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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 
 
 
 
 
โครงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี 

(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2558) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สวช. ในรอบระยะเวลำ 3 
ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2558)  ทั้งในด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และกำรพัฒนำองค์กร ตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งองค์กร และจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเกี่ยวกับบทบำท ยุทธศำสตร์ แผนงำนและ
โครงกำรของ สวช. รวมทั้งแนวทำงกำรด ำเนินงำน เพ่ือน ำไปสู่กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงที่จะท ำให้มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมคุ้มค่ำและเกิดกำรพัฒนำองค์กรยิ่งขึ้นในอนำคต ตลอดจนเกิดควำมรับผิดชอบ
และควำมน่ำเชื่อถือต่อสำธำรณชนในกำรด ำเนินงำนของ สวช. เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันวัคซีน
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2555 มำตรำ 37  

กำรประเมินผลได้ก ำหนดกรอบกำรประเมินเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  
ส่วนที่ 1 กำรประเมินตำมวัตถุประสงค์ในพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำร

มหำชน) พ.ศ. 2555 ตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนและตำมยุทธศำสตร์ 5 ข้อ 
ของ สวช. ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง  
และ 2) กำรประเมินแผนงำนโครงกำร จะประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรตำมที่สวช. 
ก ำหนดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 5 ยุทธศำสตร์ โดยประยุกต์กรอบแนวคิด OECD/DAC มำใช้ในกำรประเมิน เพื่อ
ประเมินควำมสอดคล้องของโครงกำรกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และ
ควำมยั่งยืนของโครงกำร 

ส่วนที่ 2 กำรประเมินควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร  โดย
กำรประเมินประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดคุณภำพกำรให้บริกำร SERVQUAL เพื่อวิเครำะห์ก ำหนดกลยุทธ์
กำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรและกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของ สวช.  

หลังจำกได้ข้อสรุปผลกำรประเมิน ทั ้ง 2 ส่วน ก็จะน ำมำสู่กระบวนกำรวิเครำะห์เพื่อจัดท ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้  สวช. สำมำรถน ำไปพัฒนำหรือปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนต่อไป แสดงภำพรวมวิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน และเครื่องมือที่น ำมำใช้ใน
กำรวิเครำะห์ ดังนี้ 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation Framework) 

 

สรุปผลกำรประเมินแต่ละส่วนได้ ดังนี้ 

 

 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์จัดตั ้งองค์กร เป็นกำรศึกษำวิเครำะห์ควำม
สอดคล้อง/ควำมเชื่อมโยงของกำรถ่ำยทอดจำกวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมำยจัดตั้ง /แผนยุทธศำสตร์ 
(Coherence to mandate) ไปยังแผนงำนโครงกำร กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ
ของ สวช. ทั้งมิติประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และกำรพัฒนำองค์กร สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำน
ได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

3.1 การประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร  

3.1.1 สรุปการประเมินความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดจากวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้ง 

สถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2555 โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 5 แห่ง พระรำชบัญญัติ
องค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งดังนี้ 
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3. การประเมินผลการป ิบัติงานด้านการบริหารจัดการ 

ส่วนที่ 1 สรุปการประเมินภาพรวมตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร 

 



 รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิาร (Executive Summary Report) 
โครงการประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

ในช่วงระยะเวลา 3 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558) 
 

 

 

 3 - 3 
 

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

1) บริหำรจัดกำรเพ่ือกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์
วัคซีนแห่งชำติ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำและกำรผลิตวัคซีนให้มีคุณภำพและมีปริมำณเพียงพอ
ส ำหรับที่จะใช้ทั้งในสถำนกำรณ์ปกติและในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

3) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำร่ำงนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติ 

4) สร้ำงเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญด้ำนวัคซีน และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำครัฐ
และภำคเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

5) เป็นศูนย์พัฒนำข้อมูลและสร้ำงองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำวัคซีน 
6) ให้บริกำรทำงวิชำกำร และฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 

กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 สวช. ยังไม่ได้รับงบประมำณจัดสรรโดยตรง ได้รับโอน
งบประมำณจำกกรมควบคุมโรค เป็นหมวดเงินเดือน ค่ำตอบแทน และงบด ำเนินงำน วงเงิน 10,850,900 บำท 
รวมกับเงินอุดหนุนจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 4,117,700 บำท ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
โดยตรงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ โดยได้รับงบประมำณจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
จ ำนวน 63,662,800 บำท และได้รับจัดสรรงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เพ่ิมขึ้นเป็น 69,173,800 บำท  

จำกกำรศึกษำกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของ สวช. ในช่วง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2557 พบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เป็นปีที่เพิ่งเริ่มด ำเนินงำนอย่ำงเป็น
ทำงกำร กิจกรรมแผนงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 4 ยุทธศำสตร์ โดยกิจกรรมที่ด ำเนินกำรภำยใต้
ยุทธศำสตร์ส่วนใหญ่เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมระบบกำรจัดกำรภำยในองค์กรหรือกำรท ำแผน เช่น  
กำรบริหำรจัดกำรพัฒนำระบบอ ำนวยกำร กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐของ 
สวช. จัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวัคซีน เป็นต้น ส ำหรับกิจกรรมโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนเกิดผลลัพธ์ เช่น กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับหลักสูตรกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค กำรอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยพัฒนำและผลิตวัคซีน นอกจำกนั้น มีกำรด ำเนินงำนและควำมร่วมมือต่ำงๆ 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนวัคซีน เช่น กำรท ำแผนที่ทำงเดินกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่ของ
ประเทศไทย กำรประชุมหำแนวทำงควำมร่วมมือด้ำนวัคซีนในกลุ่มประเทศอำเซียน เป็นต้น ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม
ยังเป็นกำรหำรือในเบื้องต้น ไม่เกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบในช่วงเวลำดังกล่ำว นอกจำกนั้นมี กำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรควำมร่วมมือในกำรผลิตวัคซีน โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและ
เอกชน รวมทั้งกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรในวำระแห่งชำติด้ำนวัคซีน นอกจำกนั้น สวช.  ได้พัฒนำ
ศูนย์กลำงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนวัคซีน Vacciknowlogy ในระยะที่ 2 เพื่อเป็นฐำนข้อมูลวัคซีน ผู้เชี่ยวชำญ 
ควำมรู้เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีน ให้บุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงและแบ่งปันข้อมูลได้ 
ส ำหรับยุทธศำสตร์ที่  3 กำรบริหำรจัดกำรให้มี โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวัคซีนอย่ำงครบวงจรและได้
มำตรฐำนสำกล ยังไม่ได้มีกิจกรรมแผนงำนรองรับ กล่ำวโดยสรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

2556 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรเตรียมระบบต่ำงๆ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนขององค์กรในรูปแบบองค์กำรมหำชน 
กำรขับเคลื่อนติดตำมงำนด้ำนวัคซีนที่ต่อเนื่องจำกที่ผ่ำนมำ ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีที่ สวช. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณโดยตรง โดย สวช. มีกำรก ำหนด
กิจกรรม แผนงำนโครงกำรเพื่อรองรับภำรกิจตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์
ควำมเชื่อมโยงได้ ดังนี้ 

 การเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร 
โดยจำกกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงตั้งแต่วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งองค์กร ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

และ แผนงำน/โครงกำร พบว่ำวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ และถ่ำยทอดมำเป็นกลยุทธ์ แผนงำนและมำตรกำร
ของ สวช. นั้นมีควำมเชื่อมโยงกัน กำรด ำเนินงำนของ สวช. มีกิจกรรมแผนงำนและด ำเนินกำรครบถ้วนทุก
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งองค์กร แต่จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจที่ก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
กำรจัดตั้งองค์กร ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงสมบูรณ์และส ำเร็จด้วย สวช. แต่เพียงล ำพัง ต้องอำศัยควำม
ร่วมมือและควำมพร้อมทั้งศักยภำพและงบประมำณของหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจะไปสู่เป้ำหมำยของ
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติได้ จะมีเพียงวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เป็น
ศูนย์พัฒนำข้อมูลและสร้ำงองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำวัคซีน และวัตถุประสงค์ข้อที่ 
6 ให้บริกำรทำงวิชำกำร และฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ  ที่ สวช. สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที ่ 

 

 

เมื่อพิจำรณำยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของ สวช.  ที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนพบว่ำมีกิจกรรมโครงกำรรองรับครบถ้วน โดยแต่ละกิจกรรมหรือโครงกำรอำจเกิดผลลัพธ์และ
ผลกระทบในช่วงเวลำดังกล่ำวในระดับท่ีแตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับ 1) รูปแบบของกิจกรรมโครงกำร 2) ระยะเวลำ

           : 
                                                     

                                                     
                                                   
                                      

                                                     
                                         
                                          
                                                   
                    

    

         
                
               

           
        
       

                    
            
           
           

       
        

            

แผนภาพที่ 2 เป้าหมายผลกระทบจากการด าเนินงานของ สวช. 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยีด้ำนวัคซีนของประเทศอย่ำงเป็นระบบ 
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กำรด ำเนินกำร 3) ควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถสรุปผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนแต่ละ
วัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กรได้ ดังนี้ 

3.1.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน  

ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2558 ใน
มิติประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และกำรพัฒนำองค์กร ดังนี้ 

 สรุปผลการด าเนินงานมิติประสิทธิผล 
 

 

  

จำกนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ มีหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนจ ำนวนมำก ทั้งหน่วยงำนของรัฐ สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน สถำบันวัคซีน
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ถูกตั้งขึ้น เพื่อท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนกลำงด้ำนวัคซีน เพื่อให้กำรประสำน
ควำมร่วมมือและผลักดันศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำวัคซีนของประเทศไทย ที่มีอยู่ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน มีกำรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผล  โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำสรุป
แนวทำงหรือกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนดังนี้ 

แผนภาพที่ 3 บทบาทหรือกลยุทธ์การบูรณาการในการขบัเคลื่อนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรด์้านวัคซีนแห่งชาติ 

 
 

 บูรณาการหน่วยงานต่ า งๆ เพื่ อ ให้
ขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านวัคซีนแห่งชาติ 

สวช. ได้มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือบูรณำกำร
หน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้มีกำรขับเคลื่อนตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนวัคซีนแห่งชำติ
ได้ตำมแผนงำนที่วำงไว้ มีกิจกรรมที่ส ำคัญ
เช่น กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรวัคซีน
แห่งชำติและคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมเห็นชอบ 

โครงกำรต่ำงๆ ภำยใต้ควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน กำรประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือจัด
ประชุมร่วมจัดท ำแผนที่ทำงเดินกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีนไข้เลือดออกเด็งก่ีของประเทศ กำรจัดประชุมเพ่ือ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบภำยใต้วำระแห่งชำติด้ำนวัคซีน รวมทั้งรับฟัง
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรพบว่ำกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรวำระแห่งชำติด้ำนวัคซีนมีควำมล่ำช้ำ 

 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 (องค์การมหาชน)บูรณาการหน่วยงาน

ต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อน
ตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์
ด้านวัคซีนแห่งชาติ

บูรณาการพั นาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีน

- ติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิงาน 
- หน่วยงานกลางจัดประชุมหารือ หาแนวทางการ

ด าเนินการ
- ร่วมสนับสนุนด าเนินการ (วิจัย  พั นา)
- ร่วมแก้ไขป  หา หรือหาข้อสรุปทางออก
- ร่วมทบทวนและจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์

วัคซีนแห่งชาติ

- ร่วมจัดท าแผนแม่บทการพั นาบคุลากรดา้นวัคซีน
- ร่วมพั นาหลักสตูร
- ร่วมพั นาบุคลากร (อบรม   ให้ทุนวิจัย ทุนศ ก า

ต่อ   การดูงาน

วัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กรข้อ 1 : บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
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จำกปัจจัยหลำยประกำร ทั้งกำรไม่ได้รับงบประมำณสนับสนุน และควำมไม่ชัดเจนของนโยบำย ท ำให้หลำย
โครงกำรขอชะลอไป ยุติด ำเนินกำรและปรับเปลี่ยนแผน และยังไม่ได้ด ำเนินกำร ซึ่งอำจต้องมีกำรทบทวน
แผนงำนโครงกำรให้มีควำมเหมำะสมกับสภำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนไป สวช. ได้ร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย
พัฒนำและกำรผลิตวัคซีน โดยกำรสนับสนุนทุนวิจัยในสำขำเป้ำหมำย กำรจัดประชุมควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทำง
กำรตลำดในกำรผลิตวัคซีนในประเทศ กำรวิจัยประเมินผลกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งจะกล่ำวรำยละเอียด
ผลกำรด ำเนินงำนในวัตถุประสงค์ถัดไป นอกจำกนั้น มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนนโยบำยและยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ เพ่ือจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์วัคซีน
แห่งชำติฉบับใหม่ ซึ่งได้เสนอร่ำงต่อคณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติเมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2558  

 บูรณาการพั นาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน 
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนวัคซีน เป็นภำรกิจที่ สวช. ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรภำยใต้ 

  แผนภาพที่ 4 การพั นาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่าง
ครบวงจร 

 

 

นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนวัคซีน
แห่งชำติโดย สวช. ได้บูรณำกำรควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ตั้งแต่กำร
โครงกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนวัคซีน ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำงๆและสถำบันกำรศึกษำ
เพ่ือร่วมพัฒนำหลักสูตรและพัฒนำ
บุคลำกร มีกำรพัฒนำบุคลำกรและ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำ 
บุคลำกรของ สวช. อย่ำงครบวงจรทั้ง
ด ้ำนกำรสร ้ำงเสร ิมภ ูม ิคุ ้มก ันโรค 
ด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ และผลิตวัคซีน  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าแผนแม่บท
การพั นาบุคลากร

ด้านวัคซีนของประเทศ

การพั นาหลักสูตร
การพั นาบุคลากรด้านผลิต 

การประกันและควบคุม
คุณภาพวัคซีน

การพั นาบุคลากรด้าน
การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค

การพั นาศักยภาพ
ด้านการวิจัย

การพั นาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีน

อย่างครบวงจร

จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายและ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดท าแผน 

การอบรมเชิงป ิบัติการ 2 หลักสูตร
ผู้ผ่านการอบรมเกิน 93.2 – 100%
อบรมร่วมกับคณะเภสัช จุ าลงกรณ์

 ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจัดท า
และอบรม

- หลักสูตร GMP and Quality 
risk management for 
vaccine 

- หลักสูตร Dossiers preparation 
for vaccine registration

• ร่วมกับ
หน่วยงาน
ต่างๆ ท า
หลักสูตร

- หลักสูตรร่วมสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
และเทคโนโลยีชีวภาพ

- หลักสูตร  กอบรมระยะสั้นด้านกระบวนการ
ผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีน

- หลักสูตรประกาศนียบัตรการข ้นทะเบียน
ยาชีววัตถุ

- การสนับสนุนทุนวิจัย
- สนับสนุนทุนเพื่อเสนอผลงานวิชาการ

ในต่างประเทศ
- จัดอบรมหลักสูตรเชิงป ิบัติการ

การอบรมเชิงป ิบัติการ 2 หลักสูตร
ผู้ผ่านการอบรมเกิน 93.2 – 100%
อบรมพั นาด้านร่วมกับคณะเภสัช 
จุ าลงกรณ์
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สวช. ได้มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำและผลิตวัคซีนดังนี้ 

แผนภาพที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพั นาและการผลติวัคซีน 
 

 

จำกข้อมูลกำรด ำเนินงำน
ข อ ง  ส ว ช .  ใ น ช ่ว ง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
– 2558 พบว ่ำ  แนวทำง 
กำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรวิจัยพัฒนำและกำรผลิต
วัคซีนของ สวช. เป็นไปใน 4 
รูปแบบ 
1. กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
และปัญหำอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรด้ำนกำร
วิจัย พัฒนำและผลิตวัคซีน  

รวมทั้งบูรณำกำรควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ ในรูปแบบของเครือข่ำยเพ่ือส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำและ
ผลิตวัคซีนมีกำรจัดตั้งเครือข่ำยที่มีกำรวิจัยพัฒนำตั้งแต่ต้นน้ ำภำยในประเทศ โดย สวช. สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรด ำเนินโครงกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกเครือข่ำย และผ่ำนระบบกำรกลั่นกรองของ สวช. 

แผนภาพที่ 6 การสรา้งและพั นาศักยภาพเครือขา่ยดา้นวัคซีนของประเทศ 

 

สวช. มีกำรจัดตั้งเครือข่ำย 
3  เ ค ร ือ ข ่ำ ย  ไ ด ้แ ก่ 
เครือข่ำยวัคซีนไข้เลือดออก
เด็งก่ี เครือข่ำยวัคซีนมือ เท้ำ 
ปำก และเครือข่ำย Animal 
Testing Lab มี มติ ใ ห้ ก ำ ร
สนับสนุ นทุนวิ จั ย พัฒนำ 
จ ำนวน 1 เรื่อง คือ กำร
ทดสอบควำมปลอดภัยและ
กำรกระตุ้นภูมิคุ้มกันของ
วัคซีนต้นแบบ โรค มือ เท้ำ 
ปำก ชนิด Inactivated  

enterovirus 71 ในกระต่ำย ของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ส ำหรับเครือข่ำยกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเดงกี่ 
ได้จัดกำรประชุมหำรือเพ่ือกำรจัดท ำ Roadmap ในกำรพัฒนำวัคซีนไข้เลือดออกของประเทศไทย มีกำรจัด
ประชุมหำรือเรื่องกำรจัดตั้ง animal testing lab for vaccine development โดยศูนย์สัตว์ทดลอง
แ ห ่ง ช ำ ติ  มหำวิทยำลัยมหิดลได้ เสนอโครงกำรจัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง 

        

ติดตาม
ความก้าวหน้าและ

ร่วมมือ

การพั นา
บุคลากร

- ความก้าวหน้าและป  หาการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย พั นาและ
ผลิต

- ความก้าวหน้าและป  หาการด าเนิน
โครงสร้างพ้ืน าน

- ประสานงานบูรณาการด าเนินการ
แก้ไขป  หา โดยจัดตั้งเครือข่ายเพื่อ
ส่งเสริมการวิจัยพั นาและผลิตวัคซีน

สนับสนุน
การวิจัย

การศ ก าต่างๆ 
เพื่อสนับสนุน

- ทุนเสนอผลงานวิชาการ และเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ  

       ปี  5  จ านวน   คน
       ปี  58 จ านวน   คน
- ร่วมกับเครือข่ายพั นาหลักสูตร

และจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ 

- ปี  5  จ านวน   โครงการ
- ปี  58 จ านวน   โครงการ 

และต่อเนื่องจากปี  5  อีก 3 
โครงการ

- สนับสนุนโครงการวิจัยศ ก า
น าร่องสาเหตุการเพิ่มข ้นความ
รุนแรงของเชื้อ BCG ใน
เด กไทย

- โครงการศ ก าการขาดแคลน
วัคซีน MMR ปี 2556

- การศ ก าเบื้องต้นความเป นไป
ได้ทางการตลาดในการผลิต
วัคซีนในประเทศไทย

- การวิจัยประเมินผลการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค

- โครงการศ ก าวิจัยแนวทาง
ความร่วมมือด้นวัคซีนระหว่าง
ภาครั และเอกชน

ปี 2556 ปี 255 ปี 2558

1. จัดตั้งเครือข่าย 3 เครือข่าย 
ได้แก่
1.1 เครือข่ำยวัคซีนไข้เลอืดออก
เด็งก่ี 
1.2 เครือข่ำยวัคซีนมือ เท้ำปำก
1.3 เครือข่ำย Animal Testing 
Lab
2. การประชุมหารือถ ง
ความร่วมมือของเครือข่าย

1.1 Roadmap การสนับสนุนการวิจัยพั นาวัคซีน
ไข้เลือดออกของประเทศไทย

1.2 สนับสนุนโครงการทดสอบความปลอดภัยและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน
ต้นแบบ โรคมือ เท้า ปาก ชนิด Inactivated enterovirus 71 ในกระต่าย

1.3 รูปแบบในการจัดตั้ง และแนวทางการขับเคลื่อนใน animal testing lab for
vaccine development

1. จัดตั้งเครือข่ายการควบคุมคุณภาพ
วัคซีน

2. ประชุมกับเครือข่ายเพื่อหารือแนว
ทางการสนับสนุน

2.1 เครือข่ำยวัคซีนไข้เลอืดออกเด็งก่ี 
2.2 เครือข่ำย Animal Testing
2.3 เครือข่ำยกำรควบคุมคุณภำพวัคซีน
3. ยุติโครงการภายใต้เครือข่ายวัคซีนมือ 
เท้า ปาก

2.1 แนวทางการสนับสนุนการวิจัยพั นาวัคซีน
ไข้เลือดออกเด งกี่

2.2 ข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ป ิบัติการทดสอบ
วัคซีนในสัตว์ทดลองมาตร านสากล      

2.3 เสนอโครงการ 3 โครงการ 

เป นการด าเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือ
ยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการที่เป น
รูปธรรมภายใต้
เครือข่าย

วัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กรข้อ 2 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพั นาและการผลิตวัคซีนให้
มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส าหรับที่จะใช้ท้ังในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

มำตรฐำนสำกลสถำบันได้น ำโครงกำรเข้ำสู่วำระแห่งชำติด้ำนวัคซีนโดยเสนอต่อคณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติ 
ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้มีกำรยุติโครงกำรภำยใต้เครือข่ำยวิจัยพัฒนำวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้ำ 
ปำก และได้มีกำรจัดตั้งเครือข่ำยกำรควบคุมคุณภำพวัคซีนเพ่ิมขึ้น โดยได้มีกำรน ำเสนอโครงกำรเพ่ือ
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ กำรสนับสนุนกำรก ำหนดวิธีมำตรฐำนใน
กำรตรวจวิเครำะห์วัคซีนป้องกัน โรคไข้สมองอักเสบเจอี โดยสถำบันชีววัตถุ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
ในกำรศึกษำดูงำน ณ NIID ญี่ปุ่น โครงกำรพัฒนำระบบกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตยำตำมมำตรฐำน 
PIC/S โดยส ำนักยำ ส ำำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรประกัน
คุณภำพวัคซีน กิจกรรมประกอบด้วย กำรเปิดบ้ำน (open house) ณ โรงงำนต้นแบบผลิตยำชีววัตถุ
แห่งชำติ มจธ. และกำรประชุมเครือข่ำยเพื่อน ำเสนอกิจกรรมหรือโครงกำรเพ่ือด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 จำกกำรประชุมสำมำรถรวบรวมโครงกำรส ำคัญที่จะสนับสนุนในปีงบประมำณ 2559 จ ำนวน 4 
โครงกำร 
ข้อสังเกตการด าเนินงาน : 

กำรด ำเนินโครงกำรภำยใต้ควำมร่วมมือของเครือข่ำยอยู่ในช่วงของกำรหำรือถึงรูปแบบในกำร
ด ำเนินกำร หรือกำรเสนอโครงกำรที่จะด ำเนินกำร ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์จำกควำมร่วมมือทันที ต้องใช้เวลำ
ในกำรด ำเนินกำรร่วมกัน ทั้งนี้จำกกำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีน
ไข้เลือดออกเดงกี่ต่อกำรปฏิบัติงำนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ สวช. พบว่ำ เครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่มีผลควำมพึงพอใจต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง และจำกกำรสัมภำษณ์ควำม
คิดเห็นเครือข่ำยด้ำนกำรควบคุมก ำกับคุณภำพวัคซีนต่อกำรท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงให้เกิดกำรบูรณำกำร
ร่วมกันของหน่วยงำนเครือข่ำย พบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจต่ ำกว่ำควำมคำดหวังเช่นเดียวกัน   

2. การพั นาบุคลากรด้านการวิจัย พั นา ผลิตและประกันคุณภาพวัคซีน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557 สวช. ได้พิจำรณำให้ทุนพัฒนำบุคลำกร จ ำนวน 2 ทุน และทุนกำรศึกษำดูงำนเพ่ือกำรพัฒนำต่อยอด 
จ ำนวน 2 ทุน ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ได้สนับสนุนทุนเพื่อน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร และสนับสนุนทุนกับ
นักวิจัยเพ่ือเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร นอกจำกนั้นได้มีกำรร่วมมือกับหน่วยงำนเครือข่ำยในกำรพัฒนำหลักสูตร
และจัดอบรมหลักสูตรต่ำงๆ มีกำรจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีน มีกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค หลักสูตรส ำหรับเภสัชกร จำกผลกำรด ำเนินงำนสรุปได้ว่ำ
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำบุคลำกร คือกำรที่บุคลำกรด้ำนวัคซีนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและ
องค์ควำมรู้ ซึ่งแต่ละปีมีกิจกรรมกำรพัฒนำเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำ
อบรมแต่ละครั้งจะเห็นว่ำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด  

3. การสนับสนุนการวิจัยและพั นาวัคซีน 
สวช. มีกำรสนับสนุนทุนกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีนที่เป็นเป้ำหมำยของชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2557 มีกำรสนับสนุนทุนกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีนเด็งกี่ จ ำนวน 4 โครงกำร ได้แก่ ศูนย์วิจัยพัฒนำวัคซีน 
มหำวิทยำลัยมหิดล จ ำนวน 3 โครงกำร และศูนย์วิจัยพัฒนำวัคซีนคณะแพทยศำสตร์ จ ุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย สนับสนุนทุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตำย แก่ ศูนย์วิจัยพัฒนำวัคซีน 
มหำวิทยำลัยมหิดล และสนับสนุนทุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิด ใหม่  (New TB) จ ำนวน 
2 โครงกำร  ได้แก่  สถำบัน เทคโน โลยีนำนำชำติสิ รินธร  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ศูนย์รังสิต และ
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ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีกำรสนับสนุนโครงกำรวิจัยอีก 
4 เรื่องกับ 2 มหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรค้นพบแอนติเจนอิพิโทปใหม่ของเชื้อวัณโรค (DosR epitopes) โดยวิธี 
high-content peptide microarray ให้กับคณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล และสนับสนุนทุนกำร
วิจัยให้กับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 3 เรื่องได้แก่ กำรพัฒนำ Pre-validation platform 
strategy เพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ได้ในกำรผลิตตำมระบบ GMP ส ำหรับกำรขยำยขนำดเซลล์ไตลิงบน Micro- 
carrier ในถังปฏิกรณ์ชีวภำพ โครงกำรวิจัยกำรสร้ำง non glycosylated truncated Japanese 
Encephalitis protein E and subsequent เพ่ือใช้เป็น recombinant sub-unit vaccine โดย
เชื้อ Pichia pastoris และกำรผลิตอนุภำคเสมือนของ influenza vaccine ชนิด NA-VLP ทั้งนี้โครงกำรวิจัย
และพัฒนำวัคซีนเดงกี่ของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่องทั้งหมด 3 โครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้
ทุนได้ เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนวิจัยมีควำมล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ ท ำให้ต้องขอขยำยเวลำ ส ำหรับ
โครงกำรวิจัยพัฒนำวัคซีน  inactivated  Japanese Encephalitis Vaccine in Vero cell เป็นโครงกำร
ต่อเนื่อง 2 ปี แต่เนื่องจำกปัญหำด้ำนสถำนที่ท ำให้ล่ำช้ำมำตั ้งแต่ปีงบประมำณ 2557 และเนื ่องจำก
นโยบำย กำรใช้วัคซีนชนิดเชื ้อเป็นผู ้ว ิจัยจึงขอยุติ โครงกำรปีที่ 2 ดังนั้นจึงไม่ได้ให้กำรสนับสนุนต่อใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558   

ข้อสังเกตการด าเนินงาน : 

 กำรด ำเนินกำรสนับสนุนทุนโครงกำรวิจัยที่เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีควำมล่ำช้ำใน
กำรด ำเนินกำร ทั้งกระบวนกำรรับสมัคร กำรพิจำรณำให้ทุน ตลอดจนกำรด ำเนินกำรวิจัยของนักวิจัยเอง 
ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และผลสัมฤทธิ์ที่คำดกำรณ์ไว้ก็ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ทัน ผู้รับทุนวิจัยส่วนใหญ่
ยังเห็นว่ำนโยบำยกำรสนับสนุนทุนวิจัยของ สวช. ยังไม่เป็นที่รับทรำบในกลุ่มนักวิจัย สวช. ควรประชำสัมพันธ์
ในเชิงรุกมำกข้ึน เพ่ือให้กำรประกำศรับสมัครทุนวิจัยได้เข้ำถึงกลุ่มนักวิจัย ตลอดจนมีผลงำนวิจัยที่ดีขอรับกำร
สนับสนุนจำก สวช. ตลอดจนงบประมำณทุนวิจัยที่สนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อกำรวิจัยและเกิดประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำศักยภำพของประเทศ และสวช. ควรมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ ควำมเหมำะสมของแต่ละงำนวิจัย ทั้ง
ในด้ำนผลลัพธ์ ผลกระทบ หรือควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะสำมำรถคัดเลือกผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพในกำร
พัฒนำวัคซีน และเป็นที่ต้องกำรของประเทศอย่ำงแท้จริง ทั้งนี้ถ้ำประเมินแล้วพบว่ำ ผลงำนวิจัยชิ้นใดไม่เกิด
ผลสัมฤทธิ์ หรือไม่มีควำมคืบหน้ำตำมแผนที่วำงไว้ ก็อำจจะยกเลิกกำรสนับสนุน ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรก ำหนด
งบประมำณท่ีเหมำะสมในแต่ละทุนวิจัย 

4. การศ ก าต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัย และพั นาวัคซีน  
สวช. มีกำรศึกษำวิจัย หรือศึกษำควำมเป็นไปได้เพ่ือให้ทรำบถึงข้อมูลและโอกำสในกำรวิจัยและ

พัฒนำวัคซีน มีโครงกำรที่ส ำคัญ เช่น โครงกำรศึกษำกำรขำดแคลนวัคซีน MMR ปี 2556 กำรศึกษำเบื้องต้น
ควำมเป็นไปได้ทำงกำรตลำดในกำรผลิตวัคซีนในประเทศไทย กำรวิจัยประเมินผลกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
กำรศึกษำวิจัยแนวทำงควำมร่วมมือด้ำนวัคซีนระหว่ำงภำครัฐและเอกชน ซึ่งได้รำยงำนผลกำรศึกษำที่จะ
น ำไปใช้เป็นแนวทำงของกำรขับเคลื่อนนโยบำยต่ำงๆ  
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ข้อสังเกตการด าเนินงาน : 

  โดยภำพรวมกำรด ำเนินกำรกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีนของประเทศพบว่ำมีกำรพัฒนำที่ล่ำช้ำ 
โครงกำรพัฒนำวัคซีนหลำยโครงกำรก็ไม่มีควำมก้ำวหน้ำ ซึ่งเกิดจำกหลำยสำเหตุส ำคัญ เช่น ศักยภำพของ
นักวิจัยที่ไม่สำมำรถพัฒนำวิจัยได้ถึงปลำยน้ ำที่จะน ำไปผลิตอุตสำหกรรม กำรจัดสรรงบประมำณไม่สอดคล้อง
กับนโยบำยวัคซีนแห่งชำติ ท ำให้งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรไม่เพียงพอ ขำดควำมต่อเนื่อง หรือกำรที่
รัฐบำลและผู้บริหำรของบำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติ และควำมเข้ำใจไม่ถูกต้อง โดยสนับสนุนให้มีกำร
จัดซื้อวัคซีนรำคำถูกเป็นหลัก แทนกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพเพ่ือกำรผลิตวัคซีน
ภำยในประเทศ ท ำให้ผู้ผลิตภำยในประเทศไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ซึ่งปัจจัยต่ำงๆ
เหล่ำนี้ ถือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำกำรผลิตวัคซีนของประเทศ 

 
 
 
 
สวช. ได้จัดท ำ (ร่ำง) นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2564 โดยได้มี

กำรศึกษำวิเครำะห์และทบทวน และจัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์และกำรทบทวนนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ พ.ศ. 2548 และนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติ กำรเพ่ือ
ระดมควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนวัคซีนของประเทศในด้ำนต่ำงๆ 
โดยผ่ำนกำรประสำนงำนจำก สวช. เพ่ือจัดท ำร่ำงนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติฉบับใหม่ 

แผนภาพที่ 7 กระบวนการจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2564 

 

หลังจำกนั้นมีกำรจัดประชุมรับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่ อ ร่ ำ ง น โ ย บ ำ ย แ ล ะแ ผ น
ยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติฉบับ
ใหม่จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder) และรับฟัง
ค ว ำ ม เ ห็ น ฯ  ผ่ ำ น ร ะ บ บ
ออนไลน์เพ่ือน ำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะมำปรับ 

(ร่ำง) นโยบำยและยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติฉบับใหม่ แล้วเสนอร่ำงนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์วัคซีน
แห่งชำติต่อคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ได้รับควำมเห็นชอบเมื่อวันที่  4 สิงหำคม พ.ศ. 2558 
จึงเสนอร่ำงนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติในกำรประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 
2558 

 
 
 

การศ ก า
วิเคราะห์และ

ทบทวน นโยบาย
และแผน

ยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 
25 8 และ

นโยบายต่างๆ
 ที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมเชิง
ป ิบัติการเพื่อ
ระดมความ
คิดเห นจาก
หน่วยงาน
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง

จัดประชุมและ
ผ่านระบบ

ออนไลน์รับ  ง
ข้อคิดเห นและ

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
(stakeholder)

เสนอร่างนโยบาย  
ต่อคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กรข้อ 3:  ศ ก า วิเคราะห์ และจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
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ที่ผ่ำนมำ สวช. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือ แบ่งเป็นเครือข่ำยและควำมร่มมือกับ

หน่วยงำนในประเทศ และเครือข่ำยและควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ  ดังนี้ 

1) กิจกรรมการเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ  
แผนภาพที่ 8 เครือข่ายความร่วมมือของ สวช. 

 
 
 

กำรสร้ำงเครือข่ำยและควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ 
ทั้งภำครัฐและเอกชนในกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์วัคซีน
แห่งชำติ สวช. มีหน่วยงำน
เครือข่ำยและควำมร่วมมือทั้ง
ด้ ำนกำรวิ จัยและพัฒนำ 5 
หน่วยงำน ด้ำนกำรผลิตวัคซีน 
5 หน่วยงำน ด้ำนกำรควบคุม
คุณภำพวัคซีน 2 หน่วยงำน 
ด้ำนกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน
โ ร ค  2  ห น่ ว ย ง ำ น  แ ล ะ
หน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ข้อสังเกตการด าเนินงาน : 
แต่ละหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำวัคซีนที่แตกต่ำงกันโดยขึ้นกับนโยบำยของผู้บริหำร

แต่ละหน่วยงำน สวช. จึงต้องพยำยำมกระตุ้นให้เครือข่ำยหน่วยงำนต่ำงๆ เห็นควำมส ำคัญด้ำนกำรพัฒนำวัคซีน 
และผลักดันนโยบำยด้ำนวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ 
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ตลอดจนมีโครงสร้ำงหรือสภำพที่เอ้ือต่อกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำน
วัคซีน โดย สวช. อำจดึงผู้บริหำรของหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรต่ำงๆ ของ สวช. เพื่อให้ได้
ทรำบถึงทิศทำงด้ำนวัคซีนที่จะผลักดัน และเป็นแกนกลำงในกำรน ำไปผลักดันต่อในระดับหน่วยงำนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2) กิจกรรมการเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ   
สวช.มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุม (steering Committee) เชิงปฏิบัติกำร

แนวทำงควำมร่วมมือด้ำนวัคซีนภำยในประชำคมอำเซียน และส ำรวจข้อมูลศักยภำพกำรด ำเนินงำนด้ำน
วัคซีนของประเทศในอำเซียน เพ่ือให้สำมำรถวำงแนวทำงควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนวัคซีน
ระหว่ำงประเทศสมำชิก 10 ประเทศ โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงควำมร่วมมือด้ำนวัคซีนภำยใน
ประชำคมอำเซียน มีผู้แทนเข้ำร่วม 8 ประเทศ (ยกเว้นประเทศบรูไนและสิงคโปร์) ผู้แทนจำกประเทศสมำชิก
อำเซียนเห็นพ้องร่วมกันถึงควำมส ำคัญของควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน และกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำสู่

  

การวิจัยและพั นา

การผลิตวัคซีน 

การควบคุม
คุณภาพวัคซีน 

ด้านการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค

หน่วยงานอื่นๆ

สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล  ม.มหิดล  
คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ม.มหิดล  
ศูนย์วิจัยทำงคลนิิก คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย  
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ  
ภำควิชำปรสิตวิทยำ คณะแพทยศำสตรศ์ิรริำช

- องค์กำรเภสัชกรรม  
–  เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จ ำกัด  
- สถำนเสำวภำ สภำกำชำดไทย  
- สถำบันพัฒนำและฝึกอบรม โรงงำนต้นแบบ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้ำธนบุรี   

BioNet-Asia Co., Ltd  

- ส ำนักยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
- สถำบันชีววัตถุ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  

 

- ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
- กลุ่มโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค  

สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข  
โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยด้ำนสุขภำพ  
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำต ิ 

 

วัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กรข้อ 4  :  สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชา ด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครั และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนในภูมิภำค นอกจำกนั้น มีควำมร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญในต่ำงประเทศมำเป็นวิทยำกร
บรรยำยให้ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
 

ข้อสังเกตการด าเนินงาน : 

สวช. ควรขยำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศทั้งรัฐและเอกชนทั้งในด้ำนที่ไทยมี
ควำมพร้อมและมีจุดอ่อนในกำรพัฒนำด้ำนวัคซีน เช่น กำรหำโอกำสหรือ ดึงควำมร่วมมือหรือกำรลงทุนจำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เพื ่อให้หน่วยงำนวัคซีนในประเทศ  ได้เกิดกำรเรียนรู ้เทคโนโลยี  
องค์ควำมรู้จำกต่ำงประเทศ กำรดึงควำมร่วมมือมำพัฒนำในส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย เช่น  
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในระดับ Pilot Scale ตลอดจนกำรเป็นเครือข่ำยและเปลี่ยนข้อมูล และควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยี เป็นต้น 

 
 
 
 
สวช. ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศูนย์กลำงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนวัคซีนตำมแผน Vacciknowlogy 

โดยร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ ในกำรออกแบบและพัฒนำระบบต้นแบบ
ฐำนข้อมูลด้ำนวัคซีน ระบบฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ (VacciExpert) ระบบฐำนควำมรู้เพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ
วัคซีน และเว็บไซต์ของสถำบันที่มุ่งเน้นควำมเป็นศูนย์กลำงกำรจัดกำรควำมรู้ ตลอดจนกำรพัฒนำ Mobile 
Application ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำร และกิจกรรมของ สวช. ผ่ำน Smart Phone และได้พัฒนำต่อยอด
ระบบ Search Engine ได้แก่ VaccineWatch ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะในกำรจัดหำและคัดกรองควำมรู้ด้ำน
วัคซีน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนในมิติต่ำงๆ โดยเน้นกำรจัดเก็บ
ข้อมูลจำก Twitter และ RSS Feed นอกจำนั้นมีกำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลย่อย โดยออกแบบและพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำรคลังข้อมูลในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) และพัฒนำเว็บไซต์
ศูนย์กลำงข้อมูลออนไลน์ด้ำนวัคซีน (VacciKM)  
 

ข้อสังเกตการด าเนินงาน : 

สวช. ควรพัฒนำปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้ User Friendly มำกขึ้น และเพ่ิมกำรประชำสัมพันธ์ให้
เครือข่ำย นักวิจัย ผู้ผลิตวัคซีน ทรำบช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูล รวมทั้งควรจัดท ำระบบสถิติของกำรเข้ำถึง
ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กรข้อ 5  : เป นศูนย์พั นาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านการพั นาวัคซีน 
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 ดังที่ได้กล่ำวไว้ในวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งข้อที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนวัคซีน ใน
รูปแบบต่ำงๆ กำรฝึกอบรมเป็นแนวทำงรูปแบบหนึ่ง ที่ สวช. ได้ด ำเนินกำรทุกปีต่อเนื่อง ทั้งที่ด ำเนินกำรโดย 
สวช. เอง และควำมร่วมมือกับเครือข่ำย กำรจัดอบรมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีน และกำรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค คือ กำรเป็นวิทยำกรส ำหรับหลักสูตรเชิงปฏิบัติกำร และกำร
พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรระยะสั้น มีควำมพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน 4.2046 และพึงพอใจหลักสูตรกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค มีควำมพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน 4.4999 ซึ่งอยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด 

แผนภาพที่ 9 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแหง่ชาติ 

 

สวช. มีกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร
ว ัคซ ีนแห่ง ช ำติค รั ้ง ที ่  5 ใ น
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 6 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และครั้ง
ที่ 7 ในปีงบประมำณ พ .ศ. 2558 
โดยภำยในงำนมีกำรจัดนิทรรศกำร
น ำเสนอผลงำนวิชำกำรด้ำนวัคซีนที่
ส ำคัญของประเทศในแต่ละปี  

ข้อสังเกตการด าเนินงาน : 

โดยภำพรวมกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กรของ พบว่ำกำรด ำเนินงำนที่มีควำม
คืบหน้ำและเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมคือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวัคซีน โดยกิจกรรมที่มีควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินงำนมีผลสัมฤทธิ์ชัดเจนคือกิจกรรมอบรม ส ำหรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำ และผลิต
วัคซีนพบว่ำโดยภำพรวมยังมีควำมล่ำช้ำ กำรสนับสนุนทุนวิจัย  กำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยในกำรผลักดัน
ควำมร่วมมือร่วมกันยังมีควำมก้ำวหน้ำล่ำช้ำ ส่วนหนึ่งเกิดจำกปัจจัยภำยนอกของหน่วยงำนต่ำงๆ และกำร
เตรียมกำร หรือเริ่มด ำเนินกำรที่ช้ำกว่ำแผนงำนที่วำงไว้ของ สวช. และกำรด ำเนินงำนของ สวช. ที่จะท ำหน้ำที่
ในกำรบูรณำกำรสนับสนุนให้เกิดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนวัคซีนแห่งชำติ 
ต้องมปีัจจัยสนับสนุน ได้แก่ กำรที่หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เป็นเจ้ำภำพหรือมีหน้ำที่ในกำรขับเคลื่อนแผนฯ แต่ละด้ำน
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ และสำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่วำงไว้ กำรประสำนงำนและ
บูรณำกำรร่วมมือต่ำงๆ จะสำมำรถเห็นผลและควำมส ำเร็จได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ในขณะที่กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำน
มำ จำกควำมไม่ชัดเจนของนโยบำยของประเทศ โครงกำรส่วนใหญ่ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนวัคซีน
แห่งชำติ มีควำมล่ำช้ำและมีกำรเปลี่ยนแปลง แม้ สวช. จะเล็งเห็นช่องว่ำงหรือจุดอ่อน ที่ควรมีงบประมำณท่ีจะ
เข้ำมำเติมเต็มเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือต่ำงๆ แต่ก็ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที่ เนื่องจำกไม่มีอ ำนำจตำม
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วัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กรข้อ 6  :  ให้บริการทางวิชาการ และ  กอบรมเพื่อการพั นาบุคลากรด้าน
วัคซีนของประเทศ 
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กฎหมำย ตลอดจนงบประมำณเพียงปีละ 60 กว่ำล้ำนบำท อำจไม่เพียงพอต่อกำรเติมเต็มในข้อจ ำกัดของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรลงทุน หรือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำวัคซีน ท ำให้กำร
ด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำที่เกิดผลกระทบเป็นรูปธรรมได้ส่วนใหญ่เป็นด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  

 

 สรุปผลการด าเนินงานมิติประสิทธิภาพ  
 ประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรม โครงการ 

 
แผนภาพที่ 10 สัดส่วนการเบิกจา่ยงบด าเนินงาน 

 

 

สวช. มีงบประมำณที่เบิกจ่ำยและ
ผูกพันในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
ถึง 2558 เมื่อเทียบกับงบประมำณที่
ได้รับจัดสรรคิดเป็นร้อยละ 74.79  
79.43 และ 58.85  โดยเฉพำะช่วง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
โดยจะเห็นว่ ำประสิทธิภำพกำร
ด ำ เนินโครงกำรลดลง และเมื่ อ
พิจำรณำงบประมำณที่สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ทันภำยในปีงบประมำณ 
โดยปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 
61.28 และสำมำรถ 

เบิกจ่ำยได้ทันภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 37.98 และจำกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนรำย
โครงกำรพบว่ำบำงโครงกำรมีงบประมำณที่มีกำรผูกพันไว้มำกกว่ำกำรใช้จ่ำย ได้ทันในปี แสดงถึงกำร
ด ำเนินกำรที่มีควำมล่ำช้ำ และบำงโครงกำรมีงบประมำณทั้งผูกพันและใช้จริงรวมกันแล้วมีสัดส่วนที่น้อย ซึ่ง
ได้แก่ กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและกำรผลิตวัคซีนที่เป็นเป้ำหมำย ทั้งนี้ ปัญหำของกำรด ำเนินโครงกำร
นอกจำกจะเกิดจำกกำรเตรียมโครงกำรที่ล่ำช้ำแล้ว ยังเกิดจำกปัจจัยภำยนอกที่นักวิจัยไม่สำมำรถด ำเนินกำร 

แผนภาพที่ 11 ประสิทธิระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

 

วิจัยได้ตำมแผนงำนที่วำงไว้พิจำรณำ
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตำมแผน
พบว่ำโครงกำรจ ำนวนส่วนใหญ่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนงำน
ที่วำงไว้ คิดเป็นร้อยละ 76.00  มี
ผลกำ รด ำ เ น ิน ง ำน เป ็น ไปต ำม
เป ้ำหมำย ค ือ  สำมำรถบร ิหำร
โครงกำรได้แล้วเสร็จตำมที่ก ำหนดไว้
ในแผนงำน  

 

 
 
 
 

งบประมาณที่จัดสรร     122 12  

งบประมาณที่จัดสรร   
     3 665 

งบประมาณที่จัดสรร   
58         

ผลการเบิกจ่ายภายใน
ปีงบประมาณ   6 822 865 

ผลการเบิกจ่ายภายใน
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ผลการเบิกจ่ายภายใน
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 สรุปผลการด าเนินงานมิติความคุ้มค่า  
ในกำรประเมินด้ำนควำมคุ้มค่ำจะพิจำรณำจำกกำรสร้ำงผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ  เทียบกับ

ทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ใช้เป็นส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบเชิงปริมำณยังประเมินและจัดเก็บข้อมูลได้ยำก 
บำงส่วนอำจต้องรอระยะเวลำนำนจึงจะสังเกตและประเมินผลกระทบและควำมคุ้มค่ำได้ โดยในช่วง 3 ปีแรก
ควำมคุ้มค่ำของกำรด ำเนินงำนของ สวช. สำมำรถสะท้อนผลเบื้องต้น 2 มิติ ได้แก่ 

แผนภาพที่ 12 สรุปผลการประเมินมิติความคุ้มค่า 

 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านการพั นาองค์กร 
1) สรุปผลการประเมินด้านการบริหารความเสี่ยง : สวช. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมภำยใน

ก ำกับด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และเป็นผู้วิเครำะห์ ประเมินและวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ
องค์กรและเสนอคณะกรรมกำรบริหำรของ สวช. ให้ควำมเห็นชอบ โดยภำพรวมของกระบวนกำร
จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง สวช. ยังมิได้วิเครำะห์และมองภำพรวมควำมเสี่ยงในระดับองค์กร 
(Enterprise Risk Management) ก ำหนดควำมเสี่ยงขององค์กรออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ ด้ำนกล
ยุทธ์ ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ และด้ำนธรร
มำภิบำล ที่ผ่ำนมำยังไม่มีคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง แต่มีแนวปฏิบัติที่มีกำรก ำหนดผังกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง โดยก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินโอกำสและ
ผลกระทบ รวมทั้งแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยงและกำรรำยงำนควำมเสี่ยงในแต่ละระดับ
คะแนน แต่เป็นหลักเกณฑ์แบบกลำงๆ โดยค ำนึงถึงมูลค่ำควำมเสียหำย และควำมล่ำช้ำใน
กำรด ำเนินงำนเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมินและวิเครำะห์ยังคงต้องใช้ดุลพินิจของ
คณะกรรมกำรควบคุมภำยในหรือผู้ประเมินร่วมด้วย มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรทุก
ไตรมำส และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรของ สวช. ทุกไตรมำส เป็นกำรติดตำมควำม
ครบถ้วนของกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ผ่ำนมำ 
มำตรกำรส่วนใหญ่ก็ได้ด ำเนินกำรไปอย่ำงครบถ้วน แต่บำงประเด็นควำมเสี่ยงแม้จะมีกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงต่อเนื่องก็ยังมีระดับควำมเสี่ยงที่สูง ทั้งนี้ สวช.ควรพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปสู่
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management) และพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำและติดตำมผลที่เป็นมำตรฐำนมำกข้ึน 

2) สรุปผลการประเมินด้านการควบคุมภายใน : ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรควบคุมภำยใน  
มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรควบคุมภำยใน กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรด ำเนินกำรตำมระบบ
ควบคุมภำยใน ได้ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน คือ หน่วยงำน
ย่อยหรือส ำนักจะเป็นผู้วิเครำะห์และก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยงตำมภำรกิจของแต่ละส ำนัก/ฝ่ำย
งำน กำรก ำหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นไปเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงใน
ระดับหน่วยงำนย่อยหรือส ำนัก และรวบรวมไปเป็นระดับองค์กร มีกำรก ำหนดวิธีกำรตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ยงทั้งระดับฝ่ำยงำนและระดับองค์กร ทั้งนี้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบกำรควบคุมภำยในจะมีกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน กำรสอบทำนกำรด ำเนินงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎระเบียบและข้อบังคับของ สวช.สวช. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอเป็นรำยไตรมำส ตลอดจนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรควบคุมภำยในเป็นรำย
ไตรมำสให้ผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินได้รับ
ทรำบ  

3) สรุปผลการประเมินด้านการตรวจสอบภายใน : หน่วยตรวจสอบภำยในของ สวช. มีกำรจัดท ำ
กฎบัตรที ่ก ำหนดประเด็นส ำคัญของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้ค่อนข้ำงชัดเจนและ
ครอบคลุม มีสำยกำรบังคับบัญชำทีม่ีควำมเป็น กำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในของ สวช. ได้น ำ
ควำมเสี่ยงจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน และผลกำรตรวจสอบปีที่ผ่ำนมำประกอบ 
โดยกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี มีกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผู้บริหำรหน่วย
รับตรวจและคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรเป็น
รำยไตรมำส หลังจำกนั้นจะน ำเสนอผู้บริหำรสูงสุดเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ และ
สรุปประเด็นส ำคัญไว้ในรำยงำนผลกำรด ำเนินเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในโดยมีกำรวิเครำะห์ผล
เพ่ือชี้จุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และจุดที่เป็นโอกำสในกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนได้ดีขึ้นอีก
ในอนำคต ส ำหรับกรณีมีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนหน่วยตรวจสอบภำยในก็จะเสนอ
ผู้บริหำรสูงสุดโดยทันที ทั้งนี้เพ่ือยกระดับงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน สวช. ที่ควรพัฒนำกำร
วำงแผนกำรตรวจสอบภำยในไปสู่กำรตรวจสอบภำยในเชิงกลยุทธ์  

4) สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : สวช. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
สำรสนเทศครอบคลุมภำรกิจขององค์กร ได้แก่ ระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) เพ่ือ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ระบบบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำรสืบค้นข้อมูลด้ำนวัคซีน และเว็บไซต์ของสถำบันฯ เพ่ือเป็นช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร งำนวิจัยของสถำบัน ทั้งนี้ สวช. มีกำรจัดท ำแผนกำร
จัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และน ำเสนอแผนฯ ให้ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร
พิจำรณำ รวมทั้งมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ได้จัดท ำขึ้น ในด้ำนกำร
ทวนสอบควำมถูกต้องของข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจว่ำข้อมูลที่จัดเก็บเชื่อถือได้ สวช. อยู่ระหว่ำ งกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโครงกำร เป็นระบบส ำหรับให้ เจ้ำหน้ำที่ สวช. น ำข้อมูลโครงกำร
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เข้ำสู่ระบบ โดยมีล ำดับชั้นในกำรรับรองข้อมูลที่น ำเข้ำระบบ ซึ่งคำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ภำยในปี 2560 นอกจำกนี้ สวช. มีกำรจัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของระบบสำรสนเทศเพ่ือ
ป้องกันข้อมูลเสียหำย อย่ำงไรก็ตำม สวช. ยังไม่มีกำรทดสอบกำรกู้คืนระบบ รวมทั้งยังไม่มีกำร
จัดท ำ Contingency Plan ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรมีกำรพัฒนำต่อไป 

5) สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล :  สวช. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2558-2560 ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยขององค์กร 
โดยก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งมุ่งเน้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือ
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถหลักให้แก่บุคลำกร อีกทั้งมีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล เป็นแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบัน สวช. อยู่ระหว่ำงกำร
ทบทวนภำรกิจขององค์กรให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ท ำให้มีกำรชะลอกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลออกไป นอกจำกนี้ สวช. มีกำรจัดท ำหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ (Job Description : JD) และคุณสมบัติตำมต ำแหน่งงำน (Job Specification : JS) 
รวมทั้งมีกำรจัดท ำสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะเฉพำะตำมต ำแหน่ง
งำน  (Functional Competency) ซึ่ งน ำมำเชื่อมโยงกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปี  รวมทั้ งอยู่ ระหว่ำงกำรเตรียมกำรวิเครำะห์ช่องว่ำง (Gap Analysis) ระหว่ำง 
Competency ของบุคลำกรที่มีอยู ่กับ Competency ที่องค์กรต้องกำร เพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) ต่อไป ปัจจุบันกำรฝึกอบรมบุคลำกรขององค์กร จะเน้นหลักสูตรที่
ตอบสนองควำมต้องกำรขององค์กรในภำพใหญ่ 

 

3.2 สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ  

ผลคะแนนกำรประเมินโครงกำรโดยภำพรวมของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน ) อยู่ที่
ระดับคะแนน 3.4684 (จำกคะแนนเต็ม 5.0000) หรือมีผลกำรด ำเนินงำนในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำย ทั้งนี้  

แผนภาพที่ 13 สรปุผลการประเมินภาพรวมและรายมติ ิ

 

เมื่อพิจำรณำในรำยมิติพบว่ำ มิติที่มี
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีกว่ำ
เป้ำหมำยมำก ได้แก่  มิติที่ 1 ด้ำน
ควำมสอดคล้ อง  โดยมี ผลกำร
ประเมินที่ ระดับคะแนน 5.0000 
ส ำหรับมิติอ่ืนๆ ได้แก่ มิติที่ 2 ด้ำน
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  มิ ติ ที่  3  ด้ ำ น
ประสิทธิภำพ มิติที่ 4 ด้ำน
ผลกระทบ และมิติที่ 5 ด้ำนควำม
ยั่งยืน มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ
เป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยมิติที่ 2 

ด้ำนประสิทธิผล มีผลกำรประเมินที่ระดับคะแนน 3.2888 มิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพ มีผลกำรประเมินที่ระดับ
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คะแนน 2.7200 มิติที่ 4 ด้ำนผลกระทบ ผลกำรประเมินที่ระดับคะแนน 3.1111 และมิติที่ 5 ด้ำนควำมยั่งยืน 
มีผลกำรประเมินที่ระดับคะแนน 3.4444 ทั้งนี้ ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรบำงส่วนเกิดจำกปัจจัย
ภำยนอก ตลอดจนภำรกิจของหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่กำรบูรณำกำรภำคส่วนต่ำงๆ ส่งผลให้ผลกระทบและควำม
ยั่งยืนของโครงกำรไม่ข้ึนกับ สวช.เพียงล ำพัง 
 

 

ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำร โดยแบ่งกำรศึกษำออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) 
กำรศึกษำวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกระบวนกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของ สวช. ในช่วงปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2556-2558 (ข้อมูลทุติยภูมิ) และ 2) กำรส ำรวจควำมคิดเห็นด้ำนควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพ่ือวิเครำะห์หำควำมแตกต่ำงหรือช่องว่ำง (Gap) ใน
กระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในกำรให้บริกำจำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรพบว่ำมีควำมพึง
พอใจสูงกว่ำควำมคำดหวัง และจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นด้ำนควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งองค์กร
ของ สวช.  ในภำพรวม ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพอใจในโทนสีเหลือง  มีผลกำรประเมินควำมเชื่อมั่นต่อกำรบริกำร
และข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มผู้รับบริกำรดังนี้ 

แผนภาพที ่14 Quandrant Analysis ความคาดหวังและความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินงานของกลุ่มเครือข่ายด้านการวิจัยพั นาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ 

 

เครื อข่ ำ ยด้ ำนกำรวิ จั ย พัฒนำวั คซี น
ไข้เลือดออกเดงกี่มีควำมเชื่อมั่นต่ ำกว่ำ
ควำมคำดหวัง 
ข้อเสนอแนะเครือข่าย :  
 ควรก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยกำร

ด ำเนินงำนให้ชัดเจน เป็นรูปธรรมมำก
ขึ้น จัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ
วัคซีนที่มีศักยภำพให้สำมำรถยกระดับ
ก ำ ร ผลิ ต ใ น เ ชิ ง พ ำ ณิ ช ย์ ไ ด้  แ ล ะ
สนับสนุนภำคเอกชนในกำรผลิตวัคซีน
ของประเทศให้มำกข้ึน  

 ส นั บ ส นุ น ทุ น วิ จั ย ค ว ร มี ค ว ำ ม
หลำกหลำย  

 

 สร้ำงเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญ ควรส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ เข้ำมำในเครือข่ำยให้มำกขึ้น 
 ควรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์/ทำงเทคนิค (กำรเพ่ิมเติมควำมรู้ด้ำน Pre-clinical

และ clinical vaccine trial) และบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (กำรบริหำร
งำนวิจัยแบบ R&D) 

ส่วนที ่2 สรุปผลการประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ 
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แผนภาพที่ 15 Quandrant Analysis ความคาดหวังและความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินงานของกลุ่มผู้ได้รบัการสนบัสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน 

 
 

ผู้ได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนวัคซีนมี
ควำมเชื่อมั่นต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง 
ข้อเสนอแนะผู้ได้รับทุน :  
 สวช. ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน

ด้ำนวัคซีนที่สำมำรถประยุกต์ใช้ เน้น
กำรวิจัยเชิ งนวัตกรรมให้มำกกว่ ำ 
Basic Project ควรมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนแต่ละทุน
วิจัยให้มีควำมชัดเจนทั้งในเชิงนโยบำย
และทุนวิจัย 

 ควรปรับปรุงระบบกำรด ำเนินงำนให้มี
ควำมสะดวก และคล่องตัวมำกขึ้น เช่น 
กำรเบิกงบประมำณส ำหรับนักวิจัย 
รวมถึงกำรพัฒนำกระบวนกำรต่ำงๆ 
คิดในเชิงธุรกิจ (Business)  

 เร่งพัฒนำศักยภำพควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรทำงด้ำนวิชำกำร  
 กำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุก  
 กำรพัฒนำระบบองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้ำนวัคซีน เพ่ือให้กลุ่มนักวิจัยหรือผู้ที่มีควำมสนใจ

สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรจำกสถำบันฯ ได้ดียิ่งขึ้น    
 

แผนภาพที่ 16 Quandrant Analysis ความคาดหวังและความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินงานของกลุ่มเครือข่ายด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน 

 

เครือข่ำยด้ำนกำรประกันและควบคุม
คุณภำพวัคซีนมีควำมเชื่อมั่นสูงกว่ำควำม
คำดหวัง  
ข้อเสนอแนะเครือข่าย :  
 สวช. ควรผลักดันนโยบำยด้ำนวัคซีนให้

เป็นเชิงพำณิชย์ (Pilot Scale) มำกขึ้น  
 ควรผลักดันให้ เกิดเครือข่ำยที่ เป็น

ทำงกำร (Official) สำมำรถท ำงำน
ร่วมกันได้อย่ำงต่อเนื่องและเห็นผลเป็น
รูปธรรมชัดเจน  
ควรมีกำรประชำสัมพันธ์และเปิดเผย
ข้อมูลต่ำงๆ อำทิ ข้อมูลทุนวิจัย ผลกำร
ด ำเนินงำน ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ 
สถำบันฯ ให้มำกขึ้นสำมำรถเข้ำถึงได้ 

ง่ำย (Accessible) โดยผ่ำนเว็บไซต์ของสถำบันฯ หรือแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทรำบและมองเห็นภำพได้อย่ำงชัดเจน 

 ดึงศักยภำพของบุคลำกรมำใช้ให้เต็มที่ และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีภำวะผู้น ำ (Leadership) มำกขึ้น 
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โดยให้โอกำสบุคลำกรในกำรพัฒนำ เพ่ือให้เป็นผู้ประสำนงำนอย่ำงมืออำชีพ 
 พัฒนำระบบติดตำมผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนโดยเฉพำะกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ และกำรพัฒนำ

ระบบฐำนข้อมูล องค์ควำมรู้ต่ำงๆ ให้เหมำะสม ทันต่อสถำนกำรณ์ทำงด้ำนวัคซีน 
 
 
 
 

จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2558) ยังมีโอกำสใน
กำรพัฒนำปรับปรุงเพ่ือให้สวช.สำมำรถขับเคลื่อนยุทธศำสตร์องค์กรและกำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น สรุปได้ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของ สวช. 
เป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรที่จะสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนเพื่อให้ สวช. เป็นหน่วยงำนกลำง

ที่จะท ำหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด 
เนื่องจำกวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กรของ สวช. โดยส่วนใหญ่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วย สวช. เพียงล ำพัง แต่
ต้องได้รับควำมร่วมมือและสนับสนุนจำกภำคส่วนต่ำงๆ ซึ่งที่ปรึกษำได้เสนอปัจจัย 3 ข้อ ที่หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องควรต้องพิจำรณำ ดังนี้ 

1. นโยบายการสนับสนุนด้านวัคซีนของรั บาลที่ชัดเจน  ทิศทำงต่อกำรส่งเสริมว่ำจะ
ด ำเนินกำรพัฒนำเพื่อเพียงสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน หรือเพื่อจะให้เกิดอุตสำหกรรม
กำรส่งออกวัคซีน 

2. งบประมาณการขับเคลื ่อนการด าเนินงานด้านวัคซีน  ทั ้งงบประมำณสนับสนุน
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์  เพื่อให้กำรขับเคลื่อนใน
ระดับชำติประสบควำมส ำเร็จตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่วำงไว้  อีกทั้งงบประมำณที่
เพียงพอให้กับ สวช. ในกำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำและกำรผลิตวัคซีนเพื่อเติมเต็มส่วน
ที่ยังเป็นจุดอ่อนของประเทศ หรือส่วนที่หน่วยงำนอ่ืนๆ ไม่ได้ด ำเนินกำร และเพื่อด ำเนิน
โครงกำรในรูปแบบบูรณำกำรมำกขึ้น 

3. อ านาจตามกฎหมาย ที ่จะท ำให้คณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติมีอ ำนำจเพียงพอที่จะ
ขับเคลื่อน หรือแก้ปัญหำกำรด ำเนินกำรด้ำนวัคซีนอย่ำงเพียงพอเหมำะสม ตลอดจน
สำมำรถก ำกับให้หน่วยงำนต่ำงๆ ด ำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงที่วำงไว้ให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยของประเทศ  

 ข้อเสนอแนะต่อการพั นาปรับปรุงของ สวช. 

 ข้อเสนอแนะในด้านกลยุทธ์การด าเนินงาน 
- กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในต่ำงประเทศทั้งรัฐและเอกชนทั้งในด้ำนที่ไทยมีควำมพร้อมและ

มีจุดอ่อนในกำรพัฒนำด้ำนวัคซีน เช่น กำรหำโอกำสหรือ ดึงควำมร่วมมือหรือกำรลงทุนจำก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
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ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย โดยกำรเข้ำไปงำนต่ำงๆ ที่จะท ำให้มีข้อมูลหรือทรำบถึงโครงกำรหรือ
แนวคิดต่ำงๆ ของต่ำงประเทศ เพ่ือหำโอกำสที่จะเข้ำไปร่วมในโครงกำร ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงำนวัคซีน
ในประเทศ ได้เกิดกำรเรียนรู้เทคโนโลยี องค์ควำมรู้จำกต่ำงประเทศ รวมถึงกำรดึงควำมร่วมมือมำ
พัฒนำในส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย เช่น กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในระดับ Pilot Scale 
ตลอดจนกำรเป็นเครือข่ำยและเปลี่ยนข้อมูล และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เป็นต้น  

- กำรประชำสัมพันธ์ระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และ
ด้ำนวัคซีนให้เครือข่ำยและประชำชนได้ทรำบ รวมทั้งพัฒนำเนื้อหำรูปแบบให้ใช้งำนได้ง่ำยขึ้น 
(User Friendly) 

- สวช. ต้องผลักดันให้หน่วยงำนเครือข่ำยต่ำงๆ เห็นควำมส ำคัญด้ำนวัคซีน และผลักดันนโยบำยด้ำน
วัคซีนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือร่วมขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำน ตลอดจนมีโครงสร้ำงหรือสภำพที่เ อ้ือต่อกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนวัคซีน เช่น 
กำรมีผู้บริหำรของหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรต่ำงๆ ของ สวช. เพื่อให้ได้ทรำบถึงทิศทำง
ด้ำนวัคซีนที่จะผลักดัน และเป็นแกนกลำงในกำรน ำไปผลักดันต่อในระดับหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น  

- กลยุทธ์ในอนำคตท่ี สวช. ควรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรสนับสนุนหรือผลักดันให้เกิดกำรด ำเนินกำร 
ควรเป็นโครงกำรที่เป็นควำมร่วมมือด้ำนวัคซีนของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งนี้ เพื่อลดช่องว่ำงกำรบูรณำกำร 
ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ที่กว้ำงขึ้นกว่ำกำรที่สนับสนุนไปยังตัวบุคคล หรือหน่วยงำนใด
หน่วยงำนหนึ่ง โดยกลยุทธ์ดังกล่ำวจะท ำให้องค์กร สวช. จะมีควำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ด้ำนวัคซีนมำกข้ึน  

 ข้อเสนอแนะในด้านระบบบริหารจัดการ 

 ด้านการบริหารความเสี่ยง 
- กำรพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปสู่กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้ง

องค์กร (Enterprise Risk Management) เพ่ือให้สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้และมีมุมมอง 
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่จะช่วยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์องค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

- ควรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวช. ไปสู่กำรแสดงกระบวนกำร
ประเมินควำมเสี่ยงที่เป็นมำตรฐำนมำกขึ้น 

- กำรน ำเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและ
สนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

 ด้านการตรวจสอบภายใน 
- ควรพัฒนำกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในไปสู่กำรตรวจสอบภำยในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็น

เครื่องมือที่จะพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของ
องค์กร โดยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพ่ือท ำแผนกำรตรวจสอบ ควรวิเครำะห์ในลักษณะควำม
เสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ตลอดจนกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์ระยะยำว  
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 ด้านการควบคุมภายใน 
- ควรพัฒนำกำรประเมินกำรควบคุมภำยในจำกเดิมที่เป็นกำรสอบทำนกำรจัดท ำรำยงำนกำร

ควบคุมภำยใน และกำรสอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ยงไปถึงระดับกำรประเมินควำมเพียงพอ
และควำมมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภำยในก็จะเป็นประโยชน์กับ สวช. ยิ่งขึ้น  

 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ควรมีกำรจัดท ำระบบจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในกำรติดตำม วัดผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร และ

จัดท ำระบบ MIS/EIS ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของฝ่ำยบริหำร เพ่ือช่วยให้กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

- ควรพัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนที่ใช้ในกำรบริหำรและจัดกำรควำม
เสี่ยง เพื่อช่วยให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำบันฯ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

- ควรมีกำรทดสอบกำร Recovery ระบบ และบรรจุลงในแผนกำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือให้สำมำรถกู้คืนข้อมูลที่มีควำมส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนก่อนได้อย่ำงเป็นระบบ 

- ควรมีกำรจัดท ำ Contingency Plan และด ำเนินกำรตำมแผนที่ได้จัดท ำขึ้น 
 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

- ผู้บริหำรควรมีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนทรัพยำกรบุคคลและสื่อสำรอย่ำงเป็นทำงกำรให้บุคลำกร
ขององค์กรได้รับทรำบ เพ่ือให้มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกัน 

- ควรศึกษำและน ำระบบ Talent Management มำปรับใช้ในองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือเป็นช่องทำงกำรเติบโตให้กับบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถหรือมีผลงำน
เป็นที่ประจักษ์เป็นพิเศษ รวมทั้งกำรก ำหนด Fast Track หรือ Talent Track และแผนพัฒนำ
และรักษำคนเก่ง 

- ควรมีกำรทบทวนกำรจัดระดับ Competency โดยน ำประเด็นที่ฝ่ำยบริหำรได้พิจำรณำ  
หรือให้ควำมเห็นมำใช้เป็นหลักเกณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำ และทดลองให้หัวหน้ำงำน
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำม Competency ที่ก ำหนด รวมทั้งควรมีกำรอบรม
หัวหน้ำงำนเพื่อให้มีมำตรฐำนในกำรประเมินตำม Competency ที่ใกล้เคียงกัน 

- ควรมีกำรส ำรวจควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กรและน ำผลกำรส ำรวจไปจัดท ำแผนสร้ำง 
ควำมผูกพัน 
 


