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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธ์ระหว่างพหุพฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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โรคความดันโลหิตสูง เปนโรคไมติดตอเรื้อรังที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญสงผลกระทบตอสุขภาพและ
บทคัดย่อ
การดํารงชีวิตการวิจัยภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูงใน
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่มีมากกว่าหนึ่งพฤติกรรมซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากทุน
คนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนกลุมอาชีพที่มี ชั่วโมงการทํางานที่ ยาวนาน ภายใตสถานการณ
ชี วิ ต ที่ ล ดลง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย เชิ ง ส ารวจมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพหุ
ความเครียดซึง่ เปนปจจัยคุกคามที่เสี่ยงตอการเกิดความดันโลหิตสูง กลุมตัวอยางเปนคนขับรถแท็กซี่ จํานวน 390 คน
พฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนัก เรียนในระดับประกาศนียบัตร
ไดจากการสุมแบบมีระบบ รวบรวมขอมูลโดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงและวัดความดันโลหิต และการสัมภาษณตาม
วิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดราชบุรี จานวน 416 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประมาณขนาดความสัมพันธ (Odds Ratio) และสถิติการ
stage random sampling) รวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะหความถดถอยพหุโลจิสติค (Multiple Logistic Regression Analysis)
โดยใช้สถิติพรรณาและ One Way ANOVA กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาพบความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงของคนขับรถแท็กซี่รอยละ 60.8เปนผูมีภาวะความดัน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดร้อยละ 61.8 มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
โลหิตสูงรายใหม รอยละ 76.8 และรายเการอยละ 23.2พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับความดันโลหิตสูง ประกอบดวย
เพียงอย่างเดียวมากที่สุดร้อยละ 22.6 พบพหุพฤติกรรมเสี่ยงประกอบด้วย สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และมี
โรคประจําตัว ดัชนีมวลกาย และการทํางานเปนกะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05ผลการวิเคราะหความสัมพันธกับ
เพศสัมพันธ์ร้อยละ 14.7 ทุนชีวิตโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลางคือร้อยละ 67.2 เมื่อพิจารณารายด้าน
ภาวะความดันโลหิตสูงพบวาโรคประจําตัวที่เกี่ยวของกับการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง (Adj OR=2.36, 95% CI: 1.07
พบว่า ทุนชีวิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่ส2ุดคือด้านพลังสร้างปัญญา รองลงมาคือ พลังชุมชน และพลังเพื่อนและ
- 5.22) ดัชนีมวลกาย ≥ 25.5 กก./เมตร (Adj OR=2.73, 95%CI: 1.57- 4.74) และขับรถกะกลางวัน (Adj OR=1.74,
กิจกรรม (ร้อยละ 51.2 ,50.5 และร้อยละ 35.8 ตามลาดับ) นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่ างกันมีทุน
95%CI:1.01- 3.03)
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( F= 5.8, p-value <0.001) นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่
สรุปผลการวิจัยไดวา โรคประจําตัว ดัชนีมวลกาย ปจจัยสภาพการทํางานไดแก การทํางานเปนกะ มี
พฤติกรรมเสี่ยงสองชนิดคือดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์ และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามชนิด คือสูบ
ความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูงโดยมีผลทําใหคาความดันโลหิตสูงขึ้น
บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์มีทุนชีวิตด้านพลังตัวตนต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมี
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนีห้ นวยงานที่เกี่ยวของสามารถใชเปนขอมูลในการควบคุมและปองกันภาวะ
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) และ นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมีทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวและ
ความดันโลหิตสูงโดยกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพแกคนขับรถแท็กซี่ จัดโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพโดยเนนการ
พลังสร้างปัญญาต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
ควบคุมดัชนีมวลกาย การสรางความตระหนักถึงลักษณะการทํางานเปนกะซึ่งเปนสาเหตุของภาวะความดันโลหิตสูง
จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมเสริ ม สร้ า งทุ น ชี วิ ต มี ค วามจ าเป็ น ในการป้ อ งกั น พหุ
และพยาบาลอาชีวอนามัยควรมีการเฝาระวังภาวะความดันโลหิตสูงในกลุมเสี่ยงรวมถึงจัดบริการใหคําปรึกษา ดูแล
พฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และติดตามคนขับรถแท็กซี่ทมี่ ีภาวะความดันโลหิตสูง เพื่อปองกันอันตรายจากภาวะแทรกซอน
คาสาคัญ: พหุพฤติกรรมเสี่ยง/ทุนชีวิต / นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คําสําคัญ: ความดันโลหิตสูง/คนขับแท็กซี่/ โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน
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Factors Related to Hypertension among Taxi Drivers in Bangkok
Ratchanee Inma*
Ann Jirapongsuwan**Mathuros Tipayamongkholgul ***
Surintorn Kalampakorn****
ABSTRACT
Hypertension is a non-communicable chronic disease which is a major public health
problem influencing individual health and daily life.This cross-sectional study aimed to examine the factors
related to hypertension among taxi drivers who have long working hours and work under pressure in
Bangkok. The sample consisted of 390 male taxi drivers selected by systematic random sampling. The data
were collected by questionnaire and through measures of blood pressure, body weight, and body height.
Descriptive statistics, odds ratio and logistic regression analysis were used for data analysis.
Finding showed the prevalence of hypertension is 60.8 percent with 76.8 percent new
cases and 23.2 percent old cases. Significant associations were found between hypertension and
chronic disease, body mass index and shift work (p < 0.05). Results from Logistic regression analysis
indicated that other chronic diseases (Adj OR=2.36, 95% CI: 1.07 - 5.22), body mass index over 25.5
kilograms per square meter (Adj OR=2.73, 95%CI: 1.57- 4.74) and day shift work (Adj OR=1.74, 95%CI:
1.01- 3.03) are related to hypertension.
Results show that other chronic disease, body mass index and day shift work are
related to hypertension. They are related to higher blood pressure.
Findings suggest the need for disease surveillance, monitoring, and health promotion
programs to prevent hypertensive complications among taxi drivers in Bangkok. Also, awareness that
shift work can affect hypertension should be emphasized. Occupational health nurses should provide
care and follow up for taxi drivers who have high blood pressure to prevent adverse health effects
from complications.
Keywords: hypertension/ taxi drivers/ work-related Illness
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บทนํา
โรคความดั น โลหิ ต สู ง เป น โรคไม ติ ด ต อ
เรื้อรังที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของทั่วโลก1
รวมทั้งประเทศไทยเปนโรคที่ไมสามารถรักษาให
หายขาดไดและตองรักษาอยางตอเนื่อง ที่สําคัญโรค
ความดั น โลหิ ต สู ง ยั ง ส ง ผลกระทบโดยตรงต อ
โรคหัวใจ (Heart disease ) โรคหลอดเลือดสมอง
(stroke) และโรคไต (kidney disease)1,2องคการ
อนามัยโลกไดรายงานวา มีผูปวยที่เสียชีวิตจากโรค
หลอดเลือดสมอง(stroke) ถึงรอยละ 51 และโรคหัวใจ
ขาดเลือด(MI) รอยละ 45 โดยมีสาเหตุจากโรค
ความดันโลหิตสูง1และพบวาผูป วยความดันโลหิตสูง
ที่มีอายุนอยและควบคุมความดันโลหิตไมไดจะมี
อัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น 3
เทา ภาวะหัวใจวายเพิ่มขึ้น 6 เทา และอัมพาต
เพิ่ ม ขึ้ น 7 เท า 3 ในประเทศไทยมี ร ายงานการ
พยากรณโรคความดันโลหิตสูง สํานักโรคไมติดตอ
เปรียบเทียบอัตราการตายระหวางป พ.ศ. 2543 2553 พบวาเพศชายมีแนวโนมการเสียชีวิตจากโรค
ความดันโลหิตสูงกวาเพศหญิงทั้งในสวนของอัตรา
การตายอยางหยาบและอัตราตายปรับฐาน2 และ
พบวา 1 ใน 3 ของผูปวยความดันโลหิตสูงเปน
ประชากรวัยแรงงาน4
อาชี พ ขั บ รถแท็ ก ซี่ เ ป น กลุ ม อาชี พ ขั บ รถ
สาธารณะซึ่งเปนแรงงานนอกระบบที่พบเปนส วน
ใหญ ใ นจํ า นวนประชากรวั ย ทํ า งานที่ มี แ นวโน ม
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว5แตแรงงานเหลานี้กับไมไดรับ
การคุมครองและไมมีหลักประกันทางสังคม และยัง
ตอ งเผชิ ญ กับ ปญ หาต างๆ ไดแ ก ป ญหาดา นการ
ทํางาน ปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางาน 6 ซึ่งสงผล
กระทบตอสุขภาพ อีกทั้งยังพบความชุกของภาวะ
ความดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
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คอนขางสูงเมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไปโดยพบความ
ชุ ก ถึ ง ร อ ยละ 50.4 แบ งเป น ผู ที่ มี ภ าวะความดั น
โลหิตสูงรายใหมรอยละ 38.2 และรายเการอยละ
12.27 ในกลุมคนทั่วไปพบความชุกของความดัน
โลหิตสูงในป พ.ศ. 2552 เพียงรอยละ 22.08
เชนเดียวกับการศึกษาในประเทศอินเดียพบวาโรค
เรื้ อ รั ง ในคนขั บ รถแท็ ก ซี่ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ โรค
ความดันโลหิตสูงถึงรอยละ 639 ทั้งนี้สาเหตุอาจมา
จากพฤติ ก รรมเสี่ ย งทางสุ ข ภาพที่ ไ ม เ หมาะสม
ลักษณะงานที่ทําใหมีรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่ตาง
จากคนทั่วไป เชน รับประทานอาหารจานดวน ขาด
การออกกําลังกาย การนอนหลับพักผอนไมเพียงพอ
มีการดื่มชา กาแฟและเครื่องดื่มชูกําลัง10 มีรายไดที่
ไม แ น น อน ทํ า ให เ กิ ด ความเครี ยด และขจั ด
ความเครียดดวยการดื่มแอลกอฮอล และสูบบุหรี่ 11
สิ่ง เหลา นี้ ลว นเปน ป จจั ยทํ านายในการเกิด ภาวะ
ความดันโลหิตสูง11,12นอกจากนี้ยังพบวาการขับรถ
ในสภาพการจราจรที่ติด ขัด สภาพเส นทางที่ไม ดี
และพฤติกรรมการใชรถที่ไมสุภาพของผูขับขี่คนอื่น
9,13
และยังพบวาการขับรถเปนระยะเวลายาวนานมี
ผลทําใหคาความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอีกดวย14,15,16
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาพบวา
งานวิจัยสวนใหญเปนการศึกษาในผูปวยความดัน
โลหิ ต สู ง บุ ค คลทั่ ว ไปและกลุ ม คนขั บ รถโดยสาร
สาธารณะ14,17,18,19 แตยังไมพบการศึกษาถึงปจจัย
ดานลักษณะการทํางานของกลุมคนขับรถแท็กซี่ที่
สัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่แตกตางจากกลุมคนขับรถโดยสารสาธารณะอื่นๆ
กล า วคื อ การทํ า งานติ ด ต อ กั น เป น เวลานาน
ประมาณ 9-12 ชั่ ว โมง เส น ทางการขั บ รถที่ ไ ม
แนนอน มีการทํางานเปนกะ รายไดไมแนนอน การ
แย ง ชิ ง ผู โ ดยสารจากแท็ ก ซี่ จํ า นวนมาก เป น ต น
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ผูวิจัยจึงศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะความ
ดัน โลหิ ต สู ง ในคนขั บ รถแท็ ก ซี่ กรุ ง เทพมหานคร
โดยนําองคความรูในงานอาชีวอนามัยมาเปนกรอบ
แนวคิ ด ของการศึ ก ษา 20ซึ่ ง มี แ นวคิ ด ว า โรคในผู
ประกอบอาชีพขึ้นอยูกับปจจัย ดังนี้ ปจจัยสวนบุคคล
(Worker) ปจจัยดานสภาพการทํางาน (Working
conditions) และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน
(Working environments) ผลการวิจัยในครั้งนี้จะ
ชวยใหทราบถึงขอมูลดานสุขภาพ รวมถึงลักษณะ
ส ว นบุ ค คลและลั ก ษณะการทํ า งานของกลุ ม
คนขับรถแท็กซี่ที่มีความสัมพันธกับภาวะความดัน
โลหิตสูง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําขอมูลไปใช
ในการวางแผนและพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
รวมถึงรูปแบบในการจัดกิจกรรมการสงเสริมและ
การปองกัน ภาวะความดันโลหิต สูง แกก ลุมอาชี พ
คนขับรถแท็กซี่ที่เหมาะสม
วัตถุประสงค
เพื่อประมาณคาความชุกและคนหาปจจัยที่
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง ใน
คนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ประยุกตใชองคความรูในงาน
อาชีวอนามัย20 มาเปนกรอบแนวคิดของการศึกษา
โดยมีแ นวคิด วา โรคในผูป ระกอบอาชี พขึ้ นอยูกั บ
ปจจัย ดังนี้ ปจจัยสวนบุคคล (Worker) ปจจัยดาน
สภาพการทํางาน (Working conditions) และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมในการทํางาน (Working environments)
สําหรับปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพการ
สมรส รายได โรคประจํ า ตั ว ประวั ติ โ รคทาง
พันธุกรรม ดัชนีมวลกาย ประสบการณ การทํางาน
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พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การดื่มชา กาแฟ และ
เครื่ อ งดื่ ม ชู กํ า ลั ง การออกกํ า ลั ง กาย การดื่ ม
แอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ ปจจัยดานสภาพการ
ทํางาน ไดแก ระยะเวลาในการทํางานตอวัน การ
ทํ า งานเป น กะ เวลาพั ก ระหว า งทํ า งาน ระยะ
ทางการขับรถตอวัน สภาพเสนทางการขับขี่ และ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมการทํางาน ไดแก การรับรูตอ
เ สี ย งร บ ก ว น ก า ร รั บ รู ต อ ค ว า ม ร อ น แ ล ะ
ความเครียดจากการทํางานกับภาวะความดันโลหิต
สูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
วิธีการดําเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิ จั ยครั้ งนี้ เป นการวิ จั ยแบบ
ภาคตัวขวาง (Cross-sectional study) ในคนขับรถแท็กซี่
กรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษา คือ คนขับรถแท็กซี่เพศ
ชายที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตสาธารณะ กรมการ
ขนสงทางบก ทั้งแบบนิติบุคคลและแบบสวนบุคคล
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
กลุมตัวอยาง คือ คนขับรถแท็กซี่เพศชายที่
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตสาธารณะ กรมการขนสง
ทางบก ทั้ งแบบนิติ บุ คคลและส วนบุค คลที่ มารั บ
บริ ก ารตรวจสภาพมิ เ ตอร ที่ สํ า นั ก งาน ขนส ง
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 (เขตจตุจักร) เนื่องจากเปนเขต
ที่มกี ารขึ้นทะเบียนรถแท็กซี่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 97
ของกรมการขนส งทางบก กรุ งเทพมหานคร5โดยใช
วิ ธี การสุ มแบบมี ระบบ (Systematic random
sampling) จากเบอรคิวคํานวณกลุมตัวอยาง โดย
ใชสูตรคํานวณตามวิธีการของแดเนียล21ได 403 คน
เกณฑ ก ารคั ด เข า เป น กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ คนขั บ รถ
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แท็กซี่เพศชายที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตสาธารณะ
มากกวาหรือเทากับ 2 ปสามารถสื่อสารภาษาไทย
ไดสมัครใจและยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบ
สั ม ภาษณ ห ลั ง ตรวจสอบความสมบู ร ณ ข อง
แบบสอบถามเหลือจํานวนกลุมตัวอยาง 390 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ แบง
ออกเปน 2 ชนิด คือ แบบสัมภาษณและเครื่องมือที่
ใชประเมินสภาวะรางกาย
1. แบบสั ม ภาษณ ผู วิ จั ย ได พั ฒ นาและ
ประยุกตใชตามกรอบแนวคิดในงานอาชีวอนามัย 20
แบงเปน 3 สวน ดังนี้
ส วนที่ 1 ป จจั ยส วนบุ คคล ประกอบด วย
ขอ มู ลคุ ณ ลัก ษณะส วนบุ ค คล ได แ ก อายุ รายได
โรคประจํ า ตั ว โรคทางกรรมพั น ธุ ดั ชนี ม วลกาย
ประสบการณการทํางาน สถานภาพสมรส เปนขอ
คําถามแบบใหเลือกตอบและเติมขอความ จํานวน
6 ขอ และขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก พฤติกรรม
การบริโภคอาหาร การดื่มชา/กาแฟ/เครื่องดื่มชูกําลัง
เปนขอคําถามแบบใหเลือกตอบจํานวน 15 ขอ ไดคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.74 สวนการออก
กําลังกาย การดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ เปนขอ
คําถามแบบใหเลือกตอบและเติมขอความ จํานวน 9 ขอ
สวนที่ 2 ปจจัยดานสภาพการทํางาน
เปนขอคําถามแบบมีตัวเลือกใหเลือกตอบและเติม
ขอความ จํานวน 6 ขอ โดยประยุกตแบบสัมภาษณ
จากปจจัยสภาพการทํางานของอัญชลี ศรี สวัสดิ์14
ไดแก ระยะเวลาในการขับรถ การทํางานเปนกะ
เวลาพัก ระยะทางการขับรถตอวัน สภาพเสนทาง
การขับขี่ การทํางานนอกจากการขับรถแท็กซี่ และ
ชนิดของรถที่ขับ
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ส ว นที่ 3 ป จ จั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ มการ
ทํางาน แบงเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 3.1 การรับรูเสียงรบกวน จํานวน4 ขอ
โดยประยุกตแบบสัมภาษณจากขอคําถามสิ่งแวดลอมใน
การทํ างานของอั ญชลี ศรี สวั สดิ์ 14 ที่ ปรั บปรุ งมาจาก
แบบสอบถามของ Tarnopolsky et al. (1978) ลักษณะ
ขอคําถามเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 4
ระดับ ไดแก มาก ปานกลาง เล็กนอย และไมรูสึก ไดคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.84
สวนที่ 3.2 การรับรูตอความรอน จํานวน 2
ขอ ไดประยุกตแบบสัมภาษณจากการรับรูตอสภาวะ
การทํางานของอัญชลี ศรีสวัสดิ์14ลักษณะขอคําถามเปน
มาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 4 ระดับ ไดแก
มาก ปานกลาง เล็กนอย และไมรูสึก ไดคาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือเทากับ 0.75
ส วนที่ 3.3 ความเครี ยดจากการทํ างาน
จํานวน 23 ขอ เปนขอคําถามที่ประยุกตที่ใชตามแนวคิด
Job Demand – Control Model ของคาราเสค22 ไดแปล
เปนภาษาไทยโดยพิชญาพรรคทองสุข23 ประกอบดวยขอ
คําถามดานการควบคุมงานจํานวน 11 ขอดานความ
ตองการในงาน จํานวน 12 ขอ ลักษณะขอคําถามมี
คําตอบใหเลือกตอบตามลิเคอรท ( Likert Scale) 4 ระดับ
ไดแก ไมเห็นดวยมากไมเห็นดวย เห็นดวย และเห็นดวย
มาก ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.87
2. เครื่องมือที่ใชประเมินสภาวะรางกาย
ประกอบดวย
2.1 ชั่งน้ําหนักชนิดยืนพรอมที่วัดสวนสูง
2.2 เครื่ องวั ดความดั นโลหิ ต แบบปรอท
(Mercury Sphygmomanometer) ที่ไดรับการตรวจเช็ค
ความถูกตองและสอบเทียบไดตามมาตรฐานทุก 1 ปรุน
STANDBY ยี่หอ Baumaometer
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
เครื่อ งมือ ในการวิจั ยนี้มีค าดัชนีความตรง
ตามเนื้อหาเทากับ 0.94 ผานการตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
ไดแก แพทยผูเชี่ยวชาญดานอายุรกรรมและดานอา
ชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย จํ า นวน 1 ท า น
ผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัยและความปลอดภั ย
จํานวน 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาล
สาธารณสุขจํานวน 1 ทาน ผานการทดสอบความ
เที่ ย งกั บ กลุ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ กรุ ง เทพมหานคร
จํานวน 30 คน หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอลบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความ
เชื่ อ มั่ น พฤติ ก รรมการบริโ ภคอาหาร การดื่ ม ชา/
กาแฟ/เครื่องดื่มชูกําลัง0.74 การรับรูเสียงรบกวน
0.84 การรับรูตอความรอน 0.75 และความเครียด
จากการทํางาน 0.84 เครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษ ย ค ณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิท ยาลัย มหิดล (MUPH 2015-199) ผูวิจัยไดติดตอประสานงาน
กับผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานคร พื้นที่
5 เพื่อขอความรวมมือและความอนุเคราะหในการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย
และขั้นตอนการเก็บขอมูล ประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับ โดยใหผูเขารวมวิจัยตอบแบบสอบถามดวย
ความสมัครใจ ขอมูลทุกอยางผูวิจัยถือเปนความลับ
และนํามาใชเฉพาะการศึกษาเทานั้น ใชเวลาในการ
เก็บขอมูลประมาณ 35นาทีตอคนและกลุมตัวอยาง
สามารถยุติการเขารวมไดตามความตองการทําการ
เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่
3 กุมภาพันธ พ.ศ.2559 หลังจากตรวจสอบความ
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สมบูรณของแบบสัมภาษณแลวนําขอมูลที่ไดมาทํา
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อใช
อธิ บ ายป จ จั ย ส ว นบุ ค คล สถิ ติ เ ชิ ง วิ เ คราะห เ พื่ อ
ประมาณขนาดความสัมพันธ (Odds Ratio) ของ
ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง และการวิ เ คราะห ห า
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดาน
สภาพการทํางาน และปจจัยสิ่งแวดลอมการทํางาน
กับภาวะความดันโลหิตสูง โดยใชสถิติการวิเคราะห
ความถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ (Multiple Logistic
Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง กลุม
ตัวอยางที่ทําการศึกษาในครั้งนี้เปนเพศชายพบความชุก
ของภาวะความดันโลหิตสูงถึงรอยละ 60.8 ในจํานวนนี้
พบผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงรายใหม รอยละ 76.8
และผูที่มีความดันโลหิตสูงรายเกา รอยละ 23.2 ของผูที่
มีภาวะความดันโลหิตสูงทั้งหมด โดยในกลุมที่เปนราย
เกาสวนใหญยังควบคุมระดับความดันโลหิตไมได (รอย
ละ 69.1) คาความดันโลหิตโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
เทากับ 135.7/84.4 มิลลิเมตรปรอท (S.D.=16.7/10.4)
ซึ่งสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานสภาพ
การทํางาน แตไมสอดคลองกับปจจัยดานสิ่งแวดลอม
การทํางาน
2. ปจจัยสวนบุคคลกลุมตัวอยางทั้งหมดมี
อายุระหวาง 41 - 50 ป มากที่สุด (รอยละ 42.3) อายุ
เฉลี่ย 48.7 ป (S.D.= 9.2) สวนใหญสถานภาพสมรสคู
(ร อยละ 83.8) มี รายได อยู ระหว าง 15,000-25,000
บาท/เดือน มากที่สุด (รอยละ 37.4) รายไดเฉลี่ยเทากับ
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22,323.1 บาท (S.D.=8,579.8) มีประสบการณในการ
ทํางานนอยกวา 10 ป มากที่สุด (รอยละ 52.8) มีคาเฉลี่ย
ประสบการณการทํางาน 10.5 ป (S.D.= 7.6) สวนใหญ
ระบุวาไมมี/ไมทราบประวัติโรคทางพันธุกรรม (รอยละ
75.4) และไมมีโรคประจําตัว (78.3) โรคประจําตัวที่พบ
มากที่สุด คือโรคเบาหวาน (รอยละ 45.7) และไขมันใน
เลือดสูง (รอยละ13.0) มีค าดัชนีมวลกายอยู ระหวาง
25-29.9 กก./เมตร2 (มีภาวะอวนระดับ 1) มากที่สุด
(รอยละ 38.2) ดัชนีมวลกายเฉลี่ยเทากับ 25.5 กก./
เมตร2 (S.D.=3.9) มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การดื่ม
ชา กาแฟและเครื่องดื่ มชู กําลังอยู ในระดับเสี่ ยงปาน
กลางมากที่ สุ ด (ร อยละ 49.2 และ 51.8) มากกว า
ครึ่งหนึ่งไมออกกําลังกาย (รอยละ 56.9) ไมสูบบุหรี่
(52.8) เกือบครึ่งดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 48.2)
ในกลุ มที่ มี ภาวะความดั น โลหิ ตสู งพบอายุ
มากกวา 60 ป มากที่สุด (รอยละ78.3) ระดับความดัน
โลหิตซิสโตลิคตอไดแอสโตลิคอยูระหวาง140-180/62104 mmHg สวนใหญมีสถานภาพหมาย/หยา/แยกกัน
อยู (ร อยละ 66.7)รายได อยู ระหว าง 15,000-25,000
บาท/เดือน มากที่สุด (รอยละ 64.4) มีประสบการณใน
การทํางานมากกวา 20 ป มากที่สุด (รอยละ 66.2) สวน
ใหญระบุวาไมมี/ไมทราบประวัติโรคทางพันธุกรรม(รอย
ละ70.8) และไมมีโรคประจําตัว (60.8) พบวาเปนโรคทีม่ ี
ผลต อ ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง มากที่ สุ ด ได แ ก
โรคเบาหวาน (รอยละ 36.1) รองลงมา คือ ไขมันในเลือด
สูง โรคความดันโลหิตสูงรวมกับไขมันในเลือดสูง และ
โรคความดันโลหิตสูงรวมกับโรคเบาหวานและไขมันใน
เลือดสูง (ร อยละ 11.1 เท ากัน) มีคาดัชนี มวลกาย
มากกวา 30 กก./เมตร2 มากที่สุด (รอยละ 78.4) มี
พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารระดั บไมเสี่ ยงมากที่ สุ ด
(รอยละ 65.5) การดื่มชา กาแฟและเครื่องดืม่ ชูกําลังอยู
ในระดับเสี่ยงสูงและเสี่ยงปานกลางมากที่สุด (รอยละ
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60.9 เทากัน) สวนใหญไมออกกําลังกาย (รอยละ 61.7)
เคยสู บบุ หรี่ แต เลิ กแล ว (ร อยละ 68.9) และดื่ ม
แอลกอฮอล (รอยละ 61.7)
3. ปจจัยดานสภาพการทํางาน เกือบครึ่งหนึ่ง
กลุมตัวอยางขับรถตอวันอยูระหวาง 10-12 ชั่วโมง
(รอยละ 49.8) โดยขับรถเฉลี่ยเทากับ 10.8 ชั่วโมง
(S.D.=2.8) ทํางาน 7 วันตอสัปดาห มากที่สุด (รอยละ
58.2) ทํางานเฉลี่ย 6.4 วันตอสัปดาห (S.D.=0.8) ทํางาน
กะเชามากที่สุด (รอยละ 46.7) สวนใหญไมไดทํางาน
พิเศษ (รอยละ 80) และเปนรถแท็กซี่สวนบุคคล (รอย
ละ 81.8) มีระยะทางอยูระหวาง 300-399 กิโลเมตร
มากที่ สุ ด (ร อยละ 40) ระยะทางเฉลี่ ย คื อ 270.4
กิโลเมตร (S.D.= 94.1) มีชวงเวลาพักตอครั้งระหวาง
21 – 40 นาที มากที่สุด (รอยละ 41.3) เวลาพักเฉลี่ยคือ
35.8 นาทีตอครั้ง (S.D.= 27.9) มีจํานวนครั้งที่พักตอ
วัน 2 ครั้ง มากที่สุด (รอยละ 43.3) จํานวนครั้งที่พัก
เฉลี่ยตอวัน คือ 2.1 ครั้ง (S.D.= 1.2) สวนใหญมีความ
คิดเห็นวาสภาพการจราจรเปนอุปสรรคตอการขับรถ
(รอยละ 65.1)
กลุ มที่ มี ภาวะความดั นโลหิ ตสู ง พบว าขั บรถ
นอยกวา 10 ชั่วโมง มากที่สุด (รอยละ 66.7) ทํางานนอย
กวา 5 วันตอสัปดาหมากที่สุด (รอยละ 63.0) ทํางานกะ
เชามากที่สุด (รอยละ 68.1) สวนใหญไมไดทํางานพิเศษ
และเปนรถแท็กซี่สวนบุคคล (รอยละ 62.5 และ 63.9)
ขับรถนอยกวา 200 มากที่สุด (รอยละ 77.8) มีชวงเวลา
พักตอครั้งอยูระหวาง 21-40 นาที มากที่สุด (รอยละ
64.0) มีจํานวนครั้งที่พักตอวัน 2 ครั้ง มากที่สุด (รอยละ
63.3) สวนใหญคิดวาสภาพการจราจรไมเปนอุปสรรคตอ
การขับรถ (รอยละ 66.9)
4. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน
กลุมตั วอยา งทั้งหมด และกลุ มที่มีภ าวะความดั น
โลหิ ตสูงมีการรับ รูตอเสีย งรบกวนอยูใ นระดับต่ํ า
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(รอยละ 60.3 และ 62.6 ตามลําดับ) การรับรูตอ
ความรอนต่ํา (รอยละ 62.1 และ 63.6 ตามลําดับ)
และความเครียดจากการทํางานต่ํา (รอยละ 70.5
และ 62.2 ตามลําดับ)
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5. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคล ปจจั ยสภาพการทํา งาน และป จจั ย
ดานสิ่งแวดลอมในการทํางานที่มีความสัมพันธ
กั บ ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง ในคนขั บ รถแท็ ก ซี่
กรุงเทพมหานคร

Table 1. Correlations between worker factors, working conditions, work environment and
hypertension among taxi drivers in Bangkok (n = 390)
Variables
Hypertension
Crude
95% CI p-value Adjusted 95% CI p-value
OR
OR
Age (Year)
≥ 40
1.00
1.00
41- 50
1.19
0.68-2.07
0.547
0.87
0.45-1.68 0.652
> 50
2.09
1.17-3.73
0.012
1.40
0.66-2.92 0.381
Marital Status
Single
1.00
1.00
Married
2.35
1.23-4.49
0.009
2.00
0.90-4.47 0.090
Widowed/
2.79
0.93-8.27
0.066
1.64
0.43-6.16 0.467
Divorced/
Separated
Disease
None/ Do not know 1.00
1.00
Diseases induce
3.25
1.55-6.90
0.002
2.36
1.07-5.22 0.034*
Hypertension
Diseases not induce 1.18
0.55-2.53
0.669
1.24
0.54-2.87 0.608
Hypertension
Continued
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Table 1. Correlations between worker factors, working conditions, work environment and
Table 1. hypertension among taxi drivers in Bangkok (n = 390) (Cont.)
Variables

Crude
OR

95% CI

Family History
None/Do not know
1.00
Diseases induce
2.37
1.35-4.17
Hypertension
Diseases not induce 0.84
0.32-2.25
Hypertension
Body Mass Index (Kg./Meter2)
≤ 22.9
1.00
23.0 – 24.9
1.34
0.75-2.38
≥ 25
3.02
1.86-4.88
*p-value < 0.05, ** p-value < 0.001

Hypertension
p-value Adjusted
OR

95% CI

p-value

0.003

1.00
1.57

0.82-3.00

0.172

0.734

0.65

0.21-2.11

0.474

0.328
<.001

1.00
1.17
2.73

0.60-2.26 0.649
1.57-4.74 <0.001**

Table 2. Correlations between worker factors, working conditions, work environment and
Table 2. hypertension among taxi drivers in Bangkok (n = 390)
Variables
Hypertension
Crude 95% CI
p-value Adjusted 95% CI p-value
OR
OR
Food Consumption Behavior
No Risk
1.00
1.00
Moderate Risk
0.68
0.43-1.06
0.086
0.83
0.49-1.40 0.486
High Risk
0.94
0.49-1.82
0.858
1.19
0.56-2.51 0.649
Other Works
No
1.00
1.00
Yes
0.70
0.42-1.16
0.163
1.03
0.57-1.84 0.929
Continued
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Table 2. Correlations between worker factors, working conditions, work environment and
Table 2. hypertension among taxi drivers in Bangkok (n = 390) (cont.)
Variables
Hypertension
Crude
95% CI p-value Adjusted 95% CI p-value
OR
OR
Shift Work
Nighttime
1.00
1.00
Daytime
1.82
1.13-2.95
0.015
1.74
1.00-3.03 0.050*
Type of Vehicle
Private Taxi
1.00
1.00
Cooperation Taxi
0.49
0.29-0.82
0.007
0.53
0.30-0.96 0.037*
Traffic Condition
No Obstacle for
1.00
1.00
Driving
Obstacle for
0.67
0.43-1.03
0.070
0.63
0.38-1.03 0.064
Driving
Heat Perception
Low
1.00
1.00
High
0.73
0.48-1.12
0.139
0.79
0.47-1.29 0.329
*p-value < 0.05, ** p-value < 0.001
ผลการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสภาพการทํางาน และ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางานกับภาวะความ
ดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานครโดย
การประมาณขนาดความสัมพันธ (Odds Ratio)
หลังจากเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีคา p-value < .2
พบวามี 11 ตัวแปร ไดแก อายุ สถานภาพสมรส
ประวั ติ โ รคทางพั น ธุ ก รรม โรคประจํ า ตั ว ได แ ก
โรคเบาหวาน ไขมั น ในเลื อ ดสู ง ดั ช นี ม วลกาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารการดื่ มชา กาแฟ และ
เครื่องดื่มชูกําลังการทํางานเปนกะการทํางานพิเศษ

ประเภทรถที่ขับ สภาพการจราจรตอการขับรถและ
การรับรูความรอน เพื่อนํามาหาความสัมพันธโดย
วิ เ คราะห ค วามถดถอยโลจิ ส ติ ก เชิ งพหุ (Multiple
Logistic Regression Analysis) โดยวิธี Enter ไดตัว
แปรที่สามารถอธิบายความสัมพันธกับภาวะความ
ดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานครดังนี้
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
ภาวะความดันโลหิตสูงพบวา โรคประจําตัว ดัชนี
มวลกายมีความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)โดยผูที่
มีโรคประจําตัวที่มีผลตอภาวะความดันโลหิตสูงมี
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ความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตสูงเมื่อเทียบกับ
ผูที่ไมมีโรคประจําตัว 2.36 เทา (95% CI: 1.07 5.22) ผู ที่มี ดั ชนี ม วลกายมากกว าหรื อเท ากั บ 25
กก./เมตร2 มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะความดัน
โลหิตสูงเมื่อเทียบกับผูที่มีดัชนีมวลกายนอยกวา 25
กก./เมตร2 2.73 เทา (95% CI 1.57 - 4.74) สวน
อายุ รายได โรคทางกรรมพันธุ ประสบการณการ
ทํ า งาน สถานภาพสมรส พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อาหาร การดื่มชา กาแฟ การออกกําลังกาย การดื่ม
แอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ไมมี ความสัมพันธกับ
ภาวะความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(pvalue < 0.05)
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย สภาพการ
ทํางานกับภาวะความดันโลหิตสูงพบวา การทํางาน
เปนกะมี ความสั มพันธกั บ ภาวะความดันโลหิตสู ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) โดย
พบวาผูที่ขับรถชวงกลางวันมีความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะความดันโลหิตสูงเมื่อเทียบกับผูที่ขับรถในชวง
กลางคืน 1.74เทา (95% CI: 1.00 - 3.03) สวน
ระยะเวลาในการทํ า งานต อ วั น เวลาพั ก ระหว า ง
ทํางาน ระยะทางการขับรถตอวัน สภาพเสนทาง
การขับขี่ไมมีความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิต
สูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ในการทํางานกับภาวะความดันโลหิตสูง พบวา การ
รับ รู ต อ เสี ย งรบกวน การรั บ รู ต อ ความร อ น และ
ความเครียดจากการทํางานไมมี ความสัมพันธกับ
ภาวะความดัน โลหิต สูง อยา งมี นัย สําคั ญทางสถิ ติ
(p-value < 0.05)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับ ภาวะความดัน โลหิต สู ง คื อ ป จ จัย ส ว นบุ ค คล
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ไดแก โรคประจําตัว และดัชนีมวลกาย ปจจัยดาน
สภาพการทํ า งาน ได แ ก การทํ า งานเป น กะ ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิด ในงานอาชีวอนามัยที่ระบุวา
โรคจากการทํางาน ขึ้นอยูกับปจจัย การเกิดโรค3
สาเหตุ คือ 1) ตัวผูประกอบอาชีพ 2) สภาพการ
ทํางาน 3) สิ่งแวดลอมในการทํางาน20อยางไรก็ตาม
ในการศึ ก ษาไม พ บความสั ม พั น ธ กั บ ป จ จั ย ด า น
สิ่ ง แวดล อ มในการทํ า งาน ทั้ งนี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก
บริบทการทํางานของกลุมตัวอยางที่มีความหยืดหยุน
คือ กลุมตัวอยางสามารถลดการสัมผัสสิ่งคุกคาม
จากสิ่ ง แวดล อ มในการทํ า งานได เช น การปรั บ
สภาพอารมณหรือความเคยชินการจากสัมผัสเสียง
ดังหรือความเครียดจากงาน การปรับอุณหภูมิแอร
ตามความเหมาะสม อีกทั้งเปนอาชีพอิสระ สามารถ
บริหารจัดการงานดวยตัวเองทําใหผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ไมเปนไปตามแนวคิดการเกิดโรคในผูประกอบ
อาชีพตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
การศึกษาครั้งนี้พบความชุกของภาวะความ
ดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานครรอย
ละ 60.8 ซึ่งคอนขางสูงเมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไปที่
พบความชุกของความดันโลหิตสูงในป พ.ศ. 2552
รอยละ 22.08และพบวาสูงกวา คนขับรถแท็กซี่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จากโครงการตรวจสุขภาพ
แท็กซี่ไทย โดยกรมอนามัย พ. ศ. 2556 พบวามี
ผูปวยความดันโลหิตสูงคิดเปนรอยละ 50.47และสูง
กวาการศึกษาของเปอรซูและคณะ 24พบความชุก
ของภาวะความดั นโลหิ ต สู ง ในคนขั บ รถแท็ ก ซี่ ใ น
ประเทศเบลเยี่ยม รอยละ 42.0 แตใกลเคียงกับ
การศึกษาของบาวาและศรีวาสเตว 9 พบความชุก
ของภาวะความดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ที่เมือง
มุ ม ใบประเทศอิ น เดี ย ร อ ยละ 63.0 ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่ อ งจากโครงสร า งการทํ า งานที่ มี ก ฎระเบี ย บ
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ขอบังคับที่ตางกันอาจเปนสาเหตุทําใหพบความชุก
ตางกันในการศึกษานี้พบผูที่มีภาวะความดันโลหิต
สูงรายใหม รอยละ 46.7 และรายเกา รอยละ 14.1
เมื่อเปรียบเที ยบกับโครงการตรวจสุขภาพแท็ก ซี่
ไทย โดยกรมอนามัย พ.ศ. 2556 ที่มีผูปวยรายใหม
รอยละ 38.2 และรายเการอยละ 12.2 จากตัวเลข
ดังกลาวพบวามีผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 8.5
ในระยะเวลา 3 ป ชี้ใหเห็นถึงแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องของภาวะความดันโลหิตสูงในอาชีพ
คนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
ปจจัยสวนบุคคลไดแก โรคประจําตัว ไดแก
โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูงดัชนีมวลกายมี
ความสั ม พั น ธ กั บ ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง ทั้ ง นี้
เนื่องจากโรคเบาหวานและภาวะไขมันในเลือดสูง
ทําใหเกิดภาวะหลอดเลือดแดงหนาและแข็ง 8,25ทํา
ใหคาความดันโลหิต สูงขึ้น และดัชนีมวลกายที่สูง
กวามาตรฐาน ซึ่งหมายถึง สภาวะที่รางกายมีไขมั น
สวนเกินมากเกินความจําเปนและไขมันจะไปเกาะ
ผนังหลอดเลือด สงผลใหเกิดแรงตานทานภายใน
หลอดเลือด ทําใหคาความดันโลหิตสูงขึ้น26
ปจจัย สภาพการทํางานได แก การทํ างาน
เปนกะมี ความสั มพันธกั บภาวะความดันโลหิตสู ง
ทั้งนี้อ าจเปนเพราะตองตื่นนอนตั้ง แตเ ชามื ดเพื่ อ
เตรียมรถและความพรอมของผูขับขี่เอง ซึ่งพบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญขับรถเปนเวลานานคือ 1012 ชั่ ว โมง มากที่ สุ ด (ร อ ยละ 49.8) อี ก ทั้ ง ยั ง
สู ญ เสี ย เวลาในการเดิ น ทางกลั บ ที่ พั ก จากสภาพ
การจราจรที่ติดขัดในชวงเย็นทําใหถึงที่พักดึก ทําให
ชั่วโมงการนอนหลับไมเพียงพอก็เปนไดและสภาพ
การจราจรติ ด ขั ด โดยเฉพาะช ว งเวลารี บ ด ว นคื อ
ตอนเชาที่ไปทํางาน และตอนเย็นที่เลิกงานจึงสงผล
ใหเกิดความเครียดเนื่องจากความเครียดมีผลต อ
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ระบบประสาทสวนกลางทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
ของระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มแรงตานและ
ปริ ม าณการสูบ ฉี ด เลื อ ดจากหั วใจทํ าให ค วามดั น
โลหิตสูงขึ้นดวย 27สอดคลองกับของการศึกษาของ
โคบายาชิและคณะ15พบวาการทํางานเปนกะมีผล
ความดันโลหิตที่สูงขึ้นในคนขับรถแท็กซี่ในเมืองนา
โกยาประเทศญี่ปุน และพบวาผูที่ขับรถแท็กซี่สวน
บุคคลมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะความดันโลหิต
0.53 เทาเมื่อเทียบกับผูที่ขับรถแท็กซี่นิติบุคคล
(95% CI: 0.30 – 0.96) อาจเนื่องจากปจจุบันที่มี
รถแท็กซี่เปนจํานวนมากทําใหมีการแขงขันกันสูง
จึ งมี โ ปรโมชั่ น ต า งๆ สํ า หรั บ การเช า ขั บ เช น ลด
ราคาคาเชา หรือแถมชั่วโมงขับแตจายเทาเดิม เปน
ตน
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน ไดแก
การรับรูตอเสียงรบกวนการรับรูตอความรอนและ
ความเครียดจากการทํางานไมมีความสัมพันธกับ
ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง ทั้ ง นี้ อ ธิ บ ายได ว า จาก
ลักษณะโครงสรางของรถแท็กซี่ มีกระจกปดอย าง
มิดชิด ทําใหไมไดเสียงดังจากภายนอก เสียงที่ไดยิน
สวนใหญคือเสียงผูโดยสารคุยกัน และภายในรถได
ความเย็นจากแอร และเปนอาชีพอิสระ มีเวลาเปน
ของตนเอง ไมจํากัดวุฒิการศึกษา ทําใหคนขับรถ
แท็กซี่สวนใหญมีความพึงพอใจในอาชีพนี้ 28และผล
การศึกษาในครั้งนี้พบวาสวนใหญมีความเครียดจาก
การทํางานอยูในระดับต่ํา (รอยละ 70.5)
จุดออนของงานวิจัยนี้
พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนผู
ขับรถแท็กซี่ประเภทสวนบุคคลเปนสวนใหญ พบ
กลุ ม ตั ว อย า งประเภทนิ ติ บุ ค คลจํ า นวนน อ ย
เนื่องจากสวนใหญจะมีตัวแทนบริษัทหรือตัวแทน
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สหกรณเปนผูดําเนินการเอกสารและนํารถมาตรวจ
สภาพให โดยที่ผูขับขี่ไมตองมาดวยดําเนินการดวย
ตนเอง จึงทําใหกลุมตัวอยางที่ไดอาจไมคลอบคลุม
ถึงผูขับรถแท็กซี่ประเภทนิติบุคคล
จุดแข็งของงานวิจัยนี้
พบว า ประชากรที่ ศึ ก ษามี ข นาดเพี ย งพอ
และเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ ดวยตนเองจึงทํา
ให ไ ด ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน เ พื่ อ ใช ใ นการพั ฒ นา
โปรแกรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพในคนขั บ รถแท็ ก ซี่
กรุงเทพมหานครตอไป
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลได แ ก โรค
ประจําตัว ดั ชนีมวลกาย ปจจัยสภาพการทํางาน
ไดแก การทํางานเปนกะ มีความสัมพันธกับภาวะ
ความดันโลหิตสูง
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1. หน ว ยงานด า นสาธารณสุ ข ใช เ ป น
แนวทางในการสรางนโยบาย หรือโครงการสราง
เสริมสุขภาพ เชน โครงการตรวจสุขภาพตามความ
เสี่ยง โครงการแท็กซี่รักสุขภาพ เปนตน โดยเนนถึง
ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก โรคประจํ า ตั ว คื อ
โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ดัชนีมวลกาย โดย
เสนอแนะใหจัดโครงการออกกําลังกาย และการให
ความรูเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อปองกันการเกิด
โรคดังกลาวและภาวะความดันโลหิตสูง รวมถึงโรค
แทรกซอนที่สําคัญ
2. กรมการขนสงทางบกควรเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับสาเหตุของภาวะความดันโลหิตสูงจากการ
ทํา งานเป นกะในการอบรมผูข อใบอนุ ญ าตขับ รถ
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ขนสงสาธารณะและการตรวจสุขภาพอยางละเอียด
โดยเสนอแนะให มีการตรวจไขมันในเลือดเพื่อขอ
ใบรับรองแพทยในการขอใบอนุญาตขับรถขนสงสา
ธารณ ทั้งนี้ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดไมควร
เกินคาปกติหรืออยูในดุลยพินิจของแพทย
3. พยาบาลอาชีวอนามัยควรมีการเฝาระวัง
การเกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุมเสี่ยงโดยมีการ
ติดตามดูแลอยางตอเนื่องเพื่อปองกันการเกิดโรค
เชน การจัดโครงการตรวจสุขภาพประจําป ตรวจ
สุ ข ภาพตามความเสี่ ย ง และโปรแกรมส ง เสริ ม
สุ ข ภาพที่ เ น น การควบคุ ม ดั ช นี ม วลกายให อ ยู ใ น
เกณฑปกติเพื่อปองกันภาวะความดันโลหิตของกลุม
คนขับรถ สวนกลุมปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง
ควรมี ก ารจั ด บริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษาให เ กิ ด ความ
ตระหนักและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
ปองกันภาวะแทรกซอน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารนํ า ผลการศึ ก ษามาพั ฒ นา
โปรแกรมเพื่ อ ลดป จ จั ย เสี่ ย งของภาวะความดั น
โลหิตสูงเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่สงผลตอดัชนี
มวลกายที่เพิ่มขึ้น และปจจัยดานสภาพการทํางาน
ไดแก การทํางานกะเชาหรือการขับรถชวงกลางวัน
อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาใหเหมาะสมมาก
ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการปองกันภาวะความดัน
โลหิตสูงในกลุมอาชีพคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม
เ พื่ อ ใ ห ไ ด ข อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก เ กี่ ย ว กั บ ป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูง
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับความเสี่ยง
การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมองในกลุ ม อาชี พ นี้
เนื่องจากการทํางานมีรูปแบบการนั่งเปนเวลานาน
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อี ก ทั้ ง พบว า มี อ ายุ แ ละดั ช นี ม วลกายที่ สู ง เกิ น
มาตรฐานที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง
4. ในการศึกษาครั้งตอไปเกี่ยวกับปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสู งนั้นเพื่อให
ไดกลุมตัวอยางครอบคลุมถึงประเภทผูขับรถแท็กซี่
คือ แบบนิติ บุคคลและส วนบุ คคล ควรมี การเก็ บ
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