


วิสัยทัศน์
ประเทศไทยเป็นผู้น ำด้ำน Genomic medicine ระดับอำเซียน ภำยใน 5 ปี 

ประชำชนไทยสำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำน Genomic medicine อย่ำงมีคุณภำพ

วิจัยและประยุกต์ใช้ บริการ

• จัดให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรวิจัย ได้แก่
• ฐำนข้อมูลพันธุกรรม
• คลังตัวอย่ำง

• พัฒนำ research platform และกำรพัฒนำ 
Ecosystem

• ประเมินเทคโนโลยี
• ประกันคุณภำพ และพัฒนำบริกำร
• ควบคุมก ำกับ ดูแลชุดทดสอบ ผลิตภัณฑ์ และกำร

บริกำร

Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) 

ผลิตและพัฒนาบุคลากร

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ 

วิเคราะห์และจัดการข้อมูล 
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อธิบดี

-ผู้ตรวจราชการฯ

-สป –กรมอนามยั -กรม คร 

-อย -กรม สบส -รพ ต่างๆ

-สวรส -สสจ

กระทรวงสาธารณสุข

-มหาวิทยาลยั 9 แห่ง

กระทรวงศกึษาธกิาร

-สวทช  -TCELS

กระทรวงวทิยาศาสตร์

สมาคม

มนุษยพนัธศุาสตร์

Draft 4

DMSc

Precision 

Medicine

Team

-บรหิารแผน

-ประสานหนว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง

-DNA Bank

ส่วนกลาง

ส่วนภมูภิาค

• ประชาชนมสีขุภาพทีด่ขีึน้

ด้วยเทคโนโลยกีารแพทย์

แม่นย า ลดการแพย้ารนุแรง

• เกิดงานวจิยัดา้นการแพทย์

แม่นย าทีส่อดคลอ้งกบัปญัหา

สาธารณสขุปจัจบุนั

• เกิดอตุสาหกรรมการแพทย์

สมัยใหมร่องรบัความตอ้งการ

ของประชาชน เพื่อขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิไทย

แผนปรบัโครงสรา้ง

-วิจยัและพฒันานวตักรรม 

ถ่ายทอดสูก่ารใหบ้รกิารใน

ทุกภมูภิาคของประเทศ

-สวส -สมป –สยวส -สรส

-สชว –สคอ –สสว...

-ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย์

15 แห่งทัว่ประเทศ

• ประเทศไทยเปน็ผูน้ าดา้นการแพทย์

แม่นย าระดบัอาเซยีนภายใน 5 ปี 

• ประชาชนไทยเขา้ถงึบรกิารดา้น

การแพทยแ์มน่ย าอยา่งมคีณุภาพ

Genomics Thailand

รองอธบิดี

-ศูนย์พนัธศุาสตรก์ารแพทย ์
-ศูนยเ์ทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย์

-ศูนยเ์ซลลต์น้ก าเนดิ
-ศูนยว์จิยัทางคลนิกิ

-ศูนยค์ดักรองสขุภาพทารกแรกเกดิ

สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์

ทางการแพทย์

คณะที่ปรกึษา

การใหบ้รกิาร

ทางหอ้งปฏบิตักิาร

ด้านการแพทยแ์มน่ย า

การผลติชดุทดสอบ

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

DMSc

การให้บรกิารประชาชน



DMSc

Precision 

Medicine

Team

Research

• ดร.นพ.สุรัคเมธ

มหาศิริมงคล

ELSI

• ดร.นพ.อาชวินทร์

โรจนวิวฒัน์

Human 

resource

• ดร.ปนัดดา 

เทพอัคศร

Service

• ผอ. สิริภากร 

แสงกิจพร

• ดร.นวลจันทร ์

วิจักษณ์จินดา



ให้บริการแล้ววันนี้ 
• การตรวจยีนแพ้ยา

• ยากันชัก 
• ยารักษาโรคเกา๊ท์

• การตรวจยีนเพ่ือเลือกยารักษา
มะเร็งแบบมุ่งเป้า 

• มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เรื้อรัง 

เปิดบริการได้ภายใน 1-3 ปี
เปิดบริการได้ภายใน 5 ปี

• การตรวจยีนมะเร็งแบบถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม 

(BRCA1/2 และ Lynch’s syndrome)

• การตรวจหาความเสี่ยงเป็นดาวน์ซิน
โดรมจากเลือดแม่

• การตรวจยีนเพ่ือเลือกยารักษามะเร็ง
แบบมุ่งเป้า
• KRAS EGFR และ อ่ืนๆ

• การตรวจพันธุกรรมเชื้อวัณโรคเพ่ือ
ป้องกันเชื้อดื้อยา

• การตรวจยีนเพ่ือป้องกันการแพ้ยา
วัณโรค 

• การตรวจยีนธาลัสซีเมียโดยใช้การ
ถอดรหัสพันธุกรรม

• การตรวจยีนเภสัชพันธุศาสตร์
ทั้งหมดในคราวเดียว (Complete 
Pharmacogenetics Profiles)

• มีฐานข้อมูลพันธุกรรมอ้างอิงของ
ไทยที่มีข้อมูลจีโนมคนไทย จ านวน 
50,000 ราย

ข้อเสนอการเปิดให้บริการตรวจทางพนัธุศาสตร์
แบบครอบคลุมทั่วประเทศ 
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ขีดความสามารถด้านเครื่องมือ
ปัจจุบัน สามารถรองรับ

เครื่องถอดรหัสพันธุกรรม
สมรรถนะสูง จ านวน 2 เครื่อง

ระบบจีโนทัยปด์้วยเทคนคิ   
ไมโครอะเรย์ จ านวน 1 ระบบ 

ระบบประมวลผลข้อมูล
จ านวน 6 ระบบ 

เครื่องมือวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล
พื้นฐาน 

• บริการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อวัณโรคทั้งจีโนม   
จ านวน 2,500 รายต่อปี 

• ตรวจยีนเสี่ยงมะเร็งเต้านม BRCA1/2 ได้ประมาณ 
640 ตัวอย่าง *เป็นแค่กำรประมำณกำร อยู่ระหว่ำงเปิดให้บริกำร

• การตรวจลักษณะทางพันธุกรรมแบบจีโนทยัป์
จ านวน 7,500 ตัวอย่างต่อปี  

• การวิเคราะห์ข้อมูลเชื้อวัณโรค 
• การวิเคราะห์ผลการตรวจยีน BRCA1/2
• การวิเคราะห์ผลการลักษณะทางพันธุกรรมแบบจีโนทยัป์
• การวิเคราะห์ผลการถอดรหัสพันธุกรรมแบบ Exome 

• ตรวจยีนแพ้ยา Carbamazepine (HLA-B*15:02) / 
ตรวจยีนแพ้ยา Allopurinol (HLA-B*58:01) / ตรวจยีน
แพ้ยา Abacavir (HLA-B*57:01) รวมกัน ปีละ 20,000
ราย

• ตรวจยีนแพ้ยาวัณโรค NAT2  ปีละ 10,000 ราย
• ตรวจยีน BCR-ABL ในมะเร็งเม็ดเลอืดขาว CML ปีละ 

500 ราย



งบลงทุนครุภัณฑ์ ปี 2563 เพื่อขยายขอบเขตและประสิทธิภาพการให้บรกิาร

เครื่องถอดรหัสพันธุกรรม
สมรรถนะสูง จ านวน 1 เครื่อง

ชุดเครื่องวิเคราะห์คณุภาพ 
ขนาด และ ปริมาณสาร
พันธุกรรม

ชุดเครื่องย้อมสีไมโครอะเรย์
แบบอัตโนมัติ 

ตู้แช่แข็ง -20 องศาขนาดไม่
น้อยกว่า 500 ลิตร

ซอฟต์แวร์ส าหรับวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์

รายการครุภัณฑ์ เหตุผลความจ าเป็น
• เพื่อเพิ่มจ านวนการตรวจบริการ WGS-TB และ BRCA1/2
• ขยายการให้บริการตรวจ Non-Invasive Fetal Trisomy 

(NIFTY) ในแม่ตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง Thalassemia screening 
และ ตรวจยีนมะเร็งเพื่อการรักษาแบบมุ่งเป้า

• ท าให้การตรวจคุณภาพตัวอย่างสารพันธุกรรมเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาบริการ 

• ช่วยลดระยะเวลาการตรวจลักษณะทางพันธุกรรมแบบ       
จีโนทยัป์ รองรับการเปิดบริการตรวจ Complete 
Pharmacogenetic Profile

• รองรับ DNA Bank (50,000 ตัวอย่าง ใน5ปี)

• ช่วยจัดการข้อมูล แปลผล และออกผลการตรวจรหัส
พันธุกรรมมนุษย์ให้มีความรวดเร็ว ทันเวลา และลดขั้นตอน


