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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 เพ่ือให้มีเพียงพอท่ีจะใช้ภายในประเทศไม่ว่าในสถานการณ์
ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งทําหน้าที่บริหารจัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนทําหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน รวมทั้งให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 
ผลการดําเนินงานสําคัญ ๆ ในปี 2557 
 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 จัดทําโครงการต่าง ๆ รองรับ 5 โครงการ 
ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทั้งค่านิยมองค์กร สมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะตามสายงาน โดยวิธีการพัฒนาเป็นแบบเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม พัฒนาระบบงานบริหาร
สํานักงานอัตโนมัติ (eOffice) พัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีน โดยการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม 
การศึกษาดูงาน เพ่ือการเรียนรู้งานที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนา
ระบบการประเมินผลงานของบุคลากรอย่างยุติธรรม ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ (ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน และประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน) พัฒนาระเบียบสถาบันวัคซีน
แห่งชาติด้านต่าง ๆ กว่า 20 เรื่อง และพัฒนาข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard of Procedure: 
SOP) ที่สําคัญต่าง ๆ เช่น การรับ-ส่งหนังสือ การจัดซื้อ/จ้าง/เช่าด้วยวิธีการตกลงราคา การเบิกจ่าย
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เป็นต้น การประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่รู้จัก ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การออกข่าว/แถลงข่าวทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ 
จดหมายข่าว หนังสือ เอกสารต่าง ๆ การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ภายในองค์กร (Maintain) ซึ่งเป็น
ระบบฐานข้อมูลเอกสารสําคัญของสถาบัน เพ่ือการใช้ภายในสถาบัน 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร จัดทําโครงการต่าง ๆ รองรับ 5 โครงการ 
ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด ได้แก่ การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านบุคลากรในภาพรวมของ
ประเทศ การให้บริการฝึกอบรม การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบัน การศึกษา การศึกษาดูงาน 
การประชุมทางวิชาการ และการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการวิจัย
พัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน ตลอดจนด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่สําคัญ
ได้แก่ (1) จัดทําแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
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(2) จัดทําและจัดอบรมหลักสูตรกระบวนการผลิตและควบคุมกํากับคุณภาพ จํานวน 2 หลักสูตร (3) อบรมการ
เป็นวิทยากรสําหรับหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จํานวน 1 รุ่น (4) อบรม
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จํานวน 7 รุ่น (5) จัดทําบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
(6) จัดทําหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (ด้านขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ) จํานวน  
1 หลักสูตร (7) ศึกษาดูงานด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน รวมท้ังศึกษาความเป็นไปได้ของการ
จัดต้ัง Animal Testing Center มาตรฐาน OECD GLP ของประเทศไทย (8) จัดประชุมวิชาการวัคซีน
แห่งชาติ ประจําปี 2557 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาสู่ความมั่นคงด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน” 

3. การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล และ 
4. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต 

ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน จัดทําโครงการต่าง ๆ รองรับ 7 โครงการ ผลการดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนด ได้แก่ สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนที่มีความสําคัญสําหรับประเทศ ได้แก่ วัคซีน
ไข้เลือดออกเด็งก่ี (4 ทุน) วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (1 ทุน) วัคซีนวัณโรคชนิดใหม่ (2 ทุน) วัคซีนมือ เท้า ปาก 
(1 ทุน) จัดต้ังเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศ จํานวน 3 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย
วัคซีนไข้เลือดออกเดงก่ี เครือข่ายวัคซีนมือ เท้า ปาก และเครือข่าย Animal testing ส่งเสริมสนับสนุน 
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์โรงงานผลิตวัคซีนก่ึงอุตสาหกรรมของประเทศที่มีอยู่ ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการใหญ่ 10 โครงการ 14 โครงการย่อย โดยมี
กิจกรรมการสนับสนุนที่หลากหลาย การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปี 2548 และการ
พัฒนานโยบายเพ่ือยกระดับความม่ันคงด้านวัคซีนสําหรับประเทศไทย การศึกษาการขาดแคลนวัคซีน MMR  
ปี พ.ศ. 2556 โครงการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ จังหวัดนครพนม การสํารวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
ในผู้ ป่วยโรคเร้ือรังปี พ .ศ . 2556 การศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ ป่วย 
ปอดอุดก้ันเร้ือรังในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านวัคซีนกับประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียน โดยการจัดประชุมประเทศสมาชิกเป็นครั้งแรกในอาเซียน 

5. การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ จัดทํา
โครงการต่าง ๆ รองรับ 1 โครงการ ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด ได้แก่ พัฒนาระบบ 
Search engine สําหรับวัคซีน “Vaccinewatch” เป็นการต่อยอดจาก “VacciKnowlogy” เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนความ สามารถในการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับวัคซีนในมิติต่าง ๆ 
 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ผลการดําเนินงานโครงการทั้งหมดประสบความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้กําหนดไว้ตามแผน 
อย่างไรก็ตาม ผลการเบิกจ่ายเงินจะตํ่ากว่างบประมาณที่ต้ังไว้ เน่ืองจาก  

1. การให้ทุนสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนเป้าหมาย 
พบว่าหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ส่งโครงการขอรับทุนน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ และคณะกรรมการจัดสรร
ทุนยังพิจารณาไม่ให้การสนับสนุนอีกจํานวนหน่ึงด้วย ส่งผลต่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ 
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2. การประมาณการแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงเกินไป แม้จะดําเนินงานได้ตามแผนกิจกรรม  
แต่ไม่บรรลุผลตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

ทั้งน้ี สถาบันได้มีการทบทวนแผนการดําเนินงานรอบ 6 เดือนแรก เพ่ือวางแผนการดําเนินงานรอบ  
6 เดือนหลัง ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ทั้งน้ียังคงมีปัญหาและอุปสรรค
ในด้านการเบิกจ่ายอยู่บ้าง เน่ืองจากการทําสัญญาภาระผูกพัน ซึ่งสถาบันได้ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนการเบิกจ่ายที่กําหนดไว้แล้ว 
  สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันได้จัดทําแผนการดําเนินงานสําคัญ ๆ รองรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถาบันทั้ง 5 ด้าน โดยคาดว่าจะได้รับงบประมาณและอัตรากําลังเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สามารถผลักดัน
และขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติให้ประสบความสําเร็จได้มากและรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น  
 
 
 

.............................................................. 
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สารจากประธานกรรมการบริหารสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ 
 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สวช. จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 ปัจจุบันนับเป็นปีที่ 2 ที่ สวช. ได้เริ่มดําเนินการผลักดันและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งบริหารจัดการ ประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ให้สามารถวิจัย 
พัฒนา และผลิตวัคซีนเพ่ือสร้างความมั่นคงของประเทศให้มีวัคซีนที่จําเป็นใช้ทั้งในภาวะปกติและใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน และเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านวัคซีนของประเทศระยะยาว 
 คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ในช่วงปี 2557-2560  
เพ่ือมุ่งเน้นให้ สวช. เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มีสมรรถนะ รวมท้ังให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
งานด้านวัคซีนต่าง ๆ ได้อย่างครบวงจร ต้ังแต่การวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ  
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาบุคลากร  
 จากผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ถือได้ว่า สวช. บรรลุตามวัตถุประสงค์
แห่งการจัดต้ัง ทั้งด้านการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน การสร้างเครือข่าย  
การให้บริการวิชาการและฝึกอบรม รวมทั้งการเป็นศูนย์ข้อมูล องค์ความรู้ด้านวัคซีน ซึ่งทั้งหมดน้ีได้นําไปสู่การ
บริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับวัคซีน และการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทยจะสําเร็จได้น้ัน มาจากการมุ่งมั่น ต้ังใจ และร่วมมือกันของ
ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ในนามของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ สวช.  
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้านวัคซีนของประเทศ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า สวช. จะได้รับความร่วมมือและ
การสนับสนุน ทั้งข้อเสนอแนะและคําแนะนํา เพื่อการปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
อันจะนําไปสู่การพ่ึงตนเองและความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศในระยะยาวต่อไป 
 
 

 
 

(นายธวัช สุนทราจารย์) 
ประธานกรรมการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
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สารจากผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 
 ประเทศไทยนับว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงในการป้องกันโรคด้วยวัคซีน อย่างไรก็ตาม ประเทศ
ไทยยังคงพ่ึงตนเองได้น้อยในด้านน้ี แม้ว่าจะมีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ด้อยกว่าประเทศอ่ืน 
แต่ศักยภาพเหล่าน้ีกระจายอยู่ในองค์กร สถาบันต่าง ๆ ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดการ 
บูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมและมีการบริหารจัดการ 
เช่ือมโยงความรู้ ความชํานาญ แผนงาน และศักยภาพต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จะทําให้เกิดศักยภาพในด้านการวิจัย
พัฒนาและผลิตวัคซีนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเข้ามามีบทบาท เพ่ือตอบโจทย์ดังกล่าวข้างต้น โดยมี
เป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ผ่านการ
ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางด้านวัคซีน  
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 3) การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่าง
ครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 4) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถ 
ในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน และได้มาตรฐานสากล และ 5) การบริหารจัดการ
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ  
 ปี 2557 เป็นปีที่สถาบันได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน 
ที่เป็นเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ อาทิเช่น วัคซีนเดงก่ี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี 
วัคซีนบีซีจี เป็นต้น โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ียัง
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจรอีกด้วย ทั้งการสนับสนุนทุน การจัดทําหลักสูตร 
การฝึกอบรม และการจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ 
 สถาบันยังคงมุ่งมั่นที่จะทําหน้าที่ผลักดัน และขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศ ร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายต่าง ๆ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและต่อเน่ือง เพ่ือให้ประชาชนชาวไทย
มีสุขภาวะที่ดี มีวัคซีนใช้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน สมตามเจตนารมณ์แห่งการจัดต้ังสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

 
 

(นายจรุง เมืองชนะ) 
ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
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คณะกรรมการบริหารสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ 
 

  
นพ.ธวัช สุนทราจารย์ 
ประธานกรรมการ 

  
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  
นพ.โสภณ เมฆธน 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 

  
ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล 
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

  
นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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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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คณะอนกุรรมการดา้นบริหารของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
 

     
นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ 
ประธานอนุกรรมการ  

  
นางสาวรุจิรา ริมผดี 
อนุกรรมการ  

  
นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร 
อนุกรรมการ     

  
ผู้อํานวยการกองกิจการองคก์ารมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  
รปูแบบอ่ืน สาํนกังานพฒันาระบบราชการ  
อนุกรรมการ 

  
ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
อนุกรรมการ 

  
นางสาวพรทิพย์  วิริยานนท์ 
อนุกรรมการ 
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นายเรืองรัตน์  บัวสัมฤทธิ์         
อนุกรรมการ 

  
นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
นางสาวนุชนารถ  กลับบ้านเกาะ     
อนุกรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
 

     
นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร    
ที่ปรึกษา 

  
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ      
ที่ปรึกษา 

  
ดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ      
ประธานอนุกรรมการ     

  
นพ.สราวุธ สุวัณณทัพพะ      
อนุกรรมการ 

  
นางทิพยา ต้ังสิริสงวน       
อนุกรรมการ 

 

 
นางนิตยา ศรีเกิด       
อนุกรรมการ 

  
ผู้ตรวจสอบภายใน       
เลขานุการ 
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คณะอนุกรรรมการวางแผนยุทธศาสตร์และวิชาการ 
 

     
นพ.สมชัย  ภิญโญพรพาณิชย์       
ที่ปรึกษา 

  
นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์      
ที่ปรึกษา 

  
เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหง่ชาติ หรือผู้แทน     
ทีป่รกึษา                                       
    

  
ผู้อํานวยการสาํนกัจัดทํางบประมาณ ดา้นสังคม ๒   
สํานักงบประมาณ 
ทีป่รกึษา 
 

  
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์      
ประธานอนุกรรมการ 

  
ศ.นพ.ประสทิธิ์ ผลิตผลการพิมพ ์     
อนุกรรมการ 
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ศ.นพ.ประเสริฐ เอ้ือวรากุล      
อนุกรรมการ 

  
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ      
อนุกรรมการ 

  
ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ     
อนุกรรมการ 

  
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน     
ผู้ช่วยเลขานุการ                                                

  
ผู้อํานวยการสาํนกัส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน  
ผู้ช่วยเลขานกุาร                        

  
ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์                 
ผู้ช่วยเลขานุการ                  
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แนะนําองคก์ร 
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ประวตัิความเป็นมา 
 
• ความสาํคญัของการผลิตวัคซีนภายในประเทศ 

ด้วยเหตุที่วัคซีนมีความสําคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ 
จึงเป็นการสมควรท่ีประเทศจะสร้างหลักประกันว่าจะมีวัคซีนที่จําเป็นในปริมาณเพียงพอที่จะใช้ป้องกันโรค 
แก่ประชาชนในปัจจุบันและอนาคต โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองด้วยการสร้างความร่วมมืออย่าง
กว้างขวางของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการบริหาร
จัดการที่เก่ียวข้องกับวัคซีนของประเทศในระยะยาว หากประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้เอง นอกจากจะลด
การสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศเป็นจํานวนมากในแต่ละปี 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 
 
วิสัยทัศน ์
  

เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเช่ือถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีน 
 
พันธกิจ 

 

1) พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติและภารกิจด้านวัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาวัคซีนอย่างครบวงจรและ
ได้มาตรฐานสากล 

3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เช่ียวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศและ
นานาชาติ 

4) พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ 
 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
 

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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คณะผู้บริหาร 
 

 

 
ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ 
ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

  
นางสาวพรทิพย์ วิริยานนท์ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

 

 
นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  

 

 
 
ภญ.ศิริรัตน์ เตชะธวัช 
ผู้อํานวยการสาํนักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน 

 

 
ดร.อัญชลี ศิรพิิทยาคุณกิจ 
ผู้อํานวยการสาํนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน 

 

 
นางสมฤดี จันทร์ฉวี 
ผู้อํานวยการสาํนักบรหิารยุทธศาสตร ์

  
นางณรรจยา โกไศยกานนท์ 
ผู้อํานวยการสาํนักอํานวยการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 

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 และผลักดันให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นอย่างครบวงจรและ 

ได้มาตรฐานสากล ได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีนระดับก่ึงอุตสาหกรรม โรงงานผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม  
คลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน 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 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศ 
อย่างเป็นระบบ 

เพ่ือให้สามารถนําองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีน
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์:  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ  
2. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือกับเครือข่าย

ทั้งในและต่างประเทศ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิต 

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

วิสัยทัศน์: เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีน 

พันธกิจ 

1.พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ในการบริหารจัดการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติและภารกิจวัคซีน
ของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สงสด

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจร
และได้มาตรฐานสากล 

3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนทั้งใน
ประเทศและนานาชาติ 

4. พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การสร้างความเข้มแข็งให้
หน่วยงานกลางด้านวัคซีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วัคซีนอย่างครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน
อย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การบริหารจัดการองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของ

ประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต 
ควบคมคณภาพ และการใช้วัคซีน

เป้าประสงค์ 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็น
หน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
 

ประเทศมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
อย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน  

ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานที่
จําเป็นและระบบสารสนเทศด้าน
วัคซีนเพื่อพัฒนาวัคซีนอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ประเทศมีศักยภาพในการผลิต
วัคซีนระดับอุตสาหกรรมตาม
มาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ 
บริหารจัดการองค์กรภายใต้กฎระเบียบที่
มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวโดยใช้เกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะ
สูง เอื้อต่อการพัฒนาวัคซีนของ

สนับสนุน  และผลักดันให้มี
โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นอย่าง
ครบวงจรและได้มาตรฐานสากล  

ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้หน่วยงาน
เครือข่ายสามารถบูรณาการ
ศักยภาพเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์
วัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล  

พัฒนาและบริหารจัดการองค์
ความรู้ด้านวัคซีน  

ผลผลิต 
มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรด้านวัคซีนได้รับการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้าน
วัคซีนของชาติ

โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากล 

ความสําเร็จของการส่งเสริมการวิจัย
พัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพวัคซีนและ
การนําวัคซีนไปใช้ 

มีการนําข้อมูลวิชาการ ไปใช้และ
เผยแพร่ 
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โครงการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี รวม 18 โครงการหลัก ได้แก่ 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน 
2. โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 
3. โครงการพัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการองค์กรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติให้มีขีด

สมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล 
4. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 
5. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เก่ียวข้อง 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
7. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
8. โครงการจัดทําหลักสูตรความร่วมมือกับเครือข่ายด้านวัคซีนในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

พัฒนาและผลิตวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล 
9. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2557 
10. โครงการสนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
11. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ 

และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
12. โครงการจัดทําแนวทางในการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจวัคซีนในตลาดต่างประเทศ 
13. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน 
14. โครงการความร่วมมือด้านวัคซีนเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
15. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy 
16. โครงการวิจัยประเมินผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
17. โครงการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
18. โครงการศึกษาการขาดแคลนวัคซีน MMR ปี 2556 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
1. การสรา้งความ

เข้มแข็งใหห้นว่ยงาน
กลางด้านวัคซีน 

2. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

ด้านวัคซีน 

4. การพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด้านวัคซีน 

5. การบริหารจัดการ 

องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

ด้านวัคซีน 

3. การจัดตั้ง
โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านวัคซีน 

โครงการ 

1. บริหารทรพัยากร 
2. พัฒนาบุคลากร 
3. พัฒนาองคก์ร 

4. ประชุมกรรมการ 
บริหารฯ และ
อนุกรรมการ 

5. ประชุมกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ  

6. พัฒนาบุคลากร
ด้าน EPI  
7. จัดทําแผนปฏิบัติ
การภายใต้แผน
แม่บทพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีน 
8. จัดทําหลักสูตร 
9. ประชุมวิชาการ
วัคซีนแห่งชาติ 
10. สนบัสนุนทุน
พัฒนาบุคลากรด้าน
วัคซีน  

18. Vacciknowlogy 11. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน 
และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติ
ด้านวัคซีน 
12. จัดทําแนวทางส่งเสริมธุรกิจวัคซีนในตลาด
ต่างประเทศ 
13. สนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายเพื่อวิจัยพัฒนา
และผลิตวัคซีน  
14. ความร่วมมือด้านวัคซีนรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  
15. วิจัยประเมินผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
16. ทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ 

17. ศึกษาการขาดแคลนวัคซีน MMR ปี 2556  
 

ผลผลิต 

1. ระบบบริหารจดัการ
องค์กร 
2. บุคลากรของสถาบัน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
3. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในงาน
บริหาร 
4. นโยบายการบริหาร
จัดการสถาบัน 
5. นโยบายด้านวัคซีน 

1. แผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีน 
2. หลักสูตรด้าน
กระบวนการผลิตและ
ควบคุมกํากับคุณภาพ 2 
หลักสูตร 
3. หลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ด้านขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ 
1 หลักสูตร 
4. บุคลากรด้านวัคซีนได้รับ
การอบรมเพิ่มศักยภาพ 

1. ระบบอัจฉริยะในการ
จัดหาและคัดกรองความรู้
ด้านวัคซีน 
 

1. ความก้าวหน้าของการดําเนินงานด้านวัคซีนของ
หน่วยงานเครือข่าย 
2. แนวทางในการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจวัคซีนใน
ตลาดต่างประเทศ 
3. แนวทางความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
4. ผลงานวิชาการของสถาบัน 
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รายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ 

 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางด้านวัคซีน: ประกอบด้วย 5 โครงการ มีผลการดําเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 
 

โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 
1. โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรของ
สถาบัน 
 

 
บุคลากรเข้าร่วมการประชุม “Building Vaccinology Expertise  

in South-East Asia” ณ ประเทศอินโดนีเซีย  
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 

 
บุคลากรเข้าร่วมการสมัมนา “eGovernment Forum 2014” 

เพื่อกําหนดมาตรฐานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศพร้อมรับการเปดิประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 
กิจกรรมการเรียนโยคะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 

 

1. พัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีน โดยการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม 
การศึกษาดูงาน เพื่อการเรียนรู้งานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่รับผดิชอบ 
ทั้งในและต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโดยจัดให้มีการออกกําลังกายหลังเวลาทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรของสถาบันได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
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โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 
2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถาบัน 

 

 
ระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดการงานดา้นเอกสาร 
 

พัฒนาระบบงานบริหารสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) ประกอบด้วย 
1. ระบบสร้างและส่งลงนามเอกสาร 
2. ระบบสารบรรณ 
3. ระบบการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
4. ระบบวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
5. ระบบบุคลากร  
 
 

ระบบงานบริหารสํานักงานอัตโนมัติ (e-
office) 

3. โครงการพัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการ
องค์กรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติให้มีขีดสมรรถนะสูงได้
มาตรฐานสากล 

1. จัดทําค่านิยมองค์กร (Core Value) 
2. จัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน 
3. ได้กระบวนการที่สร้างคุณค่าของหน่วยงานสําหรับใช้ประเมินหน่วยงานโดย
ผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ กระบวนการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีนและกระบวนการ พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
4. พัฒนาระบบการประเมินผลงานของบุคลากรอย่างยุติธรรม ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบ (ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินคุณลักษณะในการ
ปฏิบัติงาน และประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน) 
5. พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard of Procedure: SOP) 
ที่สําคัญต่าง ๆ เช่น การรับ-ส่งหนังสือ การจัดซื้อ/จ้าง/เช่าด้วยวิธีการตกลง
ราคา การเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เป็นต้น 

ระบบบริหารจัดการองค์กร 

4. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 10 ครั้ง 
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์และวิชาการ 4 ครั้ง 
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 3 ครั้ง 
4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 7 ครั้ง 

นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ
สถาบัน 

5. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคจํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2557 

นโยบายด้านวัคซีน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร: ประกอบด้วย 5 โครงการ มีผลการดําเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 
 

โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 

อบรมการเป็นวิทยากรสําหรับหลกัสูตรเชิงปฏิบัติการ 
สําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจํานวน 1 รุ่น 

วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557 

 

วันที่ 25-27 มีนาคม 2557 วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 

 
วันที่ 4-6 มิถุนายน 2557 วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสาํหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย (ภาพกิจกรรมบางส่วน) 
 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเป็นวิทยากรสําหรับหลักสูตรเชิง
ปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ระยะเวลา 5 วัน  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสําหรับเจา้หน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของประเทศไทย จํานวน 7 รุ่น   
3. วิจัยประเมนิผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค โดยจัดจ้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

3.1 การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปี 

3.2 การวิจัยประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็น
วิทยากรสําหรับหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปี 

3.3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่นเรื่องการ
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคสําหรบัผู้ปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรค 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปี 

ผลผลิตเชงิคณุภาพ 
1. มีบุคลากรทีม่ีศักยภาพในการเป็นวิทยากร
สําหรับถ่ายทอดความรู้ตามเนื้อหาใน
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่ 
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค จํานวน 36 คน 
2. มีบุคลากรทีเ่ข้าอบรมหลักสูตรสําหรับ
เจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ
ประเทศไทย ทีม่ีความรู้และทกัษะในการ
ให้บริการและบริหารจัดการงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค จํานวน 279 คน 
3. การพัฒนาเนื้อหาและกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 
ผลผลิตเชงิปรมิาณ 
1. รายงานผลการจัดอบรมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเป็นวิทยากรสําหรับ
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค  
2. รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สําหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
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โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 
2. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีน 
 

 
พิจารณาเนื้อหา (ร่าง) แผนแม่บท 

การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประไทยฉบับสมบูรณ์ 
และจัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ 

 

 

 

แผนแมบ่ทการพัฒนาบุคลากร 
ด้านวัคซีนของประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2558-2567 

 
 

1. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน และสถาบัน 
การศึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และแผนยุทธศาสตร์ 
จํานวน 3 ครั้ง 
2. ทีมเลขานุการคณะทํางานจัดทําร่างแผนแม่บทฯ สามารถ
ดําเนินการจัดทําร่างต้นฉบับโดยมีแผนปฏิบัติการในทุกยุทธศาสตร์
อย่างครบถ้วน 
  

ผลผลิตเชิงคุณภาพ 
แผนแม่บททีม่แีผนปฏิบัติการสําหรับการ
พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนให้มีศักยภาพ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการรองรับการ
พัฒนาวัคซนีตามเป้าหมายของชาติ  
 
ผลผลิตเชิงปริมาณ 
1. รายงานการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน   
2. แผนปฏิบัติภายใต้แผนแมบ่ทการพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ  
3. (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาบุคลการ
ด้านวัคซีน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2558 
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โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 
3. โครงการจัดทําหลักสูตรความร่วมมือกับเครือข่ายด้านวัคซีนใน
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล 
 

อบรมเชิงปฏิบตัิการหลักสูตร GMP and Quality risk management  
for vaccine ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557 

อบรมเชิงปฏิบตัิการหลักสูตร Dossiers preparation for vaccine 
registration ระหว่างวันที่ 13-15 สงิหาคม 2557 

 

1. การจดัทําเนือ้หาหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานเครอืข่าย
ด้านวัคซีน 
2. การสร้างความร่วมมือในการจัดทําหลักสูตรระยะ
สั้น และการจัดอบรมระหว่างสถาบันวัคซีนแหง่ชาติ 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน 

2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร GMP and 
Quality risk management for vaccine ระหว่าง
วันที่ 21-25 เมษายน 2557 

2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Dossiers 
preparation for vaccine registration ระหว่าง
วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557  
3. การจดัจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อจัดทําหลักสูตรที่
เสริมศักยภาพทีเ่ป็นจุดอ่อนของบุคลากร และสร้าง
ศักยภาพในสาขาที่ขาดแคลน 

3.1 หลักสูตรร่วมสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาโท-เอก 
โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

3.2 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้าน
กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีน โดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

3.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียน
ยาชีววัตถุ โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ศิลปากร 
  
 

ผลผลิตเชิงคุณภาพ 
1. หลักสูตรระยะสั้นที่สามารถพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพใน
การพัฒนางานวัคซีนตามเป้าหมายของชาต ิ
2. หลักสูตรปกติในสถาบันการศึกษาทีเ่ป็นความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษากับหนว่ยงานเครือข่าย 
3. บุคลากรที่ไดร้ับประกาศนียบัตรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธผิล 
 
ผลผลิตเชิงปริมาณ 
1. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านกระบวน การผลิตและควบคุม
กํากับคุณภาพ 2 หลักสูตร 
2. จํานวนผู้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทีก่ําหนด และได้รับ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร  GMP and Quality risk 
management for vaccine จาํนวน 41 คน (คิดเป็น 93.2% 
ของผู้เข้าอบรม)   
3. จํานวนผู้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทีก่ําหนด และได้รับ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Dossiers preparation for vaccine 
registration จาํนวน 41 คน (คิดเป็น 100% ของผู้เข้าอบรม)   
4. รายงานประเมินผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร จํานวน 2 เรือ่ง 
ได้แก่ GMP and Quality risk management for vaccine 
และ Dossiers preparation for vaccine registration 
5. รายงานการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมสาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปรญิญาโท-เอก 
6. รายงานการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้าน
กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีน 
7. รายงานการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้น
ทะเบียนยาชีววตัถ ุ
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โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 
4. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2557
 

พิธีเปิดการประชุม  
โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค 

 
การบรรยายในหัวข้อ “โอกาสและ
ศักยภาพของอาเซียนในการพัฒนา

เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีน”  
โดย Dr. Georges Thiry 

การบรรยายในหัวข้อ  
“ญี่ปุ่นกับความสําเร็จดา้นวัคซีน” 

โดย Mr. Yoichiro Kino 

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 

1. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ เพื่อการสนับสนุนวิทยากร 
2. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในและ
นอกกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดนิทรรศการงานด้านวัคซีน  
3. การจัดประกวดการเขียนภาพในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสําคญักับ
วัคซีน 
4. จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2557 
ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ โรง
แรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์ค  
 
 
 

ผลผลิตเชงิคณุภาพ 
1. การสื่อสารเรื่อง “วัคซีนกับความมั่นคง 
ด้านสุขภาพแบบยั่งยืนของคนไทย” ให้
ประชาชนรับทราบในวงกว้าง 
2. เน้นย้ําจุดยืน “การพัฒนาสู่ความมั่นคง
ด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน” ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร แพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ อาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน 
ทั้งด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกัน
และควบคุมคณุภาพวัคซีน ตลอดจนการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 
ผลผลิตเชงิปรมิาณ 
1. จํานวนผู้เข้าประชุมที่ได้รับทราบ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการดําเนินงาน
วัคซีนของประเทศ 350 คน 
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าประชุมต่อการประชุม 
3. จํานวนผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด
ภาพวาดทั้งสิ้น 15 รางวัล 
4. จํานวนหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมแสดง
นิทรรศการ 9 แห่ง 
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โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 
5. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
 

ศึกษาดูงานดา้น OECD GLP ณ สาธารณรัฐเกาหลี  
ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2557 

ศึกษาดูงาน ณ Ministry of Food and Drug Safety (MFDA) 
สาธารณรัฐเกาหลี ระหวา่งวันที่ 21-26 กันยายน 2557 

 

1. สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร จํานวน 4 ทุน  
1.1 ทุนให้นักศึกษาปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Epidemiological 
evaluation of vaccine: efficacy, safety and policy ณ London 
School of Hygiene & Tropical Medicine วันที่ 7-18 ก.ค. 2557  

1.2  ทุนให้นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ สํานักโรคติดต่อทั่วไป  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้าร่วมประชุม 
International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance 
2014 และนําเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Impact of National 
Influenza Vaccine Campaign on Respiratory Illness in 
Thailand, 2010-2011  
ณ เมืองเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2557  
ถึง 3 พฤศจิกายน 2557  

1.3 ทุนสนับสนุนนักศึกษาปริญญาโท คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตอนุภาคเหมือนไวรัสไข้เลือดออกจากเซลล์
แมลงสําหรับใช้ในการผลิตวัคซีน  

1.4 ทุนสนับสนุนนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา  
คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 กับการกระตุ้นแอนติบอดีต่อต้านก้าน 
Hemagglutinin ในมนุษย์  
2. สนับสนุนทุนการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาต่อยอด จํานวน 2 ทุน 
ได้แก่ 

2.1. ทุนศึกษาดูงานด้าน OECD GLP ณ สาธารณรัฐเกาหลี แก่ศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 28-31 
กรกฎาคม 2557  

2.2 ทุนศึกษาดูงาน แก่ สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ณ Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) สาธารณรัฐเกาหลี 
ระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2557  

ผลผลิตเชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อยอดด้านการวิจัย
พัฒนาวัคซีน การพัฒนาระบบการประกันและควบคุม
คุณภาพวัคซีน  
2. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย
พัฒนา การประกันคุณภาพวัคซีน และการใช้วัคซีน กับ
หน่วยงานต่างประเทศ  
3. บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานมีแนวคิดและสามารถนํา
ประสบการณ์มาพัฒนางานที่รับผิดชอบในองค์กร 
4. สร้างโอกาสให้นักศึกษาสนใจงานวิจัยพัฒนาวัคซีนเพิ่มขึ้น 
และเกิดแรงจูงใจในการทํางานด้านวัคซีน 
ผลผลิตเชงิปริมาณ  
1. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Epidemiological 
evaluation of vaccine: efficacy, safety and policy  
2. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม International Meeting 
on Emerging Diseases and Surveillance 2014 และ
นําเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Impact of National 
Influenza Vaccine Campaign on Respiratory Illness 
in Thailand, 2010-2011  
3. รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงาน 6 เดือน: ผลการ
คัดเลือกอาหารเลี้ยงเซลล์ที่ดีที่สุดสําหรับการผลิตอนุภาค
เหมือนไวรัสไข้เลือดออก 
4. รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงาน 6 เดือน: ผลการ
คัดเลือกซีรั่มที่มีค่า titer สูงและมีแนวโน้มจะมีแอนติบอดี
ต่อก้าน HA 
5. รายงานผลการศึกษาดูงาน พร้อมแนวทางในการพัฒนา
ระบบมาตรฐาน OECD GLP ของไทยอย่างเป็นรูปธรรม 
6. รายงานผลการศึกษาดูงาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงงานด้านการควบคุมกํากับคุณภาพวัคซีนของไทย 
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3. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล และ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้าน
วัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน: ประกอบด้วย 4 โครงการ มีผลการดําเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 

 

โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการ
ผลิตวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ และการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 

 

 
สนับสนุนทุนการวจิัยและพัฒนาวัคซีนเด็งกีใ่ห้แก่
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และมหาวทิยาลัยมหิดล

 

 
 

 

 

สนับสนุนทุนการวจิัยพัฒนาวัคซีนปอ้งกันวณัโรคชนิดใหม ่
(New TB) ให้แกส่ถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

 

1. สนับสนุนทนุการวิจัยและพัฒนาวัคซีนทีเ่ป็น
เป้าหมายของชาติ ซึ่งผ่านกระบวนการทบทวนโครงการ
และปรับแก้ตามข้อแนะนําของผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
และคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และวิชาการ 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
2. สนับสนุนทนุการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเด็งกี่ จํานวน 
4 โครงการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัย 
มหิดล จํานวน 3 โครงการ และศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
3. สนับสนุนทนุการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
ชนิดเชื้อตาย แก่ ศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
4. สนับสนุนทนุการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิด
ใหม่ (New TB) จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ชีวภาพแห่งชาติ 
5. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการในวาระแห่งชาติ
ด้านวัคซีน ในปีงบประมาณ 2557 โดยการรายงานผ่าน
สื่ออิเลกทรอนิกส์ และการประชุมประจําปี เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2557 

ผลผลิตเชงิคณุภาพ 
1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการวิจัยพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ต้น
น้ํา  
2. มีผลิตผลที่ได้จากการวิจัยเพื่อนําไปพัฒนาวัคซีนตาม
เป้าหมายของชาติ 
3. มีผลการวิจยัที่นําไปประยุกต์ใช้สําหรับการพัฒนาวัคซีน
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 
ผลผลิตเชงิปรมิาณ  
1. โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ 
(DEN-1 และ DEN-2) MU set I ของประเทศไทย:  
- มี Master seed bank (V3) จํานวน 1 ซซีี × 50 vials  
- มี working seed bank (V6) จํานวน 1 ซซีี × 500 vials 
2. โครงการเปรียบเทียบวัคซนีป้องกันโรคไข้เลือดออกเด็งกี่  
ซีโรไทป์ 2  ของ MU set I และ สวทช. โดยใช้ Non Human 
Primate:   - ได้ผลการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสเด็งกี่ และ ผล 
neutralizing antibody ในลิง 10 ตัว ที่ฉดี DEN-2 PDK 53, 
DEN2 CMU 12 และ DEN-2 16681  
3. การสร้างและการศึกษาคุณลักษณะของ infectious cDNA 
clones สําหรับไวรัสเด็งกี่ 4 สายพันธุ์ 1036 และไวรัสผ่า
เหล่า:  
- ผลการศึกษาลําดับ nucleotide ของเชื้อ 
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โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 
 
 

 

 

 

การประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ในปีงบประมาณ 2557  

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 
 

 4. โครงการวัคซีนอนุภาคไวรัสลูกผสม เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ซโีรไทป์ 2:  
- โปรตีน WHcAg ที่เชื่อม WHcAg กับชิ้นส่วน E โปรตีนของ 
DEN-2 แล้ว 
5. โครงการวิจัยและพัฒนา Inactivated Japanese 
Encephalitis Vaccine in Vero cell:    
- ได้ GMP Vero cell จาก WHO และเก็บรกัษาไว้ที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล  
6. การศึกษาทางภูมิคุ้มกันวิทยาของแอนติเจนไกลแคน 
โปรตีน คอนจูเกตสังเคราะห์เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนต่อต้านวัณ
โรค:  
- แอนติเจนสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไกลโคโปรตีน
ของเชื้อวัณโรค ที่สามารถนําไปทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ในสัตว์ทดลอง 
7. การพัฒนา Recombinant BCG เพื่อผลิตวัคซีนต้านวัณ
โรค:  
- recombinant protein ของเชื้อวัณโรคจํานวน 4 ชนิด 
ได้แก่ Ag85B, ESAT6 และ latent associated genes 2 
ชนิด 
- เชื้อโรคที่มีการปรับพันธุกรรม rBCG auxotroph strain ที่มี
การแสดงออกของยีนจาก Mtb 
8. รายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของโครงการ
ในวาระแห่งชาติ ประจําปี 2557 ต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และผู้บริหารของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ  
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โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 
2. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน 
 

สนับสนุนให้เกิดการจดัตั้งเครือข่าย  
จํานวน 3 เครือข่าย ได้แก่ 1) วัคซีนมือ เท้า ปาก  
2) วัคซีนเดงกี่ และ 3) Animal Testing Lab  

1. ประชุมหารอืการจัดตั้งเครือข่ายที่มีการวิจัยพัฒนาตั้งแต่ต้น
น้ําภายในประเทศ หรือมผีู้วิจยัหลักให้ความสนใจในการพัฒนา
วัคซีนจนกระทัง่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ 
2. สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการที่ได้รับความ
เห็นชอบจากเครือข่าย และผ่านระบบการกลั่นกรองของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
3. ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการอย่างเป็น
ระยะ โดยนัดหมายการประชุม และติดตามผ่านทางจดหมายอิ
เลกทรอนิกส ์
  

ผลผลิตเชิงคุณภาพ 
1. ความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีนในรูปแบบของเครือข่าย 
2. การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากหลากหลาย
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ผลิตผลที่สามารถนําไปพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์วัคซีน 
 
ผลผลิตเชงิปรมิาณ  
1. มีเครือข่ายที่สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลักดัน
การดําเนินงานด้านการพัฒนาวัคซีนของประเทศ จํานวน 3 
เครือข่าย 

1.1 เครือข่ายวิจัยพัฒนาวัคซีน มือ เท้า ปาก 
1.2 เครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนเดงกี่ 
1.3 เครือข่ายจัดตั้ง Animal testing lab for vaccine 

development 
2. มีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบตามกระบวนการ และ
ได้รับงบประมาณสนับสนุน จํานวน 1 โครงการ คือ การ
ทดสอบความปลอดภัยและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซนี
ต้นแบบ โรค มอื เท้า ปาก ชนิด Inactivated enterovirus 
71 ในกระต่าย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. แผนที่ทางเดินในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ไข้เลือดออกของประเทศไทย 
4. ได้รูปแบบในการจัดตั้ง และแนวทางในการขับเคลื่อนให้
มี animal testing lab for vaccine development 
5. รายงานการประชุมเครือข่าย   

 

HFM/Dengue/ 
Animal Testing 

Lab 
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โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 
3. โครงการจัดทําแนวทางในการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจ
วัคซีนในตลาดต่างประเทศ 
 

 
การศึกษาเบื้องต้นความเป็นไปได้ทาง
การตลาดในการผลิตวัคซีนในประเทศ

ไทย 

 

1. แสวงหาผู้วิจัยที่มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในการจัดทําโครงร่างการวิจัย 
2. จัดประชุมระดมสมองระหว่างผู้ผลิตวัคซีน ผู้เชี่ยวชาญ และทีมผู้วิจัย 
เพื่อให้แนวคิดและข้อเสนอในการจัดจ้างทําวิจัย ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 
และ วันที ่16 พฤษภาคม 2557 
3. ทําสัญญาจัดจ้างบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด เพื่อทํางานวิจัย เรื่อง
การศึกษาเบื้องต้นความเป็นไปได้ทางการตลาดในการผลติวัคซีนใน
ประเทศ 
4. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ อย่างเป็นระยะ ซึ่งจะแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2558 

ผลผลิตเชงิคณุภาพ 
ข้อมูลจากการวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมการผลิตวัคซีนใน
ประเทศ  
 
ผลผลิตเชงิปรมิาณ  
รายงานเบื้องต้นความเป็นไปได้ทาง
การตลาดในการผลิตวัคซีนในประเทศ 
 
 

4. โครงการความร่วมมือด้านวัคซีนเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 
 

 

 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางความร่วมมือด้านวัคซีน
ภายในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557

 

1. แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดประชุม (steering Committee) เชิงปฏิบัติการ
แนวทางความรว่มมือด้านวัคซนีภายในประชาคมอาเซียน 
2. จดัประชุมผู้เชี่ยวชาญ/คณะกรรมการจัดประชุม 
3. จดัทํา TOR และสัญญาจ้างระหว่างสถาบัน กับ บรษิัท BeDare Global 
Consultant Co. Ltd., เพื่ออํานวยการจัดประชุม  
4. สํารวจขอ้มูลศักยภาพการดําเนินงานด้านวัคซีนครอบคลุมการวิจัยพัฒนา 
การผลิต การควบคุมกํากับคุณภาพ และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน รวมถึงความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศสมาชิก 10 
ประเทศในอาเซียน โดยใช้แบบสอบถาม 
5. จดัประชุมผู้เชียวชาญด้านวคัซีนภายในประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนการจัดประชุมทีจ่ังหวัดภูเกต็ 
6. ขอสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมจากองค์การอนามัยโลก เพื่อ
สนับสนุนค่าเดินทางและค่าใชจ้่ายประจําวันบางส่วนแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน  
7. จดัประชุมเชงิปฏิบัติการแนวทางความร่วมมือด้านวัคซีนภายในประชาคม
อาเซียน 

แนวทางความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
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โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 
5. โครงการวิจัยประเมินผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้าน
สาธารณสุข (TUC) ผ่านสํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
จํานวน 3,416,493 บาท รวมกับงบประมาณดําเนินการ
ประจําปี 2557 ของสถาบัน จํานวน 400,000 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 3,816,493 บาท) 

1. จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดําเนินงานวิจัยเรื่องความครอบคลุมของการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชากรผู้มีความเสี่ยงสูงในประเทศไทย ปี 
พ.ศ. 2556 (FLU5)  
2. จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดําเนินงานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 
(Flu7)  
3. สนับสนุนงบประมาณให้แก่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เพื่อ
ดําเนินโครงการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

1. ผลงานวจิัยจาํนวน 2 เรื่อง ได้แก ่
   1.1 ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชากรผู้มีความ
เสี่ยงสูงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 
   1.2 ประสิทธผิลของวัคซีนปอ้งกันโรคไข้หวดั
ใหญใ่นผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง ในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2556 
2. รายงานผลการดําเนินงานโครงการรณรงค์
การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญใ่นผู้สูงอายุดว้ย
กระบวนการเรยีนรู้แบบบูรณาการ 

6. โครงการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติ 

1. ประชุมนําเสนอโครงร่างวิจยั เรื่อง "การพัฒนานโยบายเพื่อยกระดับความ
มั่นคงด้านวัคซนีสําหรับประเทศไทย" (Policy development to improve 
vaccine security in Thailand) โดยทีมนกัวจิัยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาชุด ตวัชี้วัดสําหรับประเมินระดับความมั่นคงและ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาความไม่มั่นคงด้านอุปทานของวคัซีนรวมถงึ
ผลกระทบทีเ่กดิขึ้น เพือ่จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับความมั่นคง
ด้านวัคซีนพื้นฐานสําหรับประเทศไทย 
2. จดัทําสัญญารับทุนระหว่างสถาบัน กับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการวิจัยเรื่อง การพัฒนานโยบายเพื่อยกระดับความ
มั่นคงด้านวัคซนีสําหรับประเทศไทย  
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซนี
แห่งชาติ รว่มกบัทีมนักวจิัยสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
(IHPP) เพื่อพัฒนา (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปี 2548 
ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
4. จดัทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบัน กับสํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศเพื่อดําเนินโครงการการศึกษาทบทวนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปี 2548  

1. รายงานความก้าวหน้าการพฒันานโยบาย
เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีนสําหรับ
ประเทศไทย 
2. รายงานความก้าวหน้าการศึกษาทบทวน
นโยบายและแผนยุทธศาสตรว์ัคซีนแห่งชาติ  
ปี 2548 
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โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 

7. โครงการศึกษาการขาดแคลนวัคซีน MMR ปี 2556 1. ผู้ดําเนินการวิจัยเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการเกบ็ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 
2. ผู้ดําเนินการวิจัยสัมภาษณ์บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทํา
หน้าที่ประมาณการ จัดซื้อจดัหา ผลิตและนําเข้าวัคซีน และกระจายวัคซีน 
MMR ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยใช้
แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง 
3. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. จัดประชุมนําเสนอผลการศึกษาสาเหตุของการขาดแคลนวัคซีน, ระบบ
การประมาณการ การจัดซื้อจดัหา และการกระจายวัคซีน, รวมถึงแนวทาง
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการขาดแคลนวัคซีน MMR ในอนาคต 
ปัจจุบันโครงการศึกษาการขาดแคลนวัคซีน MMR ปี 2556 ได้ดําเนินการ
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการศึกษาการขาดแคลนวัคซีน 
MMR  
ปี 2556 

 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ: ประกอบด้วย 1 โครงการ มีผลการดําเนินงานโดยสังเขป 

ดังนี้ 
 

โครงการ การดาํเนินงาน ผลผลติ 
1. โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้
ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy 

พัฒนาระบบ Search engine สําหรับวัคซีน “Vaccinewatch” เป็นการ
ต่อยอดจาก “VacciKnowlogy” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนความ 
สามารถในการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนในมิติต่าง ๆ โดย
เน้นการจัดเก็บข้อมูลจากสองแหล่ง คือ ทวิตเตอร์ และ RSS Feed ข้อมูล
พื้นฐานประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บแผนทีแ่สดงความสัมพันธ์
ระหว่างโรค และแผนภาพเน็ตเวิร์คแสดงความสัมพันธ์ของหมวดคํา 

ระบบอัจฉริยะในการจัดหาและคัดกรอง
ความรู้ด้านวัคซีน 
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การวิเคราะห์โครงการ 
 

ดําเนินการวิเคราะห์โครงการใน 2 ด้านที่สําคัญ คือ 1) ด้านความสําเร็จของโครงการตามผลผลิต และ  
2) ด้านความสําเร็จของโครงการตามผลการใช้จ่ายเงิน ทําให้สามารถระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ได้อย่างชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ความสําเร็จของโครงการตามผลผลิต 
 พบว่าในภาพรวม โครงการท้ังหมดสามารถดําเนินงานได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม โครงการท่ีประสบ
ปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมาก ได้แก่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนที่เป็น
เป้าหมายของประเทศ เน่ืองจากไม่สามารถสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนเป้าหมายได้ตามท่ีกําหนดไว้ 
สาเหตุสําคัญเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก คือ หน่วยงานที่เก่ียวข้องเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน
ทุนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ และคณะกรรมการจัดสรรทุนยังพิจารณาไม่ให้
การสนับสนุนอีกจํานวนหน่ึงด้วย 
2. ความสําเร็จของโครงการตามผลการใช้จ่ายเงิน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางด้านวัคซีน ได้รับงบประมาณสําหรับ  
5 โครงการ รวมท้ังสิ้น เป็นเงิน 9,539,026 บาท ใช้ไปจํานวน 7,839,169 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.18 ทั้งน้ี  
มี 4 โครงการ ที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ เกินร้อยละ 60 อีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการประชุม
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติคณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่เก่ียวข้อง มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็น
ร้อยละ 32.98 เน่ืองจากไม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการบางคณะ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร ได้รับงบประมาณสําหรับ  
5 โครงการ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 9,791,646 บาท ใช้ไปจํานวน 9,140,008 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.34 ทั้งน้ี  
ทุกโครงการมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ เกินร้อยละ 60  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้
มาตรฐานสากล และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา 
ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน และได้มาตรฐานสากล ได้รับงบประมาณสําหรับ 7 โครงการ รวมท้ังสิ้น 
เป็นเงิน 29,024,293 บาท ใช้ไปจํานวน 21,307,636 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.41 อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์น้ี 
มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ  โดยงบประมาณท่ีคงเหลือส่วนใหญ่มาจาก
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ และการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ
ได้รับงบประมาณสําหรับ 1 โครงการ เป็นเงิน 1,438,700 บาท ใช้ไปจํานวน 1,262,371 บาท คิดเป็นร้อยละ 
87.74  
 สรุปภาพรวม การเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 79.43 ถือได้
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด แม้ว่าการเบิกจ่ายเงินจะตํ่ากว่างบประมาณท่ีต้ังไว้ แต่สามารถจัดกิจกรรม
และดําเนินโครงการส่วนใหญ่ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยได้มีการทบทวนแผนการดําเนินงานรอบ 6 เดือนแรก เพ่ือ
วางแผนการดําเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้
การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น แต่ทั้งน้ียังคงมีปัญหาและอุปสรรคในด้านการเบิกจ่ายอยู่บ้าง คือการ
ดําเนินโครงการหลายโครงการ ยังคงมีภาระผูกพัน เน่ืองจากเป็นการทําสัญญา อย่างไรก็ตาม สถาบันได้ติดตาม 
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กําหนดไว้แล้ว 
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 
 โดยภาพรวมสถาบันสามารถดําเนินงานได้ตามแผนงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ แม้ว่าการเบิก
จ่ายเงินจะตํ่ากว่างบประมาณที่ต้ังไว้ โดยพบปัญหาอุปสรรคดังน้ี 

1. การให้ทุนสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนเป้าหมาย 
พบว่าหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ส่งโครงการขอรับทุนน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ และคณะกรรมการจัดสรร
ทุนยังพิจารณาไม่ให้การสนับสนุนอีกจํานวนหน่ึงด้วย ส่งผลต่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ 

2. การประมาณการแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงเกินไป แม้จะดําเนินงานได้ตามแผนกิจกรรม  
แต่ไม่บรรลุผลตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

แนวทางแก้ไข เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 สถาบันควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน
เป้าหมายให้ชัดเจน รวมทั้งทําความเข้าใจกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน เพ่ือให้การส่งโครงการขอรับทุน
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ควรประมาณการแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
สอดคล้องกับกิจกรรมและตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยพิจารณาจากข้อมูลการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  
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แผนการดําเนินงานที่สําคัญ ปงีบประมาณ 2558  
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 แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่สําคัญ เป็นแผนงานที่เช่ือมโยงและตอบสนองประเด็น
นโยบายรัฐบาล ได้แก่ การพัฒนาระบบการแพทย์ทางเลือกการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์ และสาธารณสุข  
โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพและการบริการในระบบสุขภาพ ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต และ
ตอบสนองต่อเป้าหมายสูงสุดของสถาบัน คือ ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีน ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดของแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางด้านวัคซีน 
  - โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 
  - โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก 
  - โครงการพัฒนาองค์กร 
  - โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 
  - โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เก่ียวข้อง 
  - โครงการศึกษาข้อมูลหน่วยงานต้นแบบ เพ่ือพัฒนาระบบงานของสถาบัน 
  - โครงการศึกษาความเป็นไปได้และยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ: สถาบันมีการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
  - โครงการสนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
  - โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับแผนพัฒนาวัคซีนแห่งชาติ 
  - โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2558 
  - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน ได้แก่ การวิจัย
พัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรค ในระยะยาว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล และ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต 
ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 
  - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ 
และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้าผลิตภัณฑ์วัคซีนโดยใช้รูปแบบเครือข่าย 
  - โครงการความร่วมมือเพ่ือความม่ันคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถวิจัยพัฒนาวัคซีน และได้รับการสนับสนุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ 
  - โครงการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
  - โครงการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ 
 - โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 - โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy 
 - โครงการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพของการจัดทําหลักสูตรความร่วมมือกับเครือข่ายด้าน
วัคซีนในการพัฒนาบุคลากร 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ระบบสารสนเทศด้านวัคซีน และผลงานวิชาการ เพ่ือเป็นองค์ความรู้และแนวทางใน
การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ 
 
 

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

 














