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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.

P r o g r a m of P h ar m ac e u t i c al S c i e n c es

G r a d u at e S c h o o l , S i l p a k o r n U n i v e r s i t y

Student's signature ........................................
Academic Year 2013
Thesis Advisors' signature 1. ........................... 2. ...........................

จ

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 กษาวิทยานิ พนธ์ทงสองท่
ั
านทีให้คาํ แนะนํา ความรู้ ความช่วยเหลือ เป็ นกําลังใจ
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆในการศึกษาครังนีจนทําให้วิทยานิพนธ์เล่มนีสําเร็ จได้อย่าง
สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ภก .ผศ.ดร.สุรวุฒิ วัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทีให้
คําแนะนําและวางแผนการศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตให้ตงแต่
ั เข้าเรี ยน ขอขอบพระคุณนพ.
วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทีได้ให้คาํ แนะนําและชีแนะในการทําวิจยั ใน
โรงพยาบาล ขอขอบคุณรศ.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที
ได้ให้ความกรุ ณาตรวจสอบโครงการวิจยั และให้คาํ แนะนําในด้านจริ ยธรรมการวิ
จัย ทังนี
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกท่านทีได้ให้ความรู ้ คําแนะนํา ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็ นกําลังใจในการทําวิทยานิพนธ์ครังนี
สุดท้ายนีขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา นายสุทธิพงษ์และนางณฐิติ ทรัพย์สุพรรณ
รวมทังสามี นายอภิสณ
ั ห์ ชัยวิชิต ทีให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจอย่างดียงจนทํ
ิ
าให้
วิทยานิ พนธ์เล่มนีสําเร็ จเสร็ จสินลงได้ดว้ ยดี

ฉ

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรู ป
บทที
1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์การวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
ขอบเขตการวิจยั
ประโยชน์ทีได้รับ
2
วรรณกรรมทีเกียวข้อง
วาร์ฟาริ น
ปัจจัยทีเกียวข้องกับการตอบสนองของยาวาร์ฟาริ น
การศึกษาทีผ่านมาในประเทศไทย
3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ลักษณะการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บข้อมูล
การตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรม
การวิเคราะห์ทางสถิติ
4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ช

หน้า
ง
จ
ฉ
ฌ
ญ
1
1
2
2
3
3
4
4
7
15
19
19
19
20
20
22
24

คุณลักษณะของผูป้ ่ วย
ผลของภาวะพหุสณ
ั ฐานต่อขนาดยาวาร์ฟาริ น
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับขนาดยาวาร์ฟาริ น

ซ

24
26
28

ฌ
บทที
สมการทํานายขนาดความต้องการยาวาร์ฟาริ น
5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุ ป
อภิปรายผล
ข้อจํากัด
ข้อเสนอแนะ
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ประวัติผวู้ ิจยั

หน้า
28
31
31
31
37
37
38
42
43
50
53
61

สารบัญตาราง
ตารางที
หน้า
2.1 ข้อบ่งใช้และระดับ INR ทีเหมาะสม
6
2.2 ขนาดความต้องการยาวาร์ฟาริ นทีลดลงในผูป้ ่ วยทีมี allelic variant แบบต่างๆ
เมือเทียบกับ CYP2C9*1/*1
10
2.3 ความถีของ VKORC1 haplotype ในประชากรแต่ละเชือชาติ
12
2.4 สัดส่วนการกระจายของ VKORC1 haplotype ในผูป้ ่ วยชาวอเมริ กนั เชือสายต่างๆ 13
3.1 PCR condition ของการตรวจ VKORC1 -1639 G>A genotype
21
4.1 คุณลักษณะของผูป้ ่ วยในการศึกษา
25
4.2 ขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์และคุณลักษณะของผูป้ ่ วยทีมีภาวะพหุสณ
ั ฐาน
ของยีน VKORC1 -1639 G>A
27
4.3 เปรี ยบเทียบขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์ในผูป้ ่ วยทีมีภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน
VKORC1 ต่างกัน
28
4.4 การวิเคราะห์ตวั แปรเดียว (univariate analysis)
29
4.5 Multiple stepwise regression analysis
29
4.6 การวิเคราะห์ตวั แปรแบบพหุคูณ (multivariate analysis)
30
5.1 การศึกษาความถีของภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 และ VKORC1
ในประเทศไทย
32
5.2 เปรี ยบเทียบขนาดยาต่อสัปดาห์กบั การศึกษาของอลิสรา แสงวิรุณและคณะ
32
ตารางผนวก
ค.1 ทดสอบสหสัมพันธ์ความคาดเคลือนโดยใช้สถิติ Durbin-Watson
54
ค.2 ตรวจสอบ Multiple-Collinearity
54
ค.3 แสดงค่าผิดปกติ (Outliers)
57

ญ

สารบัญรูป
รู ปที
1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1

หน้า
3
4
5
8
9
9
11
12
14
15

ตัวแปรทีใช้ในการศึกษา
สูตรโครงสร้างของยาวาร์ฟาริ น
กลไกการทํางานของยาวาร์ฟาริ น
บทบาทของ CYP2C9 และ VKORC1 ต่อการตอบสนองของยาวาร์ฟาริ น
โครงสร้าง S-form ของยาวาร์ฟาริ น
โครงสร้างของยีน CYP2C9
บทบาทของ VKORC1 กับยาวาร์ฟาริ น
โครงสร้างของยีน VKORC1
pGL-3 vector ทีมี cDNA สําหรับสร้างเอนไซม์ luciferase
ชนิด pGL-3 vector ตาม genotype ของ promoter gene ทีตําแหน่ง -1639
ภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1และ CYP2C9 หลังผ่านกระบวนการย่อย
ด้วย Msp I และ Kpn I ตามลําดับ
22
การกระจายของขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์ในภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 26
การกระจายของขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์ในภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 26

4.1
4.2
กราฟที
5.1 Scatter plot ระหว่างขนาดยาทีใช้จริ งกับขนาดยาทีได้จากสมการในการศึกษานี
5.2 Overlay scatter plot ระหว่างขนาดยาทีใช้จริ งกับขนาดยาทีได้จากสมการ
ในการศึกษานี
5.3 Scatter plot ระหว่างขนาดยาทีใช้จริ งกับขนาดยาทีได้จากสมการของอลิสรา
5.4 Overlay scatter plot ระหว่างขนาดยาทีใช้จริ งกับขนาดยาทีได้จากสมการของ
อลิสรา
กราฟผนวก
ค.1 Histogram แสดงการแจกแจงของ standardized residual
ค.2 Normal P-P plot ของ standardized residual
ค.3 Scatter plot ระหว่าง standardized residual กับขนาดยาทีได้จากสมการ
ค.4 Scatter plot ระหว่าง studentized residual กับขนาดยาทีได้จากสมการ
ฎ

34
34
35
35
55
55
56
56

บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ยาวาร์ฟาริ น (warfarin) เป็ นยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) ชนิด
รับประทาน ใช้ในการรักษาและป้ องกันภาวะลิมเลือดอุดตันหลอดเลือด
(thromboembolism)
โดยเฉพาะในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาวาร์ ฟาริ นออกฤทธิโดยการยับยังการทํางานของ
เอนไซม์ vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 (VKORC1) ซึงเป็ นเอนไซม์สาํ คัญในการ
นําวิตามินเคกลับมาใช้ใหม่ (vitamin K cycle)[1] การยับยังเอนไซม์นีส่ งผลยับยังกระบวนการสร้าง
vitamin K-dependent proteins ในระบบเลือด ได้แก่ factor II, VII, IX และ X [2] ยาวาร์ฟาริ น
ประกอบด้วยรู ปทีมีฤทธิ (active form) 2 รู ป คือ S-form และ R-form โดยรู ป S-form ออกฤทธิได้
แรงกว่า R-form ถึง 3-5 เท่า [3] และถูกเปลียนแปลงโดยเอนไซม์ Cytochrome P450 ชนิด 2C9
ในขณะที R-form ถูกเปลียนแปลงโดยเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C8, CYP2C19 และ CYP3A4 [4]
ได้สารทีไม่มีฤทธิและขับออกจากร่ างกายทางไต
ปัญหาสําคัญทางคลินิกในการใช้ยาวาร์ฟาริ น คือ การเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติอนั
เป็ นอาการไม่พึงประสงค์ของยา ตังแต่เลือดออกตามไรฟัน เลือดกําเดาไหลจนถึงเลือดออกใน
อวัยวะภายใน เนืองจากยาวาร์ฟาริ นเป็ นยาทีมีช่วงในการรักษาแคบ (narrow therapeutic range) จึง
มีโอกาสเกิดพิษของยาได้ง่าย แม้มีการเปลียนระดับยาเพียงเล็กน้อย[3] จากการศึกษาพบว่าปัจจัยทีมี
ผลต่อขนาดของยาวาร์ฟาริ น ได้แก่ เพศ อายุ อาหาร เชือชาติ ยาทีใช้ร่วมและพันธุกรรม[5]
ลักษณะทางพันธุกรรมทีมีความสําคัญ อย่างมีนยั สําคัญ ต่อขนาดของยาวาร์ฟาริ น คือ
การแปรผันทางพันธุกรรมของ ยีน CYP2C9 และ VKORC1[6] โดยยีน CYP2C9 เกียวข้องกับการ
ทําลายยาขณะทียีน VKORC1 เกียวข้องโดยเป็ นเป้ าหมายระดับโมเลกุลในการออกฤทธิของยา จาก
การศึกษาทีผ่านมาพบว่า ความถีของการแปรผันทางพันธุกรรมของยีนทังสองนี มีความแตกต่างกัน
ในประชากรแต่ละเชือชาติทาํ ให้ขนาดยาวาร์ฟาริ นทีเหมาะสมในประชากรแต่ละเชือชาติแตกต่าง
กันไป [7] การเกิดภาวะพหุสณ
ั ฐ าน (polymorphism) ของยีนแบบ CYP2C9*2 (430C>T) และ
CYP2C9*3(1075A>C) ทําให้ความสามารถของเอนไซม์ในการเปลียนแปลงยาวาร์ฟาริ นให้อยูใ่ น
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รู ปทีไม่มีฤทธิลดลงได้ 30% และ80% ตามลําดับ โดยพบความถีของ CYP2C9*2 ในชาวยุโรปและ
แอฟริ กนั แต่ไม่พบในชาวเอเชีย ในขณะทีสามารถพบความถีของ CYP2C9*3 ได้ในกลุ่มประชา กร
ทังสามเชือชาติ[8] ซึงภาวะพหุ สณ
ั ฐานทังสองแบบนียังส่งผลให้มีความต้องการขนาดยาวาร์ฟาริ นที
ลดลง [7] ส่วนภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 มีดงั นี VKORC1*1 (wild-type) พบเฉพาะใน
ชาวแอฟริ กนั เท่านัน ส่วน VKORC1*2 (-1639G>A) พบในชาว เอเชีย มากถึง ร้อยละ 95 มักพบ
VKORC1*3 (3730G>A) และVKORC1*4 (698C>T) ในชาวยุโรปและแอฟริ กนั แต่พบน้อยในชาว
เอเชีย [7,9] ภาวะพหุสณ
ั ฐานแบบ VKORC1*2 สัมพันธ์กบั ความต้องการยาวาร์ฟาริ นในขนาดตํา
กว่า wild type ในขณะที VKORC1*3 และ VKORC1*4 สัมพันธ์กบั ความต้องการยาในขนาดทีสูง
กว่า wild type[9,10]
ทังนีจากการศึกษาพบว่าความแปรผันทางพันธุกรรมของยีน CYP2C9 และ VKORC1
สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคลในการตอบสนองต่อยาวาร์ฟาริ นถึง ร้อยละ 50 [9] โดย
ในปี ค.ศ. 2010 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริ กา (US FDA) ได้
ประกาศเพิมคําเตือนในฉลากยาถึงการพิจารณาข้อมูลทางพันธุกรรมของยีน
CYP2C9 และ
VKORC1 ในการเลือกขนาดใช้ของยาวาร์ฟาริ น [11]
จากข้อมูลดัง กล่าวจะเห็นว่าลักษณะทางพันธุกรรมของยีนทังสองชนิ ดมีผลต่อการ
ตอบสนองต่อขนาดของยาวาร์ ฟาริ นทังในด้านการรักษาและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา
การศึกษานี จึงเป็ นการศึกษาเกียวกับภาวะพหุสณ
ั ฐานยีน CYP2C9 และ VKORC1ในผูป้ ่ วยชาวไทย
เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสณ
ั ฐานกับขนาดยาวาร์ฟาริ นทีเหมาะสม โดยทําศึกษาเฉพาะ
CYP2C9*3 และ VKORC1 -1639 G>A เนืองจากเป็ นการแปรผันทีพบมากในชนชาวเอเชียและมีผล
ทําให้ขนาดความต้องการยาลดลง
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 และ VKORC1 กับ
ขนาดของยาวาร์ฟาริ นในผูป้ ่ วยชาวไทย
สมมติฐานการวิจยั
1. ความต้องการขนาดยาวาร์ฟาริ นมีความแตกต่างกันในผูป้ ่ วยทีมีภาวะพหุสณ
ั ฐาน
ของยีน CYP2C9 และ VKORC1 แตกต่างกัน
2. ลักษณะทางพันธุกรรมของยีน CYP2C9 และ VKORC1 สามารถนํามาทํานายขนาด
ความต้องการยาวาร์ฟาริ นได้
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ขอบเขตของการวิจยั
ศึกษาความถีของภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9*3 (1075A>C), VKORC1
(-1639G>A), ขนาดยาวาร์ฟาริ นทีใช้ในการรักษา , ค่า international normalized ratio (INR) และ
คุณลักษณะของผูป้ ่ วย (patient characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ นําหนัก ความสูง

รู ปที 1.1 ตัวแปรทีใช้ในการศึกษา
ประโยชน์ ทีได้ รับ
1. ทราบความถีของภาวะพหุสณ
ั ฐานยีน CYP2C9 และ VKORC1ในผูป้ ่ วยชาวไทย
2. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 และ VKORC1 กับ
ขนาดของยาวาร์ฟาริ นในผูป้ ่ วยชาวไทย
3. ได้สมการทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ นทีใช้ในการรักษาสําหรับผูป้ ่ วยชาวไทยซึงมี
ปัจจัยทางพันธุกรรมเป็ นตัวแปร

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
1. วาร์ ฟาริน
ยาวาร์ฟาริ นเป็ นยาต้านการแข็งตัวของเลือดในกลุ่ม vitamin K antagonist ค้นพบในปี
ค.ศ.1940 จากการทีปศุสตั ว์ไปกินพืชและทําให้สตั ว์เหล่านันเกิดภาวะเลือดออกและตายจึงได้เริ ม
ศึกษาหาสาเหตุและพบว่าในพืชดังกล่าวมีสารทีมีฤทธิต้านการแข็งตัวของเลือด ในระยะแรกยานีถูก
นํามาใช้เป็ นยาเบือหนู ต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนืองให้เป็ นยา และในปี ค.ศ.1954 องค์การ
อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Food and Drug Administration; US FDA) ได้รับรองยา
วาร์ฟาริ นสําหรับใช้เป็ นยาต้านการแข็งตัวของเลือดในมนุษย์[3]
ยาวาร์ฟาริ นเป็ น racemic mixture ประกอบด้วยรู ปทีมี ฤทธิ (active form) 2 รู ป คือ
S-form และ R-form โดยรู ป S-form ออกฤทธิได้แรงกว่า R-form ถึง 3-5 เท่า[12] โดยมีสูตรโมเลกุล
C19H16O4 และสูตรโครงสร้างดังรู ป

รู ปที 2.1 สูตรโครงสร้างของยาวาร์ฟาริ น
1.1 กลไกการออกฤทธิ
ยาวาร์ ฟาริ นมีกลไกการออกฤทธิโดยยับยัง clotting factor ทีอาศัยวิตามินเคในการ
เปลียนเป็ นรู ปทีทํางานได้ ได้แก่ clotting factor II, VII, IX และ X โดยยาไปยับยังการทํางานของ
เอนไซม์ vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 (VKORC1) อันเป็ นเอนไซม์สาํ คัญใน
4
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การผันกลับของวิตามินเคมาใช้ใหม่ (vitamin K cycle) การยับยังเอนไซม์นีจึงเป็ นการยับยังการ
ทํางานของวิตามินเค ทําให้ลดฤทธิในการทําให้เลือดแข็งตัว (coagulant activity) [3]
กล่าวคือ clotting factor II, VII, IX และ X เหล่านีถูกสร้างขึนทีตับในรู ป
noncarboxylated form ซึงเป็ น inactive form[2] จะทํางานได้ต่อเมือผ่านกระบวนการ
gamma-carboxylation โดยมี vitamin K ในรู ป reduced form เป็ น essential cofactor ของ
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ทีได้จากกระบวนการ gamma-carboxylation คือ active coagulation factor
และ vitamin K epoxide ซึงวิตามิน K ในรู ป epoxide นี ถูกเปลียนให้เป็ น reduced form อย่างรวดเร็ ว
โดยเอนไซม์ VKORC1 เพือเข้าสู่กระบวนการ gamma-carboxylation ต่อไป[1] ซึงเมือเอนไซม์
VKORC1 นีถูกยับยังโดยยาวาร์ฟาริ นจึงทําให้มี vitamin K-dependent clotting factor ในรู ป active
form ลดลงจึงลดการเกิดลิมเลือดได้

รู ปที 2.2 กลไกการทํางานของยาวาร์ฟาริ น [13]
1.2 เภสัชจลนศาสตร์
1.2.1 การดูดซึม [14]
ยาสามารถดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์จากระบบทางเดินอาหาร โดยทีอาหารไม่มีผลต่อ
การดูดซึมของยา ระยะเวลาทีทําให้ระดับยาในกระแสเลือดสูงสุด
(Time to peak plasma
concentration; Tmax) อยูภ่ ายใน 4 ชัวโมง
1.2.1 การกระจายยา [14]
ยามี plasma protein binding สูงประมาณ 99% โดยมีปริ มาตรการกระจายตัว (Volume
of distribution; Vd) เท่ากับ 0.14 ลิตร/กิโลกรัม
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1.2.3 การเมแทบอลิซึมและการกําจัดยา [4, 14]
ยาผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึมทีตับได้เป็ นสารทีไม่มีฤทธิ (inactive metabolites)
โดยที S-form ถูกเปลียนแปลงโดยเอนไซม์ CYP2C9 ในขณะที R-form ถูกเปลียนแปลงโดย
เอนไซม์ CYP1A2, CYP2C8, CYP2C19 และ CYP3A4 ทังนี หลังจากผ่านกระบวนการเมแทบอลิ
ซึมแล้วยาจะถูกกําตัดออกจากร่ างกายทางไตประมาณ 92%
1.3 ข้ อบ่ งใช้
ยาวาร์ฟาริ นมีขอ้ บ่งใช้ในการป้ องกันและรักษา venous thrombosis, pulmonary
embolism และ thromboemboembolic disorders ใช้ในการรักษา atrial fibrillation ทีมีความเสียงใน
การเกิดภาวะ embolism นอกจากนันสามารถใช้ในการป้ องกัน systemic embolism หลังการเกิด
myocardial infarction[15]
ตารางที 2.1 ข้อบ่งใช้และระดับ INR ทีเหมาะสม [16]
ข้อบ่งใช้
Prophylaxis of venous thrombosis (high-risk surgery)
Treatment of venous thrombosis
Treatment of pulmonary embolism
Prevent of systemic embolism
Tissue heart valves
Mechanical prosthetic heart valves
Acute myocardial infarction (to prevent systemic embolism)
Valvular heart disease
Atrial fibrillation
Mechanical prosthetic valves (high risk)

INR
2.0-3.0
2.0-3.0
2.0-3.0
2.0-3.0
2.0-3.0
2.0-3.0
2.0-3.0
2.0-3.0
2.0-3.0
2.5-3.5

1.4 ปัญหาจากการใช้ ยา
ปัญหาสําคัญทีพบทางคลินิกในการใช้ยาวาร์ฟาริ น คือ เมือเริ มใช้ยาในช่วงแรก ขนาด
ยาทีเหมาะสมทีควบคุมค่า INR ให้คงทีได้เร็ วนัน มีขนาดทีแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละคน ทําให้
การจัดการและการระบุขนาดทีแน่นอนทําได้ยาก ส่วนหนึงอาจเกิดจากความแตกต่างของปัจจัยทาง
สิงแวดล้อม เช่น การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (interaction) กับอาหารทีรับประทาน เช่น ผักใบ
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เขียว ชาเขียว อาหารทีมีวิตามินเคสูงอืน ๆ เป็ นต้น และการเกิดอันตรกิริยาระหว่า งยาวาร์ฟาริ นกับ
ยาทีใช้ร่วม สมุนไพรต่าง ๆ เช่น ใบแปะก๊วย เป็ นต้น รวมไปถึงปัจจัยทางพันธุกรรมของยีนบาง
ชนิดแต่ละคน [3]
จากสรุ ปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาประจําปี พ .ศ. 2554 โดยศูนย์เฝ้ า
ระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
[17] พบว่า
ตังแต่ปีพ.ศ. 2527 – 2554 มีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทงสิ
ั น 1198 ราย เสียชีวิต 5 ราย
อาการไม่พึงประสงค์ทีพบมากทีสุด คือ bleeding time increase จํานวน 159 ราย รองลงมาเป็ น
อาการเลือดออกตามไรฟัน (gingival bleeding) จํานวน 110 ราย อาการไม่พึงประสงค์แบบรุ นแรง
ได้แก่ เลือดออกในอวัยวะภายใน (internal bleeding) จํานวน 83 ราย
2. ปัจจัยทีเกียวข้ องกับการตอบสนองของยาวาร์ ฟาริน
ปัญหาสําคัญของการใช้ยาวาร์ฟาริ นในทางคลินิก คือ ภาวะเลือดออก ผิดปกติ ซึงเป็ น
อาการไม่พึงประสงค์ของยา เนืองจากยาวาร์ฟาริ นเป็ นยาทีมีช่วงในการรักษาแคบ
(narrow
therapeutic range) จึงมีโอกาสเกิดพิษของยาได้ง่าย แม้จะมีการเปลียนแปลงระดับยาในเลือดไป
เพียงเล็กน้อย ดังนันขนาดยาทีใช้ในผูป้ ่ วยแต่ละรายจึงความสําคัญเพราะมีผลต่อความเข้มข้นของยา
ในเลือดซึงมีความไวต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
ขนาดยาวาร์ฟาริ นทีใช้ในผูป้ ่ วยแต่ละรายมีความแตกต่ างกันซึงมีหลายปัจจัยมา
เกียวข้อง ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ ปริ มาณวิตามิน K ในอาหาร เชือชาติ ยาทีใช้ร่วมและปัจจัย
ทางด้านพันธุกรรม [5]
2.1 ปัจจัยทางพันธุกรรม
ในช่วงปี ค.ศ. 1990 ทีผ่านได้ได้เริ มมีการศึกษาวิจยั ถึงปัจจัยทางพันธุกรรมที ส่งผลต่อ
การตอบสนองทางคลินิกของยาวาร์ฟาริ นหลังจากทีค้นพบยีนทีทําหน้าทีสร้างเอนไซม์ซึงทําหน้าที
ทําลายยาวาร์ฟาริ น [4] จึงได้มีการศึกษาถึงผลของการเกิด allelic variant ของยีนทีเกียวข้องกับการ
ตอบสนองทางด้านเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetic) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamic)
ของยาวาร์ฟาริ น
ในปี ค.ศ.1995 Furaya และคณะได้รายงานถึงผลของการเกิด ภาวะพหุสณ
ั ฐาน ของยีน
CYP2C9 ซึงเป็ นยีนทีทําหน้าทีสร้างเอนไซม์ CYP2C9 ทีใช้ในการทําลายยาต่อขนาดควา มต้องการ
ยาวาร์ ฟาริ นเป็ นครังแรก หลังจากการค้นพบยีน CYP2C9 ในปี ค.ศ.1994 และต่อมา ได้มีการศึกษา
ถึงลักษณะทางพันธุกรรมของยีน CYP2C9 ต่อขนาดความต้องการยาวาร์ฟาริ นซึงแสดงถึงผลการ
ตอบสนองในการรักษาทางคลินิก[18] โดยการศึกษาทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์เกียวกับยาวาร์ฟาริ น
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ได้รับความสนใจมากขึนจากการค้นพบยีน vitamin K epoxide reductase complex subunit 1
(VKORC1) ซึงเป็ นยีนทีทําหน้าทีสร้างเอนไซม์ VKORC1 อันเป็ นเป้ าหมายการออกฤทธิระดับ
โมเลกุลของยาวาร์ฟาริ นในปี ค.ศ.2004 [19, 20] และตังแต่ปี ค.ศ.2005 เป็ นต้นมาก็ได้มีการศึกษาถึง
ลักษณะทางพันธุกรรมของยีน VKORC1 ทีมีผลต่อการตอบสนองของยาวาร์ฟาริ น [4]
ในช่วงหลายปี ทีผ่านมาได้มีการศึกษาถึงยีนทีทําหน้าทีสร้างโปรตีนต่างๆทีเกียวข้อง
กับกระบวนการขนส่งและการทําลายยาวาร์ฟาริ น Wadelius และคณะ [6]ได้ทาํ การศึกษาแบบ
prospective cohort study ซึงเป็ นการศึกษาทีใหญ่ทีสุดในปัจจุบนั โดยทําการศึกษาลักษณะทาง
พันธุกรรมในผูป้ ่ วยชาวสวีเดนจํานวน 1496 คนทีเริ มใช้ยาวาร์ฟาริ น พบ 183 polymorphism ใน 29
genes พบว่า มีเพียงยีน CYP 2C9และยีน VKORC1 เท่านันทีมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญกับการ
ตอบสนองของยาวาร์ฟาริ น
ทังนีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริ กา (US FDA) ได้
ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัยของยาเมือเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2007 ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมเป็ น
ปัจจัยทีควรคํานึงในการเลือกใช้ขนาดของยาวาร์ฟาริ นโดยให้มีการเพิมข้อมูลนีไว้ในฉลากยาวาร์
ฟาริ นและเมือเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2010 ทีผ่าน US FDA ได้ประกาศให้เพิมเป็ นคําเตือนในฉลาก
ยาถึงการพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมของยีน CYP2C9 และ VKORC1ในการเลือกใช้ขนาดยาวาร์
ฟาริ น [11]

รู ปที 2.3 บทบาทของ CYP2C9 และ VKORC1 ต่อการตอบสนองของยาวาร์ฟาริ น [4]
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2.1.1 ภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9
ยีน CYP2C9 เป็ นยีนทีสร้างเอนไซม์ CYP2C9 ซึงทําหน้าทีเปลียนแปลงยา (drug
metabolizing enzyme) โดยเอนไซม์นีมีหน้าทีทําลายยาวาร์ฟาริ นทีอยูใ่ นรู ปของ S-form ซึงออก
ฤทธิได้แรงกว่า R-form ถึง 3-5 เท่า [3] ทําให้ยนี CYP2C9 นี มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์
(pharmacokinetic) ของยาและส่งผลต่อระดับยาทีคงเหลืออยูใ่ นเลือด

รู ปที 2.4 โครงสร้าง S-form ของยาวาร์ฟาริ น
ยีน CYP2C9 ถูกค้นพบเมือปี ค.ศ. 1994 มีขนาดประมาณ 55-kb อยูบ่ นโครโมโซมคู่ที
10 ทีตําแหน่ง q24 ประกอบด้วย 9 exon สามารถถอดรหัสได้โปรตีนจํานวน 490 amino acid [18]
พบการเกิดแปรผันทางพันธุกรรมมากถึง 30 non-synonymous variations โดยมี CYP2C9*1 เป็ น
wild type ซึงพบมากทีสุ ดในประชากรทุกเชือชาติจากการศึกษาพบว่ามีเพียง CYP2C9*2 และ
CYP2C9*3 ทีได้รับการกล่าวถึงว่ามีผลต่อการตอบสนองต่อยาวาร์ฟาริ น [4]

รู ปที 2.5 โครงสร้างของยีน CYP2C9
CYP2C9*2 เกิดจากการที exon 3 ของยีนมีการเปลียนแปลงนิวคลีโอไทด์ทีตําแหน่ง
430 จาก cytosine เป็ น thymine ทําให้การถอดรหัสโปรตีนในตําแหน่งที 144 ของเอนไซม์เปลียน
จาก arginine เป็ น cysteine ขณะที CYP2C9*3 เกิดจากการที exon ที 7 ของยีนมีการเปลียนแปลงที
ตําแหน่ง 1075 จาก adenine เป็ น cytosine ทําให้การถอดรหัสในตําแหน่งที 359 ของเอนไซม์เปลียน
จาก isoleucine เป็ น leucine [21]
ความถีในการพบภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 แตกต่างกันในประชากรแต่ละเชือ
ชาติ CYP2C9*2 พบในชาวแอฟริ กนั 2.0-8.7% ในชาวคอเคเซียน 9.2-26.7% [7] และไม่พบเลยใน
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ชนชาวเอเชีย (ญีปุ่ น, จีน, ไต้หวัน, เกาหลี, มาเลเซีย, สิงคโปร์และไทย) [7, 22, 23] ส่วน CYP2C9*3
พบได้ในประชากรทังสามเชือชาติ โดยในชาวแอฟริ กนั พบ 1.0-4.6% ชาวคอเคเซียน 8.6-26.7%
และชาวเอเชีย 2.3-8.2% [7]
การเกิดภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 นีส่ งผลต่อการทํางานของเอนไซม์ CYP2C9
โดย CYP2C9*2 ทําให้มี enzyme activity ลดลง 30% ในขณะที CYP2C9*3 ทําให้ enzyme activity
ลดลงถึง 80% [22] ซึงในความจริ งแล้วในประชากรทีมี CYP2C9*3 แบบ homozygous นี จะมี
phenotype เป็ น poor metabolizer ของ CYP2C9 substrate [21]
จากการศึกษาของ Takahashi และคณะ ในปี ค.ศ.1998 ได้เ ปรี ยบเทียบ unbound oral
clearance ของการเกิด CYP2C9*3 กับ CYP2C9*1/*1 ซึงเป็ น wild type พบว่าในผูป้ ่ วยทีมี
CYP2C9*3 แบบ heterogygous จะมี unbound oral clearance ของ (S)-warfarin ลดลง 66% ในขณะ
ทีผูป้ ่ วยทีมี CYP2C9*3 แบบ homogygous จะมี unbound oral clearance ของ (S)-warfarin ลดลง
90% เมือเทียบกับ wild type [24]
ในปี ค.ศ.2009 Lindh และคณะ [25] ได้ทาํ การสรุ ปรวบรวมการศึกษาเกียวกับอิทธิพล
ของลักษณะทางพันธุกรรมของยีน CYP2C9 ทีมีต่อขนาดความต้องการยาวาร์ฟาริ น จํานวน 39
การศึกษาทีมีผปู ้ ่ วยทัง สิน 7,907 คน พบว่าในผูป้ ่ วยทีมีลกั ษณะทางพันธุกรรมของยีน CYP2C9
แบบต่างๆมีขนาดความต้องการยาวาร์ฟาริ นทีลดลงเมือเทียบกับผูป้ ่ วยที มี CYP2C9*1/*1 (wild
type) ดังนี
ตารางที 2.2 ขนาดความต้องการยาวาร์ฟาริ นทีลดลงในผูป้ ่ วยทีมี allelic variant แบบต่างๆเมือเ ทียบ
กับ CYP2C9*1/*1 [25]
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
ผูป้ ่ วยทีมี CYP2C9*2 หรื อ *3 allele จะมีความต้องการขนาดยาวาร์ฟาริ นทีตํากว่า
ผูป้ ่ วยมีลกั ษณะทางพันธุกรรมเป็ นแบบ wild type และผูป้ ่ วยในกลุ่มนีมีความเสี ยงทีจะเกิดภาวะ
เลือดออกเนืองจาก overanticoagulant ในระหว่างการรักษาด้วยยาวาร์ฟาริ นมากกว่าผูป้ ่ วยทีเป็ น
wild type
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2.1.2 ภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1
ยีน VKORC1 เป็ นยีนทีทําหน้าทีสร้างเอนไซม์ vitamin K epoxide reductase complex
subunit 1 (VKORC1) ซึงเป็ นเป้ าหมายระดับโมเลกุลของยาวาร์ฟาริ น โดยยาวาร์ฟา ริ นจะไปออก
ฤทธิ ยับยังการทํางานของเอนไซม์นี อัน เป็ นเอนไซม์สาํ คัญใน vitamin K cycle ส่ งผลยับยังการ
สังเคราะห์ vitamin K-dependent clotting factor ได้แก่ factor II, VII, IX และ X ดังนันยีนVKORC1
จึงมีผลต่อยาวาร์ฟาริ นในด้านของเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamic) เนืองจากเป็ นเป้ าหมายของ
ยาซึงมีผลต่อการออกฤทธิของยา

รู ปที 2.6 บทบาทของ VKORC1 กับยาวาร์ฟาริ น [4]
ยีน VKORC1 ถูกค้นพบเมือปี ค .ศ. 2004 มีขนาด 5126 bp อยูบ่ นโครโมโซมที 16
ตําแหน่ง p12-q21 ประกอบด้วย 3 exon สามารถถอดรหัสให้โปรตีนจํานวน 163 amino acid
[19,20] หลังจากค้นพบยีน VKORC1 ได้มีความต้องการศึกษาการเกิด
single nucleotide
polymorphisms (SNPs) บนยีน VKORC1
ในปี ค.ศ. 2005 Geisen และคณะ [9] ทําการศึกษา SNPs บนยีน VKORC1 ขึนโดยใช้
เลือดจากผูบ้ ริ จาคเลือดชาวเยอรมันจํานวน 200 คน แบ่งเป็ นชาย 100 คนและหญิง 100 คน มีอายุ
ระหว่าง 18-24 ปี จากการศึกษานีพบ SNPs จํานวน 28 ตําแหน่งบน VKORC1 DNA (reference
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sequence: AY587020) โดยมี 3 SNPs ทีพบบน coding region และ 25 SNPs พบบน non-coding
region ของยีน จาก 28 SNPs พบว่ามี 14 SNPs ทีมีความถีของ allele อย่างน้อย 1% ซึงมี 6 SNPs
สามารถใช้จาํ แนกภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 ได้เป็ น 3 haplotype หลัก คือ VKORC1*2
(-1639G>A, 1173C>T, 1542G>C และ 2255C>T), VKORC1*3 (3730G>A) และ VKORC1*4
(698C>T) ทังนี 6 SNPs ทีใช้จาํ แนก haplotype มีความสัมพันธ์แบบ complete linkage
disequilibrium โดยมี VKORC1*1 เป็ น wild type

รู ปที 2.7 โครงสร้างของยีน VKORC1
นอกจากนัน Geisen และคณะ [9] ยังนําความถีของการเกิด VKORC1 haplotype ทีพบ
มาทําการเปรี ยบเทียบกับข้อมูลทางพันธุกรรมทีพบในฐานข้อมูล ได้แก่ PERLEGEN database และ
HapMap database แล้วมาสรุ ปความถีของแต่ละ haplotype ทีพบในประชากรแต่ละเชือชาติ ได้ผล
ดังนี VKORC1*1 พบเฉพาะในชาวแอฟริ กนั ในขณะที VKORC1*2 พบมากถึง 95%ในชาวจีน
ส่วน VKORC1*3 และ VKORC1*4 พบในชาวยุโรปและแอฟริ กนั พบน้อยในชาวจีน
ตารางที 2.3 ความถีของ VKORC1 haplotype ในประชากรแต่ละเชือชาติ [9]
Frequency (%)
Haplotype
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
ในปี เดียวกัน D’Andrea และคณะ [26] ทําการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะพหุสณ
ั ฐาน
ของยีน VKORC1 กับขนาดยาวาร์ฟาริ น พบว่า การเกิด SNP บน non-coding region ทีตําแหน่ง
1173C>T ในผูป้ ่ วยทีใช้ยาวาร์ฟาริ นมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการขนาดยาวาร์ฟาริ นในขนาดตํา
เมือเทียบกับผูป้ ่ วยทีไม่มี ภาวะพหุสณ
ั ฐาน ทีตําแหน่งนี กล่าวคือ ผูป้ ่ วยทีมีลกั ษณะทางพันธุกรรม
เป็ น 1173 CC มีขนาดยาวาร์ฟาริ นทีใช้สูงกว่าผูป้ ่ วยทีเป็ น CC หรื อ CT ซึงตําแหน่ง 1173C>T นี
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เป็ น SNPs ใน VKORC1*2 haplotype และจากการศึกษาของ Geisen ทีได้กล่าวมาพบว่า ทีตําแหน่ง
1173C>T ซึงอยูบ่ น intron1 มีความสัมพันธ์แบบ perfect linkage disequilibrium กับตําแหน่ง
-1639G>A ซึงเป็ น SNPs ทีอยูบ่ น promoter ของยีน
Reider และคณะ [10] ทําการศึกษาความสัมพันธ์ของ VKORC1 haplotype กับขนาดยา
วาร์ฟาริ น ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่ง VKORC1 ออกได้เป็ น 2 haplotype คือ A haplotype
และ B haplotype โดย A haplotype ประกอบด้วย H1 และ H2 มีความต้องการยาวาร์ฟาริ นในขนาด
ตํา (3mg/day) ซึงพบมากในชาวอเมริ กนั เชือสายเอเชีย (American-Asian) ขณะที B haplotype
ประกอบด้วย H7, H8 และ H9 มีความต้องการยาวาร์ฟาริ นในขนาดสูง (6mg/day) โดยมีขนาดยา
วาร์ฟาริ นเฉลียของผูป้ ่ วยในการศึกษาเท่ากับ 5.15 mg/day
ตารางที 2.4 สัดส่วนการกระจายของ VKORC1 haplotype ในผูป้ ่ วยชาวอเมริ กนั เชือสายต่างๆ
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
* ในแต่ละ haplotype มีลาํ ดับของ SNPs บนยีน VKORC1 ดังนี 381, 861, 2653, 3673, 5808, 6009,
6484, 6853, 7566 และ 9041 (Genbank accession number AY587020)
ทังนี Geisen และคณะ [9] ได้นาํ การศึกษาของ Reider และคณะมาสร้างความสัมพันธ์
ระหว่าง haplotype ทีได้จากสองการศึกษา พบว่า VKORC1*2 haplotype มีความสัมพันธ์กบั
haplotype A (H1 และ H2) ซึงเป็ น low dose haplotype ขณะที VKORC1*3และ VKORC1*4
haplotype มีความสัมพันธ์กบั haplotype B (H7,H8 และ H9) ซึงเป็ น high dose haplotype
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จากการศึกษา SNPs บนยีน VKORC1 เห็น ได้ว่า SNPs ส่วนใหญ่ทีเกิดมักเกิดบน
ตําแหน่งทีเป็ น non-coding region ซึงไม่ส่งผลต่อการเปลียนแปลงการสร้างโปรตีนของเอนไซม์ แต่
มีผลต่อขนาดความต้องการยาวาร์ฟาริ นในผูป้ ่ วยแต่ละราย ดังนันจึงมีการค้นคว้าหาความสั มพันธ์
ระหว่างกลไกทางด้านหน้าที (functional mechanism) ของ VKORC1 gene ต่อขนาดยาวาร์ฟาริ น
ซึงมี 2 การศึกษาด้วยกัน โดยการศึกษาแรกเป็ นการวัดปริ มาณ messenger RNA (mRNA) ของ
VKORC1 ใน human liver specimen การศึกษาที 2 เป็ นการศึกษา VKORC1 promoter activity
การวัดปริ มาณ mRNA ของ VKORC1 เป็ นส่วนหนึงในการศึกษาของ Reider และ
คณะ [10] ทําการวัดระดับของ VKORC1 mRNA ใน human liver specimen ทีได้จาก tissue bank
ของ University of Washington School of Pharmacy จํานวน 53 liver specimen ซึงได้จากผูบ้ ริ จาค
ชาวยุโรป -อเมริ ก ั น สกัดนํา RNA และ DNA ออกจาก liver specimen วิเคราะห์หาปริ มาณของ
mRNA และตรวจหา VKORC1 genotype จาก DNA เพือระบุ VKORC1 haplotype ในแต่ละ tissue
specimen ผลการศึกษาพบว่า ระดับ mRNA ในกลุ่ม B/B (high dose) มีปริ มาณสูงกว่ากลุ่ม A/A
(low dose) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95 % ประมาณ 3 เท่า โดยมี 6 ตัวอย่างอยู่
ในกลุ่ม A/A, 22 ตัวอย่างอยูใ่ นกลุ่ม A/B และ 25 ตัวอย่างอยูใ่ นกลุ่ม B/B
Yuan และคณะ [27] ทําการศึกษา VKORC1 promoter activity โดยใช้ luciferase
reporter assay ซึงมีสมมติฐานของการศึกษา คือ การเกิด SNP ทีตําแหน่ง -1639 ซึงอยูบ่ น promoter
ของยีน VKORC1 จะนําไปสู่การเปลียนแปลงของ promoter activity ของ VKORC1 gene โดยนํา
VKORC1 DNA จากผูป้ ่ วยชาวจีนจํานวน 16 คนทีได้รับยาวาร์ฟาริ นซึงมี SNP ทีตําแหน่ง -1639
เป็ น AA หรื อ GG genotype มาทําการเพิมจํานวนด้วยวิธี polymerase chain reaction (PCR) แล้ว
clone ลงสู่ pGL-3 vector ซึงสามารถแบ่งชนิดของ pGL-3 vector ในการศึกษานีออกได้เป็ น 3 ชนิด
ตาม genotype ของ promoter ทีใส่ ลงไป หลังจากนันนํา pGL-3 vector ไป transfect ใน HepG2 cell
(a human hepatoma cell line) โดยสาเหตุทีเลือกใช้เซลล์ชนิ ดนีเนื องจากเป็ นเซลล์ทีมีการแสดงออก
ของ VKORC1 มากทีสุดในตับ หลังการ transfection เป็ นเวลา 48 ชัวโมงทํา cell lysis แล้วเติม
luciferase substrate ลงไป ทําการวัด luciferase activity ด้วย luminometer

รู ปที 2.8 pGL-3 vector ทีมี cDNA สําหรับสร้างเอนไซม์ luciferase [27]
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รู ปที 2.9 ชนิด pGL-3 vector ตาม genotype ของ promoter gene ทีตําแหน่ง -1639
ผลการศึกษา VKORC1 promoter activity โดยใช้ luciferase activity report พบว่า
ลักษณะทางพันธุกรรมของ VKORC1 promoter ทีตําแหน่ง -1639 มีผลต่อ promoter activity ของ
ยีน โดย -1639 G แสดง luciferase activity สูงกว่า -1639A ประมาณ 44%
2.2 ปัจจัยอืนๆ
ปั จจัยด้านอายุ ผูป้ ่ วยทีมีอายุมากขึนมีแนวโน้มต้องการยาวาร์ฟาริ นตํากว่าผูป้ ่ วยทีมีอายุ
น้อย ซึงอธิบายได้จากปริ มาณอัลบูมินในพลาสมาทีลดลงในผูป้ ่ วยทีมีอายุมาก ทําให้ปริ มาณอัลบู
มินทีจับกับยาวาร์ ฟาริ นลดลง มียาในรู ปทีออกฤทธิมากขึน ส่ งผลให้ความไวในการตอบสนองต่อยา
เพิมขึน[28] นอกจากนันอายุทีมากขึนมีผลทําให้ความสามารถในการเมแทบอลิซึมยาลดลงอีกด้วย
[5]
ปั จจัยด้านพืนทีผิวของร่ างกาย (Body surface area: BSA) พืนทีผิวเกียวข้องกับขนาดยา
เนืองจากในผูป้ ่ วยทีอ้วนจะพบปริ มาณของ fibrinogen และ factor VII สูงกว่าผูป้ ่ วยผอม [5] ดังนัน
พืนทีผิวจึงความสัมพันธ์เชิงบวกกับขนาดยาวาร์ฟาริ น
ปัจจัยด้านเพศ จากการศึ กษาของ Sconce และคณะ [29] ในสหราชอาณาจักร
สันนิ ษฐานว่า เพศมีความสัมพันธ์กบั ขนาดยา เนืองจากขนาดร่ างกายทีแตกต่างกัน โดยทัวไปเพศ
หญิงจะมีขนาดร่ างกายเล็กกว่าเพศชาย
3. การศึกษาทีผ่านมาในประเทศไทย
การศึกษาเกียวกับยีน CYP2C9 และ VKORC1 ในประเทศไทยทีผ่านมามีดว้ ยกัน 4
การศึกษาและ 1 รายงานผูป้ ่ วยเกียวกับความต้องการยาวาร์ฟาริ นในขนาดสูง สามการศึกษาแรกเป็ น
การศึกษาความถีของภาวะสัณฐานของยีน CYP2C9 และ VKORC1 อีกหนึงการศึกษาเป็ นศึกษา
ความถีและสร้างสมการทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ นทีใช้รักษาจากปัจจัยทางพันธุกรรม
การศึกษาแรกทําโดย สรัญญา บุษกรเรื องรัตน์และคณะ [30] ในปี พ.ศ.2549 ทีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุ งเทพฯ ทําการศึกษาความถีของยีน CYP2C9 ในผูบ้ ริ จาค
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เลือดจํานวน 326 ราย และในผูป้ ่ วยทีได้รับยาวาร์ฟาริ น 67 ราย ผลการศึกษาพบว่า ความถีของยีน
CYP2C9 ชนิด *1/*1 ซึงเป็ น wild type เท่ากับ 91.4% ชนิด *1/*3 เท่ากับ 8.6% ไม่พบ CYP2C9*2
allele และ CYP2C9*3 ชนิด homozygous ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน
CYP2C9 กับขนาดยาวาร์ฟาริ นในการศึกษานีแสดงได้เพียงว่าในผูป้ ่ วยทีมียนี CYP2C9*1/*3 มี
แนวโน้มความต้องการยาวาร์ฟาริ นต่อสัปดาห์ (20.1+5.9 mg) ตํากวําผูป้ ่ วยทีมียนี CYP2C9*1/*1
(28.7+13.0 mg) แต่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.081) นอกจากนีพบว่าอายุมีอิทธิพลต่อขนาดยาวาร์
ฟาริ น โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยทีมีอายุมากกว่า 60 ปี มีความต้องการยาน้อยกว่าผูป้ ่ วยทีมีอายุนอ้ ยกว่า
การศึกษาต่อมาทําโดย สุมลมาลย์ คลําชืนและคณะ [28] ในปี พ .ศ.2551 ทีคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุ งเทพฯ เช่นกันทําการศึกษาความถีของยีน VKORC1 และ
CYP2C9 ในผูบ้ ริ จาคเลือดชาวไทยจํานวนจํานวน 319 ราย และผูป้ ่ วยทีได้รับยาวาร์ฟาริ น 106 ราย
พบว่าทังสองกลุ่มมีความถีของภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 ทีตําแหน่ง -1639 และ CYP2C9
ไม่แตกต่างกัน (p<0.05) ซึงมีรายละเอียดดังนี ภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 ทีตําแหน่ง -1639
ในประชากรไทยส่วนใหญ่เป็ นชนิด AA ซึงไม่แตกต่างจากชาวเอเชียในประเทศอืน ส่วนยีน
CYP2C9 นันพบว่า ประชากรไทยมากกว่า 90% เป็ น wild type และไม่พบ CYP2C9*2 allele เลย
นอกจากนันในกลุ่มผูป้ ่ วยทีได้รับยาวาร์ฟาริ น พบว่า ผู้ ป่ วยทีมีภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1
ชนิด AA มีค่าเฉลียของขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์ (24.0+10.2 mg) ตํากว่าชนิด GG (39.5+21.3 mg)
และชนิด GA (37.6+13.0 mg) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.001) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยอืนๆกับขนาดยา พบว่า อายุและพืนทีผิวของร่ างกายมีความสัมพันธ์กบั ขนาดยาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยเมืออายุมากขึนมีค่าเฉลียของขนาดยาทีได้รับลดลง (p<0.001) และเมือมี
พืนทีผิวมากขึนจากนําหนักตัวทีเพิมขึนมีค่าเฉลียของขนาดยาทีได้รับสูงขึน (p=0.006)
ในปี พ.ศ.2551 มีรายงานภาวะความต้องการยาวาร์ฟาริ นในขนาดสูงในผูป้ ่ วยเด็กหญิง
ทีมียนี VKORC1 ชนิด H7 haplotype โดย นงนุช สิระชัยนันท์และคณะ [31] ซึงคณะผู้ วิจยั ได้
รายงานผูป้ ่ วยเด็กหญิงอายุ 15 ปี เกิดในประเทศไทย ได้รับการวินิจฉัยเป็ น ulcerative colitis ทีมี
ปั ญหาลิมเลือดอุดตันเรื อรังหลายครังจึงต้องได้รับยาวาร์ฟาริ น โดยผูป้ ่ วยรายนี ต้องได้รับยาในขนาด
42.0-68.3 mg/สัปดาห์ จึงคงระดับค่า INR ระหว่าง 2-3 ได้ซึงสูงกว่าขนาดยาปกติในทางเวชปฏิบตั ิ
(ไม่เกิน 5 mg/วัน ) จากการตรวจภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 พบว่า เข้าได้กบั haplotype
ชนิด H7 ซึงตามการศึกษาของ Reider และคณะ [10] เป็ น haplotype ทีมีความต้องการยาวาร์ฟาริ น
ในขนาดสูง จึงสามารถอธิบายสาเหตุของความต้องการยาวาร์ ฟาริ นทีสูงขึนในผูป้ ่ วยรายนีได้
การศึกษาถัดมาเป็ นการศึกษาความถีของยีน CYP2C9 และ VKORC1 ในผูป้ ่ วยโรคลิน
หัวใจทีได้รับยาวาร์ฟาริ น ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ .เชียงใหม่ โดย ศรัณย์ ควร
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ประเสริ ฐและคณะ [23] ทําการศึกษาในผูป้ ่ วยจํานวน 242 ราย พบว่ามีภ าวะพหุสณ
ั ฐานของยีน
CYP2C9 ชนิด *1/*1 เท่ากับ 95% ชนิด *1/*3 เท่ากับ 5% ไม่พบ CYP2C9*2 allele และ
homozygous CYP2C9*3 ในส่วนของยีน VKORC1 พบ haplotype AA มากทีสุด รองลงมาเป็ น AB
และ BB ตามลําดับ โดยมีความถี ดังนี 63.6%, 34.3% และ 2.1%
การศึกษาล่าสุดโดย อลิ สรา แสงวิรุณและคณะ [22] ในปี พ.ศ. 2553 มีวตั ถุประสงค์
เพือศึกษาความถีของยีน CYP2C9, VKORC1 ในผูป้ ่ วยชาวไทย ประเมินผลของยีนทังสองทีมีต่อ
pharmacokinetic และ pharmacodynamic parameter รวมทังสร้างสมการทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ นที
ใช้ในรักษาโดยใช้ปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทีไม่ใช่พนั ธุกรรม การศึกษานี ทําในผูป้ ่ วยชาวไทย
จํานวน 89 ราย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุ งเทพมหานคร ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ (95.5%) ได้รับการ
ผ่าตัดเปลียนลินหัวใจ (prosthetic heart valve replacement) โดยพบความถีของยีน CYP2C9 ชนิด
*1/*1 มากทีสุด (95.5%) มีผปู้ ่ วย 1 ราย (1.1%) เป็ นชนิด *3/*3 อีก 3 ราย (3.4%) เป็ นชนิด *1/*3 ไม่
พบ CYP2C9*2 allele เลย ความถีของยีน VKORC1 ทีตําแหน่ง -1639 และ 1173 สามารถจําแนก
ผูป้ ่ วยออกได้เป็ น 3 haplotype ดังนี AA haplotype (-1639AA, 1173TT) พบมากทีสุด 61.8%
รองลงมาคือ AB haplotype (-1639GA, 1173CT) พบ 31.5% และพบ BB haplotype (-1639GG,
1173CC) น้อยทีสุด 6.7%
การศึกษา pharmacokinetic parameter โดยใช้ warfarin clearance พบว่าในผูป้ ่ วยทีเป็ น
variant group (*1/*3 และ *3/*3) มี warfarin clearance ตํากว่าชนิด wild type อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p<0.0001) ส่วนของ pharmacodynamic parameter ใช้ warfarin sensitivity index (WSI) ซึง
เป็ นค่า INR ต่อระดับยาวาร์ฟาริ นในพลาสมา (INR:Cp) พบว่าในผูป้ ่ วยทีมี VKORC1 AA
haplotype มี WSI สูงกว่ากลุ่ม BB และ AB haplotype อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.0001)
ค่าเฉลียของขนาดยาต่อสัปดาห์ของผูป้ ่ วยทีมีภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ค่าเฉลียขนาดยาต่อสัปดาห์ใน variant group (*1/*3 และ *3/*3) เป็ น
0.229+0.195 mg/kg น้อยกว่ากลุ่ม wild type (0.477+0.204 mg/kg) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p=0.020) ขณะทีค่าเฉลียของขนาดยาต่อสัปดาห์ของผูป้ ่ วยทีมีภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นกัน (p<0.0001) โดยค่าเฉลียของขนาดยาต่อสัปดาห์
ในแต่ละ haplotype เป็ นดังนี BB 0.842+0.403 mg/kg AB 0.550+0.148 mg/kg และ AA
0.381+0.135 mg/kg จากผลการศึกษานีพบว่าในผูป้ ่ วยทีเป็ น VKORC1 BB haplotype และ
CYP2C9*1/*1 มีขนาดการใช้ยาสูงสุด ขณะทีผูป้ ่ วยทีเป็ น VKORC1 AA haplotype และ
CYP2C9*3/*3 มีขนาดการใช้ยาตําสุด โดยทีผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ (58.4%) ในการศึกษาเป็ น VKORC1
AA haplotype และ CYP2C9*1/*1 มีขนาดการใช้ยาเพียง 50% ของกลุ่มทีมีขนาดการใช้ยาสูงสุด
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การศึกษานี เป็ นการศึกษาแรกในประเทศไทยทีมีการสร้างสมการทํานายขนาดยาวาร์
ฟาริ นทีใช้ในการรักษาจากปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทีไม่ใช่พนั ธุกรรม ได้สมการดังนี
weekly warfarin dose (mg/wk) = exp [1.846+(0.412xVKORC1AB)+(0.559xVKORC1
BB)+(1.512xCYP2C9*1/*1)+(1.136xCYP2C9*1/*3)-(0.007xage)] แทนค่าอายุในหน่วยปี และ 1
หรื อ 0 ในกรณี ทีมีหรื อไม่มีภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 BB, VKORC1 AB, CYP2C9*1/*1
และ CYP2C9*1/*3 ซึงสมการนีมีความสามารถในการทํานาย 53.8%

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจยั
1. ลักษณะการศึกษา
การศึกษาแบบ observational retrospective คือ เป็ นการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมควบคู่
ไปกับการเก็บข้อมูลขนาดยาและคุณลักษณะของผูป้ ่ วย ได้แก่ เพศ อายุ นําหนัก ความสูง
การศึกษานี ได้รับการพิจารณาและผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ในคน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ .กาญจนบุรี (เอกสารรับรองเลขที 2012-02) ซึงใช้เป็ น
สถานทีเก็บตัวอย่าง ทังนีผูป้ ่ วยทีเข้าร่ วมการศึกษาทุกรายต้องลงลายมือชือให้ความยินยอมในใบ
ยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั (inform consent)
2. กลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ ่ วยนอกทีได้รับยาวาร์ฟาริ นของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ
.กาญจนบุรี
จํานวน 91 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผูป้ ่ วยเข้าและออกจากการศึกษา ดังนี
2.1 เกณฑ์ การคัดเลือกผู้ป่วยเข้ าร่ วมการศึกษา
- ผูป้ ่ วยนอกทีมีเชือชาติไทยและมีค่า INR อยูร่ ะหว่าง 2.0-3.0
- มีขอ้ บ่งใช้ในการได้รับยาวาร์ฟาริ น ดังนี mitral or aortic valve replacement,
rheumatic heart disease, atrial fibrillation, deep vein thrombosis, pulmonary
embolism, embolic stroke, cardiomyopathy และโรคอืนๆทีแพทย์เห็นควรให้ใช้ยาวาร์
ฟาริ น
- ผูป้ ่ วยไม่สูบบุหรี
2.2 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยออกจากการศึกษา
- ผูป้ ่ วยทีแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมทีจะเข้าร่ วมการศึกษา เช่น เป็ นโรคตับ โรค
ไต ภาวะไทรอยด์ผดิ ปกติและโรคมะเร็ ง เป็ นต้น
- ผูป้ ่ วยทีได้รับยาร่ วมในการรักษาซึงมีคุณสมบัติเหนียวนําหรื อยับยังการทํางานของ
เอนไซม์ทีใช้ในการทําลายยา (enzyme inducer or inhibitor) วาร์ฟาริ น
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2.3 การกําหนดขนาดตัวอย่าง
การศึกษานี มีการนําการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis)
เข้ามาใช้เพือสร้างสมการ ทํานายขนาดความต้องการยาวาร์ฟาริ นทีใช้ในการรักษา จึงใช้สูตร การ
กําหนดตัวอย่างของ Lindeman, Merenda and Gold (1980 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542: 54)
[32] ทีระบุว่า โดยปกติแล้วในการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตวั แปร ควรกําหนดตัวอย่างประม าณ
20 เท่าของจํานวนตัวแปร ซึงจากการศึกษาทีผ่านมาสมการทีใช้ทาํ นายขนาดยามี 4 ตัวแปร ดังนัน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี เท่ากับ 80 คนเป็ นอย่างน้อย
3. การเก็บข้ อมูล
- เก็บตัวอย่างเลือดของผูป้ ่ วยจํานวน 5 มิลลิลิตร หลังจากผูป้ ่ วยลงนามในใบยินยอม
- เก็บข้อมูลขนาดยาทีใช้ในการรักษา (maintenance dose) และข้อมูลคุณลักษณะของ
ผูป้ ่ วย (patient characteristics) จากโปรแกรม HosXp ของทางโรงพยาบาล
4. การตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรม
4.1 การสกัด Genomic DNA
นําตัวอย่างเลือดของผูป้ ่ วยจํานวน 5 มิลลิลิตรมาปันที 3,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10
นาที เพือแยกพลาสมา เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงออกจากกัน โดยเม็ดเลือดขาวจะอยูใ่ นชันของ
buffy coat หลังจากนันนํา buffy coat จํานวน 300 ไมโครลิตรมาสกัด genomic DNA ด้วย Wizard®
genomic DNA purification kit ของบริ ษทั Promega
4.2 การตรวจ VKORC1 -1639 G>A genotype
นํา genomic DNA จํานวน 5 ไมโครลิตร เพิมจํานวนด้วยวิธี Polymerase Chain
Reaction (PCR) โดยมี PCR condition ดังตารางที 3.1
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ตารางที 3.1 PCR condition ของการตรวจ VKORC1 -1639 G>A genotype
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
ในกระบวนการ denaturation, primer annealingและ primer extension จะทําซําทังหมด 35
รอบ โดยมี forward primers ดังนี 5’-GCC AGC AGG AGA GGG AAA TA-3’ และ reverse
primers ดังนี 5’-AGT TTG GAC TAC AGG TGC CT-3’ หลังจากนันนําไปทํา DNA purification
ด้วย Wizard® PCR Preps DNA purification system ของบริ ษทั Promega แล้วนํา PCR product ที
ได้มาตัดด้วย MspI restriction enzyme หลังจากนันนํา DNA fragment ทีได้มาตรวจสอบด้วยวิธี gel
electrophoresis โดยใช้ 3% agarose gel ความต่างศักย์ 100 โวลต์ เป็ น เวลา 60 นาทีแล้วย้อมด้วย
ethidium bromide นํา DNA band ไปตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต กรณี เป็ น A allele จะ
พบ DNA fragment ขนาด 290 bp กรณี เป็ น G allele จะพบ DNA fragment ขนาด 124 และ 166 bp
4.3 การตรวจ CYP2C9*3 genotype
นํา genomic DNA จํานวน 5 ไมโครลิตร เพิมจํานวนด้วยวิธี Polymerase Chain
Reaction (PCR) โดยใช้ PCR condition ดังตารางที 3.1 ทังนี กระบวนการ denaturation, primer
annealingและ primer extension จะทําซําทังหมด 35 รอบ ทังนีโดยมี forward primers ดังนี 5'-TGC
ACG AGG TCC AGA GGT AC-3'และ reverse primers ดังนี 5'-GGG ACT TCG AAA ACA TGG
AG-3' หลังจากนันนําไปทํา DNA purification ด้วย Wizard® PCR Preps DNA purification system
ของบริ ษทั Promega แล้วนํา PCR product ทีได้มาตัดด้วย KpnI restriction enzyme หลังจากนันนํา
DNA fragment ทีได้มาตรวจสอบด้วยวิธี gel electrophoresis โดยใช้ 3% agarose gel ความต่างศักย์
100 โวลต์ เวลา 60 นาทีแล้วย้อมด้วย ethidium bromide นํา DNA band ไปตรวจสอบภายใต้แสง
อัลตราไวโอเลต กรณี ทีเป็ น homozygous CYP2C9*3 จะพบ DNA fragment ขนาด 124 และ 17 bp
ส่วนกรณี ทีเป็ น heterozygous CYP2C9*3 จะพบ DNA fragment ขนาด 141 , 124 และ 17 bp ทังนี
DNA fragment ที 17 bp ไม่สามารถมองเห็นใน gel electrophoresis ได้เนืองจากมีขนาดเล็กมาก
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รู ปที 3.1 แสดงภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 (Genbank Accession Number: AY587020) และ
CYP2C9 (Genbank Accession Number: NG_008385) หลัง ผ่านกระบวนการย่อยด้วย Msp I และ
Kpn I ตามลําดับ โดยเลนที 1 ถึง 3 แสดงภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 ทีตําแหน่ง -1639 เลน
ที 4 เป็ น 100 bp ladder และเลนที 5 ถึง 6 แสดงภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 โดยเลนที 1 มี 2
band คือ ขนาด 124 และ 166 bp เป็ น VKORC1 -1639 GG เลนที 2 มีขนาด 290 bp เป็ น VKORC1
-1639 AA เลนที 3 มี 3 band คือ 124, 166 และ 290 bp เป็ น VKORC1 -1639 GA เลนที 5 มีขนาด
141 bpเป็ น CYP2C9*1/*1 (wild type) เลนที 6 มี 2 band คือ 141 และ 124 bp แสดงว่าเป็ น
CYP2C9*1/*3 (heterozygous)
5. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
5.1 การแสดงข้ อมูล
ข้อมูลทีเป็ นข้อมูลต่อเนือง (continuous data) เช่น ขนาดยา อายุ แสดงเป็ นค่าเฉลีย
(mean+SD) ส่วนข้อมูลทีเป็ นความถี (frequency) เช่น genotype เพศ แสดงเป็ น เปอร์เซ็นต์ (%)
5.2 การหาความสัมพันธ์ ระหว่างขนาดยาวาร์ ฟารินกับลักษณะทางพันธุกรรม
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของลักษณะทางพันธุกรรม ด้วยสถิติ analysis of
variance (ANOVA) ใช้สถิติ Kruskal-Wallis สําหรับการทดสอบแบบนอนพาราเมตริ ก โดยใช้สถิติ
Mann-Whitney U สําหรับการทดสอบความแตกต่า งระหว่างคู่ในนอนพาราเมตริ กและใช้สถิติ
Chi-square ในการเปรี ยบเทียบสัดส่วน การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมกับขนาด
ยาใช้ค่าสถิติ Eta ส่วนปัจจัยอืนๆกับขนาดยาใช้สถิติ correlation coefficient

23
5.3 การสร้ างสมการทํานายขนาดความต้องการยาวาร์ ฟารินทีใช้ ในการรักษา
นําข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรมของยีน CYP2C9 ยีน VKORC1 และคุณลักษณะของ
ผูป้ ่ วย (patient characteristics) มาใช้ในการทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ นทีใช้ ในการรักษา โดยใช้สถิติ
multiple linear regression ด้วยวิธี stepwise
ทังนีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอา้ งอิงทังหมดใช้โปรแกรม
SPSS version 11.5 โดยถ้าค่า p-value ทีได้จากการทดสอบหากน้อยกว่า 0.05 ถือว่านัยสําคัญทาง
สถิติทุกการทดสอบ

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครังนี ทําในผูป้ ่ วยนอกทีได้รับยาวาร์ฟาริ นของโรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ .ศ. 2555 ถึงเดือนมกราคม พ .ศ. 2556 จํานวน
91 รายทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกผูป้ ่ วยเข้าร่ วมการศึกษา
1. คุณลักษณะของผู้ป่วย
ผูป้ ่ วยนอกทีได้รับยาวาร์ฟาริ นของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ
.กาญจนบุรี
จํานวน 91 ราย เป็ นเพศหญิง 56 ราย เพศชาย 35 ราย อายุเฉลีย 61 ปี นําหนักตัวเฉลีย 58.51
กิโลกรัม ค่าเฉลียของขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์เท่ากับ 24.88 mg พบลักษณะทางพันธุกรรมของยีน
CYP2C9*1/*1 (wild type) 98.90% CYP2C9*1/*3 (heterozygous) เพียง 1 ราย เท่านันคิดเป็ น
1.10% และไม่พบ CYP2C9*3/*3 (homozygous) เลย ขณะทีพบความถีของยีน VKORC1 -1639
ดังนี GG 9.89% GA 32.97% และ AA 57.14% โดยมีขอ้ บ่งใช้ของยาวาร์ฟาริ น ดังนี Rhuematic
heart disease, Heart valve replacement, Atrial fibrillation, Deep vein thrombosis และโรคอืนๆที
แพทย์เห็นควรใช้ยาวาร์ฟาริ นในการรักษา ซึงคุณลักษณะของผูป้ ่ วยแสดงในตารางที 4.1
จากภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 พบว่า CYP2C9*1/*1 มีค่าเฉลียของขนาดยาที
ได้รับต่อสัปดาห์เท่ากับ 24.96 ± 11.27 mg ขณะที CYP2C9*1/*3 พบเพียง 1 รายเท่านันมีค่าขนาด
ของยาทีได้รับต่อสัปดาห์เป็ น 17.50 mg ดังรู ปที 4.1
ส่วนภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 -1639 G>A พบว่า ชนิด GG มีค่าเฉลียของ
ขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์เท่ากับ 37.89 ± 12.02 mg ชนิด GA มีค่าเฉลีย ของขนาดยาทีได้รับต่อ
สัปดาห์เท่ากับ 29.48 ± 11.50 mg และ AA มีค่าเฉลียของขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์เท่ากับ 19.97 ±
7.61 mg ดังรู ปที 4.2
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ตารางที 4.1 คุณลักษณะของผูป้ ่ วยในการศึกษา
n(%)
อายุ (mean ± SD)
ค่าเฉลียขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์ (range)

60.98 ± 14.41
24.88(7.50-56.00)

เพศ
หญิง

56 (61.54%)

ชาย

35(38.46%)

นําหนักตัว (mean ± SD)

58.51±11.92

ข้อบ่งใช้
Rheumatic heart disease

34(37.36%)

Heart valve replacement
Atrial fibrillation
Deep vein thrombosis
อืนๆ
CYP2C9
*1/*1(wild type)
*1/*3
VKORC1 -1639
GG
GA
AA

11(12.09%)
25(27.47%)
8(8.79%)
13(14.29%)
90(98.90%)
1(1.10%)
9(9.89%)
30(32.97%)
52(57.14%)
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รู ปที 4.1 การกระจายของขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์ในภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9

รู ปที 4.2 การกระจายของขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์ในภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1
2. ผลของภาวะพหุสัณฐานต่อขนาดยาวาร์ ฟาริน
จากภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 ทีพบในกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีชนิด *1/*3 เพียง 1
ราย จึงไม่สามารถนํามาเปรี ยบเทียบค่าเฉลียความแตกต่างของทังสองกลุ่มได้
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ตารางที 4.2 ขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์และคุณลักษณะของผูป้ ่ วยทีมีภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน
VKORC1 -1639 G>A

อายุ (ปี )

54.67 ± 13.31

VKORC1 -1639
GA
AA
mean ± SD
mean ± SD
63.13 ± 14.13 60.83 ± 14.67

นําหนัก (kg)a

58.33 ± 12.69

57.85 ± 10.98

58.92 ± 12.51

0.926

2a

1.60 ± 0.21

1.61 ± 0.18

1.61 ± 0.19

0.989

ขนาดยาต่อสัปดาห์ (mg)b

37.89 ± 12.02
n(%)

29.48 ± 11.50
n(%)

19.97 ± 7.61
n(%)

0.000*

6(6.59%)
3(3.30%)

16(17.58%)
14(15.38%)

34(37.36%)
18(19.78%)

0.528

GG
mean ± SD
a

พืนทีผิว (m )

P
0.304

c

เพศ
หญิง
ชาย

หมายเหตุ a: One-Way ANOVA, b: Kruskal-Wallis, c: Chi-Square และ *p < 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์ในผูป้ ่ วยทีมีภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน
VKORC1 -1639 G>A ต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.000; p < 0.05)
ในขณะทีอายุ นําหนัก พืนทีผิวของร่ างกายและเพศไม่มีความแตกต่างกันในผูป้ ่ วยทีมีภาวะพ หุ
สัณฐานของยีน VKORC1 -1639 G>A ต่างกัน ดังตารางที 4.1
ค่าเฉลียของขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์ในผูป้ ่ วยทีมีภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1
-1639 ชนิด AA (19.97 ± 7.61 mg) น้อยกว่า GG (37.89 ± 12.02 mg) และ GA (29.48 ± 11.50 mg)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.000; p < 0.05) ในขณะทีไม่มีความแตกต่างระหว่างขนาดยาทีได้รับ
ต่อสัปดาห์ในผูป้ ่ วยทีมีภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 -1639 ชนิด GG กับ GA (p = 0.077; p >
0.05)
ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มตัวอย่างพบมีลกั ษณะทางพันธุกรรมของยีน
VKORC1
-1639 AA และ CYP2C9*1/*1 มากทีสุดซึงมีความต้องการยาวาร์ฟาริ นต่อสัปดาห์เพียงครึ งหนึง
ของ VKORC1 -1639 GG และ CYP2C9*1/*1 ซึงพบว่าต้องใช้ขนาดยาต่อสัปดาห์สูงสุด ดังแสดง
ในตารางที 4.3 โดยในการศึกษานีใช้ขนาดยาของกลุ่ม VKORC1 -1639 AA และ CYP2C9*1/*1
เป็ นขนาดอ้างอิง จะเห็นได้ว่า หากพิจารณาที VKORC1 -1639 เพียงตําแหน่งเดียว โดยที CYP2C9
เป็ น wild type พบว่า G allele มีผลให้มีความต้องการยาเพิมขึนถึง 50% (GA 150%, GG 200%
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ตามลําดับเมือเทียบกับขนาดอ้างอิง ) ส่วน CYP2C9 นันพบว่าการเกิด heterozygous ทําให้มีความ
ต้องการยาลดลงเมือเทียบกับกลุ่มอ้างอิงแม้ว่าผูป้ ่ วยจะมี genotype เป็ น VKORC1 -1639 GA ก็ตาม
ตารางที 4.3 เปรี ยบเทียบขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์ในผูป้ ่ วยทีมีภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1
ต่างกัน
VKORC1 -1639 CYP2C9
GG
*1/*1
*1/*3
GA
*1/*1
*1/*3
AA
*1/*1
*1/*3

n(91)
9
0
29
1
52
0

ขนาดยาต่อสัปดาห์ (mg)
37.89±12.02
29.90±11.48
17.50
19.97±7.61
-

%CV
32.20
38.39
38.11
-

ค่าประมาณขนาดยาต่อขนาดอ้างอิง (%)
200
150
90
100 (ขนาดอ้างอิง)
-

3. ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยต่างๆกับขนาดยาวาร์ ฟาริน
จากผลการศึกษาพบว่า ภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 -1639 G>A มี
ความสัมพันธ์กบั ขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์ (Eta = 0.548) ปัจจัยอืนๆทีมีความสัมพันธ์กบั ขนาดยา
ได้แก่ อายุ นําหนักตัวและพืนทีผิวร่ างกาย โดยมีรายละเอียดดังนี เมืออายุมากขึนขนาดความ
ต้องการยาจะลดลง (p=0.000; p<0.01, R=-0.423) เมือนําหนักตัวเพิมขึนขนาดความต้องการยาจะ
เพิมขึน (p=0.005; p<0.01, R=0.292) และเมือพืนทีผิว ร่ างกาย เพิมขึนขนาดความต้องการยาจะ
เพิมขึนด้วยเช่นกัน (p=0.005; p<0.01, R=0.289)
4. สมการทํานายขนาดความต้องการยาวาร์ ฟาริน
จากผลการวิเคราะห์ตวั แปรเดียว (univariate analysis) พบว่า ตัวแปรทีมีอิทธิพลต่อ
ขนาดยาวาร์ ฟาริ น ได้แก่ อายุ นําหนัก พืนทีผิวร่ างกาย (Body Surface Area: BSA) ดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index: BMI) และยีน VKORC1 ดังแสดงในตารางที 4.4 โดยตัวแปรอายุและยีน
VKORC1 -1639 ชนิด AA มีอิทธิพลในเชิงลบต่อขนาดยา ส่ วนตัวแปรนําหนัก พืนทีผิวร่ างกาย
ดัชนีมวลกาย ยีน VKORC1 -1639 ชนิด GG และ GA มีอิทธิพลเชิงบวกต่อขนาดยา
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ตารางที 4.4 การวิเคราะห์ตวั แปรเดียว (univariate analysis)
ตัวแปร
เพศ
อายุ
นําหนัก
ความสูง
BSA
BMI
ข้อบ่งใช้
Heart valve replacement
Rheumatic heart disease
Atrial fibrillation
Deep vein thrombosis
อืนๆ
ยีน VKORC1-1639
GG
GA
AA

R2
0.000
0.185
0.079
0.018
0.075
0.054

Standardized Beta
-0.022
-0.430
0.281
0.135
0.274
0.232

P value
0.833
0.000*
0.007*
0.201
0.009*
0.027*

0.001
0.038
0.026
0.023
0.003

-0.036
0.196
-0.160
0.150
-0.050

0.738
0.063
0.129
0.155
0.636

0.121
0.087
0.239

0.347
0.295
-0.489

0.001*
0.005*
0.000*

เนืองจากขนาดยาวาร์ฟาริ นทีได้จากการเก็บข้อมูลมีการกระจายของข้อมูลแบบไม่ปกติ
จึงต้องแก้ไขข้อมูลให้มีการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) ด้วยวิธีแปลงข้อมูลขนาดยาให้
เป็ น logarithm ฐานธรรมชาติก่อน จึงนําไปสร้างสมการทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ นทีใช้ในการรักษา
(maintenance dose) ด้วยวิธี multiple stepwise regression analysis ได้สมการดังนี
ตารางที 4.5 Multiple stepwise regression analysis
Parameters
Regression model
VKORC1 genotype
Dose = exp(3.648-0.445 VKORC1 AA)
VKORC1 genotype, age
Dose = exp(4.206-0.450 VKORC1 AA-0.014age)
VKORC1 genotype, age, weight Dose = exp(3.648-0.457 VKORC1 AA-0.012age+0.008weight)

P
0.000*
0.000*
0.000*

R2 (%)
23.1
41.6
45.3
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สมการทีมีความสามารถในการทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ นได้สูงสุด (R2 = 45.3%) คือ
weely warfarin dose (mg) = exp (3.648-0.457 VKORC1 AA-0.012age+0.008weight) โดยแทนค่า
VKORC1 AA ด้วย 0 หรื อ 1 แสดงการพบภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 -1639 ชนิด AA แทน
ค่าตัวแปรอายุดว้ ยจํานวนปี และแทนค่านําหนักเป็ นกิโลกรัม
เมือนําสมการนี มาวิเคราะห์ตวั แปรแบบพหุคูณ (multivariate analysis) พบว่ายีน
VKORC1 -1639 ชนิด AA มีอิทธิพลสูงสุดต่อขนาดยา รองลงมาเป็ นอายุและนําหนักตามลําดับ โดย
ยีน VKORC1 -1639 ชนิด AA และตัวแปรอายุให้อิทธิพลด้านลบต่อขนาดยา ขณะทีตัวแปรนําหนัก
เป็ นอิทธิพลด้านบวกต่อขนาดยาซึงเป็ นไปตามการทบทวนวรรณกรรมในบทที
2 ทังนีการ
ตรวจสอบสมมติฐานของสมการ multiple linear regression แสดงในภาคผนวก ค
ตารางที 4.6 การวิเคราะห์ตวั แปรแบบพหุคูณ (multivariate analysis)
ตัวแปร
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*
นําหนัก
0.008
0.003
0.211
0.000*

บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
1. สรุ ป
การศึกษานี เป็ นการศึกษาแบบ observational retrospective ทําการศึกษาในผูป้ ่ วยนอก
ทีได้รับยาวาร์ฟาริ นของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ .กาญจนบุรี จํานวน 91 ราย เพศหญิง 56
ราย เพศชาย 35 ราย มีอายุเฉลีย 61 ปี ค่าเฉลียของขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์ 24.88 mg ภาวะพหุ
สัณฐานของยีนทีพบส่วนมาก คือ CYP2C9*1/*1 พบมากถึง 98.90% และ VKORC1 -1639 ชนิด
AA พบ 57.14%
การศึกษานีสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 ที
ตําแหน่ง -1639 กับขนาดยาในผูป้ ่ วยชาวไทยได้ โดยในผูป้ ่ วยทีมียนี VKORC1 -1639 ชนิด AA มี
ความต้องการยาน้อยกว่าภาวะพหุสณ
ั ฐานอืนอย่ างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทังนีในผูป้ ่ วยชาวไทยพบ
ลักษณะทางพันธุกรรมของยีน VKORC1 -1639 AA และ CYP2C9*1/*1 มากทีสุด (57.14%)
นอกจากยีน VKORC1 ทีมีความสัมพันธ์กบั ขนาดยาแล้วยังพบว่าปัจจัยด้านอายุ นําหนักตัวและ
พืนทีผิวของร่ างกายต่างมีความสัมพันธ์กบั ขนาดยาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเช่นกัน
จากการนําข้อมูลขนาดยาและตัวแปรต่างๆมาทําการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
(multiple regression analysis) ได้สมการทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ นทีใช้ในการรักษา (maintenance
dose) ดังนี weekly warfarin dose (mg) = exp (3.648-0.457 VKORC1 AA-0.012age+0.008weight)
ซึงมีความสามารถทํานายความแตกต่างของขนาดยาวาร์ฟาริ นทีเหมาะสมได้ 45.3%
2. อภิปรายผล
การศึกษาครังนีพบว่า ความถีของภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 ส่วนใหญ่เป็ น
*1/*1 (wild type) ซึงสอดคล้องกับการศึกษาทีผ่านมาในประเทศไทย (ตารางที 5.1) โดยพบ wild
type มากกว่า 90% ขณะความถีของภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 ทีตําแหน่ง -1639 พบชนิด
AA เป็ นส่วนใหญ่ ซึงสอดคล้องกับการศึกษาทีผ่านมาในประเทศไทย แต่เป็ นทีน่าสังเกตว่าพบ
ความถีของยีน VKORC1 -1639 ชนิด GG ในการศึกษานีสูงกว่าการศึกษาอืนๆ คาดว่าภูมิภาคที
ทําการศึกษามีผลต่อความถีของยีนทีพบ เนืองจากการศึกษาของสุมลมาลย์ คลําชืน [28] และอลิสรา
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แสงวิรุณ [22] ทําในกรุ งเทพมหานคร ส่วนการศึกษาของศรัณย์ ควรประเสริ ฐ [23] ทําในจังหวัด
เชียงใหม่ ขณะทีการศึกษานี ทําในจังหวัดกาญจนบุรีซึงอยูใ่ นภาคตะวันตกของประเทศ สาเหตุของ
ความถีทีแตกต่างยังไม่สามารถระบุชดั เจน แต่อย่างไรก็ตามสัดส่วนของยีน VKORC1 ทีพบในแต่
ละการศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน ทดสอบโดยใช้สถิติ Chi-square (p=0.804; p>0.05)
ตารางที 5.1 การศึกษาความถีของภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 และ VKORC1 ในประเทศไทย
ยีน
VKORC1 -1639
GG
GA
AA
CYP2C9
*1/*1
*1/*3
*3/*3

สุมลมาลย์
(%)

อลิสรา
(%)

ศรัณย์
(%)

การศึกษานี
(%)

5.7
31.1
63.2

6.7
31.5
61.8

2.1
34.3
63.6

9.9
33.0
57.0

92.5
7.5
-

95.5
3.4
1.1

95.0
5.0
-

98.9
1.1
-

ตารางที 5.2 เปรี ยบเทียบขนาดยาต่อสัปดาห์กบั การศึกษาของอลิสรา แสงวิรุณและคณะ
VKORC1-1639 CYP2C9
GG

GA

AA

*1/*1
*1/*3
*3/*3
*1/*1
*1/*3
*3/*3
*1/*1
*1/*3
*3/*3

n
(89)
6
0
0
27
1
0
52
2
1

อลิสรา
ขนาดยาต่อสัปดาห์
(mg/kg/wk)
0.842±0.403
0.552±0.151
0.509
0.395±0.124
0.173±0.041
0.062

%CV
47.86
27.35
31.39
23.70
-

n
(91)
9
0
0
29
1
0
52
0
0

การศึกษานี
ขนาดยาต่อสัปดาห์
(mg/kg/wk)
0.664±0.210
0.517±0.191
0.389
0.345±0.123
-

%CV

P

31.63
36.94
35.65
-

0.358
0.449
0.042*
-
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ผลการเปรี ยบเทียบขนาดยาต่อสัปดาห์กบั การศึกษาล่าสุดเกียวกับปัจจัยทางพันธุกรรม
กับขนาดยาวาร์ฟาริ นในประเทศโดยอลิสรา แสงวิรุณและคณะ [22] พบว่า ขนาดยาทีได้รับต่อ
สัปดาห์ในผูป้ ่ วยทีมี ภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 -1639 ชนิด AA และ CYP2C9 *1/*1 ใน
สองการศึกษามีความแต กต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติ โดยค่าเฉลียของขนาดยาทีได้รับต่อ
สัปดาห์ในการศึกษานี (0.345 ± 0.123 mg/kg/wk) ตํากว่าค่าเฉลียของขนาดยาทีได้รับต่อสัปดาห์จาก
การศึกษาของอลิสรา (0.395 ± 0.124 mg/kg/wk) ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
นอกจากนีในตารางที 5.2 จะเห็นได้ว่าในกลุ่มผูป้ ่ วยทีมี ภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน
VKORC1 -1639 ชนิด GG และ GA มีการกระจายของข้อมูลในทังสองการศึกษาแตกต่างกัน ซึง
สังเกตได้จากสัมประสิทธิความแปรผัน (%CV) โดยในชนิด GG พบว่า ในการศึกษาของอลิสรามี
การกระจายของขนาดยาทีใช้มากกว่าการศึกษานีซึ งแตกต่างจากชนิด GA ทีในการศึกษานีมีการ
กระจายของขนาดยามากกว่าการศึกษาของอลิสรา ส่วนในชนิด AA พบว่าทังสองการศึกษามีการ
กระจายของขนาดยาไม่แตกต่างกัน
จากการศึกษานีทําให้ได้สมการทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ น คือ weekly warfarin dose
(mg) = exp (3.648-0.457 VKORC1 AA-0.012age+0.008weight) ให้ค่า R2= 45.3% โดยทีการศึกษา
ล่าสุดโดยอลิสรา แสงวิรุณและคณะ[22] ได้สมการทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ น ดังนี weekly warfarin
dose (mg) = exp [1.846+(0.412xVKORC1AB)+(0.559xVKORC1BB)+(1.512xCYP2C9*1/*1)+
(1.136xCYP2C9*1/*3)-(0.007xage)] ให้ค่ า R2= 53.8% ทําการเปรี ยบเทียบความสามารถในการ
ทํานายของทังสองสมการ แทนค่าตัวแปรต่างๆในสมการทังสองด้วยข้อมูลทีเก็บได้จากการศึกษา
ครังนี หลักการแทนค่าตัวแปรต่างๆในสมการของอลิสรา แสงวิรุณและคณะใช้หลักการเดียวกับ
สมการทีได้จากการศึกษานี
นําข้อมูลทีเก็บได้มาแทนค่าลงในสมการทังสองแล้วนํามาสร้างกราฟระหว่างขนาดยา
ทีใช้จริ ง (observed dose) กับขนาดยาทีได้จากสมการ (predicted dose) แสดงในกราฟที 5.1 และ 5.3
หลังจากนันสร้าง overlay scatter graph เพือสังเกตการกระจายของข้อมูล แสดงในกราฟที 5.2 และ
5.4
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กราฟที 5.1 Scatter plot ระหว่างขนาดยาทีใช้จริ งกับขนาดยาทีได้จากสมการในการศึกษานี

กราฟที 5.2 Overlay scatter plot ระหว่างขนาดยาทีใช้จริ งกับขนาดยาทีได้จากสมการในการศึกษานี
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กราฟที 5.3 Scatter plot ระหว่างขนาดยาทีใช้จริ งกับขนาดยาทีได้จากสมการของอลิสรา

กราฟที 5.4 Overlay scatter plot ระหว่างขนาดยาทีใช้จริ งกับขนาดยาทีได้จากสมการของอลิสรา
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จากกราฟที 5.2 พบว่าขนาดยาทีใช้จริ งกับขนาดยาทีได้จากสมการของการศึกษานีมี
การซ้อนทับและเกาะกลุ่มกันอยูบ่ ริ เวณส่วนกลางของกราฟ จากการสังเกตพบว่ากราฟที 5.2 และ
กราฟที 5.4 ขนาดยาทีใช้จริ งกับขนาดยาทีได้จากสมการของอลิสรามีการกระจายของข้อมูลไม่
แตกต่างกัน ทําการยืนยันด้วยการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่าง
ขนาดยาทีได้จากสมการทังสองกับขนาดยาทีใช้จริ ง (Mean absolute different dose) และค่าความ
คาดเคลือนกําลังสองเฉลียของขนาดยาจากสมการทังสอง (Mean square error) โดยใช้สถิติ paired
t-test ทดสอบทีระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการทดสอบค่าเฉลียของค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างขนาดยาทีได้จาก
สมการกับขนาดยาทีใช้จริ ง (Mean absolute different dose) พบว่าค่าเฉลี ยของค่าสมบูรณ์ทีได้จาก
ทังสองสมการไม่มีความแตกต่างกัน (p=0.229) ขณะทีผลของค่าความคาดเคลือนกําลังสองเฉลีย
ของขนาดยาจากสมการทังสอง (Mean square error) ไม่มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกัน (p=0.076)
ดังนันจะเห็นได้ว่าสมการทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ นทีใช้ในการรักษาทีได้จากการศึกษา
นี กับการศึกษาของอลิสรา แสงวิรุณและคณะมีความสามารถในการทํานายไม่แตกต่างกัน สามารถ
ใช้ทดแทนกันได้ โดยสมการของอลิสรา แสงวิรุณและคณะใช้ตวั แปรทังหมด
5 ตัว ได้แก่
VKORC1 AB haplotype, VKORC1 BB haplotype, CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3 และอายุ
ขณะทีสมการทีได้จากการศึกษานีใช้ตวั แปรเพียง 3 ตัวแปร ได้แก่ VKORC1 -1639 AA, อายุและ
นําหนัก จากการศึกษานีแสดงให้เห็นว่าการตรวจภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน
VKORC1 ควรมี
ความสําคัญเป็ นอันดับแรกในการตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรมในการใช้ยาวาร์ฟาริ นในผูป้ ่ วย
ชาวไทย เนืองจากผูป้ ่ วยชาวไทยมากกว่า 90% มีภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 ชนิด *1/*1
(wild type) ขณะทีตรวจพบภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 ทีตําแหน่ง -1639 ชนิด AA มากกว่า
50% ซึงเป็ นชนิดทีมีความต้องการยาวาร์ฟาริ นลดลง จึงควรให้ความสําคัญกับการตรวจภาวะพหุ
สัณฐานของยีน VKORC1 เป็ นอันดับแรก
ทังนีในการเลือกใช้สมการการถดถอยนันโดยมากมักเลือกจากสมการทีให้ค่า R2 สูง
เนื องจากแสดงว่าตัวแปรต้นทังหมดในสมการสามารถใช้ทาํ นายตัวแปรตามได้ดี แต่ทงนี
ั ต้องคํานึง
ด้วยว่าการได้ซึงตัวแปรแต่ละนันทําให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึนหรื อไม่ เพราะโดยความเป็ นจริ งแล้วการ
เพิมตัวแปรอิสระมากขึน ค่า R2 จะเพิมขึนเสมอ [33] ดังนันหากพิจารณาตัวแปรของสมการทังสอง
แล้ว พบว่า สมการจากการศึกษาของอลิสรา แสงวิรุณและคณะใช้ตวั แปรจํานวน 5 ตัวแปร ต้อง
ตรวจภาวะพหุ สณ
ั ฐานของยีนทังสอง คือ VKORC1 และ CYP2C9 ในขณะที สมการทีได้จาก
การศึกษานี มี 3 ตัวแปร ใช้การตรวจภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน
VKORC1 เพียงยีนเดียว จึง
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า
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ดังนันเมือพิจารณาความสามารถในการทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ นของสมการทังสอง
ความสําคัญของการตรวจภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน VKORC1 ในผูป้ ่ วยชาวไท ย ค่าใช้จ่ายและเวลา
จึงทําให้สมการทีได้จากการศึกษานีเหมาะสมทีจะนําไปใช้ทางคลินิกต่อไป
จากการสังเกตตัวแปรยีน VKORC1 จากทังสองสมการพบว่า ในสมการของอลิสรา
แสงวิรุณและคณะ ตัวแปรของยีน VKORC1 เป็ นภาวะพหุสณ
ั ฐานชนิด BB และ AB haplotype ซึง
เป็ นภาวะพหุสณ
ั ฐานทีไม่พบในชาวไทยส่วนใหญ่ ขณะทีสมการทีได้จากการศึกษานีใช้ภาวะพหุ
สัณฐานของยีน VKORC1 ทีตําแหน่ง -1639 ชนิด AA ซึงเป็ นภาวะพหุสณ
ั ฐานทีพบมากในชาวไทย
(มากกว่า 50%) นอกจากนี จากการสังเกตค่าสัมประสิทธิในสมการของอลิสรา แสงวิรุณและคณะ
พบว่า ค่าสัมประสิทธิหน้าตัวแ ปร CYP2C9*1/*3 ในสมการมีค่าเป็ นบวก จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าหากผูป้ ่ วยมีภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 ชนิด *1/*3 จะมีการทํางานของ
เอนไซม์ CYP2C9 ในการเปลียนแปลงยาวาร์ฟาริ นลดลง จึงต้องปรับลดขนาดยาลงจากขนาดในคน
ปกติประมาณ 20-30% [3] ทังนีในการศึกษาของอลิสรา แสงวิรุณและคณะเองพบว่าในผูป้ ่ วยทุก
VKORC1 haplotype หากมีภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9*3 แล้วทําให้ขนาดยาทีใช้ลดลง ค่า
สัมประสิทธิหน้าตัวแปร CYP2C9*1/*3 จึงควรมีค่าเป็ นลบ
3. ข้ อจํากัด
ในการศึกษานีไม่ได้ทาํ การควบคุมตัวแปรทีอาจรบกวนการออกฤทธิของยา เช่น ปัจจัย
ด้านอาหาร เนืองจากยาวาร์ฟาริ นเป็ น vitamin K antagonist ดังนันอาหารทีมีส่วนประกอบของ
วิตามินเคจึงรบกวนการทํางานของยา
การศึกษานีไม่ได้มีตรวจสอบการให้ความร่ วมมือ
(compliance) ในการรับประทานยาและอาการไม่พึงประสงค์ยาจากการใช้ยา นอกจากนันในเกณฑ์
การคัดเลือกผูป้ ่ วยเข้าร่ วมการศึกษา (inclusion criteria) ไม่ได้มีการกําหนดเกณฑ์ของนําหนักตัว
ของผูป้ ่ วย
4. ข้ อเสนอแนะ
การศึกษานีเป็ นการศึกษาแบบ observational retrospective ทําให้ได้สมการทํานาย
ขนาดยาวาร์ฟาริ นทีใช้ในการรักษาสําหรับผูป้ ่ วยชาวไทย ดังนันเพือเป็ นการต่อยอดการศึกษาจึง
ควรนําสมการทีได้ไปทําการศึกษาในรู ปแบบของ prospective study ต่อไป โดยทําการศึกษา
ระหว่างการให้ยาวาร์ฟาริ นในขนาดมาตรฐานกับการให้ยาในขนาดทีได้จากสมการ เปรี ยบเทียบ
ระยะเวลาในการเข้าสู่ระดับ INR ทีเหมาะสมและอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ เพือแสดง
ประโยชน์และความสําคัญของปัจจัยทางพันธุกรรมในการกําหนดขนาดยาวาร์ฟาริ น
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เอกสารชีแจงผู้เข้ าร่ วมการวิจยั
(Participant Information Sheet)
ในเอกสารนีอาจมีขอ้ ความทีท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ
โปรดสอบถามหัวหน้า
โครงการวิจยั หรื อผูแ้ ทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนี กลับไปอ่านทีบ้าน
เพือปรึ กษาหารื อกับญาติพีน้อง เพือนสนิท แพทย์ประจําตัวของท่าน หรื อแพทย์ท่านอืน เพือช่วยใน
การตัดสินใจเข้าร่ วมการวิจยั
โครงการวิจยั เรือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสณ
ั ฐานของ CYP2C9 และ VKORC1 ต่อขนาด
ยาวาร์ฟาริ นในผูป้ ่ วยชาวไทย
ชือผู้วจิ ยั ภญ.บุรัสกร ทรัพย์สุพรรณ
ภก. รศ. ดร. ฉัตชัย ฉิ นไพศาล
นพ. ธเนศ ปิ นทอง
นพ. วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์
สถานทีวิจยั โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
ผู้ให้ ทุน สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทนํา
ยาวาร์ฟาริ น (warfarin) เป็ นยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) ใช้ในการ
รักษาและป้ องกันภาวะลิมเลือดอุดตันหลอดเลือด (thromboembolism) โดยเฉพาะในโรคระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ปัญหาสําคัญทางคลินิกในการใช้ยาวาร์ฟาริ น คือ การเกิดภาวะเลือดออก
ผิดปกติอนั เป็ นอาการไม่พึงประสงค์ของยา เนืองจากยาวาร์ฟาริ นเป็ นยาทีมีช่วงในการรักษาแคบ
(narrow therapeutic range) จึงมีโอกาสเกิดพิษของยาได้ง่าย แม้มีการเปลียนระดับยาเพียงเล็กน้อย
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยทีมีผลต่อขนาดของยาวาร์ฟาริ น ได้แก่ เพศ อายุ อาหาร เชือชาติ ยาทีใช้
ร่ วมและพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรมของทีมีความสําคัญต่อขนาดของยาวาร์ฟาริ น คือ การแปรผัน
ทางพันธุกรรมของ ยีน CYP2C9 และ VKORC1 ความถีของการแปรผันทางพันธุกรรมของยีนทัง
สองนีมี ความแตกต่างกันในประชากรแต่ละเชือชาติทาํ ให้ขนาดยาวาร์ฟาริ นทีเหมาะสมใน
ประชากรแต่ละเชือชาติแตกต่างกันไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั โครงการวิจยั นีทําขึนเพือ หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสณ
ั ฐานของ
ยีน CYP2C9 และ VKORC1กับขนาดของยาวาร์ฟาริ นในผูป้ ่ วยชาวไทย
ซึงจะมีประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับคือ
1. ทราบความถีของภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9, VKORC1 ในผูป้ ่ วยชาวไทย
2. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสณ
ั ฐานของยีน CYP2C9 และ VKORC1กับขนาด
ของยาวาร์ฟาริ นในผูป้ ่ วยชาวไทย
3. ทราบแนวทางและ/หรื อสมการในการปรับขนาดยาวาร์ฟาริ นในผูป้ ่ วยชาวไทยโดยอาศัย
ข้อมูลพืนฐานและข้อมูลทางพันธุกรรม
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่ วมการวิจยั นี เพราะ ท่านเป็ นผูป้ ่ วยเชือชาติไทย ทีมีขอ้ บ่งใช้ใน
การได้รับยาวาร์ฟาริ นและมีค่า INR คงที โดยมีขอ้ บ่งใช้ในการรักษา ดังนี เป็ นผูป้ ่ วยทีได้รับการ
เปลียนลินหัวใจเทียม (mitral or aortic valve replacement) ผูป้ ่ วยหลอดเลือดดําอุดตัน (deep vein
thrombosis) โรคหัวใจรู มาติค (rheumatic heart disease) ภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะชนิ ดสัน
พริ ว (atrial fibrillation) และโรคอืนๆทีแพทย์เห็นควรให้ใช้ยาวาร์ฟาริ นในการรักษา
ขันตอนการปฏิบัตติ วั หากท่ านเข้ าร่ วมโครงการวิจยั
เมือท่านเข้าร่ วมการวิจยั แล้ว สิ งทีท่านจะต้องปฏิบตั ิ คือ มาตรวจติดตามการรักษาและ
รับประทานยาของท่านตามปกติ ผูว้ ิจยั เพียงแต่ขอข้อมูลทางพันธุกรรมของท่านรวมทังผลการ
ติดตามการรักษาของท่านไปวิเคราะห์ ซึงจะต้องมีการเจาะเลือดของท่านจํานวน 2-5 ซีซี ระหว่างที
ท่านเข้าร่ วมการวิจยั หากท่านมีอาการไม่พึงประสงค์ให้แจ้งผูว้ ิจยั ทราบโดยเร็ ว
ความเสียงและ/หรือความไม่สบายทีอาจเกิดขึน
ความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึนเมือทําการวิจยั มีนอ้ ยมาก เนืองจากในขันตอนการรักษาของ
ท่านก็จะมีบุคคลากรทางการแพทย์คอยดูแลอยูแ่ ล้ว หากเกิดความไม่สบายในช่วงทีทําการวิจยั อยู่
ท่านสามารถแจ้งผูว้ ิจยั หรื อติดต่อทางโรงพยาบาลได้
การเข้ าร่ วมโครงการวิจยั ของท่ านต้องเป็ นไปด้ วยความสมัครใจ
หากท่านไม่เข้าร่ วมในโครงการวิจยั นี จะไม่มีผลกระทบใดๆ ทังในปัจจุบนั และอนาคต
ด้านการรักษาพยาบาลของท่านโดยท่านก็จะได้รับการตรวจเพือการวินิจฉัยและรักษาโรคของท่าน
ตามวิธีการทีเป็ นมาตรฐาน หากเกิดผลข้างเคียงทีไม่พึงประสงค์จากการวิจยั ท่านจะได้ รับการ
ช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาล
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ระบุชือผู้วจิ ยั ทีจะสามารถติดต่อได้
หากมีขอ้ ข้องใจทีจะสอบถามเกียวข้องกับการวิจยั หรื อเมือบาดเจ็บ หรื อ เจ็บป่ วยจาก
การวิจยั ท่านสามารถติดต่อ ภญ. บุรัสกร ทรัพย์สุพรรณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทร .
089-9199392 หรื อ ภก. รศ. ดร. ฉัตชัย ฉินไพศาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร .
087-1547171
ค่าใช้ จ่ายทีเข้ าร่ วมการวิจยั จะต้องรับผิดชอบเองมีอะไรบ้ าง ท่านจะต้องรับผิดชอบเกียวค่าใช้จ่าย
ในการรักษาของตัวท่านเองเช่น ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และอืนๆ ทีเป็ นการตรวจประจํา
ของท่าน เว้นแต่ผวู้ ิจยั จะนัดตรวจพิเศษ ท่านจะไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
หากมีข้อมูลเพิมเติมทังด้านประโยชน์และโทษทีเกียวข้องกับการวิจยั นี ผูว้ ิจยั จะแจ้งให้ทราบโดย
รวดเร็ วไม่ปิดบัง
การรักษาความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเป็ นรายบุคคล
โดยตังเป็ นรหัสเก็บข้อมูล และจะรายงานผลการวิจยั เป็ นข้อมูลส่วนรวม ข้อมูลของผูร้ ่ วมการวิจยั
เป็ นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผูใ้ ห้ทุนวิจยั สถาบัน หรื อองค์กร
ของรัฐทีมีหน้าทีตรวจสอบ คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ เป็ นต้น
ท่ านมีสิทธิถอนตัวออกจากโครงการวิจยั เมือใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้า
ร่ วมการวิจยั หรื อถอนตัวออกจากโครงการวิจยั นีจะไม่มีผลกระทบต่อการบริ การและการรักษาที
สมควรจะได้รับแต่ประการใด
หากท่ านได้ รับการปฏิบัตทิ ีไม่ตรงตามทีได้ ระบุไว้ในเอกสารชีแจงนี ท่านจะสามารถแจ้งให้ประธาน
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทราบได้ที ฝ่ ายเลขานุการ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (คุณผกามาศ นามประดิษฐ์
กุล) เบอร์โทร 034-622999 ต่อ 6827
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดในเอกสารนีครบถ้วนแล้ว
ลงชือ …………………………………………
(………………………………………………..)
วันที ……………………………………..…….
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แบบ จว.3/2552

หนังสื อแสดงความยินยอมการเข้ าร่ วมโครงการวิจัย
กรณีทีอาสาสมัครผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัยเป็ นผู้ทีบรรลุนิติภาวะ
INFORMED CONSENT FORM
โครงการวิจยั เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพหุสัณฐานของ CYP2C9 และ VKORC1 ต่อขนาดยาวาร์ฟาริ นในผูป้ ่ วยชาว
ไทย
วันให้คาํ ยินยอม วันที ................ เดื อน................................... พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที ...............................ซอย..........................................ถนน………...................................แขวง/ตําบล
..............................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด..................รหัสไปรษณี ย.์ ................................
บัตรประชาชน/ข้าราชการเลขที ................................................
ก่อนทีจะลงนามในใบยินยอมให้ทาํ การวิจยั นี ข้าพเจ้าได้รับเอกสารและคําอธิ บายจากผูว้ ิจยั ถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีวิจยั อันตรายหรื ออาการข้างเคียงทีอาจเกิดขึนจากการวิจยั หรื อจากยาทีใช้ รวมทังประโยชน์ที
เกิดขึนจากการวิจยั อย่างละเอียด และมีความเข้าใจดี แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ตอบคําถามต่างๆ ทีข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่
ปิ ดบัง ไม่ซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าพอใจ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ผวู ้ ิจยั เปิ ดเผ ยข้อมูลเกียวกับตัวข้าพเจ้าได้ตามทีผูว้ ิจยั เห็นสมควร
ข้าพเจ้าเข้าร่ วมโครงการนี โดยความสมัครใจ และมีสิทธิ ทีจะบอกเลิกการเข้าร่ วมโครงการวิจยั นี เมือใดก็ได้
ผูว้ ิจยั และ/หรื อผูใ้ ห้ทุนสนับสนุนการวิจยั ขอให้คาํ รับรองว่าจะเก็บข้อมูลเกียวกับข้าพเจ้าเป็ นความลับแ ละ
จะเปิ ดเผยเฉพาะในรู ปทีเป็ นการสรุ ปการวิจยั โดยไม่ระบุตวั บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูล และหากเกิดอันตรายหรื อความ
เสี ยหายอันเป็ นผลจากการวิจยั ต่อข้าพเจ้า ผูว้ ิจยั และ/หรื อผูใ้ ห้ทุนสนับสนุนการวิจยั จะจัดการรักษาพยาบาลให้จนกลับคืน
สภาพเดิ ม และจะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทังหมดในการรักษาพยาบาลรวมทังชดใช้คา่ เสี ยหายอืนถ้าหากมี
ผูว้ ิจยั แจ้งด้วยว่าข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับผูว้ ิจยั ภญ.บุรัสกร ทรัพย์สุพรรณ ได้ที ภาควิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 โทร.089-9199392 ข้าพเจ้าได้อ่า นข้อความ
ข้างต้นแล้วและมีความเข้าใจดี ทุกประการ จึงได้ลงนามในใบยินยอมนี ด้วยความเต็มใจ
ลงนาม..........................................................อาสาสมัครผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั
(
)
ลงนาม..........................................................ผูว้ ิจยั
(
)
ลงนาม..........................................................พยาน
(
)
ลงนาม..........................................................พยาน
(
)

49
แบบบันทึกข้ อมูล
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

52
CYP2C9 gene (Genbank Accession number: NG008385)
47521
47571
47621
47671
47721

atcagctaaa gtccaggaag agattgaacg tgtgattggc agaaaccgga
Forward primer:tg
gcccctgcat gcaagacagg agccacatgc cctacacaga tgctgtggtg
cacgaggtcc agaggtac
cacgaggtcc agagatacat tgaccttctc cccaccagcc tgccccatgc
agtgacctgt gacattaaat tcagaaacta tctcattccc aaggtaagtt
Reverse primer:g aggtacaaaa gcttcaggg
tgtttctcct acactgcaac tccatgtttt cgaagtcccc aaattcatag

ภาคผนวก ค

54
การตรวจสอบสมการ
สมการถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (multiple linear regression) ทีได้มานันต้องผ่าน
การตรวจสอบสมการก่อนทีจะนําไปใช้เพือเป็ นการยืนยันว่าสมการทีได้มานันมีความเป็ นเส้นตรง
และเหมาะสมแก่การนําไปใช้เป็ นตัวแบบ (model) ในการพยากรณ์ โดยการตรวจสอบสมการ
ประกอบด้วย การตรวจสอบความเป็ นอิสระของตัวแปร การแจกแจงและความแปรปรวนของส่วน
เหลือ การตรวจสอบความเป็ นเชิงเส้นของสมการและการตรวจสอบค่าผิดปกติ
จากการศึกษานี ได้ สมการทํานายขนาดยาวาร์ฟาริ นทีใช้ในการรักษา (maintenance
dose) ด้วยวิธี multiple stepwise regression analysis ดังนี
weely warfarin dose (mg) = exp (3.648-0.457 VKORC1 AA-0.012age+0.008weight)
1. การตรวจสอบความเป็ นอิสระของตัวแปร
ตารางผนวก ค.1 ทดสอบสหสัมพันธ์ความคาดเคลือนโดยใช้สถิติ Durbin-Watson
Change Statisitcs
Durbin-Watson
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F change
0.042
6.911
1
87
0.01
2.155
ตารางผนวก ค.2 ตรวจสอบ Multiple-Collinearity
Collinearity Statistics
ตัวแปรในสมการ
Tolerance
VIF
VKORC1 AA
0.998
1.002
อายุ
0.946
1.057
นําหนัก
0.945
1.059
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2. ตรวจสอบการแจกแจงของส่ วนเหลือโดยใช้ standardized residual

กราฟผนวก ค.1 Histogram แสดงการแจกแจงของ standardized residual

กราฟผนวก ค.2 Normal P-P plot ของ standardized residual
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3. ตรวจสอบความเป็ นเชิงเส้ นของสมการ

กราฟผนวก ค.3 Scatter plot ระหว่าง standardized residual กับขนาดยาทีได้จากสมการ
4. ตรวจสอบความแปรปรวนของส่ วนเหลือ

กราฟผนวก ค.4 Scatter plot ระหว่าง studentized residual กับขนาดยาทีได้จากสมการ
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5. ตรวจสอบค่าผิดปกติ (Outliers)
ตารางผนวก ค.3 แสดงค่าผิดปกติ (Outliers)
Mahalanobis
No.
distance
1
2.17262
2
3.10899
3
1.00284
4
2.40360
5
2.95676
6
5.73933
7
5.32519
8
1.00608
9
3.95268
10
3.00493
11
4.05443
12
3.48576
13
2.16358
14
3.89831
15
2.17980
16
2.57305
17
2.17516
18
1.95696
19
0.98243
20
1.50836
21
2.03143
22
3.67002
23
2.34077
24
1.52594

Cook's
distance
0.00861
0.01428
0.00883
0.01092
0.00669
0.01273
0.01570
0.00075
0.00582
0.01075
0.00778
0.00215
0.01044
0.00142
0.00600
0.03421
0.00161
0.00000
0.00064
0.00765
0.00000
0.06238
0.00026
0.00296

Leverage
value
0.02414
0.03454
0.01114
0.02671
0.03285
0.06377
0.05917
0.01118
0.04392
0.03339
0.04505
0.03873
0.02404
0.04331
0.02422
0.02859
0.02417
0.02174
0.01092
0.01676
0.02257
0.04078
0.02601
0.01695
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ตารางผนวก ค.3 แสดงค่าผิดปกติ (Outliers) (ต่อ)
Mahalanobis
distance
No.
26
1.69560
27
4.47006
28
1.43617
29
2.28050
30
1.82412
31
1.33944
32
3.52747
33
1.81550
34
2.23420
35
1.40326
36
4.80919
37
1.94856
38
2.26125
39
5.19732
40
1.66177
41
3.30969
42
2.84420
43
2.44011
44
3.14136
45
3.34259
46
2.57305
47
5.08098
48
1.08634
49
1.13283
50
4.41506

Cook's
distance
0.00296
0.00287
0.00074
0.00009
0.01547
0.00032
0.00432
0.00223
0.05091
0.00601
0.02484
0.00048
0.00001
0.02559
0.03032
0.02612
0.01952
0.00021
0.00004
0.01137
0.00060
0.00880
0.00193
0.01530
0.00275

Leverage
value
0.01884
0.04967
0.01596
0.02534
0.02027
0.01488
0.03919
0.02017
0.02482
0.01559
0.05344
0.02165
0.02512
0.05775
0.01846
0.03677
0.03160
0.02711
0.03490
0.03714
0.02859
0.05646
0.01207
0.01259
0.04906
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ตารางผนวก ค.3 แสดงค่าผิดปกติ (Outliers) (ต่อ)
Mahalanobis
distance
No.
51
5.15136
52
5.23975
53
3.92275
54
3.50882
55
4.53737
56
2.47963
57
2.49711
58
1.13599
59
4.79860
60
1.98648
61
1.43683
62
1.69515
63
3.79097
64
2.99403
65
1.49183
66
5.37549
67
1.98495
68
7.79845
69
2.51298
70
2.73379
71
2.09639
72
4.64983
73
3.37877
74
5.87065
75
1.50560

Cook's
distance
0.00873
0.02021
0.01080
0.02227
0.00483
0.00774
0.00281
0.00051
0.00176
0.00142
0.00362
0.00228
0.01689
0.02470
0.00094
0.00071
0.00310
0.01740
0.00106
0.00535
0.00296
0.00992
0.00449
0.05992
0.04386

Leverage
value
0.05724
0.05822
0.04359
0.03899
0.05042
0.02755
0.02775
0.01262
0.05332
0.02207
0.01596
0.01884
0.04212
0.03327
0.01658
0.05973
0.02205
0.08665
0.02792
0.03038
0.02329
0.05166
0.03754
0.06523
0.01673
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ตารางผนวก ค.3 แสดงค่าผิดปกติ (Outliers) (ต่อ)
Mahalanobis
distance
No.
76
3.67859
77
2.30489
78
1.16812
79
1.81683
80
1.88218
81
5.24850
82
2.57230
83
1.34264
84
3.40018
85
2.13551
86
12.41177
87
1.50250
88
4.44955
89
3.72520
90
1.77340
91
2.43823

Cook's
distance
0.00603
0.00904
0.00100
0.04120
0.00030
0.00438
0.04794
0.00155
0.02931
0.00248
0.13703
0.00140
0.00855
0.04844
0.01383
0.00008

Leverage
value
0.04087
0.02561
0.01298
0.02019
0.02091
0.05832
0.02858
0.01492
0.03778
0.02373
0.13791
0.01669
0.04944
0.04139
0.01970
0.02709

ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชือ – สกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

นางสาวบุรัสกร ทรัพย์สุพรรณ
160/124-125 ถนนแสงชูโต ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
สําเร็ จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สําเร็ จการศึกษาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาต่อเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2549-2551 อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
จังหวัดกาญจนบุรี
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