กรอบการวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานวิจัยจีโนมิกสประเทศไทย
1. หลักการและเหตุผล
การแพทยแบบจีโนมิกส (Genomic Medicine) เปนการสรางนวัตกรรมใหมสําหรับการรักษาพยาบาลและ
การวิ จัย ทางการแพทย คณะรั ฐมนตรีไดมีมติ ในการประชุ มเมื่อวัน ที่ 26 มีนาคม 2562 เห็น ชอบในหลักการและ
แนวทางแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย (พ.ศ. 2563 – 2567) ซึ่งเกี่ยวของกับการนําขอมูลพันธุกรรม
มนุ ษย มาประยุ กต ใช ทางการแพทย และสาธารณสุข โดยร อยละ 30 ของโรคในมนุษยป จ จุบั นเกิ ดจากป จจัยทาง
พันธุกรรม และการถอดรหัสพันธุกรรมในปจจุบันมีตนทุนลดลงอยางมาก และมีการใชประโยชนอยางกวางขวาง
ดังนั้น แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทยจึงมีเปาหมายที่จะปรับเปลี่ยนระบบการบริการการแพทยของ
ประเทศ ให เกิ ดมาตรฐานใหม ที่ดี ยิ่งขึ้น กวาเดิม ดว ยการใชเ ทคโนโลยีถอดรหัส พั นธุกรรมที่ ทัน สมัย รว มกับการ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ขั้ น สู ง มาช ว ยให ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรคแม น ยํ า มากยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนเพิ่ ม โอกาสการรั ก ษาหาย
ลดความเสี่ยงในการใชยาที่ไมไดผล หรือแพยา ชวยปองกันโรค และลดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ
2. วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน ตามเปาหมายแผนยุทธศาสตร
อววน. แพลตฟอร ม ที่ 3 เพื่ อ พั ฒ นาและยกรดั บ ความสามารถการแข ง ขั น ของผู ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรม
ยุทธศาสตรวาดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานจีโนมิกส และโปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแขงขัน
และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
3. ขอบเขตการดําเนินงาน
สวรส. ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใตแผนปฏิบัติการบูรณาการ
จีโนมิกสประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แพลตฟอรม Platform 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
โปรแกรม
P10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
OKR
Objective O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถการแขงขันของผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
Key result
1) KR 3.4 การเติบโตของอุตสาหกรรมใหม (New-S Curves) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 8 ตอป
2) KR 3.10b.1 มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทยสุขภาพ การ
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค พลังงานและวัสดุชีวภาพ) ไมต่ํากวารอยละ 25 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ

1. โรคมะเร็ง

เรื่อง

กรอบการวิจยั

2. กลุมโรคหายาก (Rare
disease)

โจทย/ประเด็นวิจัย

1.1 งานวิจัยที่สามารถนําไปสูบริการดานการแพทยและสาธารณสุข เชน
- งานวิจัยดานโรคมะเร็งที่มียารักษา ซึ่งจะนําไปสูการนําไปใชประโยชนทางคลินิกหรือ
นําไปสูประโยชนเชิงระบบ
- งานวิจัยมะเร็งที่ทําการศึกษาดวยการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมแลวมีประสิทธิภาพ
ในการรักษาดีขึ้น
1.2 งานวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรู เชน
- การศึกษาโรคมะเร็งที่ตอยอดจากขอมูล genomics อาทิ epigenomics, cancer
immunology, microbiome ในโรคมะเร็งที่มีลักษณะทางคลินิกจําเพาะ, การศึกษา
หนาที่ของยีนกอมะเร็งที่พบบอยในผูปวยไทย (functional characterization of
commonly found cancer genes in Thai patients)
- งานวิจัยดาน genomics ของโรคมะเร็งที่มีลักษณะจําเพาะ หรือเปนมะเร็งที่พบบอย
ในคนไทยและองคความรูจากตางประเทศมีจํากัด เชน มะเร็งในเด็ก, มะเร็งทอน้ําดี,
มะเร็งศีรษะและคอ, มะเร็งตอมน้ําเหลืองบางชนิด เปนตน
- การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของการใชประโยชนจาก cancer genomic data เชน
การศึกษา prognostic biomarkers, การพัฒนา novel screening test, การศึกษา
กลุมมะเร็งที่มีลักษณะเปน extreme phenotype, การศึกษา cancer drug
discovery, cancer novel therapy เปนตน
1.3 งานวิจัยและพัฒนาบริการหรือระบบบริการ เชน
- การคัดกรองในโรคมะเร็งพันธุกรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ เชน การศึกษาความ
คุมคาในการตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดที่ถายทอดในครอบครัว เชน มะเร็งเตานมและ
รังไข, มะเร็งลําไสใหญ และมะเร็งในเด็ก
- การพัฒนาชุดตรวจ (test panel) ที่เหมาะสมกับผูปวย ทั้งในสวน germline test
(hereditary cancer) และ tumor/somatic test (actionable gene panel)
ที่ไดมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
- การพัฒนาแนวทางการใชยาใหเกิดประโยชนสูงสุด เชนการแบงกลุมผูปวยที่
เหมาะสมในการใชยาเพื่อลดคาใชจายการใชยาที่ไมเหมาะสมหรือประสิทธิผลไมดี
หมายเหตุ งานวิจัยในหัวขอ a และ b ควรมีลักษณะเปนเครือขาย มีการสรางและพัฒนาระบบ
ทะเบียนคนไขมะเร็ง (cancer registry) และการจัดเก็บสิ่งสงตรวจ/ระบบธนาคารชีวภาพ
(biobanking) ของโครงการควบคูไปดวย
2.1 การวิจัยเพื่อเพิ่ม diagnostic yield ของการตรวจ whole genome sequencing
เพื่อใหได definite molecular diagnosis สําหรับการดูแลผูปวยโรคหายาก
2.2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการและโครงสรางพื้นฐานของการตรวจ whole genome
sequencing เพื่อใหสามารถวินิจฉัยผูปวยโรคหายากที่มีอาการรุนแรง เฉียบพลันและ
ตองการการวินิจฉัยที่รวดเร็ว เพื่อนําไปสูการรักษาจําเพาะที่เหมาะสม

เรื่อง

โจทย/ประเด็นวิจัย

2.3 การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดเก็บและฐานขอมูลทางคลินิกของผูปวยและครอบครัว
โรคหายาก
2.4 การพัฒนา diagnostic pipeline, program, algorithm, system and infrastructure
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ, annotate, filter, prioritize, วิเคราะห
(analyze) และแปลผล (interpret) ขอมูล genomics รวมกับขอมูลทางคลินิก เพื่อใหได
เปนรายงาน (report) สําหรับสงใหแพทยใหคําปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตรแกผูปวย
และครอบครัว
2.5 การวิจัยเพื่อใหทราบถึงความหมายของ genetic variants ที่ไดจากการทํา whole
genome sequencing และอาจเปนสาเหตุของโรคหายาก (Functional studies of
variants of unknown clinical significance)
2.6 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เชน ชุดตรวจโรคหายาก แนวทางการดูแลผูปวยกลุมโรค
หายาก
2.7 การศึกษาประสิทธิภาพ ความคุมคาและ clinical utility ของการใชเทคโนโลยีจีโนม
ในการวินิจฉัยและดูแลผูปวยและครอบครัวโรคหายาก
หมายเหตุ ทั้งนี้การศึกษาวิจัยกลุมโรคหายาก จะใหความสําคัญกับการสรางเครือขายวิจัย
กลุมโรคพันธุกรรมหรือความเขมแข็งของเครือขายวิจัย เปนขอพิจารณาสําคัญของการ
สนับสนุนโครงการวิจัยในหัวขอนี้

3. โรคไมติดตอ (Non
communicable disease)

4. เภสัชพันธุศาสตร
(Pharmacogenomics)

สวนการศึกษาวิจัยพยาธิกําเนิด (Pathogenesis) การพัฒนา disease model การ
พัฒนาการรักษาใหม (new treatment) และ clinical trial ของโรคหายาก ขอใหสงขอเสนอ
โครงการไปยัง Platform 1 - Program 5: สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนาและการวิจัยพื้นฐาน
เนนการวิจัยในกลุมโรคไมติดตอที่เปนปญหาสําคัญของประเทศไทย โรคที่มีความสําคัญ
หรือโรคที่มีผลกระทบรุนแรง และมีกลุมตัวอยางแบบ long-term cohort ที่ดําเนินการอยูแลว
หรือมีกลุมตัวอยางที่มีความครอบคลุมประชากรในวงกวาง ในหัวขอดังตอไปนี้
3.1 การศึกษารูปแบบการกระจายตัวของ variants ที่สัมพันธกับโรคไมติดตอ หรือมีรูปแบบ
เฉพาะที่แตกตางออกไปจากลุมประชากรอื่น
3.2 การศึกษา วิจัย และพัฒนา polygenic risk score ที่มีความจําเพาะกับประชากรไทย
เพื่อประโยชนในการทํานายความเสี่ยงการเกิดโรค
3.3 การศึกษา variants ที่จําเพาะกับประชากรไทยในกลุมโรค complex disease ที่นําไปสู
แนวทางการรักษาหรือแนวทางการปองกันโรค
4.1 การพัฒนาธนาคารตัวอยางและขอมูลการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาของประเทศไทย
4.2 การพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการดานเภสัชพันธุศาสตรครอบคลุมทั่วประเทศและการ
กําหนดมาตรฐานดานเภสัชพันธุศาสตรในเชิงระบบ
4.3 การพัฒนามาตรฐานวิธีการเก็บขอมูลทางคลินิก และฐานขอมูลวิจัยดานเภสัชพันธุศาสตร
4.4 การวิจัยและพัฒนาระบบแปลผลยีนเภสัชพันธุศาสตรจากขอมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม

เรื่อง

โจทย/ประเด็นวิจัย

4.5 การวิจัยและพัฒนาการสรางฐานขอมูล Immunogenetics variation เชน การศึกษา
HLA long read sequencing ความละเอียดสูง
4.6 การศึกษาเภสัชพันธุศาสตรของการแพยาอยางรุนแรง

ภายใต แผนฯ จะสนั บสนุ น ให เ กิ ดโครงสรางพื้น ฐานของประเทศเพื่อรองรับ การพัฒ นาการวิจัย และการ
ให บริ การโดยใช ขอมู ลพั น ธุกรรมมนุ ษย เช น ศู นย บ ริการทดสอบทางการแพทยจี โ นมิ กส National Genome
Database ศูนยทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ Genomics Thailand clinical research unit เปนตน และจัดทํา
ฐานขอมูลจีโนมชาวไทยที่มีขอมูล whole genome sequencing (WGS) ของอาสาสมัครผูปวยชาวไทยใน 5 กลุม
โรค ไมนอยกวา 50,000 ราย ดังนั้น ภายใตโปรแกรมจีโนมิกสประเทศไทย นักวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจะตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในการรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภท Flagship project Genomics Thailand ดังตอไปนี้
1. ตัวอยางทางชีวภาพทุกตัวอยางภายใตโปรแกรมนี้จะสงไปทําการสกัดสารพันธุกรรมและจัดเก็บแบบรวม
ศูนย ที่ศูนยทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ ภายใตกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให
เกิดมาตรฐานในการสกัดสารพันธุกรรม การจัดเก็บ และเปนธนาคารตัวอยางของโปรแกรม
2. โครงการวิจัยที่จะไดรับพิจารณาทุนสนับสนุนจะตองสามารถเก็บตัวอยางวิจัยจากอาสาสมัครสําหรับการ
ทํา Human germline whole genome sequencing (WGS) ได โดยคาใชจายในสวน human WGS
จะได รั บ การสนั บ สนุ น ผ า นงบประมาณส ว นกลางของโปรแกรม ผู วิ จั ย ไม จํ า เป น ต อ งประมาณการ
คาใชจายในสวน human WGS ไวในขอเสนอโครงการ
3. ขอมูล human WGS ของอาสามัครทุกรายภายใตโปรแกรมนี้จะถูกจัดเก็บในฐานขอมูลกลางของ
ประเทศ ภายใตแนวปฏิบัติการจัดการขอมูลพันธุกรรมมนุษย (Human Genomic Data Management
Guideline) และขอตกลงในการแบงปนขอมูล (Data sharing agreement) ที่เหมาะสม เพื่อเปน
ฐานขอมูลกลางสําหรับตอยอดงานวิจัยของประเทศ
4. โครงการที่ ไ ด รั บ สนั บ สนุ น งบประมาณจะต อ งแบ ง ป น ข อ มู ล ทางคลิ นิ ก พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วกั บ โรคของ
อาสาสมัครเพื่อจัดเก็บรวมกับขอมูล human WGS ในฐานขอมูลกลางของประเทศ เพื่อเปนฐานขอมูล
กลางสําหรับตอยอดงานวิจัยของประเทศ
4. ระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย 12 เดือน
5. คุณสมบัติของผูเสนอขอรับทุนและเงื่อนไข
5.1 ผูมีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หนวยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ที่สนใจ
5.2 ขอเสนอโครงการวิจัยตองไมใชวิทยานิพนธปริญญาโท หรือปริญญาเอก
5.3 กรอบงบประมาณขึ้นอยูกับเปาหมายและตัวชี้วัดของขอเสนอโครงการวิจัย
5.4 ยื่นในนามหัวหนาโครงการเทานั้น เพื่อเปนการรับรองวาขอมูลที่เสนอมามีความถูกตอง ครบถวน
5.5 หัวหนาโครงการ สามารถสงขอเสนอโครงการไดไมเกิน 2 โครงการ
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5.6 เป น โครงการ/ชุ ด โครงการ ที่ใ ชร ะยะเวลาดําเนิ น การวิจัย ไมเกิน 2 ป (1 ชุดโครงการ หมายถึ ง
โครงการวิจัยไมนอยกวา 2 โครงการ) โดย ขอเสนอโครงการที่เปนชุดโครงการวิจัยตองแสดงถึงเปาหมายและตัวชี้วัดที่
มีความเชื่อมโยงของโครงการวิจัยที่อยูภายใตชุดโครงการเพื่อตอบเปาหมายใหญของชุดโครงการอยางชัดเจน
5.7 กรณีโครงการที่เปนการดําเนินการวิจัยในมนุษย สามารถสงขอเสนอโครงการไดโดยยังไมตองผานการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เวนแตเมื่อไดรับการพิจารณาสนับสนุนใหทุน
วิจัยแลว จําเปนตองแสดงหลักฐานการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยกอน
การทําขอตกลง
5.8 ผูขอรับทุนจะตองไมเปนผูติดคางการสงรายงานตางๆ ของโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สวรส.
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
5,9 กรณีที่หัวหนาโครงการมีประวัติในการบริหารโครงการอยูในทะเบียนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (ป.ป.ช.) สวรส. จะขอไมพิจารณาข อเสนอโครงการนั้นตามประกาศคณะกรรมการ
ป องกั นและปราบปราบการทุ จริ ตแห งชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่ บุ คคลหรื อนิ ติ บุ ค คลเป น คู สั ญ ญากั บ หน ว ยงานของรั ฐ (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วั น ที่ 10
พฤศจิกายน 2557 (ในราชกิจจานุเบกษา หนา 4 เลม 131 ตอนที่ 78 ก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557)
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6. การพิจารณาขอเสนอโครงการ
เกณฑในการพิจารณาขอเสนอโครงการเบื้องตน
6.1 ขอเสนอโครงการเปนไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว
6.2 มีวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคลองตามแนวทางประกาศทุน
6.3 สถาบัน/หนวยงาน และผูรับผิดชอบโครงการมีความรู และประสบการณการบริหารจัดการงานวิจัย การ
ดําเนินงานวิจัยและคาดไดวาจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยไดตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
6.5 กรณีโครงการที่มีการสะทอนความรวมมือและการสนับสนุนจากภาคีผูใชงานในระดับพื้นที่ โดยมีความ
รวมมือในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอืน่ ๆ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
6.6 สวรส. จะจัดการพิจารณาโดยผูมีสวนไดเสียสําคัญ ผูใชประโยชนจากงานวิจัยและผูทรงคุณวุฒิ และจะ
เชิญหนวยงาน/นักวิจัยที่ไดผานการพิจารณาเขามาหารือเพื่อพัฒนากรอบการวิจัยใหญที่ตอบเปาหมายและ KR ของ
แตละ Program ตอไป
7. การยื่นขอเสนอโครงการ (Concept Proposal)
ประกาศรับขอเสนอโครงการ (Concept Proposal) วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผานระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแหงชาติ (National Research Management System : NRMS) เว็บไซต www.nrms.go.th โดยผูสนใจ
สามารถยื่นขอเสนอโครงการ (Concept Proposal) ในระบบ www.nrms.go.th ตั้งแตวันที่ 2 – 22 ธันวาคม 2562
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
นางสาวอุไรวรรณ บุญแกวสุข โทรศัพท 02 832 9269 Email: uraiwan@hisro.or.th และ
นางณัฏฐนิธิมา แจงประจักษ โทรศัพท 02 832 9271 Email: nutnitima@hsri.or.th

