
Doctor 
Burnout 

ผศ. นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ 



90%ของแพทยท์ า OT>40 ชม/สป. 
2/3 ไม่เตม็ใจท างานหนกัขนาดน้ี ....แต่ท าเพราะขาดคน 
1/3 เตม็ใจท างานหนกั...เพราะตอ้งการเงินเพิ่ม 
53%ของแพทยต์อ้งรับผดิชอบOPD > 50-120 รายต่อวนั 
44%ของแพทยต์อ้งรับผดิชอบ ER > 30 รายต่อวนั 
90%ของแพทยท์ างานติดต่อกนั > 24 ชม.โดยไม่ไดห้ยดุพกั 
90%มีประสบการณ์ “ตอ้งท างาน” ทั้ง ๆ ท่ีตนเองป่วย 
70%มีประสบการณ์ “ทอดท้ิงครอบครัวท่ีป่วย” เพราะภาระงาน 
70% ของแพทย์มภีาระงานOPD/ER มากกว่าเกณฑ์ 2-4 เท่าตัว 
 
70% มีปัญหาสุขภาพกาย/จิต 
90% ยอมรับความผดิพลาดในการท างาน 
 (53%ส่งผลเสียต่อ ผป.   15%ท าให้ผป.อนัตรายถึงชีวิต) 
65% ของแพทยไ์ม่มีความสุขในการท างาน 
แพทย์ส่วนใหญ่ท างานต่อเน่ืองได้ไม่เกนิ 40 ชม 



-เพ่ิมค่าตอบแทน OTในสาขาหนกั, ผา่ตดันอกเวลาราชการ 
  Incentive พิเศษ ส าหรับ Elective OR นอกเวลาราชการ 
  ทุกวนัน้ี OT 900 บาท/8 ชม. (ใชม้านานไม่ต ่ากวา่ 10 ปี) 
- แพทย ์OnCall ไม่ควรท างานเกินกวา่ 40 ชม. ติดต่อกนั 
- แพทย ์OnDuty ไม่ควรท างานเกินกวา่ 16 ชม. ติดต่อกนั 
- ลงเวรดึกแลว้ตอ้งไดพ้กัอยา่งนอ้ย 8 ชม. 
- OT ไม่เกิน 56 ชม/7วนั 
- ก าหนดสัดส่วนภาระงานOPD/ER (นดัหมายOPD, ระบบคดักรองER) 
     ...เพ่ิมบุคลากร 
     ...ลด/กระจายภาระงาน(คลินิกพิเศษนอกเวลา, ElectiveOR นอกเวลา) 
 
- อายเุกิน 55 ปี ควรไดสิ้ทธิในการเลือกท า OT โดยสมคัรใจ 

ขอ้เสนอเพือ่แกปั้ญหาBurnOut และเพิม่ความปลอดภยัของผูป่้วย 



Nurse 
Burnout 



80%ของพยาบาลท า OT>40 ชม/สป. 
2/3 ไม่เตม็ใจท างานหนกัขนาดน้ี ....แต่ท าเพราะขาดคน 
1/3 เตม็ใจท างานหนกั...เพราะตอ้งการเงินเพ่ิม 
63%ของพยาบาลตอ้งรับผิดชอบIPD > 10 รายต่อวนั 
50%ของพยาบาลท างานติดต่อกนั > 24 ชม.โดยไม่ไดห้ยดุพกั 
90%มีประสบการณ์ “ตอ้งท างาน” ทั้ง ๆ ท่ีตนเองป่วย 
80%มีประสบการณ์ “ทอดท้ิงครอบครัวท่ีป่วย” เพราะภาระงาน 
 
100% ของพยาบาลท างานหนักกว่าเกณฑ์อย่างน้อย 2 เท่าตัว 
 
60% มีปัญหาสุขภาพกาย/จิต 
70% ยอมรับความผดิพลาดในการท างาน (20%ส่งผลเสียต่อ ผป.) 
55% ของพยาบาลไม่มีความสุขในการท างาน 
พยาบาลส่วนใหญ่ท างานต่อเน่ืองได้ไม่เกนิ 16 ชม 



- OT ควรได ้1,000 - 1,200 บาท ต่อ 8 ชัว่โมง 
ทุกวนัน้ี OT 800 บาท/8 ชม. (ใชม้านานไม่ต ่ากวา่ 5 ปี)   (สงักดั กทม ได ้1,200 บาท/8 ชม.) 

 
- หา้มท างานติดต่อกนัเกิน 16 ชม  (หลงัท างานติดต่อกนัเกิน 16 ชม. 
ตอ้งไดพ้กัอยา่งนอ้ย  8 ชม.) 
- ลงเวรดึกแลว้ตอ้งไดพ้กัอยา่งนอ้ย 8 ชม. 
- OT ไม่เกิน 40 ชม/7 วนั. 
- ก าหนดสัดส่วนภาระงานพยาบาลต่อจ านวนผูป่้วย 
     ...เพ่ิมบุคลากร 
     ...ลดภาระงาน (นดัหมายOPD, ER is only for Emergency) 
 
- อายเุกิน 55 ปี ควรไดสิ้ทธิในการเลือกท า OT โดยสมคัรใจ 
- บรรจุพยาบาลในกรอบอตัราก าลงัของราชการ 

ขอ้เสนอเพือ่แกปั้ญหาBurnOut และเพิม่ความปลอดภยัของผูป่้วย 



Pharmacist, 
MedTech,  
RadTech 
Burnout 



70-80% ท างาน OT>40 ชม/สป. 
2/3 ไม่เตม็ใจท างานหนกัขนาดน้ี ....แต่ท าเพราะขาดคน 
1/3 เตม็ใจท างานหนกั...เพราะตอ้งการเงินเพ่ิม 
จ านวนผูป่้วย OPD, IPD, ER แปรผนัตามภาระงานของแพทย ์
สัดส่วนผูป่้วย OPD สูงมาก 
88% ของนกัรังสีเทคนิค ท างานอยา่งนอ้ย 14 ชม/วนั 
(นกัรังสีเทคนิค ท างานในสถานท่ีอาจไดรั้บรังสี ไม่ควรเกิน 8 ชม/วนั) 
76%ของนกัรังสีเทคนิคท างานติดต่อกนั > 24 ชม.โดยไม่ไดห้ยดุพกั 
นกัรังสีเทคนิคส่วนใหญ่ลาออกจากระบบตั้งแต่เร่ิมท างานใหม่ ๆ 
 
ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพกาย/จิต 
ส่วนใหญ่ไม่มีความสุขในการท างาน 
ส่วนใหญ่ท างานต่อเน่ืองได้ไม่เกนิ 16 ชม 



-เพิ่มค่าตอบแทน OT 
 
- หา้มท างานติดต่อกนัเกิน 16 ชม  (หลงัท างานติดต่อกนัเกิน 16 ชม. 
ตอ้งไดพ้กัอยา่งนอ้ย  8 ชม.) 
- ลงเวรดึกแลว้ตอ้งไดพ้กัอยา่งนอ้ย 8 ชม. 
- OT ไม่เกิน .... ชม/7 วนั. 
- กรอบอตัราก าลงัไม่เพียงพอกบัภาระงาน 
     ...เพ่ิมกรอบอตัราก าลงั 
     ...ลดภาระงานโดยตรง (นดัหมายOPD, ER is only for Emergency) 
     ...ลดภาระงานท่ีไม่เก่ียวขอ้ง / ตวัช้ีวดัท่ีไม่จ าเป็น 
 
- อายเุกิน 55 ปี ควรไดสิ้ทธิในการเลือกท า OT โดยสมคัรใจ 

ขอ้เสนอเพือ่แกปั้ญหาBurnOut และเพิม่ความปลอดภยัของผูป่้วย 


