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 สวัสดีคะ ฉบับนี้  IT zone จะขอแนะนํา

ความรู เรื่อง  metabolic syndrome และ

โรคหลอดเลือดสมอง กอนอื่นเราไปดูความ

สัมพันธของ metabolic syndrome และ stroke 

ดูนะคะวาถาหากเราเปน metabolic syndrome 

แลวเรามีโอกาสที่จะเปนโรคหลอดเลือดสมอง

ไดมากนอยเพียงใด คนกูเกิ้ลพบขอมูลประมาณ 

7,680,000 รายการเห็นไดว า  metabolic 

syndrome กับ stroke นาจะมีความสัมพันธ

กันมาก ดิฉันจึงลองเขาไปดูใน website ตางๆ 

ไดขอสรุปประมาณวาเ ม่ือเปน  metabolic 

syndrome แลวโอกาสเกิดโรคหลอดเลือด

สมองจะสูงมากและมีผลตอพยากรณโรคดวย

กลาวคือเม่ือเปนโรคหลอดเลือดสมองแลวโอกาส

ที่จะพ้ืนคืนสภาพปกติก็ลดนอยลงในคนท่ีเปน 

metabolic syndrome ดังนั้นการรักษาก็คง

ไมไดดีเทากับการปองกันไมใหเกิดภาวะดังกลาว 

แลว metabolic syndrome มันคืออะไรละ เรา

จะปองกันไดอยางไร เราก็ลองหาคําจํากัดความ

ของ metabolic syndrome กันนะคะ ทอง web 

ตางประเทศมามากแลว คราวนี้ลองเขาไปดูของ

ไทยเราบางนะคะ หากคนผานปรมาจารยกูเกิ้ล 

โดยใชคาํตอไปนี้ ”metabolic syndrome crite-

ria ไทย„ ก็จะพบขอมูลประมาณ 3,510 รายการ 

ที่เปนภาษาไทย เชิญลองแวะเขาไปดูที่ web 

site วิชาการเก่ียวกับ metabolic syndrome 

ของกระทรวงสาธารณสุขตาม URL นี้นะคะ 

http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/

network/index_ms.php เนือ้หาของ Metabolic 

Syndrome ใน web นี้  อิงจากขอมูลในบทความ

เรื่อง Defi nition of Metabolic Syndrome : 

Report of the National Heart, Lung, and 

Blood Institue / American Heart Associa-

tion Conferenc on Scientifi c Issues Related 

to Defi nition  ซึง่ไดเผยแพรในป 2004 โดยไดจดั

เชือ่มโยงขอมลูไปทีบ่ทความดงักลาว (หมายเลข 1)

ในรูป  pdf fi le แต่ก็สามารถคลิกลิงค์ตาม

ไปที่ตนฉบับบทความไดตาม URL http://

circ.ahajournals.org/content/109/3/433.

full (หมายเลข 2) ซึ่งเน้ือหาสําคัญของ web 

พอสรุปไดดังนี้
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 สําหรับประเทศไทยเรียก Metabolic 

Syndrome วาโรคอวนลงพุง  หรือกลุมอาการ

ทางเมตาบอลิก  ในป 2005 American Heart 

Association (AHA)ไดกําหนดนิยามของ 

Metabolic Syndrome วามี 3 ใน 5 องคประกอบ

โดยภาวะอวนลงพุงจะมหีรือไมมกีไ็ด  ขอใหม ี3 ใน 

5 องคประกอบก็พอ  

 ในป 2550 กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทํา

โครงการคนไทยไรพุง โดยใชนิยาม Metabolic 

Syndrome ตาม IDF 2005  ดังนี้
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 • เสนรอบเอวต้ังแต 90 ซ.ม.ในชาย หรือ 

80 ซ.ม.ในเพศหญิง  รวมกับ ภาวะอ่ืนๆ อีก 2 ขอ 

ดังนี้

 • ความดันโลหิต Systolic > 130 or 

Diastolic > 85 มม.ปรอท

 • FBS > 100 mg/dl or IGT or Known 

DM

 • Triglyceride >150 mg/dl

 • HDL ตํ่ากวา 40 mg/dl ในชาย หรือ 

50 mg/dl ในหญิง

 Metabolic syndrome จะสงผลให

เกิดโรคตามมาคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด 

(cardiovascular diseases หรือ CVD) เชน 

โรคของหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart 

disease) โรคของหลอดเลือดสมอง (cerebro-

vascular disease) หรือโรคของหลอดเลือด

แดงสวนปลาย (peripheral vascular disease)  

รวม ท้ังมีภาวะ ด้ือตอ  insu l in  ( insu l in 

resistance) ซึ่งจะเพ่ิมความเส่ียงในการทําให

เกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 (DM Type II) 

ซึ่งเมื่อเปนเบาหวานแลว จะกอใหเกิดควา มเส่ียง

ของการเกดิ CVD เพิม่ขึน้อกี นอกเหนอืจากนีแ้ลว 

metabolic syndrome ยังเอ้ือตอการเกิดโรคดัง

ตอไปนี้ดวย polycystic ovarian syndrome, 

fatty liver, cholesterol gall stone, asthma, 

sleep disturbance  และมะเร็งบางชนิด 

 นอกจากขอมูลโดยสรุปที่นํามาใหทาน

ผูอานไดรับทราบแลวใน web site ยังมีราย

ละเอียดอื่นๆ (หมายเลข 3) ดังนี้ ประวัติความ

เปนมา Clinical Outcome Component 

Pathogenesis Criteria DiagnosisAs A Risk 

Condition และ Therapeutic Implication 

สําหรับ menu ทางดานซายมือ (หมายเลข 4) 

เปนขอมูลสรุปการวินิจฉัย วิธีการวัดเสนรอบ

เอว ความสําคัญของ metabolic syndrome,

visceral  fat และวิธีการรักษา หากทานผูอาน

สนใจก็ลองเขาไปดูรายละเอียดเองนะคะ

 การปองกันตนเองไมใหเปนโรคอวนลงพุง

หรือ กลุมอาการทางเมตาบอลิก ทําอยางไร 

web นี้เลยคะตรงที่สุด เครือขายคนไทยไรพุง 

URL http://www.raipoong.com/index.php 

มีขอมูลทุกอยางที่คุณตองการ สื่อเผยแพรความ

รูรูปแบบตางๆ เชน แผนพับคูมือ pocket book 

DVD แนะนําการออกกําลังกาย poster roll-up 

หนังสือวิชาการเปนตน รวมทั้งบทความเผยแพร

ความรูทางวิชาการ โดยแพทย / ผูทรงคุณวุฒิ

โดยมีประเด็นเรื่องปญหานํ้าหนักเกิน อวน/อวน

ลงพุง และโรคทีเ่กีย่วของประเดน็เรือ่งอาหาร และ 

ประเด็นเรื่องการออกกําลังกาย



86

Vol.8 No.3

 เปนกําลังใจใหทุกทานคะ เพราะตอนน้ี

ผูเขียนก็เริ่มตระหนักถึงมหันตภัยเสนรอบพุง

นี้แลว เรามาคิดบวก การรับประทานอาหารท่ี

มีประโยชน การพักผอนใหเพียงพอ และการ

ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอดวยกันคะ รักษา

เสนรอบพุงไวไมใหเกินโควตา


