บทที่ 3
กรณีศึกษาการบริหารจัดการด้านวัคซีนของต่างประเทศ
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.1.1 ประวัติและความเป็นมา
ประเทศสหรั ฐอเมริ กามี บริษั ทที่ ผลิ ตวั คซี นเพื่ อใช้ จาหน่ ายและส่ งออกจ านวนมาก
และเป็ น ประเทศที่มีย อดขายวัคซีน สูงที่สุ ดในโลก ซึ่งสู งกว่ าประเทศญี่ปุ่นถึง 6 เท่า 1 การศึกษา
ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีมาเป็นเวลานานตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1976
นาย Edwand Jenner ได้ค้นพบว่าสารสกัดจากวัว (Cowpox) สามารถป้องกันการนาไปสู่โรค
smallpox ได้2 สาเหตุของการเริ่มต้นศึกษาคิดค้นวัคซีนนั้ นเกิดขึ้นเนื่องจากได้เกิดโรคระบาดขึ้นใน
หลายพื้นที่ของประเทศทาให้มีประชากรชาวอเมริกันล้มป่วยและเสียชีวิตลงเป็นจานวนมาก ในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 นักวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้คิดค้นและพัฒนาวัคซีนที่สกัด
จากสัตว์สาหรับรักษาโรคคอตีบและอหิวาตกโรคเพื่อนามาใช้กับมนุษย์ได้สาเรจ ด้วยการใช้วัคซีนเพื่อ
ป้องกันโรคติดต่อทาให้สามารถกาจัดไข้ฝีดาษและเชื้อไวรัสโปลิโอให้หมดไปได้ ดังนั้น วัคซีนจึงถือ
เป็นความสาเรจที่สาคัญประการหนึ่งในวงการสาธารณสุข3
ศูนย์ควบคุมและป้องกันเชื้อโรค (CDC) ได้ประกาศให้วัคซีนเป็นความสาเรจประการ
สาคัญทางสาธารณสุขของศตวรรษที่ 20 ด้วยการค้นพบและพัฒนาวัคซีนทาให้โรงติดต่อทั้งหลายใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าลดจ านวนลงอย่ า งรวดเร ว ลั ก ษณะประการส าคั ญ ของวั ค ซี น
ประการหนึ่ ง คื อวัคซีน จะทาหน้ าที่ป้ องกันทั้งบุค คลและชุมชนจากการเป็นโรคติ ดต่อ เนื่องจาก
เชื้ อ โรคที่ ป้ อ งกั น โดยการฉี ด วั ค ซี น ส่ ว นใหญ่ จ ะสามารถติ ด จากคนหนึ่ ง ไปสู่ อี ก คนหนึ่ ง ได้
ดังนั้ น หากประชากรส่ วนใหญ่ของชุมชนได้รับวัคซีนหรือมีภูมิคุ้มกันแล้ ว ประชากรเหล่านั้นกจะ
สามารถทาหน้าที่เป็นเครื่องมือป้องกันการถ่ายทอดหรือติดต่อเชื้อโรคในชุมชนได้ และด้วยเหตุผล
ดังกล่ าวการได้รั บ วัคซีน ของประชากรเหล่านั้นกจะช่ว ยป้องกันประชากรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
รวมถึงประชากรที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่วัคซีนเหล่านั้นไม่สัมฤทธิผลในการป้องกันโรค4
อย่างไรกดี ในขณะนั้นยังไม่มีการออกกฎหมายบังคับใช้เพื่อควบคุมการผลิตและ
การใช้วัคซีน จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์การปนเปื้อนวัคซีนที่มลรัฐเซนต์หลุยส์ ทาให้รัฐบาลตระหนักถึง
ความสาคัญในการควบคุมคุณภาพของวัคซีนเนื่องจากมีบุคคลที่เจบป่วย ทุพพลภาพและเสียชีวิต
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จากการได้รั บ วัคซี น รั ฐ บาลจ าเป็ น ต้ องตรากฎหมายขึ้น ใช้เพื่ อควบคุม คุณภาพของวัค ซีน โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ก ารใช้ วั ค ซี น เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ได้ มี ก ารประกาศบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญญัติควบคุมการขายผลิตภัณฑ์ไวรัส เซรั่ม สารพิษและสินค้าอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
และหลังจากนั้นกมีการใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมยาชีววัตถุ ค.ศ. 1902 (Biologics Control
Act 1902) ซึ่ง ถือเป็ น ครั้ งแรกที่มี การใช้บัง คับกฎหมายกลาง (federal legislation) บทบัญญั ติ
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ให้อานาจรัฐหลายประการในการควบคุมการขายวัคซีน รวมถึงอานาจ
ในการเข้าตรวจสอบสถานที่ทาการผลิตวัคซีน รวมทั้งมีบทบัญญัติให้ก่อตั้งสถาบันวิจัย (Hygienic
Laboratory of the U.S. Public Health Service) ซึ่ ง ต่ อ มาได้ ถู ก เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น (National
Institutes of Health) เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลและควบคุมการผลิตยาชีวภาพโดยเฉพาะด้วย
กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีบทบาทประการสาคัญเกี่ยวกับวัคซีน คือ พระราชบัญญัติ
การบริการสาธารณสุข ค.ศ. 1944 (The United States Public Health Service Act of 1944)
บัญญัติให้อานาจรัฐบาลกลางในการออกใบอนุญาตสาหรับผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ รวมถึงวัคซีน โดย
วัคซีนถือเป็น “ยาชีววัตถุ” (biological products) ตามมาตรา 3515 แห่งพระราชบัญญัติการ
บริการสาธารณสุขฯ ทาให้หน่วยงานของรัฐเข้ามามีบทบาทสาคัญในการควบคุมการผลิตวัคซีน โดยใช้
ระบบการออกใบอนุญาตซึ่งมีมาตรฐานสากล โดยสาหรับการขออนุญาตผลิตวัคซีนชนิดใหม่ขึ้นจะมี
ขั้นตอนในการอนุญาตที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเนื่องจากมีขั้นตอนการทดสอบและติดตามผลของผู้
ที่เข้ารับการทดลองวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 1954 ได้เกิดเหตุการณ์การผลิ ตวัคซีนป้องกันโรคโปลิโ อไม่ได้
มาตรฐานเป็นเหตุให้ประชาชนชาวอเมริกันจานวนมากเสียชีวิต ทุพพลภาพและเจบป่วยจากการได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอที่ผลิตจากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน (Cutter incident)6 เหตุการณ์ในครั้ง นี้
ได้นาไปสู่การพัฒ นากฎเกณฑ์ของรั ฐบาลกลางที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้จัดให้มีกองมาตรฐานทางชีววิทยาขึ้น (Division of Biologics Standards) ซึ่งต่อมาภายหลัง
ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสานักงานชีววิทยา (Bureau of Biologics) ซึ่งมีชื่อเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า
ศูนย์ประเมินและวิจัยทางชีววิทยาขึ้น เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดองค์การอาหารและยา เพื่อทาหน้าที่
กากับดูแลการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน 7 และในครั้งนั้นประชาชนผู้ที่ได้รับ
ผลจากวัคซีนเป็นจ านวนมากได้ยื่นฟ้องบริษัทผลิตวัคซีนที่ ไม่ได้มาตรฐานโดยศาลสหรัฐ ฯ ได้มีคา
พิพ ากษาว่า บริ ษั ท ผลิ ตวั คซี น ดั งกล่ า วต้อ งรั บผิ ดชดใช้เ งิ นค่ าเสี ย หายจากการผลิ ตวั คซี นที่ ไม่ ไ ด้
มาตรฐานแม้จะไม่ปรากฏว่าบริษัทประมาทเลินเล่อในขั้นตอนการผลิต8 และจากเหตุการณ์ผลิตวัคซีน
ที่ไม่ได้มาตรฐานในครั้งนั้นได้สร้างมาตรฐานให้บริ ษัทยาหลายแห่งถูกฟ้อง ต่อมาในปี ค.ศ. 1986
เนื่ อ งจากบริ ษัท ผู้ ผ ลิ ตต่า งกั งวลว่าจะต้อ งถู กฟ้อ งร้อ งจากผู้ ที่ใช้ วัคซี นจนบริ ษัทอาจเข้า สู่ ส ถานะ
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ล้ ม ละลาย จึ ง ได้ มี ก ารตั้ ง National Vaccine Injury Compensation Program เพื่ อ ปกป้ อ ง
บริ ษัทผู้ ผ ลิ ตวัคซีน จากการถูกฟ้องร้ องคดีต่ อศาลและเพื่อไม่ให้ เกิดการขาดแคลนการผลิ ตวัคซีน
ในส่วนของวัคซีนภาคบังคับ ประเทศสหรัฐอเมริกากาหนดให้บุคคลประเภทที่กาหนดไว้ต้องได้รับ
วัคซีนตามจานวนและประเภทตามกฎหมาย
3.1.2 นโยบายและกระบวนการบริหารจัดการด้านวัคซีน
(1) บทบาทภาครัฐ
หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ผลิต พัฒนาและจาหน่าย
วัคซีนมีหลายหน่วยงาน ได้แก่ The National Institutes of Health (NIH) เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (the U.S. Department of Health and Human Services)
ซึ่ง มี บ ทบาทส าคั ญ ในการศึ กษาวิ จั ย ทางการแพทย์ รวมถึ ง การศึ กษาค้ น คว้า การพั ฒ นาสุ ข ภาพ
และช่วยชีวิตประชาชน และ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ทาหน้าที่
ป้องกันประชาชนจากภัยคุกคามทางสุ ขภาพทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยดาเนินการ
ศึก ษาวิจั ย ทางวิ ทยาศาสตร์ และให้ ข้ อมู ล เกี่ย วกับ สุ ข ภาพเพื่ อ ปกป้อ งประชาชนจากภั ยคุ กคาม
ทางสุขภาพและมีอานาจหน้าที่ดาเนินการจัดการเมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
(CDC) ได้ริเริ่มการพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพื่อปกป้องชาวอเมริกันจากภัยคุกคาม
ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากทั้งในต่างประเทศความพยายามในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ รวมถึง
(1.1) สร้างผู้นารุ่งใหม่เพื่อทาหน้าที่รายงานไปยังผู้อานวยการ CDC
(1.2) สร้างการมีส่วนร่วมที่ต่อเนื่องกับห้องปฏิบัติการภายนอกความปลอดภัย
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติที่ดีในด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและมีคุณภาพ
(1.3) ขยายการฝึ ก อบรมความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพที่ CDC รวมถึ ง ท าการ
ทบทวนการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรปัจจุบัน
(1.4) ดาเนินการให้มีส่วนร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
มาตรการความปลอดภัย ของพนักงานในห้ องปฏิบั ติการ และจัดให้ มีการรับฟังผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ย
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อหาโอกาสสาหรับการปรับปรุงความปลอดภัย
(1.5) ขยายการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการภายนอกสาหรับ CDC เพื่อที่จะ
ตระหนักถึงการดาเนินการของระบบการจัดการที่มีคุณภาพที่แขงแกร่ง
(1.6) การสร้างวิธีการที่จะแบ่งปันการเรียนรู้และส่งเสริมความโปร่งใสกับชุมชน
ของ CDC ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคฯ
- บทบาทหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC Role)
- การตรวจสอบและการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางสุขภาพ
- ติดตามแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตและทุพพลภาพ
สาหรับชาวอเมริกัน
- นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงไปดาเนินการเพื่อป้องกันโรค
- ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาผู้นาและการฝึกอบรมพนักงานสุขภาพของประชาชน

(2) การวิจัยและพัฒนาวัคซีน
รัฐบาลสหรัฐ ฯ ได้วางมีนโยบายเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนอย่าง
ต่อเนื่องเนื่องจากรัฐบาลเหนถึงความสาคัญของวัคซีนซึ่งถือเป็นความสาเรจในวงการสายสาธารณสุข
อันดับต้นๆ ของประเทศ ผลของการค้นพบวัคซีนทาให้การระบาดของเชื้อโรคทั้งที่เป็นโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อลดน้อยลงหรือกระทั่งหมดไปจากประเทศ เนื่องจากมีเชื้อโรคทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
สหรัฐ อเมริ กาเอง และผ่านเข้ามาจากนอกประเทศ ทาให้รัฐ บาลต้องเร่งดาเนินการพัฒนาวัคซีน
ชนิดใหม่และผลิตเพื่อให้วัคซีนที่ค้นพบแล้วแก่ประชาชนทั้งเดกและผู้ใหญ่เพื่อป้องกันโรคระบาดที่
สาคัญและติดต่อได้ง่าย โดยวิธีการให้ความสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบของทุนการศึกษาวิจัยแก่
ผู้ที่สนใจทาการวิจัย ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาล หรือนักวิชาการเป็นวิธีการหนึ่งในการให้การ
สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโดยการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะต้องดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนมาตรฐาน
เพื่อต่อสู้กับโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีทารถแรกเกิดขึ้นใหม่ทุกวัน
ประมาณ 11,000 คน ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ความจ าเป็ น ที่ จ ะให้ ป ระกั น ว่ า เด กทุ ก คน
จะได้รับการป้องกันอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากมีภัยคุกคามจากเชื้อโรคที่ถูกเข้ามาภายในประเทศ
จากประเทศอื่นๆ ดังนั้น ในปัจจุบันรัฐสภาจึงได้ตรากฎหมายบัญญัติให้ทารกและเดกเลกจะต้องได้รับ
วัคซีน ป้ องกัน โรคติดเชื้อทั้ง 11 ชนิ ด ได้แก่ โรคคอตีบ ไข้ห วัดใหญ่ส ายพันธ์บี โรคตับอักเสบ B
โรคหัด โรคคางทูม โรคไอกรน โรคโบลิโอ โรคหัดเยอรมัน โรคปอดบวม โรคบาททะยัก และโรค
อีสุกอีใส9
ตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 1962 รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนจัดตั้งโครงการ
ฉีดวัคซีนให้แก่เดกหลายโครงการผ่านโปรแกรมให้ความช่ว ยเหลื อซึ่งดาเนินการโดยศูนย์ควบคุม
และป้องกันเชื้อโรค (CDC) มีทั้งหมดประมาณ 317 โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ การสนับสนุนโดยการ
จั ด หาวั ค ซี น และส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานด้ า นสุ ข ภาพท้ อ งถิ่ น เพื่ อ จั ด การแจกจ่ า ยวั ค ซี น ให้ ป ระชาชน
ทั้งนี้ โครงการให้ความช่วยเหลือทั้ง 317 โครงการยังได้ให้วัคซีนแก่มลรัฐเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ใหญ่
และเดกที่ไม่มีคุณสมบัติตามบางโครงการ เช่น โครงการวัคซีนสาหรั บเดก (Vaccines for children
(VFC)) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1994 ที่ซึ่งเฉพาะเดกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้นที่จะได้รับวัคซีน
โดยที่โครงการ VFC จะดาเนินการผ่านทั้งทางช่องทางคลีนิคสาธารณะและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
ของเอกชน10
นอกจากนี้ สาหรับกฎหมายเกี่ยวกับวัคซีนในสถานศึกษา (School vaccination
Laws) ในแต่ละมลรัฐมีบทบาทสาคัญในการควบคุมป้องกันเชื้อโรคติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา
มี ก ารออกข้ อ บั ง คั บ ให้ ต้ อ งฉี ด วั ค ซี น มี ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในมลรั ฐ เมสซาซู เ ซส ( Massachusetts)
เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคไข้ทรพิษภายในสถานศึกษา หลังจากศตวรรษที่ 20 มลรัฐกว่าครึ่งหนึ่ง
ของสหรั ฐ ก ได้อ อกบทบั ญ ญั ติเ ป็ น วัค ซี นภาคบั ง คับ ก าหนดให้ เด กจะต้ อ งได้ รับ วั คซี น ก่อ นเข้ า รั บ
9
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การศึกษาในโรงเรียน อย่างไรกดี เนื้อหาของกฎหมายและการบังคับใช้กจะแตกต่างกันไปภายในแต่ละ
มลรัฐ
ในการศึกษาวิจัยวัคซีนในประเทศสหรัฐ อเมริกาและทดสอบประสิทธิภาพของ
วัคซีนจะต้องผ่านกระบวนการที่รัฐกาหนด ขั้นตอนที่หนึ่งจะเป็นการศึกษาวิจัยเบื้องต้นโดยหน่วยงาน
ที่ไ ด้รั บ การอุ ดหนุ น ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน ขั้น ตอนถัด ไปจะเป็น กรณี การศึ กษาในคน (Clinical
Studies) โดยจะทดลองกับคนกลุ่มย่อย และต่อมาจะทดลองในคนกลุ่มใหญ่ขึ้น เมื่อผ่านขั้นตอน
การทดสอบแล้ว ผู้ผลิตหรือพัฒนาวัคซีนจะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา
ต่อไป (FDA License) ในประเทศสหรัฐอเมริกาการพัฒนาและทดลองวัคซีนจะต้องดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน โดยในขั้นเริ่มแรกจะเป็นการค้นคว้าวิจัยทั่วไป และเมื่อเริ่มต้นทาการต่อไปกจะ
มีกฎระเบี ย บกากับ ดูแลที่ เข้มงวดยิ่ ง ขึ้น รายละเอียดจะกล่ า วถึงอี กครั้ง ในส่ ว นของนโยบายและ
กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนในลาดับถัดไป
(3) ตั้ ง แต่ ใ นอดี ต หน้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลด้ า นการสาธารณสุ ข ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาถือเป็นหน้าที่หลักของมลรัฐ (state) และรัฐบาลท้องถิ่น (local government) โดยที่
อานาจในการออกกฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ การสาธารณสุ ข เป็ น อานาจของมลรั ฐ นั้ น เป็ นอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญ (state’s police power) และเมื่อเกิดกรณีโรคระบาดอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลด้าน
การสาธารณสุขของมลรัฐจึงครอบคลุมถึงการกักกัน การกักตัวและการออกกฎหมายวัคซีนภาคบังคับ
เพื่อกาหนดให้บุคคลหรือประชากรบางประเภทต้องได้รับวัคซีนเพื่อต่อต้านเชื้อโรคบางชนิด กฎหมาย
วัคซีนภาคบังคับประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อต้นปีคริสตศักราชที่ 19 ที่มลรัฐแมสซาชูเซท ในปัจจุบัน
ทุกมลรัฐจะมีกฎหมายบังคับให้เดกที่เข้าเรียนในโรงเรียนต้องมีเอกสารเพื่อแสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีน
ครบตามที่กฎหมายกาหนด
อย่ างไรกดี กฎหมายในแต่ล ะมลรัฐ ก าหนดข้อยกเว้นในการได้รับวัคซีนภาค
บังคับไว้บางประการด้วย เช่น กรณีที่เดกมีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ
มีผลข้างเคียงจากการแพ้ยาได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กฎหมายบังคับ ซึ่งข้อยกเว้น
ของกฎหมายในแต่ละมลรัฐจะถูกกาหนดไว้แตกต่างกันออกไป11
ส่วนอานาจหน้าที่ของรัฐบาลกลาง (Federal Government) ในเรื่องสาธารณสุขนั้น
มีที่มาจากรัฐธรรมนูญในบทบัญญัติว่าด้วยการพาณิชย์ (Commercial Clause) ที่กาหนดให้รัฐสภา
มีอานาจในการออกกฎหมายควบคุมกิจการพาณิชย์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ รัฐสภาจึงได้
ตรากฎหมายขึ้นใช้หลายฉบับกาหนดให้บุคคลที่ประสงค์ที่จะเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรต้องได้รับ
วัคซีนตามที่กาหนด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอานาจตามพระราชบัญญัติการบริการ
สาธารณสุขในการออกกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันโรคติดต่อหรือเชื้อโรคที่อาจเข้ามาสู่ภ ายในประเทศ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับมาตรการกักกัน เพื่อระงับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อ นอกจากนี้
รัฐมนตรียั งมีอานาจห้ ามคนต่างด้าวประเภทต่ าง ๆ เดินทางเข้ามาในประเทศด้วยเหตุ ผลทางสุ ขภาพ
ด้วย12
11
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กฎหมายในบางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา กาหนดให้เป็นหน้าที่ของบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และผู้อนุบาล ในการให้เดกและเยาวชนต้องได้รับวัคซีน เช่น ในมลรัฐวอซิงตัน
ตามประมวลกฎหมายปกครองของมลรัฐวอชิงตัน (Washington Administrative Code (WAC))
บัญญัติให้เดกจะต้องได้รับวัคซีนครบและครอบคลุมโรคตามที่ระบุไว้ในตารางวัคซีนที่แนะนาซึ่งออก
โดยคณะกรรมการแนะนาการให้วัคซีนแห่งชาติ (National Advisory Committee an Immunization
Practices (ACIP)) โดยผู้ปกครองจาเป็นต้องทาให้ข้อมูลการได้รับวัคซีนของบุตรหลานตรงกับข้อมูล
ในปัจจุบันเพื่อบันทึกลงบนใบรับรองสถานการณ์ได้รับวัคซีน (Certificate of Immunization Status (CIS))
ในส่วนของการบริการเลี้ยงดูในสถานที่ดูแลเดกก่อนปฐมวัย ผู้ปกครองจะต้อง
ดาเนินการให้ได้รับใบรับรองสถานการณ์ได้รับวัคซีนนี้ที่ ต้องสมบูรณ์ (CIS) โดยจะต้องมีรายละเอียด
ตามที่กาหนดใน WAC 246-105-020 เดกที่ได้รับวัคซีนจะมีสถานภาพของการได้รับวัคซีนที่
สมบูรณ์ หากได้รับวัคซีนตามที่กาหนดไว้สาหรับอายุของเดกผู้นั้นใน WAC 246-105-030 ตาม
คาแนะนาของการให้วัคซีนแห่งชาติตามที่ระบุไว้ใน WAC 246-105-040 ดังนี้
- ชื่อและนามสกุลของเดกหรือนักเรียน
- วันเกิดของเดกหรือนักเรียน
- ประเภทของวัคซีนที่ได้รับ
- วัน เดือน ปี ของวัคซีนที่ได้รับ
- ลายมือขื่อของผู้ปกครอง
นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ในการได้รับวัคซีนของเดกหรือนักเรียนนี้ ยังนาไปปรับใช้
กั บ นั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาที่ เ พิ่ ง จบการศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ นั ก ศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ น
และนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกด้วย
อาจสรุปได้ว่า นอกจากมีกฎหมายกลางที่กาหนดมาตรการในการขออนุญาตผลิต
พัฒนา และศึกษาวิจัยวัคซีนแล้วกฎหมายในระดับมลรัฐกยังกาหนดให้บุคคลที่มีอานาจปกครองดูแล
เดกมีหน้าที่ต้องจัดการให้เดกภายใต้ปกครองได้รับวัคซีนครบถ้วนตามที่กาหนด ซึ่งในแต่ละมลรัฐอาจ
บั ญ ญั ติ ก ฎหมายไว้ เ ข้ ม งวดแตกต่ า งกั น เช่ น ประเภทและขนาดของวั ค ซี น ที่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ
ก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา เป็นต้น โดยตามประมวลกฎหมายปกครองของมลรัฐวอวิงตัน (WAC)
ในการที่จ ะทาให้เดกได้รั บ วัคซีนครบถ้ว นตามที่กาหนด กฎหมายได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ร่ว มกัน
ระหว่างผู้ปกครอง ผู้ให้บริการทางสุขภาพ ผู้บริหารของสถานศึกษา เนอรเซอรี่และสถานที่ดูแลเดก
ก่อนปฐมวัย เจ้ าหน้ าที่หรือพนักงานด้านสุขภาพของสถานศึกษา เนอรเซอรี่และสถานที่ ดูแลเดก
ก่อนปฐมวัย รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ ให้ทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป้าหมายในการให้เดก
ได้รับวัคซีนครบถ้วนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น13
ระบบโครงสร้างของบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เดกได้รับวัคซีนของ
เดกตามกฎหมายของมลรัฐวอซิงตัน มีดังนี้
ผู้ปกครองหรือบิดามารดา
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้วัคซีนโดยจะต้องพาเดกหรือ
เยาวชนที่จะเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาที่กาหนดไปให้การได้รับวัคซีนตามที่กฎหมายกาหนด
13
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ผู้ให้บริการด้านดูแลสุขภาพ
มี ห น้ า ที่ ต้ อ งด าเนิ น การจั ด หาให้ มี วั ค ซี น ตามตารางวั ค ซี น ที่ แ นะน าโดย
ต้องหาข้อมูลที่รัฐประกาศกาหนดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการทางสุขภาพที่สามารถให้วัคซีนแก่บุคคลทั่วไปได้จะต้องเป็นผู้
ให้บริการสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้แก่ แพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต พยาบาล
และเภสั ช กร โดยที่ผู้ ให้ บ ริ การทางสุ ขภาพจะต้ องให้ ความรู้แก่ ผู้ ปกครองเกี่ยวกับโรคติดต่อและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของวัคซีน รวมทั้งความเสี่ยงของการได้รับวัคซีนชนิดต่างๆ รวมทั้งให้ข้อมูล
ในการได้รับวัคซีนของเดกจนถึงปัจจุบัน
(3.1) ผู้บริการสถานศึกษา เนอสเซอรีและสถานดูแลเด็กก่อนปฐมวัย
ผู้ บ ริ ห ารสถานที่ ดั ง กล่ า วจะต้ อ งตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่
ตามกฎหมายของเดกและเยาวชนรวมทั้งนักเรียนให้ปฏิบัติตามหน้าที่ครบถ้วน โดยการรับนักเรียน/
เดกเข้าศึกษาในสถานศึกษาจะต้องแสดงใบรับรองฯ ว่าเดกนักเรียนนั้นได้รับวัคซีนตามที่กฎหมายแห่ง
มลรัฐกาหนดไว้ครบก่อนแล้ว และจะต้องหนักเรียนหรือเดกออกจากสถานศึกษาได้รับวัคซีนครบถ้วน
โดยผู้บริหารฯอาจมอบหมายให้ผู้ได้รับมอบหมายทาหน้าที่ดังกล่าว เช่น มอบหมายให้พยาบาล ผู้ช่วย
ด้านสุขภาพ เลขานุการ เสมียนหรืออาสาสมัคร
(3.2) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานด้านสุขภาพของสถานศึกษา
เป็นบุคลากรสาคัญที่คอยทาหน้าที่สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการให้วัคซีน
ที่จาเป็นแก่ผู้ปกครอง
(3.3) หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
กรมสุขภาพ
- ทาหน้าที่ตรวจสอบระดับการปฏิบัติตามการให้วัคซีนของทั้งมลรัฐ
- ทบทวนรายงานสถานะประจาปี
- ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้วัคซีน
- ยกร่างหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้วัคซีน
คณะกรรมการสุขภาพของมลรัฐ (State Board of Heath (SBOH))
- มีหน้าที่เผยแพร่และนากฎเกณฑ์ที่ควบคุมการให้วัคซีนมาให้บังคับ
- มีอานาจวางหลักเกณฑ์ในการได้รับวัคซีนหรือการสร้างภูมิคุ้มกันรวมทั้ง
กาหนดประเภทของภูมิคุ้มกันที่เดกควรจะได้รับก่อนที่จะเข้าศึกษาในสถานศึกษาและกาหนดวิธีการ
ในการเริ่มต้นและปฏิบัติตามตารางการได้รับวัคซีนเพื่อให้ได้รับภูมิคุ้มกันครบถ้วน
ทั้ ง นี้ ในมลรั ฐ วอชิ ง ต้ น มี ห ลั ก เกณฑ์ ห รื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ การได้ รั บ
ภูมิคุ้มกันหรือวัคซีนซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ระเบียบกฎเกณฑ์
เดกทุกคนมีหน้าที่ตามกฎหมายของรัฐซึ่งในกรณีนี้ คือ ประมวลแห่ง
มลรัฐ วอชิงตัน (Devised Code of Washington) กล่าวคือ จะต้องได้รับวัคซีนครบถ้ว นตามที่
กฎหมายกาหนดซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสาคัญในการเข้าศึกษาในโรงเรียน โดยที่ประมวลกฎหมายปกครอง

แห่งมลรัฐวอชิงตันและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ยังได้กาหนดหลักเกณฑ์ (เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ให้วัคซีนไว้โดยใช้ตารางแนะนาในการให้วัคซีน ซึ่งตารางนี้จะได้รับการอัพเดททุกปี
2) คาแนะนา
คาแนะนาของคณะกรรมการแนะนาการให้ วัค ซีนแห่ งชาติ (ACIP)
มีบทบาทสาคัญต่อมลรัฐทุกมลรัฐในการกาหนดหลักเกณฑ์ในการได้รับวัคซีน โดยจะกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีไว้เพื่อให้เดกได้รับการปกป้องจากเชื้อโรคโดยวัคซีนอย่างดีที่สุด อย่างไรกดี มลรัฐอาจไม่
กาหนดให้วัคซีนทุกประเภทที่ ACIP กาหนดเป็นวัคซีนภาคบังคับในมลรัฐของตนกได้14
นอกจากนี้ ในมลรั ฐ เท กซั ส ก ได้ ก าหนดวั ค ซี น ภาคบั ง คั บ เพื่ อ เป็ น
เงื่อนไขในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายบริหารของมลรัฐเทกซัส
(Texas Administrative Code (TAC)) ในหมวดที่ 25 เรื่องการบริการทางสุขภาพ มาตรา 60 ถึงมาตรา
72 โดยนักเรียนจะต้องได้รับวัคซีนที่กาหนดไว้ทุกประเภทครบถ้วนเพื่อต่อต้านเชื้อโรคที่ระบุไว้ในวัน
แรกของการเข้าศึกษาในสถานศึกษา นอกจากนี้ พยาบาลประจาโรงเรียนหรือผู้บริการจัดการโรงเรียน
จะทบทวนสถานการณ์ได้รับวัคซีนของนักเรียนทุกๆ 30 วัน เพื่อให้เป็นการแน่นอนว่านักเรียนยังคง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้รับวัคซีนตามจานวนที่กาหนดไว้กรณีที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ในการได้รับวัคซีน สถานศึกษาจะดาเนินการไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษาจนกว่าจะได้รับวัคซีน
ครบถ้ว นเท่านั้ น ทั้ งนี้ กรมบริ การสุ ข ภาพแห่ ง มลรัฐ เป็น หน่ว ยงานที่มีอานาจกาหนดหลั กเกณฑ์
เกี่ยวกับการได้รับภูมิคุ้มกันโดยมีอานาจตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งมลรัฐ
เทกซัส (Texas Education Code) หมวดที่ 38 เรื่องสุขภาพและความปลอดภัย15
(4) การผลิตวัคซีน
กระบวนการผลิตวัคซีนในประเทศสหรัฐ อเมริกามีมาตรการควบคุมที่ค่อนข้าง
เข้มงวด โดยผู้ที่จะทาการผลิตวัคซีนและจาหน่าย จะเป็นบริษัทยาของเอกชน 16 ซึ่งบริษัทเหล่านั้น
จะต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐด้วย ซึ่งขั้นตอนการขอใบอนุญาตผู้ที่ประสงค์จะผลิตยา
จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าวัคซีนหรือยาชีว วัตถุนั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพใน
การป้องกันโรค เช่น หลักฐานการทดสอบในคนในห้องปฏิบัติและผู้ผลิตจะต้องทาการทดสอบวัคซีน
ในห้องปฏิบัติการ 3 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้
(4.1) การศึกษาวิจัย ในห้ อ งปฏิบั ติการและการทดลองในสั ตว์ : ขั้นตอนการ
ทดสอบบุกเบิก
(4.2) การทดลองในมนุษย์
(4.3) การอนุมัติและออกใบอนุญาต
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โดยการขอใบอนุญาตจะแบ่งออกเป็นการขออนุญาตผลิตวัคซีนชนิดใหม่ (New
vaccine: IND) และการขออนุญาตผลิตวัคซีนที่ได้รับอนุญาตแล้ว
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายควบคุมการผลิตวัคซีน กาหนดให้ผู้ผลิต
วัคซีน จะต้อ งได้รั บ ใบอนุ ญาต (FDA License) จากองค์การอาหารและยา ซึ่งเป็นหน่ ว ยงานของ
รัฐบาลกลางสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมีคณะกรรมาธิการอาหารและยาทาหน้าที่กากับดูแลโดย
คณะกรรมาธิการจะรายงานตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการควบคุมการผลิตวัคซีน คือ Center for Biologics Evaluation and Research (CBER)
ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ สั ง กั ด องค์ ก ารอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข มี ภ ารกิ จ ในการเสริ ม สร้ า ง
การสาธารณสุข และมีอานาจออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์อื่น
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงโลหิต วัคซีน เนื้อเยื่อและโมเลกุลต่างๆ
ในระยะเริ่มแรก การควบคุมการผลิตวัคซีนของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติการควบคุมทางชีวภาพ Biologics Control Act จะต้องขอใบอนุญาตเพื่อผลิตวัคซีน
เพื่อการจาหน่าย เรียกว่า “Biologics License Application (BLA)” โดยใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี17
บุคคลที่มีสิทธิยื่ นคาขอใบอนุ ญาตอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิ ต
(CFR 600-680) โดยที่ BLA ต้องแสดงรายละเอียดดังนี้
- รายละเอียดของที่ยื่นคาขอใบอนุญาต
- ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
- ผลการศึกษาในคนเบื้องต้น
- ฉลาก
กระบวนการขออนุญาตผลิตวัคซีนในประเทศสหรัฐอเมริกามีดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง การศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการและการทดลองในสัตว์: ขั้นตอน
การทดสอบบุกเบิก
ในขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าจะเกี่ยวข้องกับการวิจัยขั้นพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ
โดยทั่วไปจะใช้เวลา 2 ปี ถึง 4 ปี ในการศึกษาขั้นต้ นนี้ นักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลหรือนักวิชาการที่
ได้รับเงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางจะกาหนดว่าสารแอนติเจน (สารที่สามารถกระตุ้นทาให้เกิดแอนตี้บอดี้)
ทางธรรมชาติหรือที่สังเคราะห์ประเภทใดที่จะนามาใช้เป็นสารเพื่อป้องกันหรือรักษาโรค18
การทดลองก่อนการทดลองในคน (Pre-Clinical Stage)
ขั้นตอนก่อนการการทดลองก่อนการทดลองในคนจะเกี่ยวข้องกับระบบเนื้อเยื่อ
หรื อ เซลล์ แ ละการทดลองในสั ต ว์เ พื่ อ ประเมิ น ความปลอดภั ยของวัค ซี น ในขั้ น ตอนนี้ จ ะน าสั ต ว์
มาทดลอง เช่น หนู ลิง ซึ่งการศึกษาทดลองนี้จะทาให้นักวิจัยเข้าใจระบบตอบสนองของเซลล์ที่อาจ
เกิดขึ้นในมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงอาจนาไปสู่การค้นพบปริมาณวัคซีนที่ปลอดภัยและกระบวนการ
ควบคุมการใช้วัคซีนที่ปลอดภัยจากการทดลองนี้ได้ ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยอาจดัดแปลงวัคซีนที่นามา
ทดลองเพื่อให้เกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด โดยอาจทดลองกับสัตว์โ ดยการให้ วัคซีนต่อสัตว์และทดลอง
ให้สัตว์นั้นติดเชื้อซึ่งการทดสอบนี้ห้ามกระทาต่อมนุษย์ วัคซีนที่นามาทดลองหลายชนิดไม่สามารถ
17
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ผ่านการทดสอบในขั้นตอนนี้เนื่องจากไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ได้โดยการทดลอง
ในขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา 1 ปี จนถึง 2 ปี และจะเกี่ยวข้องกับนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของเอกชน
คาขอทาการวิจัยยาใหม่ (IND Application)
ผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชนจะยื่นคาขอเพื่อทาการ
ทดลองยาชนิดใหม่ต่อองค์การอาหารและยา โดยคาขอนั้นจะต้องแสดงขั้นตอนการผลิตและการ
ทดสอบยา รวมทั้งสรุปรายงานการตรวจทางห้องปฏิบั ติการ และอธิบายถึงการศึกษาทดลองยาที่ขอ
ทดลองใหม่ด้วย ในการพิจารณาอนุญาต คณะกรรมการกลั่นกรองของสถาบันที่จะทาการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการจะต้องอนุมัติโครงการวิจัยแล้ว โดยทั่วไปองค์การอาหารและยาจะใช้ระยะเวลา
ในการอนุมัติคาขอดังกล่าวเป็นเวลา 30 วัน และเมื่อคาขอทาการวิจัยยาใหม่ได้รับการอนุมัติจาก
องค์การอาหารและยา จะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบวัคซีน ซึ่งแบ่งขั้นตอนการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ใหม่
เป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (phase I) ระยะที่ 2 (phase II) ระยะที่ 3 (phase III) และระยะที่ 4
(phase IV)
ขั้นตอนถัดไปจะเป็นกรณีการศึกษาในคน (Clinical Studies) โดยจะทดลองกับ
คนกลุ่มย่อย และต่อมาจะทดลองในคนกลุ่มใหญ่ขึ้น
ขั้นตอนที่สอง การทดลองในมนุษย์
ระยะที่ 1 ของการทดสอบวัคซีน
ขั้นตอนถัดไปจะเป็นกรณีการศึกษาในคน (Clinical Studies) โดยจะทดลองกับ
คนกลุ่มย่อยและต่อมาจะทดลองในคนกลุ่มใหญ่ขึ้น การประเมินวัคซีนในมนุษย์ ขั้นตอนเริ่มแรกจะ
คัดเลือกการสามัครเพื่อทดลองสารประมาณ 20 ถึง 80 ชนิด วัตถุประสงค์ของการทดสอบใน
ขั้นตอนที่หนึ่งนั้นเพื่อประเมินความปลอดภัยของวัคซีนที่นามาทดลองและกาหนดประเภทและการ
ตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่ได้รับการกระตุ้นจากวัคซีน
ระยะที่ 2 ของการทดสอบวัคซีน
การทดสอบในขั้นตอนที่สองนี้จะทดลองกับกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น อาจมี
จานวนหลายร้อยคน ซึ่งบุคคลที่เข้ามารับการทดลองอาจเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคที่ทาการวิจัย
เพื่อบาบัดรักษาการทดลองนี้จะเป็นการสุ่มและอยู่ในการควบคุมอย่างดี รวมทั้งอาจเกี่ยวข้องกับยา
หลอกด้วย เป้าหมายของการทดลองในขั้นตอนนี้คือเพื่อศึกษาความปลอดภัยของวัคซีนที่นามาทดลอง
ภูมิคุ้มกัน ปริมาณวัคซีนที่เสนอ ตารางการฉีดวัคซีนและวิธีการนาวัคซีนเข้าสู่ร่างกาย
ระยะที่ 3 ของการทดสอบวัคซีน
วัคซีนที่ผ่านการทดสอบในขั้นตอนที่สองจะเข้าสู่การทดสอบในขั้นตอนต่อไปซึ่ง
จะเกี่ยวข้องกับบุคคลจานวนมากกว่า 10,000 คน การทดสอบในขั้นตอนที่สามนี้จะเป็นการทดลอง
แบบสุ่มและเป็นการทดลองแบบปิดสองด้านซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทดลองยาหลอกด้วย วัตถุประสงค์
ประการหนึ่งของการทดสอบในขั้นตอนที่ 3 กเพื่อประเมินความปลอดภัยของวัคซีนในคนจานวนมาก
เนื่องจากผลข้างเคียงบางประการอาจจะไม่ปรากฏเมื่อทดสอบในกลุ่มคนจานวนไม่มาก เช่นในกรณีที่
ผลข้างเคียงจากวัคซีนที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับการทดลองคนหนึ่งจากจานวน 10,000 ราย
นอกจากนี้ ในขั้นตอนนี้จะมีการทดสอบความมีประสิทธิภาพของวัคซีน ในการ
ทดสอบความมีประสิทธิภาพดังกล่าวรวมไปถึงการทดสอบว่าวัคซีนที่นามาทดลองจะสามารถป้องกัน
เชื้อโรคได้หรือไม่ วัคซีนดังกล่าวป้องกันการติดเชื้อได้หรือไม่ และวัคซีนดังกล่าวสามารถนาไปสู่การ
ผลิตแอนตี้บอดี้หรือสร้างภูมิคุ้มกันที่สามารถตอบสนองต่อเชื้อโรคที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่

ขั้นตอนที่สาม: การอนุมัติและออกใบอนุญาต
เมื่อวัคซีนทดลอง (candidate vaccine) สามารถผ่านการทดสอบทั้ง 3 ระยะแล้ว
นักพัฒนาวัคซีนจะยื่นคาขอขึ้นทะเบียนชีววัตถุ (Biologics License Application หรือ BLA) ต่อองค์การ
อาหารและยา โดยคาขอจะต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยระยะก่อน ผลการศึกษาในมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง
และอธิบายถึงวิธีการการผลิตและการทดสอบทั้งหมดแสดงต่อองค์การอาหารและยา รวมถึงต้องแสดง
ให้เห นว่าผู้ผลิ ตวัคซีนได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของรัฐทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิต บุคลากร
อุปกรณ์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ และการเกบรักษาบันทึก ซึ่งองค์การอาหารและยาจะเข้าตรวจสอบ
โรงงานที่จะทาการผลิตวัคซีนและจะทาการอนุมัติฉลากของวัคซีนไปพร้อมกันด้วยโดยทั่วไประยะเวลา
ในการทดสอบ ขออนุญาตและผลิตวัคซีนชนิดใหม่ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 50 19
ส าหรั บ ขั้ น ตอนในการอนุ ญาตค าขอขึ้ น ทะเบี ยนชีว วัต ถุนั้ น ผู้ เชี่ ยวชาญของ
องค์การอาหารและยาจะทาการพิจ ารณาคาขออนุญาตในเบื้องต้น และคณะกรรมการที่ปรึกษา
(Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)) ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์
นักชีววิทยา นักสถิติและตัวแทนผู้บริโภคจะทาการลงคะแนนเสียงว่าควรแนะนาให้องค์การอาหาร
และยาอนุมัติการผลิตวัคซีนดังกล่าวหรือไม่
นอกจากนี้ ภายหลังการจากที่ได้มีการออกใบอนุญาตแล้ว องค์การอาหารและยา
จะยังคงติดตามการผลิตวัคซีนรวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือ และทบทวนการทดสอบของ
ผู้ผลิตวัคซีนในเรื่องของสมรรถภาพ ความปลอดภัยและการปนเปื้อน ทั้งนี้ องค์การอาหารและยามี
สิทธิที่จะดาเนินการทดสอบผู้ผลิตวัคซีนได้เอง
การเฝ้าติดตามภายหลังการอนุญาตผลิตวัคซีน
รั ฐ บาลได้อ นุ มั ติ แ ละจั ด ให้ มีร ะบบการเฝ้ า ติ ด ตามวั ค ซี นขึ้ น ในหลายรู ป แบบ
ซึ่งรูปแบบการเฝ้าติดตามเหล่านั้นรวมถึงระบบการรายงานผลข้างเคียงของวัคซีน (Vaccine Adverse
Event Reporting System) ขึ้น และยังได้จัดให้มีฐานข้อมูลวัคซีนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งกาหนดไว้
เป็นระยะที่ 4
ระยะที่ 4 การทดสอบ
ระยะที่ 4 เป็นภาคสมัครใจที่บริษัทผลิตยามีสิทธิเลือกที่จะดาเนินการหลังจากที่
นาวัคซีนออกสู่ตลาดแล้ว ผู้ผลิตยาอาจจจะดาเนินการทดสอบต่อไปเพื่อความปลอดภัย ความมีประ
สิทธิศักย์ และการนาไปใช้อย่างอื่นที่อาจเป็นไปได้
ระบบการรายงานผลข้างเคียงของวัคซีน (Vaccine Adverse Event Reporting
System หรือ VAERS) ได้จัดให้มีขึ้นโดย CDC and FDA เมื่อปี ค.ศ. 1990 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบผลข้ างเคี ย งที่ อาจเกิ ดขึ้ น จากวั ค ซีน ที่ผ่ านมามี การรายงานถึ งผลข้า งเคี ยงจากวัค ซี น
ประมาณ 30,000 ครั้งต่อปี มีรายงานผลข้างเคียงจานวนระหว่างร้อยละ 10 ถึง 15 ที่รายงานกรณี
การแพ้รุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ก่อให้เกิดโรคที่คุกคามต่ อชีวิต หรือทุพพลภาพ
และเสียชีวิต อย่างไรกดี ระบบการรายงานผลข้างเคียงของวัคซีนเป็นระบบสมัครใจ บุคคลใดกตามที่
สงสัย ว่าเกิดผลข้างเคียงจากวัคซีนอาจรายงานข้อมูลไปยังระบบการรายงานผลข้างเคียงได้ CDC
จะทาการสอบสวนกรณีดังกล่าว ว่าผลข้างเคียงนั้นเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนหรือไม่
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ทั้งนี้ CDC ได้แถลงเป้าหมายของการเฝ้าติดตามข้อมูลจากระบบการรายงานผล
ข้างเคียงของวัคซีน ดังนี้
 เพื่อตรวจสอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ใหม่ ที่ผิดจากธรรมดาหรือเกิดขึ้นได้
ยากจากการใช้วัคซีน
 เพื่อเฝ้าติดตามการเพิ่มขึ้นของผลข้างเคียงที่เป็นที่รู้จักแล้ว
 เพื่อกาหนดปัจจัยเสี่ยงที่อาจทาให้เกิดผลข้างเคียง
 ประเมินความปลอดภัยของวัคซีนที่เพิ่งได้รับอนุญาต
(5) การให้วัคซีนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ประเทศสหรั ฐ อเมริกาได้กาหนดให้ มีโ ครงการต่าง ๆ ขึ้นตามนโยบายของรัฐ
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง วั ค ซี น ที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น โดยได้ ต ราเป็ น กฎหมายในระดั บ
พระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ยังกาหนดให้บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศจาเป็นต้อง
ได้รับวัคซีนที่กฎหมายกาหนดด้วย
โครงการเพื่อประชาชนหลายโครงการได้ดาเนินการโดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
เหนได้จาก The Omnibus Budget Reconciliation Act (OBRA) ได้กาหนดให้รัฐต้องจัดให้มีวัคซีน
แก่เดกและเยาวชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1982 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ค.ศ. 1993
โดยกาหนดไว้เป็น Entitlement program มีขั้นตอนการเบิกใช้จ่ายเงินโดยให้สานักงานบริหาร
จัดการงบประมาณ (Office of Management and Budget) อนุมัติเงินอุดหนุนกองทุนสาหรับ
โครงการที่จะขอรับเงิน และเมื่ออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายแล้ว รัฐจะจ่ายเงินไปยัง the Centers for Medicare
and Medicaid Services (CMS) หรือ the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
เพื่อนาไปจ่ายต่อให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงิน
(6) การควบคุมคุณภาพของวัคซีน
หลังจากที่ผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาได้รับใบอนุญาตแล้ว รัฐจะมีมาตรการติดตามและ
ควบคุมคุณภาพของวัคซีนที่ได้รับใบอนุญาตแล้วนั้น โดยใช้ระบบการติดตามและรายงานผล รวมถึงใช้
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล (datalink)
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของวัคซีน
แม้ว่าวัคซีนที่ผ่านการทดลองและทดสอบตามกระบวนการตามกฎหมายจะมี
ความปลอดภัยและสามารถใช้ป้องกันเชื้อโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่วัคซีนเหล่านั้นกมิได้
ปลอดภัยหรือมีประสิทธิภาพได้อย่างไม่มีข้อบกพร่อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงอาจมีกรณีที่ผู้ได้รับวัคซีน
แล้ว เจ บป่ว ยหรือได้รั บผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนนั้นหรือวัคซีนไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคที่
ต้องการป้องกันได้ ผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนนั้นมีไม่มากและส่วนใหญ่จะเพียงอาการอักเสบ
เลกน้อยหรือมีผื่นบวมแดงขณะที่ฉีดวัคซีน หรืออาจเป็น ไข้เพียงแค่ 1 – 2 วันเท่านั้น ซึ่งการวินิจฉัย
จะทาได้ค่อนข้างยากว่าผลข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีนนั้นว่าเป็นผลโดยตรงจากการฉีดวัคซีนหรือเกิด
จากปั จ จั ย ที่เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง เกิด ขึ้ น เพี ย งชั่ ว คราวอื่น และมั ก ไม่ พ บสาเหตุ ห รื อระบุ ได้ ย ากนั้ น ดั ง นั้ น

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) จึงได้ดาเนินการจัดการฐานข้อมูลเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
ที่ดูแลรักษาสุขภาพขนาดใหญ่หลายแห่งร่วมกัน20
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีน (datalink)
เมื่อปี ค.ศ. 1990 CDC ได้ก่อตั้งระบบการเชื่อมโยงข้อมูลความปลอดภัยของ
วัคซีน ซึ่งเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลที่มาจากกลุ่มทางการแพทย์ขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันนี้
ทาให้เจ้าหน้ าที่สามารถรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการให้ วัคซีนแก่ประชาชนของกลุ่มทางการแพทย์
นักวิจัยกยังสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยเสนอการศึกษาต่อ CDC เพื่ออนุมัติ
กล่าวโดยสรุป วัคซีนได้ถูกพัฒนา ทดสอบและควบคุมในทิศทางลักษณะเดียวกับ
ยาประเภทอื่น ๆ โดยทั่วไปวัคซีนจะถูกทดสอบอย่างละเอียดเมื่อเทียบกับยาประเภทที่ไม่ใช่วัคซีน
เนื่องจากจานวนคนผู้เข้ารับการทดลองภายใต้การทดสอบทางคลินิกจะมีจานวนมากกว่า นอกจากนี้
CDC และองค์การอาหารและยาได้ดาเนินการตรวจสอบระบบการเฝ้ าระวังภายหลังการออก
ใบอนุญาตได้รับอย่างเข้มงวด
(7) กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กากับดูแล
การผลิตและการพัฒนาวัคซีนหลายฉบับ ได้แก่
(7.1) พระราชบั ญญั ติ ควบคุ มยาชี ววั ตถุ ค.ศ. 1902 (Biologics Control Act
1902)
(7.2) พระราชบั ญญัติการบริการสาธารณสุ ข ค.ศ. 1944 (The United
States Public Health Service Act of 1944)
(7.3) พระราชบัญญัติอาหารยาและเครื่องสาอาง (FD&C Act)
(7.4) ประมวลกฎหมายกลาง (Code of Federal Reglations (CFR))
พระราชบัญญัติการบริการสาธารณสุข ค.ศ. 1944 บัญญัติให้เป็นอานาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้อานวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในการให้
ความช่ว ยเหลือมลรัฐ และส่ว นที่แบ่ งเขตการปกครองของรัฐ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
และให้คาแนะนาต่อมลรัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและพัฒนาสาธารณสุข รวมถึงให้คาปรึกษา
และพระราชบั ญญั ติ บริ การสาธารณสุ ข ก่ อตั้ งคณะกรรมาธิ การที่ ปรึ กษา (มาตรา 42) ยั งได้ ก่ อตั้ ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ได้แก่ Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
คณะกรรมาธิการชุดนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยทาหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้วัคซีนเพื่อควบคุมเชื้อโรค
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะมาจากการคัดเลือกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา ประกอบไปด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ทางการ
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สถิติและการพยาบาลจานวน 14 คน และตัวแทนจากผู้บริโภค 1
คนนอกจากนี้ กรรมาธิการยั งจะต้องคงไว้ซึ่งความเป็นกลางไม่เป็นผู้ มีส่ ว นได้เสี ย กล่ าวคือ ไม่ มี
ผลประโยชน์ ในการผลิ ตวัคซีน เช่น เป็นลูกจ้างของบริษัทเป็นผลิ ตยา หรื อญาติของผู้ผ ลิ ตวัคซีน
หรือเป็นผู้มีสิทธิบัตร
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เรียกว่า Vaccine Safuty Datalink Project ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรถึง 6 ล้านคน
เป็นจานวนทั้งหมดประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ของประชากรชาวสหรัฐฯ ทั้งหมดเพื่อวินิจฉัยที่มาของ
ผลข้างเคียงดังกล่าว

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้นจะทาหน้าที่ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น American Academy of Pediatrics (AAP) และ American Academy
of Family Physicians (AAFP). ซึ่ ง องค์ ก รเหล่ า นี้ จ ะท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห นต่ อ ค าแนะน าของ
คณะกรรมาธิการและแสดงความคิดเหนและมุมมองของหน่วยงาน ซึ่งความคิดเห นเหล่ านี้จะถูก
นาไปใช้กับคาแนะนาของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาชุดนี้จะต้องอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติคณะกรรมาธิการที่ปรึกษากลาง และมีหน้าที่ตาม มาตรา 1928 (c) (2) (B) (i)
และมาตรา 1928 (e) แห่ งพระราชบัญญัติประกันสั งคม และภายใต้มาตรา 2713 (a) (2) แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารบริการสาธารณสุข
คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาจะมีวาระประชุมปีละ 3 ครั้ง ณ ศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันเชื้อโรค (CDC) เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับวัคซีน โดยการประชุมเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยวาระการประชุมจะหารือเกี่ยวกับการวิจัยวัคซีนและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยของวัคซีน เช่น ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ การออกฉลากและการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต รวมทั้งระดับความต้องการของวัคซีน อายุที่เหมาะสมที่ควรจะได้รับวัคซีน
เวลา และปริมาณวัคซีนที่ควรจะได้รับ และมาตรการป้องกันความปลอดภัย
ข้อแนะนาในการปฏิบัติตามหมวดที่ 21 ส่วนที่ 10 แห่งประมวลกฏหมายว่า
ด้วยข้ อ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ บาลกลางสหรั ฐ (Code of Federal Regulations) 21 เป็ น คาแนะนา
ให้ แ ก่ ภาคอุตสาหกรรม 22
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§10.115 Good guidance practices.
(a) What are good guidance practices? Good guidance practices (GGP's) are FDA's
policies and procedures for developing, issuing, and using guidance documents.
(b) What is a guidance document? (1) Guidance documents are documents prepared
for FDA staff, applicants/sponsors, and the public that describe the agency's interpretation of or
policy on a regulatory issue. (2) Guidance documents include, but are not limited to, documents
that relate to: The design, production, labeling, promotion, manufacturing, and testing of
regulated products; the processing, content, and evaluation or approval of submissions; and
inspection and enforcement policies.
(g) What are FDA's procedures for developing and issuing guidance documents? (1)
FDA's procedures for the development and issuance of Level 1 guidance documents are as
follows:
(i) Before FDA prepares a draft of a Level 1 guidance document, FDA can seek or
accept early input from individuals or groups outside the agency. For example, FDA can do this
by participating in or holding public meetings and workshops.(ii) After FDA prepares a draft of a
Level 1 guidance document, FDA will:
(A) Publish a notice in the Federal Register announcing that the draft guidance
document is available;
(B) Post the draft guidance document on the Internet and make it available in hard
copy; and
(C) Invite your comment on the draft guidance document. Paragraph (h) of this section
tells you how to submit your comments
22

Guidance for Industry, General Principles for the Development of Vaccines
to Protect Against Global Infectious Diseases Guidance for Industry, U.S. Department

นอกจากนี้ เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบคอมมอนลอว์ (Common Law)
ฝ่ายตุล าการของรั ฐ บาลสหรั ฐ มีบทบาทอย่างมากในการวางแนวคาวินิจฉัยเกี่ยวกับการให้ วัคซีน
คาวินิจฉัยของศาลหลายฉบับได้วางบรรทัดฐานของอานาจการกาหนดการให้วัคซีนของรัฐ และยังมุ่ง
ที่จะลดความขัดแย้งระหว่างสิทธิส่วนบุคคลของปัจเจกชนในการต้องเข้ารับวัคซีนและปกป้องการ
สาธารณสุข
คดี Zucht v.King ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐได้วินิจฉัยจากมาตรา 1 กับข้อกาหนด
ให้ฉีดวัคซีนในเดกตามรัฐธรรมนูญ โดยศาลได้วินิจฉัยว่ามลรัฐสามารถออกข้อกาหนดให้สถานศึกษา
คัดกันเดกออกจากโรงเรียนได้หากไม่สามารถแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนโดยวางหลักว่า ข้อกาหนด
เหล่านั้นมิใช่การแสดงอานาจตามอาเภอใจ แต่เป็นการใช้ดุลพินิจอย่างกว้างในการกาหนดที่จาเป็น
ในการปกป้องการสาธารณสุข โดยศาลได้ยกข้อปฏิเสธที่อ้างหลักตามรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 14 (Fourteenth
Amendment) เพื่อต่อสู่ กับสิ ทธิของข้อบัญญัติของมลรัฐตามรัฐธรรมนูญ 23 และในคดี Maricopa
County Health Department v. Harmon ศาลสหรัฐฯ ได้วินิจฉัยว่ารัฐมีอานาจกระทาการใดๆ
เพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคโดยวิธีมาตรการกีดกัน เดกออกจากสถานศึกษา เช่น ไม่รับเดกที่ไม่ได้รั บวัคซีนขึ้น
ตามกฎหมาย24 ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์แห่งมลรัฐอาริโยน่าได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งว่าสิทธิของบุคคลในการ
ได้รับการศึกษานั้นย่อมอยู่เหนือความจาเป็นของรัฐในการต่อสู้กับการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายใน
สถานศึกษา
หน่วยงานที่กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและผลิตวัคซีน
Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA)
เป็ นหน่ วยงานที่ทาหน้ าที่กาหนดแนวทางการเชื่อมโยงในการพัฒ นาและจาหน่ายวัคซีนที่จาเป็น
สาหรับการสาธารณสุข และกาหนดแผนยุทธศาสตร์ทางด้านวัคซีนซึ่งอยู่ใน office of the Assistant
Secretary for Preparedness and Response (ASPR) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย Pandemic and All Hazard
Preparedness Act มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการวางแผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อ
กรณีด้านการสาธารณสุขและภัยพิบัติทางการแพทย์ รวมทั้งจัดให้มีการวิจัยและการพัฒนาขั้นสู ง
การจัดซื้อจัดจ้าง และการเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลและระบบการดูแลสุขภาพ โดย BARDA
หน่วยงาน 1 ใน 6 หน่วยงานภายใต้ ASPR ดังนี้

of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Biologics
Evaluation and Research, December 2011
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สาหรับหน้าที่หลักของ BARDA นั้น จะมีภารกิจในการพัฒนาและจัดซื้อมาตรการ
ป้องกันทางการแพทย์เพื่อจัดการปัญหาด้านการสาธารณสุขและผลทางการแพทย์ ที่เกิดขึ้นจากการ
เกิดโรคระบาด หน่ ว ยงานใน BARDA ที่รับผิ ดชอบงานด้านวัคซีน ได้แก่ Division of Chemical,
Biological, Radiological and Nuclear and Medical dovntermeasures, (CBRN McMs)
มีภารกิจในการพัฒนาและจัดให้มีมาตรการป้องกันทางการแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากภัยพิบัติทางสาธารณสุข โดย CBRN จะดาเนินการโดยให้
ความสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาตรการป้องกันทางการแพทย์ต่อภัยคุกคามทางสุขภาพ รวมทั้ง
สร้ า งความมั่ น คงทางวั ค ซี น กล่ า วโดยสรุ ป มาตรการป้ อ งกั น ทางการแพทย์ ดั ง กล่ า วนั้ น
ถูกนามาใช้เพื่อช่วยเหลือประเทศในการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองและให้ฟื้นคืนจากภัยพิบัติด้าน
การสาธารณสุข25
แผนยุทธศาสตร์ BARDA (BARDA Strategic Plan) ได้กาหนดหลักการ เป้าหมาย
และยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการพั ฒ นามาตรการป้ อ งกั น ทางการแพทย์
เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามต่อการสาธารณสุขของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยแผนยุทธศาสตร์จะกาหนด
ทิศทางของ BARDA ในอีก 5 ปีถัดไปรวมถึงหลักการสาคัยที่จะพัฒนาความสามารถในการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า งความเข้ ม แข งของความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ
และภาคเอกชน และส่งเสริมมาตรการป้องกันทางการแพทยืเพื่อป้องกันสุขภาพและรักษาชีวภาพจาก
ภัยพิบัติทางด้านการสาธารณสุข
BARDA จะบั ง คั บ ใช้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ นี้ ด ดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากรั ฐ บาลของ
สหรัฐอเมริกาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งรับและเอกชนในการพัฒนาและควบคุมการออกใบอนุญาตขั้นสูง
ต่อมาตรการทางการแพทย์ที่จาเป็น รวมถึงกากับดูแลประสานความร่วมมือในการทา
วิจัยขั้นสูงของกระทรวงสาธารณสุข
เหนได้ว่า BARDA จะมีเป้าหมายเพื่อเตรียมการรองรับต่อภัยพิบัติที่คุกคามสุขภาพ
ของประชาชน โดยเป้าหมายที่สาคัญประการหนึ่งขององค์กรดังกล่าว คือ การสร้างความสามารถในการวาง
โครงสร้างพื้นฐานการผลิตวัคซีนและผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพได้อย่างรวดเรวเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคและภัย
คุกคามที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการระบาดของเชื้อโรค Influenza ได้วาง
พื้นฐานข้อผูกมัดของรัฐบาลในการจัดให้มีวัคซีนอย่างเพียงพอสาหรับประชาชนชาวอเมริกันภายใน
6 เดือน และจากที่มีการระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว แต่อย่างไรกดี ประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถ
ผลิ ตวัคซีนได้เพียงพอกับ ความต้องการ จึงได้มีการพัฒนาโรงงานเพื่อผลิ ตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส
influenza และมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาการผลิตดังกล่าว
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3.2 ประเทศฝรั่งเศส
3.2.1 การบริหารจัดการด้านวัคซีนในประเทศฝรั่งเศส
ในประเทศฝรั่งเศส การให้วัคซีนถือเป็นหนึ่งในมาตรการส าคัญในการป้องกันและ
ควบคุมโรค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศ จึงมีหลายองค์กรที่รับผิดชอบใน
การขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีนภายใต้การนาของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นองค์กรหลักในการ
กาหนดนโยบาย และเพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับวัคซีนเป็นจานวนมาก ทั้งที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะโดยจัดเป็นหมวดหนึ่ง
ในประมวลกฎหมายสาธารณสุข รวมทั้งกฎเกณฑ์ของฝ่ายบริหารที่ออกตามความในรัฐบัญญัติเพื่อ
กาหนดรายละเอียดในการบังคับใช้ อีกทั้งยังมีบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกระจายอยู่ในกฎหมายและ
กฎเกณฑ์อื่น ๆ ด้วย ดังนี้ เพื่อให้ทาความเข้าใจได้โดยง่ายและเป็นระบบ จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2
ส่วนสาคัญ ได้แก่ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านวัคซีน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านวัคซีนในประเทศฝรั่งเศส
3.2.2 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านวัคซีนในประเทศฝรั่งเศส
จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการด้านวัคซีนในประเทศฝรั่งเศสมิได้เป็นอานาจ
หน้ าที่เบ ดเสร จขององค์กรหนึ่งองค์กรใดโดยเฉพาะ แต่เป็นกรณีที่ห ลายองค์กรมีส่ วนร่ว มในการ
บริหารจัดการวัคซีนในบทบาทที่แตกต่างกันไป อันอาจจาแนกได้เป็น 6 กลุ่มดังต่อไปนี้
(1) องค์กรกาหนดนโยบาย
(1.1)กระทรวงสาธารณสุข26
กระทรวงสาธารณสุขถือเป็นกระทรวงหลักที่มีหน้าที่รั บผิดชอบโดยตรงใน
การบริหารจัดการด้านวัคซีน เนื่องจากหนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการควบคุมและ
ป้องกันโรค ซึ่งการให้วัคซีนถือเป็นหนึ่งในมาตรการสาคัญยิ่งที่จะทาให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุผล ดังนี้
จึ ง มี บ ทบั ญ ญั ติ ห ลายมาตราในประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข ที่ บั ญ ญั ติ ถึ ง อ านาจหน้ า ที่ ข อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารจัดการด้านวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตราแรกใน
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ในรัฐบาลปัจจุบันซึ่งมี Manuel Valls เป็นนายกรัฐมนตรี งานด้านสาธารณสุขอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงกิจการสังคม สุขภาพและสิทธิสตรี (Ministère des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes) ทั้งนี้ ในประเทศฝรั่งเศสอาจมีการจัดรูปแบบการ
บริหารราชการแผ่นดินในระดับกระทรวงแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละรัฐบาล ไม่มีรูปแบบ
ตายตั ว กระทรวงที่รั บ ผิ ดชอบงานด้า นสาธารณสุ ข จึง อาจมีชื่ อแตกต่ างกัน ในแต่ ล ะรั ฐ บาล เช่ น
กระทรวงอนามัยและสวัสดิการสังคม (Ministère de l'Hygiène, de l’Assistance et de la
Prévoyance sociale) กระทรวงสาธารณสุข (Ministère de la Santé publique) กระทรวง
สาธารณสุขและพลศึกษา (Ministère de la Santé publique et de l’Éducation physique)
กระทรวงสาธารณสุขและประชากร (Ministère de la Santé publique et de la Population)
กระทรวงสุขภาพ (Ministère de la Santé) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจ บทวิจัยนี้
จะใช้คาว่า “กระทรวงสาธารณสุข”

หมวดที่ว่าด้ ว ยวัค ซีน 27 ได้บั ญ ญัติให้ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขมีหน้าที่กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับวัคซีน โดยกาหนดมาตรการและเงื่อนไขในการให้วัคซีน ให้ข้อเสนอแนะที่จาเป็น และเผยแพร่
ต่อสาธารณชนซึ่งกาหนดเวลาในการรับวัคซีน (ปฏิทินวัคซีน) ทั้งนี้ ภายหลังได้รับความเหนจากสภา
การสาธารณสุขระดับสูง (Haut Conseil de la santé publique) ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษา
นอกจากนี้ ยั ง มี มาตราอื่น ๆ ในหมวดที่ ว่า ด้ ว ยวัค ซี นและในหมวดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง บัญญัติถึงอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้
- อ านาจหน้ า ที่ อ อกกฎ ระเบี ย บ หรื อ ค าสั่ ง ในรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
มาตรการและเงื่อนไขในการให้วัคซีนประเภทต่าง ๆ
(ก) ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข (ร่ ว มกั บ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงแรงงาน) ออกกฎก าหนดประเภทสถาบั น และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น โรค
การรักษาพยาบาล หรือการดูแลผู้สูงอายุ ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
โรคคอตีบ โรคบาดทะยั ก โรคโปลิ โอ และโรคไข้ห วัดใหญ่ ภายหลั งได้รับความเห นจากสภาการ
สาธารณสุขระดับสูง ตลอดจนออกกฎกาหนดมาตรการและเงื่อนไขในการให้วัคซีนดังกล่าว โดยให้
คานึงถึงกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ห้ามใช้วัคซีน (contre-indication) ด้วย28
(ข) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกาหนดให้นักเรียนหรือ
นักศึกษาในโรงเรียนเตรียมแพทย์และวิชาชีพด้านสาธารณสุข ซึ่งส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเรียน
การสอนต้องกระทาในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคหรือการรักษาพยาบาล ต้องได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคโปลิโอ และโรคไข้หวัดใหญ่ ตลอดจน
ออกกฎก าหนดมาตรการและเงื่ อ นไขในการให้ วั ค ซี น ดั ง กล่ า วโดยให้ ค านึ ง ถึ ง กรณี ที่ มี ข้ อ บ่ ง ชี้
ทางการแพทย์ที่ห้ามใช้วัคซีนด้วย29
(ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจออกคาสั่งกาหนดให้การรับ
วัคซีนป้องกันโรคไข้ไทโฟพาราไทฟอยด์ (fièvres typhoparatyphoïdes) เป็นภาคบังคับสาหรับ
บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 30 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตพื่นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค30
(ง) รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขอาจออกคาสั่ งให้การรับวัคซีน
ป้องกันโรคไข้รากสาดใหญ่ (ไข้ไทฟัส) เป็นภาคบังคับสาหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 50 ปี และ
สาหรับบุคคลทุกจาพวกที่อาศัยอยู่ในเขตพื่นที่ที่มีการติดเชื้อ หรือประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เป็นพิเศษ31
(จ) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎระเบียบทางเทคนิค
เกี่ยวกับการให้วัคซีน รูปแบบวิธีการในการให้วัคซีนครั้งแรก และการให้วัคซีนกระตุ้นซ้า ตลอดจน
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มาตรา L. 3111-1 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
มาตรา L. 3111-4 วรรคหนึ่งประกอบวรรคสามและวรรคหก แห่งประมวลกฎหมาย
สาธารณสุข
29
มาตรา L. 3111-4 วรรคหนึ่งประกอบวรรคสี่และวรรคหก แห่งประมวลกฎหมาย
สาธารณสุข
30
มาตรา L. 3111-6 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
31
มาตรา L. 3111- 7 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
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มาตรการและเงื่อนไขในการให้วัคซีนในกรณีมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ห้ามใช้วัคซีน ภายหลังได้รับ
ความเหนจากสถาบันการศึกษาทางการแพทย์แห่งชาติ (Académie nationale de médecine)
และสภาการสาธารณสุขระดับสูง32
(ฉ) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกาหนดรูปแบบและ
วิธีการในการให้วัคซีนป้องกันวัณโรค บีซีจี และบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการให้วัคซีนดังกล่าว
และออกกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามใช้วัคซีนป้องกันวัณโรค บีซีจี และกาหนดสภาพรอยแผลเป็นที่
อาจใช้เป็นหลักฐานว่าเคยได้รับวัคซีน บีซีจี มาแล้ว ภายหลังได้รับความเหนจากสภาการสาธารณสุข
ระดับสูง33
- อานาจหน้าที่ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนทั่วไป
(ก) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกาหนดรูปแบบวีธีการ
จัดทารายชื่อบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และโปลิโอ ซึ่งเป็น
วัคซีนภาคบังคับ34
(ข) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกาหนดรายการเอกสาร
ที่ ต้ อ งแสดงในการขออนุ ญ าตด าเนิ น การศู น ย์ บ ริ ก ารให้ วั ค ซี น (centres de vaccination) และ
กาหนดรูปแบบการจัดทารายงานกิจกรรมและผลการดาเนินงานของศูนย์ที่ต้องยื่นต่อผู้อานวยการ
สานักงานสุขภาพแห่งภูมิภาค (agence régionale de santé)35
(ค) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกาหนดรูปแบบวีธีการ
จัดทารายงานการดาเนินงานประจาปีที่สถาบันที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการให้วัคซีนป้องกันโรค
ไข้เหลืองต้องยื่นต่อสานักงานสุขภาพแห่งภูมิภาค36
- อานาจหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการให้วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีน
(ก) ให้รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบการมีอยู่ของคลั ง
วัคซีนในประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาและชีวภาพเกี่ยวกับการต้านโรคไข้ทรพิษ ตลอดจนเมลดพันธุ์
วัคซีนต้านโรคไข้ทรพิษ37
(ข) ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ตรวจสอบรายงานการ
ดาเนินการให้วัคซีนที่ประธานสภาจังหวัดจัดทาในแต่ละปี38
(ค) ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข จั ด ท ารายชื่ อ บุ ค คลที่ รั ฐ
ต้องรับผิดชอบในการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ ตลอดจนการบาบัดรักษาบุคคลใด ๆ ในกรณีเกิด
โรค หรือเกิดโรคซ้า39
32

มาตรา R. 3111-13 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
33
มาตรา R. 3112-3, มาตรา R. 3112-4 และมาตรา R. 3112-5 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
34
มาตรา R. 3111-9 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
35
มาตรา D. 3111-23 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
36
มาตรา R. 3115-57 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
37
มาตรา L. 3111-10 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
38
มาตรา R. 3111-18 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
39
มาตรา D. 3111-19 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข

(ง) ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ตรวจสอบรายชื่ อ สถาบั น
หรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง40
(1.2)กระทรวงอื่น ๆ
นอกจากกระทรวงสาธารณสุ ขซึ่ ง เป็ น กระทรวงหลั กในการควบคุ มดู แ ล
การบริหารจัดการด้านวัคซีนแล้ว ยังมีกระทรวงอื่น ๆ ที่มีบทบาทในภารกิจดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะในส่วน
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องไปถึงเท่านั้น เช่น
(ก) กระทรวงแรงงาน ซึ่ ง มี บ ทบาทในการก าหนดนโยบายด้ า นวั ค ซี น
ในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับต้องให้วัคซีนแก่ลูกจ้างหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถาบัน
ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุ ข ออกกฎก าหนดประเภทสถาบั น และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น โรค
การรั ก ษาพยาบาล หรื อ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บั ง คั บ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งได้ รั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค
ไวรัสตับอักเสบบี โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคโปลิโอ และโรคไข้หวัดใหญ่ ภายหลังได้รับความเหน
จากสภาการสาธารณสุขระดับสูง ทั้งนี้ สถาบัน องค์กร หรือนายจ้างตามที่รัฐมนตรีกาหนด มีหน้าที่
รับภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดแต่การจัดให้มีการให้วัคซีนแก่บุคคลดังกล่าวด้วย41
(ข) กระทรวงกลาโหม มีอานาจหน้าที่ ในส่ ว นที่เกี่ ยวข้ องกับ ศูนย์บ ริการ
ให้วัคซีนที่สังกัดกองทัพโดยเฉพาะ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอานาจกาหนดให้สถาบัน
ที่มีเงื่อนไขคุณสมบัติครบถ้วน เป็นศูนย์บริการให้วัคซีนแห่งกองทัพ42
(2) องค์กรที่ปรึกษา
(2.1)สภาการสาธารณสุขระดับสูง (Haut Conseil de la santé publique)
สภาการสาธารณสุ ข ระดั บ สู ง เป็ น องค์ ก รระดั บ ชาติ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยรั ฐ บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยนโยบาย
ด้านสาธารณสุข ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2004 มีหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขในการกาหนดนโยบาย ออกกฎ และคาสั่งต่าง ๆ ร่วมกาหนดเป้าหมายด้านสาธารณสุข
ระยะยาวโดยการจั ด ท ารายงานวิ เ คราะห์ ปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข ทุ ก ๆ 5 ปี และประเมิ น ผล
การดาเนิน งานตามเป้าหมาย ตลอดจนเสนอความเห น คาแนะนา แนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุ ขแก่ รั ฐ มนตรี ที่เกี่ย วข้อง ประธานกรรมาธิการในรัฐ สภาและหน่ว ยงานภาครัฐ อื่น ๆ 43
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การวั ค ซี น สภาการสาธารณสุ ข ระดั บ สู ง มี บ ทบาทในการ
ให้คาแนะนาและความเหนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนจะออกรั ฐกฤษฎีกากาหนดนโยบาย หรือกฎกระทรวงกาหนดรายละเอียด หรือมีคาสั่ งใด ๆ
โดยประมวลกฎหมายสาธารณสุข หมวดที่ว่าด้วยวัคซีน ได้บัญญัติถึงหน้าที่ของสภาการสาธารณสุข
ระดับสูงไว้ดังนี้

40

มาตรา R. 3115-60 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
41
มาตรา L. 3111-4 วรรคหนึ่งประกอบวรรคสามและวรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
42
มาตรา R. 3115-61 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
43
มาตรา L. 1411-4 ประกอบมาตรา L. 1411-2 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข

(ก) สภาการสาธารณสุข ระดับ สูง มีห น้า ที่ใ ห้ค วามเห นต่อ รัฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการกาหนดนโยบายด้านวัคซีน มาตรการเงื่อนไขในการให้วัคซีนประเภท
ต่าง ๆ และกาหนดเวลาในการรับวัคซีนหรือปฏิทินวัคซีน44
(ข) สภาการสาธารณสุ ข ระดั บ สู ง (ร่ ว มกั บ สถาบัน การศึ กษาทางการแพทย์
แห่งชาติ) มีหน้าที่ให้ความเหนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ก่อนมี
การออกรัฐกฤษฎีกากาหนดอายุ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์45
(ค) สภาการสาธารณสุข ระดับ สูง มีห น้า ที่ใ ห้ค วามเห นต่อ รัฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการออกกฎเกี่ยวกับการกาหนดประเภท
สถาบั น และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น โรค การรั ก ษาพยาบาล หรื อ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ
ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคโปลิโอ และ
โรคไข้หวัดใหญ่ ตลอดจนให้ความเหนในการกาหนดมาตรการเงื่อนไขในการให้วัคซีนดังกล่าว46
(ง) สภาการสาธารณสุ ข ระดั บ สู ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห นต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงสาธารณสุ ข ในการออกกฎก าหนดมาตรการเงื่ อ นไขในการให้ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคไวรั ส
ตับอักเสบบี โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคโปลิโอ และโรคไข้หวัดใหญ่ แก่นักเรียนหรือนักศึกษา
เตรียมแพทย์และวิชาชีพด้านสาธารณสุข ซึ่งส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของหลักสูตรต้องกระทาในสถาบัน
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคหรือการรักษาพยาบาล47
(จ) สภาการสาธารณสุ ข ระดั บ สู ง (ร่ ว มกั บ สถาบัน การศึ กษาทางการแพทย์
แห่งชาติ) มีหน้าที่ให้ความเหนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ
ในการให้วัคซีนครั้งแรก และการให้วัคซีนกระตุ้นซ้า ตลอดจนมาตรการและเงื่อนไขในการให้วัคซีน
ในกรณีมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ห้ามใช้วัคซีน48
(ฉ) สภาการสาธารณสุข ระดับ สูง มีห น้า ที่ใ ห้ค วามเห นต่อ รัฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขในการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ห้ามใช้วัคซีนป้องกันวัณโรค
บีซีจี49
(ช) สภาการสาธารณสุ ข ระดั บ สู ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห นต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงสาธารณสุขในการออกกฎเกี่ยวกับสภาพรอยแผลเป็นที่อาจใช้เป็นหลักฐานว่าเคยได้รับ
วัคซีนป้องกันวัณโรค บีซีจี แล้ว50
44

มาตรา L. 3111-1 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
45
มาตรา L. 3111-3 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
46
มาตรา L. 3111-4 วรรคหนึ่งประกอบวรรคสามและวรรคหก แห่งประมวลกฎหมาย
สาธารณสุข
47
มาตรา L. 3111-4 วรรคหนึ่งประกอบวรรคสี่และวรรคหก แห่งประมวลกฎหมาย
สาธารณสุข
48
มาตรา R. 3111-13 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
49
มาตรา R. 3112-3 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
50
มาตรา R. 3112-4 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข

(2.2) คณะกรรมการเทคนิคด้านวัคซีน (Comité technique des vaccinations)
คณะกรรมการเทคนิคด้านวัคซีนเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สภาการสาธารณสุขระดั บสูง
เพื่อให้คาปรึกษาแก่รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องวัคซีนโดยเฉพาะ โดยมีภารกิจตามที่
บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการเทคนิคด้านวัคซีน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011
ดังต่อไปนี้51
(ก) ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์และศึกษาพัฒนาการของวัคซีน
(ข) จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ด้ า นวั ค ซี น โดยอาศั ย ข้ อ มู ล ทางระบาดวิ ท ยาและศึ ก ษา
ประโยชน์และความเสี่ยง ตลอดจนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของมาตรการที่จะใช้ดาเนินการ
(ค) เสนอแนะ ปรับปรุงเกี่ยวกับกาหนดเวลาในการรับวัคซีนภาคบังคับหรือปฏิทิน
วั ค ซี น ทั้ ง นี้ คณะกรรมการดั ง กล่ า วประกอบไปด้ ว ยแพทย์ ส าขาต่ า ง ๆ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นวิ ช าชี พ
สาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญทางชีววิทยาและระบบภูมิคุ้มกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 17 คน52
(2.3) สถาบั น การศึ ก ษาทางการแพทย์ แ ห่ ง ชาติ ( Académie nationale de
médecine)
สถาบันการศึกษาทางการแพทย์แห่งชาติมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนที่มีอิสระในการดาเนิ นงาน โดยอยู่ภายใต้ความดูแลของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ 53
มีหน้าที่ในการให้คาปรึกษา ตอบข้อสงสัยในประเดนปัญหาด้านสาธารณสุขแก่รัฐบาล รวมทั้งอาจ
ให้ ค าแนะน าและความเห นใด ๆได้ เ อง แม้ ไ ม่ มี ก ารร้ อ งขอ ตลอดจนมี ห น้ า ที่ ศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย
เพื่ อ ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาการด้ า นการแพทย์ และเผยแพร่ ค วามรู้ ท างการแพทย์ แ ละยา
ต่อสาธารณชน54
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การด้ า นวั ค ซี น สถาบั น การศึ ก ษา
ทางการแพทย์แห่งชาติมีหน้าที่ให้ความเหนต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายสาธารณสุขดังต่อไปนี้
(ก) สถาบั น การศึ กษาทางการแพทย์ แ ห่ งชาติ (ร่ ว มกับ สภาการสาธารณสุ ข
ระดับสูง) มีหน้าที่ให้ความเหนในเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิ โอ ก่อนมี
การออกรัฐกฤษฎีกากาหนดอายุ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์55
(ข) สถาบั น การศึ กษาทางการแพทย์ แ ห่ งชาติ (ร่ ว มกับ สภาการสาธารณสุ ข
ระดับสูง) มีหน้าที่ให้ความเหนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องรูปแบบวิธีการในการให้
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วัคซีนครั้งแรก และการให้วัคซีนกระตุ้นซ้า ตลอดจนมาตรการและเงื่อนไขในการให้วัคซีนในกรณีมีข้อ
บ่งชี้ทางการแพทย์ที่ห้ามใช้วัคซีน56
(3) องค์กรควบคุมตรวจสอบ
(3.1)สถาบันเฝ้าระวังด้านสาธารณสุข (Institut de veille sanitaire)
สถาบั น เฝ้ า ระวั ง ด้ า นสาธารณสุ ข มี ส ถานะเป็ น องค์ ก ารมหาช น
(établissement public) อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้น
โดยรัฐบัญญัติว่าด้วยการเฝ้าระวังและควบคุมความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและผลิตภัณฑ์เพื่อการ
อุปโภคบริโภค ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1998 มีหน้าที่หลัก 4 ประการได้แก่57
(ก) ตรวจสอบและสังเกตการณ์ภาวะสุขภาพของประชากร เกบรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของประชากรเพื่อวัตถุประสงค์ทางระบาดวิทยา
(ข) เฝ้ า ระวั ง ด้ า นสาธารณสุ ข โดยเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการเก บรวบรวม
วิเคราะห์ และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยประชากร ตลอดจนสาเหตุ ปัจจัย
พัฒนาการ ผลกระทบ และผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ
(ค) เตื อ นภั ย ด้ า นสาธารณสุ ข โดยแจ้ ง ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุขโดยทันทีในกรณีที่มีภัยคุกคามต่อสุขภาพอนามัยประชากร และให้คาแนะนาถึงมาตรการ
และการดาเนินการที่เหมาะสมในการรับมือป้องกันและบรรเทาภัยดังกล่าว
(ง) ร่ ว มจั ดการสถานการณ์ในกรณีมีวิกฤติการณ์ด้านสาธารณสุ ขเกิดขึ้ น
โดยเสนอต่อหน่วยงานรัฐที่มีอานาจถึงมาตรการและการดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็นจากภารกิจดังกล่าว
สถาบันเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขจึงมีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริห ารจัดการวัคซีน
โดยเฉพาะการตรวจสอบ สั ง เกตการณ์ เฝ้ า ระวั ง ติ ด ตาม และเตื อ นภั ย โรคระบาด
ที่อาจป้องกันหรือบรรเทาได้ด้วยการให้วัคซีน นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายสาธารณสุขยังบัญญัติ
ให้การให้วัคซีนภาคบังคับใด ๆ ไม่ว่าดาเนินการโดยแพทย์หรือพยาบาล ต้องมีการแถลง และรายงาน
ข้อมูลที่จาเป็นแก่สถาบันเฝ้าระวังด้านสาธารณสุข เพื่อการประเมินผลนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนด้วย58
(3.2)สานักงานความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ (Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé)59
สานักงานความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติมีสถานะเป็น
องค์ ก ารมหาชน อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข จั ด ตั้ ง ขึ้ น
โดยรัฐบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2011
มีหน้าที่หลักในการรับรองความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทุกประเภทในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต การเตรียม การทดลองใช้ การนาเข้า การส่งออก การวาง
จาหน่าย การโฆษณา การเกบรักษา การตรวจสอบประเมินผลภายหลังวางจาหน่าย ตลอดจนการใช้
56
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เทียบเคียงได้กับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์60 นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงภัยด้านสาธารณสุขอันเนื่องมาจากยา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการวิจัยทางชีวภาพ ทั้งมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน
และส่ งเสริ มการเข้าถึงผลิ ตภัณฑ์ดังกล่ าว 61 ทั้งนี้ ยาและผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพอั นอยู่ในการควบคุ ม
ตรวจสอบของสานักงานฯ ได้แก่ ยาทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ เครื่องสาอาง ตลอดจนเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งครอบคลุมถึงวัคซีนด้วย โดยสานักงานฯ มีอานาจ “ตารวจทางสาธารณสุข”
(police sanitaire) ในการอนุญาตการวางจาหน่าย ห้ามวางจาหน่าย ถอนการวางจาหน่าย อนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้ทาการวิจัยทดลอง นาเข้า หรือโฆษณายาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น
สานักงานความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ดาเนินงาน
ร่วมกับสานักงานแห่งสหภาพยุโรปด้านยา (Agence européenne des medicaments) ซึ่งเป็น
องค์กรของสหภาพยุโรป มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและคุ้มครองด้านสาธารณสุขด้วยการประเมิน
และควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาในสหภาพยุโรป 62 .
(3.3) ศูน ย์เ ฝ้า ระวัง ความปลอดภัย ด้า นยาแห่ง ภูมิภ าค (centre régional
de pharmacovigilance)
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาแห่งภูมิภาค เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค
ที่ดาเนินงานร่วมกับสานักงานความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพแห่งชาติ โดยเป็นองค์กรที่
รับร้องเรียน ติดตาม และประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยา (รวมถึงวัคซีน) ในระดับภูมิภาค
และมีหน้าที่รายงานข้อมูลไปยังสานักงานความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติต่อไป
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ให้ข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้องและให้คาปรึกษาแก่สถาบันด้านสุขภาพต่าง ๆ ทั้ง
ภายในภูมิภาค ระดับชาติและสหภาพยุโรป 63 ทั้งนี้ จะพบว่าประมวลกฎหมายสาธารณสุขบัญญัติให้
ศูนย์บริการให้วัคซีนต่าง ๆ ที่ประสงค์จะยื่นขอดาเนินการให้วัคซีน (centres de vaccination) ต้อง
แถลงต่อศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาแห่งภูมิภาคถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากวัคซีนด้วย64
(3.4)คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Comité de protection des
personnes) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบัญญัติว่าด้วยการวิจัยทาง
ชีวภาพในมนุษย์ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2004 มีบทบาทในการควบคุมดูแลให้โครงการที่ทาการ
วิจัยทางชีวภาพในมนุษย์ต้องเคารพมาตรการต่าง ๆ ทั้งทางการแพทย์ ศีลธรรม และกฎหมาย เพื่อ
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คุ้มครองบุคคลที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนั้น ๆ คณะกรรมการจึงประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ต่าง ๆ ทางการแพทย์ เภสัช พยาบาล ทั้งทางสังคม จิตวิทยา ผู้แทนจากสมาคมผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
ทางสาธารณสุข และนักกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 14 คน โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่สาคัญในการอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติการทดลองทางชีวภาพในมนุษย์ 65 ดังนี้ การทดลองในกระบวนการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนไม่อาจดาเนินการได้ หากยังไม่ได้รับความเหนชอบจากคณะกรรมการดังกล่าวก่อน
(3.5)สานักงานกากับดูแลระบบประกันสุขภาพ (Haute Autorité de Santé)
สานักงานกากับดูแลระบบประกันสุขภาพเป็นหน่วยงานรัฐอิสระ จัดตั้งขึ้น
โดยรัฐบัญญัติว่าด้วยการประกันสุขภาพ ลงวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2004 66 มีหน้าที่ในการประเมิน
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ การให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการ
เบิกจ่ายค่ายาและค่ารักษาพยาบาล ทั้งยังมีหน้าที่กาหนดมาตรฐาน วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการ
ด้านสาธารณสุขที่ดี ตลอดจนการประเมินผลและรับรองสถาบันด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ดังนี้ สานัก
งานฯ จึงมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านวัคซีน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ประกันสุขภาพ การวางหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายต่าง ๆ ด้านวัคซีน การประเมินผลเกี่ยวกับวัคซีนในเชิง
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
(3.6)สานักงานสุขภาพแห่งภูมิภาค (agence régionale de santé)
สานักงานสุขภาพแห่งภูมิภาคเป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบัญญัติว่าด้วย
“โรงยาบาล ผู้ป่วย สุขภาพ และภูมิภาค” ลงวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 มีหน้าที่และบทบาท
ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ า นสาธารณสุ ข ในระดั บ ภู มิ ภ าค ทั้ ง ด้ า นความปล อดภั ย ทาง
สาธารณสุข การป้องกันและรักษาโรค และบริการทางสาธารณสุขต่าง ๆ ตลอดจนบูรณาการความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงาน สถาบั น ด้ า นสาธารณสุ ข และทุ ก ภาคส่ ว นภายในภู มิ ภ าคนั้ น ๆ เพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุข 67
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัคซีน ประมวลกฎหมายสาธารณสุขได้บัญญัติอานาจ
หน้าที่ของส านักงานสุ ขภาพแห่งภูมิภาค ในการควบคุมตรวจสอบการดาเนินการของศูนย์บริการ
ให้วัคซีนไว้ ดังนี้ :
(ก) ให้สถาบันที่ประสงค์จะทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการให้วัคซีนต้องยื่นคาขอ
ดาเนินการต่อผู้อานวยการสานักงานสุขภาพแห่งภูมิภาคก่อน68
(ข) ให้ ส ถาบั น หรื อองค์ กรที่ ได้ รับ มอบหมายให้ เป็ นศู นย์ บริ การให้ วั คซี น
จัดทารายงานกิจกรรมและผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการสานักงานสุขภาพแห่งภูมิภาคเป็นประจา
ทุกปี ทั้งนี้ตามรูปแบบที่กาหนดในกฎของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข69
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(ค) เมื่ อ รู ป แบบวิ ธี ก ารด าเนิ น งานของศู น ย์ บ ริ การให้ วั ค ซี น ไม่ ส ามารถ
ตอบสนองต่อภาระหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ ให้ผู้อานวยการสานักงานสุขภาพแห่งภูมิภาคแจ้งต่อสถาบัน
หรือองค์กรที่ได้รับ อนุญาต ให้ดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ห ากมีเหตุ
ฉุก เฉิ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความปลอดภัย ของผู้ รั บบริก าร การอนุญ าตอาจถู กระงับ ลง และหากการ
แจ้งเตือนดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้อานวยการสานักงานสุขภาพ
แห่งภูมิภาคอาจเพิกถอนการอนุญาต70
(4) องค์กรอานวยการและบังคับใช้กฎหมาย
(4.1)ราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคได้รับการแบ่งอานาจจากราชการ
ส่ ว นกลาง ( déconcentration) อยู่ ภ ายใต้ อ านาจบั ง คั บ บั ญ ชาของส่ ว นกลาง ( pouvoir
hiérarchique) มีหน่วยงานในระดับภาค (région) และจังหวัด (département) ทาหน้าที่ควบคุม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นตัวกลางระหว่างราชการส่วนกลางกับเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาค
ทั้ ง นี้ ประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข ได้ ก าหนดให้ จั ง หวั ด โดยผู้ ว่ า การจั ง หวั ด ( préfet) ซึ่ ง เป็ น
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด มี อ านาจหน้ าที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การวัค ซี น โดยเฉพาะในการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย ดังนี้
(ก) กรณีเกิดโรคระบาด ผู้ว่าการจังหวัดอาจมีคาสั่งให้เลื่อนการให้วัคซีน 71
(ข) ในกรณีที่เกิดสงคราม ภัยพิบัติสาธารณะ โรคระบาด หรือภัยคุกคาม
จากโรคระบาด อาจมีการออกประกาศจังหวัด (arrêté préfectoral) กาหนดให้การให้วัคซีนป้องกัน
โรคไข้ทรพิษ หรื อการให้วัคซีนกระตุ้นซ้า เป็นภาคบังคับสาหรับบุคคลทุกคนไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด
กตาม72
(ค) เมื่อมีการยืนยันจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับชาติหรือนานาชาติ
ว่า มี โ รคไข้ ทรพิ ษ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การระบาดของโรคในประเทศฝรั่ งเศส ให้ ผู้ ว่า การจั ง หวั ด
(préfet) มี ม าตรการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ก าหนด เช่น ให้ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค
ไข้ทรพิษ หรือให้วัคซีนกระตุ้นซ้าแก่ผู้ที่ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อ เฝ้าติดตามทางการแพทย์
อย่างใกล้ชิด รวมถึงควบคุมประสิทธิภาพของการให้วัคซีนและให้อยู่ในบริเวณที่จากัด หรือให้แยกตัว
ไว้กรณีต้องสงสัยว่าติดโรค จัดหาพั สดุ ผลิตภัณฑ์ สถานที่ และบุคลากร ในการป้องกันและควบคุม
โรค ควบคุมและสั่งปิดสถาบันภาครัฐหรือเอกชนเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของไวรัส สั่งยกเลิก
การชุมนุมของมวลชน จากัดการเดินทางประชาชน ยกระดับความเข้มงวดในการควบคุมพรมแดน
เป็นต้น73
(4.2)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (collectivités territoriales)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการกระจายอานาจจากราชการส่วนกลาง
(décentralisation) มีส ถานะเป็ น นิ ติ บุ คคลตามกฎหมายมหาชนที่มี อิส ระในการดาเนิ นกิจกรรม
ภายในท้องถิ่น โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของราชการส่วนกลาง (pouvoir de tutelle) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายระดับ ได้แก่ เทศบาล จังหวัด ภาค นครปารีส และเขตปกครองพิเศษอื่นๆ
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ในแต่ล ะองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จะมีผู้ บริห ารที่มาจากการเลื อกตั้ง โดยมีองค์ กรที่ท าหน้า ที่
ในการพิจารณาลงมติ ออกกฎระเบียบ ได้แก่ สภาเทศบาล สภาจังหวัด สภาภาค และองค์กรที่ทา
หน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี ประธานสภาจังหวัด ประธานสภาภาค
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัคซีน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทสาคัญในการอานวยการจัดการวัคซีน เช่น กาหนดวันและสถานที่การให้วัคซีนในเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ จัดการข้อมูลผู้รับวัคซีน แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการให้วัคซีน
อนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การให้ วั ค ซี น จั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การให้ วั ค ซี น ในแต่ ล ะปี ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น และยังมีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ ทั้งนี้
ประมวลกฎหมายสาธารณสุขในหมวดที่ว่าด้วยวัคซีนได้บัญญัติถึงอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการให้วัคซีน
ภายในกรอบข้อตกลงที่ทากับรัฐ โดยข้อตกลงดังกล่าวให้ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ ประเภทของ
ผู้ รั บ ประโยชน์ วิธีการดาเนิ น การ จ านวนเงินอุดหนุนจากรัฐ ข้อมูล ที่จาต้องรายงานให้ รัฐ ทราบ
รูป แบบวิธีป ระเมิน การดาเนิ น งาน และความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ๆ ที่ปฏิบัติห น้าที่ในขอบเขต
เดียวกัน74
(ข) การให้วัคซีนภาคบังคับในศูนย์ให้คาปรึกษาสาหรับทารกและเดกที่อายุ
ไม่ถึง 6 ปี ไม่อาจดาเนินการได้ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากประธานสภาจังหวัดก่อนเพื่อการรับรอง
มาตรฐานทางเทคนิคของศูนย์75
(ค) ให้นายกเทศมนตรีของแต่ละเทศบาลปรับปรุงข้อมูลการรับวัคซีนของ
บุ ค คลให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อยู่ เ สมอ และให้ รั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล ทางการแพทย์ ในกรณี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงภูมิลาเนา ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่ตนย้ายภูมิลาเนาใหม่
โดยให้ระบุในใบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับวัคซีนของเทศบาลและให้นายกเทศมนตรีของเทศบาล
ที่บุคคลมีภูมิลาเนาอยู่เดิมรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการรับวัคซีนของบุคคลดังกล่าว และกรณีที่มีการ
ให้วัคซีนแก่บุคคลที่พานักชั่วคราวอยู่ในเขตเทศบาลใด ให้นายกเทศมนตรีของเทศบาลนั้นรายงาน
ข้อมูลให้เทศบาลที่บุคคลนั้นมีภูมิลาเนาประจาอยู่ในเขตทราบ76
(ง) ในแต่ละปี ให้นายกเทศมนตรีจัดทารายชื่อบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และโปลิโอ ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยประธานสภาจังหวัด77
(จ) ให้ ป ระธานสภาจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง แพทย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการให้ วั ค ซี น และ
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย์ ก่ อ นการให้ วั ค ซี น และให้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยด้ า นเทคนิ ค และบริ ห าร
โดยในส่วนผู้ช่วยด้านเทคนิคและบริหารให้แต่งตั้งตามข้อเสนอของนายกเทศมนตรี78
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(ฉ) ให้ ป ระธานสภาจั ง หวั ด ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนในการบริ ก าร

ด้านวัคซีน

(ช) ให้ ป ระธานสภาจั ง หวั ด มี ค าสั่ ง ก าหนดวั น และสถานที่ ก ารให้ วั ค ซี น
ในเทศบาล โดยให้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกันทางสื่อและการปิดประกาศ ทั้งแจ้งให้
ทราบถึงหน้าที่ของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้เยาว์ที่ต้องดาเนินการให้ผู้เยาว์รับวัคซีน และโทษที่จะได้รับ
ในกรณีบุคคลดังกล่าวละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ นอกจากนี้หากมีสถานการณ์จาเป็น ให้ประธานสภา
จังหวัดอนุญาตให้เทศบาลดาเนินการให้วัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ที่ทาการของแพทย์80
(ซ) เมื่อดาเนินการให้วัคซีนเสรจสิ้น ให้ผู้ให้วัคซีนส่งบัญชีรายชื่อที่บันทึก
รายการสมบู ร ณ์แล้ ว ไปยั งนายกเทศมนตรี เพื่อท าการเกบรั กษาข้ อมูล การรับ วัคซีน ของบุ คคลไว้
และให้ ป ระธานสภาจั งหวั ดจั ดเกบส าเนาไว้ ในกรณีการให้ วั คซีน โดยไม่มีค่ าใช้จ่ าย ณ ที่ ท าการ
ของแพทย์ ให้ส่งบันทึกรายการข้อมูลไปยังนายกเทศมนตรี81
(ฌ) ให้ประธานสภาจังหวัดแจ้งต่อพนักงานอัยการ ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลผู้เยาว์ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ให้เข้ารับวัคซีน หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในดาเนินการ
ให้ผู้เยาว์ในความดูแลเข้ารับวัคซีน 82
(ญ) ให้ประธานสภาจังหวัดจัดทารายงานเกี่ยวกับการดาเนินการให้วัคซีน
ในแต่ละปีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข83
(ฎ) ให้ น ายกเทศมนตรี ใ ช้ อ านาจของต ารวจตามที่ ก าหนดในประมวล
กฎหมายปกครองท้องถิ่น โดยไม่จาต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้ทรพิษ84
(5) องค์กรปฏิบัติการ
องค์ก รปฏิบั ติก าร หมายถึ งองค์ กรที่มี ห น้า ที่ใ นการดาเนิ นการเกี่ ยวกับ วัค ซี น
โดยตรง แบ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้วัคซีน และองค์กรที่มีหน้าที่ในการผลิตและวิจัยพัฒนา
วัคซีน
(5.1)องค์กรดาเนินการให้วัคซีน
นอกเหนือจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือคลินิกที่อาจดาเนินการให้
วัคซีน ในประเทศฝรั่งเศสยังมีสถาบันหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการให้วัคซีนโดยเฉพาะ
เช่น ศูนย์บริการให้วัคซีน (centres de vaccination) ศูนย์วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง (centres de
vaccination antiamarile) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคจาก
ต่างประเทศ ศูนย์บริการให้วัคซีนแห่งกองทัพ (centres de vaccination des armées) เป็นต้น
ทั้งนี้ สถาบันหรือองค์กรที่อาจได้รับมอบหมายให้เป็น “ศูนย์บริการให้วัคซีน ” ได้แก่ สถาบันด้าน
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สุขภาพที่มีภารกิจในการจัดทาบริการสาธารณะ และศูนย์บริการสุขภาพที่ดาเนินการโดยองค์กรที่ไม่
แสวงหากาไรตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยทั่วไปต้องขออนุญาตดาเนินการต่อผู้อานวยการสานักงาน
สุขภาพแห่งภูมิภาคที่ศูนย์บริการให้วัคซีนที่ยื่นคาขอนั้นตั้งอยู่ และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กาหนดโดยเฉพาะต้องมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร
(5.2)องค์กรวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน
ในบรรดาองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการวิจัยและพัฒ นาวัคซีน หนึ่งใน
องค์กรของประเทศฝรั่งเศสที่มีความสาคัญและเป็นที่รู้จักกันดีอันสมควรกล่าวถึงคือ สถาบันปาสเตอร์
(Institut Pasteur) ซึ่งเป็นมูลนิธิ (fondation) กล่าวคือ เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกาไร 85
สถาบันดังกล่าวก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1888 โดยการริเริ่มของ หลุยส์ ปาสเตอร์ นัก
เคมีและนักจุลชีววิทยาของประเทศฝรั่งเศส 86 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยด้านจุลชีววิทยา โรคติด
เชื้อ โรคติดต่อ และค้นคว้า วิจัยพัฒนาวัคซีน เพื่อการป้องกันและรักษาโรค โดยสถาบันฯ มีอิสระใน
การดาเนินงานโดยมีแหล่งเงินทุนมาจากหลายภาคส่วน เช่น การอุดหนุนจากภาครัฐ การให้คาปรึกษา
สิทธิในใบอนุญาต ผลตอบแทน จากการทาธุรกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเงินบริจาค ปัจจุบันสถาบันฯ มี
ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ และมีสาขาในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ และมีศูนย์วิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น
ชีววิทยาและการติดเชื้อในเซลล์ (Biologie cellulaire et infection) ชีววิทยาการเจริญ (Biologie
du développement et cellules souches) พันธุศาสตร์ (Génomes et génétique) วิทยา
ภู มิ คุ้ ม กั น (Immunologie) วิ ท ยาการระบาด (Infection et épidémiologie) จุ ล ชี ว วิ ท ยา
(Microbiologie) ประสาทศาสตร์ (Neuroscience) ปรสิ ต วิ ท ยาและวิ ท ยารา (Parasites et
Insectes Vecteurs)ชีววิทยาและเคมีเชิงโครงสร้าง (Biologie structurale et chimie) วิทยาไวรัส
(Virologie)
ส่ว นบริ ษัทชั้น นาในประเทศฝรั่งเศสที่มีบทบาทในการผลิ ตและจาหน่าย
วัคซีน คือ บริษัทซาโนฟี ปาสเตอร์ (Sanofi Pasteur) ตั้งอยู่ที่เมืองลียง (Lyon) ถือเป็นบริษัทชั้นนา
ระดับโลกในด้านวัคซีนและเป็นบริษัทในเครือซาโนฟี ซึ่ งเป็นบริษัทด้านยาชั้นนา ปัจจุบันกลุ่มบริษัท
ซาโนฟี (Sanofi) มีส่วนแบ่งตลาดด้านวัคซีนถึงร้อยละ 25 ของตลาดโลก บริษัทดังกล่าวเกิดจากการ
ริเริ่มของมาร์เซล เมริเออ (Marcel Mérieux) ลูกศิษย์ของ หลุยส์ ปาสเตอร์ ในระยะแรก สถาบันเน้น
การผลิตเซรุ่มป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักสาหรับมนุษย์และสัตว์ ต่อมาได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิเมริเออ
(Fondation Mérieux) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการป้องกันโรคในประเทศกาลังพัฒนา โดยได้รับ
เงินงบประมาณอุดหนุนรายปี ต่อมาสถาบันได้มีการควบรวมกิจการกับกลุ่มบริษัทอื่นจนกลายเป็น
บริษัท “ซาโนฟี ปาสเตอร์ ” ซึ่งหนึ่งในสามของทุนบริษัทถือโดยมูลนิธิคริสตอฟและโรดอฟ เมริเออ
(Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux) ที่ตั้งชื่อตามบุตรที่ถึงแก่กรรมไปแล้วของอาแลง
เมริเออ (Alain Mérieux)
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(6) องค์กรอื่นๆ
นอกจากองค์กรดังกล่ าวข้างต้น ยังมีองค์กรอื่นที่แม้ไม่เกี่ย วข้องกับการบริหาร
จัดการวัคซีนโดยตรง แต่มีบทบาทในทางส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการวัคซีน ดังต่อไปนี้
(6.1)สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การป้ อ งกั น และให้ ค วามรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ ( Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé)
สถาบั น แห่ งชาติเพื่อการป้ องกันและให้ ความรู้ด้านสุขภาพ เป็นองค์การ
มหาชนอยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบัญญัติว่า
ด้วยสิทธิผู้ป่วยและคุณภาพของระบบสาธารณสุข ลงวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 2002 มีภารกิจหลักใน
การดาเนินนโยบายด้านการป้องกันโรคและให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน จึงเป็นองค์กร
ที่มีบทบาทสาคัญในการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุขและประชาชน87
(6.2)สานักงานแห่งชาติว่าด้วยการชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติภัยทาง
การแพทย์ การรั กษาของแพทย์ และการติ ดเชื้อในโรงพยาบาล (l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)
สานักงานแห่งชาติว่าด้วยการชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติภัยทาง
การแพทย์ การรักษาของแพทย์ และการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นองค์การมหาชนอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิผู้ป่วยและ
คุ ณ ภาพของระบบสาธารณสุ ข ลงวั น ที่ 4 มี น าคม ค.ศ. 2002 มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการก าหนด
ค่าเสียหายในกรณีที่ความเสียหายนั้นเป็นความเสียหายที่รัฐต้องรับผิดชอบ อันได้แก่ ความเสียหายอัน
เป็นผลมาจากอุบัติภัยทางการแพทย์และการติดเชื้อในโรงพยาบาล สานักงานนี้ดาเนินการกาหนด
ค่าเสียหายโดยกระบวนการไกล่เกลี่ยนอกศาลที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาโดยรวดเรว
และไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งได้รับการเยียวยาแม้ในกรณีความเสียหายมิได้เกิดจากความผิดของผู้ใด (หาก
เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด) เนื่องจากรัฐถือว่ากรณีอุบัติภัยทางการแพทย์เหล่านี้เป็นเหตุ
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความผิด ดังนี้เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยา รัฐจึงชดใช้
ค่าเสียหายให้ตามทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดโดยปราศจากความผิด (responsabilité sans faute)
และหลักภาระหน้าที่ในการเยียวยาความเสียหายเป็นของส่วนรวม (solidarité nationale)88
ในส่วนความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากการให้วัคซีนภาคบังคับ ประมวล
กฎหมายสาธารณสุขได้บัญญัติให้สานักงานฯ มีหน้าที่ดาเนินการเยียวยาความเสียหาย โดยทาการ
ประเมิน ดาเนินการสอบสวน และแจ้งข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย หากผู้เสียหายยอมรับ
ข้อเสนอและเมื่อสานักงานฯ ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายแล้ว
อาจรับ ช่วงสิ ทธิของผู้ เสี ย หายที่มีต่อผู้ต้องรับผิดในความเสียหายได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ต้องรับผิ ด
ดังกล่าว89
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(6.3)องค์กรประกันสุขภาพ (organismes d’assurance maladie)
องค์ ก รประกั น สุ ข ภาพในระบบต่ า ง ๆ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งในแง่ ข องการ
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ วั ค ซี น โดยประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข บั ญ ญั ติ ใ ห้ อ งค์ ก รเหล่ า นี้
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้วัคซีนแก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิได้รับที่อยู่ในสังกัดของตน
และแก่ผู้ได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือทางการแพทย์ของรัฐตามเงื่อนไขที่กาหนดในประมวล
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ ทางสั ง คมและครอบครั ว (code de l’action sociale et des
familles) และตามรูปแบบวิธีการที่กาหนดในประมวลกฎหมายประกันสังคม (code de la sécurité
sociale)90
หลั งจากได้ศึกษาถึงบทบาทขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริห าร
จัดการด้านวัคซีนในประเทศฝรั่ งเศสแล้ ว ในหั ว ข้ อที่ 2 จะได้ศึกษาถึงบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป
3.2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านวัคซีนในประเทศฝรั่งเศส
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านวัคซีนในประเทศฝรั่งเศส
มีหลากหลาย ทั้งที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในหมวดว่าด้วยวัคซีนแห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข และที่
กระจายอยู่ ในรั ฐบั ญญัติอื่น รั ฐ กฤษฎีกา กฎ ระเบียบ คาสั่ ง หนังสื อเวียน ฯลฯ อย่างไรกดี เมื่อ
ประมวลแล้ว อาจจาแนกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านวัคซีนออกเป็น
4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทบัญญัติที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับวัคซีน
ส่วนที่ 2 บทบัญญัติที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการวัคซีน
ส่วนที่ 3 บทบัญญัติที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการวิจัยพัฒนา ผลิตและ
จาหน่ายวัคซีน
ส่วนที่ 4 บทบัญญัติที่กาหนดความรับผิดเกี่ยวกับวัคซีน
(1) บทบัญญัติที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับวัคซีน
บทบัญญัติที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับวัคซีน เป็นบทบัญญัติที่กาหนด
มาตรการ เงื่อนไข และหน้ าที่ในการต้องเข้ารั บวัคซีนส าหรับบุคคลทั่ว ไป บุคคลประเภทต่าง ๆ
โดยเฉพาะ หรือเมื่อมีสถานการณ์จาเป็นบางอย่าง อันอาจจาแนกได้ดังต่อไปนี้
(1.1)การกาหนดวัคซีนภาคบังคับสาหรับบุคคลทั่วไป
ในประเทศฝรั่งเศสได้มีการกาหนดวัคซีนภาคบังคับ กล่าวคือ วัคซีนชนิดที่
บังคับให้บุคคลทั่วไปมีหน้าที่ต้องเข้ารับ ปัจจุบันประมวลกฎหมายสาธารณสุขได้กาหนดไว้ 3 ชนิด
ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก และโรคโปลิโอ
(ก) วัค ซี น ป้ อ งกั น โรคคอตี บ และบาดทะยั ก ประมวกฎหมายสาธารณสุ ข
ภาคนิติบัญญัติ มาตรา L. 3111-2 บัญญัติว่า การให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยักโดยอะนาทอก
ซิ
น
(anatoxine) เป็นภาคบังคับ เว้นแต่จะมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ห้ามใช้ และต้ องดาเนินการให้วัคซีน
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มาตรา L. 3111-11 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข

ทั้ง 2 อย่างไปพร้อมกัน ทั้งนี้ผู้ใช้อานาจปกครอง หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ ต้องรับผิดชอบในการ
ดาเนินการให้ผู้เยาว์ได้รับวัคซีนตามมาตรการดังกล่าว โดยต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน เมื่อแรก
รับเข้าศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกประเภท สถานรับเลี้ยงเดก ค่ายฤดูร้อน และ สถานที่จัด
กิจกรรมอื่น ๆ สาหรับผู้เยาว์ ส่วนมาตรา R. 3111-2 ซึ่งอยู่ในภาคบทบัญญัติแห่งกฎเกณฑ์ที่ตรา
โดยฝ่ายบริหาร บัญญัติให้การให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา L. 3111-1 ต้อง
ดาเนินการก่อนบุคคลมีอายุครบ 18 เดือน นอกจากนี้ ภาคผนวกท้ายรัฐกฤษฎีกาในเรื่องเทคนิคการ
ให้วัคซีน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 ได้บัญญัติว่า การให้วัคซีนจะสมบูรณ์ภายหลังจากการ
ให้วัคซีนกระตุ้นซ้าในปริมาณ 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อครบ 1 ปี หลังการให้วัคซีนต่อเนื่องมาแล้ว 3
ครั้ง
(ข) วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
ประมวกฎหมายสาธารณสุ ข ภาคนิติบัญญัติ มาตรา L. 3111-3
บัญญัติว่า การให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเป็นภาคบังคับ เมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ และภายใต้เงื่อนไขที่
กาหนดในรัฐกฤษฎีกาที่ออกภายหลังได้รับความเหนจากสถาบันการศึกษาทางการแพทย์แห่งชาติ
(Académie nationale de médecine) และสภาการสาธารณสุขระดับสูง เว้นแต่จะมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ ที่ ห้ า มใช้ ทั้ ง นี้ ผู้ ใ ช้ อ านาจปกครอง หรื อ ผู้ ป กครองของผู้ เ ยาว์ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินการให้ผู้เยาว์ได้รับวัคซีนตามมาตรการดังกล่าวส่วนมาตรา R. 3111-3 บัญญัติให้การให้วัคซีน
ป้องกันโรคโปลิโอตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา L. 3111-3 ประกอบไปด้วยการให้วัคซีนครั้งแรกซึ่งต้อง
ดาเนินการก่อนบุคคลมีอายุครบ 18 เดือน และการให้วัคซีนกระตุ้นซ้าครั้งสุดท้ายก่อนบุคคลมีอายุ
ครบ 13 ปี นอกจากนี้กฎว่าด้วยการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอภาคบังคับ ลงวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.
1965 ยังวางรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอไว้ เช่น การให้วัคซีน
ป้องกันโรคโปลิโออาจทาโดยการฉีดหรือให้ทางปาก โดยต้องใช้วัคซีนที่ได้รับอนุญาตตามประมวล
กฎหมายสาธารณสุข91 ซึ่งกฎดังกล่าวได้กาหนดปริมาณ เวลา และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ วัคซีนโดย
การฉีดและโดยทางปาก ตลอดจนการให้วัคซีนกระตุ้นซ้าไว้ด้วย 92
(1.2)การกาหนดวัคซีนภาคบังคับสาหรับบุคคลในกรณีเฉพาะ
นอกจากวัคซีนภาคบังคับสาหรับบุคคลทั่วไป ในประเทศฝรั่งเศสยังมีการ
กาหนดให้ บุ คคลบางประเภทที่มี ความเสี่ ยงเป็น พิเศษต่อการติด โรค หรือมีโ อกาสแพร่เชื้อให้ แ ก่
บุคคคลในวงกว้าง มีหน้าที่ต้องเข้ารับวัคซีนด้วยเช่นกัน บุคคลในกรณีดังกล่าวได้แก่
(ก) ผู้ประกอบวิชาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค
- ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาล หรือการดูแลผู้สูงอายุประมวลกฎหมายสาธารณสุข มาตรา L. 3111-4 วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า บุคคลใดปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
โรค การรักษาพยาบาล หรือการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากการปฏิบัติหน้าที่
บุคคลนั้นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคโปลิโอ และโรค
ไข้หวัดใหญ่ อย่างไรกตาม ในกรณีโรคไข้หวัดใหญ่ ได้มีการออกรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ.
2006 ให้ระงับการบังคับให้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ทั้งนี้ วรรคห้าแห่งมาตราดังกล่าวยังได้
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ข้อ 2
ข้อ 3-5

บัญญัติให้สถาบัน องค์กร หรือนายจ้าง มีหน้าที่รับภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดแต่การจัดให้มีการให้วัคซีน
แก่บุคคลดังกล่าวด้วย
- นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาในโรงเรี ย นเตรี ย มแพทย์ แ ละวิ ช าชี พ ด้ า น
สาธารณสุขอื่น ๆ ที่อยู่ในสถาบันหรือองค์ กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล หรือ
การดูแลผู้สูงอายุ
ประมวลกฎหมายสาธารณสุข มาตรา L. 3111-4 วรรคสี่ บัญญัติให้
นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาเตรี ย มแพทย์ แ ละวิ ช าชี พ ด้ า นสาธารณสุ ข อื่ น ๆ ตามที่ ร ะบุ ใ นกฎของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของหลักสูตรต้องกระทาในสถาบันหรือ
องค์กรภาครั ฐ หรื อเอกชนที่เกี่ย วข้องกับการป้องกันโรคหรือการรักษาพยาบาล ต้องได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคโปลิโอ และโรคไข้หวัดใหญ่ อย่างไรกตาม
ในกรณีโรคไข้หวัดใหญ่ ได้มีการออกรัฐกฤษฎีกา ลงวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2006 ให้ระงับการบังคับ
ให้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ทั้งนี้ วรรคห้าแห่งมาตราดังกล่าวยังได้บัญญัติให้สถาบันการศึกษา
ที่รับลงทะเบียนสาหรับนักเรียน นักศึกษาแพทย์และวิชาชีพด้านสาธารณสุขอื่น ๆ มีหน้าที่รับภาระ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดแต่การจัดให้มีการให้วัคซีนแก่บุคคลดังกล่าวด้วย
- ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในห้องปฏิบัติการชีววิทยาทางการแพทย์
- ประมวลกฎหมายสาธารณสุข มาตรา L. 3111-4 วรรคสองบัญญัติให้
บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องปฏิบัติการชีววิทยาทางการแพทย์ ต้องได้รับวัคซีนป้องกันไข้รากสาดน้อย
(ไข้ไทฟอยด์) ทั้งนี้ ตามวรรคห้าแห่งมาตราดังกล่าว สถาบัน องค์กร หรือนายจ้าง มีหน้าที่ต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดแต่การจัดให้มีการให้วัคซีนแก่บุคคลดังกล่าวด้วย
(ข) ผู้ปฏิบัติงานในกองทัพ
การปฏิบั ติงานในกองทัพซึ่งประกอบไปด้วยกาลังพลจานวนมากและ
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ จึงต้องมีการกาหนดวัคซีนภาคบังคับเพื่อป้องกันการติดโรคและ
แพร่เชื้อโรคในกองทัพ ทั้งนี้ กฎเกณฑ์และระเบียบทางทหารได้บัญญัติถึงวัคซีนภาคบังคับที่จาเป็น
สาหรับการรับราชการในกองทัพไว้โดยเฉพาะ หากไม่ได้รับวัคซีนตามที่กาหนดกไม่สามารถเข้ารับ
ราชการได้ โดยรายละเอี ย ดของวัค ซีน ภาคบั งคั บก าหนดอยู่ ในปฏิทิ นการรับ วัค ซีน ซึ่ง จัด ทาโดย
สานักงานบริการสุขภาพแห่งกองทัพ (Direction centrale du Service de Santé des Armées)93
นอกจากนี้ ในกรณีตารวจ ยังมีกฎเกณฑ์ที่บัญญัติให้บุคคลที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ห้ามรับวัคซีน
ภาคบังคับตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายการป้องกันประเทศ ถือเป็นผู้ไม่มีความสามารถในการ
ปฎิบัติหน้าที่ และยังบัญญัติให้ตารวจมีหน้าที่ในการเข้ารับวัคซีนตามปฏิทินการรับวัคซีนที่กองทัพ
กาหนด มิเช่นนั้นจะถูกลงโทษทางวินัย94
(ค) ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค
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เหลือง

95

- ผู้ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นจั ง หวั ด เฟรนช์ เ กี ย นาต้ อ งได้ รั บ วั ค วี น ป้ อ งกั น โรคไข้

ประมวลกฎหมายสาธารณสุข มาตรา R. 3114-9 วรรคหก บัญญัติว่า
การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองเป็นภาคบังคับสาหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และอาศัยอยู่
หรื อเดิ น ทางไปในจั ง หวั ด เฟรนช์ เกี ย นา เว้ นแต่ จะมีข้ อ บ่ง ชี้ ทางการแพทย์ ที่ห้ า มใช้ และตามรั ฐ
กฤษฎีกาที่ 87-525 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1987 การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองประกอบ
ไปด้วยการให้ 1 ครั้ง และการให้กระตุ้นซ้าทุก ๆ 10 ปี
- ผู้ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตพื่ น ที่ ที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคไข้ ไ ทโฟ พาราไทฟอยด์ (fièvres typhoparatyphoïdes) ตามที่รัฐมนตรีกาหนด
ประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข มาตรา L. 3111-6 บั ญ ญั ติ ว่ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อาจออกคาสั่งกาหนดให้การรับวัคซีนป้องกันโรคไข้ไทโฟพารา
ไทฟอยด์ เป็นภาคบังคับสาหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 30 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตพื่นที่ที่มีการแพร่
ระบาดของโรค ในขณะที่ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้ไทโฟพาราไทฟอยด์แก่บุคคลตามวรรคก่อน อาจมีการ
ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักแก่บุคคลนั้นพร้อมกันไปด้วย หากไม่สามารถแสดงได้ว่าเคย
ได้รั บ วัคซีน ป้ องกัน โรคทั้งสองแล้ ว ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในหนังสื อแสดงการรับวัคซีน (carnet de
vaccination) ของบุคคลนั้น ๆ
- ผู้ ที่อาศั ย อยู่ในเขตพื้น ที่ที่มี การแพร่ร ะบาดของโรคไข้รากสาดใหญ่
(fièvres typhoparatyphoïdes) ตามที่รัฐมนตรีกาหนด
ประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข มาตรา L. 3111-6 บั ญ ญั ติ ว่ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจออกคาสั่งกาหนดให้การรับวัคซีนป้องกันโรคไข้รากสาดใหญ่
เป็นภาคบังคับสาหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 50 ปี และสาหรับบุคคลทุกจาพวกที่อาศัยอยู่ใน
เขตพื่นที่ที่มีการติดเชื้อ หรือประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นพิเศษ
(ง) กรณีที่เกิดสงคราม ภัยพิบัติสาธารณะ โรคระบาด หรือภัยคุกคามจาก
โรคระบาด ที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ
ประมวลกฎหมายสาธารณสุข มาตรา L. 3111-8 บัญญัติว่า ในกรณีที่
เกิดสงคราม ภัยพิบัติสาธารณะ โรคระบาด หรือภัยคุกคามจากโรคระบาด อาจมีการออกรัฐกฤษฎีกา
หรือประกาศจังหวัด (arrêté préfectoral) กาหนดให้การรับวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ หรือการรับ
วัคซีนกระตุ้นซ้า เป็นภาคบังคับสาหรับบุคคลทุกคนไม่ว่าจะมีอายุเท่าใดกตาม ทั้งนี้ มาตรา D.311119 แห่ งประมวลกฎหมายเดี ย วกัน บั ญญัติให้ รั ฐ รับผิ ดชอบในการให้ วัคซีนป้ องกันโรคไข้ทรพิ ษ
ตลอดจนการบาบัดรักษาบุคคลใด ๆ ในกรณีเกิดโรค และมาตรา D. 3111-20 บัญญัติว่า เมื่อมีการ
ยืนยันจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับชาติหรือนานาชาติว่ามีโรคไข้ทรพิษเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรคในประเทศ ผู้ว่าการจังหวัด (préfet) อาจมีมาตรการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ หรือ
การให้ วั ค ซี น กระตุ้ น ซ้ าแก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชื้ อ หรื อ มี โ อกาสได้ รั บ เชื้ อ ไวรั ส ไข้ ท รพิ ษ ตลอดจนผู้ ที่ ดู แ ล
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เฟรนช์เกียนา หรือกุยยานฟร็องแซซ (Guyane française) เป็นจังหวัดโพ้ นทะเล
(département d'outre-mer) ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้
ทิศเหนื อจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศบราซิล และทางทิศ
ตะวันตกติดกับประเทศซูรินาม

รั บ ผิ ด ชอบผู้ ที่ ต้ อ งสงสั ย ว่ า อาจได้ รั บ เชื้ อ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชื้ อ รวมถึ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการเก บตั ว อย่ า ง
ทางชีวภาพของบุคคลดังกล่าวไปตรวจด้วย
(จ) ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดวัณโรคและโรคเรื้อน
ประมวลกฎหมายสาธารณสุข มาตรา L. 3112-1 บัญญัติว่า การให้
วัคซีนป้องกันวัณโรค บีซีจี เป็นภาคบังคับสาหรับบุคคลที่มีอายุถึงเกณฑ์ตามที่กาหนด และเป็นไปตาม
สภาวะแวดล้อมในการดารงชีวิตหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมบางอย่าง เว้นแต่จะมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ที่ห้ ามใช้ ทั้งนี้ ผู้ ใช้อานาจปกครอง หรือผู้ ปกครองของผู้เยาว์ ต้องรับผิ ดชอบในการ
ดาเนินการให้ผู้เยาว์ได้รับวัคซีนตามมาตรการดังกล่าว
ส่วนมาตรา R. 3112-1 และ R.3112-2 ซึ่งอยู่ในภาคบทบัญญัติแห่ง
กฎเกณฑ์ที่ตราโดยฝ่ายบริหาร บัญญัติให้บุคคลบางประเภทอยู่ในบังคับต้องได้รับวัคซีนป้องกันวัณ
โรค บีซีจี เช่น เดกอายุต่ากว่า 6 ปี ที่เข้าโรงเรียนอนุบาล หรือสถานรับเลี้ยงเดก เดกอายุมากกว่าหก
ปี วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว ที่ เข้าสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา นักศึกษาแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ รวมทั้งนักศึกษาพยาบาลศาสตร์การผดุงครรภ์และนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนหรือสถาบันเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือสังคม ผู้ที่
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางชีวภาพ ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจา สถานคุมประพฤติ หรือ
สถาบันคุ้มครองฟื้นฟูผู้กระทาความผิดที่เป็นเดก บุคลากรด้านการพยาบาลรวมทั้งผู้ที่มีโอกาสสัมผัส
หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคบ่อยครั้ง ในสถาบันและหน่วยบริการด้านสาธารณสุขและสังคม พนักงาน
ดับเพลิง เป็นต้น
ทั้งนี้ มาตรา R. 3112-4 ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักฐานแสดงการได้รับ
วัคซีนไว้ว่า บุคคลที่แสดงหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการได้รับวัคซีน และบุคคลที่แสดงรอย
แผลเป็นอันบ่งชี้ถึงการรับวัคซีนให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นได้ดาเนินการตามข้อบังคับให้รับวัคซีนแล้ว
นอกจากการกาหนดวัคซีนภาคบังคับสาหรับบุคคลในกรณีเฉพาะดังที่ได้
แสดงไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีการกาหนดวัคซีนในกรณีเฉพาะสาหรับการเดินทางระหว่างประเทศตาม
คาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก และตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของสหภาพยุโรปด้วย ซึ่งจะไม่
ขอกล่าวในรายละเอียดในที่นี้
(1.3)การกาหนดหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีน
นอกจากบทบัญญัติที่กาหนดให้การรับวัคซีนบางชนิดเป็นภาคบังคับโดยตรง
แล้ ว ในประเทศฝรั่ ง เศสยั งมีบ ทบั ญญัติที่ก าหนดหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีน เช่น การ
กาหนดให้ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบในการดาเนิ นการให้ผู้เยาว์ได้รับวัคซีน การแสดงตนเข้ารับวัคซีน
การต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนก่อนรับเข้าสถาบัน การมีหน้าที่รับภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดแต่การ
จัดให้มีการให้วัคซีน เป็นต้น ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายสาธารณสุขได้บัญญัติถึงหน้าที่ดังกล่าวในกรณี
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(ก) การกาหนดให้ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบในการดาเนินการให้ผู้เยาว์ได้รับวัคซีน
- กรณีวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและโปลิโอ ซึ่งเป็นวัคซีนภาค
บังคับสาหรับบุคคลทั่วไป มาตรา L. 3111-2 และ มาตรา L. 3111-3 บัญญัติให้ผู้ใช้อานาจ
ปกครอง หรื อ ผู้ ป กครองของผู้ เ ยาว์ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิน การให้ ผู้ เ ยาว์ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ตาม
มาตรการที่กาหนด

- กรณีวัคซีนป้องกันวัณโรค บีซีจี มาตรา L. 3112-1 บัญญัติให้ผู้ใช้
อานาจปกครอง หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ ต้องรับผิดชอบในการดาเนินการให้ผู้เยาว์ได้รับวัคซีนตาม
มาตรการที่กาหนดเช่นกัน
- ประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข ภาคบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎเกณฑ์
ที่ตราโดยฝ่ายบริหาร มาตรา R. 3111-12 ยังบัญญัติให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้เยาว์ดาเนินการตาม
สมควรเพื่อให้เดกหรือนักเรียนในความดูแลแสดงตนเข้ารับวัคซีนตามวันและสถานที่ที่กาหนด โดย
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้ เยาว์ต้องไปแสดงตน ณ สถานที่ดังกล่าวด้วย หากไม่สามารถไปแสดงตัวได้
เนื่องจากเจบป่วย ต้องส่งใบรับรองแพทย์ไปยังแพทย์ในหน่วยบริการคุ้มครองสุขภาพแม่และเดก
อย่างไรกตาม การแสดงตนเข้ารับวัคซีนจะได้รับการยกเว้นในกรณีที่ได้รับวัคซีนไปแล้วจากแพทย์ที่ตน
เลือกเองโดยต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบุลักษณะของวัคซีน วันที่ และปริมาณวัคซีนที่ได้รับ ก่อน
ถึงกาหนดการรับวัคซีน และได้รับยกเว้นในกรณีที่นาใบรับรองแพทย์ระบุห้ามรับวัคซีนมาแสดงก่อน
ถึงกาหนดการรับวัคซีน
- ในกรณีที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ให้เข้ารับวัคซีน หรือละเลย
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในดาเนินการให้ผู้เยาว์ในความดูแลเข้ารับวัคซีน มาตรา R. 3111-16 บัญญัติให้
หน่ ว ยบริ ก ารวัคซี น แจ้ ง ต่อ ผู้ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ผู้ ป กครอง หรือ ผู้ ดู แลผู้ เยาว์ ที่ ล ะเลยไม่ ปฏิ บัติ ตาม
ข้อกาหนดที่ให้เข้ารับวัคซีน หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในดาเนินการให้ผู้ เยาว์ในความดูแลเข้ารับ
วัคซีน ให้มาเข้ารับวัคซีนหรือดาเนินการให้ผู้เยาว์เข้ารับวัคซีนตามข้อกาหนดภายในระยะเวลาไม่ช้า
กว่ารอบการให้วัคซีนครั้งถัดไปในเขตเทศบาลที่ตนมีภูมิลาเนา และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวยังคงไม่
ปฏิบัติตามตามที่กาหนด ให้ประธานสภาจังหวัดแจ้งต่อพนักงานอัยการ
(ข) การต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนก่อนเข้าสู่สถาบัน
- ในกรณี ก ารรั บ เด กเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น ทางการศึ ก ษา หรื อ รั บ เข้ า
สถาบันทางสาธารณสุข ประมวลกฎหมายสาธารณสุข มาตรา R. 3111-17 บัญญัติให้ต้องมีการ
แสดงสมุดสุขภาพประจาตัว หรือเอกสารที่รับรองเกี่ยวกับการรับวัคซีนภาคบังคับของเดกก่อน ทั้งนี้
หากยังไม่ได้รับวัคซีนภาคบังคับ ให้ดาเนินการให้วัคซีนภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่รับเข้าสถาบัน
- ในกรณีการรับผู้เยาว์เข้าศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการระหว่างปิด
ภาคเรี ย น ประมวลกฎหมายว่า ด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ ทางสั ง คมและครอบครัว (code de l'action
sociale et des familles) มาตรา R. 227-7 บัญญัติให้ต้องมีการแสดงเอกสารที่รับรองเกี่ยวกับ
รับวัคซีนภาคบังคับของผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกาหนดต่อผู้จัดการหรือผู้แทนของศูนย์ฯ ที่รับผู้เยาว์ซึ่ง
ต้องจัดเกบรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ นอกจากนี้ มาตรา R. 227-8 แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน
ยังบัญญัติให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ ต้องแสดงเอกสารที่รับรองเกี่ยวกับการรับวัคซีนภาคบังคับของตน
ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
(ค) การมีหน้าที่รับภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดแต่การจัดให้มีการให้วัคซีน
- กรณีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล หรือการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจาก
การปฏิบัติหน้าที่ และกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียนเตรียมแพทย์และวิชาชีพด้านสาธารณสุข
อื่น ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งหรื อทั้งหมดของการเรียนการสอนต้องกระทาในสถาบันหรือองค์กรภาครัฐหรือ

เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคหรือการรักษาพยาบาล อันจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับ
อักเสบบี โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคโปลิโอ ตลอดจนกรณีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ทางการแพทย์ อั น จะต้ อ งได้ รั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ร ากสาดน้ อ ย (ไข้ ไ ทฟอยด์ ) ประมวลกฎหมาย
สาธารณสุ ข มาตรา L. 3111-4 บั ญญัติให้ส ถาบัน องค์กร นายจ้าง หรือสถาบันการศึกษาที่รับ
ลงทะเบียนสาหรับนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่รับภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดแต่การจัดให้มีการให้วัคซีนแก่
บุคคลดังกล่าวด้วย
- ประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข มาตรา L. 3111-11 บัญ ญัติให้ ใ ห้
องค์กรประกันสุขภาพ (organismes d’assurance maladie) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การให้วัคซีนแก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิได้รับที่อยู่ในสังกัดของตน และแก่ผู้ได้รับประโยชน์จากความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ของรัฐตามเงื่อนไขที่กาหนดในประมวลกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือทาง
สังคมและครอบครัว และตามรูปแบบวิธีการที่กาหนดในประมวลกฎหมายประกันสังคม (code de la
sécurité sociale)
(2) บทบัญญัติที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการวัคซีน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การตามนโยบายด้ า นวั ค ซี น เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงมีบทบัญญัติ
ที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการวัคซีนในประเทศฝรั่งเศสต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(2.1)การจัดการข้อมูลการรับวัคซีนของบุคคล
หนึ่งในมาตรการสาคัญในการบริหารจัดการด้านวัคซีนในประเทศฝรั่งเศส
คือการจัดการข้อมูลการรับวัคซีนของบุคคลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่กาหนดเกี่ยวกับการรับ
วัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นระบบ ง่ายต่อการควบคุมตรวจสอบ อันเป็นประโยชน์
ต่อทั้งตัวบุคคลเองและส่วนรวมในการป้องกันควบคุมโรค ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงบัญญัติถึงการจัดการ
ข้อมูลการรับวัคซีนไว้ โดยในเบื้องต้นประมวลกฎหมายสาธารณสุข ภาคนิติบัญญัติ มาตรา L. 31115
กาหนดให้ ต้ อ งระบุ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บวั ค ซี น ไว้ ใ นสมุ ด สุ ข ภาพประจ าตั ว (carnet de santé)
ของบุคคลเสมอ
ในส่วนภาคบทบัญญัติแห่งกฎเกณฑ์ที่ตราโดยฝ่ายบริหาร ได้มีการบั ญญัติ
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลการรับวัคซีนของบุคคลดังต่อไปนี้
(ก) มาตรา D. 3111-6 บัญญัติว่า การระบุข้อมูล เกี่ยวกับการรับวัคซีน
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา L. 3111-5 ให้ใช้บังคับแก่
- เดกที่อายุน้อยกว่าสองปี โดยให้ระบุในใบรับรองสุขภาพ (certificate
de santé) ซึ่งรวมอยู่ในสมุดสุขภาพประจาตัว (carnet de santé) และให้ระบุในสมุดสุขภาพ
ประจาตัวด้วย
- ผู้ที่มีอายุมากกว่าสองปี โดยให้ระบุในสมุดสุขภาพประจาตัว
- ในกรณี ชั่ ว คราว ส าหรั บ ผู้ ที่ ไ ม่ มี ส มุ ด สุ ข ภาพประจ าตั ว ให้ ร ะบุ ใ น
ไปรษณี ย บรรณ (carte-lettre) ที่ จั ด ให้ แก่แ พทย์แ ละพยาบาลผดุ งครรภ์ โ ดยไม่มี ค่า ใช้ จ่า ย ทั้ง นี้
ข้อมูลดังกล่าวให้ส่งให้แพทย์ผู้รับผิดชอบในหน่วยบริการคุ้มครองสุขภาพแม่และเดกของจังหวัดด้วย
(ข) มาตรา D. 3111-7 บัญญัติว่าไปรษณียบรรณต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ของผู้รับวัคซีน

- การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางการแพทย์ แ ละการทดสอบทางชี ว ภาพที่
ดาเนินการก่อนการรับวัคซีน
- วันที่ทาการตรวจวินิจฉัยและวันที่รับวัคซีน
- หมายเลขชุดของวัคซีนและชื่อผู้ผลิตวัคซีน
- ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้วัคซีน
- วันที่และลายมือชื่อของผู้ให้วัคซีน
นอกจากการระบุ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ วั ค ซี น ไว้ ใ นสมุ ด สุ ข ภาพ
ประจาตัวของแต่ละบุคคลแล้ว ยังมีการกาหนดให้นายกเทศมนตรีของแต่ละเทศบาลจัดทาบันทึก
ข้อมูลการรับวัคซีน (fichier des vaccinations) โดยต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้
ประมวลกฎหมายสาธารณสุขในส่วนที่ว่าด้วยการจัดการการให้บริการด้านวัคซีนได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้
ดังนี้
- มาตรา R. 3111-8 บัญ ญัติ ให้ นายกเทศมนตรี ของแต่ล ะเทศบาล
ปรับปรุงบันทึกข้อมูลการรับวัคซีนของบุคคลให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ และให้รักษาความลับของข้อมูล
ทางการแพทย์อันประกอบอยู่ด้วย
- บันทึกข้อมูลให้ออกในนามของเดกแต่ละคนที่เกิดในเทศบาลหรือที่ซึ่ง
บุคคลนั้นอาศัยอยู่ โดยให้ระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดของเดก และที่อยู่ของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
ผู้เยาว์ วันที่รับวัคซีนประเภทต่าง ๆ และข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ห้ามรับวัคซีนชั่วคราวหรือตลอดชีวิต
- ข้อมูลดังกล่าวให้บันทึกในเดือนที่มีการลงทะเบียนในทะเบียนประวัติ
ราษฎรหรือใน 8 วัน นับแต่ได้มีการแจ้งย้ายภูมิลาเนา และให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในใบบันทึก
ข้อมู ล โดยเรี ย งตามล าดับ วั น เดื อนปี เกิ ดของเดก ทั้ง นี้ ในการบั นทึก ข้อมู ล เกี่ยวกับการรับวั คซี น
นายกเทศมนตรีอาจใช้ข้อมูลอื่นที่ได้รับมาจากสถาบันต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานสาธารณสุขและ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน โดยอิสระจากรายการในทะเบียนประวัติราษฎรและการรายงาน
ข้อมูลของผู้ปกครอง
- ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงภู มิ ล าเนา ให้ บุ ค คลนั้ น ๆ แจ้ ง
นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่ตนย้ายภูมิลาเนาใหม่ โดยให้ระบุในบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับวัคซีน
ของเทศบาล และให้นายกเทศมนตรีของเทศบาลที่บุคคลมีภูมิลาเนาอยู่เดิมรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการ
รับวัคซีนของบุคคลดังกล่าว และในกรณีที่มีการให้วัคซีนแก่บุคคลที่พานักชั่วคราวอยู่ในเขตเทศบาลใด
ให้นายกเทศมนตรีของเทศบาลนั้นรายงานข้อมูลให้เทศบาลที่บุคคลนั้นมีภูมิลาเนาประจาอยู่ในเขต
ทราบ
- มาตรา R. 3111-9 บัญญัติใ ห้ ในแต่ล ะปี นายกเทศมนตรีมีห น้า ที่
จัดทารายชื่อบุคคลที่อยู่ ในบังคับต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และโปลิโอ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยประธานสภาจังหวัด ทั้งนี้ รูปแบบวิธีการจัดทารายชื่อบุคคลดังกล่าวให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- มาตรา R. 3111-15 บัญญัติว่า เมื่อดาเนินการให้วัคซีนเสรจสิ้น ให้
ผู้ให้วัคซีนส่งบัญชีรายชื่อที่บันทึกรายการสมบูรณ์แล้วไปยังนายกเทศมนตรีเพื่อทาการเกบรักษาข้อมูล
การรับวัคซีนของบุคคลไว้ และให้ประธานสภาจังหวัดจัดเกบสาเนาไว้
(2.2)การจัดการสถาบันหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายในการให้วัคซีนโดยเฉพาะ
นอกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือคลินิกที่ประชาชนอาจเข้ารับวัคซีน

ในประเทศฝรั่ ง เศสยั ง มี ส ถาบั น หรื อ องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ด าเนิ น การให้ วั ค ซี น โดยเฉพาะ
กล่ า วคื อ ศู น ย์ บ ริ ก ารให้ วั ค ซี น (centres de vaccination) ซึ่ ง ประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข
ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและดาเนินการไว้ดังนี้
(ก) มาตรา D. 3111-22 บัญญัติถึงสถาบันที่อาจได้รับมอบหมายให้เป็น
ศูนย์บริการให้วัคซีน (centres de vaccination) เพื่อดาเนินการให้วัคซีนตามที่กฎหมายกาหนดไว้
ซึ่งมีดังต่อไปนี้
- สถานพยาบาลที่มีภารกิจในการจัดทาบริการสาธารณะตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
- ศูนย์บริการสุขภาพ ที่ดาเนินการโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรตามที่
กฎหมายบัญญัติ
(ข) มาตรา D. 3111-23 บัญญัติถึงคาขออนุญาตดาเนินการที่ให้ยื่นต่อ
ผู้อานวยการสานักงานสุขภาพแห่งภูมิภาค (agence régionale de santé) ที่สถาบันที่ยื่นคาขอนั้น
ตั้งอยู่ และยื่นพร้อมกับเอกสารประกอบที่มีรายการตามที่กาหนดในกฎของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ทั้งนี้ คาขอดังกล่าวให้ระบุวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการบริหาร
จัดการที่สามารถรองรับการให้วัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ รวมทั้งต้องรับรองดังต่อไปนี้
- ประกอบไปด้ว ยกลุ่ มผู้ ประกอบวิช าชี พ โดยมีสั ดส่ ว นและจานวนที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและกิจกรรมของศูนย์ฯ
- มี ค วามพร้ อ มของสถานที่ ที่เ หมาะสมต่ อการด าเนิ น งานของศู น ย์ ฯ
รวมทั้งมีวัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการให้วัคซีน
- มีแพทย์มาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฯ ในเวลาเปิดทาการของศูนย์ฯ
- มีการให้คาปรึกษา ข้อมูล และคาแนะนาส่วนบุคคล
- มีความพร้อมของอุปกรณ์และยารักษาโรคที่จาเป็นสาหรับการรักษา
อาการไม่พึงประสงค์อย่างร้ายแรง
- แถลงต่ อ ศูน ย์ เฝ้ า ระวั ง ความปลอดภั ย ด้ า นยาแห่ ง ภูมิ ภ าค (centre
régional de pharmacovigilance) ถึ ง ผลข้ า งเคี ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากวั ค ซี น ทั้ ง นี้ ต ามเงื่ อ นไขที่
กฎหมายกาหนด
- ดาเนินการให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายด้านวัคซีน
(ค) มาตรา D. 3111-24 บัญญัติถึงระยะเวลาในการอนุญาตให้ดาเนินการ
ของศูนย์บริการให้วัคซีน โดยกาหนดให้มีระยะเวลา 3 ปี
(ง) มาตรา D. 3111-25 บัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการดาเนินงาน
ของสถาบั น หรื อองค์กรที่ ได้รั บ มอบหมายในการให้ วัค ซีน โดยให้ ศูนย์บ ริการให้ วัค ซีนต้อ งจัดท า
รายงานกิจกรรมและผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการสานั กงานสุขภาพแห่งภูมิภาคเป็นประจาทุกปี
ทั้งนี้ ตามรูปแบบที่กาหนดในกฎของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(จ) ท้ายสุด มาตรา D. 3111-26 บัญญัติเกี่ยวกับมาตรการควบคุมลงโทษ
ว่า เมื่อรูปแบบวิธีการดาเนินงานของศูนย์บริการให้วัคซีน ไม่สามารถตอบสนองต่อภาระหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนด ให้ผู้อานวยการสานักงานสุขภาพแห่งภูมิภาคแจ้งต่อสถาบันหรือองค์กรที่ได้รับ
อนุญาต ให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับ

ความปลอดภัยของผู้รับบริการ การอนุญาตอาจถูกระงับลง และหากการแจ้งเตือนดังกล่าวไม่ได้ รับ
การตอบสนองภายในระยะเวลาที่กาหนด การอนุญาตอาจถูกเพิกถอน
(2.3)การจัดการวัคซีนด้านอื่น ๆ
(ก) การด าเนิ น การตามนโยบายเกี่ ย วกั บ วั ค ซี น ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนตลอดจนมาตรการเงื่อนไขในการให้วัคซีนตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกาหนด มาตรา L. 3111-1 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข
บัญญัติให้แพทย์ดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ในการดาเนินการให้บรรลุผล
- แพทย์อาชีวอนามัย
- แพทย์ประจาสถานศึกษาส่วนท้องถิ่น
- แพทย์ประจาหน่วยบริการทางเวชศาสตร์ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
ในสถาบันอุดมศึกษา
- แพทย์ในหน่วยบริการคุ้มครองสุขภาพแม่และเดก และหน่วยบริการอื่น
ที่ขึ้นกับสภาจังหวัดและสภาเทศบาล
(ข) การจัดการการให้บริการวัคซีนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
สาคัญอย่ างมากในการอานวยการจั ดการการให้ บริการวัคซีน ซึ่งประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข
ได้บัญญัติถึงการจัดการการให้บริการวัคซีนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้
- มาตรา R. 3111-10 บัญญัติให้ ประธานสภาจังหวัดแต่งตั้งแพทย์
ผู้รับผิดชอบการให้วัคซีนและการตรวจวินิจ ฉัยทางการแพทย์ก่อนการให้วัคซีน และให้แต่งตั้งผู้ช่วย
ด้ า นเทคนิ ค และบริ ห าร โดยในส่ ว นผู้ ช่ ว ยด้ า นเทคนิ ค และบริ ห ารให้ แ ต่ ง ตั้ ง ตามข้ อ เสนอของ
นายกเทศมนตรี ทั้งนี้ ผู้ช่วยด้านเทคนิคให้ได้รับคัดเลือกจากบรรดาเจ้าหน้าที่บริการด้านสาธารณสุข
หรือบริการในลักษณะเดียวกัน ส่วนแพทย์หรือผู้ช่วยที่สังกัดหน่วยบริการสาธารณสุขของสถานศึกษา
ให้ได้รับการแต่งตั้งตามคาแนะนาของหัวหน้าหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง
- มาตรา R. 3111-11 บัญญัติให้ประธานสภาจังหวัดมีคาสั่งกาหนดวัน
และสถานที่การให้วัคซีนในเทศบาล โดยให้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกันทางสื่อและ
การปิดประกาศ และให้แจ้งให้ทราบถึงหน้าที่ของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้เยาว์ และโทษที่จะได้รับใน
กรณีบุคคลดังกล่าวละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
(ค) การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการวัคซีน
นอกจากการตรวจสอบควบคุมสถาบันหรือองค์กรที่ได้ รับมอบหมายใน
การให้วัคซีนตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และนอกจากการตรวจสอบควบคุมวัคซีนทางเทคนิคโดย
เฉพาะที่จะได้กล่าวในหัวข้อต่อไปนั้น ประมวลกฎหมายสาธารณสุขกาหนดมาตรการต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการวัคซีนดังนี้
- มาตรา L. 3111-5 บัญญัติว่า การให้วัคซีนภาคบังคับใด ๆ ตามที่กาหนด
ไว้ในประมวลกฎหมายสาธารณสุข ไม่ว่าดาเนินการโดยแพทย์หรือพยาบาล ต้องมีการแถลง โดยมี
วิธีการและเนื้อความตามที่รัฐกฤษฎีกากาหนด และให้รายงานข้อมูลที่จาเป็นแก่สถาบันเฝ้าระวังด้าน
สาธารณสุข (Institut de veille sanitaire) ตามรูปแบบวิธีการที่รัฐกฤษฎีกากาหนด เพื่อการ
ประเมินผลนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนด้วย

- มาตรา L. 3111-10 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจสอบการมีอยู่ของคลังวัคซีนในประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาและชีวภาพเกี่ยวกับการต้านโรคไข้
ทรพิษ ตลอดจนเมลดพันธุ์วัคซีนต้านโรคไข้ทรพิษ
- มาตรา R. 3111-18 บัญญัติให้ประธานสภาจังหวัดจัดทารายงาน
เกี่ยวกับการดาเนินการให้วัคซีนในแต่ละปีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(3) บทบัญญัติที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการวิจัยพัฒนา ผลิตและ
จาหน่ายวัคซีน
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ในประเทศฝรั่งเศส กระบวนการวิจัยพัฒนา ผลิตและ
จ าหน่ ายวัคซีน อยู่ ภ ายใต้การควบคุมของส านักงานความปลอดภัยด้านยาและผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพ
แห่งชาติ (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé หรือ
ตั วย่ อ ANSM) ร่ วมกั บส านั กงานแห่ งสหภาพยุ โรปด้ านยา (Agence européenne des medicaments)
ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รของสหภาพยุ โ รป และศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง ความปลอดภั ย ด้ า นยาแห่ ง ภู มิ ภ าค ( centre
régional de pharmacovigilance) ทั้งนี้ ANSM ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติ ถือเป็นองค์กรหลักที่มี
ภารกิจในการควบคุมความปลอดภัยของวัคซีนในกระบวนการสาคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(3.1)การควบคุมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ในประเทศฝรั่งเศส การควบคุมกระบวนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เป็นการมุ่ง
ควบคุมการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (essais cliniques หรือ clinical trial) ซึ่งหมายถึง ชุดของ
กระบวนการในการวิจัยทางการแพทย์ และการพัฒนายาซึ่งรวมถึงวัคซีนที่ทาขึ้นเพื่อประเมินข้อมูล
เกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งผลไม่พึงประสงค์จากยาและผลข้างเคียงของวิธีการรักษา แบ่งออกเป็น
หลายขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นก่อนการทดลองทางคลินิกซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยก่อนทาการทดลองในมนุษย์
โดยการทดสอบในหลอดทดลองหรื อในสัตว์ทดลอง เช่น หนู ที่มีลักษณะทางชีวภาพใกล้เคียงกับ
มนุ ษ ย์ จนถึ ง การทดลองในมนุ ษ ย์ ซึ่ ง อาจเป็ น อาสาสมั ค รที่ มี สุ ข ภาพปกติ แ ละ/หรื อ ผู้ ป่ ว ย
โดยทาการศึกษาวิจัยในกลุ่มคนจานวนน้อยก่อน เมื่อพบว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้ว
จึงเริ่มศึกษาวิจัยในกลุ่มคนจานวนมากต่อไป
การวิ จั ย เชิ ง ทดลองทางคลิ นิ ก ดั ง กล่ า ว ANSM มี บ ทบาทในการจั ด การ
ควบคุม และประเมิน ผล โดยมีห น้ าที่ ประเมิ นความปลอดภั ยและคุ ณภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ใ ช้ใ น
ระหว่างการทดลอง และรับประกันความปลอดภัยของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยผู้วิจัย
จะต้องขออนุญาตทาการทดลองทางคลินิก (autorisation d’essai clinique หรือตัวย่อ AEC) ต่อ
ANSM โดยต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กาหนด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ทดลองในสาระส าคั ญ จะต้ อ งยื่ น ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงการทดลอง (autorisation de
modifications substantielles หรือตัวย่อ AMS) ต่อ ANSM ด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข มาตรา L. 1121-4 บัญญัติว่า การ
ทดลองทางชีวภาพไม่สามารถเริ่ มดาเนินการได้ หากยัง ไม่ได้รับความเหนชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Comité de protection des personnes) และ ANSM ก่อน ดังนี้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยในมนุษย์ มีหน้าที่ต้องพิจารณาให้ความเหนชอบหรือไม่ให้ความ
เหนชอบการทดลองทางชีวภาพในเบื้องต้น โดยต้องคานึงถึงเงื่อนไขที่สาคัญต่าง ๆ เช่น96
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มาตรา L. 1123-7 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข

(ก) ความปลอดภั ย ของอาสาสมั ค รที่ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย และผู้ อื่ น ที่ อ าจ
ได้รับผลกระทบ
(ข) กระบวนการให้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง เพี ย งพอ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
แก่กลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยต้องการทาการทดลอง โดยต้องให้ข้อมูลที่สาคัญ เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการ
ระยะเวลาในการวิจัย ประโยชน์ที่อาจได้รับ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมการทดลอง สิทธิ
ในการปฏิเสธหรือถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อในระหว่างการทดลองโดยปราศจากความรับผิดใด ๆ
สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลระหว่างการทดลอง เป็นต้น
(ค) กระบวนการขอความยินยอมจากกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยต้องการทาการ
ทดลอง โดยต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว และการแสดงถึงเหตุผลและความ
จาเป็นในกรณีต้องทาการทดลองกับบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
(ง) ข้ อห้ ามทดลองกั บบุ คคลที่ อยู่ ระหว่ างการเข้ าร่ วมโครงการทดลองทาง
ชีวภาพอื่น
(จ) ประโยชน์ที่จะได้รับ และความเสี่ยงจากการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก
(ฉ) ความได้สัดส่วนระหว่างวัตถุประสงค์และวิธีการดาเนินการ
(ช) วิธีการเยียวยาและจานวนค่าเสียหาย ในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นจาก
การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก
(ซ) วิธีการสรรหากลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยต้องการทาการทดลอง
เมื่อการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกได้รับความเหนชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ ANSM แล้ว ผู้วิจัยจึงเริ่มทาการทดลองได้ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา
การวิจั ย ANSM จะควบคุมตรวจสอบสถานที่ รูปแบบวิธีการวิจัย โดยอาจเรียกให้ ผู้วิจัยให้ข้อมูล
เพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ หากการวิจัยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ในคาขออนุญาต หรือหากมีผลเสียหาย
อย่ า งร้ า ยแรง หรื อผลที่ไ ม่อาจคาดหมายเกิดขึ้ นอัน เป็น ผลมาจากการวิจั ยดัง กล่ า ว หรือปรากฏ
ข้อเทจจริงว่าการวิจัย อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาสาสมัครที่เข้าร่วม ต้องรายงานให้
ANSM ทราบ และ ANSM อาจมีมาตรการใด ๆ โดยเรียกให้แก้ไข หรือระงับการวิจัยชั่วคราว หรือ
เพิกถอนการอนุญาตให้วิจัยได้ทุกเมื่อ97
(3.2)การควบคุมการผลิตและจาหน่ายวัคซีนหลังจากผ่านการวิจัยเชิงทดลองทาง
คลินิกแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการผลิตและจาหน่ายต่อไป ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของ
สานักงานความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ (ANSM) และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ มาตรการสาคัญในการควบคุม คือการอนุญาตการวางจาหน่ายในท้องตลาด (autorisation de
mise sur le marché หรือตัวย่อ AMM)การอนุญาตการวางจาหน่ายในท้องตลาด หรือที่เรียกกันว่า
“AMM” อันอาจเทียบเคียงได้กับ “อย.” ในประเทศไทยนั้น เป็นการอนุญาตให้ผู้ผลิตยาซึ่งรวมถึง
วัคซีน98 สามารถนาผลิตภัณฑ์ของตนออกวางจาหน่ายในท้องตลาดได้ ซึ่ง AMM อาจออกโดยองค์กร
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ในประเทศฝรั่ งเศส วัคซีน อยู่ในคานิยามของ “ยา” โดยจัด เป็นยาประเภทเสริมสร้า ง
ภูมิคุ้มกัน(médicament immunologique)

ระดับชาติ กล่าวคือ สานักงานความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ (ANSM) หรือ
อาจออกโดยองค์ ก รระดั บ สหภาพยุ โ รป กล่ า วคื อ ส านัก งานแห่ ง สหภาพยุโ รปด้ านยา (Agence
européenne des medicaments หรือ European Medicines Agency ตัวย่อ EMA) ซึ่งใช้กับ
กรณียาหรือวัคซีนที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือมุ่งหมายจะใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศ99
สาหรับกรณีการขออนุญาตวางจาหน่ายภายในประเทศฝรั่งเศสนั้น บริษัท
ผลิตยาหรือวัคซีนจะต้องยื่นคาขอพร้อมเอกสารประกอบตามที่กาหนดต่อ ANSM ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ประเมินผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ทางวิ ทยาศาสตร์ โดยประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ขอรับ AMM ต้องแสดงรายงานประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจได้รับจาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในระดั บ ไม่ ต่ ากว่ า ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ ว างจ าหน่ า ยอยู่ แ ล้ ว แสดง ภายหลั ง จากการ
ประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการ ANSM จะพิจารณาเอกสารทั้งหมดแล้วมีมติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) เหนชอบ (ข) เรียกให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ค) ไม่เหนชอบ เมื่อผู้อานวยการ
สานักงาน ANSM มีคาสั่งอนุญาตการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว AMM จะแนบมาพร้อมกับ
(ก) เอกสารสรุปคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (résumé des caractéristiques des
produits) ซึ่งจัดทาโดย ANSM เอกสารดังกล่าวจะระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ ข้อมูลทางคลินิก ข้อบ่งชี้ในการรักษา คาแนะนาในการใช้ ข้อห้ามใช้ ปฏิกิริยากับยาชนิดอื่น
ผลต่ อ สตรี มี ค รรภ์ แ ละมารดาที่ ใ ห้ น มบุ ต ร ผลต่ อ ความสามารถในการขั บ ขี่ ย านพาหนะและ
ความสามารถในการใช้เครื่องจักรกล ผลข้างเคียง ผลจากการใช้ยาเกินขนาด คุณสมบัติทางเภสัช
วิทยา ข้อควรระวังและระยะเวลาการเกบรักษาผลิตภัณฑ์ วันที่อนุญาตการวางจาหน่ายครั้งแรก เป็นต้น
(ข) ใบแจ้งเตือนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแสดงเฉพาะข้อมูลที่สาคัญตามเอกสารสรุป
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์โดยใช้ภาษาที่สื่อสารให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าใจได้โดยง่าย
(ค) ฉลากบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ การให้ AMM ครั้งแรกมีกาหนดเวลา 5 ปี และอาจ
ขอต่อการอนุญาตได้ ซึ่ง AMM ครั้งถัดไปไม่มีกาหนดเวลาจากัด เว้นแต่องค์กรที่มีอานาจจะเหนเป็ น
อย่างอื่นโดยอาศัยเหตุผลด้านความปลอดภัย อย่างไรกดี AMM ที่ได้ออกให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาหรือวัคซีน
ใด ๆ แล้ ว อาจถูกพักใช้ห รื อเพิกถอนได้ทุกเมื่อ ตามกรณีที่ระบุในประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข
ดังต่อไปนี้
- เมื่อปรากฏว่ามีอันตรายเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตามปกติ
- เมื่อปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ขาดประสิทธิภาพในการรักษาโรค
- เมื่อปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนประกอบเชิงคุณภาพและปริมาณตามที่แสดงไว้
- เมื่อปรากฏว่ามีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผิดพลาด
- เมื่อปรากฏว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ระบุในคาขออนุญาตวางจาหน่าย
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอีกต่อไป
- ฉลากบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด100
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นอกจากมาตรการอนุญาตการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีนดังกล่าว
แล้ว ยังมีมาตรการของสหภาพยุโรปในการควบคุมความปลอดภัยเพิ่มเติมสาหรับการจาหน่ายวัคซีน
โดยเฉพาะที่เรียกว่า “การควบคุมการจาหน่ายวัคซีนลอตต่อลอต” (Libération de lots et de
vaccins) ซึ่งออกโดยกฎของสหภาพยุโรป (directives européennes) มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อ
รับประกันคุณภาพของวัคซีนทุกชุดการผลิตที่วางจาหน่ายในท้องตลาดของสหภาพยุโรป โดยวัคซีนแต่
ละชุดการผลิตจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนวางจาหน่ายโดยองค์กรผู้รับผิดชอบของประเทศสมาชิก
ทั้งนี้ กรอบในการควบคุมตรวจสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติซึ่งออกโดยกฎของสหภาพยุโรปว่าด้วย
คุณภาพของยา หากผ่านการประเมินการตรวจสอบ บริษัทผู้ผลิตวัคซีนจะได้รับใบอนุญาตจาหน่าย
วัคซีนสาหรับแต่ละชุดการผลิตในสหภาพยุโรป101
นอกจากนี้ หลังจากวัคซีนได้รับอนุญาตให้วางจาหน่ายแล้ว ยังคงอยู่ภายใต้
การติ ด ตามและควบคุ ม ของ ANSM ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ต้ อ งประเมิ น รายงานประโยชน์ แ ละความเสี่ ย ง
(rapport bénéfices/risques) จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งติดตามสถานการณ์การบริโภคในปัจจุ บัน
เพื่อยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สกัดกั้นผลิตภัณฑ์ในบางชุดการผลิตที่อาจไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้
มาตรฐานเพี ย งพอ ตลอดจนการมี ม าตรการใด ๆ ได้ ทั นท่ ว งที ใ นกรณี ที่ พ บอัน ตรายจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือพบว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการรักษาใหม่ หากมีก รณี
ดังกล่าว การอนุญาตการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาหรือวัคซีนอาจถูกเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือเพิกถอนได้
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ ANSM มีห้องปฏิบัติการอยู่ใน 3
เมืองหลัก ได้แก่ ลิยง (Lyon) มงเปอลีเย (Montpellier) และแซง-เดอนี (Saint Denis) ซึ่งทาหน้าที่
ควบคุม ตรวจสอบตั้ง แต่ก ารอนุ ญาตการวางจาหน่า ยจนถึ งการติ ด ตามควบคุม ภายหลั ง การวาง
จาหน่ าย โดยมีบ ทบาทส าคัญทั้งในบริ บทของประเทศฝรั่งเศสเองและในบริบทของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปด้วย102

(4) บทบัญญัติที่กาหนดความรับผิดเกี่ยวกับวัคซีน
(4.1)ความรับผิดในเชิงเยียวยา
ความรั บ ผิ ด ในเชิ ง เยี ย วยาในที่นี้ ห มายถึง ความรั บ ผิ ด ทางแพ่ งหรื อ ทาง
ปกครองในการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย ทั้งนี้ ในประเทศฝรั่งเศส นอกจากความรับผิดใน
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การชดใช้ ค่ า เสี ย หายไม่ ว่ า ทางแพ่ ง หรื อ ทางปกครองอั น เนื่ อ งมาจากความผิ ด ของ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ ห รื อสถานพยาบาลเอง ที่เ รียกว่า “ความรั บผิ ด อันเนื่อ งมาจากการกระทาความผิ ด ”
(responsabilité pour faute) ซึ่งเป็นกรณีการกระทาละเมิดโดยทั่วไปแล้วนั้น 103 ยังมีความรับผิด
อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ความรับผิดโดยปราศจากความผิด ” (responsabilité sans faute) อัน
เป็นความรับผิดที่มาจากทฤษฎีความเสี่ยงภัย และหลักภาระหน้าที่ในการเยียวยาความเสียหายเป็น
ของส่วนรวม (solidarité nationale) ซึ่งมีแนวคิดว่ารัฐควรเยียวยาในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงภัยที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใด 104 เพื่อให้บุคคลที่ได้รั บความเสียหายได้รับการ
เยียวยา สาหรับวัคซีนที่บังคับให้บุคคลมีหน้าที่ต้องเข้ารับนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
ผู้เข้ารับวัคซีนได้เช่นกัน ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงจากการรับวัคซีน เช่นการแพ้วัคซีน การติดเชื้อจากการ
รับวัคซีน โดยที่ไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ อของบุคลากรทางการแพทย์หรือ
สถานพยาบาลแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ ประมวลกฎหมายสาธารณสุขจึงบัญญัติเกี่ยวกับการเยียวยา
ความเสียหายอันเป็นผลจากการให้วัคซีนภาคบังคับไว้ โดยองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการเยียวยาดัง
กล่าวคือ สานักงานแห่งชาติว่าด้วยการชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติภัยทางการแพทย์ การ
รั ก ษาของแพทย์ แ ละการติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล ( l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales หรือตัว
ย่อ ONIAM) ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนแรก
ทั้ง นี้ ประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข ภาคนิ ติ บัญ ญั ติ ได้ บั ญญั ติ ห ลั ก การ
สาคัญเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายอันเป็นผลจากการให้วัคซีนไว้ในมาตรา L. 3111-9 ว่า
“โดยไม่กระทบต่อการใช้สิทธิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั่ว ไป ความเสียหายทั้งหมดอันเป็นผล
โดยตรงจากการให้วัคซีนภาคบั งคับตามมาตรการเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมาย จะได้รับการเยียวยา
จากรัฐ โดยเป็นหน้าที่ของ ONIAM ทั้งนี้ ตามหลักภาระหน้าที่ในการเยียวยาความเสียหายเป็นของ
ส่วนรวม ONIAM จะทาการประเมิน และดาเนินการสอบสวน โดยต้องไม่กระทาการใดอันเป็นการ
ละเมิดหรือกระทบต่อความลับทางวิชาชี พ ให้ผู้อานวยการ ONIAM แจ้งข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหายแก่
ผู้ เ สี ย หาย หรื อ ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ชดใช้ ค่ า เสี ย หายในกรณี ผู้ เ สี ย หายถึ ง แก่ ค วามตาย และให้ มี
คณะกรรมการการกาหนดแนวทางคณะหนึ่ง (un conseil d'orientation) อันประกอบไปด้วยผู้แทน
ของสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อง ดาเนิน งานควบคู่กับคณะกรรมการบริหารของสานักงาน ONIAM
ข้อเสนอดังกล่าวให้ระบุการประเมินความเสียหายในแต่ละกรณี แม้ความเสียหายจะยังไม่คงที่กตาม
เช่น จานวนค่าเสียหายที่ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายจะได้รับ ยอดหักลบกับเงิน
ช่วยเหลือ และค่าเสียหายทุกประเภทที่ได้รับหรือจะได้รับจากผู้ต้องรับผิดอื่นๆ ในความเสียหายกรณี
เดียวกันการที่ผู้เสียหายยอมรับข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหายของสานักงาน ONIAM มีผลเป็นการ
ประนีประนอมยอมความตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง เมื่อ ONIAM ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายแล้ว อาจรับช่วงสิทธิของผู้เสียหายที่มีต่อผู้ต้องรับผิดใน
103

เช่น การที่แพทย์หรือพยาบาลฉีดวัคซีนผิดพลาด ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สะอาดทาให้เกิดการติดเชื้อ

เป็นต้น
104

เช่น ความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอกจากการที่แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยจิตเวชออก
จากสถานพยาบาลเป็ น การชั่ ว คราว ความเสี ย หายจากเหตุ แ ทรกซ้ อ น หรื อ ความเสี่ ย งในการ
รักษาพยาบาล ความเสียหายจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นต้น

ความเสียหายได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ต้องรับผิดดังกล่าว” นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายสาธารณสุข
ภาคบทบัญญัติแห่งกฎเกณฑ์ที่ตราโดยฝ่ายบริหาร ในส่วนที่ว่าด้วยการเยียวยาความเสียหายอันเป็น
ผลจากการให้วัคซีนภาคบังคับ ยังได้บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการการเยียวยาความเสียหายไว้ดังนี้
(ก) คาขอรับการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นผลจากการให้วัคซีนภาค
บังคับให้ยื่นต่อ ONIAM พร้อมกับเอกสารที่แสดงถึงลักษณะบังคับให้ต้องรับวัคซีน ทั้งอาชีพการงาน
ของผู้เสียหาย การดาเนินการให้วัคซีน และลักษณะความเสียหายที่ได้รับอันเป็นผลมาจากการรับ
วัคซีน และให้สานักงานฯ รับเอกสารและบันทึกไว้ ในกรณีที่ยังไม่ครบ ให้เรียกเอกสารเพิ่มเติม 105
(ข) หากไม่มีการตอบกลับใด ๆ จากสานักงานฯ ภายในระยะเวลา 6 เดือน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอพร้อมเอกสาร ให้ถือว่า ONIAM ปฏิเสธคาขอ 106
(ค) หากวัคซีนมีลักษณะเป็นการบังคับให้บุคคลต้องรับวัคซีน ให้ผู้อานวยการ
ONIAM ประเมินความเสียหายอันเป็นผลจากการให้วัคซีน และกาหนดความรับผิดชอบของ ONIAM
ในการเยียวยาความเสียหายดังกล่าวโดยให้พิจารณาคัดเลือกแพทย์ผู้ทาหน้าที่ในการประเมินความ
เสียหายตามความรู้ ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องจากบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติภัยทาง
การแพทย์แห่งชาติ หรือจากผู้ที่อยู่นอกเหนือบัญชีรายชื่อดังกล่าวในกรณีจาเป็น และให้ ONIAM
แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้ทราบถึงแพทย์ผู้ที่จะทาหน้าที่ในการประเมินความเสียหายและการทาหน้าที่
ประเมินดังกล่าว และแจ้งถึงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่ตนเลือก107
(ง) ผู้เชี่ยวชาญจะส่งร่างรายงานการประเมินแก่ผู้ยื่นคาขอ โดยผู้ยื่นคาขอ
มีระยะเวลา 15 วันในการแสดงความเหนของตนต่อผู้เชี่ยวชาญ และให้ผู้เชี่ยวชาญส่งรายงานการ
ประเมินที่ประกอบไปด้วยคาชี้แจงของตนต่อความเหนของผู้ยื่นคาขอต่อ ONIAM ภายในระยะเวลา 3
เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง จากนั้น ONIAM ต้องส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ยื่นคาขอทันที โดยผู้
ยื่ นคาขอมีระยะเวลา 15 วันในการแสดงความเห นของตนต่อ ONIAM108 ทั้งนี้ ให้ ONIAM รับผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการประเมินความเสียหาย ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติว่าด้วยการรับช่วงสิทธิ109
(จ) ให้ ONIAM วินิจฉัยโดยให้เหตุผลประกอบในประเดนดังต่อไปนี้
- การเป็นวัคซีนภาคบังคับ
- ความสัมพันธ์ระหว่างการให้วัคซีนและความเสียหายอันเป็นผลจากการ
ให้วัคซีน (causalité)
ในกรณีที่ ONIAM เหนว่าความเสียหายอาจเยียวยาชดใช้ได้ ให้แจกแจง
ความเสียหายในแต่ละกรณี และกาหนดขอบเขต และคาวินิจฉัยให้ระบุวันที่ สภาวะของผู้เสียหาย
ว่าคงที่หรือไม่ และให้แจ้งต่อผู้เสียหาย หรือผู้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายในกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย
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ถึงข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการเยียวยาความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับ 110 โดยจดหมายลงทะเบียน
ตอบรับ
(ฉ) ให้ ผู้เสีย หายหรือผู้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายแจ้งให้ ONIAM ทราบ
โดยจดหมายลงทะเบียนตอบรับว่ายอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย111
(ช) การชดใช้ค่าเสียหายจะต้องกระทาภายใน 1 เดือนนับแต่ ONIAM ได้รับ
คาตอบรับข้อเสนอจากผู้ยื่นคาขอ ข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหายอาจมีลักษณะบางส่วน มีเงื่อนไข หรือ
กาหนดแน่นอน112 ดังนี้ จึงเหนได้ว่า ONIAM ดาเนินการกาหนดค่าเสียหายโดยกระบวนการไกล่
เกลี่ยนอกศาลที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาโดยรวดเรวและไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้ง
ได้รับการเยียวยาแม้ในกรณีความเสียหายมิได้เกิดจากความผิดของผู้ใด อันเป็นผลดีแก่ผู้เสียหายอย่าง
มาก
(4.2)ความรับผิดในเชิงลงโทษ
ความรั บ ผิ ด ในเชิ ง ลงโทษในที่ นี้ หมายถึ ง ความรั บ ผิ ด ทางอาญา ทั้ ง นี้
เนื่องจากประมวลกฎหมายสาธารณสุขได้กาหนดหน้าที่เกี่ยวกับการรับวัคซีนในกรณีต่าง ๆ ไว้ จึงได้
บัญญัติถึงความผิดทางอาญาและบทกาหนดโทษในกรณีฝ่าฝืนหรือละเลยต่อการปฏิบัติตามบทบังคับ
ของกฎหมายไว้ ดังนี้
(ก) มาตรา L. 3116-1 บัญญัติว่า บทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา
ให้ใช้บังคับในกรณีที่มีการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติดังต่อไปนี้
- มาตรา L. 3111-2 ซึ่งบังคับให้ต้องรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และ
บาดทะยัก
- มาตรา L. 3111-3 ซึ่งบังคับให้ต้องรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
- มาตรา L. 3111-4 ซึ่งบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันหรือองค์กร
ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล หรือการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี โรคคอตีบ
โรคบาดทะยัก และโรคโปลิโอ
- มาตรา L. 3111-6 ซึ่งบังคับให้ต้องรับวัคซีนป้องกันโรคไข้ไทโฟ-พารา
ไทฟอยด์ (fièvres typhoparatyphoïdes)
- มาตรา L. 3111-7 ซึ่งบังคับให้ต้องรับวัคซีนป้องกันโรคไข้รากสาด
ใหญ่ (ไข้ไทฟัส)
- มาตรา L. 3111-8 ซึ่งบังคับให้ต้องรับวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ
(ข) มาตรา L. 3116-4 บัญญั ติให้ ผู้ ปฏิเสธไม่รั บวัคซี น หรื อผู้ ใช้ อานาจ
ปกครองหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ละเลยเพิกเฉยไม่ดาเนินการให้ผู้เยาว์ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ
บาดทะยัก โปลิโอ หรือวัณโรค บีซีจี หรือเจตนาขัดขวางการดาเนินการดังกล่าว มีความรับผิดทาง
อาญานอกจากมาตราดังกล่าวข้างต้น บุคคลยังอาจมีความรับผิดทางอาญาในกรณีที่ฝ่าฝืน หรือละเลย
ต่อการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของฝ่ายบริหารที่ออกตามความในรัฐบัญญัติเพื่อการบังคับใช้ด้วย
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จากการศึกษาการบริหารจัดการด้านวัคซีนในประเทศฝรั่งเศส จะเหนว่า
มีห ลายองค์กรเกี่ยวข้องกับ การบริ ห ารจัดการวัคซีนในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ องค์กรกาหนดนโยบาย
องค์กรที่ปรึกษา องค์กรควบคุมตรวจสอบ องค์กรอานวยการและบังคับใช้กฎหมาย จนถึงองค์กร
ปฏิ บั ติ ก าร และองค์ ก รอื่ น ๆ ซึ่ ง องค์ ก รทั้ ง หลายเหล่ า นี้ แ ม้ มี บ ทบาทแตกต่ า งกั น ไป แต่ ก มี ก าร
ประสานงานและมีความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีนและบังคับใช้กฎหมาย
ด้านวัคซีนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์หลักของการให้วัคซีน ซึ่งกคือการป้องกันและ
ควบคุมโรค ในส่วนบทบัญญัติของกฎหมายด้านวัคซีนในประเทศฝรั่งเศสนั้น พบว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับ
วั ค ซี น ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข ในหมวดที่ ว่ า ด้ ว ยวั ค ซี น และจะเห นได้ ว่ า
ประเทศฝรั่งเศส ให้ความสาคัญกับการรับวัคซีนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นมาตรการสาคัญในการ
ป้องกันและควบคุมโรคอันเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและสาธารณะ จึงมีบทบัญญัติในระดับรัฐ บัญญัติ
กาหนดหน้ าที่ในการรับวัคซีนภาคบั งคับในกรณีต่าง ๆ ทั้งบทบัญญัติที่กาหนดหน้าที่ของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
จัดการวัคซีนในด้านต่าง ๆ เช่นการจัดการข้อมูล การจัดการศูนย์บริการให้วัค ซีน เป็นต้น นอกจากนี้
ในส่วนวัคซีนเองนั้นถือเป็นยาประเภทหนึ่งซึ่งต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่กระบวนการวิจัย
พัฒนา ผลิตและจาหน่าย จึงมีบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วยเช่นกัน ท้ายสุด ยังมี
บทบั ญญัติเกี่ยวกับ ความรั บผิดทั้งในเชิงเยียวยาความเสี ยหายอันเกิดแต่การรับวัคซีน และในเชิง
ลงโทษบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด แต่ฝ่าฝืนละเลยไม่ปฏิบัติตามอีกด้วย จึงอาจ
กล่ า วได้ ว่ า ครอบคลุ ม การบริ ห ารจั ด การวั ค ซี น ในด้ า นต่ า ง ๆ อั น อาจเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การร่ า ง
พระราชบัญญัติในประเทศไทยไม่มากกน้อย

