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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
บทน ำ 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สวช. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “National Vaccine 
Institute (Public Organization)” หรือ NVI จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ท าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน เพ่ือให้มีเพียงพอที่จะใช้ภายในประเทศไม่ว่าในสถานการณ์
ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งท าหน้าที่บริหารจัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนท าหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน รวมทั้งให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 
ผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญ ๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 สถาบันได้จัดท าโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้าง 
ความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน 2) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 3) การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้
มาตรฐานสากล 4) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา 
ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน และ 5) การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมีผลการด าเนินงานส าคัญ ๆ แยกตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำบันวัคซีนแห่งชำติในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำย 
ด้ำนวัคซีน ด าเนินการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2564 (ฉบับใหม่) 
จัดท าโครงการพัฒนาองค์กร โดยการทบทวนและปรับแก้มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของงานบริหาร  
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก โดยการจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การจัดท าจดหมายข่าว การประกวดเรียงความและแต่งเพลงสถาบัน โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของสถาบัน โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งในและต่างประเทศ    
 2.  กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนวัคซีนอย่ำงครบวงจร จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวัคซีนรองรับ โดยบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลิตขึ้น รวมทั้งบุคลากรด้านวัคซีนได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน  
ต่าง ๆ อย่างครบวงจร ทั้งด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ และการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 
 3. กำรสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวัคซีนอย่ำงครบวงจรและได้มำตรฐำนสำกล และ  
4. กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยด้ำนวัคซีนของประเทศให้มีควำมสำมำรถในกำรวิจัยพัฒนำ ผลิต ควบคุม
คุณภำพ และกำรใช้วัคซีน ด าเนินการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนทีเป็นเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ 
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนบีซีจี มีการสร้างเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนเดงกี่ เครือข่ายการจัดตั้ง 
Animal testing lab และเครือข่ายการควบคุมคุณภาพวัคซีน นอกจากนี้ยังมีการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้านวัคซีนเพ่ือน ามาจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่ การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์และ
ผลกระทบเชิงงบประมาณของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อฮีโมฟีลุสอินฟลูเอนเซ ชนิดบี การประเมินผลความ
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ครอบคลุมของการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่และปัจจัยก าหนดการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในจังห วัด
นครพนม การวัดประสิทธิผลของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายสามสายพันธุ์ในบุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไปใน
ประเทศไทย   
 5. กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนวัคซีนของประเทศอย่ำงเป็นระบบ  จัดท า
โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy เชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลย่อยจ านวน 4 ระบบ โดยออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการคลังข้อมูลกลาง รวมทั้งพัฒนาหน้า
เว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลออนไลน์ด้านวัคซีน โดยสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลได้ที่  http://www. 
vacciknowlogy.org/VacciKM/ 

ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 โดยภาพรวมสถาบันสามารถด าเนินงานได้ตามแผนกิจกรรม แต่การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยพบปัญหาอุปสรรคเช่น การไม่มีผู้เสนอโครงร่างวิจัยตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงต้อง
ประกาศขยายระยะเวลาประกาศรับสมัคร แต่ก็ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างศึกษาวิจัยได้ การที่ผู้วิจัยไม่ด าเนินการ 
และรายงานความก้าวหน้าตามที่สถาบันก าหนด มีการขอยุติโครงการบางโครงการ กระบวนการพิจารณา
สัญญาทุน สัญญาจัดจ้าง ของหน่วยงานเครือข่ายบางแห่งมีความล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านนิติกรของแต่ละ
หน่วยงาน และมีความหลากหลายในแนวทางการท าสัญญาของแต่ละแห่ง ปัญหาเชิงนโยบายจากบาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการและขอรับงบประมาณสนับสนุน มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง การประมาณ
การแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีสูงเกินไป แม้จะด าเนินงานได้ตามแผนกิจกรรม แต่ไม่บรรลุผลตามแผนการใช้
จ่ายเงิน 

แนวทางแก้ไข เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายเงิน ได้แก่ ให้มีการประมาณ
การค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงานและไม่ประมาณการเกินความเป็นจริง ปรับ
แผนการสนับสนุนทุนวิจัย ให้มีการเตรียมการ และจัดท ากระบวนการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เมื่อได้รับอนุมัติ
งบประมาณในปีต่อไป จะได้ด าเนินการท าสัญญาได้ทันที 
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สารจากรักษาการประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ให้สามารถวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีน  
เพ่ือสร้างความมั่นคงของประเทศให้มีวัคซีนที่จ าเป็นใช้ทั้งในภาวะปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพ่ือ  
การพ่ึงตนเองดา้นวัคซีนของประเทศระยะยาว  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้มีส่วนในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ในช่วงปี 2557-2560 เพ่ือมุ่งเน้นให้สถาบันเป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มีสมรรถนะ รวมทั้งให้สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวัคซีนต่าง ๆ ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิต การประกัน
และควบคุมคุณภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาบุคลากร  
 จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ถือได้ว่า สวช. บรรลุตามวัตถุประสงค์
แห่งการจัดตั้ง โดยมีผลงานในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศในระยะเฉพาะหน้า ทั้งการ
ผลักดันให้มีการบรรจุวัคซีนใหม่มาใช้ในโครงการระดับชาติ การผลักดันมาตรการจัดซื้อจัดหาวัคซีนด้วยวิธี 
multi-year tender ซึ่งจะช่วยขยายฐานของการจัดหาวัคซีนให้กว้างและได้ราคาวัคซีนเหมาะสมขึ้น และ
ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหา ส ารอง และจัดส่งวัคซีนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และไม่ขาดแคลน 
นอกจากนี้ ยังมีผลงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพ้ืนฐานการพัฒนาและผลิตวัคซีนในระยะยาว  
โดยการสร้างเครือข่าย การให้บริการวิชาการและฝึกอบรม รวมทั้งการเป็นศูนย์ข้อมูล องค์ความรู้ด้านวัคซีน 
ซึ่งทั้งหมดนี้ได้น าไปสู่การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน และการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทยจะส าเร็จได้นั้น มาจากการมุ่งมั่น ตั้งใจ และร่วมมือกันของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในนามของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สวช.  
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้านวัคซีนของประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สวช. จะได้รับความร่วมมือและ
การสนับสนุน ทั้งข้อเสนอแนะและค าแนะน า เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศในระยะยาวต่อไป 
 
 

 
 

 

(นายมานิต ธีระตันติกานนท์) 
รักษาการประธานกรรมการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
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สารจากผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 โดยมี
เป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีน (Vaccine Self-reliance) และมีความ
มั่นคงด้านวัคซีน (Vaccine Security) กล่าวคือ การมีวัคซีนที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอ ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความส าเร็จค่อนข้างสูงในการ
ป้องกันควบคุมโรคด้วยวัคซีน แต่ยังคงพ่ึงตนเองด้านวัคซีนได้น้อย เนื่องมาจากศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกระจายอยู่ในองค์กร สถาบันต่าง ๆ ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ไม่เพียงพอและขาดความ
ต่อเนื่อง 

ความพยายามของสถาบันในการมุ่งให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนที่เป็นเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ได้ด าเนินการมาเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่การ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันในปี 2555 นอกจากนี้ ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วัคซีนอย่างครบวงจร ทั้งการสนับสนุนทุน การจัดท าหลักสูตร การฝึกอบรม และการจัดประชุมวิชาการ และ
การสนับสนุนให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนที่จ าเป็นอย่างครบวงจร โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของพ้ืนฐานการพัฒนาและผลิตวัคซีนในระยะยาว เพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนขึ้น
ในอนาคต อย่างไรก็ตาม สถาบันได้ผลักดันงานเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศในระยะ
เฉพาะหน้า โดยผลักดันให้มีการบรรจุวัคซีนใหม่มาใช้ในโครงการระดับชาติ การพัฒนาระบบการพิจารณา 
น าวัคซีนมาใช้ในระดับประเทศอย่างโปร่งใส และผลักดันมาตรการจัดซื้อจัดหาวัคซีนเพ่ือความมั่นคง และการ
สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ เช่น การสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาวัคซีน  
ในรูปแบบต่าง ๆ การแบ่งสัดส่วนการจัดซื้อจากผู้ผลิตภายในและผู้น าเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น  
 สถาบันยังคงมุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่ผลักดัน และขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศ ร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายต่าง ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนชาวไทย
มีสุขภาวะที่ดี มีวัคซีนใช้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน สมตามเจตนารมณ์แห่งการจัดตั้งสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

 

 
 

(นายจรุง เมืองชนะ) 
ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
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คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii 
 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 

  
นพ.ธวัช สุนทราจารย์ 
ประธานกรรมการ 

  
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  
นพ.โสภณ เมฆธน 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 

  
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

  
นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
ดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ 
กรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการด้านบริหารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 

  
นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ 
ประธานอนุกรรมการ 

  
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 
อนุกรรมการ  

  
นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร 
อนุกรรมการ  

  
ผู้อ านวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  
รูปแบบอ่ืน ส านักงานพัฒนาระบบราชการ  
อนุกรรมการ 

  
ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
อนุกรรมการ 

  
นางสาวพรทิพย์  วิริยานนท ์
อนุกรรมการ 
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นายเรืองรัตน์  บัวสัมฤทธิ์         
อนุกรรมการ 

  
นางสาวนุชนารถ  กลับบ้านเกาะ     
อนุกรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
 

  
นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร    
ที่ปรึกษา 

  
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ      
ที่ปรึกษา 

  
ดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ      
ประธานอนุกรรมการ  

  
นพ.สราวุธ สุวัณณทัพพะ      
อนุกรรมการ 

  
นางทิพยา ตั้งสิริสงวน       
อนุกรรมการ 

 

 
นางนิตยา ศรีเกิด       
อนุกรรมการ 

  
ผู้ตรวจสอบภายใน       
เลขานุการ 
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คณะอนุกรรรมการวางแผนยุทธศาสตร์และวิชาการ 
 

  
นพ.สมชัย  ภิญโญพรพาณิชย์       
ที่ปรึกษา 

  
นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์      
ที่ปรึกษา 

  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน 
ที่ปรึกษา  
 

  
ผู้อ านวยการส านักจัดท างบประมาณ ด้านสังคม ๒   
ส านักงบประมาณ 
ที่ปรึกษา 
 

  
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์      
ประธานอนุกรรมการ 

  
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์     
อนุกรรมการ 
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ประวัติความเป็นมา 
 

 ความส าคัญของการผลิตวัคซีนภายในประเทศ 
ด้วยเหตุที่วัคซีนมีความส าคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ 

จึงเป็นการสมควรที่ประเทศจะสร้างหลักประกันว่าจะมีวัคซีนที่จ าเป็นในปริมาณเพียงพอที่จะใช้ป้องกันโรค  
แก่ประชาชนในปัจจุบันและอนาคต โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองด้วยการสร้างความร่วมมืออย่าง
กว้างขวางของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการบริหาร
จัดการที่เก่ียวข้องกับวัคซีนของประเทศในระยะยาว หากประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้เอง นอกจากจะลด
การสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ยังมีโอกาสส่งออกวัคซีนที่มีศักยภาพการผลิต
ภายในประเทศ น ารายได้เข้าประเทศได้อีกด้วย คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2548  

 การจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นฐานรองรับการลงทุนและการสนับสนุนของภาครัฐ และการประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชนให้บรรลุเป้าประสงค์โดยเร็ว โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
กลางที่มีความสามารถและคล่องตัวเพื่อท าหน้าที่ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างครบวงจร โดยมีพัฒนาการของการจัดตั้ง ดังนี้ 

ก. ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
ในระยะเริ่มต้น คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีมติให้จัดตั้งส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวัคซีน

แห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2545 เพ่ือท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ  
ข. ส านักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 กรมควบคุมโรคได้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติขึ้นเป็นการ

ภายใน เพ่ือรองรับภารกิจตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ โดยได้จัดสรรให้มีบุคลากรเพ่ือมา
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ มากข้ึน 

ค. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 เนื่องจากการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ มีความส าคัญ และปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านวัคซีน คือ การมีหน่วยงานกลางที่สามารถท าหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายในยังมีรูปแบบการบริหารงานที่ไม่คล่องตัว มีข้อจ ากัดในเรื่องของบุคลากร ซึ่งงานด้านวัคซีนจ าเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นจ านวนมาก แต่รูปแบบของหน่วยงานลักษณะนี้ ไม่เอ้ือต่อการ
บริหารจัดการบุคลากรและงบประมาณ 
 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจึงมีมติผลักดันให้เกิดสถาบันวัคซีนแห่งชาติภายใต้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ควบคู่กับการจัดตั้งสถาบันที่มีกฎหมายรองรับ เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดข้างต้น และประเทศจะได้มี
หน่วยงานกลางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนางานด้านวัคซีนเพ่ือการพ่ึงตนเองต่อไป สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี มีผลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553  
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ง. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ต่อมามีการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 

2554-2555 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 และได้รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สวช. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “National Vaccine 
Institute (Public Organization)” หรือ NVI ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน 
เพ่ือให้มีเพียงพอที่จะใช้ภายในประเทศไม่ว่าในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งท าหน้าที่บริหาร
จัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนท าหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน รวมทั้ง
ให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 
วิสัยทัศน์ 
  

เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีน 
 
พันธกิจ 

 

1) พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติและภารกิจด้านวัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาวัคซีนอย่างครบวงจรและ
ได้มาตรฐานสากล 

3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศและ
นานาชาติ 

4) พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ 
 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

1) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ ส าหรับ
ที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่ง ชาติเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน 
6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
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โครงสร้างองค์กร และอัตราก าลัง  
 

สถาบันมีคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้สถาบันสามารถด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้
ดังกล่าวข้างต้น และมีการก าหนดต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันจ านวน 2 ต าแหน่ง ก าหนดการจัดแบ่งส่วนงาน เป็น 4 ส านัก และ 1 หน่วย ได้แก่ 1) ส านัก
อ านวยการ 2) ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 3) ส านักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน 4) ส านักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน และ 5) หน่วยตร วจสอบภายใน  
ในปีงบประมาณ 2558 มีเจ้าหน้าที่ 25 คน และลูกจ้าง 3 คน รวม 28 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริมและสนับสนนุ
เครือข่ายด้านวัคซีน (7) 

- ฝ่ายพัฒนานโยบายด้านการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีน 

- ฝ่ายพัฒนานโยบายด้านการผลิตวัคซีน 

- ฝ่ายพัฒนานโยบายด้านการประกันและ
ควบคุมคุณภาพวัคซีน 

- พัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกนัโรค 

ส านักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน (5) 

- ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือ 

- ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านวัคซีน 

- ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วัคซีน 
 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

รองผู้อ านวยการสถาบัน* รองผู้อ านวยการสถาบัน*  

ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

ผู้ตรวจสอบภายใน (1) 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ (3) 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

- ฝ่ายการเงินและบัญช ี

- ฝ่ายพัสดุ 
- ฝ่ายนิติการ 

- ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
 

ส านักอ านวยการ (10) 

- ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และแผน
องค์กร 

- ฝ่ายติดตามประเมินผล 

- ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 
- ฝ่ายจัดการความรู้ 
 

* ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 2 ต าแหนง่ 
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คณะผู้บริหาร 
 

 

 
ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ 
ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

  
นางสาวพรทิพย์ วิริยานนท์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 

 
นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และรักษาการผู้อ านวยการส านักอ านวยการ  

 

 
 
ภญ.ศิริรัตน์ เตชะธวัช 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน 

 

 
ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน 

 

 
นางสมฤดี จันทร์ฉวี 
ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 

สถาบันก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย 
ด้านวัคซีน  

เพ่ือให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การขับเคลื่อนผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนของประเทศ จึงก าหนดกลยุทธ์การบริหารงาน
ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสม 
2. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน (การวิจัยพัฒนา การผลิต 

การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรค) ในระยะยาว จึงก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 
1) ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ 

องค์กรอิสระและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
2) จัดให้มีงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลน  โดยผลักดันให้

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และประสานแหล่งทุนอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
3) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนระยะสั้นในสาขาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 

โดยอาศัยศักยภาพของเครือข่าย 
4) จัดท าแผนแม่บทและแนวทางสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบร่วมกับ

เครือข่าย เพ่ือรองรับโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนและนโยบายวัคซีนแห่งชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
เพ่ือให้เครือข่ายมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนที่จ าเป็นในการพัฒนาและการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอ

และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 
1) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือด าเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น

เพ่ือการวิจัยพัฒนาและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล ได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม โรงงานผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม  
คลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน และศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา 
ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 

เพ่ือให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล ส าหรับจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนภาครัฐ องค์กรอิสระ และ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 

2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายด้านวัคซีนด าเนินการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีน
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ คือ 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ 
2) บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือกับเครือข่าย

ทั้งในและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)พ.ศ. 2557 - 2560 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นหน่วยงานกลางท่ีได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีน 

พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ในการบริหารจัดการนโยบายและ

ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติและภารกิจ
วัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

พัฒนาองค์ความรู้และ 
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 

ด้านวัคซีนของประเทศ    

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วัคซีนอย่างครบวงจร 

สถาบันเป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่
มีประสิทธิภาพสูง 

ในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนของประเทศ 

1. พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสม 

2. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาต ิ

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านวัคซีนทั้งในประเทศและ
นานาชาติ 

การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศ

อย่างเป็นระบบ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
และผู้เช่ียวชาญภาครัฐ องค์กรอิสระ และเอกชน
ท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังสร้างระบบบริหาร

จัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ  

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือการปิดช่องว่างการ

พัฒนาวัคซีนของประเทศ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ 

เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถวิจัยพัฒนา 
และผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐาน สากลท้ังระดับ
ต้นน้ าและปลายน้ า และจัดหาวัคซีนได้อย่าง

เพียงพอต่อความต้องการใช้ 

การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีน
แห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อน

นโยบายด้านวัคซีน 

ประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพอย่างเพียงพอตลอด

วงจรวัคซีน 
 ในระยะยาว  

2. จัดให้มีงบประมาณเพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่

จ าเป็นและขาดแคลน 

1. สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายในการจัดตั้งและ
บริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงาน
เครือข่ายสามารถน าองค์ความรู้และ

สารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนา
บุคลากรโดยความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายภาครัฐ องค์กรอิสระและ
ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของ
ประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา 

ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 
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โครงการ 
สถาบันได้จัดท าโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และ

หน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบันประจ าปี
งบประมาณ 2558 รวม 20 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
2. โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก 
3. โครงการพัฒนาองค์กร 
4. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันฯ 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันฯ 
6. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่เก่ียวข้อง 
7. โครงการศึกษาข้อมูลหน่วยงานต้นแบบ เพ่ือพัฒนาระบบงานของสถาบันฯ 
8. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
9. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
10. โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับแผนพัฒนาวัคซีนแห่งชาติ 
11. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2558 
12. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร 
13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
14. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ  

และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
15. โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้าผลิตภัณฑ์วัคซีนโดยใช้รูปแบบเครือข่าย 
16. โครงการความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 
17. โครงการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
18. โครงการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ 
19. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
20. โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy 
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ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560)  
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ผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานทั้ง 20 โครงการ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิตที่ได้ก าหนดไว้ตามแผน สามารถจ าแนกผลงานตามรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ 

 

ผลการด าเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร 
และงานด้านวัคซีน 

ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับใหม)่ 

ค่านิยมองค์กร สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน  

การด าเนินงานตามนโยบายและ 
แนวทางการบริหารจัดการจากมติของ 

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ  

พัฒนาและทดสอบ model การอบรมผู้ให้บริการงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศอย่างเป็นระบบ 

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 

อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Technique  for Master Cell 
Bank, Working Cell Bank and Master Seed Bank, Working 
Seed Bank for Japanese Encephalitis Vaccine Production 

จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ 
ประจ าปี 2558 

สนับสนุนทุนส าหรับวัคซีนไข้
สมองอักเสบเจอี และวัณโรค
ชนิดใหม ่

 
 

 

จัดต้ังเครือข่ายAnimal testing lab 
เครือข่ายการควบคุมคุณภาพวัคซีน 

ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ 
ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 

สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ด้านวัคซีนรองรับ AEC 

ระบบอัจฉริยะในการจัดหาและคัดกรองความรู้ด้านวัคซีน 

ยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการ 

องค์ความรู้และ 
เทคโนโลยีด้านวัคซีน 

ยุทธศาสตรก์ารสร้าง 
ความเข้มแข็งให้
สถาบันวัคซีน
แห่งชาติในการพัฒนา
และขับเคลื่อน
นโยบายด้านวัคซีน 
 

ยุทธศาสตร์การ
สนับสนุน 

โครงสร้างพื้นฐาน 
และยุทธศาสตร ์

การพัฒนาศักยภาพ 
เครือข่ายให้สามารถ 

วิจัยพัฒนา ผลิต  
ควบคุมคุณภาพ  

และการใช้วัคซีน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร 
ด้านวัคซีนอย่างครบ
วงจร 

บุคลากรของสถาบันได้รับการอบรม เพ่ือศึกษาเรียนรู้งานทั้งในและต่างประเทศ 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ 
1. การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน:ประกอบด้วย 9 โครงการ มีผลการด าเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 

 

โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 
1.1 โครงการ ทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติ 
 

 
ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดท าร่างนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม ่

 
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม่จากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (stakeholder) 

 
เสนอร่างนโยบายฯ ต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

 

1. ศึกษาการพัฒนานโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีนส าหรับประเทศไทย ใน
ระยะที่ 2 และ 3 

- ก าหนดค่าน้ าหนักและจัดล าดับความส าคัญของชุดตัวชี้วัดความมั่นคงด้านวัคซีน
พื้นฐาน 

- สรุปค่าน้ าหนัก และระดับความส าคัญของชุดตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีสะท้อนระดับ
ความมั่นคงด้านวัคซีนพื้นฐาน โดยวิธี Multi Criteria Decision Analysis (MCDA)  

- พิจารณา (ร่าง) ทางเลือกเชิงนโยบายที่เป็นไปได้ เพื่อยกระดับความมั่นคงด้าน
วัคซีนพื้นฐานส าหรับประเทศไทย 

- จัดท าทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีนพื้นฐานส าหรับ
ประเทศไทย จากกรณีศึกษาวัคซีนพื้นฐาน 1 รายการ 
2. ทบทวนและจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม่ 

- ศึกษาวิเคราะห์และทบทวน และจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์และการทบทวน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

- ประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับ
ใหม่จ านวน 2 คร้ัง  

- จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( stakeholder) และรับฟังความเห็นฯ 
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับ (ร่าง) นโยบายและ
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม่  

- เสนอร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

- เสนอร่างนโยบายฯ ต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ในการประชุมคร้ังที่1/2558 
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 

ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับใหม่ 
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1.2 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 

 

 

การบรรยายความรู ้
เร่ือง Public Private Partnership และ 

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 
 
 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดขึ้นทั้งหมด 9 ครั้ง 
เพ่ือพิจารณา ระเบียบวาระต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับนโยบายและการบริหารงานของ
สถาบัน 
2. การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์และวิชาการ จัดขึ้นทั้งหมด 4
ครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาวานด้านวัคซีนของ
ประเทศ 
3. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารของสถาบัน จัดขึ้นทั้งหมด 8ครั้ง  
4. การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล จัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง 
5. การพัฒนาศักยภาพของกรรมการบริหารสถาบัน  

- กรรมการเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนจัดโดยสถาบัน
พระปกเกล้า 

- จัดให้มีการบรรยายความรู้เรื่อง Public Private Partnership และพระราช 
บัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแก่คณะกรรมการบริหารของ
สถาบันฯ รวมทั้งเชิญกรรมการบริหารขององค์การมหาชนทุกแห่งเข้าร่วมรับฟัง
ด้วย 

นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ
สถาบัน 

1.3 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และยกร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

1. จัดประชุมคณะท างานยกร่างพระราชบัญญัติโดยเชิญผู้แทนจากส านักงาน 
ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาให้ความเห็น 
2. ด าเนินการหารือกับกรมบัญชีกลาง เนื่องจากร่าง พ.ร.บ. จะมีเนื้อหายกเว้นไม่
ต้องน าเงินรายได้ส่งคลัง 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ ในการเปลี่ยน
กฎหมายจากพระราชกฤษฎีกาเป็น
พระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีน  
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โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 

1.4โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก 
 

 
จดหมายข่าว รายไตรมาส 

 
 
 
 
 
 

แผ่นพับเผยแพร่ผลงานเด่นของสถาบัน 

  
หนังสือเรียงความ และหนังสือรวมภาพวาด 

 
 

สามารถด าเนินการได้ตามแผนประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
1. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของสถาบันในงานมหกรรมรับ
สมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ถึง
วันที่ 2 เมษายน2558 และการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 
14-16 กันยายน 2558 
2. จัดท าจดหมายข่าว รายไตรมาส รวม 4 ฉบับ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสถาบัน 
รวมทั้งข่าวสารด้านวัคซีนที่น่าสนใจ 
3. จัดการประกวดเรียงความ เรื่อง “วัคซีนในฝัน” และรวบรวม เรียบเรียงเนื้อหา
จากเรียงความที่ได้รับรางวัลรวมทั้งเรื่องท่ีมีความน่าสนใจ  เพื่อน ามาจัดพิมพ์
หนังสือเผยแพร่แนวคิดเก่ียวกับเรื่องวัคซีน และวิเคราะห์เนื้อหาจากเรียงความ 
เพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนจากมุมมองภาคประชาชน 
4. จัดการประกวดแต่งเพลงสถาบัน เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และบทบาทหน้าที่ของสถาบันให้เป็นที่รู้จัก 
5. ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ของสถาบัน 
6. จัดท าหนังสือรวมภาพวาดในหัวข้อ “วัคซีนกับความมั่นคงด้านสุขภาพ” 
7. จัดท าแผ่นพับเผยแพร่ผลงานเด่นของสถาบัน รวม 11 เรื่อง 
8. จัดท าข่าวแจก และประชาสัมพันธ์ข่าววัคซีนที่อยู่ในความสนใจ รวมทั้งข่าว
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน เช่น การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ประจ าปี 
2557 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
(ฉบับใหม)่ เป็นต้น 

สื่อและผลงานการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ  
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1.5โครงการพัฒนาองค์กร 
 

 
วัฒนธรรมองค์กรของสถาบัน 

 

ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร ได้แก่การทบทวนและปรับแก้ SOP 
งานบริหารเพิ่มเติม เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง มีการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
(eDocument) ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรด้วยการออกก าลังกาย ประเมินสมรรถนะ
หลักและสมรรถนามต าแหน่งของบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2558 การส่งเสริมโภชนาการที่ดี  

ทั้งนี้ มีการปรับแผนพัฒนาองค์กรในเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานด้านอื่น ๆ ของสถาบัน โดยในไตรมาส 4เน้น
กิจกรรมการรักษาค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร  PERFECTและปลูกฝังจริยธรรม โดย
การจัดท าแผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ และปลูกฝังในการประชุมประจ าเดือน 
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ต้องด าเนินการอย่างจริงจัง
ในปีงบประมาณ 2559และบางกิจกรรมต้องด าเนินการต่อเนื่องในปี 2559ด้วย จึง
จะจัดท าเป็นแผนพัฒนาองค์กรประจ าปี 2559-2562(แผนระยะ 4 ปี) ต่อไป 

 

รายงานการพัฒนาองค์กรปี 2558 

1.6 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร 1. จัดซื้อวัสดุส านักงานและอ านวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
2. จัดประชุมประจ าเดือน รวม 5 ครั้ง 
3. จัดท าระเบียบ ประกาศ ด้านการเงินการบัญชีด้านบุคลากรด้านงานสารบรรณ
ด้านพัสดุด้านการให้ทุน 
 

ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การด าเนินงาน
ของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.7 โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
 

  
การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
คร้ังที่ 1/2558 วันที่ 28 กันยายน 2558 

 
การประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคร้ังที่ 

3/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 
 

 

1. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 
ธันวาคม 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน2558 และครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 
3. จัดประชุมคณะท างานพิจารณาการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อ
เป็นอ่อนฤทธิ์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 
4. จัดประชุมคณะท างานพิจารณาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาการ
ข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีนบีซีจี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 
 

นโยบายด้านวัคซีน 

1.8โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 
 

1. พัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีน โดยการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม การศึกษาดู
งาน เพื่อการเรียนรู้งานที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งในและต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโดยจัดให้มีการออกก าลังกายหลังเวลาท างาน 

บุคลากรของสถาบันได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

1.9 โครงการศึกษาข้อมูลหน่วยงานต้นแบบ เพื่อ
พัฒนาระบบงานของสถาบัน 

1. ศึกษาข้อมูลหน่วยงานต้นแบบ ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)                                                   
และ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
2. สรุปการศึกษาดูงาน และจัดท าแนวทางการพัฒนาระบบงานของสถาบันฯ  
3. น าผลการศึกษาดูงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารพัสดุระบบการบริหาร
จัดการโครงการปรับปรุงแนวทางในการสนับสนุนทุนแนวทางในการจัดท าระเบียบ
เก่ียวกับการให้ทุน  และแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
ขอรับทุน และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 

ผลการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานต่าง ๆ  



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 29 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร:ประกอบด้วย 5 โครงการ มีผลการด าเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 
 

โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 
2.1โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้าน
วัคซีน 

1. สนับสนุนทุนเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ แก่นักศึกษาปริญญาเอก 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
ประชุม ASTMH 64th Annual Meeting ที่ Philadelphia, 
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา  
2. สนับสนุนทุนเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ จากส านักโรคติดต่อ
ทั่วไป จ านวน 2 ราย 
3. สนับสนุนทุน แก่ ดร.วันดี ยินดียั่งยืน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เพ่ือเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ 
International Conference on Tuberculosis and Respiratory 
Medicine (TRM 2015) ณ เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
4. สนับสนุนทุนการวิจัยพัฒนาจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

4.1 การค้นพบแอนติเจนอิพิโทปใหม่ของเชื้อวัณโรค ( DosR 
epitopes) โดยวิธี high-content peptide microarray  

4.2 การพัฒนา Pre-validation platform strategy เพ่ือให้สามารถ
น าไปใช้ได้ในการผลิตตามระบบ GMP ส าหรับการขยายขนาดเซลล์ไตลิง
บน Micro- carrier ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 

4.3 โครงการวิจัยการสร้าง non glycosylated truncated 
Japanese Encephalitis protein E and subsequent เพ่ือใช้เป็น 
recombinant sub-unit vaccine โดยเชื้อ Pichia pastoris 

4.4 การผลิตอนุภาคเสมือนของ influenza vaccine ชนิด NA-VLP 
 

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อยอด
ด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีน การพัฒนาระบบ
การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน  
2. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนา การประกัน
คุณภาพวัคซีน และการใช้วัคซีน กับ
หน่วยงานต่างประเทศ  
3. บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานมีแนวคิดและ
สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนางานที่
รับผิดชอบในองค์กร 
4. สร้างโอกาสให้นักศึกษาสนใจงานวิจัย
พัฒนาวัคซีนเพ่ิมข้ึน และเกิดแรงจูงใจในการ
ท างานด้านวัคซีน 
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โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 
2.2โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
แผนพัฒนาวัคซีนแห่งชาติ 
 

 
จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Technique  for 
Master Cell Bank, Working Cell Bank and Master 

Seed Bank, Working Seed Bank for Japanese 
Encephalitis Vaccine Production 

 
จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Lyophilization 

technology for vaccine 

 
พัฒนาศกัยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

หลักสูตรส าหรับเภสัชกร  

1. วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) โดยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาน
ต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี  
2. พิจารณาสนับสนุนโครงการวิจัยการศึกษาน าร่องสาเหตุการเพิ่มขึ้นของ
ความรุนแรงของเชื้อ BCG ในเด็กไทย จ านวน 2 โครงการ  
 - การวิเคราะห์ล าดับเบสทั้งหมดของวัคซีน BCG ในประเทศไทย 
 - การตรวจสอบลักษณะของปัจจัยความสามารถในการก่อโรคของ ของ 
Mycobacterium bovis BCG ที่เพาะแยกได้จากผู้ป่วย: ลักษณะโคโลนี 
ระดับ nitrate reductase activity และการผลิตไนอาซิน 
3. จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Technique  for Master Cell 
Bank, Working Cell Bank and Master Seed Bank, Working Seed 
Bank for Japanese Encephalitis Vaccine Production ณ ศูนย์วิจัย
พัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Lyophilization technology for 
vaccine  ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายเข้าอบรมทั้งสิ้น 38 
คน 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หลักสูตรส าหรับ
เภสัชกร ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 2 รุ่น  
6. ส่งบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้โครงการ
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงในการผลิต ควบคุมและประกันคุณภาพ
กระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าฝึก
ปฏิบัติงาน ณ Fraunhofer Institute for Toxicology and Experiment 
Medicine (ITEM) ประเทศเยอรมนี 
7. สนับสนุน ทุนในการฝึกงานด้านวัคซีน แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ( Pharm 
Science) ระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.ผลการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร เพ่ือใช้วาง
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสาขาที่มี
ความจ าเป็น โดยความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน และ
สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
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โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 
2.3 โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
ประจ าปี 2558 
 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการวัคซีน

แห่งชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 

  
เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานเครือข่าย 

 
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน กล่าวปาฐกถาพิเศษ  

เรื่อง ความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน 
ของประเทศไทย  

1. จัดท าร่างก าหนดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ จัดท าเนื้อหาเพ่ือ
ใช้ในการจัดท าสื่อโปสเตอร์โบรชัวร์ และคัทเอาท์ในการประชาสัมพันธ์  
2. จัดพิมพ์หนังสือสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก 
3. จัดประชุมคณะท างานฯ รวม 5 ครั้ง 
4. ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงแรม
ที่ใช้ในการจัดประชุมบริษัทเอกชนรับผิดชอบพิธีเปิดและการจัด
นิทรรศการ   กองราชพิธี ส านักพระราชวัง และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  
5.  จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้ง ที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-9 
กรกฎาคม 2558 ณ รร.สวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ  โดยมี 
 - ผู้เข้าประชุมทั้ง 3 วัน แบ่งเป็นวันที่ 7 ก.ค. 58 จ านวน 543 คน , 
วันที่ 8 ก.ค. 58 จ านวน 474 คน และวันที่ 9 ก.ค. 58 จ านวน 461 คน  
 - หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนที่ร่วมจัดนิทรรศการ รวมทั้งสิ้น 18 
หน่วยงาน 
 - การน าเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ 18 เรื่อง และน าเสนอ
ด้วยวาจา 4 เรื่อง 
 - การประเมินผลความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ 
ครั้งที่ 7 ตลอดการประชุมทั้ง3 วัน โดยบริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
6. จัดท าสรุปผลการจัดประชุมฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขใน
บางกิจกรรมของการจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 
2558 เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดประชุมวิชาการวัคซีน
แห่งชาติในปีต่อไป 
 

1. จ านวนผู้เข้าประชุมที่ได้รับทราบ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
ด าเนินงานวัคซีนของประเทศ500คน 
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าประชุมต่อการประชุม 
3. จ านวนหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมแสดง
นิทรรศการ 18 แห่ง 
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โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 
2.4 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากร 
 

เครือข่ายด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
คณะพยาบาลศาสตร ์

แมคคอร์มิค 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

 
ส านักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร 

 
เครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์บุคลากร

ด้านระบบน าส่งวัคซีนของไทย 

 
  

1. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. จัดจ้างท าโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคปี  2558 แก่คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
3. จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2558 4 รุ่น 
4. สนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร่วมกับส านักอนามัย  กทม. จ านวน 2 รุ่น โดย
จัดอบรมระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน และ 17-19 ธันวาคม 2557 
5. จัดท ารายงานประเมินผลการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ส านักอนามัย กทม. ในภาพรวม 
6. การสร้างเครือข่ายบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ 
 6.1 เครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์บุคลากรด้าน
ระบบน าส่งวัคซีนของไทย  
 6.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่ายวิจัย
พัฒนาวัคซีนระหว่างประเทศ และศูนย์วิจัยชั้นน าระดับโลก  โดยคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน  
7. การจัดท าหลักสูตรเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ระดับ ปริญญา โท-เอก) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1. มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีน 
2. มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพ่ือใช้เป็น
แหล่งในการฝึกอบรมบุคลากรด้านวัคซีน 
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โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 
2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 

 

 
 

หนังสือหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2558 

 
 

1.จัดท าหนังสือหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุง 
1.1 จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง

เนื้อหาฯ 2 ครั้ง  
1.2 รวบรวมต้นฉบับจากผู้เชี่ยวชาญ และด าเนินการปรับแก้เนื้อหา 

และจัดพิมพ์หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ส าหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค ฉบับปรับปรุง ปี 2558 

1.3 จัดจ้างเพ่ือออกแบบ  และพิมพ์หนังสือ "หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค"   
2.การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ โดยจัดจ้างคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ เพื่อคัดเลือกข้อสอบ
ที่มีคุณภาพ และรวบรวมจัดท าคลังข้อสอบ  
3.การพัฒนาและจัดท าสื่อการสอนต้นแบบในการอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏิบัติการฯ 

3.1 แจ้งเวียนผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร ให้พิจารณา
ข้อเสนอการพัฒนาสื่อการสอนต้นแบบทั้ง 7 หมวดเนื้อหาตามที่
ผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้เสนอมา 

3.2 จัดจ้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการ
พัฒนาสื่อการสอนต้นแบบทั้ง7 หมวดเนื้อหา  
4. การจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการฯอยู่ในระหว่างด าเนินการจัดจ้างอ
บรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และ
อบรมการเป็นวิทยากร ซึ่งจะจัดอบรมในระหว่างวันที่ 14-16ธันวาคม
2558 และวันที่ 21-25ธันวาคม2558 ตามล าดับ 

 

1. หลักสูตรเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการ
ปรับปรุงในเชิงเนื้อหาและเทคนิคให้มีความ
ทันสมัย จ านวน 7 บท 
2. สื่อการสอนต้นแบบส าหรับหลักสูตรเชิง
ปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการพัฒนาและจัดท าให้
ง่ายต่อการเรียนรู้ จ านวน 7 บท 
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 3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล  และ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้าน
วัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน:ประกอบด้วย 3 โครงการ มีผลการด าเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 
 

โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 
3.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
การผลิตวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ และการ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการในวาระแห่งชาติด้าน
วัคซีน 
 

 

 
 

 

 
 

 
สนับสนุนทุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ 

(New TB)ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 

 
ติดตามความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค โครงการภายใต้

วาระแห่งชาติด้านวัคซีนประจ าปี 2558 
 

1. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยพัฒนาตามที่ระบุในสัญญารับทุน  
โดยมีการสนับสนุนทุนปีที่ 2 (ต่อเนื่องจากปี 2557) ใช้งบประมาณปี 2558 
จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

- การศึกษาทางภูมิคุ้มกัน วิทยาของแอนติเจนไกลแคน โปรตีน คอนจู
เกตสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาเป็นวัคซีนต่อต้านวัณโรค (ปีที่ 2) โดย สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

- การพัฒนา Recombinant BCG เพ่ือผลิตวัคซีนต้านวัณโรค (ปีที่ 2) 
โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
2. ประชุมเพ่ือพิจารณาเนื้อหาโครงร่างวิจัยเพื่อเตรียมสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาความล่าช้าของการด าเนินงาน 
การประสานงาน และการจัดท าสัญญา ทั้งในฝ่ายของสถาบัน และผู้รับทุน 
3. ติดตามความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค โครงการภายใต้วาระแห่งชาติ
ด้านวัคซีนประจ าปี 2558 ผลจากการติดตามความก้าวหน้า มีดังนี้ 

- มีโครงการที่ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดจ านวน 4 โครงการจาก 
10 โครงการหลัก  

- โครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีนส่วนใหญ่มีความล่าช้าและไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ทั้งนี้ เนื่องมาจากปัจจัยหลายด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน และความไม่ชัดเจนในด้าน
นโยบาย เป็นต้น  

- จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนโครงการภายใต้วาระแห่งชาติให้มีความ
เหมาะสม ทั้งในด้านงบประมาณ รูปแบบการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และ
ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 

1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการวิจัย
พัฒนาวัคซีนตั้งแต่ 
ต้นน้ า  
2. ผลการวิจัยเพื่อน าไปพัฒนาวัคซีนตาม
เป้าหมายของชาติ 
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โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 
3.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
การผลิตวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ และการ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการในวาระแห่งชาติด้าน
วัคซีน (ต่อ) 
 

- นอกจากการน าเสนอความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรคแล้ว ยังมีการ
น าเสนอโครงการใหม่เพ่ือบรรจุเข้าเป็นโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้าน
วัคซีน จ านวน 3 โครงการ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและจะต้องน าเข้าสู่การ
พิจารณาโดยคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 
4. รายงานผลการด าเนินงาน และการปรับแก้ไขโครงการภายใต้วาระ
แห่งชาติด้านวัคซีนต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2558  
5. โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเดงก่ีของประเทศไทย ซ่ึงเป็นโครงการ
ต่อเนื่องทั้งหมด 3 โครงการไม่สามารถด าเนินการให้ทุนได้ เนื่องจากการ
ด าเนินงานวิจัยมีความล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในสัญญา ท าให้ต้องขอขยาย
เวลา รวมทั้งต้องใช้เวลาในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ท าให้ไม่
สามารถใช้งบประมาณของปี 2558 ได้ทัน  
6. โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีน inactivated Japanese Encephalitis 
Vaccine in Vero cell เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี แต่เนื่องจากปัญหาด้าน
สถานที่ท าให้ล่าช้ามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 และเนื่องจากนโยบาย การ
ใช้วัคซีนชนิดเชื้อเป็น ผู้วิจัยจึงขอยุติโครงการปีที่ 2 ดังนั้นจึงไม่ได้ให้การ
สนับสนุนต่อในปีงบประมาณ 2558 
 

1. องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการวิจัย
พัฒนาวัคซีนตั้งแต่ 
ต้นน้ า  
2. ผลการวิจัยเพื่อน าไปพัฒนาวัคซีนตาม
เป้าหมายของชาติ 
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โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้าผลิตภัณฑ์
วัคซีนโดยใช้รูปแบบเครือข่าย 
 

  
ประชุมเพ่ือหารือและจัดตั้งเครือข่าย 

การควบคุมคุณภาพวัคซีน 

  
การเปิดบ้าน (open house)  

ณ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มจธ.  

1. ประชุมการพัฒนาเครือข่ายและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ท าให้ได้แนวทางการสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี ่
2. ประชุมเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้ง Animal testing Lab ส าหรับการ
พัฒนาวัคซีนในประเทศ ท าให้ได้แนวทางการสนับสนุนและเตรียมความ
พร้อมโครงการพัฒนา Animal testing lab ตามหลักการ OECD GLP 
โดยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง มาตรฐานสากลสถาบันได้
น าโครงการเข้าสู่วาระแห่งชาติด้านวัคซีนโดยเสนอต่อคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ 
3. ยุติโครงการภายใต้เครือข่ายวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า 
ปาก โดยเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2558 
4. ประชุมเพ่ือหารือและจัดตั้งเครือข่ายการควบคุมคุณภาพวัคซีน ซึ่งมี
การน าเสนอโครงการเพื่อด าเนินงานในปี 2558 จ านวน 3 โครงการ 
 4 .1 สนับสนุนโครงการก าหนดวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
วัคซีนป้องกัน โรคไข้สมองอักเสบเจอี โดยสถาบันชีววัตถุ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการศึกษาดูงาน ณ NIID ญี่ปุ่น  
 4 .2 โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาตาม
มาตรฐาน PIC/S โดยส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 4.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีน กิจกรรม
ประกอบด้วย การเปิดบ้าน (open house) ณ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีว
วัตถุแห่งชาติ มจธ. และการประชุมเครือข่ายเพื่อน าเสนอกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อด าเนินการในปี 2559 จากการประชุมสามารถรวบรวม
โครงการส าคัญท่ีจะสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 4 โครงการ 

1. มีเครือข่ายที่เกิดจากการรวบรวมองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
พัฒนา ที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม 
2. มีเครือข่ายและองค์ความรู้ด้านการ
ควบคุมก ากับคุณภาพวัคซีนที่ได้
มาตรฐานสากล 
3. มีเครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการทดสอบวัคซีนใน
สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล 
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โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 

3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้า
ผลิตภัณฑ์วัคซีนโดยใช้รูปแบบเครือข่าย (ต่อ) 

5. โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Animal testing Lab ส าหรับการพัฒนา
วัคซีนในประเทศ ซึ่งขณะนี้สถาบันฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือขอการรับรอง OECD-GLP ส่วนการก่อสร้าง Animal testing 
Lab ได้น าไปบรรจุเป็นโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน และมีการ
ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบใหม่  
6.จัดประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการ
ประชุมประกอบด้วย  

6.1 น าเสนอผลการศึกษาดูงาน โครงการก าหนดวิธีมาตรฐานในการ
ตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี โดยสถาบันชีววัตถุ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการศึกษาดูงาน ณ NIID ญี่ปุ่น  

6.2 การน าเสนอผลการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 
6.3 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ระดับปริญญา

โท-เอก, ประกาศนียบัตร 
6.4 การน าเสนอผลการพัฒนางานด้านวัคซีน 

 

1. มีเครือข่ายที่เกิดจากการรวบรวมองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
พัฒนา ที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม 
2. มีเครือข่ายและองค์ความรู้ด้านการ
ควบคุมก ากับคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐาน 
สากล 
3. มีเครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการทดสอบวัคซีนใน
สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล 
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โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 
3.3โครงการความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 

 

 

  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Follow-up Workshop on 

Collaborative Models for the Effective 
Communication and Coordination among 

ASEAN Countries for Regional Vaccine Security  

1. จัดท าไฟล์น าเสนอ ( power point) และรายงานส าหรับผู้บริหาร 
(executive summary) ซึ่งได้น าเสนอต่อที่ประชุม ASEAN Expert 
Group on Communicable Diseases (AEGCD) ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน  2557 และท่ีประชุมมีค าแนะน าให้ส่ง executive 
summary และ full report ให้แก่ AEGCD Focal Points ของแต่ละ
ประเทศเพ่ิมเติมด้วย   
2. จัดท า Concept paper เรื่อง Follow-up Workshop on 
Collaborative Models for the Effective Communication and 
Coordination among ASEAN Countries for Regional Vaccine 
Security เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน ซึ่งเห็นชอบให้จัดประชุมใน
ประเทศไทย 
3. จัดท า proposal เพ่ือของบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมจาก
องค์การอนามัยโลก  
4.  ส่งหนังเชิญประชุมไปยังสมาชิกกลุ่ม Communication and 
Coordination 8 ประเทศในอาเซียน รวมถึงวิทยากร และผู้แทนจาก
องค์การอนามัยโลกผู้แทนจากส านักงานเลขาธิการอาเซียน และหนังสือ
เพ่ือขอเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ( nominations) ไปยังประเทศบรูไน 
ดารุสซาลาม และสิงคโปร์ 
5.  ส่งหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเชิญเป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุม รวมถึงผู้บริหารของกระทรวงฯ  และ
กรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Follow-up Workshop on Collaborative 
Models for the Effective Communication and Coordination 
among ASEAN Countries for Regional Vaccine Security 
(Bangkok follow up workshop) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558  

แผนการด าเนินงานด้าน Effective 
Communication and Coordination 
among ASEAN Countries for Regional 
Vaccine Security 
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โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 
3.3โครงการความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนใน
ภูมิภาคอาเซียน 

7. จัดท าไฟล์น าเสนอ (power point) ผลการประชุมฯ เพื่อให้ผู้แทนกรม
ควบคุมโรคน าเสนอต่อที่ประชุม AEGCD ตรั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-20 
สิงหาคม 2558 ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม  
8. จัดท าไฟล์น าเสนอ ( power point) ผลการประชุมฯ ทั้ง Phuket 
workshop และ Bangkok follow up workshop น าเสนอต่อที่ประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุขครั้งท่ี 10 ( the 10th Senior 
Officials Meeting on Health Development; SOMHD) ระหว่างวันที่ 
14-16 กันยายน 2558 ณ เมืองดาลัด  ประเทศเวียดนาม  
9. จัดท า executive summary ของ Bangkok follow up workshop 
 

แผนการด าเนินงานด้าน Effective 
Communication and Coordination 
among ASEAN Countries for Regional 
Vaccine Security 
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ:ประกอบด้วย 3 โครงการ มีผลการด าเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 
 

โครงการ การด าเนินงาน ผลผลิต 
5.1 โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้
ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy 
 

 
หน้าจอเว็บไซต์คลังข้อมูลออนไลน์ 

 

เชื่อมโยงระบบ ฐานข้อมูล ย่อยจ านวน 4 ระบบ โดย ออกแบบและพัฒนา
ระบบการจัดการคลังข้อมูลกลาง  NVI-CMS จะอยู่ในรูปแบบโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ (web application) โดยใช้ภาษา PHP เวอร์ชั่น5.3.3 
ฐานข้อมูล MySQL เวอร์ชั่น14.14 เว็บเซิร์ฟเวอร์  Apache 2.2.15บน
ระบบปฏิบัติการ CentOS 6.5 และพัฒนาหน้าเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูล
ออนไลน์ด้านวัคซีน เสร็จเรียบร้อยแล้วตามแผนที่ก าหนด สามารถเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลได้ท่ี http://www.vacciknowlogy.org/VacciKM/(รูปที่ 1)  
ประกอบไปด้วย 3 เมนูหลัก 1) Disease Name ส าหรับแสดงข้อมูลวัคซีน 
แบบบูรณาการข้อมูล  2) Search ส าหรับสืบค้นข้อมูลจากคลังระบบ
ฐานข้อมูล 3) Setting ส าหรับบริหารจัดการระบบ 

ระบบอัจฉริยะในการจัดหาและคัดกรอง
ความรู้ด้านวัคซีน 
 

5.2 โครงการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน
ของประเทศ 

1. วิจัยประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ และผลกระทบเชิงงบประมาณของ
วัคซีน Hib ในประเทศไทย และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการน าวัคซีน 
Hib มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  โดยมีการ น าเสนอผล
การศึกษาต่อคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อพิจารณาความ
คุ้มค่าในการน าวัคซีน Hib มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมฯ เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2558  
2จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการน าวัคซีน Hib และวัคซีนไข้เลือดออกเดง
กี่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. ศึกษาทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนรายชนิด เพ่ือการน ามาใช้ในประเทศ
ไทย 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 

5.3 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

จัดจ้างมูลนิธิแพธทูเฮลท์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวในการด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ และ
ภาคเอกชน (PPP)  

รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางการสนับสนุน
ความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 

 

http://www.vacciknowlogy.org/VacciKM/
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์  
 ผลการเบิกจ่าย จริงของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 37.98ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายตาม
ยุทธศาสตร์ แต่เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 58.85 ซึ่งค่อนข้างต่ า เนื่องจากหลายสาเหตุ 
โดยส่วนใหญ่เป็นสาเหตุที่ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2557 โดยเฉพาะในส่วนของการสนับสนุนทุนวิจัย
พัฒนาวัคซีน ท าให้หลายกิจกรรมต้องล่าช้าออกไป ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ สามารถสามารถสรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายด้านวัคซีน 
 ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 10,684,665บาท ผลการเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 62.88  
เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 81.76 โดยส่วนใหญ่โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
รวม 9 โครงการ สามารถด าเนินงานได้ตามแผน เนื่องจากเป็นภารกิจที่สถาบันด าเนินการเอง จึงไม่มีปัจจัย
ภายนอกมากระทบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 24,053,822 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 36.16  
เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ  60.98 ซึ่งค่อนข้างต่ า โดยมี 2 โครงการที่การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย ได้แก่ โครงการจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
และโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ส าหรับสาเหตุหลักท่ีท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณต่ ากว่าที่ควรในอีก 3 โครงการ ได้แก่ 

1) กระบวนการพิจารณาสัญญาทุน สัญญาจัดจ้าง ของ หน่วยงานเครือข่ายบางแห่ง มีความล่าช้า 
เนื่องจากต้องผ่านนิติกร และมีความหลากหลายในแนวทางการท าสัญญาของแต่ละแห่ง ซึ่งมีผลท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบัน รวมถึงความส าเร็จของโครงการ 

2) หน่วยงานเครือข่ายที่รับผิดชอบการ บางกิจกรรมยังไม่มีความพร้อม จึงไม่สามารถด าเนินการตาม
หลักสูตรที่วางแผนไว้ได้ ท าให้ต้องเลื่อนการด าเนินงานเป็นปีงบประมาณ 2559 

3) การรวบรวมผลการทบทวนโครงร่างการวิจัยเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ อย่าง
จ ากัด และประกอบกับมีภารกิจมาก 

4) บางกิจกรรมยังไม่มีการด าเนินการ ส่งผลให้ไม่มีการเบิกจ่าย  
5) บางกิจกรรมประมาณการงบประมาณไว้สูงเกินไป ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หมด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มี
ความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 
 ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 22,520,513 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 26.89 
เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 43.09ซึ่งค่อนข้างต่ ามาก โดยมี 1 โครงการที่การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย ได้แก่ โครงการความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนใน
ภูมิภาคอาเซียน ส าหรับอีก 2 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ าถึงต่ ามาก โดยมีสาเหตุ
มาจาก 
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1) หน่วยงานเครือข่ายที่ขอรับการสนับสนุน ยังไม่พร้อมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ท าให้
ต้องเลื่อนการสนับสนุนเป็นปีงบประมาณถัดไป ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2) บางโครงการจ าเป็นจะต้องมีการประเมิน ผล ท าให้ไม่สามารถด าเนินการสนับสนุนได้ใน ปี 2558 
และต้องเลื่อนให้การสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559 แทน จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้งบประมาณ  

3) มีการปรับแก้ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้ง การพิจารณาเอกสารสัญญาของคู่สัญญา (ผู้รับทุน) 
เป็นไปอย่างล่าช้า  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็น
ระบบ 

ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,720,000 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 54.05  
เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 93 เป็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวรวม 3 โครงการ สามารถด าเนินงานได้ตามแผน เนื่องจากเป็นภารกิจที่
สถาบันด าเนินการเอง จึงไม่มีปัจจัยภายนอกมากระทบ 
 

รายจ่ายประจ า 
 ประกอบด้วย  1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร2) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ  3) ค่าจ้างเหมา 
4) ค่าเช่ารถยนต์  5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  6) ค่าสาธารณูปโภค  7) ค่าครุภัณฑ์  และ 8) ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างผลการเบิกจ่ายจริง อยู่ที่ร้อยละ 59.81 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า โดยไม่มีภาระผูกพัน 
ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ า แม้ว่าผลการเบิกจ่ายตั้งแต่หมวด 1)-6) จะค่อนข้างสูงถึงสูงมาก (ร้อยละ 
73.08-100) แต่รายจ่ายประจ าในหมวด 7) ค่าครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 54.58 และ 8) หมวด ค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้สถานที่จากกรมควบคุมโรค
และธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี และการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดท า
ขอบเขตการจ้างงานและก าหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ในปี 2559 
โดยใช้เวลา 210 วัน จึงยังไม่มีผลการเบิกจ่ายในปี 2558 ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายของรายจ่ายประจ า
ค่อนข้างต่ า 
 

ภาระผูกพัน  
 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงาน
บริหารจัดการของสถาบัน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,310,249 
 
ปัญหา อุปสรรค 
 

 โดยภาพรวมสถาบันสามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ แม้ว่าการเบิก
จ่ายเงินจะต่ ากว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ โดยพบปัญหาอุปสรรคดังนี้ 

1. ลักษณะการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่ที่ใช้วงเงินงบประมาณเป็นจ านวนมาก คือ การให้ทุนต่าง ๆ 
ได้แก่ ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน และทุนพัฒนาบุคลากรประสบปัญหาในด้านการพิจารณาสัญญาของผู้รับทุน  
การด าเนินงานของผู้รับทุน ไม่ด าเนินการและรายงานความก้าวหน้าตามที่สถาบันก าหนด ส่งผลให้การเบิก
จ่ายเงินไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งบางโครงการที่ขอรับทุนจ าเป็นจะต้องมีการประเมิน ผล ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการสนับสนุนได้ในปี 2558 ต้องเลื่อนให้การสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559 แทน จึงส่งผลให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนไปจากแผนงานและแผนการเบิกจ่ายเงินที่ก าหนดไว้ 
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2. บางกิจกรรมเกิดการคลาดเคลื่อน หรือเลื่อนก าหนดการจัด เพื่อความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ท าให้
ไม่เป็นไปตามแผน 

3. การประมาณการแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงเกินไป แม้จะด าเนินงานได้ตามแผนกิจกรรม  
แต่ไม่บรรลุผลตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
 
แนวทางแก้ไข 
 

แนวทางแก้ไข เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 สถาบันควรด าเนินการ 

1. ปรับแผนประชาสัมพันธ์กรอบการส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย โดยเร่ง
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับการขอทุนต่าง ๆ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การจัดท า
สัญญาแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

2. ประมาณการแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมและตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
โดยพิจารณาจากข้อมูลการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3. ทบทวนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรอบ 6 เดือน เพ่ือให้การด าเนินงานและการเบิกจ่ายมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 



สถาบนัวัคซีนแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)

งบการเงิน
ส าหรับป ีสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2558

(1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
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อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรับรอง โดยส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน



(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ หมายเหตุ

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินฝากธนาคาร 1 61,520,569.37     
วัสดุคงเหลือ 2 103,624.76          
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3 8,197.20             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 61,632,391.33     
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

ครุภณัฑ์สุทธิ 4 761,714.18          
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5 3,101,810.43       
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา 6 468,405.00          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,331,929.61       
รวมสินทรัพย์ 65,964,320.94    

หน้ีสิน
หน้ีสินหมนุเวียน

เช็คที่ผู้รับยังไม่ไปขึ้นเงินและเช็คค้างจ่าย 7 1,175,977.92       
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8 97,447.39           
เงินประกันสัญญา 9 277,465.00          
หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 10 6,440.20             

รวมหน้ีสิน 1,557,330.51       
สินทรัพย์สุทธิ 64,406,990.43    

สินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุน
ทุน 11 1,641,421.18       
รายได้สูงกว่า(ต่่ากว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม 11 37,221,645.11     
รายได้สูงกว่า(ต่่ากว่า)ค่าใช้จ่ายงวดปจัจุบนั 11 25,543,924.14     

รวมสินทรัพย์สุทธิ 64,406,990.43    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

สถาบันวัคซีนแห่งขาต ิ(องค์การมหาชน)

ณ วันที่  30  กันยายน  2558
งบแสดงฐานะการเงิน
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(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

รายได้
รายได้เงินอุดหนนุจากงบประมาณ 12 69,173,800.00       
รายได้เงินสนบัสนนุเพื่อการวิจัยและด าเนนิโครงการ 13 9,096,153.00         
รายได้จากการจัดกิจกรรมและด าเนนิโครงการ 14 284,800.00           
รายได้ดอกเบีย้รับ 225,571.17           

รวมรายได้ 78,780,324.17     

ค่าใชจ้่าย
ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร 15 11,558,339.59       
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและด าเนนิโครงการ 16 24,552,191.07       
ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจากเงินสนบัสนนุเพื่อการวิจัยและด าเนนิโคงการ 17 7,965,526.83         
ค่าใช้สอย 18 6,860,122.86         
ค่าวัสดุ 538,144.70           
ค่าสาธารณูปโภค 179,328.42           
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 1,582,746.56         

รวมค่าใชจ้่าย 53,236,400.03     
รายไดสู้ง(ต า่) กว่าค่าใชจ้่ายสุทธิ 25,543,924.14     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน

ตัง้แตว่ันที   1  ตลุาคม  2557  ถึงวันที   30  กันยายน  2558

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 46



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ ปีงบประมาณ 2559 
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 แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ส าคัญ เป็นแผนงานที่เชื่อมโยงและตอบสนองประเด็น
นโยบายรัฐบาล ได้แก่ การ พัฒนาระบบการแพทย์ทางเลือกการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์ และสาธารณสุข  
โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพและการบริการในระบบสุขภาพ  ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต  และ
ตอบสนองต่อเป้าหมายสูงสุด ของสถาบัน คือ ประเทศไทย สามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีน ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉินโดยมีรายละเอียดของแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1การสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางด้านวัคซีน 
  - โครงการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ 

- โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
  - โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรและความมั่นคงด้านวัคซีน 
  - โครงการพัฒนาองค์กร 
  - โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 
  - โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่เก่ียวข้อง 
  - โครงการศึกษาความเป็นไปได้และยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ: สถาบันมีการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
  - โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
  - โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
  - โครงการประเมินผลการอบรมหลักสูตรความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน ได้แก่ การวิจัย
พัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรค ในระยะยาว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของ ประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต 
ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 
  - โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีน  และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ วาระ
แห่งชาติด้านวัคซีน 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้าผลิตภัณฑ์วัคซีนโดยใช้รูปแบบเครือข่าย 
  - โครงการความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ :เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถ วิจัย พัฒนา วัคซีน และ ได้รับการสนับสนุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ 
  - โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ :ระบบสารสนเทศด้านวัคซีน  และผลงานวิชาการ เพื่อเป็นอ งค์ความรู้และแนวทางใน
การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ 

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






