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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. 2565 พร้อมจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ 
ขอขอบคุณ หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดทำรายงานผลฯ เป็นอย่างดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ผลักดันงานด้านวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติต่อไป 

 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
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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 ๆ ของหน่วยงานเครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดไว้ 51 โครงการ มีการรายงานผลการดำเนินงาน 48 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 94 ของโครงการทั้งหมด และมีกรอบงบประมาณ 3,357.01 ล้านบาท ซึ่งได้รับงบประมาณ 
2,046.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 ของกรอบงบประมาณ และมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 13 ตัว 
ค่าเป้าหมายจำนวน 28 ค่าเป้าหมาย ซึ่งมีผลการดำเนินงานผ่านค่าเป้าหมายทั้งสิ้น 8 ค่าเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 29 ของค่าเป้าหมายทั้งหมด 

จากการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน 
พบปัญหาอุปสรรคทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน สรุปไดด้ังนี้  
ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึง
ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขทั้งในประเทศและทั่วโลก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ด้านวัคซีนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

- หน่วยงานส่วนใหญ่ต้องระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อตอบโต้สถานการณ์การระบาด ส่งผลให้การ
ดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ มีความล่าช้า มีการเลื่อนหรือยกเลิกการดำเนินงานในบางกิจกรรม  



 
๒ 

- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง  หน่วยงานวิจัยบางแห่งมีการ
ปิดสถานที่ รวมถึงการลดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงานตามมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

- การให้บริการวัคซีนล่าช้าในบางพ้ืนที ่เนื่องจากบุคลากรและสถานที่ปฏิบัติการมีจำกัด  
- โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดคล้อง

ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และบางโครงการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานต้องปรับ
แผนการดำเนินงานรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 

1. ด้านการบริหารจัดการ วัคซีนเป้าหมายที่ถูกจัดลำดับความสำคัญ เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ยังไม่ถูกผลักดันให้บรรจุได้ตามแผนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งกระบวนการในบรรจุ
วัคซีนตามแผนค่อนข้างซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน 

2. ด้านงบประมาณ การได้รับงบประมาณที่ล่าช้า กรณีโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และกระทบกับแผนการดำเนินงาน 

3. ด้านบุคลากร จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
รวมทั้งการเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการสอนงานหรือถ่ายทอดงาน 

4. ด้านเทคโนโลยี สถานบริการบางพื้นที่ไม่มีข้อมูลการรับวัคซีนของผู้รับบริการนอกพื้นที่ ในระบบ
และระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีนใช้ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลนาน รวมทั้งเครื่องมือ Visual จาก
ซอฟต์แวร์ ไม่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูล  

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร/เครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนาน มีการชำรุดและต้องซ่อมแซม
หลายครั้ง กรงเลี้ยงสัตว์มีจำนวนไม่เพียงพอ ต้องนำกรงที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งาน
ชั่วคราว และการจัดซื้อสาร primer ไวรัส porcine สำหรับใช้เป็นไวรัสมาตรฐาน และเซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับ
เพ่ิมจำนวนไวรัส porcine ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและใช้เวลานาน  

6. ด้านการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการสื่อสารเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและยอมรับการได้รับ
วัคซีน   
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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
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน ผลักดันการพัฒนาสู่ความมั่นคงด้านวัคซีน 
ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม 
เหมาะสม ประเทศมีวัคซีนที่จำเป็นใช้อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน และสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็น
สำหรับใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า รวมทั้งพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน 
และบูรณาการความร่วมมือและศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
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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 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและ
ต่อเนื่อง การวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต การส่งออก และการบริหารจัดการทรัพยากรด้านวัคซีนของ
ประเทศ 

3. ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2  
     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

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

    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 สอดคล้องกับ

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 สอดคล้องกับ

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 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 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 



 
๖ 

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 
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 

(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 
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  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 โดยการจัดทำระเบียบ/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
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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 
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(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 
 
 



 
๑๓ 

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. 2565 
 

3.1 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. 2565 เรียบร้อยแล้ว พบว่า  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดไว้ 51 โครงการ มีการรายงานผลการดำเนินงาน 48 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 94 ของโครงการทั้งหมด และมีกรอบงบประมาณ 3,357.01 ล้านบาท ซึ่งได้รับงบประมาณ 
2,046.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 ของกรอบงบประมาณ และมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ 13 ตัว 
ค่าเป้าหมายจำนวน 28 ค่าเป้าหมาย ซึ่งมีผลการดำเนินงานผ่านค่าเป้าหมายทั้งสิ้น  8 ค่าเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 29 ของค่าเป้าหมายทั้งหมด  
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โดยสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้
 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกคติและภาวะฉุกเฉิน 
1.1 อัตราครอบคลุมของการได้รับ
วัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

1. อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพ้ืนฐานทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น วัคซีนรวมหัด-คางทูม-   
หัดเยอรมัน และวัคซีนในนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

1.2 จำนวนชนิดวัคซีนมีเพียงพอใช้
ในทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน   

2. ชนิดของวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เคยเกิดการขาดแคลนและสามารถจัดหาได้ครบถ้วน 
ตามแผนจัดซื้อในแต่ละปี (เป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2563 - 2565) 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

3. วัคซีนที่สำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน/ตอบโต้การระบาด สามารถจัดหาได้ร้อยละ 100 ทุกปี ตามการคาดการณ์ ผ่านค่าเป้าหมาย 
1.3 บรรจุวัคซีนชนิดใหม่ในแผนงาน 
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

4. วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) เพ่ิม 1 โดส ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ไมผ่่านค่าเป้าหมาย 

1.4 ความสำเร็จของการจัดซื้อวัคซีน
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

5. การจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) ในภาวะปกติ ไมผ่่านค่าเป้าหมาย 
6. การสำรองวัคซีน Pandemic Influenza ในคลังผู้ผลิต (Virtual Stockpile) ไมผ่่านค่าเป้าหมาย 

1.5 ข้อมูลชนิดและปริมาณ 
ความต้องการรายวัคซีนที่จำเป็นใน
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
และวัคซีนที่ใช้ตอบโต้การระบาด 

7. ฐานข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีน ผ่านค่าเป้าหมาย 

 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 43 
 

 

 

 



 

๒๐ 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 
2.1 วัคซีนที่อยู่ระหว่างการวิจัย
พัฒนา 

1. Cell-based technology: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Process development ผ่านค่าเป้าหมาย 
2. Recombinant vaccine: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Non-clinical Study/Process 
development 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

3. Microbial fermentation technology: วัคซีนอย่างน้อย 2 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Clinical Trial I & II of dT, 
DTP 

ไมผ่่านค่าเป้าหมาย 

4. วัคซีนสัตว์อย่างน้อย 1 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Pilot scale ไมผ่่านค่าเป้าหมาย 
2.2 วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศและ
ได้รับการขึ้นทะเบียน 

5. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ชนิด 3 สายพันธุ์ ที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำ ได้รับการข้ึนทะเบียน 
ทำการศึกษาเพ่ิมเติม และมีการใช้ในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ในปี 2565 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

6. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับการขึ้นทะเบียน และการเฝ้าระวัง 
ความปลอดภัยการใช้วัคซีนหลังจากออกสู่ตลาด 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 17 
  



 

๒๑ 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้ 
3.1 มาตรการสนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 

1. มาตรการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุนและด้านภาษีแก่ผู้ผลิตวัคซีน ไมผ่่านค่าเป้าหมาย 
2. มาตรการสนับสนุนที่เอื้อต่อการผลิตวัคซีนสัตว์สู่คนให้ได้การรับรองมาตรฐาน ไมผ่่านค่าเป้าหมาย 

3.2 มูลค่ารวมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตและส่งออก
วัคซีนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

3. โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในอุตสาหกรรมวัคซีนที่มีมูลค่ารวมในการผลิตและส่งออก  
ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 33 
 

  



 

๒๒ 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 
4.1 จำนวนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ         
ด้านวัคซีนมีเพียงพอ 

1. Veterinary pathologist 1 คน ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
2. Virologist/Biologist 2 คน   ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
3. Process development 1 คน   ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
4. Regulatory science 2 คน ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
5. Biopharmaceutical marketing 2 คน   ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
6. Non-clinical safety studies 1 คน   ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

4.2 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซนีได้รับ
การพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 

7. ศูนย์ผลิตสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง ผ่านค่าเป้าหมาย 
8. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง ไมผ่่านค่าเป้าหมาย 
๙. โรงงานวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐาน GMP/PICs อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

4.3 เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ      
ทางการแพทย์เพ่ือการวิจัยด้านวัคซีน 

10. การนำแนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไปปฏิบัติ ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 10 
  



 

๒๓ 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 
5.1 ความร่วมมือขององค์กรภาคี
เครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1. จำนวนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานด้านวัคซีน ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
ภายในปี 2565 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

2. จำนวนโครงการความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือร่วมให้ทุน 
ในการพัฒนางานด้านวัคซีน อย่างน้อย 2 โครงการ 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

 ผลการดำเนินงานที่ผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 



 

๒๔ 

3.2 ผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาต ิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 มุ่งสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเป็นธรรมและทันการณ์ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคในทุกกลุ่มประชากร       
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารการจัดหาวัคซีนของประเทศ เพื่อให้มีการสำรองที่เพียงพอทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และลดปัญหาการขาดแคลนวัคซีนที่จำเป็น โดยการจัดหาแบบล่วงหน้าหลายปี 
(Multi-year tender) จากผู้ผลิตในประเทศและผู้นำเข้าแบบหลายราย (Multi-supplier) ตามสัดส่วนที่กำหนด 
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้อยู่รอดและเติบโตได้ นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนากลไกและระบบ
งบประมาณในการนำวัคซีนใหม่เข้ามาใช้เป็นวัคซีนพ้ืนฐาน รวมทั้งมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐาน
ของการให้บริการวัคซีน เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพ้ืนที่ ได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ 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. 2565 จากคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ชนิดวัคซีน ร้อยละความครอบคลุม 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
กลุ่มเด็กอายุครบ 1 ปี 
BCG  90 96.05 
HBV1  90 94.35 
DTP1 90 91.65 
DTP3 90 88.04 
HBV3 90 87.84 
Hib3 90 79.36 
Polio3 (OPV, IPV) 90 87.91 
IPV 90 88.04 
MMR1  95 86.14 
Rota 90 74.09 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
   ให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 



 

๒๕ 

ชนิดวัคซีน ร้อยละความครอบคลุม 
ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

กลุ่มเด็กอายุครบ 2 ปี 
DTP4 90 83.01 
Polio4 (OPV) 90 82.88 
JE1  90 85.25 
กลุ่มเด็กอายุครบ 3 ปี 
JE2  90 76.06 
MMR2 95 82.39 
กลุ่มเด็กอายุครบ 5 ปี 
DTP5 90 80.66 
Polio5 (OPV) 90 80.61 
กลุ่มเด็กวัยเรียน 
HPV นร.หญิง ป.5* 95 ไม่มีข้อมูล 
dT นร.ป.6* 95 ไม่มีข้อมูล 

หมายเหตุ * ข้อมูลวัคซีนนักเรียน จากการสำรวจความครอบคลุมวัคซีนปี 2561 (สำรวจประมาณ 5 ปี/ครั้ง) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 จำนวนชนิดวัคซีนมีเพียงพอใช้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน   
ค่าเป้าหมายที่ 2 ชนิดของวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เคยเกิดการขาดแคลนและสามารถ
จัดหาได้ครบถ้วนตามแผนจัดซื้อในแต่ละปี (เป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2563 - 2565) 

ประเทศไทยเริ่มโครงการนำร่องใช้วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV vaccine) ในปี 2557 - 
2559 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมายคือเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายการให้บริการ
ทั่วประเทศ โดยบรรจุเป็นวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อปี 2560 ในการจัดหาวัคซีนเพ่ือ
ให้บริการอย่างทั่วถึง รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน HPV ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นวัคซีนที่มี
ราคาแพง ประกอบกับในช่วงแรกมีผู้ผลิตเพียง 2 ราย ในโลก ทำให้อุปทานไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ เกิดปัญหา
วัคซีนขาดคราว โดยข้อมูลของ UNICEF และ WHO ระบุว่า HPV vaccine มีแนวโน้มขาดคราวจนถึงปี 2567  

ปัจจุบันทั่วโลกมีวัคซีน HPV 6 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิต 5 ราย คือ วัคซีน Gardasil (4 สายพันธุ์) และ
วัคซีน Gardasil9 (9 สายพันธุ์) ของบริษัท Merck Sharp & Dohme (MSD) วัคซีน Cervarix (2 สายพันธุ์) 
ของบริษัท GlaxoSmithKline (GSK) วัคซีน Cecolin (2 สายพันธุ์) ของบริษัท Xiamen Innovax Biotech 
(INNOVAX) วัคซีนไม่ทราบชื ่อ (2 สายพันธุ ์) ของบริษัท Walvax Biotechnology (Walvax) และวัคซีน 
Cervavac (4 สายพันธุ์) ของบริษัท Serum Institute of India (SII) ซึ่งเพ่ิงได้รับการอนุมัติทะเบียนในอินเดีย
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยมี 4 ผลิตภัณฑ์ คือ Gardasil และ Gardasil9 (MSD) Cervarix (GSK) 
และ Cecolin (INNOVAX) ได้รับการรับรอง WHO Prequalification (WHO PQ) และมี 2 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้ในประเทศเท่านั้น เนื่องจากยังไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนในประเทศอื่น ได้แก่ วัคซีนของบริษัท Walvax 
ที่จำหน่ายได้ในประเทศจีน และวัคซีนของบริษัท SII ที่จำหน่ายได้ในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ หากวัคซีนของ 
Walwax และ SII ผ่านการรับรอง WHO PQ รวมถึงมีการขึ้นทะเบียนในประเทศอื่น ๆ ด้วยอุปทานที่เพิ่มขึ้น 
หากมีการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างเพียงพอ ภายในปี 2567 จะทำให้อุปทานวัคซีนมีเพียงพอต่อความต้องการ



 

๒๖ 

ใช้ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดการเข้าถึงวัคซีนของแต่ละประเทศ อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องต่อไปในช่วง 3 ปี    
นับจากนี้ เนื่องจากบัฟเฟอร์ของอุปทานมีอยู่อย่างจำกัด 

แรกเริ่ม WHO มีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีน HPV ในเด็กหญิงอายุ 9-14 ปี (ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้ง
แรก) จำนวน 2 โดส และในผู้หญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป (older age group) จำนวน 3 โดส หรือตามคำแนะนำ
ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการกำจัด (Elimination) โรคมะเร็งปากมดลูกให้หมดไป
ภายในปี 2573 จึงมีแผนการขยายกลุ่มเป้าหมายของการให้วัคซีนโดยการสนับสนุนนโยบายการฉีดกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันในหลายรุ่นอายุ (multi-age cohorts, MAC vaccination) และนโยบายการฉีดวัคซีน HPV ในเด็กชาย 
(gender-neutral) อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะวัคซีนขาดคราวที่เกิดขึ ้นในปัจจุบัน SAGE ได้มีคำแนะนำว่า      
ทุกประเทศควรพักการดำเนินการให้วัคซีน HPV ในเด็กชาย การให้วัคซีนในประชากรหญิงอายุมากกว่า 15 ปี 
และการใช้วัคซีนในหลายรุ่นอายุ (MAC vaccination) ไว้ชั ่วคราวก่อน จนกว่าจะมีวัคซีนเพียงพอสำหรับ    
ทุกประเทศ ต่อมา ได้มีการศึกษาการใช้ว ัคซีนแบบ 1 โดส (Single dose vaccination) และมีผลสรุป
คำแนะนำการใช้วัคซีนจากการประชุมของ SAGE ในวันที่ 12 เมษายน 2565 ซึ่งมีคำแนะนำว่า สามารถใช้
วัคซีน HPV 1 โดส ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ เนื่องจากผลการศึกษาสนับสนุนว่าการฉีดวัคซีน HPV 1 โดส 
สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ยาวนานและเพียงพอต่อการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ 
HPV สายพันธุ์ 16 และ18 ได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดที่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว  

ความต้องการวัคซีน HPV สำหรับการให้บริการวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 
มีเพื่อให้บริการวัคซีนสำหรับเด็กหญิงชั้น ป.5 ซึ่งมีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 400,000 คนต่อปี และยังไม่ได้
ขยายการบริการวัคซีนไปยังกลุ่มอื่น โดยวัคซีนที่ให้บริการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
เป็นวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ให้วัคซีน HPV จำนวน 2 เข็มต่อคน ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่สามารถ
จัดซื้อวัคซีนได้ ทำให้มีอุปสงค์ตกค้างจำนวน 2.4 ล้านโดส มีเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจำนวน 1.2 ล้านคน 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถจัดหาวัคซีน HPV ได้แล้ว จำนวน 
800,000 โดส และคาดว่าจะสามารถจัดหาวัคซีนได้อย่างต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 มีมติเห็นชอบให้คงหลักการให้วัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศกึษา 
ปีที ่ 5 (อายุ 11-12 ปี) ตามมติเดิม และเห็นชอบในหลักการให้ว ัคซีนกรณีเก็บตกเด็กนักเรียนหญิง            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2562-2564 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยให้วัคซีนในเด็กหญิงที่มีอายุสูงสุด
ก่อนเป็นลำดับแรก ตามจำนวนวัคซีนที่จัดหาได้ โดยให้กรมควบคุมโรคจัดทำข้อเสนอในการเก็บตกวัคซีน HPV 
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาวางแผนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนสำหรับการเก็บตก
เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ทั้งกรณีวัคซีนที่จัดหาในปี 2565 และปีงบประมาณ
ถัดไป ทั้งนี้ หากสามารถจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมจากแหล่งงบประมาณอื่น เช่น หน่วยงานท้องถิ่น ก็จะเป็นการสนับสนุน
ให้การฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายตกค้างเสร็จสิ้นได้เร็วขึ้น 

อุปทานวัคซีน HPV ในประเทศไทย มาจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเท่านั้น โดยปัจจุบันมีวัคซีนที่
ขึ้นทะเบียนในประเทศแล้ว 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัคซีน Gardasil วัคซีน Gardasil9 (ผู้นำเข้าคือบริษัท MSD 
(Thailand) Ltd.) วัคซีน Cervarix (ผู้นำเข้าคือบริษัท GlaxoSmithKline (Thailand) Limited) และวัคซีน 
Cecolin (ผู้นำเข้าคือบริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ (GPO-MBP)) สำหรับวัคซีนของบริษัท 
Walwax ยังไม่มีผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ส่วนวัคซีน Cervavac ของบริษัท SII นั้น ได้รับ
ข้อมูลว่า บริษัท มาสุ จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการนำเข้าต่อไป จากข้อมูลอุปทานรวมถึงการได้รับอนุมัติทะเบียน
ในประเทศข้างต้น มีวัคซีนเพียง 3 ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ที่ประเทศไทยสามารถจัดซื้อและให้บริการในงานสร้างเสริม



 

๒๗ 

ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศได้ ได้แก่ วัคซีน Gardasil วัคซีน Cervarix และวัคซีน Cecolin อย่างไรก็ตาม จาก
การสอบถามข้อมูลความสามารถในการส่งมอบวัคซีนเพื่อใช้ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
ภายในปี 2565 จากบริษัทผู้นำเข้า พบว่า ภายในปี 2565 มีวัคซีนเพียง 2 ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ที่มีความพร้อม
และสามารถส่งมอบให้กับประเทศไทยได้ ได้แก่ วัคซีน Gardasil และวัคซีน Cecolin  

สำหรับการแก้ไขสถานการณ์วัคซีน HPV ขาดคราวในประเทศไทยระยะยาว สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้
สนับสนุนโครงการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ ระดับปลายน้ำให้กับ
โรงงานผลิตวัคซีนในประเทศ โดยเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV จากบริษัท INNOVAX 
ให้กับบริษัท GPO-MBP การริเริ่มโครงการมีมาตั้งแต่ปลายปี 2561 อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์โควิด 19 
ทำให้การประเมินเพ่ือขอรับรอง WHO Prequalification ล่าช้าลงไป อีกท้ังในปี 2565 เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารระดับสูงและโครงสร้างการบริหารภายในของทั้งบริษัท INNOVAX และบริษัท GPO-MBP ประกอบกับ
ข้อมูลด้านอุปทานวัคซีนระดับโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลต่อแนวทางการวางแผนดำเนินการทาง
ธุรกิจของทั้งสองบริษัท จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนแนวทางความร่วมมือและความเป็นไปได้ของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV อีกครั้ง ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ติดตามความก้าวหน้าและประสานงาน
เพื่อให้มีการเจรจาทั้งสามฝ่ายอีกครั้ง ภายหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัททั้งสองมีความชัดเจน
และมีผลตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติอยู่ระหว่างการแสวงหาความร่วมมืออื่น ๆ  
ที่เป็นไปได้ สำหรับการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV จากผู้ผลิตที่มีศักยภาพในต่างประเทศ
ให้กับผู้ผลิตวัคซีนในประเทศที่มีศักยภาพรองรับการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวต่อไป  

 
ค่าเป้าหมายที่ 3 วัคซีนที่สำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน/ตอบโต้การระบาด สามารถจัดหาได้ร้อยละ 100 ทุกปี 
ตามการคาดการณ์ 
 การเร่งรัดกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ โดยในปี 2565 กรมควบคุมโรคได้ขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามมาตรการกวาดล้างโรคโปลิโอ และการกำจัดโรคหัดและโรคหัดเยอรมันอย่างเข้มแข็ง 
โดยเฉพาะการรณรงค์ให้วัคซีนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรค
โปลิโอรายสุดท้ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยปี พ.ศ. 2565 ได้รณรงค์ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565    
ทั้งด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้านการเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและในสิ่งแวดล้อม 
ด้านการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดการระบาดในประเทศหรือเกิดการระบาดของโรค
โปลิโอจากไวรัสสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ จนกว่าทั่วโลกจะประสบความสำเร็จในการกวาดล้างโปลิโอให้หมดไป 
และอัตราผู้ป่วยโรคหัดและหัดเยอรมันลดลงเป็นอย่างมาก โดยปี พ.ศ. 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคหัด
จำนวน 1,089 ราย ในปี พ.ศ. 2564 พบผู้ป่วยโรคหัดและหัดเยอรมันจำนวน 16 ราย และในปี พ.ศ. 2565 
(ณ วันที่ 12 กันยายน 2565) พบผู้ป่วยโรคหัด 4 ราย และโรคหัดเยอรมัน 2 ราย โดยผลการดำเนินการ
รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1. การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และ    
เด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอต่ำและพื้นที่ที่มี  
เขตพรมแดนติดกับประเทศที่มีหรือเคยมีการระบาดของโรคโปลิโอ รวม 8 จังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่ 4 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ 
อำเภอจะนะ สะบ้าย้อย เทพา และนาทวี และพ้ืนที่อำเภอชายแดนไทย - เมียนมา ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี ซึ่งผลการดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในพื้นที่เสี่ยง 
มีรายละเอียดดังนี้ 



 

๒๘ 

การรณรงค์ให้วัคซีนโรคโปลิโอเสริม  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

เด็กที่ได้รับวัคซีน 
(คน) 

ความครอบคลุม 
การรับวัคซีน (ร้อยละ) 

พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  
รอบท่ี 1: วันที่ 24 สิงหาคม 2565 168,732 160,944 95.38 
รอบท่ี 2: วันที่ 28 กันยายน 2565 157,058 151,666 96.57 
พื้นที่อำเภอชายแดนไทย – เมียนมา ใน 4 จังหวัด 
รอบท่ี 1: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 115,938 107,976 93.13 
รอบท่ี 2: วันที่ 14 ธันวาคม 2565 116,578 109,033 93.53 

2. การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน ได้แก่ กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-40 ปี กลุ่มผู้ต้องขัง
รายใหม่และเจ้าหน้าที่เรือนจำทั่วประเทศ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ และกลุ่มทหารเกณฑ์ 
ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดและหัดเยอรมันมาก่อน และขยายกลุ่มเป้าหมายการรณรงค์เพ่ิมเติม 
ได้แก่ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาคเอกชน กลุ่มวัยแรงงานในโรงงานและสถานประกอบการ 
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะรับวัคซีนผ่านระบบการให้วัคซีนในผู้ใหญ่ และประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กต่างด้าว 
แรงงานต่างด้าว พ้ืนที่ชายแดน ผู้ลี้ภัย เป็นต้น ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและโรคหัดเยอรมันมาก่อน 
ซ่ึงผลการดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (MR) สรุปไดด้ังนี้ 

เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรคจึงปรับแผนการดำเนินงาน 
ให้สามารถจัดสรรวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น โดยในปี 2565 ขยายกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน
เพิ่มเติมและสนับสนุนวัคซีนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อบริหารจัดการวัคซีนตามบริบทของพื้นที่   
ในการให้บริการในกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 บรรจุวัคซีนชนิดใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) เพิ่ม 1 โดส ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การให้บริการวัคซีนโปลิโอในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ก่อนปี 2558 กำหนดให้เป็นวัคซีน
โปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน 5 ครั้ง ในเด็กอายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และ 4 ปี ต่อมาคณะอนุกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติกำหนดให้วัคซีน 
IPV 2 เข็ม ในเด็กอายุ 2 และ 4 เดือน และให้วัคซีน OPV 3 ครั้ง ในเด็กอายุ 6, 18 เดือนและ 4 ปี แต่
เนื่องจากปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน จึงมีการทบทวนตารางการให้วัคซีนโปลิโออีกครั้ง 
โดยที ่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค ครั ้งที ่ 3/2558 เมื ่อวันที่ 7 กันยายน 2558 
กำหนดให้ฉีดวัคซีน IPV 1 เข็ม ในเด็กอายุ 4 เดือน และให้วัคซีน OPV 5 ครั้งเมื่ออายุ 2, 4, 6, 18 เดือน 
และ 4 ปี ต่อมาในปี 2562 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค ในการประชุมครั ้งที่  2/2562        
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้ทบทวนคำแนะนำการให้วัคซีนโปลิโอและกำหนดให้ฉีดวัคซีน IPV จำนวน 
2 เข็ม ในเด็กอายุ 2 และ 4 เดือน และให้วัคซีน OPV 3 ครั้งเมื่ออายุ 6, 18 เดือน และ 4 ปี เมื่อประเทศมี
ความพร้อมด้านงบประมาณและการจัดหาวัคซีน 

จากมติคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปี 2558 ได้มีความพยายามนำวัคซีน IPV เข้าสู่
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยกรมควบคุมโรคในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ได้ส่งหนังสือถึงประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ให้บรรจุ
วัคซีน IPV ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นผลให้วัคซีน IPV ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติในบัญชี จ (1) 



 

๒๙ 

ตามโครงการกวาดล้างโปลิโอของประเทศไทย ซึ่งในการดำเนินงานระยะแรกเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
จึงทำให้สามารถจัดหาวัคซีน IPV เพื่อให้บริการได้จำนวน 1 เข็ม ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ประธาน
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้มีหนังสือถึงประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ
ในการเสนอปรับวัคซีน IPV และวัคซีน HPV ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นบัญชี ก และเสนอวัคซีน Tdap เพ่ือ
บรรจุในบัญชียาแห่งชาติ 

ผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีว ัคซีนหลักแห่งชาติ  ครั ้งที่ 5/2563 วันที่            
15 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับวัคซีน IPV จากบัญชี จ (1) ไปเป็นบัญชีย่อย ก และ    
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
ได้มีมติให้ปรับวัคซีน IPV จากบัญชี จ (1) เป็นบัญชีย่อย ก โดยให้เพิ่มการใช้วัคซีน IPV จาก 1 เข็ม เป็น 2 เข็ม 
ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยมอบหมายให้คณะทำงานต่อรองราคายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
ดำเนินการพิจารณาต่อรองราคาวัคซีน และมอบกรมควบคุมโรคเตรียมข้อมูลเพื ่อชี้แจงประกอบการขอ
งบประมาณตามรูปแบบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพกำหนด โดยมีมติเห็นชอบให้ขยายบัญชี จ (1) จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการปรับเป็นบัญชีย่อย ก แล้วเสร็จ ทั้งนี้ได้มอบฝ่ายเลขานุการแจ้ง
มติต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจนถึงปี 2565 วัคซีน IPV ยังไม่ถูกบรรจุในบัญชียาหลัก เป็น
บัญชีย่อย ก 

ต่อมาคณะอนุกรรมการสร้างเสร ิมภ ูม ิค ุ ้มก ันโรค  ในการประชุมคร ั ้งที่  7/2565 เม ื ่อว ันที่                 
15 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมรับทราบมติของคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตบริการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 กรณีวัคซีน IPV ว่า ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ
ประกอบกับข้อแนะนำของ WHO ที่สามารถใช้วัคซีน IPV 1 เข็ม แล้วตามด้วยวัคซีน OPV ได้ จึงยังคงให้คงมติเดิม
ไว้ก่อน 

สรุปได้ว่า การเพ่ิมวัคซีน IPV อีก 1 โดส ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ความสำเร็จของการจัดซื้อวัคซีนในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
ค่าเป้าหมายที่ 5 การจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) ในภาวะปกติ 
 ในปัจจุบันการจัดซื้อวัคซีนเป็นการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ รับผิดชอบโดยกรมควบคุมโรค และ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งนี้ ผลการจัดซื้อวัคซีนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  
มีรายละเอียดดังนี้ 

  



 

๓๐ 

ผลการจัดซื้อวัคซีนในแผนงานป้องกันและควบคุมโรค โดยกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565) 

ลำดับ ชนิดวัคซีน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

งบประมาณที่จัดซื้อรวม 
(บาท) จำนวน 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
ราคา 

(ต่อหน่วย) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูมและ 
หัดเยอรมัน (MMR) 

1,000                 184.2005 
 

184,200.50 
 

1,000.00             184.20               184,200.50            1,000.00              184.20                184,200.50                   552,601.50 
 

2 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัดและ             
หัดเยอรมัน (MR) ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

133,350                         54.80                           7,307,580.00                         

709,560.00 58.53 41,530,546.80 50,000.00 54.80 2,740,000.00 102,578,126.80 3 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัดและ             
หัดเยอรมัน (MR) โครงการรณรงค์  
(รวมค่าจัดส่ง) 

850,000                        60.00                           51,000,000.00                        

4 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน 
(b-OPV) 

900,000 7.10 6,390,000.00 
 

1,000,000.00         7.10                    7,100,000.00          1,000,000.00        7.10                    7,100,000.00                20,590,000.00 

5 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) 10,000                          8.50                             85,000.00                             10,000.00             8.50                   85,000.00              10,000.00            7.80                   78,000.00                    248,000.00 
6 วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (PCV) ไม่มีการจัดซื้อ 18,000.00             600.00                10,800,000.00        15,000.00            403.60                6,054,060.00                16,854,060.00 

7 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (HB)  
(รวมค่าจัดส่ง) 

ไม่มีการจัดซื้อ 
300,000.00           55.00                  16,500,000.00        80,000.00            49.67                 3,973,600.00                20,473,600.00 

8 วัคซีน Tdap (Boostagen) ไม่มีการจัดซื้อ 3,200.00              550.00               1,760,000.00          3,200.00              550.00                1,760,000.00                3,520,000.00 
9 วัคซีน Tdap (Adacel) 5,000                         374.50                          1,872,500.00                         800.00                412.00                 329,600.00            800.00                453.00                362,400.00                  2,564,500.00 

10 วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง 3,000 785.00 2,355,000.00 3,000.00              800.00                2,400,000.00          1,000.00              800.00                800,000.00                  5,555,000.00 
11 วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น 10,000                          870.00                          8,700,000.00                         1,000.00              900.00                900,000.00            1,000.00              899.00               899,000.00                  10,499,000.00 
12 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000                          270.00                          13,500,000.00                        ไม่มีการจัดซื้อ 25,000.00            260.00                6,500,000.00                20,000,000.00 
13 วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค 4,200                           250.00                          1,050,000.00                         2,975.00              250.00                743,750.00            2,976.00             249.00                741,024.00                   2,534,774.00 
14 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  

สายพันธุ์ซีกโลกใต้ (4 สายพันธุ์) 
550,000                        150.00                          82,500,000.00                       450,000.00           180.00                 81,000,000.00        450,000.00          179.10                 80,595,000.00              244,095,000.00 

15 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  
สายพันธุ์ซีกโลกเหนือ (3 สายพันธุ์) 

23,000                          110.00                           2,530,000.00                         100,000.00           105.00                 10,500,000.00         55,000.00            199.24                10,958,200.00              23,988,200.00 

16 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลกู (HPV) ไม่มีการจัดซื้อ ไม่มีการจัดซื้อ ยกเลิกการจัดซื้อ ไม่มีการจัดซื้อ 

รวมท้ังสิ้น (บาท)   177,474,280.50   173,833,097.30   122,745,484.50 474,052,862.30 



 

๓๑ 

ผลการจัดซื้อวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 (ข้อมูล               
ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565)  

ลำดับ ชนิดวัคซีน หน่วย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 

ท่ีจัดซื้อรวม 
(บาท) จำนวน 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
ราคา 

(ต่อหน่วย) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 BCG VACCINE 10 doses/vial VI 160,000 161.08 25,772,800.00 140,000 161.08 22,551,200.00 242,000 169.13 40,929,460.00 89,253,460.00 
2 HEPATITIS B VACCINE 2 doses/vial  VI 450,000 37.63 16,933,500.00 375,000 39.51 14,816,250.00 490,000 42.66 20,903,400.00 52,653,150.00 
3 Diphtheria, Tetanus, Pertussis (Whole 

Cell), Hepatitis B (rDNA) and 
Haemophilusinfluenzae Type b 
Conjugate Vaccine (Adsorbed) 

VI 230,000 195.4 44,942,000.00 245,000 239.50 58,677,500.00 2,440,000 25.15 61,366,000.00 164,985,500.00 

4 DTP VACCINE 10 doses/vial VI 240,000 79.57 19,096,800.00 160,000 67.65 10,824,000.00 230,000 65.48 15,060,400.00 44,981,200.00 
5 BIVALENT POLIOMYELITIS 

VACCINE,ORAL (b OPV) 20 doses/vial 
VI 277,500 147.17 40,839,675.00 257,500 151.87 39,106,525.00 266,000 151.87 40,397,420.00 120,343,620.00 

6 INACTIVATED POLIOMYELITIS 
VACCINE 1 DOSE/VIAL 

PFS 420,000 278.5 116,970,000.00 550,000 277.28 152,504,000.00 860,000 249.67 214,716,200.00 484,190,200.00 

7 MMR VACCINE SINGLE DOSE  VI 1,800,000 182.76 328,968,000.00 1,750,000 182.76 319,830,000.00 875,000 180.06 157,552,500.00 806,350,500.00 
8 J.E. Vaccine (Live-Attenuated) (SD) VI 850,000 143.82 122,247,000.00 1,100,000 149.57 164,527,000.00 730,000 150.74 110,040,200.00 396,814,200.00 
9 J.E.VACCINE (LIVE –ATTENNATED) MD VI ไม่มีการจัดซื้อ ไม่มีการจัดซื้อ  ไม่มีการจัดซื้อ  ไม่มีการจัดซื้อ 

10 J.E.VACCINE (Inactivated)  
1 DOSE/VIAL (เชื้อตาย) SD 

VI 
ไม่มีการจัดซื้อ 

600 345.61 207,366.00 
ไม่มีการจัดซื้อ  

207,366.00 

11 dT VACCINE 10 doses/vial VI 370,000 46.24 17,108,800.00 455,000 39.11 17,795,050.00 242,000 39.99 9,677,580.00 44,581,430.00 
12 HPV  VACCINE VI ไม่มีการจัดซื้อ ไม่มีการจัดซื้อ  800,000 583.64 466,912,000.00 466,912,000.00 
13 INFLUENZA VACCINE INJECTION 0.5 ML VI 2,270,000 101.65 230,745,500.00 2,200,000 109.28 240,416,000.00 3,010,000 108.30 325,983,000.00 797,144,500.00 
14 INFLUENZA VACCINE INJECTION 0.5 

ML (งบเงนิกู้) 
VI 

ไม่มีการจัดซื้อ 
2,400,000 109.28 262,272,000.00 

ไม่มีการจัดซื้อ 
262,272,000.00 

15 INFLUENZA VACCINE INJECTION 0.5 
ML/DOSE (4 doses/vial) 

VI 362,500 374.44 135,734,500.00 475,000 374.44 177,859,000.00 322,500 374.44 120,756,900.00 434,350,400.00 

16 INFLUENZA VACCINE INJECTION 0.5 
ML/DOSE สายพนัธุ์ซีกโลกเหนอื 

VI 280,000 95.23 26,664,400.00 250,000 113.27 28,317,500.00 100,000 116.00 11,600,000.00 66,581,900.00 

17 Rotavirus Vaccine PFS 1,340,000 254 340,360,000.00 1,950,000 158.39 308,860,500.00 1,200,000 223.20 267,840,000.00 917,060,500.00 
18 RABIES VACCINE VI 2,000,000 240.48 480,960,000.00 ไม่มีการจัดซื้อ ไม่มีการจัดซื้อ 480,960,000.00 

รวมท้ังสิ้น (บาท)   1,947,342,975.00   1,818,563,891.00   1,863,735,060.00 5,629,641,926.00 



 

๓๒ 

จากการรายงานผลการผลักดันให้มีการจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) มาตั้งแต่ปี 
2562 ผ่านการหารือและประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การบริหารจัดการวัคซีนของ 
สปสช. ซึ่งบริหารปริมาณวัคซีนคงคลัง 18 เดือน (ปริมาณวัคซีนที่ใช้ใน 12 เดือน รวมกับปริมาณวัคซีนที่เป็น 
Safety stock 6 เดือน) นั้น มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการใช้วัคซีนในประเทศ จึงยังไม่มีความจำเป็นต้อง
เพ่ิมจำนวนของ Safety stock จาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน  

 
ค่าเป้าหมายที่ 6 การสำรองวัคซีน Pandemic Influenza ในคลังผู้ผลิต (Virtual Stockpile) 

สืบเนื่องจากปี 2564 ซึ่งได้รายงานว่าการสำรองวัคซีน Pandemic Influenza ในคลังผู้ผลิต ยังไม่
สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก  
ทำให้ประเทศไทยต้องจัดหาวัคซีนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันโรคให้ได้อย่างทันท่วงที โดยในปี 2565 ขยายกรอบการจัดหาวัคซีนโควิด 19 
เป็นจำนวน 120 ล้านโดส เพื่อให้มีวัคซีนเพียงพอ โดยมีแผนการจัดหาวัคซีนใน platform ทั้ง mRNA, Viral vector, 
Inactivated และ subunit protein ทั้งนี้ ขึ้นกับสถานการณ์การระบาด, Vaccine supply และการกลายพันธุ์
ของเชื้อไวรัส  
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ข้อมูลชนิดและปริมาณความต้องการรายวัคซีนที่จำเป็นในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
และวัคซีนที่ใช้ตอบโต้การระบาด 
ค่าเป้าหมายที่ 7 ฐานข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีน 

ตามที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีนระยะเริ่มต้น 
ตั้งแต่ปี 2563-2564 โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนา การผลิต และการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 สถาบัน ได้
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management 
System; VIMS) ระยะที่ 3 เพ่ือพัฒนาและออกแบบ Dashboard ให้ครอบคลุมทุก Dashboard ตามที่กำหนด
ไว้บนระบบ VIMS เพ่ิมเติม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา
ให้ข้อมูลมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 3 ได้พัฒนาโมดูลใหม่เพิ่มเติมทั้งหมด 5 
โมดูลหลัก (9 โมดูลย ่อย) ได ้แก่  1) โรคที ่ป ้องกันได ้ด ้วยว ัคซ ีน (Vaccine Preventable Disease) 
ประกอบด้วย 2 โมดูลย่อย คือ ภาระโรค (Burden of Disease) และเชื ้อก่อโรคและสายพันธุ ์ว ัคซีน 
(Pathogen and Vaccine Strains) 2) การวิจัยและพัฒนาวัคซีน (Vaccine Research and Development) 
ประกอบด้วย 2 โมดูลย่อย คือ ผู้วิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน (R&D Developer/Sponsor) 
ภาพรวมของการวิจ ัยและพัฒนาวัคซีน (R&D Overview) 3) การผลิตว ัคซีน (Vaccine Production) 
ประกอบด้วย 1 โมดูลย่อย คือ ผู้ผลิตวัคซีน (Production) 4) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Vaccination) 
ประกอบด้วย 3 โมดูลย่อย คือ การนำวัคซีนมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค (New Vaccine 
Introduction to NIP) อาการภายหลังได้ร ับวัคซีน (AEFI) และวัคซีนที ่นำมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมฯ 
(Vaccine in NIP) และ 5) เครือข่ายด้านวัคซีน (Vaccine Network) ประกอบด้วย 1 โมดูลย่อย คือ 
ทรัพยากรบุคคลด้านวัคซีน (Vaccine Human Resource) นอกจากนี้ มีการปรับปรุงโมดูลเดิม 7 โมดูลหลัก 



 

๓๓ 

(15 โมดูลย่อย) ปรับปรุงโครงสร้างของระบบ ได้แก่ ระบบ 2 ภาษา (TH/EN) ระบบความปลอดภัยการล๊อคอิน
เข้าใช้งาน เครื ่องมือที ่ใช้ตรวจนับจำนวนผู ้เข้าใช้ระบบ  เครื ่องมือสำหรับการบริหารจัดการเว็บไซ ต์ 
(WordPress) และระบบ API ของชุดข้อมูล (R&D Status) จัดทำชุดข้อมูล (Factsheets) เผยแพร่ 3 ชิ้น 
ได้แก่ วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue) วัคซีนป้องกันโรคติดเชื ้อนิวโมคอคคัส วัคซีนโควิด 19 รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรด้านวัคซีนหรือผู้ที่สนใจร่วมใช้ประโยชน์ และประเมินผลการใช้งานระบบ โดย
สามารถเข้าดูผ่านระบบได้ที ่www.vims.nvi.go.th   

สำหรับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสอบสวนอาการภายหลังได้ร ับการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค            
ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้บูรณาการ
ระบบเฝ้าระวังสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เข้ากับระบบงานเฝ้าระวังเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จึงทำให้ไม่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565  

 
สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 7 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน สามารถ
ดำเนินการบรรลุ 3 ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ค่าเป้าหมายที่ 2, 3 และ 7 คิดเป็นร้อยละ 43 โดยยังคงมีประเด็น   
ท้าทายในค่าเป้าหมายที่ 1, 4, 5 และ 6 ดังนี้ 

ค่าเป้าหมายที่ 1 อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพ้ืนฐานทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น 
วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน และวัคซีนในนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยอัตราความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนพื้นฐานมากกว่าร้อยละ 90 มีเพียง 3 ชนิดวัคซีนเท่านั้น ได้แก่ วัคซีน BCG, HBV1 และ DTP1  
ในเด็กอายุครบ 1 ปี จากจำนวนวัคซีน 19 ชนิด เนื่องจากปัญหาความครบถ้วนของการรายงานผลการ
ให้บริการที่สถานบริการแต่ละแห่งส่งไปยังกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน ตามระบบการส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง 
(43 แฟ้มมาตรฐาน) รวมทั้งการรับบริการวัคซีนในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยและต่างชาติ และ
พ้ืนทีช่ายแดน สำหรับอัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ไม่มีวัคซีน HPV 
ให้บริการในนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไม่มีข้อมูลวัคซีน dT ที่ให้บริการในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) เพิ่ม 1 โดส ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณประกอบกับข้อแนะนำของ 
WHO ที่สามารถใช้วัคซีน IPV 1 เข็ม แล้วตามด้วยวัคซีน OPV ได ้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงคง
ยืนยันมติการให้วัคซีน IPV 1 เข็ม  
 ค่าเป้าหมายที่ 5 การจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปี (Multi-year tender) ในภาวะปกติ เป็นผลสืบเนื่อง
จากปี 2564 จากการประเมินประสิทธิภาพการบริหารปริมาณวัคซีนคงคลัง 18 เดือน จึงไม่มีการเพิ่มจำนวน
ของ Safety stock จาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน 

ค่าเป้าหมายที่ 6 การสำรองวัคซีน Pandemic Influenza ในคลังผู้ผลิต (Virtual Stockpile) ยังไม่
สามารถดำเนินการได้ โดยในปี 2565 ยังคงมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวัคซีนยังต้องรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว 

 

 

http://www.vims.nvi.go.th/


 

๓๔ 

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) 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายที่ 3 วัคซีนที่สำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน/ตอบโต้การระบาด 
สามารถจัดหาได้ร้อยละ 100 ทุกปี ตามการคาดการณ์ 

ผ่านค่าเป้าหมาย 

ตัวชี ้วัดที่ 1.3 บรรจุวัคซีนชนิดใหม่ในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) เพิ่ม 1 โดส ได้รับการบรรจใุน
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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 

  



 

๓๕ 

 
 
 
 
 
 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 Process development 
 1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น Process development 
โดยองค์การเภสัชกรรมพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H7N9 ชนิดเชื้อตาย ด้วยเทคโนโลยี
การใช้เซลล์เพาะเลี้ยง ต่อเนื่องจากปี 2564 มีเป้าหมายเพื่อ 1) ให้มีวัคซีนที่ผลิตโดยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง 
อย่างน้อย 1 ชนิด เข้าทดสอบในสัตว์เบื ้องต้น (Proof-of-concept) และได้ผลการทดสอบการกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง 2) มีการยืนยันกระบวนผลิต (Process confirmation) เพ่ือยืนยันก่อนการผลิตวัคซีน
โดยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง อย่างน้อย 1 ชนิด ที่เตรียมเข้าทดสอบในสัตว์ทดลอง (Non-clinical study)  
3) มีวิธีการทดสอบคุณภาพที่เหมาะสมอย่างน้อย 3 วิธี สำหรับการทดสอบกระบวนการผลิตและ/หรือ
ผลิตภัณฑ์วัคซีน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ได้  และ 4) ทดลองผลิตธนาคารเซลล์
เพาะเลี้ยงและหัวเชื้อไวรัสตั้งต้นเพื่อยืนยันวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1) สภาวะการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ MDCK ที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมเซลล์เพื่อนำไปขยายปริมาณไวรัส คือ การเลี้ยงใน 
Cytodex1 ความเข้มข้น 5 g/L เพาะเลี้ยงด้วยอาหาร DMEM ที่เติม 5% FBS และใช้ปริมาณเซลล์เริ ่มต้น
เท่ากับ 1 x 107 cells เป็นเวลา 72 ชั่วโมง 2) ขยายปริมาณไวรัสด้วยอาหาร DMEM, high glucose ที่
ปราศจากซีรั่ม โดยมีค่า virus titer เท่ากับ 1 x 108 PFU/mL, ปริมาณ MOI 0.001 และบ่มที่ 5% CO2 ที่
อุณหภูมิ 34 ºC ด้วยเซลล์ MDCK ที่เลี้ยงบน Cytodex 1 ใน spinner flask ขนาด 1,000 mL 3) เก็บเกี่ยว
ไวรัสเมื่อเพาะเลี้ยงไวรัสครบ 3 วัน เก็บรวมสารละลายไวรัสส่วนใส วิเคราะห์ HA titer ได้ 256 HAU/50µL 
4) กรองน้ำเพาะเลี้ยงไวรัส 2 ขั้นตอน คือ กรอง microcarrier และเศษเซลล์ออกด้วยแผ่นกรองขนาด 20 
µm และกรองเศษเซลล์และตะกอนที่เหลืออยู่ออกด้วยแผ่นกรองขนาด 0.45 µm 5) เลือกใช้สารละลาย 
Beta-propiolactone ความเข้มข้น 0.05% ที่อุณหภูมิ 4 °C 48 ชั่วโมง เป็น Inactivating agents เนื่องจาก
มีความสามารถในการกระตุ้นภูมิได้ดี มีประสิทธิภาพการทำให้ไวรัสตายได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ และ
สามารถกำจัดออกได้ง่ายโดยการทำ Hydrolysis 6) ทำให้ไวรัสเข้มข้นด้วยวิธี Ultrafiltration 2 ครั้ง โดย
ปริมาตร purified virus สุดท้ายลดลง 10 เท่าจากปริมาตรเริ่มต้น ได้ค่า HA titer จากการทำให้เข้มข้น 10 
หรือ 5 เท่า จะเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ 2-4 log (Power of 2) และมีปริมาณ host cell proteins และโปรตีน
ลดลง และ 7) การทำให้บริสุทธิ์โดยการนำ Concentrated virus มาทำ Chromatography ผ่านคอลัมน์ 
Capto Q และ Capto Core นอกจากนี้ยังมีผลการทดสอบในสัตว์ทดลอง พบว่า ค่า IgG antibody ของ 
Baseline Serum กลุ่ม formaldehyde, BPL และกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ค่าเฉลี่ย
ของ IgG antibody จาก Serum ที่เก็บหลังจากการกระตุ้นภูมิครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นเวลา 14 วัน มีผล 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับ 
   ความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 



 

๓๖ 

ไปในทางเดียวกันคือ ในกลุ่ม BPL สูงที่สุด ตามมาด้วยกลุ่ม formaldehyde และกลุ่มควบคุม ตามลำดับ 
ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม BPL หรือกลุ่ม Formaldehyde มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคมุที่
ความเชื่อมั่น 95% (p<0.01) แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่ม BPL และ Formaldehyde 
ค่าเฉลี่ย ของ HAI titer จาก Serum ที่เก็บหลังจากกระตุ้นภูมิครั้งที่ 2 มีผลไปในทิศทางเดียวกันกับ ELISA 
ดังนั้น ผลผลิตที่ทำได้จริงคือ 1) บุคลากรระดับปฏิบัติการขององค์การเภสัชกรรมที่ได้ร่วมในการวิจัยและ
พัฒนา ได้รับความรู้ สามารถพัฒนาตนเองในด้านเทคนิคทางห้องปฏิบัติการจากการค้นคว้าด้วยตนเองและการ
ทดลองปฏิบัติงานจริง มากกว่า 5 คน 2) ได้ต้นแบบวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย ที่ผลิตด้วย
เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงที่ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองเบื้องต้น (Proof-of-concept) 3) กระบวนการผลิต
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงในระดับห้องปฏิบัติการ 4) มีวิธีการทดสอบคุณภาพที่
เหมาะสมมากกว่า 3 วิธี สำหรับทดสอบกระบวนการผลิต และ/หรือผลิตภัณฑ์วัคซีน 5) ได้ต้นแบบเทคโนโลยี
การผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงที่ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองเบื้องต้น (Proof-of-concept) 
โดยผ่านการทดสอบในหนูเมาส์ และ 6) ได้ธนาคารเซลล์เพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพ  
 2. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น Process development โดยศูนย์วิจัย
และพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ชนิดเชื้อตายในเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero cell) สำหรับคนในระดับห้องปฏิบัติการ ต่อเนื่องจากปี 2564 มีเป้าหมาย
เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการผลิตของเรบีย์วัคซีนชนิดเชื้อตายผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับคน 2) พัฒนาการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเรบีย์วัคซีนชนิดเชื้อตายผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับคน 3) สร้างความ
ร่วมมือระหว่างหลาย ๆ หน่วยงานในการพัฒนาวัคซีนร่วมกัน ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ดังนี้  
1) ได้กระบวนการผลิตของเรบีย์วัคซีนชนิดเชื้อตายผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับคน จำนวน 1 กระบวนการ  
2) ได้การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของเรบีย์วัคซีนชนิดเชื้อตายผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับคน 
จำนวน 1 กระบวนการ 3) มีความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงานในการพัฒนาวัคซีน ได้แก ่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. วัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกา กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น Go/no go to Clinical Trial โดยศูนย์วิจัย
และพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการทดสอบความเป็นพิษของซิกา
วัคซีนในสัตว์ทดลอง ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานคือ 1) การศึกษาความเป็นพิษที่เกิดจากการให้
สารครั้งเดียวในหนูแรท (Single dose toxicity study) โดยสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 2) การศึกษาความเป็นพิษที่เกิดจากการให้สารซ้ำ ๆ ในหนูแรท (Repeated-dose 
toxicity study) ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่า หนูแรทที่ได้รับซิกาวัคซีนที่ความเข้มข้น 1 , 2.5 และ 5 
µg/dose จำนวน 3 ครั้ง มีความปลอดภัยดีและหนูแรททุกตัวมีภูมิคุ ้มกันต่อซิกาไวรัสขึ้นทั้ง 2 จีโนไทป์     
เหลือเพียงรอผลการอ่านชิ้นเนื้อ (Histopathology)  
 4. วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น Process development ชะลอ
การดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563  
 
  



 

๓๗ 

ค่าเป้าหมายที ่ 2 Recombinant vaccine: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด ที ่อยู ่ในขั ้นตอน Non-clinical 
Study/Process development 

1. วัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น Non-Clinical Study สืบเนื่องจากปี 
2564 รายงานว่า ไม่มีวัคซีนตัวเลือกที่เข้าเกณฑ์ ทั้งนี้ อาจมีการพิจารณาสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ เช่น การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน และการทำการทดสอบวัคซีนในระดับคลินิกของ 
candidate vaccine ที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จ รวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเทคโนโลยีที่นำสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์วัคซีน New TB ในระยะต่อไป  

สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันวัณโรค โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน  

2. วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ (E80) กำหนดค่าเป้าหมายในขั้น Process development 
มีการชะลอการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2563 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้
พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่เพื่อใช้ในลักษณะ heterologous prime-boost มีเป้าหมายเพื่อได้ต้นแบบ
วัคซีนไข้เลือดออก เพื่อใช้ทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1  ซึ่งผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานคือ ได้
ดำเนินการจัดทำกล้าเชื้อตั้งต้นวัคซีนเดงกี่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ครบแล้ วทั้ง 4 ซีโรทัยป์ แต่อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและการเก็บรักษา โดยมีแผนจะจัดเก็บไว้ที ่ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย และธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. นอกจากนี้ ผลการทดสอบวัคซีนแบบ Prime boost โดยใช้ต้นแบบวัคซีน
เดงกี่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ซีโรทัยป์ 4 ร่วมกับต้นแบบวัคซีน VLP ในลิง พบว่า การบูสด้วย VLP ทำให้ระดับ
แอนติบอดีต่อไวรัสเดงกี่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน และสามารถป้องกันการติดเชื้อโดยสมบูรณ์เมื่อทำการ 
challenge ด้วยไวรัสในลิง 2 ใน 3 ตัว โดยป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ 66% และการทดสอบวัคซีนแบบ 
Prime boost โดยใช้ต้นแบบวัคซีนเดงกี่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ร่วมกับต้นแบบรีคอมบิแนนท์โปรตีน E80 ใน
รูปแบบ tetravalent ในลิง ยังอยู ่ระหว่างการดำเนินงาน โดยจะทราบผลการทดสอบเบื ้องต้นภายหลัง
การบูสครั้งที่ 1 คือ ลิงทุกตัวหลังได้รับการบูสมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยระดับแอนติบอดีชนิดลบล้าง
ฤทธิ์สูงขึ้น  

ฉะนั้น ความเป็นไปได้ในการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี 
ทั้งการสนับสนุนในเชิงนโยบาย การสนับสนุนงบประมาณ การขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และการประสาน
ผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ประกอบกับการเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัคซีนจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยสามารถเติมเต็มด้านโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพบุคลากรได้เกือบ
ครบถ้วน ถือได้ว่าประเทศมีความพร้อมที่จะพัฒนาและทดสอบวัคซีนตัวเลือกที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย โดย
อาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยพัฒนา และหน่วยผลิตวัคซีนจากทั้งในและต่างประเทศ ผ่านแนวทางใน
การดำเนินงานที่สำคัญคือ 1) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนไข้เลือดออกแก่นักวิจัยในประเทศ เช่น 
วัคซีนชนิดชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ และวัคซีนชนิดไปรตีนหน่วยย่อยชนิดสายผสม (E80) เป็นต้น 2) การรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาวัคซีนต้นแบบจากหน่วยงานในต่างประเทศที่มีความก้าวหน้าและมีความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาต่อที่สอดรับกับแพลตฟอร์มการผลิตที่มีภายในประเทศ ให้แก่ผู ้ผลิตในประเทศที่มีศักยภาพ  และ       
3) การสร้างความร่วมมือในการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่ 3 ในประเทศไทยกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีน
ไขเ้ลือดออกจากต่างประเทศท่ีมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี และใกล้ออกสู่ตลาด  

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติจะมีการหารือแนวทางสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่
ต่อไป 



 

๓๘ 

ค่าเป้าหมายที่ 3 Microbial Fermentation Technology: วัคซีนอย่างน้อย 2 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน 
Clinical Trial I & II of dT, DTP 

ตามมติคณะผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 44/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 กำหนดให้ยุติ       
การดำเนินการผลิตวัคซีน DTP ตั้งแต่ปี 2565 เนื่องจากไม่มีโรงงานผลิตระดับอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม 
องค์การเภสัชกรรมไดด้ำเนินการผลิตถึงระดับนำร่อง (Pilot scale)  
 
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. 2566  
 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศและได้รับการขึ้นทะเบียน 
ค่าเป้าหมายที่ 5 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ชนิด 3 สายพันธุ์ ที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำ ได้รับ
การขึ้นทะเบียน ทำการศึกษาเพิ่มเติม และมีการใช้ในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ในปี 2565 

ในปี 2565 องค์การเภสัชกรรมไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาวัคซีน สำหรับผู้ใช้วัคซีนในกลุ่มอายุ 
18-64 ปี เนื่องจากผลการศึกษาแสดงถึงประสิทธิผลและการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ภายหลังได้รับวัคซีน 
360 วัน ของการวิจัยหลัก (pivotal study) ยังไม่ชัดเจน และได้รับผลการพิจารณาทะเบียนตำรับยาวัคซีน
ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้หน่วย งานกำกับดูแลให้
ความสำคัญในการพิจารณาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวัคซีนสำหรับการป้องกั นการติดเชื้อไวรัส
ดังกล่าวเป็นอันดับแรก  

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ยื่นเอกสาร (ยกเว้นผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3) ต่อกองยา 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ต่อมาชี้แจงข้อพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่
กองยา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินคำชี้แจง และนำส่งเอกสารผลการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 เพิ่มเติมต่อไป โดยได้รับรายงานผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ในกลุ่ม
อาสาสมัครผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564  

สำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ในกลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ ้นไป)  ได้รับ
รายงานผลการศึกษาประสิทธิผล ความปลอดภัย และความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ ้มกันที่ระยะ
ติดตาม 12 เดือน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ แผนการยื่นแก้ไขทะเบียนตำรับยา ในข้อบ่งใช้ของ
วัคซีนโดยขยายช่วงอายุผู้ใช้วัคซีนในกลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับผลการประเมินประสิทธิผลของผู้ใช้วัคซีน
ในกลุ่มอายุ 18-64 ปี โดยจากการประเมินของกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนด
เงื่อนไขในการดำเนินการศึกษาวิจัยคลินิกระยะที่ 3 ในกลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุ คือ ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว
จะยังไม่สามารถนำมาใช้ในการยื ่นทะเบียนเพ่ือสนับสนุนให้ขยายข้อบ่งใช้ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้ในกลุ่ม
ประชากรอายุ 65 ปี เป็นต้นไป หากผลการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยหลัก (pivotal 
study) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลของวัคซีนนี้ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ไม่ด้อยกว่าวัคซีนที่
จำหน่ายแล้วที่นำมาเปรียบเทียบ ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการป้องกันการติด
เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลกับระดับภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นได้  

 



 

๓๙ 

ค่าเป้าหมายที่ 6 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับการขึ้นทะเบียน และ
การเฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้วัคซีนหลังจากออกสู่ตลาด 

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 ยังไม่สามารถลงนาม MOA ได้ เนื่องจากประเด็นทาง
เทคนิค 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
การศึกษาเพ่ิมเติม โดยจะใช้เวลาในการทำการศึกษาอีก 9 เดือน  

อีกทั้งในปี 2565 เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงและโครงสร้างการบริหารภายในของทั้ง
บริษัท INNOVAX และบริษัท GPO-MBP ประกอบกับข้อมูลด้านอุปทานวัคซีนระดับโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง     
อาจส่งผลต่อแนวทางการวางแผนดำเนินการทางธุรกิจของทั้งสองบริษัท จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนแนวทาง
ความร่วมมือและความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV รวมทั้งต้องมีการอัปเดต 
MOU ร่วม 3 ฝ่าย ฉบับใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของบริษัท GPO-MBP เป็น บริษัท โกลบอล 
ไบโอเทค โปรดักส์ จำกัด (GBP) ทั้งนี้ สถาบันได้ติดตามความก้าวหน้าและหารือร่วมกับบริษัท INNOVAX    



 

๔๐ 

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 โดยได้รับข้อมูลว่าผู้บริหารระดับสูงชุดใหม่ของบริษัทจะยังคงดำเนินการเรื ่อง
ความร่วมมือตามเดิม ต่อมาในวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖๕ สถาบันได้หารือร่วมกับ บริษัท GBP ภายหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงและโครงสร้างการบริหารภายในของบริษัทมีผลตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 
จากการหารือได้รับข้อมูลว่าบริษัทจะยังคงดำเนินการตามความร่วมมือเดิมคือการขอรับถ่ายทอดการผลิต
วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ไปก่อน ในขณะเดียวกัน จะมีการหารือกับบริษัท INNOVAX ในประเด็นการ
เปลี ่ยนแปลงอุปทานวัคซีนระดับโลก ว่าจะมีการปรับเปลี ่ยนแนวทางความร่วมมือไปเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์หรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการดำเนินการนำเข้า
ผลิตภัณฑ์ Cecolin ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ แบบสำเร็จรูป เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาอุปทาน
วัคซีนในประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัท INNOVAX โดยบริษัทสามารถจัดหาวัคซีน HPV 
ให้กับประเทศไทยได้ 800,000 โดสต่อปี อย่างต่อเนื่อง นับจากปี 2566 เป็นต้นไป  

 
สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการ
ป้องกันโรคของประเทศ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 6 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน สามารถ
ดำเนินการบรรลุ 1 ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ค่าเป้าหมายที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 17 โดยยังคงมีประเด็นท้าทายใน   
ค่าเป้าหมายที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ดังนี้ 
 ค่าเป้าหมายที่ 2 Recombinant vaccine: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิดที่อยู่ในขั้นตอน Non-clinical 
Study/Process development พบว่า โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ ได้ยุติการดำเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2563 เนื่องจากไม่มีวัคซีนตัวเลือกที่เข้าเกณฑ์ และการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันวัณโรค 
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ (E80)        
อยู่ระหว่างการทดสอบวัคซีนแบบ Prime boost โดยใช้ต้นแบบวัคซีนเดงกี่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ร่วมกับ
ต้นแบบรีคอมบิแนนท์โปรตีน E80 ในรูปแบบ tetravalent ในลิง โดยจะทราบผลการทดสอบเบื ้องต้น
ภายหลังการบูสครั้งที่ 1 อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะมีการหารือแนวทางสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน    
โรคไข้เลือดออกเดงก่ีต่อไป 

ค่าเป้าหมายที่ 3 Microbial Fermentation Technology: วัคซีนอย่างน้อย 2 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน 
Clinical Trial I & II of dT, DTP โดยองค์การเภสัชกรรมได้ยุติการดำเนินการผลิตวัคซีน DTP ตั้งแต่ปี 2565 
เนื่องจากไม่มีโรงงานผลิตระดับอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ได้ดำเนินการผลิตถึงระดับนำร่อง (Pilot scale) 

ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนสัตว์อย่างน้อย 1 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอน Pilot scale โดยการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ไม่เป็นไปตามแผนงาน อยู่ระหว่างการพัฒนา seed vaccine ในระดับ lab 
scale ต่อเนื่องจากปี 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ค่าเป้าหมายที่ 5 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ชนิด 3 สายพันธุ์ ที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำ 
ได้รับการขึ้นทะเบียน ทำการศึกษาเพิ่มเติม และมีการใช้ในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ในปี 2565 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
โดยยังไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาวัคซีน สำหรับผู้ใช้วัคซีนในกลุ่มอายุ 18-64 ปี เนื่องจากผลการศึกษา
แสดงถึงประสิทธิผลและการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ภายหลังได้รับวัคซีน 360 วัน ของการวิจัยหลัก (pivotal 
study) ยังไม่ชัดเจน และคาดว่าจะได้ทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายตามฤดูกาล แบบ 3 
สายพันธุ์ (Tri Fluvac) สำหรับใช้ในกลุ่มอายุมากกว่า 18 ปี ภายในปี 2566 



 

๔๑ 

 ค่าเป้าหมายที่ 6 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับการขึ้นทะเบียน 
และการเฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้วัคซีนหลังจากออกสู่ตลาด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยในปี 2565 มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงและโครงสร้างการบริหารภายในของทั้งบริษัท INNOVAX และบริษัท GPO-MBP 
รวมทั้งต้องมีการอัปเดต MOU ร่วม 3 ฝ่าย ฉบับใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของบริษัท GPO-MBP 
เป็น บริษัท โกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ จำกัด (GBP) คาดว่าในปี 2566 จะสามารถลงนาม MOU ร่วม 3 ฝ่าย 
และเริ่มดำเนินการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 วัคซีนท่ีอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา 
 

ค่าเป้าหมายที่ 1 Cell-based Technology: วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิด 
ที่อยู่ในข้ันตอน Process development 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

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

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายที่ 3 Microbial Fermentation Technology: วัคซีน
อย่างน้อย 2 ชนิดที่อยู่ในข้ันตอน Clinical Trial I & II of dT, DTP 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 4 วัคซีนสัตว์อย่างน้อย 1 ชนิด ท่ีอยู่ในข้ันตอน Pilot 
scale 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 วัคซีนท่ีผลติได้ในประเทศและได้รับ
การขึ้นทะเบียน 

ค่าเป้าหมายที่ 5 วัคซีนป้องกันไขห้วัดใหญ่ประจำฤดูกาล ชนิด 3 
สายพันธ์ุ ท่ีผลติได้ตั้งแตต่้นน้ำ ไดร้ับการขึ้นทะเบยีน ทำการศึกษา
เพิ่มเตมิ และมีการใช้ในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ในปี 2565 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายที่ 6 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ได้รับการขึ้นทะเบียน และการเฝ้าระวังความปลอดภัย
การใช้วัคซีนหลังจากออกสู่ตลาด 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

 
  



 

๔๒ 

 
 
 
 
 
 ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ โดยการแสวงหา
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดนโยบาย 
มาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที ่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้ าง
หลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ เพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร 
และการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ให้สามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอ และได้มาตรฐานสากลเพ่ือ
สามารถส่งออกจำหน่ายในภูมิภาคและนานาชาติ เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งและเติบโต 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 3 ค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 
ตวัชี้วัดที่ 3.1 มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 
ค่าเป้าหมายที่ 1 มาตรการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุนและด้านภาษีแก่ผู้ผลิตวัคซีน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังไม่สามารถกำหนดหรือออกมาตรการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์
ในการลงทุนและด้านภาษีแก่ผู้ผลิตวัคซีนเพิ่มเติมจากมาตรการสนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนที่ผลิตในประเทศ    
ซึ่งได้ดำเนินการผลักดันจนสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดย
ประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 จำนวน 6 รายการ พร้อมทั้งแจ้งเวียนประกาศดังกล่าว ไปยังหน่วยงานจัดซื้อ 
ผู้ผลิตที่ยื่นเสนอขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ 
สถาบันได้มีการติดตามผลการจัดซื้อวัคซีนตามประกาศฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นมาและติดตาม
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565 โดยผลการส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศตามประกาศของสถาบัน 
ในปี 2565 พบว่า ผู้ผลิตวัคซีนที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท องค์การเภสัชกรรม-
เมอริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด 2) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ 3) บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด สามารถ
จำหน่ายวัคซีนได้ตามที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน จำนวน 4 รายการ จากทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่        
1) Influenza Vaccine (ร้อยละ 30) 2) THAIJEV SINGLE DOSE (ร้อยละ 50) 3) Freeze-dried BCG vaccine 
(ร้อยละ 100) และ 4) BOOSTAGEN (ร้อยละ 100) โดยผู้ผลิตสามารถส่งมอบวัคซีนให้กับส่วนราชการที่
จัดซื้อได้ตามสัญญา สำหรับวัคซีนอีก 1 รายการ ที่ยังไม่สามารถจำหน่ายได้ตามที่ได้รับการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนฯ คือ วัคซีน TRCS Speeda (ร้อยละ 5.11) เนื่องจากไม่มียอดการจัดซื้อตามสัดส่วนที่ได้รับ เพราะ
ปริมาณการสั่งซื้อลดลง ทั้งนี้ วัคซีน 2 รายการ สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม ได้แก่ 1) TRCS Speeda 
(260.00 บาท/โดส) และ 2) BOOSTAGEN (550.00 บาท/โดส) อย่างไรก็ตาม ว ัคซีนจำนวน 3 รายการ            
ไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม ได้แก่ 1) Influenza Vaccine (ราคาที่จำหน่าย 89.35 บาท/โดส: 
ราคาวัคซีนที่เหมาะสม 90.00 บาท/โดส) 2) THAIJEV SINGLE DOSE (ราคาที่จำหน่าย 147.13 บาท/โดส: 
ราคาวัคซีนที่เหมาะสม 151.00 บาท/โดส) และ 3) Freeze-dried  BCG vaccine (ราคาที่จำหน่าย 15.00 
บาท/โดส: ราคาวัคซีนที่เหมาะสม 16.00 บาท/โดส) นอกจากนี้ วัคซีน PERTAGEN ยังไม่สามารถวิเคราะห์ผล

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความ 
   เข้มแข็งและส่งออกได้ 



 

๔๓ 

การติดตามการส่งเสริมและสนับสนุนได้ เนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามระเบียบฯ ข้อ 5 (3) คือ บรรจุในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ หรือบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ หรือโครงการรณรงค์ หรือโครงการ
นำร่อง หรือโครงการสาธิต หรือโครงการกำจัดโรค หรือโครงการกวาดล้างโรค หรือวัคซีนสำหรับผู้เดินทาง
ต่างประเทศ จึงมีข้อจำกัดในการใช้และสั่งซื้อ 
 เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเป็นไปตามประกาศและบรรลุวัตถุประสงค์การสนับสนุนอุตสาหกรรม
การผลิตวัคซีนในประเทศ ตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และ
วิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ข้อ 8 (3) กำหนดให้สถาบัน
ประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สถาบันจึงได้ดำเนินการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ จำนวน 
4 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP) 2) สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย 3) บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด และ 4) องค์การเภสัชกรรม เพื่อขอข้อมูลรายการวัคซีนที่
ประสงค์ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ผลิตวัคซีนรายใดมีความประสงค์ขอรับการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนรายการวัคซีนเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตามวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ (trivalent) ตามที่
องค์การอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี ชื่อการค้า Influenza Vaccine บรรจุวัคซีนขนาด 4 โดส/ขวด ผลิตโดย 
GPO-MBP ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ 30 ของปริมาณวัคซีนตามแผนการจัดซื้อ เป็น
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ประกาศ ใกล้ครบระยะเวลาการสนับสนุนในเดือนตุลาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัท 
GPO-MBP ไม่ประสงค์ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ ต่อ เนื่องจากมีแผนรับถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ระดับปลายน้ำ จากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนประเทศเกาหลีใต้ คาดว่าจะ
ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับในปลายปี พ.ศ.2567 ถึงต้นปี พ.ศ. 2568 จึงจำเป็นต้องทบทวนการคัดเลือก
รายชื่อยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อจัดทำประกาศและ
แจ้งเวียนประกาศดังกล่าวต่อส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อวัคซีนต่อไป 

 ในการนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้มีการประชุมคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ 
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เพ่ือพิจารณาทบทวนรายการวัคซีนตามประกาศสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกรายชื่อยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
และรับทราบผลการดำเนินงาน และผลการส่งเสริมและสนับสนุนผู ้ผลิตวัคซีนในประเทศตามประกาศฯ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยผลจากการประชุมคณะทำงานฯ มีมติเห็นชอบให้บรรจุรายการวัคซีน ได้แก่ 
วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (THAIJEV SINGLE DOSE) วัคซีนบีซีจี (Freeze-dried BCG vaccine) 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (TRCS Speeda) วัคซีนรวมป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน ชนิดไร้เซลล์ 
(BOOSTAGEN) และวัคซีนป้องกันไอกรนชนิดไร้เซลล์ (PERTAGEN) ในประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อยาที่
เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศฯ ในปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งทบทวนราคาวัคซีนที่เหมาะสม (Reasonable 
price) จากผู้ผลิตทั้ง 3 แห่ง ก่อนจัดทำประกาศผลการคัดเลือกฯ และให้ประกาศผลการคัดเลือกฯ หลังวันที่  
12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยให้ประกาศทั้งสัดส่วน ระยะเวลา และราคา ไปในคราวเดียวกัน ยกเว้น
วัคซีนป้องกันไอกรนชนิดไร้เซลล์ (PERTAGEN) ยังไม่กำหนดช่วงระยะเวลาการสนับสนุนและราคาวัคซีนที่
เหมาะสม โดยระบุเป็นหมายเหตุว่าจะได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามสัดส่วนและระยะเวลาที่กำหนด  
เมื่อผ่านเกณฑ์ตามระเบียบฯ ข้อ 5 (3) แล้ว  

 
 
 



 

๔๔ 

ค่าเป้าหมายที่ 2 มาตรการสนับสนุนที่เอื้อต่อการผลิตวัคซีนสัตว์สู่คนให้ได้การรับรองมาตรฐาน  
 การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายในเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero cell) สำหรับ
คนในระดับห้องปฏิบัติการ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ขณะนี้ได้กระบวนการผลิตของเรบีย์วัคซีนชนิดเชื้อตายผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับคน และได้การตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพของวัคซีนดังกล่าว โดยสร้างความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงานในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน 
ได้แก่  
 1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบการวิจัย
และพัฒนา การควบคุมคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายในเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero cell) 
สำหรับคนในระดับห้องปฏิบัติการ 
 2) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบการตรวจสอบความปลอดภัย (Safety 
test) และความแรง (Potency test) ของวัคซีนฯ ในสัตว์ทดลอง 
 3) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ
การควบคุมคุณภาพของวัคซีนฯ 
 4) องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพของวัคซีนฯ 
 5) บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Vero 
lab) เพ่ือใช้ในการทดสอบและคำนวณหาค่าความแรง (Potency test) ของวัคซีนฯ ในสัตว์ทดลอง 
 ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายในเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero cell) 
สำหรับคน ยังอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการ จึงยังไม่มีการกำหนดมาตรการสนับสนุนที่เอ้ือต่อการผลิตวัคซีนสัตว์สู่
คนให้ได้การรับรองมาตรฐานที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือร่วมกันถึงมาตรการ
สนับสนุนดังกล่าวเป็นระยะ 
 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 มูลค่ารวมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกวัคซีนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
ค่าเป้าหมายที่ 3 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในอุตสาหกรรมวัคซีนที่มีมูลค่ารวมในการ
ผลิตและส่งออกไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 
 ปี 2565 เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการร่วมลงทุนในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน   
โควิด 19 โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้สนับสนุนโครงการการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถใน
การกระตุ้นภูมิคุ ้มกัน (Immunogenicity) และประสิทธิภาพ (Vaccine Efficiency) ของแคนดิเดตซับยูนิต
วัคซีนสำหรับป้องกันโรคโควิด-19 ที่ใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะ 2A ของบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด 
วงเงิน 211 ล้านบาท  
 

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้ 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 3 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน สามารถดำเนินการบรรลุ 1 ค่าเป้าหมาย 
ได้แก่ ค่าเป้าหมายที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 33 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ตัวชี ้วัดที่ 3.1 มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรม
วัคซีนในประเทศ 

ค่าเป้าหมายที่ 1 มาตรการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุน และ
ด้านภาษีแก่ผู้ผลิตวัคซีน 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 2 มาตรการสนับสนุนที่เอื้อต่อการผลิตวัคซีนสัตว์สู่คน
ให้ได้การรับรองมาตรฐาน 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 มูลค่ารวมการลงทุนในอุตสาหกรรม
การผลิตและส่งออกวัคซีนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

ค่าเป้าหมายที่ 3 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนใน
อุตสาหกรรมวัคซีนที่มีมูลค่ารวมในการผลิตและส่งออก ไม่น้อยกว่า 
200 ล้านบาท 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
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 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 1 คน   

ไม่ได้ดำเนินการ  
 
ค่าเป้าหมายที่ 4 Regulatory science 2 คน 

ไม่ได้ดำเนินการ  
 
ค่าเป้าหมายที่ 5 Biopharmaceutical marketing 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 2565 สรุปได้ดังนี้ 

1. กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของ
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs มีเป้าหมายเพ่ือ 
โรงงานผลิตวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs   

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของ 
   ประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 
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ในด้านบุคคลากรและด้านการจัดเตรียมเอกสาร โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
เช่น ฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ปีก กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ และ     
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน 

2. สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดประชุมวิชาการภาพรวมเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ
ของประเทศ ด้วยระบบออนไลน์ “Trend of Quality Control along Manufacturing Process” เมื่อวันที่ 
28-29 เมษายน 2565 มีหัวข้อและเนื้อหาครอบคลุม Trend of quality control along manufacturing 
process และ 3R in animal use รวมถึงจัดกิจกรรมเปิดบ้านประจำปี 2565 ณ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริม
และสนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณาการในรูปแบบเครือข่ายด้านวัคซีน 2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในเครือข่ายด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวัคซีน 
และ 3) ศึกษาและเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ ตั้งแต่  
การวิจัยพัฒนา กระบวนการผลิตวัคซีน และการนำวัคซีนไปใช้ในกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนำผลการศึกษาไปใช้ต่อได้
ในอนาคต 
 
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. 2565 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ สามารถรักษามาตรฐาน AAALAC และ ISO 
9001 ในการผลิตสัตว์ทดลอง สามารถผลิตและบริการหนูเมาส์ได้จำนวน 80,737 ตัว/ปี หนูตะเภา 6,107 
ตัว/ปี และกระต่าย 1,134 ตัว/ปี  
 
ค่าเป้าหมายที่ 8 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 
 สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่สามารถจัดหา
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองสู่มาตรฐาน OECD GLP และ AAALAC ได้ อย่างไรก็ตาม 
จะดำเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป  

การทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยตรวจสอบวัคซีน (NLAC-MU GLP Testing Facility) สามารถให้บริการ
การตรวจสอบคุณภาพวัคซีนในสัตว์ทดลอง ซึ่งผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานในปี 2565 ขณะนี้   
ได้นำศักยภาพในการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง มาพัฒนาการให้บริการทดสอบความปลอดภัยของ
วัคซีนในสัตว์ทดลอง โดยดำเนินการให้บริการฯ ได้ตามหลักการ OECD GLP จำนวน 4 โครงการ ได้แก่       
1) การทดสอบความปลอดภัยของ VLP-Covid-19 vaccine ในหนูแรท สายพันธุ์ Wistar 2) การพัฒนาและ
ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้แมลงสาบแบบให้ทางจมูกที่มีส่วนประกอบของวัคซีนบรรจุใน
อนุภาคนาโน 3) การศึกษาประสิทธิภาพดีเอ็นเอวัคซีนสำหรับโรคมือเท้าปากในมนุษย์ และโรคติดเชื้อเซอร์โค
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ไวรัสในสุกร และ 4) การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนต้านไวรัสอหิวาต์แอฟริกันในสุกรชนิดดีเอ็นเอและ
โปรตีนวัคซีน อย่างไรก็ตาม การขยายขอบข่ายวิธีการทดสอบ (Abnormal toxicity test และ Pyrogen test) 
ยังไม่บรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 
ค่าเป้าหมายที่ 9 โรงงานวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐาน GMP/PICs อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 

การเตรียมความพร้อมโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP/PICS ระดับ BSL-2 
โดยโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขต
บางขุนเทียน ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน  

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ได้ดำเนินการเตรียม
ความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตามความต้องการของประเทศ โดยใช้โรงงานต้นแบบ
ผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) ที่นับเป็นโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมกับการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล 
ซึ่งอยู่ภายใต้แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนไทย  

โดยความร่วมมือสร้างโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ หรือ NBF เป็นความร่วมมือระหว่าง มจธ. 
และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) ทั้งในด้านกำลังคน องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ที่ผนึกกำลัง ทำให้โรงงานต้นแบบฯ มีความ
พร้อมและได้รับความไว้วางใจ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ใช้เองในประเทศ ซึ่งจะทำให้ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการผลิตวัคซีน 
COVID-19 หรือการระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ได้ โดยใช้กระบวนการผลิตระบบ Single Use System ที่สามารถ
รองรับการผลิตได้สูงสุด 2,000 ลิตรต่อรอบการผลิต นับเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง 
ซึ่งเมื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรเสร็จสิ้นแล้ว มจธ. ร่วมกับบริษัท คินเจนไบโอเทค จำกัด ซึ่งเป็น 
Strategic partner และมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต พร้อมที่จะดำเนินทดสอบระบบเพื่อให้โรงงานนี้
สามารถผลิตวัคซีน COVID-19 ตามความต้องการของประเทศในอนาคต  

สำหรับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุ
และวัคซีนมาตรฐานสากล (Biopharmaceutical Characterization Laboratory; BPCL) นั้น มีความสำคัญ
และจำเป็น เพื่อให้ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานด้านห้องปฏิบัติการฯ เพื่อรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 
ขึ้นใช้เองในประเทศ และเพื่อให้การรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งในต่างประเทศก็ต้อง ใช้
ห้องปฏิบัติการนี้เช่นกัน อีกทั้งจะช่วยในการพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมคุณภาพในการผลิตวัคซีน โควิด 
รวมถึงยาชีววัตถุและวัคซีนอื่น ๆ ขึ้นใช้เองในประเทศ และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วัคซีน และยาชีววัตถุท่ีได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  

 
ตวัชี้วัดที่ 4.3 เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่อการวิจัยด้านวัคซีน 
ค่าเป้าหมายที่ 10 การนำแนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไปปฏิบัติ 

ตามท่ีได้มีการสร้างความร่วมมือให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ มาตั้งแต่ปี 
2562 โดยเครือข่ายดังกล่าวประกอบด้วย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย สถาบันชีววัตถุ 
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และได้จัดทำแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติเพื่อเก็บรักษาและใช้
บริการชีววัสดุของศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดเก็บและการให้บริการ ในปี 2563       
ได้ขยายเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพฯ สู่สถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 

๔๙ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การเภสัชกรรม และกรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ 
อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การบริหารจัดการเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ไม่ได้มีการดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน  
 
สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับ
ภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 10 ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
รอบ 12 เดือน สามารถดำเนินการบรรลุ 1 ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ค่าเป้าหมายที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 10 โดยยังคง
มีประเด็นท้าทายในทุกเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (ค่าเป้าหมายที่ 1 -6) สืบเนื่อง
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกหน่วยงานต้องปรับแผนการดำเนินงาน   
เพื่อรองรับ และตอบโต้สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลต่อการส่งบุคคลไปอบรมพัฒนาศักยภาพ นอกจากนี้         
ในค่าเป้าหมายที่ 8, 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 1 คน   ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 4 Regulatory Science 2 คน  ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายที่ 5 Biopharmaceutical marketing 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 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมายที่ 9 โรงงานวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมทีไ่ดร้ับ
มาตรฐาน GMP/PICs อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง 

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 4.3 เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทาง
การแพทย์เพื่อการวิจัยด้านวัคซีน 

ค่าเป้าหมายที่ 10 การนำแนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศไปปฏิบตั ิ

ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

 
  



 

๕๐ 

 
 
 
 
 
 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  

ในปี 2565 เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการร่วมลงทุนในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน
โควิด 19 ได้แก่ โครงการการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการกระตุ ้นภูม ิค ุ ้มกัน 
(Immunogenicity) และประสิทธิภาพ (Vaccine Efficacy) ของแคนดิเดตซับยูนิตวัคซีนสำหรับป้องกัน 
โรคโควิด-19 ที่ใช้พืชเป็นแหล่งผลิต ในมนุษย์ระยะ 2a โดยบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด  
 นอกจากนี้ มีผลการดำเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอื่น ๆ สรุปได้ดังนี้ 

1. เครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ มีเป้าหมายเพื่อ 1) ผลักดันให้
เกิดการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื ่อสร้างความมั ่นคงและการพึ่งพาตนเอง         
ด้านวัคซีนในอาเซียน พ.ศ. 2564-2568 (ค.ศ. 2021-2025) อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการตอบโต้   
การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสำรองและการบริหารจัดการวัคซีนในระดับ
ภูมิภาค 2) พัฒนาและจัดทำกรอบการดำเนินงานเฉพาะ (Definitive Agreement) ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ในต่างประเทศ หรือองค์กรระดับนานาชาติ มุ ่งเน้นการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี ่ยนองค์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านวัคซีน หรือส่งต่อนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านวัคซีนของประเทศไทย และประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3) ยกระดับการวิจัยพัฒนาวัคซีนและยาชีววัตถุของ
ประเทศสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างความมั่นคงทางวัคซีน ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานคือ 1) มีข้อตกลงเฉพาะ
ความร่วมมือได้รับการลงนามแล้ว 1 ฉบับ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับสถาบันวัคซีน
นานาชาติ หรือ International Vaccine Institute (IVI) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 และส่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เดินทางไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที ่สำนักงานของ IVI ณ ประเทศเกาหลีใต้ตามข้อตกลงเฉพาะข้างต้นแล้วจำนวน 2 คน      
2) มีการลงนามในสัญญารับทุนเพื่อการสร้างความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างอาเซียนจีน จำนวน 1 ฉบับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงเครือข่ายวัคซีนระดับนานาชาติ และสร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วัคซีนภายใต้กรอบอาเซียนจีน และนำมาสู่การประชุม ASEAN Vaccine Network Consultation Meeting on 
Regional Manufacturing Capacity Development เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2565 และ 3) มีรายงาน

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่าย 
   ด้านวัคซีนของประเทศ 



 

๕๑ 

การประชุม ASEAN Vaccine Network ซึ่งเป็นผผลิตสำคัญจากข้อตกลงเฉพาะที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ทำ
ไว้กับกองทุนอาเซียนจีน ที่เน้นความร่วมมือด้านการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของ
ประเทศไทยและอาเซียน ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ พร้อมระบุแผนการดำเนินงานในระยะถัดไปแล้ว 
จำนวน 1 ฉบับ 

2. การสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ  มีเป้าหมายเพื่อ 1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณาการในรูปแบบเครือข่ายด้านวัคซีน  2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในเครือข่ายด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
วัคซีน 3) ศึกษาและเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววั ตถุ ตั้งแต่
การวิจัยพัฒนา กระบวนการผลิตวัคซีน และการนำวัคซีนไปใช้ในกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนำผลการศึกษาไปใช้ต่อได้
ในอนาคต ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน โดยมีแผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ 
ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ ประจำปี 
2565 ดังนี้  

ครั้งที่ 1: ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
ครั้งที่ 2: พัฒนาและจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย 

QA/QC โดยจัดการประชุมวิชาการหัวข้อ "Trend of Quality Control along Manufacturing Process" 
ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ครอบคลุม 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) Trend of quality 
control along manufacturing process และ 2) 3R in animal use รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน
ประจำปี 2565 ที่โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility: NBF) 

ครั้งที่ 3: ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีน  
ครั้งที่ 4: ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย 

 
ค่าเป้าหมายที่ 2 จำนวนโครงการความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับทุน
สนับสนุนหรือร่วมให้ทุนในการพัฒนางานด้านวัคซีน อย่างน้อย 2 โครงการ 
 ในปี 2565 มีการบูรณาการงบประมาณระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
ต่อเนื่องจากปี 2564 ในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 จำนวน 6 โครงการ ไดแ้ก่ 1) โครงการ
ศึกษาความปลอดภัยและระดับภูมิคุ ้มกันต่อไวรัส SARS CoV2 จากวัคซีน mRNA ในเด็กวัยรุ ่นไทย โดย    
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) โครงการการศึกษาภูมิคุ้มกันหลังการได้รับวัคซีนโควิด -19 
ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (บีเอ็นที162บี2) ในเด็กไทยอายุ ๕-๑๑ ปีที่เคยติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย
มหาวิทยาลัยมหิดล 3) โครงการศึกษาความปลอดภัยและระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัส SARS CoV2 จากวัคซีน
ชนิด mRNA ในเด็กไทยอายุ 5-11 ปี โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4) โครงการการศึกษา
ประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดอะดีโน-26 เวคเตอร์แบบให้ทางจมูก และทางกล้ามเนื้อ โดยสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5) โครงการการพัฒนา SARS-CoV-๒ vaccine ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ
โรคโควิด ได้หลากหลายสายพันธุ์ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล 6) โครงการการคงอยู่ของระดับแอนติบอดีต่อไวรัส
ซาร์ส-โควี-2 ในทารกที่เกิด ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จากมารดาที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ขณะตั้งครรภ์ 
โดยมหาวิทยาลัยมหิดล  
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สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 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
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือร่วมให้ทุนการพัฒนา
งานด้านวัคซีน อย่างน้อย 2 โครงการ 

ผ่านค่าเป้าหมาย 
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3.3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านวัคซีน  
 ตามที่นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 ได้ใช้เป็นกรอบ
สำหรับส่งเสริมการลงทุนในภาครัฐและเอกชน การพัฒนางานด้านวัคซีน รวมทั้งการประสานความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและการพ่ึงตนเองของประเทศในด้านวัคซีน อย่างไรก็ตาม จากการ
ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน พบปัญหาอุปสรรค
ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายรายปีตามที่กำหนดไว้ 
สรุปได้ดังนี้  

 ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึง

ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขทั้งในประเทศและทั่วโลก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ด้านวัคซีนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 - หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในงานด้านวัคซีนต้องระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื ่อตอบโต้สถานการณ์  
การระบาด เช่น งานเฝ้าระวังโรค งานสอบสวนโรค งานกักกันตัวในสถานที่กักกันของรัฐ การวางแผนการ
จัดหา จัดสรร และให้บริการวัคซีนโควิด 19 รวมทั้งการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ทำให้การดำเนิ นงาน
ประจำหรืองานพ้ืนฐานต้องล่าช้าออกไป ตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลต่อเนื่องถึงปี 2565 มีการเลื่อนหรือยกเลิกการ
ดำเนินงานในบางกิจกรรม ส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ 
เช่น การเลื่อนหรือยกเลิกการนัดหมายให้บริการวัคซีน ทำให้การรายงานผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนไม่
ครบถ้วน การเร่งรัดกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ ไม่สามารถรณรงค์ให้วัคซีนได้ตามที่กำหนด 
จึงต้องชะลอการดำเนินการ การชะลอการวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิดอื่น ๆ เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนโควิด 19 รองรับสถานการณ์การระบาด เป็นต้น 
 - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง  หน่วยงานวิจัยบางแห่งมี
การปิดสถานที่ รวมถึงการลดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อซึ่งกันและกัน ส่งผลให้
แผนการปฏิบัติงานของโครงการต้องล่าช้าออกไป  
 - การให้บริการวัคซีนล่าช้าในบางพ้ืนที่ เนื่องจากบุคลากรและสถานที่ปฏิบัติการมีจำกัด 
 - โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดคล้อง
ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และบางโครงการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานต้องปรับ
แผนการดำเนินงานรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 ปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
 1. ด้านการบริหารจัดการ 

- วัคซีนเป้าหมายที่ถูกจัดลำดับความสำคัญ เพ่ือพิจารณาบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ยังไม่ถูกผลักดันให้บรรจุได้ตามแผนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งกระบวนการในบรรจุวัคซีนตามแผนค่อนข้าง
ซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน 

2. ด้านงบประมาณ 
- การได้รับงบประมาณล่าช้า กรณีโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ ส่งผลต่อ    

การเบิกจ่ายงบประมาณ และกระทบกับแผนการดำเนินงาน  
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3. ด้านบุคลากร 
- จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เช่น ด้าน

การขยายวิธีการทดสอบและเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนในสัตว์ทดลอง  ด้านการผลิตวัคซีน 
ด้านการตรวจด้วยเทคนิค real time PCR ด้านการเลี้ยงเซลล์เพาะเลี้ยง ST ด้านการเพิ่มจำนวนของไวรัส 
porcine เป็นต้น 

- การเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการสอนงานหรือถ่ายทอดงาน 
4. ด้านเทคโนโลยี 

- สถานบริการบางพ้ืนทีไ่ม่มีข้อมูลการรับวัคซีนของผู้รับบริการนอกพ้ืนที่ในระบบ 
- ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management System; 

VIMS) ใช้ระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลนาน รวมทั้งเครื่องมือ Visual จากซอฟต์แวร์ ไม่เหมาะสมในการ
นำเสนอข้อมูล 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
- วัสดุอุปกรณ์ ประสบปัญหาอุปสรรค เช่น เครื่องจักร/เครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนาน มีการ

ชำรุดและต้องซ่อมแซมหลายครั้ง กรงเลี้ยงสัตว์มีจำนวนไม่เพียงพอ ต้องนำกรงที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้สามารถใช้งานชั่วคราว การจัดซื้อสาร primer ไวรัส porcine สำหรับใช้เป็นไวรัสมาตรฐาน และเซลล์
เพาะเลี้ยงสำหรับเพิ่มจำนวนไวรัส porcine ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและใช้เวลานาน เป็นต้น 

6. ด้านการสื่อสาร 
  - เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและยอมรับการได้รับวัคซีน เช่น 
ผู้ปกครองมีความกังวลในการฉีดวัคซีนหลายเข็มและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัคซีน PCV ไม่ครบถ้วน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2565 ได้คลี่คลายและมีแนวโน้ม

ในทางท่ีดีขึ้น หน่วยงานได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เช่น การจัดประชุม อบรม พัฒนาบุคลากร และการประสานติดตามงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้องมีแผนรองรับสถานการณ์    
การระบาดให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติได ้ยกตัวอย่างการดำเนินงานด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เช่น 
 - การเร่งรัดกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ หน่วยงานระดับพื้นที่ควรมีการจัดทำ 
micro planning รองรับการดำเนินงาน เช่น แผนเร่งรัดดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนในพ้ืนที่ก่อนวันสิ้นอายุของ
วัคซีน และการบริหารจัดการสถานที่และช่วงเวลาสำหรับการรณรงค์ให้วัคซีน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 - อสม. ติดตามเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอย่างใกล้ชิด และบันทึกข้อมูลทันทีหลังฉี ดวัคซีน รวมทั้ง    
หารูปแบบการจัดบริการที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้กลุ่มเป้าหมายเสียโอกาสการได้รับวัคซีน   
 - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีไ่ด้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน และจัดหาชุดตรวจ ATK ให้ได้รับการตรวจคัดกรอง
อย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้มีความรู้ ตระหนักในการป้องกันตนเองและครอบครัวจากการระบาดของโรค 

2. จากสถานการณ์การขาดคราวของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศไทย  
ไม่สามารถจัดหาวัคซีน HPV มาให้บริการในนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ตั ้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 - 2564 จึงมีความพยายามในการผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนดังกล่าว 
โดยมีการลงนามใน MOU ระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติและบริษัท Xiamen Innovax Biotech (INNOVAX) 



 

๕๕ 

ซึ่งมบีริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP) เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจาก
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแล้ว บริษัท GPO-MBP และ บริษัท INNOVAX ได้ลงนามในสัญญาเพ่ือการ
นำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ เพ่ือเข้ามาแก้ปัญหาอุปทานวัคซีนใน
ประเทศไทย โดยบริษัทสามารถจัดหาวัคซีน HPV ให้กับประเทศไทยได้ 800,000 โดส/ปี อย่างต่อเนื่อง    
นับจากปี 2566 เป็นต้นไป  

3. สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
สรุปได้ดังนี้ 
  3.1 ด้านการบริหารจัดการ  
  พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนเป้าหมายที่ควรมุ่งส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งแนวทาง     
การสนับสนุนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านบุคลากร หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ  
  3.2 ด้านงบประมาณ  
  จากการที่หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนาวัคซีน
เป็นหลัก ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยหรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ควรมีหน่วยงานกลาง
ในการประสานการยื่นขอรับงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ หรือจัดสรรงบประมาณให้โดยตรง    
กรณีหน่วยงานได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน อาจพิจารณาปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับ หรือขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัด       
ค่าเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ควรพิจารณางบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งอื่น เช่น งบเงินทุนหมุนเวียน เงินรายได้ งบเงินกู้ เป็นต้น ทั้งนีก้ารบริหารจัดการเงินทุนวิจัย
ต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และโปร่งใส 
  3.3 ด้านบุคลากร  
  เพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้รองรับกับปริมาณงานและโครงการที่เพิ่มขึ้น 
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม ฝึกงาน ศึกษาจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจัดสรรทุนหรืองบประมาณในการสนับสนุน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการส่งต่อภารกิจงานที่รับผิดชอบ 

- หน่วยงานควรวางแผนการสอนงานหรือถ่ายทอดงาน ในกรณีที่จะมีผู้เกษียณอายุราชการ 
  3.4 ด้านเทคโนโลยี  
  ควรมีการอัปเดตฐานข้อมูลในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากข้อมูลและ  
องค์ความรู้มีจำนวนมากขึ้น เช่น กรณีผู้รับบริการวัคซีน PCV อยู่ในพื้นที่และมีประวัติรับวัคซีนเข็มที่ 1 จาก
สถานบริการอื่น ให้หน่วยบริการดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนเข็มที่  1 ในระบบ และเพิ่มฐานข้อมูล
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน PCV ในเด็กที่มีอายุครบ 1 ปี และในเด็กที่มีอายุครบ 2 ปี เพื่อให้การกำกับ
ติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบ HDC เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
  3.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์  
  ควรบริหารจัดการให้มีวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินการ ทั้งการจัดซื้อใหม ่จัดซื้อเพ่ิม และ
จัดซื้อทดแทนของเดิมท่ีชำรุด โดยจัดหางบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

3.6 ด้านการสื่อสาร 
  เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่
รวมทั้งผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เห็นถึงความสำคัญต่อการเข้ารับวัคซีน และเกิดความเข้าใจมากข้ึน 
เช่น ประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีน PCV โดยการแจกแผ่นพับความรู้ให้กับมารดาหลังคลอด เป็นต้น 




	3สารบัญ
	เล่ม ผลตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ ปี65 ครม.
	เล่ม ผลตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ ปี65 ครม.
	เล่ม ผลตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ ปี65 ครม.
	เล่ม ผลตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ ปี65 ครม.
	เล่ม ผลตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ ปี65 ครม.
	1ปก
	2คำนำ




	4บทสรุปผู้บริหาร+นโยบายและแผน ส่วนที่1-2

	5ผลการดำเนินงาน ส่วนที่3 Final ครม.

