(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563– 2565
วิสัยทัศน์

นโยบาย

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม
1. คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม
เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

• อัตราครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของประชากรกลุม่ เป้าหมาย

2563-2565

2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
พัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับ
ความต้องการในการป้องกันโรค
ของประเทศ

: ประชากรเป้าหมาย ได้รับวัคซีนทุกชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น วัคซีนรวมหัดคางทูม-หัดเยอรมัน และวัคซีนในนักเรียน มีความครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

• จานวนชนิดวัคซีนมีเพียงพอใช้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
: ชนิดของวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เคยเกิดการขาดแคลนและ
สามารถจัดหาได้ครบถ้วนตามแผนจัดซื้อในแต่ละปี (เป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 25632565)
:วัคซีนที่สารองไว้ใช้ในใช้ในภาวะฉุกเฉิน/ตอบโต้การรระบาด สามารถจัดหาได้ร้อยละ
100 ทุกปี ตามการคาดการณ์

• วัคซีนชนิดใหม่ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
: 2563: Rota

2564: Tdap

2565: IPV (เพิ่มอีก 1 dose)

• ความสาเร็จของการจัดซื้อวัคซีนรูปแบบใหม่
: 1. การจัดซื้อวัคซีนรวมและการจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปีและหลายราย

-วัคซีนที่ผลิตได้ตั้งแต่ตน้ น้าและได้รบั การขึ้น
ทะเบียน อย่างน้อย 1 ชนิด

• ข้อมูลชนิดและปริมาณความต้องการรายวัคซีนที่จาเป็นในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และวัคซีนที่ใช้ตอบโต้การระบาด

-วัคซีนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และได้รับการขึ้นทะเบียน อย่างน้อย 1 ชนิด

: ฐานข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีน

ประเมินผล
กลไกการ
ติดตาม

1.1
พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
วัคซีนใน
ภาพรวม
เพื่อให้
รองรับ
ประชากร
ทุกกลุ่ม
เป้าหมาย

1.2
สนับสนุน
ให้มีการ
จัดซื้อ
วัคซีน
รวมและ
จัดซื้อ
วัคซีน
แบบ
หลายปี
และ
หลายราย

1.3
เพิ่ม
ประสิทธิ
ภาพ
กลไก
การนา
วัคซีน
ใหม่
บรรจุใน
แผนงาน
สร้าง
เสริมภูมิ
คุ้ม
กันโรค

1.4
พัฒนา
คุณภาพ
รูปแบบ
และ
มาตรฐาน
การ
ให้บริการ
และการ
บริหาร
จัดการ
วัคซีน
ในสถาน
บริการ
สาธารณ
สุข

1.5
ส่งเสริม
ให้มี
แผน
การ
สารอง
วัคซีน
ในภาวะ
ฉุกเฉิน

1.6
พัฒนา
ระบบ
ฐาน
ข้อมูล
ด้าน
วัคซีน
ของ
ประเทศ

• วัคซีนที่อยูร่ ะหว่างการวิจยั พัฒนา
-Cell-based Technology :
วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิดที่อยู่ในขั้นตอน Nonclinical Study
-Recombinant vaccine :
วัคซีนอย่างน้อย 1 ชนิดที่อยู่ในขั้นตอน Nonclinical Study
-Microbial Fermentation Technology
: วัคซีนอย่างน้อย 2 ชนิดที่อยู่ในขัน้ ตอน
Clinical Study
-วัคซีนสัตว์ :
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
•วัคซีนทีผ่ ลิตได้ในประเทศ

2. การจัดหาวัคซีนรองรับกรณีเกิดโรคระบาด และวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน

กลยุทธ์

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จาเป็นสาหรับใช้ป้องกันโรค
ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อทดแทนการนาเข้า
และการส่งออกในระยะต่อไป

1.7
สร้าง
ความ
ตระหนัก

ใน
คุณค่า
ของ
วัคซีน
ให้แก่
ประชาชน

2.1
สนับสนุนทุน
วิจัยและ
พัฒนาวัคซีน
เพื่อต่อ
ยอดสู่การ
ผลิต

2.2
สนับสนุนให้
เกิดการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีใน
การผลิต
วัคซีน

3. ส่งเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีน
ภายในประเทศให้มีความ
เข้มแข็งและส่งออกได้

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ
มีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน
ของประเทศให้รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีน
ได้อย่างเหมาะสม

• มาตรการสนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีนใน
ประเทศ

• จานวนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวัคซีนมีเพียงพอ

: 1. ปี 2563 มีมาตรการส่งเสริมให้
ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศเป็น
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน
2. มาตรการส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์
ในการลงทุน และด้านภาษี แก่ผู้ผลิต
วัคซีน
3. มาตรการสนับสนุนที่เอื้อต่อการ
ผลิตวัคซีนสัตว์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน

2. Virologist/ Biologist อย่างน้อย 5 คน

• มูลค่ารวมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตและส่งออก
วัคซีนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

: 1. Veterinary pathologist อย่างน้อย 3 คน

3. Process development อย่างน้อย 4 คน
4. Regulatory science อย่างน้อย 5 คน
5. Biopharmaceutical marketing/
Biopharmaceutical engineering /
Biopharmaceutical manufacturing
อย่างน้อย 5 คน
6. Non-clinical toxicology/ Nonclinical safety studies อย่างน้อย 3 คน

• โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนได้รับ
การพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
- ศูนย์ผลิตสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล
อย่างน้อย 1 แห่ง
- ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองตาม
หลักการ OECD-GLP อย่างน้อย 1 แห่ง
- โรงงานวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับ
มาตรฐาน GMP/PICs อย่างน้อย 1 แห่ง
- โรงงานวัคซีนระดับอุตสาหกรรมที่ได้รับ
มาตรฐาน GMP/PICs อย่างน้อย 1 แห่ง
- โรงงานวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมสาหรับ
วัคซีนสัตว์ อย่างน้อย 1 แห่ง

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็งและ
สามารถดาเนินการด้านวัคซีนอย่างครบวงจร
และมีคุณภาพ

5.เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่าย
ด้านวัคซีนของประเทศ

• ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ
: 1. จานวนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ดาเนินงานด้านวัคซีนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ ภายในปี 2565
2. จานวนโครงการความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ได้รบั ทุน/ร่วมให้ทุนในการพัฒนางานด้านวัคซีน
อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ

• เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทาง
การแพทย์เพื่อการวิจัยด้านวัคซีน

- แนวทางการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศภายใต้เครือข่าย

: มูลค่ารวมการลงทุนในอุตสาหกรรมการ
ผลิตและส่งออกวัคซีนไม่น้อยกว่า 200
ล้านบาท

3.1
สร้าง
หลักประกัน
ทางการผลิต
การตลาด และ
มาตรการจูงใจ
การลงทุนแก่
อุตสาหกรรม
วัคซีนคน
และสัตว์
ภายในประเทศ

3.2
ส่งเสริมให้
มีการร่วม
ทุนระหว่าง
รัฐกับ
เอกชนใน
การผลิต
วัคซีน

4.1 สนับสนุน
ความร่วมมือ
กับหน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน
ในการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
ที่จาเป็นและ
ขาดแคลนใน
งานด้านวัคซีน

4.2 สนับสนุน
ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษ
าและหน่วยงาน
เครือข่ายในการ
จัดให้มี
หลักสูตร
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
วัคซีน หรือ
หลักสูตรอื่น
ที่จาเป็น

4.3
สร้างกลไก
การพัฒนา
บุคลากรใน
ประเทศ และ
เสริมสร้าง
กาลังใจให้
สามารถ
ทางานได้
อย่างต่อเนื่อง

4.4
ส่งเสริมให้มี
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
วัคซีนคน
และสัตว์
สนับสนุนให้
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
สากล

4.5
ส่งเสริมให้มี
การใช้
ประโยชน์
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
วัคซีนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล

5.1 สร้างกลไก
ด้านการเงิน
เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การทางานร่วมกัน
ของเครือข่ายด้าน
วัคซีน

5.2 สนับสนุน
งบประมาณ ข้อมูล
เชิงลึกทั้งด้านเทคนิค
และวิชาการแก่
เครือข่ายด้านวัคซีน

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
(ฉบับปรับปรุงตามมติการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562)

