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Gene และ allele

Gene มทีีอ่ยู่ ณ ต�ำแหน่งเฉพำะ (locus) ในโครโมโซม แต่ละ 

gene มีอยู่ 2 copies ซึง่ copy หนึ่งไดร้บัถำ่ยทอดมำจำกบดิำ 

และอกี copy หนึ่งมำจำกมำรดำ  copies ท ัง้สองของ gene ดงั

กลำ่วไมจ่�ำเป็นตอ้งเหมอืนกนั ซึง่หำกต่ำงกนัเรยีกวำ่ allele ของ 

gene นัน้ หรอืกลำ่วไดว้ำ่ allele คอื variant ของ gene  กำร

ศึกษำพบวำ่ gene แต่ละตวัทีอ่ยู่บนแต่ละ locus ของโครโมโซม

อำจม ีallele หลำกหลำยชนิด  อย่ำงไรกต็ำมในแต่ละคนจะมเีพยีง 

2 alleles ทีอ่ยู่ ณ locus หนึ่ง ของแต่ละ gene1,2

ควำมถี่ของอลัลลี (allele frequency)  อลัลลี (allele) คอื 

variants ชนิดต่ำงๆ ของแต่ละยนี allele frequency ค�ำนวณได ้

จำกน�ำจ�ำนวนครัง้ทีพ่บ allele นัน้ในประชำกร (population) ที่

ศึกษำ หำรดว้ยจ�ำนวนของ copies ของ alleles ท ัง้หมดของยนี

นัน้ในประชำกรทีศึ่กษำ  allele frequency แสดงใหเ้หน็วำ่แต่ละ 

allele พบไดม้ำกนอ้ยเพยีงใดในแต่ละประชำกรทีศึ่กษำ ตวัอย่ำง

เช่น ศึกษำตน้ถ ัว่ท ัง้หมด 9 ตน้ ม ีgene 2 copies  ทีแ่สดงส ี

ดอก ใหส้มีว่ง คอื W และ สขีำว คอื w แต่ละตน้จะม ีgene 2 

copies ทีไ่ดร้บัถำ่ยทอดจำกตน้พอ่และแม ่ซึง่มคีวำมเป็นไป ได ้3 

แบบ คอื WW และ Ww หรอื ww สมมตุวิำ่ใน 9 ตน้นบัเฉพำะ 

W ในตน้ทีเ่ป็น WW และ Ww ได ้จ�ำนวน W 13 copies และ 

นบัเฉพำะ w ในตน้ทีเ่ป็น ww และ Ww ไดจ้�ำนวน w 5 copies 

รวมเป็น 18 copies  ซึง่มำจำกแต่ละตน้ม ี2 copies  เพรำะ

ฉะนัน้ allele frequency ของ W = 13/18 = 0.72 หรอื 72% 

ส่วน allele frequency ของ w = 5/18 =0.28 หรอื 28% รวม

กนัเท่ำกบั 1 หรอื 100%1,2  

Genotype frequency คอืกำรพบกำรจบัคู่แบบต่ำงๆ ของ 

alleles ในแต่ละตน้ไดบ้อ่ยเพยีงใดในจ�ำนวนประชำกรทีศึ่กษำคอื 

ถ ัว่ 9 ตน้ ตวัอย่ำงเช่น ควำมถีข่อง genotype (allele combo) 

แบบ WW = 6/9 = 0.67  แบบ Ww = 1/9 = 0.11 และ ww 

= 2/9 = 0.22 รวมกนัท ัง้หมดทกุแบบใน 9 ตน้นี้ตอ้งเท่ำกบั 1    

ในกรณี gene ทีศึ่กษำมหีลำย alleles หรอืมำกกวำ่ 2 alleles ก็

สำมำรถประยุกตไ์ดเ้ช่นเดยีวกนั โดยทีค่วำมถีข่อง alleles ท ัง้หมด

ทีศึ่กษำของแต่ละ gene รวมกนัแลว้เท่ำกบั 1 หรอื 100% 

ควำมถีท่ ัง้สองชนิดสำมำรถแสดงค่ำเป็นสดัส่วน (proportion) 

หรอืรอ้ยละ (percentage) 

Allele frequency และ genotype frequency มกีำรเปลีย่นแปลง

ตำมกำลเวลำ แสดงถงึววิฒันำกำรของเผ่ำพนัธุ ์และมคีวำมส�ำคญั

หลำยประกำรทำงกำรแพทย ์ไดแ้ก่ ใชใ้นกำรท�ำนำยโรคบำงชนิด  

หรอืสำมำรถบอกถงึควำมพกิำรของทำรกในครรภ์3  รวมท ัง้สำมำรถ

บอกถงึ ethnic diversity3

ควำมถีข่องจโีนไทป์ จงึมคีวำมส�ำคญัอย่ำงมำกในเวชศำสตร์

กำรบริกำรโลหติ  กำรใหโ้ลหติ3 กำรปลูกถ่ำยอวยัวะ4 และ 

สเตม็เซลลแ์ก่ผูป่้วย5 ซึง่ครอบคลมุยนีของหมูเ่ลอืดของเมด็เลอืด

แดง เมด็เลอืดขำว และเกลด็เลอืด6  ทีต่อ้งมกีำรคดัเลอืกใหม้คีวำม

เขำ้กนัไดใ้นระดบัต่ำงๆ ตำมควำมส�ำคญัและจ�ำเป็นทำงคลนิิก โดย

เพือ่

ทีม่กีำรศึกษำและ  ภำระหนำ้ที่

ของธนำคำรเลอืด หรอืกำรบรกิำรโลหติ ขยำยไปครอบคลมุกำร

จดัหำโลหติและส่วนประกอบโลหติ รวมไปถงึสเตม็เซลลท์ีส่ำมำรถ

เขำ้กบัผูป่้วยได ้ กำรศึกษำควำมถีข่องจโีนไทป์ของหมูเ่ลอืดเมด็

เลอืดแดง มปีระโยชนใ์นกำรจดัหำโลหติแก่ผูป่้วยทีม่แีอนตบิอดี

ชนิดทีห่ำโลหติที่ เขำ้กนัไดย้ำก ท�ำนองเดยีวกนักำรศึกษำควำมถี่

จโีนไทป์ของเกลด็เลอืด (human platelet antigen, HPA) มี

ประโยชนใ์นกำรจดัหำเกลด็เลอืดทีเ่ขำ้กนัไดใ้หแ้ก่เดก็แรกคลอดที่

ไดร้บัแอนตบิอดต่ีอเกลด็เลอืดจำกมำรดำผ่ำนรกท�ำใหเ้ดก็เกดิภำวะ 

fetal-neonatal alloimmune thrombocytopenia และอืน่ๆ ไดแ้ก่ 

platelet transfusion refractoriness และ post-transfusion 

purpura เป็นตน้  รวมท ัง้หมูเ่ลอืดเมด็เลอืดขำว (human leu-

kocyte antigen, HLA) ส�ำหรบักำรปลูกถำ่ยอวยัวะ ไดแ้ก่ กำร

ปลูกถำ่ยไต และกำรปลูกถำ่ยสเตม็เซลล ์ กำรตรวจเพือ่หำควำม

ถีข่องจโีนไทป์ของหมูเ่ลอืดบำงระบบ จงึมคีวำมส�ำคญัในงำนของ

ธนำคำรเลอืด หรอืงำนบรกิำรโลหติ เพือ่รวบรวมขึ้นทะเบยีนไวใ้ช ้

ในกรณีตอ้งกำรหมูเ่ลอืดชนิดทีห่ำยำก ซึง่ตอ้งตรวจในคนจ�ำนวน

มำก และตอ้งใชเ้วลำนำนจงึจะพบได ้

บทบรรณาธกิาร

ความส�าคญัของ Genotype frequency
พมิล  เชี่ยวศิลป์
ศูนยบ์รกิำรโลหติแห่งชำต ิสภำกำชำดไทย

ต้องอำศัยกำรสังเกต กำรรวบรวมรำยงำน กำรค้นคว้ำและวิจัย

พิสูจน์สมมุติฐำนต่ำงๆ เป็นต้น จึงพบว่ำมีอีกหลำยระบบ

รำยงำนเพิม่เตมิกนัอย่ำงต่อเนื่อง

คอื



พมิล  เชี่ยวศิลป์4
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ขอ้ควรพจิารณาในการศึกษา

กำรระบเุชื้อชำตขิองกลุม่คนในกำรศึกษำ (Racial and ethnic 

identity) Race หรอื เชื้อชำต ิคนเรำอำจระบใุนกลุม่รวมใหญ่วำ่

ตนเองมเีชื้อชำตอิะไร ตวัอย่ำงเช่น Asian, African American 

หรอื Black American หรอื White เป็นตน้ ส�ำหรบั ethnicity 

หรอืชำตพินัธุ ์หมำยถงึกลุม่คนทีม่กีำรสบืทอดวฒันธรรมร่วมกนั 

ไดแ้ก่ ภำษำ บรรพบรุุษ กำรปฏบิตั ิและควำมเชื่อ  ตวัอย่ำงเช่น

กลุม่ชำตพินัธุบ์นพื้นทีสู่ง หรอืชนชำวเขำไดแ้ก่ กะเหรี่ยง มง้ และ

อำขำ่ หรอืไทยภำคกลำงและไทยภำคใต ้เป็นตน้7

ในปจัจบุนัส�ำหรบักำรศึกษำเกี่ยวกบั gene ในคนไทย เป็นกำร

ยำกทีจ่ะหำกลุม่คนทีส่ำมำรถบอกไดว้ำ่เป็นไทยแท ้เพรำะส่วนใหญ่

จะมสีำยเลอืดผสมหลำยเชื้อชำต ิ และมคีวำมแตกต่ำงในแต่ละ

ภมูภิำค เช่นภำคกลำงจะมไีทยเชื้อสำยจนีเป็นส่วนใหญ่ หรอืทำง

ภำคใตห้ลำยจงัหวดัประชำกรส่วนใหญ่เป็นไทยทีม่เีชื้อสำยมลำยูที่

บรรพชน (ancestors) ยำ้ยถิน่ฐำนมำจำกอนิโดนีเซยีและมำเลเซยี 

เป็นตน้ อกีท ัง้ปจัจบุนัมกีำรเคลือ่นยำ้ยของประชำกรจำกชนบทมำสู่

เมอืงใหญ่เป็นจ�ำนวนมำก ควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำตจิงึมสูีงกวำ่

ในอดตี  ในกำรศึกษำ จงึตอ้งระบแุบบกวำ้งแต่ใหช้ดัเจนถงึทีม่ำ

ของกลุม่ตวัอย่ำงและภมูภิำคของคนในกลุม่ทีศึ่กษำวจิยั โดยระบุ

ภมูภิำคและชื่อจงัหวดั ตวัอย่ำงเช่น ศึกษำประชำกรไทยในภำคเหนือ 

จงัหวดัเชยีงใหม ่และเชยีงรำย  หรอืในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัขอนแก่น และอบุลรำชธำนี เป็นตน้ กำรสอบถำมถงึเชื้อ

ชำตขิองตน้ตระกูลในระดบัปู่ย่ำและตำยำย อำจมคีวำมจ�ำเป็นใน

กรณีตอ้งกำรควำมชดัเจนถกูตอ้งของกำรจดักลุม่เชื้อชำตทิีเ่ฉพำะ

เจำะจงท่ำมกลำงประชำกรผสม (mixed population)

การเกบ็ตวัอย่างในการศึกษาวจิยั

ซึง่มขีอ้ควรระวงั 2 

ประกำร คอื 

1. กำรเกบ็ตวัอย่ำงซ�ำ้คน โดยเฉพำะช่วงเวลำกำรเกบ็ตวัอย่ำง

ทีม่รีะยะเวลำนำนเกนิ 3 เดอืน จะมผูีบ้รจิำคโลหติประจ�ำทีบ่รจิำค

ทกุ 3 เดอืน หรอืปีละ 2-4 คร ัง้จ �ำนวนหนึ่ง จงึควรมรีะบบตรวจ

สอบทำงสำรสนเทศในฐำนขอ้มลูทีส่ำมำรถคดัคนทีซ่ �ำ้ออก หรอืใช ้

เฉพำะตวัอย่ำงเลอืดจำกผูบ้รจิำคคร ัง้แรกเท่ำนัน้ 

2.  

genetic ควรมมีำตรกำรใหไ้ดเ้ฉพำะผูท้ีไ่ม่มคีวำมสมัพนัธท์ำง

สำยเลอืด (unrelated) ซึง่เป็นกำรยำกเพรำะผูบ้รจิำคจ�ำนวนหนึ่ง

ทีม่ศีรทัธำบรจิำคโลหติกนัท ัง้ครอบครวั พี ่นอ้งและ พอ่ แม ่ลูก 

หรอืฝำแฝด อำจมำบรจิำคโลหติในวนัเดยีวกนัหรอืในระยะเวลำ

ใกลเ้คยีงกนั หำกศึกษำในจ�ำนวนไมม่ำก กำรสมัภำษณเ์ป็นรำย

บคุคลก่อนเกบ็ตวัอย่ำงเลอืด อำจช่วยไดใ้นระดบัหนึ่ง 

ส �ำหรบักำรตรวจเพือ่ขึ้นทะเบยีนในงำนธนำคำรเลอืดหรอืกำร

บรกิำรโลหติ หำกไมใ่ช่เพือ่รำยงำนเป็นหลกัฐำนควำมถีท่ำง genetic 

study ไมจ่�ำเป็นตอ้งเลอืกเฉพำะ unrelated เนื่องจำกเป็นคนละ

วตัถปุระสงค ์กำรคน้หำ genotype ทีห่ำยำก ซึง่จะพบเพิม่ไดจ้ำก

คนในครอบครวัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยเลอืด 

จำกขอ้มลูท ัง้สองประเดน็ดงักลำ่ว ถำ้ไมไ่ดค้�ำนึงถงึ และไมไ่ด ้

วำงแผนป้องกนัโดยใชม้ำตรกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด จะท�ำใหผ้ลกำร

ศึกษำวจิยัเกี่ยวกบั genotype frequency และ allele frequency 

คลำดเคลือ่นไปจำกควำมเป็นจรงิ

สรุป

กำรศึกษำเกี่ยวกบั gene และ allele ของหมูเ่ลอืดในกลุม่

ประชำกร จะพบควำมแตกต่ำงของควำมถีใ่นประชำกรทีแ่ตกต่ำง

กนั แต่มขีอ้ควรระวงัในกำรคดัเลอืกสุ่มตวัอย่ำงเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่
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ส่วนใหญ่เป็นกำรสุ่มจำกผูบ้รจิำคโลหติ

กำรเก็บตวัอย่ำงในกำรศึกษำโดยเฉพำะกำรศึกษำทำง


