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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ มกราคม 2566

พชรพจน์ นันทรำมำศ สุจติรำ อนัโน

“อุตสาหกรรมการแพทย์” เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญเพราะเก่ียวเน่ืองกับ

สุขภาพ และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อีกท้ังยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

เน่ืองจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

เฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 3-5% และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร ื่อยๆ โดยอุตสาหกรรมการแพทย์

ได้ถูกหยิบยกให้เป็นฟันเฟืองส าคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด 

โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ การผลักดันให้ไทยก้าวเข้าสู่การเป็น Medical Hub

อย่างเต็มรูปแบบ 

Krungthai COMPASS มองว่า องค์ประกอบส าคัญประการหน่ึงท่ีจะผลักดันให้ไทย

บรรลุเป้าหมายการเป็น Medical Hub อย่างเต็มรูปแบบ คือ การยกระดับเทรนด์

การแพทย์ท่ีมาพรอ้มกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัยอย่าง

การแพทย์จีโนมิกส์ท่ีเป็นเมกะเทรนด์ระดับโลกท่ีจะเข้ามาพลิกโฉมวงการการแพทย์

ท่ัวโลก ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญท่ีเข้ามาช่วยยกระดับและเติมเต็มอุตสาหกรรมการแพทย์

ของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ เน่ืองจากการแพทย์จีโนมิกส์ได้ก่อให้เกิดการแพทย์

มูลค่าสูง (High Value Medical) ในหลายมิติ อีกท้ังจะช่วยเน้นย้าเรื่องศักยภาพ

และความพร้อมด้านการบริการทางการแพทย์ และก้าวสู่การเป็น World Class

Medical Service Hub แถวหน้าของเอเชีย ท้ังน้ี คาดการณ์ว่าภายในปี 2573 การ

เติบโตของการแพทย์จีโนมิกส์จะสรา้งรายได้ให้ประเทศเกือบ 6.0 หม่ืนล้านบาท

อย่างไรก็ดี การยกระดับการแพทย์จีโนมิกส์ของไทยจะประสบความส าเรจ็ได้ ต้อง

อาศัยความรว่มมือจากทุกภาคส่วน ท้ังนโยบายสนับสนุนจากภาครฐัท่ีเอ้ือให้เกิด

การลงทุน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการวจิัยและพัฒนาด้านการแพทย์ ควบคู่กับ

การลงทุนจากภาคเอกชนท่ีมีความพรอ้มท้ังด้านองค์ความรู ้ทรพัยากร และเงนิ

ลงทุน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการลงทุนอย่างบูรณาการ และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันท้ัง Ecosystem
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“กำรแพทย์จโีนมิกส์”
เป็นนวัตกรรมกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์ท่ีมีกำรประยุกต์ใช้
ข้อมูลด้ำนพันธุกรรมร่วมกับข้อมูลสุขภำพอื่น ๆ รวมถึง
ข้อมูลเก่ียวกับสภำพแวดล้อม และวถีิชีวติ เพ่ือน ำมำใช้ท ำนำย
โอกำสกำรเกิดโรค กำรวินิจฉัย กำรรักษำท่ีมีประสิทธิภำพ 
ท ำให้สำมำรถรักษำผู้ป่วยได้ตรงจุด แม่นย ำ และเหมำะสม
เฉพำะเจำะจงส ำหรบัผู้ป่วยแต่ละรำยมำกขึ้น

ศูนย์กำรแพทย์จโีนมิกส์ในประเทศไทย

11.25
หมื่นล้ำน USD

เติบโตปีละ

17.9%

ท่ีมา: วิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ตลำดโลก

ท ำไม Genomics ถึงเป็น กำรแพทย์แห่งอนำคต

 เป็นทำงออกของโรคท่ี
รกัษำยำก โดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงโรคทำง
พันธุกรรม และโรค
หำยำก

จะเข้ำมำปลดล็อกกำร
รกัษำพยำบำลแบบเดิม
สู่แนวทำงกำรรกัษำ
ท่ีเฉพำะบุคคลและ
แม่นย ำมำกขึ้น 

 เทคโนโลยีและ
นวตักรรมด้ำนกำร
ถอดรหัสพันธุกรรม 
และกำรประมวลผลท่ี
ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเรว็ 

ตลำดกำรแพทย์
จีโนมิกส์ยังมีโอกำส
เติบโตได้อกีมำก

ศนูย์บรกิำรทดสอบกำรแพทย์
จีโนมิกส์: EEC x ม. บูรพำ

ศนูย์จีโนมิกส์ศริริำช:           
คณะแพทยศำสตร ์                 
ศริริำชพยำบำล

ศนูย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ 
ด้ำนจีโนมิกส์และกำรแพทย์
แม่นย ำ: รพ. จุฬำลงกรณ์

ศนูย์จีโนมทำงกำรแพทย์ 
(Center for Medical 
Genomics):
คณะแพทยศำสตร ์              
โรงพยำบำลรำมำธิบดี

ศนูย์พันธุศำสตรเ์ชิงป้องกันและ
สุขภำพครอบครวั (Preventive 
Genomics and Family 
Check-up Services Center): 
รพ. บ ำรุงรำษฎร์

N Health Novogene
Genomics ศนูย์กำรแพทย์
จีโนมิกส์: บจ. เอน็เฮลท์ โนโวยีน 
จีโนมิกส์ *

มูลค่ำตลำดกำรแพทย์จโีนมิกส์ ในป ี2573

1.70
พันล้ำน USD

เติบโตปีละ

16.4%

ตลำดในประเทศ

* ความรว่มมือระหว่าง BDMS, N Health และ NovageneAIT



4

“อุตสาหกรรมการแพทย์” เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญเพราะเก่ียวเน่ืองกับ

สุขภาพ และการรกัษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งการมีสุขภาพท่ีดีเป็นสุดยอดปรารถนา

ส าหรบัคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ดังพุทธภาษิตท่ีว่า “อาโรคฺยปรมา ลาภา” 

ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสรฐิ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการแพทย์ท่ัวโลก

รวมท้ังประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง อีกท้ังยังเป็นตลาดท่ีใหญ่และมี

มูลค่าสูง และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เน่ืองจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

โน้มเพ่ิมข้ึนเร ื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงท่ีเกิดโรคระบาดรุนแรงท่ัวโลก ดังเช่นการ

แพรร่ะบาดของโควดิ-19 ในครัง้น้ี อย่างไรก็ดี จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก 

(World Health Organization; WHO) ระบุว่า แม้ในช่วงก่อนเกิดการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 (ปี 2562) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Health Expenditure) 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ท่ัวโลกเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 9.8% 

นับว่าอยู่ในสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูงพอสมควร จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจท่ีจะเกิด

ปรากฏการณ์ท่ีหลายประเทศท่ัวโลกต่างวางยุทธศาสตรแ์ละมุ่งพัฒนาประเทศ

เพ่ือก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ” อาทิ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ 

ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ท่ีส าคัญของไทย ได้พัฒนาและสรา้ง

ศูนย์การแพทย์ครบวงจรข้ึนท่ีดูไบ โดย Dubai Healthcare City (DHCC) 

เร ิม่มีการลงทุนจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีอัตราภาษีต่ามาต้ังแต่ปี 2545 

(ค.ศ. 2002) เพ่ือดึงดูดโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ต่างๆ ให้เข้ามาด าเนิน

กิจการ ซึ่งปัจจุบนัใน DHCC มีท้ังการต้ังสถานศึกษา ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาล 

และสถาบันวจิัยทางการแพทย์เพ่ือพัฒนาบุคลากร รวมถึงต่อยอดการรกัษา

ให้มีประสิทธิภาพ มากกว่า 200 แห่ง  ขณะท่ีสิงคโปรมี์นโยบายส่งเสรมิความ

เป็นเลิศด้านยา เวชภัณฑ์ และชีวการแพทย์ และการเป็นศูนย์กลางด้าน

การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นย าในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันบรษัิทยาชั้นน า

ท่ีมีรายได้สูงสุดท่ัวโลก 8 รายจาก 10 ราย ได้จัดต้ังฐานการผลิตในสิงคโปร์

ส าหรบัประเทศไทย อุตสาหกรรมการแพทย์ได้ถูกหยิบยกให้เป็นฟันเฟืองส าคัญ

ท่ีช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด และยิ่งทวคีวามส าคัญข้ึนเร ื่อยๆ

ในระยะข้างหน้า โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ การผลักดันให้ไทยก้าวเข้าสู่การ

เป็น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรอื Medical Hub” อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง

จะช่วยสรา้งรายได้ให้กับประเทศมูลค่ามหาศาล และคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “การ

บรกิารทางการแพทย์ของไทย” เป็นจุดเด่นส าคัญและมีความพรอ้มมากท่ีสุดใน

การท่ีจะช่วยส่งเสริมและเร่งสปีดให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

หรือ Medical Hub ในระดับโลกได้ไม่ยากนัก เน่ืองจากการบรกิารทาง

การแพทย์ของไทยมีชื่อเสียงด้านคุณภาพการรักษาจนเป็นท่ียอมรับของ

นานาชาติ มีบรกิารท่ีหลากหลาย ท าให้สามารถต่อยอดได้อีกมาก โดยข้อมูล

ล่าสุดจากรายงาน Medical Tourism Index 2020-2021 ของ Medical Tourism

Association ได้จัดอันดับให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของไทยติด

อันดับ 5 ของโลก 
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อย่างไรก็ดี ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันท่ีเข้มข้นข้ึน 

จากความต้องการเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และการช่วงชิง

ส่วนแบ่งตลาดจากกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของหลายประเทศท่ัวโลก 

เน่ืองจากเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีสรา้งรายได้เข้าประเทศได้สูง และมีค่าใช้จ่าย

เฉล่ียต่อหัวสูงกว่าการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆ อีกท้ังยังสามารถต่อยอดและ

เชื่อมโยงไปยังธุรกิจท่ีเก่ียวข้องได้อีกหลายธุกิจ ท้ังน้ี คาดว่า ตลาดท่องเท่ียว

เชิงการแพทย์ท่ัวโลกจะมีมูลค่าแตะระดับ 1 แสนล้านเหรยีญสหรฐั1 ในปี 2573

และท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันท่ีเข้มข้นข้ึนน้ี ส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสรมิ

และผลักดันให้ไทยเข้าใกล้ความฝันท่ีจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรอื 

Medical Hub น้ัน คงหนีไม่พ้นการยกระดับเทรนด์การแพทย์ท่ีมาพร้อมกับ

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัยและก่อให้เกิดการแพทย์

มูลค่าสูง (High Value Medical) ให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

การแพทย์จีโนมิกส์ (Genomic Medicine) เมกะเทรนด์ระดับโลกท่ีจะเข้ามา

พลิกโฉมวงการการแพทย์ในอนาคตอันใกล้ นอกจากน้ี การแพทย์จีโนมิกส์ยัง

เป็นหมุดหมายส าคัญท่ีจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์มูลค่าสูง

ตามแผน BCG Model สาขายาและวัคซีน ท่ีมีเป้าหมายส าคัญ คือ “เพ่ิมขีด

ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ขยายฐานธุรกิจการให้บรกิารและการเพ่ิม

ความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์ด้วยการวจิัย 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพ้ืนฐานแนวคิดการส่งเสรมิธุรกิจท่ีด าเนินการ

โดยเอกชนไทย เพ่ือสรา้งความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับธุรกิจข้ามชาติ

ขนาดใหญ่ สรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นฐานการผลิตในสถานการณ์

ฉุกเฉินและจ าเป็นของประเทศ” โดยการยกระดับบรกิารด้านจีโนมิกส์และ

การแพทย์แม่นย า เป็นหน่ึงในแผนด าเนินการท่ีส าคัญนอกเหนือจากการ

ยกระดับการผลิตวัคซีน การผลิตยา สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active 

Pharmaceutical Ingredients หรอื API) และชีววัตถุและผลิตภัณฑ์การ

รกัษาด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง (Advanced Therapy) 

ซึ่งนอกจากจะสามารถสรา้งรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวจากจ านวนนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical &

Wellness Tourism) ท่ีเพ่ิมข้ึนแล้ว ยังช่วยยกระดับการให้บรกิารด้านสุขภาพ

มีประสิทธิภาพและแม่นย า เพ่ือส่งเสรมิคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของคนไทย และจะเป็น

ประโยชน์ด้านสาธารณสุขของไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืน

บทความน้ี จึงอยากชวนผู้อ่านมาท าความรูจ้ักกับการแพทย์จีโนมิกส์ว่าคืออะไร?

และจะเข้ามาพลิกโฉมวงการการแพทย์ได้อย่างไร? และน าไปสู่ค าถามท่ีน่าสนใจ

ว่า “การแพทย์จีโนมิกส์จะมีโอกาสเติบโตได้มากน้อยแค่ไหน? และไทยมี

ความพรอ้มแค่ไหนท่ีจะเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์จีโนมิกส์”

1 อ้างอิงข้อมูลมูลค่าตลาดจากบรษัิทวจิัยด้านการตลาด 2 บรษัิท ได้แก่ Grand View Research และ Global Market Insights
วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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การแพทย์จีโนมิกส์ (Genomic Medicine) เป็นเทรนด์การแพทย์ท่ีเกิดจาก

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีผสมผสานกับการวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์ 

ซึ่งนับว่าเป็นเทรนด์การแพทย์ท่ีเป็นความหวังของประชากรท่ัวโลกท่ีจะเข้ามา

ช่วยท าให้มีชีวติยืนยาวข้ึน ช่วยสรา้งสุขภาพท่ีดี และช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

รวมถึงช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บท่ีมีความซับซ้อนของโรคมากข้ึน โดยเฉพาะ

กลุ่มโรคทางพันธุกรรม โรคหายาก โรคติดเชื้อ และกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร ื้อรัง 

(Non-Communicable Diseases; NCDs) ท่ีมีอัตราการเกิดโรคสูงข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง อาทิ โรคมะเรง็ โรคเบาหวาน โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคหัวใจ โรคหลอด

เลือดหัวใจตีบและอุดตัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโรคท่ีรกัษายาก ใช้เวลาในการ

รกัษานาน อีกท้ังมีค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลสูง และยังเป็นสาเหตุส าคัญ

ในการเสียชีวติของประชากรท่ัวโลก นอกจากน้ี ยังสามารถหลีกเล่ียงการแพ้ยา

ของผู้ป่วยแต่ละรายได้อีกด้วย ซึ่งในส่วนน้ีจะพาผู้อ่านทุกท่านไปท าความรูจ้ัก

กับการแพทย์จีโนมิกส์ว่าคืออะไร? มีจุดเร ิ่มต้นจากตรงไหน? และจะมี

บทบาทส าคัญในการดูแลสุขภาพและการรกัษาพยาบาลได้อย่างไรบ้าง?
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>> การแพทย์จโีนมิกส์ คืออะไร?

2 https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13938 และรายงาน BCG in action สาขายาและวคัซีน ของ สวทช.
3 จีโนม (Genome) คือ ข้อมูลทางพันธุกรรมท้ังหมดของส่ิงมีชีวติหน่ึงๆ ส่ิงมีชีวติทุกชนิดต้องประกอบด้วยสารพันธุกรรม
โดยอาจอยู่ในรูปของดีเอ็นเอหรอือารเ์อ็นเอ ส าหรบัเก็บรหัสเพ่ือใช้ในการสรา้งโปรตีนต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ 
อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.scimath.org/lesson-biology/item/8801-2018-09-21-02-13-37

4 อ้างอิงข้อมูลจาก National Human Genome Research Institute (NHGRI)

>> จดุเริม่ต้นของการแพทย์จโีนมิกส์

ววิัฒนาการของการแพทย์จีโนมิกส์มีจุดเร ิ่มต้นจากการศึกษาเร ื่องจีโนม3

(Genome) ของมนุษย์ โดยมีโครงการส าคัญ คือ โครงการจีโนมมนุษย์ (The 

Human Genome Project; HGP) ท่ีได้เร ิ่มต้นในปี 2533 (ค.ศ. 1990) ซึ่ ง

เป็นความร่วมมือกันระหว่าง The U.S. Department of Energy (DOE) และ 

The National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเป็น

ความร่วมมือของนักวทิยาศาสตรจ์ากหลายสาขาและหลายประเทศท่ัวโลก 

อาทิ สหรฐัฯ สหราชอาณาจักร ฝรัง่เศส เยอรมนี ญ่ีปุ่น และจีน ท้ังนักชีววทิยา 

และนักคอมพิวเตอร ์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือค้นหาล าดับเบสของจีโนม

มนุษย์หรอืหน่วยย่อยของดีเอนเอ (DNA subunits-bases) และใช้เป็นพ้ืนฐาน

ในการศึกษาทางชีววทิยาและพันธุศาสตร์ต่อไป ซ่ึงโครงการน้ีได้ประสบ

ความส าเร็จในปี 2546 (ค.ศ. 2003) โดยค้นพบว่ามนุษย์มียีนรวมกันท้ังส้ิน

ประมาณ 20,000 ยีน และประมาณการได้ว่า สารพันธุกรรมหน่ึงชุดจะมีข้อมูล

ล าดับเบสถึง 3,000 ล้านเบส หรือ 3,000 ล้านนิวคลีโอไทด์ (หน่วยย่อยของ 

DNA) และเม่ือน าล าดับเบสของคนต่างเชื้อชาติ อาทิ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย มา

เทียบกัน พบว่าเหมือนกันในระดับล าดับเบส ถึง 99.9% และแตกต่างระหว่าง

บุคคลเพียง 0.01% (ประมาณ 3 ล้านต าแหน่ง) ซึ่งหน่ึงใน 3 ล้านต าแหน่งน้ีท่ี

ท าให้มนุษย์มีความแตกต่างกัน รวมไปถึงอาจเป็นต าแหน่งท่ีระบุโรคต่าง  ๆอีกด้วย 

อย่างไรก็ดี การถอดรหัสพันธุกรรมในครัง้น้ันยังขาดจีโนมบางส่วนไปประมาณ 

8% ท่ีไม่อาจถอดรหัสได้เน่ืองด้วยข้อจ ากัดของเทคโนโลยีเคร ื่องถอดรหัส

พันธุกรรม4 โดยโครงการน้ีใช้งบประมาณราว 2.3 พันล้านเหรยีญสหรฐั

การแพทย์จีโนมิกส์ (Genomic Medicine) เป็นนวัตกรรมของการให้บริการ

ทางการแพทย์ท่ีแม่นย าและจ าเพาะกับบุคคล โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านพันธุกรรม

ร่วมกับข้อมูลสุขภาพอื่นๆ รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิต มา

ประมวลผลด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือท านาย

โอกาสการเกิดโรค การวินิจฉัย การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ2 ท าให้สามารถรกัษา

ผู้ป่วยได้ตรงจุด แม่นย า และเหมาะสมเฉพาะเจาะจงส าหรบัผู้ป่วยแต่ละรายมากข้ึน 

ซึ่งจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ลดการเจ็บป่วย และป้องกันการเสียชีวติก่อนวัย

อันควร

https://www.hsri.or.th/media/news/detail/13938
https://www.scimath.org/lesson-biology/item/8801-2018-09-21-02-13-37
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หลังจากโครงการ HGP ส าเร็จ ได้น าไปสู่การจัดต้ังโครงการท่ีเก่ียวกับการศึกษา

เรื่องจีโนมและพันธุศาสตรอ์กีหลายโครงการ อาทิ The International HapMap

Project The 1000 Genomes Project ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่าน้ีล้วนเป็น

จุดเร ิม่ต้นท่ีท าให้มีข้อมูลจีโนมของมนุษย์มากข้ึน พรอ้มท้ังท าให้เกิดการพัฒนา

เทคโนโลยีในการศึกษาวจิัยด้านจีโนมิกส์ และสามารถน าไปต่อยอดสู่การพัฒนา

ด้านการแพทย์จีโนมิกส์ จนในท่ีสุดในปี 2565 โครงการ “The Telomere-to-

Telomere (T2T) ของสถาบันวจิัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติ (National Human

Genome Research Institute; NHGRI) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ได้ออกมา

ประกาศความส าเรจ็ในการถอดรหัสพันธุกรรมจีโนมมนุษย์ครบ 100% ซึ่งเป็นการ

ถอดรหัสพันธุกรรมจากหัวจรดปลายของทุกโครโมโซมจ านวน 3.1 พันล้านเบส 

(ต าแหน่ง) ด้วยเทคโนโลยีใหม่ "Long Read Sequencing" และพบว่ามนุษย์

มียีนท้ังส้ินประมาณ 30,000 ยีน5

>> จดุเริม่ต้นของการแพทย์จโีนมิกส์ในประเทศไทย

เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2562 คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติ

การบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2567) ซึ่งเป็นแผนท่ีเก่ียวข้อง

กับการน าข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ซึ่งร้อยละ 30 ของโรคในมนุษย์เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม ซึ่งปัจจุบันการ

ถอดรหัสพันธุกรรมมีต้นทุนลดลงอย่างมาก และมีการใช้ประโยชน์อย่าง

กว้างขวาง เช่น การตรวจเพ่ือคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกใน

ครรภ์ การตรวจพันธุกรรมเพ่ือป้องกันมะเรง็ โรคไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อ หรอืการ

ป้องกันการแพ้ยา ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ มีเป้าหมายท่ีจะบูรณาการการใช้ข้อมูล

พันธุกรรมในด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เช่น กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

แก่ประชาชน ซี่งในอนาคตการแพทย์จีโนมิกส์จะเข้ามามีบทบาทในการสร้าง

สุขภาพท่ีดีของประชากร ต้ังแต่ก่อนต้ังครรภ์จนกระท่ังเสียชีวติ โดยอนุมัติให้ 

 สถาบันวจิัยระบบสาธารณสุขเป็นหน่วยงานกลางและมีโครงสรา้งองค์กร

เพ่ือขับเคล่ือนแผนปฏิบติัการ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวบรวม

ความต้องการพัฒนา Genomics Thailand เพ่ือส่งเสรมิให้มีการลงทุน

ท่ีเหมาะสม ให้มีอุตสาหกรรมการแพทย์ เกิดการบรกิารและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

ในไทย โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูง และมีการเพ่ิมต าแหน่งงาน

ของคนไทย

 อนุมัติงบประมาณวงเงนิ 4,470 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายและภาระ

งบประมาณท่ีจะเกิดขึ้นเพ่ือขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการบูรณาการฯ 

5 อ้างอิงข้อมูลจาก National Human Genome Research Institute (NHGRI)
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>> Genomics ต่อยอดการแพทย์รูปแบบใดได้บ้าง?

การแพทย์จีโนมิกส์ไม่เพียงแต่จะเข้ามามีบทบาทส าคัญในด้านการรกัษาพยาบาล

และมาช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพอันซับซ้อนเท่าน้ัน (Genomic Medicine for 

Sickness) แต่จะเข้ามาช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพ (Genomic Medicine 

for Wellness) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอีกด้วย โดยวงการแพทย์สามารถใช้

ประโยชน์และต่อยอดการแพทย์จีโนมิกส์เพ่ือน าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี

ต้ังแต่ก่อนต้ังครรภ์จนกระท่ังเสียชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ด้านการ

บรกิารทางการแพทย์เท่าน้ัน แต่ยังสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจอ่ืน  ๆในอุตสาหกรรม

การแพทย์ได้อีกด้วย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical) 

และอุตสาหกรรมเคร ื่องมือแพทย์ ในกลุ่มน้ายาและชุดวนิิจฉัยโรค โดยมี

รายละเอียดดังน้ี (รูปท่ี 1) 

รูปท่ี 1 กำรใช้ประโยชน์และต่อยอดกำรแพทย์จโีนมิกส์

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลโดยกลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) หรอือีอีซ ี

Others 

Fitness

การน าข้อมูล/ความรูด้้านการแพทย์จโีนมิกส์มาพัฒนายา
ใหม่ท่ีมีความจ าเพาะต่อพันธกุรรมของผู้ป่วย เช่น
 ยำชีววตัถุประเภท Targeted Therapy
 ผลิตภัณฑ์กำรแพทย์ข้ันสูง (Advance Therapy 

Medicinal Product) เช่น เซลล์บ ำบัด (Cell 
therapy) ยีนบ ำบัด (Gene therapy)

การน าข้อมูล/ความรูด้้านการแพทย์จโีนมิกส์มาประเมิน
ความเส่ียงการเกิดโรคและให้การป้องกัน เช่น 
 Polygenic Risk Score ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 

หรอืโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัต่ำงๆ 
 วคัซีนป้องกันโรคมะเรง็
 กำรตรวจยีนเส่ียงมะเรง็เต้ำนม เพ่ือให้กำรป้องกันกำร

เกิดมะเรง็
 กำรตรวจNon-Invasive Prenatal Testing ในเลือดแม่

เพ่ือประเมินควำมเส่ียงท่ีทำรกในครรภ์จะเป็น Down’s 
syndrome 

การตรวจยีนแพ้อาหาร หรอืยีนท่ีเก่ียวข้องกับการย่อยอาหาร 
ยีนด้านเมตาบอลิก เพ่ือจัดอำหำรให้เหมำะสมกับยีน 

การตรวจยีนท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถภาพทางกาย เช่น 
ปรมิำณกำรใช้ออกซิเจน กำรสะสมไกลโคเจน กำรฟ้ืนตัว
ของเซลล์กล้ำมเน้ือ เพ่ือจัดโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย 
หรอืโปรแกรมกำรฝึกควำมแข็งแกรง่ของรำ่งกำย

การตรวจโดยใช้เทคโนโลยีการหาหรอืถอดรหัสพันธกุรรม 
เพ่ือวตัถปุระสงค์อื่นๆ เช่น 
กำรตรวจยีนพรสวรรค์ กำรตรวจหำชำติพันธ์ุ กำรตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล หรอืกำรตรวจยืนยันพ่อแม่ลูก 
(กำรตรวจบำงรำยกำรมีควำมหม่ินเหม่ทำงจรยิธรรม
และอำจไม่มีผลศึกษำทำงวชิำกำรรองรบัอย่ำงเพียงพอ)

Genomic 
Medicine 

For 
Sickness

For 
Wellness

Diagnosis 

Therapeutics 

Prevention 

Nutrigenomics

การน าข้อมูล/ความรูด้้านการแพทย์จโีนมิกส์มาพัฒนาวธีิ/
ชุดตรวจโรค เช่น
 ตรวจยีนมะเรง็ 
 ตรวจยีนโรคทำงพันธุกรรม 
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1. การแพทย์จีโนมิกส์เพ่ือการรกัษาพยาบาล (Genomic Medicine for

Sickness) คือ การน าองค์ความรูด้้านการแพทย์จีโนมิกส์มาประยุกต์ใช้ใน

การรกัษาโรคต่างๆ ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 

1) การวนิิจฉัยโรค (Diagnosis) เป็นการน าข้อมูลและความรูด้้านการแพทย์

จีโนมิกส์มาพัฒนาวธิีหรอืชุดตรวจโรค เช่น การตรวจยีนมะเรง็ การตรวจ

ยีนโรคพันธุกรรม ตัวอย่างผู้ประกอบการ:บรษัิท แบงคอกจโีนมิกส์อินโนเวชัน่

จ ากัด (มหาชน) บรษัิทในเครอื BGI Genomics (BGI Group) ประเทศจีน 

ได้ออกแพ็กเกจการตรวจคัดกรองมะเร็งท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

ภายใต้ชื่อ “BGI SENTIS”6 ซึ่งสามารถตรวจหายีนท่ีเก่ียวข้องกับมะเรง็ได้

ถึง 62 ยีน ซึ่งยีนเหล่าน้ีก่อให้เกิดความเส่ียงในเกิดมะเรง็ได้กว่า 18 ชนิด 

อาทิ มะเรง็เต้านม มะเรง็รงัไข่ หรอืมะเรง็ล าไส้ใหญ่ รวมถึงการตรวจวเิคราะห์

ยีนกลายพันธุ์ท่ีอาจก่อให้เกิดมะเรง็ต้ังแต่ยังไม่แสดงอาการ และการตรวจ

หาล าดับเบสของยีนท่ีเก่ียวข้องกับมะเรง็ 

2) การบ าบัดโรค (Therapeutics) เป็นการน าข้อมูลและความรูด้้านการแพทย์

จีโนมิกส์มาพัฒนายาใหม่ท่ีมีความจ าเพาะต่อพันธุกรรมของผู้ป่วย เช่น 

ยาชีววัตถุประเภท Targeted Therapyผลิตภัณฑ์การแพทย์ข้ันสูง (Advance

Therapy Medicinal Product; ATPM) อาทิ เซลล์บ าบัด (Cell therapy)

ยีนบ าบัด (Gene therapy) และหน่ึงตัวอย่างท่ีท าให้เห็นภาพความสามารถ

ของจีโนมิกส์ได้ชัดเจน น่ันก็คือ การหาสายพันธุ์เชื้อโควิด-19 และการพัฒนา

วคัซีน โดยนักวทิยาศาสตรไ์ด้น าข้อมูลจากการท า DNA Sequencing หรือ

การหาล าดับดีเอ็นเอ ไปต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA

นอกจากน้ี ยาชีววัตถุท่ีก าลังได้รบัความนิยมอีกประเภทหน่ึง คือ ยารกัษา

มะเรง็แบบจ าเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเรง็ หรอืยามะเรง็แบบมุ่งเป้า (Targeted

Therapy)7 ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนชั้นน าของไทยได้มีการน ามาใช้

รกัษาผู้ป่วยมะเรง็บ้างแล้ว อาทิ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์กลุ่มโรงพยาบาล

กรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

โรงพยาบาลเมดพารค์ 

3) การป้องกันการเกิดโรค (Prevention) เป็นการน าข้อมูลและความรูด้้าน

การแพทย์จีโนมิกส์มาประเมินความเส่ียงของการเกิดโรคและให้การป้องกัน 

เช่น การตรวจยีน (Polygenic Risk Score) ซึ่งเป็นการตรวจหาความเส่ียง

การเกิดโรคทางพันธุกรรมจากยีน ท้ังโรคหัวใจและหลอดเลือด หรอืโรค

ไม่ติดต่อเร ื้อรังต่างๆ การตรวจ NIPT หรอื Non-Invasive Prenatal

Testing เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์

จากเลือดมารดา ซึ่งการตรวจ NIPT ได้รบัความนิยมอย่างแพรห่ลาย และ

ในไทยมีการให้บรกิารในโรงพยาบาลเอกชน คลินิกเฉพาะทางสูติ-นรเีวช 

และคลินิกผู้มีบุตรยาก

6 อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.bangkokgenomics.com/sentis-oncology/
7 ยารกัษามะเรง็แบบจ าเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเรง็ หรอืยามะเรง็แบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) เป็นยาท่ีออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเรง็   
โดยรบกวนการส่งสัญญาณท่ีเก่ียวข้องต่อการเจรญิเติบโต และการแพรก่ระจายของเซลล์มะเรง็ ท าให้มีประสิทธิภาพในการรกัษาสูง
และมีผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติน้อยกวา่ยาเคมีบ าบัด อ้างอิงจาก https://www.chulacancer.net/patient-list-page.php?id=743

ตัวอย่ำง

ยำชีววตัถุ
ประเภท Targeted Therapy

ขอบคุณภาพจาก
1/ https://www.roche.com/solutions/

pharma/productid-183a2650-f6f3-
40af-add0-59c5549ffe25

2/ https://www.stivarga-us.com/
3/ https://www.cancerhealth.com/drug/ 

zaltrap-ziv-aflibercept

ชื่อยา: Zaltrap
ชื่อสามัญทางยา: ziv-aflibercept 
บรษัิท: Sanofi/Genzyme
คุณสมบัติ: เป็นยายับย้ังกระบวนการ
สรา้งหลอดเลือด ใช้รกัษาโรคมะเรง็
ล าไส้ระยะแพรก่ระจาย

ชื่อยา: Tarceva
ชื่อสามัญทางยา: erlotinib
บรษัิท: Genentech/Astellas

ในเครอื Roche Group
คุณสมบัติ: ใชร้กัษาโรคมะเรง็ปอดชนิด 
non-small cell ในระยะแพรก่ระจาย และ
ยังใช้ในโรคมะเรง็ตับอ่อน ท่ีไม่สามารถ
ผ่าตัดได้ หรอื มีการลุกลามแล้ว

ชื่อยา: Stivarga
ชื่อสามัญทางยา: regorafenib
บรษัิท: Bayer
คุณสมบั ติ : ใช้ ในการรักษาผู้ ท่ี เป็น
มะเร็งล าไส้หรือมะเร็งทวารหนักท่ี
แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของรา่งกาย 
และได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด
บางชนิดก่อนหน้าน้ี 

1/

2/

3/

https://www.bangkokgenomics.com/sentis-oncology/
https://www.chulacancer.net/patient-list-page.php?id=743
https://www.roche.com/solutions/pharma/productid-183a2650-f6f3-40af-add0-59c5549ffe25/
https://www.roche.com/solutions/pharma/productid-183a2650-f6f3-40af-add0-59c5549ffe25/
https://www.roche.com/solutions/pharma/productid-183a2650-f6f3-40af-add0-59c5549ffe25/
https://www.stivarga-us.com/
https://www.cancerhealth.com/drug/zaltrap-ziv-aflibercept
https://www.cancerhealth.com/drug/zaltrap-ziv-aflibercept
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รูปท่ี 2 กำรประยุกต์ใช้กำรแพทย์จโีนมิกส์เพ่ือกำรดูแลสุขภำพ ผ่ำนกระบวนกำร Nutrigenomics Testing 

สำมำรถศกึษำข้อมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับโภชนพันธุศำสตร ์
จำกบทควำมเรื่อง 
เทรนด์อำหำรเฉพำะบุคคล
“Personalized Food”

2. การแพทย์จีโนมิกส์เพ่ือการดูแลสุขภาพ (Genomic Medicine for 

Wellness) คือ การน าองค์ความรูด้้านการแพทย์จีโนมิกส์มาประยุกต์ใช้ในการ

ดูแลและส่งเสรมิสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการน าเอาเทคโนโลยีการตรวจยีน 

หรอื DNA มาประยุกต์ใช้กับการดูแลสุขภาพ เพ่ือหาแนวทางในการดูแลสุขภาพ

ต่อไป โดยเป็นการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและโภชนาการใน

แต่ละบุคคล หรอืท่ีเรยีกว่า โภชนพันธุศาสตร์ (Nutrigenomics) อาทิ การ

ตรวจยีนแพ้อาหาร หรอืยีนท่ีเก่ียวข้องกับการย่อยอาหาร ยีนด้านเมตาบอลิก

การตรวจยีนท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถภาพทางกาย เช่น ปรมิาณการใช้ออกซิเจน 

การสะสมไกลโคเจน การฟื้ นตัวของเซลล์กล้ามเน้ือ ซึ่งการตรวจเหล่าน้ีจะท าให้

ทราบถึงการตอบสนองของรา่งกายต่อตัวแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวติประจ าวัน ท้ัง

ทางด้านโภชนาการ และการออกก าลังกาย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวาง

แผนการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมกับตนเอง โดยสามารถเลือกรบัประทานอาหาร

และผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารท่ีเหมาะสมกับยีน รวมถึงวางแผนประเภทการออก

ก าลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะส าหรบัการ

ตรวจแบบน้ี คือ กลุ่มนักกีฬา เพ่ือจัดโปรแกรมการรับประทานอาหาร และ

วางแผนตารางการฝึกซ้อม กลุ่มบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ อาทิ โรคเบาหวาน 

โรคอ้วน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนโภชนาการเพ่ือการลดน้าหนัก 

กลุ่มบุคคลท่ัวไป เพ่ือปรบัใช้ในชีวติประจ าวัน และสรา้งเสรมิสุขภาพท่ีดีข้ึน ซึ่ง

ปัจจุบันการตรวจ Nutrigenomics Testing ในไทย จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 

5,000-10,000 บาท/ครัง้

วางแผนโภชนาการ
และอาหารเสรมิ
โภชนาการ

วางแผน
การออกก าลังกาย

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

วางแผน
ดูแลด้านสุขภาพ

 ควำมเส่ียงโรคอว้น เบำหวำน ควำมดัน
โลหิต

 กำรตอบสนองต่อกำรเผำผลำญ

 แนวโน้มระดับคอเลสเตอรอลท่ีผิดปกติ

 กำรตอบสนองต่อกำรอกัเสบ

 ควำมต้องกำรวติำมินแรธ่ำตุและ
สำรอำหำรอื่นๆ เช่น วติำมินบ ีซ ีดี และ
สำรต้ำนอนุมูลอสิระ

 ควำมไวต่อคำรโ์บไฮเดรต ไขมัน และ
เกลือ 

 ประเภทกำรออกก ำลังกำยท่ีเหมำะสม

 ควำมเส่ียงจำกกำรบำดเจ็บ

 ควำมเรว็ของกำรฟ้ืนตัวของเซลล์
กล้ำมเนื้อ 

 พละก ำลังและควำมทนทำน

การตรวจยีน 
หรอื DNA

เจำะเลือด หรอื 
น้ำลำย หรอื เย่ือบุ
จำกกระพุ้งแก้ม

https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_464Personalized_Food.pdf
https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_464Personalized_Food.pdf
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รูปท่ี 3 เส้นทำงกำรดูแลสุขภำพและกำรรกัษำพยำบำลหลังจำกท่ีมีกำรน ำกำรแพทย์จโีนมิกส์มำใช้

ที่มา: ศูนย์ความเปน็เลิศด้านชวีวทิยาศาสตร ์(TCELS) รวบรวมขอ้มูลเพ่ิมเติมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ การรกัษาแบบเฉพาะจดุ หรอืการรกัษาแบบมุ่งเปา้ (Targeted therapy) เปน็ส่วนหนึ่งของการแพทย์จโีนมิกส์

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
กำรดูแลสุขภำพ

และกำรรกัษำพยำบำล
กำรน ำจีโนมิกส์มำใช้

 วคัซีน

 ให้ความรู้

 คัดกรอง

 การปรบัเปล่ียนพฤติกรรม

กำรป้องกันโรค

 วคัซีน DNA หรอื RNA

 การคัดกรองทางพันธุกรรม

 การจดัท าโปรไฟล์ความเส่ียง

ท้ังจโีนม

 การตรวจเลือด ปัสสาวะ และ

เนื้อเย่ือ

 CT/MRI Scan

 การวนิิจฉัยรว่ม
กำรวนิิจฉัยโรค

 การตรวจวนิิจฉัยพันธกุรรม

โดยใช้ WGS (whole genome 

sequencing)

 การตรวจพันธุกรรม

 การให้ยารบัประทาน

 เคมีบ าบัด

 การผ่าตัด

 การรกัษาแบบเฉพาะจดุ*

(Targeted therapy) กำรรกัษำโรค

 การบ าบัดด้วยยีน

 การดัดแปลงพันธุกรรม

 การแพทย์แม่นย า

>> หลังน าการแพทย์จโีนมิกส์มาใช้ จะท าให้การดูแลสุขภาพ
และรกัษาพยาบาล เปล่ียนแปลงไปอย่างไร?

การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล มีองค์ประกอบ 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ การ

ป้องกันโรค การวนิิจฉัย และการรกัษา ซึ่งในปัจจุบัน การป้องกันโรค จะใช้การให้

วัคซีน การคัดกรองผู้ป่วย การตรวจสุขภาพประจ าปี การเพ่ิมความตระหนักรูข้อง

ผู้ป่วย การจัดแคมเปญให้ความรูต่้างๆ (เช่น การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหร ี ่การ

รณรงค์ลดหวาน ลดโรค)และการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวติท่ีเส่ียงต่อการ

เกิดโรค อาทิ การงดสูบบุหร ีแ่ละด่ืมสุรา การไม่บรโิภคเค็มจัดและหวานจัด การ

ออกก าลังกาย การวินิจฉัยโรค จะใช้การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจ

เน้ือเยื่อ CT Scanและ MRI Scan รวมไปถึงการตรวจวนิิจฉัยรว่ม การรักษาโรค จะ

ใช้การทานยา การผ่าตัด เคมีบ าบัด หรอืการให้รักษาแบบมุ่งเป้า แต่คาดว่า 

หลังจากมีการน าการแพทย์จีโนมิกส์มาใช้จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ

ของการดูแลสุขภาพและรกัษาพยาบาล ท้ัง 3 ด้าน (รายละเอียดดังรูปท่ี 3) ท้ังใน

ด้านการป้องกันท่ีมีวัคซีน DNAหรอื RNA ซึ่งตัวอย่างท่ีเด่นชัดท่ีสุดคงหนีไม่พ้น

วัคซีนโควดิ-19 ชนิด mRNA การคัดกรองทางพันธุกรรม การจัดท าโปรไฟล์ความ

เส่ียงท้ังจีโนม เพ่ือน าไปสู่การวนิิจฉัยโรคท่ีแม่นย ามากข้ึนผ่านการตรวจพันธุกรรม 

และการตรวจวนิิจฉัยพันธุกรรมโดยใช้ Whole Genome Sequencing (WGS) ซึ่ง

จะเป็นตัวช่วยในการวนิิจฉัยโรคท่ีซับซ้อน โรคท่ีไม่รูส้าเหตุ และโรคหายาก รวมถึง

โรคทางพันธุกรรมต่างๆ ซึ่งสุดท้ายจะน าไปสู่การรกัษาท่ีแม่นย า เฉพาะเจาะจง 

และมีประสิทธิภาพในการรกัษามากข้ึนส าหรบัผู้ป่วยแต่ละรายด้วยการรกัษาใน

รูปแบบการบ าบัดด้วยยีน การดัดแปลงพันธุกรรม และการแพทย์แม่นย า
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ห่วงโซ่มูลค่าของการแพทย์จีโนมิกส์ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนต้ังแต่การ

เริม่กระบวนการท่ีได้มาซ่ึงข้อมูลด้านพันธุกรรม ตลอดจนการน าข้อมูลน าไปใช้เพ่ือ

พัฒนาการดูแลรกัษาผู้ป่วย โดยน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกัน การวินิจฉัย และ

การรกัษา โดยห่วงโซ่มูลค่าประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 องค์ประกอบหลัก8

ได้แก่ 1)การเก็บตัวอย่าง (Sampling) 2)การหาล าดับชุดดีเอ็นเอ (Sequencing) 

3)การวเิคราะห์ (Analysis) 4)การแปลผล (Interpretation)และ 5)การประยุกต์ใช้ 

(Application) โดยห่วงโซ่มูลค่าของการแพทย์จีโนมิกส์ จะเร ิ่มต้ังแต่การเก็บ

ตัวอย่างเป็นการเก็บและการบรรจุตัวอย่างดีเอ็นเอของมนุษย์ ซึ่งเป็นข้ันตอน

ธรรมดาท่ีไม่ต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรอืเคร ื่องมือพิเศษในการ

ด าเนินการ ซึ่งบางครั้งลูกค้าหรอืผู้ป่วยสามารถใช้น้าลายเป็นตัวอย่างทาง

พันธุกรรมได้ ถัดมาผู้เชี่ยวชาญด้านจีโนมิกส์จะท าการวิเคราะห์หาล าดับดีเอ็นเอ

ท้ังหมดในจีโนมของมนุษย์โดยใช้เคร ื่องมือท่ีมีเทคโนโลยีข้ันสูงอาทิ Next-

Generation Sequencing (NGS) (ซึ่งจะอธิบายในส่วนถัดไป) หลังจากน้ันจะ

ส่งผ่านข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้นักวเิคราะห์เฉพาะทางด้านชีววทิยาวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมชีวสารสนเทศ (Bioinformatics Program) เพ่ือรวบรวมเก็บ

และประมวลจีโนมในดีเอ็นเอของมนุษย์ ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการวเิคราะห์

สามารถจะน าไปวางมาตรฐานและเปรยีบเทียบกับข้อมูลลักษณะท่ีแสดงออก

ทางกายภาพ เพ่ือน าไปสู่บทสรุปท่ีส าคัญในข้ันตอนการแปลผลข้อมูล ซึ่งจะ

เป็นการแปลงข้อมูลท่ีวเิคราะห์แล้วเป็นความเข้าใจเชิงลึกส าหรบัการใช้ในเชิง

การวจิัยทางคลินิก (Clinical Trials) และข้ันตอนสุดท้ายของห่วงโซ่มูลค่าคือ 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการถอดรหัสพันธุกรรมเพ่ือยกระดับการรกัษาพยาบาล

ท้ังการรักษาเชิงวนิิจฉัย การรักษาแบบมุ่งเป้า หรอืการพัฒนายาใหม่ โดย

ปัจจุบันผู้ท่ีประยุกต์ใช้ข้อมูลจีโนมิกส์ท่ีส าคัญ ได้แก่ บรษัิทยา และบรษัิทท่ีผลิต

ชุดตรวจทางพันธุกรรมต่างๆ ซึ่งในระยะยาวคาดว่าผู้ใช้หลักจะเป็นหน่วยงานด้าน

สาธารณสุขท่ีมีหน้าท่ีดูแลระบบสุขภาพและการแพทย์

>> ห่วงโซ่มูลค่าของการแพทย์จโีนมิกส์ มีอะไรบ้าง?

8 อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน ห่วงโซ่มูลค่าและทิศทางอุตสาหกรรมจีโนมิกส์ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร ์(TCELS) 

รูปท่ี 4 ห่วงโซ่มูลค่ำของกำรแพทย์จโีนมิกส์

กำรเก็บ
ตัวอย่ำง

กำรหำล ำดับ
ชุดดีเอน็เอ

กำร
วเิครำะห์

กำร
แปลผล

กำร
ประยุกต์ใช้

เจาะเลือด

น้าลาย

เย่ือบุจากกระพุ้งแก้ม

น้าคร่า

การสกัด

วสัดุส้ินเปลืองในการ
ท า Sequencing
(Consumables)

อุปกรณ์และเครื่องมือ 
(Instruments)

องค์ประกอบ
หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

การตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูล 
(Data Cleansing)

การตรวจคัดกรอง
ข้อมูล variant 
(Variant Calling)

การบรกิารข้อมูล 
(Data Service)

 การรายงานผล
(Reporting)

 เช่ือมโยงกับข้อมูล
สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ 
(Link to EHRs)

 การรายงานแบบ
เฉพาะเจาะจง 
(Tailoring results)

 การพัฒนายา

 การวนิิจฉัยโรค

 การให้บรกิารทางการแพทย์

ที่มา: ศูนย์ความเปน็เลิศด้านชวีวทิยาศาสตร ์(TCELS)
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Section2

ท ำไม
Genomics
ถึงเป็น

กำรแพทย์
แห่งอนำคต
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Krungthai COMPASS มองว่า การแพทย์จีโนมิกส์ จะเข้ามามีบทบาทส าคัญ

ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ด้านการรกัษาพยาบาลเท่าน้ัน แต่จะเข้ามาช่วยส่งเสรมิ

ให้อุตสาหกรรมการแพทย์เติบโตอย่างก้าวกระโดด และต่อยอดส่งเสรมิความ

ก้าวหน้าในด้านสาธารณสุขท่ัวโลกในระยะ 10-20 ปีข้างหน้า โดย 4 เหตุผลหลัก

ท่ีท าให้การแพทย์จีโนมิกส์มีความน่าสนใจและทวีความส าคัญขึ้นเรื่อยๆ และมี

ส่วนส าคัญท่ีจะเข้ามาพลิกโฉมวงการสาธารณสุข ท้ังในแง่การรักษาพยาบาล

และการดูแลสุขภาพ ประกอบไปด้วย 

1. การแพทยจ์ีโนมิกส์เป็นทางออกของโรคท่ีรกัษายาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค

ทางพันธุกรรม และโรคหายาก

2. การแพทย์จีโนมิกส์จะเข้ามาปลดล็อกการรกัษาพยาบาลแบบเดิมสู่แนวทางการ

รกัษาท่ีเฉพาะบุคคลและแม่นย ามากข้ึน 

3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการถอดรหัสพันธุกรรม และการประมวลผล

ท่ีก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ 

4. ตลาดการแพทย์จีโนมิกส์ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก
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1. กำรแพทย์จีโนมิกส์เปน็ทำงออกของโรคท่ีรกัษำยำก โดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงโรคทำงพันธุกรรม และโรคหำยำก

ในปัจจุบันมีโรคท่ียังไม่มีวธีิรกัษาให้หายขาดได้ แต่ท าได้เพียงรกัษาตามอาการและ

ติดตามผลเป็นระยะเท่าน้ัน ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม และโรคหายาก ซึ่งโรคท้ัง

สองประเภทได้ส่งผลให้ผู้ป่วยทนทุกข์ทรมานท้ังทางรา่งกายและจิตใจ คุณภาพ

ชีวติแย่ลง อีกท้ังยังมีผลกระทบต่อศักยภาพการศึกษา การหารายได้ และอาจจะ

ได้รบัอันตรายถึงชีวติหากไม่ได้รบัการรกัษาท่ีถูกวธิี รวมถึงยังเป็นโรคท่ีก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อครอบครวัของผู้ป่วยอีกด้วย โดยโรคทางพันธุกรรม (Genetic

Disorders)9 คือ โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติในพันธุกรรม หรือเกิดขึ้นในโครโมโซม 

หรอืการกลายพันธุ์ของยีน โดยสามารถถ่ายทอดภายในครอบครวัจากรุน่สู่รุน่ได้ 

หรอืการมียีนแฝงของคนในครอบครวั รวมถึงอาจเกิดจากตัวผู้ป่วยเองก็ได้ ซ่ึง

สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติต้ังแต่ก าเนิด หรือท าให้ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

(NCDs) บางชนิด ซึ่งโรคทางพันธุกรรม ท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ โรคธาลัสซีเมีย 

ดาวน์ซินโดรม โรคตาบอดสี โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว10 โรคลูคิเมียหรอืโรคมะเรง็

เม็ดเลือดขาว โรคฮีโมฟีเลียหรอืโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก และโรคเบาหวาน 

ขณะท่ีโรคหายาก (Rare Disease)11 คือ โรคท่ีมีอุบัติการณ์และความชุกใน

ประชากรต่า ซึ่งค าก าจัดความของโรคหายากจะแตกต่างไปตามนิยามของแต่

ละพ้ืนท่ี ส าหรบัสหภาพยุโรปน้ันได้ให้ค าจ ากัดความของโรคหายากว่า เป็นโรค

ท่ีมีความชุกของโรค 1 ใน 2,000 คน ท้ังน้ี ข้อมูลจาก The National Organization

for Rare Disorders (NORD) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเพ่ือผู้ป่วยโรคหายากของ

สหรฐัฯ ระบุว่า ปัจจุบันโรคหายาก (Rare Disease) ท่ัวโลก มีมากกว่า 7,000 โรค 

ซึ่ง 80% ของโรคหายากเป็นโรคท่ีเก่ียวกับความผิดปกติทางพันธุกรรม และอีก 

20% เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อ เช่น โรคภูมิคุ้มกันท าลายตนเอง (Autoimmune

Disease) ตัวอย่างโรคหายากในไทย เช่น โรคแอลเอสดี  โรคมีกรดในเลือดใน

ทารกและเด็กเล็ก โรคเอสเอ็มเอหรอืเซลล์ประสาทไขสันหลังเส่ือม (สามารถศึกษา

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโรคหายากท้ังไทยและต่างประเทศได้ท่ี http://thairdf.org

และ https://rarediseases.org/) ท้ังน้ี ผลวจิัยต่างประเทศ12 ได้ประเมินว่า 

ค่ายารกัษาต่อปีของผู้ป่วยโรคหายากในยุโรปจะมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 4 แสน

ยูโร/คน

9 อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.pobpad.com
10 โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle Cell Disease; SCD)เป็นโรคทางพันธุกรรมท่ีท าให้เม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เม็ดเลือด

มีอายุส้ันและแตกสลายได้งา่ย จนเกิดเป็นภาวะเลือดจางในท่ีสุด
11 อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน การสังเคราะห์งานวจิัยเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพส าหรบัโรคหายากในประเทศไทย ของสถาบันวจิัยระบบสาธารณสุข
12 อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน Estimating the budget impact of orphan medicines in Europe: 2010-2020

จ ำนวนผู้ป่วยโรคหำยำกในประเทศไทย 

มีสัดส่วนสูงถึง 5% ของประชำกร หรอืกวำ่ 3.5 ล้ำนคน 

ซ่ึงมจี ำนวนไม่น้อยไปกวำ่ผู้ป่วยโรคเบำหวำนท่ีอยู่ในระบบ

ทะเบียนของกระทรวงสำธำรณสุข ท่ีมีจ ำนวน 3.2 ล้ำนคน

http://thairdf.org/
https://rarediseases.org/
https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โดยการแพทย์จีโนมิกส์จะเข้ามาช่วยยกระดับและเป็นทางออกในการรักษาโรค

ทางพันธุกรรม และโรคหายาก ให้หายได้ อาทิ กระบวนการรกัษาด้วยผลิตภัณฑ์

การแพทย์ข้ันสูงอย่างยีนบ าบัด (Gene Therapy) ท่ีจะเข้ามาช่วยในการรกัษา

โรคทางพันธุกรรมท่ีเกิดจากความผิดปกติของยีน โดยการผ่าตัดเปล่ียนยีน 

ถ่ายยีนท่ีปกติเข้าไปแทนท่ี หรอืใส่ยีนท่ีปกติเข้าไปโดยไม่ต้องตัดเอายีนท่ีผิดปกติ

ออก ท้ังน้ี องค์การอาหารและยาสหรฐัฯ (FDA) ได้อนุมัติให้ใช้ “ผลิตภัณฑ์

ยีนบ าบัด” ในทางการแพทย์ได้ในปี 2560 ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีรกัษาในระดับยีน

ชนิดแรกของโลก โดยในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เซลล์หรอืยีนบ าบัดท่ีได้รบัการ

อนุมัติจาก FDA รวม 27 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมโรคทางพันธุกรรมหลายกลุ่ม 

อาทิ โรคกล้ามเน้ืออ่อนแรง โรคเก่ียวกับความบกพรอ่งของเซลล์เม็ดเลือดแดง 

โรคเก่ียวกับความบกพรอ่งของภูมิคุ้มกัน โรคเก่ียวกับความผิดปกติของระบบ

ประสาท รวมถึงโรคมะเรง็ชนิดต่างๆ ท้ังน้ี Krungthai COMPASS มองว่า ตลาด

ยีนบ าบัดจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานด้านการตลาด

ของ Mordor Intelligence ท่ีคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดยีนบ าบัดท่ัวโลกจะ

ข้ึนไปแตะระดับ 1.48 หม่ืนล้านเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 5 แสนล้านบาท 

ในปี 2570 เติบโตเฉล่ียปีละ 23.8% (CAGR ปี 2564-2570) เพ่ิมข้ึนจากปี 2564

เกือบ 4 เท่า

รูปท่ี 5 ตัวอย่ำงกำรรกัษำด้วยวธิียีนบ ำบัด

ที่มา: https://bioscience.lonza.com/lonza_bs/TH/en/cell-and-gene-therapy

2. แทรกยีนเข้ำไป
ในพำหะหรอื
ตัวน ำ เช่น ไวรสั

1. ยีนท่ีต้องกำร

3. ฉีดสำรท่ีประกอบไปด้วยยีนท่ี
อยู่ในพำหะหรอืตัวน ำเข้ำสู่
รำ่งกำยผ่ำนทำงหลอดเลือดด ำ 
ไขสันหลังหรอืต ำแหน่งอื่นท่ี
ต้องกำร

1. น ำเซลล์ของผู้ป่วย
ออกมำนอกรำ่งกำย

2. ดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์ 
โดยเพ่ิมยีนท่ีผู้ป่วยขำดเข้ำไป
ในเซลล์

3. ย้ำยเซลล์ท่ีได้รบักำร
ดัดแปลงพันธุกรรมน้ี
กลับสู่รำ่งกำยของผู้ป่วย

Ex vivo:
การน าเซลล์ของผู้ป่วยออกมา
นอกร่างกาย แล้วท าการดัดแปลง
พันธุกรรมของเซลล์น้ัน โดยการ
เพ่ิมยีนท่ีผู้ป่วยขาด หลังจากน้ัน
ก็ย้ายเซลล์ท่ีได้รับการดัดแปลง
พันธุกรรมน้ีกลับสู่ร่างกายของ
ผู้ป่วย

In vivo:
การสอดแทรก (insert) ยีน
เข้าไปในตัวน า (vector) เช่น 
ไวรัส จากน้ันก็ส่งตัวน าเข้าสู่
รา่งกายของผู้ป่วยต่อไป
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รูปท่ี 6 มูลค่ำตลำดและกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของยีนบ ำบัด (Gene Therapy) (หม่ืนล้านเหรยีญสหรฐั)

ที่มา: Mordor Intelligence ค านวณโดย Krungthai COMPASS

ในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2570) ตลาดยีนบ าบัดท่ัวโลกจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีมูลค่าแตะระดับ 1.48 หม่ืนล้าน
เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 5 แสนล้านบาท และมีอัตราเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR ปี 2564-2570) อยูท่ี่ 23.8%

23.8%

CAGR
(2564-2570)

2564                        2567F                        2570F

0.41

0.69

1.48

2. กำรแพทย์จีโนมิกส์จะเข้ำมำปลดล็อคกำรรกัษำพยำบำลแบบเดิม
สู่แนวทำงกำรรกัษำท่ีเฉพำะบุคคลและแม่นย ำมำกขึ้น 

รูปแบบการรกัษาโรคในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเน้นการรักษาโรคใดโรคหน่ึงด้วย

ยาชนิดเดียวกัน หรือใช้วิธีการรักษาแบบเดียวกัน ซ่ึงอาจจะยังไม่ตอบโจทย์การ

รักษาโรคซับซ้อน ซึ่งเป็นโรคท่ีเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น พันธุกรรม 

อาชีพ ส่ิงแวดล้อม และวถีิการด าเนินชีวติท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรค ฯลฯ และต้อง

อาศัยการรักษาท่ีซับซ้อน เช่น ต้องอาศัยแพทย์จากหลายแผนก เคร ื่องมือ

แพทย์ท่ีทันสมัย และยาท่ีมีคุณภาพ รวมถึงวธิีการรกัษาหลายรูปแบบรว่มกัน 

ตัวอย่างโรคซับซ้อนท่ีรู้จักกันดีคงหนีไม่พ้นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

อย่างโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต และโรคเบาหวาน ซ่ึงโรคเหล่าน้ี

ล้วนเป็นโรคท่ีรักษายาก และต้องรักษาต่อเน่ืองเป็นเวลานาน อีกท้ังมีค่าใช้จ่ายใน

การรกัษาพยาบาลสูง และยังเป็นสาเหตุส าคัญในการเสียชีวติของประชากรท่ัวโลก 

โดยเฉพาะโรคมะเร็งท่ีมีอัตราการเกิดโรคโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และถือเป็น

ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของทุกประเทศ สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์

โรคมะเร็ง Globocan 2020 ของ The Global Cancer Observatory (GCO)

ภายใต้ก ากับของ WHO ระบุว่า ในปี 2563 ท่ัวโลกมีผู้ป่วยมะเรง็เพ่ิมข้ึนเป็น 19.3 

ล้านคน และเสียชีวติด้วยโรคมะเร็งถึง 10 ล้านคน เม่ือเทียบกับปี 2561 ท่ีมี

ผู้ป่วยมะเรง็อยู่ท่ี 17.0 ล้านคน และเสียชีวติด้วยโรคมะเรง็ 9.5 ล้านคน และคาดว่า

ในปี 2583 จะมีผู้ป่วยมะเร็งเพ่ิมข้ึนเป็น 30.2 ล้านคน ส าหรับสถานการณ์

โรคมะเรง็ของไทย จากสถิติพบว่า ในปี 2563 ไทยมีผู้ป่วยมะเรง็เพ่ิมข้ึนเป็น 1.9 

แสนคน และเสียชีวติด้วยโรคมะเรง็ถึง 1.25 แสนคน เม่ือเทียบกับปี 2561 ท่ีมี

ผู้ป่วยมะเรง็อยู่ท่ี 1.7 แสนคน และเสียชีวติด้วยโรคมะเรง็ถึง 1.1 แสนคน
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นอกจากน้ี ยังมีข้อมูลการศึกษาเก่ียวกับค่าใช้จ่ายต่อปีส าหรับบรกิารทาง

การแพทย์และยาท่ีใช้รกัษาโรคมะเรง็ของสหรฐัฯ ระบุว่า ในปี 2573 ค่าใช้จ่ายใน

การรกัษาโรคมะเรง็ของชาวอเมรกัินรวมจะมีมูลค่ากว่า 2.46 แสนล้านเหรยีญ

สหรฐั เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ถึง 34% ซ่ึงจากข้อมูลท้ังหมดเป็นการเน้นย้าว่าท าไม?

จึงจ าเป็นต้องเสาะแสวงหาการรกัษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือลดการ

สูญเสีย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว

รูปท่ี 7 จ ำนวนผู้ป่วย และจ ำนวนผู้เสียชีวติด้วยโรคมะเรง็ (ซ้ำย) (ล้านคน), 
ค่ำใช้จำ่ยในกำรรกัษำโรคมะเรง็ของชำวอเมรกัิน (ขวำ) (แสนล้านเหรยีญสหรฐั)

1.83 

2.46 

2558 2573F

+34%

2561 2563 2583F

17.0/9.5 19.3/10.0 30.2/n.a.

จ ำนวนผู้ป่วยโรคมะเรง็
จ ำนวนผู้เสียชีวติด้วยโรคมะเรง็

ที่มา: https://gco.iarc.fr/about-the-gco (ซา้ย), https://www.advisory.com/blog/2020/06/cancer-care-costs (ขวา)

โดยการแพทย์จีโนมิกส์เป็นความหวงัของประชากรท่ัวโลกท่ีต้องการมีชีวิตยืนยาว 

และมีสุขภาพท่ีดี และยังเป็นความหวังให้กับการแพทย์ยุคใหม่ รวมท้ังมีส่วน

ส าคัญท่ีผลักดันให้เกิดการแพทย์มูลค่าสูงท้ังในด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ และ

การให้บรกิารทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาช่วยยกระดับการดูแล

สุขภาพและรกัษาพยาบาลใน 3 ด้านส าคัญ ได้แก่ 1) การคาดการณ์ และการ

วนิิจฉัยโรค (Predictive) 2) การป้องกันการเกิดโรค (Preventive) 3) การ

รกัษาแบบเฉพาะบุคคล (Personalized) ซ่ึงจะเข้ามาช่วยปลดล็อกและเปล่ียน

โฉมการรกัษาแบบเดิมท่ีเน้นการรกัษาโรคใดโรคหน่ึงด้วยยาชนิดเดียวกัน ไปสู่

แนวทางการรกัษาท่ีเฉพาะบุคคลและแม่นย ามากขึ้น หรือท่ีเรียกว่า “การแพทย์

แม่นย า (Precision Medicine) ซึ่งเป็นการแพทย์สมัยใหม่ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 

โดยให้ความส าคัญกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล น่ันหมายถึงผู้ป่วยโรค

เดียวกัน อาจจะใช้วธิีการรกัษาต่างกัน หรอืใช้ยาไม่เหมือนกัน โดยน าข้อมูลทาง

พันธุกรรมหรอืข้อมูลชีววทิยาในระดับโมเลกุลมาใช้ในการตรวจวนิิจฉัย การรกัษา 

การเลือกใช้ยา การท านายผลการรกัษา รวมถึงการป้องกันโรคและสรา้งเสรมิ

สุขภาพ เพ่ือเลือกวธิีการรกัษา การป้องกันโรคและการส่งเสรมิสุขภาพท่ีเหมาะสม

เฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยแต่ละราย เพ่ือให้ผลการรกัษาและดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุดและมีผลข้างเคียงน้อยท่ีสุด โดยโรคท่ีมีมูลค่าการรักษาด้วยการแพทย์

แม่นย ามากท่ีสุด คือ โรคมะเร็ง รองลงมา คือ โรคติดเชื้อ โรคเก่ียวกับระบบ

ประสาท โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคหัวใจ และโรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร 

ตามล าดับ

https://gco.iarc.fr/about-the-gco
https://www.advisory.com/blog/2020/06/cancer-care-costs
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รูปท่ี 8 สัดส่วนมูลค่ำตลำดกำรแพทย์แม่นย ำ (Precision Medicine) ของโลก แบ่งตำมประเภทของโรค ปี 2564

ที่มา: BIS Research ค านวณโดย Krungthai COMPASS

“โรคมะเรง็” เป็นโรคท่ีมีมูลค่าการรกัษาด้วยการแพทย์แม่นย ามากท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนกวา่ 55% ของมูลค่าตลาด
การแพทย์แม่นย ารวมท่ัวโลกท่ีมีมูลค่ากวา่ 3.49 หม่ืนล้านเหรยีญสหรฐั

โรคมะเรง็ (55%)
โรคติดเชื้อ (23%)
โรคเก่ียวกับระบบประสำท (7%)
โรคระบบต่อมไรท่้อ (6%)
โรคหัวใจ (3%)
โรคเก่ียวกับทำงเดินอำหำร (2%)
อื่นๆ (4%)

ปัจจุบันท่ัวโลกมีการรกัษาด้วยการแพทย์แม่นย ามากขึ้น และมีแนวโน้มเติบโต

อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแถบอเมรกิาเหนือ ยุโรปตะวันตก และเอเชีย

แปซิฟิก ท าให้มูลค่าตลาดโดยเฉล่ียของการแพทย์แม่นย าจากท่ัวโลกเพ่ิมขึ้น

อย่างรวดเรว็ ซึ่งสอดคล้องกับจากรายงานด้านการตลาดของ BIS Research 

ท่ีคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดการรกัษาด้วยการแพทย์แม่นย าจะข้ึนไปแตะระดับ 

6.63 หม่ืนล้านเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 2 ล้านล้านบาท ในปี 2570 เติบโต

เฉล่ียปีละ 11.3% (CAGR ปี 2564-2570) เพ่ิมข้ึนจากปี 2564 เกือบ 2 เท่า

รูปท่ี 9 มูลค่ำตลำดและกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของกำรแพทย์แม่นย ำ (Precision Medicine) (หม่ืนล้านเหรยีญสหรฐั)

ที่มา: BIS Research ค านวณโดย Krungthai COMPASS

ตลาดการแพทย์แม่นย าท่ัวโลกจะมีมูลค่าแตะระดับ 6.63 หม่ืนล้านเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 2 ล้านล้านบาท 
ในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2570) และมีอัตราเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR ปี 2564-2570) อยูท่ี่ 11.3% 

11.3%
CAGR
(2564-2570)

2564                         2567F                         2570F

3.49

4.78

6.63
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3. เทคโนโลยีและนวตักรรมด้ำนกำรถอดรหัสพันธุกรรม และกำร
ประมวลผลท่ีก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเรว็ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิงมีส่วนส าคัญท่ีท าให้การ

เข้าถึงข้อมูลด้านพันธุกรรมไม่ใช่เร ื่องยากและไกลตัวอีกต่อไป ซึ่งจะช่วย

ผลักดันและพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์ให้เป็นการแพทย์แห่งอนาคตท่ี

สามารถตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและการรกัษาพยาบาลท่ีหลากหลาย และ

มีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนท่ีต่าลงจากในอดีตเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบัน

เทคโนโลยีท่ีส าคัญ และนิยมน ามาใช้ในการถอดรหัสพันธุกรรม มีดังน้ี

 Next Generation Sequencing (NGS) เป็นเทคโนโลยีการหาล าดับเบส

ของโครโมโซม หรอืล าดับเบสในโครโมโซม ท่ีให้ข้อมูลท่ีมีความละเอียดสูง

ท้ังในด้านปรมิาณมาก (High throughput) และความไวสูง (High

Sensitivity) อีกท้ังยังให้ข้อมูลพร้อมๆ กันหลายตัวอย่าง (Multiplex) 

จากการท าหน่ึงครั้ง ซึ่งถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น 

การศึกษาโรคทางพันธุกรรม (Genetic diseases) การตรวจทางนิติ

วทิยาศาสตร์ (Forensic) การศึกษาทางจุลชีววทิยา (Microbiology)  

และการศึกษาอนามัยเจรญิพันธุ์ (Reproductive Health)

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

รูปท่ี 10 กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) 

NGS เป็นเทคโนโลยีข้ันสูงในการหาล าดับดีเอ็นเอได้ในปรมิาณมาก ใช้เวลาส้ัน และมีความยืดหยุ่นสูง

1 Reaction สำมำรถตรวจได้
หลำยตัวอย่ำง 

หลำย DNA เป้ำหมำย

กระบวนกำรถอดรหัสพันธุกรรม

กำรประยุกต์ใช้ทำงกำรแพทย์

กลุ่มผู้ใช้งำน

รุน่ NextSeq 2000 
Sequencing System

ตัวอย่ำง
เครื่องถอดรหัสพันธุกรรม
ด้วยเทคโนโลยี NGS 
ของ Illumina

ขอบคุณภาพจาก
https://www.bio-ctive.co.th/product/
nextseq-2000-sequencing-system/

Human 
health

กำรตรวจควำมเส่ียงโรคมะเรง็ 
โรคทำงพันธุกรรม
กำรหำพรสวรรค์
กำรแพทย์แบบเฉพำะเจำะจง

Reproductive 
health

กำรตรวจคัดกรองทำง
พันธุกรรมก่อนกำรต้ังครรภ์

กำรตรวจคัดกรองควำมผิดปกติ
ของโครโมโซมทำรกในครรภ์

Microbiological

ศึกษำกลุ่มประชำกรของจุลชีพ 
(เช่น แบคทีเรยี เช้ือรา และไวรสั)
ระบุกำรระบำดของโรค
เฝ้ำระวงัไวรสักลำยพันธ์ุ

กลุ่มตัวอย่ำง

สถำบันวจิยั/
มหำวทิยำลัย

โรงพยำบำล บรษัิทด้ำน
เทคโนโลยีชีวภำพ

บรษัิทยำ หน่วยงำนรฐับำล
ท่ีเก่ียวข้อง

https://www.bio-active.co.th/product/nextseq-2000-sequencing-system/
https://www.bio-active.co.th/product/nextseq-2000-sequencing-system/
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Microarray เป็นเทคโนโลยีท่ีนิยมใช้ในการศึกษากลไกการท างานของ

ส่ิงมีชีวติในระดับโมเลกุล ด้วยเทคนิคน้ีท าให้สามารถศึกษารูปแบบการ

แสดงออกของยีน (Gene Expression) ของส่ิงมีชีวติ ซึ่งเหมาะส าหรับ

การตรวจความผิดปกติและความแปรผันของจีโนมหลายๆ ต าแหน่งได้ใน

เวลาเดียวกัน และยังสามารถใช้ตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมขนาด

เล็กๆ ท่ีมองไม่เห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้ โดยเทคโนโลยี Microarray

สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือวเิคราะห์ DNA ส่วนบุคคล ซึ่งสามารถน า

ข้อมูลไปวางแผนการจัดการสุขภาพเฉพาะบุคคลได้ อาทิ ความไวต่อชนิด

อาหาร การท างานของกล้ามเน้ือ ความเส่ียงต่อการแพ้ยา ความเส่ียงต่อ

การเกิดกระและสิวบนใบหน้า

 Polymerase Chain Reaction (PCR) เป็นเทคนิคส าหรบัเพ่ิมปรมิาณดีเอ็นเอ 

โดยอาศัยหลักการการจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA Replication) ซึ่ง

เป็นการสังเคราะห์สายดีเอ็นเอสายใหม่ จากดีเอ็นเอต้นแบบในหลอดทดลอง

ภายในระยะเวลาอันส้ัน โดยประโยชน์ของ PCR ทางด้านการแพทย์ ได้แก่ 

การตรวจวนิิจฉัยโรค โดยการตรวจหาเชื้อไวรัสหรอืแบคทีเรยีท่ีเป็นสาเหตุ

ของโรค เช่น โรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรยี การตรวจหายีนก่อมะเรง็ เช่น มะเรง็

เต้านม มะเรง็ล าไส้ใหญ่ ซึ่งประโยชน์ของ PCR ทางการแพทย์เหล่าน้ีท าให้

การวนิิจฉัยโรคเพ่ือป้องกันและรกัษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน13

ซึ่งตัวอย่างของการใช้เทคนิคน้ีทุกท่านคงคุ้นหูเป็นอย่างดี น่ันก็คือ การตรวจ  

หาเชื้อโควดิ-19 แบบ RT-PCR (Real-time Polymerase Chain Reaction)

รูปท่ี 11 กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Microarray

13 อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/snet4/genetics/pcr.html

ที่มา: บรษัิท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ความไวต่อชนิดอาหาร 
กลเูตนในขนมปงั 
คาเฟอีน แลคโตส และ
ความต้องการวติามิน

กระบวนการเผาผลาญ
พลังงาน และการ
ท างานของกล้ามเนื้อ

ความเส่ียงต่อการแพ้ยา 
หรอืการตอบสนองต่อยา
ชนิดต่างๆ ของรา่งกาย

ความเส่ียงต่อการเกิด
กระและสิวบนใบหน้า

กำรประยุกต์ใช้ทำงกำรแพทย์

พฤติกรรม
กำรบรโิภค

กำรออกก ำลังกำย
ท่ีเหมำะสม

ควำมเส่ียง
ในกำรเกิดโรค

กำรตอบสนอง
ต่อยำ

ควำมงำมและ
ผิวพรรณ

โรคทางพันธุกรรม

https://www.nectec.or.th/schoolnet/library/snet4/genetics/pcr.html
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รูปท่ี 12 กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Polymerase Chain Reaction (PCR)

ที่มา: บรษัิท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

เชน่
มะเรง็เต้านม 
มะเรง็ล าไส้ใหญ่ 

 โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรยี 
เชน่ วณัโรค มาลาเรยี

 โรคที่เกิดจากเชื้อไวรสั 
เชน่ โควดิ-19

กำรประยุกต์ใช้ทำงกำรแพทย์

กำรตรวจหำเช้ือไวรสั
หรอืแบคทีเรยีท่ีเป็น
สำเหตุของโรค 

กำรตรวจหำ
ยีนก่อมะเรง็

ปัจจัยสนับสนุนส าคัญประการหน่ึงท่ีส่งเสรมิให้ในอนาคตอันใกล้น้ีการแพทย์

จีโนมิกส์จะพัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดด คือ ต้นทุนในการถอดรหัส

พันธุกรรมท่ีโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยต้นทุนในการถอดรหัสพันธุกรรมจีโนม

มนุษย์ 1 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) มากกว่า 1 แสนเท่า ซ่ึงข้อมูล

ล่าสุด (ส.ค. 2554) จาก NHGRI ระบุว่า ต้นทุนการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ 

1 คน เฉล่ียอยู่ท่ี 400-600 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 15,000-20,000 บาท 

ท้ังน้ี การลดลงของต้นทุนการถอดรหัสพันธุกรรมแปรผันตามความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีพัฒนาไปอย่างรวดเรว็ และท าให้ต้นทุนด้านเทคโนโลยี 

และอุปกรณ์ด้านฮารด์แวรค์อมพิวเตอรท่ี์เป็นอุปกรณ์ส าคัญในการถอดรหัส

พันธุกรรมถูกลง โดย Illumina, Inc. บรษัิทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการ

ถอดรหัสพันธุกรรมได้ประเมินว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า (ปี 2568) ต้นทุนการ

ถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ 1 คน จะเฉล่ียอยู่ท่ี 100 เหรยีญสหรฐั 
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รูปท่ี 13 ต้นทุนในกำรถอดรหัสพันธุกรรมจโีนมมนุษย์

ที่มา: National Human Genome Research Institute

ต้นทุนในการถอดรหัสพันธุกรรมจโีนมมนุษย์ 1 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) มากกวา่ 1 แสนเท่า 

นอกเหนือจากต้นทุนในการถอดรหัสพันธุกรรมท่ีโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองแล้ว 

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Cloud Computing Blockchain

และ Big Data จะมีส่วนส าคัญท่ีเข้ามาช่วยให้การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมมี

ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น โดยการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ 1 คน ต้องการ

พ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลถึง 100 กิกะไบต์ (GB) ซึ่งหากในอนาคตการแพทย์จีโนมิกส์

ได้รับความนิยมและแพรห่ลายมากข้ึน จะส่งผลให้ความต้องการพ้ืนท่ีจัดเก็บ

ข้อมูลท่ีได้จากประมวลชุดข้อมูลทางพันธุกรรมมหาศาลเพ่ิมข้ึนอีกหลายเท่าตัว 

โดย Illumina, Inc. ประเมินว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า (ปี 2568) การถอดรหัส

พันธุกรรมรวมหลายประเทศท่ัวโลก (ประมาณ 2 พันล้านคน) อาจต้องการ

พ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูลสูงถึง 40 เอกซะไบต์ (EB)14 หรอืประมาณ 42,950 ล้าน

กิกะไบต์ (GB) ดังน้ัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Cloud Computing และ 

Blockchain จะมีบทบาทท่ีเข้ามาเพ่ิมศักยภาพในการสร้างพ้ืนท่ีจัดเก็บ

ข้อมูลได้มหาศาลและช่วยส่งเสรมิให้การวเิคราะห์และประมวลผล Big Data

ข้อมูลรหัสพันธุกรรมมีความแม่นย ามากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ดี ความต้องการ

พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มข้ึนอย่างก้าวกระโดดสวนทางกับต้นทุนท่ี

ลดลงอย่างมาก ซึ่งข้อมูลล่าสุด (ส.ค. 2564) จาก NHGRI ระบุว่า ต้นทุนการ

จัดเก็บข้อมูล 1 กิกะไบต์ (GB) เฉล่ียอยู่ท่ี 5-10 เหรยีญสหรฐัเท่าน้ัน

14 1 เอกซะไบต์ (EB) เท่ากับ 1,073,741,824 กิกะไบต์ (GB)
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รูปท่ี 14 ต้นทุนกำรจดัเก็บข้อมูลในกำรถอดรหัสพันธุกรรมเฉล่ียท่ัวโลก 

ที่มา: National Human Genome Research Institute

ปัจจบุันต้นทุนการจดัเก็บข้อมูล 1 กิกะไบต์ (GB) เฉล่ียอยู่ท่ี 5-10 เหรยีญสหรฐัเท่าน้ัน

4. ตลำดกำรแพทย์จีโนมิกส์ยังมีโอกำสเติบโตได้อกีมำก

แม้ว่าการแพทย์จีโนมิกส์จะผลักดันให้เกิดการแพทย์มูลค่าสูงในหลายมิติ และ

เป็นเทรนด์การแพทย์ท่ีส าคัญท่ีจะเข้ามาพลิกโฉมวงการแพทย์ในอนาคต 

เน่ืองจากเป็นเทรนด์การแพทย์ท่ีให้ผลลัพธ์ในการรกัษาท่ีมีประสิทธิผล และ

สามารถรกัษาโรคภัยไข้เจ็บท่ีรกัษายากได้ แต่ปัจจุบันการแพทย์จีโนมิกส์ยังอยู่

ในช่วงเริ่มต้น ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักและถูกน ามาใช้ในวงจ ากัด อีกท้ังยังมีค่าใช้จ่ายท่ี

สูงมาก อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีรัฐบาลของหลายประเทศท่ัวโลกได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญและสนับสนุนด้านจีโนมิกส์มากขึ้น โดยมุ่งหวังท่ีจะยกระดับการแพทย์

สู่การแพทย์จโีนมิกส์เพ่ือคณุภาพชีวติและสุขภาพท่ีดีข้ึนของประชากรในประเทศ 

กอปรกับต้นทุนการถอดรหัสพันธุกรรมโน้มลดลงต่อเน่ืองจะส่งผลให้การแพทย์

จีโนมิกส์มีโอกาสพัฒนาไปอย่างรวดเรว็ และในท่ีสุดการแพทย์จีโนมิกส์จะเป็นท่ี

รู้จัก และถูกน ามาใช้แพร่หลายมากขึ้น ท าให้มูลค่าตลาดการแพทย์จีโนมิกส์มี

โอกาสเติบโตโดดเด่น อีกท้ังยังช่วยส่งเสรมิให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง

เติบโตตามไปด้วย ท้ังน้ี Krungthai COMPASS ประเมินว่า มูลค่าตลาด

การแพทย์จีโนมิกส์ของโลกจะข้ึนไปแตะระดับ 1.12 แสนล้านเหรยีญสหรฐั15

หรอืประมาณ 3.82 ล้านล้านบาท ในปี 2573 เติบโตเฉล่ียปีละ 17.9% (CAGR ปี 

2564-2573) เพ่ิมข้ึน 4.4 เท่า เม่ือเทียบกับปี 2564

15 อ้างอิงข้อมูลมูลค่าตลาดของ Global Genomics Market จากบรษัิทวจิัยด้านการตลาด 8 บรษัิท ได้แก่ Data Bridge Market 
Research, Precedence Research, Grand View Research, Nova one advisor, Verified Market Research, Reports 
and Data, Fortune Business Insights, Research And Markets และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS (ใช้วธิีการหา
ค่าเฉล่ีย)
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รูปท่ี 15 มูลค่ำตลำดและกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของกำรแพทย์จโีนมิกส์ (Genomic Medicine) (หม่ืนล้านเหรยีญสหรฐั)

ตลาดการแพทย์จโีนมิกส์จะมีมูลค่าแตะระดับ 1.12 แสนล้านเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 3.82 ล้านล้านบาท ในอีก 9 ปี
ข้างหน้า (ปี 2573) และมีอัตราเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR ปี 2564-2570) อยูท่ี่ 17.9% 

17.9%

CAGR
(2564-2573)

2564                            2567F 2573F

2.56

11.25

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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Section3

กำรยกระดับ
กำรแพทย์

Genomics
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จากเหตุผลสนับสนุนหลักท้ัง 4 ข้อท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงไม่น่าแปลกใจว่า

ท าไม? “การแพทย์จีโนมิกส์” ถึงเป็นการแพทย์แห่งอนาคต และยังมีโอกาส

เติบโตโดดเด่นต่อเน่ือง และน าไปสู่ค าถามท่ีน่าสนใจว่า ในต่างประเทศมีการ

สนับสนุนการแพทย์จีโนมิกส์อย่างไร? ใคร? ท่ีมีบทบาทในการผลักดัน

การแพทย์จีโนมิกส์ และสถานการณ์ด้านการแพทย์จีโนมิกส์ของไทยเป็น

อย่างไร? ซึ่งในบทความ Section น้ี นอกจากจะพาผู้อ่านทุกท่านไปค้นหา

ค าตอบเหล่าน้ีแล้ว Krungthai COMPASS ยังอยากน าเสนอว่าธุรกิจใด? ท่ี

ได้รบัประโยชน์จากความก้าวหน้าและการเติบโตของการแพทย์จีโนมิกส์ และ

ท้ายท่ีสุดไทยจะได้รบัประโยชน์อะไรบา้ง?จากการพัฒนาด้านการแพทย์จีโนมิกส์

ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่าน และผู้ท่ีสนใจการแพทย์จีโนมิกส์เข้าใจสถานการณ์ด้าน

จีโนมิกส์ท้ังของไทยและต่างประเทศมากข้ึน
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>> ในต่างประเทศมีการสนับสนุนด้านการแพทย์จโีนมกิส์อย่างไร? บ้าง

รัฐบาลหลายประเทศได้เล็งเห็นความส าคัญของการถอดรหัสพันธุกรรม และ

การยกระดับการแพทย์สู่การแพทย์จีโนมิกส์ โดยได้สนับสนุนด้านเงนิลงทุน

ในการจ้างวจิัยถอดรหัสพันธุกรรมและจัดต้ังหน่วยงานท่ีดูแลรบัผิดชอบด้าน

การบรหิารจัดการแผนงานโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการถอดรหัสพันธุกรรม

มนุษย์ (Whole Genome Sequencing; WGS) และท าหน้าท่ีบรหิารจัดการ

ข้อมูลท้ังหมด รวมถึงการดูแลรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากน้ี ยัง

ส่งเสรมิให้เกิดความรว่มมือระหว่างประเทศอีกด้วย ซึ่งเราได้รวบรวมตัวอย่าง

การสนับสนุนด้านการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศต่างๆ ดังต่อไปน้ี

ตารางท่ี 1 ตัวอย่ำงกำรสนับสนุนด้ำนกำรแพทย์จีโนมิกส์ในต่ำงประเทศ

16 A*STAR เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีวจิยัและพัฒนา และสนับสนุนงานวจิัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันท่ีเหมาะสม  
ต่อประเทศสิงคโปร์

ประเทศ
หน่วยงำน
ท่ีรบัผิดชอบ

แนวทำงกำรสนับสนุนด้ำนกำรแพทย์จีโนมิกส์ในต่ำงประเทศ

อังกฤษ

 Genomics England จดัต้ังขึ้นเมื่อปี 2556 เป็นบรษัิทท่ีรฐับาลอังกฤษ

ถือหุ้น 100% อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและสังคม ท าหน้าท่ี

รบัผิดชอบในการจัดระบบการบรหิารจัดการข้อมูลรหัสพันธุกรรม

ท้ังหมด รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการ

อนุญาตสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล

 โครงการท่ีส าคัญ คือ “100,000 Genomes Project” เป็นโครงการ

ถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ (Whole genome sequencing; WGS) 

จ านวน 100,000 ราย โดยมุ่งเป้าศึกษา 3 กลุ่มโรค ได้แก่ โรควนิิจฉัย

ยาก (Rare diseases) โรคมะเรง็ และโรคติดเชื้อ โดยได้รบังบประมาณ

จากรฐับาลประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ส าเรจ็ในปี 2561

และปัจจบุันอยู่ระหวา่งด าเนินโครงการ 5 Million Genomes Project

โดยมีเป้าหมายท่ีจะถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ จ านวน 5,000,000 ราย 

ซึ่งจะเป็นการถอดรหัสพันธุกรรมระดับประชากรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

สิงคโปร์

 รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดต้ัง Genome Institute of Singapore

หรือ GIS ขึ้นเมื่อปี 2543 เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการข้อมูลรหัส

พันธุกรรมท้ังหมด อยู่ภายใต้ก ากับของ Agency for Science,

Technology and Research (A*STAR)16 กระทรวงการค้าและ

อุตสาหกรรม

ออสเตรเลีย

 Australian Genomics จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2559 โดยได้รับเงินทุน

สนับสนุนประมาณ 17 ล้านเหรียญสหรัฐ (AU$ 25) จากสภาวิจัย

ทางการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (National

Health and Medical Research Council; NMRC) โดยจัดต้ังขึ้น

เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่งการวจิยัจโีนมขั้นพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้

ทางคลินิก 

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลโดย Krungthai COMPASS
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>> ใคร? ท่ีมีบทบาทในการผลักดันการแพทย์จโีนมิกส์

ตารางท่ี 2 บทบำทของภำครฐัและบรษัิทเอกชนท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่มูลค่ำของกำรแพทย์จโีนมิกส์

การด าเนินโครงการด้านการแพทย์จีโนมิกส์ส่วนใหญ่ถูกขับเคล่ือนโดยภาครัฐ 

เน่ืองจากต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก และภาครัฐมีทรัพยากรและความสามารถใน

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง (Sampling stage) เน่ืองจากสามารถเข้าถึงกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ป่วยและอาสาสมัครจากโรงพยาบาลรัฐได้โดยตรง อย่างไรก็ดี การ

ด าเนินการแต่ละข้ันตอนในห่วงโซ่มูลค่าของการแพทย์จีโนมิกส์ต้ังแต่การเร ิ่ม

เก็บตัวอย่างไปจนถึงการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ให้ประสบความส าเร็จต้อง

อาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนท้ัง Ecosystem ท้ังจากหน่วยงานรัฐท่ี

เก่ียวข้อง และบรษัิทเอกชนต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่ีมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี

เฉพาะด้านเป็นอย่างดี ซึ่งส่วนใหญ่มูลค่าการลงทุนจากภาครฐัจะยังคงอยู่ช่วงต้น  ๆ

ของห่วงโซ่มูลค่า น่ันก็คือ การเก็บตัวอย่างและการหาล าดับชุดดีเอ็นเอ ขณะท่ี

ข้ันตอนด้านการวเิคราะห์ การแปลผล และการประยุกต์ใช้ จะเป็นความรว่มมือ

ระหว่างภาครฐัและเอกชน โดยความรว่มมือสามารถเกิดข้ึนได้ในหลายรูปแบบ 

เช่น การจัดจ้างบรษัิทเอกชนด าเนินการท้ังหมด การจัดจ้างบรษัิทเอกชนโดย

ก าหนดให้ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยี ซึ่งความรว่มมือท่ีเกิดข้ึน นอกจากจะ

ช่วยให้การพัฒนาด้านการแพทย์จีโนมิกส์ประสบความส าเรจ็เรว็ข้ึน ยังช่วยให้ลด

ค่าใช้จ่ายโดยรวมจากการประหยัดต้นทุนด้านการวจิัยของภาครฐัอีกด้วย

ที่มา: ศูนย์ความเปน็เลิศด้านชวีวทิยาศาสตร ์(TCELS) รวบรวมขอ้มูลเพ่ิมเติมโดย Krungthai COMPASS

ห่วงโซ่มูลค่ำ
ของกำรแพทย์

จีโนมิกส์

กำรมีส่วนรว่ม
ของภำครฐัและเอกชน

ตัวอย่ำงบรษัิทเอกชน
ท่ีเก่ียวข้อง

 ภาครฐัมีบทบาทส าคัญในการเก็บตัวอย่าง เนื่องจาก
สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย และอาสาสมคัรจาก
โรงพยาบาลรฐัได้โดยตรง

 ภาคเอกชนมีบทบาทจ ากัดในการเก็บตัวอย่าง

 23andMe

 Ancestry

 MyHeritage

 ภาครฐัมักจะใช้การจดัจา้งบรษัิทเอกชน ในการหาล าดับ

ชุดดีเอ็นเอ โดยเฉพาะโครงการท่ีมีผู้เข้ารว่มเยอะ

 Illumina
 BGI
 Thermo Fisher 

Scientific

 รฐับาลอาจจดัต้ังศูนย์วเิคราะห์เอง

 รฐับาลจดัจา้งให้บรษัิทเอกชนเป็นผู้วเิคราะห์ข้อมูล หาก

ข้อมูลมีปรมิาณมาก และต้องใช้การวเิคราะห์ท่ีซับซ้อน

 WuXi NextCODE

 Veritas

 Helix

 รฐับาลรว่มมือกับนักวจิยัในการแปลผลจโีนมกิส์ 

โดยเฉพาะข้อมูลท่ีมคีวามซับซ้อน

 Veritas

 Emedgene

 Nebula genomics

 รฐับาลรว่มมือการภาคเอกชนในการเรง่ให้เกิดการวจิยั

และพัฒนาแนวทางการป้องกัน การวนิิจฉัย และการ

รกัษาใหม่ๆ

 Roche

 AstraZeneca

 GlaxoSmithKline

กำรเก็บ
ตัวอย่ำง

กำรหำล ำดับ
ชุดดีเอน็เอ

กำรวเิครำะห์

กำรแปลผล

กำรประยุกต์ใช้
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นอกจากความรว่มมือระหว่างภาครฐัและเอกชนแล้ว ยังเกิดความรว่มมือใน

การวจิัยและวเิคราะห์ข้อมูลระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน โดยเฉพาะในกลุ่ม

บรษัิทยา บรษัิทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ บรษัิทท่ีท าธุรกิจเก่ียวกับวทิยาศาสตร์

เพ่ือสุขภาพชีวติความเป็นอยู่ (Life Science) และบรษัิทท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรม เพ่ือต่อยอดและคิดค้นผลิตภัณฑ์ด้าน

การแพทย์จีโนมิกส์ โดยมีตัวอย่างความร่วมมือด้านการแพทย์จีโนมิกส์ท่ี

เกิดข้ึน ดังน้ี

ปีท่ีเกิด
ควำมรว่มมือ

บรษัิท เป้ำหมำยของควำมรว่มมือ

2558  สามารถระบุยีนท่ีท าให้เกิดโรคพารกิ์นสันได้

2559
 การวนิิจฉัยเฉพาะกลุ่มโรค อาทิ โรคหัวใจ

และโรคหอบหืด

2560

 ค้นหาข้อมูลและความเข้าใจเชิงลึก และน าข้อมูล

พันธุกรรมไปใช้ในการพัฒนายาส าหรับการ

รกัษาโรครุนแรงต่างๆ

 การวนิิจฉัยเฉพาะกลุ่มโรค

2561

 การวินิจฉัยเก่ียวกับโรคมะเร็ง เพ่ือน าข้อมูล

พันธุกรรมไปใช้ในการพัฒนาและคิดค้นยา

มะเรง็

 การวนิิจฉัยเฉพาะกลุ่มโรค เพ่ือน าข้อมูล

พันธุกรรมไปใช้ในการพัฒนาและคิดค้นยา

2563
 วคัซีนโควดิ-19 ชนิด mRNA (messenger 

Ribonucleic Acid) 

2566
 น าข้อมูลพันธุกรรมไปใช้ในการพัฒนาและ

คิดค้นวคัซีนมะเรง็ ชนิด mRNA

ตารางท่ี 3 ตัวอย่ำงกำรรว่มมือในอุตสำหกรรมจโีนมิกส์

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลโดย Krungthai COMPASS
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>> ศูนย์การแพทย์จโีนมิกส์ของไทยมีท่ีไหนบ้าง?

ปัจจุบัน มีหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญในการแพทย์

จโีนมิกส์ ท้ังในด้านการวจิัยและพัฒนา การเก็บตัวอย่าง การถอดรหัสพันธุกรรม 

รวมถึงการให้ค าปรกึษาด้านนวัตกรรมท่ีจะสามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ไปสู่การรกัษาด้วยการแพทย์แม่นย า รวมถึงการผลิตน้ายาและชุดตรวจด้าน

พันธุกรรมได้ ซึ่งได้แก่

โครงกำรของภำครฐั

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ศูนย์บริการทดสอบการแพทย์จีโนมิกส์ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก (Thailand Genome Sequencing Center) 
ท าหน้าท่ีรบัตัวอย่างดีเอ็นเอจากศูนย์ทรพัยากรชีวภาพแห่งชาติ โดยศูนย์สกัดสารพันธุกรรม 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากอาสาสมัครท่ัวประเทศตามเป้าหมาย
คือ 5 หม่ืนตัวอย่างดีเอ็นเอ จากน้ันจะน าดีเอ็นเอท่ีได้รับมาไปตรวจสอบอุณหภูมิ สถานะของ
ตัวอย่าง และความถูกต้องของรหัสตัวอย่าง ซึ่งหัวใจส าคัญของการด าเนินงานคือ การตรวจสอบ
คุณภาพและความเข้มข้นของดีเอ็นเอท่ีได้รบัด้วยวธิต่ีางๆ เพ่ือให้ม่ันใจวา่ได้รบัตัวอย่างจีโนมิกส์
ดีเอ็นเอท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือด าเนินการถอดรหัสพันธุกรรม (Sequencing) ต่อไป

ศูนย์จโีนมิกส์ศิรริาช (Siriraj Genomics)
เป็นหน่วยงานส าคัญในการวิจัยและถอดรหัสพันธุกรรมภายใต้โครงการ Genomics 
Thailand และท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการบูรณาการเทคโนโลยีจีโนมเข้ากับการวิจัย
และบริการทางคลินิก และส่งเสริม Genomic Medicine และ Precision Medicine ใน
โรงพยาบาลศิรริาช

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์
แม่นย า (Excellence Center for Genomics and Precision 
Medicine)
พัฒนาและขยายงานด้านบรกิารผู้ป่วยโดยการน าเทคโนโลยี NGS หรอืเทคโนโลยีการถอดรหัส
ทางพันธุกรรมมาใช้ ได้แก่ การตรวจ Whole Exome Sequencing และการตรวจ Whole 
Genome Sequencing ซึ่งได้เข้ามามีบทบาททางการแพทย์หลายสาขาวชิา ไม่วา่จะเป็นใน
ส่วนของการวนิิจฉัย การดูแลรกัษา การป้องกันและการส่งเสรมิสุขภาพ ส าหรบัการตรวจ 
NGS น้ัน เม่ือรว่มกับการประมวลผลขั้นสูงทางคอมพิวเตอร ์จะสามารถช่วยในการวนิิจฉัยโรค
ได้อย่างถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น 

ศูนย์จโีนมทางการแพทย์ (Center for Medical Genomics)
ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ มีหน้าท่ีหลักในการรบัผิดชอบให้บริการตรวจวเิคราะห์จีโนมทาง
การแพทย์ เพ่ือการตรวจคัดกรอง ป้องกัน รกัษาโรค (Disease screening, prevention, 
& Treatment) เพ่ือลดการเจ็บป่วย (Reducing illness) และเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness and Health Promotion) ในทุกอายุ ต้ังแต่ก่อนเกิดไปจนถึงผู้สูงวยั ให้มี
ชีวิตยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์และ
จลิุนทรย์ีท้ังจโีนมหรอืบางส่วน ด้วยเทคโนโลยี NGS
https://www.rama.mahidol.ac.th/genomics/th

01
EEC x ม. บูรพำ

คณะแพทยศำสตร์
ศิรริำชพยำบำล

รพ. จฬุำลงกรณ์

คณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี

02

03

04

https://www.rama.mahidol.ac.th/genomics/th
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โครงกำรของภำคเอกชน

ศูนย์พันธุศาสตรเ์ชิงป้องกันและสุขภาพครอบครวั (Preventive 
Genomics and Family Check-up Services Center)
ให้บรกิารตรวจพันธุกรรมอย่างครอบคลุม โดยทีมแพทย์สหสาขาวชิาชีพต้ังแต่การให้ค าปรกึษา
ก่อนตรวจ การตรวจยีน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการท่ีได้การรับรองมาตรฐาน
เฉพาะด้าน การแปลผล ซึ่งต้องใช้แพทย์ผู้ช านาญการทางพันธุศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์
เป็นผู้แปลผล และหากพบพันธุกรรมท่ีมีความเส่ียง ก็สามารถส่งต่อแพทย์เฉพาะทางเพ่ือให้
ค าปรึกษาหรือวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันโรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎรไ์ด้ใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing เครื่องตรวจการกลายพันธุ์ของ
ยีน ในห้องปฏิบัติการของบ ารุงราษฎรเ์อง

N Health Novogene Genomics ศูนย์การแพทย์จโีนมิกส์
เป็นศูนย์บรกิารตรวจวเิคราะห์ทางการแพทย์และการรกัษาแบบจีโนมิกส์ขึ้น โดยได้น าเทคโนโลยี
อิลลูมินา (Illumina) นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของการวิเคราะห์หาล าดับดีเอ็นเอและ
การหาล าดับเพ่ือการรกัษาโรคท่ีใช้อย่างแพร่หลายในแล็บช้ันน าระดับโลกมาใช้ในไทย เพ่ือ
สนับสนุนโครงการ BDMS Genomic Center ยกระดับขีดความสามารถทางการแพทย์
ของไทยให้เป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการรกัษาแบบเฉพาะบุคคล พรอ้มเตรยีมให้ความรว่มมือ
สถาบันการศึกษาทางการแพทย์เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้พรอ้มรองรบั หวงัสรา้งให้ไทยก้าว
สู่การเป็น Genomic Center แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

05

06

รพ. บ ำรุงรำษฎร์

บจ. เอ็นเฮลท์ โนโวยีน จโีนมิกส์ 
หรอื NNG (เอ็นเอ็นจ)ี
ความรว่มมือระหวา่ง 

BDMS, N Health และ 
NovageneAIT

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

>> อนาคตตลาดการแพทย์จโีนมิกส์ของไทย จะโตได้แค่ไหน?

Krungthai COMPASS มองว่า หลังจากท่ีรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนด้าน

การแพทย์จีโนมิกส์อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่ง

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563-

2567) ผนวกกับการลงทุนของภาคเอกชนรายใหญ่ท่ีเป็นผู้น าด้านการบรกิาร

สุขภาพอย่างกลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการ และโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จะมีส่วน

ผลักดันและยกระดับการแพทย์จีโนมิกส์ให้ทัดเทียมนานาชาติได้ และเป็นอีก

หน่ึงปัจจัยท่ีจะสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ให้เลือกเข้ามา

รกัษาพยาบาลในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะการรกัษาโรคมะเรง็ท่ีมูลค่าตลาดมี

แนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง 

ท้ังน้ี Krungthai COMPASS ประเมินว่า มูลค่าตลาดการแพทย์จีโนมิกส์ของไทย 

ในปี 2573 จะข้ึนไปแตะระดับ 1.70 พันล้านเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 5.78

หม่ืนล้านบาท เติบโตเฉล่ียปีละ 16.4% (CAGR ปี 2564-2573) เพ่ิมข้ึนจากปี 

2564 เกือบ 4 เท่า
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รูปท่ี 16 มูลค่ำตลำดและกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของกำรแพทย์จีโนมิกส์ (Genomic Medicine) ของไทย 
(พันล้านเหรยีญสหรฐั)

ในปี 2573 ตลาดการแพทย์จโีนมิกส์ของไทยจะมีมูลค่าแตะระดับ 1.70 พันล้านเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 5.78 หม่ืนล้านบาท 
และมีอัตราเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR ปี 2564-2570) อยูท่ี่ 16.4%

2564                         2570F                         2573F

16.4%

CAGR
(2564-2573)

0.43

0.98

1.70

ที่มา: Barnes Reports, Perry/Hope Partners, The Insight Partners 
ประเมินโดย Krungthai COMPASS (ใชว้ธิีการหาค่าเฉล่ียของมูลคา่ตลาดจโีนมิกส์ของประเทศไทย และเทียบสัดส่วนกับมูลค่าตลาดจโีนมิกส์โลก)

BOX 1

ETF ทำงเลือกกำรลงทุน
ในกลุ่มธรุกิจไบโอเทคโนโลยีและจโีนมิกส์

คงต้องยอมรบัว่าการแพทย์จโีนมิกส์เป็นเทรนด์ท่ีมาแรง และมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญในวงการสาธารณสุขท่ัวโลกข้ึนเร ื่อยๆ ในอนาคต สอดคล้องกับ

รายงานของ McKinsey Global Institute ท่ีได้ยกให้ “จีโนมิกส์” เป็น 1 ใน 12 ธุรกิจ

เทคโนโลยีเปล่ียนโลก (Disruptive technologies) และเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าในช่วง 

2-3 ปีท่ีผ่านมา การแพทย์จีโนมิกส์มีบทบาทส าคัญในการรบัมือกับโรคระบาดใหญ่ท่ี

สะเทือนไปท่ัวโลกอย่างโควดิ-19 ผ่านการคิดค้นและผลิตวัคซีน mRNA (messenger 

Ribonucleic Acid) ท่ีเป็นวัคซีนชนิดสารพันธุกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงกับเชื้อไวรสั ซึ่งได้รบั

การพิสูจน์แล้ววา่ให้ประสิทธิภาพท่ีดีมากกว่าวัคซนีแบบเดิมๆ ท่ีใช้ Viral Vector และ

เชื้อตาย ส่งผลให้การลงทุนในกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับจีโนมิกส์ ได้รบัความสนใจเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะการลงทุนในบรษัิทชั้นน าผ่านตลาดหลักทรพัย์ของสหรฐัฯ ซึ่งปัจจุบัน 

นอกจากจะสามารถเลือกลงทุนในหุ้นของบรษัิทในกลุ่มธุรกิจไบโอเทคโนโลยีและจีโนมิกส์

โดยตรงแล้ว ยังสามารถลงทุนผ่านกองทุน ETF ท่ีลงทุนในหุ้นของบรษัิทเทคโนโลยีท่ี

พัฒนานวัตกรรมด้านจีโนมิกส์ (Genomics) ภูมิคุ้มกันวทิยา (Immunology) และ

พันธุวศิวกรรม (Bioengineering) จากท่ัวโลก ซึ่งในแต่ละกองทุนจะกระจายการลงทุน

ในบรษัิทต่างๆ ประมาณ 40-50 บรษัิท ท่ัวโลก (ส่วนใหญ่จะเป็นบรษัิทท่ีอยู่ในสหรฐัฯ 

และจีน) โดยรายละเอียดกองทุน ETF กลุ่มธุรกิจไบโอเทคโนโลยีและจีโนมิกส์ในตลาดหุ้น

สหรฐัฯ มีดังน้ี
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Symbol ETF Name
วนัท่ีเริม่ซื้อขำย
ในตลำดฯ

มูลค่ำ AUM 
(ล้ำนUSD)

***

ผลตอบแทนย้อนหลัง

YTD*** 3 ปี***

IBB iShares Biotechnology ETF
ทรพัย์สินท่ีลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก**

 Gilead Sciences Inc

 Vertex Pharmaceuticals Inc

 Regeneron Pharmaceuticals Inc

05/02/2544 9,017.05 4.5% 21.5%

XBI SPDR S&P Biotech ETF
ทรพัย์สินท่ีลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก**

 Madrigal Pharmaceuticals Inc

 Exact Sciences Corp

 TG Therapeutics Inc

31/01/2549 8,400.72 10.8% 3.4%

ARKG ARK Genomic Revolution ETF
ทรพัย์สินท่ีลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก**

 Exact Sciences Corp

 Pacific Biosciences of California Inc

 Teladoc Health Inc

31/10/2557 2,286.75 29.3% 13.1%

BBH VanEck Biotech ETF
ทรพัย์สินท่ีลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก**

 Amgen Inc

 Gilead Sciences Inc

 Vertex Pharmaceuticals Inc

20/12/2554 532.58 5.4% 28.5%

PBE Invesco Dynamic 
Biotechnology & Genome ETF
ทรพัย์สินท่ีลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก**

 Biomarin Pharmaceutical Inc

 Incyte Corp

 Regeneron Pharmaceuticals Inc

23/06/2548 269.18 7.0% 25.8%

GNOM Global X Genomics & 
Biotechnology ETF
ทรพัย์สินท่ีลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก**

 10X Genomics Inc

 Genscript Biotech Corp

 Biomarin Pharmaceutical Inc

05/04/2562 231.49 12.1% -2.2%

IDNA iShares Genomics Immunology 
and Healthcare ETF
ทรพัย์สินท่ีลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก**

 Beigene Ltd

 Sanofi SA

 Takeda Pharmaceutical Co Ltd

11/06/2562 168.91 10.9% 1.3%

ที่มา: Vettafi, Findlity รวบรวมขอ้มูลโดย Krungthai COMPASS

หมายเหตุ:  **    ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ม.ค. 2566

*** ขอ้มูล ณ วนัที่ 2 ก.พ. 2566

ตารางท่ี 4 กองทุน ETF ธุรกิจไบโอเทคโนโลยีและจโีนมิกส์ในตลำดหุ้นสหรฐั 
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>> ธุรกิจใด? ท่ีได้รบัประโยชน์จากความก้าวหน้าและการเติบโต
ของการแพทย์จโีนมิกส์

รูปท่ี 17 ธุรกิจท่ีได้รบัประโยชน์จำกจำกควำมก้ำวหน้ำและกำรเติบโตของกำรแพทย์จโีนมิกส์

Genomic
Medicine
Ecosystem

ธุรกิจ

ศูนย์สุขภำพ

ครบวงจร ธุรกิจ

ศูนย์หรอืคลินิก

รกัษำผู้มี

บุตรยำก 

ธุรกิจท่ีเก่ียวกับ
Personalized

Food

ธุรกิจ
ให้ค ำปรกึษำด้ำน

โภชนำกำร
และกำรก ำหนด

อำหำร

ธุรกิจท่องเท่ียว
และ

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจ

โรงพยำบำล

เอกชน

ธุรกิจ
Foodtech

&
Healthtech

ธุรกิจ

ห้องปฏิบัติกำร

ทำงกำรแพทย์ 

ที่มา: รวบรวม และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ธุรกิจ
Fitness

17 Personalized Food หรอือาหารเฉพาะบุคคล ซ่ึงเป็นอาหารท่ีมีสารอาหารท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินชีวติ สุขภาพ 
และพันธุกรรมในแต่ละบุคคล

18 ธุรกิจ Direct to Consumer Genetic Testing คือ การตรวจสารพันธุกรรม เพ่ือหาความเส่ียงของโรค หรือปัญหาสุขภาพ 
รวมถึงศักยภาพทางรา่งกาย สติปัญญา และพัฒนาการ ท่ีให้บรกิารในลักษณะขายตรงต่อผู้บรโิภค

ธุรกิจ

ด้ำนน้ำยำและ

เครื่องมือ

แพทย์

ธุรกิจ 
Direct to 

Consumer 
Genetic
Testing18

ธุรกิจด้ำน 

Software 

Informatics 

และ AI 

Krungthai COMPASS ประเมินว่า ความก้าวหน้าและการเติบโตของการแพทย์

จีโนมิกส์ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขไทยเท่าน้ัน แต่ยัง

ส่งเสรมิและเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจหลักหรือธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องโดยตรงอย่างธุรกิจท่ีเก่ียวกับการให้บริการทางการแพทย์ อาทิ ธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจศูนย์สุขภาพครบวงจร (Wellness Center) ธุรกิจ

ศูนย์หรอืคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ท่ีให้บรกิารตรวจวเิคราะห์และแปลผล

จีโนม และยังเป็นประโยชน์กับธุรกิจในกลุ่มอื่นๆ อาทิ ธุรกิจด้าน Software

Informatics และ AI ธุรกิจด้านน้ายาและเคร ื่องมือแพทย์ ธุรกิจ Direct to

Consumer Genetic Testing และกลุ่ม Startups ด้าน Genomics นอกจากน้ี 

ยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่อเน่ืองหรอืธุรกิจท่ีเก่ียวข้องทางออ้ม อย่างธุรกิจท่ี

เก่ียวกับ Personalized Food17 ธุรกิจให้ค าปรกึษาด้านโภชนาการและการ

ก าหนดอาหาร โดยต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและอาหาร อาทิ นัก

ก าหนดอาหาร (Dietitian) นักโภชนบ าบัด (Food Therapist) ธุรกิจฟิตเนส 

และธุรกิจ Foodtech & Healthtech ตลอดจนธุรกิจท่องเท่ียวและธุรกิจ

โรงแรม ก็มีโอกาสได้รบัอานิสงส์ด้วยเช่นกัน โดยการแพทย์จีโนมิกส์จะมีส่วน

ส าคัญท่ีผลักดันให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงการแพทย์

Startups

ด้ำน 

Genomics
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ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ตารางท่ี 5 ตัวอย่ำงธุรกิจใดท่ีได้รบัประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำและกำรเติบโตของกำรแพทย์จโีนมิกส์

กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจ
ตัวอย่ำงกำรน ำกำรแพทย์จีโนมกิส์

มำปรบัใช้

ธ
ุรกิ
จ
ห
ลั
ก
ห
รอื
ธ
ุรกิ
จ
ที่
เกี่
ย
วข
้อ
ง
โด
ย
ต
ร
ง

กลุ่มธุรกิจ
บรกิำร

ทำงกำรแพทย์

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

 ธุรกิจศูนย์สุขภาพครบวงจร

(Wellness Center) 

 ธุรกิจศูนย์หรอืคลินิก

รกัษาผู้มีบุตรยาก

 ธุรกิจห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์

 โรงพยาบาลเอกชนชั้นน า อาทิ BDMS BH SV และ

อื่นๆ เป็นผู้น าเข้าการแพทย์จีโนมิกส์มาให้บริการ

ทางการแพทย์ต้ังแต่การตรวจวินิจฉัย (ตรวจยีน)

จนถึงขั้นตอนการรักษา โดยกลุ่มโรคส าคัญ อาทิ 

โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และการตรวจยีนก่อนต้ังครรภ์ 

รวมไปถึงการตรวจการแพ้ยาและการตอบสนองต่อยา

 SAFE Fertility Center ซึ่งเป็นศูนย์ผู้มีบุตรยากใน

ไทย ให้บรกิารการตรวจคัดกรองโครโมโซม ท้ังการ

วนิิจฉัยการกลายพันธุ์ของยีนเด่ียวในตัวอ่อนก่อนการ

ฝังตัว การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติ

ทางพันธุกรรมระยะก่อนฝังตัว และการตรวจคัดกรอง

โครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว ด้วยเทคโนโลยี

ถอดรหัสพันธุกรรม NGS 

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ  ธุรกิจด้าน Software

Informatics และ AI 

 ธุรกิจด้านน้ายา

และเครื่องมือแพทย์ 

 ธุรกิจ Direct to Consumer
Genetic Testing

 กลุ่ม Startups

ด้าน Genomics

 บริษัท Human Longevity เป็นบริ ษัท Startup

ท าธุรกิจเก่ียวกับศูนย์ปฏิบัติการหาล าดับจีโนมมนุษย์ 

โดยรายได้ของบริษัทจะมาจากการอนุญาตให้บริษัท

เภสัชภัณฑ์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ และองค์กร

วชิาการต่างๆ เข้ามาใช้ฐานข้อมูลของบรษัิท และจาก

การให้บรกิารหาล าดับจีโนม โดยมีผู้ลงทุนหลักเป็น

บริษัทท่ีเป็นผู้น าด้านการถอดรหัสพันธุกรรม อาทิ 

Illumina Ventures และ Emerging Technology

Partners ท้ังนี้ การเติบโตของการแพทย์จีโนมิกส์

จะเป็นตัวเรง่ให้บรษัิท Startup สามารถระดมทุนได้

มากขึ้น จากข้อมูลล่าสุด บริษัทฯ สามารถระดมทุน

ได้ท้ังส้ิน 330 ล้านเหรยีญสหรฐั คาดวา่อีกไม่นานจะ

ยกระดับเป็นยูนิคอร์น (เป็นบริษัทท่ีมีมูลค่าบริษัท

มากกวา่ 1,000 ล้านเหรยีญสหรฐั 

ธุ
รกิ
จ
ต่
อ
เน
ื่อ
ง
ห
รอื
ธุ
รกิ
จ
ที่
เกี่
ย
วข
้อ
ง
ท
าง
อ
อ้
ม กลุ่มธุรกิจท่ี

เก่ียวกับ
โภชนำกำร

 ธุรกิจท่ีเก่ียวกับ

Personalized Food

 ธุรกิจให้ค าปรกึษาด้าน

โภชนาการและการก าหนด

อาหาร 

 ธุรกิจฟติเนส

 ธุรกิจ Foodtech

& Healthtech

 บรษัิท Nestle เริม่มีการน าผล DNA มาวเิคราะห์เพ่ือ

สรา้งเมนูอาหารเฉพาะบุคคลในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ภายใต้แบรนด์ Lean Cuisine ซึ่งต่อยอดจากอาหาร

เฉพาะกลุ่มผู้ควบคุมน้าหนัก

 DNAfit (บรษัิท HealthTech) รว่มมือกับ ProFit

academy (ท าธุรกิจด้านออกก าลังกาย) ออก

แพ็กเกจออนไลน์ Pro Fit + DNAfit Academy

โดยเป็นการน าข้อมูลพันธกุรรมมาออกแบบและวางแผน

การออกก าลังกาย รวมถึงการวางแผนด้านโภชนาการ

เฉพาะบุคคล ราคาแพ็กเก็จอยู่ท่ี 174.30 เหรยีญสหรฐั

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ  ธุรกิจท่องเท่ียว

และธุรกิจโรงแรม

 ได้รบัประโยชน์ทางอ้อมจากการเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียว

เชิงการแพทย์ โดยเฉพาะโรงแรมท่ีมีความรว่มมือกับ

โรงพยาบาลท่ีมีกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติเป็นลูกค้าหลัก
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ควำมก้ำวหน้ำและกำรเติบโตของกำรแพทย์จโีนมกิส์
โอกำสทองของ Startups

BOX 2 ข้อมูลล่าสุดจาก Tracxn ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมข้อมูลการระดมทุนของ Startups

ระบุว่า ปัจจุบันบรษัิท Startups ด้านจีโนมิกส์มีมากกว่า 3,300 บรษัิท ประกอบด้วย

บรษัิทท่ีท าธุรกิจเก่ียวกับศึกษาด้านพันธุวศิวกรรม เช่น การถอดรหัสพันธุกรรม 

การจัดการข้อมูลจีโนมิกส์ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านพันธุกรรม รวมไปถึงการ

พัฒนาและคิดค้นชุดตรวจด้านพันธุกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมน้ีได้รบัความสนใจจาก

นักลงทุนมากท่ีสุด โดยบรษัิทกว่า 2,500 บรษัิท สามารถระดมทุนรวมได้กว่า 1.08

แสนล้านเหรยีญสหรฐั ซึ่งในช่วงปี 2562-2563 เป็นอุตสาหกรรมท่ีระดมทุนได้คิด

เป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของการระดมทุนท้ังหมด สอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดจาก CB

Insights ซึ่งเป็นบรษัิทวจิัยด้านการลงทุนท่ีได้รวบรวมข้อมูลการลงทุนในสตารท์อัพ

ท่ัวโลก ได้ประเมินว่า ปี 2563 บรษัิท Startups ด้านจีโนมิกส์สามารถระดมทุนได้

มากกว่า 4.42 พันล้านเหรยีญสหรฐั ท้ังน้ี Krungthai COMPASS มองว่า การเติบโต

ของการแพทย์จีโนมิกส์ จะเป็นตัวเรง่ให้บรษัิท Startups สามารถระดมทุนได้มากข้ึน

รูปท่ี 18 มูลค่ำเงินลงทุนจำก Venture Capital ใน Startups กลุ่ม Genomics ต้ังแต่ปี 2559-2563 
(พันล้านเหรยีญสหรฐั)

21.6%

CAGR
(2559-2563)

Unicorns
ตัวอย่ำงบรษัิท Startups กลุ่ม Genomics

 บรษัิท: MGI (จนี)
 ผู้พัฒนาน้ายาและชุดเครื่องมือ

ส าหรบัการวจิยั
 ระดมทุนรวม: USD 1.20B

 บรษัิท: iCarbonX (จนี)
 ผู้ให้บรกิารแพลตฟอรม์ชีวสารสนเทศ

ส าหรบัการจดัการด้านสุขภาพ
และการพัฒนายา

 ระดมทุนรวม: USD 215M

Soonicorns

 บรษัิท: Inscripta (สหรฐัฯ)
 พัฒนาเทคโนโลยีการตัดต่อยีน
 ระดมทุนรวม: USD 492M

 บรษัิท: Sema4 (สหรฐัฯ)
 ให้บริการตรวจจีโนมเพ่ือการ

เจรญิพันธุ์
 ระดมทุนรวม: USD 241M

2559                2560                2561                2562                2563

2.03

4.03
3.44

4.04
4.42
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สรุป
“การแพทย์จีโนมิกส์” เป็นเมกะเทรนด์ระดับโลกท่ีจะเข้ามาพลิกโฉมวงการการแพทย์ท่ัวโลกใน

อนาคตอนัใกล้ ซึ่งจะมบีทบาทส าคัญท่ีเขา้มาช่วยยกระดับและเติมเต็มอุตสาหกรรมการแพทย์ของ

ไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ เน่ืองจากการแพทย์จีโนมิกส์ได้ก่อให้เกิดการแพทย์มูลค่าสูง (High

Value Medical) ในหลายมิติ อีกท้ังยังตอบโจทย์และเป็นทำงออกในกำรรกัษำโรคหำยำกท่ีส่วนใหญ่

จะเป็นโรคท่ีเกิดจำกควมผิดปกติทำงพันธุกรรม และโรคซับซ้อน โดยเฉพำะโรคมะเรง็ ซ่ึงเป็นสำเหตุ

ส ำคัญในกำรเสียชีวติของประชำกรท่ัวโลก และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ

Krungthai COMPASS มองว่า การยกระดับเทรนด์การแพทย์ท่ีมาพร้อมกับความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัยอย่างการแพทย์จีโนมิกส์ของไทย จะช่วยเน้นย้าเรื่อง

ศักยภาพและความพร้อมด้านการบริการทางการแพทย์ และก้าวสู่การเป็น World Class

Medical Service Hub แถวหน้าของเอเชีย จำกกำรมีเทคโนโลยีกำรแพทย์ขั้นสูงไวบ้รกิำรเทียบชั้น

นำนำชำติ อีกท้ังยังสำมำรถต่อยอดและส่งเสรมินโยบำยอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร และในท่ีสุด

จะเป็นแรงสนับสนุนส ำคัญท่ีช่วยผลักดันให้ไทยบรรลุเป้ำหมำยกำรเป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ 

หรือ Medical Hub อย่ำงเต็มรูปแบบและยั่งยืน ซึ่งจะสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับอุตสำหกรรมท่ี

เก่ียวเนื่องโดยตรงอย่ำงอุตสำหกรรมกำรแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมต่อเนื่องอย่ำง

อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวท่ีจะได้รับอำนิสงส์จำกจ ำนวนนักท่องเท่ียวเชิงกำรแพทย์และสุขภำพ 

(Medical & Wellness Tourism) ท่ีเพ่ิมขึ้น นอกจำกนี้ กำรส่งเสริมกำรแพทย์จีโนมิกส์ใน

ประเทศต้ังแต่ต้นน้ำยันปลำยน้ำจะมีส่วนส ำคัญท่ีท ำให้กำรแพทย์จีโนมิกส์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป 

และยังเป็นอีกหนึ่งควำมหวังของประชำชนคนไทยท่ีจะสำมำรถเข้ำถึงกำรรักษำพยำบำลด้วย

กำรแพทย์จีโนมิกส์ได้ง่ำยขึ้น โดยมุ่งหวังคุณภำพชีวิตและสุขภำพท่ีดีขึ้น ซึ่งจะยังประโยชน์ด้ำน

สำธำรณสุขของไทยในระยะยำว เนื่องจำกช่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพจำกกำรรกัษำท่ีแม่นย ำและ

ตรงจุด และยังช่วยลดอตัรำกำรเจ็บป่วยและสำมำรถป้องกันกำรเสียชีวติก่อนวยัอันควร 

อย่ำงไรก็ดี กำรยกระดับกำรแพทย์จีโนมิกส์ของไทยจะประสบควำมส ำเรจ็ได้ ต้องอำศัยควำมรว่มมือ

จำกทุกภำคส่วน ท้ังนโยบำยสนับสนุนจำกภำครฐัท่ีเอื้อให้เกิดกำรลงทุน หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรวจิัยและพัฒนำด้ำนกำรแพทย์ ควบคู่กับกำรลงทุนจำกภำคเอกชนท่ีมีควำมพรอ้มท้ังด้ำนองค์

ควำมรู ้ทรพัยำกร และเงินลงทุน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและกำรลงทุนอย่ำงบูรณำกำร และเป็นไป

ในทิศทำงเดียวกันท้ัง Ecosystem
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ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ ่และ Chief Economist

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief 
Economist ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อต้ังศูนย์วจิัย “Krungthai 
COMPASS” ให้กับธนาคารกรุงไทยในปี 2562 ท าหน้าท่ีวเิคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ
และเทรนด์ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน การบรหิารจัดการสินเชื่อ การบรหิาร
ความเส่ียง และยุทธศาสตรข์องธนาคาร

นอกจากน้ี ดร.พชรพจน์ ยังเป็นประธานชมรมนักวเิคราะห์เศรษฐกิจ สมาคมธนาคารไทย 
เป็นแกนหลักในการวเิคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจให้กับคณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 
3 สถาบัน (กกร.) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเข้าใจสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจ และ
น าเสนอข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อภาครฐั

ดร.พชรพจน์ เคยเป็น Assistant Professor of Economics ท่ี San Diego State 
University สหรฐัอเมรกิา จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขา
เศรษฐศาสตร ์จากมหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร ์และปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร ์
จาก University of Michigan, Ann Arbor สหรฐัอเมรกิา และเป็นผู้ได้รบัรางวัล
เศรษฐศาสตรด์าวรุง่ จากสมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตรใ์นปี 2565

Senior Analyst

สุจิตรา มีประสบการณ์ในการวจิัยธุรกิจและอุตสาหกรรมมากว่า 9 ปี ปัจจุบันดูแล

วเิคราะห์กลุ่มธุรกิจการแพทย์และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง และกลุ่มธุรกิจเคร ื่องส าอาง อาทิ 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร ื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ธุรกิจผลิตเคร ื่องส าอาง โดยก่อนหน้ามีประสบการณ์วจิัยในหลากหลายอุตสาหกรรม 

เช่น กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจเคร ื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจเคร ื่องจักรกลการเกษตร

สุจิตรา จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์และปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ (MBE) 

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
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