
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการบูรณาการ
จีโนมกิ์ ประเทศไทย

ดร. นพ. ์ุรัคเมธ มหาศิริมงคล

ผู้อ านวยการ

กองการแพทย จีโนมกิ์ และ์นับ์นุนนวัตกรรม



กิจกรรม/โครงการ 2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

1. Whole Genome sequencing จ านวน 50,000 test (ข้อมูลพันธุกรรม 5 กลุ่มโรค) ์วร์. 150 150 150 150 150 750 

2. การศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดการใช้ข้อมูลพันธุกรรมเพื่อประโยชน ทางการแพทย (5 กลุ่ม
โรค)**

์วร์. 243 350 250 250 144 1,237 

3. ระบบจัดเก็บ DNA และระบบบริการหาล าดับเบ์จีโนม (การเตรียมการ/์ังเคราะห 
ตัวอย่าง ให้เป็น DNA) 

กรมวิทย ฯ 22 60 35 35 20 172 

4. การพัฒนาโครง์ร้างพื้นฐาน Genome Data Center (ระบบคอมพิวเตอร และ
์าร์นเทศ ที่์ าคัญ รองรับการบริหารจัดการ จัดเก็บ ประมวลผล และรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทย)

์วทช. 100 197 45 105 53 500 

5. การผลิตบุคลากร ด้านชีว์าร์นเทศ จีโนมิก์  แพทย ด้านเวชพันธุศา์ตร  และผู้ให้
ค าปรึกษาด้านพันธุศา์ตร 

์วร์. 70 70 70 70 35 315 

6. ์นับ์นุนการศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ การจัดท าแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับการ
พัฒนา การใช้ประโยชน การแพทย จีโนมิก์ 

EEC/TCELS 10 43 10 10 10 83

7. การบริหารจัดการ (MOU Genomics England, ประชุมประจ าปี ELSI, ประชุม
วิชาการ GeTH, ) World Economic Forum และการด าเนินงานอื่นๆ)

์วร์. 15 30 30 30 30 135 

รวมงบประมาณทั้ง์ิ้น 610* 900 590 650 442 3,192 

กรอบวงเงินงบประมาณแผนปฏิบัติการจีโนมิก์ ประเทศไทย ปี 2563 - 2567

หมายเหตุ : * งบประมาณปี 2563 ได้รับจัด์รรจากกองทุน ววน. จ านวน 593.2369 ล้านบาท (มติการประชุม ก์ว. เมื่อวันที่ 3 กพ. 63)
**Cancer ศ.นพ.มานพ (ศิริราช) Rare Disease ศ.นพ.วรศักดิ์ (จุฬา) NCD นพ.จักรกฤษณ  (รามาฯ) Infectious ศ.นพ.ประ์ิทธิ์ (์วทช.) Phamarco นพ.์ุรัคเมธ (กรมวิทย )



2020 2021 2022 2023 2024

Infrastructure development 
and capacity building 
• Clinical Research Unit
• Sequencing Center
• Bioresource Center 
• Genome Data Center 
Key Activities 
• Research focuses on 

cancer/rare 
disease/NCDs/Infect. Dis/ 
PGX

• Health Economic 
Evaluation in familial 
breast/ovarian cancer, 
NIPT and Thalassemia 
diagnosis using NGS tech. 

• Genomics Thailand 
Annual Conference

• Joint-
Evaluation/Consultation 

Key Outputs/Outcomes
• 5,000 Whole genome 

sequencing

Key Activities 
• Research focuses on 

cancer/rare 
disease/NCDs/Infect. 
Dis/ PGX

• Manuscript evaluation 
workshop 

• Genomics Thailand 
Annual Conference

Key Outputs/Outcomes
• 10,000 Whole genome 

sequencing
• Specimen collection and 

management system
• Data curation and 

analysis system
• At least 5 guidelines for 

Genetic testing  
• At least 3 health 

economic evaluation 
reports on new genetic 
testing 

• At least 20 peer-
reviewed publications 

Key Activities 
• Research focuses on 

cancer/rare 
disease/NCDs/Infect. 
Dis/ PGX

• Manuscript evaluation 
workshop 

• Genomics Thailand 
Annual Conference

Key Outputs/Outcomes
• 15,000 Whole genome 

sequencing
• At least 2 new genetic 

tests offered nation-
wide 

• At least 30 peer-
reviewed publications 

Key Activities 
• Research focuses on 

cancer/rare 
disease/NCDs/Infect. 
Dis/ PGX

• Manuscript evaluation 
workshop 

• Genomics Thailand 
Annual Conference

Key Outputs/Outcomes
• 20,000 Whole genome 

sequencing data curated 
in the database 

• 15,000 Whole genome 
sequencing 

• At least 2 new genetic 
tests offered nation-
wide 

• At least 30 peer-
reviewed publications 

Key Activities 
• Genomics Thailand Annual 

Conference
• Manuscript evaluation 

workshop 
Key Outputs/Outcomes
• 50,000 Whole genome 

sequencing data curated in 
the database 

• At least 2 bioinformatic 
pipelines for clinical 
interpretation

• At least 30 peer-reviewed 
publications 

แผนการด าเนินงานจีโนมกิ  ์ประเทศไทย 

กรมวิทย ฯ รับผิดชอบ 



แผนการด าเนินงานจีโนมิก์ ประเทศไทยใน์่วนของกรมวิทย ฯ ปี 2563 

• การวางแผนและจัดซื้อครุภัณฑ ที่จ าเป็น
• วางระบบบริหารจัดการ์กัด์ารพันธุกรรม 
• ทด์อบระบบ์กัด์ารพันธุกรรม 
• วางระบบรับ-์่งตัวอย่าง
• ด าเนินการ์กัด์ารพันธุกรรมและตรวจ์อบ

คุณภาพ์ารพันธุกรรม์ าหรับโครงการ Genomics 
Thailand จ านวน 5,000 – 10,000ตัวอย่าง

• ตรวจ์อบและติดตามคุณภาพการจัดเก็บตัวอย่าง
ตั้งต้นและตัวอย่าง์ารพันธุกรรม

• จัด์่ง์ารพันธุกรรมต่อไปยังศูนย บริการทด์อบ
ทางการแพทย จีโนมกิ์ เพื่อถอดรหั์พันธุกรรมทั้ง จี
โนม 

หน่วยงานรับผิดชอบ – จ์น.

• วางระบบการจัดการตัวอย่างตลอดวงจร และจัดท า
เอก์าร protocol กลางของโครงการในการคัดเลือก
และเก็บตัวอย่างจากอา์า์มัครตามแนวทางการวิจัย
ทางคลินิกที่ดี 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยวิจัยทาง
คลินิกภายในโรงพยาบาล์ังกัดกระทรวง์าธารณ์ุข
และหน่วยงานความร่วมมือภายใน 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและ
ติดตามการด าเนินงานของโรงพยาบาลที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยทางคลินิก์ าหรับ
แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมกิ์ ประเทศไทย

• จัดตั้ง Genomics Thailand Clinical Research 
Unit ตามรพ.์ังกัดกระทรวง์าธารณ์ุข

• บริหารงานและประ์านงานการคัดเลือกอา์า์มัคร 
เก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่าง ระหว่างแต่ละ site และ
์่วนกลาง

• การตรวจติดตามและนิเทศงานตาม site 
หน่วยงานรับผิดชอบ – ์ชพ.

ศูนย รวม์กัด์ารพันธุกรรมและ 
Bioresource Center 

การพัฒนา Genomics Thailand Clinical 
Research 

อื่นๆ

• โครงการวิจัยจีโนมิค์ ประเทศไทย: การศึกษา
ภาวะพหุ์ัณฐานของนิวคลีโอไทด เดี่ยวที่พบบ่อย
ในประชากรชาวไทยโดยใช้ชิป

• การประเมินความคุ้มค่าเทคโนโลยีการตรวจ NIPT 
BRCA1/2 และ Thalassemia โดยใช้ Next 
generation sequencing 

• กรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการฯ   
จีโนมิก์ ประเทศไทย

• ประ์านงานแผนฯ 

หน่วยงานรับผิดชอบ – จ์น. 



์รุปความก้าวหน้ากิจกรรมภายใต้แผนฯ จีโนมิก  ์ประเทศไทย 
เดือนกุมภาพันธ -มีนาคม 2563
• ด้านการวิจัยและประยุกต ใช้ 

• รอจัดสรรงบประมาณ 63 ลงตามโครงการวิจัย และโครงการพื้นฐานของแผนปฏิบัติการ 
• ประชุมภาคีเครือข่ายวิจัยและ stake holders เพื่อจัดท า consortium proposal ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้หัวข้อ

โรค 5 ด้าน – มะเร็ง โรคหายาก NCDs โรคติดเชื้อ และ เภสัชพันธุศาสตร์ 26-27 ก.พ. 2563
• กรมฯ ร่วมจัดท า consortium proposal ปี64 ด้านโรคติดเชื้อ NCDs และเภ์ัชพันธุศา์ตร  

– หน่วยงานรับผิดชอบ จ์น. ์ว์. 
• กรมฯ รับผิดชอบ ศูนย ์กัดตัวอย่าง์ารพันธุกรรม และ Bioresource center ของแผนฯ และ ประ์านงาน์ถาบันฯ

วิจัยภายใต้แผนในการบริหารจัดการตัวอย่าง 
• – หน่วยงานรับผิดชอบ จ์น. ์ชพ. 

• ด้านการบริการ 
• จัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การตรวจ Non-invasive Prenatal Testing ด้วยเทคนิค Next generation 

Sequencing เมื่อ 6 มกราคม 2563 โดยมีบริษัทมาน าเสนอเทคโนโลยีการตรวจ 4 บริษัท 
• จสน. จัดท าบทสรุปผู้บริหาร ดังแนบเพื่อโปรดพิจารณา



์รุปความก้าวหน้ากิจกรรมภายใต้แผนฯจีโนมกิ  ์ประเทศไทย 
เดือนกุมภาพันธ -มีนาคม 2563
• ด้านผลิตและพัฒนาบุคลากร

• ประชุมระหว่างเครือข่ายผู้ผลิตบัณฑิตและตัวแทน สกอ.เดิมเมื่อ 4 มี.ค. 2563
• งบประมาณ .... ล้านบาท มอบให้ ผชช.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ (สกอ.เดิม) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานดา้นการผลติ

และพัฒนาบุคลากร ก าหนดสัดสว่นกรรมการ และร่าง TOR เพื่อตกลงกับสวรส. ในการจัดสรรงบฯหมวดผลติ
และพัฒนาบุคลากร 

• สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับงบอุดหนุนในการผลิตบุคลากรในระดับ โท-เอก-หลังปริญญาเอก Short-course 
Training และ การฝึกงานของแพทย์ประจ าบ้านในสาขาที่เกี่ยวกับเวชพันธุศาสตร์ 

• Timeline ในการยื่นข้อเสนอ - ประมาณ เมษายน 2563

• ด้าน์่งเ์ริมและพัฒนาอุต์าหกรรมใหม่ 
• ประชุมส่งเสริมธุรกิจการแปลผลข้อมลูพันธุกรรม เมื่อ 17 มี.ค. 2563 – ให้ท า Mapping ของนักวิจัยท่ีความ

ร่มมือกับต่างประเทศ ทั้งกับสถาบันและเอกชน แบ่ง stage ของการพัฒนาและแนวโน้มของตลาด เพื่อจัดท า
แผนสนับสนุนธุรกจิทีเ่หมาะสมต่อไป 

• หน่วยงานที่รับผิดชอบ – EECO TCELS NIA 



์รุปความก้าวหน้ากิจกรรมภายใต้แผนฯจีโนมิก  ์ประเทศไทย 
เดือนกุมภาพันธ -มีนาคม 2563
• ด้านการวิเคราะห และจัดการข้อมูล 

• จัดประชุมมาตรฐานการพัฒนาซอฟตแ์วร์และวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมเครือข่าย Bioinformatics ของแผนฯ 
จีโนมกิส์ประเทศไทย เมื่อ 9 มี.ค. 2562

• จัดประชุมการพัฒนานกัวิจยัดา้นการวิเคราะห์ข้อมลูพันธุกรรมเชื้อ โดย สวทช. เมื่อ 16 มี.ค. 2563

• อื่นๆ
• MOU กับ World Economic Forum 
• MOU Better health program ด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข – พัฒนาหลักสูตรเพ่ือเพิ่มความรู้ความเข้าใจ

ด้านการกแพทย์จีโนมกิส์
• MOU ระหว่าง NHS England และ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ทางการแพทย์ 


