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Abstract 
 
 This study determined the incidence of Diabetes, Hypertensions and cholesterols, 
and to investigate the risk level of Diabetes, Hypertensions and Stroke in workers that 
difference of workload and work condition (repetitive). The samples of this study were 
420 workers and classified to 4 type of workload as light workload such as teacher, 
officer (grup1) , light workload and repetitive wok condition such as jewelry workers 
(group 2), Medium workload such as workers in food , beverage factory (group 3) and 
heavy workload such as workers in  Iron and aluminums factory (group 4). These results 
showed workers were less than 45 years old and all most of samples were women. The 
less exercise was the high risk behavior of non-communicated disease in this study 
samples and more than 50% of group 1 were not exercise. The history illness of non-
communicated disease from interview data showed 2% of samples that known their 
disease and group 1 was the highest of non-communicated disease history illness. The 
data check up of BMI, Waistline, Blood pressure and Blood sugar levels were normal at 
more than 60 % of samples. The comparison of all data check up between all groups 
found the group 1 has been the highest level of abnormal level. The health risk 
assessment of Diabetes, Hypertensions and Stroke in workers. The result of diabetes was 
found the group 1 had high risk. The hypertensions were found in group 1 and 3 whereas 
risk of stroke was found in group 4. In summarized, the difference of workload and work 
condition shown effected to level of blood sugar and blood pressure but have not effected 
to risk of hypertension because this risk factor not include work condition in the score. 
Then, the setting of non-communicated disease policies should be considered in workers 
especially, who work in industrial.  
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บทคดัยอ่ 
  
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงลกัษณะการทาํงานท่ีแตกต่างกนัในภาระงานและความซํ้ าซาก

ของงานในกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานวา่มีผลต่อลกัษณะและความเส่ียงของการเกิดโรคเบาหวาน โรค ความดนัโลหิตสูง และ

โรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ โดยใช้กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้อยูใ่นวยัแรงงานและเป็นผูป้ระกนัตน ในเขตตาํบลราชาเทวะ 

อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 420 คน  และทาํการสุ่มเลือกตามลกัษณะงาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  

คือ กลุ่มท่ี 1  เป็นกลุ่มท่ีทาํงานเบา กลุ่มท่ี 2  เป็นกลุ่มท่ีทาํงานเบาและทาํงานซํ้ าซาก กลุ่มท่ี 3  เป็นกลุ่มท่ีทาํงานปาน

กลาง   กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มทาํงานหนกั ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี   กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นนอ้ยกวา่ 45 
ปีและส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จากการตอบแบบสอบถามพบวา่กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ

โดยรวมสูงสุด คือ กลุ่มท่ี 1 โดยมีร้อยละของการด่ืมแอลกอฮอลแ์ละไม่ออกกาํลงักายสูงกวา่ 50     และจากขอ้มูล

ประวติัการเป็นโรคไม่ติดต่อทั้ง  3  ชนิดพบวา่ ในกลุ่มตวัอยา่งมีผูต้อบแบบสอบถามวา่ตนเองเป็นโรคเบาหวาน 

ประมาณร้อยละ 2 และพบวา่กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีตอบวา่ตนเองมีโรคติดต่อทั้ง 3 สูงกวา่ทุกกลุ่มลกัษณะงาน จากการ

ตรวจร่างกาย  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประมาณร้อยละ  60 ข้ึนไป มีค่า BMI ความยาวเสน้รอบเอว  ความดนัโลหิต และ

ระดบันํ้ าตาลในเลือดอยูใ่นเกณฑป์กติ  เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจร่างกายของแต่ละกลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มีค่าเฉล่ียของ  
BMI ความยาวเสน้รอบเอว  ความดนัโลหิต และระดบันํ้ าตาลในเลือดท่ีผิดปกติสูงกวา่กลุ่มลกัษณะงานอ่ืนๆ    จาก

ขอ้มูลการประเมินผลความเส่ียงของการเกิดโรคไม่ติดต่อ พบวา่ความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานสูงสุดจะพบในกลุ่ม

ท่ี 1  ขณะท่ีความเส่ียงต่อการเกิดโรคความดนัโลหิตสูงจะพบในกลุ่มท่ี 1 และ 3 ส่วนความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอด

เลือดในสมองจะพบในกลุ่ม ท่ี 4 สูงสุด    เม่ือทาํการทดสอบความแตกต่างของลกัษณะงานกบัการเกิดโรคพบวา่จาก

การสอบถามประวติัการเป็นโรคไม่ติดต่อพบวา่ในลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อทั้ง 3 ชนิด 

คือ โรคเบาหวาน  โรคความดนัโลหิตสูง  และโรคไขมนัในเสน้เลือด   แต่จากผลของการตรวจร่างกายกลบัพบวา่ค่า

ความดนัโลหิตและค่านํ้ าตาลในเลือดของกลุ่มในลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  และพบวา่

ในลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความเส่ียงการเกิดโรคเบาหวานและโรคไขมนัในเสน้เลือด ส่วนในลกัษณะงานท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความเส่ียงของการโรคความดนัโลหิตสูง  จากการศึกษาสรุปไดว้า่มีคนงานท่ีมีความผิดปกติแต่

ไม่ทราบวา่ตนเองเขา้ข่ายป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น มีระดบันํ้ าตาลในเลือดสูง ความดนัโลหิตสูงแต่ตอบแบบสอบถาม

วา่ตนเองไม่มีความผิดปกติ  ดงันั้นจึงเห็นวา่การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ

ควรท่ีจะพิจารณาลกัษณะงานรวมถึงสภาพการทาํงานในกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมต่อการบริหาร

จดัการ 

 


