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ขอตอนรับเขาสูการตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ซึ่งเกิด
จากความรวมมือของแพทย เภสัชกร ผูเชี่ยวชาญดานพันธุกรรมและ
สุขภาพ ทั้งไทยและตางประเทศ ที่ทําหนาที่ตรวจวเคราะหสารพันธุกรรม
(DNA) ของทาน รวมไปถึงการใหคําแนะนําดานสุขภาพเฉพาะบุคคล
(personalized health advisor) จากรายงานการตรวจฉบับนี้ ซึ่งจะชวย
ออกแบบ ดูแลสุขภาพและการใชชีวต เพ่อเปาหมายปลายทางคือใหทานมี
สุขภาพดี มีความสุข และมีอายุยืนยาว
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รหัสพันธุกรรมหรอ DNA
สามารถชวยในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทยแมนยํา
(Precision Medicine) และการแพทยเฉพาะบุคคล (Personalized
Medicine) ตั้งแตความเสี่ยงที่จะเปนโรคตาง ๆ เชน มะเร็ง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ยาที่คุณเสี่ยงจะแพ
รวมถึงอาหารที่เหมาะสม วตามินที่ควรไดรับเพม รูปแบบการออก
กําลังกายที่เหมาะสม

รหัสพันธุกรรมคืออะไร
รางกายของคนเรา ประกอบไปดวยเซลลประมาณ 60 ลานลาน
เซลล โดยทุกเซลลจะมีสารพันธุกรรมที่เรยกวา DNA สําหรับเก็บ
รหัสที่จําเปนตอการดํารงชีวต ซึ่งถายทอดมาจากพอแม และสงตอ
ไปยังลูกหลานรุนตอไปได
เมื่อความกาวหนาดานการถอดรหัสพันธุกรรมมีมากข้น ขอมูล
พันธุกรรมมนุษยเหลานี้ไดถูกนํามาใชประโยชนทางการแพทยและ
สาธารณสุขเพ่อประกอบการวนิจฉัย ปองกัน และรักษาโรค ทําให
สามารถรักษาผูปวยไดตรงจด และเหมาะสมสําหรับผูปวยแตละราย
โดยเรยกแนวทางการรักษานี้วา การแพทยแบบแมนยํา หรอ
Precision Medicine ซึ่งถือเปนนวัตกรรมใหมสําหรับการดูแล
รักษา และเปนการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขครั้งใหญของโลก

SAMPLE
2

GENFOSIS

ขอมูลจากการถอดรหัสพันธุกรรม
สามารถบอกอะไรเราไดบาง

การศึกษาหาความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดโรคตางๆ เชน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคสมองเสื่อม ชวยใหเกิดการระวังปองกัน หาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพ่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคตางๆ
นอกจากนี้ ยังชวยใหแพทยเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุด เพมประสิทธิภาพในการรักษา ลดความเสี่ยงตอ
ผลแทรกซอนจากการรักษาอีกดวย
การศึกษาพันธุกรรมกับความแตกตางในดานการใชยา เชน การตอบสนองตอผลการรักษา การดื้อยา
โอกาสในการเกิดการแพยา การเกิดผลขางเคียงที่สูงในการใชยาบางชนิด โดยไมจําเปนตองทดลองใชยานั้นกอนเลย
การวางแผนครอบครัว การตรวจคัดกรองพาหะของโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมในคูสมรส
การคัดกรองและวนิจฉัยทารกกอนคลอด

การวนิจฉัยโรคพันธุกรรมที่พบนอยหรอวนิจฉัยไดยาก

ปจจัยทางพฤติกรรมการใชชีวตและสิงแวดลอม ที่สงผลตอสุขภาพ เชน สัดสวนอาหารที่เหมาะจะรับประทาน
วตามินและแรธาตุที่ควรเสรมเปนพเศษ หรอชนิดกีฬาที่เหมาะสม
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RESULT CONTENTS

5

RESULT SUMMARY

สรุปผลการตรวจทางพันธุกรรมเฉพาะบุคคลของคุณ

12

CANCER

20

CARDIOVASCULAR DISEASE

28

BRAIN DISEASE

36

COMMON DISEASE

50

INFECTION

68

DRUGS & MEDICINE

การตอบสนองตอยา

76

RECOMMENDATION

คําแนะนําและขอปฏิบัติ

92

SCIENCE BEHIND

ความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง

ความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด

ความเสี่ยงตอโรคระบบประสาทและสมอง

ความเสี่ยงตอโรคที่พบบอย

ความเสี่ยงตอโรคติดเชื้อและความไวตอเชื้อกอโรค

หลักการทางวทยาศาสตร

SAMPLE
4

GENFOSIS

R E S U LT S U M M A R Y
สรุปผลลัพธทางพันธุกรรมของคุณ

SAMPLE

RESULT SUMMARY

ความเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
Cardiovascular disease
โรคหลอดเลือดหัวใจ

ภาวะหัวใจหองบนเตน
ระรก

โรคเบาหวานชนิดที่ 2

โรคความดันโลหิตสูง

ภาวะไขมันในเลือดสูง
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RESULT SUMMARY

ความเสียงต่อโรคระบบประสาทและสมอง
Brain disease
โรคหลอดเลือดสมอง

โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร

โรคพารกินสัน

โรคไมเกรน

ภาวะซึมเศรา
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RESULT SUMMARY

การตอบสนองต่
อยา
DRUGS & MEDICINE
Maintaining good health should be the primary
focus of everyone.

2
ขนาดของยา
(Dosage)

47
ประสิทธิภาพของยา
(Efficacy)

52
ยาที่ควรใชดวย
ความระมัดระวัง

การยอยและเผาผลาญ
(Metabolism)

12
อาการไมพงประสงค
(Toxicity)
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01
Cancer

ความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง

SAMPLE

การแปลผลและคําแนะนําในกลุ่ม
โรคมะเร็ง
Cancer Explanation Guide & Basic Recommendation
เพ่อความเขาใจอยางถูกตองและลงลกในรายละเอียดมากข้นการเขาใจหลักการอานผลตรวจเบื้องตนเหลานี้อาจจําเปนสําหรับคุณ
การตรวจทางพันธุกรรมในหมวดนี้จะเปนการตรวจสอบความแปรผันทางพันธุกรรมจากหลายๆ ตําแหนงบนสาย DNA
ของคุณซึ่งผลที่ไดจะถูกนําไปผานอัลกอรธึมเฉพาะ เพ่อคํานวณออกมาเปน “คะแนน”และแนวทางการดูแลกอนที่จะเกิดโรค
หรอภาวะดานสุขภาพตาง ๆ โดยจะมีลําดับการทํางานดังนี้

ผลการตรวจจะเปนการนําคะแนนของคุณ มาคํานวณเพ่อแสดงเปนแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับคุณซึ่งหากโรค
หรอภาวะใดที่คุณจําเปนตองดูแลตนเองเปนพเศษ จะแสดงชื่อโรคดวยสีแดง

มะเร็งลําไส

มะเร็งปอด

มะเร็งเตานม

เราไดทําการวเคราะหผลของคุณเปรยบ
เทียบกับคะแนนของการเกิดโรคเดียวกัน
ในประชากรทั่วไปเพ่อใหคุณทราบวา
คะแนนของคุณมีมากนอยเพยงใดเมื่อ
เทียบกับคนอื่นๆ ดังตัวอยาง
Your Percentile = 80 th
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การแปลผลและคําแนะนําในกลุ่ม
โรคมะเร็ง
Cancer Explanation Guide & Basic Recommendation

เพ่อความเขาใจอยางถูกตองและลงลกในรายละเอียดมากข้นการเขาใจหลักการอานผลตรวจเบื้องตนเหลานี้อาจจําเปนสําหรับคุณ

ไมวาคุณจะไดรับผลที่แสดงถึงระดับการดูแลในระดับปกติ ใสใจ หรอใสใจเปนพเศษในเบื้องตนคุณ
ควรทราบวา
1. สาเหตุของโรคหรอความเจ็บปวยตางๆ เกิดไดจากหลายปจจัย ทั้งปจจัยทางพันธุกรรม การดํารงชีวต
และสิงแวดลอม การที่คุณตรวจพบคะแนนทางพันธุกรรมที่สูงไมไดหมายความวาคุณจะตองเกิดโรคอยางแนนอน
2.การตรวจพบปจจัยทางพันธุกรรมจะชวยใหคุณเรมสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางรางกายของคุณเองรวมถึง
อาการของโรคตางๆ และหันมาดูแลสุขภาพอยางจรงจังเพราะถึงแมปจจัยทางพันธุกรรมเปนสิงที่ติดตัวเรามา
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดแตปจจัยทางดานการดํารงชีวต และสิงแวดลอมเปนสิงที่เราสามารถปรับเปลี่ยนใหดีข้นได
3. หากคุณตรวจพบปจจัยทางพันธุกรรมในระดับใสใจ และใสใจเปนพเศษ รวมกับมีปจจัยเสี่ยงตอโรคตางๆ
หรอมีอาการผิดปกติ เราแนะนําใหคุณนําผลการตรวจไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญเพ่อปรกษาและรวมกันวางแผนการตรวจ
เพมเติมหรอดูแลรักษาตอไป
4. เราแนะนําใหคุณดูแลสุขภาพองครวมใหแข็งแรง โดย
รับประทานอาหารที่มีประโยชน
ควบคุมนํ้าหนัก
ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
งดสูบบุหร่
งดเคร่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตางๆ
ตรวจสุขภาพทั่วไปเปนประจําทุกป

ลําดับบน DNA และยีนที่ตางกันสงผลใหเกิดความเสี่ยงของโรคและภาวะทางสุขภาพที่ตางกัน คุณสามารถหาขอมูลเพมเติม
จากแหลงเอกสารเพมเติมในแตละหนา และการศึกษาวจัยที่เกี่ยวของไดในสวนของดัชนีทายเลม
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มะเร็งลําไส้
CO LO R E CTAL CANCE R
Your Score

ผลการตรวจของคุณ

Population Score

คะแนนจากปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของคุณอยูในระดับปกติ
ความเสี่ยงทางพันธุกรรมของคุณ เปน 0.955 เทา ของประชากรทั่วไป

5.361
5.616

0.955

ระดับปกติ
Your Percentile = 27

ขอมูลทั่วไป

โรคมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก เปนมะเร็งพบบอยเปนอันดับที่ 3 ของคนไทย มีอุบัติการณราว 15 คนตอประชากร 100,000
คน พบมากในผูที่มีอายุ 50 ปข้นไป แตสามารถเกิดไดในทุกเพศทุกวัย

อาการ

ขับถายผิดปกติ ถายบอยหรอนอยกวาปกติ ทองผูก ปวดเบงในชองทวารหนัก ถายไมสุด ถายอุจจาระเปนมูกเลือด หรอเปน
เลือดแดงสด อุจจาระลําบากหรอลําอุจจาระมีขนาดเล็กลง คลําพบกอนในทอง ซีด เบื่ออาหารและนํ้าหนักลดโดยไมทราบ
สาเหตุ

สาเหตุ
พันธุกรรม ประมาณ 5% ของมะเร็งลําไส เกิดจากการถายทอดทางพันธุกรรม
มีประวัติการเกิดมะเร็งลําไสในครอบครัว
มีประวัติเคยเปนโรคติงเนื้อในลําไส (Adenomatous polyp)
มีประวัติเคยเปนโรคลําไสอักเสบเร้อรัง (Inflammatory bowel disease)
การดื่มแอลกอฮอล สูบบุหร่ นํ้าหนักตัวที่มากเกิน
อาหารบางชนิด เชน อาหารที่มีไขมันสูง อาหารปงยาง เนื้อสัตวแดง อาหารที่ผานกรรมวธีปรุงแตง (เชน ไสกรอก เบคอน)
ปจจัยอื่นๆ เชน อายุ เชื้อชาติ

เอกสารเพมเติม

SAMPLE

American Cancer Society. (2020, June 9). Colorectal Cancer. Retrieved from https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer.html
National Comprehensive Cancer Network. (2018). NCCN Guidelines for Patients: Colon Cancer. Retrieved from https://www.nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspx#colon
National Comprehensive Cancer Network. (2018). NCCN Guidelines for Patients: Rectal Cancer. Retrieved from https://www.nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspx#rectal
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ภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริก
AT R IAL FIB R IL L AT I O N
Your Score

ผลการตรวจของคุณ

Population Score

คะแนนจากปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของคุณอยูในระดับใสใจเปนพเศษ
ความเสี่ยงทางพันธุกรรมของคุณ เปน 1.193 เทา ของประชากรทั่วไป

10.221
8.568

1.193

ระดับใสใจเปนพเศษ
Your Percentile = 93

ขอมูลทั่วไป

ภาวะหัวใจหองบนเตนระรก เปนภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (arrhythmia) ชนิดที่พบไดบอยที่สุด ภาวะนี้พบบอยข้นตามอายุ และ
พบมากในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่เปนมานาน นอกจากนี้ยังสัมพันธกับโรคหัวใจชนิดอื่น ๆ เชน โรคเยื่อหุมหัวใจอักเสบ
โรคกลามเนื้อหัวใจผิดปกติ โรคลินหัวใจรั่วหรอตีบ โรคหัวใจพการแตกําเนิด

สาเหตุ

เกิดจากความผิดปกติของการนํากระแสไฟฟากระตุนของหัวใจหองบน ทําใหหัวใจเตนเร็วและไมสมํ่าเสมอ ทําใหเกิดผล
แทรกซอนได เชน เกิดลิมเลือดในหัวใจ และอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดแดงในอวัยวะตาง ๆ โดยเฉพาะหลอดเลือดสมอง ซึ่ง
ทําใหเกิดอัมพาต แขนขาออนแรงเฉียบพลัน นอกจากนี้หัวใจที่เตนเร็วเปนเวลานาน และไมไดรับการรักษาที่เหมาะสมจะนําไปสู
ภาวะหัวใจวายในที่สุด

อาการ
ผูปวยสวนใหญ ไมมีอาการ อาจตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจรางกายประจําป หรอตรวจพบจากคลื่นไฟฟาหัวใจ
อาจมาพบแพทยดวยภาวะแทรกซอน โดยเฉพาะอัมพาตจากลิมเลือดอุดตันเสนเลือดสมอง
ใจสั่น หัวใจเตนเร็วไมสมํ่าเสมอ
เหนื่อยงาย ออนเพลีย เหนื่อยงายขณะออกกําลังกาย
เจ็บหรอแนนหนาอก หายใจลําบาก
เวยนศีรษะ เปนลมหมดสติ

ปจจัยเสี่ยง
อายุที่เพมมากข้น
โรคหัวใจ เชน โรคหัวใจรูมาติก โรคลินหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ และกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด เปนตน
โรคประจําตัวอื่นๆ เชน ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอวน ภาวะไทรอยดเปนพษ การติดเชื้อหรอมีไขสูง เปนตน
การดํารงชีวต เชน การสูบบุหร่ การดื่มแอลกอฮอล
พันธุกรรม

เอกสารเพมเติม

SAMPLE

What is Atrial Fibrillation (AFib or AF)? American Heart Association. https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation/what-is-atrial-fibrillation-afib-or-af.
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โรคสมองเสือมอัลไซเมอร์
AL Z HE IME R ' S D ISE ASE
Your Score

ผลการตรวจของคุณ

Population Score

คะแนนจากปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของคุณอยูในระดับใสใจ
ความเสี่ยงทางพันธุกรรมของคุณ เปน 1.052 เทา ของประชากรทั่วไป

1.341
1.274

1.052

ระดับใสใจ
Your Percentile = 72

ขอมูลทั่วไป

โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร เปนโรคที่พบบอยที่สุดของกลุมอาการสมองเสื่อม

อาการ

อาการแบง ไดเปน 3 ระยะ ไดแก
ระยะแรก ผูปวยจะมีความจําถดถอย ชอบถามซํ้า พดซํ้า สับสนทิศทาง เรมเครยด อารมณเสียงายและซึมเศรา แตยัง
สื่อสารและทํากิจวัตรประจําวันได
ระยะกลาง ผูปวยมีอาการชัดเจนข้น ความจําแยลงอีก อาจเดินออกจากบานโดยไมมีจดหมาย พฤติกรรมเปลี่ยนไปมาก
เชน จากที่เปนคนใจเย็นก็กลายเปนอารมณรุนแรง และเรมมีปญหาในการใชชีวตประจําวัน
ระยะทาย ผูปวยตอบสนองตอสิงรอบขางนอยลง สุขภาพทรุดโทรมลง ชวยเหลือตัวเองไมได การทํางานของสมองเสื่อมลง
เปนวงกวาง ไมพด มีความเสี่ยงสูงการติดเชื้อและเสียชีวต

สาเหตุ

เกิดจากการฝอตัวของสมอง และมีการสะสมของโปรตีนบางชนิดในสมอง สงผลกระทบตอโครงสรางและการทํางานของสมอง
บรเวณนั้น ๆ เมื่อเวลาผานไป ความผิดปกติมีจํานวนมากข้นและกระจายทั่วไปในสมองหลายสวน มีผลใหความจําเสื่อมลง และ
มีกระบวนการคิดและการตัดสินใจผิดปกติจากเดิม

ปจจัยเสี่ยง
อายุ ผูสูงอายุมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอัลไซเมอร ไดมากกวาผูที่อายุนอย โดยเมื่ออายุ 65 ปข้นไป ความเสี่ยงตอการเกิด
โรคจะเพมเปน 2 เทาในทุก ๆ 5 ปที่อายุมากข้น
ประวัติครอบครัว ปจจัยทางพันธุกรรม
โรคซึมเศรา
ผูที่เคยไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ หรอเปนโรคของสมองอยูเดิม
โรคประจําตัว เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอวน ไขมันในเลือดสูง เปนตน

เอกสารเพมเติม
What is Alzheimer's? Alzheimer's Association. https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers.

32

SAMPLE
GENFOSIS

05

Drugs & Medicine

การตอบสนองตอยา

SAMPLE

การแปลผลและคําแนะนํา
ในกลุ่มการตอบสนองต่อยา
D R U G S & M E D I C I N E E X P L A N AT I O N G U I D E & B A S I C R E C O M M E N D AT I O N

โดยทั่วไป ในการรักษาโรคดวยยา ผลที่ไดอาจมีทั้งไดผลและไมไดผล
รวมถึงมีผลขางเคียงและไมเกิดผลขางเคียง ดังรูป

เภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenomics) คือการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษยที่มีผลตอการใชยา
เชน การเกิดผลขางเคียงจากการไดรับยาหรอการตอบสนองตอยา เปนตน การที่เราทราบปจจัยทางพันธุกรรม
จะชวยใหเราเลือกใชยาที่เฉพาะเหมาะสม (Personalized and Precision Medicine) ไดประโยชนสูงสุด
และลดผลขางเคียงที่อาจจะเกิดข้น

การตรวจนี้ ไดวเคราะหปจจัยทางพันธุกรรม ที่สงผลตอการใชยาใน 4 ดาน ไดแก
การยอยและเผาผลาญยา (Drug metabolism)
ประสิทธิภาพของยา (Efficacy)
อาการไมพงประสงคจากการใชยา (Toxicity)
ขนาดของยา (Dosage)
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69

GENFOSIS

การแปลผลและคําแนะนํา
ในกลุ่มการตอบสนองต่อยา
D R U G S & M E D I C I N E E X P L A N AT I O N G U I D E & B A S I C R E C O M M E N D AT I O N

1. การยอยและเผาผลาญยา (Drug metabolism)
ยาที่มีการยอยและเผาผลาญสูง (High metabolism) จะทําใหระดับของยาในรางกายหมดไปอยางรวดเร็ว
จงควรปรกษาแพทยหรอเภสัชกรเพ่อเพมขนาดของยาใหเหมาะสมสม
ยาที่มีการยอยและเผาผลาญตํ่าา (Low metabolism) จะทําใหระดับของยาในรางกายหมดไปชากวาปกติ
อาจทําใหเกิดผลขางเคียง จงควรปรกษาแพทยหรอเภสัชกรเพ่อลดขนาดของยาใหเหมาะสม
2. ประสิทธิภาพของยา (Efficacy) ยาที่มีประสิทธิภาพตํ่า อาจจะทําให ไดผลนอย หรอไมไดผลในการรักษาโรค
จงควรปรกษาแพทยหรอเภสัชกรเพ่อปรับหรอเปลี่ยนยาใหเหมาะสม
3. อาการไมพงประสงคจากการใชยา (Toxicity) คือพษและผลขางเคียงจากยา ซึ่งตองระมัดระวังเปนพเศษ
จงควรปรกษาแพทยหรอเภสัชกรในการใชยา
4. ขนาดของยา (Dosage) คือ ยาที่ตองการขนาดของยามากกวาปกติเพ่อให ไดผลตามตองการ
จงควรปรกษาแพทยหรอเภสัชกรเพ่อปรับขนาดของยาใหเหมาะสม
ในกรณีที่รายงานผลของคุณเกิดขอควรระวังในการใชยา เราแนะนําอยางยิงใหปรกษาแพทย
หรอเภสัชกร ไมแนะนําใหปรับยาเอง
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การตอบสนองต่อยา
D R U G S & M E D I C I N E

อาการไมพงประสงคจากยา (Toxicity)
Amitriptyline

Ethambutol, isoniazid or pyrazinamide Fentanyl

Fluoxetine

Gefitinib

Methylphenidate

Nicotine

Paroxetine

Remifentanil,sevoflurane

Simvastatin

Sorafenib

Valproic acid
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75

GENFOSIS

06

Recommendation
คําแนะนําและขอปฏิบัติ

SAMPLE

คําแนะนําและข้อปฏิบัติ
Recommendation

CANCER
มะเร็งเตานม (Breast cancer)
คําแนะนําทั่วไป
สังเกตความผิดปกติ และคลําเตานมดวยตนเองเปนประจํา (breast self-exam)
แนะนําพบแพทยเพ่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานม เมื่ออายุ 40 ปข้นไป
ตรวจเตานม และประเมินความเสี่ยงอื่นๆ ทุก 1 ป
ตรวจ mammogram ทุก 1 ป
ตรวจพเศษเพมเติมตามความเห็นแพทย เชน breast MRI
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน เนนผัก ผลไม หลีกเลี่ยงอาหารที่มีนํ้าตาลสูง และไขมันสูง โดยเฉพาะ ไขมันอิมตัว (saturated fat) และไขมันทรานส (trans
fats)
ควบคุมนํ้าหนัก ใหมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูระหวาง 18.5 – 22.9
ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เนนระดับความเขมขนปานกลาง (zone 2-3) ระยะเวลาไมตํ่ากวา 30 นาที อยางนอย 150 นาทีตอสัปดาห เพ่อสงเสรมการทํางานของ
หัวใจ และทําใหรางกายใชพลังงานไขมันและนํ้าตาลไดดี
งดสูบบุหร่ งดแอลกอฮอล
ปรกษาแพทยเมื่อมีการใชยากลุมฮอรโมน เชน ยาคุมกําเนิด

คําแนะนํากรณีผลเปนใสใจเปนพเศษ
พบแพทยเพ่อตรวจเตานม และประเมินความเสี่ยงอื่นๆ
ปรกษาแพทยเพ่อตรวจพันธุกรรมหายีนที่ผิดปกติเพมเติม กรณีมีประวัติการเกิดมะเร็งเตานมที่พบยีนผิดปกติในครอบครัว ประวัติโรคพันธุกรรมบางชนิดใน
ครอบครัว
หากคุณมีอาการผิดปกติ เราแนะนําใหคุณนําผลการตรวจไปพบแพทย เพ่อปรกษา และรวมกันวางแผนการตรวจเพมเติม หรอดูแลรักษาตอไป
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คําแนะนําและข้อปฏิบัติ
Recommendation

CARDIOVASCULAR DISEASE
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease)
คําแนะนําทั่วไป
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีนํ้าตาลสูง และไขมันสูง โดยเฉพาะ ไขมันอิมตัว (saturated fat) และไขมันทรานส (trans fats)
ควบคุมนํ้าหนัก ใหมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูระหวาง 18.5 – 22.9
ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เนนระดับความเขมขนปานกลาง (zone 2-3) ระยะเวลาไมตํ่ากวา 30 นาที อยางนอย 150 นาทีตอสัปดาห เพ่อสงเสรมการทํางานของ
หัวใจ และทําใหรางกายใชพลังงานไขมันและนํ้าตาลไดดี
งดสูบบุหร่ งดแอลกอฮอล
นอนหลับพักผอนใหเพยงพอ โดยแนะนําการนอนวันละ 7-9 ชั่วโมง ในผูใหญ อายุ > 18 ป
หลีกเลี่ยงความเครยด

คําแนะนํากรณีผลเปนใสใจเปนพเศษ
ตรวจเช็ครางกายเปนประจํา โดยเฉพาะความดันโลหิต ระดับนํ้าตาลและไขมันในเลือด
ถาคุณมีความดันโลหิตสูง, ระดับนํ้าตาล และ/หรอ ระดับไขมันในเลือดสูง อยางใดอยางหนึ่งหรอมากกวา ควรควบคุมความดันโลหิต, ระดับนํ้าตาลและไขมันใหอยู
ในเกณฑใกลเคียงปกติใหมากที่สุด เนนแนวทางการรักษาแบบเขมขน (intensive treatment approach) ซึ่งอาจหมายถึงการรับประทานยาเพ่อควบคุมภาวะดัง
กลาวดวย
หากคุณมีอาการผิดปกติ เราแนะนําใหคุณนําผลการตรวจไปพบแพทย เพ่อปรกษา และรวมกันวางแผนการตรวจเพมเติม หรอดูแลรักษาตอไป

ภาวะหัวใจหองบนเตนระรก (Atrial fibrillation)
คําแนะนําทั่วไป
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีนํ้าตาลสูง และไขมันสูง โดยเฉพาะ ไขมันอิมตัว (Saturated fat) และไขมันทรานส (trans fats)
ควบคุมนํ้าหนัก ใหมีคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูระหวาง 18.5 – 22.9
ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ
งดสูบบุหร่ งดแอลกอฮอล

คําแนะนํากรณีผลเปนใสใจเปนพเศษ
ตรวจเช็ครางกายเปนประจํา โดยเฉพาะความดันโลหิต ระดับนํ้าตาลและไขมันในเลือด
ถาคุณมีความดันโลหิตสูง ควรควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑใกลเคียงปกติใหมากที่สุด เนนแนวทางการรักษาแบบเขมขน (intensive treatment
approach) ซึ่งอาจหมายถึงการรับประทานยาเพ่อควบคุมความดันโลหิตดวย
ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจอยางสมํ่าเสมอ และคอยสังเกตอาการใจสั่นผิดปกติ ซึ่งอาจเปนผลมาจากหัวใจเตนผิดจังหวะ
หากคุณมีอาการผิดปกติ เราแนะนําใหคุณนําผลการตรวจไปพบแพทย เพ่อปรกษา และรวมกันวางแผนการตรวจเพมเติม หรอดูแลรักษาตอไป
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SCIENCE BEHIND
หลักการทางวทยาศาสตร

SAMPLE

รางกายของคนเรา ประกอบไปดวยเซลลประมาณ 60 ลานลานเซลล
โดยทุกเซลลจะมีสารพันธุกรรมที่เรยกวา DNA มักพบอยูในสวนของนิวเคลียสของเซลล โดยพันตัวเปนโครโมโซม (Chromosome) ที่คนเรา
แตละคนจะไดรับมาคร่งหนึ่งจากพอ และคร่งหนึ่งจากแม เราจงไดรับลักษณะที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ตัวอยางเชน มีแนวโนมที่มีลักษณะ
หนาตาคลายกันในครอบครัว มากกวาบุคคลที่มาจากตางครอบครัวกัน นอกจากนี้ DNA ยังทําใหเราดํารงลักษณะของสปชีส โดยมนุษยเรามี
ลําดับ DNA ที่เหมือนกันอยูประมาณ 99% DNA อีก 1% ที่เหลือ จงทําใหมนุษยมีความแตกตางเฉพาะบุคคลข้น
DNA มีชื่อยอมาจากดีออกซี ไรโบนิวคลิอิก แอซิด (DEOXYRIBONUCLEIC ACID)
ซึ่งประกอบไปดวย ฟอสเฟต นํ้าตาล และลําดับเบส ที่จะแทนดวยตัวอักษร 4 ตัว คือ A T C และ G เปนรหัสอานเรยงกันไปเร่อยๆ
DNA มีสองสวน สวนแรกเปนสวนที่เก็บรหัสสําหรับสรางโปรตีนที่จําเปนตอการดํารงชีวตของเซลล ซึ่งเรยกกันวายีน (gene)
อีกสวนเปนรหัส DNA ที่ไมใชยีน และยังไมทราบหนาที่ที่แนชัดทั้งหมด
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รายชือยาทีตรวจ
Drugs & Medicine list

Cardiovascular

ACE Inhibitors
amlodipine
atorvastatin
benazepril
calcium channel blockers
captopril
carvedilol
dobutamine
enalapril
fenofibrate
furosemide
hydrochlorothiazide
imidapril
irbesartan
lisinopril
nifedipine
pitavastatin
pravastatin
quinapril
rosuvastatin
simvastatin
spironolactone
talinolol
telmisartan
Thiazides
verapamil

Anticoagulant / Antiplatelet
acenocoumarol
apixaban
aspirin
clopidogrel
phenprocoumon
prasugrel
ticagrelor
warfarin

Anti-inflammatory /
Rheumatology
allopurinol
celecoxib
sulfasalazine
sulindac
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Hematology/Oncology
anastrozole
bevacizumab
capecitabine
carboplatin
cisplatin
cytarabine
daunorubicin
docetaxel
doxorubicin
epirubicin
erlotinib
etoposide
exemestane
fluorouracil
gefitinib
gemcitabine
idarubicin
imatinib
irinotecan
letrozole
mercaptopurine
methotrexate
methoxyflurane
oxaliplatin
paclitaxel
Platinum compounds
purine analogues
Pyrimidine analogues
SN-38
sorafenib
tamoxifen
taxanes
tegafur
tegafur
tipiracil hydrochloride
vinorelbine

Immunosuppressants
azathioprine
cyclophosphamide
cyclosporine
eculizumab
etanercept
infliximab
tacrolimus

Gastroenterology
granisetron
itopride
lansoprazole
ondansetron
palonosetron

Infectious disease

abacavir
amikacin
aminoglycoside
atazanavir
chlorproguanil
dapsone
dolutegravir
efavirenz
ethambutol
gentamicin
Hepatitis vaccines
indinavir
isoniazid
kanamycin
ledipasvir
neomycin
nevirapine
peginterferon alfa-2a
peginterferon alfa-2b
pyrazinamide
ribavirin
rifampin
ritonavir
simeprevir
sofosbuvir
stavudine
streptomycin
telaprevir
tenofovir
tobramycin
trifluridine
voriconazole
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รายชือยาทีตรวจ
Drugs & Medicine list

Endocrinology

alendronate
corticosteroids
Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4)
inhibitors
metformin
methylprednisolone
pioglitazone
prednisolone
repaglinide
thiazolidinediones

Neurology

caffeine
carbamazepine
donepezil
galantamine
lamotrigine
oxcarbazepine
phenobarbital
phenytoin
pramipexole
rivastigmine
topiramate
valproic acid

Analgesic / Anesthesiology
acetaminophen
buprenorphine
desflurane
enflurane
fentanyl
halothane
isoflurane
lithium
meperidine
methadone
morphine
opioids
oxycodone
pentazocine
remifentanil
rocuronium
sevoflurane
succinylcholine
tramadol
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Psychiatry

amisulpride
amitriptyline
aripiprazole
atomoxetine
chlorpromazine
citalopram
clomipramine
clozapine
desipramine
doxepin
escitalopram
fluoxetine
fluvoxamine
haloperidol
imipramine
lorazepam
methylphenidate
milnacipran
nemonapride
nortriptyline
olanzapine
paroxetine
quetiapine
risperidone
Selective serotonin reuptake
inhibitors
sertraline
trifluoperazine
trimipramine
venlafaxine

Others

acetaldehyde
chlorocresol
cotinine
ethanol
interferon alfa-2b, recombinant
interferons
ivacaftor
ivacaftor / lumacaftor
leucovorin
nicotine
salvianolic acid b
silibinin
Tumor necrosis factor alpha (TNFalpha) inhibitors
vardenafil

Eye / ENT / Pulmonary
desloratadine
latanoprost
mizolastine
pegaptanib
ranibizumab
timolol
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