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มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๓๖. ผศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒ ิ สถิตเมธี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๓๗. ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาชีวเคมี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๓๘. ผศ.ดร.ดลฤดี  สงวนเสริมศรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาควิชาจุลชีววิทยาและ 

ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๓๙. อ.ดร.วันวิสาข์  ศิริวัฒนเมธานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๔๐. รศ.ดร.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔๑. รศ.ดร.วราภรณ ์ จรรยาประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔๒. รศ.น.สพ.ปานเทพ  รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๔๓. อ.น.สพ.ดร.วิทวัช  วิริยะรัตน์ สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔๔. สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔๕. ศ.ดร.ศันสนีย์  ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔๖. รศ.ดร.ชื่นจิตต ์ บุญเฉิด หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔๗. ผศ.ดร.สมชาย  เชื้อวัชรินทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔๘. ดร.ทรงพล  ดีจงกิจ กรรมการบริหารโครงการจัดตั้ง ศูนย์เครื่องมือศาลายา 
๔๙. รศ.ดร.จักร์กริช  หิรัญเพชรรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๕๐. ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๕๑. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
๕๒. นางสาวชมพูนุท  พรเจริญนพ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
๕๓. ดร.วิชิต  โนสูงเนิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๕๔. ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๕๕. ดร.อภิชาต  อธิไภริน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๕๖. อ.ขนิษฐา  ชิตเพชร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๕๗. ผศ.วัลลภ  วีชะรังสรรค์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๕๘. อาจารย์รัฐพล  อาษาสุจริต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๕๙. ดร.จันทร์ดี  ระแบบเลิศ คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาชวีวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๖๐. นายศิริวัฒน์  ไทยสนธิ คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาชวีวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๖๑. ภก.ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน หัวหน้าภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๖๒. ดร.กรกมล  รุกขพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๖๓. นางสาวพิญชา  นวลได้ศรี คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๖๔. ภญ.วรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ มหาวิทยาลัยรังสิต 
๖๕. ดร. จิรศักดิ ์กุศลวิริยะวงศ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
๖๖. ดร.เยาวลักษณ์ รสหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๖๗. นพ.จรุง เมืองชนะ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 
๖๘. ภญ.ศิริรัตน์ เตชะธวัช สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 
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๖๙. ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 
๗๐. นางชฎาวัลย์ สรณ์วิโรจน์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 
๗๑. นางสุดธิดา อวยพร สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 
๗๒. นางสมฤดี จันทร์ฉวี สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 
๗๓. นางสาวเกศินี มีทรัพย์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 
๗๔. นางสาวนันทะภร แก้วอรุณ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 
๗๕. นางสาวกฤษณา นุราช สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 
๗๖. นางสาวมัญชุรัศม์ิ เถื่อนสุคนธ์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 
๗๗. นางสาวศจีพรรณ ค าจริง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 ๗๖.	 นายสมชาย		แซ่ลี้	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	กรมควบคุมโรค	

	 ๗๗.	 นางสาวมัญชุรัศมิ์		เถื่อนสุคนธ์	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	กรมควบคุมโรค	

	 ๗๘.	 นางสาวศจีพรรษ		คำจริง	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	กรมควบคุมโรค	
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ส่วนที่ ๑ บทบาทของภาครัฐในการสนับสนนุการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
 

          บรรยายโดย ศ.ดร.อมเรศ ภูมริัตน  
               ผู้อ านวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) 
ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้จัดท ากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นกรอบนโยบาย ๑๐ ปี ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จากการประเมิน
สถานการณ์เกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก พบว่า ๒ ประเทศมหาอ านาจทั้งจีนและสหรัฐอเมริกา
ล้วนให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก  

 ประธานาธิบดีหูจิ่นเทา กล่าวในการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี ๒๐๐๖ 
ว่า “Biotechnology should be our focus that we catch up with the advanced level in future 
high-tech industry, and its applications should be strengthened in such fields as agriculture, 
industry, population and health, etc.” ส าหรับประธานาธิบดีโอบาม่าได้กล่าวว่า ประเทศจะสนับสนุน
เงิน ๓% ของ GDP เพ่ือใช้ในการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แต่ประเทศไทยใช้เงินเพียง              
๐.๒๒-๐.๒๕% ของ GDP เท่านั้นเพื่องานวิจัยพัฒนา นับว่าค่อนข้างน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายาม
ผลักดันเรื่องวาระแห่งชาติด้านวัคซีนของประเทศไทยจนกระทั่งประสบความส าเร็จ นายกรัฐมนตรี                  
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลงนามในค าประกาศเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศ นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ด้านวัคซีนในประเทศไทย  

 นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย มีเป้าหมายส าคัญ ในการเพ่ิม                 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้และสร้างงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดความมั่นคงของประเทศ จ าแนกเป็น ๔ สาขายุทธศาสตร์ ได้แก่  

 ๑)  เกษตรและอาหาร  
 ๒)  การแพทย์และสุขภาพ  (ส าหรับวัคซีนจัดอยู่ในสาขานี้)  
 ๓)  พลังงานชีวภาพ  
 ๔)  อุตสาหกรรมชีวภาพ  
 โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญเพ่ือใช้สนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ สาขา ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานทาง

กายภาพ ก าลังคน และการบริหารจัดการ จะเห็นได้ว่าก าลังคนเป็นส่วนส าคัญ และเป็นประเด็นที่ได้น ามา
หารือกันในการประชุมวันนี้  
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 นโยบายฉบับนี้แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่  
 ๑)  ชุมชน   
 ๒)  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 ๓)  ธุรกิจขนาดใหญ่  
 ๔)  ประชาคมวิจัย  
 ส าหรับวัคซีนควรมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้นมาตรการที่จะผลักดัน            
ให้ธุรกิจขนาดใหญ่หันมาให้ความส าคัญและสนใจงานด้านวัคซีน จึงควรที่จะด าเนินการดังนี้ 
 ๑)  ก าหนดให้มีนโยบายส่งเสริมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
 ๒)  แลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยและผู้เชี่ยวชาญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้วยกลไก              
การร่วมวิจัย  
 ๓)  การร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
  ในนโยบายสาขาการแพทย์และสุขภาพ ก าหนดไว้ชัดเจนว่าในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ประเทศ
จะต้องเพ่ิมความมั่นคง เพ่ิมการส่งออกในสาขาที่มีศักยภาพ และลดการน าเข้า โดยก าหนดมาตรการส่งเสริม
ต่าง ๆ เช่น ดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและดูดซับเทคโนโลยี  สนับสนุนการจัดตั้งหรือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เช่น โรงงานต้นแบบวัคซีน หรือศูนย์สัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐาน GLP พัฒนา 
Platform เทคโนโลยีส าคัญ เช่น จี โนม Nutrigenomics Pharmacogenomics และ Drug Discovery 
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อยืนยันผลทางสุขภาพ เป็นต้น  
 จากการประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย มีประเด็น
ต่างๆ ที่ตอ้งการเพิ่มศักยภาพโดยตั้งเป้าหมายไว้ในพ.ศ.๒๕๕๙ ได้แก่ 

๑. การใช้เงินเพ่ือการวิจัยพัฒนา ปัจจุบันอยู่ที่ ๐.๒๑% ของ GDP ต้องการเพ่ิมเป็น ๑%           
ของ GDP 

๒. อัตราส่วนบุคลากรในงานวิจัยพัฒนา ปัจจุบันอยู่ที่ ๖.๗:๑๐,๐๐๐ ต้องการเพ่ิมเป็น           
๑๕:๑๐,๐๐๐ จากการเก็บข้อมูลโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าบุคลากรระดับ
ปริญญาเอกมีค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเทียบกับความต้องการ เมื่อมีการวางนโยบาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ท าให้ความต้องการบุคลากรระดับปริญญาเอกเพ่ิมสูง           
ขึ้นมาก  

 ปัจจุบันผลิตปริญญาเอกได้ ๕๐๐ กว่าคน/ปี  ในปี ๒๕๕๙ มีความต้องการอยู่ที่ ๔,๐๐๐ คน   
ปริญญาโทปัจจุบันผลิตได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คนต่อปี มีความต้องการเพ่ิมสูงขึ้นเป็นเกือบ ๆ ๒๕,๐๐๐ คน ใน
ปี ๒๕๕๙  หากมองในแง่ของนักวิจัยปัจจุบันมีประมาณ ๓๙,๐๐๐ คน เป้าหมายของประเทศต้องการนักวิจัย 
๙๐,๐๐๐ คน หากไม่มีมาตรการส่งเสริมใด ๆ จ านวนบุคลากรกลุ่มนักวิจัยจะเพ่ิมขึ้นเป็น ๔๙,๐๐๐ คนเท่านั้น 
ไม่ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังนั้นต้องให้เกิด policy driven เพ่ือไปให้ถึงเป้าหมาย 
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๓. อัตราส่วนการลงทุนวิจัยพัฒนาระหว่างภาคเอกชนต่อภาครัฐ ปัจจุบันอยู่ที่ ๔๕:๕๕ 
ต้องการเพ่ิมเป็น ๗๐:๓๐ (ประมาณ ๙๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทต่อ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ใน                    
ปี ๒๕๕๙) 

 ประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ จ านวน 
๓ ข้อ ได้แก่ 

 ๑.  การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในด้านการลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาบุคลากร ต้องเลือกวิจัยพัฒนาเป็นเรื่อง ๆ  ยกตัวอย่างเช่น มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวัคซีน JE หรือ 
Dengue vaccine เป็นต้น โดยภาครัฐคอยช่วยสนับสนุน ไม่ควรท าโดยปราศจากความร่วมมือกับภาคเอกชน 
จึงจะท าให้ได้ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ตามท่ีต้องการ  

 จากบทความเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน โดย ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ได้
มีการวิเคราะห์และแบ่งความต้องการบุคลากรเป็นด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพ การใช้
วัคซีน และบุคลากรในสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งมีความต้องการเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากรในส่วนการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน นอกจากโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวัคซีนจะบรรจุในวาระแห่งชาติ ยังมีโครงการอ่ืน ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ ซึ่งเห็นว่าทุกโครงการเป็น
โครงการที่ดี แต่จากมุมมองของผู้บรรยายเห็นว่า หากจะพิจารณา เลือกโครงการใดมาด าเนินการหรือให้            
การสนับสนุน ควรมุ่งเน้นโครงการที่เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบด้วยเหตุผลที่ว่าการวิจัยและพัฒนาจะต้องผลักดัน           
โดยภาคเอกชน ในที่นี้ ขอถือว่าองค์การเภสัชกรรม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นภาคเอกชน และ              
การพัฒนาบุคลากรควรท าควบคู่ไปกับโครงการวิจัยที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม จะท าให้มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมาก ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรนั้น ๆ ควรจะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วย 

 
 ๒.  การพัฒนาบุคลากรควรแยกเป็นสองส่วน ดังนี้ 
   ๑)  ร้อยละ ๘๐ พัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการวิจัยพัฒนาที่ได้ผลผลิตที่ชัดเจน               

มีเป้าหมาย 
  ๒)  อีกร้อยละ ๒๐ ให้วิจัยพัฒนาตามความต้องการของผู้วิจัย และหน่วยงาน ซึ่งจะ

ก่อให้เกิด Innovative research 
  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกที่มุ่ง เน้นการท าวิจัยในประเทศ ซึ่งโจทย์วิจัย
ต่างๆ ต้องเป็นความต้องการของประเทศ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและต่างชาติ
ด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท าวิจัยกับนักวิจัยต่างชาติ เป็นเวลา ๖ เดือน ถึง ๑ ปี 
ทั้งนี้ผู้บรรยายเห็นว่าการส่งนักศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นจ านวนมากนั้น ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ 
กลับเป็นการส่งมันสมอง แรงงาน รวมทั้งเงิน ไปช่วยนักวิจัยต่างชาติ ผลงานวิจัยก็จะตกอยู่ในมือของ
ต่างประเทศ ซึ่งโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
หลักสูตรในประเทศ พัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือการวิจัยในประเทศ มีการจัดสรรทุนดังกล่าวปีละ           
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียน
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๓๐๐ ทุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน จากนั้น  อาจารย์จะคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจ             
เพ่ือเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องมีการท าความร่วมมือกับนักวิจัยจากต่างประเทศด้วย ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น  

 ส าหรับทุนที่จัดสรรให้จะเป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาประมาณร้อยละ ๗๒ ค่าใช้จ่ายส่วนของ
อาจารย์ที่ปรึกษาประมาณร้อยละ ๑๔ และอีกร้อยละ ๑๔ เป็นส่วนของความร่วมมือกับต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยของนักศึกษาที่ศึกษาในประเทศประมาณ ๑.๗ ล้านบาทต่อคน หากส่งไปต่างประเทศค่าใช้จ่ายจะ
เป็น ๗  ล้านบาทต่อคน  ระยะที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาประมาณ ๑,๗๐๐ คน และที่ก าลังศึกษา
ประมาณ ๓,๐๐๐ คน มหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนมากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามล าดับ และมีมหาวิทยาลัย ที่ได้รับทุนทั้งสิ้น ๒๓ มหาวิทยาลัย  

 ก่อนปี ๒๕๕๐ มีนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้รับทุนประมาณร้อยละ ๑๙ ปัจจุบันเพ่ิม
เป็นร้อยละ ๓๔  มีความร่วมมือกับ ๒๔ มหาวิทยาลัยในประเทศ และ ๗๐๐ มหาวิทยาลัยจาก  ๓๙ ประเทศ  
โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการได้ ๑ เรื่อง แต่ปัจจุบัน
สามารถตีพิมพ์ได้ถึง ๒ เรื่องต่อคน นักศึกษาปริญญาเอกที่จบการศึกษาจากโครงการร้อยละ ๕๐ เข้าท างาน  
ในมหาวิทยาลัยภาครัฐ ร้อยละ ๑๗ เป็นนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ ๙ ศึกษา Postdoctoral                  
ในต่างประเทศ ร้อยละ ๘ เป็นนักวิจัยในภาคเอกชน จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพ 
 ๓. ใช้โจทย์จากภาคเอกชนเป็นหลัก ในปี ๒๕๕๐ รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้
ริเริ่มโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตและการวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการนี้ คปก. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อจัดสรรทุน คปก. ที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องท างานวิจัยที่
ภาคการผลิต และธุรกิจน าไปใช้ประโยชน์ได้ กล่าวคือโจทย์วิจัยจะต้องมาจากภาคการผลิตและธุรกิจต่าง ๆ 
ประโยชน์ที่ได้รับมากไปกว่าการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้  ก็คือ ภาคการผลิตและธุรกิจสามารถมองเห็น
ศักยภาพของนักศึกษา และใช้ประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะรับเข้าท างานต่อไปในอนาคต              
อีกด้วย  โครงการคปก.-อุตสาหกรรม จึงเป็นโครงการที่ภาคเอกชนให้ความสนใจเพ่ิมมากขึ้นตั้งแต่ เริ่ม                
ตั้งโครงการ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยกับการพัฒนาบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  

 ด้วยกลไกที่กล่าวมาทั้งการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน การพัฒนาบุคลากร 
และโครงการคปก.-อุตสาหกรรม จะช่วยผลักดันให้เกิดผลผลิตที่เป็นรูปธรรมไปพร้อม ๆ กับการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนได้  
 ขอยกตัวอย่างเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมและเป็นกรณีศึกษาส าหรับการวิจัยทางด้านวัคซีน: การ
สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างประเทศ (International Research Network) ซึ่งอาศัยกลไกของคปก. 
กล่าวคือเมื่อปี ๒๕๕๓ มีความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจาก Biotechnology and Biological Sciences 
Research Council (BBSRC) ประเทศอังกฤษกับนักวิจัยไทยจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ จัด workshop เรื่อง ความปลอดภัยในอาหาร ผลจากการประชุมเกิดเครือข่าย เพ่ือการ
วิจัยเฉพาะ food safety ที่ เกี่ยวข้องกับ campylobacter (อาจท าวิจัยด้าน molecular biology ของ 



�รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
แนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศไทย

 

campylobacter, drug resistant หรือระบาดวิทยา เป็นต้น) คปก.จะสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก               
ปีละ ๕ ทุน ๆ ละ ๑.๗ ล้านบาทติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี ส าหรับ BBSRC จะจัดสรรทุนให้นักวิจัยต่างชาติ 
๕๐,๐๐๐ ปอนด/์ปี/คน และให้ทุนนักศึกษาไทยที่ท าวิจัยเรื่องนี้ในต่างประเทศเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ ปอนด์/ปี/คน  
สุดท้ายจะได้บุคลากรระดับปริญญาเอกทั้งสิ้น ๒๕ คน ซึ่งแต่ละคนต้องมีผลงานตีพิมพ์คนละ ๒ เรื่อง ท าให้
ได้ผลงานวิชาการ ๕๐ เรื่องที่เก่ียวข้องกับ campylobacter 
 ประเด็นค าถามคือ จะประยุกต์ใช้ model นี้กับการวิจัยพัฒนาวัคซีนได้หรือไม่ เช่น การวิจัย
พัฒนา JE vaccine, Dengue vaccine เป็นต้น ซึ่งภาคเอกชนต้อง เข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุน           
และการพัฒนาบุคลากรควรท าควบคู่ไปกับโครงการวิจัยที่มี focus และเห็นผล คปก.สามารถที่จะจัดสรรทุน
ปริญญาเอกเ พ่ือการวิจัยพัฒนา JE vaccine หรือ Dengue vaccine ได้ เช่นเดียวกับกรณีการวิจัย 
campylobacter ซึ่งในที่สุดจะเกิดการพัฒนาบุคลากรไปพร้อม ๆ กับการได้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น
รูปธรรม 
 สุดท้ายนี้ ขอเน้นย้ าว่าการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนจะประสบผลส าเร็จได้ ต้องด าเนินการ
ร่วมกับภาคการผลิตที่เป็นเอกชน โดยด าเนินการ ดังนี้  
 ๑)  เลือกวัคซีนที่ภาคเอกชนสนใจ และ/หรือ มีความสามารถในการผลิตอย่างชัดเจน    
 ๒)  พัฒนาบุคลากร ร่วม กับภาคการผลิต (Mobility fund) 
 ๓)  ก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างภาคการผลิตและภาคมหาวิทยาลัย 

 

******************** 
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ส่วนที่ ๒  ความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
 
        น าเสนอโดย ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ     

              ผู้ประสานงาน โครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
 
 เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าวัคซีนเป็นเครื่องมือทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ป้องกันและควบคุมโรคท่ีส าคัญ ในอดีตประเทศไทยเคยผลิตวัคซีนใช้ได้เองหลายชนิด แต่ปัจจุบันเหลือวัคซีนที่
ผลิตได้เองเพียง ๒ ชนิด ได้แก่วัคซีนบีซีจี โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย และวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ
เจอีโดยองค์การเภสัชกรรม  จากการประเมินสถานการณ์การพัฒนาวัคซีนของประเทศโดยสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ พบว่าสาเหตุส าคัญที่ท าให้การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
เนื่องจากหลายสาเหตุ ที่ส าคัญคือการไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอและต่อเนื่องจากรัฐบาล ขาด
ปัจจัยและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีน ขาดเทคโนโลยี และขาดบุคลากรที่มีสมรรถนะ   
 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาวัคซีนของประเทศ               
และทราบถึงผลการประเมินสถานการณ์ด้านวัคซีนดังกล่าว จึงมีมติเห็นชอบให้จัดท าเรื่อง วัคซีนเป็นวาระ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ การจัดท าวาระแห่งชาติด้านวัคซีนมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้รัฐบาล
สนับสนุนการพัฒนาด้านวัคซีนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  หน่วยงานทุกภาคส่วนมีความตระหนักและร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  ตามนโยบายวัคซีนแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ  สิ่งที่คาดหวัง คือ ประเทศมี
ความมั่นคงด้านวัคซีน สามารถพ่ึงตนเองได้  มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ด้านการวิจัย การผลิต การควบคุมคุณภาพ
วัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  สามารถประหยัดงบประมาณของชาติได้ในระยะยาว ประโยชน์ที่
ประเทศจะได้รับคือ ปัญหาการป่วยและการตายของประชาชนไทยจากโรคส าคัญที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ลดลง  
รวมทั้งประเทศไทยสามารถเป็นผู้น าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพด้านวัคซีนในภูมิภาค  
 วาระแห่งชาติด้านวัคซีนประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ส าคัญ และ ๑๐ โครงการหลัก ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ 
วัคซีนแห่งชาติโดยหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวัคซีนภายในประเทศให้มีองค์ความรู้
เพียงพอ และมีทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับภารกิจ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จัดตั้ งและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการวิจัยพัฒนา                   
การผลิต  และการควบคุมคุณภาพวัคซีนตั้งแต่การวิจัยพัฒนาจนถึงการใช้วัคซีน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนได้ เองภายในประเทศ                          
ทั้งวัคซีนพ้ืนฐานและวัคซีนที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการป้องกันควบคุมโรคในภาวะปกติและเมื่อเกิดการระบาด 
 
 
  

๒๕๕๒	
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 โครงการหลัก ๑๐ โครงการ ภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน ดังนี้ 
 

โครงการ ระยะเวลา หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 

๑. โครงการจัดเตรียมคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของ
ภูมิภาค 

๒ ป ี สถาบันชีววัตถุ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๒. โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่ง
อุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP แบบอเนกประสงค์ 

๕ ป ี ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์
และสาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๓. โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทาง
การแพทย์แห่งชาติ 

๕ ป ี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๔. โครงการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีน  ไข้สมอง
อักเสบเจอี 

  

๔.๑ โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบ     
เจอีจากเซลล์เพาะเลี้ยง 

๕ ป ี องค์การเภสัชกรรม 

๔.๒ โครงการพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี           
ชนิดเชื้อเป็นโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 

๕ ป ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๕. โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก 
ไอกรน และการผลิตวัคซีนผสม คอตีบ บาดทะยัก 
ไอกรน และตับอักเสบบี 
 

๕ ป ี องค์การเภสัชกรรม 

๖. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการผลิตวัคซีน
ป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ 
 

๕ ป ี บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 

๗. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านวัคซีน           
โดยหน่วยงานกลางแห่งชาติด้านวัคซีน  
 

๑๐ ป ี สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่าง
เป็นระบบ 
 

๑๐ ป ี สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

๙. โครงการวิจัยพัฒนาและขยายก าลังการผลิต
วัคซีนป้องกันวัณโรค 
 

๑๐ ป ี สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
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โครงการ ระยะเวลา หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 

๑๐. ชุดโครงการการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกของ
ประเทศไทย 
๑๐.๑ โครงการความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมควบคุมโรค- มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ           
การพัฒนาวัคซีนเดงกี่ มหิดลชุดที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๓-
๒๕๕๗ 
๑๐.๒  แผนการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกของ           
ประเทศไทย : การสร้างวัคซนีไข้เลือดออกตัวเลือก 

๑๐.๓ โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนระดับก่อน
อุตสาหกรรม BSL๓ (GMP Pilot Plant) 

๑๐.๔ โครงการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพของ
วัคซีนไข้เลือดออกในคน 

 
 

๕ ป ี
 

 
 

๑๐ ป ี
 
 
 

๓ ป ี
 
 

๘ ป ี

 
 
กรมควบคุมโรคมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) 

กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากผลส าเร็จของโครงการทั้งหมด จ าแนกได้ ดังนี้ 
 ภายใน ๒ ปี 

  ๑.  มีสถาบันวัคซีนแห่งชาติตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน (ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้ง
โดยพระราชกฤษฎีกา)  

  ๒.  มีคลังจัดเก็บวัคซีนมาตรฐานของประเทศไทยและภูมิภาค 
  ๓.  มีอาคารศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ 
  ๔.  มีแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
  ๕.  มีบุคลากรด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนที่มีศักยภาพในระดับสากล 
  ๖.  มีโรงงานก่ึงอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP ส าหรับวัคซีนไข้เลือดออก 
    ภายใน ๕ ปี 
  ๑.   ก าลังการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรคเพ่ิมข้ึน และได้มาตรฐาน WHO 
  ๒.   วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงได้รับการขึ้นทะเบียน 
  ๓.   วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี ได้รับการขึ้นทะเบียน 
  ๔.   วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ได้รับการขึ้นทะเบียน 
  ๕.   มีวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือกท่ีได้มาตรฐานพร้อมใช้ทดสอบในคน  
  ๖.   มีสถาบันวัคซีนแห่งชาติโดยพระราชบัญญัติ 
  ๗.   กรอบอัตราก าลังบุคลากรด้านวัคซีนได้รับความเห็นชอบจาก กพ.  
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  ๘.   จ านวนบุคลากรที่มีความจ าเป็นได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ๙.   มีทรัพยากรชีวภาพที่สามารถน าไปใช้พัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคได้ 
  ๑๐. มีโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน GMP จ านวน ๒ แห่ง 
ส าหรับผลิตวัคซีนเพ่ือทดลองในคน ทั้งชนิดไวรัส และแบคทีเรีย 
 ภายใน ๑๐ ปี  
  ๑.  ได้วัคซีนตัวเลือกป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ เพ่ือใช้ทดสอบในคน 
  ๒.  ขึ้นทะเบียนวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นได้  
  ๓.  มีผลการทดสอบวัคซีนไข้เลือดออกในคนที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ระดับ
อุตสาหกรรม  
  ๔.  จ านวนและสมรรถนะของบุคลากรด้านวัคซีนเพียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน  
 
 เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) วาระ
แห่งชาติด้านวัคซีน พร้อมโครงการส าคัญ ๑๐ โครงการที่บรรจุในวาระแห่งชาติ ต่อมาได้เสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่ง ครม.ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ต่อวาระ
แห่งชาติด้านวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้เสนอของบประมาณจากรัฐบาลหลังจาก ครม .มีมติ
เห็นชอบแล้ว อย่างไรก็ตาม การของบประมาณเป็นไปโดยระบบปกติแม้ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่ในวาระ
แห่งชาติก็ตาม ซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ว่าแต่ละโครงการจะได้รับงบประมาณตามที่ขอหรือไม่ เพราะ   
ส านักงบประมาณพิจารณาให้งบประมาณแต่ละโครงการอยู่ในงบประมาณรวมของหน่วยงานต้นสังกัด  
สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้เคยประสานและสอบถามกับส านักงบประมาณแล้วหลายครั้ง พบว่า  การจัดสรร
งบประมาณต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ และ พรบ. งบประมาณ 
 ในวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรี  (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ) ได้ลงนาม                    
ในประกาศวาระแห่งชาติด้านวัคซีน และในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ได้มีการลงนามของผู้บริหารสูงสุดของ 
แต่ละหน่วยงาน จ านวน ๘ ท่าน ในพิธีลงนามความร่วมมือในการด าเนินโครงการตามวาระแห่งชาติด้าน           
วัคซีน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสักขีพยาน ขณะนี้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าลังด าเนินโครงการตามแผน เฉพาะในส่วนที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ และมีความ          
คืบหน้าตามสมควร  

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ เป็นโครงการส าคัญโครงการ
หนึ่งในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ซึ่งได้เสนอของบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๔๘ ล้านบาท โดยมีกิจกรรมหลัก  
ได้แก่  
  ๑)  จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายของแผนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทย 
(๑.๔ ล้านบาท) 
  ๒)  จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน (๓.๕๒๖๘ ล้านบาท) 
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  ๓)  จัดท าแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน และการสนับสนุน
ทุนการศึกษา (๑๔๒.๐๘ ล้านบาท) 
  ๔)  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนแม่บท (๒๐๐.๒๗๓๒ ล้านบาท) 
  ๕)  การติดตามประเมินผล (๐.๗๒ ล้านบาท) 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้เสนอของบประมาณขาขึ้นส าหรับโครงการนี้ จ านวน ๓๖.๘  ล้าน
บาท เพื่อการด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑)  โครงการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายของแผนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของ
ประเทศไทย (๒๒๖,๑๐๐ บาท) 
  ๒)  โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน (๘๖๔,๗๐๐ บาท) 
  ๓)  โครงการจัดท าแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนและการสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อยอด (๗,๔๐๙,๒๐๐ บาท) 
  ๔)  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนแม่บท (๒๘.๓ ล้านบาท) 
 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะผู้ประสานและผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ ได้จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน ตั้งแต่
วันที่ ๗ กันยายน ๓๘๘๔ เป็นต้นมา จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง  ขณะนี้ สามารถสรุป
ความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนได้ใน ๒ มุมมอง คือมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ และมุมมองของหน่วยงาน
เครือข่ายด้านวัคซีน ซึ่งมีความแตกต่างกันมากพอสมควร ในการประชุมครั้งนี้  จึงใคร่ขอความกรุณาจาก
อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ช่วยวิเคราะห์และให้ความเห็นว่าประเทศควรต้อง
พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในสาขาใดบ้าง เพ่ือให้สามารถวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนได้ ๙ ชนิด (วัคซีน              
DTP, dT, DTP-HB, aP, JE (เซลล์เพาะเลี้ยง), JE (เชื้อเป็น), Dengue, BCG, New TB  ดังโครงการที่เสนอ           
ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน และเป็นประโยชน์ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่มีความส าคัญอ่ืนๆ ต่อไป  
 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้านจากการระดมสมองผู้ เชี่ยวชาญด้านวัคซีน       
(Expert view) แบ่งตามวงจรการพัฒนาวัคซีนได้ ดังนี้   

 ๑.  ความต้องการบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนา 
  ๑. Microbiology (Bacteriology, Virology) 
  ๒.  Immunology 
  ๓.  Vaccinology  
  ๔.  Pathophysiology, Experimental Pathology, Toxicological Pathology 
  ๕.  Molecular Biotechnology 
  ๖.  Bioprocess Engineering 
  ๗.  Preclinical Studies 
  ๘.  Clinical Studies 
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  ๙.  Experimental Veterinary Medicine, Laboratory Animal Specialist 
  ๑๐. Adjuvant & Delivery System 
  ๑๑. Formulation Technology 
  ๑๒. GLP, GCP, GMP  

 
 ๒.  ความต้องการบุคลากรด้านผลิต 

  ๑.  Biological Engineering 
  ๒.  Biochemical Engineering 
  ๓.  Pharmaceutical Engineering 
  ๔.  Bioprocess Engineering 
  ๕.  Formulation Technology 
  ๖.  Lyophylization Technology 
  ๗.  GLP, GCP, GMP 
  ๘.  Adjuvant & Delivery System  
  ๙.  Cryobiology 
  ๑๐. Biopharmaceutical Science  
  ๑๑. Pharmaceutical Science with Management 
  ๑๒. Supply Chain & Logistics Management 
 

 ๓.  ความต้องการบุคลากรด้านการประกันและควบคุมคุณภาพ 
  ๑. Environmental Health & Safety 
  ๒.  Quality Management 
  ๓.  Risk Management 
  ๔.  Biostatistics 
  ๕.  GLP, GCP, GMP  
  ๖.  Regulatory affairs  
   ๖.๑ QC of vaccine & Preparation of reference standard 
    ๖.๒ Marketing authorization & Licensing  
   ๖.๓ GMP inspection 
   ๖.๔ AEFI surveillance 

  ๗.  Joint GMP Inspection 
 



บทเรียนการวิเคราะห์โรงเรียนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง   
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียน

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
แนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศไทย

��

 

 จากการสอบถามหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทั้งด้านวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ    
การใช้วัคซีน หน่วยสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนอ่ืน ๆ  จ านวน ๑๗ หน่วยงาน พบว่า ทุกหน่วยงาน มีความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานจริงส าหรับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และอยู่ในแผนการ
ด าเนินงาน โดยเสนอวิธีการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาแบบต่อยอด (อบรมระยะสั้น)  
การพัฒนาบุคลากรโดยให้ผู้เชี่ยวชาญสอนงาน  การศึกษาดูงาน และการพัฒนาบุคลากรแบบต่อเนื่ อง 
(หลักสูตรปริญญาโท เอก) ซ่ึงสามารถสรุปความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในมุมมองหน่วยงานเครือข่าย 
(Stakeholder view) ดังนี้ 

 ๑.  ความต้องการพัฒนาบุคลากรแบบต่อยอด (อบรมระยะสั้น)  

 ในประเทศ ต่างประเทศ 

วิจัยพัฒนา -   เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน  
  Immunopathobiology 
  Viropathobiology 

ผลิต   GMP, WHO prequalification 
  การประกันคุณภาพการผลิต  
  การจัดการสัตว์ทดลองQualification/ Validation 

  การควบคุมคุณภาพการผลิต  
  วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
  โรงงานผลิตชีววัตถ ุ 
   Pharmaceutical facilities  system  
   Practical GMP of Vaccine manufacturing 

ควบคุมคุณภาพ  
 

  Quality management on vaccine 
  Risk management on   vaccine 
  เภสัชวิทยา/ พิษวิทยา  
  Biostatistics 
  Clinical trial 
  Immunology  
 

  เทคนิคการผลิตและการตรวจสอบ  
  ควบคุมคุณภาพวัคซีน  
  QC & lot release of vaccine 
  เภสัชวิทยา/ พิษวิทยา  
  Biostatistics 
  Clinical trial 
  Production process and New technology  

การใช้  
 

  โรคติดเชื้อและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
  การบริหารจัดการเชิงระบบ  
  เทคนิคการประเมินผลและการนิเทศงาน  

  โรคติดเชื้อและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
  เทคนิคการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
  How to control and response  VPD  

นโยบายและการ
สนับสนุน  
 

  GLP, GCP, GMP 
  ทักษะในการประสานงาน การเจรจา เพื่อสร้าง  ความ

ร่วมมือ  

  Vaccinology course (IVI, ADVAC) 
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 ๒.  ความต้องการพัฒนาบุคลากรแบบผู้เชี่ยวชาญสอนงาน 

 ในประเทศ ต่างประเทศ 

วิจัยพัฒนา 
- 

 Immunopathobiology 
 Viropathobiology  

ผลิต  Biosafety  
 Biosafety Process Validation 
 มาตรฐาน GMP 
 การประกันคุณภาพการผลิต 
 Immunology  

 การผลิต และการประกันคุณภาพการผลิต  
 การวางแผนการตลาด  
 การบริหารคลังสินค้า  
 Registration  for WHO Prequalification  

ควบคุมคุณภาพ  
 

-  Vaccinology  
 การประเมินเอกสารด้าน CMC (non clinic and clinic)  
 CTA / MA Evaluation / GMP (Biologic) inspection  
 production process and new technology  

การใช้  
 

 โรคติดเชื้อและโรคทีป่้องกันได้ด้วยวัคซีน  
 Vaccinology  
  Immunology  
  Basic Science of VPD  

 โรคติดเชื้อและโรคทีป่้องกันได้ด้วยวัคซีน  

นโยบายและการ
สนับสนุน  

  Knowledge management  
  Vaccine Informatics  

 การตรวจสอบคุณภาพสตัว์ทดลองจากสถาบัน   CIEA ญี่ปุ่น  

 

 ๓.  ความต้องการพัฒนาบุคลากรแบบศึกษาดูงาน 

 ในประเทศ ต่างประเทศ 

วิจัยพัฒนา   Data management 
  การผลิตวัคซีน  

 Immunopathobiology  
 Viropathobiology  
 การประเมินผลประสิทธิภาพวัคซีน  
 งานวิจัยวัคซีนด้านคลินิก  
 Center for Vaccine Development  
 Center for Immunization Research  

ควบคุมคุณภาพ  
 

-  Technical visit to Competent NCL of vaccine  
 US FDA (CBER), EMA  
 หน่วยงานก ากับดูแลวัคซีนของBrazil  
 Production process and new technology  

การใช้  
 

 โรคติดเชื้อและโรคทีป่้องกันได้ด้วยวัคซีน  
 การบริการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคในหน่วยบริการ 
 ของมหาวิทยาลยั  

 โรคติดเชื้อและโรคทีป่้องกันได้ด้วยวัคซีน  
 How to improve EPI Program in the next decade USA    
     (ACIP)  

นโยบายและการ
สนับสนุน  

 funding/ granting (lesson learned) 
 Vaccine Informatics  

 

 การบริหารจัดการการเลีย้งและ การใช้สัตว์ทดลองจากหน่วยงาน    
     ที่มมีาตรฐานสากล  
 ดูงานให้ครบวงจรของการพัฒนาวัคซีน:- เกาหล,ี คิวบา, ญี่ปุ่น  
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 ๔.  ความต้องการพัฒนาบุคลากรแบบต่อเนื่อง 

 ประกาศนียบตัร ปริญญาโท (คน) ปริญญาเอก (คน) 
วิจัยพัฒนา   Immunopathobiology (4) 

 Viropathobiology (4) 
 Molecular pathology(4) 
 Molecular biology (1) 
 Microbiology (1) 

 Immunopathobiology (4) 
 Viropathobiology (4) 
 Molecular pathology (4) 
 Molecular biology (1) 
 Microbiology (2) 
 Medical microbiology (1) 
 Immunology (2) 
 Vaccinology (1) 
 Clinical Epidemiology (1) 
 การผลิตเชิงอตุสาหกรรม (2) 

ผลิต    Pharma  
  Biopharma engineer 
  Industrial Engineer (2) 
  Pharmaceutical engineer (1) 
  Logistic & Supply chain (1) 

  Bioprocess engineer (1) 
  Immunology (1) 
  Pharmaceutical technology  (1) 
  Pharmaceutical  chemistry (1) 
  Vaccine  formulation  (1) 
  Bioreactor culture development (1) 
  Downstream Process 

development(1) 
 New vaccine concept construction 

and evaluation (1) 
  New vaccine  delivery  system (1) 

ควบคุมคุณภาพ  
 

 Bioprocessing (1 ทุน/ป)ี 
 GMP on Biological   

products (2 ทุน/ป)ี 
 Epidemiology, Clinical 

Epid., Biostatistics, 
Biotechnology (2 ทุน/ป)ี 

 Biostatistics (2)  
 Quality management (2) 
 Risk management (2) 
 Biopharmaceutical Science (1 ทนุ/ป)ี 
 Environmental health & Safety (2) 

 Vaccinology (2) 
 Immunology (1) 
 Microbiology (1) 
 Bioprocessing(1 ทุน/ป)ี 
 Biopharmaceutical Science. (1 ทุน/ป ี) 

การใช้  
 

   โรคติดเชื้อ (1)  
 Immunology & Vaccinology (2) 

 โรคติดเชื้อ (1) 
 Pediatric Infectious   
 Disease & Immunization (1) 

นโยบายและ
การสนับสนุน  
 

   วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง,  พยาธิวิทยา (2) 
 Quality  Management  
 Biopharmaceutical Science  
 Epidemiology  
 Strategic management  
 Public health policy  
 Human  Resource  Management 

 วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง,  พยาธิวิทยา (2)  
 Vaccinology  
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แนวทางการประชุมกลุ่มย่อย  

 เรื่อง แนวทางของมหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการวิจัยพัฒนาและ
การผลิตวัคซีน ในประเทศไทย  
 
วัตถุประสงค์ 

 ๑.  เพ่ือระดมความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัคซีน หรือมีประสบการณ์ใน
การวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน ตลอดจนการควบคุมคุณภาพวัคซีน รวมทั้งการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
การผลิตวัคซีน  

 ๒.  เพ่ือหาความสอดคล้องของข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
ในสาขาวิชาต่าง ๆ  

 ๓.  เพ่ือทราบความเป็นไปได้ในการผลิต/ พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน โดยมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศไทย 

 ๔.  เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะในการให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ในต่างประเทศ เพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน และมีความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ  
 
การแบ่งกลุ่ม 

 ๑.  กลุ่มวิทยาการพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา, ชีววิทยาโมเลกุล, พยาธิชีววิทยา, 
พิษวิทยา ฯลฯ) 

 ๒.  กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต (เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ) 
 ๓.  กลุ่มประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน (เภสัชศาสตร์, เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ฯลฯ) 
 ๔.  กลุ่มสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน (แพทย์, สัตวแพทย์, สาธารณสุข, 

นโยบาย ฯลฯ) 
 ๕.  กลุ่มประเมินภาพรวมในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน (แพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, 

วิทยาศาสตร์ ฯลฯ) 
 

วิธีการประชุมกลุ่ม 
  ๑. คัดเลือกประธาน และเลขานุการประจ ากลุ่ม 

๔. แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มอย่างอิสระ โดยมีกรอบค าถามให้ชวนคิด และหารือกัน  
๕. สรุปข้อคิดเห็นของกลุ่มในแต่ละข้อค าถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
๖. ส่งผู้แทนในการน าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยต่อที่ประชุม ประมาณกลุ่มละ ๑๐  นาท ี
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เอกสารประกอบการประชุมกลุ่ม 
๑. วาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
๒. สรุปสาระส าคัญการหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
๓. รายนามมหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่เก่ียวข้องด้านวัคซีน 

ประเด็นค าถาม 
 ๑.  เพ่ือให้การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนภายในประเทศประสบความส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ก าหนดในโครงการหลักจ านวน ๑๐ โครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน จ าเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินงานดังกล่าว ท่านคิดว่ าประเทศไทยควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสาขาอะไรบ้าง จ านวนเท่าไร (อาจใช้ความคิดเห็น Expert view และ 
Stakeholder view ประกอบการพิจารณาด้วย) และกรุณาเรียงล าดับตามความส าคัญเร่งด่วน 

 ๒.   หากต้องพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ท่านเห็นว่ามีความส าคัญดังกล่าว หน่วยงานของท่าน
สามารถสนับสนุนการผลิตบุคลากรในแต่ละสาขาวิชาได้หรือไม่ จ านวนบุคลากรที่สามารถผลิตหรือพัฒนา            
ได้กี่คนต่อปี   

 ๓.   ในกรณีที่ไม่สามารถผลิตหรือพัฒนาบุคลากรได้เองภายในประเทศไทย เนื่องจากยัง           
ไม่มีหลักสูตร หรือ Facility ของมหาวิทยาลัยรองรับ ท่านคิดว่าสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดให้มีการเรียนการสอนขึ้นภายในประเทศได้ โปรดกรุณาจัดเรียงล าดับสาขาวิชาที่มีความ
เป็นไปได้ตามความยากง่าย 

 ๔. หากต้องส่งคนไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลและใช้เทคโนโลยี               
ที่ทันสมัย ท่านคิดว่าประเทศควรสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการพัฒนาต่อยอด เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร
ในด้านใดบ้าง หากทราบสถานที่ศึกษา กรุณาระบุด้วย 

 ๕.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ได้แก่ รูปแบบการสร้างความร่วมมือของสถาบันการศึกษา ,        
การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
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ส่วนที่ ๓  ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

กลุ่มที่ ๑   กลุ่มวทิยาการพ้ืนฐาน 
ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

๑. รศ.ดร.ธนาภัทร  ปาลกะ คณะวิทยาศาสตร์  สาขาจุลชีววิทยา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒. ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ  หังสสูต คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓. รศ.รอ.ชัยวัฒน ์ กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๔. นางสาวอิงอร กิมกง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๕. อ.ดร.วันวิสาข์  ศิริวัฒนเมธานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๖. นางสาวชมพูนุท  พรเจริญนพ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๗. ผศ.ดร.สมชาย  เชื้อวัชรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๘. อ.น.สพ.ดร.วิทวัช  วิริยะรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙. รศ.ดร.จักรกริช หิรัญเพชรรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๐. นายศิริวัฒน์  ไทยสนธิ นักศึกษาหลักสูตร ปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์  
ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๑๑. ดร.จันทร์ดี  ระแบบเลิศ คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาชีววิทยา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑๒. ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสริมศรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาชีวเคมี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๓. ผศ.ดร.ดลฤดี  สงวนเสริมศรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๔. ดร.ไตรวิทย ์รัตนโรจน์พงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๑๕. นายมาโนช  โพธิ์สูง ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ประธาน  ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เลขานุการ   ดร.อิงอร กิมกง    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ผู้น าเสนอ   ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 จากโจทย์ค าถามที่ได้รับ ผู้เข้าประชุมได้ร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงความจ าเป็น        
ที่จะต้องผลิตบุคลากรสาขาใดบ้าง จ านวนเท่าไร เพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ภายในประเทศ ซึ่งจากการอภิปรายได้ใช้ข้อมูลของ Expert view และ Stakeholder view เป็นหลักในการ
พิจารณา ในที่ประชุมมีอาจารย์หลายท่านได้เสนอประเด็นแนวคิดที่น่าสนใจ ดังนี้  

๑.  ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูตร เสนอในที่ประชุมว่าควรมีหลักสูตรเฉพาะส าหรับงานด้าน
วัคซีนหรือไม่ซึ่งในที่ประชุมก็เห็นด้วย และ ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์  ได้กล่าวสนับสนุนว่าควรมีหลักสูตร
เฉพาะส าหรับวัคซีนที่มีการบูรณาการโดยการรวบรวมเอาศาสตร์วิชาต่าง ๆ เช่น Immunology, 
Microbiology, Molecular Biotechnology และสาขาอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นส าหรับงานด้านวัคซีนมาบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรแล้วจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรพิเศษ  

๒.  อ.น.สพ.ดร. วิทวัช วิริยะรัตน์ จากคณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ข้อคิดเห็น    
ในที่ประชุมว่างานด้านสัตว์ทดลองก็มีความจ าเป็นส าหรับการวิจัยพัฒนาวัคซีนด้วยเช่นเดียวกัน  ปัจจุบัน                
ยังขาดบุคลากรทางด้านสัตว์ทดลองในสาขา Veterinary Microbiology, Experimental Veterinary 
Medicine และ Veterinary Pathology แต่ไม่สามารถมองภาพรวมได้ชัดเจนว่าต้องการบุคลากรทางด้านนี้
ประมาณเท่าไรต่อปี เพราะขณะนี้การผลิตวัคซีนยังเป็น fragments อยู่ คนที่จะมาท างานก็ยังไม่มี Career 
path ที่ชัดเจน แต่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ ๒-๓ คนต่อปี ซึ่งบุคลากรสาขา 
ที่ขาดแคลนดังกล่าวนี้สามารถให้นักศึกษาสัตว์แพทย์ที่จบในระดับปริญญาโท หรือเอก ไปศึกษาต่อยอดทาง
สาขาที่ขาดแคลนได้  

 ๓. ที่ประชุมกล่าวถึงประเด็นห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองที่ต้องได้มาตรฐาน GLP จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร อ.น.สพ.ดร. วิทวัช วิริยะรัตน์ แจ้งที่ประชุมว่างานในส่วนของสัตว์ทดลองต้องการ  
นักสัตวแพทย์ นักจุลชีวิทยา นักภูมิคุ้มกันวิทยา และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการรวมตัวกันเพ่ือขอ
มาตรฐาน GLP ซ่ึงถือว่าเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญมากในการท าวิจัยทางคลินิค   

 ๔.  รศ.ดร. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล             
ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเรียนในระดับปริญญาโท-เอก ในทุก ๆ มหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบัน
นักศึกษามีการเรียนทฤษฏีแค่ในบางรายวิชาของหลักสูตรสั้น ๆ และมีการท างานวิจัยเฉพาะเรื่อง  ซึ่งอาจไม่
เหมาะสมหรือตอบสนองต่อความต้องการของงานด้านวัคซีน ฉะนั้น นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรพ้ืนฐานที่
มีการเรียนการสอนอยู่แล้วเกือบทุกมหาวิทยาลัย  แล้วให้ไปต่อยอดในสาขาที่มีความต้องการ ในระดับ Ph.D. 
หรือ PostDoc เช่น สาขา Vaccinology, Medical Microbiology, Immunology เป็นต้น                                                                              

 จากการอภิปรายในกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเพ่ือน าไปตอบโจทย์ค าถามในประเด็นต่าง ๆ 
สามารถสรุปรวบยอดความคิด ดังนี้  

 ๑.  เพ่ือให้การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนภายในประเทศประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในโครงการหลักจ านวน ๑๐ โครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน จ าเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินงานดังกล่าว ท่านคิดว่าประเทศไทยควรให้
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ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสาขาอะไรบ้าง จ านวนเท่าไร (อาจใช้ความคิดเห็น Expert view และ 
Stakeholder view ประกอบการพิจารณาด้วย) 

 สาขาวิชาพ้ืนฐานที่มีความส าคัญและต้องมีการผลิตเร่งด่วน ได้จัดล าดับตามความส าคัญของ
สาขาประกอบด้วย ๑๔ สาขาวิชา ดังตารางข้างล่างนี้ พร้อมทั้งได้อธิบายถึงความส าคัญและปัญหาของ
บุคลากรในแต่ละสาขาวิชาที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการด าเนินงานดังนี้ 

 - Vaccinology จากการอภิปรายกันในกลุ่ม vaccine มีความหมายหลากหลาย แต่ในที่นี้      
จะหมายถึง หลักวิชาที่ต้องมีการบูรณาการระหว่างสาขา เริ่มตั้งแต่ตัวเชื้อ immunology, coverage, 
protection, การพัฒนาการผลิต จนถึงการท า human vaccine trial (การทดสอบวัคซีนในคน) ซึ่งสาขา 
vaccinology ยังไม่มีการเรียนการสอนในประเทศไทย จึงต้องการคนที่มีความรู้ไปศึกษาต่อหรืออบรมต่อใน
สาขานี้ประมาณ ๓ คนต่อปี 

 - Bioprocess engineering ในสาขาที่ ๒ และ ๓ ประกอบด้วย upstream และ 
downstream  ซึ่งยังขาดมากในปัจจุบัน และมีความต้องการบุคลากรด้านนี้สูงมาก ประมาณ ๒๕ คนต่อสาขา
ต่อปี  

 -   Medical microbiology ประเทศไทยผลิตบุคลากรได้จ านวนมากในแต่ละปี แต่การผลิต
มีการกระจัดกระจายหลายสาขาวิชา ไม่ได้เฉพาะทางด้านวัคซีนเพียงอย่างเดียว จึงควรมีการต่อยอดในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับวัคซีนประมาณ ๑๐ คนต่อปี  
  -  Veterinary ประกอบด้วย Veterinary microbiology, Veterinary immunology และ 
Veterinary pathology ซึ่ งปัจจุบันยังขาดแคลนอยู่มาก แม้ว่าจะมีการผลิตบุคลากรอยู่แล้ว  แต่ไม่
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับงานด้านวัคซีน จึงควรมีการต่อยอดในสาขานี้ประมาณ ๔ คน ต่อปี ซึ่งอาจต่อยอดโดย
การส่งไปดูงานและฝึกอบรมด้านการทดสอบวัคซีนในสัตว์   

 -  Immunology ควรให้มีการต่อยอดในสาขานี้ประมาณ ๑๐ คนต่อปี  
 -   Clinical epidemiology ต้องการประมาณ ๑๕ คน ต่อปี ซึ่งเป็นบุคลากรที่จะมา

ด าเนินการ ในส่วนของการท า human vaccine trial หากประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลางใหญ่ในการ
พัฒนาวัคซีนหลายชนิด 

 -   Bioinformatics ปัจจุบันสาขานี้ยังคงขาดแคลนบุคลากรอยู่ และต้องการบุคลากรด้านนี้
ประมาณ ๑๕ คนต่อปี  

 -  Biophysics เป็นประเด็นที่ เสนอขึ้นมาใหม่เนื่องจากในปัจจุบันต่อเนื่องถึงอนาคต            
(ค.ศ. ๒๐๒๐) การพัฒนาวัคซีนจะเน้นในเรื่องของ Structural vaccinology มากขึ้น ขณะนี้ประเทศไทย             
ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนสาขานี้ในมหาวิทยาลัย จึงคิดว่าควรมีการจัดตั้งสาขานี้ข้ึนมา 

 - Medical entomology ต้องการบุคลากรในสาขานี้ประมาณ ๒ คน ต่อปี 
 -   Experimental veterinary medicine เป็นสัตว์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ            

การทดลอง ในสัตว์ (animal testing) ต้องการบุคลากรในสาขานี้ประมาณ ๕ คนต่อปี 
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 - Molecular biotechnology ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถผลิตนักชีวโมเลกุลได้
จ านวนมากในแต่ละปี แต่ไม่มีความเฉพาะทางด้านวัคซีน จึงต้องการบุคลากรประมาณ ๕ คนต่อปีเพ่ือไป         
ต่อยอดเก่ียวกับงานด้านวัคซีนโดยเฉพาะ  

 

ล าดับ สาขา 
จ านวนคนต่อปี 

เรียน ต่อยอด สอนงาน ดูงาน 

๑. Vaccinology - ๒ - - 

๒. Upstream Bioprocess Engineering ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ 

๓. Downstream Bioprocess Engineering ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ 

๔. Medical Microbiology - ๑๐ - - 

๕. Veterinary Microbiology - ๔ - - 

๖. Immunology - ๑๐ - - 

๗. Veterinary immunology - ๔ - - 

๘. Clinical epidemiology - ๑๐ ๕ - 

๙. Bioinformatics ๑๐ ๕ - - 

๑๐. Biophysics ๕ ๑๐ - - 

๑๑. Medical entomology ๒ - - - 

๑๒. Veterinary pathology - ๔ - - 

๑๓. Experimental veterinary medicine ๕ - - - 

๑๔ Molecular biotechnology - ๕ - - 
 

 ๒.  หากต้องพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ท่านเห็นว่ามีความส าคัญดังกล่าว หน่วยงานของท่าน
สามารถสนับสนุนการผลิตบุคลากรในแต่ละสาขาวิชาได้หรือไม่ จ านวนบุคลากรที่สามารถผลิตหรือพัฒนาได้           
กี่คนต่อปี ขอความกรุณาช่วยกรอกข้อมูลดังตารางข้างล่างนี้ 
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 ผู้ร่วมประชุมไม่สามารถตอบได้ว่าสาขาที่ส าคัญที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแต่ละมหาวิทยาลัย
สามารถผลิต นิสิต นักศึกษา ได้ทั้งหมดกี่คนต่อปีและแต่ละสาขาผลิตได้กี่คนต่อปี  จึงมีข้อแนะน าให้ทาง
สถาบันวัคซีนแห่งชาติท าแบบสอบถามเพ่ือสอบถามไปถึงมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งน่าจะได้ข้อมูลที่แม่นย ากว่า
การคาดเดาจากอาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุม  
 ๓.  ในกรณีที่ไม่สามารถผลิตหรือพัฒนาบุคลากรได้เองภายในประเทศไทย เนื่องจากยังไม่มี
หลักสูตร หรือ Facility ของมหาวิทยาลัยรองรับ ท่านคิดว่าสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดให้มีการเรียนการสอนขึ้นภายในประเทศได้โปรดกรุณาจัดเรียงล าดับสาขาวิชาที่มีความ
เป็นไปได้ตามความยากง่าย  

 กลุ่มวิทยาการพ้ืนฐานได้เสนอหลักสูตรที่ต้องเปิดสอนใหม่เนื่องจากมีความส าคัญส าหรับงาน
ด้านวัคซีนและยังไม่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยภายในประเทศประกอบด้วย ๓ หลักสูตรส าคัญ ดังนี้   

-  Vaccinology เป็นหลักสูตรที่ cover ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ Basic science ตลอดจนถึง 
การท า vaccine trial โดยควรให้เป็นรูปแบบ consortium ระหว่างมหาวิทยาลัย และมีสถาบันวัคซีน 
แห่งชาติ (สวช.) ท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (host) ประสานงานให้มหาวิทยาลัยได้พบปะในการระดมสมองเพ่ือ
พิจารณาแนวทางในการสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

-  Biophysics เนื่องจากในยุคปัจจุบันการพัฒนาวัคซีนก าลังก้าวไปสู่แบบ structural 
vaccinology ดั งนั้นศาสตร์ด้าน  Biophysics จึ งมีความส าคัญมากในการท าวิจัยและพัฒนาวัคซีน              
ในอนาคต แม้ว่าจะมีอาจารย์หลายท่านสนใจและท างานวิจัยทางด้านนี้แต่ก็ไม่มีการเรียนการสอน อย่างจริงจัง 
เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการเรียนการสอนด้าน Biophysics ในมหาวิทยาลัย 

-  Bioprocess คว รมี หน่ ว ย ง านหลั ก ในรู ปแบบของ  consortium โ ดยมี  ส วช .              
เป็นผู้ประสานให้เกิดความร่วมมือ  

 ๔.  หากต้องส่งคนไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลและใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ท่านคิดว่าประเทศควรสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการพัฒนาต่อยอดเพ่ือ เพ่ิมสมรรถนะบุคลากร
ในด้านใดบ้าง หากทราบสถานที่ศึกษา กรุณาระบุด้วย ดังตารางข้างล่างนี้  

 การส่งคนไปเรียนต่อหรือไปฝึกอบรมดูงานในต่างประเทศเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
ในการผลิตวัคซีนประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังตารางข้างล่างนี้  

ล าดับ ทุนการศึกษาระยะยาว/ ทุนพัฒนาต่อยอด สถานที่ศึกษา 
๑. Vaccinology US-NIAID (VRC), Oxford 
๒. Bioprocess Osaka university 
๓. Biophysics Harvard university, Australia 
๔. Vaccine testing US-NIAID (VRC), Oxford 
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-  Vaccinology มีการเรียนการสอนที่ US-NIAID (Vaccine Research Center: 
VRC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และที่มหาวิทยาลัย Oxford  

-   Bioprocess ที่น่าสนใจ น่าจะเป็นมหาวิทยาลัย Osaka ในประเทศญี่ปุ่น 
-   Biophysic center ที่มีความส าคัญและน่าสนใจอยู่ที่ Harvard university, USA., 

Australia และยังมีทีน่่าสนใจอ่ืน ๆ เช่น ในประเทศอังกฤษ และยุโรป  
-  Vaccine testing อาจเป็นรูปแบบของการขอความร่วมมือเพ่ือขอผู้เชี่ยวชาญมา

สอนงาน (Training for the trainer) เช่น จากสถาบัน US-NIAID (VRC) และมหาวิทยาลัย Oxford  เป็นต้น  
 
 ๕.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  -   เนื่องจากประเทศไทยยังขาด Infrastructure ในเรื่องของการพัฒนาวัคซีน     

(Vaccine development) ค่อนข้างมาก ดังนั้น สวช. อาจเป็นหน่วยประสานงาน (Coordinating center) 
ในการจัดให้มีการบริหารจัดการในส่วนของ Center หลัก ๆ รวมทั้ง primate facility และ facility ต่าง ๆ ที่
มีความจ าเป็นเกี่ยวกับการผลิตวัคซีน  

  -   ควรจัดให้มี consortium เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านวัคซีน (Vaccinology) ในเชิง
วิชาการ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยต้องการเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาการด้านวัคซีนก็ควรจะมี consortium 
ของแต่ละมหาวิทยาลัยมาประชุมปรึกษากันเป็นครั้งคราวเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

  -  ควรจัดให้มีเวทีส าหรับการพบปะกันของนักวิจัยในลักษณะ vaccine research 
consortium ตัวอย่างเช่น วัคซีนไข้เลือดออก ควรมีการ recruit คนเข้ามาเพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
งานวิจัยใหม่ๆ ได้ค าถามเกี่ยวกับงานวิจัยใหม่ ๆ ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาที่นักวิจัยพบเห็น 
เนื่องจากปัจจุบันมีการท างานอย่างกระจัดกระจาย ไม่มีเวทีให้พบกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกัน
แก้ปัญหา 

******************** 
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กลุ่มที่ ๒   กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต  

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

๑. Associate Professor Alain Jacquet 
คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒. อ.น.สพ.ดร.เอกชาติ  พรหมดิเรก 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๓. ดร.อภิชาต  อธิไภริน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๔. ดร.ทรงพล  ดีจงกิจ 
กรรมการบริหารโครงการจัดตั้ง ศูนย์เครื่องมือ  
ศาลายา 

๕. อาจารย์รัฐพล  อาษาสุจริต 
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๖. ผศ.ดร.มัลลิกา  บุญมี 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๗. ผศ.ดร.อนันต์  ทองทา 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๘. ดร.แสงชัย  เอกประทุมชัย 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๙. ดร.เพ็ญจันทร์  เมฆวิจิตรแสง 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๑๐. นายไวรุจน์  เดชมหิทกุล 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๑๑. นางสาวพรพิมล  เปรมชัยพร สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
๑๒. นางสาวนงเยาว์ สมเดช สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๓. ดร.ภญ.วาสนา  วิจักขณาลัญฉ์ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 

 
ประธาน  ผศ.ดร.อนันต์  ทองทา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เลขานุการ   ผศ.ดร.มัลลิกา  บุญม ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้น าเสนอ   ผศ.ดร.มัลลิกา  บุญม ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 ความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคการผลิตนั้น      
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การพัฒนาด้านวัคซีนของประเทศก าลังมี           
ความถดถอย หากไม่ได้มีการแก้ไขเร่งด่วน ศักยภาพในการผลิตของประเทศจะมีความย่ าแย่ลง และจะไม่
สามารถผลิตวัคซีนเพ่ือรองรับความต้องการใช้ในประเทศได้ 

 จากการร่วมอภิปรายในกลุ่มเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วยอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย หน่วยงานเครือข่ายด้านการผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าปัญหาที่แท้จริงของภาค การผลิต
วัคซีนของประเทศไทยนั้น นอกจากจะมาจากศักยภาพด้านเทคโนโลยี  ด้านงบประมาณสนับสนุนที่จริงจังแล้ว   
ยังประสบกับปัญหาด้านการขาดบุคลากรซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญล าดับต้นๆ หากปล่อยให้ปัญหานี้ด าเนินต่อไป 
จะไม่สามารถรองรับภาคการผลิตวัคซีนและชีวภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะอัตราก าลังของ          
ผู้ที่มีศักยภาพด้านกระบวนการผลิตมีความผกผันกัน อย่างเห็นได้ชัด  

 ความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมค่อนข้างหลากหลายและกว้างขวาง ในส่วนของความต้องการ
พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตว่าจะเป็นในรูปแบบใด จ าเป็นต้องพัฒนาประเภทหรือสาขาวิชาชีพใดบ้าง มติที่
ประชุมได้ข้อสรุปว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต ควรมีการวิเคราะห์ตามกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นการ
เตรียม seed, upstream process ไปจนถึง downstream process โดยพิจารณาว่า ในแต่ละกระบวนการ
ต้องใช้บุคลากรด้านใดบ้าง และในปัจจุบันมีบุคลากรเพียงพอหรือไม่ หากยังต้องการบุคลากรเพ่ิม หรือควร
พัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น จะต้องมีการสร้างหรือต่อยอดในด้านใด  เป็นต้น 

 ผู้เข้าประชุมได้วิเคราะห์และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องพัฒนาส าหรับ
บุคลากรด้านการผลิตทั้งในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของ
หน่วยงานเครือข่าย  นอกจากนี้ยังได้มีการทบทวนว่ามีการพัฒนาในส่วนใดที่ยังขาดอยู่หรือไม่ ผลจากการ
วิเคราะห์ดังกล่าว ที่ประชุมมีความเห็นพ้องต่อสาขาวิชาที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแล้ว  แต่สาขาวิชาหรือทักษะ
(skills) บางประเภทอาจจัดอยู่ในหลักสูตรเดียวกัน เช่น Formulation, Lyophilization Technology, 
Adjuvant & Delivery System, Cryobiology และ GMP จะรวมอยู่ใน Pharmaceutical Science เป็นต้น  

 โดยสรุป เมื่อวิเคราะห์ตามกระบวนการผลิต จะเห็นได้ว่าควรต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
งานด้านการผลิตวัคซีนและชีวภัณฑ์ ในระยะ ๑๐ ปี เรียงล าดับสาขาตามความส าคัญ และจ านวนคนต่อปีที่
ต้องการในแต่ละระดับการศึกษา ดังตารางข้างล่างนี้  

Rank Field 
Number/year 

B.Sc. M.Sc. Ph.D. 
๑ Bioprocess engineering - ๑๐ ๓ 
๑ Pharmaceutical Science - ๕ ๑ 
๓ Biotechnology - ๑๐ ๒ 

๔ Veterinary Sciences (For vaccine derived from 
animals) -  ๐.๒ 

๕ Storage and logistics* -   
 Total  ๒๕ ๕.๒ 

* การพัฒนาในรูปแบบของการ training 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การพัฒนาบุคลการด้านการผลิตควรครอบคลุมถึงชีวภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วย เพ่ือรองรับงาน

ด้าน biological product ที่มีความเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีใหม่  
ดังนั้นควรมีการสร้างบุคลากรในระดับ Ph.D. ในอัตราส่วนที่มากขึ้น  ความคิดเห็นนี้แตกต่างจากค าแนะน า
จากการประชุมที่ผ่านมาท่ีเน้นว่า บุคลากรสายการผลิตควรพัฒนาแค่ระดับ Master  ก็น่าจะเพียงพอแล้ว 

 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนสามารถท าได้หลายแบบ การพัฒนาต่อยอด                   
โดยการส่งไปศึกษาต่อระยะยาวเป็นเพียงส่วนหนึ่ง  

 หลักสูตรที่มีความต้องการพัฒนาบางหลักสูตรไม่มีในประเทศไทย แต่มีเปิดสอน                      
ในต่างประเทศ  หรือสามารถพัฒนาได้โดยการส่งไปอบรม หรือ training เช่น GLP, และ GCP เป็นต้น  

 แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างจริงจัง ขณะนี้      
ยังไม่สามารถระบไุด้ว่ามหาวิทยาลัยใดจะรับผิดชอบได้โดยล าพัง ซึ่งอาจจะต้องมีเวทีในการพูดคุยต่อไป 

 ควรจัดให้มีเวทีที่พูดคุยกันเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการผลิต โดยเชิญ
มหาวิทยาลัยและหน่วยผลิตร่วมพูดคุยหารือกัน ซึ่งจะท าให้เห็นปัญหาและจะท าให้ได้แนวทางอย่างชัดเจน  

 บุคลากรด้านการผลิตเป็น Multidiscipline จึงควรเป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง
ภาควิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิศวกรรมศาสตร์  

******************** 
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กลุ่มที่ ๓  กลุ่มประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
๑. รศ.ดร.วราภรณ ์ จรรยาประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. ผศ.ดร.รติยา  คูเขตพิทักษ์วงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๓. ภก.ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน 
หัวหน้าภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๔. อ.ขนิษฐา  ชิตเพชร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๕. ดร.กรกมล  รุกขพันธ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๖. ผศ.วัลลภ  วีชะรังสรรค์ 
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๗. น.สพ.ธิติชัย  จารุเดชา 
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๘. ดร.จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
๙. ภญ.ประภัสสร ธนะผลเลิศ ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๑๐. ดร.สุภาพร ภูมิอมร สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๑. ภญ.พัชรา คูถิรตระการ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จ ากัด 
๑๒. ดร.จิตตาพร  วัฒนเสรี บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 

 
 

ประธาน ภญ.พัชรา คูถิรตระการ  บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จ ากัด 
เลขานุการ ๑. ดร.กรกมล  รุกขพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ๒. ผศ.ดร.รติยา  คูเขตพิทักษ์วงศ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้น าเสนอ ภญ.ประภัสสร ธนะผลเลิศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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 ในเบื้องต้น ผู้เข้าประชุมได้อภิปราย และให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือใช้ในการพิจารณาความต้องการ
และแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันและควบคุมคุณภาพ ดังนี้ 

๑. การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนต้องด าเนินการในทุกขั้นตอนตลอดวงจรวัคซีน 
ตั้งแต่ การวิจัยพัฒนาจนถึงการข้ึนทะเบียนเพื่อจ าหน่าย และการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีน 
ดังแสดงปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนและคุณภาพของวัคซีน ในรูปที่ ๑ และการควบคุมคุณภาพวัคซีนใน
แตล่ะขั้นตอนของกระบวนการผลิตวัคซีน ดังรูปที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑ Vaccine Life Cycle 

 (PMS = Post-marketing surveillance 

 API/DS = Active Pharmaceutical Ingredient/ Drug Substance 

 MA= Marketing Authorization) 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๒ กระบวนการผลิตวัคซีน 
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๒. งานประกันและควบคุมคุณภาพจะมุ่งเน้นไปที่โรงงานและกระบวนการในการ                 
ผลิตวัคซีน ดังนั้นควรแยกหน่วยประกันและควบคุมคุณภาพออกมาจากหน่วยผลิต มิฉะนั้นจะเกิด conflict of 
interest ได้ และในหน่วยวิจัยพัฒนาวัคซีนเองก็ควรต้องมีระบบการประกัน และควบคุมคุณภาพ ในหน่วยวิจัย
เองด้วย  

จากการอภิปรายได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่างๆ แสดงความคิดเห็น และความมีส่วนร่วม
ของสถาบันการศึกษากับงานด้านวัคซีน ซึ่งได้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบางแห่งได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้ 

๓. หลักสูตรเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนหลักสูตร GMP และ aseptic 
& sterile technique  ในเรื่องการผลิตยา ไม่ได้มีการสอนเฉพาะเจาะจงในเรื่องวัคซีน ส่วนงานวิจัย (ปริญญา
โท และ ปริญญาเอก) ไม่มีการสอนด้าน GMP ของวัคซีน เนื่องจาก นักศึกษา ได้มีประสบการณ์ training ที่
โรงงานยาแล้วในช่วงการฝึกงาน (ปริญญาตรี) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน  ได้มีการสอนถึงเรื่อง validation และ
การ monitor แล้ว แต่เป็นการสอนหลักการโดยทั่วไปที่ใช้กับการผลิตยา ไม่ได้เน้นเรื่องของการผลิตวัคซีน 

๔. ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการประเมินการขนส่งวัคซีน
ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการ ขนส่ง  
วัคซีน OPV ใน frozen form หรือกรณีที่มีวัคซีนแตกเสียหายในระหว่างการขนส่ง หรือการส่งวัคซีนล่าช้า            
ท าให้ไม่สามารถรักษาลูกโซ่ความเย็นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลของงานวิจัยเรื่องนี้ นอกจากจะใช้เพ่ือการปรับปรุง
งานด้านการขนส่งวัคซีนและการรักษาระบบลูกโซ่ความเย็น ยังจะสามารถใช้  ผลการประเมินนี้เป็นส่วนเสริม
ความเข้มแข็งของงาน post marketing surveillance ได้ นอกจากนี้ ยังได้ท าการศึกษา Logistic model 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับการเตรียมงานการขนส่งวัคซีนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  หากเกิดการระบาด
ใหญ่ขึ้น ว่าจะสามารถเตรียมตัวและรับมืออย่างไร  

๕. ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าวิจัยร่วมกับส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1-12 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ AEFI ได้แก่ ส านักระบาดวิทยา และส านักโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค เพ่ือสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลให้ตระหนักถึงความส าคัญในการควบคุม
คุณภาพของวัคซีน โดยการเก็บรักษาวัคซีนอย่างถูกต้อง และการติดตามอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง และ            
การเก็บรักษาท่ีถูกต้อง 

๖. กรมควบคุมโรคได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเรื่องการขนส่งหรือเก็บรักษา
วัคซีนอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากต่อคุณภาพของวัคซีน จึงควรขยายการอบรมให้กับกลุ่ ม
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยด้วย อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ได้มีระบบ VMI จึงท าให้การเก็บรักษาวัคซีน  ดีขึ้นมาก 

๗. การสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 
(AEFI) ยังท างานได้ไม่สมบูรณ์  ไม่มีการเชื่อม network ระหว่างหน่วยงานประเภทเดียวกันที่มีความเกี่ยวข้อง
กัน หรือไม่มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญด้านการรายงานอาการ  
ไม่พึงประสงค์หลังการใช้วัคซีน จึงยังคงมีปัญหาว่าปัจจุบันมีการรายงานข้อมูลน้อย ไม่กล้ารายงาน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่กลัวจะเป็นความผิด ดังนั้น เมื่อมี case เกิดข้ึน จึงไม่มีการส่งรายงานให้ทราบ 
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๘. ในส่วนของการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน (AEFI) พบว่าหากเด็ก 
ที่ได้รับวัคซีนมีอาการผิดปกติ เช่น ตัวเขียว เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยไม่สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม หรือ
การติดตามเด็กที่ฉีดวัคซีนร่วม lot เดียวกัน ฯลฯ ดังนั้น จึงควรอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ และสามารถ
ด าเนินการแก้ปัญหาในระดับหนึ่งได้ด้วย ด้วยข้อมูลข้างต้น ควรสร้างความร่วมมือระหว่างภาคมหาวิทยาลัย 
ภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการใช้วัคซีน และผู้ผลิต ที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการ ใช้วัคซีนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะสามารถใช้เป็นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอีกด้วย 

๙. มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ท าความตกลงร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมในการผลิตวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ 2009 โดยการให้เช่าใช้สถานที่เพ่ือใช้ในการวิจัยพัฒนา ซึ่งในด้านหนึ่งที่นับเป็นข้อดี คือ 
มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสในการเรียนรู้เรื่องกระบวนการผลิต สถานที่ผลิตที่ถือเป็นภาคปฏิบัติการจริง และ              
มีโอกาสในการรับฟัง หรือได้รับความรู้เพ่ิมเติม กรณีที่มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนร่วมกับทางองค์การเภสัชกรรม                       
ซึ่งถือว่าเป็นการรับ know how จากความร่วมมือดังกล่าว 
 ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น และสรุปผลเพ่ือตอบค าถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
บุคลากรด้าน QA/QC ดังนี้ 

๑. เพ่ือให้การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนภายในประเทศประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในโครงการหลักจ านวน ๑๐ โครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน จ าเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินงานตามความส าคัญเร่งด่วน ดังนี้ 

 เภสัชศาสตรบัณฑิต 
 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต Bioengineering 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต Microbiology 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต Biotechnology 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต Molecular biology 
 Biolaw & Biostatistics 

๒. หน่วยงานที่ เข้าประชุมกลุ่มนี้สามารถสนับสนุนการผลิตบุคลากรในสาขาวิชา               
เภสัชศาสตรบัณฑิตและเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตได้ 

๓. หากต้องส่งคนไปศึกษาต่อต่างประเทศ/ในประเทศ หรือพัฒนาความเชี่ยวชาญ   เฉพาะ
ด้าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลและ 
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประเทศควรสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
บุคลากร ดังนี้ 
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ล าดับ ทุนการศึกษาระยะยาว/ ทุนพัฒนาต่อยอด สถานที่ศึกษา 

๑. Training for trainer (workshop) 
(target: อาจารย์) 

โรงงานผลิตวัคซีน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ส านักคณะกรรมการอาหารและยา 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค  

๒. การฝึกงานวิชาชีพ (Professional practice) 
(target: นักศึกษา) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
องค์การเภสัชกรรม  
โรงงานผลิตวัคซีน 

๓. การท าโครงการวิจัยร่วม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ          
ที่เก่ียวข้องกับวัคซีน 

๔. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยควรสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง 

(ศึกษาดูงาน, เข้าร่วมการประชุมและฝึกอบรมกับภาครัฐและเอกชน, รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ด้วย 

 สร้างกลยุทธ์ และวิธีการเชื่อมประสานเครือข่ายระหว่างภาครัฐ -เอกชนอย่างเป็น
รูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล 

 จัดให้มีการสอน GLP, GMP, GCP, GDP, GXP ในหลักสูตรระยะสั้น หรือถ้าเป็น        
ไปได้ควรเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 

 ภาคอุตสาหกรรมควรแจกแจงต าแหน่ง และคุณลักษณะของบุคลากรที่ต้องการใช้ 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านวัคซีนยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก อีกทั้งมีจ านวนโรงงานผลิตในประเทศไม่มาก จึงท าให้
นักศึกษาให้ความสนใจน้อย การเปิดการเรียนการสอนจึงไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักศึกษาได้เท่าที่ควร 
ความต้องการที่แท้จริงในภาคอุตสาหกรรม เช่น ต าแหน่งงานที่มี จะเป็นการประกันความมั่นใจให้กับ           
นักศึกษาที่จะเลือกเรียนในสาขาด้านวัคซีนได้มากขึ้น 

 ในการฝึกงานของนักศึกษาในหลักสูตร ควรเพิ่มการฝึกงานด้านวัคซีน 
 หน่วยงานหลักที่สามารถใช้เป็นแหล่งฝึกงานให้นักศึกษาเพ่ือเสริมความรู้                    

ด้านวัคซีน ได้แก่ ส านักยา (กลุ่มชีววัตถุ) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันชีววัตถุ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 การสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียน 
 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ train ด้านการประกันคุณภาพ 



��รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
แนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศไทย

 

 ควรจัดให้มี Training for trainer เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ                
ที่แท้จริง ถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

 จัดให้มีงานวิจัยระหว่างกระทรวง-มหาวิทยาลัย 
 ควรมี MOU (เอกชน-มหาวิทยาลัย-กระทรวง) โดย focus ตามโครงการ และ               

มีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (NVI) ท าหน้าที่เป็น National focal point  
หมายเหตุ การที่งานด้านวัคซีนถูกบรรจุไว้เป็นวาระแห่งชาติ น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่

รับประกันถึงความส าคัญที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุน และสามารถใช้เป็นแรงดึงดูดความสนใจของนักศึกษา        
ได้มากขึ้น 

๕. ปัญหาและอุปสรรค 
 ผู้สอนยังไม่มีความรู้  ความเข้าใจในงานด้านการผลิตวัคซีนตลอดจนการ              

ควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพในงานด้านนี้อย่างแตกฉาน 
 มหาวิทยาลัย (ภาควิชาเภสัชศาสตร์) ไม่มีนโยบายที่จะเน้นการเรียนการสอน           

ในงานด้านวัคซีนเท่ากับด้านยา ซึ่ งหลักสูตรที่ด าเนินการอยู่ ในปัจจุบันจะเป็นแนวกว้าง เน้นงาน             
เภสัชศาสตร์มากกว่า ในภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรจะสนองต่อโรงงานยาเป็นด้านหลัก 

 ไม่มี incentive ให้นักศึกษาเลือกเรียน 
 ตลาดแรงงาน ขาดความชัดเจน 
 ความก้าวหน้าในงานอาชีพ 
 ทุนการศึกษา  หากต้องการพัฒนาศักยภาพต่อในสาขานี้ควรสนับสนุนทุนด้วย 

 Trend ที่นักศึกษาส่วนใหญ่สนใจ ได้แก่ clinic (โรงพยาบาล, ร้านยา) เพราะ              
มีตลาดแรงงานรองรับที่ใหญ่ และมีรูปธรรมชัดเจน 

 นักศึกษาที่จบใหม่ มักจะยังท างานไม่ได้เต็มที่  หน่วยงานต้องสอนงาน และการ
ปฏิบัติงานเองในพ้ืนที่ (on the job training) 
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กลุ่มที่ ๔  กลุ่มสนบัสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

๑. รศ.ดร.พรทิพภา  เล็กเจริญสุข 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒. ดร.พรพิมล  เมธีนุกูล คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๓. อ.ดร.ชุติธร เกตุลอย 
คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๔. รศ.น.สพ.ดร.นิวัตร  จันทร์ศิริพรชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๕. ผศ.ภญ.ดร.อังคณา ตันติธุวานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๖. นางสาวพิญชา  นวลได้ศรี 
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๗. สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๘. ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙. ผศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒ ิ สถิตเมธี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑๐. ดร.สนอง สุขแสวง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๑๑. ดร.เดือนถนอม  พรหมขัติแก้ว 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 

๑๒. ดร.เยาวลักษณ์ รสหอม 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

๑๓. อ.ภญ.วรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐี มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ประธาน ผศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เลขานุการ ดร.สนอง สุขแสวง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้น าเสนอ ดร.สนอง สุขแสวง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 ๑.  จากชื่อกลุ่มซึ่งเป็นการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน ที่ประชุมเห็นว่า      

ต้องจัดหาบุคลากรที่จะมาด าเนินการในทุกส่วนของการพัฒนาวัคซีน เริ่มตั้งแต่ 

  -  การศึกษาระบาดวิทยาของโรค ความส าคัญของโรค พันธุกรรมของเชื้ อ            
การคัดเลือกสายพันธุ์ การสร้างตัววัคซีน 

  -  การสร้างวัคซีนต้นแบบ (ไม่ว่าจะเป็นเชื้อดั้งเดิม หรือการท า genetic engineering) 

  -  การเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ การทดสอบคุณสมบัติว่าผลิตแอนติเจนตรงตามที่
ต้องการหรือไม ่

  -  การผลิตสัตว์ทดลองและไข่ไก่ระดับ specific pathogen free (SPF) ที่ได้มาตรฐาน 

  -  การทดสอบในสัตว์ทดลอง (immunogenicity) ตามเกณฑ์มาตรฐาน GLP 

  -  การทดสอบในคน ต้องผลิตวัคซีนจาก pilot plant ที่ได้มาตรฐาน GMP 

  -  ได้ Trial product ส่งต่อให้ผู้วิจัยในคนตามมาตรฐาน GCP 
 

 ๒.  สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ ให้ความเห็นว่า ประเทศควรมีการสร้างบุคลากรด้านสัตวแพทย์
การทดลอง (laboratory animal specialist) คือให้สัตวแพทย์ที่จบการศึกษาแล้วมาอบรมเฉพาะด้าน ซึ่ง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถจัดโปรแกรมนี้ได้ด้วยความร่วมมือกับคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีก 6 แห่ง หรืออาจจะส่งไปอบรมต่างประเทศเป็นคอร์สระยะสั้น ๓-๖ เดือน 
ทั้งนี้ต้องประสานส านักงาน กพ. ในเรื่องคุณวุฒิการศึกษาว่าจะสามารถเทียบเท่าปริญญาเอกได้หรือไม่  

 ๓.  ที่ประชุมให้ความเห็นว่าประเด็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ๑) การมี animal 
biosafety laboratory facility ระดับ ๒ (ABSL ๒) และระดับ ๓ (ABSL๓) ส าหรับการทดสอบ safety, 
efficacy, potency ของวัคซีนในสัตว์ทดลอง โดยควรก าหนดเป็นนโยบายของประเทศว่าจะให้สร้างที่ไหน 
และจ านวนเท่าไหร่  ซึ่ งควรมี จ านวนเพียงพอต่อความต้องการของนักวิจัยที่ท าการพัฒนาวัคซีน                      
คณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้ง ๖ แห่งมีศักยภาพที่จะรองรับภารกิจดังกล่าวได้ และ ๒) การจัดตั้ง board of 
pathologist ในปัจจุบัน Veterinary pathologist ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
มีความร่วมมือด้านนี้กับองค์การเภสัชกรรม 
 ๔.  ที่ประชุมเห็นว่าสาขาวิชาที่มีความต้องการเพ่ือสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิต
วัคซีน ได้แก่ veterinary pathology, veterinary toxicology, immunology, virology, vaccine design, 
epidemiology เป็นต้น  

 ๕.  ปัจจุบันภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ผลิต
นักศึกษาระดับปริญญาโท ๑๕ คน/ปี และปริญญาเอก ๕ คน/ปี นอกจากนี้ภาควิชายังได้ร่วมมือกับส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท าการศึกษา Cost effectiveness ของ Influenza vaccine และ
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ร่วมกับโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ท าการศึกษา Cost effectiveness ของ 
Dengue vaccine และ PCV (Pneumococcal conjugate vaccine) อีกด้วย 

 ๖.  ดร.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว ขอให้เ พ่ิมเติมสาขาวิ ชาที่มีความต้องการ ได้แก่ 
Bioprocess engineer ทั้ง Up และ downstream, vaccine formulation และ vaccine delivery 
system 

 จากการระดมสมองดังกล่าว น าไปสู่การตอบค าถามจากประเด็นค าถามต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 ๑.  เพ่ือให้การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนภายในประเทศประสบความส า เร็จตาม
เป้าหมาย ที่ก าหนดในโครงการหลักจ านวน ๑๐ โครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน จ าเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินงานดังกล่าว ท่านคิดว่าประเทศไทย  ควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสาขาอะไรบ้าง จ านวนเท่าไร (อาจใช้ความคิดเห็น Expert view และ 
Stakeholder view ประกอบการพิจารณาด้วย) และกรุณาเรียงล าดับตามความส าคัญเร่งด่วน ดังตาราง
ข้างล่างนี้ 

 

ล าดับ สาขา จ านวนคนต่อปี  
๑. Residency Program in Experimental  Animal   
๒. Veterinary Pathology  
๓. Veterinary Toxicology  
๔. Immunology  
๕. Virology  
๖. Experimental design for vaccine efficacy test in human        
๗. Epidemiology approach of cost benefit analysis for 

vaccine application 
      ประมาณ ๕-๑๐ คน/ป ี

๘. Bioprocess development (up-downstream)  
๙. Vaccine delivery system  

๑๐. Vaccine formulation  
๑๑. Vaccine design  
๑๒. Molecular biology for vaccine production  

 
 
 
 

engineer	ทั้ง	upstream	และ	downstream,	vaccine	formulation	และ	vaccine	delivery	
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 ๒.  หากต้องพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ท่านเห็นว่ามีความส าคัญดังกล่าว หน่วยงานของท่าน
สามารถสนับสนุนการผลิตบุคลากรในแต่ละสาขาวิชาได้หรือไม่ จ านวนบุคลากรที่สามารถผลิตหรือพัฒนา             
ได้กี่คนต่อปี ขอความกรุณากรอกข้อมูลดังตารางข้างล่างนี้ 

ล าดับ สาขา มหาวิทยาลัย จ านวนคนต่อปี 
๑. Residency Program in Experimental  Animal MU  
๒. Veterinary Pathology KU, CU  
๓. Veterinary Toxicology KU, CU  
๔. Immunology CMU, CU, KU, KKU, KMUTT  
๕. Virology CMU, CU, KU, KKU, KMUTT  

๖. Experimental design for vaccine efficacy  
test in human CU, MU SUT      ประมาณ   

      ๕-๑๐ คน/ปี 

๗. Epidemiology approach of cost benefit 
analysis for vaccine application CU, MU, PSU  

๘. Bioprocess development (up-downstream) KMUTT, MU, CU, KU, CMU, PSU, RU  
๙. Vaccine delivery system KMUTT, MU, CU, KU, CMU, PSU, RU  

๑๐. Vaccine formulation KMUTT, MU, CU, KU, CMU, PSU, RU  
๑๑. Vaccine design KMUTT, MU, CU, KU, CMU, PSU, RU  
๑๒. Molecular biology for vaccine production KMUTT, MU, CU, KU, CMU, PSU, RU   

 
 ๓.  ในกรณีที่ไม่สามารถผลิตหรือพัฒนาบุคลากรได้เองภายในประเทศไทย เนื่องจาก            
ยังไม่มีหลักสูตร หรือ Facility ของมหาวิทยาลัยรองรับ ท่านคิดว่าสามารถสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดให้มีการเรียนการสอนขึ้นภายในประเทศได้ โปรดกรุณาจัดเรียงล าดับสาขาวิชาที่มี
ความเป็นไปได้ตามความยากง่าย ดังตารางข้างล่างนี้   

ล าดับ หลักสูตร หน่วยงานหลัก หน่วยงานเครือข่าย 

๑. Laboratory Animal Science สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 
(จุฬาลงกรณ์มมหาวิทยาลัยจัดเป็น
การภายในเท่านั้น) 

 

๒. Vaccine design KMUTT  
๓. GLP, GCP, GMP KMUTT  
๔. Vaccine delivery system   
 ๔.๑ Nanotechnology   
 ๔.๒ update issue   
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 ๔.  หากต้องส่งคนไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลและใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ท่านคิดว่าประเทศควรสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการพัฒนาต่อยอดเพ่ือ เพ่ิมสมรรถนะบุคลากร
ในด้านใดบ้าง หากทราบสถานที่ศึกษา กรุณาระบุด้วย ดังตารางข้างล่างนี้  

ล าดับ ทุนการศึกษาระยะยาว/ ทุนพัฒนาต่อยอด สถานที่ศึกษา 

๑. Vaccine delivery system (Nanotechnology) 
(PhD) 

Utrecht University, Imperial, คณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒. Quality Assurance Oxford, Harvard 
 - GMP (training)  

 ๕.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ควรจัดให้มีเวทีผู้ผลิตพบผู้วิจัย หรือมหาวิทยาลัยพบภาคธุรกิจ 
โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นแกนกลางในการประสานการจัดประชุม 

 
************************ 
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กลุ่มที่ ๕  กลุ่มประเมินภาพรวมในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

๑. ศ.ดร.ศันสนีย์  ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒. ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอ้ือวรากุล 
ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓ รศ.น.สพ.ปานเทพ  รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔. รศ.ดร.ชื่นจิตต ์ บุญเฉิด 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๕. รศ.ดร.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๖. รศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๗. ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๘. ดร.วิชิต  โนสูงเนิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๙. ศ.ภญ.สุมนา  ขมวิลัย รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถานเสาวภา 

๑๐. ภก.สิทธิ์ ถิระภาคภูมิอนันต์ รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม 
 

ประธาน รศ.ดร.ชื่นจิตต์  บุญเฉิด  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขานุการ รศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผู้น าเสนอ รศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ในปัจจุบัน มุมมองของนักวิจัย และผู้ผลิต เป็นการมองคนละมุม จึงควรจัดให้มีเวทีเพ่ือหารือ
และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพ่ือให้มองภาพเดียวกันในขั้นแรก จึงจะสามารถ
ด าเนินงานที่ส่งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกันได้  ผู้เข้าประชุมได้วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกันอย่าง
กว้างขวาง  ซึ่งสามารถสรุปความต้องการและแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนได้ ดังนี้ 

ฝ่ายผลิต 
   ๑. ต้องการบุคลากรสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น วิจัยร่วมกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาของกระบวนการ โดยมีโจทย์วิจัยและการก าหนดกรอบเวลาอย่างชัดเจน  
   ๒. ต้องการ project manager เพ่ือ monitor โครงการตลอดกระบวนการผลิตจนได้
ผลิตภัณฑ์วัคซีน 
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   ๓. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคการศึกษาให้ชัดเจน โดยอาจจะมีการท า
โครงการร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของภาคการผลิต 
โดยมีการก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินงาน 
   ๔. นักศึกษาที่ส า เร็จการศึกษาเป็นการจบภาคทฤษฎี  ไม่มี  on the job training 
มหาวิทยาลัย จึงควรร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เพ่ือให้นักศึกษา                    
มีประสบการณ์ในการฝึกงานด้านการผลิต  
   ๕. ฝ่ายผลิตต้องการบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว เสนอให้มีการ training ต่อยอด             
จากการศึกษาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี 
 

ฝ่ายการศึกษา 
  ๑.  การผลิตบุคลากรส าหรับภาคการผลิตและพัฒนางานด้านวัคซีน มีปัญหาคือ  ขาด

นักศึกษาที่สนใจ เหตุผลอาจเนื่องมาจากไม่มีงานรองรับชัดเจน และไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าในการท างาน  
(career path) รวมทั้งค่าตอบแทนไม่จูงใจบุคลากร 

  ๒.  ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการก ากับดูแลการผลิตวัคซีน 
(Regulatory body)  

   ๓.  ต้องมีการฝึกปฏิบัติงานจริง (training course) เพ่ือให้มีทักษะในการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

ด้านหลักสูตร 
 ต้องการให้พัฒนาหลักสูตรด้านวัคซีนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนางานวัคซีนของชาติ 
ทั้งนี้ ต้องมีเส้นทาง เป้าหมาย ตลอดจนต าแหน่งการท างานที่ชัดเจน โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ท าหน้าที่เป็น
เจ้าภาพ  และเป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาหลักสูตรกลางที่ตอบสนองต่อการพัฒนางานด้านวัคซีน 
 
ด้านบุคลากร 

 ๑.  ขาดผู้มีความรู้  และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ เช่น  pharmaceutical science, 
industrial production, pharmaceutical engineering, bioprocess engineering เป็นต้น 

 ๒.   ควรมี post graduate training หลายระดับ เพื่อต่อยอดจากการศึกษาพ้ืนฐาน 
 ๓.   ขาดการฝึกอบรม (training) และไม่มี trainer 
 ๔.   ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศมาให้ความรู้ในประเทศ ส าหรับการ

เตรียมบุคลากรในเบื้องต้น 
 ๕.   อัตราก าลังบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศยัง

มีจ ากัด (ประมาณการจากนักวิจัยที่ขอทุนวิจัย) ควรต้องมีการสร้างบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพในการ
พัฒนางานวิจัยเพิ่มข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
  ๑.   สถาบันวัคซีนแห่งชาติควรมีข้อมูลการคาดการณ์ความต้องการอัตราก าลังคนในภาค           
การผลิต ในฝ่ายต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลความเป็นจริงและแผนในการผลิตวัคซีน ตลอดจนเป้าหมายการผลิต  
ของประเทศ 
  ๒.   ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงการผลิตบุคลากรโดยเป็น
ตัวกลางในการประสานงานทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน เพ่ือการจัดการเรื่องหลักสูตร 
  ๓.   ใช้การด าเนินการในการสร้างคนส าหรับเป็น Training for the trainer โดยใช้เงิน
งบประมาณจากโครงการวาระแห่งชาติด้านวัคซีนที่มีอยู่  วิธีการนี้ได้ประโยชน์แก่ประเทศมากกว่าการส่งคนไป
ต่างประเทศ 
  ๔.   ควรจัดกลุ่มการพัฒนาวัคซีนแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มวิจัยและพัฒนา (R&D) วัคซีน
ชนิดใหม่ เช่น วัคซีนไข้เลือดออก วัคซีนวัณโรคตัวใหม่ ซึ่งสร้างบุคลากรระดับปริญญาเอกโดยอาศัยกลไกของ 
คปก.  และกลุ่มวัคซีนที่ต้องท าการผลิตและพัฒนาจากเทคโนโลยีเดิม (C&D) 
  ๕.  Share resources ส าหรับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ รวมทั้งโครงสร้าง                   
(infra-structure) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิตบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖.   ควรปรับหลักสูตรเพ่ือสร้างบุคลากรที่ตอบสนองต่อการผลิตและพัฒนางานวิจัยด้าน
วัคซีนของประเทศ 
  ๗.  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ควรคิด project ที่ใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกับการผลิตวัคซีน                   
แต่สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ เช่น การผลิตยาต้านมะเร็ง  (monoclonal antibody) ทั้งนี้ ยังเป็น       
การเตรียมบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาด้านวัคซีน 
 

******************** 
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ส่วนที่ 4  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

 ผู้เข้าประชุมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการผลิต
และพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศไทย” จ านวน ๓๑ คน จ าแนก 
เป็นชาย ๑๔ คน หญิง ๑๗ คน อายุ ๔๐-๔๙ ปี ร้อยละ ๔๑.๙  อายุต่ ากว่า ๔๐ ปี ร้อยละ ๓๕.๕ ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๐.๓  มีภาคเอกชนเพียง ๓ คน  ผู้ตอบแบบประเมินมีประสบการณ์
ด้านวัคซีนมากกว่า ๑๐ ปี ร้อยละ ๓๒.๒  มีประสบการณ์ต่ ากว่า ๑๐ ปี ร้อยละ ๔๕.๒  
 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก-มากที่สุดในการประชุมครั้งนี้  หัวข้อที่มีความพึงพอใจ              
มาก- มากที่สุด ได้แก่ วิทยากร และการอ านวยความสะดวกของคณะผู้จัดการประชุม รองลงมาคือ                
ความน่าสนใจของเรื่องที่ประชุม ดังแสดงผลในตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมเรื่องแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ 
              การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศไทย 
 

หัวข้อ ระดับปานกลาง (%) ระดับมาก (%) ระดับมากที่สุด(%) 

ความน่าสนใจของเรื่อง ๖.๕ ๔๕.๒ ๔๘.๔ 
วิทยากร ๓.๒ ๕๑.๑ ๔๕.๒ 
รูปแบบการประชุม ๒๕.๘ ๔๕.๒ ๒๙.๐ 
สาระส าคัญของการประชุม ๑๙.๔ ๔๑.๙ ๓๕.๕ 
เอกสารประกอบการประชุม ๓๕.๕ ๔๑.๙ ๑๙.๔ 
ระยะเวลาในการประชุม ๓๒.๓ ๓๘.๗ ๒๒.๖ 
บรรยากาศการประชุม ๑๙.๔ ๕๔.๘ ๒๕.๘ 
ประโยชน์ที่ได้รับ ๒๙.๐ ๔๑.๙ ๒๒.๖ 
การอ านวยความสะดวก ๓.๒ ๓๒.๓ ๕๔.๘ 
การบริการของโรงแรม ๖.๕ ๕๘.๑ ๓๕.๕ 
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 ส าหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑.  อาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยกับผู้ผลิต ยังมีความเข้าใจงานผลิตวัคซีนที่ไม่ตรงกัน จึงท า
ให้ยากท่ีจะน าหัวข้อที่จ าเป็นต่องานผลิตบรรจุเข้าไปในหลักสูตร  

 ๒.  ขอความชัดเจนในด้านวัคซีนสัตว์ เนื่องจากมูลค่าการน าเข้าสูงและตลาดกว้างมาก 
 ๓.  ควรประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยภาคเอกชนที่มีศักยภาพ ช่วยกันผลิตบุคลากรที่
เกี่ยวข้องด้านวัคซีน 
 ๔.  ประชุมครั้งต่อไปขอให้มีวิทยาการพูดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและแหล่งวิจัยในต่างประเทศ 
รวมทั้งนโยบายวัคซีนระดับนานาชาติในด้าน Global Management 
 ๕.  สถาบันวัคซีนแห่งชาติน่าจะจัดกิจกรรมทางวิชาการด้วย คือ การประชุมวิชาการวัคซีน         
เพ่ือเป็นการเปิดเวทีให้นักวิชาการมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน 
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บทเรียนการวิเคราะห์โรงเรียนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง   
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียน
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