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แผนงานวิจัยระบบยา และเวชภัณฑ์
โครงการ

การประเมินผลโครงการนาร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
หน่วยงาน :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หน่วยงานร่วมวิจัย :
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แหล่งทุนที่ได้รับ :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน :
2562
จานวนงบประมาณที่ใช้ :
7,928,290 บาท
พื้นที่การทางาน :
โรงพยาบาลและร้านยา
พื้นที่การใช้ประโยชน์ :
โรงพยาบาลและร้านยา
ระยะเวลาดาเนินการ :
12 เดือน
ยุทธศาสตร์ชาติ
แพลตฟอร์ม
โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องย่อย

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
อื่นๆ

ที่มาของโครงการ/ที่มาของปัญหา
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ทาการศึกษาวิจัย "ประเมินผลโครงการนาร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความ
แออัดในโรงพยาบาล" โดยให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตเวช และหอบหืดหรือโรคเรื้อรังที่ไม่มี
ความซับซ้อนในการดูแล สามารถรับยาที่ร้านยา และได้ขยายผลการใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 เพื่อ
ลดความเสี่ยงการติดเชื้อของ 4 กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว ซึ่งมีจานวนไม่น้อยในแต่ละโรงพยาบาลทั้งนี้ ข้อมูลของสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 108 โรงพยาบาล ร้านยา 889 แห่งอยู่
ในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด มีจานวนผู้ป่วยที่ไปรับยาที่ร้านยาทั้งหมด 4,552 คน โดยโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยา
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 2) รพ.ลาพูน 3) รพ.ชลบุรี 4) รพ.พระนั่งเกล้า 5) รพ.ขอนแก่น ซึ่ง
ผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรคดังกล่าว ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ทุกครั้ง และต้องไปรับยาหลังจากได้รับใบสั่งยาจากแพทย์แล้วไม่เกิน 7 วัน
ผลการดาเนินงาน/และการใช้ประโยชน์
เป้าหมายสาคัญของทุกงานวิจัยของ สวรส. คือการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ในระบบ
สุขภาพซึ่งงานวิจัย “การประเมินผลโครงการนาร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล” เป็นหนึ่งในงานวิจัย
ของ สวรส.ที่ร่วมกับทีมวิจัยจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยผล
การศึกษาเบื้องต้นพบว่าร้านยามีศักยภาพและมีส่วนสาคัญในการดูแลประชาชนท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยสามารถ
ลดจานวนผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลให้ยังสามารถรับยาและมีการดูแลอย่างต่อเนื่องในด้านความพึงพอใจต่อบริการที่ร้าน
ยา ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเนื่องจากการรับยาที่ร้านยาไม่ต้องรอคิวนาน คนไม่มาก มีความสะดวกในการเดินทางมีความ
ยืดหยุ่นของเวลาในการรับยาที่ร้านยา และมีเวลาปรึกษาเภสัชกรมากขึ้น ทั้งนี้ทีมวิจัยร่วมกับคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อเสนอ
ทางเลือกเชิงนโยบายและติดตามผลการดาเนินการนโยบายให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลได้มีข้อเสนอ
เชิงนโยบายสาคัญจากข้อมูลวิจัยเชิงประจักษ์ที่พบ เพื่อสนับสนุนมาตรการsocial distancing ในสถานการณ์การระบาดโควิ ด-19
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อาทิเช่น -รูปแบบการรับยาที่ร้านยาควรเป็นแบบrefill-prescription โดยผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่โรงพยาบาลประเมินว่าเหมาะสมไม่
ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ก่อนจะไปรับยาที่ร้านยาเนื่องจากเป็นทางเลือกที่ช่วยลดจานวนผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลและลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้ป่วยสูงอายุและผู้ที่มีโรคประจาตัว โดยต้องมีการดูแลด้านคุณภาพบริการและความปลอดภัยในการ
ใช้ยาของผู้ป่วยโดยเภสัชกรที่ร้านยา-สปสช.ควรพิจารณาเพิ่มจานวนโรงพยาบาลที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ และ สปสช.ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข ควรสนับสนุนให้เกิดการจัดทาระบบข้อมูล (minimum dataset) ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยที่สามารถ
แลกเปลี่ยนระหว่างโรงพยาบาลและร้านยา เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สามารถใช้ “โมเดล” ของ
โรงพยาบาลสระบุรีเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ได้ ฯลฯ
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ข้อเสนอจากงานวิจัยดังกล่าวได้ถูกนาเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 8
เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์ระบาด
โควิด-19 และขยายจานวนร้านยาในโครงการรับยาใกล้ บ้าน ทั้งในและนอกพื้นที่หน่วยบริการพร้อมให้โรงพยาบาลเพิ่มเติมระบบ
จัดสารองยาที่ร้านยาและระบบเติมยาของผู้ป่วยที่ร้านยาโดยคาดว่าจะสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้โอกาสนี้ในการปรับ
ระบบการให้บริการเพื่อช่วยแก้ปัญหาลดการแพร่ระบาดโควิด -19ตลอดจนเพื่อการพัฒนาระบบบริการในระยะยาวต่อไปทั้งนี้มติ
ดังกล่าวเร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วอย่างไรก็ตาม โครงการฯดังกล่าวไม่ได้เน้นเฉพาะการลดความแออัดใน
โรงพยาบาลเท่านั้นแต่เน้นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยเป็นสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นลดเวลาการรอรับยาและการเดินทาง ความสะดวก
ตลอดจนผู้ป่วยมีเวลาปรึกษากับเภสัชกรที่ร้านยามากขึ้น โดยบริการที่ได้รับจากเภสัชกรไม่แตกต่างกับโรงพยาบาล
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาล ร้านยา และผู้ป่วย
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โครงการ

การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาจาเป็นในประเทศไทย

หน่วยงาน :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จ
ำเป็
น
ในประเทศไทย
หน่วยงานร่วมวิจัย :
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
แหล่งทุนที่ได้รับ :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน :
2562
จานวนงบประมาณที่ใช้ :
3,439,470 บาท
พื้นที่การทางาน :
กองทุนหลักประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบ
พื้นที่การใช้ประโยชน์ :
กองทุนหลักประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบ
ระยะเวลาดาเนินการ :
12 เดือน
ยุทธศาสตร์ชาติ
แพลตฟอร์ม
โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องย่อย

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
อื่นๆ

ที่มาของโครงการ/ที่มาของปัญหา
การเข้าถึงยา ถือเป็นกุญแจสาคัญที่บ่งบอกความสาเร็จของระบบสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ จากรายงานของ World
Health Organization (WHO) ในปี 2004 ชี้ให้เห็นตัวเลข 1 ใน 3 ของประชากรของโลกยังไม่สามารถเข้าถึงยาที่มีความจาเป็น
รวมถึงการรักษาที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเห็นถึงความสาคัญของการเข้าถึงยา
ของประชาชนไทย โดยเฉพาะยาจาเป็นที่มีราคาแพง ซึ่งราคาเป็นอุปสรรคสาคัญต่อทั้งภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการจัดซื้อ
ยาและครัวเรือนของผู้ป่วยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นจึงได้มีการเพิ่มบัญชียา จ(2) เข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจาเป็นต้องใช้ยาสามารถเข้าถึงยาที่มีราคาแพงได้อย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
ผลการดาเนินงาน/และการใช้ประโยชน์
หลังจากมียาในบัญชียาหลักแห่งชาติ สาหรับระบบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ไม่มีอุปสรรคต่อการเข้าถึงยาของ
ผู้ป่วย เนื่องจากมีสิทธิในการใช้ยามาก่อน ในฐานะยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติได้
แต่สาหรับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคม กระบวนการที่ จัดว่าเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงยามากที่สุดคือ
กระบวนการจัดซื้อและจัดหายาบัญชี จ(2) มีความล่าช้า ทาให้มีปัญหายาขาดคราวบ่อยครั้ง
จานวนของโรงพยาบาลที่ให้บริการมีความสอดคล้องกับความต้องการรักษาดี โรงพยาบาลที่ให้บริการยาบัญชี จ(2) พบว่ามี
จานวนเพิ่มมากขึ้น จาก 143 เป็น 171 แห่งตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ถึง 2561 ในปีงบประมาณ 2561 รายการยาที่มีจานวน
โรงพยาบาลให้บริการมากที่สุดในประเทศไทย คือ IVIG รองลงมาคือ docetaxel ในทางตรงกันข้ามรายการยาที่มีจานวน
โรงพยาบาลให้บริการน้อยที่สุด คือ linezolid รองลงมาคือ imiglucerase ทั้งนี้ การศึกษานี้สามารถเข้าถึงผลการตรวจสอบการ
ใช้เฉพาะกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่ายาที่สุ่มตรวจสอบทั้ง 3 รายการ มีการใช้ไม่เป็นไปตามแนวทางกากับการใช้ โดย
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการที่โรงพยาบาลไม่มีเครื่องมือตรวจวินิจฉัย แต่มาจากการที่
แพทย์ประเมินเองจากอาการ เช่น การตรวจประเมินการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นเพื่อใช้ยาบัญชียา จ(2)
4

จากการศึกษาความสามารถในการจ่ายของกองทุนประกันสุขภาพ พบว่าค่าใช้จ่ายยาบัญชี จ(2) เทียบกับงบประมาณบริการ
กรณีเฉพาะสาหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสัดส่วนร้อยละ 10 ส่วนกองทุนประกันสังคมค่ายา จ(2) เทียบกับค่า
ประโยชน์ชดเชยคิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งพบว่าทั้ง 2 กองทุนมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายยาบั ญชี จ(2) สูงกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นรายได้
ประชาชาติต่อหัวประชากร หรือแปรผลได้ว่าทั้ง 2 กองทุนมีค่าใช้จ่ายยาบัญชี จ(2) สูงกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนไทยทาให้กองทุน
ประกันสุขภาพจาเป็นต้องคานึงถึงความสามารถในการจ่ายค่ายาเหล่านี้ในอนาคต
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
จากการศึ ก ษาพบว่ าแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาที่ ส าคั ญ คือ ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ควรติ ดตาม
สถานการณ์ยาในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด อาทิ รายการยาและข้อบ่งใช้ใหม่ ปัญหายาหรือสารออกฤทธิ์ในยาขาดตลาด เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถเข้าถึงยาได้ในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน ควรมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหายาโดยหน่ว ยงาน
ส่วนกลางเพื่อให้มียาบัญชี จ(2) สาหรับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ และควรมีการปรับปรุงกระบวนการสารองและกระจายยา
บัญชี จ(2) อย่างเหมาะสม กองทุนหลักประกันสุขภาพควรมีช่องทางในการร้องเรียนปัญหาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของยา
พร้อมทั้งควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีช่องทางสาหรับการเบิกชดเชยยาในกรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยาหรือมีผลข้างเคียงจาก
ยาที่ได้จากการจัดซื้อจัดหารวมระดับประเทศ และควรชี้แจงข้อจากัดของระเบียบการจัดซื้อยา เพื่อให้แพทย์ผู้สั่งใช้ยาเข้าใจเหตุผล
และยอมรับใช้ยาที่จัด ซื้อได้ทั้งจากส่วนกลาง ประกอบกับ อย. ควรสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบเฝ้าระวังประสิทธิผล
คุณภาพ และความปลอดภัยของยา รวมถึงเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยทางคลินิกในกลุ่มยาที่แพทย์ผู้สั่งใช้มีทัศนคติหรือความเชื่อใน
ด้านลบ
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
กระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองทุนหลักประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบ คือ ประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ องค์การเภสัชกรรม
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แผนงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
โครงการ การศึกษาในสหสถาบันของวัสดุนาส่งยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซีแอปาไทต์สาหรับการรักษาการอักเสบติดเชื้อของ
กระดูกในประเทศไทย
หน่วยงาน :
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หน่วยงานร่วมวิจัย :
แหล่งทุนที่ได้รับ :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน :
2563
จานวนงบประมาณที่ใช้ :
4,412,720 บาท
พื้นที่การทางาน :
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และภาควิชาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลต่างๆ 15
แห่ง
พื้นที่การใช้ประโยชน์ :
โรงพยาบาล
ระยะเวลาดาเนินการ :
1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ
แพลตฟอร์ม
โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องย่อย

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
อื่นๆ

ที่มาของโครงการ/ที่มาของปัญหา
การอักเสบและติดเชื้อของกระดูกอาจนาไปสู่การสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที มัก
พบได้ในผู้ป่วยที่มีแผลเปิด ซึ่งโดยทั่วไปในการรักษานั้นจะต้องทาการผ่าตัดและให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ต่างๆ ซึง่ ในการให้ยาปฏิชีวนะ มีทั้งการให้ทางหลอดเลือดและการให้แบบเฉพาะที่ โดยการให้แบบเฉพาะที่นั้นได้รับความนิยมมาก
ขึ้นในปัจจุบัน โดยใช้วัสดุนาส่งยาที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมที่สามารถร้อยเป็นสายได้ ผลิตขึ้นจากพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่มีการผสม
ยาปฏิชีวนะประเภทเจนตาไมซิน แพทย์จะนาวัสดุไปวางบริเวณแผลขณะผ่าตัด วัสดุดังกล่าวจะปล่อยยาปฏิชีวนะออกมาใน
ปริมาณสูงเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่ง ทาให้แพทย์สามารถให้ยาปริมาณสูงได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายผู้ ป่วย แต่เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ทางการค้าของวัสดุนาส่งยาปฏิชีวนะที่มีให้แพทย์ใช้งานในปัจจุบัน มีราคาจาหน่ายอยู่ที่ประมาณ 9,500 บาทต่อ 10 เม็ด
ซึ่งถือเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงสาหรับผู้ป่วยในประเทศ และในการผ่าตัดแต่ละครั้งจะต้องใช้งานจานวนหลายสิบจนถึงร้อยเม็ด อีกทั้ง
ยังมีการขาดตลาดของผลิตภัณฑ์เป็นระยะๆ ทาให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทางการค้านั้นมี
การใช้ยาปฏิชีวนะเพียงชนิดเดียว คือ เจนตาไมซิน ซึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่ไม่เพียงพอสาหรับผู้ป่วยทุกราย
ทีมวิจัยจึงพัฒนาวัสดุนาส่งยาปฏิชีวนะที่ผลิตจากวัสดุไฮดรอกซีแอปาไทต์ โดยวัสดุที่ผลิตขึ้นนี้สามารถนาส่งยาปฏิชีวนะได้
หลากหลายประเภท สามารถทาหน้าที่เป็นกระดูกเทียมในตัวโดยไม่ต้องผ่าตัดนาออก และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่า อย่างไรก็ตาม
โครงการวิจัยยังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลทางคลินิกในรูปแบบสหสถาบัน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการรักษาด้วยวัสดุนาส่งยา
ปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซีแอปาไทต์ที่ผลิตเองในประเทศไทยในการรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูกในด้านอัตราการหายจาก
การติดเชื้อของกระดูก และอัตราการไม่ติดเชื้อซ้าต่อไป
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ผลการดาเนินงาน/และการใช้ประโยชน์
โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนให้ดาเนินงานมาตั้งแต่ปี 2561 โดยที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
แล้ว จานวน 24 ราย อาสาสมัครทุกรายได้รับการผ่าตัดและใช้วัสดุนาส่งยาปฏิชีวนะที่ผลิตขึ้น ผลการติดตามอาการหลังได้รับการ
ผ่าตัด พบว่า อาสาสมัครไม่มีอาการแพ้วัสดุที่นาใส่เข้าไปในร่างกาย ผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบว่ามี ภาวะติดเชื้อรุนแรงเข้า
กระแสเลือด ผู้ป่วยอาสาสมัครมีอาการดี ขึ้น ไม่มีหนองไหลหรือของเหลวใดๆ คั่งหรือไหลออกมาจากแผล ไม่พบการแพ้ยาหรือ
ความเป็นพิษจากยาปฏิชีวนะ และไม่มีอาการติดเชื้อซ้า ผู้ป่วยบางรายได้รับการตรวจวัดระดับยาปฏิชีวนะในกระแสเลือดแล้ว
พบว่า มีระดับยาในกระแสเลือดต่ามาก แต่พบระดับยาในของเหลวที่หลั่งออกจากบาดแผลค่อนข้างสูง จึงสามารถสรุปได้ว่า การ
ให้ยาผ่านวัสดุนาส่งยาตัวนี้เป็นการให้ยาเฉพาะที่ มีปริมาณยาที่เข้าสู่ระบบการไหลเวียนโลหิตน้อยมาก
ผลสาเร็จจากการศึกษาในสหสถาบันในโครงการวิจัยนี้จะเป็นการแสดงถึงศักยภาพในการผลิตและใช้งานของวัสดุนาส่ง
ยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซีแอปาไทต์สาหรับการรักษาอาการอักเสบและติดเชื้อของกระดูกในประเทศไทย ซึ่งสามารถนาไปต่อ
ยอดในการผลิตและจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าในอนาคต ทาให้เป็นการลดมูลค่าการนาเข้าและเพิ่มมูลค่าการส่งออก
นอกจากนี้ ก ารน าไปใช้ ง านจริ ง ทางการแพทย์ จ ะก่อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ผลการรั ก ษาที่ ดี เพิ่ ม ขึ้ น ความปลอดภัย ที่ ม ากขึ้ น
ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีขึ้น ลดอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลชนบทที่ขาด
แคลนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุที่มีราคาสูง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตวัสดุการ แพทย์ใน
ประเทศให้ทัดเทียมกับต่างประเทศอีกด้วย
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ทางโครงการได้มีการจัดประชุมร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเป็นการประชุมแนวทางการออกแบบ
วิจัยและส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ และกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ซึ่ง
ประเด็นของการหารือ คือ การวินิจฉัย ประเภทผลิ ตภัณฑ์และแนวทางสาหรับการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จากการประชุม
ดังกล่าว ได้ข้อสรุปเบื้องต้น คือ ผลิตภัณฑ์เป็น Drug Device Combination ถูกจัดประเภทเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ใน
Class 4 โดยทางทีมวิจัยอยู่ระหว่างการทา Multicenter Trial ในโรงพยาบาล 15 แห่ง ในขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญจากกอง
ควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้แนะนาให้ทีมวิจัยจัดเตรียมเอกสารตาม Common Submission Dossier template (CSDT) โดย
คานึงให้ครอบคลุมการทดสอบที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากผลิตภัณฑ์ และจัดเตรียมเอกสารที่มีและ
เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ และกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สสผ.) จะช่วย
ให้คาปรึกษาและหาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอนาคต
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ในโรงพยาบาลทุกแห่ง
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โครงการ การศึกษารูปแบบการนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทยไปสู่การปฏิบัติงานใน
บริบทจริงของเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงาน :
หน่วยงานร่วมวิจัย :
แหล่งทุนที่ได้รับ :
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน :
จานวนงบประมาณที่ใช้ :
พื้นที่การทางาน :
พื้นที่การใช้ประโยชน์ :
ระยะเวลาดาเนินการ :

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ชาติ
แพลตฟอร์ม
โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องย่อย

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
อื่นๆ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2563
4,336,170 บาท
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1
โรงพยาบาล
1 พฤษภาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

ที่มาของโครงการ/ที่มาของปัญหา
ในปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมที่ได้ลิขสิทธิ์การแปลไม่เพียงพอต่อการใช้งานทางคลินิก อีกทั้ง
ภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ค่าลิขสิทธิ์ของเครื่องมือ และการนาเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศจานวนมาก ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวทาให้เด็กเข้าสู่การวินิจฉัย และรักษาได้ค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะ
เริ่มแรกสาหรับเด็กไทย (Thai Diagnostic Autism Scale; TDAS) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงตามเกณฑ์การวินิจฉัย
มาตรฐานของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน และเป็นการวินิจฉัยที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาข้อมูลการประเมิน
มาใช้สาหรับประกอบการวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ในเด็กอายุ 12 - 48 เดือน นอกจากนี้เครื่องมือ TDAS จะช่วยแก้ไขปัญหาความ
ล่ าช้าในการวินิ จ ฉัย โรค เพราะเครื่ องมือนี้ ส ามารถใช้ได้โ ดยสหวิช าชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาเด็กออทิส ติก ใน
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป โดยผลการประเมินจะเป็นหลักฐานประกอบการวินิจฉัยร่วมกับการพิจารณาของแพทย์ ซึ่ง
จะช่วยให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างแม่นยา และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อเด็กที่จะได้รับการบาบัดรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
ผลการดาเนินงาน/และการใช้ประโยชน์
โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนให้ดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 โดยเครื่องมือ TDAS ได้ผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจัยในการพัฒนา การศึกษาประสิทธิภาพ และศึกษาประสิทธิผลเปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานในโรงพยาบาลศูนย์
และทั่วไป ผลจากการวิจัย พบว่า เครื่องมือมีความไว และความจาเพาะสูงในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึม และมีความสอดคล้องกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับเครื่องมือมาตรฐานในการวินิจฉัย Autism Diagnostic Observation Second Schedule ADOS-2
นอกจากนี้จากการดาเนินงานที่ผ่านมา ทาให้ได้ หลักสูตรเครื่องมือ TDAS ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเหมาะสมกับบริบทการทางานของสหวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 อีกทั้งยังนาไปใช้อบรมจริงใน
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ซึ่งผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมากและมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยจะทาให้ประเทศไทยมี หลักสูตรเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย
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ที่มีมาตรฐาน และทาให้ส หวิช าชีพ สามารถใช้เ ครื่องมือ ในการประเมินได้อ ย่า งแม่นยา ซึ่ง การพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มี
ภาวะออทิสซึมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจากบุคลากรจากสหวิชาชีพจะทาให้เด็กได้รับการวินิจฉัยและเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาได้
รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้การพัฒนานวัตกรรมระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย ทาให้
สามารถน านวัต กรรมไปใช้ ใ นการรวบรวมข้อ มูล ของผู ้ป่ว ยเด็ก ที่เ ข้า รับ บริก ารประเมิน ด้ว ยเครื่อ งมือ TDAS จาก
โรงพยาบาลศูน ย์ และโรงพยาบาลทั่ว ไป และสามารถส่ง ต่อ ข้อ มูล เพื่อ ขอคาปรึก ษาจากผู้เ ชี่ย วชาญได้ ในขณะเดีย วกัน
แอพพลิเ คชั่น เครื่อ งมือ TDAS บนอุป กรณ์พกพาที่พัฒ นาขึ้นนี้ จะช่ว ยให้ผู้ป กครองหรือ ผู้ดูแลเด็ก สามารถคัด กรองความ
เสี่ยงของเด็กเบื้อ งต้น ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น กลุ่มผู้ป่วยและครอบครัวจึงสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น โดยมีระบบการติดตาม
ผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับขั้นต่อไป
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
การที่ป ระเทศไทยสามารถสร้ างและผลิ ตเครื่องมือการวินิจฉัยมีภ าวะออทิส ซึมในระยะเริ่มแรกที่เป็นมาตรฐานและ
เหมาะสมกับบริบทไทยนั้น เป็นการทดแทนการนาเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายของประเทศได้มาก อีกทั้ง
ยังสามารถใช้เครื่องมือการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกในเด็กที่อายุน้อยได้ ส่งผลให้เด็กเหล่านั้นได้รับการบาบัดรักษา
และส่งเสริมพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดงบประมาณทางด้านสาธารณสุขที่นามาช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะออทิสซึมได้มาก
และผู้ป่วยเหล่านี้ยังสามารถพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศต่อไป
ทีมผู้วิจัยกาลังดาเนินการขออนุญาตจดลิขสิทธิ์ของเครื่องมือ ทั้งในส่วนของชุดเครื่องมือแบบบันทึก และคู่ มือการใช้
เครื่องมือ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการใช้เครื่องมือนี้ คือ นักวิชาชีพทางการแพทย์ที่ทางานเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีภาวะออทิสซึม ได้แก่
จิตแพทย์เด็กและวัย รุ่น กุมารแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบาบัด นักแก้ไขการพูด และวิช าชีพทางการศึกษา /
วิชาการ ได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษ รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษาในส่วนของ
วิชาชีพต่างๆ เป็นต้น
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบาบัด นักแก้ไขการพูด ครูการศึกษาพิเศษ
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แผนงานวิจัยกาลังคนด้านสุขภาพ
โครงการศึกษารูปแบบการจ้างงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐในประเทศไทยในระยะ 15 ปีข้างหน้า
หน่วยงาน :
หน่วยงานร่วมวิจัย :
แหล่งทุนที่ได้รับ :
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน :
จานวนงบประมาณที่ใช้ :
พื้นที่การทางาน :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สานักวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

พื้นที่การใช้ประโยชน์ :

รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กพ. กพร. แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัช
กรรม และชมรมต่างๆ

ระยะเวลาดาเนินการ :
ยุทธศาสตร์ชาติ
แพลตฟอร์ม
โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องย่อย

1 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข
แผนงานวิจัยระบบกาลังคนสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2561
1,374,340 บาท
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดขอนแก่น ,จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดสงขลา

ที่มาของโครงการ/ที่มาของปัญหา

โครงการวิ จั ย นี้ เพื่ อศึก ษาสถานการณ์ และถอดบทเรีย นเกี่ยวกับ การจ้างงานบุค ลากรสุ ขภาพในกระทรวงสาธารณสุ ข
เปรียบเทียบกับสังกัดภาครัฐอื่น ได้แก่ มหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลรัฐบางแห่งที่มีการบริหาร
จัดการในรูปแบบพิเศษ ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของผู้กาหนดนโยบาย ผู้ใช้บุคลากร (ผู้จ้าง) และบุคลากรสุขภาพ
ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น จุดอ่อน/จุดแข็ง ของการจ้างงานแต่ละรูปแบบในปัจจุบัน ประเด็นท้าทาย และ
ข้อเสนอแนะสาหรับกาหนดรูปแบบการจ้างงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐในประเทศไทยในระยะ 15 ปี
ข้างหน้า และพัฒนาข้อเสนอแนะรูปแบบการจ้างงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐในประเทศไทยในระยะ
15 ปีข้างหน้า และประเมินข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากทุกรูปแบบ
ผลการดาเนินงาน/และการใช้ประโยชน์

พบว่า ในมุมมองของผู้กาหนดนโยบาย และผู้ใช้บุคลากร เห็นว่าการจ้างแบบข้าราชการมีข้อจากัดค่อนข้างมาก ทั้งเรื่อง
ระเบียบข้อบังคับ และเรื่องความยืดหยุ่นในการจัดสรรคนให้เหมาะกับงาน แต่การจ้างแบบข้าราชการก็ยังมีความจาเป็นในบางสาย
งาน เช่น งานที่เกี่ยวกับกับการใช้กฎหมาย และงานด้านบังคับบัญชา อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของบุคลากรเอง เห็นว่าการจ้างงาน
แบบข้าราชการเป็นปัจจัยสาคัญ ที่ทาให้คงอยู่ในภาครัฐ เพราะเป็นงานที่มีความมั่นคง และมีสวัสดิการที่ดี โดยเฉพาะเรื่องสิทธิการ
รักษาพยาบาลสาหรับตนเองและครอบครัว ถ้ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างงาน ก็ไม่ควรมีหลายรูปแบบเกินไป ถ้ามีการจ้างงานแบบ
ใหม่ที่ไม่ใช่ข้าราชการ ก็ควรมีการเพิ่มอัตราเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ที่ไม่ด้อยกว่าการเป็นข้าราชการ
ผลการวิเคราะห์ เชิงปริ มาณ พบว่า การจ้ างงานแบบข้าราชการมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในภาครั ฐ มากที่สุ ด (และมีภ าระ
งบประมาณมากที่สุดเช่นกัน) โดยอัตราการคงอยู่ในภาครัฐสูงที่สุดในกลุ่มพยาบาล ขณะที่ทันตแพทย์ และเภสัชกรมีแนวโน้มที่จะคง
อยู่ในภาครัฐน้อยที่สุดในทุกการจ้างงาน การจ้างงานแบบที่เทียบเท่าพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ การจ้างแบบพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เทียบเท่าข้าราชการ มีแนวโน้มที่จะทาให้บุคลากรสุขภาพคงอยู่ และมีภาระงบประมาณมาก
ที่สุด เป็นลาดับรองลงมาจากการเป็นข้าราชการ
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ในภาพรวมทั้งระบบเรื่องออกแบบชุดสิทธิประโยชน์ ควรคานึงถึงการลดความเหลื่อมล้าระหว่างรูปแบบการจ้างงาน และ
ระหว่างวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตนเอง ให้เน้นการเป็นผู้กากับนโยบายมากกว่าเป็นผู้ให้บริการ หรือเป็นผู้
จ้างงานด้วยตนเอง ซึ่งย่อมส่งผลถึงให้หน่วยบริการมีอิสระในการออกแบบการจ้างงานที่เหมาะสมของตนเอง และภาคส่วนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบการจ้างงานสาหรับบุคลากรสุขภาพในท้องที่ของตนเอง และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเลือกวิธีการจ้างงาน หรือสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนตั้งแต่ต้น
ข้อเสนอเชิงนโยบายของการศึกษานี้ ได้แก่ (1) ในอนาคต ที่ตาแหน่งข้าราชการมีจากัด การยกเลิกการจ้างข้าราชการ ควร
ทาแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจจัดสรรตาแหน่งข้าราชการให้กลุ่มวิชาชีพที่มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในภาครัฐนานที่สุดก่อน ขณะเดียวกัน
กลุ่มที่ไม่ได้เป็นข้าราชการก็ควรได้รับการจ้างงานที่มีสิทธิประโยชน์ไม่ด้อยไปกว่าการเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิ
ประโยชน์เรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการรักษาพยาบาลสาหรับตนเองและครอบครัว (2) กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของ
ตน เน้นการกระจายอานาจการบริหารจัดการด้านกาลังคน เพิ่มความยืดหยุ่นให้หน่วยบริการ สามารถออกแบบการจ้างงานบุคลากร
สุขภาพ รวมถึงการใช้ทรัพยากรสุขภาพ ที่เหมาะสมในบริบทของตนเองได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ ท้องถิ่นมีส่ วนร่วมในการ
ออกแบบรูปแบบการจ้างงานบุคลากรสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง (3) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และกระทรวง
สาธารณสุข ควรร่วมกันวางแผน การจัดการกาลังคนด้านสุขภาพทั้งระบบ โดยที่การออกแบบการจ้างงานเป็นปัจจัยหนึ่ง ทั้ง นี้ ต้อง
คานึงถึงการคงอยู่ของบุคลากรสุขภาพในระยะยาว การตอบสนองต่อความต้องการสุขภาพของประชาชน และความยั่งยืนของ
งบประมาณ รวมถึงการออกแบบระบบบริการสุขภาพของทั้งประเทศ
ผลลัพธ์/ผลกระทบ

จากผลลัพธ์ของงานวิจัย ได้นาเสนอต่อ คปร. และเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งสาหรับการตัดสินใจของคปร.มีมติเห็นชอบบรรจุพยาบาล
2,900 อัตรา ครบตามมติ ครม. เพราะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนั้นข้อมูลจากงานวิจัยยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท
พัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ 10 ปี ด้วย
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปกาลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เช่น กระทรวงสาธารณสุข กพ. กพร. แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัช
กรรม และชมรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจในเชิงนโยบาย
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แผนงานวิจัยระบบบริการสุขภาพ
โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการดาเนินการของระบบการดูแลสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ
และการบริ
บาลเพื่อคุณภาพชี
หน่วยงาน :
สถาบั
นวิจัยระบบสาธารณสุ
ข วิตระยะท้ายในประเทศไทย
หน่วยงานร่วมวิจัย :
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งทุนที่ได้รับ :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน :
2561
จานวนงบประมาณที่ใช้ :
8,016,800
พื้นที่การทางาน :
โรงพยาบาลจากพื้นที่นาร่อง
พื้นที่การใช้ประโยชน์ :
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข , กระทรวงสาธารณสุข ,สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติสานักงานประกันสังคม , หน่วยบริการปฐมภูมิต่างๆ
ระยะเวลาดาเนินการ :
2 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
แพลตฟอร์ม
แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรม
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
หัวข้อเรื่อง
แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข
หัวข้อเรื่องย่อย
แผนงานวิจัยระบบบริการสุขภาพ
ที่มาของโครงการ/ที่มาของปัญหา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอการจัดการระบบการวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการดาเนินการสาหรับการ
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ และการบริบาลคุณภาพชีวิตระยะท้ายในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ
(1) เสนอนวัตกรรมนิยามเชิงปฏิบัติการและองค์ประกอบที่สาคัญของการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่ให้ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
(Patient-centric operational definition of primary care) ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการชี้นาทิศทางการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิที่สร้างคุณค่าของการดูแล (Value of care) และตอบสนองต่อความท้าทายที่สาคัญของระบบใน
ประเทศไทยได้ในอนาคต, (2) กาหนดกรอบระบบการวัด (Measurement system) กลุ่มหรือองค์ประกอบ และมิติของตัววัด
พร้อมหลักการและเหตุผลรองรับที่จะสามารถใช้เป็นข้อพิจารณาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพของระบบ
บริการระดับปฐมภูมิในประเทศไทย ครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์จากมุมมองของประชาชน ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการอื่นๆ ที่มีต่อ
คุณค่า (Value) ของการบริการระดับปฐมภูมิ, (3) พัฒนาชุดตัววัด รายละเอียด และแนวทางการเก็บและรวบรวมข้อมูล ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจพบในการนาตัววัดไปใช้จริ งในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ, (4) ศึกษาและพัฒนาแนวทางประมวลผล
วิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการที่ได้รับจากตัววัดในแต่ละกลุ่มตัววัด การวิเคราะห์และค้นหาปัจจัยสาคัญที่ขับเคลื่อนผล
การดาเนินการในแต่ละด้านที่สามารถบริหารจัดการในเชิงระบบ รวมถึงแนวทางในการประเมินและทบทวนความสาคัญของตัววัด
(Importance) เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการใช้ประโยชน์ , (5) แนวทางการใช้ประโยชน์ระบบการวัดผลและ
การวิเคราะห์ทบทวนผลการดาเนิ นการ ไปสู่ การจั ดลาดับความส าคัญเพื่อระบุโอกาสการปรับปรุง (Opportunity for
improvement) และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ การระบุและแลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการนาสู่การพัฒนา
นวัตกรรมของระบบหรือต้นแบบการดูแลระดับปฐมภูมิ และ (6) กาหนดประเด็นสาคัญเชิงสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับระบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากระบบการวัด วิเคราะห์ ทบทวนและ
ปรับปรุงผลการดาเนินการ
ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแพทย์ พยาบาล
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ผู้ บริห ารระบบการให้ บ ริ ก ารระดับ ปฐมภูมิข องกระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ บริห ารส านักงานหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ และ
นักวิชาการ การเยี่ยมสารวจคลินิกหมอครอบครัวและเครือข่ายในจังหวัดที่เป็นพื้นที่นาร่องการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว และ
กรุงเทพมหานครรวม 6 พื้นที่ การเยี่ยมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการระดับปฐมภูมิรวม 12 แห่งครอบคลุมทุก
ภาคของประเทศ การสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อข้อเสนอในเรื่องต่างๆ รวมถึงการนาร่องและติดตามผลของการ
นาข้อเสนอระบบตัววัด การวิเคราะห์และปรับปรุงผลการดาเนินการไปสู่การปฏิบัติ
ผลการดาเนินงาน/และการใช้ประโยชน์
1. นิยามเชิงปฏิบัติการของการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ : การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ (Primary care) หมายถึง “การให้การดูแลสุขภาพ
ที่ประชาชนจะนึกถึงและประสงค์จะไปใช้บริการเป็นจุดแรกหรือเป็นประจา เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ มีความเสี่ยงทาง
สุขภาพ มีความเจ็บป่วย หรือเมื่อต้องได้รับบริการหรือติดตามผลของการดูแลรักษาพยาบาลตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการให้บริการสุขภาพเชิงรุกที่คณะและเครือข่ายผู้ให้การบริบาลปฐมภูมิเป็นผู้ดาเนินการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดูแลสุขภาพที่ได้รับจากบริการดังกล่าว”
2. องค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผล
การดาเนินการของการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ : (1) มิติด้านประเภท (หรือเป้าประสงค์) ของบริการสาหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ
(2) มิติด้านสถานที่ของการจัดบริการหรือการรับบริการของประชาชน (3) มิติของการใช้บริการของประชาชน ผู้ป่วยหรือ
ผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการที่หน่วยบริการนั้นให้บริการ (4) มิติตามความต้องการทางสุขภาพพื้นฐานของประชาชน
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
กระทรวงสาธารณสุขมีนิยามเชิงปฏิบัติการของการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีความเหมาะสมกับบริบท องค์ประกอบที่
สาคัญของการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีความเหมาะสมกับบริบทของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย สปสช. ได้พิจารณา
ปรับชุดสิทธิประโยชน์เพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย สถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) มีการปรับปรุง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการ
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
นาเสนอต่อสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สปสช. สานักงานประกันสังคม กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ
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แผนงานวิจัยการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการ การประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อและการบริบาลเพื่อ
คุณภาพชีวิตระยะท้ายในประเทศไทย
หน่วยงาน :
หน่วยงานร่วมวิจัย :
แหล่งทุนที่ได้รับ :
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน :
จานวนงบประมาณที่ใช้ :
พื้นที่การทางาน :
พื้นที่การใช้ประโยชน์ :
ระยะเวลาดาเนินการ :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2562
1,893,183 บาท
โรงพยาบาลและเครื่อข่ายองค์กด้านเอดส์/เฮช ไอ วี
กองทุนหลักประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบ
12 เดือน

ยุทธศาสตร์ชาติ
แพลตฟอร์ม
โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องย่อย

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
อื่นๆ

ที่มาของโครงการ/ที่มาของปัญหา
การป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ (Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการติด
เชื้อ HIV ในกลุ่มประชากรที่เสี่ยงสูง เช่น กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศ กลุ่มใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีด
และกลุ่มคู่เพศสัมพันธ์ที่มีผลเลือดต่าง บริการนี้ยังไม่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพใด ดังนั้นเพื่อให้การ
ยุติปัญหาเอดส์ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 ตามที่กรมควบคุมโรค ได้ ประกาศไว้ จึงจาเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อประเมินเทคโนโลยี
ดังกล่าวว่ามีความคุ้มค่าอย่างไร และร่วมกับประเมินผลกระทบด้านงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน/และการใช้ประโยชน์
มาตรการการให้ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อมีความคุ้มค่ามา โดยอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มเท่ากั บ 10,600 บาทต่อ
/ DALYS ที่ save ได้ ยิ่งถ้าให้บริการกับกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มจะคุ้มค่าที่สุด โดยมีอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มเท่ากับ
16,954 บาท/ DALYS ที่ save ได้ หากจาลองสถานการณ์ที่ให้ PrEP ที่ประสิทธิภาพปานกลาง โดยกินยาต่อเนื่องและ
ครอบคลุมบริการร้อยละ 40 โดยพฤติกรรมเสี่ยงไม่เปลี่นแปง คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปี พ.ศ. 2573 เท่ากับ 940 ราย
บรรลุเป้าหมายผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ากว่า 1000 ราย ซึ่งเป็นเป้าหมายสากล อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มีข้อจากั ดที่ข้อมูลการใช้
ถุงยางอนามัยของกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว เป็นข้อมูลที่หาตัวเลขแท้จริงได้ยาก ผลจากการสารวจอาจมีแนวโน้มที่สูงเกินจริง และอาจ
ไม่ได้ใช้ถุงยางอย่างสม่าเสมอ กรณีผลกระทบด้านงบประมาณ ถ้าให้บริการแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง 6 กลุ่มดังกล่าว จานวน
ประมาณ 245,000 คน จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 405 ล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 2,025 ล้านบาทใน 5 ปี เป็น
ค่ายา 237 ล้านบาทต่อปี ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 106 ล้านบาทต่อปี ค่าให้คาปรึกษา 6 ล้านบาทต่อปี ค่าบริการผู้ป่วย
นอก 21 ล้านบาทต่อปี ค่ารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธื 21 ล้านบาทต่อปี ค่ารณรงค์และส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัย
10 ล้านต่อปี อื่นๆ ประมาณ 4 ล้านบาทต่อปี
14

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นาผลการศึกษาไปสนับสนุนการตัดสินใจ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติ
ปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 โดยนาร่องสิทธิประโยชน์นี้ภายใต้ชื่อ “บริการยาป้องกันการติดเชื้อเอสไอวีก่อนการสัมผัส ” โดย
กาหนดเป็นเป้าหมายในปีงบประมาณ 2563 จานวน 2000 ราย ในกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สตรี
ข้ามเพศ พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด และเป็ นผู้รับบริการรายใหม่ที่ไม่เคยได้รับบริการ PrEP มาก่อน
โดยเริ่มดาเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้จะมีการขยายผลจานวนเป้าหมายในแต่ละปีตามลาดับ
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาล ผู้ให้บริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย
องค์กรด้านเอดส์ / เอชไอวี
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แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ
โครงการการประเมินผลการดาเนินงานของการขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 10

หน่วยงาน :
หน่วยงานร่วมวิจัย :
แหล่งทุนที่ได้รับ :
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน :
จานวนงบประมาณที่ใช้ :
พื้นที่การทางาน :
พื้นที่การใช้ประโยชน์ :
ระยะเวลาดาเนินการ :
ยุทธศาสตร์ชาติ
แพลตฟอร์ม
โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องย่อย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2561
จานวน 754,160 บาท
เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ
และมุกดาหาร
เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ
และมุกดาหาร
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ถึง 14 กรกฎาคม 2562 (รวมระยะเวลา 1 ปี)
ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข
แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ

ที่มาของโครงการ/ที่มาของปัญหา
การวิจั ย การประเมิน ผลการดาเนิ น งานเขตสุ ขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตสุ ขภาพที่ 10 เป็นการวิจัยเพื่อประเมินผล
(Evaluation research) โดยใช้หลักการของ CIPP model ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เขต 10 ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 5 จังหวัด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก
การสนทนากลุ่ม การตอบแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา สถิติเชิง
พรรณนา และสังเคราะห์เชิงแก่นสาระ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ การประเมินผลการอภิบาลในพื้นที่ การ
ประเมินผลการดาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตสุขภาพที่ 10 โดยมุ่งเน้นประเด็นคานงัด 4 ประเด็น ได้แก่ การจัดการ
ขยะและสิ่งปฏิกูล การลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน เกษตรอินทรีย์และระบบอาหารปลอดภัย และการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประเมินคุณค่าของการดาเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพ ใน 5 ประเด็น คือ ร่วมประสาน ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมชี้ทิศทาง
ร่วมบูรณาการ ร่วมระดับสรรพกาลังและทรัพยากรขับเคลื่อน และการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการดาเนินการเขต
สุขภาพต่อพื้นที่เขต 10 และส่วนกลาง
ผลการดาเนินงาน/และการใช้ประโยชน์
ผลการดาเนินงาน
นักวิจัยได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ และได้มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน (กขป.) เขต 10 และสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อพิจารณาปรับปรุงการดาเนินการของ กขป.
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีต่อไป
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การใช้ประโยชน์
มิตินโยบาย - การให้ข้อมูลผลการประเมินต่อสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สสส. สปสช. กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อปรับปรุงนโยบายการดาเนินงานของ กขป.
มิติการพัฒนา สังคม / ชุมชน - การคืนข้อมูลความรู้ในประเด็นคานงัดการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลและร่วมวางแนวทางการ
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลพื้นที่ตาบลบ้านกอกในวันที่ 8 พย.2562 ณ รพ.สต.บ้านกอก อาเภอเขื่องใจ จังหวัดอุบลราชธานี
- การนาเสนอผลการวิจัยในประชุมวิชาการประจาปีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประจาปี 2563
มิติวิชาการ - เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับประเทศ
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ผลลัพธ์
- ได้ผลการประเมินการอภิบาลของคณะกรรมการ กขป. ในพื้นที่
- ได้ผลการดาเนินงาน โดยมุง่ เน้นประเด็นคานงัด 4 ประเด็น ได้แก่ การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล การลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน
เกษตรอินทรีย์และระบบอาหารปลอดภัย และการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- ได้ผลการประเมินคุณค่าของการดาเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
- จากข้อเสนอเชิงนโยบายของงานวิจัยทาให้ กขป. เขต 10 ปรับปรุงการดาเนินการของคณะกรรมการให้ดีมากขึ้น
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) , สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , กระทรวงสาธารณสุข , กขป. เขต 10 ,
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น , สานักงานสาธารณสุขจั งหวัด , สานักงานสาธารณสุขอาเภอ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี, สถาบันการศึกษา, กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการทานโยบายสาธารณะ และหน่วยงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ และมุกดาหาร

รูปที่ 1
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แผนงานวิจัยกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
โครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลเทคโนโลยี TaWai for Health เพื่อการรายงานและแจ้งเตือนข้อมูล
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยงาน :
หน่วยงานร่วมวิจัย :
แหล่งทุนที่ได้รับ :
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน :
จานวนงบประมาณที่ใช้ :
พื้นที่การทางาน :

พื้นที่การใช้ประโยชน์ :
ระยะเวลาดาเนินการ :
ยุทธศาสตร์ชาติ
แพลตฟอร์ม
โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องย่อย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2562
3,532,440 บาท
เขตสุขภาพที่ 10 และ 12 โดยครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัดดังนี้ เขตสุขภาพที่ 10 (ประกอบด้วย
อุ บ ลราชธานี มุ ก ดาหาร ยโสธร ศรี ส ะเกษ และ อ านาจเจริ ญ )
และเขตสุ ข ภาพที่ 12
(ประกอบด้ว ย สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิว าส สตูล พัทลุ ง ตรัง ) และคณะเภสั ชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตสุขภาพที่ 10 และ 12 และจะขยายไปทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ
12 เดือน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
อื่นๆ

ที่มาของโครงการ/ที่มาของปัญหา
เป็นการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลระบบ web application TaWai for Health Version 1.0 ที่ได้พัฒนา
ต้นแบบ (prototype) ไว้เมื่อปี พ.ศ.2559 และมีการใช้มาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของเขตบริการสุขภาพที่ 10 และ 12 ซึ่งระบบ
ดังกล่าวมีความสามารถในการรับรายงานปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับชุมชน ใน 3 ลักษณะคือ 1) รายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2) รายงานการพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยและยาชุด และ 3) รายการพบเห็นโฆษณาเกินจริง
เพื่อให้ระบบดังกล่าวมีขีดความสามารถและตอบสนองผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถนาข้อมูลจากฐานข้อมูลปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ นามาสร้างสื่อเพื่อเตือนภัยสาหรับภาคประชาชนได้ โครงการวิจัยจึงได้แบ่งกระบวนการวิจัยในครั้งนี้เป็น 4 ระยะคือ 1)
การพัฒนาและปรับปรุงการใช้งาน web application ให้มีประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาฐานข้อมูล 3) การพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้งาน
และ 4) การพัฒนารูปแบบการสื่อสารและการสร้างสื่อสาหรับนาเสนอข้อมูลสู่ภาคประชาชน
ผลการดาเนินงาน/และการใช้ประโยชน์
ผลการวิจัยแบ่งตามระยะของกระบวนการวิจัยเป็นดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ได้ web application TaWai for Health Version 2.0 ที่ตอบสนองการทางานของเครือข่ายผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
ระยะที่ 2 ได้ระบบฐานข้อมูลที่มีการสรุปสถิติของปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สามารถนาข้อมูลไปใช้งานต่อได้อย่าง
สะดวกซึ่งเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องจากระบบเดิม
ระยะที่ 3 เกิดเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นและแนวทางทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการจัดการปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้ นที่โดยมี
ระบบ web application TaWai for Health Version 2.0 เป็นเครื่องมือในการช่วยประสานงานระหว่างเครือข่ายตามอานาจ
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หน้าที่ที่แบ่งเป็น 8 ระดับคือ 1. ผู้รายงาน (Reporter) 2. เภสัชกร (Pharmacist) 3. ผู้จัดการระดับอาเภอ (Admin District) 4.
ผู้จัดการระดับจังหวัด (Admin Province) 5. ผู้จัดการระดับเขต (Admin Region) 6. ผู้ใช้ข้อมูลระดับเขต (User Region) 7. ผู้ใช้
ข้อมูลระดับประเทศ (User Country) 8. ทีมพัฒนาระบบ (Super Admin)
ระยะที่ 4 รวบรวมปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกิดขึ้นจากฐานข้อมูล นามาสร้างสื่อเพื่อเตือนภั ยและสร้างความตระหนักรู้ใน
ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของภาคประชาชน ซึ่งเป็นสื่อประเภท video จานวน 6 เรื่อง และ inforgraphic จานวน 6 เรื่อง
และ Facebook page ชื่อว่า “ตาไว รู้ทันภัยสุขภาพ” โดยมีผู้ติดตามประมาณ 1,398 บัญชี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาข้อมูลที่เกิด
จากการรับรายงานปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเครื่องมือ TaWai for Health หรือเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจใน
ขณะนั้น มาถ่ายทอดผ่านสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปได้ง่าย สาหรับแนวทางการดาเนินการในอนาคตคณะผู้วิจัย มี
ความมุ่งหมายที่จะพัฒนาและนาเอาเครื่องมือและระบบการจัดการที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือเสริมการทางานของภาครัฐในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับประเทศต่อไป
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
1.Output- web application และ mobile application ที่พึงประสงค์ (ใช้งานได้ทั้งในระบบ IOS และ Android) ที่สามารถ
รายงานด้วย Text, Location และรูปภาพ
1.Impact- ประชาขนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ และหากได้รับผลกระทบทาง
สุขภาพก็จะได้รับการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสีย และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน
ประชาชนทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย และตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายที่จะ
สูญเสียไปกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้
2.Output - ฐานข้อมูลและระบบสืบค้น ที่สามารถแสดงข้อมูลได้ทั้งเชิงสถิติและระบาดวิทยา
2.Impact- มีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนในชุมชน ทาให้มีเครื่องมือในการทางาน
ร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนได้
3.Output - ได้เครือข่ายการทางานระหว่างเครือข่ายภาครัฐและประชาชนในการรายงานแลเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.Impact- เกิดเครือข่ายการทางานที่เป็นระบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
4.Output - สื่อ (infographic, VDO clip, multimedia) ที่เผยแพร่ทาง สื่อหลัก หรือ social media / Facebook page
4.Impact- เป็นข้อมูลในด้านการตลาดและการควบคุมคุณภาพที่สาคัญต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้ง่าย และได้ประโยชน์สูงสุดคือความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค/ประชาชนเอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ บริษัทยา เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายร้านยา และประชาชนทั่วไป

=
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โครงการ

ต้นแบบการใช้แอปพลิเคชันคุณลูกเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กที่คลินิกสุขภาพเด็กดี

หน่วยงาน :
หน่วยงานร่วมวิจัย :
แหล่งทุนที่ได้รับ :
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน :
จานวนงบประมาณที่ใช้ :
พื้นที่การทางาน :
พื้นที่การใช้ประโยชน์ :
ระยะเวลาดาเนินการ :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีที่ 1 = 2557, ปีที่ 2 = 2559, ปีที่ 3 = 2562
ปีที่ 1 = 1,227,300 บาท, ปีที่ 2 = 1,341,600 บาท, ปีที่ 3 = 2,022,350 บาท
ทุกที่ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ online และ offline
ทุกที่ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ online และ offline
ปีที่ 3 = 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ชาติ
แพลตฟอร์ม
โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องย่อย

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
อื่นๆ

ที่มาของโครงการ/ที่มาของปัญหา
จากปัญหาความสมบูรณ์และคุณภาพการให้บริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดีที่ไม่ครบถ้วน ข้อจากัดของสมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบกับในปัจจุบันคนไทยใช้สามาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ตแพร่หลายมากขึ้น
จากการสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารในครัวเรือนปี 2559 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าคนไทยร้อยละ มีโทรศัพท์มือถือ 81.4 และร้อยละ 32.2 ใช้คอมพิวเตอร์ และร้อยละ
47.4 ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการสร้างเสริมสุขภาพเด็กสามารถทาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการพัฒนา
ศักยภาพ ด้านสุขภาพของระดับชุมชนครอบครัวและบุ คคลผ่านการใช้นวัตกรรมแอปพลิ เคชัน บนอุปกรณ์พกพา เพื่อช่ว ย
ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กในประเมินข้อมูลสุขภาพเด็กและให้ข้อมูลที่มาตรฐานตามเกณฑ์ เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพเด็กซึ่งอาจจะ
ส่งผลทาให้ชุมชนครอบครัวและบุคคลมีความเข้มแข็งโดยมีความรู้ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อสร้างเสริมให้เด็กมี
สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงการมีส่วนร่วม ในการจัดการปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเพื่อให้เด็ก
ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันโรคที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัล 4.0 ของรัฐ
เริ่มตั้งแต่พ.ศ.2556-2558 เป็นการดาเนินงานวิจัยในปีที่ 1 คือการพัฒนาเว็บ www.khunlook.com และโมไบล์แอป
พลิเคชันคุณลูก (KhunLook) ในระบบ Android และ iOS โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จนกระทั่งปี 2559-2560 ได้มีการพัฒนาปีที่ 2 เพื่อให้แอปพลิเคชันคุณลูกเป็นแอปพลิเคชันสาหรับ
ผู้ ปกครองและผู้ ดูแลเด็กเพื่ อใช้ในการส่ ง เสริ มให้ เด็ก มีสุ ขภาพและพั ฒ นาการ เหมาะสมตามวัย และลดความเสี่ ยงต่อการมี
พัฒนาการที่ล่าช้า โดยช่วยประเมินและบันทึกสุขภาพ และมีข้อมูลสร้างเสริมสุข ภาพที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพเด็กที่
คลินิกสุขภาพเด็กดีตามแนวทางของ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข
กระทั่งปีพ.ศ.2562 จึงเกิดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 คือ โครงการ ต้นแบบการใช้แอปพลิเคชันคุณลูกเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เด็กที่คลิ นิ กสุ ขภาพเด็กดี เป็ น การดาเนิ น งานต่อเนื่องจากโครงการแอพพลิ เคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่ งเสริมสุ ขภาพและ
พัฒนาการเด็กไทยที่ได้ดาเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา“คุณลูก” (KhunLook Mobile Application) โดยเก็บ
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ข้อมูลความต้องการใช้งานจากทีมสหสาขาวิชาชีพผ่านกระบวนการประชุมกลุ่ม และพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก 8 คนโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก นามาสู่ชุดข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อออกแบบพัฒนา แอปพลิเคชันคุณลูก พร้อมกับการจัดทาและประเมิน content validity
เริ่มต้นจากเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ ผ่านการประเมินจากผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้เชียวชาญ จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ และ
ประเมิน face validity ผ่านกระบวนการการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ปกครอง และนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้เหมาะสม ต่อการใช้
งานยิ่งขึ้นจนได้ผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันคุณลูกเผยแพร่สู่สาธารณะ
ผลการดาเนินงาน/และการใช้ประโยชน์
แอปพลิเคชันคุณลูก ได้เริ่มเผยแพร่สู่สาธารณะเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 และเคยมียอดดาวน์โหลดขึ้นอันดับ 1 ทั้งใน
Apple Store และ Google Play Store ปัจจุบันแอปพลิเคชันคุณลูก มียอดผู้ดาวน์โหลดในระบบ iOS 50,000 ครั้ง มียอดการ
ดาวน์โหลดรวมประมาณ 100,000 ครั้ง และได้รับคะแนนประเมิน 4.5 จาก Google Play Store แม้ว่าปัจจุบันจะมียอดผู้ดาวน์
โหลดประมาณ จานวนมากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับ ข้อมูลการเกิดของเด็กไทยใน พ.ศ.2559 ซึ่งมีเด็กเกิดประมาณ 700,000 คน จึง
ถือว่าการใช้งานแอปพลิเคชันยังไม่ครอบคลุมจานวนผู้ใช้อย่างเต็มศักยภาพ มีจุดเด่นตรงที่เป็น Offline Application ซึ่งหาก
ดาวน์โหลดบนสมาร์ทโฟนทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ใช้งานได้โดยไม่จาเป็นต้องผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถ
ประเมินข้อมูล การเจริญเติบโต พัฒนาการ การได้รับวัคซีน บันทึกสุขภาพช่องปากและฟัน บันทึกข้อมูลสุขภาพอื่นๆ และภาพ
ความทรงจาประทับใจ พร้อมตั้งเตือนนัดต่างๆ ในปฏิทินของโทรศัพท์มีคาแนะนาเพิ่มเติม และสามารถสารองข้อมูลได้ ใช้ได้กับ
เด็กอายุ 0-18 ปี โดยผู้ปกครองสามารถบันทึกข้อมูลเด็กได้ถึง 4 คน
ระหว่างดาเนินโครงการฯได้มีการทาบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือและการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ แอปพลิเคชันคุณลูกกับ
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และได้มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกับ สานักงานกองทุน สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ เกี่ยวการใช้ Application คุณลูก สาหรับการประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการ สิ่งเล็กๆ ที่ส ร้างลูก "เพราะพัฒนาการ
ที่ดีของเด็ก เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ที่ได้เรียนรู้" และแนวทางการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันคุณลูก เพื่อให้ประชาชนไทย
ได้ใช้แอปพลิเคชันนี้ประกอบการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กอย่างทั่วถึงต่อไปในอนาคต
โครงการต้นแบบการใช้แอปพลิเคชันคุณลูกเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กที่คลินิกสุขภาพเด็กดี เป็นการดาเนินงานในระยะที่ 3
ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการงานนี้ จะเป็นการผลักดันให้ใช้แอปพลิเคชันคุณลูกโดยการบูรณาการการใช้แอปพลิเคชันให้เป็นส่วน
หนึ่งของบริการดูแลสุขภาพเด็ก โดยศึกษาต้นแบบการใช้แอปพลิเคชันคุณลูกในคลินิกสุขภาพเด็กดี เน้นการให้ความสาคัญและ
empowerment กับผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กให้เป็นผู้ประเมินสุขภาพเด็กเบื้องต้นก่อนพบแพทย์ ได้แก่ การประเมินการเจริญเติบโต
พัฒนาการและการได้รับวัคซีนตามวัยผ่านการใช้แอปพลิเคชัน และศึ กษาดูข้อมูลพื้นฐานของการใช้/การอ่านสมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็ก ความเข้าใจเรื่องการเจริญเติบโต พัฒนาการเด็ก การสร้างเสริมสุขภาพเด็กของผู้ปกครองและศึกษา ความสมบูรณ์และ
คุณภาพการการให้บริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี และระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ก่อนและหลังใช้แอปพลิ เคชัน และประเมิน
ความพึงพอใจของทั้งผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กแพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุข รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชัน
เพื่อให้ integrate กับการใช้งานในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กต่อไป โดยคาดหวังว่าจะได้ต้นแบบการใช้แอปพลิเคชันที่เพิ่มความ
เข้าใจของผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก สามารถใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health
literacy) อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีพอ พอใช้ได้ ดีมาก เพิ่มความสมบูรณ์และคุณภาพของบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย เกิดต้นแบบการใช้แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาในคลินิกสุขภาพเด็กดีในประเทศ เพื่อสอดรับกับ
นโยบายของประเทศในการเสริมสร้างพัฒนาการที่สมวัยในเด็กไทย
การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ แอปพลิเคชันเป็นที่ใช้งานแพร่หลายเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นแก่ประชากรในประเทศ ส่งผลต่อการ
พัฒนาเด็กไทย ได้รับความคิดเห็นของผู้ใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อนามาพัฒนาแอปพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่ เด็กไทยในชุมชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และช่วยลดภาวะ
พัฒนาการช้าเพื่อให้มีพัฒนาการที่สมวัย
การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ผลลัพธ์: เกิดต้นแบบการใช้แอปพลิเคชันที่เพิ่มความเข้าใจของผู้ปกครองผู้ดูแลเด็ก ในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก สามารถใช้งานได้
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีพอ พอใช้ได้และดีมาก และเพิ่มความสมบูรณ์และ
คุณภาพของบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
ผลกระทบ: คาดการณ์ว่าช่วยลดภาวะพัฒนาการช้าในเด็กปฐมวัยและเกิดพัฒนาการสมวัยในเด็กไทย
ผลลัพธ์: ผลการศึกษาต้นแบบการใช้แอปพลิเคชันคุณลูกในคลินิกสุขภาพเด็กดี
ผลกระทบ: เพิ่มความสมบูรณ์และการให้บริการอย่างมีคุณภาพในคลินิกสุขภาพเด็กดี
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป
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แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย
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แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย
โครงการ

พัฒนาศูนย์บริการทดสอบการแพทย์จีโนมิกส์ (Whole Genome Sequencing Center) .
หน่วยงาน :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
.
หน่วยงานร่วมวิจัย :
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
แหล่งทุนที่ได้รับ :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน :
2563
จานวนงบประมาณที่ใช้ :
150,000,000 บาท
พื้นที่การทางาน :
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
พื้นที่การใช้ประโยชน์ :
หน่วยงานเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข
ระยะเวลาดาเนินการ :
12 เดือน
ยุทธศาสตร์ชาติ
แพลตฟอร์ม
โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องย่อย

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ

ที่มาของโครงการ/ที่มาของปัญหา
เพื่อส่ งเสริมให้เกิดศูน ย์บริ การทดสอบการแพทย์จีโนมิกส์ของประเทศ ภายในเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อทาการ
ถอดรหัสพันธุกรรม (Whole Genome Sequencing: WGS) ของผู้ป่วยชาวไทย ภายใต้แผนปฏิบัติการจีโนมิกส์ประเทศไทย โดย
พิจารณาจัดหาภาคเอกชนที่มีเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (WGS) ในระดับสากล (World
Class Technology) เพื่อทาหน้าที่
(1) ถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยชาวไทยจานวน 50,000 รายในระยะเวลา 5 ปี โดยพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โครงการ เพื่อให้
สามารถดาเนินการบริการถอดรหันพันธุกรรมทั้งจีโนม ตลอดจนจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชญ และจัดหา
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการดังกล่าว มาติดตั้งในพื้นที่ให้บริการฯ
(2) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่คนไทย โดยกาหนดให้มีตาแหน่งงานให้แก่บุคลากรคนไทยอย่างเหมาะสม
(3) ให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมการบริการวิเคราะห์ขั้นสูงและการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการบริการและ
วิชาการ การฝึกอบรม การผลิตบุคลากร เช่น จัดให้มีการอบรมระยะสั้นและหลักสูตรการผลิตนักวิเคราะห์ขั้นสูง และให้
โอกาสทางการศึ ก ษาในด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระดั บ สากล มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ข องบริ ษั ท แม่ หรื อ บริ ษั ท สาขาใน
ต่างประเทศ ฯลฯ
ทั้งนี้ การดาเนินโครงการดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การปกปิดและเก็บรักษาความลับของข้อมูลพันธุกรรมทั้งจีโนมของคนไทย
รวมทั้งพันธุกรรม (DNA) และผลการให้บริการ Genetic Testing ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด
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ผลการดาเนินงาน/และการใช้ประโยชน์
1. สวรส. ดาเนินการจัดทาร่าง TOR ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วยวิธีการประกวดราคา เพื่อซื้อบริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมจากภาคเอกชน และ
เตรียมการทา Market Sounding และประชาพิจารณ์รอบสุดท้าย เพื่อให้เอกชนให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อร่าง TOR
2. สกพอ.ดาเนินการขออนุมัติให้พื้นที่โครงการฯ ซึ่งตั้งอยู่ ชั้น 8 อาคาร 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็น
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เอกชนผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก สามารถใช้เป็นพื้นที่ดาเนิน
โครงการและได้รับสิทธิประโยชน์ในการดาเนินโครงการ ตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้
3. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอกชนผู้ประกอบการฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ในการดาเนินโครงการ
ตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งข้นของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
(1) ได้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมที่พร้อมส่งเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมของคนไทย
(2) คนไทยได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการทา WGS
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
หน่วยงานเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
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โครงการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Genome Data Center (ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รองรับการบริหาร
จัดการ จัดเก็บ ประมวลผล และรักษาความปลอดภัยข้อมูลพันธุกรรม)
หน่วยงาน :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หน่วยงานร่วมวิจัย :
สวทช.
แหล่งทุนที่ได้รับ :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน :
2563
จานวนงบประมาณที่ใช้ :
85,000,000 บาท
พื้นที่การทางาน :
สวทช.
พื้นที่การใช้ประโยชน์ :
หน่วยงานเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข
ระยะเวลาดาเนินการ :
12 เดือน
ยุทธศาสตร์ชาติ
แพลตฟอร์ม
โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องย่อย

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ

ที่มาของโครงการ/ที่มาของปัญหา
การดาเนินกิจกรรมตามแผนบูรณาการจีโนมิกส์ไทยแลนด์ให้ประสบความสาเร็จ ต้องประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนประกอบ
กัน เริ่มตั้งแต่การรับอาสาสมัครเข้าโครงการที่หน่วยแพทย์ (Medical center) จัดเก็บข้อมูลทางคลินิกและฟีโนไทป์ที่สาคัญ ทา
การเจาะเลือด และส่งเลือดมาทาการสกัดดีเอ็นเอที่หน่วยสกัดดีเอ็นเอกลาง (Bioresource center) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส่งดีเอ็นเอไปทาการหาลาดับเบสทั่วจีโนมที่ศูนย์ถอดรหัสพันธุกรรมกลาง (Sequencing center) และส่งข้อมูลกลับมาประมวลผล
ที่ Databank ซึ่งดาเนินการโดย สวทช. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลจีโนมกลางของประเทศ และส่งผล
กลับไปที่หน่วยแพทย์เพื่อให้การรักษากับผู้ป่วยต่อไป
ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในแต่ละขั้นตอน ได้แก่
1. ระบบ Enrollment สาหรับจัดเก็บข้อมูลอาสาสมัครเข้าโครงการ และจัดทาระบบ e-consent
2. ระบบฐานข้อมูลสาหรับจัดเก็บข้อมูลทางคลินิกและข้อมูลฟีโนไทป์ของอาสาสมัครเพื่อใช้ร่วมกับผลการถอดรหัสพันธุกรรม
3. ระบบสารสนเทศสาหรับติดตามตัวอย่างส่งตรวจ (Specimen Management System) สาหรับติดตามและให้ข้อมูลกากับ
ของตัวอย่างในโครงการ ตั้งแต่การ Enrollment การเจาะเลือด การสกัดดีเอ็นเอ การถอดรหัสพันธุกรรม การประมวลผล
ข้อมูล จนถึงการแปลผลข้อมูล
4. การประมวลผลข้อมูล (WGS Data processing) เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับเร่งการประมวลผลข้อมูล WGS ที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความถูกต้อง รวมไปถึงการให้ความหมายหรือข้อมูลกากับ (Annotation) เพื่อนาข้อมูลไป
แปลผลต่อไป ต้องอาศัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและหน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
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5. การจัดตั้งฐานข้อมูลจีโนมของประชากรไทย (Online genome database) เป็นการรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของประชากรไทยในโครงการจัดตั้งเป็นฐานข้อมูลจีโนมกลางโดยนาเสนอในรูปของข้อมูลภาพรวม (Aggregated
data) ได้แก่ ความถี่อัลลีล และความถี่จีโนไทป์
6. การพัฒนาระบบสาหรับการรักษาความปลอดภัยและการแบ่งปันข้อมูล
ผลการดาเนินงาน/และการใช้ประโยชน์
ดาเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างข้อมูลพันธุกรรมของคนไทยในกลุ่มโรคพันธุกรรมหายากและโรคมะเร็ง รวมทั้งสิ้น 1,175 ราย
เพื่อ 1) วิเคราะห์ Population genetic analysis 2) หาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและลักษณะพันธุกรรมของคนไทย 3) พัฒนา
เป็นต้นแบบฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงของประชากรไทย
ทั้งนี้ จานวนตัวอย่าง 1,175 ราย เป็นการถอดรหัสพันธุกรรมทั่วจีโนม (WGS) ที่มีขนาด 40 เท่าของจีโนมมนุษย์ (40x)
ข้อมูลทั้งหมดเป็นการถอดรหัสพันธุกรรมแบบสายสั้น (Short read sequencing) จากแพลตฟอร์ม BGISEQ-500 จานวน 810
ราย แพลตฟอร์ม Novaseq (Macrogen) จานวน 360 ราย และมี 5 รายที่ใช้ทั้งแพลตฟอร์ม BGISEQ-500 และ Novaseq
(Novogene) ข้อมูลลาดับเบส FASTQ จากแพลตฟอร์ม BGISEQ-500 จะมีขนาดประมาณ 110-140 GB ส่วนข้อมูล FASTQ จาก
แพลตฟอร์ม Novaseq จะมีขนาดประมาณ 60-100 GB โดยใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล FASTQ รวมกัน 110 TB
ผลการถอดรหัสพันธุกรรม มีดังนี้
1) ข้อมูล WGS จาก 5 ตัวอย่างที่มีการถอดรหัสทั้งสองแพลตฟอร์มคือ BGISEQ-500 และ Novaseq มีการนามาประเมิน
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการถอดรหัสจีโนมเทียบกับผลจากการตรวจด้วย ASA SNPArray พบว่าทั้งสอง
แพลตฟอร์มให้ประสิทธิภาพที่สูงไม่แตกต่างกัน คือ มีค่า Precision ที่ 0.9954 และ 0.9957 ค่า Recall ที่ 0.9989
และ 0.9990 ตามลาดับ
2) จากการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนไทป์ ในการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากร (Population genetic analysis) เพื่อวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างตัวอย่างทั้งหมดและลักษณะพันธุกรรมของประชากรไทยด้วย IBD (Identity-bydescent) จานวน 1,175 ราย พบว่ามี 166 รายที่มีความสัมพันธ์กัน โดยแบ่งเป็นฝาแฝดแท้ (IBD > 0.95) จานวน
2 ราย ตัวอย่างซ้ากัน (IBD > 0.95) จานวน 4 ราย ตัวอย่างเดียวกันที่มีทั้งจากเลือดและเซลล์มะเร็ง(IBD > 0.95)
จานวน 3 ราย ตัวอย่างที่สัมพันธ์กันทางสายเลือด (IBD > 0.25) จานวน 157 ราย กระบวนการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมนี้จะนามาเป็นพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มสาหรับประมวลผลข้อมูล WGS ในโครงการจีโนมิกส์
ไทยแลนด์ต่อไป
3) ข้อมูลพันธุกรรมจานวน 1,009 ราย ถูกนามาวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรร่วมกับข้อมูลสนิปส์จากกลุ่มประชากรอื่นๆ
ได้แก่ Genome Asia 100K (219 กลุ่มประชากร โดยที่ 80% เป็นกลุ่มประชากรในเอเชีย) 1000 Genome Project
(26 กลุ่มประชากร) Morseburg et al., 2016 (7 กลุ่มประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) พบว่า ประชากรไทยมี
ความแตกต่างจากกลุ่มประชากรในเอเชียและประเทศเพื่อนบ้าน (ได้แก่ ชาวฮั่นในจีน สิบสองปันนา ชาวได่เวียด
มาเลย์ พม่า ฟิลิปินโนเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ อันดามัน และอินเดียนตะวันออก) และจากการวิเคราะห์นี้จะเห ลือ
จานวนตัวอย่าง 965 รายที่มีพันธุกรรมเป็นกลุ่มประชากรไทยและไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด (Unrelated
sample) เพื่อนามาพัฒนาเป็นต้นแบบของฐานข้อมูลจีโนมของประชากรไทย
4) จากการศึกษาข้อมูล variant ที่อยู่ในรูปของ Aggregated data โดยนามาตรวจสอบกับกลุ่มยีนจานวน 59 ยีน
ที่แนะนาโดยสมาคม ACMG ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามี variant 24 ตาแหน่งที่มีการรายงานว่าก่อให้เกิดโรค
(Pathogenic และ Likely pathogenic) และเป็น variant ที่พบได้น้อยมากในประชากรไทย มีความถี่อัลลีลน้อยกว่า
0.0036
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ผลลัพธ์/ผลกระทบ
1) เกิ ด Databank ที่จั ดเก็ บ ฐานข้อ มูล และประมวลผลข้ อมู ล จี โ นมกลางของประเทศ ได้เ ครื่ องมือ ชีว สารสนเทศ
2) มีเครื่องมือชีวสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่อการบริหาร และวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมขนาดใหญ่
3) มีบุคลากรสารสนเทศรองรับงานการแพทย์จีโนมิกส์มากขึ้น

GATK-4 Best Practice

ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
หน่วยงานเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ฯลฯ

~ 190 min/ sample

Variants in gVCFs

From BGI/novogene

~ 120 GB/sample

~ 2 GB/sample

BAM ~ 130 GB/sample

WGS quality report

GenotypeGVCFs

VQSR

ExAC

1kgp

1kG_omni

Variant Filtering

gnomAD

Hapmap

dbSNP

VeP
Variant Annotation

1kG_phase1
Mills_1kG_gold_
std_indel

clinVar
dbNSFP

Thai Genome Variation
dB

NBT

การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรไทยเทียบกับประชากรอื่นๆ
ทั่วโลก

แสดงการประมวลผลข้อมูล WGS เพื่อหาความหลากหลายทาง
พันธุกรรม (variant)
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โครงการ
ระบบการจัดเก็บตัวอย่าง และการสกัดสารพันธุกรรมมาตรฐานแบบรวมศูนย์ .
หน่วยงาน :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หน่วยงานร่วมวิจัย :
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แหล่งทุนที่ได้รับ :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน :
2563
จานวนงบประมาณที่ใช้ :
18,810,000 บาท
พื้นที่การทางาน :
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นที่การใช้ประโยชน์ :
หน่วยงานเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข ฯลฯ
ระยะเวลาดาเนินการ :
12 เดือน
ยุทธศาสตร์ชาติ
แพลตฟอร์ม
โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่องย่อย

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ

ที่มาของโครงการ/ที่มาของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์ สามารถถอดรหัสดีเอ็นเอของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม ข้อมูล
ดีเอ็นเอได้กลายเป็นข้อมูลสาคัญ นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการแพทย์อย่างสิ้นเชิง ประกอบกับแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโน
มิกส์ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567 มีเป้าหมายในการถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยชาวไทยใน 5 โรคสาคัญ จานวน 50,000 ราย
ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก และต้องการการบริหารจัดการที่ดี ตั้งแต่การรับตัวอย่าง การสกัดสารพันธุกรรม
ตัวอย่างที่ใช้ protocol มาตรฐาน เพื่อให้ตัวอย่างที่มีคุณภาพสูงสาหรับนาไปถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมได้ ตลอดจนสามารถเก็บ
รักษาตัวอย่างตั้งต้นและตัวอย่างสารพันธุกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ผลการดาเนินงาน/และการใช้ประโยชน์
1) เริ่มดาเนินการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (COVID19) ไปแล้ว 125 ราย
2) ดาเนินการวางระบบการจัดการตัวอย่างตลอดวงจร ดังนี้
- กาหนดใช้ห้องปฏิบัติการ 612 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการดาเนินการในระยะแรก โดยในระยะยาว
ได้รับจัดสรรพื้นที่ห้องปฏิบัติการชั้น 1 อาคาร 10 ขนาด 500 ตรม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการทา BOQ เพื่อปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
- ได้รับจัดสรรงบลงทุนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สาหรับการจัดหาครุภัณฑ์ จานวน 4 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ
ส่งมอบและติดตั้งในเดือนพฤษภาคม 2563 ได้แก่
(1) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ขีดความสามารถ 96 ตัวอย่างใน 1 ชม.
(2) ชุดเครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ขนาด และปริมาณสารพันธุกรรม ขีดความสามารถ 96 ตัวอย่างใน 1.5 ชม.
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(3) เครื่อง automate liquid handing สาหรับแยกตัวอย่าง buffy coat
(4) ตู้ -20 องศาเซลเซียส สาหรับเก็บรักษาตัวอย่าง
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
(1) ประเทศไทยมีศูนย์รวมการสกัดสารพันธุกรรม และมีสถานที่จัดเก็บตัวอย่างชีวภาพที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
(2) มีการบริหารการเก็บและส่งตัวอย่างอย่างเป็นระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามแนวทางการวิจัยคลินิกที่ดี
(3) เกิด Genomics Thailand Clinical Research Unit ใน รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
หน่วยงานเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เครื่องตรวจสอบคุณภาพสารพันธุกรรม

เครื่องสกัดสารพันธุกรรม
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