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งานวิจยัเกี่ยวกบั ผลของการสูบบุหร่ีที่มีสารอนุมูลอิสระต่อระดบัโฮโมซีสตีน วิตามิน สารตา้นอนุมูลอิสระในเลือด: 
ปัจจยัเส่ียงของโรคหลอดเลือดหวัใจไดทุ้นสนบัสนุนโดยส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ประจ าปี 2552 
คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัในการสนบัสนุนทุนวิจยัน้ี จนท าใหง้านวิจยัส าเร็จลุลว่งไป
ไดด้ว้ยดีในระดบัหน่ึง 
คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ หวัหนา้และเจา้หนา้ที่ทุกท่านของศูนยว์ิจยัและพฒันาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา้ รวมทั้งอาสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการน้ีทั้งหมด 
คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ หวัหนา้และเจา้หนา้ที่ทุกท่านของคณะเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลศิริราช 
มหาวิทยาลยัมหิดล ในการวิเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการใชเ้คร่ืองมือ 
ขอขอบคุณ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการช่วยเตรียมสาร วิเคราะห์ใน
หอ้งปฏิบติัการ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีทุกท่านในฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพท่ีอ  านวยความสะดวกในการใชเ้คร่ืองมือ
ของฝ่ายฯคณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ„สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่อ  านวยความสะดวกในการใชส้ถานที่ในการ
ด าเนินงานวิจยัน้ี 
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The effects of smoking oxidative stress on serum level of Homocysteine, 

vitamin and antioxidants: cardiovascular risk factors 

 
ABSTRACT 

 
Smoking is not only associated with decreased concentrations of several antioxidant 

vitamins and trace elements but also increased morbidity and mortality risk of 

cardiovascular disease. We sought to determine the relation between oxidative 

stress, smoking status, homocysteine and circulating concentrations of vitamins, 

trace elements antioxidant. Studies were carried out on 150 smokers (50 of 

industrial cigarette smokers, 50 of passive smokers, 50 local tobacco smokers) 

compared with 50 nonsmoking control subjects. Levels of plasma homocysteine, 

vitamin B12, lead (Pb) and cadmium (Cd) were significantly higher in smokers 

than in controls. Whereas vitamin B6, folate, C, A, E, beta carotene, selenium (Se), 

chromium (Cr), zinc (Zn) and mercury (Hg) levels were significantly lower among 

smokers than controls. However, levels of antioxidant enzymes as superoxide 

dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), catalase (CAT), lipid peroxidation 

as malondialdehyde (MDA) and conjugate diene (CD) levels did not differ 

statistically. In smokers total homocysteine concentration significantly and 

positively correlated with weight, BMI, waist, hip and smoking characteristics such 

as the number of cigarettes per day and pack-years and significantly but negative 

correlated with cholesterol, LDL, folate and B12. The percentage of 

hyperhomocysteinemia in smoker (37.58%) was higher than in control (20%). For 

dietary intake assessment, smokers consumed significantly less energy from 

carbohydrate, fat compared to controls, while energy derived from protein did not 

differ between groups. Moreover, smokers consumed less dietary fiber, vitamin A, 

B, C, E and beta carotene compared with controls. Increasing plasma homocysteine 

levels in healthy smokers may be explained by low vitamin B status that linked to 

homocysteine metabolism such as vitamin B6 and folate. Direct effects of smoking 

may include oxidative stress that not only leads to developed cardiovascular disease 

but also leads to increased turnover or breakdown of vitamins and micronutrients. 

Therefore public health should not only aim for smoking cessation, but also 

concern about diet in terms of vitamin and trace element content.   

 

KEY WORDS: smoking; oxidative stress; homocysteine, vitamin; 

antioxidants; cardiovascular 
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ผลของการสูบบุหร่ีที่มสีารอนุมูลอสิระต่อระดบัโฮโมซีสตนี วติามนิ สารต้านอนุมูลอสิระในเลอืด: 

ปัจจยัเส่ียงของโรคหลอดเลอืดหัวใจ (The effects of smoking oxidative stress on serum 

level of Homocysteine, vitamin and antioxidants: cardiovascular risk factors) 

 

บทคดัยอ่ 
การสูบบุหร่ีไม่เพียงแต่เป็นปัจจยัท่ีท  าใหร้ะดบัสารตา้นอนุมูลอิสระวิตามิน และแร่ธาตุปริมาณนอ้ยลดลงเท่านั้น แต่
ยงัคงเป็นสาเหตุของการเพิ่มอตัราการเจ็บป่วย รวมทั้งเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเสียชีวิตดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลือด 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคคื์อการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสารอนุมลอิสระ การสูบบุหร่ี ความเขม้ขน้ของระดบัโฮ
โมซีสเตอีนและสารตา้นอนุมูลอิสระวิตามินและแร่ธาตุปริมาณนอ้ย โดยศึกษาในกลุ่มผูสู้บบุหร่ี 150 คน 
ทั้งน้ีในกลุ่มผูสู้บบุหร่ียงัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย คือกลุ่มผูสู้บบุหร่ีจากโรงงานจ านวน 50 คน กลุ่มผูท้ี่ไม่สูบบุหร่ีแต่
ไดรั้บควนับุหร่ีมือสองจ านวน 50 คน และผูสู้บบุหร่ีแบบมวนยาเองจ านวน 50 คน เปรียบเทียบกบักลุ่มผูท้ี่ไม่สูบบุหร่ี
ซ่ึงเป็นกลุ่มควบคุมจ านวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่าระดบัโฮโมซีสเตอีนในพลาสมา ระดบัวิตามินบี 12ตะกัว่และ
แคดเมียมของผูสู้บบุหร่ีจะมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ในทางกลบักนัพบว่าระดบัวิตามินบี 6  
โฟเลท วิตามินซี เอ อี เบตา้แคโรทีน ซีลีเนียม โครเมียม สังกะสีและปรอทในกลุ่มสูบบุหร่ีจะมีค่าต ่ากว่ากลุ่มควบคุม 
อยา่งไรกต็ามพบว่าระดบัอนุมูลอิสระ malondialdehyde (MDA) และ conjugate diene (CD) ระดบัสารตา้นอนุมูล
อิสระเอน็ไซม ์superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), catalase (CAT) ไม่มีความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติระหว่าง 2 กลุ่มน้ี 
ในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีระดบัโฮโมซีสเตอีนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัน ้าหนกั ดชันีมวลกาย รอบ
เอวและรอบสะโพก รวมถึงความสัมพนัธ์กบัลกัษณะต่างๆของการสูบบุหร่ี เช่น จ านวนของบุหร่ีที่สูบต่อวนั จ านวน
ห่อของบุหร่ีท่ีสูบมาตลอดระยะเวลาทั้งหมด แตร่ะดบัโฮโมซีสเตอีนมีความสัมพนัธ์เชิงลบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
กบัระดบัไขมนัโคเลสเตอรอล low density lipoprotein โฟเลทและวิตามินบี 12 นอกจากนั้นยงัพบว่า 37.58%ของ
กลุ่มผูสู้บบุหร่ีที่มีระดบัโฮโมซีสเตอีนสูงในกระแสเลือด เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมที่มีระดบัโฮโมซีสเตอีนสูงใน
กระแสเลือด 20% % ส่วนขอ้มูลทางดา้นโภชนาการพบว่า กลุ่มผูสู้บบุหร่ีจะบริโภคอาหารที่ใหพ้ลงังานจาก 
คาร์โบไฮเดรตและไขมนันอ้ยกว่าอยา่งมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม ในขณะที่การบริโภคพลงังานที่ไดจ้าก
โปรตีนไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มน้ี ส่วนการบริโภคอาหารจ าพวกไฟเบอร์ เหลก็ วิตามิน เอ ซี ในกลุ่มผู ้
สูบบุหร่ี จะบริโภคในปริมาณที่นอ้ยกว่าในกลุ่มควบคุม ซ่ึงระดบัโฮโมซีสเตอีนสูงในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีเกิดจากการมี
ระดบัวิตามินบีต ่า โดยวิตามินบี6 และ โฟเลท จะเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการเมตาบอลิซึมของโฮโมซีสเตอีน 
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8. ตารางที่8 สัดส่วนของอาสาสมคัรที่มีค่าความดนัโลหิต ไขมนัในเลือด และโฮโมซีสเตอีนที่ผิดปกติใน     26 
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บทน า 
 

 จากการคาดการณ์สถิติของจ านวนผูสู้บบุหร่ีในประเทศโลกท่ี 3 เพิม่ข้ึนจาก 4.5 พนัลา้นคนเป็น 7.1  
พนัลา้นคนในปี ค.ศ. 2025 (1) ในอเมริกาแนวโนม้ผูสู้บบุหร่ีลดลง ดงันั้นบริษทัผูผ้ลิตบุหร่ีจึงตอ้งหาตลาดใหม่ใน
เอเชียเพิ่ม ดงันั้นท าใหป้ระเทศก าลงัพฒันามีอตัราการตายจากการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนดว้ย (2) ในประเทศไทยมีจ านวนผู ้
สูบบุหร่ีประมาณ 10.2 ลา้นคน หรือคิดเป็น 20.5% ของประชากรทั้งหมด จากขอ้มูลการสูบบุหร่ีของชาติแสดงให้
เห็นว่าความชุกของการสูบบุหร่ีในเพศชายเป็น 39% และ 2.4% ในเพศหญิง ผูสู้บบุหร่ีส่วนใหญ่เร่ิมสูบบุหร่ีเม่ืออายุ
ก่อน 20 ปี (3) การสูบบุหร่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคถุงลมโป่งพองพบ 14.5% โรคปอดอุด
กั้นเร้ือรัง โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ (artheriosclerosis) อนัเป็นสาเหตุของโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด 
พบ 37.8% โรคมะเร็งต่างๆที่พบไดแ้ก่ โรคมะเร็งปอดพบ 25.9% (2,4) มะเร็งเม็ดเลือดขาว (5) มะเร็งเตา้นม (6) 
มะเร็งโพรงจมูก (7) ยิง่ไปกว่านั้นผูท่ี้สูบบุหร่ีเป็นประจ ามกัจะมีการติดเช้ือไดบ้่อยในระบบทางเดินหายใจ อยา่งไรก็
ตาม ผูท้ี่สัมผสักบับุหร่ีทางออ้ม ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นผูสู้บบุหร่ีเองกมี็ความเส่ียงในการเป็นโรคท่ีเกี่ยวกบัระบบทางเดิน
หายใจไดเ้ท่ากบัผูสู้บบุหร่ีเอง ควนับุหร่ีอาจท าใหเ้กิดภาวะ hypoxia ในเน้ือเยือ่ปอดและหลอดลมเป็นผลใหมี้การเพิ่ม
ระดบัของ carboxyhemoglobin ท าใหผู้สู้บบุหร่ีมี oxygen ไหลเวียนในเลือดนอ้ยลง ท าใหป้อดตอ้งท างานหนกัข้ึน
เพื่อเพิ่ม oxygen ใหเ้พียงพอ นอกจากนั้นในควนับุหร่ียงัประกอบดว้ยสารประกอบต่างๆมากมายเช่น tar, nicotine, 
carbon monoxide, carbon dioxide, cyanide, thiocyanate และbenzo(a)pyrene (8-10) ผลของ cyanide, thiocyanate 
และ nicotine ต่อ 5-hydroxytryptamine, norepinephrine และ epinephrine ซ่ึงเป็นสารที่มีผลโดยตรงต่อสรีระของ
เส้นเลือดแดงและด าของปอด ท าใหมี้การหดตวัเพิ่มข้ึน (11) ยิง่ไปกว่านั้นยงัมีรายงานเพิ่มเติมว่าสารท่ีมีอยูใ่นควนั
บุหร่ีเป็นสารอนุมูลอิสระจ านวนมาก (12) สาร hydrocarbon ต่างๆ ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในขบวนการ lipid 
peroxidation (13) และสามารถวดัไดจ้ากลมหายใจออก (14) จากการศึกษาพบวา่ ความเขม้ขน้ของ pentane เพิ่มข้ึน 
456% หลงัจากสูบบุหร่ี 5 นาที และเพิ่มสารอนุมูลอิสระอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนั้นมีรายงานเพิ่มเติมว่าสารท่ีมีอยู่
ในควนับุหร่ีท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในขบวนการ protein oxidation (13) จากการศึกษาของ Nakayama และคณะ
(15) พบว่าการสูบบุหร่ีก่อใหเ้กิดการแตกของ DNA สายเด่ียว และสารอนุมูลอิสระท าลาย DNA ท่ีเน้ือเยือ่ปอดและ
เน้ือเยือ่ท่ีอวยัวะอื่นๆดว้ย ซ่ึงอาจจะเพิ่มเซลลม์ะเร็งและเกิดการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็งไปยงัอวยัวะอื่นๆ ถึงแม้
จะมีรายงานว่า beta-carotene จะช่วยป้องกนัการเกิด lipid peroxidation ในเน้ือเยือ่ของปอดได ้(16) แต่ beta-carotene 
กไ็ม่สามารถหยดุย ั้งขบวนการเปลี่ยนแปลง protein oxidation ได ้ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดการสลายตวัของ protein ใน
เน้ือเยือ่ไดง่้ายข้ึน ผลกระทบท่ีส าคญัของการสูบบุหร่ีในระดบัเซลลคื์อ ท าใหเ้กิด cytotoxic ของชั้น intima ของเส้น
เลือด ซ่ึงสามารถวดัการเกิด toxic ไดโ้ดยมีระดบัของ von Willebrand factor เพิ่มข้ึน และมีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ของ cotinine และ thiocyanate ซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัหรือ marker ของการคัง่คา้งของ nicotine ในควนับุหร่ี (17)  
 Homocysteine เป็นกรดอะมิโนที่มีก  ามะถนัเป็นส่วนประกอบ (sulphur amino acid) ร่างกายไม่ไดรั้บ
โดยตรงจากอาหาร แต่จะไดม้าจากผลของการยอ่ยสลาย methionine (18) homocysteine สามารถท าปฏิกิริยากบั 
methyl group หรือรีเมตทิลเลต remethylated กลบัมาเป็น methionine ไดโ้ดยอาศยั enzyme หลายชนิดเช่น 5-
methyltetra-hydrofolate-S- methyltransferase โดยตอ้งใช ้vitamin B12 และ methyltetrahydrofolate เป็น cofactor 



 

 

10 

และ co-substrate ตามล าดบั การสลาย homocysteine ใหเ้ป็น cysteine เพื่อเปลี่ยนเป็น sulphate form จ าเป็นตอ้งใช ้

vitamin B6 เป็น cofactor อยา่งไรกต็ามเม่ือมีการลดลงของ enzyme หรือเกิดภาวะ การขาด vitamins ต่างๆดงักล่าวจะ
ท าใหมี้การคัง่ของ homocysteine ใน extracellular fluid โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน ซีรัม (19) การมีระดบั homocysteine 
ในเลือดสูง จะมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจ (20) ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะปฏิกิริยา redox ของ 
sulhydryl group ของตวั homocysteine เอง (21-22) หรือในกรณีที่มีอนุมูล thiol เพิ่มมากข้ึนอาจจะเป็นสาเหตุของ
โรคหลอดเลือดหวัใจได ้ปัจจยัของการเพิ่มข้ึนของ homocysteine อาจเน่ืองมาจากการไดรั้บ vitamin B12 และ folate 
จากอาหารไม่เพียงพอ หรือการที่ enzyme ต่างๆที่เกี่ยวขอ้งในขบวนการเมตาบอลิสมของ homocysteine ถูกท าลาย 
เคยมีรายงานการวิจยัวา่ระดบั folic acid ใน serum จะลดต ่าลงในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีทั้งเพศชายและหญิงในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (23-24) นอกจากนั้น นิยมศรี วุฒิวยัและคณะ ไดเ้คยรายงานไวว้า่ในประชากรไทยกลุ่มต่างๆขาด
วิตามินบีสองประมาณ 10-20% (25) 
 การวิจยัน้ีเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้และเป็นการศึกษาน าร่องเพื่อหาสารอนุมูลอิสระ สารตา้นอนุมูลอิสระ 
ระดบัโฮโมซีสตีน วิตามินต่างๆ และความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัโฮโมซีสตีน และระดบัวิตามินบี 6, บี12, กรดโฟ
ลิคในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีเปรียบเทียบกบักลุ่มคนทัว่ไป ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเช่ือว่าในประเทศไทย การขาดวิตามินเป็นสาเหตุที่
ส าคญัของ hyperhomocysteinemia ในคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผูสู้บบุหร่ี ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดง่้าย โดยการใหค้วามรู้
ทางโภชนาการแก่ประชาชน จึงจะช่วยป้องกนัการเกิด coronary artery disease ได ้
สารประกอบในบุหร่ีและควนับุหร่ีมีสารอนุมูลอิสระมากมาย เช่น nitric oxide (NO), superoxide (O2

.-), hydrogen 
peroxide (H2O2), peroxinitrite (ONOO-) และ lipid peroxidation ; malondialdehyde (MDA), conjugate dienes (CD) 
ประกอบกบักลุ่มผูสู้บบุหร่ีมกัจะละเลยในการรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะผกั ผลไม ้ซ่ึงอุดมไป
ดว้ยวิตามินและแร่ธาตุใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย จึงท าใหเ้กิดภาวะขาดวิตามินมากข้ึน วิตามินท่ีขาด
ไดแ้ก่ วิตามินเอ, อี, ซี, บี2, บี6, บี12, กรดโฟลิค จากสาเหตุเหล่าน้ีท  าใหร่้างกายตอ้งท างานมากข้ึนในการก าจดัสาร
อนุมูลอิสระ หากก าจดัไดไ้ม่หมดจะท าให้สารอนุมูลอิสระต่างๆไปเกาะตามอวยัวะต่างๆ เช่นที่ปอด หลอดเลือด
หวัใจ หลอดเลือดสมองเกิดการอกัเสบ ส่งผลใหร่้างกายกระตุน้การท างานของเมด็เลือดขาวชนิดต่างๆและเกร็ดเลือด 
ไปลอ้มรอบบริเวณที่มีอาการอกัเสบ ถา้เป็นบริเวณผนงัหลอดเลือดกจ็ะเกิดแผ่น plaque ท าใหเ้ลือดไหลเวียนไม่ดี 
เน่ืองจากขนาดท่อเลก็ลง หาก plaque เกิดท่ีหลอดเลือดบริเวณหวัใจกท็  าใหเ้กิดโรคลอดเลือดหวัใจขาดเลือด หาก 

plaque เกิดท่ีหลอดเลือดบริเวณสมองกท็  าใหเ้กิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ดงันั้นสารอนุมูลอิสระท่ีเพิ่มข้ึนและ
สารตา้นอนุมูลอิสระที่ลดลงในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีมีปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจเพิ่มข้ึนต่างจากกลุ่มผูไ้ม่
สูบบุหร่ี (กลุ่มควบคุม) และการขาดวิตามินบ2ี, บี6, บี12, และ โฟลิค เอสิด อาจจะมีอตัราเพิ่มข้ึนเม่ือมีปัจจยัการสูบ
บุหร่ีร่วมดว้ย ดงันั้นการศึกษาระดบัของสารอนุมูลอิสระ homocysteine, vitamin B2, B6, B12, folic acid และสาร
ตา้นอนุมูลอิสระ เช่น vitamin A, E, C, trace elements ในผูสู้บบุหร่ีอาจจะท าใหท้ราบถึงปัจจยัต่างๆที่เป็นปัจจยัเส่ียง
ต่อโรคหลอดเลือดหวัใจในผูสู้บบุหร่ีที่เป็นคนไทยและจะท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของระดบัวิตามินดงักล่าวกบั
ปริมาณและระยะเวลาของการสูบบุหร่ี 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 
 ยาสูบเป็นพืชในตระกูล Solanaceae ซ่ึงมีประมาณ 100 สายพนัธ์ุกระจายตามท่ีต่างๆทัว่โลก สายพนัธ์ุ N. 
tabacum และสายพนัธ์ุ  N. rustica เป็นแหล่งก าเนิดที่ส าคญัของยาสูบ (26) ในหลายๆประเทศ 
ตระหนกัถึงอตัราการตายของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพและพบว่าเป็นปัจจยัหลกัที่ท  าใหเ้กิดการตายจากโรคต่างๆ 
การสูบบุหร่ีเป็นเหตุใหเ้สียชีวิตปีละ 300,000 คนทัว่โลก อตัราการตายก่อนก าหนดท่ีมีสาเหตุมาจากนิสัยการสูบบุหร่ี
เป็นประจ า ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ รวมทั้งโรคหวัใจ โรคมะเร็งปอด หลอดเลือดสมองอุดตนั
และโรคถุงลมโป่งพอง เป็นตน้ มีสารประกอบทางเคมีมากกว่า 3,040 ชนิดท่ีแยกไดจ้ากกระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึน
จากการใชใ้บยาสูบ (27)  
สารอนุมูลอิสระที่เกิดจากการสูบบุหร่ี สารตา้นอนุมูลอิสระที่ลดลงสามารถสรุปดงัภาพ (28) 
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สารอนุมูลอิสระที่เกิดจากการสูบบุหร่ี สารตา้นอนุมูลอิสระที่ลดลงสามารถสรุปดงัภาพ(1) 
 โดยทัว่ไปร่างกายจะมีระบบท าลายสารอนุมูลอิสระซ่ึงเรียกวา่สารตา้นอนุมูลอิสระ สารตา้นอนุมูลอิสระท่ี
เกิดข้ึนในระบบทางเดินหายใจ ยกตวัอยา่งเช่น เอน็ไซม ์ glutathione peroxidase จะช่วยก าจดัสาร acrolein, aldehyde 

RO2
, OH, HOCl, ONOO และ NO2

 นอกจากนั้นร่างกายจะหลัง่เยือ่เมือกออกมาจบักบัส่ิงแปลกปลอม 
แลว้ขบัออกจากร่างกาย โดยทัว่ไประดบั glutathione peroxidaseใน plasma จะสูง ส่วนระดบั urate และ albuminใน 
plasma จะลดลง เช่นเดียวกบั ascorbate 
 สารตา้นอนุมูลอิสระ ascorbate, urate, vitamin E และ albumin จะท าปฏิกิริยาอยา่งรวดเร็วกบั NO2

 เพื่อ
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ป้องกนัไม่ใหเ้ซลปอดถูกท าลายโดยก๊าซพิษต่างๆ ซ่ึงสามารถสรุปสารตา้นอนุมูลอิสระในร่างกายและค่าปกติที่ตรวจ
พบใน plasma และที่พบใน epithelial lining fluid ที่เกี่ยวขอ้งกบัการสูบบุหร่ีดงัตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ระดบัสารตา้นอนุมูลอิสระในร่างกายและค่าปกติที่ตรวจพบใน plasma และที่พบใน epithelial lining fluid 

สารตา้นอนุมูลอิสระ ระดบัความเขม้ขน้ (uM) 
plasma epithelial lining fluid 

Ascorbic 40 40-100 
Glutathione 1.5 100 
Uric acid 300 90-250 
-Tocopherol 25 2.5 
-Carotene 3.4 0 
Albumin-SH 500 70 

  

การสูบบุหร่ีกบัสารอนุมูลอิสระ ผูสู้บบุหร่ีสูดสารอนุมูลอิสระจากการเผาไหมบุ้หร่ี สาร polycyclic aromatic 
hydrocarbons ระหว่างกระบวนการเผาไหมท้  าใหอ้อกซิเจน (O2) เปลี่ยนเป็น ซุปเปอร์ออกไซดแ์ละไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด ์เปลี่ยนเป็น ไฮดรอกซีแรดิคอล จะเกิดในสารน ้าทางชีววทิยา ตวัอยา่งเช่น ในเลือดส่วนพลาสมาของผูสู้บ
บุหร่ีพบว่ามีความเขม้ขน้ F2-isoprostanes มากกว่าผูใ้ม่สูบบุหร่ี 2 เท่า พบว่าการสูบบุหร่ีก่อใหเ้กิดการแตกของ DNA 
สายเด่ียว และสารอนุมูลอิสระท าลาย DNA โดยสามารถวิเคราะห์สารอนุมูลอิสระ 8-hydroxydeoxyguanosine ใน
ปัสสาวะ และท าใหมี้เมด็เลือดขาวในกระแสเลือดมากข้ึน (29)  
ส าหรับการศึกษาในประเทศไทยพบว่าสารอนุมูลอิสระ malondialdehyde(MDA), conjugate dienes (CD) เพิ่มข้ึนใน
กลุ่มผูสู้บบุหร่ีและไม่มีผลต่อเอน็ไซมท์ี่เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ superoxide dismutase (SOD), glutathione 
peroxidase (GPX) และ catalase (CAT) ในเมด็เลือดแดง (30) จากการศึกษาของ Gouaze และคณะ (31) พบว่าผูสู้บ
บุหร่ีมีระดบั low density lipoprotein (LDL) สูงกว่าผูไ้ม่สูบบุหร่ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีอาจจะเพิ่มการ 
oxidation ของ LDL เป็น oxidized LDL ร่างกายจะมีกระบวนการก าจดัโดย monocytes และ macrophages มาจบักบั 

oxidized LDL เป็นแผ่นเกาะท่ีผนงัหลอดเลือด ท าใหเ้กิดโรคหวัใจและหลอดเลือด นอกจากนั้นมีการศึกษาอืน่ท่ี
พบว่าความเขม้ขน้ของสารตา้นอนุมูลอิสระในเลือดและเน้ือเยือ่ในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีต ่ากว่ากลุ่มผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
ตวัอยา่งเช่นวิตามินซี (32) ซ่ึงอาจจะเกิดจากลกัษณะอุปนิสัยในการรับประทานอาหารที่แตกต่างกนั โดยที่ผูสู้บบุหร่ี
รับประทานผกัและผลไมท้ี่อุดมดว้ยวิตามินซีนอ้ยกว่ากลุ่มผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
 การสูบบุหร่ีกบัโรคหวัใจ การสูบบุหร่ีเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจ โดยจะเสริมการท างานของปัจจยั
เส่ียงอื่นๆ เช่น การมีระดบัคลอเรสเตอรอลในเลือดสูงและความดนัโลหิตสูง การสูบบุหร่ีท าใหค้วามเขม้ขน้ของ
ไขมนัชนิด high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) ต ่าในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีเปรียบเทียบกบักลุ่มไม่สูบบุหร่ี (33) 
สามารถกล่าวไดว้า่ระยะเวลาจ านวนปีการสูบบุหร่ีที่ยาวนานมากเทา่ใดกจ็ะท าใหร้ะดบั HDL-C ลดลงมากเท่านั้น
และนอกจากนั้นท าใหร้ะดบั คลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดสู์งข้ึนมากตามไปดว้ย (2) โรคหลอดเลือดหวัใจอาจ
มีผลมาจาก ceruloplasmin โดยเกิด lipid และ lipoprotein oxidation จาก carbon monoxide และ nicotine ในบุหร่ี 
พบว่าอตัราการตายดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลือดในกลุ่มชายสูบบุหร่ีสูงกว่ากลุ่มไม่สูบบุหร่ี 60-70% ความเส่ียงต่อ
การตายจากโรคหวัใจเฉียบพลนัสูงกว่ากลุ่มไม่สูบบุหร่ี 2-4 เท่า (34)  
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ปัจจยัเส่ียงของโรคหลอดเลือดหวัใจจากการสูบบุหร่ี จากการศึกษาวิจยัต่างๆพบว่าการสูบบุหร่ีท าใหบุ้คคลมีอาการ
ทางคลินิกของโรคหวัใจต่างๆกนัเช่น อาการเจ็บหนา้อก กลุ่มอาการของโรคหลอดเลือดเฉียบพลนั ตลอดจนเป็น
สาเหตุการเสียชีวิตจากโรคหวัใจขาดเลือด รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกได ้ทั้งน้ีอาการเหล่าน้ีเกิดข้ึน
หลากหลายแตกต่างกนัแลว้แต่บุคคลนั้นๆ การสูบบุหร่ีสามารถท าใหเ้กิดภาวะผนงัเส้นเลือดแดงแขง็ ในส่วนที่มีผล
กบัระดบัไขมนั จากการศึกษาวิจยัพบวา่ผูสู้บบุหร่ีจะมีระดบัไขมนั cholesterol, triglyceride, and low-density 
lipoprotein (LDL) ในเลือดสูงกว่าผูท้ี่ไม่สูบบุหร่ี ส่วนอตัราส่วนระหว่าง triglyceride และ high- 
density lipoprotein (HDL) พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัภาวะ การเกิด insulin resistance และภาวะ การเกิด insulin 
resistance เป็นตวัเช่ือมโยงส าคญัระหว่างการสูบบุหร่ีกบัการเกิดโรคหวัใจ การสูบบุหร่ีจะเพิ่มการเกิดภาวะ oxidative 
LDL การศึกษาเม่ือเร็วๆน้ีในสัตวท์ดลองโดยใชก้ระต่ายท่ีมีภาวะไขมนัในเลือดสูง หลงัจากนั้นฉีดสารท่ีสกดัไดจ้าก
บุหร่ีไปในกระต่าย พบว่ากระต่ายมีการเกิดโรคหลอดเลือดมากข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของ oxidative LDL 
การสูบบุหร่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มอุบติัการณ์ของการเกิดโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด โดยการศึกษาต่างๆได้
รายงานผลจากการตรวจเลือดพบว่า ระดบัไขมนั cholesterol, triglyceride, LDL จะสูง และ HDL ต  ่า ซ่ึงสมมติฐานคือ 
เม่ือมีการเพิ่มระดบั LDL ในกระแสเลือดจะเปลี่ยนเป็น oxidative modified LDL ในช่องว่างชั้นใตผ้ิวหนงั และเร่ิม
สร้างเป็นเซลท่ีกินไขมนัเขา้ไปภายในดูคลา้ยโฟม  กระบวนการน้ีจะเกิดอยา่งต่อเน่ืองท าใหเ้ห็นเป็นแถบไขมนั มีเส้น
ใย เป็นคราบแขง็โดยการก่อตวัของแคลเซ่ียม ไปเกาะตามผนงัหลอดเลือดต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณเส้นเลือดหวัใจ ท า
ใหเ้กิดโรคหลอดเลือดหวัใจและเป็นสาเหตุใหถ้ึงแก่ความตายไดใ้นที่สุด สามารถสรุปไดด้งัรูป(2,3)    
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ระดบั homocysteine และสารอนุมูลอิสระเช่น malondialdehyde (MDA) ซ่ึงเป็นสารชีวเคมีที่มี
ความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจจะสูงข้ึนเม่ือมีการขาดวิตามินต่างๆที่เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น 
วิตามินเอ อี ซี และวิตามินบีสอง บีหก บีสิบสอง และ โฟลิค เอสิด โดยมีปัจจยัการสูบบุหร่ีเป็นตวัแปรอิสระ 

(independent variable) 
 

 

Smoking  
 

 

 

Lower of antioxidant vitamin (A,E,C) and other vitamin (B2,B6,B12, folic acid) 
 

 

 

 

Higher of oxidative stress (MDA), Hyperhomocysteinnemia 
 

 

 

 

 

 

 
ระดบั homocysteine มีความสัมพนัธ์กบัอายแุละเพศ โดยการศึกษาในประชากรเดนมาร์ก พบว่าระดบั homocysteine 
สูงข้ึนเม่ืออายมุากข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเม่ืออายมุากข้ึน การท างานของเอน็ไซมล์ดลงและมีการกดการท างานของ
ไต นอกจากนั้นยงัพบว่าระดบั homocysteine จะสูงในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
ระดบั homocysteine กบัการบริโภควิตามิน จากการศึกษา Rimm และคณะ(1998) (35)พบว่าผูห้ญิงที่รับประทาน
วิตามินบี 6  และโฟเลทในปริมาณที่สูง จะสามารถลดอตัราการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจและกลา้มเน้ือหวัใจขาด
เลือดได ้2 เท่าเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มที่รับประทานวิตามินบี 6  และโฟเลทในปริมาณที่ต  ่า  

กลไกของร่างกายในการป้องกนั ควบคุมและต่อตา้นสารอนุมูลอิสระผ่านสารตา้นอนุมูลอิสระ โดยปกติร่างกายจะมี
กลไกป้องกนัอนัตรายจากสารอนุมูลอิสระ กลไกหน่ึงที่ส าคญัคือ เอน็ไซมท์ี่ท  าหนา้ที่เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น 
เอน็ไซม ์superoxide dismutase จะเปลี่ยน superoxide anion ใหเ้ป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เอน็ไซม ์
glutathione peroxidase มีบทบาทส าคญัในการก าจดั lipid peroxidation และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ส่วน
เอน็ไซม ์catalase จะท าหนา้ที่เปลี่ยนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดเ์ป็นน ้าและออกซิเจน นอกจากนั้นร่างกายจะมี

กระบวนการตา้นอนุมูลอิสระโดยผ่านวิตามินที่เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น วิตามิน E ในการป้องกนัปฏิกิริยา
ลูกโซ่ในเน้ือเยือ่ไขมนั ช่วยก าจดัสารท่ีเกิดจาก lipid peroxidation ยิง่ไปกว่านั้นคือ วิตามิน C จะท าหนา้ที่ร่วมกนั
ในการป้องกนัไม่ใหเ้กิด lipid peroxidation วิตามิน Cและ E จะช่วยเพิ่มระดบัเของเอน็ไซม ์    glutathione    
ทั้งน้ี เอน็ไซม ์ glutathione จะช่วยก าจดัสารอนุมูลอิสระประเภท hydroxyl และ singlet oxygen ไปยงับริเวณท่ี

Atherosclerosis 
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ไม่ชอบน ้าภายในเซลล ์นอกจากนั้นพบว่าวิตามิน C จะท าหนา้ที่ร่วมกบั uric acid transferrin และ ceruloplasmin ผ่าน
กลไกควบคุม ป้องกนัสารท่ีชอบน ้าท่ีเกิดข้ึนภายในเซลลแ์ละของเหลวนอกเซลล ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
แร่ธาตุปริมาณนอ้ยอื่นๆที่ท  าหนา้ที่เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น สงักะสี (Zn) เป็น cofactor ใน metalloenzymes 
รวมทั้ง Cu/Zn-SOD นอกจากนั้นเป็นตวักระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัในร่างกาย ท าหนา้ที่เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ  
ซีลีเนียม (Se) เป็น cofactor ของเอน็ไซมต์า้นอนุมูลอิสระ glutathione peroxidase ทองแดง (Cu) เป็นส่วนส าคญัของ
เอน็ไซมต์า้นอนุมูลอิสระ superoxide dismutase 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
- เพื่อวดัระดบัสารอนุมูลอิสระ MDA, CD, Homocysteineในเลือดของกลุ่มผูสู้บบุหร่ีและกลุ่มผูไ้ม่สูบบุหร่ี 

(กลุ่มควบคุม) 

- เพื่อวดัระดบัสารตา้นอนุมูลอิสระ Antioxidant enzymes; Superoxide dismutase (SOD), Glutathione 
peroxidase (GPx), Catalase (CAT) Antioxidant vitamins; วิตามินเอ, ซี, อี, วิตามินบ6ี, บี12, กรดโฟลิค, โฮโมซี
สตีน รวมทั้งแร่ธาตุปริมาณนอ้ยท่ีท าหนา้ท่ีเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น Zinc (Zn), Copper (Cu) และ Selenium 
(Se) ในเลือดของกลุ่มผูสู้บบุหร่ีและกลุ่มผูไ้ม่สูบบุหร่ี (กลุ่มควบคุม) 

- เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างสารอนุมูลอิสระ สารตา้นอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะระดบั MDA, CD, 
Homocysteine และระดบัวิตามินบี 6, บี 12 กรดโฟลิคที่เป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจในเลือดของ
กลุ่มผูสู้บบุหร่ี 
 

ระเบียบวธิีวจิยั 
 รูปแบบงานวิจยั (Research Design) เป็นรูปแบบ Cross-sectional study   

     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
เน่ืองจากเป็นการวจิยัแบบการทดลอง จ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 200คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 50 
คน คือ 
1.กลุ่มผูสู้บบุหร่ีโรงงาน 50 คน 
2.กลุ่มผูไ้ม่สูบบุหร่ีแต่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 50 คน 
3.กลุ่มผูสู้บบุหร่ีมวนเอง 50 คนและ  
4.กลุ่มควบคุม 50 คน 
 ขั้นตอนและวิธีการเกบ็ขอ้มูล 

 วิธีการศึกษา เป็นรูปแบบ Cross-sectional study โดยคดัเลือกกลุ่มประชากรที่เป็นผูช้าย ปฏิบติังานในหน่วยงาน
ต่างๆ เช่นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ส่วนกลุ่มผูไ้ม่สูบบุหร่ีแต่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสองเป็นอาสาสมคัรที่อยูใ่นจงัหวดั
พิษณุโลก หลงัจากนั้นท าการเกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยการสัมภาษณ์และบนัทึกแบบสอบถามท่ีคณะผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ
และทดสอบจนไดม้าตรฐานแลว้ ขอ้มูลที่บนัทึกประกอบดว้ยขอ้มูลทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงประวติัการสูบ
บุหร่ี ระยะเวลา และปริมาณที่สูบบุหร่ีต่อวนั ประวติัการดื่มสุราและเคร่ืองด่ืมบ ารุงก  าลงัต่างๆ นอกจากนั้นยงัได้
สอบถามถึงการใชย้ารักษาโรค วิตามิน หรืออาหารเสริมดว้ย ขั้นตอนต่อไปอาสาสมคัรจะไดรั้บการชัง่น ้าหนกั วดั
ส่วนสูง วดัสัดส่วนร่างกาย วดัความดนัเลือดในท่านัง่ เกบ็ตวัอยา่งเลือดประมาณ 15-20 มิลลิลิตรในช่วงเชา้ โดยงดน ้า 
งดอาหารก่อนเจาะเลือดประมาณ 8 ชัว่โมง แบ่งเลือดเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ที่มีเฮปาริน 10 มิลลิลิตร น าเลือดมาป่ัน
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และแยกซีรัมและพลาสมา เพื่อตรวจหาระดบัเอน็ไซมต์า้นอนุมูลอิสระ SOD, GPx, CAT  โดยแบ่งซีรัมและพลาสมา
ใส่ในหลอด eppendorf 1.5 มิลลิลิตร น าไปเกบ็ในตูแ้ช่แขง็ที่ ‟80ºC เพื่อวิเคราะห์ทางชีวเคมีหาปริมาณ 
homocysteine, MDA, CD,  lipid profile, การตรวจทางปริมาณวิตามินต่างๆ เช่น บี 6 บี 12 โฟเลท วิตามิน เอ ซี อ ีแร่
ธาตุปริมาณนอ้ย เช่น ซีลีเนียม โครเมียม ทองแดง สังกะสี ตะกัว่ แคดเมียม และปรอท การตรวจทางโลหิตวิทยาหา
ปริมาณ ความเขม้ขน้ของเลือด hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular 
hemoglobin concentration (MCHC) ซ่ึงสามารถค านวณหา  MCV และ MCHC) ไดจ้ากสูตรสมการ 

MCV (fl)       = Hematocrit x100 
                                   Red blood cell count 
MCHC (g/dl)  = Hemoglobin x100 
      Hematocrit 

 การวดัสัดส่วนร่างกาย เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ เช่น การชัง่น ้าหนกั การวดัส่วนสูง การวดัรอบแขน รอบเอว 
รอบสะโพก ความหนาของชั้นไขมนั triceps การวดัดชันีมวลกาย (BMI) ค านวณไดจ้าก น ้าหนกัเป็นกิโลกรัม/
(ส่วนสูงเป็นเมตร)2

 ซ่ึงดชันีมวลกายบ่งบอกถึงขนาดรูกร่างที่เหมาะสมและบ่งบอกถึงภาวะทุพโภชนาการอีกดว้ย 

การวดัความดนัโลหิตในท่านัง่ โดยใชเ้คร่ืองวดัความดนัมาตรฐาน 

แบบบนัทึกรายการอาหาร ใชแ้บบบนัทึกรายการอาหาร 3 วนั และ 24 ชัว่โมง เพื่อค  านวณปริมาณอาหารท่ีไดรั้บ 
รายการอาหารที่บนัทึกจะใส่เป็นหมายเลขและปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั ไฟเบอร์ วิตามิน บี1 บี2 ซี 

แลว้น าไปค านวณโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์  Nutrisuvey 
วิธีการวิเคราะห์และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสรุป 

วิธีวิเคราะห์ทางชีวเคมี 

การหาระดบั homocysteine ใชว้ิธี fully automated fluorescence polarization immunoassay (36) 
การหาระดบั MDA ใชว้ิธี the thiobarbituric acid (TBA) (37)  
การหาระดบัไขมนั โคเลสเตอรอล lipid profile, AST, ALT ดว้ยเคร่ือง Automated analyzer  

การหาระดบัวิตามินต่างๆ เช่น วิตามินบี 6 โฟเลท เอ อ ีใชว้ิธี high performance liquid chromatography ส่วนวิตามิน
ซี ใชว้ิธีสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร 
การหาระดบัเอน็ไซมต์า้นอนุมูลอิสระ  เช่น เอน็ไซม ์SOD, GPx ใช ้Randox test combination วดัการท างานของ
เอน็ไซมท์ี่ความยาวคลื่น 505  และ 340 นาโนเมตรใชว้ิธีสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 
เอน็ไซม ์CAT วดัการท างานของเอน็ไซมจ์ากปริมาณ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดท์ี่เหลือที่ความยาวคลื่น 230 นาโน
เมตร ใชว้ิธีสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 
การหาระดบัแร่ธาตุปริมาณนอ้ย เช่นซีลีเนียม โครเมียม สังกะสี ทองแดง ตะกัว่ แคดเมียม และปรอท โดยเคร่ือง 
Atomic absorption สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 
วิธีการวิเคราะห์และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรม SPSS โดยดูการกระจายของขอ้มูลและทดสอบ 
Skewness and Kurtosis ถา้การกระจายของขอ้มูลไม่ปกติ วิธีการวิเคราะห์และสถิติจะเป็นแบบ nonparametric ส่วน
การเปรียบเทียบสารอนุมูลอิสระและสารตา้นอนุมูลอิสระระหวา่งผูท้ี่สูบบุหร่ีและกลุ่มควบคุมใชก้ารทดสอบ Mann-
Whitney U-Wilcoxon Rank sum W test (two-tailed) ที่ระดบัความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 0.05  
ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆค านวณโดย Spearman’s Rank coefficient 
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ผลการวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัน้ีมีอาสาสมคัรทั้งหมด 200 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มผูสู้บบุหร่ี 150 คน เป็นกลุ่มผูสู้บบุหร่ีโรงงาน 50 คน 
กลุ่มผูไ้ม่สูบบุหร่ีแต่ไดรั้บควนับุหร่ีมือสอง 50 คน กลุ่มผูสู้บบุหร่ีมวนเอง 50 คนและ กลุ่มผูไ้ม่สูบบุหร่ีที่เป็นกลุ่ม
ควบคุม 50 คน ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นสังคมของอาสาสมคัรดงัแสดงในตารางที่ 2 อายขุองกลุ่มผูสู้บบุหร่ีอยู่
ในช่วง 19-80 ปี ในขณะที่อายขุองกลุ่มควบคุมอยูใ่นช่วง 23-54 ปีตามล าดบั ผูสู้บบุหร่ีส่วนใหญ่เร่ิมสูบบุหร่ีเม่ืออายุ
นอ้ยกว่า 20 ปีซ่ึงกคื็อช่วงวยัรุ่นนัน่เอง กลุ่มผูสู้บบุหร่ีประมาณ 32.88% จบการศึกษาต ่ากวา่ชั้นประถมปีท่ี 6 
เปรียบเทียบกบั 2%ของกลุ่มควบคุมที่จบการศึกษาในระดบัเดียวกนั สัดส่วนของกลุ่มควบคุมที่จบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีหรือสูงกว่ามี 42% ซ่ึงสูงกว่า 3.35%ของกลุ่มผูสู้บบุหร่ีที่จบการศึกษาในระดบัเดียวกนั 
 ค่ามธัยฐาน ช่วงและค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ของอาย ุดชันีมวลกาย สัดส่วนร่างกาย รอบเอว รอบ
สะโพก รอบแขน ความดนัโลหิต ชีพจร ผลเลือดทางโลหิตวิทยา ระดบัน ้าตาล ไขมนั malondialdehyde, conjugated 
diene,โฮโมซีสเตอีน ระดบัวิตามินตา้นอนุมูลอิสระต่างๆ เช่นวิตามินซี บี6 บี12 โฟเลท วิตามินเอ อี เบตา้ แคโรท ี
ระดบัเอน็ไซมต์า้นอนุมูลอิสระต่างๆ เช่น SOD, GPx, CAT และแร่ธาตุปริมาณนอ้ยที่เป็นสารตา้นอนุมุลอิสระ เช่น 
Se, Cr, Cu,Zn, Pb, Cd และ Hg ในกลุ่มสูบบุหร่ีและกลุ่มควบคุมซ่ึงแสดงผลดงัตารางที่3-7 โดยพบว่ากลุ่มควบคุมมี
อาย ุดชันีมวลกาย สัดส่วนร่างกาย  รอบเอว รอบสะโพก รอบแขน มากกว่ากลุ่มผูสู้บบุหร่ีอยา่งมีนยัส าคญั แต่ทั้ง 2 
กลุ่มไม่พบความแตกต่างในเร่ืองความดนัโลหิตและชีพจร (ตารางที่3) นอกจากนั้นผลการตรวจทางโลหิตวิทยากไ็ม่
พบความแตกต่างระหว่างอาสาสมคัรทั้งทั้ง 2 กลุ่ม ยกเวน้จ านวนเมด็เลือดขาว MCHC ในกลุ่มสูบบุหร่ีจะต ่ากว่ากลุ่ม
ควบคุม (ตารางที่4) จากตารางที่ 5 แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มควบคุมมีระดบัไขมนัในเลือดสูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่พบ
ความแตกต่างอยา่งมรนยัส าคญัของ MDA และ CD ในทางกลบักนักลบัพบว่า กลุ่มผูสู้บบุหร่ีกลบัมีระดบัโฮโมซีสเต
อีนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั ส่วนตารางที่ 6 พบว่าระดบัซีรัมวิตามินซี บี6 โฟเลท วิตามิน เอ อี เบตา้ แคโร
ทีน ในกลุ่มควบคุมจะสูงกว่ากล่มผูสู้บบุหร่ี ยกเวน้วิตามินบี 12 ที่พบว่าต ่ากว่ากลุ่มผูสู้บบุหร่ี 
สารตา้นอนุมูลอิสระเอน็ไซม ์SOD GPx และ CATไม่พบความแตกต่างระหว่าง อาสาสมคัรทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนแร่ธาตุที่
เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น Se, Cr, Cu, Zn ในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีจะต ่ากว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั ในทางตรงกนั
ขา้มระดบัแคดเม่ียม (Cd) และตะกัว่ (Pb) ในเลือดกลบัมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 2 ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นสังคมของกลุ่มสูบบุหร่ีเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 
 

 

 กลุ่มสูบบุหร่ี รวม 
จ านวน (%) 

กลุ่มควบคุม 

จ านวน (%) 

ผูสู้บบุหร่ีโรงงาน 

จ านวน (%) 

สูบบุหร่ีมือสอง 

จ านวน (%) 

มวนยาเอง 

จ านวน (%) 

 

อายุ (ปี) 
18-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
>70 

 
49/50 (98) 
 
 
1/50 (2) 

 
37/50 (74) 
8/50 (16) 
4/50 (8) 
1/50 (2) 

 
2/49 (4.08) 
8/49 (16.33) 
18/49 (36.73) 
13/49 (26.53) 
5/49 (10.2) 
3/49 (6.12) 

 
88/149 (59.06) 
16/149 (10.74) 
22/149 (14.76) 
15/149 (10.07) 
5/149 (3.35) 
3/149 (2.01) 

 
12/50 (24) 
30/50 (60) 
7/50 (14) 
1/50 (2) 

สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
แยกทาง 
หย่าร้าง 
หมา้ย 

 
35/50 (70) 
12/50 (24) 
2/50 (4) 
1/50 (2) 

 
40/50 (80) 
9/50 (18) 
 
 
1/50 (2) 

 
2/49 (4.08) 
46/49 (93.88) 
 
 
1/49 (2.04) 

 
77/149 (51.68) 
67/149 (44.97) 
2/149 (1.34) 
1/149 (0.67) 
2/149 (1.34) 

 
17/50 (34) 
32/50 (64) 
 
1/50 (2) 

การศึกษา 
ไม่ไดเ้รียน 
ต ่ากว่าประถม6 
ปวช./ม.3 
ปวส./ม.6 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
1/50 (2) 
18/50 (36) 
23/50 (46) 
8/50 (16) 

 
 
9/50 (18) 
18/50 (36) 
12/50 (24) 
6/50 (12) 
5/50 (10) 

 
 
22/49 (44.9) 
26/49 (53.06) 
1/49 (2.04) 
 

 
1/149 (0.67) 
49/149 (32.88) 
67/149 (44.97) 
21/149 (14.09) 
6/149 (4.03) 
5/149 (3.35) 

 
 
1/50 (2) 
3/50 (6) 
2/50 (4) 
23/50 (46) 
21/50 (42) 

อายุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ี 
<20 ปี 
>=20 ปี 

 
40/50 (80) 
10/50 (20) 

 
- 

 
12/49 (24.49) 
38/49 (77.55) 

 
52/99 (52.52) 
48/99 (48.48) 

 
- 
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ตารางที่ 3 ค่ามธัยฐาน ช่วงและค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ของอาย ุดชันีมวลกาย สัดส่วนร่างกาย และความดนั
โลหิตในกลุ่มสูบบุหร่ีและกลุ่มควบคุม 
พารามิเตอร์                                             อาสาสมคัรทั้งหมด P-value 

                 กลุ่มสูบบุหร่ี (149 คน)                   กลุ่มควบคุม (50 คน) 
มธัยฐาน (ช่วง) ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มธัยฐาน (ช่วง) ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

อายุ (ปี) 22 (19-80) 20.9-23.1 33.5 (23-54) 31.76-35.1 0.004++ 
น ้าหนกั 
 (กโิลกรัม) 

62.5 
 (37-106) 

60.5-64.0 69.0  
(51-102) 

66.5-73.3 0.121 

ส่วนสูง  
(เซนติเมตร) 

168  
(150-184) 

159.6-176.4 170.0 
(160.0-184.0) 

161.5-178.5 .046+ 

ดชันีมวลกาย 
(กโิลกรัม/เมตร2) 

20.97 
 (13.27-33.83) 

19.92-22.02 23.49 
(17.99-31.48) 

22.93-24.00 0.000++ 

รอบเอว 
(เซนติเมตร) 

76.00 
(63.50-107.00) 

72.20-79.80 81.00 
(66.00-100.00) 

78.85-83.44 0.001++ 

รอบสะโพก 
(เซนติเมตร) 

90.75 
(68.00-166.00) 

86.21-95.29 92.75 
(79.00-110.00) 

90.13-94.18 0.017+ 

รอบแขน 26.4 
(15.5-36.5) 

25.1-27.7 29.0 
(22.5-36.0) 

27.9-30.9 0.006+ 

ความหนาTriceps 
(มิลลิเมตร) 

13.04 
(3.90-51.00) 

12.39-13.69 14.45 
(6.20-40.00) 

12.4-16.4 0.126 

ความดนั Systolic 
(มิลลิเมตรปรอท) 

119.5 
(90.0-143.0) 

113.5-125.4 120.0 
(96.0-180.0) 

116.1-124.2 0.867 

ความดนั Diastolic 
(มิลลิเมตรปรอท) 

76.0 
(90.0-143.0) 

73.0-80.0 78.0 
(61.0-107.0) 

75.2-80.3 0.628 

ชีพจร 
(คร้ัง/นาที) 

71.0 
(44.0-112.0) 

68.0-73.0 72.0 
(59.0-104.0) 

71.0-75.0 0.176 

 
+ = p<0.05,  ++  =p<0.01 โดยวิธี Mann-Whitney U-Wilcoxon Rank Sum W test (two-tailed) 
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ตารางที่ 4 ค่ามธัยฐาน ช่วงและค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ของผลเลือดทางโลหิตวิทยาในกลุ่มสูบบุหร่ีและ 
                 กลุ่มควบคุม 
พารามิเตอร์                                             อาสาสมคัรทั้งหมด P-value 

                 กลุ่มสูบบุหร่ี (149 คน)                   กลุ่มควบคุม (50 คน) 
มธัยฐาน (ช่วง) ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มธัยฐาน (ช่วง) ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

ฮีโมโกลบิน 
 (กรัม/เดซิลิตร) 

14.8 
(10.7-17.2) 

14.61-15.00 15.0 
 (12.6-16.6) 

14.65-15.21 0.615 

ฮีมาโตคริต 
 (%) 

44.00 
 (34.00-52.80) 

44.19-45.11 45.00 
 (39.00-49.00) 

44.21-45.60 0.121 

เม็ดเลือดแดง 
(1012/l) 

5.20 
(3.99-7.50) 

5.07-5.31 5.32 
(4.45-6.99) 

5.16-5.52 0.153 

เม็ดเลือดขาว 
(109/l) 

6.35 
 (2.27-10.83) 

6.03-6.67 6.21 
(3.50-11.25) 

5.70-6.70 0.015+ 

เกล็ดเลือด 
(109/l) 

247.00 
(150.00-463.00) 

239.00-258.88 230.50 
(150.00-339.00) 

216.90-243.20 0.133 

MCV 
(fl) 

86.60 
(52.00-102.90) 

85.23-88.50 86.209 
(59.60-95.50) 

83.10-89.30 0.411 

MCH 
(pg) 

28.7 
(14.2-34.4) 

28.2-29.3 29.4 
(14.2-32.1) 

27.9-31.6 0.542 

MCHC 
(กรัม/เดซิลิตร) 

32.80 
(29.30-37.30) 

32.60-33.10 33.55 
(29.10-37.90) 

33.4-34.20 0.002++ 

MCV = mean corpuscular volume  MCHC = mean corpuscular hemoblobin concentration 
MCH = mean corpuscular hemoblobin 
+ = p<0.05,  ++  =p<0.01 โดยวิธี Mann-Whitney U-Wilcoxon Rank Sum W test (two-tailed) 
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ตารางที่ 5 ค่ามธัยฐาน ช่วงและค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ของระดบัน ้าตาล ไขมนั malondialdehyde,  
                conjugated diene และโฮโมซีสเตอีน ในกลุ่มสูบบุหร่ีและกลุ่มควบคุม 
พารามิเตอร์                                             อาสาสมคัรทั้งหมด P-value 

                 กลุ่มสูบบุหร่ี (149 คน)                   กลุ่มควบคุม (50 คน) 
มธัยฐาน (ช่วง) ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มธัยฐาน (ช่วง) ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

น ้าตาล 
 (มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 

85.9 
(64.0-188.0) 

81.61-90.19 87.0 
 (65.0-113.0) 

84.12-90.31 0.443 

โคเลสเตอรอล 
(มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 

165.00 
 (85.00-249.00) 

156.75-173.25 204.00 
 (143.00-336.00) 

191.80-216.80 0.000++ 

HDL 
(มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 

49.0 
(25.0-90.0) 

46.55-51.45 46.5 
(26.0-79.0) 

43.5-49.5 0.450 

LDL 
(มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 

95.2 
 (39.0-166.0) 

90.44-99.96 131.00 
(73.0-170.0) 

124.45-137.5 0.015+ 

ไตรกลีเซอไรด ์
(มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 

112.07 
(50.30-394.30) 

106.47-117.67 134.30 
(41.00-398.00) 

216.90-243.20 0.000++ 

MDA 
 

2.15 
(1.57-3. 93) 

2.04-2.26 2.34 
(1.56-2.95) 

2.25-2.45 0.068 

Conjugated diene 
 

0.14 
(0.01-0.10) 

0.13-0.15 0.17 
0.1-0.24) 

0.16-0.18 0.542 

Homocysteine 
(ไมโครโมล/ลิตร) 

15.3 
(8.00-77.66) 

14.53-16.84 14.48 
(11.0-36.75) 

13.75-15. 20 0.017+ 

HDL = high density lipoprotein LDL = low density lipoprotein 
MDA = malondialdehyde 
+ = p<0.05, ++  =p<0.01 โดยวิธี Mann-Whitney U-Wilcoxon Rank Sum W test (two-tailed) 
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ตารางที่ 6 ค่ามธัยฐาน ช่วงและค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ของระดบัวิตามินตา้นอนุมูลอิสระต่างๆ เช่นวิตามินซี บี6 
                 บี12 โฟเลท วิตามินเอ อี เบตา้ แคโรทีนในกลุ่มสูบบุหร่ีและกลุ่มควบคุม 
 
พารามิเตอร์                                             อาสาสมคัรทั้งหมด P-value 

                 กลุ่มสูบบุหร่ี (149 คน)                   กลุ่มควบคุม (50 คน) 
มธัยฐาน  
(ช่วง) 

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
95% 

มธัยฐาน 
 (ช่วง) 

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
95% 

วิตามิน ซี 
 (มิลลิกรัม%) 

0.47 
(0.1-1.36) 

0.44-0.79 0.98 
 (0.22-1.53) 

0.75-1.48 0.000++ 

วิตามิน บี6 
(ไมโครโมลาร์) 

48.66 
 (8.61-357.19) 

37.40-60.4 71.34 
 (22.15-220.04) 

191.80-216.80 0.000++ 

วิตามิน บี12 
 (พิโคกรัม/มิลลิลิตร) 

516.0 
(101.5-1748.0) 

46.55-51.45 409.22 
(86.9-924.7) 

388.76-429.68 0.008++ 

โฟเลท 
(ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 

6.12 
 (2.79-14.32) 

5.6-7.01 7.84 
(3.78-41.9) 

5.8-9.1 0.000++ 

วิตามินเอ 
(ไมโครกรัม/ลิตร) 

2.50 
(0.17-5.67) 

2.37-2.70 3.75 
(2.08-5.92) 

3.56-3.97 0.000++ 

วิตามินอี 
(ไมโครกรัม/ลิตร) 

22.61 
(11.77-47.20) 

21.48-23.74 35.00 
(21.94-51.12) 

33.25-36.75 0.000++ 

เบตา้ แคโรทีน 
 

0.22 
(0.03-1.00) 

0.20-0.24 0.40 
0.07-1.50) 

0.38-0.42 0.000++ 

 
+ = p<0.05, ++  =p<0.01 โดยวิธี Mann-Whitney U-Wilcoxon Rank Sum W test (two-tailed) 
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ตารางที่ 7 ค่ามธัยฐาน ช่วงและค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ของระดบัเอน็ไซมต์า้นอนุมูลอิสระต่างๆ เช่นSOD, GPx,  
                CAT และแร่ธาตุปริมาณนอ้ยที่เป็นสารตา้นอนุมุลอิสระ เช่น Se, Cr, Cu,Zn, Pb, Cd และ Hg  
               ในกลุ่มสูบบุหร่ีและกลุ่มควบคุม 
 
พารามิเตอร์                                             อาสาสมคัรทั้งหมด P-value 

                 กลุ่มสูบบุหร่ี (149 คน)                   กลุ่มควบคุม (50 คน) 
มธัยฐาน  
(ช่วง) 

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
95% 

มธัยฐาน 
 (ช่วง) 

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
95% 

SOD 
 (มิลลิกรัม/ลิตร) 

341.8 
(74.0-627.3) 

324.71-358.89 344.55 
 (115.7-628.5) 

311.88-377.21 0.603 

GPx 
(IU/กรัมฮีโมโกลบิน) 

30.31 
 (10.35-74.81) 

28.79-31.83 28.82 
 (17.91-49.76) 

27.38-30.26 0.083 

CAT  (x104 IU/กรัม
ฮีโมโกลบิน) 

10.31 
(5.73-18.84) 

9.79-10.82  10.35 
(7.82-14.54) 

9.95-10.77 0.883 

ซีลีเนียม (Se) 
(ไมโครกรัม/เดซิลิตร) 

83.0 
 (52.0-201.0) 

5.6-7.01 95.0 
(69.0-132.0) 

91.8-98.8 0.000++ 

โครเมียม (Cr) 
(ไมโครกรัม/เดซิลิตร) 

0.38 
(0.10-5.47) 

0.33-0.42 0.71 
(0.15-2.53) 

0.56-0.86 0.000++ 

ทองแดง (Cu) 
(ไมโครกรัม/เดซิลิตร) 

81.00 
(51.00-155.00) 

77.5-84.5 85.00 
(65.00-118.00) 

81.72-88.56 0.245 

สังกะสี (Zn) 
(ไมโครกรัม/เดซิลิตร) 

82 
(47.00-121.00) 

77.90-86.10 93.0 
(67.0-109.0) 

89.51-95.28 0.000++ 

ตะก ัว่ (Pb) 
(ไมโครกรัม/เดซิลิตร) 

5.5 
(2.0-29.0) 

3.8-4.2 3.0 
(2.0-7.0) 

2.7-3.4 0.000++ 

แคดเมียม (Cd) 
(ไมโครกรัม/ลิตร) 

0.8 
(0.37-3.26) 

0.77-0.91 0.7 
(0.44-1.02) 

0.67-0.74 0.012+ 

ปรอท (Hg) 
(ไมโครกรัม/ลิตร) 

3.5 
(1.0-11.2) 

3.06-4.02 4.1 
(1.8-29.9) 

2.8-5.6 0.153 

 
+ = p<0.05, ++  =p<0.01 โดยวิธี Mann-Whitney U-Wilcoxon Rank Sum W test (two-tailed) 
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จ านวน สัดส่วน และเปอร์เซนตข์องอาสาสมคัรที่มีค่าความดนัโลหิต ไขมนัในเลือด โฮโมซีสเตอีนที่ผิดปกติซ่ึงแสดง

ไวใ้นตารางที่ 8 จะเห็นว่ากลุ่มผูสู้บบุหร่ีมีสัดส่วนเปอร์เซนตข์องการเกิดความดนัโลหิตสูงโดยมีค่า Systolic ≥ 160 

มิลลิเมตรปรอท 2.01% เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 0% ส่วนค่าความดนั Diastolic≥ 95 มิลลิเมตรปรอทในกลุ่มผูสู้บ

บุหร่ี (10.73%) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (6%) และโฮโมซีสเตอีนในกลุม่ผูสู้บบุหร่ี (37.58%) %) สูงกว่ากลุ่มควบคุม 

(20%)  แต่ใหผ้ลตรงกนัขา้มกบัระดบัไขมนัโคเลสเตอรอล LDL และไตรกลีเซอไรดใ์นเลือดสูงของกลุ่มผูสู้บบุหร่ี 

(16.11%  7.38% และ 9.39% ) ที่พบต ่ากว่ากลุ่มควบคุม (58%  8% และ 14%) ตามล าดบั 

ค่าผิดปกติทางโลหิตวิทยาพบว่า 24% ในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีและ 2%ในกลุ่มควบคุมที่มีระดบัฮีโมโกลบิน <13 กรัม/

เดซิลิตร19.46% ในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีและ 2%ในกลุ่มควบคุมที่มีระดบัฮีมาโตคริต <40% ภาวะเอน็ไซม ์GPx, CATซ่ึง

เป็นสาร ตา้นอนุมูลอิสระต ่าพบ (1.34%, 46.98%) ในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีและ(4 0%, 0%) ในกลุ่มควบคุม ในทางกลบักนั

ส าหรับเอน็ไซม ์SOD ที่ต  ่าพบ 5.37% ในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีและ12%ในกลุ่มควบคุม (ตารางที่9) 

สัดส่วนของการขาดวิตามินและแร่ธาตุปริมาณนอ้ยที่เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระส่วนใหญ่พบในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีมากกว่า

กลุ่มควบคุม เช่นวิตามินเอ อี ซี บี6 โฟเลทต ่าพบในกลุ่มผูสู้บบุหร่ี31.51%, 69.8%, 7.38%, 3.30% และ 0.67% เม่ือ

เทียบกบั 0%, 6%, 0%, 0% และ 0% ตามล าดบั แต่ส าหรับการขาดวิตามินบี12 พบในกลุ่มผูสู้บบุหร่ี6.04% นอ้ยกว่า

กลุ่มควบคุม8% ส่วนภาวะผิดปกติแร่ธาตุปริมาณนอ้ยกเ็ป็นไปในทางเดียวกบัวิตามิน เช่น ภาวะ Se, Cr, Cu และ Zn 

ต  ่าพบในกลุ่มผูสู้บบุหร่ี 10.74%, 0.67%, 26.85% และ 31.54% ซ่ึงพบมากกว่ากลุ่มควบคุม 0%, 0%, 18% และ 4% 

ระดบัตะกัว่ในเลือดท่ีสุงผิดปกติพบในกลุ่มผูสู้บบุหร่ี 4.03% มากกว่ากลุ่มควบคุม 0%, แต่ระดบัปรอทในเลือดที่สูง

กว่าปกติพบในกลุ่มผูสู้บบุหร่ี 11.41% นอ้ยกว่ากลุ่มควบคุม (ตารางที่10) 
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ตารางที่8 สัดส่วนของอาสาสมคัรที่มีค่าความดนัโลหิต ไขมนัในเลือด และโฮโมซีสเตอีนที่ผิดปกติใน  
               กลุ่มสูบบุหร่ีและกลุ่มควบคุม 
                 
พารามิเตอร์ อาสาสคัรที่มีค่าความดนัโลหิต ไขมนัในเลือด และโฮโมซีสเตอีนที่ผดิปกติ 

กลุ่มสูบบุหร่ีที่ 1 กลุ่มสูบบุหร่ีที่ 2 กลุ่มสูบบุหร่ีที่ 3 รวม กลุ่มควบคุม 
 จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
ค่าความดนัโลหิตสูง 
ค่าSystolic ≥ 160 มิลลิเมตรปรอท 
ค่าDiastolic≥95 มิลลิเมตรปรอท 

 
- 
- 

 
0 
0 

 
2/50 
6/50 

 
4 
12 

 
1/49 
10/49 

 
2.04 
20.41 

 
3/149 
16/149 

 
2.01 
10.73 

 
- 
3/50 

 
0 
6 

ภาวะไขมนัผดิปกต ิ
โคเลสเตอรอล ≥200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
โคเลสเตอรอล ≥250 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
HDL ≤35 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
LDL≥150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
ไตรกลีเซอไรด≥์200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

 
1/50 
- 
4/50 
- 
- 

 
2 
0 
8 
0 
0 

 
9/50 
- 
7/50 
4/50 
6/50 

 
18 
0 
14 
8 
12 

 
14/49 
1/49 
4/49 
7/49 
8/49 

 
28.57 
2.04 
8.16 
14.29 
16.33 

 
24/149 
1/149 
15/149 
11/149 
14/149 

 
16.11 
0.67 
10.07 
7.38 
9.39 

 
29/50 
9/50 
4/50 
4/50 
7/50 

 
58 
18 
8 
8 
14 

โฮโมซีสเตอีนในเลือดสูง>15 (ไมโครโมล/ลิตร) 16/50 32 23/50 46 17/49 34.69 56/149 37.58 10/50 20 

 
กลุ่มสูบบุหร่ีท่ี 1 เป็นกลุ่มสูบบุหร่ีจากโรงงาน กลุ่มสูบบุหร่ีท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ีแต่ไดรั้บควนับุหร่ีมือ 2 
กลุ่มสูบบุหร่ีท่ี 3 เป็นกลุ่มสูบบุหร่ีท่ีมวนยาเอง กลุ่มควบคุม เป็นกลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ี 

HDL = high density lipoprotein   LDL = low density lipoprotein 
 

ตารางที่9 สัดส่วนของอาสาสมคัรที่มีค่าฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริต และเอน็ไซม ์ตา้นอนุมูลอิสระที่ผิดปกติ 
               ในกลุ่มสูบบุหร่ีและกลุ่มควบคุม 
 
พารามิเตอร์ อาสาสคัรที่มีค่าความดนัโลหิต ไขมนัในเลือด และโฮโมซีสเตอีนที่ผดิปกติ 

กลุ่มสูบบุหร่ีที่ 1 กลุ่มสูบบุหร่ีที่ 2 กลุ่มสูบบุหร่ีที่ 3 รวม กลุ่มควบคุม 
 จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
ภาวะโลหิตจาง 
ค่าฮีโมโกลบิน < 13 กรัม/เดซิลิตร 
ค่าฮีมาโตคริต < 40% 

 
21/50 
15/50 

 
42 
30 

 
9/50 
8/50 

 
18 
16 

 
6/49 
6/49 

 
12.4 
12.4 

 
36/149 
29/149 

 
24.16 
19.46 

 
1/50 
1/50 

 
2 
2 

ภาวะเอ็นไซม์ ตา้นอนุมูลอิสระที่ผดิปกต ิ
SOD ≤2866 U/กรัมฮีโมโกลบิน 

GPx ≤15.96 U/กรัมฮีโมโกลบิน 

CAT ≤19.2 x 104 IU/กรัมฮีโมโกลบิน 

 
1/50 
- 
20/50 

 
2 
0 
40 

 
3/50 
1/50 
13/50 

 
6 
2 
26 

 
3/49 
1/49 
37/49 

 
6.12 
2.04 
75.5 

 
8/149 
2/149 
70/149 

 
5.37 
1.34 
46.98 

 
6/50 
- 
20/50 

 
12 
0 
40 

SOD = superoxide dismutase GPx = glutathione peroxidase CAT = catalase 
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ตารางที่10 สัดส่วนของอาสาสมคัรที่มีค่าวิตามินและแร่ธาตุปริมาณนอ้ยที่เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระที่  
                  ผิดปกติในกลุ่มสูบบุหร่ีและกลุ่มควบคุม 
พารามิเตอร์ อาสาสคัรที่มีค่าความดนัโลหิต ไขมนัในเลือด และโฮโมซีสเตอีนที่ผดิปกติ 

กลุ่มสูบบุหร่ีที่ 1 กลุ่มสูบบุหร่ีที่ 2 กลุ่มสูบบุหร่ีที่ 3 รวม กลุ่มควบคุม 
 จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
ภาวะการขาดวิตามิน 
วิตามินเอ < 2.02 ไมโครกรัม/ลิตร 
วิตามินอี < 26.6 ไมโครกรัม/ลิตร 
วิตามินซี < 5มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
วิตามินบ6ี < 20 นาโนโมล 
วิตามินบ1ี2 <200 พิโคกรัม/มิลลิลิตร 
โฟเลท <3 นาโน/ลิตร 

 
28/50 
45/50 
4/50 
- 
4/50 
- 

 
56 
90 
8 
0 
8 
0 

 
18/50 
32/50 
2/50 
- 
4/50 
1/50 

 
36 
64 
4 
0 
8 
2 

 
1/49 
27/49 
5/49 
5/49 
1/49 
- 

 
2.04 
55.1 
10.2 
10.2 
2.04 
0 

 
47/149 
104/149 
11/149 
5/149 
9/149 
1/149 

 
31.54 
69.8 
7.38 
3.36 
6.04 
0.67 

 
- 
3/50 
- 
- 
4/50 
- 

 
0 
6 
0 
0 
8 
0 

ภาวะผดิปกตแิร่ธาตุที่เป็น ตา้นอนุมูลอิสระ 
Se <70 ไมโครกรัม/ลิตร 
Cr <0.12 นาโนกรัม/มิลลิลืตร 
Cu <75  ไมโครกรัม/เดซิลิตร 
Zn <75ไมโครกรัม/เดซิลิตร 
Cd >5ไมโครกรัม/ลิตร 
Pb >15 ไมโครกรัม/เดซิลิตร 
Hg>5ไมโครกรัม/ลิตร 
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เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีแต่ละกลุ่ม ผลดงัแสดงในตารางที่11-12 
 จากตารางที1่1 พบว่า อายแุละระดบัโฮโมซีสเตอีนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัน ้าหนกั ดชันีมวลกาย รอบเอว รอบ
สะโพก ดชันีมวลกาย มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอายุ น ้าหนกั รอบเอว รอบสะโพก ความดนัซีสโตลิค ไดแอสโตลิค 
และโฮโมซีสเตอีน 
ตารางที่12  ความสัมพนัธ์ระหว่างวิตามินต่างๆ และโฮโมซีสเตอีนในกลุ่มสูบบุหร่ีจากโรงงาน มีรายละเอียดดงัน้ีคือ 
วิตามินซีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัโฟเลท อี และ เบตา้ แคโรทีน วติามินบี 12 มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัโฟเลท แต่
มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัโฮโมซีสเตอีน โฟเลทมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัวิตามินซีและบี 12 และมีความสัมพนัธ์เชิง
ลบกบัโฮโมซีสเตอีน 
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ตารางที่ 11 ความสัมพนัธ์ระหว่างอาย ุน ้าหนกั สัดส่วนร่างกาย ความดนัโลหิด และโฮโมซีสเตอีนในกลุ่มสูบบุหร่ี 
                   จากโรงงาน 
 
พารามิเตอร์ อาย ุ น ้ าหนกั ดชันีมวลกาย รอบเอว รอบสะโพก ซีสโตลิค ไดแอสโตลิค โฮโมซีสเตอีน 
อาย ุ 1 0.331+ 0.352+ 0.507++ 0.374++ 0.202 0.187 0.135 
น ้ าหนกั 0.331+ 1 0.942++ 0.927++ 0.875++ 0.520++ 0.320+ 0.389++ 
ดชันีมวลกาย 0.352+ 0.942++ 1 0.913++ 0.882++ 0.544++ 0.399+ 0.365++ 
รอบเอว 0.507++ 0.927++ 0.913++ 1 0.881++ 0.496++ 0.318+ 0.283+ 
รอบสะโพก 0.374++ 0.875++ 0.882++ 0.881++ 1 0.373++ 0.171 0.293+ 
ซีสโตลิค 0.202 0.520++ 0.544++ 0.496++ 0.373++ 1 0.514++ 0.251 
ไดแอสโตลิค 0.187 0.320+ 0.399+ 0.318+ 0.171 0.514++ 1 0.225 
โฮโมซีสเตอีน 0.135 0.389++ 0.365++ 0.283+ 0.293+ 0.251 0.225 1 

+   ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 
++ ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.01 
 
ตารางที่ 12 ความสัมพนัธ์ระหว่างวิคามินต่างๆ และโฮโมซีสเตอีนในกลุ่มสูบบุหร่ีจากโรงงาน 
 
พารามิเตอร์ วิตามินซี บี6 บี12 โฟเลท เอ อี เบตา้แคโร

ทีน 
โฮโมซีสเตอีน 

วิตามินซี 1 0.046 0,068 0.509++ 0.183 0.399++ 0.624++ -0.134 
บี6 0.046 1 -0.035 -0.135 0.164 0.161 0.044 -0.004 
บี12 0,068 -0.035 1 0.309+ 0.188 -0.049 0.111 -0.378++ 
โฟเลท 0.509++ -0.135 0.309+ 1 0.091 0.185 -0.378+ -0.259 
เอ 0.183 0.164 0.188 0.091 1 0.210 0.168 -0.163 
อี 0.399++ 0.161 -0.049 0.185 0.210 1 0.535++ -0.261 
เบตา้แคโรทีน 0.624++ 0.044 0.111 -0.378+ 0.168 0.535++ 1 -0.168 
โฮโมซีสเตอีน -0.134 -0.004 -0.378++ -0.259 -0.163 -0.261 -0.168 1 
 

+   ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 
++ ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.01 
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การอภิปรายผล 
           ในประเทศไทยสถิติการสูบบุหร่ีในเพศชายมีมากกว่าเพศหญิงและจ านวนผูท่ี้เร่ิมสูบบุหร่ีในวยัรุ่นกมี็มากข้ึน 
ดงันั้นอาสาสมคัรในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจึงไดค้ดัเลือกอาสาสมคัรจากพื้นท่ีในกรุงเทพฯและจงัหวดัท่ีใกลเ้คียง 
ส าหรับผูสู้บบุหร่ีแบบมวนยาเอง ซ่ึงจะยงัพบเห็นไดใ้นต่างจงัหวดั และอายขุองอาสาสมคัรจะอยูใ่นช่วง 19-80 ปี โดย
อาสาสมคัรกลุ่มสูบบุหร่ีที่มีอายมุากกว่ากลุ่มอื่น คือกลุ่มที่สูบบุหร่ีแบบมวนยาเอง   สถานภาพการสมรสไม่มีผลต่อ
การสูบบุหร่ี โดยส่วนใหญ่ประชากรไทยจะเร่ิมสูบบุหร่ีเม่ืออายนุอ้ยกว่า 20 ปี ในกลุ่มควบคุมมีระดบัการศึกษาสูง
กว่ากลุ่มสูบบุหร่ี มีขอ้สังเกตว่าระดบัการศึกษาท่ีสูงกว่าจะป้องกนัไม่ใหค้นสูบบุหร่ีมากข้ึน แต่ทั้งนั้กข้ึ็นกบัปัจจยั
อื่นๆประกอบกนัดว้ย  

การสูบบุหร่ีกบัสารอนุมูลอิสระ ผูสู้บบุหร่ีสูดสารอนุมูลอิสระจากการเผาไหมบุ้หร่ี สาร polycyclic 
aromatic hydrocarbons มีการศึกษามากมายที่ท  าการวิเคราะห์ทางชีวเคมีเพื่อหาสารประกอบส าคญัที่อยูใ่นควนับุหร่ี 
เช่น คาร์บอนมอนอกไซด ์ไธโอไซยาเนต นิโคติน โคตินิน นิโคตินไม่เหมาะท่ีจะวิเคราะห์เน่ืองจากมีอายสุั้น การ
วิเคราะห์ไธโอไซยาเนตจะเหมาะสมกว่าเน่ืองจากอยูไ่ดน้าน และระดบัท่ีตรวจวดัไดก้ส็ามารถใชว้ิธีสเปตโตรโฟโต
เมตริคได ้ ในระหว่างกระบวนการเผาไหมท้  าใหอ้อกซิเจน (O2) เปลี่ยนเป็น ซุปเปอร์ออกไซดแ์ละ  
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์เปลี่ยนเป็น ไฮดรอกซีแรดิคอล จะเกิดในสารน ้าทางชีววิทยา ตวัอยา่งเช่น ในเลือด 
ส่วนพลาสมาของผูสู้บบุหร่ีพบว่ามีความเขม้ขน้ F2-isoprostanes มากกว่าผูใ้ม่สูบบุหร่ี 2 เท่า พบว่าการสูบบุหร่ี 
ก่อใหเ้กิดการแตกของ DNA สายเด่ียว และสารอนุมูลอิสระท าลาย DNA โดยสามารถวิเคราะห์สารอนุมูลอิสระ  
8-hydroxydeoxyguanosine ในปัสสาวะ และท าใหมี้เมด็เลือดขาวในกระแสเลือดมากข้ึน (29)  
ส าหรับการศึกษาในประเทศไทยพบว่าสารอนุมูลอิสระ malondialdehyde (MDA), conjugate dienes (CD) เพิ่มข้ึนใน
กลุ่มผูสู้บบุหร่ีและไม่มีผลต่อเอน็ไซมท์ี่เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ superoxide dismutase (SOD),  
glutathione peroxidase (GPX) และ catalase (CAT) ในเมด็เลือดแดง (30) จากการศึกษาของ Gouaze และคณะ (31) 
พบว่าผูสู้บบุหร่ีมีระดบั low density lipoprotein (LDL) สูงกว่าผูไ้ม่สูบบุหร่ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในกลุ่มผูสู้บบุหร่ี
อาจจะเพิ่มการ oxidation ของ LDL เป็น oxidized LDL ร่างกายจะมีกระบวนการก าจดัโดย monocytes และ 
macrophages มาจบักบั oxidized LDL เป็นแผ่นเกาะที่ผนงัหลอดเลือด ท าให้เกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด 
นอกจากนั้นมีการศึกษาอื่นท่ีพบว่าความเขม้ขน้ของสารตา้นอนุมูลอิสระในเลือดและเน้ือเยือ่ในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีต ่ากว่า
กลุ่มผูไ้ม่สูบบุหร่ี ตวัอยา่งเช่นวิตามินซี (32) ซ่ึงอาจจะเกิดจากลกัษณะอุปนิสัยในการรับประทานอาหารที่แตกต่าง
กนั โดยที่ผูสู้บบุหร่ีรับประทานผกัและผลไมท้ี่อุดมดว้ยวิตามินซีนอ้ยกว่ากลุ่มผูไ้ม่สูบบุหร่ี การศึกษาวจิยัน้ียงัได้
วิเคราะห์ระดบัโฮโมซีสเตอีน วิตามินต่างๆที่เกี่ยวขอ้งนอกจากวิตามินซีที่กล่าวขา้งตน้แลว้ เช่น วิตามินบี6 บี12 โฟ
เลท เอ อี เบตา้ แคโรทีน ซ่ึงพบว่ากลุ่มสูบบุหร่ีมีปริมาณวิตามินเหล่าน้ีนอ้ยกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนที่ขาดวิตามินซีกลุ่ม
สูบบุหร่ีประมาณ 8% เป็นท่ีทราบกนัดีว่าวิตามินซีมีบทบาทเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ยิง่ไปกว่านั้นวิตามินซีจะท างาน
ร่วมกบัวิตามินอี ช่วยยบัย ั้งความชราได ้ ลดการท าลายของสารอนุมูลอิสระในไขมนั การเพิ่มสารอนุมูลอิสระจากการ
สูบบุหร่ีก่อใหเ้กิดภาวะกลา้มเน้ือหวัใจไม่ท างาน กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด มีการวิจยัที่พบว่ากลุ่มผูสู้บบุหร่ีมีระดบั
ความเขม้ขน้ของวิตามินซีต ่า ระดบัวิตามินซีท่ีต  ่าข้ึนอยูก่ยัปัจจยัหลายๆอยา่ง เช่นการรับประทานอาหารท่ีมีวิตามินซี
นอ้ย และอาหารที่อุดมดว้ยวิตามินซี เช่นผกัและผลไม ้วิตามินบี 6 และโฟเลทกพ็บว่าต ่าในกลุ่มสูบบุหร่ี เช่น การ 
ศึกษาของ Kimและตณะ(44) (ตารางที่ 6 และ 10) ซ่ึงการศึกษาวิจยัน้ีกใ็หผ้ลเช่นเดียวกนั นอกจากนั้น สารประกอบ
ในบุหร่ีเปลี่ยนโฟเลทและบี12 ใหอ้ยูใ่นรูปท่ีไม่ท างาน ยิง่ไปกว่านั้น ระดบัวิตามิน บี 6 บี 12 และโฟเลทที่ต  ่าในกลุ่ม
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สูบบุหร่ีอาจเกิดจากการบริโภคนอ้ยดว้ย อาจกล่าวไดว้า่การบริโภควิตามินท่ีนอ้ยเพราะคนกลุ่มน้ีมีแนวโนม้
รับประทานผกั ผลไมน้อ้ยกว่ากลุ่มควบคุม เน่ืองจากโฟเลทจ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนโฮโมซีสเตอีนไปเป็นเมธไธ
โอนีน การขาดโฟเลทจึงมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโฮโมซีสเตอีนในเลือดสูงและน าไปสู่โรคหวัใจดว้ย Kato และคณะ
(45)แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มสูบบุหร่ีมีระดบัโฟเลทต ่าและมีระดบัโฮโมซีสเตอีนสูงเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม ภาวะโฮ
โมซีสเตอีนในเลือดสูงในคนไทยที่สูบบุหร่ีพบเป็น 2เท่าเปรียบเทียบกบักลุ่มไม่สูบบุหร่ี พบภาวะโฮโมซีสเตอีนสูง
ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง (Leowattana และคณะ 2001) (46) ค่าเฉลี่ยโฮโมซีสเตอีนในเพศชาย 11.5 ไมโครโมล/
ลิตร ในการศีกษาวิจยัน้ีพบวา่ กลุ่มผูสู้บบุหร่ีและกลุ่มควบคุม มีระดบัโฮโมซีสเตอีน 15.3 และ14.48 ไมโครโมล/ลิตร 
ตามล าดบั ค่าเฉลี่ยโฮโมซีสเตอีนในเพศหญิง 8.55 ไมโครโมล/ลิตร (Leowattana และคณะ 2001) โดยทัว่ไปผูมี้อตัรา
เส่ียงของการเกิดโรคหวัใจในรายที่มีระดบัสูบบุหร่ีโฮโมซีสเตอีนสูง โฮโมซีสเตอีนกระตุน้ใหเ้กิดโรคหลอดเลือด
โดยท าใหเ้พิ่มสารอนุมูลอิสระ ท าใหก้ลา้มเน้ือเรียบของหลอดเลือดเติบโต และเป็นสาเหตุเยือ่บุกลา้มเน้ือหวัใจไม่
ท างาน จากการศึกษาของKennedy และคณะ พบความสัมพนัธ์ระหว่างความดนัซีสโตลิคกบัระดบัโฮโมซีสเตอีน 
โดยการสูบบุหร่ีท าใหร้ะดบัโฮโมซีสเตอีนสูงแลว้อาจท าใหค้วามดนัซีสโตลิคสูงดว้ย Kennedy และคณะ2003 (47) 
แต่ในการศึกษาน้ีไม่พบความแตกต่างความดนัซีสโตลิคและความดนัไดแอสโตลิคของทั้งกลุ่มสูบบุหร่ีและกลุ่ม
ควบคุม 
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บทสรุป 
 

การศีกษาวิจยัน้ีมีขอ้สรุปท่ีส าคญัเกี่ยวกบัระดบัสารอนุมูลอิสระ MDA, CD, Homocysteineในเลือด สาร
ตา้นอนุมูลอิสระ Antioxidant enzymes; Superoxide dismutase (SOD), Glutathione peroxidase (GPx), Catalase 
(CAT) Antioxidant vitamins; วิตามินเอ, ซี, อ,ี วิตามินบี6, บี12, กรดโฟลิค, โฮโมซีสตีน รวมทั้งแร่ธาตุปริมาณ
นอ้ยที่ท  าหนา้ที่เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น Zinc (Zn), Copper (Cu) และ Selenium (Se) ในเลือดของกลุ่มผูสู้บ
บุหร่ีและกลุ่มผูไ้ม่สูบบุหร่ี (กลุ่มควบคุม) ไดด้งัน้ี 

1. ชายไทยส่วนใหญ่ (80%) เร่ิมสูบบุหร่ีเม่ือเขา้สู่วยัรุ่นอายนุอ้ยกว่า 20 ปี (52.52%) และจบการศึกษาชั้น
ปวช.หรือม.3 (44.97 %) (ตารางที ่2) 

2. การศีกษาวิจยัน้ีพบว่ากลุ่มผูสู้บบุหร่ีมีระดบัโฮโมซีสเตอีนสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
3. เม่ือใชค้่าความผิดปกติระดบัโฮโมซีสเตอีนสูงที่ >15 ไมโครโมล/ลิตรกลุ่มผูสู้บบุหร่ีพบภาวะโฮโมซีส

เตอีนสูง 38% เทียบกบักลุ่มควบคุม 20% 

4. ผลการตรวจทางโลหิตวิทยาไม่พบความแตกต่างยกเวน้ MCHC ที่ต  ่ากว่าแต่พบจ านวนเมด็เลือดขาวที่
สูงกว่ากลุ่มควบคุม 

5. ค่าสัดส่วนร่างกาย ดชันีมวลกายในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีต ่ากว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่พบความแตกต่างของความ
ดนัโลหิตในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีและกลุ่มควบคุม 

6. ระดบัสารตา้นอนุมูลอิสระ Antioxidant enzymes; Superoxide dismutase (SOD), Glutathione 
peroxidase (GPx), Catalase (CAT) ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูสู้บบุหร่ีและกลุ่มควบคุม 

7. Antioxidant vitamins; วิตามินเอ, ซี, อ,ี วิตามินบี6, กรดโฟลิค, รวมทั้งแร่ธาตุปริมาณนอ้ยท่ีท า  
       หนา้ที่เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น Zinc (Zn), Copper (Cu) และ Selenium ในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีต ่ากว่า  
       กลุ่มควบคุม แต่วิตามินบี12 สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
8. ระดบัโฮโมซีสเตอีนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัน ้าหนกั ดชันีมวลกาย รอบ

เอวและรอบสะโพก รวมถึงความสัมพนัธ์กบัลกัษณะต่างๆของการสูบบุหร่ี เช่น จ านวนของบุหร่ีที่สูบ
ต่อวนั จ านวนห่อของบุหร่ีที่สูบมาตลอดระยะเวลาทั้งหมด แต่ระดบัโฮโมซีสเตอีนมีความสัมพนัธ์เชิง
ลบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัระดบัไขมนัโคเลสเตอรอล low density lipoprotein โฟเลทและวิตามิน
บี 12  

9. กลุ่มผูสู้บบุหร่ีจะบริโภคอาหารที่ใหพ้ลงังานจาก คาร์โบไฮเดรตและไขมนันอ้ยกว่าอยา่งมีนยัส าคญั
เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม ในขณะที่การบริโภคพลงังานที่ไดจ้ากโปรตีนไม่พบความแตกต่างระหว่าง
สองกลุ่มน้ี ส่วนการบริโภคอาหารจ าพวกไฟเบอร์ เหลก็ วิตามิน เอ ซี ในกลุ่มผูสู้บบุหร่ี จะบริโภคใน
ปริมาณที่นอ้ยกว่าในกลุ่มควบคุม 
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ภาคผนวก 
 
 

แผนการด าเนินงานวิจัย 

กิจกรรม/ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เดือนที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. วางแผนการปฏิบติัการวิจยัเบ้ืองตน้             

2. เตรียมการติดต่อประสานงานเจา้หนา้ที่
ที่เกี่ยวขอ้ง 

            

3. เกบ็ตวัอยา่งและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง             

4. ด  าเนินการในหอ้งปฏิบติัการ             

5. เกบ็และวิเคราะห์ขอ้มูล             

7. ท ารายงานและสรุปผล             

หมายเหตุ: โครงการวิจยัที่ใชร้ะยะเวลามากกว่า 1 ปี ควรจดัท าแผนการวิจยัเป็นระยะๆ 
- วางแผนการปฏิบติัการวิจยัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่คาดว่าทีมงานวิจยัตอ้งขอ

ความร่วมมือ เช่นหน่วยงานทหาร โรงพยาบาล มหาวิทยาลยั เพื่อด าเนินการคดัเลือกตวัอยา่งและ
อาสาสมคัร 

- คดัเลือกอาสาสมคัร ติดต่อประสานงานเจา้หนา้ที่ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
- เกบ็ตวัอยา่งและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง ก  าหนดผูรั้บผิดชอบและจดัเตรียมเคร่ืองมือเม่ือตอ้งด าเนินการนอก

สถานที ่
- ด าเนินการในหอ้งปฏิบติัการ เม่ือเกบ็ตวัอยา่ง เช่น แบบสอบถาม ตวัอยา่งเลือด ตอ้งท าการตรวจสอบ

ขอ้มูลใหค้รบถว้น รวมทั้งจดัเตรียมตวัอยา่งเพื่อพร้อมท่ีจะวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการต่อไป ตวัอยา่งบาง
ชนิดอาจจ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมเพื่อใหไ้ดม้ากพอท่ีจะวิเคราะห์ในแต่ละคร้ัง 

- เม่ือไดผ้ลทั้งในแบบสอบถามและจากหอ้งปฏิบติัการ จะน าผลมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดย
ตรวจสอบความถูกตอ้ง คดัและจ าแนกขอ้มูลเพื่อจดักลุ่มการวิเคราะห์ แลว้น ามาเปรียบเทียบโดยใชส้ถิติท่ี
ถูกตอ้ง 

- เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ จะประมวลผลสรุปมาเป็นตารางและแผนภมิู โดยเปรียบเทียบและอภิปรายผลที่ได้
เพื่อน ามาเขียนเป็นรายงานการวิจยั 
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รูปท่ี 4 เคร่ือง HPLC ที่ใชว้ิเคราะห์วิตามินต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 รูปท่ี 5 ป๊ัมสุญญากาศ Pico-Taq Work Station 
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การแกไ้ขและปรับปรุงขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะรายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการวิจยัเร่ือง “ผลของการสูบบุหร่ีที่มี
สารอนุมูลอิสระต่อระดบัโฮโมซีสตีน วิตามิน สารตา้นอนุมูลอิสระในเลือด: ปัจจยัเส่ียงของโรคหลอดเลือดหวัใจ” 
ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขดงัต่อไปน้ี 

1. หนา้ 2 เพิ่มคณะผูว้ิจยั 2 ราย 
2. หนา้ 4 abstract บรรทดัที่ 21 จากเดิม lower เป็น higher และจาก 56% เป็น 20% เน่ืองจากไดป้รับขอ้มูลผูท้ี่

มีระดบัไขมนัโคเลสเตอรอลมากกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตรทีส่่งผลใหมี้ระดบัโฮโมซีสเตอีนสูงใน กลุ่ม
ควบคุมออก 

3. หนา้ 5 บทคดัยอ่ บรรทดัที่ 22 จาก 56% เป็น 20% 
4. หนา้ 10 บทน า บรรทดัที่ 8 จากเน้ือหาเป็นเพื่อหา 
5. หนา้ 16  วตัถุประสงคก์ารวิจยั ตดัขอ้ความ และกลุ่มผูไ้ม่สูบบุหร่ี (กลุ่มควบคุม)  
6. หนา้ 19 ตอบค าถาม ตารางที ่1 อยูห่นา้ 13 
7. หนา้ 22 ตารางที่ 5 หลงัจากไดป้รับขอ้มูลในขอ้ 2 แลว้ แกไ้ขระดบัโฮโมซีสเตอีนใน กลุ่มควบคุมจาก 15.26 

เป็น 14.48 จาก 14.10-16.44 เป็น 13.75-15.20  และจาก 0.024 เป็น 0.017 
8. หนา้ 25 บรรทดัที่ 4-6  และโฮโมซีสเตอีนในกลุ่มผูสู้บบุหร่ี (37.58%) %) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (20%)  แต่

ใหผ้ลตรงกนัขา้มกบัระดบัไขมนัโคเลสเตอรอล LDL และไตรกลีเซอไรดใ์นเลือดสูงของกลุ่มผูสู้บบุหร่ี 
                (16.11% 7.38% และ 9.39% ) ที่พบต ่ากว่ากลุ่มควบคุม (58%  8% และ 14%) ตามล าดบั 

9. หนา้ 26 ตารางที่ 8 บรรทดัที่ 15 แกไ้ขโฮโมซีสเตอีนในเลือดสูง>15 (ไมโครโมล/ลิตร) ของกลุ่มควบคุม 
จาก 28/50 เป็น 10/50 และจาก 56 เป็น 20 

10. หนา้ 31 บรรทดัที่ 5 เพิ่มขอ้ความ ในการศีกษาวิจยัน้ีพบวา่กลุ่มผูสู้บบุหร่ีและกลุ่มควบคุม มีระดบัโฮโมซีส
เตอีน 15.3 และ14.48 ไมโครโมล/ลิตร ตามล าดบั 

11. หนา้ 32 บทสรุป บรรทดัที่ 6 เพิ่มขอ้ความ (52.52%) และบรรทดัที่ 7 เพิ่มขอ้ความ (44.97 %) (ตารางที่ 2) 
บรรทดัที่ 10 แกไ้ขจาก 56% เป็น 20% 

 
 


