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 The purposes of this study were to investigate the influence of genetic 
polymorphisms of CYP2C9*3 and VKORC1 -1639 G>A on warfarin dose requirement and to 
establish an equation for predicting the warfarin maintenance dose in Thai patients. 
 91 out patients receiving warfarin at Phahol Polpayuhasena Hospital, 
Kanchanaburi were recruited into this study. Whole blood, dose and demographic data were 
collected. Blood samples were analyzed for the genetic polymorphism by Restriction Fragment 
Length Polymorphism (RFLP) technique. 
 CYP2C9*1/*1 (wild type) genotype was found in 90 patients (98.90%), and 
CYP2C9*1/*3 was found in only 1 patient (1.10%). No CYP2C9*3/*3 genotype was observed. 
Polymorphisms of VKORC1 -1639 GG was found in 9 patients (9.89%), while GA and AA 
genotype were found in 30 patients (32.97%) and in 52 patients (57.14%), respectively. 
Patients with VKORC1 -1639 AA genotype required statistically and significantly lower, 
average weekly warfarin dose (19.97 ± 7.61 mg) than GG genotype (37.89 ± 12.20 mg) and GA 
genotype (29.48 ± 11.50 mg) with the p value < 0.05. Using stepwise multiple linear regression, 
VKORC1 -1639 AA, age and weight could explain about 45.3% of the variation of warfarin 
maintenance dose. Multivariate analysis of the equation indicated a significant negative 
correlation between warfarin dose and VKORC1 -1639 AA and age, but a significant positive 
correlation between warfarin dose and weight. 
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บทที 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ยาวาร์ฟาริน (warfarin) เป็นยาตา้นการแข็งตวัของเลือด  (anticoagulants) ชนิด
รับประทาน ใชใ้นการรักษาและป้องกนัภาวะลิมเลือดอุดตนัหลอดเลือด  (thromboembolism) 

โดยเฉพาะในโรคระบบหวัใจและหลอดเลือด ยาวาร์ฟารินออกฤทธิโดยการยบัยงัการทาํงานของ
เอนไซม ์vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 (VKORC1) ซึงเป็นเอนไซมส์าํคญัในการ
นาํวิตามินเคกลบัมาใชใ้หม่ (vitamin K cycle)[1] การยบัยงัเอนไซมนี์ส่งผลยบัยงักระบวนการสร้าง 
vitamin K-dependent proteins ในระบบเลือด ไดแ้ก่ factor II, VII, IX และ X [2] ยาวาร์ฟาริ น
ประกอบดว้ยรูปทีมีฤทธิ (active form) 2 รูป คือ S-form และ R-form โดยรูป  S-form ออกฤทธิได้
แรงกว่า  R-form ถึง 3-5 เท่า[3] และถกูเปลียนแปลงโดยเอนไซม์  Cytochrome P450 ชนิด 2C9 

ในขณะที  R-form ถกูเปลียนแปลงโดยเอนไซม์  CYP1A2, CYP2C8, CYP2C19 และ CYP3A4 [4] 

ไดส้ารทีไม่มีฤทธิและขบัออกจากร่างกายทางไต 

ปัญหาสาํคญัทางคลินิกในการใชย้าวาร์ฟาริน  คือ การเกิดภาวะเลือดออกผดิปกติอนั
เป็นอาการไม่พึงประสงคข์องยา  ตงัแต่เลือดออกตามไรฟัน เลือดกาํเดาไหลจนถึงเลือดออกใน
อวยัวะภายใน  เนืองจากยาวาร์ฟารินเป็นยาทีมีช่วงในการรักษาแคบ  (narrow therapeutic range) จึง
มีโอกาสเกิดพิษของยาไดง่้าย แมม้ีการเปลียนระดบัยาเพียงเลก็นอ้ย[3] จากการศึกษาพบว่าปัจจยัทีมี
ผลต่อขนาดของยาวาร์ฟาริน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาหาร เชือชาติ ยาทีใชร่้วมและพนัธุกรรม[5] 

ลกัษณะทางพนัธุกรรมทีมีความสาํคญั อยา่งมีนยัสาํคญั ต่อขนาดของยาวาร์ฟาริน  คือ 
การแปรผนัทางพนัธุกรรมของ ยนี CYP2C9 และ VKORC1[6] โดยยนี CYP2C9 เกียวขอ้งกบัการ
ทาํลายยาขณะทียนี VKORC1 เกียวขอ้งโดยเป็นเป้าหมายระดบัโมเลกุลในการออกฤทธิของยา จาก
การศึกษาทีผา่นมาพบว่า ความถีของการแปรผนัทางพนัธุกรรมของยนีทงัสองนีมีความแตกต่างกนั
ในประชากรแต่ละเชือชาติทาํใหข้นาดยาวาร์ฟารินทีเหมาะสมในประชากรแต่ละเชือชาติแตกต่าง
กนัไป [7]  การเกิดภาวะพหุสณัฐ าน (polymorphism) ของยนีแบบ CYP2C9*2 (430C>T) และ
CYP2C9*3(1075A>C) ทาํใหค้วามสามารถของเอนไซมใ์นการเปลียนแปลงยาวาร์ฟารินใหอ้ยูใ่น
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รูปทีไม่มีฤทธิลดลงได ้30% และ80% ตามลาํดบั โดยพบความถีของ CYP2C9*2 ในชาวยโุรปและ
แอฟริกนั แต่ไม่พบในชาวเอเชีย ในขณะทีสามารถพบความถีของ CYP2C9*3 ไดใ้นกลุ่มประชา กร
ทงัสามเชือชาติ[8] ซึงภาวะพหุสณัฐานทงัสองแบบนียงัส่งผลใหม้ีความตอ้งการขนาดยาวาร์ฟารินที
ลดลง  [7] ส่วนภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 มีดงันี VKORC1*1 (wild-type) พบเฉพาะใน
ชาวแอฟริกนัเท่านนั  ส่วน VKORC1*2 (-1639G>A) พบในชาว เอเชีย มากถึง ร้อยละ  95 มกัพบ 
VKORC1*3 (3730G>A) และVKORC1*4 (698C>T) ในชาวยโุรปและแอฟริกนั แต่พบนอ้ยในชาว
เอเชีย [7,9] ภาวะพหุสณัฐานแบบ VKORC1*2 สมัพนัธก์บั ความตอ้งการยาวาร์ฟารินในขนาดตาํ
กว่า wild type  ในขณะที VKORC1*3 และ VKORC1*4 สมัพนัธก์บัความตอ้งการยาในขนาดทีสูง
กว่า wild type[9,10] 

ทงันีจากการศึกษาพบว่าความแปรผนัทางพนัธุกรรมของยนี  CYP2C9 และ VKORC1

สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคลในการตอบสนองต่อยาวาร์ฟารินถึง ร้อยละ 50 [9] โดย
ในปี ค.ศ. 2010 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้
ประกาศเพิมคาํเตือนในฉลากยาถึงการพิจารณาขอ้มลูทางพนัธุกรรมของยนี CYP2C9 และ 
VKORC1 ในการเลือกขนาดใชข้องยาวาร์ฟาริน [11]  

จากขอ้มลูดงั กล่าวจะเห็นว่าลกัษณะทางพนัธุกรรมของยนีทงัสองชนิดมีผลต่อการ
ตอบสนองต่อขนาดของยาวาร์ฟารินทงัในดา้นการรักษาและการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา   
การศึกษานีจึงเป็นการศึกษาเกียวกบัภาวะพหุสณัฐานยนี CYP2C9 และ VKORC1ในผูป่้วยชาวไทย 
เพือหาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพหุสณัฐานกบัขนาดยาวาร์ฟารินทีเหมาะสม โดยทาํศึกษาเฉพาะ 
CYP2C9*3 และ VKORC1 -1639 G>A เนืองจากเป็นการแปรผนัทีพบมากในชนชาวเอเชียและมีผล
ทาํใหข้นาดความตอ้งการยาลดลง 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพือหาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9 และ VKORC1 กบั
ขนาดของยาวาร์ฟารินในผูป่้วยชาวไทย 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ความตอ้งการขนาดยาวาร์ฟารินมีความแตกต่างกนัในผูป่้วยทีมีภาวะพหุสณัฐาน 

ของยนี CYP2C9 และ VKORC1 แตกต่างกนั 

2. ลกัษณะทางพนัธุกรรมของยนี CYP2C9 และ VKORC1 สามารถนาํมาทาํนายขนาด
ความตอ้งการยาวาร์ฟารินได ้
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ขอบเขตของการวจิยั 

ศึกษาความถีของภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9*3 (1075A>C), VKORC1 

(-1639G>A), ขนาดยาวาร์ฟารินทีใชใ้นการรักษา , ค่า international normalized ratio (INR) และ
คุณลกัษณะของผูป่้วย (patient characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุนาํหนกั ความสูง 

 
รูปที 1.1 ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษา 

 

ประโยชน์ทีได้รับ 
 1. ทราบความถีของภาวะพหุสณัฐานยนี CYP2C9 และ VKORC1ในผูป่้วยชาวไทย 

 2. ทราบความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9 และ VKORC1 กบั
ขนาดของยาวาร์ฟารินในผูป่้วยชาวไทย 

 3. ไดส้มการทาํนายขนาดยาวาร์ฟารินทีใชใ้นการรักษาสาํหรับผูป่้วยชาวไทยซึงมี
ปัจจยัทางพนัธุกรรมเป็นตวัแปร 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

1. วาร์ฟาริน 

ยาวาร์ฟารินเป็นยาตา้นการแข็งตวัของเลือดในกลุ่ม vitamin K antagonist คน้พบในปี  

ค.ศ.1940 จากการทีปศุสตัวไ์ปกินพืชและทาํใหส้ตัวเ์หล่านนัเกิดภาวะเลือดออกและตายจึงไดเ้ริม
ศึกษาหาสาเหตุและพบว่าในพืชดงักล่าวมีสารทีมีฤทธิตา้นการแข็งตวัของเลือด ในระยะแรกยานีถกู
นาํมาใชเ้ป็นยาเบือหนู  ต่อมาไดม้ีการพฒันาอยา่งต่อเนืองใหเ้ป็นยา  และในปี ค.ศ.1954 องคก์าร
อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา  (Food and Drug Administration; US FDA) ไดรั้บรองยา
วาร์ฟารินสาํหรับใชเ้ป็นยาตา้นการแข็งตวัของเลือดในมนุษย[์3] 

 ยาวาร์ฟาริ นเป็น racemic mixture ประกอบดว้ยรูปทีมี ฤทธิ (active form) 2 รูป คือ 
S-form และ R-form โดยรูป S-form ออกฤทธิไดแ้รงกว่า R-form ถึง 3-5 เท่า[12] โดยมีสูตรโมเลกุล 
C19H16O4 และสูตรโครงสร้างดงัรูป 

 
รูปที 2.1 สูตรโครงสร้างของยาวาร์ฟาริน 

  

 1.1 กลไกการออกฤทธ ิ

 ยาวาร์ฟารินมีกลไกการออกฤทธิโดยยบัยงั  clotting factor ทีอาศยัวิตามินเคในการ
เปลียนเป็นรูปทีทาํงานได้  ไดแ้ก่  clotting factor II, VII, IX และ X โดยยาไปยบัยงัการทาํงานของ
เอนไซม ์vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 (VKORC1) อนัเป็นเอนไซมส์าํคญัใน



5 
 

 

การผนักลบัของวิตามินเคมาใชใ้หม่  (vitamin K cycle) การยบัยงัเอนไซมนี์จึงเป็นการยบัยงัการ
ทาํงานของวิตามินเค ทาํใหล้ดฤทธิในการทาํใหเ้ลือดแข็งตวั (coagulant activity) [3] 

 กล่าวคือ  clotting factor II, VII, IX และ X เหล่านีถกูสร้างขึนทีตบัในรูป 
noncarboxylated form ซึงเป็น inactive form[2] จะทาํงานไดต่้อเมือผา่นกระบวนการ 
gamma-carboxylation โดยมี vitamin K ในรูป reduced form เป็น essential cofactor ของ
กระบวนการ  ผลิตภณัฑที์ไดจ้ากกระบวนการ gamma-carboxylation คือ active coagulation factor 

และ vitamin K epoxide ซึงวิตามิน K ในรูป epoxide นีถกูเปลียนใหเ้ป็น reduced form อยา่งรวดเร็ว
โดยเอนไซม ์ VKORC1 เพือเขา้สู่กระบวนการ gamma-carboxylation ต่อไป [1] ซึงเมือเอนไซม ์
VKORC1 นีถกูยบัยงัโดยยาวาร์ฟารินจึงทาํใหมี้ vitamin K-dependent clotting factor ในรูป active 

form ลดลงจึงลดการเกิดลิมเลือดได ้

 
รูปที 2.2 กลไกการทาํงานของยาวาร์ฟาริน [13] 

  

1.2 เภสัชจลนศาสตร์  

   1.2.1 การดูดซึม [14] 

    ยาสามารถดูดซึมไดอ้ยา่งสมบูรณ์จากระบบทางเดินอาหาร โดยทีอาหารไม่มีผลต่อ
การดูดซึมของยา ระยะเวลาทีทาํใหร้ะดบัยาในกระแสเลือดสูงสุด (Time to peak plasma 

concentration; Tmax) อยูภ่ายใน 4 ชวัโมง 

    1.2.1 การกระจายยา [14] 

 ยามี plasma protein binding สูงประมาณ 99% โดยมีปริมาตรการกระจายตวั (Volume 

of distribution; Vd) เท่ากบั 0.14 ลิตร/กิโลกรัม 
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    1.2.3 การเมแทบอลิซึมและการกาํจดัยา [4, 14] 

    ยาผา่นกระบวนการเมแทบอลิซึมทีตบัไดเ้ป็นสารทีไม่มีฤทธิ (inactive metabolites) 

โดยที S-form ถกูเปลียนแปลงโดยเอนไซม ์ CYP2C9 ในขณะที R-form ถกูเปลียนแปลงโดย
เอนไซม ์ CYP1A2, CYP2C8, CYP2C19 และ CYP3A4 ทงันีหลงัจากผา่นกระบวนการเมแทบอลิ
ซึมแลว้ยาจะถกูกาํตดัออกจากร่างกายทางไตประมาณ 92% 

 1.3 ข้อบ่งใช้  
 ยาวาร์ฟารินมีขอ้บ่งใชใ้นการป้องกนัและรักษา venous thrombosis, pulmonary 

embolism และ thromboemboembolic disorders ใชใ้นการรักษา atrial fibrillation ทีมีความเสียงใน
การเกิดภาวะ embolism นอกจากนนัสามารถใชใ้นการป้องกนั systemic embolism หลงัการเกิด
myocardial infarction[15] 

 

ตารางที 2.1 ขอ้บ่งใชแ้ละระดบั INR ทีเหมาะสม [16] 

 
 

 1.4 ปัญหาจากการใช้ยา 
 ปัญหาสาํคญัทีพบทางคลินิกในการใชย้าวาร์ฟาริน คือ เมือเริมใชย้าในช่วงแรก  ขนาด
ยาทีเหมาะสมทีควบคุมค่า INR ใหค้งทีไดเ้ร็วนนั มีขนาดทีแตกต่างกนัอยา่งมากในแต่ละคน  ทาํให้
การจดัการและการระบุขนาดทีแน่นอนทาํไดย้าก ส่วนหนึงอาจเกิดจากความแตกต่างของปัจจยัทาง
สิงแวดลอ้ม  เช่น การเกิดอนัตรกิริยาระหว่างยา  (interaction) กบัอาหารทีรับประทาน  เช่น  ผกัใบ

ขอ้บง่ใช้ INR

Prophylaxis of venous thrombosis (high-risk surgery) 2.0-3.0

Treatment of venous thrombosis 2.0-3.0

Treatment of pulmonary embolism 2.0-3.0

Prevent of systemic embolism 2.0-3.0

Tissue heart valves 2.0-3.0

Mechanical prosthetic heart valves 2.0-3.0

Acute myocardial infarction (to prevent systemic embolism) 2.0-3.0

Valvular heart disease 2.0-3.0

Atrial fibrillation 2.0-3.0

Mechanical prosthetic valves (high risk) 2.5-3.5
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เขียว ชาเขียว อาหารทีมีวิตามินเคสูงอืน ๆ เป็นตน้ และการเกิดอนัตรกิริยาระหว่า งยาวาร์ฟารินกบั
ยาทีใชร่้วม  สมุนไพรต่าง  ๆ เช่น ใบแปะก๊วย  เป็นตน้  รวมไปถึงปัจจยัทางพนัธุกรรมของยนีบาง
ชนิดแต่ละคน [3] 

 จากสรุปรายงานอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าประจาํปี พ .ศ. 2554 โดยศนูยเ์ฝ้า
ระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  [17]  พบว่า 
ตงัแต่ปีพ .ศ. 2527 – 2554 มีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงคท์งัสิน 1198 ราย เสียชีวิต 5 ราย 
อาการไม่พึงประสงคที์พบมากทีสุด คือ bleeding time increase จาํนวน 159 ราย รองลงมาเป็น
อาการเลือดออกตามไรฟัน (gingival bleeding) จาํนวน 110 ราย อาการไม่พึงประสงคแ์บบรุนแรง 
ไดแ้ก่ เลือดออกในอวยัวะภายใน (internal bleeding) จาํนวน 83 ราย 

 

2. ปัจจยัทีเกยีวข้องกบัการตอบสนองของยาวาร์ฟาริน 
  ปัญหาสาํคญัของการใชย้าวาร์ฟารินในทางคลินิก คือ ภาวะเลือดออก ผดิปกติ ซึงเป็น
อาการไม่พึงประสงคข์องยา  เนืองจากยาวาร์ฟารินเป็นยาทีมีช่วงในการรักษาแคบ (narrow 

therapeutic range) จึงมีโอกาสเกิดพิษของยาไดง่้าย แมจ้ะมีการเปลียนแปลงระดบัยาในเลือดไป
เพียงเลก็นอ้ย ดงันนัขนาดยาทีใชใ้นผูป่้วยแต่ละรายจึงความสาํคญัเพราะมีผลต่อความเขม้ขน้ของยา
ในเลือดซึงมีความไวต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค ์

  ขนาดยาวาร์ฟารินทีใชใ้นผูป่้วยแต่ละรายมีความแตกต่ างกนัซึงมีหลายปัจจยัมา
เกียวขอ้ง ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นเพศ อาย ุปริมาณวิตามิน K ในอาหาร เชือชาติ ยาทีใชร่้วมและปัจจยั
ทางดา้นพนัธุกรรม [5] 

  2.1 ปัจจยัทางพนัธุกรรม 

  ในช่วงปี ค.ศ. 1990 ทีผา่นไดไ้ดเ้ริมมีการศึกษาวิจยัถึงปัจจยัทางพนัธุกรรมที ส่งผลต่อ
การตอบสนองทางคลินิกของยาวาร์ฟารินหลงัจากทีคน้พบยนีทีทาํหนา้ทีสร้างเอนไซมซึ์งทาํหนา้ที
ทาํลายยาวาร์ฟาริน [4] จึงไดม้ีการศึกษาถึงผลของการเกิด allelic variant ของยนีทีเกียวขอ้งกบัการ
ตอบสนองทางดา้นเภสชัจลนศาสตร์ (pharmacokinetic) และเภสชัพลศาสตร์ (pharmacodynamic) 

ของยาวาร์ฟาริน 

 ในปี ค.ศ.1995 Furaya และคณะไดร้ายงานถึงผลของการเกิดภาวะพหุสณัฐาน ของยนี 
CYP2C9 ซึงเป็นยนีทีทาํหนา้ทีสร้างเอนไซม ์CYP2C9 ทีใชใ้นการทาํลายยาต่อขนาดควา มตอ้งการ
ยาวาร์ฟารินเป็นครังแรก หลงัจากการคน้พบยนี CYP2C9 ในปี ค .ศ.1994 และต่อมา ไดม้ีการศึกษา
ถึงลกัษณะทางพนัธุกรรมของยนี CYP2C9 ต่อขนาดความตอ้งการยาวาร์ฟารินซึงแสดงถึงผลการ
ตอบสนองในการรักษาทางคลินิก[18] โดยการศึกษาทางดา้นเภสชัพนัธุศาสตร์เกียวกบัยาวาร์ฟาริน
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ไดรั้บความสนใจมากขึนจากการคน้พบยนี vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 

(VKORC1) ซึงเป็นยนีทีทาํหนา้ทีสร้างเอนไซม ์ VKORC1 อนัเป็นเป้าหมายการออกฤทธิระดบั
โมเลกุลของยาวาร์ฟารินในปี ค.ศ.2004 [19, 20] และตงัแต่ปี ค.ศ.2005 เป็นตน้มาก็ไดม้ีการศึกษาถึง
ลกัษณะทางพนัธุกรรมของยนี VKORC1 ทีมีผลต่อการตอบสนองของยาวาร์ฟาริน [4] 

  ในช่วงหลายปีทีผา่นมาไดม้ีการศึกษาถึงยนีทีทาํหนา้ทีสร้างโปรตีนต่างๆทีเกียวขอ้ง
กบักระบวนการขนส่งและการทาํลายยาวาร์ฟาริน  Wadelius และคณะ [6]ไดท้าํการศึกษาแบบ 
prospective cohort study ซึงเป็นการศึกษาทีใหญ่ทีสุดในปัจจุบนัโดยทาํการศึกษาลกัษณะทาง
พนัธุกรรมในผูป่้วยชาวสวีเดนจาํนวน 1496 คนทีเริมใชย้าวาร์ฟาริน พบ 183 polymorphism ใน 29 

genes พบว่า มีเพียงยนี CYP 2C9และยนี VKORC1 เท่านนัทีมีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัสาํคญักบัการ
ตอบสนองของยาวาร์ฟาริน  

ทงันีสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้
ระบุไวใ้นขอ้มลูดา้นความปลอดภยัของยาเมือเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2007 ว่าปัจจยัทางพนัธุกรรมเป็น
ปัจจยัทีควรคาํนึงในการเลือกใชข้นาดของยาวาร์ฟารินโดยใหมี้การเพิมขอ้มลูนีไวใ้นฉลากยาวาร์
ฟารินและเมือเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2010 ทีผา่น US FDA ไดป้ระกาศใหเ้พิมเป็นคาํเตือนในฉลาก
ยาถึงการพิจารณาขอ้มลูดา้นพนัธุกรรมของยนี CYP2C9 และ VKORC1ในการเลือกใชข้นาดยาวาร์
ฟาริน [11] 

รูปที 2.3 บทบาทของ CYP2C9 และ VKORC1 ต่อการตอบสนองของยาวาร์ฟาริน [4] 
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  2.1.1 ภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9  

  ยนี CYP2C9 เป็นยนีทีสร้างเอนไซม ์ CYP2C9 ซึงทาํหนา้ทีเปลียนแปลงยา  (drug 

metabolizing enzyme) โดยเอนไซมนี์มีหนา้ทีทาํลายยาวาร์ฟารินทีอยูใ่นรูปของ S-form ซึงออก
ฤทธิไดแ้รงกว่า R-form ถึง 3-5 เท่า  [3] ทาํใหย้นี CYP2C9 นีมีผลต่อเภสชัจลนศาสตร์ 
(pharmacokinetic) ของยาและส่งผลต่อระดบัยาทีคงเหลืออยูใ่นเลือด 

 
รูปที 2.4 โครงสร้าง S-form ของยาวาร์ฟาริน 

    
ยนี CYP2C9 ถกูคน้พบเมือปี ค.ศ. 1994 มีขนาดประมาณ 55-kb อยูบ่นโครโมโซมคู่ที 

10 ทีตาํแหน่ง q24 ประกอบดว้ย 9 exon สามารถถอดรหสัไดโ้ปรตีนจาํนวน 490 amino acid [18] 

พบการเกิดแปรผนัทางพนัธุกรรมมากถึง 30 non-synonymous variations โดยมี CYP2C9*1 เป็น 
wild type ซึงพบมากทีสุดในประชากรทุกเชือชาติจากการศึกษาพบว่ามีเพียง CYP2C9*2 และ 
CYP2C9*3 ทีไดรั้บการกล่าวถึงว่ามีผลต่อการตอบสนองต่อยาวาร์ฟาริน [4] 

 
รูปที 2.5 โครงสร้างของยนี CYP2C9 

 

 CYP2C9*2 เกิดจากการที exon 3 ของยนีมีการเปลียนแปลงนิวคลีโอไทดที์ตาํแหน่ง  

430 จาก cytosine เป็น thymine ทาํใหก้ารถอดรหสัโปรตีนในตาํแหน่งที 144 ของเอนไซมเ์ปลียน
จาก arginine เป็น cysteine ขณะที CYP2C9*3 เกิดจากการที exon ที 7 ของยนีมีการเปลียนแปลงที
ตาํแหน่ง 1075 จาก adenine เป็น cytosine ทาํใหก้ารถอดรหสัในตาํแหน่งที 359 ของเอนไซมเ์ปลียน
จาก isoleucine เป็น leucine [21] 

 ความถีในการพบภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9 แตกต่างกนัในประชากรแต่ละเชือ
ชาติ CYP2C9*2 พบในชาวแอฟริกนั 2.0-8.7% ในชาวคอเคเซียน 9.2-26.7% [7] และไม่พบเลยใน
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ชนชาวเอเชีย (ญีปุ่น, จีน, ไตห้วนั, เกาหลี, มาเลเซีย, สิงคโปร์และไทย) [7, 22, 23] ส่วน CYP2C9*3 

พบไดใ้นประชากรทงัสามเชือชาติ โดยในชาวแอฟริกนัพบ 1.0-4.6% ชาวคอเคเซียน 8.6-26.7% 

และชาวเอเชีย 2.3-8.2% [7] 

 การเกิดภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9 นีส่งผลต่อการทาํงานของเอนไซม ์CYP2C9 

โดย CYP2C9*2 ทาํใหม้ี enzyme activity ลดลง 30% ในขณะที CYP2C9*3 ทาํให้ enzyme activity 

ลดลงถึง 80% [22] ซึงในความจริงแลว้ในประชากรทีมี CYP2C9*3 แบบ homozygous นีจะมี 
phenotype เป็น poor metabolizer ของ CYP2C9 substrate [21] 

 จากการศึกษาของ Takahashi และคณะ  ในปี ค .ศ.1998 ไดเ้ปรียบเทียบ unbound oral 

clearance ของการเกิด CYP2C9*3 กบั CYP2C9*1/*1 ซึงเป็น wild type พบว่าในผูป่้วยทีมี 
CYP2C9*3 แบบ heterogygous จะมี unbound oral clearance ของ (S)-warfarin ลดลง 66% ในขณะ
ทีผูป่้วยทีมี CYP2C9*3 แบบ homogygous จะมี unbound oral clearance ของ (S)-warfarin ลดลง 
90% เมือเทียบกบั wild type [24] 

 ในปี ค.ศ.2009 Lindh และคณะ [25] ไดท้าํการสรุปรวบรวมการศึกษาเกียวกบัอิทธิพล
ของลกัษณะทางพนัธุกรรมของยนี CYP2C9 ทีมีต่อขนาดความตอ้งการยาวาร์ฟาริน จาํนวน 39 

การศึกษาทีมีผูป่้วยทงั สิน 7,907 คน พบว่าในผูป่้วยทีมีลกัษณะทางพนัธุกรรมของยนี CYP2C9 

แบบต่างๆมีขนาดความตอ้งการยาวาร์ฟารินทีลดลงเมือเทียบกบัผูป่้วยที มี CYP2C9*1/*1 (wild 

type) ดงันี 

ตารางที 2.2 ขนาดความตอ้งการยาวาร์ฟารินทีลดลงในผูป่้วยทีมี allelic variant แบบต่างๆเมือเ ทียบ
กบั CYP2C9*1/*1 [25] 

 
 

 ผูป่้วยทีมี CYP2C9*2 หรือ *3 allele จะมีความตอ้งการขนาดยาวาร์ฟารินทีตาํกว่า
ผูป่้วยมีลกัษณะทางพนัธุกรรมเป็นแบบ wild type และผูป่้วยในกลุ่มนีมีความเสียงทีจะเกิดภาวะ
เลือดออกเนืองจาก overanticoagulant ในระหว่างการรักษาดว้ยยาวาร์ฟารินมากกว่าผูป่้วยทีเป็น 
wild type 

Allelic Variant % Reduction dose 95% CI

CYP2C9*1/*2 19.6 17.4-21.9

CYP2C9*1/*3 33.7 29.4-38.1

CYP2C9*2/*2 36.0 29.9-42.0

CYP2C9*2/*3 56.7 49.1-64.3

CYP2C9*3/*3 78.1 72.0-84.3
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    2.1.2 ภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 

 ยนี VKORC1 เป็นยนีทีทาํหนา้ทีสร้างเอนไซม ์ vitamin K epoxide reductase complex 

subunit 1 (VKORC1) ซึงเป็นเป้าหมายระดบัโมเลกุลของยาวาร์ฟาริน โดยยาวาร์ฟา รินจะไปออก
ฤทธิยบัยงัการทาํงานของเอนไซมนี์ อนัเป็นเอนไซมส์าํคญัใน vitamin K cycle ส่งผลยบัยงัการ
สงัเคราะห์ vitamin K-dependent clotting factor ไดแ้ก่ factor II, VII, IX และ X ดงันนัยนีVKORC1 

จึงมีผลต่อยาวาร์ฟารินในดา้นของเภสชัพลศาสตร์ (pharmacodynamic) เนืองจากเป็นเป้าหมายของ
ยาซึงมีผลต่อการออกฤทธิของยา 

 
รูปที 2.6 บทบาทของ VKORC1 กบัยาวาร์ฟาริน [4] 

 

 ยนี VKORC1 ถกูคน้พบเมือปี ค .ศ. 2004 มีขนาด 5126 bp อยูบ่นโครโมโซมที 16 

ตาํแหน่ง p12-q21 ประกอบดว้ย 3 exon สามารถถอดรหสัใหโ้ปรตีนจาํนวน 163 amino acid 

[19,20] หลงัจากคน้พบยนี VKORC1 ไดม้ีความตอ้งการศึกษาการเกิด  single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) บนยนี VKORC1 

 ในปี ค.ศ. 2005 Geisen และคณะ  [9] ทาํการศึกษา SNPs บนยนี VKORC1 ขึนโดยใช้
เลือดจากผูบ้ริจาคเลือดชาวเยอรมนัจาํนวน 200 คน แบ่งเป็นชาย 100 คนและหญิง  100 คน มีอายุ
ระหว่าง 18-24 ปี จากการศึกษานีพบ SNPs จาํนวน 28 ตาํแหน่งบน VKORC1 DNA (reference 
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sequence: AY587020) โดยมี 3 SNPs ทีพบบน coding region และ 25 SNPs พบบน non-coding 

region ของยนี  จาก 28 SNPs พบว่ามี 14 SNPs ทีมีความถีของ allele อยา่งนอ้ย 1% ซึงมี 6 SNPs 

สามารถใชจ้าํแนกภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 ไดเ้ป็น 3 haplotype หลกั  คือ VKORC1*2 

(-1639G>A, 1173C>T, 1542G>C และ 2255C>T), VKORC1*3 (3730G>A) และ VKORC1*4 

(698C>T) ทงันี 6 SNPs ทีใชจ้าํแนก haplotype มีความสมัพนัธแ์บบ complete linkage 

disequilibrium โดยมี VKORC1*1 เป็น wild type 

 
รูปที 2.7 โครงสร้างของยนี VKORC1 

 

นอกจากนนั Geisen และคณะ [9] ยงันาํความถีของการเกิด VKORC1 haplotype ทีพบ
มาทาํการเปรียบเทียบกบัขอ้มลูทางพนัธุกรรมทีพบในฐานขอ้มลู ไดแ้ก่ PERLEGEN database และ 
HapMap database แลว้มาสรุปความถีของแต่ละ haplotype ทีพบในประชากรแต่ละเชือชาติ ไดผ้ล
ดงันี VKORC1*1 พบเฉพาะในชาวแอฟริกนั  ในขณะที VKORC1*2 พบมากถึง 95%ในชาวจีน 
ส่วน VKORC1*3 และ VKORC1*4 พบในชาวยโุรปและแอฟริกนั พบนอ้ยในชาวจีน 

ตารางที 2.3 ความถีของ VKORC1 haplotype ในประชากรแต่ละเชือชาติ [9] 

 
 

 ในปีเดียวกนั D’Andrea และคณะ [26] ทาํการศึกษาความสมัพนัธข์องภาวะพหุสณัฐาน
ของยนี VKORC1 กบัขนาดยาวาร์ฟาริน พบว่า การเกิด SNP บน non-coding region ทีตาํแหน่ง 
1173C>T ในผูป่้วยทีใชย้าวาร์ฟารินมีความสมัพนัธก์บัความตอ้งการขนาดยาวาร์ฟารินในขนาดตาํ
เมือเทียบกบัผูป่้วยทีไม่มี ภาวะพหุสณัฐาน ทีตาํแหน่งนี  กล่าวคือ ผูป่้วยทีมีลกัษณะทางพนัธุกรรม
เป็น 1173 CC มีขนาดยาวาร์ฟารินทีใชสู้งกว่าผูป่้วยทีเป็น CC หรือ CT ซึงตาํแหน่ง 1173C>T นี

Europeans Africans Chinese

VKORC1*1 <0.1 31 <0.1

VKORC1*2 42 14 95

VKORC1*3 38 43 4

VKORC1*4 20 12 <1

Haplotype
Frequency (%)
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เป็น SNPs ใน VKORC1*2 haplotype และจากการศึกษาของ Geisen ทีไดก้ล่าวมาพบว่า ทีตาํแหน่ง 
1173C>T ซึงอยูบ่น intron1 มีความสมัพนัธแ์บบ perfect linkage disequilibrium กบัตาํแหน่ง 
-1639G>A ซึงเป็น SNPs ทีอยูบ่น promoter ของยนี 

 Reider และคณะ [10] ทาํการศึกษาความสมัพนัธข์อง VKORC1 haplotype กบัขนาดยา
วาร์ฟาริน ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่ง VKORC1 ออกไดเ้ป็น 2 haplotype คือ A haplotype  

และ B haplotype โดย A haplotype ประกอบดว้ย H1 และ H2 มีความตอ้งการยาวาร์ฟารินในขนาด
ตาํ (3mg/day) ซึงพบมากในชาวอเมริกนัเชือสายเอเชีย (American-Asian) ขณะที B haplotype 

ประกอบดว้ย H7, H8 และ H9 มีความตอ้งการยาวาร์ฟารินในขนาดสูง (6mg/day) โดยมีขนาดยา
วาร์ฟารินเฉลียของผูป่้วยในการศึกษาเท่ากบั 5.15 mg/day 

ตารางที 2.4 สดัส่วนการกระจายของ VKORC1 haplotype ในผูป่้วยชาวอเมริกนัเชือสายต่างๆ 

 
* ในแต่ละ haplotype มีลาํดบัของ SNPs บนยนี VKORC1 ดงันี 381, 861, 2653, 3673, 5808, 6009, 

6484, 6853, 7566 และ 9041 (Genbank accession number AY587020) 

 ทงันี Geisen และคณะ [9] ไดน้าํการศึกษาของ Reider และคณะมาสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่าง haplotype ทีไดจ้ากสองการศึกษา พบว่า VKORC1*2 haplotype มีความสมัพนัธก์บั 
haplotype A (H1 และ H2) ซึงเป็น low dose haplotype ขณะที  VKORC1*3และ VKORC1*4 

haplotype มีความสมัพนัธก์บั haplotype B (H7,H8 และ H9) ซึงเป็น high dose haplotype 

Haplotype Haplotye European African Asian

distribution  sequence* (n=119) (n=96) (n=120)

H1 CCGATCTCTG 0.13 0.07 0.89

H2 CCGAGCTCTG 0.26 0.06 0

H7 TCGGTCCGCA 0.21 0.42 0.10

H8 TAGGTCCGCA 0.14 0.01 0

H9 TACGTTCGCG 0.24 0.06 0

Others - 0.04 0.38 0.01

Group distribution

Group A (H1, H2) - 0.37 0.14 0.89

Group B (H7, H8, H9) - 0.58 0.49 0.10

Total group A and B - 0.96 0.62 0.99
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 จากการศึกษา SNPs บนยนี VKORC1 เห็นได้ว่า SNPs ส่วนใหญ่ทีเกิดมกัเกิดบน
ตาํแหน่งทีเป็น non-coding region ซึงไม่ส่งผลต่อการเปลียนแปลงการสร้างโปรตีนของเอนไซม ์แต่
มีผลต่อขนาดความตอ้งการยาวาร์ฟารินในผูป่้วยแต่ละราย ดงันนัจึงมีการคน้ควา้หาความสั มพนัธ์
ระหว่างกลไกทางดา้นหนา้ที (functional mechanism) ของ VKORC1 gene ต่อขนาดยาวาร์ฟาริน 
ซึงมี 2 การศึกษาดว้ยกนั โดยการศึกษาแรกเป็นการวดัปริมาณ messenger RNA (mRNA) ของ 

VKORC1 ใน human liver specimen การศึกษาที 2 เป็นการศึกษา VKORC1 promoter activity 

 การวดัปริมาณ mRNA ของ VKORC1 เป็นส่วนหนึงในการศึกษาของ Reider และ
คณะ [10] ทาํการวดัระดบัของ VKORC1 mRNA ใน human liver specimen ทีได้จาก tissue bank 

ของ University of Washington School of Pharmacy จาํนวน 53 liver specimen ซึงไดจ้ากผูบ้ริจาค
ชาวยโุรป -อเมริกัน สกดันาํ RNA และ DNA ออกจาก liver specimen วิเคราะห์หาปริมาณของ 
mRNA และตรวจหา VKORC1 genotype จาก DNA เพือระบุ VKORC1 haplotype ในแต่ละ tissue 

specimen ผลการศึกษาพบว่า ระดบั mRNA ในกลุ่ม B/B (high dose) มีปริมาณสูงกว่ากลุ่ม A/A 

(low dose) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95 % ประมาณ 3 เท่า โดยมี 6 ตวัอยา่งอยู่
ในกลุ่ม A/A, 22 ตวัอยา่งอยูใ่นกลุ่ม A/B และ 25 ตวัอยา่งอยูใ่นกลุ่ม B/B 

 Yuan และคณะ [27] ทาํการศึกษา VKORC1 promoter activity โดยใช ้ luciferase 

reporter assay ซึงมีสมมติฐานของการศึกษา คือ การเกิด SNP ทีตาํแหน่ง -1639 ซึงอยูบ่น promoter 

ของยนี VKORC1 จะนาํไปสู่การเปลียนแปลงของ promoter activity ของ VKORC1 gene โดยนาํ 
VKORC1 DNA จากผูป่้วยชาวจีนจาํนวน 16 คนทีไดรั้บยาวาร์ฟารินซึงมี SNP ทีตาํแหน่ง -1639 

เป็น AA หรือ GG genotype มาทาํการเพิมจาํนวนดว้ยวิธี polymerase chain reaction (PCR) แลว้ 
clone ลงสู่ pGL-3 vector ซึงสามารถแบ่งชนิดของ pGL-3 vector ในการศึกษานีออกไดเ้ป็น 3 ชนิด
ตาม genotype ของ promoter ทีใส่ลงไป หลงัจากนนันาํ pGL-3 vector ไป transfect ใน HepG2 cell  
(a human hepatoma cell line) โดยสาเหตุทีเลือกใชเ้ซลลช์นิดนีเนืองจากเป็นเซลลที์มีการแสดงออก
ของ VKORC1 มากทีสุดในตบั หลงัการ transfection เป็นเวลา 48 ชวัโมงทาํ cell lysis แลว้เติม 
luciferase substrate ลงไป ทาํการวดั luciferase activity ดว้ย luminometer 

รูปที 2.8 pGL-3 vector ทีมี cDNA สาํหรับสร้างเอนไซม ์luciferase [27] 
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รูปที 2.9 ชนิด pGL-3 vector ตาม genotype ของ promoter gene ทีตาํแหน่ง -1639 

 

ผลการศึกษา  VKORC1 promoter activity โดยใช ้ luciferase activity report พบว่า 
ลกัษณะทางพนัธุกรรมของ VKORC1 promoter ทีตาํแหน่ง -1639 มีผลต่อ promoter activity ของ
ยนี โดย -1639 G แสดง luciferase activity สูงกว่า -1639A ประมาณ 44% 

2.2 ปัจจยัอนืๆ 

ปัจจยัดา้นอาย ุผูป่้วยทีมีอายมุากขึนมีแนวโนม้ตอ้งการยาวาร์ฟารินตาํกว่าผูป่้วยทีมีอายุ
นอ้ย ซึงอธิบายไดจ้ากปริมาณอลับูมินในพลาสมาทีลดลงในผูป่้วยทีมีอายมุาก ทาํใหป้ริมาณอลับู
มินทีจบักบัยาวาร์ฟารินลดลง มียาในรูปทีออกฤทธิมากขึน ส่งผลใหค้วามไวในการตอบสนองต่อยา
เพิมขึน[28] นอกจากนนัอายทีุมากขึนมีผลทาํใหค้วามสามารถในการเมแทบอลิซึมยาลดลงอีกดว้ย  

[5] 

ปัจจยัดา้นพืนทีผวิของร่างกาย (Body surface area: BSA) พืนทีผวิเกียวขอ้งกบัขนาดยา
เนืองจากในผูป่้วยทีอว้นจะพบปริมาณของ fibrinogen และ factor VII สูงกว่าผูป่้วยผอม [5] ดงันนั
พืนทีผวิจึงความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัขนาดยาวาร์ฟาริน 

ปัจจยัดา้นเพศ จากการศึ กษาของ Sconce และคณะ [29] ในสหราชอาณาจกัร
สนันิษฐานว่า เพศมีความสมัพนัธก์บัขนาดยา เนืองจากขนาดร่างกายทีแตกต่างกนั โดยทวัไปเพศ
หญิงจะมีขนาดร่างกายเลก็กว่าเพศชาย 

 

3. การศึกษาทีผ่านมาในประเทศไทย 

 การศึกษาเกียวกบัยนี CYP2C9 และ VKORC1 ในประเทศไทยทีผา่นมามีดว้ยกนั 4 

การศึกษาและ 1 รายงานผูป่้วยเกียวกบัความตอ้งการยาวาร์ฟารินในขนาดสูง สามการศึกษาแรกเป็น
การศึกษาความถีของภาวะสณัฐานของยนี CYP2C9 และ VKORC1 อีกหนึงการศึกษาเป็นศึกษา
ความถีและสร้างสมการทาํนายขนาดยาวาร์ฟารินทีใชรั้กษาจากปัจจยัทางพนัธุกรรม  
 การศึกษาแรกทาํโดย สรัญญา บุษกรเรืองรัตน์และคณะ [30] ในปี พ .ศ.2549 ทีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ ทาํการศึกษาความถีของยนี CYP2C9 ในผูบ้ริจาค
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เลือดจาํนวน 326 ราย และในผูป่้วยทีไดรั้บยาวาร์ฟาริน 67 ราย ผลการศึกษาพบว่า ความถีของยนี 
CYP2C9 ชนิด *1/*1 ซึงเป็น wild type เท่ากบั 91.4% ชนิด *1/*3 เท่ากบั 8.6% ไม่พบ CYP2C9*2 

allele และ CYP2C9*3 ชนิด homozygous ส่วนความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพหุสณัฐานของยนี 
CYP2C9 กบัขนาดยาวาร์ฟารินในการศึกษานีแสดงไดเ้พียงว่าในผูป่้วยทีมียนี CYP2C9*1/*3 มี
แนวโนม้ความตอ้งการยาวาร์ฟารินต่อสปัดาห์ (20.1+5.9 mg) ตาํกวาํผูป่้วยทีมียนี CYP2C9*1/*1 

(28.7+13.0 mg) แต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.081) นอกจากนีพบว่าอายมีุอิทธิพลต่อขนาดยาวาร์
ฟาริน โดยเฉพาะในผูป่้วยทีมีอายมุากกว่า 60 ปีมีความตอ้งการยานอ้ยกว่าผูป่้วยทีมีอายนุอ้ยกว่า 

การศึกษาต่อมาทาํโดย สุมลมาลย ์คลาํชืนและคณะ [28] ในปี พ .ศ.2551 ทีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ เช่นกนัทาํการศึกษาความถีของยนี VKORC1 และ 
CYP2C9 ในผูบ้ริจาคเลือดชาวไทยจาํนวนจาํนวน 319 ราย และผูป่้วยทีไดรั้บยาวาร์ฟาริน 106 ราย
พบว่าทงัสองกลุ่มมีความถีของภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 ทีตาํแหน่ง -1639 และ CYP2C9 

ไม่แตกต่างกนั (p<0.05) ซึงมีรายละเอียดดงันี ภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 ทีตาํแหน่ง -1639 
ในประชากรไทยส่วนใหญ่เป็นชนิด AA ซึงไม่แตกต่างจากชาวเอเชียในประเทศอืน ส่วนยนี 
CYP2C9 นนัพบว่า ประชากรไทยมากกว่า 90% เป็น wild type และไม่พบ CYP2C9*2 allele เลย 
นอกจากนนัในกลุ่มผูป่้วยทีไดรั้บยาวาร์ฟาริน พบว่า ผู้ ป่วยทีมีภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 

ชนิด AA มีค่าเฉลียของขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์ (24.0+10.2 mg) ตาํกว่าชนิด GG (39.5+21.3 mg) 

และชนิด GA (37.6+13.0 mg) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปัจจยัอืนๆกบัขนาดยา พบว่า อายแุละพืนทีผวิของร่างกายมีความสมัพนัธก์บัขนาดยาอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ โดยเมืออายมุากขึนมีค่าเฉลียของขนาดยาทีไดรั้บลดลง (p<0.001) และเมือมี
พืนทีผวิมากขึนจากนาํหนกัตวัทีเพิมขึนมีค่าเฉลียของขนาดยาทีไดรั้บสูงขึน (p=0.006) 

ในปี พ.ศ.2551 มีรายงานภาวะความตอ้งการยาวาร์ฟารินในขนาดสูงในผูป่้วยเด็กหญิง
ทีมียนี VKORC1 ชนิด H7 haplotype โดย นงนุช สิระชยันนัทแ์ละคณะ [31]  ซึงคณะผู้ วิจยัได้
รายงานผูป่้วยเด็กหญิงอาย ุ 15 ปีเกิดในประเทศไทย ไดรั้บการวินิจฉยัเป็น ulcerative colitis ทีมี
ปัญหาลิมเลือดอุดตนัเรือรังหลายครังจึงตอ้งไดรั้บยาวาร์ฟาริน โดยผูป่้วยรายนีตอ้งไดรั้บยาในขนาด 
42.0-68.3 mg/สปัดาห์ จึงคงระดบัค่า INR ระหวา่ง 2-3 ไดซึ้งสูงกว่าขนาดยาปกติในทางเวชปฏิบติั 
(ไม่เกิน 5 mg/วนั) จากการตรวจภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 พบว่า เขา้ไดก้บั haplotype 

ชนิด H7 ซึงตามการศึกษาของ Reider และคณะ [10] เป็น haplotype ทีมีความตอ้งการยาวาร์ฟาริน
ในขนาดสูง จึงสามารถอธิบายสาเหตุของความตอ้งการยาวาร์ฟารินทีสูงขึนในผูป่้วยรายนีได ้

การศึกษาถดัมาเป็นการศึกษาความถีของยนี CYP2C9 และ VKORC1 ในผูป่้วยโรคลิน
หวัใจทีไดรั้บยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ .เชียงใหม่ โดย ศรัณย ์ควร
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ประเสริฐและคณะ [23] ทาํการศึกษาในผูป่้วยจาํนวน 242 ราย พบว่ามีภ าวะพหุสณัฐานของยนี 
CYP2C9 ชนิด *1/*1 เท่ากบั 95% ชนิด *1/*3 เท่ากบั 5% ไม่พบ CYP2C9*2 allele และ 
homozygous CYP2C9*3 ในส่วนของยนี VKORC1 พบ haplotype AA มากทีสุด รองลงมาเป็น AB 

และ BB ตามลาํดบั โดยมีความถี ดงันี 63.6%, 34.3% และ 2.1% 

การศึกษาล่าสุดโดย อลิ สรา แสงวิรุณและคณะ [22] ในปี พ .ศ. 2553 มีวตัถุประสงค์
เพือศึกษาความถีของยนี CYP2C9, VKORC1 ในผูป่้วยชาวไทย ประเมินผลของยนีทงัสองทีมีต่อ
pharmacokinetic และ pharmacodynamic parameter รวมทงัสร้างสมการทาํนายขนาดยาวาร์ฟารินที
ใชใ้นรักษาโดยใชปั้จจยัทางพนัธุกรรมและปัจจยัทีไม่ใช่พนัธุกรรม การศึกษานีทาํในผูป่้วยชาวไทย
จาํนวน 89 ราย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร ผูป่้วยส่วนใหญ่ (95.5%) ไดรั้บการ
ผา่ตดัเปลียนลินหวัใจ (prosthetic heart valve replacement) โดยพบความถีของยนี CYP2C9 ชนิด 
*1/*1 มากทีสุด (95.5%) มีผูป่้วย 1 ราย (1.1%) เป็นชนิด *3/*3 อีก 3 ราย (3.4%) เป็นชนิด *1/*3 ไม่
พบ CYP2C9*2 allele เลย ความถีของยนี VKORC1 ทีตาํแหน่ง -1639 และ 1173 สามารถจาํแนก
ผูป่้วยออกไดเ้ป็น 3 haplotype ดงันี AA haplotype (-1639AA, 1173TT) พบมากทีสุด 61.8% 

รองลงมาคือ AB haplotype (-1639GA, 1173CT) พบ 31.5% และพบ BB haplotype (-1639GG, 

1173CC) นอ้ยทีสุด 6.7%  

การศึกษา pharmacokinetic parameter โดยใช ้warfarin clearance พบว่าในผูป่้วยทีเป็น 
variant group (*1/*3 และ *3/*3) มี warfarin clearance ตาํกว่าชนิด wild type อย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (p<0.0001) ส่วนของ pharmacodynamic parameter ใช ้warfarin sensitivity index (WSI) ซึง
เป็นค่า INR ต่อระดบัยาวาร์ฟารินในพลาสมา (INR:Cp) พบว่าในผูป่้วยทีมี VKORC1 AA 

haplotype มี WSI สูงกว่ากลุ่ม BB และ AB haplotype อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.0001)  
ค่าเฉลียของขนาดยาต่อสปัดาห์ของผูป่้วยทีมีภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9 มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ค่าเฉลียขนาดยาต่อสปัดาห์ใน variant group (*1/*3 และ *3/*3) เป็น 
0.229+0.195 mg/kg นอ้ยกว่ากลุ่ม wild type (0.477+0.204 mg/kg) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(p=0.020) ขณะทีค่าเฉลียของขนาดยาต่อสปัดาห์ของผูป่้วยทีมีภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเช่นกนั (p<0.0001) โดยค่าเฉลียของขนาดยาต่อสปัดาห์
ในแต่ละ haplotype เป็นดงันี BB 0.842+0.403 mg/kg AB 0.550+0.148 mg/kg และ AA 

0.381+0.135 mg/kg จากผลการศึกษานีพบว่าในผูป่้วยทีเป็น VKORC1 BB haplotype และ 
CYP2C9*1/*1 มีขนาดการใชย้าสูงสุด ขณะทีผูป่้วยทีเป็น VKORC1 AA haplotype และ 
CYP2C9*3/*3 มีขนาดการใชย้าตาํสุด โดยทีผูป่้วยส่วนใหญ่ (58.4%) ในการศึกษาเป็น  VKORC1 

AA haplotype และ CYP2C9*1/*1 มีขนาดการใชย้าเพียง 50% ของกลุ่มทีมีขนาดการใชย้าสูงสุด 
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การศึกษานีเป็นการศึกษาแรกในประเทศไทยทีมีการสร้างสมการทาํนายขนาดยาวาร์
ฟารินทีใชใ้นการรักษาจากปัจจยัทางพนัธุกรรมและปัจจยัทีไม่ใช่พนัธุกรรม ไดส้มการดงันี  
weekly warfarin dose (mg/wk) = exp [1.846+(0.412xVKORC1AB)+(0.559xVKORC1 

BB)+(1.512xCYP2C9*1/*1)+(1.136xCYP2C9*1/*3)-(0.007xage)] แทนค่าอายใุนหน่วยปีและ 1 

หรือ 0 ในกรณีทีมีหรือไม่มีภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 BB, VKORC1 AB, CYP2C9*1/*1 

และ CYP2C9*1/*3 ซึงสมการนีมีความสามารถในการทาํนาย 53.8% 
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บทที 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

1. ลกัษณะการศึกษา 
 การศึกษาแบบ observational retrospective คือ เป็นการเก็บขอ้มลูทางพนัธุกรรมควบคู่
ไปกบัการเก็บขอ้มลูขนาดยาและคุณลกัษณะของผูป่้วย ไดแ้ก่ เพศ อาย ุนาํหนกั ความสูง 

 การศึกษานีไดรั้บการพิจารณาและผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคน โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา จ .กาญจนบุรี (เอกสารรับรองเลขที 2012-02) ซึงใชเ้ป็น
สถานทีเก็บตวัอยา่ง  ทงันีผูป่้วยทีเขา้ร่วมการศึกษาทุกรายตอ้งลงลายมือชือใหค้วามยนิยอมในใบ
ยนิยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยั (inform consent) 

 

2. กลุ่มตวัอย่าง 

 ผูป่้วยนอกทีไดรั้บยาวาร์ฟารินของโรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา  จ .กาญจนบุรี 
จาํนวน 91 คน โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกผูป่้วยเขา้และออกจากการศึกษา ดงันี 

 2.1 เกณฑ์การคดัเลอืกผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษา  
- ผูป่้วยนอกทีมีเชือชาติไทยและมีค่า INR อยูร่ะหว่าง 2.0-3.0 

- มีขอ้บ่งใชใ้นการไดรั้บยาวาร์ฟาริน ดงันี  mitral or aortic valve replacement, 

rheumatic heart disease, atrial fibrillation, deep vein thrombosis, pulmonary 

embolism, embolic stroke, cardiomyopathy และโรคอืนๆทีแพทยเ์ห็นควรใหใ้ชย้าวาร์
ฟาริน 

- ผูป่้วยไม่สูบบุหรี 

2.2 เกณฑ์การคดัเลอืกผู้ป่วยออกจากการศึกษา 
- ผูป่้วยทีแพทยพ์ิจารณาแลว้ว่าไม่เหมาะสมทีจะเขา้ร่วมการศึกษา เช่น เป็นโรคตบั โรค

ไต ภาวะไทรอยดผ์ดิปกติและโรคมะเร็ง  เป็นตน้ 

- ผูป่้วยทีไดรั้บยาร่วมในการรักษาซึงมีคุณสมบติัเหนียวนาํหรือยบัยงัการทาํงานของ
เอนไซมที์ใชใ้นการทาํลายยา (enzyme inducer or inhibitor) วาร์ฟาริน 
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2.3 การกาํหนดขนาดตวัอย่าง 

 การศึกษานีมีการนาํการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ  (multiple regression analysis) 

เขา้มาใชเ้พือสร้างสมการ ทาํนายขนาดความตอ้งการยาวาร์ฟารินทีใชใ้นการรักษา  จึงใชสู้ตร การ
กาํหนดตวัอยา่งของ Lindeman, Merenda and Gold (1980 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั , 2542: 54) 
[32] ทีระบุว่า โดยปกติแลว้ในการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตวัแปร  ควรกาํหนดตวัอยา่งประม าณ
20 เท่าของจาํนวนตวัแปร ซึงจากการศึกษาทีผา่นมาสมการทีใชท้าํนายขนาดยามี 4 ตวัแปร ดงันนั
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษานีเท่ากบั 80 คนเป็นอยา่งนอ้ย 
 

3. การเกบ็ข้อมูล 

-  เก็บตวัอยา่งเลือดของผูป่้วยจาํนวน 5 มิลลิลิตร หลงัจากผูป่้วยลงนามในใบยนิยอม 

- เก็บขอ้มลูขนาดยาทีใชใ้นการรักษา (maintenance dose) และขอ้มลูคุณลกัษณะของ
ผูป่้วย (patient characteristics) จากโปรแกรม HosXp ของทางโรงพยาบาล 

 

4. การตรวจหาลกัษณะทางพนัธุกรรม 

 4.1 การสกดั Genomic DNA 

 นาํตวัอยา่งเลือดของผูป่้วยจาํนวน 5 มิลลิลิตรมาปันที 3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 

นาที เพือแยกพลาสมา เมด็เลือดขาวและเมด็เลือดแดงออกจากกนั โดยเมด็เลือดขาวจะอยูใ่นชนัของ 
buffy coat หลงัจากนนันาํ buffy coat จาํนวน 300 ไมโครลิตรมาสกดั genomic DNA ดว้ย Wizard® 

genomic DNA purification kit ของบริษทั Promega 

 4.2 การตรวจ VKORC1 -1639 G>A genotype 

 นาํ genomic DNA จาํนวน 5 ไมโครลิตร เพิมจาํนวนดว้ยวิธี Polymerase Chain 

Reaction (PCR) โดยมี PCR condition ดงัตารางที 3.1 
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ตารางที 3.1 PCR condition ของการตรวจ VKORC1 -1639 G>A genotype 

 
 

ในกระบวนการ denaturation, primer annealingและ primer extension จะทาํซาํทงัหมด 35 
รอบ โดยมี forward primers ดงันี 5’-GCC AGC AGG AGA GGG AAA TA-3’ และ reverse 

primers ดงันี 5’-AGT TTG GAC TAC AGG TGC CT-3’ หลงัจากนนันาํไปทาํ DNA purification 

ดว้ย Wizard® PCR Preps DNA purification system ของบริษทั Promega แลว้นาํ PCR product ที
ไดม้าตดัดว้ย MspI restriction enzyme หลงัจากนนันาํ DNA fragment ทีไดม้าตรวจสอบดว้ยวิธี gel 

electrophoresis โดยใช ้ 3% agarose gel ความต่างศกัย ์ 100 โวลต ์ เป็นเวลา 60 นาทีแลว้ยอ้มดว้ย  
ethidium bromide นาํ DNA band ไปตรวจสอบภายใตแ้สงอลัตราไวโอเลต  กรณีเป็น A allele จะ
พบ DNA fragment ขนาด 290 bp  กรณีเป็น G allele จะพบ DNA fragment ขนาด 124 และ 166 bp 

 4.3 การตรวจ CYP2C9*3 genotype 

 นาํ genomic DNA จาํนวน 5 ไมโครลิตร เพิมจาํนวนดว้ยวิธี Polymerase Chain 

Reaction (PCR) โดยใช ้ PCR condition ดงัตารางที 3.1 ทงันีกระบวนการ denaturation, primer 

annealingและ primer extension จะทาํซาํทงัหมด 35 รอบ ทงันีโดยมี forward primers ดงันี 5'-TGC 

ACG AGG TCC AGA GGT AC-3'และ reverse primers ดงันี 5'-GGG ACT TCG AAA ACA TGG 

AG-3' หลงัจากนนันาํไปทาํ DNA purification ดว้ย Wizard® PCR Preps DNA purification system 

ของบริษทั Promega แลว้นาํ PCR product ทีไดม้าตดัดว้ย KpnI restriction enzyme หลงัจากนนันาํ 
DNA fragment ทีไดม้าตรวจสอบดว้ยวิธี gel electrophoresis โดยใช ้3% agarose gel ความต่างศกัย ์
100 โวลต ์เวลา 60 นาทีแลว้ยอ้มดว้ย ethidium bromide นาํ DNA band ไปตรวจสอบภายใตแ้สง
อลัตราไวโอเลต กรณีทีเป็น homozygous CYP2C9*3 จะพบ DNA fragment ขนาด 124 และ 17 bp 

ส่วนกรณีทีเป็น heterozygous CYP2C9*3 จะพบ DNA fragment ขนาด 141 , 124 และ 17 bp ทงันี 
DNA fragment ที 17 bp ไม่สามารถมองเห็นใน gel electrophoresis ไดเ้นืองจากมีขนาดเลก็มาก 

 

 

Phase Temperature (°C) Duration (min)

Predenaturation 94 2

Denaturation 94 0.5

Primer annealing 60 0.5

Primer extension 72 1

Final extension 72 7
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รูปที 3.1 แสดงภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 (Genbank Accession Number: AY587020) และ 
CYP2C9 (Genbank Accession Number: NG_008385) หลงัผา่นกระบวนการยอ่ยดว้ย Msp I และ 
Kpn I ตามลาํดบั โดยเลนที 1 ถึง 3 แสดงภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 ทีตาํแหน่ง -1639 เลน
ที 4 เป็น 100 bp ladder และเลนที 5 ถึง 6 แสดงภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9 โดยเลนที 1 มี 2 

band คือ ขนาด 124 และ 166 bp เป็น VKORC1 -1639 GG เลนที 2 มีขนาด 290 bp เป็น VKORC1 

-1639 AA เลนที 3 มี 3 band คือ 124, 166 และ 290 bp เป็น VKORC1 -1639 GA เลนที 5 มีขนาด 
141 bpเป็น CYP2C9*1/*1 (wild type) เลนที 6 มี 2 band คือ 141 และ 124 bp แสดงว่าเป็น 
CYP2C9*1/*3 (heterozygous)  

 

5. การวเิคราะห์ทางสถิต ิ  

 5.1 การแสดงข้อมูล 

 ขอ้มลูทีเป็นขอ้มลูต่อเนือง (continuous data) เช่น ขนาดยา อาย ุแสดงเป็นค่าเฉลีย 
(mean+SD) ส่วนขอ้มลูทีเป็นความถี (frequency) เช่น genotype  เพศ แสดงเป็น เปอร์เซ็นต ์(%) 

5.2 การหาความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดยาวาร์ฟารินกบัลกัษณะทางพนัธุกรรม 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของลกัษณะทางพนัธุกรรม  ดว้ยสถิติ analysis of 

variance (ANOVA) ใชส้ถิติ Kruskal-Wallis สาํหรับการทดสอบแบบนอนพาราเมตริก โดยใชส้ถิติ 
Mann-Whitney U สาํหรับการทดสอบความแตกต่า งระหว่างคู่ในนอนพาราเมตริกและใชส้ถิติ 
Chi-square ในการเปรียบเทียบสดัส่วน การหาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทางพนัธุกรรมกบัขนาด
ยาใชค่้าสถิติ Eta ส่วนปัจจยัอืนๆกบัขนาดยาใชส้ถิติ correlation coefficient 
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5.3 การสร้างสมการทํานายขนาดความต้องการยาวาร์ฟารินทีใช้ในการรักษา 
นาํขอ้มลูลกัษณะทางพนัธุกรรมของยนี CYP2C9 ยนีVKORC1 และคุณลกัษณะของ

ผูป่้วย (patient characteristics) มาใชใ้นการทาํนายขนาดยาวาร์ฟารินทีใช้ ในการ รักษา โดยใชส้ถิติ 
multiple linear regression ดว้ยวิธี stepwise  

 ทงันีการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอา้งอิงทงัหมดใชโ้ปรแกรม 
SPSS version 11.5 โดยถา้ค่า p-value ทีไดจ้ากการทดสอบหากนอ้ยกว่า 0.05 ถือว่านยัสาํคญัทาง
สถิติทุกการทดสอบ 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาครังนีทาํในผูป่้วยนอกทีไดรั้บยาวาร์ฟารินของโรงพยาบาลพหลพล
พยหุเสนา จ.กาญจนบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ .ศ. 2555 ถึงเดือนมกราคม พ .ศ. 2556 จาํนวน 
91 รายทีมีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารคดัเลือกผูป่้วยเขา้ร่วมการศกึษา 
 

1. คุณลกัษณะของผู้ป่วย 

ผูป่้วยนอกทีไดรั้บยาวาร์ฟารินของโรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา จ .กาญจนบุรี 
จาํนวน 91 ราย  เป็นเพศหญิง 56 ราย  เพศชาย 35 ราย  อายเุฉลีย 61 ปี นาํหนกัตวัเฉลีย 58.51 

กิโลกรัม ค่าเฉลียของขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์เท่ากบั 24.88 mg พบลกัษณะทางพนัธุกรรมของยนี 
CYP2C9*1/*1 (wild type) 98.90% CYP2C9*1/*3 (heterozygous) เพียง 1 ราย เท่านนัคิดเป็น  
1.10% และไม่พบ CYP2C9*3/*3 (homozygous) เลย ขณะทีพบความถีของยนี VKORC1 -1639 

ดงันี GG 9.89% GA 32.97% และ AA 57.14% โดยมีขอ้บ่งใชข้องยาวาร์ฟาริน ดงันี Rhuematic 

heart disease, Heart valve replacement, Atrial fibrillation, Deep vein thrombosis และโรคอืนๆที
แพทยเ์ห็นควรใชย้าวาร์ฟารินในการรักษา ซึงคุณลกัษณะของผูป่้วยแสดงในตารางที 4.1 

จากภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9 พบว่า CYP2C9*1/*1 มีค่าเฉลียของขนาดยาที
ไดรั้บต่อสปัดาห์เท่ากบั 24.96 ± 11.27 mg ขณะที CYP2C9*1/*3 พบเพียง 1 รายเท่านนัมีค่าขนาด
ของยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์เป็น 17.50 mg ดงัรูปที 4.1 

ส่วนภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 -1639 G>A พบว่า ชนิด GG มีค่าเฉลียของ
ขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์เท่ากบั 37.89 ± 12.02 mg ชนิด GA มีค่าเฉลีย ของขนาดยาทีไดรั้บต่อ
สปัดาห์เท่ากบั 29.48 ± 11.50 mg และ AA มีค่าเฉลียของขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์เท่ากบั 19.97 ± 

7.61 mg ดงัรูปที 4.2 
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ตารางที 4.1 คุณลกัษณะของผูป่้วยในการศึกษา 

 

 
 

n(%)

อาย ุ(mean ± SD) 60.98 ± 14.41

ค่าเฉลียขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์ (range) 24.88(7.50-56.00)

เพศ

  หญิง 56 (61.54%)

   ชาย 35(38.46%)

นาํหนกัตวั (mean ± SD) 58.51±11.92

ขอ้บ่งใช้

  Rheumatic heart disease 34(37.36%)

  Heart valve replacement 11(12.09%)

  Atrial fibrillation 25(27.47%)

  Deep vein thrombosis 8(8.79%)

  อืนๆ 13(14.29%)

CYP2C9

  *1/*1(wild type) 90(98.90%)

  *1/*3 1(1.10%)

VKORC1 -1639

  GG 9(9.89%)

  GA 30(32.97%)

  AA 52(57.14%)
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รูปที 4.1 การกระจายของขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์ในภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9 

 

 
รูปที 4.2 การกระจายของขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์ในภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 

 

2. ผลของภาวะพหุสัณฐานต่อขนาดยาวาร์ฟาริน 
 จากภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9 ทีพบในกลุ่มตวัอยา่ง พบว่ามีชนิด *1/*3 เพียง 1 

ราย จึงไม่สามารถนาํมาเปรียบเทียบค่าเฉลียความแตกต่างของทงัสองกลุ่มได ้
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ตารางที 4.2 ขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์และคุณลกัษณะของผูป่้วยทีมีภาวะพหุสณัฐานของยนี 
VKORC1 -1639 G>A 

 
หมายเหตุ a: One-Way ANOVA, b: Kruskal-Wallis, c: Chi-Square และ *p < 0.05 

 

 ผลการศึกษาพบว่า ขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์ในผูป่้วยทีมีภาวะพหุสณัฐานของยนี 
VKORC1 -1639 G>A ต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = 0.000; p < 0.05) 

ในขณะทีอาย ุนาํหนกั  พืนทีผวิของร่างกายและเพศไม่มีความแตกต่างกนัในผูป่้วยทีมีภาวะพ หุ
สณัฐานของยนี VKORC1 -1639 G>A ต่างกนั ดงัตารางที 4.1 

ค่าเฉลียของขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์ในผูป่้วยทีมีภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 

-1639 ชนิด AA (19.97 ± 7.61 mg) นอ้ยกว่า GG (37.89 ± 12.02 mg) และ GA (29.48 ± 11.50 mg) 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = 0.000; p < 0.05) ในขณะทีไม่มีความแตกต่างระหว่างขนาดยาทีไดรั้บ
ต่อสปัดาห์ในผูป่้วยทีมีภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 -1639 ชนิด GG กบั GA (p = 0.077; p > 

0.05) 
ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มตวัอยา่งพบมีลกัษณะทางพนัธุกรรมของยนี VKORC1 

-1639 AA และ CYP2C9*1/*1 มากทีสุดซึงมีความตอ้งการยาวาร์ฟารินต่อสปัดาห์เพียงครึงหนึง
ของ VKORC1 -1639 GG และ CYP2C9*1/*1 ซึงพบว่าตอ้งใชข้นาดยาต่อสปัดาห์สูงสุด ดงัแสดง
ในตารางที 4.3 โดยในการศึกษานีใชข้นาดยาของกลุ่ม VKORC1 -1639 AA และ CYP2C9*1/*1 
เป็นขนาดอา้งอิง จะเห็นไดว้่า หากพิจารณาที VKORC1 -1639 เพียงตาํแหน่งเดียว โดยที CYP2C9 

เป็น wild type พบว่า G allele มีผลใหมี้ความตอ้งการยาเพิมขึนถึง 50% (GA 150%, GG 200% 

GG GA AA

mean ± SD mean ± SD mean ± SD

อาย ุ(ปี)
a

54.67 ± 13.31 63.13 ± 14.13 60.83 ± 14.67 0.304

นาํหนกั (kg)
a

58.33 ± 12.69 57.85 ± 10.98 58.92 ± 12.51 0.926

พืนทีผิว (m
2
)
a

1.60 ± 0.21 1.61 ± 0.18 1.61 ± 0.19 0.989

ขนาดยาต่อสปัดาห์ (mg)
b

37.89 ± 12.02 29.48 ± 11.50 19.97 ± 7.61 0.000*

n(%) n(%) n(%)

เพศ
c

  หญิง 6(6.59%) 16(17.58%) 34(37.36%) 0.528

  ชาย 3(3.30%) 14(15.38%) 18(19.78%)

VKORC1 -1639

P
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ตามลาํดบัเมือเทียบกบัขนาดอา้งอิง ) ส่วน CYP2C9 นนัพบว่าการเกิด heterozygous ทาํใหม้ีความ
ตอ้งการยาลดลงเมือเทียบกบักลุ่มอา้งอิงแมว้่าผูป่้วยจะมี genotype เป็น VKORC1 -1639 GA ก็ตาม 

ตารางที 4.3 เปรียบเทียบขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์ในผูป่้วยทีมีภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 
ต่างกนั 

 
 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆกบัขนาดยาวาร์ฟาริน 

 จากผลการศึกษาพบว่า  ภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 -1639 G>A มี
ความสมัพนัธก์บัขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์ (Eta = 0.548) ปัจจยัอืนๆทีมีความสมัพนัธก์บัขนาดยา 
ไดแ้ก่ อาย ุนาํหนกัตวัและพืนทีผวิร่างกาย โดยมีรายละเอียดดงันี เมืออายมุากขึนขนาดความ
ตอ้งการยาจะลดลง (p=0.000; p<0.01, R=-0.423) เมือนาํหนกัตวัเพิมขึนขนาดความตอ้งการยาจะ
เพิมขึน (p=0.005; p<0.01, R=0.292) และเมือพืนทีผวิ ร่างกาย เพิมขึนขนาดความตอ้งการยาจะ
เพิมขึนดว้ยเช่นกนั (p=0.005; p<0.01, R=0.289) 

 

4. สมการทํานายขนาดความต้องการยาวาร์ฟาริน 

 จากผลการวิเคราะห์ตวัแปรเดียว (univariate analysis) พบว่า ตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อ
ขนาดยาวาร์ฟาริน ไดแ้ก่ อาย ุนาํหนกั พืนทีผวิร่างกาย (Body Surface Area: BSA) ดชันีมวลกาย 
(Body Mass Index: BMI) และยนี VKORC1 ดงัแสดงในตารางที 4.4 โดยตวัแปรอายแุละยนี 
VKORC1 -1639 ชนิด AA มีอิทธิพลในเชิงลบต่อขนาดยา ส่วนตวัแปรนาํหนกั พืนทีผวิร่างกาย 
ดชันีมวลกาย ยนี VKORC1 -1639 ชนิด GG และ GA มีอิทธิพลเชิงบวกต่อขนาดยา 
 

 

 

 

 

VKORC1 -1639 CYP2C9 n(91) ขนาดยาต่อสปัดาห์ (mg) %CV ค่าประมาณขนาดยาต่อขนาดอา้งอิง (%)

GG *1/*1 9 37.89±12.02 32.20 200

*1/*3 0 - - -

GA *1/*1 29 29.90±11.48 38.39 150

*1/*3 1 17.50 - 90

AA *1/*1 52 19.97±7.61 38.11 100 (ขนาดอา้งอิง)

*1/*3 0 - - -
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ตารางที 4.4 การวิเคราะห์ตวัแปรเดียว (univariate analysis) 

 
 

 เนืองจากขนาดยาวาร์ฟารินทีไดจ้ากการเก็บขอ้มลูมีการกระจายของขอ้มลูแบบไม่ปกติ
จึงตอ้งแกไ้ขขอ้มลูใหม้ีการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) ดว้ยวิธีแปลงขอ้มลูขนาดยาให้
เป็น logarithm ฐานธรรมชาติก่อน จึงนาํไปสร้างสมการทาํนายขนาดยาวาร์ฟารินทีใชใ้นการรักษา 
(maintenance dose) ดว้ยวิธี multiple stepwise regression analysis ไดส้มการดงันี 

ตารางที 4.5 Multiple stepwise regression analysis 

 
 

ตวัแปร R2 Standardized Beta P value
เพศ 0.000 -0.022 0.833
อายุ 0.185 -0.430 0.000*
นาํหนัก 0.079 0.281 0.007*
ความสูง 0.018 0.135 0.201
BSA 0.075 0.274 0.009*
BMI 0.054 0.232 0.027*
ขอ้บง่ใช้
Heart valve replacement 0.001 -0.036 0.738
Rheumatic heart disease 0.038 0.196 0.063
Atrial fibrillation 0.026 -0.160 0.129
Deep vein thrombosis 0.023 0.150 0.155
อืนๆ 0.003 -0.050 0.636
ยนี VKORC1-1639
GG 0.121 0.347 0.001*
GA 0.087 0.295 0.005*
AA 0.239 -0.489 0.000*

Parameters Regression model P R2 (%)

VKORC1 genotype Dose  = exp(3.648-0.445 VKORC1 AA) 0.000* 23.1

VKORC1 genotype, age Dose  = exp(4.206-0.450 VKORC1 AA-0.014age) 0.000* 41.6

VKORC1 genotype, age, weight Dose  = exp(3.648-0.457 VKORC1 AA-0.012age+0.008weight) 0.000* 45.3
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 สมการทีมีความสามารถในการทาํนายขนาดยาวาร์ฟารินไดสู้งสุด (R2 = 45.3%) คือ 
weely warfarin dose (mg) = exp (3.648-0.457 VKORC1 AA-0.012age+0.008weight) โดยแทนค่า 
VKORC1 AA ดว้ย 0 หรือ 1 แสดงการพบภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 -1639 ชนิด AA แทน
ค่าตวัแปรอายดุว้ยจาํนวนปีและแทนค่านาํหนกัเป็นกิโลกรัม  
 เมือนาํสมการนีมาวิเคราะห์ตวัแปรแบบพหุคูณ (multivariate analysis) พบว่ายนี 
VKORC1 -1639 ชนิด AA มีอิทธิพลสูงสุดต่อขนาดยา รองลงมาเป็นอายแุละนาํหนกัตามลาํดบั โดย
ยนี VKORC1 -1639 ชนิด AA และตวัแปรอายใุหอิ้ทธิพลดา้นลบต่อขนาดยา ขณะทีตวัแปรนาํหนกั
เป็นอิทธิพลดา้นบวกต่อขนาดยาซึงเป็นไปตามการทบทวนวรรณกรรมในบทที 2 ทงันีการ
ตรวจสอบสมมติฐานของสมการ multiple linear regression แสดงในภาคผนวก ค 

ตารางที 4.6 การวิเคราะห์ตวัแปรแบบพหุคูณ (multivariate analysis) 

 
  

ตวัแปร Coefficient Standard Error Standardized Beta P value

Constant 3.648 0.265

VKORC1 -1639 AA -0.457 0.071 -0.502 0.000*

อายุ -0.012 0.003 -0.387 0.000*

นาํหนัก 0.008 0.003 0.211 0.000*
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บทที 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุป 

 การศึกษานีเป็นการศึกษาแบบ observational retrospective ทาํการศึกษาในผูป่้วยนอก
ทีไดรั้บยาวาร์ฟารินของโรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา จ .กาญจนบุรี จาํนวน 91 ราย เพศหญิง 56 

ราย เพศชาย 35 ราย มีอายเุฉลีย 61 ปี ค่าเฉลียของขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์ 24.88 mg ภาวะพหุ
สณัฐานของยนีทีพบส่วนมาก คือ CYP2C9*1/*1 พบมากถึง 98.90% และ VKORC1 -1639 ชนิด 
AA พบ 57.14% 

 การศึกษานีสามารถแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 ที
ตาํแหน่ง -1639 กบัขนาดยาในผูป่้วยชาวไทยได ้โดยในผูป่้วยทีมียนี VKORC1 -1639 ชนิด AA มี
ความตอ้งการยานอ้ยกว่าภาวะพหุสณัฐานอืนอย่ างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทงันีในผูป่้วยชาวไทยพบ
ลกัษณะทางพนัธุกรรมของยนี VKORC1 -1639 AA และ CYP2C9*1/*1 มากทีสุด (57.14%) 
นอกจากยนี VKORC1 ทีมีความสมัพนัธก์บัขนาดยาแลว้ยงัพบว่าปัจจยัดา้นอาย ุนาํหนกัตวัและ
พืนทีผวิของร่างกายต่างมีความสมัพนัธก์บัขนาดยาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเช่นกนั 

 จากการนาํขอ้มลูขนาดยาและตวัแปรต่างๆมาทาํการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(multiple regression analysis) ไดส้มการทาํนายขนาดยาวาร์ฟารินทีใชใ้นการรักษา (maintenance 

dose) ดงันี weekly warfarin dose (mg) = exp (3.648-0.457 VKORC1 AA-0.012age+0.008weight) 

ซึงมีความสามารถทาํนายความแตกต่างของขนาดยาวาร์ฟารินทีเหมาะสมได ้45.3%  

 

2. อภิปรายผล 

การศึกษาครังนีพบว่า ความถีของภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9 ส่วนใหญ่เป็น  
*1/*1 (wild type) ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาทีผา่นมาในประเทศไทย (ตารางที 5.1) โดยพบ wild 

type มากกว่า 90% ขณะความถีของภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 ทีตาํแหน่ง -1639 พบชนิด 
AA เป็นส่วนใหญ่  ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาทีผา่นมาในประเทศไทย แต่เป็นทีน่าสงัเกตว่าพบ
ความถีของยนี VKORC1 -1639 ชนิด GG ในการศึกษานีสูงกว่าการศึกษาอืนๆ คาดว่าภูมิภาคที
ทาํการศึกษามีผลต่อความถีของยนีทีพบ เนืองจากการศึกษาของสุมลมาลย ์คลาํชืน [28] และอลิสรา
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แสงวิรุณ [22] ทาํในกรุงเทพมหานคร ส่วนการศึกษาของศรัณย ์ควรประเสริฐ [23] ทาํในจงัหวดั
เชียงใหม่ ขณะทีการศึกษานีทาํในจงัหวดักาญจนบุรีซึงอยูใ่นภาคตะวนัตกของประเทศ สาเหตุของ
ความถีทีแตกต่างยงัไม่สามารถระบุชดัเจน แต่อยา่งไรก็ตามสดัส่วนของยนี VKORC1 ทีพบในแต่
ละการศึกษาไม่มีความแตกต่างกนั ทดสอบโดยใชส้ถิติ Chi-square (p=0.804; p>0.05) 

ตารางที 5.1 การศึกษาความถีของภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9 และ VKORC1 ในประเทศไทย 

 
 

ตารางที 5.2 เปรียบเทียบขนาดยาต่อสปัดาห์กบัการศึกษาของอลิสรา แสงวิรุณและคณะ 

 
 

สุมลมาลย์ อลิสรา ศรัณย์ การศึกษานี

(%) (%) (%) (%)

VKORC1 -1639

  GG 5.7 6.7 2.1 9.9

  GA 31.1 31.5 34.3 33.0

  AA 63.2 61.8 63.6 57.0

CYP2C9

  *1/*1 92.5 95.5 95.0 98.9

  *1/*3 7.5 3.4 5.0 1.1

  *3/*3 - 1.1 - -

ยีน

n ขนาดยาต่อสปัดาห์ %CV n ขนาดยาต่อสปัดาห์ %CV P

(89) (mg/kg/wk) (91) (mg/kg/wk)

GG *1/*1 6 0.842±0.403 47.86 9 0.664±0.210 31.63 0.358

*1/*3 0 - - 0 - - -

*3/*3 0 - - 0 - - -

GA *1/*1 27 0.552±0.151 27.35 29 0.517±0.191 36.94 0.449

*1/*3 1 0.509 - 1 0.389 - -

*3/*3 0 - - 0 - - -

AA *1/*1 52 0.395±0.124 31.39 52 0.345±0.123 35.65 0.042*

*1/*3 2 0.173±0.041 23.70 0 - - -

*3/*3 1 0.062 - 0 - - -

VKORC1-1639 CYP2C9

อลิสรา การศึกษานี
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ผลการเปรียบเทียบขนาดยาต่อสปัดาห์กบัการศึกษาล่าสุดเกียวกบัปัจจยัทางพนัธุกรรม
กบัขนาดยาวาร์ฟารินในประเทศโดยอลิสรา แสงวิรุณและคณะ [22] พบว่า ขนาดยาทีไดรั้บต่อ
สปัดาห์ในผูป่้วยทีมี ภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 -1639 ชนิด AA และ CYP2C9 *1/*1 ใน
สองการศึกษามีความแต กต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติ โดยค่าเฉลียของขนาดยาทีไดรั้บต่อ
สปัดาห์ในการศึกษานี (0.345 ± 0.123 mg/kg/wk) ตาํกว่าค่าเฉลียของขนาดยาทีไดรั้บต่อสปัดาห์จาก
การศึกษาของอลิสรา (0.395 ± 0.124 mg/kg/wk) ทีระดบันยัสาํคญั 0.05  

นอกจากนีในตารางที 5.2 จะเห็นไดว้่าในกลุ่มผูป่้วยทีมี ภาวะพหุสณัฐานของยนี 
VKORC1 -1639 ชนิด GG และ GA มีการกระจายของขอ้มลูในทงัสองการศึกษาแตกต่างกนั ซึง
สงัเกตไดจ้ากสมัประสิทธิความแปรผนั (%CV) โดยในชนิด GG พบว่า ในการศึกษาของอลิสรามี
การกระจายของขนาดยาทีใชม้ากกว่าการศึกษานีซึ งแตกต่างจากชนิด GA ทีในการศึกษานีมีการ
กระจายของขนาดยามากกว่าการศึกษาของอลิสรา ส่วนในชนิด AA พบว่าทงัสองการศึกษามีการ
กระจายของขนาดยาไม่แตกต่างกนั 
 จากการศึกษานีทาํใหไ้ดส้มการทาํนายขนาดยาวาร์ฟาริน คือ weekly warfarin dose 

(mg) = exp (3.648-0.457 VKORC1 AA-0.012age+0.008weight) ใหค่้า R2= 45.3% โดยทีการศึกษา
ล่าสุดโดยอลิสรา แสงวิรุณและคณะ[22] ไดส้มการทาํนายขนาดยาวาร์ฟาริน ดงันี  weekly warfarin 

dose (mg) = exp [1.846+(0.412xVKORC1AB)+(0.559xVKORC1BB)+(1.512xCYP2C9*1/*1)+ 

(1.136xCYP2C9*1/*3)-(0.007xage)] ใหค่้า R2= 53.8% ทาํการเปรียบเทียบความสามารถในการ
ทาํนายของทงัสองสมการ แทนค่าตวัแปรต่างๆในสมการทงัสองดว้ยขอ้มลูทีเก็บไดจ้ากการศึกษา
ครังนี หลกัการแทนค่าตวัแปรต่างๆในสมการของอลิสรา แสงวิรุณและคณะใชห้ลกัการเดียวกบั
สมการทีไดจ้ากการศึกษานี 

 นาํขอ้มลูทีเก็บไดม้าแทนค่าลงในสมการทงัสองแลว้นาํมาสร้างกราฟระหว่างขนาดยา
ทีใชจ้ริง (observed dose) กบัขนาดยาทีไดจ้ากสมการ (predicted dose) แสดงในกราฟที 5.1 และ 5.3

หลงัจากนนัสร้าง overlay scatter graph เพือสงัเกตการกระจายของขอ้มลู แสดงในกราฟที 5.2 และ 
5.4 
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กราฟที 5.1 Scatter plot ระหว่างขนาดยาทีใชจ้ริงกบัขนาดยาทีไดจ้ากสมการในการศึกษานี 

 
กราฟที 5.2 Overlay scatter plot ระหว่างขนาดยาทีใชจ้ริงกบัขนาดยาทีไดจ้ากสมการในการศึกษานี 
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กราฟที 5.3 Scatter plot ระหว่างขนาดยาทีใชจ้ริงกบัขนาดยาทีไดจ้ากสมการของอลิสรา 

 
กราฟที 5.4 Overlay scatter plot ระหว่างขนาดยาทีใชจ้ริงกบัขนาดยาทีไดจ้ากสมการของอลิสรา 
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 จากกราฟที 5.2 พบว่าขนาดยาทีใชจ้ริงกบัขนาดยาทีไดจ้ากสมการของการศึกษานีมี
การซอ้นทบัและเกาะกลุ่มกนัอยูบ่ริเวณส่วนกลางของกราฟ จากการสงัเกตพบว่ากราฟที 5.2 และ
กราฟที 5.4 ขนาดยาทีใชจ้ริงกบัขนาดยาทีไดจ้ากสมการของอลิสรามีการกระจายของขอ้มลูไม่
แตกต่างกนั ทาํการยนืยนัดว้ยการเปรียบเทียบค่าเฉลียของค่าสมับูรณ์ของความแตกต่างระหว่าง
ขนาดยาทีไดจ้ากสมการทงัสองกบัขนาดยาทีใชจ้ริง (Mean absolute different dose) และค่าความ
คาดเคลือนกาํลงัสองเฉลียของขนาดยาจากสมการทงัสอง (Mean square error)  โดยใชส้ถิติ paired 

t-test ทดสอบทีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการทดสอบค่าเฉลียของค่าสมับูรณ์ของความแตกต่างระหว่างขนาดยาทีไดจ้าก
สมการกบัขนาดยาทีใชจ้ริง (Mean absolute different dose) พบว่าค่าเฉลี ยของค่าสมบูรณ์ทีไดจ้าก
ทงัสองสมการไม่มีความแตกต่างกนั (p=0.229) ขณะทีผลของค่าความคาดเคลือนกาํลงัสองเฉลีย
ของขนาดยาจากสมการทงัสอง (Mean square error) ไม่มีความแตกต่างกนัเช่นเดียวกนั (p=0.076) 

 ดงันนัจะเห็นไดว้่าสมการทาํนายขนาดยาวาร์ฟารินทีใชใ้นการรักษาทีไดจ้ากการศึกษา
นีกบัการศึกษาของอลิสรา แสงวิรุณและคณะมีความสามารถในการทาํนายไม่แตกต่างกนั สามารถ
ใชท้ดแทนกนัได ้โดยสมการของอลิสรา แสงวิรุณและคณะใชต้วัแปรทงัหมด 5 ตวั ไดแ้ก่ 
VKORC1 AB haplotype, VKORC1 BB haplotype, CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3 และอาย ุ 
ขณะทีสมการทีไดจ้ากการศึกษานีใชต้วัแปรเพียง 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ VKORC1 -1639 AA, อายแุละ
นาํหนกั จากการศึกษานีแสดงใหเ้ห็นว่าการตรวจภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 ควรมี
ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกในการตรวจสอบลกัษณะทางพนัธุกรรมในการใชย้าวาร์ฟารินในผูป่้วย
ชาวไทย  เนืองจากผูป่้วยชาวไทยมากกว่า 90% มีภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9 ชนิด *1/*1 

(wild type) ขณะทีตรวจพบภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 ทีตาํแหน่ง -1639 ชนิด AA มากกว่า 
50% ซึงเป็นชนิดทีมีความตอ้งการยาวาร์ฟารินลดลง จึงควรใหค้วามสาํคญักบัการตรวจภาวะพหุ
สณัฐานของยนี VKORC1 เป็นอนัดบัแรก 

 ทงันีในการเลือกใชส้มการการถดถอยนนัโดยมากมกัเลือกจากสมการทีใหค่้า R2 สูง 
เนืองจากแสดงว่าตวัแปรตน้ทงัหมดในสมการสามารถใชท้าํนายตวัแปรตามไดดี้ แต่ทงันีตอ้งคาํนึง
ดว้ยว่าการไดซึ้งตวัแปรแต่ละนนัทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายมากขึนหรือไม่ เพราะโดยความเป็นจริงแลว้การ
เพิมตวัแปรอิสระมากขึน ค่า R2 จะเพิมขึนเสมอ [33] ดงันนัหากพิจารณาตวัแปรของสมการทงัสอง
แลว้ พบว่า สมการจากการศึกษาของอลิสรา แสงวิรุณและคณะใชต้วัแปรจาํนวน 5 ตวัแปร ตอ้ง
ตรวจภาวะพหุสณัฐานของยนีทงัสอง คือ VKORC1 และ CYP2C9 ในขณะที สมการทีไดจ้าก
การศึกษานีมี 3 ตวัแปร ใชก้ารตรวจภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 เพียงยนีเดียว จึง
ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายมากกว่า 
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 ดงันนัเมือพิจารณาความสามารถในการทาํนายขนาดยาวาร์ฟารินของสมการทงัสอง 
ความสาํคญัของการตรวจภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 ในผูป่้วยชาวไท ย ค่าใชจ่้ายและเวลา
จึงทาํใหส้มการทีไดจ้ากการศึกษานีเหมาะสมทีจะนาํไปใชท้างคลินิกต่อไป 

 จากการสงัเกตตวัแปรยนี VKORC1 จากทงัสองสมการพบว่า ในสมการของอลิสรา 
แสงวิรุณและคณะ ตวัแปรของยนี VKORC1 เป็นภาวะพหุสณัฐานชนิด BB และ AB haplotype ซึง
เป็นภาวะพหุสณัฐานทีไม่พบในชาวไทยส่วนใหญ่ ขณะทีสมการทีไดจ้ากการศึกษานีใชภ้าวะพหุ
สณัฐานของยนี VKORC1 ทีตาํแหน่ง -1639 ชนิด AA ซึงเป็นภาวะพหุสณัฐานทีพบมากในชาวไทย 
(มากกว่า 50%) นอกจากนีจากการสงัเกตค่าสมัประสิทธิในสมการของอลิสรา แสงวิรุณและคณะ 
พบว่า ค่าสมัประสิทธิหนา้ตวัแ ปร CYP2C9*1/*3 ในสมการมีค่าเป็นบวก จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าหากผูป่้วยมีภาวะพหุสณัฐานของยนี  CYP2C9 ชนิด *1/*3 จะมีการทาํงานของ
เอนไซม ์CYP2C9 ในการเปลียนแปลงยาวาร์ฟารินลดลง จึงตอ้งปรับลดขนาดยาลงจากขนาดในคน
ปกติประมาณ 20-30% [3] ทงันีในการศึกษาของอลิสรา แสงวิรุณและคณะเองพบว่าในผูป่้วยทุก 
VKORC1 haplotype หากมีภาวะพหุสณัฐานของยนี  CYP2C9*3 แลว้ทาํใหข้นาดยาทีใชล้ดลง ค่า
สมัประสิทธิหนา้ตวัแปร CYP2C9*1/*3 จึงควรมีค่าเป็นลบ 

 

3. ข้อจาํกดั 

 ในการศึกษานีไม่ไดท้าํการควบคุมตวัแปรทีอาจรบกวนการออกฤทธิของยา เช่น ปัจจยั
ดา้นอาหาร เนืองจากยาวาร์ฟารินเป็น vitamin K antagonist ดงันนัอาหารทีมีส่วนประกอบของ
วิตามินเคจึงรบกวนการทาํงานของยา การศึกษานีไม่ไดมี้ตรวจสอบการใหค้วามร่วมมือ 
(compliance) ในการรับประทานยาและอาการไม่พึงประสงคย์าจากการใชย้า นอกจากนนัในเกณฑ์
การคดัเลือกผูป่้วยเขา้ร่วมการศึกษา (inclusion criteria) ไม่ไดมี้การกาํหนดเกณฑข์องนาํหนกัตวั
ของผูป่้วย 
 

4. ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษานีเป็นการศึกษาแบบ observational retrospective ทาํใหไ้ดส้มการทาํนาย
ขนาดยาวาร์ฟารินทีใชใ้นการรักษาสาํหรับผูป่้วยชาวไทย ดงันนัเพือเป็นการต่อยอดการศึกษาจึง
ควรนาํสมการทีไดไ้ปทาํการศึกษาในรูปแบบของ prospective study ต่อไป โดยทาํการศึกษา
ระหว่างการใหย้าวาร์ฟารินในขนาดมาตรฐานกบัการใหย้าในขนาดทีไดจ้ากสมการ เปรี ยบเทียบ
ระยะเวลาในการเขา้สู่ระดบั INR ทีเหมาะสมและอตัราการเกิดอาการไม่พึงประสงค ์เพือแสดง
ประโยชน์และความสาํคญัของปัจจยัทางพนัธุกรรมในการกาํหนดขนาดยาวาร์ฟาริน 
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เอกสารชีแจงผู้เข้าร่วมการวจิยั 

(Participant Information Sheet) 

 ในเอกสารนีอาจมีขอ้ความทีท่านอ่านแลว้ยงัไม่เขา้ใจ โปรดสอบถามหวัหนา้
โครงการวิจยั หรือผูแ้ทนใหช่้วยอธิบายจนกว่าจะเขา้ใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนีกลบัไปอ่านทีบา้น
เพือปรึกษาหารือกบัญาติพีนอ้ง เพือนสนิท แพทยป์ระจาํตวัของท่าน หรือแพทยท่์านอืน เพือช่วยใน
การตดัสินใจเขา้ร่วมการวิจยั 

โครงการวจิยัเรือง  ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพหุสณัฐานของ CYP2C9 และ VKORC1 ต่อขนาด
ยาวาร์ฟารินในผูป่้วยชาวไทย 

ชือผู้วจิยั  ภญ.บุรัสกร ทรัพยสุ์พรรณ 

ภก.  รศ. ดร. ฉตัชยั  ฉินไพศาล 
 นพ. ธเนศ ปินทอง 

นพ. วิบูลย ์ ภณัฑบดีกรณ์ 
สถานทีวจิยั  โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา  จ.กาญจนบุรี 
ผู้ให้ทุน  สถาบนัวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
บทนํา  

ยาวาร์ฟาริน (warfarin) เป็นยาตา้นการแข็งตวัของเลือด  (anticoagulant) ใชใ้นการ
รักษาและป้องกนัภาวะลิมเลือดอุดตนัหลอดเลือด  (thromboembolism) โดยเฉพาะในโรคระบบ
หวัใจและหลอดเลือด  ปัญหาสาํคญัทางคลินิกในการใชย้าวาร์ฟาริน คือ การเกิดภาวะเลือดออก
ผดิปกติอนัเป็นอาการไม่พึงประสงคข์องยา  เนืองจากยาวาร์ฟารินเป็นยาทีมีช่วงในการรักษาแคบ  

(narrow therapeutic range) จึงมีโอกาสเกิดพิษของยาไดง่้าย  แมม้ีการเปลียนระดบัยาเพียงเลก็นอ้ย  
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัทีมีผลต่อขนาดของยาวาร์ฟาริน ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุอาหาร  เชือชาติ ยาทีใช้
ร่วมและพนัธุกรรม 

ลกัษณะทางพนัธุกรรมของทีมีความสาํคญัต่อขนาดของยาวาร์ฟาริน  คือ การแปรผนั
ทางพนัธุกรรมของ ยนีCYP2C9 และ VKORC1 ความถีของการแปรผนัทางพนัธุกรรมของยนีทงั
สองนีมี ความแตกต่างกนัในประชากรแต่ละเชือชาติทาํใหข้นาดยาวาร์ฟารินทีเหมาะสมใน
ประชากรแต่ละเชือชาติแตกต่างกนัไป 

แบบ จว.2/2552 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั โครงการวิจยันีทาํขึนเพือ หาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพหุสณัฐานของ
ยนี CYP2C9 และ VKORC1กบัขนาดของยาวาร์ฟารินในผูป่้วยชาวไทย 
ซึงจะมีประโยชน์ทีคาดว่าจะไดรั้บคือ  

1. ทราบความถีของภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9, VKORC1 ในผูป่้วยชาวไทย 

2. ทราบความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพหุสณัฐานของยนี CYP2C9 และ VKORC1กบัขนาด
ของยาวาร์ฟารินในผูป่้วยชาวไทย 

3. ทราบแนวทางและ/หรือสมการในการปรับขนาดยาวาร์ฟารินในผูป่้วยชาวไทยโดยอาศยั
ขอ้มลูพืนฐานและขอ้มลูทางพนัธุกรรม 

ท่านไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมการวิจยันีเพราะ ท่านเป็นผูป่้วยเชือชาติไทย ทีมีขอ้บ่งใชใ้น
การไดรั้บยาวาร์ฟารินและมีค่า INR คงที โดยมีขอ้บ่งใชใ้นการรักษา ดงันี เป็นผูป่้วยทีไดรั้บการ
เปลียนลินหวัใจเทียม (mitral or aortic valve replacement) ผูป่้วยหลอดเลือดดาํอุดตนั (deep vein 

thrombosis) โรคหวัใจรูมาติค (rheumatic heart disease) ภาวะหวัใจหอ้งบนเตน้ผดิจงัหวะชนิดสนั
พริว (atrial fibrillation) และโรคอืนๆทีแพทยเ์ห็นควรใหใ้ชย้าวาร์ฟารินในการรักษา 

ขันตอนการปฏบิัตติวัหากท่านเข้าร่วมโครงการวจิยั 

เมือท่านเขา้ร่วมการวิจยัแลว้ สิงทีท่านจะตอ้งปฏิบติั คือ  มาตรวจติดตามการรักษาและ
รับประทานยาของท่านตามปกติ  ผูว้ิจยัเพียงแต่ขอขอ้มลูทางพนัธุกรรมของท่านรวมทงัผลการ
ติดตามการรักษาของท่านไปวิเคราะห์ ซึงจะตอ้งมีการเจาะเลือดของท่านจาํนวน 2-5 ซีซี ระหว่างที
ท่านเขา้ร่วมการวิจยัหากท่านมีอาการไม่พึงประสงคใ์หแ้จง้ผูว้ิจยัทราบโดยเร็ว 
ความเสียงและ/หรือความไม่สบายทีอาจเกดิขึน 

ความเสียงทีอาจจะเกิดขึนเมือทาํการวิจยัมีนอ้ยมาก เนืองจากในขนัตอนการรักษาของ
ท่านก็จะมีบุคคลากรทางการแพทยค์อยดูแลอยูแ่ลว้ หากเกิดความไม่สบายในช่วงทีทาํการวิจยัอยู่
ท่านสามารถแจง้ผูว้ิจยัหรือติดต่อทางโรงพยาบาลได ้

การเข้าร่วมโครงการวจิยัของท่านต้องเป็นไปด้วยความสมคัรใจ 
หากท่านไม่เขา้ร่วมในโครงการวิจยันีจะไม่มีผลกระทบใดๆ ทงัในปัจจุบนัและอนาคต

ดา้นการรักษาพยาบาลของท่านโดยท่านก็จะไดรั้บการตรวจเพือการวินิจฉยัและรักษาโรคของท่าน
ตามวิธีการทีเป็นมาตรฐาน  หากเกิดผลขา้งเคียงทีไม่พึงประสงคจ์ากการวิจยั ท่านจะได้ รับการ
ช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทยข์องทางโรงพยาบาล 
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ระบุชือผู้วจิยัทีจะสามารถตดิต่อได้   
หากมีขอ้ขอ้งใจทีจะสอบถามเกียวขอ้งกบัการวิจยั หรือเมือบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจาก

การวิจยั ท่านสามารถติดต่อ ภญ. บุรัสกร  ทรัพยสุ์พรรณ   โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา  โทร . 

089-9199392 หรือ ภก. รศ. ดร. ฉตัชยั ฉินไพศาล คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โทร . 
087-1547171  
ค่าใช้จ่ายทีเข้าร่วมการวจิยัจะต้องรับผดิชอบเองมอีะไรบ้าง   ท่านจะตอ้งรับผดิชอบเกียวค่าใชจ่้าย
ในการรักษาของตวัท่านเองเช่น ค่ายา ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และอืนๆ ทีเป็นการตรวจประจาํ
ของท่าน เวน้แต่ผูว้ิจยัจะนดัตรวจพิเศษ ท่านจะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 

หากมข้ีอมูลเพมิเตมิทงัดา้นประโยชน์และโทษทีเกียวขอ้งกบัการวิจยันี ผูว้ิจยัจะแจง้ใหท้ราบโดย
รวดเร็วไม่ปิดบงั 

การรักษาความลบั ขอ้มลูส่วนตวัของท่านจะถกูเก็บรักษาไว ้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล 
โดยตงัเป็นรหสัเก็บขอ้มลู และจะรายงานผลการวิจยัเป็นขอ้มลูส่วนรวม ขอ้มลูของผูร่้วมการวิจยั
เป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเขา้มาตรวจสอบได ้เช่น ผูใ้หทุ้นวิจยั สถาบนั หรือองคก์ร
ของรัฐทีมีหนา้ทีตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นตน้ 

ท่านมสิีทธถิอนตวัออกจากโครงการวจิยัเมอืใดกไ็ด้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการไม่เขา้
ร่วมการวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันีจะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและการรักษาที
สมควรจะไดรั้บแต่ประการใด 

หากท่านได้รับการปฏิบัตทิีไม่ตรงตามทีได้ระบุไว้ในเอกสารชีแจงนี ท่านจะสามารถแจง้ใหป้ระธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน  โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา ทราบไดที้ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา (คุณผกามาศ นามประดิษฐ์
กุล) เบอร์โทร 034-622999 ต่อ 6827 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านรายละเอียดในเอกสารนีครบถว้นแลว้ 

 

ลงชือ ………………………………………… 
(………………………………………………..) 

วนัที ……………………………………..……. 
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หนังสือแสดงความยนิยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย  

กรณีทีอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ทีบรรลุนิติภาวะ  

INFORMED CONSENT FORM 

โครงการวิจยัเรือง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะพหุสัณฐานของ CYP2C9 และ VKORC1 ต่อขนาดยาวาร์ฟารินในผูป่้วยชาว
ไทย 

วนัใหค้าํยินยอม วนัที ................ เดือน................................... พ.ศ..................... 

ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................ 

อยูบ่า้นเลขที...............................ซอย..........................................ถนน………...................................แขวง/ตาํบล
..............................................เขต/อาํเภอ............................................จงัหวดั..................รหสัไปรษณีย.์................................ 
บตัรประชาชน/ขา้ราชการเลขที ................................................ 

ก่อนทีจะลงนามในใบยินยอมใหท้าํการวิจยันี ขา้พเจา้ไดรั้บเอกสารและคาํอธิบายจากผูวิ้จยั ถึง
วตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีวิจยั อนัตรายหรืออาการขา้งเคียงทีอาจเกิดขึนจากการวิจยัหรือจากยาทีใช ้รวมทงัประโยชน์ที
เกิดขึนจากการวิจยัอยา่งละเอียด และมีความเขา้ใจดีแลว้  ผูว้ิจยัไดต้อบคาํถามต่างๆ ทีขา้พเจา้สงสัยดว้ยความเต็มใจ ไม่
ปิดบงั ไม่ซ่อนเร้นจนขา้พเจา้พอใจ ขา้พเจา้อนุญาตใหผู้ว้ิจยัเปิดเผ ยขอ้มูลเกียวกบัตวัขา้พเจา้ไดต้ามทีผูว้ิจยัเห็นสมควร 
ขา้พเจา้เขา้ร่วมโครงการนีโดยความสมคัรใจ และมีสิทธิทีจะบอกเลิกการเขา้ร่วมโครงการวิจยันีเมือใดก็ได ้

ผูว้ิจยัและ/หรือผูใ้หทุ้นสนบัสนุนการวิจยั ขอใหค้าํรับรองวา่จะเก็บขอ้มูลเกียวกบัขา้พเจา้เป็นความลบัแ ละ
จะเปิดเผยเฉพาะในรูปทีเป็นการสรุปการวิจยั โดยไม่ระบุตวับุคคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูล และหากเกิดอนัตรายหรือความ
เสียหายอนัเป็นผลจากการวิจยัต่อขา้พเจา้ ผูว้ิจยัและ/หรือผูใ้หทุ้นสนบัสนุนการวิจยัจะจดัการรักษาพยาบาลใหจ้นกลบัคืน
สภาพเดิม และจะเป็นผูอ้อกคา่ใชจ่้ายทงัหมดในการรักษาพยาบาลรวมทงัชดใชค้า่เสียหายอืนถา้หากมี 

ผูว้ิจยัแจง้ดว้ยวา่ขา้พเจา้สามารถติดต่อกบัผูว้ิจยั  ภญ.บุรัสกร ทรัพยสุ์พรรณ ไดที้ ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั ศิลปากร อ. เมือง จ. นครปฐม 73000  โทร.089-9199392 ขา้พเจา้ไดอ่้า นขอ้ความ
ขา้งตน้แลว้และมีความเขา้ใจดีทุกประการ จึงไดล้งนามในใบยินยอมนีดว้ยความเต็มใจ 

 

             ลงนาม..........................................................อาสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั 

               (               ) 

           ลงนาม..........................................................ผูว้ิจยั 

                                       (                       ) 

           ลงนาม..........................................................พยาน 

          (                       ) 

                ลงนาม..........................................................พยาน 

          (                       )

แบบ จว.3/2552 
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แบบบันทึกข้อมูล

 

No Date Name Lastname Gender Age Weight (kg) Height (cm) Dose per day (mg) Dose per week (mg) INR Diagnosis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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VKORC1 gene (Genbank Accession number: AY587020) 
3481 accattattc tgtctaccac actctctaga agagagtaga tgtgagaaac 
       Forward primer:g ccagcaggag agggaaata 
3531 agcatctgga gagggaggag ccagcaggag agggaaatat cacagacgcc 
3581 agaggaagag agttcccaga agggtaggtg caacagtaag ggatccctct 
3631 gggaagtcaa gcaagagaag acctgaaaaa caaccattgg ccgggtgcgg 
3681 tggctcacgc ctataatcct agcattttgg gaggccgagg tgggtggatc 
3731 acttgaggtc aggagtttaa gacaagcctg gccaacatgg tgaaaccctg 
     Reverse primer:  t ccgtggacat 
3781 tctctactaa aaatacaaaa attagccaga catggtggca ggcacctgta 
 caggtttga 
3831 gtccaaacta cttgggaggc tgaggcacga gaaccacttg aaccctggag  
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CYP2C9 gene (Genbank Accession number: NG008385) 
47521  atcagctaaa gtccaggaag agattgaacg tgtgattggc agaaaccgga 
        Forward primer:tg  
47571 gcccctgcat gcaagacagg agccacatgc cctacacaga tgctgtggtg  
 cacgaggtcc agaggtac 
47621 cacgaggtcc agagatacat tgaccttctc cccaccagcc tgccccatgc  
47671 agtgacctgt gacattaaat tcagaaacta tctcattccc aaggtaagtt  
      Reverse primer:g aggtacaaaa gcttcaggg 
47721 tgtttctcct acactgcaac tccatgtttt cgaagtcccc aaattcatag 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

การตรวจสอบสมการ 

 สมการถดถอยแบบเสน้ตรงพหุคูณ (multiple linear regression) ทีไดม้านนัตอ้งผา่น
การตรวจสอบสมการก่อนทีจะนาํไปใชเ้พือเป็นการยนืยนัว่าสมการทีไดม้านนัมีความเป็นเสน้ตรง
และเหมาะสมแก่การนาํไปใชเ้ป็นตวัแบบ (model) ในการพยากรณ์ โดยการตรวจสอบสมการ
ประกอบดว้ย การตรวจสอบความเป็นอิสระของตวัแปร การแจกแจงและความแปรปรวนของส่วน
เหลือ การตรวจสอบความเป็นเชิงเสน้ของสมการและการตรวจสอบค่าผดิปกติ 
 จากการศึกษานีได้ สมการทาํนายขนาดยาวาร์ฟารินทีใชใ้นการรักษา (maintenance 

dose) ดว้ยวิธี multiple stepwise regression analysis ดงันี 

weely warfarin dose (mg) = exp (3.648-0.457 VKORC1 AA-0.012age+0.008weight) 

1. การตรวจสอบความเป็นอสิระของตวัแปร  
ตารางผนวก ค.1 ทดสอบสหสมัพนัธค์วามคาดเคลือนโดยใชส้ถิติ Durbin-Watson 

 
 

ตารางผนวก ค.2 ตรวจสอบ Multiple-Collinearity 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F change

0.042 6.911 1 87 0.01 2.155

Change Statisitcs
Durbin-Watson

Tolerance VIF

VKORC1 AA 0.998 1.002

อายุ 0.946 1.057

นาํหนัก 0.945 1.059

ตวัแปรในสมการ
Collinearity Statistics
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2. ตรวจสอบการแจกแจงของส่วนเหลอืโดยใช้ standardized residual 

 
กราฟผนวก ค.1 Histogram แสดงการแจกแจงของ standardized residual 

 
กราฟผนวก ค.2 Normal P-P plot ของ standardized residual 
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3. ตรวจสอบความเป็นเชิงเส้นของสมการ 

 
กราฟผนวก ค.3 Scatter plot ระหว่าง standardized residual กบัขนาดยาทีไดจ้ากสมการ 

4. ตรวจสอบความแปรปรวนของส่วนเหลอื 

 
กราฟผนวก ค.4 Scatter plot ระหว่าง studentized residual กบัขนาดยาทีไดจ้ากสมการ 
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5. ตรวจสอบค่าผดิปกต ิ(Outliers) 

ตารางผนวก ค.3 แสดงค่าผดิปกติ (Outliers)  

No. 
Mahalanobis 

distance 

Cook's 

distance 

Leverage 

value 

1 2.17262 0.00861 0.02414 

2 3.10899 0.01428 0.03454 

3 1.00284 0.00883 0.01114 

4 2.40360 0.01092 0.02671 

5 2.95676 0.00669 0.03285 

6 5.73933 0.01273 0.06377 

7 5.32519 0.01570 0.05917 

8 1.00608 0.00075 0.01118 

9 3.95268 0.00582 0.04392 

10 3.00493 0.01075 0.03339 

11 4.05443 0.00778 0.04505 

12 3.48576 0.00215 0.03873 

13 2.16358 0.01044 0.02404 

14 3.89831 0.00142 0.04331 

15 2.17980 0.00600 0.02422 

16 2.57305 0.03421 0.02859 

17 2.17516 0.00161 0.02417 

18 1.95696 0.00000 0.02174 

19 0.98243 0.00064 0.01092 

20 1.50836 0.00765 0.01676 

21 2.03143 0.00000 0.02257 

22 3.67002 0.06238 0.04078 

23 2.34077 0.00026 0.02601 

24 1.52594 0.00296 0.01695 
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ตารางผนวก ค.3 แสดงค่าผดิปกติ (Outliers) (ต่อ) 

No. 

Mahalanobis 

distance 

Cook's 

distance 

Leverage 

value 

26 1.69560 0.00296 0.01884 

27 4.47006 0.00287 0.04967 

28 1.43617 0.00074 0.01596 

29 2.28050 0.00009 0.02534 

30 1.82412 0.01547 0.02027 

31 1.33944 0.00032 0.01488 

32 3.52747 0.00432 0.03919 

33 1.81550 0.00223 0.02017 

34 2.23420 0.05091 0.02482 

35 1.40326 0.00601 0.01559 

36 4.80919 0.02484 0.05344 

37 1.94856 0.00048 0.02165 

38 2.26125 0.00001 0.02512 

39 5.19732 0.02559 0.05775 

40 1.66177 0.03032 0.01846 

41 3.30969 0.02612 0.03677 

42 2.84420 0.01952 0.03160 

43 2.44011 0.00021 0.02711 

44 3.14136 0.00004 0.03490 

45 3.34259 0.01137 0.03714 

46 2.57305 0.00060 0.02859 

47 5.08098 0.00880 0.05646 

48 1.08634 0.00193 0.01207 

49 1.13283 0.01530 0.01259 

50 4.41506 0.00275 0.04906 
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ตารางผนวก ค.3 แสดงค่าผดิปกติ (Outliers) (ต่อ) 

No. 

Mahalanobis 

distance 

Cook's 

distance 

Leverage 

value 

51 5.15136 0.00873 0.05724 

52 5.23975 0.02021 0.05822 

53 3.92275 0.01080 0.04359 

54 3.50882 0.02227 0.03899 

55 4.53737 0.00483 0.05042 

56 2.47963 0.00774 0.02755 

57 2.49711 0.00281 0.02775 

58 1.13599 0.00051 0.01262 

59 4.79860 0.00176 0.05332 

60 1.98648 0.00142 0.02207 

61 1.43683 0.00362 0.01596 

62 1.69515 0.00228 0.01884 

63 3.79097 0.01689 0.04212 

64 2.99403 0.02470 0.03327 

65 1.49183 0.00094 0.01658 

66 5.37549 0.00071 0.05973 

67 1.98495 0.00310 0.02205 

68 7.79845 0.01740 0.08665 

69 2.51298 0.00106 0.02792 

70 2.73379 0.00535 0.03038 

71 2.09639 0.00296 0.02329 

72 4.64983 0.00992 0.05166 

73 3.37877 0.00449 0.03754 

74 5.87065 0.05992 0.06523 

75 1.50560 0.04386 0.01673 
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ตารางผนวก ค.3 แสดงค่าผดิปกติ (Outliers) (ต่อ) 

No. 

Mahalanobis 

distance 

Cook's 

distance 

Leverage 

value 

76 3.67859 0.00603 0.04087 

77 2.30489 0.00904 0.02561 

78 1.16812 0.00100 0.01298 

79 1.81683 0.04120 0.02019 

80 1.88218 0.00030 0.02091 

81 5.24850 0.00438 0.05832 

82 2.57230 0.04794 0.02858 

83 1.34264 0.00155 0.01492 

84 3.40018 0.02931 0.03778 

85 2.13551 0.00248 0.02373 

86 12.41177 0.13703 0.13791 

87 1.50250 0.00140 0.01669 

88 4.44955 0.00855 0.04944 

89 3.72520 0.04844 0.04139 

90 1.77340 0.01383 0.01970 

91 2.43823 0.00008 0.02709 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ชือ – สกุล  นางสาวบุรัสกร ทรัพยสุ์พรรณ 

ทีอยู ่ 160/124-125 ถนนแสงชูโต ตาํบลบา้นเหนือ อาํเภอเมือง  
จงัหวดักาญจนบุรี 

ทีทาํงาน  กลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา จงัหวดักาญจนบุรี 

ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาเภสชัศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 พ.ศ. 2553 สาํเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสชัศาสตร์ 

  ภาควิชาเภสชัวิทยาและพิษวิทยา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการทาํงาน 

 พ.ศ. 2549-2551    อาจารย ์คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั   เภสชักร กลุ่มงานเภสชักรรม โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา  
       จงัหวดักาญจนบุรี 
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