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Arterial Stiffness and Heart Rate Variability in Thai Population
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ABSTRACT
Increased arterial stiffness and low heart rate variability (HRV) are ageing-related disorders and increase risk
of cardiovascular disease. In this study, carotid-femoral pulse wave velocity (cfPWV) as a marker of arterial stiffness
and HRV as a marker of cardiac autonomic function were measured noninvasively in healthy Thais. A total of 127
healthy subjects (68 female, 59 male), aged between 20-70 years were recruited. With advancing age, cfPWV was
significantly increased while HRV was significantly declined (P<0.001). The linear regression analysis revealed a
positive correlation between cfPWV and age (r=0.63, P<0.001). The root mean square of the successive differences of
R-R intervals (RMSSD) which reflects a cardiac vagal activity, was inversely correlated with age (r=-0.31, P<0.001).
Information obtained from this study benefits to the public health of the country.
บทคัดย่ อ
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งมากขึ้นและความแปรปรวนของอัตราเต้นของหัวใจที่ต่าลงเป็ นภาวะผิดปกติที่พบได้
มากในผูส้ ูงอายุและเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษานี้ได้ทาการวัดความเร็ วของคลื่นชีพจร
ที่ ผ่านหลอดเลือดแคโรติด-ฟี โมรัล (cfPWV) ซึ่ งบ่งชี้ สภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง และวัดค่าความแปรปรวนของอัตรา
เต้นของหัวใจ (HRV) ซึ่ งบ่งชี้ การทางานของประสาทอัตโนวัติที่หัวใจในคนไทยสุ ขภาพดี ประชากรที่ ทาการศึ กษา
ทั้งหมด จานวน 127 คน เป็ นเพศหญิง 68 คนและเพศชาย 59 คน อายุระหว่าง 20 ถึง 70 ปี ผลการศึกษาพบว่า เมื่ออายุ
มากขึ้ น cfPWV มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ HRV มี ค่ า ลดลงอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.001) เมื่ อ ท าการวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์พบว่า cfPWV มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอายุ (r=0.63, P<0.001) ส่ วนค่า RMSSD ซึ่ งบ่งชี้การทางานของ
พาราซิ ม พาเทติ ก ของหัว ใจมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง ผกผัน กับ อายุ (r=-0.31, P<0.001) ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษานี้ เป็ น
ประโยชน์ต่อการสาธารณสุขของประเทศ
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