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คำนำ 
 

มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบและประกาศใช้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 256๓ - 25๖๕ เพ่ือให้ประเทศมีความม่ันคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคน
ในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และให้แจ้งหน่วยงานเครือข่าย     
ที่เกี่ยวข้องรับทราบมติคณะรัฐมนตรีและดำเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 256๓ - 25๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางหลักในระยะ 3 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติของทุกเครือข่ายและ
ทุกภาคส่วน รวมทั้งกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง  

ในการนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 พร้อมจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานเสนอ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีน
ของประเทศ ขอขอบคุณ หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อมูลที ่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานผลฯ เป็นอย่างดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ผลักดันงานด้านวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติต่อไป 

 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
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 ข 

สารบัญ 
 
 หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
สารบัญภาพ ค 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 1 
ส่วนที่ 2 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 3 
     2.1 สรุปสาระสำคัญของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2563 - 2565 

3 

      2.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติด้านวัคซีน 
พ.ศ. 2563 - 2565 

13 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

13 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการ
ในการป้องกันโรคของประเทศ 

13 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง
และส่งออกได้ 

14 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรด้านวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรวัคซีนของประเทศให้มีคุณภาพ และเพียงพอ 

14 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวคัซีนของประเทศ 15 
      2.3 การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 

17 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

18 

     3.1 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

18 

     3.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

24 

     3.3 ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

48 

     3.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านวัคซีน 68 
     3.5 ผลการดำเนินงานรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 

72 

  

 



 ค 

สารบัญภาพ 
 
 หน้า 
ภาพที่ 1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภายใตน้โยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติด้าน
วัคซีน พ.ศ. 2563 - 2565 

๑6 

            



 
๑ 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 

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 มีแผนปฏิบัติการการบูรณาการงานด้านวัคซีน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั ้งสิ้น 
11,046,311,558 บาท รวมโครงการสำคัญ 66 โครงการ จำแนกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 
4,076.67 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,612.64 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 3,357.01 ล้านบาท ตามลำดับ  

สถาบันได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่าง  ๆของหน่วยงานเครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดไว้ 64 โครงการ มีการรายงานผลการดำเนินงาน 39 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๖1 ของโครงการทั ้งหมด และมีกรอบงบประมาณ 4,076.67 ล้านบาท ซึ ่งได้รับงบประมาณ 
2,542.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ของกรอบงบประมาณ และมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 13 ตัว 
ค่าเป้าหมายจำนวน 27 ค่าเป้าหมาย ซึ่งมีผลการดำเนินงานผ่านค่าเป้าหมายทั้งสิ้น 17 ค่าเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 63 ของค่าเป้าหมายทั้งหมด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดไว้ 54 โครงการ มีการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด และมีกรอบงบประมาณ 3,612.64 
ล้านบาท ซึ่งได้รับงบประมาณ 1,064.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒9 ของกรอบงบประมาณ และมีการ
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 13 ตัว ค่าเป้าหมายจำนวน 28 ค่าเป้าหมาย ซึ่งมีผลการดำเนินงานผ่านค่าเป้าหมาย
ทั้งสิ้น 9 ค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 32 ของค่าเป้าหมายทั้งหมด 

จากการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน 
พบปัญหาอุปสรรคทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน สรุปไดด้ังนี้  
ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 

1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึง
ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขทั้งในประเทศและทั่วโลก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ด้านวัคซีนในประเด็นต่าง ๆ เช่น หน่วยงานส่วนใหญ่ต้องระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อตอบโต้การระบาด ส่งผลให้



 
๒ 

การดำเนินงานมีความล่าช้า หรือยกเลิกการดำเนินงานในบางกิจกรรม ส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่
กำหนดไว้ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ และความต้องการวัคซีนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ตามมาตรการลดความเสี่ยง
ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. สถานการณ์การขาดคราวของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกทั่วโลก จากความไม่สมดุลระหว่าง  
อุปสงค์และอุปทานของวัคซีนที่สะสมมาหลายปี คาดว่าอุปสงค์ของวัคซีน HPV จะสูงถึง 120 ล้านโดสในปี 2573 
จากการใช้วัคซีน HPV ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศจีนและอินเดีย รวมถึงนโยบายการให้
วัคซีน HPV ในเด็กชาย ทั้งนี้ SAGE ได้มีคำแนะนำว่า ทุกประเทศควรพักการดำเนินการให้วัคซีน HPV ในเด็กชาย 
การให้วัคซีนในประชากรหญิงอายุมากกว่า 15 ปี และการใช้วัคซีนในหลายรุ่นอายุไว้ชั่วคราวก่อน จนกว่าจะมี
วัคซีนเพียงพอสำหรับทุกประเทศ ซ่ึงทำให้ประเทศไทยสามารถจัดหาวัคซีน HPV สำหรับให้บริการในกลุ่มเด็ก
นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เฉพาะในปี 2560 และ 2561 โดยวัคซีนเข็มที่ 2 ของนักเรียนหญิง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ได้ให้บริการในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 
และกลุ่มเป้าหมายของปีการศึกษา 2562 บางส่วนเท่านั้น ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน HPV เข็มที่ 1 และ 2 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี และสิงห์บุรี และไม่สามารถจัดหาวัคซีน HPV 
ให้บริการได้ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 และอาจจะรวมไปถึงปี 2565 ด้วย 
ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 

1. ด้านการบริหารจัดการ นโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาวัคซีนหลายชนิดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน      
แต่บุคลากรและสถานที่ปฏิบัติการมีจำกัด และการบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนขนาดใหญ่ ผู้จัดการ
โครงการ (Project Manager) เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เพียงพอ 

2. ด้านงบประมาณ โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงาน
โครงการที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ     
บางโครงการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ รวมทั้งการได้รับงบประมาณที่ล่าช้า ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และกระทบกับแผนการดำเนินงาน 

3. ด้านบุคลากร จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ เช่น บุคลากรที ่มีความเชี ่ยวชาญและประสบการณ์ 
เนื่องจากเป็นบุคลากรใหม ่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ 

4. ด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้และเทคโนโลยีภายในประเทศสำหรับการพัฒนาวัคซีน อาศัยเซลล์
เพาะเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพสูงและพัฒนาได้ถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถขึ้นทะเบียนได้ รวมถึงองค์ความรู้ในการ
พัฒนาและการวิเคราะห์สูตรตำรับการผลิตวัคซีนกลุ่ม DTP ยังไม่เพียงพอ 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์/โครงสร้างพ้ืนฐาน วัสดุอุปกรณ์มีความขาดแคลน เช่น เครื่องจักรหลักที่ใช้ใน
การผลิตวัคซีนไอกรนไม่เพียงพอ ได้แก่ Fermenter ที่ใช้ในการผลิต วัคซีนไอกรน ระดับ Production รวมถึง
เครื่องจักร/เครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนาน มีการชำรุดและต้องซ่อมแซมหลายครั้ง อีกทั้งกรงเลี้ยงสัตว์ 
มีจำนวนไม่เพียงพอ ต้องนำกรงท่ีมีอยู่เดิมมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถใช้งานชั่วคราว และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น สถานที่ผลิตที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP สำหรับการขยายกำลังการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือ
การทดสอบในมนุษย ์ 

6. ด้านการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศใช้ระยะเวลานานและค่อนข้างมีความ
ยุ่งยากในการเจรจาเรื่องข้อตกลงแบ่งสิทธิประโยชน์ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงสัญญารักษาความลับในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้จำเพาะระหว่างหน่วยงาน  



 
๓ 

ส่วนที่ 2 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 

 

2.1 สรุปสาระสำคัญของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ      
พ.ศ. 2563 - 2565 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆ        
ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบดว้ย 
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติมีกรอบ
ระยะเวลาการดำเนินงาน 20 ปี และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดว่า 
ภายหลังจากจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้ว จะต้องมีการจัดทำแผนแม่บท โดยนำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 
มาถ่ายทอดออกมาเป็นแผนแม่บทด้านต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ รัฐบาลจึงได้จัดทำ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 23 แผน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561       
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ โดยมาตรา 10 (1) คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีหน้าที่เสนอนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ และมาตรา 15 เพ่ือ
ประโยชน์ของความมั่นคงด้านวัคซีน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ อย่างน้อย
ต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การวิจัย การพัฒนาการผลิต การประกัน การควบคุม
คุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม มีระบบ 
และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจำเป็นสำหรับการใช้วัคซีนเพื่อการป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความ
รุนแรงของโรคที่ทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื ่องของการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค และการเพิ ่มขีด
ความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน และการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บทและ พ.ร.บ ดังกล่าวข้างต้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติในฐานะ
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน ผลักดันการพัฒนาสู่ความมั่นคง
ด้านวัคซีน ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่าง
ครอบคลุม เหมาะสม ประเทศมีวัคซีนที่จำเป็นใช้อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน และสามารถผลิต
วัคซีนที่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือทดแทนการนำเข้า รวมทั้งพัฒนา
องค์กรด้านวัคซีน และบูรณาการความร่วมมือและศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้ 



 
๔ 

1. ประเภทของแผน  
    แผนปฏิบัติการ  
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั ่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 256 3 - 2565  

จัดเป็นแผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

           นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ในการจัดการวัคซีนให้มี
ความเพียงพอและต่อเนื่อง การวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต การส่งออก และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ 

3. ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2  
     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

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

    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 สอดคล้อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการวิจัยพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองด้านวัคซีน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

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

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

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

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

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

3) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความ 
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งใน 
การอภิบาลระบบสุขภาพ มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 4.4.2 ส่งเสริมระบบการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ 
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4) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ฉบับที่ 1   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ยาชีววัตถุ และสมุนไพร มีศักยภาพเพียงพอ  
ในการพึ่งตนเองของประเทศ 

4. วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
1) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดหาที่สมดุลกับความต้องการและสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของ

ประเทศ และพัฒนาระบบการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่เข้าถึงวัคซีนที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และทันการณ์ 

2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน การประกันคุณภาพ 
และการนำไปใช้ ให้เป็นทิศทางเดียวกัน และมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนที่สามารถ
รองรับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3) เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวัคซีนอย่างครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการ 
อย่างเพียงพอ พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื ้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ ให้มีครบถ้วนและได้
มาตรฐานสากล 

4) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีศักยภาพและ  
มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง มีเอกภาพในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ 

5. นโยบาย 
1) รัฐบาลจะส่งเสริมให้คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่าง ครอบคลุม 

เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
2) รัฐบาลจะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที ่จำเป็นสำหรับใช้ป้องกันโรค  

ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 
3) รัฐบาลจะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื ้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ  

เพ่ือรองรับความต้องการอย่างเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล 
4) รัฐบาลจะส่งเสริมให้องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็ง ให้สามารถดำเนินการ 

ด้านวัคซีนได้อย่างครบวงจร และมีคุณภาพ 
6. วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรค
ด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม” 

ประเทศไทยมีความม่ันคงด้านวัคซีน หมายถึง ประเทศไทยมีวัคซีนที่จำเป็นใช้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคอย่างเพียงพอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยมีระบบการจัดหาวัคซีนที่สมดุลกับความ
ต้องการและสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ และมีการสำรองวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอตามความ
ต้องการ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน
พื้นฐานที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ อาทิเช่น วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก 
ไอกรน ตับอักเสบบี วัคซีนวัณโรค วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนใหม่ที่จำเป็นทั้งในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิเช่น วัคซีนไข้เลือดออก และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำให้สามารถพึ่งตนเอง
ได้และมีความมั ่นคงด้านวัคซีนอย่างยั ่งยืน ส่งผลให้เกิดความมั ่นคงทางด้านสุขภาพ และความมั ่นคง  
ของประเทศ 
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ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
เป็นธรรม หมายถึง คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยมีหน่วย
บริการสาธารณสุขที ่สามารถให้บริการวัคซีนพื ้นฐานแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย อย่างทั่วถึงและทันการณ์ 

7. ยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
 การพัฒนางานด้านวัคซีนที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เติบโต สู่วิสัยทัศน์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคให้มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน มุ่งสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้
อย่างเป็นธรรมและทันการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในทุกกลุ่มประชากร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารการจัดหาวัคซีนของประเทศ 
เพ่ือให้มีการสำรองที่เพียงพอทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และลดปัญหาการขาดแคลนวัคซีนที่จำเป็น โดย
การจัดหาแบบล่วงหน้าหลายปี (Multi-year tender) จากผู ้ผลิตในประเทศและผู ้นำเข้าแบบหลายราย 
(Multi-supplier) ตามสัดส่วนที่กำหนด เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้อยู่รอดและเติบโตได้  
นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนากลไกและระบบงบประมาณในการนำวัคซีนใหม่เข้ามาใช้เป็นวัคซีนพื้นฐาน รวมทั้งมุ่ง
ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ 
ได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

  1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม เพื่อให้รองรับประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย 
(1) บูรณาการงบประมาณการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือ

การจัดหาวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเพียงพอ สำหรับให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย 

(2) แสวงหาแหล่งงบประมาณอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อการจัดหาวัคซีนในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเพื่อการกุศลทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  หรือ
การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดหาวัคซีน เป็นต้น  

  1.2 สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนร่วมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปีและหลายราย 
(1) กำหนดแผนความต้องการใช้วัคซีนพื้นฐานในระยะยาว โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

จัดทำแผนความต้องการให้ครอบคลุมชนิดของวัคซีนที่ต้องการใช้ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ประมาณการความ
ต้องการใช้วัคซีนแต่ละชนิด และงบประมาณที่จะใช้ แม้ว่าการวางแผนระยะยาวจะตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์แวดล้อม แต่การกำหนดแผนดังกล่าวจะส่งผลให้การจัดหาวัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  
ทำให้ผู้ผลิตวางแผนการผลิตได้ตามความต้องการและแม่นยำมากข้ึน 

(2) จัดหาวัคซีนจากผู้ผลิตในประเทศและจากผู้นำเข้าหลายราย (Multi-supplier) โดย
การจัดตั้งคณะกรรมการหรือสร้างกลไกในการกำหนดสัดส่วนในการจัดหาวัคซีนเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศ
ในระดับต้นน้ำ ปลายน้ำ และผู้นำเข้าตามลำดับ รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบในการจัดหาตามสัดส่วนที่กำหนด
ขึ้น นอกจากนี้ต้องกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุ่มตลาดของผู้นำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศด้วย 

(3) จัดหาวัคซีนแบบล่วงหน้าหลายปี (Multi-year tender) เพื่อป้องกันหรือลดปัญหา
การขาดแคลนวัคซีน เป็นการสร้างหลักประกันแก่ผู้ใช้ และทำให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าจะมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอใน
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ช่วงเวลาที่ต้องการ (Security of supply) และการจัดซื้อในปริมาณที่มากขึ้น จะทำให้สามารถต่อรองราคา
วัคซีนให้ถูกลงได้ และจะประหยัดงบประมาณภาครัฐได้อีกด้วย 

  1.3 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
(1) กำหนดแผนการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค โดย

การศึกษาและจัดลำดับความสำคัญของวัคซีน เพื่อจัดทำแผนการนำวัคซีนใหม่หรือวัคซีนรวมมาใช้เป็นวัคซีน
พื ้นฐานในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค เพื ่อให้ประชาชนไทยได้รับวัคซีนในการควบคุมป้องกันโรค 
ทัดเทยีมกับนานาอารยประเทศ 

(2) ลดความซ้ำซ้อนของกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปัจจุบันกลไกการนำวัคซีนใหม่เข้ามาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานหลายคณะ ทำให้กลไกการนำ
วัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประกอบด้วยหลายขั้นตอน และมีประเด็นการพิจารณาที่
ซ้ำซ้อน ขาดการเชื่อมโยงและการประสานงานระหว่างกลไกต่าง ๆ จึงต้องดำเนินงานให้เกิดการบูรณาการและ
บริหารกลไกเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  1.4 พัฒนาคุณภาพรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการวัคซีนใน
สถานบริการสาธารณสุข 

(1) พัฒนาระบบการให้บริการวัคซีนที่เหมาะสมและจำเพาะต่อสภาพพื้นที่ หรือสังคม 
อาทิเช่น การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop service) ในพื้นที่เขตเมือง หรือการให้บริการวัคซีน
เคลื่อนที่ (Mobile vaccine team) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือพื้นที่สูงที่มีกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ หรือ
ในพ้ืนที่ห่างไกล และการให้บริการรูปแบบพิเศษสำหรับพื้นที่ที่มีอัตราความรอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำ เป็นต้น  
เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมของการรับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 

(2) พัฒนาหรือจัดให้มีรูปแบบการให้บริการวัคซีนตลอดช่วงชีวิต เช่น วัยเด็ก วัยเรียน 
วัยทำงาน และวัยสูงอายุ เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 

(3) เฝ้าระวังระดับภูมิคุ้มกันของโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนในประชากรกลุ่มเป้าหมายทุก 
10 ปี เพื่อทราบความชุก หรือสัดส่วนของระดับภูมิคุ ้มกัน โดยผลการสำรวจจะใช้ในการวางแผนงานและ
ปรับปรุงการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและลักษณะทาง
ระบาดวิทยา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and rapid response 
team: SRRT) เพ่ือการตรวจจับการระบาดของโรคและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว 

(5) เร่งรัดและสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธะสัญญานานาชาติ โดยประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการกำจัดโรคหัดและกวาดล้างโรคโปลิโอตามที่นานาประเทศได้มี
ข้อตกลงร่วมกัน 

(5) สำรวจความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับ
วัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีระดับภูมิคุ้มกันโรคอย่างทั่วถึง  

(6) ประเมินมาตรฐานของงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในทุกระดับตั้งแต่เขต จังหวัด 
อำเภอ และตำบล สามารถดำเนินงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน ทั้งมาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบ
ลูกโซ่ความเย็น มาตรฐานคุณภาพการให้บริการวัคซีน และมาตรฐานการบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 



 
๘ 

  1.5 ส่งเสริมให้มีแผนการสำรองวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน 
(1) วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มที่จะเกิดการระบาด เพื่อกำหนดชนิดวัคซีนที่

จำเป็นต้องจัดหา รวมทั้งประมาณการปริมาณวัคซีนที่ต้องสำรอง  
(2) ทำความตกลงกับผู้ผลิตวัคซีนในประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อผลิตวัคซีน  สำหรับโรคที่

อาจมีการระบาด รวมทั้งการประกันการซื้อหรือทำข้อตกลงล่วงหน้ากับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ในกรณีของวัคซีนที่
ไม่มีการผลิตหรือผลิตได้น้อย  

(3) แสวงหาพันธมิตรจากประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีน เพื่อรองรับการจัดหา
วัคซีนในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่มีการระบาดได้อย่างเพียงพอตามความต้องการของประเทศ 

(4) สร้างความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ เช่น WHO และ UNICEF ในการจัดหาหรือ
สำรองวัคซีนเพิ่มเติม เพ่ือควบคุมการระบาดของโรคท่ีคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในประเทศ  

(5) กำหนดมาตรการในการป้องกันการผลิตหรือนำเข้าวัคซีนปลอม และมาตรการ
รองรับกรณีมีวัคซีนปลอมในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของโรค โดยการจั ดทำระเบียบ/แนวปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามข้อมูลและเฝ้าระวังคุณภาพของวัคซีนอย่างเข้มงวด 

  1.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ 
(1) เชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยข้อมูลสุขภาพดังกลา่ว 

หมายรวมถึงข้อมูลการได้รับวัคซีน เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน 
(2) นำข้อมูลจากฐานข้อมูลวัคซีนระดับพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการให้บริการวัคซีน โดย

ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลวัคซีนระดับเขตบริการสุขภาพ จังหวัด อำเภอ และตำบล ในการติดตามให้
กลุ่มเป้าหมายมารับบริการวัคซีน เพื่อเพิ่มระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน รวมทั้งใช้ในการคาดการณ์
จำนวนประชากรในอนาคตสำหรับการรับวัคซีนชนิดใหม่ด้วย  

(3) บริหารจัดการและให้บริการวัคซีนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การนำระบบอ่าน
รหัสสินค้าอัตโนมัติ (Bar code) หรือระบบ Track & Trace ในการบริหารจัดการวัคซีน การให้บริการวัคซีน 
และการเตรียมการในกรณีเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse Event following 
Immunization: AEFI) เป็นต้น   

(4) จัดให้มีศูนย์ความรู ้ด้านวัคซีน (Vaccine knowledge center) เพื ่อการจัดการ
ความรู้และฐานข้อมูลด้านวัคซีน โดยการพัฒนาเว็บไซต์ จัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านวัคซีน เพื่อเป็น
คลังข้อมูลและความรู้ด้านวัคซีนของประเทศไทย และส่งเสริมความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนด้านราคาวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก 
              1.7 สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนให้แก่ประชาชน 

            (1) พัฒนาและกำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ทบทวน และกำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เพ่ือให้การสื่อสารมีความชัดเจน ตรงประเด็น และ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งข้ึน  

  (2) รณรงค์เรื่องความสำคัญของวัคซีนในวันสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น  
ทั้งนี้ อาจทำความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความสำคัญ และให้มีการตระหนักถึง
คุณค่าวัคซีนแก่ประชาชน 

  (3) บรรจุเนื้อหาเรื่องวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในหลักสูตรการศึกษา เช่น 
ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็นต้น   



 
๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการ
ในการป้องกันโรคของประเทศ มุ่งสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านวัคซีน โดยการส่งเสริม สนับสนุนทุนใน
การวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายและวัคซีนเพื่อตอบโต้การระบาด เพื่อให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนใน
ระดับอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

    2.1 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมายในแต่ละระยะ โดยภาครัฐ  

เป็นผู ้ลงทุนการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ การทดสอบในสัตว์ทดลอง การผลิตในระดับกึ ่งอุตสาหกรรม  
จนถึงการทดสอบในคนระยะท่ี 1 ถึงระยะท่ี 3  

(2) แสวงหาแหล่งทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้สนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีน และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อรองรับการผลิตวัคซีนเป้าหมาย  

(3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่นักวิจัย และผู้ผลิตวคัซีน 
ในประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการปัญหาสิทธิบัตรด้านวัคซีน รวมทั้งจัดให้มีความคุ้มครอง
สิทธิบัตรด้านวัคซีนแก่นักวิจัย/ผู้ประกอบการ 

(4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถวิจัยและพัฒนา
วัคซีนในระดับต้นน้ำได้ 

    2.2 สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน 
(1) แสวงหาเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลาย ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล โดยการซื้อหรือ 

สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ที่มีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างชอบธรรม (Mutual benefit) 

(2) บริหารจัดการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิต การประกันและควบคุม
คุณภาพวัคซีน เพื่อความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนของประเทศ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตวัคซีนเป้าหมายเพื่อความมั ่นคงและการพึ่งตนเอง  
ของประเทศและภูมิภาค แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้สามารถพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนให้ได้ผลิตภัณฑ์
ท่ีได้การรับรองมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการผลิตต้ังแต่ระดับต้นน้ำ  

(4) สนับสนุนหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่สนใจลงทุนผลิตวัคซีนตาม
เป้าหมายของชาติ หรือวัคซีนใหม่ที่เป็นความต้องการของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง
และส่งออกได้ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ โดยการแสวงหา
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดนโยบาย 
มาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้า ง
หลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ เพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนา
บุคลากร และการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ให้สามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล
เพ่ือสามารถส่งออกจำหน่ายในภูมิภาคและนานาชาติ เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งและเติบโต 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

     3.1 สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรม
วัคซีนคนและสัตว์ภายในประเทศ 



 
๑๐ 

(1) กำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้เอ้ือต่ออุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศ  
ทั้งมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี และสิ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนรองรับการผลิตวัคซีน เพื่อจูงใจ
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

(2) สร้างหลักประกันทางการตลาดเพื่อคุ้มครองผู้ผลิตวัคซีนในประเทศทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการจัดหา
วัคซีนของประเทศจัดซื้อวัคซีนที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากผู้ผลิตในประเทศทั้งแบบต้นน้ำและ
ปลายน้ำตามสัดส่วนที่กำหนด และจัดซื้อบางส่วนจากผู้นำเข้า เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศให้
อยู่รอดและเติบโตได้  

(3) พัฒนาผู้ประกอบการในการขยายตลาดวัคซีนสู่ต่างประเทศในอนาคต ทั้งตลาด
อาเซียน เอเชีย หรือนานาชาติ ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

     3.2 ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิตวัคซีน  
(1) พัฒนาและแสวงหาความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐ รัฐกับเอกชน หรือเอกชนกับ

เอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิดใหม่หรือวัคซีนรวมในระดับ
ต้นน้ำ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร การจัดตั้งและการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการพัฒนาวัคซีนร่วมกัน 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการด้านสิทธิบัตร เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถร่วมมือกับ  
ผู้ทรงสิทธิบัตรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิดใหม่ และจัดให้มีกลไกการประสานความร่วมมือ
และการเจรจาเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านสิทธิบัตรระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัคซีนและผู้ทรงสิทธิบัตร 
ในการเจรจาเพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ผู ้ผลิตวัคซีนในประเทศให้มีการลงทุนเพื ่อผลิตวัคซีนให้ได้
มาตรฐานสากล เช่น GMP PIC/S หรือ WHO PQ เป็นต้น และเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยควบคุมกำกับ
วัคซีนของประเทศ ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขึ้นทะเบียนและการรับรองรุ่นการผลิต เพื่อสนับสนุน
ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศให้สามารถส่งออกวัคซีนได้เร็วขึ้น 

(4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการธุรกิจและการตลาดด้านวัคซีนแก่
ผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถส่งออกวัคซีนและแข่งขันได้ในตลาดขนาดใหญ่ในอนาคต โดยการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจและการตลาดวัคซีนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อการวางแผนผลิตและ
ส่งออกวัคซีนไปต่างประเทศ 

(5) การส่งเสริมการจัดตั ้งคู ่ค้าความร่วมมือระหว่างประเทศ ( Joint International 
Trader) เพ่ือช่วยให้ผู้ผลิตในประเทศสามารถส่งออกวัคซีนไปจำหน่ายในต่างประเทศได้มากข้ึนในอนาคต 

(6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและการผลิตวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน โดยการ
จัดทำข้อเสนอและแผนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน เสนอเป็น  
วาระของอาเซียน  

(7) สร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น WHO, DCVMN,  
NRA alliance และ NCL network เป็นต้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของหน่วยวิจัย หน่วยผลิต และหน่วยควบคุม
กำกับวัคซีนให้เข้มแข็งและมีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรด้านวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรวัคซีนของประเทศให้มีคุณภาพ และเพียงพอ ให้ความสำคัญกับการผลิต การพัฒนา และ 
การรักษาบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน



 
๑๑ 

ให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีน
ให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดประสานและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

 4.1 สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน 

แสวงหาและทำความตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษา  
ในการจัดหาแหล่งทุนและให้ทุนการศึกษาในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนในงานด้านวัคซีน  เพื่อรองรับ
แผนพัฒนางานด้านวัคซีนอย่างครบวงจร และสามารถพัฒนางานด้านวัคซีนได้สำเร็จตามเป้าหมาย 

    4.2 สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มี
หลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอ่ืนที่จำเป็น 

(1) พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  
โดยการจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรอื่นที่จำเป็น ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 
รวมทั้งใช้กลไกสหกิจศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) และการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอาชีพ 
(Career path) ที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 

(2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง เช่น การทำแอพลิเคชั่น (Application) ในสื่อสาธารณะ (Social media) และระบบ E-learning 
เป็นต้น และการเชื่อมโยงเนื้อหาการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข กับหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาท่ีสอนแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น 

(3) สร้างหรือจัดให้มี Training House โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานผู้ผลิตวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ สำหรับใช้ประโยชน์ในการฝึกทักษะ การ
ปฏิบัติงานจริง (On-the-job training) เพื่อสร้างบุคลากรด้านวัคซีนและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
พร้อมทั้งจัดหาแหล่งฝึกเพื่อพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญด้านวัคซีนในระดับ
สากล เพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพและความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของภูมิภาค 

  4.3 สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถทำงาน  
ได้อย่างต่อเนื่อง 

(1) จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับ
งาน และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน และประเมินกระบวนการ
ของระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างเป็น
รูปธรรมก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

(2) เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายด้านวัคซีน เพื่อร่วมกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) และการให้บำเหน็จ
รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานประจักษ์ในด้านวัคซีน เพ่ือรักษาเสถียรภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน  

     4.4 สนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของคนและสัตว์ และสนับสนุนให้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 

(1) วิเคราะห์ส่วนขาด (Gap analysis) ของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนที่มีอยู่ เพ่ือพัฒนา
ให้ได้มาตรฐานสากล 



 
๑๒ 

(2) สนับสนุนหรือจัดหาแหล่งทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของคนและ
สัตว์ในการวิจัยพัฒนาและการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล  

 4.5 ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

บริหารจัดการการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศจากหน่วยงาน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีการใช้งานร่วมกันอย่างคุ้มค่าและสมประโยชน์ โดยอาจจัดให้มีศูนย์บริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน เพื่อบริหารจัดการให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน หรือ 
ศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ (Business model) ด้านโครงสร้างพื้นฐานในการ
พัฒนาวัคซีน โดยการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพ่ือจัดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มีระบบการ
บริหารจัดการแยกออกจากระบบเดิม (Privatization) เพื่อการบริหารจัดการอย่างอิสระและคล่องตัวในการ
ดำเนินธุรกิจในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 
ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศให้สามารถดำเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั ้งระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความจำเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ ผ่านกลไกทางการเงิน
และการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการมุ่งสู่การพ่ึงตนเองด้านวัคซีนของประเทศในระยะต่อไป 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

5.1 สร้างกลไกด้านการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน 
(1) จัดทำงบประมาณบูรณาการการพัฒนางานด้านวัคซีนของหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ด้านวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  และพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน โดยประสานความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้สนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านวัคซีนให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

(2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านวัคซีนและองค์กรที ่เกี ่ยวข้อง  
เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรด้านวัคซีน และกำหนดแนวทางในการทำงานอย่าง  
สอดประสานกันเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัคซีนของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาคี
เครือข่ายด้านวัคซีน 

5.2 สนับสนุนงบประมาณ ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน 
(1) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวัคซีน

แห่งชาติจะสนับสนุนงบประมาณ และแสวงหาแหล่งงบประมาณโดยการระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้สนับสนุน
การดำเนินงานด้านวัคซีนของประเทศให้แก่หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบ
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ 
(Quality Assessment) ของวัคซีน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและ
กระบวนการผลิตวัคซีนในประเทศ 

(2)  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จะสนับสนุน
ข้อมูลวิชาการด้านวัคซีน ทั้งข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลด้านเทคนิคแก่เครือข่ายด้านวัคซีน 
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2.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติด้านวัคซีน 
พ.ศ. 2563 - 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

ตัวช้ีวัด 
1. อัตราครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
2. จำนวนชนิดวัคซีนมีเพียงพอใช้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
3. บรรจุวัคซีนชนิดใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
4. ความสำเร็จของการจัดซื้อวัคซีนในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
5. ข้อมูลชนิดและปริมาณความต้องการรายวัคซีนที่จำเป็นในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และ

วัคซีนที่ใช้ตอบโต้การระบาด 
ค่าเป้าหมาย 
1. อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐานทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น วัคซีนรวมหดั-

คางทูม-หัดเยอรมัน และวัคซีนในนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
2. ชนิดของวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เคยเกิดการขาดแคลนและสามารถจัดหาได้

ครบถ้วนตามแผนจัดซื้อในแต่ละปี (เป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2563 - 2565)  
3. วัคซีนที่สำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน/ตอบโต้การระบาด สามารถจัดหาได้ร้อยละ 100 ทุกปี ตามการ

คาดการณ ์
4. วัคซีนชนิดใหม่ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ ปี พ.ศ. 2563: วัคซีนโรต้า  

ปี พ.ศ. 2564: วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน (Tdap) ปี พ.ศ. 2565: วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (เพ่ิม 1 โดส)   
5. การจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) ในภาวะปกติ  
6. การจัดหาวัคซีนรองรับกรณีเกิดโรคระบาดและวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน (ในปี พ.ศ. 2563) 
7. การสำรองวัคซีน Pandemic Influenza ในคลังผู้ผลิต (Virtual Stockpile) (ในปี พ.ศ. 2564 - 2565) 
8. ฐานข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการใน     

การป้องกันโรคของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
1. วัคซีนที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา 
2. วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศและได้รับการข้ึนทะเบียน 
ค่าเป้าหมาย 
1. Cell-based Technology: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ 

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคไข้ซิก้า วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงก่ี เป็นต้น 
2. Recombinant vaccine: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ วัคซีน

ป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงก่ี (E80) เป็นต้น     
3. Microbial Fermentation Technology: วัคซีนอย่างน้อย 2 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Non-Clinical 

Study/Stability study ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 และขั้นตอน Clinical Trial I & II of dT, DTP ในปี พ.ศ. 2565 
ได้แก่ วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก เป็นต้น   
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4. วัคซีนสัตว์อย่างน้อย 1 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Seed Preparation ในปี พ.ศ. 2563 และขั้นตอน 
Pilot scale ในปี พ.ศ. 2564 - 2565 ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 

5. วัคซีนที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำ ได้รับการขึ้นทะเบียน และมีการใช้ในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ อย่างน้อย 1 ชนิด 
ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ชนิด 3 สายพันธุ์ เป็นต้น 

6. วัคซีนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับการขึ้นทะเบียน และการเฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้
วัคซีนหลังจากออกสู่ตลาด อย่างน้อย 1 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้ 
ตัวช้ีวัด 
1. มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 
2. มูลค่ารวมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกวัคซีนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ค่าเป้าหมาย 
1. มาตรการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน 

(ในปี พ.ศ. 2563) 
2. มาตรการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุนและด้านภาษี แก่ผู้ผลิตวัคซีน (ในปี พ.ศ. 2564 - 2565) 
3. มาตรการสนับสนุนที่เอ้ือต่อการผลิตวัคซีนสัตว์สู่คนให้ได้การรับรองมาตรฐาน (ในปี พ.ศ. 2564 - 2565) 
4. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในอุตสาหกรรมวัคซีนที่มีมูลค่ารวมในการผลิตและส่งออก

ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรด้านวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง และการบริหารจัดการทรัพยากร

วัคซีนของประเทศให้มีคุณภาพ และเพียงพอ 
ตัวช้ีวัด 
 1. จำนวนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนมีเพียงพอ 
 2. โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนได้รับการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 
 3. เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพ่ือการวิจัยด้านวัคซีน 
ค่าเป้าหมาย 
 1. บุคลากรในสาขา Veterinary pathologist อย่างน้อยจำนวน 3 คน 
 2. บุคลากรในสาขา Virologist/Biologist อย่างน้อยจำนวน 5 คน     
 3. บุคลากรในสาขา Process development อย่างน้อยจำนวน 4 คน 
 4. บุคลากรในสาขา Regulatory science อย่างน้อยจำนวน 5 คน 
5. บุคลากรในสาขา Biopharmaceutical marketing/Biopharmaceutical engineering/Biopharmaceutical 

manufacturing อย่างน้อยจำนวน 5 คน 
6. บุคลากรในสาขา Non-clinical toxicology/Non-clinical safety studies อย่างน้อยจำนวน 3 คน   
7. ศูนย์ผลิตสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 
8. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์วัคซีนในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง   
9. โรงงานวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐาน GMP/PICs อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง (ในปี พ.ศ. 2565) 
10. โรงงานวัคซีนระดับอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐาน GMP/PICs อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง (ในปี พ.ศ. 2563) 
11. โรงงานวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมสำหรับวัคซีนสัตว์ อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง (ในปี พ.ศ. 2564) 
12. แนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศภายใต้เครือข่าย (ในปี พ.ศ. 2563) 
13. การนำแนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไปปฏิบัติ (ในปี พ.ศ. 2564 - 2565) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
1. ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
ค่าเป้าหมาย 
1. จำนวนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานด้านวัคซีน ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

ภายในปี 2565 
2. จำนวนโครงการความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับทุนสนับสนุน

หรือร่วมให้ทุนการพัฒนางานด้านวัคซีน อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ 
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ภาพที่ 1 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติด้านวัคซีน 
พ.ศ. 2563 - 2565 
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2.3 การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565   
 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า
ของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 256๓ - 25๖๕ เป็นรายปี 
พร้อมข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อความสำเร็จของการดำเนินงานที่ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด 
รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากสิ้นสุดแผนระยะ ๓ ปี และประเมินผลกระทบในภาพรวม โดยจะรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 
 

3.1 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ โดยมาตรา 
10 (1) คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีหน้าที่เสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบ และมาตรา 15 เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงด้านวัคซีน นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการ
สนับสนุน การวิจัย การพัฒนาการผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหา
วัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งการกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจำเป็น
สำหรับการใช้วัคซีนเพื่อการป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรคที่ทันต่อเหตุการณ์และความ
ต่อเนื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน และการ
จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เชี ่ยวชาญด้านวัคซีน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ และองค์กรภาคี เครือข่าย 
ด้านวัคซีน ได้ร่วมกันจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน ผลักดัน การพัฒนางานด้านวัคซีน ในระยะ 3 ปี และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ มีแผนปฏิบัติการการบูรณาการงานด้านวัคซีน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ภายใต้ย ุทธศาสตร ์ 5 ด้าน มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั ้งสิ้น 
11,046,311,558 บาท รวมโครงการสำคัญ 66 โครงการ จำแนกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 
4,076.67 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,612.64 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 3,357.01 ล้านบาท ทั้งนี้ สถาบันได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานเครือข่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 เรียบร้อยแล้ว พบว่า  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดไว้ 64 โครงการ มีการรายงานผลการดำเนินงาน 39 โครงการ     
คิดเป็นร้อยละ ๖1 ของโครงการทั้งหมด และมีกรอบงบประมาณ 4,076.67 ล้านบาท ซึ่งได้รับงบประมาณ 
2,542.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ของกรอบงบประมาณ และมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 13 ตัว 
ค่าเป้าหมายจำนวน 27 ค่าเป้าหมาย ซึ่งมีผลการดำเนินงานผ่านค่าเป้าหมายทั้งสิ้น 17 ค่าเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 63 ของค่าเป้าหมายทั้งหมด  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดไว้ 54 โครงการ มีการรายงานผลการดำเนินงาน 43 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด และมีกรอบงบประมาณ 3,612.64 ล้านบาท ซึ่งได้รับงบประมาณ 
1,064.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒9 ของกรอบงบประมาณ และมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 13 ตัว 
ค่าเป้าหมายจำนวน 28 ค่าเป้าหมาย ซึ่งมีผลการดำเนินงานผ่านค่าเป้าหมายทั้งสิ้น 9 ค่าเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 32 ของค่าเป้าหมายทั้งหมด  



 

๑๙ 

โดยสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ดังนี ้
 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกคติและภาวะฉุกเฉิน 
1.1 อัตราครอบคลุมของการไดร้บัวัคซีน
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

1. อัตราความครอบคลุมการได้รบัวัคซีนพ้ืนฐาน  
ทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น วัคซีนรวม
หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และวัคซนีในนักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 1. อัตราความครอบคลุมการได้รบัวัคซีนพ้ืนฐาน      
ทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น วัคซีนรวม
หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และวัคซนีในนักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

1.2 จำนวนชนิดวัคซีนมีเพียงพอใช้ในทั้ง
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน   

2. ชนิดของวัคซีนในแผนงานสรา้งเสริมภูมิคุม้กัน
โรคที่เคยเกิดการขาดแคลนและสามารถจัดหาได้
ครบถ้วนตามแผนจัดซื้อในแต่ละป ี(เป็นศูนย์ในปี 
พ.ศ. 2563 - 2565) 

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 2. ชนิดของวัคซีนในแผนงานสรา้งเสริมภูมิคุม้กัน
โรคที่เคยเกิดการขาดแคลนและสามารถจัดหาได้
ครบถ้วนตามแผนจัดซื้อในแต่ละป ี(เป็นศูนย์ในปี 
พ.ศ. 2563 - 2565) 

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

3. วัคซีนท่ีสำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน/ตอบโต้          
การระบาด สามารถจดัหาได้ร้อยละ 100 ทุกปี 
ตามการคาดการณ ์

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 3. วัคซีนท่ีสำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน/ตอบโต้             
การระบาด สามารถจดัหาได้ร้อยละ 100 ทุกปี 
ตามการคาดการณ ์

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

1.3 บรรจุวัคซีนชนดิใหม่ในแผนงาน 
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค 

4. วัคซีนโรต้า  ผ่านค่าเป้าหมาย 4. วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน (Tdap) ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

1.4 ความสำเร็จของการจดัซื้อวัคซีนใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

5. การจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) 
ในภาวะปกต ิ

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 5. การจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) 
ในภาวะปกต ิ

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

6. การจดัหาวัคซีนรองรับกรณีเกดิโรคระบาดและ
วัคซีนในภาวะฉุกเฉิน 

ผ่านค่าเป้าหมาย 6. การสำรองวัคซีน Pandemic Influenza ในคลัง
ผู้ผลิต (Virtual Stockpile) 

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

1.5 ข้อมลูชนิดและปรมิาณความต้องการ
รายวัคซีนท่ีจำเป็นในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และวัคซีนที่ใช้ตอบโต้          
การระบาด 

7. ฐานข้อมูลการบริหารจดัการวคัซีน ผ่านค่าเป้าหมาย 7. ฐานข้อมูลการบริหารจดัการวคัซีน ผ่านค่าเป้าหมาย 

 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 43 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 14 
 



 

๒๐ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 
2.1 วัคซีนท่ีอยูร่ะหว่างการวิจัยพฒันา 1. Cell-based technology: วัคซีนอย่างน้อย  

1 ชนิด ท่ีอยู่ในข้ันตอน non-clinical study 
ผ่านค่าเป้าหมาย 1. Cell-based technology: วัคซีนอย่างน้อย  

1 ชนิด ท่ีอยู่ในข้ันตอน non-clinical study 
ผ่านค่าเป้าหมาย 

2. Recombinant vaccine: วัคซีนอย่างน้อย  
1 ชนิด ท่ีอยู่ในข้ันตอน non-clinical study 

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 2. Recombinant vaccine: วัคซีนอย่างน้อย  
1 ชนิด ท่ีอยู่ในข้ันตอน non-clinical study 

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

3. Microbial fermentation technology: วัคซีน
อย่างน้อย 2 ชนิด ที่อยู่ในข้ันตอน non-clinical 
study/stability study 

ผ่านค่าเป้าหมาย 3. Microbial fermentation technology: วัคซีน
อย่างน้อย 2 ชนิด ที่อยู่ในข้ันตอน non-clinical 
study/stability study 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

4. วัคซีนสตัว์อย่างน้อย 1 ชนิด ท่ีอยู่ในข้ันตอน 
Seed preparation 

ผ่านค่าเป้าหมาย 4. วัคซีนสตัว์อย่างน้อย 1 ชนิด ท่ีอยู่ในข้ันตอน 
Pilot scale 

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

2.2 วัคซีนท่ีผลติได้ในประเทศและไดร้ับ
การขึ้นทะเบียน 

5. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ชนิด 3 
สายพันธ์ุ ท่ีผลติได้ตั้งแตต่้นน้ำ และไดร้ับการขึ้น
ทะเบียน 

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 5. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ชนิด 3 
สายพันธ์ุ ท่ีผลติได้ตั้งแตต่้นน้ำ และไดร้ับการขึ้น
ทะเบียนในป ี2563 และมีการใช้ในกลุ่มผู้ใหญ่ในปี 
2564 

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

6. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับ             
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีผลการประเมิน 
Vaccine Safety Efficacy Assessment  

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 6. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับ                 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและไดร้ับการขึ้นทะเบียน  

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 50 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 33 
  



 

๒๑ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้ 
3.1 มาตรการสนบัสนุนอุตสาหกรรม
วัคซีนในประเทศ 

1. มาตรการส่งเสริมใหผ้ลติภณัฑว์ัคซีนท่ีผลติได้ใน
ประเทศเป็นพัสดุทีร่ัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน 

ผ่านค่าเป้าหมาย 1. มาตรการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุน
และด้านภาษีแก่ผูผ้ลติวัคซีน 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

2. มาตรการสนับสนุนท่ีเอื้อต่อการผลิตวัคซีนสัตวส์ู่
คนให้ได้การรับรองมาตรฐาน 

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

3.2 มลูค่ารวมการลงทุนในอุตสาหกรรม
การผลิตและส่งออกวัคซีนระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2. โครงการความร่วมมือระหว่างรฐักับเอกชนใน
อุตสาหกรรมวัคซีนท่ีมีมลูค่ารวมในการผลิตและ
ส่งออก ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 

ผ่านค่าเป้าหมาย 3. โครงการความร่วมมือระหว่างรฐักับเอกชนใน
อุตสาหกรรมวัคซีนท่ีมีมลูค่ารวมในการผลิตและ
ส่งออก ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 67 
  



 

๒๒ 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 
4.1 จำนวนบคุลากรและผู้เชี่ยวชาญ         
ด้านวัคซีนมีเพยีงพอ 

1. Veterinary pathologist 1 คน ผ่านค่าเป้าหมาย 1. Veterinary pathologist 1 คน ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 
2. Virologist/Biologist 1 คน   ผ่านค่าเป้าหมาย 2. Virologist/Biologist 2 คน   ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 
3. Process development 1 คน   ผ่านค่าเป้าหมาย 3. Process development 2 คน   ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 
4. Regulatory science 1 คน ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 4. Regulatory science 2 คน ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 
๕. Biopharmaceutical engineering 1 คน ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 5. Biopharmaceutical manufacturing 2 คน   ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 
๖. Non-clinical toxicology 1 คน   ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 6. Non-clinical safety studies 1 คน   ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

4.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนได้รับ 
การพัฒนาเพื่อให้ไดม้าตรฐานสากล 

๗. ศูนย์ผลิตสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล อย่างน้อย
จำนวน 1 แห่ง 

ผ่านค่าเป้าหมาย 7. ศูนย์ผลิตสัตว์ทดลองที่ไดม้าตรฐานสากล อย่างน้อย
จำนวน 1 แห่ง 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

๘. ศูนย์ทดสอบผลิตภณัฑ์ในสัตวท์ดลองตาม
หลักการ OECD GLP อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 

ผ่านค่าเป้าหมาย 8. ศูนย์ทดสอบผลิตภณัฑ์ในสัตวท์ดลองตามหลักการ 
OECD GLP อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

9. โรงงานวัคซีนระดับอตุสาหกรรมท่ีไดร้ับมาตรฐาน 
GMP/PICs อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
ไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๙. โรงงานวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมสำหรบัวัคซีน
สัตว์ อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

4.3 เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ      
ทางการแพทย์เพื่อการวิจัยดา้นวัคซีน 

1๐. แนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ
ภายใต้เครือข่าย 

ผ่านค่าเป้าหมาย 10. การนำแนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศไปปฏิบตั ิ

ไม่ผา่นค่าเป้าหมาย 

 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 20 
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ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 
5.1 ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนท้ังในและตา่งประเทศ 

1. จำนวนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการดำเนินงานด้านวัคซนี ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ ภายในปี 2565 

ผ่านค่าเป้าหมาย 1. จำนวนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการดำเนินงานด้านวัคซนี ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ ภายในปี 2565 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

2. จำนวนโครงการความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไดร้ับทุนสนับสนุนหรือร่วมให้ทนุ
ในการพัฒนางานด้านวัคซีน อย่างน้อย 2 โครงการ 

ผ่านค่าเป้าหมาย 2. จำนวนโครงการความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไดร้ับทุนสนับสนุนหรือร่วมให้ทนุ
ในการพัฒนางานด้านวัคซีน อย่างน้อย 2 โครงการ 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 
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3.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

มุ่งสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเป็นธรรมและทันการณ์ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการสร้าง เสริมภูมิคุ ้มกันโรคในทุกกลุ่มประชากร  
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารการจัดหาวัคซีนของประเทศ เพื่อให้มีการสำรองที่เพียงพอทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และลดปัญหาการขาดแคลนวัคซีนที่จำเป็น โดยการจัดหาแบบล่วงหน้าหลายปี 
(Multi-year tender) จากผู ้ผล ิตในประเทศและผู ้นำเข้าแบบหลายราย (Multi-supplier) ตามสัดส่วน 
ที่กำหนด เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้อยู่รอดและเติบโตได้ นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนากลไกและ
ระบบงบประมาณในการนำวัคซีนใหม่เข้ามาใช้เป็นวัคซีนพื้นฐาน รวมทั้งมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและ
มาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 7 ค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงาน 
สรุปได้ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 อัตราครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 1 อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐานทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น 
วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และวัคซีนในนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 อัตราความครอบคลุมของวัคซีนทุกชนิดในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ชนิดวัคซีน ร้อยละความครอบคลุม 
ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

BCG ในเด็กแรกเกิด 90 97.41 
DTP-HB3 / OPV3 90 88.82/92.23 
MMR1 และ MMR2 95 91.55/89.37 
DTP-HB4 / OPV4 90 88.73/88.66 
LAJE1 90 89.39 
LAJE2 90 84.82 
DTP-HB5 / OPV5 90 85.25/85.21 
dT นร.ป.6 95 ไม่มีข้อมูล 
HPV นร.หญิง ป.5 95 ไม่มีวัคซีนให้บริการ 

 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
   ให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2 จำนวนชนิดวัคซีนมีเพียงพอใช้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน   
ค่าเป้าหมายที่ 2 ชนิดของวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เคยเกิดการขาดแคลนและสามารถ
จัดหาได้ครบถ้วนตามแผนจัดซื้อในแต่ละปี (เป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
 ในปี 2563 ได้มีแนวทางการให้วัคซีนแก่เด็กนักเรียน ตามมติคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
โดยให้วัคซีน BCG, HB, dT, OPV, IPV, MMR และ LAJE เพื ่อเก็บตกในนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1  
ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนดปกติ วัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ให้ใน
นักเรียนหญิงทุกราย) สำหรับประเทศไทยต้องการวัคซีน HPV จำนวน 800,000 โดส/ปี สำหรับให้บริการใน
นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 400,000 คน และวัคซีน dT ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
(ให้ทุกราย) 
 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์วัคซีน HPV ทั่วโลกอยู่ในช่วงขาดคราว เนื่องจากปริมาณวัคซีน HPV  
ในตลาดโลกมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประเทศไทยจึงประสบปัญหาไม่สามารถจัดซื ้อวัคซีน HPV  
เพ่ือให้บริการในเด็กนักเรียนหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปี 2563 ได ้
 
ค่าเป้าหมายที่ 3 วัคซีนที่สำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน/ตอบโต้การระบาด สามารถจัดหาได้ร้อยละ 100 ทุกปี 
ตามการคาดการณ์ 

1. การเร่งรัดกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ 
1.1 โรคโปลิโอ: ประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยโรคโปลิโอมาเป็นเวลากว่า 23 ปีแล้ว โดยพบผู้ป่วย    

รายสุดท้ายในปี 2540 ถึงแม้จะไม่มีผู้ป่วยโปลิโอติดต่อกันมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่ยังประสบปัญหา
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในบางพื้นที่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ และพบว่าในบางปีการเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
อ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute flaccid paralysis: AFP) ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่ต่ำกว่า 2 ต่อประชากร
อายุต่ำกว่า 15 ปีแสนคน) 

 

 
ข้อมูล : อตัราการรายงานการเฝ้าระวงัผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute flaccid paralysis: AFP)  
ที่มา : สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 
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ประกอบกับมีรายงานการพบผู้ป่วยโปลิโอจากสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ในประเทศเพื่อนบ้านเป็น
ระยะ ๆ ทำให้ประเทศไทยยังคงตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโปลิโอเข้ามาระบาดได้ ดังนั้นเพื่อรักษา
สถานะของการเป็นประเทศปลอดโรคโปลิโออย่างต่อเนื่อง จนกว่าทั่วโลกจะสามารถกวาดล้างโรคโปลิโอให้
หมดไป จึงยังต้องดำเนินการตามมาตรการกวาดล้างโรคโปลิโออย่างเข้มแข็ง  

โดยในปี 2563 กรมควบคุมโรคได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (b-OPV) และ
รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพ้ืนที่เสี่ยง 8 จังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีความครอบคลุม
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอต่ำกว่าเกณฑ์จากปัญหาการให้วัคซีนในระบบปกติ และพื้นที่ 4 จังหวัดที่มี
ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี 
ซึ่งพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ 

1.2 โรคหัดและหัดเยอรมัน: ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการกำจัดโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติ 
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมายังพบการระบาดเป็นระยะ  ๆ และมีการระบาดหนักในช่วงปี 
พ.ศ. 2560 - 2562 โดยมีรายงานการระบาดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย  ได้แก่ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กเล็กที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน ซึ่งพบผู้ป่วยเป็นจำนวน
มากและมีหลายรายที่ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงจนเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร
ตามแนวชายแดน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน และพื้นที่อื่น ๆ พบว่าผู้ป่วยส่วน
ใหญ่เป็นวัยทำงานที่การระบาดมักเกิดในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น เรือนจำ ค่ายทหาร 
โรงงาน สถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น  

 

 
ข้อมูล : จำนวนผู้ป่วยโรคหัดแยกเป็นรายเดือน พ.ศ. 2558 – 2562 
ที่มา : ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคเพื่อการกำจัดโรคหัด สำนักระบาดวิทยา 

 
กรมควบคุมโรคได้ดำเนินโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัด

ของประเทศไทย โดยในปี 2562-2563 ได้รณรงค์ให้ว ัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ ่มเด็กอายุ 1-12 ปี           
ทั ่วประเทศ ซึ ่งได้รับอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื ่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลางฯ) จำนวน 54,151,700 บาท (ห้าสิบสี่ล้าน
หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์การฉีด 
และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งวัคซีนเพ่ือกระจายวัคซีนให้สถานบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) จำนวน 134,500 โดส และวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) จำนวน 
388,000 โดส และได้รับการสนับสนุนวัคซีน MMR พร้อมการจัดส่งวัคซีน จำนวน 100,000 โดส จาก
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๒๗ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย รวมจำนวนวัคซีนสำหรับดำเนิน โครงการรณรงค์ให้
วัคซีนป้องกันโรคหัดฯ คือวัคซีน MMR จำนวน 234,500 โดส และวัคซีน MR จำนวน 388,000 โดส 

สำหรับโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดฯ มีกลุ่มเป้าหมายและจำนวนกลุ่มเป้าหมายจาก
การสำรวจประกอบด้วย กลุ่มเด็กอายุ 1 - ต่ำกว่า 7 ปี จำนวน 265,894 คน และกลุ่มเด็กอายุ 7 - 12 ปี 
จำนวน 432,473 คน ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สรุปได้ ดังตาราง 

 

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

(คน) 

จำนวนวัคซีนท่ีต้อง
ใช้เมื่อรวมอัตรา
สูญเสีย (โดส) 

จำนวนวัคซีนท่ีจัดสรรให้
พื้นที ่(โดส) 

ผลการ
ให้บริการ 

(คน) 

ผลการให้บริการ 
เปรียบเทยีบกับจำนวน

วัคซีนท่ีจัดสรร 
เด็กอายุ 1 - ต่ำกว่า 7 ป ี
(ใช้วัคซีน MMR) 

265,894 268,580 219,921 96,322 ร้อยละ 43.8 

เด็กอายุ 7 - 12 ป ี
(ใช้วัคซีน MR) 

432,473 480,530 392,620 
(วัคซีนส่วนต่างจำนวน 
4,620 โดส มาจาก    
คงคลังสำหรับตอบโต ้

การระบาดของกรม คร.) 

252,666 ร้อยละ 64.4 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 บรรจุวัคซีนชนิดใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนโรต้าได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน เป็นองค์ประกอบสำคัญของการป้องกันควบคุมโรค และเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วกันถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการป้องกันควบคุมโรค มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดโอกาสการ
เกิดโรค อัตราป่วย และอัตราป่วยตายของประชากร เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น ภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่ง
ของการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคของประเทศ คือ การนำวัคซีนที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมต่อบริบทของประเทศ มาบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

ในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันให้วัคซีนโรต้าบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
สืบเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็กที่พบบ่อยที่สุดทั้งในประเทศไทย
และทั่วโลก จากการเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าในเด็กกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี แบบ sentinel 
surveillance ของสำนักระบาดวิทยาในช่วงปี 2544-2546 พบว่า เชื้อไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุร้อยละ 43 ของ
ผู้ป่วยอุจจาระรว่งที่ตอ้งนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 

ต่อมา วัคซีนโรต้าได้ถูกบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค ในปี 2563 และสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดหาวัคซีนโรต้ามาให้บริการแกก่ลุ่มเปา้หมายเป็นวัคซีนชนิดหยอดเข้าทางปาก
เช่นเดียวกับวัคซีนโปลิโอ เป็นวัคซีนที่ให้ 2 โดส ในเด็กอายุ 2 และ 4 เดือน จำนวน 670,000 โดส รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 368,473,200 บาท 
 
 
  
 
 



 

๒๘ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ความสำเร็จของการจัดซื้อวัคซีนในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
ค่าเป้าหมายที่ 5 การจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) ในภาวะปกติ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมี
การแยกบทบาทระหว่างผู้ซื้อ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)) และผู้ให้บริการ (กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.)) จากเดิมที่กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณไปยังสถานพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนเป็น สปสช. ทำหน้าที่บริหารงบประมาณด้านการบริการสาธารณสุขและจัดสรร
งบประมาณตามจำนวนประชากรที่ครอบคลุมในแต่ละหน่วยบริการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 สำหรับการจัดหาวัคซีนในแต่ละปี สปสช. รับผิดชอบการจัดทำคำของบประมาณประจำปีเพื่อจัดซื้อ
วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
และชีววัตถุต้านพิษ  
 จากรายงานผลการประเมินระบบบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทย ในปี 2560 โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
พบว่า สปสช. มีระบบการบริหารจัดการวัคซีนที่ชัดเจน ตั้งแต่การประมาณการ เพื่อจัดทำแผนงบประมาณ 
แผนจัดซื้อ การบริหารคลัง และการกระจายวัคซีนที่ชัดเจน โดยมอบให้องค์การเภสัชกรรมทำหน้าที่ในการ
จัดหา บริหารคลัง และกระจายวัคซีนจากคลังส่วนกลางไปยังคลังวัคซีนระดับอำเภอโดยตรง รวมทั้งมีระบบ
การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการวัคซีนด้วย แต่พบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการที่สำคัญ 
ได้แก่ 1) การจัดซื้อวัคซีนแบบปีต่อปี หรือซื้อวัคซีนจากผู้ผลิตเพียงรายเดียว ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
วัคซีนบางชนิดเช่น ปัญหาการขาดแคลนวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน MMR ในปี พ.ศ. 2556 
2) วัคซีนทีไ่ด้รับมีอายุสั้น 3) ข้อมูลจำนวนวัคซีนในระบบ VMI ไม่ตรงกับความเป็นจริง ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
วัคซีนในคลังส่วนกลาง 4) คลังวัคซีนระดับอำเภอไม่มีงบประมาณ ทำให้อุปกรณ์ในการจัดเก็บวัคซีน ไม่เพียงพอ  
ไม่มีการสอบเทียบอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ และ 5) ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ
บริการจัดการวัคซีนอย่างเพียงพอ เป็นต้น เพ่ือให้การจัดหาวัคซีนมีประสิทธิภาพควรมีมาตรการสนับสนุนให้มี
การดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัคซีนด้วยวิธีการซื้อล่วงหน้าแบบหลายปี  (multi-year tender) เพื่อ guarantee 
supply รวมทั้งทำให้ผู้ซื ้อมีอำนาจในการต่อรองราคามากขึ้น รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงของการขาดแคลน
วัคซีน และควรกำหนด TOR ให้วัคซีนที่ส่งมอบมีอายุการใช้งานได้นาน หรือให้ผู้ผลิตผู้นำเข้ารับแลกเปลี่ยน
วัคซีนก่อนหมดอาย ุ6-8 เดือน เป็นต้น 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติผลักดันให้มีการจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) มาตั้งแต่ปี 
2562 ผ่านการหารือและประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กรมควบคุมโรค กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เป็นต้น สรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้ 

1. จำนวนปีเพื่อการจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) ได้ข้อสรุปเป็น 2 ปี 
2. ชนิดของวัคซีนเพ่ือการจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (2 ปี) ได้แก่ วัคซีน IPV MMR และ HPV 
3. สปสช. จะรับผิดชอบจัดทำฉากทัศน์ (Scenario) ของการจัดซื้อวัคซีน IPV MMR และ HPV ให้มี

วัคซีนสำหรับการใช้ประมาณ 30 เดือน (ปริมาณวัคซีนใน 24 เดือน รวมกับปริมาณ buffer stock 6 เดือน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 และให้เสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติด้วย 

4. สปสช. ประชุมหารือร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในประเด็นการบริหารจัดการด้านวัคซีน สรุปได้ว่า 
1) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year 
tender) และมอบหมายคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื ้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์          



 

๒๙ 

ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการ ในประเด็นดังกล่าวให้เป็น
รูปธรรม 2) การบริหารจัดการวัคซีนของ สปสช. จะกำหนดให้มีปริมาณวัคซีนคงคลัง 18 เดือน (ปริมาณ
วัคซีนที่ใช้ใน 12 เดือน รวมกับปริมาณวัคซีนที่เป็น Safety stock 6 เดือน) ทั้งนี้ สถาบันฯ เสนอให้ สปสช.
ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (2 ปี) สำหรับวัคซีนบางชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการขาดคราว ในลักษณะ
ของการเพิ่มจำนวนของ Safety stock จากเดิม 6 เดือน เป็น 12 เดือน โดยแบ่งงวดในการส่งมอบวัคซีน 
(Multiple delivery) ซึ่งภาระงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของวัคซีนในส่วนที่เป็น Safety stock 6 เดือน จะเพิ่มขึ้น
เพียงครั้งเดียว เพราะฉะนั้นการจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (2 ปี) คือ การมีวัคซีนที่จะใช้ได้มากกว่า 1 ปี 
(ปริมาณวัคซีนที่ใช้ใน 12 เดือน รวมกับปริมาณวัคซีนที่เป็น Safety stock 12 เดือน) 3) ประเด็นที่ต้อง
ดำเนินการให้มีความชัดเจนสำหรับการจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี ได้แก่ การกำหนดนิยามของการจัดซื้อวัคซีน
แบบหลายปี (Multi-year tender) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชนิดวัคซีนที่จะจัดซื้อแบบหลายปี 
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวจะเสนอเป็นรายละเอียดต่อคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อ
ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

5. ต่อมาได้มีการพิจารณาในรายละเอียดของการจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี ได้ข้อสรุปว่า การบริหาร
จัดการวัคซีนของ สปสช. ซึ่งบริหารปริมาณวัคซีนคงคลัง 18 เดือน (ปริมาณวัคซีนที่ใช้ใน 12 เดือน รวมกับ
ปริมาณวัคซีนที่เป็น Safety stock 6 เดือน) นั้น มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการใช้วัคซีนในประเทศ 
จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนของ Safety stock จาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
 
ค่าเป้าหมายที่ 6 การจัดหาวัคซีนรองรับกรณีเกิดโรคระบาดและวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน 

1. การจัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญร่องรับการระบาด 
 ในปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทั่วโลก เป็นการระบาดของเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 (H1N1) สายพันธุ์ใหม่ เริ่มพบการระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 
เป็นต้นมา โดยพบครั้งแรกในรัฐเวรากรูซ ประเทศเม็กซิโก หลังจากนั้น การระบาดเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น และ
ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่ามีผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 
มากกว่า 6 แสนราย และมีผู ้เสียชีวิตมากกว่า 14,000 คนทั่วโลก แม้จะเป็นการระบาดที่ไม่รุนแรงนัก  
เมื่อเทียบกับไข้หวัดใหญ่สเปน ไข้หวัดใหญ่เอเชีย หรือ ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับล้านราย แต่ก็
ทำให้ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยพบกับความสูญเสียมหาศาล ทั้งด้านสังคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ 
 ปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) ครบรอบ 1 ทศวรรษ การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1)  
ซึ่งจากอดีตพบว่าจะเกิดการระบาดใหญ่ขึ้นทุก ๆ 10–40 ปี ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดครั้ง
ต่อไปจะเกิดขึ้นเมื ่อใด และจะรุนแรงเพียงใด องค์การอนามัยโลกตระหนักถึงความเสี่ยงที ่ก ำลังคุกคาม
ประชากรโลก จึงได้จัดทำ Global Influenza Strategy 2019-2030 เพ่ือเป็นกลยุทธ์สำหรับนานาประเทศ
ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ สำหรับประเทศไทย กรมควบคุมโรค ได้จัดตั้ง
คณะทำงานศูนย์ประสานงานเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และได้จัดทำ 
“แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ พ.ศ. 2562-2564” 
ซึ่งเป็นแผนระดับ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และสอดคล้องกับแผนระดับที่ 
2 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ด้านการ
พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  



 

๓๐ 

โดยแผนปฏิบัติการฯ นี้ เป็นการดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนและบริหารจัดการให้กับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ในการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ 

กลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวคือ การพัฒนาศักยภาพระบบเวชภัณฑ์ วัคซีน 
ยา ในประเทศ และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองในการจัดหาหรือ
ผลิตวัคซีน ยาต้านไวรัส เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในระยะยาว 
โดยเฉพาะวัคซีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เวลาในการพัฒนาและผลิตค่อนข้างนาน จำเป็นที่ประเทศต้องมี      
การวางแผนล่วงหน้า ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การกำหนดช่องทางการ     
ขึ้นทะเบียนแบบเร่งด่วน วางแผนการสำรองวัคซีน ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ  
ที่รัฐบาลต้องเข้าใจและให้การสนับสนุน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนอย่างเป็น
ระบบ สามารถผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ลดการป่วย การตาย 
ภาวะแทรกซ้อน และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของ
โรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับแผนยกระดับการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยองค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาและผลิตวัคซีน Flu 
Vac H5 จากไข่ไก่ปลอดเชื้อ (Egg-based production; SPF) ซึ่งเป็น monovalent vaccine ในรูปแบบของ 
liquid formulation ขนาดบรรจุ 1 dose/vial ใช้พ่นทางจมูก ซึ่งการพัฒนาวัคซีนนี้ทำให้องค์การเภสัชกรรม
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยทางสหรัฐอเมริกามีการตีพิมพ์ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ที่มีการพัฒนาวัคซีน
และมีการทดลองทางคลินิก และทำให้องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจากสภาการวิจัย
แห่งชาติอีกด้วย 

2. การจัดหาวัคซีนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตามที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปลายปี 2562 และเริ่มแพร่เข้าสู่

ประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนในที่สุดประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉิน
เพื่อควบคุมสถานการณ์ แต่ยังคงมีการระบาดในกรุงเทพและกระจายไปในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย 
หลายระลอก อย่างต่อเนื่อง “วัคซีน” จึงจัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะเป็นคำตอบในการ
ป้องกันควบคุมโรคและทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2563 หน่วยงานวิจัยพัฒนาวัคซีนระดับโลกทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ เยอรมัน จีน และประเทศอื่น ๆ ต่างยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้วัคซีนภายใต้เทคโนโลยี
แพลตฟอร์มใหม่ ๆ มาใช้ควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันการณ์ โดยในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 
2563 เริ่มมีบริษัทวิจัยชั้นนำระดับโลกทยอยประกาศผลการทดสอบวัคซีนโควิด 19 ในมนุษย์ระยะที่ 3  
ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ในปี 2564 

แม้ว่า ประเทศไทยจะยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนโควิด 19 มาให้บริการได้ด้วยเหตุผลข้างต้น  
สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้เตรียมการโดยการจัดทำ Blueprint เพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ของประชาชนไทย 
และแสวงหาความร่วมมือและเจรจากับหน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนชั้นนำระหว่างประเทศทั้งรัฐและ
เอกชน อาทิ สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น 
เยอรมนี และอื่น ๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา (ช่วงแรกของการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19) โดย
การเจรจามุ่งเน้น ๓ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑) การขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน ๒) การทำข้อตกลง
การจองวัคซีนล่วงหน้า และ ๓) ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาวัคซีน 

ในช่วงกลางปี ๒๕๖๓ พบว่าแนวทางที่ประเทศจะสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ได้เร็วที่สุด คือ 
การซื้อวัคซีนโควิด 19 ที่คาดว่าจะพัฒนาจนประสบความสำเร็จ ซึ่งเงื่อนไขในการซื้อวัคซีนทั้งจากการเจรจา     



 

๓๑ 

ทวิภาคีและการจัดหาวัคซีนผ่าน COVAX Facility เป็นการจองล่วงหน้า (Advance Market Commitment; 
AMC) ทั้งสิ้น โดยที่วัคซีนโควิด 19 ทุกชนิดยังอยู่ในช่วงการวิจัยพัฒนา และมีโอกาสที่จะล้มเหลว ไม่สามารถ
ผลิตวัคซีนได้สำเร็จ อีกท้ังยังมีเงื่อนไขว่าหากการพัฒนาวัคซีนนั้นไม่ประสบความสำเร็จ ผู้จองจะไม่ได้รับเงินที่
จองวัคซีนคืน อย่างไรก็ตาม หลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้สูง ได้มีการจองวัคซีนโดยตรง 
(Bilateral Agreement) กับผู้ผลิตในเงื่อนไขที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าวแล้ว และโอกาสของการได้รับวัคซีนจะ
เป็นไปตามลำดับของการทำข้อตกลงจองวัคซีน ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์วัคซีนโควิด 19 ในท้องตลาด 
ทำให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อวัคซีนในสถานการณ์ปกติไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ดังนั้น การจัดหาวัคซีนโควิด 19 
จึงต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติจากหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ว ๑๑๕) ลงวันที ่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID -19)) ในกรณี มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ .ศ. ๒๕๖๓ ซึ ่งมีผลบังคับใช้วันที่      
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ รวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ทำให้
สามารถจัดหาวัคซีนโควิด 19 ผ่านการจองล่วงหน้าได้ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติรับผิดชอบในส่วนการจัดหา
วัคซีนด้วยการจองล่วงหน้า ส่วนการจัดซื ้อและบริหารจัดการวัคซีนที ่ได้มาจาก การจองดังกล่าวอยู ่ใน       
ความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ผลจากการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ผ่านการจองล่วงหน้ากับบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ในปี 2563 
จำนวน 61 ล้านโดส ทำให้ประเทศไทยมีวัคซีนโควิด 19 ให้บริการในกลุ่มเป้าหมายได้ในปี 2564 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ข้อมูลชนิดและปริมาณความต้องการรายวัคซีนที่จำเป็นในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
และวัคซีนที่ใช้ตอบโต้การระบาด 
ค่าเป้าหมายที่ 7 ฐานข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีน 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine 
Information and Management System: VIMS) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านวัคซีนตลอดวงจรวัคซีน ตั้งแต่การ
วิจัยพัฒนาจนถึงการนำวัคซีนไปใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ  
เชิงนโยบาย และบริหารจัดการงานด้านวัคซีนของประเทศ ตลอดจนการบริการทางวิชาการ การพัฒนาข้อมูล
และองค์ความรู ้ด้านวัคซีนของประเทศ ซึ่งระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) เป็น Web-based 
application ที่มีการพัฒนาบนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: 
GDCC) ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์  และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภาพข้อมูล (Data 
visualization) บนเว็บไซต์ รวมทั้งการนำเสนอในรูปแบบของชุดข้อมูล (Infographic Fact Sheet) ของวัคซีน
แต่ละชนิด เช่น MMR HPV IPV Influenza และ Rota เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัคซีน อุปทาน
และอุปสงค์ของวัคซีน ทั้งนี้ มีการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์หรือเฝ้าติดตาม มาใช้ในการจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบาย หรือนำเข้าสู่การพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านวัคซีน เช่น การนำข้อมู ลเรื่องของอุปสงค์และ
อุปทานวัคซีนไปใช้ในการพิจารณานำวัคซีนมาบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติและแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคของประเทศ เป็นต้น และบุคคลที่สนใจสามารถเลือกหัวข้อชนิดวัคซีน ปริมาณการนำเข้าในประเทศไทย 
ปริมาณการใช้ ภูมิภาค และระยะเวลา เพื่อให้ระบบ VIMS แสดงข้อมูลเป็นกราฟหรือตารางเปรียบเทียบตาม
ความสนใจได้ 



 

๓๒ 

 นอกจากการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีนแล้ว ยังมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสอบสวน
อาการภายหลังได้ร ับการสร้างเสริมภูมิค ุ ้มกันโรค  (Adverse Event Following Immunization: AEFI)  
โดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก สามารถค้นหา แสดงสถานการณ์ 
และตรวจจับความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ โปรแกรมฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง AEFI ที่พัฒนาขึ้น 
เพื่อให้เป็นระบบ online reporting ที่ใช้ในพื้นที่ทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบการรายงานแบบออนไลน์ ทั้งนี้ คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ 
อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณา  
 
สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 7 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน สามารถ
ดำเนินการบรรลุ 4 ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ค่าเป้าหมายที่ 4, 6 และ 7 คิดเป็นร้อยละ 43 โดยยังคงมีประเด็น  
ท้าทายในค่าเป้าหมายที่ 1, 2, 3 และ 5 ดังนี้ 

 ค่าเป้าหมายที่ 1 อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพ้ืนฐานทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น 
วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และวัคซีนในนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยอัตราความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนพื้นฐานมากกว่าร้อยละ 90 มีเพียง 2 ชนิดวัคซีนเท่านั้น ได้แก่ วัคซีน BCG ในเด็กแรกเกิด และ 
OPV3 จากจำนวนวัคซีน 9 ชนิด เนื่องจากปัญหาความครบถ้วนของการรายงานผลการให้บริการที่สถาน
บริการแต่ละแห่งส่งไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตามระบบการส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง (43 แฟ้ม 
มาตรฐาน) รวมทั้งการรับบริการวัคซีนในพื้นที่ที ่มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยและต่างชาติ และพื้นที่
ชายแดน สำหรับอัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ไม่มีข้อมูลวัคซีน dT 
ที่ให้บริการในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และไม่มีวัคซีน HPV ให้บริการในนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ค่าเป้าหมายที่ 2 ชนิดของวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคที่เคยเกิดการขาดแคลนและ
สามารถจัดหาได้ครบถ้วนตามแผนจัดซื้อในแต่ละปี (เป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2563 - 2565) โดยไม่สามารถจัดหา
วัคซีน HPV ให้บริการในนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ เนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนวัคซีน
ดังกล่าวทั่วโลก 

ค่าเป้าหมายที่ 3 วัคซีนที่สำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน/ตอบโต้การระบาด สามารถจัดหาได้ร้อยละ 
100 ทุกปี ตามการคาดการณ์ โดยสามารถจัดหาวัคซีน MMR และ MR ได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 622,500 โดส 
น้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายในเด็กอายุ 1-12 ปี ซึ่งมจีำนวน 698,367 คน 
 ค่าเป้าหมายที่ 5 การจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประเมินการบริหารปริมาณวัคซีนคงคลัง 18 เดือน (ปริมาณวัคซีนที่ใช้ใน 12 เดือน รวมกับปริมาณ
วัคซีนที่เป็น Safety stock 6 เดือน) แล้วว่า มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการใช้วัคซีนในประเทศ จึงยัง
ไม่มีความจำเป็นต้องเพ่ิมจำนวนของ Safety stock จาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๓ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 อัตราครอบคลุมของการไดร้ับวัคซนี
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 1 อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน    
ทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น วัคซีนรวมหัด -คางทูม-      
หัดเยอรมัน และวัคซีนในนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำนวนชนิดวัคซีนมีเพียงพอใช้ใน
ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน   
 

ค่าเป้าหมายที่ 2 ชนิดของวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค
ที่เคยเกิดการขาดแคลนและสามารถจัดหาได้ครบถ้วนตามแผน
จัดซื้อในแต่ละปี (เป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2563 - 2565) 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายที่ 3 วัคซีนที่สำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน/ตอบโต้การระบาด 
สามารถจัดหาได้ร้อยละ 100 ทุกปี ตามการคาดการณ์ 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ตัวชี ้วัดที่ 1.3 บรรจุวัคซีนชนิดใหม่ในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนโรต้าได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ความสำเร็จของการจัดซื้อวัคซีนใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

ค่าเป้าหมายที่ 5 การจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) 
ในภาวะปกติ 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายที่ 6 การจัดหาวัคซีนรองรับกรณีเกิดโรคระบาดและวัคซีน
ในภาวะฉุกเฉิน 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 1.5 ข้อมูลชนิดและปริมาณความ
ต้องการรายวัคซีนที่จำเป็นในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และวัคซีนที่ใช้ตอบโต้การระบาด 

ค่าเป้าหมายที่ 7 ฐานข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีน ผ่านค่าเป้าหมาย 

 
  



 

๓๔ 

 
 
 
 
 
 มุ่งสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านวัคซีน โดยการส่งเสริม สนับสนุนทุนในการวิจัยพัฒนาวัคซีน
เป้าหมายและวัคซีนเพื่อตอบโต้การระบาด เพื่อให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม และ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 
6 ค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 วัคซีนที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา 
ค่าเป้าหมายที่ 1 Cell-based Technology: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Non-clinical 
Study  

1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น R&D (Lab scale) โดย
องค์การเภสัชกรรมได้รับเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด Vero Cells จากหน่วยงาน ATCC ผ่านองค์กร PATH ของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถใช้ในการผลิตเพื่อจำหน่ายได้โดย  อภ. ไม่ต้องเสียค่า Royalty fee แก่หน่วยงาน 
ATCC และได้ขอรับเซลล์เพาะเลี้ยง MDCK cells เพ่ือการผลิตวัคซีนเพ่ือจำหน่ายจากองค์การอนามัยโลกและ
ขอรับหัวเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H7N9 และ H5N2 โดยมีการขอนำเข้าเชื้อเพื่อการผลิตวัคซีน ทั้งนี้  ได้
ลงนามความร่วมมือในข้อตกลงกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec) ในการศึกษา
สภาวะและชนิดของเซลล์เพาะเลี้ยงที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H7N9 และ 
H5N2 มีความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการพัฒนาการเลี้ยงเซลล์เพาะเลี้ยงใน Bioreactor 
จัดซื้อเครื่องมือสำหรับการผลิตวัคซีนจากเซลล์เพาะเลี้ยงในระดับห้องปฏิบัติการ และมีการคัดเลือกเทคโนโลยี
เซลล์เพาะเลี้ยงแบบยึดเกาะ (Adherence) เพ่ือใช้ในการพัฒนาสภาวะเพาะเลี้ยงเซลล์ 

2. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น R&D (Lab scale) โดยศูนย์วิจัยและ
พัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายในเซลล์เพาะเลี้ยง 
(Vero cell) สำหรับคนในห้องปฏ ิบ ัต ิการ จนได้ Serum Free Medium (Vaccine Xpress, HyClone)        
ที่สามารถเพิ่มจำนวนเรบีย์ไวรัสได้มากกว่า (VP-SFM, Gibco) ประมาณ ≥1 log10 หรือประมาณ 5.3 log10 
และสามารถเลือกสารเคมีที่ใช้ในการ Inactivation เรบีย์ไวรัส ได้คือสาร Beta Propiolactone ซึ่งพบว่า
ดีกว่าการใช้ Formalin โดยพบว่าความเข้มข้นของ สาร Beta Propiolactone ที่ทำลายเรบีย์ไวรัสสายพันธุ์ 
13-42-07240 ที่ ≤ 1:1,000 เป็นเวลา ≤ 3 วัน ที่อุณหภูมิประมาณ ≤12 °C 

3. วัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกา กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น Non-clinical study ในหนู โดยศูนย์วิจัย
และพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาวิจัยวัคซีนซิกาชนิดเชื้อตายในเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero cell) จาก
สายพันธุ์ไวรัสที่ระบาดในประเทศไทย ในปี 2563 สามารถศึกษาในสัตว์ทดลองเพื่อดูความปลอดภัย โดย
ได้รับการอนุมัติจริยธรรมในการใช้สัตว์ทดลองของศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น R&D (Lab scale)/Candidate 
vaccine selection โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ให้การสนับสนุน ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการวิจัย
พัฒนาวัคซีนเดงกี่ภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง พบว่าไวรัสตัวเลือก (candidate virus) ชุดที่
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการอนุญาตให้สิทธิ์ ในการพัฒนาต่อกับบริษัท KAKETSUKEN และ Serum 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับ 
   ความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 



 

๓๕ 

Institute of India (SII) เป็นชุดไวรัสที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม และ
จากการประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พบว่า แนวทางการวิจัยพัฒนาวัคซีนยังไม่มี
ความชัดเจนในการดำเนินงานร่วมกัน เนื่องจากข้อจำกัดหลักในเรื่องความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ นโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ 2019 จึงชะลอการดำเนินการ 
 
ค่าเป้าหมายที่ 2 Recombinant vaccine: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิดที่อยู่ในขั้นตอน Non-clinical Study  

1. วัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น R&D (Lab scale) โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ได้สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ มาตั้งแต่ปี 2557 ได้แก่ 1) การพัฒนาหรือค้นหา
แอนติเจนชนิดใหม่เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนต้นแบบที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลัก (Carbo- hydrate 
based) 2) การพัฒนาวัคซีนต้นแบบชนิดตัดต่อพันธุกรรม (Recombinant BCG) และ 3) การค้นพบ
แอนติเจนอิพิโทปใหม่ของเชื้อวัณโรค (DosR epitope) โดยวิธี high-content microarray ทั้งนี้ ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยพัฒนาเพ่ือการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ของประเทศ เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่มวิจัยพัฒนา ฝ่ายผลิต และประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ ให้เกิดการดำเนินงานอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงความก้าวหน้าของโครงการทั้ง 3 เทคโนโลยี     
เพื่อร่วมกันจัดทำแผนที่ทางเดินระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งภายหลังจากการจัดทำแผนที่ทางเดิน     
ได้มีการประชุมเพื ่อติดตามความก้าวหน้า จำนวน 3 ครั ้ง ในปี 2561 และ 2562 พบว่าโครงการมี
ความก้าวหน้าสอดรับกับแผนที่ทางเดิน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของการตัดสินใจ
เพ่ือเลือกแนวทางในการพัฒนาวัคซีนใหม่ให้มีความรัดกุมมากข้ึน โดยโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรค
ชนิดใหม่ที่จะผ่านการพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อในระยะถัดไป จะต้องผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ ดั งนี ้ 1) มีผล 
immuno- genicity test ที่ทำในหนูทดลองที่ให้ผลดี สามารถกระตุ้นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันให้หลั่งไซโตไคน์
ที่สำคัญได้มากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป (Poly Functional T cell) และ 2) มีผล Challenge test ในหนูทดลอง   
ที่แสดงให้เห็นว่า candidate seed สามารถป้องกันหนูทดลองจากการเกิดโรคได้  หาก candidate seed    
ไม่ผ่านเกณฑ์ทัง้สองข้อนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการต่อ และต้องยุติโครงการ  

ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนดังกล่าว พบว่า ไม่มีวัคซีน
ตัวเลือกที่เข้าเกณฑท์ั้ง 2 ข้อ จึงยุติการสนับสนุนโครงการ 

2. วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ (E80) กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น Non-clinical study โดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่เพื่อใช้ในลักษณะ 
heterologous prime- boost ในขั ้นการพัฒนา Pre-master seed ทั ้งเซลล์และไวรัสเพื ่อให้ครบทั้ง 4  
ซีโรทัยป์ แต่เนื่องจากปี 2563 มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อการชะลอ
การดำเนินงาน  
 
ค่าเป้าหมายที่ 3 Microbial Fermentation Technology: วัคซีนอย่างน้อย 2 ชนิดที่อยู่ในขั้นตอน 
Non-Clinical Study/Stability study  
 องค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบการผลิตวัคซีน dT และ DTP โดยในปี 2563 มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

ดำเนินการผลิตวัคซีน dT ในระดับ Pilot ได้สำเร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2562 และได้รับผลการศึกษา
ความคงตัวในสภาวะเครียด (Stress condition) แล้ว  



 

๓๖ 

ดำเนินการผลิตวัคซีน DTP ในระดับ Pilot ได้สำเร็จ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 อยู่ระหว่างการตรวจ
วิเคราะห์และตรวจปล่อยผ่าน  
 
ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนสัตว์อย่างน้อย 1 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Seed Preparation  

การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ มีการปรับการเพาะเลี้ยงไวรัสบนเซลล์ BHK-21 
C13 ชนิดแขวนลอยที่ได้รับจากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยได้ทำการทดลองเลี้ยงไวรัสในสภาวะที่
แตกต่างกัน ซึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มีการปรับการเพาะเลี้ยง
ไวรัสที ่ขนาด multiplicity of infection (MOI) เท่ากับ ๑ ทั ้งแบบ remove inoculum และไม่ remove 
inoculum พบว่ามีไวรัสที่ ๑๔๔ ชั่วโมงหลังการติดเชื้อ และเมื่อตรวจสอบด้วยวิธี RT-PCR พบว่าเป็น nucleic acid 
ของไวรัส ต่อมาได้มีการเลี้ยงไวรัสในขนาด MOI ต่าง ๆ กัน ได้แก่ ๑, ๕, ๑๐ และศึกษาอัตราการเพิ่มและ
อัตราการตายของเซลล์ที่ติดเชื้อ พบว่าปริมาณของเซลล์ที่ยังมีชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นที่ ๔๘ ชั่วโมงหลังการติดเชื้อ 
และปริมาณเซลล์จะลดลงจน ๑๖๘ ชั่วโมง เซลล์จะตายเกือบหมด โดยพบว่าที่ MOI เท่ากับ ๕ แบบ remove 
inoculum มีปริมาณไวรัสสูงสุด จากนั ้นได้ทำการคำนวณหาปริมาณของไวรัสด้วยการ titration พบว่า
ปริมาณไวรัสที่ติดเชื้อในเซลล์ไม่แตกต่างกันในทุก MOI โดยมีไวรัสไตเตอร์เท่ากับ 102.5 TCID50/ml จากนั้น
ได้เปลี่ยนสภาวะการเลี้ยงไวรัส โดยการถ่ายเซลล์ที่ติดเชื้อจาก passage ที่ ๖-๘ เพื่อเพิ่มปริมาณไวรัสโดยใช้
ไวรัสเข้มข้นขนาด ๑ MOI โดยใน passage ที่ ๘ มีการ remove inoculum และไม่ remove inoculum 
จากนั้นหาปริมาณของไวรัสด้วยการ titration และยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี IPMA (immuno- peroxidase 
monolayer assay) พบว่ามีไวรัสไตเตอร์เท่ากับ 104 TCID50/ml ทั้งนี ้ การ remove inoculum จะมี
ปริมาณไวรัสไตเตอร์ต่ำกว่าการไม่ remove inoculum เล็กน้อย ซึ่งจากผลการทดสอบในครั้งนี้ พบว่า มีไวรัส
ไตเตอร์สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมปริมาณไวรัสต่อรอบการติดเชื้อได้มากขึ้น 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศและได้รับการขึ้นทะเบียน 
ค่าเป้าหมายที่ 5 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ชนิด 3 สายพันธุ์ ที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำ และ
ได้รับการขึ้นทะเบียน 
 องค์การเภสัชกรรมดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ในกลุ่มอาสาสมัครผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) 
เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยในเดือนกันยายน 2562 โดยครบกำหนดติดตามระยะ 12 เดือน    
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 คาดว่าจะได้ผลการพิจารณาทะเบียนตำรับ ภายในปี พ.ศ. 2564 
 
ค่าเป้าหมายที่ 6 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีผลการประเมิน 
Vaccine Safety Efficacy Assessment 
 ประเทศไทยบรรจุวัคซีน HPV เป็นวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและขยายการให้บริการ
ทั่วประเทศ ในปี 2560 ต่อมา เกิดสถานการณ์วัคซีน HPV ขาดคราวทั่วโลก เนื่องจากอุปทานไม่เพียงพอต่อ
อุปสงค์ เพื่อลดปัญหาการผูกขาด ภาวะวัคซีนขาดคราว และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านวัคซีนของ
ประเทศ สถาบันได้แสวงหาผู้ผลิตที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประเทศไทยได้ และพบว่ามีผู้ผลิตรายใหม่ 
คือ บริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด (INNOVAX) ประเทศจีน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก WHO และ 
PATH ในการพัฒนาวัคซีน HPV จึงดำเนินการประสานงานเพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 
HPV แก่ผู้ผลิตไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา โดยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มีการลงนาม 
MOU ในการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV vaccine) ชนิด ๒ สายพันธุ์ 



 

๓๗ 

ระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ บริษัท Xiamen Innovax Biotech (INNOVAX) ซึ่งมีบริษัท GPO-MBP เป็น
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เกิดความล่าช้าขึ้นในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีน Cecolin      
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องการทุจริตของโรงงานวัคซีนรายอื่น (Changchun scandal) 
ทำให้เกิดสภาวะชะลอการอนุมัติทะเบียนวัคซีนใหม่ทั้งประเทศ การขอขึ้นทะเบียน HPV vaccine ของ INNOVAX 
จึงต้องล่าช้าออกไป แต่เนื่องด้วยปัญหาวัคซีนขาดคราว (shortage) ที่เกิดขึ้นในระดับโลก รวมทั้งประเทศไทย 
ไม่สามารถจัดซื้อวัคซีน HPV จากผู้ผลิตรายอื่นได้ ประเทศไทยจึงมีแผนสำรองโดยการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ของ INNOVAX เข้ามาก่อน เพื่อแก้ปัญหาของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศ อย่างไรก็ตาม วัคซีนของ 
INNOVAX จำเป็นต้องได้การรับรอง WHO PQ ก่อน จึงจะนำมาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยได้  

ต่อมา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผลิตภัณฑ์ Cecolin ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับจากหน่วยงานควบคุม
กำกับคุณภาพยาในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเกิดการ
ระบาดของโรคโควิด 19 การประเมินเพื่อขอรับรอง WHO PQ จึงต้องชะลอออกไป ทำให้การดำเนินการเรื ่อง 
MOA ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องล่าช้าออกไปด้วย ทั้งนี้  บริษัท GPO-MBP และ บริษัท INNOVAX ได้      
ลงนามในสัญญาเพ่ือการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้มีการส่ง
เอกสารทะเบียนตำรับมาให้บริษัท GPO-MBP เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย 
 
สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการ
ป้องกันโรคของประเทศ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 6 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน สามารถ
ดำเนินการบรรลุ 3 ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ค่าเป้าหมายที่ 1, 3 และ 4 คิดเป็นร้อยละ 50 โดยยังคงมีประเด็น 
ท้าทายในค่าเป้าหมายที่ 2, 5 และ 6 ดังนี้ 

 ค่าเป้าหมายที่ 2 Recombinant vaccine: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิดที่อยู่ในขั้นตอน Non-clinical 
Study พบว่า วัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ไม่มีวัคซีนตัวเลือกที่เข้าเกณฑ์ (มีผล immuno- genicity test  
ที ่ทำในหนูทดลองที ่ให้ผลดี  และผล Challenge test ในหนูทดลองที ่แสดงให้เห็นว่า candidate seed 
สามารถป้องกันหนูทดลองจากการเกิดโรคได้ ) จึงยุติการสนับสนุนโครงการ รวมทั้งวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออกเดงกี่ (E80) ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างไรก็ตาม ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติมีการหารือแนวทางสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ ซึ่งจะ
ได้ร่วมกันดำเนินงานต่อไปในปี 2565 
 ค่าเป้าหมายที่ 5 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ชนิด 3 สายพันธุ์ ที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำ และ
ได้รับการขึ้นทะเบียน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ในปี 2563 โดยในปี 2563 อยู่ในระหว่าง
การศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ในกลุ่มอาสาสมัครผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) เพื่อประเมินประสิทธิผลและ
ความปลอดภัย 
 ค่าเป้าหมายที่ 6 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีผลการประเมิน 
Vaccine Safety Efficacy Assessment ยังไม่บรรลุเป้าหมาย การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่เป็นไปตามแผน 
เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 การประเมินเพ่ือขอรับรอง WHO PQ ต้องชะลอออกไป 
 
 
 



 

๓๘ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 วัคซีนท่ีอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา 
 

ค่าเป้าหมายที่ 1 Cell-based Technology: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด 
ที่อยู่ในข้ันตอน Non-clinical Study 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 2 Recombinant vaccine: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด
ที่อยู่ในข้ันตอน Non-clinical Study 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายที่ 3 Microbial Fermentation Technology: วัคซีน
อย่างน้อย 2 ชนิดที่อยู่ในขั้นตอน Non-Clinical Study/Stability 
study 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนสัตว์อย่างน้อย 1 ชนิด ที่อยู ่ในขั้นตอน 
Seed Preparation 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 วัคซีนท่ีผลิตได้ในประเทศและได้รับ
การขึ้นทะเบียน 

ค่าเป้าหมายที่ 5 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ชนิด 3 
สายพันธ์ุ ที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำ และได้รับการขึ้นทะเบียน 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายที่ 6 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและมีผลการประเมิน Vaccine Safety Efficacy Assessment 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๓๙ 

 
 
 
 
 
 ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ โดยการแสวงหา
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดนโยบาย 
มาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้าง
หลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ เพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนา
บุคลากร และการสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน ให้สามารถผลิตว ัคซีนที ่จำเป็นได้ อย่างเพียงพอ และได้
มาตรฐานสากลเพื่อสามารถส่งออกจำหน่ายในภูมิภาคและนานาชาติ เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้
เข้มแข็งและเติบโต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 2 ค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 
ค่าเป้าหมายที่ 1 มาตรการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน 

ด้วยกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่    
29 มกราคม 2563 โดยหมวด 5 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ข้อ ๑๕ (๖) กำหนดว่า “ยาที่เป็นวัคซีน 
ซึ่งผลิตในประเทศ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน” และ ข้อ ๒๑ กำหนดว่า “ให้ราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาคจัดซื ้อพัสดุตาม ข้อ ๑๕(๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และให้ปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ” 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงได้จัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์     
การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. .... ขึ ้น และเสนอ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 
และระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพ่ือ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศ โดยกำหนดคุณสมบัติของยาที่เป็นวัคซีนให้เป็นพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่ 1) ผลิตในประเทศโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน 2) ขึ้นทะเบียนในประเทศ 
และ 3) บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ หรือโครงการ
รณรงค์ หรือโครงการนำร่อง หรือโครงการสาธิต หรือโครงการกำจัดโรค หรือโครงการกวาดล้างโรค หรือวัคซีน
สำหรับผู้เดินทางต่างประเทศ ทั้งนี้ ยาที่เป็นวัคซีนที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติดังกล่าว จะพิจารณาให้
การสนับสนุนเป็นร้อยละการจัดซื้อตามมูลค่าหรือปริมาณของวัคซีนตามแผนการจัดซื้อร่วมกับการกำหนด
ระยะเวลาการจัดซื้อ ซึ่งแตกต่างกันตามกระบวนการผลิตวัคซีน โดยจะได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  

 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความ 
   เข้มแข็งและส่งออกได้ 



 

๔๐ 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 มูลค่ารวมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกวัคซีนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
ค่าเป้าหมายที่ 2 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในอุตสาหกรรมวัคซีนที่มีมูลค่ารวมในการผลิต
และส่งออกไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่
ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลไทย ภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนต่างตระหนักถึงความสำคัญและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ จนในที่สุดประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเพ่ื อควบคุม
สถานการณ์ แต่สถานการณ์การระบาดยังคงไม่สามารถวางใจได้ โดยมีการระบาดในกรุงเทพและกระจายไปใน
จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

ประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการ เพื ่อสามารถประคองกิจการของประเทศให้ดำเนินไปได้และ        
ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในบริบทที่การระบาดจะไม่จบลงในระยะเวลาอันใกล้ ในการนี้ “วัคซีน” 
จัดเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นนวัตกรรมทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะเป็นคำตอบในการป้องกันควบคุม
โรคและทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติไปได้ เป้าหมายของประเทศควรมุ่งเน้นให้มีวัคซีนให้เร็วที่สุดเท่าที่       
จะเป็นไปได้ และต้องวางแผนเพ่ือผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำให้ได้ในประเทศ 
 เพื่อให้คนไทยมีวัคซีนใช้ ในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่       
22 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบ Blueprint เพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนไทย 
และให้เป็นกรอบนโยบายในการบูรณาการประสานงานสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน     
ในการบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงวัคซีนให้ทันท่วงทีและสร้างขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาผลิต
วัคซีนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
ทั้งนี้ Blueprint กำหนดวิสัยทัศน์ “ประชาชนไทยเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการป่วย การเสียชีวิตและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดหาวัคซีนโควิด 19 (เป้าหมาย
ระยะสั้น) 2) การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตวัคซีน (เป้าหมายระยะกลาง) และ 3) การพัฒนาวัคซีน
ต้นแบบในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำ (เป้าหมายระยะกลางและยาว) 

จากการที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้แสวงหาความร่วมมือและเจรจากับหน่วยงานวิจัยพัฒนาวัคซีน  
ชั้นนำทั้งจากประเทศจีน และยุโรป พบว่า ขณะนั้น (กลางปี 2563) วัคซีนกลุ่ม Adenovirus เป็นที่ยอมรับใน
ระดับโลกและมีการพัฒนาที่ใกล้สำเร็จ โดยเฉพาะวัคซีนชนิด Chimpanzee Adenovirus ที่พัฒนาโดย 
Oxford University ร่วมกับผู้ผลิตคือบริษัท AstraZeneca มีผลการวิจัยในมนุษย์ที่ดีมาก สามารถกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันได้ดี กำลังศึกษาวิจัยในมนุษย์ ระยะที่ 3 คาดการณ์ในขณะนั้นว่าจะสามารถได้รับอนุมัติทะเบียน 
ที่ยุโรปภายในธันวาคม พ.ศ. 2563 สำหรับผู้ผลิตในประเทศที่มีความพร้อมมากที่สุดในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และคาดว่าจะสามารถมีผลิตภัณฑ์วัคซีนให้ประชาชนไทยได้ในปี 2564 คือ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด     
ด้วยศักยภาพการผลิตวัคซีนได้ 200 ล้านโดสต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในประเทศ 
 สถาบันได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการร่วมลงทุนในการผลิตวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 โดยมีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ในการผลิตและจัดสรรวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 AZD1222 ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย อ็อกซ์ฟอร์ด ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข บริษัท 
สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด มูลนิธิเอสซีจี และแอสตร้าเซนเนก้า บริษัทผู้ผลิตชีวภัณฑ์ชั้นนำสัญชาติอังกฤษ-
สวีเดน ทั้งนี้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 
จำกัด จะดำเนินการในปี 2564 



 

๔๑ 

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้ 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 2 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน สามารถดำเนินการบรรลุทั้ง  
2 ค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี ้วัดที่ 3.1 มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรม
วัคซีนในประเทศ 

ค่าเป้าหมายที่ 1 มาตรการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ผลิตได้ใน
ประเทศเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 มูลค่ารวมการลงทุนในอุตสาหกรรม 
การผลิตและส่งออกวัคซีนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

ค่าเป้าหมายที่ 2 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนใน
อุตสาหกรรมวัคซีนที่มีมูลค่ารวมในการผลิตและส่งออก ไม่น้อยกว่า 
200 ล้านบาท 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๒ 

 
 
 
 
 

ให้ความสำคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนให้
เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดประสาน
และเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 10 ค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงาน   
สรุปได้ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 จำนวนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนมีเพียงพอ 
ค่าเป้าหมายที ่1 Veterinary pathologist 1 คน 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติสนับสนุนทุนศึกษาต่อต่างประเทศด้าน Pathologist ณ Kangwon National 
University ประเทศเกาหลีใต้ ให้แก่ นางสาววริศราภรณ์ แตงช้าง ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดสถานสัตว์ทดลอง
เพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลา 2 ปี 
ค่าเป้าหมายที่ 2 Virologist/Biologist 1 คน   
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติสนับสนุนทุนศึกษาต่อต่างประเทศด้าน Immunology and Inflammatory 
Disease ณ University of Glasgow สหราชอาณาจักร ให้แก่ นางสาวกรณิกา กุลบุตร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ระดับชำนาญการ สังกัดกลุ่มไวรัสสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะเวลา 1 ปี 
ค่าเป้าหมายที่ 3 Process development 1 คน   
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Process 
Development แก่โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือให้
สามารถสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต (Process Development) ของวัคซีนและยาชีววัตถุในระดับ
ห้องปฏิบัติการไปสู่การขยายขนาดในระดับต้นแบบซึ่งสามารถนำไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมอันเป็น 
การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุข้ึนใช้เองในประเทศ 
ค่าเป้าหมายที่ 4 Regulatory Science 1 คน  

ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ค่าเป้าหมายที่ 5 Biopharmaceutical engineering 1 คน  
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ค่าเป้าหมายที่ 6 Non-clinical toxicology 1 คน   
 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 นอกจากนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติสนับสนุนทุนศึกษาต่อต่างประเทศด้าน Drug discovery and 
Development ณ University of Aberdeen สหราชอาณาจักร ให้แก่ นางสาวเกวลิน รักษาสรณ์ ตำแหน่ง
เภสัชกรปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน 
 
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของ 
   ประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 



 

๔๓ 

ตัวช้ีวัด 4.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
ค่าเป้าหมายที ่7 ศูนย์ผลิตสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 
 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถรักษาระบบมาตรฐาน AAALAC และ 
ISO9001 ในการผลิตสัตว์ทดลอง สามารถผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อบริการให้แก่
นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีการควบคุมคุณภ าพ
สัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล โดยตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ทดลอง และตรวจสอบ
สุขภาพสัตว์ทดลอง ปัจจุบันดำเนินการผลิตสัตว์ทดลอง ดังนี้  
  - การผลิตและบริการหนูเมาส์ จำนวน 24,000 ตัว (เป้าหมาย 50,000 ตัว/ปี) 
  - การผลิตและบริการหนูตะเภา จำนวน 2,013 ตัว (เป้าหมาย 4,800 ตัว/ปี) 
  - การผลิตและบริการกระต่าย จำนวน 405 ตัว (เป้าหมาย 500 ตัว/ปี) 
ค่าเป้าหมายที ่8 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 
 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 การบริการพื้นที่ทดลอ งและวัสดุอุปกรณ์
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 โดยเป็นหน่วยงานแห่งที่สามในประเทศไทยที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานทดสอบ ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP 

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการทางเอกสารและการวิจัยเพ่ือยื่นขึ้น
ทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ดีตามหลักการ OECD (OECD-GLP) ในปลายปีงบประมาณ 2563 แล้ว คาดว่า
จะได้รับการขึ้นทะเบียนกลางปี 2564  
ค่าเป้าหมายที ่9 โรงงานวัคซีนระดับอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐาน GMP/PICs อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง   
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตวัคซีนในระดับต้นน้ำ ได้แก่ วัคซีนบีซีจี โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ และวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (TdaP) โดย บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย 
จำกัด ส่วนการผลิตวัคซีนระดับปลายน้ำมีหลายชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนไข้สมอง 
อักเสบเจอี โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย และบริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด สำหรับ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดสามสายพันธุ์ดำเนินการแบ่งบรรจุ โดยบริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ 
จำกัด นอกจากนี้ ยังมีการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยองค์การเภสัชกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์  
 ทั้งนี้ หน่วยผลิตทั้งสถานเสาวภา บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด และบริษัท  
ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามมาตรฐานระดับ
สากล GMP PIC/S โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 



 

๔๔ 

ในปี 2563 ประเทศมีหน่วยผลิตใหม่เกิดขึ้นอีก 1 แห่ง เป็นภาคเอกชนที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตวัคซีนโควิด 19 จากต่างประเทศ คือบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด โดยมีศักยภาพในการผลิตวัคซีน
โควิด ชนิด viral vector ปีละ 180-200 ล้านโดส โดยมีแผนการส่งมอบวัคซีนได้ในปี 2564 และคาดว่าจะ
ไดร้ับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามมาตรฐานระดับสากล GMP PIC/S โดย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2564 

รายละเอียดผู้ผลิตวัคซีนและชนิดของวัคซีนที่ผลิตตั้งแต่ระดับต้นน้ำ และผลิตตั้งแต่ระดั บปลายน้ำ  
ในประเทศไทย มีดังนี ้

 

ผู้ผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม ผลิตระดับต้น
น้ำ 

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  

  
ตัวช้ีวัด 4.3 เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่อการวิจัยด้านวัคซีน 
ค่าเป้าหมายที ่10 แนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศภายใต้เครือข่าย 
 ตั้งแต่ปี 2562 สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ ที่มีการวิจัยพัฒนาด้านวัคซีนในการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรชีวภาพและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
ยกระดับการจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพในเครือข่าย รวมทั้ง
สร้างความร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติในการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ทรัพยากร
ชีวภาพทางการแพทย์เพื่องานวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการใช้โครงสร้างพื้นฐาน 
และการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในเครือข่าย ซึ่งจะแสดงให้เห็นภาพรวมของคลังทรัพยากรชีวภาพทาง
การแพทย์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัคซีนในระยะยาวทั้งในประเทศและนานาชาติ 

ทั้งนี้ เครือข่ายดังกล่าวประกอบด้วย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย สถาบันชีววัตถุ 
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการรับจัดเก็บวัสดุภายใต้โครงการ ได้แก่ virus, cell line และ 
DNA plasmid จัดหาโครงสร้างพื ้นฐานที ่จำเป็น ได้แก่ freezer -80°C, stock & back up storage และ 
Access control ให้บริการจัดการข้อมูลและบริการชีววัสดุ และจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บและให้บริการ ได้แก่ 
แนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติเพื่อเก็บรักษาและใช้บริการชีววัสดุของศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย และได้มีการ
ขยายเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพฯ สู่สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์, องค์การเภสัชกรรม และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๔๕ 

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจ

ความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 10 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานรอบ 12 
เดือน สามารถดำเนินการบรรลุ 7 ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ค่าเป้าหมายที่ 1, 2, 3, 7, 8, และ 10 คิดเป็น 
ร้อยละ 60 โดยยังคงมีประเด็นท้าทายในค่าเป้าหมายที่ 4, 5, 6 และ 9 ในการพัฒนาบุคลากรด้าน 
Regulatory Science, Biopharmaceutical engineering และ Non-clinical toxicology ตามลำดับ รวมทั้ง
การขอรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาตามมาตรฐานระดับสากล GMP PIC/S ของ
โรงงานผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรม 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี ้วัดที่ 4.1 จำนวนบุคลากรและผู้เชี ่ยวชาญ
ด้านวัคซีนมีเพียงพอ 

ค่าเป้าหมายที่ 1 Veterinary pathologist 1 คน ผ่านค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 2 Virologist/Biologist 1 คน  ผ่านค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 3 Process development 1 คน   ผ่านค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 4 Regulatory Science 1 คน  ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 5 Biopharmaceutical engineering 1 คน  ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 6 Non-clinical toxicology 1 คน   ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนได้รับ 
การพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 

ค่าเป้าหมายที่ 7 ศูนย์ผลิตสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล อย่างน้อย
จำนวน 1 แห่ง 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 8 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตามหลักการ 
OECD GLP อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 9 โรงงานวัคซีนระดับอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐาน 
GMP/PICs อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 4.3 เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทาง
การแพทย์เพื่อการวิจัยด้านวัคซีน 

ค่าเป้าหมายที่ 10 แนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ
ภายใต้เครือข่าย 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๖ 

 

 

 

 ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศให้สามารถดำเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความจำเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ ผ่านกลไกทางการเงิน
และการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการมุ่งสู่การพึ่งตนเองด้านวัคซีนของประเทศในระยะต่อไป ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด 2 ค่าเป้าหมาย 
โดยมีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
ค่าเป้าหมายที่ 1 จำนวนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานด้านวัคซีน    
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ  
 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด 19    

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 ได้มีความ
พยายามในการแสวงหาความร่วมมือและเจรจากับหน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนชั้นนำระหว่างประเทศ
ทั้งรัฐและเอกชน เพ่ือให้ประชาชนไทยมีวัคซีนโควิด 19 ใช้ในเวลาอันรวดเร็ว สรุปได้ดังนี้  

1. ความร่วมมือกับหน่วยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่  
1.1 Tsinghua University และ Walwax (mRNA, viral vector, mAb) 
1.2 IMBCAMS (Inactivated) 
1.3 Sinopharm (Inactivated) 
1.4 Sinovac (Inactivated) 
1.5 Zhifei Longcom และ IMCAS (mRNA, viral vector, mAb) 

2. ความร่วมมือกับหน่วยงานในสาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ได้แก่ 
2.1 Genexine (DNA) 
2.2 IVI (Inactivated) 

3. ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Bioshoot  (Inactivated) 
4. ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Moderna และ NIAID (mRNA) 
5. ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศเยอรมนี ได้แก่ The Paul-Ehrlich-Institut (PEI) (mRNA, 

viral vector, mAb, Inactivated) 
6. ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศเบลเยียม ได้แก่ Katholieke Universiteit Leuven 
7. ความร่วมมือกับหน่วยงานในสหพันธรัฐรัสเซีย ได้แก่  

7.1 The Institute of Experimental Medicine (IEM) (Inactivated) 
7.2 The Russian Direct Investment Fund และ Gamaleya Research Institute (Viral vector) 

 
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่าย 
   ด้านวัคซีนของประเทศ 



 

๔๗ 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนชนิดอื่น ๆ ได้แก่ 
1. ความร่วมมือระหว่าง INNOVAX และ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด ในการ

รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV  
2. ความร่วมมือระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และบริษัท Medigen Vaccine Biologics (MVB) 

ไต้หวัน ในการนำวัคซีน EV71 ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 
    
ค่าเป้าหมายที่ 2 จำนวนโครงการความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับทุน
หรือร่วมให้ทุนการพัฒนางานด้านวัคซีน อย่างน้อย 2 โครงการ 
 ในปี 2563 มีการบูรณาการงบประมาณระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติและสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ วงเงิน 20 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคีเครือข่ายในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 
จำนวน 6 โครงการ ภายใต้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ DNA, mRNA, subunit protein, inactivated 
vaccine  
 
สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ
ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด 2 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน สามารถดำเนินการบรรลุทั้ง         
2 ค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 
 

ค่าเป้าหมายที่ 1 จำนวนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการดำเนินงานด้านวัคซีน ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 2 จำนวนโครงการความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับทุนหรือร่วมให้ทุนการพัฒนางานด้าน
วัคซีน อย่างน้อย 2 โครงการ 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๘ 

3.3 ผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาต ิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 มุ่งสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเป็นธรรมและทันการณ์ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคในทุกกลุ่มประชากร       
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารการจัดหาวัคซีนของประเทศ เพื่อให้มีการสำรองที่เพียงพอทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และลดปัญหาการขาดแคลนวัคซีนที่จำเป็น โดยการจัดหาแบบล่วงหน้าหลายปี 
(Multi-year tender) จากผู ้ผลิตในประเทศและผู ้นำเข้าแบบหลายราย (Multi-supplier) ตามสัดส่วนที่
กำหนด เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้อยู่รอดและเติบโตได้ นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนากลไกและ
ระบบงบประมาณในการนำวัคซีนใหม่เข้ามาใช้เป็นวัคซีนพื้นฐาน รวมทั้งมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและ
มาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ ได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 7 ค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงาน 
สรุปได้ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 อัตราครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 1 อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐานทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น 
วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และวัคซีนในนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

อัตราความครอบคลุมของวัคซีนทุกชนิดในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ชนิดวัคซีน ร้อยละความครอบคลุม 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
BCG ในเด็กแรกเกิด 90 96.41 
DTP-HB3 / OPV3 90 85.19/88.87 
MMR1 และ MMR2 95 86.39/84.91 
DTP-HB4 / OPV4 90 85.78/85.66 
LAJE1 90 88.04 
LAJE2 90 80.53 
DTP-HB5 / OPV5 90 83.80/83.75 
dT นร.ป.6 95 ไม่มีข้อมูล 
HPV นร.หญิง ป.5 95 ไม่มีวัคซีนให้บริการ 

 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
   ให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 



 

๔๙ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 จำนวนชนิดวัคซีนมีเพียงพอใช้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน   
ค่าเป้าหมายที่ 2 ชนิดของวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เคยเกิดการขาดแคลนและสามารถ
จัดหาได้ครบถ้วนตามแผนจัดซื้อในแต่ละปี (เป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2563-2565) 
 ในปี 2564 ได้มีแนวทางการให้วัคซีนแก่เด็กนักเรียน ตามมติคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค โดยให้วัคซีน BCG, HB, dT, OPV, IPV, MMR และ LAJE เพื่อเก็บตกในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนดปกติ วัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ให้ใน
นักเรียนหญิงทุกราย) และวัคซีน dT ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ให้ทุกราย) 
 อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ยังคงเกิดสถานการณ์การขาดแคลนวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV 
Vaccine) ทั่วโลก ต่อเนื่องจากปี 2563 คาดว่าความต้องการใช้วัคซีนอาจสูงถึง 100 ล้านโดส ในปี 2564 
ทั้งนี้ ความต้องการใช้วัคซีนจากท่ัวโลกถูกจำกัดด้วยกำลังการผลิต  

ปัจจุบันทั่วโลกมีวัคซีนเพียง 4 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิต 3 ราย คือ วัคซีน Gardasil (4 สายพันธุ์) และ 
วัคซีน Gardasil9 (9 สายพันธุ์) ของบริษัท Merck Sharp & Dohme (MSD) วัคซีน Cervarix (2 สายพันธุ์) 
ของบร ิษัท  GlaxoSmithKline (GSK) และว ัคซ ีน Cecolin (2 สายพันธ ุ ์ ) ของบร ิษ ัท  Xiamen Innovax 
Biotech (INNOVAX) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายใหม่ที่ได้รับการรับรอง WHO Prequalification (WHO 
PQ) เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุด โดยได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา และคาดว่าการเข้าสู่
ตลาดโลกของวัคซีน Cecolin จะสามารถบรรเทาสถานการณ์วัคซีน HPV ขาดคราวที่เกิดขึ้นในระดับโลกนี้ได้ 

อุปสงค์วัคซีน HPV ในประเทศไทย ความต้องการวัคซีนสำหรับการให้บริการตามแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ซึ่งให้บริการวัคซีนสำหรับเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยยังไม่ได้ขยาย   
การบริการวัคซีนไปยังกลุ่มอื่น ขณะนี้มีอุปสงค์ตกค้างจำนวน 2.4 ล้านโดส และหากในปีงบประมาณ 2565 
ยังไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนได้ อุปสงค์ตกค้างรวมในประเทศจะเพิ่มเป็น 3.2 ล้านโดส โดยวัคซีนที่ให้บริการใน
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยเป็นวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์และ 4 สายพันธุ์ 

อุปทานวัคซีน HPV ในประเทศไทย มาจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเท่านั้น โดยปัจจุบันมีวัคซีนที่
ขึ้นทะเบียนในประเทศแล้ว 3 ชนิด ได้แก่ วัคซีน Gardasil วัคซีน Gardasil9 และวัคซีน Cervarix สำหรับ
วัคซีน Cecolin เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย ทั้งนี้ คาดว่าใน
ปีงบประมาณ 2565 ประเทศไทยจะเริ่มจัดหาวัคซีน HPV สำหรับให้บริการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคของประเทศได้ สำหรับการแก้ไขสถานการณ์วัคซีน HPV ขาดคราวในประเทศไทยระยะยาว สถาบันวัคซีน
แห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนโครงการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ 
ระดับปลายน้ำให้กับโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศ โดยเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV จาก
บริษัท INNOVAX ให้กับบริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ (GPO-MBP) โดยคาดว่าจะสามารถ
ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ภายในปี 2565  

 
ค่าเป้าหมายที่ 3 วัคซีนที่สำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน/ตอบโต้การระบาด สามารถจัดหาได้ร้อยละ 100 ทุกปี 
ตามการคาดการณ์ 
 การเร่งรัดกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ โดยในปี 2564 กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการ
รณรงค์ให้วัคซีนพ้ืนที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยง ดังนี้ 

1. การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20 - 40 ปี พ.ศ. 2564 
ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ต้องขังรายใหม่และเจ้าหนา้ที่
ในเรือนจำ ทหารเกณฑ์และครูฝึกในค่ายทหาร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 



 

๕๐ 

๒. การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง พ.ศ. 2564 เพื่อให้วัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอเสริมแก่เด็กทุกคน ในเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื ้นที ่ที ่มี         
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอต่ำและพื้นที่ที่มีเขตพรมแดนติดกับประเทศที่มีหรือเคยมี  
การระบาดของโรคโปลิโอ ซึ่งถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคโปลิโอในประเทศไทย รวม 8 จังหวัด 
ประกอบด้วย พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอ
ในจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ สะบ้าย้อย เทพาและนาทวี และพื้นที่อำเภอชายแดนไทย - เมียนมา        
ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดปัญหา
อุปสรรคต่อการรณรงค์ทั้งในระดับส่วนกลาง เขต จังหวัด และหน่วยบริการ เนื่องจากต้องระดมสรรพกำลังใน
การตอบโต้การระบาด ส่งผลให้ต้องเลื่อนแผนการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเป็นช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 
และการรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดและหัดเยอรมัน ยังอยู่ในระหว่างติดตามผลการรณรงค์ให้วัคซีนเพ่ิมเติม 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 บรรจุวัคซีนชนิดใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน (Tdap) ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากคำแนะนําของผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกระบุว่ามาตรการลดอัตราป่วยและอัตราตายด้วย
โรคไอกรนในทารกที่สำคัญและได้ประสิทธิผลดี คือ การให้วัคซีน Tdap ในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อถ่ายทอดภูมิคุ้มกัน 
ต่อโรคไอกรนจากแม่ไปสู่ลูก ประกอบกับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ 
ที่เห็นชอบให้วัคซีน Tdap เป็นวัคซีนที่มีความสำคัญและควรนำมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดย
แนะนําให้วัคซีน Tdap ในหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 1 ครั้ง ในทุกการตั้งครรภ์ ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงดำเนินการ
ผลักดันใหว้ัคซีน Tdap บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

ในป 2563 กรมควบคุมโรคจึงได้จัดทำโครงการนํารองการให้บริการวัคซีน Tdap ในหญิงตั้งครรภ์ใน
จังหวัดพัทลุง เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการดําเนินงาน โดยข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data 
Center: HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีจำนวนหญิงที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ 1,875 คน 
มีการให้บริการและอัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีน Tdap ในหญิงตั ้งครรภ์ 1,200 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 64  
 สำหรับการพิจารณาบรรจุวัคซีน Tdap ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ชะลอการบรรจุวัคซีนรวมป้องกัน 
บาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (tetanus-diphtheria-acellular pertussis vaccine, Tdap) สำหรับหญิง
ตั้งครรภ์ จำนวน 1 ครั้ง เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากในปี 2564 ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของวัคซีน Tdap และวัคซีน dT กับ aP สำหรับการใช้
ในหญิงตั้งครรภ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป  

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ความสำเร็จของการจัดซื้อวัคซีนในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
ค่าเป้าหมายที่ 5 การจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) ในภาวะปกติ 

สืบเนื่องจากปี 2563 ซึ่งได้รายงานว่าได้มีการผลักดันให้มีการจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year 
tender) มาตั้งแต่ปี 2562 ผ่านการหารือและประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การ
บริหารจัดการวัคซีนของ สปสช. ซึ่งบริหารปริมาณวัคซีนคงคลัง 18 เดือน (ปริมาณวัคซีนที่ใช้ใน 12 เดือน 
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รวมกับปริมาณวัคซีนที่เป็น Safety stock 6 เดือน) นั้น มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการใช้วัคซีนใน
ประเทศ จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเพ่ิมจำนวนของ Safety stock จาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รวมทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย  

 
ค่าเป้าหมายที่ 6 การสำรองวัคซีน Pandemic Influenza ในคลังผู้ผลิต (Virtual Stockpile) 

กรมควบคุมโรค ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่  
สายพันธุ์ใหม่ พ.ศ. 2564-2566 เพื่อเป็นแผนแม่บทในการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องใน       
การรับมือกับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์คือ
ประเทศไทยมีศักยภาพในการรับมือกับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ สามารถป้องกัน 
ควบคุม และรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ 
สังคม เศรษฐกิจ และสร้างเสริมความมั่นคงของประเทศ ซึ่งแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการระบาด
ใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ พ.ศ. 2564-2566 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 12 มาตรการ 37 
กิจกรรม โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมดำเนินงานในกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพระบบเวชภัณฑ์ วัคซีน 
ยา ชุดตรวจชันสูตรในประเทศ และระบบโลจิสติกส์ ภายใต้มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจั ดการ
เวชภัณฑ์ ยาต้านไวรัส และชุดตรวจชันสูตร ในกิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการวัคซีน 
เวชภัณฑ์ ยาชุดตรวจชันสูตร และ Stockpile และภายใต้มาตรการที่ 2 สนับสนุนการผลิตวัคซีน ยาต้านไวรัส 
และชุดตรวจชันสูตรในประเทศเพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระยะยาว ในกิจกรรมที่ 1 พัฒนางานวิจัยเพ่ือสนับสนุน
การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ระบาดใหญ่ และกิจกรรมที่ 2 สนับสนุนองค์การเภสัชกรรมพัฒนาศักยภาพ
ในการผลิตวัคซีน และยาต้านไวรัส ทั้งเพ่ือการสำรองและใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเพ่ือตอบโต้การระบาดใหญ่
ของโรคไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตามการสำรองวัคซีน Pandemic Influenza ในคลังผู ้ผลิต ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได ้ 
 อย่างไรก็ตาม การจัดหาวัคซีนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
สืบเนื่องจากปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ประเทศไทย
มีความพยายามในการจัดหาวัคซีนเพื่อใช้ในการควบคุม ป้องกันโรคให้ได้อย่างทันท่วงที โดยในปี 2563 
ดำเนินการทำสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด 19 ผ่านการจองล่วงหน้า กับบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 61 ล้านโดส 
และในปี 2564 บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน  AZD1222 จาก
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า สามารถส่งมอบวัคซีนได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสำหรับ
การจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชากรไทย ในปี 2564 เป็นจำนวน 100 ล้านโดส หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในประเทศ ได้เร่งรัดการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้ได้ตามเป้าหมาย ผ่านการเจรจากับบริษัทวิจัยพัฒนา
วัคซีนชั้นนำของโลก โดยกรมควบคุมโรคจัดหาวัคซีน Sinovac และ Pfizer ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาวัคซีน 
Sinopharm โรงพยาบาลเอกชนจัดหาวัคซีน Moderna ผ่านองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้ จากข้อมูลแอพพลิเคชัน
หมอพร้อม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 จำนวนวัคซีนที่สามารถให้บริการได้ทั้งหมด 103.5 ล้านโดส 
แบ่งเป็น 1) วัคซีน AstraZeneca จำนวน 44.08 ล้านโดส 2) วัคซีน Sinovac จำนวน 26.38 ล้านโดส    
3) วัคซีน Pfizer จำนวน 16.17 ล้านโดส 4) วัคซีน Sinopharm จำนวน 14.56 ล้านโดส และ 5) วัคซีน 
Moderna จำนวน 2.31 ล้านโดส 

สำหรับปี 2565 ขยายกรอบการจัดหาวัคซีนโควิด 19 เป็นจำนวน 120 ล้านโดส เพื่อให้มีวัคซีน
เพียงพอและเตรียมการสำรองวัคซีนสำหรับการฉีดเป็นเข็มที่ 3 (booster) โดยมีแผนการจัดหาวัคซีนใน 
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platform ทั้ง mRNA, Viral vector, Inactivated และ subunit protein ทั้งนี้ ขึ้นกับสถานการณ์การระบาด, 
Vaccine supply และการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส  
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ข้อมูลชนิดและปริมาณความต้องการรายวัคซีนที่จำเป็นในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
และวัคซีนที่ใช้ตอบโต้การระบาด 
ค่าเป้าหมายที่ 7 ฐานข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีน 

ตามที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine 
Information and Management System; VIMS) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนา การผลิต และ   
การใช้วัคซีนในประเทศไทย รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้านวัคซีน  

ในปี 2564 ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีนระยะที่ 2          
ทีส่ามารถแสดงผลข้อมูล (Data Visualization) รวมทั้งหมด 6 โมดูลหลัก ได้แก่ 1) Vaccination 2) Vaccine 
Demand & Supply 3 )  Vaccine Procurement 4 )  Vaccine Product Profile 5 )  Infrastructure  
6) Networking และครอบคลุมวัคซีนอย่างน้อย 5 ชนิด ได้แก่ MMR, HPV, IPV, Influenza และ Rota 
สำหรับใช้ในการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม อีกทั้ง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่
หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนและประชาชนผู้ที่สนใจผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน 

สำหรับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสอบสวนอาการภายหลังได้ร ับการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค            
ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเฝ้าระวังอาการภายหลัง
ได้ร ับการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค ภายใต้ระบบ Smart Surveillance System ให้สถานพยาบาลและ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถรายงานผ่านระบบออนไลน์ได้ และใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที ่สามารถ
ประมวลผล และแสดงผลการรายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยาแบบ Real time ซึ่งผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามแผนงาน โดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการเฝ้าระวังอาการ
ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) เรียบร้อยแล้ว สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถรายงานผ่านระบบออนไลน์ได้ และแสดงผลสถานการณ์ทางระบาดวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 7 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน สามารถ
ดำเนินการบรรลุ 2 ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ค่าเป้าหมายที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 14 โดยยังคงมีประเด็นท้าทายใน   
ค่าเป้าหมายที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ดังนี้ 
 ค่าเป้าหมายที่ 1 อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพ้ืนฐานทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น 
วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และวัคซีนในนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยอัตราความครอบคลุม  
การได้รับวัคซีนพื้นฐานมากกว่าร้อยละ 90 มีเพียง 1 ชนิดวัคซีนเท่านั้น ได้แก่ วัคซีน BCG ในเด็กแรกเกิด 
จากจำนวนวัคซีน 9 ชนิด เนื่องจากปัญหาความครบถ้วนของการรายงานผลการให้บริการที่สถานบริการ     
แต่ละแห่ง ส่งไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตามระบบการส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง (43 แฟ้ม มาตรฐาน) 
รวมทั้งการรับบริการวัคซีนในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยและต่างชาติ และพื้นที่ชายแดน สำหรับ
อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ไม่มีข้อมูลวัคซีน dT ที่ให้บริการใน
นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และไม่มีวัคซีน HPV ให้บริการในนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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 ค่าเป้าหมายที่ 2 ชนิดของวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคที่เคยเกิดการขาดแคลนและ
สามารถจัดหาได้ครบถ้วนตามแผนจัดซื้อในแต่ละปี (เป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2563-2564) ไม่สามารถจัดหา
วัคซีน HPV ให้บริการในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ เนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนวัคซีนดังกล่าว
ทั่วโลก 

ค่าเป้าหมายที่ 3 วัคซีนที่สำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน/ตอบโต้การระบาด สามารถจัดหาได้ร้อยละ 
100 ทุกปี ตามการคาดการณ์ โดยแผนการรณรงค์ให้วัคซีนในพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงล่าช้า เนื่องจากต้อง
ระดมสรรพกำลังในการตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ต้องเลื่อนแผนการ
รณรงคใ์ห้วัคซีนโปลิโอเป็นในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 และแผนการรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดและ
หัดเยอรมัน อยู่ระหว่างการติดตามผลการรณรงค์ให้วัคซีนเพ่ิมเติม 
 ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน (Tdap) ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยชะลอการบรรจุวัคซีนดังกล่าว สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
จำนวน 1 ครั้ง เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากในปี 2564 ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณ 
 ค่าเป้าหมายที่ 5 การจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) เป็นผลสืบเนื่องจากปี 2563 
จากการประเมินประสิทธิภาพการบริหารปริมาณวัคซีนคงคลัง 18 เดือน จึงไม่มีการเพิ่มจำนวนของ Safety 
stock จาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน 
 ค่าเป้าหมายที่ 6 การสำรองวัคซีน Pandemic Influenza ในคลังผู้ผลิต (Virtual Stockpile) ยังไม่
สามารถดำเนินการได้ โดยในปี 2564 ยังคงมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวัคซีนยังต้องรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 อัตราครอบคลุมของการไดร้ับวัคซนี
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 1 อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐานทุกชนิด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน 
และวัคซีนในนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำนวนชนิดวัคซีนมีเพียงพอใช้ใน
ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน   
 

ค่าเป้าหมายที่ 2 ชนิดของวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค
ที่เคยเกิดการขาดแคลนและสามารถจัดหาได้ครบถ้วนตามแผน
จัดซื้อในแต่ละปี (เป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2563-2565) 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายที่ 3 วัคซีนที่สำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน/ตอบโต้การระบาด 
สามารถจัดหาได้ร้อยละ 100 ทุกปี ตามการคาดการณ์ 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ตัวชี ้วัดที่ 1.3 บรรจุวัคซีนชนิดใหม่ในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน (Tdap) ได้รับการบรรจุ
ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ความสำเร็จของการจัดซื้อวัคซีนใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

ค่าเป้าหมายที่ 5 การจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) 
ในภาวะปกติ 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายที่ 6 การสำรองวัคซีน Pandemic Influenza ในคลัง
ผู้ผลิต (Virtual Stockpile) 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ตัวชี ้ว ัดที ่ 1.5 ข้อมูลชนิดและปริมาณความ
ต้องการรายวัคซีนที่จำเป็นในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และวัคซีนที่ใช้ตอบโต้การระบาด 

ค่าเป้าหมายที่ 7 ฐานข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีน ผ่านค่าเป้าหมาย 

  



 

๕๔ 

 
 
 
 
 
 มุ่งสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านวัคซีน โดยการส่งเสริม สนับสนุนทุนในการวิจัยพัฒนาวัคซีน
เป้าหมายและวัคซีนเพื่อตอบโต้การระบาด เพื่อให้สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม และ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 
6 ค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 วัคซีนที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา 
ค่าเป้าหมายที่ 1 Cell-based technology: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Non-clinical Study 

1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ กำหนดค่าเป้าหมายในขั ้น Seed Production, 
Characterization โดยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง ผลิต
โดยใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A/H7N9/Shanghai/2/2013 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการเพิ่มจำนวนไวรัส 
ตั้งต้นในไข่ไก่ฟักได้ดีที่สุด และเซลล์ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงไวรัสคือ เซลล์ไตสุนัข (Madin Darby 
canine kidney cells; MDCK cell)  

เมื่อศึกษาการเพาะเลี้ยงไวรัสด้วยเซลล์ MDCK ในภาชนะ T-75 flask พบว่า มีระยะเวลาในการติด
เชื้อเร็ว มีการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตในระดับ small scale และการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์
คุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต ( In-process control) มีต้นแบบการเพาะเลี้ยงไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยง  
โดยได้ศึกษา seeding ratio ของ MDCK เซลล์ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงบน Cytodex 1 ใน spinner flask 
ขนาด 125 มิลลิลิตร ในอาหารที่มีซีรั่ม OptiPRO SFM 
 มีการออกแบบกระบวนการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงในระดับ
ห้องปฏิบัติการ (process design) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การเพาะเลี้ยงเซลล์ MDCK (NBL-2) และ
จัดทำธนาคารเซลล์ 2) การเพาะเลี้ยงไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H7N9/Shanghai/2/2013 ในเซลล์
เพาะเลี ้ยง MDCK โดยอาศัยว ัสดุต ัวกลางชนิด Cytodex 1 ด้วยอาหารอาหารที ่ม ีซ ีร ั ่มและไม่มีซีรั่ม  
3) กระบวนการผล ิตระด ับต ้นน ้ำ (Upstream process) ประกอบด ้วยการทำ Virus harvest และ 
Clarification และ 4) กระบวนการผลิตระดับปลายน้ำ (Downstream process) ประกอบด้วย การทำให้
ไวรัสตาย (Virus inactivation) การทำให้ไวรัสเข้มข้น (Concentration) และการทำให้บริสุทธ ิ ์ (Virus 
purification) เพื่อเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ (Bulk material) สำหรับนำไปเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ
พร้อมแบ่งบรรจุ (Final bulk) ต่อไป 

2. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น Seed preparation โดยศูนย์วิจัยและ
พัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายในเซลล์เพาะเลี้ยง 
(Vero cell) สำหรับคน ต่อเนื่องจากปี 2563 โดยสามารถเลี้ยงเรบีย์ไวรัสใน Serum Free Medium ได้ และ
เลือกสารเคมีที่ใช้ในการ Inactivation เรบีย์ไวรัสได้ คือ สาร Beta Propiolactone ซึ่งพบว่าดีกว่าการใช้ 
Formalin ซึ่งความเข้มข้นของสาร Beta Propiolactone ที่ทำลายเรบีย์ไวรัสสายพันธุ์ 13-42-07240 อยู่ที่ 
1:500 เป็นเวลา 3 วัน ที่อุณหภูมิประมาณ 12°C รวมทั้งได้ผลิตเรบีย์วัคซีนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการรอทดสอบ Safety และ Potency test ในสัตว์ทดลอง ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับ 
   ความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 



 

๕๕ 

มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้คณะ 
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีความจำเป็นในการใช้ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 สำหรับ
สัตว์ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทดสอบประสิทธิภาพของยาหรือวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อ 
COVID-19 ในสัตว์อย่างเร่งด่วน ทำให้การดำเนินงานวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดังกล่าวเกิดความ
ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ในปี 2564  

3. วัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกา กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น Non-clinical study ในลิง โดยมีการศึกษา
การสร้างภูมิคุ ้มกันและการป้องกันการติดเชื้อซิกาไวรัสหลังได้รับซิกาวัคซีนชนิดเชื้อตายในลิง ซึ่งผลการ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้เตรียมวัคซีนซิกา (Inactivated Zika vaccine strain SV0010-15 in SFM, Lot 2) ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพเพ่ือใช้ในการทำ Protective in Non-Human Primate ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ 1) ได้ลิงที่เป็น Flavivirus 
Non immune สำหรับทดสอบวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกาชนิดเชื้อตาย สายพันธุ์ SV0010-15 จำนวน 9 ตัว  
2) จากการทดสอบวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกาชนิดเชื้อตายสายพันธุ์ SV0010-15 ในลิง จำนวน 6 ตัว และ 
Negative control จำนวน 3 ตัว พบว่าลิงทุกตัวหลังจากได้รับซิกาวัคซีน จำนวน 2 เข็ม มีความปลอดภัย 
(Safety) จากการตรวจภูมิคุ้มกันด้วยวิธี ELISA (IgG/IgM) พบว่าลิงทุกตัวที่ได้รับวัคซีนให้ผลเป็นบวก 6/6 
(100%) ใน 14 วัน 3) ผลภูมิคุ ้มกันเป็นบวกต่อซิกาไวรัส 2 จีโนไทป์ (Asian/African) ด้วยวิธี Plaque 
Reduction Neutralization test (PRNT50) พบว่าลิงทุกตัวที่ได้รับวัคซีนให้ผลบวก 6/6 (100%) ใน 60 วัน 
4) เนื่องจากมีลิง 4 ตัวที่ได้รับซิกาวัคซีนมีภูมิคุ ้มกัน <1:100 ทีมผู้วิจัยต้องการให้มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นก่อน    
การทำ Challenge test จึงดำเนินการฉีดซิกาวัคซีนในโดสเดิมเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นเข็มที่ 3 ใน 120 วัน 
ซึ่งพบว่าหลังจากลิงทั้ง 4 ตัวได้รับซิกาวัคซีนเข็มที่ 3 มีความปลอดภัยดี และ 5) จากการทำ Challenge test 
พบว่า วัคซีนซิกาสามารถป้องกันการติดเชื้อซิกาไวรัสทั้ง 2 จีโนไทป์ในลิงได้ 6/6 (100%)  

4. วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น Non-clinical Study (OECD 
GLP) ชะลอการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 
 
ค่าเป้าหมายที่ 2 Recombinant vaccine: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Non-clinical Study 

1. วัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ กำหนดค่าเป้าหมายในขั ้น R&D (Lab scale) สืบเนื่องจากปี 
2563 ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนดังกล่าว พบว่า ไม่มีวัคซีนตัวเลือกที่เข้าเกณฑ์ ได้แก่  
1) มีผล immuno-genicity test ที่ทำในหนูทดลองที่ให้ผลดี สามารถกระตุ้นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันให้หลั่ง  
ไซโตไคน์ที่สำคัญได้มากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป (Poly Functional T cell) และ 2) มีผล Challenge test ในหนู
ทดลองที่แสดงให้เห็นว่า candidate seed สามารถป้องกันหนูทดลองจากการเกิดโรคได้ จึงยุติการสนับสนุน
โครงการ 
 อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปอาจมีการพิจารณาสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น 
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน และการทำการทดสอบวัคซีนในระดับคลินิกของ candidate 
vaccine ที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จ รวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเทคโนโลยีที่นำสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์วัคซีน New TB 

2. วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ (E80) กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น Process development 
มีการชะลอการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 



 

๕๖ 

ค่าเป้าหมายที่ 3 Microbial Fermentation Technology: วัคซีนอย่างน้อย 2 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน 
Non-clinical Study/Stability study  

องค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบการผลิตวัคซีน dT และ DTP โดยในปี 2564 มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
ดำเนินการผลิตวัคซีน dT ในระดับ Pilot ได้สำเร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2562 และได้รับผลการศึกษา

ความคงตัวในสภาวะเครียด (Stress condition) แล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้างบริษัท ซึ่งจะ
สามารถส่งตัวอย่างวัคซีน dT เพ่ือทำการศึกษา Non clinical study ได้ในเดือนตุลาคม 2564 

ดำเนินการผลิตวัคซีน DTP ในระดับ Pilot ได้สำเร็จ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยได้รับผลการตรวจ
ปล่อยผ่านและการศึกษาความคงตัวในสภาวะเครียด (Stress condition) แล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการ
ขอรับงบประมาณสำหรับการศึกษาวิจัยระดับพรีคลินิกต่อไป 
 
ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนสัตว์อย่างน้อย 1 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Pilot scale 

การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ มีเป้าหมายเพื่อได้วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าต้นแบบสำหรับสัตว์ ซึ ่งผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน อยู่ระหว่างการพัฒนา seed 
vaccine ในระดับ lab scale ต่อเนื่องจากปี 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศและได้รับการขึ้นทะเบียน 
ค่าเป้าหมายที่ 5 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ชนิด 3 สายพันธุ์ ที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำ และได้รับ
การขึ้นทะเบียนในป ี2563 และมีการใช้ในกลุ่มผู้ใหญ่ในปี 2564 
 องค์การเภสัชกรรมดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ในกลุ่มอาสาสมัครผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 
ปี) เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยในเดือนกันยายน 2562 ครบกำหนดติดตามระยะ 12 เดือน
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยในปี 2564 ตามแผนจะยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีน สำหรับผู้ใช้วัคซีนใน
กลุ่มอายุ 18-64 ปี 
 ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการ 1) ยื่นเอกสาร (ยกเว้นผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3) 
ต่อกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 2) ชี้แจงข้อพิจารณาโดย
เจ้าหน้าที่กองยา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างการประเมินคำชี้แจง 3) นำส่งเอกสาร 
ผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 เพ่ิมเติมในเดือนมิถุนายน 2564 และยังไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา
วัคซีน สำหรับผู้ใช้วัคซีนในกลุ่มอายุ 18-64 ปี เนื่องจากผลการศึกษาแสดงถึงประสิทธิผลและการกระตุ้น
ระบบภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน 360 วันของการวิจัยหลัก (pivotal study) ยังไม่ชัดเจน 

สำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ในกลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ได้เริ่ม
ดำเนินการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยคาดว่าจะได้รายงานผลการศึกษาประสิทธิผล ความ
ปลอดภัย และความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่ระยะติดตาม 12 เดือน ภายในเดือนกุ มภาพันธ์ 
2565 ทั้งนี้ แผนการยื่นแก้ไขทะเบียนตำรับยา ในข้อบ่งใช้ของวัคซีนโดยขยายช่วงอายุผู้ใช้วัคซีนในกลุ่มอายุ 
65 ปี ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับผลการประเมินประสิทธิผลของผู้ใช้วัคซีนในกลุ่มอายุ 18-64 ปี โดยจากการประเมิน
ของกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดเงื่อนไขในการดำเนินการศึกษาวิจัยคลินิกระยะที่ 
3 ในกลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุ คือ ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวจะยังไม่สามารถนำมาใช้ในการยื่นทะเบียนเพ่ือ
สนับสนุนให้ขยายข้อบ่งใช้ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้ในกลุ่มประชากรอายุ 65 ปี เป็นต้นไป หากผลการศึกษาวิจัยใน
มนุษย์ระยะท่ี 3 ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยหลัก (pivotal study) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิสูจน์ประสิทธิผลของวัคซีนนี้
ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ไม่ด้อยกว่าวัคซีนที่จำหน่ายแล้วที่นำมาเปรียบเทียบ ยังไม่สามารถแสดงให้เห็น



 

๕๗ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกับระดับภูมิคุ้มกันที่สร้าง
ขึ้นได ้ 
 
ค่าเป้าหมายที ่6 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและได้รับการขึ้นทะเบียน  

ตามที่ได้มีการลงนาม MOU ในการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
(HPV vaccine) ชนิด ๒ สายพันธุ์ ระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ บริษัท Xiamen Innovax Biotech 
(INNOVAX) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ซึ่งมีบริษัท GPO-MBP เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม 
MOA ระหว่าง บริษัท INNOVAX และ บริษัท GPO-MBP ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากในปี 2562 เกิด
ความล่าช้าขึ้นในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีน Cecolin ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจาก
เกิดปัญหาเรื่องการทุจริตของโรงงานวัคซีนรายอื่น (Changchun scandal) ทำให้เกิดสภาวะชะลอการอนุมัติ
ทะเบียนวัคซีนใหม่ท้ังประเทศ การขอขึ้นทะเบียน HPV vaccine ของ INNOVAX จึงต้องล่าช้าออกไป แต่เนื่อง
ด้วยปัญหาวัคซีนขาดคราว (shortage) ที่เกิดขึ้นในระดับโลก รวมทั้งประเทศไทยไม่สามารถจัดซื้อวัคซีน HPV 
จากผู้ผลิตรายอื่นได้ ประเทศไทยจึงมีแผนสำรองโดยการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของ INNOVAX เข้ามาก่อน 
เพ่ือแก้ปัญหาของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศ อย่างไรก็ตาม วัคซีนของ INNOVAX จำเป็นต้องได้การ
รับรอง WHO PQ ก่อน จึงจะนำมาข้ึนทะเบียนในประเทศไทยได้  

ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลิตภัณฑ์ Cecolin ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับจากหน่วยงาน
ควบคุมกำกับคุณภาพยาในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 การประเมินเพื ่อขอรับรอง WHO PQ จึงต้องชะลอออกไป ทำให้การ
ดำเนินการเรื่อง MOA ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องล่าช้าออกไปด้วย ทั้งนี้  บริษัท GPO-MBP และ บริษัท 
INNOVAX ได้ลงนามในสัญญาเพ่ือการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
และได้มีการส่งเอกสารทะเบียนตำรับมาให้บริษัท GPO-MBP เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นขึ้นทะเบียน
วัคซีนในประเทศไทย 

ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีมผู้เชี ่ยวชาญจาก WHO ได้เข้าประเมินโรงงานผลิต HPV 
vaccine ของ INNOVAX เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะให้การรับรองหรือไม่ 
โดยบริษัท INNOVAX ได้ให้ข้อมูลว่า จากการประเมินไม่พบข้อบกพร่องสำคัญที่กระทบต่อกระบวนการผลิต 
(Critical Finding) โดย บริษัท GPO-MBP ได้เริ ่มยื ่นคำขอขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกับสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว เพื่อให้การประเมินเกิดได้เร็วขึ้นหากผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง WHO PQ 
ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 
HPV โดยมีการหารือกับบริษัท GPO-MBP และบริษัท INNOVAX เมื ่อว ันที ่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และ          
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มีข้อสรุปว่า ในปี 2564 นี้ ยังไม่สามารถลงนาม MOA ได้ เนื่องจากประเด็น
ทางเทคนิค โดยจำเป็นต้องรอผลการศึกษาความคงตัว (Stability study) ของ Adsorbed Monovalent Bulk 
(AMB) สายพันธุ์ 16&18 ก่อน นอกจากนี้ บริษัท INNOVAX ได้เปลี่ยนภาชนะบรรจุ AMB จากถังแสตนเลส เป็น 
Disposable bag เพื่อขนส่งวัตถุดิบมาให้บริษัท GPO-MBP สำหรับการผสมสูตรและแบ่งบรรจุ จึงต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติม โดยจะใช้เวลาในการทำการศึกษาอีก 9 เดือน (ขณะนี้มีเพียงผลการศึกษา Stability ของ 
AMB ในถังสแตนเลส ทั้ง 2 สายพันธุ์ ที่ 2-8˚C และ 25˚C พบว่ามีความคงตัวในระยะเวลา 3 เดือน) 

 
 
 



 

๕๘ 

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการ
ป้องกันโรคของประเทศ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 6 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน สามารถ
ดำเนินการบรรลุ 2 ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ค่าเป้าหมายที่ 1 และ 3 คิดเป็นร้อยละ 33 โดยยังคงมีประเด็น 
ท้าทายในค่าเป้าหมายที่ 2, 4, 5 และ 6 ดังนี้ 
 ค่าเป้าหมายที่ 2 Recombinant vaccine: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิดที่อยู่ในขั้นตอน Non-clinical 
Study พบว่า โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ ได้ยุติการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 
เนื่องจาก ไม่มีวัคซีนตัวเลือกที่เข้าเกณฑ์ (มีผล immunogenicity test ที่ทำในหนูทดลองที่ให้ผลดี และผล 
Challenge test ในหนูทดลองที่แสดงให้เห็นว่า candidate seed สามารถป้องกันหนูทดลองจากการเกิดโรค
ได้) รวมทั้งวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ (E80) ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตั้งแต่ปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวัคซีน
แห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะมีการหารือแนวทางสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงก่ีต่อไป 

ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนสัตว์อย่างน้อย 1 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Pilot scale โดยการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ไม่เป็นไปตามแผนงาน อยู่ระหว่างการพัฒนา seed vaccine ในระดับ lab 
scale ต่อเนื่องจากปี 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าเป้าหมายที่ 5 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ชนิด 3 สายพันธุ์ ที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำ และ
ได้รับการขึ้นทะเบียน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยยังไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาวัคซีน สำหรับผู้ใช้วัคซีนใน
กลุ่มอายุ 18-64 ปี เนื่องจากผลการศึกษาแสดงถึงประสิทธิผลและการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับ
วัคซีน 360 วันของการวิจัยหลัก (pivotal study) ยังไม่ชัดเจน 
 ค่าเป้าหมายที่ 6 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและได้รับการขึ้น
ทะเบียน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยบริษัท INNOVAX และ บริษัท GPO-MBP ยังไม่สามารถลงนามใน MOA 
เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ เนื่องจากประเด็นทางเทคนิค โดยจำเป็นต้องรอผลการศึกษาความคงตัว 
(Stability study) ของ Adsorbed Monovalent Bulk (AMB) สายพันธุ์ 16 & 18 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 วัคซีนท่ีอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา 
 

ค่าเป้าหมายที่ 1 Cell-based Technology: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด 
ที่อยู่ในข้ันตอน Non-clinical Study 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 2 Recombinant vaccine: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด
ที่อยู่ในข้ันตอน Non-clinical Study 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายที่ 3 Microbial Fermentation Technology: วัคซีน
อย่างน้อย 2 ชนิดที่อยู่ในขั้นตอน Non-Clinical Study/Stability 
study 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนสัตว์อย่างน้อย 1 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Pilot scale ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 วัคซีนท่ีผลติได้ในประเทศและได้รับ
การขึ้นทะเบียน 

ค่าเป้าหมายที่ 5 วัคซีนป้องกันไขห้วัดใหญ่ประจำฤดูกาล ชนิด 3 
สายพันธ์ุ ท่ีผลติได้ตั้งแตต่้นน้ำ และไดร้ับการขึ้นทะเบียนในป ี
2563 และมีการใช้ในกลุ่มผู้ใหญใ่นปี 2564 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายที่ 6 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและได้รับการขึ้นทะเบียน 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 



 

๕๙ 

 
 
 
 
 
 ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ โดยการแสวงหา
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดนโยบาย 
มาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที ่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้ าง
หลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ เพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนา
บุคลากร และการสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน ให้สามารถผลิตว ัคซีนที ่จำเป็นได้อย่างเพียงพอ และได้
มาตรฐานสากลเพื่อสามารถส่งออกจำหน่ายในภูมิภาคและนานาชาติ เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเ ทศให้
เข้มแข็งและเติบโต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 3 ค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 
ค่าเป้าหมายที่ 1 มาตรการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุนและด้านภาษีแก่ผู้ผลิตวัคซีน 

ตามที่ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็น
วัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
ต่อมา สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศตาม
ระเบียบฯ โดยมีการประชุมในเดือนตุลาคม 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศให้
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน รวมทั้งสัดส่วนและระยะเวลาการสนับสนุน ตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบฯ  
 ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้พิจารณาสัดส่วนและระยะเวลาการสนับสนุน ตามกระบวนการผลิตวัคซีน 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของผู้ผลิตอันเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมความมั่นคงด้านวัคซีนของ
ประเทศ รวมทั้งทิศทางการขยายตลาดของผู ้ผลิต และมีมติรับรองผลการพิจารณากำหนดสัดส่วนและ
ระยะเวลาการสนับสนุนวัคซีน โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้จัดทำประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อยาที่เป็น
วัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 

1) วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ (Influenza vaccine) ผลิตโดย บริษัท องค์การ
เภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด พิจารณาให้ส่วนราชการจัดซื้อวัคซีนนี้ ร้อยละ 30 ของปริมาณวัคซีน
ตามแผนการจัดซื้อ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติออกประกาศ 

2) วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (THAIJEV SINGLE DOSE) ผลิตโดย บริษัท องค์การเภสัชกรรม-
เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด พิจารณาให้ส่วนราชการจัดซื้อวัคซีนนี้ ร้อยละ 50 ของปริมาณวัคซีนตามแผนการจัดซื้อ 
เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติออกประกาศ 

3) วัคซีนบีซีจี (Freeze-dried BCG vaccine) ผลิตโดย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พิจารณาให้
ส่วนราชการจัดซื้อวัคซีนนี้ ร้อยละ 80 ของปริมาณวัคซีนตามแผนการจัดซื้อ เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่
วันที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติออกประกาศ 

4) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (TRCS Speeda) ผลิตโดย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พิจารณา
ให้ส่วนราชการจัดซื้อวัคซีนนี้ ร้อยละ 30 ของปริมาณวัคซีนตามแผนการจัดซื้อ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่
วันที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติออกประกาศ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความ 
   เข้มแข็งและส่งออกได้ 



 

๖๐ 

5) วัคซีนรวมป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรนชนิดไร้เซลล์ (BOOSTAGEN) ผลิตโดย บริษัท     
ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด พิจารณาให้ส่วนราชการจัดซื้อวัคซีนนี้ ร้อยละ 80 ของปริมาณวัคซีนตามแผนการจัดซื้อ 
เป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติออกประกาศ 

6) วัคซีนป้องกันไอกรนชนิดไร้เซลล์ (PERTAGEN) ผลิตโดย บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด พิจารณา
ให้ส่วนราชการจัดซื้อวัคซีนนี้ ร้อยละ 80 ของปริมาณวัคซีนตามแผนการจัดซื้อ เป็นระยะเวลา 8 ปี เมื่อวัคซีน
ชนิดนี้ผ่านเกณฑ์ตามระเบียบฯ ข้อ 5 (3) บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือบรรจุในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ หรือโครงการรณรงค์ หรือโครงการนำร่อง หรือโครงการสาธิต หรือโครงการกำจัด
โรค หรือโครงการกวาดล้างโรค หรือวัคซีนสำหรับผู้เดินทางต่างประเทศ  

 

ค่าเป้าหมายที่ 2 มาตรการสนับสนุนที่เอื้อต่อการผลิตวัคซีนสัตว์สู่คนให้ได้การรับรองมาตรฐาน  
 การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายในเซลล์ เพาะเลี้ยง (Vero cell) สำหรับคนใน
ห้องปฏิบัติการ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานในปี 2564 ขณะนี้ได้กระบวนการ inactivation ในระดับห้องปฏิบัติการ
แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
มีความจำเป็นในการใช้ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 สำหรับสัตว์ รวมถึงบุคลากรที่ เกี ่ยวข้อง ในการ
ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพของยาหรือวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในสัตว์อย่างเร่งด่วน ทำให้
การดำเนินการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องชะลอการดำเนินงานออกไป  
 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 มูลค่ารวมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกวัคซีนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
ค่าเป้าหมายที่ 3 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในอุตสาหกรรมวัคซีนที่มีมูลค่ารวมในการ
ผลิตและส่งออกไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 
 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 
2563 สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการร่วมลงทุนในการผลิต
วัคซีนโควิด 19 โดยในปี 2563 เกิดความร่วมมือในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 
จำกัด สามารถผลิตวัคซีนชนิด viral vector ส่งมอบให้กรมควบคุมโรคได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 
 ทั้งนี้ ในปี 2564 เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการร่วมลงทุนในการวิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนโควิด 19 รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน ได้แก่ 1) การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด 
19 ชนิด Subunit protein ที่ผลิตจากพืช โดยบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด 2) การวิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนโควิด 19 ชนิด DNA โดยบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด 3) การเพิ่มศักยภาพการแบ่งบรรจุวัคซีน  
โดยบริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด  
 

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้ 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 3 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน สามารถดำเนินการบรรลุ 2 ค่าเป้าหมาย 
ได้แก่ ค่าเป้าหมายที่ 1 และ 3 คิดเป็นร้อยละ 67 
  



 

๖๑ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี ้วัดที่ 3.1 มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรม
วัคซีนในประเทศ 

ค่าเป้าหมายที่ 1 มาตรการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุน และ
ด้านภาษีแก่ผู้ผลิตวัคซีน 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 2 มาตรการสนับสนุนที่เอื้อต่อการผลิตวัคซีนสัตว ์สู่คน
ให้ได้การรับรองมาตรฐาน 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 มูลค่ารวมการลงทุนในอุตสาหกรรม
การผลิตและส่งออกวัคซีนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

ค่าเป้าหมายที่ 3 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนใน
อุตสาหกรรมวัคซีนที่มีมูลค่ารวมในการผลิตและส่งออก ไม่น้อยกว่า 
200 ล้านบาท 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๒ 

 
 
 
 
 
 ให้ความสำคัญกับการผลิต การพัฒนาและการรักษาบุคลากรในสาขาที ่จำเป็นและขาดแคลนให้
เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดประสาน
และเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 10 ค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงาน 
สรุปได้ดังนี้ 
  
ตัวช้ีวัดที่ 4.1 จำนวนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนมีเพียงพอ 
ค่าเป้าหมาย 1 Veterinary pathologist 1 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ  
ค่าเป้าหมายที่ 2 Virologist/Biologist 2 คน   

ไม่ได้ดำเนินการ  
ค่าเป้าหมายที่ 3 Process development 2 คน   

ไม่ได้ดำเนินการ  
ค่าเป้าหมายที่ 4 Regulatory science 2 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ  
ค่าเป้าหมายที่ 5 Biopharmaceutical manufacturing 2 คน   

ไม่ได้ดำเนินการ  
ค่าเป้าหมายที่ 6 Non-clinical safety studies 1 คน   

ไม่ได้ดำเนินการ  
  

 สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตลอดวงจรวัคซีน โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น
การอบรมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวัคซีนต้องวางแผนรับมือตอบโต้
สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรไม่บรรลุเป้าหมาย  
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน จากการรวบรวมข้อมูลในปี 2564 สรุปได้ดังนี้ 

1. กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรและจัดเตรียมเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ยื่นขอรับรองโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน GMP/PICs มีเป้าหมายเพ่ือ 1) สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์มีความพร้อมด้านบุคคลากรและด้านระบบเอกสารส่งผลให้มีความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน 
GMP/PICs 2) มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน GMP/PICs ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เช่น ฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีก  
ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ปีก กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ และผู้ที่เก่ียวข้อง จำนวน 60 คน   

2. สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดประชุมวิชาการเครือข่ายการประกันคุณภาพชีววัตถุของประเทศด้วย
ระบบออนไลน์ “Participatory action to move forward to local vaccine development” และ Intellectual 
property (IP) management between stake holders” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีหัวข้อและเนื้อหา

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของ 
   ประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 



 

๖๓ 

ครอบคลุมกฎหมายและการคุ้มครองทรัพย์สินและสิทธิทางปัญญา รวมถึงการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบตัร
และอนุสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ภายใต้หน่วยงาน
เครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณาการในรูปแบบเครือข่ายด้านวัคซีน และสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านวัคซีน และเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ 
ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา กระบวนการผลิตวัคซีน และการนำวัคซีนไปใช้ในกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้เครือข่ายประกัน
คุณภาพวัคซีนของประเทศ และหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนที่ทำหน้าที่ในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนของ
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ 
จัดการประชุมวิชาการแบบเฉพาะ “Regulations and QA/QC of COVID-19 Vaccine” ระหว่างวันที่ 2-3 
กันยายน 2564 โดยมีหัวข้อที่สำคัญ ประกอบด้วย กระบวนการขึ้นทะเบียนวัคซีนและยาชีววัตถุ การขึ้น
ทะเบียนวัคซีน รวมถึงการขึ้นทะเบียนแบบเร่งด่วนของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แนวทางการพิจารณาเคมี
ทางยา การผลิตและการควบคุมคุณภาพของวัคซีนโควิด 19 (Chemistry Manufacturing and Control) 
แนวทางการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนโควิด 19 ในสัตว์ทดลอง (Non-Clinical Study) แนวทาง
การศึกษาความปลอดภัยและการกระตุ้นภูมิคุ ้มกันของวัคซีนโควิด 19 ในมนุษย์ และบทบาทและหน้าที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการกำกับดูแลวัคซีนโควิด 19 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลพื้นฐานด้าน
การวิจัยพัฒนา การผลิต การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน การข้ึนทะเบียนวัคซีน และเป็น
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การขึ้นทะเบียนแบบเร่งด่วน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
ค่าเป้าหมายที่ 7 ศูนย์ผลิตสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 

การผลิตสัตว์ทดลองที ่ได้มาตรฐานสากลเพื ่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน  มีเป้าหมายเพื ่อผลิต
สัตว์ทดลองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งชนิดและจำนวนเพียงพอต่อการพัฒนางานด้านวัคซีน ซึ่งผลการ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน โดยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถผลิตสัตว์ทดลองที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อบริการให้แก่นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ตามความต้องการลูกค้าใ นแต่ละ
ประเภทสัตว์ ควบคุมคุณภาพสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล โดยตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยง
สัตว์ทดลอง และตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลอง รวมทั้งมกีารประกันคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ สามารถรักษามาตรฐาน AAALAC และ ISO 
9001 ในการผลิตสัตว์ทดลอง สามารถผลิตและบริการหนูเมาส์ได้จำนวน 99,257 ตัว/ปี หนูตะเภา 7,820 
ตัว/ปี และกระต่าย 850 ตัว/ปี  
 
ค่าเป้าหมายที่ 8 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 
 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านการดูแล เลี้ยง
ผลิตและวิจัยในสัตว์ไพรเมทในเอเชีย ปัจจุบันมีลิงแสมที่ได้คุณภาพสุขภาพและคุณภาพพันธุกรรมมากกว่า 
600 ตัว มีห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 1, 2 และ 3 เพ่ือ
รองรับงานทดสอบและวิจัย safety pharmacology test และ efficacy test สำหรับเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในมนุษย์ 
เช่น ยา และวัคซีน ซึ่งศูนย์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในการดูแล เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง AAALAC 
International เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ดีตามหลักการ 



 

๖๔ 

OECD (OECD-GLP) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
ศูนย์จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนายาและวัคซีนของประเทศ ในการทดสอบระดับ non clinical ในสัตว์
ไพรเมท และทำให้นักวิจัยไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ 
 

ค่าเป้าหมายที่ 9 โรงงานวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมสำหรับวัคซีนสัตว์ อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3 เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่อการวิจัยด้านวัคซีน 
ค่าเป้าหมายที่ 10 การนำแนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไปปฏิบัติ 

ตามที่ได้มีการสร้างความร่วมมือให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ มาตั้งแต่ปี 
2562 โดยเครือข่ายดังกล่าวประกอบด้วย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย สถาบันชีววัตถุ และ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และได้จัดทำแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติเพื่อเก็บรักษาและใช้บริการ
ชีววัสดุของศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดเก็บและการให้บริการ ในปี 2563 ได้ขยาย
เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพฯ สู ่สถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การเภสัชกรรม และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างไร
ก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การบริหารจัดการเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพ่ือการวิจัย
และพัฒนาวัคซีน ไม่ได้มีการดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน  
 

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับ
ภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 10 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
รอบ 12 เดือน สามารถดำเนินการบรรลุ 2 ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ค่าเป้าหมายที่ 7 และ 8 คิดเป็นร้อยละ 20 
โดยยังคงมีประเด็นท้าทายในทุกเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (ค่าเป้าหมายที่ 1 -6) 
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกหน่วยงานต้องปรับแผนการ
ดำเนินงานเพื ่อรองรับ และตอบโต้สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลต่อการส่งบุคคลไปอบรมพัฒนาศั กยภาพ 
นอกจากนี้ ในค่าเป้าหมายที่ 9 และ 10 ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี ้วัดที่ 4.1 จำนวนบุคลากรและผู้เชี ่ยวชาญ
ด้านวัคซีนมีเพียงพอ 

ค่าเป้าหมายที่ 1 Veterinary pathologist 1 คน ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 2 Virologist/Biologist 2 คน  ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 3 Process development 2 คน   ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 4 Regulatory Science 2 คน  ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 5 Biopharmaceutical manufacturing 2 คน  ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 6 Non-clinical safety study 1 คน   ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนได้รับ
การพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 

ค่าเป้าหมายที่ 7 ศูนย์ผลิตสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล อย่างน้อย
จำนวน 1 แห่ง 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 8 ศูนย์ทดสอบผลติภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตามหลักการ 
OECD GLP อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 9 โรงงานวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมสำหรับวัคซีน
สัตว์ อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 4.3 เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทาง
การแพทย์เพือ่การวิจัยด้านวัคซีน 

ค่าเป้าหมายที่ 10 การนำแนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศไปปฏิบตั ิ

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 



 

๖๕ 

 
 
 
 
 
 ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศให้สามารถดำเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความจำเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ ผ่านกลไกทางการเงิน
และการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการมุ่งสู ่การพึ่งตนเองด้านวัคซีนของประเทศในระยะต่อไป ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด 2       
ค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
ค่าเป้าหมายที่ 1 จำนวนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานด้านวัคซีน    
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ  

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 
2563 สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการร่วมลงทุนในการผลิต
วัคซีนโควิด 19 โดยในปี 2563 เกิดความร่วมมือในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 
จำกัด สามารถผลิตวัคซีนชนิด viral vector ส่งมอบให้กรมควบคุมโรคได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 
 ทั้งนี้ ในปี 2564 เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการร่วมลงทุนในการวิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนโควิด 19 รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีน ได้แก่ 1) การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด 19 
ชนิด Subunit protein ที่ผลิตจากพืช โดยบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด 2) การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน   
โควิด 19 ชนิด DNA โดยบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด 3) การเพิ่มศักยภาพการแบ่งบรรจุวัคซีน โดย บริษัท 
องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด  
 นอกจากนี้ มีผลการดำเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอื่น ๆ สรุปได้ดังนี้ 

1. เครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ มีเป้าหมายเพื่อ 1) ผลักดันให้
เกิดการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้าน
วัคซีนในอาเซียน 2021-2025 อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการตอบโต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
2) พัฒนาและจัดทำกรอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ หรือองค์กรระดับนานาชาติ 
มุ่งเน้นการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือส่งต่อนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  3) ยกระดับการวิจัยพัฒนาวัคซีนและ
ยาชีววัตถุของประเทศสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างความมั่นคงทางวัคซีนของภูมิภาคอาเซียน 
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน โดยมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือ
สร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน 2021-2025 (ASEAN Vaccine Security and 
Self-Reliance Action Plan 2021-2025) ต่อที ่ประชุม ASEAN Health Minister Meeting (AHMM) 
ผ่าน Ad-referendum โดย ASEAN Secretariat เมื ่อเดือนธันวาคม 2563 ส่งมติของ AHMM ในเดือน
มกราคม 2564 จัดทำ concept note ของการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่าย 
   ด้านวัคซีนของประเทศ 
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อาเซียนในการตอบโต้การระบาด และหารือแนวทางการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ร่วมกันในระดับภูมิภาค
อาเซียน จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเพ่ือเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดประชุม 
และแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกพิจารณา  

2. MOU ความร ่วมมือด ้านการพัฒนางานด้านว ัคซ ีนระหว ่างประเทศ ( Memorandum of 
Understanding between NVI & IVI) กับสถาบันวัคซีนนานาชาติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยมุ่งเน้น
การพ ัฒนาศ ักยภาพบ ุคลากรด ้านว ัคซ ีนระหว ่างหน ่วยงาน ( Human Resource Development)  
จัดทำ (ร่าง) กรอบบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถาบันวัคซีนนานาชาติ (IVI) โดยมีขอบเขตความร่วมมือ 
3 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน (การทดสอบวัคซีนทางคลินิก, การถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ) 
การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรอบในการดำเนินงานภายใต้ความ
ร่วมมือนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถาบันให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ 
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนาวัคซีน และชีววัตถุสำคัญ เพื่อความมั่นคง
ด้านสุขภาพของประชาชนประเทศ 

3. การสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ  มีเป้าหมายเพื่อ 1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณาการในรูปแบบเครือข่ายด้านวัคซีน  2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในเครือข่ายด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
วัคซีน 3) แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา 
กระบวนการผลิตวัคซีน และการนำวัคซีนไปใช้ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน โดยมีการจัด
ประชุมติดตามการทดลองใช้ระบบ E-course training ของหน่วยงานเครือข่าย โดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้
ใช้ประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาความรู้และทักษะในการให้บริการ รวมทั้งการบริหารจัดการงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง มีแผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรมการประชุม
วิชาการ ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 
ประจำปี 2564 ดังนี้  

ครั้งที่ 1 : การประชุมวิชาการภาพรวมเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ    
ด้วยระบบออนไลน์ “Participatory action to move forward to local vaccine development” และ 
“Intellectual property (IP) management between stakeholders” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดย
ขอบเขตเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผลงานวิจัยอื่น ตลอดจนสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมวัคซีนและยาชีววัตถุจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ครั้งที่ 2 : การประชุมวิชาการแบบเฉพาะเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของ
ประเทศ “Regulations and QA/QC of COVID-19 Vaccine” เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2564 โดยขอบเขต
เนื้อหาได้ครอบคลุมด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การขึ้นทะเบียน รวมถึงการขึ้นทะเบียนแบบเร่งด่วนและ
กิจกรรมที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากระเบียบข้อบังคับ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน การประกัน
คุณภาพและการรับรองรุ่นการผลิต การติดตามความปลอดภัยของยาหลังจากยาออกวางจำหน่ายในท้องตลาด 
Post-Marketing Surveillance (PMS) การขอยกเว้นข้อบังคับ/ข้อกฎหมาย สำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
โดยจัดเป็นรูปแบบการอภิปราย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
หน่วยงานควบคุมกำกับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีใหม่  



 

๖๗ 

ค่าเป้าหมายที่ 2 จำนวนโครงการความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับทุน
สนับสนุนหรือร่วมให้ทุนในการพัฒนางานด้านวัคซีน อย่างน้อย 2 โครงการ 
 ในปี 2564 มีการบูรณาการงบประมาณระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติและสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ ต่อเนื่องจากปี 2563 เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ เป็นต้น ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 รวม 13 โครงการ 
   
สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 
ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด 2 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน สามารถดำเนินการบรรลุ ทั้ง         
2 ค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 
 

ค่าเป้าหมายที่ 1 จำนวนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการดำเนินงานด้านวัคซีน ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 2 จำนวนโครงการความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือร่วมให้ทุนการพัฒนา
งานด้านวัคซีน อย่างน้อย 2 โครงการ 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
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3.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านวัคซีน  
 
 ตามที่นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 ได้ใช้เป็นกรอบ
สำหรับส่งเสริมการลงทุนในภาครัฐและเอกชน การพัฒนางานด้านวัคซีน รวมทั้งการประสานความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพึ่งตนเองของประเทศในด้านวัคซีน อย่างไรก็ตาม จากการติดตาม
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน พบปัญหาอุปสรรค
ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายรายปีตามที่กำหนดไว้  
สรุปได้ดังนี้  

 ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึง

ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขทั้งในประเทศและทั่วโลก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ด้านวัคซีนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

- หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในงานด้านวัคซีนต้องระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อตอบโต้สถานการณ์  
การระบาด เช่น งานเฝ้าระวังโรค งานสอบสวนโรค งานกักกันตัวในสถานที่กักกันของรัฐ การวางแผนการ
จัดหา จัดสรร และให้บริการวัคซีนโควิด 19 รวมทั้งการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ทำให้การดำเนินงาน
ประจำ หรืองานพ้ืนฐาน ต้องล่าช้าออกไป มีการเลื่อนหรือมีการยกเลิกการดำเนินงานในบางกิจกรรม ส่งผลต่อ
การบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ เช่น กรณีการประเมินเพื่อขอรับรอง 
WHO PQ ของวัคซีน HPV ของ INNOVAX ที่ล่าช้า ส่งผลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท องค์การ
เภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด หรือการที่มีความจำเป็นในการใช้ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 
สำหรับสัตว์ในการให้บริการทดสอบประสิทธิภาพของยาหรือวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในสัตว์อย่างเร่งด่วน กระทบต่อแผนการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดอื่นที่ไม่ใช่  
โควิด 19 เป็นต้น 

- สถานการณ์การระบาดของโรค และความต้องการวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ส่งผล
กระทบโดยตรงต่ออุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมี
ความสำคัญและจำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตและการบรรจุวัคซีน ที่มีแนวโน้มจะขาดแคลนและไม่สมดุล
ต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ราคาจำหน่ายจึงมีการปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโน้มความต้องการ
ของตลาดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบด้านงบประมาณในการดำเนินการ นอกจากนี้ ยังเกิดความ
ล่าช้าในการจัดส่งเครื่องมือ วัสดุ วัตถุดิบ และครุภัณฑ์ที่ผลิตและขนส่งมาจากต่างประเทศ 

- เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงการลดจำนวนผู้เข้า
ปฏิบัติงานลงเพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อซึ่งกันและกัน ส่งผลให้แผนการปฏิบัติงานของโครงการต้องล่าช้า
ออกไป  

2. สถานการณ์การขาดคราวของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกทั่วโลก  
- ในปี 2559 Gavi ปรับแผนการให้การสนับสนุนการใช้วัคซีน HPV ในแผนการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคใหม่ โดยสนับสนุนให้มีการใช้วัคซีนในหลายรุ่นอายุ (Multi-age cohort) ทำให้อุปสงค์ของวัคซีน 
HPV เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก 

- จากข้อมูลอุปทานระดับโลก ในปี 2561 มีกำลังการผลิตรวมสูงสุดประมาณ 30 ล้านโดส ส่งผล
ต่ออุปสงค์ระดับโลกในปีเดียวกัน อยู่ที่ประมาณ 30 ล้านโดส (เนื่องจากความจำกัดของอุปทาน) (Ref. WHO, 
GLOBAL MARKET STUDY HPV VACCINES, September 2018)  
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- ต่อมา ในช่วงปี 2562-2563 อุปสงค์ของวัคซีน HPV สูงขึ้นถึง 60.8 ล้านโดส อย่างไรก็ตาม 
จากความจำกัดของอุปทาน ในช่วงเวลาดังกล่าว UNICEF สามารถประกันปริมาณวัคซีนสำหรับประเทศที่ซื้อ
วัคซีน HPV ผ่าน UNICEF ได้เพียง 13.58 ล้านโดส เท่านั้น 

- อุปทานวัคซีน HPV ยังคงไม่เพียงพออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และ
อุปทานที่สะสมมาหลายปี  

- คาดว่าอุปสงค์ของวัคซีน HPV จะสูงถึง 120 ล้านโดสในปี 2573 เนื่องจากการใช้วัคซีน HPV 
ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศจีนและอินเดีย รวมถึงนโยบายการให้วัคซีน HPV ในเด็กชาย 
(Neutral gender immunization policies) ทั้งนี้ SAGE ได้มีคำแนะนำว่า ทุกประเทศควรพักการดำเนินการ
ให้วัคซีน HPV ในเด็กชาย การให้วัคซีนในประชากรหญิงอายุมากกว่า 15 ปี และการใช้วัคซีนในหลายรุ่นอายุ
ไว้ชั่วคราวก่อน จนกว่าจะมีวัคซีนเพียงพอสำหรับทุกประเทศ 

- จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ทำให้ประเทศไทยสามารถจัดหาวัคซีน HPV สำหรับให้บริการในกลุ่ม
เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เฉพาะในปี 2560 และ 2561 โดยวัคซีนเข็มที่ 2 ของนักเรียน
หญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ได้ให้บริการในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 
2563 และกลุ่มเป้าหมายของปีการศึกษา 2562 บางส่วนเท่านั้น ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน HPV เข็มที่ 1 
และ 2 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี และสิงห์บุรี และไม่สามารถจัดหา
วัคซีน HPV ให้บริการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 และอาจจะรวมไปถึงปี 2565 ด้วย 

 ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายในที่สง่ผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
 1. ด้านการบริหารจัดการ 
 - นโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาวัคซีนหลายชนิดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน แต่บุคลากรและสถานที่
ปฏิบัติการเพ่ือรองรับงาน ค่อนข้างมีจำนวนจำกัด  

- การบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนขนาดใหญ่ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 
เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เพียงพอ 

2. ด้านงบประมาณ 
- โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดคล้อง

ตามตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และบางโครงการได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานต้องปรับแผนการดำเนินงานรองรับสถานการณ์การระบาดของ    
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

- การได้รับงบประมาณล่าช้า กรณีโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ ส่งผลต่อ    
การเบิกจ่ายงบประมาณ และกระทบกับแผนการดำเนินงาน   

3. ด้านบุคลากร 
- จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ เช่น บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เนื่องจากเป็น

บุคลากรใหม ่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่  
4. ด้านเทคโนโลยี 

- องค์ความรู้และเทคโนโลยีภายในประเทศสำหรับการพัฒนาวัคซีน อาศัยเซลล์เพาะเลี้ยงที่มี
ประสิทธิภาพสูงและพัฒนาได้ถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถขึ้นทะเบียนได้  รวมถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาและ     
การวิเคราะห์สูตรตำรับการผลิตวัคซีนกลุ่ม DTP ยังไม่เพียงพอ 
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5. ด้านวัสดุอุปกรณ์/โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- วัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิตวัคซีนไอกรนไม่เพียงพอ ได้แก่ Fermenter     

ที่ใช้ในการผลิต วัคซีนไอกรน ระดับ Production รวมถึงเครื่องจักร/เครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนาน มีการ
ชำรุดและต้องซ่อมแซมหลายครั้ง อีกทั้งกรงเลี้ยงสัตว์มีจำนวนไม่เพียงพอ ต้องนำกรงที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้สามารถใช้งานชั่วคราว  

- โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานที่ผลิตที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP สำหรับการขยายกำลัง   
การผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือการทดสอบในมนุษย์ ยังไม่เพียงพอ 

6. ด้านการประสานงาน 
- การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในประเทศใช้ระยะเวลานานและค่อนข้างมีความยุ่งยาก  

ในการเจรจาเรื่องข้อตกลงแบ่งสิทธิประโยชน์ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงสัญญารักษาความลับในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้จำเพาะระหว่างหน่วยงาน  

 ข้อเสนอแนะ 
1. จากการคาดการณ์สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า มีแนวโน้ม

การระบาดต่อเนื ่องไปตลอดปี 2565 ทั ้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2563 - 2564 
หน่วยงานได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เช่น การจัดประชุม อบรม พัฒนาบุคลากร และการประสานติดตามงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ตัวอย่าง
ความสำเร็จของการปรับรูปแบบการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และงานยังคงสำเร็จได้ตาม
เป้าหมาย คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด 19 ชนิด Viral vector จากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า 
ให้บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตั้งแต่ต้นกระบวนการ ตลอดจนประสานติดตาม
อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ให้บริการกับประชาชนได้ในเดือนมิถุนายน 2564 ดังนั้น ในปี 2565  
หน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การระบาด อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานอาจต้องพิจารณาทบทวนแผนการดำเนินงานที่เป็นภารกิจหลัก และแผนรองรับสถานการณ์  
การระบาดให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติได ้

2. จากสถานการณ์การขาดคราวของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทย 
ไม่สามารถจัดหาวัคซีน HPV มาให้บริการในนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ตั ้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 - 2564 และอาจรวมไปถึง ปี 2565 ด้วย จึงมีความพยายามในการผลักดันให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนดังกล่าว โดยมีการลงนามใน MOU ระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติและบริษัท 
Xiamen Innovax Biotech (INNOVAX) ซึ่งมีบริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด (GPO-
MBP) เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแล้ว บริษัท GPO-MBP และ 
บริษัท INNOVAX ได้ลงนามในสัญญาเพื่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยจะต้องดำเนินการส่งเอกสาร
ทะเบียนตำรับยาเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย 

3. สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน  
สรุปได้ดังนี้ 

- ด้านการบริหารจัดการ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนเป้าหมายที่ควรมุ่งส่งเสริม 
สนับสนุน รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านบุคลากร หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ 
อาทิเช่น เงินทุน ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งการคลี่คลาย
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเร็วโดยการจัดหาและจัดสรร
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วัคซีนโควิด 19 ให้ประชากร เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด  และสามารถขับเคลื่อน    
การดำเนินงานด้านอื่น ๆ ตามบทบาทภารกิจได้ตามปกติ 

- ด้านงบประมาณ จากการทีห่น่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัย ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยหรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ควรมีหน่วยงานกลางในการประสานการยื ่นขอรับ
งบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ หรือจัดสรรงบประมาณให้โดยตรง กรณีหน่วยงานได้รับงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน อาจพิจารณาปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
พิจารณางบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น เช่น งบเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินรายได้ งบเงินกู้ เป็นต้น
การสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องและในระยะยาวสำหรับการพัฒนาวัคซีนทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และการต่อยอดการผลิตในหน่วยงานอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการบริหารจัดการเงินทุน
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และโปร่งใส 

- ด้านบุคลากร เพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้รองรับกับปริมาณงานและ
โครงการที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม ฝึกงาน ศึกษาจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจัดสรรทุนหรืองบประมาณในการสนับสนุน เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด้านเทคโนโลยี แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ผลิตชั้นนำที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา
วัคซีนจากเซลล์เพาะเลี้ยงและมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เพื่อให้มีการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีนจากหน่วยงาน การค้นหาวิธีวิเคราะห์สูตรตำรับและการพัฒนาจากแหล่งวิชาการอ่ืน การเข้าร่วมอบรมเพ่ือ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ และขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในแนวทางการ
พัฒนาและตรวจคุณภาพ เพ่ือจะได้สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

- ด้านวัสดุอุปกรณ์/โครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย
ระดับ 3 สำหรับสัตว์ให้เพียงพอที่จะรับมือกับโรคระบาดในอนาคต การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินการ รวมทั้งจัดซื้อเครื่องจักรใหม่เพ่ือมาทดแทนของเดิมที่ชำรุด การสนับสนุน
การปรับปรุงหรือก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการผลิตเพื่อใช้ในมนุษย์ ตามมาตรฐานการผลิตที่
ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสนับสนุนให้มีการพัฒนาวัคซีนต้นแบบ
ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวางรากฐานสำหรับการวางแผนสร้างโครงการพื้นฐานด้านโรงงานระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป 

- ด้านการประสานงาน ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพ่ือลดภาระและแรงกดดันต่อผู้ปฏิบัติงาน 
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3.5 ผลการดำเนินงานรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019     
ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 
 
 แม้ว่าผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จะไม่บรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ด้วยสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 ทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อโครงการ
และแผนการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ดังกล่าว ได้ส่งผลเชิงบวกต่องานด้าน
วัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนโควิด 19 ภายใต้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ 
และการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน ทั้งด้านสัตว์ทดลอง โรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรม และ
โรงงานระดับอุตสาหกรรม ด้วยงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนมากจากรัฐบาล อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน
ในอดีต กว่า 6,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 2 ปี  

ผลการดำเนินงานรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

Blueprint เพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนไทย 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มแพร่เข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลไทย 

ภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนต่างตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่  จนในที่สุด
ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ แต่สถานการณ์การระบาดยังคงไม่
สามารถวางใจได้ โดยมีการระบาดในกรุงเทพและกระจายไปในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการสูญเสียชีวิตและความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สรุปอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ติดลบร้อยละ 6.1 ในปี 2563 ซึ่งเป็นการหดตัว
ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 22 ปี โดยในปี 2564 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นบวกที่ร้อยละ 1.2 อย่างไรก็ตาม 
นิตยสาร The Economist ได้ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโลกในปี 2563-2564 จากสถานการณ์
การระบาดพบว่ามีมูลค่าสูงถึง 10.3 ล้านล้านดอลลาร์ สำหรับความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมของไทย       
มีมูลค่ากว่า 18.4 ล้านล้านบาท คิดเป็นประมาณ 110% ของจีดีพีของปี 2562 ภาคธุรกิจประสบปัญหา    
จนต้องปิดกิจการและลดจำนวนพนักงาน ส่งผลให้มีประชาชนชั้นกลางและประชากรกลุ่มเปราะบางจำนวนมาก
ที่ได้รับผลกระทบต่อความมั ่นคงในการดำรงชีวิตพื ้นฐาน ซึ ่งรัฐบาลไม่ได้นิ ่งนอนใจและได้ออกมาตรการ       
ความช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท และจากการประเมินสถานการณ์ 
คาดการณ์ว่าการระบาดน่าจะยืดเยื้อยาวนาน ด้วยยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยมีความพยายามในการควบคุม     
การระบาดให้ดีที่สุด เพ่ือให้ระบบสุขภาพสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยได้เพียงพอและลดความสูญเสียชีวิต แต่ยิ่ง
สามารถควบคุมการระบาดได้ดีเท่าใด สถานการณ์ก็จะยิ่งมีผลกระทบยาวนานขึ้นตามไปด้วย เพราะการระบาด
จะจบลงได้อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อมีสัดส่วนของประชากรที่มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นมากพอเท่านั้น (หรือที่รู้จักกันคือ 
ภูมิคุ้มกันหมู่ herd immunity) 
 ประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการ เพื่อสามารถประคองกิจการของประเทศให้ดำเนินไปได้และลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในบริบทที่การระบาดจะไม่จบลงในระยะเวลาอันใกล้ ในการนี้ “วัคซีน” 
จัดเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นนวัตกรรมทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะเป็นคำตอบในการป้องกันควบคุม
โรคและทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้  การควบคุมสถานการณ์ที่มีระยะเวลาการแพร่ระบาดที่
ยาวนาน เป็นการซื้อเวลาเพื่อรอวัคซีน ซึ่งถ้าคิดเป็นราคาที่ประเทศต้องจ่ายถือว่าแพงมาก เมื่อคิดถึงผลกระทบ
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ทางเศรษฐกิจและสังคมและประชาชน รัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณอีกหลายแสนล้านบาทและสูญเสียทาง
เศรษฐกิจอีกมหาศาลเพ่ือสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา การเร่งรัดให้มีวัคซีนเร็วข้ึนเพียงไม่กี่เดือน
จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจและสังคมได้มาก ดังนั้น เป้าหมายของประเทศจึงควรมุ่งเน้นใหม้ี
วัคซีนให้เร็วท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องวางแผนเพ่ือผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำให้ได้ในประเทศ 
 เพื่อให้คนไทยมีวัคซีนใช้ ในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบ Blueprint เพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนไทย  
ให้เป็นกรอบนโยบายในการบูรณาการประสานงานสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการ
บรรลุเป้าหมายการเข้าถึงวัคซีนให้ทันท่วงทีและสร้างขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาผลิตวัคซีน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการพึ่ง พาตนเอง ทั้งนี้ 
Blueprint กำหนดวิสัยทัศน์ “ประชาชนไทยเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและ       
มีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการป่วย การเสียชีวิตและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดหาวัคซีนโควิด 19 (เป้าหมาย
ระยะสั้น) 2) การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตวัคซีน (เป้าหมายระยะกลาง) และ 3) การพัฒนา
วัคซีนต้นแบบในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำ (เป้าหมายระยะกลางและยาว) 
 

การจัดหาวัคซีนโควิด 19 โดยการจองล่วงหน้า 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ประเทศชั้นนำด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีน อาทิ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี และอื่น ๆ ได้เริ่มวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์การระบาด สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้แสวงหาความร่วมมือและเจรจากับหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว 
โดยการเจรจามุ่งเน้น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) การขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 2) การทำ
ข้อตกลงการจองวัคซีนล่วงหน้า และ 3) ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาวัคซีน ผลจากการเจรจาโดยสรุป พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการ และบริษัทผู้ผลิตวัคซีนส่วนใหญ่ไม่มีนโยบาย
ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนในระยะแรก และในปี 2564 ต้องการจำหน่ายวัคซีนเพียงอย่างเดียว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการซื้อวัคซีนทั้งจากการเจรจาทวิภาคีและการจัดหาวัคซีนผ่าน COVAX Facility เป็น
การจองล่วงหน้า (Advance Market Commitment; AMC) ทั้งสิ ้น โดยที่วัคซีนโควิด 19 ทุกชนิดยังอยู่
ในช่วงการวิจัยพัฒนา และมีโอกาสที่จะล้มเหลว ไม่ได้ผลิตภัณฑ์วัคซีน อีกทั้งยังมีเงื่อนไขว่าหากการพัฒนา
วัคซีนนั้นไม่ประสบความสำเร็จ ผู้จองจะไม่ได้รับเงินที่จองวัคซีนคืน อย่างไรก็ตาม หลายประเทศทั่วโลก
โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้สูง ได้มีการจองวัคซีนโดยตรง (Bilateral Agreement) กับผู้ผลิตในเงื่อนไขที่มี
ความเสี่ยงสูงดังกล่าว และโอกาสของการได้รับวัคซีนจะเป็นไปตามลำดับของการทำข้อตกลงจองวัคซีน ทั้งนี้ 
ด้วยเหตุที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์วัคซีนโควิด 19 ในท้องตลาด ทำให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อวัคซีนใน
สถานการณ์ปกติไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ ดังนั้น การจัดหาวัคซีนโควิด 19 จึงต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติจากหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ว 115) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 
โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ รวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถ
จัดหาวัคซีนโควิด 19 ผ่านการจองล่วงหน้าได้ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติรับผิดชอบในส่วนการจัดหาวัคซีน
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ด้วยการจองล่วงหน้า ส่วนการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีนที่ได้มาจากการจองดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 กลุ่มวัคซีนที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะวัคซีนชนิด mRNA 
และ Viral vector เป็นกลุ่มที่มีความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนามากที่สุด โดยวัคซีนในกลุ่ม Adenovirus เป็น
ที่ยอมรับในระดับโลกและมีการพัฒนาที่ใกล้สำเร็จ โดยเฉพาะวัคซีนชนิด Chimpanzee Adenovirus ที่
พัฒนาโดย Oxford University ร่วมกับผู้ผลิตคือบริษัท AstraZeneca และเมื่อพิจารณาข้อมูลของวัคซีนใน
แง่มุมต่าง ๆ ในขณะนั้นแล้วพบว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย มีแนวโน้มสูงที่จะพัฒนาวัคซีน
สำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ การบริหาร จัดการวัคซีนสามารถทำได้โดยง่าย เนื่องจากอุณหภูมิการจัดเก็บวัคซีนไม่ต่าง
จากที่เคยปฏิบัติมาก่อน รวมถึงราคาวัคซีนเป็นราคาที่ตั ้งด้วยราคาต้นทุนเนื่องจากนโยบายของ Oxford 
University ผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ังผู้ผลิตมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด 19 
ให้แก่ผู้ผลิตในประเทศไทยที่มีศักยภาพและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 
อันเป็นประโยชน์อื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากจำนวนวัคซีนที่จะได้รับ เพราะจะเป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิต
วัคซีนที่ได้มาตรฐานระดับโลก และสามารถใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อยอดในการผลิต
วัคซีนสำหรับโรคอื่นต่อไปได้อีกด้วย ในขณะเดียวกัน มีข้อมูลเรื่องการเก็บรักษาของวัคซีนชนิด mRNA ที่
พบว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย แต่วัคซีนมีความคงตัวต่ำ สลายตัวง่ายหากมีการเก็บรักษาใน
อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ซึ่งขณะนั้นข้อมูลของวัคซีนระบุว่าต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิติดลบ ( -20ºC สำหรับ
วัคซีน Moderna และ -80ºC สำหรับวัคซีน Pfizer) และเวลานั้นยังไม่มีความชัดเจนในการอนุมัติผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตด้วยเทคโนโลยี mRNA จากหน่วยงานควบคุมกำกับคุณภาพวัคซีนของประเทศที่มีความเข้มแข็งในการ
รับรองคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีน อีกทั้งวัคซีน Viral vector ชนิดอื่น ที่ใช้ Adenovirus ที่ก่อโรค
ในคน ยังมีข้อกังวลในประเด็นระดับภูมิคุ ้มกันที ่ประชากรในประเทศไทยอาจมีอยู ่แล้ว ( Pre-existing 
immunity) ซึ่งอาจทำให้การใช้วัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิผลน้อยกว่าที่คาดหมายไว้ และยังไม่มีข้อมูลการศึกษา
มารองรับประเด็นดังกล่าว ในขณะนั้น 

การตัดสินใจพิจารณาเลือกวัคซีนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องดำเนินการด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง มีความเหมาะสมกับบริบท และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ประเทศจะได้รับ ต่อมามี
การตัดสินใจระดับนโยบายและมีการมอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติทำสัญญาจองวัคซี นล่วงหน้าจาก 
Astra Zeneca โดยมีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ทำสัญญาซื้อวัคซีนตามที่ได้ดำเนินการจองไว้ จำนวน 26 ล้านโดส 
ลงนามในสัญญาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยอาศัยการดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 
ซึ่งในขณะลงนามในสัญญายังไม่มีวัคซีนชนิดใดพัฒนาสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ การทำสัญญาในขณะนั้นจึงยั งไม่
สามารถระบุแผนการส่งมอบวัคซีนที่ชัดเจน ทั้งปริมาณและระยะเวลาที่จะสามารถส่งมอบได้ โดยข้อตกลงใน
การส่งมอบวัคซีนอยู่ในความตกลงร่วมกันระหว่าง AstraZeneca และกรมควบคุมโรค ซึ่งจะต้องพิจารณา   
ทั้งความพร้อมของผลิตภัณฑ์และความพร้อมในการดำเนินการของประเทศ 

นอกจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว สถาบันวัคซีนแห่งชาติยังมีการเจรจาเพื่อจัดหาวัคซีน  
โควิด 19 จากแหล่งอื่น โดยร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงการต่างประเทศ และเครือข่ายพันธมิตร
นานาชาติเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อมีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วว่ามี
วัคซีนโควิด 19 หลายชนิด ที่พัฒนาจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ในขณะนั้น รวมถึงมีนโยบายขยายกรอบของ
การจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนไทย ทำให้ต่อมา สถาบันฯ และกรมควบคุมโรคได้ร่วมกันเจรจา 
ขอซื้อวัคซีนเพิ่มเติมจาก AstraZeneca ในจำนวน 35 ล้านโดส โดยการแก้ไขเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม ทำให้ 
ไม่ต้องเสียค่าจองวัคซีนเพ่ิม รวมการจัดหาวัคซีนจาก AstraZeneca ทั้งสิ้น 61 ล้านโดส ในวงเงินงบประมาณ
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รายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จำนวน 2,545.9606 ล้านบาท และกรมควบคุมโรคได้
ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนในรูปแบบอื่น ที่สามารถดำเนินการได้เองในเวลาต่อมา  

สำหรับการจัดหาวัคซีนผ่าน COVAX Facility เมื่อคณะทำงานได้เจรจาทำความเข้าใจในเงื่อนไขกับ 
Gavi ซึ่งจะเป็นคู่สัญญาในการลงนามกับแต่ละประเทศแล้วพบว่า การทำสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด 19 ผ่าน 
COVAX Facility มีความยืดหยุ่นน้อย เพราะ COVAX ระบุเป็นเงื่อนไขว่า หากจัดหาวัคซีนได้จากบริษัทใด  
ผู้ซื้อจะต้องยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทวัคซีนนั้น ๆ โดยไม่สามารถต่อรองใด ๆ ได้ โดยการทำสัญญากับ
บริษัทผู้ผลิตวัคซีนโดยตรงมีความยืดหยุ่นและสามารถเจรจาต่อรองได้มากกว่า ขณะนั้นจึงยังไม่ตัดสินใจทำ
สัญญาจัดหาวัคซีนผ่าน COVAX Facility แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ ยังคงการเจรจากับ COVAX Facility 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย ซึ่งหากมีเงื่อนไขที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศก็อาจพิจารณาจัดหาวัคซีนโดยการจองผ่าน COVAX Facility ได้โดยเร็ว 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและความเป็นไปได้ในการจัดหาวัคซีนโควิด 
19 ผ่าน COVAX Facility เนื่องจากผลการเจรจาทวิภาคี เบื้องต้นพบว่า ในปี 2565 ผู้ผลิตวัคซีนมีแนวโน้ม 
ที่จะส่งมอบวัคซีนให้แก่ COVAX Facility ก่อน การพิจารณาจัดหาวัคซีนโควิด 19 ผ่าน COVAX Facility   
จึงอาจเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปี 2565 
ด้านอุปทานวัคซีนเป็นสำคัญ 

 

การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตวัคซีน  
จากการที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้แสวงหาความร่วมมือและเจรจากับหน่วยงานวิจัยพัฒนาวัคซีน  

ชั้นนำทั้งจากประเทศจีน และยุโรป พบว่า ขณะนั้น (กลางปี 2563) วัคซีนกลุ่ม Adenovirus เป็นที่ยอมรับใน
ระดับโลกและมีการพัฒนาที่ใกล้สำเร็จ โดยเฉพาะวัคซีนชนิด Chimpanzee Adenovirus ที่พัฒนาโดย 
Oxford University ร่วมกับผู้ผลิตคือบริษัท AstraZeneca มีผลการวิจัยในมนุษย์ที่ดีมาก สามารถกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันได้ดี กำลังศึกษาวิจัยในมนุษย์ ระยะที่ 3 คาดการณ์ว่าจะสามารถได้รับอนุมัติทะเบียนที่ยุโรปภายใน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำหรับผู้ผลิตในประเทศที่มีความพร้อมมากที่สุดในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี และคาดว่า
จะสามารถมีผลิตภัณฑ์วัคซีนให้ประชาชนไทยได้ในปี 2564 คือ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ด้วย
ศักยภาพการผลิตวัคซีนได้ 200 ล้านโดสต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในประเทศ 

สถาบันจึงเสนอขอการสนับสนุนจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น  
เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่: กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสนับสนุนบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ในการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีจาก บริษัท AstraZeneca ทั ้งนี ้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสนับสนุนการเพิ ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิด Viral vector จำนวน 596,237,100 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
โดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ใช้สำหรับการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตระดับ Lab Scale, Pilot 
Scale การเตรียมปัจจัยในการผลิตที่จำเพาะกับการผลิตวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม Adenovirus การจัดซื้อและ
ติดตั้งครุภัณฑ์สำหรับการผลิต และการทดสอบการผลิตจากระดับอุตสาหกรรม (2,000 ลิตร)  

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณดังกล่าว ได้มีพิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด 19 
โดยการจองล่วงหน้าจากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ระหว่างบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ
กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า   
ได้ส่งกล้าเชื้อไวรัสให้กับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เพ่ือผลิตวัคซีนในระดับ 2,000 ลิตร แต่ละรอบการ



 

๗๖ 

ผลิตใช้เวลา 118 วัน ทำการผลิตวัคซีนจนครบ 5 รอบการผลิต ตั้งแต่ธันวาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 
โดยมีระยะเวลาแต่ละรอบห่างกัน 14 วัน 

บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิด 19 ที่มาขอขึ้นทะเบียน
วัคซีนเป็นรายแรกกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ ่งได้ร ับอนุมัติทะเบียนเมื ่อวันที่            
20 มกราคม 2564 และบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าได้เลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตวัคซีนโควิด 19  
ของโลก ผ่านบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งมีความพร้อมรองรับการผลิตวัคซีนจำนวนมากเพ่ือให้ประเทศ
ไทยและประเทศอื่นสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้การกำกับดูแลและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อย่างใกล้ชิดจากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า เพ่ือให้การพัฒนาและการผลิตวัคซีนเป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยมีการปรึกษาหารือกับ อย. มาอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่การพัฒนาสถานที่ผลิต 
กระบวนการผลิตตัวยาสำคัญ และวัคซีน จนได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน GMP จาก อย. และดำเนินการผลิต
ตัวยาสำคัญและวัคซีนโควิด 19 พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมการยื่นเพ่ิมสถานที่ผลิตวัคซีน 

บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ได้จัดส่งข้อมูลกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิตของวัคซีนโควิด 19 
ของสถานที่ผลิต คือ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ต่อ อย. เมื่อวันที่ 9 เมษายน และ 19 เมษายน 2564 
โดย อย. ทำการประเมินและพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน พบว่า ข้อมูลมีความครบถ้วน มีคุณภาพ  
ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณภาพของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตจาก บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด        
มีความทัดเทียมกับคุณภาพวัคซีนที่ผลิตจากสถานที่ผลิตในประเทศอิตาลีที่ขึ้นทะเบียนไว้แต่ต้น ดังนั้น อย. จึงได้
อนุมัติเพิ่มสถานที่ผลิตวัคซีนโควิด 19 ของ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า จากสถานที่ผลิตโดย บริษัท สยามไบโอ
ไซเอนซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการที่บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด  
จะสามารถขอการรับรองรุ่นการผลิตกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้โดยตรงในนามวัคซีนโควิด 19 ของ
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ที่มีมาตรฐานสากล ทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ของประชาชนไทย
และสามารถส่งออกวัคซีนให้กับประเทศในภูมิภาคต่อไป 

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ได้จัดส่งตัวอย่างวัคซีนโควิด 19 ที่ได้ดำเนินการทดลองผลิต เพ่ือ
ทดสอบความสม่ำเสมอในการผลิต จำนวน 5 รุ่นการผลิต ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ
ทำการตรวจสอบคุณภาพ พบว่าวัคซีนทั้ง 5 รุ่นการผลิต ให้ผลผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัท  
แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนไว้ทุกรายการทดสอบ ( full tests) ทั้งการทดสอบ
ความเป็นเอกลักษณ์ ความแรง ความปลอดภัย และการตรวจทางเคมี -ฟิสิกส์ โดยผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพของวัคซีนดังกล่าวจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับรองรุ่นการผลิตวัคซีนโควิด 19 แอสตร้าเซนเนก้า   
ที ่ผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ต่อไป และเมื ่อวันที ่ 9 พฤษภาคม 2564 ตัวอย่างวัคซีน  
โควิด 19 ที่ผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ของแอสตร้าเซนเนก้า ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และท้ายสุด บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด 
สามารถส่งมอบวัคซีนได้ จำนวน 61 ล้านโดส ตามสัญญา 

 

การพัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำ และการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีน 
ตามที่การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 มีมติ

เห็นชอบพิมพ์เขียว (Blueprint) เพ่ือการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนไทย และ
เพื่อให้การขับเคลื่อน Blueprint เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้เสนอแผนเร่งรัดการ
เข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนได้ใช้วัคซีนปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ ที่พัฒนาวัคซีนสำเร็จเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก 
และประเทศไทยต้องมีความสามารถในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เพียงพอ สำหรับ 



 

๗๗ 

การใช้ในประเทศและสามารถส่งออกเพื่อจำหน่ายในตลาดโลก รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาวัคซีนได้
เองเมื่อมีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในอนาคต โดยมีการดำเนินการผ่านกลยุทธ์สำคัญ ได้แก 1) ส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และ 2) พัฒนา ปรับปรุงศักยภาพการผลิตวัคซีนในประเทศ โดยแผนเร่งรัดฯ 
ดังกล่าว ได้รับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 วงเงิน 1,810.68 ล้านบาท นอกจากนี้ สถาบันยังขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ  
เพ่ือสงเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และพัฒนา ปรับปรุงศักยภาพการผลิตวัคซีนในประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

1. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่: กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วงเงิน 995.0250 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสำหรับการวิจัยพัฒนาวัคซีน คือ ศูนย์วิจัย
วัคซีนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วงเงิน 365.0000 ล้านบาท 
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด วงเงิน 596.2371 ล้านบาท และศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 33.7899 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง 

2. งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. 2563 วงเงิน 1,810.68 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสำหรับการวิจัยพัฒนาวัคซีน ได้แก่ 
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด วงเงิน 650.00 ล้านบาท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) วงเงิน 200.00 ล้านบาท และบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด วงเงิน 160.00 ล้านบาท นอกจากนี้ 
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
วงเงิน 562.00 ล้านบาท องค์การเภสัชกรรม วงเงิน 156.80 ล้านบาท และบริษัท องค์การเภสัชกรรม-    
เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด วงเงิน 81.88 ล้านบาท 

3. งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 วงเงิน 
160 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนระดับห้องปฏิบัติการ และระดับ Non-clinical study 
ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 
และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นเงิน 114.1133 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้สนับสนุนองค์การเภสัชกรรมในการศึกษา 
clinical trial phase 1-2 เป็นเงิน 45.8867 ล้านบาท 

4. งบประมาณสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 16 ล้านบาท  
ในการสนับสนุนองค์การองค์การเภสัชกรรมในการพัฒนา pilot plant 

5. งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 จำนวน 216.1191 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระดับ Non 
clinical study ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงิน 25.5038 ล้านบาท ศูนย์วิจัยไพรเมท
แห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วงเงิน 139.8406 ล้านบาท และสถานสัตว์ทดลองเพื ่อการวิจัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร วงเงิน 50.7747 ล้านบาท 

6. เงินบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือสนับสนุนโครงการการศึกษาวิจัย ระยะที่ 1/2 แบบสุ่ม แบบควบคุมยาหลอก และแบบปกปิด
ผู้สังเกตอาการเพื่อประเมินความปลอดภัย และความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน NDV-HXP-S  
ในประเทศไทย โดยองค์การเภสัชกรรม วงเงิน 5.05 ล้านบาท  



 

๗๘ 

ทั้งนี้ การวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่ต้นน้ำในประเทศ มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนมากกว่า ๒๐ 
ชนิด 7 เทคโนโลยีการผลิต ได้แก่ 1) mRNA 2) DNA 3) Viral-like particle (VLP) 4) Protein Subunit  
5) Viral vector 6) Inactivated และ 7) Live attenuated จากการดำเนินการของนักวิจัยในประเทศ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกลุ่มที่มีความก้าวหน้ามากท่ีสุดได้แก่  

- โครงการศึกษาวิจัยระยะที่ 1/2 เพื่อประเมินความปลอดภัย และความสามารถในการกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันของวัคซีน NDV-HXP-S ในประเทศไทย โดยองค์การเภสัชกรรม  

- โครงการพัฒนาเอ็มอาร์เอ็นเอวัคซีนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 โดยศูนย์วิจัย
วัคซีนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Vaccine Research Center) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

- โครงการทดสอบวัคซีนโควิด 19 ที่ผลิตในประเทศไทยโดยใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะที่ 1 
และ 2 โดย บริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- โครงการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน) โดยบริษัท  
ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด  

สำหรับการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนมาก 
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านสัตว์ทดลอง โรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม และระดับอุตสาหกรรม เพ่ิมขีด
ความสามารถในการรองรับงานด้านวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สรุปศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสัตว์ทดลองของประเทศในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565) 
ได้ดังนี ้
 

หน่วยงาน ABSL level ระบบคุณภาพ ศักยภาพในปัจจบุัน 

บริษัท เอ็ม-เคลยี ไบโอรีซอรส์ 
จำกัด 

-- 
 

ผลิตสัตว์ทดลอง ได้แก่ หนไูมซ์,  
หนูแรท, หนูตัดต่อยีนส ์

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลยัมหิดล 

-- - AAALAC 
- OECD GLP (Toxicity study) 
- Thai IACUC (จะขอการรับรองต่อไป) 

- ผลิตสัตว์ทดลอง ได้แก่ หนูไมซ์, 
หนูตะเภา, กระต่าย 
- การทดสอบแบบไม่ตดิเช้ือ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

2-3 - ISO 17025 (จะขอการรับรองปี 2565) 
- AAALAC (จะขอการรับรอง ปี 2566) 
- OECD GLP (จะขอการรับรอง ปี 2568) 
- Thai IACUC (จะขอการรับรอง ปี 2569) 

- immunogenicity test กับ 
Challenging test ที่ต้องใช้ 
ABSL3 

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจยั 
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2-3 - AAALAC 
- OECD GLP (Toxicity study)  
- Thai IACUC 

- การทดสอบทั้งแบบไมต่ิดเช้ือและ
ติดเช้ือ และสามารถพัฒนาการ
ทดสอบที่ใช้ในระดับ ABSL3 
- ให้บริการทดสอบในหนไูมซ์, หนู
แรท, หนูแฮมสเตอร์, หนูตะเภา, 
กระต่าย 



 

๗๙ 

หน่วยงาน ABSL level ระบบคุณภาพ ศักยภาพในปัจจบุัน 

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2-3 - AAALAC 
- OECD GLP (Safety Pharmacology study)  
- Thai IACUC 

- การทดสอบทั้งแบบไมต่ิดเช้ือและ
ติดเช้ือ 

 

ศักยภาพการผลิตวัคซีนของประเทศในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565) สรุปได้ดังนี้ 
 

หน่วยงาน GMP 
certificate 

BSL level Technology platforms/Products 

MU-Bio มหาวิทยาลยัมหดิล - BSL-1 Fermentation technology 

โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ
แห่งชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

GMP 
compliance 

BSL-2 - Fermentation technology 
- Cell-based technology 

องค์การเภสัชกรรม  
(Pilot plant) 

GMP 
compliance 

BSL-2+ - Fermentation technology 
- Egg-based technology 
- Cell-based technology 

องค์การเภสัชกรรม  
(Industrial plant) 

GMP 
compliance 

BSL-2+ Egg-based technology  
(NDV-HXP-S, Influenza) 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย GMP 
compliance 

BSL-2 Upstream & Downstream (BCG, immunoglobulins, Rabies) 
Fill& Finish (JE เช้ือตาย, Rabies) 

บริษัท องค์การเภสัชกรรม- 
เมอร์รเิออร์ ชีววัตถุ จำกัด 

GMP 
compliance 

BSL-2 Downstream (Influenza, JE เช้ือเป็น, Rabies) 

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด GMP 
compliance 

BSL-2 Upstream & Downstream (aP, TdaP) 
mRNA 

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 
จำกัด 

GMP 
compliance 

BSL-1 Up & Down Viral Vector technology  
(COVID-19) 

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