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คำ�นำ�
วัคซีนนับเป็นเครื่องมือทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มทุนสูงในการควบคุม
ป้องกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จึงเป็นการสมควรที่ประเทศจะพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนในทุกด้าน
ทั้งการวิจัยพัฒนาการผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่าประชาชนจะมีวัคซีนที่จำ�เป็นใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึงทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่มีการระบาดของโรค
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้จัดทำ�เรื่อง “วัคซีน” เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยมอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ) กรมควบคุมโรค
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ�วาระแห่งชาติด้านวัคซีน และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของ
วาระแห่งชาติด้านวัคซีน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วย
๔ ยุทธศาสตร์ ๑๐ โครงการหลัก ทั้งด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิต การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น
และการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความจำ�เป็นต้องเร่งรัดพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองและความมั่นคง
ด้านวัคซีนของประเทศ ภายใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) การประกาศวาระแห่งชาติด้านวัคซีนดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านวัคซีนอย่างจริงจัง และเพือ่ ให้หน่วย
งานทุกภาคส่วนมีความตระหนักและร่วมมือกันตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการขับเคลื่อน และดำ�เนิน
การพัฒนางานด้านวัคซีนของชาติ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะเกิดความร่วมมือในการผลักดันให้โครงการหลักที่ต้องเร่งรัด
เพื่อการพัฒนาวัคซีนทุกโครงการประสบความสำ�เร็จ สามารถพัฒนางานด้านวัคซีนให้มีความก้าวหน้าและ
บรรลุวัตถุประสงค์ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนรวมทั้งสิ้น ๘ หน่วยงาน
ได้ทำ�พิธีลงนามร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และปลัดกระทรวง
สาธารณสุข นพ.ไพจิตร์ วราชิต เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เพื ่ อ แสดงเจตนารมณ์ อ ั น แน่ ว แน่ ท ี ่ จ ะ
ผลั ก ดันให้การดำ�เนินงานบรรลุความสำ�เร็จตามแผนงานโครงการที่กำ�หนดไว้ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน
ทั้งนี้เพื่อเป้าประสงค์สูงสุด คือ การป้องกัน ลดปัญหาการป่วยและการตายของประชาชนไทยจากโรคสำ�คัญที่
ป้องกันได้ดว้ ยวัคซีน ตลอดจนการเป็นผูน้ �ำ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชวี ภาพด้านวัคซีนในภูมภิ าคต่อไป
ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน
เครือข่ายด้านวัคซีน ทีม่ สี ว่ นสนับสนุนการจัดทำ�วาระแห่งชาติดา้ นวัคซีน พร้อมทัง้ ขอขอบคุณ หัวหน้ากลุม่ งาน
และบุคลากรทุกคนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ สำ�หรับความร่วมมือในการดำ�เนินงานเป็นอย่างดี
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วัคซีนเป็นเครื่องมือทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและควบคุมโรคที่ส�ำ คัญทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทย เช่น การกวาดล้างโรคไข้ทรพิษในประเทศได้สำ�เร็จตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ การกวาดล้างโรค
โปลิโอซึง่ คาดว่าจะหมดสิน้ ในระยะอันใกล้ นอกจากนีย้ งั ใช้ในการกำ�จัดโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด และป้องกัน
ควบคุมโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้สมองอักเสบ
ไข้หวัดใหญ่ และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น หากเปรียบเทียบผลการดำ�เนินการป้องกันโรคด้วยวัคซีนกับประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก พบว่าประเทศไทยประสบความสำ�เร็จค่อนข้างสูง โดยได้ให้บริการวัคซีนพื้นฐานแก่ประชากร
ครอบคลุมกว่าร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมาย ทำ�ให้โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคลดลงอย่างมาก
ในอดีตประเทศไทยเคยผลิตวัคซีนได้เองหลายชนิด ได้แก่ วัคซีนโรคฝีดาษ วัคซีนอหิวาตกโรค วัคซีน
โรคไทฟอยด์ วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก วัคซีนบีซจี ี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี จึงทำ�ให้ประเทศไทยอยูใ่ นแนว
หน้าด้านการผลิตวัคซีนในระดับภูมภิ าคในขณะนัน้ แต่ปจั จุบนั ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้เพียง ๒ ชนิด
เท่านั้น ได้แก่ วัคซีนบีซีจีส�ำ หรับป้องกันวัณโรคในเด็ก โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย และวัคซีนป้องกัน
โรคไข้สมองอักเสบเจอี โดยองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากวัคซีนเดิมที่เคยผลิตได้นั้น องค์การเภสัชกรรม
หยุดการผลิต เพื่อปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) ตลอด
จนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนให้ทันสมัยเพราะวัคซีนที่ผลิตได้ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีแบบ
ดั้งเดิมทั้งสิ้น ในระหว่างที่มีการปรับปรุงการผลิตดังกล่าวจึงมีการนำ�เข้าวัคซีนสำ�เร็จรูปหรือวัคซีนเข้มข้น
(bulk of vaccine) บางชนิดเพื่อนำ�มาผสมสูตรและแบ่งบรรจุภายในประเทศ โดยบริษัทร่วมทุนระหว่าง
องค์การเภสัชกรรมกับบริษัทผลิตวัคซีนในภาคเอกชน ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตในช่วงปลาย (down stream
production) ถึงแม้จะช่วยประหยัดงบประมาณได้สว่ นหนึง่ แต่ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะบรรลุเป้าประสงค์ตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์วคั ซีนได้ นอกจากนีใ้ นแต่ละปีประเทศไทยทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนใช้วคั ซีนคิดเป็นมูลค่า
รวม ประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท วัคซีนส่วนใหญ่ (มูลค่ากว่าร้อยละ ๘๐) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนซึ่งมีราคา
แพง และมีแนวโน้มการใช้สงู ขึน้ ยังต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ จึงทำ�ให้ตอ้ งสูญเสียเงินตราต่างประเทศจำ�นวน
มากและเพิ่มมากขึ้นตามลำ�ดับ
ในปัจจุบันผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่ส�ำ คัญตั้งอยู่ในประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมตะวันตก ได้ผลิตวัคซีนและ
มีการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาโดยตลอดเพื่อผลิตวัคซีนให้เพียงพอสำ�หรับการ
ใช้ในกลุ่มประชากรของตน และได้ขยายกำ�ลังการผลิตเพื่อทำ�ธุรกิจด้านวัคซีนโดยจำ�หน่ายให้แก่ประเทศต่าง ๆ
ทัว่ โลกทีไ่ ม่สามารถผลิตวัคซีนได้เอง แต่สถานการณ์ในปัจจุบนั ซึง่ มีความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ประกอบกับการเกิดโรคอุบัติใหม่ ทำ�ให้ประเทศที่ต้องพึ่งพาวัคซีนจากต่างชาติมีความเสี่ยงต่อความ
มัน่ คงของประเทศด้านวัคซีนได้เช่น จะต้องซือ้ วัคซีนทีม่ รี าคาแพงขึน้ ได้รบั วัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ภายในประเทศ หรือได้รบั วัคซีนล่าช้า ไม่ทนั ต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค เพราะอาจจะต้อง
รอวัคซีนที่เหลือจากความต้องการของประเทศผู้ผลิต และประเทศที่มีก�ำ ลังซื้อสูง ตลอดจนบริษัทผู้ผลิตวัคซีน
เหล่านีม้ กั ไม่มแี รงจูงใจเพียงพอทีจ่ ะพัฒนา หรือผลิตวัคซีนชนิดหรือรูปแบบทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการใช้ในประเทศกำ�ลัง
พัฒนารวมทั้งประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ จึงทำ�ให้ประเทศกำ �ลังพัฒนาหลายประเทศรวมทั้งประเทศ
ในทวี ป เอเชี ย ได้ ล งทุ น เพื่ อ การผลิ ต วั ค ซี น เอง เช่ น อิ น เดี ย อิ น โดนี เซี ย เวี ย ดนาม และพม่ า
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เป็นต้น โดยมุ่งหวังเพื่อการพึ่งตนเองได้ด้านวัคซีน บางประเทศสามารถผลิตเพื่อทำ�ธุรกิจวัคซีนได้ด้วย
เช่น อินเดีย และอินโดนีเซีย ซึ่งทั้ง ๒ ประเทศนี้ ในอดีตเคยมีศักยภาพและความสามารถด้านการผลิตอยู่ใน
ระดับเดียวกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ประเทศดังกล่าวได้มีการพัฒนาด้านการผลิตวัคซีนมาโดยตลอด
และมีความก้าวหน้าจนสามารถผลิตวัคซีนได้หลายชนิดและมีมาตรฐานกำ�ลังการผลิตเพียงพอสำ�หรับการใช้
ภายในประเทศและสามารถจำ�หน่ายในตลาดต่างประเทศได้ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีความก้าวหน้าเท่า
ที่ควรและอาจไม่สามารถผลิตวัคซีนชนิดใดได้ในอนาคตถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจัง
จากการประเมินสถานการณ์การพัฒนาด้านวัคซีนของประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๑ และจากการประชุม
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันนโยบายวัคซีนหลายครั้งในระยะกว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา ทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วม
กันว่า ประเทศไทยมีศกั ยภาพและโอกาสเพียงพอทีจ่ ะผลิตวัคซีนจำ�นวนมากใช้ในประเทศได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต และการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนในปัจจุบันมีในระดับหนึ่ง
เท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถที่จะผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนเพื่อการพึ่งตนเองได้ จึงจำ�เป็นต้องเร่งรัด
เพือ่ การพัฒนาอย่างเร่งด่วน สาเหตุส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้การวิจยั พัฒนาและการผลิตวัคซีนของประเทศไทยไม่ประสบ
ผลสำ�เร็จเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากไม่ได้รบั การสนับสนุนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านงบประมาณ ด้านปัจจัย
พื้นฐานที่จำ�เป็น ด้านการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาเทคโนโลยี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการวางแผน
ร่วมกันในการดำ�เนินการ มีลักษณะการทำ�งานแบบต่างคนต่างทำ�ทิศทางการดำ�เนินงานไม่ชัดเจน ขาดการ
เชื่อมประสานที่ดี การวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้วิจัยและแหล่งทุน ทำ�ให้การวิจัย
พัฒนาวัคซีนประสบผลสำ�เร็จเพียงในระดับห้องปฏิบตั กิ าร ยังไม่มวี คั ซีนใดทีส่ ามารถส่งต่อเทคโนโลยีการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรมของประเทศได้
วัคซีนเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญต่อประชากรทั่วโลก ประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจกับการวิจัยพัฒนาและ
ผลิตวัคซีนเพือ่ ให้มวี คั ซีนทีม่ คี ณ
ุ ภาพใช้กบั ประชากรในระดับโลกมีหน่วยงานกลางคือ International Vaccine
Institute (IVI) ซึง่ ตัง้ อยูท่ กี่ รุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ทำ�หน้าทีใ่ ห้การส่งเสริมและสนับสนุนทุนให้แก่ประเทศต่างๆ
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาวัคซีน เพื่อให้การประสานงานด้านการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล ประเทศต้องมีหน่วยงานกลางแห่งชาติด้านวัคซีนคือสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (National Vaccine
Institue: NVI) ทำ�หน้าที่ประสานกับ IVI และหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทั้งในและต่างประเทศซึ่ง NVI
จะเป็นตัวกลางที่ดใี นการเชื่อมต่องานระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ก่อให้เกิดผลดีสำ�หรับการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำ�เป็นด้านวัคซีน และการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน
รวมทั้งการประสานผลประโยชน์ที่ประเทศควรได้รับจากการมีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาวัคซีนในอนาคต
ด้วยเหตุที่กระบวนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนมีความซับซ้อนมากกว่าการผลิตยาหรือชีววัตถุ
อื่นๆ จึงต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การทุ่มเทมุมานะของบุคลากร และไม่สามารถดำ�เนินการให้
เสร็จสิน้ โดยหน่วยงานเดียวได้ ดังนัน้ ประเทศจะมีความมัน่ คงและสามารถพึง่ ตนเองได้ดา้ นวัคซีน โดยสามารถ
ผลิตวัคซีนทีม่ คี วามจำ�เป็นและมีความต้องการใช้ของประเทศได้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดตลอดวงจรวัคซีน
ต้องทำ�งานอย่างสอดคล้อง เชือ่ มโยงกัน โดยมีสถาบันวัคซีนแห่งชาติท�ำ หน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสาน ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำ�เนินงานตามภารกิจ จึงจะสามารถขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติได้อย่างจริงจัง ความสำ�เร็จคือการวิจัยพัฒนา การผลิต การควบคุมกำ�กับคุณภาพวัคซีนของประเทศ
รวมถึงการใช้วัคซีน มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล
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คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้จัดทำ�เรื่อง “ วัคซีน ” เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยมอบหมายให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ�วาระแห่งชาติด้านวัคซีน และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
การเสนอให้วัคซีนเป็นวาระแห่งชาตินั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนางานด้านวัคซีนอย่าง
จริงจังและต่อเนือ่ งและเพือ่ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีความตระหนักและร่วมกันรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมาย
สำ�คัญ ได้แก่ ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน สามารถพึ่งตนเองได้ มีศักยภาพเพิ่มขึ้นด้านการวิจัย การผลิต
การควบคุมคุณภาพวัคซีน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และสามารถประหยัดงบประมาณของชาติได้ในระยะ
ยาว ทัง้ นีเ้ พือ่ เป้าประสงค์สงู สุด คือ การป้องกัน ลดปัญหาการป่วยและการตายของประชาชนไทยจากโรคสำ�คัญ
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ตลอดจนการเป็นผู้น�ำ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพด้านวัคซีนในภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพที่มีอยู่ของหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศไทย ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคของการพัฒนาวัคซีนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานเครือข่ายที่รับผิดชอบการดำ�เนินงานใน
แต่ละด้านได้รว่ มกันแสดงความคิดเห็น และให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การกำ�หนดให้ทศิ ทางการพัฒนางานด้านวัคซีน
ในภาพรวมและแต่ละด้านมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
เพื่อเร่งรัดให้การวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนในประเทศมีความก้าวหน้าโดยเร็ว ยุทธศาสตร์สำ�คัญที่
ได้ก�ำ หนดในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน มีจ�ำ นวน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ผลักดันและขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติโดยหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ

ประเทศไทยมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านคลินิก ด้านระบาดวิทยา และระบบ
สาธารณสุขทีเ่ หมาะสำ�หรับการวิจยั พัฒนาและการทดสอบวัคซีน รวมทัง้ มีโครงสร้างพืน้ ฐานในการผลิตวัคซีน
ด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจรในระดับหนึ่ง แต่ศักยภาพเหล่านี้กระจายอยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทบวงมหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่น ๆ
รวมทั้งภาคเอกชน จากการดำ�เนินงานที่ผ่านมาพบว่าเป็นการทำ�งานในลักษณะต่างคนต่างทำ�  จึงทำ�ให้งาน
ด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศไม่ก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
การมีหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อช่วยประสานและบูรณาการในการนำ�ศักยภาพที่มีอยู่
ของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ ตลอดจนร่วมวางแผนในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนที่มีความ
จำ�เป็น จะทำ�ให้การพัฒนางานด้านวัคซีนมีความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และสามารถเห็นภาพรวม
การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทยได้อย่างครอบคลุม ในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่
อย่างเป็นทางการ และมีความพร้อมที่จะดำ�เนินการประสานพหุภาคี ผลักดันให้การดำ�เนินงานเป็นไปตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม จึงจำ�เป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่ง
ชาติขึ้นเป็นหน่วยงานกลางของประเทศ เพื่อทำ�หน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วคั ซีนแห่งชาติ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดการบริหารจัดการด้านการวิจยั พัฒนา การผลิต การประกันและ
ควบคุมคุณภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร โดยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวัคซีนภายในประเทศให้มีองค์ความรู้
เพียงพอ และมีทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับภารกิจ

จากการประเมินสถานการณ์การพัฒนาด้านวัคซีนของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยยังขาดแคลน
บุคลากรด้านวัคซีนอีกเป็นจำ�นวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรด้านการผลิต และระบบควบคุมคุณภาพวัคซีน
ประเทศไทยต้องจัดทำ�แผนการพัฒนาบุคลากรตลอดวงจรการพัฒนาวัคซีน ทั้งด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต
การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาด้านวัคซีนในสถาบันอุดมศึกษาทีม่ เี นือ้ หาครอบคลุมความรูพ้ นื้ ฐานทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับการวิจยั การผลิต
วิศวกรรม เทคโนโลยี และระบบคุณภาพด้านวัคซีน พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในระดับ
ต่าง ๆ รวมถึงวางแผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม พร้อมจัดหาแหล่งทุนสำ�หรับการศึกษาเพิ่มเติมหรือฝึก
อบรมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาวัคซีนของประเทศ เพือ่ ให้มจี �ำ นวนบุคลากรอย่างเพียงพอและต่อเนือ่ ง
ที่จะปฏิบัติงานด้านวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. จัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็นสำ�หรับการวิจัยพัฒนา
การผลิต และการควบคุมคุณภาพวัคซีนตั้งแต่การวิจัยพัฒนาจนถึงการใช้วัคซีน

ปัจจุบนั ประเทศไทยยังขาดโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับรองรับงานวิจยั พัฒนาวัคซีน การผลิต และ
การควบคุมคุณภาพวัคซีน เช่น ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน GLP โรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม
สำ�หรับผลิตวัคซีนเพือ่ ทดสอบทางคลินกิ โรงงานผลิตวัคซีนมาตรฐาน GMP ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์
คลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน เป็นต้น ส่งผลให้การพัฒนาวัคซีนล่าช้า หรือหยุดชะงักและคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน
สากล การลงทุนเพื่อการจัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นการปิดช่องว่างสำ�คัญที่เป็นประเด็นเร่ง
ด่วนที่ต้องดำ�เนินงาน มิฉะนั้นจะไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาวัคซีนต่อไปได้ นอกจากนี้ การมีโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำ�เป็นยังเป็นรากฐานสำ�คัญที่ทำ�ให้กระบวนการพัฒนาวัคซีนเป็นระบบ มุ่งสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนได้เองภายในประเทศ
ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนที่จำ�เป็นต้องใช้สำ�หรับการป้องกันควบคุมโรคในภาวะปกติ
และเมื่อเกิดการระบาด

ประเทศไทยมีทรัพยากรค่อนข้างจำ�กัด จึงควรวางกรอบกำ�หนดทิศทางการวิจยั พัฒนาและการผลิตวัคซีน
ของประเทศให้ชัดเจน โดยเฉพาะวัคซีนทีม่ ีความจำ�เป็นต่อสุขภาพของประชากรไทย การผลิตวัคซีนได้เองทั้ง
วัคซีนพื้นฐาน เช่น วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ฯลฯ
และวัคซีนที่เป็นความต้องการทางสาธารณสุข เช่น วัคซีนเดงกี่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ ถือว่าเป็นการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดสู่การพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง (self reliance) ไม่เสี่ยงกับการไม่มีวัคซีนใช้ เนื่องจากผู้ผลิต
ไม่จ�ำ หน่าย ไม่ผลิต หรือผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของประชากรเป้าหมาย การวิจัยพัฒนาและการ
ผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล จะต้องใช้งบลงทุนสูง และมิอาจคำ�นึงถึงผลกำ�ไรที่ได้ในช่วงเริ่มต้น แต่ความ
คุม้ ค่าอยูท่ กี่ ารป้องกันไม่ให้เป็นโรคทีป่ อ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีนและการควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที
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โครงการสำ�คัญที่ต้องเร่งรัดเพื่อการพัฒนาวัคซีน

ความท้าทายในการเติมเต็มส่วนขาดหรือปิดช่องว่างในการพัฒนางานด้านวัคซีน เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งรีบดำ�เนิน
การโดยเร็ว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบยังคงดำ�เนินการไปตามสภาวะปกติ จะทำ�ให้
การพัฒนางานด้านวัคซีนบรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมายได้อย่างล่าช้า ฉะนั้น รัฐบาลจึงควรให้การส่งเสริม
โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำ�เนินงานในโครงการสำ�คัญต่าง ๆ ที่ต้องเร่งรัดเพื่อการวิจัยพัฒนา
และผลิตวัคซีนของประเทศ โดยเฉพาะวัคซีนพื้นฐาน และวัคซีนที่เป็นความต้องการของประเทศอย่างมาก
โครงการสำ�คัญที่หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนเสนอ และเป็นที่ยอมรับจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัคซีนว่าเป็นเรื่องสำ�คัญของชาติที่ควรลงมือทำ�โดยเร็ว เพื่อให้
ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน พึ่งตนเองได้ ประกอบด้วยโครงการทั้งหมดจำ�นวน ๑๐ โครงการ จำ�แนกเป็น
โครงการระยะสั้น (๒ ปี) ๑ โครงการ โครงการระยะกลาง (๕ ปี) จำ�นวน ๕ โครงการ และโครงการระยะยาว
(๑๐ ปี) จำ�นวน ๔ โครงการ โครงการเหล่านี้ได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เมือ่ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ โดยใช้งบประมาณรวมทัง้ สิ้น
๕,๒๔๘.๕๓๕ ล้านบาท แต่เป็นงบประมาณของหน่วยงานเอง ๑,๐๒๖.๔๐๐ ล้านบาท (งบประมาณขององค์การ
เภสัชกรรม จำ�นวน ๖๑.๔ ล้านบาท งบประมาณของบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด จำ�นวน ๗๖๕ ล้านบาท และ
งบประมาณของสภากาชาดไทย ๒๐๐ ล้านบาท) งบประมาณที่จะใช้ในโครงการส่วนใหญ่เป็นงบประมาณจาก
รัฐทัง้ สิน้ โดยสรุป งบประมาณทีเ่ สนอขอรัฐบาลเพือ่ การส่งเสริม สนับสนุนโครงการดังกล่าวข้างต้น ๙ โครงการ
เป็นจำ�นวนเงิน ๔,๒๒๒.๑๓๕ ล้านบาท ดังสรุปในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ โครงการที่บรรจุในวาระแห่งชาติ จำ�แนกตามระยะเวลา งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ
๑. โครงการจัดเตรียมคลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน
ของภูมิภาค

๒ ปี

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๗.๘๐๐

๒. โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่ง
อุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP แบบอเนกประสงค์

๕ ปี

๖๒๕.๒๓๕

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓. โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการ
แพทย์แห่งชาติ

๕ ปี

๖๓๐.๐๐๐

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๕ ปี

๕๑๐.๐๐๐*

องค์การเภสัชกรรม

๕ ปี

๑๘๕.๐๐๐

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
มหาวิทยาลัยมหิดล

๕ ปี

๑๘๑.๔๐๐

องค์การเภสัชกรรม

๔. โครงการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนไข้
สมองอักเสบเจอี
๔.๑ โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนเจอีจาก
เซลล์เพาะเลี้ยง
๔.๒ โครงการพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบ
เจอีชนิดเชื้อเป็นโดยใช้เทคโนโลยี
พันธุวิศวกรรม (genetic engineering)
๕. โครงการผลิตวัคซีนพื้นฐานเพื่อป้องกันโรค
คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และการผลิตวัคซีน
ผสม คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี

ระยะเวลา
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หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
สถาบันชีววัตถุ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตารางที่ ๑ โครงการที่บรรจุในวาระแห่งชาติ จำ�แนกตามระยะเวลา งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ต่อ)
โครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๖. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีน
ป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์
๗. โครงการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้าน
วัคซีนโดยหน่วยงานกลางแห่งชาติด้านวัคซีน
(สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วัคซีนอย่างเป็นระบบ

๕ ปี

๗๖๕.๐๐๐**

บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด

๑๐ ปี

๑๒๖.๓๐๐

สำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

๑๐ ปี

๓๔๘.๐๐๐

สำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

๙. โครงการวิจัยพัฒนาและขยายกำ�ลังการผลิต
วัคซีนป้องกันวัณโรค

๑๐ ปี

๑๐. ชุดโครงการการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก
ของประเทศไทย
๑๐.๑ โครงการความร่วมมือกระทรวง
สาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการพัฒนาวัคซีน
เดงกี่ มหิดลชุดที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
๑๐.๒ แผนการพัฒนาศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันโรคไข้
เลือดออกของประเทศไทย : การสร้างวัคซีน
ไข้เลือดออกตัวเลือก
๑๐.๓ โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน
ระดับก่อนอุตสาหกรรม BSL๓ (GMP
Pilot Plant)
๑๐.๔ โครงการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพ
ของวัคซีนไข้เลือดออกในคน

๑๐ ปี

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้ง ๑๐ โครงการ

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

๑,๐๙๒.๐๐๐*** สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

๕ ปี

๒๒.๘๐๐

กรมควบคุมโรค และมหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐ ปี

๑๘๐.๐๐๐

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

๓ ปี

๒๕๐.๐๐๐

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทย (TCELS)

๘ ปี

๓๒๕.๐๐๐

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๕,๒๔๘.๕๓๕

งบประมาณของหน่วยงาน

๑,๐๒๖.๔๐๐

งบประมาณที่ต้องการขอจากรัฐบาล

๔,๒๒๒.๑๓๕

องค์การเภสัชกรรม ,
บริษัทไบโอเนท-เอเชีย, สภากาชาดไทย

* องค์การเภสัชกรรม ขอยกเว้นรายได้ที่ต้องส่งกระทรวงการคลังเป็นเวลา ๕ ปี จำ�นวนเงินรวม ๕๑๐ ล้านบาท
** บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด ลงทุนเองทั้งหมด ขอให้รัฐสนับสนุนมาตรการทางภาษี โดยสามารถหักค่า
ใช้จ่ายที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาได้ ๓ เท่า (ปัจจุบันได้ ๒ เท่า)
*** สภากาชาดไทย สนับสนุนงบประมาณในส่วนของโครงการย้ายโรงงานผลิต จำ�นวน ๒๐๐ ล้านบาท
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สรุปผลสำ�เร็จของโครงการที่บรรจุในวาระแห่งชาติ

รูปที่ ๑ แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนในแต่ละยุทธศาสตร์

โครงการทั้ง ๑๐ โครงการนั้น เป็นสิ่งที่ประเทศต้องรีบลงทุนและเร่งรัดการดำ�เนินงานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่กำ�หนด โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ นี้ เป็นการทำ�งานที่สอดประสานและสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน โดยมีหน่วยงานกลางแห่งชาติดา้ นวัคซีนทำ�หน้าทีผ่ ลักดันและขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ยุทธศาสตร์สำ�คัญประการหนึ่งคือการสร้างบุคลากรด้านวัคซีนที่มี
ความจำ�เป็น และพัฒนาต่อยอดบุคลากรทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้มศี กั ยภาพเพิม่ ขึน้ ซึง่ ทุกหน่วยงานทีเ่ ป็นภาคีเครือข่าย
จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลนั้น ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำ�เป็นและได้มาตรฐาน
เป็นทีย่ อมรับได้ในระดับนานาชาติได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีนระดับกึง่ อุตสาหกรรม ระดับอุตสาหกรรม มาตรฐาน
GMP ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ คลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค เมื่อมีความพร้อม
ทั้งบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนประสบ
ความสำ�เร็จได้เป้าหมายสำ�คัญคือ ได้วัคซีนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปริมาณวัคซีนมีเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ในประเทศ ซึ่งจะทำ�ให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน และสามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้
ประเทศไทยยังมีโอกาสเป็นศูนย์กลาง หรือเป็นผูน้ ำ�ด้านการพัฒนาวัคซีนในระดับภูมภิ าคด้วย (ดังแสดงความ
คิดรวบยอดในรูปที่ ๑ และตัวชี้วัดความสำ�เร็จในตารางที่ ๒) สำ�หรับสิ่งที่ประเทศจะได้รับจากการลงทุนของ
รัฐบาลครั้งนี้ สามารถสรุปภาพรวมได้ ดังนี้
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สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ๒ ปี

๑. มีสถาบันวัคซีนแห่งชาติตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
๒. มีคลังจัดเก็บวัคซีนมาตรฐานของประเทศไทยและภูมิภาค
๓. มีอาคารศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์
๔. มีแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน
๕. มีบุคลากรด้านการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนที่มีศักยภาพในระดับสากล
๖. วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP) วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก (dT) และ
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก (TT) ได้รับการขึ้นทะเบียน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ๓ ปี

๑. มีโรงงานกึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP สำ�หรับวัคซีนไข้เลือดออก

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ๔ ปี

๑. วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี ได้รับการขึ้นทะเบียน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ๕ ปี

๑. กำ�ลังการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรคเพิ่มขึ้น และวัคซีนได้มาตรฐาน WHO
๒. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงได้รับการขึ้นทะเบียน
๓. วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ได้รับการขึ้นทะเบียน
๔. มีวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือกที่ได้มาตรฐานพร้อมใช้ทดสอบในคน
๕. มีสถาบันวัคซีนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....
๖. กรอบอัตรากำ�ลังบุคลากรด้านวัคซีนได้รับความเห็นชอบจาก กพ.
๗. จำ�นวนบุคลากรที่มีความจำ�เป็นได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
๘. มีทรัพยากรชีวภาพที่สามารถนำ�ไปใช้พัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคได้
๙. มีโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน GMP จำ�นวน ๒ แห่ง สำ�หรับ
ผลิตวัคซีนเพื่อทดลองในคน ทั้งชนิดไวรัส และแบคทีเรีย

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ๑๐ ปี

๑. ได้วัคซีนตัวเลือกป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ เพื่อใช้ทดสอบในคน
๒. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นได้รับการขึ้นทะเบียน
๓. วัคซีนไข้เลือดออกได้รับการขึ้นทะเบียน
๔. จำ�นวนและสมรรถนะของบุคลากรด้านวัคซีนเพียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน
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ตารางที่ ๒ โครงการที่บรรจุในวาระแห่งชาติ จำ�แนกตามตัวชี้วัดความสำ�เร็จ สถานะโครงการ และงบประมาณ
โครงการ/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

สถานะโครงการ

งบประมาณ

๑. โครงการจัดเตรียมคลังเก็บ
วัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค /
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

เป็นโครงการริเริ่ม
๒ ปี :
๑. มีคลังจัดเก็บวัคซีนมาตรฐาน ยังไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน
สำ�หรับใช้ในประเทศและระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒. มีระบบการจัดเก็บและจำ�หน่าย
วัคซีนมาตรฐานตามมาตรฐาน
สากล

เสนอของบประมาณจาก
รัฐบาล ๗.๘ ล้านบาท

๒. โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน
ระดับกึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน
GMP แบบอเนกประสงค์ / ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

อยู่ระหว่างจัดเตรียม
๒ ปี : ได้แบบก่อสร้างอาคาร
ซึ่งได้การรับรองจาก สำ�นักงาน เอกสาร
คณะกรรมการอาหารและยา
๕ ปี :
๑. มีโรงงานผลิตวัคซีนระดับ
pilot ที่ผ่านการรับรอง GMP
๒. ผลิตวัคซีนทดลอง ตามความ
ต้องการของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อการวิจัยในคน

เสนอของบประมาณ
จากรัฐบาล ๖๒๕.๒๓๕
ล้านบาท

๓. โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากร
ชีวภาพทางการแพทย์แห่ง
ชาติ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

๒ ปี : มีอาคารศูนย์ทรัพยากร
ชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
๕ ปี :
๑. มีทรัพยากรชีวภาพจากการ
ระบาด ที่สามารถนำ�ไปใช้พัฒนา
วัคซีนและยารักษาโรคได้
๒. ได้รับการรับรองระบบบริการ
ตามมาตรฐานสากล

อยู่ระหว่างจัดทำ� TOR
สำ�หรับออกแบบอาคาร
โดยใช้งบประมาณ
เงินบำ�รุง ๔.๗๔๘๗๕
ล้านบาท จากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์

เสนอของบประมาณ
จากรัฐบาล ๖๓๐ ล้าน
บาท (สำ�หรับก่อสร้าง
อาคาร ๒๖๘.๕ ล้านบาท
และงบครุภัณฑ์ ดำ�เนิน
การ และพัฒนาบุคลากร
๓๖๑.๕ ล้านบาท)

- กำ�ลังขออนุมัติ
โครงการและงบ
ประมาณ
- อยู่ระหว่างการ
สรรหาพันธมิตร และ
เทคโนโลยี

ใช้งบประมาณของ
องค์การเภสัชกรรม ๕๑๐
ล้านบาท โดยขอยกเว้น
รายได้ที่ต้องส่งกระทรวง
การคลัง

๔. โครงการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
๔.๑ โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีน ๒ ปี :
เจอีจากเซลล์เพาะเลี้ยง/ องค์การ ๑. มีโรงงานผลิตวัคซีนโดยใช้
เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง สำ�หรับ
เภสัชกรรม
ผลิต clinical batch vaccine
๒. มีวัคซีนเจอีต้นแบบที่ผลิตจาก
เซลล์เพาะเลี้ยง สำ�หรับทำ� clinical trial
๕ ปี : มีวัคซีนเจอีที่ผลิตจากเซลล์
เพาะเลี้ยงที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
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ตารางที่ ๒ โครงการที่บรรจุในวาระแห่งชาติ จำ�แนกตามตัวชี้วัดความสำ�เร็จ สถานะโครงการ และงบประมาณ
โครงการ/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

สถานะโครงการ

งบประมาณ

๔.๒ โครงการพัฒนาวัคซีนไข้
สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นโดยใช้
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม (genetic
engineering) / ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล

๒ ปี : มีไวรัสวัคซีนตัวเลือก ๑-๓
ชนิด
๕ ปี : มีผลการทดสอบวัคซีนใน
คนระยะที่ ๑
๘ ปี : ขึ้นทะเบียนวัคซีนเจอี

เสนอของบประมาณ
อยู่ระหว่างการวิจัย
พัฒนาวัคซีนตัวเลือก สนับสนุนจากรัฐบาล
โดยใช้งบประมาณของ ๑๘๕ ล้าน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. โครงการผลิตวัคซีนพื้นฐานเพื่อ
ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอ
กรน และการผลิตวัคซีนผสม คอตีบ
บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี
/องค์การเภสัชกรรม

๒ ปี : ขึ้นทะเบียนวัคซีน DTP,
dT, TT
๔ ปี : ขึ้นทะเบียนวัคซีน DTPHB
๕ ปี : จำ�หน่ายวัคซีน DTP-HB

- กำ�ลังผลิตวัคซีนเดี่ยว
D, T, P
- อยู่ระหว่างการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผสมวัคซีนจาก
BBKC โดยองค์การ
เภสัชกรรม จ่ายค่า
ที่ปรึกษาของ BBKC
จำ�นวน  ๑๐๐.๐๐๐ $

- ใช้งบประมาณของ
องค์การเภสัชกรรม
๖๑.๔ ล้านบาท
- เสนอของบประมาณ
จากรัฐบาล ๑๒๐ ล้าน
บาท

๖. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการ ๒ ปี : มี GMP Clinical batch
ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิด ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิด
ไร้เซลล์ /บริษัทไบโอเนท-เอเชีย ไร้เซลล์ (aP)
จำ�กัด
๕ ปี :
๑. ผลการศึกษา Immunogenicity study (Equivalence study)
ของวัคซีน aP
๒. ขึ้นทะเบียนวัคซีน aP ได้

กำ�ลังพัฒนา GMP
seed ขณะนี้ใช้งบ
ประมาณไปแล้ว ๓๐๐
ล้านบาท

ใช้งบประมาณของ
บริษัทไบโอเนท-เอเชีย
จำ�กัด ๗๖๕ ล้านบาท

๗. โครงการขับเคลื่อนการดำ�เนิน
งานด้านวัคซีนโดยหน่วยงานกลาง
แห่งชาติด้านวัคซีน (สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ) /
สำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่ง
ชาติ

๒ ปี : มีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
๕ ปี : มีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ
๑๐ ปี : ผลสำ�เร็จของการดำ�เนิน
งานด้านวัคซีนของประเทศตามตัว
ชี้วัดที่กำ�หนดในนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

ปัจจุบันสำ�นักงานคณะ
กรรมการวัคซีนแห่งชาติ
สังกัดกรมควบคุมโรค
ซึ่งตั้งขึ้นเป็นการภายใน
เมื่อปี ๒๕๕๐ ทำ�หน้าที่
ประสานงานติดตามและ
ประเมินผลการดำ�เนิน
งานตามนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติ

- งบประมาณปกติ จาก
รัฐบาล ๑๒๖.๓ ล้านบาท
- ในช่วงแรกเสนอขอ
งบประมาณผ่านกรม
ควบคุมโรค
- หาก (ร่าง) พรบ.ฯ ได้
รับการประกาศในราช
กิจจานุเบกษา จะใช้งบ
ประมาณตามที่ก�ำ หนด
ไว้ในพรบ.ฯ นั้น

๘. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ /
สำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่ง
ชาติ หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน
และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

๒ ปี :
๑. ผลการสำ�รวจอัตรากำ�ลังและ
ความต้องการการพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีนของประเทศไทย
๒. แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีนของประเทศไทย

สำ�นักงานคณะ
กรรมการวัคซีนแห่ง
ชาติกำ�หนดการ
สำ�รวจความต้องการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
วัคซีนในปี ๒๕๕๔โดย
ใช้งบประมาณปกติ
๔๙๕,๖๐๐ บาท

- เสนอของบประมาณ
จากรัฐบาลตามแผนแม่
บทฯ ในระยะเวลา ๑๐ ปี
จำ�นวนรวม ๓๔๘ ล้าน
บาท สำ�หรับโครงการ
พัฒนา
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ตารางที่ ๒ โครงการที่บรรจุในวาระแห่งชาติ จำ�แนกตามตัวชี้วัดความสำ�เร็จ สถานะโครงการ และงบประมาณ (ต่อ)
โครงการ/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

๘. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ
/ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ หน่วย
งานเครือข่ายด้านวัคซีน และ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

๕ ปี :
๑. กรอบอัตรากำ�ลังบุคลากรด้าน
วัคซีนได้รับความเห็นชอบจาก กพ.
๒. ทุนพัฒนาบุคลากรที่มีความ
จำ�เป็น อย่างน้อย ๒๐ ทุนต่อปี
๓. จำ�นวนบุคลากรด้านประกัน
และควบคุมคุณภาพวัคซีนได้
รับการพัฒนาศักยภาพในงานที่
เกี่ยวข้อง ด้านละ ๒ คน ต่อปี
๑๐ ปี :
จำ�นวนและสมรรถนะบุคลากร
ด้านวัคซีนผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนด
ตามตัวชี้วัดในแผนแม่บทการ
พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของ
ประเทศไทย

๙. โครงการวิจัยพัฒนาและขยาย ๕ ปี :
กำ�ลังการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค ๑. มีโรงงานผลิตวัคซีนบีซีจีที่
/สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ได้รับการรับรองมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลก ๑ แห่ง
๒.ได้แอนติเจนพื้นฐานสำ�หรับการ
พัฒนาเป็นวัคซีนตัวเลือก อย่าง
น้อย ๑ ชนิด
๑๐ ปี :
ได้วัคซีนตัวเลือกที่ผลิตจาก
โรงงานมาตรฐาน GMP เพื่อเข้า
ทดสอบ Clinical trial ใน
อาสาสมัคร ๑ ชนิด

สถานะโครงการ

งบประมาณ
ศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมบุคลากรใน
ระบบประกันและควบคุม
คุณภาพวัคซีนให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล
ของบประมาณ รวม ๒๐
ล้านบาท ในระยะ ๕ ปี

ขณะนี้ได้ทำ�แบบแปลน
คร่าวๆ ของโครงการ
นี้ไว้แล้ว หากได้รับ
อนุมัติจะเริ่มส่งแบบขอ
การรับรองจาก อย.ใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ และ
ประกวดราคาต่อไป

ใช้งบประมาณของ
สภากาชาดไทย
๒๐๐ ล้านบาท และขอ
งบประมาณจากรัฐบาล
๘๙๒ ล้านบาท

กรมควบคุมโรค ร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อพัฒนาวัคซีนเดงกี่
มหิดล ชุดที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ โดย
สนับสนุนงบประมาณ
จากกรมควบคุมโรค
๑๑ ล้านบาท (เฉพาะ
โครงการพัฒนาวัคซีน
เดงกี่ ๑-๔ ชนิดเชื้อเป็น
อ่อนฤทธิ์)

- เสนอของบประมาณ
สนับสนุนจาก รัฐบาล
๒๒.๘ ล้านบาท
- แผนที่ทางเดินและรูป
แบบการบริหารจัดการ
๐.๓ ล้านบาท
- พัฒนาบุคลากร ๑๐
ล้านบาท
- ศึกษาความเป็นไปได้
ในการผลิตวัคซีน ๐.๕
ล้านบาท
- เตรียมพื้นที่ภาคสนาม
๑๐ ล้านบาท

๑๐. ชุดโครงการการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกของประเทศไทย

๑๐.๑ โครงการความร่วมมือ
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรม
ควบคุมโรค-มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อการพัฒนาวัคซีนเดงกี่ มหิดล
ชุดที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ /
กรมควบคุมโรค - มหาวิทยาลัยมหิดล

๒ ปี :
๑. ได้วัคซีนต้นแบบไข้เลือดออก
มหิดลชุดที่ ๒ พร้อมสำ�หรับการ
ผลิตเพื่อทดสอบในคน
๒. แผนที่ทางเดินการพัฒนา
วัคซีนไข้เลือดออกและรูปแบบการ
บริหารจัดการในการพัฒนาวัคซีน
ที่มีประสิทธิภาพ
๕ ปี :
๑. ข้อเสนอทางเลือกสำ�หรับ
การพัฒนาวัคซีนในระดับ
อุตสาหกรรม
๒. มีพื้นที่ที่พร้อมสำ�หรับการ
ทดสอบวัคซีนภาคสนามขนาด
ใหญ่
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ตารางที่ ๒ โครงการที่บรรจุในวาระแห่งชาติ จำ�แนกตามตัวชี้วัดความสำ�เร็จ สถานะโครงการ และงบประมาณ (ต่อ)
โครงการ/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

สถานะโครงการ

งบประมาณ

๑๐.๒ แผนการพัฒนาศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อป้องกัน
โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย
: การสร้างวัคซีนไข้เลือดออกตัว
เลือก/สวทช, มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ

สวทช. อยู่ระหว่างการ เสนอของบประมาณ
๒ ปี :
๑. มีวัคซีนตัวเลือกจากเทคโนโลยี เสนอโครงการเพื่อของบ สนับสนุนจากรัฐบาล ๑๘๐
ล้านบาท
ต่างๆ ได้แก่ วัคซีนเชื้อเป็น วัคซีน ประมาณสนับสนุน
ดีเอ็นเอ และวัคซีนชนิด VLP
อย่างน้อย ๓๐ ตัวเลือก (ครบทุก
ซีโรทัยป์)
๒. มีผลการทดสอบวัคซีนตัวเลือก
ชนิดต่างๆ ในสัตว์ทดลองขนาด
เล็ก ได้แก่ ยุง และหนูทดลอง
๓. มีเครือข่ายนักวิจัย หรือ ห้อง
ปฏิบัติการที่ดำ�เนินการสร้าง และ
ทดสอบวัคซีนในห้องปฏิบัติการ
และสัตว์ทดลอง
๕ ปี :
๑. มีผลการทดสอบวัคซีนตัวเลือก
ชนิดต่างๆ ในสัตว์ทดลอง ได้แก่
หนูทดลอง และลิง
๒. มีผลการทดสอบวัคซีนแบบ
prime-boost vaccination อย่าง
น้อยในหนูทดลอง
๓. มีองค์ความรู้พื้นฐานที่จำ�เป็น
สำ�หรับการพัฒนาวัคซีนตัวเลือก
๑๐ ปี :
๑. มีผลการทดสอบวัคซีนแบบ
prime-boost ในลิง
๒. มีฐานนักวิจัยพัฒนา และ
เตรียมการผลิตวัคซีนที่เป็นทีม
งานของไทยให้มีจำ�นวนมาก
เพียงพอและมีคุณภาพระดับสากล
๓. มีผลการทดสอบวัคซีนในอาสา
สมัครระยะที่ ๑

๑๐.๓ โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต
วัคซีนระดับก่อนอุตสาหกรรม
BSL๓ (GMP Pilot Plant)

ปีที่ ๓ : มีโรงงานผลิตวัคซีน
ระดับก่อนอุตสาหกรรม BSL๓
(GMP Pilot Plant) ที่พร้อม
ดำ�เนินการ
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TCELS อยู่ระหว่าง
การเสนอโครงการ
เพื่อของบประมาณ
สนับสนุน

- เสนอของบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาล ๒๕๐
ล้านบาท
- สร้างโรงงาน ๑๕๐ ล้าน
บาท
- ติดตั้งเครื่องมือและ
เตรียมระบบปฏิบัติการ
๑๐๐ ล้านบาท

ตารางที่ ๒ โครงการที่บรรจุในวาระแห่งชาติ จำ�แนกตามตัวชี้วัดความสำ�เร็จ สถานะโครงการ และงบประมาณ (ต่อ)
โครงการ/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

๕ ปี :
๑๐.๔ โครงการผลิตและทดสอบ
ประสิทธิภาพของวัคซีนไข้เลือดออก ๑. วัคซีนต้นแบบที่ได้มาตรฐาน
สำ�หรับใช้ทดสอบในคน
ในคน
๒. ผลการทดสอบวัคซีนในคน
ระยะที่ ๑ และ ๒
๘ ปี : มีผลการทดสอบวัคซีนใน
คนระยะที่ ๒B
๑๐ ปี : วัคซีนไข้เลือดออกได้รับ
การขึ้นทะเบียน
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สถานะโครงการ

งบประมาณ

เป็นโครงการรองรับ
วัคซีนที่มีประสิทธิผล
หลังจากทดสอบวัคซีน
ในสัตว์ทดลองแล้ว

- เสนอของบประมาณ
จากรัฐบาล รวม ๓๒๕
ล้านบาท (ตั้งแต่ปีที่ ๓
ขึ้นไป)
- การผลิตวัคซีนต้นแบบ
ชนิด tetra valent
จำ�นวน ๑ ชนิด ๔๕ ล้าน
บาท
- การทดสอบวัคซีน
ต้นแบบ ๒ ชนิด
ในคน ระยะที่ ๑,๒
จำ�นวน ๔๐ ล้านบาท
- ทดสอบวัคซีนในคน
ระยะ ๒B จำ�นวน ๒๔๐
ล้านบาท

ปฏิทินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านวัคซีน
ลำ�ดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำ�เนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตุลาคม ๒๕๕๒-กันยายน สำ�นักงานคณะกรรมการ
๒๕๕๓
วัคซีนแห่งชาติ

๑.

การจัดทำ� (ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีน

๒

นำ�เสนอ (ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีนต่อคณะ
กรรมการวัคซีนแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นชอบ

๓

นำ�เสนอ (ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีนต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตุลาคม ๒๕๕๓

กระทรวงสาธารณสุข

๔

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ (ร่าง) วาระแห่งชาติด้าน
วัคซีนต่อสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ธันวาคม ๒๕๕๓

กระทรวงสาธารณสุข

๕

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง)
วาระแห่งชาติด้านวัคซีน

มกราคม ๒๕๕๔

สำ�นักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี

๖

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงวาระแห่ง
ชาติด้านวัคซีนต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน

๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(สำ�นักงานคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ เดิม)

๗

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเสนอแผนปฏิบัติการ
และคำ�ของบประมาณ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

๘

นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศวาระแห่งชาติด้าน
วัคซีน

๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

สำ�นักนายกรัฐมนตรี

๙

พิธีลงนามความร่วมมือในการดำ�เนินโครงการตาม
วาระแห่งชาติด้านวัคซีน

๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

๑๐

ส่งเสริม สนับสนุนการดำ�เนินงานเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

๑๑

ประเมินผลการดำ�เนินงานในรอบปีและแถลงผลการ
ดำ�เนินงานตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

กรกฎาคม-กันยายน
๒๕๕๓

สำ�นักงานคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ

มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
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ทุกเดือนกันยายน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ภาคผนวก ๑
ขั้นตอนการจัดทำ�วาระแห่งชาติด้านวัคซีน

ในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เมือ่ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทีป่ ระชุมได้อภิปรายกันอย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน และมีข้อเสนอให้รัฐบาลสนับสนุน
การพัฒนาด้านวัคซีนอย่างจริงจัง โดยกำ�หนดนโยบายให้ชัดเจนว่าประเทศไทยจะวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน
ภายในประเทศเพื่อการพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ไม่ใช่มุ่งเน้นที่การสั่งซื้อวัคซีนจากต่างประเทศแต่เพียงอย่าง
เดียว นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวต้องกำ�หนดแผนการดำ�เนินงานที่ชัดเจนในระยะยาวให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้เกิดการดำ�เนินงาน
ที่ต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการผลักดันการดำ�เนินงานด้านวัคซีนที่ส�ำ คัญ โดยให้ “วัคซีน” เป็นวาระแห่งชาติ
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความสามารถในการ
พึ่งตนเองได้ ในการนี้ส�ำ นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
หน่วยงานด้านวัคซีนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดทำ�วาระแห่งชาติด้านวัคซีน ดังขั้นตอนต่อไปนี้
กิจกรรม

ระยะเวลาดำ�เนินการ

๑. สืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำ� (ร่าง) กรอบเนื้อหาวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

ตุลาคม ๒๕๕๒

๒. ประชุมผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ความเห็นต่อ (ร่าง) กรอบเนื้อหา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๒
ธันวาคม ๒๕๕๒

๓. จัดทำ� (ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีน
๔. แจ้งเวียนเสนอ (ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีน ต่อเครือข่ายหน่วยงานด้านวัคซีนที่
เกี่ยวข้อง

มกราคม ๒๕๕๓

๕. รวบรวมโครงการที่เสนอโดยเครือข่ายวัคซีนเพื่อบรรจุใน (ร่าง) วาระแห่งชาติ
๖. จัดทำ� (ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีน พร้อมโครงการตามยุทธศาสตร์ใน
วาระแห่งชาติ
๗. ประชุมเพื่อปรับ (ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีน โดยทีมงานสำ�นักงาน
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และที่ปรึกษา
๘. ประชุมเครือข่ายหน่วยงานด้านวัคซีน เพื่อให้ความเห็นต่อ (ร่าง) วาระ
แห่งชาติด้านวัคซีน
๙. ปรับปรุง (ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีน

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๓

๑๐. เสนอ (ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีนต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๑๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ�โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๑๒. ประชุมผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนเพื่อให้ความเห็นต่อ
(ร่าง) วาระแห่งชาติ
๑๓. พิจารณาโครงการสำ�คัญเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนของประเทศ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

๑๔. เสนอ (ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีนพร้อมโครงการสำ�คัญต่อ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
๑๕. เสนอ (ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีนต่อสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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๙ มีนาคม ๒๕๕๓
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๓

๙ กันยายน ๒๕๕๓
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
ตุลาคม ๒๕๕๓

๑. โครงการจัดเตรียมคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค
หลักการและเหตุผล

วัคซีนมาตรฐานเป็นสารอ้างอิงมาตรฐานทีส่ �ำ คัญเพือ่ ยืนยันว่าผลการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารมีความ
น่าเชือ่ ถือและสามารถสอบกลับได้ในระดับสากล วัคซีนมาตรฐานได้นำ�มาใช้สำ�หรับการควบคุมคุณภาพวัคซีน
ในห้องปฏิบัติการ ทั้งในขั้นตอนของการขึ้นทะเบียน การควบคุมรุ่นการผลิต ตลอดจนการเฝ้าระวังวัคซีนหลัง
จำ�หน่าย ซึง่ เกีย่ วข้องกับการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดขององค์การอนามัยโลก
ปัจจุบันวัคซีนมาตรฐานมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น ตามชนิดของวัคซีนใหม่ๆ ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศทำ�ให้พื้นที่
การจัดเก็บวัคซีนมาตรฐานมีไม่เพียงพอในห้องปฏิบัติการ ขณะเดียวกันสถาบันชีววัตถุได้ดำ�เนินโครงการ
จัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานในระดับภูมิภาคขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายขีดความสามารถในการจัดเตรียม
วัคซีนมาตรฐานเพื่อใช้ในแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา โดยได้รับการ
สนับสนุนโครงการจากองค์การอนามัยโลกภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในการจัดประชุมหารือและติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมกับช่วยแก้ปญ
ั หาอุปสรรคเพือ่ ผลักดันให้โครงการดำ�เนินต่อไปได้ ซึง่ การจัด
เตรียมวัคซีนมาตรฐานนี้จำ�เป็นต้องมีคลังจัดเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคเพื่อเก็บไว้ใช้ร่วมกันซึ่งมีจ�ำ นวน
มากให้อยูใ่ นสภาวะทีเ่ หมาะสมสำ�หรับจัดเก็บวัคซีนมาตรฐานชนิดผงแห้งในระดับภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓-๕ ปี จากการประชุมการจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานในระดับภูมภิ าค ระหว่างวันที่
๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO,
Headquarter) องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) รวมทั้งหน่วยงาน
ผู้ผลิตชีววัตถุมาตรฐานสากลให้กับ WHO คือ National Institute for Biological Standards and Control
(NIBSC) ประเทศสหราชอาณาจักร National Institute of Infectious Diseases (NIID) ประเทศญี่ปุ่น
และหน่วยงานควบคุมกำ�กับของรัฐจากประเทศอินเดียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าประเทศไทยมี
ศักยภาพมากกว่าประเทศอื่นๆ ทั้งในการจัดเก็บวัคซีนมาตรฐานในระดับภูมิภาค ในแง่ของระบบการสื่อสาร
และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว สะดวกกว่าประเทศอินเดียและอินโดนีเซีย ดังนั้นกองชีววัตถุ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้ามีการจัดสร้างคลังจัดเก็บวัคซีนมาตรฐานเป็นห้อง
แช่แข็ง -๒๐ºC ขึ้นในประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะทำ�ให้สามารถเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บวัคซีน
มาตรฐานเพิ่มขึ้นและเพียงพอทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บวัคซีนมาตรฐานของหน่วยงาน ให้เป็นคลังจัดเก็บวัคซีนมาตรฐานในระดับ
ประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒. เพื่อให้มีวัคซีนมาตรฐานที่หลากหลายและเพียงพอในการสนับสนุนงานประกันและการควบคุมคุณภาพ
วัคซีน เช่น การขึ้นทะเบียนตำ�รับ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ

มีคลังจัดเก็บวัคซีนมาตรฐานสำ�หรับใช้ในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้
มาตรฐานสากลและเพียงพอต่อการใช้งาน
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กิจกรรมหลัก

๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำ�เนินการสร้างคลังจัดเก็บวัคซีนมาตรฐาน และสำ�รวจความต้องการใช้พื้นที่
๒. ดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การบริหารจัดการและบำ�รุงรักษาคลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน

งบประมาณ

งบประมาณจากรัฐบาล จำ�นวน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
๑. กิจกรรมตามแผนระยะ ๒ ปี จำ�นวน ๖,๘๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้แก่
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการประสานและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำ�เนินการสร้างคลังจัดเก็บวัคซีนมาตรฐาน
และสำ�รวจความต้องการใช้พื้นที่ จำ�นวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง สร้างคลังจัดเก็บวัคซีนมาตรฐานจำ�นวน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการบำ�รุงรักษา ปีที่ ๒ จำ�นวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กิจกรรมตามแผนระยะ ๕ ปี จำ�นวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้แก่
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการบำ�รุงรักษา ปีที่ ๓-๔ ปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ปีที่ ๕ ปีละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท

ตารางกิจกรรม / งบประมาณ
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปีที่ ๑

๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำ�เนินการ
สร้างคลังจัดเก็บวัคซีนมาตรฐาน และ
สำ�รวจความต้องการใช้พื้นที่
๒. ดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

ปีที่ ๕

๐.๓

๐.๓

๐.๓

๐.๓๕

๐.๓

๐.๓

๐.๓๕

๐.๐๕
๖.๕

๓. การบริหารจัดการ และการบำ�รุงรักษา
คลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน

รวม

ปีที่ ๒

๖.๘๕

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีระบบการจัดเก็บและจำ�หน่ายวัคซีนมาตรฐานตามมาตรฐานสากลเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการของวัคซีนที่ใช้ในประเทศและภูมิภาค
๒. ได้วัคซีนมาตรฐานที่ผลิตในระดับภูมิภาค ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันในหน่วยงานควบคุมกำ�กับภาครัฐ
และผู้ผลิตที่อยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
๓. การควบคุมคุณภาพวัคซีนตั้งแต่การขึ้นทะเบียน การควบคุมรุ่นการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพ
วัคซีนหลังจำ�หน่ายของหน่วยงานควบคุมกำ�กับดูแลวัคซีนภาครัฐ และผู้ผลิตของแต่ละประเทศในแถบภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์

ดร.สุภาพร ภูมิอมร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำ นาญการพิเศษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๑ ๕๔๔๘
E-mail: supaporn.p@dmsc.mail.go.th
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๒. โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP
แบบอเนกประสงค์
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีศักยภาพการวิจัยพัฒนาและการผลิตชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ได้แก่ ยาและ
วัคซีนอย่างจำ�กัด หากมีผลการทดสอบในระดับห้องปฏิบตั กิ ารหรือในสัตว์ทดลองทีด่ ี และมีแนวโน้มทีค่ วรวิจยั
ในคนต่อไป แต่มีอุปสรรคสำ�คัญประการหนึ่งคือการขาดสถานที่ผลิตวัคซีน ในระดับ pilot มาตรฐาน GMP
เพื่อผลิตวัคซีนทดลองสำ�หรับการวิจัยในคน ซึ่งเป็นการรองรับ และต่อยอดการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบจาก
หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตระหนักถึงความขาดแคลนศักยภาพนี้ของประเทศ
จึงมีแผนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม (pilot) มาตรฐาน GMP
แบบอเนกประสงค์ โดยจะก่อสร้างอาคารในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีโรงงาน
ผลิตยา Biotech ระดับ pilot อยู่แล้ว เพื่อให้เป็นแหล่งสำ�หรับผลิต pilot product เดียวกัน และใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งร่วมมือกันสร้างศักยภาพการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ให้ครอบคลุมด้านวัคซีนและยา Biotech
นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโรคทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุขเฉพาะของประเทศทีย่ งั ไม่มวี คั ซีน
และมีความต้องการวัคซีนหรือวัคซีนเฉพาะสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศ จากสถานการณ์ในปัจจุบนั ที่ประเทศ
ต่างๆ กำ�ลังเผชิญกับปัญหาโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ� การเพิ่มศักยภาพที่ขาดแคลนนี้จะทำ�ให้เกิดความมั่นคง
ทางสุขภาพของประเทศ เมือ่ มีภาวะทีไ่ ม่สามารถจัดหาวัคซีนนำ�เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ได้ทนั รวมทัง้ ทดแทน
วัคซีนนำ�เข้าให้มากชนิดยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP ชนิดอเนกประสงค์
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตวัคซีนทดลองสำ�หรับการวิจัยในคน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ

๑. มีโรงงานผลิตวัคซีนชนิดไวรัส ระดับกึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP ชนิดอเนกประสงค์ จำ�นวน ๑ โรงงาน
๒. มีโรงงานผลิตวัคซีนชนิดแบคทีเรียระดับกึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP จำ�นวน ๑ โรงงาน
๓. ได้วัคซีนทดลองชนิดต่างๆ เพื่อการวิจัยในคน และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การผลิตวัคซีนระดับ
อุตสาหกรรม จำ�นวน ๑ ชนิด

กิจกรรมหลัก

๑. ออกแบบกรอบแนวคิด (Conceptual design) ออกแบบขั้นพื้นฐาน (Basic design) และออกแบบ
ก่อสร้าง (Detail design) โรงงานผลิตวัคซีน ๒ โรงงานที่มีองค์ประกอบโรงงานต่าง ๆ
๒. ขอรับการตรวจและรับรองแบบโรงงานเบื้องต้นจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๓. ก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ส่วนสนับสนุนโรงงาน (Utility) ห้องปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนส่วนการประกันคุณภาพวัคซีน ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง และห้องปฏิบัติการวิจัย
พัฒนาวัคซีน
๔. ดำ�เนินการด้านการประกันคุณภาพเพื่อขอรับการรับรองโรงงานตามเกณฑ์ GMP จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
๕. พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าดำ�เนินการในโรงงาน
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งบประมาณ

งบประมาณที่ต้องการขอจากรัฐบาล ๖๒๕.๒๓๕ ล้านบาท

ตารางกิจกรรม / งบประมาณ
กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. ออกแบบก่อสร้าง (ออกแบบ Conceptual
design และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง)

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๔.๐๐๐

๒. ปรับที่ดิน

๑๕.๐๐๐

๓. ก่อสร้างอาคารสำ�หรับโรงงาน

๑๐๙.๒๓๕

๔. ก่อสร้างห้องสะอาด (โรงงาน) และงานระบบ
ต่างๆ

๑๕.๐๐๐
๑๙๐.๐๐

๕. ติดตั้งครุภัณฑ์โรงงานและระบบ Utility
ต่างๆ

รวมงบประมาณรายปี

พ.ศ. ๒๕๕๘

-

-

-

๒๘๒.๐๐๐

๑๔.๐๐๐

๑๒๔.๒๓๕

๒๐๕.๐๐๐

๒๘๒.๐๐๐

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๖๒๕.๒๓๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์

ดร. เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๓๓๔, ๐๘ ๑๗๕๑ ๒๑๔๐ โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๘๙๐๗
E-mail: duanthanorm.p@dmsc.mail.go.th
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๓. โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (Establishment of
National Bio-Medical Resources Center)
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันโลกมีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันสมัย นำ�มาซึ่งการแพร่กระจายของโรคที่รวดเร็วเช่นกัน
ดังนัน้ จึงมีโรคระบาดเกิดขึน้ ทุกปีโดยเฉพาะในประเทศทีอ่ ยูใ่ นภูมภิ าคเดียวกัน การระบาดแต่ละครัง้ ต้องมีการ
สืบสวนโรค เก็บตัวอย่างเพือ่ ตรวจยืนยัน เพาะเชือ้ เพือ่ นำ�มาใช้ศกึ ษาในการควบคุมและป้องกันโรคนัน้ ๆ ทำ�ให้
มีตวั อย่างผูป้ ว่ ย และตัวอย่างเชือ้ ทีไ่ ด้จากการระบาดของโรคในแต่ละครัง้ เป็นจำ�นวนมาก ซึง่ ตัวอย่างดังกล่าว
ถือได้ว่าสำ�คัญยิ่งทางการแพทย์และสาธารณสุข เพราะไม่สามารถย้อนเวลาเพื่อไปเก็บตัวอย่างนั้นได้อีก
จึงควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชนในการศึกษาขัน้ สูง เช่นการพัฒนาวัคซีน
ยา ชุดทดสอบ ต่อไป
อีกทั้งยังมีการเจรจาว่าด้วยสนธิสัญญาบูดาเบสต์ ที่ต้องการสร้างกระบวนการขอรับสิทธิบัตรที่เอื้อ
อำ�นวยต่อการจดสิทธิบตั รจุลนิ ทรียใ์ นระดับระหว่างประเทศ โดยประเทศทีป่ ระสงค์จะให้การคุม้ ครองสิทธิบตั ร
ในจุลชีพต้องสร้างระบบการรับฝากสารชีวภาพขึ้น เรียกว่า “องค์กรรับฝาก (สารชีวภาพ) ระหว่างประเทศ
(International Depositary Authority-IDA) ถ้าหากประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสนธิสัญญานี้
ควรมีการจัดตัง้ สถาบันรับฝากจุลนิ ทรียท์ มี่ มี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล เพือ่ ลดการส่งออกเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ไปเก็บใน IDA ต่างประเทศ เนื่องจากการที่ประเทศไทยต้องลงนามสนธิสัญญานี้ภายในปี ค.ศ.๒๐๑๕ ถ้าใน
ประเทศไทยยังไม่มี IDA จะต้องส่งจุลินทรีย์ที่จดสิทธิบัตรไปฝากเก็บยังประเทศฟิลิปปินส์ หรือสิงคโปร์ ที่มี
IDA ในประเทศแล้ว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะห้องปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญ
ในการยืนยันสาเหตุของโรค จะได้รับตัวอย่างจากการระบาดของโรคต่างๆ เสมอ รวมทั้งมีเชื้อที่ได้จาก
การเพาะเลี้ยงเก็บอยู่เป็นจำ�นวนมาก เนื่องจากขาดแคลนพื้นที่สำ�หรับจัดเก็บ ห้องปฏิบัติการจึงทำ�ลายทิ้ง
ถ้าหากเกิดการระบาดซ้ำ�จะไม่สามารถค้นหาและเปรียบเทียบสาเหตุการระบาดนั้นๆ ได้ เชื้อที่เก็บนี้นอกจาก
นำ�มาศึกษาสาเหตุการเกิดโรคแล้ว ยังสามารถนำ�มาศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรคอีกด้วย อีกทั้ง
ตัวอย่างอาสาสมัครที่ได้จากโครงการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนมีข้อกำ�หนดเป็นหลักสากลว่าถ้าวัคซีนนั้นมี
ประสิทธิภาพป้องกันโรคได้และจำ�หน่ายในท้องตลาดต้องมีการเก็บรักษาตลอดไปจนกว่าจะไม่มีจำ�หน่ายใน
ท้องตลาดแล้ว และถ้าวัคซีนนั้นไม่มีประสิทธิภาพป้องกันโรคได้ ก็ยังคงต้องเก็บรักษาตัวอย่างอาสาสมัครใน
โครงการไว้ต่ออีกอย่างน้อย ๑๐ ปี นั่นหมายความว่าถ้ามีการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนจะต้องมีการลงทุน
เพื่อเก็บรักษาตัวอย่างอาสาสมัครอย่างน้อยก็เป็นเวลา ๑๐ ปี
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีระบบการจัดเก็บตัวอย่างและเชื้อบ้างแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากมี
ตัวอย่างส่งเข้ามาจัดเก็บอย่างต่อเนือ่ ง จึงทำ�ให้จ�ำ เป็นต้องขยายพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บ และเร่งสร้างระบบการจัด
เก็บให้มีประสิทธิภาพ และคงคุณภาพของตัวอย่างให้มากที่สุด เพื่อรองรับงานที่ขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต
จึงเห็นควรจัดตัง้ ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (National Bio-medical Resources Center)
ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บชีวทรัพยากรที่เกิดจากการระบาดของโรค เช่น เชื้อจุลินทรีย์ ทั้งที่เป็น
เชื้อมาตรฐาน และเชื้อที่แยกได้จากผู้ป่วย ตัวอย่างจากผู้ป่วย เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่ง รวม
ทั้งตัวอย่างจากโครงการระดับประเทศ เช่น โครงการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนเอดส์ โครงการสำ�รวจ
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สุขภาพประชากรไทย โครงการวิจัยทางคลินิก เป็นต้น
ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (National Bio-medical Resources Center)
จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลและรวบรวมทรัพยากรชีวภาพที่มีระบบการจัดเก็บ ดูแล การถ่ายโอน การขนส่ง
ตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นความมั่นคงและปลอดภัย (security and safety) มีเครือข่ายภายในประเทศ
และต่างประเทศ นอกจากนั้น ศูนย์ ฯ จะต้องเป็นหน่วยงานวิจัยวิธีการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ และศึกษา
วิจัยวิธีการจำ�แนกคุณสมบัติของทรัพยากรที่เก็บรักษาเพื่อเป็นข้อมูลชี้วัดความคงคุณภาพของสิ่งที่เก็บว่าได้
เปลีย่ นไปจากคุณสมบัตเิ ดิมหลังการเก็บหรือไม่ดว้ ย จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทัง้ ทางด้านโครงสร้างและ
ทางด้านบุคลากรเพื่อรองรับการดำ�เนินงานและการบริหารจัดการศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่ง
ชาติ (National Bio-medical Resources Center) อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
(National Bio-medical Resources Center) มี ๓ ประการคือ

๑. เพื่อจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อสู่ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม (Public Health Security)
๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาชีวทรัพยากรที่สามารถนำ�ไปใช้ในงานวิจัย (Promote R&D)
งานควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance, QA) เช่น ตัวอย่าง Serum, DNA, สายพันธุ์จุลินทรีย์
๓. สร้างระบบการจัดเก็บให้ได้มาตรฐานสากล เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการจัดเก็บ (Storage facility)
และเปิดบริการรับฝาก

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ

๑. ประเทศไทยมีอาคารศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (National Bio-medical
Resources Center) ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๕
๒. ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (National Bio-medical Resources Center)
สามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในปี พ.ศ.๒๕๕๖
๓. สามารถขอรับรองระบบการบริการตามมาตรฐานสากลได้ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ประเทศไทยมีสถานที่สำ�หรับเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ของชาติ ที่มีระบบการจัดเก็บ
ที่ได้มาตรฐานสากลและระบบความมั่นคงและปลอดภัย (security and safety system) ที่มีประสิทธิภาพ
๒. ประเทศไทยมีแหล่งในการรับฝากตัวอย่างที่จดสิทธิบัตร ตามสนธิสัญญาบูดาเปสต์, ตัวอย่างจาก
ผู้ป่วยและจากการศึกษาวิจัย ที่มีการบริหารจัดการระบบระดับมืออาชีพ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๓. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคและเป็นผู้นำ�การดำ�เนินการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
และให้บริการทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งสร้างเสริมความร่วมมือระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บรักษา และสร้างเครือข่ายข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
๔. ประเทศไทยมีระบบอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ ที่ให้ความสะดวกสำ�หรับบริการแก่ นักวิจัย แพทย์
และอาจารย์ เพี่อใช้ในการวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค
การวินิจฉัยโรค และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป
๕. บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการพัฒนาทักษะ และมีความรู้ความสามารถในกระบวนการจัดเก็บ
ทรัพยากรชีวภาพได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
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๖. กระทรวงสาธารณสุข มีความสามารถในการอนุรักษ์พันธุกรรมสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและ
เกิดการระบาดในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ที่ต้องใช้เป็นชีวทรัพยากร ในการศึกษา
ต่อยอด เช่น การผลิตชุดทดสอบ, ยา และวัคซีนต่อไป ซึ่งคาดว่าสามารถรับฝากตัวอย่าง/เชื้อได้ปีละ
๑๒๕,๐๐๐ ตัวอย่าง/สายพันธุ์ เป็นระยะเวลา ๒๐ ปี

กิจกรรมหลัก

๑. ดำ�เนินการเรื่องการก่อสร้างอาคารที่ใช้ในการจัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างชีวภาพ
ทางการแพทย์ ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
๒. สร้างระบบเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งระบบการจัดเก็บและถ่ายโอนทรัพยากรชีวภาพ
ทางการแพทย์ โดยจัดเป็นเอกสารข้อตกลงและระบบติดตามประเมินผลการนำ�ทรัพยากรชีวภาพไปใช้
๓. วางระบบความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security) ภายในอาคารและบริเวณที่
เก็บรักษา รวมถึงการเคลื่อนย้ายตัวอย่าง
๔. สร้างและพัฒนาระบบการเก็บรักษาตัวอย่างชีวภาพ และระบบการตรวจสอบคุณภาพชีวทรัพยากร
เช่น เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ตัวอย่างซีรัม Buffy coat สารพันธุกรรม เนื้อเยื่อ เซลล์เพาะเลี้ยง เป็นต้น
๕. ดำ�เนินการด้านคุณภาพของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติเพื่อขอรับรองคุณภาพ
บริการตามระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO ๙๐๐๑: ๒๐xxISO/IEC ๑๗๐๒๕
๖. พัฒนาระบบสารสนเทศ (Information  Technology System) สำ�หรับข้อมูลความ
หลากหลายและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและคุณลักษณะของตัวอย่างนั้นๆ
๗. พัฒนาบุคลากรด้านระบบการจัดเก็บและควบคุมคุณภาพ รวมทั้งระบบสารสนเทศ หาองค์ความรู้ใหม่ๆ
เพื่อนำ�มาพัฒนาศูนย์ฯ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรที่สนใจ
๘. จัดทำ�คู่มือ guideline ร่างระเบียบในการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพทางการแพทย์ การขอนำ�ไปใช้
และติดตามผล

งบประมาณ

เสนอของบประมาณทั้งสิ้น ๖๓๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
๑. งบประมาณสำ�หรับสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๖๘.๕ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นอาคารหลัก ๒๒๘ ล้านบาท
และอาคารสำ�รอง ๔๐.๕ ล้านบาท
๒. งบครุภัณฑ์ งบดำ�เนินการและงบพัฒนาบุคลากร ทั้งสิ้น ๓๖๑.๕ ล้านบาท

23

ตารางกิจกรรม / งบประมาณ
กิจกรรม
๑. ดำ�เนินการเรื่องการก่อสร้างอาคารศูนย์
ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
๒. สร้างระบบเครือข่ายในประเทศและต่าง
ประเทศ
๓. วางระบบความปลอดภัยและความ
มั่นคง (safety and security) ภายใน
อาคาร และการขนส่ง
๔. ระบบการเก็บรักษาตัวอย่างชีวภาพ
และระบบการตรวจสอบคุณภาพ
๕. ขอรับรองคุณภาพบริการตามมาตรฐาน
สากล
๖. พัฒนาระบบสารสนเทศ (Information
Technology System)
๗. พัฒนาบุคลากรด้านระบบการจัดเก็บ
และควบคุมคุณภาพ รวมทั้งระบบ
สารสนเทศ
๘. จัดทำ�คู่มือ guideline ระเบียบปฏิบัติ

รวม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

ปีที่ ๕

๑๑๔

๑๕๔.๕

๐.๐๙๖๐

๐.๐๙๖๐

๐.๐๙๖๐

๐.๐๙๖๐

๐.๐๙๖๐

๕๑.๓๖๑๐

๕.๕๐๐

๑๒.๐๐๐

๑๐.๐๐๐

๐.๒๔๕๐

๑๐.๔๔๒๕

๔๗.๖๘๘๕

๕๗.๒๗๘

๑๓๑.๕๓๘

๐.๒๐๐๐

๐.๒๐๐๐

๐.๒๐๐๐

๐.๒๐๐๐

๐.๒๐๐๐

๐.๔๐๐๐

๓๐.๒๐๐๐

๐.๑๕๐๐

๐.๕๖๗๘

๐.๕๖๗๘

๐.๕๖๗๘

๐.๕๖๗๘

๐.๕๖๗๘

๐.๐๗๕๖

๐.๐๗๕๖

๐.๐๗๕๖

๐.๐๗๕๖

๐.๐๗๕๖

๑๑๔.๙๘๔๔ ๒๑๘.๐๔๒๙ ๕๔.๓๒๗๙ ๑๐๐.๒๑๗๔ ๑๔๒.๔๒๗๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
โทร. ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๓๕๕ มือถือ ๐๘ ๑๖๑๒ ๔๔๘๐
Email: pathom.s@dmsc.mail.go.th
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๔. โครงการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
	๔.๑ โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนเจอีจากเซลล์เพาะเลี้ยง

หลักการและเหตุผล
องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตวัคซีนเจอีจากสมองหนูที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคของประเทศ และลดการสูญเสียมูลค่าการนำ�เข้าวัคซีนจากต่างประเทศมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ แต่ด้วย
ข้อจำ�กัดของวัคซีนเจอีที่ผลิตจากสมองหนู ทำ�ให้มีการพัฒนาวัคซีนเจอี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากเซลล์
เพาะเลี้ยง เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีคุณภาพ, ประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย ที่ดีกว่าวัคซีนที่ผลิตจากสมองหนู ซึ่ง
หลายประเทศในปัจจุบนั ได้มกี ารใช้แล้ว สำ�หรับประเทศไทย กรมควบคุมโรคมีนโยบายทีจ่ ะใช้วคั ซีนเจอีทผี่ ลิต
จากเซลล์เพาะเลี้ยงที่สามารถผลิตได้เองในประเทศในระยะเวลาอันใกล้เช่นกัน
การพัฒนาการผลิตวัคซีนเจอีโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลีย้ ง นอกจากจะได้วคั ซีนเจอีทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีกว่า
เดิมใช้ในประเทศแล้ว ยังสามารถใช้เทคโนโลยีนี้พัฒนาการผลิตวัคซีนจำ�เป็นพื้นฐานของประเทศชนิดอื่นได้
อีกเช่น MMR, Polio, และ HepB หรือวัคซีนสำ�หรับป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำ�คัญ เช่น Dengue, Rabies,
Chikungunya และ Hand Foot and Mouth Diseases เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียมูลค่าการนำ�เข้า
วัคซีนจากต่างประเทศได้มากกว่าในปัจจุบัน และเป็นการสร้างเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการผลิตวัคซีนเจอีโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง และเป็นฐานสำ�หรับต่อยอดการผลิต
วัคซีนชนิดอื่น

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ

๑. เป้าหมายภายในระยะ ๒ ปี
• มีโรงงานผลิตวัคซีนโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง สำ�หรับผลิต clinical batch vaccine
• มีวัคซีนเจอีต้นแบบที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยง สำ�หรับทำ� clinical trial
๒. เป้าหมายภายในระยะ ๕ ปี
• มีวัคซีนเจอีที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
๓. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
• มีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากเซลล์เพาะเลี้ยง
• มีโรงงานผลิตวัคซีนจากเซลล์เพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐานสากล

กิจกรรมหลัก

๑. จัดทำ�โครงการ
๒. สรรหาพันธมิตรร่วมโครงการ
๓. ดำ�เนินโครงการระยะที่ ๑ สำ�หรับการผลิตวัคซีนจำ�เป็นพื้นฐานเร่งด่วน -JE vaccine (Lab + Pilot)
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๔)
๔. ดำ�เนินโครงการระยะที่ ๒ สำ�หรับการผลิตวัคซีนจำ�เป็นพื้นฐานอื่นๆ -JE vaccine (Industrial)
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(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) (โครงการระยะที่ ๒ จะดำ�เนินการคู่ขนานกับระยะที่ ๑)

งบประมาณ

โดยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล
• แนวทางที่ ๑. งบประมาณขององค์การเภสัชกรรม
• แนวทางที่ ๒. งบประมาณจากรัฐบาล
• แนวทางที่ ๓. ร่วมทุนกับภาคเอกชน

ตารางกิจกรรม / งบประมาณ
กิจกรรม

ปี ๒๕๕๓
๑. จัดทำ�โครงการ
๒. สรรหาพันธมิตรร่วมโครงการ
๓. ดำ�เนินโครงการระยะที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๕)
๔. ดำ�เนินโครงการระยะที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔

ปีที่ ๑

ปีที่ ๕

รวม

+
+

๔๐

๔๐
๔๗๐

รวม

๔๗๐

๕๑๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม

ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์
นายสิทธิ ถิระภาคภูมิอนันต์
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๘๕๐๐
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E-mail: sit.thira@gpo.or.th

	๔.๒ โครงการพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม
หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีในบางจังหวัดของภาคเหนือที่มีการ
ระบาดของโรคตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ต่อมาได้ขยายพื้นที่ให้บริการจนทั่วประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ วัคซีนที่ใช้
เป็นชนิดเชื้อตาย (mouse brain-derived inactivated JE vaccine) ซึ่งผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม
ภายหลังจากการใช้วคั ซีน ข้อมูลจากการดำ�เนินการเฝ้าระวังโรคตัง้ แต่ปี ๒๕๑๙-๒๕๔๙ พบว่ารายงานอัตราป่วย
ไข้สมองอักเสบทีไ่ ม่ได้จำ�แนกประเภทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ งซึง่ วัคซีนเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการลดอัตราป่วยของโรค
โรคไข้สมองอักเสบเจอีเป็นโรคประจำ�ถิ่นของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย การที่มีรังโรค (reservoir)
ในนกป่าและในหมูซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ทำ�ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อเข้าสู่คนได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
จำ�เป็นต้องฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีให้แก่เด็กตลอดไป
ในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป็นอย่างมาก โดยมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค
ไข้สมองอักเสบเจอีรุ่นใหม่ที่ผลิตจาก cell culture เพื่อลดจำ�นวนเข็มในการฉีดลง เพิ่มความปลอดภัยของ
วัคซีนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำ�ให้แนวโน้มการใช้วัคซีนในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่วัคซีนรุ่นใหม่ที่มีความ
ปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภาพดี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหน่วยวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
วัคซีนมายาวนาน และมีบทบาทในการวิจัยพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่ง
ชาติ เพื่อการพึ่งตนเองได้ จึงได้ริเริ่มการพัฒนาเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์จนเป็นผล
สำ�เร็จ เตรียมที่จะนำ�ไวรัสต้นแบบดังกล่าวเข้าสู่ขบวนการตัดต่อสายพันธุกรรมเพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนต้นแบบ
ที่มีความปลอดภัยสูงและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้โดยการฉีดเพียง ๑-๒ เข็ม ผลิตภัณฑ์ที่จะได้
นี้ จะตอบสนองการพึ่งตนเองได้ เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันควบคุมโรคของประเทศ และมีศักยภาพสูงมาก
ในการแข่งขันในตลาดวัคซีนระดับสากล

วัตถุประสงค์

เพือ่ พัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชือ้ เป็น โดยใช้เทคโนโลยีดา้ นพันธุวศิ วกรรมเพือ่ นำ�ไปพัฒนาการผลิต
โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงระดับกึ่งอุตสาหกรรมและทำ�การทดสอบในคน

ระยะเวลาการดำ�เนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๖๑

การดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานประกอบด้วย ๓ ส่วนที่ส�ำ คัญ ได้แก่
๑. การพัฒนาวัคซีนต้นแบบในห้องปฏิบัติการและการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง
๑.๑ พัฒนาไวรัสเจอีเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ เพื่อสกัดใช้เฉพาะส่วนเปลือก (envelop) นำ�ไปใช้เป็น
ส่วนประกอบหลักของวัคซีนร่วมกับส่วนประกอบในข้อ ๔.๑.๒
๑.๒ พัฒนาไวรัสตัวนำ�ส่วนฐาน (backbone) เพื่อใช้ผสมกับไวรัส ส่วนข้อ ๑ กลายเป็นไวรัสลูกผสม
ตัวใหม่ใช้เป็นวัคซีนต้นแบบ
๑.๓ ทดสอบคุณสมบัติเชื้อไวรัสลูกผสมในหลอดทดลอง / สัตว์ทดลอง
๒. การเตรียมเชื้อวัคซีนตัวเลือกในโรงงาน GMP pilot plant พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติซ� 
้ำ เพื่อยืนยัน
คุณสมบัติเดิมก่อนนำ�ไปทดสอบในคน (ผลิตวัคซีนสำ�หรับการทดสอบในคนด้วยโรงงานผลิตวัคซีนระดับ
กึ่งอุตสาหกรรมเดียวกับที่ใช้ผลิตวัคซีนไข้เลือดออก)
๓. การทดสอบวัคซีนระยะที่ ๑, ๒ และการทดสอบวัคซีนเพื่อขอขึ้นทะเบียน
๓.๑ ทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อตรวจดูความปลอดภัยและการสร้างภูมิต้านทาน
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๓.๒ ทดสอบวัคซีนในคนสำ�หรับการขึ้นทะเบียน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการป้องกันโรคจาก
การติดเชื้อในธรรมชาติ หรือตรวจสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทียบเคียงกับวัคซีนที่
ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ทั้งนี้ต้องเป็นตามข้อกำ�หนดของหน่วยควบคุมกำ�กับกำ�หนด

การติดตามและประเมินผล
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

วิธีการติดตาม/ประเมินความก้าวหน้า

๑. การพัฒนาวัคซีนต้นแบบในห้อง
ปฏิบัติการและการทดสอบวัคซีนใน
สัตว์ทดลอง

- มีเชื้อไวรัสเจอีเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (ตัวชี้ - มีการรายงานความก้าวหน้าให้แก่คณะ
กรรมการฯ/คณะทำ�งาน รับทราบและให้
วัดที่ระยะเวลา ๑ ปี)
ข้อเสนอแนะอย่างน้อยทุก ๓ เดือน
- มีไวรัสวัคซีนลูกผสมตัวเลือก ๑-๓
ชนิด (ตัวชี้วัดที่ระยะเวลา ๒ ปี)
- รายงานผลการทำ� Preclinical
evaluation

๒. การเตรียมการเพื่อผลิตวัคซีน
สำ�หรับการทดสอบในคนในโรงงาน
ผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม

- มีวัคซีนสำ�หรับทดสอบในคน ที่เตรียม - มีการรายงานความก้าวหน้าให้แก่คณะ
ใน GMP Pilot Plant (ตัวชี้วัดที่ระยะ กรรมการฯ/คณะทำ�งาน รับทราบและให้
ข้อเสนอแนะอย่างน้อยทุก ๔ เดือน
เวลา ๓ ปี)

๓. การทดสอบวัคซีนระยะที่ ๑, ๒
และการทดสอบวัคซีนเพื่อขอขึ้น
ทะเบียน

- ผลการทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ ๑
และ ๒ (ตัวชี้วัดที่ระยะเวลา ๕-๖ ปี)

- มีการรายงานความก้าวหน้าให้แก่คณะ
กรรมการฯ/คณะทำ�งาน รับทราบในระยะ
เวลาที่เหมาะสม

สถานะโครงการ

กำ�ลังดำ�เนินงานในขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนในห้องปฏิบัติการ

กรอบเวลาการดำ�เนินงาน
กิจกรรม

ปี๒๕๕๓
๓

๔

๑

๑. การพัฒนาวัคซีน X
ต้นแบบในห้องปฏิบัติ
การและการทดสอบ
วัคซีนในสัตว์ทดลอง

X

X

๒. การเตรียมการเพื่อ
ผลิตวัคซีนสำ�หรับ
การทดสอบวัคซีน
ในคนในโรงงาน
ผลิตวัคซีนระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม

ปี๒๕๕๔

ปี๒๕๕๕

ปี๒๕๕๖

๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

X

X

X

X

X

ปี๒๕๕๗-๒๕๖๑

X

X

X X

X X

X X X X X X

๓. การทดสอบวัคซีน
ระยะที่ ๑,๒ และการ
ทดสอบวัคซีนเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียน

28

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้วัคซีนต้นแบบสำ�หรับการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองและในคนที่ได้มาตรฐานตามข้อกำ�หนด
ของหน่วยควบคุมกำ�กับของประเทศ
๒. มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีนได้แก่ บุคลากร, องค์ความรู้ทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีน
๓. เกิ ด เครื อ ข่ า ยด้ า นวั ค ซี น ที่ เข้ ม แข็ ง ระหว่ า งภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดวงจรการพั ฒ นาวั ค ซี น

แผนการพัฒนาต่อในอนาคต

การหาความร่วมมือกับภาคีที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม เช่น องค์การเภสัชกรรม
หรือภาคเอกชนอื่น ๆ เป็นต้น

ตารางกิจกรรม / งบประมาณ
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

๑. งานพัฒนาเชื้อ JE ชนิด Live attenuated

๕

๒. งานพัฒนา JE ชนิด Live chimeric
จำ�นวน ๓-๕ ชนิด

๕

๕

๓. งานตรวจสอบคุณสมบัติ JE Chimeric ในหลอดทดลอง/
สัตว์ทดลอง

๕

๕

๔. งานพัฒนา JE candidate vaccine ใน GMP และ
ทดสอบคุณสมบัติ

ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

ปีที่ ๕

๕๐

๘๐

๓๐

๕. งานที่ Phase I / II trials

รวม

๑๘๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์

รองศาสตราจารย์ นพ. ดร. สุธ  ี ยกส้าน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๐๑๙๐
E-mail: grsys@mahidol.ac.th
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๕. โครงการผลิตวัคซีนพื้นฐานเพื่อป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และ
การผลิตวัคซีนผสม คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี
หลักการและเหตุผล

วัคซีนถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการลงทุนสูงที่สุด สำ�หรับการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อทีเ่ ป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนทัว่ โลก ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วคั ซีนแห่งชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเป็นหนึง่
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในประเทศ
วัคซีนกลุ่ม DTP Vaccine (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ: Diphtheria, บาดทะยัก: Tetanus และไอกรน:
Pertussis) ถือเป็นวัคซีนที่สำ�คัญสำ�หรับประเทศไทย ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ทำ�การผลิตอย่างต่อเนื่องมา
นานกว่า ๓๐ ปี จนส่งผลให้อัตราการป่วยจากโรคทั้ง ๓ ชนิดในเด็กลดลงอย่างมาก โดยวัคซีน DTP นี้ได้ถูก
กำ�หนดอยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI Program) ของกระทรวงสาธารณสุขตลอดมา นอกจาก
นี้ยังถือเป็นวัคซีนพื้นฐาน (Base Vaccine) สำ�คัญที่จะนำ�ไปผสมร่วมกับวัคซีนชนิดอื่นๆ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่อกี หลายชนิด เช่น DTP-HB, DTPa, DTP-HB-Hib เป็นต้น ซึง่ ปัจจุบนั กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำ หนด
ให้เด็กเกิดใหม่ทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน DTP-HB ในช่วงอายุ ๒, ๔ และ ๖ เดือน และยังต้องได้รับการ
ฉีดวัคซีน DTP ซ้�ำ ในช่วงอายุ ๑ ปีครึ่ง และ ๔ ปี นอกจากนี้ยังกำ�หนดให้หญิงมีครรภ์ต้องได้รับการฉีดวัคซีน
dT จำ�นวนคนละ ๒ dose อีกด้วย
จากการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในด้านมาตรฐานการผลิตทีด่ ี (GMP) ทำ�ให้องค์การเภสัชกรรม ซึง่ เป็น
ผู้ผลิตวัคซีนกลุ่ม DTP เพียงรายเดียวในประเทศไทย ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
องค์การเภสัชกรรมจึงได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับบริษัท Berna Biotech Korea Corporation (BBKC)
ซึ่งเป็นบริษัทผลิตวัคซีนชั้นนำ�แห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการผลิต
วัคซีน DTP-HB ในประเทศไทย โดยใช้ Component D,P,T ที่ผลิตในประเทศโดยองค์การเภสัชกรรมและ
HB (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี) ของ BBKC โดยรวมถึงการให้การแนะนำ�เพื่อพัฒนาขบวนการผลิต
วัคซีน D,P,T ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนพื้นฐานที่มีความต้องการใช้ภายในประเทศ
ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการผลิตที่ดี และมีปริมาณเพียงพอสำ�หรับการใช้ทั้งในภาวะปกติและสถานการณ์
การระบาด ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิตวัคซีนของประเทศอย่างยัง่ ยืน และเตรียมการพัฒนาเพือ่
การต่อยอดสำ�หรับวัคซีนผสมชนิดอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน D, T, P ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (cGMP)
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนผสม DTP, dT, DTP-HB และวัคซีน TT ขึ้นในประเทศ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ

๑. สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีน DTP, dT, TT ได้ใน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีน DTP-HB ได้ใน พ.ศ. ๒๕๕๗
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กิจกรรมหลัก

๑. การผลิตวัคซีน DTP, dT, TT และการตรวจสอบคุณภาพวัคซีน รวมถึงการตรวจสอบความคงตัว
ของวัคซีนแต่ละชนิด (Stability test)
๒. การทดสอบความปลอดภัย และการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Safety and Immunogenicity studies)
สำ�หรับ DTP, dT, TT
๓. การขึ้นทะเบียน DTP, dT, TT
๔. การรับรอง GMP สำ�หรับ DTP, dT, TT
๕. การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมวัคซีน DTP-HB
๖. การทดสอบความปลอดภัย และการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Safety and Immunogenicity studies)
สำ�หรับ DTP-HB
๗. การขึ้นทะเบียน DTP-HB
๘. การรับรอง GMP สำ�หรับ DTP-HB
๙. การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต

งบประมาณ

๑. เฉพาะส่วนการผลิตวัคซีน ใช้งบดำ�เนินงานขององค์การเภสัชกรรม จำ�นวน ๖๑.๔ ล้านบาท
๒. ขอการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ดังนี้
• งบประมาณเพื่อการทดสอบทางคลินิกของวัคซีน DTP, dT, TT, DTP-HB รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ ล้านบาท
• การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการ
   ผลิตวัคซีน และการควบคุมคุณภาพวัคซีน

ตารางกิจกรรม / งบประมาณ
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

ปีที่ ๕

๑. การผลิตวัคซีน DTP, dT, TT และการตรวจสอบคุณภาพ

๕

๕

๑๐

๑๐

๒๐

๒. Safety and Immunogenicity test สำ�หรับ DTP, dT, TT

๓๐

๖๐

๓. การขึ้นทะเบียน DTP, dT, TT

๑

๔. การรับรอง GMP สำ�หรับ DTP, dT, TT

๑

๕. การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี การผสมวัคซีน

๑.๔

๖. Safety and Immunogenicity test สำ�หรับ DTP-HB

๑
๓๐

๗. การขึ้นทะเบียน DTP-HB

๑

๘. การรับรอง GMP สำ�หรับ DTP-HB

๑

๙. การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต

รวม
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๑

๑

๑

๑

๑

๓๘.๔

๙๘

๑๒

๑๒

๒๑

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์การเภสัชกรรม

ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์

นายชนศักดิ์  เดชขำ�  ตำ�แหน่ง หัวหน้าแผนกผลิตวัคซีนไอกรนและอหิวาต์
กองผลิตวัคซีนจากแบคทีเรีย ฝ่ายชีววัตถุ
โทร ๐ ๒๒๐๓ ๘๕๐๙, ๐ ๒๒๐๓ ๘๕๑๐
โทรมือถือ ๐๘ ๖๕๖๘ ๑๕๘๒
Email: pdechkum@gmail.com
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๖. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์
หลักการและเหตุผล

วัคซีนป้องกันโรคไอกรนถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในรูปแบบวัคซีนชนิดเชื้อตาย (killed whole cell; wP)
ใน ค.ศ. ๑๙๔๒ นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั Pearl Kendrick ได้รวมวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
เข้าไว้ด้วยกัน เป็นวัคซีนรวม DTwP การให้บริการวัคซีนดังกล่าวในเด็ก ทำ�ให้อุบัติการณ์ของโรคไอกรนลด
ลงอย่างมีนัยสำ�คัญ ต่อมาใน ค.ศ. ๑๙๗๕ ประเทศญี่ปุ่นมีรายงานเด็กเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน DTwP ด้วย
เหตุนี้ท�ำ ให้รัฐบาลญี่ปุ่นสั่งหยุดการฉีดวัคซีนนี้ จึงส่งผลให้มีอุบัติการณ์โรคไอกรนกลับเพิ่มขึ้นมาอีก จากการ
ค้นหาสาเหตุของอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการได้รับวัคซีน DTwP (adverse events following
immunization; AEFI) พบว่าเกิดจากส่วนประกอบในวัคซีนไอกรน (wP) นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น จึง
ทำ�การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (acellular pertussis vaccine, aP) วัคซีน aP
นัน้ มีส่วนประกอบต่าง ๆ ของแบคทีเรียที่สามารถกระตุน้ ให้รา่ งกายสร้างภูมคิ ุ้มกันโรค โดยมีปฏิกริ ิยาที่ไม่พงึ
ประสงค์ต่าง ๆ เช่น ไข้ อาการบวมแดงบริเวณตำ�แหน่งที่ฉีด และอาการทางสมอง น้อยกว่าวัคซีนชนิด wP
ส่วนประกอบของ acellular pertussis vaccine ได้แก่ inactivated pertussis toxin (PT), filamentous
hemagglutinin (FHA), pertactin (PRN), fimbrial agglutinogen และ adenylate cyclase (or hemolysin)
โดยวัคซีนที่ผลิตจากแต่ละบริษัท มีส่วนประกอบของ acellular pertussis แตกต่างกันตั้งแต่ ๒ - ๕ ชนิด
โดยแอนติเจนสองตัวหลักในวัคซีน aP คือ PT และ FHA อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัคซีน aP มีราคาแพง
และมีปริมาณไม่เพียงพอ วัคซีนชนิดนีถ้ กู ใช้กนั อย่างแพร่หลายในวงจำ�กัด เช่น ยุโรป อเมริกาและในประเทศ
ทีพ่ ัฒนาแล้วเท่านั้น ด้วยข้อจำ�กัดนี้เอง องค์การอนามัยโลกไม่สามารถประกาศให้ทุกประเทศทั่วโลกพิจารณา
ใช้วัคซีน aP แทน wP ในวัคซีนรวม DTP ได้
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เชื้อ (aP)
โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัย (advanced biotechnology) ซึ่งมีข้อดี และแตกต่างจากการผลิตวัคซีน
แบบดั้งเดิมในหลายขั้นตอน ดังนี้
• การนำ�ความรู้ทางด้านชีวสารสนเทศ (bioinformatics) และการใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
(genetics engineering) ในการสร้างสายพันธุ์ B. pertussis และ recombinant non-pathogenic bacteria
เพื่อใช้ในการผลิตโปรตีนแอนติเจนทั้งสามชนิด (PT, FHA และ PRN) โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทำ�การปรับปรุง
B. pertussis ชนิด wild type (Tohama strain, ATCC BAA-๕๘๙) ให้มีลำ�ดับดีเอ็นเอที่ตำ�แหน่งจำ�เพาะ
เจาะจง (๕ ตำ�แหน่ง จาก ๔ ล้านจีโนมเบส) ทำ�ให้ได้ B. pertussis สายพันธุ์ใหม่ซึ่งสามารถผลิตโปรตีน
PT ที่คงคุณสมบัติการเป็นแอนติเจนที่ดี โดยใช้วิธี genetic detoxification ในการทำ�ให้หมดความเป็นพิษ
เทคโนโลยีดังกล่าวแตกต่างจากวัคซีน aP ที่มีการผลิตและใช้อยู่ปัจจุบัน เพราะวัคซีน aP ที่พัฒนาและผลิต
ขึ้นของศูนย์วิจัย-พัฒนา และโรงงานวัคซีนต้นแบบ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด ไม่ต้องใช้สารเคมี (เช่น
formaldehyde) ในการทำ�ให้ท็อกซิน PT หมดความเป็นพิษไป ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ดีกว่าของเดิมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
• การใช้เทคโนโลยีการหมักระดับสูง ในการเพาะเลี้ยงขยายจำ�นวนเชื้อ B. pertussis เพื่อให้ได้ผลผลิต
คือโปรตีนแอนติเจนในปริมาณที่สูง ทั้งนี้ ในการหมักจะเกิดฟองอากาศขึ้นและโดยทั่วไปมักเติมสารลดฟอง
(antifoam) ลงไปในกระบวนการหมัก แต่เชื้อ B. pertussis ไม่สามารถเติบโตได้ในสภาวะที่เติมสารลดฟอง
นอกจากนี้ การปัน่ หมุนของใบกวนยังทำ�ให้โปรตีนแอนติเจน FHA เกิดการสลายตัวอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าว
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กระบวนการหมักจึงทำ�ในถังหมักที่ออกแบบเป็นพิเศษ ได้แก่ ใช้แรงกวนในระดับต่�ำ และมีระบบกลไกทางกล
ในการกำ�จัดฟอง
• การสกัดแยกโปรตีนแอนติเจนให้บริสุทธิ์ ด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟี ทั้งนี้ได้ผสมผสานการแยก
โปรตีนด้วยเทคนิคต่าง ๆ ร่วมกัน ได้แก่ size-exclusion/ion-exchange และ hydrophobic chromatography
ภายในเวลาอันรวดเร็วและยังคงคุณสมบัติในการเป็นแอนติเจนที่ดีไว้
• การผสมสูตรตำ�รับ และบรรจุเป็นวัคซีนโดยใช้ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมเทคโนโลยี และแอ็ดจูแวนท์
(adjuvant) ที่เหมาะสม ทั้งนี้วัคซีนที่ผลิตขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานเภสัชตำ�รับสากล เช่น USP (United
States Pharmacopoeia), Eur. Ph. (European Pharmacopoeia) เป็นต้น
• การควบคุมคุณภาพ และการหาปริมาณแอนติเจน โดยใช้เทคนิคทางชีวเคมี, ภูมิคุ้มกันวิทยา และเคมี
ประยุกต์ เช่น การพัฒนาโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) สำ�หรับวิเคราะห์โปรตีนแอนติเจน,
การพัฒนาเทคนิค sandwich ELISAs และ Western Immunoblotting เป็นต้น
นอกจากนี้ ในทุกขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีน ต้องทำ�ตามมาตรฐานวิธีการวิจัยที่ดีใน
ระดับห้องปฏิบัติการ (good laboratory practice: GLP) และมาตรฐานการผลิตที่ดี (good manufacturing
practice: GMP) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าวัคซีนทีว่ จิ ยั พัฒนาขึน้ นัน้ มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัยและปราศจากการปนเปือ้ น
เหมาะสมในการศึกษาทางคลินกิ และนำ�ไปใช้ในคนได้อย่างปลอดภัยในอนาคต เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ใช้วัคซีนป้องกันโรคไอกรน ชนิด Acellular Pertussis แทนแบบเดิม (ชนิด Whole cell) ซึ่งมีความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพสูง และตลาดโลกมีความต้องการใช้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อผลิตวัคซีน aP ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
๒. เพื่อขยายกำ�ลังการผลิตวัคซีน aP ให้เพียงพอสำ�หรับการใช้ภายในประเทศ และส่งออกชนิด Bulk
สำ�หรับการผสมเป็นส่วนประกอบของวัคซีนรวม DTaP-HB-Hib

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ

๑. มี GMP Clinical batch ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) ใน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ผลการศึกษา Immunogenicity study (Equivalence study) ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิด
ไร้เซลล์ ใน พ.ศ.๒๕๕๘

กิจกรรมหลัก

๑. พัฒนา GMP Seed
๒. ผลิต Clinical Batch
๓. ทดลอง Phase ๑-๒
๔. ทดลอง Phase ๓ / Equivalence study
๕. ยื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียน

งบประมาณ

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด ลงทุนจำ�นวนทั้งสิ้น ๗๖๕ ล้านบาท
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ประเด็นขอการสนับสนุนจากรัฐ ดังนี้

๑. มาตรการทางภาษี โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาได้ ๓ เท่า (ปัจจุบันได้เพียง ๒ เท่า)
๒. การสนับสนุนสัตว์ทดลอง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากหน่วยงานภาครัฐ โดยคิดค่าใช้จ่ายใน
ราคาราชการ
๓. การปรึกษาหารือ และให้คำ�แนะนำ�โดยหน่วยงานควบคุมกำ�กับของประเทศ เพื่อสามารถขึ้นทะเบียน
วัคซีนได้ตามเวลาที่ก�ำ หนด

ตารางกิจกรรม / งบประมาณ
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปีที่ ๑

๑. พัฒนา GMP Seed

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

ปีที่ ๕

๖๐

๒. ผลิต Clinical Batch

๑๘๐

๓. ทดลอง Phase ๑-๒

๒๒๐

๔. ทดลอง Phase ๓ / Equivalence study

๓๐๐

๕. ยื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียน

๕

รวม

๖๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด

ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์

นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ
มือถือ ๐๘ ๑๘๑๑ ๖๐๒๐
E-mail: vitoonv@bionet-asia.com

35

๑๘๐

๒๒๐

๓๐๐

๕

๗. โครงการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้านวัคซีนโดยหน่วยงานกลางแห่งชาติ
ด้านวัคซีน (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)
หลักการและเหตุผล

ด้วยเหตุที่วัคซีนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและความคุ้นทุนสูงในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน ประเทศไทยได้ใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญ เช่น การกวาดล้าง
โรคไข้ทรพิษให้หมดไปจากประเทศได้สำ�เร็จตัง้ แต่พ.ศ.๒๕๐๕ การกวาดล้างโรคโปลิโอซึง่ คาดว่าจะหมดสิน้ ไปใน
ระยะเวลาอันใกล้ นอกจากนี้ยังใช้ในการกำ�จัดโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด และป้องกันควบคุมโรคต่างๆ เป็น
จำ�นวนมาก ปัจจุบนั ประเทศไทยนับว่าประสบความสำ�เร็จค่อนข้างสูงในการป้องกันโรคด้วยวัคซีน เมือ่ เปรียบ
เทียบกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน โดยภาครัฐได้ให้บริการวัคซีนพื้นฐานครอบคลุมกว่าร้อยละ ๙๐
ของประชากร และประชาชนอีกส่วนหนึง่ รับวัคซีนจากสถานบริการในภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยัง
คงสามารถพึง่ ตนเองด้านวัคซีนได้นอ้ ย แม้วา่ จะมีศกั ยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ดอ้ ยกว่าประเทศ
อื่น แต่ศักยภาพเหล่านี้กระจายอยู่ที่องค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่น ๆ รวมทั้งในภาคเอกชน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้เกิด
การบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสาเหตุส�ำ คัญอีกประการหนึ่งที่ทำ�ให้การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนของประเทศไม่ประสบผลสำ�เร็จและไม่มคี วามก้าวหน้าเท่าทีค่ วร คือ ได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาล
ยังไม่เพียงพอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านงบประมาณ ด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำ เป็น ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี หากได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมและมีการบริหารจัดการให้มี
การเชื่อมโยงความรู้ความชำ�นาญ แผนงาน และศักยภาพด้านต่างๆ ของหน่วยงานด้านวัคซีนเข้าด้วยกัน
ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศจะทำ�ให้เกิดศักยภาพในด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม นำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามารถในการเป็นผูน้ ำ�ในภูมภิ าค ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีวภาพตามนโยบายของรัฐบาล รวมทัง้ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วคั ซีนแห่งชาติทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘
ดังนัน้ จึงมีความจำ�เป็นจะต้องมีหน่วยงานกลางแห่งชาติดา้ นวัคซีนอย่างเป็นทางการทีม่ คี วามอิสระและ
คล่องตัว เพื่อทำ�หน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
รวมทัง้ บริหารจัดการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในภาครัฐและเอกชนทัง้ ในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ให้สามารถวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศให้มีวัคซีนที่จำ�เป็น
ใช้ทั้งในภาวะปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพื่อการพึ่งตนเองด้านวัคซีนของประเทศในระยะยาวต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดตั้งหน่วยงานกลางแห่งชาติด้านวัคซีน
๒. เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้านวัคซีนของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้รับการจัดตั้งและสามารถดำ�เนินการผลักดันและขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ด้านวัคซีนของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติได้
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กิจกรรมหลัก

๑. ดำ�เนินการจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
๒. ยก (ร่าง) และเสนอพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามขั้นตอน
๓. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งการติดตามการดำ�เนินงาน
๔. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการผลิตวัคซีนในประเทศ
๕. สนับสนุนการดำ�เนินงานวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศ
๖. สนับสนุนการผลิตวัคซีนในประเทศ
๗. จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
๘. การจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนให้เป็นระบบ

งบประมาณ

ใช้งบประมาณปกติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการดำ�เนินการจัดตัง้ สถาบันวัคซีนแห่ง
ชาติตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีฯ หลังจากนัน้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี จะ
ทำ�การยก (ร่าง) และเสนอพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามขั้นตอน หาก (ร่าง) พระราช
บัญญัติฯ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะใช้งบประมาณตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ นั้น

ตารางกิจกรรม / งบประมาณ
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ ปีที่ ๖-๑๐

ปีที่ ๑
๑. ดำ�เนินการจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติตาม
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี

๑.๐

๒. ยก (ร่าง) และเสนอพระราชบัญญัติสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามขั้นตอน

๑.๐
๑.๐

๓. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งติดตามการ
ดำ�เนินงาน

๐.๗

๑.๗

๐.๗

๐.๗

๐.๗

๓.๕

๔. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการผลิตวัคซีนใน
ประเทศ

๑.๐

๐.๗

--

--

--

--

๕. สนับสนุนการดำ�เนินงานวิจัยพัฒนาวัคซีน

--

๓.๗

๒.๖

๒.๐

๒.๐

๑๐.๐

๖. สนับสนุนการผลิตวัคซีนในประเทศ

--

๐.๗

๐.๗

๐.๗

๐.๗

๓.๕

๗. จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค

--

๑.๐

--

๑.๐

--

๓.๐

๘. การจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนให้เป็นระบบ

๖.๑

๖.๑

๑๖.๑

๑๒.๑

๗.๑

๓๕.๕

รวม

๙.๓

๑๔.๔

๒๐.๑

๑๖.๕

๑๐.๕

๕๕.๕
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งทำ�หน้าที่ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้านวัคซีนของประเทศ ให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ให้สามารถวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนเพื่อสร้างความ
มั่นคง และเพื่อการพึ่งตนเองด้านวัคซีนของประเทศในระยะยาวต่อไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์
ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖ - ๙
E-mail: charungm@hotmail.com
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๘. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ
หลักการและเหตุผล

การประเมินสถานการณ์การพัฒนาด้านวัคซีนของประเทศไทย (สำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ:
๒๕๕๒) พบว่าหน่วยงานด้านวัคซีนโดยส่วนใหญ่มีอัตรากำ�ลังของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำ�เนินงาน ขาด
ตำ�แหน่งงานที่มั่นคงเพื่อรองรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านวัคซีน จึงทำ�ให้
บุคลากรทีม่ อี ยูจ่ �ำ นวนน้อยต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน ทัง้ ภาระงานหลัก ได้แก่ วิจยั และพัฒนา ผลิต ควบคุม
คุณภาพวัคซีน ให้บริการวัคซีน และภาระงานรอง ได้แก่ การบริหารจัดการ ให้บริการ งานสอน ฯลฯ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงทำ�ให้การพัฒนาด้านวัคซีนล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรการศึกษาด้าน
วัคซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานที่จ�ำ เป็นสำ�หรับการวิจัย การผลิต วิศวกรรม และระบบคุณภาพด้าน
วัคซีน จึงใช้วิธีการให้ทุนส่งบุคลากรไปศึกษาที่ต่างประเทศ ทั้งในระดับปริญญาเอก และการพัฒนาต่อยอด
โดยการฝึกอบรมในสาขาที่ขาดแคลน แต่ทุนการศึกษาเหล่านี้มีจำ�นวนไม่มากนัก และไม่เพียงพอที่จะเร่งรัด
การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทยได้ ประกอบกับการไม่มีตำ�แหน่งงานรองรับ เงินค่าตอบแทนไม่
เหมาะสม จึงทำ�ให้คนที่มีประสบการณ์ด้านวัคซีนย้ายออกไปทำ�งานอื่น หรือทำ�งานกับบริษัทเอกชน หรือ
ต่างประเทศ เป็นต้น
การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานเพื่อให้สามารถดำ�เนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำ�เป็นต้องมีการเสริมสร้างทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเชิงปริมาณมุ่งหวัง
ในการเพิ่มจำ�นวนบุคลากรให้เพียงพอสำ�หรับการปฏิบัติตามหน้าที่และเพื่อรองรับการขยายงานที่กว้างขึ้น
ส่วนในเชิงคุณภาพมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้บคุ ลากรมีสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิข์ อง
งานให้ได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานทีก่ �ำ หนด การพัฒนาวัคซีนเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อนและต้องใช้เวลา
ยาวนานซึ่งจำ�เป็นต้องมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงหลายด้านประกอบกัน ทั้งเรื่องการคิดค้น วิจัย พัฒนา และ
ความชำ�นาญ เชีย่ วชาญในการปฏิบตั ิ ดังนัน้ การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนจึงต้องวางแผนดำ�เนินการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนือ่ ง โดยต้องพัฒนาตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานจนถึงขัน้ ประยุกต์ใช้ในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามวงจรวัคซีนได้แก่ การวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน การประกันควบคุมคุณภาพวัคซีน และการใช้
วัคซีน นอกจากนีจ้ ะต้องพัฒนาต่อยอดบุคลากรทีม่ สี มรรถนะอยูแ่ ล้วให้มคี วามก้าวหน้าในสายงาน โดยการจัด
ทำ�เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจและทำ�ให้บคุ ลากรอันทรง
คุณค่าสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างต่อเนือ่ ง เพราะมีความมัน่ ใจในตำ�แหน่งหน้าทีแ่ ละมีความก้าวหน้าตามลำ�ดับ
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ ครอบคลุมรอบด้านตั้งแต่การผลิต
บุคลากรทีป่ ระเทศมีความต้องการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีม่ อี ยูใ่ ห้มคี วามก้าวหน้าและสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาวัคซีนของประเทศ รวมทัง้ การดูแลรักษาให้บคุ ลากรด้านวัคซีนสามารถคงอยูไ่ ด้ในระบบ โดย
มีความก้าวหน้าในสายงานที่เหมาะสมกับศักยภาพ เครือข่ายวัคซีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องวางแผน
ร่วมกันอย่างมีทศิ ทางและมีเป้าหมายชัดเจน โดยมีหน่วยงานกลางด้านวัคซีนเป็นผูป้ ระสานความร่วมมือ จัดทำ�
แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เพือ่ ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทางทุกสาขาวิชาทีจ่ ำ�เป็นต่อการวิจยั และพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน โดยรัฐ
ต้องสนับสนุนงบประมาณเพื่อการผลิตและฝึกอบรมบุคลากรที่มีความจำ�เป็น นอกจากนี้ ควรให้การสนับสนุน
ด้านโครงสร้างบุคลากร ระบบงาน การสร้างแรงจูงใจ และการส่งเสริมโอกาสให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วย
หากสามารถดำ�เนินการพัฒนาคนได้ตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระยะ
จะทำ�ให้ภาพการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนทีห่ ลายหน่วยงานมีความต้องการนัน้ เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม และ
บุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการปฏิบัติงานทุกด้าน
ของวัคซีนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้น�ำ ด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน
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วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านวัคซีนให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ สำ�หรับการสร้างความ
มั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ
๒. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตลอดวงจรการพัฒนาวัคซีนตั้งแต่การวิจัยพัฒนาไปจนถึง
การนำ�วัคซีนไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ

ปีที่ ๑:
มีรายงานผลการสำ�รวจอัตรากำ�ลังและความต้องการการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทย
ปีที่ ๒:
มีแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทย
ปีที่ ๑-๕: จำ�นวนบุคลากรด้านประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำ�นวน ๘ คนต่อปี
ดังนี้
- ด้านการควบคุมคุณภาพวัคซีนและเตรียมวัคซีนมาตรฐาน
- ด้านการประเมินเอกสารการขึ้นทะเบียนตำ�รับวัคซีน
- ด้านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตวัคซีน
- ด้านการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน
ปีที่ ๒-๑๐: บุคลากรได้รับทุนการศึกษาในสาขาที่มีความจำ�เป็น จำ�นวน ๒๐ ทุนต่อปี
มีกรอบอัตรากำ�ลังบุคลากรด้านวัคซีนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน กพ.
ปีที่ ๕:
ปีที่ ๖-๑๐: จำ�นวนและสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดตามตัวชี้วัดในแผนแม่บทการพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทย

กิจกรรมหลัก

๑. ประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนเพื่อกำ�หนดประเภท จำ�นวน และคุณสมบัติของบุคลากร
ที่ประเทศมีความต้องการอย่างมากเพื่อการเร่งรัดการพัฒนางานด้านวัคซีน
๒. เสนอโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนต่อรัฐบาลโดยผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ
๓. ประสานหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนและมหาวิทยาลัยทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ การจัด
ทำ�แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทย
๔. ประสานแหล่งทุน และสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ที่ก�ำ หนด รวมถึงการเตรียมตำ�แหน่ง
งานและสถานที่ท�ำ งานเพื่อรองรับ
๕. จัดทำ�แผนปฏิบัติการสำ�หรับการพัฒนาบุคลากรรายปี เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามแผนแม่บทฯ
๖. ดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กำ�หนดไว้
๗. ติดตาม ประเมินผล ทุนพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรตามแผนแม่บท
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งบประมาณ

๑. งบประมาณจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายในระยะ ๑๐ ปี จำ�นวน ๓๔๘ ล้านบาท (สามร้อยสี่สิบแปดล้านบาท
ถ้วน) ดังนี้
๑.๑ ปีที่ ๑-๕ มีค่าใช้จ่ายปีละ ๓๖.๘ ล้านบาท รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๑๘๔ ล้านบาท รายละเอียดได้แก่
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และ post doc ปีละ ๑๐ ล้านบาท
- ทุนพัฒนาบุคลากรด้าน QA/QC ปีละ ๔ ล้านบาท
- สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ ปีละ ๒๒.๘ ล้านบาท
๑.๒ ปีที่ ๖-๑๐ มีค่าใช้จ่ายปีละ ๓๒.๘ ล้านบาท รวม ๕ ปี เป็นเงิน ๑๖๔ ล้านบาท รายละเอียดได้แก่
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และ post doc ปีละ ๑๐ ล้านบาท
- สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ ปีละ ๒๒.๘ ล้านบาท
๒. งบประมาณจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นค่าใช้จ่ายในระยะ ๑ ปี จำ�นวน ๔๙๕,๖๐๐ บาท
(เพื่อการจัดทำ�กรอบความต้องการพัมนาบุคลากรด้านวัคซีนเฉพาะในปีงบประมาณ ๒๕๕๔)

ตารางกิจกรรม / งบประมาณ
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

ปีที่ ๕

ปีที่
๖-๑๐

รวม

งบประมาณของหน่วยงาน
๑. การสำ�รวจอัตรากำ�ลัง/ความต้องการ
พัฒนาและการประชุมระดมสมองผู้
เชี่ยวชาญ

.๔๙๕๖

.๔๙๕๖

รวม

.๔๙๕๖

.๔๙๕๖

งบประมาณของรัฐบาล
๒. จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายของ
แผนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของ
ประเทศไทย

๐.๒

๐.๕

๓. จัดทำ�แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีน

๑.๖๖๘๖ ๑.๘๕๘๒

๔. จัดทำ�แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีนและการสนับสนุนทุน
การศึกษา

๑๔.๐๘

๑๔.๐๘

๐.๗

๑.๔

๓.๕๒๖๘
๑๔.๐๖

๑๔.๐๖

๑๔.๑๐

๗๑.๗

๕. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผน ๒๐.๘๕๑๔ ๒๐.๓๖๑๘ ๒๒.๗๔
แม่บท

๒๒.๗๔

๒๒.๗๐

๙๐.๘๘ ๒๐๐.๒๗๓๒

๖. การติดตามประเมินผล

รวม

๓๖.๘

๓๖.๘
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๓๖.๘

๓๖.๘

๓๖.๘

๑๔๒.๐๘

๐.๗๒

๐.๗๒

๑๖๔

๓๔๘

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวัคซีนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๒. ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
๓. ระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๔. ลดปัญหาความขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนในประเทศ และการขาดอัตรากำ�ลังบุคลากรผู้ปฏิบัติ
งานด้านวัคซีน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์
ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖-๙
E-mail: unlee9@yahoo.co.th
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๙. โครงการวิจัยพัฒนาและขยายกำ�ลังการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบนั วัณโรคยังเป็นปัญหาสำ�คัญของประเทศไทย ซึง่ พบว่ามีผปู้ ว่ ยอยูเ่ ป็นจำ�นวนมากประกอบกับมี
ผู้ติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มติดเชื้อนี้ จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรคร่วมด้วย เพี่อป้องกัน
ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของวัณโรคมากขึ้น วัคซีนป้องกันวัณโรคจึงถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่ง
ชาติให้มกี ารพัฒนาทัง้ ด้านการผลิตและการวิจยั เพือ่ ให้ได้วคั ซีนวัณโรคใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพในทางป้องกันโรค
ดีกว่าวัคซีน BCG ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะแม้ว่าวัคซีน BCG จะมีความสำ�คัญและจำ�เป็นต่อเด็กแรกเกิด
ในประเทศไทย แต่ไม่สามารถป้องกันวัณโรคในผูใ้ หญ่ได้ดเี ท่าทีค่ วร และแม้จะมีวคั ซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่
เกิดขึ้นในอนาคต วัคซีน BCG ก็ยังเป็นวัคซีนพื้นฐานในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ในประเทศ
กำ�ลังพัฒนาอีกเป็นเวลานาน อีกทั้งเชื้อ BCG ยังสามารถนำ�ไปพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้อีก
มาก เช่น การพัฒนาวัคซีนเอดส์ การพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ และการผลิตยารักษามะเร็ง
กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น
เพื่อให้การผลิตวัคซีน BCG ที่มีอยู่ในประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ เป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศไทย สามารถพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีองค์ความรู้ความชำ�นาญเพื่อให้
ประเทศเป็นผู้น�ำ ทางสาธารณสุขทางด้านวัคซีนในภูมิภาค โรงงานผลิตวัคซีน BCG ของสถานสาวภาที่มีอยู่
จึงต้องจัดสร้างขึน้ ให้มกี �ำ ลังการผลิตสูงเพือ่ ผลิตให้ใช้ทงั้ ภายในประเทศ และสามารถส่งออกสนองความต้องการ
ของต่างประเทศได้ด้วย เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ผลิตวัคซีน BCG ในต่างประเทศเหลืออยู่น้อยรายแล้ว รัฐบาลจึง
ควรให้การสนับสนุนการลงทุนสร้างโรงงานผลิตวัคซีน BCG ของสถานเสาวภาที่มีอยู่
เพื่อขยายกำ�ลังการผลิตและเตรียมโรงงานใหม่ไว้รองรับการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ (New
TB) ในอนาคต เนื่องจากสถานเสาวภา สภากาชาดไทยมีประสบการณ์ในการผลิตวัคซีน BCG มาเป็นระยะ
เวลากว่า ๕๐ ปี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านงานผลิตชีววัตถุ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการผลิตที่
ดี (Good Manufacturing Practice- GMP) จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่ปีพศ.๒๕๔๖
และฝ่ายประกันคุณภาพได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕, ilac-MRA / DMSc จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปีพศ.๒๕๔๘ และเป็นแหล่งผลิตแห่งเดียวในประเทศที่สามารถผลิต
วัคซีน BCG ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับเทียบเท่ากับผู้ผลิตในประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้องค์การอนามัย
โลกยังเห็นว่า ควรสนับสนุนประเทศไทยให้สถานเสาวภาเป็นแหล่งผลิตวัคซีน BCG ให้เพียงพอสำ�หรับใช้ใน
หลายประเทศ และพิจารณาขยายกำ�ลังการผลิตและพัฒนาเพือ่ ให้ได้มาตรฐาน WHO Prequalification ซึง่ จะ
ทำ�ให้สามารถส่งวัคซีนจำ�หน่ายยังต่างประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UNICEF ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของ
องค์การอนามัยโลกทีม่ คี วามต้องการซือ้ วัคซีนให้กบั ประเทศกำ�ลังพัฒนาเป็นจำ�นวนมาก อีกทัง้ จะทำ�ให้ตน้ ทุน
การผลิตวัคซีนถูกลงเป็นการนำ�รายได้เข้าสู่ประเทศแล้ว และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสร้างชื่อเสียงของประเทศชาติด้วย
เนื่องจากที่ตั้งโรงงานผลิตวัคซีน BCG  ของสถานเสาวภาในปัจจุบัน อยู่ใจกลางเมืองที่แออัด มีพื้นที่
จำ�กัด รอบข้างเป็นตึกสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัคซีนนีเ้ ป็นวัคซีนเชือ้ เป็น ซึง่ การกำ�หนดระดับของความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (Biosafety) ทีถ่ กู ต้องมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ในการผลิตระดับอุตสาหกรรม ทำ�ให้ยากต่อการขยาย
และปรับปรุงโรงงานให้ใหญ่ขนึ้ เพือ่ รองรับต่อความต้องการการใช้ผลิตภัณฑ์ในอนาคตเพิม่ ขึน้ และเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ในประสิทธิภาพของการผลิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนเพือ่ รองรับเทคโนโลยี
ที่พัฒนาใหม่ตลอดเวลา โรงงานผลิตวัคซีนบีซีจี และฝ่ายประกันคุณภาพของสถานเสาวภา จำ�เป็นต้องย้ายไป
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สถานที่ใหม่ที่มีสถานที่เพียงพอในการขยายกำ�ลังการผลิต และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม มีระบบสาธารณูประโภคต่างๆ ครบถ้วน ซึง่ ต้องใช้เงินจำ�นวนสูง ใช้เวลาในการก่อสร้างและตรวจสอบ
ระบบนาน และมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อม โดยไม่กระทบกับจำ�นวนผลิตภัณฑ์
ที่ยังคงมีการผลิตต่อเนื่องเพื่อใช้ในประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นชอบในหลักการให้สถานเสาวภา
จัดทำ�โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน BCG แห่งใหม่ ในพื้นที่ของสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี เพื่อขยาย
กำ�ลังการผลิตและปรับปรุงโรงงานให้ได้รบั การรับรองมาตรฐาน WHO Prequalification จากองค์การอนามัยโลก
และสามารถส่งวัคซีน BCG ไปจำ�หน่ายให้ UNICEF เนื่องจากวัณโรคยังเป็นปัญหาสำ�คัญของประเทศไทย
อีกทั้งสามารถพัฒนาวิจัยวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ด้วย
ในด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในทางป้องกันโรคที่ดีขึ้น
และสามารถใช้ได้ทงั้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ ซึง่ จะใช้ควบคูก่ บั การใช้วคั ซีน BCG ในการฉีดกระตุน้ (Booster dose)
จึงจำ�เป็นต้องมีการดำ�เนินงานวิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยของประเทศคู่ขนานกันไปด้วย โรงงานที่จะสร้างขึ้น
ใหม่นนั้ มีสว่ นพืน้ ทีจ่ ดั เตรียมไว้เพือ่ เป็นศูนย์วจิ ยั วัคซีนวัณโรค ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างศักยภาพให้ประเทศไทยสามารถ
วิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคที่มีประสิทธิภาพได้เอง ตั้งแต่เชื้อต้นแบบไปจนเป็นวัคซีนสำ�เร็จรูป ซึ่งจะ
ทำ�ให้ประเทศมีความมั่นคง สามารถพึ่งตนเองด้านวัคซีนได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อขยายกำ�ลังการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค โดยให้มีโรงงานผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน
องค์การอนามัยโลก (WHO Prequalification)
๒. เพื่อวิจัยพัฒนาวัคซีนวัณโรคชนิดใหม่ (New TB Vaccine)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. ประโยชน์ต่อผู้ป่วยและการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาถูก
๒. ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เป็นการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภายในประเทศทีเ่ กีย่ วกับการผลิตชีววัตถุโดยใช้เทคโนโลยีที่
ได้มาตรฐานสากล

รายละเอียดของการลงทุน
การลงทุนสำ�หรับโรงงาน

ปัจจุบันสภากาชาดไทยมีที่ดินที่อำ�เภอบางพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสถานเสาวภาเคยใช้เป็นสถานี
เพาะเลี้ยงม้ามาก่อน มีความพร้อมในการนำ�มาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ขยายกำ�ลังผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค
BCG ได้ และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สะดวกต่อการขนส่ง อีกทั้งบุคลากรของสถานเสาวภา มีความรู้
ความชำ�นาญในการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรคบีซีจีอยู่แล้ว

ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก และตำ�รายา (Pharmacopoeia)
ซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำ�เนินการขอ GMP certificate จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ดำ�เนินการขอ WHO prequalification จากองค์การอนามัยโลก
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การกระจายผลิตภัณฑ์และการตลาด

๑. จำ�หน่ายให้สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยจะได้รับใบสั่งซื้อปีละหนึ่งครั้ง
๒. จำ�หน่ายให้โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนโดยตรง
๓. จำ�หน่ายให้ UNICEF

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
	๑. เป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์

ชนิดผลิตภัณฑ์

เป้าหมายจำ�นวนที่จะผลิต(ขวด)ต่อปี

๑. วัคซีน
วัคซีนป้องป้องกันวัณโรคบีซีจี ๓,๐๐๐,๐๐๐
๒. น้ำ�ยาสำ�หรับทำ�ละลาย น้ำ�เกลือ
๓,๐๐๐,๐๐๐

	๒. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

๑. มีโรงงานผลิตวัคซีนบีซีจีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO Prequalification) ๑ แห่ง
๒. ได้แอนติเจนพื้นฐานสำ�หรับการพัฒนาวัณโรคชนิดใหม่อย่างน้อย ๑ ชนิด

กิจกรรมหลัก

๑. ทำ�โครงการจัดสร้างโรงงานผลิตวัคซีนบีซีจีแห่งใหม่ฉบับสมบูรณ์และออกแบบโรงงานเพื่อเสนอ
ขออนุมัติโครงการและขอเงินสนับสนุนการลงทุนจัดสร้าง
๒. ประกวดราคา และดำ�เนินการก่อสร้างโรงงานพร้อมการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักรงานผลิต
๓. จัดหาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศวางระบบการผลิตตามมาตรฐานสากล WHO Prequalification
จัดหาและพัฒนาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
๔. ขอรับการตรวจประเมินจากองค์การอนามัยโลก
๕. จัดตั้งศูนย์วิจัยวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ และดำ�เนินงานวิจัย
๖. จัดสร้างห้องปฏิบัติการควบคุมและประกันคุณภาพ
๗. การทดสอบวัคซีนตัวเลือกระดับ Pre-clinic ในสัตว์ทดลอง

งบประมาณ

๑. เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน ๘๙๒ ล้านบาท
๒. เงินทุนในส่วนของโครงการย้ายโรงงานผลิตของสภากาชาดไทยเป็นเงิน ๒๐๐ ล้านบาท งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๒ ล้านบาท
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ตารางกิจกรรม / งบประมาณ
กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. จัดทำ�โครงการทีม่ คี วามสมบูรณ์ในราย
ละเอียดพร้อมแบบพิมพ์เขียวโรงงานผลิต
วัคซีนบีซีจีและศูนย์วิจัยวัคซีนป้องกัน
วัณโรคชนิดใหม่ที่ได้รับการรับรองแบบ
จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๔

๒. ประกวดราคา ก่อสร้างอาคารติดตั้ง
ระบบสนับสนุนการผลิต เครื่องมือและ
เครือ่ งจักร ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสร็จ
๓. ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศวางระบบ
การผลิตตามมาตรฐานองค์การอนามัย
โลก (WHO Prequalification) จัดหา
และพัฒนาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

๘๐๐

๓

๓

๓

๓

๔. ขอรับการตรวจประเมินจากองค์การ
อนามัยโลก
๕. จัดตั้งศูนย์วิจัยวัคซีนป้องกันวัณโรค
ชนิดใหม่ และดำ�เนินงานวิจัย

๓
๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๖. จัดสร้างอาคารปฏิบัติการประกัน
คุณภาพและอาคารสัตว์ทดลอง*

๑๒
๒๐๐ *

๗. ทดสอบวัคซีนป้องกันวัณโรคใหม่ (ตัว
เลือก) ระดับ Pre-clinic ในสัตว์ทดลอง

รวม

๓

๑๐

๑๙

๘๑๕

๑๕

* เงินทุนในส่วนของโครงการย้ายโรงงานผลิตของสภากาชาดไทย (ที่เหลือเป็นเงินงบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
๒. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ผู้ประสานงาน

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
ผู้อำ�นวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๒ ๐๑๖๑
E-mail: visithstprj@yahoo.com
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๑๕

๒๒๘

๑๐. ชุดโครงการการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกของประเทศไทย
หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขสำ�คัญในระดับประเทศและนานาชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอันมาก [๑,๒,๓] รูปแบบการเกิดไข้เลือดออกของประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่มี
แนวโน้มการเกิดโรคเพิม่ ขึน้ ทัง้ นีป้ ระเทศไทยมีสภาวะทีพ่ ร้อมทีจ่ ะมีการติดเชือ้ ซ้ำ�ของประชากรได้สงู เนือ่ งจาก
มีเชื้อเดงกี่หลายซีโรทัยป์แพร่กระจายอยู่ในเวลาเดียวกัน (Hyperendemicity with multiple serotypes)
และมีระดับความชุกชุมของยุงลาย Aedes aegypti ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้ไข้เลือดออกมี
มากขึ้น [๔-๙] ประเทศไทยได้ด�ำ เนินการตามแนวทางมาตรการควบคุมยุงพาหะแบบผสมผสานขององค์การ
อนามัยโลกในการป้องกันควบคุมโรค อย่างไรก็ตามการควบคุมยุงพาหะได้ผลในระดับหนึ่งเท่านั้น [๑๐]
การแพร่ระบาดของโรคยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการระบาดใหญ่ในบางปี การพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้ อ งกั น โรคจึ ง เป็ น ความหวั ง สำ � คั ญ ในการควบคุ ม การระบาดของโรคไข้ เ ลื อ ดออกเดงกี ่ [๑๑]
การพัฒนาวัคซีนจึงมีความจำ�เป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง ต้องอาศัยระยะเวลายาวนานใน
การดำ�เนินงาน จำ�เป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบายและงบประมาณอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ต้องมีหน่วยงานกลางที่มีบทบาทในการบริหารจัดการและมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการดำ�เนินงาน
อย่างครบวงจร บูรณาการและเกิดเป็นรูปธรรม [๑๒-๑๔]
ประเทศไทยจัดเป็นผู้นำ�ในระดับนานาชาติที่มีศักยภาพในการวิจัยโรคไข้เลือดออกมากว่าสองทศวรรษ
อย่างไรก็ตามการพัฒนาวัคซีนให้ประสบผลสำ�เร็จจำ�เป็นต้องส่งเสริมศักยภาพที่มี และเติมช่องว่างของการ
พัฒนาวัคซีน ได้แก่ การสนับสนุนศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาและผลิต ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำ คัญ การพัฒนาวัคซีนและการบริหารจัดการการพัฒนาวัคซีนอย่างครบวงจร
และมีแผนการพัฒนาระยะยาว รวมถึงการสนับสนุนทั้งในเชิงนโยบายและงบประมาณอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง ชุดโครงการฯ นี้จึงได้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกของประเทศไทย โดยหวัง
ผลสำ�เร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว

วัตถุประสงค์ของชุดโครงการ

เพือ่ พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกแบบครบวงจร ได้แก่ การพัฒนาวัคซีนต้นแบบระยะก่อนอุตสาหกรรมหลาย
ชนิด การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวัคซีน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญ การพัฒนาบุคลากร
การผลิตวัคซีนสำ�หรับใช้ทดสอบในคน และการทดสอบวัคซีนในคน จนได้วัคซีนที่สามารถขึ้นทะเบียนได้และ
นำ�ไปใช้ในการป้องกันควบคุมโรคสำ�หรับประชาชน

โครงการภายใต้ชุดโครงการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกของประเทศไทย

๑. โครงการความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคและมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนา
วัคซีนเด็งกี่ มหิดลชุดที่ ๒
๒. แผนการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย
: การสร้างวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก
๓. โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนระดับก่อนอุตสาหกรรม BSL๓ (GMP Pilot Plant)
๔. โครงการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนไข้เลือดออกในคน
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แผนที่การดำ�เนินงานสำ�หรับการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกของประเทศ
การทดสอบ
การผลิต
การพัฒนา
วัคซีนตัวเลือก วัคซีนสำ�หรับ วัคซีนในคน
ระยะก่อน ทดสอบในคน
อุตสาหกรรม

การเตรียมการ การพัฒนารูป
การเตรียม
เพื่อการขึ้น แบบการบริหาร การเพื่อการ
ทะเบียน
ผลิต/การผลิต
จัดการการ
พัฒนาวัคซีน วัคซีนในระดับ
และการพัฒนา อุตสาหกรรม
บุคลากร

๑. โครงการความ
ร่วมมือกระทรวง
สาธารณสุขโดย
กรมควบคุมโรค
และมหาวิทยาลัย
มหิ ด ลในการ
พัฒนาวัคซีนเด็ง
กี่ มหิดลชุดที่ ๒

√
ได้วัคซีน
ต้นแบบไข้
เลือดออก
มหิดลชุดที่๒

-

-

√
-มีข้อมูล
ประกอบการขึ้น
ทะเบียนในส่วน
การพัฒนาระยะ
ก่อนอุตสาหกรรม

√
-รู ป แบบการ
บริหารการจัดการ
พัฒนาวัคซีนใน
ภาพรวม
-เกิดการพัฒนา
บุ ค ลากรตลอด
วงจรการพัฒนา

๒. แผนการพัฒนา
ศั ก ยภาพทาง
วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี เ พื่ อ
ป้ อ งกั น โรคไข้
เลื อ ดออกของ
ประเทศไทย :
การสร้างวัคซีนไข้
เลือดออกตัวเลือก

√
ได้วคั ซีนต้นแบบ
ไข้เลือดออกรุ่น
ใหม่หลายชนิด
เพื่ อ นำ � มาคั ด
เลือกทีจ่ ะพัฒนา
ต่อไป
ได้พัฒนา
เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง

-

√
การเตรียมพืน้ ที่
ภาคสนามเพื่อ
ทดสอบวัคซีน

√
มีข้อมูลประกอบ
การขึ้ น ทะเบี ย น
ใ น ส่ ว น ก า ร
พัฒนาระยะก่อน
อุตสาหกรรม

√

๓. โครงการจัด
ตั้ ง โรงงานผลิ ต
วัคซีนระดับก่อน
อุ ต สาหกรรม
BSL๓ (GMP
Pilot Plant)

-

√
ได้โรงงาน GMP
pilot plant
ได้พฒ
ั นาระบบ
และการบริหาร
จัดการในโรงงาน

-

√
มีข้อมูลประกอบ
การขึ้ น ทะเบี ย น
ใ น ส่ ว น ก า ร
พัฒนาระยะก่อน
อุตสาหกรรม

√
รู ป แบบการ
บริหารการจัดการ
พัฒนาผลิตวัคซีน
ในโรงงาน
เกิดการพัฒนา
บุคลากรในการ
ผลิตวัคซีน

√
ได้ ข้ อ มู ล /องค์
ความรู้ ส่วนหนึ่ง
สำ�หรับเชือ่ มต่อกับ
การผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม

๔. โครงการผลิต
และทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของวัคซีนไข้เลือด
ออกในคน

-

√
√
√
ได้วคั ซีนสำ�หรับ การทดสอบ มีข้อมูลประกอบ
ทดสอบในคน ประสิ ท ธิ ภ าพ การขึ้ น ทะเบี ย น
วัคซีนในคน ใ น ส่ ว น ก า ร
พัฒนาระยะก่อน
อุตสาหกรรม

√
รู ป แบบการ
บริหารการจัดการ
พัฒนาผลิตวัคซีน
ในโรงงาน/การ
บริ ห ารจั ด การ
สำ�หรับทดสอบ
วัคซีนในคน
เกิดการพัฒนา
บุคลากรในการ
ผลิตวัคซีน/การ
ทดสอบวั ค ซี น
ในคน

√
ได้ ข้ อ มู ล /องค์
ความรู้ ส่วนหนึ่ง
สำ�หรับเชือ่ มต่อกับ
การผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม

โครงการ
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รู ป แบบการ
บริ ห ารจั ด การ
พั ฒ นาวั ค ซี น
ในระดั บ ก่ อ น
อุตสาหกรรม
เกิดการพัฒนา
บุคลากรในส่วน
การพัฒนาระดับ
ก่อนอุตสาหกรรม

√
-ผลการศึ ก ษา
ความเป็ น ไปได้
ในการผลิตวัคซีน
ระดับอุตสาหกรรม
ประกอบการตัดสิน
ใจเชิงนโยบาย เพือ่
การลงทุนการผลิต
ระดับอุตสาหกรรม
-

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าชุดโครงการนี้ได้ครอบคลุมการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกตลอดวงจรการ
พัฒนาวัคซีน (แม้วา่ ยังไม่ได้รวมการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมซึง่ ต้องลงทุนสูงและยังต้องอาศัยระยะเวลา
อีกอย่างน้อย ๑๐ ปี) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำ�เนินงานตามแผนที่การดำ�เนินงานนี้ประกอบด้วย
๑. วัคซีนต้นแบบทีม่ ศี กั ยภาพและพัฒนาด้วยรูปแบบเทคโนโลยีทแี่ ตกต่างกัน หลายชนิด เพือ่ นำ�มาผ่าน
การคัดกรองเพื่อสนับสนุนต่อในระยะต่อไป
๒. การพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการโรงงาน Pilot plant เพื่อผลิตวัคซีนสำ�หรับทดสอบ
ในคนและเป็นข้อมูลเพื่อการนำ�ไปต่อยอดในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้
๓. การพัฒนาศักยภาพและรูปแบบการบริหารจัดการในการทดสอบวัคซีนในคน
๔. มีการเตรียมข้อมูลในส่วนต่างๆ เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนวัคซีน
๕. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเฉพาะด้านและในภาพรวมของการพัฒนาวัคซีนของประเทศ สำ�หรับ
นำ�ไปใช้ในวัคซีนอื่น ๆ ต่อไป
๖. เกิดการพัฒนาบุคลากรในทุกสาขาความเชี่ยวชาญในวงจรการพัฒนาวัคซีนในทุกระดับ
๗. มีความพร้อมและการเตรียมการในระดับหนึ่ง สำ�หรับการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม
๘. หากผลิตวัคซีนได้ส�ำ เร็จ นอกจากประเทศไทยจะได้เป็นผู้น�ำ ด้านวัคซีนในภูมิภาคแล้ว ยังมีโอกาส
ในการผลิตในเชิงพาณิชย์ออกสูต่ ลาดภายนอกประเทศได้ เป็นทัง้ การเพิม่ ความมัน่ คงด้านวัคซีน การลดค่าใช้จา่ ย
ในการซื้อวัคซีน และทำ�รายได้ให้กับประเทศ

ข้อจำ�กัดในการพัฒนาวัคซีน

แม้การพัฒนาวัคซีนจะมีความเสี่ยงต่อการไม่ประสบผลสำ�เร็จสูงกว่าการพัฒนาเวชภัณฑ์อื่น อย่างไรก็ตาม
หากมีการสนับสนุนการดำ�เนินการในระดับนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการ
ดำ�เนินงานได้เป็นอย่างมาก ข้อจำ�กัดในการดำ�เนินงานมีดังต่อไปนี้
ข้อจำ�กัด

แนวทางการพัฒนา/แก้ไขข้อจำ�กัด

การพัฒนาวัคซีนแต่ละชนิดต้องใช้เวลานาน ต้องการการ • ควรมีการสนับสนุนเชิงนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง และ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
มีแผนการพัฒนาวัคซีนในระยะยาวที่ได้รับความเห็นชอบโดย
ฝ่ายบริหาร
การพัฒนาวัคซีนในระดับก่อนอุตสาหกรรมยังมีบางขัน้ ตอนใน • การพัฒนาวัคซีนต้นแบบหลายชนิดเพื่อนำ�มาคัดเลือก ให้ได้
เชิงเทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการล่าช้า หรือ ตัวเลือกที่มีศักยภาพ เป็นการเพิ่มโอกาสความสำ�เร็จ
การไม่ประสบความสำ�เร็จ
• การเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกประเทศมาเป็น
ทีมให้คำ�ปรึกษา เช่น องค์การอนามัยโลก (ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญ
ในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทยมายาวนานและ
ต่อเนื่อง)
ขาดประสบการณ์การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม

• นำ�ประสบการณ์การพัฒนาวัคซีนใน pilot plant มาต่อ
ยอดการพัฒนา
• หาความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่มีศักยภาพ
เพื่อพัฒนาไปด้วยกัน

ต้องการความเชี่ยวชาญในการตลาดและพาณิชย์

• หาความร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ ีประสบการณ์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น สภาอุตสาหกรรม ภาคเอกชน เป็นต้น
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๑๐.๑ โครงการความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค-มหาวิทยาลัย
มหิดลเพื่อการพัฒนาวัคซีนเดงกี่ มหาวิทยาลัยมหิดล ชุดที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยจัดเป็นผู้นำ�ด้านการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านโรคไข้เลือดออกและการพัฒนาวัคซีน
เดงกี่มายาวนานกว่าสามทศวรรษ ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ทำ�การวิจัยพัฒนาวัคซีนเดงกี่หลายหน่วยงาน
วัคซีนเดงกี่ที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเป็นวัคซีนที่มีความก้าวหน้า
มากที่สุด มีการทดสอบวัคซีนในลิงและให้ผลการประเมินเบื้องต้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจาก WHO-SEARO
เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๑ ว่าเป็นวัคซีนต้นแบบทีม่ ศี กั ยภาพและควรจะมีการสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
การพัฒนาวัคซีนต้องอาศัยระยะเวลายาวนานในดำ�เนินงาน จำ�เป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนในระดับ
นโยบายและงบประมาณอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ต้องมีหน่วยงานกลางที่มีบทบาทในการบริหารจัดการและ
มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานอย่างครบวงจร บูรณาการและเกิดเป็นรูปธรรม [๑-๓]
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคในฐานะผู้กำ�หนดนโยบายเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและ
ผู้ใช้วัคซีนในระดับชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้นำ�ด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนเดงกี่มาเป็นระยะ
เวลายาวนาน ตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาวัคซีนเดงกี่ ซึ่งหากการพัฒนาเป็นผลสำ�เร็จจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประเทศและภูมิภาค
โครงการความร่วมมือเพือ่ พัฒนาวัคซีนเดงกีร่ ะหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเกิด
ขึ้นด้วยความเห็นชอบและการสนับสนุนของทั้งสองภาคส่วน โดยกระทรวงสาธารณสุขจะมีบทบาทสนับสนุน
ในด้านนโยบาย งบประมาณ และการบริหารจัดการ และมหาวิทยาลัยมหิดลจะมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนา
วัคซีนในระดับพรีคลินิก และทั้งสองภาคส่วนจะดำ�เนินงานร่วมกันภายใต้ Memorandum of Agreement
มีเป้าหมายหลักเพือ่ พัฒนาวัคซีนเดงกี่ ทีม่ ปี ระสิทธิผล มีความปลอดภัย ตามข้อกำ�หนดของหน่วยควบคุมกำ�กับ
ของประเทศ เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมโรคในประชาชนวงกว้าง ทั้งนี้ระหว่างที่มีการดำ�เนินงานอาจมีภาคี
ร่วมเพิม่ เติมในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้การพัฒนาวัคซีนสามารถดำ�เนินการก้าวหน้าตามแผนงานทีว่ างไว้

เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์
๑. เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาวัคซีนเดงกี่ มหาวิทยาลัยมหิดล ชุดที่ ๒ ให้มีความก้าวหน้าสู่การทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ ๑
มีการเตรียมความพร้อมสำ�หรับทดสอบวัคซีนภาคสนามขนาดใหญ่ และสามารถเชื่อมโยงสู่การผลิตวัคซีนใน
ระดับอุตสาหกรรม ทั้งนี้การพัฒนาวัคซีนต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดของหน่วยควบคุมกำ�กับของประเทศ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาวัคซีนเดงกี่มหาวิทยาลัยมหิดล ชุดที่ ๒ ในระดับพรีคลินิกให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่
การทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ ๑ ทั้งในประเด็นทางวิทยาศาสตร์/การดำ�เนินการตามข้อกำ�หนดของหน่วย
ควบคุมกำ�กับ/สิทธิบัตร
๒.๒ เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับการทดสอบวัคซีนในคน ได้แก่ การเตรียมพืน้ ทีส่ ำ�หรับ
การทดสอบวัคซีนเดงกี่ภาคสนาม
๒.๓ เพือ่ พัฒนากลไก/รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีนเดงกีแ่ ละใช้เป็นตัวอย่างสำ�หรับการพัฒนา
วัคซีนชนิดอื่นต่อไป
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๒.๔ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านมากยิ่งขึ้นทั้งในประเด็นด้านวิชาการ การบริหารจัดการ ในการพัฒนาวัคซีนโดยได้รับการสนับสนุนทาง
วิชาการจากภาคีเครือข่ายและใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

ระยะเวลาการดำ�เนินงาน

กรกฎาคม ๒๕๕๓-กันยายน ๒๕๕๗

การดำ�เนินงาน

ดำ�เนินงานในรูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค-มหาวิทยาลัยมหิดล
ตามแผนที่เดินทางที่ภาคีร่วมกันจัดทำ�มีการลงนามใน Memorandum of Agreement ภายใต้ข้อตกลงของ
ทั้งสองฝ่าย มีคณะกรรมการบริหารโครงการทำ�หน้าที่ตัดสินใจและกำ�หนดทิศทาง ทั้งนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ทำ�หน้าที่ผู้จัดการโครงการ

ภาพรวมของโครงการ

การติดตามและประเมินผล/งบประมาณ

การติดตามประเมินผลโครงการจะเป็นการติดตามผลในภาพรวมโดยอาศัยนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติและแผนที่ทางเดินการพัฒนาวัคซีนเดงกี่เป็นหลัก
ในส่วนของแหล่งงบประมาณในเบื้องต้นจะได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค และมหาวิทยาลัย
มหิดล ทั้งนี้ ในระยะกลางและระยะยาว ภาคีทั้งสองฝ่ายอาจหาการสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งทุนอื่นๆ
สำ�หรับโครงการย่อยจะมีการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดรายโครงการและรายละเอียดโดยสังเขปใน
ด้านงบประมาณ ดังต่อไปนี้
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โครงการ
๑. โครงการพัฒนา
วัคซีนเด็งกี่ ๑-๔
ชนิดเชือ้ เป็นอ่อน
ฤทธิ์

๒. โครงการจัด
ทำ�แผนทีท่ างเดิน
การพัฒนาวัคซีน
เดงกีม่ หิดลชุดที่
๒ และการดำ�เนิน
งานตามแผนที่
วางไว้
๒.๑ โครงการ
เ ต รี ย ม พื้ น ที่
สำ � ห รั บ ก า ร
ทดสอบวั ค ซี น
ภาคสนาม (cohort study)
๒.๒ โครงการ
พัฒนาบุคลากร
เพื่อส่งเสริมการ
วิ จั ย พั ฒ นาวั ค
ซีนเดงกี่

ตัวชี้วัด

งบประมาณ/แหล่ง
งบประมาณ

- คัดเลือกไวรัสทีเ่ หมาะสมได้ครบ ๑๑ ล้าน / กรมควบคุม
ทัง้ ๔ serotype และดำ�เนินการจด โรค
สิทธิบตั รเป็นทีเ่ รียบร้อย (ตัวชีว้ ดั ที่
ระยะเวลา ๒ ปี)
- รายงานผลการทำ�  Preclinical
evaluation
- ได้วัคซีนต้นแบบ MDV/TDV
ทีพ่ ร้อมจะผลิตสำ�หรับการทดสอบ
วัคซีนในคน (ตัวชี้วัดที่ระยะเวลา
๒ ปี)
- แผนทีท่ างเดินสำ�หรับการพัฒนา ๓ แสน / กรมควบคุมโรค
วัคซีนเดงกี่ (ตัวชี้วัดที่ระยะเวลา
๒ ปี)
- รายงานผลการประเมินโครงการ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

วิธีการติดตาม/ประเมิน
ความก้าวหน้า
- มีการรายงานความก้าวหน้าให้แก่คณะ
กรรมการฯ/คณะทำ�งาน รับทราบและ
ให้ข้อเสนอแนะอย่างน้อยทุก ๓ เดือน
- WHO-STAG-DVD Evaluation

- มีการรายงานความก้าวหน้าให้
แก่คณะกรรมการฯ/คณะทำ�งาน รับ
ทราบและให้ข้อเสนอแนะอย่างน้อย
ทุก ๔ เดือน

- ผลงานวิชาการตีพิมพ์ผลการ
ศึกษาข้อมูลทางระบาดวิทยาและ
ข้อมูลพื้นฐานที่สำ�คัญ (ตัวชี้วัดที่
ระยะเวลา ๓-๕ ปี)

- มีการรายงานความก้าวหน้าให้แก่
๑๒ ล้าน /
ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค - คณะกรรมการฯ/คณะทำ�งาน รับทราบ
มหาวิทยาลัยมหิดล/แหล่ง ในระยะเวลาที่เหมาะสม
ทุนอื่นๆ

- จำ�นวนบุคลากรทีผ่ า่ นการอบรม/
การศึกษาดูงานทีจ่ �ำ เป็นและเกีย่ วข้อง
กับการดำ�เนินงานตามแผนทีว่ างไว้
(ตัวชี้วัดที่ระยะเวลา ๑-๕ ปี)

- มีการรายงานความก้าวหน้าให้แก่
๑๐ ล้าน /
ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค - คณะกรรมการฯ/คณะทำ�งาน รับทราบ
มหาวิทยาลัยมหิดล/แหล่ง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ทุนอื่นๆ

๒.๓ โครงการ - ข้อเสนอทางเลือกสำ�หรับการ
ศึกษาความเป็น พัฒนาวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม
ไปได้ของการผลิต (ตัวชี้วัดที่ระยะเวลา ๒-๓ ปี)
วั ค ซี น ในระดั บ
อุตสาหกรรม

๕ แสน /
- รายงานความก้าวหน้าและผลการ
ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค - ศึกษาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเพือ่
มหาวิทยาลัยมหิดล/แหล่ง ตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ทุนอื่นๆ
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กรอบเวลาการดำ�เนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๓

๔

๑

๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑. โครงการพัฒนา X
วัคซีนเด็งกี่ ๑-๔ ชนิด
เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

X

X

X

X

X

X
๑.๑ การศึกษา
immunogenicity
และ infectivity ของ
MDV/TDV ใน Primates

X

X

X

X

X

๑.๒ การจดสิทธิบตั รวัค X
ซีนเดงกี่ ๑-๔ candidate
viruses

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

๑.๓ การเตรียม clinical
batches of Dengue
vaccine

X

X

X X

๑.๔ Preclinical
evaluation of Dengue ๑-๔ candidate
vaccine

X

X

X X X X X X

X

X

X X X X X X X X X X

X

X

X X X X X X X X X X

๒. โครงการจัดทำ�แผนที่ X
ทางเดินการพัฒนา
วัคซีนเดงกีม่ หิดลชุดที่
๒ และดำ�เนินงานตาม
แผนที่วางไว้

X

X

X

X

X

๒.๑ โครงการเตรียม
พืน้ ทีส่ �ำ หรับการทดสอบ
วัคซีนภาคสนาม (cohort study)
๒.๒ โครงการพัฒนา X
บุคลากรเพื่อส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาวัคซีน
เดงกี่
๒.๓ โครงการศึกษา
ความเป็นไปได้ของ
การผลิตวัคซีนในระดับ
อุตสาหกรรม

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X X X X

X

X

X

X

X X X X X X X X X X
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้วัคซีนต้นแบบชนิด MDV/TDV สำ�หรับการทดสอบวัคซีนใน primate และในคนที่ได้มาตรฐาน
ตามข้อกำ�หนดของหน่วยควบคุมกำ�กับของประเทศ
๒. มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาวัคซีนได้แก่ พืน้ ทีท่ ดสอบวัคซีนภาคสนาม,
บุคลากร, องค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีน
๓. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านวัคซีนที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการ นโยบาย และการบริหารจัดการ
๔. ได้รูปแบบการบริหารจัดการวัคซีนแบบ Project-based ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อใช้ใน
เป็นตัวอย่างสำ�หรับการพัฒนาวัคซีนอื่นๆ ต่อไป
๕. เกิดเครือข่ายด้านวัคซีนที่เข้มแข็งระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรการพัฒนาวัคซีน

เอกสารอ้างอิง

๑. Limwattanayingyong A, Siripittayakunkit U, Premsri N, Thechatawat S, Muangchana
C. TheCurrent Situation of Vaccine Research and Development in Thailand. Disease Control
Journal ๒๐๐๘; October to December: ๒๔๕-๒๕๕.
๒. สำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ. การประเมินสถานการณ์การพัฒนาด้านวัคซีนของประเทศไทย. พิมพ์
ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๒: หน้า ๒๖-๑๐๘.
๓. Limwattanayingyong A, Siripittayakunkit U, Premsri N, Thechatawat S, Muangchana
C,et al. The Report of Study Visit to India and Indonesia in vaccine development. Internal
document report to WHO. ๒๐๐๘.
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๑๐.๒ แผนการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประเทศไทย: การสร้างและประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน
ไข้เลือดออกตัวเลือก
บทสรุปผู้บริหาร

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ �ำ คัญในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ โรคนีพ้ บได้
ในกว่า ๑๐๐ ประเทศทั่วโลก มีผู้ประมาณว่าประชากรโลกประมาณ ๒ ใน ๕ อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการ
ติดโรคนี้ และในแต่ละปีมผี ทู้ ตี่ ดิ เชือ้ ไวรัสเด็งกี่ (dengue virus) ทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกถึง ๕๐ ล้านคน
โดยในระยะหลังนี้มีการศึกษาวิจัยจำ�นวนมากที่แสดงว่า การที่โลกประสบปัญหาภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
มีความสัมพันธ์ให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นด้วย
สำ�หรับในประเทศไทยพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ และมีการระบาด
ใหญ่ครัง้ แรกในเขตกรุงเทพ-ธนบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ต่อมาโรคนีไ้ ด้กระจายออกสูป่ ริมณฑล และกระจายไปจน
ทั่วประเทศภายในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ การระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีผู้ป่วยถึง ๑๗๔,๒๘๕
คน และมีผู้เสียชีวิต ๑,๐๐๘ คน
จากข้อมูลล่าสุด (ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓) ของสำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าเฉพาะปี พ.ศ.๒๕๕๓ พบผู้ป่วย ๕๗,๙๔๘ คน เสียชีวิตแล้วจำ�นวน ๗๐ ราย คิดเป็นจำ�นวน
ป่วยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ ๙๓.๘ อย่างไรก็ตาม จำ�นวนผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเด็งกี่
อาจมีมากกว่าตัวเลขที่รายงานอย่างเป็นทางการ แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบและขนาดของปัญหาไข้เลือดออก
มีมากกว่าที่เคยคาดคิด
โรคไข้เลือดออกก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
คาดการณ์ว่าผลกระทบโดยตรงของไข้เลือดออกทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวมีมูลค่าอยู่ระหว่าง ๒,๐๐๐
ถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผลกระทบทางสังคมและจิตใจ รวมทั้งรายได้ที่สูญเสียไประหว่าง
การป่วยของผู้ป่วยและญาติ และงบประมาณที่ภาครัฐต้องเสียไปกับการรณรงค์ป้องกันโรค โดยการควบคุม
ยุงลาย ซึง่ ไม่ประสบผลสำ�เร็จเท่าทีค่ วร และดูเหมือนว่าเป็นการวิง่ ตามปัญหาอย่างไม่สนิ้ สุด ดังนัน้ การพัฒนา
วัคซีนจึงมีความจำ�เป็นเร่งด่วนเพือ่ แก้ไขปัญหาทีต่ น้ ทาง และคาดว่าจะสามารถลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้
มากถึง ๒๐๐ ถึง ๘๐๐ ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงรายได้จากการจำ�หน่ายวัคซีนส่งออกไปยังต่างประเทศ
หากประเทศไทยสามารถเป็นฐานการผลิตวัคซีนดังกล่าวได้
ไวรัสเด็งกี่สามารถจำ�แนกได้เป็น ๔ ซีโรทัยป์ (serotype) และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการติดเชื้อ
ไวรัสเด็งกี่ซีโรทัยป์ใดจะมีความจำ�เพาะต่อเฉพาะซีโรทัยป์นั้น และไม่สามารถปกป้องการติดเชื้อซ้ำ�โดยไวรัส
ซีโรทัยป์อนื่ ภูมคิ มุ้ กันทีเ่ กิดขึน้ โดยไวรัสทีต่ า่ งซีโรทัยป์นอกจากจะไม่สามารถยับยัง้ ไวรัสเด็งกีแ่ ล้ว ยังสามารถ
ทำ�ให้เกิดการติดเชือ้ ไวรัสต่างซีโรทัยป์มคี วามรุนแรงมากขึน้ อีกด้วย ลักษณะเช่นนีท้ �ำ ให้การพัฒนาวัคซีนป้องกัน
โรคไข้เลือดออกมีความยุ่งยากมากกว่าการพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น วัคซีนที่ก�ำ ลังมีการ
พัฒนาในปัจจุบันต่างพยายามกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทั้ง ๔ ซีโรทัยป์เพื่อป้องกันปัญหาดังที่กล่าวมา
แล้ว ถึงมีความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกด้วยเทคนิคแตกต่าง
กัน ปัจจุบนั ทัว่ โลกก็ยงั ไม่มวี คั ซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกทีผ่ า่ นการทดสอบเพือ่ ใช้ในมนุษย์เลยแม้แต่ชนิดเดียว
ประเทศไทยนับว่าเป็นผู้นำ�ในระดับนานาชาติเรื่องงานวิจัยโรคไข้เลือดออกมาเป็นเวลานานกว่า ๒๐ ปี
และมีงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การยอมรับระดับนานาชาติในหลายแง่มมุ อาทิ ภูมคิ มุ้ กัน พยาธิก�ำ เนิด การรักษา และการ
พัฒนาวัคซีน จึงมีข้อได้เปรียบกว่าประเทศอื่นในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะ
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อย่างยิง่ ประชาคมวิจยั ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ตลอดจนมีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีขนั้ สูง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
กับองค์กรต่างประเทศ อาทิ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
แห่งสหรัฐอเมริกา (Centers for Diseases Control) และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง การยอมรับใน
ระดับนานาชาติในการพัฒนาวัคซีนจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการที่ประเทศไทยได้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับนานาชาติในการตรวจวินจิ ฉัย และพัฒนาวัคซีนขององค์การอนามัยโลก และบริษทั วัคซีนทีม่ ชี อื่ เสียงระดับ
นานาชาติ การที่ประชาคมวิจัยของประเทศไทยได้ด�ำ เนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่
มีคุณภาพ และเป็นเวลานานนั้น ทำ�ให้ประเทศไทยได้เปรียบเรื่องวิธีคิด แนวทาง และเทคโนโลยีการพัฒนา
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เมือ่ พิจารณาความจำ�เป็นของวัคซีนชนิดนี้ และความได้เปรียบของประเทศไทยแล้ว
โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนี้น่าจะประสบความสำ�เร็จได้ไม่ยากนัก และจะอำ�นวยประโยชน์ให้
แก่ประเทศไทยอย่างมหาศาล โดยกลยุทธ์หลักในการปฏิบัติการได้แก่ การนำ�ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถของประเทศไทยมาร่วมกันพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกด้วยแนวทาง และเทคโนโลยีที่
หลากหลาย โดยมีเป้าหมายว่าจะสามารถได้วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกได้ครบทุกซีโรทัยป์ทมี่ ีประสิทธิภาพ
และ มีความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง ภายในระยะเวลา ๖ ปี โดยจะใช้งบประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท

สถานการณ์ความรุนแรงของโรค และปัญหาที่ประเทศกำ�ลังเผชิญ

ไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ�คัญของโลกและประเทศไทย โดยในปี ๒๕๕๐ คาดว่าประเทศไทย
จะมีผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ราย ซึ่งจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจจากโรค
ดังกล่าวมีมูลค่าอยู่ระหว่าง ๒,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้ป่วยในแต่ละปี ในกรณีที่มี
ผูป้ ว่ ยประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ราย จะเกิดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบ
ไปด้วยค่าใช้จา่ ยสำ�หรับการรักษาพยาบาลประมาณ ๑,๔๐๐ ล้านบาท และส่วนทีเ่ หลือเป็นความสูญเสียอันเนือ่ ง
มาจากการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร ซึง่ นับเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจทีส่ งู มาก เนือ่ งจากผูเ้ สียชีวติ ส่วนใหญ่
เป็นเด็กที่มีอายุต�่ำ กว่า ๑๔ ปี ซึ่งจะเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำ�คัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ
ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงผลกระทบทางสังคมและจิตใจ รวมทัง้ รายได้ทสี่ ญ
ู เสียไประหว่างการป่วยของผูป้ ว่ ย
และญาติผู้ป่วย และงบประมาณที่ภาครัฐใช้ไปในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีการลดแหล่งการ
เพาะพันธุ์เพื่อควบคุมจำ�นวนยุงลายในแต่ละปี ซึ่งเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูง แต่ยังคงเป็นวิธีเดียวที่ใช้ใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน

แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง และคาดว่าจะส่งผลกระทบ
ในทางเศรษฐกิจเฉพาะในส่วนที่คิดเป็นตัวเงินมีมูลค่าไม่ต่ำ�กว่าปีละ ๒๐๐ ถึง ๘๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมถึง
ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกวัคซีนไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ เมื่อใช้ไทยเป็นฐานการ
ผลิตวัคซีนชนิดนี้ ซึ่งประเทศไทยเองมีข้อได้เปรียบด้านความพร้อมทางเทคโนโลยีมีบุคลากรด้านการวิจัยที่
เข้มแข็งที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลก อีกทั้งโครงการนี้จะเป็นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของ
ประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต มีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน ซึ่งเป็นการพัฒนางานวิจัยจาก
ห้องปฏิบัติการไปสู่การประยุกต์ระดับอุตสาหกรรมที่ครบวงจร
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สถานภาพงานวิจัย

วัคซีนป้องกันเด็งกี่ที่มีการวิจัยพัฒนาอยู่ในปัจจุบันมี ๓ รูปแบบ แต่ละแบบมีความก้าวหน้าดังนี้

รูปแบบที่ ๑ วัคซีนชนิดเชื้อเป็นจากการเลี้ยงเชื้ออย่างต่อเนื่อง (serial passage)

วัคซีนนี้ได้มาจากการเพิ่มจำ�นวนไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยงหลายๆ รอบจนมีคุณสมบัติที่อ่อนฤทธิ์ลง
แต่ยังคงมีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันอยู่ การพัฒนาวัคซีนรูปแบบดังกล่าวนี้ ดำ�เนินการโดย
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Set ๑) ร่วมกับ บริษทั Sanofi Pasteur และ The Walter Reed Army Institute
of Research (WRAIR) ร่วมกับบริษัท Glaxo Smith Kline วัคซีนที่ได้ดังกล่าวได้หยุดการพัฒนาที่
การทดสอบในมนุษย์ระยะที่ ๑ เนื่องจากการฉีดวัคซีนทั้ง ๔ ซีโรทัยป์ (Tetravalent) แก่อาสาสมัคร ทำ�ให้
เกิดความไม่สมดุลของระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทั้ง ๔ ซีโรทัยป์ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนา
วัคซีนชุดที่ ๒ (Mahidol Set ๒) ขึ้นใหม่ โดยใช้ไวรัสสายพันธุ์ปัจจุบันทั้งหมด ขณะนี้ได้ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพของวัคซีนในลิงแล้ว

รูปแบบที่ ๒ วัคซีนชนิดเชื้อเป็นจากเทคนิคพันธุวิศวกรรม

วัคซีนชนิดเชื้อเป็นแบบพันธุวิศวกรรมที่มีความก้าวหน้าที่สุดในขณะนี้ คือ ChimeriVax ของบริษัท
Acambis ร่วมกับบริษัท Sanofi Pasteur ซึ่งเป็นวัคซีนลูกผสมที่มีส่วนที่กำ�หนดการสร้างแอนติบอดีต่อไวรัส
เด็งกี่ซีโรทัยป์ ๑ ๒ ๓ และ ๔ บนแกนหลักของสารพันธุกรรมที่มาจากไวรัสไข้เหลือง (Yellow Fever virus)
ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบวัคซีนในอาสาสมัครระยะ ๒บี ที่จังหวัดราชบุรี
ในขณะเดียวกันบริษัท Inviragen ได้พัฒนาวัคซีนที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน แต่ใช้แกนหลักของสาร
พันธุกรรมที่ผ่านการกลายพันธุ์ ๓ ตำ�แหน่งจากไวรัสเด็งกี่ที่อ่อนฤทธิ์ลงแล้ว (๓ point mutation: ๓PM)
ไปทดสอบประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในลิงแล้ว
นอกจากนี้ในประเทศไทย ยังมีความพยายามในการพัฒนาวัคซีน ๓ PM แบบเดียวกับ Inviragen แต่
ใช้ส่วนที่กำ�หนดการสร้างแอนติบอดีต่อไวรัสเด็งกี่ทั้ง ๔ ซีโรทัยป์มาจากไวรัสสายพันธุ์ปัจจุบัน และการกลาย
พันธุ์เพิ่มเติม ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสที่ระบาดในปัจจุบันได้ดีขึ้น วัคซีนดังกล่าว
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำ�เนินงานจากโปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำ�เนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล สำ�หรับไวรัสตัวเลือก
ซีโรทัยป์ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในลิง (เสร็จสิ้นการทดลอง
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓) สำ�หรับซีโรทัยป์ ๒ และ ๓ อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ในหนู และการสร้างไวรัสตัวเลือกเพิ่มเติม ส่วนซีโรทัยป์ ๔ ถูกสร้างแล้วเสร็จพร้อมทดสอบประสิทธิภาพการ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันในลิงแล้ว
นอกเหนือจากวัคซีนแบบลูกผสมแล้ว ยังมีวัคซีนอีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ไวรัสที่ได้รับการกลายพันธุ์ใน
ตำ�แหน่งต่างๆ แล้วทำ�ให้ออ่ นฤทธิล์ ง วัคซีนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาไปมากทีส่ ดุ ในกลุม่ นีม้ าจาก National Institute
of Allergy and Infectious Diseases ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ถูกตัดสารพันธุกรรมบริเวณส่วนปลาย
ออกไปจำ�นวน ๓๐ นิวคลีโอไทด์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ ๑ สำ�หรับในประเทศไทย
มีการพัฒนาวัคซีนชนิดนี้เช่นกัน โดยโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกัน และบำ�บัดโรคเขตร้อน หรือ T๒ ได้
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำ�เนินการ ซึ่งจากการกลายพันธุ์ในยีน prM และ NS๑ ของไวรัส พบว่า
ไวรัสอ่อนฤทธิ์ลง และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองได้

รูปแบบที่ ๓ วัคซีนที่ไม่ใช่วัคซีนชนิดเชื้อเป็น

แม้ว่าการสร้างวัคซีนชนิดเชื้อเป็นจะเป็นแนวทางที่ผู้พัฒนาโดยส่วนใหญ่เลือกดำ�เนินการ แต่ปัญหา
ที่สำ�คัญของแนวทางดังกล่าวคือ ความยากลำ�บากที่จะทำ�ให้ได้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์ที่มีระดับการอ่อนฤทธิ์ที่
เหมาะสมสำ�หรับเชื้อไวรัสเด็งกี่ทั้ง ๔ ชนิด (serotype) โดยต้องมีความปลอดภัยและสามารถกระตุ้นการสร้าง
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ภูมคิ มุ้ กันต่อการเกิดโรคร่วมกันได้ดใี นการใช้วคั ซีนเพือ่ ป้องกันโรคไข้เด็งกีแ่ ละไข้เลือดออกเด็งกีใ่ นระดับปฏิบตั ิ
จริง ประเด็นความปลอดภัยของวัคซีนมีความสำ�คัญมาก เนือ่ งจากต้องนำ�ไปใช้ในเด็กและทารกในกลุม่ ประเทศ
กำ�ลังพัฒนาซึ่งมีปัญหาทุพโภชนาการและโรคติดเชื้อในระดับสูง จึงอาจมีความเสี่ยงมากต่อผลข้างเคียงของ
วัคซีนแบบตัวเป็นซึ่งสามารถเพิ่มจำ�นวนในร่างกายของผู้ที่ได้รับวัคซีน ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาวัคซีนใน
รูปแบบอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช้เชือ้ ทีม่ ชี วี ติ ซึง่ มุง่ เน้นแก้ปญ
ั หาด้านความปลอดภัยของวัคซีนเป็นสำ�คัญ ได้แก่ วัคซีนเชือ้
ตาย (Inactivated/killed vaccine) วัคซีนหน่วยย่อย (Subunit vaccine) วัคซีนชนิดอนุภาค (viral-like /
Pseudo-infectious virion vaccine) และวัคซีนชนิดดีเอ็นเอ (DNA/virus vector vaccine) ทั้งนี้จาก
แนวโน้มเทคโนโลยีในปัจจุบนั สามารถนำ�วัคซีนเหล่านีม้ าใช้รว่ มกับวัคซีนชนิดเชือ้ เป็นในลักษณะ prime-boost
vaccination เพื่อให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้านแอนติบอดี และด้านเซลล์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยได้มี
การศึกษาประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในลิงเบื้องต้นแล้วโดยคณะผู้วิจัยจาก WRAIR
วัคซีนชนิดเชื้อตาย ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยคณะผู้วิจัยจาก WRAIR และวัคซีนหน่วยย่อยจากบริษัท
Hawaii Biotech, Pedro Kourí Institute for Tropical Diseases (IPK) ประเทศคิวบา และ Center for
Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) ประเทศคิวบา ขณะนี้อยู่ในการทดสอบประสิทธิภาพ
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในลิง
วัคซีนชนิดอนุภาคแบบ pseudo-infectious virion ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Norvatis อยู่ระหว่าง
การทดสอบประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในลิง ในขณะที่วัคซีนชนิดอนุภาคแบบ (viral-like particle;
VLP) เพิง่ มีผเู้ ริม่ ต้นพัฒนา โดยโปรแกรมฯ ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้วจิ ยั พัฒนาวัคซีนชนิด VLP
ซึ่งได้ดำ�เนินการในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำ�หรับวัคซีนชนิดดีเอ็นเอ (DNA vaccine) โปรแกรมฯ ได้สนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้วิจัย
พัฒนาวัคซีนชนิดดีเอ็นเอ (DNA vaccine) ที่ผ่านการปรับปรุงสารพันธุกรรมให้สามารถแสดงออกในมนุษย์
ได้ดีขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพในหนูทดลอง ในขณะที่สถานภาพทั่วโลกของวัคซีนชนิด
ดีเอ็นเอในปัจจุบันอยู่ที่การทดสอบประสิทธิภาพในลิง โดยกองทัพเรือของประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ยังมีวัคซีนดีเอ็นเออีกรูปแบบหนึ่งที่อาศัย virus vector ในการพัฒนา ซึ่งความก้าวหน้าใน
ขณะนี้บริษัท GenPhar ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เลือกใช้ Adenovirus vector พัฒนาไปจนผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพในลิงแล้ว ในขณะที่สถาบัน Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งเลือกใช้ Measle virus vector ในการพัฒนาวัคซีน ขณะนี้ผ่านการทดสอบในหนูทดลองแล้ว

วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการตั้งอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า วัคซีนไข้เลือดออกเป็นวัคซีนที่ประชาคม
นักวิจัยไทยมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในระดับนานาชาติ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในด้านที่
เกี่ยวข้องก็มีบทบาทและการทำ�งานร่วมกับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องมากที่สุดเมื่อเทียบกับโรคอื่น ๆ
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกจำ�เป็นจะต้องพิจารณาอย่างครบวงจร แบ่งเป็น
๓ ขั้นตอน ได้แก่ การวิจัย การพัฒนา และการผลิต โดยระยะแรกของการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเป็นงาน
การสร้างวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือกขึ้นมาจำ�นวนมากพอสำ�หรับการคัดกรองวัคซีนจากคุณลักษณะด้าน
ชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ และประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันรวมทั้งความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง
ขนาดเล็ก และ non human primates (ลิง) ซึ่งน่าจะดำ�เนินการได้ในระยะเวลาประมาณ ๒-๓ ปี หากวัคซีน
ที่พฒ
ั นาขึ้นให้ผลการกระตุ้นภูมิคมุ้ กันที่นา่ พอใจ จะดำ�เนินการทดสอบในมนุษย์ในระยะต่อไป ทั้งนี้วคั ซีนที่จะ
นำ�ไปทดสอบในมนุษย์นั้น จะต้องผ่านการผลิตระดับโรงงานต้นแบบที่ได้มาตรฐาน (Good Manufacturing
Practices : GMP) จึงทำ�ให้ประเทศจำ�เป็นต้องเตรียมความพร้อมสำ�หรับการสร้างหรือปรับปรุงห้องปฏิบัติ
การให้มีความเหมาะสมด้วย
59

๓.๑ พัฒนาการสร้างวัคซีนไข้เลือดออกชนิดใหม่โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ Live-attenuated
vaccine, DNA vaccine, Subviral particle vaccine เป็นต้น ให้มีจำ�นวนเพียงพอ เพื่อเป็นการเพิ่ม
โอกาสของความสำ�เร็จที่จะสามารถนำ�วัคซีนผ่านขั้นตอนการทดสอบต่างๆ จนกระทั่งได้รับอนุญาตให้มา
ศึกษาทดลองในมนุษย์ (Clinical trial)
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวัคซีนในระดับหลอดทดลอง
๓.๓ พัฒนาศักยภาพในการประเมินความปลอดภัย และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของวัคซีนตัวเลือก
ในสัตว์ทดลอง ได้แก่ หนู และ ลิง ในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice)
๓.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาเพื่อวางรากฐานการผลิตวัคซีนระดับโรงงานต้นแบบ
(Pilot scale production) ที่สามารถพึ่งตนเองได้
๓.๕ สร้างฐานการวิจยั และพัฒนาขัน้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับไวรัสไข้เลือดออก และไวรัสทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสนับสนุน
การวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไข้เลือดออก (Immune correlate to protection)
ซึ่งจะเป็นความรู้สำ�คัญในการออกแบบและปรับปรุงวิธีการให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย และยังอาจนำ�ไป
สู่การพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ รวมทั้งการตรวจหาการติดเชื้อไข้เลือดออกโดยใช้เทคนิคใหม่ ๆ

ภารกิจสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์

๑. พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำ�เป็นต่อการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสร้างวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก
๒. เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการวิจัยทดสอบและกลั่นกรองวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือกระดับห้องปฏิบัติการ
๓. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยที่มีมาตรฐาน GLP และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถ
ทดสอบวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือกในลิง
๔. ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนทางวิชาการแก่หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริม
งานวิจัยพัฒนาวัคซีน
๕. มีส่วนร่วมในการวางแผนระบบบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีน

เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์

๑. มีวัคซีนตัวเลือกจากเทคโนโลยีต่างๆ จำ�นวนอย่างน้อย ๓๐ ตัวเลือก
๒. มีความสามารถในการคัดกรองวัคซีนจากคุณลักษณะด้านชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ
๓. มีความสามารถในการประเมินประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และความปลอดภัยในหนูทดลอง
และลิง
๔. มีความร่วมมือกับหน่วยงานทดสอบที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐาน Good Laborotory practices
(GLP)
๕. เตรียมแผนและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Pilot plant เพื่อผลิตวัคซีนใช้ทดสอบในอาสาสมัคร
เฟส ๑-๓
๖. มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยที่ผ่านการทดสอบในลิง เพื่อนำ�ไปทดสอบในระดับ
Clinical trial ครบทุกซีโรทัยป์
๗. สามารถสร้างฐานนักวิจัยพัฒนา และเตรียมการผลิตวัคซีน ที่เป็นทีมงานของไทยให้มีจำ�นวนมาก
เพียงพอและมีคุณภาพระดับสากล
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แผนการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประเทศไทย: การสร้างวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก
งบประมาณ ๑๘๐  ล้านบาท
ระยะเวลาที่ใช้ ๖ ปี  (รายละเอียดแผนการดำ�เนินงาน ดังตารางที่ ๑)
หน่วยงานรับผิดชอบ
• หน่วยงานบริหารจัดการหลัก สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• หน่วยงานปฏิบัติการวิจัย
- ศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
• หน่วยสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์มาตรฐานที่จ�ำ เป็น
- ศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- AFRIMS
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
• สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา (๖ ปี: พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙) เพื่อสร้างและประเมิน
ประสิทธิภาพของวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก งบประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท
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ตารางที่ ๑ แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา (๖ ปี: พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) เพื่อสร้างและประเมิน
ประสิทธิภาพของวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก งบประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท
กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๑. การวิจัยและพัฒนา Live-attenuated vaccine จนได้วัคซีนตัวเลือกครบทุกซีโรทัยป์
(Chimeric vaccine candidates)
๒
• การสร้างวัคซีนตัวเลือกเพิ่มเติม
และการคัดกรองวัคซีนตัวเลือกจาก
คุณลักษณะด้านชีววิทยาในห้องปฏิบัติ
การ และหนูทดลอง
• การทดสอบวัคซีนตัวเลือกในลิง
๒๐
๒๐
• Formulation
๕
• การจ้างผลิตวัคซีนใน GMP facility
๔๔
๔๔
• การทดสอบความปลอดภัย (safety
๓.๔ ๓.๕
test) ก่อนทดสอบในอาสาสมัคร
• การทดสอบวัคซีนในอาสาสมัคร
ระยะที่ ๑
๒. การวิจัยและพัฒนา DNA vaccine จนได้วัคซีนตัวเลือกครบทุกซีโรทัยป์
• การทดสอบวัคซีนในลิง
๙
๖
• การทดสอบ Prime boost
๔
vaccination

รวม

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑

๓๕

๓๒

๑๐
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๔๗.๕ ๔๗.๕

  คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/
ศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน
มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัทเอกชน

๘

๓. การวิจัยและพัฒนา Subviral particle vaccine จนได้วัคซีนตัวเลือกครบ
ทุกซีโรทัยป์
๔. การวิจัยและพัฒนา single-cycle
vaccine จนได้วัคซีนตัวเลือกครบทุกซี
โรทัยป์
• การทดสอบในหนูทดลอง

ผู้รับผิดชอบ

๘

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

๑๐.๓ โครงการพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนไข้เลือดออกระดับก่อนอุตสาหกรรมตาม
มาตรฐาน GMP
หลักการและเหตุผล

โรงงานผลิตวัคซีนระดับก่อนอุตสาหกรรมเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญของประเทศ ที่จะเป็นสะพาน
เชื่อมให้การพัฒนาวัคซีนมีการดำ�เนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักและเป็นการเชื่อมโยงนำ�นวัตกรรม
การพัฒนาวัคซีนของประเทศสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ จากการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีมติเห็นชอบ
สนับสนุนการจัดตั้งโรงงาน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงงานที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ของประเทศไทย (TCELS), โรงงานที่รับผิดชอบโดยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และโรงงานที่รับผิดชอบโดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยภายใต้สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(สบร.) จึงได้ดำ�เนิน “โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนไข้เลือดออกระดับก่อนอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
GMP” เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมวัคซีนของประเทศ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้เลือดออก
ซึ่งทั่วโลกยังไม่มีวัคซีนไข้เลือดออกที่ผ่านกระบวนการการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์เพื่อ
นำ�มาใช้ป้องกันโรคนี้ นอกจากนี้โครงสร้าง GMP pilot plant นี้ ยังสามารถรองรับการผลิตวัคซีนชนิดอื่นที่
ใช้เทคโนโลยี Cell based ในการผลิต เช่น วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดำ�เนินการต่อยอดนวัตกรรมด้านงานพัฒนาวัคซีนที่มีศักยภาพของประเทศ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และความมั่งคั่งทางสุขภาวะของประชาชนในประเทศ
๒. เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล สำ�หรับพัฒนาวัคซีนเพื่อ
ป้องกันการคุกคามจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำ�คัญของประเทศ เช่น วัคซีน
ไข้เลือดออก วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี โรคเอดส์ ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
๓. เพื่อกระตุ้นแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกิดจากนักวิจัยไทย
๔. เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จากการพัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากรในประเทศ ให้
มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
๕. เพื่อเชื่อมรอยต่อที่สำ�คัญในการพัฒนาวัคซีนของประเทศ และเกิดต้นแบบกระบวนการพัฒนาวัคซีน
ของประเทศอย่างครบวงจร

ระยะเวลาดำ�เนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ รวมระยะเวลา ๓ ปี

วิธีการดำ�เนินงาน

๑. สร้าง GMP pilot plant เพื่อการผลิตวัคซีนระดับ BSL-๓ (Biosafety level ๓) ตามแบบที่ผ่าน
การรับรองจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒. จัดซื้อ และติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัคซีน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม
การผลิต การทำ�ให้บริสุทธิ์ ตลอดจนระบบการล้างที่ท�ำ ให้ปราศจากสิ่งปนเปื้อน
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๓. ทดสอบระบบการดำ�เนินงานทุกระบบ รวมถึงระบบควบคุมของโรงงานตามมาตรฐาน GMP ในระดับ
BSL-๓
๔. จัดการประชุมร่วมกันระหว่าง นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน หน่วยงานควบคุมมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำ�หนดขอบเขต และลงรายละเอียดทางเทคนิคการผลิตที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวางแผน
และจัดลำ�ดับการนำ�ต้นแบบวัคซีนชนิดต่างๆ จากระดับห้องปฏิบัติการเข้าสู่การผลิตในระดับ pilot
๕. จัดตั้งกลุ่มบุคลากร หรือหน่วยงานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาระบบ
โรงงานตามมาตรฐาน GMP เพื่อดำ�เนินการบริหารจัดการ GMP pilot plant นี้ ให้สามารถรองรับการพัฒนา
วัคซีนต่างๆ ของประเทศ และให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปสู่ภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรมได้
(Technology licensing)

แผนการดำ�เนินงาน
กิจกรรม

ปี ๒๕๕๕
๒ ๓

๔

X

X

X

X

X

X

X

X

๖. ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ approve มาตรฐานโรงงาน GMP

X

X

๗. ทดลองระบบ (running test)

X

X

๑

ปี ๒๕๕๔
๒ ๓

๑. ลงนามความร่วมมือ

X

๒. จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง

X

X

๓. กำ�หนดแปลนโรงงาน GMP
pilot plant

X

X

๔. จัดจ้างและดำ�เนินการก่อสร้าง
โรงงานตามแบบ

X

๔

๑

๑

ปี ๒๕๕๖
๒ ๓

๔

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

๕. สั่งซื้อ และติดตั้งเครื่องมือ/
อุปกรณ์

๘. ทดลองผลิตวัคซีนที่มีความ
พร้อมในระดับ pilot scale
X

๙. ศึกษาและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโรงงานตาม
มาตรฐาน GMP
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X

X

X

งบประมาณ
รายการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

รวม

๑. ก่อสร้าง GMP pilot plant ระดับ BSL-๓
รายละเอียด เอกสารแนบ ๒

๙๐

๖๐

-

๑๕๐

๒. อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สำ�หรับการผลิต และการทำ�ให้บริสุทธิ์

-

๕๐

-

๕๐

๓. ค่าบริหารจัดการ (จัดจ้างที่ปรึกษา ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
ค่าจ้างบุคลากรบริหารจัดการโรงงาน อบรมบุคลากรให้ด�ำ เนินการ
ตามมาตรฐาน GMP ค่าจัดทำ� Cleaning/Validation โรงงาน
ค่าตรวจประเมิน GMP ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ)

๑๐

๑๐

๓๐

๕๐

รวม

๑๐๐

๑๒๐

๒๐

๒๕๐

ตัวชี้วัดของโครงการ

๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๏ โรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ระดับ BSL-๒ ที่มีระบบการบริหาร
จัดการโรงงานตามมาตรฐาน GMP
๏ ในระยะยาว ประเทศไทยสามารถลดอัตราการนำ�เข้าวัคซีนจากต่างประเทศ มูลค่ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๏ ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนเป็นของตนเอง
๏ ประชาชนไทยมีสุขภาวะที่ดีจากการป้องกันการคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อที่ส�ำ คัญ
โดยการได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและราคาถูก

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.)
สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

หมายเหตุ : ราคาอุปกรณ์และเครื่องมือ ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๒ ที่

๓๓.๓๐ บาท ต่อดอลล่าร์สหรัฐ โดยราคา อุปกรณ์ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ราคา ตามอัตราแลกเปลี่ยน
และ Specification  ตามความต้องการในอนาคต
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๑๐.๔ โครงการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนไข้เลือดออกในคน
หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในระดับห้องปฏิบัติการและมีวัคซีนต้นแบบ
ไข้เลือดออกทีม่ ศี กั ยภาพหลายชนิดและหลายรูปแบบเทคโนโลยี ขณะนีม้ วี คั ซีนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาได้แก่ วัคซีน
ไข้เลือดออก มหิดลชุดที่ ๒ (ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้ามากที่สุด) และวัคซีนต้นแบบชนิดไวรัสลูกผสมที่พัฒนา
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพันธมิตร ภายใต้การสนับสนุนของ สวทช. อีกทั้งยังมีวัคซีนต้นแบบอีกหลาย
ชนิดภายใต้แผนการพัฒนาวัคซีนของ สวทช.
ภายหลังจากการพัฒนาวัคซีนต้นแบบในห้องปฏิบัติการแล้ว การพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน และ
สูตรตำ�รับเป็นกระบวนการที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวัคซีนให้ส�ำ เร็จในระดับอุตสาหกรรม รวมถึง
ขัน้ ตอนต่อไปทีต่ อ้ งดำ�เนินการคือการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนในคน ซึง่ ต้องอาศัยระยะเวลาการดำ�เนินงาน
ที่ใช้เวลานาน งบประมาณ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และต้องดำ�เนินการตามมาตรฐานที่หน่วยควบคุมกำ�กับ
กำ�หนด เพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับการยื่นประกอบการขึ้นทะเบียนต่อไป
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมสำ�หรับกระบวนการผลิตและการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน
ไข้เลือดออกในคน จึงจัดเป็นกระบวนการที่สำ�คัญที่ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า และเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อ
ความสำ�เร็จในการพัฒนาวัคซีนสู่การขึ้นทะเบียนและนำ�ไปใช้ในประชาชนเพื่อการป้องกันควบคุมโรค

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน สูตรตำ�รับ และทำ�การผลิตวัคซีนตามมาตรฐาน GMP สำ�หรับ
ใช้ในการทดสอบในคน
๒. เพื่อทดสอบวัคซีนต้นแบบมหิดลชุดที่ ๒ ในคนระยะที่ ๑,๒
๓. เพื่อทดสอบวัคซีนต้นแบบที่พัฒนาตามโครงการที่ ๑.๒ ในคนระยะที่ ๑,๒
๔. เพื่อดำ�เนินการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดรวมที่มีศักยภาพและความก้าวหน้ามากที่สุด
(จากโครงการที่ ๑.๑ หรือ ๑.๒ จำ�นวน ๑ ตัวเลือก) โดยการทดสอบในคนระยะที่ ๒B

การดำ�เนินงาน

๑. การทดสอบวัคซีนต้นแบบในคนระยะที่ ๑ และ ๒
๏ แต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาศักยภาพในด้านต่างๆ ของวัคซีนต้นแบบแต่ละชนิด เพือ่ สนับสนุน
การดำ�เนินการต่อในการทดสอบในคน (Go/No go decision)
๏ เตรียมทีมนักวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น ตลอดจนการบริหารจัดการให้พร้อมสำ�หรับ
การวิจัยในคน
๏ จัดทำ�โครงการวิจัยและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ/คณะทำ�งานฯ ที่เกี่ยวข้อง
๏ ดำ�เนินการวิจัยตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านวิชาการและจริยธรรม
๏ จัดตั้งคณะทำ�งานเพื่อติดตามประเมินผล การดำ�เนินการวิจัยและแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่าง
การดำ�เนินงาน
๏ รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เป็นต้น
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๒. การทดสอบวัคซีนในคนระยะ ๒B
๏ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศักยภาพในด้านต่างๆ ของวัคซีนต้นแบบแต่ละชนิด
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินการต่อในการทดสอบในคนระยะ ๒B (Go/No go decision)
๏ เตรียมสถานที่/พื้นที่ภาคสนามเพื่อการทดสอบวัคซีนให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ระบบการ
เฝ้าระวังโครงสร้างพื้นฐานที่จำ�เป็น ระบบการจัดการข้อมูล เป็นต้น รวมทั้งการเตรียมทีมงาน
วิจัยทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่
๏ จัดทำ�โครงการวิจยั และยืน่ ต่อคณะกรรมพิจารณาการศึกษาวิจยั ในคนและคณะทำ�งานฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๏ เตรียมเอกสารและคู่มือที่จำ�เป็นสำ�หรับการดำ�เนินงาน เช่น Standard Operating Procedure
ต่างๆ เป็นต้น
๏ เตรียมพร้อมสำ�หรับการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียน
๏ ดำ�เนินการวิจัยตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านวิชาการและจริยธรรม
๏ จัดตั้งคณะทำ�งานเพื่อติดตามประเมินผล การดำ�เนินการวิจัยและแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่าง
การดำ�เนินงาน
๏ รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาในรูปแบบต่างๆ
เช่น การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เป็นต้น

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ

๏ วัคซีนต้นแบบไข้เลือดออกทีไ่ ด้มาตรฐานเพือ่ ใช้ในการทดสอบในคน (ผลิตในโรงงานทีไ่ ด้มาตรฐาน GMP)
๏ ผลการทดสอบวัคซีนในคนระยะที่ ๑ และ ๒ (วัคซีนต้นแบบ ๒ ชนิด ได้แก่วคั ซีนต้นแบบมหิดล ชุดที่ ๒
และวัคซีนต้นแบบที่มีความก้าวหน้าในลำ�ดับต่อมา)
๏ ผลการทดสอบวัคซีนในคนระยะ ๒B (วัคซีนต้นแบบที่มีศักยภาพจากผลการศึกษาในคนระยะที่
๑ และ ๒ ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด ณ เวลานั้น)

งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ
งบประมาณ

๏ วัคซีนต้นแบบไข้เลือดออกที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการทดสอบในคนจำ�นวน ๔๕ ล้านบาท
๏ การทดสอบวัคซีนต้นแบบมหิดลชุดที่ ๒ ในคนระยะที่ ๑ และ ๒ จำ�นวน ๒๐ ล้านบาท
๏ การทดสอบวัคซีนต้นแบบที่พัฒนาตามโครงการที่ ๑.๒ ในคนระยะที่ ๑,๒ จำ�นวน ๒๐ ล้านบาท
๏ ผลการทดสอบวัคซีนในคนระยะ ๒B จำ�นวน ๒๔๐ ล้านบาท
(วัคซีนต้นแบบที่มีศักยภาพจากผลการศึกษาในคนระยะที่ ๑ และ ๒ ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด ณ เวลานั้น)

แหล่งงบประมาณ

ยังไม่ได้ดำ�เนินการของบประมาณ (อาจเป็นความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กรมควบคุมโรค (เป็นแกนกลาง/ประสานงาน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

67

ภาคผนวก ๒

(สำ�เนา)
คำ�สั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๖๖๒ / ๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
________________
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
เพื่อให้การกำ�หนดนโยบายการพัฒนางานด้านวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบ
และอำ�นาจหน้าที่ดังนี้

องค์ประกอบ
(๑)

นายประเสริฐ ทองเจริญ

ที่ปรึกษา

(๒)

นายสุชาติ เจตนเสน

ที่ปรึกษา

(๓)

นางสาวสุจิตรา นิมมานนิตย์

ที่ปรึกษา

(๔)

นายประยูร กุนาศล

ที่ปรึกษา

(๕)

นายพรชัย มาตังคสมบัติ

ที่ปรึกษา

(๖)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประธานกรรมการ

(๗)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รองประธานกรรมการ

(๘)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปลัดกระทรวงฯ มอบหมาย

กรรมการ

(๙)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรรมการ

(๑๐) อธิบดีกรมอนามัย

กรรมการ

(๑๑) อธิบดีกรมการแพทย์

กรรมการ

(๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กรรมการ

(๑๓) ผู้อ�ำ นวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

กรรมการ

(๑๔) ผู้อ�ำ นวยการองค์การเภสัชกรรม

กรรมการ

(๑๕) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทย

กรรมการ

(๑๖) ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรรมการ

(๑๗) ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กรรมการ
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(๑๘) เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กรรมการ

(๑๙) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

(๒๐) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรรมการ

(๒๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ

(๒๒) นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

กรรมการ

(๒๓) นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

กรรมการ

(๒๔) นายกสภาเภสัชกรรม

กรรมการ

(๒๕) รองปลัดกรุงเทพมหานครฝ่ายสาธารณสุข

กรรมการ

(๒๖) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

(๒๗) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

(๒๘) คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

(๒๙) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค
(นายศุภชัย ฤกษ์งาม)

กรรมการ

(๓๐) อธิบดีกรมควบคุมโรค

กรรมการและเลขานุการ

(๓๑) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย

กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ

(๓๒) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค
(นายศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์)
(๓๓) ผู้อำ�นวยการสำ�นักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค
(๓๔) ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค

69

อำ�นาจหน้าที่

๑. กำ�หนดนโยบายการพัฒนางานด้านวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
๒. พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีน และการดำ�เนินงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการสร้างเสริมภูมิ
คุ้มกันโรคสูงสุดและทั่วถึง
๓. กำ�หนดมาตรการส่งเสริมการพัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ในราคายุติธรรม เพื่อเพิ่มความสามารถของประเทศในการพึ่งตนเองด้านวัคซีน
๔. กำ�หนดแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดำ�เนินงานด้านการพัฒนา ผลิต จัดหา และการใช้วัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ติดตามความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ตามข้อ ๑ และ ๒
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการนี้ และมีอำ�นาจกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ได้ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
(ลงชื่อ) วิทยา แก้วภราดัย
(นายวิทยา แก้วภราดัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำ�เนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) สุดธิดา อวยพร
(นางสุดธิดา อวยพร)
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

70

ที่ สธ ๐๔๒๘ / ๔๔๙๖

     กระทรวงสาธารณสุข
     ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
๑๑๐๐๐
     ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบวาระแห่งชาติด้านวัคซีน
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย    เอกสารประกอบการพิจารณาการเสนอวาระแห่งชาติด้านวัคซีน จำ�นวน ๑๐๐ ฉบับ
ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอเรือ่ ง ขอความเห็นชอบวาระแห่งชาติดา้ นวัคซีน โดยเรือ่ งนีเ้ ข้าข่ายทีจ่ ะต้อง
นำ�เสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ (๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

			๑. เรื่องเดิม
				๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

วัคซีนเป็นเครื่องมือทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วย
วัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการระบาด และเป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศด้านสุขภาพ
ประเทศไทยสามารถกวาดล้างโรคไข้ทรพิษในประเทศได้ส�ำ เร็จตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ การกวาดล้างโรคโปลิโอ
ซึ่งคาดว่าจะหมดสิ้นในระยะอันใกล้ นอกจากนี้ยังใช้ในการกำ�จัดโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด และป้องกัน
ควบคุมโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก  ตับอักเสบบี  หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้สมองอักเสบ
ไข้หวัดใหญ่ และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น หากเปรียบเทียบผลการดำ�เนินการป้องกันโรคด้วยวัคซีนกับประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกพบว่าประเทศไทยประสบความสำ�เร็จค่อนข้างสูง โดยได้ให้บริการวัคซีนพื้นฐานแก่ประชากร
ครอบคลุมกว่าร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมาย ทำ�ให้โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคลดลงอย่างมาก
ในอดีตประเทศไทยเคยผลิตวัคซีนได้เองหลายชนิด ได้แก่ วัคซีนโรคฝีดาษ วัคซีนอหิวาตกโรค วัคซีน
โรคไทฟอยด์ วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก วัคซีนบีซีจี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี จึงทำ�ให้ประเทศไทย
อยู่ในแนวหน้าด้านการผลิตวัคซีนในระดับภูมิภาคในขณะนั้น แต่ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้
เพียง ๒ ชนิด เท่านั้น ได้แก่ วัคซีนบีซีจีส�ำ หรับป้องกันวัณโรคในเด็ก โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ
วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี โดยองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมต้องหยุดการ
ผลิต เพือ่ ปรับปรุงสถานทีแ่ ละกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตทีด่ ี (GMP) ตลอดจนเพือ่ การ
พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนให้ทนั สมัย เพราะวัคซีนทีผ่ ลิตได้ในปัจจุบนั ใช้เทคโนโลยีแบบดัง้ เดิมทัง้ สิน้
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ในระหว่างทีม่ กี ารปรับปรุงการผลิตดังกล่าวจึงมีการนำ�เข้าวัคซีนสำ�เร็จรูปหรือวัคซีนเข้มข้น (bulk of vaccine)
บางชนิดเพื่อนำ�มาผสมสูตรและแบ่งบรรจุภายในประเทศ โดยบริษัทร่วมทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับ
บริษัทผลิตวัคซีนในภาคเอกชน ถึงแม้จะช่วยประหยัดงบประมาณได้ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้
ในแต่ละปีประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใช้วัคซีนคิดเป็นมูลค่ารวม ประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท วัคซีน
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนซึ่งมีราคาแพงและมีแนวโน้มการใช้สูงขึ้น ยังต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ
(มูลค่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของมูลค่ารวม) จึงทำ�ให้ต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศจำ�นวนมากและเพิ่มมากขึ้น
ตามลำ�ดับ
ในปัจจุบนั ผูผ้ ลิตวัคซีนรายใหญ่ทสี่ ำ�คัญตัง้ อยูใ่ นประเทศกลุม่ อุตสาหกรรมตะวันตก ได้ผลิตวัคซีนและมี
การพัฒนากระบวนการผลิตให้เพียงพอสำ�หรับการใช้ในกลุ่มประชากรของตน และได้ขยายกำ�ลังการผลิตเพื่อ
จำ�หน่ายให้แก่ประเทศต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถผลิตวัคซีนได้เอง แต่สถานการณ์ในปัจจุบนั ซึง่ มีความผันผวนทางการ
เมือง เศรษฐกิจ และสังคม ประกอบกับการเกิดโรคอุบัติใหม่ ทำ�ให้ประเทศที่ต้องพึ่งพาวัคซีนจากต่างชาติมี
ความเสี่ยงที่อาจจะต้องซื้อวัคซีนที่มีราคาแพงขึ้น ได้รับวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ
หรือได้รบั วัคซีนล่าช้า ไม่ทนั ต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค หรือไม่สามารถหาวัคซีนป้องกันโรค
ที่เป็นปัญหาสำ�คัญแต่ไม่มีผู้สนใจผลิต ด้วยเหตุนี้ จึงทำ�ให้ประเทศกำ�ลังพัฒนาหลายประเทศได้ลงทุนเพื่อการ
ผลิตวัคซีนเอง เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และพม่า เป็นต้น โดยมุ่งหวังเพื่อการพึ่งตนเองและสามารถ
ส่งขายต่างประเทศได้ด้วย เช่น อินเดีย และอินโดนีเซีย ซึ่งทั้ง ๒ ประเทศนี้ ในอดีตเคยมีความสามารถด้าน
การผลิตอยู่ในระดับเดียวกับประเทศไทย แต่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีความ
ก้าวหน้าเท่าที่ควรและจำ�เป็นต้องพึ่งต่างประเทศมากขึ้นเป็นลำ�ดับ
ด้วยเหตุทกี่ ระบวนการวิจยั พัฒนาและการผลิตวัคซีนมีความซับซ้อนต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรวัคซีนอย่างสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
อย่างเพียงพอ และหน่วยงานกลางทำ�หน้าที่ประสานอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถขับเคลื่อนและผลักดันนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติได้อย่างจริงจัง เพื่อความสำ�เร็จคือการพัฒนา การผลิต การควบคุมกำ�กับ
คุณภาพวัคซีนของประเทศ รวมถึงการใช้วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้จัดทำ�เรื่อง   “วัคซีน” เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยมอบหมายให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติประสานการดำ�เนินงาน และเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
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๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำ�สั่งที่เกี่ยวข้อง
ที่

เรื่อง

วันที่มีมติ

สาระสำ�คัญ

๑ คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะ
กรรมการวัคซีนแห่งชาติ

๑๐ เมษายน ๑.องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
๒๕๔๔ กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมโรค
ติดต่อเป็นกรรมการ และเลขานุการ และกรรมการจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด  ๒๘ คน ๒. กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ในการ
กำ�หนดนโยบาย การพัฒนางานด้านวัคซีน อนุมตั แิ ผนยุทธศาสตร์
และแนวทางในการพัฒนางาน รวมทั้งกำ�หนดมาตรการส่งเสริม
การพัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ของประเทศในการพึง่ ตนเองด้านวัคซีน และติดตามความก้าวหน้า
การดำ�เนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

๒ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติ (เสนอโดยคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ)

๙ สิงหาคม วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของนโยบายและ
๒๕๔๘ แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ มีดังนี้
๑.  วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือ่ ให้ประเทศไทยมีศกั ยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการในการพัฒนาการผลิตวัคซีนที่สามารถพึ่ง
ตนเองด้านวัคซีนและมีความมัน่ คงในการมีวคั ซีนทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับ
การป้องกันโรคใช้อย่างเพียงพอในระยะยาว สามารถแข่งขันได้
ในตลาดสากลและสร้างรายได้เข้าประเทศ
๑.๒ ประชาชนไทยได้รับการป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วย
วัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
๒. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ทั่วไป และยุทธศาสตร์
เฉพาะด้าน จำ�นวน ๖ ด้าน ยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีความสำ�คัญและ
เป็นความต้องการของหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน คือ ด้าน
การประสานงานระหว่างองค์กร ซึง่ กำ�หนด ให้มกี ารจัดตัง้ องค์กร
ประสานการพัฒนาด้านวัคซีนระดับชาติ ทำ�หน้าที่ในการบริหาร
นโยบายโดยมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับ

๓

๑๔
๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
พฤษภาคม กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุม
๒๕๕๒
โรคเป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด ๓๔ คน
๒. อำ�นาจหน้าทีใ่ นการกำ�หนดนโยบายการพัฒนางานด้านวัคซีน
อนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนางาน รวมทั้ง
กำ�หนดมาตรการส่งเสริมการพัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ
เพื่อเพิ่มความสามารถของประเทศในการพึ่งตนเองด้านวัคซีน
และติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะ
กรรมการวัคซีนแห่งชาติ

๑.๓ ผลการดำ�เนินการที่ผ่านมา
๑.๓.๑ จัดทำ�แผนทีท่ างเดิน (Road map) ของการพัฒนาวัคซีนทีม่ คี วามสำ�คัญอันดับต้น ๕ ชนิด ได้แก่ วัคซีน
ไข้เลือดออก วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนบีซจี หี รือวัคซีนป้องกันวัณโรค ชนิดใหม่ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
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และวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี โดยสำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
และหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนเพือ่ ให้ประเทศไทยพึง่ ตนเองได้ดา้ นวัคซีนและสามารถแข่งขันได้ในภูมภิ าค
ซึ่งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑.๓.๒ จัดทำ�วาระแห่งชาติด้านวัคซีน คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีมติเห็นชอบในการผลักดันการ
ดำ�เนินงานด้านวัคซีนที่สำ�คัญ โดยให้ “วัคซีน” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาวัคซีนของประเทศให้
สามารถพึ่งตนเองได้จริง และมีโอกาสเป็นผู้น�ำ ในภูมิภาค โดยให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเป็น
ผู้ประสานงานจัดทำ� เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๓.๓ สำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อพิจารณาให้ค�ำ แนะนำ�ปรับปรุงกรอบแนวทางการพัฒนาวัคซีนที่มีความสำ�คัญ
อันดับต้น เพื่อบรรจุในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
รับทราบความก้าวหน้าในการจัดทำ�  (ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีน และมอบสำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติจัดทำ�แผนงานโครงการที่มีความสำ�คัญและจำ�เป็นต่อการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน
ในประเทศในระยะสั้น (๒ ปี) และระยะกลาง (๕ ปี) เพื่อบรรจุเป็นสาระสำ�คัญในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน
๑.๓.๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบโครงการสำ�คัญเพื่อส่งเสริม
การวิจยั พัฒนาและการผลิตวัคซีนของประเทศ และมอบสำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จัดทำ�เอกสาร
(ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีนพร้อมโครงการสำ�คัญ ๑๐ โครงการ บรรจุในวาระแห่งชาติ เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒. เหตุผลความจำ�เป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
๒.๑ การวิจยั พัฒนาและการผลิตวัคซีนของประเทศไทย จำ�เป็นต้องได้รบั การสนับสนุนด้านงบประมาณ
อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง เพราะในปัจจุบนั ยังขาดปัจจัยพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็น เช่น ห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้มาตรฐาน ห้อง
ปฏิบัติการชีวภาพ ระดับ ๒ และระดับ ๓ โรงงานผลิตวัคซีนนำ�ร่อง (Pilot plant) การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ และขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งล้วนแต่ต้องการการลงทุนและได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒.๒ การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนของประเทศไทย จำ�เป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่างกว้าง
ขวางและต่อเนื่องจากหน่วยงานหลายภาคส่วนรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือในระดับ
ดังกล่าวจะมีโอกาสสร้างขึ้นได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำ�คัญของงานภายใต้กรอบวาระ
แห่งชาติ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
๓.๑ ขณะนีป้ ระเทศไทยกำ�ลังสูญเสียศักยภาพในการผลิตวัคซีนหลายชนิดใช้เอง ปัจจุบนั สามารถผลิต
วัคซีนตั้งแต่ต้นน้�ำ ได้เพียง ๒ ชนิด คือ วัคซีนบีซีจีป้องกันวัณโรค และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีผลิตจากสมอง
หนู และถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง อาจผลิตได้เพียงวัคซีนบีซีจีและต้องนำ�เข้าวัคซีนส่วนใหญ่จาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะจากอินเดีย อินโดนีเซียและกลุ่มประเทศตะวันตก ทำ�ให้สูญเสียเงินออกนอกประเทศ
เป็นจำ�นวนมาก และมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัคซีนที่มีความจำ�เป็นต้องใช้ภายในประเทศทั้งในภาวะ
ปกติ และภาวะที่มีการระบาด
๓.๒ ประเทศไทยกำ�ลังสูญเสียโอกาสการแข่งขันในธุรกิจด้านวัคซีน อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ
กำ�ลังพัฒนาหลายประเทศที่ประสบความสำ�เร็จ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย รัฐเป็นผู้ลงทุนและสนับสนุนโดยมี
เป้าหมายการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบันประเทศเหล่านี้สามารถผลิตวัคซีนเพียงพอ
สำ�หรับใช้ในประเทศ และเพิม่ กำ�ลังการผลิตเพือ่ ส่งขายในภูมภิ าคและในระดับนานาชาติ ยึดตลาดวัคซีนทีม่ อี ยู่
อย่างรวดเร็ว หากประเทศไทยเคลื่อนไหวช้า ก็จะไม่มีโอกาสแข่งขัน หรือแม้แต่จะตั้งตัวได้ในธุรกิจด้านวัคซีน
๓.๓ การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนที่มีความจำ�เป็นให้เป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากลจำ�เป็นต้องใช้ระยะ
เวลานาน หากไม่รีบเร่งดำ�เนินการ ก็จะไม่มีโอกาสได้ผลทันเวลาใช้งาน
๓.๔ โครงการสำ�คัญที่บรรจุในวาระแห่งชาติทั้ง ๑๐ โครงการนั้นล้วนเป็นโครงการที่มีความเร่งด่วน
ในการดำ�เนินงานเพื่อเป็นพื้นฐานสำ�คัญในการพัฒนางานวัคซีนของประเทศไทยให้สามารถพึ่งตนเองได้
และมีความมั่นคงด้านวัคซีน โดยต้องเริ่มดำ�เนินการอย่างเร็วที่สุด ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

๔. สาระสำ�คัญหรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
๔.๑ (ร่าง) วาระแห่งชาติด้านวัคซีน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และข้อเสนอโครงการ การวิจัยพัฒนา
และการผลิตวัคซีนภายในประเทศ โดยยุทธศาสตร์หลักมี ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลักดันและขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
โดยหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวัคซีนภายในประเทศให้มี องค์ความรู้เพียงพอ
และมีทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำ เป็นสำ�หรับการวิจัยพัฒนา การผลิต และการควบคุม
คุณภาพวัคซีนตั้งแต่การวิจัยพัฒนาจนถึงการใช้วัคซีน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนได้เองภายในประเทศ ทั้งวัคซีนพื้นฐาน
และวัคซีนที่จำ�เป็นต้องใช้ส�ำ หรับการป้องกันควบคุมโรคในภาวะปกติและเมื่อเกิดการระบาด
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ข้อเสนอโครงการการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนภายในประเทศเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ประกอบด้วย ๑๐ โครงการหลัก จำ�แนกเป็น
โครงการระยะสั้น (๒ ปี)
จำ�นวน  ๑ โครงการ
โครงการระยะกลาง (๕ ปี)
จำ�นวน  ๕ โครงการ
โครงการระยะยาว (๑๐ ปี)
จำ�นวน  ๔ โครงการ  
สิ่งที่จะได้รับจากการดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์และโครงการดังกล่าว ที่สำ�คัญ คือ ประเทศไทย
สามารถผลิตวัคซีนได้เอง ๙ ชนิด สำ�หรับป้องกันโรค ๗ โรค ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
และตับอักเสบบี ภายใน ๔ ปี การขยายกำ�ลังการผลิตวัคซีนบีซีจีป้องกันวัณโรค วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิด
ไร้เซลล์ และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยง ภายใน ๕ ปี และวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นภายใน ๑๐ ปี   นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานและบุคลากรทีจ่ �ำ เป็นในการวิจยั พัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศ ทำ�ให้ประเทศมีศกั ยภาพ
และความมั่นคงในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในระยะยาว
แผนยุทธศาสตร์และโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบแล้วจากหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัคซีน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๓
๔.๒ หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และนายกรัฐมนตรีลงนามใน “คำ�ประกาศวาระแห่งชาติด้าน
วัคซีน” แล้ว กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการในวาระแห่งชาติจะต้องเตรียมดำ�เนิน
การในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- กระทรวงสาธารณสุข แถลงวาระแห่งชาติด้านวัคซีนแก่หน่วยงานด้านวัคซีนที่เกี่ยวข้อง ภายใน
๑๕ วัน หลังจากประกาศวาระแห่งชาติด้านวัคซีน
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอแผนปฏิบัติงาน ภายใน ๑ เดือน และการรายงานผลความ
ก้าวหน้า ความสำ�เร็จของโครงการ หลังจากประกาศวาระแห่งชาติด้านวัคซีน
- หน่วยงานกลางแห่งชาติด้านวัคซีน ส่งเสริม สนับสนุนการดำ�เนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ภายใน ๑๕ วัน หลังจากประกาศวาระแห่งชาติด้านวัคซีน
- หน่วยงานกลางแห่งชาติด้านวัคซีน ประเมินผลการดำ�เนินงานในรอบปีและแถลงผลการดำ�เนินงาน
ตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ต่อคณะรัฐมนตรี

		๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำ�สั่งใดๆ
(ไม่มี)

		๖. ผลกระทบ

๖.๑ หากประเทศไทยไม่สามารถผลิตวัคซีนพื้นฐานที่มีความจำ�เป็นต้องใช้ป้องกันควบคุมโรคในระยะ
ยาว จะทำ�ให้ประสบปัญหาความมัน่ คงด้านสุขภาพและด้านวัคซีน เพราะการขาดแคลนวัคซีนทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับ
การป้องกันและควบคุมโรคทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการระบาด เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแล้วเลิกผลิต
วัคซีนที่ไม่ได้เป็นปัญหาต่อประชากรของประเทศของตน ในภาวะปกติ และปริมาณวัคซีนมีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ ในภาวะทีม่ กี ารระบาด ประเทศไทยจะตกอยูใ่ นภาวะเสีย่ งต่อการขาดแคลนวัคซีนใช้ ซึง่ ทำ�ให้
กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศในที่สุด
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๖.๒ หากประเทศไทยลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนล่าช้า จะทำ�ให้ลดโอกาสในการ
แข่งขันการพัฒนาด้านวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เช่น อินโดนีเซีย อินเดีย
และเวียดนาม ซึ่งกำ�ลังเร่งรัดในการพัฒนาด้านวัคซีนและมีความรุดหน้าไปมาก อันจะทำ�ให้ประเทศไทยสูญ
เสียโอกาสในการเป็นผู้น�ำ ด้านการพัฒนาวัคซีนในภูมิภาคนี้ และเสียโอกาสในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
ชีวภาพด้านอื่น ซึ่งทวีความสำ�คัญมากยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๖.๓ บุคลากรด้านวัคซีนภายในประเทศที่เคยได้รับการศึกษา ฝึกอบรม เคยได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และมีประสบการณ์ในการวิจัยและผลิตวัคซีนอยู่แล้ว จะสูญเสียศักยภาพไป เนื่องจากไม่มีงานรองรับ หากจะ
คิดเริ่มต้นใหม่ในการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีน ต้องสั่งสมประสบการณ์เป็นเวลานาน
๖.๔ ประเทศไทยจะตกอยู่ในสถานะของประเทศผู้ซื้อวัคซีนใช้ นอกจากจะทำ�ให้ขาดความมั่นคงทาง
สุขภาพและวัคซีนแล้ว ยังทำ�ให้ประเทศสูญเสียเงินตราต่างประเทศ ในทางกลับกันถ้าประเทศไทยมีศักยภาพ
และสามารถผลิตวัคซีนทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับสากล จะเปลีย่ นสถานะเป็นผูข้ ายวัคซีนในตลาดอาเซียนหรือในภูมภิ าค
อื่น เป็นการสร้างรายได้ และสร้างงานให้แก่ประเทศได้

		๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

ค่าใช้จ่าย : เป็นงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และ
งบดำ�เนินการในการวิจัยพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพวัคซีน และการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ในวาระแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๕,๒๔๘.๕๓๕ ล้านบาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)
แหล่งที่มา : จากงบประมาณแผ่นดิน จำ�นวนรวมทั้งสิ้น ๔,๒๒๒.๑๓๕ ล้านบาท (สี่พันสองร้อยยี่สิบ
สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และจากงบประมาณของหน่วยงานหลัก
ทีร่ บั ผิดชอบ ๑,๐๒๖.๔๐๐ ล้านบาท (หนึง่ พันยีส่ บิ หกล้านสีแ่ สนบาทถ้วน) มีรายละเอียดจำ�แนกรายโครงการ ดังนี้
โครงการ

ระยะ งบประมาณ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
เวลา (ล้านบาท)

๑. โครงการจัดเตรียมคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค

๒ ปี

๗.๘๐๐

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

๒. โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม
มาตรฐาน GMP แบบอเนกประสงค์  

๕ ปี

๖๒๕.๒๓๕

ศูนย์เทคโนโลยีชวี ภาพด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

๓. โครงการจัดตัง้ ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

๕ ปี

๖๓๐.๐๐๐

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔. โครงการวิจยั พัฒนาเพือ่ การผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
   ๔.๑ โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีจาก
เซลล์เพาะเลี้ยง
   ๔.๒ โครงการพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น
โดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม

๕ ปี

๕๑๐.๐๐๐

องค์การเภสัชกรรม

๕ ปี

๑๘๕.๐๐๐

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน
มหาวิทยาลัยมหิดล
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โครงการ

ระยะ งบประมาณ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
เวลา (ล้านบาท)

๕. โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
และการผลิตวัคซีนผสม คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับ
อักเสบบี

๕ ปี

๑๘๑.๔๐๐

องค์การเภสัชกรรม

๖. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไอ
กรนชนิดไร้เซลล์

๕ ปี

๗๖๕.๐๐๐

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด

๗. โครงการขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานด้านวัคซีนโดยหน่วยงาน ๑๐ ปี
กลางแห่งชาติด้านวัคซีน (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)

๑๒๖.๓๐๐

สำ � นั ก งานคณะกรรมการวั ค ซี น
แห่งชาติ

๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ ๑๐ ปี

๓๔๘.๐๐๐

สำ � นั ก งานคณะกรรมการวั ค ซี น
แห่งชาติ

๙. โครงการวิจยั พัฒนาและขยายกำ�ลังการผลิตวัคซีนป้องกัน ๑๐ ปี
วัณโรค

๑,๐๙๒.๐๐๐

สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย

๑๐. ชุดโครงการการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกของประเทศไทย
๕ ปี

๒๒.๘๐๐

กรมควบคุมโรคมหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐.๒  แผนการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ๑๐ ปี
เพือ่ ป้องกันโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย: การสร้างวัคซีน
ไข้เลือดออกตัวเลือก

๑๘๐.๐๐๐

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

๑๐.๓ โครงการจัดตัง้ โรงงานผลิตวัคซีนระดับก่อนอุตสาหกรรม
BSL๓ (GMP Pilot Plant)

๓ ปี

๒๕๐.๐๐๐

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS)

๑๐.๔ โครงการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนไข้
เลือดออกในคน

๘ ปี

๓๒๕.๐๐๐

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๑๐.๑ โครงการความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขโดยกรม
ควบคุมโรค-มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการพัฒนาวัคซีนเดงกี่
มหิดลชุดที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

รวมงบประมาณทั้งหมด

๕,๒๔๘.๕๓๕

งบประมาณจากหน่วยงานหลัก *

๑,๐๒๖.๔๐๐

งบประมาณแผ่นดินที่ต้องการขอจากรัฐบาล

๔,๒๒๒.๑๓๕

* งบประมาณจากหน่วยงานหลัก ประกอบด้วยงบประมาณจาก ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) องค์การเภสัชกรรม
ลงทุนโครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และการผลิตวัคซีนผสม คอตีบ บาดทะยัก
ไอกรน และตับอักเสบบี จำ�นวนรวม ๖๑.๔ ล้านบาท (๒) บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด ลงทุนเองทั้งหมด
๗๖๕ ล้านบาท โดยขอให้รัฐสนับสนุนมาตรการทางภาษี โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาได้
๓ เท่า โดยปัจจุบันได้รับ ๒ เท่า และ (๓) สภากาชาดไทย สนับสนุนงบประมาณ จำ�นวน ๒๐๐ ล้านบาท
๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ๔ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาวัคซีน คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ   คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติเห็นชอบต่อ
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วาระแห่งชาติด้านวัคซีน และโครงการสำ�คัญเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนของประเทศ ๑๐
โครงการดังกล่าว
๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(ไม่มี)
๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ
๑๐.๑ ขอความเห็นชอบต่อวาระแห่งชาติด้านวัคซีน
๑๐.๒ อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุขดำ�เนินการในโครงการที่รับผิดชอบ เป็นเงินรวม
ทั้งสิ้น ๒,๐๘๕.๑๓๕  ล้านบาท (สองพันแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๑๐.๓ ขอให้สำ�นักงบประมาณพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการที่บรรจุอยู่ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำ�เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำ�นักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
โทร.        ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖-๙
โทรสาร    ๐ ๒๙๖๕ ๙๑๕๒
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