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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะความดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธ์ระหว่างพหุพฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รัชนี อินทรมา*

แอนน จิระพงษสุวรรณ**มธุรส ทิพยมงคลกุล ***สุรินธร กลัมพากร**** *
วริศรา ถิรภัทรพันธ์
บทคัดยอ
**
อาภาพร เผ่าวัฒนา นฤมล เอื้อมณีกูล***
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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