
แผนงานสรางความสามารถ และยกระดับการ
ใหบริการจีโนมิกส และการแพทยแมนยํา

เพือ่ใหเกิดบริการการรักษา
ทีม่ีความแมนยําสูง



ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580

(ยุทธศาสตรท่ี 2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

 แผนงานยอย: อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร
» มุงเนนการพัฒนาแบบบูรณาการ
» สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
» นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชทางการแพทย
» เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
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 P1 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ในดานการแพทยและ
สุขภาพ ในเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความยัง่ยืนและเพ่ิมรายไดของประเทศ

» N1 (S1P1) สรางความสามารถและยกระดบัการใหบริการจีโนมิกส และการแพทย
แมนยํา เพ่ือใหเกิดบริการการรักษาที่มีแมนยําสูง

นโยบายและยุทธศาสตร อววน. พ.ศ. 2566-2570 
ยุทธศาสตรท่ี 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมีความสามารถในการ
แขงขัน และพ่ึงพาตนเองไดอยางยัง่ยืน พรอมสูอนาคต โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม



เปาหมายของแผนงานจีโนมิกส

 ปรับเปล่ียนระบบบริการการแพทยของประเทศ
ใหเกิดมาตรฐานใหมทีด่ียิง่ข้ึน ประชาชนสามารถเขาถึง
บริการการแพทยจีโนมิกสอยางมีคุณภาพ

 ประเทศไทยสามารถเปนผูนําดานการแพทยจีโนมิกส
ระดับอาเซียนได

สวรส. สนับสนุน
 งานวิจัยมุงเปาใน 5 กลุมโรค เพ่ือใหเกิดการนําไปใช

ยกระดับการใหบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชนอยาง
แพรหลาย

 eco-system ในการใหบริการการแพทยจีโนมิกส      
แบบครบวงจร



กรอบวิจัยแผนงานจีโนมิกส
แบงออกเปน 3 ประเภท

» การพัฒนาองคความรูใหม และการสราง
ฐานขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและแปลผลยีน

» การพัฒนาการตรวจทางพันธุศาสตร
เพ่ือพัฒนาระบบบริการ

» การประเมินความคุมคาดานเศรษศาสตร
สาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการบรรจุเปนชุด
สิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพของ
ประเทศ



Highlight
o กลุมโรคมะเร็ง (Cancer)
o กลุมโรควินิจฉัยยาก 

(Difficult-to-diagnosed, and Undiagnosed Diseases)
o กลุมโรคไมติดตอ (Non-communicable diseases)
o กลุมโรคติดเช้ือ (Infectious disease)
o เภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenomics)
o การศึกษาตนทุนอรรถประโยชน (cost utility)

หรือความคุมคา (cost effectiveness) 



กลุมโรคมะเร็ง
(Cancer)

 งานวิจัยโรคมะเร็งท่ีมีการตรวจชิน้เนื้อมะเร็งดวย whole 
exome sequencing, whole genome sequencing 
หรือ comprehensive cancer gene panel                          
(อาจรวมกับการตรวจ RNA sequencing ดวยได)              
ของมะเร็งในเด็ก/มะเร็งชนิดหายาก (rare cancers) 

 งานวิจัยโรคมะเร็งท่ีเพิ่มศักยภาพหรือมีการใชประโยชน
จาก cancer genome data ไดแก การพัฒนา
screening test หรือ prognostic biomarker ท่ีใชขอมูล
cancer genome data



โรควินิจฉัยยาก
(Difficult-to-diagnosed, and 

Undiagnosed Diseases)

 การวิจัยเพื่อหา diagnostic yield ของเทคโนโลยี
sequencing ชนิดตาง ๆ สําหรับโรควินิจฉัยยากท่ีมาดวย
อาการหนึ่ง ๆ

 การวิจัยเพื่อเพิ่ม diagnostic yield ของการตรวจ whole 
genome sequencing เพื่อใหได definite molecular 
diagnosis สําหรับการดูแล ผูปวยโรควินิจฉัยยาก

 การวิจัยเพื่อใหทราบถึงความหมายของ genetic variants 
ท่ีไดจากการทํา whole genome sequencing และอาจเปน
สาเหตุของโรควินิจฉัยยาก (Functional studies of 
variants of unknown clinical significance) 

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เชน ชุดตรวจโรควินิจฉัย
ยาก แนวทางการ ดูแลผูปวยกลุมโรควินิจฉัยยาก



โรคไมติดตอ
(Non-communicable diseases) 

 การศึกษาหาปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมท่ีจะสามารถ
นําไปสูการพยากรณ ความเส่ียงของโรคไมติดตอใน
ประชากรไทยได โดยโครงการวิจัยอาจพัฒนา ไปจนถึง
การพยากรณความเส่ียง หรือมีแผนจะทําเคร่ืองมือ
พยากรณ ความเส่ียงรวมกับโครงการอ่ืนๆ ในกลุม
โรคไมติดตอ

 การวิจัยแกนกลางเพื่อพฒันามาตรฐานการจัดเก็บขอมูล
ดาน phenotype ของกลุมโรคไมติดตอเพือ่การ
แลกเปล่ียนและวิเคราะห ขอมูลระหวางกลุมวิจัย

 การวิจัยเพื่อสรางแบบจําลองพยากรณความเสี่ยงของ
กลุมโรคไมติดตอในประชากรไทย โดยใชขอมูลทางจีโนมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการอ่ืนๆ ในโครงการจีโนมิกสประเทศไทย



โรคติดเชื้อ
(Infectious disease) 

4.1 งานวิจัยและพัฒนาบริการหรือระบบบริการ

 ระบบประมวลผลขอมูลพันธุกรรมทั้งจีโนมของเช้ือ coronavirus และระบบการรายงานผล
ที่งายตอการอานผลของแพทย หรือสามารถรายงานผลในเชิงระบาดวิทยาได

 ระบบประมวลผลขอมูลพันธุกรรมทั้งจีโนม และระบบการรายงานผล ของเช้ือวัณโรคที่
งายตอการอานผลของแพทย หรือสามารถรายงานผล ในเชิงระบาดวิทยาได

 ระบบประมวลผลขอมูลพันธุกรรมทั้งจีโนม และระบบการรายงานผลการดื้อยา

 ระบบประมวลผลขอมูลจีโนมแบคทีเรียเบื้องตนเพ่ือสราง Phylogenetic tree และ Core 
genome genotype สําหรับเช้ือกอโรคชนิดตางๆ โดยคํานึงถึง structural variants ตางๆ

 ระบบประมวลผลขอมูลจีโนมแบคทีเรียเพ่ือศึกษา structural variants เชน SCCmec หรือ
Pathogenicity Islands เปนตน

4.2 งานวิจัยและพัฒนาทีส่รางองคความรู/พัฒนาบุคลากรวิจัยในประเทศ ใหมีความเช่ียวชาญ
ทาง Genomics สําหรับเช้ือกอโรค

 การศึกษาระบาดวิทยาของเช้ือกอโรคในประเทศไทยที่สําคัญที่มีความกาวหนาเพ่ิมเติม
จากงานที่มีอยูเดิมอยางชัดเจน

 การสรางฐานขอมูลปจจัยพันธุกรรมของมนุษยที่สัมพันธกับการติดเช้ือ หรือความ
รุนแรงของโรคติดเช้ือ และการตอบสนองตอยารักษาโรคติดเช้ือ

 งานวิจัยลักษณะเครือขายหลายสถาบันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการวิเคราะหจีโนมของเช้ือกอ
โรค ที่สําคัญในประเทศไทย เชน salmonella, AMR ฯลฯ



เภสัชพันธุศาสตร
(Pharmacogenomics)

 การพัฒนาเครือขายวิจัยทางหองปฏิบัติการดานเภสชั
พันธุศาสตรครอบคลุม ท่ัวประเทศและการกําหนด
มาตรฐานและพัฒนาแนวทาง (Guideline 
development) ดานเภสัชพันธุศาสตรและการวิจัยเชงิ
ระบบท่ีเกี่ยวของ

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับการ
ใหบริการดานเภสัชพนัธุศาสตร เชน ชุดตรวจยีนแพ
ยาท่ีเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย ระบบ
สารสนเทศสําหรับการใชขอมูลเภสชัพนัธุศาสตรผาน
telemedicine หรือ personal health records

 การศึกษาเภสัชพันธุศาสตรรวมกับเภสัชจลศาสตร
เภสัชพลศาสตรของยาตางๆ ท่ีใชในกลุมโรคสําคัญ



การศึกษาตนทุนอรรถประโยชน (cost utility) 
หรือความคุมคา (cost effectiveness) 

 การตรวจมะเร็ง ท่ีถายทอดทางพันธุกรรมสําหรับ
โรคมะเร็งในเด็ก, การตรวจมะเร็ง ท่ีถายทอดทาง
พันธุกรรมดวยชดุยีน (hereditary cancer gene panel), 
การตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งแบบชดุยนีชนิด core actionable 
gene panel 

 การศึกษาความคุมคาของการตรวจทางเภสัชพนัธุศาสตร
จากขอมูลพันธุกรรมท้ังจีโนม

 การศึกษาความคุมคาของการตรวจทางเภสัชพนัธุศาสตร
สําหรับโรคท่ีสําคัญในประเทศ เชน วัณโรค โรคเอดส
โรคมะเร็ง โรคมะเร็งในเด็ก โรคทางจิตเวช โรคสมองเสื่อม
เปนตน

 อ่ืนๆ



แนวปฏิบัติภายใตโครงการวิจัยจีโนมิกส
ประเทศไทย (Genomics Thailand)

1. ตองเปนโครงการวิจัยท่ีเปนการทํา Human germline whole genome sequencing 
(WGS) (โครงการจีโนมิกสประเทศไทยจะสนับสนุนคาใชจายในสวนน้ี)

2. ตองไดรับความยินยอมจากอาสาสมัครในการเก็บตัวอยางเลือด และตัวอยางสาร
พันธุกรรม อยางนอย 10 ป โดยขอมูลพันธุกรรมของอาสาสมัครและขอมูลทางคลินิก
บางอยางจะถูกเก็บไวในฐานขอมูลสวนกลางของประเทศไทย โดยไมมีกําหนดระยะเวลา
เวนแตเมื่ออาสาสมัครตองการถอดตัวออกจากโครงการ

3. สําหรับตัวอยางทางชีวภาพ โดยเฉพาะตัวอยางเลือดทุกตัวอยางจะตองเปนการเก็บ
ใหม โดยใชโปรโตคอลเดียวกัน และสงไปทําการสกัดสารพันธุกรรมและจัดเก็บแบบรวม
ศูนยท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย (เพื่อใหเปนมาตรฐานในการสกัด การจัดเก็บ และ
เปนธนาคารตัวอยางของโครงการ)

4. ขอมูล Human WGS ของอาสาสมัครทุกรายจะถูกจัดเก็บในฐานขอมูลกลางของ
ประเทศ ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ภายใตแนว
ปฏิบัติการจัดการขอมูลพันธุกรรมมนุษย และขอมูลทางคลินิกพื้นฐานท่ีเกีย่วกับโรค
ของอาสาสมัครจะตองแบงปนขอมูลกัน ภายใตขอตกลงในการแบงปนขอมูลท่ี
เหมาะสม เพื่อเปนฐานขอมูลกลางสําหรับตอยอดงานวิจัยของประเทศและนักวิจัย

5. โครงการจีโนมิกสประเทศ จะใหความสําคัญกับการสรางเครือขายวิจัย หรือความ
เขมแข็งของเครือขายวิจัย
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