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สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการ ขับเคลื่อนการด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจาย
วัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน  สร้างเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการด้านวัคซีน 
และเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลด้านวัคซีน เพ่ือเป้าหมายสูงสุด คือ การพ่ึงตนเองและความมั่นคง
ด้านวัคซีนของประเทศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
22 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 13 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน 
จ านวน 9 โครงการ ผลการด าเนินงานส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่  

1. การจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565  
พร้อมกรอบงบประมาณบูรณาการด้านวัคซีน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนางานด้านวัคซีน รวมทั้งการ
ประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและการพ่ึงตนเองของประเทศด้านวัคซีน
ในระยะยาว 

2. การจัดท าร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
โดยจัดท าแล้วเสร็จ รวม 10 ฉบับ และอยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ฉบับ 

3. การยกระดับการบริหารจัดการวัคซีนเพ่ือความมั่นคงทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ได้แก่  
1) การปรับปรุงกลไกการพิจารณาการน าวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยผลักดันให้มี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพ่ือให้
สามารถพิจารณาบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และน ามาให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม 
รวบรวม วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านตลาดวัคซีนของประเทศ เพ่ือใช้ในการสนับสนุน 
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพตลาด
วัคซีนที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 จัดท าชุดข้อมูลอุปสงค์อุปทาน
ด้านวัคซีน เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มการขาดแคลนวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในรูปแบบเอกสาร
เผยแพร่ให้กับหน่วยงานเป้าหมายเพ่ือใช้ประโยชน์ 3) การจัดท าปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและ 
การพ่ึงตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน โดยมีสาระส าคัญในการสร้างความร่วมมือและการพัฒนา 
ขีดความสามารถ เพ่ือบรรลุเป้าหมายความมั่นคงและการพ่ึงพาตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคด้วยความร่วมมือ
จากประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากเวทีการประชุมระดับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 
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4. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต ได้แก่ การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน  
ไข้เลือดออกเดงกี่ วัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้ในคน วัคซีนซิก้า รวมทั้งการจัดท า
แผนความร่วมมือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม  

5. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ โดยจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการ
จัดซื้อวัคซีนที่ผลิตในประเทศที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และ (ร่าง) บัญชีแนบท้ายรายชื่อผู้ผลิตใน
ประเทศไทยและผลิตภัณฑ์วัคซีนที่จะได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน ภายใต้ร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. .... หากมีผลบังคับใช้จะเป็นการสร้าง
หลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง เติบโตและแข่งขันได้ในตลาด 

6. การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการทางวิชาการ ได้แก่ 1) การจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ 
ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2562 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเปิดการประชุม ภายใต้แนวคิดหลัก: วัคซีนไทยสู่สากล
กับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่ยั่งยืน 2) การพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านกระบวนการ
ผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ โดยสถาบันได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรีในการพัฒนาและจัดตั้งหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเคมี (วิศวกรรมชีวเภสัชภัณฑ์) มุ่งเน้น
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุในระดับอุตสาหกรรม  3) การพัฒนาและ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ  เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ชั้นสูงจาก
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชั้นน าในประเทศสิงคโปร์ 4) การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้เครือข่ายการประกันและ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ    

สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมเป็นเงิน 77,205,400 บาท แบ่งเป็น
งบด าเนินงาน จ านวน 47,005,245 บาท งบรายจ่ายประจ า จ านวน 24,769,674 บาท และเงินส ารอง จ านวน 
5,430,481 บาท  
 ผลการเบิกจ่ายจริง (ไม่รวมการก่อหนี้ผูกพัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 
30 กันยายน 2562) เป็นเงิน 52,173,185.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.58 เมื่อรวมภาระผูกพัน เป็นเงิน 
69,692,922.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.27 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

โดยภาพรวมสถาบันสามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน แต่ยังคงมีภาระผูกพันตามสัญญาสนับสนุนทุน
และสัญญาจ้างที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณนี้ คิดเป็นร้อยละ 29 ซึ่งสถาบันจะได้พิจารณา
ทบทวน ปรับการด าเนินงาน เพ่ือลดจ านวนภาระผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้น้อยลง และให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จริงภายในปีงบประมาณต่อไป 

 
 

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

 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะอนุกรรมการวิชาการ 

คณะอนุกรรมการ 

ด้านบริหาร 

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

คณะอนุกรรมการประเมินผล 

การปฏบิัตงิานของผู้อ านวยการ

สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

คณะอนุกรรมการ 

ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน 

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

 

 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง   



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 3 
 

 
 
 
 
 

 นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ 
ประธานกรรมการ 
 

เกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2493 อายุ 69 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา: 

 วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ปริญญาบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประวัติการท างาน: 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยางตลาด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
 รองอธิบดีกรมอนามัย 
 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) 
 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 อธิบดีกรมควบคุมโรค 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน: 
 ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
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นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 
เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2505 อายุ 57 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา: 

 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุข แพทยสภา 
 Master of Public Health (MPH), Institute of Tropical Medicine, Belgium 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 
 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทยสภา 
 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา 

ประวัติการท างาน: 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น 
 ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 (ระดับ 9) กรมอนามัย 
 ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 (ระดับ 9) กรมอนามัย 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (ระดับ 9) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (ระดับ 9) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 11 ภาคใต้ตอนบน) 
 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน: 
 อธิบดีกรมควบคุมโรค 
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นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
เกิดวันที่ 4 ธันวาคม 2507 อายุ 55 ปี 
วุฒิการศึกษา 
    ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล 
    วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา อายุรศาสตร์ 
แพทยสภา 
    อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์
ป้องกัน(ระบาดวิทยา) แพทยสภา 
ประวัติการท างาน 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (ชุมชน) บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
    หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล (ทั่วไป) อ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
    อายุรแพทยื โรงพยาบาล (ศูนย์) สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
    ผู้อ านวยการศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 7 จังหวัดอุบลราชธานี 
    ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดนครสวรรค์ 
    ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
    รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 
    รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาการสาธารณสุข) 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
 
เกดิวันที่ 25 กรกฎาคม 2505 อายุ 57 ปี 
วุฒิการศึกษา 
    ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการท างาน 
    นายสัตวแพทย์ 4 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์ 
    นายสัตวแพทย์ 5 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์ 
    นายสัตวแพทย์ 6 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์ 
    ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์ 6) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    นายสัตวแพทย์ 7 วช. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์ 
    นายสัตวแพทย์ 8 วช. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์ 
    ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 8) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง  
    ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 8) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
    ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
    ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  
    ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์) สูง) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ราชบุรี  
    ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(ปฏิบัติงานสัตวแพทย์)สูง) ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครปฐม  
    ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์)สูง) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ราชบุรี  
    ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
    รองอธิบดี (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น) กรมปศุสัตว์ พญาไท 
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
    อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 
เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2505 อายุ 57 ปี  
วุฒิการศึกษา 
    ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
    อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา  
    อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน จากแพทยสภา 
ประวัติการท างาน 
    รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
    รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
    นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  
    นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลศรีบรรพต จ.พัทลุง  
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
    เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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 ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เกิดวันที่ 15 มกราคม 2505 อายุ 55 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา: 

 แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 
 ประกาศนียบัตรชัน้สูงทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขากุมารเวชศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 Diplomate, American Board of Pediatrics, University of Tennessee Medical 

Center at Knoxville ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Disease, Cedars-

Sinai Medical Center, Los Angeles, California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการท างาน: 

 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 แพทย์ประจ าบา้น สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 Pediatric Infectious Disease Fellowship training at Cedars Sinai Medical 

Center, Los Angeles, California, USA. 
 Pediatric Residency training at University of Tennessee at Knoxville 

Medical Center, USA 
 อาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจบุัน: 
 ศาสตราจารย์ สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 
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 ดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เกิดวันที่ 18 ธันวาคม 2495 อายุ 66 ป ี
คุณวุฒิการศึกษา: 

 เภสัชศาสตร์บณัฑิต 
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
 สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎบีัณฑิต 

ประวัติการท างาน: 
 หัวหน้ากลุ่มงานยาใหม่ กองควบคุมยา 
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ กองควบคุมยา 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา 
 ประธานคณะท างานติดตามผลการประเมินระบบการก ากับดูแลวัคซีน (NRA 

Assessment) 
 ผู้แทนถาวรในเครือข่าย Developing Country Vaccine Regulator (DCVRN)  

ขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจบุัน: 

 ข้าราชการบ านาญ 
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นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2500 อายุ 61 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการท างาน:  

 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 งานวิจัยผลิตชีววัตถุ กองวิจัยทางแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 ผู้ช านาญการด้านชีววัตถุ ฝ่ายชีววัตถุ กองวิจัยทางแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ผู้ช านาญการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายวิจัยการผลิตและการใช้ชีววัตถุ  

กองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ผู้ช านาญการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายชีววัตถุมาตรฐาน กองชีววัตถุ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ผู้ช านาญการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานชีวโมเลกุลและการพัฒนาวัคซีน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานชีวโมเลกุลและการพัฒนาวัคซีน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ผู้อ านวยการกองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ชีววิทยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน: 
 ข้าราชการบ านาญ 
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นพ.อ านวย กาจีนะ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2499 อายุ 62 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา: 

 Paxton High School, Illinois, USA (AFS International Scholarships) 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 
 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์) แพทยสภา 
 M.Sc , London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of 

London, UK (ทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร) 
 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา 
 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ 
 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยว แพทยสภา 

ประวัติการท างาน: 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 นายแพทย์ 9 (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนสาธารณสุข (สนผ.) ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
 ผู้อ านวยการส านักงานประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
 นายแพทย์ใหญ่ (ด้านพัฒนานโยบายและแผน) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 อธิบดีกรมควบคุมโรค 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน: 
 นายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย  
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นพ.ครรชิต ลิมปกาญจนารัตน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เกิดวันที่ 19 มีนาคม 2497 อายุ 64 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา: 

 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 เวชศาสตร์ป้องกัน (ระบาดวิทยา) กระทรวงสาธารณสุข 
 EFS Program, CDC สหรัฐอเมริกา 
 MPH (Epidemiology), Emory University สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการท างาน: 
 แพทย์ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย 
 หัวหน้าโครงการศึกษาและฝึกอบรม สาขาระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาก าลังคนด้านระบาดวิทยา สาขาระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา 
 ผู้อ านวยการฝ่ายไทย ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC)  
 Advisor, WHO 
 ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจ าอินโดนีเซีย, WHO 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน: 
 ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

ดร.สมชัย จิตสุชน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เกิดวันที่ 21 เมษายน 2505 อายุ 56 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา: 

 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, The University of British Columbia, Canada 

ประวัติการท างาน: 
 นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
 ผู้เชี่ยวชาญวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
 ผู้อ านวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างท่ัวถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน: 
 ผู้อ านวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างท่ัวถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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นายแพทย์นคร เปรมศรี  
เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2513 อายุ 49 ปี 
 
วุฒิการศึกษา 
    แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย 
ประวัติการท างาน 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
    อบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 
(แขนงระบาดวิทยา) ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
    หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์สังคม ประจ าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จังหวัดสระแก้ว 
    ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
    ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
    ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
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นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 
ภญ.ดร.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ 
กรรมการตรวจสอบ  

 

 
นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ 
กรรมการตรวจสอบ     

 

 
นางนิตยา ศรีเกิด 
กรรมการตรวจสอบ 

 

 
นางสาวประวิตรี ศรีวิเชียร 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน   
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นพ.อ านวย กาจีนะ 
ประธานอนุกรรมการ  

 

 
นางศิริพร วัยวัฒนะ 
อนุกรรมการ 

 

 
นพ.สุเทพ เพชรมาก 
อนุกรรมการ 

 

 
นายภัทรวรรธน์  อาจองค ์
อนุกรรมการ 

 

 

คณะอนุกรรมการด้านบริหาร   
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นางสาวพรทิพย์ วิริยานนท์ 
อนุกรรมการ     

 

 
นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ 
อนุกรรมการ 

 

 
นายปิยะวัฒน์ ศิลปะรัศมี 
อนุกรรมการ 

 

 
ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 
ผู้จัดการส านักอ านวยการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์     
ที่ปรึกษา 

 

 
นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม    
ที่ปรึกษา 

 

 
ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยค าภา     
ที่ปรึกษา 

  
นพ.ครรชิต ลิมปกาญจนารัตน์      
ประธานอนุกรรมการ 
                                       
    

  
ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล      
อนุกรรมการ 

 

 

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ 
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นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์     
อนุกรรมการ 
 

  
นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์  จันทวร 
อนุกรรมการ 

 

 
ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี 
อนุกรรมการ 

  
ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

  
ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
นางสาวนันทะภร แก้วอรุณ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย    
ที่ปรึกษา 
 

 

 
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์   
ที่ปรึกษา 
 

  
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวฒัน์  
ที่ปรึกษา 

 

  
ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง   
ที่ปรึกษา 

 

  
นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ 
ประธานอนุกรรมการ 

 

 
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 
อนุกรรมการ 

 

 

คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน 
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ดร.สมชัย จิตสุชน 
อนุกรรมการ 

  
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 
อนุกรรมการ 
 

  
นสพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ 
อนุกรรมการ 
 

  
พญ.สุชาดา เจียมศิริ 
อนุกรรมการ 
 

  
ผู้แทนส านักงบประมาณ 
อนุกรรมการ 

 
 
 
 
 

 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
อนุกรรมการ 
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ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
 

  
ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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นพ.อ านวย กาจีนะ 
ประธานอนุกรรมการ 
 

  
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวฒัน์ 
อนุกรรมการ 
 

  
ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 
อนุกรรมการ 
 

  
ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล 
อนุกรรมการ 
 

  
นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์ 
อนุกรรมการ 
 

 

 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติและผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
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นางสาวพรทิพย์ วิริยานนท์ 
เลขานุการ 
 

  
นางสมฤดี จันทร์ฉว ี
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เกี่ยวกับองค์กร 
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 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 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา   
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 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจึงมีมติผลักดันให้เกิดสถาบันวัคซีนแห่งชาติภายใต้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ควบคู่กับการจัดตั้งสถาบันที่มีกฎหมายรองรับ เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดข้างต้น และประเทศจะได้มี
หน่วยงานกลางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนางานด้านวัคซีนเพ่ือการพ่ึงตนเองต่อไป สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี มีผลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553  

ง. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ต่อมามีการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้น ระหว่างปี  

พ.ศ. 2554-2555 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 และได้รับการประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 

จ. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้รับการประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
 

 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ หรือ สวช. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “National Vaccine Institute” หรือ 
NVI ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน เพ่ือให้มีเพียงพอที่จะใช้ภายในประเทศ
ไม่ว่าในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งท าหน้าที่บริหารจัดการและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนท าหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนา
ข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน รวมทั้งให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมเพ่ือ
การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 

วิสัยทัศน์ 
 บริหารจัดการให้ประเทศมีความม่ันคงด้านวัคซีน ภายในปี 2580 
 

พันธกิจ 
 บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ เพ่ือ

เสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
2) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด าเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีน ให้มี

คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส าหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  สถาบัน 

การศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเกี่ยวกับวัคซีน 
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5) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน เพ่ือให้บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและ สร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน 

6) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด าเนินการให้มีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
 
 
 
 
 

สถาบันมีคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้สถาบันสามารถ
ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังกล่าวข้างต้น และมีการก าหนดต าแหน่งรองผู้อานวย
การสถาบันจ านวน 2 ต าแหน่ง ก าหนดการจัดแบ่งส่วนงาน เป็น 4 ส านัก และ 1 หน่วย ได้แก่ 1) ส านัก
อ านวยการ 2) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 3) ส านักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ 4) ส านัก
อ านวยการ และ 5) หน่วยตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณ 2562 มีเจ้าหน้าที่ 36 คน และลูกจ้าง 8 คน รวม 
44 คน (ไม่นับรวมผู้อ านวยการสถาบันฯ) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
 

 
 

 

 

โครงสร้างองค์กร และอัตราก าลัง 
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นพ.นคร เปรมศรี 
ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

 

 

ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ 
นักวิชาการวัคซีนระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
รักษาการผู้จัดการส านักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน 
 

  
นางสมฤดี จันทร์ฉว ี
ผู้จัดการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

 
 

 
นางสาวนันทะภร แก้วอรุณ 
รักษาการผู้จัดการส านักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ 
 
 

  
นางชนัดดา จิตวานิชไพบูลย์ 
ผู้จัดการส านักอ านวยการ 
 
 

 

 

 

คณะผู้บริหาร   
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ข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ 
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 ในระยะเวลา 6 ปี นับแต่การจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติ
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 สถาบันได้ด าเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 
 

สร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต และการจัดซื้อวัคซีนร่วมกันภายในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเทศสมาชิก ภายใต้ชื่อ “Workshop among ASEAN 
Countries on Opportunities for Regional Vaccine Security ” มีผู้แทนเข้าร่วม 8 ประเทศ (ยกเว้น
ประเทศบรูไนและสิงคโปร์) ผลการประชุมโดยสรุป คือ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องร่วมกันถึง
ความส าคัญของความมั่นคงด้านวัคซีน และการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสู่ความมั่นคงด้านวัคซีนใน
ภูมิภาค โดยผลการระดมสมอง ได้มีการเสนอการสร้างความร่วมมือใน 4 หัวข้อ คือ 

1) การบริหารจัดการเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ (System development) 
2) การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน (Human resource development) 
3) การก าหนดนโยบายราคาวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Price Policy for Vaccine: APPV) 
4) การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and coordination) 
โดยที่ประชุมขอให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติสรุปและน าเสนอผลการประชุมต่อส านักงานเลขาธิการ

อาเซียน (ASEAN Secretariat Office: ASO) และส านักงานองค์การอนามัยโลกทั้งสองภูมิภาค (WHO WPRO 
and SEARO) พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอในการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน เสนอต่อที่ประชุม
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของอาเซียน (AEGCD Meeting) ที่ประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนา
สาธารณสุข (SOMHD) และที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Minister Meeting: 
AHMM) เพ่ือให้สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

 
 
สร้างความร่วมมือด้านวัคซีนภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่องจากปี 2557 ภายใต้หัวข้อ

การจัดประชุมเรื่อง “Follow-up Workshop on Collaborative Models for the effective 
Communication and Coordination among ASEAN Countries for Regional Vaccine Security” โดย
ร่วมกันร่างแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารและการประสานงาน (draft of communication and 
coordination action plan) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงและการ
พ่ึงตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ สถาบันจะผลักดันให้ข้อริเริ่มเรื่องความมั่นคงและการพ่ึงตนเอง

 

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ   

ปี 2557 

ปี 2558 
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ด้านวัคซีนในภูมิภาค (regional vaccine security and self-reliance; RVSSR) ได้รับการบรรจุอยู่ใน ASEAN 
Post-2015 Health Development Agenda โดยเข้าร่วมประชุมกับผู้ก าหนดนโยบายด้านสุขภาพระดับสูงใน
เวทีต่าง ๆ ผ่านกลไกของอาเซียน (ASEAN mechanism) เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมได้
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย “การน าวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-
ติดเชื้อฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” โดยน าผลการประเมิน
ต้นทุน-อรรถประโยชน์ และผลกระทบเชิงงบประมาณของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ ชนิด
บี ในประเทศไทย ที่ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินความคุ้มค่าและภาระงบประมาณของการให้วัคซีนป้องกันการติด
เชื้อ Hib แบบ DTP-HB-Hib เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการให้วัคซีน DTP-HB ในแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ซึ่งพบว่าวัคซีนดังกล่าวมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สูง จึงน าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ขอให้เตรียมข้อมูลด้านวิชาการเพ่ิมเติม 
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติตาม
ระบบกลไกการตดัสินใจน าวัคซีนใหม่เข้ามาใช้ในระบบสุขภาพของประเทศ 

จัดท า (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีที่มาจาก
“นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2548” ซึ่งได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้านวัคซีนมาร่วม 10 ปี แต่การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนเพ่ือการพ่ึงตนเองและความมั่นคง
ด้านวัคซีนของประเทศไทย ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ไม่มีการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตภายในประเทศอย่างจริงจัง และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้สภาพการและปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้ งภายในและภายนอกประเทศมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการไปจากเดิมค่อนข้างมาก 
สถาบันจึงได้จัดท า (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือให้มีการบริหาร
จัดการและการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ประเทศไทยสามารถวิจัยและผลิตวัคซีนได้อย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ได้น าเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติแล้ว 
  
 
 การผลักดันร่างพระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ เนื่องจากประเทศไทยมีความจ าเป็น
ที่จะต้องด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพ
และมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใช้วัคซีนเพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน ทั้งในสถานการณ์ปกติและ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ในปัจจุบันกลไกการบริการจัดการด้านวัคซีนยังขาดความเป็นเอกภาพและความ
ต่อเนื่องในการบูรณการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนที่จะส่งผลให้เกิดความั่นคงและพ่ึงตนเองด้าน
วัคซีนได้ ดังนั้นจึงสมควรก าหนดให้มีกลไกท่ีเป็นระบบในการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้มีการวิจัย การพัฒนา 
การผลิต การประกันและการควบคุมคุณภาพ การจัดหา และการกระจายวัคซีนที่เหมาะสม มีการส่งออกวัคซีน
เพ่ือเพ่ิมรายได้เข้าสู่ประเทศ และลดการน าเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ รวมทั้งก าหนดให้มีองค์กรซึ่งท าหน้าที่
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ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงยกร่าง
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านวัคซีนมีความเป็นเอกภาพ มีคว ามต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ 
          จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย “การส ารองวัคซีนแห่งชาติ (National Vaccine Stockpile)” เพ่ือให้
มีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม และทันการณ์ โดยจัดตั้ง
ระบบการส ารองวัคซีนแห่งชาติอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ แบ่งกลุ่มวัคซีนตามลักษณะการใช้และ
ความเสี่ยงต่อการขาดแคลน พัฒนารูปแบบของการส ารองวัคซีนทั้งคลังกายภาพและคลังเสมือน การปรับ
ระเบียบที่จ าเป็นในการจัดซื้อจัดหาวัคซีนและการส ารองวัคซีนในคลังของผู้ผลิต จัดให้มีหน่วย Vaccine 
Market Intelligence Unit (VMIU) ท าหน้าที่คอยติดตามข้อมูล ความเคลื่อนไหวด้านวัคซีน โดยประสานงาน
กับหน่วยงานระหว่างประเทศที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดหา เพ่ือประโยชน์ในการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานของ
วัคซีนในอนาคต และแต่งตั้ง “คณะกรรมการเพ่ือการส ารองวัคซีนแห่งชาติ” ท าหน้าที่ในการบริหารการส ารอง
วัคซีนแห่งชาติ ติดตามก ากับ และประเมินผลการส ารองวัคซีน ให้สามารถส ารองวัคซีนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการใช้ในระดับประเทศได้อย่างเพียงพอในทุกสถานการณ์ 
  
 
 จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง “การปรับปรุงกลไกการพิจารณาการน าวัคซีนใหม่มาใช้ใน
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” ปัจจุบันการน าวัคซีนใหม่มาใช้ในระบบสุขภาพผ่านด าเนินการกลไก
นโยบาย 3 กลไก คือกลไกคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแห่งชาติ และกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แต่การด าเนินการผ่านกลไกดังกล่าว
ท าให้ประเทศไทยมีความล่าช้ากว่าหลายประเทศในเอเชียเป็นอย่างมาก ท าให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเสีย
โอกาสในการป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งมักเป็นโรคที่มีความรุนแรงและอุบัติการณ์สูง สาเหตุ
ส าคัญของความล่าช้าเกิดจากการพิจารณาข้อมูลซ้ าซ้อนกันหลายประเด็นของกลไกชุดต่างๆ ในขณะที่การ
พิจารณายาอ่ืน (ไม่ใช่วัคซีน) ผ่านการพิจารณาเพียงกลไกเดียว คือ กลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักเท่านั้น 

สถาบันจึงจัดให้มีการศึกษาทบทวนกลไกเพ่ือจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงกลไกการพิจารณาการน า
วัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งให้คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพิจารณาร่วมกัน แล้วเสนอเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพของ
ภาครัฐให้ส่งข้อมูลการพิจาณาต่อไปยังกลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจะสอบถามความ
เห็นชอบประเด็นความพร้อมของงบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยร่วมมือกับ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการและคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาถึงความคุ้มค่า ผลกระทบงบประมาณ ความเสมอภาค
ในการเข้าถึง ขีดความสามารถในการให้บริการวัคซีน รวมทั้งประเด็นทางสังคมและความมั่นคง ก่อนเสนอให้
ผู้รับผิดชอบประกาศใช้วัคซีนเหล่านั้นเป็นยาหลักแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
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จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง “การจัดล าดับความส าคัญของวัคซีนใหม่ในการน ามาใช้ใน
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเห็นความส าคัญของการเสนอให้มี
วัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยควรท าแผนระยะกลาง 5 ปี เพ่ือเสนอเข้าสู่กลไก
พิจารณาและการวางแผนด้านงบประมาณได้อย่างทันกาลและเหมาะสม สถาบันได้จัดให้มีการศึกษาและจัดท า
ข้อเสนอการจัดล าดับความส าคัญของวัคซีนใหม่ในการน ามาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขึ้น ซึ่งเกณฑ์
ในการจัดล าดับจะพิจารณาถึงอุบัติการณ์และความรุนแรงของโรค ประสิทธิภาพของวัคซีนและความปลอดภัย
ของวัคซีน ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการน าวัคซีนมาใช้และผลกระทบเชิงงบประมาณ มาตรการ
ป้องกันโรควิธีอ่ืนๆ ความเป็นไปได้ในการน ามาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างยั่งยืน ความมั่นคง
ทางด้านวัคซีนของประเทศ การป้องกันโรคที่ก าลังก าจัดกวาดล้าง และความต้องการของประชาชน ทั้งนี้คาดว่า
ผลการศึกษาดังกล่าวจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 และจะได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคและคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับต่อไป 
 
 
 ยกระดับการบริหารจัดการวัคซีน โดยจัดท าโครงการน าร่อง (Pilot Project) การบูรณาการการ
บริหารจัดการวัคซีน การจัดซื้อและการส ารองวัคซีนรูปแบบใหม่ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าประเทศไทยจะมี
วัคซีนส าหรับให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการ
ระบาด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าลังน าสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ 
และแบ่งปันข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านตลาดวัคซีนของประเทศ เพ่ือใช้ในการสนับสนุน ตัดสินใจของฝ่าย
บริหารเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพตลาดวัคซีนที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 จัดท าชุดข้อมูลอุปสงค์อุปทานด้านวัคซีน เพ่ือ
คาดการณ์แนวโน้มการขาดแคลนวัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR) ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่
ให้กับหน่วยงานเป้าหมายเพ่ือใช้ประโยชน์ 
 การสร้างความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิดสองและ
เก้าสายพันธุ์จากบริษัท Xiamen Innovax Biotech จ ากัด ประเทศจีน ให้แก่ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทย 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ โดยจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการ
จัดซื้อวัคซีนที่ผลิตในประเทศที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และ (ร่าง) บัญชีแนบท้ายรายชื่อผู้ผลิตใน
ประเทศไทยและผลิตภัณฑ์วัคซีนที่จะได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน เสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง พิจารณาออกเป็นประกาศ หากมีผลบังคับใช้จะเป็น
การสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง เติบโตและแข่งขันได้ใน
ตลาด 
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การจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 -2565  
พร้อมกรอบงบประมาณบูรณาการด้านวัคซีน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนางานด้านวัคซีน รวมทั้งการประสาน
ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและการพ่ึงตนเองของประเทศด้านวัคซีนในระยะ
ยาว โดยร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การวิจัย การ
พัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
การกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม มีระบบและมีเอกภาพ 

การจัดท าร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน หรือการให้ความร่วมมือ เพ่ือให้การวิจัย การพัฒนา การ
ผลิต การบริหารจัดการ การจัดหา และการกระจายวัคซีน รวมทั้งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 

 
 

 
 
 

สถาบันก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขึ้น เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ โดยการระบุ วิเคราะห์ และติดตามความเสี่ยงที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานทุกระดับ และน ามาปรับวิธีการ
ท างานให้มุ่งสู่ผลส าเร็จ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการ
ปฏิบัติงานของสถาบันอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  
 

วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สวช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพท าให้การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน หรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือความ
เสียหายด้านการเงิน หรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้นในสถาบัน  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการด าเนินงาน และสามารถ
บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานของ สวช.  

2.  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และเพ่ือให้บุคลากรของสถาบัน มีการปฏิบัติตามนโยบาย 
กฎหมายเงื่อนไขสัญญาข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน  

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนและทุกระดับ  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการสนับสนุน น าหลักการ
บริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ และร่วมกันก าหนดให้การบริห าร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของทุกหน่วยงาน โดยอาศัยโครงสร้างการจัดองค์กร 
นโยบาย และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  
 

 

 

ความเสี่ยงส าคัญขององค์กร   

ปี 2561 
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)  
เป็นกระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ือช่วยในการ

ก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชี้
เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้ ควบคุมได้ รวมทั้งตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้  

สถาบันได้ตระหนักถึงความส าคัญในการยกระดับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรายโครงการเป็น
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือให้สามารถจัดการกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อองค์กรได้อย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตาม การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันยังขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 จึงเป็นการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรายโครงการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์และงบประมาณ และ
จะได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ต่อไป 
 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับโครงการ 
พิจารณาจากปัจจัยส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) วงเงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนในแต่ละโครงการ  

2) ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และ/หรือตัวชี้วัดของสถาบัน 3) ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุป
โครงการตามแผนปฏิบัติการได้ทั้งสิ้น 22 โครงการ น าโครงการมาให้คะแนนตามเกณฑ์ส าคัญ 3 ด้านดังกล่าว
ข้างต้น สรุปได้ว่าโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนอย่างยั่งยืนของประเทศ โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ และโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบ
วงจรมีความส าคัญท้ังในเชิงยุทธศาสตร์ งบประมาณ และความเก่ียวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงพิจารณา
น ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
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 จากการด าเนินงานของสถาบันในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560) ภายใต้ 5 แผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน ซึ่งก าหนดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 รวมทั้งผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
สามารถสรุปผลการปฏิบัติงานได ้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน 
นอกจากการพัฒนาสถาบันโดยตรงแล้ว ยังมีการพัฒนาให้หน่วยงานด้านวัคซีนอ่ืน ๆ และงานด้านวัคซีนมีความ
เข้มแข็ง 

- ยกและเสนอร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือให้มีกลไกที่เป็น
ระบบในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวัคซีนของประเทศให้มีความม่ันคงและพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว  

- ยกและเสนอร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565  
ใช้เป็นกรอบส่งเสริมการพัฒนางานด้านวัคซีนอย่างครบวงจร เพ่ือสร้างความมั่นคงและการพ่ึงตนเองด้านวัคซีน
ของประเทศ 

- จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนที่ส าคัญ ซึ่งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา สถาบันได้ศึกษาทบทวน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีน รวมทั้งสิ้น 19 เรื่อง เฉลี่ย 4 เรื่อง/ปี สามารถน าผลสรุปจาก
การศึกษามาจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและ/หรือคณะอนุ กรรมการ 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาได้ 8 เรื่อง โดยมีข้อเสนอจ านวน 3 เรื่องที่ผลักดันสู่การปฏิบัติ ได้แก่ 1) การน าร่องการ 
บูรณาการการบริหารจัดการวัคซีน การจัดซื้อและการส ารองวัคซีนรูปแบบใหม่  2) การปรับปรุงกลไกการ
พิจารณาน าวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3) การร่วมจ่ายเงิน เพ่ือรับบริการวัคซีนใหม่ 
(Copayment) ในประเทศไทย ส าหรับข้อเสนอที่เหลืออยู่ในระหว่างด าเนินการผลักดันให้เป็นผลส าเร็จ 
ในระยะต่อไป 

- ขับเคลื่อน ติดตาม ก ากับและประเมินผลการด าเนินงานโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
(พ.ศ. 2554-2563) จ านวน 9 โครงการ ในปี 2562 พบว่ามีโครงการที่มีความก้าวหน้าหรือประสบผลส าเร็จ
ตามตัวชี้วัด จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56  
 
 
 
 

 

 

ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา   
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร สถาบันได้ด าเนินการผ่าน
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ครอบคลุมงานวัคซีนทุกด้าน ตามแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร 
ด้านวัคซีน พ.ศ. 2558-2567 สรุปได้ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรมระยะสั้นในสาขาที่เป็นความต้องการของหน่วยงาน
เครือข่ายด้านวัคซีน รวม 9 หลักสูตร (1-2 หลักสูตรต่อปี) ผู้ได้รับการอบรมจ านวน 711 คน 

2.2 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ครอบคลุมทั่วประเทศ แบ่งเป็น 

 หลักสูตรการเป็นวิทยากรส าหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวม 2 รุ่น จ านวน 66 คน 

 หลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวม 29 รุ่น จ านวน 1,168 คน 

 หลักสูตรส าหรับเภสัชกรที่ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวม 10 รุ่น จ านวน 421 คน 
2.3 การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ รวม 4 ครั้ง ผู้เข้าประชุมจ านวน 1,750 คน (เฉลี่ย 438 

คนต่อครั้ง) 
2.4 การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน รวม 27 ทุน 

 ทุนนักศึกษาปริญญาโท/เอก จ านวน 3 ทุน 

 ทุนฝึกงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ปริญญาตรี จ านวน 15 ทุน 

 ทุนศึกษาดูงาน น าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ จ านวน 9 ทุน 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 
- ร่วมกับสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดตั้งคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค 
- ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบและจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ
ทางการแพทย์ให้มีระบบในการจัดเก็บและการบริหารจัดการตัวอย่างหรือผลผลิตทางชีวภาพที่ได้มาตรฐาน 

- ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และหลายมหาวิทยาลัยพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองตาม
หลักการ OECD GLP รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เตรียมความพร้อมโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่ง
อุตสาหกรรมให้ได้รับมาตรฐาน GMP 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุม
คุณภาพและการใช้วัคซีน 

- ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีน รวมทั้งการแก้ปัญหาอาการภายหลังได้รับวัคซีนของวัคซีน 10 ชนิด 
โดยการสนับสนุนทุน รวม 54 ทุน ได้แก่ วัคซีนบีซีจี (14), เดงกี่ (8), ไข้สมองอักเสบเจอี (8), ซิก้า (4), ไข้หวัด
ใหญ่ (3), มือ เท้า ปาก (2), ฮิบ (1), คอตีบ (1), ไอกรน (1) และพิษสุนัขบ้า (1) การส่งเสริมในรูปแบบอ่ืน  
7 ชนิด เช่น คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน พิษสุนัขบ้า สารต้านพิษโบทูลินุ่ม ไข้หวัดใหญ่ มือ เท้า ปาก  และการ
ด าเนินงานด้านวัคซีนในรูปแบบอ่ืน 4 เรื่อง  

- การพัฒนาความม่ันคงและการพ่ึงตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาค 
- การจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายด้านวัคซีน เช่น เครือข่ายด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน 

เครือข่ายระบบน าส่งวัคซีน เครือข่ายการพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง เป็นต้น 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศ 
- ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับผู้ประกอบการด้านวัคซีน

และชีววัตถุ รองรับการจัดเตรียมเอกสารทะเบียนต ารับยา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยในการบริหาร
จัดการเอกสารทะเบียนต ารับยาของผู้ประกอบการ  

- การพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม รวบรวม 
วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านตลาดวัคซีนของประเทศ เพ่ือใช้ในการสนับสนุน ตัดสินใจของ
ฝ่ายบริหารเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพตลาดวัคซีนที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561-2562 จัดท าชุดข้อมูลอุปสงค์อุปทาน 
ด้านวัคซีน เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มการขาดแคลนวัคซีนรวมป้องกันหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) และวัคซีน
ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ให้กับหน่วยงานเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์  

- จัดท าและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านวัคซีนที่เก่ียวข้อง 
-  การจัดท าจดหมายข่าว รวมทั้งหนังสือ เอกสาร เว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร 
 
 
 
 
 
ด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์สถาบันระยะ 5 ปี และ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579) ประกอบด้วย  

4 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง การสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ และการสนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน ภายในปี 
2564 โดยการบูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วมและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 

 

 ค าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน 
(ปี 2562)   
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ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579)  
สถาบันได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในระยะ 5 ปี รวม 4 ระยะ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานของสถาบันในระยะ 20 ปีต่อไป เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองได้และมีวัคซีนที่จ าเป็นใช้
อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน สามารถลดการน าเข้าและเพ่ิมการส่งออก เพ่ือสร้างรายได้เข้า
ประเทศ และท าให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้วิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนและชีววัตถุระดับโลก
ภายใน 20 ปีข้างหน้า  

ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) สถาบันได้ก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และ
ผลผลิตทุกระยะ 5 ปี รวม 4 ระยะ รายละเอียดดังนี้  

วิสัยทัศน์หน่วยงาน (เป้าหมาย):  
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2564) บริหารจัดการให้ประเทศมีความม่ันคงด้านวัคซีน  
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) ขับเคลื่อนให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ด้านวัคซีน  
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570-2574) ผลักดนัให้ประเทศเป็นผู้น าด้านวัคซีนในระดับอาเซียน  
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575-2579) ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีววัตถุและวัคซีนสัตว์  
ภายใต้เป้าหมายสูงสุด คือ ให้ประเทศเป็นผู้น าด้านวัคซีนและชีววัตถุระดับโลก ใน 20 ปีข้างหน้า  
พันธกิจ: บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์  
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน:  
1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง  
2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต  
3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ  
4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ  
เป้าประสงค์รายยุทธศาสตร์:  
1. ประเทศมีความมั่นคงทางสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคที่  

ป้องกันได้ด้วยวัคซีนลดลง  
2. ประเทศสามารถผลิตวัคซีนรองรับปัญหาสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
3. อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศเติบโตและสามารถแข่งขันได้ในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก 
4. บุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนมีศักยภาพ และจ านวนเพียงพอในการด าเนินงานด้าน 

วัคซีน รวมทั้งองค์กรเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็ง สามารถด าเนินงานวัคซีนอย่างครบวงจรและมี 
คุณภาพ  

 

 ค าอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และ 
เป้าหมายการปฏิบัติงานในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า   
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ตัวช้ีวัดเปา้ประสงค์:  
เป้าประสงค์ที่ 1  
1. ระบบการจัดหาวัคซีน และระบบส ารองวัคซีนทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน  
2. จ านวนชนิดของวัคซีนใหม่ที่ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
3. อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
เป้าประสงค์ที่ 2  
1. จ านวนเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน  
2. วัคซีนตัวเลือกชนิดใหม่ที่ผ่านการทดสอบระยะพรีคลินิกตามมาตรฐาน OECD GLP อย่างน้อย 1 

ชนิด  
3. วัคซีนตัวเลือกชนิดใหม่ที่เข้าสู่การทดสอบในระยะคลินิกระยะที่ 1-3 อย่างน้อย 1 ชนิด  
4. วัคซีนสามารถข้ึนทะเบียนได้ อย่างน้อย 1 ชนิด  
เป้าประสงค์ที่ 3  
1. จ านวนผลิตภัณฑ์วัคซีน/วัคซีนสัตว์/ชีววัตถุ ที่ผลิตและจ าหน่ายอย่างน้อย 1 ชนิด ในประเทศ/ใน 

ตลาดอาเซียน เอเชีย หรือผู้จัดซื้อรายใหญ่ในระดับนานาชาติ เช่น UNICEF  
เป้าประสงค์ที่ 4  
1. จ านวนหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านวัคซีนในสาขาท่ีจ าเป็นและขาดแคลน  
2. จ านวนบุคลากรด้านวัคซีนในสาขาท่ีจ าเป็นและขาดแคลนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย  
3. จ านวนหน่วยวิจัย หน่วยทดสอบ และหน่วยผลิตได้รับรองมาตรฐานสากล  

เป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรในระยะเวลา 3-5 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2561-2564)  
สถาบันได้ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานระยะ 5 ปีสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านดังกล่าว 

ข้างต้น โดยมุ่งให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ มีรายละเอียดดังนี้  
1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง มีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้  

- พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลตลาดวัคซีน (Dashboard) เพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบายในการ 
จัดซื้อจัดหาวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ประเมินผลการจัดหาและการส ารองวัคซีนของประเทศ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ใช้ในระดับประเทศได้อย่างเพียงพอในทุกสถานการณ์  

- ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนวัคซีน ส าหรับการจัดหาวัคซีนในแผนงานสร้างเสริม 
ภูมิคุ้มกันโรค รวมทั้งวัคซีนรองรับการระบาดหรือภาวะฉุกเฉิน  

- จัดท านโยบายด้านความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งแผนปฏิบัติ 
การ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานพัฒนาความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงและการพ่ึงตนเองด้านวัคซีนใน 
ภูมิภาคอาเซียน  

- บรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ 4 ชนิดใน 4 ปี  
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2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเพ่ือต่อยอดสู่การผลิตวัคซีน มีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้  
- มีวัคซีนตัวเลือกชนิดใหม่ที่ผ่านการทดสอบระยะพรีคลินิกตามมาตรฐาน OECD GLP อย่างน้อย 1 ชนิด  
- มีวัคซีนตัวเลือกชนิดใหม่ที่เข้าสู่การทดสอบระยะคลินิกระยะที่ 1-3 อย่างน้อย 1 ชนิด  
- มีเทคโนโลยีการผสมต ารับยา อย่างน้อย 1 ชนิด  
- มีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน อย่างน้อย 1 ชนิด  
- มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ชนิด  

3. การส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ มีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้  
- ผลิตยาชีววัตถุต้านพิษต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ชนิด เพ่ือจ าหน่าย  

4. การบริหารทรัพยากรดา้นวัคซีนของประเทศ มีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้  
4.1 ด้านทรัพยากรบุคคล  

- พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนทั้งด้านการวิจัยพัฒนา ผลิต ประกันคุณภาพ และสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน โรค ปีละไม่น้อยกว่า 400 คน โดยมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ผ่านการ ประเมินผลตามเกณฑ ์ 

- สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของบุคลากรด้านวัคซีน  
4.2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

- มีบันทึกความเข้าใจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  
- สนับสนุนให้โรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้รับมาตรฐาน GMP  
- สนับสนุนให้โรงงานผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมได้รับมาตรฐาน GMP PIC/S  
- แผนการผลิตวัคซีนและแผนการตลาดของโรงงานผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรม 

 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
สถาบันก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

ทั้งในด้านนโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบบริหารการจัดหาวัคซีนของประเทศ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนา รูปแบบและมาตรฐานของการให้บริการ
วัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพ้ืนที่ ได้รับวัคซีนที่จ าเป็นอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และทันการณ์ใน
ทุกสถานการณ์ จึงก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 

1. บริหารกลไกในการจัดหาและการใช้วัคซีนของประเทศอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือความมั่นคงด้านสั งคม
และเศรษฐกิจของประเทศ 

2. พัฒนาขีดความสามารถ และมาตรฐานการจัดบริการวัคซีนแก่สถานบริการสาธารณสุข มุ่งให้
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และทันการณ์ 

3. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนแก่ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จ าเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศและภูมิภาค ที่สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึง
ก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 

1. เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพ่ือต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม รองรับการ
สร้างเสริมภูมิค้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต 

2. เสริมสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีน เพ่ือความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ ให้ความส าคัญกับการแสวงหาและส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือ
ระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้างหลักประกันทาง
การตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 

1. แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศใน
การผลิตวัคซีน เพื่อป้องกันโรคแก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนมาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออก สนับสนุนเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

3. สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีน
ภายในประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ ให้ความส าคัญกับให้การผลิต 
การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์ก รด้าน
วัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัคซีน และหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการด าเนินงาน
ด้านวัคซีนที่สอดประสานและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ จึงก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 

1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อ
ภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน 

3. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีนประเทศ 

4. พัฒนาหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้เป็นองค์กรหลักของประเทศที่มีสมรรถนะสูงและมีขีด
ความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของสถาบันวัคซนีแห่งชาต ิ
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โครงการ 
สถาบันได้จัดท าโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยยึดตามกรอบ

ยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบันประจ าปีงบประมาณ 2562 รวม 22 โครงการ แบ่งเป็นโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 13 โครงการ และแผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 9 โครงการ ได้แก่ 
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

1. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน  
2. โครงการความร่วมมือเพ่ือความม่ันคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน  
3. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 
4. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน 
6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
7. โครงการบริหารจัดการงานงานวิจัยพัฒนาวัคซีน และการบริการอ่ืน ๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน 
8. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน   
9. โครงการประชุมวิชาการ 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 
11. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ 
12. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระ

แห่งชาติด้านวัคซีน 
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 

 
โครงการตามแผนงานพื้นฐาน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กร 
4. โครงการจัดท าอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
5.  โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ 
6.  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
7. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร  
8. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน

ที่เก่ียวข้อง 
 9. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี 
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 ด้วยพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีกลไกที่เป็นระบบในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การจัดหา และการ
กระจายวัคซีนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีคณะกรรมการที่ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ มีองค์กรและคณะกรรมการบริหารซึ่งท าหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านวัคซีนมีความเป็นเอกภาพ มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคท่ีควบคุมได้ด้วยวัคซีนให้อยู่ในเขตจ ากัดให้น้อยที่สุด หรือหมดจากประเทศไทย 
อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ตลอดจนมีการก าหนดโทษอาญาเพ่ือให้การ
บังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฯ ยังก าหนดให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่างนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การ
วิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งการกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม มีระบบและมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจ าเป็นส าหรับการใช้วัคซีน เพ่ือ
การป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค ที่ทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องของการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน 
 นอกจากนี้ ให้สถาบันด าเนินการออกระเบียบ และประกาศภายใต้พระราชบัญญัติฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติฯ นี้ใช้บังคับ สถาบันจึงได้ด าเนินการยกร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 รวมทั้งจัดท าระเบียบซึ่งออกตามความในมาตราต่าง ๆ ภายใต้
พระราชบัญญัติฯ สรุปได้ดังนี้ 
 

ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ และองค์กรภาคีเครือข่ายด้าน
วัคซีนได้ร่วมกันจัดท า (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 -2565 อย่าง
เป็นระบบ โดยในการยก (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้มีการทบทวนสถานการณ์ด้านวัคซีนทั้งในและ
ต่างประเทศ การประเมินความเสี่ยง และภูมิคุ้มกันหรือความเข้มแข็งด้านวัคซีนของประเทศ ตลอดจนการทบทวน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบในการพิจารณายก
ร่าง โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แล้วน า (ร่าง) 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ มารับฟังความเห็นจากประชาชน และผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบการจัดประชุมและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในวงกว้างผ่านช่องทางสื่อ
ออนไลน์ สรุปสาระส าคัญของ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ดังนี้ 

 

 

การจัดท าแผนงานส าคญัระดับประเทศและอนุบัญญัติ  
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การจัดท าอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
 สถาบันได้ด าเนินการยกร่าง เสนอ และประกาศระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติ
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา แล้วเสร็จจนมีผลบังคับใช้ จ านวน 10 เรื่อง ได้แก่ 
 

ฐานอ านาจ เรื่อง มีผลบังคับใช้ 
คณะรัฐมนตรี 1. หลักเกณฑ์การก าหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน

กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการใน
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

28 พฤษภาคม 2562 

รัฐมนตรี 
ว่าการ

กระทรวง
สาธารณสุข 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การได้มา 
ซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2562 

22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง เบี้ยประชุมและประโยชน์ ตอบแทนอ่ืนของ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

21 พฤษภาคม 2562 

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 

5 กรกฎาคม 2562 
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ฐานอ านาจ เรื่อง มีผลบังคับใช้ 
คณะกรรมการ

บริหาร
สถาบันวัคซีน

แห่งชาติ 

5. ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง เบี้ยประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ของที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการ  พ.ศ. 2562 

9 เมษายน 2562 

6. ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน
ของสถาบัน และขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วนงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562  

24 เมษายน 2562 

7. ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการเงิน การบัญชี  
การพัสดุ ทรัพย์สิน การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 

19 กรกฎาคม 2562 

8. ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

19 กรกฎาคม 2562 

9. ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

19 กรกฎาคม 2562 

10. ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือ
ค่าบริการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน พ.ศ. 2562 

25 กันยายน 2562 

 

 ทั้งนี้ ยังมีร่างระเบียบที่อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
 

ฐานอ านาจ เรื่อง 
คณะกรรมการ

บริหาร
สถาบันวัคซีน

แห่งชาติ 

1. ร่าง ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  พ.ศ. ....  

2. ร่าง ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การแต่งตั้ง  
การประเมินผล และการถอดถอน ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... 
3. ร่าง ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและการ
มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน พ.ศ. .... 

คณะกรรมการ
วัคซีน

แห่งชาติ 

4. ร่าง ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม สนับสนุน และการสร้างความ
ร่วมมือ เพื่อการวิจัย พัฒนา ผลิตวัคซีน พ.ศ. .... 
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การปรับปรุงกลไกการพิจารณาการน าวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
สถาบันศึกษาเรื่อง การทบทวนแนวทางและกลไกการน าวัคซีนมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรค และได้จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการปรับปรุงกลไกการพิจารณาการน าวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค เสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2559 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และมอบสถาบันร่วมกับกรมควบคุมโรค ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด าเนินการ และในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
3/2559  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงกลไกการพิจารณาน าวัคซีนใหม่มา
ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เสนอทางเลือกในการปรับกลไกการพิจารณา
วัคซีนใหม่ ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติพิจารณา  
 ต่อมา คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  
ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขศึกษาทบทวนเพ่ือปรับกลไกการพิจารณาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
2561 กระทรวงฯ ได้เสนอทางเลือกในการปรับปรุงกลไกการพิจารณาวัคซีนฯ รวม 3 ทางเลือก ซึ่งที่ประชุมมีมติ
ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดท ารายละเอียดของแต่ละทางเลือกให้มีความชัดเจน แล้วมาน าเสนอในการประชุมครั้ง
ต่อไปในอีก 1 เดือน และในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทางเลือกตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ คือ ทางเลือกซึ่งประกอบด้วย 2 กลไก ได้แก่ 1) 
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคท างานร่วมกับคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ภายใต้คณะกร รมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ 2) คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ (NEVL) ภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ท าหน้าที่พิจารณาบรรจุวัคซีนในบัญชียาหลักฯโดยมอบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปด าเนินการตามมติ  

 ในปี พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ (NEVL) 
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงกลไกการพิจารณาวัคซีนใหม่ฯ ตามมติ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ แล้วมีมติมอบกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ เพ่ือหาข้อสรุป
ระบบและกลไกการน าวัคซีนใหม่มาใช้ในระบบสุขภาพ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีค าสั่งที่ 
146/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจพัฒนาระบบและกลไกการน าวัคซีนมาใช้ใน
ระบบสุขภาพ โดยม ีศ.คลินิกพิเศษ เสรี ตู้จินดา เป็นประธานคณะท างาน เพ่ือท าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย 
และจัดท าข้อเสนอระบบและกลไกการน าวัคซีนมาใช้ในระบบสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

 

 การยกระดับการบริหารจัดการวัคซีนเพ่ือความมั่นคง 
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
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สาธารณสุขเห็นชอบต่อระบบและกลไกการน าวัคซีนมาใช้ในระบบสุขภาพตามข้อเสนอของคณะท างานเฉพาะกิจฯ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รับทราบ
ข้อสรุประบบและกลไกการน าวัคซีนใหม่มาใช้และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ 
เพ่ือด าเนินการตามกลไกดังกล่าว โดยองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ มีจ านวน 
28 ท่าน ประกอบด้วย (1) ที่ปรึกษา จ านวน 4 คน ได้แก่ นพ. เสรีตู้จินดา นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา และอธิบดีกรมควบคุมโรค (2) ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ  
(3) อนุกรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 9 คน (4) นักวิชาการ จ านวน 10 คน (5) เลขานุการ จ านวน 2 คน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการส านักยา และผู้อ านวยการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ (6) ผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 2 คน ทั้งนี้ 
อ านาจหน้าที่หลักของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ  มีดังนี้ (1) จัดท าปรัชญา หลักการ และ
เกณฑ์ในการคัดเลือกวัคซีนเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ (2) พิจารณาคัดเลือกรายการวัคซีนเข้าสู่บัญชียาหลักฯ  
(3) ปรับปรุงรายการวัคซีนในบัญชียาหลักฯ ให้ทันสมัย และ (4) ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล/ปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้วัคซีนในบัญชียาหลักฯ  

 ทั้งนี้ ความก้าวหน้าการปรับปรุงกลไกการพิจารณาวัคซีนฯ ยังอยู่ระหว่างกระบวนการเสนอ ประธาน
กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเพ่ือลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 
 
 การพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 
 ระบบระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) เป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม (Monitoring) รวบรวม 
(Collection) วิเคราะห์ (Analytics) และแบ่งปัน (Sharing) 
ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านตลาดวัคซีนของประเทศ เพ่ือใช้ใน
การสนับสนุน ตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพ่ือความมั่นคงด้าน
วัคซีนของประเทศ ให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพตลาด
วัคซีนที่มีการเปลี่ยนแปลง (Market Dynamism) ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งการด าเนินการ
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การรวบรวมข้อมูล (2) การวิเคราะห์
ข้อมูล และ (3) การน าเสนอข้อมูล  
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การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน  (Vaccine Information and 
Management System) มีจุดมุ่งหมายที่จะสะท้อนให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของประเทศ 
ภาระโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนและเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  ภาพรวมของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่มี
จ าหน่ายในตลาดและวัคซีนที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งปัจจัยหลักที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวในตลาด
วัคซีน ประกอบด้วยปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานวัคซีน 

 
 

การจัดท าชุดข้อมูลอุปสงค์อุปทานด้านวัคซีน เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มการขาดแคลนวัคซีน โดย
ก าหนดวัคซีน 1 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) จัดท าเป็นชุดข้อมูลส าเร็จรูป ในรูปแบบเอกสาร
เผยแพร่ให้กับหน่วยงานเป้าหมายประกอบด้วยข้อมูลส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ (1) อุปสงค์ด้านวัคซีน (Vaccine 
demand) (2) อุปทานด้านวัคซีน (Vaccine supply) (3) น าเสนอเปรียบเทียบ (Supply-Demand Balance) 
และ (4) ข้อแนะน าและสรุป 
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    การจัดท าปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความม่ันคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 

การสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือขับเคลื่อนและผลักดัน 
การด าเนินงานภายใต้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคงและการพ่ึงตนเองด้านวัคซี นใน
ภูมิภาคอาเซียน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน 
รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดเรื่องความมั่นคงและการพ่ึงตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน  
มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมาย คือ “ประชาคมอาเซียนสุขภาพดีด้วยการเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่
เหมาะสม อย่างเท่าเทียมและทันเวลา” (a healthy ASEAN Community through timely, equitable access 
of affordable, safe, and quality vaccines)  

 สถาบันได้จัดท าปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพ่ึงตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 
โดยมีสาระส าคัญในการสร้างความร่วมมือและการพัฒนาขีดความสามารถ เพ่ือบรรลุเป้าหมายความมั่นคงและการ
พ่ึงพาตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคด้วยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้เ สียส าคัญ โดยใช้แผน
ยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคและกลไกการติดตามประเมินที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือส าคัญ ซึ่งปฏิญญาอาเซียนฯ 
ดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจากเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14  
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของประเทศ
ตนเอง ก่อนส่งให้ผู้น าประเทศลงนามร่วมกันในเวที ASEAN Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2562  
ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย 
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          พัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน  
 สถาบันได้จัดท าจดหมายข่าวเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ /ข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนแก่บุคลากรและ
หน่วยงานด้านวัคซีนผ่านรูปเล่มทั้งหมด 4 ฉบับ รวมทั้งหมด 25 เรื่อง มีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานเครือข่าย
ทั้งหมด 535 หน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จัดท าคลังข้อมูลวัคซีนรายโรค ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนเป็นรายโรค ในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิค 
(Infographic) จ านวนทั้งหมด 30 เรื่อง 
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ปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่ใช้ในคนและสัตว์ค่อนข้างครบวงจร ตั้งแต่
การวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ การวิจัยในสัตว์ทดลอง จนถึงการวิจัยในมนุษย์ และเป็นประเทศแรกที่มีการวิจัย
พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกโดยสถาบันการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือการ
ผลิตอีกหลายโครงการ ทั้งวัคซีนพ้ืนฐานและวัคซีนใหม่ที่ต้องการใช้ในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ
ของประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นวัคซีนที่จ าเป็นต้องใช้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

การวิจัยพัฒนาจนกระท่ังสามารถผลิตวัคซีนใช้ได้เองถือว่าเป็นความเข้มแข็งของชาติ และจะท าให้ลด
งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนเพ่ือน ามาให้บริการแก่ประชาชน และอาจมีรายได้จากการส่งออกสูงขึ้น  
หากสามารถผลิตวัคซีนได้เกินความต้องการใช้ในประเทศ ทั้งนี้ ควรส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่
จ าเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศและภูมิภาค มุ่งสร้างศักยภาพ
ในการพ่ึงตนเองด้านวัคซีน โดยการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดเชื่อมโยงสู่การผลิต
ระดับอุตสาหกรรม รองรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศในการวิจัยพัฒนาวัคซีน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการ
ผลิตวัคซีนเป้าหมาย (Transfer technology) 
 

 การสนับสนุนทุนส าหรับการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
 ปีงบประมาณ 2562 มีโครงการที่เสนอขอรับทุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จ านวนทั้งสิ้น  

32 โครงการ จ าแนกเป็นทุนวิจัย 18 โครงการ ทุนด าเนินงาน 12 โครงการ และทุนศึกษาต่อ 2 โครงการ  
มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบัน จ านวนทั้งสิ้น 22 โครงการ จ าแนกเป็น  
ทุนวิจัย 8 โครงการ ทุนด าเนินงาน 12 โครงการ และทุนศึกษาต่อ 2 โครงการ คิดเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
18,255,061 บาท โดยสนับสนุนโครงการวิจัยวัคซีน BCG, JE, Rabies, Zika, EV71 รวมทั้งการวิจัยเชิงนโยบาย 
ด้านการใช้วัคซีน การแก้ปัญหา AEFIและการเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อไข้หวัดใหญ่ 
 

 
          

 

 

การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต   
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          ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนา Dengue vaccine 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ลง

นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ เพ่ือร่วมกัน
สนับสนุนและผลักดันให้การวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเพ่ือให้การพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่มีความก้าวหน้าตามแผนที่ทางเดิน (Road Map) สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่สู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ 
ได้ประชุมประเมิน ติดตามความก้าวหน้า และพิจารณาคัดเลือกวัคซีนต้นแบบ dengue ที่เหมาะสมส าหรับการ
ทดสอบใน Non-clinical study ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นชอบในการน าวัคซีนต้นแบบไข้เลือดออกเด็งกี่ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลมาพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนภายในประเทศ  และคณะอนุกรรมการวิชาการมีมติเห็นชอบ
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 โดยมีข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 3 แนวทาง ดังนี้ 

1. สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนตัวเลือกจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิของมหาวิทยาลัยมหิดล  (ร่วมมือกับ
บริษัท KAKETSUKEN จากประเทศญี่ปุ่นหรือ พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล) 

2. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนโปรตีน E80 ที่ด าเนินการวิจัยโดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพ่ือใช้เป็น Booster antigen  

3. ให้ สวทช. ด าเนินการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่ Chimeric LAV ต่อไป เพ่ือใช้เป็นแผน
ส ารองการผลิตวัคซีนของประเทศ 
 
         ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนา New TB Vaccine 

สถาบันได้จัดประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจัดท าแผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรค
ชนิดใหม่ และคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มีมติเห็นชอบแผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิด
ใหม่แล้ว เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานผลักดันให้โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายมุ่งสู่ความส า เร็จตาม
แผนงานที่วางไว้ 
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         การสนับสนุนการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนรวมป้องกันหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม 
สถาบันได้จัดประชุมหารือร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญในการจัดท าแผนความร่วมมือรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและสามารถผลิต
วัคซีนได้ภายในประเทศ โดยพิจารณาก าหนดทางเลือกในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็น 2 ทางเลือก ได้แก่  
1) วิจัยพัฒนาวัคซีนหัดตั้งแต่ต้นน้ า และ 2) วิจัยพัฒนาวัคซีนหัดและคางทูมตั้งแต่ต้นน้ า 

 
      ทางเลือกท่ี 1 

 
      

     ทางเลือกท่ี 2 
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เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศให้มีความเข้มแข็ง และท าให้ประเทศไทย
สามารถพ่ึงพาตนเองและมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการส่งออก
วัคซีนไปจ าหน่ายในต่างประเทศ   โดยการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการผลิตวัคซีน รวมทั้งการสร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และ
มาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ เพ่ือส่งเสริมการลงทุนที่เอ้ือต่ออุตสาหกรรมวัคซีน
ในประเทศ 
  
 การสนับสนุนผู้ผลิตในการจ าหน่ายวัคซีนแก่หน่วยงานภาครัฐ 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะท างานคัดเลือกผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์วัคซีนที่จะ
ให้สิทธิพิเศษในการจ าหน่ายวัคซีนแก่หน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต
และผลิตภัณฑ์วัคซีนที่จะให้สิทธิพิเศษฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และเสนอต่อ
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลังต่อไป 

คณะท างานคัดเลือกผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์วัคซีนที่จะให้สิทธิพิเศษในการจ าหน่ายวัคซีนแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ได้มีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้มีการทบทวน
หลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษ ปรับเป็นหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อวัคซีนที่ผลิตในประเทศที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน และได้จัดท า (ร่าง) บัญชีแนบท้าย รายชื่อผู้ผลิตในประเทศไทยและผลิตภัณฑ์วัคซีนที่จะ
ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ คณะท างานฯ ได้เสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ และ (ร่าง) 
บัญชีแนบท้าย ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ  
ที่เสนอ และคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีมติเห็นชอบต่อร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 หากหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ และ (ร่าง) บัญชีแนบท้ายดังกล่าวได้รับการ
ประกาศจากกรมบัญชีกลาง จะเป็นการสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ ให้มีความ
เข้มแข็ง เติบโตและแข่งขันได้ในตลาด 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ   

1 

2 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ผลิตในประเทศเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน 

(ร่าง) บัญชีแนบท้าย รายช่ือผู้ผลิตวัคซีนในประเทศและผลิตภัณฑ์วัคซีนที่จะได้รับการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ 
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เพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรด้านวัคซีน ทั้งบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและ

เพียงพอ ครอบคลุมวงจรวัคซีนทั้งการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันควบคุมคุณภาพ และการน าวัคซีนไปใช้ โดย
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อภารกิจและ
ยุทธศาสตร์วัคซีน เพ่ือสร้างบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการตาม
แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มี
มาตรฐานสากล และเพียงพอ เพ่ือรองรับการวิจัยพัฒนา การทดสอบวัคซีน การผลิต ตลอดจนการให้บริการแก่
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายวัคซีนของประเทศ
ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีนประเทศ เพ่ือรองรับบทบาทหน้าที่และภารกิจ
การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ 
 

 

 
 พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านกระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ในการพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านกระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ  
โดยด าเนินการพัฒนาและจัดตั้งหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมและรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมเคมี (วิศวกรรมชีวเภสัชภัณฑ์) มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการผลิตวัคซีนและยาชีว
วัตถุในระดับอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมวัคซีนและยาชีววัตถุในประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
มั่นคงของโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในกระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุของชาติต่อไป 

 

 
 
 

 

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพืน้ฐาน   

ด้านบุคลากร 
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   สนับสนุนทุนศึกษาดูงาน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ 
สถาบันได้สนับสนุนทุนการศึกษาดูงานแก่คณาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ านวน 6 ท่าน เข้าฝึกอบรมระบบการเรียนการสอนด้าน Biopharmaceutical  
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสิงคโปร์ (Singapore Institute of Technology, SIT) ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่  
4-9 สิงหาคม 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่บุคลากรในสาขา
วิศวกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ ระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดและความเชี่ยวชาญด้านการ
เรียนการสอน และร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาหลักสูตรชีวเภสัชภัณฑ์ของประเทศ
ไทยต่อไป นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรฝ่ายควบคุมคุณภาพของ NBF จ านวน 3 ท่าน เพ่ือเข้ารับ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการวิเคราะห์ชั้นสูง ด้านการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุจาก
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชั้นน า ของประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 

 

     อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ และประชุมวิชาการภายใต้เครือข่ายประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน 
สถาบันได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร ได้แก่ Advanced Chromatography in 

Downstream Process For Vaccines and Biological Products ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2562 และ
หลักสูตร Continuously improving bioprocesses ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 โดยมีบุคลากรจาก
หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ประกอบด้วย บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ด้านการผลิต 
การควบคุมคุณภาพวัคซีน สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 
115 คน 

 นอกจากนี้ สถาบันได้จัดประชุมวิชาการภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ
ของประเทศ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ International networks & Opportunity to QA system of vaccine 
and biological products วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 และ Global Regulation of Biologics and Key 
Success for QA ระหว่างที่ 4-5 กันยายน 2562 เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุท่ีเป็นปัจจุบันให้กับหน่วยงานเครือข่ายฯ ได้รับทราบ โดยมีโดยมีบุคลากรจาก
หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ประกอบด้วย บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ด้านการผลิต 
การควบคุมคุณภาพวัคซีน สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีผู้ที่สนใจเข้าร่วม
กว่า 200 คน 
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 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 

หลักสูตร วัน/เดือน/ป ี สถานที่ จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

(คน) 

จ านวนผู้ผ่าน
เกณฑ ์

การประเมิน  
(คน) 

ร้อยละผู้เข้า
อบรม 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

เภสัชกร วันที่ 7-8 พฤษภาคม 
2562 

โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 42 41 97.62 

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 
2562 

โรงแรมดวงตะวนั จ.เชียงใหม่ 44 44 100 

พยาบาลและ
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 
2562 

โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 40 40 100 

วันที่ 20-22 มีนาคม 2562 วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ 38 38 100 

วันที่ 24-26 เมษายน 
2562 

โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนท์ จ.
ปทุมธาน ี

40 40 100 

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 
2562 

โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง 42 42 100 

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 
2562 

โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ 40 40 100 
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      การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 

20-22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเปิดการ
ประชุม ภายใต้แนวคิดหลัก : วัคซีนไทยสู่สากลกับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพท่ียั่งยืน  

ภายในงานมีนิทรรศการ ภายใต้แนวความคิด “Healthy community” เพ่ือแสดงประเด็นการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันตลอดช่วงวัย รูปแบบสื่อผสม มีการน าเสนอข้อมูลใน 2 รูปแบบ คือ 1) บอร์ดนิทรรศการ และ  
2) การใช้เทคโนโลยี Radio Frequency Identification หรือ RFID ในการอ่านชิปดิสเพลย์ ประมวลผล และส่ง
ข้อมูลแสดงผ่านจอทีวีในรูปแบบอินโฟกราฟิก 4 เรื่อง ได้เก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine) 
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (influenza Vaccine) นอกจากนี้ยัง
มีบูธหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดง จ านวน 21 บูธ โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน  
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 ศูนยท์รัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่องานวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน  
- สถาบันมีความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีการวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน

ในการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรชีวภาพและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการยกระดับการจัดเก็บและให้บริการ
ทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพในเครือข่าย รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพ่ืองานวิจัย
พัฒนาด้านวัคซีน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการใช้โครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
ในเครือข่าย ซึ่งจะแสดงให้เห็นภาพรวมของคลังทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาวัคซีนในระยะยาวทั้งในประเทศและนานาชาติ 
 

ศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง 
สถาบันสนับสนุนงบประมาณส าหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และการเตรียมความพร้อมของศูนย์สัตว์ทดลองทั้งด้านเอกสาร และการปรับปรุง Facility 
และกระบวนงานให้เป็นไปตามหลักการ OECD GLP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินงาน) รายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

  หน่วย: บาท 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผลการ 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 

แผนงานตามยุทธศาสตร์     
1. โครงการพัฒนาซอฟต์แวรร์ะบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 810,000.00 809,985.00 15.00 100.00 
2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภมูิภาคอาเซยีน 2562 882,960.00 750,575.01 132,384.99 85.01 
3. โครงการสร้างความเขม้แข็งของระบบการสร้างเสรมิภูมิคุม้กันโรคของประเทศไทย 1,124,160.00 1,043,961.00 80,199.00 92.87 
4. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน 677,480.00 646,463.00 31,017.00 95.42 
5. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน 9,307,594.00 8,315,672.00 991,922.00 89.34 
6. โครงการจัดงานวิจยัพัฒนาวัคซนีและการบริการอื่นของหน่วยทุน 895,084.53 869,395.99 25,688.54 97.13 
7. โครงการส่งเสรมิการผลติวัคซีนอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 1,055,655.00 873,040.00 182,615.00 82.70 
8. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 732,980.00 639,813.00 93,167.00 87.29 
9. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบคุลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร  8,236,089.00 8,031,457.99 204,631.01 97.52 
10. โครงการประชุมวิชาการ 5,068,000.00 4,447,885.03 620,114.97 87.76 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 2,340,515.00 2,265,510.00 75,005.00 96.80 
12. โครงการสนับสนุนการจดัตั้งโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ 373,262.00 303,431.64 69,830.36 81.29 
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดา้นวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 3,907,389.39 3,328,395.14 578,994.25 85.18 

รวม 35,411,168.92 32,325,584.80 3,085,584.12 91.29 
 
 
 
 

 

 

ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
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หน่วย: บาท 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผลการ 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 
แผนงานพื้นฐาน     
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 3,045,349.60 2,421,227.40  624,122.20 79.51 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ 1,584,139.00 983,128.00 601,011.00 62.06 
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กร - - - - 
4. โครงการจัดท าอนุบญัญตัิภายใต้พระราชบัญญตัิความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 99,100.00 60,062.00 39,038.00 60.61 
5. โครงการเผยแพร่ความรูด้้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสูส่าธารณะ 1,260,250.00 1,075,375.00 184,875.00 85.33 
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2562 1,524,249.50 1,425,464.50 98,785.00 93.52 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 1,483,390.00 1,474,168.00 9,222.00 99.38 
8. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 2,210,208.00 1,946,938.45 263,269.55 88.09 
9. โครงการจัดท า (รา่ง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงดา้นวัคซีน พ.ศ. 2563-2565 387,390.00 210,424.00 176,966.00 54.32 

รวม 11,594,076.10 9,596,787.35 1,997,288.75 82.77 
 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)                หน่วย: บาท 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง  (โครงการที่ 1-4) 3,494,600.00 3,250,984.01 243,615.99 93.03 
2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต (โครงการที่ 5-7) 11,258,333.53 10,058,107.99 1,200,225.54 89.34 
3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ (โครงการที่ 8)  732,980.00 639,813.00 93,167.00  87.29 
4. การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 9-13) 19,925,255.39 18,376,679.80 1,548,575.59 92.23 

รวม 35,411,168.92 32,325,584.80 3,085,584.12 91.29 
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ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการ 
เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

งบด าเนินงาน 47,005,245.02 41,922,372.15 5,082,872.87 89.19 

- แผนงานยุทธศาสตร์ 35,411,168.92 32,325,584.80 3,085,584.12 91.29 

- แผนงานพื้นฐาน 11,594,076.10 9,596,787.35 1,997,288.75 82.77 

งบรายจ่ายประจ า 24,769,673.98 23,355,601.00   1,414,072.98  94.29 
- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 16,070,008.00 15,464,713.00 605,295.00 96.23 
- เบี้ยประชุม 2,239,000.00 1,989,000.00 250,000.00 88.83 
 - เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 556,762.20 555,204.64 1,557.56 99.72 
 - สวัสดิการ 339,830.25 207,047.75 132,782.50 60.93 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 2,156,348.00 2,006,348.00 150,000.00 93.04 
 - ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 456,000.00 456,000.00  - 100.00 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 581,981.82 461,829.10 120,152.72 79.35 
 - ค่าเช่าพื้นที่ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบ าราศนราดูร 889,200.00 889,200.00 - 100.00 
 - ค่าสาธารณูปโภค 925,603.71 828,038.51 97,565.20 89.46 
 - ค่าครุภัณฑ์ 554,940.00 498,220.00 56,720.00 89.78 
เงินส ารอง 5,430,481.00 4,414,949.65 1,015,531.35 81.30 

รวมงบด าเนินงาน+งบรายจ่ายประจ า+เงินส ารอง 77,205,400 69,692,922.80 7,512,477.20 90.27 
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ภาระผูกพันและเงินกัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนด าเนินงาน และงานบริหารจัดการ

ของสถาบัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ รายละเอียด จ านวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ 
2559 ภาระผูกพัน 

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
18,276,344.80 17,191,813.57 1,084,531.23 

เงินกันเหลื่อมปี 2,511,936.73 2,437,209.42 74,727.31 
2560 ภาระผูกพัน 

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
15,132,435.00 14,084,537.00 1,047,898.00 

เงินกันเหลื่อมปี 1,867,930.00 674,657.90 1,193,272.10 
2561 เงินกันเหลื่อมปี 15,787,047.96 14,788,387.88 998,660.08 

รวมทั้งสิ้น 53,575,694.49  49,176,605.77  4,399,088.72 
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ ปีงบประมาณ 2563  
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 เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สถาบัน จึงก าหนดแผนงานส าคัญที่จะด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง 
  - โครงการความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 
  - โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต 
  - โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ 
  - โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน 
  - โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ 

- โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนและการบริหารจัดการอ่ืน ๆ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 
  - โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ 
  - โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน 
 

 นอกจากนี้ยังก าหนดแผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ของสถาบันให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 

- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
- โครงการบริหารจัดการองค์กร 
- โครงการจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
- โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ 
- โครงการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความ

มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 
 

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


