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บทคัดย่อ
วิ ต ามิ น อี มีคุณ สมบัติต้านอนุมูลอิสระที่เกิ ด จาก
กระบวนการเมแทบอลิซึมต่าง ๆ ด้วยการป้องกันการเกิด
ออกซิเดชันของไขมัน (lipid peroxidation) เพื่อป้องกัน
ไม่ให้สารอนุมูลอิสระไปท�ำลายเซลล์และเนื้อเยื่อภายใน
ร่างกาย รูปแบบของวิตามินอีที่ออกฤทธิ์ได้ดีและมีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระสูงสุดคือ α-tocopherol การใช้วิตามินอี
ในโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)
ที่มีพยาธิสภาพจากการเกิดออกซิเดชันของไลโพโปรตีน
ชนิดความหนาแน่นต�่ำ (low-density lipoprotein; LDL)
จากการศึกษาในปัจจุบันพบว่ายังไม่มีหลักฐานสนับสนุน
เพียงพอให้ใช้วิตามินอีเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอด
เลือด ส่วนในโรคไขมันพอกตับ (fatty liver disease)
ที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (nonalcoholic fatty liver
disease; NAFLD) ซึ่งมีภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ท�ำให้เกิดการด�ำเนินของโรค จากการ
ศึกษาในปัจจุบันพบว่าวิตามินอีไม่มีผลต่อความแตกต่าง
ของระดับเอนไซม์ในตับ (alanine aminotransferase;
ALT และ aspartate aminotransferase; AST) และ

Abstract
Vitamin E has the antioxidant properties,
which protect cells from the free radical produced through various metabolic processes, by
restraining the fat oxidation (lipid peroxidation)
and preventing cells and body tissues from those
radical damages. The most active form of vitamin E is α-tocopherol that contains the highest
antioxidant activities. The current studies did
not show the solid evidence of using vitamin E
to protect the cardiovascular disease, which is
pathologically associated with the oxidation of
low-density lipoprotein (LDL). Meanwhile in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), in which
oxidative stress causes disease progression, current studies did not show significant effects of
vitamin E on the level of liver enzymes, including
alanine aminotransferase (ALT) and aspartate
aminotransferase (AST), and liver pathology in
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พยาธิสภาพของตับในเด็กอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ในผู้ใหญ่
พบว่าวิตามินอีสามารถลดระดับเอนไซม์ในตับและท�ำให้
พยาธิสภาพของตับดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม
ค�ำแนะน�ำในการใช้วิตามินอีในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวยังไม่
สอดคล้องกัน ดังนั้นการพิจารณาใช้วิตามินอีในผู้ป่วยโรค
ไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ จึงควรพิจารณา
ถึงประโยชน์และความเสี่ยงต่อผู้ป่วยร่วมด้วย

children. On the other hand, the outcomes of
vitamin E using in NAFLD in adults significantly
showed not only the reduction of liver enzymes
level but also the improved liver pathology.
However, due to the controversy of the study
results, vitamin E usage in NAFLD should be
considered thoroughly on the basis of risks and
benefits.

ค�ำส�ำคัญ: วิตามินอี, α-tocopherol, โรคหัวใจและ
หลอดเลือด, โรคไขมันพอกตับ
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บทน�ำ

วิ ต ามิ น อี เป็นกลุ่มของสารประกอบที่ละลายได้
ดีในไขมัน แบ่งกลุ่มตามโครงสร้างทางเคมีเป็น toco–
pherol และ tocotrienol ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.
1922 พบมากในอาหารจ�ำพวกผักใบเขียว ผลไม้ เช่น
มะม่วง ถั่ว ธัญพืช น�้ำมันพืช เช่น น�้ำมันปาล์ม น�้ำมัน
ดอกทานตะวัน1, 2 วิตามินอีมีคุณสมบัติส�ำคัญในการต้าน
อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเมแทบอลิซึมทั้ง
ในร่างกายและจากสิ่งแวดล้อมด้วยการป้องกันการเกิด
ออกซิเดชันของไขมัน (lipid peroxidation) เพื่อป้องกัน
ไม่ให้สารอนุมลู อิสระไปท�ำลายเซลล์และเนือ้ เยือ่ ต่าง ๆ เกิด
เป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของเซลล์ 1-4
โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular di–
sease) มีพยาธิสภาพจากการเกิดออกซิเดชันของไลโพ
โปรตีนชนิดความหนาแน่นต�่ำ (low-density lipoprotein, LDL) ท�ำให้เกิดกระบวนการอักเสบ2 และโรคไขมัน
 160 

พอกตับ (fatty liver disease) ที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์
(non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) มีสาเหตุ
หลักจากปริมาณไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ที่ไปพอก
หรือสะสมอยู่ในเซลล์ตับ (steatosis) จ�ำนวนมาก ท�ำให้
เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) แล้วเกิด
การด�ำเนินไปของโรค5-7 ดังนั้น วิตามินอีซึ่งมีคุณสมบัติ
ป้องกันการเกิดออกซิเดชันจึงแสดงถึงความสามารถใน
การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงประโยชน์ใน
การป้องกันการด�ำเนินไปของโรคไขมันพอกตับ1, 6, 7
คุณสมบัติทางเคมีของวิตามินอี
วิตามินอีเป็นกลุ่มของสารประกอบ isoprenoid
chromanols8 คือ ประกอบด้วยอนุพันธ์ของวงแหวน
6-hydroxy chromane ring จับกับ isoprenoid1, 3
วิตามินอีในธรรมชาติสามารถพบโครงสร้างได้ 2 รูปแบบ
ได้แก่ tocopherols และ tocotrienols ซึ่งโครงสร้าง
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ทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันที่ต�ำแหน่งพันธะคู่ (double
bond) บริเวณ isoprenoid ของ tocotrienols (รูปที่ 1)
โดยในแต่ละกลุ่มยังแบ่งออกเป็น 4 ชนิดตามลักษณะของ
โครงสร้าง ได้แก่ แอลฟา (α), เบต้า (β), แกมม่า (γ) และ
เดลต้า (δ) วิตามินอีจึงมีทั้งหมด 8 ชนิด แต่รูปแบบที่ออก
ฤทธิ์ได้ดีและมีฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านอนุมูลอิสระ
สูงสุด คือ α-tocopherol1-3
หน้าที่ทางชีวภาพของวิตามินอี
วิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความแรงสูง
ตัวหนึ่ง2 ผ่านกลไกการให้อิเล็กตรอนจากต�ำแหน่ง chromane ring แก่อนุมูลอิสระที่เป็นอะตอมหรือโมเลกุลที่ไม่
เสถียร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ reactive oxygen species (ROS) ท�ำให้ยับยั้งการสร้าง ROS1, 2, 4 หากอนุมูล
อิสระไม่ได้ถูกก�ำจัดหรือเกิดการสะสมของ ROS เพิ่มขึ้น
เกิดเป็นภาวะ oxidative stress จะท�ำให้เซลล์และเนื้อ
เยื่อถูกท�ำลายจนเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรค
มะเร็ง โรคเรื้อรัง ดังนั้น วิตามินอีจึงช่วยป้องกันหรือ
ชะลอการเกิดโรคเรื้อรังที่มีความเกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระ
หรือกระบวนการออกซิเดชัน2, 4 วิตามินอีในร่างกายพบ
มากในเยื่อหุ้มเซลล์ เพื่อปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์จากอนุมูล
อิสระด้วยการป้องกันการเกิด lipid peroxidation1, 4

คุณสมบัติการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของ
วิตามินอี
ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือดเกิดจาก
การออกซิเดชันของ LDL ที่มีขนาดเล็กจึงสามารถแทรก
ตัวเข้าสู่ผนังหลอดเลือดได้ 2, 9 โดย LDL เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันกลายเป็น oxidized LDL ท�ำให้ผนังหลอด
เลือดถูกท�ำลายและอักเสบ โดยจะไปกระตุ้นการท�ำงาน
ของเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซด์ (monocyte) และ
แมคโครฟาจ (macrophage) ท�ำให้ macrophage มี
ขนาดใหญ่ขึ้น เรียกว่า โฟมเซลล์ (foam cells) สะสม
อยู่ในผนังหลอดเลือด ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดเกิดการ
อักเสบมากขึ้นจนเกิดเป็นโรคหลอดเลือดตีบแข็ง (athe–
rosclerosis) หากหลอดเลือดเกิดการปริแตก จะไป
กระตุ้นระบบการแข็งตัวของเลือดและการท�ำงานของ
เกล็ดเลือด ท�ำให้เกิดลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือด และ
เหนี่ยวน�ำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 9-11
กลไกหลักของวิตามินอีที่มีผลต่อการป้องกันโรค
หัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ การยับยั้งการเกิด lipid
peroxidation, การควบคุมกระบวนการตอบสนองต่อ
การอักเสบ โดยยับยั้งเอนไซม์ 5-lipoxygenase ซึ่งส่งผล
ลดการหลั่ง interleukin-1β (IL-1β) จาก monocyte
ลดการเกิดภาวะ monocyte เกาะติดเซลล์บุผนังหลอด
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รูปที่ 1 โครงสร้างของ tocopherol และ tocotrienol2
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tion, ischemic stroke, peripheral vascular disease, unstable angina ในผู้ป่วยฟอกไตที่มีโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต18ิ อย่างไรก็
ตาม ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอให้ใช้วิตามินอีเพื่อ
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงในการศึกษาของ
Sesso HD และคณะที่พบว่า การรับประทานวิตามินอี
อาจมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด he–
morrhagic stroke12, 15 นอกจากนี้ ข้อมูลจากเวชปฏิบัติ
ของสมาคมแพทย์ โ รคหั ว ใจประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(American Heart Association, AHA) ไม่ได้มีค�ำแนะน�ำ
ว่า วิตามินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้สามารถรักษาโรค
ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง หรือท�ำให้หยุด
การสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยของการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดได้ จึงไม่แนะน�ำให้รับประทานอาหารเสริมที่ช่วย
ต้านอนุมูลอิสระ แต่มีค�ำแนะน�ำให้รับประทานอาหารที่
เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระแทน เช่น ผัก ผลไม้
ธัญพืช และน�้ำมันที่ได้จากพืช20
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เลือด โดยยับยั้งการกระตุ้น nuclear factor-κB (NF-κB)
และลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (platelet) โดยยับยั้ง
protein kinase C (PKC) (รูปที่ 2)11
มีการวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (rando–
mized controlled trial) เกี่ยวกับผลในการป้องกันโรค
หัวใจและหลอดเลือดของวิตามินอีหลายฉบับ โดยประ–
เมินผลจากการป้องกันโรคในผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (primary prevention) หรือในผู้ที่ป่วย
เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่เดิม (secondary prevention)12 ดังสรุปในตารางที่ 1 และ 2 ตามล�ำดับ
จากการศึกษาที่มีในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า ยังไม่
มีหลักฐานที่แสดงถึงประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือดของวิตามินอีอย่างชัดเจน แม้ในการศึก–
ษาของ Lee IM และคณะจะพบว่า มีการตายจากโรค
หัวใจและหลอดเลือดในผู้หญิงสุขภาพดีลดลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิต14ิ หรือในการศึกษาของ Boaz M และคณะ
ที่พบว่า วิตามินอีช่วยลดการเกิด myocardial infarc–
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รูปที่ 2 กลไกหลักของวิตามินอีที่มีผลต่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด11
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ประเมินประสิทธิภาพ
ของการรับประทาน
วิตามินอีและวิตามินซีใน
ระยะยาว เพื่อลด cardiovascular events

Sesso HD
และคณะ
(2008)15
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ชญานี อิสรไกรศีล, ทิพยวรรณ ตุ้มประชา

ขนาดวิตามินอี ระยะเวลา
ลักษณะ
จำ�นวน
วิธีการวิจัย
(α-toco– การติดตาม เฉพาะของ ผู้ป่วย
ผลการวิจัย
pherol)
เฉลี่ย
ผู้ป่วย
(คน)
เปรียบเทียบการ 50 มิลลิกรัม
6.1 ปี เพศชาย
27,271 อุบัติการณ์การเกิด major cardiovascular events (MI และ CV
death) ลดลงทั้งในกลุ่มที่ได้รับวิตามินอีและกลุ่มที่ได้รับวิตามินอี
ได้รับวิตามินอี,
ต่อวัน
สูบบุหรี่
ร่วมกับ β-carotene เมื่อเทียบกับยาหลอก (placebo) แต่ไม่มีนัย
วิตามินอีร่วมกับ
อายุ 50-69 ปี
β-carotene.
สำ�คัญทางสถิติ โดยมีค่า RR 0.98; 95%CI 0.87–1.10 และ 0.97;
95%CI 0.86–1.09 ตามลำ�ดับ
β-carotene กับ
ยาหลอก
เปรียบเทียบการ 600 มิลลิกรัม 10.1 ปี เพศหญิง
39,876 อุบัติการณ์การเกิด major cardiovascular events (MI, stroke
ได้รับวิตามินอีกับ
วันเว้นวัน
อายุ ≥45 ปี
และ CV death) โดย MI และ stroke ในกลุ่มที่ได้รับวิตามินอีเมื่อ
เทียบกับยาหลอกไม่มีความแตกต่างกัน โดยมีค่า RR 1.01; 95%CI
ยาหลอก
0.82–1.23 และ 0.98; 95%CI 0.82–1.17 ตามลำ�ดับ ในขณะที่ CV
death ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ โดยมีค่า RR 0.76; 95%CI
0.59–0.98, p-value = 0.03
เปรียบเทียบการ 400 มิลลิกรัม
8 ปี
เพศชาย
14,641 • วิตามินอีไม่ลดอุบัติการณ์การเกิด major cardiovascular
events (MI, stroke และ CV death) เมื่อเทียบกับยาหลอก โดย
ได้รับวิตามินอี
วันเว้นวัน
อายุ ≥50 ปี
มีค่า HR 0.90; 95%CI 0.75–1.07, HR 1.07; 95%CI 0.89–1.29
วิตามินซี กับยา
และ HR 1.07; 95%CI 0.90–1.29 ตามล�ำดับ และพบอุบัติการณ์
หลอก
การเกิด hemorrhagic stroke ในกลุ่มผู้ป่วย stroke ที่ได้รับ
วิตามินอีสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยมีค่า HR 1.74; 95%CI
1.04–2.91, p-value = 0.036
• ใน primary prevention พบว่า วิตามินอีไม่ลดอุบัติการณ์การเกิด
major cardiovascular events (MI, stroke และ CV death)
เมื่อเทียบกับยาหลอก โดยมีค่า HR 1.05; 95%CI 0.93–1.19

CI = confidence interval; CV = cardiovascular; HR = hazard ratio; MI = myocardial infarction; RR = relative risk

Lee IM
และคณะ
(2005)14

ประเมินประสิทธิภาพ
ของวิตามินอี และ
β-carotene ต่อการเกิด
อุบัติการณ์ major cardiovascular events
(MI และ CV death)
ประเมินประสิทธิภาพ
ของวิตามินอีในการลด
การเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดและโรค
มะเร็งในผู้หญิงสุขภาพดี

วัตถุประสงค์

Virtamo J
และคณะ
(1998)13

การวิจัย
(ค.ศ.)

ตารางที่ 1 การวิจัยของวิตามินอีเกี่ยวกับ primary prevention ของโรคหัวใจและหลอดเลือด

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2564:159-175
บทบาทของวิตามินอีในโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไขมันพอกตับ
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การวิจัย
(ค.ศ.)

ขนาดวิตามินอี ระยะเวลา
จำ�นวน
ลักษณะเฉพาะ
วัตถุประสงค์
วิธีการวิจัย
(α-toco–
การติดตาม
ผู้ป่วย
ผลการวิจัย
ของผู้ป่วย
pherol)
เฉลีย่
(คน)
GISSI-Prevenzione ประเมินประสิทธิภาพของ เปรียบเทียบการได้ 300 มิลลิกรัม
3.5 ปี
มีประวัติ MI ใน 11,324 วิตามินอีไม่ลดอุบัติการณ์การเกิด major cardioInvestigators
วิตามินอีและกรดไขมัน รับวิตามินอี,
vascular events (MI, stroke และ CV death)
ต่อวัน
ช่วง 3 เดือนที่
16
(1999)
ชนิดไม่อิ่มตัว (n-3 PUFA) n-3 PUFA
ผ่านมา
เมื่อเทียบกับยาหลอก โดยมีค่า RR 0.98; 95%CI
ในผู้ป่วย MI
และวิตามินอีร่วม
0.87–1.10 เมื่อวิเคราะห์แบบ two-way analysis
กับ n-3 PUFA
และ 0.88; 95%CI 0.75–1.04 เมื่อวิเคราะห์แบบ
กับยาหลอก
four-way analysis
Heart Outcomes ประเมินประสิทธิภาพของ เปรียบเทียบการได้ 400 มิลลิกรัม
4.5 ปี
อายุ ≥55 ปีร่วม 9,541 วิตามินอีไม่ลดอุบัติการณ์การเกิด major cardioPrevention
วิตามินอีต่อการเกิด MI, รับวิตามินอีกับยา
ต่อวัน
กับโรคหัวใจและ
vascular events (MI, stroke และ CV death)
Evaluation Study stroke, CV death หรือ หลอก
หลอดเลือดหรือ
เมื่อเทียบกับยาหลอกโดยมีค่า RR 1.05; 95%CI
Investigators
การตายจากสาเหตุอื่น
เบาหวาน
0.95–1.16
17
(2000)
Boaz M และคณะ ประเมินประสิทธิภาพของ เปรียบเทียบการได้ 800 มิลลิกรัม
1.4 ปี
ผู้ป่วยฟอกไต
196 วิตามินอีลดอุบัติการณ์การเกิด major cardiovas18
(2000)
วิตามินอีขนาดสูงต่อโรค รับวิตามินอีกับยา
ต่อวัน
อายุ 40-75 ปี ที่
cular events (MI, ischemic stroke, peripheral
หัวใจและหลอดเลือดในผู้ หลอก
vascular disease และ unstable angina) อย่างมี
มีโรคหัวใจและ
ป่วยฟอกไตที่มีโรคหัวใจ
หลอดเลือด
นัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับยาหลอก โดยมีค่า RR
และหลอดเลือด
0.46; 95%CI 0.27–0.78, P=0.014
Heart Protection ประเมินประสิทธิภาพของ เปรียบเทียบการได้ 600 มิลลิกรัม
5 ปี
อายุ 40-80 ปี
20,536 อุบัติการณ์การเกิด major cardiovascular events
Study Colla–
วิตามินที่ช่วยต้านอนุมูล รับวิตามินอี
ต่อวัน
ร่วมกับโรคหลอด
(MI, stroke และ CV death) โดยวิตามินอีไม่ลดอุบัติ
borative Group อิสระ ได้แก่ วิตามินอี
การณ์การเกิด MI และ CV death เมื่อเทียบกับยา
วิตามินซี และ
เลือดหัวใจหรือ
19
(2002)
วิตามินซี และ β-caro- β-carotene กับ
โรคหลอดเลือด
หลอกโดยมีค่า RR 1.02; 95%CI 0.94–1.11 และไม่
tene ต่อการเกิด cardio- ยาหลอก
ลดอุบัติการณ์การเกิด stroke เมื่อเทียบกับยาหลอก
แดงอุดตันหรือ
vascular events
โดยมีค่า RR 0.99; 95%CI 0.87–1.12
เบาหวาน
CI = confidence interval; CV = cardiovascular; GISSI = Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto miocardico; MI = myocardial infarction;
n-3 PUFA = n-3 polyunsaturated fatty acids; RR = relative risk

ตารางที่ 2 การวิจัยของวิตามินอีเกี่ยวกับ secondary prevention ของโรคหัวใจและหลอดเลือด
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บทบาทของวิตามินอีในโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไขมันพอกตับ

คุณสมบัติการป้องกันโรคไขมันพอกตับของวิตามินอี
กรดไขมันอิสระ (free fatty acid) เมือ่ อยูท่ ตี่ บั เป็น
จ�ำนวนมากจนเกิดการสะสมในรูปของ triglyceride พอก
หรือสะสมอยูใ่ นเซลล์ตบั (steatosis) จะส่งผลให้ตบั ไม่
สามารถย่อยสลายไขมันออกจากเซลล์ได้ เกิดเป็น NAFLD
ซึง่ ในทีน่ ไี้ ม่ได้เป็นผลจากการดืม่ สุรา จากกระบวนการดัง
กล่าวจะกระตุน้ ให้เกิด oxidative stress ซึง่ เป็นภาวะที่
ร่างกายมีอนุมูลอิสระจ�ำนวนมากจนสารต้านอนุมูลอิสระ
มีปริมาณไม่เพียงพอ ร่วมกับการอักเสบ และ lipid peroxidation ท�ำให้เกิดการอักเสบของตับร่วมด้วย (non-alcoholic steatohepatitis, NASH) แล้วเกิดเป็นพังผืด
(fibrosis) ภายในตับ ซึง่ อาจด�ำเนินไปเป็นภาวะตับแข็ง
(cirrhosis) และโรคมะเร็งได้ในทีส่ ดุ (รูปที่ 3)5, 21, 22
การสะสมของไขมั น ในตั บ นั้ น เกิ ด จากความไม่
สมดุลระหว่างการสังเคราะห์และการสลายของไขมัน
การสังเคราะห์ไขมันในตับมาจาก 2 กลไก ได้แก่ การน�ำ
free fatty acid จากระบบไหลเวียนเลือดเข้าสู่ตับ
โดยตรง และ De novo lipogenesis (DNL) ที่เปลี่ยน
คาร์โบไฮเดรตส่วนเกินในร่างกายเป็น free fatty acid
ส่วนการสลายของไขมันในตับเกิดผ่าน 2 กลไก ได้แก่
การเกิดออกซิเดชันของ free fatty acid เพื่อเปลี่ยนเป็น
พลังงาน และการเปลี่ยน free fatty acid ให้อยู่ในรูป
ของ very low-density lipoproteins (VLDL) เพื่อน�ำ
ไปใช้งานหรือเก็บที่เนื้อเยื่ออื่น ๆ (รูปที่ 4)5, 23, 24

ในผู้ป่วย NAFLD จะมีการสังเคราะห์ไขมันจาก 2
กลไกดังกล่าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่การสลายไขมันด้วยการ
เปลี่ยน free fatty acid ให้อยู่ในรูปของ VLDL ก็ท�ำได้
อย่างจ�ำกัด ท�ำให้มีปริมาณไขมันในตับเพิ่มขึ้น โดยทั่วไป
กระบวนการออกซิเดชันของไขมันจะเกิดขึ้นที่ไมโทคอน
เดรีย (mitochondria) เป็นหลักผ่านกระบวนการ β-oxi–
dation แต่ในกรณีของการออกซิเดชันของกรดไขมันที่มี
สายยาว (long chain fatty acid) จะเกิดการออกซิเดชัน
ที่ peroxisomal ผ่านกระบวนการ β-oxidation และ
ใน NAFLD จะมีการออกซิเดชันที่ cytochrome ผ่าน
กระบวนการ ω-oxidation ร่วมด้วย ท�ำให้เกิดการสะสม
ของ ROS เพิ่มขึ้น น�ำไปสู่ภาวะ oxidative stress และ
ส่งผลให้ตับเกิดการอักเสบขึ้น23
จากการศึกษา meta-analysis ของ Amanullah I
และคณะ ที่รวบรวมการศึกษา randomized control–
led trials จ�ำนวน 9 การศึกษา โดยเป็นการศึกษาในผู้ป่วย
NAFLD จ�ำนวน 889 คน แบ่งเป็นการศึกษาในเด็ก 4
การศึกษา และการศึกษาในผู้ใหญ่ 5 การศึกษา เปรียบ
เทียบผลด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระดับเอนไซม์ในตับ (คือ ala–
nine transaminase (ALT) และ aspartate transa–
minase (AST)), ดัชนีมวลกาย (body mass index, BMI),
ลักษณะทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อตับ คือ ไขมันที่สะสม
อยู่ในเซลล์ตับ (steatosis), การอักเสบ (inflammation),
การบวมของเซลล์ตับ (ballooning), พังผืด (fibrosis)

NAFLD

NASH
ท�ำให้ตับ
อักเสบ

FIBROSIS
เกิดพังผืดในตับ

CIRRHOSIS
พัฒนาเป็นภาวะ
ตับแข็ง

HEPATOCELLULAR
CARCINOMA
พัฒนาเป็นโรคมะเร็งตับ

รูปที่ 3 การดำ�เนินของโรค non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)5, 21, 22
ชญานี อิสรไกรศีล, ทิพยวรรณ ตุ้มประชา
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STEATOSIS
กรดไขมันสะสม
ในเซลล์ตับ
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และลักษณะของเนื้อเยื่อตับ (histological improve–
ment) ในผู้ป่วยที่ได้รับวิตามินอีขนาด 80-1,000 มิลลิ–
กรัม ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ออกก�ำลังกาย
หรือควบคุมอาหาร) หรือร่วมกับวิตามินซีหรือยาอื่น ๆ ได้
แก่ metformin, pioglitazone, atorvastatin, aspirin
และ silymarin ระยะเวลาของการศึกษาในช่วง 3 เดือน
ถึง 4 ปี ผลการศึกษาพบว่า วิตามินอีไม่มีผลต่อความแตก
ต่างของระดับเอนไซม์ในตับ (ALT, AST) และพยาธิสภาพ
ของตับในเด็ก แต่ในผู้ใหญ่พบว่า วิตามินอีสามารถลดระ–
ดับเอนไซม์ในตับ และท�ำให้พยาธิสภาพของตับดีขึ้นอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถสรุปผลได้
ว่าวิตามินอีสามารถลด BMI ได้อย่างชัดเจนทั้งในเด็กและ
ผู้ใหญ่25
การใช้วิตามินอีรักษาภาวะ NAFLD ในเด็ก
ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่ยืนยันถึงประ–
โยชน์ของวิตามินอีในการรักษาภาวะ NAFLD ในเด็ก แต่
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จากการศึกษาของ Lavine JE และคณะ ซึ่งศึกษาแบบ
randomized controlled trials เปรียบเทียบระหว่าง
การใช้วิตามินอี วันละ 800 มิลลิกรัม หรือยา metformin
วันละ 1,000 มิลลิกรัม กับยาหลอก ในผู้ป่วย NAFLD
ซึ่งเป็นการศึกษาในเด็ก 173 คน อายุตั้งแต่ 8-17 ปี
ระยะเวลา 96 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า วิตามินอีทํา
ให้พยาธิสภาพของตับ และภาวะ NASH ดีขึ้นอย่างมีนัย
ส�ำคัญ26
แนวเวชปฏิบัติสมาคมโรคตับของประเทศสหรัฐ–
อเมริกา หรือ American Association for the Study
of Liver Diseases (AASLD) ได้แนะน�ำให้ใช้วิตามินอี
ขนาด 800 มิลลิกรัมต่อวัน ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติ–
กรรมส�ำหรับรักษา NASH ในผู้ป่วยเด็กที่วินิจฉัยด้วยการ
เจาะชิ้นเนื้อ (biopsy)27 อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาถึง
ประโยชน์และความเสี่ยงต่อผู้ป่วยแต่ละรายก่อนเริ่มการ
รักษา และยังไม่มีข้อมูลการใช้วิตามินอีในระยะยาวหรือ
การใช้ในขนาดสูง27 (ตารางที่ 3 และ 4)

นำ�กรดไขมันอิสระจากระบบ
ไหลเวียนเลือดเข้าสู่ตับ
Fatty acid transporters

De novo
lipogenesis

กรดไขมันอิสระ

Oxidation

การศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

VLDL
Mitochondria : β-oxidation
Peroxisomal : β-oxidation
Cytochrome : ω-oxidation

รูปที่ 4 กลไกการสังเคราะห์และการสลายของไขมันในตับ5, 23, 24
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ประเมินประสิทธิภาพของ
วิตามินอีร่วมกับการควบคุม
น�้ำหนักต่อตับ ในเด็กที่ตับ
ท�ำงานผิดปกติ

วัตถุประสงค์
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การศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

เปรียบเทียบการได้รับ
600
วิตามินอีร่วมกับวิตามินซี มิลลิกรัมต่อวัน
ร่วมกับการปรับพฤติกรรม
กับยาหลอกร่วมกับการ
ปรับพฤติกรรม
เปรียบเทียบการได้รับ
800
วิตามินอี, metformin
มิลลิกรัมต่อวัน
กับยาหลอก

เปรียบเทียบการได้รับ
วิตามินอีร่วมกับการ
ควบคุมน�้ำหนัก กับ
ยาหลอกร่วมกับการ
ควบคุมน�้ำหนัก

วิธีการวิจัย

ขนาดวิตามินอี
(α-toco–
pherol)
400
มิลลิกรัมต่อวัน
และ 100
มิลลิกรัมต่อวัน

24 เดือน

400 มิลลิกรัม
ต่อวัน 2 เดือน
และ
100 มิลลิกรัม
ต่อวัน 3 เดือน

ระยะเวลา
การติดตาม

ผู้ป่วย NAFLD ที่
วินิจฉัยด้วยการ
เจาะชิ้นเนื้อ

โรคอ้วนร่วมกับมี
ภาวะเอนไซม์ใน
ตับสูงและมี hepatic steatosis

ลักษณะเฉพาะ
ของผู้ป่วย

จ�ำนวน
ผู้ป่วย
ผลการวิจัย
(คน)
28 ระดับเอนไซม์ในตับ และ hepatic steatosis มีค่า
ปกติ ในผู้ป่วยที่มีน�้ำหนักลดลงทั้งในกลุ่มที่ได้รับ
วิตามินอีและยาหลอก ส่วนในผู้ป่วยที่ได้รับวิตามิน
อี แต่น�้ำหนักไม่ลดลง มีเพียงระดับเอนไซม์ในตับ
ที่มีค่าปกติ จึงแนะน�ำการรับประทานวิตามินอีใน
เด็กที่เป็นโรคอ้วนและไม่สามารถควบคุมอาหาร
(low-calorie diet) ได้
53 วิตามินอีและวิตามินซีไม่ได้มีประสิทธิภาพเหนือกว่า
การปรับพฤติกรรมด้วยการควบคุมอาหารและการ
ออกก�ำลังกายเพียงอย่างเดียว

96 สัปดาห์ ผู้ป่วย NAFLD ที่
173 วิตามินอีไม่ได้ช่วยลด ALT เมื่อเทียบกับยาหลอก
วินิจฉัยด้วยการ
แต่ทําให้พยาธิสภาพของตับและภาวะ NASH ดีขึ้น
เจาะชิ้นเนื้อและมี
อย่างมีนัยส�ำคัญ
ALT สูง
ALT = alanine transaminase; AST = aspartate transaminase; NAFLD = non-alcoholic fatty liver disease; NASH = non-alcoholic steatohepatitis

ประเมินประสิทธิภาพ
ของสารต้านอนุมูลอิสระ
(วิตามินอีและวิตามินซี)
ร่วมกับการปรับพฤติกรรม
ต่อตับ ในเด็กที่เป็น NAFLD
Lavine JE ประเมินประสิทธิภาพของ
และคณะ วิตามินอี และ metformin
(2011)26 ในเด็กที่เป็น NAFLD

Nobili V
และคณะ
(2008)29

Vajro P
และคณะ
(2004)28

การวิจัย
(ค.ศ.)

ตารางที่ 3 รายละเอียดการศึกษาของวิตามินอีในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ NAFLD หรือตับท�ำงานผิดปกติ

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2564:159-175
บทบาทของวิตามินอีในโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไขมันพอกตับ

 167 

 168 

x

Lavine JE และ
คณะ (2011)26

x

x

AST
-

x

x

BMI
-

x

Steatosis
x
(steatosis ที่ดีขึ้นสัมพันธ์
กับน�้ำหนักที่ลดลง)
x
x

x
/
(ดีขึ้น,
p-value=0.02)

x

ผลการวิจัย
Inflammation Ballooning
x
-

X = กลุ่มที่ได้รับวิตามินอีมีผลเลือดหรือภาวะของโรคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก
/ = กลุ่มที่ได้รับวิตามินอีมีผลเลือดหรือภาวะของโรคแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก
- = ไม่มีการศึกษา

x

ALT
x

Nobili V และ
คณะ (2008)29

Vajro P และคณะ
(2004)28

การวิจัย
(ค.ศ.)

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาของวิตามินอีในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ NAFLD หรือตับท�ำงานผิดปกติ

การศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

x

x

Fibrosis
-

Others
-

x
(ประเมินจาก NAFLD activity
score)
/
/
(ดีขึ้น โดยประเมินจาก NAFLD (ภาวะ NASH ดีขึ้น,
activity score, p-value =0.02) p-value =0.006)

Histological improvement
x
(มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย)

Role of Vitamin E in Cardiovascular Disease and Fatty Liver Disease

Issaragrisil C, Tumpracha T
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วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2564:159-175

บทบาทของวิตามินอีในโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไขมันพอกตับ

จากการศึกษาของ Vajro P และคณะ ซึ่งศึกษา
แบบ randomized controlled trials เปรียบเทียบ
ระหว่างการใช้วิตามินอี วันละ 400 มิลลิกรัม และ 100
มิลลิกรัม ร่วมกับการควบคุมน�้ำหนัก กับยาหลอก ใน
ผู ้ ป ่ ว ยโรคอ้ ว นร่ ว มกั บ มี ภ าวะเอนไซม์ ใ นตั บ สู ง และมี
hepatic steatosis ซึ่งเป็นการศึกษาในเด็ก 28 คน อายุ
ตั้งแต่ 9-13 ปี ระยะเวลา 5 เดือน ผลการศึกษาพบว่า วิ
ตามินอีทําให้ลักษณะทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อตับ คือ
steatosis ดีขึ้น โดย steatosis ที่ดีขึ้นนั้นสัมพันธ์กับน�้ำ
หนักตัวที่ลดลง ในขณะที่ histological improvement
มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย28
ในขณะที่การศึกษาของ Nobili V และคณะ ซึ่ง
ศึกษาแบบ randomized controlled trials เปรียบ
เทียบระหว่างการใช้วิตามินอี วันละ 600 มิลลิกรัม ร่วม
กับวิตามินซี วันละ 500 มิลลิกรัม กับยาหลอก ในผู้ป่วย
NAFLD ซึ่งเป็นการศึกษาในเด็ก 53 คน อายุตั้งแต่ 5.718.8 ปี ระยะเวลา 24 เดือน ผลการศึกษาพบว่า วิตามิน
อีไม่ได้ทําให้ระดับเอนไซม์ในตับหรือลักษณะทางพยาธิ
วิทยาของชิ้นเนื้อตับแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับยาหลอก29
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การใช้วิตามินอีรักษาภาวะ NAFLD ในผู้ใหญ่
มีการศึกษาที่หลากหลายเกี่ยวกับการรักษาภาวะ
NAFLD ในผู้ใหญ่ด้วยวิตามินอี อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
การยืนยันที่ชัดเจนถึงประโยชน์ของวิตามินอี แต่จากการ
ศึกษาของ Sanyal AJ และคณะ ซึ่งเป็นการศึกษาหลัก
(landmark study)30 ที่ศึกษาแบบ randomized controlled trials เปรียบเทียบระหว่างการใช้วิตามินอี วัน
ละ 800 มิลลิกรัม หรือยา pioglitazone วันละ 30
มิลลิกรัม กับยาหลอก ในผู้ป่วย NASH ที่วินิจฉัยด้วยการ
เจาะชิ้นเนื้อและไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน ระยะเวลา 96
สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับวิตามินอีมี
ระดับเอนไซม์ในตับลดลงและมีพยาธิสภาพของตับดีขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้วิตามิน
อี31 (ตารางที่ 5 และ 6) ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวเป็นการ
ศึกษาแรกที่พบว่า วิตามินอีมีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย

NASH30 ซึ่งจากการศึกษานี้ แนวเวชปฏิบัติสมาคมโรค
ตับของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แนะน�ำให้ใช้วิตามินอี
ที่ขนาด 800 มิลลิกรัมต่อวัน ในการรักษา NASH ในผู้
ป่วยที่วินิจฉัยด้วยการเจาะชิ้นเนื้อและไม่ได้เป็นโรคเบา
หวาน (ตารางที่ 7) โดยการใช้วิตามินอีในผู้ป่วยแต่ละราย
นั้นควรเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย เพื่อช่วยตัดสินใจในการ
รักษา เนื่องจากการใช้วิตามินอีในระยะเวลานานอาจส่ง
ผลให้ค่าการแข็งตัวของเลือดผิดปกติได้30 และไม่แนะน�ำ
ให้ใช้วิตามินอีในผู้ป่วย NASH ที่มีโรคเบาหวานหรือมี
โรคตับแข็งร่วมด้วย ผู้ป่วย NAFLD ที่ไม่ได้มีการท�ำการ
เจาะชิ้นเนื้อเพื่อมาวินิจฉัย หรือผู้ป่วยโรคตับแข็งที่ยังไม่
ทราบสาเหตุ (cryptogenic cirrhosis)27 ข้อมูลส่วนใหญ่
ไม่แนะน�ำให้ใช้วิตามินอีในการรักษาโรคตับที่เกิดจาก
แอลกอฮอล์ (alcoholic liver disease, ALD) เนื่องจาก
ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาเพียงพอ32
จากการศึกษาของ Harrison SA และคณะ ศึกษา
แบบ randomized controlled trials เปรียบเทียบการ
ใช้วิตามินอี วันละ 1,000 มิลลิกรัม ร่วมกับวิตามินซี วัน
ละ 1,000 มิลลิกรัม กับยาหลอก ในผู้ป่วย NASH ที่ถูก
วินิจฉัยด้วยการเจาะชิ้นเนื้อ โดยศึกษาเป็นระยะเวลา 6
เดือน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับวิตามินอีร่วม
กับวิตามินซี มีลักษณะทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อตับ คือ
fibrosis ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบก่อน
และหลังได้รับวิตามิน (p-value=0.002)33
ส่วนการศึกษาของ Foster T และคณะ ศึกษา
แบบ randomized controlled trials เปรียบเทียบ
ระหว่างการใช้วิตามินอี วันละ 1,000 มิลลิกรัม ร่วมกับ
วิตามินซี วันละ 1,000 มิลลิกรัม และยา atorvastatin
วันละ 20 มิลลิกรัม กับยาหลอก ในผู้ป่วย NAFLD ที่
วินิจฉัยด้วย CT scan ระยะเวลา 3.6 ปี ผลการศึกษาพบ
ว่า วิตามินอีทําให้ลักษณะทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อตับ
คือ steatosis ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value
<0.05)34
ในขณะที่การศึกษาของ Hoofnagle JH และคณะ
ศึกษาแบบ randomized controlled trials เปรียบ
เทียบระหว่างการใช้วิตามินอี วันละ 800 มิลลิกรัม ร่วม
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ALT = alanine transaminase; NAFLD = non-alcoholic fatty liver disease; NASH = non-alcoholic steatohepatitis
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ขนาดวิตามินอี ระยะเวลา ลักษณะเฉพาะของผู้ป่วย จ�ำนวนผู้ป่วย
(α-tocoph- การติดตาม
(คน)
erol)
Harrison SA ประเมินประสิทธิภาพของการ เปรียบเทียบการได้รับ 1,000 มิลลิกรัม 6 เดือน ผู้ป่วย NASH ที่วินิจฉัยด้วย
45
และคณะ
ใช้วิตามินอีร่วมกับวิตามินซี วิตามินอีรว่ มกับวิตามิน
ต่อวัน
การเจาะชิ้นเนื้อในช่วง 6
33
(2003)
เพื่อลด inflammation และ ซี กับยาหลอก
เดือนก่อนเริ่มการวิจัย
fibrosis ในผู้ป่วย NASH
Sanyal AJ ประเมินประสิทธิภาพของ
เปรียบเทียบการได้รับ 800 มิลลิกรัม 96 สัปดาห์ ผู้ป่วย NASH ที่วินิจฉัยด้วย
247
และคณะ
วิตามินอี และ pioglitazone วิตามินอี, pioglitaต่อวัน
การเจาะชิ้นเนื้อและไม่เป็น
31
(2010)
ในผู้ป่วย NASH ที่ไม่ได้เป็น zone กับยาหลอก
โรคเบาหวาน
เบาหวาน
Foster T
ประเมินประสิทธิภาพของยา เปรียบเทียบการได้รับ 1,000 มิลลิกรัม 3.6 ปี ผู้ป่วย NAFLD ที่วินิจฉัย
1,005
และคณะ
ลดไขมันกลุ่ม statin ในผู้ป่วย atorvastatin ร่วมกับ
ต่อวัน
ด้วยเครื่องเอกซเรย์
34
(2011)
NAFLD และค้นหาตัวแปรที่ วิตามินอีรว่ มกับวิตามิน
คอมพิวเตอร์ (CT scan)
สัมพันธ์กับโรค NAFLD
ซี กับยาหลอก
Hoofnagle ประเมินผลของวิตามินอีต่อ เปรียบเทียบการได้รับ 800 มิลลิกรัม
120
ผู้ป่วย NAFLD ที่มีประวัติ
139
และคณะ
ระดับเอนไซม์ ALT ในผู้ป่วย วิตามินอี pioglitaต่อวัน
สัปดาห์ NASH และไม่เป็นโรคเบา
35
(2013)
NASH
zone กับยาหลอก
หวาน

การวิจัย
(ค.ศ.)

ตารางที่ 5 รายละเอียดการศึกษาของวิตามินอีในผู้ใหญ่ที่มีภาวะ NAFLD

การศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

วิตามินอีท�ำให้ ALT ลดลงซึ่งสัมพันธ์
กับ steatosis, inflammation และ
ballooning ที่ดีขึ้น ทั้งในกลุ่มที่มีน�้ำ
หนักลดลงและไม่ลดลง

วิตามินอี และวิตามินซี และ atorvastatin มีประสิทธิภาพในการลดการ
เกิด steatosis ในผู้ป่วย NAFLD

วิตามินอีมีประสิทธิภาพเหนือกว่ายา
หลอกในการลดเอนไซม์ในตับ, steatosis และ inflammation

วิตามินอีและวิตามินซีท�ำให้ภาวะ
fibrosis ของตับดีขึ้น

ผลการวิจัย
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/
(ดีขึ้น p-value
=0.005)
/
(ดีขึ้น p-value
<0.05)

-

Steatosis

/
(ดีขึ้น p-value
=0.02)
-

X (เทียบกับยาหลอก)
/ (เทียบก่อนและหลัง
ได้วิตามิน โดยประเมิน
จาก fibrosis score,
p-value =0.002)
X

Fibrosis

ดีขึ้น โดย
X
ประเมินจาก
NAFLD
activity score

/
(ดีขึ้น p-value
=0.01)
-

ผลการวิจัย
Ballooning
Inflammation
X
-

ดีขึ้น โดย
ดีขึ้น โดย
ประเมินจาก ประเมินจาก
NAFLD
NAFLD
activity score activity score
NAFLD = non-alcoholic fatty liver disease; NASH = non-alcoholic steatohepatitis
X = กลุ่มที่ได้รับวิตามินอีมีผลเลือดหรือภาวะของโรคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก
/ = กลุ่มที่ได้รับวิตามินอีมีผลเลือดหรือภาวะของโรคแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก

-

/
(ดีขึ้น p-value
<0.001)

Hoofnagle และ
คณะ (2013)35

Foster T และ
คณะ (2011)34

/
X
(ดีขึ้น p-value
<0.001)
X
-

/
(ดีขึ้น p-value
<0.001)
X

X

BMI

Sanyal AJ และ
คณะ (2010)31

AST

X

ALT

Harrison SA และ X
คณะ (2003)33

การวิจัย
(ค.ศ.)

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาของวิตามินอีในผู้ใหญ่ที่มีภาวะ NAFLD

X

/
(ดีขึ้น p-value
<0.001)
-

/
(ภาวะ NASH ดีขึ้น
p-value =0.001)
/
(โรค NAFLD ดีขึ้น
โดยประเมินจาก
liver-spleen ratio,
p-value <0.05)
ความรุนแรงของ
NAFLD ลดลง โดย
ประเมินจาก NAFLD
activity score

Histological Others
improvement
-
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ตารางที่ 7 ข้อแนะนำ�จากแนวเวชปฏิบัติต่าง ๆ สำ�หรับการใช้วิตามินอีเพื่อรักษา non-alcoholic fatty liver disease32
แนวเวชปฏิบัติ
American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)

ข้อแนะน�ำส�ำหรับการใช้วิตามินอี
ให้ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย NASH โดยการเจาะ
ชิ้นเนื้อ และไม่มีโรคเบาหวานร่วมด้วย
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
ให้ใช้ในผู้ป่วย NASH ทุกราย
ASIA-PACIFIC Working Party on Non-alcoholic Fatty Liver Disease ไม่พบประโยชน์จากการรับประทานวิตามินอี
guidelines
Italian Association for the Study of the Liver (AISF)
ข้อมูลไม่เพียงพอ
European Association for the Study of the Liver (EASL)
ข้อมูลไม่เพียงพอ
NAFLD = non-alcoholic fatty liver disease; NASH = non-alcoholic steatohepatitis

การศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

กับยา pioglitazone วันละ 30 มิลลิกรัม กับยาหลอก
ในผู้ป่วย NAFLD ที่มีประวัติ NASH และไม่เป็นโรคเบา
หวาน ศึกษาเป็นระยะเวลา 120 สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบว่า วิตามินอีทําให้ระดับเอนไซม์ในตับ ALT ดีขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value <0.001) และท�ำให้
ลักษณะทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อตับ คือ steatosis,
inflammation และ ballooning ดีขึ้นโดยประเมินจาก
NAFLD activity score ที่ดีขึ้น35
ข้อควรระวังในการใช้วิตามินอี
จากการศึกษาแบบ meta-analysis ของ Abner
EL และคณะ ที่รวบรวมการศึกษาแบบ randomized
controlled trials จ�ำนวน 57 การศึกษา จ�ำนวนผู้ป่วย
ทั้งหมด 246,371 ราย และท�ำการติดตามผู้ป่วยในระยะ
เวลา 1-10 ปี ผลการศึกษาพบว่า การใช้วิตามินอีไม่
สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิต (all-cause mortality)
(Relative risk [RR] 1.00; 95% confidence interval
[95%CI] 0.98–1.02) รวมทั้งการเพิ่มขนาดของวิตามิน
อีก็ไม่พบความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิต (RR 1.01;
95%CI 0.99–1.03) เช่นเดียวกัน โดยการศึกษานี้ใช้
วิตามินอีขนาดสูงสุดถึง 5,500 IU ต่อวัน36
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา meta-analysis ของ
Miller ER และคณะ รวบรวมการศึกษาแบบ rando–
mized controlled trials 19 การศึกษา มีจ�ำนวนผู้ป่วย
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ทั้งหมด 135,967 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีโรค
เรื้อรังเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดพบว่า การใช้วิตามิน
อีตั้งแต่ขนาด 400 มิลลิกรัมต่อวัน เพิ่มอัตราการเสียชีวิต
ในผู้ป่วย ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดวิตามินอีที่สูงขึ้น แต่การ
ศึกษานี้มีข้อจ�ำกัด คือ มีการคัดผู้ป่วยที่มีอัตราการตาย
ต�่ำออกไป มีการใช้วิตามินเอและยาอื่น ๆ ร่วมด้วย และผู้
ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาบางส่วนมีการสูบบุหรี่ร่วมด้วย37
นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Klein EA และคณะ ซึ่งเป็น
randomized controlled trials ขนาดใหญ่พบว่า เมื่อ
ติดตามผู้ป่วยที่ใช้วิตามินอี 400 มิลลิกรัมต่อวัน จ�ำนวน
1,000 คน ระยะเวลา 1 ปี พบอุบัติการณ์การเกิดมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก 1.6 คน (1.6 ต่อ 1,000 person-years)38
ทั้งนี้ จากข้อมูลการศึกษาถึงความปลอดภัยของ
วิ ตามิ นอี ในปั จจุ บันยั ง คงมี ข ้ อ มู ล ที่ ขั ดแย้ ง กั นเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานวิตามินอีและการ
เพิ่มอัตราการเสียชีวิต และการรับประทานวิตามินอีอาจ
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ ดังนั้น
ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อพิจารณาถึงประโยชน์
และความเสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ จากการรั บ ประทานวิ ต ามิ น อี
ก่อนเริ่มรับประทาน รวมถึงหากมีโรคประจ�ำตัวหรือรับ
ประทานยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ เนื่องจากการ
รับประทานวิตามินอีอาจท�ำให้มีเลือดออกในระบบต่าง ๆ
เพิ่มมากขึ้น และถ้ารับประทานแล้วเกิดอาการข้างเคียง

Issaragrisil C, Tumpracha T

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2564:159-175

บทบาทของวิตามินอีในโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไขมันพอกตับ

ได้แก่ มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เลือด
ออกง่าย มีรอยช�้ำ อ่อนเพลีย ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ39
บทสรุป
จากคุณสมบัติการต้านกระบวนการออกซิเดชัน
ของวิตามินอี ท�ำให้วิตามินอีถูกน�ำมาศึกษาในโรคที่เกี่ยว
ข้องกับกระบวนการออกซิเดชัน ทั้งโรคหัวใจและหลอด
เลือด และโรคไขมันพอกตับ จากการศึกษาทางคลินิก
พบว่า วิตามินอีไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือด จึงยังไม่แนะน�ำให้รับประทานวิตามิน
อีเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วนใน
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การศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

ชญานี อิสรไกรศีล, ทิพยวรรณ ตุ้มประชา
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คำ�ชี้แจง
การเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากบทความวิชาการในวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
1. ท่านต้องเป็นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
สามารถสมัครสมาชิกได้ที่: https://www.thaihp.org
2. ท่านสามารถเข้าไปท�ำแบบทดสอบเพื่อเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของบทความวิชาการหัวข้อนี้ได้ที่
เว็บไซต์ของ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภาเภสัชกรรม www.ccpe.pharmacycouncil.org โดยระบุเลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพ และ รหัสผ่านที่ได้รับจากสภาเภสัชกรรม (หากท่านจ�ำรหัสผ่านไม่ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม)

จากนั้นให้เข้าไปในหัวข้อ “บทความวิชาการ” และเลือกชื่อสถาบันหลักเป็น “สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
(ประเทศไทย)” หรือพิมพ์ชื่อเรื่องบทความในช่องค�ำค้นหา

เมื่อพบบทความที่ท่านต้องการ ให้เข้าไปในรายละเอียดของบทความ ซึ่งท่านจะพบปุ่ม “เริ่มท�ำแบบทดสอบ” ที่
ส่วนล่างของหน้าเว็บไซต์ ให้กดปุ่มดังกล่าวเพื่อเข้าสู่การท�ำแบบทดสอบต่อไป

3. ท่านจะต้องตอบค�ำถามได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของบทความ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวนี้จะถูกส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรม ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อ
เนื่องได้ทันที หากตอบค�ำถามได้ไม่ครบตามเกณฑ์ ท่านสามารถเข้ามาท�ำแบบทดสอบของบทความนี้ได้อีกจนกว่า
จะผ่านเกณฑ์
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