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เนือ้หาโดยย่อ   

  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงพรรณนา มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพจิตของ
บุคลากรทางการแพทยแ์ละอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) สังกดัส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 
ตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มบุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 56 
คน และ อสม. จ านวน 242 คน ท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีอ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม 2563 โดยใช้ MENTAL HEALTH CHECK IN ซ่ึงรายละเอียดประกอบ SBSD ไดแ้ก่ 
Stress (เครียด), Burnout,  Suicide  และ Depression โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงผลกรศึกษาพบวา่ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย ์และ 
อสม. โดยการประเมินภาวะหมดไฟ Burnout พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปกติร้อยละ 98.21 และร้อยละ 
96.69 ตามล าดบั การประเมินความเครียด ST-5 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อย ร้อยละ 85.71 และ 74.38 



ตามล าดบั การประเมินเส่ียงซึมเศร้า 2Q ส่วนใหญ่อยูร่ะดบัปกติ ร้อยละ 87.50 และ 79.34 คน การประเมิน
เส่ียงฆ่าตวัตาย 8Q พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัไม่มีความเส่ียง ร้อยละ 94.64 และร้อยละ 97.11 ตามล าดบั 
โดยสรุปว่าการประเมินภาวะหมดไฟ Burnout,การประเมินความเครียด ST-5, การประเมินเส่ียงซึมเศร้า 
2Q/9Q  และการประเมินเส่ียงฆ่าตวัตาย 8Q ของทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปกติ, น้อย และไม่รุนแรง 
แต่ยงัพบวา่บางส่วนอยูใ่นระดบัเส่ียง จึงควรเร่งก าหนดแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิต และก าหนดใหเ้ขา้
รับการักษาให้ทนัถ่วงที ส าหรับผลกระทบส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบปัญหาเร่ืองหน้ีสิน และปัญหารายได้
นอ้ย จึงควรมุ่งเนน้ส่งเสริมกิจกรรมท่ีลดรายจ่าย และเพิ่มรายไดห้รือค่าตอบแทนการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ี 
เพื่อเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานต่อไป 
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1. ช่ือเร่ือง การประเมินสภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทยแ์ละอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า 
      หมู่บา้น (อสม.) สังกดัส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ในช่วงสถานการณ์ 
      การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2. ผู้จัดท าผลงาน  
      ผูจ้ดัท าผลงาน: ช่ือสกุล นายณฐัสิทธ์ิ สองเมือง ต าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  
       หน่วยงาน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
      ผูร่้วมจดัท าผลงาน: ช่ือสกุล นางศุภรัตน์ จนัทร์เทพ  ต าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  
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3. บทน า 
  ปัจจุบนัภาระการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานบริการนั้นมากข้ึน ซ่ึงภาระงานและ
ความกดดนัท่ีเพิ่มมากข้ึนกวา่ในอดีต จากความหวงัของผูป่้วยและส่ือทางสังคม (วรรณพร โรจนปัญญา และ
วิชช ธรรมปัญญา, 2562) ประกอบกบัในช่วงผ่านมาได้เกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบติัใหม่ข้ึนทัว่โลก
อย่างต่อเน่ือง (ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่, 2559) โดยเฉพาะในปัจจุบนัเกิดสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการระบาดอย่างต่อเน่ืองในมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน ซ่ึงบุคลากรทางการแพทย ์
เป็นบุคคลท่ีตอ้งปฏิบติังานโดยตรงในการดูแลผูป่้วยใหมี้ความปลอดภยั ลดการสูญเสีย ภายใตค้วามคาดหวงั
และดูแลคนจ านวนมาก ปฏิบติังานติดต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งเป็นบุคคลท่ีมีความเส่ียงต่อการติด
เช้ือมากกว่าบุคคลอ่ืน จึงท าให้มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาทางจิตใจได้มากกว่าปกติ (กรมสุขภาพจิต, 2563) 
นอกจากนั้น อสม. เป็นกลุ่มเจา้หน้าท่ีด่านหน้าซ่ึงมีบทบาทอย่างมากในการยงัย ั้งการแพร่ระบาดของโรค 
ตามแต่ละพื้นท่ีต่าง ๆ โดย อสม. ตอ้งให้บริการระดบัชุมชน ตามพื้นท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงถือว่ามีความ
เส่ียงในการติดเช้ือเช่นกนั (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2563) จากการส ารวจโดย
กรมสุขภาพจิต พบวา่ ซ่ึงบุคลากรทางการแพทย ์8 ใน 10 คน มีความเครียดและกงัวลจากการท างานซ่ึงจะมี
แนวโนม้ท าให้มีความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์ รู้สึกหมดพลงัหมดหวงั สูญเสียพลงัทางจิตใจ และน าไปสู่ภาวะ
เหน่ือยลา้หมดไฟ (Burnout) (กรมสุขภาพจิต, 2563)  ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมของเอกลกัษณ์ แสงศิริ
รักษ์ และสิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์ พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโรงพยาบาลสุรินทร์ มี
ความเครียด และความซึมเศร้าอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงไดมี้การจดัตั้งทีมจิตแพทยเ์พื่อประเมินและให้ความ
ช่วยเหลือด้านจิตใจ รวมถึงให้ยาคลายกังวลในรายท่ีมีความเครียดสูง และมีการเยี่ยมให้ก าลังกังใจ 
(เอกลักษณ์ แสงศิริรักษ์ และสิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์ , 2563) และวิศิษฎ์ เนติโรจนกุล พบว่าบุคลากรทาง
การแพทยโ์รงพยาบาลนครปฐมมีความกงัวลเป็นอย่างมาก ในเร่ือง ความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคล รองลงมา คือ ความกงัวลวา่ครอบครัวอาจจะติดเช้ือจากตนเอง โดยเฉพาะบุคลากรท่ีเป็นด่านหนา้พบ
ปัญหาทางสุขภาพจิตสูงกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดป้ฏิบติังานด่านหนา้ (วิศิษฎ์ เนติโรจนกุล, 2563) ดงันั้นจากลกัษณะ
ของการด าเนินงานและการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในบุคลากรท่ีปฏิบติังาน



ด่านหน้าในโรงพยาบาล พบว่าบุคลากรทางการแพทยส่์วนใหญ่เกิดเครียดและภาวะหมดไฟในการท างาน 
และแต่ละการศึกษาจะมีรูปแบบหรือแนวทางในการช่วยเหลือหรือส่งเสริมสุขภาพจิตท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจาก
การทบทวนวรรณกรรมไม่พบว่ามีการศึกษาในกลุ่มบุคลาการทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานในส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ อสม. ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีด าเนินงานด่านหนา้ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาประเมินสภาวะสุขภาพจิตบุคลากรทาง
การแพทยแ์ละ อสม. สังกดัส านกังานสาธารณสุขอ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับหน่วยบริหาร ซ่ึงสามารถน า
ผลของการวิจยัใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพจิตและให้ความช่วยเหลือแก่บุคลาการทาง
การแพทยแ์ละ อสม. ท่ีมีความเส่ียงใหส้ามารถดูแลสุขภาพตนเอง ปฏิบติังานอยา่งไดเ้ตม็ท่ีต่อไป 

4. วตัถุประสงค์  
  เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพจิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  
(อสม.) สังกดัส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5. แนวคิดทฤษฎทีีใ่ช้/ การทบทวนวรรณกรรม 
  ความรู้และทฤษฎีเก่ียวกบัสุขภาพจิต, การประเมินสุขภาพจิตและเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินสุขภาพจิต,
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), โปรแกรม MENTAL 
HEALTH CHECK IN และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

๖. วธีิการศึกษา 
  การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  โดยประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นบุคลากรทางการแพทยแ์ละอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ี
ปฏิบติังานในส านกังานสาธารณสุขอ าเภอตะโหมดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นท่ีอ าเภอตะ
โหมด รวมทั้งส้ินจ านวน 56 คน และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จ านวน 613 คน โดยในกลุ่ม
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้ค  านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95 % ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จ านวน 242 คน จากนั้นไดด้ าเนินการสุ่มตวัอยา่งโดย
ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่มกลุ่ม (Cluster sampling) ตามสถานบริการสาธารณสุข ส าหรับเคร่ืองมือวิจยัใน
การเก็บขอ้มูล ใช ้MENTAL HEALTH CHECK IN เป็นเคร่ืองมือประเมินสุขภาพจิตเบ้ืองตน้ และคดักรอง
ความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พฒันาข้ึนเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข อสม. 
และจิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเส่ียงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือของ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 - 13 กรมสุขภาพจิต ประกอบดว้ยแบบประเมิน 4 ตอน ไดแ้ก่ แบบประเมิน
เส่ียงภาวะหมดไฟ Burnout, แบบประเมินเส่ียงความเครียด ST-5, แบบประเมินเส่ียงซึมเศร้า 2Q/9Q และ
แบบประเมินเส่ียงฆ่าตัวตาย 8Q โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นท่ีปฏิบติังานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตะโหมดและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในพื้นท่ีอ าเภอตะโหมด ในระหวา่งเดือน มิ.ย. – ส.ค. 2563 โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล การศึกษา
คร้ังน้ีใชส้ถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงในรูปแบบของจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 



7. ผลการศึกษา  
   7.1 กลุ่มบุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ี  
   7.1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 56 คน โดยเป็นผู ้
ท่ีปฏิบติังานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตะโหมดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกดั ซ่ึง
ปฏิบติังานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.86 และมีอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี  
    7.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินสุขภาพจิต จากการประเมินภาวะหมดไฟ Burnout 
พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปกติ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 98.21 และมีผูอ้ยูใ่นระดบัเส่ียง จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.79 ส าหรับการประเมินความเครียด ST-5 พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัน้อย จ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และระดับมาก 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.79 ในส่วนของการประเมินเส่ียงซึมเศร้า 2Q พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระดบัปกติ 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 คน และอยูใ่นระดบัเส่ียง จ านวน 7 ราย คิดเป็น 12.50 ซ่ึงผูท่ี้อยูใ่นระดบั
เส่ียงไดป้ระเมินเส่ียงซึมเศร้า 9Q ต่อ พบวา่ มีผูอ้ยูใ่นระดบัเล็กนอ้ย จ านวน 4 รายคิดเป็นร้อยละ 57.14 และ
การประเมินเส่ียงฆ่าตวัตาย 8Q พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัไม่มีความเส่ียง จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 
94.64 และอยู่ในระดบัน้อย จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.36 นอกจากนั้นพบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์
และเจา้หนา้ท่ี มีภาวะเส่ียงจากแบบประเมินมากกวา่ 1 ประเด็น จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.64  
   7.1.3 การศึกษาผลกระทบท่ีไดรั้บในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบปัญหาเร่ืองหน้ีสิน จ านวน 18 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 32.14 รองละมาไดรั้บผลกระทบปัญหารายไดน้อ้ย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 และปัญหามี
อาการสงสัยติดเช้ือโควดิ-19/ถูกกกัตวั/เดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36  
 7.2 กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)  
   7.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน จ านวน 242 คน 
ซ่ึงปฏิบติังานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.40 และมีอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.64 
   7.2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินสุขภาพจิต  จากการประเมินภาวะหมดไฟ Burnout 
พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปกติ จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 96.69 และระดบัเส่ียง จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.31 ส าหรับการประเมินความเครียด ST-5 พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ย จ านวน 180 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.38 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.31 และระดับมากท่ีสุด 
จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.07 ในส่วนของการประเมินเส่ียงซึมเศร้า 2Q พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปกติ 
จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 79.34 และอยูใ่นระดบัเส่ียง จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.66 ซ่ึงผูท่ี้อยูใ่น
ระดบัเส่ียงไดป้ระเมินเส่ียงซึมเศร้า 9Q ต่อ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัเล็กน้อย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.00 และอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัไม่มี
ความเส่ียง จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 97.11 รองไดล้งมาอยู่ในระดบัน้อย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.24 และระดบัปานกลาง/ระดบัรุนแรง จ านวนระดบัละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83 นอกจากนั้นพบวา่ มี อสม. 
มีภาวะเส่ียงจากแบบประเมินมากกวา่ 1 ประเด็น จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.22 



   7.2.3 การศึกษาผลกระทบท่ีไดรั้บในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) พบวา่ ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบปัญหาเร่ืองรายไดน้อ้ย จ านวน 154 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.64 รองลงมาไดรั้บผลกระทบหน้ีสิน จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 และปัญหาวา่งงาน/ถูก
เลิกจา้ง/ตกงาน จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90 

8. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา  
  จากการประเมินสภาวะสุขภาพจิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
(อสม.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พบว่า การ
ประเมินภาวะหมดไฟ Burnout ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย ์ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปกติ มีเพียง 1 คนเท่ากนั
ท่ีอยูใ่นระดบัเส่ียง และกลุ่ม อสม. ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปกติ มีเพียง 8 คนเท่านั้นอยูใ่นระดบัเส่ียง ทั้ง 2 กลุ่ม
ควรส่งเสริมกิจกรรมท่ีท าให้เห็นคุณค่าให้มากข้ึน โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยแนะน าการ
ลดความเส่ียงและรักษาอาการ Burnout ให้ปรับสมดุลการใช้ชีวิตส่วนตวัและการท างานทนัทีเพื่อไม่ให้
ร่างกายและจิตใจทรุดโทรมไปมากกว่าเดิม เช่น พกัผ่อนนอนหลบัให้เพียงพอ สร้างขอบเขตในการท างาน
เพื่อลดการแบกรับภาระงานท่ีมากเกินไป เป็นต้น (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย , 2562) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัภาระงานของบุคลากรทางการแพทยแ์ละ อสม. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคท่ี
เพิ่มมากข้ึน เช่นเดียวกบัการศึกษาของนครินทร์ ชุนงาม พบวา่ปัจจยัท่ีอาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะหมดไฟ
ในการท างานของบุคลากรทางการแพทย ์คือปริมาณงานท่ีหนกัจากการดูแลผูป่้วย (นครินทร์ ชุนงาม, 2563) 
ส าหรับการประเมินความเครียด ST-5 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย ์ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ย แต่พบวา่มีผู ้
ท่ีอยู่ในระดบัมาก จ านวน 1 คน เช่นเดียวกบัในกลุ่ม อสม. ท่ีส่วนใหญ่อยู่ระดบัน้อย แต่พบว่ามีผูท่ี้อยู่ใน
ระดบัมาก จ านวน  5 คน ร่วมทั้งส้ิน 6 คน ส าหรับการประเมินเส่ียงซึมเศร้า 2Q/9Q พบวา่ ในกลุ่มบุคลากร
ทางการแพทย์ ส่วนใหญ่อยู่ระดับปกติ แต่พบบางส่วนอยู่ในกลุ่มเส่ียงและประเมินเส่ียงซึมเศร้า 9Q ต่อ 
พบว่าอยู่ในระดบัเล็กน้อย  4 ราย และในกลุ่ม อสม. ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อย แต่พบบางส่วนอยู่ในกลุ่ม
เส่ียงและประเมินเส่ียงซึมเศร้า 9Q ต่อ พบว่าอยู่ในระดับเล็กน้อย จ านวน 24 ราย และระดับปลานกลาง 
จ านวน 2 ราย สอดคล้องกับการศึกษาของเอกลักษณ์ แสงศิริรักษ์ และ สิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์ พบว่า 
บุคคลากรทางการแพทยท่ี์ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 ส่วนใหญ่มีระดบัความเครียดและอารมณ์ซึมเศร้า
ปานกลางถึงสูง โดยไดก้ าหนดกิจกรรมส่งเสริมไวห้ลายกิจกรรม เช่น การจดัตั้งทีมจิตแพทยเ์พื่อประเมินและ
ให้ความช่วยเหลือดา้นจิตใจ, ลงเยี่ยมให้ก าลงัใจเจา้หน้าท่ี การท าประกนัภยัส่วนบุคคลคุม้ครองการ ติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นตน้ (เอกลกัษณ์ แสงศิริรักษ ์และ สิรินรัตน์ แสงศิริรักษ์, 2563) ซ่ึงลว้นเป็นกิจกรรม
ท่ีสร้างขวญัก าลงัใจในการลดความเครียดและซึมเศร้าจึงสามารถส่งเสริมกิจกรรมดงักล่าวตน้ นอกจากนั้น
หากอยู่ในระดับมากควรเข้ารับการรักษาต่อไป ส าหรับการประเมินเส่ียงฆ่าตัวตาย 8Q พบว่า ในกลุ่ม
บุคลากรทางการแพทย ์ส่วนใหญ่อยูร่ะดบัไม่เส่ียง แต่มีผูท่ี้อยูใ่นระดบันอ้ย 3 ราย และกลุ่ม อสม. พบวา่ส่วน
ใหญ่อยูใ่นกลุ่มไม่เส่ียง แต่มีผูท่ี้อยูใ่นระดบัมากและปานกลาง จ านวนระดบัละ 2 ราย ในกลุ่มประเมินอยูใ่น
ระดบัมากควรเขา้รับการรักษาต่อไป เพื่อป้องกนัการเสียชีวติการการฆ่าตวัตาย นอกจากนั้นในกลุ่มบุคคลท่ีมี
ภาวะเส่ียงจากแบบประเมินมากกว่า 1 ประเด็น ควรน ามาพิจารณาหาแนวทางในการปัญหาและส่งเสริม
สุขภาพจิตโดยเร่งด่วน ส าหรับผลกระทบท่ีไดรั้บในช่วงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย ์ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบปัญหา



เร่ืองหน้ีสิน รองลงมาปัญหารายไดน้้อย ส าหรับกลุ่ม อสม. ส่วนใหญ่พบปัญหาเร่ืองรายไดน้้อย รองลงมา
ผลกระทบหน้ีสิน ซ่ึงพบวา่เป็นปัญหาทางการเงินทั้งสิน จึงควรมุ่งเนน้ส่งเสริมกิจกรรมท่ีลดรายจ่าย และเพิ่ม
รายได ้หรือค่าตอบแทนการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ี เพื่อเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานต่อไป 

9. ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะ 
  งานวิจยัฉบบัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้ Mental Health Center 1-13 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีพฒันา
โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-13 กรมสุขภาพจิต ซ่ึงมีการก าหนดค าถามในการเก็บขอ้มูล ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บ
ขอ้มูลท่ีตอ้งการเพิ่มเติมได ้เช่น ต าแหน่ง, รายได,้ สถานนะ เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลอ่ืนๆ อาจจะส่งผลการก าหนด
แนวทางการพฒันาสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทยแ์ละ อสม. เช่นกนั นอกจากนั้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกแรก 
และเก็บขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว จึงส่งเสริมกิจกรรมพฒันาสุขภาพจิต และควรมีการศึกษาในระลอกต่อไปหรือ
เก็บขอ้มลูเป็นระยะ เพื่อติดตามแนวโนม้สภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทยแ์ละ อสม. 
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