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WELCOME TO YOUR 
PERSONALIZED 
GENETIC REPORT

ขอต�อนรับเข�าสู�การตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ซึ่งเกิดจากความร�วมมือของ แพทย�
เภสัชกร ผู�เชี่ยวชาญด�านพันธุกรรมและสุขภาพท้ังไทยและต�างประเทศ ท่ีทําหน�าท่ีตรวจว�เคราะห�สาร
พันธุกรรม (DNA) ของท�าน รวมไปถึงการให�คําแนะนําด�านสุขภาพเฉพาะบุคคล (personalized health
advisor) จากรายงานการตรวจฉบับน้ี ซึ่งจะช�วยออกแบบ ดูแลสุขภาพและการใช�ชีว�ต เพ�่อเป�าหมาย
ปลายทางคือให�ท�านมีสุขภาพดี มีความสุข และมีอายุยืนยาว
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AN OVERVIEW

HOW YOUR DNA 
BECOMES A REPORT 

รหัสพันธุกรรมหร�อ DNA

สามารถช�วยในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย�แม�นย�า (Precision Medicine) และการแพทย�เฉพาะบุคคล  
(Personalized Medicine) ต้ังแต�ความเส่ียงท่ีจะเป�นโรคต�าง ๆ เช�น มะเร็ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค 
หัวใจ ยาท่ีคุณเส่ียงจะแพ� รวมถึงอาหารท่ีเหมาะสม ว�ตามินท่ีควรได�รับเพ��ม รูปแบบการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม 

รหัสพันธุกรรมคืออะไร?

ร�างกายของคนเรา ประกอบไปด�วยเซลล�ประมาณ 60 ล�านล�านเซลล� โดยทุกเซลล�จะมีสาร 
พันธุกรรมท่ีเร�ยกว�า DNA สําหรับเก็บรหัสท่ีจําเป�นต�อการดํารงชีว�ตซึ่งถ�ายทอดมาจากพ�อ 
แม�และส�งต�อไปยังลูกหลานรุ�นต�อไปได�
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ทําไมมนุษย�แต�ละคนถึงมีรูปร�างหน�าตาท่ีแตกต�างกัน?

ทําไมบางคนถึงป�วยง�าย ทําไมบางคนรับประทานยาแล�วไม�ตอบสนอง หร�อมีอาการแพ�ยา ทําไมบางคนออกกําลังกาย 
แล�วมีอาการบาดเจ็บง�ายกว�าคนอื่น ความแตกต�างเหล�าน้ี ส�วนหน่ึงมีผลมาจากป�จจัยทางพันธุกรรม

Single Nucleotide Polymorphism (SNPs หร�อ สนิปส�) 

คือความหลากหลายทางพันธุกรรมชนิดเบสเดียวท่ีกระจายอยู�ท่ัวทุกโครโมโซม โดยพบมากกว�า 1% ของประชากร SNPs 
 เป�นลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีถ�ายทอดทางพันธุกรรม โดย SNPs เหล�าน้ีเก่ียวข�องกับการแสดงออกทางคลินิกของยีนท่ีแตก 
ต�าง (Genetic variation) ในแต�ละกลุ�มประชากร 

จากการศึกษาว�จัยพบว�า ความหลากหลายทางพันธุกรรมน้ีส�งผลให� 
มนุษย�แต�ละคนมีความแตกต�างกัน ท้ังด�านรูปร�างลักษณะภายนอก 
 สุขภาพ ความเส่ียงในการเกิดโรค (Genetic susceptibility) 
 รวมท้ังการตอบสนองต�อการรักษาด�วยยา (Drug response) 
 ท่ีแตกต�างกัน 

การท่ีคุณรู�รหัสพันธุกรรมของคุณเอง จะช�วยให�คุณสามารถออกแบบ 
การใช�ชีว�ต (Lifestyle) ท่ีเหมาะกับคุณ เพ�่อสุขภาพท่ีดี และมีความ 
สุขกับการใช�ชีว�ต 
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LIFESTYLE EXPLANATION GUIDE & 
BASIC RECOMMENDATION 
การแปลผลและคําแนะนําในกลุ�มไลฟ�สไตล�

เพ�่อความเข�าใจอย�างถูกต�องและลงลึกในรายละเอียดมากข�้น การเข�าใจหลักการอ�านผลตรวจเบ้ืองต�นเหล�าน้ีอาจจําเป�นสําหรับคุณ

การตรวจทางพันธุกรรมในหมวดน้ี จะเป�นการตรวจสอบความแปรผันทางพันธุกรรมจากหลายๆ ตําแหน�งบนสาย  
DNA ของคุณ ซึ่งผลท่ีได�จะถูกนําไปผ�านอัลกอร�ทึมเฉพาะ เพ�่อคํานวณออกมา เป�น “คะแนน” และ “ระดับ" ความเส่ียง 
ท่ีจะเกิดโรคหร�อภาวะด�านสุขภาพต�าง ๆ โดยจะมีลําดับการทํางานดังน้ี
ตัวอย�าง ความสามารถในการออกกําลังกาย 

ภาวะหร�อลักษณะท่ีตรวจจะมีท้ังภาวะท่ีดี และไม�ดีต�อสุขภาพ ในภาวะท่ีดีจะแสดงด�วย สีฟ�า ส�วน ภาวะท่ีไม�ดีจะแสดง 

ด�วยโทน สีแดง และในผลการตรวจจะแสดงให�เห็นเป�นระดับ ต่ํา ปานกลาง และสูง ซึ่งแสดงระดับดังรูป

ผ่ืนแพ� ผิวหนัง            โรคอ�วน           แพ�กลูเตน

ประสิทธิภาพในการฟ��นตัว ความแข็งแรงของกล�ามเน้ือ ความยืดหยุ�น

เราได�ทําการว�เคราะห�ผลของคุณเปร�ยบเทียบกับ
ความเส่ียงของการมีภาวะเดียวกันในประชากรท่ัวไป
เพ�่อให�คุณทราบว�าความเส่ียงของคุณมีมากน�อย
เพ�ยงใดเม่ือเทียบกับคนอื่นๆ ดังตัวอย�าง
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SPORT & FITNESS 
ผลของยีนต่อการออกกําลังกายและสมรรถนะร่างกาย
ความฟ�ตและความทนทานในการออกกําลัง

ระดับปานกลาง

ความแข็งแรงของกล�ามเน้ือ

ระดับปานกลาง

ความเส่ียงต�อการบาดเจ็บ

ระดับปานกลาง

ความยืดหยุ�น

ระดับสูง

การลดน้ําหนักและภาวะน้ําหนักเกิน

ระดับปานกลาง

ความสามารถในการออกกําลัง 
ด�านความทนทาน

ระดับปานกลาง

ความสามารถในการออกกําลัง 
ด�านพละกําลัง

ระดับปานกลาง

ประสิทธิภาพในการฟ��นตัว

ระดับปานกลาง

ผลของการออกกําลังกายต�อ 
ความดันโลหิต

ระดับปกติ

ผลของการออกกําลังกายต�อ 
ความไวของฮอร�โมนอินซูลิน

ระดับสูง

ผลของการออกกําลังกายต�อ
คอเลสเตอรอลชนิด HDL

ระดับปกติ
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SKIN & BEAUTY 
ผลของยีนต่อผิวพรรณและความงาม

ร��วรอยย�น

เส่ียงตํ่า

ความไวของผิวต�อแสงแดด

ความไวตํ่า

กระ

เส่ียงตํ่า

กระแดด

เส่ียงตํ่า

ผิวแตกลาย

เส่ียงตํ่า

เซลลูไลท�หร�อผิวเปลือกส�ม

เส่ียงตํ่า

แผลเป�นคีลอยด�

เส่ียงปานกลาง

การตอบสนองต�ออนุมูลอิสระ

การตอบสนองลดลง

โรคผ่ืนภูมิแพ�ผิวหนัง

เส่ียงปานกลาง

โรคผ่ืนผิวหนังจากการสัมผัส

เส่ียงตํ่า

ภาวะผิวแห�ง

เส่ียงปานกลาง

โรคสะเก็ดเง�น

เส่ียงปานกลาง

ภาวะผมร�วงและศีรษะล�าน

เส่ียงสูง
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อาหารและสุขภาพ
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Fat sensitivity
ความไวต่อการบริโภคไขมัน 
คะแนนท่ีได� 

คําแนะนําสําหรับคุณ
คุณมีป�จจัยทางพันธุกรรมท่ีสัมพันธ�กับความไวต�อไขมันในระดับปานกลาง
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน�ให�ครบ 5 หมู�
รับประทานไขมันในปร�มาณท่ีเหมาะสม โดยจํากัดปร�มาณไขมันอิ�มตัวให�น�อยกว�าร�อยละ 10% ของพลังงานท่ีได�รับในแต�ละวัน
หลีกเล่ียงไขมันทรานส�
ออกกําลังกาย ควบคุมน้ําหนัก
ตรวจสุขภาพท่ัวไปเป�นประจํา โดยเฉพาะระดับไขมันในเลือด

ข�อมูลท่ัวไป
ไขมันเป�นสารอาหารท่ีให�พลังงานแก�ร�างกาย เพ�่อใช�ทํากิจกรรมต�างๆ ไขมันยังช�วยในการดูดซึมและสะสมว�ตามินท่ีละลายในไขมัน  เป�นส�วนประกอบของ
เซลล�และเน้ือเย่ือในร�างกาย ช�วยให�เซลล�ต�างๆ ของร�างกายทํางานได�อย�างปกติ 
ไขมันสามารถแบ�งได�เป�น 2 ชนิด คือ

1. ไขมันอิ�มตัว (Saturated fat) พบมากใน ไขมันสัตว� กะทิ นม เนย ไข�แดง 
2. ไขมันไม�อิ�มตัว (Unsaturated fat) แบ�งออกได�เป�น 2 ชนิด คือ

ไขมันไม�อิ�มตัวเชิงเดี่ยว  เช�น น้ํามันมะกอก น้ํามันคาโนลา น้ํามันงา น้ํามันรําข�าว งา ถั่วเปลือกแข็ง 
ไขมันไม�อิ�มตัวเชิงซ�อน  เช�น น้ํามันทานตะวัน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันข�าวโพด

ความไวต�อไขมัน (Fat sensitivity) คือความสามารถของร�างกายในการย�อย และดูดซึมไขมัน โดยเฉพาะชนิดอิ�มตัว (Saturated fat) 
คนท่ีมีความไวต�อไขมันอิ�มตัวในระดับสูง เม่ือรับประทานไขมันอิ�มตัวปร�มาณมาก ร�างกายจะย�อยและดูดซึมไขมันอย�างรวดเร็วกว�าปกติ ทําให�มีความเส่ียงท่ี
จะเกิดภาวะน้ําหนักเกินหร�ออ�วนได�ง�าย

Average  You

ผลการทดสอบของคุณ

ความไวปานกลาง

GENFOSIS

เอกสารเพ��มเติม

Saturated Fat. American Heart Association. https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/fats/saturated-fats.
The truth about fats: the good, the bad, and the in-between. Harvard Health. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/the-
truth-about-fats-bad-and-good.
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NUTRITION
ความต�องการสารอาหาร



Vitamin B6
วิตามินบี 6 
คะแนนท่ีได� 

คําแนะนําสําหรับคุณ
คุณมีป�จจัยทางพันธุกรรมท่ีสัมพันธ�กับระดับว�ตามินบี 6 ในเลือดต่ํา
ควรรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน�ให�ครบ 5 หมู�
ควรรับประทานอาหารท่ีมีว�ตามินบี6ให�เพ�ยงพอ โดยสําหรับผู�ใหญ�ท่ัวไป ปร�มาณว�ตามินบี 6 ท่ีแนะนําให�บร�โภคต�อวัน คือ 1.3 mg 
ระมัดระวังภาวะขาดว�ตามินบี 6 ในคนท่ีเป�นโรคไตเร�้อรัง โรคทางระบบภูมิคุ�มกันบางชนิด 
ระมัดระวังภาวะขาดว�ตามินบี 6 ในคนท่ีติดสุรา หร�อดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�เป�นประจํา
หากมีอาการผิดปกติ ควรปร�กษาแพทย� หร�อนักโภชนาการ

ข�อมูลท่ัวไป
ว�ตามินบี 6 (Pyridoxine) เป�นว�ตามินท่ีละลายในน้ํา ว�ตามินบี 6 เก่ียวข�องกับการทํางานของเอนไซม�ต�าง ๆ ในร�างกายกว�า 100 ชนิด เช�นเอนไซม�ท่ี
เก่ียวข�องกับการสร�างพลังงาน การสังเคราะห� DNA และ RNA รวมถึงระบบภูมิคุ�มกันของร�างกายด�วย

ประโยชน�
ช�วยในการดูดซึมโปรตีน ไขมัน และว�ตามินบางชนิด เช�น ว�ตามินบี12
เสร�มความแข็งแรงของระบบภูมิคุ�มกัน
ลดการเกิดนิ�วในไต
ช�วยป�องกันโรคทางระบบประสาทและผิวหนังหลายชนิด
ช�วยในการลดโฮโมซิสเทอีน (Homocysteine) ในกระแสเลือด ซึ่งเป�นกรดอะมิโนท่ีส�งผลต�อการเป�นโรคหัวใจ

ภาวะขาดว�ตามินบี 6
ปวด ชา ปลายมือปลายเท�า
ภาวะซีด
ลมชัก
ซึมเศร�า ภาวะสับสน
ภูมิต�านทานต่ํา

แหล�งอาหารท่ีสําคัญ
เน้ือสัตว� ปลา ไก� ตับ นม ไข�แดง
มันฝรั่ง ข�าวกล�อง รําข�าว จมูกข�าวสาลี ถั่ว งา
กล�วย แตงโม

Average  You

ผลการทดสอบของคุณ

ต�องการในระดับมากกว�าปกติ

GENFOSIS

เอกสารเพ��มเติม

Vitamin B6. The Nutrition Source. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/vitamin-b6/.
Vitamin B6. NIH Office of Dietary Supplements. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB6-Consumer/.
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SPORT & FITNESS
การออกกําลังกายและสมรรถนะของร�างกาย
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Muscle strength
ความแข็งแรงของกล้ามเนื�อ 
คะแนนท่ีได� 

mass
High

cramp
Low

power
Low

strength
Low

คําแนะนําสําหรับคุณ
คุณมีป�จจัยทางพันธุกรรมท่ีสัมพันธ�กับความแข็งแรงของกล�ามเน้ืออยู�ในระดับปานกลาง 
ดังน้ันการเพ��มความแข็งแรงของกล�ามเน้ือของคุณจะสามารถทําได�ด�วยการฝ�กซ�อมมาตรฐานท่ัวไป แต�ถ�าคุณต�องการมีประสิทธิภาพในการเล�นกีฬา
สูงข�้น คุณจะต�องซ�อมด�วยโปรแกรมท่ีเข�มข�นข�้น
ซึ่งถ�าคุณเล�นกีฬาท่ีเน�นความแข็งแรง คุณจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพได�ตามปกติ แต�ถ�าคุณจะออกกําลังท่ีต�องใช�ระยะเวลานาน เน�นความทนทาน
เช�น ว��งมาราธอน คุณก็ควรจะเน�นการฝ�กซ�อมท้ังเพ��มความทนทาน และเสร�มความแข็งแรงควบคู�กันไปให�ได�ประสิทธิภาพสูงสุด

ข�อมูลท่ัวไป
ความแข็งแรงของกล�ามเน้ือ ประเมินได�จากภาวะต�างๆ 4 ด�าน ดังต�อไปน้ี

1. การตอบสนองของกล�ามเน้ือจากการออกกําลังกาย (Strength Training) 
เป�นการออกกําลังกายท่ีมุ�งเน�นการเพ��มมวลกล�ามเน้ือและความแข็งแร็งของกล�ามเน้ือกลุ�มต�างๆของร�างกาย หลักการคือการออกแรงหร�อการ
ต�านแรงโดยใช�กล�ามเน้ือ เพ�่อให�มีการสร�างกลุ�มกล�ามเน้ือใหม�ท่ีแข็งแรงกว�าข�้นมา

2. การเพ��มขนาดของกล�ามเน้ือ (Muscle Mass) 
คือการขยายขนาดของเซลล�กล�ามเน้ือ คุณท่ีมีการตอบสนอง และการเพ��มขนาดของกล�ามเน้ืออยู�ในระดับสูง จะสามารถเพ��มความแข็งแรงของ
กล�ามเน้ือ และความสามารถของร�างกายได�รวดเร็วกว�าในการฝ�กซ�อมลักษณะเดียวกันกันคนอื่น

3. กําลังของกล�ามเน้ือ (Muscle power) 
กีฬาบางประเภทท่ีใช�ต�องการออกแรงด�วยพละกําลังสูงในระยะเวลาอันส้ัน เช�น ว��งแข�งระยะส้ัน (sprinter) กล�ามเน้ือจะหดตัวอย�างรวดเร็วและ
รุนแรงด�วย fast twitch fiber งานว�จัยพบว�า ป�จจัยทางพันธุกรรมบางอย�าง มีผลต�อกําลังของกล�ามเน้ือ โดยเก่ียวข�องกับการสร�างโปรตีนใน
เส�นใย fast twitch fiber

4. ภาวะตะคร�วท่ีเกิดข�้นจากการออกกําลังกาย  (Exercise-associated muscle cramps) 
ตะคร�ว เกิดจากการท่ีกล�ามเน้ือหดเกร็งและไม�คลายตัวสู�ภาวะปกติ สามารถเกิดได�ท้ังขณะออกกําลังกาย หร�อหลังหยุดออกกําลังกาย 
โดยป�จจัยท่ีมีผลต�อการเกิดตะคร�ว ได�แก� อายุ การออกกําลังกายโดยใช�กล�ามเน้ืออย�างหนักหน�วงกว�าปกติ การออกกําลังกายท่ีนานข�้น ซึ่งกล�าม
เน้ือยังไม�แข็งแรงพอ ดัชนีมวลกายท่ีสูง รวมถึงป�จจัยทางพันธุกรรมบางอย�าง

ผลการทดสอบของคุณ

ระดับปานกลาง

GENFOSIS

เอกสารเพ��มเติม

Strength training: Get stronger, leaner, healthier. Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/strength-
training/art-20046670.
Erickson B. Muscle Cramps — More than Just Dehydration. American Orthopaedic Society for Sports
Medicine. http://aossm.informz.net/aossm/pages/cramps?_zs=zCjpg.
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Body and Weight
การลดนํ�าหนักและภาวะนํ�าหนักเกิน 
คะแนนท่ีได� 

difficult wt
loss
Low

wt regain
High

obesity
Low

body fat loss
Low

metabolism
Low

คําแนะนําสําหรับคุณ
คุณมีป�จจัยทางพันธุกรรมท่ีสัมพันธ�กับความเส่ียงต�อภาวะน้ําหนักเกิน ในระดับปานกลาง 
การรับประทานอาหารให�ครบหมู� อาหารท่ีดีต�อสุขภาพ รวมไปถึงการออกกําลังกายอย�างเหมาะสมตามคําแนะนําท่ัวๆไป เช�น ออกกําลังให�ได�อย�างน�อย
150 นาทีต�อสัปดาห� จะช�วยให�คุณสามารถควบคุมน้ําหนักตัวไว�ได� การออกกําลังแบบแอโรบิค หร�อการออกกําลังต�อเน่ืองเป�นระยะเวลานาน เช�น ว��ง
เดิน ป��นจักรยาน ว�ายน้ํา จะสามารถช�วยในการเผาผลาญไขมันในสัดส�วนท่ีมากข�้นได�

ข�อมูลท่ัวไป
ป�จจัยทางพันธุกรรมท่ีส�งผลต�อการลดน้ําหนักและภาวะน้ําหนักเกิน  แบ�งออกได� 5 หมวด ดังน้ี

1. ภาวะน้ําหนักเกิน หร�อโรคอ�วน (Obesity) 
เกิดได�จากหลายสาเหตุ ส�วนใหญ�มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การขาดการออกกําลังกาย ว�ถีชีว�ตท่ีส�งเสร�มภาวะอ�วน รวมถึงป�จจัย
พันธุกรรมบางอย�างท่ีเพ��มความเส่ียงต�อภาวะน้ําหนักเกิน

2. กระบวนการสร�างและเผาผลาญพลังงาน (Metabolism) 
เมแทบอลิซึม เป�นปฎิกิร�ยาในร�างกาย ท่ีช�วยสร�างและเผาพลาญพลังงาน ในกรณีท่ีร�างกายมีเมแทบอลิซึมท่ีสมดุล กิจกรรมต�างๆของเซลล�จะ
ดําเนินไปอย�างปกติ แต�ในบางภาวะ ถ�าร�างกายมีเมแทบอลิซึมท่ีต่ําเกินไป อาจส�งผลให�น้ําหนักตัวสูงกว�าปกติได�

3. ผลของการออกกําลังกายต�อการลดน้ําหนัก (Weight Loss Response To Exercise) 
จากการศึกษาพบว�า ป�จจัยทางพันธุกรรมบางอย�าง ส�งผลให�เม่ือออกกําลังกาย แต�น้ําหนักตัวกลับไม�ลดลงจามท่ีต้ังใจไว�

4. ผลของการออกกําลังกายต�อไขมันในร�างกาย (Loss Of Body Fat Response To Exercise) 
การออกกําลังกายจะช�วยลดน้ําหนัก และไขมันท่ีสะสมตามร�างกาย มีการศึกษาว�า ป�จจัยทางพันธุกรรมบางอย�าง จะช�วยเพ��มประสิทธิผลในการ
ลดไขมันตามร�างกายจากการออกกําลังกายได�

5. การเปล่ียนแปลงของน้ําหนักภายหลังการลดน้ําหนัก (Weight Loss-Regain) 
หลังการลดน้ําหนัก ถึงแม�จะทําการลดน้ําหนักลงได�สําเร็จ จะมีคนกลุ�มหน่ึงท่ีสามารถคุมน้ําหนักให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสมได�ต�อไป แต�มีคนอีกกลุ�ม
ท่ีน้ําหนักอาจจะกลับมาเพ��มข�้นอีกในระยะเวลาท่ีไม�นานนัก ซึ่งป�จจัยทางพันธุกรรมก็มีส�วนท่ีจะเพ��มโอกาสเส่ียงในการท่ีน้ําหนักจะกลับมาสูงอีก
ครั้งด�วย

ผลการทดสอบของคุณ

ระดับปานกลาง

GENFOSIS

เอกสารเพ��มเติม

Weight Loss. Exercise is Medicine. https://www.exerciseismedicine.org/support_page.php/weight-loss/.
Physical Activity for a Healthy Weight. Centers for Disease Control and
Prevention. https://www.cdc.gov/healthyweight/physical_activity/index.html.
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SKIN & BEAUTY
ผลของยีนต�อผิวพรรณและความงาม
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Stretch marks
ผิวแตกลาย 
คะแนนท่ีได� 

คําแนะนําสําหรับคุณ
ควบคุมน้ําหนักไม�ให�เพ��มหร�อลด มากหร�อเร็วเกินไป โดยเฉพาะช�วงวัยรุ�น ระหว�างการต้ังครรภ�
ออกกําลังกายอย�างพอเหมาะ ไม�ยืด ดึง หร�อ ยกน้ําหนักท่ีมากเกินไป เพราะอาจทําให�ผิวหนังบร�เวณน้ันเกิดการบาดเจ็บได�
เล่ียงการใช�ยาต�ม ยาหม�อ ยาลูกกลอน

ข�อมูลท่ัวไป
ผิวแตกลาย (Stretch Marks หร�อ Striae Distensae) คือรอยแผลชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากผิวหนังบร�เวณน้ันมีการยืดขยายมากเกินไป ทําให�เกิดการฉีกขาด
ของเน้ือเย่ือเก่ียวพันใต�ผิวหนัง โดยช�วงแรกรอยแตกจะเป�นสีแดง และจะค�อยๆจางลงจนเป�นรอยสีขาว พบบ�อยท่ีผิวหนังบร�เวณหน�าท�อง หน�าอก ต�นขา
ด�านนอก สะโพก ก�น 
ผิวแตกลาย สามารถพบได�ในผู�ท่ีมีน้ําหนักมากข�้นและลดลงอย�างรวดเร็วเช�น หญิงมีครรภ� เด็กวัยรุ�นท่ีร�างกายสูง หร�อ มีการเจร�ญเติบโตของร�างกาย
อย�างรวดเร็ว คนท่ีมีน้ําหนักเพ��มหร�อลดอย�างรวดเร็ว ป�จจัยอื่นๆท่ีส�งผล เช�น พันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมบางอย�าง การเปล่ียนแปลงของฮอร�โมน การ
ได�ยาในกลุ�มสเตียรอยด�เป�นเวลานาน

Average  You

ผลการทดสอบของคุณ

เสี่ยงตํ่า

GENFOSIS

เอกสารเพ��มเติม

Stretch marks: Why they appear and how to get rid of them. American Academy of
Dermatology. https://www.aad.org/public/cosmetic/scars-stretch-marks/stretch-marks-why-appear
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POLLUTION
ความไวต�อมลภาวะ
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Pollution-induced cardiovascular diseases
โรคหัวใจและหลอดเลือดที�กระตุ้นโดยมลภาวะ 
คะแนนท่ีได� 

คําแนะนําสําหรับคุณ
คุณมีป�จจัยทางพันธุกรรมท่ีสัมพันธ�กับความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หากสัมผัสกับมลภาวะทางอากาศ เป�นระยะเวลานาน ในระดับสูง
หลีกเล่ียงการอยู�ในบร�เวณท่ีมีมลพ�ษทางอากาศสูง โดยตรวจเช็คจากดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)
หากต�องออกไปข�างนอก ควรหลีกเล่ียงช�วงเวลาเร�งด�วน 
ใช�อุปกรณ�ป�องกัน เช�น หน�ากากอนามัย หร�อหน�ากากชนิดมีตัวกรองพ�เศษ เช�น N95 
ติดต้ังเคร�่องกรองอากาศในอาคาร
หลีกเล่ียง และควบคุมป�จจัยเส่ียงอื่นๆ ท่ีส�งผลให�เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช�น หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมัน น้ําตาลสูง หร�อรสเค็มจัด ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ เป�นต�น
หากคุณมีโรคประจําตัว เช�น โรคปอด และโรคหัวใจ ควรหลีกเล่ียงการสัมผัสมลภาวะอย�างเคร�งครัด
หากมีอาการผิดปกติ แนะนําให�พบแพทย� เพ�่อตรวจเพ��มเติม และดูแลรักษาต�อไป

ข�อมูลท่ัวไป
มลภาวะทางอากาศสามารถส�งผลต�อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได�  โดยมีกลไกการเกิดโรคท่ีสําคัญคือการอักเสบ (inflammation) ของร�างกาย
เพ�่อตอบสนองต�อการสัมผัสมลภาวะ ซึ่งทําให�เกิดอัตราเต�นของหัวใจผิดปกติ หร�อทําให�เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได� 
จากการศึกษาพบว�า การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมบางชนิดจะส�งผลต�อการเกิดการอักเสบของร�างกาย ทําให�มีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด หากสัมผัสกับมลภาวะทางอากาศ เป�นระยะเวลานาน

Average  You

ผลการทดสอบของคุณ

เสี่ยงสูง

GENFOSIS

เอกสารเพ��มเติม

Air Pollution and Heart Disease, Stroke. American Heart Association. https://www.heart.org/en/health-topics/consumer-
healthcare/what-is-cardiovascular-disease/air-pollution-and-heart-disease-stroke.
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STRESS & SLEEP
ความเคร�ยดและการนอนหลับ
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Stress response
การรับมือต่อความเครียด  
คะแนนท่ีได� 

คําแนะนําสําหรับคุณ
คุณมีป�จจัยทางพันธุกรรมท่ีสัมพันธ�กับการตอบสนองต�อความเคร�ยด ได�ดี (Warrior)
คุณจะสามารถทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพในสภาวะท่ีกดดัน หร�อเคร�งเคร�ยด
อย�างไรก็ตาม คุณควรหลีกเล่ียงความเคร�ยด โดยการผ�อนคลายทางร�างกาย และจ�ตใจ
หากมีความเคร�ยด ควรว�เคราะห�หาสาเหตุหร�อป�ญหาท่ีทําให�เกิดความเคร�ยด และพ�จารณาว�าสามารถแก�ป�ญหาน้ันได�หร�อไม�
ปร�กษาจ�ตแพทย�หร�อนักจ�ตว�ทยา กรณีท่ีมีความเคร�ยดมาก ท่ีไม�สามารถแก�ไขด�วยตนเองได�

ข�อมูลท่ัวไป
ความเคร�ยดเป�นภาวะทางอารมณ�ท่ีพบบ�อยในชีว�ตประจําวัน ความเคร�ยดมีหลายประเภท และหลายสาเหตุ ซึ่งอาจส�งผลดี เช�น เป�นแรงผลักดันในการ
ทํางาน หร�อสร�างผลเสีย เช�น ทําให�เกิดภาวะซึมเศร�าได� การตอบสนองต�อความเคร�ยดจ�งมีความสําคัญ 
เม่ือมีความเคร�ยด สมองจะหล่ังสารหลายชนิด ท่ีสําคัญคือโดปามีน (dopamine) มีการศึกษาพบว�า ในคนมีระดับของโดปามีนสูง จะมีการตอบสนองต�อ
ความเคร�ยดในลักษณะท่ีควบคุมไม�ค�อยได� (worriers) แต�จะทํางานได�ดีในภาวะท่ีสงบ ในขณะท่ีคนมีระดับของโดปามีนต่ํา จะมีการตอบสนองต�อ
ความเคร�ยดได�ดี สามารถควบคุมสติ และทํางานได�ดีในภาวะเคร�ยด (warriors) โดยป�จจัยทางพันธุกรรมบางชนิด จะส�งผลต�อระดับโดปามีนท่ีร�างกายหล่ัง
เม่ือมีความเคร�ยดดังกล�าว

Average  You

ผลการทดสอบของคุณ

ระดับดี (warrior)
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เอกสารเพ��มเติม

Manage Stress. Office of Disease Prevention and Health Promotion. https://health.gov/myhealthfinder/topics/health-conditions/heart-
health/manage-stress.
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Erectile dysfunction
ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 
คะแนนท่ีได� 

คําแนะนําสําหรับคุณ
คุณมีความเส่ียงทางพันธุกรรมต่ํา เราแนะนําให�คุณดูแลสุขภาพองค�รวมให�แข็งแรง โดยรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน� ควบคุมน้ําหนัก ออกกําลังกาย
อย�างสม่ําเสมอ งดสูบบุหร�่ งดเคร�่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล� หลีกเล่ียงป�จจัยเส่ียงต�างๆ และตรวจสุขภาพท่ัวไปเป�นประจําทุกป�

ข�อมูลท่ัวไป
ภาวะหย�อนสมรรถภาพทางเพศ คือภาวะท่ีอวัยวะเพศชายไม�สามารถแข็งตัวได�สมบูรณ�ในระหว�างการมีเพศสัมพันธ� อาการน้ีอาจเกิดข�้นกับผู�ชายในช�วง
วัยใดก็ได� แต�ก็มักจะพบมากข�้นตามอายุท่ีเพ��มข�้น

อาการ
อวัยวะเพศชายไม�สามารถแข็งตัวหร�อคงความแข็งตัวไว�ได� จนทําให�เกิดความไม�พ�งพอใจในขณะท่ีมีเพศสัมพันธ�ได�

ป�จจัยเส่ียง
ป�ญหาทางอารมณ�และจ�ตใจ
สภาวะท่ีมีผลกระทบต�อสมองและการลดลงของแรงขับทางเพศ ได�แก� อาการซึมเศร�าหร�อโรคจ�ตเภท การใช�ยาท่ีมีผลต�อระบบประสาทส�วนกลาง รวมไป
ถึงการป�วยเร�้อรังบางชนิด
การเปล่ียนแปลงด�านฮอร�โมน
ความผิดปกติต�างๆ ทางสมอง และระบบประสาท
การรับประทานยาบางชนิด
โรคท่ีเก่ียวกับหลอดเลือดส�วนปลาย

Average  You

ผลการทดสอบของคุณ

เสี่ยงตํ่า
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เอกสารเพ��มเติม

Erectile Dysfunction (ED). National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. https://www.niddk.nih.gov/health-
information/urologic-diseases/erectile-dysfunction
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SCIENCE  
BEHIND
หลักการทางว�ทยาศาตร�

ร�างกายของคนเรา ประกอบไปด�วยเซลล�ประมาณ 60 ล�านล�านเซลล�

โดยทุกเซลล�จะมีสารพันธุกรรม ท่ีเร�ยกว�า DNA มักพบอยู�ในส�วนของนิวเคลียสของเซลล� โดยพันตัว 
เป�นโครโมโซม (Chromosome) ท่ีคนเรา แต�ละคนจะได�รับมาคร�่งหน่ึงจากพ�อ และคร�่งหน่ึงจากแม�  
เราจ�งได�รับลักษณะท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ตัวอย�างเช�นมีแนวโน�มท่ีมีลักษณะหน�าตาคล�ายกัน 
ในครอบครัว มากกว�าบุคคลท่ีมาจากต�างครอบครัวกัน นอกจากน้ี DNA ยังทําให�เราดํารงลักษณะ 
ของสป�ชีส� โดยมนุษย�เรามีลําดับ DNA ท่ีเหมือนกันอยู�ประมาณ 99% DNA อีก 1 % ท่ีเหลือ จ�งทํา 
ให�มนุษย�มีความแตกต�างเฉพาะบุคคลข�้น
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