แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2557-2560)
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
--------------------------------------------------

ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 ให้ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน
เพื่อให้มีเพียงพอที่จะใช้ภายในประเทศไม่ว่าในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งทําหน้าที่
บริหารจัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนทําหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
วัคซีน รวมทั้งให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน
เพื่อให้สถาบันสามารถทําหน้าที่ต่าง ๆ ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันได้กําหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนา
เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีน
พันธกิจ
1) พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสู งในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซี น
แห่งชาติและภารกิจวัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
2) ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาศั กยภาพบุ ค ลากรและโครงสร้ า งพื้ นฐานด้ านวัค ซีน อย่า งครบวงจรและได้
มาตรฐานสากล
3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศและ
นานาชาติ
4) พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้าน
วัคซีน
เพื่อให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การขับเคลื่อนผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนของประเทศ จึงกําหนดกลยุทธ์การบริหารงาน
ดังนี้
1) พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสม
2) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร
เพื่อให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน (การวิจัยพัฒนา การผลิต
การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรค) ในระยะยาว จึงกําหนดกลยุทธ์ดังนี้
1) ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ
องค์กรอิสระและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
2) จัดให้มีงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่จําเป็นและขาดแคลน โดยผลักดันให้
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และประสานแหล่งทุนอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนระยะสั้นในสาขาที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
โดยอาศัยศักยภาพของเครือข่าย
4) จัดทําแผนแม่บทและแนวทางสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบร่วมกับ
เครือข่าย เพื่อรองรับโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนและนโยบายวัคซีนแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
เพื่อให้เครือข่ายมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนที่จําเป็นในการพัฒนาและการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอ
และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดกลยุทธ์ดังนี้
1) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อดําเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น
เพื่อการวิจัยพัฒนาและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริ ม สนับ สนุ น พั ฒนา และผลักดัน ให้มีโครงสร้างพื้ นฐานที่ จําเป็นอย่างครบวงจรและได้
มาตรฐานสากล ได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม โรงงานผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม
คลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน และศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา
ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน
เพื่อให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล สําหรับจําหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ จึงกําหนดกลยุทธ์ ดังนี้
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนภาครัฐ องค์กรอิสระ และ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายด้านวัคซีนดําเนินการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกัน
และควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้สามารถนําองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีน
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดกลยุทธ์ คือ
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ
2) บริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้ ด้ า นวั ค ซี น ของประเทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยความร่ ว มมื อ กั บ
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
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แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน
เป้าประสงค์
(ผลลัพธ์)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1. สถาบันเป็นหน่วยงาน
กลางด้านวัคซีนที่มี
ประสิทธิภาพสูง
ในการขับเคลือ่ นผลักดัน
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านวัคซีน
ของประเทศ

1.1 ระบบการ
บริหารจัดการของ
สถาบันที่มีและผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ
จํานวน 6 ระบบ
ในปี 2560

1.1 มีระบบบริหารจัดการ
องค์กร จํานวน 4 ระบบ
ได้แก่
- ระบบการนําองค์กร
- ระบบการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์
- ระบบการให้ความสําคัญ
กับผู้รับ บริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
- ระบบการจัดการความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 มีระบบบริหารจัดการ
องค์กรผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐานสากล จํานวน 4
ระบบ ได้แก่
- ระบบการนําองค์กร
- ระบบการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์
- ระบบการให้ความสําคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
- ระบบการจัดการความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 ข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อผลักดัน
ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างน้อย 2 เรื่อง
ต่อปี

-

-

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

เป้าหมาย (ผลผลิต)
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559

กลยุทธ์
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

1.1 ระบบบริหารจัดการ
องค์กรผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐานสากล จํานวน
5 ระบบ ได้แก่
- ระบบการนําองค์กร
- ระบบการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์
- ระบบการให้
ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
- ระบบการจัดการความรู้
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ระบบการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

1.1 ระบบบริหารจัดการ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
องค์กรผ่านเกณฑ์ตาม
โดยใช้เกณฑ์การพัฒนา
มาตรฐานสากล จํานวน 6 คุณภาพที่เหมาะสม
ระบบ ได้แก่
- ระบบการนําองค์กร
- ระบบการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์
- ระบบการให้ความ สําคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
- ระบบการจัดการความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
- ระบบกระบวนการสร้าง
คุณค่า

1.2 มีข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อผลักดัน
ไปสู่การปฏิบัติ

1.2 มีข้อเสนอเชิง
พัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อผลักดันไปสู่ นโยบายและแผน
การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
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เป้าประสงค์
(ผลลัพธ์)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

2. บุคลากรของสถาบัน
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

2. ร้อยละของ
บุคลากรสถาบัน
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
3. สถาบันมีการบริหาร 3. ระดับ
จัดการทรัพยากรอย่างมี ความสําเร็จของการ
บริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ
ทรัพยากรของ
สถาบันที่มี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน
4. ร้อยละของความ
พึงพอใจในการนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศมา
บริหารจัดการงาน
ของสถาบัน

เป้าหมาย (ผลผลิต)
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
2. บุคลากรสถาบัน
2. บุคลากรสถาบัน
2. บุคลากรสถาบัน
ได้รับการพัฒนาตาม
ได้รับการพัฒนาตาม ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรร้อย แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร
ละ 40
ร้อยละ 80
ร้อยละ 60
3. ระบบงานของ
3.1 ผลการประเมิน
3. ระบบงานของ
สถาบันที่นําเทคโนโลยี สถาบันที่นําเทคโนโลยี การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาบริหาร
สารสนเทศมาบริหาร สารสนเทศมาบริหาร
จัดการ ได้แก่
จัดการงาน และแผน
จัดการ ได้แก่
- งานสารบรรณ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
- ระบบรายงานการ
- งานบริหารพัสดุ
เบิกจ่ายงบประมาณ การพัฒนาระบบ
- งานอาคารสถานที่
3.2 มีระบบการจัดสรร
- งานบริหารบุคคล
และความปลอดภัย
ทุนโดยใช้เทคโนโลยี
และสวัสดิการ
สารสนเทศ
4. บุคลากรมีความพึง 4. บุคลากรมีความพึง 4. บุคลากรมีความพึง
พอใจในการนํา
พอใจในการนํา
พอใจในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาบริหารจัดการ
มาบริหารจัดการ
มาบริหารจัดการ
งานของสถาบันร้อยละ งานของสถาบันร้อยละ งานของสถาบันร้อยละ
40
80
60

กลยุทธ์
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยใช้
2. บุคลากรสถาบัน
ได้รับการพัฒนาตาม เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพที่
เหมาะสม
แผนพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 90
3.1 พัฒนาระบบตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
3.2 มีการใช้ระบบการ
จัดสรรทุนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิผล

4. บุคลากรมีความพึง
พอใจในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาบริหารจัดการ
งานของสถาบันร้อยละ
90
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร
เป้าประสงค์
(ผลลัพธ์)
ประเทศไทยมีบุคลากรที่
มีศักยภาพอย่างเพียงพอ
ตลอดวงจรวัคซีน (การ
วิจัยพัฒนา การผลิต การ
ประกันและควบคุม
คุณภาพวัคซีน
และการสร้างเสริมภูมิคุ้ม
โรค) ในระยะยาว

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
1. บุคลากรมี
1. (ร่าง) แผนแม่บท
ศักยภาพในการ
การพัฒนาบุคลากร
ดําเนินภารกิจสําคัญ ด้านวัคซีน
ของโครงการในวาระ
แห่งชาติด้านวัคซีน
และนโยบายวัคซีน
แห่งชาติ
2. หลักสูตรที่มคี วาม
2.บุคลากรที่
รับผิดชอบการวิจัย ร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาทัง้ ในและ
พัฒนาวัคซีนตาม
ต่างประเทศในการ
โครงการในวาระ
แห่งชาติด้านวัคซีน พัฒนาบุคลากรด้านการ
ดําเนินการได้สําเร็จ วิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนที่ได้มาตรฐาน
ตามแผนงานที่
สากล 2 หลักสูตร
กําหนด

เป้าหมาย (ผลผลิต)
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
1. (ร่าง) แผนแม่บท
การพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีนได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ

2. หลักสูตรที่มคี วาม
ร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาทัง้ ในและ
ต่างประเทศในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนที่ได้มาตรฐาน
สากล 2 หลักสูตร
3. บุคลากรด้านวัคซีน 3. บุคลากรด้านวัคซีน
ได้รับการอบรมเพิ่ม
ได้รับการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ ในหลักสูตร
ศักยภาพ ในหลักสูตร
ด้านการวิจัยพัฒนา หรือ ด้านการวิจัยพัฒนา หรือ
ผลิตวัคซีน หรือการ
ผลิตวัคซีน หรือการ
พัฒนาคุณภาพ หรือการ พัฒนาคุณภาพ หรือการ
สร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค สร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค

2. หลักสูตรที่มคี วาม
ร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาทัง้ ในและ
ต่างประเทศในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนที่ได้มาตรฐาน
สากล 2 หลักสูตร
3. บุคลากรด้านวัคซีน
ได้รับการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ ในหลักสูตร
ด้านการวิจัยพัฒนา หรือ
ผลิตวัคซีน หรือการ
พัฒนาคุณภาพ หรือการ
สร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค

กลยุทธ์
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
-

2. มีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทัง้ ใน
และต่างประเทศในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนที่ได้
มาตรฐานสากลอย่าง
น้อย 2 หลักสูตร
3. บุคลากรด้านวัคซีน
ได้รับการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ ในหลักสูตร
ด้านการวิจัยพัฒนา หรือ
ผลิตวัคซีน หรือการ
พัฒนาคุณภาพ หรือการ
สร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค

จัดทําแผนแม่บทและแนวทาง
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ
ร่วมกับเครือข่าย เพื่อรองรับ
โครงการในวาระแห่งชาติด้าน
วัคซีนและนโยบายวัคซีน
แห่งชาติ
- สร้างและพัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนระยะ
สั้นในสาขาที่มีความจําเป็น
เร่งด่วน โดยอาศัยศักยภาพของ
เครือข่าย
- ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน โดย
ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ภาครัฐ องค์กรอิสระและ
ภาคเอกชน ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
- จัดให้มงี บประมาณเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่
จําเป็นและขาดแคลน โดยผลักดัน
ให้รฐั บาลจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน และประสานแหล่งทุน
อื่น ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
5

เป้าประสงค์
(ผลลัพธ์)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
4. ความพึงพอใจของ
ประเทศไทยมีบุคลากรที่ 1. บุคลากรมี
หน่วยงานเครือข่าย
มีศักยภาพอย่างเพียงพอ ศักยภาพในการ
ตลอดวงจรวัคซีน (การ ดําเนินภารกิจสําคัญ ด้านวัคซีนต่อการ
วิจัยพัฒนา การผลิต การ ของโครงการในวาระ อบรมบุคลากรตาม
แห่งชาติด้านวัคซีน โครงการของสถาบัน
ประกันและควบคุม
และนโยบายวัคซีน วัคซีนมากกว่า
คุณภาพวัคซีน
ร้อยละ 70
และการสร้างเสริมภูมิคุ้ม แห่งชาติ
2.บุคลากรที่
โรค) ในระยะยาว
รับผิดชอบการวิจัย
พัฒนาวัคซีนตาม
โครงการในวาระ
แห่งชาติด้านวัคซีน
ดําเนินการได้สําเร็จ
ตามแผนงานที่
กําหนด

เป้าหมาย (ผลผลิต)
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
4. ความพึงพอใจของ 4. ความพึงพอใจของ
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
ด้านวัคซีนต่อการ
ด้านวัคซีนต่อการ
อบรมบุคลากรตาม
อบรมบุคลากรตาม
โครงการของสถาบัน โครงการของสถาบัน
วัคซีนมากกว่า
วัคซีนมากกว่า
ร้อยละ 80
ร้อยละ 70
5. การประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ได้จากการ
อบรมและการศึกษาดู
งานเพื่อการพัฒนา
วัคซีนของประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อย 1 เรื่อง

กลยุทธ์
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
4. ความพึงพอใจของ
หน่วยงานเครือข่าย
ด้านวัคซีนต่อการ
อบรมบุคลากรตาม
โครงการของสถาบัน
วัคซีนมากกว่า
ร้อยละ 80
5. การประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ได้จากการ
อบรมและการศึกษาดู
งานเพื่อการพัฒนา
วัคซีนของประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อย 1 เรื่อง

- สร้างและพัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนระยะ
สั้นในสาขาทีม่ คี วามจําเป็น
เร่งด่วน โดยอาศัยศักยภาพของ
เครือข่าย
- ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน โดย
ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ภาครัฐ องค์กรอิสระและ
ภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ
- จัดให้มีงบประมาณเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่
จําเป็นและขาดแคลน โดย
ผลักดันให้รฐั บาลจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน และ
ประสานแหล่งทุน อื่น ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
(ผลลัพธ์)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

มีโครงสร้างพื้นฐานที่
จําเป็นเพื่อการปิด
ช่องว่างการพัฒนาวัคซีน
ของประเทศ

1. จํานวนและ
ประเภทโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวัคซีนที่
จําเป็นในการวิจัย
พัฒนาและผลิต
วัคซีน
2. ความร่วมมือใน
การส่งเสริม
โครงสร้างพื้นฐานที่
จําเป็นในการวิจัย
พัฒนาและผลิต
วัคซีน

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
-

-

-

เป้าหมาย (ผลผลิต)
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
1. มีระบบการบริหาร 1. มีการให้บริการ
จัดการทรัพยากร
ทรัพยากรชีวภาพทาง
ชีวภาพทางการแพทย์ การแพทย์อย่างมี
ประสิทธิผล
2. ความร่วมมือในการ 2. มีการให้บริการ
ส่งเสริมระบบบริหาร วัคซีนมาตรฐานแก่
กลุ่มเป้าหมายตาม
จัดการและการ
บํารุงรักษาอาคารคลัง เกณฑ์ที่กําหนดอย่าง
เก็บวัคซีนมาตรฐานที่ เป็นระบบ
ได้มาตรฐานสากล
3. แผนความร่วมมือใน 3. มีการจัดตั้งศูนย์
การจัดตั้งศูนย์ทดสอบ ทดสอบในสัตว์ทดลอง
วัคซีนในสัตว์มาตรฐาน มาตรฐานสากล
(Animal Testing
สากล (Animal
Testing Lab) 1 เรื่อง Lab) อย่างเป็น
รูปธรรม

กลยุทธ์
1. สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายเพื่อดําเนินการจัดตั้ง
และบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการวิจัยพัฒนาและ
การผลิตให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
และผลักดันให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานที่จําเป็นอย่างครบวงจร
และได้มาตรฐานสากล ได้แก่
-คลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน
-โรงงานผลิตวัคซีนในระดับ
อุตสาหกรรม
-ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทาง
การแพทย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน
เป้าประสงค์
(ผลลัพธ์)
เครือข่ายมีความเข้มแข็ง
สามารถวิจัยพัฒนา และ
ผลิตวัคซีนให้ได้
มาตรฐาน สากลทั้งระดับ
ต้นน้ําและปลายน้ํา และ
จัดหาวัคซีนได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต)
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2557
ร้อยละความสําเร็จ 1. ความก้าวหน้าของการ 1. ความก้าวหน้าของการ 1. ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานด้านวัคซีนของ ดําเนินงานด้านวัคซีนของ ดําเนินงานด้านวัคซีน
ของความร่วมมือ
หน่วยงานเครือข่าย
ทางด้านวิจัยพัฒนา หน่วยงานเครือข่าย
ของหน่วยงาน
- วัคซีนเดงกี่
- วัคซีนเดงกี่
การผลิต การควบคุม - วัคซีนไข้สมองอักเสบ
เครือข่าย
- วัคซีนไข้สมองอักเสบ
คุณภาพ การสร้าง เจอีด้วยเทคนิคพันธุ
- วัคซีนเดงกี่
เจอีด้วยเทคนิคพันธุ
เสริมภูมิคุ้ม กันโรค วิศวกรรม
- วัคซีนไข้สมองอักเสบ
วิศวกรรม
และการจัดหาวัคซีน - วัคซีนรวมคอตีบเจอีด้วยเทคนิคพันธุ
- วัคซีนรวมคอตีบไอกรน-บาดทะยักไอกรน-บาดทะยักภายในประเทศ
วิศวกรรม
ตับอักเสบบี
ตับอักเสบบี
- วัคซีนชนิดเดี่ยว คอ
- วัคซีนชนิดเดี่ยวคอตีบ
- วัคซีนชนิดเดี่ยวคอตีบ
ตีบ ไอกรน บาดทะยัก
ไอกรน บาดทะยัก
ไอกรน บาดทะยัก
ตับอักเสบบี
ตับอักเสบบี
ตับอักเสบบี
- วัคซีนบีซีจี/วัณโรคชนิด - วัคซีนบีซีจี/วัณโรคชนิด - วัคซีนวัณโรคชนิด
ใหม่
ใหม่
ใหม่
2. ความสําเร็จของ
ความร่วมมือทางด้าน
วิจัยพัฒนา การผลิต
การควบคุมคุณภาพ
การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และการ
จัดหาวัคซีนภายใน
ประเทศ ได้ร้อยละ 80

กลยุทธ์
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
1. ผลการประเมิน
วัคซีนทางเลือกเพื่อ
พัฒนาสู่การผลิตใน
ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
- วัคซีนเดงกี่
- วัคซีนไข้สมองอักเสบ
เจอีด้วยเทคนิคพันธุ
วิศวกรรม
- วัคซีนชนิดเดี่ยว คอ
ตีบ ไอกรน บาดทะยัก
ตับอักเสบบี
- วัคซีนวัณโรคชนิด
ใหม่
2. ความสําเร็จของ
ความร่วมมือทางด้าน
วิจัยพัฒนา การผลิต
การควบคุมคุณภาพ
การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และการ
จัดหาวัคซีนภายใน
ประเทศ ได้ร้อยละ 80

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนภาครัฐ
องค์กรอิสระ และเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งสร้าง
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายให้
มีประสิทธิภาพ
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
ให้เครือข่ายด้านวัคซีน
ดําเนินการวิจัยพัฒนา ผลิต
ประกันและควบคุมคุณภาพ
วัคซีนที่ได้มาตรฐาน สากล และ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์
(ผลลัพธ์)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
และหน่วยงานเครือข่าย
สามารถนําองค์ความรู้
และสารสนเทศด้าน
วัคซีนไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานด้าน
วัคซีนของประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ

1. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
วัคซีน
2. จํานวนผลงาน
วิชาการของสถาบันที่
ได้รับการเผยแพร่
3. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้ต่อ
ระบบฐาน ข้อมูล

เป้าหมาย (ผลผลิต)
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2557
ระบบอัจฉริยะในการจัดหาและคัดกรองความรู้ ระบบการจัดการ
ด้านวัคซีน
ความรู้และวัฒนธรรม
การเรียนรู้ของสถาบัน

10 เรื่อง

15 เรื่อง

20 เรื่อง

--

ร้อยละ 60
(ผู้ใช้คือบุคลากรของ
สถาบัน)

ร้อยละ 70

กลยุทธ์
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ระบบสนับสนุนการ 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
สร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านวัคซีน วัคซีนให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อเชื่อมโยงและ 2. บริหารจัดการองค์ความรู้
ประยุกต์สู่การปฏิบัติ ด้านวัคซีนของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ
กับเครือข่ายทั้งในและ
25 เรื่อง
ต่างประเทศ
ร้อยละ 80
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