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บทคัดย่อ 

ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก (Cardiometabolic syndrome) หมายถึง กลุ่มอาการที่มี
ความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิสมในร่างกาย มีความผิดปกติในระดับของไขมันและน้ำตาล
ในเลือด การเกิดความดันโลหิตสูงและมีลักษณะไขมันกระจายรอบเอวหรือเรียกว่าอ้วนลงพุง 
สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันพบอัตราการเกิดภาวะเมตาบอลิกเพ่ิมสูงขึ้นพบอัตราความชุก 
32.6%  ในประชากรไทยที่อาศัยในเขตเมือง จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มท่ีน้ำหนักตัวปกติ แต่
อ้วนลงพุงมีความเสี่ยง 2.03 เท่าท่ีจะเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก และในกลุ่มคนที่มีความรุนแรงของ
โรคระดับน้อยถึงปานกลาง กลุ่มทีน้ำหนักตัวปกติมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มท่ีน้ำหนักเกินอีกด้วย ซึ่งพยาธิ
สภาพของการเกิดโรคเกิดจากเซลล์ไขมันที่หลั่งอะดิโพคายน์ออกมา ดังนั้นงานวิจัยนี้จะศึกษาระดับ
ของไขมันในช่องท้อง (visceral fat) อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อสะโพก (waist to hip ratio) 
อะดิโพเน็กทิน (adiponectin) และเลปติน (leptin) รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในกลุ่มบุคล
การในสังกัดกองทัพเรือไทยที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกเพ่ือใช้ในการทำนายความเสี่ยงภาวะคาร์ดิโอ
เมตาบอลิก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ Case control study กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็น
บุคลากรในสังกัดกองทัพเรือไทย จำนวน 440 คน ที่มีอายุในช่วง 35 - 60 ปี จากศูนย์สุขภาพ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและมี BMI อยู่ในระหว่าง 18.5-25 kg/m2  ระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ปี 2562 ถึง เดือน มีนาคม ปี 2563 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย
ของอายุ BMI เส้นรอบเอว,อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก ความดันซิสโทลิก ความดันไดแอสโทลิก 
เปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย, ระดับไขมันในช่องท้อง น้ำตาลในกระแสเลือด คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอ
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ไรด์ แอลดีแอลคอเลสเตอรอล อะดิโพเนปติน และเลปติน ในกลุ่มที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกมีค่าสูง
กว่ากลุ่มปกติ และในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อต่อไขมันพบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มปกติ 
การเปรียบเทียบตัวแปรต่างๆ ในกลุ่มประชากรทั้ง 4 กลุ่มพบว่า อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก 
Glucose, Triglyceride, ความดัน Diastolic มีค่าแตกต่างกันทั้ง 4 กลุ่ม จึงเป็นตัวแปรสำคัญท่ี
สามารถใช้แยกภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกได้  

การศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับของไขมันในช่องท้อง อัตราส่วนเส้นรอบเอว
ต่อสะโพก อะดิโพเน็กทินและเลปติน พบว่า ระดับไขมันในช่องท้องมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรา
เส้นรอบเอวต่อสะโพกและเลปติน และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอะดิโพเน็กทินอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ส่วนอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเลปตินและมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับอะดิโพเน็กทินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับของอะดิโพเน็กทิน ลดลงจะมีความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะเมตาบอลิก 2.45 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มปกติ ระดับของ BMI สูง จะมีความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกมากกว่าคนปกติ 1.703 เท่า HDL Cholesterol ที่ลดลงจะพบว่ามีความ
เสี่ยงเป็นภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกเทียบกับกลุ่ม control 1.219 เท่า  ผลจากแบบสอบถามการใช้
ชีวิตประจำวันนำมาหาความสัมพันธ์ด้วย Chi-square การสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์และการออก
กำลังกาย พบว่าการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์มีมากที่สุดในกลุ่มที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก
และระดับไขมันในช่องท้องสูง และการออกกำลังกายมากในกลุ่มที่ไม่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลทำใหเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบลิกมากขึ้น
และการออกกำลังกายจะทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก  

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การวัดปริมาณ biomarkers ต่างๆ นำมาใช้ใน
ทำนายความเสี่ยงภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก รวมถึงบอกความสามารถในการใช้ค่าของอะดิโพเน็กทิน
มาเป็นตัวบ่งชี้ระยะเริ่มแรก (early marker) ในการประเมินภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มบุคลากร
ของกองทัพเรือไทยได้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จะนำไปสู่การวางแผนเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาวะ
คาร์ดิโอเมตาบอลิก และการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและสร้างสุขภาวะที่ดี
ให้แก่บุคลากรและประชาชน 
คำสำคัญ: ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก, ระดับไขมันในช่องท้อง, อะดิโพเน็กทิน, เลปติน, ทหารเรือ 
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 ABSTRACT 

Cardiometabolic syndrome (CMD) comprises a cluster of metabolic 
disorders in the body. There are abnormalities in lipid as well as glucose levels in the 
blood, high blood pressure, and fat distribution around the waist, known as 
metabolic syndrome. The current situation in Thailand found an increasing incidence 
rate of metabolic syndrome and a 32.6% prevalence rate in the Thai population 
living in urban areas. 

In the previous studies, the normal weight with central obesity group was 
2.03 times of risk to have CMD. Moreover, a number of the normal weight with mild-
to-moderate CMD groups are more than the overweight with mild-to-moderate CMD 
group. The pathology of the disease is caused by adipose tissues, which secretes 
adipokines. Therefore, this study aims to investigate the levels of visceral fat (VF), 
waist to hip ratio (WHR), adiponectin (ADP), and leptin together with the relationship 
among factors in the Royal Thai Navy with CMD for predicting the risk for CMD. 

This research was a case-control study. The purposive sample were 440 
the Royal Thai Navy aged 35-60 years. Data were collected in Somdej Phra Pinklao 
Hospital's healthcare center with BMI between 18.5 and 25 kg/m2. from October 
2019 to March 2020. The finding showed that means of age, BMI, waist circumstance 
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(WC), WHR, systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), percent of 
body fat, VF, FBS, Cholesterol (TC), Triglyceride (TG), LDL Cholesterol (LDL-C), ADP, 
Leptin in CMD group were higher than a non-CMD group. In contrast, the mean 
muscle to fat ratio in the CMD group was lower than non-CMD. Considering the 
comparison among variables in all sample groups, WHR, FBS, TG, DBP were different 
significantly. Thus, these factors are essential parameters that could be used to 
classify the risk to have CMD. 

Furthermore, VF was a positive association with WHR and leptin. VF was a 
negative relationship with ADP statistically significant. Decreasing adiponectin level 
was 2.45 times the risk for developing CMD as more as in the CMD group than the 
control group. Increasing BMI was 1.703 times, and Decreasing HDL-C was 1.219 times 
the risk of developing CMD as more as in the CMD group compared with the non-
CMD group. Besides, most participants who had smoking and alcohol consumption 
were the CMD with high VF group, and most samples who had exercised were the 
non-CMD group. Consequently, smoking and drinking alcohol affect to have CMD 
increasingly, whereas exercise reduces the risk of CMD. 

In conclusion, the biomarker levels were used to predict CMD. It also 
indicated that ADP could be an early marker for assessing cardio-metabolic status 
among Thai Navy. This research's benefits contribute to healthcare providers to plan 
the treatment to reduce the risk of developing CMD and cardiovascular disease. It 
will increase the quality of life and promote a good health for everyone. 

Keywords: Cardiometabolic syndrome, visceral fat, adiponectin, leptin, Thai navy 
adults 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ความสำคัญของปัญหา 

ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก (Cardiometabolic syndrome) หมายถึงกลุ่มอาการที่มี
ความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิสมในร่างกาย มีความผิดปกติของระดับไขมันและน้ำตาลใน
เลือด ความดันโลหิตสูงและมีลักษณะไขมันกระจายรอบเอวหรือเรียกว่าอ้วนลงพุง ร่วมกับความเสี่ยง
ที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น อายุ ประวัติการเจ็บป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
ครอบครัว เป็นต้น (1-3) จึงจัดเป็นกลุ่มอาการทางเมตาบอลิกที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดได้ (4, 5)  

สาเหตุของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับภาวะเมตาบอลิก 
(Metabolic syndrome) คือ เกิดจากการรับประทานอาหารที่มากเกินและมีการเคลื่อนไหวน้อย ทำ
ให้เกิดการสะสมของเซลล์ไขมันในช่องท้องและในกระแสเลือด เซลล์ไขมันจะปล่อยอะดิโพคายน์ต่างๆ 
ออกมาในกระแสเลือด ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งส่งผลต่อ
ระดับไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และแอลดีแอล คอเลสเตอรอล (LDL-Cholesterol) ที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ทำให้ระดับของเอชดีแอล คอเลสเตอรอล (HDL-Cholesterol) ลดลง นอกจากนี้เซลล์ไขมันสามารถ
ปล่อยสาร angiotensinogen ซึ่งมีผลต่อระบบ renin-angiotensin ในร่างกายทำให้เกิดความดัน
โลหิตสูง และเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เช่นเดียวกัน (1, 6) โดยองค์ประกอบของภาวะเมตาบอลิกท่ี 
NCEP ATP III กำหนด (7) พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหลายประการ 
แต่สิ่งที่เก่ียวข้องกับภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก ที่สำคัญคือ การเกิดระดับไขมันสูง และโรคอ้วนลงพุง 
(6) 

จากการศึกษาที่ผ่านมาอัตราความชุกของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก ใช้เกณฑ์ของการ
เกิดภาวะเมตาบอลิกในการวินิจฉัย สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันพบอัตราการเกิดภาวะเมตาบอลิก
เพ่ิมสูงขึ้น แต่ละพ้ืนที่มีความชุกแตกต่างกัน โดยความชุกของภาวะเมตาบอลิกในประชากรวัยผู้ใหญ่
ของประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2003-2012 พบ 35% และผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี พบถึง 50% 
(8) ในกลุ่มประเทศยุโรป พบอัตราความชุกอยู่ที่ร้อยละ 24.3 (9) ในประเทศเกาหลีใต้ ร้อยละ 28.9
(10) ประเทศจีน  โดยพบร้อยละ 38 ในเพศชายและร้อยละ 33 ในเพศหญิง (11) สำหรับประเทศไทย
ได้มีการศึกษาของ Inter-ASIA (12) โดยสำรวจกลุ่มประชากรไทยที่มีอายุมากกว่า 35 ปี จำนวน
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5,305 คน โดยใช้เกณฑ์ของ NCEP ATP III พบอัตราความชุกอยู่ที่ร้อยละ32.6  โดยเพศชายมีอัตรา
ความชุกร้อยละ 28.7 และเพศหญิงมีอัตราความชุกร้อยละ 36.4 

งานวิจัยของลักขณาและคณะ (13) ได้ทำการศึกษาความชุกของประชากรไทย 3,235 
คน ที่มีน้ำหนักตัวปกติ แต่มีภาวะอ้วนลงพุงโดยใช้อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อความสูง (Waist 
to height ratio) มากกว่า 0.5 และ ดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 25 kg/m2 พบความชุก 15.4% 
(499 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่น้ำหนักตัวปกติและไม่อ้วนลงพุงที่มีอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบ
เอวต่อความสูงน้อยกว่า 0.5 และ ดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 25 kg/m2 พบว่ากลุ่มที่น้ำหนักตัว
ปกติ แต่อ้วนลงพุงมีความเสี่ยง 2.03 เท่าท่ีจะมีอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด และจดหมายจากในวารสาร JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 
(14) ได้ทำการศึกษาการกระจายตัวระยะของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มประชากรในประเทศจีน
โดยใช้เกณฑ์ Cardiometabolic Disease Staging System (CMDS) (15) และดัชนีมวลกาย (BMI)
พบว่าในประเทศจีนมีกลุ่มคนที่น้ำหนักตัวปกติ (BMI < 25 kg/m2) แต่เป็นภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก
ระดับน้อยถึงปานกลาง (มี 1 หรือ 2 ปัจจัยเสี่ยง ดังต่อไปนี้ มีภาวะอ้วนลงพุง มีไตรกลีเซอไรด์สูง
HDL-Cholesterol ต่ำ และความดันโลหิตสูง) 245.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 26.6% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
สูงกว่าในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วน (BMI > 25 kg/m2) ที่มี 96.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
10.4 จะเห็นได้ว่าการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก ในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักตัวปกติมีสัดส่วนมากกว่า
กลุ่มท่ีน้ำหนักเกิน ซึ่งพยาธิสภาพของการเกิดโรคมาจากเซลล์ไขมันที่หลั่งอะดิโพคายน์ออกมา ทำให้มี
ผลต่อระบบอ่ืนๆ การตรวจวัดสารอะดิโพคายน์และการตรวจวัดไขมันในช่องท้อง (Visceral fat) เป็น
การตรวจวัดผลของเซลล์ไขมันโดยตรง มากกว่าการพิจารณา BMI ดังนั้นการหาตัวบ่งชี้ที่สามารถบ่ง
บอกภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกได้รวดเร็วก็จะทำให้การป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เร็ว
ขึ้น

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral fat) อัตราส่วนระหว่าง
เส้นรอบเอวต่อสะโพก (Waist to hip ratio) อะดิโพเน็กทิน (Adiponectin) และเลปติน (Leptin) 
ในกลุ่มประชากรข้าราชการทหารเรือ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือไทยที่มีภาวะ
คาร์ดิโอเมตาบอลิก และศึกษาความสัมพันธ์ของระดับไขมันในช่องท้อง อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอว
ต่อสะโพก อะดิโพเน็กทิน เลปติน และค่าบ่งชี้ตัวอ่ืนๆที่ใช้วินิจฉัยภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก เช่น ระดับ
ไตรกลีเซอไรด์ ระดับเอชดีแอล คอเลสเตอรอล เส้นรอบเอว ความดันโลหิต เป็นต้น โดยเปรียบเทียบ
กับกลุ่มประชากรควบคุมที่ไม่ได้เป็นภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก เพ่ือใช้ในการทำนายความเสี่ยงภาวะ
คาร์ดิโอเมตาบอลิก รวมถึงบอกความสามารถในการใช้ค่าของระดับไขมันในช่องท้องมาเป็นตัวบ่งชี้
ระยะเริ่มแรก (Early marker) ในการประเมินภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มบุคลากรของ
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กองทัพเรือไทยได้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จะนำไปสู่การวางแผนเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาวะคาร์ดิ
โอเมตาบอลิก และการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตและสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่
บุคลากรและประชาชนทั่วไปด้วย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือวิเคราะห์ระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral fat) อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอว
ต่อสะโพก (Waist to hip ratio) อะดิโพเน็กทิน (Adiponectin) และเลปติน (Leptin) ในคนปกติ
และคนที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral fat) อัตราส่วนระหว่าง
เส้นรอบเอวต่อสะโพก (Waist to hip ratio) อะดิโพเน็กทิน (Adiponectin) และเลปติน (Leptin) 
ในการทำนายความเสี่ยงภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มบุคลากรของกองทัพเรือไทย 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ Case control study ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้
เป็นบุคลากรในสังกัดกองทัพเรือไทย จำนวนประชากรที่ศึกษาทั้งหมด 440 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาเป็นบุคลากรในสังกัดกองทัพเรือไทยที่มีอายุในช่วง 35 - 60 ปี จากศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า ที่มี BMI อยู่ในระหว่าง 18.5-25 kg/m2 ใช้การแบ่งกลุ่มตามเกณฑ์ Modified 
Cardiometabolic Disease staging system (Modified CMDS) (15) ร่วมกับระดับไขมันในเลือด
และระดับไขมันในช่องท้อง ซึ่งในกลุ่มผู้เป็นภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 200 คนจะต้องมีภาวะคาร์ดิโอ
เมตาบอลิกระยะที่ 1 หรือระยะที่ 2 และประชากรกลุ่มควบคุม 240 คนต้องไม่มีภาวะคาร์ดิโอเมตา
บอลิก โดยทำศึกษาระดับไขมันในช่องท้อง อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อสะโพก ระดับอะดิโพ
คายน์ ระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือด ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม ปี 2562 ถึง เดือน มีนาคม ปี 2563  
 
1.4 คำสำคัญของการวิจัย 

ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก, อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อสะโพก, อะดิโพคายน์,  
เลปติน, ระดับไขมันในช่องท้อง 
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1.5 คำจำกัดความ 

ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก (Cardiometabolic syndrome) หมายถึงกลุ่มอาการที่มี
ความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิสมในร่างกาย มีความผิดปกติของระดับไขมันและน้ำตาลใน
เลือด ความดันโลหิตสูงและมีลักษณะไขมันกระจายรอบเอวหรือเรียกว่าอ้วนลงพุงร่วมกับความเสี่ยงที่
ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น อายุ ประวัติการเจ็บป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
ครอบครัว เป็นต้น จึงจัดเป็นกลุ่มอาการทางเมตาบอลิกที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดได้ 

การวัดเส้นรอบเอว วัดโดยปราศจากเสื้อผ้า ตรงบริเวณท่ีวัด และวัดในจังหวะที่ผู้ป่วย
หายใจออก ในท่ายืนบนเท้าเปล่าโดยเท้าทั้งสองข้างยืนชิดติดกัน แขนทั้งสองข้างปล่อยตามสบาย ใช้
สายวัด วัดตรงตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างจุดต่ำสุดของซี่โครงซี่สุดท้ายกับตำแหน่งนูนที่สุดของกระดูก
เชิงกราน หรือจุดที่ต่ำลงมาจากสะดือ 15 เซนติเมตร  

การวัดเส้นรอบสะโพก วัดในขณะที่สวมเสื้อผ้าที่เบาสบาย และวัดในจังหวะที่
อาสาสมัครหายใจออก ในท่ายืนบนเท้าเปล่าโดยเท้าทั้งสองข้างยืนชิดติดกัน แขนทั้งสองข้างปล่อย
ตามสบาย ใช้สายวัดรอบบริเวณก่ึงกลางสะโพก หรือแนวของหัวกระดูกต้นขา 

ไขมันในช่องท้อง เกิดจากการสะสมตัวของสารอาหารประเภทไขมันในอาหารที่ร่างกาย
เผาผลาญเป็นพลังงานไม่หมดในแต่ละวัน ทำให้ไปเกาะอยู่ตามบริเวณระหว่างกล้ามเนื้อท้องกับ
อวัยวะภายในช่องท้อง ในลักษณะแทรกตัวอยู่ตามเนื้อเยื่อของเซลล์ต่าง ๆ ไขมันในชั้นนี้สามารถ
ละลายเข้าสู่กระแสเลือดไปสะสมตามอวัยวะต่าง ๆ ทำให้ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

การวัดระดับไขมันในช่องท้อง วัดโดยเครื่องวัดระดับไขมัน ใช้หลักการความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าจะวัดในขณะที่สวมเสื้อผ้าที่เบาสบาย เช็ดฝ่าเท้าให้สะอาดก่อนขึ้นไปยืน เมื่อยืนบนเครื่อง
ชั่งวางฝ่าเท้าบนแผ่นขั้วไฟฟ้าทั้งปลายเท้าและส้นเท้า (กรณีฝ่าเท้ายาวกว่าขั้วไฟฟ้าจะไม่มีผลต่อการ
วัด) 

อะดิโพเน็กทิน เซลล์ไขมันเป็นแหล่งหลักในการสร้างอะดิโพเน็กทินในคนปกติ บทบาท
ทางสรีรวิทยาของอะดิโพเน็กทิน มีความเกี่ยวข้องกับอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ กล้ามเนื้อ เป็นต้น กลไก
การทำงานของอะดิโพเน็กทินมีผลต่อการควบคุมสมดุลกลูโคสและความไวของเนื้อเยื่อต่ออินซูลิน 
อะดิโพเน็กทินมีผลต่อการต้านภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ความดันโลหิตและการต้านการอักเสบ เมื่อ
มีอะดิโพเน็กทินลดลงจะส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น การเกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัว การเกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การเกิดหัวใจวาย โรคไตเรื้อรัง เป็นต้น ในการตรวจวัดระดับของเลปตินใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้หลักการ quantitative sandwich enzyme immunoassay technique 
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เลปติน เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากเซลล์ไขมัน เป็นตัวรับของระบบประสาทจากไฮโปทา
ลามัสที่มีผลต่อการควบคุมการรับประทานอาหารและการใช้พลังงาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการ
ควบคมุน้ำหนักของร่างกาย เลปตินที่อยู่ในกระแสเลือดจะควบคุมการทำงานของระบบเมตาบอลิก
ช่วยให้เกิดความไวต่ออินซูลิน ควบคุมการหดตัวของหัวใจและหลอดเลือดและควบคุมความดันโลหิต 
ในการตรวจวัดระดับของเลปตินในการศึกษาครั้งนี้ใช้หลักการ quantitative sandwich enzyme 
immunoassay technique 

บุคลากรกองทัพเรือไทย บุคลากรที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานที่อยู่ในสังกัด
กองทัพเรือไทยที่มีสถานที่ทำงานประจำอยู่บริเวณวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ กรมอู่ทหารเรือ
ธนบุรี กรมพลาธิการทหารเรือและหน่วยงานอ่ืนๆสังกัดกองทัพเรือที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณศูนย์สุขภาพ 
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รวมถึงข้าราชการที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด มีอายุระหว่าง 35-60 ปี 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral fat) อัตราส่วน
ระหว่างเส้นรอบเอวต่อสะโพก (Waist to hip ratio) และระดับของอะดิโพคายน์ (Adipokines) ใน
การเป็นตัวบ่งชี้ระยะต้นของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 

2. ทราบความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ความดันโลหิต ขนาดรอบเอว ไตรกลีเซอไรด์ 
(Triglyceride) เอชดีแอล คอเลสเตอรอล (HDL-Cholesterol) อะดิโพเน็กทิน (Adiponectin) เล
ปติน (Leptin) ซึ่งสามารถนำไปใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่ม
บุคลากรของกองทัพเรือไทยและประชาชนทั่วไปได้ 
 
1.7 ทฤษฎี สมมติฐานและกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดจากการศึกษาของฟิลลิป จีนลุค แกรดิดจ์ (16) ซึ่งฟิล
ลิปมีความเชื่อว่าภาวะอ้วนคือปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก และเป็นตัวชี้วัด
ความจำเป็นในการประเมินปัจจัยเสี่ยงแฝงอ่ืน ๆ อีกด้วย ภายในกรอบแนวคิดได้เสนอปัจจัยอื่น ๆ ที่มี
ผลต่อภาวะเมตาบอลิก อันได้แก่ ระดับเศรษฐานะ พฤติกรรมการใช้ชีวิตการรับรู้รูปร่างของตนเอง ตัว
บ่งชี้ภาวะเมตาบอลิก ซึ่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารมีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมระดับไขมันใน
ร่างกาย จากการรับประทานที่มีไขมันสูง และมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะอ้วนในผู้หญิงแอฟริกัน
ผิวน้ำตาล นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าภาวะอ้วนมีความสัมพันธ์กับการรับรู้รูปร่าง
ของตนเอง การไม่ออกกำลังกาย ดัชนีมวลกาย และระดับเศรษฐานะ หากคนที่มีระดับเศรษฐานะดีจะ
มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ นำมาสู่การเกิดภาวะอ้วน และภาวะ
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คาร์ดิโอเมตาบอลิกในที่สุด  ในงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยทางด้านพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ลักษณะ
กายภาพของคน อายุและปัจจัยทางเมตาบอลิกที่มีผลต่อภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มบุคลากร
กองทัพเรือไทย โดยตั้งสมมติฐานว่า ระดับของไขมันในช่องท้อง มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงกับ
อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อสะโพก และเลปติน ระดับของไขมันในช่องท้อง มีความสัมพันธ์แบบ
แปรผกผันอะดิโพเน็กทิน (adiponectin) เขียนสรุปได้ดัง ภาพที่ 1.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 แผนการศึกษาปัจจัยทางด้านพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ลักษณะกายภาพของคน 
อายุและปัจจัยทางเมตาบอลิกที่มีผลต่อภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มบุคลากรกองทัพเรือไทย 

 
 
 
 
 

การวัดลักษณะทางกายภาพของคน 

- BMI > 25 kg/m2 

- ระดับไขมันในช่องท้อง 

พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน 

- การสูบบุหรี ่

- การออกกำลังกาย 

- การรับประทานอาหาร 

- ลักษณะงานท่ีทำ 

อาย ุ
ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก โดยพบ 
1 ใน 5 เงื่อนไข 

- ระดับน้ำตาลในเลือดสูง 

- เส้นรอบเอวเกินเกณฑ ์

- ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง 

- ระดับไขมันเอชดีแอลต่ำ 

- ระดับคอเลสเตอรอลสูง 

- ระดับไขมันแอลดีแอลสูง 

ปัจจัยทางเมตาบอลิก 

- ระดับอะดิโพเนกทิน 

- ระดับเลปติน 

Ref. code: 25636012030034AGS



7 
 

บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของไขมันใน

ช่องท้อง (Visceral fat) เส้นรอบเอวต่อสะโพก (Waist to hip ratio) เลปติน (Leptin) อะดิโพเน็ก
ทิน (Adiponectin) ต่อภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มบุคลากรกองทัพเรือไทย กล่าวถึงหัวข้อต่างๆ 
โดยมีกรอบเนื้อหางานวิจัยดังนี้ 

2.1 ความรู้เกี่ยวกับภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก (Cardiometabolic syndrome) 

2.2 ความรู้เกี่ยวกับเลปติน 

2.3 ความรู้เกี่ยวกับอะดิโพเน็กติน 

2.4 ความสัมพันธ์ของอะดิโพคายด์และระดับไขมันที่เพ่ิมขึ้นในร่างกาย 

2.5 ความสำคัญของไขมันในช่องท้องและการตรวจวิเคราะห์ไขมันในช่องท้อง 

 
2.1 ความรู้เกี่ยวกับภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก (Cardiometabolic syndrome) 

2.1.1 ความหมายและเกณฑ์การวินิจฉัยของภาวะ Cardiometabolic syndrome 
ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก (Cardiometabolic syndrome) คือกลุ่มอาการที่มี

ระบบเมตาบอลิกในร่างกายที่ผิดปกติร่วมกับการมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ระบบเมตาบอลิกในร่างกายที่ผิดปกติส่งผลทำให้เกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรค
ไขมันในเลือดสูง ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น อายุ ประวัติการเป็นโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในครอบครัว การมีระดับแอลดีแอล คอเลสเตอรอลที่สูงในเลือด (LDL-Cholesterol) 
เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากข้ึน (1-3) 

ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในการวินิจฉัยภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก (1) จึงใช้
การวินิจฉัยภาวะเมตาบอลิกมาเป็นตัวช่วยจำแนก สำหรับเกณฑ์ในการวินิจฉัยภาวะเมตาบอลิกมี
หลายเกณฑ์ แต่เกณฑ์ท่ีมีลักษณะที่สามารถช่วยวินิจฉัยภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกมีอยู่สองเกณฑ์คือ 
เกณฑ์ของ WHO (World Health Organization 1998) (17) และเกณฑ์ของ The National 
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) (7) ซ่ึง
องค์ประกอบของภาวะเมตาบอลิกที่ NCEP ATP III พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด มีดังต่อไปนี้ การเกิดภาวะดื้ออินซูลิน (มีระดับน้ำตาลที่ผิดปกติหรือมีความทนทานต่อ
กลโูคสบกพร่องหรือเป็นเบาหวานชนิดที่สอง) การเกิด prothrombotic state การเกิด 
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proinflammatory state การเกิดความดันโลหิตสูง การเกิดภาวะอ้วนลงพุง และการเกิดความ
ผิดปกติของระดับไขมัน (มีระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงหรือเอชดีแอล คอเลสเตอรอลที่ต่ำในกระแสเลือด) 
โดยเฉพาะการมีภาวะอ้วนลงพุงกับการมีไขมันที่สูงในเลือดเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตา
บอลิกที่สำคัญ 

จากการศึกษาของ Fangjian Guo และคณะ(2014) ได้แบ่งระยะของคาร์ดิโอเม
ตาบอลิกโดยตั้งเกณฑ์ Cardiometabolic Disease Staging System (CMDS) เพ่ือใช้ในการกำหนด
ระดับความเสี่ยงสำหรับโรคเบาหวานและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยค้นพบว่า 
CMDS สามารถแยกแยะความเสี่ยงโรคเบาหวานได้กว้างขึ้นและแยกแยะการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได้ รวมถึงช่วยแยกการเสียชีวิตโดยไม่ใช้ BMI เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัย CMDS 
สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในด้านการ
ป้องกันและรักษาโรค 
การแบ่งระยะของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกโดยใช้เกณฑ์จาก Cardiometabolic Disease 
Staging System (CMDS) (15) 
ตารางท่ี 2.1 The Cardiometabolic Disease Staging (CMDS) system 

Stage คำอธิบาย เกณฑ์ที่ใช้ 
Stage 0 Metabolically healthy ไม่มีปัจจัยเสี่ยง 
Stage 1 มีหนึ่งหรือสองปัจจัยเสี่ยง มี 1 หรือ 2 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

(ก) มีเส้นรอบเอวเกิน (≥112 ซม.ในเพศชาย 

และ ≥88 ซม.ในเพศหญิง) 

(ข) ความดันโลหิตสูง (systolic ≥130 mmHg 

และหรือ diastolic ≥85 mmHg) หรือ
รับประทานยาลดความดันโลหิต 
(ค) ระดับ HDL cholesterol ต่ำ (<40 mg/dL 
ในเพศชาย และ < 50 mg/dL ในเพศหญิง) หรือ
รับประทานยาไขมัน 

(ง) ระดับของไตรกลีเซอร์ไรด์สูง (≥150 mg/dL) 
หรือรับประทานยาไขมัน 
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ตารางท่ี 2.1 The Cardiometabolic Disease Staging (CMDS) system (ต่อ) 

Stage คำอธิบาย เกณฑ์ที่ใช้ 
Stage 2 Metabolic syndrome หรือ 

prediabetes 
มีเพียงหนึ่งใน 3 ข้อดังนี้ 
(ก) มีภาวะเมตาบอลิกโดยมีปัจจัยเสี่ยงสามหรือสี่
ปัจจัย ดังนี้ มีเส้นรอบเอวสูง ความดันโลหิตสูง 
ระดับ HDL-C ต่ำ ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง  
(ข) Impaired fasting glucose (IFG; fasting 

glucose ≥ 100 mg/dL) 
(ค) Impaired glucose tolerance (IGT; 2-h 

glucose ≥140 mg/dL) 
Stage 3 Metabolic syndrome + 

prediabetes 
มี 2 ใน 3 ข้อ ดังนี้  
(ก) Metabolic syndrome 
(ข) IFG 
(ค) IGT 

Stage 4 T2DM และ/หรือ CVD เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
(ก) เป็นเบาหวานชนิดที่ 2  (fasting glucose 

≥126 mg/dL or 2-h glucose ≥200 mg/dL
หรือได้ยารักษาเบาหวาน) 
(ข) มีอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด (เจ็บ
หน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือดหรืออยู่ในช่วง
หลังผ่านการเจ็บป่วยจากโรคหัวใจและเลือด เช่น 
กลุ่มอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน 
การใส่ขดลวด การผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ 
หลอดเลือดดำอุดตัน โรคหลอดเลือดสมอง การ
ตัดแขนขาเนื่องจากโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุด
ตัน  

ที่มา: Guo F, Moellering DR, Garvey WT. The progression of cardiometabolic disease: 
validation of a new cardiometabolic disease staging system applicable to obesity. 
Obesity (Silver Spring). 2014;22(1):110-8. 
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2.1.2 ความชุกของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 
จากการศึกษาที่ผ่านมาอัตราความชุกของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก ใช้เกณฑ์ของ

การเกิดภาวะเมตาบอลิกในการวินิจฉัย สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันพบอัตราการเกิดภาวะเมตา
บอลิกเพ่ิมสูงขึ้น แต่ละพ้ืนที่มีความชุกแตกต่างกัน โดยความชุกของภาวะเมตาบอลิกในประชากรวัย
ผู้ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2003-2012 พบ 35% และผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี พบถึง 
50% (8) ในกลุ่มประเทศยุโรป พบอัตราอยู่ที่ร้อยละ 24.3 (9) ในประเทศเกาหลีใต้ พบอัตราอยู่ที่ร้อย
ละ 28.9 (10) ประเทศจีน พบอัตราอยู่ที่ร้อยละ 38 ในเพศชายและร้อยละ 33 ในเพศหญิง (11) 
สำหรับประเทศไทยได้มีการศึกษาของ Inter-ASIA (12) โดยสำรวจกลุ่มประชากรไทยที่มีอายุมากกว่า 
35 ปี จำนวน 5,305 คน โดยใช้เกณฑ์ของ NCEP ATP III พบอัตราความชุก 32.6%  โดยเพศชายมี
ความชุก 28.7% และเพศหญิงมีความชุก 36.4% 

2.1.3 สาเหตุของการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 
การเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกเกิดจากการรับประทานอาหารที่มากเกินความ

ต้องการร่วมกับการใช้พลังงานน้อย เช่น การออกกำลังกายน้อย การมีพฤติกรรมที่เคลื่อนไหวน้อยหรือ
อยู่ประจำที่ไม่เคลื่อนที่ เป็นต้น เมื่อมีพลังงานเหลือจากการเผาผลาญจะนำไปเก็บในรูปไขมันใต้
ผิวหนัง ถ้าร่างกายมีไขมันใต้ผิวหนังเยอะจนร่างกายไม่สามารถสะสมไขมันใต้ผิวหนังได้แล้ว ร่างกาย
จะตอบสนองโดยเกิดการสะสมของไขมันในอวัยวะต่างๆอ่ืนแทน อาทิเช่น สะสมในช่องท้อง สะสมที่
ตับ สะสมที่กล้ามเนื้อ เป็นต้น เซลล์ไขมันสามารถปล่อยสารอะดิโพคายน์ต่างๆ ออกมา ก่อให้เกิดการ
อักเสบที่หลอดเลือดและเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน รวมถึงการสะสมของไขมันที่ตับอ่อนทำให้เกิดการ
หลั่งของอินซูลินที่ผิดปกติ ทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็น
โรคหัวใจและหลอดเลือดได้ (18) ดังแสดงในรูป ภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 Working model by which excess visceral adiposity is associated with 

increased cardiometabolic risk 
ที่มา: Tchernof A, Després J-P. Pathophysiology of human visceral obesity: an update. 

Physiological reviews. 2013;93(1):359-404. 
เซลล์ไขมันเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่ในการกักเก็บพลังงานส่วนเกินจากในรูปของไตร

กลีเซอไรด์  เนื้อเยื่อไขมันถือว่าเป็นต่อมไร้ท่อขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตและหลั่งสารในกระแสเลือด ซึ่ง
สารที่หลั่งออกมาจากเซลล์ไขมันนี้เรียกว่า อะดิโพคายน์ อะดิโพคายน์บางชนิดมีผลต่อการเกิดภาวะ
ดื้ออินซูลิน และมีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทำให้เกิด systemic 
proinflammatory state ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด  เกิดการอักเสบที่เส้นเลือดเส้นเล็กๆ
ในเนื้อเยื่อไขมันและหลอดเลือด นำไปสู่การเกิดความผิดปกติท่ีเยื่อบุหลอดเลือด เพิ่มความเสี่ยงใน
การเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (19) 
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เซลล์ไขมันจะมีการหลั่งอะดิโพคายน์ออกมาหลักๆ  2 ชนิด คอื 
proinflammatory adipokines  และ anti-inflammatory adipokines ซึ่งมีผลต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด จากภาพที่ 2.2 เมื่อเซลล์ไขมันมีลักษณะเป็น healthy fat จะปล่อยสาร anti-
inflammatory adipokines ยับยั้งไม่เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การเพ่ิมมากเกินของเซลล์ไขมัน
ส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ไขมัน ทำให้เซลล์ไขมันไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือทำให้เซลล์ตาย
ได้ การสะสมไขมันจนกลายเป็น Dysfunctional fat จะปล่อยสาร proinflammatory adipokines  
ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือด ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ (4) ตัวอย่างของ anti-
inflammatory ที่ผลิตออกมา ได้แก่ อะดิโพเน็กทิน Interleukin-10 (IL-10) เป็นต้น ในทางตรงกัน

ข้าม proinflammatory adipokines ได้แก่ เลปติน (Leptin) Tumor necrosis factor-α (TNF-α) 
Interleukin-6 (IL-6) เป็นต้น ในการศึกษาของ Rashmi Supriya และคณะ (20) ได้ทำในการศึกษา
ระดับอะดิโพคายน์ที่มีผลต่อโรคอ้วน 11 ชนิดและความเสี่ยงในการเกิดภาวะเมตาบอลิกในชาวฮ่องกง  
พบว่ากลุ่มท่ีเป็นโรคอ้วนและมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะเมตาบอลิก 4 ปัจจัย ตามเกณฑ์ของ NCEP 

ATP III มีระดับ Pro-inflammatory adipokine เพ่ิมข้ึน ในทีน่ี้คือระดับของ TNF-α  เลปติน และมี
ระดับ Anti-inflammatory adipokine ซึ่งก็คืออะดิโพเน็กทินลดลง การศึกษาครั้งนี้จึงสนใจอะดิโพ
คายน์ที่มีผลต่อการแข็งตัวของหลอดเลือดสองชนิดคือ เลปตินและอะดิโพเน็กทิน 

 
ภาพที่ 2.2  Functional adipose tissue (left), predominantly found in lean 
organisms, tends to express anti-inflammatory adipokines that protect against 
cardiovascular disease 
ที่มา: Fuster JJ, Ouchi N, Gokce N, Walsh K. Obesity-Induced Changes in Adipose 
Tissue Microenvironment and Their Impact on Cardiovascular Disease. Circ Res. 
2016;118(11):1786-807. 
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2.2 เลปติน (Leptin) 

2.2.1 โครงสร้างของเลปติน 

 
ภาพที่ 2.3 Leptin structure 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Leptin สืบค้นเมื่อ 18 พ.ย.2563 
เลปตินเป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างผ่านยีน ob gene (Human leptin gene) (4) 

โครงสร้างของเลปตินมีลักษณะดังในภาพที่ 2.3 โดยเลปตินจะถูกสร้างและหลั่งจากเซลล์ไขมันเข้าไปสู่
ในกระแสเลือด ซึ่งมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและอวัยวะต่างๆ เลปตินสามารถสร้างได้จาก
เนื้อเยื่อส่วนๆอ่ืนในปริมาณท่ีน้อย เช่น กล้ามเนื้อลาย สมอง กระเพาะอาหาร ต่อมใต้สมอง เนื้อเยื่อบุ
ผิวที่เต้านมหรือรก เป็นต้น ปริมาณของเลปตินที่หลั่งอออกมาในกระแสเลือดจะเพ่ิมตามขนาดของ
ไขมันตามการเก็บสะสมพลังงานในร่างกาย เลปตินที่หลั่งมาจากเนื้อเยื่อใต้ชั้นผิวหนังจะมี
ความสัมพันธ์กับการสะสมของไขมันและจะพบในผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย เลปตินจะหลั่งออกมาในลักษณะ
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในหนึ่งวัน โดยปริมาณการหลั่งสูงจะพบในช่วงเย็นและเช้ามืด  

2.2.2 บทบาทของเลปติน 
เลปตินจะทำงานเมื่อจับกับ specific leptin receptors (ObRs) ที่เป็นตัวรับ

ของระบบประสาทจากไฮโปทาลามัสที่มีผลต่อการควบคุมการรับประทานอาหารและการใช้พลังงาน 
มีบทบาทสำคัญในการควบคุมน้ำหนักของร่างกาย เลปตินที่อยู่ในกระแสเลือดจะควบคุมการทำงาน
ของระบบเมตาบอลิกช่วยให้เกิดความไวต่ออินซูลิน ควบคุมการหดตัวของหัวใจและหลอดเลือดและ
ควบคุมความดันโลหิต ภาวะปกติท่ีไม่มีภาวะดื้อต่อเลปติน เมื่อมีเซลล์ไขมันมากขึ้นก็จะหลั่งเลปตินอ
อกมามากขึ้น สมองในส่วนของไฮโปทาลามัส จะทำให้ลดความอยากอาหารลง ทำให้กินอาหารลดลง 
และเพ่ิมการใช้พลังงาน ทำให้น้ำหนักตัวลดลง ในกรณีโรคอ้วนที่เกิดภาวะดื้อต่อเลปติน ทำให้มีความ
อยากอาหารทั้งๆที่มีปริมาณไขมันในร่างกายเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อการเกิดความดันโลหิตสูง 
การความผิดปกติในการทำงานของหลอดเลือดและหัวใจ (21-23) นอกจากนี้ เลปตินยังมีความ
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เกี่ยวข้องในการควบคุมของระบบประสาทและการรักษาสมดุลของพลังงานในร่างกาย ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.4 

 
ภาพที ่2.4  Pathogenesis of obesity 

ที่มา: Friedman JM, Halaas JL. Leptin and the regulation of body weight in mammals. 
Nature. 1998;395(6704):763. 
 
2.3 อะดิโพเน็กทิน (Adiponectin) 

2.3.1 โครงสร้างของอะดิโพเน็กทิน 

 
ภาพที่ 2.5 Adiponectin structure 

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Adiponectin  
 

Ref. code: 25636012030034AGS



15 
 

อะดิโพเน็กทินหรือที่รู้จักกันในชื่อ AdipoQ, ApM1 หรือ GBP28 มีลักษณะ
โครงสร้างเหมือนในภาพที่ 2.5  เป็นโปรตีนสร้างจากเนื้อเยื่อไขมันสีขาว (white adipose tissue; 
WAT) และหลั่งเข้าสู่กระแสเลือด เซลล์ไขมันเป็นแหล่งหลักในการสร้างอะดิโพเน็กทินในคนปกติ อะดิ
โพเน็กทินอยู่ในกระแสเลือดมี 2 ชนิด โดยแบ่งเป็นดังนี้ (24, 25) 

1. Full-length Adiponectin แบ่งได้ 3 รูปแบบตามน้ำหนักโมเลกุล 
 1.1 low molecular weight (LMW) trimer 

  1.2 medium molecular weight (MMW) hexamer 
  1.3 high molecular weight (HMW) multimer 
 ซ่ึงแต่ละชนิดเกิดจากการรวมตัวโดยอาศัยพันธะไดซัลไฟด์เชือ่มบริเวณ N-terminal 
cysteine residues 

2. globular Adiponectin สามารถพบได้ปริมาณน้อยในเลือด เกิดจากการตัด N-terminal 
variable domain และ collagenous domain ออกจาก full-length Adiponectin (proteolytic 
cleavage) โดยเอนไซม์ leukocyte elastase ทำให้โครงสร้างของ globular Adiponectin มี
เฉพาะ globular domain  

2.3.2 บทบาทของอะดิโพเน็กทิน 
บทบาททางสรีรวิทยาของอะดิโพเน็กทิน มีความเกี่ยวข้องกับอวัยวะต่างๆ เช่น 

ตับอ่อน ตับ หัวใจ กล้ามเนื้อ เป็นต้น กลไกการทำงานของอะดิโพเน็กทินมีผลต่อการควบคุมสมดุล
กลูโคสและความไวของเนื้อเยื่อต่ออินซูลิน อะดิโพเน็กทินมีผลต่อการต้านภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง 
ความดันโลหิตและการต้านการอักเสบ เมื่อมีอะดิโพเน็กทินลดลงจะส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น การ
เกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัว การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การเกิดหัวใจวาย โรคไตเรื้อรัง เป็นต้น (24, 
25) ดังแสดงในภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6  Schematic diagram of visceral fat syndrome (A) 

ที่มา: Funahashi T, Matsuzawa Y. Adiponectin and the cardiometabolic syndrome: an 
epidemiological perspective. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2014;28(1):93-106. 

ความสัมพันธ์ของเลปตินและอะดิโพเน็กทินในการเกิดพยาธิสภาพของโรคอ้วน 
เมื่อมีไขมันเพ่ิมข้ึนระดับของเลปตินจะสูงขึ้น และเมื่อเลปตินมีมากเกินจะส่งผลทำให้เกิดภาวะดื้อ
ต่อเลปติน เกิดการรับประทานอาหารมากข้ึน การใช้พลังงานน้อยลง และยังส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดด้วย เมื่อมีไขมันสูงขึ้นระดับอะดิโพเน็กทินจะลดลง ส่งผลต่อกระบวนการเกี่ยวกับการ
สร้างน้ำตาล ทำให้เกิด Gluconeogenesis มากขึ้น ลดการใช้น้ำตาล ทำให้น้ำตาลสูงในเลือด 
ก่อให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อะดิโพเน็กทินยังส่งผลต่อระดับของไขมันทำ
ให้มีระดับไขมันในเลือดที่สูง โดยมีระดับเอชดีแอล คอเลสเตอรอล (HDL Cholesterol) ที่ต่ำลง 
ระดับ แอลดีแอล คอเลสเตอรอล (LDL Cholesterol)สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือด
มากขึ้น นำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและเลือดได้ แสดงสรุปเป็นรูปภาพที่ 2.7 ดังนี้ (26) 
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ภาพที่ 2.7 Leptin resistance and the implication of leptin and adiponectin in the 

pathogenesis of the metabolic syndrome in obesity 
ที่มา: Ricci R, Bevilacqua F. The potential role of leptin and adiponectin in obesity: a 
comparative review. The Veterinary Journal. 2012;191(3):292-8. 

มีการศึกษาเกีย่วกับความสัมพันธ์ของระดับอะดิโพคายน์ต่างๆกับภาวะเมตาบอ
ลิก ในการศึกษาของสุพรพิมพ์ เจียสกุล และคณะ (27) ได้ทำการศึกษาระดับของฮอร์โมน 
Testosterone และอะดิโพคายน์ในกลุ่มที่มีภาวะเมตาบอลิกซึ่งมีโอกาสดื้อต่ออินซูลินมากกว่าคนที่ไม่
เป็นโรค พบว่าระดับของอะดิโพเน็กทินลดลง ระดับของเลปตินและอัตราส่วนเลปตินต่ออะดิโพเน็กทิน
สูงขึ้นเมื่อเปรียบกับคนที่ไม่ได้มีภาวะเมตาบอลิก สอดคล้องกับการศึกษาของ Patricio Lopez-
Jaramillo และคณะ (28) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของเลปตินและอะดิโพเน็กทินในกลุ่มคนที่
ภาวะเมตาบอลิกและโรคเบาหวาน  พบว่า ในกลุ่มท่ีไม่มีภาวะอ้วนลงพุงจะมีระดับของอะดิโพเน็กทินที่
สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีมีภาวะอ้วนลงพุง และในกลุ่มที่มีภาวะอ้วนลงพุงจะมีระดับของเล
ปตินและอัตราส่วนของเลปตินต่ออะดิโพเน็กทินที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีไม่มีภาวะอ้วนลง
พุง 
 
2.4 ความสัมพันธ์ของอะดิโพคายด์และระดับไขมันที่เพิ่มขึ้นในร่างกาย 

การที่ระดับไขมันเพ่ิมข้ึนทั้งจากการรับประทานอาหารมากเกินและการเคลื่อนไหวน้อย 
ทำให้เกิดการสะสมของไขมันในร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อการสร้างและการหลั่งอะดิโพคายน์ ทำให้เกิด 
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1. Pro inflammatory adipokine และ prothrombotic molecules เช่น free 

fatty acids, PAI-1, TNF-α และ เลปตินมีการหลั่งออกมามาก และเกิด oxidative stress สะสมใน
ไขมันในช่องท้อง ในขณะที่ระดับของอะดิโพเน็กทินลดลง ซึ่งเป็น anti-inflammatory adipokine 
และมีผลต่อเยื่อบุหลอดเลือดหัวใจ ส่งผลต่อการแข็งตัวของหลอดเลือด การเกิดการอักเสบและการ
เป็นพังผืดในหลายอวัยวะ (4, 24) 

2. การเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน จากการรับประทานอาหารมากเกินประกอบกับการถูก
ขัดขวางการทำงานของเลปตินทำให้อยากอาหาร ทั้งที่ร่างกายมีไขมันเป็นจำนวนมาก ภาวะดื้อ
อินซูลินส่งผลต่อหลอดเลือดที่ทำให้การส่งสัญญาณของอินซูลินบกพร่อง ในกล้ามเนื้อลายนำกลูโคส
มาใช้ได้ไม่ดี ภาวะดื้อต่ออินซูลินส่งผลต่อไขมันในกระแสเลือด ทำให้มีไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้น แอลดีแอล 
คอเลสเตอรอล (LDL Cholesterol) เพ่ิมข้ึน เอชดีแอล คอเลสเตอรอล (HDL Cholesterol) ลดลง มี
ผลต่อเนื่องทำให้เกิดความดันโลหิตสูง การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย และโรค
อ่ืนๆอีกด้วย (4) ดังแสดงในภาพที่ 2.8 

 
ภาพที่ 2.8  Obesity leads to adipose tissue dysfunction, triggering the release of 
proinflammatory adipokines that can directly act on cardiovascular tissues to 

promote disease 
ที่มา: Fuster JJ, Ouchi N, Gokce N, Walsh K. Obesity-Induced Changes in Adipose 
Tissue Microenvironment and Their Impact on Cardiovascular Disease. Circ Res. 
2016;118(11):1786-807. 
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2.5 ความสำคัญของไขมันในช่องท้อง (Visceral fat) และการตรวจวิเคราะห์ไขมันในช่องท้อง 

 
ภาพที่ 2.9 Adipose tissue depots occur throughout the body 

ที่มา: Fuster JJ, Ouchi N, Gokce N, Walsh K. Obesity-Induced Changes in Adipose 
Tissue Microenvironment and Their Impact on Cardiovascular Disease. Circ Res. 
2016;118(11):1786-807. 

จากภาพที่ 2.9 ที่แสดงการสะสมของไขมันในที่ต่างๆของร่างกาย เนื้อเยื่อไขมันใน
ร่างกายจะสะสมได้หลายตำแหน่ง เช่น สะสมใต้ผิวหนัง (Subcutaneous adipose tissue (SAT)) 
สะสมในช่องท้อง (Visceral adipose tissue (VAT)) ไขมันแทรกระหว่างกล้ามเนื้อ 2 มัด (Inter-
muscular fat) ไขมันแทรกภายในกล้ามเนื้อ (Intra-muscular fat) เป็นต้น เนื้อเยื่อไขมันในช่องท้อง 
(Visceral fat) เป็นไขมันช่องท้องรอบๆอวัยวะภายใน เช่น ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ตับ ไต เป็นต้น ซึ่ง
เซลล์ไขมันในช่องท้องเป็นเสมือนต่อมไร้ท่อที่สามารถปล่อยฮอร์โมนและอะดิโพคายน์ต่างๆ 
(Adipokines) ออกมาได้ เช่น อะดิโพเน็กทิน (Adiponectin) เลปติน (Leptin) Tumor necrosis 

factor (TNF-α) และ Interleukin 6 (IL-6)  เป็นต้น  จากการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า ไขมันในช่อง
ท้องทำให้เกิดพยาธิสภาพ เกิดการควบคุมระดับน้ำตาลที่บกพร่อง (impaired glucose) ภาวะดื้อ
อินซูลิน ความผิดปกติของระบบเมตาบอลิกของไขมัน การสะสมไขมันในช่องท้องเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมไปถึงการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและความดัน (19, 29) 
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การศึกษา MESA Study (30) ได้พบว่าการสะสมของไขมันในช่องท้องมีความสำคัญต่อการเพิ่มขึ้น
ของความเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะเมตาบอลิก โดยศึกษาติดตามเป็นระยะเวลามัธยฐาน 3.3 ปี การศึกษา
ของ Fumi Sato และคณะ (31) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกกับ
ไขมันที่สะสมท่ีเยื่อหุ้มหัวใจ  ในช่องท้อง และในชั้นผิวหนัง พบว่าระดับของไขมันในช่องท้องเป็น
ความเสี่ยงสูงที่ให้เกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก เมื่อเปรียบเทียบกับการสะสมของไขมันทั้งสามชนิด 

การวัดระดับของไขมันในช่องท้องมีหลายวิธี (32) ดังนี้ 
1. การวัดสัดส่วนของร่างกายและค่าคำนวณ เช่น การวัดรอบเอว อัตราส่วนระหว่างเส้น

รอบเอวต่อสะโพก (Waist to hip ratio) ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI)  
2. การวัดใช้เทคนิค Bioelectrical impedance analysis (BIA)  
3. การวัดโดยใช้เทคนิค Dual Energy X-ray absorptiometry (DXA)  
4. การวัดโดยใช้เทคนิค Air Displacement Plethysmography (ADP)  
5. การวัดโดยใช้เทคนิค Ultrasound  
6. การวัดโดยใช้เทคนิค Computed tomography (CT)  
7. การวัดโดยใช้เทคนิค Magnetic Resonance imaging (MRI)  
การทำ CT และ MRI ถือเป็น gold standard สำหรับการวัดระดับไขมันในช่องท้อง แต่

มีข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดค่อนข้างสูง และโรงพยาบาลขนาดเล็กไม่มีเครื่องมือสำหรับการ
ตรวจ ในขณะที่ การใช้เส้นรอบเอว อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อสะโพก ดัชนีมวลกาย(BMI) เป็น
วิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย ทำการวัดได้ง่าย แต่มีความจำเพาะและความเท่ียงตรงน้อย ยังเป็นที่ถกเถียงใน
การนำมาใช้วัดระดับไขมันในช่องท้อง แต่มีประโยชน์ในการแยกการเกิดภาวะลงพุงแบบหยาบๆได้ 
การวัดโดยใช้เทคนิค Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) และเทคนิค Air Displacement 
Plethysmography (ADP) เป็นวิธีที่มีความจำเพาะที่สูงกว่าการใช้ BMI แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านขนาด
พ้ืนที่ร่างกายของผู้ทดสอบ ความชื้น ลักษณะของการหายใจ ซึ่งทำให้ไม่สะดวกในการทดสอบ การทำ 
Ultrasound อาจช่วยประเมินขนาดทั่วไปของไขมันในช่องท้อง แต่มีข้อจำกัดในด้านความน่าเชื่อถือ
ของเทคนิค เนื่องจากภาพท่ีได้ขึ้นอยู่กับการวัดเชิงปริมาณขององค์ประกอบร่างกายในแต่ละครั้งของ
เจ้าหน้าที่ท่ีทดสอบ ทำให้ค่าแตกต่างตามความเชี่ยวชาญของผู้ใช้เครื่องทดสอบ สำหรับเทคนิค 
Bioelectrical impedance analysis (BIA) (33) เป็นหลักการอาศัยเทคนิคการวัดโดยใช้หลักการ
การขัดขวางการนำไฟฟ้าของร่างกาย อาศัยหลักการผ่านกระแสไฟฟ้า 2 ความถี่ โดยที่กระแสไฟฟ้า
ความถี่ต่ำ (low frequency;  kHz) กระแสไฟฟ้าจะสามารถทะลุผ่านได้เฉพาะส่วนของของเหลวนอก
เซลล์ (Extracellular fluids) และท่ีกระแสไฟฟ้าความถี่สูง (500 – 800 kHz) ที่สามารถผ่านได้ทั้งใน
ส่วนของของเหลวนอกเซลล์และในเซลล์ วิธีนี้เป็นการทดสอบที่ง่าย แต่จะมีข้อจำกัดจากการที่ปริมาณ
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น้ำในร่างกายเปลี่ยนไป มีผลต่อการอ่านค่าเปอร์เซ็นต์ไขมัน ดังนั้น ก่อนการตรวจวัด 8 -12 ชั่วโมง ไม่
ควรออกกำลังกายอย่างหนักหรือดื่มน้ำมากเกินไป  

มีงานศึกษาวิจัยจากประเทศอินโดนิเซีย (34) ในการนำค่ามวลร่างกาย เปอร์เซ็นต์ไขมัน
ทั้งหมดในร่างกาย ระดับไขมันในช่องท้อง มาใช้ในการทำนายภาวะดื้อต่ออินซูลินในกลุ่มประชากร
เพศชายที่มีสุขภาพดี พบว่าทั้งสามค่ามีความสัมพันธ์กับการดื้ออินซูลินมากกว่าเส้นรอบเอวและดัชนี
มวลกาย (BMI) สามารถนำมาใช้ในการทำนายภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ดีกว่าเส้นรอบเอวและดัชนีมวล
กาย 

 
2.6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในปี 2017 มีการศึกษาของ Yukako Tatsumi (35) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพ้ืนที่ของไขมันในช่อง กับการเกิดภาวะเมตาบอลิกในคนญี่ปุ่นน้ำหนักตัวปกติ (BMI 18.5–
22.9 kg/m2) พบว่าเมื่อมีพ้ืนที่ของไขมันในช่องท้องเพ่ิมจะเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดภาวะเมตาบอลิก
มากขึ้น เช่นเดียวกันกับการศึกษา Hitachi Health Study (36) ได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนทีไ่ขมันในช่องท้องโดยใช้ CT Scan กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 3 ปีของคนญี่ปุ่น พบว่าการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนที่ไขมันในช่องท้องที่เพ่ิมข้ึนสัมพันธ์กับองค์ประกอบความเสี่ยงในการเกิดโรคเมตาบอลิกที่
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ โดยในกลุ่มตัวอย่างที่มีพ้ืนที่ไขมันในช่องท้องมากกว่า 50 cm2 มีอุบัติการณ์สูง
ที่จะมีระดับไตรกลีเซอไรด์และแอลดีแอล คอเลสเตอรอลสูง  

การศึกษาระดับอะดิโพคายน์ที่มีผลต่อโรคอ้วน 11 ชนิด และความเสี่ยงในการเกิดภาวะ
เมตาบอลิกในชาวฮ่องกง (20) พบว่ากลุ่มที่เป็นโรคอ้วนและมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะเมตาบอลิก 
4 ปัจจัย ตามเกณฑ์ของ NCEP ATP III มีระดับ Pro-inflammatory adipokine เพ่ิมข้ึน ในที่นี้คือ

ระดับของ TNF-α , เลปติน และมีระดับ Anti-inflammatory adipokine ซึ่งก็คืออะดิโพเน็กทินลดลง 
สอดคล้องไปกับการศึกษา MASALA Study (37) ที่ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของอะดิโพคายน์และ
ส่วนประกอบในร่างกายของคนเอเชียใต้ที่อาศัยในสหรัฐอเมริกา พบว่า เลปตินมีความสัมพันธ์กับการ
สะสมไขมันในร่างกาย อะดิโพเน็กทินมีความสัมพันธ์กับไขมันเช่นเดียวกันแต่ช่วยลดความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะเมตาบอลิกได้และอะดิโพคายน์ที่ออกมาจากเซลล์ไขมันมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาให้
กลายเป็นโรคเบาหวาน 

ปัจจุบันมีหลายการศึกษาค้นพบว่า ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกพบในกลุ่มคนน้ำหนักปกติ
มากขึ้น โดยจดหมายจากในวารสาร JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 
(14)  ทำการศึกษาการกระจายตัวระยะของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มประชากรในประเทศจีน 
โดยใช้เกณฑ์ Cardiometabolic Disease Staging System (CMDS) (15) และดัชนีมวลกาย (BMI) 
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พบว่าในประเทศจีนมีกลุ่มคนที่น้ำหนักตัวปกติ (BMI < 25 kg/m2)  แต่มีความเสี่ยงเป็นภาวะคาร์ดิโอ
เมตาบอลิกระดับน้อยถึงปานกลาง (มี 1 หรือ 2 ปัจจัยเสี่ยง ดังต่อไปนี้ มีภาวะอ้วนลงพุง มีไตรกลีเซอ
ไรด์สูง HDL-Cholesterol ตำ่ และความดันโลหิตสูง) 245.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 26.6% ซึ่งเป็น
สัดส่วนที่สูงกว่าในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วน(BMI >25 kg/m2) ที่มี 96.1 ล้านคน คิดเป็นร้อย
ละ 10.4  

งานวิจัยของลักขณาและคณะ (13) ได้ทำการศึกษาความชุกของประชากรไทย 3,235 

คน ที่มีน้ำหนักตัวปกติ แต่มีภาวะอ้วนลงพุง โดยใช้อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อความสูง (waist 

to height ratio) มากกว่า 0.5 และ ดัชนีมวลกาย(BMI) น้อยกว่า 25 kg/m2 พบความชุก 15.4% 

(499 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่น้ำหนักตัวปกติและไม่อ้วนลงพุง มีอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอว

ต่อความสูง (waist to height ratio) น้อยกว่า 0.5 และ ดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 25 kg/m2 

พบว่ากลุ่มท่ีน้ำหนักตัวปกติ แต่อ้วนลงพุงมีความเสี่ยง 2.03 เท่าท่ีจะมีอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือด และ จะเห็นได้ว่าการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักตัว

ปกติมีมากกว่ากลุ่มท่ีน้ำหนักเกิน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาไขมันในช่องท้อง อะดิโพคายน์และ

พารามิเตอร์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกที่สามารถช่วยทำนายการเกิดภาวะคาร์ดิโอ

เมตาบอลิกได้  และดูความสามารถในการใช้ระดับไขมันในช่องท้องมาเป็นตัวบ่งชี้ระยะเริ่มแรก 

(Early marker) ในการประเมินภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 กลุ่มประชากรที่ศึกษา 

3.1.1 ประชากร 
บุคลากรที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานที่อยู่ในสังกัดกองทัพเรือไทยที่มี

สถานที่ทำงานประจำอยู่บริเวณวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ กรมอู่ทหารเรือธนบุรี กรม
พลาธิการทหารเรือและหน่วยงานอ่ืนๆสังกัดกองทัพเรือที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า รวมถึงข้าราชการที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ที่มีอายุระหว่าง 35-60 ปีเข้า
รับการตรวจสุขภาพประจำปีที่ห้องตรวจสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

3.1.2 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Subject Selection and Allocation) 
ประกอบด้วย 

3.1.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย (Inclusion Criteria) 
(1) ข้าราชการทหารเรือ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ 

รวมถึงข้าราชการที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ที่มีอายุระหว่าง 35 - 60 ปี เข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจำปีที่ห้องตรวจสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่มีและไม่มีภาวะ
คาร์ดิโอเมตาบอลิกโดยใช้เกณฑ์ Modified CMDS ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

(2) มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 18.5 – 25 kg/m2 
3.1.2.2 เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion Criteria) 

(1) เป็นโรคเบาหวานก่อนการเข้าร่วมวิจัย 
(2) เป็นผู้ทานยาสเตอรอยด์ ยาลดไขมันในเลือดหรือทานยาที่มีผลต่อระดับ

ไขมันในเลือดเป็นประจำ 
(3) มีประวัติการเจ็บป่วยจากโรคหัวใจและหลอดเลือด มีการใส่อุปกรณ์ช่วย

การเต้นของหัวใจ 
(4) เป็นโรคมะเร็ง 
(5) เป็นหญิงตั้งครรภ์ 

3.1.2.3 การจัดอาสาสมัครเข้ากลุ่ม (Subject Allocation)  
ใช้การแบ่งกลุ่มตามเกณฑ์ Modified Cardiometabolic Disease staging 

system (Modified CMDS) ร่วมกับระดับไขมันในเลือดและระดับไขมันในช่องท้อง ในกลุ่มผู้เป็น
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ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 200 คนจะต้องมีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกระยะที่ 1 หรือระยะที่ 2 และ
ประชากรกลุ่มควบคุม 240 คนต้องไม่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 
ตารางท่ี 3.1 การแบ่งกลุ่มประชากรตามเกณฑ์ Modified Cardiometabolic Disease 
Staging System (Modified CMDS) 

Stage คำอธิบาย เกณฑ์ที่ใช้ กลุ่มประชากร 

Stage 0 Metabolically healthy ไม่มีปัจจัยเสี่ยง กลุ่มท่ี 3,4 

Stage 1 มีหนึ่งหรือสองปัจจัยเสี่ยง มี 1 หรือ 2 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

(ก) มีเส้นรอบเอวเกิน (≥ 90 ซม.ในเพศชาย 

และ ≥80 ซม.ในเพศหญิง) 

(ข) ความดันโลหิตสูง (systolic ≥130 

mmHg และหรือ diastolic ≥85 mmHg) 

หรือรับประทานยาลดความดันโลหิต 

(ค) ระดับ HDL cholesterol ต่ำ (<40 

mg/dL ในเพศชาย และ < 50 mg/dL ใน

เพศหญิง) หรือรับประทานยาไขมัน 

(ง) ระดับของไตรกลีเซอร์ไรด์สูง (≥150 

mg/dL) หรือรับประทานยาไขมัน 

กลุ่มท่ี 1,2 

Stage 2 Metabolic syndrome 

หรือ prediabetes 

มีเพียงหนึ่งใน 3 ข้อดังนี้ 

(ก) มีภาวะเมตาบอลิกโดยมีปัจจัยเสี่ยงสาม

หรือสี่ปัจจัย ดังนี้ มีเส้นรอบเอวสูง ความดัน

โลหิตสูง ระดับ HDL-C ต่ำ ระดับไตรกลีเซอ

ไรด์สูง 

(ข) Impaired fasting glucose (IFG; 

fasting glucose ≥ 100 mg/dL) 

(ค) Impaired glucose tolerance (IGT; 

2-h glucose ≥140 mg/dL) 

กลุ่มท่ี 1,2 

หมายเหตุ: ใช้ค่าเส้นรอบเอวของไทยตามการศึกษาของ Inter Asia (12) 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแบ่งกลุ่มประชากรโดยใช้ Modified CMDS ร่วมกับระดับไขมันในเลือดและ
ระดับไขมันในช่องท้อง 

เกณฑ์จำแนก กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 

ภาวะคาร์ดิโอเม

ตาบอลิก 

stage 1 หรือ 2 stage 1 หรือ 2 stage 0 

หรือไม่มีภาวะ

คาร์ดิโอเมตาบอ

ลิก 

stage 0 

หรือไม่มีภาวะ

คาร์ดิโอเมตาบอ

ลิก 

ระดับไขมันใน

เลือดที่สูง 

Total 

Cholesterol >

200 mg/dL 

หรือ LDL-

Cholesterol 

>160 mg/dL 

Total 

Cholesterol >

200 mg/dL 

หรือ LDL-

Cholesterol 

>160 mg/dL 

Total 

Cholesterol >

200 mg/dL 

หรือ LDL-

Cholesterol 

>160 mg/dL 

Total 

Cholesterol 

<200 mg/dL 

หรือ LDL-

Cholesterol 

<160 mg/dL 

ระดับไขมันใน

ช่อง 
≥10 

หรือ ระดับไขมัน

ในช่องท้องสูง 

≤9 

หรือ ระดับไขมัน

ในช่องท้องปกติ 

≥10 

หรือ ระดับไขมัน

ในช่องท้องสูง 

≤9 

หรือ ระดับไขมัน

ในช่องท้องปกติ 

จำนวนตัวอย่าง

(คน) 

100 100 120 120 

 
ขนาดตัวอย่าง และการคำนวณ  

ในการศึกษาความชุกของกลุ่มอาการทางเมตาบอลิกในประเทศไทย Inter-Asia (12) 
โดยใช้เกณฑ์ NCEP ATP III (7) พบว่ามีการรายงานความชุกที่ร้อยละ 32.6 จากประชากรทั้งหมด ใน
การคำนวณประชากรข้าราชการทหารเรือ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ ที่มีอายุ
มากกว่า 35 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่ห้องตรวจสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 2,000 คน โดยอ้างอิงการคำนวณขนาดตัวอย่างของศิริชัย พงษ์วิชัย 
(สำนักพิมพ์จุฬา, 2554) (38) 
กลุ่มประชากรที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 
กลุ่มประชากรที่มีภาวะเมตาบอลิก (N)   = (2,000 ×32.6) ÷100 
      = 652 คน 
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   N (sample size) = NZ2 ÷ (4𝑁𝑒2 +𝑧2) 
      = 652(1.645)2 ÷ ([4(652)(0.05)2] + (1.645)2) 
      = 192 คน  
ประชากรกลุ่มควบคุม (Nonmetabolic syndrome) 
กลุ่มประชากรควบคุม   (N)    = (2,000 × 67.4) ÷100 
      = 1,348 คน 

  N (control sample size) = NZ2 ÷ (4𝑁𝑒2 +𝑧2) 
      =1,348(1.645)2÷([4(1,348)(0.05)2]+(1.645)2) 
      = 225.363 
      = 226 คน 
   โดยที่  N = จำนวนประชากรทั้งหมด 
    Z = ค่าคะแนนมาตรฐาน ซึ่งมีค่า 1.645 
    e = ร้อยละความคลาดเคลื่อน ซึ่งเท่ากับ 0.05 
รวมทั้งหมด 418 คน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงจะเก็บตัวอย่างจากอาสาสมัครจำนวน 440 คน 
 
3.2 วิธีการได้มาของข้อมูล 

3.2.1 ดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัย  
ดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัยกับสำนักงานจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์

ทหารเรือ ซึ่งได้รับการอนุมัติการวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. มีรหัสโครงการเลขท่ี 
RP020/62 ได้รับการอนุมัติด้านจริยธรรมการวิจัยในคนกับคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ โดยมีรหัสโครงร่างการวิจัยที่ 107/2562 
ดำเนินการขอการรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. โดยได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. ในรหัสโครงการวิจัย 007/2563 

3.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยตามข้อกำหนดรวมถึงชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการ 

และประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำวิจัยโดยละเอียด ผลกระทบหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการ
ดูแลรักษาในกรณีที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว และสิทธิในการถอนตัวจากการเป็นอาสาสมัครดังกล่าว 
ในกรณีที่อาสาสมัครยินดีเข้าร่วมโครงการ ผู้วิจัยจะให้อาสาสมัครลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย 
(Inform Consent) เพ่ือเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการทำแบบสอบถาม โดย
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แบบสอบจะถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอ
ฮอลล์และการออกกำลังกาย 

3.2.3 ข้อมูลการตรวจสุขภาพของกลุ่มประชากร 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจร่างกายของผู้ที่มารับบริการตรวจสุขภาพ

ประจำปี โดยเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว อัตราส่วน
ระหว่างเส้นรอบเอวต่อสะโพก (Waist to hip ratio) และความดันโลหิต เป็นต้น โดยนำมาวิเคราะห์
แยกกลุ่มประชากรที่ศึกษา 

3.2.4 ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลต่างๆ ในเลือดของกลุ่มประชากร 
เก็บรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลต่างๆ ในเลือดได้ผลการตรวจ

วิเคราะห์จากเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีอัตโนมัติ COBAS รุ่น c501 บริษัท Roche Diagnostic 
จำกัด จากห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยา ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

- การวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือด โดยใช้หลักการ Enzymatic colorimetric method 

(Hexokinase) 

- การวิเคราะห์ระดับคอเลสเตอรอล (Cholesterol) โดยใช้หลักการ Enzymatic 

colorimetric method 

- การวิเคราะห์ระดับไตรกลีเซอไรด์ โดยใช้หลักการ Enzymatic colorimetric method 

- การวิเคราะห์ระดับเอชดีแอล คอเลสเตอรอล โดยใช้หลักการ Homogenous 

enzymatic colorimetric method 

- การวิเคราะห์ระดับแอลดีแอล คอเลสเตอรอล โดยใช้หลักการ Homogenous 

enzymatic colorimetric method (Direct method) 

 
3.3 การตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ 

3.3.1 การตรวจน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) 
ตรวจวัดด้วยเครื่อง Cobas C501 โดยใช้หลักการ Enzymatic reference 

method โดยใช้ Hexokinase โดยมีสมการเคมี ดังนี้ 
 

Glucose + ATP     Glucose-6-phosphate + ADP 
 

hexokinase 
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Glucose-6-phosphate + NADP Gluconate-6-phosphate +     

NADPH + H+ 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของ NADPH เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของระดับน้ำตาล 

3.3.2 การตรวจคอเลสเตอรอล (Cholesterol) 
ตรวจวัดด้วยเครื่อง Cobas C501 โดยใช้หลักการ Enzymatic colorimetric 

method คอเลสเตอรอลเอสเทอร์จะถูกเอนไซม์ Cholesterol esterase ทำให้แตกออก จากนั้นจะ
ถูก Cholesterol oxidase เปลี่ยนเป็น Cholest-en-3-one และ hydrogen peroxide ส่วน 
hydrogen peroxide จะถูก peroxide กระตุ้นให้มีผลต่อการเปลี่ยนการจับกันของ phenol และ 4-
aminophenazone ให้กลายเป็นสี red quinon-imine 

 
Cholesterol ester + H2O   cholesterol + HCOOH 
 
Cholesterol + O2    cholest-4-en-3-one + H2O2 

 
2 H2O2 + 4-AAP + phenol   quinone-imine dye + 4 H2O 
ความเข้มข้นของสีที่เพ่ิมขึ้นเป็นอัตราส่วนโดยจรงกับความเข้มข้นของคอเลสเตอรอล 

 
 

3.3.3 การตรวจไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)  
ตรวจวัดด้วยเครื่อง Cobas C501 โดยใช้หลักการ Enzymatic colorimetric ใช้ 

lipoprotein lipase จากจุลินทรีย์เกิดการ hydrolysis เปลี่ยนไตรกลีเซอไรด์เป็นกลีเซอรอล ผ่าน
กระบวนการออกซิเดชั่น จนเกิด hydrogen peroxide เมื่อมี 4-aminophenazone และ4-
chlorophenolมาทำปฏิกิริยาเกิดเป็นสีแดง ความเข้มข้นของสีแดงที่เพ่ิมข้ึนเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับ
ความเข้นของไตรกลีเซอไรด์  โดยมีสมการเคมีดังนี้ 

 
Triglyceride + 3 H2O     Glycerol + 3 RCOOH 
 
Glycerol + ATP      Glycerol-3-phosphate + ADP 
 

Glucose-6-phosphate dehydrogenase 

CE 

CHOD 

POD 

LPL 

GK

 Mg2+
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Glycerol-3-phosphate + O2 Dihydroxyacetone phosphate + 

H2O2 
H2O2 + 4-aminophenazone +    4-(p-benzoquinone-monoimino) 
+ 4-chlorophenol     -phenazone + 2 H2O + HCl   

 3.3.4 การตรวจไขมันเอชดีแอล คอเลสเตอรอล (HDL Cholesterol) 
ตรวจวัดด้วยเครื่อง Cobas C501 โดยใช้หลักการ Homogenous enzymatic 

colorimetric test สารอ่ืนที่ไม่ใช่ HDL เช่น LDL VDRL และ Chylomicrons จะจับกับน้ำยาอยู่ใน
รูปละลายน้ำ ทำให้ไม่รบกวนปฏิกิริยาเอนไซม์ของ HDL กับ CHER และ CHOD  

 
HDL-Cholesterol esters + H2O    HDL- Cholesterol + RCOOH 
 
เมื่อเกิดออกซิเจนเกิดขึ้น คอเลสเตอรอลจะออกซิไดซ์โดยเอนไซม์ cholesterol oxidase  
 

HDL- Cholesterol + O2     ∆4-cholestenone + H2O2 
เมื่อเกิด hydrogen peroxide เอนไซม์ peroxidase จะทำปฏิกิริยากับ 4-amino-antipyrine และ 
EMSEa ให้เกิดสี ความเข้มข้นของสีที่เกิดข้ึนจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของเอชดีแอล 
คอเลสเตอรอล 
2 H2O2 + 4-amino-antipyrine +   colored pigment + 5 H2O 
EMSE + H+ + H2O 
a) N-ethyl-N-(3-methylphenyl)-N’-succinylethylenediamine 

3.3.5 การตรวจไขมันแอลดีแอล คอเลสเตอรอล (LDL Cholesterol) 
การตรวจวัดไขมันแอลดีแอลจะใช้ค่าคำนวณจากสูตรของ Friedewald และ

คณะ (39)  
LDL-c (mg/dl) = Cholesterol (mg/dl) - HDL-c (mg/dl) - Triglyceride/5 (mg/dl) 

ในกรณีค่าไตรกลีเซอไรด์เกิน 400 mg/dl ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าแอลดีแอล
ได้ จะทำการตรวจโดยตรงตรวจวัดด้วยเครื่อง Cobas C501 โดยใช้หลักการ Homogenous 
enzymatic colorimetric test ซ่ึง Cholesterol ester และ free cholesterol ใน LDL จะถูกวัด
ด้วย enzymatic method โดย cholesterol esteraseและ cholesterol oxidase มสีารลดแรงตึง
ผิวที่จำเพาะกับ LDL เท่านั้น สารอ่ืนที่ไม่ใช่ LDL จะไม่ถูกวัดในปฏิกิริยานี้ 

 

GPO 

peroxidase 

CHER 

CHOD 

peroxidase 
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LDL- Cholesterol esters + H2O   cholesterol + free fatty acid 

(selective micellary 
solubilization) 

 

LDL-cholesterol + O2    ∆4-cholestenone + H2O2 

 
2H2O2 + 4-amino-antipyrine + EMSEa) + H2O + H+    Red purple 
pigment +5H2O 

a) N-ethyl-N-(-3-methylphenyl)-N-succinylethylenediamine 

 

3.4 การตรวจวัดระดับไชมันในช่องท้อง 
เครื่องตรวจวัดระดับไขมันในช่องท้อง ใช้เครื่อง RD-953 innerScan DUAL จากบริษัท 

TANITA ที่มีหลักการวัดแบบ Dual frequency bioelectrical impedance analyzer (BIA) ระดับ
ของไขมันในช่องท้องแบ่งตามเกณฑ์ในคู่มือของการตรวจวัดของเครื่อง RD-953 innerScan DUAL 
จากบริษัท TANITA โดยใช้น้อยกว่าเท่ากับ 9 คือมีระดับไขมันในช่องท้องปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 
10 คือ มีระดับไขมันในช่องท้องสูง 

 
 

3.5 การตรวจวิเคราะห์อะดิโพเน็กทิน 
3.5.1. หลักการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Sandwich enzyme linked 

immunosorbent assay (ELISA) 
 หลักการนี้ใช้ตรวจหาแอนติเจน โดยเคลือบ mouse anti-human adiponectin บนผิวหลุม
ใน plate ซึ่งเป็นแอนติบอดีที่จำเพาะกับ adiponectin จากนั้น เติมซีรั่ม ที่ต้องการหาแอนติเจนใน
ที่นี้คือ adiponectin ลงไปให้ทำปฏิกริยาจับกับ mouse antihuman adiponectin ที่ติดกับผิววัสดุ
ยึดเกาะ ล้างส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาออก จากนั้น เติม Biotinylated Mouse Anti-Human 
Adiponectin Detection Antibody ลงไปทำปฏิกิริยา ซึ่งเป็นแอนติบอดีตัวที่สองทำปฏิกิริยากับ
แอนติเจนที่ถูกจับไว้ ล้างส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาออก แล้วเติม Streptavidin conjugated to 
horseradish-peroxidase  ที่จำเพาะกับ detection antibody เป็นการติดฉลากเอนไซม์ให้ทำ
ปฏิกิริยา ล้างส่วนไม่ทำปฏิกิริยาออก แล้วเติม substrate solution เพ่ือตรวจวัดการทำงานของ

detergent 

Cholesterol 
esterase 

peroxidase 
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เอนไซม์ จากนั้นเติม stop solution เพ่ือหยุดปฏิกริยา ความเข้มข้นของสีที่เกิดข้ึนจะเป็นสัดส่วน
โดยตรงกับความเข้มข้นของแอนติเจนในซีรั่มในที่นี้คือ adiponectin ดังแสดงในภาพที่ 3.1 

 
ภาพที่ 3.1 หลักการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Sandwich enzyme linked immunosorbent 

assay (ELISA) 
ที่มา:http://www.elisa-antibody.com/ELISA-Introduction/ELISA-Principle.html สืบค้นเมื่อ 
10 ต.ค.2563 

3.5.2 อุปกรณ์และสารเคมี 
3.5.2.1 อุปกรณ์ 

1) เครื่อง microplate Reader 
2) หลอดทดลองขนาด 12 x 75 
3) Autopipette  
4) pipette tip 
5) เครื่อง ELISA plate washer 

3.5.2.2 สารเคมี 
1) Capture antibody (Mouse Anti-Human adiponectin capture 

antibody) 
2) Detection antibody (Biotinylated Mouse Anti-Human 

Adiponectin Detection Antibody) 
3) Streptavidin-HRP (Streptavidin conjugated to horseradish-

peroxidase) 
4) Recombinant Human adiponectin standard 
5) Diluent reagent: 1 % BSA in PBS 
6) Substrate solution: color reagent A & color reagent B 
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7) Wash buffer 
8) Stop solution 

3.5.3 การเตรียมสารละลาย 
3.5.3.1 การเตรียมสารละลาย 
3.5.3.1.1 Capture antibody (Mouse Anti-Human adiponectin 

capture antibody)  
3.5.3.1.1.1 ละลาย Mouse Anti-Human adiponectin capture 

antibody ความเข้มข้น 120 µg/mL ด้วย PBS 500 mL (เก็บท่ี 2-8oC ได้ 8 สัปดาห์หรือเก็บที่ -
20oC ถึง -70oC ได้ 12 สัปดาห์) 

3.5.3.1.1.2 เตรียมเป็น working concentration ความเข้มข้น 2.00 
µg/mL โดยดูด Mouse Anti-Human adiponectin capture antibody มา 84 µL แล้วเติม PBS 
ปริมาตร 9,916 µL (เตรียม 10 mL) 

3.5.3.1.2 Detection antibody (Biotinylated Mouse Anti-Human 
Adiponectin Detection Antibody) 

3.5.3.1.2.1 ละลาย Biotinylated Mouse Anti-Human 
Adiponectin Detection Antibody ความเข้มข้น 60 µg/mL ด้วย Diluent reagent 1 mL (เก็บ
ที่ 2-8oC ได้ 8 สัปดาห์หรือเก็บที่ -20oC ถึง -70oC ได้ 12 สัปดาห์) 

3.5.3.1.2.2 เตรียมเป็น working concentration ความเข้มข้น 1.00 
µg/mL โดยดูด Biotinylated Mouse Anti-Human Adiponectin Detection Antibody มา 167 
µL แล้วเติม Diluent reagent ปริมาตร 9,833 µL (เตรียม 10 mL) 

3.5.3.1.3 Streptavidin-HRP (Streptavidin conjugated to 
horseradish-peroxidase) 

3.5.3.1.3.1 Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase 
ปริมาตร 2 mL (เก็บที่ 2-8oC ได้ 12 สัปดาห์) 

3.5.3.1.3.2 เตรียมเป็น working concentration เจือจาง 40 เท่า โดย
ใช้ Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase 250 µL แล้วเติม Diluent reagent 
9,750 µL (เตรียม 10 mL) 

3.5.3.1.4 Recombinant Human adiponectin standard 
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3.5.3.1.4.1 ละลาย Recombinant Human adiponectin standard 
ความเข้มข้น 80 ng/mL ด้วย Diluent reagent ปริมาตร 0.5 mL (เก็บที่ 2-8oC ได้ 8 สัปดาห์หรือ
เก็บท่ี -20oC ถึง -70oC ได้ 8 สัปดาห์) 

3.5.3.1.4.2 เตรียมเป็น working concentration อัตราส่วน 1:2 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3.2 การเตรียม Working Standard Concentration อัตราส่วน 1:2 

 
ภาพที่ 3.3 กราฟมาตรฐานของการวิเคราะห์ Standard curve human adiponectin 

3.5.3.1.5 Diluent reagent  
3.5.3.1.5.1 1% BSA in PBS (ในอัตราส่วน 1:10) 
3.5.3.1.5.2 ใช้ 10% BSA solution ปริมาตร 5 mL เติม deionized 

water ปริมาตร 45 mL (เตรียม 50 mL) 
3.5.3.1.6 Substrate solution 

3.5.3.1.6.1 ผสม Color reagent A และ Color reagent B อัตราส่วน 
1:1 โดยเตรียมภายใน 15 นาทกี่อนการใช้งานและหลีกเลี่ยงแสง 
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3.5.3.1.7 Wash buffer 
3.5.3.1.7.1 ดูด Wash buffer concentrate (25x) 20 mL และเติม 

deionized water ปริมาตร 480 mL (เตรียม 500 mL) 
3.5.3.1.8 Sample ที่นำมาตรวจวิเคราะห์ 

3.5.3.1.8.1 เมื่อละลายที่อุณหภูมิห้อง ให้นำซีรัมมาปั่น 3500 เป็นเวลา 5 
นาท ี

3.5.3.1.8.2 เจือจางตัวอย่างซีรัม โดยใช้ซีรัมปริมาตร 5 µL เจือจางด้วย 
Diluent reagent อัตราส่วน 1:10,000 ปริมาตรรวม 1,000 µL 

3.5.4 การเตรียม Plate ก่อนวิเคราะห์ 
3.5.4.1 เมื่อเจือจาง Capture antibody ตาม working concentration ที่

กำหนด เติมใส่ 96 well microplate หลุมละ 100 µL แล้วปิด plate ด้วยแถบพลาสติก บ่มข้ามคืน
ที่อุณหภูมิห้อง 

3.5.4.2 ดูดสารและล้างสารที่แต่หลุมออกด้วย wash buffer ปริมาตร 400 µL 
ต่อหลุม ทำซ้ำ 4 ครั้ง ครั้งสุดท้ายให้เอาของเหลวออกให้หมดโดยการคว่ำและเคาะ plate บน
กระดาษซับ 

3.5.4.3 Block plate โดยการเติม Diluent reagent ปริมาตร 300 µL ต่อหลุม 
และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

3.5.4.4 ดูดสารและล้างสารที่แต่หลุมออกด้วย wash buffer ปริมาตร 400 µL 
ต่อหลุม ทำซ้ำ 4 ครั้ง ครั้งสุดท้ายให้เอาของเหลวออกให้หมดโดยการคว่ำและเคาะ plate บน
กระดาษซับ ขณะนี้ plate พร้อมใช้งาน 

3.5.5. การวิเคราะห์อะดิโพเน็กทิน 
3.5.5.1 ใส่ sample ที่ได้เจือจางไว้ หรือ working standard concentration 

ปริมาตร 100 µL ต่อหลุม ปิด plate ด้วยแถบพลาสติก และบ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
3.5.5.2 ล้างด้วย wash buffer (เหมือนข้อ 3.5.4.2) 
3.5.5.3 ใส่ Detection antibody ที่เตรียมเป็น working concentration แล้ว 

ปริมาตร 100 µLต่อหลุม ปิด plate ด้วยแถบพลาสติก และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
3.5.5.4 ล้างด้วย wash buffer (เหมือนข้อ 3.5.4.2) 
3.5.5.5 ใส่ Streptavidin-HRP ที่เตรียมเป็น working concentration แล้ว 

ปริมาตร 100 µLต่อหลุม ปิด plate ด้วยแถบพลาสติก และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 20 นาที 
3.5.5.6 ล้างด้วย wash buffer (เหมือนข้อ 3.5.4.2) 
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3.5.5.7 ใส่ Substate solution ที่เตรียมไว้แล้ว (Color reagent A และ B) 
ปริมาตร 100 µLต่อหลุม ปิด plate ด้วยแถบพลาสติก และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 20 นาที 
หลีกเลี่ยงการวาง plate บริเวณท่ีโดนแสง 

3.5.5.9 ใส่ Stop solution ปริมาตร 50 µL ต่อหลุม ผสมให้เข้ากันดี 
3.5.5.10 นำไปอ่านผลด้วยเครื่อง microplate reader ที่ความยาวคลี่น 450 

nm หากเครื่องอ่านมีความสามารถในการดูดกลืนแสงได้แม่นยำสูง (Wavelength correction) ให้ใช้
ค่าความยาวคลื่นที่ 540 nm หรือ 570 nm ได้ แต่ถ้าเครื่องไม่สามารถตั้งค่าได้ให้นำค่าที่อ่านได้ที่
ความยาวคลื่น 540 nm หักลบด้วยค่าจากความยาวคลื่น 570 nm จากการอ่านค่าท่ีความยาวคลื่น 
450 nm จะทำให้มีความแม่นยำมากข้ึน โดยงานวิจัยนี้ใช้การวัดค่าความยาวคลื่นที่ 450 nm และ 
570 nm 

 
ภาพที่ 3.4 ELISA plate 

 
ภาพที่ 3.5  ELISA plate washer 
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ภาพที่ 3.6 ELISA plate reader (Opsys MR,Dynex) 

 
3.6 การตรวจวิเคราะห์เลปติน 

3.6.1 หลักการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Sandwich enzyme linked 
immunosorbent assay (ELISA) 

ใช้หลักการตรวจเช่นเดียวกับอะดิโพเน็กทิน แต่เปลี่ยนแอนติเจนที่ต้องการตรวจ
เป็น Anti-human leptin 

3.6.2 อุปกรณ์และสารเคมี 
3.6.2.1 อุปกรณ์ 

1) เครื่อง microplate Reader 
2) หลอดทดลองขนาด 12 x 75 
3) Autopipette  
4) pipette tip 
5) เครื่อง ELISA plate washer 

3.6.2.2 สารเคมี 
1) Capture antibody (Mouse Anti-Human leptin capture 

antibody) 
2) Detection antibody (Biotinylated Mouse Anti-Human Leptin 

Detection Antibody) 
3) Streptavidin-HRP (Streptavidin conjugated to horseradish-

peroxidase) 

Ref. code: 25636012030034AGS



37 
 

4) Recombinant Human leptin standard 
5) Diluent reagent: 1 % BSA in PBS 
6) Substrate solution: color reagent A & color reagent B 
7) Wash buffer 
8) Stop solution 

3.6.3 การเตรียมสารละลาย 
3.6.3.1 การเตรียมสารละลาย 
3.6.3.1.1 Capture antibody (Mouse Anti-Human leptin capture 

antibody)  
3.6.3.1.1.1 ละลาย Mouse Anti-Human leptin capture antibody 

ความเข้มข้น 240 µg/mL ด้วย PBS 500 mL (เก็บท่ี 2-8oC ได้ 8 สัปดาห์หรือเก็บท่ี -20oC ถึง -
70oC ได้ 12 สัปดาห์) 

3.6.3.1.1.2 เตรียมเป็น working concentration ความเข้มข้น 4.00 
µg/mL โดยดูด Mouse Anti-Human leptin capture antibody มา 84 µL แล้วเติม PBS 
ปริมาตร 9,916 µL (เตรียม 10 mL) 

3.6.3.1.2 Detection antibody (Biotinylated Mouse Anti-Human 
Leptin Detection Antibody) 

3.6.3.1.2.1 ละลาย Biotinylated Mouse Anti-Human Leptin 
Detection Antibody ความเข้มข้น 1.5 µg/mL ด้วย Diluent reagent 1 mL (เก็บที่ 2-8oC ได้ 8 
สัปดาห์หรือเก็บท่ี -20oC ถึง -70oC ได้ 12 สัปดาห์) 

3.6.3.1.2.2 เตรียมเป็น working concentration ความเข้มข้น 25.0 
ng/mL โดยดูด Biotinylated Mouse Anti-Human Leptin Detection Antibody มา 167 µL 
แล้วเติม Diluent reagent ปริมาตร 9,833 µL (เตรียม 10 mL) 

3.6.3.1.3 Streptavidin-HRP (Streptavidin conjugated to 
horseradish-peroxidase) 

3.6.3.1.3.1 Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase 
ปริมาตร 2 mL (เก็บที่ 2-8oC ได้ 12 สัปดาห์) 

3.6.3.1.3.2 เตรียมเป็น working concentration เจือจาง 40 เท่า โดย
ใช้ Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase 250 µL แล้วเติม Diluent reagent 
9,750 µL (เตรียม 10 mL) 
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3.6.3.1.4 Recombinant Human leptin standard 
3.6.3.1.4.1 ละลาย Recombinant Human leptin standard ความ

เข้มข้น 105 ng/mL ด้วย Diluent reagent ปริมาตร 0.5 mL (เก็บที่ 2-8oC ได้ 8 สัปดาห์หรือเก็บท่ี 
-20oC ถึง -70oC ได้ 8 สัปดาห์) 

3.6.3.1.4.2 เตรียมเป็น working concentration อัตราส่วน 1:2 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3.7 การเตรียม Working Standard Concentration อัตราส่วน 1:2 

 
ภาพที่ 3.8 กราฟมาตรฐานของการวิเคราะห์ Standard curve human leptin 

3.6.3.1.5 Diluent reagent  
3.6.3.1.5.1 1% BSA in PBS (ในอัตราส่วน 1:10) 
3.6.3.1.5.2 ใช้ 10% BSA solution ปริมาตร 5 mL เติม deionized 

water ปริมาตร 45 mL (เตรียม 50 mL) 
3.6.3.1.6 Substrate solution 
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3.6.3.1.6.1 ผสม Color reagent A และ Color reagent B อัตราส่วน 
1:1 โดยเตรียมภายใน 15 นาทีก่อนการใช้งานและหลีกเลี่ยงแสง 

3.6.3.1.7 Wash buffer 
3.6.3.1.7.1 ดูด Wash buffer concentrate (25x) 20 mL และเติม 

deionized water ปริมาตร 480 mL (เตรียม 500 mL) 
3.6.3.1.8 Sample ที่นำมาตรวจวิเคราะห์ 

3.6.3.1.8.1 เมื่อละลายที่อุณหภูมิห้อง ให้นำซีรัมมาปั่น 3500 เป็นเวลา 5 
นาท ี

3.6.3.1.8.2 เจือจางตัวอย่างซีรัม โดยใช้ซีรัมปริมาตร 10 µL เจือจางด้วย 
Diluent reagent อัตราส่วน 1:50 ปริมาตรรวม 500 µL 

3.6.4. การเตรียม Plate ก่อนวิเคราะห์ 
3.6.4.1 เมื่อเจือจาง Capture antibody ตาม working concentration ที่

กำหนด เติมใส่ 96 well microplate หลุมละ 100 µL แล้วปิด plate ด้วยแถบพลาสติก บ่มข้ามคืน
ที่อุณหภูมิห้อง 

3.6.4.2 ดูดสารและล้างสารที่แต่หลุมออกด้วย wash buffer ปริมาตร 400 µL 
ต่อหลุม ทำซ้ำ 4 ครั้ง ครั้งสุดท้ายให้เอาของเหลวออกให้หมดโดยการคว่ำและเคาะ plate บน
กระดาษซับ 

3.6.4.3 Block plate โดยการเติม Diluent reagent ปริมาตร 300 µL ต่อหลุม 
และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

3.6.4.4 ดูดสารและล้างสารที่แต่หลุมออกด้วย wash buffer ปริมาตร 400 µL 
ต่อหลุม ทำซ้ำ 4 ครั้ง ครั้งสุดท้ายให้เอาของเหลวออกให้หมดโดยการคว่ำและเคาะ plate บน
กระดาษซับ ขณะนี้ plate พร้อมใช้งาน 

3.6.5. การวิเคราะห์เลปติน 
3.6.5.1 ใส่ sample ที่ได้เจือจางไว้ หรือ working standard concentration 

ปริมาตร 100 µL ต่อหลุม ปิด plate ด้วยแถบพลาสติก และบ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
3.6.5.2 ล้างด้วย wash buffer (เหมือนข้อ 3.6.4.2) 
3.6.5.3 ใส่ Detection antibody ที่เตรียมเป็น working concentration แล้ว 

ปริมาตร 100 µLต่อหลุม ปิด plate ด้วยแถบพลาสติก และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
3.6.5.4 ล้างด้วย wash buffer (เหมือนข้อ 3.6.4.2) 
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3.6.5.5 ใส่ Streptavidin-HRP ที่เตรียมเป็น working concentration แล้ว 
ปริมาตร 100 µLต่อหลุม ปิด plate ด้วยแถบพลาสติก และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 20 นาที 

3.6.5.6 ล้างด้วย wash buffer (เหมือนข้อ 3.6.4.2) 
3.6.5.7 ใส่ Substate solution ที่เตรียมไว้แล้ว (Color reagent A และ B) 

ปริมาตร 100 µLต่อหลุม ปิด plate ด้วยแถบพลาสติก และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 20 นาที 
หลีกเลี่ยงการวาง plate บริเวณท่ีโดนแสง 

3.6.5.9 ใส่ Stop solution ปริมาตร 50 µL ต่อหลุม ผสมให้เข้ากันดี 
3.6.5.10 นำไปอ่านผลด้วยเครื่อง microplate reader ที่ความยาวคลี่น 450 

nm หากเครื่องอ่านมีความสามารถในการดูดกลืนแสงได้แม่นยำสูง (Wavelength correction) ให้ใช้
ค่าความยาวคลื่นที่ 540 nm หรือ 570 nm ได้ แต่ถ้าเครื่องไม่สามารถตั้งค่าได้ให้นำค่าที่อ่านได้ที่
ความยาวคลื่น 540 nm หักลบด้วยค่าจากความยาวคลื่น 570 nm จากการอ่านค่าท่ีความยาวคลื่น 
450 nm จะทำให้มีความแม่นยำมากข้ึน โดยงานวิจัยนี้ใช้การวัดค่าความยาวคลื่นที่ 450 nm และ 
570 nm 

 
3.7 การประเมินความถูกต้องของวิธีการตรวจวัด (Accuracy) 
การหา % Recovery จากการทำ Spike 

การตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจวิเคราะห์ โดยการเติมสารมาตรฐานที่ทราบ
ความเข้มข้นลงในตัวอย่างควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ
วิเคราะห์จากค่าเปอร์เซ็นต์ (% recovery) โดยการทำ Spike ค่า % recovery ที่ได้ควรอยูในช่วง 80  
ถึง 120%  
สำหรับขั้นตอนการดำเนินการมีดังต่อไปนี้ 

1. การเตรียม spike stock solution โดยใช้สารมาตรฐานที่ทราบค่า 
2. เตรียม sample และ control spike ดังนี ้

2.1 หลอดที่ 1 Neat เตรียมจาก pool sample 
2.2 หลอดที่ 2 Spike เตรียมจากการเติมสารมาตรฐาน (spike stock solution) 

ที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนลงใน pool serum 
2.3 หลอดที่ 3 Control เตรียมจากการเติมตัวทำละลายสรมาตรฐานผสมกับสาร

มาตรฐาน (spike stock solution) ที่ทราบความเข้มข้นแน่นอน 
3. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ในแต่ละหลอด 
4. คำนวณค่าเปอรฺเซ็นต์การคืนกลับของวิธีวิเคราะห์ (% recovery) จากสูตร 
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   % Recovery = 
[𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑−𝑁𝑒𝑎𝑡]

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
 × 100 

โดยที่ Observed = ความเข้มข้นของตัวอย่าง serum ที่เติมสารมาตรฐาน (Spike sample) 
       Neat = ความเข้มข้นของตัวอย่าง serum ที่ไม่ได้เติมสารมาตรฐาน 
        Expected = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานที่เติมในตัวอย่าง Serum 
การประเมินความแม่นยำ (Precision) 

Precision หมายถึง การวิเคราะห์ตัวอย่างเดียวกันซ้ำๆกัน แล้วให้ค่าใกล้เคียงกัน 
วิเคราะห์ control sample ชนิดเดียวกันหลายๆหลอด (aliquot) แล้วนำค่าที่ได้มาคำนวณหา 
mean, SD และ %CV หากค่า SD และ %CV มีค่าไม่เกินค่ากำหนด แสดงว่าการวิเคราะห์นั้นๆมี 
precision ดี 

งานวิจัยนี้ได้ทำการประเมิน precision โดย within-day precision คือ การที่
วิเคราะห์ control ชนิดเดียวกันหลายๆครั้งในวันเดียวกัน แล้วคำนวณค่า SD, %CV ซึ่ง %CV ที่ได้
ควรมีค่าน้อยกว่า 5%จึงจะยอมรับได้ 
 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดอะดิโพเน็กทินและเลปตินในซีรัม นำมาศึกษาความสัมพันธ์
ของระดับอะดิโพเน็กทินและเลปติน ระดับไขมันในช่องท้อง BMI รอบเอว อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อ
สะโพก กับค่าชีวโมเลกุลต่างๆ ในกระแสเลือด ดังต่อไปนี้ 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือด 
2.ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคอเลสเตอรอล 
3.ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไตรกลีเซอไรด์ 
4.ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอช ดี แอลคอเลสเตอรอล 
5.ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอล ดีแอลคอเลสเตอรอล 
6.ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไขมันในช่องท้อง 

 
3.9 การวิเคราะห์สถิติ 

การศึกษาเปรียบเทียบตัวชี้วัดในกลุ่มประชากร วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม 
SPSS 18.0 for Windows 

3.9.1 ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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3.9.2 วิเคราะห์รูปแบบการกระจายของข้อมูลใช้ K-S test 
3.9.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มประชากรที่เป็น

ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและไม่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกโดยใช้ Mann Whitney U test 
3.9.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มประชากรโดยใช้ 

Kruskal-Wallis H Test และเปรยีบเทียบผลรายคู่ (Post Hoc) โดยใช้ LSD 
3.9.5 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Adiponectin, Leptin, กับค่าที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก ได้แก่ อายุ, BMI, รอบเอว, อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (Waist to hip 
ratio; WHR), ระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral fat; VF), เปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย (%body fat), 
ระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อต่อไขมัน, Fasting blood sugar, Cholesterol, Triglyceride, HDL 
Cholesterol, LDL Cholesterol, ความดันโลหิตโดยการหาค่า Correlation coefficient จากสถิติ 
Spearman’s Rank Test 

3.9.6 พยากรณ์ความเสี่ยงของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก โดยใช้ 
Logistic linear Regression และ Multiple Regression Analysis 

 
3.10 การพิทักษ์กลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการพิทักษ์สิทธิ์อาสาสมัครวิจัยในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด มีรายละเอียดดังนี้ 

ดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัยกับสำนักงานจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่ง
ได้รับการอนุมัติการวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร. มีรหัสโครงการเลขท่ี RP020/62 
ได้รับการอนุมัติด้านจริยธรรมการวิจัยในคนกับคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ โดยมีรหัสโครงร่างการวิจัยที่ 107/2562 
ดำเนินการขอการรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. โดยได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. ในรหัสโครงการวิจัย 007/2563 

กระบวนการให้ข้อมูลและการขอคำยินยอม  ผู้วิจัยจะอธิบายพร้อมทั้งให้เอกสารชี้แจง
ข้อมูลแก่อาสาสมัครที่ประกอบด้วยรายละเอียดของการวิจัย  วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
การศึกษา รวมถึงวัตถุประสงค์ของการทดลองที่ใช้ตัวอย่างเลือดในการศึกษา วิธี/ขั้นตอนกระบวนการ
เจาะเก็บเลือด ผลกระทบหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการดูแลรักษาในกรณีที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว และสิทธิในการถอนตัวจากการเป็นอาสาสมัครดังกล่าว ในกรณีที่อาสาสมัครยินดีเข้าร่วม
โครงการ ผู้วิจัยจะให้อาสาสมัครลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัคร
วิจัย และจัดทำสำเนาหนังสือแสดงความยินยอมมอบให้อาสาสมัครเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน พร้อมทั้ง
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มอบเอกสารที่แสดงรายละเอียด หัวหน้าโครงการ สถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ตลอดเวลาให้กับอาสาสมัครด้วย 

ในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดดำของอาสาสมัคร จะดำเนินการด้วยวิธีการ
ปราศจากเชื้อ โดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพและพยาบาลวิชาชีพที่มีใบประกอบ
วิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเท่านั้น 

การเก็บรักษาความลับของอาสาสมัครวิจัย ผู้วิจัยไม่ได้กระทำการใดๆ เพิ่มเติมต่อ
ตัวอย่างสิ่งตรวจและอาสามสมัครนอกเหนือจากท่ีขออนุญาต โดยจะมีการรักษาความลับของข้อมูล
ของอาสาสมัครโดยให้รหัสอาสาสมัครแต่ละรายเป็น A,B,C,D – ตามด้วยหมายเลข (เช่น A1, A2, A3 
เป็นต้น) และจะรายงานผลโดยไม่สามารถย้อนกลับไปถึงผู้ป่วยได้ และจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่ๆ
ผู้วิจัยเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และเมื่องานวิจัยเสร็จสมบูรณ์และได้ตีพิมพ์แล้ว ผู้วิจัยจะทำลาย
ผลการวิจัยและตัวอย่างทั้งหมดโดยวิธี sterile technique 

การบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยจะรายงานผลการทดลองและการรายงานผลการศึกษา ผู้วิจัยจะ
ไม่รายงานผลการทดลองหรือรายงานผลการศึกษาใดๆ ที่มีการระบุข้อมูลหรือประวัติของทั้งผู้ป่วย
และอาสาสมัครที่เป็นแหล่งที่มาของตัวอย่างเลือดที่ใช้ในการศึกษาที่เป็นการชี้บ่งตัวบุคคล แต่จะ
บันทึกข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่เป็นผลจากการทดลองเท่านั้น  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ระดับของไขมันในช่องท้อง (Visceral 

fat) อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อสะโพก (Waist to hip ratio) อะดิโพเน็กทิน (Adiponectin) 
และเลปติน (Leptin) ในคนที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับของ
ไขมันในช่องท้อง อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อสะโพก อะดิโพเน็กทิน และเลปติน ในการทำนาย
ความเสี่ยงภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรข้าราชการ 
พนักงานราชการ และบุคลากรหรือครอบครัวของกองทัพเรือ รวมถึงข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนด ที่มีอายุ 35-60 ปี ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่ศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่น
เกล้า ในปี 2562-2563 จำนวน 440 คน การนำเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
4.2 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มที่มีภาวะคาร์ดิโอ

เมตาบอลิกและกลุ่มคนปกติ 
4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของไขมันในช่องท้อง อัตราส่วนและเส้นรอบ

เอวต่อสะโพก อะดิโพเน็กทิน เลปตินและอัตราส่วนเลปตินต่ออะดิโพเน็กทินกับปัจจัยการเกิดภาวะ
คาร์ดิโอเมตาบอลิก 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยและความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 
 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
ตารางท่ี 4.1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย จำนวน 440 คน 

ข้อมูลส่วนบุคคล (Characteristic) จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ (Gender) 
    ชาย (Male) 
    หญิง (Female) 

 
325 
115 

 
73.86 
26.14 

2. อายุ (Age) 
    35 – 45 ปี 
    46 – 55 ปี 
    56 – 60 ปี 

 
175 
192 
73 

 
39.77 
43.64 
16.59 
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ตารางท่ี 4.1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย จำนวน 440 คน (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล (Characteristic) จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
3. ดัชนีมวลกาย (BMI) 
    BMI 18-22.9 kg/m2 (Normal weight) 
    BMI 23.0-24.9 kg/m2 (Overweight) 

 
209 
231 

 
47.5 
52.5 

4. ขนาดเส้นรอบเอว (WC) 
    ชาย ≤ 90 cm, หญิง ≤ 80 cm 
    ชาย > 90 cm, หญิง > 80 cm 

 
363 
77 

 
82.5 
17.5 

5. อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพก 
(WHR) 
    ชาย ≤ 0.90, หญิง ≤ 0.85 
    ชาย > 0.90, หญิง > 0.85 

 
 

76 
364 

 
 

17.27 
82.73 

6. ความดันโลหิต Systolic BP 
    Systolic    < 130 mmHg 
                   ≥ 130 mmHg 

 
278 
162 

 
63.18 
36.82 

7. ความดันโลหิต Diastolic BP 
    Diastolic   < 85 mmHg 
                   ≥ 85 mmHg 

 
323 
117 

 
73.41 
26.59 

รวม 440 100.00 

จากข้อมูลทั่วไปของการศึกษา ในกลุ่มบุคลากรกองทัพเรือไทย จำนวนทั้งสิ้น 440 ราย 
พบว่าเป็นเพศชายจำนวน 325 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.86 และเพศหญิงจำนวน 115 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 26.14 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 46-55 ปี จำนวน 192 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.64 
รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 35-45 ปี จำนวน 175 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.77 และอายุอยู่ในช่วง 56-60 
ปี จำนวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.59 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 
BMI 18-22.9 kg/m2  จำนวน 209 รายคิดเป็นร้อยละ 47.5 และกลุ่ม BMI 23.0-24.9 kg/m2 จำนวน 
231 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.5 โดยใช้เกณฑ์การแบ่งของ BMI ในคนเอเชียซึ่งแตกต่างจากโซนตะวันตก
ตามข้อกำหนดของWHO (40) แบ่งค่า BMI ช่วง 22.0 ถึง 25.0 kg/m2 เป็นช่วงค่า cut off การมี
ภาวะน้ำหนักเกินที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้เกณฑ์การแบ่งBMI ของ
คุณลักขณาและคณะระบุค่า cut off BMI ที่มีน้ำหนักเกินในคนไทยคือมีค่ามากกว่า 23.0 kg/m2  

(41) ขนาดเส้นรอบเอว (WC) ของกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ชาย ≤ 90 cm, หญิง ≤ 80 cm) 
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จำนวน 363 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.5 และขนาดเส้นรอบเอว (WC) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ชาย > 
90 cm, หญิง > 80 cm) จำนวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.5 อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบ
สะโพก (WHR) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ชาย ≤ 0.90, หญิง ≤ 0.85) จำนวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 
17.27 และอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพก (WHR) ของผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง (ชาย > 0.90, 
หญิง > 0.85) จำนวน 364 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.73 ค่าความดันโลหิต Systolic น้อยกว่า 130  
mmHg จำนวน 278 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.18 และค่าความดันโลหิต Systolic มากกว่าหรือเท่ากับ 
130  mmHg จำนวน 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.82 ค่าความดันโลหิต Diastolic น้อยกว่า 85 
mmHg จำนวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.41 และค่าความดันโลหิต Diastolic มากกว่าหรือเท่ากับ 
85  mmHg จำนวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.59 (ตารางท่ี 4.1) 
ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 

Variables unit Cardiometabolic 
syndrome 
(n= 200) 

Non - 
cardiometabolic 

syndrome 
(n= 240) 

p-value 

Male/Female  % 69.5/30.5 77.5/22.5  
Age Years 48.46±6.96 47.06± 8.14 0.000* 

BMI kg/m2 22.86±1.72 22.71 ± 1.68 0.971 

Waist circumstance cm. 81.995±6.29 80.79± 5.84 0.368 
WHR  0.94±0.067 0.93± 0.064 0.626 

Systolic BP  mmHg 128.22±14.66 121.56± 11.73 0.000* 

Diastolic BP  mmHg 82.22±9.78 75.88± 9.67 0.000* 
Visceral fat  8.91±2.96 9.06± 2.96 0.000* 

%body fat % 24.12±6.76 22.69± 6.851 0.000* 
ระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อ
ต่อไขมัน 

 4.06±1.31 4.55± 1.22 0.000* 

Glucose  mg/dl 102.06±10.31 95.44± 7.80 0.000* 
Cholesterol mg/dl 238.48±29.99 205.08± 34.08 0.000* 

Triglyceride mg/dl 152.02±87.33 91.9± 32.79 0.000* 
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ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก (ต่อ) 

Variables unit Cardiometabolic 
syndrome 
(n= 200) 

Non - 
cardiometabolic 

syndrome 
(n= 240) 

p-value 

HDL Cholesterol mg/dl 59.45±16.26 58.62± 12.05 0.070* 
LDL Cholesterol mg/dl 148.76±30.10 127.2± 32.11 0.000* 

Adiponectin µg/mL 4.52±6.76 7.60± 12.77 0.000* 
Leptin ng/mL 16.85±14.91 11.34± 10.93 0.010 

*p < 0.05 ใช้สถิติ Mann-Whitney U Test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจัยการ
เกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง 

เมื่อแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและกลุ่ม
ปกติจะพบว่าค่าเฉลี่ยของอายุ, BMI, เส้นรอบเอว, อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก, ความดัน 
Systolic ความดัน Diastolic, เปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย, ระดับไขมนัในช่องท้อง, ระดับน้ำตาลใน
เลือด, คอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, แอลดีแอล-คอเลสเตอรอล, อะดิโพเน็กทิน, เลปติน ในกลุ่มท่ีมี
ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกมีค่าสูงกว่ากลุ่มปกติ และในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อต่อไขมัน
และอะดิโพเน็กตินพบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มปกติ แสดงถึงระดับไขมันที่สูงและการหลั่ง anti-
inflammatory อะดิโพคายน์ในกลุ่มคาร์ดิโอเมตาบอลิก 

และเม่ือทำการเปรียบเทียบประชากรระหว่าง 2 กลุ่ม พบว่า อายุ, ความดัน Systolic,
ความดัน Diastolic, เปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย, ระดับไขมันในช่องท้อง, ระดับน้ำตาลในเลือด, 
คอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, แอลดีแอล-คอเลสเตอรอล, อะดิโพเน็กติน ของกลุ่มท่ีมีภาวะคาร์ดิโอ
เมตาบอลิกและกลุ่มปกติมีความแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value 
=0.000 และเลปตินระหว่าง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value = 0.010 
ส่วน BMI, เส้นรอบเอวและ อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก พบว่าไม่มีมีความแตกต่างกันระหว่าง
ประชากร 2 กลุ่ม (ตารางที่ 4.2) 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอายุ, ความดัน Systolic BP, ความดัน Diastolic, 
ระดับไขมันในช่องท้อง, ระดับน้ำตาลในเลือด, คอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, แอลดีแอล-
คอเลสเตอรอล, อะดิโพเน็กติน และเลปติน ที่เพ่ิมข้ึนจะมีผลต่อการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 
ในขณะที่ BMI, เส้นรอบเอว, อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก, เปอร์เซนต์ไขมัน ไม่มีผลต่อการเกิด
ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก เนื่องจากเป็นการศึกษาในกลุ่มท่ีคัดเลือก BMI ปกติ มีอาชีพเป็นบุคลากร
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กองทพัเรือ ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะ สอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่มทหารจากงานวิจัยของ Fereshteh 
Baygi และคณะ พบว่า ความชุกของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกพบทั่วโลกร้อยละ 21 (17–25) โดยม ี
LDL สูงร้อยละ 32 (27–36), Cholesterol สูงร้อยละ 34 (10–57), Triglyceride สูงร้อยละ 24 
(16–31), HDL ต่ำร้อยละ 28 (17–38) และ Glucose สูงร้อยละ 9 (5–12) (42)  
ตารางท่ี 4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยจากแบบสอบถาม เพ่ือพยากรณ์การเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 

Descriptive Cardiometabolic 
syndrome 

Non - cardiometabolic 
syndrome 

p-value 

การสูบบุหรี่(%) 20.0 17.5 0.503 
การดื่มแอลกอฮอล์(%) 42.5 38.33 0.375 

การออกกำลังกาย(%) 80.5 82.5 0.590 
*p < 0.05 ใช้สถิติ Chi-square Test ในการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเม
ตาบอลิกในทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่ากลุ่มผู้ที่มีภ่วะเมตาบอลิกจะมีอัตราการสูบบุหรี่
และดื่มสุรามากกว่ากลุ่มปกติ ส่วนปัจจัยการออกกำลังกายพบว่ากลุ่มปกติมีการออกกำลังกาย
มากกว่ากลุ่มท่ีมีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยการใช้ชีวิตประจำวันจาก
แบบสอบถามไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตา
บอลิกและกลุ่มคนปกติ 
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เมื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆระหว่างกลุ่มที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก
และกลุ่มปกติ โดยแบ่งศึกษาประชากรตามระดับไขมันในช่องที่มากกว่า 10 และน้อยกว่า 9 พบว่าใน
กลุ่มท่ีมีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและมีไขมันช่องท้องมากกว่า 10 มีค่าเฉลี่ย BMI เส้นรอบเอว 
อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก ระดับน้ำตาลในเลือด, ไตรกลีเซอไรด์, ความดัน Diastolic และเล
ปติน มีค่าสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value = 0.000 ส่วนค่าสัดส่วนกล้ามเนื้อกับ
ไขมัน เอชดีแอล-คอเลสเตอรอล อะดิโพเน็กตินมีค่าต่ำกว่ากลุ่มอ่ืนๆอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่า
ค่าไขมันที่สะสมในช่องท้องสูงจะมีผลต่อระดับอะดิโพคายน์และไขมันในเลือดอย่างมีนัยสำคัญ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Matsuzawa et.al, และ MESA study (28,29)   
ตารางท่ี 4.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มตัวอย่างแบ่งตาม
ระดับ (stage) ของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและระดับไขมันในช่องท้อง โดยใช้เกณฑ์ CMDS 
(15) 

Variable Stage 0 
(n = 104) 

Stage 1 
(n = 132) 

Stage 2 
(n = 196) 

Stage 3 
(n =9) 

P-value 

อายุ 46.88± 7.58 48.29±8.63 48.54±6.50 46.5±2.12 0.194 

BMI (kg/m2) 22.62± 1.68 22.97±1.70 22.84±1.71 24.4±0.14 0.099 

รอบเอว (cm) 80.21± 5.68 82.1±6.22 82.37±6.22 91±1.41 0.000 

WHR 0.93± 0.063 0.92±0.07 0.96±0.06 1.01±0.02 0.000 

%body fat 22.58± 9.25 22.92±19.54 24.02±5.45 25.35±2.19 0.000 

ระดับสัดส่วน
กล้ามเนื้อกับ
ไขมัน 

4.62±1.12 4.16±1.32 4.05±1.34 3.5±2.12 0.000 

Glucose 
(mg/dl) 

95±7.26 94±7.39 109±7.40 110±1.41 0.000 

Cholesterol 
(mg/dl) 

208±34.74 230±35.00 233±35.12 262 ±2.12 0.000 

Triglyceride 
(mg/dl) 

91±30.88 138±77.64 162 
±143.29 

264 
±133.64 

0.000 

HDL 
Cholesterol 
(mg/dl) 

59±11.92 61±16.32 57±14.88 41±2.83 0.044 
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ตารางท่ี 4.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มตัวอย่างแบ่งตาม
ระดับ (stage) ของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและระดับไขมันในช่องท้อง โดยใช้เกณฑ์ CMDS 
(ต่อ) 

Variable Stage 0 
(n = 104) 

Stage 1 
(n = 132) 

Stage 2 
(n = 196) 

Stage 3 
(n =9) 

P-value 

LDL Cholesterol 
(mg/dl)  

130 ±32.98 140 ±32.75 146 ±30.53 168 ±27.58 0.000 

Systolic BP 
(mmHg)  

121 ±10.62 127 ±12.1 128 ±9.75 142 ±0.71 0.000 

Diastolic BP 
(mmHg)  

75 ±9.38 79 ±7.75 82 ±9.54 91 ±14.85 0.000 

Visceral fat 8.97±2.98 8.40±2.92 9.63±2.84 12.25±0.35 0.001 

Adiponectin 
(µg/mL) 

7.60±12.77 5.162±7.52 1.76±3.60 0.79±0.45 0.000 

Leptin (ng/mL) 1.89 ±1.84 2.96±2.44 4.37±4.97 5.47±2.18 0.001 

*ใช้สถิติ Kruskal-Wallis H Test ในการการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ 
ใน กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม โดยมี p < 0.05  
 จากตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของอายุและ BMI พบว่าค่าเฉลี่ย
ของอายุและ BMI ใน stage ทั้ง 4 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value > 
0.05 
 ในขณะที่รอบเอว อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก เปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย ระดับน้ำตาล
ในเลือด คอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, แอลดีแอล-คอเลสเตอรอล ความดัน Systolic ความดัน 
Diastolic ระดับไขมันในช่องท้อง และเลปตินพบว่าค่าเฉลี่ยจะสูงขึ้นเมื่อมีระดับความรุนแรงของโรค
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อกับไขมัน ระดับ HDL Cholesterol 
และอะดิโพเน็กทินพบว่าค่าเฉลี่ยจะลดลง เมื่อมีระดับความรุนแรงของโรคสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ จำแนกตาม
ระดับ (stage) ของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและระดับไขมันในช่องท้อง โดยใช้เกณฑ์ CMDS 
(15) 

Variable Stage Mean ± SD Stage0 Stage1 Stage2 Stage3 

อายุ Stage0 46.46±7.93 - 0.243 0.056 0.080 

 Stage1 47.63±8.80 - - 0.485 0.186 

 Stage2 48.23±6.6 - - - 0.269 

 Stage3 51.11±6.33 - - - - 

BMI (kg/m2) Stage0 22.31±1.74 - 0.001* 0.013* 0.012* 
 Stage1 23.03±1.57 - - 0.249 0.197 

 Stage2 22.81±1.72 - - - 0.092 

 Stage3 23.78±1.27 - - - - 

รอบเอว (cm) Stage0 78.8±5.56 - 0.000* 0.000* 0.000* 
 Stage1 81.63±6.2 - - 0.393 0.002* 
 Stage2 82.19±5.85 - - - 0.004* 
 Stage3 88±3.94 - - - - 

WHR Stage0 0.93±0.07 - 0.186 0.000* 0.013* 
 Stage1 0.92±0.07 - - 0.000* 0.003* 
 Stage2 0.96±0.06 - - - 0.200 

 Stage3 0.98±0.05 - - - - 

%body fat Stage0 23.34±11.85 - 0.125 0.854 0.502 

 Stage1 25.89±7.81 - - 0.047 0.928 

 Stage2 24.02±5.45 - - - 0.454 

 Stage3 26.29±5.86 - - - - 

ระดบัสัดส่วน
กล้ามเนื้อกับ
ไขมัน 

Stage0 4.67±1.23 - 0.016* 0.003* 0.012* 

 Stage1 4.27±1.28 - - 0.740 0.105 

 Stage2 4.22±1.28 - - - 0.127 

 Stage3 3.56±1.51 - - - - 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ จำแนกตาม
ระดับ (stage) ของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและระดับไขมันในช่องท้อง โดยใช้เกณฑ์ CMDS 
(15) (ต่อ) 

Variable Stage Mean ± SD Stage0 Stage1 Stage2 Stage3 

Glucose 
(mg/dl) 

Stage0 92.23±5.98 - 0.564 0.000* 0.000* 

 Stage1 91.73±7.56 - - 0.000* 0.000* 
 Stage2 105.76±6.11 - - - 0.015* 
 Stage3 111.22±7.24 - - - - 

Cholesterol 
(mg/dl) 

Stage0 204.17±32.86 - 0.000* 0.000* 0.000* 

 Stage1 223.96±38.02 - - 0.684 0.022* 
 Stage2 225.6±35.28 - - - 0.029* 
 Stage3 252.22±35.53 - - - - 

Triglyceride 
(mg/dl) 

Stage0 89.59±31.76 - 0.019* 0.000* 0.000* 

 Stage1 116.67±60.08 - - 0.021* 0.000* 
 Stage2 139.61±117.99 - - - 0.001* 
 Stage3 235.89±98.24 - - - - 

HDL 
Cholesterol 
(mg/dl) 

Stage0 59.53±12.02 - 0.283 0.158 0.141 

 Stage1 61.51±14.50 - - 0.006* 0.058 

 Stage2 57.12±14.57 - - - 0.318 

 Stage3 52.33±16.93 - - - - 

LDL 
Cholesterol 
(mg/dl) 

Stage0 126.04±30.25 - 0.006* 0.000* 0.015* 

 Stage1 137.68±34.08 - - 0.282 0.156 

 Stage2 141.62±32.05 - - - 0.280 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ จำแนกตาม
ระดับ (stage) ของภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและระดับไขมันในช่องท้อง โดยใช้เกณฑ์ CMDS 
(15) (ต่อ) 

Variable Stage Mean ± SD Stage0 Stage1 Stage2 Stage3 

 Stage3 153.56±38.67 - - - - 

Systolic BP 
(mmHg) 

Stage0 115.69±9.29 - 0.000* 0.000* 0.000* 

 Stage1 127.2 ±12.10 - - 0.001* 0.014* 
 Stage2 128.48 ± 9.75 - - - 0.000* 
 Stage3 140.22±14.66 - - - - 

Diastolic BP 
(mmHg) 

Stage0 71.3±9.05 - 0.000* 0.000* 0.000* 

 Stage1 79.85 ± 7.75 - - 0.019* 0.036* 
 Stage2 81.29 ± 7.79 - - - 0.004* 
 Stage3 89 ± 7.79 - - - - 

Visceral fat Stage0 8.97± 2.98 - 0.774 0.000* 0.045* 
 Stage1 8.40 ± 2.92 - - 0.000* 0.055 

 Stage2 9.63 ± 2.84 - - - 0.007* 

 Stage3 12.225 ± 
10.35 

- - - - 

Adiponectin 
(µg/mL) 

Stage0 7.60 ± 12.77 - 0.000* 0.003* 0.037* 

 Stage1 5.16 ± 7.52 - - 0.000* 0.000* 

 Stage2 1.76 ± 3.6 - - - 0.012* 

 Stage3 0.79 ± 0.45 - - - - 

Leptin (ng/mL) Stage0 1.89 ± 1.84 - 0.020* 0.017* 0.000* 

 Stage1 2.96 ± 2.44 - - 0.000* 0.003* 

 Stage2 4.37 ± 5.59 - - - 0.014* 

 Stage3 5.47 ± 2.18 - - - - 
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จากตารางที่ 4.6 เมื่อทำการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระหว่าง 
stage 0-3 พบว่าค่าเฉลี่ยอายุและเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย ไม่แตกต่างกันทั้ง 4 Stage เมื่อ
เปรียบเทียบในกลุ่มคนปกติ (Stage 0) และ Stage1,2,3 (กลุ่มท่ีมีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก)  

สำหรับอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก ระดับน้ำตาลในเลือด เอชดีแอล-คอเลสเตอรอล 
ไขมันในช่องท้องมีค่าไม่แตกต่างระหว่างกลุ่มคนปกติ (Stage 0) และ Stage1 (กลุ่มที่มีภาวะคาร์ดิโอ
เมตาบอลิก) แสดงว่าปัจจัยในกลุ่มนี้ยังไม่สะท้อนการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและไม่สามารถจะ
นำมาเป็นปัจจัยบ่งชี้ในการเกิดโรคในระยะเริ่มแรกได้ แต่ปัจจัยเส้นรอบเอว ระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อ
กับไขมัน คอเลสเตอรอลมีความแตกต่างกันในกลุ่มคนปกติ (Stage 0) และ Stage1 (กลุ่มที่มีภาวะ
คาร์ดิโอเมตาบอลิก) แต่ไม่แตกต่างกันระหว่าง stage 1 และ stage 2 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยกลุ่มนี้
สามารถบ่งชี้ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกได้แตไม่สามารถนำมาแยกความรุนแรงของโรคได้ 

อย่างไรก็ตามพบว่าระดับไตรกลีเซอไรด์ ความดัน อะดิโพเนกติน และเลปตินมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในทุก stage แสดงให้เห็นว่าปัจจัยกลุ่มนี้สามารถจะนำมาใช้ในการบ่งชี้
การเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกได้ 
ตารางท่ี 4.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มตัวอย่างแบ่งตาม
ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและระดับไขมันในช่องท้อง แบ่งBMI ตาม 18.5-22.9กับ 23-24.9 
kg/m2 

ตัวแปร BMI 18.5-22.9 BMI 23-24.9 P-value 
อายุ 48.22±7.84 47.23±7.45 0.799 

BMI (kg/m2) 21.31±1.21 24.1±0.65 0.000 

รอบเอว (cm) 78.08±5.91 84.29±4.51 0.000 

WHR 0.93±0.07 0.95±0.06 0.000 

%body fat 21.998±9.72 24.99±6.04 0.149 

ระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อกับไขมัน 4.71±0.92 3.98±1.47 0.957 

Glucose (mg/dl) 97.67±9.85 99.24±9.37 0.000 

Cholesterol (mg/dl) 212.21±36.82 228.18±35.23 0.001 

Triglyceride (mg/dl) 107.83±63.34 136.59±108.94 0.000 

HDL Cholesterol (mg/dl) 60.98±14.47 57.017±13.61 0.002 

LDL Cholesterol (mg/dl) 129.41±31.78 143.88±32.55 0.001 

Systolic BP (mmHg) 123.28±15.06 125.77±11.92 0.020 

Diastolic BP (mmHg) 78.01±10.61 79.44±9.80 0.002 

Ref. code: 25636012030034AGS
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ตารางท่ี 4.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มตัวอย่างแบ่งตาม
ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและระดับไขมันในช่องท้อง แบ่งBMI ตาม 18.5-22.9กับ 23-24.9 
kg/m2 (ต่อ) 

ตัวแปร BMI 18.5-22.9 BMI 23-24.9 P-value 

Visceral fat 7.58±2.77 10.27±2.51 0.000 

Adiponectin (µg/mL) 2.75±5.24 2.18±4.67 0.098 

Leptin (ng/mL) 5.74±7.17 5.29±10.44 0.058 

*ใช้สถิติ Mann-Whitney U Test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปัจจัยการเกิดภาวะ
คาร์ดิโอเมตาบอลิกในทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง * p < 0.05 ถือว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 เมื่อใช้เกณฑ์ในการแบ่งค่า cut off BMI ในคนไทยของคุณลักขณาและคณะ (41) ซึ่งเป็น
เกณฑ์พิจารณาในกลุ่มประชากรแถบเอเชียโดย 18.5-22.9 kg/m2 เป็นเกณฑ์ท่ีอยู่ในช่วงปกติ ส่วน 
BMI 23-24.9 kg/m2 จะอยู่ในช่วงน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือเริ่มอ้วน และเม่ือนำ BMI ทั้งสองช่วงมา
เปรียบเทียบกันตามตารางที่ 4.9 พบว่าอายุ เปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย ระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อกับ
ไขมัน อะดิโพเน็กทินและเลปตินมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ส่วน BMI รอบเอว อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อ
สะโพก ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ เอชดีแอล-คอเลสเตอรอล แอลดี
แอล-คอเลสเตอรอล ความดัน Systolic ความดัน Diastolic และระดับไขมันในช่องท้อง  พบว่ามีค่า
แตกต่างกันในท้ังสองช่วง BMI 
 
4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของไขมันในช่องท้อง อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก 
อะดิโพเน็กทิน เลปตินกับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 
ตารางท่ี 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของไขมันในช่องกับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอ
ลิก  

Characteristic Correlation coefficient p-value 

BMI (kg/m2) 0.549 0.000* 

เส้นรอบเอว (cm) 0.670 0.000* 

%Body fat -0.047 0.113 
ระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อต่อไขมัน -0.091 0.002* 

Glucose (mg/dl) 0.310 0.000* 

Cholesterol (mg/dl) 0.300 0.000* 
Triglyceride (mg/dl) 0.229 0.000* 

Ref. code: 25636012030034AGS
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ตารางท่ี 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของไขมันในช่องกับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอ
ลิก (ต่อ) 

Characteristic Correlation coefficient p-value 

HDL Cholesterol (mg/dl) -0.286 0.000* 
LDL Cholesterol (mg/dl) 0.394 0.000* 

ความดัน Systolic (mmHg) 0.150 0.000* 

ความดัน Diastolic (mmHg) 0.143 0.000* 
 *วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman’s Rank) ที่ระดับนัยสำคัญ p 
< 0.05 

จากการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปียร์แมน (Spearman’s rank 
correlation coefficient) ระหว่างระดับของไขมันในช่องกับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก
ในกลุ่มประชากรที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและกลุ่มปกติ พบว่าค่า BMI และ เส้นรอบเอวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับดีกับระดับไขมันในช่องท้อง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.544, 
r=0.670, p<0.05) ส่วน Glucose, Cholesterol, Triglycerideและ LDL Cholesterol มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับไขมันในช่องท้องในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.310, 
r=0.300, r=0.229, r=0.394, p<0.05) สำหรับค่า HDL Cholesterol  มีความสัมพันธ์เชิงลบใน
ระดับปานกลางกับระดับของไขมันในช่องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=-0.286) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ LI Xuและคณะ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับไขมันในช่องท้องกับปัจจัยเสี่ยงในการ
ภาวะเมตาบอลิกในคนอ้วน พบว่า ระดับของไขมันในช่องท้องที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ระดับไขมันและระดับ
น้ำตาลในเลือดแย่ลง (43) 
 
ตารางท่ี 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก กับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิ
โอเมตาบอลิก  

Characteristic Correlation coefficient p-value 

BMI (kg/m2) 0.160 0.000* 

เส้นรอบเอว (cm) 0.516 0.000* 

%Body fat -0.406 0.000* 
ระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อต่อไขมัน -0.049 0.097 

Glucose (mg/dl) 0.376 0.000* 

Cholesterol (mg/dl) 0.098 0.000* 

Ref. code: 25636012030034AGS
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ตารางท่ี 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก กับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิ
โอเมตาบอลิก (ต่อ) 

Characteristic Correlation coefficient p-value 

Triglyceride (mg/dl) 0.158 0.000* 
HDL Cholesterol (mg/dl) -0.307 0.000* 

LDL Cholesterol (mg/dl) 0.203 0.000* 

ความดัน Systolic (mmHg) 0.128 0.000* 
ความดัน Diastolic (mmHg) 0.145 0.000* 

*วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman’s Rank) ที่ระดับนัยสำคัญ p 
< 0.05 

จากการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปียร์แมน (Spearman’s rank 
correlation coefficient) ระหว่างอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพกกับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเม
ตาบอลิกในกลุ่มประชากรที่มีภาวะคาร์ดอโอเมตาบอลิกและกลุ่มปกติ พบว่าค่าเส้นรอบเอวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับดีกับอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=
0.516, p<0.05) ส่วน Glucose และ LDL Cholesterol มคีวามสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง
กับอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.376, r=0.203, p<0.05)  สำหรับ
ค่าของเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย และ HDL Cholesterol มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนเส้น
รอบเอวต่อสะโพกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=-0.406, r=-0.307, p<0.05) 
 
ตารางท่ี 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างอะดิโพเน็กทิน กับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก  

Characteristic Correlation coefficient p-value 

BMI (kg/m2) -0.125 0.000* 

เส้นรอบเอว (cm) -0.162 0.000* 
%Body fat 0.145 0.000* 

ระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อต่อไขมัน -0.012 0.693 

Glucose (mg/dl) -0.129 0.000* 
Cholesterol (mg/dl) 0.155 0.000* 

Triglyceride (mg/dl) -0.23 0.431 

HDL Cholesterol (mg/dl) 0.191 0.000* 
LDL Cholesterol (mg/dl) 0.079 0.007* 

Ref. code: 25636012030034AGS
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ตารางท่ี 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างอะดิโพเน็กทิน กับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก  
(ต่อ) 

Characteristic Correlation coefficient p-value 

ความดัน Systolic (mmHg) 0.014 0.634 
ความดัน Diastolic (mmHg) 0.016 0.593 

*วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman’s Rank) ที่ระดับนัยสำคัญ p 
< 0.05 

จากการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปียร์แมน (Spearman’s rank 
correlation coefficient) ระหว่างอะดิโพเน็กทิน กับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่ม
ประชากรที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและกลุ่มปกติ พบว่าค่าเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย 
Cholesterol , HDL Cholesterol  มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำกับระดับอะดิโพเน็กทิน อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ(r=0.145, r=0.155, r=0.191, p<0.05)  สำหรับค่าของ BMI เส้นรอบเอว 
Glucose มีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ำกับระดับอะดิโพเน็กทิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=-
0.122, r=-0.162, r=-0.129, p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของMatsushita และคณะที่ได้
ทำการศึกษาในชายญี่ปุ่นอายุ 35-66 ปีที่ไม่มีประวัติเป็นโรคหัวใจ 624 คนเกี่ยวกับ
Proinflammatory Markers กับการเกิดภาวะเมตาบอลิก ความสัมพันธ์ของอะดิโพเน็กทินกับ
องค์ประกอบการเกิดภาวะเมตาบอลิก พบว่าอะดิโพเน็กทินมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ BMI , Glucose, 
Triglyceride,ความดัน Systolic ความดัน Diastolic แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ HDL 
Cholesterol (44) 
 
ตารางท่ี 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างเลปติน กับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก  

Characteristic Correlation coefficient p-value 

BMI (kg/m2) 0.268 0.000* 

เส้นรอบเอว (cm) 0.253 0.000* 
%Body fat 0.244 0.000* 

ระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อต่อไขมัน -0.130 0.000* 

Glucose (mg/dl) 0.194 0.000* 
Cholesterol (mg/dl) 0.084 0.000* 

Triglyceride (mg/dl) 0.145 0.000* 

HDL Cholesterol (mg/dl) -0.145 0.000* 

Ref. code: 25636012030034AGS
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ตารางท่ี 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างเลปติน กับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก (ต่อ)  

Characteristic Correlation coefficient p-value 

LDL Cholesterol (mg/dl) 0.107 0.000* 

ความดัน Systolic (mmHg) 0.077 0.009* 
ความดัน Diastolic (mmHg) 0.124 0.000* 

*การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ใช้สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman’s Rank) ที่ระดับนัยสำคัญ p 
< 0.05 

จากการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปียร์แมน (Spearman’s rank correlation 
coefficient) ระหว่างเลปติน กับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มประชากรที่มีภาวะ
คาร์ดิโอเมตาบอลิกและกลุ่มปกติ พบว่าค่า BMI, เส้นรอบเอว เปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับระดับเลปตินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.264, 
r=0.253, r=0.244, p<0.05) สำหรับค่าของระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อต่อไขมัน และ HDL Cholesterol 
มีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ำกับระดับเลปตินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=-0.130, r=-0.145, 
p<0.05)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wen-Cheng Li และคณะ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของเลปติน
และการเกิดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะเมตาบอลิกในคนไต้หวัน พบว่า เมื่อมีระดับของเลปตินที่
เพ่ิมข้ึนจะทำให้เกิดภาะเมตาบอลิกเพ่ิมข้ึนด้วย อีกท้ังยังสามารถนำเลปตินมาทำนายการเกิดโรคได้ 
(45) นอกจากนี้งานวิจัย MASALA Study ก็พบว่าเลปตินมีความเกี่ยวข้องกับการสะสมของไขมันในที่
ต่างๆทั้งไขมันรวมในร่างกาย ไขมันในช่องท้องและระดับ BMI ที่เพ่ิมข้ึนด้วย (37)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. code: 25636012030034AGS
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จากการศึกษาค่าความสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ระหว่างความสัมพันธ์
ระหว่างระดับของไขมันในช่องท้อง อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก อะดิโพเน็กทินและเลปตินกับ
ปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก พบว่า ระดับไขมันในช่องท้องมีความสัมพันธ์ในระดับดีกับค่า 
BMI และเส้นรอบเอว ส่วนค่าอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพกมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับดีกับ
เส้นรอบเอวเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพกเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการประเมิน
ระดับไขมันในช่องท้องและเส้นรอบเอว ส่วนค่าอะดิโพเน็กตินมีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับปานกลาง
กับระดับไตรกลีเซอไรด์ ส่วนเลปตินมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับ BMI เส้นรอบเอว 
และอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก 

โดยสรุปจากผลการศึกษาบ่งชี้ว่าอะดิโพคายน์ชนิดเลปตินมีความสัมพันธ์กับระดับไขมัน
ในช่องท้องสามารถบ่งชี้การสะสมของไขมันบริเวณช่องท้องได้ ส่วนอะดิโพเน็กตินมีความสัมพันธ์กับ
ระดับไขมันในเลือดสามารถสะท้อนการสะสมไขมันในเลือดได้ 
 
ตารางท่ี 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไขมันในช่องท้อง อัตราส่วนเส้นรอบต่อสะโพก อะดิโพ
เน็กทินและเลปติน จำแนกตามภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและระดับไขมันในช่องท้องตามตารางที่ 2 
ในบทที่ 3 

Factor Visceral fat Waist to hip 
ratio 

Adiponectin Leptin 

Visceral fat 1.000    

Waist to hip 
ratio 

0.534* 1.000   

Adiponectin -0.244* -0.179* 1.000  

Leptin 0.325* 0.126* -0.070* 1.000 

 
จากการศึกษาค่าความสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ระหว่างความสัมพันธ์

ระหว่างระดับของไขมันในช่องท้อง อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก อะดิโพเน็กทินและเลปติน พบว่า 
ระดับไขมันในช่องท้องมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเส้นรอบเอวต่อสะโพกและเลปตินในระดับดี
และปานกลาง และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอะดิโพเน็กทินในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ส่วนอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเลปตินและมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับอะดิโพเน็กทินในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และอะดิโพเน็กทินมีความสัมพันธ์เชิงลบใน
ระดับต่ำกับเลปตินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ALICE S. RYAN 
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และคณะ ที่ได้ทำการศึกษาผู้หญิง 148 คนที่มีอายุ 18–81 ปี พบว่า อะดิโพเน็กทินไม่ได้เปลี่ยนแปลง
หรือแตกต่างตามอายุ แต่อะดิโพเน็กทินมีความสัมพันธ์เชิงลบกับเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย ระดับ
ไขมันในช่องท้อง ระดับไขมันช่องท้องใต้ผิวหนัง อินซูลินและเลปตินในผู้หญิง (46) และในงานวิจัย
ของ Merja Santaniemi และคณะได้กล่าวถึงการที่พบระดับของอะดิโพเน็กทินที่น้อยจะส่งผลต่อการ
เกิดภาวะเมตาบอลิกมากขึ้น (47) 

 

  
(a) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับ WHR 

y = 0.82+0.01x 
r = 0.534 P = 0.000 
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(b) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับ Adiponectin 

 

(c) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับ Leptin  

y = 6.81-0.49x 
R = -0.244 p = 0.000 

y = 1.25+1.4x 
r = 0.325 p = 0.000 
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(d) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง WHR กับ Adiponectin 

 

(e) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง WHR กับ Leptin 

y = 21.84-20.66x 
r = -0.179 p = 0.000 

y = -9.21+24.56x 
r = 0.126 p= 0.000 
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(f) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Adiponectin กับ Leptin 

ภาพที่ 18 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับไขมันในช่องท้อง อัตราส่วนเส้นรอบต่อสะโพก อะดิ
โพเน็กทินและเลปติน 
 
4.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 
ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะห์ปัจจัยทุกด้าน เพื่อพยากรณ์การเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 
Model 1: 

Variable b SEb β t p-value 
Adiponectin 
(µg/mL) 

0.048 0.003 0.473 18.112 0.000 

ค่าคงที่ 0.167, SEest = ±0.013, R = 0.473, R2 = 0.224, F = 328.056, p-value = 0.000* 
Model 2: 

Variable b SEb β t p-value 
Adiponectin 
(µg/mL) 

-0.043 0.022 0.429 19.340 0.000 

Triglyceride (mg/dl) 0.002 0.000 0.292 13.153 0.000 
Cholesterol (mg/dl) 0.003 0.000 0.237 10.386 0.000 

Glucose (mg/dl) 0.011 0.001 0.226 10.246 0.000 
ค่าคงที่ -1.722, SEest = ±0.107, R = 0.703, R2 = 0.495, F = 277.333, p-value = 0.000* 

y = 14.92-0.44x  
r = -0.070 p = 0.000 
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Model 3: 

Variable b SEb β t p-value 
Adiponectin 
(µg/mL) 

-0.033 0.002 0.327 14.879 0.000 

Triglyceride (mg/dl) 0.002 0.000 0.303 14.612 0.000 

Cholesterol (mg/dl) 0.003 0.000 0.287 13.107 0.000 

Glucose (mg/dl) 0.012 0.001 0.255 11.636 0.000 
Visceral Fat 0.053 0.005 -0.360 -11.655 0.000 

ความดัน Diastolic 
(mmHg) 

0.006 0.001 0.142 7.042 0.000 

ระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อ
กับไขมัน(PHY) 

-0.034 0.008 -0.095 -4.458 0.000 

BMI 0.018 0.006 0.069 2.185 0.005 

อัตราส่วนเส้นรอบเอว
ต่อสะโพก 

0.421 0.164 0.064 2.565 0.010 

ค่าคงท่ี -2.630, SEest = ±0.227, R = 0.756, R2 = 0.571, F = 166.816,  
p-value = 0.000* 

  
เมื ่อวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้

เทคนิค Stepwise (Model 1) ถ้าใช้ระดับอะดิโพเน็กตินเพียงหนึ่งตัวแปรพบว่าอะดิโพเน็กตินสัมพันธ์
แบบพหุคูณกับการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบลิก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p-value < 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณเท่ากับ 0.473 มีความสามารถในการพยากรณ์การเกิดโรคได้ร้อยละ 22.4 
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±0.013 

เมื่อเพิ่มตัวแปรระดับไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอล และระดับน้ำตาลในเลือด (Model 
2) พบว่ามีสัมพันธ์แบบพหุคูณกับการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบลิก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p-
value < 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณเท่ากับ 0.703 มีความสามารถในการพยากรณ์การเกิดโรค
ได้ร้อยละ 49.5 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±0.107 

เมื่อเพ่ิมตัวแปรระดับไขมันในช่องท้อง ความดันโลหิต Diastolic ระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อ
กับไขมัน BMI และค่าอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก (Model 3) พบว่าอะดิโพเน็กติน ไตรกลีเซอ
ไรด์ คอเลสเตอรอล ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในช่องท้อง ความดันโลหิต Diastolic ระดับ
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สัดส่วนกล้ามเนื้อกับไขมัน BMI และค่าอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก มีความสัมพันธ์แบบพหุคูณ
กับการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบลิกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ p-value < 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์พหุคูณเท่ากับ 0.756 มีความสามารถในการพยากรณ์การเกิดโรคได้ร้อยละ 57.1 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±0.227 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์การเกิด
ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก ดังนี้ 
สรุปโอกาสเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก = + 0.053 Visceral Fat + 0.421 WHR - 0.034 PHY - 
0.033 Adiponectin + 0.018 BMI + 0.012 Glucose + 0.003 Cholesterol + 0.006 Diastolic 
BP + 0.002 Triglyceride - 2.630 
จากผลการศึกษาที่ได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาจากตัวแปรหลายตัวแปรจะมีความสัมพันธ์สูงและมี
ความสามารถในการพยากรณ์การเกิดโรคสูงกว่าใช้เพียงตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง ซึ่งปัจจัยส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับระดับไขมันในเลือด ความดัน และอะดิโพคายน์ชนิดอะดิโพเน็กติน 
 
ตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะคาร์ดิ
โอเมตาบอลิกด้วยวิธี Multivariate Analysis 

Variables Cardiometabolic Control Odd ratio 
Crude OR 
(95%CI) 

BMI (kg/m2) 22.86±1.72 22.71 ± 1.68 1.703* 1.257-2.284 

เส้นรอบเอว (cm) 81.995±6.29 80.79± 5.84 1.010 0.936-1.090 

%Body fat 24.33±6.09 22.69± 6.851 1.007 0.965-1.051 
ระดับสัดส่วน
กล้ามเนื้อต่อไขมัน 

4.06±1.31 4.55± 1.22 
0.787 0.618-1.004 

Glucose (mg/dl) 102.06±10.31 95.44± 7.80 1.335 1.260-1.415 
Cholesterol 
(mg/dl) 

238.48±29.99 205.08± 34.08 
0.893* 0.804-0.992 

Triglyceride 
(mg/dl) 

152.02±87.33 91.9± 32.79 
1.077* 1.052-1.103 

HDL Cholesterol 
(mg/dl) 

59.45±16.26 58.62± 12.05 
1.219* 1.094-1.358 

LDL Cholesterol 
(mg/dl) 

148.76±30.10 127.2± 32.11 1.163* 1.047-1.293 
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ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะคาร์ดิ
โอเมตาบอลิกด้วยวิธี Multivariate Analysis (ต่อ) 

Variables Cardiometabolic Control Odd ratio 
Crude OR 
(95%CI) 

ความดัน Systolic 
(mmHg) 

128.22±14.66 121.56± 11.73 1.027 0.996-1.059 

ความดัน Diastolic 
(mmHg) 

82.22±9.78 75.88± 9.67 1.068* 1.027-1.112 

Visceral fat 8.91±2.96 9.06± 2.96 0.446 0.360-0.553 
Adiponectin 
(µg/mL) 

4.52±6.76 0.76± 0.97 2.647* 2.130-3.290 

Leptin (ng/mL) 16.85±14.91 11.34± 10.93 0.995 0.971-1.021 

**หมายเหตุ 
 ค่า Odds Ratio (OR) > 1 หมายถึง มีโอกาสเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก มากกว่าภาวะ
ปกติไม่เกิดโรค (ค่ายิ่งมากโอกาสการเกิดก็มากข้ึน) 
 ค่า Odds Ratio (OR) < 1 หมายถึง มีโอกาสอยู่ในภาวะปกติไม่เกิดโรค มากกว่าเกิดเกิด
ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก (ค่ายิ่งน้อยโอกาสการเกิดก็มากข้ึน) 
 ค่า Odds Ratio (OR) = 1 มีโอกาสเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและไม่เกิดโรคเท่ากัน 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยโลจิสติกเพ่ือคัดกรองปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะคาร์ดิโอเม
ตาบอลิกโดยการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariate Analysis) (ตารางท่ี 4.15) พบว่าปัจจัยที่
ยังส่งผลต่อการเกิดภาวะ คาร์ดิโอเมตาบอลิก เมื่อตัดตัวแปรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องออกคือ BMI, 
Triglyceride, LDL Cholesterol ความดัน Diastolic ที่สงูขึ้น HDL Cholesterol, Adiponectin ที่
ลดลง เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 

โดยผู้ที่มีระดับของ BMI สูง จะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกมากกว่าคน
ปกติ 1.703 เท่า ระดับของ Triglyceride, LDL Cholesterolและ ความดัน Diastolic ที่สูงขึ้น จะมี
ความเสี่ยงเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 1.077, 1.163 และ1.068 เท่าเมื่อเทียบกับคนปกติ 
ตามลำดับ สำหรับHDL Cholesterol ที่ลดลงจะพบว่ามีความเสี่ยงเป็นภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกเทียบ
กับกลุ่ม control 1.219 เท่า ส่วน Adiponectin ที่มีค่าต่ำพบว่ามีความเสี่ยงเป็นภาวะคาร์ดิโอเมตา
บอลิกเทียบกับกลุ่มปกติ 2.647 เท่าท่ี 95% CI 2.130 ถึง 3.290  
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ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะคาร์ดิโอเม
ตาบอลิกโดยแบ่งกลุ่มตาม Stage ด้วยวิธี Multivariate Analysis 

Variables 
Cardiometabolic 

(Stage 1,2,3) 
Control 
(Stage 0) 

Odd ratio 
Crude OR 
(95%CI) 

BMI (kg/m2) 22.93±1.66 22.62± 1.68 1.230* 1.083-1.397 
เส้นรอบเอว (cm) 82.13±6.01 80.21± 5.68 1.092* 1.053-1.133 
%Body fat 24.98±12.97 22.58± 9.254 1.096* 1.050-1.143 
ระดับสัดส่วน
กล้ามเนื้อต่อไขมัน 

4.22±1.28 4.62±1.12 
0.739* 0.609-0.895 

Glucose (mg/dl) 100.43±9.71 95 ±7.26 1.106* 1.075-1.138 

Cholesterol 
(mg/dl) 

225.67±36.49 208 ±34.74 
1.018* 1.011-1.026 

Triglyceride 
(mg/dl) 

133.25±100.59 91 ±30.88 1.014* 1.009-1.020 

HDL Cholesterol 
(mg/dl) 

58.70±14.73 59 ±11.92 0.996 0.981-1.011 

LDL Cholesterol 
(mg/dl) 

140.40±33.01 130 ±32.98 1.015* 1.007-1.023 

ความดัน Systolic 
(mmHg) 

128.34±11.08 121 ±10.62 1.129* 1.097-1.162 

ความดัน Diastolic 
(mmHg) 

80.99±7.90 75 ±9.38 1.140* 1.105-1.177 

Visceral fat 9.23±2.84 8.97±2.98 1.120* 1.041-1.206 

Adiponectin 
(µg/mL) 

2.86±5.41 7.60±12.77 0.938* 0.908-0.970 

Leptin (ng/mL) 3.89±4.72 1.89 ±1.84 1.361* 1.203-1.540 

 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยโลจิสติกเพ่ือคัดกรองปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะคาร์ดิ

โอเมตาบอลิกโดยการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariate Analysis) โดยแบ่งกลุ่มตาม Stage 
(ตารางท่ี 4.16) พบว่าปัจจัยที่ยังส่งผลต่อการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก ได้แก่ BMI เส้นรอบเอว 
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เปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือด คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ แอลดีแอล-
คอเลสเตอรอล  ความดัน Systolic ความดัน Diastolic ระดับไขมันในช่องท้อง และเลปตินที่สูงขึ้น 
เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 
 
ตารางท่ี 4.17 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยจากแบบสอบถามที่ส่งผลต่อการ
เกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกโดยแบ่งกลุ่มตาม Stage ด้วยวิธี Multivariate Analysis 

Variables 
Cardiometabolic 

(Stage 1,2,3) 
Control 
(Stage 0) 

Odd ratio 
Crude OR 
(95%CI) 

การสูบบุหรี่ (%) 14.77 3.86 0.815 0.453–1.464 

การดื่มแอลกอฮอล์ 
(%) 

31.36 8.86 1.162 0.739-1.826 

การออกกำลังกาย 
(%) 

61.36 20.23 0.689 0.375-1.269 

 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยโลจิสติกเพ่ือคัดกรองปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะคาร์ดิ

โอเมตาบอลิกโดยการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariate Analysis) โดยแบ่งกลุ่มตาม Stage 
(จากตารางที่ 4.17) พบว่า การดื่มแอลกอฮอลล์มีผลต่อการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก โดยผู้ที่ดื่ม
แอลกอฮอลล์จะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 1.162 เท่าเม่ือเทียบกับคนปกติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Amy และคณะที่ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับ
การเกิดภาวะเมตาบอลิก พบว่าการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 1 แก้วในผู้หญิงและมากกว่า 2 แก้วใน
ผู้ชายเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรค 1.60 เท่า และการดื่มอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์จะเพ่ิมมีความเสี่ยง
ในการเกิดภาวะเมตาบอลิก 1.51 เท่า (48)  

ดังนั้นเมื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกพบว่าปัจจัย 
BMI และอะดิโพเน็กตินเป็นปัจจัยที่สามารถนำมาทำนายความเสี่ยงในการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตา
บอลิกได้ แต่ยังไม่มีปัจจัยใดที่จะสามารถนำมาประเมินความเสี่ยงจากการเกิดโณคในแต่ละ stage ได้
อย่างชัดเจน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และศึกษาความสัมพันธ์ระดับไขมันใน

ช่องท้อง (visceral fat) อัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อสะโพก (waist to hip ratio) อะดิโพเน็ก
ทิน (adiponectin) และเลปติน (leptin) ในคนปกติและคนที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 

การศึกษาผลการตรวจวัดระดับสารชีวภาพของกลุ่มบุคลากรกองทัพเรือไทยที่มีอายุ
ระหว่าง 35-65 ปี ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 440 ราย เมื่อแบ่งศึกษาประชากรออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกและกลุ่มปกติ พบว่า ระดับไขมันในช่องท้อง อัตราส่วน
เส้นรอบเอวต่อสะโพกและเลปตินของกลุ่มท่ีมีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกมีค่าสูงกว่ากลุ่มปกติอย่างมี
นัยสำคัญ แต่ในทางตรงข้ามระดับอะดิโพเน็กทินในกลุ่มผู้ที่มีภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกมีค่าต่ำกว่ากลุ่ม
ปกติซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า  

ค่าความสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ระหว่างระดับของไขมันมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับอัตราเส้นรอบเอวต่อสะโพกในระดับดีและเลปตินในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับอะดิโพเน็กทินในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ระดับไขมันในช่องท้องที่สูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 1.120 
เมื่อเทียบกับกลุ่มคนปกติ และเลปตินที่สูงขึ้นจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก
มากกว่าคนปกต ิ1.361 เท่า อะดิโพเน็กทินมีค่าที่สูงขึ้นจะลดความเสี่ยงในการเกิดคาร์ดิโอเมตาบอลิก 
สำหรับอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพกยังไม่สามารถแยกภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกได้ในกลุ่มบุคลากร
กองทัพเรือได้  

 
ข้อจำกัดของการศึกษาในครั้งนี้เม่ือวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า 

ไม่สามารถเก็บข้อมูลการสูบบุหรี่ การออกกำลังกายที่ลงรายละเอียดลักษณะการออก
กำลังกายได้ครบ ในอนาคตควรจะศึกษาลักษณะการออกกำลังเพิ่มเติม และในการศึกษานี้เก็บ
ตัวอย่างจากบุคลากรส่วนใหญ่ของกองทัพเรือทำให้มีสัดส่วนเพศชายมากถึงร้อยละ 73.86และในกลุ่ม 
1 เป็นเพศชายร้อยละ 100 อาจทำให้ค่าที่ได้สะท้อนการใช้ชีวิตประจำวันที่มีการออกกำลังกาย
มากกว่าประชากรทั่วไป นอกจากนี้ ผลการศึกษาของฮอร์โมนเลปตินอาจจะมีความไวต่อภาวะคาร์ดิ
โอเมตาบอลิกน้อย เนื่องจากเลปตินเป็นฮอร์โมนซึ่งระยะเวลาในการหลั่งใน 1 วันมีปริมาณท่ีไม่เท่ากัน
ดังนั้นในการศึกษาครั้งถัดไปจะเก็บตัวอย่างให้ได้ในเวลาไล่เลี่ยกันทุกคน 
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โดยสรุปจากการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับไขมันในช่องท้องและอะดิโพคายน์
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีภาวะเมตาบอลิกและกลุ่มคนปกติพบว่าอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อ
สะโพกสามารถนำมาใช้บ่งชี้ระดับไขมันในช่องท้องได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ แต่อัตราส่วนเส้น
รอบเอวต่อสะโพกจะยังไม่มีความไวพอไม่สามารถนำมาบ่งชี้ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกได้ ส่วน
ระดับอะดิโพเน็กตินที่ลดลง ระดับเลปตินที่เพ่ิมขึ้นมีความสัมพันธ์กับระดับไขมันในเลือดซึ่งสามารถ
นำมาใช้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกได้ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามงานวจิัย 

 

แบบสอบถามงานวิจัย  
เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของไขมันในช่องท้องและระดับอะดิโพคายน์เพื่อใช้ในการทำนาย

ความเสี่ยงภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มบุคลากรของกองทัพเรือไทย 
คำชี้แจง โปรดระบุข้อมูลหรือทำเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ     หญิง   ชาย 

2. อายุ...............................ป ี

3. อาชีพ   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      พนักงานราชการ     

 พนักงานสถานพยาบาล     ธุรกิจส่วนตัว     
 ไม่ได้ทำงาน                อ่ืน ระบุ………………………… 

4. น้ำหนัก........................กิโลกรัม 

5. ส่วนสูง.........................เซนติเมตร 

6. ความดันโลหิต................มิลลิเมตรปรอท 

7. เส้นรอบเอว....................เซนติเมตร 

8. เส้นรอบสะโพก....................เซนติเมตร 

9. ระดับไขมันในช่องท้อง……………………… 

10. มีโรคประจำตัว…………………………………………….. 

11. ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว……………………………………………………. 

12. ยาที่ใช้เป็นประจำ………………………………………………………………………… 

 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน 

1. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ 

 ไม่สูบ       สูบ ระบุ ………มวน/วัน 

2. ใน 1 เดือนที่ผ่านมาท่านได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 

 ไม่ดื่ม        ดื่ม ระบุ …………….. ครั้ง/เดือน 
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3. ใน 1 เดือนที่ผ่านมาท่านได้ออกกำลังกาย(ระยะเวลา 30 นาทีขึ้นไป)หรือไม่ 

 ไม่ได้ออกกำลังกาย      ออกกำลังกาย............ครั้ง/สัปดาห์ 

3.1 ถ้าท่านออกกำลังกาย ใน 1 เดือนที่ผ่านมาท่านออกกำลังกายประเภทใด 
 เดิน   วิ่ง   อ่ืนๆ  ออกกำลังกายมากกว่า 1 อย่าง

  

4. ใน 1 เดือนที่ผ่านมาท่านรับประทานอาหารประเภทใดเป็นประจำ  

 ต้มหรือนึ่ง  หวาน/มัน/เค็ม/ทอด/ปิ้งย่าง  

 สุกๆดิบๆ  ทานทั้ง 3 ประเภท 

5. ลักษณะงานที่ท่านทำเป็นอย่างไร 

 ทำงานกลางแจ้ง     เคลื่อนไหว เดินไปมาส่วนใหญ่   
 เคลื่อนไหว เดินไปมาเล็กน้อย   ทำงานนั่งโต๊ะ อยู่กับที่เป็นส่วนใหญ่ 
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ภาคผนวก ข 
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับของไขมันในช่องกับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอ

เมตาบอลิก 

 
(a) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับ BMI 

 
    (b) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับเส้นรอบเอว 

y = 68.74+1.4x 
r = 0.670 p = 0.001 

y = 19.7+0.34x 
r = 0.549 p = 0.001 
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(c) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับ%body fat    

 

 
(d) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับ ระดับ สัดส่วนกล้ามเนื้อกับไขมัน 

 

y = 26.07-0.3x 
r = -0.047 p = 0.113 

y = 5.52-0.13x 
r = -0.091 p = 0.002 
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(f) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับ Glucose 

 

 
(g) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับ Cholesterol 

 
 

 

y = 89.02+1.05x 
r = 0.310 p = 0.000 

y = 2E2+2.25x 
r = 0.300 p = 0.000 
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(h) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับ Triglyceride 

 

 
 (i) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับ HDL 

 

y = 71.52+5.3x      
r = 0.229 p = 0.000 

y = 74.06-1.68x 
r = -0.286 p = 0.000 
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(j) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับ LDL 
 

 
 (k) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับ Systolic BP 

 
 
 
 

y = 1.22E2+0.26x 
r = 0.150 p = 0.000 

y = 1.09E2+3.07x       
r = 0.394 p = 0.000 
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(l) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Visceral fat กับ Diastolic BP 

y = 74.78+0.44x 
r = 0.143 p = 0.000 
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ภาคผนวก ค 
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก กับปัจจัยการเกิด

ภาวะคาร์ดิโอเมตาบอลิก 

 

 
(a) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง WHR กับ BMI 

 

 
(b) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง WHR กับเส้นรอบเอว 

y = 17.34+5.8x         r = 0.160 p = 0.000 

y = 29.68+55.04x 
r = 0.160 p = 0.000 
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(c) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง WHR กับ%Body fat     

 

 
(d) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง WHR กับระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อกับไขมัน 

 
 
 
 

y = 66.01-45.4x      r = -0.406 p = 0.000 

y = 5.64-1.39x      
 r = -0.049 p = 0.097 
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(e) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง WHR กับ Glucose 

 

 
(f) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง WHR กับ Cholesterol 

 
 
 

y = 50.84+50.73x      r = 0.376 p = 0.000 

y = 1.76E2+47.14x     r = 0.098 p = 0.000 
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(g) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง WHR กับTriglyceride 

 

 
(h) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง WHR กับ HDL 

 
 

y = -75.68+2.08E2x         
r = 0.158 p = 0.000 

y = 1.3E2-75.5x 
r = -0.307 p = 0.000 
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(i) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง WHR กับ LDL 

 

 
(j) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง WHR กับSystolic BP 

 
 

y = 47.38+95.47x       r = 0.203 p = 0.000 

y = 1.08E2+17.28x      r = 0.128 p = 0.000 
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(k) กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง WHR กับDiastolic BP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

y = 58.83+21.24x        r = 0.145 p = 0.000 
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ภาคผนวก ง 
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับของอะดิโพเน็กทินกับปจัจัยการเกิดภาวะคาร์ดิ

โอเมตาบอลิก 

 
(a) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างadiponectinกับ BMI 

 

 
(b) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างadiponectinกับเส้นรอบเอว 

y = 22.84-0.02x 
r = -0.125 p = 0.000  

y = 81.54-0.09x 
r = -0.162 p = 0.000  

Ref. code: 25636012030034AGS



95 
 

 
(c) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างadiponectinกับ%body fat   

 

 
(d) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างadiponectinระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อไขมัน 

 
 
 

y = 22.46+0.39x 
r = 0.145 p = 0.000  

y = 4.37-0.02x 
r = -0.012 p = 0.693 
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(e) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างadiponectinกับGlucose 

 

 
 (f) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างadiponectinกับ Cholesterol 

 
 
 
 

y = 99.31-0.36x          
r = -0.129 p = 0.000 

y = 2.16E2+1.63x 
r = 0.155 p = 0.000 
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(g) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างadiponectinกับTriglyceride 

 

 
(h) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างadiponectinกับ HDL 

 
 
 
 

y = 1.19E2-2.65E-3x 
r = -0.23 p = 0.431 

y = 56.78+0.9x 
r = 0.191 p = 0.000 
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(i) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างadiponectinกับ LDL 

 

 
(j) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างadiponectinกับSystolic BP 

 
 
 
 
 

y = 1.36E2+0.58x       
r = 0.079 p = 0.007 

y = 1.23E2+0.55x 
r = 0.014 p = 0.634 

Ref. code: 25636012030034AGS



99 
 

 

(k) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างadiponectinกับ Diastolic BP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 78.06+0.28x 
r = 0.016 p = 0.593 

Ref. code: 25636012030034AGS



100 
 

ภาคผนวก จ 
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับของเลปตินกับปัจจัยการเกิดภาวะคาร์ดิโอเมตา

บอลิก 

 
(a) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างLeptinกับ BMI  

 

 
(b) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างLeptinกับ เส้นรอบเอว 

y = 22.26+0.04x 
r = 0.268 p= 0.000 

y = 79.93+0.1x  
r = 0.253 p= 0.000 
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(c) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างLeptinกับ %Body fat          

 

 
(d) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างLeptinกับระดับสัดส่วนกล้ามเนื้อกับไขมัน 

 
 
 
 

y = 22.33+0.08x 
r = 0.244 p= 0.000 

y = 4.65-0.02x 
r = -0.130 p= 0.000 
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(e) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างLeptinกับ Glucose 

 

 
(f) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างLeptinกับ Cholesterol 

 
 
 

y = 95.68+0.2x 
r = 0.194 p = 0.000 

y = 2.16E2+0.31x 
r = 0.084 p = 0.000 
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(g) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างLeptinกับTriglyceride 

 

 
(h) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างLeptinกับ HDL 

 
 
 

y = 96.97+1.6x      
r = 0.145 p = 0.000 

y = 61.66-0.19x 
r = -0.145 p = 0.000 
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(i) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างLeptinกับ LDL 

 

 
(j) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างLeptinกับ Systolic BP 

 
 
 

y = 1.34E2+0.23x 
r = 0.107 p = 0.000 

y = 1.24E2+0.05x 
r = 0.077 p = 0.009 
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(K) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างLeptinกับ Diastolic BP 

 
 

y = 77.5+0.09x 
r = 0.124 p = 0.000 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวปวีณา ปัญจธารากุล 
วันเดือนปีเกิด 2 พฤศจิกายน 2535 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558: วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

(เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ งานพยาธิวิทยา ศูนย์สุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
ทุนการศึกษา (ถ้ามี) - 
ผลงานทางวิชาการ - 
ชื่อผลงานทางวิชาการ(ลงรายการอ้างอิง)   - 
ประสบการณ์ทำงาน ปีพ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน นักเทคนิคการแพทย์ 

งานพยาธิวิทยา ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้า 
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