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ความสามารถในการทำงานของคนทำงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
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บทคัดย่อ
โรคความดันโลหิตสูง มีผลทำให้ความสามารถในการทำงานลดลง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสามารถในการทำงานของคนทำงานที่มีอายุ 18-59 ปีที่เข้ารับบริการด้วยโรคความดันโลหิต
สูงในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งจำนวน 297 คน โดยเลือกสุ่มแบบชั้นภูมิตามกลุ่มอายุ เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและเวชระเบียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา และการถดถอยพหุแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่า คนทำงานที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมีความสามารถในการทำงานใน
ระดับดีร้อยละ 60.3 ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน สิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ ผลสะท้อนกลับจาก
งานและความมุ่งมั่นต่องานมากเกินไป สามารถร่วมกันอธิบายความสามารถในการทำงานได้ร้อยละ 11.20
จากผลการศึกษานี้พบว่าสิ่งแวดล้อมการทำงานทั้งทางด้านกายภาพ และจิตสังคม มีผลต่อ
ความสามารถในการทำงาน องค์กรจึงควรมีการติดตามประเมินและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมการทำงานในสถานที่
ทำงาน และมีมาตรการป้องกันสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงานทีป่ ่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
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Work ability of workers with hypertension
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Abstract
Hypertension could have adverse effects on worker’s work ability. This study
aimed to examine work ability of workers with hypertension and its related factors. The
sample was 297 workers aged 18 – 59 years with hypertension receiving health services at a
tertiary care hospital selected by stratified sampling by age group. Data were obtained from
questionnaires and hospital health record. and were analyzed by using descriptive statistics
and stepwise multiple regression.
Results showed that 60.3% of the workers with hypertension had work ability at a good level.
Freedom in making work-related decisions, exposure to physical hazards and job feedback
altogether could explain 11.20% of variance in work ability.
The results of the study show that the physical and psychosocial work
environment has effects on work ability. Occupational hazards should therefore be
assessed, monitored, and controlled in order to promote work ability of workers with
hypertension.
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ความสำคัญและที่มาของการศึกษา
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรั ง (NonCommunicable diseases: NCDs) ในปัจจุบันทั่ว
โลกมีความรุนแรงมากขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่
มีจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื ้ อรั งมากถึ งร้ อยละ 63 ต่ อมาในปี พ.ศ. 2560
พบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติ ดต่อเรื้อรัง
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71 และในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้มี
จำนวน 15 ล้านคน เป็นผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง 30 ถึง
69 ปี ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังที่พบมากที่สุดเกิดจากโรคหัวใจและหลอด
เลือด1 โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ที่เกิดจากการที่แรงดันการบีบตัวของหัวใจ และ
หลอดเลื อ ดส่ ว นปลายมี ค วามต้ านทานสู ง การ
ดำเนินโรคอย่างต่อเนื่องจากพยาธิสภาพของระบบ
ภายในร่างกาย และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไม่
ดี ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อผู้ป่วยและครอบครัวแต่ยัง
พบว่ามีผลต่อการทำงานโดยทำให้ความสามารถ
ของคนทำงานลดลง และมี ผลต่ อการลดลงของ
ผลผลิต2 นอกจากนี้ยังพบว่าระยะเวลาของการมี
ปัญหาสุขภาพจากการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ยาวนาน 3
ร่วมกับมีการรับรู้ สถานะสุขภาพของการเจ็บป่วย
เรื้อรัง4 ยังส่งผลต่อการลดลงของความสามารถใน
การทำงานด้วย
ประชากรคนทำงานถือเป็นกลุ่มคนที่เป็น
กำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติ ซึ่งการ
มีสุขภาพที่ดีของคนกลุ่มนี้ต้องมาจากการมีวิถีชวี ิต
ที่เหมาะสม สถานการณ์ด้านสุขภาพในประเทศ
ไทยพบว่ามีแนวโน้มของโรคความดันโลหิตสูงสูงขึ้น
โดยมี จำนวนสะสมของโรคความดั นโลหิ ตสู งใน
ประชากรอายุ 15-59 ปี จำนวน 2,288,569 คนใน
ปีพ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562 สะสมเพิ่มมาก
ขึ ้ น เป็ น จำนวน 2,355,434 คน 5 ในปั จ จุ บ ั น คน

ทำงานส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยสิทธิ
ประกันสังคม จากสถิติสำนักงานประกันสังคมในปี
พ.ศ. 2562 เขตภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีจำนวน
ผู้ประกันตนมากที่สุด โดยจังหวัดที่มีผู้ประกันตน
มากที่สุดคือ จังหวัดชลบุรี6 โดยพบว่าประชากรที่มี
งานทำมีสภาพการทำงานเป็นลูกจ้างเอกชนมาก
ที่สุด และอำเภอที่มีจำนวนคนทำงานที่มากที่สุดใน
จังหวัดชลบุรี ได้แก่ อำเภอศรีราชา จากจำนวน
ผู ้ ป ระกั น ตนที ่ ข ึ ้ น ทะเบี ย นประกั น สั ง คมกั บ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สภากาชาดไทย จำนวน 319,507 คน มีจำนวนผู้
มารั บ บริ ก ารด้ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู งจำนวน
4,660 คน ในปีพ.ศ. 2561 และเพิ่มขึ้นเป็น 5,246
คน ในปี พ.ศ. 25627
ความสามารถในการทำงาน คือ ความ
พร้อมของบุคคลทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมเป็น
พื้นฐานสำคัญในการทำให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านงาน8 ซึ่งปัจจัยด้าน
บุ ค คลโดยเฉพาะที ่ เ กี ่ ยวกั บ สุ ข ภาพนั ้ น เป็ นสิ่ ง
จำเป็นสำหรับความสามารถในการทำงานที่ดี หาก
ด้านสุขภาพไม่ดีก็จะส่งผลต่อความสามารถในการ
ทำงานที่ลดลงจากภาวะการเจ็บป่วย 9 โดยพบว่า
การมีปัญหาสุขภาพและการดำเนิ นโรคจากการ
เจ็บป่วยมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการ
ทำงานที่ลดลง3 การศึกษาที่ผ่านมาในประเทศไทย
เกี ่ ย วกั บ ความสามารถในการทำงานพบว่ า มี
การศึกษาในวั ยทำงานในหลากหลายกลุ่ม 10,11,12
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีการศึกษาเกี่ ยวกั บ
ความสามารถในการทำงานของคนทำงานที่
เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีจำนวนการ
เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้นในทุกปี นอกจากนี้การ
ศึกษาในต่างประเทศพบว่าภาวะสุขภาพเรื้อรังนั้นมี
ผลต่อการลดลงของความสามารถในการทำงาน4 ใน

กันยายน - ธันวาคม 2564 ปีที่ 35 ฉบับที่ 3

บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยที่มีบทบาทในการ
ดู แลสุ ขภาพของคนทำงาน การศึ กษาเกี ่ ย วกั บ
ความสามารถในการทำงานของคนทำงานทีเ่ จ็บป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิตสูง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องจึงมี
ความสำคัญในการนำปัจจัยที่ทราบจากการศึกษามา
ปรับปรุงการจัดบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อคนทำงานและองค์กร ให้ยังคงความสามารถใน
การทำงานได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการทำงาน
และปั จจั ยทำนายความสามารถในการทำงานของ
คนทำงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
สมมติฐานทางการวิจัย
ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ ประสบการณ์
ทำงาน ระยะเวลาการเจ็บป่วย ภาวะแทรกซ้อน
ภาวะโรค พฤติกรรมสุขภาพ และปัจจัยด้านการ
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ทำงาน ได้ แ ก่ อาชี พ ตำแหน่ งงาน ชั ่ ว โมงการ
ทำงาน ลักษณะการทำงานเป็นกะ คุณลักษณะงาน
สิ ่ ง แวดล้ อ มการทำงาน และการสนั บ สนุ นจาก
องค์กร สามารถร่วมกันทำนายความสามารถในการ
ทำงานของคนทำงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูงได้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษานี้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาตัว
แปรตามแนวคิดความสามารถในการทำงานของอิล
มาริเนน13 ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย
ด้านงาน และความสามารถในการทำงานเนื่องจาก
เป็นการศึกษาในกลุ่มคนทำงานที่เจ็บป่วยด้วยโรค
ความดั นโลหิ ตสู ง ที ่ ม ี ภาวะสุ ขภาพเป็ นรากฐาน
สำคั ญ ของความสามารถในการทำงานของคน
ทำงานโดยปั จจั ยด้านบุ คคลและปัจจั ยด้ านงาน
และความสามารถในการทำงาน มีรูปแบบความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 1
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ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส
- รายได้
- ประสบการณ์ทำงาน
- ระยะเวลาการเจ็บป่วย
2. ภาวะแทรกซ้อน
3. ภาวะโรค
4. พฤติกรรมสุขภาพ

ความสามารถในการทำงาน

ปัจจัยด้านการทำงาน ได้แก่
- อาชีพ
- ตำแหน่งงาน
- ชั่วโมงการทำงาน
- ลักษณะการทำงานเป็นกะ
- คุณลักษณะงาน
- สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
- การสนับสนุนจากองค์กร

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธกี ารดำเนินการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตั ด ขวาง (Cross-sectional analysis) ซึ่ ง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คนทำงานที่ป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง ที่มารับบริการที่คลินิกประกันสังคม
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สภากาชาดไทย จำนวน 297 คน คำนวณหาขนาด
ตั ว อย่ า งโดยใช้ ส ู ต รประมาณค่ า สั ด ส่ ว นของ
ประชากร14 เลือกแบบแบ่งชั้นภูมิตามอายุ คือมีอายุ

น้อยกว่า 35 ปี และมากกว่าเท่ากับ 35 ปี เพื่อให้ได้
ตั ว แทนจากกลุ ่ ม ประชากร มี เ กณฑ์ ค ั ดเข้ าคื อ
คนทำงานที ่ ก ำลั ง ประกอบอาชี พ และใช้ ส ิ ท ธิ
ประกั น สั ง คมอายุ ต ั ้ ง แต่ 18-59 ปี ได้ ร ั บ การ
วินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง
เข้ า รั บ การรั ก ษาอย่ า งน้ อ ย 6 เดื อ น โดยอาจมี
หรือไม่มีโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
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ส่ วนที ่ 1 ปั จจั ยด้ านบุ คคล ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดั บการศึ ก ษา สถานภาพสมรส รายได้
ประสบการณ์ทำงาน ระยะเวลาการเจ็บป่วย ภาวะ
โรคเป็ น ข้ อ คำถามปลายเปิ ด และปลายปิ ด
ภาวะแทรกซ้ อ นของโรคสร้ า งจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อคำถามปลายปิดแบบ
มาตราประมาณค่า (Rating scale) 2 ระดับ ได้แก่
มีเท่ากับ 1 คะแนน และไม่มี เท่ากับ 0 คะแนน การ
แปลผลโดยใช้ เ กณฑ์ ค ่ า เฉลี ่ ย ดั ง นี้ 0.00–0.33
หมายถึ ง เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นน้ อ ย 0.34–0.67
หมายถึง เกิดภาวะแทรกซ้อนปานกลาง 0.68–1.00
หมายถึง เกิดภาวะแทรกซ้อนมาก และแบบสอบ
ถามพฤติกรรมสุขภาพ สร้างจากการทบทวนวรรณ
กรรม ประกอบด้วยพฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การควบคุมอาหาร ด้านการออกกำลังกาย ด้านการ
ใช้ยาและติดตามการรักษา ด้านการป้องกั นและ
แก้ไขภาวะแทรกซ้อน เป็นข้อคำถามปลายปิดรวม
ทั้งหมด 52 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ
ได้แก่ เป็นประจำ/บ่อยครั้ง/นานๆครั้ง/ไม่เคยเลย
การแปลผลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 3.01-4.00
หมายถึ ง มี พ ฤติ ก รรมในระดั บ ดี 2.01–3.00
หมายถึง พฤติกรรมในระดับปานกลาง 1.00–2.00
หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับไม่ดี ซึ่งมีค่าความตรง
เท่ากับ 0.95 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านการทำงาน ประกอบ
ไปด้วย คุณลักษณะงานพัฒนามาจากการสำรวจ
วิ น ิ จ ฉั ย งานของ Hackman & Oldham อ้ า งใน
จินตนา นัคราจารย์ และคณะ9 5 มิติ ได้แก่ ความ
หลากหลายในทักษะของงาน ลักษณะเฉพาะของ
งาน ความสำคั ญ ของงาน ความมี อ ิ ส ระในการ
ตั ด สิ น ใจในงาน และผลสะท้ อ นกลั บ จากงาน
จำนวน 14 ข้อ มีทั้งคำถามเชิ งบวกและเชิ งลบ
แบบมาตรประมาณค่ า (Rating scale) 7 ระดับ
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ได้แก่ ข้อความนั้นถูกต้องมากที่สุด /ข้อความนั้น
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่/ข้อความนั้นถูกต้องเล็กน้อย/
ไม่ แ น่ ใ จในข้ อ ความนั ้น /ข้อ ความนั ้ นไม่ถ ูก ต้อง
เล็ ก น้ อย/ข้อ ความนั ้ นไม่ ถ ูก ต้ องเป็ นส่ วนใหญ่/
ข้อความนั้นไม่ถูกต้องมากที่สุด การแปลผลโดยใช้
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 1.00–3.00 คะแนน หมายถึง
รับรู้คุณลักษณะงานในแต่ละด้านและโดยรวมที่มี
ผลต่ อ การทำงานอยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ 3.01–5.00
คะแนน หมายถึง รับรู้คุณลักษณะงานในแต่ละ
ด้านและโดยรวมที่มีผลต่อการทำงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง 5.01–7.00 คะแนน หมายถึ ง รั บ รู้
คุณลักษณะงานในแต่ละด้านและโดยรวมที่มีผล
ต่อการทำงานอยู่ในระดับสูง แบบสอบถามมีค่า
ความตรงเชิงเนื ้อ หาเท่ ากั บ 1.00 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.70
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่
สิ ่ งคุ ก คามทางกายภาพ เคมี ชี ว ภาพ และด้าน
การยศาสตร์ โดยแบบสอบถามจำนวน 14 ข้ อ
พัฒนามาจากการศึกษาของจินตนา นัคราจารย์
และคณะ 9 เป็ น แบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ
ได้ แ ก่ เป็ น ประจำ (4 คะแนน) บ่ อ ยครั ้ ง (3
คะแนน) นาน ๆ ครั ้ ง (2 คะแนน) ไม่ เ คยเลย
(1คะแนน) การแปลผลใช้ เ กณฑ์ ค ่ า เฉลี ่ ย ดั งนี้
1.00–2.00 หมายถึง สัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพ
อยู ่ ใ นระดั บ ต่ ำ 2.01–3.00 หมายถึ ง สั ม ผั ส สิ่ ง
คุกคามทางสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 3.01–
4.00 หมายถึง สัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพอยู่ใน
ระดั บสู ง มี ค ่ าความตรงเชิ งเนื ้ อหาเท่ ากับ 0.78
และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70
ตอนที ่ 2 สิ ่ งคุ กคามด้ านจิ ตสั งคมแบบ
สอบถามพัฒนามาจากการศึกษาของ อาภรณ์ทิพย์
บัวเพ็ชร์15 ซึ่งมีองค์ประกอบปัจจัยสิ่งแวดล้ อมใน
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การทำงานด้านจิตสังคม 3 ด้าน คือ การทุ่มเทใน
การทำงาน ผลตอบแทนจากงาน และความมุ่งมั่น
ต่ อ งานมากเกิ น ไป จำนวน 16 ข้ อ แบบมาตร
ประมาณค่า 4 ระดับดังนี้เห็ นด้ วยอย่างยิ ่ ง /เห็ น
ด้วย/ไม่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง การแปลผล
ในแต่ละด้านใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 1.00–2.00
หมายถึ ง มี ผ ลในระดั บ ต่ ำ 2.01–3.00 คะแนน
หมายถึ ง มี ผ ลในระดั บ ปานกลาง 3.01–4.00
หมายถึง มีผลในระดับสูง และแปลผลภาวะไม่สมดุล
ของการทุ่มเทในการทำงานและผลตอบแทนจาก
งาน (Effort–Reward Imbalance ratio: ERI ratio)
เป็นภาวะที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากที่สุด ซึ่ง
เกิดจากการรับรู้ของการทุ่มเทในการทำงานอยู่
ระดับสูง ในขณะที่การรับรู้ผลตอบแทนจากงาน
อยู่ในระดับต่ำ การแปลผล >1 คะแนน หมายถึง
มี ก ารรั บ รู ้ ภ าวะไม่ ส มดุ ล ของการทุ ่ ม เทในการ
ทำงานและผลตอบแทนจากงานจัดเป็นกลุ่มเสี่ยง
การเกิดผลเสียต่อสุขภาพ, ≤ 1 คะแนน หมายถึง
มีการรับรู้ภาวะสมดุลของการทุ่มเทในการทำงาน
และผลตอบแทนจากงานจัดเป็นกลุ่มไม่เสี่ยงการ
เกิดผลเสียต่อสุขภาพ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา
เท่ากับ 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70
การสนับสนุนจากองค์กรพัฒนามาจาก
การศึกษาของสุดารัตน์ ลิจุติภูมิ 16 ได้แก่ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงในการ
ดูแลสุขภาพ การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใน
การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาหรือปรับปรุง
สภาพแวดล้ อมให้ เอื ้ อต่ อการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ
จำนวน 12 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ได้ แ ก่ ได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น มากที ่ ส ุ ด เท่ า กั บ 5
คะแนน, มาก เท่ากับ 4 คะแนน, ปานกลางเท่ากับ
3 คะแนน, น้ อ ย เท่ า กั บ 2 คะแนน, น้ อ ยที ่ สุ ด

เท่ากับ 1 คะแนน แปลผลใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้
1.00–2.33 หมายถึง ได้รับการสนับสนุนการดูแล
สุ ข ภาพต่ ำ 2.34–3.66 หมายถึ ง ได้ ร ั บ การ
สนับสนุน การดูแลสุขภาพปานกลาง 3.67–5.00
หมายถึง ได้รับการสนับสนุนการดูแลสุขภาพสูง มี
ค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.60 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.84
ส่ ว นที ่ 3 ความสามารถในการทำงาน
ประกอบด้ ว ยดั ช นี ช ี ้ ว ั ด 7 มิ ต ิ และข้ อ คำถาม
จำนวน 10 ข้อ เป็นแบบประเมินความสามารถใน
การทำงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัดความสามารถในการ
ทำงาน (Work ability index: WAI) ที่พัฒนาโดย
สถาบั น อาชี ว อนามั ย แห่ ง ประเทศฟิ น แลนด์
ประกอบด้วยดัชนีชี้วัด 7 มิติจำนวน 10 ข้อ17 ได้แก่
1. ความสามารถในการทำงานในปัจจุบัน
เปรียบเทีย บกับความสามารถในการทำงานที่ดี
ที่สุดที่ผ่านมา
2. ความสามารถในการทำงานในลักษณะ
งานหลัก
3. จำนวนโรค หรือการเจ็บป่วยในปัจจุบัน
ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ตามการรับรู้
4. ผลกระทบต่อการทำงานในปัจจุบัน
จากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บต่าง ๆ
5. จำนวนวัน ในการหยุดงานเนื่ องจาก
ปั ญ หาสุ ข ภาพหรื อ การเจ็ บ ป่ ว ยเพื ่ อ ไปรั บ การ
รักษาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
6. การประเมินความสามารถในการ
ทำงานของตนเองในปัจจุบันไปอีก 2 ปีข้างหน้า
7. แหล่งสนับสนุนทางด้านจิตสังคม
คะแนนรวมทั ้ ง หมดอยู ่ ใ นช่ ว ง 7-49
คะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ ความสามารถในการ
ทำงาน ได้ แ ก่ 7-27 หมายถึ ง ระดั บ ไม่ดี 28-36
หมายถึง ระดับปานกลาง 37-43 หมายถึง ระดับดี
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และ 44-49 หมายถึง ระดับ ดีมาก ซึ่งมีค่าความ
ตรงเท่ากับ 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ได้รับ การรับรองจริยธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ จ ากคณะกรรมการพิ จ ารณา
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ MUPH 2020100 และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
ควบคุมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ที่เป็นสถานที ่ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ณ คลินิกประกันสังคม โดยผู้วิจยั ได้
ทำการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอความ
ยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารมาติ ด ตามอาการตามแผนการ
รักษาของแพทย์ ในช่วงเวลารอเข้ารับการตรวจ
รักษา จากนั้นแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบด้วยตนเอง 30-40 นาที เมื่อตอบแบบสอบ
ถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงไปรับแบบสอบถาม
คื น บริ เ วณจุ ด คัด กรองหน้ าคลินิ ก ประกั น สังคม
และบันทึกข้อมูลสุขภาพจากเวชระเบียนในช่วง
เดือนกันยายน ถึงตุลาคม พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนโดย
ทดสอบข้ อ ตกลงเบื ้ อ งต้ น ด้ ว ยการวิเ คราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยมีลักษณะ
การแจกแจงข้อมูลเป็น แบบปกติ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นโดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นใน
การทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญที่ .05
ผลการวิจัย
ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
คนทำงานที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ที่ป่วยเป็นโรค
ความดันโลหิตสูงซึ่งตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์
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ครบถ้วนจำนวน 297 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมี
อายุเฉลี่ย 44±7.7 ปี โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ม ี อ ายุ ต ั ้ งแต่ 35 ปี ข ึ ้ น ไป (ร้ อ ยละ 88.6) มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 32.7) มี
สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 66.0) มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 18,764 ± 10,968.6 บาท มีระยะเวลา
การทำงานเฉลี่ย 9.5±7.0 ปี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ
37.4 ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ร่วมกับโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่มีการเจ็บป่วยน้อย
กว่ า 5 ปี (ร้ อ ยละ 65.9) น้ อ ยกว่ า ครึ ่ งสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้ (ร้อยละ 47.5)
และกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ภ าวะแทรกซ้ อ นระดั บ ปาน
กลางและมากคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 39.1 และ 8.1
ตามลำดับ ด้านพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมพบว่า
คนทำงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดีมากร้อยละ
52.2 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 47.8
ปั จจั ยด้ านการทำงาน กลุ ่ มตั วอย่ าง
ทำงานอาชีพงานโรงงาน/การผลิต/การประกอบ/
ควบคุมเครื่องจักรมากที่สุดร้อยละ 38.4 มีตำแหน่ง
งานระดับผู้ปฏิบัติงานร้อยละ 73.7 มีชั่วโมงการ
ทำงานใน 1 สัปดาห์อยู่ระหว่าง 41-50 ชั่วโมง ร้อย
ละ 41.8 โดยเฉลี่ยทำงาน 53.3 ชั่วโมงต่อสั ปดาห์
(SD=12.76) และมีเพียงร้อยละ 16.5 ที่ทำงานเป็น
กะ ด้านคุณลักษณะงานโดยรวม พบว่า คนทำงานที่
เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มีการ
รับรู้ต่อคุณลักษณะงานโดยรวมอยู่ ในระดั บปาน
กลางร้อยละ 66.7 ส่วนการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพ
จากการทำงานที ่รั บผิดชอบโดยรวม พบว่า ส่วน
ใหญ่มีการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทำงาน
อยู ่ ในระดั บต่ ำร้ อยละ 50.5 ในส่ ว นสิ ่ ง คุ ก คาม
สุขภาพด้านจิตสังคม พบว่ามีเพียงร้อยละ 1.4 ที่มี
ภาวะสมดุ ล ของการทุ ่ ม เทในการทำงานและ
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ผลตอบแทนจากงานโดยพบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ก าร
ทุ ่ ม เทในงาน ผลตอบแทนจากงาน และความ
มุ่งมั่นในงานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.3,
52.5 และ 75.4 ตามลำดั บ และการรั บ รู ้ ก าร
สนับสนุนจากองค์กรเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างเสริม
สุ ข ภาพโดยรวมพบว่ า ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ต่ ำ
ร้อยละ 48.2

ผลการศึกษาระดับความสามารถในการ
ทำงานของคนทำงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง พบว่า ส่วนใหญ่คนทำงานที่เจ็บป่วยด้วย
โรคความดันโลหิตสูงมีความสามารถในการทำงาน
อยู ่ ใ นระดั บ ดี (ร้ อ ยละ 60.3) รองลงมามี ค วาม
สามารถในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อย
ละ 33.7) (ตารางที่ 1)

Table 1 Number and Percentage of participants classified by their work ability. (n = 297)
Work ability
Number
Percentage
Poor level
(Score 7-27 )
0
0.0
Moderate level (Score 28-36 )
100
33.7
Good level
(Score 37-43 )
179
60.3
Excellent level (Score 44-49 )
18
6.1
𝑥𝑥̅ = 37.9, SD = 3.96, Min = 29, Max = 47

ความสามารถในการทำนายความสามารถ
ในการทำงานของปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้าน
การทำงานโดยการถดถอยพหุแบบขั้นตอน พบว่า
ตัวแปรที่ทำนายความสามารถในการทำงานของ
คนทำงานที ่ เ จ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคความดั น โลหิตสูง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมี 4 ตัวแปร คือ ความมี

อิสระในการตัดสินใจในงาน สิ่งคุกคามสุขภาพทาง
กายภาพ ผลสะท้อนกลับจากงาน และความมุ่งมั่น
ต่องานมากเกินไป ซึ่งสามารถร่วมกันทำนายความ
แปรปรวนของคะแนนความสามารถในการทำงาน
ของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 11.2 (ตารางที่ 2)

Table 2 Stepwise Multiple Regression Analysis of work ability of sample group. (n = 297)
Variable
B
SE.
R2
R2
t
p-value

Change
1. freedom in making
.230 .085 .160
.048
.045
2.695
.007
work-related decisions
2. physical hazards
-.138 .048 -.159
.074
.068
-2.860
.005
3. job feedback
.125 .050 .148
.096
.087
2.516
.012
4. Over Commitment
-.176 .079 -.124
.112
.099
-2.231
.026
Overall F = 9.169 Constatnt = 35.642 p – value = <0.001
*
p-value < 0.05
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การอภิปรายผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งนึง (ร้อยละ60.3) มี
ความสามารถในการทำงานอยู ่ ในระดั บดี โดยมี
คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการทำงาน 37.9
(SD=3.96) จากคะแนนเต็ ม 49 คะแนน อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัยที่กำลังทำงานจึง
เห็นความสามารถในการทำงานปัจจุบันของตนเอง
เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานสูงสุดที่ผ่านมาอยู่ใน
ระดับสูง โดยถึงแม้ว่าจะมีโรคประจำตัวเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง แต่ก็ยังสามารถทำงานได้ปกติ
ถึ งแม้ ว ่ าจะมี การหยุ ดงานเพื ่ อมารั บการรั กษา
สอดคล้องกับแนวคิดของ อิลมาริเนน และคณะ18
กล่ าวว่ า ความสามารถในการทำงาน หมายถึ ง
ความสมดุ ลกั นระหว่ างปั จจั ยทางด้ านสุ ขภาพ
ร่ างกาย และจิ ตใจ กั บความต้ องการของงานใน
ปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับความสามารถในการ
ทำงานปั จจุ บ ั น และในอนาคตอั น ใกล้ โดยเมื่ อ
พิจารณาความสามารถในการทำงานผ่านดัชนีชี้วัด
ความสามารถในการทำงานทั้ง 7 มิติ พบว่ามีความ
แตกต่างกับการศึ กษาของแพลต ฟรินจ และสรู ท
เทอ19 ที ่ พบว่ าความสามารถในการทำงานของ
พนักงานดับเพลิงสูงอายุที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรังต่าง ๆ มีระดับความสามารถในการทำงานอยู่
ในระดั บ ปานกลาง ทั ้ งนี้ อ าจเนื ่ อ งมาจากการ
เจ็ บป่ วยในพนั กงานดั บเพลิ งส่ วนใหญ่ เป็ น การ
เจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเรื ้ อ รั งเช่ น โรคผิ ว หนั ง โรค
กล้ามเนื้ออักเสบที่เกี่ยวข้องลักษณะงานที่ ทำอยู่
จากการสัมผัสน้ำบ่อยครั้ง หรือการยก ลากสายยาง
ที ่ ม ี น ้ำหนั กมากจึ งส่งผลให้ ความสามารถในการ
ทำงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนปัจจัยด้านการทำงาน ได้แก่ ความมี
อิสระในการตัดสินใจในงาน สิ่งคุกคามสุขภาพทาง
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กายภาพ ผลสะท้อนกลับจากงาน และความมุ่งมั่น
ต่ อ งานมากเกิ น ไป ที ่ มี ค วามสามารถทำนาย
ความสามารถในการทำงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การที่กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะงานที่มีการรับรู้ผล
สะท้อนกลับจากงานเพื่อนำมาปรับปรุงร่วมกั บมี
ความอิสระในการตัดสินใจในงานกำหนดรู ปแบบ
การทำงานเองได้นั้นทำให้เกิดการทำงานที่มีความ
กดดันน้อยลง งานจึงออกมาดีมากขึ้นสอดคล้องกับ
การศึ กษาของ แวนเดอร์ ดอร์ ฟ และเชลวิ ส 20 ที่
พบว่าลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการทำงานของพนักงานที่มีอาการปวดหัวเรื้อรัง
นอกจากนี้จากคุณลักษณะงานของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ท ำงานโรงงาน/การผลิ ต /การ
ประกอบ/ควบคุมเครื่องจักร ซึ่งต้องสัมผัสกั บสิ่ ง
คุกคามสุขภาพจากการทำงาน ทัง้ ทางกายภาพ เช่น
ความร้อน เสียงดัง ความสั่นสะเทือนอาจพบกับสิ่ง
คุกคามทางกายภาพแตกต่างกันตามลักษณะงานซึ่ง
สิ่งคุกคามทางกายภาพได้แก่ความร้อนและความ
เย็น แสงสว่าง เสียง รังสี ความดันบรรยากาศ ความ
สั่นสะเทือน ที่อับอากาศ ซึ่งมีผลกระทบทางสุขภาพ
ต่อคนทำงาน21 หากร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุล
ก็ จะทำให้ เกิ ดความผิ ดปกติ ในร่ างกายและเกิ ด
อาการเจ็บป่วยขึ้นและส่งผลต่อความ สามารถใน
การทำงานได้ และด้านจิตสังคมในด้านความมุ่งมั่น
ต่องานมากเกินไป ซึ่งสิ่งคุกคามสุขภาพเหล่านี้ มี
ผลกระทบทางสุขภาพของคนทำงานที่เป็นโรคความ
ดั นโลหิ ตสู งที ่ ทำให้ ความสามารถในการทำงาน
ลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของคูลฮาส4 ซึ่งพบว่า
สภาพการทำงาน มีผลทำให้ความสามารถในการ
ทำงานลดลง และเมื่อเพิ่มปัจจัยทางจิตสังคมกับ
สถานะสุขภาพเรื้อรังต่อความสามารถในการทำงาน
ยิ่งทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงมากขึ้น
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จุดแข็งของงานวิจัยนี้
การศึกษานี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิตามอายุ (Stratified sampling by
age) โดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของชั้นภูมิเป็น
สั ดส่วนกับจำนวนหน่ วยทั ้งหมดในชั้ นภูมิ นั ้น ๆ
(Proportional to size) ทำให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งใน
การศึกษานี้มีความเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร
ได้ดีในแต่ละชั้นภูมิตามอายุที่จะศึกษา
จุดอ่อนของงานวิจัยนี้
การศึกษาครั้งนี้อาจทำให้ได้รับผลกระทบ
จาก Healthy Worker Effect เนื่ อ งจากใน
การศึกษานี้จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
การศึกษาที่สามารถมาติดตามการรักษา และยัง
สามารถทำงานได้ต่อไปถึงแม้จะมีภาวะแทรกซ้อน
เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็ตาม จึงทำให้ไม่พบผู้ที่มี
ความสามารถในการทำงานในระดับต่ำ
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า คนทำงานที่ป่วยด้วย
โรคความดันโลหิตสูงมีความสามารถในการทำงาน
ในระดับดีร้อยละ 60.3 ความมีอิสระในการตัดสินใจ
ในงาน สิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ ผลสะท้อน

กลับจากงาน และความมุ่งมั่นต่องานมากเกินไป
สามารถร่วมกันอธิบายความสามารถในการทำงาน
ได้ร้อยละ 11.2
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาพบว่าสิ่งแวดล้อมการ
ทำงานมีผลต่อความสามารถในการทำงานควรมีการ
ติดตามประเมินและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมการทำงาน
ในองค์กร และมีมาตรการป้องกันสิ่งคุกคามสุขภาพ
จากการทำงานทั้งทางด้านกายภาพ และจิตสังคม
เพื่อเสริมสร้างการทำงานและสุขอนามัยที่ดีให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาในคนทำงานที่เป็ นโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมโรคได้ เปรียบเทียบกับ
คนทำงานที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถ
ควบคุ มโรคได้ เพื ่ อหาปั จจั ย อื ่ นที ่ มาสนั บสนุ น
ส่งเสริมความสามารถในการทำงานของคนทำงานที่
เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงให้ดีเพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ทุนสภากาชาดไทย
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