แผนที่นำ�ทางจีโนมิกส์ประเทศไทย
การพัฒนาแผนที่นำ�ทาง
วิสัยทัศน์จีโนมิกส์ประเทศไทย (เป้าหมายที่สำ�คัญ)
วิสัยทัศน์สำ�หรับจุดหมายปลายทางของจีโนมิกส์
ประเทศไทยนั้นเกิดมาจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
มากกว่า 100 รายที่ร่วมกันสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์
ขึ้นมา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งครอบคลุม
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การกลุ่มย่อย (Focus Group) จำ�นวน 2 กลุ่ม
พร้อมด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งสุดท้าย
(Final Workshop) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิสัยทัศน์และได้นำ�หลักการ “SMART” ของ
62 figure
48 - มีความ
ไอคิวเวีย มาใช้เป็Page
นแนวทาง
(Specific

เฉพาะเจาะจง, Measurable - สามารถวัดผลได้,
Achievable - สามารถบรรลุได้, Relevant - มีความ
เกี่ยวพันที่ดีกับองค์กร, Time-oriented - มีกรอบ
เวลาที่ชัดเจน) เพื่อให้มั่นใจว่าวิสัยทัศน์ ดังกล่าว
มีความเหมาะสมและสามารถนำ�เสนอทิศทาง
ของอุตสาหกรรมจีโนมิกส์ของไทยได้อย่างแท้จริง

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ การเมือง) เพื่อให้
มั่นใจว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้นำ�เสนอมุมมอง
ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย ม
นอกจากนี้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารบู ร ณาการจี โ นมิ ก ส์
ประเทศไทยและแผนที่นำ�ทาง 20 ปีด้านจีโนมิกส์
ของประเทศไทย* ยังได้ถูกนำ�มาใช้พิจารณาขณะ
ตั้งเป้าหมายระยะยาวเช่นเดียวกัน รายละเอียด
จากนั้นวิสัยทัศน์ที่ถูกกาหนดแล้วจะถูกจำ�แนก ฉบับเต็มเกี่ยวกับกิจกรรมการกำ�หนดวิสัยทัศน์
หมวดหมู่ ต ามองค์ ป ระกอบหลั ก 4 ประการ        สามารถดูได้ ในภาคผนวก
ของกรอบงาน STEP (สั ง คม การวิ จั ย และ

Social [สังคม]

• สถานภาพการดูแลสุขภาพ (เช่น การยืดอายุขัย)
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีโนมิกส์ (เช่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
จีโนมิกส์)
• การสืบสวนทางนิติวิทยา (เช่น การระบุตัวตนทาง
อาชญากรรม)

Technology & Research [การวิจัยและเทคโนโลยี]

• สิทธิบัตรด้านเทคโนโลยี (เช่น การค้นพบใหม่)
• การตีพิมพ์ (เช่น ผู้บุกเบิกงานวิจัยเกี่ยวกับประชากรเอเชีย)
• นวัตกรรม (เช่น เทคโนโลยีการหาลาดับชุดดีเอ็นเอที่พัฒนาขึ้น)

Economics [เศรษฐกิจ]

STEP

• การสร้างรายได้ (เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
เสนอขายข้อมูล)
• การลดค่าใช้จ่ายด้านดูแลสุขภาพ (เช่น การรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ ความสิ้นเปลืองที่ลดลง)
• การสร้างงาน (เช่น ผู้ชานาญพิเศษด้านจีโนมิกส์)

Political [การเมือง]

• ความตระหนักรู้ของประชาชน (เช่น การพัฒนาความ
พร้อมด้านการดูแลสุขภาพผ่านจีโนมิกส์)
• บทบาทในเวทีโลก (เช่น ศูนย์กลางด้านจีโนมิกส์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)

ภาพประกอบที่ 48 : กรอบงาน STEP
7

ด้วยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์สำ�คัญจำ�นวน 5 วิสัยทัศน์ ได้ถูกกำ�หนดขึ้นมา เพื่อเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาแผนที่นำ�ทางจีโนมิกส์
ประเทศไทย
				
องค์ประกอบ

สังคม
การวิจัยและ
เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ
การเมือง
		

เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนไทยโดยการ
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาด้วยจีโนมิกส์
เพื่อสร้างพื้นที่รวบรวมข้อมูลจีโนมิกส์เชิงลึกแบบรวมศูนย์เพื่อการ
รักษาผู้ป่วยระหว่างผู้ ให้บริการดูแลสุขภาพและมหาวิทยาลัยต่างๆ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพผ่านการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาโรคที่ดีขึ้น
เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องจีโนมิกส์ และประโยชน์ของจีโนมิกส์
แก่ประชาชนไทย และผู้ปฏิบัติวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ
เพื่อสร้างกฎข้อบังคับและกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับจีโนมิกส์ของ
ประเทศไทยเพื่อให้เกิดการนำ�จีโนมิกส์มาใช้อย่างถูกต้องตาม

ตารางที่ 28 : วิสัยทัศน์สำ�คัญจำ�นวน 5 วิสัยทัศน์
* https://www.genomicsthailand.com/Genomic/strategy
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การจัดลำ�ดับจุดอ่อนที่สำ�คัญ
หลังจากกำ�หนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์แล้ว ขั้นตอนต่อมาเป็นการค้นหาจุดอ่อนที่สำ�คัญ และจัดหมวดหมู่ตามความสัมพันธ์ของกรอบงาน
4 As (ความพร้อมการมีราคาย่อมเยา การรับมาใช้ และความตระหนักรู้) จากนั้นจุดอ่อนที่สาคัญที่สุดได้ถูกจัดลาดับโดยใช้ตัวชี้วัดจำ�นวน
สองตัว ได้แก่ ผลกระทบต่อความสำ�คัญของกรอบงาน 4 As และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและทำ�เป็นผังแสดงไว้ ในตารางแสดง
Page 2x266 Fig 49
เงื่อนไขขนาด

ความสาคัญต่อระบบนิเวศจีโนมิกส์มากขึ้น

องค์ประกอบ

ตัวอย่างจุดอ่อนของประเทศไทย

คาอธิบาย

Availability
ความพร้อม

ศักยภาพและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของจีโนมิกส์ (โครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีและข้อมูล, ทรัพยากรมนุษย์, กฎข้อบังคับ
และกฎหมาย)

ทรัพยากรมนุษย์ที่เฉพาะเจาะจงด้านจีโนมิกส์มีน้อย (เช่น
ที่ปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ นักวิทยาการข้อมูลด้านพันธุ
ศาสตร์)

Affordability
การมีราคาย่อมเยา

ความสามารถในการระดมทุนและลงทุนในแผนริเริ่มและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับจีโนมิกส์ (กองทุนและทรัพยากรที่มีความยั่งยืน)

ไม่มีการจัดสรรงบประมาณที่แน่นอนให้แก่แผนริเริ่มจีโน
มิกส์

Awareness
ความตระหนักรู้

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับจีโนมิกส์ (ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ,
หน่วยงานราชการ เช่น ผู้จ่ายเงิน, ผู้ป่วย)

การขาดแผนริเริ่มการให้การศึกษาที่จะสร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

Adoption
การรับมาใช้

การนาจีโนมิกส์มาใช้เพื่อการดูแลสุขภาพ (การป้องกัน, การ
วินิจฉัย. การรักษา)

แรงกระตุ้นไม่เพียงพอ (เช่น เงินทุน) สาหรับการค้นคว้า
ทางการแพทย์ใหม่ ๆ ผ่านจีโนมิกส์

ภาพประกอบที่ 49 : กรอบงาน 4 As ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์และจัดลำ�ดับจุดอ่อน

				
ตัวชี้วัด
เกณฑ์

16

การแบ่งสรร การประเมิน

ผลกระทบต่อ กรอบงาน
4 As

ผลกระทบต่อ กรอบงาน
4 As

ต�่ำไปสูง

เป้าหมาย

ผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าหมาย

ต�่ำไปสูง

ระเบียบวิธีการประเมิน
ต�่ำ: การรับมาใช้
กลาง: ความตระหนักรู้หรือการมี
ราคาย่อมเยา
สูง: ความพร้อม
ต�่ำ: ไม่มีผลกระทบ / มี
ผลกระทบทางอ้อมต่อเป้าหมาย
กลาง : 1-2 เป้าหมาย
สูง : 3 เป้าหมายหรือมากกว่า

ตารางที่ 29 : เกณฑ์การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของจุดอ่อน
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นอย ผลตอการสัมฤทธิผลตามเปาหมาย มาก

ดีที่จะมี (Good to have)

ตองมี (Must have)

Gap ที่มีสำคัญตอการสัมฤทธิผลตามเปาหมายสูง
แตไมมีผลตอระบบนิเวศจีโนมิกสแตเทา Must Have

สมควรมี (Should have)

อาจจะมี (Could have)

Gap ที่มีผลตอระบบนิเวศจีโนมิกสแต ไมสำคัญตอการ
สัมฤทธิผลตามเปาหมายเทา Must Have

Gap ที่มีผลกระทบและสำคัญนอย

นอย

Gap ที่ตองปด

Framework แบบ 4 As

มาก

ภาพประกอบที่ 50 : ตารางแสดงเงื่อนไขความสำ�คัญของจุดอ่อน

จุดอ่อนสำ�คัญที่พบมักถูกจัดอยู่ ใน ความพร้อม (Availability) และ หมวดความตระหนักรู้ (Awareness) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่
ในระยะเริ่มต้นของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และยังไม่พร้อมต่อการนำ�มาใช้ทางการค้า (ซึ่งจะพบหมวด Affordability และหมวดการ
Adoption มากกว่า)
				
หมายเลขการ

องค์ประกอบ
(Element)

จัดลำ�ดับช่องว่าง
(Prioritized Gap #)
PG1
PG2

ความพร้อม
Availability

PG3
PG4
PG5
PG6
PG7
PG8
PG9
PG10

ความตระหนักรู้
Awareness

PG11

ตารางที่ 30 : จุดอ่อนที่สำ�คัญ
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ช่องว่าง
(Gap)
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านจีโนมิกส์ เช่น
bioinformaticians genetic counsellors และ genetic clinical
specialist
กฎระเบียบและข้อกฎหมายชัดเจนเกี่ยวกับจีโนมิกส์ ในหลายด้าน
เช่น ELSI และ ด้านสนับสนุนการลงทุน
แนวทางในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลจีโนมิกส์
ความชัดเจนในด้านฐานข้อมูลและความเป็นเจ้าของของข้อมูลที่
fragmented (แยกเป็นส่วนไม่รวมกัน)
มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจีโนมิกส์
Biobank ระดับประเทศที่ยังไม่พัฒนา
ห้องปฏิบัติการจีโนมิกส์และศูนย์เฉพาะกิจในการทำ� sequencing
ในประเทศที่ยังมีน้อย
ไม่มีองค์กรจีโนมิกส์ส่วนกลางที่จะริเริ่มโครงการในระดับประเทศ
ความจำ�กัดในจำ�นวนสมาคมหรือองค์กรเฉพาะเกี่ยวกับจีโนมิกส์ ใน
ประเทศไทย
ขาดแพลตฟอร์มข้อมูลส่วนกลางเพื่อความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
มีการรับทราบเรื่องจีโนมิกส์เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจใน
กลุ่มผู้ให้บริการด้านดูแลสุขภาพและประชาชนชาวไทยต�่ำ

การจัดลำ�ดับมาตรการที่สำ�คัญเพื่อแก้ ไขจุดอ่อน
มีการกำ�หนดมาตรการที่เหมาะสมสำ�หรับจุดอ่อนที่สาคัญแต่ละจุด เพื่อนำ�มาใช้ ในการลดจุดอ่อนนั้นๆ ในการกำ�หนดมาตรการได้ ใช้องค์
ประกอบมาตรฐานจี โนมิกส์ของไอคิวเวีย 6 ประการ (รูปแบบธุรกิจและเงินทุน ทรัพยากรมนุษย์ ความรับผิดชอบ และการกำ�กับดูแล
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและข้อมูล งานวิจัยและเทคโนโลยีการให้ความรู้และความตระหนักรู้ของประชาชน) ผู้เข้าร่วมการประชุมยัง
ได้กำ�หนดภาคส่วนที่สามารถรับผิดชอบมาตรการที่ถูกเสนอแต่ละมาตรการอีกด้วยรายการมาตรการได้ถูกจัดลำ�ดับความสำ�คัญหลังการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยอ้างอิงจากลำ�ดับความสำ�คัญจากกลุ่มหนึ่งๆ และเสียงส่วนใหญ่จากหลายๆ กลุ่ม แล้วจึงจับคู่เข้ากับจุดอ่อน          
ที่สำ�คัญที่จะแก้ ไขตามลำ�ดับ
ภาคสวนที่
รับผิดชอบ

จุดออนที่
แกไข

รัฐบาล

PG1, PG7

รัฐบาล

PG1

ตั้งกฎขอบังคับและกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับจีโนมิกส เพื่อการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

รัฐบาล

PG2,
PG3, PG5

ผนวกจีโนมิกสเขาเปนสวนหนึ่งของขอบเขตประกันสังคมเพื่อสนับสนุนใหเกิดการนำมาใช

รัฐบาล

PG2

รัฐบาล

PG1, PG2,
PG4, PG5,
PG6, PG8,
PG9

รัฐบาล

PG4, PG6,
PG10

รัฐบาล /
เอกชน

PG7

รัฐบาล

PG1

สนับสนุนใหมีการแบงปนขอมูล และงานวิจัยทางจีโนมิกส แกผูใหบริการดูแลสุขภาพ
อยางทั่วถึง (เชน โรงเรียนการแพทยและโรงพยาบาล)

รัฐบาล

PG3

จัดการประชุมและเวทีอภิปรายรายปเพื่อใหความรูและสนับสนุนใหประชาชนไทย
รับเอาจีโนมิกสมาใช

รัฐบาล

PG11

เอกชน

PG11

องคประกอบ

คำอธิบาย

ตั้งโครงการหลักสูตรวิชาการเฉพาะทางจีโนมิกส (เชน การวิเคราะหและการแปลผล)
เพื่อฝกฝนผูมีความสามารถในประเทศ
ทรัพยากรมนุษย มีสิ่งกระตุนที่นาสนใจเพื่อดึงดูดผูมีความสามารถจากตางประเทศ (เชนแรงจูงใจทางภาษี)

ความรับผิดชอบ
และ
การกำกับดูแล ตั้งหนวยงานกำกับสวนกลางแบบบูรณาการที่เกิดจากการรวมงานกับภาคเอกชน
สรางพื้นที่รวบรวมขอมูลทางจีโนมิกสแบบรวมศูนยโดยการบูรณาการพื้นที่ในปจจุบันและ
สรางมาตรฐานรูปแบบขอมูล (เชน ฐานขอมูลโรงเรียนการแพทยและโรงพยาบาลหลัก
โครงสรางพื้นฐาน (teach hospitals)) เพื่อใหเกิดการเขาถึงที่งายขึ้น
ทางกายภาพ รัฐบาลและเอกชนทำงานรวมกันในการสรางโครงสรางพื้นฐาน เชน ศูนยขอมูล
และขอมูล หองปฏิบัติการสวนกลาง และหองปฏิบัติการสวนบุคคลระดับภูมิภาค
เพิ่มเงิน / ทุนการศึกษาสำหรับการวิจัยและการคนหาเฉพาะทางจีโนมิกส และสรางแนวทาง
การใหทุนและแนวทางการกระตุนที่ไดรับการอนุมัติ เพื่อใชสำหรับแผนริเริ่มและ
โครงการเฉพาะทางจีโนมิกส

งานวิจัยและ
เทคโนโลยี

ความตระหนักรู ใหการศึกษาแกผูปุวยผานที่ปรึกษาดานพันธุศาสตรที่ไดรับการฝกฝน
ของประชาชน เพือ่ สรางความตระหนักรูเกี่ยวกับจีโนมิกส

ตารางที่ 31 : มาตรการที่สำ�คัญเพื่อแก้ ไขจุดอ่อน
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คำ�แนะนำ�แนวปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย
ขอเสนอว่าประเทศไทยควรใช้แนวปฏิบัติ 2 ขั้นตอนเพื่อต่อยอดรากฐานอุตสาหกรรมจีโนมิกส์ที่ริเริ่มไว้ โดย หลากหลายหน่วยงานทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน ระยะเวลาอาจมีความคาบเกี่ยวกันได้ แต่สำ�หรับระยะการนำ�มาใช้ทางการค้านั้นจะขึ้นอยู่กับศักยภาพที่ถูกพัฒนาขึ้น
ในระยะเวลาอีก 5-10 ปีข้างหน้า ในบทนี้จะมุ่งให้ความสำ�คัญกับแผนริเริ่ม ที่จำ�เป็นในระยะกลางที่ ใช้เพื่อต่อยอดรากฐานในปัจจุบันและ
พัฒนาศักยภาพให้ยิ่งขึ้นไป

Page 66, Figure 51

แผนที่นาทางจีโนมิก์ประเทศไทย

การพัฒนารากฐานและ
การสร้างศักยภาพ

การริเริ่มและการสร้าง
รากฐานของรัฐบาล

• หลังจากวางแผนปฏิบัติการระดับสูงแล้ว
ประเทศไทยควรมุ่งความสนใจไปที่การ
จัดลาดับความสาคัญขอแผนริเริ่มที่สาคัญทั้ง
5 แผน

• เครือข่ายจีโนมิกส์ประเทศไทยถูกก่อตั้งขึ้น
• คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินจานวน 141 ล้านดอลลาร์ • การลงมือปฏิบัติเหล่านี้จะสร้างรากฐานที่
มั่นคงให้แก่ระบบนิเวศจีโนมิกส์ของประเทศ
สหรัฐให้แก่จีโนมิกส์ประเทศไทยระยะที่ 1 เพื่อใช้
ไทย
สร้างโครงสร้างพื้นฐานและจ้างทรัพยากร

เป้าหมายที่จะทา
ให้์าเร็จ

กาลังดาเนินงาน

ระยะกลาง (อีก1-10 ปี)

การนามาใช้ทางการค้า

• ในระยะยาวนั้นอุตสาหกรรมจีโนมิกส์ของ
ประเทศไทยควรดารงอยู่ได้ด้วยตนเอง

• สามารถพิจารณานามาใช้ทางการค้าได้
หลายทาง เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
หรือการคิดค่าธรรมเนียมจากการ
ให้บริการ

ระยะยาว (>10 ปี)

ภาพประกอบที่ 51 : แนวปฏิบัติที่นำ�เสนอสำ�หรับประเทศไทย
8

การพัฒนารากฐานและการสร้างศักยภาพ
ระยะนี้เป็นระยะต่อมาที่มีความสำ�คัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ควรมุ่งวางงานขั้นพื้นฐานที่แข็งแรงอย่างเป็นระบบในรูปของโครงสร้าง
พื้นฐาน ทรัพยากร และ การกำ�กับดูแลเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต่อการดำ�เนินงาน และโอกาสการนำ�มาใช้ทางการค้าในอนาคต ซึ่งได้
สังเคราะห์ผลและข้อตกลงที่ ได้จากกลุ่มย่อย และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแผนริเริ่มที่สำ�คัญจำ�นวน 5 แผนสำ�หรับการดำ�เนินงาน
ระยะกลาง
แผนริเริ่มที่สำคัญ

มาตรการที่สำคัญที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมยอย
ตั้งหนวยงานกำกับสวนกลางแบบบูรณาการที่เกิดจากการรวมงานกับภาคเอกชน

ตั้งหนวยงาน
กำกับสวนกลาง
และกำหนดเรื่อง
การถือกรรมสิทธิ์
ขอมูล

ตั้งกฎขอบังคับและกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับจีโนมิกสเพื่อการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ผนวกจีโนมิกสเขาเปนสวนหนึ่งของขอบเขตประกันสังคมเพื่อสนับสนุนใหเกิดการนำมาใช
สนับสนุนใหมีการแบงปนขอมูล และงานวิจัยทางจีโนมิกสแกผูใหบริการดูแลสุขภาพอยางทั่วถึง
(เชน โรงเรียนการแพทยและโรงพยาบาล)
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สรางโครงสราง
พื้นฐาน

สรางพื้นที่รวบรวมขอมูลแบบรวมศูนย: บูรณาการพื้นที่ในปจจุบัน และสรางมาตรฐานรูปแบบขอมูล
(เชน ฐานขอมูลโรงเรียนการแพทย) เพื่อเพิ่มการเขาถึง

จัดการอบรม

ตั้งโครงการหลักสูตรวิชาการเฉพาะทางจีโนมิกส (เชน การวิเคราะหและการแปลผล)
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