
 
 

“เภสัชพันธุศาสตร กบัแนวปฏิบัติการตรวจพันธุกรรม”  

สูการพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย มีความปลอดภัยในการรักษา 

อีกหน่ึงแนวทางการใชยาสมเหตุผล และสงเสริมระบบสุขภาพยั่งยืน 
 

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รวมกับ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จัดแถลงขาว “เภสัชพันธุศาสตรกับแนวปฏิบัติการตรวจ

พันธุกรรม สูการพัฒนาระบบสุขภาพ เพ่ือคุณภาพชีวิตคนไทย มีความปลอดภัยในการรักษา อีกหน่ึงแนวทางการ

ใชยาสมเหตุผล และสงเสริมระบบสุขภาพย่ังยืน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตรเพ่ือการใชยาสม

เหตุผลในประเทศไทย วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ 

 นโยบายการใชยาอยางสมเหตุผล เปนเรื่องทีม่ีความสําคัญและสงผลตอการใชยาอยางมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย และคาใชจายของระบบสุขภาพในการจัดการดูแลผูปวย เภสัชพันธุศาสตรคือศาสตรในการนําขอมูล

พันธุกรรมมนุษยมาใชในการประกอบการตัดสินใจในการใชยา ซึ่งจะทําใหเกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย

สูงสุดในการใชยาบําบัดรักษา ปญหาการแพยารุนแรงจากการใชยา allopurinol รักษาผูปวยโรคเกาทและยา 

carbamazepine ซึ่งเปนยากลุมกันชัก แมวาผูปวยที่เกิดผื่นแพยารนุแรงจะมีจาํนวนไมมาก แตตองรับการรักษาตัว

ในโรงพยาบาล ทุกขทรมานจากภาวะแทรกซอน บางรายตาบอด และเสียชีวิต หลังจากออกจากโรงพยาบาลยังคง

ตองมีการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง มีผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตของผูปวยและคาใชจายเปนอยางมาก  

 นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กลาววา “เภสัชพันธุศาสตร” 

คือ ศาสตรที่ศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางพนัธุกรรมตอการตอบสนองของยา เปนการนําขอมูลทางพันธุกรรม

มาใชสําหรับการดูแลรักษาผูปวย โดยเฉพาะในแงของการคัดกรองผูปวยที่มีความเหมาะตอยา หรือมีความ

เสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา ซึ่งทําใหเกิดประสทิธิภาพในการใชยาและเกิดความปลอดภัยสงูสดุ 

โดยผลลัพธในระดับบุคคลจะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยไดอยางเต็มที่ รวมทั้งจะทําใหเกิดผลลัพธทาง

คาใชจายอยางคุมคาในที่สุด โดยการตรวจตัวบงช้ีทางเภสัชพันธุศาสตรมีบทบาทสําคัญในการทําใหเห็นการ

ตอบสนองหรือไมตอบสนองตอประสทิธิภาพของยา ทั้งน้ี ในระดับผูปวยแตละราย จะไดรับยาที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ลดคาใชจาย ลดความเจ็บปวย ลดการเสียชีวิตจากอาการไมพึงประสงค

จากการใชยา และกําหนดขนาดการใชยาที่ เหมาะสมในผูปวยแตละราย ตลอดจนเกิดการรักษาที่มี

ประสิทธิภาพ ในระดับสถานพยาบาล ทําใหเกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพแมนยํา ลดผลที่ไมพึงประสงคใน

การรักษา สวนในระดับมหภาค/ระบบสุขภาพโดยรวมของประเทศ จะชวยลดตนทุนในการดูแลรักษาผูปวยที่

ไดรับผลกระทบจากยา เปนตน    

“ปจจุบันประเทศไทยมีสิทธิประโยชนในการเบิกจายคาตรวจทางหองปฏิบัติการการตรวจยีน HLA-

B*15:02 ในสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ และสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในอัตรา 1,000 บาท/

คน การตรวจยีนดังกลาว เพื่อปองกันการแพยาชนิดรุนแรงชนิด SJS/TEN จากยา carbamazepine ซึ่งเปนยาที่



 
 

ใชเพื่อรักษาผูปวยโรคลมชัก และอาการปวดปลายประสาท เน่ืองจากผูปวยที่มียีนดังกลาว จะมีความเสี่ยงในการ

เกิดอาการแพยาทางผิวหนังชนิดรุนแรง (SJS หรือ TEN) ไดมากกวาคนที่ไมมียีนน้ี 55 เทา นอกจากน้ี ในประเทศ

ไทยยังมีสิทธิประโยชนในการตรวจยีน HLA-B*58:01 เพื่ อปองกันการเกิดผื่นแพยาชนิดรุนแรงจากยา 

allopurinol หรือยาลดการสรางกรดยูริค ที่สวนใหญใชรักษาผูปวยโรคเกาท ซึ่งปจจุบันสามารถเบกิจายการตรวจ

ไดเฉพาะสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการในอัตรา 1,000 บาท/คน และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่

ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับผูมีสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการตรวจยีนแพยาลดกรดยูริค หรือ HLA-B*58:01 กอนใหยา allopurinol 

ในผูปวยโรคเกาทรายใหมแลวเชนกัน” 

 นพ.นพพร กลาวดวยวา เภสัชพันธุศาสตรเปนเรื่องคอนขางใหมในประเทศไทย อีกทั้งยังขาดแนวทาง

ปฏิบัติและมาตรฐานที่ชัดเจนในการสงตรวจ แปลผล และการนําไปใชประกอบการจัดการดูแลผูปวยอยางเปน

ระบบและทั่วถึง จึงเปนที่มาของโครงการวิจัย “เภสัชพันธุศาสตรเพื่อการใชยาสมเหตุผลในประเทศไทย” โดย

การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนการบูรณาการการนําความรูทางเภสัชพันธุศาสตร

มาประยุกตใชสําหรับการดําเนินการที่เช่ือมโยงกับระบบการดูแลสุขภาพของผูปวย โดยเปนการวิจัยครั้งแรก

ของประเทศไทยเพื่อสรางองคความรูพื้นฐานและนําไปสูการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข โดย

โครงการวิจัยน้ี ประกอบดวย 5 กิจกรรมยอย ซึ่งเปาหมายและผลลัพธโดยภาพรวมของ 5 โครงการยอยน้ี 

ตองการใหเภสัชพันธุศาสตรไดถูกนําไปใชในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับผูปวย โดยการผลักดันสู

ระบบสุขภาพของประเทศตอไป 

 ทางดาน รศ.ดร.ภก.ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ หัวหนาโครงการวิจัยเภสัชพันธุศาสตรเพ่ือการใชยา

สมเหตุผลในประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล กลาววา ลําดับความสําคัญการพัฒนาแนวปฏิบัติทาง

เภสั ชพั น ธุศาสตร ในระยะแรก  โดยที ม วิจัย ได เลื อก คู ยี นยา ได แก  1) ยีน  HLA-B*15:02 และยา 

carbamazepine ใชในการรักษาโรคลมชัก และอาการปวดปลายประสาท และ 2) ยีน HLA-B*58:01 และยา 

allopurinol ใชในการรักษาโรคเกาท ข้ึนมาจัดทําแนวทางปฏิบัติกอน เน่ืองจากคูยีนยาทั้งสองน้ีมีขอมูล

สนับสนุนทางคลินิกและเศรษฐศาสตรที่เพียงพอตอการสรุปเปนคําแนะนําในทางปฏิบัติไดในทันที รวมทั้งทาง

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ยังไดใหความสําคัญกับการตรวจยีนทั้ง 2 ในลําดับตนๆ ดวย 

เพราะมีขอมูลที่ช้ีชัดวาการตรวจพบยีนดังกลาวสามารถทํานายถึงความเสี่ยงตอการแพยารุนแรงได 

 รศ.ดร.ภก.ปราโมทย กลาวตอไปวา โครงการวิจัยฯ ไดจัดทําหนังสือช่ือเรื่อง คือ 1) “แนวปฏิบัติในการ

ตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 เพื่อประกอบการใชยา carbamazepine พ.ศ. 2563” และ 2) “แนว

ปฏิบัติในการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*58:01 เพื่อประกอบการใชยา allopurinol พ.ศ. 2563” ซึ่งโดย

ภาพรวมของการมีแนวทางปฏิบัติเภสัชพันธุศาสตรจะชวยให 1) เห็นขอบงช้ีในการตรวจยีนอยางเหมาะสม เกิด

ประสิทธิภาพ โดยเมื่อผูปวยจําเปนตองไดรับยา carbamazepine หรือ allopurinol แพทยควรใหผูปวยไดรับ

การตรวจยีน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการแพกอนเริ่มใชยา ในทางกลับกันจะสามารถลดการตรวจยีนพรํ่าเพรื่อได



 
 

จากการที่แพทยรูอยูแลววาผูปวยมีความเสี่ยงแพยา การสงตรวจยีนเพื่อยืนยันซํ้า ซึ่งถือวาไมไดอยูในแนวทาง

ปฏิบัติ และเปนการตรวจยีนที่ไมมีความจําเปน 2) เกิดแนวทางการจัดการรักษา/ดูแลผูปวยที่ ชัดเจนมี

ประสิทธิภาพ และ 3) มีการสื่อสารกับทีมสหวิชาชีพ ทั้งดานการสงตอขอมูลใหผูปวย เพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง

และเพื่อการรกัษาที่เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวย โดยแนวทางสอง

ฉบับน้ีจะเปนสวนหน่ึงที่ชวยสนับสนุนใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผลในอนาคต ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณา

และประเมินความเหมาะสม (ในข้ันตอนสุดทาย) โดยผูเช่ียวชาญดานเภสัชพันธุศาสตรในประเทศไทยในการ

ประชุมครั้งน้ี รวมถึงจะมกีารรับรองความเห็นชอบจากองคกรวิชาชีพแพทยและเภสัชกรรมที่เกี่ยวของตอไป  

 สําหรับการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติทางเภสัชพันธุศาสตร สูการนําไปปฏิบัติของบุคลากรทาง

การแพทยและสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ทีมวิจัยไดรวมกับเครือขายภาคี ผลักดันแนวทางปฏิบัติทางเภสัชพันธุ-

ศาสตรใหไปสูการปฏิบัติผานระบบหลกัประกันสุขภาพ เพื่อใหโรงพยาบาลมีระบบในการสงตรวจยีน ตลอดจน

ควรใหมีจัดการฝกอบรมบุคลากรสาธารณสุขใหมีความรูความเขาใจเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแนวทาง

ปฏิบัติงานที่ไดพัฒนาข้ึน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญหน่ึงในการใชยาสมเหตุผล โดยเปาหมายการนําไปปฏิบัติ

ไดจรงินาจะเกิดข้ึน และสงผลตอคนไทยในอนาคต ซึ่งจะตองไดรับความรวมมือจากกองการแพทยจีโนมิกส

และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย อยางตอเน่ือง 

 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ไดกลาวถึงภาพรวม

ของประโยชนของแนวทางปฏิบัติเภสัชพันธุศาสตร วาเปนอีกมติิของการพัฒนาระบบสขุภาพของประเทศ และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตผูปวย โดยการดําเนินงานเรื่องน้ีใหเกิดความพรอมสมบูรณตอการนําไปใชประโยชนไดใน

ระดับปฏิบัติการในสถานพยาบาลและบรรจุอยูในระบบหลักประกันสุขภาพไดน้ัน จําเปนตองใชความรวมมือ

ของทุกฝาย ทั้งผูปฏิบัติงาน คือ บุคลากรทางการแพทย ตลอดจนหนวยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวของ รวมไปถึงผู

กําหนดนโยบายที่เห็นความสําคัญและสนับสนุนใหคนไทยทุกคนเขาถึงสิทธิประโยชนจากเรื่องน้ีตอไปไดใน

อนาคต 

 


