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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 
 
บทนํา 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สวช. และใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “National Vaccine 
Institute (Public Organization)” หรือ NVI จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ทําหน้าที่ในการ
บริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน เพ่ือให้มีเพียงพอที่จะใช้ภายในประเทศไม่ว่าในสถานการณ์
ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งทําหน้าที่บริหารจัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนทําหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน รวมทั้งให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 
ผลการดําเนินงานสําคัญ ๆ ในปี 2556 
 สถาบันได้จัดทําโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้าง 
ความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางด้านวัคซีน 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร  
3) การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 4) การพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 
และ 5) การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมีผลการ
ดําเนินงานสําคัญ ๆ แยกตามรายยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 1. การสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางด้านวัคซีน จัดทําโครงการพัฒนาองค์กรรองรับ  
โดยกําหนดเป้าหมายในแผนปฏิบัติงานประจําปีให้มีผลสําเร็จใน 2 หมวด ได้แก่ 1) จัดทําตัวช้ีวัดคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารสถาบัน และ 2) จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
 2.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวัคซีนรองรับ โดยบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด ได้แก่ ได้แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของ
ประเทศไทย หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องผลิตขึ้น รวมทั้งบุคลากรด้านวัคซีนได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร 
ทั้งด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 3. การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล และ  
4. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุม
คุณภาพ และการใช้วัคซีน จัดทําโครงการผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านวัคซีนรองรับ 
ประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก สามารถดําเนินงานจนเกิดผลผลิต เช่น (ร่าง) แผนที่ทางเดินวัคซีนเดงก่ีของ
ประเทศไทย แนวทางความร่วมมือด้านวัคซีนในกลุ่มประเทศอาเซียน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านวัคซีน  
การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนเป้าหมาย (วัคซีนไข้เลือดออก วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนรวม
ป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันวัณโรคในเด็ก) เป็นต้น 
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 5. การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ จัดทํา
โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy รองรับ สามารถสร้าง 
โมบายแอพพลิเคช่ันเพ่ือเข้าถึงข้อมูลและอีเวนท์ของสถาบันผ่านสมาร์ทโฟน รวมทั้งสร้างฐานข้อมูลความรู้ 
การวิจัยและพัฒนาวัคซีนอีกด้วย 
 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ผลการดําเนินงานโครงการท้ังหมดประสบความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้กําหนดไว้ตามแผน  
ทั้งด้านผลผลิตตามโครงการ และด้านการใช้จ่ายเงิน แต่อย่างไรก็ตาม หากสถาบันได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและอัตรากําลังมากขึ้น จะสามารถวางแผน เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ให้สามารถขับเคลื่อนงานด้าน
วัคซีนของประเทศได้มากย่ิงขึ้น 
 สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันจะได้ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณผ่านกระทรวง
สาธารณสุข และเตรียมจัดทําแผนการดําเนินงานสําคัญ ๆ รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันทั้ง 5 ด้าน  
โดยคาดว่าจะได้รับงบประมาณและอัตรากําลังมากขึ้น เพ่ือให้สามารถผลักดันและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติให้ประสบความสําเร็จได้มากและรวดเร็วย่ิงขึ้น  
 
 
 

.............................................................. 
  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไป 
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1.1 ประวัติความเป็นมา 
  

• ความสาํคญัของการผลิตวัคซีนภายในประเทศ 
ด้วยเหตุที่วัคซีนมีความสําคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ 

จึงเป็นการสมควรที่ประเทศจะสร้างหลักประกันว่าจะมีวัคซีนที่จําเป็นในปริมาณเพียงพอท่ีจะใช้ป้องกันโรคแก่
ประชาชนในปัจจุบันและอนาคต โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองด้วยการสร้างความร่วมมืออย่างกว้างขวาง
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการที่
เก่ียวข้องกับวัคซีนของประเทศในระยะยาว หากประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้เอง นอกจากจะลดการ
สูญเสียเงินตราออกนอกประเทศเป็นจํานวนมากในแต่ละปี ยังมีโอกาสส่งออกวัคซีนที่มีศักยภาพการผลิต
ภายในประเทศ นํารายได้เข้าประเทศได้อีกด้วย คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2548  

• การจัดต้ังสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นฐานรองรับการลงทุนและการสนับสนุนของภาครัฐ และการประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในภาครัฐและเอกชนให้บรรลุเป้าประสงค์โดยเร็ว โดยกําหนดให้มีการจัดต้ังหน่วยงาน
กลางที่มีความสามารถและคล่องตัวเพ่ือทําหน้าที่ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างครบวงจร โดยมีพัฒนาการของการจัดต้ัง ดังน้ี 

ก. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
ในระยะเริ่มต้น คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีมติให้จัดต้ังสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวัคซีน

แห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2545 เพ่ือทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ  
ข. สํานักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 กรมควบคุมโรคได้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติขึ้นเป็นการ

ภายใน เพ่ือรองรับภารกิจตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ โดยได้จัดสรรให้มีบุคลากรเพ่ือมา
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ มากขึ้น 

ค. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 เน่ืองจากการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ มีความสําคัญ และปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จในการดําเนินงานด้านวัคซีน คือ การมีหน่วยงานกลางที่สามารถทําหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการ
ดําเนินงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีสํานักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายในยังมีรูปแบบการบริหารงานที่ไม่คล่องตัว มีข้อจํากัดในเรื่องของบุคลากร ซึ่งงานด้านวัคซีนจําเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นจํานวนมาก แต่รูปแบบของหน่วยงานลักษณะน้ี ไม่เอ้ือต่อการ
บริหารจัดการบุคลากรและงบประมาณ 
 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจึงมีมติผลักดันให้เกิดสถาบันวัคซีนแห่งชาติภายใต้ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ควบคู่กับการจัดต้ังสถาบันที่มีกฎหมายรองรับ เพ่ือแก้ไขข้อจํากัดข้างต้น และประเทศจะได้มี
หน่วยงานกลางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนางานด้านวัคซีนเพ่ือการพ่ึงตนเองต่อไป สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี มีผลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553  
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ง. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ต่อมามีการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 

2554-2555 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 และได้รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สวช. และใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “National Vaccine 
Institute (Public Organization)” หรือ NVI ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน 
เพ่ือให้มีเพียงพอที่จะใช้ภายในประเทศไม่ว่าในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งทําหน้าที่บริหาร
จัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนทําหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน รวมทั้ง
ให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 

1.2 วิสัยทศัน ์
 

เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเช่ือถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีน 
 

1.3 พันธกิจ 
 

1) พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติและภารกิจด้านวัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาวัคซีนอย่างครบวงจรและ
ได้มาตรฐานสากล 

3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เช่ียวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศและ
นานาชาติ 

4) พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ 
 

1.4 วัตถุประสงค์การจัดต้ัง 
 

1) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ สําหรับ
ที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่ง ชาติเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

4) สร้างเครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน 
6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
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- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายบริหารงานบุ
- ฝ่ายการเงินและบ
- ฝ่ายพัสดุ 

- ฝ่ายนิติการ 

- ฝ่ายคอมพิวเตอร์
 

สํานักอํานวย

* ผู้ช่วยผู้อํานวยก
ลูกจ้าง 1 ตําแหนง่
 

บันมีคณะกรรมกา
ต้น และมีการกําห
2) สํานักบริหารยุท
าณ 2556 มีเจ้าหน้

รองผู้อําน

ป 

บคุคล 

บัญช ี

ร ์

ยการ (7) 

าร 1 ตําแหน่ง 
ง 

รบริหารสถาบันวัค
นดตําแหน่งรองผู้อ
ทธศาสตร์ 3) สํานัก
น้าที่ 18 คน และลูก

วยการสถาบัน*  

สํานักบ

- ฝ่ายพัฒ
องค์กร 

- ฝ่ายติดต
- ฝ่ายเผย
- ฝ่ายจัดก
 

1.5 โค

คซีนแห่งชาติ ที่มีอํา
อํานวยการสถาบัน
กพัฒนานโยบายด้า
กจ้าง 2 คน   

คณะก

ผู้อํานว

บริหารยุทธศาสตร์ (3

นายุทธศาสตร์และแผ

ตามประเมินผล 

แพร่และประชาสัมพั
การความรู้ 

ครงสร้างองค์กร แ

านาจหน้าที่ควบคุม
จํานวน 2 ตําแหน่
านวัคซีน 4) สํานัก

- ฝ่ายพ
พัฒนา
- ฝ่ายพ
- ฝ่ายพ
ควบคุม
- พัฒน
ภูมิคุ้มก

สํา

กรรมการบริหารสถา

วยการสถาบันวัคซีนแ
(องค์การมหาชน)

)

ผน

พันธ์ 

และอัตรากําลงั 

มดูแลให้สถาบันสาม
ง กําหนดการจัดแ
ส่งเสริมและสนับส

พัฒนานโยบายด้านก
าวัคซีน 

พัฒนานโยบายด้านก
พัฒนานโยบายด้านก
มคุณภาพวัคซีน 

นานโยบายด้านการสร้
กันโรค 

นักพัฒนานโยบายด้า

บัน 

แห่งชาติ 

 

มารถดําเนินกิจการ
บ่งส่วนงาน เป็น 5
สนุนเครือข่ายด้านว

ารวิจัยและ

ารผลิตวัคซีน 

ารประกันและ

รา้งเสริม

านวัคซีน (3)

รองผู้อํานวยการส

ผู้ตรวจสอบภายใน 

สถาบันวัคซีนแห่งชา

รให้เป็นไปตามวัตถุ
5 สํานัก และ 1 หน
วัคซีน และ 5) หน่

สํานักส่งเส
เครือข่าย

- ฝ่ายบริหารโค
- ฝ่ายบริการวิช
เทคโนโลยีด้าน
- ฝ่ายพัฒนาศัก
วัคซีน 
 

สถาบัน 

 

าติ (องค์การมหาชน)

ถุประสงค์ที่กําหนดไ
น่วย ได้แก่ 1) สํานั
วยตรวจสอบภายใ

สริมและสนับสนุน
ยด้านวัคซีน (5) 

ครงการความร่วมมือ
ชาการและถ่ายทอด
นวัคซีน 

ักยภาพบุคลากรด้าน
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ไว้
นัก
ใน  
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1.6 คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 

  
นพ.ธวัช สุนทราจารย์ 
ประธานกรรมการ 

 
  

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
  

นพ.โสภณ เมฆธน 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 

 
  

ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล 
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
  

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

  
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

  
ศ.นพ.ประเสริฐ เอ้ือวรากุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

  
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

  
ดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

  
ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ 
กรรมการและเลขานุการ 
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1.7 คณะผูบ้รหิาร 
 

  
ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ 
ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

  
นางสาวพรทิพย์ วิริยานนท์ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

 

 
นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

  
นางณรรจยา โกไศยกานนท์ 
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ 

  
นางสมฤดี จันทร์ฉวี 
ผู้อํานวยการสาํนักบรหิารยุทธศาสตร ์

  
ดร.อัญชลี ศิรพิิทยาคุณกิจ 
ผู้อํานวยการสาํนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน 

  
นพ.ธนพล หวังธีระประเสริฐ 
ผู้อํานวยการสาํนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน 
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1.8 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
 

สถาบันกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารงาน รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางด้านวัคซีน 

เพ่ือให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การขับเคลื่อนผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนของประเทศ  

กลยุทธ์: 
1. มีการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กฎระเบียบที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว   
2. ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award: 

PMQA) ในการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพ่ือมุ่งสู่การประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน (การวิจัยพัฒนา การผลิต 

การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรค) ในระยะยาว  
กลยุทธ์: 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ 

องค์กรอิสระและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
2. จัดให้มีงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่จําเป็นและขาดแคลน โดยผลักดันให้

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และประสานแหล่งทุนอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
3. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนระยะสั้นในสาขาที่มีความจําเป็นเร่งด่วน 

โดยอาศัยศักยภาพของเครือข่าย 
4. จัดทําแผนแม่บทและแนวทางสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบร่วมกับ

เครือข่าย เพ่ือรองรับโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้
มาตรฐานสากล  

เพ่ือให้เครือข่ายมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนที่จําเป็นในการพัฒนาและการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอ
และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์: 
1. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือดําเนินการจัดต้ังและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น

เพ่ือการวิจัยพัฒนาและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
2.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล ได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีนระดับก่ึงอุตสาหกรรม โรงงานผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม คลัง
เก็บวัคซีนมาตรฐาน และศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถ         
ในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 

เพ่ือให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล สําหรับจําหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ  

กลยุทธ์:  
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และผู้เช่ียวชาญด้านวัคซีนภาครัฐ องค์กรอิสระ และ

เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ  
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายด้านวัคซีนดําเนินการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและ

ควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
ส่งวัคซีนที่ผลิตออกจําหน่ายต่างประเทศได้ 

3. ส่งเสริมให้เครือข่ายมีการพัฒนาสมรรถนะให้เทียบเท่าหน่วยงานต้นแบบ (Benchmarking)  
4. แสวงหาแหล่งเงินทุนเพ่ือพัฒนางานด้านวัคซีนได้อย่างต่อเน่ือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่าง

เป็นระบบ 
เพ่ือให้สามารถนําองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีน

ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์:  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ  
2. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือกับเครือข่าย

ทั้งในและต่างประเทศ 
 

1.9 โครงการ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี รวม 4 โครงการหลัก ได้แก่ 
 1. การพัฒนาองค์กร 
 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน 
 3. การผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านวัคซีน 
 4. การพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy 
 โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดําเนนิงาน/กิจกรรม 

1. การพัฒนาองค์กร เ พื่อพัฒนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการ
งานด้านวัคซีน 

- มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
- มีระบบงานที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหาร
จัดการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กํากับ และ
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 
2. ประชุม จัดทําแผนพัฒนาองค์กรในหมวด
ต่าง ๆ  
3 .  ติดตาม  เร่ งรัดการดําเ นินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นไป
ตามแผนการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. บริหารจัดการและพัฒนาระบบอํานวยการ 
ได้แก่ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานอาคาร
สถานที่ และงานบริหารงานบุคคล 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวัคซีน 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตลอด
วงจรการพัฒนาวัคซีน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาไป
จนถึงการนําวัคซีนไปใช้ประโยชน์ 

- มีแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของ
ประเทศไทย 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ  

1. จัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีน 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับหลักสูตรการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน 
4. จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 
ประจําปี 2556 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย วิธีดําเนนิงาน/กิจกรรม 

3. การผลักดันและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด้านวัคซีน 

เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้าน
วัคซีนของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 

- มีการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนเป้าหมายตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
- มีการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น 

- จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
- จัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้าน
วัคซีนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
- จัดทําแผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ไข้เลือดออกเดงกี่ของประเทศไทย 
- ติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือ
ในการผลิตวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ - 
ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบี 
- สนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (PPP) 
- ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง
โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
- ติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระ
แห่งชาติด้านวัคซีน 

4. การพัฒนาศูนย์กลางการจัดการ
ความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacci- 
knowlogy 

เพื่อออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลด้านวัคซีน ให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุนการเข้าถึงและแบ่งปัน
ข้อมูล  ความรู้ ด้ าน วัคซีนแก่ บุคลากร  และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- มีต้นแบบระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนและข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

- ทําความร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีน 
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1.10 ความเชือ่มโยงระหว่างยุทธศาสตร์และโครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ ผลผลิตที่คาดหวัง 
1. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเข้มแข็งให้
หน่วยงานกลางด้านวัคซีน 

การพัฒนาองค์กร ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 4 ปี 
การบริหารจัดการด้านการจัดซือ้จัดจ้าง การเงนิ บัญชี วัสดุ  
สาธารณูปโภค และค่าใช้สอยต่าง ๆ เป็นไปตามแผน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วัคซีนอย่างครบวงจร 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน 1. (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
2. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 2 หลักสูตร 
3. บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

3. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 

-- -- 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
วัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัย
พัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 

การผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านวัคซีน แผนที่ทางเดินวัคซีนเดงกี่ของประเทศไทย 
รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการวาระ
แห่งชาติด้านวัคซีน 
1. ผลการต่อรองราคาวัคซีนประจําปี  
2. ผลการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการ 
1. แผนการวิจัยพัฒนาวัคซีน aP, TDaP, Dengue, JE 
2. ข้อตกลงผลประโยชน์ที่รัฐจะได้จากการดําเนินตามโครงการ 
รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานจัดสร้างโรงงานผลิต
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ 

การพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน 
Vacciknowlogy 

1. โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อเข้าถึงข้อมูลและอีเวนท์ของสถาบันผ่านสมาร์ทโฟน 
2. ฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและพัฒนาวัคซีน 



 

 

ป
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 ผลการดําเนินงานทั้ง 4 โครงการ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้กําหนดไว้ตามแผน  
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานรายโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปน้ี 
 

2.1.1 โครงการพัฒนาองค์กร 
โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 2 กิจกรรม รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลผลิต 
1. การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 4 ปี 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน บัญชี 

พัสดุ สาธารณูปโภค และค่าใช้สอยต่าง ๆ เป็นไปตามแผน
 

วัตถุประสงค์: 
 เพ่ือพัฒนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการงานด้าน
วัคซีน 
กลุ่มเป้าหมาย: 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบุคลากรของสถาบัน 
ผลการดําเนนิงาน:  
 กิจกรรมที่ 1: การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กร 
 สถาบันได้ดําเนินการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวดที่ 1 เรื่อง การนําองค์กร โดยจัดทําตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารสถาบัน หมวดที่ 2 
เรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 14 กลยุทธ์ เพ่ือรองรับการดําเนินงานและภารกิจด้านวัคซีนตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การมหาชน พ.ศ. 2555 รายละเอียด ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ กลยทุธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้
หน่วยงานกลางด้านวัคซีน 
 

1. บริหารจัดการองค์กรภายใต้กฎระเบียบที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว   
2. ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality 
Award: PMQA) ในการดําเนินงาน เพื่อมุ่งสู่การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award: TQA) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน โดยความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายภาครัฐองค์กรอิสระและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
2. จัดให้มีงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่จําเป็นและขาดแคลนโดย
ผลักดันให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และประสานแหล่งทุน อื่น ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
3. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนระยะสั้นในสาขาที่มีความจําเป็น
เร่งด่วน โดยอาศัยศักยภาพของเครือข่าย 
4. จัดทําแผนแม่บทและแนวทางสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ
ร่วมกับเครือข่าย เพื่อรองรับโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนและนโยบายวัคซีนแห่งชาติ

2.1 ผลการดําเนนิงาน 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน
อย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 

1. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือดําเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการวิจัยพัฒนาและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นอย่าง
ครบวงจรและได้มาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้าน
วัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัย
พัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน  

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และผู้เช่ียวชาญด้าน
วัคซีนภาครัฐ องค์กรอิสระ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมท้ัง
สร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ  
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายด้านวัคซีนดําเนินการวิจัย
พัฒนา ผลิต ประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐาน สากล และ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถส่งวัคซีนที่
ผลิตออกจําหน่ายได้ (ต่อ) 
3. ส่งเสริมให้เครือข่ายมีการพัฒนาสมรรถนะให้เทียบเท่าหน่วยงาน
ต้นแบบ (Benchmarking)  
4. แสวงหาแหล่งเงินทุนเพ่ือพัฒนางานด้านวัคซีนได้อย่างต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัคซีนให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ  
ชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปี 2557 และทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี 

 
 

                                            ดร.รัฐ ธนาดิเรก เป็นวิทยากรในการจัดทํา 
                                        แผนปฏิบัติการประจําปี 2557  

                                       และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี 
 
 
 
 

                                              บุคลากรของสถาบันรับฟังการบรรรยาย 
                                           จากวิทยากร 

 
 

 
  

การบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน 
สถาบันสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันได้ตามแผนปฏิบัติการประจําปี เก่ียวกับการจัดซื้อ

พัสดุและครุภัณฑ์สํานักงาน การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และการ
บริหารทั่วไป ตลอดจนการวางแผนการดําเนินงานเก่ียวกับการออกแบบสํานักงานและจัดสถานท่ีทํางานใน
อาคารใหม่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมโรค  
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2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน 
โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 4 กิจกรรม รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลผลิต 
1. การจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน (ร่าง) แผนแมบ่ทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับหลักสูตรการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 

เจ้าหน้าที่ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

3. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีน 

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 2 หลักสูตร และบุคลากร
ของหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

4. การจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2556 บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

 

วัตถุประสงค:์ 
 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตลอดวงจรการพัฒนาวัคซีน ต้ังแต่การวิจัยพัฒนาไปจนถึงการ
นําวัคซีนไปใช้ประโยชน์ 
กลุ่มเป้าหมาย:  

หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยผลิต หน่วยประกันและ
ควบคุมคุณภาพ หน่วยการใช้วัคซีน กระทรวงที่เก่ียวข้อง มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน  
ผลการดําเนินงาน:  
 กิจกรรมที่ 1: การจัดทาํ (ร่าง) แผนแม่บทการพฒันาบคุลากรด้านวัคซีน 
 สถาบันฯ ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนมาต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2555 โดยจัดทําส่วนที่ 1 ประกอบด้วย 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความสําคัญของบุคลากรต่อการพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศ บทที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนและอัตรากําลัง บทที่ 3 การประมวล
จุดอ่อนและจุดแข็งเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน และบทที่ 4 การสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้ (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
ส่วนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 
 ในปีงบประมาณ 2556 เริ่มดําเนินการในส่วนที่ 2 ประกอบด้วย 3 บท ได้แก่  

บทที่ 5 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทย  
บทที่ 6 แผนปฏิบัติการ และ 
บทที่ 7 งบประมาณและการติดตามผล  
โดยมีการประชุม รายละเอียดดังน้ี 
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ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี วัตถุประสงค ์
1/2556 8 กุมภาพันธ์ 2556 เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดทําเน้ือหา (ร่าง) แผนแม่บทฯ ส่วนที่ 2 และเพ่ือ

ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
2/2556 27-28 มีนาคม 2556 เพ่ือพิจารณาปรับการดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทฯ และระดมสมอง

จัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทฯ ส่วนที่ 2 บทที่ 5 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 

3/2556 4 พฤษภาคม 2556 เพ่ือพิจารณาเน้ือหาใน (ร่าง) แผนแม่บทฯ บทที่ 5 และสรุปแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 

4/2556 13 กันยายน 2556 เพ่ือให้คณะทํางานจัดทําแผนฯ และหน่วยงานเครือข่ายนําเสนอโครงการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อภิปรายและปรับโครงการต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ในฉบับร่าง 

 

 ทั้งน้ี สถาบันวางแผนจะเสนอขอความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนจาก
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบในปีงบประมาณ 2557 ต่อไป    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ชี้แจงการจัดทํา  

(ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ส่วนท่ี 2  
 

 
ท่ีประชุมรับฟังการเสนอโครงการท่ีจะบรรจุใน  
(ร่าง) แผนแม่บทฯ จากหน่วยงานเครือข่าย 
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กิจกรรมที่ 2: การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับหลักสูตรการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
สถาบันฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร คือ การเป็นวิทยากรสําหรับหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ

สําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2 รุ่น และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
6 รุ่น มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

หลักสูตร/
รุ่น 

วัน เดือน ป ี สถานที ่ จํานวนผูเ้ข้ารบั
การอบรม 

ร้อยละของบคุลากร 
ที่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผล 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

การเปน็วิทยากรสําหรับหลกัสูตรเชิงปฏิบติัการสําหรับเจ้าหนา้ที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
รุ่นที่ 1 21-25 มกราคม 

2556 
จังหวัดนครปฐม 34 คน 97.1 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 
รุ่นที่ 2 18-22 กุมภาพันธ์ 

2556 
จังหวัดนครนายก 32 คน 96.9 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่งานสรา้งเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
รุ่นที่ 1 17-19 กรกฎาคม 

2556 
จังหวัดเพชรบุรี 34 คน 100 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 
รุ่นที่ 2 24-26 กรกฎาคม 

2556 
จังหวัดขอนแก่น 36 คน 97  

 
วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีขอนแก่น
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 
รุ่นที่ 3 29-31 กรกฎาคม 

2556 
จังหวัดเชียงใหม่ 36 คน 100 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 
รุ่นที่ 4 5-7 สิงหาคม 2556 จังหวัดชลบุรี 36 คน 100 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 
รุ่นที่ 5 21-23 สิงหาคม 

2556 
จังหวัดสงขลา 33 คน 96.9 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 
รุ่นที่ 6 25-27 กันยายน 

2556 
จังหวัดนครนายก 32 คน 100 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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การพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่งานสรา้งเสริมภูมิคุ้มกันโรค 6 รุ่น 
   

 
 
 
 

รุ่นท่ี 1  
ระหว่างวันท่ี 17-19 กรกฎาคม 2556  
ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา จ.เพชรบุร ี

รุ่นท่ี 2  
ระหว่างวันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2556 

ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนสปา จ.ขอนแก่น 

  
รุ่นท่ี 3  

ระหว่างวันท่ี 29-31 กรกฎาคม 2556 
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ 

รุ่นท่ี 4  
ระหว่างวันท่ี 5-7 สิงหาคม 2556  

ณ โรงแรมแซนดาเลรีสอร์ท จ.ชลบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รุ่นท่ี 5  
ระหว่างวันท่ี 21-23 สิงหาคม 2556  

ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา 

รุ่นท่ี 6  
ระหว่างวันท่ี 25 - 27 กันยายน 2556 

ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก 
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กิจกรรมท่ี 3: การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยพัฒนา และ
ผลิตวัคซีน 
 สถาบันฯ กําหนดจัดอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนมาอย่างต่อเน่ือง 
โดยในแต่ละปีจะจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับงานด้านวัคซีนอย่างน้อย 2 หลักสูตร ทั้งน้ี 
ในปีงบประมาณ 2555 สามารถจัดอบรมได้ตามแผนที่กําหนดไว้ 2 หลักสูตร ได้แก่  

1) การผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้และทักษะในการปฏิบัติเก่ียวกับ
กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิในทุกขั้นตอน 

2) ทักษะปฏิบัติการเทคนิคทางเทคโนโลยีการหมักเพ่ือการผลิตวัคซีนชีววัตถุ โดยใช้ยีสต์ Pichia 
pastoris จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีการหมัก เพ่ือการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุต้ังแต่ระดับ
ห้องปฏิบัติการจนถึงระดับอุตสาหกรรม 

สําหรับปีงบประมาณ 2556 สถาบันฯ ได้ดําเนินการต่อเน่ืองในการจัดอบรมหลักสูตรด้านวัคซีน รวม  
2 หลักสูตรเช่นกัน ได้แก่  

1) การจัดอบรมระยะสั้นเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพ่ือการผลิตวัคซีน ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบและคณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยและ
พัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวัคซีนให้มีความเข้าใจใน
พ้ืนฐานและเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการโดยเฉพาะเทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล์สัตว์ เพ่ือการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ 
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความสําคัญอย่างย่ิงในอนาคต รวมทั้งเพ่ือใช้ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนและยาชีววัตถุ 
ก่อนนําไปทดสอบในสัตว์และในมนุษย์ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมการฝึกอบรมท้ังสิ้น  
35 คน จาก 9 หน่วยงาน 

 

 

 

 
การบรรยายหัวข้อ  

Introduction to the Techniques of Cell Cultivation 
โดย ดร.เยาวลักษณ์ มะปรางรสหอม 

การบรรยายหัวข้อ  
Good Cell Culture Practice (GCCP) 

 โดย ดร.สุภาพร ภูมิอมร 
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2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพวัคซีนในประเทศ สถาบันฯ 
ได้ร่วมมือกับสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้น เพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐานกับ
หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนของประเทศ 
ตลอดจนองค์ความรู้ในการควบคุมคุณภาพวัคซีนในระดับสากล เพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการต่อยอดการวิจัยพัฒนารวมถึงการผลิตวัคซีนของประเทศ จัดอบรมข้ึนระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 
2556 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชน 
จํานวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน และมีบุคลากรด้านวัคซีนเข้าร่วมการอบรมท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติทั้งสิ้น 47 คน 

 

  
การบรรยายหัวข้อ การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุตามมาตรฐานสากล 

โดย นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์ ผู้อํานวยการสถาบันชีววัตถุ 
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กิจกรรมที่ 4: การจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2556 
 สถาบันดําเนินการจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2556 ระหว่างวันที่ 10-12 
กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน
ด้านวัคซีนได้รับความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการพัฒนางานวัคซีน ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าในการวิจัย
พัฒนา ผลิต และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการประชุมในครั้งน้ีเน้นประเด็นสําคัญในเรื่อง “การสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคและการวิจัยพัฒนาวัคซีนในทศวรรษหน้า: การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

 การประชุมครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดประมาณ 350 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล 
เภสัชกร นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ดําเนินงานเก่ียวข้องกับวัคซีนทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งด้านการวิจัยพัฒนา ด้านการผลิต ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน 
ตลอดจนด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค นอกจากน้ียังได้รับเกียรติจากสมาชิกวุฒิสภา และผู้แทนจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการบรรยายหัวข้อเรื่อง “โอกาสของประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางด้าน
วัคซีนในภูมิภาคอาเซียน” และสถาบันยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสิ้น 30 ท่าน รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยายและ
อภิปราย จํานวน 20 เรื่อง 19 ช่ัวโมง เป็นภาษาไทย 17 เรื่อง และภาษาอังกฤษ 3 เรื่อง ซึ่งครอบคลุมงาน 
ทุกด้านของการพัฒนาวัคซีน ตลอดจนประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาวัคซีนของประเทศ  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนครั้งที่ 5 พบว่าผู้เข้าร่วม
ประชุมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการในคร้ังน้ีในระดับมาก-ถึงมากที่สุด ทั้งในด้านเน้ือหา
วิชาการ และการบริหารจัดการงานประชุมของสถาบัน แต่มีผู้เข้าประชุมบางส่วนเสนอแนะว่าควรมีการ
ปรับปรุงในส่วนการแสดงโปสเตอร์งานวิชาการ พ้ืนที่ของการแสดงบูธ รวมถึงการจัดนิทรรศการของสถาบัน  
ให้มีความน่าสนใจเพ่ิมมากขึ้น และอยากให้สถาบันจัดประชุมขึ้นเป็นประจําทุกปี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
ทํางานด้านวัคซีน ในการรับทราบข้อมูลความก้าวหน้าเก่ียวกับเก่ียวกับการวิจัยพัฒนา ผลิต และการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคทั้งในและต่างประเทศ  
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2.1.3 โครงการผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านวัคซีน 
โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 7 กิจกรรม รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลผลิต 
1. การจัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านวัคซีน ครอบคลุมทั้งการวิจยั
พัฒนา การผลติ การประกันและควบคุมคณุภาพ และการ
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค 

2. การจัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวัคซีนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

แนวทางความร่วมมือด้านวัคซีนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

3. การจัดทําแผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก 
เดงกี่ของประเทศไทย 

(ร่าง) แผนที่ทางเดินวัคซีนเดงก่ีของประเทศไทย 

4. การสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(PPP) 

- แผนการวิจัยพัฒนาวัคซีน aP, TDaP, Dengue, JE 
- ข้อตกลงผลประโยชน์ที่รัฐจะได้จากการดําเนินตามโครงการ 

5. การติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือในการผลิต
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบี 

- ผลการต่อรองราคาวัคซีนประจําปี  
- ผลการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการ 

6. การติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน
ไข้หวัดใหญ ่

รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน
จัดสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไขห้วัดใหญ ่

7. การติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตามโครงการวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 

 
วัตถุประสงค์: 
 เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านวัคซีนของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
กลุ่มเป้าหมาย:  

หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยผลิต และมหาวิทยาลัย  
ผลการดําเนินงาน: 
 กิจกรรมที่ 1: การจัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
 สถาบันทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานที่เก่ียวข้อง ได้จัดประชุมในปีงบประมาณ 2556 รวม 9 ครั้ง รายละเอียดดังน้ี 
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การประชุม วัน เดือน ป ี วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 27 พฤษภาคม 

2556 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและบริษัท ไบโอเนท เอเชีย จํากัด ในการ
วิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนภายในประเทศ  

 

การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2556 โดย นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
 

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้ง
ที่ 2/2555 

20 พฤศจิกายน 
2555 

เพ่ือพิจารณาแนวทางการให้วัคซีน dT แก่ผู้ใหญ่ในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้ง
ที่ 1/2556 

28 มกราคม 
2556 

เพ่ือพิจารณา 
- แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแก่
ประชากรกลุ่มเป้าหมายประจําปี 2556  
- แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีน dT ในประชาชน  
- การปรับอายุของกลุ่มเป้าหมายในการให้วัคซีน MMR เข็ม
ที่ 2 จากเด็กอายุ 7 ปี เป็นอายุ 2 ปีครึ่งหรือ 4 ปี 

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้ง
ที่ 2/2556 

15 กรกฎาคม 
2556 

เพ่ือพิจารณา 
- การใช้วัคซีน LA recombinant chimeric JE vaccine 
ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
- ความเหมาะสมในการใช้วัคซีน MR ทดแทนวัคซีน MMR 
ในกรณีวัคซีน MMR ขาดแคลน  
- การทบทวนตารางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้ง
ที่ 3/2556 

18 กันยายน 
2556 

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการใช้วัคซีน MMR ของ
บริษัทนําเข้า MSD ทดแทนวัคซีน MMR ของบริษัท GSK 
ในเด็กอายุ 9-12 เดือน 

 
 

       การประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งท่ี 3/2556 
        โดย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธาน 
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การประชุม วัน เดือน ป ี วัตถุประสงค ์
คณะทํางานพิจารณากระบวนการนําวัคซีนเอช
พีวีมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ครั้งที่ 1/2556 

21 พฤษภาคม 
2556 

เพ่ือพิจารณาแนวทางการทํางานของคณะทํางาน 

คณะทํางานพิจารณากระบวนการนําวัคซีนเอช
พีวีมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ครั้งที่ 2/2556 

1 สิงหาคม 
2556 

เพ่ือพิจารณา (ร่าง) โครงการนําร่องการให้บริการวัคซีน
เอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมทั้งร่างแนว
ทางการต่อรองราคาวัคซีนสําหรับใช้ในโครงการนําร่องและ
ร่างแนวทางการขยายพ้ืนที่การให้บริการวัคซีนเอชพีวี 

คณะทํางานพิจารณากระบวนการนําวัคซีนเอช
พีวีมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ครั้งที่ 3/2556 

17 กันยายน 
2556  

 

เพ่ือพิจารณากรอบแนวทางการดําเนินงานโครงการนําร่อง
การให้บริการวัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

คณะทํางานจัดทําแนวทางการให้วัคซีนแก่
ผู้ใหญ่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
ครั้งที่ 1/2556 

14 กุมภาพันธ์ 
2556 

เพ่ือพิจารณาแนวทางการทํางานของคณะทํางาน พิจารณา
แบ่งการให้วัคซีนเป็น 2 ลักษณะ และชนิดวัคซีนที่ควรให้ใน
กลุ่มผู้ใหญ่ประเภทต่าง ๆ 

 
 กิจกรรมที่ 2: การจัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวัคซีนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 สถาบันได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสํานักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจําประเทศไทย และนายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือถึงความเป็นไปได้ในการหาแนวทางความร่วมมือด้าน
วัคซีนในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับการจัดประชุมน้ี โดยควรมีการกําหนดความหมายหรือ
ขอบเขตของเรื่อง Vaccine Security and Self-reliance แล้วระบุสภาพปัญหาของประเทศสมาชิก เพ่ือ
พิจารณาว่าจะสามารถร่วมมือกันในเรื่องใดได้บ้าง ซึ่งควรเชิญประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ แม้ว่าบาง
ประเทศยังไม่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีน และสถาบันจะมีหนังสือขอความร่วมมือจากสํานักงานผู้แทนองค์การ
อนามัยโลกประจําประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม รวมท้ังการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
และการประสานงานกับประเทศสมาชิกในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีหน่วยงานอ่ืนร่วมด้วย เช่น GAVI, 
AEGCD และ MRIF เป็นต้น การจัดประชุมดังกล่าวจะได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป 

 
กิจกรรมที่ 3: การจัดทาํแผนทีท่างเดนิการวิจัยพฒันาวัคซีนไขเ้ลือดออกเดงกีข่องประเทศไทย 

 สถาบันได้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องและจัดประชุมหารือ เพ่ือร่วมจัดทําแผนที่ทางเดินด้านการวิจัย
และพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงก่ีของประเทศ กําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการ
พิจารณางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ข้อสรุปของแผนที่
ทางเดินเห็นว่ามีความเป็นไปได้ตามท่ีเสนอ และมีข้อคิดเห็นร่วมกันว่าในระยะต้นให้พัฒนาวัคซีนของสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล (CVD-
MU) คู่ขนานกัน และเลือก candidate vaccine ตัวที่ดีที่สุด ผลิตในโรงงานผลิตก่ึงอุตสาหกรรม (GMP pilot 
plant) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สําหรับการสนับสนุนงบประมาณให้ CVD-MU ควรต้อง
เป็นรูปแบบของงานวิจัยที่มีโครงร่างวิจัย และมีคณะผู้เช่ียวชาญด้านวัคซีนมาช่วยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะด้าน
วิชาการอย่างรอบคอบต่อไป 
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 กิจกรรมที่ 4: การสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) 
บริษัท ไบโอเนท เอเซีย จํากัด ได้เสนอโครงการต่อสถาบัน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนางานด้านวัคซีนของ

ประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือตอบสนองเจตนารมณ์ของ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยการผลิตวัคซีนเด่ียวให้ได้เองต้ังแต่ต้นนํ้าจํานวน 7 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกัน
คอตีบ (D), วัคซีนป้องกันบาดทะยัก (T), วัคซีนป้องกันไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 
(HB), วัคซีนป้องกันเย่ือหุ้มสมองอักเสบ จากเช้ือ Haemophilusinfluenze type B (Hib), วัคซีนป้องกันไข้
สมองอักเสบเจอี (JE), วัคซีนป้องกันไข้เลือกออก (Dengue) และวัคซีนรวม 4 ชนิด ได้แก่ Td, TdaP, DTaP-
HBและDTaP-HB-Hib ภายใน 10 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะสร้างโรงงานผลิตวัคซีนแบบเอนกประสงค์มาตรฐาน GMP 
โดยขอสนับสนุน 

- เงินลงทุนปลอดดอกเบ้ียจากรัฐ และ 
- ขอความร่วมมือจากสถาบันและหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้การสนับสนุนในการวิจัยพัฒนาวัคซีน  

การทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองและการทดสอบในคน  
สถาบันได้หารือผู้เช่ียวชาญ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ และความเหมาะสม

ของโครงการฯ ที่จะรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ตามข้อเสนอของบริษัทฯ สถาบันมีความเห็นว่า รัฐบาลควรให้
การสนับสนุนโครงการในส่วนที่มีความสอดคล้องกับโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี  

1. การสนับสนุนทุนแก่มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ 1 สําหรับวัคซีน
ป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Acellular pertussis vaccine, aP) และวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ 
บาดทะยักและไอกรนชนิดไร้เซลล์ (TdaP)  

2. การสนับสนุนทุนแก่มหาวิทยาลัยในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกต้ังแต่การวิจัยจนถึง
การผลิตวัคซนีตัวเลือกเพ่ือทดสอบในสัตว์ทดลองระยะพรีคลินิก  

3. การสนับสนุนทุนแก่มหาวิทยาลัยในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (JE)  
4. การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านการตรวจวิเคราะห์และการทดสอบวัคซีนต่าง ๆ ใน

ห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลอง ให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ 
 ทั้งน้ี สถาบันฯ จะได้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวน้ีต่อไป 

1. จัดทําข้อกําหนด (TOR: Term of Reference) ให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อตกลงที่รัฐจะได้รับ
จากโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีน  

2. จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการวิจัยพัฒนาวัคซีน aP, TDaP, Dengue, JE  
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กิจกรรมที่ 5: การติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือในการผลิตวัคซีนรวมป้องกันโรค 
คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบี 

2.4.6 โครงการความร่วมมือในการผลิตวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบี 
กลุ่มเป้าหมาย: กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานวิจัยพัฒนา และหน่วยผลิตวัคซีนในประเทศ 
ผลการดําเนินงาน:  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการความร่วมมือในการผลิตวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-
บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข  
โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติเสนอ โดยให้บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จํากัด ได้รับสิทธิพิเศษ
ประเภทไม่บังคับตามแนวทางและหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และให้
กระทรวงทําสัญญาความร่วมมือในโครงการกับบริษัท ซึ่งกระทรวงได้แต่งต้ังคณะทํางาน เพ่ือยกร่างบันทึก
ความเข้าใจโครงการความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากสํานักงาน
อัยการสูงสุด และกระทรวงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการกับบริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์
ชีววัตถุ จํากัด (GPO-MBP) บริษัท ซาโนฟี ปาสเตอร์ จํากัด และองค์การเภสัชกรรม (GPO) เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2556 หลังจากน้ัน กระทรวงได้แต่งต้ังคณะกรรมการต่อรองราคาวัคซีน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2556 และคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ตามท่ีกําหนดไว้ใน
บันทึกความเข้าใจ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ได้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
         1. คณะกรรมการต่อรองราคาวัคซีน ได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2556 
เพ่ือต่อรองราคาวัคซีน โดยกําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการต่อรองราคา รวมทั้งพิจารณาแผนการจําหน่าย
วัคซีนรายปีและโครงสร้างต้นทุนการผลิตวัคซีนของบริษัท และได้ดําเนินการต่อรองราคาวัคซีนตามแผนการ
จัดซื้อในปีงบประมาณ 2556 ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมควบคุมโรค  
รวม 4 รายการ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน (OPV) วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (HB) วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Vero Rabies) และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจําฤดูกาล (ชนิด single dose 
และ multiple dose) มูลค่ารวม 681.62 ล้านบาท ซึ่งทําให้สามารถประหยัดงบประมาณได้ 22.37 ล้านบาท 
(เทียบกับราคาปี 2555) หรือ 384.25 ล้านบาท (เทียบกับราคาสูงสุดต้ังแต่ปี 2547-2555) และได้รายงานผล
การต่อรองราคาวัคซีนต่อกระทรวง เพ่ือการแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ประสงค์จะจัดซื้อวัคซีนจากบริษัท โดยใช้ราคาวัคซีนที่ต่อรองได้เป็นราคาอ้างอิงในการ
จัดซื้อวัคซีนดังกล่าวด้วยวิธีกรณีพิเศษจากบริษัท ผ่านองค์การเภสัชกรรม แต่กระทรวงได้ขอให้สถาบันรายงาน
ความคืบหน้าของโครงการและผลการต่อรองราคาวัคซีนให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติทราบ เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ในการจัดซื้อวัคซีนโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้จัดซื้อวัคซีน
โดยตรงจากบริษัท เพราะเป็นวัคซีนที่องค์การเภสัชกรรมมิได้ผลิตเอง และให้ติดตามประเมินผลโครงการเป็น
รายปี ทั้งด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากร 

สถาบันได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติให้กระทรวงทราบและพิจารณาดําเนินการ
แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบต่อไป แต่กระทรวงได้ขอให้คณะกรรมการต่อรองราคาวัคซีนได้ทบทวนผล
การต่อรองราคา ซึ่งคณะกรรมการได้มีการประชุมคร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เพ่ือพิจารณา
ข้อมูลเพ่ิมเติม และดําเนินการต่อรองราคาวัคซีน แต่บริษัทยืนยันราคาตามที่ต่อรองได้ในวันที่ 24 เมษายน 
2556 จากน้ันได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ต่อรองราคา
วัคซีน 5 รายการ และในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือถึงบริษัท GPO-MBP เพ่ือ
แจ้งราคาที่คณะกรรมการขอต่อรองราคาวัคซีนอีกครั้งหน่ึง และบริษัท GPO-MBP ได้มีหนังสือตอบกลับมาใน
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วันที่ 2 กันยายน 2556 ว่าไม่สามารถลดราคาให้ได้ โดยอ้างถึงหลักเกณฑ์การต่อรองราคาวัคซีนที่เหมาะสม
ตามท่ีระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือฯ  
 2. คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการได้มีการประชุม 2 ครั้ง ในวันที่ 5 และ 28 มิถุนายน 
2556 ซึ่งมีข้อสรุปที่สําคัญดังน้ี 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนคอตีบ (D) โดยบริษัทซาโนฟี ปาสเตอร์ จํากัด ให้แก่ GPO 
ควรพิจารณาเพ่ิมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนบาดทะยักไปพร้อมกัน เพราะเป็นวัคซีนแบคทีเรีย
เหมือนกัน และเป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิตวัคซีนได้เองในประเทศเพ่ิมชนิดขึ้น 

- ให้บริษัทซาโนฟี ปาสเตอร์ จํากัด ส่งเอกสารทางการท่ีแสดงถึงการมีคณะกรรมการและทีมงาน
ผู้รับผิดชอบในการดูแลกํากับการดําเนินโครงการ (Project Governance) เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ 
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และให้ GPO จัดต้ังคณะกรรมการและทีมงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนด้วย 

- ให้บริษัทซาโนฟี ปาสเตอร์ จํากัด เสนอแผนพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบการผลิตวัคซีนคอตีบที่ 
GPO  

- ให้ทบทวนในแต่ละขั้นตอนว่าสามารถลดระยะเวลาให้สั้นลงได้หรือไม่ เพ่ือให้ได้ผลผลิตเร็วขึ้น 
- ให้มีการจัดเตรียมข้อมูลสําคัญเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม  

ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนพัฒนา Facility ใน GPO และการเลือกเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนคอตีบ 
- ให้บริษัทซาโนฟี ปาสเตอร์ จํากัด เสนอแผนการดําเนินการผลิตวัคซีน HB ที่ GPO-MBP 
- ให้บริษัทซาโนฟี ปาสเตอร์ จํากัด จัดทําร่างข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการผลิต

วัคซีนคอตีบให้ GPO พิจารณาก่อนลงนาม 
- ในการวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนรวม DTaP-HB สามารถใช้วัคซีนคอตีบจากบริษัท ซาโนฟี ปาสเตอร์ 

จํากัดได้ เพราะ GPO ไม่สามารถผลิตวัคซีนคอตีบได้ตามเวลาที่กําหนด แต่ในการผลิตวัคซีนเพ่ือจําหน่าย 
จะต้องใช้วัคซีนคอตีบจาก GPO ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงของโครงการ 

- เพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนงานที่กําหนด คณะกรรมการต่อรองราคาวัคซีนควร
เริ่มพิจารณาปริมาณวัคซีนที่จะจัดซื้อในปีงบประมาณ  2557 และต่อรองราคาวัคซีนที่ เหมาะสม 
แต่เน่ิน ๆ เพราะปริมาณการซื้อวัคซีนและราคาวัคซีนเป็นเง่ือนไขสําคัญที่จะกําหนดถึงแผนการลงทุนและ
ความสําเร็จของโครงการน้ี 
  
คณะกรรมการ วัน เดือน ป ี วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการต่อรองราคาวัคซีน 
ประชุมครั้งที่ 1 14 มีนาคม 2556 เพ่ือกําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการต่อรองราคา รวมทั้ง

พิจารณาแผนการจําหน่ายวัคซีนรายปีและโครงสร้างต้นทุนการ
ผลิตวัคซีนของบริษัท และได้ดําเนินการต่อรองราคาวัคซีนตาม
แผนการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2556 ของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมควบคุมโรค 

ประชุมครั้งที่ 2 4 เมษายน 2556 
ประชุมครั้งที่ 3 11 เมษายน 2556 
ประชุมครั้งที่ 4 24 เมษายน 2556 

ประชุมครั้งที่ 5 18 กรกฎาคม 2556 เพ่ือพิจารณาข้อมูลเพ่ิมเติม และดําเนินการต่อรองราคาวัคซีน 
ประชุมครั้งที่ 6 6 สิงหาคม 2556 เพ่ือต่อรองราคาวัคซีน 5 รายการ 
คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
ประชุมครั้งที่ 1 5 มิถุนายน 2556 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าโครงการ และพิจารณาให้คําแนะนํา/

ข้อคิดเห็นแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประชุมครั้งที่ 2 28 มิถุนายน 2556 
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 กิจกรรมที่ 6: การติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการก่อสร้าง
โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขององค์การเภสัชกรรม เพ่ือทําหน้าที่ศึกษาความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคของการ
ดําเนินงานจัดสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขององค์การเภสัชกรรม เสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน
จัดสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในระยะต่อไปให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้
คําแนะนําเชิงยุทธศาสตร์และเชิงเทคนิคในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่องค์การเภสัชกรรม 
 คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ประชุมหารือครั้งที่ 1 และเย่ียมชมโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่จังหวัด
สระบุรี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 และมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 กันยายน 2556  
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการประชุมทั้ง 2 ครั้ง สามารถสรุปผลในภาพรวมได้ดังน้ี 
 - การก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนที่สระบุรีมีความล่าช้าออกไป เน่ืองจากการประสบภัยนํ้าท่วม 
ระยะเวลาการต่อรองราคาที่ยาวนาน การประสานงานการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนซึ่งมีรายละเอียดมาก และ
สาเหตุที่สําคัญมาก 2 ประการ ได้แก่ การปรับปรุงแบบฐานรากอาคารใหม่เป็นแบบเข็มเจาะผสมฐานแผ่ 
เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยของอาคาร และการแก้ไขแบบก่อสร้างโรงงานเพ่ิมเติม 5 รายการ เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนแวดล้อม ตลอดจนสามารถใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถรองรับการผลิตกรณีเร่งด่วนหากเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ได้ 
 - ขณะน้ีการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ 53 และได้ยุติการก่อสร้างมาเป็นเวลานานร่วมปี  
หากทําการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จจะใช้เวลาอีกประมาณ 513 วัน ซึ่งในการก่อสร้างส่วนที่เหลือ องค์การ 
เภสัชกรรมจะต้องขออนุมัติงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนงานก่อสร้างและในส่วนที่เก่ียวข้องอ่ืนที่จําเป็น 
รวมเป็นเงินประมาณ 51 ล้านบาท 
 - คณะอนุกรรมการฯ เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นของการปรับฐานรากการก่อสร้างโรงงาน
และการปรับรายละเอียดแบบก่อสร้างโรงงานเพ่ิมเติม และเห็นควรให้องค์การเภสัชกรรมเสนอเร่ือง 
ของบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพ่ือไม่เสียเวลานานมากเกินไปสําหรับการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
และไม่เกิดผลเสียต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จัดซื้อและติดต้ังแล้ว โดยจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่าย 
51 ล้านบาท ที่จะเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และจัดทําแผนการดําเนินงานรายเดือนตามรายกิจกรรม 
ที่ต้องดําเนินการภายใน 513 วัน ให้ชัดเจน 
 - ประเด็นที่องค์การเภสัชกรรมควรให้ความสําคัญและพิจารณาดําเนินการ ประกอบด้วย วิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญต่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และมีแผนจัดการความเส่ียง เช่น การบริหารจัดการเร่ืองไข่  
ซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญ การสื่อสารสาธารณะ การบําบัดของเสีย เครื่องมือและการติดต้ัง แผนรองรับความเสี่ยง
ด้านการ maintenance & spare parts รวมทั้ง ทบทวนมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อ
คุณภาพวัคซีน และความปลอดภัยของชุมชน ตลอดจนทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายด้านความ
ปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสัตว์ทดลอง ฯลฯ 
 - องค์การเภสัชกรรมอยู่ระหว่างการดําเนินการต่าง ๆ ตามข้อแนะนํา และจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารขององค์การเภสัชกรรม และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ภายในต้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ต่อไป 
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การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

ขององค์การเภสัชกรรม ครั้งท่ี 1/2556 
 และเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ท่ีสระบุรี ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2556 

 

  
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

ขององค์การเภสัชกรรม ครั้งท่ี 2/2556 
ในวันท่ี 3 กันยายน 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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กิจกรรมที่ 7: การติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้จัดทําเรื่อง “วัคซีน” เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่  
12 สิงหาคม 2552 โดยมอบให้สถาบันฯ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ต่อมา 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ซึ่งประกอบด้วย  
4 ยุทธศาสตร์ 10 โครงการหลัก ทั้งด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิต การจัดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น และ
การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) ทั้งน้ี สถาบันฯ เป็นหน่วยงานในการ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่บรรจุไว้ในวาระแห่งชาติ และได้ดําเนินการติดตามความก้าวหน้ามาโดยตลอด 
 ในปีงบประมาณ 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556 สถาบันได้จัดประชุมที่โรงแรมริชมอนด์ เพ่ือให้ 
ผู้ประสานงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในวาระแห่งชาติ ได้รายงานความก้าวหน้าของการดําเนิน
โครงการเมื่อเทียบกับตัวช้ีวัด 2 ปี ที่เคยเสนอไว้เมื่อ 18 มกราคม 2554 รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน สรุปได้ว่า 
 ปัจจุบันมีโครงการที่ประสบผลสําเร็จเมื่อเทียบกับตัวช้ีวัดที่ 2 ปี (นับจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อ
โครงการในวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554) จํานวน 3 โครงการ จาก 14 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 
21.4 สามารถสรุปผลความสําเร็จและไม่สําเร็จโดยภาพรวม ดังต่อไปน้ี  
 

ความสาํเร็จ โครงการ 
สําเร็จตามตัวชี้วัด 1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ 

2. โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านวัคซีนโดยหน่วยงานกลางแห่งชาติด้าน
วัคซีน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประเทศไทย: การสร้างวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 

สําเร็จได้ตามตัวชี้วัด แต่ล่าช้า 4. โครงการจัดเตรียมคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ 

ไม่สําเร็จตามตัวชี้วัด และมีโอกาสสําเร็จได้ 6. โครงการจัดต้ังศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
7. โครงการพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีเช้ือเป็นโดยใช้เทคโนโลยีพันธุ
วิศวกรรม 
8. โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และการผลิตวัคซีน
ผสม คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี 
9. โครงการความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค-มหาวิทยาลัย 
มหิดล เพ่ือการพัฒนาวัคซีนเดงก่ี มหิดลชุดที่ 2 พ.ศ. 2553-2557 

ไม่สําเร็จตามตัวชี้วัด และขอชะลอ 
การดําเนินโครงการ 

10. โครงการจัดต้ังโรงงานผลิตวัคซีนระดับก่ึงอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP แบบ
อเนกประสงค์  
11. โครงการวิจัยพัฒนาและขยายกําลังการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค 

ยุติดําเนินการ และมีการปรบัเปลี่ยน
แผนการดําเนนิการใหม่ 

12. โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีจากเซลล์เพาะเลี้ยง ที่
รับผิดชอบโดยองค์การเภสัชกรรม 
13. โครงการจัดต้ังโรงงานผลิตวัคซีนระดับก่อนอุตสาหกรรม BSL 3 (GMP 
Polit Plant) 

ยังไม่ได้ดําเนนิงาน 14. โครงการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนไข้เลือดออกในคน 
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กิจนําเสนอตัวชี้วัดและ 

ผลการดําเนินงาน
โครงการในภาพรวม 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการนําเสนอปัญหา/อุปสรรค และความก้าวหน้าของโครงการ 

 
2.1.4 การพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy 
วัตถุประสงค์: 
 เพ่ือออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลด้านวัคซีน ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนการเข้าถึงและแบ่งปัน
ข้อมูล ความรู้ด้านวัคซีนแก่บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
กลุ่มเป้าหมาย:  

หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยผลิต หน่วยการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน 
ผลการดําเนินงาน:  

สถาบันได้ทําความร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือให้เกิดกระบวนการสร้างและบริหารจัดการความรู้ 
เช่ือมโยงบูรณาการระบบ และสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายด้านวัคซีนที่เก่ียวข้อง โครงการดังกล่าว 
ได้ดําเนินการต่อเน่ืองมาจากปีงบประมาณ 2555 โดยในปีงบประมาณ 2556 น้ี เป็นการพัฒนาระบบเฟสที่ 2 
ประกอบด้วยการออกแบบและพัฒนา 4 ส่วน โดยมีความก้าวหน้าของการดําเนินงานดังน้ี  

1) การออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบฐานข้อมูลวัคซีน เป็นการพัฒนาระบบให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้านวัคซีนผ่าน application ผ่านสมาร์ทโฟนระบบ Android และ IOS ขณะน้ีได้พัฒนา application 
สําหรับสมาร์ทโฟนบนระบบ IOS เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกําลังอยู่ในช่วงการทดสอบระบบ คาดว่าจะนําออกใช้
จริงในเร็ว ๆ น้ี  ส่วน Application สําหรับระบบ Android กําลังอยู่ในช่วงการพัฒนา  

2) การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในช่วงการพัฒนาและออกแบบระบบ  
3) การออกแบบและพัฒนาต่อยอดฐานความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีน อยู่ในช่วงการพัฒนา

และออกแบบระบบให้มีความสามารถในการค้นหาและดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น สามารถรองรับ
บทความวิชาการที่เป็นฉบับเต็ม และพัฒนาระบบให้รองรับการใช้ภาษาไทยได้ เป็นต้น และผู้ที่สนใจสามารถ
ทดลองใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ที่ http://www.vacciknowlogy.org/search.php 

4) การออกแบบและพัฒนาต้นแบบหน้าเว็บไซต์ของสถาบันโดยมุ่งเน้นความเป็นศูนย์กลาง 
การจัดการความรู้ อยู่ในช่วงการสํารวจข้อมูลตัวอย่างเว็บไซต์อ่ืน ๆ ในต่างประเทศ 
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2.5 สรปุรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
 
 

รายละเอียด งบประมาณทีไ่ด้รับ 
(บาท) 

ผลการใช้จ่าย 
ณ วันที่  

30 ก.ย. 56 
(บาท) 

คิดเปน็
ร้อยละ

คงเหลือ 
(บาท) 

เงินงบประมาณ เงินสนบัสนุน* รวม 

ค่าตอบแทน เงินเดือน 5,488,000.00 - 5,488,000.00 4,714,370.57 85.9 773,629.43 

งบดําเนนิงาน 1. ค่าตอบแทน 864,300.00 - 864,300.00 430,950.00 49.9 433,350.00 

2. โครงการพัฒนาองค์กร 1,459,000 - 1,459,000 1,685,990.93 115.56 -226,990.93 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน 1,044,900.00 3,759,219.69 4,804,119.69 2,744,842.62 57.1 2,059,277.00 

4. โครงการผลกัดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านวัคซีน 1,494,700 - 1,494,700 1,461,081.24 97.75 33,618.76 

5. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตาม
แผน Vacciknowlogy 

500,000.00  500,000.00 500,000.00 100 0 

 รวม 10,850,900.00 3,759,219.69 14,610,119.69 11,537,235.36 79.0 3,072,884.50 

 

* เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมควบคุมโรค 
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2.2 การวิเคราะห์โครงการ 
 

 ดําเนินการวิเคราะห์โครงการใน 2 ด้านที่สําคัญ คือ 1) ด้านความสําเร็จของโครงการตามผลผลิต และ  
2) ด้านความสําเร็จของโครงการตามผลการใช้จ่ายเงิน ทําให้สามารถระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ได้อย่างชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.2.1 ความสําเร็จของโครงการตามผลผลิต 
 พบว่าในภาพรวม  โครงการทั้งหมดสามารถดําเนินงานได้ตามแผน ยกเว้น กิจกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในโครงการผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านวัคซีน  
ที่ล่าช้ากว่าแผน เน่ืองจากมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ขององค์การเภสัชกรรมในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ (24 กรกฎาคม 2556) จึงจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ได้เพียง 2 ครั้งเท่าน้ัน ในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปผลการเยี่ยมชมโรงงาน และ
ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง จัดทําเป็นข้อแนะนําแก่องค์การเภสัชกรรม เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
องค์การเภสัชกรรม และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปได้ ทั้งน้ี โครงการทั้งหมด (ร้อยละ 100) สามารถบรรลุผลผลิต
ตามท่ีกําหนดไว้ ดังน้ี 
 

โครงการ ผลผลิต 
1. โครงการพัฒนาองค์กร บุคลากรของสถาบันได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน บัญชี พัสดุ 
สาธารณูปโภค และค่าใช้สอยต่าง ๆ เป็นไปตามแผน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน 
  

(ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 2 หลักสูตร 
บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

3. โครงการผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านวัคซีน 
  
 

แผนที่ทางเดินวัคซีนเดงก่ีของประเทศไทย 
รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตาม
โครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
ผลการต่อรองราคาวัคซีนประจําปี 
ผลการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามโครงการ 
แผนการวิจัยพัฒนาวัคซีน aP, TDaP, Dengue, JE 
ข้อตกลงผลประโยชน์ที่รัฐจะได้จากการดําเนินงานตามโครงการ 
รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน
จัดสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

4. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีน
ตามแผน Vacciknowlogy 

โมบายแอพพลิเคช่ันเพ่ือเข้าถึงข้อมูลและอีเวนท์ของสถาบันผ่าน
สมาร์ทโฟน 
ฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและพัฒนาวัคซีน 
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2.2.2 ความสําเร็จของโครงการตามผลการใช้จ่ายเงิน 
โดยภาพรวม โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบันรวมทั้งสิ้น  

4 โครงการ เมื่อดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ คิดเป็นร้อยละ 77.4  
มีรายละเอียดของผลการใช้จ่ายเงิน ดังน้ี 

 

ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ) 

โครงการ คําอธบิาย 

> 100 1. โครงการพัฒนาองค์กร  
(ร้อยละ 115.56) 

มีการปรับแผนในช่วงปลายปีงบประมาณ 2556 สถาบันดําเนินการ
ปรับปรุงสถานที่ เพ่ือรองรับบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น ทําให้มีการใช้จ่าย
งบประมาณสูงกว่าที่ได้วางแผนไว้ เน่ืองจากไม่สามารถย้ายสํานักงาน
ไปยังตึกกรมควบคุมโรคใหม่ได้ตามแผน เหตุเกิดจากการท้ิงงานของ
ผู้รับเหมา 

90-100 2. โครงการพัฒนาศูนย์กลาง 
การจัดการความรู้ด้านวัคซีน 
ตามแผน Vacciknowlogy  
(ร้อยละ 100) 

มีการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนการจัดจ้างผู้ เ ช่ียวชาญเพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัคซีน ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญได้
ตามแผน 

3. โครงการผลกัดันและขับเคลื่อน
การดําเนินงานด้านวัคซีน 
(ร้อยละ 97.75) 

มีการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน 

< 90 4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวัคซีน 
(ร้อยละ 57.1) 

มีการใช้จ่ายทั้งงบประมาณของสถาบันและงบสนับสนุนจากสํานัก 
งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมควบคุมโรค อย่างไรก็ตาม
สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ และได้ผลผลิตตามท่ีกําหนดไว้

 
2.2.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 สถาบันสามารถดําเนินงานได้ตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งสอดคล้องกัน แต่อย่างไรก็ตาม 
หากสถาบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณและอัตรากําลังมากขึ้น จะสามารถวางแผน เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ให้
สามารถขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศได้มากย่ิงขึ้น 

• ด้านงบประมาณ 
 เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันได้รับการถ่ายโอนงบประมาณจากกรมควบคุมโรค  
เป็นเงิน 10,850,900.- บาท เพ่ือดําเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่สถาบันได้กําหนดไว้  
ด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตามจํานวนดังกล่าว ส่งผลให้การดําเนินงานยังไม่คล่องตัว
เท่าที่ควร สามารถผลักดันงานด้านวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติได้เพียงบางส่วน  
จะเห็นได้ว่าในยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องของการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและ 
ได้มาตรฐานสากล ยังไม่มีโครงการรองรับ และสถาบันยังไม่สามารถผลักดันงานตามยุทธศาสตร์น้ีได้อย่างชัดเจน 
เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม แม้ว่างบประมาณท่ีสถาบันได้รับการสนับสนุนจะยังไม่มากเพียงพอต่อการขับเคลื่อนงาน
ด้านวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ แต่โครงการต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ก็บรรลุตามผลผลิตที่คาดหวังไว้ทั้งหมด 
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 ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันจะสามารถจัดทําแผนคําของบประมาณประจําปี ภายใต้
กระทรวงสาธารณสุข คาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนมากขึ้น เพ่ือผลักดันงานด้านวัคซีนของประเทศให้
สามารถพ่ึงตนเอง และมีความมั่นคงด้านวัคซีนได้ในระยะยาว 
 

• ด้านอัตรากําลังและสถานที่ปฏิบัติงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเจ้าหน้าที่ 18 คน ลูกจ้าง 2 คน สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กําหนด

ไว้ อย่างไรก็ตาม สถาบันมีแผนงานจะรับบุคลากรเพ่ิมเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือรองรับงานที่มากขึ้น 
นอกจากน้ี สถาบันยังมีปัญหาอุปสรรคเรื่องสถานท่ีปฏิบัติงานด้วย เน่ืองจากปัจจุบัน สถาบันใช้สถานที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับกลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด ตามพันธะ
สัญญานานาชาติ ทําให้มีความคับแคบ และไม่สามารถจัดหาที่น่ังเพ่ิมเติมให้กับบุคลากรใหม่ได้ แต่ได้มีการประสาน
กับทางกรมควบคุมโรค เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ของห้องสมุด สําหรับบุคลากรของสถาบันที่จะสรรหาเพ่ิมเติม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป 
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~ ~, , SJ 

'~~~\9i~:UUlntl1UVi 11 ff~111f1lJ 2555 ~llJ~'j~'jlG)fflqfJ~flli~~~fftlltrU1fl~UUl1~G)fl~ (tl~tlfll'j 
~ ,~ ~, 

lJ111G)fU) ~.tl'. 2555 ~~11~1Uifl~~~~rt1U~~1Uifl30 nUtllt1U 2555 fftll1JUcIJ '~~'jlt1fll'jVll~fll'j l~Ulfi~;ju 
~ 

U~~ 1~1~ i'tJ 1eu VI i'~ 6ffU 1~G'] ~~,ru 1U GJf1~11 fll~~ flrll1 ~ ~ 1 ~~ f11 'j tO~'" 1~ 1J ms l~U ffll1 i'tJ 
iJ~tJiJ'j~lJ1W 2555 ~tllJl1uiJ~tJiJ'j~lJ1W 2556 fftll,jUcIJ 1~i'tJtij~ff'j'j~tJiJ'j~1J1Wl~tl¢l11eWU~lUl~U 

iltt'j fl tt~~ HI1'tJ1fl'U 11 'j Hl1'V1 f1"lUff'U ~h:j "l 'll flflnJfl111~:JJ 1HI fl'j ~ 'VI 'j 1-:Jffl1i l'j W~'U \PIl:JJ'I1'1!-:Jfffl~ 

us 0505/34062 ~~1U~ 18 nU11fllJ 2555 fft11trucll ~~'~~~Vll~tJfll'jl~Urill1ftJtJ~tJtJ'j~lJ1W 2556 

;~111~1'U~ 1 ~mfl:JJ 2555 ii-:J1'U~ 30 ti'UfJlfJ'U 2556 ~-:J~fJl~'U-:J1Ifll'j11'U'il'U1Jll'jfl'Ufl-:Jfft11'1!'U1f19f'U 

, ~" ~ I ~ Q..I ~ 
1111~GJfl~ (f)~flfll'j :JJ111GJfU) ~~11~1'j lJ"~~~ 

(~'j .tJ'j~1~'j eW~q1'j'jtulQ~) 

~ Q..I dQ..l d d 
~fftltJtJtyG)f'jtJtl11tlJl~ Vl~ltJtlUl"CUVl 1475 

fl1 ~1V1~lJ111Ufl 'j 

22 urmnu 2557 
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QJ QJ q , ~ d 
a'tl1tJUlf1CUUU'M ~111Vl (eJ~flf)11tJ'M 111 U) 

~tJUa'~~91U~f)11t~U . 
Q,J' q Q,J' 

m'JUri 30 f)Utl1t1lA 2556 

4 

QJ ~ 

1ffflfl~tl1{1~ 5 
q 

~ QJ cI Q ~ 
fftJ Vl~~tJ111JtJt 1tJtJeu 6 

q 

~ QJ cI Q 

~ 11JfftJVl ~~tJ11~ tJt1tJtJ 

ffUVlf~tfl1J111JtJt1tJtJ 
q 

.7,8 

~ QJ cI '0 ~ 

ffUVl~~tJ~~111l~~lttJtJrns 9 

c;j 11JfftJVl f~tfl1J11~tJt1tJtJ 

v 
Q~ Q 

11UffU11~tJtdtJU 

• 'JJ 

t~fl~ltJV1~fl.JV~ l1JulliJ;jtJt~U 
cu
 

, G'J 9J , 9J ,
 
Ttl tGJ11)ltJfll~1)ltJ 10 

11 

21 

VltJ W 1U n~~~ 12 
q 

~ QJ cI ~ 

~11JfftJVl~~tJ~Vln 12 

~;;f2 
~ 

(tJ1tJ 1) ~ ~ tlJ~ ~ GJ1tJ ~ ) 

9Jo QJ QJ ~ , ~ cI 

~~ ltJ 1tJff~1l.JtJ1flC}ftJU11~GJ1lll (~~fl ms1J111GJ1U) 

11111tJ : uTVl 

7,016,116.97 

365,510.57 

5,276.65 

7,386,904.19 

473,727.58 

350,000.00 

823,727.58 

8,210,631.77 

374,925.79 

289,823.08 

45,247.85 

709,996.72 

709,996.72 

7,500,635.05 

1,64] ,421.18 

5,859,213.87 

7,500,635.05 
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o A 

~tlU"'~~Nf;lfl11~1!UU-:J1U 

dl'Yi-r'lJiJ aUtl~rJU~ 30 flUl'.IltJU 2556 

11l~ 0 A 

'jltJ !~Villflfll'j~lttJtJ~TW 

'jltJ'~t~tJ~t!1J~~tJ 1)lflf!1Jl'tl
 

'j ltJ'~1)lflt~tJ ~ tJ1J'j~1J1W
 

'j11J'jltJ'~t~tJ~t!1J~~tJ liJlflf~1Jl'tl
 

'j ltJ'~liJlflUl1rl~~tJ 

'j ltJ'~t~tJ~t!1J~~tJ riTYYftJ ~~n liJfl'j'j1JU'tl~ 1fl'j ~fll'j 13 

'j ltJ'~liJlf1ms~~n 1) fl'j 'j1JU'tl~ 1fl'j ~fll'j 14 
lit 9J I 

'ltJ !~~tJ 15 

lit 9J , ~
 
'1lJ'ltJ !~1)lflU'VI€1~tltJ
 

'j11J'jltJ'~1)1f1f11'j ~1!utJ ~ltJ 

~11~~ltJ1)lflfll'j~ltUtJ~ ltJ 

, GJ ~, v 
fll ~G)f1)ltJ~ltJ1Jfl'tllfl'j 16 

~11~~ltJ1tJfll'~ltUtJ~ltJ 17 

~11~~ltJ1tJ f11' ~~n1)fl'j 'j1J!t{l~ 1fl'j ~nl'j 18 
I
 

, ~ , Q,I 0 ,
 

flltfftllJ' lfll!!€1~fll~~ 1) l'V1tJ ltJ 19 

'1lJ~1'~~ltJ1)lnnl'j~1!utJ~lU 

'ltJ'~ff~n11~1'~~ltJffVln 
~ ~ 

~ 

(tJ ltJ1)' 
q 
~ !1Jtl~G)ftJ~) 

~o QJ QJ ~ , A. tI 
~tlltJ 1tJ~t111JtJ 1fl"1ftJUl1~G)fl~ (tl~f1 n 1'j1J111'1ftJ)
tU 

10,850,900.00
 

10,850,900.00
 

7,298,950.00 

1,708,100.00 

16,734.06 

9,023,784.06
 

19,874,684.06
 

4,754,970.57 

2,583,340.13 

6,489,399.75 

187,759.74 

14,015,470.19
 

5,859,213.87
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~ 

~1Jfl1~Utl'l~\faYi 

tfl't11UU il.lq~ll.1~ 30 fll.lfJUJl.I 2556 

n7~U 1;Yl~lJ 1;Y,VO lnfl1ln7 71Jfll1iJlJ ~llJ 

71V'~~ ~n11~ 11~~ 1V1l1nfllln7 71J~ 11JeU n~ 5,859,213.87 

tJi'1Jn7~Vl1J £JtJf11~tJ f17~111;Yl~tJ1;Yf11;J'Vlnl{) 1f1fll{)f17 71JfllLiitJ~ltJ 

ti11~tJ1J71fl1U{1~~1~f1~111ti 1£J ]9 187,759.74 

thfl~ ii'Wcti'~ 1rri llfltucti'i'u1f.J 'W iJ1nmumu tJ 1.111f1 12 224,625.64 

~ ~ , QI .c:!l 
l~1J6ijlJ U11;Y~fl~111{1tJ (276,707.45) 

~~,~ QltI Q ~ 
l~1J6ijlJ tJn'tJVl7~£J11~lJl1£JlJf)lJ (5,276.65) 

~ J 1 d , d IJ}QI QI lIJ ' 0 lIJ .... IJ ~ 
t'W1J6ijtJ tJl6)ffliJ1£JVl~~1J£J~ !1JtJ1 !lJ6ijtJt~tJ 374,925.79 

~ J GI I G11J}I IJ} I 

t'W1J6ijtJltJ fl116)fiJ 1tJfl1~ iJ1fJ 289,823.08 

~ J 1 e!~ ~Q 

t~1J6ijlJ Ul1tJ1;YlJl1~lJt1t1lJtJlJ 45,247.85 

rneu1;Yt~tJ1;Y~1;J'Vln'~1J 11{) 1f1f11l f17 71Jfl1tiilJ ~llJ 6,699,611.87 

n7~U 1;Yt~lJ 1;Y~1J1f1fl1Jn7 71Jl1 ~1'JlJ 

t~tJ1;Y~~lfJ : 

,: ~ QI tI 
1J1nf11~C)ftJ1;YtJ n~~lJtl11~ 8 (71,415.01) 

1)10 01 ~ vrWJ tJ1~ ~ 1.1 1.1 01 ~~f1 01 ~ fl111Jr~1tJ1fl~tJ 9 (350,000.00) 

f1~~U1;Yt~tJ1;Y~1;J'Vln1~'tJ'tJ f11Jf1~71J'l~l'JtJ (421,415.01) 

f17~U1;Yt~lJ 1;Y~~1f1flllf17 71J~~111t~tJ 

t~tJ1;Y~i'1J 1eu1l1f1f171Jfl11JtJ1J17fl f17~Vl71~1;Y11i17tu 1;J'6ij ]2 737,920.11 

n7~U 1;Yl~lJ 1;Y~ 1lVln'~1J 11{) 1f1f11Jf17 71J~~1111~lJ 737,920.11 

~ Q'~ ~J ~
 
t~tJ1;Yf1U'l~~llJ01~ mfJ1JtVl1t~tJ1;Yf1t~1J6ijtJ 'tlVl1i 7,016,116.97
 

~ Q'~ QI 9J 
t~tJff~U'l~~ltJf11~tVl£J1.1t111t~tJ1;Y~ W 1tJ~tJ~1~ 0.00 

t~tJfff1U'l~~1f.Jf11~tvtf.J1Jtvi1t~U ff~ W 1UtJ'l1f.J~1~ 7,016,116.97 

fl111U ~ 1~t1;j' til,! "l~ t11 n'IJ m~ IIffl~ 'W ff~ l~ 1J l~ 1J 

t~tJ1;Yf1U{1~71£Jf11~tvt£J1Jtvi1t~tJff~ tu 1tJVi 30 ntJ£J1£JtJ 2556 eU7~f1e:J1J~1£J 

t~tJ~1f11ilJ1fl17 7,016,116.97 

7,016,116.97 

dt 

(tJ1£JiJ1~ t1Je:J~6)ftJ~) 

IJ}o QI QI Q I ~. tI 
~e:J1tJ1£Jfftl11JtJ1f1C)ftJU 11~G)f1~ (e:J~fln1d1J111G)ftJ) 
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rv rv ~ , ~ d 
lYi11tJ'U1flOUlAU11~'l11V1 (el~fl fll1tJ111'l1'U)
 

11t11£U11~tJ1~ fla1J~1J fll1!~ U
 

tilt111JiJ ~lttl~rl'U~ 30 fl'U[Jl[J'U 2556
 

~ ~ v::, rv d 
1. 1J1~1~fl11tJrUlAtJl fll1{J~~~ Ut1~1~iJ1J1~lY~fl 

QI QlQ , ~ tI ~ ,. " 
tYtlltJU1f1C)f"'Utl1~GJ1l~ (tJ~flfll~1J111GJ1U) nun !~t1t1tJ1l "bI'1GJ1." (National Vaccine Institute (Public 

, 3J 3J, , 3J 

Organization) : NVI) !~utJ~fi'f)~V1i~~~;jUtjjtJ1UV111 ff~l1lf11J 2555 ~l1J~~~~lGJ1f)trl:J~f)li~~~tYtlltru 

1fl~UUl1~GJfl~ (tJ~t1f)1~1J111GJfU) ~.fl. 2555 1~t1tJlfltl~lUllij~11Jfl1l1J1U1Jl~~1 187 6ijtJ~i';Y1i~~:UUflUtl1~ 
da eu u 

iI 

~1G)ftJ1Wlrijf)~ 'lVltll1f1~1Jl~~ 1 5 1111~~~~~lGJf,jtytY~tJ~fi'f)1~:U111GJfU ~. fl. 2542 1~t1~1~~tJ~~ff~rl~~i1 

1) 1Jil11'.i \l~fl1'.i 1~ tl ms \!HU 1ms11(1 ~'li1Jtfl ~ eums~ 1tUU,I1UI9l1:IJU i tI'IJ 1tlll(1~ 111'1U ~'Yl1ifl1 ff" 1 
QI ~ , ~ 

1flCJ1UUl1~GJ1l~ 

2) ri ~1 bl'i:u Uf1 ~ bl'UtJ bI'~ U ms 1tOtlYrWJ U ru(;l~ f)l~ ~ ~~ 1f1 ~U 1l1ftfJ W11 l~ Uf1~ ~tJi:U1W tV1 tI~~tJ 
, iI 

rill1i'iJVl1)~1~11~ 'lubl'fllU f)l~or iJ f)~tl(;l~ lubl'fllU rmor11 f)t~U 

3) fffl'l:J1 ~h fl'n niH (1 ~ \l~ 'V11 ~ H U i tI'IJ1 till (1 ~HI'I U ~ 'l'11i fl1 ff\9l1i fl GMuml ~ 'l51 ~ t~tl t ffU tl ~ tl 
QI ~ I ~ 

fI W~ n'j' 'j' 1]f11 'j'1fI 9fW!!11 ~ GJfl ~ 

3J ~, 3J ~ 3J QI ~ no 1 '~I' d d 3J
4) ff'j' 1~ 1fI'j' nultJ~16]ffJ1G)fl W~ ltJ 1 fI C)ftJ 11" ~ 1J~ ~ ffl tJrmu ~ 11J us 'j' ~ 111l~l1tJ 1tJ~ ltJ t'llfltJ1'Utl ~ cu u 

jI 

mn i'~ 11"~fllflltl flGJfU 11~' tJ1J~~1 Vlfll1"~~ 1~1J ~~1 Vlfl 

5) l1JUfltJ6vr~Ul~tl:uftllft~fffl~tl~f1fl11:uf lVlfllU 1f1~ 11'l~U1~n~~:U~lu fll~Yr9JJU11fl~Ucu eu q, 

q 3J ~ ~ ~l ~ QI C)) QI Q ,.1
6) !l1iJ~ msVll~1GJfl ms Uf1~ ~fltJiJ~:Ul~tJfll~~~U Tl.Jfl f1lf)~~lU 1flCJ1U6ijtJ~1J ~~lVlfl 

~ 

(Ultll1~~ l:utl~G)1U~) 

C))o QI QI Q , ~. tI 

~tJ1U 1t1fll~ ffflliJU 1flClfUUl1~GJfl~ (tl~fl ms:U111GJfU) 
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2.	 fl'jU'laUa~1Jfl'11~U 
,-	 "", ,

fl11rV1fffl1,j'1.rjfl~l.IUl1~GJf1~ ('fl~flfl11:JJ111GJfl.l) 1~~~~~;jl.llij{)1l.1~ 11 ff~111fl1J 2555 fl11JYi1~11GJ1 
.c:s Q,I ~ Q,I Q,I.c:s , Q 0'	 ~ 'Q,I dQ,l: .c!l Q,I d Q,I 

flt'}1:J tlfl11J\91f1~ fff)11Jl.I1fl Clfl.Ul11 ~GJf1f1 ({)~fl rns:JJ111GJfCW) ~. fl. 2555 f1~Uf11l.1 Yl1)~ll~1)l.I fl~1l.1Y1 30 fll.lCJ1CJU 
"	 ,,"

2555 fffl1,j'l.IdJ lliii11tJfl11 Yl1~fl111~l.Ilfl~;jl.l U'f1~ '~1~f1.J1nun i'cw6ffl.l i~<:") fi~irl.l 1l.1 GJf1~11'f11~~flrl11' ~~ 

11i~fl11tO~l'11~1Jfl111~1.rd111i'1JiJ~1JtJ1~1J1W 2555 ~V1J1'lJiJ~1J1J1~1J1tu 2556 fffl1,j'lJcI( 1~i'1J~'lff11 

'Im.h::1J1Wl~fl~ II ii 'U '11 'U 11.:1 'U11 U1 n Urt::1~1'1J1fl'U1J1 HI1 'VIf 'V'I6ff'U ~ 1'1G'J \11 f1 ns 1Jfl11Jtl1J11 fl m:: 'VI11.:j 

ff1Ti11Wt'{" ~l1J'Ylir.:jfffl~ 'U1 0505/34062 rt.:j1''U~ 181l'U11fl1J 2555 fftl1'U'Ud( ~.:j1~i~"'H1Jm111'Uli1'Yl1'1J 
",	 , , 

iJ~1JtJ1:111W 2556 i~U~1lJV11 f1a1fll1 2555 il~1UV1 30 filJ(J1(JlJ 2556 Cif~aV1iJlJ~1Jfl111~lJu,j'1JU1fl1J{)~ 
q

, "	 , 
fffl1,j'lJl'fl~lJ11l1 ~ 'lf1ii ('f) ~ fl"1~ 11 111'lflJ) ~~ 1~to\91 Vi1~U1'l (J, ~11 ~f11flWcv1f1111iJ ~: "1f( f11 : cy) j 1~ msfl5~ 1; 'f)~ 

11~f1fl1~Ua~U l(J1J1Vfl1~,jfll~d111i'1JlfU1(J~llJf)lfli';l 
u	 ~ 

3.	 Ult11Jl£JflljUW;~UlflW 
u u 

- ,,, , 

3.1	 1{)1.J1~ EJ ~ 11"1,j'ty;f6ij -el ~ fffl1,jlJl'fl~lJ 1111 ~ GJ11 ~ (t) ~ tlrnsu111'lfl.l) tl{) f1111iJ ~ 1J1J1" ~ 111W 1111 ~~ 11~ 1l.1 V1 1 

~mfl1J ti.:j1''U~ 30 ft'UtmJU i1tl~111 
Q,I fJ} lIJ fJ} , G) fJ},

3.2 fl11j1J111EJ 1\91U"~fl11'lf1)lEJ eu 

fffl1,jlJ1fl~lJllli~'lf1~ (-el~tlf11111111'lflJ) i'1Jf11tJ1~11,,:til'~~l(Jfll1JlflWcv1fl~f{1~ 

3.3 1ff~fl~111nf) Uff~~ilJ11fl1l'JlJU"~~11fl11ff~fl~111a-ell~(Jnl,rltitJl.IVtlflfif)l.I 
GJ	 0' Q' Q,I Q,I , Js Q Q,I o'd.c:s , , ~ 

3.4 nsftWCVI-ffl'11i Uff\91~ 1J"fl1f111111 m VlU 11(1 ~11 nnu ffVll11 fl1ff~ff1J nuYl1W f.JYl1J1" 1fl1flV11lJ1CJ 11 j'f)
q q eu q _ 

,	 ",
~{)'lJ~ ~lfl11 10,000.00 1.J1Y1 eUlJeVlfllfJlJfll1,*~1(Jcvl~~llJ1l.1 1l.1tJY11~1Jl 

3.5 fflJl'li''rUJ'1 ]jlh~1fllJ 1~u ti 1tJ111fll11fltJ 11en11f1V{ 1~ 1Jufl tJ:Ucn1111 tJ { 

3.6 fl11~V1I11fl1ua:fl1i\91~111tl1(J ti1lJ1WtJl(Jfl11'~~llJf11111f1wcv1~n1~V111~fl11fla~til11U\911\91(J~'f)1(J 
q .	 q 

fJ} GJ o'Q' Q,I J 
rns''lf~llJl'l~l'ICJfflJU~a~tJ~:1f)Yl ~~lJ 

10 11 
~I.5	 lJ 

4 iJ 

3 iJ 

3 iJ 

~ 

(1.A1tJ1l1 ~ nJtJ~'lflJ~) 

fJ} 0 Q,I Q,I.c:s , Q 0' 

~'V1U 1tJf11j fffl11JlJ1flCJflJ1111 ~G)f1" (tJ~fl fll111111GJflJ) 
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~ ~, ~ 

4.	 1~1-tty~Ua~'lfJfll'IYlfJ1JIYlll~1-tty~ 

L~lJ ff~LL{l~'jlfJfll'j LVlfJtJLvilL~lJ ff~ W 1lJ~ 30 nlJfJlfJU 2556 tJ'j~f1tl1.J~1fJ 

l~lJ ~1 rnu lf11'j 

L~ lJ ~ 1fi1i lJ1f11 'j f11 ~ 'lnu ~ 1n ~ (1J 1116)flJ) 

OJ .::I OJ tI d	 ~, 
tJtlJG)ftltl1Jl'1'j~fJ L{lBUl'1 142-0-15720-5 (L~lJff~fJtlfJ) 

OJ .::I	 OJ tI d 
1Jt1JG)ftltl1Jl'1'j~fJ Lf161Jl'1 142-0-15483-4 

OJ .::I	 OJ tI d 
1Jt1J6Jftltl1Jl'1'j~tI Lf161Jl'1 142-0-13170..2 

OJ .::I	 OJ tI d 
1Jt1J6JftJtJ1Jl'1'j~tllf1BUl'1 142-0-07512-8 

OJ .c:I	 OJ tI d 
1Jt1j6Jftltl1Jl'17CWtllf16ijl'1 142-0-06170-4 

OJ .c:I	 OJ tI d 
'Ut1jG)ftltl1Jl'1'jCWtllf16ijl'1 142-0-15901-1 

1~CU~lfl1rUlfll'j 'l'1tJ~lWG)f6 ~lfi~ (1J111GJ1lJ) 

l1tl1t1 : 1JTVl 

50,000.00 

615,424.64 

411,663.46 

570.84 

22,795.91 

4,193,283.17 

1,560,510.48
 

OJ .::I	 OJ tI d 
1Jt1jGJftltl1Jl'1'jCWtJ lf16ijl'1 020016456894 161,868.47 

7,016,116.97 

u dI 
5.	 1«~f1~ll1a6 

1ff~f1':)l'I1~ij ill 1'W~ 30 f1'WfJlfJ'W 2556 'lh~f1ij'IJ~1fJ 

l1tl1t1 : 1Jll'1 

286,394.77 

79,115.80 

365,510.57 

~ 

(UlfJ\l~ ~ L1Jtl~6JflJ~) 

~o OJ OJ.::I , ~ tI 
~tlllJ 1t1fll'j nmuu1f1CJflJUl1~6)fl~ (tl ~f1 ms1J1116JflJ) 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 47



-4

~ QJ J ~ ~ 
6.	 «"ft11~tll1'J"U1fJ'U au 

ff'W'Vlf'Vl6111J'Wi1U'W~'W w 1'W~ 30 n'WU1U'W 2556 1.h~f1'e)1J~1U 

l1tl1t1 : 1J1V1 

3,169.63 

2,107.02 

5,276.65 

<v J ~ 

7. fl1flWcn-qYlfi 

f11ftW~-tl'Vln	 w 1'W~ 30 n'WUlrJ'W 2556 1h~f1'e)U~1U 

l1tl1tJ : 1J1V1 

QI 0'0 QI 

f11flWevlffTU fl~TU 319,772.71 

l1fl ~11~Vlfjlfllff~ff1J (169,687.44) 

QJ tlo QJ ~ 

fl~f1WevlfflUfl~lU ('qVl1i)	 150,085.27 

flCj flW CV11rJ~11VltllH't 1ff~iflu1JflCjtU	 314,424.99
q q cu 

l1fl t111~tJ1J~1f11ff~ff1J (269,339.28) 

fJ ~ 11tuen1vJ ~ 1 1VI ~ 11 ~~ 1ff~ l1fl''! iln~ tU ('qVln) 45,085.71 

QI 0' ~ 0' 

fJ~ flWevlfltJ1JVrJl~tJ~ 1,083,671.09 

l1fl t111~tJ1J~lfJlff~ff1J (805,115.49) 
QJ tI ~ tI .::\ 

fJ1f1WevlfltJ1JVi1191tJ' (~Vl1i)	 278,555.60 

QI tI fJJ QI 

t1~flWCV1~lUtJ1U~lUfl'1 32,600.00 

l1fl t111~tJ1J~lfllff~ff1J (32,599.00) 

1.00 

473,727.58 

.:!t 
(UltJ\1~~ llJtJ~G}fU~) 

fJJo QI ~ ~ 0'QI , 

~tJ1U 1fJfll~ fff111JU1fJC}1U1Ll1 ~G}fl~ (tJ~fl fll~ 1J111G}fU) 
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u u CI , ~ G 
atlltJU1flC)JUU11~CU1~ (8'1fltl112J111')fU) 

8. 
, , 
~ :"I ~ U G c:lClu 

fl'j~fl1JfJa~'jlfJfll'j!flt1aU &111D'Ufl'j1'tfJtll1'jflU~1~U 

l1U1fJ : 1J11'1 

(V "fl'jflWCVI
CI 

ffTt!f1~lU 

QI 0' 
fl'j flWCl'l 

CI 

ivJ~11CJJ1:IW1CIJ 

(V "fl 'j fl tuC}1
CI 

~ 0' 
f1'61J~11~'6'j 

fl'jfiwet1~f1J ltl'U111f1f1'j1Jfl11Jf11J1'jfl
q CI 

'j1fl11'1'U
CI 

248,357.70 314,424.99 1,083,671.09 

11f1 ti1l~V1J'j1f11ff:ff1J w 1U~f1J Ieu (150,999.55) (251,435.30) (653,947.62) 

1J1f1 

ffl'1i w 1U~r1J Inu
q 

~ ~ 
d.o=:::r. & a 

tlV~1'11111J'UU 1l1f1f11'jC)fV 

97,358.15 

71,415.01 

62,989.69 

0.00 

429,723.47 

0.00 

11ft 

'j11J 

d , a 
ut)~l'1a~a~111 f1fl11ff'6 1J'j1tl1 

168,773.16 

(18,687.89) 

62,989.69 

( 17,903.98) 

429,723.47 

(151,167.87) 

tlf)~CJf111J W 1'U~ 30 tlUtl1t1U 2556 150,085.27 45,085.71 278,555.60 

~;l24
 
a 

(U1U1)~ ~ l1Jfl~'lfU:) 

910 QI QI d , .o=:::r. 0' 
~fl1 U1 urn 'j nmuU1flC)fU 1111~ 'lf1~ (tJ~fl f1T~ 1J111'1fU) 

(V "tl'j flWCl'l 
q 

91 (V 

~TU1J1'U ~1'Ufl'j1 

'j11J 

32,600.00 1,679,053.78 

(32,599.00) (1,088,981.47) 

1.00 590,072.31 

0.00 

1.00 

71,415.01 
-

661,487.32 

0.00 

1.00 

(187,759.74) 
-

473,727.58 
~ 

~ 
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~ u '0J	 ~ 
9. auY11~tl1~1111~~ 1~ UUnrs 

ffUVli"~6'j~l111~~1!UUfll'jW 1U~ 30 tlUtJltrW 2556 ~lU1t.U~U 350,000.00 iJ1Vl !~U-:llUvrWJUl 
QI ~ ~ QI e:t ~ ,.,. e:t ~ 0 ~ d GJ ~ 

'j~iJ1Jfll~tij~fll'jfl111J'j~lU1f1C)$U~1tJ!Vlfl ru trltJffl'jffULVlfY lJflll1U~Ufl1!ff'jtij tU!~tlU~fllfl1J 2556 
~	 q 

~ 

(~l11JltJ!l1~6ijtl 20 6ij.) 

'GI v, v	 ,
10.	 flll'lfC{)ltlfll~C{)ltl 

'G]~' ~, d ~QI QI

fll tG)H)ltJfll~1l1tJ W 1UVl 30 numeu 2556 tJ'jtf1'eJ1J~1tJ 

l1tl1tJ : 1J1Vl 

194,025.00 
, ~	 C\ ~ , 

fll1l1-:l!l11JltJ 'j msfll~ \llfJ 29,900.00 

fllffl1i17tlJ tJltlfltil~ ~ltJ 15,898.08 

50,000.00 

289,823.08 

QI , 

~4::\ ~ 4l!l 
11. 11uaU11~Ul1t1UtlU 

'JI , , 

l1UffUl1:lclU!1tJUVU W 1UVl30 tlUtJltJU 2556 tJ'j~f1tl1J~1tJ 

tll~h~u'~ifl W ~~ltJ7tlt11ri~	 38,399.85 
" ef, QI

!1l1l1Ufl11ff~ 6,848.00 

45,247.85 

~ 

(UltJ1l~~ !1Jtl~G)1U~) 

~o QI QI d , ~ tI 
~tllU 1t1fll'j fftlltJU1f1CUUU l1-:lGJfl\9l (tl-:lf\ f117 1Jl11GJfU) 
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sJ 

lJU tu 1Un'fl~~ 1,641,421.18 

\I) ~ I I GJ ~ I 

~llJ t~~~fl11fl116]f~llJff~ffli 

QI ~ 

tJ'fl~tlfl1J1 tu 1U~U\l1~ 0.00 

1J1fl ~1t1'~ff~fl11fi11 ~~ltJff1l1f1J~1~ 5,859,213.87
- !U 

5,859,213.87 

7,500,635.05 

sJ , 

lJU W 114 ntJ~\l ~lU 114 1,641,421.18 1J1Vl l~U ffUVlf1"j6Vi fiJ 1numnns 1Jfl1iJfJ1J1~fl fl~~Vl~1~ 
" sJ 

ffl1il'jWq''U ~l1Jl1ir\lfftlVl U'j 0505/34062 f1~1Uiii 18 nU11f111 2555 Uli~~'j~'j1G)fflqfJ~fl1~~~~fft11,jU 
, sJ, 

1f1ClfUUli~G)fl~ ('fl~fi'fl1~1Jl11G)fU)~.fl. 2555 Vin~f1,j~rl1Jl~~~U~1uVl11ff~l11f11J 2555 l~U~U'1J 

tJ'j~fltl1J~1tJ 

~ d I ~ 

l\lUff~Url~'j ltJfll'j lVHJ1J1Vll1\lU ff~ 737,920.11 

1ff~fflir fl\llU 88,803.12 

590,072.31 

QI " ~ I " 
fl~ rnu CV1~ tmumu CVl 224,625.64 

1,641,421. 18 

~ QI lId QI" QI I V ~ ~l ~ QI"" ,
ffUVl~~tlVl~iJ ltJU~~flfl116ijl~~U l1JUffUVl~~tI'U'fl~fl~1Jfl1iJfJ1J ! ~f1 fl~~Vl~1~ff11i1~Wq'6ij 111~1~ 14 

, do vd o QI Qld I ~ d 0 QI QI dl V 
ff1U VlVl1V1U 1Vln'lUfl~lUlrl'Ul11 fll'jflW~ fl7'j ums 1flCl1UUVI \lG)f1~ ~ l1J~~l1J tJ1J fflU nu1um211JU~'j 11~1tJ 

t111'li'Ulflgf)'W'W lfJ1J1fJl1~~Uf'l'WQl1tifflff~fifl~'Wm1.:J'lfl~ V'l.ff. 2554 ~~f)d W 1'W~ 10 ff.:Jl11fl1J 2555 

Cl 

(UltJro~\ll1Jtl~G)fU~) 

Vo QI QI d , ~ " 

~'fllU 1tJfll~fftll1JU1flC)fUU l1~G)fl~ (tl\lflnn 1Jl11G)fU) 
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13. ~ ltl' vi'&~ IIau1Jalfu tYl1111J ~Vl fl'\lfl~ ~ lIU tl~1fl~ ~ fll~ 
:JI f 

'lfJi~l~UffUtJfftJUffl11fiJ~~fi1Jfl"1JllC1~ lfl'~fll' ffl11i'tJ'tJ ffutl~1ucVi 30 tlUfJlfJU 2556 

tJ'~fl'eJtJ~1fJ 

'1(J' ~!~ UffUuffl-lU 1)1fll1 U1fJ ~ lU ill fl7! 6,918,950.00 

'1 fJ 'l~!~U ffUuffl;! U1)1 fll1111(J~lUfllfll'eJ flG)1U 380,000.00 

7,298,950.00 

14. 11tJ'~tllflfll1~Ylfl1)fl11)Jua~lfl1~fl11 
:JI , 

'ltJ'~'Olflfl1,tij~n'Ofl111Jllfl~ lfl'~f111 ffT\111JlJ ffCUq'~1UiIl30 nUfJ1t1U 2556 tJ'~fl'eJiJ~1tJ 
, 

l1U1tJ : 1JTVl 

11fJi~1Jlfll fl' ~fl111JfltliJ':lJl1~flff~1fl111~U1VlfJ1fl'ffl11 i'tll1~flff~' 
~ ~ 

I;·n.J~,j~ms thl1 i'1JI~11'111'1~ a'~ 1'l1a'~ 1ItJij~ 11 n'W i Hl 1,500,000.00 

11fJ' ~'01 flms~~ tJ, ~ ~1J 16}f1 fll11fl~U tt11 ~ 6}fl ~ 208,100.00 

1,708,100.00 

~ iJ4
15. 11tJ &~alj 

, :JI, 

'ltJ'~~U ffTH11JlJ ffU~~1U~ 30 nUtl1fJU 2556 tJ1~flf)1J~1t1 

:JI 

~'e)fltijfJ1iJt~U~1 nTiU lfl11 11,713.06 

'lfJi~guG'] 5,021.00 

16,734.06 

e!t 
(UlfJtJ~~ t:IJ'eJ~6}fU~) 

~o Q,I Q,I d , C\ rI 

~'eJ1U 1urns fff:lliJU1flCUUU l1~G)fl~ ('f)~fl ms1J111G)fU) 
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, G'J 9J , 9J 
16. m&'11 illtlVlTl-A1Jfltllfl1 

" ,
~l'~~ltJ~lUtJfl(llfl'j ffTI'-rf1JtJ ffU-q~1UVl30 nUtJltJU 2556 tJ'j~fl't)1J~1tJ 

, , 
mmsnm 

~lff1ff~fll'j 

til it~l tJiUfll'jYrroJU1\1fl "1 fl'j 

4,603,364.57 

14,100.00 

111,006.00 

26,500.00 

4,754,970.57 

17. fll,,r~1t1'Ufll1¢il!nU~TU 
" ,

til1~~lfJilJfll~~11UU~llJ ffll1i'l.JtJ ffU-q~1lJVi 30 nUCJ1CJU 2556 tJ~~fltJtJ~dCJ 

200,337.74 

, QJ~:' ~ 
fllfl~ flW ev1~ lfl111flW 0V1 590,238.39 

tilff1Jl~fl11~ffl'j U"~l1t!~ff'erYi1J~ 3,000.00 

riltJ'j~G)flff1J~UnU"~!~tJU~ei 16,699.20 
, v ~ nue flffl~ fl111J~ m~dG)fl nn 91,020.00 
,

flltJ
~

1~ !l11JltJ 
~ 

'jms 691,765.14 

rilctfeJ 1J 11C)f1Jtj1~ ~ i' fl1;J 1 4,550.70 

" til1cU tJtJ'j ~~1J fl~ ~ 1Jms 439,550.00 

~11~~ltJ'U fll~tij~tJ'j~~1J 236,109.30 

ti1~ 'U ffVl tfll ~ 1t1il~ Ufl~ 1J fltJ 1JVid1~ V1 20,951.48 

ti11~~ 1fJ 1Ufll ~ t~Ul'11 ~ 'lilil fi,j~ ~ 1U 75,975.05 

1,000.00 
, ll:I ~ ~ 

fll1i~' 1J!U tJ11 1G)flG)f~ 50,000.00 

riltJitJ lfl ms~fY" 61,797.00 

tilffl1il~W tJ1flfil 91,422.83cu 

, q ~, A 
fill tG)f'lltJeJU 8,923.30 

2,583,340.13 

~ 

(U1CJtJ~~ !1Jfl~G)$U~) 

~o QJ QJ t:I , ,q a' 

~fllU 1CJfll'j fftlltJU1f1CJfUUl1~GJfl\9l (e1~fl nn 1J111G)fU) 
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sJ t 

~li~~ltJllJfll1~~fi\1tl~~lJU{l~ lfl~~fll~ ffll1i'1J1J ff'W"1~1'WVl30 n'WtJltJ'U 2556 tJ1~tlt)1J~1U 

1fl1~tll1 tij~V11U~'Wu1J1JV1 fll~frWJU l1Jfl{11tl1~1'U 1flCl1'U 

1m ~ tll'~ ~1'1I'U111'"m~l9n l;r~ Uij,j~ tl17 ff111 f lJl~111 U'1~ 
~ A A~ QI ,. 

ff~l~tff~lJlJlJtJlJf1'Ut~fl 

1f1~ ~tll1tJ1~G];flJ1G)flfll1~1'W 1flCM'WUl1 ~G)fl~ 

1fl1~ fll1frWJ'W lflfltJl1l~1Jfl {11fl1~1'W 1flCl1'Wflcil~fl11J1~'l1 

i fl1~fll~ ~trfl~'WU{1~;r1J!f1 ~fl'W fll1~lti!'W ~1'W~1'W 1f1Cl1'W 

~ l1J'W i fJ1J 1fJU{1~ ~V11i ffl ff91 {1f1CU'WU11 ~G)fl~ 

i fl1~fll1fl111Ji 11JijVi'Wms~~~1f1~'W 11lJ f1fl~1J 1Jl~",~iTfl 

'lemu U{l~~1JVfltff1J 

i f17 ~fll1tJ1~~1J~~~1:JJ i f11 ~fll1 i'W111~ltl1 ~G)fl~~l'W 1flCJ1'W 

i fl1~fll1~~~llJfll1fit)fffl~ i 1~~1'W~~~1fl~'W 1~111~ il1ru 
u 

1fl1~fll1fl11lJi 1lJl1t)1~1111~fllfl i'! !t"~!t)flG)$'W 

, 
, 4l!t , Q"I 0 , 

19. fllla'a1JllfllUt1~fll~A'tll11"'ltJ 
, sJ t 

~11fffl:JJ11fllU{1~t11~~~TVltll{J riTl1~1JiJ ff'W-q~1'W~ 30 fl'WrJlt1'W 2556 tJ1~flfl1J~1rJ 

ri11~'Cl 117 11'11-1'1 ~.t1tU c.1ff1'Utl~l'U 

ri11~mJ':j1l'l1-I'1~.t1tUcn1'VHh hn:ltU111ft~ lffl91'V1fY~umW 
, ~ QI rI A rI 

f11t'Ofl1J11f11-f11 f1WCV1f1t)1J~1t91t)1 

l1U1U : 1JTYl 

157,209.00 

1,442,822.50 

1,685,711.49 

2,336,850.26 

. 773,956.50 

24,843.00 

38,785.00 

18,450.00 

10,772.00 

6,489,399.75 

18,687.89 

17,903.98 

151,167.87 

187,759.74 

.:!t 
('Wlt1'l~~ UJfl~G)$'W~) 

~O QI QI CS , A " 

~fll'W 1umsnmuu1f1Clf'WU11 ~G)$1~ (fl~fl fll1lJ111G)f'W) 
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v 
20.	 ill'j~rjflVfU 

tu 1'U~ 30 nmJ1fJ'U 2556 ffm-U'U<1 ijm'j~~fl~'U\JmlbJtf~~l~ ~ijff1'.i~ri'ltiqj lh~fleJ1J~'JeJ 

fl. fll';i~1,r~1J~fij~l1lJltJ,jl1fft1leUU1fl~UUl1\JG)fl~ ~l1J'tJrl'~~l~ !"6ij~ 14/2556 "~1U~ 6 iU1lfllJ 
, :fJ 

25551J"fil 99,960.00 1J1Vl fl';itJfiTI1U~flltJ'U 30 1U l1"'~'l1fl'~i'1JtJrVfff,rVilJ~fli'\J~~VlltJ61J~~U91"~1leUtJ 

tijfl~ltJU"'1'U';i~111l\J1J 2556 ~lU1Ut~U 74,970.00 tJ1Vl fl\J!11~~~iJ\J'1J'~tijfl~ltJ~fl~lU1Ut~U 24,990.00 

tJ1Vl 

v dt Q.I Q,I VV Q,I ~ v ,.,. ~ G] ~ v 
6[J. fll';i1)1\Jtl11Jlt~~~WJU1';i~tJtJfll';i1)~nl';ifl1llJ';i~lU1flC)$U~1tJtVlfl iu t"tJffl';iffUtVlfl ~11J ttJff\J1)l~ 

cu 
"	 ,
~ Q,I~ ,	 0 Q.I~ ~'v 

l"61JVl 36/2556 "\J1UVl 5 !1JfJltJU 25561J"fll 500,000.00 1J1Vl fl';i1Jfll11U~ 1UVl 15 9J"lfllJ 2556 ttJfltlltJU"1 

'U';i~111l\JtJ 2556 ~lU1Ut~U 350,000.00 tJ1Vl fl~111~eJ~i1\J'1i'~lijn~ltJ~fl~lU1Ul~U 150,000.00 tJ1Vl 
:fJ,	 " 

fl. rm ~1-:rW1Jvfl1t!~ffV1Vlfrnr1 tll' lVil~!~tJ~1C)ff1~ff~1r~~tll';i~~911fl~U 9111J11J ff~~l~ tf16lJVi 83/2556 
•	 , iI 

rt~1uli 30 ff~111tl1J 2556 :yf1fll 66,000.00 tl';itJtil11u~nl[J1u 60 1U 11~~t11fli~ftJtJiViff~eW1Jvfflf~"l~VlltJ 
:fJ 

fl~tl1~~iJ~ '1i'~lijfl~ lfJ~~~lU 1U 

~ 

(u ltJ1)~ ~ l1J~~G)fU~) 

Vo Q,I Q.I ~ , ~ tI 

~V1U1fJfll~tYt11tJU 1flCJ1UU11~G)f191 (~~fl rm1J111G)fU) 
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