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บุรัสกร ทรัพย์สุพรรณ : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสณ
ั ฐานของ CYP2C9 และ
VKORC1 ต่อขนาดยาวาร์ฟาริ นในผูป้ ่ วยชาวไทย. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ภก.รศ.ดร.ฉัตชัย
ฉินไพศาล และ ภก.รศ.ดร.มนัส พงศ์ชยั เดชา. 61 หน้า.
การศึกษานีเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสณ
ั ฐาน ยีน CYP2C9 และ
VKORC1 กับขนาดยาวาร์ฟาริ นและสร้างสมการเพือทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ นทีเหมาะสมในผูป้ ่ วย
ชาวไทย
การศึกษานีทําในผูป้ ่ วยนอกทีได้รับยาวาร์ฟาริ นจํานวน 91 คนของโรงพยาบาลพหล
พลพยุหเสนา จ .กาญจนบุรี โดยทําการเก็บตัวอย่างเลือด ขนาดยา เพศ อายุ นําหนักและส่วนสูง
หลังจากนันนําตัวอย่างเลือดทีได้มาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมและใช้เทคนิค
Restriction
Fragment Length Polymorphism (RFLP) ในการวิเคราะห์พหุสณ
ั ฐานของยีน
ผลการศึกษาพบความถีของยีน CYP2C9 ชนิ ด *1/*1 (wild type) จํานวน 90 คน (ร้อย
ั ฐาน
ละ 98.90) ชนิด *1/*3 เพียง 1 คน (ร้อยละ 1.20) และไม่พบชนิด *3/*3 พบความถีของพหุสณ
ของยีน VKORC1 -1639 ชนิด GG มีจาํ นวน 9 คน (ร้อยละ 9.89) ชนิด GA และชนิด AA จํานวน 30
คน (ร้อยละ 32.97) และ 52 คน (ร้อยละ 57.14) ตามลําดับ พบว่าผูป้ ่ วยทีมียนี VKORC1 -1639 ชนิด
AA มีค่าเฉลียของขนาดยาวาร์ฟาริ นทีได้รับต่อสัปดาห์ (19.97 ± 7.61 mg) ตํากว่าชนิด GG (37.89 ±
12.02 mg) และชนิด GA (29.48 ± 11.50 mg) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมือนําภาวะพหุ
สัณฐานของยีนและข้อมูลอืน มาสร้างสมการถดถอยเพือทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ นได้สมการทีมี
ความสามารถในการทํานายความแตกต่างของขนาดยาได้ 45.3% ซึงประกอบด้วยภาวะ พหุสณ
ั ฐาน
ของยีน VKORC1 -1639 ชนิด AA, อายุและนําหนัก โดยภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 -1639
ชนิด AA และอายุมีอิทธิพลเชิงลบต่อขนาดยา ในขณะทีนําหนักมีอิทธิพลเชิงบวกต่อขนาดยา
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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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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสณ
ั ฐานของ CYP2C9 และ VKORC1 ต่อ
ขนาดยาวาร์ฟาริ นในผูป้ ่ วยชาวไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากรและทุนอุดหนุนการวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงทําให้เกิดการศึกษานี
ขึน ดิฉนั ขอขอบพระคุณผูเ้ กียวข้องในหน่วยงานดังกล่าวทุกท่านทีให้การสนับสนุนการศึกษาใน
ครังนี
ดิฉนั ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของ
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาทุกท่าน หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ หัวหน้างานโลหิตวิทยาและเจ้าหน้าทีห้องโลหิตวิทยาทุกท่านทีให้การสนับสนุน
การศึกษาครังนีเป็ นอย่างดียงิ
ดิฉนั ขอกราบขอบพระคุณ ภก.รศ.ดร.ฉัตชัย ฉินไพศาล และภก.รศ.ดร.มนัส พงศ์ชยั เด
ชา อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ทงสองท่
ั
านทีให้คาํ แนะนํา ความรู้ ความช่วยเหลือ เป็ นกําลังใจ
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆในการศึกษาครังนีจนทําให้วิทยานิพนธ์เล่มนีสําเร็ จได้อย่าง
สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ภก .ผศ.ดร.สุรวุฒิ วัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทีให้
ั เข้าเรี ยน ขอขอบพระคุณนพ.
คําแนะนําและวางแผนการศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตให้ตงแต่
วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทีได้ให้คาํ แนะนําและชีแนะในการทําวิจยั ใน
โรงพยาบาล ขอขอบคุณรศ.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที
จัย ทังนี
ได้ให้ความกรุ ณาตรวจสอบโครงการวิจยั และให้คาํ แนะนําในด้านจริ ยธรรมการวิ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกท่านทีได้ให้ความรู้ คําแนะนํา ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็ นกําลังใจในการทําวิทยานิพนธ์ครังนี
สุดท้ายนีขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา นายสุทธิพงษ์และนางณฐิติ ทรัพย์สุพรรณ
รวมทังสามี นายอภิสณ
ั ห์ ชัยวิชิต ทีให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจอย่างดียงจนทํ
ิ
าให้
วิทยานิพนธ์เล่มนีสําเร็ จเสร็ จสินลงได้ดว้ ยดี
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