โครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ด้านการแพทย์จีโนมิกส์
(อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
(1) เหตุผลความจาเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ
มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความมุ่ง
หมายในการสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งในส่วนของการพัฒนากาลังคน
เพื่อสนับสนุนความต้องการบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ข้อ ตกลงความร่วมมือ
(MOU) ระหว่าง สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กับ มหาวิทยาลัยบูรพา
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยการสนับสนุนให้เกิดการ
ลงทุนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยครอบครองเพื่อทาให้ เกิดการลงทุนในกิจกรรมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งเพื่อทาให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุนดังกล่าวให้แก่บุคลากรในพื้นที่ด้วย ยิ่งไปกว่า
นั้น การดาเนินการจัดให้เกิดการใช้พื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองของมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเปิดโอกาสให้เ กิดการ
ลงทุน ยังเป็นการทางานให้เกิดบริหารทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
และทาให้เกิดรายได้จากการบริหารทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย
ในส่วนของการดาเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นนั้น อุตสาหกรรม
การแพทย์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นเป้าหมาย และมีการดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการลงทุน
ในอุตสาหกรรมการแพทย์ขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การบู ร ณาการจี โ นมิกส์ ป ระเทศไทย (Genomics Thailand) (พ.ศ. 2563-2567) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
จากนั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
ในการพัฒนาและเสนอโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่ EEC ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยคณะ
กรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดาเนินงานของโครงการพัฒนาฯ และให้ สกพอ. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้ว ยอานาจทางกฎหมาย และวัตถุประสงค์ในสนับสนุนให้ เกิด การลงทุ นอย่ างเป็นรูปธรรมทางด้ า น
การแพทย์จีโนมิกส์ภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งการที่มหาวิทยาลัยบูรพามีพื้นที่ ระบบ
สนับสนุน และศักยภาพที่เพียงพอในการรองรับการลงทุนดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการพัฒ นา
อุตสาหกรรมตามเป้าหมายหลักในการดาเนินการแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพายังสามารถได้รับประโยชน์จากการ
ถ่ายทอดความรู้ จากการนาเข้าเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์จีโนมิกส์เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ และการดาเนินการสร้างบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง มหาวิทยาลัยบูรพาและสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ในอาคารของ
คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ชื่อ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ
ด้านการแพทย์จีโนมิกส์” เพื่อรองรับการดาเนินการพัฒนาทางด้านการแพทย์จีโนมิกส์ดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาและเตรียมพื้นที่ของอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรองรับการลงทุนใน
อุ ต สาหกรรมการแพทย์ ด้ า นการแพทย์ จี โ นมิ ก ส์ (อุ ต สาหกรรมการแพทย์ ร ะดั บ สู ง ) ซึ่ ง เป็ น ไปตามมติ
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คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ในการดาเนิน
โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่ EEC
(2) สาระสาคัญของโครงการ
ในระยะแรก จะใช้พื้นที่ 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางเมตร ของอาคารคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ที่ขอประกาศกาหนดเป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ด้านการแพทย์จีโน
มิ ก ส์ ) เพื่ อ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นา ศู น ย์ บ ริ ก ารทดสอบทางการแพทย์ จี โ นมิ ก ส์ ใ นพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวันออก ส่วนพื้นที่อื่นของอาคารซึ่งขอกาหนดเป็นเขตส่งเสริมฯ เช่นกัน จะสารองไว้สาหรับโครงการต่อยอดอื่นๆ
ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) (พ.ศ. 2563-2567) รวมทั้งใน
ระหว่ า งที่ มี ก ารใช้ พื้ น ที่ บ างส่ ว นของเขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษเพื่ อ กิ จ การพิ เ ศษ ด้ า นการแพทย์ จี โ นมิ ก ส์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะใช้พื้นที่ภายในอาคารส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้งานทางด้านการแพทย์จีโนมิกส์ในการจัดการ
เรียนการสอนและงานอื่นๆ ตามพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นพื้นที่ส่วนที่เหลือของ
อาคารจึงยังไม่มีผลกระทบทางการเงิน ในการศึกษาความเป็นไปได้
2.1 ด้านเทคนิค
กระบวนการดาเนินการภายใต้โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand)
อ้างอิงจากแผนปฏิบัติการ บูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) (พ.ศ. 2563-2567)
กลไกการทางานของ Genomics Thailand ประกอบด้วยการดาเนินการ 5 ส่วนหลัก ได้แก่
1) Medical centers คือ หน่วยบริการระดับ โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลที่มีการเรียน
การสอนที่ผ่านเกณฑ์กาหนดมาตรฐานและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการทาการรวบรวมคนไข้เข้าสู่
โครงการวิจัย
2) National Bioresource Center (NBRC) คือ ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง
ที่ทาหน้าที่ในบริหารจัดการตัวอย่าง การบริการสกัดตัวอย่างสารพันธุกรรมแบบรวมศูนย์และควบคุมคุณภาพของ
ตัวอย่างสารพันธุกรรม รวมทั้งการจัดเก็บตัวอย่างทางกายภาพทั้งตัวอย่างตั้งต้นและตัวอย่างสารพันธุกรรมเพื่อการ
นาไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ เมื่อมีการร้องขอ
3) National NGS Service Center (NNSC)/Genome sequencing Lab คือ หน่วยงานที่ทาหน้าที่
ด าเนิ น การถอดรหั ส พั น ธุ ก รรมทั้ ง จี โ นม (Whole genome sequencing: WGS) ในประชากรไทยตามความ
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ ดาเนินการในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน โดยให้ ภ าคเอกชนจั ด หาเครื่ อ ง Next Generation Sequencer (NGS) เพื่ อ ด าเนิ น การถอดรหั ส
พันธุกรรม
4) Data center คือ หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดูแลระบบต่าง ๆ ได้ แก่ ระบบการ
สารองข้อมูลระยะยาว (Long-term backup storage system) ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อและ
ระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลกลางที่มีสมรรถนะสูง
5) Clinical interpretation for research and services คื อ การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล และการ
ประมวลผล เพื่อทาให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่พร้อมต่อการแปลผลเพื่อการวินิจฉัยและการเลือกการรักษาที่เหมาะสม
ข้อมูลที่เข้ามาจัดเก็บจะถูกกระบวนการชีวสารสนเทศ (bioinformatics) สกัดเอาตาแหน่งพหุสัณฐาน (variation
and mutation loci) และทาการวิเคราะห์ เพื่อใส่ ข้อมูล กากับว่าตาแหน่งเหล่ านั้นนาไปสู่โ อกาสของโรคอะไร
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(pathogenic/likely pathogenic annotation) โดยอาศัยข้อมูล จากฐานข้อมูล อ้างอิงที่มีนักวิจัยสะสมเอาไว้
ร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้จากทางโครงการด้านการแพทย์จีโนมิกส์ที่ได้ทาการระบุไว้
ทั้งนี้ รายละเอียดการดาเนินการทั้ง 5 ส่วน สามารถสรุปได้ ดังนี้
กระบวนการดาเนินการภายใต้โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) และความสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2.2 ด้านการตลาด
การดาเนินการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ด้านการแพทย์จีโนมิกส์ตามกลไกของโครงการ
พัฒนา ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น จะเป็นการจัดหาเอกชนที่มี
เทคโนโลยีและประสบการณ์ในระดับนานาชาติ เพื่อทาหน้าที่ให้ บริการถอดรหัส พันธุกรรมทั้งจีโนม (Whole
Genome Sequencing) และบริการตรวจทดสอบทางพันธุกรรม (Genetic Testing) และดาเนินการในลักษณะ
ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์ด้านการแพทย์จีโนมิกส์ โดยการดาเนินการให้บริการดังกล่าวของเอกชนที่ได้รับ
มอบหมายให้ ดาเนิน โครงการฯ นั้น ภาคเอกชนจะได้รับความต้องการซื้อบริการถอดรหั สพันธุกรรมทั้งจีโนม
(Whole Genome Sequencing) และบริการตรวจทดสอบทางพันธุกรรม (Genetic Testing) ที่หน่วยงานเจ้าของ
โครงการพัฒนาฯ (สถาบันวิจั ยระบบสาธารณสุ ข และสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก) ดาเนินการรวบรวมมา รวมทั้งความต้องการใช้บริการจากภาคเอกชน
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(3) ผู้ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ใน
การจัดทาข้อเสนอกาหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ด้านการแพทย์จีโนมิกส์
(4) สถานที่ที่จะดาเนินการ
อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(5) ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ
ในการดาเนินโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น มีแผนการดาเนินโครงการที่ประกอบไปด้วยขั้นตอน/ กิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งระยะเวลาในการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้
ก.ย.-ต.ค.
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(1) กพอ. เห็นชอบหลักการของ
โครงการฯ
(2) สานักงบประมาณยืนยัน
สนับสนุนงบประมาณ
(3) ครม. อนุมัติงบประมาณผูกพัน
1,500 ล้านบาท ในระยะเวลา 5
ปี
(4) กพอ. อนุมัติโครงการฯ
(5) แต่งตั้งคณะทางานบริหาร
โครงการฯ
- จัดทารายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ (Feasibility
Study)
- จัดกิจกรรม Market Sounding
- พัฒนา (ร่าง) ประกาศเชิญชวน
การคัดเลือกเอกชน (TOR)
(6) ประกาศ TOR และเชิญชวน
เอกชน
(7) คณะทางานคัดเลือกเอกชน และ
ประกาศผลการคัดเลือก
(8) ทาสัญญากับเอกชน
(9) ปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่ดาเนิน
โครงการฯ และจัดตั้งศูนย์บริการ
ทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์
(10) เริ่มดาเนินโครงการฯ
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ธ.ค. 62

ม.ค. 63

ก.พ.63

มี.ค. 63

เม.ย. 63

พ.ค. 63

(6) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
1. เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งด้านบริการและบริหาร
2. มีฐานข้อมูลพันธุกรรมอ้างอิงของไทยที่มีข้อมูลจีโนมคนไทย เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งการบริการและการ
วิจัย
3. มีระบบบริหารและบริการข้อมูลพันธุกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เป็นข้อมูลสาธารณะ มีระบบ
เก็บรักษาที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง ปกปิดและเปิดเผยข้อมูลอย่างเข้มงวดเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น
4. มีตาแหน่งงานสาหรับคนไทยในการบริหารและบริการงานที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง

(7) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนและมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อน
การดาเนินโครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ด้านการแพทย์จีโนมิกส์ (อาคารคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) นั้น ไม่เข้าข่ายที่จะต้องทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งในการ
สร้างอาคารคณะเภสัชศาสตร์ ก็ไม่เข้าข่ายที่จะต้องทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นกัน
ทั้งนี้ จะมีการดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และดาเนินการตาม
ข้อกาหนดของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ ใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป
(8) ประมาณการค่าใช้จ่าย
สานักงบประมาณให้การสนับสนุนด้านงบประมาณที่จาเป็น โดยให้ สกพอ. และ สวรส. ร่วมกันหารือกับ
สานักงบประมาณ เพื่อหาแนวทางในสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการให้เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายต่อเคส
ค่าใช้จ่ายต่อปี [10,000 เคส]
ค่าใช้จ่ายรวมของโครงการฯ [5 ปี]

15,000
150,000,000
750,000,000

บาท
บาท
บาท

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
1. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้อง 20305
ชั้น 3 อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. อีเมล genomic@buu.ac.th เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 15 ส.ค. 62 ถึง 27 ส.ค. 62 เวลา
16.30 น.
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3. กล่องรับฟังความคิดเห็น 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ใต้อาคาร ภปร. สานักงานอธิการบดี และ จุดที่ 2 ใต้อาคาร
10 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

6

โครงการพัฒนา ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(1) เหตุผลความจาเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ
การลงทุนเพื่อสร้างความรู้ทางการแพทย์จีโนมิกส์ (Genomic Medicine) เป็นเรื่องจาเป็นของประเทศ
ที่มีความต้องการบริการการแพทย์แบบแม่นยา (Precision Medicine) เพื่อให้สามารถนาไปสู่การรักษาพยาบาลที่
มีประสิทธิภาพและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง โดยมีต้นทุนที่มีความเป็นไปได้ตามระบบประกัน
สุขภาพ และจาเป็นต้องมีการลงทุนในทันทีเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใน 10 ปีข้างหน้า
การดาเนิ น การโครงการดังกล่ าว จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อประเทศใน 3 ด้านหลั ก ได้แก่ (1) ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขจะทาให้ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการป่วย และ
ป้ องกัน การเสี ย ชีวิตก่อนเวลาอัน ควร และลดค่าใช้จ่ายของการรักษาที่ไม่แ ม่นยา (2) ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะทาให้มีเทคโนโลยีระดับสูงไว้บริการใน Medical Hub และ (3) ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรภายในประเทศ
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การลงทุ น ให้ เ กิ ด ศู น ย์ บ ริ ก ารทดสอบทางการแพทย์ จี โ นมิ ก ส์ ภายใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่มีการให้บริการ ดังต่อไปนี้
(1) การบริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (Whole Genome Sequencing) จานวน 50,000 ราย
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
(2) การบริการตรวจทดสอบทางพันธุกรรม (Genetic Testing) สาหรับการคัดกรองโรค/ภาวะเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ภายใต้โปรแกรมระดับชาติ ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เกิดโครงการลงทุน/ร่วมลงทุน ได้แก่ (1) การ
บริการวิเคราะห์ขั้นสูงและการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการบริการและวิชาการ และการฝึกอบรม การ
ผลิตบุคลากร (2) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (3) การบริการการแพทย์แบบจีโนมิกส์เป็นการเฉพาะ
และ (4) ธุรกิจอื่น ๆ จากความร่วมมือของภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดการลงทุน
ในอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่ทันสมัย และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทั้งด้านบริการและบริหาร
(2) สาระสาคัญของโครงการ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สกพอ. เป็นเจ้าของโครงการ
ร่วมกัน โดยมีคณะทางานซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยมีผู้แทนจาก สกพอ. สวรส.
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น คณะท างาน และให้ ผู้ แ ทน สกพอ. และ สวรส. ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยเลขานุการ
คณะทางาน
2) การจั ด ตั้ ง “ศูน ย์ บริ การทดสอบทางการแพทย์ จีโ นมิ ก ส์ ในเขตพัฒนาพิ เ ศษภาคตะวัน ออก”
ให้ สกพอ. มีบ ทบาทในการส่ ง เสริ มให้ เ อกชนลงทุน เพื่อ จัด ตั้ง “ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโ นมิ ก ส์
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยในเบื้องต้นกาหนดให้ใช้สถานที่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1

เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์ ด้านการแพทย์จีโนมิกส์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม ทั้งด้าน
พื้นที่ใช้สอย ด้านสาธารณูปโภค และด้านระบบการกาจัดของเสีย รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ซึ่ง สกพอ. อยู่ระหว่างการ
พิ จ ารณาเสนอให้ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเป็ น เขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษเพื่ อ กิ จ การพิ เ ศษ ด้ า นการแพทย์
จีโนมิกส์
3) ผู้ให้บริการ ให้ สวรส. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาเอกชนที่มี
เทคโนโลยี แ ละประสบการณ์ ใ นระดั บ นานาชาติ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารถอดรหั ส พั น ธุ ก รรมทั้ ง จี โ นม
(Whole Genome Sequencing) และบริการตรวจทดสอบทางพันธุกรรม (Genetic Testing)
4) การรวบรวมความต้องการใช้บริการ
ความต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารจากภาครั ฐ มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งปรั บ กลไก
การงบประมาณของหน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การอยู่ ใ นปั จ จุ บั น ให้ ส ามารถซื้ อ บริ ก ารทดสอบด้ า นจี โ นมิ ก ส์
ตามความต้องการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย สวรส. จัดเตรียมงบประมาณสาหรับ การบริการ
ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (Whole Genome Sequencing) จานวนอย่างน้อย 50,000 ราย และ สปสช.พร้อม
ทั้งหน่ ว ยงานต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ ระบบประกันสุ ขภาพ เตรียมงบประมาณส าหรับบริการตรวจทดสอบทาง
พันธุกรรม (Genetic Testing) สาหรับการคัดกรองโรคและภาวะเสี่ยงต่างๆ ที่กาหนดไว้ภายใต้โปรแกรมระดับชาติ
ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ความต้องการใช้บริการจากภาคเอกชน ให้ สกพอ. ประสานงานภาคเอกชนไทยเพื่อให้ความร่วมมือ
ในการซื้ อ บริ ก ารจากเ อกชนที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กตลอด และส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ เ กิ ด ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ ง
ที่เกี่ย วข้อง ได้แก่ (ก) การบริ การวิเ คราะห์ ขั้ นสู งและการบริห ารจั ดการข้ อ มูล เพื่อการบริ การและวิช าการ
(ข) การฝึกอบรม การผลิตบุคลากร (ค) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ง) การบริการการแพทย์แบบจีโ นมิกส์เป็น
การเฉพาะ และ (จ) ธุรกิจอื่นๆ จากความร่วมมือของภาคเอกชน ตลอดจนประสานงานขอความร่ว มมื อจาก
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ
5) การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ให้ สวทช. เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการบริ ห ารข้ อ มู ล ด้ า นการแพทย์
จี โ นมิ ก ส์ (Big Data Analysis and Management) โดยร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป
6) งบประมาณ ให้สานักงบประมาณให้การสนับสนุนด้านงบประมาณที่จาเป็น โดยให้ สกพอ. และ
สวรส. ร่ ว มกัน หารื อกับ ส านั กงบประมาณ เพื่อหาแนวทางในสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการให้
เหมาะสม
(3) ผู้ดาเนินการ
หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการ: สถาบั น วิ จั ยระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุ ข และ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
(4) สถานที่ที่จะดาเนินการ
อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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(5) ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ
ในการดาเนินโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น มีแผนการดาเนินโครงการที่ประกอบไปด้วยขั้นตอน/ กิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งระยะเวลาในการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้
ก.ย.-ต.ค.62

ต.ค. 62

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

ม.ค. 63

ก.พ.63

มี.ค. 63

เม.ย. 63

(1) กพอ. เห็นชอบหลักการของโครงการฯ
(2) สานักงบประมาณยืนยันสนับสนุน
งบประมาณ
(3) ครม. อนุมัติงบประมาณผูกพัน 1,500
ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี
(4) กพอ. อนุมัตโิ ครงการฯ
(5) แต่งตั้งคณะทางานบริหารโครงการฯ
- จัดทารายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการ (Feasibility Study)
- จัดกิจกรรม Market Sounding
- พัฒนา (ร่าง) ประกาศเชิญชวนการ
คัดเลือกเอกชน (TOR)
(6) ประกาศ TOR และเชิญชวนเอกชน
(7) คณะทางานคัดเลือกเอกชน และ
ประกาศผลการคัดเลือก
(8) ทาสัญญากับเอกชน
(9) ปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่ดาเนิน
โครงการฯ และจัดตั้งศูนย์บริการ
ทดสอบทางการแพทย์จโี นมิกส์
(10) เริ่มดาเนินโครงการฯ

(6) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
1. เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งด้านบริการและบริหาร
2. มีฐานข้อมูลพันธุกรรมอ้างอิงของไทยที่มีข้อมูลจีโนมคนไทย เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งการบริการและการ
วิจัย
3. มีระบบบริหารและบริการข้อมูลพันธุกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เป็นข้อมูลสาธารณะ มีระบบ
เก็บรักษาที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง ปกปิดและเปิดเผยข้อมูลอย่างเข้มงวดเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น
4. มีตาแหน่งงานสาหรับคนไทยในการบริหารและบริการงานที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง
(7) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนและมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อน
การดาเนิ น โครงการพัฒ นาศูน ย์ บ ริ การทดสอบทางการแพทย์จีโ นมิ กส์ ใ นพื้นที่ เขตพัฒ นาพิเ ศษภาค
ตะวันออก นั้น ไม่เข้าข่ายที่จะต้องทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งในการสร้างอาคารคณะเภสัช
ศาสตร์ ก็ไม่เข้าข่ายที่จะต้องทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นกัน
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พ.ค. 63

ทั้งนี้ จะมีการดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และดาเนินการตาม
ข้อกาหนดของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ ใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป
(8) ประมาณการค่าใช้จ่าย
สานักงบประมาณให้การสนับสนุนด้านงบประมาณที่จาเป็น โดยให้ สกพอ. และ สวรส. ร่วมกันหารือกับ
สานักงบประมาณ เพื่อหาแนวทางในสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการให้เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายต่อเคส
ค่าใช้จ่ายต่อปี [10,000 เคส]
ค่าใช้จ่ายรวมของโครงการฯ [5 ปี]

15,000
150,000,000
750,000,000

บาท
บาท
บาท

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
1. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้อง 20305
ชั้น 3 อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. อีเมล genomic@buu.ac.th เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 15 ส.ค. 62 ถึง 27 ส.ค. 62 เวลา
16.30 น.
3. กล่องรับฟังความคิดเห็น 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ใต้อาคาร ภปร. สานักงานอธิการบดี และ จุดที่ 2 ใต้อาคาร
10 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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