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การศึกษานีเป็นการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพหุสณัฐาน ยนี CYP2C9 และ 
VKORC1 กบัขนาดยาวาร์ฟารินและสร้างสมการเพือทาํนายขนาดยาวาร์ฟารินทีเหมาะสมในผูป่้วย
ชาวไทย 
 การศึกษานีทาํในผูป่้วยนอกทีไดรั้บยาวาร์ฟารินจาํนวน 91 คนของโรงพยาบาลพหล
พลพยหุเสนา จ .กาญจนบุรี โดยทาํการเก็บตวัอยา่งเลือด ขนาดยา เพศ อาย ุนาํหนกัและส่วนสูง 
หลงัจากนนันาํตวัอยา่งเลือดทีไดม้าตรวจวิเคราะห์ทางพนัธุกรรมและใชเ้ทคนิค Restriction 

Fragment Length Polymorphism (RFLP) ในการวิเคราะห์พหุสณัฐานของยนี 

 ผลการศึกษาพบความถีของยนี CYP2C9 ชนิด *1/*1 (wild type) จาํนวน 90 คน (ร้อย
ละ 98.90) ชนิด *1/*3 เพียง 1 คน (ร้อยละ 1.20) และไม่พบชนิด *3/*3 พบความถีของพหุสณัฐาน
ของยนี VKORC1 -1639 ชนิด GG มีจาํนวน 9 คน (ร้อยละ 9.89) ชนิด GA และชนิด AA จาํนวน 30 

คน (ร้อยละ 32.97) และ 52 คน (ร้อยละ 57.14) ตามลาํดบั พบว่าผูป่้วยทีมียนี VKORC1 -1639 ชนิด 
AA มีค่าเฉลียของขนาดยาวาร์ฟารินทีไดรั้บต่อสปัดาห์ (19.97 ± 7.61 mg) ตาํกว่าชนิด GG (37.89 ± 

12.02 mg) และชนิด GA (29.48 ± 11.50 mg) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) เมือนาํภาวะพหุ
สณัฐานของยนีและขอ้มลูอืน มาสร้างสมการถดถอยเพือทาํนายขนาดยาวาร์ฟารินไดส้มการทีมี
ความสามารถในการทาํนายความแตกต่างของขนาดยาได ้45.3% ซึงประกอบดว้ยภาวะ พหุสณัฐาน
ของยนี VKORC1 -1639 ชนิด AA, อายแุละนาํหนกั โดยภาวะพหุสณัฐานของยนี VKORC1 -1639 
ชนิด AA และอายมุีอิทธิพลเชิงลบต่อขนาดยา ในขณะทีนาํหนกัมีอิทธิพลเชิงบวกต่อขนาดยา 
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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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 การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะพหุสณัฐานของ CYP2C9 และ VKORC1 ต่อ
ขนาดยาวาร์ฟารินในผูป่้วยชาวไทย  ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั
ศิลปากรและทุนอุดหนุนการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงทาํใหเ้กิดการศึกษานี
ขึน ดิฉนัขอขอบพระคุณผูเ้กียวขอ้งในหน่วยงานดงักล่าวทุกท่านทีใหก้ารสนบัสนุนการศึกษาใน
ครังนี 

 ดิฉนัขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยข์อง
โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนาทุกท่าน หวัหนา้กลุ่มงานเภสชักรรม หวัหนา้กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย ์หวัหนา้งานโลหิตวิทยาและเจา้หนา้ทีหอ้งโลหิตวิทยาทุกท่านทีใหก้ารสนบัสนุน
การศึกษาครังนีเป็นอยา่งดียงิ 

 ดิฉนัขอกราบขอบพระคุณ ภก.รศ.ดร.ฉตัชยั ฉินไพศาล และภก.รศ.ดร.มนสั พงศช์ยัเด
ชา อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธท์งัสองท่านทีใหค้าํ แนะนาํ ความรู้ ความช่วยเหลือ เป็นกาํลงัใจ
ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆในการศึกษาครังนีจนทาํใหว้ิทยานิพนธเ์ล่มนีสาํเร็จไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ภก .ผศ.ดร.สุรวุฒิ วฒันา ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธที์ให้
คาํแนะนาํและวางแผนการศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิตใหต้งัแต่เขา้เรียน ขอขอบพระคุณนพ.

วิบูลย ์ภณัฑบดีกรณ์ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธที์ไดใ้หค้าํแนะนาํและชีแนะในการทาํวิจยัใน
โรงพยาบาล ขอขอบคุณรศ.นพ.บณัฑิต ชุมวรฐาย ีจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นที
ไดใ้หค้วามกรุณาตรวจสอบโครงการวิจยัและใหค้าํแนะนาํในดา้นจริยธรรมการวิ จยั ทงันี
ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาเภสชัวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร
ทุกท่านทีไดใ้หค้วามรู้ คาํแนะนาํ ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นกาํลงัใจในการทาํวิทยานิพนธค์รังนี 

 สุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา นายสุทธิพงษแ์ละนางณฐิติ ทรัพยสุ์พรรณ 
รวมทงัสามี นายอภิสณัห์ ชยัวิชิต ทีใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจอยา่งดียงิจนทาํให้
วิทยานิพนธเ์ล่มนีสาํเร็จเสร็จสินลงไดด้ว้ยดี 


