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ก 
 

คำนำ 
 

วัคซีนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความสำคัญทางสาธารณสุขใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค 
เป็นการประกันและสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนและความมั่นคงของชาติ แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
และผลิตวัคซีนมีความซับซ้อน มีต้นทุนและความเสี่ยงสูง การคืนทุนใช้ระยะเวลานาน ทำให้ผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่
มีจำนวนน้อย ส่งผลทำให้ปริมาณวัคซีนที่ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ทั่วโลก เกิดปัญหาขาดแคลนวัคซีน
ที่จำเป็นต้องใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและในสถานการณ์ที่มีความต้องการวัคซีนเพิ่มมากขึ้น เช่น 
การมีโรคระบาดในวงกว้าง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ปัญหาการขาดแคลนวัคซีนยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น 
นอกจากจำนวนผู้ผลิตวัคซีนมีน้อยรายแล้ว หน่วยงานเหล่านี้ได้มุ่งวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนที่เป็นความต้องการ
ของประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ประเทศกำลังพัฒนายิ่งประสบปัญหาการขาดแคลนวัคซีนมากยิ่งขึ้น  

สำหรับประเทศไทย นอกจากมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่มี
การระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนแล้ว ต้องสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบัน
ประเทศไทยต้องนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศอีกหลายชนิด มูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี หรือ
ประมาณร้อยละ 80 ของวัคซีนที่ใช้ในประเทศ และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นเพื่อการพึ่งตนเอง
และสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การผลิต การประกันและควบคุม
คุณภาพวัคซีน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการบริหารจัดการวัคซีนอย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาบุคลากร ให้ครบวงจรการพัฒนาวัคซีนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  

ในระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัคซีนอย่างครบวงจร ภายใต้
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับแรก โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2548 
นับว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการส่งเสริมการพัฒนาวัคซีนในประเทศอย่างชัดเจนในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
ต่อมาได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัคซีนในระยะ 3 ปี ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 และเพื่อให้การดำเนินงานด้านวัคซีนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สถาบันจึง
จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ 
การสร้างความมั่นคงและการพ่ึงตนเองด้านวัคซีน ประชาชนมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอ สามารถเข้าถึงการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคที่มีคุณภาพ เป็นธรรม เท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ และองค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีน 
ได้ร่วมกันจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 นี้ขึ้น     
อย่างเป็นระบบ โดยได้มีการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนางานด้านวัคซีนทั ้งสถานการณ์ด้านวัคซีน        
ในปัจจุบันและประเด็นความท้าทาย ตลอดจนการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนและด้านอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ประกอบในการพิจารณา โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ตลอดจนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และได้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานต่าง ๆ         
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบการจัดประชุมและเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อออนไลน์  

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 จะเป็นกรอบใน  
การขับเคลื่อน ผลักดัน การพัฒนางานด้านวัคซีน ในระยะ 5 ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน 
ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม  

 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ธันวาคม 2564 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 

1.๑ เหตุผลความจำเป็น 
พระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การวิจัย การพัฒนา  
การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการกระจาย
วัคซีนให้เป็นธรรม มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจำเป็นสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อการป้องกัน 
ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรคที่ทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
และการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน โดยการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้คำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ และองค์กรภาคีเครือข่าย  
ด้านวัคซีน ได้ร่วมกันจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 และเพื่อให้การดำเนินงานด้านวัคซีนเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สถาบันจึงจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน ผลักดัน การพัฒนางานด้านวัคซีน รวมทั้งใช้ในการจัดทำคำของบประมาณ
ประจำปใีนระยะ 5 ปีต่อไปด้วย  

 
๑.2 ความสอดคล้องของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติกับแผน
ในระดับต่าง ๆ  

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 ยึดทิศทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศและประชาชน โดย
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ในการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง โดยการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต การส่งออก 
และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ       
ในประเด็น ๑ ความมั่นคง ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประเด็น ๑๓ การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี และประเด็น ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 องค์ประกอบที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม        
ในหมุดหมายที่ 4 ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีขั้นสูง และองค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ ในหมุดหมายที่ 12 กำลังคน    
มีสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่มี
สมรรถนะสูง 

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแผนอื่น ๆ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
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๑.3 สรุปสาระสำคัญของแผน 
๑.3.1 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วย

วัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม” 
 

๑.3.2 วตัถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดหาที่สมดุลกับความต้องการและสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ 

และพัฒนาระบบการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่เข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึง และทันการณ์ 

2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน การประกันคุณภาพ และการนำไปใช้ 
ให้เป็นทิศทางเดียวกัน และมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนที่สามารถรองรับความต้องการ
ของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

3) เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวัคซีนอย่างครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการอย่างเพียงพอ 
พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ ให้มีครบถ้วนและได้มาตรฐานสากล 

4) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีศักยภาพและมีส่วนรว่ม
ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง มีเอกภาพในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการและ   
มีประสิทธิภาพ 

 

๑.3.3 นโยบาย 
1) รัฐจะส่งเสริมให้คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม 

เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
2) รัฐจะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่

เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 
3) รัฐจะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อรองรับความ

ต้องการอย่างเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล 
4) รัฐจะส่งเสริมให้องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็ง ให้สามารถดำเนินการด้านวัคซีนได้

อย่างครบวงจร และมีคุณภาพ 
 

๑.3.4 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธภิาพ

ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน มุ่งสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเป็นธรรมและทันการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

เป้าหมาย  
1. ระบบบริหารจัดการวัคซีนแบบบูรณาการที่ทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย ได้รับ

วัคซีนพ้ืนฐาน วัคซีนรณรงค์ และวัคซีนเพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างครอบคลุม  
2. วัคซีนชนิดใหม่ที่มีความสำคัญทางสาธารณสุขบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือ

ชุดสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการขยายกลุ่มเป้าหมายของวัคซีนเดิมให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย อย่างมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนอย่างครบวงจร 
มุ่งสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านวัคซีน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนและ
โรงงานผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน  รวมทั้งให้ความสำคัญกับ 
การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ โดยการกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สร้าง
หลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้สำหรับผู้ผลิต
ให้สามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอ 

เป้าหมาย 
1. วัคซีนต้นแบบที่ผ่านการผลิตในระดับ Pilot Scale ภายใต้ Platform ต่าง ๆ 
2. วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้ platform ต่าง ๆ 
3. โครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิตวัคซีนชนิด Cell-based  
4. วัคซีนสัตว์ (โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน) และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการผลิต  
5. โครงสร้างพื้นฐานด้านสัตว์ทดลองได้รับการพัฒนาและได้มาตรฐานสากล  
6. ความมั่นคงของอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีน ให้ความสำคัญ

กับการผลิต การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาท่ีจำเป็นและขาดแคลนให้มีคุณภาพ และเพียงพอตลอดวงจร
การพัฒนาวัคซีน 

เป้าหมาย 
1. บุคลากรด้านวัคซีนมีสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีน และการบริหารจัดการวัคซีนให้

ได้มาตรฐานสากล  
2. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนา

บุคลากรด้านวัคซีน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ  

ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศให้สามารถวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่คุณค่าท้ังระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 

๑.3.5 โครงการและกรอบงบประมาณ 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 จัดเป็นแผนระดับ 3 

แผนปฏิบัติการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีโครงการสำคัญภายใต้ความร่วมมือของ
หน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รวมจำนวน 67 โครงการ กรอบวงเงิน
งบประมาณในระยะ 5 ปี รวมทั้งสิ้น 14,326.5403 ล้านบาท แบ่งตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3,278.6671 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4,723.6192 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2,243.4731 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1,981.0279 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 2,099.7530 ล้านบาท 

 (หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1๙ สิงหาคม 2564) 
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๑.4 กลไกการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและครบวงจร ดำเนินการดังนี้ 

1. การสร้างความเข้าใจของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ 

2. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2566-2570 นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนระดับอ่ืน ๆ โดยบูรณาการกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

3. การผลักดันภาคเอกชนนำประเด็นจากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2566-2570 พิจารณาประกอบการจัดทำแผนการลงทุนทางธุรกิจ 

4. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 โดยการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการบริหาร
และการพัฒนางานด้านวัคซีน  

5. การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 โดยการพัฒนาองค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนให้เข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุนให้
เกิดการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวัคซีน  นอกจากนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะทำหน้าที่     
เป็นหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะทางด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
 
๑.5 การติดตามประเมินผล 
 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะทำหน้าที ่ต ิดตามและประเมินผล
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั ่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2566-2570 เป็นรายปี รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากสิ้นสุดแผนระยะ 5 ปี และประเมิน 
ผลกระทบในภาพรวม โดยจะรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้ร ัฐมียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 20 ปี และพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดว่า ภายหลังจากจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้ว จะต้องมีการจัดทำ
แผนแม่บท โดยนำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านมาถ่ายทอดเป็นแผนแม่บทด้านต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ รัฐบาลจึงได้จัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 23 แผน เพื่อขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้มีนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ โดยมาตรา 10 (1) คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีหนา้ที่
เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ และ
มาตรา 15 เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงด้านวัคซีน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การวิจัย การพัฒนาการผลิต การประกัน 
การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม 
มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจำเป็นสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อการป้องกัน ควบคุม รักษา หรือ   
ลดความรุนแรงของโรคที่ทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค และการเพ่ิม     
ขีดความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน และการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บทและพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนฯ ดังกล่าวข้างต้น 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดทำ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติฉบับนี้ขึ ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน 
ผลักดันการพัฒนาสู่ความมั่นคงด้านวัคซีน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อให้ประชาชนทุกคน 
ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม ประเทศมีวัคซีนที่จำเป็นใช้อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติ
และฉุกเฉิน และสามารถผลิตวัคซีนที ่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  
เพื ่อทดแทนการนำเข้า รวมทั้งพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน และบูรณาการความร่วมมือและศักยภาพของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน  
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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 จัดเป็นแผนระดับ 3 
แผนปฏิบัติการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนใน
ระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 (๑) เป้าหมายที ่2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ 
      ข้อ 3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้งภัยพิบัติและ   
ภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการบริหารจัดการ 
ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งปวงให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุกประเภท
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจัง จนสามารถ
ปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้มี
ประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีและการฝึกอบรม
ให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบ
ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง  
      ตามแผนปฏิบัติการมีการเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้สามารถผลิตวัคซีนได้เอง 
เพื่อการป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ หรือโรคระบาด ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ
ของประเทศ รวมทั้งมีการจัดทำแผนการสำรองวัคซีนรองรับการระบาด โดยการวิเคราะห์และประเมินแนวโน้ม
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน 
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (๑) เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
      ข้อ 1 อุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อต่อยอดจาก
ภาคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงานชีวมวล โดยการ
เพ่ิมสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ได้แก่ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม เวชสําอาง วัคซีน 
ชีวเภสัชภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพร การเพิ่มการผลิตและส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ แปลงของเหลือทิ้ง
จากเกษตรและอุตสาหกรรม ให้เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลค่า โดยใช้ประโยชน์จากวัตถุชีวมวลใน
การผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า เพ่ือลดปัญหาโลกร้อนและสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น การเน้นการวิจัย
และพัฒนา และนําผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความสําคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้เร็วขึ้น 
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 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
      ตามแผนปฏิบัติการมีการลงทุนในอุตสาหกรรมวัคซีน โดยการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนเป้าหมายของประเทศบนพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ ทั้งการวิจัยพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ำ หรือการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากต่างประเทศ และมีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนที่มีอยู่เดิม  
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มจำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนสัตว์ ซึ่งจะทำให้บรรลุตัวชี้วัด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศสามารถสร้างรายได้
และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์วัคซีนใหม่ 
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 (๑) เป้าหมายที ่1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   
          ข้อ 1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็น
ทักษะทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดำรงชีวิต  
      ข้อ 2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคาม 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
      ตามแผนปฏิบัติการมีการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ โดยการสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของ
วัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความรอบรู้เรื่องการดูแลสุขภาพโดยการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ปริมาณ
ความต้องการใช้วัคซีนและข้อมูลตลาดวัคซีน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน หากดำเนินการได้ตามแผนจะบรรลุตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดี
ของคนไทย 
 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) เป้าหมายที ่3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
      ข้อ 1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั ้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน กำลังคน รูปแบบ
การจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้าย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 
      ข้อ 3 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที ่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและสร้างค่านิยม  
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้



8 
 

อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ
และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น ำทางยุทธศาสตร์ใน
หน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 
 (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      ข้อ 2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต กำหนดให้   
เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
หลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายกำหนด 
จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 
 (4) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     ตามแผนปฏิบัติการมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ
ในการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
หากดำเนินการได้สำเร็จตามแผนจะบรรลุตัวชี้วัดระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 
๒.๒ แผนระดับที่ ๒ 
 ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

(๑) ประเด็น 1 ความม่ันคง 
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

  ตามแผนปฏิบัติการมีระบบบริหารจัดการวัคซีนแบบบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย 
การจัดซื้อ จัดหา สำรองวัคซีน รวมถึงมีแผนการบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อ สร้าง
ความมั ่นคงและพึ่งตนเองได้ด้านวัคซีน และมีการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมวัคซีน        
เพื่อสร้างความมั่นคงของอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ หากสามารถดำเนินการได้ตามแผน ประเทศไทยจะมี
ความมั่นคงด้านวัคซีนเพ่ิมข้ึน 

(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
• แนวทางการพัฒนาของส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนา

ประเทศ ในข้อ 15 แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุ่งให้สามารถอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน 
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี ซึ่งมี
ความสำคัญเร่งด่วนต่อความมั่นคง  

• เป้าหมายของแผนย่อย ปัญหาความมั ่นคงที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจน       
ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  ตามแผนปฏิบัติการมีระบบบริหารจัดการวัคซีนแบบบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย 
การจัดซื้อ จัดหา สำรองวัคซีน ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการระบาดอย่างครอบคลุม ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายการแก้ไขปัญหาให้มีความต่อเนื่อง จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ 
 (2) ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม 
และบริการ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 ตามแผนปฏิบัติการจะมีระบบบริหารจัดการวัคซีนแบบบูรณาการรองรับประชากร

ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พัฒนา
ศักยภาพรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนต่าง ๆ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสร้างหลักประกัน 
มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ หากสามารถดำเนินการได้ตามแผน ประเทศจะสามารถ
ผลิตวัคซีนได้เอง ซึ่งจะส่งผลให้ลดการนำเข้าวัคซีน รวมทั้งสร้างรายได้จากการส่งออก  
 (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

• แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เช่น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ 
และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น 

• เป้าหมายของแผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 ตามแผนปฏิบัติการจะมีการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้

สามารถผลิตวัคซีนได้เองมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย ์
 (3) ประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
 (๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที ่1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน และมีความเป็นอยู่ดี 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

 ตามแผนปฏิบัติการมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับประชากรเป้าหมายทุกกลุ่มวัย โดยมุ่งเน้นการให้บริการวัคซีนตาม
แผนงานสร้างเสริมฯ การบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมฯ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลน รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ หากดำเนินการได้สำเร็จตามแผน
จะส่งผลต่อการเพ่ิมอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในกลุ่มประชากรทุกกลุ่มวัย ช่วยให้อายุคาดเฉลี่ย
ของการมีสุขภาพดีของคนไทยเพ่ิมขึ้น 
 (๒.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 



10 
 

• แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของคนทุกกลุ่มวัยผ่านการพัฒนาสื่อ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้
ประชาชนสามารถเข้าถึง โดยสะดวก และนำไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  

• แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้
เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้  มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม  
สุขภาวะได้ด้วยตัวเอง นำไปสู่การพ่ึงตัวเอง และมีการกระจายอำนาจการวางแผน การตัดสินใจ เพ่ือให้ดำเนินการ
ด้านสุขภาพต่าง ๆ ตอบสนองต่อความจำเป็นในพ้ืนที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมทุกระดับ  

• แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

• เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ  
มีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ  
จิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 ตามแผนปฏิบัติการมีการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ และการสร้างความตระหนักรู้ใน

คุณค่าของวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการภายหลังการได้รับวัคซีน 
ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และ
สามารถป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
 (4) ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• เป้าหมายที ่1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

  ตามแผนปฏิบัติการมีการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
หรือองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถดำเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่
คุณค่าทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกทางการเงินและการให้บริการทางวิชาการแก่เครือข่าย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความจำเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ หากดำเนินการ
ได้สำเร็จตามแผนจะส่งผลให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้ใช้บริการ 

(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
• แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื ่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที ่ก ำหนดไว้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี     
ที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 

• เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ตามแผนปฏิบัติการมีการสร้างกลไกด้านการเงิน การให้ทุนสนับสนุนงานด้านวัคซีน 
ผ่านการจัดทำงบประมาณบูรณาการการพัฒนางานด้านวัคซีนของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้โครงการทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ  
 

 ๒.๒.๒ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
    (1) องค์ประกอบที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) 

(1.1) หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง อุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์และสุขภาพครบวงจรเป็นการต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพที ่ประเทศไทยมีฐานเดิมที ่แข็งแรงและมีห่วงโซ่อุปทานเชื ่อมโยงต่อเนื ่องครอบคลุมหลาย
อุตสาหกรรม ซึ่งแม้โลกจะเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประเทศไทยก็ยังได้รับการยอมรับ    
ในระดับสากลถึงระบบสาธารณสุขที ่มีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี  
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์และสุขภาพครบวงจรของไทยจึงมีศักยภาพที่จะเป็นกำลังหลักใน     
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดยสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี กระแสความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาวะ รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั่วโลกที่ส่งผลให้เกิด
ความต้องการสินค้าและบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพมีความเฉพาะทางและมีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น 
ซึ ่งต ้องอาศัยการสนับสนุนการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพสูงและ                
ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการให้บริการ
ทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของระบบ
สาธารณสุขในภาพรวมให้เพียงพอและมีการกระจายตัวบุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม 
โดยมีขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้ 

(1.1.1) อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ที่มี
พื ้นฐานอยู่บนศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง  
อย่างต่อเนื่อง 

(1.1.2) บุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุขมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับผู้รับบริการจากทั้งในและต่างประเทศ 

(2) องค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's 
Transformation) 

(2.1) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต คนเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม คุณภาพ
การศึกษาและระบบการพัฒนาทักษะแรงงานของไทยยังอยู่ ในระดับต่ำ อีกทั้งยังประสบกับความเหลื่อมล้ำ   
ในการเข้าถึง ส่งผลให้ขาดแคลนกำลังแรงงานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะต่อไป ปัญหา
ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากอนาคตของงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทาง
เทคโนโลยี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับความต้องการงานและทักษะประเภทใหม่ ๆ รวมถึงทักษะทาง
พฤติกรรม (Soft Skills) ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งส่งผลให้กำลังแรงงานลดลง 
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การขาดความพร้อมทางเทคโนโลยีและความแตกต่างระหว่างพื้นที่ยังอาจทำให้



12 
 

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและทักษะเพิ ่มสูงมากขึ ้น อย่ างไรก็ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี      
การลดลงของประชากร และการขยายตัวของความเป็นเมืองจะนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และฝึกอบรม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand 
ต่อไป โดยมีขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้ 

(2.1.1) ระบบการฝึกอบรมเพื ่อปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill/ 
Upskill/New skill) มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด  ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพื ่อโยกย้ายแรงงานไปสู ่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายภายใต้  
การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสำหรับผู้มีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนจากระบบ
อัตโนมัติ กลุ่มวัยแรงงานตอนปลาย และผู้สูงอายุ 

(2.1.2) ระบบการบริหารจัดการกำลังคนและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกำลังคนของ
ประเทศมีความบูรณาการ นำไปสู่การออกแบบนโยบายที่เฉพาะเจาะจง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(2.2) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาครัฐของไทยมีขนาดใหญ่ ขาดความคล่องตัว และมี
รายจ่ายประจำมาก อีกท้ังยังมีโครงสร้างการบริหารงานแบบรวมศูนย์ แต่ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีกฎหมายจำนวนมากที่ยังล้าสมัยและขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 
ในระยะต่อไป ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปสู่ปัญหาภาระทางการคลังที่เพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่สังคม
สูงวัย ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากความล่าช้าในการปรับตัวให้เท่าทันกับเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีและ   
การทำงานรูปแบบใหม่ รวมไปถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มีอย่างจำกัด
ท่ามกลางกระแสการตระหนักรู้ของสาธารณชน (Public Awareness) และการขยายตัวของความเป็นเมือง 
ดังนั้น ภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างและการบริหารงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีสมรรถนะสูง 
โดยอาศัยโอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนงาน พัฒนาระบบข้อมูล และอำนวย
ความสะดวกในการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนมุ่งปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้างและ
พลิกโฉมประเทศในมิติต่าง ๆ และส่งเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
โดยมีขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้ 

(2.2.1) การทำงานของภาครัฐมีความบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบาย
ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผล ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการดำเนินงาน
ร่วมกับภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ 

(2.2.2) โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน ควบรวม 
หรือยกเลิกภารกิจให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ได้อย่างรวดเร็วและ         
มีประสิทธิภาพ 

(2.2.3) ภาครัฐมีความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น และ
มีการบริหารจัดการรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับบทบาทและลดภารกิจเหลือเพียงเท่าที่จำเป็น 

(2.2.4) การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับเปลี่ยนสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ  

(2.2.5) กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐมีความทันสมัย ไม่ซ้ำช้อน  
มีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไปสู่
การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand 
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(2.2.6) ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีบทบาท
ในการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand 
รวมถึงมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการทำงานของภาครัฐในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓.๑ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวงสาธารณสุข 
สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน 

 

๒.๓.๒ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของสำนักงาน     
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ข้อ ๑.๑ อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและ
เทคโนโลยีการแพทย์ ในแผนงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (3) ชีววัตถุ (Biologics) 

 

๒.๓.3 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื ่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาและสร้าง      
ความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 4.4.2 ส่งเสริมระบบการวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรมสุขภาพ 

 

 



๑๔ 
 

ภาพที่ 1 ความสอดคล้องของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติกับแผนในระดับต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ด้านความมั่นคง 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ประเด็น 13  

การเสริมสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ด ี

ประเด็น 1  
ความมั่นคง 

ประเด็น 4  
อุตสาหกรรมและบริการ 

แห่งอนาคต 

ประเด็น 20  
การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ  

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13 หมุดหมายที่ 13  
ภาครัฐท่ีมสีมรรถนะสูง 

หมุดหมายที่ 4  
การแพทย์และสุขภาพครบวงจร 

หมุดหมายที่ 12  
กำลังคนมีสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

นโยบายและแผนความมั่นคง 
ด้านวัคซีนแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพ 
ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา 

และอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน         
อย่างครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ

ภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร               
ภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของนโยบายและแผนยุทธศาสตรค์วามมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  

พ.ศ. 2566-2570 
 

พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ โดยมาตรา 
10 (1) คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีหน้าที่เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบ และมาตรา 15 เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงด้านวัคซีน นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน 
การวิจัย การพัฒนาการผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งการกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจำเป็นสำหรับการใช้วัคซีน
เพ่ือการป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรคที่ทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องของการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน และการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ และองค์กรภาคีเครือข่าย  
ด้านวัคซีน ได้ร่วมกันจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน ผลักดัน การพัฒนางานด้านวัคซีน ในระยะ 3 ปี และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ มีแผนปฏิบัติการการบูรณาการงาน    
ด้านวัคซีน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,078,946,553 บาท 
รวมโครงการสำคัญ 66 โครงการ แบ่งตามปีงบประมาณ เป็น 4,054 .42 ล้านบาท 3,640.08 ล้านบาท 
และ 3,384.45 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ตามลำดับ 

สถาบันได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานเครือข่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 66 โครงการ วงเงินงบประมาณ 4,054.42 ล้านบาท พบว่า มีโครงการที่สามารถดำเนินงานได้รวม 
39 โครงการ วงเงินงบประมาณ 2,542.00 ล้านบาท ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จำนวน 
20 ตัว จากตัวชี้วัดค่าเป้าหมายรวม 32 ตัว คิดเป็นร้อยละ 63 โดยพบปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ นโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาวัคซีน
หลายชนิดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน แต่บุคลากรและสถานที่ปฏิบัติการมีจำกัด การขาด project manager 
ในการติดตามการดำเนินงานรวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ด้านงบประมาณ โครงการภายใต้
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
ด้านบุคลากร มีจำนวนไม่เพียงพอ รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยี  
ขาดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีในการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP การพัฒนา
กระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงแบบแขวนลอย การพัฒนาและการวิเคราะห์
สูตรตำรับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขยายกำลังการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
อาคารเลี้ยงสัตว์และวิจัยไพรเมท ระดับ ABSL-3 ด้านการประสานงาน ในเรื่องการเจรจาข้อตกลงแบ่งสิทธิประโยชน์
ระหว่างหน่วยงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้จำเพาะระหว่างหน่วยงาน 
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ในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้การพัฒนาและผลิตวัคซีนเพื่อการป้องกัน
และรักษาโรคเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วน สถาบันดำเนินการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของ COVID-19 
อย่างต่อเนื่องตามภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 นโยบายและ  
แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 อย่างไรก็ตาม ด้วยภัยคุกคามต่อสุขภาพ
ของประชาชนท่ามกลางการเปลี ่ยนแปลงของเชื้อโรคและความสามารถในการกระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว 
ประเด็นการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าว ฉะนั้น การทบทวนสถานการณ์และศักยภาพของประเทศท่ีมีอยู่ในทุกด้าน พร้อมกับการหา
กลวิธีเร่งรัดในการสร้างศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้มีเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประเทศสามารถมีผลิตภัณฑ์วัคซีนเพื่อใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันเวลาในสถานการณ์ฉุกเฉินและมีวัคซีนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสำหรับ
สถานการณ์ปกติ จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570  
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๓.1 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนางานด้านวัคซีน 
๓.1.๑ สถานการณ์ด้านวัคซีนของประเทศไทยในปัจจุบัน 
1. ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ ปี 2563 มีวัคซีนพื้นฐานที่ให้บริการรวม 11 ชนิด 

ได้แก่ HB, BCG, DTP-HB-Hib, OPV, IPV, Rota, MMR, JE, DTP, dT และ HPV ซึ ่งมีแอนติเจนที่สามารถ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโรครวม 13 โรค ได้แก่ วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี เยื่อหุ้มสมอง
อักเสบจากเชื้อฮิบ โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้สมองอักเสบเจอี มะเร็งปากมดลูก และอุจจาระร่วงจาก
ไวรัสโรต้า โดยในปี 2559 และปี 2563 เพิ่มการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและวัคซีนไวรัสโรต้าใน
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามลำดับนอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีน ได้แก่ การให้
วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก แก่ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคคอตีบทุก ๆ 10 ปี การให้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (HB) วัคซีน
รวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) และวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (VZV) ในกลุ ่มบุคลากร       
ทางการแพทย์และสาธารณสุข  

การเพิ่มความครอบคลุมของการรับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย มีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการได้มากขึ้น อัตราความครอบคลุมของวัคซีนทุกชนิดในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอดจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2561 พบว่า
อัตราความครอบคลุมโดยเฉลี่ยของวัคซีนทุกชนิดในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 90 

การนำร่องการให้บริการวัคซีนชนิดใหม่ตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
เพ่ือเป็นข้อมูลการบรรจุวัคซีนชนิดใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วง
จากไวรัสโรต้า วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย      
การยอมรับของประชาชน และการบริหารจัดการในการนำวัคซีนไปใช้จริงในพื้นที่ โดยนำร่องการให้วัคซีน
ป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า ในปี พ.ศ. 2554 และนำร่องให้วัคซีนเอชพีวี ในปี พ.ศ. 2557      
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอข้อมูลด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเป็นไปได้
ในการนำมาใช้จริง ของวัคซีนทั้ง 2 ชนิดเข้าสู่กลไกการพิจารณาวัคซีนใหม่และได้รับการพิจารณาให้บร รจุใน
บัญชียาหลักแห่งชาติและแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเรียบร้อยแล้ว 

การบริหารจัดการวัคซีนพ้ืนฐานในภาวะปกติในปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน แต่ด้วย
ข้อจำกัดด้านกฎหมายและด้านงบประมาณ ทำให้ไม่มีระบบบริหารจัดการวัคซีนพื้นฐานสำหรับผู้อาศัย         
ในประเทศไทยที่มิใช่คนที่มีสัญชาติไทย จึงทำให้กลุ่มเป้าหมายในบางพื้นที่ได้รับวัคซีนพื้นฐานไม่ครอบคลุม     
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และจากการระบาดของโรค  COVID-19 ตั้งแต่ 
ต้นปี 2563-2564 พบว่าไม่มีกฎระเบียบในการจัดหาวัคซีนแบบการจองซื้อล่วงหน้า (Advance market 
commitment) 

2. ด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2554-2563) มีหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศทั้งภาครัฐ

และเอกชนดำเนินการวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิดต่าง ๆ จำแนกเป็น 
1. วัคซีนพื้นฐานที่อยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ (EPI vaccine) เช่น HPV, dT, 

Influenza (Trivalent), DTP เป็นต้น 
2. วัคซีนที่ยังไม่มีในท้องตลาดและต้องการการค้นคว้าวิจัย (R&D needed vaccine) เช่น COVID-19, 

Dengue, Zika, New TB เป็นต้น 



18 
 

3. วัคซีนที ่มีในท้องตลาดแต่ยังไม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค (Recommended 
vaccine) เช่น Tdap, Rabies (pre-exposure prophylaxis) เป็นต้น 

หน่วยงานที ่ดำเนินการวิจัยพัฒนากระจายอยู ่ในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยวัคซีน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด โดยส่วนใหญ่เป็นวัคซีนที่
อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ และการทดสอบในสัตว์ทดลอง ตัวอย่างเช่น วัคซีน Zika, Dengue, 
Dengue (E80) DTP, dT,  Rabies (For human use) COVID-19 ซ ึ ่งว ัคซ ีนเหล ่าน ี ้ เป ็นว ัคซ ีนที่ จะต ้อง
ดำเนินการผลักดันให้เข้าสู่ระยะการทดสอบในมนุษย์ รวมถึงการผลิตวัคซีนในระดับกึ่งอุตสาหกรรม และระดับ
อุตสาหกรรม ต่อไป 

3. ด้านการผลิตวัคซีน 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตวัคซีนในระดับต้นน้ำ ได้แก ่วัคซีนบีซีจี โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ และวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (TdaP) โดย บริษัท ไบโอเนท-
เอเชีย จำกัด ส่วนการผลิตวัคซีนระดับปลายน้ำมีหลายชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีน       
ไข้สมองอักเสบเจอี โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย และบริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด 
สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดสามสายพันธุ์ดำเนินการแบ่งบรรจุ โดยบริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ 
ชีววัตถุ จำกัด นอกจากนี้ ยังมีการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยองค์การเภสัชกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ ในปี 2563 ประเทศมีหน่วยผลิตใหม่เกิดข้ึนอีก 1 แห่ง เป็นภาคเอกชนที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตวัคซีนโควิด 19 จากต่างประเทศ คือบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด โดยมีศักยภาพในการผลิตวัคซีน
โควิด ชนิด viral vector ปีละ 180-200 ล้านโดส รายละเอียดผู้ผลิตวัคซีนและชนิดของวัคซีนที่ผลิตตั้งแต่
ระดับต้นน้ำ และผลิตตั้งแต่ระดับปลายน้ำ ในประเทศไทย มีดังนี้ 
 
ผู้ผลิตวัคซีนในระดับ
อุตสาหกรรม 

ผลิตระดับต้นน้ำ ผลิตระดับปลายน้ำ 

สถานเสาวภา BCG Rabies, JE (เชื้อตาย) 
บริษัท องค์การเภสัชกรรม- 
เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด 

- JE (เชื้อเป็น), Flu, Rabies 

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด aP, Tdap - 
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด COVID 19 - 

 

ปัจจุบันมีผู้ผลิตภาคเอกชนทั้งที่เป็นบริษัทร่วมทุน และบริษัทเอกชนที่มีคนไทยเป็นผู้ลงทุนหลัก ซึ่งมี
ศักยภาพในการผลิตวัคซีนได้มาตรฐานสากล และบุคลากรมีศักยภาพสูง ที่ผ่านมา บริษัทเหล่านี้ประสบปัญหา
ด้านการสนับสนุนการลงทุนผลิตวัคซีนจากรัฐบาล ยังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัคซีนในประเทศ  ผู้ผลิตภาคเอกชนไม่ได้รับการสนับสนุนในการจำหน่ายวัคซีนเหมือนผู้ผลิตภาครัฐ จึงต้อง
แข่งขันด้านราคากับผู ้นำเข้าวัคซีนข้ามชาติรายใหญ่ที ่มีความสามารถในการแข่งขันสูงมาก ทำให้บางปี          
ไม่สามารถจำหน่ายวัคซีนได้ โดยมีความเสี่ยงต่อการทุ่มตลาดจากบริษัทนำเข้า จึงส่งผลให้ผู ้ผลิตวัคซีน
ภาคเอกชนในประเทศอาจไม่สามารถอยู่รอดและเติบโตทางธุรกิจวัคซีนได้ จึงขาดแรงจูงใจในการลงทุน 
อย่างไรก็ตาม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง  ในปี 2563 ได้มี   
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การจัดทำระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็น
วัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ     
สร้างแรงจูงใจในการลงทุนรวมทั้งส่งเสริมให้ผู ้ผลิตในประเทศสามารถดำเนินกิจการในลักษณะที่ส่งเสริม  
ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศด้วย ทั้งนี้ สถาบันได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีน   
ซึ่งผลิตในประเทศ และสถาบันได้ประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ และผู้ผลิตที่
รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนที่ผลิตในประเทศ 
จำนวน 6 รายการ รวมถึงการจัดทำราคาที่เหมาะสมของวัคซีนที่ได้รับสิทธิพิเศษแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 
ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยจัดซื้อภาครัฐได้ดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม จะมีการทบทวนราคาวัคซีนที่เหมาะสม ทุก 2 ปี 
หรือเมื่อมีเหตุจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับราคาวัคซีนที่ได้สิทธิพิเศษในการจัดซื้อ  

4. ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน 
ประเทศไทยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนของประเทศ ได้แก่ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค โดยประเทศไทยได้รับ
การตรวจประเมินการรับรองจากองค์การอนามัยโลกล่าสุดในปี 2559 โดยการประเมินระบบควบคุมกำกับดูแล
วัคซีนระดับประเทศ (National Regulatory System) และการขึ ้นทะเบียนวัคซีน (กิจกรรม 1 Marketing 
Authorization and Licensing Activities) ซึ ่งเป็นความรับผิดชอบของกองยา สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา มีผลการประเมิน คือ ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 93.75 และ 98.00 ตามลำดับ ส่วนการประเมิน
กิจกรรมที่ 2 คือ การควบคุมกำกับดูแลหลังการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงระบบการรายงานอาการภายหลังการได้รับ
การสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองแผนงานและ
วิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และ 2) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ผ่านเกณฑ์
ประเมินร้อยละ 94.23 กิจกรรมที่ 3 การรับรองรุ่นการผลิต (NRA Lot Release) และกิจกรรมที่ 4 การตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Access) ผู้รับผิดชอบคือ สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100 สำหรับการประเมินกิจกรรมที่ 5 การตรวจประเมินโรงงานตามหลักเกณฑ์
การผลิตที ่ด ี (Regulatory Inspections) และ กิจกรรมที ่ 6 การกำกับดูแลด้านการทดสอบทางคลินิก 
(Regulatory Oversight of Clinical Trials) ผู้รับผิดชอบคือ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 89.58 และ 88.46 ตามลำดับ 

ในปี 2561 องค์การอนามัยโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตรวจประเมินจาก 6 กิจกรรม เป็น  
9 กิจกรรม โดยเกณฑ์การตรวจประเมินที่เพิ่มขึ้นมา 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) Pharmacovigilance               
2) การควบคุม และการเฝ้าระวังการจำหน่ายภายในท้องตลาด (Market Surveillance and Control; MSC)     
และ 3) ใบอนุญาต สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีน (Licensing Premises; LIC) สำหรับผู้รับผิดชอบหลัก
ของ Functions ที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้รับผิดชอบร่วม ได้แก่ 
กรมควบคุมโรค และหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  องค์การอนามัยโลกได้มาตรวจติดตามระบบกำกับ ดูแล
ผลิตภัณฑ์วัคซีนของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 รวม 5 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาแผนงานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาส่งให้ตามความเห็นและคำแนะนำของผู้ตรวจ
ประเมินจากองค์การอนามัยโลก 
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5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานรองรับการวิจัยพัฒนาและการบริหารจัดการวัคซีนในประเทศ ประกอบด้วย 
- คลังวัคซีนมาตรฐาน โดยสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบ

คุณภาพวัคซีนทั้งในประเทศและภูมิภาค เป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการวัคซีนมาตรฐานในระดับ
สากล และเพิ่มศักยภาพของการเป็นผู้นำในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเป็นผู้จั ดเตรียมและ
บริหารจัดการวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคท่ีได้มาตรฐานสากลด้วย 

- สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร รองรับการดำเนินงานด้านสัตว์ทดลองของ
มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรการรับรองมาตรฐานสากล (The Association for Assessment 
and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 
จัดเป็นหน่วยงานอันดับที ่ 5 ของประเทศไทยที ่ได้ร ับการรับรองมาตรฐานสากลนี้ โดยให้บริการเลี ้ยง
สัตว์ทดลองจำพวกสัตว์หนูแรท หนูเมาส์ หนูตะเภาและกระต่าย การบริการพื้นที่ทดลองและวัสดุอุปก รณ์
สำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ การดูแลสัตว์ระหว่างวิจัยและทดสอบให้กับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และจัดทำแหล่งข้อมูลวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง รวมทั้งเป็นแหล่งให้บริการวิชาการโดยจัด
อบรมให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองและเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์
และมาตรฐานสากลให้แก่นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ทั้งนี้ สถานสัตว์ทดลองฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตร Certificate of Compliance to OECD Principles of 
GLP เพ่ือรับรองการผ่านการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนหน่วยศึกษาวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการสอดคล้องตาม
หลักการ OECD GLP เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยเป็นหน่วยงานแห่งที่สามในประเทศไทยที่ได้รับ 
การข้ึนทะเบียนให้เป็นหน่วยงานทดสอบ ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP  

- ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านการดูแล เลี้ยง 
ผลิตและวิจัยในสัตว์ไพรเมตในเอเชีย  ปัจจุบันศูนย์มีลิงแสมที่ได้คุณภาพสุขภาพและคุณภาพพันธุกรรม
มากกว่า 600 ตัว มีห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ที่ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 1, 2 และ 
3  เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัย safety pharmacology test และ efficacy test สำหรับเภสัชภัณฑ์ที่ใช้
ในมนุษย์ เช่น ยา และ วัคซีน ซึ่งศูนย์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในการดูแล เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง 
AAALAC International ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ดีตาม
หลักการ OECD (OECD-GLP) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 11 
พฤษภาคม 2564 ศูนย์จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนายาและวัคซีนของประเทศ ในการทดสอบระดับ 
non clinical ในสัตว์ไพรเมต และทำให้นักวิจัยไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ 

- โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็น
โครงสร้างพื ้นฐานสำคัญของประเทศ โดยเป็นหน่วยสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขเฉพาะของประเทศ โรคที่ยังไม่มีวัคซีน และมีความต้องการวัคซีน หรือวัคซีนเฉพาะสายพันธุ์ที่
ระบาดในประเทศ ทั้งนี้ รัฐได้สนับสนุนงบประมาณในปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมของโรงงานต้นแบบ 
ผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติให้เป็นสถานที่ผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รองรับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชนิด   
viral vector และชนิดอื่น ยกเว้นวัคซีนเชื้อตาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสถานที่ผลิตวัคซีนของรัฐที่มีกำลังการผลิตสูง
ในการผลิตวัคซีนสำหรับการระบาดของเชื้ออุบัติใหม่  

- ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน เนื่องจาก
ประเทศไทยยังไม่มีห้องปฏิบัติการที่ใช้วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวัคซีน COVID-19 รัฐจึงสนับสนุนงบประมาณในปี 2564 เพื่อแก้ปัญหาคอขวดและลดช่องว่างใน
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อุตสาหกรรมยาชีววัตถุ/วัคซีน และให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมยาชีววัตถุและวัคซีนในประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถใน
การส่งออกด้านยาชีววัตถุไปยังต่างประเทศได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของวัคซีน COVID-19 ให้กับประเทศ 
ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก WHO และเครือข่ายมาตรฐานอื่น ๆ สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน จำนวน 4 ห้อง ประกอบด้วย Protein 
characterization, Biologic Testing, Microbial & Cell line characterization และ Viral vector characterization    
คาดว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ในปี 2566 และสามารถเปิดให้บริการวิเคราะห์และ
ทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน ไม่น้อยกว่า 20 พารามิเตอร์ ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป 

6. ด้านบุคลากร 
ในระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันร่วมกับเครือข่ายด้านวัคซีนได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตลอดวงจร 

การพัฒนาวัคซีนผ่านรูปแบบต่าง ๆ ทั ้งการจัดให้มีทุนศึกษาต่อ การฝึกงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง  
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การอบรมระยะสั้น การนำเสนอผลงานหรือเข้าประชุมวิชาการ และอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ปี 2554-2563 มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

- หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 1,571 คน 
- หลักสูตรสำหรับเภสัชกรด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 413 คน 
- หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนา ผลิต ประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน  

รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 896 คน 
ในปี 2562 เริ ่มมีการพัฒนาระบบ E-course training และนำร่องการใช้ในปี 2563 สำหรับ      

การสนับสนุนทุนต่อยอดการพัฒนางาน เริ่มดำเนินการในปี 2557-2562 โดยมีหน่วยงานเครือข่ายที่ได้รับ
การสนับสนุนทุน เช่น กรมควบคุมโรค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถานเสาวภา สถาบันชีววัตถุ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น รวมจำนวน 42 คน   

 

๓.1.๒ ประเด็นความท้าทาย 
1. ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 ผลการบริหารจัดการให้มีการใช้วัคซีนในประชาชนไทยที่ผ่านมา ส่งผลให้การเจ็บป่วย และการตาย
ด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนลดลงเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน การบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดหาวัคซีนที่
รัฐดำเนินการมาโดยตลอด รวมทั้งภาวะการระบาดของโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรคติดต่ออุบัติใหม่ และปัจจัยอื่น ๆ หลายสาเหตุ อาจส่งผลต่อการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทั้งใน
เรื่องการขาดแคลนวัคซีนและการเพ่ิมความต้องการใช้วัคซีนมากข้ึน สรุปประเด็นความท้าทายได้ดังนี้ 
 ปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อการขาดแคลนวัคซีน 

- ระบบการจัดซื้อจัดหาและสำรองวัคซีนของประเทศ วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เวลายาวนานใน
การผลิต และส่วนใหญ่กระบวนการจัดหาวัคซีนแต่ละชนิดใช้ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน จึงนับเป็นความเสี่ยง
สูงที่การจัดหาวัคซีนแบบปีต่อปีจะก่อให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการนำวัคซีนมาให้ บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย  
เห็นได้จากกรณีการขาดแคลนวัคซีน HPV ในปีงบประมาณ 2562-2563 ประเทศไทยไม่มีวัคซีนดังกล่าว
ให้บริการตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของประเทศ และจะมีเด็กหญิงในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ได้
รับวัคซีนสะสมอย่างน้อย 2 รุ่น ทั้งนี้ หากในปี 2564 สามารถซื้อวัคซีนได้ จะต้องจัดซื้ออย่างน้อย 2.4 ล้านโดส 
จึงจะเพียงพอต่อความต้องการใช้วัคซีนในประเทศ 
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- ตลาดวัคซีนมีลักษณะเป็นตลาดที ่มีผ ู ้ขายน้อยราย (Oligopoly) ผู ้ผลิตวัคซีนรายใหญ่มักให้
ความสำคัญต่อการผลิตเพื่อป้อนตลาดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมากกว่าประเทศด้อยพัฒนา ประกอบกับ 
การผลิตวัคซีนในแต่ละปี ต้องมีการวางแผนการผลิต 3-5 ปี บางครั้งประสบปัญหาการผลิตทำให้ได้ปริมาณ
วัคซีนน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการ ผู้ที่ได้ครอบครองวัคซีนอย่างแน่นอนจึงมักเป็นผู้ใช้ในประเทศที่มี  
เศรษฐานะดี และมีการจองซื้อวัคซีนไว้ล่วงหน้าหลายปี 

- บทบาทของผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของโลกไม่ให้ความสนใจผลิตวัคซีนพื้นฐาน และภายใต้กระแส   
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันผู้ผลิตวัคซีนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มักไม่ให้ความสนใจที่จะลงทุน
พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคหลายโรค ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นของประ เทศเขตร้อนหรือประเทศที่กำลัง
พัฒนา เช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก เลปโตสไปโรซิส รวมทั้งโรคเอดส์ ในขณะเดียวกันก็ลดหรืองดการผลิต
วัคซีนป้องกันโรคพื้นฐาน เช่น โปลิโอ คอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก ซึ่งโรคเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาสำคัญของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่เป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
เดียวกัน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศในระยะยาว 
 ปัจจัยท่ีส่งผลให้มีความต้องการใช้วัคซีนเพิ่มขึ้น 

- การพิจารณาบรรจุวัคซีนใหม่ที่จะนำเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คณะอนุกรรมการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้พิจารณาลำดับความสำคัญของวัคซีนผู้ใหญ่ที่จะนำเข้าสู่
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยแบ่งกลุ่มลำดับความสำคัญของวัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่ออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่  

1) วัคซีนที่ต้องนำเข้าสู่แผนงานฯ โดยทันที เช่น HPV (ผู้ติดเชื้อ HIV เพศหญิง) HB (บุคลากรทางการแพทย)์  
2) วัคซีนที่ต้องนำเข้าสู่แผนงานฯ โดยเร็ว เช่น Rabies แบบ ID (ผู้มีโอกาสสัมผัสเชื้อ)  
3) วัคซีนที่ต้องนำเข้าสู่แผนงานฯ เมื่อมีความพร้อม เช่น  Influenza (บุคคลรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก)   
- การระบาดของโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เนื่องจากในปี 2563 เกิดการระบาดของโรค   

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกทวีปทั่วโลก ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อม โดยสั่งจองวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้บริการประชาชน แต่เนื่องจากวัคซีนที่จัดหาได้มีปริมาณจำกัด  
ไม่สามารถให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอายุได้ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์การให้วัคซีนในกลุ่มเป้าหมายต่าง  ๆ 
รวมทั้งการสั่งจองวัคซีนผ่านความร่วมมือในหลาย ๆ รูปแบบ ให้ครอบคลุมจำนวนประชากรได้อย่างน้อย  
ร้อยละ 50  

- การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น เอดส์  
วัณโรค มาลาเรีย เท้าช้าง ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค เป็นต้น รวมทั้งอาจเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคที่ถูกกำจัดให้หมดไปจากประเทศไทยแล้ว เช่น คอตีบ โปลิโอ เป็นต้น 
รวมทั้งการแพร่กระจายของโรคอาจเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้นในการจัดการ 

2. ด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
การวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศในปัจจุบันกระจายอยู ่ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมุ่งเป้าวิจัยพัฒนาวัคซีนหลายชนิด ทั้งวัคซีนที่อยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
เช่น วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG), วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza) เป็นต้น และวัคซีนใหม่
ที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา เช่น วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงกี่ (Dengue), วัคซีนป้องกันโรคจากไวรัสซิกา 
(Zika) เป็นต้น 
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จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี 
2563 มีความพยายามจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย เช่น องค์การ    
เภสัชกรรม, บริษัท ไบโอเนท เอเชีย จำกัด, บริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตั้งแต่ต้นน้ำในประเทศ เพื่อให้ประเทศมี
ความมั่นคงและพ่ึงตนเองได้ โดยการวิจัยพัฒนาวัคซีนดังกล่าว ดำเนินการภายใต้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งเทคโนโลยีเดิมที่มีการใช้วัคซีนในปัจจุบัน ได้แก่ Inactivated vaccine, Subunit protein vaccine และ
เทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ mRNA/DNA vaccine, Viral vector vaccine ทั ้งนี ้ การวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 นับได้ว่ามีความก้าวหน้า และใช้ระยะเวลารวดเร็วกว่าที่ได้ดำเนินการ
ในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นความท้าทายในแต่ละมิติของงานวิจัยพัฒนา ดังนี้  

- การสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนเป็นรายชนิด แต่ขาดการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน
ตาม Technology Platform ที่รองรับทั้งสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ระบาด  

- Vaccine Discovery เป็นการดำเนินการในห้องปฏิบัติการและการทดสอบในสัตว์ทดลองเป็นส่วนใหญ่  
ซึ่งต้องส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการส่งต่อหรือเชื่อมโยงจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรม (Lab scale to 
Industrial scale) 

- Pre-clinical ต้องการการพัฒนาหน่วยงานทาง Pre clinic ที่มีระบบและสามารถดำเนินการตาม
มาตรฐาน GLP ได้ และมีหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง OECD GLP ในการทดสอบวัคซีนที ่มุ ่งเป้าให้เป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือจำหน่าย 

- Clinical Research ต้องการการพัฒนาและยกระดับ Good Clinical Practice สำหรับการทดสอบ
การวิจัยในภาคสนาม ในระดับของผู้ปฏิบัติงานวิจัย รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการทดสอบ 
การวิจัยในภาคสนาม (Clinical Data Management for Complying with International Standard) และ
การพัฒนาการดำเนินการวิจัยทางคลินิกและการบริหารที่เป็นชั้นนำของเอเชีย 

- ระบบบริหารจัดการทุน ยังขาดกลไกการสนับสนุนทุนในสถานการณ์การระบาด หรือสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ต้องการการตอบสนองอย่างทันท่วงที  

3. ด้านการผลิตวัคซีน 
ผู้ผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมในประเทศส่วนใหญ่ผลิตวัคซีนพื้นฐานตั้งแต่ต้นน้ำด้วยเทคโนโลยี

ดั้งเดิม เพื่อใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ (Expanded Program on Immunization: 
EPI) ซึ่งสามารถผลิตใช้ในประเทศได้อย่างเพียงพอและยังมีศักยภาพเหลือพอที่จะส่งออกด้วย หากมีการผลิตได้
มาตรฐานสากล และต้องการขยายตลาด จะสามารถจำหน่ายวัคซีนที่เป็นความต้องการของภูมิภาคและองค์กร
นานาชาติระดับโลกได้ เช่น วัคซีนบีซีจี (BCG) วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) เป็นต้น 

ผู้ผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมภาคเอกชนยังมีความท้าทายในเรื่องการสนับสนุนการลงทุนผลิตวัคซีน
ในระดับต้นน้ำจากรัฐบาล ซึ่งยังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมวัคซีน และผลิตเพื่อจำหน่ายใน
ประเทศเป็นหลัก จึงแข่งขันด้านราคากับผู้นำเข้าวัคซีนข้ามชาติรายใหญ่ได้ยาก และมีความเสี่ยงต่อการทุ่ม
ตลาดจากบริษัทนำเข้า ทำให้บางปีไม่สามารถจำหน่ายวัคซีนได้ จึงส่งผลให้ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศที่เป็น
ภาคเอกชนอาจไม่สามารถอยู่รอดและเติบโตได้ 

ทั้งนี้ ประเด็นร่วมของผู้ผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การยกระดับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้
สามารถผลิตวัคซีนโดยผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO Pre-qualification) และยกระดับ
ความสามารถของผู้ผลิตให้มีมาตรฐานสากลอย่างครบวงจรเพื่อที่จะสามารถขายวัคซีนไปยังประเทศต่าง ๆ ได้ 
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4. ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน 
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2563 

ส่งผลให้มีการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวด้วยรูปแบบใหม่ที ่ยังไม่มีการใช้มาก่อนในโลก เช่น 
เทคโนโลยี mRNA, DNA เป็นต้น รวมทั้งมีความต้องการใช้วัคซีนเพื่อการป้องกันควบคุมโรคให้ได้โดยเร็ว  
จึงเป็นประเด็นท้าทายสำคัญของการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนในการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน
สำหรับกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน (Fast Track) และการพัฒนาแนวทางการประกันและควบคุมคุณภาพสำหรับ
เทคโนโลยีใหม่ เช่น mRNA, DNA Vaccine นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท้าทายอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน ได้แก่ การสร้างเครือข่ายของห้องปฏิบัติการอ้างอิงภายในประเทศที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ  
การเพ่ิมปริมาณ และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการกำกับดูแลคุณภาพวัคซีน แนวทางและข้อแนะนำต่อผู้วิจัย
และผู้ผลิตให้สามารถดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานควบคุม
กำกับคุณภาพของประเทศ  

5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศยังคงมีประเด็นที่ต้องได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การแสวงหาการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื ่อการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานที่ขาดแคลน และใช้เงินลงทุนสูง เช่น Pilot Plant ระดับ BSL3  การสร้างโรงงานผลิตวัคซีน
ระดับต้นน้ำ โรงงานแบ่งบรรจุวัคซีน เป็นต้น การขอรับการรับรองตามหลักการ OECD GLP ทั้งส่วนของ 
Rodent และ Non- Human Primate สำหรับการพัฒนาว ัคซ ีนและยาช ีวว ัตถ ุ การพัฒนาศักยภาพ
โรงงานผลิตวัคซีนรองรับ New Platform Technology เพื่อผลิตวัคซีนรองรับสถานการณ์การระบาด และ
สามารถใช้ผลิตวัคซีนในสถานการณ์ปกติได้ด้วย 

6. ด้านบุคลากร 
เพื่อให้การดำเนินงานด้านวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านวัคซีนให้สอดคล้องตลอดวงจรการพัฒนาวัคซีน เป็นประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา ประเด็นท้าทาย
สำหรับเรื่องดังกล่าว เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเหมาะสม ตามรูปแบบและเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับ platform technology ของประเทศ การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD networking) 
สร้างความเชื่อมโยงงานวิจัยจากภาคการศึกษาสู่ระดับอุตสาหกรรม การสนับสนุนเชิงนโยบาย และงบประมาณ
ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน การพัฒนาปรับปรุงสื่อในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสม เช่น Virtual 
learning, E-course training เป็นต้น 

 
โดยสรุป จากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนางานด้านวัคซีน โดยพิจารณาจากสถานการณ์

ปัจจุบันและประเด็นความท้าทายตลอดวงจรการพัฒนางานด้านวัคซีน ทั้งด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโ รค  
การวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน โครงสร้างพ้ืนฐาน และบุคลากร นำไปสู่การพิจารณา
กำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้การพัฒนางานด้านวัคซีนของ
ประเทศมีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลความสำเร็จได้ 
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๓.2 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570  
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 ยึดทิศทางของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศและประชาชน โดย
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ในการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง โดยการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต การส่งออก 
และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ       
ในประเด็น ๑ ความมั่นคง ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประเด็น ๑๓ การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี และประเด็น ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 องค์ประกอบที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม        
ในหมุดหมายที่ 4 ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีขั้นสูง และองค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ ในหมุดหมายที่ 12 กำลังคน      
มีสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่มี
สมรรถนะสูง สอดคล้องกับแผนอื่น ๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องตามกรอบของพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 หมวด 2 
มาตรา 15 เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงด้านวัคซีน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน 
การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม 
มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจำเป็นสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อการป้องกัน ควบคุม รักษา หรือ    
ลดความรุนแรงของโรค ที่ทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเพ่ิม   
ขีดความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน 

 

๓.2.๑ วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดหาที่สมดุลกับความต้องการและสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ 

และพัฒนาระบบการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่เข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ  
อย่างทั่วถึง และทันการณ์ 

2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน การประกันคุณภาพ และ 
การนำไปใช้ ให้เป็นทิศทางเดียวกัน และมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนที่สามารถรองรับ
ความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

3) เพ่ือผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวัคซีนอย่างครบวงจร เพ่ือรองรับความต้องการอย่างเพียงพอ 
พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ ให้มีครบถ้วนและได้มาตรฐานสากล 

4) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีศักยภาพและมีส่วนรว่ม
ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง มีเอกภาพในการบริหารจัดการอย่ างบูรณาการและ  
มีประสิทธิภาพ 
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๓.2.๒ นโยบาย 
1) รัฐจะส่งเสริมให้คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม 

เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
2) รัฐจะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็น

ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 
3) รัฐจะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศ เพ่ือรองรับความต้องการ

อย่างเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล 
4) รัฐจะส่งเสริมให้องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็ง ให้สามารถดำเนินการด้านวัคซีนได้

อย่างครบวงจร และมีคุณภาพ 
 

๓.2.๓ วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วย

วัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม” 
ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน หมายถึง ประเทศไทยมีวัคซีนที่จำเป็นใช้ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคอย่างเพียงพอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยมีระบบการจัดหาวัคซีนที่สมดุลกับความต้องการ
และสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ และมีการสำรองวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ 
ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนพ้ืนฐานที่ใช้ใน
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ อาทิเช่น วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีน
ป้องกันมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนใหม่ที่จำเป็นทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
อาทิเช่น วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
ทำให้สามารถพ่ึงตนเองได้และมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านสุขภาพ 
และความม่ันคงของประเทศ 

ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม  
หมายถึง คนไทยและผู้ที ่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับบริการสร้างเสริ มภูมิคุ ้มกันโรค โดยมีหน่วยบริการ
สาธารณสุขที่สามารถให้บริการวัคซีนพ้ืนฐานแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้
ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย อย่างทั่วถึงและทันการณ์ 
  

 ๓.2.๔ ยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
การพัฒนางานด้านวัคซีนที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เติบโต สู่วิสัยทัศน์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน มุ่งสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเป็นธรรมและทันการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยส่งเสริมให้เกิด
การบูรณาการระบบบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทยได้รับวัคซีนพื้นฐาน 
วัคซีนรณรงค์ และวัคซีนเพื่อตอบโต้การระบาดอย่างครอบคลุม รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถรองรับการกระจายและการติดตามการใช้วัคซีนพื้นฐาน/วัคซีนรณรงค์/วัคซีนเพื่อตอบโต้
การระบาด ระบบการตอบสนองกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน และการเพิ่มประสิทธิภาพ
กลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนอย่างครบวงจร 
มุ่งสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านวัคซีน โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเทคโนโลยีการผลิตวั คซีนและ
โรงงานผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมที่รองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะที่
มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของ
ประเทศ โดยการกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที ่สร้างหลั กประกันทางการตลาดแก่
อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้สำหรับผู้ผลิตให้สามารถผลิตวัคซีนที่  
จำเป็นได้อย่างเพียงพอ สามารถขึ้นทะเบียนได้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ผลิตภัณฑ์วัคซีนได้มาตรฐานสากลเพื่อสามารถส่งออกจำหน่ายในภูมิภาคและนานาชาติ เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เข้มแข็งและเติบโต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีน ให้ความสำคัญ
กับการผลิต การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาท่ีจำเป็นและขาดแคลนให้มีคุณภาพ และเพียงพอตลอดวงจร
การพัฒนาวัคซีนสอดรับกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการผลิตตามเป้าหมายของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ   
ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศให้สามารถดำเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั ้งระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความจำเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ ผ่านกลไกทางการเงิน
และการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการมุ่งสู่การพ่ึงตนเองด้านวัคซีนของประเทศในระยะต่อไป 
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2. การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนอย่างครบวงจร ยุทธศาสตร์ 

1. วัคซีนต้นแบบที่ผ่านการผลิตในระดับ Pilot Scale ภายใต้ Platform ต่าง ๆ  
    - วัคซีนต้นแบบไม่น้อยกว่า 3 ชนิด 
2. วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้ Platform ต่าง ๆ 

- วัคซีนท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ชนิด  
3. โครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิตวัคซีนชนิด Cell-based 

  - โรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรม และโรงงานระดับอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
๔. วัคซีนสัตว์ (โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน) และโครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิต  

  - วัคซีนต้นแบบอย่างน้อย 1 ชนิด และโรงงานต้นแบบ 1 แห่ง 
๕. โครงสร้างพื้นฐานด้านสัตว์ทดลองได้รับการพัฒนาและได้มาตรฐานสากล 

- OECD GLP 
๖. ความม่ันคงของอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศ 

- มาตรการสนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนท่ีผลิตในประเทศ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
- แผนความต้องการใช้วัคซนีระยะ 5 ปี เพ่ือเตรียมการผลิตรองรับกรณีมีความต้องการเพ่ิมมากขึ้น 

1 ฉบับ 
- ผลการศึกษาความเป็นไปไดข้องการจัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษา (Consultation Unit) เชิงปฏิบัติ

แก่ผู้ผลิต ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด 1 เรื่อง 
 

นโยบาย 

แนวทาง 
การพัฒนา 

1. การพัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคใหม้ีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน 

 

1. คนไทยและผู้ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีน
ท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรม

ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

1. ความร่วมมือขององค์กรภาคี
เครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
    - ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการดำเนินงานด้านวัคซนี  
ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
    - ความร่วมมือขององค์กรภาคี
เครือข่ายท้ังภาครฐัและเอกชนท่ีได้รบัทุน
สนับสนนุหรือร่วมให้ทุนการพัฒนางาน
ด้านวัคซีน ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ 
 

4. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร
ภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับภารกิจ 
ความม่ันคงด้านวัคซีน 

1. บุคลากรด้านวัคซีนมีสมรรถนะสูงเพ่ือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วัคซีน และการบริหารจัดการวัคซีนให้ได้
มาตรฐานสากล  
    - ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทีไ่ด้รับการอบรมผ่านหลักสูตร          
E-course training/on-site training และได้รับประกาศนียบัตร 20,000 คน 
    - ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทีไ่ด้รับการอบรมผ่านหลักสูตร 
Advanced course 750 คน 
    - ผู้นิเทศงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 200 คน 
    - ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรมผ่านหลักสูตรการ
บริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 750 คน 
    - ผู้ขับเคลื่อนนโยบายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
50 คน 
    - บุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
285 คน 
    - ด้านสัตว์ทดลองได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 46 คน 
    - ด้านอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน และหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 180 คน 
    - การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัคซีนและยาชีววัตถุ 33 คน 
    - หลักสูตรที่จำเป็นต่าง ๆ 65 คน 
2. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาบุคลากร 
ด้านวัคซีน 
     - หลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ๑5 หลักสูตร 
     - ผู้เช่ียวชาญด้านวัคซีนที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะในรูปแบบเครือข่าย 
ความร่วมมือ หรือการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 30 คน 

 
ภาพที่ 2 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติด้านวัคซีน พ.ศ. 2566-2570 

วิสัยทัศน ์

2. ประเทศไทยสามารถวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนท่ีจำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคท่ีเป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 

1. ระบบบริหารจัดการวัคซีนแบบบูรณาการฯ 
 - กลไกเชิงนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับคน
ไทยและต่างด้าว อย่างน้อย 1 ชนิดวัคซีน 
 - การจัดซ้ือจัดหาวัคซีนรูปแบบใหม่ในภาวะปกติ  
อย่างน้อย 1 ชนิดวัคซีน 
    - การจัดซ้ือจัดหาและสำรองวัคซีนในภาวะฉุกเฉินและการสำรอง
วัคซีนในระดับภูมิภาค 1 ระบบ และอย่างน้อย 1 ชนิดวัคซีน 
 - รูปแบบการให้บริการวัคซีนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย     
อย่างน้อย 3 ชนิดวัคซีน 
 - ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
อาศัยในประเทศไทย ≥ ร้อยละ 90 ยกเว้นวัคซีนป้องกันโรคหัดและ
วัคซีนในนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
 - การสร้างความความเข้าใจด้านวัคซีนแก่ประชาชน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 - ระบบรายงานสถานะความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนพื้นฐาน, 
ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 
2. วัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมฯ หรือ  
ชุดสิทธิประโยชน์ และการขยายกลุ่มเป้าหมาย
วัคซีนเดิมให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย  
 - ผลการทบทวนการจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนใน
กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 กลุ่ม 
    - วัคซีนชนิดใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
อย่างน้อย 5 ชนิดวัคซีน 

 

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน
ของประเทศ เพื่อรองรับความต้องการอย่าง

เพียงพอ และได้มาตรฐานสากล 

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมี  
ความเข้มแข็ง ให้สามารถดำเนินการด้าน
วัคซีนได้อย่างครบวงจร และมีคุณภาพ 

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทกุคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างท่ัวถึง เป็นธรรม 

ตัวช้ีวัด  
และ 

ค่าเป้าหมาย  

3.1 สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและ  

ขาดแคลนในงานด้านวัคซีน 

3.2 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลน                  
ในงานด้านวัคซีน 

4.1 สร้างกลไกด้านการเงิน            
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกัน

ของเครือข่ายด้านวัคซีน 2.3 พัฒนาศักยภาพรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี Inactivated /Cell-based platform 

4.2 สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึก 
ทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่าย 

ด้านวัคซีน 

2.5 พัฒนาศักยภาพรองรับการวิจัยพัฒนาวัคซีนสัตว์ 

2.6 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและการทดสอบในสัตว์ทดลอง 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนแบบบูรณาการ 
รองรับประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.2 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุ
ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

2.1 พัฒนาศักยภาพรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี Viral vector platform 

2.2 พัฒนาศักยภาพรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี Nucleic acid platform 

2.4 พัฒนาศักยภาพรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี Inactivated/ Egg-based platform 

2.7 สนบัสนุนดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาวัคซีน  

2.8 สรา้งหลักประกัน  มาตรการสนบัสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ 

2.9 สนบัสนุนการจัดการองค์ความรู้สำหรับผูผ้ลิตในประเทศ  
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๓.2.5 เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงานโครงการสำคัญ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน ในช่วงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 -2570 จะมุ่งเน้น  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งด้านการบริหารจัดการวัคซีน การให้บริการ
วัคซีน และการบริหารจัดการข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย
เข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและทันการณ์ 
 

1. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1.1 เป้าหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการวัคซีนแบบบูรณาการที่ทำให้ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายใน

ประเทศไทย ได้รับวัคซีนพื้นฐาน วัคซีนรณรงค์ และวัคซีนเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างครอบคลุม 
ตัวชี้วัดที่ 1 กลไกเชิงนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับคนไทยและต่างด้าว  
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดหาวัคซีนรูปแบบใหม่ในภาวะปกติ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดซื้อจัดหาและสำรองวัคซีนในภาวะฉุกเฉินและการสำรองวัคซีนในระดับภูมิภาค 
ตัวชี้วัดที่ 4 รูปแบบการให้บริการวัคซีนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 5 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในประเทศไทย 
ตัวชี้วัดที่ 6 การสร้างความเข้าใจด้านวัคซีนแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัดที่ 7 การพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านวัคซีน 

1.2 เป้าหมายที่ 2 วัคซีนชนิดใหม่ที่มีความสำคัญทางสาธารณสุขบรรจุในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคหรือชุดสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการขยายกลุ่มเป้าหมายของวัคซีนเดิมให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
อย่างมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

ตัวชี้วัดที่ 1 การพิจารณานำวัคซีนใหม่ท่ีมีความสำคัญทางสาธารณสุขมาใช้ในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคหรือชุดสิทธิประโยชน์ หรือการเพิ่มจำนวนโดส หรือการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 2 วัคซีนชนิดใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 

2. แนวทางการพัฒนา 
 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนแบบบูรณาการ รองรับประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.1.1 กำหนดนโยบายการให้บริการวัคซีนพื้นฐาน วัคซีนรณรงค์ และวัคซีนเพื่อการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในประเทศไทย รวมทั้งกำหนดให้มีกลไกกลาง     
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัคซีน เพ่ือให้มีระบบ
บริหารจัดการวัคซีนพื้นฐาน วัคซีนรณรงค์ และวัคซีนเพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ครอบคลุมประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในประเทศไทย  

2.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบการจัดซื้อจัดหาวัคซีนพ้ืนฐาน วัคซีนรณรงค์ และวัคซีน
เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ให้รองรับการจัดซื้อจัดหาและการสำรองวัคซีนรูปแบบใหม่ ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการทำลายวัคซีนที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพหากการระบาดเสร็จสิ้น 

2.1.3 สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการสำรองวัคซีนและ/หรือ
ชีววัตถุต้านพิษ เพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
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2.1.4 ศึกษาและนำร่องการพัฒนารูปแบบการให้บริการวัคซีนพื้นฐานที่หลากหลายและเพ่ิม
การเข้าถึงวัคซีนในทุกช่วงวัย 

2.1.5 สำรวจความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีนพื ้นฐาน เพื ่อสร้างความมั ่นใจว่า
กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีระดับภูมิคุ้มกันโรคอย่างทั่วถึง 

2.1.6 พัฒนาและกำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา ทบทวนและ
กำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้การสื่อสารมีความชัดเจน ตรงประเด็ น และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น 

2.1.7 พัฒนา Big Data ฐานข้อมูลกลางสนับสนุนการบริหารจัดการวัคซีนทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบประวัติการรับบริการวัคซีนของ
ตนเองได้โดยสะดวกผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น และพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
2.2.1 ศึกษาทบทวน และปรับปรุงกลไกการพิจารณาบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคหรือชุดสิทธิประโยชน์ ให้มีความสอดรับและเชื่อมต่อกันได้อย่างรวดเร็ว 
2.2.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากกองทุนสุขภาพทุกกองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรจุ

วัคซีนที่มีความสำคัญทางสาธารณสุขในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือชุดสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีน หรือการเพิ่มจำนวนโดสวัคซีน 
 

3. แผนงานโครงการสำคัญ  
 3.1 แผนงานการบริหารจัดการวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการ  
ประกอบด้วย 11 โครงการ 
 3.2 แผนงานการขยายกลุ่มเป้าหมาย และนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ประกอบด้วย 4 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนอย่างครบวงจร  
การวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนของประเทศมีเป้าหมายเพ่ือการพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนทางด้านวัคซีน 

ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนางานด้านวัคซีน 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นความท้าทายในด้านการวิจัยพัฒนา และการผลิต พบว่าควร
มุ่งสร้างศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่สามารถรองรับทั้งสถานการณ์
ปกติและสถานการณ์ระบาดของโรคได้ นอกจากนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศมีความเข้มแข็ง 
รวมทั้งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการส่งออกวัคซีนไปจำหน่ายในต่างประเทศ จึงต้องมีการเสริมสร้าง      
ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการสร้างหลักประกัน และ
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศด้วย 
 

1. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1.1 เป้าหมายที่ 1 วัคซีนต้นแบบท่ีผ่านการผลิตในระดับ Pilot Scale ภายใต้ Platform ต่าง ๆ  

ตัวชี้วัดที่ 1 วัคซีนต้นแบบไม่น้อยกว่า 3 ชนิด 
 1.2 เป้าหมายที่ 2 วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้ platform ต่าง ๆ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ชนิด ในปี 2570  

1.3 เป้าหมายที่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการผลิตวัคซีนชนิด Cell-based 
 ตัวชี้วัดที่ 1 โรงงานระดับก่ึงอุตสาหกรรม และโรงงานระดับอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
1.๔ เป้าหมายที่ ๔ วัคซีนสัตว์ (โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน) และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการผลิต  
 ตัวชี้วัดที่ 1 วัคซีนต้นแบบอย่างน้อย 1 ชนิด ในปี 2566 
 ตัวชี้วัดที่ 2 โรงงานต้นแบบ 1 แห่ง ในปี 2567 
1.๕ เป้าหมายที่ ๕ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสัตว์ทดลองได้รับการพัฒนาและได้มาตรฐานสากล  
 ตัวชี้วัดที่ 1 ศูนย์สัตว์ทดลองมีห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบในสัตว์ทดลองภายใต้ความปลอดภัย 

ระดับ ABSL-3 ตามหลักการ OECD GLP  
 ตัวชี้วัดที่ 2 ศูนย์สัตว์ทดลองไพรเมทรองรับการทดสอบในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP  
 ตัวชี้วัดที่ 3 ศูนย์สัตว์ฟันแทะรองรับการทดสอบในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP ทุก 2 ปี 
1.๖ เป้าหมายที่ ๖ ความม่ันคงของอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรการสนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนที่ผลิตในประเทศ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 แผนความต้องการใช้วัคซีนระยะ 5 ปี เพื่อให้สามารถเตรียมการผลิตรองรับกรณี 

มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษา (Consultation Unit) 

เชิงปฏิบัติแก่ผู้ผลิต ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด 
 

2. แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาศักยภาพรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี  Viral vector 

platform โดยพัฒนา adenoviral vector สำหรับใช้ในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต้นแบบ 
2.2 พัฒนาศักยภาพรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี Nucleic acid 

platform โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอนุภาคนาโนไขมัน (Lipid nanoparticles: LNP) และเทคโนโลยี
การนำส่งวัคซีนชนิด nucleic acid รวมทั้งพัฒนาระบบจัดเก็บและขนส่งวัคซีนให้คงประสิทธิภาพตั้งแต่ผู้ผลิต
วัคซีนจนถึงสถานบริการ เพ่ือให้วัคซีนคงคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ 
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2.3 พัฒนาศักยภาพรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี Inactivated/cell-based 
platform โดยพัฒนาศักยภาพโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมรองรับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 
(Biosafety-Level 3) รวมทั้งการจัดตั้งโรงงานระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน 

2.4 พัฒนาศักยภาพรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี Inactivated/Egg-based 
platform โดยพัฒนาศักยภาพโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมให้รองรับการผลิตวัคซีนเพื่อตอบโต้การระบาด
ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ หรือเชื้ออุบัติใหม่ โดยกำหนดแผนความต้องการใช้วัคซีน หรือแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้สามารถเตรียมการรองรับกรณีมีความต้องการวัคซีนเพ่ิมมากข้ึนได้ 

2.5 พัฒนาศักยภาพรองรับการวิจัยพัฒนาวัคซีนสัตว์ โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และจัดตั้งโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรม 

2.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการทดสอบในสัตว์ทดลอง สนับสนุนให้ได้รับมาตรฐานต่าง ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดแผนความต้องการใช้สัตว์ทดลอง ชนิดการทดสอบในสัตว์ทดลอง ระยะ 3-5 ปี 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้สัตว์ทดลอง และผู้ให้บริการทดสอบ 

2.7 สนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
 2.7.1 พัฒนาระบบงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนรองรับ

สถานการณ์การระบาดได้อย่างทันท่วงที 
 2.7.2 แสวงหาแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือใช้สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน และการพัฒนา

เทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการผลิตวัคซีนเป้าหมาย 
2.7.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่นักวิจัย และผู้ผลิตวัคซีนใน

ประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการปัญหาสิทธิบัตรด้านวัคซีน รวมทั้งจัดให้มีความคุ้มครอง
สิทธิบัตรด้านวัคซีนแก่นักวิจัยหรือผู้ประกอบการ 

2.7.4 แสวงหาเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลาย ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างชอบธรรม 

2.7.5 บริหารจัดการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิต การประกันและควบคุม
คุณภาพวัคซีน เพ่ือความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนของประเทศ 

2.8 สร้างหลักประกัน มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ 
 2.8.1 กำหนดมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้อยู่รอดและเติบโตได้ 
เช่น การกำหนดราคากลางของวัคซีนที่จะจัดซื้อตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 การจัดซื้อจาก
ผู้ผลิตมากกว่า 1 ราย (multi-supplier) หรือการจัดซื้อแบบหลายปี Multi-year tender 
 2.8.2 จัดทำแผนความต้องการใช้วัคซีนระยะ 5 ปี เพื่อให้สามารถเตรียมการผลิตรองรับกรณีมี
ความต้องการเพิ่มมากขึ้นได้ 
 2.8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตวัคซีนเป้าหมายเพื่อความมั่ นคงและการพึ่งตนเองของ
ประเทศแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

2.9 สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้สำหรับผู้ผลิตในประเทศ 
 2.9.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดให้มีหน่วยให้คำปรึกษา (Consultation Unit) ที่สามารถ
ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติแก่ผู้ผลิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด 
 2.9.2 จัดให้มีแนวทางสำหรับผู้ผลิต (Guidance for industry) ในประเด็นเนื้อหาทางเทคนิคที่
ให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิตได้ เช่น ข้อแนะนำของ PIC/s, USFDA, TGA เป็นต้น 
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3. แผนงานโครงการสำคัญ 
 3.1 แผนงานการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ ประกอบด้วย 10 โครงการ 

3.2 แผนงานการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนให้ได้รับการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 6 โครงการ 
3.3 แผนงานการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อผลิตวัคซีน cell-based ประกอบด้วย 1 โครงการ 
3.4 แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสัตว์ทดลอง ประกอบด้วย 4 โครงการ 
3.5 แผนงานการวิจัยพัฒนาวัคซีนสัตว์ และจัดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 2 โครงการ 
3.6 แผนงานการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ ประกอบด้วย 3 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีน  
ทรัพยากรบุคคลด้านวัคซีนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศในช่วงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2566-2570 จะมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรตลอดวงจรด้านวัคซีนให้มีศักยภาพที่เหมาะสมและ
เพียงพอตลอดวงจรการพัฒนาวัคซีนจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ขึ้นทะเบียน โดยครอบคลุมตั้งแต่การวิจัย
พัฒนาการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองและในคน ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้านการประกันและควบคุม
คุณภาพวัคซนี การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการจัดทำนโยบายด้านวัคซีน 
 

1. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1.1 เป้าหมายที่ 1 บุคลากรด้านวัคซีนมีสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีน และการบริหาร
จัดการวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล  
 1.1.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
 ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผู ้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคที ่ได้ร ับการอบรมผ่านหลักสูตร  
E-course training/on-site training และได้รับประกาศนียบัตร 
 ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู ้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคที ่ได้ร ับการอบรมผ่านหลักสูตร 
Advanced course 
 ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้นิเทศงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรมผ่านหลักสูตรการ
บริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนผู้ขับเคลื่อนนโยบายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ 
 1.1.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการ
ป้องกันโรคของประเทศ 
 ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
ได้แก่ R&D/ seed preparation, Upstream/Downstream Technology training, Quality control, Non 
clinical study, Clinical study 
 ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานด้านสัตว์ทดลองได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
ได้แก่ Veterinary Pathology, Toxicology, OECD GLP compliance training 
  1.1.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนภายในประเทศ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนได้รับการอบรมหลักสูตร
การข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีน/ยาชีววัตถุ และหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.1.4 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัคซีนและยาชีววัตถุ 
 ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัคซีนและยาชีววัตถุ ได้รับ
การพัฒนา 
 1.1.5 บุคลากรด้านอ่ืน ๆ 
 ตัวชี้วัดที่ 10 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นต่าง ๆ ได้แก่ Project 
management/IP management,  Policy support/Policy research/Policy advocacy,Health economist/ 
Health technology assessment (Vaccine) 
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 1.2 เป้าหมายที ่ 2 ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายทั ้งในและ
ต่างประเทศในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
 ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนท่ีผ่านการพัฒนาสมรรถนะในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ 
หรือการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

2. แนวทางการพัฒนา 
2.1 สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่

จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน 
 2.1.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตลอดวงจรด้านวัคซีนระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี 
โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 2.1.2 จัดให้มี หรือแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้
ทุนการอบรม ทุนการศึกษา หรือทุนอื่น ๆ ในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน เพื่อรองรับงาน
ตามยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีน และสามารถพัฒนางานด้านวัคซีนได้สำเร็จตามเป้าหมาย 

2.2 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายทั ้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน 
 2.2.1 พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  
โดยการจัดทำหลักสูตรที่จำเป็นทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว และการจัดอบรมร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย 
 2.2.2 สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น การทำแอพพลิเคชั่น (Application) ในสื่อสาธารณะ (Social media) 
และระบบ E-learning เป็นต้น  
 2.2.3 สนับสนุนการสร้างหรือจัดให้มี Training House โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานผู้ผลิตวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ สำหรับใช้ประโยชน์ในการฝึกทักษะ  
การปฏิบัติงานจริง (On-the-job training) เพ่ือสร้างบุคลากรด้านวัคซีนและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
 2.2.4 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในสถานที่ที่มีประสบการณ์
ด้านการพัฒนาวัคซีนในส่วนที่บุคลากรภายในประเทศต้องการเพิ่มศักยภาพ                 
 

3. แผนงานโครงการสำคัญ 
 3.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ประกอบด้วย 20 โครงการ 
 3.2 แผนงานการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านวัคซีน ประกอบด้วย 
3 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 
 องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัคซีน  
ให้เป็นรูปธรรมตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ดังนั้น การพัฒนาองค์กร  
จะมุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
ให้สามารถดำเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่คุณค่าท้ังระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไก
ทางการเงินและการให้บริการทางวิชาการผ่านการสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับความจำเป็น
ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความม่ันคงของชาติ  
 

1. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1.1 เป้าหมาย ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานด้านวัคซีน 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ ในแต่ละปี 
 ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนโครงการความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนหรือร่วมให้ทุนการพัฒนางานด้านวัคซีน ปีละ 2 โครงการ 
 

2. แนวทางการพัฒนา 
 2.1 สร้างกลไกด้านการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน 

 2.1.1 จัดทำงบประมาณบูรณาการการพัฒนางานด้านวัคซีนของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านวัคซีน 
ปีงบประมาณ 2566-2570 และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศ  
เพ่ือร่วมระดมทุน สำหรับใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

2.1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านวัคซีนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรด้านวัคซีน และกำหนดแนวทางในการทำงานอย่างสอดประสานกันเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวัคซีนของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านวัคซีน 
 2.2 สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกท้ังด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน 
 2.2.1 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จะสนับสนุน
งบประมาณ และแสวงหาแหล่งงบประมาณโดยการระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้สนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านวัคซีนของประเทศให้แก่หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบการควบคุม
กำกับวัคซีนทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของวัคซีน ตลอดกระบวนการของการวิจัย
พัฒนาและการผลิต เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในมาตรฐานของการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศ 
 2.2.2 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะสร้างกลไกและแนวทางสนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านวัคซีน   
ทั้งข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลด้านเทคนิคแก่เครือข่ายด้านวัคซีน  
 

3. แผนงานโครงการสำคัญ 
 3.1 แผนงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีน ประกอบด้วย 
3 โครงการ 
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๓.3 แนวทางการบริหารจัดการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2566-2570 สู่การปฏิบัต ิ

ความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ขึ้นกับ
ความชัดเจนของการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ การรับรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภารกิจและ     
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ทิศทางที่ได้กำหนดร่วมกัน  โดยมี
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการบริหาร
จัดการผลักดันขับเคลื่อนให้องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดำเนินงานตามแผน ตามทิศทางที่กำหนดร่วมกัน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีหลักการ ดังนี้ 
หลักการ 
 หลักการพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2566-2570 สู่การปฏิบัติ เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาตามทิศทางที่กำหนดอย่างมีระบบและขั้นตอน
การดำเนินงาน โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้องค์กรภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศในทุกภาคส่วนทราบ และตระหนักถึงความสำคัญและ
ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนและทิศทางท่ีกำหนดร่วมกัน ดังนี้ 

1) วัคซีนเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ ดังนั้น ควรกำหนดให้การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย
เป็นวาระสำคัญของประเทศ (National Agenda-Based) และบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

2) ขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย โดยยึดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 เป็นกรอบทิศทางหลักในระยะ 5 ปี และแปลงแผนสู่การปฏิบัติของ
ทุกเครือข่ายและทุกภาคส่วน 

3) ใช้งบประมาณและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เป็นแผนบูรณาการ
การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความมั่นคงและการพึ่งตนเองได้ด้านวัคซีน 
ประชาชนมีวัคซีนที่จำเป็นใช้อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน 
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แนวทางการขับเคลื่อน 
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 

สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและครบวงจร ดำเนินการได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVC - National Vaccine Committee: คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
NGO - Non-Governmental Organization: องค์กรสาธารณะประโยชน์ 

ภาพที่ 3  การบริหารจัดการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 256๖-25๗๐ สู่การปฏิบัติ 

 

 การสร้างความเข้าใจของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองได้  
โดยมีวัคซีนที่จำเป็นเพียงพอทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เนื่องด้วยวัคซีนเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับความมั่นคง
ด้านสุขภาพของประชาชน และความม่ันคงของชาติ 

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2566-2570 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล  
แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับอ่ืน ๆ 

1) การสร้างความเชื่อมโยงของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ให้ความสำคัญ
ของการพัฒนางานด้านวัคซีน โดยการประสานกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือให้
มีการบรรจุนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการของกรม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นกรอบสำหรับกระทรวง/กรม และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาในการจัดทำ
คำของบประมาณสนับสนุนในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้แผนบูรณาการ
วาระสำคัญของประเทศ (National Agenda Budgeting) 
 

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาต ิพ.ศ.2566-2570 

•แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
•แผนแม่บทภาตใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
•แผนยุทธศาสตร์/ 
  แผนปฏิบัติการกระทรวง 
•แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการกรม 
•แผนกลยุทธ์รัฐวิสาหกิจ 
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2) บูรณาการแผนปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงทั้งแผนการลงทุน แผนการดำเนินงานให้ครอบคลุม
สาระของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ โดยให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแผนบูรณาการงานด้านวัคซีนของชาติ มีการจัดและเรียงลำดับ
ความสำคัญของแผนงาน โครงการ กิจกรรมสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนและ   
มีความเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงแหล่งที่มาของงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งจะต้องเป็นการจัดสรรงบประมาณที่เป็น
ลักษณะ Agenda-Based เป็นแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ งบประมาณดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนการทำงาน และระยะเวลา เพ่ือให้ได้ผลผลิต และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ที่กำหนด และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ซึ่งหมายถึงผู้บริ หารของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้ความสำคัญและยอมรับว่าเป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตนเองด้วย 

3) จัดทำแผนการลงทุนการพัฒนาในประเด็นที่มีความสำคัญลำดับสูงให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน
ของประเทศ โดยนำประเด็นการพัฒนาที่ต้องแปลงเป็นโครงการขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การขับเคลื่อนภายใต้หลักการการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน ที่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน  
การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทยให้สามารถขยายการลงทุนขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ส่งออกจำหน่ายในประเทศเพ่ือนบ้าน นานาชาติ และเป็นการสร้างรายได้ให้ประเทศ 

4) จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
ด้านวัคซีนในการร่วมทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี 

5) ผลักดันให้เอกชนนำประเด็นจากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2566-2570  พิจารณาประกอบการจัดทำแผนการลงทุนทางธุรกิจของภาคเอกชนด้วย 

การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการขับเคลื ่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั ่นคง  
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 โดยกำหนดให้มีการผลักดันปัจจัยต่าง ๆ ให้สามารถปรับเปลี่ยน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญ ดังนี้ 

1) นำการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื ่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวัคซีน ให้ครบวงจร  
โดยร่วมมือกับทุกหน่วยงาน และสถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อนำกระบวนการวิจัยมาพัฒนาด้านนโยบาย และ
การบริหารจัดการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซี น
แห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 

2) เสนอปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการบริหารและการพัฒนา
งานด้านวัคซีน เพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน เพ่ือลดปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพ่ึงตนเอง มีวัคซีนที่จำเป็นเพียงพอ ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน 
  การเพิ ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื ่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวัคซีน
ของประเทศ จะต้องนำเป้าหมาย และตัวชี้วัดของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2566-2570 มาเป็นกรอบในการดำเนินงานทั้งของหน่วยงานกลางและภาคีเครือข่ายโดยร่วมกัน
รับผิดชอบในการรับถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกัน นอกจากนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะทำหน้าที่ เป็น
หน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะทางด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
  



๔๐ 
 

การประเมินผล 
 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า
ของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 เป็นรายปี 
พร้อมข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อความสำเร็จของการดำเนินงานที่ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัด รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากสิ้นสุดแผนระยะ 5 ปี และประเมินผลกระทบในภาพรวม 
โดยจะรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
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รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

5 ป ี
ค่าเป้าหมายรายปี หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ระบบบริหารจัดการวัคซีน
แบบบูรณาการที่ทำให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
ประเทศไทย ไดร้ับวัคซีน
พื้นฐาน วัคซีนรณรงค์ และ
วัคซีนเพื่อตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน
อย่างครอบคลุม 

1.1 กลไกเชิงนโยบายสนับสนุนการ
บริหารจดัการวัคซีนสำหรับคนไทย
และต่างด้าว 

อย่างน้อย  
1 ชนิดวัคซีน 

จัดตั้ง
คณะกรรมการ

ร่วมในการ
บริหารจดัการ
วัคซีนสำหรับ
คนไทยและ 

ต่างด้าว 

 การจัดซื้อ
วัคซีนพ้ืนฐาน

และการบริหาร
จัดการวัคซีน

ร่วมกัน 
 

  สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

1.2 การจัดซื้อจัดหาวัคซีนรูปแบบใหม่
ในภาวะปกต ิ

อย่างน้อย  
1 ชนิดวัคซีน 

กฎระเบียบ 
รองรับการ
จัดซื้อ แบบ 

Multi 
supplier 

การจัดซื้อ แบบ 
Multi supplier 
 

การจัดซื้อแบบ 
Multi year 

 

  สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ  

และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1.3 การจัดซื้อจดัหาและสำรองวคัซีน
ในภาวะฉุกเฉินและการสำรองวัคซีน
ในระดับภมูิภาค 

จำนวน  
1 ระบบ 

และ 
อย่างน้อย  

1 ชนิดวัคซีน 

- กฎระเบียบ
รองรับการ
สำรองวัคซีน 
- การจัดหา/
สำรองวัคซีน
รองรับในภาวะ
ฉุกเฉิน 

การจัดหา/
สำรองวัคซีน

รองรับในภาวะ
ฉุกเฉิน 

การจัดหา/
สำรองวัคซีน

รองรับในภาวะ
ฉุกเฉิน 

- การจัดหา/
สำรองวัคซีน
รองรับในภาวะ
ฉุกเฉิน 
- ระบบสำรอง
วัคซีน/ชีววัตถุ
ต้านพิษตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินใน
ภูมิภาคอาเซียน 

การจัดหา/
สำรองวัคซีน

รองรับในภาวะ
ฉุกเฉิน 

สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ,  

กองโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

5 ป ี
ค่าเป้าหมายรายปี หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
 1. ระบบบริหารจัดการวัคซีน
แบบบูรณาการที่ทำให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
ประเทศไทย ไดร้ับวัคซีน
พื้นฐาน วัคซีนรณรงค์ และ
วัคซีนเพื่อตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน
อย่างครอบคลุม (ต่อ) 

1.4 รูปแบบการให้บริการวัคซีนท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย 

อย่างน้อย  
3 ชนิดวัคซีน 

นำร่อง/พัฒนา
รูปแบบการ

ให้บริการวัคซีน
เด็ก/ผู้ใหญ/่

ผู้สูงอาย ุ

 นำร่อง/พัฒนา
รูปแบบการ

ให้บริการวัคซีน
เด็ก/ผู้ใหญ/่

ผู้สูงอาย ุ

 นำร่อง/พัฒนา
รูปแบบการ

ให้บริการวัคซีน
เด็ก/ผู้ใหญ/่

ผู้สูงอาย ุ

กองโรคติดต่อ
ทั่วไป  

กรมควบคุมโรค 

1.5 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัย
ในประเทศไทย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ยกเว้นวัคซีนป้องกันโรคหดัและวคัซีนในนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  

ทั้งวัคซีนพ้ืนฐานและวัคซีนรณรงค ์

กองโรคติดต่อ
ทั่วไป  

กรมควบคุมโรค 

1.6 การสร้างความเข้าใจด้านวัคซีน
แก่ประชาชน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1.7 การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง 
ด้านวัคซีน 

ระบบรายงาน
สถานะความ
ครอบคลมุการ
ให้บริการวัคซีน

พื้นฐาน,  
ระบบข้อมลู
และบรหิาร
จัดการวัคซีน 

- ชุดข้อมูล
สำคัญวัคซีน
พื้นฐาน 
อย่างน้อย  
ร้อยละ 50 
- Dashboard 
จำนวน 4 
Modules 

- ฐานข้อมูล
กลางรองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูล
การให้และรับ
บริการวัคซีน 
ผ่าน API 
- Dashboard 
จำนวน 5 
Modules 

ระบบคืนข้อมลู
ประวัติการรับ
วัคซีนให้แก่

เจ้าของข้อมูล
ผ่านโมบาย

แอพพลิเคชั่น 

  ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
สำนักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 
สถาบันวัคซีน

แห่งชาติ  
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

5 ป ี
ค่าเป้าหมายรายปี หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
2. วัคซีนชนิดใหม่ที่มี
ความสำคญัทางสาธารณสุข
บรรจุในแผนงานสร้างเสรมิ
ภูมิคุ้มกันโรคหรือชุดสิทธิ
ประโยชน์ รวมทั้งการขยาย
กลุ่มเป้าหมายของวัคซีนเดิม
ให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย อย่าง
มีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

2.1 การพิจารณานำวัคซีนใหม่ทีม่ี
ความสำคญัทางสาธารณสุขมาใช้ใน
แผนงานสร้างเสรมิภมูิคุ้มกันโรคหรือ
ชุดสิทธิประโยชน์ หรือการเพิ่มจำนวน
โดส หรือการเพิม่กลุ่มเป้าหมาย 

ผลการทบทวน
การจัดลำดับ
ความสำคญั
ของวัคซีนใน
กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า  

1 กลุ่ม 

  ทบทวนผลการ
จัดลำดับ

ความสำคญั
ของวัคซีน

ผู้ใหญ ่

ทบทวนผลการ
จัดลำดับ

ความสำคญั
ของวัคซีนใหม่

ในเด็ก 

 กองโรคติดต่อ
ทั่วไป  

กรมควบคุมโรค 

2.2 วัคซีนชนิดใหม่บรรจุในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค 

อย่างน้อย  
5 ชนิดวัคซีน 

- เพิ่ม IPV อีก
อย่างน้อย 1 
โดสในเด็กอายุ
ต่ำกว่า 5 ป ี
- Tdap ใน
หญิงตั้งครรภ ์

PCV ในเด็กอายุ
ต่ำกว่า 5 ป ี

- DTwP-HB-
Hib-IPV ในเด็ก
อายุต่ำกว่า 5 ปี 
- HPV ในผู้ติด
เชื้อ HIV เพศ
หญิง 

HB ในผู้ติดเชื้อ 
HIV  

ผู้มีภมูิคุ้มกัน
บกพร่อง และ

ผู้ป่วย 
โรคไตวาย 

HPV ในผู้หญิง
อายุ 15-26 ป ี

กองโรคติดต่อ
ทั่วไป  

กรมควบคุมโรค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนอย่างครบวงจร 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

5 ป ี
ค่าเป้าหมายรายปี หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. วัคซีนต้นแบบทีผ่่านการ
ผลิตในระดับ Pilot Scale 
ภายใต้ Platform ต่าง ๆ 
 

๑.๑ จำนวนวัคซีนต้นแบบ ไม่น้อยกว่า  
3 ชนิด 

วัคซีนภายใต้ Viral vector platform  
ผลทดสอบ 

non- clinical 
 อย่างน้อย  

1 ชนิดวัคซีน 

ผลทดสอบ
ทางคลินิกใน
ประเทศไทย  
Phase 1 
และ 2 

อย่างน้อย  
1 ชนิดวัคซีน 

ผลทดสอบ
ทางคลินิกใน
ประเทศไทย 
Phase 3 
อย่างน้อย  

1 ชนิดวัคซีน 

การขึ้นทะเบียน
วัคซีน 

 

 สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ 

ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์, 
สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

วัคซีนภายใต้ Nucleic acid platform  
Non-

infectious 
vaccine 
อย่างน้อย  
1 ชนิด 

infectious 
vaccine 
อย่างน้อย  
1 ชนิด 

ผลทดสอบ
ทางคลินิกใน
ประเทศไทย  
Phase 1 

ผลทดสอบ 
ทางคลินิกใน
ประเทศไทย  
Phase 2 

 สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

วัคซีนภายใต้ Inactivated/Cell-based platform  
 ผลทดสอบ 

non- 
clinical 

 อย่างน้อย  
1 ชนิดวัคซีน 

ผลการ
ทดสอบทาง
คลินิกPhase 

1 และ 2 
อย่างน้อย  
1 ชนิด 

ผลการทดสอบ
ทางคลินิก
Phase 3 
อย่างน้อย  
1 ชนิด 

 สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ 

ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์, 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาวัคซีน  

สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล  

ม.มหิดล 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

5 ป ี
ค่าเป้าหมายรายปี หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. วัคซีนต้นแบบทีผ่่านการ
ผลิตในระดับ Pilot Scale 
ภายใต้ Platform ต่าง ๆ 
(ต่อ) 

๑.๑ จำนวนวัคซีนต้นแบบ ไม่น้อยกว่า  
3 ชนิด 

วัคซีนภายใต้ platform อื่น ๆ  

  ผลทดสอบ 
non- clinical 

 อย่างน้อย  
1 ชนิดวัคซีน 

ผลการทดสอบ
ทางคลินิก

Phase 1 และ 
2 อย่างน้อย  

1 ชนิด 

ผลการทดสอบ
ทางคลินิก
Phase 3 
อย่างน้อย  
1 ชนิด 

สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ 

ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์

2. วัคซีนท่ีได้รับการขึ้น
ทะเบียนภายใต้ Platform 
ต่าง ๆ 

๒.๑ จำนวนวัคซีนท่ีไดร้ับการขึ้นทะเบียน ไม่น้อยกว่า  
1 ชนิด  

ในปี 2570 

NDV-HXP-S 
(COVID-19) 

Seasonal 
Influenza 

(Quadrivalent) 

  COVID (2nd 
generation / 

Seasonal 
COVID)/ HPV 
(9 สายพันธ์ุ)/ 

MMRV/ 
Monoclonal 

Antibody 
ชนิดคอกเทล 
ต้านพิษงูเห่า 

องค์การ 
เภสัชกรรม,  

บริษัท องคก์าร
เภสัชกรรม- 
เมอร์รเิออร์  

ชีววัตถุ จำกดั, 
สถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย, 
คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาฯ,  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล  

ม.มหิดล 

3. โครงสร้างพื้นฐานรองรับ
การผลิตวัคซีนชนิด  
Cell-based 

๓.๑ โรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรม และ
โรงงานระดบัอุตสาหกรรม 

ไม่น้อยกว่า  
1 แห่ง 

 1 แห่ง 
(ระดับ BSL-3) 
สำหรับ cell-

based 

1 แห่ง   องค์การ 
เภสัชกรรม 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

5 ป ี
ค่าเป้าหมายรายปี หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
4. วัคซีนสตัว์ (โรคติดต่อจาก
สัตว์สูค่น) และโครงสร้าง 
พื้นฐานรองรับการผลิต 

4.1 วัคซีนต้นแบบ อย่างน้อย  
1 ชนิด 

Rabies     ภาควิชา
อายุรศาสตร์  

คณะสัตวแพทย 
ศาสตร์ จุฬาฯ, 

สำนักเทคโนโลย ี
ชีวภัณฑ์สัตว์  
กรมปศุสัตว์ 

4.2 โรงงานต้นแบบ 1 แห่ง  1 แห่ง    สำนักเทคโนโลย ี
ชีวภัณฑ์สัตว์  
กรมปศุสัตว์ 

5. โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านสัตว์ทดลองได้รับการ
พัฒนาและได้มาตรฐานสากล 

5.1 ศูนย์สัตว์ทดลองมีห้องปฏิบตักิารที่
สามารถทดสอบในสตัว์ทดลองภายใต้ความ
ปลอดภัย ระดบั ABSL-3 ตามหลกัการ 
OECD GLP 
 

ได้รับการรับรอง
ตามหลักการ 
OECD GLP
อย่างน้อย  
1 แห่ง 

ABSL-3   
 

 OECD GLP ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ และ

คณะสัตวแพทย 
ศาสตร์ ม.มหิดล 

5.2 ศูนย์สัตว์ทดลองไพรเมทรองรับการ
ทดสอบในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD 
GLP  

ได้รับการรับรอง
ตามหลักการ 
OECD GLP 

  ABSL2/3   ศูนย์วิจัยไพร
เมทแห่งชาติ 

จุฬาฯ 

5.3 ศูนย์สัตว์ฟันแทะรองรับการทดสอบใน
สัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP  

ได้การรับรอง
คุณภาพ 
ทุก 2 ป ี

 ABSL-2+ 
certified 

 ABSL-2+ 
certified 

 ม.นเรศวร 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

5 ป ี
ค่าเป้าหมายรายปี หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
6. ความมั่นคงของอุตสาหกรรม
การผลิตวัคซีนในประเทศ 

6.1 มาตรการสนบัสนุนการจัดซื้อวัคซีนท่ีผลติ
ในประเทศ 

อย่างน้อย  
2 เรื่อง 

อย่างน้อย  
1 เรื่อง  

(การประกัน
ราคา) 

  อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

(Advance 
market 

commitment) 

 สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

6.2 แผนความต้องการใช้วัคซีนระยะ 5 ปี 
เพื่อให้สามารถเตรียมการผลิตรองรับกรณีมี
ความต้องการเพิ่มมากขึ้น 

1 ฉบับ 1 ฉบับ     หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

6.3 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง
หน่วยให้คำปรึกษา (Consultation Unit) เชิง
ปฏิบัติแก่ผูผ้ลิต ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานที่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด 

1 เรื่อง   1 เรื่อง   สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีน 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

5 ป ี
ค่าเป้าหมายรายปี หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. บุคลากรด้านวัคซีนมี
สมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์วัคซีน และ 
การบริหารจัดการวัคซีนใหไ้ด้
มาตรฐานสากล 

        

1.1 บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการงานสร้าง
เสรมิภูมคิุ้มกันโรค 

1.1.1 จำนวนผู้ปฏิบตัิงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกัน
โรคที่ได้รับการอบรมผ่านหลักสตูร E-course 
training/on-site training และได้รับ
ประกาศนียบตัร 

20,000 คน 4,000 คน 4,000 คน 4,000 คน 4,000 คน 4,000 คน คณะพยาบาลศาสตร์  
ม.ธรรมศาสตร์, 

กองโรคติดตอ่ทัว่ไป  
กรมควบคุมโรค 

1.1.2 จำนวนผูป้ฏิบตัิงานสร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัโรค
ที่ได้รบัการอบรมผา่นหลักสูตร Advanced course 

750 คน   250 คน 250 คน 250 คน กองโรคติดตอ่ทัว่ไป 
กรมควบคุมโรค 

1.1.3 จำนวนผู้นิเทศงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกัน
โรคที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

200 คน 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน กองโรคติดตอ่ทัว่ไป 
กรมควบคุมโรค 

1.1.4 จำนวนผู้จัดการแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรมผ่านหลักสตูรการ
บริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

750 คน   250 คน 250 คน 250 คน กองโรคติดตอ่ทัว่ไป 
กรมควบคุมโรค 

1.1.5 จำนวนผู้ขับเคลื่อนนโยบายงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

50 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน กองโรคติดตอ่ทัว่ไป 
กรมควบคุมโรค 

1.2 บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับ
การวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีน
รองรับความต้องการใน 
การป้องกันโรคของประเทศ 

1.2.1 จำนวนบุคลากรด้านการวจิัยพัฒนา 
และผลิตวัคซีนได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  

285 คน 57 คน 57 คน 57 คน 57 คน 57 คน สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์ 

กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์,  

ศูนย์วิจัยคลินิก  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล  

ม.มหิดล,  
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

- R&D/ seed preparation 25 คน 5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 
- Upstream/ Downstream Technology 
training 

100 คน 20 คน 20 คน 20 คน 20 คน 20 คน 

- Quality control 150 คน 30 คน 30 คน 30 คน 30 คน 30 คน 
- Non clinical study, Clinical study 10 คน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

5 ป ี
ค่าเป้าหมายรายปี หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1.2 บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับ
การวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีน
รองรับความต้องการใน 
การป้องกันโรคของประเทศ 
(ต่อ) 

1.2.2 จำนวนบุคลากรที่เกีย่วข้องกับงานด้าน
สัตว์ทดลองได้รบัการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ  

46 คน 10 คน 9 คน 9 คน 9 คน 9 คน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ, 
สถานสัตว์ทดลองเพื่อ
การวิจัย ม.นเรศวร,                  
ศูนย์สัตว์ทดลอง

แห่งชาติ ม.มหิดล, 
ศูนย์วิจัยไพรเมท
แห่งชาติ จุฬาฯ 

- Veterinary Pathology 1 คน 1 คน     
- Toxicology 5 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 
- OECD GLP compliance training 40 คน 8 คน 8 คน 8 คน 8 คน 8 คน 

1.3 บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
ภายในประเทศ 

1.3.1 จำนวนบุคลากรที่เกีย่วข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนไดร้ับการอบรม
หลักสตูรการขึ้นทะเบียนผลติภณัฑ์วัคซีน/ 
ยาชีววัตถ ุและหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

180 คน 60 คน  60 คน  60 คน โรงงานต้นแบบผลิต
ยาชีววัตถุแห่งชาติ,  
โครงการจัดต้ังศูนย์

เสริมสร้างอุตสาหกรรม 
ชีวภาพจากนวัตกรรม  

ม.มหิดล,  
บริษัท องค์การ 

เภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์  
ชีววัตถุ จำกัด,  

คณะเภสัชศาสตร์  
ม.ศิลปากร,  

สถาบันชีววัตถุ  
กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์,  
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ,  

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาฯ 

1.4 บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับ
การกำกับดูแลผลิตภณัฑ์วัคซีน
และยาชีววัตถ ุ

1.4.1 จำนวนบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการกำกับ
ดูแลผลิตภัณฑ์วัคซีนและยาชีววัตถ ุได้รับการ
พัฒนา 

33 คน 6 คน 9 คน 7 คน 6 คน 5 คน กองยา อย.,  
สถาบันชีววตัถุ  

กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์  

1.5 บุคลากรด้านอื่น ๆ 1.5.1 จำนวนบุคลากรทีไ่ดร้ับการอบรมใน
หลักสตูรที่จำเป็นต่าง ๆ 

65 คน 13 คน 13 คน 13 คน 13 คน 13 คน สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ  

และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง - Project management/IP management 50 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน 

- Policy support/Policy research/Policy 
advocacy 

10 คน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 

- Health economist/Health technology 
assessment (Vaccine) 

อย่างน้อย  
5 คน 

อย่างน้อย  
1 คน 

อย่างน้อย  
1 คน  

อย่างน้อย  
1 คน 

อย่างน้อย  
1 คน 

อย่างน้อย  
1 คน 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

5 ป ี
ค่าเป้าหมายรายปี หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
2. ความร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษาและหน่วยงาน
เครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศในการพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีน 

2.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

15 หลักสตูร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ,  

ม.เทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี  

2.2 จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนที่ผ่านการ
พัฒนาสมรรถนะในรูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือ หรือการรับถ่ายทอดเทคโนโลย ี

30 คน 
 

6 คน 
 

6 คน 6 คน 6 คน 6 คน องค์การเภสัชกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

5 ป ี
ค่าเป้าหมายรายปี หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ความร่วมมือขององค์กร
ภาคีเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชนท้ังในและต่างประเทศ 

1.1 จำนวนโครงการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงาน 
ด้านวัคซีน 

ไม่น้อยกว่า  
5 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า  
1 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า  
1 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า  
1 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า  
1 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า  
1 โครงการ 

สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ  

และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1.2 จำนวนโครงการความร่วมมือขององค์กร
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีได้รับทุน
สนับสนุนหรือร่วมให้ทุนการพัฒนางานด้าน
วัคซีน  

ไม่น้อยกว่า  
10 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า  
2 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า  
2 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า  
2 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า  
2 โครงการ 

ไม่น้อยกว่า  
2 โครงการ 

สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์

การแพทย์ทหาร 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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สรุปโครงการและงบประมาณบูรณาการงานพัฒนาวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จำแนกตามยุทธศาสตร ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
รวมงบประมาณ  

(ล้านบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

1. การพัฒนาระบบและบริหารจัดการงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพ 
ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

15 ๕83.6๔00 ๕๗๕.4100 ๕82.4500 ๕๗5.6800 ๕72.5800 ๒,๘๘9.7๖00 

2. การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา 
และอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน 
อย่างครบวงจร 

26 ๒,298.2283 3,8๖8.8654 1,๓71.๓673 ๑,๑30.455๑ ๑,๒42.4712 9,911.3873 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ
ภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีน 

23 71.๔348 60.๖438 64.๘558 61.๙568 5๗.๐018 31๕.8930 

4. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร
ภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

3 325.3640 218.7000 224.8000 212.9360 227.7000 1,209.5000 

รวม 67 3,278.6671 4,723.6192 2,243.4731 1,981.0279 2,099.7530 14,326.540๓ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
รวมงบประมาณทั้งหมด ๒,๘๘9.7๖00  

การบริหารจัดการ
วัคซีนตาม
กลุ่มเป้าหมายและ
พัฒนาฐานข้อมูลการ
ให้บริการ  
(11 โครงการ) 
 

1. บริหารจัดการเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีน 5.0000 สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
๒. สำรองวัคซีนรองรับการระบาด ๒,๖0๓.๐500 กองโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคมุโรค 
๓. พัฒนาระบบงานสร้างเสรมิภูมคิุ้มกันโรคในผู้ใหญ ่ 24.2000 กองโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคมุโรค 
๔. นำร่องการให้วัคซีน DTwP-HB-Hib-IPV ในแผนงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค 3.4000 
5. รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (MR) ในกลุ่มเสี่ยง 200.0000 
6. รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูมและหัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กท่ีไดร้ับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ ์ 10.0000 
7. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนนิงานด้านความครอบคลุมการได้รบัวัคซีน 2.3400 
8. สำรวจและเก็บตกให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลมุ  2.0600 
9. ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสูส่าธารณชน 7.5000 สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๐. พัฒนา Big Data ฐานข้อมูลกลางการให้บริการวัคซีนและระบบ PHR ข้อมูลการรบับริการวัคซีน
รายบุคคล 

15.0000 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
สป. สธ. 

11. พัฒนาระบบข้อมลูและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management 
System : VIMS) 

0.0000 สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

รวมงบประมาณ ๒,๘๗2.5๕00  
การขยาย
กลุ่มเป้าหมาย และนำ
วัคซีนใหม่มาใช้ใน
แผนงานสร้างเสรมิ
ภูมิคุ้มกันโรค 
(4 โครงการ) 

1. ขยายกลุ่มเป้าหมายการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค (HPV ในผู้ตดิเช้ือ HIV เพศหญิง, HB ในผู้ติดเช้ือ HIV 
ผู้มีภมูิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ป่วยโรคไตวาย, HPV ในผู้หญิงอายุ 15-26 ปี) 

6.0000 กองโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคมุโรค 

2. พัฒนานโยบายงานวัคซีนใหม่แผนงานสร้างเสรมิภมูิคุ้มกันโรค 6.4000 
3. ขับเคลื่อนการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (PCV, Tdap) 1.4100 
4. เพิ่มการให้วัคซีน IPV 1 โดส ในแผนงานสร้างเสรมิภมูิคุ้มกันโรค 3.4000 

รวมงบประมาณ 17.2100  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนอย่างครบวงจร 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
รวมงบประมาณทั้งหมด 9,911.3873  

- การวิจัยพัฒนา
วัคซีนต้นแบบ  
(10 โครงการ) 
 

1. การพัฒนา adenoviral vector platform สำหรับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต้นแบบ 3.0000 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

2. การพัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรบัพัฒนาต้นแบบวัคซีนจากไวรัลเวคเตอร์เพื่อตอบสนองต่อ 
โรคอุบัติใหม ่

150.0000 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

3. การพัฒนาต้นแบบวัคซีนเด็งกี่ เพื่อทดสอบในมนุษย ์ 930.0000  
๔. การพัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรบัพัฒนาต้นแบบวัคซีนจากกรดนิวคลีอิกเพื่อตอบสนองต่อ 
โรคอุบัติใหม ่

150.0000 

๕. การพัฒนา mammalian cell line เพื่อการผลิตวคัซีน 9.0000 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

๖. พัฒนาโควิด-19 วัคซีนชนิดเช้ือตายในวีโรเซลล์ ประเทศไทย ๑๕๐.๑๕๘๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน  
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ๗. วิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเช้ือตายในเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero cell) สำหรับคน 141.9128 

๘. พัฒนาซิกาวัคซีนชนิดเช้ือตายในวีโรเซลล์ ประเทศไทย 109.9085 
๙. การพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีลูกผสมชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธ์ิในระยะกึ่งอุตสาหกรรม 85.0000 
1๐. การวิจัยและพัฒนา Antitoxin ชนิดรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีที่ลบล้างฤทธิ์สารพิษโบทูลินมั 5.4600 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
- การวิจัยพัฒนาและ
ผลิตวคัซีนให้ได้รับ
การขึ้นทะเบียน   
(6 โครงการ) 
 

1. การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเช้ือโรตา้ (Rotavirus vaccine) 1,000.0000 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
2. การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า (Rabies vaccine) 900.0000 
๓. พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเช้ือตาย 4 สายพันธ์ุ (TetraFluvac TF) ชนิดพร้อมฉีด 
(Pre-filled syringe) 

210.000๓ องค์การเภสัชกรรม 

๔. การทดสอบทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด NDV-HXP-S ๓0.๗๑๑๗ 

๕. การพัฒนาวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใส (MMRV) 304.0000 บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์รเิออร์  
ชีววัตถุ จำกัด 

๖. การพัฒนา และการผลติยาต้นแบบแอนติบอดี้จากโมโนโคลนชนดิคอกเทลตา้นพิษงูเห่า  
(Naja kaouthai) ในระดับอตุสาหกรรมเพื่อใช้ในมนุษย์  

200.0000 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย, 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ม.มหิดล 



57 
 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- การจัดตั้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน เพื่อผลิต
วัคซีน cell-based   
(1 โครงการ) 

1. การจดัตั้งโรงงานโดยใช้เทคโนโลยีการใช้เซลลเ์พาะเลี้ยงในระดับต้นแบบและระดับอุตสาหกรรม 3,150.000 องค์การเภสัชกรรม 

- การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านสัตว์ทดลอง   
(๔ โครงการ) 

1. พัฒนาศักยภาพการตรวจคุณภาพสัตว์ทดลองทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพวัคซีน รวมถึงยาชีววัตถุ 

55.3000 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหดิล 

2. พัฒนาศูนย์ปฏิบตัิการสัตว์ทดลองและห้องปฏิบัติการ ABSL3  56.944๐ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหดิล 

3. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีนและชีววัตถุระดับ ABSL2-3 ในสัตว์ไพรเมท  1,200.0000 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวคัซีนและชีววัตถุในสตัว์ทดลองมาตรฐานสากล ณ สถานสตัว์ทดลอง
เพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11.1880 ม.นเรศวร 

 รวมงบประมาณ 8,๘๕๒.๕๘๔1  
การวิจัยพัฒนาวัคซีน
สัตว์ และจัดตั้ง
โครงสร้างพืน้ฐาน 
(๒ โครงการ) 

1. การพัฒนาวัคซีนและชุดตรวจทางซีรัมโดยอาศัยหลักการ Indirect ELISA สำหรบัโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรด้วยการใช้เทคโนโลยีรคีอมบิแนนท์โปรตีน 

50.0000 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒. พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้าสำหรับสัตว ์ 1,005.8032 สำนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ตัว ์กรมปศุสัตว ์
รวมงบประมาณ ๑,๐๕๕.๘๐๓๒  

การสนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีนใน
ประเทศ 
(3 โครงการ) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัซื้อวัคซีนท่ีผลิตในประเทศ 2.0000 สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
2. จัดทำแผนความต้องการใช้วัคซีนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 0.0000 สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตั้งหน่วยให้คำปรึกษา (Consultation Unit) เชิงปฏิบัติแกผู่้ผลิต 1.0000 สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

รวมงบประมาณ 3.0๐๐0  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีน 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
รวมงบประมาณทั้งหมด 315.89๓๐  

การพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีน 
(20 โครงการ) 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏบิตัิงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคผ่านระบบออนไลน์  
(EPI e-course training) 

4.2820 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร ์

2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีงานสร้างเสรมิภูมิคุม้กันโรค 37.1770 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลกรรองรับภารกิจความมั่นคงดา้นวัคซีน 3.5000 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
๔. สรา้งความเชี่ยวชาญด้านการวจิัยวัคซีนทางคลินิก 15.0000 ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
5. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 33.8000 สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทดสอบวัคซีนในสัตว์ฟันแทะ ตามหลักการ OECD GLP 10.0000 สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจยั ม.นเรศวร 
7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทดสอบวัคซีนในสัตว์ฟันแทะ ตามหลักการ OECD GLP 8.0000 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหดิล 
8. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทดสอบวัคซีนในสัตวไ์พรเมตตามหลักการ OECD-GLP 10.0000 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9. การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนผลติภณัฑ์วัคซีน 5.4840 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศลิปากร 
10. การพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการผลิต ตั้งแต่ seed preparation และ cell cultivation  
การขยายขนาดการผลิต 

20.0000 โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 

11. การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต Drug product  20.0000 
12. การพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการผลิต Drug substance ในกลุ่มวัคซีน/ยาชีววัตถุ  
ชนิด recombinant protein/subunit  

3.5000 โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรม
ชีวภาพจากนวัตกรรม ม.มหิดล 

13. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับและผลักดันการขยายตวัของอุตสาหกรรมชีววัตถุ  
ประเทศไทย 

40.6500 

14. การพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการผลิต Drug substance และ Drug Product  เพื่อการผลิต
วัคซีนและยาชีววัตถุ 

34.0000 บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ 
จำกัด, คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 

๑5. การพัฒนาด้านการประเมินและบรหิารจดัการความเสี่ยง  1.5000 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
๑6. การอบรมการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑว์ัคซีน ๒.5000 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ, 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีน 
(20 โครงการ) (ต่อ) 

17. การพัฒนาศักยภาพบคุลากรของหน่วยงานควบคุมกำกับวัคซีนของประเทศ 4.0000 กองยา อย. 
18. การพัฒนาบุคลากรด้านระบบประกันและควบคุมคุณภาพวัคซนี และชีววัตถุตามมาตรฐานสากล 15.0000 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
19. การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงการผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

20.0000 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
และหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

20. การพัฒนาทักษะการจดัทำขอ้เสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 7.5000 
รวมงบประมาณ ๒๙5.๘๙๓๐  

การสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญและ
บุคลากรด้านวัคซีน 
(3 โครงการ) 

1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นโดยความร่วมมือกับเครือข่ายด้านวัคซีน 2.5000 สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
2. การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดา้นวัคซีนที่ผ่านความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
เครือข่าย 

7.5000 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

3. การพัฒนาผูเ้ชี่ยวชาญด้านวัคซนีผ่านเครือข่ายความร่วมมือ 10.0000 องค์การเภสัชกรรม 
รวมงบประมาณ ๒0.๐๐๐๐  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
รวมงบประมาณทั้งหมด 1,209.50๐๐  

ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนใน
การวิจัยพัฒนา และ
ผลิตวคัซีน 
(3 โครงการ) 

1. สนับสนุนการวิจยัพัฒนาวัคซีนโดยความร่วมมือกับเครือข่ายด้านวัคซีน 1,000.0000  สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. การสำรวจระดับภูมิคุม้กันต่อเช้ือไวรัสโควดิ-19 หลังไดร้ับวัคซีนในกำลังพลกองทัพบกในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีม่ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีในโครงการบริการสุขภาพประจำปี
กำลังพลกองทัพบก ณ ที่ตั้งหน่วย 

9.5000 สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

๓. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการวจิัย เพื่อพัฒนาวัคซีน การรักษา การวินจิฉัย สำหรบั
โรคอุบัติใหมแ่ละตอบโต้อาวุธชีวภาพ เพื่อความมั่นคงของประเทศ  

200.0000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ 
กรอบระยะเวลาและงบประมาณรายปี (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) 
แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ระบบบริหารจัดการ
วัคซีนแบบบูรณาการที่ทำ
ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ในประเทศไทย ได้รับวัคซีน
พื้นฐาน วัคซีนรณรงค์ และ
วัคซีนเพื่อตอบโต้การ
ระบาดอยา่งครอบคลุม 

1.1 กลไกเชิงนโยบายสนับสนุนการ
บริหารจัดการวัคซีนสำหรับคนไทย
และต่างด้าว 
1.2 การจัดซ้ือจัดหาวัคซีนรูปแบบใหม่
ในภาวะปกต ิ
1.3 การจัดซ้ือจัดหาและสำรองวัคซีน
ในภาวะฉุกเฉินและการสำรองวัคซีน
ในระดับภูมิภาค  

1. บริหารจัดการเพื่อ
ความมั่นคงด้านวัคซีน 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 5.0000 งบประมาณ สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

1.3 การจัดซ้ือจัดหาและสำรองวัคซีน
ในภาวะฉุกเฉินและการสำรองวัคซีน
ในระดับภูมิภาค 

1. สำรองวัคซีนรองรับ
การระบาด 

5๒0.๖500 5๒0.๖000 5๒0.๖000 5๒0.๖000 5๒0.๖000 ๒,๖0๓.๐500 งบประมาณ กองโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 

1.4 รูปแบบการให้บริการวัคซีนที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

1. พัฒนาระบบงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ในผู้ใหญ่ 

0.8000 5.4000 5.4000 7.0000 5.6000 24.2000 งบประมาณ กองโรคติดต่อทั่วไป  
กรมควบคุมโรค 

2. นำร่องการใหว้ัคซีน 
DTwP-HB-Hib-IPV ใน
แผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 

- - 3.4000 - - 3.4000 งบประมาณ กองโรคติดต่อทั่วไป  
กรมควบคุมโรค 
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ 
กรอบระยะเวลาและงบประมาณรายปี (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) 
แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ระบบบริหารจัดการ
วัคซีนแบบบูรณาการที่ทำ
ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ในประเทศไทย ได้รับวัคซีน
พื้นฐาน วัคซีนรณรงค์ และ
วัคซีนเพื่อตอบโต้การ
ระบาดอยา่งครอบคลุม 
(ต่อ) 

1.5 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัย
ในประเทศไทย 

1. รณรงค์ให้วัคซีนป้องกัน
โรคหัดและหัดเยอรมัน (MR) 
ในกลุ่มเส่ียง  

40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 200.0000 งบประมาณ กองโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 

2. รณรงค์ให้วัคซีนป้องกัน
โรคหัด คางทูมและหัด
เยอรมัน (MMR) ในเด็กที่
ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ 

10.0000 - - - - 10.0000 งบประมาณ กองโรคติดต่อทั่วไป  
กรมควบคุมโรค 

3. พัฒนาและสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีน 

0.0200 0.0800 1.0800 1.0800 0.0800 2.3400 งบประมาณ กองโรคติดต่อทั่วไป  
กรมควบคุมโรค 

4. สำรวจและเก็บตกให้
วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ครอบคลุม  

- 0.5600 0.5000 0.5000 0.5000 2.0600 งบประมาณ กองโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 

1.6 การสร้างความเขา้ใจด้านวัคซีน
แก่ประชาชน 

1. ประชาสัมพันธ์สร้าง
ภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุก
สู่สาธารณชน 

1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 7.5000 งบประมาณ สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง 
1.7 การพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้าน
วัคซีน 

1. พัฒนา Big Data 
ฐานข้อมูลกลางการให้บริการ
วัคซีนและระบบ PHR ข้อมูล
การรับบริการวัคซีน
รายบุคคล 

5.0000 5.0000 5.0000 - - 15.0000 งบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

2. พัฒนาระบบขอ้มูลและ
บริหารจัดการวัคซีน 
(Vaccine Information 
and Management 
System : VIMS) 

- - - - - 0.0000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ 
กรอบระยะเวลาและงบประมาณรายปี (ล้านบาท) 

รวม  
(ล้านบาท) 

แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570    

2. วัคซีนชนิดใหม่ที่มี
ความสำคัญทาง
สาธารณสุขบรรจุใน
แผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคหรือชุด
สิทธิประโยชน ์รวมทั้ง
การขยายกลุ่มเป้าหมาย
ของวัคซีนเดิมให้
ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
อย่างมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน 

2.1 การพจิารณานำวัคซีน
ใหม่ที่มีความสำคัญทาง
สาธารณสุขมาใช้ในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือ
ชุดสิทธิประโยชน ์หรือการ
เพิ่มจำนวนโดส หรือการเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ขยายกลุ่มเป้าหมายการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (HPV 
ในผู้ติดเชื้อ HIV เพศหญิง, HB 
ในผู้ติดเชื้อ HIV ผูม้ีภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง และผูป้่วยโรคไตวาย, 
HPV ในผู้หญิงอาย ุ15-26 ปี) 

- - 2.0000 2.0000 2.0000 6.0000 งบประมาณ กองโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 

2. พัฒนานโยบายงานวัคซีน
ใหม่แผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 

1.0000 1.0000 1.7000 1.7000 1.0000 6.4000 งบประมาณ กองโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 

2.2 วัคซีนชนิดใหม่บรรจุใน
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค 

1. ขับเคลื่อนการนำวัคซีนใหม่
มาใช้ในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค (PCV, Tdap) 

0.2700 0.2700 0.2700 0.3000 0.3000 1.4100 งบประมาณ กองโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 

2. เพิ่มการให้วัคซีน IPV 1 
โดส ในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 

3.4000 - - - - 3.4000 งบประมาณ กองโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 

รวม ๕83.6๔00 ๕๗๕.4100 ๕82.4500 ๕๗5.6800 ๕72.5800 ๒,๘๘9.7๖00 15 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนอย่างครบวงจร 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ 
กรอบระยะเวลาและงบประมาณรายปี (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) 
แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. วัคซีนต้นแบบที่ผ่าน
การผลิตในระดับ Pilot 
Scale ภายใต้ Platform 
ต่าง ๆ 

1.1 จำนวนวัคซีนต้นแบบไม่
น้อยกว่า 3 ชนิด ภายใต้ 
platform ต่าง ๆ 

         

- วัคซีนภายใต้ Viral vector 
platform 

1. การพัฒนา adenoviral 
vector platform สำหรับ
การวิจยัและพัฒนาวัคซีน
ต้นแบบ 

1.3000 1.0000 0.7000 - - 3.0000 งบประมาณ สถาบันชีววิทยาศาสตร ์
ทางการแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

2. การพัฒนาเทคโนโลยีฐาน
สำหรับพัฒนาต้นแบบวัคซีน
จากไวรัลเวคเตอร์เพื่อ
ตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม ่

15.0000 15.0000 15.0000 45.0000 60.0000 150.0000 งบประมาณ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ  

3. การพัฒนาต้นแบบวัคซีน
เด็งกี่ เพื่อทดสอบในมนุษย ์

70.0000 680.0000 60.0000 60.0000 60.0000 930.0000  งบประมาณ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ  
- วัคซีนภายใต้ Nucleic acid 
platform 

1. การพัฒนาเทคโนโลยีฐาน
สำหรับพัฒนาต้นแบบวัคซีน
จากกรดนิวคลีอิกเพื่อ
ตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม ่

20.0000 20.0000 10.0000 50.0000 50.0000 150.0000 งบประมาณ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ  
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ 
กรอบระยะเวลาและงบประมาณรายปี (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) 
แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. วัคซีนต้นแบบที่ผ่าน
การผลิตในระดับ Pilot 
Scale ภายใต้ Platform 
ต่าง ๆ (ต่อ) 

1.1 จำนวนวัคซีนต้นแบบไม่
น้อยกว่า 3 ชนิด ภายใต้ 
platform ต่าง ๆ (ต่อ) 

         

- วัคซีนภายใต้ 
Inactivated/Cell-based 
platform  

1. การพัฒนา mammalian 
cell line เพื่อการผลิต
วัคซีน 

2.0000 3.0000 4.0000 - - 9.0000 งบประมาณ สถาบันชีววิทยาศาสตร ์
ทางการแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
2. พัฒนาโควิด-19 วัคซีน
ชนิดเชื้อตายในวีโรเซลล์ 
ประเทศไทย 

๘.๒๔5๙ ๘๙.๘๕๓๕ 7.2528 5.6958 39.1107 ๑๕๐.๑๕๘๘ งบประมาณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์

โมเลกุล ม.มหิดล 

3. วิจยัและพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิด
เช้ือตายในเซลล์เพาะเลี้ยง 
(Vero cell) สำหรับคน 

- 89.8535  7.2528 5.6958 39.1107 141.9128 
 

งบประมาณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์

โมเลกุล ม.มหิดล 

4. พัฒนาซิกาวัคซีน 
ชนิดเชื้อตายในวีโรเซลล์  
ประเทศไทย 

65.3490 5.5418 39.0177 - - 109.9085 
 

งบประมาณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์

โมเลกุล ม.มหิดล 
5. การพัฒนาวัคซีนไข้สมอง
อักเสบเจอีลูกผสมชนิดเชื้อ
เป็นอ่อนฤทธิ์ในระยะ 
กึ่งอุตสาหกรรม 

4.4๐๐๐ 17.709๐ 62.891๐ - - 85.0000 งบประมาณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์

โมเลกุล ม.มหิดล 

 

- วัคซีนภายใต้ Platform อื่น ๆ 1. การวจิัยและพัฒนา 
Antitoxin ชนิดรีคอม
บิแนนท์แอนติบอดีที่ลบลา้ง
ฤทธิ์สารพิษโบทูลินัม 

1.8000 1.8500 1.8100 - - 5.4600 งบประมาณ สถาบันชีววิทยาศาสตร ์
ทางการแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ 
กรอบระยะเวลาและงบประมาณรายปี (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) 
แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

2. วัคซีนที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนภายใต้ 
Platform ต่าง ๆ 

2.1 จำนวนวัคซีนที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ชนิด ในปี 
2570 ภายใต้ platform ต่าง ๆ 

         

- วัคซีนภายใต้ Inactivated/ 
Cell-based platform 

1. การพัฒนาวัคซีนป้องกัน
โรคอุจจาระร่วงจากเช้ือโรตา้ 
(Rotavirus vaccine) 

5๐๐.๐๐๐๐ 1๕๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐ 1๕๐.๐๐๐๐ 1,000.0000 งบประมาณ
และ 

แหล่งเงินจาก
สภากาชาดไทย
500.0000 

ล้านบาท 

สถานเสาวภา  
สภากาชาดไทย 

2. การพัฒนาวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies 
vaccine) 

5๐๐.๐๐๐๐ 1๕๐.๐๐๐๐ ๑๕๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐ - 900.0000 งบประมาณ
และ 

แหล่งเงินจาก
สภากาชาดไทย
450.0000

ล้านบาท 

สถานเสาวภา  
สภากาชาดไทย 

- วัคซีนภายใต้ Inactivated/ 
Egg-based platform 

1. พัฒนาวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย 4 
สายพันธุ์ (TetraFluvac TF) 
ชนิดพร้อมฉีด (Pre-filled 
syringe) 

๔๕.๔๙๘๘ ๕๕.๓๔๗๘ ๑๙.๖๙๘๑ ๓๖.๓๘๔๖ ๕๓.๐๗๑๐ 210.000๓ งบประมาณ องค์การเภสัชกรรม 

2. การทดสอบทางคลินิก
และการขึ้นทะเบียนวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด 
NDV-HXP-S 

๓0.๗๑๑๗ - - - - ๓0.๗๑๑๗ งบประมาณ องค์การเภสัชกรรม 

 
 

- วัคซีนภายใต้ Platform อื่น ๆ 1. การพัฒนาวัคซีนรวม
ป้องกันโรคหัด คางทูม หัด
เยอรมัน อีสุกอีใส (MMRV) 

15.0000 14.0000 40.0000 35.0000 200.0000 304.0000 งบประมาณ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-
เมอร์ริเออร์ ชีววัตถ ุจำกัด 

  2. การพัฒนา และการผลิต
ยาต้นแบบแอนติบอดีจ้ากโม
โนโคลนชนิดคอกเทลต้าน
พิษงูเห่า (Naja kaouthai) 
ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อใช้
ในมนุษย์  

35.00๐๐ 40.0000 40.0000 55.0000 30.0000 200.0000 งบประมาณ สถานเสาวภา  
สภากาชาดไทย,  
คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล ม.มหิดล 
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ 
กรอบระยะเวลาและงบประมาณรายปี (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) 
แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

3. โครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการผลิต
วัคซีนชนิด Cell-
based 

3.1 โรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
และโรงงานระดับอุตสาหกรรม 
ไม่น้อยกวา่ ๑ แห่ง 

1. การจัดตั้งโรงงานโดยใช้
เทคโนโลยีการใช้เซลล์
เพาะเลี้ยงในระดับต้นแบบ
และระดับอุตสาหกรรม 

550.0000 1,200.000๐ 400.0000 450.0000 ๕50.0000 3,150.000 งบประมาณ องค์การเภสัชกรรม  

4. วัคซีนสัตว์ 
(โรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน) และ
โครงสร้างพื้นฐาน 
รองรับการผลิต  

4.1 วัคซีนต้นแบบ อย่างน้อย  
๑ ชนิด ในปี ๒๕๖๖ 

1. การพัฒนาวัคซีนและ 
ชุดตรวจทางซีรัมโดยอาศัย
หลักการ Indirect ELISA 
สำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรด้วยการใช้เทคโนโลยี
รีคอมบิแนนท์โปรตีน 

21.0270 19.157๐ 9.816๐ - - 50.0000 งบประมาณ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

 4.1 วัคซีนต้นแบบ อย่างน้อย  
๑ ชนิด ในปี ๒๕๖๖ 
4.2 โรงงานต้นแบบ ๑ แห่ง  
ในปี ๒๕๖๗ 

1. พัฒนาวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว ์

5.8032 850.0000 30.0000 120.0000 - 1,005.8032 งบประมาณ  
และเงินทุน

หมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีน
จำหน่าย  

กรมปศุสัตว์   
1,000.0000

ล้านบาท 

สำนกัเทคโนโลย ี
ชีวภัณฑ์สัตว์  
กรมปศุสัตว์ 

5. โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านสัตว์ทดลอง 
ได้รับการพัฒนาและ
ได้มาตรฐานสากล 

5.1 ศูนย์สัตว์ทดลองมี
ห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบ
ในสัตว์ทดลองภายใตค้วาม
ปลอดภัย ระดับ ABSL-3 ตาม
หลักการ OECD GLP 

1. พัฒนาศักยภาพการตรวจ
คุณภาพสัตว์ทดลองทาง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุน
การผลิตและการควบคุม
คุณภาพวัคซีน รวมถึงยาชีววัตถุ 

30.3000 6.0000 6.5000 6.5000 6.0000 55.3000 งบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ ม.มหิดล 

2. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
สัตว์ทดลองและ
ห้องปฏิบัติการ ABSL3  

30.7288 7.9288 7.9288 5.1788 5.1788 56.944๐ งบประมาณ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ม.มหิดล 

 5.2 ศูนย์สัตว์ทดลองไพรเมท
รองรับการทดสอบในสัตว์ทดลอง
ตามหลักการ OECD GLP 

1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจยั
และทดสอบวัคซีนและ 
ชีววัตถุระดับ ABSL2-3  
ในสัตว์ไพรเมท  

338.5000 448.0000 358.5000 55.0000 - 1,200.0000 งบประมาณ ศูนย์วิจัยไพรเมท
แห่งชาติ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ 
กรอบระยะเวลาและงบประมาณรายปี (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) 
แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

5. โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสัตว์ทดลอง 
ได้รับการพัฒนาและ
ได้มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 

5.3 ศูนย์สัตว์ฟันแทะรองรับ
การทดสอบในสัตว์ทดลอง
ตามหลักการ OECD GLP 

1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ทดสอบวัคซีนและชีววัตถุใน
สัตว์ทดลองมาตรฐานสากล 
ณ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการ
วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6.5640 4.6240 - - - 11.1880 งบประมาณ ม.นเรศวร 

6. ความมั่นคงของ
อุตสาหกรรมการผลิต
วัคซีนในประเทศ 

6.1 มาตรการสนับสนุนการ
จัดซ้ือวัคซีนที่ผลิตในประเทศ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดซ้ือวัคซีนที่ผลิตในประเทศ 

1.0000 - - 1.0000 - 2.0000 งบประมาณ สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

6.2 แผนความต้องการใช้
วัคซีนระยะ 5 ปี เพื่อให้
สามารถเตรียมการผลิต
รองรับกรณีมีความต้องการ
เพิ่มมากขึ้น 

1. จัดทำแผนความต้องการ
ใช้วัคซีนระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2566-2570) 

- - - - - 0.0000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

6.3 ผลการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการจัดตั้ง
หน่วยให้คำปรึกษา 
(Consultation Unit)  
เชิงปฏิบัติแก่ผู้ผลิต  
ซ่ึงสอดคล้องตามมาตรฐานที่
สำนักงานคณะ กรรมการ
อาหารและยากำหนด 

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของ
การจัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษา 
(Consultation Unit)  
เชิงปฏิบัติแก่ผู้ผลิต 

- - 1.0000 - - 1.0000 งบประมาณ สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

รวม ๒,298.2283 3,8๖8.8654 1,๓71.๓673 ๑,๑30.455๑ ๑,๒42.4712 9,911.3873 26 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีน 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ 
กรอบระยะเวลาและงบประมาณ รวม  

(ล้านบาท) 
แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. บุคลากรด้านวัคซีนมี
สมรรถนะสูงเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีน 
และการบริหารจัดการ
วัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล 

  

     

   

1.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
  

1.1.1 จำนวนผูป้ฏิบัติงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรม
ผ่านหลักสูตร E-course training/ 
on-site training และได้รับ
ประกาศนียบัตร 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคผ่านระบบ
ออนไลน์ (EPI e-course 
training) 

0.5400 0.7100 0.9800 1.0260 1.0260 4.2820 งบประมาณ คณะพยาบาล
ศาสตร์  

ม.ธรรมศาสตร์ 

1.1.1 จำนวนผูป้ฏิบัติงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรม
ผ่านหลักสูตร E-course 
training/on-site training และ
ได้รับประกาศนียบัตร 

1. การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่งานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 

0.5330 0.5000 0.5000 0.5330  0.5000 2.5660 งบประมาณ กองโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 

1.1.2 จำนวนผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรมผ่าน
หลักสูตร Advanced course 

0.0330   0.0330     1.9400      1.9400  1.9400  5.8860 งบประมาณ 

1.1.3 จำนวนผูน้ิเทศงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 

    0.6880    0.6880  0.6880  0.6880  0.6880  3.4400 งบประมาณ 

1.1.4 จำนวนผูจ้ัดการแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการ
อบรมผ่านหลักสูตรการบริหาร
จัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

0.0330   0.0330     1.9400      1.9400  1.9400  5.8860 งบประมาณ 

1.1.5 จำนวนผูข้ับเคลื่อนนโยบาย
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับ
การอบรมพัฒนาศักยภาพ 

3.8798  3.8798  3.8798  3.8798  3.8798  19.3990 งบประมาณ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ 
กรอบระยะเวลาและงบประมาณ รวม  

(ล้านบาท) 
แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยพัฒนาสู่การ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ต้องการในการป้องกันโรค
ของประเทศ  
 

1.2.1 จำนวนบุคลากรด้านการ
วิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนได้รับ
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลกร
รองรับภารกิจความมั่นคง 
ด้านวัคซีน 

1.0000 1.5000 1.0000 - - 3.5000 งบประมาณ สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทาง
การแพทย ์

กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์

2. สร้างความเชี่ยวชาญ 
ด้านการวจิัยวัคซีนทางคลินิก 

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 15.0000 งบประมาณ ศูนย์วิจัยคลินิก 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล  

ม.มหิดล 

1.2.1 จำนวนบุคลากรด้านการ
วิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนได้รับ
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  
1.2.2 จำนวนบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งกับงานด้านสัตว์ทดลอง
ได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  

1. การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรด้านวัคซีนอยา่ง 
ครบวงจร 

14.0000 6.6000 6.6000 6.6000 - 33.8000 งบประมาณ สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

1.2.2 จำนวนบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งกับงานด้านสัตว์ทดลอง
ได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการทดสอบวัคซีนในสัตว์ฟนัแทะ 
ตามหลักการ OECD GLP 

2.0000 
 

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 10.0000 งบประมาณ สถานสัตว์ทดลอง 
เพื่อการวจิัย 
ม.นเรศวร 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการทดสอบวัคซีนในสัตว์ฟันแทะ 
ตามหลักการ OECD GLP 

1.6000 1.6000 1.8000 1.8000 1.2000 8.0000 งบประมาณ ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ  
ม.มหิดล 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการทดสอบวัคซีนในสัตว์ไพรเมต 
ตามหลักการ OECD-GLP 

2.0000 
 

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 10.0000 งบประมาณ ศูนย์วิจัยไพรเมท 
แห่งชาติ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ 
กรอบระยะเวลาและงบประมาณ รวม  

(ล้านบาท) 
แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการผลิต
วัคซีนภายในประเทศ 

1.3.1 จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
ได้รับการอบรมหลักสูตรการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีน/ยาชวีวัตถ ุ

1. การอบรมหลกัสูตร
ประกาศนียบัตรการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีน 

1.8280 - 1.8280 - 1.8280 5.4840 งบประมาณ คณะเภสัชศาสตร ์ 
ม.ศิลปากร 

2. การพัฒนาศักยภาพด้าน
กระบวนการผลิต ตั้งแต่  
seed preparation และ  
cell cultivation การขยาย
ขนาดการผลิต 

4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 20.0000 งบประมาณ โรงงานต้นแบบ 
ผลิตยาชีววัตถุ

แห่งชาติ 
 

๓. การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิต  
Drug product  

4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 20.0000 งบประมาณ โรงงานต้นแบบ 
ผลิตยาชีววัตถุ

แห่งชาติ 
๔. การพัฒนาศักยภาพด้าน
กระบวนการผลิต  
Drug substance  
ในกลุ่มวัคซีน/ยาชีววัตถุ  
ชนิด recombinant 
protein/subunit  

1.5000 1.4000 0.6000   3.5000 งบประมาณ โครงการจัดตั้ง 
ศูนย์เสริมสร้าง 

อุตสาหกรรมชีวภาพ 
จากนวัตกรรม 

ม.มหิดล 

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อรองรับและผลักดัน 
การขยายตวัของอุตสาหกรรม 
ชีววัตถุ ประเทศไทย 

10.5000 9.9000 6.3000 6.7500 7.2000 40.6500 งบประมาณ โครงการจัดตั้งศูนย์
เสริมสร้าง

อุตสาหกรรมชีวภาพ
จากนวัตกรรม 

ม.มหิดล 
6. การพัฒนาศักยภาพด้าน
กระบวนการผลิต  
Drug substance และ  
Drug Product  เพื่อการผลิต
วัคซีนและยาชวีวัตถ ุ

5.0000 5.0000 8.0000 8.0000 8.0000 34.0000 งบประมาณ บริษัท องค์การ
เภสัชกรรม-เมอร์ริ

เออร ์ชีววัตถุ จำกัด, 
คณะเภสัชศาสตร์  

ม.ศิลปากร 
7. การพัฒนาดา้นการประเมิน
และบริหารจัดการความเส่ียง  

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 1.5000 งบประมาณ สถาบันชีววัตถ ุ
กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์
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เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ 
กรอบระยะเวลาและงบประมาณ รวม  

(ล้านบาท) 
แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการผลิต
วัคซีนภายในประเทศ 
(ต่อ) 

1.3.1 จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
ได้รับการอบรมหลักสูตรการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีน/ยาชวีวัตถ ุ
(ต่อ) 

8. การอบรมการเตรียม
เอกสารเพื่อยื่นคำขอ 
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีน 

0.๕000 0.๕000 0.๕000 0.๕000 0.๕000 ๒.5000 งบประมาณ สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ, 

คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

1.4 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการกำกบัดูแลผลิตภัณฑ์
วัคซีนและยาชวีวัตถ ุ

1.4.1 จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการกำกบัดูแลผลิตภัณฑ์วัคซีน
และยาชวีวัตถ ุได้รับการพัฒนา 

1. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหน่วยงานควบคุม
กำกับวัคซีนของประเทศ 

2.0000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 4.0000 งบประมาณ กองยา  
สำนักงาน

คณะกรรมการ
อาหารและยา 

2. การพัฒนาบุคลากร 
ด้านระบบประกันและควบคุม
คุณภาพวัคซีน และชวีวัตถุ 
ตามมาตรฐานสากล 

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 15.0000 งบประมาณ สถาบันชีววัตถ ุ
กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย ์

1.5 บุคลากรด้านอื่น ๆ 1.5.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ
อบรมในหลักสูตรที่จำเป็นต่าง ๆ 

1. การพัฒนาทกัษะ 
การบริหารจัดการโครงการ
ผ่านความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ทั้งภายในและตา่งประเทศ 

4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 20.0000 งบประมาณ สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ และ

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

2. การพัฒนาทกัษะการจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 

1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 7.5000 งบประมาณ สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ และ

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
2. ความร่วมมือกับ
สถาบัน การศึกษาและ
หน่วยงานเครือข่ายในการ
พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 

2.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมวัคซีน หรือ
หลักสูตรอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 

1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
โดยความรว่มมือกับเครือขา่ย
ด้านวัคซีน 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 2.5000 งบประมาณ สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

2. การอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีนที่ผ่านความ
ร่วมมือของสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานเครือข่าย 

1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 7.5000 งบประมาณ ม.เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี

 

2.2 จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนที่
ผ่านการพัฒนาสมรรถนะในรูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมอื หรอืการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

1. การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านวัคซีนผ่านเครือข่าย 
ความร่วมมือ 

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 10.0000 งบประมาณ องค์การเภสัชกรรม 

รวม 71.๔348 60.๖438 64.๘558 61.๙568 5๗.๐018 31๕.8930 23 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

เป้าหมาย ตัวชี้วดั โครงการ 
กรอบระยะเวลาและงบประมาณ รวม  

(ล้านบาท) 
แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ความร่วมมือของ
องค์กรภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศ 

1.1 จำนวนโครงการความร่วมมอื
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ดำเนินงานด้านวัคซีน ไม่น้อยกว่า  
๑ โครงการ ในแต่ละป ี
1.2 จำนวนโครงการความร่วมมอื
ขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือ
ร่วมให้ทุนการพัฒนางานดา้นวัคซีน 
ปีละ ๒ โครงการ 

1. สนับสนุนการวจิัยพัฒนา
วัคซีนโดยความร่วมมอืกับ
เครือข่ายด้านวัคซีน 

200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 1,000.0000  งบประมาณ สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ  

และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1.2 จำนวนโครงการความร่วมมอื
ขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือ
ร่วมให้ทุนการพัฒนางานดา้นวัคซีน 
ปีละ ๒ โครงการ 

1. การสำรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อ
เช้ือไวรัสโควิด-19 หลังได้รับ
วัคซีนในกำลังพลกองทัพบก 
ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่มารับบริการตรวจ
สุขภาพประจำปีในโครงการ
บริการสุขภาพประจำปีกำลังพล
กองทัพบก ณ ที่ตั้งหน่วย 

9.2000 0.3000 - - - 9.5000 งบประมาณ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์

การแพทย์ทหาร  

2. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 
ทางการแพทย์ด้านการวิจยั  
เพื่อพัฒนาวัคซีน การรักษา  
การวินิจฉัย สำหรับโรคอุบัติใหม่
และตอบโต้อาวธุชีวภาพ  
เพื่อความมั่นคงของประเทศ  

116.1640 18.4000 24.8000 12.9360 27.7000 200.0000 งบประมาณ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์

การแพทย์ทหาร 

รวม 325.3640 218.7000 224.8000 212.9360 227.7000 1,209.5000 3 โครงการ 
 



สถาบันวคัซีนแห่งชาติ

๓๘ อาคาร ๔ ชั้น ๕ สถาบันบ าราศนราดูร 

ซ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ 

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐-๒๕๘๐-๙๗๒๙-๓๑  

โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๙๗๓๒

Email : contact@nvi.go.th  www.nvi.go.th
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