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พระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 

 
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนให้หน่วยงานของไทย ค้นคว้าวิจัยผลิตวัคซีนขึ้นใช้ในประเทศ

แทนการสั่งซื้อ ตั้งแต่เม่ือเกือบ 60 ปีที่แล้ว ด้วยใส่พระราชหฤทัยในเรื่องสวัสดิภาพของประชาชน หน่วยงานของไทย
มีศักยภาพเพียงพอ สามารถผลิตวัคซีนส าหรับบางโรคเป็นผลส าเร็จ เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้รากสาดน้อย  
ท าให้สามารถควบคุมป้องกันเมื่อเกิดสถานการณ์ จึงควรที่เราทั้งหลายจะร่วมกันสานต่อพระราชประสงค์  
ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพส าหรับคนและสัตว์ ให้เพียงพอแก่ความต้องการ
ภายในประเทศ และพอจะสามารถช่วยเหลือบางประเทศที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง เป็นการแสดง  
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ” 
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ค าน า 
 

วัคซีนเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพและมีความส าคัญทางสาธารณสุขใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค  
เป็นการประกันและสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนและความมั่นคงของชาติ แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและ
ผลิตวัคซีนมีความซับซ้อน มีต้นทุนและความเสี่ยงสูง การคืนทุนใช้ระยะเ วลานาน ท าให้ผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ 
มีจ านวนน้อย ส่งผลท าให้ปริมาณวัคซีนท่ีผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ท่ัวโลก เกิดปัญหาขาดแคลนวัคซีน  
ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและในสถานการณ์ท่ีมีความต้องการวัคซีนเพิ่มมากขึ้น เช่น  
การมีโรคระบาดในวงกว้าง โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาปัญหาการขาดแคลนวัคซีนยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น 
นอกจากจ านวนผู้ผลิตวัคซีนมีน้อยรายแล้ว หน่วยงานเหล่านี้ได้มุ่งวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนท่ีเป็นความต้องการ 
ของประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ประเทศก าลังพัฒนายิ่งประสบปัญหาการขาดแคลนวัคซีนมากยิ่งขึ้น 

ส าหรับประเทศไทย นอกจากมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัคซีนท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินท่ีมีการระบาด
ของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนแล้ว ต้องสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศเป็นจ านวนมาก ในปัจจุบันประเทศไทยต้องน าเข้า
วัคซีนจากต่างประเทศอีกหลายชนิด มูลค่าไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ล้านบาทต่อปี หรือประมาณร้อยละ 80 ของวัคซีน 
ท่ีใช้ในประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ ดังนั้นเพื่อการพึ่งตนเองและสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน  
จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
และการบริหารจัดการวัคซีนอย่างเหมาะสม รวมท้ังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาบุคลากร  ให้ครบวงจร
การพัฒนาวัคซีนอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

ในระยะ 10 กว่าปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัคซีนอย่างครบวงจร ภายใต้นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับแรก (พ.ศ. 2548) นับว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการส่งเสริมการพัฒนาวัคซีน 
ในประเทศอย่างชัดเจนในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2563-2565 นี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัคซีนในระยะ 3 ปี ต่อเนื่อง 
จากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับแรก มีเป้าหมายส าคัญ คือ การสร้างความมั่นคงและการพึ่งตนเอง  
ด้านวัคซีน ประชาชนมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอ สามารถเข้าถึงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคท่ีมีคุณภาพ เป็นธรรม เท่าเทียม  
ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ และองค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีน  
ได้ร่วมกันจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 นี้ขึ้นอย่างเป็นระบบ 
โดยได้มีการทบทวนสถานการณ์ด้านวัคซีนท้ังในและต่างประเทศ การประเมินความเสี่ยง และภูมิคุ้มกันหรือความเข้มแข็ง
ด้านวัคซีนของประเทศ ตลอดจนการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนและด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน า
ข้อมูลมาใช้ประกอบในการพิจารณา โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย และได้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชน และผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในรูปแบบการจัดประชุมและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในวงกว้างผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ซึ่งพบว่า  
มีประชาชนให้ความเห็นในเชิงสนับสนุนเป็นจ านวนมาก เมื่อท าการปรับแก้นโยบายและแผนฯ ก่อนน าเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ตามล าดับ 

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 จะเป็นกรอบในการขับเคลื่อน 
ผลักดัน การพัฒนางานด้านวัคซีน ในระยะ 3 ปี เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนเข้าถึงการป้องกันโรค
ด้วยวัคซีนท่ีมีคุณภาพ อย่างท่ัวถึง เป็นธรรม 
 
 

                        สถาบันวคัซีนแห่งชาติ  
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สรุปสาระส าคัญ 
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บทน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกันเ พ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์   
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติมีกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 20 ปี และพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดว่า ภายหลังจากจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้ว จะต้องมีการจัดท าแผน
แม่บท โดยน ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านมาถ่ายทอดออกมาเป็นแผนแม่บทด้านต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ รัฐบาลจึงได้จัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จ านวน 23 แผน 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  ประกอบกับพระราชบัญญัติความ
มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  
ก าหนดให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  โดยมาตรา 10 (1) คณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติมีหน้าที่เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ และมาตรา 15  เพ่ือประโยชน์ของความมั่นคงด้านวัคซีน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การวิจัย  
การพัฒนาการผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งการกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจ าเป็นส าหรับการใช้วัคซีน
เพ่ือการป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรคที่ทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องของการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน และการจัดท านโยบายและ  
แผนยุทธศาสตร์ ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องตามแผนแม่บทและ พ.ร.บ ดังกล่าวข้างต้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน ผลักดันการพัฒนา
สู่ความม่ันคงด้านวัคซีน ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เพ่ือให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีน 
อย่างครอบคลุม เหมาะสม ประเทศมีวัคซีนที่จ าเป็นใช้อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน และสามารถ
ผลิตวัคซีนที่จ าเป็นส าหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือทดแทนการน าเข้า  
รวมทั้งพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน และบูรณาการความร่วมมือและศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก  
ทุกภาคส่วน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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1. ประเภทของแผน  
    แผนปฏิบัติการ  
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ. 256 3-2565  

จัดเป็นแผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
         นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในการจัดการวัคซีนให้มีความ
เพียงพอและต่อเนื่อง การวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต การส่งออก และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ 

3. ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2  
     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 สอดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต แผนย่อยอุตสาหกรรม
และบริการการแพทย์ครบวงจร ในแผนงานอุตสาหกรรมวัตถุดิบยา ยาเคมี ยาชีววัตถุ การเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีน  

    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 สอดคล้อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการวิจัยพัฒนาเพื่อการพ่ึงตนเองด้านวัคซีน โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งยุ ทธศาสตร์ ที่  2 การสร้ างความเป็ นธรรมลดความเหลื่ อมล้ า ในสั งคม ยุทธศาสตร์ที่  3  
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 8 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพ่ือการพัฒนา 

    นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565สอดคล้อง

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ในแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อม
เผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ 

     แผนอื่น ๆ   
1) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 บริการเป็นเลิศ แผนงานที่ 10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
และยุทธศาสตร์ ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล แผนงานที่ 15 โครงการพัฒนางานวิจัย  

2) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ข้อ ๑.๑ อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและ
เทคโนโลยีการแพทย์ ในแผนงานวิจัยและนวัตกรรมส าคัญ (3) ชีววัตถุ (Biologics) 

3) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความ 
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในระบบบริการสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการ 
อภิบาลระบบสุขภาพ มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 4.4.2 ส่งเสริมระบบการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ 
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4) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ฉบับที่ 1   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ยาชีววัตถุ และสมุนไพร มีศักยภาพเพียงพอ 
ในการพึ่งตนเองของประเทศ 

4. วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
1) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดหาที่สมดุลกับความต้องการและสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของ

ประเทศ และพัฒนาระบบการให้บริการวัคซีน เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพ้ืนที่เข้าถึงวัคซีน  
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และทันการณ์ 

2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน การประกันคุณภาพ 
และการน าไปใช้ ให้เป็นทิศทางเดียวกัน และมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนที่สามารถ
รองรับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3) เพ่ือผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวัคซีนอย่างครบวงจร เพ่ือรองรับความต้องการ 
อย่างเพียงพอ พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศ ให้มีครบถ้วนและ 
ได้มาตรฐานสากล 

4) เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีศักยภาพและ  
มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง มีเอกภาพในการบริห ารจัดการ 
อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

5. นโยบาย 
1) รัฐบาลจะส่งเสริมให้คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่าง ครอบคลุม 

เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
2) รัฐบาลจะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จ าเป็นส าหรับใช้ป้องกันโรค  

ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือทดแทนการน าเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 
3) รัฐบาลจะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศ  

เพ่ือรองรับความต้องการอย่างเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล 
4) รัฐบาลจะส่งเสริมให้องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็ง ให้สามารถด าเนินการ 

ด้านวัคซีนได้อย่างครบวงจร และมีคุณภาพ 

6. วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วย
วัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม” 

ประเทศไทยมีความม่ันคงด้านวัคซีน หมายถึง ประเทศไทยมีวัคซีนที่จ าเป็นใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคอย่างเพียงพอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยมีระบบการจัดหาวัคซีนที่สมดุลกับความ
ต้องการและสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ และมีการส ารองวัคซีนที่จ าเป็นได้อย่างเพียงพอตามความ
ต้องการ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน
พ้ืนฐานที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ อาทิเช่น วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก 
ไอกรน ตับอักเสบบี วัคซีนวัณโรค วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนใหม่ที่จ าเป็นทั้งในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ เช่น วัคซีนไข้เลือดออก และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท าให้สามารถพ่ึงตนเอง
ได้และมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านสุขภาพ และความมั่นคง  
ของประเทศ 
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ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่ มีคุณภาพอย่าง ทั่วถึง  
เป็นธรรม หมายถึง คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยมีหน่วย
บริการสาธารณสุขที่สามารถให้บริการวัคซีนพ้ืนฐานแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ท าให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย อย่างทั่วถึงและทันการณ ์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความม่ันคงด้านวัคซีน 
 การพัฒนางานด้านวัคซีนที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เติบโต สู่วิสัยทัศน์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภู มิคุ้ มกัน โรค 
ให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  มุ่งสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
วัคซีนได้อย่างเป็นธรรมและทันการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในทุกกลุ่มประชากร ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบบริหารการจัดหาวัคซีนของ
ประเทศ เพ่ือให้มีการส ารองที่เพียงพอทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และลดปัญหาการขาดแคลนวัคซีน  
ที่จ าเป็น โดยการจัดหาแบบล่วงหน้าหลายปี (Multi-year tender) จากผู้ผลิตในประเทศและผู้น าเข้าแบบ
หลายราย (Multi-supplier) ตามสัดส่วนที่ก าหนด เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้อยู่รอดและ
เติบโตได้ นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนากลไกและระบบงบประมาณในการน าวัคซีนใหม่เข้ามาใช้เป็นวัคซีนพ้ืนฐาน 
รวมทั้งมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทุกพ้ืนที่ ได้รับวัคซีนที่จ าเป็นอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความ
ต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ  มุ่งสร้างศักยภาพในการพ่ึงตนเองด้านวัคซีน โดยการส่งเสริม 
สนับสนุนทุนในการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายและวัคซีนเพ่ือตอบโต้การระบาด เพ่ือให้สามารถต่อยอด 
สู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการผลิตวัคซีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง
และส่งออกได้   ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้ างศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ  
โดยการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง  
การก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างรัฐและ
เอกชน และสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ เพ่ือให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การพัฒนาบุคลากร และการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้สามารถผลิตวัคซีนที่จ าเป็นได้อย่างเพียงพอ และ  
ได้มาตรฐานสากลเพ่ือสามารถส่งออกจ าหน่ายในภูมิภาคและนานาชาติ เสริมสร้าง เศรษฐกิจของประเทศ 
ให้เข้มแข็งและเติบโต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรด้านวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรวัคซีนของประเทศให้มีคุณภาพ และเพียงพอ  ให้ความส าคัญกับการผลิต การพัฒนา และ 
การรักษาบุคลากรในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีน
ให้มีศักยภาพสูงในการด าเนินงานด้านวัคซีนที่สอดประสานและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของ
ประเทศ ให้ความส าคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในและต่างประเทศให้สามารถด าเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับความจ าเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ ผ่านกลไกทางการเงิน
และการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินงานด้านวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรลุวัตถุประสงค์ของการมุ่งสู่การพ่ึงตนเองด้านวัคซีนของประเทศในระยะต่อไป 

8. กลไกการบริหารจัดการแผนเพื่อให้แผนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย   
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ. 2563-
2565 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและครบวงจร ด าเนินการได ้ดังนี้ 

1) การสร้างความเข้าใจของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือให้ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย 

2) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2563-2565 นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับอ่ืน ๆ  
โดยการบูรณาการกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และจัดท าแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแผนบูรณาการงานด้านวัคซีนของชาติ มีการจัดและเรียงล าดับความส าคัญ
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งจัดท ากรอบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ 
โดยค านึงถึงแหล่งที่มาของงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณที่เป็นลักษณะ Agenda-Based  

3) ผลักดันให้เอกชนน าประเด็นจากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจของภาคเอกชนด้วย 

4) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 โดยการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ให้เ อ้ือต่อ 
การขับเคลื่อนการบริหารและการพัฒนางานด้านวัคซีน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน และลดปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงานให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทยได ้

5) การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่ อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 โดยการพัฒนาองค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนและ
หน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง และสนับสนุน/ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือ  
ในการด าเนินงานด้านวัคซีนของประเทศ 

9. การติดตามและประเมินผล   

 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ   
พ.ศ. 2563-2565 สู่การปฏิบัติในภาพรวม แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อน
เริ่มโครงการ เพ่ือประเมินสถานการณ์ และศักยภาพความพร้อมของหน่วยงาน 2) ประเมินผลระหว่าง
ด าเนินการปฏิบัติการ เพ่ือติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ และ 3) ประเมินผลหลัง
การด าเนินงาน เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ สรุปผลการด าเนินงานภายหลังจากสิ้นสุดแผน และผลกระทบ 
ในภาพรวม โดยจะรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้คณะรัฐมนตรี
ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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บทที่ 1 
ความเป็นมา และการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนางานด้านวัคซีน 

 
1. ความเป็นมา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกันเ พ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์   
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติมีกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 20 ปี และพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดว่า ภายหลังจากจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้ว จะต้องมีการจัดท าแผน
แม่บท โดยน ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านมาถ่ายทอดออกมาเป็นแผนแม่บทด้านต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ รัฐบาลจึงได้จัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จ านวน 23 แผน 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  ประกอบกับพระราชบัญญัติความ
มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  
ก าหนดให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  โดยมาตรา 10 (1) คณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติมีหน้าที่เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติต่อคณะรั ฐมนตรี 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ และมาตรา 15  เพ่ือประโยชน์ของความมั่นคงด้านวัคซีน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การวิจัย  
การพัฒนาการผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งการกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจ าเป็นส าหรับการใช้วัคซีน
เพ่ือการป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรคที่ทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องของการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน และการจัดท านโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์ ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 เพ่ือให้บรรลุภารกิจข้างต้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ ได้ศึกษา ทบทวน รวบรวม และประเมินสถานการณ์ผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 อย่างมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน จัดท าเป็นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติฉบับนี้เสนอต่อรัฐบาล  
สอดคล้องกับของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 4 แผนแม่บท
ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12  
ทั้งในด้านความม่ันคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม โดยเป็นกรอบในการส่งเสริม ขับเคลื่อน ผลักดัน เพ่ือการพ่ึงตนเองสู่
ความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน   
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2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนางานด้านวัคซีน 

1. สถานการณ์ด้านวัคซีนโดยท่ัวไป 

1.1  วัคซีนเป็นเครื่องมือจ าเป็นต้องใช้ในการควบคุมป้องกันโรค 

วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยุทธปัจจัยส าคัญในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชน
และประเทศชาติ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมป้องกันโรคตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ด้วยเป็นที่ประจักษ์ว่า 
วัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมป้องกันโรค ส่งผลให้อัตราการใช้วัคซีนเพ่ิมมากขึ้น
ทั่วโลก ท าให้สามารถลดการตายของประชากรโลกจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนได้หลายล้านคนต่อปี  
โดยสามารถกวาดล้างโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษได้ส าเร็จ ตามรายงานขององค์การอนามัยโลกแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรค
ฝีดาษรายสุดท้าย เกิดขึ้นที่ประเทศโซมาเลีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2520 การกวาดล้างโรคฝีดาษ  
ได้ส าเร็จจึงถือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ เชื่อว่าการกวาดล้างจะส าเร็จไม่ได้หากปราศจาก
เครื่องมือที่ส าคัญ คือ วัคซีน 

นอกจากโรคฝีดาษแล้ว ต่อมาได้มีการพัฒนาและผลิตวัคซีนเพ่ือใช้ในการควบคุมป้องกันโรค 
เพ่ิมมากข้ึนหลายชนิดเป็นล าดับ เช่น โรคโปลิโอ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หัดเยอรมัน 
และไข้สมองอักเสบ เป็นต้น จนท าให้ในปัจจุบันจ านวนผู้ป่วยโรคเหล่านี้ลดลงอย่างมาก มีการวิเคราะห์ข้อมูลถึง
ผลจากการมีวัคซีนใช้ทั้งหมดในปัจจุบัน ท าให้สามารถลดการตายของประชากรโลกได้ประมาณปีละ 15 ล้าน
คน 

ปัจจุบันมีภัยคุกคามจากโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ าเกิดขึ้น ทั้งโรคติดต่อจากเชื้อแบคทีเรีย
และไวรัส ประกอบกับการเดินทางติดต่อกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท าให้หากมีการระบาดของโรคติดเชื้อก็จะ
ท าให้เกิดการแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนยังส่งผลให้แมลงพาหะน าโรคต่าง ๆ แพร่
ขยายพันธุ์ได้มากขึ้น และข้ามประเทศหรือข้ามทวีปได้ ขณะเดียวกันจุลชีพก่อโรคต่าง ๆ ก็พัฒนาเติบโตได้
รวดเร็วขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเกิดโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์ เช่น โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และ
โรคติดต่อน าโดยแมลง อีกทั้งเชื้อโรค เช่น เชื้อโรคไข้สมองอักเสบเจอี เชื้อโรคไข้เลือดออก เชื้อโรคมาลาเรีย  
ที่มียุงเป็นพาหะจะแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตได้ดีขึ้นในอุณหภูมิสูง ภาวะโลกร้อนจึ งเป็นปัจจัยเสริมให้เกิด
โรคติดต่อขึ้นได้ ส่งผลต่อความต้องการใช้วัคซีนมากข้ึนอีกด้วย 

 
 1.2 ประเทศก าลังพัฒนามุ่งพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความม่ันคงด้านวัคซีน 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิต
วัคซีนเพ่ือใช้ในประเทศ รวมทั้งการส่งออกวัคซีนไปจ าหน่ายในต่างประเทศ จนมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตวัคซีน
ในประเทศก าลังพัฒนา (Developing Country Vaccine Manufacturing Network : DCVMN) ขึ้น ในปี พ.ศ. 2543 

ปัจจุบัน กลุ่ มผู้ ผลิตวัคซีนใน DCVMN มีสมาชิกจากหลายภูมิภาค รวม 39 ราย คือ  
ลาตินอเมริกา 7 ราย อัฟริกาและเอเชียกลาง 4 ราย และเอเชียแปซิฟิก 28 ราย จาก 16 ประเทศ ได้แก่ 
อาร์เจนตินา บราซิล คิวบา เม็กซิโก อียิปต์ อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย อัฟริกาใต้ บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย จีน 
เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม รวมทั้งประเทศไทย หน่วยผลิ ตในประเทศไทยที่ เป็นสมาชิก DCVMN  
คือ องค์การเภสัชกรรม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด อย่างไรก็ตามมูลค่าวัคซีน
ในตลาดทั่วโลก เป็นวัคซีนที่ผลิตจากประเทศก าลังพัฒนาเพียงประมาณ ร้อยละ 20 เท่านั้น มูลค่าวัคซีนส่วนใหญ่ 
เกือบร้อยละ 80 ผลิตโดยบริษัทขนาดใหญ่ 5 บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือทั้งสิ้น 
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อย่างไรก็ตาม แม้มีผู้ผลิตในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนากว่า 30 แห่ง สามารถช่วยแก้ปัญหา 
การขาดแคลนวัคซีนจ าเป็นได้ระดับหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ผลิตวัคซีนพ้ืนฐานเป็นหลัก เพ่ือใช้ภายในประเทศ รวมทั้ง
จ าหน่ายให้กับองค์กรนานาชาติ เพ่ือส่งวัคซีนไปช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาต่อไป และบางส่วนส่งออก  
ไปจ าหน่ายในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งมักน าวัคซีนเหล่านี้ไปผลิตเป็นวัคซีนรวม องค์การอนามัยโลก (WHO) และ
กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) คาดการณ์ไว้ว่าในปี พ.ศ. 2563 ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศก าลัง
พัฒนาจะสามารถผลิตวัคซีนส าหรับการใช้ภายในกลุ่มประเทศของตนเองได้อย่างเพียงพอ และมีศักยภาพ  
การแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ ปัจจุบันผู้ผลิตวัคซีนในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่มีบทบาทส าคัญ  
เช่น ประเทศอินเดีย จีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย บราซิล คิวบา และเม็กซิโก เป็นต้น 

 1.3  ตลาดวัคซีนโลกขยายตัว 

ตลาดวัคซีนโลกมีปริมาณและมูลค่าการซื้อขายวัคซีนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากประมาณ  
5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2543 เพ่ิมข้ึนเป็น 24 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2556 และคาดว่า
ในปี พ.ศ. 2568 จะมีการซื้อขายวัคซีนในตลาดมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 100 พันล้านเหรียญสหรัฐ สาเหตุการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดวัคซีนมีหลายปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ 

- การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน มีประสิทธิภาพสูง ท าให้วัคซีนเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
การน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมป้องกันโรค” ทั้งโรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ จึงมีความพยายาม 
โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาวัคซีนส าหรับโรคใหม่ที่ไม่มีวัคซีนใช้ หรือพัฒนาเทคโนโลยี
วัคซีนเดิมให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น  

- สังคมโลกปัจจุบันและอนาคตมีการเดินทางติดต่อกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท าให้การระบาด
ของโรคติดเชื้อเป็นไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องได้รับวัคซีนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุซึ่งมีสัดส่วนสูงขึ้น มีภาวะภูมิคุ้มกันลดลง และเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น
จึงท าให้เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคติดเชื้อชนิดต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้นตลาดวัคซีนผู้ใหญ่จะมีส่วนแบ่งเพ่ิมสูงขึ้น
ในอนาคต โดยในปี พ.ศ. 2558  มีข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 52 และตลาดวัคซีนเด็กถือครองส่วน
แบ่งการตลาดมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 50 ของตลาดวัคซีนทั้งหมด  

- รายได้และก าลังซื้อของประเทศต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับ 
การจัดซื้อวัคซีนเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ มีหน่วยงานระหว่างประเทศหรือมูลนิธิการกุศลให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือการจัดหาวัคซีนส าหรับประเทศที่มีรายได้น้อยเพ่ิมมากขึ้นอย่างชัดเจน เช่น UNICEF และ GAVI 
(Global Alliance for Vaccines and Immunization) เป็นต้น 

- ความต้องการใช้วัคซีนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเพ่ิมมากขึ้น มีตลาดใหม่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศ เช่น เม็กซิโก บราซิล ตุรกี อินโดนีเซีย รัสเซีย จีน อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 
อียิปต์ และกลุ่มความร่วมมืออ่าวอาหรับ (The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf : 
GCC) เป็นต้น รวมทั้งมีการขยายกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีน เช่น กลุ่มผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง เป็นต้น 

- มีการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรม (Recombinant technology) เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell-based 
technology) เพ่ือใช้ในการผลิตวัคซีน เทคโนโลยีการตั้งสูตรผลิตวัคซีน (Formulation) เป็นต้น ท าให้
ระยะเวลาของการพัฒนาและการผลิตวัคซีนสั้นลงกว่าเดิม สามารถผลิตได้ปริมาณมากขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
และลดอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนให้น้อยลง  
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- วัคซีนใหม่มีราคาสูงมากยิ่งขึ้น ช่วยเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดและเพ่ิมผลก าไรให้แก่ผู้ผลิต  
เป็นแรงดึงดูดให้มีการผลิตวัคซีนชนิดใหม่มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามวัคซีนใหม่ที่มีราคาสูงมักเป็นอุปสรรค 
ในการน ามาใช้ในประเทศก าลังพัฒนาเพราะมีก าลังซื้อต่ า  

 1.4  อุปทานของวัคซีน 

 ตลาดวัคซีนในประเทศพัฒนาแล้ว  มีปริมาณการใช้น้ อยแต่มูลค่ารวมค่อนข้ างสู ง  
โดยบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ในทวีปยุโรปและอเมริกา ได้แก่ บริษัท GlaxoSmithKline บริษัท Sanofi Pasteur 
บริษัท Merck บริษัท Pfizer และ บริษัท Novartis มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา ผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัคซีน
ทางเลือก ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดใหม่หรือเป็นวัคซีนรวมที่มีราคาแพง เป็นที่ต้องการของตลาดในกลุ่มประเทศ  
ที่ พัฒนาแล้ว เช่น วัคซีนท้องร่วงในเด็กจากไวรัสโรต้า (Rota) วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) และ 
วัคซีนนิวโมค๊อกคัส (PCV) เป็นต้น ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา วัคซีนเหล่านี้อาจไม่ถูกจัดว่ามีความส าคัญ 
ด้านสาธารณสุขในล าดับต้น เพราะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
 ในทางตรงข้าม ตลาดวัคซีนพ้ืนฐานที่ ใช้ในประเทศก าลังพัฒนามีปริมาณสูงแต่มูลค่าต่ า  
เป็นตลาดของวัคซีนที่ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของแต่ละประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก
แนะน าให้ใช้ในเด็กและผู้ใหญ่ จึงมีปริมาณการใช้และการบริโภคสูง แต่มีราคาต่อหน่วยต่ า เนื่องจากเป็นวัคซีน
พ้ืนฐานที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิม เช่น วัคซีนบีซีจี วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนโปลิโอชนิดกิน วัคซีนรวม
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี เป็นต้น  
จากการประมาณการส่วนครองตลาดผู้ขายวัคซีน พบว่า ตลาดประเทศก าลังพัฒนาที่จัดซื้อผ่านหน่วยงานของ
องค์การสหประชาชาติ ครองตลาดมากที่สุดร้อยละ 42 รองลงมาเป็นผู้ผลิตจากอินเดียร้อยละ 21 จีนร้อยละ 
13 และประเทศพัฒนาแล้วร้อยละ 11 ทั้งนี้ผู้ผลิตจากประเทศอินเดีย จีน อินโดนีเซีย และบราซิล สามารถ
ผลิตวัคซีนใช้ในประเทศตนเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัคซีนพื้นฐาน โดยมีก าลังการผลิตรวมเกือบร้อยละ 40 

2. สถานการณ์ด้านวัคซีนของประเทศไทย 

 2.1  ด้านการวิจัยและพัฒนา 
มีการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายในประเทศหลายชนิด ทั้งที่อยู่ระหว่างด าเนินการในห้องปฏิบัติการ 

การวิจัยในระยะพรีคลินิกหรือการวิจัยในสัตว์ทดลอง และระยะคลินิกหรือการวิจัยในมนุษย์ อย่างไรก็ตาม  
การวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศในปัจจุบัน ยังไม่สามารถต่อยอดและขยายการผลิต (Scale up) ในระดับ
อุตสาหกรรมได้ 

 

2.2  ด้านการผลิต 
ประเทศไทยเคยมีศักยภาพในการผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ าได้เองหลายชนิด และได้น าวัคซีน

เหล่านี้มาให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกับประชาชน ได้แก่ วัคซีนฝีดาษ อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ คอตีบ  
ไอกรน บาดทะยัก ป้องวัณโรค (บีซีจี) และไข้สมองอักเสบเจอี แต่ปัจจุบันคงเหลือวัคซีนที่ผลิตได้เองตั้งแต่ 
ต้นน้ าเพียง 2 ชนิดเท่านั้น คือ วัคซีนบีซีจี โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย และวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์  
โดยบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 

นอกจากนี้ ยังมีการผลิตวัคซีนแบบปลายน้ าหลายชนิด โดยการน าเข้า วัคซีนชนิดเข้มข้น  
(Bulk of vaccine) มาผสมสูตรและ/หรือแบ่งบรรจุ โดยบริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ 
จ ากัด (GPO-MBP) ได้แก่ วัคซีนโปลิโอชนิดกิน ตับอักเสบบี ไข้หวัดใหญ่ พิษสุนัขบ้า ไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อ
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เป็นชนิดตัดต่อพันธุกรรม และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้แก่ วัคซีนพิษสุนัขบ้า และไข้สมองอักเสบเจอี
ชนิดเชื้อตาย 

ทั้งนี้ ได้มีความพยายามที่จะผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ าเพ่ิมขึ้นจากเดิมโดยองค์การเภสัชกรรม 
ด าเนินโครงการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้งชนิดเชื้อตายและเชื้อเป็น เพ่ือรองรับการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจ า
ฤดูกาล และการใช้ในสถานการณ์ระบาด คาดว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าฤดูกาลจะได้รับการขึ้นทะเบีย น
ภายในปี พ.ศ. 2563 และสามารถจ าหน่ายได้ในปี พ.ศ. 2564 

 

2.3 ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน  
หน่วยควบคุมก ากับคุณภาพวัคซีนของประเทศไทย (National Regulatory Authority: NRA) 

ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส านักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO NRA 
assessment) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นโอกาสให้หน่วยงานผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทยสามารถพัฒนาการผลิต
เพ่ือขอการรับรองมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกได้ (WHO Pre-qualification: WHO PQ) ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ส าคัญในการส่งวัคซีนไปจ าหน่ายให้องค์กรของสหประชาติชาติได้  

 

2.4 ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้มีแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่ปี พ .ศ. 2520  

โดยรัฐบาลมีนโยบายให้บริการวัคซีนขั้นพ้ืนฐานฟรีแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันครอบคลุม 12 โรค 
ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนรวมคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบี-ฮิบ วัคซีนโปลิโอ วัคซีนรวมหัด-คางทูม-
หัดเยอรมัน วัคซีนโรคไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนมะเร็งปากมดลูก แก่เด็กเล็กเด็กนักเรียน และให้บริการวัคซีน
รวมคอตีบ-บาดทะยัก แก่หญิงตั้งครรภ์และผู้ใหญ่อายุ 20 ปี ขึ้นไป ตลอดจนการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ประจ าฤดูกาลแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตามค าแนะน าของคณะอนุกรรมการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ท าให้อัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนลดลงอย่างมากในปัจจุบัน ผลลัพธ์
สุดท้ายของการมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอจะสามารถลดจ านวนผู้ป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
ในประเทศได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 51,500 และ 5,500 ราย ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนท าให้มีแรงงานต่างชาติรวมทั้งบุตรหลานเข้ามาในประเทศไทยจ านวนมาก ทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูก
กฎหมาย ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด
แพร่สู่คนไทย จึงต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือให้มีวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

 

2.5 ด้านบุคลากร 
มีผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ เชี่ ยวชาญ อาจารย์  นักวิชาการ เจ้าหน้าที่หลายระดับที่มีความรู้   

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านวัคซีน ทั้งการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและ
ควบคุมคุณภาพ และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงานเครือข่าย  
ด้านวัคซีนได้ร่วมกันจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  
แต่จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท พบว่าการผลิตบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ความก้าวหน้าในสายงานไม่จูงใจหรือดึงดูดให้มา
ปฏิบัติงาน จึงขาดบุคลากรรับช่วงงานวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน จึงต้องด าเนินการยกระดับศักยภาพของ
บุคลากรด้านวัคซีนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเหล่านี้อยู่ในสายงาน  
เพ่ือให้การพัฒนาวัคซีนของประเทศเกิดความต่อเนื่องในระยะยาว 
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2.6 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แม้ประเทศไทยจะมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการพัฒนาวัคซีนกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ก็ยังมีไม่ครบถ้วน และที่มีอยู่จะต้องได้รับการพัฒนายกระดับให้ได้มาตรฐานและ
สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างเต็มที่ และ  
ยังสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพอ่ืนได้ด้วย ตัวอย่าง
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ควรได้รับการพัฒนา เช่น ศูนย์ทดสอบวัคซีนทางห้องปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง  
ที่ได้มาตรฐานสากล (OECD GLP animal testing center) และโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม  
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP Pilot plant) เป็นต้น 

2.7 ดา้นนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน 
แม้ประเทศไทยจะมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับแรก ที่ผ่านความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และมีการประกาศวาระแห่งชาติด้านวัคซีน พ.ศ. 2554 ใช้เป็นแผน
แม่บทในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาวัคซีนเพ่ือการพ่ึงตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ แต่พบว่า 
การประสานงานระหว่างหน่วยงานหลักในระดับบริหารเพ่ือน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติยังไม่
สอดคล้องเพียงพอ การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนจึงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ จากการ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนพบบางโครงการมีความล่าช้า บางโครงการขอยุติ
การด าเนินงาน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และความไม่ต่อเนื่องเชิงนโยบาย ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จึงส่งผลกระทบในเชิงความต่อเนื่องของการ
ด าเนินงานด้านวัคซีนซึ่งมีความยากและซับซ้อน 

 นอกจากนี้  ในปัจจุบันยังขาดระเบียบหรือมาตรการจัดซื้อจัดหาที่ส่งเสริมผู้ผลิตวัคซีน
ภายในประเทศอย่างชัดเจน ท าให้ผู้ผลิตในประเทศมีความเสี่ยงในการจ าหน่ายวัคซีนที่ผลิตได้ และเสี่ยงต่อการ
ทุ่มตลาดจากบริษัทน าเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นกิจการ หรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนที่มีอยู่  
ยังไม่จ าเพาะเจาะจงต่อธุรกิจการผลิตวัคซีน เช่น จ านวนปีของการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่สอดคล้ องกับ
ระยะเวลาในการพัฒนาวัคซีน ตลอดจนเงื่อนไขการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างภาครัฐและเอกชนท าให้
ภาคเอกชนไม่สนใจร่วมทุน อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศเติบโตได้ยาก และยังพบว่าประเทศไทยเผชิญ
ปัญหาในการจัดหาวัคซีนมาใช้ในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในระดับชาติมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัคซีนที่น าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งวัคซีนพ้ืนฐานที่ใช้ในภาวะปกติ และวัคซีนเพ่ือตอบโต้การระบาด เนื่องจาก
ระเบียบในการจัดซื้อจัดหาวัคซีนด าเนินการแบบปีต่อปี และไม่สามารถแบ่งซ้ือหลายบริษัทได้ จึงเกิดความเสี่ยง
ต่อการขาดแคลนวัคซีนที่จ าเป็นต้องใช้ในการควบคุมป้องกันโรค เช่น วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน  
ในปี พ.ศ. 2556 และวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมการระบาด เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่  
(Pandemic Flu vaccine) ในปี พ.ศ. 2552 และวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก จากความต้องการที่มากขึ้น 
เพ่ือใช้ควบคุมการระบาดของโรคคอตีบในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้น 
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บทที่ 2 
นโยบายความมัน่คงด้านวัคซีนแห่งชาต ิ

 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยุทธปัจจัยส าคัญในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนและ
ประเทศชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญทางสาธารณสุขในการป้องกัน ควบคุมโรค และใช้สร้างเสริมสุขภาวะของ
ประชาชน จึงเป็นการสมควรที่ประเทศจะสร้างหลักประกันว่าจะมีวัคซีนที่จ าเป็นใช้ในการป้องกันโรคแก่
ประชาชนอย่างเพียงพอในทุกสถานการณ์ จากการประเมินสถานการณ์ด้านวัคซีนโดยทั่วไปและสถานการณ์
ด้านวัคซีนของประเทศ พบว่า ภายใต้กระแสการด าเนินธุรกิจของบริษัทผู้ผลิตวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว มักไม่ให้ความสนใจที่จะลงทุนพัฒนาและผลิตวัคซีนที่ป้องกันโรคหลายโรค ซึ่งเป็นโรคประจ าถิ่น
ของประเทศเขตร้อนหรือประเทศก าลังพัฒนา ในขณะเดียวกันก็ควรลดหรืองดผลิตวัดซีนป้องกันโรคพ้ืนฐานซึ่ง
ไม่เป็นปัญหาของประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่เป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ รวมทั้งประเทศอ่ืน ๆ 
ในภูมิภาคเดียวกัน ประเทศไทยมีศักยภาพเพ่ือด าเนินงานด้านวัคซีนไม่ด้อยกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ศักยภาพ
เหล่านี้กระจายอยู่ในองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ขาดการบูรณาการให้สอดประสานและมุ่งไปในทิศทาง
เดียวกัน ขาดการบริหารจัดการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้ความช านาญและแผนงานเข้าด้วยกัน รวมทั้ง
การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาวัคซีนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  

ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน จึงมีความจ าเป็นจะต้องก าหนดนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน 
การด าเนินเงินด้านวัคซีนของประเทศในระยะ 3 ปี โดยการพัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน การสนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และ 
ภาคีเครือข่าย ผ่านการบูรณาการความร่วมมือของทุก ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. แนวคิดหลัก 

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ความมั่ นคงด้ านวัคซีนแห่ งชาติ  พ.ศ .  2563-2565  
จะเป็นแผนที่น าไปสู่การพ่ึงตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  นโยบายรัฐบาล 
ประเทศไทย 4.0  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) 
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12  และพระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1) ยึดทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะน าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของ
ประเทศและประชาชน ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและระบบการ
จัดการภาครัฐ  โดยนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในการจัดการวัคซีนให้มีความ
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เพียงพอและต่อเนื่อง การวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต การส่งออก และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ 

2) ยึดทิศทางของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศในช่วงระยะ  
5 ปแีรก คือ พ.ศ. 2561-2565  ใน 23 ประเด็น ซ่ึงวัคซีนมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

3) มีแนวคิดที่สอดรับกับนโยบายและแผนพัฒนาของชาติ อาทิเช่น  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  สอดคล้องด้านการวิจัยพัฒนาเพ่ือการ
พ่ึงตนเองด้านวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 สอดคล้องกับ 
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพระบบ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
ที่ 2 บริการเป็นเลิศ แผนงานที่ 10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล แผนงานที่ 15 โครงการพัฒนางานวิจัย 

- ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ข้อ ๑.๑ อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยี
การแพทย์ ในแผนงานวิจัยและนวัตกรรมส าคัญ (3) ชีววัตถุ (Biologics) 

- แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ าในระบบบริการสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาล
ระบบสุขภาพ มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 4.4.2 ส่งเสริมระบบการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ 

4) ยึดกรอบของพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 หมวด 2 มาตรา 15  
เพ่ือประโยชน์ของความมั่นคงด้านวัคซีน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน 
การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม 
มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจ าเป็นส าหรับการใช้วัคซีนเพ่ือการป้องกัน ควบคุม รักษา หรือ 
ลดความรุนแรงของโรค ที่ทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเพ่ิมขีด
ความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน 
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รูปที่ 1  ความเชื่อมโยงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ กบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ด้านความมั่นคง สร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมทางสังคม 

 

การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 

การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

ประเด็น 13  
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่

ดี 

ประเด็น 1  
ความมั่นคง 

 

ประเด็น 4  
อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต 

 

ประเด็น 17  
การสร้างหลักประกันทางสังคม  

 
แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
 แผนงานอุตสาหกรรมวัตถุดิบยา ยาเคมี ยาชีว

วัตถุ การเพิ่มมลูค่าของผลิตภัณฑ์ยา และวัคซีน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.12 

 

การสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเล่ือมล้ าทางสังคม 

ความมั่นคง การสร้างเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย ์

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

นโยบายและแผนความมั่นคง 
ด้านวัคซีนแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 

พัฒนาระบบและบริหารจัดการงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มี

ประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน 

ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา 
และการผลิตวัคซีนรองรับความ
ต้องการในการป้องกันโรคของ

ประเทศ 

ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรม
วัคซีนภายในประเทศให้มีความ
เข้มแข็งและมีมาตรฐานสากล 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของ
ประเทศให้รองรับภารกิจความ

มั่นคงด้านวัคซีน 
ได้อย่างเหมาะสม 

เสริมสร้างขีดความสามารถของ
องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีน 

ของประเทศ 

แผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2565 
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3. วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

1) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดหาที่สมดุลกับความต้องการและสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ 
และพัฒนาระบบการให้บริการวัคซีน เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพ้ืนที่เข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ  
อย่างทั่วถึง และทันการณ์ 

2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน การประกันคุณภาพ และ
การน าไปใช้ ให้เป็นทิศทางเดียวกัน และมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนที่สามารถรองรับ
ความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

3) เพ่ือผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวัคซีนอย่างครบวงจร เพ่ือรองรับความต้องการอย่างเพียงพอ  
พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศ ให้มีครบถ้วนและได้มาตรฐานสากล 

4) เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีศักยภาพและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง มีเอกภาพในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการและ  
มีประสิทธิภาพ 

4. นโยบาย 

1) รัฐบาลจะส่งเสริมให้คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่าง ครอบคลุม เหมาะสม 
และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

2) รัฐบาลจะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จ าเป็นส าหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ เพ่ือทดแทนการน าเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 

3) รัฐบาลจะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศ เพ่ือรองรับ
ความต้องการอย่างเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล 

4) รัฐบาลจะส่งเสริมให้องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็ง ให้สามารถด าเนินการ  
ด้านวัคซีนได้อย่างครบวงจร และมีคุณภาพ 

5. วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคงด้านวัคซีน  ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีน 
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม” 

ประเทศไทยมีความม่ันคงด้านวัคซีน หมายถึง ประเทศไทยมีวัคซีนที่จ าเป็นใช้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคอย่างเพียงพอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยมีระบบการจัดหาวัคซีนที่สมดุลกับ  
ความต้องการและสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ และมีการส ารองวัคซีนที่จ าเป็นได้อย่างเพียงพอ 
ตามความต้องการทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและการผลิต
วัคซีนตั้งแต่ต้นน้ าได้ในประเทศ 

ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
เป็นธรรม หมายถึง คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยมีหน่วย
บริการสาธารณสุขที่สามารถให้บริการวัคซีนพ้ืนฐานแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย อย่างทั่วถึงและทันการณ์ 
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6. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารนโยบาย 

 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
เ พ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565  รวมทั้งท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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รูปที่ 2   นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติด้านวัคซีน พ.ศ. 2563 – 2565 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร ์

นโยบาย 

กลยุทธ ์

2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกัน

โรคของประเทศ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ให้มีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

1. คนไทยและผูท้ี่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไดร้ับวัคซีนอย่างครอบคลุม 
เหมาะสม และเปน็ธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จ าเป็น
ส าหรับใช้ป้องกันโรคที่เปน็ปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศ เพื่อทดแทนการน าเข้าและการ

ส่งออกในระยะต่อไป 

5.เสริมสรา้งขีดความสามารถขององค์กร
ภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

 

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและ 
สามารถด าเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพ 

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 

3. บุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านวัคซีนของประเทศ 

มีเพียงพอ และไดม้าตรฐานสากล 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของ
ประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

• อัตราครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

 : ประชากรเป้าหมาย ได้รับวัคซีนทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัด
เยอรมัน และวัคซีนในนักเรียน มีความครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

• จ านวนชนิดวัคซนีมีเพียงพอใช้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  
: ชนิดของวัคซีนพ้ืนฐานในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เคยเกิดการขาดแคลน สามารถจัดหาได้
ครบถ้วนตามแผนจัดซ้ือในแต่ละปี (เป็นศูนย์ในปี 2563-2565) 
: วัคซีนที่ส ารองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินหรือการตอบโต้การระบาด สามารถจัดหาไดร้้อยละ 100 ทุกปี
ตามการคาดการณ์ 
• วัคซีนชนิดใหม่ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 : 2563: Rota       2564: Tdap        2565: IPV (เพ่ิมอีก 1 dose) 
• ความส าเร็จของการจัดซื้อวัคซีนรูปแบบใหม่ 
:  1. การจัดซ้ือวัคซีนรวมและการจัดซ้ือวัคซีนแบบหลายปีและหลายราย 
   2. การจัดหาวัคซีนรองรับกรณีเกิดโรคระบาด และวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน 
• ข้อมูลชนิดและปริมาณความต้องการรายวัคซีนที่จ าเป็นในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และวคัซีนที่ใช้ตอบโต้การระบาด 
: ฐานข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีน 

 

 วัคซีนที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา 
• Cell-based Technology:  

วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิดที่อยู่ในขั้นตอน Non-clinical 
Study  

• Recombinant vaccine :  
วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิดที่อยู่ในขั้นตอน Non-clinical 
Study  

• Microbial Fermentation Technology : วัคซีน
อย่างน้อย 2 ชนิดที่อยู่ในขั้นตอน Clinical Stud 

• วัคซีนสัตว์ : Rabies vaccine 
• วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศ 
: -วัคซีนที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ าและได้รับการขึ้น
ทะเบียน อย่างน้อย 1 ชนิด 
 -วัคซีนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และได้รับการขึ้นทะเบียน อย่างน้อย 1 ชนิด  

 

• มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรม
วัคซีนในประเทศ 

: 1. ปี 2563 มีมาตรการส่งเสริมให้
ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศเป็น
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน  

  2. มาตรการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ใน
การลงทุน และด้านภาษี แก่ผู้ผลิตวัคซีน 

  3. มาตรการสนับสนุนที่เอ้ือต่อการผลิต
วัคซีนสัตว์ให้ได้การรรับรองมาตรฐาน 

• มูลค่ารวมการลงทุนในอุตสาหกรรมการ
ผลิตและส่งออกวัคซีน ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

: มูลค่ารวม ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 
 

 ความร่วมมือขององค์กรภาคี
เครอืข่ายภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศ 

:  1. จ านวนโครงการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ด าเนินงานด้านวัคซีน ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ ภายในปี 2565 
   2. จ านวนโครงการความร่วมมือของ
องค์กรภาคีเครอืข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ได้รบัทุนสนับสนุนการพัฒนางาน
ด้านวัคซีน ปีละ 2 โครงการ 

 จ านวนบคุลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนที่ได้รับการพัฒนา 
: 1. Veterinary pathologist อย่างน้อย 3  คน 
2. Virologist/ Biologist อย่างน้อย 5  คน     
3. Process development อย่างน้อย 4 คน 
4. Regulatory science อย่างน้อย 5  คน 
5. Biopharmaceutical marketing/ Biopharmacuetical engineering / 
Biopharmacuetical manufacturing อย่างน้อย 5  คน 
6. Non-clinical toxicology/ Non-clinical safety studies อย่างน้อย 3 คน                      

 

 โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
- ศูนย์ผลิตสตัว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล อย่างน้อย 1 แห่ง  
- ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD-GLP อย่างน้อย 1 แหง่   
- โรงงานวัคซีนระดับกึง่อุตสาหกรรมที่ไดร้ับมาตรฐาน GMP/PICs  อย่างน้อย 1 แหง่   
- โรงงานวัคซีนระดับอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐาน GMP/PICs อย่างน้อย 1 แหง่   
- โรงงานวัคซีนระดับกึง่อุตสาหกรรมส าหรับวัคซีนสัตว์ อย่างน้อย 1 แหง่ 
 เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพ่ือการวิจัยด้านวัคซีน 
- แนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศภายใต้เครือข่าย 

1.1 ส่งเสริมให้
เกดิการบูรณาการ

การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกนัโรคใน

ทุกกลุ่มประชากร
ในประเทศ 

1.4 พัฒนา
คุณภาพ

รูปแบบและ
มาตรฐานการ

จัดบริการ
วัคซีน 

ในสถานบริการ
สาธารณสุข 

1.2 สนบัสนุน
ให้มีการจัดซ้ือ
วัคซีนร่วมและ
จัดซ้ือวัคซีน
แบบหลายป ี

1.3  
เพ่ิมประสิทธิ 

ภาพกลไกการน า
วัคซีนใหม่บรรจุใน

แผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

1.5 
ส่งเสริมให้มี
แผนการ
ส ารอง

วัคซีนใน
ภาวะฉุกเฉิน 

1.6 
พัฒนา

ระบบฐาน
ข้อมุลด้าน
วัคซีนของ
ประเทศ 

1.7 สร้าง
ความ

ตระหนัก
ของคุณค่า
วัคซีนให้แก่
ประชาชน 

2.1 สนับสนุนทุนวิจัย 
และพัฒนาวัคซีน 

เพื่อต่อยอดสู่การผลิต 

2.2 สนับสนุนให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ในการผลิตวัคซีน 

3.1 สร้างหลักประกนัทาง 
การผลิต การตลาด และมาตรการจูง

ใจการลงทุนแกอุ่ตสาหกรรม 
วัคซีนคนและสัตว์ภายในประเทศ 

3.2 ส่งเสริมให้มีการร่วมทุน
ระหว่างรัฐกับเอกชน 

ในการผลิตวัคซีน 

4.1 สนับสนุนความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ท่ีจ าเป็นและขาดแคลนใน

งานด้านวัคซีน 

4.4 ส่งเสริมให้มี
โครงสร้าง

พื้นฐานด้าน
วัคซีนคนและ
สัตว์  และ

สนับสนนุใหไ้ด้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน 

5.1 สร้างกลไก 
ด้านการเงนิเพือ่สนบัสนนุให้เกดิ
การท างานร่วมกันของเครือข่าย

ด้านวัคซีน 

4.3 สร้างกลไก
การพัฒนา
บุคลากรใน

ประเทศ และ
เสริมสร้างก าลังใจ
ให้สามารถท างาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

4.5 ส่งเสริมให้มี
การใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวัคซีนอย่างมี
ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

5.2 สนบัสนุนงบประมาณ  
ข้อมูลเชิงลึกทัง้ด้านเทคนคิและ
วิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน 

 

4.2 สนับสนุนความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานเครือข่ายในการ
จัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมวัคซีน หรอื

หลักสูตรอื่นท่ีจ าเป็น 

ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2563-

2565 
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บทที่ 3 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาต ิ
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพ 
                          ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

 
ประเทศไทยใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญอย่าง

ได้ผลดียิ่ง เช่น วัณโรค โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้สมองอักเสบเจอี 
และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมาอย่าง
ยาวนาน และเป็นระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ มีการเพ่ิมชนิด และเพ่ิม
จ านวนครั้งที่ให้วัคซีนแต่ละชนิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามพัฒนาการของระบบบริการสาธารณสุข และตามก าลัง
งบประมาณของประเทศ  โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดหาวัคซีนส าหรับใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ซึ่งสามารถให้บริการวัคซีนพื้นฐานได้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ประเทศยังมีความเสี่ยงในหลายประการที่จะไม่สามารถจัดการให้มีวัคซีนใช้อย่าง
เพียงพอและต่อเนื่องได้ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดหาและส ารองวัคซีนของประเทศที่ยังขาดประสิทธิภาพ 
กระบวนการผลิตวัคซีนประสบปัญหา ตลาดวัคซีนมีลักษณะเป็นตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย และบทบาทของผู้ผลิต
วัคซีนรายใหญ่ของโลกเริ่มไม่ให้ความสนใจผลิตวัคซีนพ้ืนฐาน  ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยที่ส่งผลให้มีความ
ต้องการใช้วัคซีนเพ่ิมขึ้น เช่น ภาวะการระบาดของโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน  การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเพ่ิมมากขึ้น  สังคมผู้สูงอายุขยายใหญ่ขึ้น และภาวะ
โลกร้อน เป็นต้น    
 การขับเคลื่อนการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
ในช่วงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งด้านการบริหารจัดการวัคซีน ระบบงบประมาณการให้บริการวัคซีน และ
การบริหารจัดการข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และทันการณ์ 
 
 กลยุทธ์ 

ในระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าประเทศไทยสามารถจัดหาวัคซีนส าหรับใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและผู้ผลิต/น าเข้าจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนวัคซีนเป็นครั้งคราว ประกอบกับความต้องการวัคซีนที่เพ่ิมขึ้นทั้งในด้านชนิดวัคซีน กลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน และการขยายพ้ืนที่การให้บริการ ดังนั้น จึงต้องให้ความส าคัญกับ
ระบบและการบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม และทันการณ์ ดังต่อไปนี้ 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม เพื่อให้รองรับประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

(1) บูรณาการงบประมาณการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการจัดหา
วัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเพียงพอ ส าหรับให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
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(2) แสวงหาแหล่งงบประมาณอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือการจัดหาวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเพ่ือการกุศลทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ หรือการจัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการจัดหาวัคซีน เป็นต้น  

1.2 สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนร่วมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปีและหลายราย 

มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 
(1) ก าหนดแผนความต้องการใช้วัคซีนพ้ืนฐานในระยะยาว โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าแผน

ความต้องการให้ครอบคลุมชนิดของวัคซีนที่ต้องการใช้ จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ประมาณการความต้องการใช้
วัคซีนแต่ละชนิด และงบประมาณที่จะใช้ แม้ว่าการวางแผนระยะยาวจะตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์แวดล้อม แต่การก าหนดแผนดังกล่าวจะส่งผลให้การจัดหาวัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  
ท าให้ผู้ผลิตวางแผนการผลิตได้ตามความต้องการและแม่นย ามากข้ึน 

(2) จัดหาวัคซีนจากผู้ผลิตในประเทศและจากผู้น าเข้าหลายราย (Multi-supplier) โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการหรือสร้างกลไกในการก าหนดสัดส่วนในการจัดหาวัคซีนเพ่ือสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศในระดับ
ต้นน้ า ปลายน้ า และผู้น าเข้าตามล าดับ รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบในการจัดหาตามสัดส่วนที่ ก าหนดขึ้น 
นอกจากนี้ต้องก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุ่มตลาดของผู้น าเข้าวัคซีนจากต่างประเทศด้วย 

(3) จัดหาวัคซีนแบบล่วงหน้าหลายปี (Multi-year tender) เพ่ือป้องกันหรือลดปัญหาการขาดแคลน
วัคซีน เป็นการสร้างหลักประกันแก่ผู้ใช้ และท าให้ผู้ซื้อม่ันใจว่าจะมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่ต้องการ 
(Security of supply) และการจัดซื้อในปริมาณที่มากขึ้น จะท าให้สามารถต่อรองราคาวัคซีนให้ถูกลงได้  
และจะประหยัดงบประมาณภาครัฐได้อีกด้วย 

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการน าวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 
(1) ก าหนดแผนการน าวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการศึกษาและ

จัดล าดับความส าคัญของวัคซีน เพ่ือจัดท าแผนการน าวัคซีนใหม่หรือวัคซีนรวมมาใช้เป็นวัคซีนพ้ืนฐาน  
ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือให้ประชาชนไทยได้รับวัคซีนในการควบคุมป้องกันโรค ทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศ 

(2)  ลดความซ้ าซ้อนของกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ปัจจุบันกลไกการน าวัคซีนใหม่เข้ามาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานหลายคณะ ท าให้กลไกการน าวัคซีนใหม่
มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประกอบด้วยหลายขั้นตอน และมีประเด็นการพิจารณาที่ซ้ าซ้อน  
ขาดการเชื่อมโยงและการประสานงานระหว่างกลไกต่าง ๆ จึงต้องด าเนินงานให้เกิดการบูรณาการและบริหาร
กลไกเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

1.4 พัฒนาคุณภาพรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการวัคซีนในสถานบริการ
สาธารณสุข 

มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

(1) พัฒนาระบบการให้บริการวัคซีนที่เหมาะสมและจ าเพาะต่อสภาพพ้ืนที่ หรือสังคม อาทิเช่น  
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop service) ในพ้ืนที่เขตเมือง หรือการให้บริการวัคซีนเคลื่อนที่ 
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(Mobile vaccine team) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือพ้ืนที่สูงที่มีกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ หรือในพ้ืนที่
ห่างไกล และการให้บริการรูปแบบพิเศษส าหรับพ้ืนที่ที่มีอัตราความรอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ า เป็นต้น  
เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมของการรับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 

(2)  พัฒนาหรือจัดให้มีรูปแบบการให้บริการวัคซีนตลอดช่วงชีวิต เช่น วัยเด็ก วัยเรียน วัยท างาน 
และวัยสูงอายุ เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 

(3)  เฝ้าระวังระดับภูมิคุ้มกันของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในประชากรกลุ่มเป้าหมายทุก 10 ปี  
เพ่ือทราบความชุก หรือสัดส่วนของระดับภูมิคุ้มกัน โดยผลการส ารวจจะใช้ในการวางแผนงานและปรับปรุงการ
ด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและลักษณะทางระบาดวิทยา  
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and rapid response team: SRRT) 
เพ่ือการตรวจจับการระบาดของโรคและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว 

(5)  เร่งรัดและสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธะสัญญานานาชาติ โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการก าจัดโรคหัดและกวาดล้างโรคโปลิโอตามที่นานาประเทศได้มี
ข้อตกลงร่วมกัน 

(5)  ส ารวจความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน เพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนครบ
ตามเกณฑ์ และมีระดับภูมิคุ้มกันโรคอย่างทั่วถึง  

(6)  ประเมินมาตรฐานของงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในทุกระดับตั้งแต่เขต จังหวัด อ าเภอ และ
ต าบลสามารถด าเนินงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน ทั้งมาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น 
มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีน และมาตรฐานการบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

1.5 ส่งเสริมให้มีแผนการส ารองวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน 

มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 
(1)  วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มที่จะเกิดการระบาด เพ่ือก าหนดชนิดวัคซีนที่จ าเป็นต้องจัดหา 

รวมทั้งประมาณการปริมาณวัคซีนที่ต้องส ารอง  
(2)  ท าความตกลงกับผู้ผลิตวัคซีนในประเทศที่มีศักยภาพ เพ่ือผลิตวัคซีน  ส าหรับโรคที่อาจมีการ

ระบาด รวมทั้งการประกันการซื้อหรือท าข้อตกลงล่วงหน้ากับผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า ในกรณีของวัคซีนที่ไม่มีการ
ผลิตหรือผลิตได้น้อย  

(3)  แสวงหาพันธมิตรจากประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีน เพ่ือรองรับการจัดหาวัคซีน 
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่มีการระบาดได้อย่างเพียงพอตามความต้องการของประเทศ 

(4)  สร้างความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ เช่น WHO และUNICEF ในการจัดหาหรือส ารองวัคซีน
เพ่ิมเติม เพ่ือควบคุมการระบาดของโรคท่ีคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในประเทศ  
 (5)  ก าหนดมาตรการในการป้องกันการผลิตหรือน าเข้าวัคซีนปลอม และมาตรการรองรับกรณีมีวัคซีน
ปลอมในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของโรค โดยการจัดท าระเบียบ/แนวปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือติดตามข้อมูลและเฝ้าระวังคุณภาพของวัคซีนอย่างเข้มงวด 

1.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 
(1) เชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยข้อมูลสุขภาพดังกล่าว 

หมายรวมถึงข้อมูลการได้รับวัคซีน เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน 
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(2) น าข้อมูลจากฐานข้อมูลวัคซีนระดับพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ในการให้บริการวัคซีน โดยใช้ข้อมูล  
จากฐานข้อมูลวัคซีนระดับเขตบริการสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ และต าบล ในการติดตามให้กลุ่มเป้าหมายมารับ
บริการวัคซีน เพ่ือเพ่ิมระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน รวมทั้งใช้ในการคาดการณ์จ านวนประชากร  
ในอนาคตส าหรับการรับวัคซีนชนิดใหม่ด้วย  

(3) บริหารจัดการและให้บริการวัคซีนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การน าระบบอ่านรหัสสินค้า
อัตโนมัติ (Bar code) หรือระบบ Track & Trace ในการบริหารจัดการวัคซีน การให้บริการวัคซีน และการ
เตรียมการในกรณีเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse Event following 
Immunization: AEFI) เป็นต้น   

(4)  จัดให้มีศูนย์ความรู้ด้านวัคซีน (Vaccine knowledge center) เพ่ือการจัดการความรู้และ
ฐานข้อมูลด้านวัคซีน โดยการพัฒนาเว็บไซต์ จัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านวัคซีน เพ่ือเป็นคลังข้อมูลและ
ความรู้ด้านวัคซีนของประเทศไทย และส่งเสริมความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดท าระบบฐานข้อมูลและ
การแลกเปลี่ยนด้านราคาวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก 

            1.7 สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนให้แก่ประชาชน 

มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

            (1)  พัฒนาและก าหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา ทบทวน และ
ก าหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เพ่ือให้การสื่อสารมีความชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งข้ึน  

(2)  รณรงค์ เรื่ องความส าคัญของวัคซีนในวันส าคัญของชาติ  เช่น วันพ่อ วันแม่  เป็นต้น  
ทั้งนี้ อาจท าความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความส าคัญ และให้มีการตระหนัก
ถึงคุณค่าวัคซีนแก่ประชาชน 

(3)  บรรจุเนื้อหาเรื่องวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในหลักสูตรการศึกษา เช่น  ระดับชั้น
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็นต้น    

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนชนิดวัคซีนมีเพียงพอใช้ท้ังในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน  

- อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐานทุกชนิด
ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ยกเว้นวัคซีนรวม MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
-  ชนิดของวัคซีนพื้นฐานในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคที่เคยเกิดการขาดแคลน สามารถจัดหาได้
ครบถ้วนตามแผนจัดซื้อในแต่ละปี (เป็นศูนย์ในปี 
2563-2565) 
-วัคซีนท่ีส ารองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินหรือการตอบโต้
การระบาด สามารถจัดหาได้ร้อยละ 100 ทุกปีตาม
การคาดการณ์  

2. วัคซีนชนิดใหม่ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ปี พ.ศ.2563: วัคซีนโรต้า   
ปี พ.ศ.2564: วัคซีนรวมบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน (Tdap)  
ปี พ.ศ. 2565: วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (เพิ่ม 1 โด๊ส)  
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ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 
3. ความส าเร็จของการจัดซื้อวัคซีนรูปแบบใหม่ - การจัดซื้อวัคซีนรวมและการจัดซื้อวัคซีนแบบหลาย

ปีและหลายราย 
- การจัดหาวัคซีนรองรับกรณีเกิดโรคระบาด และ
วัคซีนในภาวะฉุกเฉิน 

4. ข้อมูลชนิดและปริมาณความต้องการรายวัคซีน 
ท่ีจ าเป็นในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และวัคซีน
ท่ีใช้ตอบโต้การระบาด 

ฐานข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีน 
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ยุทธศาสตร์ที่   2   ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการ 
                       ในการป้องกันโรคของประเทศ 
 
 การวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนของประเทศไทย มีเป้าหมายเพ่ือการพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 
ทางด้านวัคซีน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพในการวิจัย
พัฒนาวัคซีนค่อนข้างครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ การวิจัยในระยะพรีคลินิกหรือการวิจัย  
ในสัตว์ทดลอง จนถึงระยะคลินิกหรือการวิจัยในมนุษย์ และเป็นประเทศแรกที่มีการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ไข้เลือดออกโดยสถาบันการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523  โดยสามารถพัฒนาวัคซีนต้นแบบได้หลายชนิด 
ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีแบบใหม่ นอกจากนี้ มีการวิจัยพัฒนาเพ่ือการผลิตวัคซีนอีกหลาย
โครงการ ทั้งวัคซีนเก่าที่เคยผลิตได้ เช่น วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี 
ชนิดเชื้อเป็น และวัคซีนใหม่ที่ต้องการใช้ในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศและภูมิภาค 
เช่น วัคซีนวัณโรคชนิดใหม่ วัคซีนมือเท้าปาก และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นวัคซีนที่จ าเป็น 
ต้องใช้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

ปัจจุบันมีวัคซีน 2 ชนิด ที่ประเทศสามารถผลิตใช้ได้เองตั้งแต่ต้นน้ า คือ วัคซีนวัณโรค (บีซีจี)  
โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย และวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ โดยบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด  
การผลิตวัคซีนในระดับปลายน้ า อีกหลายชนิด ได้แก่ วัคซีนโปลิโอชนิดกิน วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี  
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนพิษสุนัขบ้า และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดตัดต่อพันธุกรรม โดยบริษัทร่วมทุน 
องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ ากัด (GPO-MBP) วัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
ส าหรับวัคซีนรวมคอตีบและบาดทะยัก วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตายอยู่ในระหว่าง
กระบวนการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และข้ึนทะเบียน   

ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่จะต้องเร่งด าเนินการในช่วงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 คือ การสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้สามารถผลิตวัคซีน
ใช้ในประเทศ นับเป็นความมั่นคงของชาติในด้านสุขภาพ ขณะเดียวกันต้องเสริมจุดแข็งหรือรักษาศักยภาพ 
ที่มีอยู่ให้คงที่และดีขึ้น ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศส าหรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน  
เพ่ือรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศในอนาคต  
 
 กลยุทธ์ 

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนได้เองตามมาตรฐานสากล บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ จ าเป็นต้องมีการล าดับความส าคัญของวัคซีน 
ที่เป็นเป้าหมายของชาติที่ประเมินแล้วว่าประเทศมีศักยภาพการผลิตในระดับต้นน้ าที่สามารถพัฒนาต่อยอด 
จนได้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาจึงต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัยพัฒนา
วัคซีน เพ่ือต่อยอดสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม และการสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
และความม่ันคงด้านวัคซีน ดังนี้ 
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   2.1 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต 

 มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมายในแต่ละระยะ โดยภาครัฐ 
เป็นผู้ลงทุนการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ การทดสอบในสัตว์ทดลอง การผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม  
จนถึงการทดสอบในคนระยะท่ี 1 ถึงระยะท่ี 3  

(2) แสวงหาแหล่งทุน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน 
และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อรองรับการผลิตวัคซีนเป้าหมาย  

(3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่นักวิจัย และผู้ผลิตวัคซีน  
ในประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการปัญหาสิทธิบัตรด้านวัคซีน รวมท้ังจัดให้มีความคุ้มครอง
สิทธิบัตรด้านวัคซีนแก่นักวิจัย/ ผู้ประกอบการ 

(4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถวิจัยและพัฒนาวัคซีนใน
ระดับต้นน้ าได้ 

   2.2 สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน 

 มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

(1) แสวงหาเทคโนโลยีการผลิตท่ีหลากหลาย ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล โดยการซื้อหรือ 
สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ที่มีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างชอบธรรม (Mutual benefit) 

(2) บริหารจัดการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ
วัคซีน เพื่อความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนของประเทศ 

(3) ส่ง เสริมและสนับสนุนการผลิตวัคซีนเป้าหมายเพื่ อความมั่นคงและการพึ่ งตนเอง  
ของประเทศและภูมิภาค แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้สามารถพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนให้ได้ผลิตภัณฑ์
ท่ีได้การรับรองมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการผลิตต้ังแต่ระดับต้นน้ า  

(4) สนับสนุนหน่วยงานภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศท่ีสนใจลงทุนผลิตวัคซีนตามเป้าหมาย
ของชาติ หรือวัคซีนใหม่ที่เป็นความต้องการของประเทศ  

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. วัคซีนที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา -Cell-based Technology: วคัซีนอย่างน้อย 1 ชนิด 

ที่อยู่ในขั้นตอน Non-clinical Study  
-Recombinant vaccine: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด 
ที่อยู่ในขั้นตอน Non-clinical Study  
-Microbial Fermentation Technology: วัคซีนอย่าง
น้อย 2 ชนิดที่อยู่ในขัน้ตอน Clinical Study 
-วัคซีนสัตว:์ วัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบา้  

2. วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศและได้รับการขึ้นทะเบยีน -วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจ าฤดูกาล ชนิด 3 สายพันธุ์ 
ที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ าและได้รับการขึ้นทะเบียน  
-วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและได้รับการขึ้นทะเบียน  
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ยุทธศาสตร์ที่   3   ส่ง เสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมวัคซี นภายในประเทศให้ มีความเข้มแข็ ง  
                           และส่งออกได้ 
 

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการผลิตวัคซีนเพ่ือให้ประชาชนได้มีวัคซีนใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ วัคซีนฝีดาษหรือไข้ทรพิษ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ให้การสนับสนุนการผลิตวัคซีน เช่น วัคซีนบีซีจี และวัคซีนอหิวาตกโรค  
ในอดีตองค์การเภสัชกรรม และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย สามารถผลิตวัคซีนในระดับต้นน้ าได้หลายชนิด 
(Upstream production) ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมหยุดการผลิตวัคซีนต้นน้ าชนิดเดิม แต่มีผู้ผลิต
ภาคเอกชนรายใหม่ที่ผลิตวัคซีนในระดับต้นน้ าเพ่ิมขึ้น คือ บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด นอกจากนี้ยังมี 
การผลิ ตวั คซี น ในระดับปลายน้ า  ( Downstream production) ได้ หลายชนิ ด  โดยบริษัทร่ วมทุน  
องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จ ากัด และสถานเสาวภา สภากาชาด แม้ว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพ
ในการผลิตวัคซีน แต่มีข้อจ ากัดหลายประการ ทั้งความไม่ต่อเนื่องเชิงนโยบายทั้ง และการขาดมาตรการ
สนับสนุน ส่งเสริมการลงทุนที่เอ้ือต่ออุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนและการร่วมทุนเพ่ือการผลิตวัคซีนในประเทศ  

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ในช่วงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 จึงต้องเร่งสร้างศักยภาพของผู้ผลิตวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็ง  
โดยก าหนดมาตรการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมวัคซีน สร้างหลักประกันทางการตลาด และแสวงหา
ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 กลยุทธ์ 

เพ่ือให้อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศมีความเข้มแข็ง ท าให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเอง
และมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการส่งออกวัคซีนไปจ าหน่าย 
ในต่างประเทศ จึงต้องมีการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตวัคซีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล และการสร้าง
หลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ ดังนี้ 

   3.1 สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรม
วัคซีนคนและสัตว์ภายในประเทศ 

 มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

(1) ก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้เ อ้ือต่ออุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศ  
ทั้งมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี และสิ่งอ านวยความสะดวกในการลงทุนรองรับการผลิตวัคซีน เพ่ือจูงใจ
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

(2) สร้างหลักประกันทางการตลาดเพ่ือคุ้มครองผู้ผลิตวัคซีนในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน  
โดยการก าหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนของ
ประเทศจัดซื้อวัคซีนที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากผู้ผลิตในประเทศทั้งแบบต้นน้ าและปลายน้ า
ตามสัดส่วนที่ก าหนด และจัดซื้อบางส่วนจากผู้น าเข้า เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศให้อยู่รอด
และเติบโตได้  

(3) พัฒนาผู้ประกอบการในการขยายตลาดวัคซีนสู่ต่างประเทศในอนาคต ทั้งตลาดอาเซียน เอเชีย 
หรือนานาชาติ ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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   3.2 ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิตวัคซีน  
มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

(1) พัฒนาและแสวงหาความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐ รัฐกับเอกชน หรือเอกชนกับเอกชน  
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิดใหม่หรือวัคซีนรวมในระดับต้นน้ า  
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร การจัดตั้งและการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาวัคซีนร่วมกัน 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการด้านสิทธิบัตร เ พ่ือให้ผู้ ผลิตสามารถร่วมมือกับ  
ผู้ทรงสิทธิบัตรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิดใหม่  และจัดให้มีกลไกการประสานความร่วมมือ
และการเจรจาเพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้านสิทธิบัตรระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัคซีนและผู้ทรงสิทธิบัตร  
ในการเจรจาเพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศให้มีการลงทุนเพ่ือผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล 
เช่น GMP PIC/S หรือ WHO PQ เป็นต้น และเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยควบคุมก ากับวัคซีนของประเทศ 
ให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขึ้นทะเบียนและการรับรองรุ่นการผลิต เพ่ือสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ
ให้สามารถส่งออกวัคซีนได้เร็วขึ้น 

(4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการธุรกิจและการตลาดด้านวัคซีนแก่ผู้ป ระกอบการ 
เพ่ือให้สามารถส่งออกวัคซีนและแข่งขันได้ในตลาดขนาดใหญ่ในอนาคต โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  
ด้านธุรกิจและการตลาดวัคซีนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือการวางแผนผลิตและส่งออกวัคซีน  
ไปต่างประเทศ 

(5) การส่งเสริมการจัดตั้งคู่ค้าความร่วมมือระหว่างประเทศ ( Joint International Trader)  
เพ่ือช่วยให้ผู้ผลิตในประเทศสามารถส่งออกวัคซีนไปจ าหน่ายในต่างประเทศได้มากข้ึนในอนาคต 

(6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและการผลิตวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน โดยการจัดท า
ข้อเสนอและแผนความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงและการพ่ึงตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน เสนอเป็น 
วาระของอาเซียน  

(7) สร้ า งความร่ วมมือกับองค์กรระหว่ างประเทศที่ มี ศั กยภาพ เช่น  WHO, DCVMN,  
NRA alliance และ NCL network เป็นต้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของหน่วยวิจัย หน่วยผลิต และหน่วยควบคุม
ก ากับวัคซีนให้เข้มแข็งและมีการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานสากล 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ - มาตรการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ผลิตได้ใน
ประเทศเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน 
- มาตรการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุน 
และด้านภาษี แก่ผู้ผลิตวัคซีน 
-มาตรการสนับสนุนที่เอ้ือต่อการผลิตวัคซีนสัตว์สู่คน
ให้ได้การรับรองมาตรฐาน 

2. มูลค่ารวมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและ
ส่งออกวัคซีนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

- มูลค่ารวม ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 
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ยุทธศาสตร์ที่   4   พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ 
                         ให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

                           
การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรวัคซีนในประเทศที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี และมาตรฐานในการวิจัยพัฒนาและการผลิต นอกจากนี้ การขาดแคลน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นและการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนให้เชื่อมต่อสู่การผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร โดยเฉพาะศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล (OECD GLP) 
และโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมซึ่งยังไม่ได้การรับรองมาตรฐานสากล เนื่องจากไม่มีวัคซีนตัวเลือก
เข้าสู่การผลิต ท าให้ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่วิจัยพัฒนาและผลิตได้เองตั้งแต่ระดับต้นน้ า การขาดแคลนบุคลากร 
ด้านวัคซีนที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่และมาตรฐานสากล ซ่ึงต้อง
อาศัยองค์ความรู้ทั้งจากทางวิชาการ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
ในการผลิตวัคซีนของประเทศ   
 ทั้งนี้  ในการบริหารจัดการทรัพยากรวัคซีนของประเทศในช่วงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 จะมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
ให้มีศักยภาพและเพียงพอตลอดวงจร  ตั้ งแต่การวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะในสัตว์ทดลองและในคน  
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้ างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   
ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และมีการบริหารจัดการที่ท า
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน สามารถเชื่อมโยงการวิจัยพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม และมีการแบ่งปันทรัพยากรเพ่ือเป้าหมายในการผลิตวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 กลยุทธ์         

ผลการประเมินสถานการณ์ด้านบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศที่ผ่านมา  
อาจสะท้อนให้เห็นความเสี่ยงการวิจัยพัฒนาเพ่ือให้สามารถผลิตวัคซีนเพ่ือการพ่ึงตนเองและความมั่นคง 
จะไม่บรรลุผลส าเร็จได้ จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมและให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทั้งคนและโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศให้มีคุณภาพและเพียงพอ ครอบคลุมตลอดวงจรวัคซีน ดังนี้ 

4.1 สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ที่จ าเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน 

 มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

    แสวงหาและท าความตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษา  
ในการจัดหาแหล่งทุนและให้ทุนการศึกษาในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน  เพ่ือรองรับ
แผนพัฒนางานด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และสามารถพัฒนางานด้านวัคซีนได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
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  4.2 สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มี
หลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอ่ืนที่จ าเป็น 

   มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

(1) พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและเอกชน ทั้ ง ในและต่างประเทศ  
โดยการจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอ่ืนที่จ าเป็น ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะ
ยาว รวมทั้งใช้กลไกสหกิจศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) และการสร้างแรงจูงใจและเส้นทาง
อาชีพ (Career path) ที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 

(2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเรียนรู้ได้ 
ด้วยตนเอง เช่น การท าแอพลิเคชั่น (Application) ในสื่อสาธารณะ (Social media) และระบบ E-learning 
เป็นต้น และการเชื่อมโยงเนื้อหาการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข กับหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาท่ีสอนแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น 

(3) สร้างหรือจัดให้มี Training House โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ผู้ผลิตวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับใช้ประโยชน์ในการฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง 
(On-the-job training) เพ่ือสร้างบุคลากรด้านวัคซีนและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งจัดหา
แหล่งฝึกเพ่ือพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญด้านวัคซีนในระดับสากล  
เพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพและความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของภูมิภาค 

4.3 สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างก าลังใจให้สามารถท างาน 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

   มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

(1)  จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับงาน และ 
มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการด าเนินงาน และประเมินกระบวนการของระบบ
และกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม
ก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

(2)  เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย
ด้านวัคซีน เพ่ือร่วมก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)  และการให้บ าเหน็จรางวัล 
แก่บุคลากรที่มีผลงานประจักษ์ในด้านวัคซีน เพ่ือรักษาเสถียรภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  

    4.4 สนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของคนและสัตว์ และสนับสนุนให้ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 

   มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

(1) วิเคราะห์ส่วนขาด (Gap analysis) ของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนที่มีอยู่ เพ่ือพัฒนาให้ได้
มาตรฐานสากล 

(2) สนับสนุนหรือจัดหาแหล่งทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของคนและสัตว์ 
ในการวิจัยพัฒนาและการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล  
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4.5 ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

บริหารจัดการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศจากหน่วยงาน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีการใช้งานร่วมกันอย่างคุ้มค่าและสมประโยชน์ โดยอาจจัดให้มีศูนย์บริหาร
จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีน เพ่ือบริหารจัดการให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน  หรือ 
ศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ (Business model) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในการ
พัฒนาวัคซีน โดยการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพ่ือจัดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มีระบบการ
บริหารจัดการแยกออกจากระบบเดิม (Privatization) เพ่ือการบริหารจัดการอย่างอิสระและคล่องตัวในการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน 
มีเพียงพอ 

- Veterinary pathologist อย่างน้อย 3 คน 
- Virologist/ Biologist อย่างน้อย 5 คน     
- Process development อย่างน้อย 4 คน 
- Regulatory science อย่างน้อย 5 คน 
- Biopharmaceutical marketing /  
  Biopharmaceutical engineering /  
  Biopharmaceutical manufacturing   
  อย่างน้อย 5  คน 
- Non-clinical toxicology/ Non-clinical safety 
studies อย่างน้อย 3 คน                      

2. โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนได้รับการพัฒนา
เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 

-  ศู นย์ ผลิ ตสั ตว์ ทดลองที่ ไ ด้ ม าตรฐานส ากล  
อย่างน้อย 1 แห่ง  
- ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตามหลักการ 
OECD GLP อย่างน้อย 1 แห่ง   
-  โรงงานวัคซีนระดับกึ่ ง อุตสาหกรรมที่ ได้ รั บ
มาตรฐาน GMP/PICs อย่างน้อย 1 แห่ง  
-  โรงงานวัคซีนระดับกึ่ ง อุตสาหกรรมที่ ได้ รั บ
มาตรฐาน GMP/PICs อย่างน้อย 1 แห่ง   
- โรงงานวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมส าหรับวัคซีนสัตว์ 
อย่างน้อย 1 แห่ง 

3. เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ 
เพื่อการวิจัยด้านวัคซีน 

แนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ 
ภายใต้เครือข่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 
                                                  
 องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านวัคซีน 
ให้เป็นรูปธรรมตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติฉบับนี้ ซึ่งการพัฒนาองค์กร 
ภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนให้มีความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพเป็นสิ่งท้าทายอย่างมาก เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา
องค์กรภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะหน่วยวิจัยพัฒนาและหน่วยผลิตวัคซีนไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับแรก และวาระแห่งชาติด้านวัคซีน  

ดังนั้น การพัฒนาองค์กรด้านวัคซีนของประเทศตามแนวทางของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2665 จะมุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้สามารถด าเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีน 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับความจ าเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และ 
ความมั่นคงของชาติ ผ่านกลไกทางการเงินและการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินงาน 
ด้านวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการมุ่งสู่การพ่ึงตนเองด้านวัคซีนของประเทศ 
ในระยะต่อไป 

 กลยุทธ์ 

5.1 สร้างกลไกด้านการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน 

มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

(1) จัดท างบประมาณบูรณาการการพัฒนางานด้านวัคซีนของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านวัคซีน 
ปีงบประมาณ 2563-2565  และพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือระดมทุนจากแหล่งต่างๆ มาใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้านวัคซีนให้กับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

(2 )  สร้ า ง เครื อข่ ายความร่ วมมือระหว่ างองค์กรด้ านวัคซีนและองค์กรที่ เ กี่ ยวข้อง  
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรด้านวัคซีน และก าหนดแนวทางในการท างานอย่าง 
สอดประสานกันเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัคซีนของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาคี
เครือข่ายด้านวัคซีน 

5.2 สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกท้ังด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน 

มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน 

(1) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
จะสนับสนุนงบประมาณ และแสวงหาแหล่งงบประมาณโดยการระดมทุนจากแหล่งต่างๆ มาใช้สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านวัคซีนของประเทศให้แก่หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบการ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ 
(Quality Assessment) ของวัคซีน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและ
กระบวนการผลิตวัคซีนในประเทศ 

(2)  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จะสนับสนุนข้อมูล
วิชาการด้านวัคซีน ทั้งข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลด้านเทคนิคแก่เครือข่ายด้านวัคซีน  
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 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

- จ านวนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการด าเนินงานด้านวัคซีน ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ ภายในปี 2565 
- จ านวนโครงการความร่วมมือขององค์กรภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับทุนสนับสนุน
หรือร่วมให้ทุนการพัฒนางานด้านวัคซีน ปีละ 2 
โครงการ 
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บทที่ 4 

แนวทางการบริหารจัดการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2563-2565 สู่การปฏิบัต ิ

 
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  

ขึ้นกับความชัดเจนของการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ การรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภารกิจและ
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ทิศทางที่ได้ก าหนดร่วมกัน  
โดยมีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการบริหาร
จัดการผลักดันขับเคลื่อนให้องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ด าเนินงานตามแผน ตามทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีหลักการ ดังนี้ 

 หลักการ 

หลักการพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 สู่การปฏิบัติ เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาตามทิศทางที่ก าหนดอย่างมีระบบและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้องค์กร
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศในทุกภาคส่วนทราบ และตระหนักถึง
ความส าคัญในการด าเนินงานตามแผนและทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน ดังนี้ 

1) วัคซีนเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ ดังนั้นควรก าหนดให้การพัฒนางานด้านวัคซีน 
ของประเทศไทยเป็นวาระส าคัญของประเทศ (National Agenda-Based) และบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2) ขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย โดยยึดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 เป็นกรอบทิศทางหลักในระยะ 3 ปี และแปลงไปสู่ 
การปฏิบัติของทุกเครือข่ายและทุกภาคส่วน 

3) ใช้งบประมาณเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้เป็นแผนบูรณาการการพัฒนางาน 
ด้านวัคซีนของประเทศไทย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความมั่นคงและการพ่ึงตนเองได้ด้านวัคซีน ประชาชนมีวัคซีน 
ที่จ าเป็นใช้อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน 
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 แนวทางการขับเคลื่อน 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565   
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและครบวงจร ด าเนินการได้ ดังนี้ 

 
NVC - National Vaccine Committee: คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

NGO - Non-Governmental Organization: องค์กรสาธารณะประโยชน์ 

รูปที่ 3  การบริหารจดัการนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ความมัน่คงด้านวัคซนีแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 สู่การปฏบิัต ิ

 - การสร้างความเข้าใจของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทยเพ่ือความมั่นคงและการ
พ่ึงตนเองได้ โดยมีวัคซีนที่จ าเป็นเพียงพอทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เนื่องด้วยวัคซีนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับความม่ันคงด้านสุขภาพของประชาชน และความมั่นคงของชาติ 

-  การสร้างความเชื่ อมโยงระหว่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความ ม่ันคง 
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับอ่ืน ๆ 

1) การสร้างความเชื่อมโยงของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
ให้ความส าคัญของการพัฒนางานด้านวัคซีน โดยการประสานกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพ่ือบรรจุนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการของกรม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการกับยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นกรอบส าหรับกระทรวง/กรม และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พิจารณา 
ในการจัดท าค าของบประมาณสนับสนุนในแผนปฏิบัติ ราชการ 5 ปี  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ภายใต้แผนบูรณาการวาระส าคัญของประเทศ (National Agenda Budgeting) 

2) บูรณาการแผนปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงทั้งแผนการลงทุน แผนการด าเนินงาน 
ให้ครอบคลุมสาระของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ โดยให้ภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแผนบูรณาการงานด้านวัคซีนของชาติ  
มีการจัดและเรียงล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการ กิจกรรมส าคัญต่างๆ รวมทั้งจัดท ากรอบวงเงิน

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความันคง
แห่งชาตดิ้านวัคซีน พ.ศ.2563-2565 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 แผนแม่บทภาตใต้ยุทธศาสตรืชาติ 
 แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการกระทรวง 
 แผนกลุยุทธ์/แผนปฏิบัติการกรม 
 แผนกลยุทธ์รัฐวิสาหกิจ 
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งบประมาณที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ โดยค านึงถึงแหล่งที่มาของงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งจะต้องเป็นการ
จัดสรรงบประมาณที่เป็นลักษณะ Agenda-Based เป็นแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ 
งบประมาณด าเนินงานผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนการท างาน และระยะเวลา เพ่ือให้ได้ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ ตามเป้าหมาย ที่ก าหนด และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ซ่ึงหมายถึง
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้ความส าคัญและยอมรับว่าเป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ตนเองด้วย 

3) จัดท าแผนการลงทุนการพัฒนาในประเด็นที่มีความส าคัญล าดับสูงให้สอดคล้อ งกับ
แผนการลงทุนของประเทศ โดยน าประเด็นการพัฒนาที่ต้องแปลงเป็นโครงการขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การขับเคลื่อนภายใต้หลักการการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน ที่สร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทยให้สามารถขยายการลงทุนขนาด ใหญ่ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สามารถส่งออกจ าหน่ายในประเทศเพ่ือนบ้าน นานาชาติ และเป็นการสร้างรายได้ให้ประเทศ 

4) จัดท าแผนปฏิบัติการและจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
กับภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนในการร่วมท าแผนปฏิบัติการ 3 ปี 

5) ผลักดันให้เอกชนน าประเด็นจากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565  พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจของภาคเอกชนด้วย 

- การสร้างสภาพแวดล้อมให้ เ อ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565  โดยก าหนดให้มีการผลักดันปัจจัยต่าง ๆ ให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญ ดังนี้ 

1) น าการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวัคซีน  
ให้ครบวงจรและทุกๆ ด้าน โดยร่วมมือกับทุกหน่วยงาน และสถาบันการศึกษา ฯลฯ เพ่ือน ากระบวนการวิจัย 
มาพัฒนาด้านนโยบาย และการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 

2) เสนอปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการบริหารและ 
การพัฒนางานด้านวัคซีน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน เพ่ือลดปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนส่งเสริม 
การขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพ่ึงตนเอง มีวัคซีนที่จ าเป็นเพียงพอ 
ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

         - การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา  
ด้านวัคซีนของประเทศ จะต้องน าเป้าหมาย และตัวชี้วัดของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 มาเป็นกรอบในการด าเนินงานทั้งของหน่วยงานกลางและภาคีเครือข่าย 
โดยร่วมกันรับผิดชอบในการรับถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกัน 
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 การประเมินผล 

 คณะกรรรมการวัคซีนแห่งชาติ จะท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 สู่การปฏิบัติในภาพรวม 
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ โดยให้หน่วยงาน 
ภาคีเครือข่ายด้านวัคซีน ประเมินตนเอง เพ่ือประเมินสถานการณ์ และศักยภาพความพร้อมของหน่วยงาน 
(ระยะเวลา 1 ปี พ.ศ. 2563)  2) ประเมินผลระหว่างด าเนินการ โดยคณะกรรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน เพ่ือติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนิน
โครงการ (ระยะเวลา 2 ปี พ.ศ. 2563-2564) และ 3) ประเมินผลหลังสิ้นสุดแผน โดยคณะกรรรมการวัคซีน
แห่งชาติ เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบในภาพรวม พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน
ภายหลังจากสิ้นสุดแผน และจะรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกปี (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2563-2565)  

 สรุป 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้ปรับปรุง
แก้ไขนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 เรียบร้อยแล้ว และจะ
น าเสนอคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี 
ดังนี้ 

1 ) ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่ นคงด้ านวัคซีนแห่ งชาติ   
พ.ศ. 2563-2565 รวมทั้งกรอบวงเงนิงบประมาณ 

2) ให้ใช้งบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาวัคซีน โดยมอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการงานพัฒนาวัคซีนของประเทศ  
(National Agenda-Based) และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าค าของบประมาณดังกล่าวด้วย 
 3) ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
ท าหน้าที่เป็นแกนน าในการจัดท าแผนบูรณาการพัฒนาวัคซีนของประเทศ (แผนปฏิบัติการ ) กรอบค าขอ
งบประมาณ และให้มีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงาน  และให้รายงานผลให้
คณะรัฐมนตรี ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


