50

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสสารเคมีไอเสียรถยนต์
กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสสารเคมีไอเสียรถยนต์ กับความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
The Relationship Between Engine Exhaust Exposure And Risk of
Cardiovascular Diseases Among Workers In Expressway Authority of Thailand
ชนันพร ทัพไทย*, อรวรรณ แก้วบุญชู, เพลินพิศ บุณยมาลิก
Chanunporn Tupthai*, Orawan Kaewboonchoo, Plernpit Boonyamalik
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 10400
Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok, Thailand 10400

บทคัดย่อ

การศึกษานีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสสารเคมีไอเสียรถยนต์ กับความเสีย่ งต่อการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 177 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และตรวจประเมินปริมาณการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลาย โดยเครื่อง The second
derivative  finger photo-plethysmogram (SDPTG) วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีการไหลเวียนหลอดเลือดส่วนปลาย (SDPTG-AI) เท่ากับ -0.51 0.32 และพบ
ว่าการสัมผัสสารเคมีไอเสียรถยนต์มคี วามสัมพันธ์กบั ค่าความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย อย่างมีนัยส�ำคัญ (r=0.132 p-value=0.035) ภายหลังจากควบคุมปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมสุขภาพ
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ้ เสนอแนะให้หน่วยงานควรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การควบคุมน�ำ้ หนัก และการรับประทาน
อาหารเค็ม และพฤติกรรมการท�ำงาน เช่นการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด
ค�ำส�ำคัญ : พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย/การไหลเวียนเลือดส่วนปลาย/สารเคมี/ไอเสียรถยนต์/ความเสี่ยงการต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
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Abstract

This study aimed to investigate the relationship between engine exhaust exposure and risk of
cardiovascular disease among workers in Expressway Authority of Thailand. This research is a cross-sectional
survey. Subjects were 177 expressway authority employees. Data were collected by questionnaire, an
assessment of risk of cardiovascular disease was conducted by means of using the second derivative finger
photo-plethysmogram (SDPTG). Relationships were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and
Multiple Regression Analysis
The findings in this study indicated that SDPTG-AI was -0.51 ± 0.32, and exposure to car exhaust
was found to be correlated with the risk of cardiovascular disease among workers in Expressway Authority of
Thailand, which was statistically significant (r = 0.132 p-value = 0.035) after control of personal factors and
health behaviors.
Based on the results of this study, were the suggestions for the agencies to promote healthy
behaviors such as weight control, sodium-controlled diet and Working behavior such as the use of personal
protective equipment to reduce the risk of cardiovascular disease.
Keywords: Expressway Staff / Peripheral Blood Flow / Chemicals / Car Exhaust /  Risk of Cardiovascular Diseases

บทนำ�

ข้อมูลสถิตขิ ององค์การอนามัยโลกในปี 2557 พบว่า
มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจประมาณปีละ 17 ล้านคน
และคาดการณ์ว่าในปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็น 23 ล้านคนทั่วโลก
ส�ำหรับในประเทศไทย จากรายงานสถิติกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2550 – 2559 พบว่า อัตราผู้ป่วยรายใหม่และอัตราการ
ตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง โดยอัตราตายภาพรวมของประเทศในปี 2559 คือ 27.82
ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 (26.68
ต่อประชากรแสนคน)1 และหากพิจารณาสถิติการเจ็บป่วยตาม
กลุ่มวัย พบว่า กลุ่มวัยแรงงานมีอัตราป่วยจากโรคหัวใจและ
หลอดเลือดเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีมลู ค่าการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจถึงปีละเกือบ 3 แสนล้านบาท เนื่องจากสูญเสีย
ประสิทธิภาพในการท�ำงานจากการขาดงานของผู้ป่วย2
สืบเนือ่ งจากปริมาณรถยนต์หนาแน่น เกิดปัญหาการ
จราจรติดขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร รัฐบาลจึง
ได้แก้ปัญหาโดยการสร้างทางพิเศษ เพื่อระบายจ�ำนวนรถยนต์
จากทางปกติให้ลดลง และพบว่ามีปริมาณการใช้ทางพิเศษเพิม่ ขึน้
ทุกปี จากสถิติการใช้ทางพิเศษประจ�ำปี 2559 พบว่า มีรถยนต์
ที่ใช้ทางพิเศษจ�ำนวนมากถึง 650,382,601 คัน ซึ่งเพิ่มจากปี
2558 ประมาณ 30 ล้านคัน (623,690,873 คัน)3 จากปริมาณ
การใช้รถจ�ำนวนมากดังกล่าว ท�ำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ

ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงในรถยนต์ตาม
มา จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณทางพิเศษพบว่า มี
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และไม่
เกิน 10 ไมครอน (PM10) เกินมาตรฐาน3
พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เป็นผูท้ ตี่ อ้ งปฏิบตั งิ าน
สัมผัสสารเคมีจากท่อไอเสียรถยนต์โดยตรงขณะที่รถจอดช�ำระ
ค่าผ่านทาง และขณะที่รถยนต์ออกตัวเหยียบคันเร่งและปล่อย
ไอเสียเพิ่มขึ้น พนักงานต้องปฏิบัติงานอยู่ในตู้เก็บเงิน ณ ด่าน
เก็บค่าผ่านทางเป็นเวลา 7 ชัว่ โมงต่อ 1 กะการท�ำงาน พนักงาน
ต้องเปิดหน้าต่างเพื่อรับเงินค่าผ่านทางตลอดเวลา จึงท�ำให้
พนักงานมีโอกาสสัมผัสสารเคมีจากไอเสียรถยนต์ขณะปฏิบัติ
งานที่อาจส่งผลให้มีโอกาสเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ รวม
ทัง้ โรคหัวใจและหลอดเลือดทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของ
ประเทศในขณะนี้
สาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ
การที่ผนังด้านในของหลอดเลือดเกิดความผิดปกติ และท�ำให้
หลอดเลือด แข็งตัว ตีบ และขาดความยืดหยุน่ ส่งผลให้การไหล
เวียนเลือดลดลง เกิดปัญหาต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดอาการดังกล่าวประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุที่เพิ่มขึ้น พันธุกรรม การดื่มสุรา การสูบบุหรี่
ขาดการออกก�ำลังกาย และการรับประทานอาหารหวาน มัน
เค็ม4,5 ปัจจัยด้านสุขภาพ ได้แก่  การมีไขมันอุดตันในเส้นเลือด
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มีความดันโลหิตสูง และเป็นโรคเบาหวาน6 และปัจจัยด้านการ
ท�ำงาน ได้แก่ ความเครียดจากการท�ำงาน7 และการสัมผัสสาร
เคมีต่างๆ ที่ปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ดังเช่น การ
ศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับเกร็ดเลือดจากการสัมผัสไอเสียจาก
เครื่องยนต์ดีเซล พบว่า ส่งผลให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดง         
อุดตัน8 ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ส�ำคัญของโรคหัวใจและหลอด
เลือด9
นอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว รถยนต์เป็นอีก
แหล่งหนึ่งที่ก่อมลพิษทางอากาศ โดยการปล่อยไอเสียที่มีสาร
เคมีปนเปือ้ นจ�ำนวนมากถึง 12 ชนิด ซึง่ สารเคมีเหล่านีส้ ง่ ผลเสีย
ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น PAHs เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด10
จากบทบาทของพยาบาลอาชี ว อนามั ย ด้ า นการ
บริการตามหน้าที่หลัก 4 ด้าน11 คือ 1) การส่งเสริมสุขภาพ
(Health Promotion) 2) การป้องกันโรค (Prevention) 3) การ
รักษา (Curative)  และ 4) การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation)
ผูว้ จิ ยั ในฐานะพยาบาลอาชีวอนามัย มีหน้าทีใ่ นการดูแลสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพไม่ให้เกิดการ
บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นบทบาท
ด้านการป้องกันโรค จึงเห็นความส�ำคัญของปัญหา และสนใจ
ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความเสีย่ งของการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในพนักงานการทางพิเศษ
ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดให้แก่พนักงานเก็บค่าผ่านทางจึงเป็นเรื่อง           
ที่ส�ำคัญในการป้องกันการเกิดโรคตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งยังมี
การศึกษาเรื่องนี้ไม่มากในประเทศไทย
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คำ�ถามการวิจัย

การรับสัมผัสสารเคมีไอเสียรถยนต์ มีความสัมพันธ์
กับความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของพนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสสารเคมี
ไอเสียรถยนต์ กับความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

สมมติฐานการวิจัย

การสัมผัสสารเคมีไอเสียรถยนต์มีความสัมพันธ์กับ
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้นำ� แนวคิดด้านอาชีวอนามัย ทีก่ ล่าว
ว่า สุขภาพของคนท�ำงาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยผู้ประกอบอาชีพ
(ลักษณะส่วนบุคคล) ปัจจัยงาน (ลักษณะงาน) และปัจจัยสิ่ง
แวดล้อมการท�ำงาน มาใช้เป็นกรอบในการศึกษาและก�ำหนด
ตัวแปรควบคุม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสสาร
เคมีจากไอเสียรถยนต์กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ดังแผนภูมิที่ 1

การสัมผัสสารเคมีจากไอเสียรถยนต์
     ผู้ประกอบอาชีพ (Host/Worker) ได้แก่ อายุ เพศ  
พันธุกรรม การสูบบุหรี่ การได้รับควันบุหรี่จากคนใกล้
ชิด  การดื่มสุรา การบริโภคอาหาร  การออกกำ�ลังกาย
ดัชนีมวลกาย มีไขมันในเลือดสูง  โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูงพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล และสถานะทางการเงิน
สิ่งแวดล้อมและสภาพการทำ�งาน  (Work environment and Work conditions) ได้แก่ ตำ�แหน่งหน้าที่/
ลักษณะงานระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อวัน  อายุงาน
ในตำ�แหน่งปัจจุบัน เสียงรบกวนในการทำ�งาน  และ
ความเครียดจากการทำ�งาน
แผนภูมิที่ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

การสัมผัสสารเคมีจากไอเสียรถยนต์ หมายถึง การ
ได้รับสารเคมีไอเสียรถยนต์เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี    ้
ปะเมินการรับสัมผัสจากอายุการท�ำงานในตู้เก็บค่าผ่านทาง
พิเศษของกลุ่มตัวอย่าง
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หมายถึง
ภาวะที่หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่น เพราะผนังภายในมีไขมัน
มาจับมากขึ้น หลอดเลือดตีบและแข็งตัว จนกระทั่งช่องทาง
ส�ำหรับการไหลเวียนเลือดตีบตัน ท�ำให้การไหลเวียนของเลือด
ลดลง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือดจากค่าดัชนีการไหลเวียนของหลอดเลือด
ส่วนปลาย ค่าที่มากขึ้น หมายถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นกัน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบภาคตั ด ขวาง
(Cross-sectional Studies) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การสัมผัสสารเคมีไอเสียรถยนต์กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีค้ อื พนักงานการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย สังกัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มี
พนักงานประจ�ำสายทางทั้งสิ้น 2,301 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ
พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สังกัดการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ประกอบด้วยพนักงานเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษ
และพนักงานประจ�ำส�ำนักงาน ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ
(Stratified Sampling) ค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของ Daniel12 โดยใช้ค่าสัดส่วนจากงานวิจัยก่อนหน้ามีค่า
เท่ากับ 0.1413 และค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้
ในการศึกษาครัง้ นีก้ ำ� หนดให้เท่ากับ 0.05 ได้จำ� นวนกลุม่ ตัวอย่าง
177 คน
เกณฑ์การคัดเข้าร่วมการศึกษา (Inclusion Criteria)
1. เป็นพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และพนักงาน
ประจ�ำส�ำนักงาน ณ ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษ ของการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18
ปี และมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
2. ไม่เคยได้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นโรคระบบ
หัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูงและรับประทานยา
ควบคุมระดับความดันโลหิต ภาวะไขมันในเลือดสูงทีร่ บั ประทาน
ยาควบคุมระดับไขมันในเลือด
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaires) จ�ำนวน 1 ชุด และ เครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (The
second derivative finger photo-plethysmogram:
SDPTG) มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่
1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลด้าน สภาพการท�ำงาน
และส่วนที่ 3 คือ ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลประกอบ
ด้วย เพศ อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจ�ำตัว ระยะทางในการ
เดินทางมาปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล สถานะทางการเงิน การสูบบุหรี่ ประวัตกิ าร
ได้รับควันบุหรี่จากคนใกล้ชิด การดื่มสุรา การบริโภคอาหาร
และการออกก�ำลังกาย
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลด้านสภาพการ
ท�ำงาน ประกอบด้วย ต�ำแหน่งหน้าที่/ลักษณะงาน ระยะเวลา
การปฏิบัติงานต่อวัน และจ�ำนวนปีที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านเก็บค่า
ผ่านทาง
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงานประกอบด้วย ค�ำถามทีเ่ ป็นการประเมินการรับรูเ้ กีย่ วกับ
การสัมผัสสิ่งคุกคามทางด้านเคมี และด้านกายภาพจากการ
ท�ำงาน และแบบสอบถามประเมินความเครียดจากการท�ำงาน
ของพิชญา พรรคทองสุข14 โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัด
3 ระดับและ 4 ระดับ
2. เครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (SDPTG)
SDPTG เป็นเครื่องมือระบบดิจิตอลรุ่น FCP-3166,
Fukuda Denshi, Tokyo, Japan ที่ถูกพัฒนา ขึ้นมาเพื่อใช้ใน
การประเมินโรคทางระบบหลอดเลือด (Vascular Diseases)
และภาวะหลอดเลือดแดงแข็งทีน่ ำ� ไปสูค่ วามเสีย่ งต่อการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือด โดยประเมินจากค่าดัชนีการไหลเวียนของ
หลอดเลือดส่วนปลาย (SDPTG-AI) โดยค่าดัชนีที่มีค่ามากกว่า
หมายถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง
กว่า15,16
วิธีการตรวจวัด SDPTG ให้พนักงานผู้รับการตรวจ
วัดพักอย่างน้อยประมาณ 15 นาทีก่อนท�ำการตรวจวัด ท�ำการ
ตรวจวัดในท่านั่งและโดยใช้นิ้วชี้ของมือข้างซ้ายใส่ในกล่องให้
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ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสสารเคมีไอเสียรถยนต์
กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สัมผัสเซนเซอร์ ประมาณ 2 นาที ที่อุณหภูมิห้อง 23-25 องศา
เซลเซียส ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เครื่องมือและวิธีการตรวจวัดความเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือด

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (Content Validity) ได้คา่ ความ
ตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 0.93 วิเคราะห์หาค่าเชื่อมั่นของเครื่อง
มือ (Reliability) โดยน�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่ม
พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นเฉพาะส่วนของแบบ
ประเมินความเครียดจากการท�ำงานได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา   
ครอนบาคเท่ากับ 0.898
เครื่อง SDPTG น�ำไปทดสอบกับผู้ที่เป็นโรค ได้แก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ กับผูท้ ไี่ ม่เป็น
โรค หลังจากนัน้ น�ำไปหาค่า Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve พบว่ามีค่า Area Curve 91.1 % Sensitivity 86.4 % และ Specificity 90.9 %17

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

หลังจากได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล No.
MUPH 2018-016 รหัสโครงการ 212/2560 รับรองเมื่อวันที่
12 มกราคม พ.ศ. 2561 ผูว้ จิ ยั ประสานงานกับผูว้ า่ การทางพิเศษ
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แห่งประเทศไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้าเก็บข้อมูล
และประสานงานไปยั ง แผนกจั ด เก็ บ ค่ า ผ่ า นทางที่ เ ป็ น กลุ ่ ม
ตัวอย่าง เพือ่ นัดหมายวัน เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ ข้อมูล
ทัง้ หมด ผูว้ จิ ยั จะถือเป็นความลับ และน�ำมาใช้ในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้เท่านั้น ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 20 นาทีต่อคน
หลังจากตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลแล้ว น�ำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) และ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ด้วยสถิติ Multiple Regression
Analysis ด้วยวิธี Enter โดยตัวแปรน�ำเข้าเลือกเฉพาะตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญจากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ
52.0 เพศหญิง ร้อยละ 48.0 มีอายุเฉลี่ย 39.9 8.2 ปี ส่วนใหญ่
อยู่ในภาวะอ้วนระดับ (ร้อยละ 31.6) นอกจากนี้ยังพบว่า 1 ใน
4 ของกลุม่ ตัวอย่างมีโรคประจ�ำตัว โดยโรคประจ�ำตัวทีเ่ ป็นส่วน
ใหญ่คือ ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 9.6 ในส่วนของการสูบบุหรี่
นั้นพบว่าส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 74.6) ในด้านพฤติกรรม
การรับประทาน อาหารพบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับ
ประทานเค็ม (ร้อยละ 41.8) มีคา่ เฉลีย่ ของค่าดัชนีการไหลเวียน
หลอดเลือดส่วนปลาย (SDPTG-AI) เท่ากับ  -0.51±0.32 อายุ
งานที่ปฏิบัติงานในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลี่ย 10.3±6.2 ปี

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้ประกอบอาชีพ สภาพการท�ำงาน และสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานกับความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (n = 177)
ตัวแปร

เพศ
อายุ
ดัชนีมวลกาย
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
.369
.565
.175

p-value
< .001**
< .001**
    .020*

The Relationship Between Engine Exhaust Exposure And Risk of
Cardiovascular Diseases Among Workers In Expressway Authority of Thailand

ตัวแปร
ไขมันในเลือดสูง
บุคคลในครอบครัวมีไขมันในเลือดสูง
การสูบบุหรี่
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การรับประทานอาหารเค็ม
การออกก�ำลังกาย
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อายุงานในต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
การรับสัมผัสสารเคมีไอเสียรถยนต์
ความเครียดจากการท�ำงาน
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
.259
.199
-.187
-.191
-.252
.166
-.020
.479
.197
.001
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p-value
    .001**
    .008**
    .013*
    .011*
    .001**
    .027*
    .791
< .001**
    .010**
    .884

* p-value < 0.05, ** p-value < 0.01 โดย สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

จากตารางที่ 1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านผูป้ ระกอบอาชีพ ปัจจัยด้านสภาพการท�ำงาน ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หั ว ใจและหลอดเลื อ ดของพนั ก งานการทางพิ เ ศษแห่ ง
ประเทศไทยด้วยสถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั พบ
ว่า เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย การมีโรคประจ�ำตัว การมีไขมัน

ในเลือดสูง มีบุคคลในครอบครัวมีไขมันในเลือดสูง การสูบ
บุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารรส
เค็ม พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย อายุงานในต�ำแหน่งปัจจุบนั
และการรับสัมผัสสารเคมีไอเสียรถยนต์มคี วามสัมพันธ์กบั การ
ไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลายอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (n=177)
ตัวแปร
เพศ
ดัชนีมวลกาย
ไขมันในเลือดสูง
การรับประทานอาหารเค็ม
อายุงานในต�ำแหน่งปัจจุบัน
การรับสัมผัสสารเคมีไอเสียรถยนต์

b

SE

.225
.011
.166
-.090
.012
.006

.039
.004
.066
.040
.002
.003

Standardized
Coefficients
.357
.185
.155
-.141
.333
.132

t

p-value

5.744*
3.057*
2.518*
-2.282*
5.123*
2.131*

< .001
.025
.023
.036
< .001
.035

Constant (a) = -1.331 R = .635 R2 = .403 Adjust R2 = .359 F = 9.215 * p-value < 0.05
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการการถดถอยพหุพบว่า
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วน
ปลายของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีทั้งสิ้น 6
ตัวแปร คือ เพศ ดัชนีมวลกาย ไขมันในเลือดสูง การรับประทาน
อาหารเค็ม อายุงานในต�ำแหน่งปัจจุบัน และการรับสัมผัสสาร
เคมีไอเสียรถยนต์ และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า
อายุ กับอายุงานปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันสูง (r=.826)  ผู้วิจัย
น�ำตัวแปรอายุออกจากการทดสอบพหุคูณ เพื่อป้องกันการเกิด
Collinearity

ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ดัชนีมวลกาย
การมีไขมันในเลือดสูง และการรับประทานอาหารเค็มมีความ
สัมพันธ์กบั ค่าความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาเพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ในบุคลากรของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในประเทศไทย
พบว่า ค่าดัชนีมวลกาย และการมีไขมันในเลือดสูงมีความ
สัมพันธ์กบั ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value <0.01) 4

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

จากผลการวิ จั ย พบว่ า การสั ม ผั ส สารเคมี ไ อเสี ย
รถยนต์มคี วามสัมพันธ์กบั ค่าความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างมี
นัยส�ำคัญ (r=0.132 p-value=0.035) ภายหลังจากควบคุม
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
สมมติฐาน และสอดคล้องกับการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
เกร็ดเลือดจากการสัมผัสไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลพบว่า ไอ
เสียจากเครือ่ งยนต์ดเี ซลมีความสัมพันธ์กบั การรวมตัวของเกร็ด
เลือด (Platelet Aggregation) ในหลอดเลือด ก่อให้เกิดภาวะ
หลอดเลือดแดงแข็ง ซึง่ เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เนื่องจากไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลท�ำให้เกิดการ
หลั่งของแคลเซียม (Ca 2+), เม็ดเลือด และท�ำให้พื้นผิวของ        
P-selectin หนาตัวขึ้น (p-value<.01)7 นอกจากนี้ การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ Biomarkers ของสารโพลีไซคลิก
อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน และโรคหัวใจและหลอดเลือด ใน
ประชากรสหรัฐอเมริกา พบว่า Biomarkers ของสารโพลีไซคลิก
อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในแบบจ�ำลองการถดถอยโลจิสติก (b = 0.12;
95% CI: 0.03-0.20)18 นอกจากนี้ยังพบว่า อายุงานในต�ำแหน่ง
ปัจจุบัน มีความสัมพันธ์ กับค่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่าง
มีนัยส�ำคัญ (r=0.333 p-value<0.001) อาจเนื่องมาจาก
ประสบการณ์การท�ำงานทีน่ านขึน้ ท�ำให้เพิม่ โอกาสในการสัมผัส
สิ่งคุกคามสุขภาพเพิ่มยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของพนักงานดับเพลิงกรุงเทพ
มหานครพบว่า ประสบการณ์การท�ำงานมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับภาวะสุขภาพ คือ เมื่อประสบการณ์การท�ำงานเพิ่มขึ้นภาวะ
สุขภาพยิ่งลดลง19
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1. หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถน�ำผลการศึกษา
เป็นแนวทางในการสร้างนโยบายหรือมาตรการในการลดปัจจัย
เสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค ในพนักงานการทางพิเศษ หรือในผู้ประกอบอาชีพ
ที่มีสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่คล้ายคลึงกันได้
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถน�ำผลการ
ศึกษาเป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลสุขภาพของพนักงาน
ได้ ทัง้ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เนือ่ งจากความ
เสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากการท�ำงานเป็นปัจจัยที่สามารถ
ป้องกันได้ เช่น ส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลอย่างเคร่งครัด  รวมทัง้ จัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วน
บุคคลให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ เหมาะสม
3. พยาบาลอาชีวอนามัย ควรมีการเฝ้าระวังการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานการทางพิเศษ โดยควรมี
การติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดโรค เช่น จัด
โครงการหรือโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพทีเ่ น้นการลดหรือควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง ดัชนีมวลกาย ส่งเสริม
การออกกก�ำลังกาย และพฤติกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาการท�ำงาน
4. ผลการวิจัยนี้เป็นประโยชน์โดยตรงกับพนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ท�ำให้ทราบถึงภาวะสุขภาพ และ
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นการสร้าง
ความตระหนักถึงสาเหตุหรือปัจจัยเสีย่ งของแต่ละบุคล ส่งผลให้
เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพไปในทางทีด่ ขี นึ้ และสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น20

The Relationship Between Engine Exhaust Exposure And Risk of
Cardiovascular Diseases Among Workers In Expressway Authority of Thailand

ขอเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป

1. ด้านการประเมินการรับสัมผัส
1.1 ควรประเมินการรับสัมผัสสารเคมีไอเสีย
รถยนต์ที่ตัวบุคคล (Personal Exposure Monitoring) เพื่อ
ประเมินการรับสัมผัสจริงของแต่ละบุคคล
1.2 ควรประเมินการรับสัมผัสสารเคมีไอเสีย
รถยนต์โดยใช้ดชั นีทางชีวภาพ (Biomarkers) เช่น การวัดระดับ
1-OHP ในปัสสาวะ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เป็นดัชนีที่บ่ง
บอกถึง Internal Dose
2. ควรมีการน�ำผลการศึกษามาพัฒนาโปรแกรมเพือ่
ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในพนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เช่น ส่งเสริม เน้นย�้ำให้มี
พฤติกรรมการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
สม�่ำเสมอ
3. ควรมีการศึกษาติดตามไปข้างหน้า (Prospective
Study) เพื่อให้ทราบผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของพนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่เกิดจากการรับสัมผัสสารเคมี
ไอเสียรถยนต์ ทั้งทางด้านปริมาณการรับสัมผัส และระยะเวลา
ที่รับสัมผัส
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