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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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ผลของการสู บบุหรี่ที่มสี ารอนุมลู อิสระต่อระดับโฮโมซีสตีน วิตามิน สารต้านอนุมลู อิสระในเลือด:
ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ (The effects of smoking oxidative stress on serum
level of Homocysteine, vitamin and antioxidants: cardiovascular risk factors)

บทคัดย่อ
การสู บบุหรี่ ไม่เพียงแต่เป็ นปัจจัยที่ทาให้ระดับสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน และแร่ ธาตุปริ มาณน้อยลดลงเท่านั้น แต่
ยังคงเป็ นสาเหตุของการเพิ่มอัตราการเจ็บป่ วย รวมทั้งเป็ นปัจจัยเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารอนุมลอิสระ การสู บบุหรี่ ความเข้มข้นของระดับโฮ
โมซี สเตอีนและสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินและแร่ ธาตุปริ มาณน้อย โดยศึกษาในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ 150 คน
ทั้งนี้ในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ ยงั แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย คือกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ จากโรงงานจานวน 50 คน กลุ่มผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ แต่
ได้รับควันบุหรี่ มือสองจานวน 50 คน และผูส้ ู บบุหรี่ แบบมวนยาเองจานวน 50 คน เปรี ยบเทียบกับกลุ่มผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่
ซึ่ งเป็ นกลุ่มควบคุมจานวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่าระดับโฮโมซี สเตอีนในพลาสมา ระดับวิตามินบี 12ตะกัว่ และ
แคดเมียมของผูส้ ู บบุหรี่ จะมีค่าสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในทางกลับกันพบว่าระดับวิตามินบี 6
โฟเลท วิตามินซี เอ อี เบต้าแคโรทีน ซี ลีเนียม โครเมียม สังกะสี และปรอทในกลุ่มสู บบุหรี่ จะมีค่าต่ากว่ากลุ่มควบคุม
อย่างไรก็ตามพบว่าระดับอนุมูลอิสระ malondialdehyde (MDA) และ conjugate diene (CD) ระดับสารต้านอนุมูล
อิสระเอ็นไซม์ superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), catalase (CAT) ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติระหว่าง 2 กลุ่มนี้
ในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ ระดับโฮโมซี สเตอีนมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั น้ าหนัก ดัชนีมวลกาย รอบ
เอวและรอบสะโพก รวมถึงความสัมพันธ์กบั ลักษณะต่างๆของการสู บบุหรี่ เช่น จานวนของบุหรี่ ที่สูบต่อวัน จานวน
ห่อของบุหรี่ ที่สูบมาตลอดระยะเวลาทั้งหมด แต่ระดับโฮโมซี สเตอีนมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กับระดับไขมันโคเลสเตอรอล low density lipoprotein โฟเลทและวิตามินบี 12 นอกจากนั้นยังพบว่า 37.58%ของ
กลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ ที่มีระดับโฮโมซี สเตอีนสู งในกระแสเลือด เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีระดับโฮโมซี สเตอีนสู งใน
กระแสเลือด 20% % ส่ วนข้อมูลทางด้านโภชนาการพบว่า กลุ่มผูส้ ูบบุหรี่ จะบริ โภคอาหารที่ให้พลังงานจาก
คาร์ โบไฮเดรตและไขมันน้อยกว่าอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่การบริ โภคพลังงานที่ได้จาก
โปรตีนไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มนี้ ส่ วนการบริ โภคอาหารจาพวกไฟเบอร์ เหล็ก วิตามิน เอ ซี ในกลุ่มผู ้
สู บบุหรี่ จะบริ โภคในปริ มาณที่นอ้ ยกว่าในกลุ่มควบคุม ซึ่ งระดับโฮโมซี สเตอีนสู งในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ เกิดจากการมี
ระดับวิตามินบีต่า โดยวิตามินบี6 และ โฟเลท จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึมของโฮโมซี สเตอีน
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ตาราง
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และกลุ่มควบคุม
5. ตารางที่ 5 ค่ามัธยฐาน ช่วงและค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ของระดับน้ าตาล ไขมัน malondialdehyde, 22
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24
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26
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27
ผิดปกติในกลุ่มสู บบุหรี่ และกลุ่มควบคุม
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บทนา
จากการคาดการณ์สถิติของจานวนผูส้ ู บบุหรี่ ในประเทศโลกที่ 3 เพิม่ ขึ้นจาก 4.5 พันล้านคนเป็ น 7.1
พันล้านคนในปี ค.ศ. 2025 (1) ในอเมริ กาแนวโน้มผูส้ ู บบุหรี่ ลดลง ดังนั้นบริ ษทั ผูผ้ ลิตบุหรี่ จึงต้องหาตลาดใหม่ใน
เอเชียเพิ่ม ดังนั้นทาให้ประเทศกาลังพัฒนามีอตั ราการตายจากการสูบบุหรี่ เพิ่มขึ้นด้วย (2) ในประเทศไทยมีจานวนผู ้
สู บบุหรี่ ประมาณ 10.2 ล้านคน หรื อคิดเป็ น 20.5% ของประชากรทั้งหมด จากข้อมูลการสู บบุหรี่ ของชาติแสดงให้
เห็นว่าความชุกของการสู บบุหรี่ ในเพศชายเป็ น 39% และ 2.4% ในเพศหญิง ผูส้ ู บบุหรี่ ส่วนใหญ่เริ่ มสู บบุหรี่ เมื่ออายุ
ก่อน 20 ปี (3) การสู บบุหรี่ มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคถุงลมโป่ งพองพบ 14.5% โรคปอดอุด
กั้นเรื้ อรัง โรคมะเร็ ง และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (artheriosclerosis) อันเป็ นสาเหตุของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
พบ 37.8% โรคมะเร็ งต่างๆที่พบได้แก่ โรคมะเร็ งปอดพบ 25.9% (2,4) มะเร็ งเม็ดเลือดขาว (5) มะเร็ งเต้านม (6)
มะเร็ งโพรงจมูก (7) ยิง่ ไปกว่านั้นผูท้ ี่สูบบุหรี่ เป็ นประจามักจะมีการติดเชื้อได้บ่อยในระบบทางเดินหายใจ อย่างไรก็
ตาม ผูท้ ี่สัมผัสกับบุหรี่ ทางอ้อม ถึงแม้จะไม่ได้เป็ นผูส้ ู บบุหรี่ เองก็มีความเสี่ ยงในการเป็ นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจได้เท่ากับผูส้ ู บบุหรี่ เอง ควันบุหรี่ อาจทาให้เกิดภาวะ hypoxia ในเนื้อเยือ่ ปอดและหลอดลมเป็ นผลให้มีการเพิ่ม
ระดับของ carboxyhemoglobin ทาให้ผสู ้ ู บบุหรี่ มี oxygen ไหลเวียนในเลือดน้อยลง ทาให้ปอดต้องทางานหนักขึ้น
เพื่อเพิ่ม oxygen ให้เพียงพอ นอกจากนั้นในควันบุหรี่ ยงั ประกอบด้วยสารประกอบต่างๆมากมายเช่น tar, nicotine,
carbon monoxide, carbon dioxide, cyanide, thiocyanate และbenzo(a)pyrene (8-10) ผลของ cyanide, thiocyanate
และ nicotine ต่อ 5-hydroxytryptamine, norepinephrine และ epinephrine ซึ่ งเป็ นสารที่มีผลโดยตรงต่อสรี ระของ
เส้นเลือดแดงและดาของปอด ทาให้มีการหดตัวเพิ่มขึ้น (11) ยิง่ ไปกว่านั้นยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าสารที่มีอยูใ่ นควัน
บุหรี่ เป็ นสารอนุมูลอิสระจานวนมาก (12) สาร hydrocarbon ต่างๆ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขบวนการ lipid
peroxidation (13) และสามารถวัดได้จากลมหายใจออก (14) จากการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของ pentane เพิ่มขึ้น
456% หลังจากสู บบุหรี่ 5 นาที และเพิ่มสารอนุมูลอิสระอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนั้นมีรายงานเพิ่มเติมว่าสารที่มีอยู่
ในควันบุหรี่ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขบวนการ protein oxidation (13) จากการศึกษาของ Nakayama และคณะ
(15) พบว่าการสู บบุหรี่ ก่อให้เกิดการแตกของ DNA สายเดี่ยว และสารอนุมูลอิสระทาลาย DNA ที่เนื้อเยือ่ ปอดและ
เนื้อเยือ่ ที่อวัยวะอื่นๆด้วย ซึ่ งอาจจะเพิ่มเซลล์มะเร็ งและเกิดการแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งไปยังอวัยวะอื่นๆ ถึงแม้
จะมีรายงานว่า beta-carotene จะช่วยป้ องกันการเกิด lipid peroxidation ในเนื้อเยือ่ ของปอดได้ (16) แต่ beta-carotene
ก็ไม่สามารถหยุดยั้งขบวนการเปลี่ยนแปลง protein oxidation ได้ ซึ่งมีผลทาให้เกิดการสลายตัวของ protein ใน
เนื้อเยือ่ ได้ง่ายขึ้น ผลกระทบที่สาคัญของการสู บบุหรี่ ในระดับเซลล์คือ ทาให้เกิด cytotoxic ของชั้น intima ของเส้น
เลือด ซึ่ งสามารถวัดการเกิด toxic ได้โดยมีระดับของ von Willebrand factor เพิม่ ขึ้น และมีความสัมพันธ์กบั ระดับ
ของ cotinine และ thiocyanate ซึ่ งเป็ นดัชนีช้ วี ดั หรื อ marker ของการคัง่ ค้างของ nicotine ในควันบุหรี่ (17)
Homocysteine เป็ นกรดอะมิโนที่มีกามะถันเป็ นส่ วนประกอบ (sulphur amino acid) ร่ างกายไม่ได้รับ
โดยตรงจากอาหาร แต่จะได้มาจากผลของการย่อยสลาย methionine (18) homocysteine สามารถทาปฏิกิริยากับ
methyl group หรื อรี เมตทิลเลต remethylated กลับมาเป็ น methionine ได้โดยอาศัย enzyme หลายชนิดเช่น 5methyltetra-hydrofolate-S- methyltransferase โดยต้องใช้ vitamin B12 และ methyltetrahydrofolate เป็ น cofactor
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และ co-substrate ตามลาดับ การสลาย homocysteine ให้เป็ น cysteine เพื่อเปลี่ยนเป็ น sulphate form จาเป็ นต้องใช้
vitamin B6 เป็ น cofactor อย่างไรก็ตามเมื่อมีการลดลงของ enzyme หรื อเกิดภาวะ การขาด vitamins ต่างๆดังกล่าวจะ
ทาให้มีการคัง่ ของ homocysteine ใน extracellular fluid โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน ซี รัม (19) การมีระดับ homocysteine
ในเลือดสู ง จะมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (20) ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะปฏิกิริยา redox ของ
sulhydryl group ของตัว homocysteine เอง (21-22) หรื อในกรณี ที่มีอนุมูล thiol เพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็ นสาเหตุของ
โรคหลอดเลือดหัวใจได้ ปัจจัยของการเพิม่ ขึ้นของ homocysteine อาจเนื่องมาจากการได้รับ vitamin B12 และ folate
จากอาหารไม่เพียงพอ หรื อการที่ enzyme ต่างๆที่เกี่ยวข้องในขบวนการเมตาบอลิสมของ homocysteine ถูกทาลาย
เคยมีรายงานการวิจยั ว่าระดับ folic acid ใน serum จะลดต่าลงในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ ท้ งั เพศชายและหญิงในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (23-24) นอกจากนั้น นิยมศรี วุฒิวยั และคณะ ได้เคยรายงานไว้วา่ ในประชากรไทยกลุ่มต่างๆขาด
วิตามินบีสองประมาณ 10-20% (25)
การวิจยั นี้เป็ นการเพิ่มองค์ความรู ้และเป็ นการศึกษานาร่ องเพื่อหาสารอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ
ระดับโฮโมซี สตีน วิตามินต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างระดับโฮโมซี สตีน และระดับวิตามินบี 6, บี12, กรดโฟ
ลิคในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ เปรี ยบเทียบกับกลุ่มคนทัว่ ไป ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเชื่อว่าในประเทศไทย การขาดวิตามินเป็ นสาเหตุที่
สาคัญของ hyperhomocysteinemia ในคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ ซึ่ งสามารถแก้ไขได้ง่าย โดยการให้ความรู ้
ทางโภชนาการแก่ประชาชน จึงจะช่วยป้ องกันการเกิด coronary artery disease ได้
สารประกอบในบุหรี่ และควันบุหรี่ มีสารอนุมูลอิสระมากมาย เช่น nitric oxide (NO), superoxide (O2.-), hydrogen
peroxide (H2O2), peroxinitrite (ONOO-) และ lipid peroxidation ; malondialdehyde (MDA), conjugate dienes (CD)
ประกอบกับกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ มกั จะละเลยในการรับประทานอาหารทีม่ ีคุณค่าทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะผัก ผลไม้ ซึ่ งอุดมไป
ด้วยวิตามินและแร่ ธาตุให้เพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย จึงทาให้เกิดภาวะขาดวิตามินมากขึ้น วิตามินที่ขาด
ได้แก่ วิตามินเอ, อี, ซี, บี2, บี6, บี12, กรดโฟลิค จากสาเหตุเหล่านี้ทาให้ร่างกายต้องทางานมากขึ้นในการกาจัดสาร
อนุมูลอิสระ หากกาจัดได้ไม่หมดจะทาให้สารอนุมูลอิสระต่างๆไปเกาะตามอวัยวะต่างๆ เช่นที่ปอด หลอดเลือด
หัวใจ หลอดเลือดสมองเกิดการอักเสบ ส่ งผลให้ร่างกายกระตุน้ การทางานของเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆและเกร็ ดเลือด
ไปล้อมรอบบริ เวณที่มีอาการอักเสบ ถ้าเป็ นบริ เวณผนังหลอดเลือดก็จะเกิดแผ่น plaque ทาให้เลือดไหลเวียนไม่ดี
เนื่องจากขนาดท่อเล็กลง หาก plaque เกิดที่หลอดเลือดบริ เวณหัวใจก็ทาให้เกิดโรคลอดเลือดหัวใจขาดเลือด หาก
plaque เกิดที่หลอดเลือดบริ เวณสมองก็ทาให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ดังนั้นสารอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นและ
สารต้านอนุมูลอิสระที่ลดลงในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ มีปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นต่างจากกลุ่มผูไ้ ม่
สู บบุหรี่ (กลุ่มควบคุม) และการขาดวิตามินบี2, บี6, บี12, และ โฟลิค เอสิ ด อาจจะมีอตั ราเพิ่มขึ้นเมื่อมีปัจจัยการสู บ
บุหรี่ ร่วมด้วย ดังนั้นการศึกษาระดับของสารอนุมูลอิสระ homocysteine, vitamin B2, B6, B12, folic acid และสาร
ต้านอนุมูลอิสระ เช่น vitamin A, E, C, trace elements ในผูส้ ู บบุหรี่ อาจจะทาให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยง
ต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในผูส้ ู บบุหรี่ ที่เป็ นคนไทยและจะทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของระดับวิตามินดังกล่าวกับ
ปริ มาณและระยะเวลาของการสู บบุหรี่
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ทบทวนวรรณกรรม
ยาสู บเป็ นพืชในตระกูล Solanaceae ซึ่ งมีประมาณ 100 สายพันธุ์กระจายตามที่ต่างๆทัว่ โลก สายพันธุ์ N.
tabacum และสายพันธุ์ N. rustica เป็ นแหล่งกาเนิดที่สาคัญของยาสู บ (26) ในหลายๆประเทศ
ตระหนักถึงอัตราการตายของการสู บบุหรี่ ต่อสุ ขภาพและพบว่าเป็ นปัจจัยหลักที่ทาให้เกิดการตายจากโรคต่างๆ
การสู บบุหรี่ เป็ นเหตุให้เสี ยชีวิตปี ละ 300,000 คนทัว่ โลก อัตราการตายก่อนกาหนดที่มีสาเหตุมาจากนิสัยการสู บบุหรี่
เป็ นประจา ซึ่ งสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ รวมทั้งโรคหัวใจ โรคมะเร็ งปอด หลอดเลือดสมองอุดตัน
และโรคถุงลมโป่ งพอง เป็ นต้น มีสารประกอบทางเคมีมากกว่า 3,040 ชนิดที่แยกได้จากกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้น
จากการใช้ใบยาสู บ (27)
สารอนุมูลอิสระที่เกิดจากการสู บบุหรี่ สารต้านอนุมูลอิสระที่ลดลงสามารถสรุ ปดังภาพ (28)
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สารอนุมูลอิสระที่เกิดจากการสู บบุหรี่ สารต้านอนุมูลอิสระที่ลดลงสามารถสรุ ปดังภาพ(1)
โดยทัว่ ไปร่ างกายจะมีระบบทาลายสารอนุมูลอิสระซึ่ งเรี ยกว่าสารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระที่
เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจ ยกตัวอย่างเช่น เอ็นไซม์ glutathione peroxidase จะช่วยกาจัดสาร acrolein, aldehyde
RO2, OH, HOCl, ONOO และ NO2 นอกจากนั้นร่ างกายจะหลัง่ เยือ่ เมือกออกมาจับกับสิ่ งแปลกปลอม
แล้วขับออกจากร่ างกาย โดยทัว่ ไประดับ glutathione peroxidaseใน plasma จะสู ง ส่ วนระดับ urate และ albuminใน
plasma จะลดลง เช่นเดียวกับ ascorbate
สารต้านอนุมูลอิสระ ascorbate, urate, vitamin E และ albumin จะทาปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ วกับ NO2 เพื่อ
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ป้ องกันไม่ให้เซลปอดถูกทาลายโดยก๊าซพิษต่างๆ ซึ่ งสามารถสรุ ปสารต้านอนุมูลอิสระในร่ างกายและค่าปกติที่ตรวจ
พบใน plasma และที่พบใน epithelial lining fluid ที่เกี่ยวข้องกับการสู บบุหรี่ ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่ างกายและค่าปกติที่ตรวจพบใน plasma และที่พบใน epithelial lining fluid
สารต้านอนุมูลอิสระ
ระดับความเข้มข้น (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
การสู บบุหรี่ กบั สารอนุมูลอิสระ ผูส้ ู บบุหรี่ สูดสารอนุมูลอิสระจากการเผาไหม้บุหรี่ สาร polycyclic aromatic
hydrocarbons ระหว่างกระบวนการเผาไหม้ทาให้ออกซิ เจน (O2) เปลี่ยนเป็ น ซุปเปอร์ ออกไซด์และไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ เปลี่ยนเป็ น ไฮดรอกซี แรดิคอล จะเกิดในสารน้ าทางชีววิทยา ตัวอย่างเช่น ในเลือดส่วนพลาสมาของผูส้ ู บ
บุหรี่ พบว่ามีความเข้มข้น F2-isoprostanes มากกว่าผูใ้ ม่สูบบุหรี่ 2 เท่า พบว่าการสู บบุหรี่ ก่อให้เกิดการแตกของ DNA
สายเดี่ยว และสารอนุมูลอิสระทาลาย DNA โดยสามารถวิเคราะห์สารอนุมูลอิสระ 8-hydroxydeoxyguanosine ใน
ปัสสาวะ และทาให้มีเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดมากขึ้น (29)
สาหรับการศึกษาในประเทศไทยพบว่าสารอนุมูลอิสระ malondialdehyde(MDA), conjugate dienes (CD) เพิ่มขึ้นใน
กลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ และไม่มีผลต่อเอ็นไซม์ที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ superoxide dismutase (SOD), glutathione
peroxidase (GPX) และ catalase (CAT) ในเม็ดเลือดแดง (30) จากการศึกษาของ Gouaze และคณะ (31) พบว่าผูส้ ู บ
บุหรี่ มีระดับ low density lipoprotein (LDL) สู งกว่าผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ อาจจะเพิม่ การ
oxidation ของ LDL เป็ น oxidized LDL ร่ างกายจะมีกระบวนการกาจัดโดย monocytes และ macrophages มาจับกับ
oxidized LDL เป็ นแผ่นเกาะที่ผนังหลอดเลือด ทาให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนั้นมีการศึกษาอืน่ ที่
พบว่าความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดและเนื้อเยือ่ ในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ ต่ากว่ากลุ่มผูไ้ ม่สูบบุหรี่
ตัวอย่างเช่นวิตามินซี (32) ซึ่ งอาจจะเกิดจากลักษณะอุปนิสัยในการรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน โดยที่ผสู ้ ู บบุหรี่
รับประทานผักและผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซี นอ้ ยกว่ากลุ่มผูไ้ ม่สูบบุหรี่
การสู บบุหรี่ กบั โรคหัวใจ การสู บบุหรี่ เป็ นปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โดยจะเสริ มการทางานของปัจจัย
เสี่ ยงอื่นๆ เช่น การมีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดสู งและความดันโลหิตสู ง การสู บบุหรี่ ทาให้ความเข้มข้นของ
ไขมันชนิด high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) ต่าในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ เปรี ยบเทียบกับกลุ่มไม่สูบบุหรี่ (33)
สามารถกล่าวได้วา่ ระยะเวลาจานวนปี การสู บบุหรี่ ที่ยาวนานมากเท่าใดก็จะทาให้ระดับ HDL-C ลดลงมากเท่านั้น
และนอกจากนั้นทาให้ระดับ คลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นมากตามไปด้วย (2) โรคหลอดเลือดหัวใจอาจ
มีผลมาจาก ceruloplasmin โดยเกิด lipid และ lipoprotein oxidation จาก carbon monoxide และ nicotine ในบุหรี่
พบว่าอัตราการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มชายสู บบุหรี่ สูงกว่ากลุ่มไม่สูบบุหรี่ 60-70% ความเสี่ ยงต่อ
การตายจากโรคหัวใจเฉี ยบพลันสู งกว่ากลุ่มไม่สูบบุหรี่ 2-4 เท่า (34)
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ปัจจัยเสี่ ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจจากการสู บบุหรี่ จากการศึกษาวิจยั ต่างๆพบว่าการสู บบุหรี่ ทาให้บุคคลมีอาการ
ทางคลินิกของโรคหัวใจต่างๆกันเช่น อาการเจ็บหน้าอก กลุ่มอาการของโรคหลอดเลือดเฉี ยบพลัน ตลอดจนเป็ น
สาเหตุการเสี ยชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื อแตกได้ ทั้งนี้อาการเหล่านี้เกิดขึ้น
หลากหลายแตกต่างกันแล้วแต่บุคคลนั้นๆ การสู บบุหรี่ สามารถทาให้เกิดภาวะผนังเส้นเลือดแดงแข็ง ในส่ วนที่มีผล
กับระดับไขมัน จากการศึกษาวิจยั พบว่าผูส้ ู บบุหรี่ จะมีระดับไขมัน cholesterol, triglyceride, and low-density
lipoprotein (LDL) ในเลือดสู งกว่าผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ ส่ วนอัตราส่ วนระหว่าง triglyceride และ highdensity lipoprotein (HDL) พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ภาวะ การเกิด insulin resistance และภาวะ การเกิด insulin
resistance เป็ นตัวเชื่อมโยงสาคัญระหว่างการสู บบุหรี่ กบั การเกิดโรคหัวใจ การสู บบุหรี่ จะเพิ่มการเกิดภาวะ oxidative
LDL การศึกษาเมื่อเร็ วๆนี้ในสัตว์ทดลองโดยใช้กระต่ายที่มีภาวะไขมันในเลือดสู ง หลังจากนั้นฉี ดสารที่สกัดได้จาก
บุหรี่ ไปในกระต่าย พบว่ากระต่ายมีการเกิดโรคหลอดเลือดมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ oxidative LDL
การสู บบุหรี่ มีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มอุบตั ิการณ์ของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยการศึกษาต่างๆได้
รายงานผลจากการตรวจเลือดพบว่า ระดับไขมัน cholesterol, triglyceride, LDL จะสู ง และ HDL ต่า ซึ่ งสมมติฐานคือ
เมื่อมีการเพิ่มระดับ LDL ในกระแสเลือดจะเปลี่ยนเป็ น oxidative modified LDL ในช่องว่างชั้นใต้ผิวหนัง และเริ่ ม
สร้างเป็ นเซลที่กินไขมันเข้าไปภายในดูคล้ายโฟม กระบวนการนี้จะเกิดอย่างต่อเนื่องทาให้เห็นเป็ นแถบไขมัน มีเส้น
ใย เป็ นคราบแข็งโดยการก่อตัวของแคลเซี่ ยม ไปเกาะตามผนังหลอดเลือดต่างๆ โดยเฉพาะบริ เวณเส้นเลือดหัวใจ ทา
ให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและเป็ นสาเหตุให้ถึงแก่ความตายได้ในที่สุด สามารถสรุ ปได้ดงั รู ป(2,3)
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ระดับ homocysteine และสารอนุมูลอิสระเช่น malondialdehyde (MDA) ซึ่ งเป็ นสารชีวเคมีที่มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจะสู งขึ้นเมื่อมีการขาดวิตามินต่างๆที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น
วิตามินเอ อี ซี และวิตามินบีสอง บีหก บีสิบสอง และ โฟลิค เอสิ ด โดยมีปัจจัยการสู บบุหรี่ เป็ นตัวแปรอิสระ
(independent variable)
Smoking

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

Higher of oxidative stress (MDA), Hyperhomocysteinnemia

Atherosclerosis
ระดับ homocysteine มีความสัมพันธ์กบั อายุและเพศ โดยการศึกษาในประชากรเดนมาร์ ก พบว่าระดับ homocysteine
สู งขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่ออายุมากขึ้น การทางานของเอ็นไซม์ลดลงและมีการกดการทางานของ
ไต นอกจากนั้นยังพบว่าระดับ homocysteine จะสู งในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ระดับ homocysteine กับการบริ โภควิตามิน จากการศึกษา Rimm และคณะ(1998) (35)พบว่าผูห้ ญิงที่รับประทาน
วิตามินบี 6 และโฟเลทในปริ มาณที่สูง จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดได้ 2 เท่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่รับประทานวิตามินบี 6 และโฟเลทในปริ มาณที่ต่า
กลไกของร่ างกายในการป้ องกัน ควบคุมและต่อต้านสารอนุมูลอิสระผ่านสารต้านอนุมูลอิสระ โดยปกติร่างกายจะมี
กลไกป้ องกันอันตรายจากสารอนุมูลอิสระ กลไกหนึ่งที่สาคัญคือ เอ็นไซม์ที่ทาหน้าที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น
เอ็นไซม์ superoxide dismutase จะเปลี่ยน superoxide anion ให้เป็ นไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ เอ็นไซม์

glutathione peroxidase มีบทบาทสาคัญในการกาจัด lipid peroxidation และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ส่วน
เอ็นไซม์ catalase จะทาหน้าที่เปลี่ยนไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เป็ นน้ าและออกซิ เจน นอกจากนั้นร่ างกายจะมี
กระบวนการต้านอนุมูลอิสระโดยผ่านวิตามินที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามิน E ในการป้ องกันปฏิกิริยา
ลูกโซ่ ในเนื้อเยือ่ ไขมัน ช่วยกาจัดสารที่เกิดจาก lipid peroxidation ยิง่ ไปกว่านั้นคือ วิตามิน C จะทาหน้าที่ร่วมกัน
ในการป้ องกันไม่ให้เกิด lipid peroxidation วิตามิน Cและ E จะช่วยเพิ่มระดับเของเอ็นไซม์ glutathione
ทั้งนี้ เอ็นไซม์ glutathione จะช่วยกาจัดสารอนุมูลอิสระประเภท hydroxyl และ singlet oxygen ไปยังบริ เวณที่
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ไม่ชอบน้ าภายในเซลล์ นอกจากนั้นพบว่าวิตามิน C จะทาหน้าที่ร่วมกับ uric acid transferrin และ ceruloplasmin ผ่าน
กลไกควบคุม ป้ องกันสารที่ชอบน้ าที่เกิดขึ้นภายในเซลล์และของเหลวนอกเซลล์
แร่ ธาตุปริ มาณน้อยอื่นๆที่ทาหน้าที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น สังกะสี (Zn) เป็ น cofactor ใน metalloenzymes
รวมทั้ง Cu/Zn-SOD นอกจากนั้นเป็ นตัวกระตุน้ ระบบภูมิคมุ ้ กันในร่ างกาย ทาหน้าที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ
ซี ลีเนียม (Se) เป็ น cofactor ของเอ็นไซม์ตา้ นอนุมูลอิสระ glutathione peroxidase ทองแดง (Cu) เป็ นส่ วนสาคัญของ
เอ็นไซม์ตา้ นอนุมูลอิสระ superoxide dismutase

วัตถุประสงค์การวิจยั
- เพื่อวัดระดับสารอนุมูลอิสระ MDA, CD, Homocysteineในเลือดของกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ และกลุ่มผูไ้ ม่สูบบุหรี่
(กลุ่มควบคุม)
- เพื่อวัดระดับสารต้านอนุมูลอิสระ Antioxidant enzymes; Superoxide dismutase (SOD), Glutathione
peroxidase (GPx), Catalase (CAT) Antioxidant vitamins; วิตามินเอ, ซี, อี, วิตามินบี6, บี12, กรดโฟลิค, โฮโมซี
สตีน รวมทั้งแร่ ธาตุปริ มาณน้อยที่ทาหน้าที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น Zinc (Zn), Copper (Cu) และ Selenium
(Se) ในเลือดของกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ และกลุ่มผูไ้ ม่สูบบุหรี่ (กลุ่มควบคุม)
- เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสารอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะระดับ MDA, CD,
Homocysteine และระดับวิตามินบี 6, บี 12 กรดโฟลิคที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในเลือดของ
กลุ่มผูส้ ู บบุหรี่

ระเบียบวิธีวจิ ยั
รู ปแบบงานวิจยั (Research Design) เป็ นรู ปแบบ Cross-sectional study
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากเป็ นการวิจยั แบบการทดลอง จานวนตัวอย่างทั้งหมด 200คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 50
คน คือ
1.กลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ โรงงาน 50 คน
2.กลุ่มผูไ้ ม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับควันบุหรี่ มือสอง 50 คน
3.กลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ มวนเอง 50 คนและ
4.กลุ่มควบคุม 50 คน
ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล
วิธีการศึกษา เป็ นรู ปแบบ Cross-sectional study โดยคัดเลือกกลุ่มประชากรที่เป็ นผูช้ าย ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
ต่างๆ เช่นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ส่ วนกลุ่มผูไ้ ม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับควันบุหรี่ มือสองเป็ นอาสาสมัครที่อยูใ่ นจังหวัด
พิษณุโลก หลังจากนั้นทาการเก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์และบันทึกแบบสอบถามที่คณะผูว้ ิจยั ได้ออกแบบ
และทดสอบจนได้มาตรฐานแล้ว ข้อมูลที่บนั ทึกประกอบด้วยข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงประวัติการสู บ
บุหรี่ ระยะเวลา และปริ มาณที่สูบบุหรี่ ต่อวัน ประวัติการดื่มสุ ราและเครื่ องดื่ มบารุ งกาลังต่างๆ นอกจากนั้นยังได้
สอบถามถึงการใช้ยารักษาโรค วิตามิน หรื ออาหารเสริ มด้วย ขั้นตอนต่อไปอาสาสมัครจะได้รับการชัง่ น้ าหนัก วัด
ส่ วนสู ง วัดสัดส่ วนร่ างกาย วัดความดันเลือดในท่านัง่ เก็บตัวอย่างเลือดประมาณ 15-20 มิลลิลิตรในช่วงเช้า โดยงดน้ า
งดอาหารก่อนเจาะเลือดประมาณ 8 ชัว่ โมง แบ่งเลือดเป็ น 3 ส่ วน ส่วนที่ 1 ที่มีเฮปาริ น 10 มิลลิลิตร นาเลือดมาปั่น
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และแยกซี รัมและพลาสมา เพื่อตรวจหาระดับเอ็นไซม์ตา้ นอนุมูลอิสระ SOD, GPx, CAT โดยแบ่งซี รัมและพลาสมา
ใส่ ในหลอด eppendorf 1.5 มิลลิลิตร นาไปเก็บในตูแ้ ช่แข็งที่ ‟80ºC เพื่อวิเคราะห์ทางชีวเคมีหาปริ มาณ
homocysteine, MDA, CD, lipid profile, การตรวจทางปริ มาณวิตามินต่างๆ เช่น บี 6 บี 12 โฟเลท วิตามิน เอ ซี อี แร่
ธาตุปริ มาณน้อย เช่น ซี ลีเนียม โครเมียม ทองแดง สังกะสี ตะกัว่ แคดเมียม และปรอท การตรวจทางโลหิตวิทยาหา
ปริ มาณ ความเข้มข้นของเลือด hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular
hemoglobin concentration (MCHC) ซึ่ งสามารถคานวณหา MCV และ MCHC) ได้จากสู ตรสมการ
MCV (fl)
= Hematocrit x100
Red blood cell count
MCHC (g/dl)
= Hemoglobin x100
Hematocrit
การวัดสัดส่ วนร่ างกาย เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ เช่น การชัง่ น้ าหนัก การวัดส่วนสู ง การวัดรอบแขน รอบเอว
รอบสะโพก ความหนาของชั้นไขมัน triceps การวัดดัชนีมวลกาย (BMI) คานวณได้จาก น้ าหนักเป็ นกิโลกรัม/
(ส่ วนสู งเป็ นเมตร)2 ซึ่ งดัชนีมวลกายบ่งบอกถึงขนาดรู กร่ างที่เหมาะสมและบ่งบอกถึงภาวะทุพโภชนาการอีกด้วย
การวัดความดันโลหิตในท่านัง่ โดยใช้เครื่ องวัดความดันมาตรฐาน
แบบบันทึกรายการอาหาร ใช้แบบบันทึกรายการอาหาร 3 วัน และ 24 ชัว่ โมง เพื่อคานวณปริ มาณอาหารที่ได้รับ
รายการอาหารที่บนั ทึกจะใส่ เป็ นหมายเลขและปริ มาณโปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน ไฟเบอร์ วิตามิน บี 1 บี2 ซี
แล้วนาไปคานวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Nutrisuvey
วิธีการวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสรุ ป
วิธีวิเคราะห์ทางชีวเคมี
การหาระดับ homocysteine ใช้วิธี fully automated fluorescence polarization immunoassay (36)
การหาระดับ MDA ใช้วิธี the thiobarbituric acid (TBA) (37)
การหาระดับไขมัน โคเลสเตอรอล lipid profile, AST, ALT ด้วยเครื่ อง Automated analyzer
การหาระดับวิตามินต่างๆ เช่น วิตามินบี 6 โฟเลท เอ อี ใช้วิธี high performance liquid chromatography ส่ วนวิตามิน
ซี ใช้วิธีสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร
การหาระดับเอ็นไซม์ตา้ นอนุมูลอิสระ เช่น เอ็นไซม์ SOD, GPx ใช้ Randox test combination วัดการทางานของ
เอ็นไซม์ที่ความยาวคลื่น 505 และ 340 นาโนเมตรใช้วิธีสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
เอ็นไซม์ CAT วัดการทางานของเอ็นไซม์จากปริ มาณ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่เหลือที่ความยาวคลื่น 230 นาโน
เมตร ใช้วิธีสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
การหาระดับแร่ ธาตุปริ มาณน้อย เช่นซี ลีเนียม โครเมียม สังกะสี ทองแดง ตะกัว่ แคดเมียม และปรอท โดยเครื่ อง
Atomic absorption สเปคโตรโฟโตมิเตอร์
วิธีการวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรม SPSS โดยดูการกระจายของข้อมูลและทดสอบ
Skewness and Kurtosis ถ้าการกระจายของข้อมูลไม่ปกติ วิธีการวิเคราะห์และสถิติจะเป็ นแบบ nonparametric ส่ วน
การเปรี ยบเทียบสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระระหว่างผูท้ ี่สูบบุหรี่ และกลุ่มควบคุมใช้การทดสอบ MannWhitney U-Wilcoxon Rank sum W test (two-tailed) ที่ระดับความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ 0.05
ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆคานวณโดย Spearman’s Rank coefficient
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ผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั นี้มีอาสาสมัครทั้งหมด 200 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ 150 คน เป็ นกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ โรงงาน 50 คน
กลุ่มผูไ้ ม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับควันบุหรี่ มือสอง 50 คน กลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ มวนเอง 50 คนและ กลุ่มผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ที่เป็ นกลุ่ม
ควบคุม 50 คน ลักษณะข้อมูลทัว่ ไปทางด้านสังคมของอาสาสมัครดังแสดงในตารางที่ 2 อายุของกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ อยู่
ในช่วง 19-80 ปี ในขณะที่อายุของกลุ่มควบคุมอยูใ่ นช่วง 23-54 ปี ตามลาดับ ผูส้ ู บบุหรี่ ส่วนใหญ่เริ่ มสู บบุหรี่ เมื่ออายุ
น้อยกว่า 20 ปี ซึ่ งก็คือช่วงวัยรุ่ นนัน่ เอง กลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ ประมาณ 32.88% จบการศึกษาต่ากว่าชั้นประถมปี ที่ 6
เปรี ยบเทียบกับ 2%ของกลุ่มควบคุมที่จบการศึกษาในระดับเดียวกัน สัดส่ วนของกลุ่มควบคุมที่จบการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่ามี 42% ซึ่ งสู งกว่า 3.35%ของกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ ที่จบการศึกษาในระดับเดียวกัน
ค่ามัธยฐาน ช่วงและค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ของอายุ ดัชนีมวลกาย สัดส่ วนร่ างกาย รอบเอว รอบ
สะโพก รอบแขน ความดันโลหิต ชีพจร ผลเลือดทางโลหิตวิทยา ระดับน้ าตาล ไขมัน malondialdehyde, conjugated
diene,โฮโมซี สเตอีน ระดับวิตามินต้านอนุมูลอิสระต่างๆ เช่นวิตามินซี บี6 บี12 โฟเลท วิตามินเอ อี เบต้า แคโรที
ระดับเอ็นไซม์ตา้ นอนุมูลอิสระต่างๆ เช่น SOD, GPx, CAT และแร่ ธาตุปริ มาณน้อยที่เป็ นสารต้านอนุมุลอิสระ เช่น
Se, Cr, Cu,Zn, Pb, Cd และ Hg ในกลุ่มสู บบุหรี่ และกลุ่มควบคุมซึ่ งแสดงผลดังตารางที่3-7 โดยพบว่ากลุ่มควบคุมมี
อายุ ดัชนีมวลกาย สัดส่ วนร่ างกาย รอบเอว รอบสะโพก รอบแขน มากกว่ากลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ อย่างมีนยั สาคัญ แต่ท้ งั 2
กลุ่มไม่พบความแตกต่างในเรื่ องความดันโลหิ ตและชีพจร (ตารางที่3) นอกจากนั้นผลการตรวจทางโลหิตวิทยาก็ไม่
พบความแตกต่างระหว่างอาสาสมัครทั้งทั้ง 2 กลุ่ม ยกเว้นจานวนเม็ดเลือดขาว MCHC ในกลุ่มสู บบุหรี่ จะต่ากว่ากลุ่ม
ควบคุม (ตารางที่4) จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มควบคุมมีระดับไขมันในเลือดสู งกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมรนัยสาคัญของ MDA และ CD ในทางกลับกันกลับพบว่า กลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ กลับมีระดับโฮโมซี สเต
อีนสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ ส่ วนตารางที่ 6 พบว่าระดับซี รัมวิตามินซี บี6 โฟเลท วิตามิน เอ อี เบต้า แคโร
ทีน ในกลุ่มควบคุมจะสู งกว่ากล่มผูส้ ู บบุหรี่ ยกเว้นวิตามินบี 12 ที่พบว่าต่ากว่ากลุ่มผูส้ ู บบุหรี่
สารต้านอนุมูลอิสระเอ็นไซม์ SOD GPx และ CATไม่พบความแตกต่างระหว่าง อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม ส่ วนแร่ ธาตุที่
เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น Se, Cr, Cu, Zn ในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ จะต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ ในทางตรงกัน
ข้ามระดับแคดเมี่ยม (Cd) และตะกัว่ (Pb) ในเลือดกลับมีค่าสู งกว่ากลุ่มควบคุม (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 2 ลักษณะข้อมูลทัว่ ไปทางด้านสังคมของกลุ่มสู บบุหรี่ เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม
กลุ่มสู บบุหรี่

อายุ (ปี )
18-30
31-40
41-50
51-60
61-70
>70
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
แยกทาง
หย่าร้าง
หม้าย
การศึกษา
ไม่ได้เรี ยน
ต่ากว่าประถม6
ปวช./ม.3
ปวส./ม.6
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อายุที่เริ่ มสูบบุหรี่
<20 ปี
>=20 ปี

รวม
จานวน (%)

กลุ่มควบคุม
จานวน (%)

ผูส้ ูบบุหรี่ โรงงาน

สูบบุหรี่ มือสอง

มวนยาเอง

จานวน (%)

จานวน (%)

จานวน (%)

49/50 (98)

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)

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

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

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)

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

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

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

1/49 (2.04)

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)

-

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

1/149 (0.67)
49/149 (32.88)
67/149 (44.97)
21/149 (14.09)
6/149 (4.03)
5/149 (3.35)
52/99 (52.52)
48/99 (48.48)

1/50 (2)

1/50 (2)
3/50 (6)
2/50 (4)
23/50 (46)
21/50 (42)
-
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ตารางที่ 3 ค่ามัธยฐาน ช่วงและค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ของอายุ ดัชนีมวลกาย สัดส่ วนร่ างกาย และความดัน
โลหิตในกลุ่มสู บบุหรี่ และกลุ่มควบคุม
พารามิเตอร์

อายุ (ปี )
น้ าหนัก
(กิโลกรัม)
ส่ วนสูง
(เซนติเมตร)
ดัชนีมวลกาย
(กิโลกรัม/เมตร2)
รอบเอว
(เซนติเมตร)
รอบสะโพก
(เซนติเมตร)
รอบแขน
ความหนาTriceps
(มิลลิเมตร)
ความดัน Systolic
(มิลลิเมตรปรอท)
ความดัน Diastolic
(มิลลิเมตรปรอท)
ชีพจร
(ครั้ง/นาที)
+

อาสาสมัครทั้งหมด
กลุ่มสูบบุหรี่ (149 คน)
มัธยฐาน (ช่วง) ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
22 (19-80)
20.9-23.1
62.5
60.5-64.0
(37-106)
168
159.6-176.4
(150-184)
20.97
19.92-22.02
(13.27-33.83)
76.00
72.20-79.80
(63.50-107.00)
90.75
86.21-95.29
(68.00-166.00)
26.4
25.1-27.7
(15.5-36.5)
13.04
12.39-13.69
(3.90-51.00)
119.5
113.5-125.4
(90.0-143.0)
76.0
73.0-80.0
(90.0-143.0)
71.0
68.0-73.0
(44.0-112.0)

P-value
กลุ่มควบคุม (50 คน)
มัธยฐาน (ช่วง) ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
33.5 (23-54)
31.76-35.1
69.0
66.5-73.3
(51-102)
170.0
161.5-178.5
(160.0-184.0)
23.49
22.93-24.00
(17.99-31.48)
81.00
78.85-83.44
(66.00-100.00)
92.75
90.13-94.18
(79.00-110.00)
29.0
27.9-30.9
(22.5-36.0)
14.45
12.4-16.4
(6.20-40.00)
120.0
116.1-124.2
(96.0-180.0)
78.0
75.2-80.3
(61.0-107.0)
72.0
71.0-75.0
(59.0-104.0)

= p<0.05, ++ =p<0.01 โดยวิธี Mann-Whitney U-Wilcoxon Rank Sum W test (two-tailed)

0.004++
0.121
.046+
0.000++
0.001++
0.017+
0.006+
0.126
0.867
0.628
0.176
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ตารางที่ 4 ค่ามัธยฐาน ช่วงและค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ของผลเลือดทางโลหิตวิทยาในกลุ่มสู บบุหรี่ และ
กลุ่มควบคุม
พารามิเตอร์

ฮีโมโกลบิน
(กรัม/เดซิ ลิตร)
ฮีมาโตคริ ต
(%)
เม็ดเลือดแดง
(1012/l)
เม็ดเลือดขาว
(109/l)
เกล็ดเลือด
(109/l)
MCV
(fl)
MCH
(pg)
MCHC
(กรัม/เดซิ ลิตร)

อาสาสมัครทั้งหมด
กลุ่มสูบบุหรี่ (149 คน)
มัธยฐาน (ช่วง) ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
14.8
14.61-15.00
(10.7-17.2)
44.00
44.19-45.11
(34.00-52.80)
5.20
5.07-5.31
(3.99-7.50)
6.35
6.03-6.67
(2.27-10.83)
247.00
239.00-258.88
(150.00-463.00)
86.60
85.23-88.50
(52.00-102.90)
28.7
28.2-29.3
(14.2-34.4)
32.80
32.60-33.10
(29.30-37.30)

P-value
กลุ่มควบคุม (50 คน)
มัธยฐาน (ช่วง) ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
15.0
14.65-15.21
(12.6-16.6)
45.00
44.21-45.60
(39.00-49.00)
5.32
5.16-5.52
(4.45-6.99)
6.21
5.70-6.70
(3.50-11.25)
230.50
216.90-243.20
(150.00-339.00)
86.209
83.10-89.30
(59.60-95.50)
29.4
27.9-31.6
(14.2-32.1)
33.55
33.4-34.20
(29.10-37.90)

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)

0.615
0.121
0.153
0.015+
0.133
0.411
0.542
0.002++
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ตารางที่ 5 ค่ามัธยฐาน ช่วงและค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ของระดับน้ าตาล ไขมัน malondialdehyde,
conjugated diene และโฮโมซี สเตอีน ในกลุ่มสู บบุหรี่ และกลุ่มควบคุม
พารามิเตอร์

น้ าตาล
(มิลลิกรัม/เดซิ ลิตร)
โคเลสเตอรอล
(มิลลิกรัม/เดซิ ลิตร)
HDL
(มิลลิกรัม/เดซิ ลิตร)
LDL
(มิลลิกรัม/เดซิ ลิตร)
ไตรกลีเซอไรด์
(มิลลิกรัม/เดซิ ลิตร)
MDA
Conjugated diene
Homocysteine
(ไมโครโมล/ลิตร)

อาสาสมัครทั้งหมด
กลุ่มสูบบุหรี่ (149 คน)
มัธยฐาน (ช่วง) ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
85.9
81.61-90.19
(64.0-188.0)
165.00
156.75-173.25
(85.00-249.00)
49.0
46.55-51.45
(25.0-90.0)
95.2
90.44-99.96
(39.0-166.0)
112.07
106.47-117.67
(50.30-394.30)
2.15
2.04-2.26
(1.57-3. 93)
0.14
0.13-0.15
(0.01-0.10)
15.3
14.53-16.84
(8.00-77.66)

P-value
กลุ่มควบคุม (50 คน)
มัธยฐาน (ช่วง)
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
87.0
84.12-90.31
(65.0-113.0)
204.00
191.80-216.80
(143.00-336.00)
46.5
43.5-49.5
(26.0-79.0)
131.00
124.45-137.5
(73.0-170.0)
134.30
216.90-243.20
(41.00-398.00)
2.34
2.25-2.45
(1.56-2.95)
0.17
0.16-0.18
0.1-0.24)
14.48
13.75-15. 20
(11.0-36.75)

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)

0.443
0.000++
0.450
0.015+
0.000++
0.068
0.542
0.017+
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ตารางที่ 6 ค่ามัธยฐาน ช่วงและค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ของระดับวิตามินต้านอนุมูลอิสระต่างๆ เช่นวิตามินซี บี6
บี12 โฟเลท วิตามินเอ อี เบต้า แคโรทีนในกลุ่มสู บบุหรี่ และกลุ่มควบคุม
พารามิเตอร์

วิตามิน ซี
(มิลลิกรัม%)
วิตามิน บี6
(ไมโครโมลาร์)
วิตามิน บี12
(พิโคกรัม/มิลลิลิตร)
โฟเลท
(ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)
วิตามินเอ
(ไมโครกรัม/ลิตร)
วิตามินอี
(ไมโครกรัม/ลิตร)
เบต้า แคโรทีน

+

อาสาสมัครทั้งหมด
กลุ่มสูบบุหรี่ (149 คน)
กลุ่มควบคุม (50 คน)
มัธยฐาน
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ มัธยฐาน
ระดับความเชื่อมัน่ ที่
(ช่วง)
95%
(ช่วง)
95%
0.47
0.44-0.79
0.98
0.75-1.48
(0.1-1.36)
(0.22-1.53)
48.66
37.40-60.4
71.34
191.80-216.80
(8.61-357.19)
(22.15-220.04)
516.0
46.55-51.45
409.22
388.76-429.68
(101.5-1748.0)
(86.9-924.7)
6.12
5.6-7.01
7.84
5.8-9.1
(2.79-14.32)
(3.78-41.9)
2.50
2.37-2.70
3.75
3.56-3.97
(0.17-5.67)
(2.08-5.92)
22.61
21.48-23.74
35.00
33.25-36.75
(11.77-47.20)
(21.94-51.12)
0.22
0.20-0.24
0.40
0.38-0.42
(0.03-1.00)
0.07-1.50)

= p<0.05, ++ =p<0.01 โดยวิธี Mann-Whitney U-Wilcoxon Rank Sum W test (two-tailed)

P-value

0.000++
0.000++
0.008++
0.000++
0.000++
0.000++
0.000++
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ตารางที่ 7 ค่ามัธยฐาน ช่วงและค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ของระดับเอ็นไซม์ตา้ นอนุมูลอิสระต่างๆ เช่นSOD, GPx,
CAT และแร่ ธาตุปริ มาณน้อยที่เป็ นสารต้านอนุมุลอิสระ เช่น Se, Cr, Cu,Zn, Pb, Cd และ Hg
ในกลุ่มสู บบุหรี่ และกลุ่มควบคุม
พารามิเตอร์

SOD
(มิลลิกรัม/ลิตร)
GPx
(IU/กรัมฮีโมโกลบิน)
CAT (x104 IU/กรัม
ฮีโมโกลบิน)
ซี ลีเนียม (Se)
(ไมโครกรัม/เดซิ ลิตร)
โครเมียม (Cr)
(ไมโครกรัม/เดซิ ลิตร)
ทองแดง (Cu)
(ไมโครกรัม/เดซิ ลิตร)
สังกะสี (Zn)
(ไมโครกรัม/เดซิ ลิตร)
ตะกัว่ (Pb)
(ไมโครกรัม/เดซิ ลิตร)
แคดเมียม (Cd)
(ไมโครกรัม/ลิตร)
ปรอท (Hg)
(ไมโครกรัม/ลิตร)
+

อาสาสมัครทั้งหมด
กลุ่มสูบบุหรี่ (149 คน)
กลุ่มควบคุม (50 คน)
มัธยฐาน
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ มัธยฐาน
ระดับความเชื่อมัน่ ที่
(ช่วง)
95%
(ช่วง)
95%
341.8
324.71-358.89
344.55
311.88-377.21
(74.0-627.3)
(115.7-628.5)
30.31
28.79-31.83
28.82
27.38-30.26
(10.35-74.81)
(17.91-49.76)
10.31
9.79-10.82
10.35
9.95-10.77
(5.73-18.84)
(7.82-14.54)
83.0
5.6-7.01
95.0
91.8-98.8
(52.0-201.0)
(69.0-132.0)
0.38
0.33-0.42
0.71
0.56-0.86
(0.10-5.47)
(0.15-2.53)
81.00
77.5-84.5
85.00
81.72-88.56
(51.00-155.00)
(65.00-118.00)
82
77.90-86.10
93.0
89.51-95.28
(47.00-121.00)
(67.0-109.0)
5.5
3.8-4.2
3.0
2.7-3.4
(2.0-29.0)
(2.0-7.0)
0.8
0.77-0.91
0.7
0.67-0.74
(0.37-3.26)
(0.44-1.02)
3.5
3.06-4.02
4.1
2.8-5.6
(1.0-11.2)
(1.8-29.9)

= p<0.05, ++ =p<0.01 โดยวิธี Mann-Whitney U-Wilcoxon Rank Sum W test (two-tailed)

P-value

0.603
0.083
0.883
0.000++
0.000++
0.245
0.000++
0.000++
0.012+
0.153
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จานวน สัดส่ วน และเปอร์ เซนต์ของอาสาสมัครที่มีค่าความดันโลหิต ไขมันในเลือด โฮโมซี สเตอีน ที่ผิดปกติซ่ ึ งแสดง
ไว้ในตารางที่ 8 จะเห็นว่ากลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ มีสัดส่ วนเปอร์ เซนต์ของการเกิดความดันโลหิตสู งโดยมีค่า Systolic ≥ 160
มิลลิเมตรปรอท 2.01% เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม 0% ส่ วนค่าความดัน Diastolic≥ 95 มิลลิเมตรปรอทในกลุ่มผูส้ ู บ
บุหรี่ (10.73%) สู งกว่ากลุ่มควบคุม (6%) และโฮโมซี สเตอีนในกลุม่ ผูส้ ู บบุหรี่ (37.58%) %) สู งกว่ากลุ่มควบคุม
(20%) แต่ให้ผลตรงกันข้ามกับระดับไขมันโคเลสเตอรอล LDL และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสู งของกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่
(16.11% 7.38% และ 9.39% ) ที่พบต่ากว่ากลุ่มควบคุม (58% 8% และ 14%) ตามลาดับ
ค่าผิดปกติทางโลหิ ตวิทยาพบว่า 24% ในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ และ 2%ในกลุ่มควบคุมที่มีระดับฮีโมโกลบิน <13 กรัม/
เดซิ ลิตร19.46% ในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ และ 2%ในกลุ่มควบคุมที่มีระดับฮีมาโตคริ ต <40% ภาวะเอ็นไซม์ GPx, CATซึ่ ง
เป็ นสาร ต้านอนุมูลอิสระต่าพบ (1.34%, 46.98%) ในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ และ(4 0%, 0%) ในกลุ่มควบคุม ในทางกลับกัน
สาหรับเอ็นไซม์ SOD ที่ต่าพบ 5.37% ในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ และ12%ในกลุ่มควบคุม (ตารางที่9)
สัดส่ วนของการขาดวิตามินและแร่ ธาตุปริ มาณน้อยที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระส่ วนใหญ่พบในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ มากกว่า
กลุ่มควบคุม เช่นวิตามินเอ อี ซี บี6 โฟเลทต่าพบในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ 31.51%, 69.8%, 7.38%, 3.30% และ 0.67% เมื่อ
เทียบกับ 0%, 6%, 0%, 0% และ 0% ตามลาดับ แต่สาหรับการขาดวิตามินบี 12 พบในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ 6.04% น้อยกว่า
กลุ่มควบคุม8% ส่ วนภาวะผิดปกติแร่ ธาตุปริ มาณน้อยก็เป็ นไปในทางเดียวกับวิตามิน เช่น ภาวะ Se, Cr, Cu และ Zn
ต่าพบในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ 10.74%, 0.67%, 26.85% และ 31.54% ซึ่ งพบมากกว่ากลุ่มควบคุม 0%, 0%, 18% และ 4%
ระดับตะกัว่ ในเลือดที่สุงผิดปกติพบในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ 4.03% มากกว่ากลุ่มควบคุม 0%, แต่ระดับปรอทในเลือดที่สูง
กว่าปกติพบในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ 11.41% น้อยกว่ากลุ่มควบคุม (ตารางที่10)
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ตารางที่8 สัดส่ วนของอาสาสมัครที่มีค่าความดันโลหิต ไขมันในเลือด และโฮโมซี สเตอีนที่ผิดปกติใน
กลุ่มสู บบุหรี่ และกลุ่มควบคุม
พารามิเตอร์

อาสาสัครที่มีค่าความดันโลหิ ต ไขมันในเลือด และโฮโมซีสเตอีนที่ผดิ ปกติ
กลุ่มสูบบุหรี่ ที่ 1 กลุ่มสูบบุหรี่ ที่ 2
กลุ่มสูบบุหรี่ ที่ 3
รวม
กลุ่มควบคุม
จานวน
% จานวน
% จานวน
%
จานวน
%
จานวน
%

ค่าความดันโลหิ ตสูง
ค่าSystolic ≥ 160 มิลลิเมตรปรอท
ค่าDiastolic≥95 มิลลิเมตรปรอท
ภาวะไขมันผิดปกติ
โคเลสเตอรอล ≥200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
โคเลสเตอรอล ≥250 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
HDL ≤35 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
LDL≥150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ไตรกลีเซอไรด์≥200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
โฮโมซีสเตอีนในเลือดสูง>15 (ไมโครโมล/ลิตร)

-

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

1/50
4/50
16/50

2
0
8
0
0
32

9/50
7/50
4/50
6/50
23/50

18
0
14
8
12
46

14/49
1/49
4/49
7/49
8/49
17/49

28.57
2.04
8.16
14.29
16.33
34.69

24/149
1/149
15/149
11/149
14/149
56/149

16.11
0.67
10.07
7.38
9.39
37.58

29/50
9/50
4/50
4/50
7/50
10/50

58
18
8
8
14
20

กลุ่มสูบบุหรี่ ที่ 1 เป็ นกลุ่มสูบบุหรี่ จากโรงงาน
กลุ่มสูบบุหรี่ ที่ 3 เป็ นกลุ่มสูบบุหรี่ ที่มวนยาเอง
HDL = high density lipoprotein

กลุ่มสูบบุหรี่ ที่ 2 เป็ นกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับควันบุหรี่ มือ 2
กลุ่มควบคุม เป็ นกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่
LDL = low density lipoprotein

ตารางที่9 สัดส่ วนของอาสาสมัครที่มีค่าฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริ ต และเอ็นไซม์ ต้านอนุมูลอิสระที่ผิดปกติ
ในกลุ่มสู บบุหรี่ และกลุ่มควบคุม
พารามิเตอร์

ภาวะโลหิ ตจาง
ค่าฮีโมโกลบิน < 13 กรัม/เดซิลิตร
ค่าฮีมาโตคริ ต < 40%
ภาวะเอ็นไซม์ ต้านอนุมูลอิสระที่ผดิ ปกติ
SOD ≤2866 U/กรัมฮีโมโกลบิน
GPx ≤15.96 U/กรัมฮีโมโกลบิน
CAT ≤19.2 x 104 IU/กรัมฮีโมโกลบิน

SOD = superoxide dismutase

อาสาสัครที่มีค่าความดันโลหิ ต ไขมันในเลือด และโฮโมซีสเตอีนที่ผดิ ปกติ
กลุ่มสูบบุหรี่ ที่ 1 กลุ่มสูบบุหรี่ ที่ 2
กลุ่มสูบบุหรี่ ที่ 3
รวม
กลุ่มควบคุม
จานวน
% จานวน
% จานวน
%
จานวน
%
จานวน
%
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

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

GPx = glutathione peroxidase

CAT = catalase
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ตารางที่10 สัดส่ วนของอาสาสมัครที่มีค่าวิตามินและแร่ ธาตุปริ มาณน้อยที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระที่
ผิดปกติในกลุ่มสู บบุหรี่ และกลุ่มควบคุม
พารามิเตอร์

ภาวะการขาดวิตามิน
วิตามินเอ < 2.02 ไมโครกรัม/ลิตร
วิตามินอี < 26.6 ไมโครกรัม/ลิตร
วิตามินซี < 5มิลลิกรัม/เดซิลิตร
วิตามินบี6 < 20 นาโนโมล
วิตามินบี12 <200 พิโคกรัม/มิลลิลิตร
โฟเลท <3 นาโน/ลิตร
ภาวะผิดปกติแร่ ธาตุที่เป็ น ต้านอนุมูลอิสระ
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

อาสาสัครที่มีค่าความดันโลหิ ต ไขมันในเลือด และโฮโมซีสเตอีนที่ผดิ ปกติ
กลุ่มสูบบุหรี่ ที่ 1 กลุ่มสูบบุหรี่ ที่ 2
กลุ่มสูบบุหรี่ ที่ 3
รวม
กลุ่มควบคุม
จานวน
% จานวน
% จานวน
%
จานวน
%
จานวน
%
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

4/50
15/50
30/50
3/50

8
0
30
60
0
0
6

4/50
1/50
20/50
16/50
7/50

8
2
40
32
0
0
22

8/49
5/49
1/49
6/49
7/50

16.33
0
10.2
2.04
0
12.24
22.05

16/149
1/149
40/149
47/149
6/149
17/149

10.74
0.67
26.85
31.54
0
4.03
11.41

9/50
2/50
20/50

0
0
18
4
0
0
40
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เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ ต่างๆในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ แต่ละกลุ่ม ผลดังแสดงในตารางที่11-12
จากตารางที1่ 1 พบว่า อายุและระดับโฮโมซี สเตอีนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับน้ าหนัก ดัชนี มวลกาย รอบเอว รอบ
สะโพก ดัชนีมวลกาย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอายุ น้ าหนัก รอบเอว รอบสะโพก ความดันซี สโตลิค ไดแอสโตลิค
และโฮโมซี สเตอีน
ตารางที่12 ความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินต่างๆ และโฮโมซี สเตอีนในกลุ่มสู บบุหรี่ จากโรงงาน มีรายละเอียดดังนี้คือ
วิตามินซี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับโฟเลท อี และ เบต้า แคโรทีน วิตามินบี 12 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับโฟเลท แต่
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับโฮโมซี สเตอีน โฟเลทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับวิตามินซี และบี 12 และมีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับโฮโมซี สเตอีน
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ตารางที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ น้ าหนัก สัดส่ วนร่ างกาย ความดันโลหิด และโฮโมซี สเตอีนในกลุ่มสู บบุหรี่
จากโรงงาน
พารามิเตอร์
อายุ
น้ าหนัก
ดัชนีมวลกาย
รอบเอว
รอบสะโพก
ซีสโตลิค
ไดแอสโตลิค
โฮโมซีสเตอีน

อายุ
1
0.331+
0.352+
0.507++
0.374++
0.202
0.187
0.135

น้ าหนัก
0.331+
1
0.942++
0.927++
0.875++
0.520++
0.320+
0.389++

ดัชนีมวลกาย
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

+ ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
++ ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างวิคามินต่างๆ และโฮโมซี สเตอีนในกลุ่มสู บบุหรี่ จากโรงงาน
พารามิเตอร์

วิตามินซี

บี6

บี12

โฟเลท

เอ

อี

วิตามินซี
บี6
บี12
โฟเลท
เอ
อี
เบต้าแคโรทีน
โฮโมซีสเตอีน

1
0.046
0,068
0.509++
0.183
0.399++
0.624++
-0.134

0.046
1
-0.035
-0.135
0.164
0.161
0.044
-0.004

0,068
-0.035
1
0.309+
0.188
-0.049
0.111
-0.378++

0.509++
-0.135
0.309+
1
0.091
0.185
-0.378+
-0.259

0.183
0.164
0.188
0.091
1
0.210
0.168
-0.163

0.399++
0.161
-0.049
0.185
0.210
1
0.535++
-0.261

+ ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
++ ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01

เบต้าแคโร
ทีน
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
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การอภิปรายผล
ในประเทศไทยสถิติการสู บบุหรี่ ในเพศชายมีมากกว่าเพศหญิงและจานวนผูท้ ี่เริ่ มสู บบุหรี่ ในวัยรุ่ นก็มีมากขึ้น
ดังนั้นอาสาสมัครในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้จึงได้คดั เลือกอาสาสมัครจากพื้นที่ในกรุ งเทพฯและจังหวัดที่ใกล้เคียง
สาหรับผูส้ ู บบุหรี่ แบบมวนยาเอง ซึ่ งจะยังพบเห็นได้ในต่างจังหวัด และอายุของอาสาสมัครจะอยูใ่ นช่วง 19-80 ปี โดย
อาสาสมัครกลุ่มสู บบุหรี่ ที่มีอายุมากกว่ากลุ่มอื่น คือกลุ่มที่สูบบุหรี่ แบบมวนยาเอง สถานภาพการสมรสไม่มีผลต่อ
การสู บบุหรี่ โดยส่ วนใหญ่ประชากรไทยจะเริ่ มสู บบุหรี่ เมื่ออายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ในกลุ่มควบคุมมีระดับการศึกษาสู ง
กว่ากลุ่มสู บบุหรี่ มีขอ้ สังเกตว่าระดับการศึกษาที่สูงกว่าจะป้ องกันไม่ให้คนสู บบุหรี่ มากขึ้น แต่ท้ งั นั้กข็ ้ นึ กับปัจจัย
อื่นๆประกอบกันด้วย
การสู บบุหรี่ กบั สารอนุมูลอิสระ ผูส้ ู บบุหรี่ สูดสารอนุมูลอิสระจากการเผาไหม้บุหรี่ สาร polycyclic
aromatic hydrocarbons มีการศึกษามากมายที่ทาการวิเคราะห์ทางชีวเคมีเพื่อหาสารประกอบสาคัญที่อยูใ่ นควันบุหรี่
เช่น คาร์ บอนมอนอกไซด์ ไธโอไซยาเนต นิโคติน โคตินิน นิโคตินไม่เหมาะที่จะวิเคราะห์เนื่องจากมีอายุส้ นั การ
วิเคราะห์ไธโอไซยาเนตจะเหมาะสมกว่าเนื่องจากอยูไ่ ด้นาน และระดับที่ตรวจวัดได้กส็ ามารถใช้วิธีสเปตโตรโฟโต
เมตริ คได้ ในระหว่างกระบวนการเผาไหม้ทาให้ออกซิ เจน (O2) เปลี่ยนเป็ น ซุปเปอร์ ออกไซด์และ
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ เปลี่ยนเป็ น ไฮดรอกซี แรดิคอล จะเกิดในสารน้ าทางชีววิทยา ตัวอย่างเช่น ในเลือด
ส่ วนพลาสมาของผูส้ ู บบุหรี่ พบว่ามีความเข้มข้น F2-isoprostanes มากกว่าผูใ้ ม่สูบบุหรี่ 2 เท่า พบว่าการสู บบุหรี่
ก่อให้เกิดการแตกของ DNA สายเดี่ยว และสารอนุมูลอิสระทาลาย DNA โดยสามารถวิเคราะห์สารอนุมูลอิสระ
8-hydroxydeoxyguanosine ในปัสสาวะ และทาให้มีเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดมากขึ้น (29)
สาหรับการศึกษาในประเทศไทยพบว่าสารอนุมูลอิสระ malondialdehyde (MDA), conjugate dienes (CD) เพิ่มขึ้นใน
กลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ และไม่มีผลต่อเอ็นไซม์ที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ superoxide dismutase (SOD),
glutathione peroxidase (GPX) และ catalase (CAT) ในเม็ดเลือดแดง (30) จากการศึกษาของ Gouaze และคณะ (31)
พบว่าผูส้ ู บบุหรี่ มีระดับ low density lipoprotein (LDL) สู งกว่าผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่
อาจจะเพิม่ การ oxidation ของ LDL เป็ น oxidized LDL ร่ างกายจะมีกระบวนการกาจัดโดย monocytes และ
macrophages มาจับกับ oxidized LDL เป็ นแผ่นเกาะที่ผนังหลอดเลือด ทาให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
นอกจากนั้นมีการศึกษาอื่นที่พบว่าความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดและเนื้อเยือ่ ในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ ต่ากว่า
กลุ่มผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ตัวอย่างเช่นวิตามินซี (32) ซึ่ งอาจจะเกิดจากลักษณะอุปนิสัยในการรับประทานอาหารที่แตกต่าง
กัน โดยที่ผสู ้ ู บบุหรี่ รับประทานผักและผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซี นอ้ ยกว่ากลุ่มผูไ้ ม่สูบบุหรี่ การศึกษาวิจยั นี้ยงั ได้
วิเคราะห์ระดับโฮโมซี สเตอีน วิตามินต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกจากวิตามินซี ที่กล่าวข้างต้นแล้ว เช่น วิตามินบี 6 บี12 โฟ
เลท เอ อี เบต้า แคโรทีน ซึ่ งพบว่ากลุ่มสู บบุหรี่ มีปริ มาณวิตามินเหล่านี้นอ้ ยกว่ากลุ่มควบคุม ส่ วนที่ขาดวิตามินซี กลุ่ม
สู บบุหรี่ ประมาณ 8% เป็ นที่ทราบกันดีว่าวิตามินซี มีบทบาทเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ ยิง่ ไปกว่านั้นวิตามินซีจะทางาน
ร่ วมกับวิตามินอี ช่วยยับยั้งความชราได้ ลดการทาลายของสารอนุมูลอิสระในไขมัน การเพิ่มสารอนุมูลอิสระจากการ
สู บบุหรี่ ก่อให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทางาน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มีการวิจยั ที่พบว่ากลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ มีระดับ
ความเข้มข้นของวิตามินซี ต่า ระดับวิตามินซี ที่ต่าขึ้นอยูก่ ยั ปัจจัยหลายๆอย่าง เช่นการรับประทานอาหารที่มีวิตามินซี
น้อย และอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซี เช่นผักและผลไม้ วิตามินบี 6 และโฟเลทก็พบว่าต่าในกลุ่มสู บบุหรี่ เช่น การ
ศึกษาของ Kimและตณะ(44) (ตารางที่ 6 และ 10) ซึ่ งการศึกษาวิจยั นี้กใ็ ห้ผลเช่นเดียวกัน นอกจากนั้น สารประกอบ
ในบุหรี่ เปลี่ยนโฟเลทและบี12 ให้อยูใ่ นรู ปที่ไม่ทางาน ยิง่ ไปกว่านั้น ระดับวิตามิน บี 6 บี 12 และโฟเลทที่ต่าในกลุ่ม
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สู บบุหรี่ อาจเกิดจากการบริ โภคน้อยด้วย อาจกล่าวได้วา่ การบริ โภควิตามินที่นอ้ ยเพราะคนกลุ่มนี้มีแนวโน้ม
รับประทานผัก ผลไม้นอ้ ยกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจากโฟเลทจาเป็ นสาหรับการเปลี่ยนโฮโมซี สเตอีนไปเป็ นเมธไธ
โอนีน การขาดโฟเลทจึงมีความสัมพันธ์กบั ภาวะโฮโมซี สเตอีนในเลือดสู งและนาไปสู่ โรคหัวใจด้วย Kato และคณะ
(45)แสดงให้เห็นว่า กลุ่มสู บบุหรี่ มีระดับโฟเลทต่าและมีระดับโฮโมซี สเตอีนสู งเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม ภาวะโฮ
โมซี สเตอีนในเลือดสู งในคนไทยที่สูบบุหรี่ พบเป็ น 2เท่าเปรี ยบเทียบกับกลุ่มไม่สูบบุหรี่ พบภาวะโฮโมซี สเตอีนสู ง
ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง (Leowattana และคณะ 2001) (46) ค่าเฉลี่ยโฮโมซี สเตอีนในเพศชาย 11.5 ไมโครโมล/
ลิตร ในการศีกษาวิจยั นี้พบว่า กลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ และกลุ่มควบคุม มีระดับโฮโมซี สเตอีน 15.3 และ14.48 ไมโครโมล/ลิตร
ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยโฮโมซี สเตอีนในเพศหญิง 8.55 ไมโครโมล/ลิตร (Leowattana และคณะ 2001) โดยทัว่ ไปผูม้ ีอตั รา
เสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจในรายที่มีระดับสู บบุหรี่ โฮโมซี สเตอีน สู ง โฮโมซี สเตอีนกระตุน้ ให้เกิดโรคหลอดเลือด
โดยทาให้เพิ่มสารอนุมูลอิสระ ทาให้กล้ามเนื้อเรี ยบของหลอดเลือดเติบโต และเป็ นสาเหตุเยือ่ บุกล้ามเนื้อหัวใจไม่
ทางาน จากการศึกษาของKennedy และคณะ พบความสัมพันธ์ระหว่างความดันซี สโตลิคกับระดับโฮโมซี สเตอีน
โดยการสู บบุหรี่ ทาให้ระดับโฮโมซี สเตอีนสู งแล้วอาจทาให้ความดันซี สโตลิคสู งด้วย Kennedy และคณะ2003 (47)
แต่ในการศึกษานี้ไม่พบความแตกต่างความดันซี สโตลิคและความดันไดแอสโตลิคของทั้งกลุ่มสู บบุหรี่ และกลุ่ม
ควบคุม
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บทสรุ ป
การศีกษาวิจยั นี้มีขอ้ สรุ ปที่สาคัญเกี่ยวกับระดับสารอนุมูลอิสระ MDA, CD, Homocysteineในเลือด สาร
ต้านอนุมูลอิสระ Antioxidant enzymes; Superoxide dismutase (SOD), Glutathione peroxidase (GPx), Catalase
(CAT) Antioxidant vitamins; วิตามินเอ, ซี, อี, วิตามินบี6, บี12, กรดโฟลิค, โฮโมซี สตีน รวมทั้งแร่ ธาตุปริ มาณ
น้อยที่ทาหน้าที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น Zinc (Zn), Copper (Cu) และ Selenium (Se) ในเลือดของกลุ่มผูส้ ู บ
บุหรี่ และกลุ่มผูไ้ ม่สูบบุหรี่ (กลุ่มควบคุม) ได้ดงั นี้
1. ชายไทยส่ วนใหญ่ (80%) เริ่ มสู บบุหรี่ เมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ นอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี (52.52%) และจบการศึกษาชั้น
ปวช.หรื อม.3 (44.97 %) (ตารางที่ 2)
2. การศีกษาวิจยั นี้พบว่ากลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ มีระดับโฮโมซี สเตอีนสู งกว่ากลุ่มควบคุม
3. เมื่อใช้ค่าความผิดปกติระดับโฮโมซี สเตอีนสู งที่ >15 ไมโครโมล/ลิตรกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ พบภาวะโฮโมซี ส
เตอีนสู ง 38% เทียบกับกลุ่มควบคุม 20%
4. ผลการตรวจทางโลหิตวิทยาไม่พบความแตกต่างยกเว้น MCHC ที่ต่ากว่าแต่พบจานวนเม็ดเลือดขาวที่
สู งกว่ากลุ่มควบคุม
5. ค่าสัดส่ วนร่ างกาย ดัชนีมวลกายในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ ต่ากว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่พบความแตกต่างของความ
ดันโลหิตในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ และกลุ่มควบคุม
6. ระดับสารต้านอนุมูลอิสระ Antioxidant enzymes; Superoxide dismutase (SOD), Glutathione
peroxidase (GPx), Catalase (CAT) ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ และกลุ่มควบคุม
7. Antioxidant vitamins; วิตามินเอ, ซี, อี, วิตามินบี6, กรดโฟลิค, รวมทั้งแร่ ธาตุปริ มาณน้อยที่ทา
หน้าที่เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น Zinc (Zn), Copper (Cu) และ Selenium ในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ ต่ากว่า
กลุ่มควบคุม แต่วิตามินบี12 สู งกว่ากลุ่มควบคุม
8. ระดับโฮโมซี สเตอีนมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั น้ าหนัก ดัชนีมวลกาย รอบ
เอวและรอบสะโพก รวมถึงความสัมพันธ์กบั ลักษณะต่างๆของการสู บบุหรี่ เช่น จานวนของบุหรี่ ที่สูบ
ต่อวัน จานวนห่อของบุหรี่ ที่สูบมาตลอดระยะเวลาทั้งหมด แต่ระดับโฮโมซี สเตอีนมีความสัมพันธ์เชิง
ลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ระดับไขมันโคเลสเตอรอล low density lipoprotein โฟเลทและวิตามิน
บี 12
9. กลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ จะบริ โภคอาหารที่ให้พลังงานจาก คาร์ โบไฮเดรตและไขมันน้อยกว่าอย่างมีนยั สาคัญ
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่การบริ โภคพลังงานที่ได้จากโปรตีนไม่พบความแตกต่างระหว่าง
สองกลุ่มนี้ ส่ วนการบริ โภคอาหารจาพวกไฟเบอร์ เหล็ก วิตามิน เอ ซี ในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ จะบริ โภคใน
ปริ มาณที่นอ้ ยกว่าในกลุ่มควบคุม
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ภาคผนวก

แผนการดาเนินงานวิจัย
กิจกรรม/
ขั้นตอนการดาเนินงาน

เดือนที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. วางแผนการปฏิบตั ิการวิจยั เบื้องต้น
2. เตรี ยมการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
3. เก็บตัวอย่างและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการในห้องปฏิบตั ิการ
5. เก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. ทารายงานและสรุ ปผล
หมายเหตุ: โครงการวิจยั ที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี ควรจัดทาแผนการวิจยั เป็ นระยะๆ
- วางแผนการปฏิบตั ิการวิจยั เบื้องต้น ได้แก่การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่คาดว่าทีมงานวิจยั ต้องขอ
ความร่ วมมือ เช่นหน่วยงานทหาร โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการคัดเลือกตัวอย่างและ
อาสาสมัคร
- คัดเลือกอาสาสมัคร ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- เก็บตัวอย่างและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กาหนดผูร้ ับผิดชอบและจัดเตรี ยมเครื่ องมือเมื่อต้องดาเนินการนอก
สถานที่
- ดาเนินการในห้องปฏิบตั ิการ เมื่อเก็บตัวอย่าง เช่น แบบสอบถาม ตัวอย่างเลือด ต้องทาการตรวจสอบ
ข้อมูลให้ครบถ้วน รวมทั้งจัดเตรี ยมตัวอย่างเพื่อพร้อมที่จะวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการต่อไป ตัวอย่างบาง
ชนิดอาจจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมเพื่อให้ได้มากพอที่จะวิเคราะห์ในแต่ละครั้ง
- เมื่อได้ผลทั้งในแบบสอบถามและจากห้องปฏิบตั ิการ จะนาผลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดย
ตรวจสอบความถูกต้อง คัดและจาแนกข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มการวิเคราะห์ แล้วนามาเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติที่
ถูกต้อง
- เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว จะประมวลผลสรุ ปมาเป็ นตารางและแผนภูมิ โดยเปรี ยบเทียบและอภิปรายผลที่ได้
เพื่อนามาเขียนเป็ นรายงานการวิจยั
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รู ปที่ 4 เครื่ อง HPLC ที่ใช้วิเคราะห์วิตามินต่างๆ

รู ปที่ 5 ปั๊มสุ ญญากาศ Pico-Taq Work Station
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การแก้ไขและปรับปรุ งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั เรื่ อง “ผลของการสู บบุหรี่ ที่มี
สารอนุมูลอิสระต่อระดับโฮโมซี สตีน วิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระในเลือด: ปัจจัยเสี่ ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ”
ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขดังต่อไปนี้
1. หน้า 2 เพิ่มคณะผูว้ ิจยั 2 ราย
2. หน้า 4 abstract บรรทัดที่ 21 จากเดิม lower เป็ น higher และจาก 56% เป็ น 20% เนื่องจากได้ปรับข้อมูลผูท้ ี่
มีระดับไขมันโคเลสเตอรอลมากกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิ ลิตรทีส่ ่ งผลให้มีระดับโฮโมซี สเตอีนสู งใน กลุ่ม
ควบคุมออก
3. หน้า 5 บทคัดย่อ บรรทัดที่ 22 จาก 56% เป็ น 20%
4. หน้า 10 บทนา บรรทัดที่ 8 จากเนื้อหาเป็ นเพื่อหา
5. หน้า 16 วัตถุประสงค์การวิจยั ตัดข้อความ และกลุ่มผูไ้ ม่สูบบุหรี่ (กลุ่มควบคุม)
6. หน้า 19 ตอบคาถาม ตารางที่ 1 อยูห่ น้า 13
7. หน้า 22 ตารางที่ 5 หลังจากได้ปรับข้อมูลในข้อ 2 แล้ว แก้ไขระดับโฮโมซี สเตอีนใน กลุ่มควบคุมจาก 15.26
เป็ น 14.48 จาก 14.10-16.44 เป็ น 13.75-15.20 และจาก 0.024 เป็ น 0.017
8. หน้า 25 บรรทัดที่ 4-6 และโฮโมซี สเตอีนในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ (37.58%) %) สู งกว่ากลุ่มควบคุม (20%) แต่
ให้ผลตรงกันข้ามกับระดับไขมันโคเลสเตอรอล LDL และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสู งของกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่
(16.11% 7.38% และ 9.39% ) ที่พบต่ากว่ากลุ่มควบคุม (58% 8% และ 14%) ตามลาดับ
9. หน้า 26 ตารางที่ 8 บรรทัดที่ 15 แก้ไขโฮโมซี สเตอีนในเลือดสู ง>15 (ไมโครโมล/ลิตร) ของกลุ่มควบคุม
จาก 28/50 เป็ น 10/50 และจาก 56 เป็ น 20
10. หน้า 31 บรรทัดที่ 5 เพิม่ ข้อความ ในการศีกษาวิจยั นี้พบว่ากลุ่มผูส้ ูบบุหรี่ และกลุ่มควบคุม มีระดับโฮโมซี ส
เตอีน 15.3 และ14.48 ไมโครโมล/ลิตร ตามลาดับ
11. หน้า 32 บทสรุ ป บรรทัดที่ 6 เพิ่มข้อความ (52.52%) และบรรทัดที่ 7 เพิ่มข้อความ (44.97 %) (ตารางที่ 2)
บรรทัดที่ 10 แก้ไขจาก 56% เป็ น 20%

