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บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคในประชาชนเขตอ�ำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนได้กลุ่มตัวอย่าง
149 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึง มีนาคม 2552 โดยใช้แบบ
บันทึกข้อมูลและการตรวจร่างกาย และตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยกลุ่มอาการ
เมตาบอลิคใช้เกณฑ์ของโครงการศึกษาคอเลสเตอรอลของสหรัฐอเมริกา (The National
Cholesterol Education Program ATP III) แต่ใช้เกณฑ์เส้นรอบเอวตามเกณฑ์ของชาว
เอเชีย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 88 ปี เฉลี่ย 50.38 ปี เป็น
เพศหญิงร้อยละ 56.4 พบความชุกของอาการเมตาบอลิคร้อยละ 30.1 เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 18.2 ปัจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุดคือ การมีรอบเอวเกินเกณฑ์ในเพศหญิง และมี
ไตรกลีเซอไรด์สงู ในเพศชาย และพบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ลุม่ อาการเมตาบอลิคพบมีปจั จัย
เสี่ยงครบ 3 ใน 5 องค์ประกอบมีจำ� นวนร้อยละ 22.1 แต่ไม่พบผู้มีปัจจัยเสี่ยงทั้ง 5 องค์
ประกอบ กลุ่มตัวอย่างมีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงร้อยละ 32.8 ความดันโลหิตซิสโตลิคสูง
ร้อยละ 24.1 ความดันโลหิตไดแอสโตลิคสูง ร้อยละ 13.5 พบภาวะความทนทานน�ำ้ ตาล
ผิดปกติ และระดับน�้ำตาลในเลือดถึงเกณฑ์ที่เป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 10.7 และร้อยละ
6.7 ตามล�ำดับ
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ความชุกของกลุม่ อาการเมตาบอลิคสูงกว่าผลการส�ำรวจสุขภาพ
ประชากรไทยในปี 2551-52 และมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดตั้งแต่ 1 ถึง 4
องค์ประกอบ ดังนั้น บุคลากรด้านสุขภาพควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการป้องกันหรือชะลอ
กลุม่ อาการเมตาบอลิค รวมถึงการแนะน�ำการมีแบบแผนการด�ำเนินชีวติ ทีส่ ร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อวางแผนป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาว
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
กลุ่มอาการเมตาบอลิคได้รับการกล่าวถึงครั้ง
แรกโดยรีเวน1 เป็นกลุ่มอาการที่ประกอบด้วยภาวะ
อินซูลินในเลือดสูง (hyperinsulinemia) การทนทาน
นํ้าตาลผิดปกติ (glucose intolerance) ภาวะ
ไตรกลีเซอไรด์สูง (hypertriglyceridemia) ภาวะสาร
ไขมันชนิดดีหรือไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นสูง
มีระดับตํา่ (hypo high-density lipoproteinemia: HDL)
และความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิคมี
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมากกว่าบุคคล
ทัว่ ไปประมาณ 3-5 เท่าของคนทีไ่ ม่มกี ลุม่ อาการนี2,3
้
และมีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
มากกว่าบุคคลทัว่ ไป 2-3 เท่า4,5 ในประเทศไทยพบว่า
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาที่สำ�คัญกล่าว
คือพบมีผเู้ สียชีวติ ปีละ 95,064 รายทัว่ ประเทศ คิดเป็น
อัตราตายเท่ากับ 151.94 คนต่อประชากรแสนคน6
ดังนัน้ กลุม่ อาการเมตาบอลิคจึงอาจเป็นปัญหาสำ�คัญ
ของประเทศไทยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย ยังมีข้อมูล
เกีย่ วกับความชุกของผูม้ กี ลุม่ อาการเมตาบอลิคไม่มาก
งานวิจยั ทีผ่ า่ นมามีการศึกษาในกลุม่ เฉพาะ เช่น ความชุก
ของผู้ มี ก ลุ่ ม อาการเมตาบอลิ ค ในหญิ ง วั ย หมด
ประจำ�เดือน7 หรือผูท้ ม่ี าตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล8
ซึง่ ไม่ทราบข้อมูลของผูท้ ไ่ี ม่มาใช้บริการในโรงพยาบาล
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาความชุกและองค์ประกอบของ
กลุ่มอาการเมตาบอลิคในประชากรวัยผู้ใหญ่ท้งั หญิง
และชายที่อยู่ในชุมชน โดยเลือกจังหวัดนครราชสีมา
เป็นกรณีศกึ ษา เนือ่ งจากจังหวัดนครราชสีมามีลกั ษณะ
ทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับหลายจังหวัด จึงเป็น
ศูนย์กลางคมนาคมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำ�ให้เป็นจังหวัดที่มีลักษณะเป็นสังคมเมืองมากขึ้น
แบบแผนการดำ�เนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถึง
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แม้ยงั มีบางส่วนเป็นสังคมแบบชนบทอยูด่ ว้ ย การศึกษา
ความชุกของกลุม่ อาการเมตาบอลิค จะทำ�ให้บคุ ลากร
ทางสุขภาพได้ทราบภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่อ
โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดหรื อ โรคเบาหวานของ
ประชาชนเพือ่ ทีจ่ ะหาทางส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาความชุ ก และองค์ ป ระกอบของ
กลุ่มอาการเมตาบอลิคในประชาชนเขตอำ�เภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ เ กณฑ์ วิ นิ จ ฉั ย กลุ่ ม อาการ
เมตาบอลิคของโครงการศึกษาคอเลสเตอรอลของ
สหรัฐอเมริกา9 (National Cholesterol Education
Program of America, Adult Treatment Panel III:
NCEP-ATP III) ซึ่งอธิบายกลุ่มอาการเมตาบอลิค
ว่าเป็นกลุ่มปัจจัยเสี่ยงทางเมตาบอลิคหลายประการ
ที่ส่งเสริมให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่
การอ้วนลงพุง ความผิดปกติของไขมัน ความดันโลหิต
สูง มีภาวะดือ้ อินซูลนิ หรือการทนทานนํา้ ตาลผิดปกติ
โดยมีเกณฑ์การวินิจฉัยว่าต้องมีปัจจัยเสี่ยง 3 ใน 5
องค์ประกอบขึ้นไป ดังต่อไปนี้
1. ภาวะอ้วนลงพุง คือ สำ�หรับชาวตะวันตก
มีรอบเอวมากกว่า > 102 เซนติเมตร (> 40 นิ้ว) ใน
เพศชาย และ > 88 เซนติเมตร (> 35 นิว้ ) ในเพศหญิง
แต่สำ�หรับชาวเอเชีย ใช้เกณฑ์มรี อบเอวมากกว่า > 90
เซนติเมตร ในเพศชาย และ > 80 เซนติเมตรในเพศหญิง10
2. ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด > 150 มก./ดล.
3. ระดับไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นสูง
(HDL-C) ในเลือด < 40 มก./ดล. ในเพศชาย และ
< 50 มก./ดล. ในเพศหญิง
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4. ความดันโลหิตซิสโตลิค > 130 มิลลิเมตรปรอท
(มม.ปรอท) และ/หรือ ความดันโลหิตไดแอสโตลิค
> 85 มม.ปรอท
5. ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดเมือ่ อดอาหาร > 100
มก./ดล.
การใช้เกณฑ์ 3 ใน 5 ข้อของกลุ่มอาการ
เมตาบอลิค ทำ�ให้การวินจิ ฉัยในทางคลินกิ สามารถทำ�ได้
โดยไม่ยงุ่ ยากและป้องกันการเน้นไปทีส่ าเหตุใดเพียง
ด้านเดียว ส่วนเกณฑ์การวินจิ ฉัยกลุม่ อาการเมตาบอลิค
อืน่ ๆ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก และสมาพันธ์เบาหวาน
โลก (International Diabetes Federation: IDF) อาจ
มีเกณฑ์ตา่ งกันเล็กน้อย แต่เกณฑ์ของสมาพันธ์เบาหวาน
โลกต้องมีภาวะอ้วนลงพุงเป็นหลักร่วมกับอีก 2 ข้อ10
ถึงแม้การวัดเส้นรอบเอวทำ�ได้ง่ายในการคัดกรอง
ทางคลินิก แต่เมื่อใช้เกณฑ์นี้ในงานวิจยั ก็จะสูญเสีย
กลุ่มตัวอย่างที่มีองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตา
บอลิคอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาวะอ้วนลงพุงไป ในปัจจุบนั มี
งานวิจัยสนับสนุนว่าภาวะอ้วนลงพุงอาจไม่ใช่องค์
ประกอบหลักที่จำ�เป็นของกลุ่มอาการเมตาบอลิค
แต่ น่ า จะเป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ มี ค วามสำ�คั ญ
เหมือนองค์ประกอบอืน่ ๆ เนือ่ งจากเมือ่ เปรียบเทียบ
ผลการใช้เกณฑ์ของโครงการศึกษาคอเลสเตอรอล
ของสหรัฐอเมริกา (NCEP-ATP III) และสมาพันธ์
เบาหวานโลก (IDF) ในกลุม่ เดียวกัน พบว่ามีความชุก
ใกล้เคียงกัน11,12 ส่วนเกณฑ์การวินจิ ฉัยข้ออืน่ ๆ ของ
NCEP-ATPใช้เกณฑ์ระดับไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอล
ชนิดความหนาแน่นสูง ความดันโลหิต และระดับนา้ํ ตาล
ในเลือดเท่ากับเกณฑ์ของสมาพันธ์เบาหวานโลก

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ เป็นประชากรวัย
ผู้ใหญ่ อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตอำ�เภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กำ�หนดขนาด
ตัวอย่าง โดยใช้สตู รของยามาเน (Yamane)13 กำ�หนด
ความเชือ่ มัน่ 90% หรือ ความคลาดเคลือ่ น = .10
ตามสูตรคำ�นวณดังนี้ n = N/(1+Ne2) โดยมีประชากร
299,977 ราย14 กำ�หนดความคลาดเคลือ่ น (e) = .10
ดังนัน้ ควรมีกลุม่ ตัวอย่างอย่างน้อย 100 ราย และ
เนื่องจากข้อมูลชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิง
ความสัมพันธ์อีกชุดหนึ่ง ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน
149 ราย ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
คือ 149 ราย โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน
(multi-stage random sampling) จากการแบ่งพืน้ ที่
เป็น 3 เขต คือ เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลตำ�บล
และนอกเขตเทศบาล แล้วแบ่งสัดส่วนตามจำ�นวน
ประชากร โดยในเขตเทศบาลนครสุม่ มา 4 ชุมชน
เขตเทศบาลตำ�บล สุม่ มา 2 ตำ�บล ตำ�บลละ 1 หมูบ่ า้ น และ
นอกเขตเทศบาล สุม่ มา 4 ตำ�บล ตำ�บลละ 1 หมูบ่ า้ น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
การศึกษาครัง้ นี้ คือแบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถาม
ดังนี้
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส โรค
ประจำ�ตัว และประวัตกิ ารมีบคุ คลในครอบครัวเป็น
เบาหวาน เพือ่ ใช้ศกึ ษาถึงข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างและ
ศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ เพศ และประวัติ
ทางกรรมพันธุ์ คือ การมีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน
2. อุปกรณ์การตรวจร่างกาย การเจาะเลือด
และการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร โดยอุปกรณ์ในการชัง่
น�ำ้ หนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และสายวัดผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพแล้ว และใช้เครื่องเดียวกัน
ตลอดการเก็บข้อมูล
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ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

		 2.1 เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก ใช้เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก
แบบดิจติ อล ซึง่ มีชว่ งการวัด 0-140 กิโลกรัม
		 2.2 อุปกรณ์วดั ความสูงภาคสนามของสถาบัน
วิจยั โภชนากร
		 2.3 เครือ่ งวัดความดันโลหิต ใช้เครือ่ งวัด
ความดันโลหิตแบบปรอทชนิดตั้งโต๊ะ มีช่วงการวัด
40-240 มิลลิเมตรปรอท วัดความดันโลหิตในท่านัง่
โดยวัดหลังจากทีผ่ ร้ ู ว่ มวิจยั ได้นง่ั พักแล้วอย่างน้อย 5 นาที
วัดซา้ํ 2 ครัง้ ห่างกัน 2 นาที อ่านค่าเป็นมิลลิเมตรปรอท
		 2.4 สายวัด ใช้สายวัดชนิดผ้าเคลือบพลาสติก
วัดรอบเอวโดยให้สายวัดอยู่ที่ขอบกระดูกสะโพก
ด้านขวาของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั แล้ววัดรอบเอวโดยให้สายวัด
ขนานกับพืน้ อ่านค่าเป็นเซนติเมตรขณะผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
หายใจออก
		 2.5 อุปกรณ์การเจาะเลือด ใช้เข็มและกระบอก
ฉีดยาแบบปลอดเชือ้ ใช้แล้วทิง้ และส่งตัวอย่างเลือด
ตรวจทีห่ อ้ งพยาธิวทิ ยา โรงพยาบาลมหาราช จังหวัด
นครราชสีมา ซึง่ ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
		 2.6 การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่
การตรวจระดับน�ำ้ ตาลในเลือดเมือ่ อดอาหาร ระดับ
ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด และระดับไลโปโปรตีนชนิด
ความหนาแน่นสูง ใช้วธิ ี enzymatic method ของ
โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา

การพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมวิจัย
การด�ำเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ได้ผา่ นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผูร้ ว่ มวิจยั
หรือญาติสายตรงได้เซ็นใบยินยอมในการเข้าร่วม
การวิจัยหลังจากผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย
พร้อมทัง้ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสิทธิในการปฏิเสธการเข้าร่วม
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การวิจยั หรือการถอนตัวโดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อ
ผูร้ ว่ มวิจยั รวมทัง้ การเก็บรักษาความลับของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการตรวจ
ร่างกายหรือการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร

ผลการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาในครัง้ นี้ มีอายุตง้ั แต่ 20
ถึง 88 ปี อายุเฉลีย่ 50.38 ปี (ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
[SD] = 16.96) มีการกระจายช่วงอายุใกล้เคียงกัน
แต่พบช่วงอายุ 40- 59 ปีมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 38.9)
เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.4 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.4)
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา กลุม่ ตัวอย่างไม่ได้
ประกอบอาชีพและเป็นแม่บ้านรวมร้อยละ 30.2
รองลงมามีอาชีพรับจ้าง ใช้แรงงาน ทำ�ไร่ ทำ�สวนร้อยละ
20.8 ประมาณครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 50.3) มีรายได้
น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน กลุม่ ตัวอย่างอาศัยอยู่
นอกเขตและในเขตเทศบาลใกล้เคียงกัน ร้อยละ 50.3
และ 49.7 ตามลำ�ดับ ส่วนด้านประวัตเิ กีย่ วกับสุขภาพ
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีประวัตเิ ป็นโรคความดันโลหิตสูง
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 22.8 ไขมันในเลือดสูงร้อยละ 11.4
เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 6.7 มีประวัตเิ ป็นโรคหัวใจ
ร้อยละ 2.7 และเป็นอัมพฤกษ์/อัมพาต ร้อยละ 2.7
ผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
(ดังตารางที่ 1) พบว่า เพศหญิงร้อยละ 47.0 และ
เพศชายร้อยละ 11.2 มีเส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ มีระดับ
ไตรกลีเซอไรด์สงู อยูใ่ นช่วง 67-696 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร
(มก./ดล.) แต่เนือ่ งจากมีคา่ outliers 12 ราย คือ มี
ค่าไตรกลีเซอไรด์ 250-696 มก./ดล. ค่าเฉลีย่ เมือ่
ไม่รวมกับค่า outliers เท่ากับ 137.1 มก./ดล. (SD
=38.5) กลุม่ ตัวอย่างมีระดับไตรกลีเซอไรด์สงู มากกว่า
150 มก./ดล. ร้อยละ 32.8 กลุม่ ตัวอย่างเพศผูห้ ญิง
มีคา่ เฉลีย่ ไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นสูง (high
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Min-Max
59-112

X (SD)
87.0 (10.4)

รวม
N (%)
134 (100)
56 (41.8)

Min-Max
68-110
68-89.7

ชาย
X (SD)
84.8 (10.1)
80.0 (5.7)

เกิน (ชาย > 90 ซม., หญิง > 80 ซม.)
78 (58.2)
90-110
98.3 (7.2)
ไตรกลีเซอไรด์ข (N149)
67-696 137.1 (38.5) 149 (100)
82-508 144.5 (39.9)
ปกติ (< 150 มก./ดล)
67-149 115.1 (18.7) 92 (61.7)
82-145 119.3 (16.6)
สูง (>150 มก./ดล)
150-696 224.4 (102.3) 57 (38.3)
152-508 227.2 (87.8)
ไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นสูงข
(N=149)
32-120 61.3 (15.8) 149 (100.00) 32-120 59.5 (17.5)
19 (12.8)
32-37
34.3 (2.1)
ตํา่ (< 40 ในชาย < 50 มก./ดล.ในหญิง)
ปกติ (> 40 ในชาย > 50 มก./ดล.ในหญิง)
130 (87.2)
40-120 62.0 (16.2)
ระดับนำ�้ ตาลในเลือดเมือ่ อดอาหารค
59-278
88.2 (10.9) 149 (100)
66-186
90.0 (11.7)
(N=149)
< 60 มก./ดล.
59
59.0 (-)
1 (0.7)
60–99 มก./ดล.
65-99
85.8 (7.8) 123 (87.9)
66-99
86.6 (8.7)
100–125 มก./ดล.
100-124 107.3 (6.7) 15 (10.7)
100-124 108.9 (7.4)
> 126 มก./ดล.
127-278 162.7 (44.9) 10 (6.7)
130-186 153 (21.4)
ความดันโลหิตซิสโตลิคง (N=133) 80-170 116.0 (16.9) 133 (100.0) 80-170 118.7 (17.9)
< 130 มม.ปรอท
80-122
108.4 (9.8) 101 (75.9)
80-120 109.6 (10.5)
> 130 มม.ปรอท
130-170 140.0 (11.3) 32 (24.1)
130-170 140.6 (12.0)
ความดันโลหิตไดแอสโตลิคง
40-100
73 (10.9) 133 (100.0) 40-100
74.8 (11.6)
(N = 133)
< 85 มม.ปรอท
40-84
70.1 (8.5) 115 (86.5)
40-84
70.9 (9.0)
> 85 มม.ปรอท
85-100
91.3 (4.2) 18 (13.5)
85-100
91.4 (4.5)
ดัชนีมวลกายจ (N122)
16.4-42.8 24.2(5.0) 122(100.0) 16.4-35.3 22.7(4.2)
< 18.5 กก./ตร.ม. (ผอม)
16.4-18.4 17.4(0.8)
12(9.8)
16.4-18.4 17.6(0.7)
18.5-22.9 กก./ตร.ม. (ปกติ)
18.5-22.9 20.8(1.1)
44(36.1)
18.6-22.0 20.6 (1.0)
20(16.4)
23.4-24.9 24.0(0.5)
23.0-24.9 กก./ตร.ม. (น�ำ้ หนักเกิน) 23.4-24.9 24.1(0.5)
> 25.0-29.9 กก./ตร.ม. (อ้วน)
25.2-29.8 27.0(1.3)
30(24.6)
25.3-28.7 26.4(1.1)
30.3-42.8 33.6(3.1)
16(13.1)
30.3-35.3 32.8(2.1)
> 30.0 กก./ตร.ม. (โรคอ้วน)
ง
หมายเหตุ กข้อมูลไม่ครบ 15 ราย 			
ข้อมูลไม่ครบ 16 ราย
ข
ค่าเฉลีย่ ไตรกลีเซอไรด์หลังตัดค่า outliers 12 ราย จแบ่งระดับน�ำ้ หนักโดยใช้ ดัชนีมวลกายของคนเอเชีย
ค
ค่าเฉลีย่ น�ำ้ ตาลในเลือดหลังตัดค่า outliers 9 ราย

เส้นรอบเอวก (N134)
ปกติ (ชาย < 90 ซม., หญิง < 80 ซม.)

ผลการตรวจ

ตารางที่ 1 ผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการของกลุ่มตัวอย่าง (N = 149)

80-112
67-696
67-149
150-696
35-103
35-46
50-103
59-278
59
65-99
100-113
127-278
80-160
80-122
130-160
50-100
50-80
88-100
16.6-42.8
16.6-18.4
18.5-22.9
23.4-24.9
25.2-29.8
30.3-42.8

65 (43.62)
6 (4.0)
59 (39.6)
59 (42.1)
50 (33.6)
9 (6.0)
6 (4.0)
58 (43.6)
41 (30.8)
17 (12.8)
58 (43.6)
47 (35.3)
11 (8.3)
51(41.8)
7(5.7)
24(19.7)
6(4.9)
10(8.2)
4 (3.3)

Min-Max
59-112
59-78

15 (11.2)
65 (43.6)
36 (24.2)
29 (19.5)

n (%)
58 (43.3)
43 (32.1)
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69.5 (8.2)
91.1 (4.0)
25.3(5.2)
17.2(0.8)
21.1(1.3)
24.1(0.5)
27.3(1.3)
33.9(3.5)

59 (-)
85.2 (7.2)
105 (4.9)
177.3 (69.4)
113.9 (15.9)
107.6 (9.2)
139.3 (11.0)
71.1 (9.5)

62.7 (14.4)
42.1 (3.6)
66.5 (12.2)
86.9 (10.2)

92.1 (7.4)
131.7 (36.8)
112.4 (19.6)
221.4 (117.1)

หญิง
X(SD)
88.7 (10.4)
72.4 (6.8)

68 (51.1)
7 (5.3)
71(58.2)
5(4.1)
20(16.4)
14(11.5)
20(16.4)
12(9.8)

1 (0.7)
73 (49.0)
6 (4.0)
4 (2.7)
75 (56.4)
60 (45.1)
15 (11.3)
75 (56.4)

84 (56.4)
13 (8.7)
71 (47.7)
81 (51.9)

63 (47.0)
84 (56.4)
56 (37.6)
28 (18.8)

n (%)
76 (56.7)
13 (9.7)

พรทิพย์ มาลาธรรม และคณะ
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density lipoprotein: HDL) เท่ากับ 62.7มก./ดล.
(SD = 14.4) ซึง่ สูงกว่าเพศชาย เพศหญิงมีระดับ HDL
ตา่ํ กว่าปกติ ร้อยละ 8.7 แต่เพศชายทีม่ รี ะดับ HDL
ตา่ํ กว่าปกติมรี อ้ ยละ 4 กลุม่ ตัวอย่างมีระดับนํา้ ตาล
ในเลือดเมือ่ อดอาหารอยูใ่ นช่วง 59-278 มก./ดล.
แต่เนือ่ งจากมีคา่ outliers 9 ราย คือมีคา่ ระดับนํา้ ตาล
ในเลือดเมือ่ อดอาหาร 130-278 มก./มล. ค่าเฉลีย่
ระดับน้ําตาลในเลือดเมื่ออดอาหารเมื่อไม่รวมกับ
ค่า outliers เท่ากับ 88.2 มก./ดล.(SD = 10.9)
มีผทู้ ม่ี รี ะดับนา้ํ ตาลน้อยกว่า 60 มก./ดล. 1 ราย
แต่ไม่มอี าการภาวะนํา้ ตาลในเลือดตํา่ กลุม่ ตัวอย่างที่
มีระดับนา้ํ ตาลในเลือดอยูใ่ นช่วง 100-125 มก./ดล.
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีภาวะความทนทานน้ําตาลผิดปกติ
พบร้อยละ 10.7 และพบระดับนํา้ ตาลในเลือด 126
มก./ดล.หรือสูงกว่า ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ทเ่ี ป็นโรคเบาหวาน
ร้อยละ 6.7
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีระดับความดันโลหิต
ซิสโตลิค 130 มม.ปรอทหรือสูงกว่า ตามเกณฑ์กลุม่
อาการเมตาบอลิคของโครงการศึกษาคอเลสเตอรอล
ของสหรัฐอเมริกา9 ร้อยละ 24.1 มีระดับความดันโลหิต
ไดแอสโตลิค 85 มม.ปรอทหรือสูงกว่าจ�ำนวนร้อยละ
13.5 กลุม่ ตัวอย่างโดยรวมมีคา่ เฉลีย่ ดัชนีมวลกาย
24.2 กิโลกรัม/ตารางเมตร (กก./ม2) (SD = 5.0)
ร้อยละ 16.4 มีนำ�้ หนักเกิน (ดัชนีมวลกาย 23-24.9
กก./ม2) เพศหญิงมีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย 25-29.9
กก./ม2) ร้อยละ 16.2 เพศชายมีภาวะอ้วนร้อยละ 8.2
และกลุม่ ตัวอย่างโดยรวมเป็นโรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย
30 กก./ม2 ขึน้ ไป) ร้อยละ 13.1
จากการซักประวัตแิ ละตรวจร่างกาย พบว่ากลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.9) ไม่มีกลุ่มอาการ
เมตาบอลิค ไม่มปี จั จัยเสีย่ งร้อยละ 19.1 มีปจั จัยเสีย่ ง
2 องค์ประกอบร้อยละ 21.3 พบผูท้ ม่ี กี ลุม่ อาการ
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เมตาบอลิค ร้อยละ 30.1 เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
คือ ร้อยละ 18.2 และร้อยละ 11.9 ตามลำ�ดับ พบผูม้ ี
กลุ่มอาการเมตาบอลิค 3 องค์ประกอบร้อยละ 22.1
และ 4 องค์ประกอบร้อยละ 9.6 แต่ไม่พบผูท้ ม่ี ปี จั จัยเสีย่ ง
ทั้ง 5 องค์ประกอบ ปัจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุด คือ
เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ พบร้อยละ 58.2 เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ร้อยละ 47.0 และร้อยละ 11.2
ตามลำ�ดับ ปัจจัยเสีย่ งรองลงมา คือ ระดับไตรกลีเซอไรด์
ในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ระดับนํ้าตาลในเลือด
ขณะอดอาหารสูง และระดับไลโปโปรตีนชนิดความ
หนาแน่นสูงมีระดับตํา่ (ดังตารางที่ 1)

อภิปรายผล
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี จำ�นวน
149 ราย มีอายุตง้ั แต่ 20 ถึง 88 ปี เป็นเพศหญิงและ
ชายใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่เป็นวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นและ
ผูส้ งู อายุใกล้เคียงกัน อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาลใกล้เคียงกัน เนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้
วิธีสุ่มอย่างมีระบบเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีการ
กระจายของเพศ อายุ และเขตทีอ่ ยูอ่ าศัยใกล้เคียงกัน
และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล
ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับประถมศึกษา และมีรายได้นอ้ ย
ประกอบอาชีพรับจ้างใช้แรงงานเป็นหลัก โดยเฉพาะ
แรงงานทางการเกษตร ขณะทีใ่ นกลุม่ ตัวอย่างทีอ่ าศัย
ในเขตเทศบาลเป็ น ผู้ สู ง อายุ ห รื อ แม่ บ้ า นที่ ไ ม่ ไ ด้
ประกอบอาชีพ ส่วนกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
จะมีระดับการศึกษาทีส่ งู กว่า มีอาชีพทีไ่ ม่ใช้แรงงาน
เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษทั ช่างต่างๆ ซึง่ อาศัยอยู่
ในเขตเมืองและเขตชนบทใกล้เคียงกัน
จากการซักประวัตดิ า้ นสุขภาพ พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
มีประวัตเิ ป็นโรคหัวใจร้อยละ 2.7 ซึง่ ใกล้เคียงกับ
สถิตขิ องกรมควบคุมโรค15 ทีพ่ บว่าในปี พ.ศ. 2550

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2554

พรทิพย์ มาลาธรรม และคณะ

จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี ค วามชุ ก ของโรคหั ว ใจขาด
เลือดร้อยละ 2.6 และยังพบโรคหลอดเลือดสมอง
ร้อยละ 2.7 ซึง่ สูงกว่าสถิตขิ องกรมควบคุมโรค และ
รายงานการสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทย ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2551-5216 ซึง่ พบโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ
1.1 และ 1.5 ตามลำ�ดับ ซึง่ สอดคล้องกับกับการศึกษา
ครั้งนี้พบความชุกของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด
สมองสูงในจังหวัดนครราชสีมาสูงกว่าความชุกใน
ระดับประเทศ ทัง้ จากสถิตขิ องกรมควบคุมโรคและ
จากรายงานการสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทย ครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2551-5216 แต่อย่างไรก็ตาม การสำ�รวจระดับ
ประเทศสำ�รวจในประชาชนอายุ 15 ปีขน้ึ ไป แต่การศึกษา
ครัง้ นี้ ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างทีอ่ ายุ 20 ปีขน้ึ ไป ความชุก
ของโรคดังกล่าวจึงมีโอกาสสูงกว่า นอกจากนี้ การศึกษา
ครั้งนี้ได้ข้อมูลประวัติการเป็นโรคดังกล่าวตามการ
รับรูข้ องกลุม่ ตัวอย่างเท่านัน้ ไม่ได้ตรวจสอบกับการ
บันทึกทางการแพทย์ จึงอาจมีข้อมูลคลาดเคลื่อนได้
ผลการตรวจร่างกายพบว่า กลุม่ ตัวอย่างเพศหญิง
มีค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวมากกว่าเพศชายสอดคล้อง
กับการศึกษาทีผ่ า่ นมา8,17-19 และจากรายงานการส�ำรวจ
สุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-5216
เฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าเพศหญิง
มีคา่ เฉลีย่ เส้นรอบเอวมากกว่าเพศชาย ซึง่ อาจอธิบาย
ได้ว่าการวัดเส้นรอบเอวเป็นการวัดไขมันส่วนเกินที่
สะสมทีเ่ อวและท้อง10 ไขมันส่วนเกินเกิดจากการได้รบั
พลังงานเกิน จากการรับประทานอาหารทีม่ ากกว่าการ
มีกจิ กรรมการใช้พลังงาน20 ซึง่ ขึน้ อยูก่ ารด�ำเนินชีวติ
เช่น อาชีพของแต่ละกลุ่มคน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ครั้งนี้ในเพศชายเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งมีอาชีพ
ทีต่ อ้ งใช้แรงงานมากเป็นส่วนใหญ่ ในขณะทีเ่ พศหญิง
เป็นกลุม่ แม่บา้ น หรือมีอาชีพทีใ่ ช้แรงงานน้อย นอกจากนี้
การกระจายไขมันในเพศชายและเพศหญิงมีความ

แตกต่างกันจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ โดยเพศหญิง
จะมีไขมันสะสมที่เต้านม เอว และสะโพก จึงอาจ
ท�ำให้ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย
เส้นรอบเอวมากกว่าเพศชาย
การศึกษาครั้งนี้พบค่าเฉลี่ยไตรกลีเซอไรด์
(เมื่อตัดค่า outliers) ในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง
(144.5 และ 131.7 มก./ดล. ตามลำ�ดับ) ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา8,16,17,19,21 ซึ่งพบว่า
ค่าเฉลี่ยไตรกลีเซอไรด์ในชายสูงกว่าเพศหญิง อาจ
อธิบายได้ว่าระดับไตรกลีเซอไรด์ส่วนหนึ่งมาจาก
การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงหรืออาหาร
ที่มีนํ้าตาลสูง เมื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่ได้ใช้ให้
หมด ร่างกายจะสะสมเป็นไขมันในร่างกายและส่วน
หนึ่งจะถูกขนส่งอยู่ในกระแสเลือด9,22 จึงตรวจพบ
ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงในผู้ที่รับประทานอาหาร
ที่มีนํ้าตาลมาก/ไขมันสูง และมีกิจกรรมทางกายตํ่า
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ที่ พ บว่ า เพศชาย
มีแบบแผนการดำ�เนินชีวิตมีการรับประทานอาหาร
ที่มีนํ้าตาลมาก/ไขมันสูง มากกว่าเพศหญิง จึงอาจมี
ผลให้คา่ เฉลีย่ ไตรกลีเซอไรด์ในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง
การศึกษาครั้งนี้พบค่าเฉลี่ยไลโปโปรตีนชนิด
ความหนาแน่นสูง (HDL) ในเพศหญิงสูงกว่า
เพศชาย (62.7 และ 59.5 มก./ดล. ตามลำ�ดับ)
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา8,16,17,21 ซึง่ โดยทัว่ ไป
ระดับ ไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นสูง (high
density lipoprotein: HDL-C) ในเพศหญิงจะสูงกว่า
เพศชายผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ค่าเฉลีย่ นํา้ ตาลในเลือด
เมื่ออดอาหาร (เมื่อตัด outliers แล้ว) เท่ากับ 88.2
มก./ดล. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ อาจเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.9)
ไม่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิค และพบว่าร้อยละ 87.9
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด) มีระดับนํ้าตาลในเลือด
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ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

เมื่ออดอาหารอยู่ในเกณฑ์ปกติ การมีระดับนํ้าตาล
เมือ่ อดอาหารสูง พบมากเป็นอันดับที่ 4 จาก 5
องค์ประกอบ ขณะที่พบว่ามีรอบเอวเกินเกณฑ์มาก
เป็นอันดับหนึ่งการศึกษาครั้งนี้พบค่าเฉลี่ยความดัน
โลหิตซิสโตลิคของกลุม่ ตัวอย่างเพศชายสูงกว่าเพศหญิง
และค่าเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิคของกลุ่ม
ตัวอย่างเพศชายสูงกว่าเพศหญิง และพบว่าจำ�นวน
เพศชายที่มีระดับความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์กลุ่ม
อาการ เมตาบอลิค (ความดันโลหิตซิสโตลิคเท่ากับ
130 มม.ปรอทหรือสูงกว่า และ/หรือระดับความ
ดันโลหิตไดแอสโตลิคเท่ากับ 85 มม.ปรอทหรือ
สูงกว่า) มากกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมา8,16,18,19 นอกจากนี้ยังพบว่าเพศชาย
มีจำ�นวนผูส้ บู บุหรีแ่ ละดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์มากกว่า
เพศหญิงอย่างชัดเจน ซึ่งการสูบบุหรี่มีผลให้ผนัง
หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่น และเกิดภาวะหลอด
เลือดแดงแข็ง มีผลให้ความดันโลหิตสูง11 และการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อระดับความดันโลหิตที่
สูงกว่าผูไ้ ม่ดม่ื 23,24 ซึง่ เป็นปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพทีส่ ำ�คัญ
ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่ามีกลุม่ ตัวอย่างมีกลุม่
อาการเมตาบอลิคตามเกณฑ์ของ NCEP ATP III
ร้อยละ 30.1 ซึง่ น้อยกว่าการศึกษาของฟอร์ด25 ซึง่
พบผูม้ กี ลุม่ อาการเมตาบอลิคร้อยละ 34.5 แต่มากกว่า
ความชุกของผู้มีกลุ่มอาการเมตาบอลิคจากรายงาน
การสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทย ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2551-5216
ซึง่ พบความชุกร้อยละ 21.5 และการศึกษาของปณิธาน
สันติภวังค์12 ซึง่ พบความชุกร้อยละ 20 อธิบายได้วา่
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาในพืน้ ทีเ่ ขตอำ�เภอเมือง
ซึ่งอาจมีแบบแผนการดำ�เนินชีวิตที่เป็นสังคมเมือง
มากกว่า และยังพบว่าความชุกของผูม้ กี ลุม่ อาการ
เมตาบอลิคมีมากขึน้ ตามอายุทม่ี ากขึน้ 20 ซึง่ ประชากร
ทีท่ ำ�การศึกษาครัง้ นีเ้ กือบร้อยละ 70 มีอายุมากกว่า
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40 ปีจงึ อาจทำ�ให้ความชุกของผูม้ กี ลุม่ อาการเมตาบอลิค
สูงกว่าการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีศ่ กึ ษาในผูท้ ม่ี อี ายุ 15 ปี
ขึน้ ไป
นอกจากนี้ การศึกษาครัง้ นีพ้ บเพศหญิงมีกลุม่
อาการเมตาบอลิคมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 18.06
และ 12.50 ตามลำ�ดับ) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของฟอร์ด25 คนอเมริกันแอฟริกัน และการศึกษา
ปณิธาน สันติภวังค์12 ทีพ่ บความชุกในเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย แต่ไม่สอดคล้องกับการสำ�รวจสุขภาพประชาชน
ไทย ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2551-5216 การศึกษาของฉัตรเลิศ
พงษ์ไชยกุล และคณะ8 และการศึกษาของ โอและคณะ18
ซึ่งพบผู้มีกลุ่มอาการเมตาบอลิคในเพศชายมากกว่า
เพศหญิง อาจอธิบายได้ว่าความชุกของกลุ่มอาการ
เมตาบอลิคอาจแตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับปัจจัยของ
ประชากรในแต่ละท้องถิ่น จากแนวคิดที่ว่าการเกิด
กลุ่ม อาการเมตาบอลิคนั้นสัม พันธ์กับความอ้วน 9
อาจเป็นไปได้วา่ ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่ากลุม่ ตัวอย่าง
เพศหญิงซึ่งเป็นแม่บ้านหรือประกอบอาชีพที่ทำ�งาน
ใช้แรงงานน้อย มีกิจกรรมทางกายน้อยกว่าเพศชาย
และมีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายสูงกว่าเพศชาย จึงพบว่า
เพศหญิงมีกลุ่มอาการเมตาบอลิคสูงกว่าเพศชาย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ก ลุ่ ม อาการเมตาบอลิ ค มี
ปัจจัยเสีย่ ง 3 องค์ประกอบมากทีส่ ดุ และไม่พบผูม้ ี
ปัจจัยเสี่ยง 5 องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล และคณะ8 และการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีปัจจัยเสี่ยง
รอบเอวเกินเกณฑ์มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 58.2) ซึง่ ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล
และคณะ8 และการศึกษาของอเล็กแซนเดอร์26 ทีพ่ บว่า
ปัจจัยเสีย่ งทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ความดันโลหิตสูง และ
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของคาร์และคณะ27 ซึง่ พบว่า
ปัจจัยเสีย่ งที่พบมากที่สุด คือ ระดับไลโปโปรตีน
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ชนิดวามหนาแน่นสูง (HDL) ตา่ํ อาจอธิบายได้วา่
กลุม่ อาการเมตาบอลิคเป็นกลุม่ อาการทีป่ ระกอบด้วย
ปัจจัยเสี่ยงหลายองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนใน
กระบวนการเมตาบอลิค ซึง่ แต่ละปัจจัยเสีย่ งต่างก็มี
สาเหตุตา่ งๆ กัน ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าการมีรอบเอว
เกินเกณฑ์มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่ม
อาการเมตาบอลิ ค เป็ น เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย
ซึง่ มีค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ยมากกว่าเพศชาย และยังมี
แบบแผนการดำ�เนินชีวติ และลักษณะงานทีม่ กี จิ กรรม
ทางกายน้อย จึงมีองค์ประกอบของกลุม่ อาการเมตาบอลิค
ทีเ่ ด่นชัด คือ การมีรอบเอวเกินเกณฑ์มากทีส่ ดุ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่าความชุกของกลุม่ อาการ
เมตาบอลิคในกลุม่ ตัวอย่างนีค้ อ่ นข้างสูง จึงควรส่งเสริม
ให้ ป ระชาชนมี ก ารตื่ น ตั ว ในการมี พ ฤติ ก รรมการ
ดำ�เนินชีวติ ทีส่ ง่ เสริมสุขภาพ เช่น การรับประทาน
อาหารประเภทไขมันตา่ํ หวานน้อย เพิม่ อาหารผัก ผลไม้
ทีม่ กี ากใยสูง เพือ่ ป้องกันหรือชะลอการเกิดกลุม่ อาการ
เมตาบอลิค ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดโรคเรือ้ รัง เช่น โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และเสีย่ งต่อโรค
หัวใจและหลอดเลือดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต
2. บุคลากรด้านสุขภาพควรมีโครงการเฝ้าระวัง
การเกิดกลุม่ อาการเมตาบอลิค โดยส�ำรวจภาวะสุขภาพ
เป็นระยะ รวมทัง้ การใช้ตวั ชีว้ ดั ง่าย ๆ เช่น การวัด
รอบเอว เป็นการประเมินสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ปฏิบตั ิ
ได้งา่ ยส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรศึกษาเกีย่ วกับความชุกของกลุม่ อาการ
เมตาบอลิคและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกลุ่มตัวอย่างพื้น
ทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ บี ริบทแตกต่างออกไป เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล

ของประเทศ ทีจ่ ะเป็นพืน้ ฐานในการก�ำหนดนโยบาย
สาธารณสุข
2. บุคลากรด้านสุขภาพควรพัฒนาโปรแกรม
สร้างเสริมสุขภาพในเชิงรุกส�ำหรับผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งหรือ
ผูท้ กี่ ลุม่ อาการเมตาบอลิค และศึกษาผลของโปรแกรม
ต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ โดยมีการติดตามเป็นระยะๆ
เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน
ระยะยาว

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีที่
สนับสนุนทุนการวิจยั บางส่วนในครัง้ นี้
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Prevalence and Components of Metabolic Syndrome among People
in Nakhon Ratchasima Province
Porntip Malathum* Ph.D. (Nursing), Doctoral Portfolio Certificate in Gerontology (USA)
Kwunchai Sitthinok** M.N.S. (Adult Nursing)
Panwadee Putwatana*** D.Sc. (Nutrition)
Chardpraorn Ngamukos**** M.D.
Abstract: This descriptive, cross-sectional research design aimed to explore the prevalence
and components of the metabolic syndrome among people lived in Muangnakhonratchasima District, Nakhon Ratchasima Province. Multi-stage random sampling was
used to recruit 149 persons aged 20 years and older. Data collection was conducted
from October 2008 to march 2009 using a personal data form, physical examination,
and laboratory testing. The prevalence of metabolic syndrome was determined using
the National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP
III) criteria, but the waist circumference was based on the criteria for Asians. Age of
the sample ranged between 20 and 88 years (mean 50.38 years) and 56.4 % were
women. The prevalence of the metabolic syndrome was 30.1 % in which 18.2 % were
women. The most common risk factor was an excess of waist circumference in women
and high triglyceride in men. People who had 3 components of metabolic syndrome
comprised 22.1% of all, but no people who had all 5 risk factors were found. Of the
total sample, 32.8% had high triglycerides; 24.1% had high systolic blood pressure;
and 13.5% had high diastolic blood pressure. Glucose intolerance and overt diabetes
mellitus were found in 10.7 and 6.7 %, respectively. The prevalence of metabolic
syndrome in this study was higher than that in the Thai population health surveys in
2008-2009. Also, risk factors of cardiovascular disease ranged from 1 to 4 components.
Thus, preventive measures for long-term complications should be implemented.
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