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บทคัดย่อ

โรคหลอดเลือดตีบแข็งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขใน
ทุกประเทศทั่วโลก โดยมักจะพบการเกิดโรคที่หลอดเลือดแดงขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการท�ำงานที่
ผิดปกติของเซลล์บุผนังหลอดเลือด ไนตริกออกไซด์เป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็น endothelium-derived relaxing factor
สามารถป้องกันการเกิดโรคตีบแข็งได้ โดยท�ำให้ผนังหลอดเลือดขยายตัวและท�ำงานในสภาวะสมดุล ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไขมันในหลอดเลือด ยับยัง้ การเพิม่ จ�ำนวนและการเคลือ่ นทีข่ องเซลล์กล้ามเนือ้ เรียบไม่ให้อดุ ตันทางเดินเลือด
นอกจากนีย้ งั ยับยัง้ การแสดงออกของโปรตีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการยึดเกาะของเม็ดเลือดขาวบริเวณผิวของเซลล์บผุ นังหลอดเลือด
และเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ ส่งผลให้ลดการคั่งของเม็ดเลือดขาวในผนังหลอดเลือดท�ำให้มีการอักเสบลดลง พยาธิก�ำเนิดของ
โรคหลอดเลือดตีบแข็งเกิดจากการมีไขมันในเลือดสูง และไขมันเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันกับสารทีเ่ ป็นอนุพนั ธ์ของออกชิเจน
ส่งผลให้เซลล์บุผนังหลอดเลือดเกิดการบาดเจ็บ มีการอักเสบและเกิดกลไกกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวจับกินอนุภาคไขมันและ
สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือด ส่งผลให้เกิดการหนาตัวของผนังหลอดเลือดกลายเป็น atherosclerotic plaques ปิดกั้นทาง
เดินเลือด และหากมีการแตกของ plaque ก็อาจท�ำให้เกิดลิ่มเลือดหลุดเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตไปอุดตันหลอดเลือดที่มี
ขนาดเล็กท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น และปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้
เกิดโรค เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ เพศชาย และความอ้วน ดังนัน้ การรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์และการออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอจะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดตีบแข็ง
ค�ำส�ำคัญ: โรคหัวใจและหลอดเลือด ไนตริกออกไซด์ หลอดเลือดตีบแข็ง พยาธิก�ำเนิด
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Abstract

Atherosclerosis is a major cause of cardiovascular disease leading to worldwide health problem.
Atherosclerosis is usually occurring in large and medium size of artery. Dysfunction of endothelial cells
is the early stage of atherosclerosis. Nitric oxide is the endothelial-derived relaxing factor and antiatherosclerotic effects including vasodilator, anti-oxidative, anti-proliferative and anti-adhesive.
The pathogenesis of atherosclerosis is causing from an oxidation of lipid in circulation with reactive oxygen
species leading to endothelial cell injury and inflammation. The inflammatory process stimulates leukocyte
engulf lipid particles and accumulates in vascular wall. The accumulation of lipid and leukocyte beneath
vascular wall induce atherosclerotic plaque to obstruct blood flow. The rupture of plaque is the cause
of myocardial infraction and cerebrovascular disease. The risk factors of atherosclerosis including
hypertension, diabetes, hyperlipidemia, tobacco, male and obesity. Healthy dietary and properly exercise
are the option to prevent atherosclerosis.
Keywords: Cardiovascular disease, Nitric oxide, Atherosclerosis, Pathogenesis
บทน�ำ

โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด (cardiovascular
disease) เป็ น โรคที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ (noncommunicable diseases; NCDs) โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่
มาจากการตีบแข็งของหลอดเลือด (atherosclerosis) ซึง่ โรค
นี้มีความส�ำคัญทางสาธารณสุขที่เป็นสาเหตุการตายร้อยละ
30 ของประชากรทั่วโลก [1] และในประเทศไทยอัตราการ
ป่วยจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง จากการส� ำ รวจข้ อ มู ล ของส� ำ นั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า
โรคระบบไหลเวียนโลหิตเป็นสาเหตุการตายที่ส�ำคัญเป็น
ล�ำดับที่ 2 รองจากโรคมะเร็ง ซึ่งมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ
90.3 ต่อหนึ่งแสนประชากร โดยอัตราการตายของเพศชาย
สูงกว่าเพศหญิงถึงร้อยละ 31.3 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงภาวะสุขภาพของคนในประเทศไทยถูกคุกคามจากโรค
ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายทางด้ า น
สาธารณสุขเป็นอย่างมาก ซึ่งภาวะสุขภาพดังกล่าวถือเป็น
ตัวบ่งชีท้ สี่ ำ� คัญต่อคุณภาพชีวติ คนในประเทศ โดยปัจจัยเสีย่ ง
ที่มีผลต่อการตีบแข็งของหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ เพศชาย และ
ความอ้วน เป็นต้น

หน้าทีข่ องผนังหลอดเลือดและบทบาทของไนตริกออกไซด์
ระบบไหลเวียนโลหิตประกอบด้วยหลอดเลือดซึ่ง
มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานของหลอดเลื อ ดแดง (artery) และ
หลอดเลือดด�ำ (vein) ที่เหมือนกัน โดยแบ่งเป็น 3 ชั้น คือ
ชั้นในสุด (tunica intima) ประกอบด้วยชั้นของเซลล์บุผนัง
หลอดเลือด (endothelial cells; ECs) ชั้นกลาง (tunica
media) มีเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscles cells;
SMCs) เป็นองค์ประกอบหลักเรียงตัวอยู่ระหว่าง internal
elastic lamina และ external elastic lamina และ
ชัน้ นอกสุด (tunica adventitia) ประกอบไปด้วย คอลลาเจน
(collagen) กลุ่มของเส้นเลือดฝอย และเส้นประสาท เซลล์
บุผนังหลอดเลือดเป็นเซลล์ทมี่ บี ทบาทส�ำคัญในการสร้างสาร
ต่าง ๆ เพื่อให้ผนังหลอดเลือดมีการท�ำงานอยู่ในภาวะสมดุล
และมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการป้องกันการเกิดโรค
หลอดเลือดตีบแข็ง สารดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตทิ ำ� ให้หลอดเลือด
ขยายตัว (endothelium-derived relaxing factor; EDRF)
เช่น ไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ซึ่งมีสถานะเป็นอนุภาค
แก๊สอิสระทีส่ ามารถละลายในน�ำ้ ได้ สร้างจากเอนไซม์ไนตริก
ออกไซด์ซินเทส (nitric oxide synthase; NOS) โดยการ
ออกซิไดซ์กรดอะมิโนแอล-อาร์จนิ นี (L-arginine) ให้เป็นกรด
อะมิโนแอล-ซิทูลิน (L-citrulline) ในร่างกายพบเอนไซม์
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ไนตริกออกไซด์ซินเทส จ�ำนวน 3 ไอโซฟอร์ม (isoform) ซึ่ง
จะมีลักษณะการท�ำงานและพบในชนิดของเซลล์ที่แตกต่าง
กัน คือ neuronal type (nNOS) พบมากที่เนื้อเยื่อในระบบ
ประสาท (nervous tissue) สร้างไนตริกออกไซด์เพื่อ
ท�ำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท (neurotransmitter) [2, 3]
inducible type (iNOS) พบในเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วย
ไซโตไคน์ (cytokine) ซึง่ เกิดจากระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย
ตอบสนองต่อการติดเชื้อ เช่น การได้รับเอนโดท๊อกซินของ
แบคทีเรีย (bacterial endotoxin) [4] และ endothelial
type (eNOS) พบในเซลล์บุผนังหลอดเลือด ซึ่งมีบทบาท
หลักในการสร้างสารไนตริกออกไซด์ เพือ่ ควบคุมการท�ำงาน
ของผนังหลอดเลือด [5] และท�ำหน้าที่ป้องกันการเกิดโรค
หลอดเลือดตีบแข็งได้ดังนี้
1. ท�ำให้หลอดเลือดมีการขยายตัว (vasodilator effects)
ไนตริกออกไซด์จะมีการสร้างในเซลล์บุผนังหลอดเลือดและ
แพร่ไปยังเซลล์กล้ามเนื้อเรียบซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ
เซลล์ในผนังหลอดเลือด ท�ำให้มีการเพิ่มปริมาณของ cyclic
guanosine monophosphate (cGMP) และเกิดการกระ
ตุ้นสารอื่น ๆ ที่พบในเซลล์บุผนังหลอดเลือด [6, 7] ส่งผลให้
หลอดเลือดมีการขยายตัวและอยู่ในสภาวะสมดุล [8]
2. ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (anti-oxidative
effects) ในสภาวะที่มีไขมันในเลือดสูง (hyperlipidemia)
ร่างกายจะเกิดความเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress)
ท�ำให้มีการสร้างสารประกอบที่เป็นอนุพันธ์ของออกชิเจน
(reactive oxygen species; ROS) เช่น ซูเปอร์ออกไซด์
แอนไอออน (superoxide anion) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
(hydrogen peroxide) และไฮดรอกซิลเรดิคอล (hydroxyl
radical) [9] สารอนุพนั ธ์ของออกชิเจนเหล่านีจ้ ะท�ำให้ไขมัน
ที่ อ ยู ่ ใ นระบบไหลเวี ย นโลหิ ต เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น
(oxidation) กลายเป็นสารที่ท�ำให้เซลล์บุผนังหลอดเลือด
เกิดการบาดเจ็บ (cell injury) ซึ่งหากมีไนตริกออกไซด์อยู่
ในปริมาณสูงจะสามารถยับยั้งการเกิดปฏิกริยาดังกล่าวได้
[10, 11]
3. ยับยั้งการเพิ่มจ�ำนวนของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ (antiproliferative effects) หากเซลล์บุผนังหลอดเลือดมีความ
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ผิดปกติ (endothelial dysfunction) มีการสร้างไนตริก
ออกไซด์ลดลง จะส่งผลให้เซลล์กล้ามเนือ้ เรียบทีอ่ ยูใ่ นสภาวะ
ปกติ (quiescent state) กลายเป็นสภาวะที่ถูกกระตุ้น
(synthetic state) ท�ำให้เซลล์กล้ามเนื้อเรียบมีการเพิ่ม
จ� ำ นวนและการเคลื่ อ นที่ (smooth muscle cells
proliferation and migration) ไปยังผนังหลอดเลือด
ชั้นในสุด ท�ำให้เกิดการหนาตัวของผนังหลอดเลือดและ
ปิดกัน้ ทางเดินเลือด และยังส่งผลให้เซลล์ในผนังหลอดเลือด
เกิดการตายแบบ อะพอพโทซิส (apoptosis) [12]
4. ยั บ ยั้ ง การเกาะของเม็ ด เลื อ ดขาวบนเซลล์ บุ ผ นั ง
หลอดเลือด (anti-adhesive effects) โรคหลอดเลือด
ตี บ แข็ ง เป็ น โรคที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การอั ก เสบ [13]
โดยสารไซโตไคน์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลอดเลือด
ตีบแข็ง เช่น ทูเมอร์เนคโครซิส แฟคเตอร์-อัลฟา (TNF-α)
[14] และอินเตอร์ลวิ คิน-1 [15] ซึง่ สารดังกล่าวจะกระตุน้ ให้
เซลล์ บุ ผ นั ง หลอดเลื อ ดและเซลล์ ก ล้ า มเนื้ อ เรี ย บมี ก าร
แสดงออกของโปรตี น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การยึ ด เกาะของ
เม็ดเลือดขาว (cellular adhesion molecules) เช่น
vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1) และ
intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) บริเวณ
ผิวเซลล์ ซึ่งจะส่งผลให้มีการคั่งของเม็ดเลือดขาวในผนัง
หลอดเลือด (leukocyte infiltration) มีการอักเสบรุนแรง
และเกิดเป็น plaque อุดกัน้ ทางเดินเลือด [16] ซึง่ ในสภาวะ
ที่มีสารไนตริกออกไซด์จะยังยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่
เกี่ยวข้องกับการยึดเกาะของเม็ดเลือดขาว โดยจะยับยั้งการ
ท�ำงานของ nuclear factor-kappa B (NF-kB) มีผลท�ำให้
มีการแสดงออกของโปรตีนในที่ดังกล่าวลดลง [17, 18]
พยาธิก�ำเนิดโรคหลอดเลือดตีบแข็ง
โรคหลอดเลื อ ดตี บ แข็ ง คื อ ภาวะตี บ แคบของ
หลอดเลือดแดงขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น เอออร์ตา
(aorta) หลอดเลื อ ดแดงใหญ่ ที่ ค อ (carotid artery)
หลอดเลือดหัวใจ (coronary artery) และหลอดเลือดแดง
ส่วนปลาย (peripheral artery) [19] กลไกการเกิดโรคมี
จุดเริ่มต้นจากการอักเสบของเซลล์บุผนังหลอดเลือด ซึ่ง
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เกี่ยวข้องกับสาเหตุและปัจจัยที่หลากหลาย มีผลให้เกิดการ
เพิ่ ม จ� ำ นวนและการสะสมของเซลล์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบในผนังหลอดเลือด เช่น เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ
สารเคลือบเซลล์ (extracellular matrix) ไขมัน (lipid)
คอเลสเตอรอล (cholesterol) แคลเซียม (calcium) และ
สารอื่น ๆ ที่พบในเลือด [20] การสะสมของสารเหล่านี้เป็น
เหตุให้เซลล์บุผนังหลอดเลือดท�ำงานผิดปกติ ส่งผลให้มีการ
ผลิตสารที่มีคุณสมบัติท�ำให้หลอดเลือดขยายตัวลดลง [21]
ซึ่งเมื่อเซลล์บุผนังหลอดเลือดมีการอักเสบท�ำให้มีการสร้าง
ไนตริกออกไซด์ลดลง มีผลท�ำให้ไขมันที่อยู่ในกระแสเลือด
ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า low density lipoprotein (LDL) เกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสารที่เป็นอนุพันธ์ของออกซิเจน
ท�ำให้ LDL เปลีย่ นรูปไปเป็น oxidized LDL (oxLDL) ส่งผลให้
ผนังหลอดเลือดถูกท�ำลายและมีการอักเสบรุนแรงมากยิง่ ขึน้
[22]
โดยการอักเสบดังกล่าวจะกระตุ้นให้เซลล์บุผนัง
หลอดเลือดและเซลล์กล้ามเนื้อเรียบสร้างและหลั่งสารเพื่อ
กระตุ้นการท�ำงานของเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า monocyte
chemotactic protein (MCP)-1 และ macrophage
colony-stimulating factor (M-CSF) ท�ำให้เม็ดเลือดขาว
ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบชนิดโมโนไซด์ (monocyte) ใน
ระบบไหลเวียนเลือดและแมคโครฟาจ (macrophage) ทีอ่ ยู่
ในเนือ้ เยือ่ มายังบริเวณทีม่ กี ารอักเสบ สารดังกล่าวจะกระตุน้
ให้โมโนไซด์เพิ่มจ�ำนวน และเปลี่ยนแปลงเป็นแมคโครฟาจ
เพื่อจับกินไขมันที่สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดโดยกระบวน
การฟาโกไซโทซิส (phagocytosis) ซึ่งเป็นกลไกที่ร่างกาย
พยายามก�ำจัดสิง่ แปลกปลอมทีอ่ ยูใ่ นผนังหลอดเลือดให้หมด
ไป [13] อย่างไรก็ตามเม็ดเลือดขาวเหล่านั้นไม่สามารถ
ท�ำลายไขมันที่สะสมอยู่เป็นจ�ำนวนมากได้ และจะมีการ
สะสมของไขมันทีถ่ กู จับกินในไซโตพลาสซึมของแมคโครฟาจ
เรียกว่า “macrophage foam cell” เมื่อมีการรวมกันของ
เซลล์ดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมากจะท�ำให้มองเห็นลักษณะแถบ
สีเหลืองที่ผนังหลอดเลือด
ในขณะเดียวกันเซลล์บุผนังหลอดเลือดและเซลล์
กล้ามเนื้อเรียบจะมีการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ
การยึดเกาะทีบ่ ริเวณผิวเซลล์ เพือ่ เหนีย่ วน�ำให้เม็ดเลือดขาว
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จากระบบไหลเวียนเลือดมายังบริเวณที่มีการอักเสบ และ
แทรกตั ว เข้ า ไปในผนั ง หลอดเลื อ ด [23] ส่ ง ผลให้ ผ นั ง
หลอดเลือดมีการอักเสบมากขึ้น และท�ำให้เกิดการตายของ
เซลล์บุผนังหลอดเลือด เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ และเซลล์
เม็ดเลือดขาวชนิดต่าง ๆ การตายของเซลล์เหล่านั้นจะ
ท� ำ ให้ เ กิ ด รอยโรคบริ เ วณผนั ง หลอดเลื อ ดเรี ย กว่ า
“atherosclerotic plaque” ซึ่งมีผลท�ำให้รบกวนการ
ไหลเวียนของเลือด ท�ำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้น้อย
ลง และแรงดันที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือดจะส่งผลให้
plaque เกิดการแตก และมีการเข้ามาเกาะของเกล็ดเลือด
(platelet aggregation) ท�ำให้เกิดเป็นลิม่ เลือด (thrombus)
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะหลุดเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปอุดตันที่
อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น สมองก็จะท�ำให้เกิดโรค
หลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease) หรือไป
อุดตันที่หัวใจก็จะท�ำให้เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
(myocardial infarction) เป็นต้น [24]
ปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบแข็ง
ภาวะไขมันในเลือดสูง
ไขมันที่เข้าสู่ร่างกายจากการรับประทานอาหาร
เมื่อเข้าสู่ระบบย่อยอาหารจะอยู่ในรูปแบบของไขมันชนิด
ต่าง ๆ โดยชนิดของไขมันที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการเกิดโรค
คือ ไขมันชนิด LDL ซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็นไขมันชนิดร้ายหรือ “bad
cholesterol” เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมัน
อิ่มตัว มีส่วนประกอบที่มีคอเลสเตอรอลในปริมาณสูง โดย
LDL มีหน้าทีล่ ำ� เลียงคอเลสเตอรอลจากตับเข้าสูก่ ระแสเลือด
ไปยังเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย มีผลให้ระดับ
LDL ในกระแสเลือดสูงขึ้น หากระดับ LDL ในเลือดสูงอย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลานานก็จะก่อให้เกิดภาวะไขมันในเลือด
สูง ท�ำให้ไขมันไปเกาะบนผนังหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุที่
ท�ำให้เกิดการอักเสบของเซลล์บผุ นังหลอดเลือด [25] อย่างไร
ก็ ต ามยั ง มี ไ ขมั น อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า high density
lipoprotein (HDL) หากร่างกายมีปริมาณสูงก็จะท�ำหน้าที่
น� ำ คอเลสเตอรอลกลั บ ไปท� ำ ลายที่ ตั บ ซึ่ ง จะมี ผ ลให้
คอเลสเตอรอลในกระแสเลือดต�่ำลงด้วย เหตุนี้ HDL จึงได้
ชื่อว่าเป็นไขมันชนิดดีหรือ “good cholesterol”
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การสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่มีผลท�ำให้เกิดการเพิ่มโมเลกุลของ
อนุพันธ์ออกซิเจนอิสระในกระแสเลือด ส่งผลให้ไขมันชนิด
LDL เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไปเป็น oxLDL เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดรุนแรงมากขึน้ ท�ำให้
เซลล์บุผนังหลอดเลือดอักเสบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด
พยาธิสภาพของโรคหลอดเลือดตีบแข็ง [26]
ภาวะความดันโลหิตสูง
ในคนทีม่ สี ขุ ภาพดีระบบไหลเวียนโลหิตทีไ่ หลเวียน
ในร่างกายส่วนใหญ่จะไหลเวียนแบบลามินาร์ (laminar
blood flow) โดยจะมีการไหลเวียนของเลือดแบบสม�่ำเสมอ
ในทิศทางเดียว แต่ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติหรือเป็นโรค
ความดันโลหิตสูงจะมีการไหลเวียนของเลือดส่วนใหญ่เป็น
แบบปั่นป่วน (turbulent blood flow) ท�ำให้เกิดแรงเฉือน
(shear stress) ต่อเซลล์บุผนังหลอดเลือด ท�ำให้เซลล์ได้รับ
บาดเจ็บและมีการอักเสบเกิดขึน้ [27] ซึง่ เชือ่ มโยงกับการเกิด
พยาธิสภาพของโรคหลอดเลือดตีบแข็งดังที่กล่าวมาข้างต้น
โรคเบาหวาน
จากการศึ ก ษาในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าพบว่ า
ร้อยละ 77 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโรคหัวใจเป็นโรค
แทรกซ้อน ในคนปกติฮอร์โมนอินซูลนิ (insulin) จะท�ำหน้าที่
กระตุ้นการสร้างสารไนตริกออกไซด์ ซึ่งจะช่วยป้องกันการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ในผู้ป่วยเบาหวานจะขาด
ฮอร์โมนอินซูลิน จึงไม่พบกลไกดังกล่าว ท�ำให้มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้น [28]
ความอ้วน
การมีนำ�้ หนักเกินหรือโรคอ้วนจะท�ำให้มกี ารสะสม
ของเซลล์ไขมัน (adipocyte) อยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกายเป็น
จ�ำนวนมาก ซึง่ เซลล์ไขมันจะสร้างสารทีก่ อ่ ให้เกิดการอักเสบ
คือ TNF-α [29] ซึ่งในคนที่มีภาวะน�้ำหนักเกินจะมีสาร
ดังกล่าวในระบบไหลเวียนโลหิตมากกว่าคนที่มีน�้ำหนักปกติ
สารดังกล่าวจะมีผลโดยตรงท�ำให้เซลล์บุผนังหลอดเลือด
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เกิดการอักเสบ [30] ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาไปเป็นโรค
หลอดเลือดตีบแข็งได้เช่นเดียวกัน
เพศชาย

เพศชายจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดมากกว่าเพศหญิง จากข้อมูลทางสถิติพบว่า
เพศชายมีอัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดตีบแข็งมากกว่า
เพศหญิงในวัยก่อนหมดประจ�ำเดือน และนอกจากนี้ยังพบ
ว่าอัตราการป่วยของเพศหญิงวัยหมดประจ�ำเดือนจะเท่ากับ
เพศชาย จากข้อมูลดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ว่าฮอร์โมนเอสโตรเจน
สามารถป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบแข็งได้ [31] และ
ยังมีการศึกษาในห้องปฏิบัติการที่บ่งชี้ว่าสารพวกเอสตรา
ไดออล (estradiol) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของฮอร์โมนเอสโตรเจน
สามารถกระตุ้นการสร้างสารไนตริกออกไซด์ได้ [32] ซึ่งเป็น
ที่ทราบกันดีว่าสารดังกล่าวท�ำให้การท�ำงานของหลอดเลือด
อยู่ในภาวะสมดุล และป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบไหลเวียนโลหิตได้
โฮโมซีสทีน
โฮโมซีสทีน (homocystein) เป็นสารที่เกิดขึ้นใน
ร่างกายจากการเผาผลาญของกรดอะมิโน (amino acid)
จ�ำเป็นชนิดเมไทโอนีน (methionine) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่
ร่ า งกายไม่ ส ามารถสร้ า งได้ ร่ า งกายจะได้ รั บ จากการ
รับประทานอาหารเท่านั้น ภาวะที่ร่างกายมีโฮโมซีสทีนสูง
มักเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การขาดวิตามินบี พันธุกรรม
โรคตั บ และโรคไต โรคออโตอิ ม มู น (autoimmune)
โรคสะเก็ดเงิน (psoruasis) โรคไทรอยด์ (thyroid) โรคมะเร็ง
(cancer) การปลูกถ่ายอวัยวะ และการใช้ยา methotrexate,
phenytoin และ azathioprine เป็นต้น การมีระดับ
โฮโมซี ส ที น ในกระแสเลื อ ดสู ง จะมี ผ ลให้ เ ซลล์ บุ ผ นั ง
หลอดเลือดมีการท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติ ซึง่ จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ไปเป็นโรคหลอดเลือดตีบแข็ง [33]
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การติดเชื้อจุลชีพ
การติดเชื้อจุลชีพชนิดต่าง ๆ เช่น Chlamydia
pneumoniae, Helicobacter pylori และ
Cytomegalovirus (CMV) เป็นอีกสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดโรค
หลอดเลือดตีบแข็ง จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า
C. pneumoniae และ CMV มีเซลล์เป้าหมายเป็นเซลล์
บุผนังหลอดเลือด เมื่อมีการติดเชื้อก็จะเกิดพยาธิสภาพ
โดยตรงบริเวณเซลล์เยือ่ บุผนังหลอดเลือด ท�ำให้มกี ารอักเสบ
ซึ่งเป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดตีบแข็ง
[34, 35] นอกจากนี้การติดเชื้อ C. pneumoniae และ
H. pylori มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคในแง่ของยาฆ่าเชื้อ
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการอักเสบของเซลล์บุผนังหลอดเลือด
อีกด้วย [36]

เลือดหัวใจจะพบการตีบของหลอดเลือดมากกว่า 1 จุด
เส้นเลือดจากบริเวณดังกล่าวจึงไม่เพียงพอในการปลูกถ่าย
เส้นเลือดด�ำบริเวณขาหรือ saphenous vein จึงเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งในการผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ อย่างไรก็ตาม
ก็มีข้อจ�ำกัด เช่น อาจพบภาวะโป่งของเส้นเลือด (varicose)
และเนื่องจากเป็นเส้นเลือดด�ำจึงไม่สามารถทนต่อแรงดัน
ของเลือดได้ดีเท่ากับ internal mammary artery ซึ่งเป็น
เส้นเลือดแดง ท�ำให้เส้นเลือดเกิดการหนาตัว (intimal
hyperplasia) และอุดตันในระยะเวลาต่อมา ท�ำให้มอี ายุการ
ใช้งานสั้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วอายุการใช้งานของ saphenous
vein ประมาณ 5 ปี หลังจากนั้นอาจจะต้องมีการผ่าตัดซ�้ำ
เพื่อเปลี่ยนเส้นเลือดใหม่ [38]

การป้องกัน
สาเหตุ ข องโรคหลอดเลื อ ดตี บ แข็ ง มั ก เกิ ด จาก
พฤติกรรมการใช้ชีวิต การป้องกันโรคจึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัย
เสีย่ งทีก่ ล่าวมาข้างต้น เช่น หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหาร
ที่มีไขมันสูง การออกก�ำลังกายเพื่อควบคุมน�้ำหนัก การสูบ
บุหรี่ และควรตรวจสุขภาพประจ�ำปีเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

โรคหลอดเลือดตีบแข็งเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตคน
ทั่วโลก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเกิดจากสาเหตุทาง
พันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งการใช้ชีวิตอย่าง
เร่งรีบในสังคมเมืองปัจจุบันเอื้ออ�ำนวยต่อการเกิดโรคเป็น
อย่างมาก โดยความเร่งรีบท�ำให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรือ่ ง
การรั บ ประทานอาหารและการออกก� ำ ลั ง กาย ซึ่ ง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกก�ำลังกายอย่าง
สม�ำ่ เสมอนัน้ เป็นปัจจัยพืน้ ฐานทัว่ ไปของการมีสขุ ภาพดี การ
ป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค
หลอดเลือดตีบแข็ง ควรให้ความส�ำคัญกับการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ไขมันต�่ำ เพื่อควบคุมปริมาณไขมันใน
เลือดให้อยูใ่ นระดับปกติ ซึง่ จะช่วยลดปัจจัยเสีย่ งของการเกิด
โรคหลอดเลือดตีบแข็งอันเนือ่ งมาจากการรับประทานอาหาร
ได้เป็นอย่างดี การออกก�ำลังกายมีผลในการลดความเครียด
ออกซิเดชันส่งผลให้ระดับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่ายกาย
ลดลง [39] จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะป้องกันการเกิดโรคได้
อย่างไรก็ตามสาเหตุทางพันธุกรรมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผล
ต่อการเกิดโรค ซึ่งยากต่อการหลีกเลี่ยง ดังนั้นการตรวจ
สุ ข ภาพจึ ง เป็ น ทางหนึ่ ง ที่ ส ามารถเฝ้ า ระวั ง การเกิ ด โรค
หลอดเลือดตีบแข็งได้

การรักษา
การรักษาโรคหลอดเลือดตีบแข็งในปัจจุบันมีทั้ง
การให้ยารักษาและการผ่าตัด ขึน้ อยูก่ บั อาการของผูป้ ว่ ยและ
ดุ ลพิ นิ จ ของแพทย์ ผู ้ รั ก ษา ยาที่ใช้รัก ษาโรคหลอดเลือด
ตีบแข็งจะแบ่งออกตามลักษณะการออกฤทธิ์ เช่น ยาสลาย
ลิ่มเลือด ยาลดไขมันในเลือด เป็นต้น การท�ำบอลลูนขยาย
หลอดเลือด (balloon angioplasty) หรือใส่ขดลวด (stent)
ในต�ำแหน่งที่เส้นเลือดมีการอุดตัน เป็นการรักษาทางการ
แพทย์อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้หลอดเลือดที่ตีบแคบขยายออก
[37] การผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery
bypass grafting) โดยใช้หลอดเลือดแดงที่เรียกว่า internal
mammary artery ของผูป้ ว่ ยเป็นเส้นเลือดส�ำหรับปลูกถ่าย
แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาผ่าตัดเบี่ยงหลอด
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