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บทสรุป
		 ประเทศไทยมีการพัฒนางานด้านวัคซีนมาอย่างต่อเนื่อง	การดำเนินงานเป็นไป
ตามนโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 มีการให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อนำสู่การ
ปฏิบัติ	 เฉพาะงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 โดยคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	
ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2518	 ซึ่งเป็นรูปแบบการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถแปลงสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2544	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน	 เพื่อให้ทำหน้าที่
กำหนดนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมการพัฒนาและผลิตวัคซีน	 พิจารณาอนุมัติแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีน	 กำหนดแนวทางในการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ
พัฒนา	 ผลิต	 จัดหา	 และการใช้วัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และติดตามความ
ก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบาย	 และแผนยุทธศาสตร์	 ซึ่งคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ	 (NVC)	 ได้แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนางานในแต่ละ
ด้าน	 จำนวน	 4	 คณะ	 ดังนี้	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	 (R&D)	
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	 (Production)	 คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบการ	 ประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 (QA&QC)	 และคณะอนุกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	(EPI)		
	

	 รูปแบบการทำงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและอนุกรรมการทั้ง	 4	
คณะ	 คือการประชุม	 ซึ่งอาศัยบุคลากรของกรมควบคุมโรคเป็นผู้ประสานการประชุม	
จัดการประชุม	 และจัดทำรายงานการประชุม	 ในช่วงต้นคือสำนักงานเลขานุการคณะ
กรรมการวัคซีนแห่งชาติ	และตั้งแต่	พ.ศ.	2550	เป็นต้นมา	คือสำนักงานคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ	 จากการรวบรวมรายงานการประชุมของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการดังกล่าว	ตั้งแต่	พ.ศ.	2546-2552	จำนวน	33	ฉบับ	พบว่าจำนวน
ครั้งในการประชุมมากที่สุดในปีแรก	พ.ศ.	2546	จำนวน	11	ครั้ง	หลังจากนั้นบางคณะก็
ไม่มีการประชุมเลย	หรือมีเพียง	1	ครั้ง	ยกเว้นคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ที่มีการประชุมทุกปี	 อย่างน้อยปีละครั้ง	 ดังแสดงผลในตารางที่	 1	 ในการประชุมแต่ละ
ครั้งมีภาระหนักพอสมควรกับการเตรียมเอกสารประกอบการประชุม	 ซึ่งต้องอาศัยทีม
เลขานุการของแต่ละคณะ	กรรมการผู้เข้าประชุมทำหน้าที่ให้ความคิดเห็น	และข้อเสนอ
แนะ	 แต่ไม่มีอำนาจในการสั่งการหน่วยงานใดๆ	 ฉะนั้น	 มติจากที่ประชุมจึงอาจจะไม่ได้
ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ยกเว้น	 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	
ซึ่งมีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธาน	และมีผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป	พร้อม
กลุ่มโรคติดต่อป้องกันได้ด้วยวัคซีน	 เป็นทีมเลขานุการ	 มติที่ประชุมในแต่ละครั้งอยู่ใน
ลักษณะของข้อเสนอแนะ	ที่ผนวกทั้งด้านวิชาการกับการบริหารจัดการ	ประกอบกับทีม
เลขานุการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบซึ่งมีบทบาทหน้าที่อย่างเป็นทางการและชัดเจน			
ดังนั้น	 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมจึงประสบผลสำเร็จมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

มติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการอื่น	ๆ		
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ตารางที่ 1 จำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ	จำแนกตามคณะ	

คณะกรรมการ 
จำนวนครั้งที่ประชุม 

รวม 
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

NVC	 1	 1	 -	 1	 2	 -	 1	 6	

R&D	 2	 -	 -	 2	 -	 1	 1	 6	

Production	 4	 -	 -	 1	 -	 1	 1	 7	

QA&QC	 2	 -	 -	 1	 -	 1	 1	 5	

EPI	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 9	

รวม	 11	 2	 1	 6	 3	 4	 6	 33	

	

	 หากพิจารณาถึงความสำเร็จที่ เกิดขึ้น	 ภายหลังจากมีคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 และคณะ

อนุกรรมการ	4	คณะ	สามารถสรุปได้ดังนี้	

	 1.	 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	เมื่อ	พ.ศ.	2548	

	 2.	การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	ภายใต้กรมควบคุมโรค	เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงาน

ชั่วคราวในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ	 	

	 3.		การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนที่ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย	

	 4.	 การเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	 3	ชนิด	 เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ	 ได้แก่	

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเตรียมในเนื้อเยื่อ,	 วัคซีนชนิดรวมคอตีบ	 บาดทะยัก	 ไอกรนและตับอักเสบบี	 (DTP-

HB)	และวัคซีนไข้เลือดออกชนิด	live	attenuated	tetravalent	

	 5.		แนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ระยะที่	II/	III	

	 6.		การปรับปรุงตารางการให้วัคซีนและการจัดทำคู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	
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	 7.	 การทบทวนการใช้วัคซีนบางชนิดในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 ได้แก่	 การใช้	 dT	 ในหญิงมีครรภ์	
การใช้	OPV	การให้	BCG	ในเด็กนักเรียนชั้น	ป.	1	การใช้วัคซีน	MMR	วัคซีนรวม	DTP-HB	
	 8.		 นโยบายและแนวทางการใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	
	 9.		 นโยบายการให้วัคซีนในเด็กต่างชาติ	
	 10.	นโยบายการให้วัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	
	 11.	หลักเกณฑ์การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 ชนิด	 A	 H1N1	 2009	 ทั้งชนิด	 Inactivated	 และ			
Live	attenuated	ในกลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ		
	
	 ประเด็นที่มีความสำคัญและมติที่ประชุมสนับสนุนให้มี/	เกิดขึ้น	ภายในประเทศ	แต่ยังไม่สำเร็จ	ได้แก่		
	 1.		การจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
	 2.	 การจัดตั้งคณะทำงานสนับสนุน/	ประสานการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่มีความสำคัญลำดับต้น	
	 3.		การจัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี	
	 4.	 การส่งเสริมการผลิตวัคซีนที่ประเทศไทยควรผลิตได้เอง	 ได้แก่	 วัคซีนรวม	 DTP-HB	 และวัคซีนไข้สมอง
อักเสบเจอี	ชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง	
	 5.		การจัดตั้ง	GMP	Pilot	plant	จำนวน	3	แห่ง		
	 6.	 แนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	
	
	 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการทุกคณะมีมติเห็นชอบกับการจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
แต่ยังไม่สำเร็จเนื่องจากความยุ่งยากหลายประการในการจัดตั้งองค์กรใหม่	 และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลค่อนข้างบ่อย	
อย่างไรก็ตาม	 สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อการจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติให้
สำเร็จ	 สำหรับประเด็นอื่นที่ไม่สำเร็จนั้น	 อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา	 การผลิต	 และการ
ประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 ซึ่งคงต้องเพิ่มศักยภาพและดำเนินการให้ได้ตามข้อแนะนำของคณะอนุกรรมการ		
ที่เกี่ยวข้อง	
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สาระสำคัญจากการประชุม
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการ

	 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	

10	 เมษายน	 2544	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน	 ให้มีอำนาจ

หน้าที่ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมการพัฒนาและผลิตวัคซีน	 พิจารณา

อนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีน	 กำหนดแนวทางในการ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้การดำเนินงานด้าน

การพัฒนา	 ผลิต	 จัดหา	 และการใช้วัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และติดตามความ

ก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบาย	และแผนยุทธศาสตร์	นั้น	คณะกรรมการวัคซีน

แห่งชาติได้ตั้งคณะอนุกรรมการ	 เพื่อเป็นกลไกการทำงานให้บรรลุภารกิจข้างต้น	 รวมทั้ง

สิ้น	4	คณะ	ได้แก่		

	 (1)		คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	

	 (2)		คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	

	 (3)		คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	

	 (4)		คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	

	 ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการทั้ง	 4	

คณะ	อย่างเป็นทางการ	ทุกคณะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสาระสำคัญด้านวัคซีนตาม

บทบาทหน้าที่ของแต่ละคณะ	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้	

สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	

ขาดรูป	

ขาดรูป	

ขาดรูป	

ขาดรูป	

ขาดรูป	
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I.การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
	

	 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2545	 และประชุมเป็นประจำเกือบทุกปี

อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งสิ้น	 6	 ครั้ง	 (นับถึงวันที่	 13	 สิงหาคม	 2552)	 การประชุมเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการได้รับทราบ

สถานการณ์และความก้าวหน้าของการวิจัยพัฒนา	 การผลิต	 การควบคุมคุณภาพและการใช้วัคซีนป้องกันควบคุมโรค		

ในประเทศไทย	และได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สำคัญ	ดังนี้	

	

1. การจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
	 ในช่วง	 พ.ศ.	 2535-2538	 กระทรวงสาธารณสุขพยายามจัดทำร่างนโยบายวัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อ		

คณะรัฐมนตรีถึง	 3	 ครั้ง	 แต่ต้องประสบเหตุซึ่งทำให้ไม่มีโอกาสเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 จวบจนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 2544			

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติขึ้น	กรมควบคุมโรค	ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

จึงได้จัดทำร่างนโยบายวัคซีนแห่งชาติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ในการประชุมวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	

2545	ซึ่งมีสาระสำคัญของ		

	 นโยบาย	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 การขยายบริการวัคซีนป้องกันโรคเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากวัคซีน	 การส่ง

เสริมการคิดค้นพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ	การส่งเสริมการผลิตวัคซีนชนิดที่เหมาะสมขึ้นใช้เอง

ภายในประเทศ	 การปรับปรุงเครือข่ายการประสานงานและการบริหารจัดการระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 และ	 การเร่งรัด

พัฒนาองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนอย่างครบวงจร		

	 ที่ประชุมมีความเห็นว่าในภาพรวมของสาระนโยบายทั้ง	 5	ด้าน	มีความครอบคลุมเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานรองรับ

การแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน	 แต่ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ	 รวมทั้งสถานการณ์และศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศไทย	 ซึ่งจะเป็น

ข้อมูลสำคัญเพื่อจัดทำนโยบายวัคซีนของประเทศ		

	 กรมควบคุมโรคร่วมกับองค์การเภสัชกรรม	 จึงจัดสัมมนาเรื่อง	 “การสร้างโอกาสและศักยภาพในการผลิตและ

พัฒนาวัคซีนในประเทศไทย”	ระหว่างวันที่	 22-23	สิงหาคม	2545	ณ	 โรงแรมรีเจ้นท์	 ชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี	 เพื่อรวบรวม

และแลกเปลี่ยนข้อมูล	 ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ	 ดังกล่าวข้างต้น	 ผลจากการสัมมนาครั้งนี้	 รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อ

เสนอแนะเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติในแต่ละด้านจากคณะอนุกรรมการ	 4	 คณะ	 ได้นำมาเรียบเรียงขึ้นเป็น	

“ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ”	 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเพื่อพิจารณารวม			

2	ครั้ง	(วันที่	18	กันยายน	2546	และวันที่	17	กันยายน	2547)	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอ	ขอความเห็นชอบต่อ

คณะรัฐมนตรี	 ในการนี้	 กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อ	 วันที่	 10	 มิถุนายน	 2548	 และได้รับความเห็น

ชอบเมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2548		

	 ดังนั้น	นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	ฉบับนี้	จึงถือว่าเป็นนโยบายด้านวัคซีนระดับชาติ	ฉบับแรกของ

ประเทศไทย	
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2. แนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ
	 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง	 “สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ”			

เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2545	เพื่อรองรับภารกิจในการจัดประชุม	การติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ตามข้อเสนอจากหลายหน่วยงานและคณะอนุกรรมการทุกคณะ	 โดยมอบให้กรมควบคุมโรครับผิดชอบดูแลการดำเนินงาน	

และสนับสนุนด้านบุคลากร	สำหรับงบประมาณให้รับการสนับสนุนจากองค์การเภสัชกรรม		

	 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติได้กำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่มีความอิสระคล่องตัว	 โดยมี

กฎหมายรองรับ	 เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนอย่างครบวงจร	สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้หารือกับ	ประธาน

และเลขานุการอนุกรรมการทั้ง	 4	 คณะ	 รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อจัดทำร่างเบื้องต้นของ	 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	....	และในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	วันที่	27	มีนาคม	2549	

ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอ	(ร่าง)	พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ต่อคณะรัฐมนตรี	

	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาฯ	 พร้อมทั้งความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง			

คืนมายังกระทรวงสาธารณสุข	 เมื่อวันที่	 28	กันยายน	2549	 เพื่อให้พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง	 เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่เห็นชอบในหลักการจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 ได้แก่	สำนักงบประมาณ	สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ	 สำนักงาน	 ก.พ.			

และกระทรวงการคลัง	 แต่สำนักงาน	 ก.พ.ร.	 มีความเห็นว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติไม่ควรเป็นองค์การมหาชน	 และเสนอให้

กระทรวงสาธารณสุขสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตแก่องค์การเภสัชกรรม	 สำหรับด้านการประสานนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	 กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจเต็มที่ในการดำเนินการดังกล่าว	 จึงควรตั้งส่วนราชการภายใน

กระทรวงฯ	ขึ้นมาดำเนินการรับผิดชอบ		

	 ด้วยเหตุผลนี้	คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจึงมีมติในการประชุม	เมื่อวันที่	24	มกราคม	2550	ให้กรมควบคุมโรค	

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ	 จัดตั้งหน่วยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรค	 เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน	 ติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินการพัฒนางานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	 ปฏิบัติงานในฐานะทีมเลขานุการของ

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 และดำเนินการขอจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและ

แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติในระยะยาว	“สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ”	ได้รับการจัดตั้ง	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	

2550	โดยคำสั่งกรมควบคุมโรคที่	266/	2550	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น	

	

สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	 11สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	



สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	12 สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	

3. การจัดตั้งคณะทำงานสนับสนุน/ ประสานงานการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่มีความสำคัญลำดับต้น
	 กลวิธีสำคัญที่จะพัฒนางานด้านวัคซีนให้รุดหน้าอย่างรวดเร็ว	 คือการเร่งผลักดันการพัฒนาวัคซีนที่มีความสำคัญ

ลำดับต้นอย่างจำเพาะเจาะจงเป็นรายชนิด	 โดยมีการติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิด	 เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในทุก

กระบวนการพัฒนาอย่างสอดคล้องกัน	

	 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการพัฒนาและผลิตวัคซีน

เฉพาะชนิด	 ตามการเสนอของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	 เมื่อวันที่	 27	 มีนาคม	 2549	 จวบจน

ปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงาน	ใด	ๆ	

	

4.  แนวทางการสนับสนุนและควบคุมกำกับการทดสอบวัคซีนระยะที่ 3 ในคน (Phase III clinical trial)  
 ในประเทศไทย
	 ปัจจุบันมีผู้วิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกหลายคณะ	 ที่มีความต้องการจะนำวัคซีนดังกล่าวเข้ามาทำการวิจัย

ทดสอบวัคซีนระยะที่	3	ในคน	(Phase	III	Clinical	trial)	ในประเทศไทย	ซึ่งจำเป็นต้องใช้อาสาสมัครจำนวนมาก	(หลักพัน

ถึงหลักหมื่นคน)	 และต้องดำเนินการในชุมชนวงกว้าง	 กระทรวงสาธารณสุข	 มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ		

การวิจัยทดสอบวัคซีนในคนอยู่หลายด้าน	 แต่ยังไม่มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและทันสมัย	 เพื่อให้

หน่วยงานต่างๆ	 ของกระทรวงฯ	 รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 สามารถยึดถือเป็นกรอบหรือเกณฑ์การพิจารณาดำเนินการ		

ให้สอดคล้องกันได้		

	 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 มีมติในการประชุม	 เมื่อวันที่	 21	 มีนาคม	 2550	 มอบให้คณะอนุกรรมการส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนาวัคซีน	พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงฯ	 เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการพิจารณา	สนับสนุน

และควบคุมการวิจัยทดสอบวัคซีนในคน	

		

5. การผลักดันการดำเนินงานด้านวัคซีน
	 เนื่องด้วยประเทศไทยมีปัญหาและอุปสรรคบางประการในการผลิต

วัคซีน	 ปัจจุบันจึงมีการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก	 ทั้งที่

เคยมีศักยภาพในการผลิตวัคซีนได้เองหลายชนิด	 เพื่อพัฒนาความสามารถ	

และไม่ให้ศักยภาพของประเทศลดลง	 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้อง

มีความมุ่งมั่น	 กำหนดนโยบายด้านวัคซีนให้ชัดเจนว่าประเทศจะวิจัยพัฒนา

และผลิตวัคซีนภายในประเทศ	 เพื่อการพึ่งตนเองได้	 ไม่ใช่มุ่งเน้นที่การสั่งซื้อ

วัคซีนจากต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียว	 นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริม	

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วย	 โดย

นโยบายดังกล่าวต้องกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในระยะยาวให้

ครอบคลุมทุกด้าน	 เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและเป็นการพัฒนา

ศักยภาพของประเทศ		

	 ด้วยเหตุผลนี้	 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 จึงมีมติสำคัญ	 2	

ประเด็น	ในการประชุมครั้งที่	1/2552	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2552	ได้แก่	

	 1)	 ให้	“วัคซีน” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศสามารถวิจัย

พัฒนาและผลิตวัคซีน	เพื่อการพึ่งตนเองได้		

	 2)	 ให้จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นองค์กรกลาง	 ในกำกับของ

กระทรวงสาธารณสุข	



สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	 สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	 13

6. ความคืบหน้าของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
	 องค์การเภสัชกรรมอยู่ระหว่างการเตรียมผลิตวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการระบาดใหญ่ของ
โรคไข้หวัดใหญ่	 โดยดำเนินโครงการวิจัยเพื่อการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
นำร่อง	 (พ.ศ.	 2550-2552)	 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัย
โลก	 และโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ระดับ
อุตสาหกรรม	 ซึ่งมีสถานที่ตั้งที่ตำบลทับกวาง	 อำเภอแก่งคอย	 จังหวัด
สระบุรี	 โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตไข่ไก่ฟักเพื่อผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาล	 เมื่อมีการระบาดใหญ่ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่	H1N1	2009	
องค์การเภสัชกรรมได้ปรับแผนการผลิตวัคซีนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์	 โดยใช้มหาวิทยาลัยศิลปากร	 และองค์การ
เภสัชกรรม	เป็นสถานที่ผลิตวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่	H1N1	2009	ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	(Live	attenuated)	เพื่อใช้ในการ
ทดสอบ	 (clinical	 lot)	 กับอาสาสมัคร	 การผลิตวัคซีนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ที่ประชุมมอบหมายให้ทีมเลขานุการประสานกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้ง	 4	 คณะ	 เพื่อ
ทราบความคืบหน้าของการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่	 และเชื่อมโยงการพัฒนางานที่สำคัญ	 ได้แก่	 แนวทางการขึ้นทะเบียน
วัคซีน	การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	การวางแผนกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะรับวัคซีนอย่างเหมาะสม		
	
7. แนวทางการผลักดันการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนที่มีความสำคัญ
	 จากผลการประเมินสถานการณ์การพัฒนาด้านวัคซีนของประเทศไทย	 โดยสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	
สามารถสรุปประเด็นสำคัญเพื่อเสนอกรอบแนวทางการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศไทย	 โดยแบ่งการพิจารณา
เป็น	3	ประเด็น	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ	และให้หารือกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป	ดังนี้		
	 1. วัคซีนใหม่ ได้แก่	 วัคซีนเดงกี่	 และวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีรุ่นใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง	
(Cell-based)	 ควรสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนนำร่อง	 (GMP	 Pilot	 plant)	 ที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง	 ซึ่งจะ
เป็นสะพานเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างการวิจัยสู่การผลิต	
	 2. วัคซีนที่มีใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ได้แก่		
	 	 วัคซีนบีซีจี โรงงานผลิตวัคซีนเดิมของสถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 อาจไม่สามารถผลิตวัคซีนต่อไปได้	
เนื่องจากการผลิตที่ดี	 (GMP)	 รวมทั้งมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น	 จึงจำเป็นต้องมีแผนการสร้าง
โรงงานใหม่เพื่อรองรับการผลิตวัคซีน	BCG	สำหรับใช้ในประเทศต่อไป	
	 	 วัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่พัฒนาสำเร็จจนได้ขึ้นทะเบียน	 และประเทศไทยยังไม่มี
การวิจัยพัฒนาวัคซีนนี้	 จึงควรมีการเตรียมการสำหรับอนาคต	 เพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ	
และเพื่อวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่	 โดยควรสนับสนุนทุนสำหรับการวิจัยในระดับพรีคลินิกเพื่อวางรากฐาน
สำหรับการพัฒนาวัคซีนต่อไป		
	 	 วัคซีนรวมคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และตับอักเสบบี ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมมีแผนการดำเนินงานที่
ชัดเจนโดยทำความตกลงร่วมมือกับบริษัท	 Berna	 Biotech	 Korea	 จากประเทศเกาหลี	 โดยรับถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
พัฒนาการผลิตวัคซีนรวม	DTP-HB		
	 3. ประเด็นสำคัญที่เป็นแนวทางร่วมและจำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนา	ได้แก่		
	 	 (1)		การพัฒนาความพร้อมของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประกันและควบคุมคุณภาพ	 ได้แก่	 สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	และกรมควบคุมโรค	(สำนักระบาดวิทยา)		
	 	 (2)	 การประกันการใช้วัคซีน	 กรมควบคุมโรคอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำนโยบายการใช้วัคซีนที่สนับสนุน

การผลิตภายในประเทศที่ชัดเจนภายใต้เงื่อนไขของกรอบเวลาและคุณภาพของวัคซีน		
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	 	 (3)		การมีหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่ประสาน/ผลักดัน/ขับเคลื่อนการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย		

	 	 (4)		การพัฒนาบุคลากรตลอดวงจรการพัฒนาวัคซีน		

	 	 (5)		การบริหารจัดการการพัฒนารายวัคซีนในรูปแบบ	project	based	management	เพื่อให้เกิดการบูรณาการ

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

	
II.การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	มีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ	ทองเจริญ	 เป็น
ประธาน	ประชุมรวมทั้งสิ้น	6	ครั้ง	(ปี	2546	จำนวน	2	ครั้ง,	ปี	2549	จำนวน	2	ครั้ง,	ปี	2551	จำนวน	1	ครั้ง	และ	ปี	2552	
จำนวน	1	ครั้ง)	ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	ดังนี้	
	
1. การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนที่ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
	 ในการประชุม	 เมื่อวันที่	 8	 เมษายน	 2546	 คณะอนุกรรมการฯ	 มีมติให้ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อรวบรวมข้อมูล	
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ	 สำหรับการกำหนดวัคซีนที่สำคัญซึ่งควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย	
ทีมเลขานุการได้ดำเนินการจัดสัมมนา	เรื่องการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย	ในวันที่	9	มิถุนายน	2546	
ณ	 โรงแรมสยามซิตี้	 กรุงเทพมหานคร	 จากการสัมมนาในครั้งนั้น	 ที่ประชุมแบ่งวัคซีนที่ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา
ออกเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้	
	 1.  Existing Vaccine ได้แก่	วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ	JE	ชนิดเชื้อตายเตรียมจากเซลล์เพาะเลี้ยง	วัคซีนรวม	
DTP-HB	และวัคซีนป้องกันวัณโรค	
	 2.  New Vaccine	ได้แก่	วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก	และวัคซีนป้องกันมาลาเรีย	
	 หากพิจาณาวัคซีนทั้ง	 2	 กลุ่มรวมกัน	 ที่ประชุมจัดลำดับให้	 วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ	 JE	 ชนิดเชื้อตายเตรียม
จากเซลล์เพาะเลี้ยง	 วัคซีนรวม	 DTP-HB	 วัคซีนป้องกันวัณโรค	 และวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก	 มีความสำคัญเป็นลำดับต้น	
สรุปผลการประชุมนี้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ	 ในวันที่	 18	 กรกฎาคม	 2546	 เพื่อรับทราบ	 คณะอนุกรรม
การฯ	ให้ความเห็นว่าควรจัดทำ	situation	analysis	เพื่อทำให้เห็นภาพชัดขึ้น	โดยหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูล
แต่ละประเภท	 เช่น	 คณะสาธารณสุขศาสตร์กับงานระบาดวิทยา	 คณะเศรษฐศาสตร์กับการคิด	 Cost	 benefit,			
Cost	 effectiveness	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 คณะอนุกรรมการฯ	 ยังเสนอแนะให้เพิ่มความชัดเจนเรื่องงบประมาณ	 และ		

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ในแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีน	ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติด้วย		
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	 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ	 ในวันที่	 20	 มกราคม	 2549	 เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนอีกครั้ง	
พบว่า	 วัคซีนทั้ง	 4	 ชนิดดังกล่าวข้างต้นยังคงมีความสำคัญเป็นลำดับต้น	 และเพิ่มวัคซีนเอดส์ด้วย	 เนื่องจากมีสิ่งสนับสนุน
การพัฒนาวัคซีน	 ทั้งแนวทาง	 ผู้วิจัยหลัก	 และทุนวิจัย	 ทั้งนี้	 ขอให้จัดตั้งคณะทำงานสนับสนุน/ประสานงานการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีนดังกล่าว	เพื่อทำหน้าที่กำหนดหัวข้อวิจัย	ประสานการจัดทำแผนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	ประสานงานใน
การหางบประมาณสนับสนุน	ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยพัฒนาวัคซีน	ค้นหาประเด็นปัญหา	อุปสรรคสำคัญของการ
วิจัยพัฒนาวัคซีน	และจัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมการฯ	ต่อไป	
	
2. การวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
	 2.1 แนวทางการดำเนินงานเพื่อประสานงานการวิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบ 
	 	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนมีมติในการประชุม	 เมื่อวันที่	 20	มกราคม	2549	 เห็นชอบ
ในหลักการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะวัคซีนแต่ละชนิดนั้น	 ทีมเลขานุการได้จัดประชุมหารือเฉพาะกิจเพื่อเตรียมการตั้ง		
คณะทำงาน	และวางแนวทางการทำงานของคณะทำงานการพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบ	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2549	แต่ยัง
ไม่สามารถคืบหน้าได้	 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ	 คือ	 องค์การเภสัชกรรมหยุดการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
เป็นการชั่วคราว	 เพื่อปรับปรุงโรงงานให้ได้มาตรฐาน	 GMP	 ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
ประกอบกับมีรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาวัคซีน	 live	 attenuated	 SA-14-14-2	 ภายใต้โครงการรณรงค์ใน
ประเทศอินเดีย	ได้รับการยืนยันว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพดี	และไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงรุนแรง	อย่างไรก็ตาม	ประเทศจีน
ไม่มีนโยบายถ่ายทอดเทคโนโลยีของวัคซีนนี้		
	 	 จากการพิจารณาข้อมูลภายใต้สถานการณ์ข้างต้น	 เมื่อวันที่	 21	 ธันวาคม	 2549	 เพื่อผลักดันให้เกิด		
ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีได้อย่างมีรูปธรรม	 มีข้อสรุปว่า	 ในระหว่างที่ยังไม่มีสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติเข้ามารับผิดชอบในการประสานผลักดันการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน	 ให้มีการตั้งคณะทำงานวัคซีนไข้
สมองอักเสบเจอีที่ชัดเจน	แต่ปัจจุบัน	ยังไม่มีการจัดตั้งคณะทำงานดังกล่าว	
	 2.2 การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี โดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง 
	 	 ปัจจุบันประเทศไทยใช้วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีที่ผลิตจาก	suckling	mouse	brain	โดยองค์การเภสัชกรรม	
ซึ่งมีแนวโน้มว่าองค์การอนามัยโลกอาจแนะนำให้เลิกใช้วัคซีนชนิดนี้	 ดังนั้น	 ประเทศไทยควรเตรียมการเพื่อการวิจัยพัฒนา
และผลิตวัคซีนโดยใช้เทคโนโลยีอื่น	ๆ	ข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบัน	วัคซีนต้นแบบในรูปแบบ	chimera	ถือเป็น	discipline	
ที่ดี	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีรุ่น
ใหม่	2	ชนิดได้แก่	 (1).	Chimera	(DENV-2	backbone-	prME	SA	14-14-2)	และ	(2).	chimera	(DENV-2	backbone-
prME	 JE	 virus,	 genotype	 I	ที่	 circulate	 ในประเทศไทย)	 ซึ่งวัคซีนต้นแบบทั้งสองอยู่ระหว่างการทดสอบในหนูทดลอง	
ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม		

	 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีน	 ในวันที่	 29	 ตุลาคม	 2552	 เห็นชอบต่อการวิจัย
พัฒนาวัคซีนต้นแบบและการพัฒนากระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมภายใต้มาตรฐานสากล	 โดยต้องสนับสนุนการจัด
ตั้ง	 GMP	 Pilot	 plant	 และโรงงานผลิตเพื่อใช้เทคโนโลยีเซลล์
เพาะเลี้ยง	 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียน
วัคซีน	การพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 รูปแบบ		

การบริหารจัดการควรเป็นแบบ	Project-based	management		
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3. การวิจัยพัฒนาวัคซีนเดงกี่ 
	 3.1 แนวทางการสนับสนุนและควบคุมกำกับการศึกษาทดลองวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย 
	 	 ในวันที่	 21	 ธันวาคม	 2549	 คณะอนุกรรมการฯ	 เห็นชอบให้มีการจัดทำ	 Guideline	 เพื่อกำหนดนโยบาย
และแนวทางการพิจารณา	 สนับสนุนและควบคุมการวิจัยทดสอบวัคซีนในคนทั้งทาง	 scientific	 และ	 ethical	 พร้อมทั้ง
กำหนดแนวทางหรือเงื่อนไขในการที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้วิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเข้ามาดำเนินการศึกษาใน
ประเทศไทย	 ทั้งนี้	 ทีมเลขานุการได้นำเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ในการประชุม	 เมื่อวันที่	 21	 มีนาคม	 2550			
ซึ่งผลการประชุม	มีมติให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข	
	 3.2 แนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ระยะที่ II/ III 
	 	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	
ดำเนินการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาแนวทางการพิจารณาสนับสนุนและควบคุมการวิจัยและทดสอบวัคซีนไข้เลือด
ออกเดงกี่ในคน	ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ของการศึกษาวัคซีน
ไข้เลือดออกเดงกี่	กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งที่	775/2551	ลงวันที่	24	กรกฎาคม	2551	ให้คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ดัง
ต่อไปนี้	
	 	 1.		พัฒนาแนวทางในการกลั่นกรองโครงการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ระยะที่	IIB	-	III	ที่จะทำการศึกษาใน
ประเทศไทย	เพื่อให้มีความรัดกุมเหมาะสมทั้งในด้านระเบียบวิธีการวิจัยและประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์	
	 	 2.		พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่	 ที่จะทำการศึกษาในประเทศไทย	 ตามแนวทาง
ในข้อ	1	
	 	 3.		ประมวลความรู้และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่	 เพื่อประกอบการพิจารณา
การวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่	ที่ควรนำมาทำการศึกษาในประเทศไทย	และให้ข้อเสนอแนะแก่กระทรวงสาธารณสุข	
	 	 4.		ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่	
ที่ผ่านการพิจารณา	
	 	 5.		ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่สาธารณชน	
	 	 6.		ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องแก่กระทรวงสาธารณสุข	
	 	 โดยคณะทำงานที่ปรึกษาประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ของการศึกษาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่จะปฏิบัติหน้าที่ดัง
กล่าว	 และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาที่จะให้การสนับสนุนการวิจัยและทดสอบวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ในคนต่อไป	
	 	 ในการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2551	 ที่ประชุมเห็นชอบกับคณะทำงานชุดนี้			
และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า	 scientific	 committee	 และ	 ethic	 committee	 ควรแยกกันพิจารณา	 แต่ให้นำความเห็น		
มารวมกัน	หากมีวัคซีนอื่นที่ต้องการทดสอบภาคสนาม	ควรมีการพิจารณาโดยคณะทำงานทั้ง	2	คณะ	เช่นเดียวกัน		
	 3.3 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ในประเทศไทย 
	 	 การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกมหาวิทยาลัยมหิดล	 มีความก้าวหน้าในระดับห้องปฏิบัติการ	 โดยผลการศึกษา
ในสัตว์ทดลองพบว่าวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี	 และมีความปลอดภัย	 ในปี	 พ.ศ.	 2551	 องค์การอนามัยโลกมีความสนใจที่
จะให้การสนับสนุนในเชิงวิชาการ	 (Technical	 support)	จึงส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง	ๆ	มาทำการประเมินในเบื้องต้น	พบ
ว่าวัคซีนที่กำลังพัฒนานี้มีศักยภาพและควรได้รับการสนับสนุนเพื่อเข้าสู่การทดสอบทางคลินิก	 ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำลัง
เตรียมจัดตั้ง	 Project	 Coordination	 Committee	 (PCC)	 on	 Dengue	 Vaccine	 Development	 และ	 Steering	
Technical	Advisory	Committee	(STAC)	เพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการต่อไป	
	 	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย	 (TCELS)	 ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานผลิต
วัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม	 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ศาลายา	 เพื่อใช้ผลิตวัคซีนในระดับที่ได้

มาตรฐาน	GMP	สำหรับการทดสอบวัคซีนในคน	แต่ต้องหยุดชะงัก	เพราะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลต่อ		
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	 	 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ	ในวันที่	30	กันยายน	2551	มีความเห็นว่าอาจจะของบประมาณสนับสนุนการ
จัดตั้งโรงงานได้บางส่วนจากองค์การอนามัยโลก	 สำหรับ	 pilot	 plant	 ควรใช้ที่มีอยู่แล้ว	 เช่น	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 หรือ
บริษัท	Bionet-Asia	
	 	 ในการประชุม	วันที่	29	ตุลาคม	2552	ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน	มหาวิทยาลัยมหิดล	แจ้งความก้าวหน้าใน
การพัฒนาวัคซีนต้นแบบ	 ชุดที่	 2	 ซึ่งเป็น	 live	 attenuated,	 whole	 virus,	 TDV	 และวัคซีนต้นแบบที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ซึ่งเป็น	live	attenuated,	chimera	(DENV-2	backbone-prME	DENV-1-4),	TDV	ประเด็นที่ต้อง
ดำเนินการต่อคือการพัฒนาสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม	 และจำเป็นต้องมี	 GMP	 pilot	 plant	 และ	 cell	 based	
industrial	plant	รองรับ		
	 	 มติที่ประชุมเห็นชอบกับการจัดตั้ง	 GMP	 pilot	 plant	 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวัคซีน
หลายชนิด	 เช่น	 วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี	 เป็นต้น	 และเห็นควรที่จะต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินศักยภาพของวัคซีน
ต้นแบบเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป	 นอกจากนี้	 ควรต้องเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนวัคซีน	 และเตรียม
พื้นที่สำหรับการทดสอบวัคซีนภาคสนาม	(cohort	study)		
	
4. การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
	 องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเพื่อรองรับการระบาดใหญ่ประกอบด้วย	2	 โครงการ	 ได้แก่	
โครงการวิจัย-ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นำร่อง	 และโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	 ซึ่งการ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยดี	แต่มีปัญหาเรื่องการจัดหา	seed	virus	เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื่องจากประเทศรัสเซียได้ขายให้กับบริษัท	
Schering-Plough	 ดังนั้น	 องค์การอนามัยโลกจึงเข้ามาช่วยเจรจา	 ผลการเจรจาคือ	 บริษัท	 Schering-Plough	 ยินดีจะให้	
pandemic	seed	virus	แก่องค์การเภสัชกรรม		
	 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ	 ในวันที่	 30	กันยายน	2551	 เสนอแนะให้มีหน่วยงานเฉพาะแต่ละด้านมารับผิดชอบ
งานในแต่ละส่วน	เช่น	องค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบการผลิต	หน่วยวิจัยรับผิดชอบด้านวิจัย	โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยประสาน	 สนับสนุน	 และกระตุ้นให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	 อย่างไรก็ตาม	 ควรมี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ที่ระบาดด้วย	นอกจากนี้	ควรส่งบุคลากรไปอบรมให้สามารถผลิต	seed	virus	ได้
เอง	เพื่อผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ทั้งภาวะปกติ	และเมื่อมีการระบาด	ซึ่งจะได้สายพันธุ์ตรงกับการระบาดในประเทศไทย		
	 ในปี	 2552	 เกิดการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 องค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบในการวิจัย-ผลิต
วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 โดยได้รับไวรัสต้นแบบจากองค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนกรกฎาคม	 2552	 และได้
พัฒนาวัคซีนต้นแบบเพื่อการทดสอบทางคลินิก	 ซึ่งพบปัญหาสำคัญ	 ได้แก่	 การเพิ่มปริมาณ	 yield	 ของไวรัส	 การพัฒนา	
stability	ของวัคซีน	และจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ	
	 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ	 เมื่อวันที่	 29	 ตุลาคม	 2552	 เห็นว่าควรเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สำเร็จ	 ได้แก่	 การพัฒนาไวรัสต้นแบบ	 การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบและการพัฒนากระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ภายใต้มาตรฐานสากล	 การขึ้นทะเบียนวัคซีน	 การพัฒนาบุคลากร	 การบริหารจัดการแบบองค์รวมในรูปของโครงการ	
(Project-based	management)	
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5. การวิจัยพัฒนาวัคซีนวัณโรคชนิดใหม่ (New TB)
	 จากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 13	 สิงหาคม	 2552	 และการประชุมอนุกรรมการส่งเสริม
การผลิตวัคซีนในประเทศ	เมื่อ	24	กันยายน	2552	มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนบีซีจี	แห่งใหม่	
และการวิจัยพัฒนาวัคซีนวัณโรคชนิดใหม่	 ซึ่งในประเด็นการวิจัยพัฒนานั้นประเทศยังขาดปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นหลาย
ประการ	ได้แก่	เทคโนโลยี	ผู้เชี่ยวชาญ	องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการพัฒนา	อย่างไรก็ตาม	วัณโรคเป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศไทย	 และนับวันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น	 การวิจัยพัฒนาวัคซีนนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ	 คณะอนุกรรมการ		
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีน	มีมติเห็นชอบต่อการวางแผนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่	ในวันที่	29	ตุลาคม	2552	
	
6. การทดสอบทางคลินิกของวัคซีนเอดส์ทดลอง ระยะที่ III
	 กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลองระยะที่	 III	 ซึ่งเป็น
ความพยายามในการค้นหาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์มาเป็นมาตรการเสริมในการดำเนินงานเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ
โรคเอดส์ในประเทศ	 โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาวัคซีนเอดส์แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2536	 ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้น
กระบวนการวิจัยและวิเคราะห์ผล	และประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	24	กันยายน	2552	ผลการศึกษาพบว่าวัคซีน
มีประสิทธิผลสามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้	 ร้อยละ	 31.2	 แต่ไม่ถึงระดับที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย			
และไม่มีผลในการลดปริมาณไวรัสในกระแสเลือด		
	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	รับทราบความก้าวหน้านี้	 ในวันที่	29	ตุลาคม	2552	และชี้ให้
เห็นถึงจุดอ่อนของการพัฒนาวัคซีนเอดส์	 คือการไม่รู้พยาธิกำเนิดของการติดเชื้อและการเกิดโรคที่แท้จริง	 อย่างไรก็ตาม			
ได้มีการตั้งทีมที่ปรึกษาเพื่อประมวลผลข้อมูลด้านต่าง	 ๆ	 ที่ได้จากการศึกษานี้	 และ	 US	Military	 Research	 Program	
Website	เปิดโอกาสให้นักวิจัยทั่วโลกแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวัคซีนต่อไป		
	
III.การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ
	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	 มีศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย	 มาตังคสมบัติ	 เป็นประธาน	
ประชุมรวมทั้งสิ้น	 7	 ครั้ง	 (4	 ครั้ง	 ในปี	 2546	 และปี	 2549,	 2551,	 2552	 ปีละครั้ง)	 ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญ		
เกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน	ดังนี้	
	
1. โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเสนอสภาวิจัยแห่งชาติ
	 สืบเนื่องจากรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณการวิจัยในเชิงบูรณาการ	 พ.ศ.2547	 ผ่านทางสภาวิจัยแห่งชาติ	 โดยผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยที่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ภายใน	 3-5	 ปี	 ในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
ผลิตวัคซีน	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2546	ได้พิจารณา	และมีมติให้เสนอโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีน	3	ชนิด	ได้แก่	วัคซีนไข้
สมองอักเสบเจอีชนิดเตรียมในเนื้อเยื่อ,	 วัคซีนชนิดรวมคอตีบ	 บาดทะยัก	 ไอกรนและตับอักเสบบี	 (DTP-HB)	 และวัคซีนไข้
เลือดออกชนิด	live	attenuated	tetravalent	ต่อสภาวิจัยแห่งชาติ	
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2. การร่วมทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรมและบริษัท Aventis Pasteur
	 บริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์	ชีววัตถุ	จำกัด	เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรมและบริษัท	
Aventis	Pasteur	ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงงานแบ่งบรรจุวัคซีนที่สมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานสากล	 เงื่อนไขผูกพันเพื่อสนับสนุน
โรงงานแบ่งบรรจุให้อยู่รอดได้คือ	 หน่วยงานภาครัฐต้องซื้อวัคซีนที่ผลิตจากโรงงานนี้เป็นเวลา	 8	 ปี	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	
บริษัทจึงมุ่งเน้นการผลิตวัคซีนสนองความต้องการของภาครัฐเป็นสำคัญ	อย่างไรก็ตาม	เทคโนโลยีของการผลิตเป็นเพียงการ
แบ่งบรรจุและการทำแห้ง	ไม่ใช่การผลิตตั้งแต่เริ่มต้น	
	 ในการประชุม	 เมื่อวันที่	 2	 มีนาคม	และวันที่	 29	 เมษายน	2546	คณะอนุกรรมการฯ	 ได้พิจารณาถึงผลดีและผล
เสียของการร่วมลงทุนดังกล่าว	 รวมทั้งได้สรุปแนวทางสำคัญเพื่อให้องค์การเภสัชกรรม	 นำไปดำเนินงานหลายประการ	 เช่น	
ให้คัดสรรคนไทยที่มีความรู้ความชำนาญดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายไทย	 พยายามนำ	 bulk			
ที่ผลิตได้ในประเทศไปแบ่งบรรจุที่โรงงานนี้	 และให้หาวิธีแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต		
	
3. วัคซีนที่ควรส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศ
	 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ	 เมื่อวันที่	 29	 เมษายน	 2546	 และวันที่	 22	 กรกฎาคม	 2546	 ที่ประชุมรับทราบ
สถานการณ์การผลิตวัคซีนในหลายประเทศทั่วโลก	 และได้พิจารณาชนิดของวัคซีนที่ควรส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศ			
ผลการประชุมทั้ง	 2	 ครั้ง	 สรุปว่า	 วัคซีนที่ประเทศไทยควรผลิตเอง	 ได้แก่	 วัคซีนรวมคอตีบ	 ไอกรน	 บาดทะยัก			
และตับอักเสบบ	ีวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี	ชนิด	Tissue	culture	based	และวัคซีน	BCG	
	
4. สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
	 ในการประชุม	 เมื่อวันที่	 22	 กรกฎาคม	2546	คณะอนุกรรมการฯ	 ได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนด
สาระสำคัญในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	 รวมทั้งมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดตั้ง
หน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่ประสานงานด้านนโยบาย	แผนงาน	และการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนด้วย	
	 ผลจากการประชุมกลุ่มย่อย	 เมื่อวันที่	 21	มกราคม	2549	 เพื่อหารือเรื่องแนวทางการจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
ได้ข้อสรุปสำคัญ	ดังนี้	 	
	 -		 สถานะหรือรูปแบบของสถาบัน	ควรเป็นหน่วยงานอิสระ	ในรูปแบบขององค์การมหาชน		
	 -		 สถาบันควรมีบทบาทหลักในแง่ของ	 Policy	 and	 Strategy	 Coordination	 และ	 Research	Management	
Institute	ไม่ควรมีบทบาทด้าน	Production		
	 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ	 ฯ	 เมื่อวันที่	 27	 มีนาคม	 2549	 เห็นชอบในหลักการ	 และมอบคณะทำงานหารือใน		
รายละเอียดอีกครั้ง	 เมื่อได้แนวทางการจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติแล้ว	 ให้เร่งเสนอคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติพิจารณา
โดยเร็ว		
	
5. กรอบแนวทางการปฎิบัติ เพื่อการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ พ.ศ. 2552-2556
	 ทีมเลขานุการได้จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	 พ.ศ.	 2552–2556			
ซึ่งเป็นการประเมินความต้องการวัคซีนภายในประเทศในอีก	 5	 ปีข้างหน้า	 และเป็นเป้าหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับ		
การผลิตวัคซีนต่าง	ๆ		
	 ในการประชุมคณะอนุกรรมส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	 เมื่อวันที่	 21	 ตุลาคม	 2551	 ได้มีการรายงานเกี่ยว
กับข้อมูลของวัคซีนต่างๆ	ทั้งในและนอกแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	จำแนกเป็นวัคซีนที่ผลิตได้เองตั้งแต่ต้น,	วัคซีนที่มี
การแบ่งบรรจุ	และวัคซีนที่นำเข้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ	ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นสำคัญต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 n	 การยื่นขอ	WHO-Prequalification	ของบริษัท	องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ	จำกัด	ซึ่งได้ดำเนินการ

ยื่นเอกสารล่วงหน้าให้องค์การอนามัยโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
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	 n	 การวิจัยและพัฒนาวัคซีนวัณโรค	 New	 TB	 สถานเสาวภาคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ	 10	 ปี	
ขณะนี้มีงานวิจัยของ	 BIOTEC	 ในการ	 cloning	 ยีนที่เป็น	 Antigen	 เด่น	 ซึ่งถ้าสำเร็จ	 จะนำมาพัฒนาเป็นวัคซีนในระดับ			
Lab	scale	ก่อน	เพื่อการทดสอบทาง	pre-clinical	และจะผลิตเป็น	pilot	batch	เพื่อทำ	clinical	trial	ต่อไป	
	 n	 เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี	ชนิด	suckling	mouse	brain	มีขั้นตอนการทำ	purification	ที่ดี	
และยังไม่มีรายงานการเกิด	 side	 effect	 จึงควรผลิตต่อไป	 และผลักดันให้ได้	 WHO	 Prequalification	 อย่างไรก็ตาม	
องค์การเภสัชกรรม	 และศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ควรร่วมมือกันในการพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยี	
cell	based	ซึ่งจะเป็นฐานรองรับการผลิตวัคซีนชนิดอื่น	ๆ	ได้		
	 n	 องค์การเภสัชกรรมปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน	D,	T	และ	P	 เรียบร้อยแล้ว	จะกลับมาผลิตใหม่	คาดว่าใช้เวลา
ในการทำ	clinical	trial	ประมาณ	2	ปี		
โดยสรุป	ที่ประชุมมีมติสำคัญ	ดังนี้	
	 n	 เห็นควรให้มีการดำเนินการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี	 ชนิด	 suckling	mouse	 brain	 ต่อไป	 พร้อมทั้ง
เตรียมการศึกษาเทคโนโลยี	cell	base	ควบคู่กันไป		
	 n	 สนับสนุนการศึกษาพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก	
	 n	 เสนอให้ทบทวนสัญญาของบริษัท	 องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ	 จำกัด	 ซึ่งจะหมดสัญญากับ		
กรมควบคุมโรคในปี	2010	
	
6. การส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ
	 ในปี	 2552	 สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนที่ทางเดินเพื่อ		
ส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	 ได้นำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติแล้วเมื่อวันที่			
13	 สิงหาคม	 2552	 ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่เสนอให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	 พิจารณาในการประชุม		
วันที่	24	กันยายน	2552	ดังต่อไปนี้		
	 6.1 การสนับสนุนการจัดตั้ง pilot plant 
	 	 ที่ประชุมเห็นชอบกับการขอตั้ง	pilot	plant	3	แห่ง	ที่กำลังของบประมาณผ่านโครงการไทยเข้มแข็งรอบที่	2	
(SP2)	 โดยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 จำนวน	 2	 แห่ง	 งบประมาณ	
465	ล้านบาท	เพื่อจัดตั้ง	pilot	plant	2	แห่ง	หน่วยแรกเป็น	Microbial	cell	วัคซีนที่รอผลิตเช่น	HIV	vaccine,	Hepatitis	B	
vaccine	 หน่วยที่สองเป็น	Mammalian	 cell	 คาดว่าจะรองรับการผลิตวัคซีนหลายชนิด	 รวมทั้ง	 Influenza	 vaccine			
ด้วย	อีกแห่งหนึ่งเป็น	pilot	plant	ใช้เทคโนโลยี	Mammalian	cell-based	โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	(TCELS)	ของบประมาณ	250	ล้านบาท	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนเดงกี่	ของศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 อย่างไรก็ตาม	 หากต้องจัดตั้ง	 pilot	 plant	 เพิ่มเติม	 ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ	 และนำเสนอต่อคณะ
อนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	
	 6.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ (JE) ด้วย cell based 
technology
	 	 ศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้พัฒนาวัคซีน	 Inactivated	Vero	Cell	derived	JE	Vaccine	
ในปี	2549-2551	และในปี	2552	พัฒนา	Live	Molecular	Chimeric	DEN-2/	 JE	ซึ่งวัคซีนทั้งสองต้องการ	GMP	Pilot	
plant	 (BSL	 3)	 ในการ	 scale	 up	 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	 2553	 ซึ่งมีแผนในการถ่ายทอดให้องค์การเภสัชกรรมผลิตใน		
ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการขึ้นทะเบียนและจำหน่ายต่อไป		
	 	 ที่ประชุมเห็นควรผลักดันการผลิตวัคซีนนี้ด้วย	cell	based	technology	ที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 และขอให้องค์การเภสัชกรรมเตรียมโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เงินรายได้ที่ขอคืนจากกระทรวงการคลัง	
หรือขอสนับสนุนจากโครงการไทยเข้มแข็งในระยะต่อไป		
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	 6.3 การสนับสนุนการศึกษาพัฒนาวัคซีนเดงกี่ 
	 	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2548	 เป็นต้นมา	 ศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัย	
ในการพัฒนาวัคซีนเดงกี่	ซึ่งแยกเชื้อสายพันธุ์	DEN-1,	DEN-2,	DEN-3	และ	DEN-4	ตัวใหม่ใน	PDK	cell	และเป็นสายพันธุ์
ที่แยกได้ในประเทศไทย	ขณะนี้ผ่านการทดสอบพรีคลินิกในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองแล้ว	กำลังจะเข้าสู่การทดสอบทาง
คลินิกระยะที่	 1	 ซึ่งต้องมี	 GMP	 pilot	 plant	 รองรับและองค์การอนามัยโลกอยู่ระหว่างการจัดตั้ง	 Scientific	 and	
Technical	 Advisory	 Group	 (STAG)	 เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการ	 และทุนบางส่วน	 หากโครงการนี้ได้รับการ
สนับสนุนดังกล่าว	ก็จะมีการทดสอบทางคลินิกทั้ง	3	ระยะ	และถ้าการทดสอบได้ผลดี	ก็จะนำเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนเดงกี่
เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตจำหน่ายต่อไป	
	 	 มติที่ประชุมเห็นชอบต่อการผลักดันและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเดงกี่โดยมหาวิทยาลัยมหิดล			
และเสนอให้อนุกรรมการด้านการส่งเสริมวิจัยพัฒนาวัคซีน	 และด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนให้การสนับสนุน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง		
	 6.4 การสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน BCG
	 	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 เสนอโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนบีซีจีแห่งใหม่ในพื้นที่ของสภากาชาด	
จังหวัดชลบุรี	 เพื่อขยายสถานที่และปริมาณการผลิต	 เนื่องด้วยพื้นที่โรงงานในปัจจุบันค่อนข้างคับแคบ	 ระบบการไหลเวียน
ของการปฏิบัติงานยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์	 สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองซึ่งสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม	 และการผลิตวัคซีนบีซีจีซึ่งเป็น
วัคซีนเชื้อเป็นในกำลังการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นต้องใช้สถานที่ผลิตที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับสูง	
	 	 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ	 และขอให้หารือกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และควรแต่งตั้งคณะ
กรรมการจัดสร้างโรงงานวัคซีนบีซีจี	โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย	
	 6.5 การสนับสนุนการผลิตวัคซีน DTP-HB 
	 	 องค์การเภสัชกรรม	คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนกลุ่มเดิม	ได้แก่	DTP,	dT	และ	TT	ออกสู่ตลาดได้ภายใน	4	
ปีข้างหน้า	ประมาณมิถุนายน	2556	สำหรับการผลิตวัคซีนรวม	DTP-HB	โดยการรับถ่ายทอด	Formulation	technology	
จากบริษัท	Berna-Biotech	Korea	Corp.	ซึ่งจะใช้วัคซีน	HB	จาก	Berna	รวมกับ	DTP	ขององค์การเภสัชกรรม	คาดว่าจะ
ได้วัคซีนรวม	DTP-HB	อีก	6	ปี	ข้างหน้า	ประมาณ	มกราคม	2558	
	 	 ที่ประชุมเห็นชอบที่จะเสนอให้คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสนับสนุนการใช้วัคซีนที่ผลิตได้เองนี้

ภายในประเทศ	
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IV.การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 มีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นประธาน	ประชุมรวมทั้งสิ้น	 5	 ครั้ง	 (2	 ครั้ง	 ในปี	 2546	 และ	ปี	 2549,	 2551,	 2552	ปีละครั้ง)	 ที่ประชุมได้พิจารณา
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	ดังนี้	
	
1. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน
	 ในการประชุม	 เมื่อวันที่	 17	 มีนาคม	 2546	 คณะอนุกรรมการฯ	 ได้รับทราบสถานการณ์	 และข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนา	การผลิต	 การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 รวมทั้งทราบ
ถึงบทบาทของหน่วยงานและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการผลิตด้วย	 โดยการนำเสนอจากผู้แทนหน่วย
งานผลิตวัคซีนในประเทศ	(องค์การเภสัชกรรม	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	และกรมปศุสัตว์)	ที่ประชุมได้มีการอภิปราย
ในประเด็นต่างๆ	อย่างกว้างขวาง	และมีมติให้ทีมเลขานุการดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาข้อสรุปว่าสถานการณ์ของ
การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนในประเทศไทยมีปัญหา	อุปสรรค	และข้อจำกัดอย่างไร		
	 ทีมเลขานุการได้จัดประชุมกลุ่มย่อย	จำนวน	2	ครั้ง	เมื่อวันที่	10	เมษายน	และวันที่	24	เมษายน	2546	ที่ประชุม
ได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของขั้นตอนระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนใน	 8	 เรื่อง	 ได้แก่	 GLP,	 GCP,	 GMP,	
Licensing,	 Investigational	 New	 Drug	 (IND),	 Lot	 release,	 Post-Marketing	 Surveillance	 และ	 Cold	 Chain	
Monitoring	ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ	มีมติเห็นชอบต่อการจัดทำสรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
และควบคุมคุณภาพวัคซีน	ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	2546	และการประชุมครั้งนี้	ยังมีมติเห็น
ชอบต่อร่างนโยบายเฉพาะด้านระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 ซึ่งร่างโดยใช้แนวคิดขององค์การอนามัยโลก
ผนวกกับผลการพิจารณาประเด็นปัญหาของขั้นตอนระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	
	
2. แผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาบุคลากรด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน
	 การประชุม	 เมื่อวันที่	 13	 มกราคม	 2549	 คณะอนุกรรมการฯ	 มีมติเห็นชอบต่อแผนการดำเนินงานและแผนการ
สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 ซึ่งจัดทำและเสนอโดยทีม
เลขานุการ	 แต่เนื่องจากแผนทั้ง	 2	 ส่วน	 มีรายละเอียดมาก	 จึงขอให้อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 นำไป
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	
	 ทีมเลขานุการ	จัดประชุมกลุ่มย่อย	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2549	สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้	ดังนี้	
	 n	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 ได้ดำเนินการปรับแก้แผนการ
ดำเนินงานและแผนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องแล้ว		
	 n	 ระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนสัตว์	ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า	
	 	 -		 การขึ้นทะเบียนชีววัตถุสำหรับสัตว์	 ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้ชีววัตถุชนิดนั้นในประเทศไทย	
และมีการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนการขึ้นทะเบียน	ในกรณีที่เป็นชีววัตถุชนิดใหม่	หรือกรณีมีข้อสงสัย		
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	 	 -		 ควรมีการจัดทำข้อกำหนดชนิดของชีววัตถุสำหรับสัตว์และวิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากล		
	 	 -		 ควรแยกคณะอนุกรรมการพิจารณาทะเบียนตำรับชีววัตถุสำหรับสัตว์	 ออกจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
ทะเบียนตำรับยาสัตว์	เพราะต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านชีววัตถุสำหรับสัตว์		
	 	 -		 ควรกำหนดให้มี	post	marketing	surveillance	เหมือนชีววัตถุที่ใช้สำหรับมนุษย์		
	
3. กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน
	 ทีมเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 นำเสนอร่างกรอบแนวทาง		
การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	
เมื่อวันที่	 22	กันยายน	2551	ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ	และให้ปรับแก้กรอบแนวทางการดำเนินงานฯ	 เพิ่มเติม	 ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์	แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	ยุทธศาสตร์ในกรอบแนวทางการดำเนินงานฯ	มีดังนี้		
ยุทธศาสตร์ที่	 1	 พัฒนาหน่วยงานและระบบงานด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 ให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล	
เพื่อให้สามารถรองรับและส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	
	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 ส่งเสริมผลักดันให้มีการใช้มาตรฐานคุณภาพ	 ได้แก่	 GLP,	 GCP	 และ	 GMP	 อย่างครบวงจรของ		
การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการวิจัยพัฒนา	 การทดสอบทางคลินิก	 การตรวจสอบ
รับรองเพื่อออกใบอนุญาตผลิตและนำเข้า	รวมทั้งการขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศ	
	 ยุทธศาสตร์ที่	3	พัฒนาบุคลากรและจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	
	 ยุทธศาสตร์ที่	4	พัฒนาโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	
	
4. ความก้าวหน้าของระบบควบคุมคุณภาพวัคซีนของประเทศไทย 
	 การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนของประเทศได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแล้ว	 และได้รับ
การรับรอง	WHO	prequalification	เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2551	ประเด็นที่ควรพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	คือบทบาท
ของ	Authorization/	Approval	Clinical	Trial	ซึ่งในปัจจุบันโครงร่างการวิจัยทางคลินิก	(clinical	trial	protocol)	ได้รับ
การอนุมัติให้ดำเนินการได้โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน	 แต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
(อย.)	 เป็นผู้อนุญาตให้นำวัคซีนเข้ามาศึกษาได้	 หากเป็นไปได้ในทางปฏิบัตินั้น	 อย.	 ควรเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุมัติ	
protocol	เอง		
	 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 ในวันที่	 31	 กรกฏาคม	 2552	 มีมติให้
จัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนในแต่ละบทบาทหน้าที่	 เช่น	 Marketing	
authorization,	Lot	release,	Post	marketing	surveillance	เป็นต้น	โดยมีองค์ประกอบจาก	สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กรมควบคุมโรค	 และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อประชุมหารือแนวทางใน
การพัฒนาแต่ละ	 function	 ให้ดีขึ้น	 และนำผลการประชุมเข้าหารือคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบประกันและควบคุม
คุณภาพวัคซีนต่อไป	
	
5.  (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยา 
 ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ 
	 กองควบคุมยาได้จัดทำร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างยาในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ	เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	ปลอดภัย	
ประกาศฯ	 นี้	 มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ออกหลักเกณฑ์	 ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน	 และผู้ตรวจ
วิเคราะห์		
	 ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	วันที่	31	กรกฏาคม	2552	มีมติให้
ทีมเลขานุการรับข้อคิดเห็นต่าง	 ๆ	 จากคณะอนุกรรมการไปปรับแก้	 และให้หน่วยงานที่จะทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์กำหนด
รายละเอียด	 เช่น	 รายการที่จะตรวจ	 อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์	 และระยะเวลาดำเนินการเพื่อดำเนินการออกกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป	อย่างไรก็ตาม	งานกำกับดูแล	ชีววัตถุมีขอบข่ายกว้างขวางขึ้น	จึงควรเพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่	
และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง	ๆ		
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V.การประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

	 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 มีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธาน	ประชุมรวมทั้งสิ้น	 9	 ครั้ง	 (2	 ครั้ง	

ในปี	 2546,	 2552	 และประชุมปีละครั้ง	 ระหว่างปี	 2547-2551)	 ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ดังต่อไปนี้	

	

1. การปรับปรุงตารางการให้วัคซีนและการจัดทำคู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2513	 กระทรวงสาธารณสุข	 กำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ	

กำหนดการดังกล่าวมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	 โดยเพิ่มชนิดของวัคซีนและขยายกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการ	นอกจากนี้	

ยังมีการจัดทำคู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล	 และสถาน

บริการสาธารณสุข	ซึ่งคู่มือนี้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ	จนถึงปัจจุบันรวม	8	ครั้ง	ครั้งล่าสุดเมื่อ	พ.ศ.2542	

	 ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2546	มีมติให้ปรับปรุงกำหนดตารางการให้วัคซีนและ

คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่

เปลี่ยนแปลงไป	 ซึ่งคณะทำงานได้จัดทำแนวทางเบื้องต้นสำหรับการจัดทำคู่มือ	 และเชิญผู้เชี่ยวชาญ	ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับ

วัคซีนชนิดต่างๆ	 ร่วมเป็นคณะผู้เขียน	 โดยใช้งบประมาณกรมควบคุมโรค	 ปี	 2547	 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ	 เห็นชอบกับ		

การดำเนินการดังกล่าว		

	 คณะทำงานนำเสนอร่างคู่มือ	 ฯ	 ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	 วันที่	 30	 กรกฎาคม	 2547	 ที่ประชุมอภิปราย

และให้ปรับแก้ในหลายส่วน	 รวมทั้งเสนอแนะให้จัดทำคู่มือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็น	 2	 เล่ม	 ได้แก่	 เล่มที่หนึ่งเป็นคู่มือ

ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่	 ซึ่งควรมีเนื้อหาอ่านง่าย	 สั้น	 กระชับ	 และเล่มที่สองเป็นตำราให้ความรู้เกี่ยวกับ	 Vaccinology	

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์	 ซึ่งสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้	 คู่มือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 และตำราวัคซีนและการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคจัดทำแล้วเสร็จในปี	2548	และ	2550	ตามลำดับ	

	

2. ประเด็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
	 ทีมเลขานุการจัดทำร่างนโยบายเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ	 ในวันที่			

28	สิงหาคม	2546	ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าควรขยายกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากเด็กไปยัง

กลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่	 เนื่องจากในปัจจุบันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนมีแนวโน้มลดลงเป็นอย่างมาก	 ทำให้โอกาสที่ประชาชน

จะได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติมีน้อย	 จึงจำเป็นต้องได้รับวัคซีนกระตุ้นในช่วงอายุมากขึ้น	 นอกจากนี้	 ควรส่งเสริม

ให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร่วมกับภาครัฐ	เพื่อช่วยเพิ่มความครอบคลุมของการให้วัคซีน	
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3. การทบทวนการใช้วัคซีนบางชนิดในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
	 3.1 การใช้วัคซีน dT ทดแทนการใช้วัคซีน TT ในหญิงมีครรภ์ 
	 	 คณะอนุกรรมการฯ	พิจารณาประเด็นการใช้วัคซีน	dT	ทดแทนการใช้วัคซีน	TT	ในหญิงมีครรภ์	 เพื่อกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในผู้ใหญ่	ซึ่งเสนอโดยกรมควบคุมโรค	ในการประชุม	วันที่	28	พฤษภาคม	2546	ที่ประชุมมีมติให้ตั้ง
คณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาข้อมูลความปลอดภัยต่อเด็กในครรภ์ให้ชัดเจน	 ซึ่งพบว่าวัคซีน	 dT	 มีความปลอดภัยต่อ
ประชากรทุกกลุ่มอายุรวมทั้งหญิงมีครรภ์	คณะอนุกรรมการฯ	จึงมีมติให้ใช้วัคซีน	dT	แทนวัคซีน	TT	ในหญิงมีครรภ์	รวมทั้ง
ให้ผู้ใหญ่ในทุกกรณีด้วย	ในการประชุมเมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2546	
	 3.2 การใช้วัคซีนโปลิโอชนิดกิน 
	 	 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ	วันที่	 28	สิงหาคม	2546	 ได้พิจารณากรณีผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตกล้ามเนื้อ
อ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน	 (Acute	Flaccid	Paralysis:	AFP)	1	ราย	จากจังหวัดเลย	ประมาณเดือนกรกฎาคม	2546	
ผลการตรวจอุจจาระโดยวิธี	 genetic	 sequencing	 พบว่าเป็นเชื้อ	 Vaccine	 Derived	 Poliovirus	 (VDPV)	 Type	 2	 ที่มี
ลักษณะแตกต่างไปจากสายพันธุ์วัคซีนมากกว่า	 2%	 คณะอนุกรรมการฯ	 ให้ความเห็นว่า	 ควรเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้
สอบถามผู้ปกครองก่อนให้วัคซีนโปลิโอชนิดกิน	 เพื่อยืนยันว่าเด็กที่มารับวัคซีนและคนในบ้านเดียวกับเด็ก	 ไม่มีผู้ใดมีภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 หากพบว่ามี	 ขอให้หลีกเลี่ยงการหยอดวัคซีน	 ทั้งนี้	 เพื่อป้องกันการเกิด	 VDPV	 และให้แจ้งข้อห้าม		
ดังกล่าวไว้ในคู่มือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วย	
	 3.3 การใช้วัคซีน BCG ในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 
	 	 กรณีการพบเด็กนักเรียนชั้น	ป.1	เป็นแผลฝีใหญ่ผิดปกติ	ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังฉีดวัคซีน	BCG	เพิ่มมากขึ้น	คณะ
อนุกรรมการฯ	พิจารณาทบทวนความจำเป็นในการให้วัคซีน	BCG	ในเด็กนักเรียนชั้น	ป.1	ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	
วันที่	 28	 สิงหาคม	 2546	 มีมติให้คงการให้วัคซีน	 BCG	 ในเด็กนักเรียนชั้น	 ป.1	 โดยก่อนฉีดวัคซีนให้ดูหลักฐานการได้รับ
วัคซีน	 BCG	 ในอดีต	 จากสมุดบันทึกสุขภาพประกอบกับการตรวจดูรอยแผลเป็น	ถ้าไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับวัคซีนมาก่อน	
ก็ให้ฉีดวัคซีน	BCGได้	
	 3.4 การใช้วัคซีน MMR  
	 	 ตั้งแต่	พ.ศ.	2535	เป็นต้นมา	กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้วัคซีน	MMR	2	ครั้ง	โดยครั้งที่	1	ให้ในเด็กอายุ	
9-12	เดือน	ครั้งที่	2	ให้ในเด็กนักเรียนชั้น	ป.1	คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	มีมติให้ทบทวนชนิดของวัคซีนที่ใช้
ในเด็กอายุ	 9-12	 เดือนว่าควรเป็นวัคซีน	 MMR	 หรือวัคซีนหัดชนิดเดี่ยว	 ในการประชุมเมื่อวันที่	 28	 พฤษภาคม	 2546			
ซึ่งคณะทำงานได้จัดทำข้อสรุป	 และเสนอต่อคณะอนุกรรมการ	 ฯ	 ในการประชุม	 วันที่	 28	 สิงหาคม	 2546	 ผลการประชุม			
มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขคงการให้วัคซีนหัดชนิดเดี่ยวในเด็กอายุ	9-12	เดือน	และให้วัคซีน	MMR	ที่มีเชื้อไวรัสคางทูมสายพันธุ์	
Urabe	 ในเด็กนักเรียนชั้น	 ป.1	 เช่นเดิม	 ขณะนั้น	 สำนักอนามัย	 กรุงเทพมหานคร	 จะให้วัคซีน	MMR	ที่มีเชื้อไวรัสคางทูม		
สายพันธุ์	Urabe	แก่เด็กอายุ	9-12	เดือน	ในปี	2547	โดยดำเนินการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนอย่างใกล้ชิด		
	 	 ในการประชุม	 วันที่	 5	 ตุลาคม	 2548	 คณะอนุกรรมการฯ	 ทราบผลการศึกษาการเฝ้าระวังอาการข้างเคียง
ภายหลังการได้รับวัคซีน	MMR	ที่มีเชื้อไวรัสคางทูมสายพันธุ์	Urabe	 ในเด็กอายุ	9-12	 เดือน	พบว่ามีเด็ก	4	ราย	ที่มีไข้ชัก
หลังการได้รับวัคซีน	 แต่ไม่มีผลการตรวจน้ำไขสันหลัง	 ที่ประชุมจึงมีมติให้ใช้วัคซีน	MMR	 ที่มีเชื้อไวรัสคางทูมสายพันธุ์			
non	urabe	ในเด็กอายุ	9-12	เดือน	เนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่า		
	 	 วัคซีน	MMR	 ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์	 เช่น	 RIT4385,	 Jeryl	 Lynn	 และ	 L-Zagreb			
ซึ่งวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์	RIT4385	และ	Jeryl	Lynn	เป็นที่ยอมรับว่ามีผลข้างเคียงต่ำ	(aseptic	meningitis)	
สำหรับ	 L-Zagreb	 ผู้เชี่ยวชาญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	 พบว่ามีอัตราการเกิด	 aseptic	meningitis	 ภายหลังได้รับวัคซีนอยู่ใน
เกณฑ์เดียวกันกับวัคซีน	 MMR	 ที่มีเชื้อไวรัสคางทูมสายพันธุ์	 Urabe	 ดังนั้น	 ในการประชุม	 วันที่	 4	 ธันวาคม	 2549			
คณะอนุกรรมการฯ	 ให้ความเห็นว่าวัคซีน	MMR	ที่มีเชื้อไวรัสคางทูมสายพันธุ์	 L-Zagreb	 ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในเด็ก
อายุ	9-12	เดือน		



สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	2� สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	

	 	 ทีมเลขานุการชี้แจงในการประชุม	 วันที่	 27	 ธันวาคม	 2550	 ว่า	 กรมควบคุมโรคยังไม่สามารถจัดซื้อจัดหา

วัคซีน	 MMR	 ที่มีเชื้อไวรัสคางทูมสายพันธุ์	 non	 urabe	 มาใช้ได้	 คณะอนุกรรมการฯ	 มีมติให้คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

ประเด็นชนิดของวัคซีน	MMR	และ	การกำหนดอายุการให้วัคซีนหัดชนิดเดี่ยว	หรือวัคซีน	MMR	แก่เด็กครั้งแรก	

	 3.5 การใช้วัคซีนรวม DTP-HB 

	 	 ตั้งแต่	พ.ศ.2540	กระทรวงสาธารณสุข	สนับสนุนการใช้วัคซีนรวม	DTP-HB	ในเด็กอายุต่ำกว่า	1	ปี	 เฉพาะ

จังหวัดเชียงราย	ในปี	พ.ศ.	2548	กรมควบคุมโรค	ขยายพื้นที่การใช้วัคซีนเพิ่มขึ้นอีก	12	จังหวัด	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	เด็กอายุ

ต่ำกว่า	1	ปี	ทุกคน	โดยกำหนดการให้วัคซีน	ดังนี้	เด็กแรกเกิดให้วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี	ชนิดเดี่ยว	(HB)	1	เข็ม	หลังจาก

นั้นให้วัคซีนรวม	DTP-HB	อีก	3	ครั้ง	เมื่อเด็กอายุ	2,	4	และ	6	เดือน	ตามลำดับ	และในปี	พ.ศ.	2549	ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก	

12	จังหวัด	รวมเป็น	25	จังหวัด		

	 	 การดำเนินการขยายที่พื้นที่การใช้วัคซีนนี้	 ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ	 ในการประชุม	 เมื่อ		

วันที่	5	ตุลาคม	2548	และคณะอนุกรรมการฯ	มีมติเห็นชอบ	ในการประชุมวันที่	4	ธันวาคม	2549	ให้กระทรวงสาธารณสุข

ขยายพื้นที่การใช้วัคซีนรวม	DTP-HB	 ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 ในปี	 พ.ศ.	 2550	 โดยมีกำหนดการให้วัคซีนตาม

แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ	ซึ่งเป็นการให้วัคซีนที่มีส่วนประกอบของ	HB	แก่เด็กอายุต่ำกว่า	1	ปี	รวม	4	ครั้ง	

คือ	ครั้งที่	1	เมื่อแรกเกิด	ครั้งที่	2	เมื่อเด็กอายุ	2	เดือน	ครั้งที่	3	เมื่อเด็กอายุ	4	เดือน	และครั้งที่	4	เมื่อเด็กอายุ	6	เดือน	

	 	 การดำเนินงานที่ผ่านมาในจังหวัดนำร่อง	พบว่า	แพทย์มีความกังวลว่าการให้วัคซีนเข็มที่	2	เมื่ออายุ	2	เดือน	

อาจล่าช้าเกินไป	 ในกรณีที่พบว่ามารดาเป็นพาหะของโรคตับอับเสบบี	 จึงได้ให้วัคซีน	 HB	 ชนิดเดี่ยวในเด็กกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอีก	

1	 เข็ม	 เมื่อเด็กอายุ	 1	 เดือน	 ซึ่งทำให้เด็กได้วัคซีนที่มีส่วนประกอบของ	 HB	 รวมทั้งหมด	 5	 ครั้ง	 เพื่อพิสูจน์สมมติฐานนี้			

กรมควบคุมโรค	 จึงได้ดำเนินการวิจัยในปี	 พ.ศ.2550	 เรื่อง	 “ผลกระทบจากการให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-

ไอกรน	 และไวรัสตับอักเสบบี	 ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ	 ต่ออัตราการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีในเด็กที่

เกิดจากมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี”	และรายงานผลในการประชุม	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2550	

	 	 คณะอนุกรรมการฯ	 มีมติให้ปรับกำหนดการให้วัคซีนรวม	 DTP-HB	 และ	 HB	 เฉพาะทารกที่คลอดจากแม่ที่

เป็นพาหะ	(HBsAg	เป็นบวก)	ดังนี้	ให้วัคซีนตับอักเสบบี	ชนิดเดี่ยว	2	ครั้ง	เมื่อแรกเกิดและอายุ	1	เดือน	และให้วัคซีนรวม	

DTP-HB	 3	 ครั้ง	 เมื่ออายุ	 2,	 4	 และ	 6	 เดือน	 รวมทั้งหมด	 5	 ครั้ง	 ทั้งนี้	 ขอให้กรมควบคุมโรคประสานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	ให้มีการตรวจคัดกรองการเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย	

	

4. นโยบายและแนวทางการใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
	 เนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่	(Pandemic	Influenza)	และความตื่นตัวเรื่องการ

ใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในวงกว้าง	 กระทรวงสาธารณสุข	 เล็งเห็นความสำคัญและจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการใช้วัคซีน		

ไข้หวัดใหญ่	ทั้งเพื่อการป้องกันตามฤดูกาลและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่		

	 ทีมเลขานุการได้หารือคณะอนุกรรมการ	 ฯ	 ในการประชุม	 วันที่	 5	 ตุลาคม	 2548	 เกี่ยวกับแนวทางการใช้วัคซีน

ป้องกันไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย	 ที่ประชุมเห็นพ้องกันในวัตถุประสงค์การใช้วัคซีนเพื่อการป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	

ทั้งนี้เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคไข้หวัดใหญ่	 และเพื่อป้องกัน	 re-assortment	 ของเชื้อไวรัสที่อาจจะทำให้เกิด

เชื้อที่สามารถก่อให้เกิดการระบาด	 และเห็นควรใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	 ตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือ		

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	โดยให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุก่อน	

	 ในปีงบประมาณ	 2549	 กรมควบคุมโรค	 จัดซื้อวัคซีนนี้ได้ประมาณ	 3-4	 แสนโด๊ส	 จึงพิจารณาให้บริการวัคซีนใน

กลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดนก	 และไข้หวัดใหญ่	 ส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรด้านการแพทย์	 สาธารณสุข	 และปศุสัตว์			

ซึ่งจะต้องใช้วัคซีนประมาณ	ปีละ	2-3	แสนโด๊ส	ทำให้มีวัคซีนเหลืออีกประมาณปีละ	1	แสนโด๊ส	แต่จากข้อแนะนำการใช้วัคซีน

ทั้งในและต่างประเทศ	 เสนอให้พิจารณาการให้วัคซีนแก่ประชากรทั่วไปที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายและมีโรคแทรกซ้อนสูง



สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	 สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	 2�

หลายกลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง,	 ผู้สูงอายุ	 (มากกว่า	 65	 ปี),	 เด็กเล็ก	 (อายุ	 6-23	 เดือน)	 ซึ่งหากต้องใช้วัคซีน			
กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ทั้งหมด	จะต้องใช้วัคซีนประมาณปีละ	9-10	ล้านโด๊ส		
	 ทีมเลขานุการ	 ได้จัดทำ	 “ร่าง”	 กลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	 เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ	
พิจารณา	 ในวันที่	 27	 ธันวาคม	 2550	 ผลการประชุม	 มีมติเห็นชอบ	 และให้ปรับแก้บางส่วน	 รวมทั้งมอบหมายให้		
กรมควบคุมโรคประสานงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล		
	 สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	ได้จัดทำข้อเสนอการขยายการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เสนอต่อคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ซึ่งได้รับการอนุมัติและเริ่มดำเนินการในปี	 2551	 โดยมีการให้วัคซีนจำนวน	 120,000	 โด๊ส			
แก่ประชาชนที่มีอายุ	 65	 ปีขึ้นไปที่มีโรคเรื้อรัง	 7	 โรค	 ได้แก่	 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 หอบหืด	 โรคหัวใจ	 โรคหลอดเลือดสมอง			
ไตวาย	ผู้ที่อยู่ระหว่างได้รับยาเคมีบำบัด	และโรคเบาหวาน		
	 ในปี	 2552	 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้ดำเนินการขยายกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น	 โดยให้วัคซีนแก่ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง	 7	 โรค	 ดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ	 จำนวน	 1.8	 ล้านโด๊ส	 ซึ่งได้เริ่ม		
ดำเนินการให้วัคซีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2552	เป็นต้นมา		
	
5. ความเหมาะสมของวัคซีนที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
	 5.1 การนำวัคซีนฮิบเข้ามาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
	 	 โรค	 Hib	meningitis	 มีความรุนแรงและอาจทำให้เสียชีวิตและพิการได้	 ส่วน	 Hib	 pneumonia	 เป็นโรคที่
รักษาได้และไม่มีภาวะแทรกซ้อน	ในภาพรวมของประเทศไทยทั้งสองโรคมีอัตราป่วยต่ำ		
	 	 ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	 เมื่อวันที่	 7	 กรกฎาคม	 2551	 มีมติว่า	 ยังไม่ควรนำวัคซีนฮิบบรรจุใน		
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 แต่ขอให้กรมควบคุมโรคศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของ	 Hib	 pneumonia			
อัตราป่วยตายของ	 Hib	 pneumonia,	 Hib	 meningitis	 และอัตราพิการของผู้ป่วย	 Hib	 meningitis	 นอกจากนี้			
กรมควบคุมโรค	 ควรจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนใหม่ที่น่าจะบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อเสนอให	้	
คณะอนุกรรมการฯ	พิจารณาในโอกาสต่อไป		
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	 5.2 การปรับเปลี่ยนอายุที่เหมาะสมในการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กเล็ก 
	 	 สืบเนื่องจากการอภิปรายถึงความเหมาะสมของอายุในการให้วัคซีนหัด	หรือ	MMR	แก่เด็ก	ทีมเลขานุการได้
จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2551	สรุปได้ว่า	ให้คงการฉีดวัคซีนหัดเข็มแรกที่อายุ	9	
เดือน	 ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการป้องกันการระบาด	 เนื่องจากประสิทธิภาพของวัคซีน	 ประมาณ	 ร้อยละ	 80-85	 ความ
ครอบคลุมของวัคซีน	ร้อยละ	96	และให้ฉีด	MMR	โด๊สที่	2	เมื่ออายุ	4	ปี	ให้พร้อมกับ	DTP	และ	OPV	โด๊สที่	5	เพราะพบ
อัตราป่วยโรคคางทูมและหัดเยอรมันมากในเด็กอายุต่ำกว่า	7	ปี		
	 	 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ	เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2551	มีมติให้คงการฉีดวัคซีนหัดเข็มแรกที่อายุ	9	เดือน	
และให้เร่งรัดพื้นที่เพื่อให้บริการมีความครอบคลุมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	สำหรับการฉีดวัคซีน	MMR	ในเด็กประถมศึกษาปีที่	
1	ให้เลื่อนขึ้นมาเป็นฉีดเมื่ออายุ	4	ปี	ทั้งนี้ต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคหัด	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความ
เหมาะสมในอนาคต	
	 5.3 ความเหมาะสมในการใช้วัคซีน JE สายพันธุ์ SA-14-14-2 เป็นวัคซีนทางเลือก 
	 	 เนื่องจากมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีที่ทำจาก
สมองหนู	และในปัจจุบันมีวัคซีนทางเลือกหลายชนิดที่มีความปลอดภัย	และ	มีประสิทธิภาพดี		
	 	 คณะอนุกรรมการฯ	ได้ให้ข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง	ในที่ประชุม	เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2551	และมีมติเห็น
ชอบให้ใช้วัคซีน	JE	สายพันธุ์	SA-14-14-2	เป็นวัคซีนทดแทน	ในกรณีที่วัคซีนเชื้อตายที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมมีจำนวน
ไม่เพียงพอ	และควรที่จะมีคณะทำงานเพื่อพิจารณาทิศทางการเลือกใช้วัคซีน	JE	ในประเทศไทย	
	
6. นโยบายการให้วัคซีนในเด็กต่างชาติ
	 ในระยะที่ผ่านมา	 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการให้วัคซีนแก่เด็กต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย	 ครอบคลุม
เฉพาะวัคซีนบีซีจี	ดีทีพี	 โอพีวี	และหัด	เท่านั้น	เพื่อกำหนดนโยบายการให้วัคซีนในเด็กต่างชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน		
	 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 วันที่	 17	 กรกฏาคม	 2552	 มีมติเห็นชอบที่กระทรวง
สาธารณสุขจะมีนโยบายให้วัคซีนตับอักเสบบีแก่เด็กต่างชาติที่เข้ามาอาศัยปะปนในประเทศไทย	 (ไม่รวมเด็กในค่ายผู้พลัดถิ่น)	
เนื่องจากข้อมูลเชิงวิชาการพบว่าอัตราการเป็นพาหะของโรคตับอักเสบบีในประชากรกลุ่มแรงงานต่างชาติสูงกว่า		
ประชากรไทย	 แรงงานต่างชาติเหล่านี้จึงมีโอกาสแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบบีให้กับคนไทย	 จึงอาจทำให้อัตราการเป็นพาหะ
ของโรคนี้ที่เคยลดลงกลับสูงขึ้นจนเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศต่อไปได้	 สำหรับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี			
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ยังมีการแพร่กระจายของโรคไข้สมองอักเสบเจอีอยู่อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย	 ซึ่งหากเด็ก
เหล่านี้ป่วย	 กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	 ประกอบกับเหตุผลด้านมนุษยธรรม	 จึงเห็น
สมควรให้เด็กต่างชาติเหล่านี้ได้รับวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีด้วยเช่นกัน		
	
7. นโยบายการให้วัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
	 สืบเนื่องจากความต้องการข้อกำหนดนโยบาย	 หรือคำแนะนำการให้วัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่เป็นมาตรฐานและให้เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป		
การประชุมในวันที่	17	กรกฏาคม	2552	คณะอนุกรรมการฯ	เห็นชอบด้วยที่กระทรวงสาธารณสุขจะจัดทำคำแนะนำการให้
วัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ	 เพื่อให้สถานบริการแต่ละแห่งนำไปปรับใช้ตามความ
เหมาะสม	 ทั้งนี้	 ให้ครอบคลุมถึงนักศึกษาและบุคลากรอื่นที่มีโอกาสรับเชื้อจากผู้ป่วยและถ่ายทอดเชื้อให้กับผู้ป่วย	 เช่น			
นักศึกษาแพทย์	 นักศึกษาพยาบาล	 คนทำงาน	 โรงครัว	 เป็นต้น	 พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ	 จัดทำคำสั่งกรม
ควบคุมโรคแต่งตั้งคณะทำงาน	“ร่าง	คำแนะนำการให้วัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข”	และให้นำเสนอต่อ

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	
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8. หลักเกณฑ์การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1N1 2009 ทั้งชนิด Inactivated และ  
 Live attenuated ในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
	 ในการเตรียมการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 ชนิด	 A	 H1N1	 2009	 กระทรวง
สาธารณสุขได้สั่งจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	ชนิด	A	H1N1	2009	ชนิดเชื้อตาย	(Inactivated	vaccine)	จำนวน	2	
ล้านโด๊ส	จากบริษัท	Sanofi	Pasteur	คาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณเดือนธันวาคม	2522	สำหรับวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่
ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม	 จะสามารถให้บริการประชาชนได้ช้ากว่า	 กรมควบคุมโรคจึงจัดทำหลักเกณฑ์การให้วัคซีน		
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด	A	H1N1	2009	ทั้งชนิด	inactivated	และ	Live	attenuated	ในกลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ	อย่าง
เหมาะสม	 โดยประชุมคณะทำงาน	 เมื่อวันที่	 3	 กันยายน	 2552	 เพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวและได้จัดทำ	 “ร่าง”			
คำแนะนำการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด	 A	 H1N1	 2009	 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค	ในวันที่	18	กันยายน	2552		
	 ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ	มีมติเห็นชอบดังนี้		
	 1.		กรณีที่วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	มีจำกัด	ให้เรียงกลุ่มเป้าหมายตามลำดับความสำคัญ	ดังต่อไปนี้	 		
	 	 1.1	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม	่H1N1	2009		
	 	 1.2		 หญิงตั้งครรภ์ซึ่งอายุครรภ์มากกว่า	3	เดือน	
	 	 1.3		 บุคคลโรคอ้วนน้ำหนักตั้งแต่	100	กิโลกรัม	หรือ	BMI	ตั้งแต่	35	ขึ้นไป	
	 	 1.4		 ผู้พิการทางสมองและปัญญา	
	 	 1.5		 บุคคลอายุ	6	เดือน	–	64	ปี	ที่มีโรคประจำตัว	ได้แก่		
	 	 	 n	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง		
	 	 	 n  หอบหืด		
	 	 	 n  โรคหัวใจทุกประเภท		
	 	 	 n  หลอดเลือดสมอง		
	 	 	 n  ไตวาย		
	 	 	 n  ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างได้รับเคมีบำบัด		
	 	 	 n  โรคธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรง	
	 	 	 n  ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง	
	 	 	 n  ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน	
	 	 	 n  ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน		
	 2.	 มอบหมายให้สำนักโรคติดต่อทั่วไป	 มีหนังสือเรียนกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเสนอให้จัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่	H1N1	2009	เพิ่มเติมอีก	2	ล้านโด๊ส	เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีนดังกล่าวให้มากที่สุด	
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1.	 รายงานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 1/2546	 วันที่	 18	 กันยายน	 2546	ณ	ห้องประชุม	 6	 ชั้น	 3			
	 อาคาร	1	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
2.	 รายงานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 1/2547	 วันที่	 17	 กันยายน	 2547	ณ	ห้องประชุม	 6	 ชั้น	 3			
	 อาคาร	1	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
3.	 รายงานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 1/2549	 วันที่	 27	 มีนาคม	 2549	ณ	 ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 2			
	 อาคาร	1	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
4.	 รายงานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 1/2550	 วันที่	 24	 มกราคม	 2550	ณ	ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 2			
	 อาคาร	1	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
5.	 รายงานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 2/2550	 วันที่	 21	 มีนาคม	 2550	ณ	 ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 2			
	 อาคาร	1	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
6.	 รายงานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 1/2552	 วันที่	 13	 สิงหาคม	 2552	ณ	ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 2			
	 อาคาร	1	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
7.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	 ครั้งที่	 1/2546	 วันที่	 8	 เมษายน	 2546			
	 ณ	ห้องประชุมอายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
8.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	 ครั้งที่	 2/2546	 วันที่	 18	 กรกฎาคม	 2546			
	 ณ	ห้องประชุมอายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
9.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	 ครั้งที่	 1/2549	 วันที่	 20	 มกราคม	 2549			
	 ณ	โรงแรมกรุงศรีริเวอร์	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
10.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	 ครั้งที่	 2/2549	 วันที่	 21	 ธันวาคม	 2549			
	 ณ	ห้องประชุมอายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
11.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	 ครั้งที่	 1/2551	 วันที่	 30	 กันยายน	 2551			
	 ณ	ห้องประชุมอายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
12.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน	 ครั้งที่	 1/2552	 วันที่	 29	 ตุลาคม	 2552			
	 ณ	ห้องประชุมอายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
13.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	 ครั้งที่	 1/2546	 วันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2546			
	 ณ	ห้องประชุม	K	101	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
14.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	 ครั้งที่	 2/2546	 วันที่	 2	 มีนาคม	 2546			
	 ณ	ห้องประชุม	K	101	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
15.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	 ครั้งที่	 3/2546	 วันที่	 29	 เมษายน	 2546			
	 ณ	ห้องประชุม	K	101	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
16.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	ครั้งที่	 4/2546	 วันที่	 22	 กรกฎาคม	 2546			
	 ณ	ห้องประชุม	K	101	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล.	
17.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	 ครั้งที่	 1/2549	 วันที่	 6	 กุมภาพันธ์	 2549			
	 ณ	ห้องประชุม	K	101	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

เอกสารประกอบการเรียบเรียง



สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	 สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ	 31

18.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	 ครั้งที่	 1/2551	 วันที่	 21	 ตุลาคม	 2551			
	 ณ	ห้องประชุมอายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
19.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ	 ครั้งที่	 1/2552	 วันที่	 24	 กันยายน	 2552			
	 ณ	ห้องประชุมธีระ	รามสูต	อาคารราชประชาสมาสัย	ชั้น	3	กรมควบคุมโรค	
20.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 ครั้งที่	 1/2546	 วันที่	 17			
	 มีนาคม	2546	ณ	ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม	ชั้น	2	อาคาร	1	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
21.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 ครั้งที่	 2/2546	 วันที่	 3			
	 มิถุนายน	2546	ณ	ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม	ชั้น	2	อาคาร	1	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
22.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 ครั้งที่	 1/2549	 วันที่	 13			
	 มกราคม	2549	ณ	ห้องประชุมกองงานด่านอาหารและยา	ชั้น	5	อาคาร	5	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
23.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 ครั้งที่	 1/2551	 วันที่	 22			
	 กันยายน	2551	ณ	ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม	ชั้น	2	อาคาร	1	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
24.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน	 ครั้งที่	 1/2552	 วันที่	 31			
	 กรกฎาคม	2552	ณ	ห้องประชุมชัยนารทนเรนทร	ชั้น	1	อาคาร	1	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
25.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 ครั้งที่	 1/2546	 วันที่	 28	 พฤษภาคม	 2546			
	 ณ	ห้องประชุมอายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
26.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ครั้งที่	2/2546	วันที่	28	สิงหาคม	2546	ณ	ห้องประชุม		
	 อายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
27.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 ครั้งที่	 1/2547	 วันที่	 30	 กรกฎาคม	 2547			
	 ณ	ห้องประชุมอายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
28.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 ครั้งที่	 1/2548	 วันที่	 5	 ตุลาคม	 2548	ณ	ห้องประชุม		
	 อายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
29.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ครั้งที่	 1/2549	วันที่	 4	 ธันวาคม	2549	ณ	ห้องประชุม		
	 อายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
30.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ครั้งที่	1/2550	วันที่	27	ธันวาคม	2550	ณ	ห้องประชุม		
	 อายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
31.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ครั้งที่	1/2551	วันที่	7	กรกฎาคม	2551	ณ	ห้องประชุม		
	 อายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
32.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 ครั้งที่	 1/2552	 วันที่	 17	 กรกฎาคม	 2552	ณ	 ห้อง
ประชุมอายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
33.	 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ครั้งที่	2/2552	วันที่	18	กันยายน	2552	ณ	ห้องประชุม
อายุรกิจโกศล	ชั้น	2	อาคาร	1	กรมควบคุมโรค	
	

	

	




