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ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Gene และ allele
Gene มีทอ่ี ยู่ ณ ต�ำแหน่งเฉพาะ (locus) ในโครโมโซม แต่ละ
gene มีอยู่ 2 copies ซึง่ copy หนึ่งได้รบั ถ่ายทอดมาจากบิดา
และอีก copy หนึ่งมาจากมารดา copies ทัง้ สองของ gene ดัง
กล่าวไม่จำ� เป็ นต้องเหมือนกัน ซึง่ หากต่างกันเรียกว่า allele ของ
gene นัน้ หรือกล่าวได้วา่ allele คือ variant ของ gene การ
ศึกษาพบว่า gene แต่ละตัวทีอ่ ยู่บนแต่ละ locus ของโครโมโซม
อาจมี allele หลากหลายชนิด อย่างไรก็ตามในแต่ละคนจะมีเพียง
2 alleles ทีอ่ ยู่ ณ locus หนึ่ง ของแต่ละ gene1,2
ความถี่ของอัลลีล (allele frequency) อัลลีล (allele) คือ
variants ชนิดต่างๆ ของแต่ละยีน allele frequency ค�ำนวณได้
จากน�ำจ�ำนวนครัง้ ทีพ่ บ allele นัน้ ในประชากร (population) ที่
ศึกษา หารด้วยจ�ำนวนของ copies ของ alleles ทัง้ หมดของยีน
นัน้ ในประชากรทีศ่ ึกษา allele frequency แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
allele พบได้มากน้อยเพียงใดในแต่ละประชากรทีศ่ ึกษา ตัวอย่าง
เช่น ศึกษาต้นถัวทั
่ ง้ หมด 9 ต้น มี gene 2 copies ทีแ่ สดงสี
ดอก ให้สมี ว่ ง คือ W และ สีขาว คือ w แต่ละต้นจะมี gene 2
copies ทีไ่ ด้รบั ถ่ายทอดจากต้นพ่อและแม่ ซึง่ มีความเป็ นไป ได้ 3
แบบ คือ WW และ Ww หรือ ww สมมุตวิ า่ ใน 9 ต้นนับเฉพาะ
W ในต้นทีเ่ ป็ น WW และ Ww ได้ จ�ำนวน W 13 copies และ
นับเฉพาะ w ในต้นทีเ่ ป็ น ww และ Ww ได้จำ� นวน w 5 copies
รวมเป็ น 18 copies ซึง่ มาจากแต่ละต้นมี 2 copies เพราะ
ฉะนัน้ allele frequency ของ W = 13/18 = 0.72 หรือ 72%
ส่วน allele frequency ของ w = 5/18 =0.28 หรือ 28% รวม
กันเท่ากับ 1 หรือ 100%1,2
Genotype frequency คือการพบการจับคู่แบบต่างๆ ของ
alleles ในแต่ละต้นได้บอ่ ยเพียงใดในจ�ำนวนประชากรทีศ่ ึกษาคือ
ถัว่ 9 ต้น ตัวอย่างเช่น ความถีข่ อง genotype (allele combo)
แบบ WW = 6/9 = 0.67 แบบ Ww = 1/9 = 0.11 และ ww
= 2/9 = 0.22 รวมกันทัง้ หมดทุกแบบใน 9 ต้นนี้ตอ้ งเท่ากับ 1
ในกรณี gene ทีศ่ ึกษามีหลาย alleles หรือมากกว่า 2 alleles ก็
สามารถประยุกต์ได้เช่นเดียวกัน โดยทีค่ วามถีข่ อง alleles ทัง้ หมด
ทีศ่ ึกษาของแต่ละ gene รวมกันแล ้วเท่ากับ 1 หรือ 100%

ความถีท่ งั้ สองชนิดสามารถแสดงค่าเป็ นสัดส่วน (proportion)
หรือร้อยละ (percentage)
Allele frequency และ genotype frequency มีการเปลีย่ นแปลง
ตามกาลเวลา แสดงถึงวิวฒั นาการของเผ่าพันธุ ์ และมีความส�ำคัญ
หลายประการทางการแพทย์ ได้แก่ ใช้ในการท�ำนายโรคบางชนิด
หรือสามารถบอกถึงความพิการของทารกในครรภ์3 รวมทัง้ สามารถ
บอกถึง ethnic diversity3
ความถีข่ องจีโนไทป์ จึงมีความส�ำคัญอย่างมากในเวชศาสตร์
การบริการโลหิต คือ การให้โลหิต3 การปลูกถ่ายอวัยวะ4 และ
สเต็มเซลล์แก่ผูป้ ่ วย5 ซึง่ ครอบคลุมยีนของหมูเ่ ลือดของเม็ดเลือด
แดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด6 ทีต่ อ้ งมีการคัดเลือกให้มคี วาม
เข้ากันได้ในระดับต่างๆ ตามความส�ำคัญและจ�ำเป็ นทางคลินิก โดย
ต้องอาศัยการสังเกต การรวบรวมรายงาน การค้นคว้าและวิจัย
เพือ่ พิสูจน์สมมุติฐานต่างๆ เป็นต้น จึงพบว่ามีอีกหลายระบบ
ทีม่ กี ารศึกษาและรายงานเพิม่ เติมกันอย่างต่อเนื่อง ภาระหน้าที่
ของธนาคารเลือด หรือการบริการโลหิต ขยายไปครอบคลุมการ
จัดหาโลหิตและส่วนประกอบโลหิต รวมไปถึงสเต็มเซลล์ทส่ี ามารถ
เข้ากับผูป้ ่ วยได้ การศึกษาความถีข่ องจีโนไทป์ ของหมูเ่ ลือดเม็ด
เลือดแดง มีประโยชน์ในการจัดหาโลหิตแก่ผูป้ ่ วยทีม่ แี อนติบอดี
ชนิดทีห่ าโลหิตที่ เข้ากันได้ยาก ท�ำนองเดียวกันการศึกษาความถี่
จีโนไทป์ ข องเกล็ดเลือด (human platelet antigen, HPA) มี
ประโยชน์ในการจัดหาเกล็ดเลือดทีเ่ ข้ากันได้ให้แก่เด็กแรกคลอดที่
ได้รบั แอนติบอดีต่อเกล็ดเลือดจากมารดาผ่านรกท�ำให้เด็กเกิดภาวะ
fetal-neonatal alloimmune thrombocytopenia และอืน่ ๆ ได้แก่
platelet transfusion refractoriness และ post-transfusion
purpura เป็ นต้น รวมทัง้ หมูเ่ ลือดเม็ดเลือดขาว (human leukocyte antigen, HLA) ส�ำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้แก่ การ
ปลูกถ่ายไต และการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ การตรวจเพือ่ หาความ
ถีข่ องจีโนไทป์ ของหมูเ่ ลือดบางระบบ จึงมีความส�ำคัญในงานของ
ธนาคารเลือด หรืองานบริการโลหิต เพือ่ รวบรวมขึ้นทะเบียนไว้ใช้
ในกรณีตอ้ งการหมูเ่ ลือดชนิดทีห่ ายาก ซึง่ ต้องตรวจในคนจ�ำนวน
มาก และต้องใช้เวลานานจึงจะพบได้
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ข้อควรพิจารณาในการศึกษา
การระบุเชื้อชาติของกลุม่ คนในการศึกษา (Racial and ethnic
identity) Race หรือ เชื้อชาติ คนเราอาจระบุในกลุม่ รวมใหญ่วา่
ตนเองมีเชื้อชาติอะไร ตัวอย่างเช่น Asian, African American
หรือ Black American หรือ White เป็ นต้น ส�ำหรับ ethnicity
หรือชาติพนั ธุ ์ หมายถึงกลุม่ คนทีม่ กี ารสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกัน
ได้แก่ ภาษา บรรพบุรุษ การปฏิบตั ิ และความเชื่อ ตัวอย่างเช่น
กลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพื้นทีส่ ูง หรือชนชาวเขาได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง และ
อาข่า หรือไทยภาคกลางและไทยภาคใต้ เป็ นต้น7
ในปัจจุบนั ส�ำหรับการศึกษาเกี่ยวกับ gene ในคนไทย เป็ นการ
ยากทีจ่ ะหากลุม่ คนทีส่ ามารถบอกได้วา่ เป็ นไทยแท้ เพราะส่วนใหญ่
จะมีสายเลือดผสมหลายเชื้อชาติ และมีความแตกต่างในแต่ละ
ภูมภิ าค เช่นภาคกลางจะมีไทยเชื้อสายจีนเป็ นส่วนใหญ่ หรือทาง
ภาคใต้หลายจังหวัดประชากรส่วนใหญ่เป็ นไทยทีม่ เี ชื้อสายมลายูท่ี
บรรพชน (ancestors) ย้ายถิน่ ฐานมาจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย
เป็ นต้น อีกทัง้ ปัจจุบนั มีการเคลือ่ นย้ายของประชากรจากชนบทมาสู่
เมืองใหญ่เป็ นจ�ำนวนมาก ความหลากหลายทางเชื้อชาติจงึ มีสูงกว่า
ในอดีต ในการศึกษา จึงต้องระบุแบบกว้างแต่ให้ชดั เจนถึงทีม่ า
ของกลุม่ ตัวอย่างและภูมภิ าคของคนในกลุม่ ทีศ่ ึกษาวิจยั โดยระบุ
ภูมภิ าคและชื่อจังหวัด ตัวอย่างเช่น ศึกษาประชากรไทยในภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย หรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น และอุบลราชธานี เป็ นต้น การสอบถามถึงเชื้อ
ชาติของต้นตระกูลในระดับปู่ย่าและตายาย อาจมีความจ�ำเป็ นใน
กรณีตอ้ งการความชัดเจนถูกต้องของการจัดกลุม่ เชื้อชาติทเ่ี ฉพาะ
เจาะจงท่ามกลางประชากรผสม (mixed population)
การเก็บตัวอย่างในการศึกษาวิจยั
ส่วนใหญ่เป็ นการสุ่มจากผูบ้ ริจาคโลหิต ซึง่ มีขอ้ ควรระวัง 2
ประการ คือ
1. การเก็บตัวอย่างซ�ำ้ คน โดยเฉพาะช่วงเวลาการเก็บตัวอย่าง
ทีม่ รี ะยะเวลานานเกิน 3 เดือน จะมีผูบ้ ริจาคโลหิตประจ�ำทีบ่ ริจาค
ทุก 3 เดือน หรือปี ละ 2-4 ครัง้ จ�ำนวนหนึ่ง จึงควรมีระบบตรวจ
สอบทางสารสนเทศในฐานข้อมูลทีส่ ามารถคัดคนทีซ่ ำ�้ ออก หรือใช้
เฉพาะตัวอย่างเลือดจากผูบ้ ริจาคครัง้ แรกเท่านัน้
2. การเก็บตัวอย่างในการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาทาง
genetic ควรมีมาตรการให้ได้เฉพาะผูท้ ไ่ี ม่มคี วามสัมพันธ์ทาง
สายเลือด (unrelated) ซึง่ เป็ นการยากเพราะผูบ้ ริจาคจ�ำนวนหนึ่ง

ทีม่ ศี รัทธาบริจาคโลหิตกันทัง้ ครอบครัว พี่ น้องและ พ่อ แม่ ลูก
หรือฝาแฝด อาจมาบริจาคโลหิตในวันเดียวกันหรือในระยะเวลา
ใกล ้เคียงกัน หากศึกษาในจ�ำนวนไม่มาก การสัมภาษณ์เป็ นราย
บุคคลก่อนเก็บตัวอย่างเลือด อาจช่วยได้ในระดับหนึ่ง
ส�ำหรับการตรวจเพือ่ ขึ้นทะเบียนในงานธนาคารเลือดหรือการ
บริการโลหิต หากไม่ใช่เพือ่ รายงานเป็ นหลักฐานความถีท่ าง genetic
study ไม่จำ� เป็ นต้องเลือกเฉพาะ unrelated เนื่องจากเป็ นคนละ
วัตถุประสงค์ การค้นหา genotype ทีห่ ายาก ซึง่ จะพบเพิม่ ได้จาก
คนในครอบครัวทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายเลือด
จากข้อมูลทัง้ สองประเด็นดังกล่าว ถ้าไม่ได้คำ� นึงถึง และไม่ได้
วางแผนป้ องกันโดยใช้มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด จะท�ำให้ผลการ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ genotype frequency และ allele frequency
คลาดเคลือ่ นไปจากความเป็ นจริง
สรุป
การศึกษาเกี่ยวกับ gene และ allele ของหมูเ่ ลือดในกลุม่
ประชากร จะพบความแตกต่างของความถีใ่ นประชากรทีแ่ ตกต่าง
กัน แต่มขี อ้ ควรระวังในการคัดเลือกสุ่มตัวอย่างเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องแม่นย�ำ
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