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 ยอนหลังไปตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๘ อาจารยสมชาติ โลจายะ  อาจารยวิชัย ตันไพจิตร ทานมีวิสัยทัศน
ที่ยาวไกล จึงเร่ิมตนการศึกษาในพนักงานการไฟฟาฝายผลิต เพราะเปนองคกรที่พนักงานมีการยายออกนอย 
เหมาะกับการศกึษาแบบ cohort study เพราะนาจะตดิตามระยะยาวไดด ีและเรียกการศึกษานี้วา EGAT study 
ซ่ึงมาจากชื่อยอของหนวยงานนี้ 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 
 แตตนคือตองการศึกษาความชุกของปจจัยเสี่ยงตอโรคระบบ cardiovascular ในประชากรกลุมนี้ 
ซ่ึงเปนคนเมือง และศึกษาความสัมพันธของปจจัยเสี่ยง  cardiovascular กับการปวยและเสียชีวิตของโรคใน
คนกลุมนี้  
 ตอมาในป พ.ศ.๒๕๔๑  ไดเร่ิมการศึกษา cohort ที่ ๒ ในองคกรเดิมใหการกระจายของเพศและ
อายุเหมอืนเดิม โดยตองการเปรียบเทียบวาในกลุมคนที่ ๒ มีปจจัยเสีย่งและอุบัติการณตางจากคนกลุมแรก
หรือไม 
 

วิธีการศึกษา 
 จากภาพที่ ๑ เปนการสํารวจ EGAT 1 เร่ิมตนมีอาสาสมัครเขารวมรวม ๓,๔๙๙ คน การเก็บขอมูล มี
การซักประวัติเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงไวอยางละเอียด รวมทั้งเร่ืองการกินอาหาร และการออกกําลังกาย ประวัติ
ครอบครัว ตรวจรางกายอยางละเอียด ECG และ chest X-ray ตรวจระดบัน้าํตาลในเลือด ไขมัน HDL ซ่ึงในสมัยนั้น
ถือวา advance พอสมควร มีการวัดรอบเอว สะโพก หา tricep skin fold มีจํานวนหนึ่งที่ทํา Echocardiogram 
กับ exercise test  ในกรณีที่สงสัย 
 ใน EGAT 1 มีการสํารวจครั้งที่ ๒ ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ หางจากครั้งแรก ๑๒ ป และครั้งที่ ๓ เมื่อป 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ความจริง design ที่ทําไวครั้งแรก ตองการจะออกไปทุก ๕ ป แตชวงป พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนชวงที่
อาจารยสมชาตลิาออกจากรามาธิบดีไปเปนผูอํานวยการศูนยหัวใจอยูที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โครงการนีก็้เลยถูก
ทิ้งชวง จึงมีอาสาสมัครบางรายขาดการติดตามไป 
 

ผลการศึกษา (ภาพที่ ๒) 
 ผลการศึกษา ๑๒ ปแรกท่ีไดออกมาคือ อัตราตายดวยโรคหัวใจขาดเลือดใน EGAT 1 นี้นอยกวา
ในประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา แตใกลเคียงกับประเทศฝรั่งเศส หรือสเปน สูงกวาของประเทศจีน แต
ประชากร กลุมนี้เปนคนเมือง ถาคิดเปนอัตราของทั้งประเทศอาจลดลง  และใกลเคียงกับของจีน 
 สําหรับปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ทําใหเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดคือ อายุ เบาหวาน ความดันเลือดสูง 
ไขมัน HDL ต่ํา และการสูบบุหร่ี (ตารางที่ 1) 
 ในสวนของ EGAT 2 ซ่ึงเร่ิมในป พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น   อาสาสมัครเปนพนกังานของโรงไฟฟาบางกรวย 
ในกรุงเทพมหานคร ๑,๙๙๘ คน และเขื่อน ๓ แหง คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร และเขื่อนเขาแหลม 
รวม ๑,๐๐๑ คน หลังจากนั้นมีการสาํรวจครั้งที่ ๒ ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ และครั้งตอไปจะสํารวจในป พ.ศ.๒๕๕๑  
ขอมูลที่ไดจาก EGAT 2  จะตางกับ EGAT 1 ตรงที่วาเราทําวิจัยรวมกับการไฟฟาฝายผลิตไดรับการสนับสนุน
ทางการเงินทําวิจัยดวย  



 ทานผูวาการไฟฟาฝายผลิตในสมัยนั้น ตั้งคําถามการวิจัยใหเราทําวา อยากจะรูวาพนักงานท่ีทําอยู
ในตางจังหวัดมีปจจัยเสี่ยงตางกับพนักงานที่อยูในกรุงเทพมหานครอยางไร แตที่จริง คนที่เขื่อนเหลานี้ไมใช
คนตางจังหวัด เปนคนเมืองที่ยายไปอยูตางจังหวัด ทานผูวาการไฟฟาฯ ตองการจะรูวากลุมที่ไปอยูตางจังหวัด  
นาจะสุขภาพดกีวา เพราะวาอยูในสถานที่ที่ผอนคลาย ไดพกัผอน ไดออกกําลังกาย ไมเครียด ปจจัยเสี่ยงตางๆ 
ในระยะยาว event rate นาจะนอยกวา นั่นเปน hypothesis ที่ทานตั้งเอาไว 
 ผลปรากฏวา ความแตกตางกันระหวางเมืองกับชนบทออกมากลับตาลปตร (ภาพที่ ๓) คือคนที่เขื่อน
มีปจจัยเสี่ยงสูงกวาคนในกรุงเทพมหานคร มีทั้ง เบาหวานมากกวา อวนกวา ไขมันสูงกวา สูบบุหร่ีมากกวา 
ทุกอยางครบ แตเมื่อเปรียบเทียบระหวาง EGAT 1 และ  2  (ภาพที่ ๔) จะเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ความชุกของปจจัยเสี่ยงในประชากรกลุมนี้ ซ่ึงออกมาคือมีอัตราการสูบบุหร่ีนอยลง ดื่มสุรานอยลง ความดัน
เลือดสูงไมเปลี่ยน แตเร่ืองอวนและเบาหวานมีมากขึ้น 
 ผลการศึกษาหนึ่งท่ีนาสนใจใน EGAT 1  คือ เร่ืองเศรษฐานะกับการเสี่ยงตออุบัติการณโรคและ
การเสียชีวิต โดยเศรษฐฐานะดูจากรายไดและตําแหนงหนาที่งาน พบวา กลุมที่มีเศรษฐฐานะต่าํกวามีอัตราตาย
สูงกวากลุมฐานะปานกลางและฐานะสูงอยางชัดเจน (ภาพที่ ๕) 
 อีกเร่ืองหนึ่ง คือระดับไขมันในเลือดซ่ึงในการวิเคราะหเบื้องตนพบวา total cholesterol มีความสัมพันธ
กับการเสียชีวิตดวยโรคหัวใจขาดเลือดไมคอยชัดเจน แตการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมพบวา LDL-C เปนปจจัยเสี่ยง 
และ  HDL-C เปนปจจยัปองกัน เชนเดียวกับขอมูลการศึกษาของตางประเทศ 
 ถาเอาระดับไขมัน LDL, HDL ในป พ.ศ. ๒๕๒๘ มาแบงเปน ๓ สวนเทา ๆ กันจากนอยไปมาก 
(tertiles) คนที่เปน LDL สูง (>๑๖๐ มก./ดล.) มีโอกาสเกิด MI fatal & non fatal ๒.๔ เทาตัวของกลุมที่มี 
LDL-C <๔๑ มก./ดล. สวน HDL ต่ําที่สุดเทียบกับกลุม HDL สูง คือ >๕๐ มก./ดล. (ภาพที่ ๖) อัตรา
เสียชีวิตจาก MI และ MI ที่ไมเสียชีวิต จะเพิ่มขึ้น ๒.๗ เทา ทําใหเห็นวา lipid มีอิทธิพลตอการเกิด event 
death ในคนเหลานี้ นอกจากนี้ พบวาประชากรของเราที่มี metabolic syndrome มี  event rate ในการเกิดการ
กลามเนื้อหัวใจตาย (MI) ทั้ง fatal และ non fatal สูงขึ้น 
 แตปจจัยเสี่ยงที่สําคัญกวาคือ ภาวะเบาหวาน ซ่ึงทําใหเกิด  MI มากกวา (ภาพที่ ๗) 
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