การทบทวนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย
พ.ศ.2563-2567
ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางด้านจี โนมิกส์ ในระดับภูมิภาค ทั้งด้านการวิจัย ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรค และสามารถสร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมให้แก่ประเทศได้ แผนปฏิบัติการบรูณาการจี โนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ.2563-2567 ถูกขับเคลื่อนโดย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเครือข่ายความร่วมมือที่ประกอบด้วยหน่วยงาน
11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรการพัฒนาจีโนมิกส์ประเทศไทย ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่
- มาตรการที่ 1
ด้านการวิจัยและการประยุกต์ ใช้
(Research and Implementation)
- มาตรการที่ 2
ด้านการบริการ (Service)
- มาตรการที่ 3
ด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล
(Data analysis and management)
- มาตรการที่ 4
ด้านจริยธรรม กฎหมาย และการจัดการ
ผลกระทบทางสังคม (Ethical, Legal and
Social Implications : ELSI)
- มาตรการที่ 5
ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร
(Human resource production and
development)
- มาตรการที่ 6
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
ภาพประกอบที่ 47 : มาตรการ 6 ด้านในการพัฒนาจีโนมิกส์ประเทศไทย
(New industry development)
ตารางที่ 25 : สรุปรายละเอียดมาตรการ 6 ด้านในการพัฒนาจีโนมิกส์ประเทศไทยจากแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย
(Genomics Thailand) (พ.ศ. 2563-2567)

มาตรการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดำ�เนินงาน

มาตรการที่ 1 :
การวิจัยและประยุกต์ ใช้

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการวิจัย
ด้านการแพทย์แบบจีโนมิกส์
สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดไปสู่
ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสาน
เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

มาตรการที่ 2 :
การบริการ

1. เพื่อพัฒนาการตรวจทางพันธุ
1. พัฒนาการตรวจทางพันธุศาสตร์
ศาสตร์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
2. พัฒนามาตรฐานและการให้บริการทางการแพทย์แบบ
2. เพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
จีโนมิกส์
การให้บริการทางการแพทย์แบบ 3. จัดทำ�ข้อเสนอให้บริการด้านจีโนมเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์
จีโนมิกส์
การกำ�หนดราคาเบิกจ่ายระดับประเทศ
3. เพื่อเสนอให้บริการด้านจีโนม
เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การ
กำ�หนดราคาเบิกจ่ายระดับประเทศ

1. วิจัย Frontier research เพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูลจีโนม
อ้างอิงของประชากรไทย
(Thai reference genome database)
2. จัดทำ� Human Biobank
3. การศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบไปข้างหน้าระยะยาว
(Prospective, long-term cohort study)
4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์หาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง
(strong association) ระหว่างยีนกับสุขภาพ/โรค
5. งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
6. การจัดประชุมวิชาการและจัดทำ�แผนวิจัยประจำ�ปีจาก
กรอบวิจัยที่กำ�หนดไว้
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มาตรการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดำ�เนินงาน

มาตรการที่ 3 :
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล

1. เพื่อการวิจัยและผลิตองค์ความรู้
2. เพื่อรองรับการบริการทาง
การแพทย์

1.
2.
3.
4.
5.

มาตรการที่ 4 :
จริยธรรม กฎหมาย และการจัดการ
ผลกระทบทางสังคม (ELSI)

1. ศึกษาประเด็นทางจริยธรรม
กฎหมายและสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์แบบจีโนมิกส์
2. กำ�หนดนโยบาย กฎหมาย กฎ
ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมของสังคมและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

1. จัดตั้งคณะกรรมการคณะทำ�งาน
2. สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านจริยธรรม กฎหมาย และ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แบบจีโนมิกส์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนำ�ไปสู่การกำ�หนดนโยบาย
3. กำ�หนดนโยบายกฎหมาย กฎข้อบังคับ และ แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ดำ�เนินการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
5. สนับสนุนการพัฒนาการวิจัยในมนุษย์แบบพหุสถาบัน

มาตรการที่ 5 :
การผลิตและพัฒนาบุคลากร

เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์แบบจีโนมิกส์
ได้แก่ แพทย์ด้าน เวชพันธุศาสตร์
ที่ปรึกษาด้านพันธุศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านโมเลกุล และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลชีวสารสนเทศ

1. ระยะสั้นเป็นการพัฒนาต่อยอดจากวุฒิปริญญาตรี
โดยจัดเป็นการอบรมวุฒิบัตร (certificate) ที่มีหลักสูตร
เหมาะสมกับการทางานจริง
2. ระยะยาวผลิตบุคลากรระดับปริญญาโท/เอก และ
แพทย์เฉพาะทาง
3. ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
การแพทย์

มาตรการที่ 6 :
การส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมใหม่ทางด้านสุขภาพ
2. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและจากผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
3. เพื่อส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่
ในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์แบบจีโนมิกส์

1. บูรณาการความต้องการ และแนวโน้มความต้องการ
การแพทย์แบบจีโนมิกส์ของไทย
2. ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ในประเทศ โดยเสนอเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการลงทุน
หรือร่วมลงทุนจากภาคเอกชน
3. สร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนการลงทุน
4. ส่งเสริมงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพและจากผลิตภัณฑ์
สู่ตลาด
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ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จำ�เป็น
พัฒนาเครื่องมือและซอฟต์แวร์ทางชีวสารสนเทศ
การพัฒนาธนาคารข้อมูลยีนของประชากรในประเทศ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

ภายหลังการดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2567 ความสำ�เร็จจากการดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการได้ถูกกำ�หนดไว้
อย่างชัดเจนในรูปแบบของตัวชี้วัดความสำ�เร็จ :
ตารางที่ 26 : สรุปเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลงานของยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567
								
ผลผลิต
ดัชนีชี้วัดผลงานเชิงปริมาณ

ดัชนีชี้วัดผลงานเชิงคุณภาพ

บุคลากรด้านจีโนมิกส์

1. แพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ 34 คน 1. แพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ต้องสอบผ่านประกาศนียบัตร
2. ที่ปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ 110 คน
American Board of Medical Genetics หรือ
3. ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาด้าน
วุฒิบัตรในประเทศหรือเทียบเท่า
พันธุศาสตร์ 150 คน
2. ที่ปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล
หรือ เอกจากหลักสูตรในประเทศหรือต่างประเทศ
ชีวสารสนเทศ 500 คน
ที่รับรองโดยสำ�นักงาน ก.พ. หรือ สอบผ่านประกาศนียบัตร
American Board of Genetic Counseling หรือเทียบเท่า
3. ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาด้านพันธุศาสตร์
ต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เอก
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลชีวสารสนเทศ
ต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เอก

ฐานข้อมูลพันธุกรรมแบบทั้งจีโนม

มีข้อมูลพันธุกรรมแบบทั้งจีโนม
จำ�นวนไม่น้อยกว่า 50,000 ราย

นักวิจัยไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลความถี่ของลักษณะทาง
พันธุกรรมและสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ต่อยอดทางการวิจัยได้

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสกัดข้อมูลรหัส
พันธุกรรมให้กลายเป็นข้อมูล
ที่มีความหมายเชิงชีววิทยา

ได้ซอฟต์แวร์เครื่องมือทาง
ชีวสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอย่างน้อย
5 เครื่องมือ

เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย นักวิจัยไทยและเป็นซอฟต์แวร์ที่เปิด
ให้นักวิจัยไทยสามารถเข้าใช้งานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่มี
หน่วยประมวลผลหลายตัว

อย่างน้อย 1 ระบบ

สามารถแก้ปัญหาและประมวลผลข้อมูลจีโนมขนาดใหญ่ ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

ตั้งสมาคมพันธุศาสตร์การแพทย์
ประเทศไทย และคณะกรรมการ
ระดับชาติที่ดูแลประเด็นจริยธรรม
กฎหมาย และสังคม
ต่อเรื่องพันธุศาสตร์และ
การแพทย์แบบจีโนมิกส์

1. สมาคมพันธุศาสตร์การแพทย์
ประเทศไทยจำ�นวน 1 สมาคม
2. คณะกรรมการระดับชาติที่ดูแล
ประเด็นจริยธรรม กฎหมาย และ
สังคมต่อเรื่องพันธุศาสตร์และ
การแพทย์แบบจีโนมิกส์ จำ�นวน
อย่างน้อย 1 คณะ

กฎข้อบังคับและแนวปฏิบัติสาหรับ
จริยธรรม กฎหมาย และสังคม
ต่อเรื่องพันธุศาสตร์ และการแพทย์
แบบจีโนมิกส์

อย่างน้อย 3 ฉบับ

-

การพัฒนาศูนย์ศึกษาผลกระทบ
ด้านจริยธรรม กฎหมาย และสังคม
ต่อเรื่องพันธุศาสตร์ และการแพทย์
แบบจีโนมิกส์

อย่างน้อย 3 ศูนย์ ที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
และโรงพยาบาลศิริราช

-

ข้อมูลพันธุกรรมที่ส่งผลให้เกิดโรคที่
เป็นปัญหาสาคัญของประเทศ เช่น
โรคมะเร็ง โรคหายากหรือวินิจฉัย
ไม่ ได้ และโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

มีรายงานการศึกษาข้อมูลพันธุกรรม
ที่เสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โรคหายากหรือ
วินิจฉัยไม่ ได้ และโรคไม่ติดต่อที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขไทยอย่างน้อย
3 รายงาน

ข้อมูลพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อโรค และเป็นปัญหาสาธารณสุขไทย
ถูกนำ�ไปใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อปรับปรุงการให้
บริการสาธารณสุขของประเทศ
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ผลผลิต
ดัชนีชี้วัดผลงานเชิงปริมาณ

ข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์
อาการจากการใช้ยา และการใช้ยา
อย่างเหมาะสม

มีงานวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์
อาการจากการใช้ยา และการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลอย่างน้อย
3 รายงาน

ดัชนีชี้วัดผลงานเชิงคุณภาพ
ข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์ที่ ได้สามารถนำ�มาใช้เพื่อพัฒนาแนวทาง
การใช้ยาที่เกี่ยวข้องในประเทศ

แนวทางการประเมินเทคโนโลยี
อย่างน้อย 1 แนวทาง
สมัยใหม่ ในการตรวจทางพันธุศาสตร์

เทคโนโลยีทางพันธุกรรมสมัยใหม่ที่นำ�มาให้บริการในประเทศไทย
มีมาตรฐาน เชื่อถือได้

ระบบการประกันคุณภาพของการ
ตรวจทางพันธุศาสตร์

อย่างน้อย 1 รายการ

เทคโนโลยีทางพันธุกรรมสมัยใหม่ที่นำ�มาให้บริการในประเทศไทย
มีมาตรฐาน เชื่อถือได้

แนวทางการใช้ข้อมูลพันธุกรรม
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

อย่างน้อย 1 แนวทาง

แนวทางสามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ ในการให้บริการทางการ
แพทย์และเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้

หลังจากที่ ได้ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของระบบนิเวศสาหรับจีโนมิกส์ ในประเทศไทยและได้เทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ แล้ว พบว่ามีจุด
อ่อนเบื้องต้นในแต่ละองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของระบบนิเวศ จุดอ่อนบางส่วนมีแผนรองรับแล้วในแผนปฏิบัติการ แต่บาง
ส่วนยังคงไม่มีแผนรองรับ แนวทางการพัฒนาที่สำ�คัญได้ถูกระบุไว้แล้วโดยอ้างอิงจากการศึกษาประเทศต้นแบบ อย่างไรก็ตามจุดอ่อนและ
แนวทางพัฒนาต่อยอดเหล่านี้เป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นที่จะต้องได้รับการยืนยันและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำ�คัญต่อไปในงานส่วนที่ 2 ของโครงการนี้
องคประกอบ
ที่สำคัญ

แผนในปจจุบัน
ที่ชวยแกไขจุดออน

รายละเอียดของแผน
ไมมแี ผนการลงทุนทีม่ รี ะยะเวลายาวกวา 5 ป
รูปแบบธุรกิจในการนำขอมูลและการวิจัย
จีโนมิกสมาใชทางการคาไมชัดเจน

พิจารณาจัดทำแผนการลงทุนระยะยาว
สรางรูปแบบธุรกิจทีช่ ดั เจน เพือ่ ใชในการ
สือ่ สารกับภาคเอกชน และ บริษทั ตางชาติ
วาจะมีสว นรวมในธุรกิจจีโนมิกส ของ
ประเทศไทยไดอยางไรบาง และสรางความ
ชัดเจนวาจะนำขอมูลและงานวิจยั จีโนมิกส
มาใชทางการคาอยางไร

ระบุจำนวนและเปาหมายในการพัฒนา
บุคลากรแตละประเภทอยางชัดเจน
มีการพิจารณาปรับเปลีย่ นหลักสูตรการอบรม
และหลักสูตรปริญญา ทีเ่ กีย่ วของใหสอดคลอง
กับความเปลีย่ นแปลงในอุตสาหกรรม

กำหนดกลไกทีเ่ ปนรูปธรรมสาหรับการจัดการ
และการวางแผนแรงงานดานจีโนมิกส
ระดับชาติในอนาคต

รูปแบบธุรกิจ
และเงินทุน

ทรัพยากรมนุษย
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องคประกอบ
ที่สำคัญ

ความรับผิดชอบ
และการกำกับดูแล

โครงสรางพื้นฐาน
ทางกายภาพ
และขอมูล

งานวิจัย
และเทคโนโลยี

การใหความรู
และความ
ตระหนักรูของ
ประชาชน

แผนในปจจุบัน
ที่ชวยแกไขจุดออน

รายละเอียดของแผน

แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ

แผนสนับสนุนการศึกษาวิจยั ดาน ELSI
เพือ่ ใชในการกำหนด และพัฒนานโยบาย
และการกำกับดูแลทีเ่ กีย่ วของ
อยูใ นระหวางการรางและรับรองแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องการใชและบริหารขอมูลจีโนม
มนุษย

พิจารณาจัดตั้งหนวยงานเฉพาะที่ดูแล
การดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวของกับจีโนมิกส
ในประเทศ

แผนปฏิบตั กิ ารเนนไปทีก่ ารสนับสนุนการลงทุน
ในหองปฏิบตั กิ ารจีโนมิกส แตไมมคี วามชัดเจน
ในการสนับสนุนการกอตั้งศูนยวิจัยจีโนมิกส
โดยเฉพาะและไมมีความชัดเจนในการขยาย
ขีดความสามารถของศูนยวิจัยในปจจุบันให
รองรับการวิจัยจีโนมิกส
ยุทธศาสตรที่ 3 มุงเนนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมูล
ที่จำเปนไดแก ซอฟตแวรชีวสารสนเทศ
ธนาคารขอมูลยีนของประเทศ และระบบ
คอมพิวเตอรสมรรถนะสูง
มีแผนการจัดตั้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพ
มนุษย ทั้งแบบที่เปนศูนยกลางและที่กระจาย
ตามมหาวิทยาลัยและศูนยวิจัยตางๆ ดวย
งบประมาณ 350 ลานบาท (11
ลานดอลลารสหรัฐ)

สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาศูนยวิจัย
เฉพาะทางดานจีโนมิกส

วางแผนและกำหนดหัวขอในการวิจัยที่
ครอบคลุมหลายกลุมโรค
วางเปาหมายที่จะพัฒนาซอฟตแวร
ชีวสารสนเทศ 5 ซอฟตแวร ภายในป พ.ศ. 2567
วางแผนสงเสริมใหเกิดบริการทางหองปฏิบัติ
การดานการแพทยแบบจีโนมิกสที่มีคุณภาพ
โดยใหเอกชนลงทุนหรือรวมลงทุน
และเชิญชวนบริษัทตางชาติมาลงทุน

แผนมีการใหความสำคัญกับการสนับสนุนใหเกิด
ธุรกิจใหมในบริการการแพทยแบบจีโนมิกส
และเทคโนโลยีจีโนมิกส แตไมมีแผนงานที่เปน
รูปธรรมวาจะสงเสริมอยางไร

ภายใตยุทธศาสตร ELSI ไดระบุแนวทาง
ที่สาคัญในการสงเสริมใหเกิดความเขาใจ และ
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
จีโนมิกสของประเทศผานโรงเรียน
มหาวิทยาลัย นิทรรศการ หรือสื่ออื่นๆ
วางแผนที่จะจัดการประชุมวิชาการเพื่อนำ
เสนอความคืบหนาและผลการทำวิจัยและ
แลกเปลีย่ นความรูร ะหวางนักวิจยั และผูท ส่ี นใจ

พิจารณาจัดตั้งหนวยงานเฉพาะที่รับผิดชอบการ
สรางความตระหนักรูในจีโนมิกสใหแกประชาชน
ทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด

ตารางที่ 27 : จุดอ่อนของระบบนิเวศที่แก้ ไขได้ โดยแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนาที่สำ�คัญ
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