ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของกรดยูริคในกระแสเลือดกับ
ภาวะดื้ ออินสุลินซึ่งมีผลต่อการเกิดภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก
ของนักบินพาณิชย์ชายในประเทศไทย
ฉัตรดาว จางวางกร*
ปองศิริ คุณงาม**

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ระดับของกรดยูริคในกระแสเลื อดนั้นจะ
นาไปสู่ภาวะดื้ออินสุลินหรือไม่ และได้ ทราบถึงความชุกของภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิกใน นักบิน
พาณิชย์ชายในประเทศไทย โดยทาการเก็บข้ อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม
2557 จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 300 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 35-60 ปี มีระยะเวลาในการทางาน
บนอากาศยาน ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป เก็บรวบรวมข้ อมูลจากรายงานผลการตรวจสุขภาพ (Medical
Check-up Report) ของนักบินพาณิชย์จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ สถิติ Chi-square เพื่อหาความสัมพันธ์ดังที่กล่าวไป
ผลการศึกษาพบความชุกของภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิกร้ อยละ 13 และพบว่าระดับ
ของกรดยู ริ ค ในกระแสเลื อ ดมีค วามสัม พั น ธ์กับ การเกิด ภาวะกลุ่ ม อาการเมตาบอลิ ก ที่ร ะดั บ
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษากลับไม่พบว่ า ระดับของกรดยูริคใน
กระแสเลือดมีความสัมพันธ์กับภาวะดื้ออินสุลินซึ่งจะทาให้ เกิดภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิกได้ ใน
เวลาต่อมา

1. บทนา
ภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic syndrome) คือกลุ่มความผิดปกติท่เี ป็ น
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งพบร่ วมกันได้ บ่อย ความผิดปกติดังกล่าวได้ แก่
ความผิดปกติของไขมันในเลือด ความดันโลหิต ระดับนา้ ตาลตลอดจนปั จจัยที่เป็ น prothrombotic
และ proinflammatory ผู้ ท่ีมีภาวะกลุ่ มอาการเมตาบอลิ ก จะเพิ่ มโอกาสเสี่ยงในการเกิ ด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุของภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิกใน

*นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ปั จจุ บัน เชื่ อว่ า เป็ นผลจากโรคอ้ วนและภาวะดื้ออิน สุลินการรั กษาภาวะกลุ่ มอาการเมตาบอลิ ก
มุ่งเน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตเป็ นอันดับแรก การลดนา้ หนัก การออกกาลังกาย
และปรั บเปลี่ยนอาหารที่รับประทาน การใช้ ยาในผู้ป่วยภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก ขึ้นอยู่กับว่ า
ความผิดปกติดังกล่าวถึงระดับที่ต้องใช้ ยาหรือไม่ตาม guideline ต่างๆ ที่มีอยู่ ข้ อมูลความชุกของ
กลุ่มโรคนี้ในประเทศไทยจากการศึกษา Interasia โดยศึกษาในประชากรไทยทั่ว ประเทศที่อายุ
ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไปจานวน 5,091 ราย พบความชุกร้ อยละ 21.9 โดยใช้ เกณฑ์ของ NCEP ATPIII
แต่ถ้าใช้ เกณฑ์เส้ นรอบเอวของคนเอเชียใน NCEP ATPIII ความชุกจะเพิ่มเป็ นร้ อยละ 29.3 เพศ
หญิงจะพบมากกว่าเพศชายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ความผิดปกติในแต่ละข้ อของภาวะกลุ่มอาการ
เมตาบอลิก พบว่าที่พบได้ บ่อยมากที่สดุ คือ ภาวะที่ระดับ เอช-ดี-แอลโคเลสเตอรอลต่า ซึ่งพบได้
มากกว่าร้ อยละ 50 ในขณะที่ความชุกของเส้ นรอบเอวมากกว่าเกณฑ์ของ NCEP พบเพียงร้ อยละ
14.2 และเพิ่มเป็ นร้ อยละ 35.8 ถ้ าใช้ เกณฑ์ของเส้ นรอบเอวในคนเอเชีย
สาหรับนักบินพาณิชย์นับเป็ นบุคคลที่มีความจาเป็ นต้ องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็ น
อย่างยิ่งสาหรับการปฏิบัติงานเพราะมิใช่เพียงความปลอดภัยส่วนบุคคลเท่านั้นแต่หมายรวมถึง
ความปลอดภัยของผู้โดยสารอีกด้ วยโดยนักบินพาณิชย์ต้องประเมินสภาวะสุขภาพว่ามีความพร้ อม
ที่จะทาการบินหรื อไม่ ทั้งนี้พบว่ าภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรของนักบินพาณิชย์ โดยนักบินพาณิชย์จะต้ องมาร้ องขอรับการตรวจเพื่อรับหรือต่อ
อายุใบสาคัญแพทย์ช้ันต่าง ๆ ซึ่ งจะมีการตรวจความสมบูรณ์ของร่ างกายทั่วไป เอ็กซ์เรย์ปอด
ตรวจเลื อ ด ตรวจปั สสาวะ ตรวจหั ว ใจ ตรวจการได้ ยิ น และอื่น ๆ ตามที่น ายแพทย์ ผ้ ู ต รวจ
นายแพทย์ผ้ ูตรวจอาวุโส ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน หรือสถานที่ตรวจเวชศาสตร์การบินพล
เรือนเห็นสมควรตามข้ อกาหนดของมาตรฐานทางการแพทย์
นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึง กรดยูริคในกระแสเลือด ณ ระดับที่ปกติว่าจะมีผลในการ
ปกป้ องระบบประสาท โดยอธิบายว่ากรดยูริคจะประพฤติตัวเป็ นสารต้ านอนุ มูลอิสระ อย่างไรก็
ตาม มีหลายงานวิจัยซึ่งบ่ งบอกว่ า ระดับของกรดยูริคในกระแสเลือดที่สูงนั้นมีความสัมพั นธ์กับ
ความเสี่ยงของภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจ และอาจจะมีประโยชน์ในการนาไปประเมินความเสี่ยง
ของภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจเป็ นรายบุคคล นอกจากนี้ระดับของกรดยูริคที่สูงจะยังเกี่ยวข้ องกับ
ภาวะดื้ออินสุลิน โรคเบาหวานชนิดที่สอง และภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก
ด้ วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้ มีความสนใจที่จะศึกษาถึงความชุกของภาวะกลุ่ม
อาการเมตาบอลิกในนักบินพาณิชย์ชายในประเทศไทย เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมูลในการประเมินภาวะ
ความเสี่ยงต่ อ การเกิดโรคหั ว ใจและหลอดเลื อด และใช้ เ ป็ นข้ อ มู ลในการส่ งเสริ มสุขภาพของ
บุคลากร อันจะนาไปสู่การลดภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก และการป้ องกันโรคที่จะเกิดขึ้นตามมา
และศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของกรดยูริคในกระแสเลือดที่นาไปสู่ภาวะดื้ออินสุลิน กับ
ความสัมพั นธ์ระหว่ างระดับของกรดยูริคในกระแสเลื อดที่นาไปสู่การเกิดภาวะกลุ่ มอาการเมตา
บอลิกต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ระดับของกรดยูริคในกระแสเลือดนาไปสู่ภาวะดื้ออินสุลินหรือไม่
2. ความชุกของภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิกในนักบินพาณิชย์ชายในประเทศไทย

3. แนวคิดเรือ่ งภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก กรดยูริค และภาวะดื้ ออินสุลิน
ภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic syndrome) คือกลุ่มความผิดปกติท่เี ป็ น
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งพบร่ วมกันได้ บ่อย ความผิดปกติดังกล่าวได้ แก่
ความผิดปกติของไขมันในเลือด ความดันโลหิต ระดับนา้ ตาลตลอดจนปั จจัยที่เป็ น prothrombotic
และ proinflammatory ผู้ ท่ี มี ภ าวะกลุ่ ม อาการเมตาบอลิ ก จะเพิ่ ม โอกาสเสี่ ย งในการเกิ ด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุของภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิกใน
ปัจจุบันเชื่อว่าเป็ นผลจากโรคอ้ วนและภาวะดื้อต่ออินสุลิน การรักษาภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก
มุ่งเน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนิ นชี วิตเป็ นอันดับแรก โดยเกณฑ์การวิ นิจฉัยภาวะกลุ่ ม
อาการเมตาบอลิกที่นิยมใช้ มากที่สุด คือ เกณฑ์ของ NCEP-ATP III คือ ผู้ท่มี ีภาวะ metabolic
syndrome ต้ องมี ความผิดปกติอย่างน้ อย 3 ข้ อ ใน 5 ข้ อ ต่อไปนี้ คือ
1) มีเส้ นรอบเอว ≥ 102 ซม. (40 นิ้ว) ในเพศชาย และ ≥ 88 ซม.
(36 นิ้ว) ในเพศหญิง
2) ระดับไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือด ≥ 150 มก./ดล.
3) ระดับเอชดีแอลโคเลสเตอรอล < 40 มก./ดล. ในเพศชาย หรือ < 50
มก./ดล. ในเพศหญิง
4) ความดันโลหิต ≥ 130/85 มม.ปรอท หรือรับประทานยาลดความดัน
โลหิตอยู่
5) ระดับนา้ ตาลขณะอดอาหาร ≥ 110 มก./ดล.
กรดยูริคเป็ น end product ของ purine metabolism ที่สร้ างมาจากตับ ประมาณ 2 ใน
3 ของกรดยูริคถูกขับทางไต ส่วนที่เหลือถูกทาลายโดยแบคทีเรียในลาไส้ โดยผ่านกระบวนการ
“intestinal uricolysis” กลไกการขับกรดยูริคทางไตค่อนข้ างซับซ้ อน และแม้ ในปัจจุบันเราก็ยังไม่
ทราบกลไกที่ชัดเจน ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง (hyperuricemia) หมายถึง ภาวะที่มีระดับกรดยูริก
ในเลือดสูงเกิน ปกติโดยทั่วไปถือว่ามีค่ามากกว่า 7.0 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยมีหลายงานวิจัยที่
พบว่าระดับกรดยูริคในกระแสเลือดที่สูงเกินเกณฑ์มักจะเกี่ยวข้ องกับภาวะที่มีการทางานผิดปกติ
ของกระบวนการเมทาบอลิสม ดังเช่น ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะที่มีระดับไขมันในกระแสเลือด
ที่ผิดปกติ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคไต และโรคอ้ วน
ภาวะดื้ออินสุลิน (insulin resistance) เป็ นภาวะที่ผลของอินสุลินต่ ออวัยวะต่างๆ
ได้ แก่ ทาให้ มีการเพิ่มขึ้นของการผลิตนา้ ตาลจากตับซึ่งมีผลสาคัญในการเพิ่มขึ้นของระดับนา้ ตาล
หลั งจากอดอาหาร การเปลี่ ยนแปลงที่ก ล้ า มเนื้ อ และที่เ นื้ อเยื่ อ ไขมั น ทาให้ มีก ารเพิ่ ม ขึ้น ของ
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ขบวนการสลายไขมัน ทาให้ มีการเพิ่มขึ้นของ free fatty acids ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดภาวะ
ดื้ออินสุลิน ประกอบด้ วยหลายๆ ปัจจัย ได้ แก่ ความผิดปกติทางพันธุกรรม และภาวะโรคอ้ วน

4. ระเบียบวิธีวิจยั
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบินพาณิชย์ชายในประเทศไทย และตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักบินพาณิชย์ชายในประเทศไทย จานวน 300 คน ซึ่งมีอายุ 35 - 60 ปี ประกอบ
อาชีพนักบินพาณิชย์ โดยมีระยะเวลาในการทางานบนอากาศยาน ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป และมีประวัติ
ในเวชระเบี ย นของผู้ ที่ ม ารั บ บริ ก ารตรวจร่ า งกายประจ าปี ที่ ส ถาบั น เวชศาสตร์ ก ารบิ น
กองทัพอากาศครบถ้ วน
ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล คือ รายงานผลการตรวจสุขภาพ
(Medical Check-up Report) ของนักบินพาณิชย์จากเวชระเบียนของผู้ท่มี ารั บบริ การตรวจ
ร่างกายประจาปี ที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

5. สรุปผลการวิจยั
พบว่าตัวอย่างมีอายุอยู่ระหว่าง 35 ถึง 58 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 43.18 ปี (SD=5.88)
ตัวอย่างมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.92 ถึง 34.76 kg/m2 โดยมีค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ยเท่ากับ
25.00 kg/m2 (SD=2.65) ซึ่งไม่เกินค่ากาหนด ตัวอย่างมีค่า ความดันช่วงหัวใจบีบอยู่ระหว่าง
90 ถึง 174 mmHg โดยมีค่าความดันช่วงหัวใจบีบเฉลี่ยเท่ากับ 124.17 mmHg (SD=11.55)
ซึ่งไม่เกินค่ากาหนด ตัวอย่างมีค่าความดันช่วงหัวใจคลาย อยู่ระหว่าง 51 ถึง 109 mmHg โดยมี
ค่าความดันช่ วงหั วใจคลายเฉลี่ย 73.83 mmHg (SD=9.36) ซึ่งไม่เกินค่ากาหนด ตัวอย่างมี
ระดับนา้ ตาลในเลือด อยู่ระหว่าง 75 ถึง 320 mg/dL โดยมี ระดับนา้ ตาลในเลือดเฉลี่ย 100.60
mg/dL (SD=17.43) ซึ่งไม่เกินค่ากาหนด ตัวอย่างมีระดับไตรกลีเซอไรด์ อยู่ระหว่าง 42 ถึง
933 mg/dL โดยมี ระดับไตรกลีเซอไรด์เฉลี่ย 137.02 mg/dL (SD=87.73) ซึ่งไม่เกินค่า
กาหนด ตัวอย่างมีระดับ HDL อยู่ระหว่าง 28 ถึง 93 mg/dL โดยมี ระดับ HDL เฉลี่ย 50.95
mg/dL (SD=10.52) ซึ่งไม่เกินค่ากาหนด ตัวอย่างมีระดับกรดยูริค อยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 9.9
mg/dL โดยมี ระดับกรดยูริคเฉลี่ย 5.82 mg/dL (SD=1.12) ซึ่งไม่เกินค่ากาหนด ตัวอย่างมี
ระดับโคเลสเตอรอลรวม อยู่ระหว่าง 124 ถึง 348 mg/dL โดยมี ระดับโคเลสเตอรอลรวมเฉลี่ย
227.78 mg/dL (SD=35.64) ซึ่งสูงกว่าค่ากาหนด และตัวอย่างมีระดับ LDL อยู่ระหว่าง 59 ถึง
262 mg/dL โดยมี ระดับ LDL เฉลี่ย 149.70 mg/dL (SD=33.99) ซึ่งสูงกว่าค่ากาหนด โดย
ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า นักบินพาณิชย์ชายในประเทศไทย มีค่าดัชนีมวลกาย ค่าความดัน
ช่วงหัวใจบีบ ค่าความดันช่วงหัวใจคลาย ระดับนา้ ตาลในเลือด ระดับไตรกลีเซอไรด์ ระดับ HDL
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และระดับกรดยูริค ไม่เกินค่ากาหนด แต่ในทางตรงข้ าม มีระดับโคเลสเตอรอลรวม และระดับ
LDL สูงเกินค่ากาหนด
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็ นภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก มีจานวน 261
คน คิดเป็ นร้ อยละ 87.00 โดยมีระดับนา้ ตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 75 ถึง 199 mg/dL มีระดับ
นา้ ตาลในเลือดเฉลี่ยเท่ากับ 98.49 mg/dL (SD=10.63) และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นภาวะกลุ่ ม
อาการเมตาบอลิกมีจานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.00 โดยมีระดับนา้ ตาลในเลือดอยู่ระหว่าง
85 ถึง 320 mg/dL มีระดับนา้ ตาลในเลือดเฉลี่ยเท่ากับ 114.74 mg/dL (SD=37.17)
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับนา้ ตาลในเลือด กับ การเป็ นภาวะกลุ่ม
อาการเมตาบอลิกของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดด้ วย Chi-Square สามารถสรุปได้ ว่า ระดับนา้ ตาลใน
เลือด มีความสัมพันธ์ กันกับ การเป็ นภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 (2=90.025, p=.000) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับของกรดยูริค
กับ การเป็ นภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดด้ วย Chi-Square สามารถสรุป
ได้ ว่า ระดับของกรดยูริค มีความสัมพั นธ์ กันกับ การเป็ นภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (2=81.246, p=.019)
พบว่าในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็ นภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก มีตัวอย่างที่มีระดับนา้ ตาล
ในเลือดตั้งแต่ 110 mg/dL ขึ้นไป จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.66 และมีระดับนา้ ตาลใน
เลือดน้ อยกว่า 110 mg/dL จานวน 241 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.34 และในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก มีตัวอย่างที่มีระดับนา้ ตาลในเลือดตั้งแต่ 110 mg/dL ขึ้นไป จานวน
17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.59 และมีระดับนา้ ตาลในเลือดน้ อยกว่า 110 mg/dL จานวน 22 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 56.41 โดยผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า มีค่าระดับของกรดยูริคเฉลี่ยใน
แต่ละกลุ่มย่อยอย่างน้ อย 1 กลุ่ม ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F=9.159,
p=.000) โดยจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับของกรดยูริคเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มย่อย ด้ วยวิธีของ
Tukey พบว่า ตัวอย่างที่เป็ นภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิกกับมีระดับนา้ ตาลในเลือดตั้งแต่ 110
mg/dL ขึ้นไป มีระดับของกรดยูริคเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน กับตัวอย่างที่ไม่เป็ นภาวะกลุ่มอาการเมตา
บอลิกไม่ว่าจะมีระดับนา้ ตาลในเลือดเป็ นอย่างไร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และตัวอย่างที่เป็ น
ภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิกกับมีระดับนา้ ตาลในเลือดน้ อยกว่า 110 mg/dL มีระดับของกรดยูริค
เฉลี่ ยสูงกว่ า ตัวอย่ างที่ไม่ เป็ นภาวะกลุ่ มอาการเมตาบอลิ กไม่ ว่าจะมี ระดับ น้าตาลในเลื อดเป็ น
อย่างไร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่ อ น าข้ อ มู ล ของตั ว อย่ า งที่เ ป็ นภาวะกลุ่ ม อาการเมตาบอลิ ก ทั้ง หมดมาวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ ด้ วยสถิติ Chi-Square พบว่า จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับของ
กรดยูริค กับ ระดับนา้ ตาลในเลือดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิกกับมีระดับ
นา้ ตาลในเลือดน้ อยกว่า 110 mg/dL ด้ วยสถิติ Chi-Square สามารถสรุปได้ ว่า ระดับของกรดยู
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ริค ไม่มีความสัมพันธ์กันกับ ระดับนา้ ตาลในเลือด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (2=304.750,
p=.072) และจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับของกรดยูริค กับ ระดับนา้ ตาลใน
เลื อดของกลุ่ มตัวอย่ างที่เป็ นภาวะกลุ่ มอาการเมตาบอลิกกับมีระดับน้าตาลในเลือดตั้งแต่ 110
mg/dL ขึ้นไป ด้ วยสถิติ Chi-Square สามารถสรุปได้ ว่า ระดับของกรดยูริค ไม่มีความสัมพันธ์
กันกับ ระดับนา้ ตาลในเลือด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (2=153.000, p=.269) ซึ่งจะเห็นว่า
ผลการวิเคราะห์ไปในลักษณะเดียวกันกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับของกรดยูริค
กับ ระดับนา้ ตาลในเลือดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ได้ กล่าวมาแล้ ว

6. อภิปรายผลการศึกษาวิจยั
การที่นักบินพาณิชย์ชายในประเทศไทย มีค่าดัชนีมวลกาย ค่าความดันช่ วงหัวใจบีบ
ค่าความดันช่วงหัวใจคลาย ระดับนา้ ตาลในเลือด ระดับไตรกลีเซอไรด์ ระดับ HDL และระดับ
กรดยูริค ไม่เกินค่ากาหนด แต่ในทางตรงข้ าม มีระดับโคเลสเตอรอลรวม และระดับ LDL สูงเกิน
ค่ากาหนด เกิดจากรูปแบบการทางานที่ต้องนั่งอยู่กับที่เป็ นระยะเวลายาวนาน ซึ่งทาให้ มีการ
เคลื่อนไหวน้ อย หรือกล่าวคือใช้ พลังงานน้ อย ประกอบกับมีความเครียดในการทางานสูง ซึ่งส่งผล
ต่ อ การสั ง เคราะห์ ร ะดั บ โคเลสเตอรอลในร่ า งกาย โดยร่ า งกายจะต้ องมี ก ารสั ง เคราะห์
โคเลสเตอรอลที่สูงในการสร้ างฮอร์ โมนคอร์ ติซอลเพื่ อมาตอบสนองกับ ความเครี ยดที่เกิดขึ้ น
นั่นเอง ทั้งนี้เป็ นที่ทราบกันดีว่าระดับโคเลสเตอรอลที่สูง โดยเฉพาะระดับ LDL ที่สูงย่อมส่งผล
เสียต่อการทางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะส่งผลต่ออวัยวะที่สาคัญ เช่น หัวใจ สมอง
นามาสู่ภาวะกล้ า มเนื้อ หั วใจขาดเลื อด อัมพาตอัมพฤกษ์ เป็ นต้ น และถ้ า เหตุการณ์ดังกล่ า วนี้
เกิด ขึ้ นในนั ก บิ น ขณะปฏิบั ติ ภ ารกิ จ หน้ า ที่ จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ น ามาซึ่ งความสูญ เสี ย ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจ จนอาจนับเป็ นโศกนาฏกรรมเลยทีเดียวก็ว่าได้
การที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็ นภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก มีตัวอย่างที่มีระดับนา้ ตาลใน
เลือดตั้งแต่ 110 mg/dL ขึ้นไป จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.66 และมีระดับนา้ ตาลในเลือด
น้ อยกว่า 110 mg/dL จานวน 241 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.34 และในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นภาวะ
กลุ่มอาการเมตาบอลิก มีตัวอย่างที่มีระดับนา้ ตาลในเลือดตั้งแต่ 110 mg/dL ขึ้นไป จานวน 17
คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.59 และมีระดับนา้ ตาลในเลือดน้ อยกว่า 110 mg/dL จานวน 22 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 56.41 โดยสาหรับบุคคลทั่วไปจะมีระดับนา้ ตาลในเลือดที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งมาจาก
ผลของการทางานของฮอร์ โมนอินสุลิน กับการตอบสนองของตัวรั บของแต่ละเซลล์ ท่ีทางานได้
อย่างสมดุลสอดคล้ องกัน เพื่อนานา้ ตาลกลูโคสเข้ าสู่เซลล์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่มี
ระดับนา้ ตาลในเลือดที่สูงเกินเกณฑ์กจ็ ะเป็ นผลจากการทางานที่ไม่สมดุลนี้ นับตั้งแต่กรณีท่มี ีการ
ผลิตฮอร์โมนอินสุลินได้ น้อยหรือแทบไม่ได้ เลยในกรณีผ้ ูท่เี ป็ นเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งมักพบในวัย
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เด็ก หรือมีการตอบสนองที่ผิดปกติของตัวรับของแต่ละเซลล์ หรือเกิดภาวะดื้อต่ออินสุลินในกรณี
ผู้ท่เี ป็ นเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเป็ นเบาหวานที่มักพบในผู้ใหญ่ดังเช่นในกลุ่มตัวอย่าง เป็ นต้ นซึ่งการ
มีระดับนา้ ตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์จะส่งผลเสียต่อร่ างกายในระยะยาว โดยนา้ ตาลกลูโคสที่สูงซึ่ง
อยู่ในกระแสเลือดนี้ จะไปจับกับโปรตีน ทาให้ โปรตีนเสื่อมสภาพ ทั้งยังก่อให้ เกิดอนุ มูลอิสระ อัน
จะนาไปสู่การทาลายหลอดเลื อด ไม่ ว่าจะเป็ นหลอดเลือดขนาดเล็ก เช่ น หลอดเลื อดที่ตา ที่ไต
หรื อหลอดเลื อ ดขนาดใหญ่ เช่ น หลอดเลื อดที่มาเลี้ ยงกล้ ามเนื้ อหั ว ใจ เมื่อมีการทาลายหลอด
เลือด ก็จะส่งผลต่ออวัยวะที่หลอดเลือดนั้นๆไปเลี้ยง เช่น ทาให้ ตาบอดสูญเสียการมองเห็น ทาให้
เท้ าเป็ นแผลเบาหวานนาไปสู่การตัดขา ทาให้ เกิดภาวะไตเสื่อมไตวายเรื้อรัง เป็ นต้ น อันนามาซึ่ง
ความทุพพลภาพในที่สดุ ดังนั้นการป้ องกันเพื่อไม่ให้ มีระดับนา้ ตาลในเลือดที่สูงเกินเกณฑ์จนเป็ น
โรคเบาหวานจะเป็ นสิ่งที่ดีกว่ า การเป็ นโรคเบาหวานแล้ วจะต้ องมารักษา โดยการป้ องกันระดับ
นา้ ตาลในเลือดที่สูง จาเป็ นต้ องควบคุมชนิดและปริ มาณของอาหาร โดยรั บประทานอาหารที่มี
องค์ประกอบของนา้ ตาลให้ เหมาะสม และจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องออกกาลังกายร่ วมดัวย เพื่ อเป็ น
การกระตุ้นให้ ร่างกายได้ เพิ่มประสิทธิภาพของตัวรับอินสุลิน
ผลการวิเคราะห์ Chi-square พบว่า ทั้งระดับนา้ ตาลในเลือดและระดับของกรดยูริค มี
ความสัมพันธ์ กันกับ การเป็ นภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก และระดับของกรดยูริค มีความสัมพันธ์
กันกับ การเป็ นภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก โดยการที่ระดับนา้ ตาลในเลือดสูงพบร่ วมกับระดับ
ของกรดยูริคที่สูง อาจจะมาจากกระบวนการของร่ างกายที่ต้องการจะต่อต้ านอนุ มูลอิสระ อันเกิด
มาจากระดับนา้ ตาลในเลือดที่สงู จึงได้ สงั เคราะห์กรดยูริคเพื่อมาต่อต้ านอนุมูลอิสระเหล่านี้

7. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจยั
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. สาหรั บบุคคลที่ประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ บุคคลเหล่ านี้จะได้ รับทราบข้ อมูล
ความเสี่ยงในการเกิดภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก และภาวะไขมันในเลือดสูง ว่าสาเหตุส่วนหนึ่ง
เกิด จากภาวะเครี ย ดจากการท างาน ซึ่ ง ภาวะเครี ย ดตรงนี้ สามารถปรั บ ลดทอนได้ ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิต เช่น มีการจัดสรรเวลาในการพักผ่อนนอกเวลางาน และการออก
กาลังกายมากขึ้น ทั้งนี้การที่นักบินมีสุขภาพที่ดี ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการทางาน ทาให้ ทางาน
ได้ เต็มที่ เพิ่มอายุงาน และลดการเกษียนก่อนวัยอันควร ซึ่งการเกษียนก่อนวัยอันควรนั้นจะส่งผล
เสียต่อมิติทางด้ านชีวิต ครอบครัวของนักบินที่ต้องเผชิญกับภาวะโรคอีกด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นร่างกาย
จิตใจ ของนักบินและครอบครัว ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไปจนถึงสูญเสียความเชื่อมั่น การ
มีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมตามมา
2. สาหรับสายการบินพาณิชย์ หน่วยงานสายการบินพาณิชย์จะได้ รับทราบถึง โอกาส
และความเสี่ยงของนักบินในหน่วยงานของตน ทาให้ นาข้ อมูลนี้มาปรับเปลี่ยนผังในการทางานให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงอาจมีการรณรงค์ อาทิ โครงการต่างๆในองค์กรหน่วยงาน เพื่ อเป็ นการ
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ส่งเสริมให้ นักบินดูแลสุขภาพ เป็ นต้ น นอกเหนือไปจากข้ อบังคับการบินที่มีอยู่แล้ ว เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริมภาวะสุขภาพที่ดีของนักบิน และป้ องกันการเกิดภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก ภาวะไขมันใน
เลือดสูง อันจะนาไปสู่ภาวะทุพพลภาพในอนาคตได้ ทั้งนี้การที่นักบินมีสุขภาพที่ดี ย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพในการทางาน ทาให้ ทางานได้ เต็มที่ เพิ่มอายุงาน อาจกล่าวได้ ว่า เมื่อนักบินมีสุขภาพที่ดี
ย่อมเพิ่มโอกาสในการทางานทั้งคุณภาพ และระยะเวลาของการทางาน ทาให้ สายการบินลดต้ นทุน
ในการที่จะต้ องสรรหา ฝึ กอบรมนักบินใหม่ๆเพื่อมาทดแทนนักบินที่ป่วยจนไม่สามารถทางานได้
3. ดังที่กล่ าวไปในตอนต้ น ว่ าอาชีพนักบินเป็ นอาชีพที่ต้องรั บผิดชอบทั้งตนเองและ
ผู้โดยสารอีกนับร้ อยคน ดังนั้น การที่นักบินมีภาวะสุขภาพทั้งร่ างกาย และจิตใจที่เหมาะสม ย่อม
ส่งผลต่ อศักยภาพในการทางานที่มีคุณภาพดี อันเป็ นการป้ องกันการเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์
ในทางกลับกัน หากนักบินมีภาวะสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่ น มีภาวะกลุ่มอาการเมตาบอลิก และ
ภาวะไขมันในเลื อดสูง ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด หากวันร้ ายคืนร้ าย นักบินคน
ดังกล่าวเกิดมีภาวะเส้ นโลหิตแตกตีบตันกระทันหันในสมอง หรือกล้ ามเนื้อหัวใจ อาจส่งผลต่อการ
บังคับการบินได้ เป็ นต้ น
7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. งานวิจัยครั้งนี้ มีข้อจากัด คือ วิธีการเก็บข้ อมูล เนื่องด้ วยต้ องเข้ าไปเก็บในสถานที่
ราชการ และจะเก็บได้ ในช่วงเวลาที่กาหนดเนื่องด้ วยจะได้ ไม่ไปรบกวนการทางานของเจ้ าหน้ าที่
ทาให้ การเก็บข้ อมูลเป็ นไปด้ วยความล่าช้ า
2. งานวิจัยครั้งต่อไป ผู้ท่จี ะทาการวิจัย ควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้ท่ปี ระกอบอาชีพที่
มี ลั ก ษณะการท างานคล้ า ยกั น กั บ นั ก บิ น พาณิ ช ย์ ได้ แ ก่ พนั ก งานบริ ก ารขนส่ ง มวลชน เช่ น
คนขับรถโดยสารประจาทาง คนขับรถแท็กซี คนขับรถไฟ เป็ นต้ น แล้ วนาผลลัพธ์ท่ไี ด้ เปรียบเทียบ
กับงานวิจัยครั้งนี้ว่า มีความคล้ ายหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้ าง
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