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Genomics Thailand



Timeline of Genomics Thailand

2

June 2016 
(2559)

Meeting with 
NIH Director 

October 2017
Genomics Thailand 
Consortium set up

January 2018
PMAC 2017 HGP 
Keynote Lectures

March 16, 2018
MOU Signing on 

Genomics Thailand 
Research 

June 2018
Workshop for 

Drafting National 
Strategic Plan on 

Genomics Thailand

November 2018
Genomics Thailand 
Steering Committee

Jan 3, 2019
PM Approval of 

“Genomics 
Thailand”

March 26, 2019
Cabinet Approval of 

“Genomics Thailand”

June 7, 2019
Genomics 
Thailand 
Inception 
Workshop
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• เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2567) 
• อนุมัติให้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นหนว่ยงานกลางและมีโครงสร้างองค์กรเพ่ือ
ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนว่ยงานหลัก

• อนุมัติให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวบรวมความ
ต้องการพัฒนา Genomics Thailand เพ่ือส่งเสริมให้มีการลงทุนท่ีเหมาะสม ให้มีอุตสาหกรรม
การแพทย์ เกิดการบริการและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในไทย โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูง 
และมีการเพ่ิมตําแหนง่งานของคนไทย 

• สําหรับค่าใช้จ่ายและภาระงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการบูรณาการ ฯ 
ดังกล่าว วงเงิน 4,470 ล้านบาท ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจัดลําดับความสําคัญ ความจําเป็น
เรง่ด่วน ความคุ้มค่า และประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ และจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

ครม. อนุมัติ เมื่อ 26 มนีาคม 2562
มติ

ประเทศไทยเป็นผูนํ้าด้าน Genomic medicine ระดับอาเซยีน 
ภายใน 5 ปี ประชาชนไทยสามารถเขา้ถึงบรกิารด้าน Genomic 

medicine อยา่งมคีณุภาพ



วิสัยทัศน์
ประเทศไทยเป็นผู้นําด้าน Genomic medicine ระดับอาเซียน ภายใน 

5 ปี ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้าน Genomic medicine 
อยา่งมีคุณภาพ

วิจัยและประยุกต์ใช้ บรกิาร

• จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัย ได้แก่
• ฐานข้อมูลพันธุกรรม
• คลังตัวอย่าง

• พัฒนา research platform และการพัฒนา 
Eecosystem

• ประเมินเทคโนโลยี
• ประกันคุณภาพ และพัฒนาบริการ
• ควบคุมกํากับ ดูแลชุดทดสอบ ผลิตภัณฑ์ 
และการบริการ

Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) 

ผลิตและพัฒนาบุคลากร

สง่เสรมิและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม ่

วิเคราะห์และจัดการข้อมูล 
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ประชาชน สงัคม และประเทศไทย จะได้อะไร
จาก Genomics Thailand

• การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนดีข้ึน
• ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการป่วย และป้องกันการเสียชีวิต
ก่อนเวลาอันควร
• ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาท่ีไมแ่มน่ยํา

• มเีทคโนโลยรีะดับสูงไว้บริการ ใน Medical Hub 
• ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ภายในประเทศ

• เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ
• เพ่ิมตําแหน่งงานท้ังระดับผู้เช่ียวชาญ และผู้ปฏิบัติงาน
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สง่เสรมิการนําองค์ความรูจ้ากการวิจัยสูบ่รกิารทางคลินิก

โครงการสําคัญ
• การศึกษาพันธุศาสตร์
จีโนมระดับประชากร 
(50,000 คน)

• สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรม
อ้างอิงของไทย เพื่อต่อยอด
งานวิจัยและบริการด้าน
การแพทย์จีโนมิกส์

• เกิด Cohort ของผู้ป่วย
หลายกลุ่มโรคท่ีสามารถ
ศึกษาระยะยาวแบบไป
ข้างหน้า 
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มุ่งเป้าวิจัย 5 ด้าน
• กลุ่มโรคมะเร็ง
• กลุ่มโรคหายาก
• กลุ่มโรคติดเช้ือ
• กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
• กลุ่มเภสัชพันธุศาสตร์

ส่งเสรมิใหเ้กิดบรกิารทางคลินิก
• แนวทางเวชปฏิบัติ
• การประเมินความคุ้มค่าของ
เทคโนโลยีสุขภาพ 

• สนับสนุนการเปิดบริการตรวจ
ทางพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม เช่น ยีนแพ้ยา 
การตรวจยีน BRCA1/2
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สัปดาห์ท่ี

ความก้าวหน้าโครงการถอดรหสัพันธุกรรมท้ังจโีนมในผูป่้วยชาวไทย 50,000 ราย 
GeTH50K (22/09/2563 ถึง 28/02/2565)

ตัวอยา่งท่ีสกัดสารพันธุกรรมแล้ว ตัวอยา่งท่ีได้รับ

จํานวนตัวอย่างทีไ่ด้รบั
รวม 6,469 ตัวอย่าง

1397 5072

0 2000 4000 6000 8000

on-process

Extracted

0 500 1000 1500 2000 2500

Rare diseases

Pharmacogenomic

NCDs

Infectious

Cancer

จํานวนตัวอย่างทีส่กัดสารพันธุกรรมแล้ว

จํานวนตัวอย่างแยกตามกลุ่มโรค
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ชุดสิทธิประโยชน์ สปสช. ปี 2565
• การตรวจยนี BRCA1 BRCA2 ในผูป้่วยมะเรง็เต้านม

• เพ่ือตรวจคัดกรองและค้นหาการกลายพันธ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม 
ให้พบในระยะเริ่มต้นและได้รับการรักษาเร็ว ซึ่งจะมีความคุ้มค่ากับ
กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงสูง และประหยัดต้นทุนค่ารักษาในกลุ่มท่ีมี
ประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธ์ุ

• บรกิารตรวจคัดกรองผูป้่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วยเครื่อง 
Tandem mass spectrometry

• เป็นการขยายการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคทางพันธุกรรมเม
ตาบอลิก เพ่ือเข้าสู่การรกัษาโรคหายากได้อย่างรวดเรว็และชว่ยชวิีต
เด็ก ซึ่งการรักษาโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกก่อนมีอาการแสดง        
จะช่วยประหยัดต้นทุนค่ารักษา (cost-saving) และในปัจจุบันการ
คัดกรองเป็นวิธีการเดียวท่ีมีความแม่นยําในการระบุตัวผู้ป่วยเพ่ือให้
การรักษาก่อนมีอาการ
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ระยะที ่2 โครงการยกระดับการแพทย์จโีนมิกส์
เพื่อสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและบรกิาร

• แผนระยะท่ี 2 สําหรับ ปีงบประมาณ 2566 ถึง 2570

• จัดโครงสร้างองค์กรหรือเครือขา่ยองค์กรท่ีชัดเจนในการขับเคล่ือน 

• ถอดรหัสพันธุกรรม 500,000 ราย (500K Genomes) -Short-read และ Long Read 

Sequencing 

• ต่อยอดจากฐานข้อมูลพันธุกรรมผู้ป่วยชาวไทย 50,000 ราย 

• ขยายขอบเขตงานวิจัยโดยเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนการวิจัย เชน่ ต่อยอดจากฐานข้อมูล

พันธุกรรม การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา การวิจัยด้าน Multi Omics เป็นต้น

• สนับสนุนการใช้การถอดรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนมในระบบบริการสุขภาพ โดยมุง่เป้ากลุ่ม

โรคหายาก และกลุ่มโรคมะเร็ง 

• พัฒนา Clinical Genomics Information System – เช่ือมโยงข้อมูลพันธุกรรมกับ

Electronic Health/Medical Record

• สนับสนุนความร่วมมือกับนานาชาติ ท้ังด้านวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมธุรกิจ และพัฒนา

บริการ
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เครอืข่ายสถาบนัวิจัยทาง
คลินิก

หน่วยบรหิารจัดการข้อมูล
จโีนมมนุษย์

ศูนยแ์ปลผลข้อมูลพันธุกรรมศูนยบ์รกิารการแพทยจ์โีนมิกส์
และการแพทยแ์ม่นยาํ

วงจรบรกิารวิจัยการแพทยจ์โีนมิกส์

ศูนยท์รพัยากรชวีภาพ

ศูนยบ์รกิารทดสอบ
ทางการแพทยจ์โีนมิกส์ 11



ภาคกลาง

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติ 

รพ.ราชวิถี

สถาบนัประสาทวิทยา

สถาบนัโรคทรวงอก

รพ.ราชบุรี

รพ. ตํารวจ

คณะแพทยฯ์ ศริริาชพยาบาล

คณะแพทยฯ์ จุฬาฯ

คณะแพทยฯ์ รามาฯ

วิทยาลัยแพทยฯ์ รพ. พระมงกฎุฯ

คณะแพทยฯ์ ม. ธรรมศาสตร์

คณะแพทยฯ์ มศว. องครกัษ์

รพ.เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ภาคตะวันออก
รพ. พระปกเกล้า จันทบุรี

รพ. มะเรง็ ชลบุร ี
รพ.ชลบุรี

คณะแพทยฯ์ ม.บูรพา

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
รพ.ขอนแก่น
รพ.ศูนยอุ์ดร

รพ.มหาราชนครราชสมีา
รพ.สุรนิทร์

รพ.บงึกาฬ

รพ.รอ้ยเอ็ด
รพ.กาฬสินธ์ุ

คณะแพทยฯ์ ม.ขอนแก่น

ภาคเหนือ
รพ. นครพิงค์

รพ.เชยีงรายประชานุ
เคราะห์

รพ.สวรรค์ประชารกัษ์
คณะแพทยฯ์ ม. เชยีงใหม ่
คณะแพทย ์ม. นเรศวร

ภาคใต้
รพ.ตรงั
รพ.พัทลุง

คณะแพทยฯ์ ม. สงขลานครนิทร ์
ม.วลัยลักษณ์

เครอืข่ายสถาบนัวิจัยทางคลินิก Genomics Thailand Clinical Research Network
ประกอบด้วยสถาบนัรว่มวิจัยหลักและเครอืข่าย 36 แห่ง ท่ัวประเทศ
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ขั้นตอน
การรบัตัวอย่าง

ขั้นตอนการสกัดตัวอยา่ง

ขั้นตอนการตรวจสอบคณุภาพ

DNA for WGS

ศูนยท์รพัยากรชวีภาพ

• สร้างมาตรฐานในการจัดเก็บและบริหาร
ตัวอยา่งของโครงการ

• มาตรฐานการสกัดสารพันธุกรรมและการ
ตรวจสอบคุณภาพสารพันธุกรรม

• ธนาคารตัวอย่างของโครงการ GeTH
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สญัญาจ้าง สญัญาเช่าพื้นที่

กิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์
พิธลีงนามสัญญาจ้าง และสัญญาเช่าพื้นที่ เมื่อวันที ่11 พ.ย. 64 

เพ่ือจัดต้ังศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพ้ืนท่ี อีอีซี และให้บริการถอดรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนม
จํานวน 50,000 ราย

1. บรษัิท จโีนมิกส์ อินโนเวช่ัน จํากัด

2. บรษัิท เซินเจ้ิน เจ่าจือเด้า 
เทคโนโลย ีจํากัด

3. บรษัิท เอ ไอ ด ีจโีนมิกส์ จํากัด  

ประโยชน์ทีร่ฐัได้รบัจากการดําเนินโครงการฯ
1. ประหยัดงบประมาณในการสร้าง และครุภัณฑ์สําหรับศูนย์บริการทดสอบ ฯ

2. ประหยัดงบประมาณค่าจ้างบริการถอดรหัสพันธุกรรมได้ 291.8 ล้านบาท
จากวงเงิน 750 ล้านบาท

3. ได้รับ Know-how จากเอกชนต่างชาติท่ีมีความเชี่ยวชาญระดับสากล เกิดการถ่ายโอน
เทคโนโลยี

4. เกิดศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมของประเทศไทย เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริการ การวิจัย 
และการเรียนการสอน รวมท้ัง ความรว่มมือกับผู้ประกอบการต่างประเทศท่ีเชี่ยวชาญ

ศูนยบ์รกิารทดสอบทางการแพทยจ์โีนมิกส์

14 15
เริม่ Whole Genome Sequencing 
ได้ประมาณกลางเดือนมนีาคม 65
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• 3 Petabytes Storage
• IBM Aspera High-

speed Data Transfer 
• 500 Terabytes Buffer 

storage 

หน่วยบรหิารจัดการข้อมูลจโีนมมนุษย์
• Human Genome Data Bureau
• ธนาคารชีวภาพแห่งประเทศไทย 

ภายใต้ สวทช. เป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
ฐานข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน

• สร้างเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และ
ระบบบริหารจัดการข้อมูล
พันธุกรรมมนุษย์

• สร้างฐานข้อมูลอ้างอิงพันธุกรรม
ของไทย
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(ข้อมูลพันธุกรรมทําให้การรักษาพยาบาลแม่นยํา Personalized Genomic and Gene Therapy)
เป้าหมาย คือ เร่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือขยายผลสู่ระบบสาธารณสุขถ้วนหน้า / และ ส่งเสริมการแพทย์แม่นยําในเอเชีย อาเซียน และ CLMVT

ข้อมูล
• เร่ิม 50,000 ตัวอยา่ง
• 5 กลุ่มโรค มะเร็ง พันธุกรรมหายาก NCDs 
ติดเชื้อ และ เภสัชพันธุศาสตร์

• เก็บตัวอยา่งท่ัวประเทศ
และภูมิภาค

ศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรม
เฉพาะด้าน/โรค

Clinical Interpretation Network

ศูนย์บริการการแพทย์จีโนมิกส์และ
การแพทย์แม่นยํา

Clinical Service Network

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ฝึกอบรมด้านการแพทย์จีโนมิกส์

โรงพยาบาล
ด้านการแพทย์จีโนมิกส์

อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์

บรกิาร
ทางการแพทย์

• วินิจฉัย/รักษา/ป้องกัน โดยใช้ข้อมูล
ดีเอ็นเอ

• การรักษาเฉพาะบุคคล
• การพัฒนาการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ขั้นสูง เชน่
Gene Therapy 

ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ 
(Whole Genome Sequencing Center)

จัดต้ังในเขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ อีอีซี ท่ี ม.บูรพา

หน่วยบริหารจัดการข้อมูลจีโนมมนุษย์
Human Genome Data Bureau

เป็นส่วนหน่ึงของ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ


