
                     การพัฒนาบุคลากรดานวัคซีน เปนยุทธศาสตรหนึ่งที่มีความสําคัญ                    

ตอการพัฒนางานวัคซีนของประเทศไทย เพือ่เปนการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลทีเ่กี ่ยวของกับงานดานวัคซีนอยางจริงจัง และตอเนื ่อง สํานักงาน

คณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ ไดดําเนินการจัดประชุมวิทยาการวัคซีน ครั้งที่ 2 ประจําป 

2553 ระหวางวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร โดยมี                

ผูเขาประชุมทั้งหมด จํานวน 198 คน ประกอบดวย ผูบริหาร แพทย พยาบาล เภสัชกร 

นักวิชาการ อาจารย นักศึกษา และบุคลากรดานสาธารณสุข ที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับ

วัคซีน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจากองคการอนามัยโลก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กระทรวงสาธารณสุข  มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ

และเอกชน รวมทัง้สิน้ 27 คน รูปแบบการประชุมเปนปาฐกถาพิเศษ 1 เรือ่ง การบรรยาย 

จํานวน 10 เรื่อง และการอภิปรายหมูจํานวน 6 เรื่อง  



     ผลการวิเคราะหแบบประเมินผลการประชุมครัง้นีใ้นภาพรวมพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ

ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด เกือบทุกหัวขอของการประเมิน (11 หัวขอ) เมือ่พิจารณาผลรวมของ
ความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด พบวามีความพึงพอใจวิทยากรสูงที่สุด (รอยละ 97)

รองลงมา (รอยละ 91-93) ไดแก การอํานวยความสะดวกของคณะทํางานจัดการประชุม หัวขอและ

เนื้อหาการบรรยาย และรูปแบบการประชุม ตามลําดับ (ตารางที่ 1)

ตารางท่ี 1 ผลสรุปความพึงพอใจของผูเขาประชุมในภาพรวม (N = 122 คน)



               สําหรับการประเมินหัวขอการบรรยายในแตละวัน จํานวนรวม 17 เ ร่ือง                      

พบวาผูเขาประชุมมีความพึงพอใจมาก และมากท่ีสดุตอความสําคัญของหัวขอการบรรยาย รอยละ 

63.2-94.2 (คาเฉลี่ย 84.5) เนื้อหาสาระของการบรรยาย รอยละ 57.6-93.6 (คาเฉลี่ย 80.63)                  

และทักษะการถายทอดความรูรอยละ 56.4-96.1 (คาเฉลี่ย 78.07)   โดย 3 หัวขอเรื่องที่ผูเขา

ประชุมพึงพอใจมากที่สุด คือ 

New strategies in vaccine design 

โดย ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ  เอือ้วรากลุ (รอยละ 92)

Immunological correlate in immunity: use and limitation  in 
vaccinology: overview 
โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษรุงธรรม (รอยละ 94)

Round table discussion : H1N1 development, lesson learnt in Thailand   
โดย นพ.ศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน, นพ.สุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ, นางธีรนารถ  จวิะไพศาลพงศ,                                

ภก.สิทธ์ิ ถิระภาคภูมิอนันต และ ดร.ภญ.ยพุนิ ลาวัณยประเสริฐ (รอยละ 93)



เนื้อหาการบรรยาย ที่ผูเขาประชุมพึงพอใจมากที่สุด 3 เรื่อง ไดแก 

Light up the candle in the dark: HIV vaccine Hope 

โดย นพ.นคร เปรมศรี, ศ.นพ.เกยีรติ รักษรุงธรรม, นพ.ชัยยศ คุณานุสนธ์ิ                                                           

และนายนิมิตร เทียนอดุม (รอยละ 94) 

Immunological correlate in immunity: use and limitation in 
vaccinology: overview 

โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษรุงธรรม (รอยละ 92)

Round table discussion : H1N1 development, lesson learnt in Thailand  

โดย นพ.ศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน, นพ.สุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ, นางธีรนารถ  จวิะไพศาลพงศ,                                             

ภก.สิทธ์ิ ถิระภาคภูมิอนันต และ ดร.ภญ.ยพุนิ ลาวัณยประเสริฐ (รอยละ 91)



ทักษะการถายทอดความรูที่ผูเขาประชุมพึงพอใจมากที่สุด 3 เรือ่ง ไดแก

History of vaccine development by Prof. Prasert 
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ  ทองเจริญ (รอยละ 96) 

Round table discussion : H1N1 development,lesson learnt in Thailand 

โดย นพ.ศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน, นพ.สุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ, นางธีรนารถ  จวิะไพศาลพงศ,                                

ภก.สิทธ์ิ ถิระภาคภูมิอนันต และ ดร.ภญ.ยพุนิ ลาวัณยประเสริฐ (รอยละ 90) 

Immunological correlate in immunity: use and limitation               
in vaccinology: overview 

โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษรุงธรรม (รอยละ 89)



     โดยสรุปผูเขาประชุมสวนใหญช่ืนชมและพึงพอใจเปนอยางมาก                

กับการจัดการประชุม สวนใหญเห็นดวยที่จะใหมีการจัดประชุมวิชาการ

เชนนี ้อีก และเสนอใหมีการแสดงผลงานของนักวิจัยดานวัคซีนโดย

โปสเตอร หรือนําเสนอดวยวาจา นอกจากนี้ ผูจัดประชุมควรเพิม่เวลาให

สําหรับการซักถามและแสดงความคิดเห็นจากผูเขาประชุมดวย  

สรุป
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