
สรปุยอดการตรวจวเิคราะหท์างเภสชัพนัธศุาสตร ์(ยนีแพย้า) 

ต ัง้แตเ่ดอืน 1 ม.ค – 14 ม.ิย. 2562 (ราย) 



สรปุการประชุมอภิปรายกลุ่มย่อยมาตรการด้านการวิจัยและประยุกต์ใช้   
แผนปฏิบัตกิารบรูณาการจีโนมกิส์ไทยแลนด์ (Genomics Thailand, GeTH) 

 ประกอบดว้ยกรอบวิจัยหลัก 5 ด้าน 

• กรอบวิจัยจีโนมิก์ ไทยแลนด โรคมะเร็ง (GeTH-Cancer) 
 
• กรอบวิจัยจีโนมิก์ ไทยแลนด โรคหายาก (GeTH-Rare) 
 
• กรอบวิจัยจีโนมิก์ ไทยแลนด โรคไม่ติดต่อเรือ้รัง(GeTH-NCD) 
 
• กรอบวิจัยจีโนมิก์ ไทยแลนด โรคติดเชื้อ (GeTH-ID) 
 
• กรอบวิจัยจีโนมิก์ ไทยแลนด เภ์ัชพันธุศา์ตร  (GeTH-PGx) 
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อายคุาดเฉลีย่และการมสีุขภาพดเีมือ่
แรกเกดิ (รวมชาย-หญงิ) 
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Japan 84.0  
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กรอบการวิเคราะห ์

• % เสียฟันทั้งปาก (7.2%)  

เป้าหมายท่ี 1 : ประชาชนสุขภาพดี 

2) การฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ผู้เสียชีวิต: 4,179 ราย  

3) การจมน้ า 
ผู้เสียชีวิต : 3,245 ราย  

4) การถกูท าร้าย 
ผู้เสียชีวิต : 2,162 ราย   

1) เบาหวาน  
ผู้เสียชีวิต : 28,260 ราย 

1) การบาดเจ็บจาก
การจราจร 

ผู้เสียชีวิต : 14,483 ราย  
2) หลอดเลือดสมอง 
ผู้เสียชีวิต: 27,521 ราย  

3) หัวใจขาดเลือด 
ผู้เสียชีวิต : 19,151 ราย   

4) มะเร็งตับ 
ผู้เสียชีวิต : 16,116 ราย 

5) มะเร็งปอด 
ผู้เสียชีวิต : 12,867 ราย  

6) วัณโรค 
ผู้เสียชีวิต : 12,000  ราย 

8) ปอดอุดกัน้เร้ือรัง 
ผู้เสียชีวิต : 4,647 ราย  

7) โรคเอดส ์
ผู้เสียชีวิต : *11,930 ราย   

* ขอ้มูลจากการคาดประมาณ AEM 
(AIDS Epidemic Model) 2015 

ลดปัจจัยเสี่ยง/เจ็บป่วยของคนไทย 
เพื่อเพิ่ม (HALE) ให้แข็งแรงถึงอายุ 72 ปี 

   ลด Premature Mortality  
เพื่อเพิ่ม (LE) ให้อายุยืน 80 ปีจ านวนผู้เสียชีวิตรวม 156,561 ราย 

External causes 
ผู้เ์ียชีวิตรวม 24,069 ราย 

Chronic diseases 
ผู้เ์ียชีวิตรวม 132,492 ราย 

1 2 

ลดปัจจัยเสี่ยง+เจ็บป่วย ส่งเสริมสุขภาพคนไทย 

1) สิ่งเสพติด (ความชุก) 

• ผู้บริโภค Alcohol 32%  

• ผู้บริโภคบุหรี่ 21%  
 
• ผู้บริโภคยาเสพติด/บ าบัด 
 78,153 คน  

2) ความดนัโลหติสงู 
• ความชุก : 25%  
• อัตราป่วยท่ีคุมได้ : 26%  

3) อ้วน/น้ าหนกัเกนิ 
• % BMI ปกติ (ญ<55/ ช<42) 
•  % (<18 ปี) สูงดีสมส่วน  

4) Reproduct & Sex Health 

• % ตั้งครรภ์ซ้ า ญ<20ปี 48:1000 
• อัตราคลอดมีชีพวัยรุ่น 12.8:1,000  

5) Mental/Emotion well-Being 

• % เด็กไทย (EQ) (45%)  

• % Pt. ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 
สุขภาพจิต (45%)  

6) Active Living 
• % ปชช.มีพฤติกรรมที่ดี  

7) Healthy Consuming 
• % ปชช.บริโภคเหมาะสม 
• % ปชช.บริโภคถูกต้อง  

8) Environment Health 
• % ปชช.มีสุขลักษณะท่ีดี  
• %ปชช.ได้จัดการขยะท่ีดี  

• >6 ปีหลับพอต่อสุขภาพ 

9) Oral Health 



Vision   
Thailand will be among ASEAN Genomic Medicine leaders in 5 years 

All Thai people can have access to quality Genomic Medicine services 

Research and Application Clinical Service 

• Infrastructure for research 
• 50K Genome Database  
• National Bioresource Center 

• Development of research 
platform and ecosystem 

 

• Technology Assessment 
• Service Improvement and Quality 

Assurance 
• Law and Regulations  
• Clinical Practice Guidelines 

Ethical, Legal and Social Implications (ELSI)  
Workforce Development  

Promotion of New S-curve Industry 

Data Analysis and Management 

Genomics Thailand Vision 

Draft version, Do not disclose 



FASTQ 

50K WGS 
Genomics Thailand 
Workflow  
(Draft) 

2. National Bioresource Center 
Storage of Biosamples 

Extract DNA  

3. Genome Sequencing Lab 
50K WGS + Clinical Sequencing 

Sequence and send FASTQ file to Data 
center 

4. Data Center  
(National Biobank of Thailand) 

Whole Genome Sequencing  data + 
Anonymized clinical data + Sample Quality 

and         Sample Retrieval Data  

Academic Researchers 

Research and Application 

Training 

Commercial Researchers 

Broad/unified consent, clinical data, lab data, disease registries 
 1. Medical Centers  

Recruitment/Sample and Data Collection/ 
Report & Counselling 

5. Clinical Interpretation / Report 
and Counselling  

Clinical 
Report 

VCF 

Draft version, Do not disclose 

GeTH 50K 



GeTH 
50K  

GeTH-Rare 

• 14 Networks 

GeTH-
Cancer 

• Tumor 
Sequencing 

GeTH-PGz 

• Lab network 

• National bank 

 

GeTH-NCD 

• Polygenic risk 
score, eQTL 

• Cohorts, NHES 

GeTH-ID 

• Pathogen 
Sequencing 

Bioinformatics  

Bioinformatics  Bioinformatics  

Bioinformatics  Bioinformatics  
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กรอบวิจัยจีโนมิกส์ไทยแลนด์โรคมะเร็ง (GeTH-Cancer) 

เป้าหมายการวิจัยและพัฒนา 
1. งานวิจัยที่สามารถ implement สู่ Service เพื่อให้มี Quick Tangible 

 
 
 
 
2.    R&D ที่สร้างองค์ความรู้  
       - ศึกษาโรคมะเร็งในแง่มุมอื่น อาทิ epigenetic ในโรคมะเร็งที่มีลักษณะเฉพาะในคนไทย  
       -  การวิจัยเพื่อเพ่ิมศักยภาพของการใช้ประโยชน จาก genomics data เช่น Prognosis biomarker , 
Screening test, Extreme phonotype, Drug discovery, Phylogenic tree เป็นต้น 
       - การพัฒนาระบบ cancer registry ที่์มบูรณ  โดยเริ่มจากมะเร็งกลุ่มที่มีจ านวนไม่มาก 

เป้าหมายการท างานภายใน 5 ปี 

เกณฑ์ในการพิจารณาความส าคัญของโรค 
      1. มะเร็งที่มียารักษา ซึ่งจะน าไป์ู่ application และ implementation ได้ 
      2. มะเร็งที่ท าการศึกษาด้วย WGS แล้วมีประ์ิทธิภาพ 
      3. มะเร็งที่จ าเพาะ  ์าหรับคนไทย อาทิ มะเร็งท่อน้ าดี และ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 
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กรอบวิจัยด้านจีโนมิกสข์องโรคมะเรง็ (ต่อ) 

เป้าหมายด้านการบริการ 
1. ผลักดันให้บริการที่เป็นมาตรฐานแล้ว เกิดการขยายวงกว้างขึ้น โดยเริ่มในเขต์ุขภาพที่มี

ความเหมาะ์ม 
2. การคัดกรองในโรคมะเร็งพันธุกรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น มะเร็งครอบครัวชนิด

เต้านมและมะเร็งรังไข่  มะเร็งล าไ์้ใหญ่ และมะเร็งในเด็ก  
3. การพัฒนาชุดตรวจที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไทย ทั้งใน์่วน Hereditary cancer และ

Actionable Somatic ที่มีความถูกต้องในราคาที่เหมาะ์ม เพื่อผลักดันเข้า์ู่ระบบ
หลักประกัน์ุขภาพแห่งชาติ ให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีจีโนมิก์ ได้ 

4. แนวทางการใช้ยาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เหมาะ์มในการใช้ยา 
Herceptin (Extreme genotype) เพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้ยาที่ไม่เหมาะ์มหรือ
ประ์ิทธิผลไม่ดี (เภ์ัชพันธุศา์ตร ) 

 
 

เป้าหมายการท างานภายใน 5 ปี 
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กรอบวิจัยด้านจีโนมิกสข์องโรคมะเร็ง (ต่อ) 

แนวทางการท างาน 
•   มีหน่วยงานกลางในการวิเคราะห ข้อมูล bioinformatics 
•   มี์่วนกลางท าหน้าที่ในการประ์านแต่ละหน่วยงานเพื่อร่วมกันท าวิจัยด้านชนิดของมะเร็ง
ที่์นใจร่วมกัน หากในกรณีที่มีการรวมศูนย  ควรจัดตั้งเป็นการพัฒนาโครงการวิจัย และ
ทด์อบ โดยอาจจะมีการจัดตั้ง Panel ที่์นใจในการศึกษา 



11 

เป้าหมายสูงสุด การใช้เทคโนโลยีจีโนมเพื่อวินิจฉัยโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและโรคหา
ยากถูกต้องและรวดเร็ว มีระบบการแปลผลข้อมูลจีโนมิก์ เพื่อประกอบการตัด์ินใจของ
แพทย ในการดูแลรักษา น าไป์ู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ทั้งของผู้ป่วย ครอบครัว
และ์ังคม 

กรอบวิจัยด้านจีโนมิกสข์องโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและโรคหายาก 

เป้าหมายการท างานภายใน 5 ปี 
เป้าหมายของการวิจัย   
: to determine diagnostic yield, proportion of actionable results, cost effectiveness, 

clinical utility of each disease group 

เป้าหมายเชิงกิจกรรม 
      - เพิ่มประ์ิทธิภาพของการตรวจ whole genome sequencing ์ าหรับการดูแลผู้ป่วยโรค
พันธุกรรม 
      - ์ร้างนวัตกรรม เช่น ชุดตรวจหรือแนวทางการดูแล  
      - ์ร้างเครือข่ายกลุ่มโรคพันธุกรรม 
      - ์ร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านโรคพันธุกรรม   (geneticists, genetic counsellors,     
        computational scientists, bioinformaticians, molecular biologists) 
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กรอบวิจัยด้านจีโนมิกสข์องโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและโรคหายาก (ต่อ) 

   แนวทางการด าเนินงาน   
1. จัดตั้งเครือข่ายโรคพันธุกรรม 14 เครือข่าย (เช่น cardiogenetic, neurogenetics 

networks) โดยแต่ละเครือข่ายจะมีทั้ง 1) แพทย ผู้เชี่ยวชาญของ์าขานั้นๆ เช่น 
cardiologists อยู่ในโรงเรียนแพทย ทั่วประเทศ 2) geneticists และ 3) scientists  

2. แต่ละเครือข่าย ร่วมกันก าหนด โจทย วิจัย, inclusion criteria, Case Record Form, 
SOP  
ตัวอย่างโจทย วิจัย เช่น  
- ประ์ิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้เทคโนโลยีจีโนมในการวินิจฉัยโรคพันธุกรรม 
- clinical utility ของ genomics ในการดูแลรักษากลุ่มโรคต่างๆ เช่น โรคชักไม่ทราบ
์าเหตุ โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด ฯลฯ 
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กรอบวิจัยจีโนมิกส์ด้านโรคตดิเชื้อ  

เป้าหมาย 
1. เกิดการประยุกต ใช้ WGS technology เพื่อการบริการทางการแพทย  การควบคุมโรค

และการ์าธารณ์ุข 
2.    ์ร้าง Capacity building ์ าหรับ microbial WGS analysis 
3.    เกิดความร่วมมือระหว่างองค กร 

ข้อก าหนดในการเข้าร่วมโครงการด้าน data sharing ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลรหั์พันธุกรรมมนุษย ที่ได้จากโครงการฯ (sequencing data) จะถูกจัดเก็บใน

ฐานข้อมูลกลางของประเทศไทย 
2. demographic data (เช่น พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง และข้อมูลของอื่นๆ ของผู้ให้ตัวอย่าง ) 

จะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลกลางยกเว้น demographic data ที่มีความซับซ้อนมาก 
3. clinical/ phenotypic data อาจไม่จ าเป็นต้องจัดเก็บในฐานข้อมูลกลาง แต่ควรมีการ

แบ่งปันข้อมูลให้ทราบร่วมกัน  
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ขอบเขตงานวิจัยจีโนมิกสด์้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ า  

1st priority 2nd priority 
 

– Tuberculosis 
    (เฉพาะ MDR และ XDR) 
-  HIV 
– Food-born pathogen 
    : ด้าน surveillance 
– Vaccine escape disease 
– Emerging infectious disease     : 

ด้าน pathogen discovery 
(Metagenomics sequencing) 

– Sepsis 
 

– Local disease: Melioidosis, Leptospirosis 
– Latent virus หรือ endogenous virus (HBV, HCV, HPV) 
– AMR:  วิเคราะห เชื้อที่เป็น highly multidrug-resistant 

pathogen /การวิเคราะห เชื้อกลุ่ม AMR ร่วมกับ gut 
microbiome ของ host เพื่อ์ ารวจอัตราการ carry ยีนดื้อยา
ว่ามีผลกระทบอย่างไร 

– ด้าน surveillance (one health approach) 
– Zoonosis pathogen   
– โรคไข้เลือดออก: Host-pathogen association ที่เกี่ยวข้องกับ

การเกิด dengue shock syndrome Microbiome: ์ าหรับ 
normal gut microbiome เพื่อให้เป็น baseline 



     เกณฑ์ในการพิจารณาความส าคัญของโรค 
- High burden 10 NCDs         - High impact disease or Large effect size (AMD) 
- Disease specific for Thai Population    - Existing cohorts –NHES 
- ให้รวม Dementia เนื่องจาก Aging Society  
- Psychiatric diseases 

กรอบวิจัยด้านจีโนมิกสข์องโรคไม่ติดต่อและการศึกษาในกลุ่มประชากร
แบบระยะยาว 

เป้าหมายระยะ 5 ปี   การวิจัยและพัฒนา 
1) รูปแบบการกระจายตัวของ variants ที่์ัมพันธ กับ NCD และอาจมีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างออกไป

จากลุ่มประชากรอ่ืน ถือเป็น novel discovery 
2) Polygenic Risk Score  มีความจ าเพาะกับประชากร จะเกิดประโยชน ในการท านายความเ์ี่ยงการ

เกิดโรค  
3) Complex disease ท าให้รู้ Variants บางชนิดที่ถูกค้นพบว่าจ าเพาะกับประชากรไทย และน าไป์ู่

แนวทางการรักษาหรือเป้าหมายของตลาดยาในภูมิภาค รวมถึงการเข้าถึงยาหายากของประชาชน  



 
Success Criteria 

- จ านวนตัวอย่าง (N) ต้องเยอะท าให้ได้ค่าที่มีนัย์ าคัญทาง์ถิติ 
โดยเฉพาะ ratio ระหว่างจ านวนของกลุ่ม "control" ต้องเยอะกว่า 
"case“ 

- ควรจะเลือก long-term cohort (longitudinal study) เพื่อเฝ้าระวัง
การติดตามและการแจ้งเตือนให้คนไข้ที่ยัง์ามารถติดต่อและ follow-
up ได้จะเกิดประโยชน ์ูง์ุดมากกว่า cross-sectional study 

- ต้องก าหนดนิยามคนไทยให้ชัดเจน ว่าจะเป็นทั้งเชื้อชาติและ์ัญชาติ 
หรือเป็นแค่์ัญชาติไทยก็ได้ 

- นักวิจัยทีเ่ข้าร่วมโครงการต้องตระหนักว่าข้อมูลนั้นต้อง์ามารถแบ่งปัน
ได้ในระดับหนึ่งเพื่อเกิดองค ความรู้กลางของประเทศ  
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กรอบวิจัยด้านเภสัชพันธศุาสตร์  

เป้าหมายภาพรวม   
• ยืดอายุขัยประชากรไทย      
• ลดภาระโรคหรืออาการไม่พึงประ์งค ที่เกิดจากการใช้ยา  (เช่น ลดผื่นแพ้ยารุนแรงและ

ตับอักเ์บจากยาที่ใช้ในกลุ่มโรคที่เป็นเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติ Genomics 
Thailand) 

เป้าหมายการท างานระยะ 5 ปี 
 -   แนวเวชปฏิบัติการแพทย  ทางเภ์ัชกรรม (guideline development) 
 -   นวัตกรรม เช่น ชุดตรวจ /  
-    เครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านเภ์ัชพันธุศา์ตร ครอบคลุมทั่วประเทศ มีมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ และ มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่าย วิธีตรวจและแปลผลร่วมกัน 
 -   มาตรฐานวิธีการเก็บข้อมูลทางคลินกิ -ฐานข้อมูลวิจัยด้านเภ์ัชพันธุศา์ตร   
 -   คลังข้อมูลและตัวอย่างทางชีวภาพกลาง์ าหรับการวิจัยเภ์ชัพันธุศา์ตร  
 -   ์ร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเภ์ัชพันธุศา์ตร  
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ในที่ประชุมได้ข้อ์รุปว่า  
***  ควรมีการศกึษาความเปน็ไปได ้(Feasibility) กอ่นด าเนินงานวจิัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าใน
การน างานวจิัยไปใชใ้ห้เกิดการใช้ประโยชน จริง **** 
โดยมีการน าเสนอ (ร่าง) หัวข้องานวิจัยและแผนกจิกรรม : เภสัชพันธศุาสตร์ ปีงบประมาณ 
2563-67  
(ซึ่งเป็นขอ้มลูจากการระดม์มองในกลุ่มนกัวิจัยดา้นเภ์ัชพันธุศา์ตร ก่อนหน้านี้)  
• ธนาคารตัวอย่างและข้อมูลการเกดิอาการไม่พึงประ์งค จากการใช้ยาของประเทศไทย  
• ระบบแปลผลยีนเภ์ัชพันธุศา์ตร จากข้อมลู whole genome sequencing 
• ฐานข้อมูล HLA  Class 2 long read sequencing ความละเอียด์งู 
• การศึกษาเภ์ัชพนัธุศา์ตร ของการแพ้ยาอย่างรุนแรง 
• เภ์ัชพนัธุศา์ตร ในเดก็ออทิ์ตกิ 
• เภ์ัชพนัธุศา์ตร ของยาตา่งๆ 
ความเห็นของประธาน หัวข้องานวิจัยเหล่านี้ยงัไม่มีรายละเอียดการด าเนินการวจิัย ควรต้องผ่าน
การพิจารณาความเกี่ยวเนือ่งและ์อดคล้องกบัแผนปฏิบัตกิารบูรณาการจีโนมกิ์ ไทยแลนด  และ
ความเป็นไปได้ทีผ่ลการวิจัยจะท าใหบ้รรลเุป้าหมายของกรอบวจิัย ก่อนทีจ่ะอนุมตัใิหด้ าเนนิการ
วิจัย 


