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บทคัดย่อ
ความเครียดจากการท�างานเป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ โดยเฉพาะวิชาชีพที่ต้องท�างานเพื่อช่วยเหลือ
มนุษย์และให้บริการด้านการแพทย์ฉกุ เฉิน การศึกษานีเ้ ป็นการวิจยั แบบภาคตัดขวาง เพือ่ ประเมินระดับความเครียด
ของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการท�างานกับ
ความเครียดของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินขององค์กร
อาสาสมัคร 2 แห่ง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน จ�านวน 83 คน รวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วน
บุคคล ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยการท�างาน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้คา่ ดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.98 และทดสอบความเชื่อมั่นได้ค่าเท่ากับ 0.73 และ 0.76 ตามล�าดับ ส่วนที่ 3 แบบ
วัดความเครียดส�าหรับคนไทย (Thai Stress Test) มีความเชื่อมั่นของเครื่องมือแบบแอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาค�านวณหาความถีแ่ ละร้อยละ
และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความเครียดด้วยสถิติไคสแควร์ และสถิติฟิชเชอร์
ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับความเครียดจากการท�างานของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเครียดเล็กน้อย
คิดเป็นร้อยละ 43.4 และอยู่ในระดับเครียดมาก คิดเป็นร้อยละ 12
2. ความเครียดมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตกิ บั สถานภาพ รายได้เฉลีย่ ทีไ่ ด้รบั ต่อเดือน รายได้เฉลีย่
ของครอบครัวต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ตอ่ เดือน (P-value < 0.001) เวลาการเข้ากะท�างานต่อวัน (P-value
< 0.05) ระดับผูป้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤตทีพ่ บขณะออกปฏิบตั กิ ารเฉลีย่ ต่อวัน การประสบอุบตั เิ หตุขณะขับรถพยาบาลฉุกเฉิน
ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา (P-value < 0.001) การปวดกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณ ต้นคอ หลัง เอว (P-value
< 0.05) และการรู้สึกได้รับความกดดันจากผู้ป่วยและหรือญาติของผู้ป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่ (P-value < 0.001)
ผลการศึกษานี้สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ทราบถึงปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความเครียด น�าไปสูก่ ารให้ความรู้ ค�าแนะน�าต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมในการปรับตัวและ
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การเผชิญกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด
ค�าส�าคัญ: ปัจจัย ความเครียด พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน
Abstract
Nowadays, work-related stress is one of the major causes of health problems, especially the
professions that work to help other humans and the emergency medical service systems. This
research used a Cross-sectional study, for studying the stress level among ambulance drivers and
study the relationship among general characteristics, work-related factors, and the stress in
ambulance drivers. The participants were 83 ambulance drivers, who have a driving license and
passed the emergency medical vehicle driving training program. Data were collected between July
and September 2020. The research instrument was a questionnaire consisting of three parts:
general characteristics, work-related factors. The content validity of the questionnaire was examined
by three experts. The content validity index was 0.98. The reliability of part one and part two were
0.73 and 0.76 respectively. The stress level was measured using the questionnaire: The stress
measurement model, Thai Stress Test. The Cronbach’s alpha coefficient was 0.84. Data were
analyzed using descriptive statistics, including frequency, percentage. The relationship between
general characteristics and work-related factors with stress level was analyzed using Chi–square
test and Fisher's exact test.
The results of this study showed that:
1. Ambulance drivers had mild stress (43.4%) followed by high stress (12%).
2. Stress was significantly associated with status, monthly income, household monthly
income, income sufficiency (P-value < 0.001), type of shift work per day (P-value < 0.05),
emergency severity index (ESI) in resuscitation, Ambulance driver accident in one year ago
(P-value < 0.001), neck pain, back pain, waist pain (P-value < 0.05) and pressure from patient and
the family members (P-value < 0.001).
The results of this study can be used as baseline information and guidance for ambulance
drivers who were aware of factors associated with stress, leading to knowledge and advice
appropriate to adjusting and coping with factors associated with stress.
Keywords: Factors, Stress, Ambulance driver
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ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหา
บุคลากรด้านการแพทย์ฉกุ เฉิน เป็นกลุม่ อาชีพที่
มี คุ ณ ค่ า ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ย
บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและน�าส่งไปรับการรักษา
ณ โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานที่อยู่ใกล้ที่สุด ปัจจุบันมี
จ�านวนรถพยาบาลฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
มากกว่า 15,000 คัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
(Chadbunchachai, 2008) พนักงานขับรถพยาบาล
ฉุกเฉิน มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินให้
ได้รบั การรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัย โดยบุคลากรเหล่า
นี้ต้องผ่านการฝกอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก
สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความ
สามารถ ทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
การปฏิบตั งิ านด้านการแพทย์ฉกุ เฉิน ต้องพบเจอ
กับปัจจัยเสี่ยงในการท�างานและผลกระทบต่อสุขภาพ
หลากหลายด้าน ทั้งปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
ปัจจัยด้านลักษณะงานทีต่ อ้ งพบเจอผูป้ ว่ ยบาดเจ็บหลาย
รูปแบบ ปฏิบัติงานหลายบทบาทหน้าที่ ต้องปฏิบัติงาน
ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง หรือมีการเข้าเวรหมุนผลัด
เปลี่ยนกันไปทุก ๆ 8-12 ชั่วโมง ต้องมีความพร้อมเสมอ
ส�าหรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ (Pumfang
& Srisatidnarakul, 2015) ด้านสิ่งแวดล้อมในการ
ท�างาน ต้องพบเจอกับสภาพแวดล้อมบนถนน ความ
เสีย่ งต่อการได้รบั สัมผัสสิง่ คุกคามต่อสุขภาพ เช่น สัมผัส
เลือด สารคัดหลั่งของผู้ป่วย (Patcharatanasan, Ekburanawat, Kanoungkid, & Punyaratabandhu,
2016) ด้านการยศาสตร์ทมี่ โี อกาสเสีย่ งต่อการเกิดความ
ผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง เนื่องจากการ
ท�างานที่ต้องยก เข็น และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้องมีการ
ก้ม เงย ยก บิดหมุนเอี้ยวตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
(Hansen, Rasmussen, Kyed, Nielsen, & Andersen,
2012)
จากข้อมูลของสมาคมเจ้าพนักงานฉุกเฉินการ
แพทย์แห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ก� า ลั ง เผชิ ญ กั บ
ความเครียดจากหลายปัจจัย ทั้งความกดดันด้านเวลา

และภาระงาน การท�างานทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้ โดย
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ�านวน
มากพยายามฆ่าตัวตาย มีภาวะทางสุขภาพจิตและภาวะ
ซึมเศร้าคิดเป็นร้อยละ 37 (National Association of
Emergency Medical Technicians, 2016) ใน
ประเทศไทยข้ อ มู ล สุ ข ภาพจิ ต ของพนั ก งานขั บ รถ
พยาบาลฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
พบว่า พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน 2 ใน 10 คน มี
โอกาสเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 16.2 ส่วน
ใหญ่เกิดจากความวิตกกังวล รูส้ กึ ตึงเครียดอยูต่ ลอดเวลา
(Wachiradilok & Sirisamutr, 2015) และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความชุกของความเครียด
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ปฏิบัติงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าร้อยละ 52.10 มีความเครียด
จากการท�างานในระดับสูง (Somboon, 2009) ซึ่งถ้าผู้
ปฎิบัติงานอยู่ในภาวะที่มีความเครียด มักจะส่งผลกระ
ทบต่องาน ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ทั้งยังส่ง
ผลให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ซึ่งอาจแสดงออกมา
ในรูปของความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ความกดดันทางอารมณ์ และความวิตก
กังวล (Cooper & Marshall, 1976) ซึ่งหากพนักงาน
ขั บ รถพยาบาลฉุ ก เฉิ น มี สุ ข ภาพกายที่ แ ข็ ง แรงและ
สุขภาพจิตดี ย่อมลดปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญของสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล และช่วยให้ท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถ้าไม่สามารถปรับตัวได้จะก่อ
ให้เกิดความเครียดตามมาได้มาก
ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมิน
ระดับความเครียดของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
การท�างานและความเครียดของพนักงานขับรถพยาบาล
ฉุกเฉินขององค์กรอาสาสมัคร เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ปัจจัยความเสี่ยงและความเครียดจากการท�างานของ
พนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
น�าไปสู่แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตของพนักงาน
ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อให้พร้อมส�าหรับการปฏิบัติ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ น�าส่งผู้ป่วยฉุกเฉินให้ถึงโรง
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พยาบาลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินระดับความเครียดของพนักงาน
ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน
2. เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยการท�างาน กับความเครียดของพนักงาน
ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน
ค�าถามการวิจัย
1. ระดับความเครียดของพนักงานขับรถพยาบาล
ฉุกเฉินเป็นอย่างไร
2. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการท�างานมีความ
สัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานขับรถพยาบาล
ฉุกเฉินหรือไม่
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ใช้แนวคิดของวิลเลี่ยมส์และ
คูเปอร์ (Cooper & Marshall,1976) ซึ่งอธิบายว่า เมื่อ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในภาวะที่มีความเครียดจะส่งผลกระทบ
ต่องานที่ท�า หรือส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ซึ่ง
ผลกระทบของความเครียดก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ ต่อ
สุขภาพส่วนบุคคล สังคม ซึง่ อาจแสดงออกมาในรูปของ
ความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ ความกดดันทาง
อารมณ์ ความวิตกกังวล ร่วมกับแนวคิดของเฟรดเดอริค
(Frederick, 1977) ที่ ไ ด้ แ บ่ ง ปั จ จั ย ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครียดในการท�างานเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล เช่น เพศ อายุ รายได้ สถานภาพการสมรส โรค
ประจ�าตัว เป็นต้น และปัจจัยในการท�างาน เช่น ลักษณะ
งาน สิ่งแวดล้อมในการท�างาน และสังคม รวมทั้งจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงจ�าแนก
ปัจจัยความเครียดของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยการ
ท�างาน ซึ่งประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ด้านการยศาสตร์ และด้าน
จิตวิทยาสังคม น�าไปสู่การประเมินระดับความเครียด
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ของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน และหาความสัมพันธ์
ระหว่างความเครียดกับปัจจัยต่าง ๆ เพือ่ เป็นแนวทางใน
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ของพนั ก งานขั บ รถพยาบาล
ฉุ ก เฉิ น ให้ พ ร้ อ มส� า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน
การแพทย์และรถพยาบาลขององค์กรอาสาสมัคร ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งที่เป็นพนักงานประจ�าและ
อาสาสมัคร ผู้วิจัยค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร กรณีทราบจ�านวน
ประชากรที่ศึกษา (Krejcie & Morgan, 1970) ดังนี้
x2Np(1-p)
n =
e2(N-1)+x2p(1-p)
เมือ่ n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง, N = ขนาดของ
ประชากร 110 คน
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างที่ยอมรับได้ 5% = 0.05
x2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 ระดับความ
เชื่อมั่น 95% = 3.841
p = สัดส่วนของลักษณะทีส่ นใจในประชากร
(ถ้าไม่ทราบให้ก�าหนด p = 0.5)
เมื่อแทนค่าลงในสูตรท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 86
คน เพือ่ ป้องกันการได้รบั แบบสอบถามและข้อมูลไม่ครบ
ถ้วน ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างอีก 10 % คือ 9 คน
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 95 คน
จากนัน้ ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบชัน้ ภูมอิ ย่างเป็นสัดส่วน
(Proportional Stratified Random Sampling) เพื่อ
ให้ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยน�าประชากรมาแบ่งเป็นกลุม่ ย่อย แล้วเลือก
ตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนประชากร โดยจาก
การค�านวณต้องการกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 95 คน จาก
องค์กรอาสาสมัคร 2 แห่ง ดังนี้
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จ�านวนประชากร
สัดส่วนของประชากรในแต่ละองค์กร
จ�านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละองค์กร

องค์กรอาสาสมัคร
องค์กรอาสาสมัคร 1
องค์กรอาสาสมัคร 2
50
60
50*95/110 = 43.18
60*95/110 = 51.81
43
52

โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยการจับฉลากรายชื่อกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรทัง้ 2 แห่ง ให้ครบตามจ�านวน 95
คน ทั้งนี้มีผู้ไม่สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัยจ�านวน 12 คน
จึงเหลือผู้ตอบแบบสอบถามงานวิจัยจ�านวน 83 คน
เกณฑ์การคัดเข้าศึกษา (Inclusion criteria)
1) เพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 18-60
ปี จากองค์กรอาสาสมัคร 2 แห่ง ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
2) ปฏิบัติการเต็มเวลาหรือปฏิบัติการบาง
เวลาแบบเข้ากะ เวลาเช้า บ่ายหรือดึก เพื่อน�าส่งผู้ป่วย
ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
3) สมัครใจเข้าร่วมการศึกษาโดยลงนามใน
หนังสือยินยอมตนให้ท�าวิจัยด้วยความเต็มใจ
4) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส�าหรับบุคคล
ทั่วไปหรือรถสาธารณะ และผ่านการอบรมหลักสูตร
พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินตามที่สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินก�าหนด
5) สามารถอ่าน ฟัง และเขียนภาษาไทยได้
เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา (Exclusion
criteria)
ติดภารกิจนอกพื้นที่หรือเจ็บป่วยในช่วงเวลา
ที่เก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยการท�างาน ประกอบด้วย
ด้านลักษณะงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ด้าน
การยศาสตร์ และด้านจิตวิทยาสังคม
โดยแบบสอบถามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ใช้

รวม
110
94.99
95

แบบสอบถามซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างจากการทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามเป็นแบบให้ตรวจ
รายการ (Check list) ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้วิจัยน�า
แบบสอบถามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา
(content validity index) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) เท่ากับ 0.98 และด�าเนินการแก้ไขตามค�าแนะน�า
จากนั้นน�าไปทดลองใช้กับผู้ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ราย แล้วน�าข้อมูลที่ได้ไป
ค� า นวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ ใช้ สู ต ร
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 และ 0.76
ตามล�าดับ
ส่วนที่ 3 แบบวัดความเครียดส�าหรับคนไทย
(Thai Stress Test) ของสุชรี า ภัทรายุตวรรตน์, เธียรชัย
งามทิ พ ย์ วั ฒ นา, และกนกรั ต น์ สุ ข ะตุ ง คะ (Phattharayuttawat, Ngamtkipwatana, & Sukhatungkha, 2000) ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบ
Likert Scale 3 ระดับ คือ ไม่เคยรูส้ กึ เครียด รูส้ กึ เครียด
เป็นครัง้ คราว และความรูส้ กึ เครียดบ่อย ๆ ประกอบด้วย
ข้อค�าถามโดยให้เลือกตอบข้อความที่ตรงกับความรู้สึก
ของตนเองในขณะนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อ
1-12 บอกความรู้สึกทางด้านลบ และข้อ 13 - 24 บอก
ความรูส้ กึ ทางด้านบวก รวมทัง้ หมด 24 ข้อ แปลผลตาม
เกณฑ์การจัดกลุ่มคะแนนแบบวัดความเครียด โดย
เปรี ย บเที ย บกั บ ตารางเมตริ ก แบบสอบถามมี
ประสิทธิภาพในเชิงความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) และอ�านาจการจ�าแนก (Discriminant
power) มีความเชื่อมั่นของเครื่องมือแบบแอลฟาของ
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ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ
0.84
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่
COA. No. MUPH 2020-074 ผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จงวัตถุประสงค์
การวิจัย ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย และสิทธิในการ
ตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบก่อนเข้าร่วมการวิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างสมัครใจ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างได้ลงชือ่ ในเอกสาร
การยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลช่วงเดือน กรกฎาคม
ถึง กันยายน 2563
1) ผู้วิจัยแนะน�าตัว อธิบายวัตถุประสงค์ของ
การเก็บข้อมูลวิจัย ให้ผู้จัดการองค์กรอาสาสมัครแต่ละ
แห่งทราบ โดยท�าหนังสือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอเก็บข้อมูลวิจัยไปยังองค์กร
อาสาสมัครแต่ละแห่ง
2) ผู้วิจัยประสานผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่
รับผิดชอบของแต่ละองค์กรอาสาสมัคร เพื่อขอรายชื่อ
พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน และท�าการสุม่ อย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากราย
ชื่อกลุ่มตัวอย่าง ให้ครบตามจ�านวน 95 คน
3) ผู ้ วิ จั ย น� า แบบสอบถามไปมอบให้ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการก�าหนดรหัสในแบบสอบถาม
แต่ ล ะชุ ด กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ ต ้ อ งระบุ ชื่ อ -นามสกุ ล ใน
แบบสอบถาม
4) ผู้วิจัยแจกเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
และหนังสือยินยอมตนให้ทา� การวิจัยให้แก่กลุม่ ตัวอย่าง
ลงนามก่อนตอบรับเข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง
12 คนทีไ่ ม่สมัครใจเข้าร่วมเนือ่ งจากติดภารกิจ จึงมีกลุม่
ตั ว อย่ า งที่ ส มั ค รใจเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย เพื่ อ ตอบ
แบบสอบถาม จ�านวน 83 คน
5) ผู้วิจัยอธิบายข้อค�าถามให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบ และเปิดโอกาสให้ซักถาม เมื่อกลุ่มตัวอย่างท�า
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แบบสอบถามเรียบร้อยให้น�าแบบสอบถามใส่ซองปิด
ผนึก ส่งให้ผจู้ ดั การหรือหัวหน้างานรวบรวมกลับมายังผู้
วิจัยภายใน 1 สัปดาห์
6) ผู้วิจัยแปลผลคะแนนความเครียดส�าหรับ
คนไทย จ�านวน 24 ข้อ และด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยการ
ท�างาน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน ด้านการยศาสตร์ และด้านจิตวิทยาสังคม
และความเครียดจากการท�างาน โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ค�านวณหาความถี่และร้อยละ และวิเคราะห์หาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยการท�างาน
ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน ด้านการยศาสตร์ และด้านจิตวิทยาสังคม และ
ความเครียด โดยใช้สถิติไคสแควร์ และสถิติฟิชเชอร์
ผลการวิจัย
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย 80 คน (ร้อยละ 96.4) มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ
40 ปี ร้อยละ 71.1 (อายุเฉลีย่ เท่ากับ 35 ปี) มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 56.6 การศึกษาอยูใ่ นระดับต�า่ กว่าปริญญา
ตรี ร้อยละ 95.2 รายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือนมากกว่า
15,000 บาท ร้อยละ 62.7 ในขณะที่รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
ร้อยละ 85.5 และมีรายได้ต่อเดือนไม่เพียงพอ ร้อยละ
54.2 ทั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�าตัว ร้อยละ 95.2 แต่
ยังสูบบุหรี่ ร้อยละ 53.0 และดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
ร้อยละ 53.0 ออกก�าลังกายเป็นบางวัน ร้อยละ 90.4 มี
ระยะเวลานอนหลับน้อยกว่า 8 ชั่วโมง ร้อยละ 95.2
ข้อมูลปัจจัยการท�างาน
ด้านลักษณะงาน พบว่า ผ่านหลักสูตรอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ ร้อยละ 72.3 ผ่านหลักสูตรพนักงาน
ฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ร้ อ ยละ 54.2 ผ่ า นหลั ก สู ต รเจ้ า
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ร้อยละ 1.2 ประเภทการ
ท�างานแบ่งเป็นพนักงานประจ�า ร้อยละ 49.4 และเป็น
อาสาสมัคร ร้อยละ 50.6 ซึง่ ต้องท�างาน 24 ชัว่ โมง แบบ
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สลับวัน โดยท�างาน 1 วัน หยุด 1 วัน ร้อยละ 67.5 ระดับ
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขับออกปฏิบัติการเป็นชุดปฏิบัติ
การฉุกเฉินระดับต้น ร้อยละ 94.0 พบผู้ป่วยฉุกเฉินหรือ
ผู้บาดเจ็บขณะออกปฏิบัติการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5
รายต่อวัน ร้อยละ 85.5 ระดับผู้ป่วยฉุกเฉินที่พบขณะ
ออกปฏิบตั กิ ารเฉลีย่ ต่อวันเป็นผูป้ ว่ ยฉุกเฉินเร่งด่วน ร้อย
ละ 94 จ�านวนผู้เสียชีวิตที่พบขณะออกปฏิบัติการเฉลี่ย
ต่อวันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ราย ร้อยละ 94.0 มี
ประสบการณ์การขับรถพยาบาลฉุกเฉิน น้อยกว่า 2 ปี
ร้อยละ 41.0 และส่วนน้อยเคยประสบอุบตั เิ หตุขณะขับ
รถพยาบาลฉุกเฉินในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่าน ร้อยละ 4.8
ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน พบว่า รถ
พยาบาลฉุกเฉินทีข่ บั ออกปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นประจ�า มีอายุ
ใช้งานมากกว่า 7 ปี ร้อยละ 61.4 รูปแบบและขนาดของ
รถพยาบาลฉุกเฉินเป็นรถตู้พยาบาล ร้อยละ 56.6 การ
ถ่ายเทอากาศภายในห้องโดยสารรถพยาบาลฉุกเฉินมี
เครือ่ งปรับอากาศ ร้อยละ 95.2 และโอกาสสัมผัสมลพิษ
ทางอากาศระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้แก่ ฝุ่น ร้อยละ 56.6
ด้านการยศาสตร์ พบว่า มีการใช้แรงดึงหรือดัน
ที่ต้องออกแรงมากเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะปฏิบัติ

หน้าทีบ่ อ่ ยครัง้ ร้อยละ 91.6 มีการออกแรงยกผูป้ ว่ ยด้วย
ท่าทางบิดเบี้ยวตัวขณะปฏิบัติหน้าที่บ่อยครั้ง ร้อยละ
63.9 ใช้ท่าทางหรือการเคลื่อนไหวที่ฝนธรรมชาติ ขณะ
ปฏิบัติหน้าที่บ่อยครั้ง ร้อยละ 69.9 มีการเดินและการ
ยืนเป็นเวลานานขณะปฏิบตั หิ น้าทีบ่ อ่ ยครัง้ ร้อยละ 88.0
และส่วนใหญ่มีอาการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอ ร้อยละ
90.4
ด้านจิตวิทยาสังคม พบว่า ได้รบั ความกดดันจาก
ผู้ป่วยและหรือญาติของผู้ป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่นาน ๆ
ครั้ง ร้อยละ 62.7 มีปัญหากับหัวหน้างานนาน ๆ ครั้ง
ร้อยละ 91.7 มีปญ
ั หากับเพือ่ นร่วมงานนาน ๆ ครัง้ ร้อย
ละ 96.4 และเคยเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาด
การณ์ได้นาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 63.9
ระดับความเครียดจากการท�างาน พบว่า ระดับ
ความเครียดจากการท�างานของพนักงานขับรถพยาบาล
ฉุกเฉิน จ�านวน 83 คน ส่วนใหญ่มีความเครียดเล็กน้อย
จ�านวน 36 คน (ร้อยละ 43.4) รองลงมามีสุขภาพจิต
ปกติ จ�านวน 30 คน (ร้อยละ 36.1) เครียดมาก จ�านวน
10 คน (ร้อยละ 12) และสุขภาพจิตดีมาก 7 คน (ร้อย
ละ 8.4) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามระดับความเครียด (n = 83)
ระดับความเครียด
จ�านวน
ร้อยละ (%)
เครียดมาก
10
12.0
เครียดเล็กน้อย
36
43.4
สุขภาพจิตปกติ
30
36.1
สุขภาพจิตดีมาก
7
8.4
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ
ความเครียด พบว่า รายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือน รายได้
เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้

ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั ความเครียดอย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.001 รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความเครียด (n = 83)
ความเครียด
ปัจจัยส่วนบุคคล จ�านวน
เครียดเล็กน้อย
สุขภาพจิตปกติ
เครียดมาก (%)
(%)
หรือดีมาก (%)
สถานภาพ
โสด
47
7(14.90)
29(61.70)
11(23.40)
สมรส
36
3(8.30)
7(19.40)
26(72.20)
รายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือน
≤ 15,000
31
7(22.60)
24(77.40)
0(0)
> 15,000
52
3(5.80)
12(23.10)
37(44.60)
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน
≤ 15,000
71
10(14.10)
36(50.70)
25(35.20)
> 15,000
12
0(0)
0(0)
12(100)
ความเพียงพอของรายได้ต่อเดือน
ไม่เพียงพอ
45
10(22.20)
35(77.80)
0(0)
เพียงพอ
38
0(0)
1(2.60)
37(97.40)
Significance p < 0.05, Fisher’s Exact (†)
ข้อมูลปัจจัยการท�างาน
ด้านลักษณะงาน พบว่า เวลาการเข้ากะท�างาน
ต่อวัน มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.05 ระดับผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตที่พบขณะออกปฏิบัติการเฉลี่ยต่อวัน และการ
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0.000†

0.000†

0.000†

0.000†

ประสบอุบตั เิ หตุขณะขับรถพยาบาลฉุกเฉินในระยะเวลา
1 ปีที่ผ่าน มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.001 รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงานกับความเครียด (n = 83)
ความเครียด
ปัจจัยการท�างาน จ�านวน
เครียดเล็กน้อย
สุขภาพจิตปกติ
เครียดมาก (%)
(%)
หรือดีมาก (%)
เวลาการเข้ากะท�างานต่อวัน
24 ชั่วโมง
38
5(13.20)
17(44.70)
16(42.10)
กะเช้า
15
0(0)
2(13.30)
13(86.70)
กะดึก
30
5(16.70)
17(56.70)
8(26.70)

100

P-Value

P-Value

0.005†
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ปัจจัยการท�างาน

จ�านวน

เครียดมาก (%)

ความเครียด
เครียดเล็กน้อย
(%)

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่พบขณะออกปฏิบัติการเฉลี่ยต่อวัน
ใช่
37
1(2.70)
11(29.70)
ไม่ใช่
46
9(19.60)
25(54.30)
ประสบอุบัติเหตุขณะขับรถพยาบาลฉุกเฉินในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่าน
เคย
4
0
3(75.00)
ไม่เคย
79
10(12.70)
33(41.80)
Significance p < 0.05, Fisher’s Exact (†)
ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน พบว่า มีความ
สัมพันธ์กับความเครียด อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

สุขภาพจิตปกติ
หรือดีมาก (%)

P-Value

25(67.60)
12(26.10)

0.000†

1(25.00)
36(45.60)

0.000†

ระดับ P-value > 0.05 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานกับความเครียด (n = 83)
ความเครียด
ปัจจัยสภาพ
แวดล้อม
จ�านวน
เครียดเล็กน้อย
สุขภาพจิตปกติ P-Value
เครียดมาก (%)
ในการท�างาน
(%)
หรือดีมาก (%)
อายุการใช้งานของรถพยาบาลฉุกเฉินที่ขับออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ�า
≤ 7 Years
32
3(6.40)
21(44.70)
23(48.90)
0.192†
> 7 Years
51
7(19.40)
15(41.70)
14(38.90)
รูปแบบและขนาดของรถพยาบาลฉุกเฉิน
รถตู้พยาบาล
47
3(6.40)
21(44.70)
23(48.90)
0.192†
รถพยาบาลกระบะ
36
7(19.40)
15(41.70)
14(38.90)
เครื่องปรับอากาศมีการถ่ายเทอากาศภายในห้องโดยสารรถพยาบาลฉุกเฉิน
ไม่มี
79
10(12.70)
34(43.00)
35(44.30)
1.000†
มี
4
0(0)
2(50.00)
2(50.00)
การสัมผัสมลพิษทางอากาศระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ฝุ่น
18(50.00)
0.609†
15(41.70)
ใช่
36
3(8.30)
21(44.70)
19(40.40)
7(14.90)
ไม่ใช่
47
ควัน
7(50.00)
4(28.60)
0.247†
3(21.40)
ใช่
14
29(42.00)
33(47.80)
7(10.10)
ไม่ใช่
69
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ปัจจัยสภาพ
แวดล้อม
ในการท�างาน

จ�านวน

เครียดมาก (%)

ก๊าซ
ใช่
68
10(14.70)
ไม่ใช่
15
0(0)
Significance p < 0.05, Fisher’s Exact (†)
ด้านการยศาสตร์ พบว่า การปวดกระดูกและ
กล้ามเนือ้ บริเวณต้นคอ หลัง และเอว มีความสัมพันธ์กบั

ความเครียด
เครียดเล็กน้อย
(%)

สุขภาพจิตปกติ
หรือดีมาก (%)

P-Value

28(41.20)
8(53.30)

30(44.10)
7(46.70)

0.316†

ความเครียดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ P-value
< 0.05 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยศาสตร์กับความเครียด (n = 83)
ความเครียด
ปัจจัยการยศาสตร์ จ�านวน
เครียดเล็กน้อย
สุขภาพจิตปกติ
เครียดมาก (%)
(%)
หรือดีมาก (%)
บริเวณกระดูกและกล้ามเนื้อที่มีอาการปวดเมื่อยบ่อยครั้ง
ปวดบริเวณไหล่
0(0)
7(87.50)
1(12.05)
ใช่
8
30(40.00)
9(12.00)
36(48.00)
ไม่ใช่
75
ปวดบริเวณหลัง
1(9.10)
8(72.70)
2(18.20
ใช่
11
35(48.60)
29(40.30
72
8(11.10)
ไม่ใช่
ปวดบริเวณเอว
10(28.60)
21(60.00)
4(11.40)
ใช่
35
6(12.50)
26(54.20)
16(33.30)
48
ไม่ใช่
Significance p < 0.05, Fisher’s Exact (†)
ด้ า นจิ ต วิ ท ยาสั ง คม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
จิตวิทยาสังคมกับความเครียด พบว่า การรู้สึกได้รับ
ความกดดันจากผู้ป่วยและหรือญาติของผู้ป่วยขณะ
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P-Value

0.017†
0.032†
0.045†

ปฏิบัติหน้าที่ มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.001 รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคมกับความเครียด (n = 83)
ความเครียด
ปัจจัยการยศาสตร์ จ�านวน
เครียดเล็กน้อย
สุขภาพจิตปกติ
เครียดมาก (%)
(%)
หรือดีมาก (%)
ท่านเคยได้รับความกดดันจากผู้ป่วยและหรือญาติของผู้ป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่
บ่อยครั้ง
31
6(19.40)
21(67.70)
4(12.90)
นาน ๆ ครั้ง
52
4(7.70)
15(28.80)
33(63.50)
Significance p < 0.05, Fisher’s Exact (†)
การอภิปรายผล
ระดับความเครียดของพนักงานขับรถพยาบาล
ฉุกเฉิน
จากการศึกษาความเครียดของพนักงานขับรถ
พยาบาล พบว่า ส่วนใหญ่มภี าวะความเครียดอยูใ่ นระดับ
เล็กน้อย จ�านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 อาจ
เนื่องจากองค์กรอาสาสมัครให้การสนับสนุนและดูแล
พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินในด้านต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน จึงอาจส่งผลให้
พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินส่วนใหญ่มีความเครียด
อยู่ในระดับเล็กน้อย ซึ่งความเครียดในระดับนี้ หมายถึง
ผู้ปฏิบัติงานอาจมีปัญหาบางอย่างที่ท�าให้เกิดความไม่
สบายใจ จะมีผลกระทบต่อความผิดปกติทางร่างกาย
จิตใจ และพฤติกรรมเล็กน้อย แต่เมื่อจัดการกับปัญหา
เหล่านั้นได้ รวมทั้งได้รับการผ่อนคลายบ้าง จะกลับสู่
ภาวะปกติได้เอง และตามแนวคิดของเจอราลด์ แคป
แลนซ์ (Caplan, 1964) ความเครียดในระดับต�่าหรือ
ระดับเล็กน้อย ที่คงอยู่ในระยะเวลาสั้น จะสามารถ
กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานท�างานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น และจะสร้างความสุขใจในระยะต่อมาเมื่องานได้รับ
ความส�าเร็จ แต่หากความเครียดนั้นอยู่ในระดับสูงและ
คงอยู่เป็นระยะเวลานานก็จะให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานได้
ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจรวมไปถึ ง การท� า งานที่ มี
ประสิทธิภาพลดลง ดังนัน้ หากผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถเรียน
รู้และควบคุมระดับของความเครียดได้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและการปฏิบัติงาน

P-Value

0.000†

ปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า สถานภาพ รายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ความเพียงพอของ
รายได้ตอ่ เดือนมีความสัมพันธ์กบั ความเครียดอย่างมีนยั
ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ P-value < 0.001 อาจเนือ่ งจาก
ผู้ที่มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
และรับภาระค่าใช้จา่ ยของบุคคลในครอบครัวมากกว่าผู้
ทีม่ สี ถานภาพโสด นอกจากนีร้ ายได้ยงั มีความสัมพันธ์กบั
ความเครียด เนื่องจากรายได้เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการ
ด�ารงชีวิต การมีรายได้เพียงพอจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการพืน้ ฐานในชีวติ ได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ปัญจศิลป์ สมบูรณ์ (Somboon, 2009) พบว่า
บุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านต่างคาดหวังกับค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
หรือสูงกว่างานทีป่ ฏิบตั ิ แต่ความเป็นจริงการจะได้มาซึง่
ค่าตอบแทนสูง อาจจ�าเป็นต้องเพิม่ ภาระของการท�างาน
มากขึ้น เช่น ต้องเข้ากะท�างานบ่อยขึ้น เกิดภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบในงานเพิ่มขึ้น
ปัจจัยการท�างาน
ด้านลักษณะงาน พบว่า เวลาการเข้ากะท�างาน
ต่อวัน มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.001 อาจเนื่องจาก
พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินต้องท�างานครอบคลุม
ตลอด 24 ชัว่ โมง และหมุนเวียนการท�างานเป็นกะ เวลา
การท�างานไม่แน่นอน พักผ่อนไม่เป็นเวลา ท�าให้เกิด
ความเครียด ความเหนื่อยล้า สอดคล้องกับการศึกษา
ของ สุพรรณี พุ่มแฟง และ บุญใจ ศรีสถิตนรากูร
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ระดับความเครียดและปั จจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน

(Pumfang & Srisatidnarakul, 2015) ที่ศึกษาปัจจัยที่
ท�าให้เกิดความเครียดในงานของพยาบาลโรงพยาบาล
ตติยภูมิ พบว่าลักษณะงานของพยาบาลทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ าน
เป็นเวรผลัดตลอด 24 ชั่วโมงก่อให้เกิดความเครียดได้
ทั้งสิ้น
ระดับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่พบขณะออกปฏิบัติ
การเฉลี่ยต่อวัน และการประสบอุบัติเหตุขณะขับรถ
พยาบาลฉุกเฉินในระยะเวลา 1 ปีทผี่ า่ น มีความสัมพันธ์
กั บ ความเครี ย ดอย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
P-value < 0.001 สอดคล้องกับการศึกษาของ อเลนซี
และ เอเลนซี่ (AlEnzy & AlEnzie, 2018) ที่พบว่า
ความเครี ย ดของพนั ก งานขั บ รถพยาบาลฉุ ก เฉิ น มั ก
เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการท�างานที่ยาวนาน และระดับผู้
ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่พบขณะออกปฏิบัติการเฉลี่ยต่อวัน
และสอดคล้องกับการศึกษาของพรทิพย์ วชิรดิลก และ
ธีระ ศิริสมุด (Wachiradilok & Sirisamutr, 2015) ที่
พบว่า พนักงานขับรถพยาบาลในระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตมีประวัติเคยประสบ
อุบัติเหตุรถพยาบาลขณะปฏิบัติหน้าที่
ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน พบว่า มีความ
สัมพันธ์กับความเครียดอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ P-value > 0.05 อาจเนื่องมาจากส่วนใหญ่รถ
พยาบาลฉุกเฉินของแต่ละองค์กรอาสาสมัครเป็นรถทีไ่ ด้
มาตรฐานตามทีส่ ถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินก�าหนด องค์กร
อาสาสมัครเริม่ น�ารถพยาบาลฉุกเฉินรุน่ ใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยรถพยาบาลจะมีสว่ นกัน้ แยกช่วงหน้าห้อง
คนขับรถออกจากช่วงหลัง ซึ่งจัดเป็นห้องพยาบาลรวม
ทัง้ ช่องหน้าต่างทีเ่ ปิดเลือ่ นได้เพือ่ ใช้ในการติดต่อสือ่ สาร
มีระบบระบายอากาศภายในห้องโดยสารและช่วงหน้า
ห้องคนขับ มีเครื่องปรับอากาศที่ช่วยให้อากาศถ่ายเท
ภายในห้องโดยสาร มีตเู้ ก็บอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทมี่ ดิ ชิด
มีเตียงผู้ป่วยแบบมีล้อเลื่อน มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
ส� า หรั บ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ และการบาดเจ็ บ ในขณะ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
ด้านการยศาสตร์ พบว่า การปวดกระดูกและ
กล้ามเนือ้ บริเวณต้นคอ หลังและเอว มีความสัมพันธ์กบั
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ความเครียดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ P-value
< 0.05 อาจเนือ่ งมาจากอาชีพนีม้ โี อกาสเสีย่ งต่อการเกิด
ความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง การ
ท�างานที่ต้อง ยก เข็น และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้องมีการ
ก้ม เงย ยก บิดหมุนเอี้ยวตัว หากท�างานอย่างไม่ถูก
ท่าทางอาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนือ้ เยือ่ บริเวณต่าง ๆ
สอดคล้องกับการศึกษาของ แฮนเซน, รัสมุสเซ่น, เคน,
เนลสัน, และ แอนเดอร์สัน (Hansen, Rasmussen,
Kyed, Nielsen, & Andersen, 2012) ทีพ่ บว่าบุคลากร
ผูท้ ขี่ บั รถพยาบาลมีสขุ ภาพจิตในระดับใกล้เคียงกับกลุม่
ผู้ใช้แรงงาน แต่มีระดับความเจ็บปวดของกระดูกและ
กล้ามเนือ้ ทีส่ งู กว่าแรงงานทัว่ ไป จึงควรให้ความสนใจกับ
ปัญหาเกีย่ วกับกล้ามเนือ้ และกระดูกของพนักงานขับรถ
พยาบาลฉุกเฉินมากขึน้ ใกล้เคียงกับการศึกษาของ แมค
ไควร์, โอมิร่า, ไบรท์เวลล์, โอ นิว, และ ฟิตซ์เจอรัลด์
(Maguire, O'Meara, Brightwell, O'Neill, & Fitzgerald,
2014) ที่ศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของประเทศออสเตรเลีย พบว่าบุคคลเหล่านี้มี
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการยก
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยร้อยละ 44.0 ใกล้เคียงกับการศึกษา
ของ นภัสวรรณ พชรธนสาร, วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์,
รัชนี คนึงคิด, และ มาลินี บุณยรัตพันธุ์ (Patcharatanasan, Ekburanawat, Kanoungkid, & Punyaratabandhu, 2016) พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินมีโอกาส
สัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพหลายประการในระหว่าง
ปฏิบัติงาน เช่น ยกของหนัก เป็นต้น และใกล้เคียงกับ
การศึกษาของ โอคาดะ, อิชอิ ,ิ นากาตะ, และ นากายามะ
(Okada, Ishii, Nakata, & Nakayama, 2012) ที่พบว่า
อาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่าง คอ และไหล่
ของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน มักเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ประจ�าวัน และความเครียด
ด้านจิตวิทยาสังคม พบว่า การรู้สึกได้รับความ
กดดันจากผู้ป่วยและหรือญาติของผู้ป่วยขณะปฏิบัติ
หน้าที่ มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ P-value < 0.001 อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะงานขับรถพยาบาลเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิสูง

The Stress Level and Stress Related Factors Among Ambulance Drivers

อยูภ่ ายใต้ความกดดันทัง้ เสียงเรียกร้องจากญาติผปู้ ว่ ยให้
เร่งความเร็วเพือ่ ให้ถงึ โรงพยาบาลปลายทาง ความเครียด
จากสภาพแวดล้อมบนถนน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ
คูเปอร์ และ มาร์แชล (Cooper & Marshall, 1976) ที่
กล่าวถึงลักษณะงานที่มีความกดดันและต้องการความ
รับผิดชอบสูงมีระยะเวลาที่จ�ากัด มีความปลอดภัยของ
ชีวติ ผูป้ ว่ ยเข้ามากดดัน เงือ่ นไขดังกล่าวย่อมมีสว่ นท�าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเครียด และสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ ฮาลเปอร์น, กูลูวิช, ซาวาส, และบราโซ่
(Halpern, Gurevich, Schwartz, & Brazeau, 2009)
ที่พบว่าพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินได้รับความทุกข์
จากเหตุ ก ารณ์ ต ่ า ง ๆ และความกดดั น ที่ น� า ไปสู ่
ความเครียดในการท�างาน และใกล้เคียงกับการศึกษา
ของ นิเรล, โกลด์วาร์ก, เฟเก้นเบิร์ก, อับบาส และ
ฮาลเปอร์น (Nirel, Goldwag, Feigenberg, Abadi,
& Halpern, 2012) ที่พบว่าความกดดันจากการท�างาน
ภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอนของผู้ปฏิบัติการด้านการ
แพทย์ฉุกเฉินสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิต ความเครียด
และความเบื่อหน่ายในการท�างาน

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานขั บ รถ
พยาบาลฉุกเฉินและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความเครียด น�าไปสู่การให้ความรู้ ค�า
แนะน�าต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการปรับตัวและการเผชิญ
กับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด
ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอืน่ ทีอ่ าจมีความสัมพันธ์
กับความเครียดของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน เช่น
สภาพการจราจรในพื้นที่ต่าง ๆ
2. ควรมีการขยายขนาดกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่
อื่น ๆ เช่น พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินในพื้นที่
ต่างจังหวัด เพื่อศึกษาปัจจัยหรือบริบทอื่นที่สัมพันธ์
กับความเครียดซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน
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