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ในระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าประเทศไทยสามารถจัดหาวัคซีนส าหรับใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนวัคซีนเป็นครั้งคราว ประกอบกับความต้องการ
วัคซีนที่เพ่ิมข้ึนทั้งในด้านชนิดวัคซีน กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ การเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน และการ
ขยายพ้ืนที่การให้บริการ ดังนั้น จึงต้องให้ความส าคัญกับระบบการจัดหาวัคซีนมาใช้ในประเทศ เพ่ือให้มีวัคซีน
ใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และทันการณ์ ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาระบบบริหารการจัดหาวัคซีนของประเทศ เพ่ือให้มีการส ารองที่เพียงพอทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน และลดปัญหาการขาดแคลนวัคซีนที่จ าเป็น  โดยการพัฒนากลไกในการจัดหาและการส ารอง
วัคซีนของประเทศอย่างมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันหรือลดปัญหาการขาดแคลนวัคซีน เป็นการสร้างหลักประกันแก่
ผู้ซื้อ เพื่อมั่นใจว่าจะมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่ต้องการ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
ด้านวัคซีน เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มการขาดแคลนวัคซีนในอนาคต  
 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความม่ันคงทางสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง   

การน าวัคซีนใหม่ 

มาใช้ในแผนงาน 

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

การยกระดับ 

การบริหารจัดการวัคซีน 
การปรับปรุงกลไก 

การพิจารณาน าวัคซีนใหม่

มาใช้ในแผนงาน 

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ปี 2562 DTP-HB-Hib 
ปี 2563 Rota 

ปี 2562 Pooled procurement 
ปี 2563-2564 Multiyear tender 

- คณะอนุกรรมการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกนัโรคท างานร่วมกับ
คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ภายใต้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชี
วัคซีนหลักแห่งชาติ (NEVL) ภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ ท าหน้าท่ีพิจารณาบรรจุ
วัคซีนในบัญชียาหลักฯ 
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การน าวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้มีการศึกษาเรื่องการจัดล าดับความส าคัญของวัคซีนเพ่ือน ามาใช้ในแผนงาน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย โดยร่วมกับคณะท างานจัดล าดับความส าคัญของวัคซีนใหม่ที่จะน าเข้า
สู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคได้เห็นชอบผลการจัดล าดับ
ความส าคัญของวัคซีนใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังตาราง 

 

ล าดับ วัคซีน กลุ่มเป้าหมาย 

1 (2561-2564) 

Tdap  หญิงตั้งครรภ์  

Influenza หญิงตั้งครรภ์ (ตลอดปี) 

DTwP-HB-Hib (อาจ +IPV เดี่ยว 1 dose)  เด็กอายุ < 5 ปี 

DTwP-HB-Hib (อาจ +IPV เดี่ยว 5 doses) 
หรือ DTwP-HB-Hib-IPV (เมื่อเลิกใช้ OPV) 

เด็กอายุ < 5 ปี  

MR  บุคลากรทางการแพทย์  

2 (2565-2569) 
  

DTaP-HB-Hib-IPV  เด็กอายุ < 5 ปี  

PCV เด็กอายุ < 5 ปี 

Dengue ยังไม่ระบุ 

Varicella เด็กอายุ < 5 ปี 

Hep A  เด็กอายุ < 5 ปี 

Rabies (pre-exposure)  เด็กอายุ < 5 ปี  

3  (ตั้งแต่ 2570) Zoster  ผู้สูงอายุ 
 
 โดยให้กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค เตรียมข้อมูลและด าเนินการผลักดันวัคซีนในกลุ่มที่ 
1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีน DTwP-HB-Hib ที่ต้องเร่งรัดเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ และในการประชุม
คณะอนุกรรมการครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้บรรจุวัคซีนรวมป้องกันโรคคอ
ตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบี-เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (DTwP-HB-Hib) แทนวัคซีนชนิดเดิมคือ 
วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบี  (DTwP-HB) ซึ่งใช้ในเด็กอายุ 2, 4 และ 6 เดือน 
โดยมอบให้กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการเร่งด าเนินการจัดท าเอกสารเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพ่ือบรรจุวัคซีน DTwP-HB-Hib ในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยเร็ว 
เพ่ือ สปสช. จะได้บรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ และจัดหางบประมาณเพ่ือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

สถาบันในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561 เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบให้บรรจุวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ 
(DTwP-HB-Hib) ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แทนวัคซีนรวมชนิดเดิม คือ วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-
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ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTwP-HB) ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้บรรจุวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับ
อักเสบบี (DTP-HB-Hib) ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยจะน าวัคซีนนี้มาใช้ในปีงบประมาณ 2562  

 
การยกระดับการบริหารจัดการวัคซีน  

สถาบันไดศ้ึกษาเรื่อง การประเมินระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทย และได้จัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทยเสนอต่อคณะอนุกรรมการส ารองวัคซีน
แห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทย และในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการวัคซีน โดยให้เปลี่ยนการ
บริหารจัดการวัคซีนแบบแยกส่วนเป็นการบริหารจัดการวัคซีนแบบบูรณาการ (จัดซื้ อ ส ารอง และกระจาย
วัคซีน) และปรับวิธีการจัดซื้อและการส ารองให้เหมาะสมตามชนิดของวัคซีน 

สถาบันในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ในการประชุมครั้ งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการยกระดับการบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งที่
ประชุมเห็นชอบในหลักการแนวทางการยกระดับการบริหารจัดการวัคซีน และให้จัดท ารายละเอียดของ
โครงการน าร่อง (Pilot study) และในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการโครงการน าร่องการบูรณาการการบริหารจัดการ
วัคซีน การจัดซื้อและการส ารองวัคซีนรูปแบบใหม่  และให้สถาบันด าเนินการให้บรรลุตามแผนดังกล่าว โดยให้
จัดท าค าสั่งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือด าเนินการโครงการน าร่องฯ โดยมี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นเลขานุการ และมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะท างาน ทั้งนี้ การจัดซื้อวัคซีนร่วม (Pooled Procurement) สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดซื้อวัคซีนแบบผูกพันหลายปี (Multiyear tender)  
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
 
การปรับปรุงกลไกการพิจารณาการน าวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

สถาบันศึกษาเรื่อง การทบทวนแนวทางและกลไกการน าวัคซีนมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค และได้จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการปรับปรุงกลไกการพิจารณาการน าวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ  และมอบสถาบันร่วมกับกรมควบคุมโรค ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด าเนินการ และในการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงกลไก
การพิจารณาน าวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบให้
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เสนอ
ทางเลือกในการปรับกลไกการพิจารณาวัคซีนใหม่ ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติพิจารณา  
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 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 ซึ่งที่ประชุมมี
มติให้กระทรวงสาธารณสุขจัดท ารายละเอียดของแต่ละทางเลือกให้มีความชัดเจน แล้วมาน าเสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไปในอีก 1 เดือน และในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 
กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทางเลือกตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ คือ ทางเลือกซึ่ง
ประกอบด้วย 2 กลไก ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคท างานร่วมกับคณะอนุกรรมการ 2 
คณะ ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ 2) คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลัก
แห่งชาติ (NEVL) ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ท าหน้าที่พิจารณาบรรจุวัคซีนในบัญชียาหลักฯ
โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการตามมติ  

 
 การพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 
 
 ระบบระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) เป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม (Monitoring) รวบรวม 
(Collection) วิเคราะห์ (Analytics) และแบ่งปัน 
(Sharing) ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านตลาดวัคซีนของ
ประเทศ เพ่ือใช้ในการสนับสนุน ตัดสินใจของฝ่าย
บริหารเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ให้มี
ความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพตลาดวัคซีนที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (Market Dynamism) ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งการด าเนินการ
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การรวบรวมข้อมูล (2) การ
วิเคราะห์ข้อมูล และ (3) การน าเสนอข้อมูล  
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การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management System) 
มีจุดมุ่งหมายที่จะสะท้อนให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของประเทศ  ภาระโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ภาพรวมของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่มีจ าหน่ายในตลาด
และวัคซีนที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งปัจจัยหลักที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวในตลาดวัคซีน 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานวัคซีน 

 
การจัดท าชุดข้อมูลอุปสงค์อุปทานด้านวัคซีน เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มการขาดแคลนวัคซีน โดยก าหนดวัคซีน 1 
ชนิด คือ วัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR) 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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ปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่ใช้ในคนและสัตว์ค่อนข้างครบวงจร ตั้งแต่การ
วิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ การวิจัยในสัตว์ทดลอง จนถึงการวิจัยในมนุษย์ และเป็นประเทศแรกที่มีการวิจัย
พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกโดยสถาบันการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 นอกจากนี้  ยังมีการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือ
การผลิตอีกหลายโครงการ ทั้งวัคซีนพ้ืนฐานและวัคซีนใหม่ที่ต้องการใช้ในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหา
ส าคัญของประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นวัคซีนที่จ าเป็นต้องใช้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

การวิจัยพัฒนาจนกระทั่งสามารถผลิตวัคซีนใช้ได้เองถือว่าเป็นความเข้มแข็งของชาติ และจะท าให้ลด
งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนเพ่ือน ามาให้บริการแก่ประชาชน และอาจมีรายได้จากการส่งออกสูงขึ้น หาก
สามารถผลิตวัคซีนได้เกินความต้องการใช้ในประเทศ ทั้งนี้ ควรส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จ าเป็น
ต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศและภูมิภาค มุ่งสร้างศักยภาพใน
การพ่ึงตนเองด้านวัคซีน โดยการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดเชื่อมโยงสู่การผลิต
ระดับอุตสาหกรรม รองรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศในการวิจัยพัฒนาวัคซีน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือรองรับ
การผลิตวัคซีนเป้าหมาย (Transfer technology) 
 

 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย 
 สถาบันร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนที่ทางเดินรายวัคซีน เพ่ือใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานผลักดันให้โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายมุ่งสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่วางไว้ ประกอบด้วย 
วัคซีนรวมคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก (DTP, dT) วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue) วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) 
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) และวัคซีนซิก้า (Zika) 

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต   
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 การสนับสนุนการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 

ปัจจุบัน ประเทศได้ขยายการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกทั่วประเทศ โดยบรรจุเป็นวัคซีน
ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อปี 2560 ซึ่งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน HPV ค่อนข้าง
สูง เนื่องจากเป็นวัคซีนที่มีราคาแพง ประกอบกับมีผู้ผลิตเพียง 2 ราย ในโลก บางครั้งต้องประสบกับปัญหาการ
ขาดแคลนวัคซีน  เพ่ือให้การเข้าถึงวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สถาบันจึงให้ความส าคัญต่อการส่งเสริม
ศักยภาพการผลิตวัคซีนในประเทศ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการลดปัญหาการขาดแคลนวัคซีน และได้แสวงหา
ผู้ผลิตที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประเทศไทยได้ พบว่ามีผู้ผลิตรายใหม่ คือ Innovax ประเทศจีน ที่
ได้รับการสนับสนุนจาก WHO และ PATH ในการพัฒนาวัคซีน HPV เทคโนโลยีจากการเพาะเชื้อ E.coli ที่มี
พันธุกรรมโปรตีนจาก HPV16 และ HPV18 ในรูป virus like particle (VLP) bivalent HPV โดยมี alum 
เป็น adjuvant ขณะนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนวัคซีน ชนิด 2 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ 16 และ 18) ที่ประเทศจีน 
และคาดว่าจะได้รับการรับรอง WHO Prequalified ภายในปี 2563 นอกจากนี้ บริษัท Innovax ก าลังพัฒนา
วัคซีนชนิด 9 สายพันธุ์ และอยู่ระหว่างการทดสอบในคนด้วย ซึ่งจะเป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคได้อย่าง
กว้างขวาง ครอบคลุมหลายสายพันธุ์ที่ก่อโรค 
  สถาบันได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีน HPV ที่บริษัท Innovax ประเทศจีน และเจรจาสร้างความ
ร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ผลิตในประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม 2560 และได้ประสานความ
เป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่ 23 มีนาคม 2561 ได้มี การลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดย ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ Mr. 
Steven Gao ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Xiamen Innovax Biotech จ ากัด ประเทศจีน เพ่ือรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิดสองและเก้าสายพันธุ์ ของบริษัท Xiamen Innovax Biotech 
จ ากัด ให้แก่ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทย 
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เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศให้มีความเข้มแข็ง และท าให้ประเทศไทย
สามารถพ่ึงพาตนเองและมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการส่งออก
วัคซีนไปจ าหน่ายในต่างประเทศ   โดยการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการผลิตวัคซีน รวมทั้งการสร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และ
มาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ เพ่ือส่งเสริมการลงทุนที่เอ้ือต่ออุตสาหกรรม
วัคซีนในประเทศ 
  
 การสนับสนุนผู้ผลิตในการจ าหน่ายวัคซีนแก่หน่วยงานภาครัฐ 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะท างานคัดเลือกผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์วัคซีน
ที่จะให้สิทธิพิเศษในการจ าหน่ายวัคซีนแก่หน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
ผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์วัคซีนที่จะให้สิทธิพิเศษฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และเสนอ
ต่อกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลังต่อไป 

คณะท างานคัดเลือกผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์วัคซีนที่จะให้สิทธิพิเศษในการจ าหน่ายวัคซีนแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ได้มีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้มีการ
ทบทวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษ ปรับเป็นหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อวัคซีนที่ผลิตในประเทศที่
รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และได้จัดท า (ร่าง) บัญชีแนบท้าย รายชื่อผู้ผลิตในประเทศไทยและผลิตภัณฑ์
วัคซีนที่จะได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ คณะท างานฯ ได้เสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
และ (ร่าง) บัญชีแนบท้าย ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อกรมบัญชีกลาง 
เพ่ือให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกฯ ที่เสนอ หากหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ และ (ร่าง) บัญชีแนบท้ายดังกล่าวได้รับการประกาศจาก
กรมบัญชีกลาง จะเป็นการสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง 
เติบโตและแข่งขันได้ในตลาด 
 

ห 
 
 
 
 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ   

1 

2 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ผลิตในประเทศเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน 

(ร่าง) บัญชีแนบท้าย รายช่ือผู้ผลิตวัคซีนในประเทศและผลิตภัณฑ์วัคซีนที่จะได้รับการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ 
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เพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรด้านวัคซีน ทั้งบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและ

เพียงพอ ครอบคลุมวงจรวัคซีนทั้งการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันควบคุมคุณภาพ และการน าวัคซีนไปใช้ 
โดยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อภารกิจ
และยุทธศาสตร์วัคซีน เพื่อสร้างบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ตามแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศ
ให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอ เพ่ือรองรับการวิจัยพัฒนา การทดสอบวัคซีน การผลิต ตลอดจนการ
ให้บริการแก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่าย
วัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีนประเทศ เพ่ือรองรับ
บทบาทหน้าที่และภารกิจการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ 
 

 

 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น  

- หลักสูตร Tangential Flow Filtration (TFF) Application for vaccine research and 
manufacturing ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ บริษัท  Pall Corporation Filtration & Separation (ประเทศไทย) จ ากัด และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 62 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 61 คน (ร้อยละ 98.40) มีคะแนนสอบหลังเรียนมากกว่าหรือเท่ากับคะแนนสอบก่อนเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ   

ด้านบุคลากร 
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- หลักสูตร Culture Technique and Upstream Technology for Vaccine ระหว่างวันที่ 12-14 
มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชัน จ. นนทบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท เมอร์ค 
จ ากัด และ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บาง
ขุนเทียน) มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 61 คน ซึ่ง ผู้เข้าอบรมทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีคะแนนสอบหลังเรียนมากกว่า
หรือเท่ากับคะแนนสอบก่อนเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 

หลักสูตร วัน/เดือน/ปี สถานที ่ จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

(คน) 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์
การประเมิน  

(คน) 

ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 

เภสัชกร 9-10 พฤษภาคม ขอนแก่น 40 39 97.5 

18-19 มิถุนายน พิษณุโลก 38 36 94.7 

พยาบาลและ
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

2-4 เมษายน ปทุมธานี 40 40 100.0 

25-27 เมษายน ปทุมธานี 41 41 100.0 

6-8 มิถุนายน เชียงใหม่ 41 38 92.7 

2.4 กรกฎาคม ขอนแก่น 38 38 100.0 

1-3 สิงหาคม สุราษฎร์ธานี 36 32 88.9 

 
 
 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 56 
 

  

  

  

  



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 57 
 

 
 
 โรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP 
 สถาบันได้มีการเจรจาสร้างความร่วมมือให้เกิดการผลิตวัคซีนในโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ
โดยสอบถามความสนใจจากผู้ผลิตวัคซีนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจ้างผลิตวัคซีนที่ 
โรงงานต้นแบบฯ เพ่ือให้โรงงานวัคซีนต้นแบบฯ สามารถได้รับการตรวจรับรอง GMP PICs ได้ รวมทั้งประเมิน
วัคซีนที่สถาบันให้การสนับสนุน และวัคซีนที่อยู่ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนเพ่ือส่งต่อให้มีการผลิตที่ โรงงาน
ต้นแบบฯ อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานพบว่า ไม่มีวัคซีนตัวเลือกใดที่สามารถน าส่งเพ่ือให้ผลิตได้ที่โรงงาน
ต้นแบบฯ ในปี 2561 นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมมีปัญหาความไม่พร้อมของพ้ืนที่ผลิตวัคซีน คอตีบ ไอกรน 
ในเรื่องระบบอากาศ เครื่องจักร และ Lay out ของตึกที่ใช้ในการผลิตเชื้อไอกรนและคอตีบ จึงได้เสนอ
ทางเลือกแก่องค์การฯ เรื่องการใช้โรงงานต้นแบบฯ ส าหรับการผลิตวัคซีนเพ่ือท า Non clinical study ที่จะ
ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ฝึกทดสอบ Toxicity test ที่ Chemon ประเทศเกาหลีใต้ แต่องค์การฯ ยืนยันที่จะปรับปรุง
พ้ืนที่เดิม ส าหรับ บุคลากรของโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมิน
ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตวัคซีน และยาชีววัตถุ ในหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่สถาบันจัดขึ้น
จ านวน 2 หลักสูตร เพ่ือเติมส่วนขาดความเชี่ยวชาญตามความต้องการของโรงงาน 
 

 ศูนยท์รัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่องานวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน  
- สถาบันมีความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีการวิจัยพัฒนาด้าน

วัคซีนในการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรชีวภาพและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการยกระดับการจัดเก็บและ
ให้บริการทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพในเครือข่าย โดยได้ จัดประชุมหารือแนว
ทางการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการวิจัยและพัฒนาวัคซีน รวม 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจาก
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยจ านวน 30 แห่ง มีหน่วยงานสนใจเข้าร่วมเครือข่าย 5 แห่ง ได้แก่  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเบื้องต้น ศูนย์พันธุฯ ได้มีการจัดอบรมการใช้
เครื่องมือส าหรับบริหารจัดการชีววัสดุให้กับองค์การเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้จะมีการจัดท า MOU กับองค์การเภสัชกรรมต่อไปด้วย 

- สถาบันสนับสนุนทุนแก่ศูนย์พันธุฯ เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินงานของศูนย์ Biobanks ชั้นน าใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก 2 แห่ง ได้แก่ China National GeneBanks (CNGB) ประเทศจีน และ Korea 
National Research Resource Center (KNRRC) ประเทศเกาหลีใต้ จากผลการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มีการ
จัดท าความร่วมมือในลักษณะ MOU กับ KNRRC ด้านการวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ และ Seoul 
National University ด้านวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์ รวมทั้งสนับสนุนทุนในโครงการ V-Resource: 
การพัฒนาเครือข่ายคลังทรัพยากรชีวภาพและสารสนเทศ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านวัคซีนของประเทศ ให้แก่
ศูนย์พันธุฯ อีกด้วย  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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ศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง 
สถาบันสนับสนุนงบประมาณส าหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมหารือเรื่องการพัฒนาศูนย์ทดสอบ การจัดท า
มาตรฐานห้องปฏิบัติการและเอกสารต่าง ๆ บุคลากรเข้าอบรมในบริษัท Chemon ประเทศเกาหลีใต้ บุคลากร 
ได้แก่ พนักงานเลี้ยงท าความสะอาด พนักงานที่จัดการระบบจัดการความปลอดภัย ควบคุมการแพร่กระจาย
ของเชื้อ เรียนรู้การดูแลสัตว์ทดลอง ณ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคลากรเข้ารับการอบรม
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวัคซีนด้วยเทคนิคต่าง  ๆ ณ สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ บุคลากรเข้ารับการอบรม ณ GPO-MBP เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทดสอบวัคซีน การ
ประเมินเบื้องต้น (Pre-auditing) โดยตัวแทนคณะท างานฯ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานและ
ตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนให้ค าแนะน าต่าง ๆ  
 ทั้งนี้ บุคลากรที่ผ่านการอบรมในต่างประเทศ มีการด าเนินงานพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในสถาน
สัตว์ทดลอง ฯ ได้แก่ ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถานสัตว์ทดลองฯ  
ปรับวิธีการเขียน protocol ส าหรับการศึกษาให้ครอบคลุม รวมทั้งการประเมินและการเขียนรายงานให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของ GLP โดยขณะนี้ได้ยื่น protocol ต่อ IACUC แล้ว จ านวน 2 protocol แต่ยังไม่มีการ
เขียน SOPs ส าหรับ protocol ดังกล่าว ปรับแก้แบบฟอร์มส าหรับการด าเนินศึกษาทดลอง และจัดท า SOPs 
และ QA checklist ต่างๆ จ านวน 14 รายการ ส าหรับใช้ในการด าเนินการทดสอบ 
 ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของศูนย์สัตว์ทดลองทั้งด้านบุคลากร และการปรับปรุง 
Facility และกระบวนงานให้เป็นไปตามหลักการ OECD GLP 
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ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

หน่วย: บาท 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผลการ 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 

แผนงานตามยุทธศาสตร์     
1. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 1,821,980.00 562,350.55 1,259,629.45 30.86 
2. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจดัการวัคซีน (Vaccine Information and Management Unit; VIMU) 504,000.00 150,199.02 353,800.98 29.80 
3. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภมูิภาคอาเซยีน ปี 2561 2,634,018.46 2245,393.09 388,625.37 85.25 
4. โครงการบริหารจดัการงานสนบัสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                  1,289,447.80 856,087.80 433,360.00 66.39 
5. โครงการสนับสนุนการวจิัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ 14,313,600.00 1,421,500.00 12,892,100.00 9.93 
6. โครงการส่งเสรมิการผลติวัคซีนอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 1,949,169.24 1,629,412.56 319,756.68 83.60 
7. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคณุภาพวัคซีนของประเทศ 342,900.00 240,939.50 101,960.50 70.27 
8. โครงการน าร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนต ารับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบอเิล็กทรอนกิส์ (NVIFDA) 548,111.95 414,342.95 133,769.00 75.59 
9. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 1,924,312.50 1,673,938.50 250,374.00 86.99 
10. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ 1,740,897.96 1,073,976.67 666,921.29 61.69 
11. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 8,401,770.00 4,904,470.28 73,497,299.72 58.37 
12 . โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการให้บริการสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 4,145,265.00 3,792,166.00 353,099.00 91.48 
13. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการด าเนินงานภายใต้เครอืข่ายด้านวัคซีน 7,424,497.00 35,652,047.00 1,772,450.00 76.13 

รวม 47,039,969.91 27,781,763.92 19,258,205.99 59.06 
 
 
 
 
 

 

 

ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
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หน่วย: บาท 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผลการ 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 
แผนงานพื้นฐาน     
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 1,359,706.30 1,214,963.27 144,743.03 89.35 
2.โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรของสถาบัน 2,152,068.05 1,662,850.30 489,217.75 77.27 
3. โครงการพัฒนาระบบพัสดุ (E-supply) 255,569.00 236,572.00 18,997.00 92.57 
4. โครงการจัดท าอนุบญัญตัิภายใต้ พรบ. ความมั่นคงดา้นวัคซีน 240,557.00 76,420.00 164,137.00 31.77 
5. โครงการเผยแพร่ความรูด้้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสูส่าธารณะ 2,177,327.81 1,763,201.56 414,126.25 80.98 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 415,847.00 329,577.00 86,270.00 79.25 
7. โครงการพัฒนาองค์กร 1,450,751.00 1,044,133.00 406,618.00 71.97 
8. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน 500,253.00 454,871.33 45,381.67 90.93 
9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะกรรมการ และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 1,674,552.00 1,233,807.00 440,745.00 73.68 
10. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วคัซีนแห่งชาต ิ 98,104.50 77,804.50 79.31 74.52 

รวม 10,324,735.66 8,094,199.96 2,230,535.70 78.40 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2561)          หน่วย: บาท 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง  (โครงการที่ 1-3) 4,959,998.46 2,957,942.66 2,002,055.80 59.64 
2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต (โครงการที่ 4-5) 15,603,047.80 5,442,527.80 10,160,520.00 34.88 
3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ (โครงการที่ 6)  1,949,169.24 1,629,412.56 319,756.68 83.60 
4. การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 7-13) 24,527,754.41 17,751,880.90 6,775,873.51 72.37 

รวม 47,039,969.91 27,781,763.92 31,850,327.86 59.06 
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ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2561) 

 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการ 
เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

งบด าเนินงาน 57,364,705.57 35,875,963.88 21,488,741.69 62.54 
งบรายจ่ายประจ า 24,288,378.43 22,274,557.74 2,013,820.69 91.71 
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  16,040,000.00 15,079,814.00 960,186.00 94.01 
 - เบี้ยประชุม 2,065,000.00 1,528,000.00 537,000.00 74.00 
 - เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 527,000.00 521,444.00 5,555.10 98.95 
 - สวัสดิการ 290,000.00 175,449.50 114,550.50 60.50 
 - ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500,000.00 1,279,090.65 220,909.35 85.27 
 - ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 431,424.00 395,472.00 35,952.00 91.67 
 - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 440,000.00 407,571.97 32,428.03 92.63 
 - ค่าเช่าส านักงาน 889,200.00 889,200.00 - 100.00 
 - ค่าสาธารณูปโภค 936,354.43 853,420.22 82,934.21 91.14 
 - ค่าสนับสนุนการใช้สิ่งอ านวยประโยชน์และอาคารสถานที่ 314,400.00 314,400.00 - 100.00 
 - ค่าครุภัณฑ์ 536,000.00 512,690.50 23,309.50 95.65 
 - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคา) 319,000.00 318,004.00 996.00 99.69 

รวมงบด าเนินงาน+งบรายจ่ายประจ า 81,653,084.00 58,150,521.62 23,502,562.38 71.22 
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ผลการเบิกจ่ายท้ังงบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า 
 ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า เป็นเงิน 58 ,150,521.62 บาท อยู่ที่ร้อยละ 
71.22 ของวงเงินงบประมาณ โดยมีรายละเอียดของงบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า ดังนี้ 
 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์  
 ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 59.06 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 4,959,998.46 บาท 
มีผลการเบิกจ่ายจริง 2,957,942.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.64  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 2 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 15,603,047.80 บาท 
มีผลการเบิกจ่ายจริง 5,442,527.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.88  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 
มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 1,949,169.24 บาท มีผลการ

เบิกจ่ายจริง 1,629,412.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.60  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ  

 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 7 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 24,527,754.41 บาท 
มีผลการเบิกจ่ายจริง 17,751,880.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.37  
 

รายจ่ายตามแผนงานพื้นฐาน 
 มีโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 10 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 10,324,735.66 
บาท มผีลการเบิกจ่ายจริง 8,094,199.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.40  
 

รายจ่ายประจ า 
 ประกอบด้วย 1) เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2) เบี้ยประชุม 3) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
4) สวัสดิการ 5) ค่าจ้างเหมาบริการ 6) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8) ค่าเช่าส านักงาน      
9) ค่าสาธารณูปโภค 10) ค่าสนับสนุนการใช้สิ่งอ านวยประโยชน์และอาคารสถานที่ 11) ค่าครุภัณฑ์ และ 12) ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคา) ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 24 ,288,378.43 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 
เป็นเงิน 22,274,557.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.71 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย
ค่อนข้างเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ยกเว้น หมวดที่ 4) สวัสดิการ ที่มีผลการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 60.50  
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ภาระผูกพันและเงินกัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561)  
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนด าเนินงาน และงานบริหารจัดการ

ของสถาบัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ รายละเอียด จ านวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ 
2559 ภาระผูกพัน 

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
18,276,344.80 16,426,128.65 1,850,216.15 

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

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
15,132,435.00 12,753,398 2,379,037 

เงินกันเหลื่อมปี 1,867,930.00 565,317.90 1,302,612.10 
2561  เงินกันเหลื่อมปี 15,787,047.96 - 15,787,047.96 

รวมทั้งสิ้น 53,575,694.49 32,182,053.97 21,393,640.52 
 
ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะได้ด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป  
 


