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แผนงำนวิจยัจีโนมิกสป์ระเทศไทย



แผนปฏิบติักำรบรูณำกำรจีโนมิกสป์ระเทศไทย พ.ศ. 2563-2567
(มติ ครม. 26 มีค. 2562)

• ส่งเสริมการน าขอ้มลูพนัธุกรรมของประชากรไทย 50,000 ราย มาประยุกตใ์ช้
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

• เป้ำหมำย: ปรบัเปลีย่นระบบบรกิารการแพทยข์องประเทศ ใหเ้กดิมาตรฐาน
ใหมท่ีด่ยีิง่ขึน้ ประชาชนเขา้ถงึบรกิารการแพทยจ์โีนมกิสไ์ดอ้ย่างมคีุณภาพ และ
ประเทศไทยสามารถเป็นผูน้ าดา้นการแพทยจ์โีนมกิสร์ะดบัอาเซยีนไดภ้ายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

• หน่วยงำนกลำงขบัเคล่ือนแผนปฏิบติักำร: สวรส. ม ีสธ.เป็นหน่วยงานหลกั



ควำมสอดคล้องกบัยทุธศำสตรช์ำติ พ.ศ.2561-2580

ยทุธศำสตรท่ี์ 2 
ด้ำนกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
• การเกษตรสรา้งมลูคา่
• อตุสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
• สรา้งความหลากหลายดา้นการทอ่งเทีย่ว
• โครงสรา้งพืน้ฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
• พฒันาเศรษฐกจิบนพืน้ฐานผูป้ระกอบยคุใหม่

แผนงำนย่อย: อตุสำหกรรมและ
บริกำรกำรแพทยค์รบวงจร
➢ มุง่การพฒันาแบบบรูณาการ 
➢ สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา 
➢ น าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใช้

ทางการแพทย ์
➢ เชื่อมโยงกบัการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ



แผนปฏิบติักำรบรูณำกำร 
จีโนมิกสป์ระเทศไทย พ.ศ. 

2563-2567
(มติ ครม. 26 มีค. 2562)

ยทุธศำสตร ์1  
การพฒันาเศรษฐกจิไทยดว้ยเศรษฐกจิสรา้งคุณคา่และเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ใหม้ี
ความสามารถในการแขง่ขนั และพึง่ตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื พรอ้มสูอ่นาคต โดยใช้

วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม  

แผนงำนวิจยัจีโนมิกสป์ระเทศไทย

แผนงำนย่อย 
สรา้งความสามารถและยกระดบัการใหบ้รกิารจโีนมกิส ์และการแพทยแ์มน่ย า

เพือ่ใหเ้กดิบรกิารการรกัษาทีม่คีวามแมน่ย าสงู

แผนด้ำนวิทยำศำสตร ์วิจยัและนวตักรรม (ววน.)

• การน าข้อมูลพันธุกรรมของประชากรไทย 
50,000 ราย มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
และสาธาณสุข 

• เป้าหมาย: ปรับเปลี่ยนระบบบริการ
การแพทย์ของประเทศ ให้เกิดมาตรฐาน
ใหม่ที่ดียิ่งขึ้น ประชาชนเข้าถึงบริการ
การแพทย์จีโนมิกส์ได้อย่างมีคุณภาพ 
และประเทศไทยสามารถเป็นผูน้ าด้าน
การแพทย์จีโนมิกส์ระดับอาเซียนได้ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 



แผนงำนวิจยัจีโนมิกสป์ระเทศไทย

วตัถปุระสงค์
• ประเทศไทยสามารถยกระดบัในการใหบ้รกิารจโีนมกิสแ์ละการแพทยแ์มน่ย า
สามารถใหบ้รกิารโดยโรงพยาบาลในประเทศไดอ้ยา่งแพรห่ลาย โดยการใช้
ผลงานวจิยั องคค์วามรู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรม

Key result
• ประเทศไทยมกีารใหบ้รกิารการแพทยจ์โีนมกิสแ์ละการแพทยแ์มน่ย า
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กรอบวิจยั ประจ ำปี 2566

สร้ำงองคค์วำมรู้ & พฒันำระบบฐำนข้อมลู 
เพ่ือกำรวิเครำะหแ์ละแปลผลยีน

พฒันำกำรบริกำร/ ระบบบริกำร

Health Economics



1.1 งำนวิจยัและพฒันำท่ีสร้ำงองคค์วำมรู้
• งำนวิจยัโรคมะเรง็ท่ีมีกำรตรวจช้ินเน้ือมะเรง็ดว้ย whole exome sequencing, whole genome 

sequencing หรอื comprehensive cancer gene panel (สามารถรว่มกบัการตรวจ RNA sequencing ได)้ 
ของมะเรง็ในเดก็/มะเรง็ชนิดหำยำก (rare cancers)

• งำนวิจยัโรคมะเรง็ท่ีเพ่ิมศกัยภำพหรือมีกำรใช้ประโยชน์จำก cancer genome data ไดแ้ก่ การ
พฒันา screening test หรอื prognostic biomarker ทีใ่ชข้อ้มลู cancer genome data

1.2 งำนวิจยัและพฒันำกำรบริกำรหรือระบบบริกำร
• กำรพฒันำชุดตรวจชิน้เนื้อมะเรง็แบบชุดยนี (gene panel) ส าหรบัเลอืกวธิกีารรกัษา (core actionable 

cancer gene panel) หรอืชุดตรวจแบบครอบคลุม (comprehensive cancer gene panel) ท่ีได้มำตรฐำน
และมีค่ำใช้จ่ำยเหมำะสม

• กำรพฒันำระบบกำรให้ค ำปรึกษำแบบเครือข่ำย (consultation network) หรอื การใหค้ าปรกึษาแบบ
ทางไกล (tele-consultation) ส าหรบัการตรวจพนัธุกรรม ของโรคมะเรง็ในหน่วยบรกิาร

1.3 Health Economics
• การศกึษาตน้ทุนอรรถประโยชน์ (cost utility) หรอืควำมคุ้มค่ำ (cost effectiveness) ของกำรตรวจ

พนัธกุรรมมะเรง็ (การตรวจมะเรง็ทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมส าหรบัโรคมะเรง็ในเดก็, การตรวจมะเรง็ที่
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมดว้ยชุดยนี (hereditary cancer gene panel), การตรวจชิน้เนื้อมะเรง็แบบชุดยนี
ชนิด core actionable gene panel)

กรอบประเดน็วิจยั:  
Cancer



กรอบประเดน็วิจยั:  

Rare Disease

2.1 งำนวิจยัและพฒันำท่ีสร้ำงองคค์วำมรู้

• กำรวิจยัท่ีจะท ำให้โรคท่ีวินิจฉัยยำกท่ีมำด้วยอำกำรหน่ึงๆ สำมำรถวินิจฉัยได้ เพ่ือน ำไปสู่กำรรกัษำท่ีจ ำเพำะ
เหมำะสม โดยใช้เทคโนโลยีของกำรถอดรหสัพนัธกุรรม เชน่ การหา diagnostic yield ของเทคโนโลยี sequencing 
ชนิดต่างๆ หรอืการเพิม่ diagnostic yield ของการตรวจ whole genome sequencing เพือ่ใหไ้ด้ definite molecular 
diagnosis ส าหรบัการดแูลผูป่้วยโรควนิิจฉยัยาก หรอืการพฒันากระบวนการและโครงสรา้งพืน้ฐานของการตรวจ
whole exome/genome sequencing 

• กำรวิจยัเพ่ือให้ทรำบถึงควำมหลำกหลำยทำงพนัธกุรรม (genetic variants) ซึง่อาจเป็นสาเหตุของโรควนิิจฉยัยาก

2.2 งำนวิจยัและพฒันำกำรบริกำรหรือระบบบริกำร

• กำรวิจยัและพฒันำระบบกำรจดัเกบ็และฐำนข้อมูลทำงคลินิกของผูป่้วยและครอบครวัโรควนิิจฉยัยาก

• กำรพฒันำกระบวนกำรวินิจฉัย กำรวิเครำะห ์และแปลผล ข้อมูล genomics ร่วมกบัข้อมูลทำงคลนิิก เพือ่การออก
รายงาน (report) ส าหรบัสง่ใหแ้พทย์ ใหค้ าปรกึษาแนะน าทางพนัธุศาสตรแ์ก่ผูป่้วยและครอบครวั

• กำรวิจยัและพฒันำนวตักรรม เชน่ ชุดตรวจโรควนิิจฉยัยาก แนวทางการดแูลผูป่้วยกลุม่โรควนิิจฉยัยาก

2.3 Health Economics

• กำรศึกษำประสิทธิภำพควำมคุ้มค่ำและ clinical utility ของกำรใช้เทคโนโลยีจีโนมในกำรวินิจฉัยและดแูลผูป่้วย
และครอบครวัโรควนิิจฉยัยาก



กรอบประเดน็วิจยั: 
NCD

3.1 งำนวิจยัและพฒันำท่ีสร้ำงองคค์วำมรู้

• กำรศึกษำหำปัจจยัเส่ียงทำงพนัธกุรรมท่ีจะสำมำรถน ำไปสู่กำรพยำกรณ์ควำมเส่ียงของ
โรคไม่ติดต่อในประชากรไทยไดโ้ดยโครงการวจิยัอาจพฒันา ไปจนถงึการพยากรณ์ความเสีย่ง
หรอืมแีผนจะท าเครือ่งมอืพยากรณ์ความเสีย่งรว่มกบัโครงการอื่นๆ ในกลุ่มโรคไมต่ดิต่อ

• กำรวิจยัแกนกลำงเพ่ือพฒันำมำตรฐำนกำรจดัเกบ็ข้อมลูดา้น phenotype ของกลุ่มโรคไม่
ตดิต่อ เพือ่การแลกเปลีย่นและวเิคราะหข์อ้มลูระหวา่งกลุ่มวจิยั

3.2 งำนวิจยัและพฒันำกำรบริกำรหรือระบบบริกำร

• กำรวิจยัเพ่ือสร้ำงแบบจ ำลองพยำกรณ์ควำมเส่ียงของกลุ่มโรคไม่ติดต่อในประชำกรไทย
โดยใช้ข้อมลูทำงจีโนมท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำรอ่ืนๆ ในโครงการจโีนมกิสป์ระเทศไทย



กรอบประเดน็วิจยั:  
Infectious Disease 

4.1 งำนวิจยัและพฒันำท่ีสร้ำงองคค์วำมรู/้พฒันำบคุลำกรวิจยัในประเทศ ให้มีควำมเช่ียวชำญ
ทำง Genomics ส ำหรบัเช้ือก่อโรค
• กำรสร้ำงฐำนข้อมลูพนัธกุรรมของเช้ือก่อโรคทีม่กีารระบาดในประเทศไทย หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความรนุแรง/ การดือ้ยา  และการศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเชือ้กบั Host ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรค

• กำรศึกษำระบำดวิทยำของเช้ือก่อโรคในประเทศไทยท่ีส ำคญัหรือยงัไม่เคยมีรำยงำนอย่ำง
เป็นระบบ เชน่ Salmonella, Streptococcus agalactiae

• กำรสร้ำงเครือข่ำยวิจยัทีม่ศีกัยภาพในกำรวิเครำะหจี์โนมของเช้ือก่อโรคทีส่ าคญัในประเทศ
ไทย เชน่ salmonella, AMR ฯลฯ

4.2 งำนวิจยัและพฒันำบริกำรหรือระบบบริกำร

• ระบบประมวลผลข้อมลูพนัธกุรรมทัง้จีโนม และระบบกำรรำยงำนผลของเช้ือ Coronavirus, 
วณัโรค, กำรดือ้ยำ ทีง่า่ยต่อการอ่านผลของแพทย์ หรอืสามารถรายงานผลในเชงิระบาดวทิยาได้

• ระบบประมวลผลข้อมลูจีโนมแบคทีเรีย เพือ่ศกึษา structure variants หรอืเพือ่สรา้ง
phylogenetic tree ของเชือ้ก่อโรคชนิดต่างๆ ฯลฯ 



กรอบประเดน็วิจยั:
Pharmacogenomics

5.1 งำนวิจยัและพฒันำท่ีสร้ำงองคค์วำมรู้

• กำรพฒันำธนำคำรตวัอย่ำงและฐำนข้อมลูทำงคลินิกส ำหรบักำรวิจยัอำกำรไม่พึง
ประสงคจ์ำกกำรใช้ยำในประเทศไทย

• กำรศึกษำเภสชัพนัธศุำสตรร่์วมกบัเภสชัจลศำสตร์ เภสชัพลศำสตรข์องยำต่ำงๆ ท่ีใช้
ในกลุ่มโรคส ำคญั

5.2 งำนวิจยัและพฒันำกำรบริกำรหรือระบบบริกำร

• กำรพฒันำเครือข่ำยวิจยัทำงห้องปฏิบติัการดา้นเภสชัพนัธุศาสตรค์รอบคลุมทัว่ประเทศ
และกำรก ำหนดมำตรฐำนและพฒันำแนวทำง (Guideline development) ดา้นเภสชั
พนัธุศาสตรแ์ละการวจิยัเชงิระบบทีเ่กีย่วขอ้ง

• กำรวิจยัและพฒันำนวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกบักำรให้บริกำรด้ำนเภสชัพนัธุศ์ำสตร์ เชน่
ชุดตรวจยนีแพย้าทีเ่ป็นปัญหาส าคญัของประเทศไทย

5.3 Health Economics

• กำรศึกษำควำมคุ้มค่ำของกำรตรวจทำงเภสชัพนัธศุำสตรจ์ำกข้อมลูพนัธกุรรมทัง้จี
โนม หรอืการตรวจดว้ยวธิทีีท่ราบขอ้มลูเภสชัพนัธุศาสตรใ์นครัง้เดยีว



t 

สขุภำพ
ประชำชน/ 
กำรเข้ำถึง

บริกำร
จีโนมิกส/์
กำรแพทย์
แม่นย ำ
เพ่ิมขึน้

OutcomeOutput

องคค์วำมรู้ผลงำนวิจยั
ตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำร

ผลิตภณัฑต้์นแบบ หรือ
เทคโนโลยี/กระบวนกำรใหม่ 

ฐำนข้อมูลและ
แบบจ ำลองวิจยั

ระบบ กลไก หรือคณุภำพ/มำตรฐำน 
เพ่ือพฒันำกระบวนกำรให้บริกำรกำร

กำรแพทยจี์โนมิกส์

รำยกำรกำรให้บริกำรกำรแพทยจี์โน
มิกสแ์ละกำรแพทยแ์มน่ย ำ (ท่ีเกิดขึ้น

ใหม่) ในหน่วยบริกำรภำครฐั 

เครือข่ำยวิจยั/ ควำมร่วมมอื
วิชำกำรในระดบัประเทศ/ 

นำนำชำติ



1) เป็นการท า Human germline whole genome sequencing (WGS) 
2) ไดร้บัความยนิยอมจากอาสาสมคัรในกำรเกบ็ตวัอย่ำงเลือด และตวัอย่ำงสำรพนัธกุรรมอย่ำงน้อย 10 ปี 

โดยขอ้มลูพนัธุกรรมของอาสาสมคัรและขอ้มลูทางคลนิิกบางอยา่งจะถกูเกบ็ไว้ในฐำนข้อมลูกลำงของ
ประเทศโดยไมม่กี าหนดระยะเวลา เวน้แต่เมือ่อาสาสมคัรตอ้งการถอนตวัออกจากโครงการ

3) ตวัอยา่งทางชวีภาพ โดยเฉพำะตวัอย่ำงเลือดทกุตวัอย่ำงจะต้องเป็นกำรเกบ็ใหม่ โดยใชโ้ปรโตคอล
เดยีวกนั และส่งไปท ำกำรสกดัสำรพนัธกุรรมและจดัเกบ็แบบรวมศนูยท่ี์กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์
(พือ่ใหเ้กดิมาตรฐานในการสกดัสารพนัธุกรรม การจดัเกบ็ และเป็นธนาคารตวัอยา่งของโครงการจโีนมกิส์
ประเทศไทย)

4) ข้อมลู Human WGS ของอำสำสมคัรทกุรำยจะถกูจดัเกบ็ในฐำนข้อมลูกลำงของประเทศท่ีส านกังาน
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ภายใตแ้นวปฏบิตักิารจดัการขอ้มลูพนัธุกรรมมนุษย ์
(Human genomic data management guideline) และขอ้ตกลงในการแบง่ปันขอ้มลู (Data sharing 
agreement) ทีเ่หมาะสม เพ่ือเป็นฐำนข้อมลูกลำง ส ำหรบัต่อยอดงำนวิจยัของประเทศ

5) โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจะต้องแบง่ปันข้อมลูทำงคลินิกพืน้ฐำนท่ีเก่ียวกบัโรคของ
อำสำสมคัรเพ่ือจดัเกบ็ร่วมกบัข้อมลู human WGS ในฐำนข้อมลูกลำงของประเทศ ส าหรบัเป็น
ฐานขอ้มลูกลางส าหรบัต่อยอดงานวจิยัของประเทศ ภายใตต้ามแนวปฏบิตักิารจดัการขอ้มลูพนัธุกรรมมนุษย ์
(Human genomic data management guideline)

6) โครงการจโีนมกิสจ์ะใหค้วามส าคญักบัการสร้ำงเครือข่ำยวิจยัหรอืความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยวจิยั

แนวปฏิบติั
ภำยใต้

โครงกำรวิจยั  
จีโนมิกส์

ประเทศไทย 
(Genomics 
Thailand)
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