

ส่วนใหญม่ากกวา่ครึง่หนึง่เกดิความเครยีด (ร้อยละ 52.1)

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของรวิวรรณ พลวิชัย(5)

ทีศ่กึษาความเครยีดในการปฏบัิตขิองพยาบาลหอ้งฉกุเฉนิ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นไปในทาง

เดียวกันโดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเครียดในระดับสูง

และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานคือ

ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาทางครอบครัว และปัญหาจาก

งาน ตามลำดับ ด้วยลักษณะงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วม

กตัญญูเป็นงานที่ต้องให้บริการทางการแพทย์และการ

พยาบาลที่เกี ่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของประชาชน

ต้องอาศัยความรู ้ ความชำนาญ ทักษะ และความรับ

ผิดชอบที่ค่อนข้างสูงเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะ

เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตตลอดจนความคาด

หวังจากผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ญาติ และสังคม ดังนั้นจึงมี

โอกาสเกิดความเครียดได้สูงใกล้เคียงกับผลการศึกษา

ของ Azaih BDและคณะ (อ้างถึงในมนตรี ลิจุติภูมิ)(3)

ที่พบความชุกของความเครียดของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ

การสูงร้อยละ33 ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่องปริมาณมาก

ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และความรับผิดชอบในการ

ทำงานสูง เพราะหากเกิดความ  ผิดพลาดในการทำงาน

จะเกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการได้ ดังนั้นจึงมีโอการเกิด

ความเครยีดจากการทำงานสงู

2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของเจ้าหน้าที่

กูชี้พรว่มกตญัญู

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล

- ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความ

เครียดของเจ้าหน้าที่กู ้ชีพร่วมกตัญญูที่ระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติ p < 0.01 โดยผู ้ที ่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า

ปริญญาตรีมีโอกาสเกิดความเครียดได้สูงกว่าผู้ที่มีระดับ

การศกึษาตำ่กวา่ปริญญาตร ีการศกึษาเปน็เหตผุลท่ีสำคัญ

อีกข้อหนี ่งที ่ทำให้ผู ้คนมักจะตระหนักถึงปัญหาและมี

ความเขา้ใจเหตกุารณต์า่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ไดด้ ี มีการใชเ้หตผุล

และสามารถเลอืกวธีิการแกปั้ญหาไดด้ ีการทีจ่ะปฏบัิตงิาน

ให้ได้ดี ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ที่ได้ศึกษามา สอดคล้อง

กับการศกึษาของ คนงึนติย ์วิชัยดษิฐ์และคณะ (6)  ท่ีศึกษา

ระดับความเครียด และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของ

บุคลากรในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  พบว่าปัจจัยที่ก่อ

ให้เกิดความเครยีดมากทีสุ่ด คือ ปัญหาดา้นการเงนิ ปัญหา

ทางครอบครัว และปัญหาจากงาน ตามลำดับ  นอกจาก

นี้ยังพบว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี

เกิดความเครียดสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรหีรอืสูงกวา่อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิเนือ่งจาก

การศกึษาเปน็การพฒันาสตปัิญญาและสขุภาพของบคุคล

เป็นการจัดประสบการณ์ให้ชีวิต ช่วยให้รู ้จักใช้ความรู ้

ความคิดของตนเองและนำทักษะที่เคยมีมาปรับใช้ในการ

แกปั้ญหาการดำรงชวีติตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม

- การใช้ยาหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท มี

ความสัมพันธ์กับความเครียดของเจ้าหน้าที ่กู ้ช ีพร่วม
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กตัญญูที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ p < 0.01 เพราะโดย

ปกติแล้วผู้ที่มีอาการป่วยหรือไม่สบาย หรือผู้ที่ได้รับการ

วินิจฉัยจากแพทย์ และได้รับการสั่งยาจากแพทย์ให้รับ

ประทาน หรือกลุ่มที่หาซื้อยามารับประทานเองก็ตามหรือ

บางครัง้ญาตจัิดหายามาให ้แมบ้างครัง้จะเปน็ยาทีไ่ม่ไดมี้

วางขายตามท้องตลาด คนกลุ่มนี้มักจะมีความไม่สบาย

ทางจิตใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว  ดังนั้นการใช้ยาหรือสาร

ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจึงมีผลต่อความเครียด จากผล

การศึกษาของกิตติพงษ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์ (2) ที่ที่ศึกษาความ

เครียดจากการทำงานและภาวะเบื ่องานของพนักงาน

ตอ้นรบับนเครือ่งบนิ พบวา่การสบูบุหรี ่และการใชย้าหรอื

สารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทมีความสัมพันธ์กับความเครียด

จากการทำงานและภาวะเบื่องาน สำหรับบางคนนั้นเวลา

ท่ีรู้สึกเครยีดมักจะระบายความเครยีดดว้ยการสบูบุหร่ีและ

บางครั้งมีการใช้สารเสพติดอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นเดียวกับ

การศึกษา นองและคณะ (Ng ,et al.) (7)  ที่ศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและพฤติกรรมสุขภาพใน

ผู้ใหญ่ วัยทำงาน พบว่า ความเครยีดสูงน้ันมีผลมาจากการ

สูบบุหรี่และการใช้สารเสพติดทั้งในผู้ชายและผู้หญิง ซึ่ง

โดยความเป็นจริงแล้ววิธีการผ่อนคลายความเครยีดมีหลาย

วิธีด้วยกัน วิธีการที ่เหมาะสมเช่น การออกกำลังกาย

การปลูกต้นไม้ พักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ ส่วนวิธีการที่ไม่

เหมาะสม เช่น การทำลายข้าวของ การทะเลาะวิวาท

การใช้ยา หรือสารเสพติดต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลเสีย

ตามมา ดังนั้นจึงควรที่จะเลือกวิธีการผ่อนคลายความ

เครียดให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับตนเอง

2.2 แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับ

ความเครียดของเจ้าหน้าที่กู ้ชีพร่วมกตัญญูที่ระดับนัย

สำคัญทางสถิติ p < 0.01 ในองค์กรที่มีวัฒนธรรมและ

บรรยากาศในการทำงานที่ดี จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงาน

ได้อย่างมีความสุข ประกอบด้วย การมีเพื่อนร่วมงานที่มี

ความสนิทสนมเป็นกันเอง และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน รวมถึงได้รับการ

สนับสนุนจากหัวหน้างาน มีส่วนในการป้องกันการเกิด

ความเครยีดจากการทำงานได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศกึษา

ของ David P. Milen (8)  ทีไ่ดศ้กึษาความเครยีดและวธิกีาร

จัดการความเครียดในพนักงานดับเพลิงในรัฐอิลินอยส์

และรัฐอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าปัจจัยที่ทำ

ให้เกิดความเครียดในพนักงานดับเพลิงมาจากการท่ีมีปัญหา

ภาวะทางสขุภาพ การขาดการสนบัสนนุทางสงัคม ปัญหา

การดำเนินชีวิตประจำวัน และการขาดความไว้วางใจจาก

สังคม และการศึกษาของอังสนา สิงหอุบล  (9) พบว่าแรง

สนับสนุนทางสงัคมและคณุภาพชวิีตท่ีดีจะทำใหเ้กิดความ

เครียดน้อยลง เช่นเดียวกับการศึกษาของ เฟ่ืองฟ้า สีสวย(10)

ท่ีศึกษาคณุภาพชวิีตของผูดู้แลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคม

และคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมี

นัยสำคญัทางสถติิ เนือ่งจากแหลง่สนบัสนุนทางสงัคมเปน็

เสมือนแหล่งประโยชน์ที่จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ และสภาพอารมณ์ที่มีต่อความเครียด นอก

จากนี้ยังเป็นแหล่งช่วยเหลือในการเป็นที่ปรึกษา ให้กำลัง

ใจ ปลอบใจ แนะนำทางเลอืกในการแก้ปัญหา และวิธีคลาย

เครยีดตา่ง ๆ

2.3 คุณภาพชีว ิตด้านสิ ่งแวดล้อม  มีความ

สัมพันธ์กับความเครียดของเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญูที่

ระดบันัยสำคญัทางสถติิ p < 0.05  จากลกัษณะงานของ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญูที่ต้องทำงานครอบคลุมตลอด

24 ชั่วโมง หมุนเวียนการทำงานเป็นกะ เวลาการทำงาน

ไม่แน่นอน ทำใหพั้กผ่อนไม่เป็นเวลา ไม่มีโอกาสไดพั้กผ่อน

หรือออกไปทำกจิกรรมนอกบา้นอีกท้ังยังขาดแรงสนบัสนุน

ทางสังคมทำให้เกิดความเครียด ความเหนื่อยล้า และโรค

ต่าง ๆ ได้ง่าย ประกอบกับสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่

กู้ชีพร่วมกตัญญูส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในสำนักงาน ต้อง

ทำงานนอกสถานที ่ ซ่ึงไมส่ามารถคาดเดาลว่งหนา้ไดต้อ้ง

พบกับสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทั้งด้านร่างกาย

และจ ิตใจอย ู ่ เสมอซ ึ ่งสอดคล ้องก ับการศ ึกษาของ

Gupchup,Borrego และ Konduri (11)   พบว่าความสัมพันธ์

ระหว่างความเครียดในชีวิตและคุณภาพชีวิตในนักศึกษา

ปริญญาเอกของเภสัชศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติ เช ่นเดียวกับการศึกษาของ
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ความเครยีดและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งในเจา้หนา้ทีกู่ช้พีรว่มกตญัญู

ท่ีปฏบัิติงานในเขตกรงุเทพมหานคร

อังสนา สิงหอบุล  (9)  ศกึษาเรือ่ง ความชกุของความเครยีด

และปัจจัยที่เกี ่ยวข้องความเครียดของนิสิตปริญญาโท

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั และเฟือ่งฟา้

สีสวย (10)  ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่าคุณภาพชีวิต

มีความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ  ตามท่ี Maslow(12)  กล่าวไว้ว่า บุคคลท่ีมีสุขภาพดแีละ

ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการอย่างพอเพียง จะทำ

ให้มีสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตที่ดี แต่หากไม่ได้รับการ

ตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจ อย่างพอเพียงแล้วจะ

ทำให้เกิดความเครียดขึ้น

2.4 ปัจจยัดา้นการทำงาน  หมวดสิง่แวดลอ้มใน

ที ่ทำงาน พบว่ามีความสัมพันธ์ก ับความเครียดของ

เจ้าหน้าที ่กู ้ชีพร่วมกตัญญูที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ

p < 0.01โดยผลการศกึษานีพ้บวา่กลุม่ทีมี่ส่ิงแวดลอ้มในที่

ทำงานไม่ดี มีโอกาสเกิดความเครียดได้มากกว่ากลุ่มที่มี

สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานดี เพราะสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

ที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดการรบกวนสมาธิการปฏิบัติ

งานและเกิดความเครียดได้ และด้วยลักษณะงานของ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญูที่ไม่ต้องทำงานในสำนักงาน

มากนัก ส่วนใหญ่ต้องออกปฏิบัติงานข้างนอกไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บจะอยู่ในสิ่ง

แวดล้อมอย่างไร ต้องมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะเผชิญกับ

สิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ

สรวฒิุ สังขรั์ศม ี (อ้างถงึในรววิรรณ พลวชัิย)(5)  ท่ีศึกษาถึง

ความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธร

อำเภอเมืองนครราชสีมา  พบว่าปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับ

ความเครียดได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับ

บัญชา สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านการจราจร และ

การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อจำกดั

1.  เป็นการศกึษาความเครยีดของเจา้หนา้ทีกู้่ชีพ

ร่วมกตญัญท่ีูปฏิบัตงิานในเขตกรงุเทพมหานครเทา่นัน้ ไม่

สามารถใช้เป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่กู ้ชีพร่วมกตัญญูที่

ปฏิบัติงานทัง้ประเทศ หรือเจ้าหนา้ทีกู้่ชีพอ่ืน ๆ ได้

2. เป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามในการ

รวบรวมข้อมูล อาจไม่ได้ข้อมูลในเชิงลึกด้านคุณภาพ

เกีย่วกบัความคดิ ความรูสึ้ก หรอืบุคลกิภาพ เปน็ตน้

ข้อเสนอแนะ

1.  มีการวจัิยเชงิคณุภาพ  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเชงิลกึ

เกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก บุคลิกภาพ  และการจัดการ

กับความเครียด เพื่อให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

กูชี้พรว่มกตญัญู

2.  มีการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลอื่น

ที่นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์

การใช้แบบสอบถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้มากข้ึน

ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นและทำให้ผลการ

ศึกษาวิจัยได้รับประโยชน์มากขึ้น

3. มีการศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งเจา้หนา้ทีกู้่ชีพ

ร่วมกตญัญูท่ีเป็นเจ้าหนา้ทีป่ระจำกบัเจ้าหนา้ทีอ่าสาสมคัร

หรือระหว่าง เจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมกตัญญูกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ

ป่อเตก็ตึง้ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเพิม่เตมิถงึความแตกตา่งระหวา่

งกลุม่ตวัอยา่งในดา้นปจัจัยตา่งๆทีเ่กีย่วกบัความเครยีด

4. นำเครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ไปศึกษา

กับกลุ่มตัวอย่างอาชีพอื่น ๆ เพื่อดูว่าผลที่ได้แตกต่างหรือ

สอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้เพียงใด เพื่อเป็นการพัฒนา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีมาตรฐาน ให้ผลการวิจัยที่

ถูกต้องรวมท้ังสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
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