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 การดํ า ร ง ชี วิ ต ของมนุ ษ ย ในป จ จุ บั น
พัฒนาข้ึนจากอดีตกาลโดยอาศัยวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร ท่ี เปล่ียนแปลงไป
ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความจําเปนพื้นฐานดาน
ปจจัยส่ีของมนุษย ไดแก เส้ือผา อาหาร ท่ีอยูอาศัย 
และยารักษาโรค โดยเฉพาะปจจัยสุดทาย “ยารักษา
โรค” มีความสําคัญในการรักษาโรคของมนุษย 
ในขณะท่ีปญหาดานสุขภาพสาเหตุของการเกิดโรค
ในผูปวยแตละคนแตกตางกันออกไปเชน เกิดจาก
เซลลทํางานผิดปกติ การขาดสารอาหาร การติดเช้ือ 
อวัยะเส่ือม ภัยจากมลพิษ หรือความผิดพลาดทาง
พันธุกรรมท่ีถายทอดมาจากบรรพบุรุษ (ตารางท่ี1) 
ซ่ึงในสมัยกอนการรักษาผูปวยดวยสาเหตุตางๆ  
 

เหลานี้ทําไดยาก เนื่องจากในบางพ้ืนท่ียังอาศัยการ
รักษาอยางผิดวิธีเชน การรักษาอาการเจ็บปวยดวย
ไสยาศาสตร จึงทําใหผูปวยมีอาการของโรครุนแรง
ข้ึนจนอาจถึงสูญเสียชีวิตได แตเนื่องจากวิวัฒนาการ
และความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทุกสาขามีมากข้ึน โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร
การแพทย ทําใหมีวิธีการปองกันและรักษาโรคตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนเชน การฉีดวัคซีน 
เซรุม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนายาชนิดใหมใหมี
ความจําเพาะตอความผิดปกติของโรคมากข้ึน โดย
อาศัยการศึกษาเซลลระดับชีวโมเลกุล (molecular 
cell biology) การใชรังสีรักษา (radiotherapy) และ
เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม (genetic engineering)   

ตารางท่ี 1. สาเหตุและอาการของโรคท่ีเกิดจากความบกพรองของรางกายดวยสาเหตุตางๆ 

โรค สาเหตุและอาการ
การทํางานของเซลลผิดปกติ  
โรคเบาหวาน (diabetes) เกิดจากกลุมเซลลในตับออน (pancreas) ของผูปวยโรคเบาหวานผลิต

ฮอรโมนอินซูลิน (insulin) ไดนอยกวาคนปกติ ทําใหเกิดความ
บกพรองในการเปล่ียนน้ําตาลในเลือดเปนไกลโคเจน (glycogen) เพื่อ
เปนพลังงานสะสมที่กลามเน้ือและตับไดนอยกวาคนปกติ และทําให
ปริมาณน้ําตาลในเลือดสูง ปสสาวะบอย และเมื่อเปนแผลจะหายชา
กวาปกติ

บทความวิชาการ
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ตารางท่ี 1. (ตอ) 
 

โรค สาเหตุและอาการ
การทํางานของเซลลผิดปกติ  
โรคมะเร็ง (cancer) 
 

เกิดจากกลุมเซลลของอวัยวะตางๆ ในรางกายทํางานผิดปกติ โดยมี
การแบงเซลลอยางรวดเร็วจนรางกายไมสามารถควบคุมการทํางาน
ของกลุมเซลลนั้นได จากน้ันกจะเจริญและเปล่ียนแปลงกลายเปน
เนื้องอก และมะเร็งตามลําดับ อาการของโรคมะเร็งข้ึนอยูกับอวัยวะ
ท่ีเปนมะเร็ง โดยสวนใหญจะแสดงอาการเม่ือเขาสูระยะสุดทาย ซ่ึง
ทําใหผูปวยเสียชีวิตไดอยางรวดเร็ว 

การขาดสารอาหาร  
โรคปากนกกระจอก เกิดจากการขาดวิตามินบี 2 (riboflavin) มีอาการเปนแผลท่ีมุมปาก 
(angular stomatitis) 
ภาวะเลือดออกงาย 
(vitamin K deficiency) 

เกิดจากการขาดวิตามินเค (menadione) เม่ือเกิดบาดแผล เลือดจะ
แข็งตัวชากวาปกติ เนื่องจากวิตามินเคมีบทบาทในการสรางโปรตีน
หลายชนิดท่ีทําใหเลือดแข็งตัวเชน โพรทรอมบิน (prothrombin) 
และทรอมบิน (thrombin) สารทรอมบินจะชวยเปล่ียนไฟบริโนเจน
(fibrinogen) ใหเปนไฟบริน (fibrin) ซ่ึงมีลักษณะเปนรางแหและ
ชวยใหเลือดแข็งตัว 

โรคติดเชื้อ  
โรคอหิวาต (cholera) เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียชนิด Vibrio cholerae ทําใหมีอาการ

ทองเสียและอุจจาระตลอดเวลา และรางกายสูญเสียเกลือแร อาการ
รุนแรงอาจทําใหเสียชีวิตได  

โรคมาลาเรีย (malaria) เกิดจากโพรโทซัว Plasmodium spp. ชนิดท่ีระบาดในประเทศไทย
สวนใหญคือ P. falciparum หรือ P. vivax โพรโทซัวดังกลาวนี้
กระจายเขาไปในเซลลตับและเม็ดเลือดแดง จากนั้นเพิ่มจํานวนอยาง
รวดเร็วและทําลายเซลลเม็ดเลือดแดงของผูปวย 
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ตารางท่ี 1. (ตอ) 
 

โรค สาเหตุและอาการ
อวัยวะเสื่อม  
โรคกลามเนื้อหัวใจวาย
เฉียบพลัน (heart failure) 

เกิดจากการอุดตันของไขมันในเสนเลือดท่ีไปหลอเล้ียงหัวใจ ทําให
มีอาการหายใจติดขัดและมีความดันโลหิตสูง 

โรคไตพิการ 
(renal insufficiency) 

เกิดจากสารท่ีรางกายไมตองการเชน เกลือ ค่ังอยูในเลือด ทําใหมี
อาการหนาบวม ปวดหลัง  ผิวหนังซีดจากการสรางเม็ดเลือดแดงลดลง 

โรคจากมลพิษ  
โรคอิไต-อิไต (Itai-Itai) เกิดจากการไดรับแคดเมียมมากเกินไปและมีผลตอการทํางานของ

ไต โดยรางกายขับแคลเซียมในปริมาณสูง จนรางกายมีลักษณะ
เปล่ียนไป มีอาการปวดกระดูก และกระดูกพรุน 

โรคมินามาตะ 
 (Minamata disease) 

เกิดจากการไดรับปรอทมากเกินไป มีอาการออนเพลีย เบ่ืออาหาร มี
อาการส่ันและชักกระตุก อาจทําใหเสียชีวิตได 

โรคทางกรรมพันธุ  
ทาลัสซีเมีย (thalassemia) เกิดจากความผิดปกติของปริมาณฮีโมโกลบิน (haemoglobin) ซ่ึง

เปนโปรตีนในเม็ดเลือดแดง โดยยีนสรางแอลฟาโกลบิน (alpha-
globin) และบีตา-โกลบิน (beta-globin) มีความผิดปกติ ซ่ึงช่ือโรค
จะมีลักษณะสัมพันธกับยีน คือ หากขาดยีนแอลฟาโกลบินจะทําให
เปนโรคแอฟาทาลัสซีเมีย (alpha-thalassemia) และหากขาดยีนบีตา
โกลบินจะทําใหเปนโรคเบตาทาลัสซีเมีย (beta-thalassemia) อาการ
ท่ีแสดงคือเปนโรคโลหิตจาง เนื่องจากเม็ดเลือดแดงลําเลียงออกซิเจน
ไดนอยลง และถูกกําจัดกอนกําหนดอยางรวดเร็ว 

โรคระบบภูมิคุมกันบกพรอง  
(severe combined immuno 
deficiency : SCID) 
 

เกิดจากการทํางานของยีนท่ีสรางอะดีโนซีนดีอะมีเนส (adenosine 
deaminase: ADA) ซ่ึงเปนเอนไซมท่ีผลิตจากเม็ดเลือดขาวชนิดที (T-
cell) ผิดปกติ ทําใหระบบภูมิคุมกันของรางกายบกพรองและติดเช้ือ
โรคตางๆ ไดงาย 

 
 
 จากสาเหตุและอาการของโรคบางชนิดท่ี
แสดงในตารางท่ี 1 สามารถบําบัดปองกันไดโดย
อาศัยเทคนิคสมัยใหมตางๆ เชน  โรคเบาหวาน

สามารถรักษาไดดวยการฉีดสารอินซูลิน (insulin) ท่ี
ไดจากเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมใหกับผูปวยได 
โรคขาดสารอาหารสามารถรักษาไดโดยการแนะนํา



 

สารพันธุกรรมคืออะไร? มีโครงสรางและ
การทํางานอยางไร? 

 

 สารพันธุกรรม (genetic material) คือดีเอ็นเอ 
(deoxyribonucleic acid : DNA) หรืออารเอ็นเอ 
(ribonucleic acid : RNA) ซ่ึงเปนขอมูลพ้ืนฐานทาง
พันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดท้ังพวกโพรแคริ
โอต (prokaryote) และยูแคริโอต (eukaryote) โดยมี
ก า ร จั ด เ รี ย ง ตั ว กั น ขอ ง ลํ า ดั บนิ ว ค ลี โ อ ไทด 
(nucleotide) อยางเปนระเบียบ ขอมูลเหลานี้จะถูก
ถอดรหัสเปนเอ็มอารเอ็นเอ (messenger RNA: 
mRNA) และแปลรหัสไปเปนโปรตีนท่ีเกี่ยวของกับ
การทํางานของรางกายหรือลักษณะปรากฏตางๆ ท่ี
เรียกวา       ฟโนไทป (phenotype) สารพันธุกรรม
ประกอบดวย 3 หนวยยอย (ภาพท่ี 1) ไดแก  
 (1) น้ําตาล ไดแก ไรโบส (ribose) ใน RNA 
หรือดีออกซีไรโบส (deoxyribose) ใน DNA 
 (2) หมูฟอสเฟต (phosphate group) 
 (3) เบสท่ีไนโตรเจนเปนองคประกอบ 
(nitrogenous base) มี 2 ประเภทคือ  
                        1. เพียวรีน (purine) ไดแก     อะดีนีน 
(adenine: A) กวานีน (guanine: G)  
                        2.ไพริมิดีน (pyrimidine) ไดแก ไซโท-
ซีน (cytosine: C) ไทมีน (thymine: T) ซ่ึงพบเฉพาะ
ใน DNA และ ยูราซิล (urasil: U) ซ่ึงพบเฉพาะใน 
RNA
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                  ภาพท่ี 1. โครงสรางพื้นฐานของนิวคลีโอไทด 

ท่ีมา :  (http://www.nicksnowden.net/images/Nucleic%20acid%20structure%20components.jpg) 
 

 
 แตละนิวคลีโอไทด (ภาพที่ 1) ซ่ึง
ประกอบดวยหนวยยอย 3 หนวยดังกลาว เช่ือมตอ
กันดวยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร (phosphodiester 
bond) ระหวางตําแหนง  5´ ของน้ําตาลโมเลกุลท่ี
หนึ่งกับตําแหนง 3´ของน้ําตาลโมเลกุลท่ีสอง (ภาพ
ท่ี 2) ทําใหสายพอลินิวคลีโอไทดที่เกิดข้ึนมีทิศทาง
จาก 5´ ท่ีปลายดานหน่ึงไปยัง 3´ ของปลายอีกดาน
หนึ่ง จากการศึกษาลักษณะทางเคมีของโครงสราง   
ดีเอ็นเอดวยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ  (X-
ray diffraction) ทําใหทราบวา โครงสรางของ DNA 

เปนลักษณะเปนกลียวคู (double helix) เกิดจากสาย
พอลินิวคลีโอไทด 2 สายจับคูขนานกัน และมี
ทิศทางกลับกัน (anti-parallel) โดยมีน้ําตาลและหมู
ฟอสเฟตอยูรอบนอกของโมเลกุล และมีเบสจับกัน
ดวยพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) โดย A จับคู
กับ T ดวยพันธะไฮโดรเจน 2 พันธะ และ C จับคูกับ 
G มีพันธะไฮโดรเจน 3 พันธะ (ภาพท่ี 3) อยูในแนว
ระนาบเกือบต้ังฉากกับแกนของเกลียว โครงสราง
ของ DNA นี้เสนอโดย Watson และ Crick ในป ค.ศ. 
1953
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ภาพท่ี 2. การสรางพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร และทิศทางของสายดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอ 

                   ท่ีมา : (http://web.siumed.edu/~bbartholomew/images/Lehninger/img012.gif) 
 

 
                                          ภาพท่ี 3. การสรางพันธะไฮโดรเจนระหวางสายดีเอ็นเอ 

ท่ีมา : (http://amazingbeauty.org/nature/AE-nucleotide2.gif)  
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 การถายทอดลักษณะพันธุกรรมจากเซลลรุน
หนึ่งไปยังรุนตอไปนั้นเกิดจากกระบวนการจําลอง
ตัวเองของ DNA (DNA replication) โดย DNA จะ
เพิ่มจํานวนอีกเทาตัว เพ่ือแบงไปยังเซลลลูกท่ีเกิดมา
ใหมกระบวนนี้ดําเนินไปดวยความแมนยํา โดย
กระบวนการจําลองตัวเองของ DNA นั้นใช DNA 
ของเซลลเปนแมพิมพแลวอาศัยโปรตีนชนิดตางๆ 
ชวยกันทํางานเพ่ือสังเคราะห DNA สายใหม (ภาพท่ี 
4) หากเกิดความผิดพลาดข้ึน เซลลจะมีกลไก
ตรวจสอบกอนถายทอดไปสูรุนลูก นอกจากนี้ขอมูล
ทางพันธุกรรมตองมีการแสดงออกเพื่อใหเกิดการ
แสดงลักษณะออกมาโดยอา ศัยกระบวนการ
ถอดรหัส (transcription) จาก DNA มาเปน RNA โดย
บนยีนท่ีตองการถอดรหัสมีลําดับเบสจําเพาะเพื่อให
เอนไซมสังเคราะห RNA (RNA polymerase) มาจับ
และเร่ิมถอดรหัส เรียกวาโพรโมเตอร (promoter) ซ่ึง
ในพวกยูแคริโอตมี 3 บริเวณ คือ TATA box, GC 
box และ CCAAT box สวนพวกโพรแคริโอต มี 2 
บริเวณ คือ TATAAT box และ TTGACA box ซ่ึง
เปนบริเวณท่ี RNA polymerase มาจับแลวเร่ิมการ
ถอดรหัสโดยโปรตีนหลายชนิดทําหนา ท่ี เปน
เอนไซมรวมกันเพื่อสังเคราะห RNA (ภาพท่ี 5)  
RNA ท่ีสรางไดเปนส่ือกลางในการสงขอมูลทาง
พันธุกรรม เรียกวา mRNA การถอดรหัสมีลักษณะ
เปนเบสคูสม เชน หากสายดีเอ็นเอเปน T-A-G-G-C-
T-G เม่ือถอดรหัสเปน mRNA จะไดเปน A-U-C-C-
G-A-C เปนตน mRNA จะถูกแปลรหัส (translation) 

ตอไปเปนโปรตีน โดย mRNA จะจับกับไรโบโซม 
และมี rRNA (ribosomal RNA) ในไรโบโซมชวยใน
การเช่ือมตอกรดอะมิโนท่ี tRNA (transfer RNA) 
นํามาจนกลายเปนสายพอลิเพปไทด สําหรับยูแคริ-
โอตจะเร่ิมแปลรหัสจากรหัสเร่ิมตน (start codon) 
AUG ท่ีอยูบนสาย mRNA จนถึงรหัสหยุด (stop 
codon) บนสาย mRNA โดยรหัสหนึ่งประกอบดวย 
นิวคลีโอไทด 3 ตัว (หรือประกอบดวยเบส 3 ตัว) ตอ
กรดอะมิโนหนึ่งตัวท่ี tRNA แตละตัวนํามา เรียกรหัส
ท่ีประกอบดวยเบส 3 ตัวนี้วา รหัสพันธุกรรม 
(genetic code) (ภาพท่ี 6) สําหรับโพรแคริโอตไรโบ
โซมจะมาเกาะกับ mRNA ท่ีเรียกวา ลําดับไชน-ดาล
การโน (Shine-Dalgarno sequence) และมีการแปล
รหัสในลักษณะเดียวกับยูแคริโอต  นอกจากนี้
ส่ิงมีชีวิตบางชนิดเก็บขอมูลในรูป RNA จึงตอง
จําลองสารพันธุกรรมในรูป RNA (RNA replication) 
เชน ไวรัสอารเอ็นเอ (RNA virus) สวนรีโทรไวรัส 
(retrovirus) มีซ่ึงมี RNA เปนสารพันธุกรรม แต
ไมไดจําลอง RNA เชนเดียวกับไวรัสอารเอ็นเอ รี
โทรไวรัสถอดรหัสเปน DNA โดยอาศัยเอนไซมรี
เวอรสทรานสคริปเทส (reverse transcriptase) 
จากน้ันสอดแทรก DNA เขาไปใน DNA ของเซลล
เจาบาน (host cell) และอาศัยเอนไซมของเซลลเจา
บานถอดรหัสเปน mRNA เพื่อใชเปนสารพันธุกรรม
ของไวรัสอนุภาคใหมและสรางโปรตีนสําหรับ
โครงสรางของไวรัสดวย (ภาพท่ี 7) 
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ภาพท่ี 4.  การจําลองตัวเองของ DNA (DNA replication) โดยอาศัยการทํางานของโปรตีนชนิดตางๆ เชน         

โทโพไอโซเมอเรส (topoisomerase) ทําหนาท่ีไมใหเกิดรูปรางเกลียวซอน (supercoil)  เฮลิเคส 
(helicase) ทําหนาท่ีคลายเกลียว DNA ไพรเมส (primase)  ทําหนาท่ีสรางอารเอ็นเอไพรเมอร (RNA 
primer) โปรตีนจับดีเอ็นเอสายเดี่ยว (single-strand binding protein, SSB) ทําหนาที่ปองกัน DNA สาย
เดี่ยวไมใหถูกยอยดวยเอนไซม Dnase และ ดีเอ็นเอพอลิเมอรเรส DNA polymerase เปนเอนไซมท่ี
เช่ือมนิวคลีโอไทดเขาดวยกันโดยมีทิศทางจาก 5´ ไป 3´เพื่อใหได DNA สายใหม 

ท่ีมา : (http://fig.cox.miami.edu/Faculty/Dana/replication.jpg) 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5. กลไกการสังเคราะห RNA โดยมี DNA เปนแมพิมพแลวอาศัยการทํางานของ RNA polymerase เช่ือม 
                    นิวคลีโอไทดเขาดวยกันทําใหเกิด RNA-DNA hybrid โดยมีทิศทางการเคล่ือนท่ีจาก 5´ ไป 3´ 
ท่ีมา : (http://porpax.bio.miami.edu/~cmallery/150/gene/c7.17.7b.transcription.jpg) 
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                                 (ก) ข้ันตอนการสังเคราะหโปรตีน                                               (ข) รหัสพันธุกรรม 

ภาพท่ี 6. ข้ันตอนการสังเคราะหโปรตีนจากสาย mRNA (ก) และรหัสพันธุกรรม (ข) การสังเคราะหโปรตีน
เปนการทํางานรวมกันของ rRNA เพื่อแปลรหัสบนสาย mRNA ซ่ึงมีการทํางานอยางรวดเร็วเนื่องจาก
การทํางานของ rRNA หลายๆ หนวย เร่ิมแปลรหัสบน mRNA จากจุดเร่ิมตน (start codon) ไปส้ินสุด
ท่ีตําแหนงหยุด (stop codon) และกรดอะมิโนแตละหนวยท่ี tRNA นํามาจะเช่ือมตอจนไดสาย           
พอลิเพปไทดตามท่ีเซลลตองการ  

ท่ีมา : (ดัดแปลงจาก http://www.science.uva.nl/~seop/entries/information-biological/GeneticCode.png, http://   
library.thinkquest.org/C0123260/basic%20knowledge/images/basic%20knowledge/RNA/translation%20steps. 
jpg, และ http://www.biologycorner.com/resources/translation3.gif) 

 
 

 
 

ภาพท่ี 7. กลไลกลางของการทํางานของสารพันธุกรรม (Central Dogma) ของส่ิงมีชีวิตท่ีมีการสังเคราะห DNA 
และ RNA  

 
 
 

http://www.science.uva.nl/%7Eseop/entries/information-biological/GeneticCode.png
http://www.biologycorner.com/resources/translation3.gif


 

โรคทางกรรมพันธุเกิดข้ึนไดอยางไร? 
 

 (1) การเปล่ียนแปลงแทนท่ีคูเบส (base 
substitution) เกิดจากความผิดพลาดในการจับคูเบส
ระหวางท่ีมีการจําลองตัวเองของ DNA เชน เปล่ียน
จากเบสไพริมิดีนเปนเพียวรีน หรือจากเพียวรีนเปน
ไพริมิดีน ซ่ึงสงกระทบตอลําดับเบสของ mRNA 
การกลายแบบนี้ เ กิ ด จ ากสาร เค มีบางชนิ ด มี
โครงสรางคลายกับเบสใน DNA เชน 5-โบรโมยูรา
ซิล (5-bromourasil : BU) ซ่ึงคลายกับไทมีน (ภาพท่ี 
8) มีผลทําใหการแปลรหัสเปนโปรตีนเปล่ียนไป
และทําใหการทํางานของโปรตีนผิดพลาดดวย (ภาพ
ท่ี 9) 

โรคทางกรรมพันธุเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ของสารพันธุกรรม เรียกวา การกลาย (mutation) ทํา
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับยีน ระดับโมเลกุล 
และระดับโครโมโซม ส่ิงมีชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ดังกลาว เรียกวา สายพันธุกลาย (mutant) และผล
ของการเปล่ียนแปลงตอลักษณะท่ีแสดงออกมาจะมี
ความรุนแรงตางกันไป เชน คนเผือก และโรคทาลัส-
ซีเมีย การกลายในธรรมชาติเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา
โดยมีการเปล่ียนแปลงไปอยางชาๆ หรืออาจถูกชัก
นําดวยปจจัยตางๆ เชน พลังงานนิวเคลียร รังสีเอกซ 
รังสีอุลตราไวโอเลต  และสารเคมีบางชนิดเชน     
กรดไนตรัส (nitrous acid) อะฟลาทอกซิน 
(aflatoxin) โดยการเปล่ียนแปลงนั้นสงผลกระทบตอ
การแสดงออกของยีนบนสาย DNA เม่ือลําดับนิวคลี
โอไทดเปล่ียนไปการแสดงออกเปล่ียนตามดวย ซ่ึง
ข้ึนอยูกับความรุนแรงของการเปล่ียนแปลงลําดับ      
นิวคลีโอไทด โดยท่ัวไปการกลายมี 2 แบบ คือ 

 (2) การเพิ่มหรือการขาดหายไปของเบส 
(base insertion or deletion) ทําใหรหัสพันธุกรรม
เปล่ียนไป เรียกวา การกลายแบบเล่ือนกรอบอาน
ลําดับเบส (frameshift mutation) เกิดจากการเพิ่มข้ึน
หรือการขาดหายไปของคูเบสใน DNA ซ่ึงสงผล
กระทบตอลําดับเบสของ mRNA และทําใหสมบัติ
ของโปรตีนเปล่ียนแปลงไปดวย (ภาพท่ี 9) 

 
 

 
 

                         ภาพท่ี 8. โครงสรางสารเคมีท่ีกระตุนใหเกิดการกลาย 
ท่ีมา : (ดัดแปลงจาก http://www.web-books.com/MoBio/Free/images/Ch7F6.gif) 
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                                    ภาพท่ี 9. ลักษณะการกลายแบบตางๆ 
ท่ีมา : (ดัดแปลงจาก http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustrations) 

 
 การเกิดการกลายดังกลาวขางตนเปนสาเหตุ
ของโรคทางกรรมพันธุ โดยเด็กท่ีเกิดใหมเปนโรค
ทางพันธุกรรมนี้ในสัดสวน 1 ตอ 100 ซ่ึงมีผลทําให
รางกายผิดปกติ ไดรับความเจ็บปวดและอาจเสียชีวิต
ได ในจํานวนเด็กดังกลาวมีมากกวา 4,000 รายท่ี

บําบัดรักษาไมถูกวิธี ภายหลังการศึกษาวิทยาศาสตร
มีความกาวหนาอยางมากทําใหทราบถึงความ
ผิดปกติของการแสดงออกของโปรตีนเนื่องจาก
ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ข อ ง ยี น ท่ี ส ร า ง โ ป ร ตี น นั้ น 
นักวิทยาศาสตรไดพยายามนํายีนคุณภาพดีใสเขาไป
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 การทํายีนบําบัดใหแกผูปวยดวยโรคทาง
กรรมพันธุนั้นยังเปนไปไดยาก เนื่องจากสาเหตุเกิด
จากความผิดปกติในระดับยีน ดังนั้นการบําบัดตอง
ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของยาที่ใช ถึงแมวิธีการ
ตางๆ เพื่อการบําบัดยังไมสมบูรณ การฝากยีนท่ีมี
คุณภาพใหรีโทรไวรัสเปนตัวพาหะเขาไป แอนติ
เซนต หรือเกลียวท่ีสาม แตอยางนอยสามารถยืดอายุ
ผูปวยได  ปจจุบันนักวิทยาศาสตรยังพยายามทดลอง
เพื่อใหไดตัวยาดีท่ีสุดสําหรับบําบัดโรคโดยไมให
เกิดผลขางเคียงแกผูปวย และหาวิธีการที่เหมาะสม
สําหรับการนํายีนท่ีมีคุณภาพดีเขาสูเซลล นอกจากนี้
ยั งปรับปรุงแอนติเซนตและเกลียวท่ีสามให มี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหสามารถจดจําบริเวณจําเพาะตอ
โรคมากข้ึน ซ่ึงเพิ่มทางเลือกใหม ๆ สําหรับโรค
ทางกรรมพันธุท่ียังหาวิธีรักษาไมได 
 

บทสรุป 
 

 สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอเปนแหลงเก็บ
รวบรวมลักษณะตางๆ ท่ีแสดงออกของส่ิงมีชีวิตทุก
ชนิด โดยมีการเก็บรักษาขอมูลเหลานี้สูส่ิงมีชีวิตรุน
ตอไปดวยการจํ าลองตัว เองของดี เ อ็น เอและ
แสดงออกของยีนดวยการถอดรหัสพันธุกรรมเปน
สายเอ็มอารเอ็นเอ และตอดวยข้ันตอนการแปลรหัส
เปนโปรตีนท่ีแสดงออกมา จากการแสดงออกของ
โปรตีนท่ีควบคุมดวยยีนแตละชนิด หากโปรตีนท่ี
แสดงออกมาปกติ แสดงวา ยีนเหลานั้นยังคงภาวะ

ปกติ แตถาการแสดงออกของโปรตีนทําใหส่ิงมีชีวิต
มีความผิดปกติไปจากเดิม จะทําใหเกิดโรคทาง
กรรมพันธุ โดยการแสดงออกนั้นข้ึนอยูกับปริมาณ
ของการเปล่ียนแปลงของยีน และโดยปกติเกิดจาก
การกลาย  ซ่ึ งอาจ เกิ ด ข้ึนตามธรรมชา ติ  การ
เปล่ียนแปลงดวยสารเคมี หรือกลไกอ่ืนๆ การรักษา
โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติท่ียีนนั้นทําไดยาก ซ่ึง
ตองใชพื้นฐานความรูและเทคโนโลยีใหมๆ เขา
รวมกันเชน พันธุวิศวกรรม จนทําใหรูการควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรมโดยยีนตางกันซ่ึงเปนท่ีมา
ของการทํายีนบําบัดตอไป 
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