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บทความ 
• เวชศาสตรตรงเหต–ุช่ือนั้นสําคัญไฉน

• ความสําคัญของการแพทยแมนยําตอสาธารณสุข

• เวชกรรมตรงเหตุในโรคทาลัสซีเมีย

• เวชกรรมตรงเหตุในโรคปอด

• เวชกรรมตรงเหตุในโรคระบบประสาท

• เวชศาสตรตรงเหตุในโรคพารกินสัน

• เวชกรรมตรงเหตดุานการปองกัน

• เคร่ืองมือสารสนเทศชีวศาสตรและแอลอารอาร
โปรตีนสูเวชกรรมตรงเหตุเพ่ือการเห็นทะลุสูวิธีที่
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 งานประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐ ในวันท่ี ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดขึ้น
โดย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ สํานักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) และมหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.)  
 ตลอดทศวรรษท่ีผานมา การแพทยพัฒนาไปอยางรวดเร็วและกาวหนาถึงระดับหนวยพันธุกรรมหรือ
โมเลกุล เวชกรรมตรงเหตุเปนตัวอยางท่ีแสดงถึงความกาวหนา ไมวาจะเปนการบําบัดโรคดวยยา ดวยการบริหาร
อิงพันธุกรรมของผูปวย หรือการใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมหรือชีววิทยาระดับโมเลกุลในการบําบัดโรค เชน 
โรคมะเร็งบางชนิด และโรคทางพันธุกรรม เชน โรคทาสัสซีเมีย  
 ในงานประชุมน้ีครั้งน้ีมีการบรรยายเผยแพรความรูเกี่ยวกับเวชกรรมตรงเหตุในโรคตาง ๆ เชน การ
บําบัดรักษาโรคมะเร็ง โรคทาลัสซีเมยี โรคระบบประสาท โรคปอด และโรคพารกินสัน รวมท้ังการปองกันโรค เพื่อ
การแพทยแมนยําตอสาธารณสุข และการจัดการดานเวชกรรมตรงเหตุโดยการใชรูปแบบ "-โอมิกส" และ "ชีวสาร-
สนเทศ”  
 คณะผูจัดการประชุมมีความเห็นวาบทความท่ีนําเสนอในการประชุมควรไดรับการเผยแพร เพื่อให
บุคลากรทางการแพทยชาวไทยไดทราบพัฒนาการของศาสตรน้ีในประเทศไทยอยางครบถวนและรอบดาน รวมท้ัง
ศักยภาพแทจริงของศาสตรแขนงน้ี  
 คณะผูจัดการประชุมหวังเปนอยางย่ิงวา บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐ 
จะกอใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางทางการแพทยแกประเทศไทย  
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เวชศาสตรตรงเหต–ุช่ือน้ันสําคัญไฉน 
Precision Medicine: What’s in a Name? 

 
สมชัย บวรกิตต ิ

สํานักวิทยาศาสตร ราชบัณฑติยสภา 

 
 หัวขอเรื่อง เวชศาสตรตรงเหตุ–ช่ือน้ันสําคัญไฉน เปนความตองการของผูเขียนเพื่อเสนอขอมูลความ
คิดเห็นสวนบุคคล ใหนักวิชาการไทยท่ีมีความเห็นตางเกี่ยวกับรูปศัพทบัญญัติภาษาไทยของ Precision Medicine 
และรูปศัพทภาษาอังกฤษท่ีใชกันอีกหลายชื่อในรูปแบบตาง ๆ ไดแก Personalized Medicine, Targeted 
Medicine, และแมกระท่ัง Personalized Precision Medicine  
 Precision Medicine เปนชื่อท่ีนายแพทย Andrew Zimolzax และนายแพทย Louis Fiore อางวา
ศาสตราจารย Clayton Christensen แหงวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮารวารด เปนผูใชศัพท Precision 
Medicine เมื่อ พ.ศ. 2551 ตอมาในป พ.ศ. 2554 ก็พบการศัพท Precision Medicine ใน Google Trends และ
ฐานขอมูล PubMed และปรากฏในบทความ Toward Precision Medicine: A New Social Contract?  เขียน
โดย Susan Desmond-Hellmann ซึ่งลงพิมพอยูในวารสาร Science Translational Medicine ฉบับวันท่ี 11 
เมษายน ค.ศ. 2012 11 Vol 4 Issue 127 
 ในบรบิทของ Precision Medicine นักวิชาการไทยอาศัยการแปลศัพทภาษาอังกฤษ precision เปนไทย 
บัญญัติศัพทวา เวชศาสตรแมนยํา แตนักวิชาการไทยและตางชาติสวนมากจะยึด Precision Medicine ใน
ความหมายท่ีครอบคลุมจุดประสงค Precision Medicine Initiative ของนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดี
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีกลาวสุนทรพจนแถลงการณแหงรัฐ (State of the Union Address) เมื่อวันท่ี 20 
มกราคม พ.ศ. 2558 ในการเสนอแนวปฏิบัติและอนุมัติเงิน 251 ลานเหรียญสหรัฐใหสถาบันสุขภาพแหงชาติ
ทําการศึกษาขอมูลโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งและเบาหวาน โดยอาศัยรูปแบบผลงานของ Craig Venter และ 
Francis Collins ท่ีถอดรหัสลําดับการเรียงตัวของคูเบสในสายดีเอ็นเอมนุษยและบรรยายท่ีทําเนียบขาวเมื่อ พ.ศ. 
2546 เพื่อใหสรางรูปแบบจําลองพยากรณความเส่ียง (risk prediction models) และระบบใหคะแนน (scoring 
system) จากขอมูลความผิดปรกติท่ีพบท่ีลําดับคูเบสในสายขดคูดีเอ็นเอท่ีตรวจพบ ผนวกกับขอมูลตัวกําหนด
ชีวภาพ สภาพแวดลอม และวิถีชีวิต ซึ่งจะนําไปสูรูปแบบการปองกัน การบําบัดรักษา ดวยวิธีท่ีจําเพาะตรงเหตุ ซึ่ง
นักวิชาการสวนใหญยึดถือปฏิบัติ 
 ผูเขียนในฐานะประธานพจนานุกรมศัพทแพทยของราชบัณฑิตยสภา จึงยินยอมใหบัญญัติ Precision 
Medicine วา เวชศาสตรหรือเวชกรรมตรงเหตุ ในบริบทพันธุกรรมจําเพาะของผูปวยปจเจกท่ีไดขอมูลวินิจฉัย
จากการวิเคราะหโมเลกุลของดีเอนเอ ประกอบกับขอมูลดานส่ิงแวดลอมและวิถีชีวิต 
 สําหรับชื่อ Personalized Medicine น้ันไดบัญญัติศัพทภาษาไทยวา “เวชศาสตรจําเพาะบุคคล” 
ศัพทน้ีเกิดมากอน Precision Medicine ในบริบทเวชปฏิบัติปจเจก (Individualized Medicine) เชน การตรวจ
หมูเลือดอารเอชกอนการใหเลือด ศัพท Personalized Medicine ยังมีการใชครอบคลุมเวชปฏิบัติท่ัวไปของการ
บําบัดรักษาผูปวยเฉพาะบุคคล เชนในกรณีโรคเบาหวาน โรคติดเช้ือบางชนิด ทํานองลางเน้ือชอบลางยา ผูเขียน
เคยมีบทความ personalized medicine เลาเรื่อง Molly กับ Adam ลงพิมพในพุทธชินราชเวชสารฉบับ พ.ศ. 
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 สรุปขอแตกตางระหวาง “เวชศาสตรจําเพาะบุคคลหรือเวชศาสตรปจเจก” กับ “เวชศาสตรตรงเหตุหรือ
เวชกรรมตรงเหตุ” คือ เวชศาสตรจําเพาะบุคคลเปนเวชปฏิบัติการวินิจฉัยโรคในรูปแบบเวชกรรมท่ัวไปสําหรับแต
ละผูปวย ในขณะท่ีเวชศาสตรตรงเหตุมุงการปฏิบัติเพื่อวินิจฉัยอัตลักษณระดับอณูของความผิดปรกติเพื่อใหการ
บําบัดรักษาท่ีตรงกับเหตุน้ัน ๆ  
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The Importance of Precision Medicine to Public Health. 

 

ยงยุทธ ยทุธวงศ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

 

บทคัดยอ 
 การแพทยแมนยํา ใชความรูและขอมูลเกี่ยวกับยีนสของมนุษยและผลของส่ิงแวดลอม เพื่อทําใหสามารถ
ทํานาย ปองกัน และรักษาโรคตาง ๆ ไดอยางแมนยํามากกวาเดิม สงผลดีตอสุขภาพของบุคคล  การแพทยแมนยํา
จัดเปนสวนสําคัญของเวชกรรมตรงเหตุซึ่งกินความหมายกวางกวา การแพทยแมนยํามีความสําคัญมาก แมจะมีขอ
กังขาในแงท่ีมีคาใชจายสูงขึ้นและยังไมแมนยําเต็มท่ี อีกท้ังขอมูลเชนโอกาสการเกิดโรค อาจทําใหผูไดขอมูลมี
ความปริวิตกหรือ “ตีตนไปกอนไข” มากเกินไป   
 ขอมูลบุคคลจํานวนมากทําใหสามารถทราบสุขภาวะของประชากรกลุมตาง ๆ และดําเนินงานสาธารณสุข
ไดอยางแมนยํามากขึ้น อยางไรก็ดีสาธารณสุขแมนยําท่ีขึ้นอยูกับการแพทยแมนยําน้ัน ยังตองมีการพัฒนาอีกมาก 
ท้ังยังตองการงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญท้ังในดานสาธารณสุขท่ัวไปและดานการแพทย
แมนยําระดับประชากร รัฐควรใหความสําคัญแกสาธารณสุขแมนยํา เน่ืองจากจะสงผลดีตอสุขภาวะของประชาชน
โดยรวม โดยควรเรงสรางความสามารถและการดําเนินงานในการนําความรูดานการแพทยแมนยํามาผสมผสานกับ
สาธารณสุขอยางเหมาะสมและคุมคา 
 

การแพทยแมนยําคืออะไร 
 การแพทยแมนยํา คือการแพทยท่ีมีความแมนยําในดานการวินิจฉัย การรักษาและการปองกันโรคภัยไข
เจ็บ ท้ังชวยใหดํารงสุขภาพท่ีดี จากการนําความกาวหนาของวิทยาการในดานตาง ๆ มาใช ท่ีสําคัญ คือ 
ความกาวหนาดานความรูและขอมูลเกี่ยวกับยีนสของมนุษยและผลของส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยีและศิลปะใน
การแพทยสมัยใหม (หุนยนตผาตัด เครื่องมือแพทยขนาดจ๋ิว ปญญาประดิษฐเพื่อชวยในการวินิจฉัยและรักษา การ
วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพขนาดใหญ ฯลฯ) ความกาวหนาของการแพทยแมนยําเกิดขึ้นจากความรวมมือระหวาง
บุคลากรสามฝายท่ีสําคัญ คือ บุคลากรการแพทย นักวิทยาศาสตร (นักพันธุศาสตรระดับโมเลกุล นักชีวสารสนเทศ 
ฯลฯ) และวิศวกร (วิศวกรหุนยนต วิศวกรระบบอัจฉริยะ ฯลฯ) 

 การแพทยแมนยําทําใหตรวจวินิจฉัยโรค เชน มะเร็งบางชนิดท่ีมาจากพันธุกรรมไดอยางแมนยําดวยการ
ตรวจจากขอมูลพันธุกรรม การรักษาโรคพันธุกรรมบางชนิดก็อาจทําไดโดยการปรับแตงยีน (gene editing) 
ตัวอยางเชน ผูท่ีเปนทาลัสซีเมีย หรือมีฮีโมโกลบินผิดปรกติ  นอกจากน้ันการแพทยแมนยํายังรวมถึงการพัฒนายา 
วัคซีน และระบบอัจฉริยะในการดูแลรักษา เชน ยาสําหรับมะเร็ง ซึ่งรูกลไกการเกิดโรคในระดับโมเลกุล  

ขอมูลสุขภาพระดับใหญรวมกับการเรียนรูโดยเครื่องจักรฉลาด (machine learning) ทําใหมีขอมูล
สาธารณสุขท่ีแมนยําขึ้น  โยงกับสาเหตุตาง ๆ (พันธุกรรม ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต ฯลฯ) ไดดีขึ้น จึงทําใหหาแนวทาง
ปองกัน แกไขปญหาสาธารณสุขไดดีขึ้น  นอกจากน้ี ขอมูลอื่นนอกจากสุขภาพ (ส่ิงแวดลอม สังคม) ก็มีความสําคัญ
ในการหาสาเหตุและแนวทางปองกัน แกไขปญหาสาธารณสุข และควรนํามาใชประกอบดวย 
 การแพทยแมนยําพัฒนาขึ้นพรอมกับการเปล่ียนจุดเนนทางการแพทย จากการรักษาโรค เปนการดูแล
สุขภาพท้ังระดับตัวบุคคลและระดับชุมชน โดยมีเรื่องท่ีมีความหมายเกี่ยวโยงกันหลายเรื่อง เชน  
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การแพทยสวนบุคคลหรือเวชศาสตรเฉพาะบุคคล (Personalized medicine) ซึ่งหมายถึง การแพทย
ท่ีเจาะจงดูแลแตละบุคคลตามลักษณะทางพันธุกรรมและสภาวะแวดลอมท่ีไดผานมา 

การแพทยจําแนกกลุม (Stratified medicine) ซึ่งหมายถงึ การแพทยท่ีดูแลกลุมคนท่ีจัดเปนประเภท
เดียวกัน เชน มีภาวะทางพันธุกรรมใกลเคียงกัน มีสภาวะแวดลอมทางสังคมแบบเดียวกัน หรือมีฐานะความเปนอยู
คลายคลึงกัน 

การแพทยจีโนมิค (Genomic medicine) ซึ่งหมายถึง การแพทยท่ีใชหลักการการเขาใจพันธุกรรมของ
บุคคล ท้ังในสาระของรหัสพันธุกรรมและการแสดงออกมาใชในการวินิจฉัย รักษาและปองกันโรค และรักษา
สุขภาพ 

การแพทยแมนยําสงผลดีไมเพียงเฉพาะตอแตละบุคคลเทาน้ัน แตสงผลมายังชุมชน และสังคมโดยรวม
ดวย ดังแสดงในรูปที่ 1 เพราะขอมูลและความรูตาง ๆ เฉพาะบุคคล สามารถนํามารวมและวิเคราะหได เน่ืองจาก
มีความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใชประมวลผลขอมูลขนาดใหญ (big data) ได ทําใหสามารถได
ขอสรุป ไมเพียงเฉพาะสําหรับปจเจกบุคคลเทาน้ันแตสําหรับชุมชนตาง ๆ ได โดยจัดจําแนกชุมชนตามลักษณะ
ของกลุม 

รูปที่ 1  การแพทยแมนยํามีผลท้ังตอบุคคลและชุมชน 
ภาพโดย ยงยุทธ ยุทธวงศ 

การแพทยแมนยาํและเวชกรรมตรงเหต ุ
เวชกรรมตรงเหตุ (Precision medicine) คือเวชกรรมท่ีแพทยดําเนินการตอบสนองปญหาดานสุขภาพ

และโรคภัยไขเจ็บไดตรงกับเหตุท่ีแทจริง  มีความคลายคลึงและสัมพันธกันกับการแพทยแมนยํา ในประเด็นสําคัญ
ตอไปน้ี 
 เวชกรรมตรงเหตุเปนผลของความแมนยําทางการแพทยท่ีมาจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งทําให 

วินิจฉัยไดตรงและถูกตอง รักษาไดตรงและถูกตอง ปองกันไดตรง ถูกตองและกวางขวาง
 เวชกรรมตรงเหตุมีความหมายกวาง นอกเหนือจากการใชความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เชน การดูแลดานจิตใจ ความเชื่อถือและวัฒนธรรม
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บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐ 
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

๕ 

อาจมองกวาง ๆ วาเวชกรรมตรงเหตุอันมีการแพทยแมนยํา (หรือการแพทยจีโนมิค) เปนรากฐาน ไมเพียงมี
ผลตอการดูแลรักษาปจเจกบุคคลเทาน้ัน แตสงผลมายังการดูแลรักษาชุมชน และสาธารณสุขโดยรวมดวย 
เน่ืองจากความกาวหนาในการวิเคราะหขอมูลสุขภาพขนาดใหญ ทําใหสามารถมีขอสรุปท่ีสําคัญสําหรับคนกลุม
ตาง ๆ ในสังคมดวย ตัวอยางเชน กลุมคนท่ีสภาวะทางพันธุกรรมท่ีตองการการดูแล เพื่อไมใหเกิดโรคบางชนิด เชน 
มะเร็งเตานม ไมใหเกิดการแพยาหรือสารอาหารบางชนิด ดังน้ันเมื่อนําความรูใหมน้ีมาผนวกกับการวิเคราะหดาน
สังคมและเศรษฐกิจ จึงสงผลดีมายังนโยบายและแนวปฏิบัติดานการดูแลสุขภาวะของทุกคนในสังคม ไมเพียง
เฉพาะผูท่ีมีทุนทรัพยสําหรับใชจายในการรักษาสุขภาพของตนเทาน้ัน ดังแสดงในรูปที่ 2 

รูปที่ 2. เวชกรรมตรงเหตุอันมีการแพทยแมนยําเปนพ้ืนฐาน มีผลกระทบทั้งตอบคุคล ชุมชน และสาธารณสุขโดยรวม 
ภาพโดย ยงยุทธ ยุทธวงศ 

การแพทยแมนยําทําใหสาธารณสุขแมนยําข้ึน 
ขอมูลสุขภาพของบุคคล เมื่อมีจํานวนมากขึ้นประกอบกันเปนขอมูลสุขภาพระดับใหญ ซึ่งสามารถนํามา

ประมวลผล และเรียนรูโดยเครื่องจักรฉลาดทําใหมีขอมูลสาธารณสุขท่ีแมนยําขึ้น สามารถนําไปโยงกับสาเหตุ 
ตาง ๆ (พันธุกรรม ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต ฯลฯ) ไดดีขึ้น และหาแนวทางปองกัน แกไขปญหาสาธารณสุขไดดีขึ้น 
ขอมูลอื่นนอกจากสุขภาพ (ส่ิงแวดลอม สังคม) ก็มีความสําคัญในการหาสาเหตุและแนวทางปองกัน แกไขปญหา
สาธารณสุข   

การแพทยแมนยําสามารถชวยใหพัฒนานโยบายสาธารณสุข และมาตรการตาง ๆ ไดดีขึ้น  ตัวอยาง เชน 
สามารถคํานวณความคุมคาของมาตรการทางสาธารณสุข เชน การใชวัคซีนชนิดตาง ๆ การตรวจยีนการแพยา 
การด้ือยาของจุลชีพ การใชยาใหตรงกับลักษณะทางพันธุกรรมของผูรับการรักษา  

ผลขางเคียงของการแพทยแมนยําตอการแพทยและสาธารณสุขในอนาคต 
คาดไดวาการแพทยแมนยําจะมีผลตอการแพทยและสาธารณสุขมากขึ้นเปนลําดับ  ผลดังกลาวอาจไม

เพียงเปนผลดีเทาน้ัน แตอาจเปนผลขางเคียงและเปนขอควรระวังท่ีควรคํานึงถึงดวย เชน 
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• คาวิจัยและพัฒนา คาเครื่องมือใหม คาการใชปญญาประดิษฐ คาบุคลากร ฯลฯ เปนปจจัยสําคัญท่ีราคา

แพง ประเทศท่ียังไมพัฒนาดานการแพทยแมนยําเชนประเทศไทยอาจตกขบวนได 

• การแพทยแมนยํามีแนวโนมมุงการรักษามากกวาการปองกัน เพราะการรักษามุงท่ีตัวบุคคลและนํา

ผลตอบแทนทางการเงินมากกวา ขณะท่ีการปองกันมักถูกละเลย และถูกมองวาเปนเรื่องของรัฐหรือ

สวนรวม แตในระยะยาวแลว การปองกันจะสงผลโดยรวมตอสุขภาวะมากกวา และมีผลดานสาธารณสุข

โดยรวมมากกวา ดังน้ัน รัฐควรมีนโยบายมุงดานการปองกันโดยพัฒนาสาธารณสุขแมนยํา 

• มีแนวโนมของการแพทยแมนยําท่ีจะมองหาโรคท่ีอาจไมเกิด โดยเช่ือการทํานายของยีนมากเกินไป ซึ่ง

การลงทุนเพื่อการตรวจวินิจฉัยและทํานายโรคตองการผลตอบแทน จึงอาจทําใหมีการปนโรค (แบบปน

หุน) เพื่อใหไดผลตอบแทนสูง ตัวอยาง เชน การทํานายมะเร็ง ฯลฯ แพทยและบุคลากรท่ีเกี่ยวของตอง

ยึดหลักจริยธรรมในการดูแลรักษา ไมใชหลักผลตอบแทน 

• การแพทยเปนท้ังศิลปะและวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเปนสวนสําคัญ แตไมท้ังหมด การแพทยแมนยําและ

ระบบอัตโนมัติเพิ่งพัฒนาขึ้นใหม ยังไมถูกเสมอไป แมจะดีขึ้นเรื่อย ๆ 

• มีขอควรระวังดานจริยธรรมของการแพทยแมนยํา ซึ่งรวมถึง การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชหรือเผยแพร 

การปรับเปล่ียนยีนท่ีสงผลทางพันธุกรรมไปยังรุนตอ ๆ ไป และการตกแตงรูปลักษณเพื่อความงาม 

 

การแพทยแมนยําควรนําไปสูสาธารณสุขแมนยํา 
การแพทยแมนยําจะมีการพัฒนาอยางรวดเร็วอยางแนนอน จากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีเร็วขึ้นเรื่อย ๆ อยางไมมีทางหยุดย้ัง ส่ิงท่ีควรระวัง นอกจากในเรื่องผลขางเคียงท่ีกลาวมาขางบนแลว 
ยังเปนเรื่องการแบงแยกสังคมมนุษย ใหเปนกลุมของผูท่ีไดประโยชน อันไดแกผูท่ีมีรายไดดีและอยูในประเทศท่ี
ร่ํารวย และกลุมของผูท่ีตกยุค เน่ืองจากยากจนและอยูในประเทศท่ียังไมพัฒนา  เรื่องเชนน้ี เกิดขึ้นมาแลว เมื่อมี
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อยางรวดเร็ว เกิดส่ิงท่ีเรียกวา การแบงแยกทางดิจิทัล (digital divide) ระหวางผูท่ี
เขาถึงและผูท่ีเขาไมถึงเทคโนโลยีน้ี  ในทํานองเดียวกัน มีแนวโนมวา หากไมมีนโยบายและมาตรการของรัฐท่ี
เหมาะสม ผูท่ีเขาถึงการแพทยแมนยําจะไดผลประโยชน และเกิดความแปลกแยกกับผูท่ีไมไดรับผลประโยชน ซึ่ง
แนวทาง ท่ีจะปองกันและแกไข คือการ ท่ีรัฐส งเสริมใหการแพทยแมนยําพัฒนาไปในแนวทางท่ี เกิด
สาธารณประโยชนใหมากท่ีสุด น่ันคือ ใหการแพทยแมนยํานําไปสูสาธารณสุขแมนยํา เพื่อท่ีจะใหสังคมโดยรวม
ไดผลประโยชนจากความกาวหนาท่ีสําคัญน้ี ไมเพียงเฉพาะบางคน บางกลุม บางเหลาเทาน้ัน 
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ศูนยวิจัยธาลสัซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

บทคัดยอ  
 ทาลัสซีเมียเปนโรคพันธุกรรมท่ีพบไดบอยท่ีสุดโรคหนึ่งของโลก รวมถึงในประเทศไทย ทุกปจะมีผูปวย
ทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงรายใหมเกิดข้ึนประมาณ 5,000 ราย ทําใหปจจุบันมีผูปวยทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงใน
ประเทศไทยกวา 100,000 ราย ทําใหตองใชงบประมาณจํานวนมากในการดูแลรักษาผูปวยทาลัสซีเมีย  
 ผูปวยทาลัสซีเมียโดยเฉพาะในกลุมเบตาทาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี (β-thalassemia/Hb E) พบวามี
ความหลากหลายของอาการทางคลินิก ตั้งแตอาการรุนแรงมากซ่ึงผูปวยตองเติมเลือดเปนประจํา ไปจนถึง
อาการนอยมากจนแทบไมมีอาการผิดปรกติใด ๆ  ความหลากหลายของอาการพบวาเกิดจากปจจัยทาง
พันธุกรรม ท้ังชนิดของการกลายพันธุของยีนเบตาโกลบิน ปฏิสัมพันธรวมกับแอลฟาทาลัสซีเมีย และปจจัยจาก 
ฮีโมโกลบินเอฟ ปจจุบันบริษัท BGI ไดทําความบันทึกขอตกลงกับประเทศในแถบลานชาง–แมน้ําแมโขง เพ่ือ
ทําการตรวจวิเคราะหจีโนมเพ่ือศึกษาหาปจจัยทางพันธุกรรมตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยี Next Generation 
Sequencing (NGS) 
 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตองการจะควบคุมปองกันโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โดยปจจุบัน
ใชวิธีตรวจคา MCV/MCH การวิเคราะหชนิดฮีโมโกลบิน และการตรวจดีเอ็นเอเพ่ิมเติมในหญิงตั้งครรภและ
สามี เพ่ือกําหนดคูเสี่ยง เพ่ือใหการปรึกษาทางพันธุศาสตรท่ีเหมาะสมแกคูสมรส แตการศึกษาโดยนักวิจัยจาก
ประเทศจีนพบวา การวินิจฉัยโดย NGS สามารถตรวจพบคูเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากวิธีดั้งเดิม 35 คูจากท้ังหมด 10,111 
คู คิดเปนรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 23.2  
 การรักษาผูปวยโรคทาลัสซีเมียในอดีตและท่ียังใชกันท่ัวไปจะเปนการรักษาตามอาการ คือ ไดรับเลือด
เม่ือมีภาวะซีด และใหยาขับเหล็กเม่ือมีภาวะเหล็กเกิน การตอบสนองตอการรักษา เชน การใชยาขับเหล็กชนิด 
deferiprone (GPO-L1) การใชยาไฮดรอกซียูเรีย (hydroxyurea) เพ่ิมระดับฮีโมโกลบินเอฟ พบวามีความ
แตกตางกันในผูปวยแตละราย การใชเภสัชพันธุศาสตร (pharmacogenomics) มาชวย จะทําใหผูปวยไดรับ
การรักษาอยางเหมาะสม 
 ในปจจุบัน การรักษาโรคทาลัสซีเมียใหหายขาดสามารถทําไดโดยการเปลี่ยนถายเซลลตนกําเนิด 
(hematopoietic stem cell transplantation) และการทํายีนบําบัด (gene therapy) การศึกษาพบวาการ
ทํายีนบําบัดโดยการใช Zynteglo (LentiGlobin) ทําใหเซลลตนกําเนิดของผูปวยสามารถผลิตฮีโมโกลบินเอง
ได และลดความตองการในการไดรับเลือด โดยบางรายไมตองไดรับเลือดอีกเลยภายหลังการรักษา 
 จะเห็นไดวาการศึกษาเพ่ือคนหาปจจัยทางพันธุกรรมท่ีสงผลตออาการและการตอบสนองตอการรักษา
ของผูปวย จะทําใหสามารถวางแผนการควบคุมปองกัน และการรักษาอยางมีประสิทธิภาพแกผูปวยตอไป 
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โรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย 
 ทาลัสซีเมีย เปนโรคโลหิตจางเรื้อรังท่ีเกิดจากความผิดปรกติของยีนท่ีเก่ียวของในการสังเคราะหสาย
โกลบินซ่ึงเปนองคประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ทําใหเม็ดเลือดแดงแตกงายและมีอายุสั้นกวาปรกติ 
ผูท่ีเปนโรคจะมีอาการแตกตางกันตั้งแต มีภาวะซีดเล็กนอยซ่ึงไมมีผลตอการดํารงชีวิต จนถึงมีอาการรุนแรง
โดยจะมีภาวะวะซีดมาก ตัวเหลืองตาเหลือง ตับมามโต รูปหนาเปลี่ยนแปลง และการเจริญเติบโตผิดปรกติได 
ผูปวยโรคทาลัสซีเมียชนิด Hb Bart’s hydrops fetalis จะมีอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิตตั้งแตอยูในครรภ
มารดาหรือภายหลังคลอดไมนาน จากอาการซีดมาก บวมน้ํา หัวใจวาย สวนผูท่ีไมเปนโรคหรือเปนพาหะจะมี
สุขภาพแข็งแรงเชนเดียวกับคนปรกติ แตสามารถถายทอดยีนทาลัสซีเมียไปสูบุตรได และจะเสี่ยงตอการมีบุตร
เปนโรคทาลัสซีเมีย ถาแตงงานกับผูท่ีเปนพาหะของยีนทาลัสซีเมียกลุมเดียวกัน  
 ในประเทศไทยพบพาหะทาลัสซีเมียประมาณรอยละ 30–40 ของประชากร หรือประมาณ 18–24 
ลานคน และมีผูปวยโดยรวมประมาณ 6 แสนคน ในจํานวนนี้เปนผูปวยทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจํานวน 1 แสน
ราย โดยในแตละปประเทศไทยมีมารดาท่ีเสี่ยงตอการมีบุตรเปนโรคทาลัสซีเมียประมาณ 5 หม่ืนคน และมีเด็ก
แรกคลอดปวยเปนโรคทาลัสซีเมียประมาณ 12,000 ราย (เปนผูปวยทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจํานวน 5,000 
ราย) การรักษาสามารถรักษาใหหายขาดไดโดยการปลูกถายเซลลตนกําเนิด แตไมสามารถทําไดทุกคน 
เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการสูงมาก และตองมีผูบริจาคไขกระดูกท่ีเขากันไดกับผูปวย การรักษา
โดยท่ัวไปจึงเปนการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ และพบวากระทรวงสาธารณสุขตองใชงบประมาณ
ในการรักษาพยาบาลผูปวยปละไมนอยกวา 5000–6000 ลานบาท1 

 

เวชกรรมตรงเหตุในโรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย 
1. เวชกรรมตรงเหตุดานการวินิจฉัย  
 ปจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยมีนโยบายการสงเสริม ปองกัน และควบคุมโรค
โลหิตจางทาลัสซีเมีย โดยใหหญิงตั้งครรภทุกคนไดรับการใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรสําหรับทาลัสซีเมียและ
ไดรับการตรวจคัดกรองดวยวิธีการตรวจหาผูท่ีมีเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก โดยใชวิธีตรวจความสมบูรณของเม็ด
เลือด (complete blood count; CBC) เ พ่ือดูคา เฉลี่ยขนาดของเม็ดเลือดแดง (mean corpuscular 
volume; MCV) และความเขมของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (mean corpuscular hemoglobin; MCH) 
หรือใชการทดสอบความเปราะบางของเม็ดเลือดแดงชนิดหลอดเดียว (one-tube osmotic fragility test; 
OF) รวมกับการทดสอบฮีโมโกลบินไมเสถียรโดยการตกตะกอนสีดวย dichlorophenol-indophenol (DCIP 
precipitation test) หากพบผลเลือดผิดปรกติจะตามสามีมาตรวจคัดกรอง ถาผลคัดกรองผิดปรกติท้ังคู จะทํา
การตรวจยืนยันดวยวิธีการวิเคราะหชนิดฮีโมโกลบินและการตรวจดีเอ็นเอเพ่ิมเติมวาเปนคูสมรสเสี่ยงท่ีมีโอกาส
มีบุตรเปนโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงหรือไม หากมีความเสี่ยงจะไดรับการใหคําปรึกษาในการตรวจวินิจฉัย
ทารกในครรภกอนคลอด (prenatal diagnosis) ตอไป2, 3 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุลมีความกาวหนาไปมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการ
วิเคราะหลําดับคูเบสดีเอ็นเอ ดวยเทคโนโลยีการวิเคราะหลําดับเบสดีเอ็นเอ Next Generation Sequencing 
(NGS) ทําใหสามารถวิเคราะหลําดับเบสมนุษยท้ังจีโนมในเวลาท่ีสั้นลงและมีคาใชจายท่ีถูกลงอยางมาก มีการ
ประยุกตใชงานไดอยางหลากหลายมากข้ึน ชวยใหการศึกษาเรื่องท่ีมีความซับซอนไดแมนยํามากข้ึน ซ่ึงจะเกิด
ประโยชนอยางยิ่งในการประยุกตใชในดานการแพทย ท้ังการวินิจฉัยโรค และการพัฒนาวิธีการบําบัดรักษาโรค
ท่ีเกิดจากความผิดปรกติทางพันธุกรรม การศึกษาโดยทีมนักวิจัยจากประเทศจีน ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ
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วิธีการตรวจวินิจฉัยทาลัสซีเมียดวยวิธีมาตรฐาน (การตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยัน) เปรียบเทียบกับการ
ใชเทคโนโลยี NGS  โดยการศึกษาทําในกลุมประชากรเชื้อคนสายไตพบวา การใชเทคโนโลยี NGS ตรวจพบ
ความชุกของทาลัสซีเมียสูงถึงรอยละ 49.5 ในขณะท่ีการใชวิธีมาตรฐานจะตรวจพบเพียงรอยละ 304  อีก
การศึกษาในคูสมรสชาวจีนจํานวน 10,111 คู ใน 5 มณฑลทางใตของประเทศจีน เปรียบเทียบการใชวิธี
มาตรฐานกับเทคโนโลยี NGS พบวาการใชวิธีมาตรฐานตรวจพบคูเสี่ยงการมีบุตรเปนโรคทาลัสซีเมียจํานวน 
151 คู แตหากตรวจดวยเทคโนโลยี NGS พบคูเสี่ยง จํานวนเพ่ิมเปน 186 คู จะเห็นไดวาดวยเทคโนโลยี NGS 
สามารถชวยในการคนหาคูเสี่ยงไดเพ่ิมข้ึนถึง 35 คู หรือคิดเปนรอยละท่ีเพ่ิมข้ึน 23.25  จากผลการศึกษา ทําให
ในอนาคตการใชเทคโนโลยี NGS อาจเขามามีบทบาทสําหรับการตรวจวินิจฉัยทาลัสซีเมียในกลุมประชากร 
เพ่ือใหไดประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดการควบคุมปองกันโรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย  
 

2. เวชกรรมตรงเหตดุานการรักษา 
 หลักการรักษาผูปวยโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียสวนใหญเปนการดูแลรักษาสุขภาพแบบประคับประคอง 
กลาวคือ การรักษาดวยการใหเลือดเพ่ือรักษาภาวะซีด และทําใหผูปวยมีการเจริญเติบโตใกลเคียงปรกติ การ
เปลี่ยนแปลงกระดูกใบหนามีนอย และการรักษาภาวะเหล็กเกินในผูปวยดวยยาขับธาตุเหล็ก อยางไรก็ดีจาก
การศึกษาในตางประเทศพบวาการตอบสนองของผูปวยตอยาขับเหล็กชนิด deferiprone (L1) มีความ
หลากหลาย กลไกหนึ่งท่ีอาจอธิบายผลตอระดับยาในเลือดและประสิทธิผลในการขับธาตุเหล็กคือกระบวนการ
ในการกําจัดยาออกจากรางกาย ซ่ึงเก่ียวของกับกระบวนการ glucuronidation ท่ีถูกควบคุมโดยยีน Uridine-
glucuronyltransferase (UGT1A1)6  

 อีกวิธีในการรักษาผูปวยโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียชนิดเบตาทาลัสซีเมีย ทําไดโดยการใชยากระตุน การ
สรางฮีโมโกลบินเอฟ โดยพบวาผูปวยเบตาทาลัสซีเมียท่ีมีระดับฮีโมโกลบินเอฟสูง จะมีระดับความรุนแรง
นอยกวา โดยยาท่ีนํามาใชในการกระตุนฮีโมโกลบินเอฟในปจจุบัน ไดแก ยาไฮดรอกซียูเรีย แตในผูปวยแตละ
รายจะมีอัตราการตอบสนองตอการักษาดวยยาไฮดรอกซียูเรียไมเทากัน ปจจุบันยังไมพบปจจัยท่ีใชทํานายการ
ตอบสนองตอยาไฮดรอกซียูเรียท่ีแนชัด7  การใช Pharmacogenetics และ Pharmacogenomics มาศึกษา 
จะชวยทํานายการตอบสนองตอการใชยาขับธาตุเหล็กและยากระตุนการสรางฮีโมโกลบินเอฟ ในผูปวยได 
 การรักษาผูปวยโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียใหหายขาดทําไดโดยการปลูกถายเซลลตนกําเนิด ซ่ึงแหลง
ของเซลลตนกําเนิดมาจากไขกระดูก สายสะดือของทารก หรือเลือด (peripheral blood) ซ่ึงตองมีการตรวจ
หมูเนื้อเยื่อ (HLA) อยางนอย 10 ชนิด ในผูบริจาคและผูรับเพ่ือหาความเขากันได ซ่ึงชวยลดอัตราการเกิดภาวะ 
graft versus host disease (GVHD) แตอัตราประสบความสําเร็จในการหาหมูเนื้อเยื่อท่ีเขากันได มีเพียงรอย
ละ 30–60 เทานั้น8 การใชเซลลตนกําเนิดของผูปวยเองมาแกไขดัดแปลงพันธุกรรม ท่ีเรียกวา ยีนบําบัด (gene 
therapy) จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ทําใหลดอัตราการเกิดภาวะ GVHD  ลดความจําเปนในการใชยากด
ภูมิคุมกันตลอดชีวิต อยางไรก็ดียังคงตองเฝาระวังผลเสียท่ีอาจมีไดในระยะยาวคือ การเกิดมะเร็งในผูปวยจาก
การใชไวรัสพาหะ (viral vector) ในการนํายีนท่ีตองการเขาเซลลของผูปวย การติดตามผูปวยทาลัสซีเมียราย
แรกท่ีไดรับยีนบําบัดมาประมาณ 11 ป พบวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี ผูปวยไมตองไดรับการเติมเลือด
เปนประจําอีก และตรวจไมพบมะเร็งจากการทํายีนบําบัด ในการวิจัยท่ีผานมามีผูปวยทาลัสซีเมียเขารวม
ท้ังหมด 22 ราย เปนผูปวยชาวไทย 4 ราย ซ่ึง 15/22 ราย มีระดับฮีโมโกลบินเหมือนคนปรกติ ไมตองเติมเลือด
อีก และอีก 7/22 ราย แมยังคงตองเติมเลือดแตก็ลดจํานวนครั้งและปริมาณเลือดท่ีตองเติมลงได9 
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มะเร็งปอดเปนมะเร็งท่ีพบไดบอยมาก ขอมูลผูปวยมะเร็งในป พ.ศ. 2561 พบวา มีผูปวยมะเร็งปอดท่ัว

โลกประมาณ 2.1 ลานคน และเสียชีวิตจากมะเร็งปอด 1.7 ลานคน โดยมะเร็งปอดเปนมะเร็งท่ีมีอัตราการตาย
สูงสุด1  ประเทศไทยพบอุบัติการณเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเปนอันดับท่ี 2 รองจากมะเร็งตับ การรักษามะเร็งปอด
ในหลายสิบปท่ีผานมายังไดผลไมดีนัก เมื่อเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งปอดในชวง พ.ศ. 2518–2520 และชวง 
พ.ศ. 2551–2557 พบวา อัตราการรอดชีวิตใน 5 ป เพิ่มจากรอยละ 12 เปนรอยละ 20 ซึ่งนอยมากเมื่อเทียบกับ
มะเร็งชนิดอื่น ๆ เชน มะเร็งเตานมท่ีมีอัตราการรอดชีวิตใน 5 ป เพิ่มจากรอยละ 75 เปนรอยละ 912 มะเร็งปอด
แบงออกไดเปน adenocarcinoma (พบประมาณรอยละ 40), squamous cell carcinoma (รอยละ 25), large 
cell carcinoma (รอยละ 10) และ small cell carcinoma (รอยละ 20) แนวทางการรักษาผูปวยมะเร็งปอดใน
ปจจุบัน นอกจากจะจําแนกเซลลมะเร็งตามลักษณะรูปรางแลว ส่ิงท่ีมีประโยชนมากคือ การแบงชนิดเซลลตาม 
molecular profile เพื่อกําหนดแผนการรักษาท่ีเหมาะกับผูปวยแตละราย    
 

การรักษาแบบมุงเปา (Targeted Therapy) 
มะเร็งปอดท่ีมีวิวัฒนาการของการรักษามากท่ีสุดในชวง 15 ปท่ีผานมา ไดแก มะเร็งปอดชนิด non-

small cell lung carcinoma; NSCLC (ไ ด แ ก  adenocarcinoma, squamous cell carcinoma และ  large 
cell carcinoma) พบวา ผูปวย NSCLC  ประมาณรอยละ 80 ท่ีไดรับการวินิจฉัยในครั้งแรกจะอยูในระยะลุกลาม 
ไมสามารถรักษาใหหายขาดได จําเปนตองใชการรักษาดวยยาท่ีออกฤทธ์ิท่ัวรางกาย (systemic treatment) 
เพื่อใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวขึ้น และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น   

ในป พ.ศ. 2538 มีรายงานการศึกษาวิเคราะหเชิงอภิมาน (meta-analysis) ท่ีแสดงวาการรักษามะเร็ง
ปอดระยะลุกลามดวยเคมีบําบัดดวยสูตรยาท่ีประกอบดวยยา cisplatin เปนหลัก เปรียบเทียบกับการรักษาแบบ
ประคับประคอง ผลการรักษาดวยเคมีบําบัดจะมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เพิ่มจาก 4 
เดือนเปน 6 เดือน3 ป พ.ศ. 2543 การรักษาโรคมะเร็งปอด NSCLC จะเปนการใชสูตรยาเคมีท่ีประกอบไปดวย 
platinum compound (cisplatin or carboplatin) รวมกับยาเคมีบําบัดรุนท่ี 3 (gemcitabine, vinorelbine, 
paclitaxel และ docetaxel) แตผลการรักษามะเร็งปอด NSCLC ก็ยังไมดีมากนัก โดยมีระยะเวลาการอยูรอดโดย
โรคสงบ (disease free survival, DFS) ประมาณ 3–4 เดือน อัตราการรอดชีวิตโดยรวม (overall survival, OS)  
ประมาณ 7–9 เดือนเทาน้ัน และพบวาสูตรยาท่ีใชไดผลใกลเคียงกัน4 และยังไมมีการเลือกใชสูตรยารักษาตาม
มิญชวิทยา (histology) หรือตัวกําหนดทางชีวภาพ (biomarker) เมื่อโรคกลับมาเปนใหม (relapse of disease) 
ยาท่ีเปนมาตรฐานลําดับท่ีสอง คือ docetaxel5  
 แนวทางการรักษามะเร็งดวยเคมีบําบัดโดยแยกตามมิญชวิทยาเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2551 โดยมีการศึกษา
เปรียบเ ทียบ cisplatin/pemetrexed กับ  cisplatin/gemcitabine  พบว าผลการรักษาดวย cisplatin/ 
pemetrexed จะไดผลดีในกลุม nonsquamous cell carcinoma อยางมีนัยสําคัญ6 ทําใหการรักษาดวย 
cisplatin/pemetrexed เปนมาตรฐานยาเคมีบําบัดสําหรับการบําบัด NSCLC ท่ีเปน nonsquamous cell 
carcinoma ในปจจุบัน อยางไรก็ตามผลการรักษาดวยเคมีบําบัดในผูปวยมะเร็งปอดยังไมดีนัก  
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ยุคของการพัฒนาการรักษามะเรง็ปอดตาม molecular profile ของเซลลมะเร็งเริ่มตนขึ้นใน พ.ศ. 2547 
หลังการพบ oncogene-driven คือ epidermal growth factor receptor (EGFR) ซึ่งเปน transmembrane 
receptor protein ออกฤทธ์ิกระตุนการทํางานของเอนไซม tyrosine kinase ทําใหเซลลมะเร็งมีการแบงตัว
เพิ่มขึ้น และมีการศึกษาทดลองรักษามะเร็งปอดดวยการยับย้ังการออกฤทธ์ิของ EGFR ตอเซลลมะเร็ง ท่ีเรียกวา
เปนการรักษาแบบมุงเปา (targeted therapy) ตามมา 

งานวิจัยการรักษา NSCLC แบบ first-line therapy ดวยยาท่ีออกฤทธ์ิยับย้ัง tyrosine kinase ของ 
EGFR (EGFR tyrosine kinase inhibitors; EGFR-TKI)  ในรุนท่ี 1 ไดแก gefitinib และ erlotinib มีขึ้นต้ังแต 
พ.ศ. 2552 งานวิจัย IPASS7 เปรียบเทียบการรักษามะเร็งปอดระยะแพรกระจายแบบ first-line ดวยยา gefitinib 
เทียบกับเคมีบําบัด พบวา ผูปวยท่ีมีการกลายพันธุของ EGFR (EGFR mutation) ท่ียีนคู 19 และ 21 เมื่อไดรับยา 
gefitinib จะมีการรอดชีวิตโดยโรคสงบ (progression free survival : PFS) สูงกวากลุมท่ีไดยาเคมีบําบัดอยางมี
นัยสําคัญ (HR 0.48, 95% CI: 0.36–0.64; p < 0.001) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา แตผูปวยท่ีเปน wild type 
mutation (mutation negative) จะมี  PFS ตํ่ากวากลุม ท่ีได เคมี บําบัด (HR 2.85 , 95% CI: 2.05–3.98 ;  
p <0.001) งานวิจัย Optimal study8 เปรียบเทียบการรักษามะเร็งปอดท่ีมี EGFR mutation ระยะแพรกระจาย 
แบบ first-line ดวยยา erlotinib เทียบกับเคมีบําบัด พบวา กลุมท่ีไดรับยา erlotinib จะมีคา PFS ดีกวาเคมี
บําบัดอยางมีนัยสําคัญ (PFS 13.1 เดือน และ 4.6 เดือน, HR 0·16, 95% CI: 0.10–0.26; p < 0.001) งานวิจัยท้ัง
สองสรุปไดชัดเจนวา ยา EGFR-TKI รุนท่ี 1 สามารถรักษาผูปวย NSCLC ท่ีมี EGFR mutation ไดโดยมี PFS สูง
กวาเคมีบําบัด และมีขอมูลวา NSCLC ท่ีมี EGFR mutation มักจะเกิดท่ียีนคู 19 และ 21 พบบอยในมะเร็งปอด 
adenocarcinoma ผูปวยเพศหญิง ไมสูบบุหรี่ และชาวเอเชีย   

มีการทดลองยา EGFR-TKI รุนท่ี 2 ไดแก afatinib ในงานวิจัย LUX-Lung 39 และ LUX-Lung 610 ใน
การบําบัดรักษามะเร็งปอดระยะแพรกระจายท่ีมี EGFR mutation แบบ first-line เทียบกับยาเคมีบําบัด พบวา 
afatinib จะมี PFS สูงกวาเคมีบําบัดอยางมีนัยสําคัญ ในงานวิจัย LUX-Lung 3 กลุมผูปวยท่ีมีการกลายพันธุ 
(mutation) ของ exon 19 ท่ีไดรับยา afatinib จะมีการรอดชีวิตท้ังหมด (overall survival; OS) สูงกวา คือ  
33.3 เดือน เทียบกับเคมีบําบัด 21.1 เดือน (HR 0.54, 95% CI: 0.36–0.79)  งานวิจัย LUX-Lung 6 ยา afatinib 
จะมี OS ท่ีสูงกวา คือ 31.4 เดือน เทียบกับเคมีบําบัด 18.4 เดือน (HR 0.64, 95% CI: 0.44–0.94)  

ผลการบําบัดรักษามะเร็งปอดในปจจุบันคา OS จะมีปจจัยเกี่ยวของมาก เน่ืองจากผูปวยท่ีรักษาลมเหลว
จากสูตรยาหน่ึง ก็จะสามารถเปล่ียนไปรับการรักษาดวยยากลุมอื่น ทําให OS ของผูปวยเปนผลรวมของยาหลาย ๆ
สูตร โดยสรุปแลวจากรายงานการรักษาดวยยา EGFR-TKI รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 ขางตน ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
แผนการรักษาผูปวย NSCLC ระยะลุกลามจาก histology approach ไปสู molecularly-based approach ใน
ปจจุบัน 

การรักษามะเร็งปอดท่ีมี EGFR mutation ท่ียีนคูท่ี 19 และ 21 ดวย EGFR-TKI ผูปวยมักจะตอบสนอง
ตอการรักษาท่ีประมาณ 9–11 เดือน หลังจากน้ันจะมีการด้ือยา เซลลมะเร็งท่ีด้ือยามักเกิดจาก mutation ของ 
T790M receptor ท่ี exon 20 มากกวารอยละ 50 การเกิด mutation น้ีสามารถใหการรักษาไดดวยยา  
EGFR-TKI รุนท่ี 3 คือ osimertinib โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบยา osimertinib กับยาเคมีบําบัด cisplatin/ 
pemetrexede ในผูปวยท่ีเซลลมะเร็งเกิด T790M mutation พบวา กลุมท่ีได osimertinib จะมีการตอบสนอง
ดีกวายาเคมีบําบัด (รอยละ 71 เทียบกับรอยละ 31, p < 0.001) และมีคา PFS ท่ีสูงกวา (10.1 เดือน และ 4.4 
เดือน, HR 0.03, 95% CI: 0.23–0.41)11   

การใช osimertinib เปน first-line therapy จากงานวิจัย  Flora trial12 ศึกษาผูปวย EGFR mutation 
ท่ี exon 19 และ 21 เทียบกับการใชยา EGFR-TKI ท่ีเปนรุนท่ี 1 คือ gifitinib และ erlotinib พบวา osimertinib 
จะใหผลการรักษาท่ีดีกวาอยางมีนัยสําคัญคือ มี PFS ท่ี 18.9 และ 10.2 เดือนตามลําดับ (p < 0.001) และจะชวย
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ลดการลุกลามของโรคและการเสียชีวิตลงรอยละ 54 ผลขางเคียงรุนแรงพบนอยกวาการรักษาดวย gefitinib และ 
erlotinib  โดยการศึกษาน้ีไมไดเปรียบเทียบกับ EGFR-TKI รุนท่ี 2 คือ afatinib และ dacomitinib 

ปจจุบันยังไมสามารถสรุปไดวา ผูปวย NSCLC ท่ีมี EGFR mutation ควรจะเริ่มใหยาในรุนใดกอน ขอมูล
ในปจจุบันยังตองรอผลอัตราการรอดชีวิตท่ีสมบูรณจาก Flora trial และผลการศึกษา phase II APPLE trial 
เปรียบเทียบการใหยา osimertinib เปนยาแรกเทียบกับให gefitinib ตามดวย osimertinib เมื่อกลุมผูปวย 
gefitinib มีการลุกลามของโรค13 อยางไรก็ตามจากขอมูลของ PFS และประสิทธิภาพของยาในการปองกันมะเร็งท่ี
สมอง อาจจะสนับสนุนใหมีการใช osimertinib เปน first-line  

นอกจากการตรวจหา EGFR mutation แลวยังมีการตรวจหา oncogene-driven อื่น ๆอีก เชน ALK, 
ROS1, BRAV และเลือกใชยา targeted therapy ตาม oncogene-driven ปจจุบันถาหากไมสามารถใหยาท่ีออก
ฤทธ์ิเฉพาะท่ี oncogene-driven ได การใหเคมีบําบัดก็ยังเปนการรักษาท่ีเหมาะสมอยู 

 

ภูมิคุมกันบําบัด (Immunotherapy)  
การรักษามะเร็งดวยการใชระบบภูมิคุมกันของรางกายตอตานเซลลมะเร็ง เปนแนวทางการรักษาใหมท่ี

ไดรับการกลาวถึงอยางมากในปจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมีรายงานการรักษามะเร็งปอดดวย immunotherapy ท่ีให
ผลการรักษาท่ีดีมากต้ังแต พ.ศ. 2558 เปนตนมา เปนท่ีทราบกันมานานวา รางกายมีกลไกการทําลายเซลลมะเร็ง
โดยอาศัย lymphocyte มีการพบโปรตีนท่ีผนังของ lymphocyte ท่ีเปน cell surface receptor เรียกวา 
programmed cell death-1  ( PD-1 )  มี หน า ท่ี สํ าคัญคื อ  เป น  immune checkpoint เ มื่ อ  PD-1  บน ผิว 
lymphocyte จับกับ ligand ของมัน (PD-L1) ซึ่งอยูบนผิวของเซลลมะเร็ง จะสงผลให lymphocyte ไมออกฤทธ์ิ
ทําลายเซลลมะเร็ง หลักการรักษาดวย immunotherapy คือ ใช immune checkpoint inhibitors (ICIs) ไป
ออกฤทธ์ิยับย้ัง anti-cancer immunity inhibitory signals การรักษามะเร็งดวย immunotherapy จัดเปน
นวัตกรรมการรักษาท่ีสําคัญในทศวรรษน้ี  

งานวิจัยการรักษา NSCLC ดวย immunotherapy ในระยะแรกเปนการรักษาผูปวยแบบ second-line 
therapy เปรียบเทียบกับยาเคมีบําบัดมาตรฐาน คือ docetaxel มีงานวิจัยท่ีสําคัญ 4 รายงาน โดยใชยา ICIs ซึ่ง
เปน PD-1 inhibitor ไดแก  nivolumab และ pembrolizumab และ PD-L1 inhibitor คือ atezolizumab  
การศึกษาแรก CheckMate-01714 เปรียบเทียบ nivolumab กับ docetaxel ในผูปวย squamous NSCLC 
พบวา ยา nivolumab ทําให OS และ PFS ดีกวา docetaxel อยางมีนัยสําคัญ (OS 9.2 และ 6.0 เดือน, PFS 
3.6 และ 2.8 เดือน ตามลําดับ) ผลขางเคียงระดับ 3 และ 4 พบในผูปวยได nivolumab รอยละ 7 และในผูปวย
ได docetaxel รอยละ 55  การศึกษา CheckMate-05715 เปรียบเทียบ nivolumab กับ docetaxel ในผูปวย 
nonsquamous NSCLC พบวา ยา nivolumab ทําให OS ดีกวา docetaxel อยางมีนัยสําคัญ (OS 12.2 และ 
9.4 เดือน ตามลําดับ)  สวน PFS ไมพบความแตกตางของท้ังสองกลุม (PFS 2.3 และ 4.2 เดือน ตามลําดับ)  
การศึกษา Keynote-01016 ศึกษาผูปวย NSCLC ท่ีมี PD-L1 มากกวารอยละ 1 โดยใชยา pembrolizumab 
ขนาด 2 มก./กก. และ 10 มก./กก. เทียบกับ docetaxel พบวา ผูปวยได pembrolizumab 2 มก./กก. มี OS 
สูงกวา docetaxel อยางมีนัยสําคัญ (OS 10.4 เดือน และ 8.5 เดือน ตามลําดับ) แต PFS ในผูปวยท้ังสองกลุมไม
ตางกัน (PFS 3.9 เดือนและ 4.0 เดือน ตามลําดับ) กลุมท่ีได pembrolizumab 10 มก./กก. จะมี OS สูงกวา 
docetaxel อยางมีนัยสําคัญ (OS 12.7 เดือน และ 8.5 เดือน ตามลําดับ) PFS ในผูปวยท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน 
(PFS 4.0 เดือนและ 4.0 เดือน ตามลําดับ) และเมื่อแยกกลุมผูปวยท่ีมีระดับ PD-L1 มากกวารอยละ 50 
ยา pembrolizumab ท้ังสองขนาดจะมีคา PFS สูงกวา docetaxel อยางมีนัยสําคัญ  

การศึกษาท่ี 4 คือ OAK study17 เปรียบเทียบ atezolizumab กับ docetaxel ในผูปวย NSCLC พบวา 
atezolizumab จะมีคา OS สูงกวา docetaxel อยางมีนัยสําคัญ (OS 13.8 และ 9.6 เดือน ตามลําดับ) สวน PFS 
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ของผูปวยท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน (PFS 2.8 และ 4.0 เดือน ตามลําดับ) การศึกษาท้ัง 4 การศึกษา พบวา 
ผลขางเคียงระดับ 3–4 จาก ICIs นอยกวา docetaxel มาก ถึงแมวา การรักษาดวย ICIs ผูปวยจะมี OS ท่ีดีกวา
ยา docetaxel แตการตอบสนองตอการรักษาดวย ICIs ยังมีความสัมพันธกับระดับของ PD-L1 ไมชัดเจน 
เน่ืองจากการศึกษา CheckMate-017 ผลการรักษาไมขึ้นกับระดับ PD-L1  ใน CheckMate-057 ผลการรักษา
ขึ้นอยูกับระดับ PD-L1 ใน KEYNOTE-010 ระดับ PD-L1 ท่ีสูงกวารอยละ 50 จะไดผลดีท่ีสุด และใน OAK study 
ผลการรักษาไมขึ้นกับระดับ PD-L1 ดังน้ันการใชระดับ PD-L1 ชวยทํานายผลการรักษายังรอผลการศึกษาเพิ่มเติม  
แตมีแนวโนมวา ระดับ PD-L1 จะสัมพันธโดยตรงกับผลการรักษา จากงานวิจัยท้ัง 4 รายงาน สงผลใหบทบาทของ 
docetaxel ในการรักษามะเร็งแบบ second-line ลดลงอยางมาก 

ในป พ.ศ. 2559 มีรายงานการรักษามะเร็งปอด NSCLC ดวย ICIs แบบ first-line therapy ไดแก 
Keynote-02418 ศึกษา  pembrolizumab เปรียบเ ทียบกับ  platinum-based chemotherapy ในผูป วย  
NSCLC ท่ีมี PD-L1 มากกวารอยละ 50 และไมพบ mutation ของ EGFR และ anaplastic lymphoma kinase 
gene (ALK) การศึกษาน้ีกําหนดใหผูปวยกลุมไดรับเคมีบําบัดท่ีมีโรคลุกลามขึ้น (disease progression) ใหการ
รักษาตอดวย pembrolizumab ผลการศึกษาพบวา pembrolizumab จะมี PFS ดีกวากลุมยาเคมีบําบัดอยาง
นัยสําคัญ (PFS 10.3 เดือนและ 6.0 เดือน ตามลําดับ) อัตราการรอดชีวิตท่ี 6 เดือน pembrolizumab ดีกวากลุม
ยาเคมีบําบัดอยางนัยสําคัญ (อัตราการอยูรอดท่ี 6 เดือนเปนรอยละ 80.2 และรอยละ 72.4 ตามลําดับ) และพบ
ผลขางเคียงจากการรักษาดวยยา pembrolizumab นอย 

โดยสรุปแลวการรักษามะเร็งปอดในระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา ผูปวย NSCLC มีการเปล่ียนแปลงแนว
ทางการรักษาเพิ่มจาก histology approach เปน molecular approach อีกท้ังมีการคนพบ oncogene-driven 
จํานวนมาก เชน EGFR, ALK, ROS1  และ BRAV  ตลอดจนมีการใช targeted therapy บําบัดมะเร็งปอดท่ีมี 
mutation ของ oncogene-driven มีการใช immune checkpoint inhibitors มารักษาผูปวย NSCLC ท่ีมี PD-
L1 positive ท้ังในแบบ first-line และ second-line ผลการรักษาดวยการใช targeted therapy และ ภูมิคุมกัน
บําบัด ทําใหผลการรักษาผูปวย NSCLC มี OS และ DFS ดีขึ้นมากและมีผลขางเคียงของยานอยกวาเคมีบําบัด
อยางชัดเจน 
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เวชกรรมตรงเหตใุนโรคระบบประสาท 
Precision Medicine in Neurological Disease 

 
กองเกียรติ กูณฑกันทรากร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

บทนํา  
 เวชกรรมในปจจุบันมีความซับซอนมากขึ้น ความกาวหนาในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานพันธุกรรม และ
พยาธิสรีรวิทยาของโรคตาง ๆ ทําใหการปองกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเปนท่ีมาของแนวคิด “เวชกรรมตรง
เหตุ” (precision medicine) ท่ีเปนแนวทางในการปองกันและรักษาโรค โดยคํานึงถึงความแตกตางของปจจัยดาน
พันธุกรรม ส่ิงแวดลอม และการใชชีวิตในแตละบุคคล ซึ่งเดิมเคยเรียกกันวา เวชกรรมเฉพาะบุคคล (personalized 
medicine) อยางไรก็ตามความรูดานเภสัชพันธุศาสตร (pharmacogenetics) ก็เปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญของเวช-
ศาสตรตรงเหตุ โดยศึกษาเหตุทางพันธุกรรมท่ีสงผลตอการตอบสนองของบุคคลกับยาบางชนิด1 

ยารุนใหมท่ีออกจําหนายในชวงทศวรรษท่ีผานมามีความจําเพาะตอพยาธิสรีรวิทยามากขึ้น ทําใหได
ผลการรักษาท่ีดีขึ้นมาก และมีผลขางเคียงลดลงโดยเฉพาะยามะเร็ง2  โรคทางระบบประสาทเองก็มีความกาวหนา
เชนกัน ยารุนใหมจะอยูในกลุมท่ีใชรักษาโรคเหตุพันธุกรรมจําเพาะ ซึ่งอาจพบไดไมบอย แตถือวาไดเปล่ียนแปลง
ผลการรักษาอยางมาก ซึ่งเดิมโรคเหลาน้ีมักรักษาไมไดหรือมีการพยากรณโรคท่ีไมดี ทําใหผูปวยเกิดความพิการ
ระยะยาวและเสียชีวิตกอนวัยอันควร ในโรคท่ีเกิดจากความเส่ือมของระบบประสาทมักเกี่ยวของกับการตายของ
เซลลประสาทในสมองหรือในไขสันหลังท่ีเปนไปอยางตอเน่ือง และมักเกี่ยวของกับอายุ เชน ลักษณะเวชกรรมจะ
ขึ้นกับความผิดปรกติท่ีเกิดขึ้นในตําแหนงตาง ๆ ของระบบประสาท ท่ีนาจะมีความเกี่ยวของกับปจจัยภายใน เชน 
พันธุกรรม และภายนอก เชน ส่ิงแวดลอม การใชชีวิต การติดเชื้อ3 
  
 ขั้นตอนการประเมินสําคัญ 4 ขั้นตอน ในหลักการของเวชกรรมตรงเหตุในโรคระบบประสาท4 ไดแก  

1. การประเมินทางพันธุกรรมอยางรอบดาน (Comprehensive genetic assessment)   
 การประเมินน้ีทําไดไมวาจะเปนการกลายพันธุจําเพาะในโรคท่ีพบไดบอย หรือความแปรผันของยีนใน
กลุมประชากร ซึ่งจะไดประโยชนในการศึกษาโรคท่ีพบบอย และเปนปญหาสําคัญ เทคนิคใหม ๆ เชน 
microarray, next generation sequencing (NGS), genome-wide associated studies (GWAS) จ ะ ทํ า ใ ห
การวินิจฉัยแยกโรคและปจจัยเส่ียงทางพันธุกรรมแมนยําขึ้น 

2. การจําแนกกลุมโรค  
ขอมูลดานพันธุกรรมจะชวยจําแนกกลุมโรคตามความผิดปรกติทางพันธุกรรมแทนท่ีจะใชเกณฑตาม

ลักษณะเวชกรรมท่ีใชอยูเดิม สงผลใหมีความเขาใจตอพยาธิสรีรวิทยาของโรคดีขึ้น 
3. ตัวกําหนดทางชีวภาพ (biomarkers)  

 ปจจุบันมีการใชตัวกําหนดน้ีในดานการวินิจฉัย การติดตามผลการรักษาท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
จนถึงการพยากรณโรค ซึ่งรวมถึงการตรวจเลือดหรือส่ิงสงตรวจหาสารตาง ๆ การตรวจทางประสาทสรีรวิทยา 
การตรวจทางรังสีวิทยา เชน magnetic resonance imaging (MRI) และ positron emission tomography 
(PET) scan 
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4. การปรับเปล่ียนการรักษา 
 ความรูใหมท่ีเกิดขึ้นขางตนจะนําไปสูรูปแบบการรักษาใหมท่ีหวังวาจะชวยปองกัน ชะลอ หรือหยุดการ
เส่ือมของเซลลประสาท โดยใชยาท่ีมีความจําเพาะเจาะจงขึ้นท่ีใชความรูทางพันธุกรรมเปนพื้นฐานไปสูการรักษา
ระดับบุคคล 
 บทความน้ีจะกลาวถึงโรคสําคัญท่ีมีความกาวหนาในดานน้ี ซึ่งสงผลถึงแนวทางการรักษาใหมท่ีไดผลดี 
และสามารถนําไปใชไดจริงในเวชปฏิบัติปจจุบัน ไดแก โรคกลามเน้ือออนแรงจากไขสันหลังเส่ือม (spinal 
muscular atrophy; SMA) โรค hereditary transthyretin amyloidosis โรคกลามเนื้อเจริญเพี ้ยนดูเชนน 
(Duchene muscular dystrophy)  โรคลมชัก และโรคปวดศีรษะไมเกรน  
 

โรคกลามเนื้อออนแรงจากไขสันหลังเสื่อม 
 โรคกลามเน้ือออนแรงจากไขสันหลังเส่ือมเกิดจากการกลายพันธุแบบ nonsense หรือ frame shift ของ
ยีน survival motor neuron 1 (SMN1) ท่ีสรางโปรตีนในการทําหนาท่ีของเซลลประสาทส่ังการ (motor 
neuron) ผูปวยจะมีความรุนแรงแตกตางกันจากระดับการกลายพันธุของยีนน้ัน ในรายท่ีรุนแรงจะมีอาการออน
ปวกเปยกต้ังแตแรกคลอด หายใจลมเหลว และมีชีวิตรอดไมกี่เดือน จนถึงรายท่ีเปนนอย คือเริ่มมีอาการชวงวัยรุน 
และมีชีวิตยืนยาวจนถึงวัยผูใหญ แตจะมีอาการออนแรง เดินไมไดหรือความพิการระยะยาว 
  จากความรูดังกลาวจึงมีความพยายามอยางตอเน่ืองในหลายทศวรรษท่ีผานมาเพื่อพัฒนาการรักษาใน
แนวทางน้ี จนกระท่ังมีการศึกษาท่ีไดผลและเปนท่ียอมรับ คือ การใหยาหรือสารท่ีปรับการอานรหัสพันธุกรรมใหมี
การสรางสาย RNA จากยีน SMN2 และเพิ่มปริมาณโปรตีนเพื่อทดแทนโปรตีนท่ีขาดไป5  การศึกษาในระยะแรก
จะใชการฉีดยา nusinersen ผานทางการเจาะหลังเพื่อใหยาในนํ้าไขสันหลัง ในผูปวยท่ีเริ่มมีอาการในวัยราว 2 
เดือน ซึ่งพบวาไดผลอยางดีย่ิง6 ทําใหโอกาสการรอดชีวิตสูงขึ้นมาก ลดการชวยหายใจ และกําลังกลามเน้ือดีขึ้น
ชัดเจน การศึกษาตอมาในเด็กวัย 3 เดือน7 หรือในเด็กท่ีมีอาการภายหลังในปแรก8 ก็ไดผลไปในทางเดียวกัน ใน
ท่ีสุด ยาน้ีจึงเปนยาท่ีไดรับการยอมรับจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาใหใชในผูปวยโรคน้ีท่ี โดยตองมี
การตรวจหายีนกลายพันธุขางตนกอน อยางไรก็ตาม ยาน้ีมีราคาสูงมากราว 750,000 ดอลารสหรัฐในปแรก และ 
375,000 ดอลลารสหรัฐในปถัด ๆ ไปตลอดชีวิต9 จึงเปนท่ีวิพากษวิจารณมากมายเกี่ยวกับคาใชจาย ความคุมคา 
และการเขาถึงการรักษา 
 ตอมามีการวิจัยการรักษาดวยการทดแทนยีน (gene replacement therapy) โดยฉีด adenovirus ท่ีมี
การตัดตอยีน SMN เขาไปในไวรัส เขาไปในในรางกายผูปวยเพียงครั้งเดียว สามารถทําใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวขึ้น 
พัฒนาการดีขึ้นกวาผูท่ีไมไดรับยาอยางชัดเจน10 ถึงแมวาผูปวยในการศึกษายังไมมากนัก แตก็ถือวาเปนการรักษา
ยุคใหมท่ีไดผลอยางดีย่ิงในโรคท่ีมีความรุนแรงสูงท่ีรักษาไมได ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 องคการอาหารของ
สหรัฐอเมริกาจึงอนุมัติการรักษาแบบน้ี (Onasemogene abeparvovec–xioi) ในผูปวยท่ีมีอายุนอยกวา 2 ป 
อยางไรก็ตามคาใชจายถือวาสูงมากราว 2 ลานดอลลารสหรัฐ ตอการรักษาแตละครั้ง11 

จะเห็นไดวา ความกาวหนาน้ีเปนความสําเร็จครั้งย่ิงใหญของการรักษาในแนวทางท่ีจําเพาะกับผูปวยท่ีมี
ยีนผิดปรกติ โดยการตรวจยีนเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโดยใชความรูในเรื่องดังกลาวเปนฐาน และตอยอดจนใชได
ในปจจุบัน อยางไรก็ตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นยังคงเปนอุปสรรคท่ีสําคัญในการเขาถึง 
 

โรค hereditary transthyretin amyloidosis  
 โรคน้ีเปนโรคท่ีถายทอดยีนกายท่ีมีการกลายพันธุของยีน TTR ท่ีสรางโปรตีน transthyretin จึงมีการ
สะสมสาร amyloid ในอวัยวะตาง ๆ ท่ัวรางกาย เชน เสนประสาท หัวใจ ไต ทางเดินอาหาร ทําใหเกิดอาการ 



เวชกรรมตรงเหตุในโรคระบบประสาท 

 

 

บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐  
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

๑๙ 

 

ตาง ๆ ตามอวัยวะน้ัน ๆ หากมีอาการทางหัวใจจะถึงแกชีวิตไดในเวลา 2–5 ป เดิมการรักษาดวยยาจะไมไดผล แต
ท่ีไดผลคือการผาตัดปลูกถายตับท่ีทําไดยาก  ผูปวยจึงจะตองตรวจยีนน้ีกอนการรักษา หากพบจึงจะใหการรักษา
ดวยสารท่ีมีผลควบคุมการแสดงออกของยีน ท่ีเรียกวา RNA interference (RNAi) สารน้ีจะยับย้ังการสราง 
transthyretin ท่ีตับ เชนยาท่ีช่ือวา patisiran ฉีดเขาหลอดเลือดดําทุก 3 สัปดาห พบวาสามารถลดระดับ 
transthyretin ในเลือดลงได การเคล่ือนไหว อาการทางเสนประสาทและคุณภาพชีวิตดีขึ้น12 ยาอีกชนิดเชน 
inotersen ออกฤทธเชนเดียวกัน และใหผลการรักษาไปในทางเดียวกันท่ีชะลอโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตผูปวยได13 
ผลขางเคียงพบไมไดแตกตางจากยาหลอกนัก ยาท้ังสองน้ีจึงไดรับการยอมรับใหวางจําหนายในสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปแลวในป พ.ศ. 2561 
 

โรคกลามเนื้อเจริญเพ้ียนดูเชนน (Duchene muscular dystrophy)  
 โรคกลามเน้ือชนิดน้ี เปนโรคกลามเน้ือท่ีรุนแรง พบไดถึง 1 ใน 3,600–6,000 รายของทารกเพศชาย เกิด
จากการกลายพันธุของยีน dystrophin (DMD; locus xp21.2) ซึ่งโปรตีน dystrophin เปนสวนสําคัญของเย่ือหุม
กลามเน้ือ จึงทําใหเกิดการสลายของกลามเน้ืออยางตอเน่ือง14 ผูปวยมักไดรับการวินิจฉัยชวงวัยเด็กตอนตน อายุ
ประมาณ 5 ป ทําใหพัฒนาการดานการเคล่ือนไหวจะลดลงเรื่อย ๆ จนไมสามารถเดินไดเองในชวงกอนวัยรุน และ
เสียชีวิตกอนวัยผูใหญจากภาวะแทรกซอน เชน การหายใจ หัวใจ ความพิการทางกระดูก การดูแลรักษาผูปวย
เหลาน้ีในปจจุบันจึงเปนการรักษาแบบประคับประคอง และปองกันหรือแกไขภาวะแทรกซอน การรักษาดวยยา
น้ันมีขอมูลการใชยาสเตียรอยดท่ีไดผลในดานการชะลอโรคในชวงแรกเทาน้ัน แตก็มีผลขางเคียงมากเชนกัน15  

ในชวงหลายทศวรรษท่ีผานไป จึงมีความพยายามในการท่ีจะบรรเทาการขาดโปรตีน dystrophin จาก 
frameshift mutation ของยีนน้ัน ทําให mRNA ขาดหายไป โดยปรับการทํางานหรือการอานรหัสยีนท่ีขาด
หายไปท่ีในตําแหนง exon 51 ท่ีมักเปนตําแหนงท่ีพบบอยท่ีสุด ท่ีเรียกวา exon skipping ใหการสราง mRNA 
เกิดขึ้นตอเน่ือง ทําใหสามารถสราง mRNA ตอไปได ถึงแมวาจะมีสายส้ันลงก็ตาม จึงสรางโปรตีน dystrophin ขึ้น
ไดแตสายจะส้ันลงโดยพอทําหนาท่ีไดบาง15  

ยาสองชนิดท่ีไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง ไดแก eteplirsen16 และ drisapersen17 ซึ่งเริ่มจากการ-
ศึกษาระยะส้ันวาไดผลดี พบการสรางโปรตีนน้ีเพิ่มขึ้นในผูปวย จากน้ันจึงมีการศึกษาติดตามผูปวยระยะยาวหลาย
ปก็พบวา ผลการรักษายังไดผลดีตอเน่ือง และพัฒนาการดานการเดินหรือเคล่ือนไหวดีกวากลุมท่ีไมไดรับยาหรือ
กลุมควบคุมในอดีต เชน ผูปวยท่ีไดรับยา drisapersen จะเดินไดใน 6 นาที เฉล่ีย 453.5 เมตร เทียบกับกลุม
ควบคุมท่ีจะเดินไมไดในชวงอายุเดียวกัน ผลขางเคียงท่ีเกิดขึ้นมักเกี่ยวของกับการฉีดยา เกล็ดเลือดตํ่า ซึ่งตอง
ติดตามตอไป องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจึงอนุมัติการใชยาน้ีในผูปวยท่ีมีการกลายพันธุของยีนใน
ตําแหนง exon 51 ซึ่งพบในผูปวยโรคน้ีประมาณรอยละ 13 การรักษาแนวทางน้ีจึงเปนการปฏิวัติการรักษาท่ีไม
เคยมีมากอน และเปนความสําเร็จจากการพัฒนาขององคความรูอยางตอเน่ือง จนถึงการใชจริงในผูปวย และคาด
วาจะเปนท่ีแพรหลายในอนาคต รวมกับการรักษาอื่น ๆ ใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นมาก18, 19  อยางไรก็ตาม
ราคายาน้ีไดถูกกําหนดไวสูงถึง 300,000 ดอลลารสหรัฐตอป20 
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เครื่องมือสมัยใหม เน่ืองจากโรคลมชักมักเกิดอาการขึ้นทันที และสงผลตามมามากมายหลังการชักแตละครั้ง ไมวา
จะเปนอุบัติเหตุ การทํางาน คุณภาพชีวิตในท่ีสุด  

ในรายท่ีไมตอบสนองตอการรักษาตามปรกติในระยะยาว จึงมีความพยายามในการใชขอมูลจาก
การศึกษาตาง ๆ ในการพยากรณการชักหรือผลการรักษาระยะยาว หลังจากท่ีหยุดยา แตก็ไมสามารถตอบคําถาม
น้ีในรายบุคคลไดท้ังหมด21 จึงเริ่มมีการใชอุปกรณในการกระตุนสมองเฉพาะสวนหรือกระตุนเสนประสาทโดยฝงไว
ในระยะยาวเพื่อหยุดการชัก หรือบรรเทาอาการใหไดมากท่ีสุด การฝงอุปกรณน้ีในสมองสามารถประมวลผล
คล่ืนไฟฟาสมองเพื่อทํานายการชักท่ีจะเกิดขึ้นได โดยใชขอมูลเพื่อดูแนวโนมการชักในระดับ วัน เดือน หรือป ทํา
ใหสามารถปรับการรักษาตามความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในขณะน้ัน ผูปวยจึงมีสวนรวมในการรักษามากขึ้น และปรับ
การรักษาหรือกิจกรรมท่ีอาจกระตุนใหชักไดอยางเหมาะสมในแตละบุคคล22  
 ปจจุบันมีการพัฒนาการใชอุปกรณท่ีสวมใส (wearable device) เชน นาฬิกาขอมือ โดยใชปญญา- 
ประดิษฐ เพื่อตรวจติดตามและทํานายการชัก ตลอดจนเตือนผูปวยหรือญาติในกรณีดังกลาว23 อุปกรณบางชนิด
จะมีประโยชนในการเฝาระวังผูปวยหากเกิดการชักในเวลากลางคืนหรือตรวจจับการชักท่ีแมนยําขึ้น 
 

โรคปวดศีรษะไมเกรน 
 โรคน้ีเปนโรคท่ีพบบอยมากท่ัวโลก ท้ังยังทําใหคุณภาพชีวิตลดลงอยางมาก การรักษาสวนใหญมักเปนการ
รักษาอาการปวดศีรษะเฉียบพลัน และการใชยาปองกันระยะยาวในผูปวยบางรายท่ีปวดบอย ใชยาไมไดผล หรือมี
ผลขางเคียงจากยาแกปวด จากความรูดานพยาธิสรีรวิทยาท่ีเกี่ยวของของโรคน้ี พบวาสารส่ือประสาทหน่ึงท่ี
นาสนใจ คือ calcitonin genre related peptide (CGRP) สารน้ีมีระดับสูงขึ้นท้ังในชวงท่ีมีและไมมีอาการปวด 
จึงมีการพัฒนายาท่ียับย้ังการทํางานของสารน้ีในการบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน การศึกษาในระยะแรกพบวา
ไดผลบางแตมีผลขางเคียงสูงโดยเฉพาะตับอักเสบ จึงหยุดการศึกษาไปชวงหน่ึง ในชวงทศวรรษท่ีผานมา ความรู
ดานแอนติบอดีท่ีจําเพาะกับเปาหมายเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถพัฒนาแอนติบอดีท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังการ
ทํางานของสาร CGRP ไมวาจะยับย้ังตัวสาร CGRP เองโดยตรงหรือยับย้ังท่ีตัวรับของ CGRP 

การวิจัยในชวงหลังจึงเนนไปท่ีการใชยาน้ีเปนยาปองกันในผูปวยท่ีมีความรุนแรงสูง ปวดศีรษะไมเกรน
แบบเรื้อรังท่ีใชยาอื่นไมไดผล และมีความพิการจากโรคมาก24 ยาน้ีสามารถลดความรุนแรงของการปวด ลดจํานวน
ครั้งของการปวด และจํานวนวันท่ีปวดอยางมีนัยสําคัญ ยาแอนติบอดีสามชนิดท่ีไดรับการยอมรับจากองคการ
อาหารและยาของของสหรัฐอเมริกาใหใชยาน้ีในผูปวยไมเกรนเรื้อรัง ไดแก erenumab, galcanezumab, 
fremenezumab องคกรวิชาชีพท้ังยุโรปและสหรัฐอเมริกาไดแนะนําใหใชยาน้ีตามขอบงชี้ขางตน25, 26 ในปจจุบัน
ยากลุมน้ีมีการศึกษาเพิ่มเติมในโรคปวดศีรษะอื่น เชน ปวดศีรษะคลัสเตอร ซึ่งพบวาไดผลดีเชนกัน27 
  

สรุป 
 ความกาวหนาดานเวชกรรมตรงเหตุ ทําใหการรักษาในโรคเหตุพันธุกรรมหลายชนิดกลายเปนโรคท่ีรักษา
ได เทคโนโลยีสมัยใหมทําใหการวินิจฉัยทําไดงายขึ้น ปรับการรักษาใหตรงตามบุคคล เพื่อใหไดผลการรักษาท่ีดี
ท่ีสุด อยางไรก็ตาม การเขาถึงการรักษาเหลาน้ียังคงเปนปญหา เน่ืองจากคาใชจายท่ีเกี่ยวของ เช่ือวาในอนาคต
นาจะดีขึ้น และเพิ่มทางเลือกในการรักษาโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ ตอไป 
 
 



เวชกรรมตรงเหตุในโรคระบบประสาท 

 

 

บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐  
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

๒๑ 

 

แนะนําการอางอิง  
 กองเกียรติ กูณฑกันทรากร. เวชกรรมตรงเหตุในโรคระบบประสาท. ใน: นรัตถพล เจริญพันธุ และสมชัย บวรกิตติ. 
บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๖๒: หนา ๑๗–๒๒. 
 Kulkantrakorn K. Precision Medicine in Neurological Disease. In: Charoenphandhu N. and Bovornkitti 
S. Proceedings of Precision Medicine in Thailand 4.0. Bangkok: Mahidol University. 2019:17–22.  

   

เอกสารอางอิง 
1. Precision Medicine. Lister Hill National Center for Biomedical Communications. U.S. National Library of 

Medicine, National Institutes of Health, Department of Health & Human Services. USA. Published May 
14, 2019. Available at https://ghr.nlm.nih.gov/. 

2. The personalized medicine report 2017. Opportunity, challenges and the future. Personalized medicine 
coalition. Washington, DC. . 

3. Strafella C, Caputo V, Galota MR, Zampatti S, Marella G, Mauriello S, et al. Application of Precision 
Medicine in Neurodegenerative Diseases. Frontiers in neurology. 2018;9:701. 

4. Tan L, Jiang T, Tan L, Yu JT. Toward precision medicine in neurological diseases. Ann Transl Med. 
2016;4(6):104. 

5. Levin AA. Treating Disease at the RNA Level with Oligonucleotides. The New England journal of 
medicine. 2019;380(1):57–70. 

6. Finkel RS, Mercuri E, Darras BT, Connolly AM, Kuntz NL, Kirschner J, et al. Nusinersen versus Sham 
Control in Infantile-Onset Spinal Muscular Atrophy. The New England journal of medicine. 
2017;377(18):1723–32. 

7. Mercuri E, Darras BT, Chiriboga CA, Day JW, Campbell C, Connolly AM, et al. Nusinersen versus Sham 
Control in Later-Onset Spinal Muscular Atrophy. The New England journal of medicine. 2018;378(7): 
625–35. 

8. Finkel RS, Chiriboga CA, Vajsar J, Day JW, Montes J, De Vivo DC, et al. Treatment of infantile-onset spinal 
muscular atrophy with nusinersen: a phase 2, open-label, dose-escalation study. Lancet (London, 
England). 2016;388(10063):3017–26. 

9. Thomas K. Costly drug for fatal muscular disease wins FDA approval. The New York Times. December 
30, 2016. 

10. Mendell JR, Al-Zaidy S, Shell R, Arnold WD, Rodino-Klapac LR, Prior TW, et al. Single-Dose Gene-
Replacement Therapy for Spinal Muscular Atrophy. The New England journal of medicine. 
2017;377(18):1713–22. 

11. Brooks M. FDA OKs first gene therapy for spinal muscular atrophy. Medscape. May 24, 2019. 
12. Adams D, Gonzalez-Duarte A, O'Riordan WD, Yang CC, Ueda M, Kristen AV, et al. Patisiran, an RNAi 

Therapeutic, for Hereditary Transthyretin Amyloidosis. The New England journal of medicine. 
2018;379(1):11–21. 

13. Benson MD, Waddington-Cruz M, Berk JL, Polydefkis M, Dyck PJ, Wang AK, et al. Inotersen Treatment 
for Patients with Hereditary Transthyretin Amyloidosis. The New England journal of medicine. 
2018;379(1):22–31. 

14. Birnkrant DJ, Bushby K, Bann CM, Apkon SD, Blackwell A, Brumbaugh D, et al. Diagnosis and management 
of Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis, and neuromuscular, rehabilitation, endocrine, and 
gastrointestinal and nutritional management. The Lancet Neurology. 2018;17(3):251–67. 



Precision Medicine in Neurological Disease 

 

 

 ๒๒ Proceedings of Precision Medicine in Thailand 4.0  
6–8 Aug 2019, Bangkok, Thailand 

 

15. Birnkrant DJ, Bushby K, Bann CM, Alman BA, Apkon SD, Blackwell A, et al. Diagnosis and management 
of Duchenne muscular dystrophy, part 2: respiratory, cardiac, bone health, and orthopaedic 
management. The Lancet Neurology. 2018;17(4):347–61. 

16. Mendell JR, Goemans N, Lowes LP, Alfano LN, Berry K, Shao J, et al. Longitudinal effect of eteplirsen 
versus historical control on ambulation in Duchenne muscular dystrophy. Annals of neurology. 
2016;79(2):257–71. 

17. Goemans NM, Tulinius M, van den Hauwe M, Kroksmark AK, Buyse G, Wilson RJ, et al. Long-Term Efficacy, 
Safety, and Pharmacokinetics of Drisapersen in Duchenne Muscular Dystrophy: Results from an Open-
Label Extension Study. PloS one. 2016;11(9):e0161955. 

18. Goyal N, Narayanaswami P. Making sense of antisense oligonucleotides: A narrative review. Muscle & 
nerve. 2018;57(3):356–70. 

19. Korinthenberg RA. A new era in the management of Duchenne muscular dystrophy. . Dev Med Child 
Neurol. 2019 61:292–7. 

20. Harris R. Controversy continues over muscular dystrophy Drug, despite FDA approval. Available at 
https://www.npr.org/sections/health-shots/2016/09/24/495174472/controversy-continues-over-
muscular-dystrophy-drug-despite-fda-approval. Accessed June 12 2019. 

21. Lamberink HJ, Otte WM, Geerts AT, Pavlovic M, Ramos-Lizana J, Marson AG, et al. Individualised 
prediction model of seizure recurrence and long-term outcomes after withdrawal of antiepileptic drugs 
in seizure-free patients: a systematic review and individual participant data meta-analysis. The Lancet 
Neurology. 2017;16(7):523–31. 

22. Baud MO, Rao VR. Gauging seizure risk. Neurology. 2018;91(21):967. 
23. Draper S. Wearable technology can predict or even prevent epileptic seizures. Available at 

https://www.wearable-technologies.com/2019/05/wearable-technology-can-predict-or-even-prevent-
epileptic-seizures/. Accessed August 2, 2019.  . 

24. McAllister P. Monoclonal antibodies and migraine: what the neurologist needs to know. Pract Neurol. 
2017:18–22. 

25. The American Headache Society Position Statement On Integrating New Migraine Treatments Into 
Clinical Practice. Headache. 2019;59(1):1–18. 

26. Sacco S, Bendtsen L, Ashina M, Reuter U, Terwindt G, Mitsikostas DD, et al. European headache 
federation guideline on the use of monoclonal antibodies acting on the calcitonin gene related peptide 
or its receptor for migraine prevention. The journal of headache and pain. 2019;20(1):6. 

27. Goadsby PJ, Dodick DW, Leone M, Bardos JN, Oakes TM, Millen BA, et al. Trial of Galcanezumab in 
Prevention of Episodic Cluster Headache. The New England journal of medicine. 2019;381(2):132–41. 

 



เวชศาสตรตรงเหตุในโรคพารกินสัน 

 

บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐  
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย   

๒๓ 

 

เวชศาสตรตรงเหตใุนโรคพารกินสัน 
Precision Medicine in Parkinson’s Disease 
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สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

บทนํา 
 โรคพารกินสัน (Parkinson’s disease; PD) เปนโรคของความเส่ือมของเซลลประสาทท่ีผลิตสารโดปามีน 
(dopamine) ซึ่งอยูท่ีบริเวณกานสมองสวนบน (midbrain) ทําใหผูปวยมีการเคล่ือนไหวท่ีผิดปรกติโดยจะเรียก
รวมวากลุมอาการผิดปรกติท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหว (motor symptoms) นอกจากน้ีพบวาผูปวยโรคพารกิน
สันน้ันมีความเส่ือมของสารส่ือประสาทชนิดอื่น ๆนอกจากสารโดปามีน เชน สารซีโรโทนิน (serotonin) สารอะ
ซิทิลโคลีน (acetylcholine) และ สารนอรเอพิเนฟริน (norepinephrine) ทําใหเกิดกลุมอาการผิดปรกติท่ีไม
เกี่ยวของกับการเคล่ือนไหว (non-motor symptoms) รวมดวย โรคพารกินสันมักพบในประชากรท่ีอายุเกินกวา 
60 ป แตก็สามารถพบไดในกลุมประชากรท่ีอายุนอยกวา 40–50 ป ไดเชนกัน (young-onset Parkinson’s 
disease; YOPD) ความชุกโดยรวมของโรคพารกินสันพบประมาณรอยละ 0.31 และพบความชุกของโรคเพิ่มขึ้นใน
ผูปวยท่ีอายุมากขึ้น 
 

พยาธิสภาพ 
 โรคพารกินสันเกิดจากการเส่ือมตายของเซลลประสาทในสวน Substantia nigra  โดยเฉพาะในสวน 
Substantia nigra pars compacta (SNc) การตรวจทางพยาธิวิทยาสมองในผูปวยโรคพารกินสันพบวา 
substantia nigra ท่ีเดิมมีสีเขมคอนขางดําในคนปรกติก็จะพบวามีสีจางลงไปในคนไขพารกินสัน2 
 

ลักษณะเวชกรรม 
 อาการและอาการแสดงทางเวชกรรมแบงออกเปนกลุมอาการผิดปรกติท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหว ไม
วาจะเปน อาการส่ันขณะพัก (tremor-at-rest) อาการเคล่ือนไหวชา (bradykinesia) อาการฝดเกร็งของ
กลามเน้ือ (rigidity) การทรงตัวท่ีไมมั่นคง (loss of postural reflexes) เปนตน และกลุมอาการผิดปรกติท่ีไม
เกี่ยวของกับการเคล่ือนไหว สวนใหญของผูปวยมักจะมีอาการเหลาน้ี ไดแก ทองผูก, การไดกล่ินลดลง, อาการ
ผิดปรกติทางพฤติกรรมระหวางการนอนหลับในชวงท่ีมีการกลอกตาเร็ว (rapid eye movement sleep 
behavior disorder; RBD) เปนตน 
 

การวินิจฉัยและการรักษา 
 ปจจุบันเกณฑการวินิจฉัยโรคพารกินสันในเวชปฏิบัติยังคงยึดตามเกณฑการวินิจฉัยทางเวชกรรมของ 
United Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank (UKPDS-BB) ซึ่งใหความแมนยําในการวินิจฉัย
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ถึงรอยละ 80–903 อยางไรก็ตามการวินิจฉัยโรคพารกินสันขณะท่ีมีการเคล่ือนไหวผิดปรกติตามเกณฑการวินิจฉัย
ดังขางตน พบวามีการเส่ือมของเซลลประสาทท่ีผลิตสารส่ือประสาท dopamine ไปแลวประมาณรอยละ 50–604  
 ดานการรักษาในปจจุบันใชการรักษาโดยใหกินยากลุมโดปามีน (Dopaminergic drugs) เปนหลักเพื่อ
ชวยใหการเคล่ือนไหวและคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น อยางไรก็ตามยังไมมีวิธีการปองกัน ชะลอการดําเนินโรค 
และรักษาโรคพารกินสันใหหายขาด  
 

ตัวกําหนดทางชีวภาพ (Biomarker) 
 เน่ืองจากความตองการศกึษาสาเหตุการเกิดโรคพารกินสัน การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรกัษา ต้ังแต
ระยะเริ่มแรก ตัวกําหนดทางชีวภาพจึงมีประโยชน ไดแก  

1. เพื่อพยากรณความเปนไปไดท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะเกิดโรคพารกินสัน  
2. เพื่อใหการวินิจฉัยโรคพารกินสันไดต้ังแตในระยะแรก ๆโดยท่ียังไมมีอาการผิดปรกติทางการ

เคล่ือนไหว 
3. เพื่อพยากรณการดําเนินโรคของผูปวยหลังจากไดรับการวินิจฉัยโรคพารกินสันแลว 
4. เพื่อพัฒนายาท่ีมีเภสัชพลศาสตรและจลศาสตรท่ีเหมาะสมและตรงจุดหรือการรักษาในรูปแบบใหม 

ๆท่ีแมนยําตอบสนองตออาการของโรคในผูแตละราย  
 
 ในปจจุบันมีความพยายามในการคิดคนวิธีการวินิจฉัยโรคของโรคพารกินสันดวย biomarker กันมากขึ้น
เพื่อชวยในการวินิจฉัยในการวินิจฉัยโรคต้ังแตท่ีผูปวยยังไมมีอาการโดย biomarker ประกอบดวย  

1. อาการนํา (Prodromal symptom) เชน การไดกล่ินลดลง อาการผิดปรกติทางพฤติกรรมระหวาง
การนอนหลับในชวงท่ีมีการกลอกตาเร็ว ภาวะซึมเศรา อาการทองผูก 

2. ส่ิงสงตรวจท่ีเปนสารคัดหล่ัง จากนํ้าลาย เลือด หรือนํ้าไขสันหลัง  
3. ส่ิงสงตรวจท่ีเปนเน้ือเย่ือ เชน ชิ้นเน้ือจากตอมนํ้าลาย ผิวหนัง หรือ ทางเดินอาหารสวนตาง ๆ  
4. การตรวจทางรังสีวิทยา เชน การตรวจอัลตราซาวนดูลักษณะของกานสมองสวนบน การถายภาพ

ทางรังสีเพื่อศึกษาโครงสรางของสมองและศึกษาการทํางานและเมตาบอลิซึมของสมองสวนตาง ๆ  
5. การตรวจสารพันธุกรรมท่ีอาจเกี่ยวของกับโรคพารกินสันจากเลือด 
อยางไรก็ตามการวินิจฉัยโรคในปจจุบันยังอาศัยอาการและอาการแสดงทางเวชกรรมของผูปวยเปนหลัก 

การตรวจเพิ่มเติมดวยตัวกําหนดทางชีวภาพตัวใดตัวหน่ึงยังไมสามารถใชในการวินิจฉัยโรคพารกินสันได และยัง
ตองการงานวิจัยเพิ่มเติมตอไป5 
 

เวชกรรมตรงเหต ุ
 เน่ืองจากโรคพารกินสันเปนโรคท่ีมีความซับซอน ปจจัยเส่ียงของการเกิดโรคเกิดไดจากท้ังปจจัยทาง
กรรมพันธุและส่ิงแวดลอม6 อาการของโรคมีความเกี่ยวของกับหลายระบบท้ังสวนท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหว 
และสวนท่ีไมเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหว ดังน้ันการวางแผนรักษาอยางเปนองครวมโดยคํานึงถึงปจจัยทาง
พันธุกรรม อาการเดนของความผิดปรกติทางการเคล่ือนไหวและอาการท่ีไมเกี่ยวของทางการเคล่ือนไหว โอกาส
หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดผลขางเคียงของยาในผูปวยแตละคนจะนําไปสูการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด   
 ในการการวางแผนการรักษาผูปวยโรคพารกินสันควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 
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 1. พันธุศาสตร 
 ชวยบงบอกถึงความนาจะเปนในการเกิดโรคพารกินสันในผูปวยต้ังแตระยะกอนท่ีจะมีอาการนําของโรค
พารกินสัน อยางไรก็ตามจากการศึกษารูปแบบความเช่ือมโยงในจีโนม (Genome wide association surveys; 
GWAS) ปจจุบันพบความผิดปรกติของยีน 19 ยีนบน 23 ตําแหนง7 ซึ่งยังไมสามารถอธิบายโรคพารกินสันท่ีมี
ประวัติถายทอดทางพันธุกรรมไดอีกเปนจํานวนมาก โดยความผิดปรกติหรือการกลายพันธของยีนเปนพื้นฐานของ
พยาธิสภาพการเกิดโรคพารกินสัน เชน ทําใหเกิดอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น การทํางานผิดปรกติของไมโทคอนเดรีย การ

รวมตัวท่ีผิดปรกติของโปรตีน alpha synulein (Oligomeric α-synuclein)8 ซึ่งการพบความผิดปรกติของการ
ทํางานของยีน อาจนําไปสูการพบกลไกการเกิดโรคพารกินสันในคนน้ัน ๆ และพัฒนาการรักษาท่ีจําเพาะเพื่อยุติ
การเกิดกลไกดังกลาว 

 2. เภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenetics หรือ Pharmacogenomics)  
 คือศาสตรท่ีศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางพันธุกรรมตอการตอบสนองของยา และเปนศาสตรท่ีมีบทบาท
มากขึ้นในการเปนสวนหน่ึงของการดูแลผูปวย โดยเฉพาะในแงของการคัดกรองผูปวยท่ีโอกาสตอบสนองกับยาได
สูง  แตมีความเ ส่ียงตอการเกิดอาการไมพึ งประสงคจากยา ตํ่า  ในโรคพารกินสันการศึกษาทางดาน  
pharmacogenomics เชน การศึกษาการกลายพันธุของยีน Catechol-O-methyl transferase (COMT) gene 
ซึ่งอาจสงผลทําใหเกิดการตอบสนองตอยาลีโวโดพาเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นกับชนิดของการกลายพันธุของอัลลีล 
(allele)9 อยางไรก็ตามการประยุกตใชในเวชปฏิบัติยังตองการการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 

 3. อาย ุ
 เปนปจจัยสําคัญในการวางแผนการรักษาในโรคพารกินสันเพื่อลดโอกาสการเกิดผลขางเคียงและการเกิด
การตอบสนองตอยาไมสม่ําเสมอ (motor complication)10 เชนในแงผลขางคียงจากยา ในผูปวยอายุมากกวา  
60 ป ในทางเวชปฏิบัติมักจะไมไดรับการรักษาดวยยา anticholinergic เน่ืองจากมีความเส่ียงของการเกิดผล
ขางเคียงจากรักษาดวยกลุมยาดังกลาวไดสูง 

 4. โรครวม (Comorbidities) 
 ผูปวยโรคพารกินสันสวนใหญเปนผูปวยสูงอายุ ดังน้ันอาจมีโรครวมอื่น ๆ รวมดวยซึ่งเปนอีกปจจัยท่ีตอง
คํานึงถึงในการวางแผนการรักษาผูปวยเชน ในผูปวยโรคพารกินสันท่ีมีอาการประสาทหลอน แนวทางการใหยา
กลุม neuroleptics เพื่อลดอาการอาจตองระวังภาวะหัวใจเตนไมสม่ําเสมอ หรือในผูปวยท่ีมีอาการท่ีไมเกี่ยวของ
ทางการเคล่ือนไหวเชน ซึมเศรา แพทยควรตรวจเพิ่มเติมหาโรครวมท่ีอาจพบรวมกันได เชน ไทรอยดตํ่าหรือ
ไทรอยดเปนพิษ 

 5. บุคลิกภาพ 
 การพิจารณาการรักษาควรคํานึงชนิดของบุคลิกภาพของผูปวย เน่ืองจากชนิดของบุคลิกภาพบางรูปแบบ
มีความเส่ียงตอการเกิดผลขางเคียงจากการใชยาในกลุมเสริมโดปามีน (dopamine agonists) เชน บุคลิกภาพ
ชนิดชอบแสวงหาส่ิงแปลกใหม (novelty seeking) หรือแสวงหารางวัล (reward seeking) มีความเส่ียงตอการ
เกิดภาวะ Impulse control disorders (ICD) คืออาการขาดความยับย้ังช่ังใจในการทําส่ิงใดส่ิงหน่ึง แมวาส่ิงน้ัน
จะสงผลกระทบรายแรงตอตนเองหรือผูอื่นก็ตาม โดยอาการท่ีเจอไดบอยคืออาการ เลนการพนัน (pathological 
gambling) ความตองการทางเพศสูง (hypersexuality) อาการซื้อของมากผิดปรกติ (compulsive shopping) 
และการกินอาหารมากผิดปรกติ (compulsive eating) และ Dopamine dysregulation syndrome (DDS) คือ
อาการติดยารักษาโรคพารกินสัน และมีความตองการใชยาในปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ แมวาจะมีอาการไดระดับยา
สูงเกินไป เชน มีอาการหยุกหยิกรุนแรง ดังน้ันหากพิจารณาใชยากลุมเสริมโดปามีนควรเฝาระวังผลขางเคียง
ดังกลาวท่ีอาจเกิดขึ้นได 
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6. รูปแบบการใชชีวิต
แพทยควรคํานึงถึงรูปแบบการใชชีวิตของผูปวยในการวางแผนการรักษา เชน รูปแบบยาท่ีใช ยาออกฤทธ์ิ

ส้ันหรือยาวเพื่อใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

7. เภสัชเศรษฐศาสตร (Pharmacoeconomics)
ในการพิจารณาเลือกใชยานอกจากคํานึงถึงผลของการรักษาแลวควรคํานึงถึงคาใชจาย สิทธ์ิการเบิกจาย

ยา เพื่อนํามาสูการเลือกยาใหเหมาะสมกับผูปวยในชวงเวลาน้ัน ๆ มากท่ีสุด 

8. ชนิดของอาการไมเก่ียวของกับการเคล่ือนไหว (Non motor subtypes)
ลักษณะท่ีแสดงออกมาของอาการไมเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหวนอกจากจะเกี่ยวของกับการลดลงของ

สารส่ือประสาท dopamine แลวยังเกี่ยวของกับสารส่ือประสาท acethylcholine, noradrenerine, serotonin 
อาการจึงมีไดต้ังแตปญหาเรื่องความคิดความจําไปจนถึงการนอนหลับ11 ดังรูปที่ 1 การรักษาตรงเหตุจึงควรใหการ
รักษาตามสารส่ือประสาทท่ีลดลงในกลุมอาการตาง ๆ รวมถึงเฝาระวังอาการท่ีไมเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหวท่ีอาจ
เกิดขึ้นตามมาได 

รูปท่ี 1  แผนภูมภิาพสรุปแนวทางการรักษา precision medicine ในโรคพารกินสัน 
Dyskinesia = อาการหยุกหยิกเปน ภาวะแทรกซอนทางการเคล่ือนไหวในผูปวยโรคพารกินสันหลังไดรับการรักษาดวยยากลุมโดปามีน, 
ICD=Impulse control disorders, DDS=Dopamine dysregulation syndrome, LD response= Levodopa response,  
PD= Parkinson’s disease.  (ภาพโดย ภญ.ตรีชฎา บุญจันทร)  
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สรุป  
 การรักษาตรงเหตุในโรคพารกินสันมีความทาทายในเวชปฏิบัติ เน่ืองจากตัวโรคมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรม อาการและอาการแสดง งานวิจัยท้ังในแงของพันธุศาสตรและเภสัชพันธุศาสตร จึงตองการความรวมมือ
จากองคกรและทุกประเทศท่ัวโลก เพื่อใหไดกลุมประชากรการศึกษาขนาดใหญเพื่อไดผลสรุปจากการศึกษาท่ี
ชัดเจน  
 การนําความรูดังกลาวมาพัฒนาการรักษาโรคพารกินสันอยางตรงจุด รวมกับการดูแลผูปวยอยางเปนองค
รวมและรอบดานเชน คํานึงถึงอายุ บุคลิกภาพ โรครวม รูปแบบการดํารงชีวิต รวมดวยจะนําไปสูการวางแผนการ
ดูแลผูปวยแตละคนอยางจําเพาะเจาะจงและเกิดประโยชนแกผูปวยสูงสุด 
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เวชกรรมตรงเหตดุานการปองกัน 
Precision Medicine: Preventive aspect 

 
สาครินทร บุญบรรเจิดสุข และ สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

บทนํา  
ดวยความรูการแพทยและชีววิทยาระดับโมเลกุลท่ีมีความกาวหนาไปอยางมาก รวมกับเทคโนโลยีการ

ถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพดีขึ้นและตนทุนตํ่าลง การประยุกตองคความรูและเทคโนโลยีการ
ถอดรหัสพันธุกรรมทําใหเกิดเปนการแพทยแนวใหม เรียกวา การแพทยแมนยํา (Precision medicine)  

การแพทยแมนยําเปนการประยุกตใชขอมูลดานพันธุกรรม สภาพแวดลอม และวิถีชีวิต ท่ีจําเพาะตอ
ผูปวยแตละคน มาปรับกระบวนการปองกัน การวินิจฉัย และการรักษาท่ีตรงจุดและเหมาะสมท่ีสุดสําหรับผูปวย
รายบุคคล โดยการปรับแนวทางการปองกันเปนส่ิงท่ีคาดวาจะเปนประโยชนสูงสุด1, 2  

การปองกันโรค รวมไปถึงการวินิจฉัยโรคต้ังแตระยะแรก เปนมาตรการท่ีสําคัญในทางการแพทยและ
ระบบสุขภาพ การนําแนวทางการแพทยแมนยํามาประยุกตใช อยางเหมาะสมและมีความคุมคา จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปองกันและวินิจฉัยโรค และชวยลดคาใชจายทางสาธารณสุขในระยะยาว3 

ในแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย (Genomics Thailand) พ.ศ. 2563–2567 ไดระบุ
มาตรการท่ีสําคัญ คือดานการวิจัยและการประยุกตใช โดยหัวขอวิจัยหลักท่ีจะดําเนินการมี 5 ดาน ซึ่งเปนกลุมโรค
ท่ีในปจจุบันมีองคความรูเพียงพอ ท่ีคาดวาจะมีการใหบริการการตรวจโดยใชเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมในการ
ใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขในระดับประเทศ ไดแก 

1. โรคมะเร็ง  
2. โรคท่ีไมไดรับการวินิจฉัยและโรคหายาก (Undiagnosed and rare disease)  
3. โรคไมติดตอ (Non-communicable diseases) 
4. โรคติดเชื้อ  
5. เภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenomics) 
ในบทความน้ี จะระบุถึงแนวคิดและตัวอยางการประยุกตใชการแพทยแมนยํา ในการปองกันและ

วินิจฉัยโรคท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นภายในระยะแรกของแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทยของ 5 กลุมโรค 
ดังกลาว 

 

1. โรคมะเร็ง 
 โรคมะเร็งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน พันธุกรรม สารกอมะเร็ง การติดเชื้อบางชนิด เชน ไวรัสตับอักเสบ
บี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัส Human Papillomavirus (HPV) โดยผูปวยสวนหน่ึงเปนผูปวยมะเร็งท่ีถายทอดทาง
พันธุกรรม (hereditary cancer)  

มะเร็งท่ีถายทอดทางพันธุกรรม มักพบผูปวยมะเร็งไดหลายคนในครอบครัวเดียวกัน และในผูปวยท่ีตรวจ
พบการกลายพันธุอาจพบมะเร็งไดในหลายอวัยวะ โดยมะเร็งครอบครัวพบไดประมาณรอยละ 8–12 จากผูปวย
มะเร็งท้ังหมด4 การตรวจการกลายพันธุจะชวยวินิจฉัยมะเร็งครอบครัวในผูปวยกลุมน้ีได รวมถึงอาจสามารถตรวจ
คัดกรองในประชากรกลุมเส่ียง และเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับมาตรการคัดกรองมะเร็งเพื่อปองกันมะเร็งใน
ครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวตรวจพบการกลายพันธุท่ีเพิ่มความเส่ียงมะเร็งสูงกวาประชากรท่ัวไป เชน ก) 
การตรวจกลายพันธุในยีน BRCA1/BRCA2 สําหรับผูปวยมะเร็งเตานมและมะเร็งรังไขท่ีถายทอดทางพันธุกรรม 
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(hereditary breast and ovarian cancer)5 ข) การตรวจกลายพันธุในยีน MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 เพื่อ
คัดกรองมะเร็งลําไสใหญ (hereditary nonpolyposis colorectal cancer หรือ Lynch syndrome)6  

สําหรับมะเร็งท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อไวรัสน้ัน สามารถคัดกรองไดดวยการตรวจการติดเชื้อไวรัส เชน การ
ตรวจ HPV DNA ในตัวอยางปสสาวะหรือตัวอยางจากชองคลอด เพื่อคนหาผูติดเชื้อไวรัส HPV ท่ีเปนกลุมเส่ียงตอ
การเกิดมะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) โดยไวรัสกอมะเร็งบางชนิดสามารถปองกันไดดวยวัคซีน เชน วัคซีน
ปองกันการติดเช้ือไวรัส HPV ซึ่งเปนสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก7 หรือวัคซีนปองกันการติดเช้ือไวรัสตับ
อักเสบบี ซึ่งการตรวจหาการติดเช้ือไวรัสเหลาน้ีรวมกับการใหวัคซีน เปนมาตรการสําคัญของการควบคุมมะเร็ง
กลุมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อ 
 

2. โรคที่ไมไดรับการวินิจฉัยและโรคหายาก (Undiagnosed and rare disease)  
โรคหายาก (rare disease) มีนิยามวาเปนโรคท่ีมีอุบัติการณตํ่ากวา 1 ใน 2,000 คน แตดวยจํานวนโรค

หายากท่ีมีจํานวนมากถึง 5,000–7,000 โรค โดยรวมแลวจึงอาจพบผูปวยโรคหายากไดประมาณรอยละ 6–8 ของ
ประชากร8 โดยรอยละ 80 ของโรคหายากมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม8 เน่ืองจากโรคหายากเปนโรคท่ีพบไดไมบอย 
ทําใหวินิจฉัยโรคจากอาการและอาการแสดงไดยาก ตองอาศัยแพทยท่ีมีประสบการณสูง เปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
การวินิจฉัยลาชา ผูปวยบางรายอาจไมไดรับการวินิจฉัยท่ีถูกตองตลอดชีวิตทําใหผลการรักษา และคุณภาพชีวิต
ของผูปวยและครอบครัวไมดีเทาท่ีควร  

การแพทยแมนยําหรือการแพทยจีโนมิกสไดมีการนําเอาเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะสูง  
Next Generation Sequencing (NGS) เขามาใชประกอบการวินิจฉัยต้ังแตระยะเริ่มตน ซึ่งเปนประโยชนอยาง
มากในกลุมผูปวยเด็กท่ีเขารับการรักษาในหอดูแลผูปวยวิกฤต9 และยังเปนประโยชนในการตรวจคัดกรองภาวะ
พาหะ (carrier) สําหรับสมาชิกครอบครัวของผูปวย เพื่อชวยปองกันการเกิดโรคซ้ําในสมาชิกในครอบครัวรุนตอไป 

 

3. โรคไมติดตอ (Non-communicable diseases) 
โรคไมติดตอ เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะไตวาย

เรื้อรัง และภาวะหัวใจหองบนเตนระริก (atrial fibrillation) เปนกลุมโรคไมติดตอท่ีพบไดบอยและเปนปญหา
สาธารณสุขท่ีสําคัญท่ัวโลก แนวทางการปองกันโรคไมติดตอในปจจุบันมุงเนนไปท่ีการดําเนินมาตรการสงเสริม
สุขภาพและลดปจจัยเส่ียง เชน การลดผูสูบบุหรี่หนาใหม การลดอัตราการใชเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในวัยรุน ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถาคํานึงถึงปจจัยเส่ียงระดับบุคคลท่ีแตกตางกันท้ังจากปจจัยทางดานพันธุกรรม ส่ิงแวดลอม
และวิถีชีวิต ในปจจุบันมีนําการแนะนําระดับบุคคลมาใชกันแพรหลาย เชน การใชแอปพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือ
เพื่อปรับวิถีชีวิต 

โดยท่ัวไปแลวความเส่ียงทางพันธุกรรมของโรคในกลุมน้ีจะเกิดจากความแตกตางในการทํางานของยีน
หลายสิบยีนหรือหลายรอยยีนรวมกัน นักวิจัยไดพัฒนาการประเมินความเส่ียงโดยการรวบรวมความเส่ียงจากยีน
เส่ียงท้ังหมดท่ีทราบของแตละโรครวมเปนคะแนนท่ีเรียกวา Polygenic risk scores (PRS) ซึ่งเปนการประเมิน
ความเส่ียงของโรคโดยใชคะแนนความเส่ียงรวมของยีนเปนจํานวนมาก โดยแตละยีนน้ันสงผลตอความเส่ียงของ
โรคไมมากนัก10 ซึ่งชุดของยีนท่ีสงผลก็อาจมีความหลากหลายแตกตางกันไปในแตละเช้ือชาติ11 การท่ีสามารถ
จําแนกความเส่ียงของแตละบุคคลไดจึงทําใหสามารถปองกันหรือควบคุมโรคไดดีขึ้น เชน ในกลุมประชากรท่ีมี
ความเส่ียงสูงทางพันธุกรรมตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ พบวาจะไดรับประโยชนจากการใชยาในกลุม statins 
เพื่อปองกันการเกิดโรค (primary prevention) มากกวากลุมท่ีมีความเส่ียงทางพันธุกรรมตํ่ากวา12  



เวชกรรมตรงเหตุดานการปองกัน 
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4. โรคติดเช้ือ 
โรคติดเชื้อท่ียังเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ไดแก โรคเอดส วัณโรค ไขเลือดออก โรคมาลาเรยี 

กามโรค ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ติดเช้ือปรสิตกอมะเร็ง โรคพิษสุนัขบา รวมถึงโรคติดเช้ืออุบัติใหม 
(emerging infectious diseases)  

การถอดรหัสพันธุกรรมดวย Next Generation Sequencing (NGS) ท้ังของผูปวย และเช้ือกอโรค
สามารถชวยในการวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว แมนยํา ใหยา antibiotics ไดเหมาะสม ลดอัตราการด้ือยา (antimicrobial 
resistance, AMR) และปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ตัวอยางเชน การตรวจ Whole Genome Sequencing 
(WGS) ในผูปวยวัณโรค และการนําขอมูลความแตกตางพันธุกรรมท่ีจําแนกโดยการนับ Single nucleotide 
polymorphism (SNP) เพื่อวิเคราะห cluster analysis13, 14 คนหาเสนทางการแพรกระจายของโรค เชน การ
แพรระบาดของวัณโรคในเรือนจํา การแพรระบาดของวัณโรคในโรงเรียน การแพรระบาดของวัณโรคใน
สถานพยาบาล และนําไปสูมาตรการปองกันการระบาดท่ีตรงกลุมประชากร เพื่อตัดวงจรการระบาดใหรวดเร็ว 
โดยปจจุบันประเทศอังกฤษไดมีนโยบายตรวจ WGS ในผูปวยวัณโรคทุกราย ซึ่งแนวการควบคุมโรคน้ียังใชไดกับ
ประเมินแหลงโรคของการแพรระบาดของกามโรค  การประเมินแหลงโรคของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือจาก
การใชเข็มรวมกัน เมื่อประกอบกับระบบขอมูลระบาดในระดับประเทศ และการตอบสนองการระบาดท่ีรวดเร็ว 
จะชวยใหเกิดการสาธารณสุขแมนยํา (Precision Public Health) 

 

5. เภสัชพันธุศาสตร 
เภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenomics) คือการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอการ

เกิดผลขางเคียงจากการไดรับยา หรือการตอบสนองตอยา นําไปสูการปองกันการเกิดอาการไมพึงประสงคทาง
ระบบผิวหนังชนิดรุนแรง (Severe Cutaneous Adverse Reaction: SCAR รวมถึง SJS/TENS) เชน การตรวจ
ยีน HLA-B*15:02 สําหรับยา Carbamazepine15 และ HLA-B*58:01 สําหรับยา allopurinol16  

ในประเทศไทยพบวาอัตราการรายงานภาวะไมพึงประสงคจากยาลดลงอยางตอเน่ืองต้ังแตมีการนํา 
เภสัชพันธุศาสตรเขาสูระบบสาธารณสุขในป ค.ศ. 2009 ซึ่งเปนเพราะความพรอมของเภสัชกรในการใชเภสัชพันธุ
ศาสตรเพื่อประโยชนของผูปวย และระบบพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่ีมีตัวช้ีวัดติดตามการเกิดภาวะไมพึง
ประสงคท่ีปองกันไดอยางตอเน่ือง 

 

สรุป 
ในปจจุบัน การแพทยแมนยําเปนกระบวนการสําคัญในการดูแลรักษาผูปวยในหลายโรค ท่ีสําคัญคือการ

ปองกันและวินิจฉัย ซึ่งจะชวยเพิ่มความแมนยําและประสิทธิภาพในการลดอุบัติการณของโรคแลว ยังชวยลด
คาใชจายของระบบสุขภาพในระยะยาว 
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การประยุกตใชเคร่ืองมือสารสนเทศชีวศาสตรและแอลอารอารโปรตีนสูเวชกรรมตรงเหต ุ
เพ่ือการเห็นทะลุสูวิธีที่ดีกวาในการออกแบบวัคซีนเลปโตสไปรา 

Implementation into Health Care Delivery: From Bioinformatics Tools and 
Leucine-Rich Repeat Proteins to Precision Medicine: Insight for the Better 

Leptospira Vaccine Design 
 

ศิริวรรณ พราพงษ 
ภาควิชาสรรีวิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

บทคัดยอ 
 เน่ืองจากเช้ือกอโรคเลปโตสไปรามีมากกวา 260 ซีโรวาร ดังน้ัน การตรวจสอบรายละเอียดโปรตีนและ
คนหาอิพิโทปปท่ีมีศักยภาพเชิงภูมิคุมกัน ในจีโนมของเชื้อเลปโตสไปราประเภทกอโรคโดยเฉพาะสายพันธุทองถิ่น
ในปศุสัตวไทย จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสสําหรับปศุสัตวไทย การมุงตรงสูการ
คนหายีนระบุโปรตีนท่ีมีอิพิโทปปกระตุนระบบภูมิคุมกันโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสารสนเทศชีวศาสตร 
โปรแกรมเอ็มเฮชซีเพรด (MHCPred) ทําการทํานายลําดับเปปไทดอิพิโทปปของเซลลที (predicted T-cell 
epitope peptide sequence) ตอเอชแอลเอ อัลลีล (HLA allele) ตาง ๆ โดยโปรแกรมเอ็มเฮชซีเพรด เวอรชั่น 
2.0 (MHCPred v.2.0) และเปปไทดอิพิโทปปของเซลลทีท่ีถูกคํานวณได ไดรับการตรวจสอบศักยภาพการ
ปฏิสัมพันธกับเซลลที โดยโปรแกรมคลาสหน่ึง อิมมูโนเจนิซิต้ี จากแหลงรวมการวิเคราะหไออีดีบี ตอดวยการ
ประเมินความถูกตองและยืนยันความเช่ือถือไดโดยการสรางโครงรางสามมิติ ดวยเทคนิคโฮโมโลจีโมเดลล่ิงดวย
โปรแกรมโมเดลเลอรของดิสโคเวอรรี่ สตูดิโอ 3.0 (MODELER in Discovery studio 3.0) และการทําดอกกิ้ง
โมเลกุล (molecular docking) ของโครงสรางซับซอนระหวาง เอชแอลเอ อัลลีล (HLA allele) กับเปปไทด 
อิพิโทปป ดวยโปรแกรมของดิสโคเวอรรี่ สตูดิโอ 3.0 (Protein docking in Discovery studio 3.0) เพื่อยืนยัน
ความนาเช่ือถือในขอมูลศักยภาพการเปนสารกระตุนภูมิคุมกันของโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอลอารอาร_2271 
(KU_Sej_LRR_2271) เพื่อความคุมคาในการศึกษาในหองปฏิบัติการแบบเปยกและในสัตวทดลองตอไป  
 จากผลการพิสูจนในหองปฏิบัติการเปยก คณะนักวิจัยมีความเช่ือมั่นในผลการคํานวณ โดยคาดวา 
แอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอลอารอาร_2271 เปนหน่ึงในโปรตีนท่ีคํานวณได เหมาะสําหรับการเปนวัคซีน
ปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสตอไป และขณะน้ีไดทําการพิสูจนความสามารถในการปกปองสัตวทดลองโกลเดนแฮม
สเตอรจากการไดรับเช้ือเลปโตสไปราแลว และอยูในระหวางการพัฒนาตอยอดใหเปนวัคซีนสําหรับปศุสัตวตอไป  

จากตัวอยางดังกลาว จึงขอแนะนําใหนักวิจัยใชศาสตรทางชุดเครื่องมือสารสนเทศชีวศาสตร โปรแกรม
การคนหาอิพิโทปป การตรวจสอบศักยภาพการปฏิสัมพันธกับเซลลที โดยโปรแกรมคลาสหน่ึง อิมมูโนเจนิซิต้ี การ
สรางโครงรางสามมิติดวยเทคนิคโฮโมโลจีโมเดล การทําดอกกิ้งโมเลกุลซับซอน เพื่อยนระยะเวลาการคนหาและ
ตรวจสอบอิพิโทปปท่ีมีศักยภาพกอนการดําเนินงานในหองปฏิบัติการแบบเปยก เพื่อประหยัดเวลาและ
งบประมาณในงานวิจัยมุงสูเวชกรรมตรงเหตุเพื่อการออกแบบวัคซีนวิธีท่ีดีสําหรับอนาคต 
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การใชเคร่ืองมอืสารสนเทศชีวศาสตรและแอลอารอารโปรตีนสูเวชกรรมตรงเหต ุเพ่ือการเห็น
ทะลุสูวิธีทีด่ีกวาในการออกแบบวัคซีนเลปโตสไปรา 
 เน่ืองจากเชื้อกอโรคเลปโตสไปรามีมากกวา 260 ซีโรวาร และจากการศึกษายีนท่ีระบุการสรางโปรตีนท่ีมี
กรดแอมิโนลูซีนซ้ําซ้ําจํานวนมาก (ลูซีน ริช รีพีท หรือ แอลอารอาร) บนจีโนมของเช้ือเลปโตสไปราดวยเทคนิค
และชุดเครื่องมือทางสารสนเทศชีวศาสตร ในเบ้ืองตนมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับการ
ตรวจแยกเช้ือเลปโตสไปราโดยเทคนิคอณูชีวภาพ เมื่อไดศึกษาลึกซึ้งจึงพบขอมูลบงช้ีการปรากฏของยีนดังกลาว
จํานวนมากบนจีโนมของเช้ือเลปโตสไปราประเภทกอโรคมากกวาบนจีโนมของเช้ือเลปโตสไปราประเภทไมกอโรค 
ประกอบกับขอมูลของโปรตีนท่ีมีลูซีน ริช รีพีท หรือแอลอารอารโปรตีน ในเช้ือโรคชนิดอื่น ๆ มีรายงานหนาท่ี
หลากหลายท้ังในดานการกระตุนระบบภูมิคุมกัน การเหน่ียวนําใหแบคทีเรียแทรกตัวสูเซลลเจาบาน รวมท้ังการ
เกิดปฏิสัมพันธระหวางเซลลเจาบานและเช้ือโรคจนเหน่ียวนําสูการกอโรคขึ้น เปนตน ดังน้ันการตรวจหาอิพิโทปป
ท่ีมีศักยภาพเชิงภูมิคุมกันในโปรตีนท่ีมีลูซีน ริช รีพีท ของเช้ือเลปโตสไปราประเภทกอโรคโดยเฉพาะสายพันธุ
ทองถิ่นในปศุสัตวไทย จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสสําหรับปศุสัตวไทย  

การมุงตรงสูการคนหายีนท่ีระบุการสรางแอลอารอารโปรตีนในฐานขอมูลจีโนมของเช้ือ เลปโตสไปรา 
บอรกปเตอรเซไนด สเตรนแอล550 (L550) และสเตรนเจบี197 (JB197) โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรทาง
สารสนเทศชีวศาสตร จึงพบยีนท่ีระบุการสรางแอลอารอารโปรตีนจํานวน 7 คู มีลําดับเบสเหมือนกันรอยละรอย
ในเช้ือท้ังสองสเตรน การตรวจสอบรายละเอียดและคนหาอิพิโทปปท่ีมีศักยภาพเชิงภูมิคุมกันดวยโปรแกรมเอ็มเฮช
ซีเพรด (MHCPred) โปรตีนเชิงทฤษฎีของยีนท้ัง 7 คู พบวาแอลอารอารโปรตีน 2 คูคือ โปรตีนแอลบีเจ_2012 
(LBJ_2012) กับโปรตีนแอลบีเจ_2271 (LBJ_2271) ของสเตรนเจบี197 และโปรตีนแอลบีแอล_1038 (LBL_1038) 
กับโปรตีนแอลบีแอล_0836 (LBL_0836) ของสเตรนแอล550 มีอิพิโทปปจํานวนมากท่ีมีศักยภาพเชิงภูมิคุมกันสูง
กวา เมื่อเทียบเคียงกับอิพิโทปปของโปรตีนแอนติเจนท่ีไดรับศึกษาและการยอมรับใหเปนโปรตีนแอนติเจนท่ีดี
สําหรับเช้ือเลปโตสไปรา เชน โปรตีนลิคเอ (LigA) โปรตีนลิปแอล32 (LipL32) โปรตีนลิปแอล36 (LipL36) โปรตีน
ลิปแอล41 (LipL41) และโปรตีนโอเอ็มพีแอล1 (OMPL1) โดยโปรตีนแอลบีเจ_2012 และโปรตีนแอลบีเจ_2271 
ไดรับการทํานายวาเปนโปรตีนผิวเซลลดานนอกของเช้ือ และลําดับกรดแอมิโนท่ีไดรับการทํานายมีความเหมือน
อยางสูงกับโปรตีนของเช้ือในสายพันธุกอโรคอื่น ๆ จึงทําใหโปรตีนท้ังสองมีความเหมาะสมท่ีจะไดรับการศึกษา
พัฒนาตอไปเพื่อเปนวัคซีน  

จากผลขางตน จึงทําการใชโปรแกรมเอ็มเฮชซีเพรด (MHCPred) คํานวณอิพิโทปปของโปรตีน 
แอลบีเจ_2271 ไดตรวจพบอยางนอย 14 อิพิโทปปท่ีเปนอิพิโทปปสําหรับเซลลที และมีจํานวน 8 อิพิโทปปท่ี
ปรากฏบนตําแหนงภายนอกของสวนโปรตีนท่ีฝงตัวในผิวเซลลหรือทรานสเมมเบรนโดเมน (Transmembrane 
domain; TM domain) โดยท้ัง 8 อิพิโทปปไดรับการคํานวณวา มีบางอิพิโทปปสามารถปฏิสัมพันธกับท้ังเอ็มเอชซ ี
ชนิดท่ี 1 และเอ็มเอชซีชนิดท่ี 2 (MHC type I and MHC type II) และ 6 ใน 14 อิพิโทปปไดรับการคํานวณวา
ต้ังอยูในตําแหนงท่ีเปนแอลอารอารโมทิฟ (LRR motif) ดังน้ัน ทําใหโปรตีนแอลอารอารแอลบีเจ_2271 เปน
โปรตีนท่ีควรไดรับการศึกษาศักยภาพการกระตุนภูมิคุมกันตอไป 

เน่ืองจากคณะนักวิจัยสนใจแกปญหาการเกิดโรคฉี่หนูในปศุสัตวไทย จึงไดทําการศึกษาตอยอดโดยการ
โคลนยีนจากดีเอ็นสกัดของจีโนมของเช้ือเลปโตสไปราสายพันธุกอโรคในปศุสัตวไทยคือ เลปโตสไปรา ซีโรวารเซด
โร (serovar Sejroe) และไดคนพบออรโทล็อคของยีนแอลบีเจ_2271 (LBJ_2271) ในจีโนมของเช้ือเลปโตสไป-รา 
ซีโรวารเซดโร จึงต้ังช่ือวา ยีนเคยู_เซ็ด_อาร21_2271 (KU_Sej_R21_2271) เมื่อตรวจสอบโดยเทคนิคสารสนเทศ
ชีวศาสตรสามารถระบุการสรางโปรตีนเชิงทฤษฎี คณะนักวิจัยจึงต้ังช่ือวา แอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอลอาร
อาร_2271 (KU_Sej_LRR_2271)   
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ยีนเคยู_เซ็ด_อาร21_2271 (KU_Sej_R21_2271) และโปรตีนในเชิงทฤษฎีแอลอารอารโปรตีนเคยู_
เซ็ด_แอลอารอาร_2271 (KU_Sej_LRR_2271) ไดรับการตรวจสอบโดยโดยเทคนิคสารสนเทศชีวศาสตรแลวมี
ความคลายกับยีนแอลบีเจ_2271 (LBJ_2271) และโปรตีนแอลบีเจ_2271 (LBJ_2271) ของเช้ือเลปโตสไปรา  
สเตรนเจบี197 (JB197) ในระดับรอยละ 98 และรอยละ 98.5 ของลําดับเบสในสายดีเอ็นและลําดับกรดแอมิโน
ของโปรตีน ตามลําดับ  

แอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอลอารอาร_2271 ซึ่งเปนโปรตีนในเชิงทฤษฎี ไดรับการทํานายลําดับ 
เปปไทดอิพิโทปปของเซลลที (predicted T-cell epitope peptide sequence) ตอเอชแอลเอ อัลลีล (HLA 
allele) ตาง ๆ โดยโปรแกรมเอ็มเฮชซีเพรด เวอรช่ัน 2.0 (MHCPred v.2.0) และเปปไทดอิพิโทปปของเซลลท่ีถูก
คํานวณได ไดรับการตรวจสอบศักยภาพการปฏิสัมพันธกับเซลลที โดยโปรแกรมคลาสหน่ึง อิมมูโนเจนิซิต้ี จาก
แหลงรวมการวิเคราะหไออีดีบี เมื่อเปปไทดอิพิโทปปของเซลลทีจากการคํานวณและไดรับการตรวจสอบศักยภาพ
ในการปฏิสัมพันธกับเซลลทีแลว จึงไดรับการประเมินความถูกตองและยืนยันความเชื่อถือไดโดยการสรางโครงราง
สามมิติดวยเทคนิคโฮโมโลจีโมเดลล่ิงดวยโปรแกรมโมเดลเลอร ของดิสโคเวอรรี่ สตูดิโอ 3.0 (MODELER in 
Discovery studio 3.0) และการทําดอกกิ้งโมเลกุล (Molecular docking) ของโครงสรางซับซอนระหวาง 
เอชแอลเอ อัลลีล (HLA allele) กับเปปไทดอิพิโทปปดวยโปรแกรมของดิสโคเวอรรี่ สตูดิโอ 3.0 (Protein docking 
in Discovery studio 3.0) เพื่อยืนยันความนาเช่ือถือในขอมูลศักยภาพการเปนสารกระตุนภูมิคุมกันของโปรตีน 
เคยู_เซ็ด_แอลอารอาร_271 เพื่อความคุมคาในการศึกษาในหองปฏิบัติการแบบเปยกและในสัตวทดลองตอไป 

เมื่อแอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอลอารอาร_2271 ซึ่งเปนโปรตีนในเชิงทฤษฎีไดรับการตรวจสอบ
ยืนยันศักยภาพการเปนสารกระตุนภูมิคุมกันโดยคลาสหน่ึง อิมมูโนเจนิซิต้ี โปรแกรมโมเดลเลอรและโปรตีนดอกกิ้ง
ของดิสโคเวอรรี่ สตูดิโอ สามจุดศูนย เรียบรอยแลว จึงไดทําการสรางแอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอลอารอาร_
2271 ขึ้น โดยเทคนิคตัดตอแบบรีคอมบิแนนทยีนกับดีเอ็นเอพาหะประเภทสรางโปรตีนได โดยบังคับใหผลิต
โปรตีนในเซลลเจาบาน เอสเชอรริเชีย โคไล โปรตีนท่ีไดรับจากการผลิตโดยเซลลเจาบาน อี โคไล จะไดรับการทํา
บริสุทธ์ิและตรวจสอบศักยภาพภูมิคุมกัน เบ้ืองตน โดยเวสตเทอรนบลอตอิมมูโนดีเทคช่ัน ตรวจวัดความสามารถ
ในการมีปฏิสัมพันธระหวางโปรตีนกับสารนํ้าเลือดจากหนูและกระตายท่ีมีภูมิคุมกันเขมขนตอเชื้อเลปโตสไปราสาย
พันธุตาง ๆ ผลการพิสูจนปรากฏวา แอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอลอารอาร_2271 ท่ีผลิตได มีศักยภาพในการ
ปฏิสัมพันธกับสารนํ้าเลือดท่ีมีภูมิคุมกันเขมขนตอเช้ือเลปโตสไปรา ซีโรวาร เซ็ดโร บัลลัม อิคเทอรโรฮีโมราจิเย 
และบราทิสลาวา เปนตน (serovar; Sejroe, Ballum, Ictero-haemorrhagiae, and Bratislava, etc.)  

ผลการพิสูจนสรางความเช่ือมั่นใหคณะนักวิจัยมุงสูการพัฒนาเพื่อใหแอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอล
อารอาร_2271 เปนหน่ึงในโปรตีนสําหรับการเปนวัคซีนปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสตอไป และขณะน้ีไดทําการ
พิสูจนความสามารถในการปกปองสัตวทดลองโกลเดนแฮมสเตอรจากการไดรับเช้ือเลปโตสไปราแลวและอยูใน
ระหวางการพัฒนาตอยอดใหเปนวัคซีนสําหรับปศุสัตว 

จากตัวอยางความสําเร็จของงานท่ีไดเลามา จึงขอแนะนําใหนักวิจัยใชศาสตรทางชุดเครื่องมือสารสนเทศ
ชีวศาสตร โปรแกรมการคนหาอิพิโทปป การตรวจสอบศักยภาพการปฏิสัมพันธกับเซลลที โดยโปรแกรมคลาสหน่ึง 
อิมมูโนเจนิซิต้ี การสรางโครงรางสามมิติดวยเทคนิคโฮโมโลจีโมเดล การทําดอกกิ้งโมเลกุลซับซอน เพื่อยน
ระยะเวลาการคนหาและตรวจสอบอิพิโทปปท่ีมีศักยภาพกอนการดําเนินงานในหองปฏิบัติการแบบเปยก เพื่อ
ประหยัดเวลาและงบประมาณในงานวิจัยมุงสูเวชกรรมตรงเหตุเพื่อการเห็นทะลุสูการออกแบบวัคซีนวิธีท่ีดีกวา
อดีต 
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บทคัดยอ  
 อภิพันธุกรรม (Epigenetics) เปนองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีเช่ือมโยงความรูเรื่องเซลล 
หนวยพันธุกรรม ดีเอ็นเอ กับส่ิงภายนอกรางกายคือ ส่ิงแวดลอม พฤติกรรม จิตใจ (สวนน้ีวิทยาศาสตรยังเขาไมถึง) 
และอารมณ บทความน้ีอธิบายความกาวหนาในการวิจัย ท่ีนําไปสูการเปดมิติใหมีความเขาใจในความเปนองครวม
ของมนุษยและสรรพส่ิง คําวา “สุขภาพ” มีความหมายหลายมุมมอง เพื่อใหสอดคลองกับประเด็นท่ีผูเขียนกําลัง
อธิบาย จึงไดบัญญัติความหมายของสุขภาพเปน  4 ระดับ 
 ระดับที่ 1  การมีรางกายท่ีครบถวนสมบูรณ มีอวัยวะครบถวน และทุกสวนทํางานไดเปนปรกติ 
 ระดับที่ 2  การม ีขอ 1. รวมกับวิถีชีวิตท่ีถูกตองเหมาะสม การใชชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสมในสังคม 
 ระดับที่ 3  การม ีขอ 2. รวมกับการไดอยูในท่ีอาศัยท่ีมีส่ิงแวดลอมท่ีดี 
 ระดับที่ 4  การม ีขอ 3. รวมกับการมีจิตวิญญาณท่ีดี มุงเอื้อประโยชนใหสวนรวม ไมเบียดเบียนเอารัด 
  เอาเปรียบ 
 มุมมองน้ี บงช้ีถึง รางกาย พฤติกรรมการดําเนินชีวิต สภาวะจิตใจ และส่ิงแวดลอม คือองคประกอบท่ี
หลอหลอมเปน สุขภาพท่ีเปนองครวม เปาหมายท่ีแทจริงของคนเรา คือ การมีสุขภาพระดับ 4 อันเปนสุขภาพท่ีมี
ประโยชนตอการสรางสันติสุขในสังคม มีความบริบูรณของความเปนมนุษย บทความน้ีช้ีใหเห็นวาหากจะไดสาระ
ทางสุขภาพไดอยางครบถวน ตองมองใหเห็นมิติองครวม โดยใชองคความรู อภิพันธุกรรม เช่ือมโยงระหวางปจจัย
ภายนอกกับกลไกระดับหนวยพันธุกรรม 
 
คําสําคัญ: อภิพันธุกรรม,  เหนือยีน, ดีเอ็นเอ, หนวยพันธุกรรม, สุขภาพ 
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Abstract  
 Epigenetic is health science that links between knowledge of cell, gene, DNA versus 
environment, behavior, spirit and mind (rarely accessed by science), emotion. This article explains 
research on DNA, gene, and cell for the better understanding on health.  

There are many perspectives on heath definition. Health in the context of this article is 
divided into 4 categories: 
 Level 1. Normal anatomical and physical body. 
 Level 2. Contents in Level 1 with appropriate life style in society. 
 Level 3. Contents in Level 2 with good habitat and environment. 
 Level 4. Contents in Level 3 with spiritual intention for charity. 
 These perspectives on health indicate that health is implying body, life style, mind and 
spirit, and environment. The definition is for the benefit of peaceful society. For fulfilling 
humanity, health level 4 is an ultimate goal for human. An attempt of this article is to elaborate 
on holistic dimension of health through epigenetic approach. 
 
Key words: Above gene, Epigenetic, DNA, Gene, Health 
 

บทนํา 
 ในอดีต เราไดเนนการทําใหคนเรามีสุขภาพดีโดยการใชศาสตรทางดานแพทยทําให รางกาย อวัยวะ 
ระบบ กลไกการทํางานของรางกาย มีครบ มีความสมบูรณ มีความเปนปรกติ มีรางกายท่ีมีการทํางานของอวัยวะ
ในระบบตาง ๆ ไดอยางครบถวน เปนปรกติ จึงเปนผูท่ีมีสุขภาพดี ตอมาเราไดเนนการอนามัย เพื่อใหลดความเส่ียง
จากการเปนโรคติดตอ (communicable disease) เชน การบริโภคอาหารและนํ้าด่ืมท่ีใชความรอนทําลายเช้ือ
โรค การจัดการดานสาธารณสุขในชุมชนต้ังแตระดับเล็กจนถึงระดับใหญ จนประสบความสําเร็จในการควบคุมการ
แพรกระจายโรคติดตอได เชน โรคระบบทางเดินอาหาร เชน อหิวาตกโรค ไทฟอยด โรคจากพาหะ เชน กาฬโรค 
ไขเลือดออก มาลาเรีย ทําใหประชากรไดอยูในท่ีอาศัยท่ีมีส่ิงแวดลอมท่ีดี  
 ตอมาแมเราสามารถควบคุมการแพรกระจายของโรคติดตอ เรากลับเผชิญปญหาจากความเส่ือมทาง
รางกาย เชน โรคเบาหวาน หัวใจ ระบบสมองและประสาท  อันเกิดในอวัยวะ และระบบตาง ๆ ในรางกาย ซึ่งจัด
อยูในกลุมโรคไมติดตอ (noncommunicable disease) แนวทางการจัดการสุขภาพในระดับท่ีสูงขึ้นไปอีก จึงเนน
การใชวิถีชีวิตท่ีถูกตองเหมาะสม เชน การควบคุมโภขนาการ การออกกําลังกาย และการพักผอนท่ีถูกวิธี รวมถึง
การใชศาสตรการชะลอวัย และการไดอยูในท่ีอาศัยท่ีมีส่ิงแวดลอมท่ีดี ปจจุบัน องคความรูดาน เซลล ดีเอ็นเอ สาร
พันธุกรรม การทํางานระดับเซลล และการทํางานระดับโมเลกุลมีมากขี้น จึงนํามาสูการสรางความเขาใจและการ
กําหนดยุทธศาสตรการจัดการดานวิทยาศาสตรสุขภาพมากย่ิงขึ้น โฉมหนาทางวิชาการทางวิทยาศาสตรสุขภาพจึง
เปล่ียนไป เมื่อโครงการจีโนมมนุษย (Human Genome Project) ส้ินสุดลงในป ค.ศ. 2003 เราเขาใจวาเราจะ
สามารถจัดการโรคตาง ๆ ในมนุษยได แตเรากลับพบวา เรายังขาดความรูเรื่องการควมคุมการทํางานของสาร
พันธุกรรม ขอมูลเซลลในรางกายกวา 200 ชนิด เซลลแตละชนิดมีรหัสพันธุกรรมท่ีเหมือนกัน แตทําหนาท่ีแตกตาง
กัน ความรูดานอภิพันธุกรรมเปนคําตอบท่ีชวยอธิบายทําใหเราเขาใจกลไกการทํางานเซลลไดงายขึ้น 
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ความรูใหม: การสงสัญญาณสูการเกิดโรคในมนุษย 
รูปแบบรางกายของคนมีพิมพเขียวมาจากสารพันธุกรรมท่ีถูกบรรจุอยูในถุงเล็ก ๆ ท่ีเรียกวา ถุงนิวเคลียส

ท่ีมีอยูในเซลลของรางกาย สารพันธุกรรม คนท่ัวไปรูจักในช่ือวา ดีเอ็นเอ (DNA: deoxyribonucleic acid) ดีเอ็น
เอ ในถุงนิวเคลียส มีเสนสายดีเอ็นเอ สองเสนท่ีพันเปนเกลียวคูวนเขาหากัน (double helix) เหมือนบันไดเวียน
ขวา และเกลียวคูน้ีขดตัวแนนจนทําใหสารพันธุกรรมไดเปนจํานวนมากถูกบรรจุในถุงนิวเคลียสได  

ดีเอ็นเอน้ีมีสวนท่ีเปนรหัสพันธุกรรมท่ีกําหนดลักษณะปรากฎออกมา เชน สีตา รูปรางลักษณะ หนาตา 
เราเรียกวา ยีน (gene) หรือหนวยพันธุกรรม เสนสายดีเอ็นเอเสนหน่ึงมีหนวยพันธุกรรมมาจากแม อีกเสนหน่ึงมี
หนวยพันธุกรรมมาจากพอ กอใหเกิดเปนหนวยพันธุกรรมจําเพาะในแตละคน ท่ีทําใหมีรูปพรรณสัณฐานแตกตาง
กันไป มีโอกาสในการเปนโรคตาง ๆ ไมเหมือนกัน หนวยพันธุกรรมดีเอ็นเอ ยังสามารถถายทอดลักษณะไปยัง
ส่ิงมีชีวิตรุนถัดไป ปจจุบันเราทราบวามนุษยมี หนวยพันธุกรรมมากกวา 30,000 หนวย  

กฎธรรมชาติการทํางานระดับโมเลกลุภายในเซลล 
กฎทางธรรมชาติวาดวยการควบคุมการถายทอดทางกรรมพันธุจากสารพันธุกรรมสูโครงสรางและการ

ทํางานพื้นฐานระดับเซลล มีลําดับดังแสดงในรูปที่ 11:      

รูปท่ี 1 การทํางานระดับโมเลกุลภายในเซลล 
ภาพโดย ภญ.ตรีชฎา บุญจันทร 

หนวยพันธุกรรมน้ันถูกถอดรหัส (transcription) จากรูปของ ดีเอ็นเอ ใหเปนเสน อารเอ็นเอ ท่ีมีความ
ยาวของเสนสายน้ันท่ีเปนไปตามความยาวของหนวยพันธุกรรมน้ัน เสนอารเอ็นเอจึงยาวเปนทอน ๆ ไมยาวเหยียด
ตอเน่ืองแบบเสนสายดีเอ็นเอ  

เสนอารเอ็นเอ จึงลอยไปไกลและหลุดออกมาจากถุงนิวเคลียสโดยไหลหลุดรอดรูเล็ก ๆ ท่ีเย่ือหุมถุง
นิวเคลียสออกมาสูสวนช้ันนอกของเซลลได สวนช้ันนอกของเซลล คือสวนท่ีเรียกวาไซโตพลาสซึ่ม เปนสวนท่ีมีการ
สรางโปรตีนโดยการแปลรหัส (translation) จากสายอารเอ็นเอ  

โปรตีนท่ีถูกสรางมีบทบาทหลักสองประการ ประการแรกเปน “โครงสรางและสวนประกอบ” ของเซลล
และเน้ือเย่ือ ประการที่สองเปน “โมเลกุลแหงการทํางาน” ในกิจการระดับเซลล รางกายจะยืนยงอยูไดจาก
บทบาทหนาท่ีของโปรตีนเหลาน้ี ซึ่งถูกควบคุมดวยดีเอ็นเออีกทีหน่ึง โดยผานการแปลรหัสเปนสัญญาณอารเอ็นเอ  

ตอไปน้ี เปนขอมูลท่ีนักวิทยาศาสตร ไดทดลอง และสรุปผล 
1. จากการศึกษากลุมคนชาวโอกินาวา ประเทศญี่ปุน พบวา คนโอกินาวาท่ีมีอายุยืนเมื่อยายถิ่นฐาน

การดํารงชีวิตออกไปอยูประเทศตะวันตก ใชชีวิตตามวัฒนธรรมแบบชาวอเมริกัน กลุมคนโอกินาวากลุน
น้ันมีคาเฉล่ียอายุลดลงอยางมีนัยสําคัญ2
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2. เซลลตนกําเนิดตอบสนองตอส่ิงเราทางกลไกอภิพันธุกรรม คณะวิจัยในไทยไดพิสูจนวา สารสกัดจากพืช
ทองถิ่นในประเทศไทยสามารถกระตุนเซลลตนกําเนิด ใหกลายเปนเซลลระบบประสาทได3 

3. เซลลมะเร็งกอตัวจากการกระตุนทางกลไกอภิพันธุกรรม4 การปดสวิชตยีนท่ีสรางโปรตีนยับย้ังการโตของ
เน้ืองอก (tumor suppressing protein) ทําใหคน ๆ น้ันมีโอกาสเปนมะเร็งมาก  

4. เซลลอาจฆาตัวเอง หรือกลายเปนเซลลชนิดอื่น โดยการกระตุนทางกลไกอภิพันธุกรรม5  
 
 จึงสรุปไดวาส่ิงแวดลอม เชน อาหาร การไดรับสารเคมีหรือยา สงผลตอการเปล่ียนแปลงการแสดงออก
ทางรางกาย โดยใชกระบวนการทางอภิพันธุกรรม และอาจจะนําไปสูการเกิดโรคภัยตาง ๆ การดํารงวิถีชีวิตท่ี
สมดุลบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน การออกกําลังกายสม่ําเสมอ การหลีกเล่ียงสารเคมีตาง ๆ สามารถสรางการเปด/
ปดสารพันธุกรรมท่ีเปนประโยชนตอรางกายในระยะยาวได 
 คนเราทุกคนอาจมีหลาย ๆ อยางท่ีดูเหมือนหรือคลายกับบรรพบุรุษ แตสุขภาพและการเกิดโรคอาจ
แตกตางกันได ปจจุบันนักวิทยาศาสตรไดคนพบวา Epigenetics เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอสุขภาพย่ิงกวาการพบ
ความผิดปรกติในรหัสดีเอ็นเอ อาหารและสภาพแวดลอมจึงมีผลกระทบตอการเกิดโรคมากกวา  ขอมูลใหมจาก
การวิจัยพบวารหัสดีเอ็นเอท่ีเหมือนกันของสมาชิกในครอบครัวไมจําเปนตองแสดงภาวะการเกิดโรคท่ีเหมือนกัน 
ดังน้ันหากเราดําเนินชีวิตและบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม ก็สามารถลดความเส่ียงการเปนโรคตาง ๆ ได  
 

กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนหรือหนวยพันธุกรรม 
 หนวยพันธุกรรมในเซลลมี 30,000 หนวย แตไมไดทํางานพรอมกันไปหมดท้ัง หากแต การทํางานของ
หนวยพันธุกรรมตองผานการ เปด/ปด สวิทช ใหมีการทํางานและไมใหมีการทํางาน หนวยพันธุกรรมบางหนวย 
อาจถูกเปดใชตลอด เปดใชในบางชวง หรือไมถูกเปดใชเลยก็ได กระบวนการควบคุมน้ัน ใชกระบวนการปฏิกิริยา
ทางเคมี เชน ปฏิกิริยาเมทิลเลช่ัน (methylation) หรือการเติมหมูเมทิล และอะเซทิลเลช่ัน (acetylation) หรือ
การเติมหมูอะเชทิล นอกจากน้ียังมีกระบวนการอื่น ๆ เชน ฟอสฟอรริลเลชั่น (phosphorylation) ยูบิควิทิลเลชั่น 
(ubiquitylation) และซูมอยเลช่ัน (sumoylation) กระบวนการเหลาน้ีมีผลตอการอานรหัสของสายเกลียวคู 
ดีเอ็นเอ เชน การปรับโครงสรางทางกายภาพของสายเสนคูท่ีพันเปนเกลียวรอบแทงโปรตีนฮิสโตน (histone) ให
คล่ีออกจากการพันมวนรอบแทงโปรตีนฮิสโตน รวมท้ังการคลายเกลียว เพื่อใหมีการอานรหัส คือ กลไกควบคุม
การเปดการทํางานของยีน หรือในทางตรงกันขาม ปรับโครงสรางทางกายภาพของสายเสนคูท่ีพันเปนเกลียวรอบ
แทงโปรตีนฮิสโตน พันมวนรอบแทงโปรตีนฮิสโตน เพื่อไมมีการอานรหัสหรือปดการใชหนวยพันธุกรรมน้ัน การ
ทํางานของยีนจะถูกควบคุมเปนชุดเมื่อรางกายตอบสนองตอส่ิงเราจากภายนอก ท้ังดาน การทํางานของเซลล 
อวัยวะ ระบบในรางกาย การเส่ือม การเกิดโรค อารมณ และพฤติกรรมของคน ๆ น้ัน จึงปฏิเสธไมไดวามนุษยเรา
อยูภายใตอิทธิพลของส่ิงแวดลอมรอบขาง เปนอิทธิพลเหนือพันธุกรรมหรืออภิพันธุกรรม  
 ปจจุบัน มีการศึกษาอภิพันธุกรรม งานวิจัยมุงเนนปฏิกิริยาเมทิลเลชั่นเปนสวนใหญ ในชีวิตประจําวันของ
คนเรา ส่ิงรอบขางอาจกอผลลบตอรางกายและนําไปสูการกอใหเกิดโรค ดวยกระบวนการกระตุนทางระบบ 
อภิพันธุกรรม (Epigenetic)  ไดแก อาหาร สารเคมี อากาศ ฝุน ควัน พลังงานลบ นํ้า สารเคมี เครื่องนุงหม ใย-
สังเคราะห ทัศนคติเชิงลบ เสียง คล่ืนพลังลบ จากเดิมเราคิดแบบแยกสวน แตขอมูลทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
บงชี้วา เราไมอยูแบบแยกสวนกับส่ิงรอบขางอีกตอไป6    

 



อภิพันธุศาสตร: องคความรูขั้นกาวหนาของวิทยาศาสตรสุขภาพในการสงสัญญาณสูการเกิดโรค 

 

บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐  
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๔๑ 

 

การตอบสนองระดับเซลล โดยกลไกของอภิพันธุกรรม  
 เซลลมี ดีเอ็นเอ ซึ่งเปนรหัสกํากับ โครงสราง สวนประกอบ และการทํางานของเซลล ศาสตรองคความรู
ใหม พบวาไมใชเพียงแค ดีเอ็นเอ เทาน้ันท่ีควบคุมรูปลักษณของมนุษย ควบคุมการเกิดโรคตาง ๆ ในคน แตพบวา
มีส่ิงท่ีควบคุมการทํางานของ ดีเอ็นเอ โดยการเปด/ปด การทํางานของยีนในเสนสาย ดีเอ็นเอ ทําใหมนุษยและ
ส่ิงมีชีวิตตาง ๆ มีชะตาชีวิตท่ีอยูภายใตอิทธิพลการชักนําของส่ิงรอบขาง และลึกเขาไปถึงจิตใจ การตอบสนองใน
การดําเนินวิถีชีวิตท่ีออกมาเปนพฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ และส่ิงแวดลอม สงผลตอการควบคุมการทํางานของ
ยีนท้ังส้ิน องคความรูน้ี อาจนําไปสู ทีทา กระบวนการใหม ในการดูแล ปองกัน รักษาโรคตาง ๆ ในมนุษยได 
 
 ตอไปน้ี เปนขอมูลท่ีนักวิทยาศาสตร ไดทดลองและสรุปผล  

1. เซลลตนกําเนิด ตอบสนองตอส่ิงเรา ทางกลไก อภิพันธุกรรม คณะวิจัยในไทยไดพิสูจนวา สารสกัดจาก
พืชทองถิ่นในประเทศไทยสามารถกระตุนเซลลตนกําเนิด ใหกลายเปนเซลลระบบประสาทได3 **1 

2. เซลลมะเร็ง กอตัวจากการกระตุนทางกลไกอภิพันธุกรรม4  
3. เซลลอาจฆาตัวเอง หรือกลายเปนเซลลชนิดอืน่โดยการกระตุนทางกลไกอภิพันธุกรรม5 
4. ส่ิงแวดลอมจากภายนอกรางกาย เชน อาหาร สารเคมีอากาศฝุน ควัน พลังงานลบ นํ้า สารเคมี 

เครื่องนุงหม ใยสังเคราะห ทัศนาคติเชิงลบ เสียง คล่ืนพลังลบ สามารถสงผลเชิงลบตอรางกาย อันอาจ
เปนสาเหตุใหเกิดโรคได6 

 

การสั่งงานอภิพันธุกรรมจากภายนอกเขาสูเซลลและยีน7 
 ส่ิงภายนอกท่ีมีโมเลกุลเล็กสามารถมาเกาะกบัตัวรับบนผิวเย่ือหุมเซลล การเกาะระหวางโมเลกุลสัญญาณ
ท่ีเรียกวา Ligand จะเกาะไดตองมีโครงสรางท่ีมีความจําเพาะพอเหมาะกัน เปรียบไดกับ ลูกกุญแจท่ีสามารถสอด
เขาไปท่ีรูแมกุญแจได (Key and Lock) ในท่ีน้ี Ligand โมเลกุลสัญญาณคือลูกกุญแจ (Key) สวนตัวรับคือแม
กุญแจ เมื่อมีการเกาะกัน ตัวรับจะมีรูปทรงท่ีเปล่ียนไป ทําใหสงสัญญาณเขาไปภายในเซลลได เพราะตัวรับจะมี
โครงสรางสวนปลายมีไวสําหรับเลือกจับกับ Ligand ในขณะท่ีสวนโคนฝงจมทะลุเย่ือหุมเซลล เขาไปสูสวนท่ีเปน
ของเหลวภายในเซลล การแปรเปล่ียนรูปรางของตัวรับตรงสวนโคนมีผลตอการเลือกจับกับโมเลกุลโปรตีนภายใน
เซลลท่ีมีความจําเพาะ แลวจะเปนปฏิกิริยาลูกโซ 2, 3, และ 4 ตามลําดับในรูปที่ 2 ในขั้นท่ี 4 (ในบางกรณี อาจมี
ขั้นตอนมากกวาหรือนอยกวา 4 ขั้นตอนก็ได) จะเกิดผลตอการเปด/ปด การทํางานของยีน การอธิบายระดับเซลล
ตามภาพน้ีจะสรางความเขาใจถึงกลไกการส่ังงานอภิพันธุกรรมในเบ้ืองตนได แมวากลไกจะมีความซับซอนมากกวา
น้ีก็ตาม  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
** ดูภาพถายเซลลระบบประสาทที่พัฒนาจากเซลลตนกําเนิดโดยคณะนักวิจยัไทย ไดจาก Kongros K, Bunyaratvej A, Viyoch J and Sila-asna 
M. The effect of the seed extract of Mucuna gigantean on the expression of neural markers in mesenchymal stem cells. 
Journal of Medicinal Plants Research. 2012; 6 (7):1297–1303 
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รูปท่ี 2 การสั่งงานอภิพันธุกรรม จากภายนอกเขาสูเซลลและยีน 
ภาพโดย ภญ.ตรีชฎา บุญจันทร   

พฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวกับอภิพันธุกรรม ในการปองกัน การบําบัดรักษา และการกําเนิด
โรคในมนุษย  

มีปจจัยหลายอยาง (รูปที่ 3) ชักนําใหเกิดโรคและการเปล่ียนแปลงทางรางกายไดโดยอาศัยกลไก 
อภิพันธุกรรม ไดแก อาหาร ภาวะกลางวันกลางคืน ฤดูกาล การไดรับเช้ือกอโรค โดยเฉพาะอยางย่ิง เชื้อไวรัส 
สารเคมี การใชยาแบบผิด ๆ  สถานภาพการเงิน (ทําใหเกิดความเครียด) การออกกําลังกาย แบคทีเรียปรกติท่ี
อาศัยอยูในรางกาย ยารักษาโรคบางประเภท การแพทยทางเลือก การเขาสังคม และ ภาวะจิตใจ และ อารมณ 
การเปล่ียนแปลงทางรางกายอาจเปนทางบวก (ในกรอบสีเขียว) หรือทางลบ (ในกรอบสีเแดง) หรือเปนไปไดท้ัง
สองทาง (ในกรอบสีเทา) ขึ้นอยูกับลักษณะของปจจัยน้ัน ๆ  
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๔๓ 

รูปท่ี 3 พฤติกรรมและปจจยัท่ีเก่ียวกับอภิพันธุกรรม ในการปองกัน การบําบัดรักษา และการกําเนิดโรคในมนุษย 
ภาพโดย ภญ.ตรีชฎา บุญจันทร 

สรุป 
พันธุกรรม อภิพันธุกรรม พฤติกรรมและส่ิงแวดลอมมีผลตอสุขภาพ จึงควรจัดการสุขภาพอยางองครวม 

เพื่อใหมนุษยชาติมีสุขภาพท่ีมีความกลมกลืนในการใช วิถีชีวิต (พฤติกรรม) จิตวิญญาณ (ผูไมเบียดเบียน) โดยไม
เบียดเบียนตอสถานอาศัย ดังแสดงในรูปที ่48  

รูปท่ี 4 การจัดการสุขภาพอยางองครวม จะตองมีความกลมกลืนในการใชวิถีชีวิต จิตวิญญาณ โดยไมเบียดเบียนตอสถานอาศัย 
ภาพโดย ภญ.ตรีชฎา บุญจันทร 
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อานนท บุณยะรัตเวช 

สถาบันบัวบาตร, มูลนิธิพัฒนายั่งยืน และ สํานักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา 

บทนํา   
เทคโนโลยีการหาลําดับคูเบสมีการพัฒนาเทคนิคใหม ๆ ทําไดรวดเร็วขึ้น มีตนทุน และคาใชจายท่ีถูกลง 

ทําใหการวิเคราะหขอมูลจีโนมเปนเรื่องใกลตัว และมีผลตอการจัดการสุขภาพเกิดบริการใหมขึ้นมาคือ เวชกรรม
ตรงเหตุ (precision medicine) 
 เวชกรรมตรงเหตุ คือ การจัดการทางสังคม ดูแล รักษาโรค แนวทางทางใหม ท่ีไดผลเลิศ ตรงประเด็น 
ตรงสาเหตุ อันเกิดจากวิชาการ ความรู และเทคโนโลยีระดับโมเลกุล ท่ีสะสมมาจากงานวิจัย  เวชกรรมตรงเหตุยัง
เปนรูปลักษณใหมในมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ในรูปแบบใหมดานหลักสูตรการเรียนการสอน โครงสราง
หลักสูตร ภาควิชา คณะ การวินิจฉัยและการรักษาโรค จึงตองมีการจัดการรูปลักษณองคกร ระบบ ตําแหนง
บุคคลากรในประเทศไทย ดานการจัดการเวชกรรมตรงเหตุ เขาไปแทนรูปแบบเกาในมหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาล 
 เทคโนโลยีชีวภาพทําใหเกิดขอมูลดาน “-โอมิกส (-omics)” 6 ระดับ ไดแก จีโนมิกส (genomics) 
ทรานสคริปโตมิกส (transcriptomics) โปรตีโอมิกส (proteinomics) เมตาโลโบมิกส (metalobomics) อีพิจีโน
มิกส (epigenomics) และเมตาจีโนมิกส (metagenomics) การพัฒนาวิทยาการดานคอมพิวเตอร โดยใช
คณิตศาสตร สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอรมาพัฒนาเปนโปรแกรม ระบบการเก็บขอมูล การวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล ตลอดจนการแปลผล เกิดเปนวิทยาศาสตรชีวภาพแขนงใหมมีช่ือ “ชีวสารสนเทศ หรือไบโอ
อินฟอรเมติกส (bioinformatics)” ซึ่งเปนวิชาการท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดศาสตรใหมท่ีเรียกวา เวชกรรมตรงเหตุ
โปรแกรมการสรางรูปแบบจําลองจากคอมพิวเตอร อันจะเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑยา รักษาโรค 
การวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดโรคทางพันธุกรรม การวินิจฉัยไดลวงหนากอนเปนโรคจริง 
 ขอมูล “-โอมิกส (-omics)” 6 ระดับ นําไปสูเทคโนโลยีหาลําดับคูเบสท่ีพัฒนาขึ้นใหม ท่ีเรียกวา Next 
Generation Sequencing (NGS) ซึ่งเปนการหาลําดับคูเบสท้ังหมดตลอดสายดีเอ็นเอ (whole genome 
sequencing; WGS) ของจีโนมมนุษยซึ่งมีความยาว 3 พันลานคูเบส (base pair) การหาลําดับเบสในเอ็กโซม
มนุษย (exome sequencing) ซึ่งมีความยาว 50 ลานเบส หรือการหาลําดับเบสของบริเวณเฉพาะของจีโนมหลาย 
ๆ บริเวณท่ีสนใจ (panel or targeted sequencing) จากหลายตัวอยางท่ีมีความยาวรวมกันเปนลานเบสได   
 ศูนยปฏิบัติการ "-โอมิกส" (Laboratory "-Omics" Center) จะตองพัฒนาเทคโนโลยีท้ัง 6 ระดับ เหลาน้ี
เพื่อการตรวจหาลําดับเบสไดสมบูรณ การเลือกใชเทคโนโลยีตาง ๆ ขึ้นอยูกับความคุมคา ความประหยัด และ
ลักษณะงานท่ีเชื่อมโยงครอบคลุมในมิติตาง ๆ โดยมีผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ NGS ออกแบบงาน มีการแบงปน
ขอมูลระหวางศูนยปฏิบัติการ เพื่อใหศูนยเปนศักยภาพใหมของเวชศาสตรตรงเหตุซึ่งเปนงานทาทายของ
มนุษยชาติ และท่ีสําคัญมาก ๆ คือ ตองสามารถผนวกเขากับกระบวนการควบคุมระดับเหนือยีนหรืออภิพันธุศาสตร 
(epigenetics) อันเกี่ยวของจึงจะเขาถึงเวชศาสตรตรงเหตุอยางแทจริงและสมบูรณแบบ 
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 บทความน้ีจะกลาวถึงศาสตรดาน -โอมิกส 6 ระดับ เทคโนโลยี next-generation sequencing (NGS)  
6 วิธีการ และขอแนะนํา 6 ขอ ผูเขียนขอเรียกวา “ศาสตร 6 ระดับ 6 วิธีการ และ 6 ขอแนะนํา” ท่ีควรนํามาใช
เปนยุทธศาสตรและแนวทางในการจัดการต้ังศูนยโอมิกสท้ัง 2 ศูนย ไดแก ศูนยขอมูลชีวสารสนเทศ และศูนยโอ
มิกสท้ัง 6 องคประกอบ ในประเทศไทย 
 

ศาสตรดาน -โอมิกส 6 ระดับ  
 ศูนยปฏิบัติการ "-โอมิกส" (Laboratory "-Omics" Center) จะตองพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับ
ศาสตรดานโอมิกสท้ัง 6 ระดับตอไปน้ี 
 

 ระดับที่ 1 ระดับดีเอ็นเอ จีโนม (Genome) และจีโนมิกส (Genomics)1–4  
 จีโนมิกส คือ การศึกษาหาดีเอ็นเอ (DNA) ท้ังหมดท่ีมีอยูในส่ิงมีชีวิตแตละชนิด โดยเนนจีโนมในมนุษย
กอน ไดแก พันธุกรรมท้ังหมด และพันธุกรรมท่ีเปนตัวกําหนดขอมูลสําหรับการสรางโปรตีนท้ังหมดท่ีจําเปน
สําหรับส่ิงมีชีวิต  ไดแก โปรตีนท่ีเปนตัวกําหนดรูปรางหนาตาหรือฟโนไทป โปรตีนท่ีเกี่ยวกับการทํางานของอวัยวะ
รางกายหรือพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต จีโนมของมนุษย พืช และสัตวน้ัน มี 2 สวน ไดแก ยีน และสวนท่ีไมใชยีน สวน
น้ียังไมทราบหนาท่ีท่ีแนชัด แตในการศึกษาจีโนมิกสน้ันตองศึกษาท้ังหมดท้ังสวนท่ีเปนยีนและไมใชยีน ในแตละคน
มีจีโนม 2 ชุด โดยมาจากทางพอ 1 ชุด จากทางแม 1 ชุด จีโนมมนุษยมีจํานวน 3,000 ลานคูเบส 
 

 ระดับที่ 2 ระดับอารเอ็นเอ ทรานสคริปโตม (Transcriptome) และทรานสคริปโตมิกส
(Transcriptomics)4  
 ทรานสคริปโตมิกส คือ การศึกษาหาลําดับนิวคลีโอไทดใน RNA ท้ังหมดของเซลล (ซึ่งไดแก messenger 
RNA รวมท้ัง non-coding RNA) ท่ีเกิดจากการแสดงออกของยีนตาง ๆ ในจีโนม  จากขอมูลการศึกษาจีโนมของ
มนุษย5 นักวิทยาศาสตรไดประมาณจํานวนยีนของมนุษยไวราว 30,000 ยีน แตพบวา ผลผลิตของยีนภายในเซลล 
มีความหลากหลายมากกวาจํานวนยีนท่ีประมาณไวมาก  ซึ่งความแตกตางของการแสดงออกและขบวนการ
ดัดแปลงของ RNA transcript  (RNA processing) ในเซลลตางชนิดกันและในสภาวะตาง ๆกัน เปนปจจัยท่ี
สําคัญอันหน่ึงท่ีทําใหเกิดความหลากหลายของผลผลิตของยีนในมนุษยดังกลาว 
 ความรูท่ีไดจากทรานสคริปโตมิกสทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของเซลล การศึกษาทราน-
สคริปโตมของเซลลท่ีมีพยาธิสภาพหรือเปนโรค สามารถนําไปสูการคนพบยีนใหม ๆ ท่ีมีการแสดงออกท่ีสัมพันธ
กับโรคน้ัน ๆ ซึ่งความรูท่ีไดจากการศึกษาหนาท่ีและบทบาทของยีนดังกลาวในแงพยาธิกําเนิดของโรค อาจจะ
นําไปพัฒนาการตรวจวินิจฉัยหรือการพยากรณโรคท่ีดีและแมนยําขึ้น หรืออาจใชผลผลิตของยีนน้ันเปนโมเลกุล
เปาหมายสําหรับการพัฒนายาเพื่อการปองกันและรักษาโรคน้ันไดตอไป ทรานสคริปโตมิกส จึงมีประโยชนอยาง
มากในการสรางความรูดานชีววิทยาของมนุษย รวมท้ังกลไกและสาเหตุของโรคตาง ๆ 
 วิธีการทําทรานสคริปโตมิกสถูกออกแบบเพื่อใหได 3 เปาหมายดังตอไปน้ี6,7 
 การรูรหัสเบสในยีน เปนการตรวจวาในคน ๆ น้ันมีรหัสเบสในยีนท่ีเปนปรกติหรือไม ยังไมสามารถตรวจ
ความผิดปรกติดานปริมาณการทํางานของยีนเหลาน้ีได จึงตองมีวิธีการตรวจสอบปริมาณการทํางานของยีนเหลาน้ี
ดวย และตองออกแบบการทดสอบดังตอไปน้ี 
 1. ทําบัญชีรายการ RNA transcript ท้ังหมด (Transcript cataloging) เปนการศึกษาโครงสราง RNA 
transcript ท้ังหมดท่ีเกิดจากการแสดงออกของยีนในจีโนม เพื่อใหได RNA ท่ีถูกถอดรหัสจากยีน ท่ีมีโครงสรางท่ี
หลากหลายกวาขอมูลดานยีนท่ีใชสราง RNA transcript น้ัน รวมท้ัง RNA transcript ท่ีเกิดจากขบวนการ RNA 
processing  
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 2. ระดับการแสดงออกของ RNA ท่ีถูกถอดรหัสจากยีนตาง ๆ อาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงแสดงถึง
การทําหนาท่ีของ RNA น้ัน ๆ ชวยใหรูถึงพยาธิกําเนิดของยีนในเซลลมะเร็ง เปนตน เปนการศึกษาระดับการ
แสดงออกของ RNA ท่ีถูกถอดรหัสจากยีนในเซลลชนิดใดชนิดหน่ึง (เชน เซลลปรกติ, เซลลมะเร็ง ฯลฯ) ในสภาวะ
หรือเวลาหน่ึง ๆ (เชน ในส่ิงแวดลอม หรือ ระยะ differentiation ตาง ๆกัน)  การทําขอมูลทรานคริปโตม เปน 
Transcriptome profiling ตรวจสอบการทําหนาท่ีของยีน ขอมูลน้ีถูกนํามาใชเปนแนวทางหนาท่ีของยีนน้ัน ๆ 
เพื่อชวยรักษาโรคโดยละเอียดย่ิงขึ้นและตรงเหตุตอไป 
 3. การทําความเช่ือมโยงของทรานคริปโตม (Transcriptome networking) เปนการศึกษาความ
เช่ือมโยงเกี่ยวกับการควบคุมการแสดงออกของ RNA ท่ีถูกถอดรหัสจากยีน ซึ่งแสดงถึงขอมูลจากจีโนมท่ีสรางเปน
ผลผลิตท่ีทําหนาท่ีภายในเซลล โดยควบคุมการถอดรหัส โดยอาศัยโปรตีนท่ีเปน transcription factor และสวน
ของยีนท่ีควบคุมการถอดรหัส (transcriptional regulatory element)  
 อน่ึง transcription factor ชนิดหน่ึง ๆ อาจควบคุมการแสดงออกของยีนไดหลายยีน ผลผลิตของยีนตัว
หน่ึงอาจไปควบคุมการแสดงออกของยีน Transcriptome networking มีประโยชนอยางมากในการเขาใจ 
การแสดงออกของยีน 
 

 ระดับที่ 3 ระดับโปรตีโอม (proteome) และโปรตีโอมิกส (Proteomics)8 
 โปรตีโอมิกส เปนการศึกษาโปรตีนทุกชนิดท่ีเปนผลผลิตของยีนท้ังหมด โดยศึกษาโครงสราง การทํางาน 
บริเวณและภาวะท่ีพบโปรตีนเหลาน้ัน รวมถึงความสัมพันธระหวางโปรตีนชนิดตาง ๆ 
 โปรตีนท่ีถูกกํากับ มีหลัก ๆ เพียงสองกลุมใหญ คือ 

1. โปรตีนโครงสราง (structural protein) โปรตีนกลุมน้ีท่ีทําหนาท่ีเปนสวนประกอบของโครงสรางของ
รางกาย เชน คอลลาเจนของเน้ือเย่ือเกี่ยวพัน โปรตีนกลุมน้ีมีบทบาทสําคัญดานลักษณะปรากฏ
(phenotype) ทําใหมนุษยแตละคนแตกตางกันไป5 เชนสีผิว สีผม สีตา 

2. โปรตีนดานกระบวนการแปรรูปอณู (metabolic protein) เปนกลุมโปรตีนท่ีทําหนาท่ีเปน
กระบวนการตาง ๆ เพื่อใหชีวิตดํารงอยูได ไดแก  

ก. โปรตีนขนสง (transport protein) เชนการจับและนําพาแกสออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด 
เชน ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง  

ข. โปรตีนเอนไซม (enzyme) ในกระบวนการตาง ๆ เชน กระบวนการหายใจ กระบวนการ
สังเคราะหโปรตีน กระบวนการยอยอาหาร   

ค. โปรตีนหนาท่ีสะสม (storage protein) คือ โปรตีนท่ีสะสมเปนอาหาร  
ง. โปรตีนหนาท่ีเกี่ยวกับการยืดหด (contractile protein) ไดแก แอกตินและไมโอซิน ของเซลล

ของกลามเน้ือ 
จ. โปรตีนหนาท่ีปองกัน (protective protein) คือ โปรตีนท่ีเปนภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย เชน 

แอนติบอดี โปรตีนกลุมดานกระบวนการเพื่อการดํารงชีวิตน้ี กําหนดสมรรถนะของแตละคน 
หากในโปรตีนเหลาน้ีมีความผิดปรกติ จะทําใหเกิดโรคได9 การท่ีคนแตละคนมีโปรตีนท่ี
คุณสมบัติแตกตางกัน กระบวนการทางชีววิทยายอมมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ ทําใหเกิด
ความผิดปรกติ และเปนโรคตาง ๆ ได 
 



“Bioinformatics” and "-Omics", Keystones to Drive in Thailand Precision Medicine 

 

 ๔๘ Proceedings of Precision Medicine in Thailand 4.0  
6–8 Aug 2019, Bangkok, Thailand 

 

 ระดับที่ 4 ระดับการทํางานของโปรตีน เมตาโลโบม (Metalobome) และเมตาโลโบมิกส 
(Metalobomics)10 
 เมตาโลโบมิกส เปนการศึกษาชุดของสารเมตาโบไลทขนาดโมเลกุลเล็ก ไดแก สารตัวกลาง ฮอรโมน  
สารสัญญาณ สารตัวกลางทางชีวภาพ หรือเมตาโบไลท (metabolite) ท่ีพบในตัวอยางทางชีวภาพ เชน สัตว- 
เซลลเดียว21 หรือในมนุษยท่ีมีความผิดปรกติ เชน โรคเบาหวาน จะมีฐานขอมูลของเมตาโบไลทท่ีมีความจําเพาะ
โดยเปรียบเทียบฐานขอมูล The Human Metabolome Database (HMDB) การเรียกชื่อสาร metabolite ตอง
สอดคลองกับ transcriptomics และ proteomics กระบวนการเมตาโลโบมเปนพลวัต (dynamic) รวดเร็ว 
นับเปนวินาทีตอวินาที การวิเคราะหสารเมตาโบไลท ณ. จุดชวงเวลาหน่ึงจึงทําไดยาก จะใชวิธีการวิเคราะหชนิด
เดียวก็ไดผลไมส่ือถึงความเปนจริงตามธรรมชาติสักเทาไหร เน่ืองจากสารเมตาโบไลทมีความแปรปรวนสูง ตองใช
เครื่องมือชนิดพิเศษ เชน Mass Spectra (MS) และ Nuclear Magnetic resonance (NMR) แลวตรวจกับขอมูล
ในฐานขอมูล HMDB  ซึ่งไดพัฒนาเปน version 4.0 แลวเมื่อป พ.ศ. 2561 ครอบคลุม 113,993 เมตาโบไลท ใน
จํานวนน้ี 5,702 เมตาโบไลท ไดมีขอมูลลําดับกรดแอมิโนในโปรตีน (protein sequences) แลว 
 

 ระดับท่ี 5 ระดับเหนือยีน (อีพิจีโนม; Epigenome) และอีพิจีโนมิกส (Epigenomics) 
 อีพิจีโนมิกส คือการศึกษาเกี่ยวกับความจีโนมและโปรตีนบางอยางของเซลล ท่ีเปล่ียนไปในแงของการ
ควบคุมการแสดงออกของยีน โดยกระบวนการ อีพีเจเนติกส (Epigenetics) ซึ่งคือกระบวนการดัดแปลงยอนกลับ
บนดีเอ็นเอหรือฮิสโตน (histone) 
 อีพิเจเนติกส หรืออภิพันธุศาสตร (Epigenetics)  คือ การศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงการแสดง- 
ออกของยีน นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงลําดับ ดีเอ็นเอ ตัวอยางของการเปล่ียนแปลงการแสดงออกของยีน
แบบน้ีเชนการเติมหมูเมทิลบนดีเอ็นเอหรือการถอนหมูอะเซทิลออกจากฮิสโตนเปนการยับย้ังการแสดงออกของ
ยีนน้ัน ๆ โดยไมมีการเปล่ียนแปลงของลําดับดีเอ็นเอในยีนน้ัน ๆ11 
 การควบคุมการแสดงออกในลักษณะน้ีอาจสามารถคงอยูไดหลังเซลลแบงตัวและอาจคงอยูขามไปสู
ส่ิงมีชีวิตรุนลูกและรุนตอ ๆ ไปได แตจะไมมีการเปล่ียนแปลงและไมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของลําดับดีเอ็นเอ
ของส่ิงมีชีวิตน้ัน ๆ โดยมีปจจัยท่ีนอกเหนือจากพันธุกรรม ท่ีทําใหยีนแตละยีนแสดงออกเปล่ียนแปลงไปจากท่ี 
ควรเปน12 
 ตัวอยางหน่ึงของกระบวนการ "อีพิเจเนติกส" คือการจําแนกชนิดเซลล (cellular differentiation) ซึ่ง
ระหวางขั้นตอนพัฒนาการน้ัน เซลลตนกําเนิดท่ีมีศักยภาพชนิดเปนไปไดทุกประเภทของเซลลในรางกาย 
(totipotent) จะแบงตัวและเปล่ียนแปลงกลายเปนเซลล ท่ีสามารถเปนเซลลชนิดอื่น ๆ หลายสายพันธุ 
(pluripotent) ของส่ิงมีชีวิตชนิดยูคาริโอตในสัตวชนิดน้ัน13 ซึ่งก็จะแบงตัวและพัฒนาตอไปกลายเปนเซลลท่ี
แตกตางกัน เชน เซลลผิวหนัง เซลลประสาท เซลลกลามเน้ือ เซลลเม็ดเลือด และเซลลกระดูก โดยท่ีเซลลตาง ๆ 
ใชกระบวนการ "อีพิเจเนติกส" ท่ีทําใหยีนบางยีนทํางาน และยีนบางยีนไมทํางาน ตอมาพบวาปจจัยภายนอกเชน 
ส่ิงแวดลอม อารมณ พฤติกรรม วิถีชีวิต ก็เกี่ยวของกับ "อีพิเจเนติกส" ไดเชนกัน14 
 

 ระดับท่ี 6 ระดับเมตาจีโนม (Metagenome) และเมตาจีโนมิกส (Metagenomics)15 
 บนโลกน้ี จุลินทรียมีมากอนพืช สัตว และมนุษยกวาพันลานป ขอจํากัดเดิมของการศึกษาเมตาจีโนมิกส
คือศึกษาไดเฉพาะกลุมตัวอยางจุลินทรียท่ีสามารถนํามาเพาะเล้ียง แตมีเพียงรอยละ 1 เทาน้ันท่ีสามารถนํามา
เพาะเล้ียงศึกษาไดในหองทดลอง การศึกษาจีโนมจึงมีเฉพาะของจุลินทรียชนิดท่ีไดมีการเพาะเล้ียง จึงนับเปนเพียง
จํานวนเล็กนอย  นอกจากน้ันยังไมสามารถศึกษาถึงความสัมพันธระหวางจุลินทรท่ีอยูในสภาพธรรมชาติได   
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เทคโนโลยีใหมทางเมตาจีโนมิกส สามารถศึกษาสารพันธุกรรมท้ังหมดของสังคมจุลินทรียในส่ิงแวดลอม
หน่ึง ๆ ได เราจึงรูถึงความสัมพันธของกลุมประชากรจุลินทรีย และวิเคราะหถึงแตละองคประกอบโดยวิธีใชเทคนิค
สกัดดีเอ็นเอโดยตรงออกมาจากตัวอยางท่ีตองการศึกษา ไมจําเปนตองผานการเพาะเล้ียงเช้ือจุลินทรีย ดังน้ัน
วิธีการเมตาจีโนมิกสจึงสามารถศึกษาจุลินทรียไดทุกชนิดรวมถึงชนิดท่ีไมสามารถเพาะเล้ียงได (มีมากถึงรอยละ 99 
ของจุลินทรียท้ังหมดในธรรมชาติ) วิธีการทางเมตาจีโนมิกสเริ่มต้ังแตการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางในส่ิงแวดลอม 
จากน้ันจึงวิเคราะหดีเอ็นเอเหลาน้ันดวยวิธีการตาง ๆ กันไป ซึ่งสวนใหญจะมุงเนนไปท่ีการคนหายีนท่ีแสดงสาร
ออกฤทธ์ิทางชีวภาพและยาชนิดใหม ๆ และการคนหาสารชีวภาพใหม ๆ  
 เมตาจีโนมิกส คือ การวิเคราะหจีโนมของจุลินทรียท้ังหมดท่ีมีในหน่ึงชุมชีพ การศึกษาจีโนมท่ีเกินกวา
หน่ึงจีโนมขึ้นไป 
 การศึกษาจุลินทรียโดยใช Metagenomics ชวยใหเขาใจ 

1. ความสัมพันธของจุลินทรียในธรรมชาติแบบองครวม 
2. ดานวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต หรือ 
3. ประยุกตใชกับงานไดหลากหลาย  เชน การเขาใจถึงความสําคัญของจุลินทรียท่ีอาศัยรวมกันในลําไสของ

มนุษย บทบาทตอการยอยและดูดซึมอาหาร และการเกิดโรคอวน 
4. ชวยในการคนหาจุลินทรียใหมท่ีมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑท่ีนําไปใชในงานดานการเกษตร 

อุตสาหกรรม  และการแพทย ไดโดยไมจําเปนตองสามารถเพาะเล้ียงจุลินทรียเหลาน้ัน นับเปนแนวทางท่ี
เปดโลกทัศนเขาไปในโลกของจุลินทรียไดอยางกวางไกล 
 

 การมีอิทธิพลตอยีนไดแกลําดับนิวคลีโอไทด และการควบคุมการเปด/ปดการแสดงออกของยีน ตลอดจน
การสังเคราะหสารกอประโยชนตอรางกาย มีหลายปจจัยจากภายนอกเซลลในรางกายมนุษย ปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญ
เปนปจจัยหลักท่ีมีเทคโนโลยีตรวจสอบได คือ จุลินทรียท่ีมีอยูท่ัวไปตามธรรมชาติ  
 
 การศึกษาจุลินทรียโดยวิธี Metagenomics  มี 2 วัตถุประสงค16 คือ   

1. Function-based metagenomics คือ การวิเคราะหจีโนมของจุลินทรียเชิงหนาท่ี คนหาผลผลิตจาก
จุลินทรียในส่ิงแวดลอมน้ัน ๆ ท่ีมีหนาท่ีสรางประโยชนเชน เอนไซม ยาปฏิชีวนะ หรือสารอื่น ๆ  

2. Sequence-based metagenomics คือ การวิเคราะหจีโนมเชิงลําดับเบส 16S ribosomal RNA 
gene (16S rRNA) เพื่อระบุชนิดของจุลินทรียในกลุมประชากรท่ีศึกษาน้ันเปนประโยชนทางชีวเวช เชน 
การศึกษาจุลินทรียท่ีมีสมบัติเปน probiotic การศึกษาสายพันธุแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตกรดแลคติกใน
ถังหมัก การศึกษากลุมจุลินทรียท่ีเพิ่มออกซิเจนในบอบําบัดนํ้าเสีย 

 
 เมตาจีโนมิกสนับเปนเทคโนโลยีท่ีสําคัญในการคนหาสารชีวโมเลกุลใหม ๆ17 และใชวิเคราะหความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของจุลินทรียในชุมชีพ การคนพบยีนชนิดใหม ๆ ทําใหเราทราบถึงโครงสรางและหนาท่ี
ของจุลินทรียภายในชุมชีพ ซึ่งอาจจะนําไปสูการใชแกปญหาท้ังดานการแพทย การเกษตร และอุตสาหกรรมได 
โดยตองมีบูรณาการ และการเปรียบเทียบอยางชาญฉลาด จึงจะไดผลคุมคา18 
 
 
 



“Bioinformatics” and "-Omics", Keystones to Drive in Thailand Precision Medicine 

 

 ๕๐ Proceedings of Precision Medicine in Thailand 4.0  
6–8 Aug 2019, Bangkok, Thailand 

 

6 วิธีการ 
 ศูนยปฏิบัติการ "-โอมิกส"  (Laboratory "-Omics" Center)  จะตองใชเทคโนโลยี next-generation 
sequencing (NGS) 6 วิธีการ ดังน้ี: 

1. Whole Genome Sequencing (WGS) การหาลําดับนิวคลีโอไทดท่ีสมบูรณครบถวนในส่ิงมีชีวิต 
(complete DNA) ไมวาจะเปน chromosomal DNA, mitochondrial DNA ในสัตว หรือดีเอ็นเอใน 
chloroplast ของพืช  

2. Exome sequencing การเลือกอานเฉพาะลําดับนิวคลีโอไทดท่ีเปนสวนรหัส (coding) และเกี่ยวของ
กับเกิดโรครอยละ 85 

3. Targeted panel sequencing การศึกษาพันธุกรรมพื้นฐานของมนุษย เพื่อใหเขาใจถึงการเกิดโรค 
โดยจะทําการตรวจความหลากหลายลําดับนิวคลีโอไทด เพื่อใหทราบถึงตําแหนงของพันธุกรรมท่ีมีการ
กลายพันธุ ไปจากเดิมดวยชุดของยีนปรกติท่ีรูลําดับ เปนการตรวจโรคเปาหมาย เชน มะเร็งเตานม มะเร็ง
ปอด มะเร็งเม็ดเลือด 

4. Transcriptome sequencing (RNA-Seq) อีกชื่อหน่ึงคือ whole transcriptome shotgun 
sequencing (WTSS) เปนการใชเทคโนโลยี next-generation sequencing (NGS) เพื่อใหไดขอมูลการ
มีอยูและปริมาณของ RNA ในตัวอยางชีวภาพ ณ ขณะหน่ึง RNA-Seq บอกถึงการเปล่ียนแปลงของ 
ทรานสคริปโตมในเซลล เปนการศึกษาลําดับ RNA ท้ัง coding คือ mRNA และ non coding RNA เชน 
small RNA ไดแก miRNA, siRNA, piwiRNA ของส่ิงมีชีวิต โดยศึกษาการทํางานท่ีหลากหลายของ mRNA 
sequencing และ small RNA sequencing 

5. Epigenome sequencing การตรวจสอบความปรับเปล่ียนระดับเหนือยีน (epigenetic modification)  
ซึ่งมีผลตอการแสดงออกของยีน แตไมมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของลําดับในยีน สวนใหญเปนการ
เปล่ียนแปลงของ DNA methylation (methylome) และ histone รวมถงึ Epigenetic Reprogramme 

6. Metagenome Sequencing การศึกษาสารพันธุกรรมท้ังหมดท่ีมีอยูในส่ิงแวดลอม (metagenomics) 
เชน จุลินทรียท่ีมีอยูตามธรรมชาติในปริมาณ และประเภทในแตละชุมชีพของจุลินทรียไดอีกดวย อาจเรียก 
environmental genomics, ecogenomics หรือ community genomics 

  

6 ขอแนะนํา: 
 ศูนยปฏิบัติการ "-โอมิกส" (Laboratory "-Omics" Center) ควรดําเนินการ 6 ขอแนะนํา ดังน้ี: 

1. ต้ังศูนยขอมูลใหญทางชีวภาพ (Big Biological Data Center) หรือศูนยชีวสารสนเทศ (Bioinformatics 
Center) และ  

2. ต้ังศูนยปฏิบัติการ "-โอมิกส" (Laboratory "-Omics" Center)  
3. สรางหลักสูตร "-โอมิกส" และ "ชีวสารสนเทศ" ในมหาวิทยาลัย 
4. เปดบริการเทคโนโลยี NGS ในประเทศไทย 
5. ต้ังกรรมการยุทธศาสตรเวชกรรมตรงเหตุ (Precision Medicine Strategic Committee ) กระทรวง

การอุดมศึกษา (หลักสูตร) (วิจัย) (สรางตนแบบการบริการ) กระทรวงสาธารณสุข (บริการสุขภาพแก
ประชาชน) 

6. ต้ังกรรมการนโยบายโอมิกส แหงชาติ (National OMICS Policy Committee) องคประกอบ 16 ทาน 
โดยมี นายกรัฐมนตรเีปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีฝายกฎหมายเปนรองประธานกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน (1 ใน 5 ทานทําหนาท่ีเลขาธิการ) รัฐมนตรตีางประเทศ การอุดมศึกษา สาธารณสุข 
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กลาโหม อุตสาหกรรม พาณิชย เกษตร ทองเท่ียว และวัฒนธรรม (9 กระทรวง) เปนกรรมการ
Laboratory "-Omics" Center 

 
 การจัดการต้ังศูนยโอมิกสท้ัง 2 ศูนย คือ ศูนยขอมูลชีวสารสนเทศและศูนยโอมิกสท้ัง 6 องคประกอบใน
ประเทศไทย จะสรางภาวะความเปนผูนําในการจัดการเวชกรรมตรงเหตุในภูมิภาคอาเชียน จะทําใหประเทศไทย
กาวสูการเปนศูนยกลางของ Medical Hub ของโลก และยังจะเอื้อใหเกิด Medical Tourism ในประเทศไทยและ
อาเซี่ยน อันเปนอัตลักษณเดนและเอกลักษณในภูมิภาคน้ี  
 
 นอกจากน้ียังกอใหเกิดศักยภาพทางการอุตสาหกรรม และการเกษตร อันเปนโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศไทยท่ีไดพัฒนาอยางตอเน่ือง ศูนยโอมิกสท้ัง 6 ตองทํางานสอดประสานกันเปนทีม และเปนการบริหาร
จัดการท่ีใชองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเปนนวัตกรรมของโลกมาจัดการในประเทศไทย ตอยอดจากฐานท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ีเกาทรงดําเนินการมาตลอด 70 ป ตามพระราชปณิทานของพระบาท- 
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ีสิบอยางแทจริง19 และเปนไปเพื่อประชากรโลก20 
 

สรุป  
 ผูเขียนไดเสนอขอแนะนําสําหรับการจัดการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย โดยการนําศักยภาพใหมของ 
"-โอมิกส" และ "ชีวสารสนเทศ" มาใชในการต้ังและจัดการศูนยโอมิกสท้ัง 2 ศูนย คือ ศูนยขอมูลชีวสารสนเทศและ
ศูนยโอมิกสท้ัง 6 ศูนยปฏิบัติการ "-โอมิกส" (Laboratory "-Omics" Center) จะตองพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ตราจหา การเลือกใชเทคโนโลยีขึ้นอยูกับความคุมคา ความประหยัด และลักษณะงานท่ีเช่ือมโยงครอบคลุมในมิติ
ตาง ๆ  ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ NGS ออกแบบงานจากศูนยท้ัง 2 โดยนําสองกลุมมาเช่ือมกัน เปนศักยภาพ
ใหมของเวชกรรมตรงเหตุซึ่งเปนงานทาทายของมนุษยชาติ และท่ีสําคัญมาก ๆ คือ ตองสามารถผนวกเขากับ
กระบวนการควบคุมระดับเหนือยีนท่ีเกี่ยวของ จึงจะเขาถึงศาสตรแหงเวชกรรมตรงเหตุอยางแทจริงและสมบูรณแบบ 
 การจัดการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย โดยการนําศักยภาพใหมของ "-โอมิกส" และ "ชีวสารสนเทศ" 
มาใช  หากศูนยปฏิบัติการ การดําเนินการโดยใชศาสตร 6 ระดับ 6 วิธีการ และ 6 ขอแนะนํา ผูเขียนเห็นวาจะ
เปนผลดีตอประเทศชาติและประชาชน  ความสําเร็จในการจัดการจะปรากฎผลไดในไมชา Precision Medicine 
จะถูกทะยอยนํามาชวยมนุษยชาติต้ังแตแรกเริ่ม และมีความบริบูรณไดภายใน 5 ป และมีผลพวงตามมาในดานอื่น 
ๆ อีกหลาย ๆ ดาน ผูบริหารระดับประเทศตองรีบตัดสินใจต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร เพื่อจัดการเวชกรรมตรง
เหตุและวิชาการท่ีเปนนวัตกรรมดานตาง ๆ ในการพัฒนาประเทศไทย และต้ังกรรมการนโยบาย เพื่อกาวสูความ
เปนผูนําดานการจัดการศักยภาพใหมของนวัตกรรมใหกับสังคมระดับประเทศอยางท่ัวถึงและเปนธรรมใหกับ
ประชาชนคนไทยและโลก เพื่อมนุษยชาติ 
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