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   ภาวะอ้วนลงพุง

ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม
ภก.กิตติคุณ  ยั่งยืน
กลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัย	กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

หรือ

	 ภาวะอ้วนลงพุง	หรือภาวะเมแทบอลิกซินโดรม	 (Metabolic	

syndrome)	 คือ	 กลุ ่มอาการของภาวะผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การเมแทบอลิซึมของร่างกาย	 เป็นปัญหาทางสุขภาพที่เพิ่มความเสี่ยง

ต ่อการเกิดความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดและ 

โรคเบาหวานได้	 โดยจะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้นและพบใน 

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 จากข้อมูลการส�ารวจสุขภาพประชากรไทย	

เมื่อปี	 พ.ศ.	 2552	 พบภาวะเมแทบอลิกซินโดรมในประชากรไทย 

อายุ	20	ปีขึ้นไปเท่ากับร้อยละ	23.2	โดยมีความชุกในผู้หญิง	(ร้อยละ	

26.8)	 สูงกว่าผู้ชาย	 (ร้อยละ	 19.5)	 และความชุกจะเพ่ิมขึ้นตามอายุ 

ที่เพิ่มข้ึนจนสูงที่สุดในช่วงอายุ	 50	 -	 69	 ปีในผู้ชาย	 และช่วงอายุ	 

60	 -	 79	 ในผู้หญิง	นอกจากนี้	ผู้ชายในเขตเมืองมีภาวะเมแทบอลิก 

ซินโดรมสูงกว่าในเขตชนบท	 (ร้อยละ	 23.1	 และ	 17.9	ตามล�าดับ)	 

แต่ผู ้หญิงในเขตชนบทจะมีความชุกสูงกว่าในเขตเมือง	 (ร้อยละ	 

27.9	และ	 24.5	ตามล�าดับ)	ซึ่งภาวะนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับระบบ 

เอนโดครินและกระบวนการเมแทบอลิซึมของร่างกาย	 โดยลักษณะ

ทัว่ไปของภาวะเมแทบอลกิซนิโดรมนัน้	จะมกีารเพิม่ขึน้ของเซลล์ไขมนั

บริเวณล�าตัวช่วงเอวหรือช่วงท้องปริมาณมากจึงท�าให้มีลักษณะ 

อ้วนตรงกลางล �าตวัอย่างชดัเจน	โดยมกัจะเกดิร่วมกบัการมีระดบัไขมนั

ในเลือดผิดปกติ	 ได้แก่	 ระดับเอชดีแอลโคเลสเตอรอล	 (HDL-C)	 

ลดลง	ระดับไตรกลีเซอไรด์	(Triglycerides)	เพิ่มขึ้น	นอกจากนี้ยังพบ

ภาวะความดันโลหิตสูงและระดับน �้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอีกด้วย	 โดย

ประเทศไทยจะใช้เกณฑ์ดังต่อไปนีใ้นการบ่งชีภ้าวะเมแทบอลกิซินโดรม	

ซึ่งจะต้องเข้าได้กับลักษณะดังต่อไปนี้อย่างน้อย	 3	ข้อ	คือ	มีรอบเอว

มากกว่าหรือเท่ากับ	90	เซนติเมตร	ในผู้ชาย	หรือมากกว่าหรือเท่ากับ	

80	เซนตเิมตร	ในผูห้ญงิ	ระดบัไขมนัเอชดแีอล	โคเลสเตอรอล	(HDL-C)	

ในเลือดต�่ากว่า	 40	 มิลลิกรัม/เดซิลิตร	 ในผู้ชาย	 หรือต�่ากว่า	 50	

มลิลกิรมั/เดซิลติร	ในผูห้ญงิ	ระดบัไขมนัไตรกลเีซอไรด์	(Triglycerides)	

มากกว่า	 150	มิลลิกรัม/เดซิลิตร	ความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ	

130/85	 มิลลิเมตรปรอท	 และมีระดับน�้าตาลในเลือดสูงกว่า	 100	

มิลลิกรัม/เดซิลลิตร	หรือเป็นเบาหวาน1,	2
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 โดยอาหารที่รับประทานควรมีปริมาณ

คาร์โบไฮเดรตน้อยลง	และควรรับประทานอาหารประเภท	ผัก	ผลไม้	

ธัญพืช	 เนื้อสัตว์ปีก	 และปลา	 แทนการใช้ยาลดน �้าหนักซึ่งจะลด 

ความอยากอาหารได้	เช่น	phentermine,	sibutramine	และ	orlistat		

การผ่าตดัทางเดินอาหารในผูท้ีมี่	BMI	มากกว่า	40	กโิลกรมั/ตารางเมตร	

หรือมากกว่า	 35	 กิโลกรัม/ตารางเมตร	และมีโรคร่วม	การใช้ยาลด

โคเลสเตอรอล	ได้แก่	ยากลุ่ม	statins,	ezetimibe,	nicotinic	acid,	

ยากลุ่ม	fibrate 	ยาลดระดับไขมัน	ได้แก่	ยากลุ่ม	fibrates 	statins,	

nicotinic	acid	และยังมีการใช้กรดไขมันโอเมก้า	3	ขนาดสูงอีกด้วย	

การใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรมแต่ไม ่

เป็นโรคเบาหวาน	 ได้แก่	 ยาที่ยับย้ังเอนไซม์ในการเปลี่ยนแอนจิโอ 

เทนซินวันเป็นแอนจิโอเทนซินท	ู(ACE	inhibitor)	และยาที่ใช้ขัดขวาง

การจับของแอนจิโอเทนซินทูกับตัวรับ	 (Angiotensin	 ll	 receptor	

blocker)	 และการจ�ากัดการรับประทานเกลือ	 การใช้ยารักษาโรค 

เบาหวาน	 เช่น	 bigunides	 และ	 thiazolidinediones	 เพื่อลด 

การดื้ออินซูลิน1,	3

	 ภาวะเมแทบอลิกซินโดรมมีความเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน 

ชนิดที่สอง	 โรคเบาหวานก็มีความเกี่ยวข้องกับเอนไซม์อะไมเลสและ

เอนไซม์	 α-glucosidase	 ซ่ึงเอนไซม์ทั้งสองเป็นเอนไซม์ท่ีย่อย

คาร์โบไฮเดรตโดยการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส	 (Hydrolysis)	 ได้เป็น

น�้าตาลกลูโคสแล้วถูกดูดซึมได้	 และถ้ามีการยับยั้งเอนไซม์เหล่านี ้

ก็จะท�าให้กลูโคสถูกดูดซึมได้ช้าลงหรือลดลง	 ท�าให้ระดับน�้าตาล 

ในเลือดหลังรับประทานอาหารลดลง	 ซ่ึงก็จะเป็นผลดีต่อการควบคุม 

โรคเบาหวานชนิดที่สองได้	ยาที่ใช้รักษาเบาหวานในปัจจุบันท่ีมีกลไก

ยับยั้งเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม	์α-glucosidase	ได้แก่	acabose, 

volgibose	แต่มีข้อเสีย	 คือ	 ยามีอาการไม่พึงประสงค์	 เช่น	ท้องอืด	 

ปวดท้อง	อาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับตับ	ไต	เป็นต้น1,	4

	 ในปัจจุบันได้มีรายงานว่ากระบวนเกิดภาวะเมแทบอลิก 

ซินโดรมนั้น	มีสาเหตุมาจากการดื้อต่ออินซูลิน	 (Insulin	 resistance)	

และความอ้วน	 โดยการดื้อต่ออินซูลินจะท�าให้เกิดการสะสมของ

ไตรกลีเซอไรด์และท �าให้ระดับน�้าตาลในเลือดสูงข้ึน	 ส่วนความอ้วน

บริเวณพุงจะท�าให้เกิดความดันโลหิตสูงและระดับไขมันผิดปกติ	 

และยังมีปัจจัยอื่น	ๆ	 ที่ท�าให้เกิดภาวะเมแทบอลิกซินโดรม	 เช่น	 

ออกซิเดทีฟ	 สเตรส	 (Oxidative	 stress)	 ภาวะโปรทรอมโบติก	 

(Prothrombotic	 state)	 การหลั่งโปรอินฟลามาโทรี	 ไซโตไคน	์ 

(Proinflammator 	cytokine)	ชนิดต่าง	ๆ	นอกจากนี้ในคนที่มีภาวะ

เมแทบอลิกซินโดรมจะมีระดับฮอร์โมนอดิโปเนคติน	 (Adiponectin)	

ในเลือดต �่า	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการดื้อต่ออินซูลินอีกด้วย	 ดังน้ัน 

ภาวะเมแทบอลิกซินโดรมจึงเก่ียวข้องกับโรคเบาหวานชนิดที่สอง	 

ความดันโลหิตสูง	ไขมันในเลือดผิดปกต	ิซึ่งในปัจจุบัน	การรักษาภาวะ

เมแทบอลิกซินโดรมจะใช้การรักษาแบบใช้ยาและไม่ใช้ยา	การรักษา

แบบไม่ใช้ยา	 ได้แก่	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยลดน�้าหนัก	 เพราะ

การลดน �้าหนักจะสามารถเพิ่มความไวของอินซูลินได้	 โดยการที่ 

จะท �าให้น �้าหนักลดได้น้ันจะต้องมีการควบคุมอาหารร่วมกับการ 

ออกก �าลังกาย	 โดยควรใช้เวลาอย่างน้อย	 30	นาทีต่อวัน	 และการ 
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	 ภาวะน�้ าตาลในเลือดสูงสามารถพบได้บ ่อยในผู ้ที่มีการ 

เมแทบอลิซึมที่ผิดปกติ	เช่น	ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน	โดยการที่มีน�้าตาล 

ในเลอืดสงูท �าให้เร่งการเกิด	advanced	glycosylation	end	products	

(AGEs)	 ซึ่งเกิดโดยมีการเชื่อมต่อกันของหมู่อะมิโนของโปรตีนและ 

น�้าตาลริดิวซ์แบบไม่อาศัยเอนไซม์และไม่สามารถผันกลับได้	 และ	 

AGEs	 ที่เกิดขึ้นจะไปสะสมที่ผนังหลอดเลือดแล้วท �าให้เกิดอาการ

แทรกซ้อนทางหลอดเลือดขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวาน	 เช่น	

ความผิดปกติทางสายตา	 และถ้ามีสารที่สามารถยับยั้งกระบวนการ 

เกิด	protein	 glycation	 ได้ก็จะสามารถลดอาการต่าง	ๆ	ที่สัมพันธ ์

กับเบาหวานนี้ได้	นอกจากนี้ยังพบว่าการเกิด	 glycation	ยังสัมพันธ ์

กับหลายปฏิกิริยาทั้งที่เก่ียวกับ	 oxidative	 and	 nonoxidative	 

reactions	ซึง่ก่อให้เกดิ	advanced	glycation	end	products,	AGEs	

ได้เช่นกัน5,	6,	7

	 ภาวะเครียดออกซิเดชั่น	(Oxidative	stress)	และอนุมูลอิสระ	

(Free	radical)	ในร่างกาย	เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท �าให้เกดิภาวะเมแทบอลกิ

ซินโดรมได้	 ในผู้ป่วยที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรมมีระดับแอนต ิ

ออกซิแดนท์	 (Antioxidant)	 ในร่างกายต�่ากว่าผู้ที่ไม่เป็นเมแทบอลิก 

ซินโดรม	 ซึ่งอาจจะเกิดจากการบริโภคผัก	 ผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นแอนต ิ

ออกซิแดนท์น้อยเกินไป	และในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดท่ีสองจะมี 

ระดับซีรั่ม	 paraoxonase	 (PON1)	 ต�่ากว่าผู้ที่มีสุขภาพปกติอย่าง 

มนียัส �าคญั	ซึง่	PON1	มสีมบตัเิป็นแอนตอิอกซแิดนท์ทีม่คีวามเกีย่วข้อง

กับ	HDL-C	และ	LDL-C	อีกด้วย1,	8,	9

	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า	ภาวะอ้วนลงพุงหรือภาวะเมแท 

บอลิกซินโดรม	 ก�าลังกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญอันดับต้น	ๆ	 
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ของประเทศ	 ด้วยจ�านวนผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้

ต้องหันมาตระหนักในเรื่องของสุขภาพ	 การดูแลสุขภาพร่างกาย 

จึงถือเป็นส่ิงส �าคัญ	 ไม่ว่าจะเป็นการออกก�าลังกาย	การรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน์	 การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ	 ส่ิงต่าง	 ๆ	 

เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งท่ีช่วยให้สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์	 

ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ	 ในปัจจุบันมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ในการดูแลสุขภาพ	ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรต่าง	ๆ	ที่ช่วยในเรื่องของการ

ควบคุมน�้าหนัก	น�้ามันปลาที่มีโอเมก้า	3	และวิตามินต่าง	ๆ	ก็มีส่วน 

ช่วยลดในเรื่องปัญหาด้านสุขภาพต่าง	 ๆ	 รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยง 

ในการเกิดภาวะอ้วนลงพุง	หรือภาวะเมแทบอลิกซินโดรมอีกด้วย

www.i-synes.com/update/Metabolic-syndrome




