
 
 

บทที่ 2 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review of Literatures) 

 
2.1 ความผิดปกติของโครงสร้างเซลล์บุผนังหลอดเลือดที่เกิดขึ้นภายหลัง  
(acquired organic vascular disease)  
 เป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก เนื่องจากมีอุบัติการณ์เกิดบ่อย และมีผลตามมาภายหลังที่
ร้ายแรงต่อสุขภาพ ได้แก่ การสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดแดง หรือภาวะหลอดเลือดแดงตีบ
แข็ง และการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด (thrombosis) ทั้งในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด า 
(วีรวรรณ เล็กสกุลไชย, 2555) 
 ภาวะหลอดเลือดแดงตีบแข็งสามารถป้องกันได้โดยการตรวจชุดไขมันในเลือด และให้การ
ป้องกันด้วยการแนะน าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีพ หรือการให้ยาลดไขมันในเลือด นอกจาก
ปริมาณไขมันในเลือดแล้ว ปัจจัยเสริมให้เกิดไขมันสะสมในผนังหลอดเลือดแดงท่ีส าคัญอีกประการ
หนึ่ง คือ การอักเสบของผนังหลอดเลือดบริเวณนั้นจากสารอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนเองในร่างกาย และ
สารที่ร่างกายได้รับเข้าไป เช่น ควันบุหรี่ หรือสารไฮโดรคาร์บอนจากอาหารปิ้งย่าง เป็นต้น การ
อักเสบของผนังด้านในของหลอดเลือดแดง นอกจากจะท าให้ผนังหลอดเลือดบริเวณนั้นอ่อนแอ ง่าย
ต่อการสะสมไขมันแล้ว ยังท าให้ผนังหลอดเลือดที่อ่อนแอนั้นง่ายต่อการฉีกขาดของผนังหลอดเลือด
ด้านในจากแรงดันเลือด (shear force) ที่ไหลผ่านด้วย การฉีกขาดของ plaque หรือของผนังหลอด
เลือดโดยตรงจะท าให้เกิดเลือดออกของผนังหลอดเลือดบริเวณนั้นและตามด้วยการเกิดลิ่มเลือด
ตามมา ซึ่งลิ่มเลือดนี้จะกีดขวางการไหลเวียนเลือดบางส่วน หรือสมบูรณ์ขึ้นกับขนาดของหลอดเลือด 
และขนาดของลิ่มเลือดที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดการอุดตันจากลิ่มเลือดอย่างสมบูรณ์จะท าให้เนื้อเยื่อบริเวณท่ี
รอรับเลือดไปเลี้ยงเกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยง และเกิดภาวะเนื้อตาย ถ้าเกิดการอุดตันจากลิ่มเลือด
แบบมาสมบูรณ์ ลิ่มเลือดอาจหลุดเป็นชิ้นเล็กลง (thromboembolus) และไหลเวียนไปอุดตันใน
หลอดเลือดที่มีขนาดเล็ก (thromboembolism) ท าให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดท่ีมีขนาดเล็ก 
(thromboembolism) ท าให้หลอดเลือดขนาดเล็กนั้นมีการอุดตันอย่างสมบูรณ์ น าไปสู่ภาวะเนื้อเยื่อ
ขาดเลือด และเนื้อตายได้เช่นกัน การอักเสบของผนังหลอดเลือดด้านในของหลอดเลือดด าจากสาร
อนุมูลอิสระ หรือจากการคั่งหยุดไหลของกระแสเลือดในหลอดเลือดด า (blood stasis) จะท าให้เกิด
การฉีกขาดของผนังหลอดเลือด มีเลือดออก และเกิดลิ่มเลือดกีดขวางทางเดินเลือดได้เช่นเดียวกัน 
การเกิดลิ่มเลือดยังอาจเป็นผลจากความผิดปกติของปัจจัยการแข็งตัวของเลือด เช่น fibrinogen 
(factor I) หรือกลไกการแข็งตัวของเลือดเกิดขึ้นมากผิดปกติ เช่น ภาวะ disseminated 
intravascular coagulation (DIC) จะท าให้เกิดการแข็งตัวของเลือดแบบไม่มีสาเหตุน า 
(spontaneous thrombosis) ไม่จ าเป็นต้องมีการฉีกขาดของผนังด้านในของหลอดเลือด 
 การเกิดลิ่มเลือด หรือชิ้นส่วนของลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดที่เป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญ 
คือ ในหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจ ซึ่งมีผลตามมา คือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute 
myocardial infarction, AMI) และในหลอดเลือดแดงท่ีเลี้ยงสมอง (cerebral artery) ซึ่งผลที่
ตามมา คือ ภาวะเนื้อสมองขาดเลือด ซึ่งถ้าหลอดเลือดที่ตีบแข็งนั้นฉีกขาดจะเกิดภาวะเลือดออกใน
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สมอง (intracerebral hemorrhage) ตามด้วยการเกิดก้อนลิ่มเลือดกดทับเนื้อสมอง ท าให้เนื้อสมอง
ตาย ถ้ารักษาไม่ทันผู้ป่วยอาจเสียชีวิต หรือถ้ารอดชีวิตอาจมีความผิดปกติในการสั่งงานของสมองส่วน
ที่ตายไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเก่ียวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแขน-ขา และใบหน้า ท าให้
เป็นอัมพาต 
 การเกิดลิ่มเลือดหรือชิ้นส่วนของลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral 
blood vessel) คือ มือและเท้า จะท าให้เกิดภาวะเนื้อตายของมือและเท้า (gangrene) ที่หลอดเลือด
นั้นไปเลี้ยงท าให้ต้องตัดแขนและขาส่วนนั้นออก (amputation) น าไปสู่ความพิการ อันตรายถึงชีวิตที่
เกิดจากลิ่มเลือดและชิ้นส่วนของลิ่มเลือด อีกภาวะ คือ การอุดตันในหลอดเลือดเลี้ยงปอด 
(pulmonary thromboembolism หรือ pulmonary embolism, PE) เป็นสาเหตุการตายของ
ภาวะตามหลังการนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดเป็นเวลานาน หรือ economic class syndrome การ
เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดจ าเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและป้องกันเพ่ือลดโอกาสในการเกิดผล
ตามมาภายหลัง จึงมีรายการตรวจเลือดเพ่ือช่วยประเมินการอักเสบของผนังหลอดเลือดและประเมิน
ความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือด ซึ่งจะท าให้ผลการตรวจเลือดในการวางแนวทางป้องกัน
ก่อนที่จะเกิดการตีบแข็งของหลอดเลือดแดง และการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดซึ่งการตรวจสาร
ชีวเคมีในเลือดบางชนิดที่สามารถใช้ป้องกันควบคุมการภาวะหลอดเลือดตีบแข็งนอกเหนือจากการ
ตรวจค่าไขมันในเลือด ได้แก่ hs-CRP, fibrinogen, D-dimer และ homocysteine 
 
2.2 ชุดรายการตรวจไขมันในเลือด (Lipid profiles) 
 ชุดรายการตรวจไขมันในเลือด (lipid profiles) ประกอบด้วย low density lipoprotein-
cholesterol (LDL-C), high density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), triglyceride (TG) และ 
โคเลสเตอรอลรวม หรือ total cholesterol (วีรวรรณ เล็กสกุลไชย, 2555) การใช้ค่าโคเลสเตอรอล
เพียงอย่างเดียวในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ไม่เหมาะสม 
เพราะเป็นค่าผลรวมของโคเลสเตอรอลใน very low density lipoprotein-cholesterol (VLDL), 
HDL และ LDL รายการตรวจที่บ่งชี้โอกาสเกิดหลอดเลือดแดงตีบแข็ง (atherosclerosis) และเสี่ยง
ต่อการเกิด CVD ได้มากที่สุด คือ ค่า LDL-C ในเลือด โดยใช้ค่า total cholesterol และ HDL-C 
ประกอบในการประเมินความเสี่ยงของการเกิด CVD รายการสั่งตรวจ oxidized LDL-C ที่เป็นสาเหตุ
ส าคัญในกลไกการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบแข็ง ยังไม่มีบริการ แต่ปริมาณส่วนนี้จะรวมอยู่ในค่า LDL-
C ที่ตรวจวิเคราะห์ได้ จึงแปลผลทางอ้อมว่า การมีค่า LDL-C ในเลือดสูงน่าจะมีปริมาณ oxidized 
LDL-C ในเลือดนั้นสูง (Onaka, 1993; Stein and Myers, 1994; ) 
 ความพยายามที่จะลดอุบัติการณ์ของภาวะหลอดเลือดแดงตีบแข็ง และ CVD ประการหนึ่ง 
คือ การตรวจวินิจฉัยให้เร็วและดูแลกลุ่มเสี่ยง (National Cholesterol Education Program, 
NCEP) ได้ก าหนดแนวทางการวินิจฉัยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ ในผู้ป่วยที่ไม่เคยมี
ประวัติเป็น CVD ใดๆมาก่อนและไม่มีปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ค่าโคเลสเตอรอลและ TG ในเลือดต้องควบคุม
ไม่ให้เกิน 200 mg/dl ค่า LDL-C ในเลือดต้องควบคุมไม่ให้เกิน 130 mg/dl ขณะที่ค่า HDL-C ใน
เลือดควรสูงกว่า 40 mg/dl ในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูง (high risk) ตามตารางท่ี 2.1 การป้องกันการ
เกิด CVD มักเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน การออกก าลังกาย การควบคุมน้ าหนักและลด
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆยังไม่จ าเป็นต้องให้ยาลดไขมัน เพ่ือลดการได้รับผลข้างเคียงของยา ผลการตรวจเลือด
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พบค่า LDL-C สูงเกิน 160 mg/dl ร่วมกับค่า HDL-C ต่ ากว่า 40 mg/dl ค่าโคเลสเตอรอลสูงเกิน 
240 mg/dl หรือค่า TG สูงเกิน 400 mg/dl จัดเป็นกลุ่มท่ีต้องการการรักษา (require treatment) 
ด้วยยาลดไขมันในเลือด เพื่อป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบแข็ง และลดความเสี่ยงในการ
เกิด CVD และต้องติดตามผลการรักษารวมทั้งดูแลอย่างใกล้ชิด ส าหรับผู้ที่เคยมีประวัติเป็น CVD 
และต้องติดตามผลการรักษารวมทั้งดูแลอย่างใกล้ชิด ส าหรับผู้ที่เคยมีประวัติเป็น CVD หรือมีปัจจัย
เสี่ยงโดยเฉพาะการเป็นเบาหวาน มีความดันโลหิตสูง และการสูบบุหรี่ ค่า TG ในเลือดต้องควบคุมให้
ต่ ากว่า 150 mg/dl และค่า LDL-C ในเลือดต้องควบคุมให้ต่ ากว่า 100 mg/dl (National 
Cholesterol Education Program, 1994; Grundy et al., 2004; Miller et al., 1992; Tall, 
1990; Sacke and Willet, 1991; Assmann and Schulte, 1992) 
 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณ apoproteinชนิดต่างๆ เช่น apo A และ apo B และปริมาณ 
Lp(a) เริ่มมีการพัฒนาน้ ายาและหลักการตรวจวิเคราะห์แต่ยังไม่มีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ที่
แน่นอน และยังไม่มีการเปิดให้บริการ 
 
ตารางที่ 2.1 ค่าไขมันในเลือดในการจัดกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด CVD (วีรวรรณ เล็กสกุลไชย, 2555) 

 
Lipid 

(mg/dl) 

Grouping 

Normal High risk 
Require treatment 

Without history 
of CVD 

With history of CVD 
or other risk factors 

Triglyceride < 200 200-400 > 400 > 150 
Cholesterol < 200 200-240 > 240 > 240 

LDL-C < 130 130-160 > 160 > 100 
HDL-C > 40 < 40 < 40 < 40 

 
2.3. High sensitive C-reactive protein (hs-CRP) 
 C-reactive protein (CRP) เป็นสารที่สร้างจากตับมีคุณสมบัติเป็น acute phase reactant 
พบปริมาณมากในกระแสเลือดเมื่อมีการอักเสบเกิดข้ึนภายในร่างกายไม่ว่าที่ต าแหน่งใด ซึ่งรวมถึงการ
อักเสบของผนังหลอดเลือดด้านในด้วย ค่า CRP ในเลือดปกติใช้ตรวจยืนยันการอักเสบที่ปรากฏชัด 
เช่น การอักเสบของข้อในโรค rheumatoid arthritis ค่า CRP ในเลือดกรณีที่มีการอักเสบปรากฏชัด
จะสูงมากกว่า 10 mg/dl หลักการตรวจวิเคราะห์ค่า CRP ในเลือดจึงไม่ต้องการความไว (analytical 
sensitivity) มาก อย่างไรก็ดีการอักเสบที่ผนังหลอดเลือดก่อนทีน าไปสู่การเกิดหลอดเลือดแดงตีบแข็ง 
การฉีกขาดของผนังหลอดเลือดด้านใน และการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด จะเป็นการอักเสบที่
เกิดข้ึนทีละน้อย ไม่ปรากฏอาการชัดเจน หากรอกระทั่งค่า CRP ในเลือดสูงจะช้าเกินกว่าที่จะใช้ใน
การป้องกันการเกิด plaque หรือลิ่มเลือดในหลอดเลือดแล้ว  (Harris et al., 2002; Pearson et al., 
2002) 
 ในภาวะปกติจะไม่พบค่า CRP ในเลือดเลย แต่เมื่อมีการอักเสบของผนังหลอดเลือดด้านในจะ
มี CRP ปรากฏในกระแสเลือดปริมาณน้อยๆ การตรวจหาค่า CRP ในเลือดในกรณีนี้เพื่อการป้องกัน
ต้องตรวจพบการอักเสบที่ผนังด้านในของหลอดเลือดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หรือตั้งแต่ค่า CRP ในเลือด
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เริ่มปรากฏในปริมาณเล็กน้อย ดังนั้นต้องใช้การตรวจวิเคราะห์ค่า CRP ที่มีความไวสูง (high 
sensitive) รายการตรวจวิเคราะห์นี้เรียกว่า hs-CRP หรือ high sensitive CRP ซึ่งค่า hs-CRP ที่
มากกว่า 3 mg/l หรือ 0.3 mg/dl จะบ่งชี้ถึงการอักเสบของผนังหลอดเลือดด้านในในระยะเริ่มแรก 
เป็นการอักเสบที่ไม่ปรากฏอาการชัดเจนอยู่ในระยะที่สามารถป้องกันการด าเนินของโรคได้ อาจโดย
การปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต เช่น เลิกบุหรี่ เพื่อลดอนุมูลอิสระในกระแสเลือด หรือกินผักผลไม้ 
เพ่ือเพ่ิมสารต้านอนุมูลอิสระ หรือการกิน vitamin C และ E เสริมเพ่ือเร่งขจัดอนุมูลอิสระ  (Ridker 
et al., 2000) 
 The American Heart Association และ US Centers for Disease Control and 
Prevention ให้ค าแนะน าในการน าค่า hs-CRP ในเลือดไปใช้บ่งชี้โอกาสการอักเสบของผนังด้านใน
ของหลอดเลือด หรือโอกาสเสี่ยงในการเกิดผลตามมาจากการเกิดหลอดเลือดแดงตีบแข็งและการเกิด
ลิ่มเลือดในหลอดเลือดที่ส าคัญ คือ AMI และ stroke ไว้ดังนี้ ค่า hs-CRP ในเลือดน้อยกว่า 1.0 mg/l 
จัดว่าปลอดภัย, ค่า hs-CRP ในเลือดระหว่าง 1.0 ถึง 3.0 mg/l จัดว่ามีความเสี่ยงปานกลางต้อง
ป้องกัน โดยให้ค าแนะน าในการปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีพ และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และค่า hs-CRP 
มากกว่า 3.0 mg/L (Tanne et al., 2006; Berk et al., 2000) จัดว่ามีความเสี่ยงสูงต้องได้รับการ
ตรวจดูแลรักษาและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสเกิดหลอดเลือดแดงตีบแข็ง และ
การเกิดลิ่มเลือดภายในหลอดเลือด 
 
2.4 Fibrinogen 
 Fibrinogen หรือ coagulation factor 1 เป็นโปรตีนที่สร้างจากตับ นอกจากจะหลั่งเข้าสู่
กระแสเลือดในภาวะที่มีเลือดออกเพ่ือเข้าสู่ขบวนการสร้างลิ่มเลือดไปอุดบาดแผลแล้ว fibrinogen ยัง
ถูกหลั่งจากตับเข้าสู่กระแสเลือดมากในภาวะที่มีการอักเสบด้วย จัดเป็น acute phase reactant 
ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับ CRP การมี fibrinogen ในกระแสเลือดในปริมาณมากจะท าให้เลือดหนืด และ
เหนี่ยวน าให้เกิดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (platelet aggregation) จึงชักน าให้เกิดลิ่มเลือดได้ง่าย 
ในการเกิดลิ่มเลือด fibrinogen จะถูกกระตุ้น (active) โดย thrombin ซึ่งเป็น coagulation factor 
2 ได้เป็น fibrin ซึ่งโมเลกุลของ fibrinogen ประกอบไปด้วย 2 สาย peptides เชื่อมต่อกันเป็น 3 
domains เรียงตัวเป็น D-E-D จากนั้น fibrin หลายโมเลกุลจะมารวมตัวกัน (polymerization) 
กลายเป็นร่างแห (mesh) ดังรูปที่ 2.1 แล้วมี coagulation factor XIII มาตรึงให้ร่างแหมีความ
แข็งแรงข้ึน ยึดเกาะกับเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดแดงได้เป็นลิ่มเลือด การเกิดลิ่มเลือดจะเกิดเป็นชั้นๆ
ซ้อนทับกันท าให้ลิ่มเลือดมีขนาดใหญ่ข้ึนจนกว่าจะสามารถอุดบาดแผลหรือหยุดการไหลของเลือดได้ 
เมื่อแผลเริ่มสมาน ลิ่มเลือดจะถูกย่อยสลาย (fibrinolysis) โดย plasmin ได้เป็น fibrin degradation 
product (FDP) หลายรูป รูปหนึ่งคือ D-dimer 
 ค่า fibrinogen ในเลือดสูง (> 300 mg/dl) บ่งบอกความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดมาก
ผิดปกติ (hypercoagulopathy) อาจเป็นผลจากการอักเสบของผนังหลอดเลือดชักน าให้มีการหลั่ง 
fibrinogen ออกจากตับมากขึ้น หรือเป็นการหลั่ง fibrinogen ออกมาจากตับมากแบบไม่ทราบ
สาเหตุซึ่งชักน าให้เกิด spontaneous thrombosis ภายใยหลอดเลือดได้ ค่า fibrinogen ที่สูงอาจ
พบในผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) แต่มีความสัมพันธ์กับการเกิด 
CVD หรือมีคุณสมบัติเป็นปัจจัยบ่งชี้โอกาสเกิด CVD แบบ independent cardiovascular factor 
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แต่ค่า fibrinogen สูงในเลือดส่วนใหญ่จะพบร่วมกับปัจจัยเสี่ยงในการเกิด CVD อ่ืนๆ ได้แก่ การมี
ไขมันในเลือดสูง อ้วนหรือมีค่า BMI (body mass index) สูง เบาหวาน และความดันเลือดสูง  
(Goldhaber, 2010; Harris et al., 2002; Ridker et al., 1997; Yarnell et al., 1985) 

 
 
รูปที่ 2.1 การสร้าง fibrin mesh (วีรวรรณ เล็กสกุลไชย, 2555) 
 
 เนื่องจาก fibrinogen มีคุณสมบัติเป็น acute phase reactant คือจะมีการสร้างและหลั่ง
ออกมาเมื่อมีการอักเสบในร่างกายไม่ว่าที่ต าแหน่งใด fibrinogen ในเลือดสูงจึงพบในภาวะอักเสบ 
การติดเชื้อ และมะเร็ง และเมื่อมีการบาดเจ็บ มีบาดแผล หรือมีการฉีกขาดของหลอดเลือด จากการ
กระตุ้นขบวนการแข็งตัวของเลือด นอกจากนี้ค่า fibrinogen ในเลือดสูงยังพบในคนที่สูบุหรี่ และใน
หญิงตั้งครรภ์ หรือกินยาคุมด้วย การออกก าลังกายและเลิกสูบบุหรี่จะท าให้ค่า fibrinogen ในเลือด
ลดลงได้ การตรวจพบค่า fibrinogen สูงโดยไม่มีสาเหตุดังข้างต้ น จะสัมพันธ์กับโอกาสเกิดภาวะลิ่ม
เลือดอุดตันในหลอดเลือดสูงประมาณ 7 เท่า และเป็นกรณีที่ต้องได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด 
เช่น baby aspirin หรือแอสไพรินขนาดต่ าเพื่อป้องกัน AMI และ stroke (Woodward et al., 
1998; Stec et al., 2000; Acevedo et al., 2002) 
 
2.5 D-dimer 
 D-dimer เป็นผลผลิตชนิดหนึ่งที่เกิดจากขบวนการย่อยสลายลิ่มเลือดในร่างกาย หรือเป็น 
FDP รูปหนึ่ง (รูปที่ 2.2) ค่า D-dimer ที่สูง (> 0.5 μg/mL) บ่งชี้ว่ามีการสร้างและสลายลิ่มเลือด
อย่างมากเกิดข้ึนในหลอดเลือด พบการเกิดลิ่มเลือดบ่อยในหลอดเลือดด าที่ขา (deep leg vein) หรือ
ภาวะ deep vein thrombosis ซึ่งเป็นอันตรายมักเกิดจากก้อนลิ่มเลือดในหลอดเลือดด าที่ขาหลุด
เป็น thromboembolusไหลไปตามกระแสเลือดไปอุดตันในหลอดเลือดที่ปอด ท าให้เกิดภาวะ 
pulmonary embolism ซึ่งอาจน าไปสู่การเสียชีวิตได้ดังที่พบในภาวะ economic class 
syndrome ค่า D-dimer ในเลือดสูงจึงใช้บ่งชี้ความเสี่ยงในการเกิดภาวะ deep vein thrombosis 
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และ pulmonary embolism ที่เป็นสาเหตุการตายที่พบได้บ่อย  (Goldhaber, 2010; McDermott 
et al., 2008) 
  

 
 
รูปที่ 2.2 กระบวนการเกิด D-dimer (วีรวรรณ เล็กสกุลไชย, 2555) 
  
 ค่า D-dimer ในเลือดยังใช้วินิจฉัยภาวะ DIC หรือภาวะที่มีการสร้างและการสลายลิ่มเลือด
อย่างรวดเร็ว การสร้างลิ่มเลือดในภาวะ DIC จะไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถหยุดการไหลของเลือดได้ 
อีกท้ังยังสิ้นเปลืองท้ังเกล็ดเลือด และปัจจัยการแข็งตัวของเลือด จนกระท่ังเกล็ดเลือด และปัจจัยการ
แข็งตัวของเลือดเหลือน้อย ท าให้ไม่เพียงพอต่อการหยุดเลือด หากร่างกายเกิดบาดแผลหรือมี
เลือดออก โดยเฉพาะการมีเลือดออกของอวัยวะภายในที่มาสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า ผู้ป่วย
ภาวะ DIC อาจเสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดหรือชิ้นส่วนของลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดเลี้ยงอวัยวะ
ส าคัญ เช่น หัวใจ สมอง และไต หรือเกิดการเสียเลือดมาก (severe blood loss) ภาวะ DIC เกิดจาก
ผลของการผ่าตัด ผลจากการได้รับเลือดหรือปฏิกิริยาภายหลังรับเลือด ผลจากการคลอดบุตร 
(postpartum) โดยเฉพาะในกรณีที่รกค้างอยู่ในตัวมารดาหลังคลอด ภาวะช็อกจากการติดเชื้อใน
เลือด (septic shock) และการถูกงูที่มีพิษต่อระบบเลือด (hematologic venomous snake) กัด 
ในกรณีที่สงสัยการเกิด DIC ในภาวะเหล่านี้จะติดตามค่า D-dimer ในเลือดเพ่ือการวินิจฉัย ก าหนด
แนวทางการรักษา และติดตามผลการรักษา  (Thachil et al., 2010; Sadanaga et al., 2010; Well 
et al., 2003) 
 ค่า D-dimer ในเลือดสูง พบได้ในภาวะอ่ืนๆ ได้แก่ การตั้งครรภ์ การบาดเจ็บ หลังได้รับการ
ผ่าตัด การติดเชื้อ มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคไต โรคตับ โรคหัวใจ และหลังได้รับยา
สลายลิ่มเลือด ในผู้สูงอายุและผู้ป่วย rheumatoid arthritis จะพบค่า D-dimer สูงได้ ค่า D-dimer 
อาจสูงกว่าความเป็นจริงหากน้ าเลือดมีการแตกของเม็ดเลือดแดง ขุ่น หรือมีสีเหลือง (จากดีซ่าน) 
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2.6 Homocysteine 
 Homocysteineเป็นกรดอะมิโนที่เกิดจากกรดอะมิโนจ าเป็น (essential amino acid) ชนิด 
methionine หลังจาก methionine ให้หมู่ methyl group แก่สารอ่ืน หรือหลังจากปฏิกิริยา 
demethlationในขบวนการสร้างสารใหม่ homocysteineบางส่วนแปรสภาพต่อไปเป็น cysteine 
ซึ่งเป็นกรดอะมิโนอีกชนิดหนึ่ง โดยต้องการวิตามินบี 6 เป็น coenzyme และมี homocysteineอีก
ส่วนแปรสภาพกลับ (salvaging process) เป็น methionine โดยรับ methyl group 
(methylation) จากโฟเลท (folate) มีวิตามินบี 12 เป็น coenzyme ดังรูปที่ 2.3 
 
  

 
 
รูปที่ 2.3 กระบวนการเกิด homocysteine (วีรวรรณ เล็กสกุลไชย, 2555) 
 
 ค่าปกติของ homocysteineในเลือดหลังอดอาหารข้ามคืน คือ 5-15 mmol/L 
homocysteineในเลือดหากมีปริมาณมากจะมีผลเร่งการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบแข็ง 
(atherogenic factor) และเร่งการเกิดลิ่มเลือด (thrombogenic factor) ในหลอดเลือด เพิ่มความ
เสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบแข็ง และการเกิดลิ่มเลือดซ้อนทับ (athrothrombotic 
vascular disorders) (Cooke and Wilson, 2010;McDermott et al., 2008; Graham et al., 
1997) กลไกท่ี homocysteineก่อให้เกิดโรคของผนังหลอดเลือดยังไม่ทราบแน่ชัด สันนิษฐานว่า 
homocysteineเร่งการอักเสบของเซลล์บุผนังหลอดเลือดด้านใน เร่งการจับกิน LDL-cholesterol 
ของ macrophage เร่งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด และ/หรือ ท าให้ลิ่มเลือดต้านต่อการถูกย่อย
สลาย (anti-fibrinolysis) ลิ่มเลือดจึงเกาะยึดกันแน่นอยู่นานกว่าปกติ (Undas et al., 2006) สาเหตุ
ของการเกิดภาวะมี homocysteineในเลือดสูง (hyperhomocysteinemia) เพียงส่วนน้อยเกิดจาก
ความผิดปกติทางพันธุกรรม ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเกิดจากการขาดโฟเลท วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 
(Verhoef et al., 1996) และพบในผู้ป่วยโรคไตเฉพาะหลังผ่านการฟอกเลือด (hemodialysis) และ
ในผู้ป่วยที่ได้รับยาบางชนิด เช่น trimethoprim, methotrexate หรือ fibrates 
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 ทางคณะผู้วิจัยได้เลือก hs-CRP มาใช้ป้องกันควบคุมการภาวะหลอดเลือดตีบแข็งในงานวิจัย
ครั้งนี้ โดยตรวจควบคู่กับค่าไขมันในเลือดที่ใช้ในงานประจ าวัน เนื่องจาก  fibrinogen และ D-dimer 
ต้องเก็บเลือดแบบ sodium citrate plasma ซึ่งเป็นการเพ่ิมข้ันตอนในการเก็บตัวอย่าง หากตรวจ 
hs-CRP สามารถเตรียมตัวอย่างเลือดชนิดซีรั่มเพียงหลอดเดียวที่ใช้ในการตรวจค่าไขมันในเลือดของ
งานประจ าวันอยู่แล้ว ส่วน homocysteineถึงแม้ว่าจะตรวจในตัวอย่างซีรั่มเหมือน hs-CRP ก็ตาม 
แต่ homocysteineมีปัจจัยรบกวนในการแปลผลมากกว่า เช่น การขาดวิตามินบี 6 วิตามินบี 12 
และโฟเลท การได้รับยาบางชนิด และผู้ป่วยโรคไต ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
2.7 โรคหัวและหลอดเลือด ,hs-CRP และภาวะความดันโลหิตสูงในระยะเริ่มแรก 
(prehypertension) 

 
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นปัญหาทางสุขภาพท่ีส าคัญของประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะใน

ประเทศท่ีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทางตะวันตกในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู๊ดเคยมีการศึกษา
พบว่าประชากรทั่วโลก เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 16.7 ล้านคนหรือ 29.2% ในปี 2546 
และเพ่ิมข้ึนเป็น  17.5 ล้านคนในปี 2548 และยังมีประชากรอีกอย่างน้อย  20 ล้านคนที่รอดตายจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือดต้องรักษาต่อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายสูง  (รวมพรนาคะพงศ์และ ศิริกัลยาณีมี
ฤทธิ์, 2549) 

 ในประเทศไทยมีการศึกษาพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดติด
อันดับ 1 ใน 3 มาโดยตลอดที่ส าคัญได้แก่โรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดสมอง
โดยในปี 2545 มีผู้ป่วยจากโรคหัวใจขาดเลือด 77,323 คนเสียชีวิต 32,903 คนและเพ่ิมข้ึนในปี 2546 
โดยมีผู้ป่วยจากโรคหัวใจขาดเลือด  92,733 คนเสียชีวิต 40,092 คนและแนวโน้มผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดจะมีอายุน้อยลงสาเหตุเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจ าวันที่พัฒนาค่านิยมใน
การบริโภคเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันเป็นชีวิตสังคมเมืองมากขึ้นน าไปสู่การเพ่ิม
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากข้ึนด้วยเช่นขาดการออกก าลังกายมีชีวิตนั่งๆนอนๆ
และมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงรวมทั้งปัญหาการบริโภคเกินความพอดีรับประทานผักผลไม้ใน
ปริมาณที่ไม่เพียงพอเป็นต้น 

 โรคเส้นเลือดหัวใจตีบจัดเป็น  1 ใน 4 ของกลุ่มโรคในระบบหลอดเลือด  (Cardiovascular 
disease) ซึ่งได้แก่ 

 -โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (Coronary heart disease) 
 -โรคเส้นเลือดสมองตีบ (Cerebrovascular disease) 
 -โรคหลอดเลือดแดงสวนปลายตีบ (Peripheral vascular disease) 
 -โรคเส้นเลือดแดงเอออร์ตาตีบแข็งหรือโป่งพอง  (Aortic atherosclerosis or aortic 

aneurysm) 
 การเกิดความผิดปกติที่หลอดเลือดในกลุ่มโรคในระบบหลอดเลือดจะเพ่ิมความเสี่ยงของการ

เกิดโรคที่หลอดเลือดในต าแหน่งอื่นๆด้วยเช่นในผู้ป่วยที่มีค่า  ABI(ankle brachial index) ต่ าซ่ึงแสดง
ว่ามีการตีบตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลายก็จะเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน , การเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตจากเส้นเลือดสมองตีบตันในท านอง เดียวกันผู้ป่วยโรคเส้น
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เลือดสมองตีบก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยดังนั้นปัจจัยเสี่ยงของการ
เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบจึงสามารถใช้วัดความเสี่ยงโดยรวมของโรคในระบบหลอดเลือดทั้งหมด 

 ในปัจจุบันมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคในระบบหลอดเลือด
รวมทั้งมีการตรวจเลือดหาสารต่างๆที่ช่วยในการบอกความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดโดยพยาธิสภาพ
พ้ืนฐานของความผิดปกติของหลอดเลือดคือการมีไขมันเกาะที่ผนังหลอดเลือดจนเกิดภาวะเส้นเลือด
ตีบแข็ง (Atherosclerosis) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะค่อยๆเริ่มเกิดทีละน้อยและเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่
ยังเป็นวัยรุ่นและลุกลามเป็นมากขึ้นในผู้ใหญ่เกิดเป็นแผ่นคราบไขมัน  (atherosclerotic plaque) 
และสุดท้ายท าให้เส้นเลือดตีบตัน 

 โรคหลอดเลือดตีบเกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) เป็นโรคที่มี
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง และมีอาการแทรกซ้อนมากมาย ซึ่งยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับแรกของ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และพฤติกรรมของประชากรไทยมีแนวโน้มเลียนแบบชาติตะวันตกโดยเฉพาะ 
พฤติกรรมการบริโภค ดังนั้นการป้องกันและการรักษา เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(Corrado and Novo, 2005) เช่น การสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูง ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง 
(hypercholesterolemia) เบาหวาน และโรคอ้วน (obesity) หากโคเลสเตอรอลสูงโอกาสการเกิด
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันจะเพ่ิมข้ึนตามระดับโคเลสเตอรอลที่เพ่ิมข้ึนภาวะต่อไปนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน 

 -โคเลสเตอรอลรวม(Total cholesterol) และ LDL cholesterol สูง 
 -HDL cholesterol ต่ า 
 -Total cholesterol/HDL cholesterol ratio(อัตราส่วนระหว่างโคเลสเตอรอลและ HDL)

สูง 
จากการศึกษาพบว่า 
 • ในผู้ชายที่มีค่า  ratio มากกว่าหรือเท่ากับ  6.4 จะมีอัตราเสี่ยงเพ่ิมข้ึน  2-14%เทียบกับใน

กลุ่มท่ีมีค่า total cholesterol หรือ LDL cholesterol ระดับเดียวกัน 
 • ในผู้หญิงที่มีค่า  ratio มากกว่าหรือเท่ากับ  5.6 จะมีอัตราเสี่ยงเพ่ิมข้ึน  25-45%เทียบกับใน

กลุ่มท่ีมีค่า total cholesterol หรือ LDL cholesterol ระดับเดียวกันในทางตรงกันข้ามในคนที่มี
ระดับratio เดียวกันแม้มีระดับ total cholesterol or LDL เพ่ิมข้ึนก็ไม่ท าให้ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน 

 -ไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) สูงถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่
ไม่ข้ึนกับปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆรวมทั้ง HDLและ LDL-cholesterol โดยถือว่าระดับไตรกลีเซอไรด์ที่มากกว่า
150 mg/dl มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  (National Cholesterol Education 
Program, 2001) และมีการศึกษาแบบ  meta-analysis พบว่าระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่สูงเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบหลอดเลือดเป็น  1.32 เท่าในผู้ชายและ  1.76 เท่าในผู้หญิง
(Hokanson and Austin, 1996) 

 ส่วนภาวะดื้อต่ออินสุลิน , การมีระดับอินสุลินในเลือดที่สูงเกินปกติ , การมีระดับน้ าตาลใน
เลือดที่สูงหรือเป็นโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กับการเกิดหลอดเลือดตีบตันจากแผ่นไขมัน
(atheroslcerosis) มีการศึกษาในผู้ป่วย 13,000รายในCopenhagen Heart Study พบว่าในผู้ที่เป็น
เบาหวานชนิดที่ไม่ขาดอินสุลิน (type 2 diabetes) มีความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือ
เส้นเลือดสมองตีบเพ่ิมข้ึน  2-3 เท่าและความเสี่ยงของการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน  2 เท่าดังนั้นจึงถือได้ว่า
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โรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มที่สูงที่สุดและ National Cholesterol Education Programจัด
ให้เบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงเทียบเท่ากับการเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบมาก่อน (National 
Cholesterol Education Program, 2002) 

 อย่างไรก็ตามการตรวจสารชีวเคมีเพ่ือบ่งชี้ภาวะเสี่ยงทั่วไป (traditional risk factors) เช่น 
ระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือด, น้ าตาลสะสม (HbA1C) และ ระดับไขมันในเลือด (lipid profile) เป็น
ต้น อาจไม่สามารถท านายการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ในระยะเริ่มแรก ซึ่งการใช้ใช้สารชีวเคมี
เพ่ือบ่งชี้ภาวะเสี่ยงต่อการอักเสบ เช่น high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) ในเลือดนั้น 
สามารถวินิจฉัยภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เร็วกว่า (Corrado and Novo, 2005) 

 จากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่า hs-CRP สามารถท านายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
(coronary artery diseases) และตามเกณฑ์ของ the Adult Treatment Panel III Guidelines, 
the National Cholesterol Education Program แนะน าให้ตรวจhs-CRP และ fibrinogen เลือด
ร่วมกับการตรวจสารชีวเคมีทั่วไปเพ่ือบ่งชี้ภาวะเสี่ยง (Pearson et al., 2003) 

 C-reactive protein (CRP) เป็นโปรตีนที่สร้างขึ้นจากตับ โดยสร้างเพ่ือการตอบสนองทาง
ระบบภูมิคุ้มกันเริ่มแรก (innate immune response) โดยการกระตุ้นของ  cytokines ชนิด 
interleukin-6 และ tumor necrosis factor-alpha (Kushner, 1982)ในขณะที่มีการติดเชื้อ หรือ
การท าลายของเนื้อเยื่อต่างๆ ปริมาณของ CRP จะเพ่ิมข้ึนได้ถึง 1,000 เท่า ซึ่งไม่สามารถก าหนดค่า
ปกติ (normal range) ได้ ดังนั้นวิธีการตรวจ hs-CRP จึงดีกว่า คือมีค่าปกติท่ีใช้ในการแปลผลได้
ดีกว่า โดยเฉพาะการท านายโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย hs-CRP สามารถวัดค่า CRP 
ได้ต่ าถึง 0.3mg/L ซึ่งมีประโยชน์ในการน ามาใช้ประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
โดย CDC/AHA statement ได้แนะน าดังนี้ (Pearson et al., 2003) 

 CRP <1mg/L low cardiovascular risk 
 1-3mg/L intermediate(average) cardiovascular risk 
 >3mg/L high cardiovascular risk 
 ถ้า>10mg/L ควรหาต าแหน่งที่มีการติดเชื้อหรือการอักเสบหรือสงสัยว่ามี  acute coronary 

syndrome 
 ข้อมูลที่ใช้ในการแบ่ง  category group ดังกล่าวได้จากการศึกษาในประชากรมากกว่า  15

กลุ่มรวมแล้วมากกว่า  40,000รายและในกลุ่ม  high cardiovascular risk จะมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนเป็น  
2 เท่าเม่ือเทียบกับกลุ่ม  low cardiovascular risk ดังกล่าวคนที่มีค่าhs-CRP ที่ระดับสูงสุดของค่า
ปกติจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น  1.5-4 เท่าของการเกิด  heart attack เทียบกับคนที่มีค่าhs-CRPที่
ระดับต่ าสุดของค่าปกติ hs-CRP สามารถกระตุ้นการสร้าง adhesion molecules เช่น VCAM-1, 
ICAM1 และ elastin ในเซลล์บุหลอดเลือด (endothelial cell) นอกจากนี้ hs-CRP ยังสามาร
กระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวชนิด monocyte สร้าง tissue factor ที่ท าให้เกิดลิ่มเลือดผ่านกระบวนการ 
extrinsic pathway (Ridker, 1998; Ridker, 2003)  

 ในผู้ที่น้ าหนักเกิน (overweight) หรืออ้วน (obesity) นั้น มีเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) 
ที่เพ่ิมข้ึน และสร้างโปรตีนที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนผิดปกติซึ่งท าให้เกิดภาวะอักเสบแบบ 
systemic inflammation เพ่ิมข้ึน และกระทบต่อกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย (metabolic 
pathway) หลายกระบวนการ ได้แก่ ระดับน้ าตาลในเลือดผิดปกติ (dysglycemia) ในทางคลินิก คือ
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ระดับน้ าตาลในเลือดสูงระยะเริ่มแรก (prediabetic; impaired fasting glucose, IFG; impaired 
glucose tolerance, IGT)และการควบคุมความดันโลหิตผิดปกติในทางคลินิก คือภาวะความดัน
โลหิตสูงในระยะเริ่มแรก (prehypertension)(Moreno-Aliaga et al., 2005; Fantuzzi, 2005; 
Vetter et al., 2005; Xu et al., 2003) นอกจากนี้การอักเสบแบบ systemic inflammation ที่
สูงขึ้นยังก่อให้เกิดระดับความดันโลหิตผิดปกติในแต่ละช่วงวัน (abnormal circadian blood 
pressure) และท าให้เซลล์บุหลอดเลือดท างานผิดปกติ (endothelial dysfunction) หากความ
ผิดปกตินี้เกิดเป็นเวลานานอาจท าให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ (Kougias et al., 2005)  

 ภาวะความดันโลหิตสูงในระยะเริ่มแรก ใช้การวัดความดันโลหิตขณะพัก 5 นาที (resting 
clinic blood pressure) 2 ครั้ง แล้วน ามาคิดค่าเฉลี่ยของความดันโลหิต โดย systolic blood 
pressure (SBP) มากกว่า 120 แต่น้อยกว่า 139 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และ/หรือ diastolic 
blood pressure (DBP) มากกว่า 80 แต่น้อยกว่า 89 มิลลิเมตรปรอท ตามเกณฑ์ของ 
Prehypertension; Joint National Comission 7 criteria (Chobanian et al., 2003) ส่วนระดับ
น้ าตาลในเลือดสูงระยะเริ่มแรกนั้น ใช้การตรวจระดับกลูโคสในเลือดขณะอดอาหาร (fasting blood 
glucose, FBG) ที่มีระดับมากกว่า 110 mg/dLแต่น้อยกว่า 126 mg/dLและ/หรือ การมีระดับ 
น้ าตาลสะสม (HbA1C) ระหว่างร้อยละ 5.7 ถึง 6.4 นั้น บอกถึงการมีระดับน้ าตาลในเลือดสูงระยะ
เริ่มแรกตามเกณฑ์ของ American Diabetes Association diagnostic criteria (American 
Diabetes Association, 2007) 

 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าระดับ hs-CRP (ค่าปกติ = 0.0-0.3 mg/L) ในเลือด สามารถบอกถึง
ภาวะอักเสบแบบ systemic inflammation และบอกถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 
เมื่อน าระดับ hs-CRP ในเลือด มาใช้วินิจฉัยร่วมกับการตรวจระดับสารชีวเคมีในเลือด เช่น ระดับ
น้ าตาลกลูโคสในเลือด, น้ าตาลสะสม (HbA1C) และระดับไขมันในเลือด (lipid profile) จะท าให้การ
วินิจฉัยมีความไวมากขึ้น โดยเฉพาะในผู้ที่ยังไม่มีอาการทางคลินิก (subclinical) เช่น ภาวะความดัน
โลหิตสูงในระยะเริ่มแรก และระดับน้ าตาลในเลือดสูงระยะเริ่มแรก  

 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาระดับ hs-CRP ในเลือดของ
อาสาสมัครสุขภาพดีท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกเปรียบเทียบกับอาสาสมัครสุขภาพดีท่ีไม่
มีภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก และเปรียบเทียบระดับ hs-CRP, ระดับไขมันในเลือด (lipid 
profile) และปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น อายุ และดัชนีมวลกาย (body mass index, BMI) ของ
อาสาสมัครสุขภาพดีท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกเปรียบเทียบกับอาสาสมัครสุขภาพดีท่ีไม่
มีภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก 
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