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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า SARS–
CoV–2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) และเป็นโรคระบาดทั่วโลกที่
องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั่วโลก ในการนี้ “วัคซีน” จัดเป็น
มาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงส าหรับการป้องกันควบคุมโรคและจะท าให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติ
ครั้งนี้ การเร่งรัดให้มีวัคซีนเร็วขึ้น แม้เพียงไม่กี่เดือนจะยังก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจ
และสังคมได้มาก และการเข้าไม่ถึงวัคซีน แม้เพียงจะล่าช้าไปบ้าง ก็อาจท าให้เสียเสถียรภาพทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้ ทุกคนในประเทศได้เตรียมการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นให้
เข้าถึงวัคซีนให้เร็วที่สุด เพ่ือประโยชน์ของประชาชน เพ่ือการควบคุมการระบาดของโรค 

การศึกษานี้ด าเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเพ่ือเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย โดยเน้นที่การพิจารณาข้อด้อย
และจุดเด่นของการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ผ่านการประเมิน 
SWOT analysis และ Impact and feasibility analysis เนื่องจากวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนที่เป็นที่
ต้องการของทุกประเทศ และต้องการความชัดเจนในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือให้
ประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ได้สูงสุด  

ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยได้เตรียมแนวทางในการเข้าถึงวัคซีนไว้สามแนวทาง คือ  
(1) แนวทางการจัดซื้อรวม ซึ่งเป็นแนวทางที่ขึ้นกับปริมาณการผลิตวัคซีนในแต่ละปี และในปี 2564 
อาจไม่ส าเร็จโดยการจัดซื้อรวม และยังมีอุปสรรคส าคัญ คือ กฎ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ เอ้ือต่อ
ประเทศไทยที่จะด าเนินการในเรื่องการจัดซื้อวัคซีนล่วงหน้า โดยประเทศไทยอาจเข้าถึงวัคซีนโควิด 
19 ได้ล่าช้ากว่าประเทศที่มีโรงงานวัคซีนโควิด และอาจได้วัคซีนภายหลังจากปี 2564 จากการจัดซื้อ
รวมผ่านหน่วยงานกลางระหว่างประเทศที่ด าเนินการโดยองค์การอนามัยโลกและภาคี เพ่ือเพ่ิมโอกาส
การเข้าถึงวัคซีน ประเทศไทยต้องด าเนินแนวทางการสร้างความร่วมมือในระดับทวิภาคีกับประเทศ
ผู้ผลิตวัคซีนไปพร้อมกัน เช่น ประเทศจีน ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา (2) แนวทางการรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเทศไทยมีโอกาสในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตวัคซีน เนื่องจาก
มีงบประมาณ สถานที่ผลิต และบุคลากร ที่พร้อมต่อการผลิตวัคซีน ประเทศไทยควรเร่งด าเนินการรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐ โดยใช้กระบวนการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ดี จะเปิดโอกาสในการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตวัคซีน 
โดยต้องเน้น ที่จะแสวงหาโอกาสในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหลายบริษัทที่มีเทคโนโลยีการผลิต
คล้ายคลึงกัน เนื่องจากในสถานการณ์ระบาดทั่วโลกนี้ โรงงานผลิตเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการ



จ 

ต่อรองเพ่ือหาวัคซีนที่มีศักยภาพ โดยต้องใช้การเจรจาต่อรองอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัคซีน
ส าหรับการผลิตในประเทศไทย และ (3) แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยผ่านการทูต
วิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางที่ต้องการเวลาในการด าเนินการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ถึง 10 ปี ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้ผ่านกรอบความร่วมมือระดับทวิภาคีของไทยกับประเทศผู้ผลิตวัคซีน เช่น 
ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหราชอาณาจักร และ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการสร้างความร่วมมือ
ต้องยกเป็นโครงการระดับประเทศโดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
หน่วยงานหลัก เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงบประมาณวิจัยของประเทศ 

โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย  เสนอให้ปรับแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านความมั่นคง ประเด็นด้านการต่างประเทศ และประเด็นการเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี เพ่ือให้มีประเด็นการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพปรากฏชัด มีมาตรการเพ่ือ
รองรับกรณีภัยพิบัติจากโรคระบาด และมีแผนปฏิบัติการที่มีงบประมาณพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ เช่น การพัฒนาบุคลกร และสนับสนุนการผลิตยา วัคซีน และเครื่องมือ
แพทย์จ าเป็น ข้อเสนอเพื่อการด าเนินการระยะสั้น (1) จัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายวัคซีนโควิด 19 (2) เสนอนโยบายวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทยเพ่ือให้รัฐบาล
อนุมัติ (3) ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถท าข้อตกลงจัดซื้อในลักษณะ 
ทวิภาคีและพหุภาคี (4) คณะท างานท าหน้าที่ด าเนินการเจรจาต่อรองโดยด าเนินการอย่างเร่งด่วน  
(5) ผู้ผลิตวัคซีนในไทย ควรเข้าร่วมกลไกการจัดซื้อรวมระหว่างประเทศ (COVAX facility) เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี (6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผน
สนับสนุนการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด 19 ข้อเสนอเพื่อการด าเนินการระยะยาว 
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนพัฒนาวัคซีนของสถาบันวัคซีนร่วมกันพัฒนาบุคลากร 
และองค์ความรู้ด้านวัคซีนโควิดเพ่ือรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านการสร้างความร่วมมือระดับ 
ทวิภาคีด้านการทูตวิทยาศาสตร์ เช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหราชอาณาจักร  และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (2) ควรเพ่ิมศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่จะเป็นฐานการผลิตที่เป็น
ประตูสู่ตลาดผู้ซื้อในระดับภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตวัคซีนในไทยและ (3) สนับสนุนมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน ทั้งการร่วมทุน การให้ทุนวิจัย และทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมผลิต
วัคซีน เพื่อดึงดูดให้เจ้าของเทคโนโลยีเข้ามาตั้งโรงงานการผลิตวัคซีนในไทย 

 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษานี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการอบรมนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 
ประจ าปี 2563 ผู้เขียนขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย เอกอัครราชทูตวิมล  คิดชอบ 
รศ.ดร. กฤตินี  ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ผศ.ดร. ภัทเรก  ศรโชติ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียนตลอดช่วงการจัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ 

ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และนายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ให้การสนับสนุนให้ผู้เขียนได้เข้าร่วม
การอบรมครั้งนี้ ภรรยาและครอบครัวที่ให้ก าลังใจในการเข้าอบรม นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ 
ผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทุกท่านที่ได้อ านวย
ความสะดวกและสนับสนุนผู้เขียนตลอดช่วงการอบรมหลักสูตรที่มีประโยชน์และมีคุณค่านี้ ซึ่งท าให้
ผู้เขียนได้ความรู้ ประสบการณ์และความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า SARS–
CoV–2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) โรคนี้ระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮ่ัน รัฐหูเป่ย 
ประเทศจีน เมื่อเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ปัจจุบันเชื้อไวรัส SARS–CoV–2 นี้มีการแพร่ระบาด
เป็นวงกว้างจนองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ประกาศให้เป็นการ
ระบาดใหญ่ (Pandemic) และประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั่วโลก ซึ่ง ข้อมูลรายงาน
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 มีผู้ติดเชื้อสะสมจ านวน 28,637,952 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตจ านวน 
917,417 ราย  

ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 มกร าคม 
2563 (Okada et al. 2020) ภายหลังจากที่ประเทศจีนได้เผยแพร่ล าดับเบสทางพันธุกรรมของเชื้อ
ไวรัสนี้เพียงหนึ่งวัน รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการเพ่ือควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 
อย่างเข้มงวด เช่น การปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย สนามมวย สถานบันเทิง และห้างสรรพสิ นค้า 
ปิดด่านเข้า–ออกประเทศบริเวณชายแดน รวมถึงการคัดกรองและกักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจาก
ต่างประเทศ ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีจ านวนผู้ติดเชื้อสะสม 
3,473 ราย และผู้เสียชีวิต 58 ราย  

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สรุปประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 
ที่ร้อยละ –5.3 และสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล อาจสูงถึง 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (ข้อมูลจาก ASEAN Development Bank) 
ภาคธุรกิจประสบปัญหาจนต้องปิดกิจการและลดจ านวนพนักงานเป็นจ านวนมากท าให้มีอัตรา 
การว่างงาน 1 ล้านต าแหน่งในเดือนเมษายน 2563 ส่งผลให้มีประชาชนที่มีรายได้ต่ าและประชากร
กลุ่มเปราะบางจ านวนมากที่ได้รับผลกระทบต่อความมั่นคงในการด ารงชีวิตพ้ืนฐาน ซึ่งรัฐบาลไม่ได้  
นิ่งนอนใจและได้ออกมาตรการความช่วยเหลือเพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่า หกแสนล้านบาท 

จากการประเมินสถานการณ์ คาดการณ์ว่า การระบาดน่าจะยืดเยื้อยาวนานอย่างน้อย 2 ปี 
จนถึงปลายปี 2564 หรือ กลางปี 2565 เนื่องจากการควบคุมโรคระบาดในประเทศพัฒนาแล้ว 
โดยเฉพาะประเทศในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป มีปัจจัยในการควบคุมโรคหลายปัจจัยที่ไม่เหมาะกับ
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การควบคุมโรคโควิด 19 ทั้งการมีวัฒนธรรมการทักทายที่ใกล้ชิด การตีตราผู้ใช้หน้ากากอนามัย  
การปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเหนือมาตรการควบคุมโรคระบาด และ การน าของประเทศโดย
ผู้น าที่ไม่ยึดหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักในการตอบสนองต่อการระบาด แต่ระบบทุนนิยมเน้นปัจจัย
เศรษฐกิจเป็นที่ตั้งในการเลือกใช้มาตรการตอบสนองต่อการระบาดของโรค ท าให้การระบาดของโรค
โควิด 19 มีการด าเนินการระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 และคาดว่าประเทศ
ส่วนใหญ่จะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2563 

ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีมาตรการในระยะต่อไป เพ่ือสามารถประคองกิจการของประเทศ
ให้ด าเนินไปได้และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ในบริบทของการยุติโรคระบาดด้วย
ภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ที่การระบาดจะแพร่ไปจนกว่าจะมีการติดเชื้อถึงร้อยละ 70 ของ
ประชากร ซึ่งใช้ระยะเวลาการระบาดไม่น้อยกว่า 2 ปี และจะมีการระบาดใหญ่อีกอย่างน้อย 3 ครั้ง 
การยุติการระบาดจะจบลงได้อย่างแท้จริงต่อเมื่อมีสัดส่วนของประชากรที่มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นมากพอ 
ในประชากร ซึ่งวิธีที่ดีกว่าในการท าให้เกิด ภูมิคุ้มกันหมู่ คือ การเข้าถึงวัคซีนส าหรับประชาชนให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 60 ของประชากร  

ในการนี้ “วัคซีน” จัดเป็นเครื่องมือส าคัญที่มีประสิทธิภาพสูงส าหรับการป้องกันควบคุมโรค
และท าให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ การเร่งรัดให้มีวัคซีนเร็วขึ้น แม้เพียงไม่กี่เดือนจะยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจและสังคมได้มาก และการเข้าไม่ถึงวัคซีน แม้เพียงจะล่าช้า
ไปบ้าง ก็อาจท าให้เสียเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้ โดยเฉพาะเมื่อความล่าช้านั้น
เกิดความไม่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ดังนั้น เป้าหมายของประเทศจึงควรเตรียมการทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยมุ่งเน้นให้เข้าถึงวัคซีนให้เร็วที่สุด เพ่ือประโยชน์ของประชาชน เพ่ือการควบคุมการระบาด
ของโรค จ าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเข้าถึงวัคซีนเพ่ือป้องกันประชากรส่วนใหญ่จากการติดเชื้อโควิด 19 
ท าให้รัฐบาลต้องเตรียมการเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19  

โ ด ยหน่ ว ย ง าน  The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)  
ได้ด าเนินการประมาณการวัคซีนที่จ าเป็นต้องใช้จากประชากรทั่วโลกโดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัย 
คาดการณ์ว่าวัคซีนโควิด 19 จ าเป็นจะต้องมีปริมาณส าหรับกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ส าหรับประชากรโลก
ทั้งหมด โดยเรียงตามล าดับความส าคัญของกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 1 ประมาณการจ านวนประชากรที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด 19 
 

กลุ่มเป้าหมายส าหรับฉีดวัคซีน จ านวนประชากร 
บุคลากรทางการแพทย์ ~58 ล้านคน 
บุคลากรส าคัญ(ด่านหน้า) ~157 ล้านคน 
กลุ่มเสี่ยงสูง โรคร่วม* ~925 ล้านคน 
กลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี ~705 ล้านคน 
กลุ่มวัยท างาน 20 ถึง 64 ปี ~4.5 พันล้านคน 
กลุม่อายุต่ ากว่า 20 ปี ~3.3 พันล้านคน 
* Includes diabetes, HIV/AIDs, TB, chronic respiratory and CV disease but further 
research and refinement needed 

 
เนื่องจากปริมาณความต้องการวัคซีนมีปริมาณมาก แต่ก าลังการผลิตวัคซีนมีจ ากัดเนื่องจาก

โรงงานผลิตวัคซีนต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3 ปีในการก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์และ ฝึกบุคลากร
เพ่ือเตรียมการผลิต (Mckinsey, 2020) เมื่อต้องการผลิตวัคซีนโควิด 19 ภายในปี 2564 จ าเป็นต้อง
ด าเนินการผลิตในโรงงานผลิตวัคซีน หรือ โรงงานผลิตยาอ่ืน ที่สามารถปรับสายการผลิตมาผลิตวัคซีน
โควิด 19 ได้ โดยบริษัทยาข้ามชาติได้เร่งท าข้อตกลงกับโรงงานผลิตยาและวัคซีน เพ่ือที่จะได้มีก าลัง
การผลิตพอเพียงในกรณีที่สามารถวิจัยพบวัคซีนโควิดได้เป็นผลส าเร็จ เช่น การท าข้อตกลงระหว่าง
บริษัท AstraZeneca กับ Serum Institute of India  

โรงงานผลิตวัคซีนส่วนใหญ่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว หรือ ประเทศในกลุ่ม Brazil, Russia, 
India, China and South Africa (BRICS) ที่มีจ านวนประชากรเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดความกังวลว่า 
จะเกิดภาวะ Vaccine Nationalism หรือ วัคซีนชาตินิยม โดยประเทศที่มีโรงงานผลิตวัคซีนตั้งอยู่
ส่วนใหญ่มีประชากรเป็นจ านวนมาก ในสภาวะการระบาดทั่วโลกมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในประเทศเป็น
จ านวนมาก แรงกดดันทางการเมืองมักจะมีผลท าให้ผู้น าประเทศต้องให้ความส าคัญกับการให้วัคซีน
กับประชากรในประเทศตนก่อนประเทศอ่ืน โดยเฉพาะนักการเมืองที่อิงฐานเสียงชาตินิยม เช่น 
ประธานาธิบดีทรัมป์ของประเทศสหรัฐอเมริกาทีใช้สโลแกน Make America Great เป็นที่คาดการณ์
กันว่าบริษัทผลิตวัคซีนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องผลิตวัคซีนได้เกินจ านวนประชากร ถึงจะ
ส่งออกวัคซีนไปขายยังประเทศอ่ืนได้ ท าให้ประเทศที่ไม่มีก าลังการผลิตวัคซีนจะไม่สามารถเข้าถึง
วัคซีนโควิด 19 ได้อย่างรวดเร็ว อาจจะต้องรอจนกว่าก าลังการผลิตวัคซีนโควิดล้นความต้องการของ
ประเทศขนาดใหญ่ ถึงจะสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ได้ ซึ่งอาจจะล่าช้าไปจนถึงปี 2565 
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ภาพที่ 1 การกระจายตัวของโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโลก ปี 2554 
 
เนื่องจากประเทศไทยไม่มีก าลังการผลิตวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ จ าเป็นต้องพ่ึง 

การน าเข้าวัคซีน หรือ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากประเทศอ่ืน การด าเนินความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการเข้าถึงวัคซีนจึงเป็นที่มาของการศึกษาส่วนบุคคลนี้ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  ศึกษากลไกการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ในกรณีระบาดท่ัวโลกและองค์ประกอบส าคัญ
ของความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะช่วยสนับสนุนโอกาสให้เข้าถึงวัคซีนของประเทศผู้ผลิตวัคซีน  
โควิด 19  

1.2.2  ศึกษาสภาพแวดล้อมมาตรการ ด้านการต่างประเทศรวมทั้งความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศไทย 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะการเข้าถึงวัคซีน โควิด 19 เท่านั้น โดยเน้นเฉพาะ 

การหาข้อมูลที่มีให้ศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ และฐานข้อมูลสาธารณะ ในช่วงเวลาการศึกษาใน
เดือนสิงหาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563  
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1.3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา 
ผู้ศึกษาจะด าเนินทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์ หน่วยงานในกระทรวง 

การต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข ที่เก่ียวข้องกับประเทศดังต่อไปนี้ (1) กรมเอเชียตะวันออก 
(กองเอเชียตะวันออก 3) (2) กรมองค์การระหว่างประเทศ (3) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (4) กองการ
ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ได้ข้อเสนอส าหรับมิติด้านการต่างประเทศ
ของไทย เพ่ือเข้าถึงวัคซีนในการควบคุมโรคระบาดทั่วโลก 
 
1.4  ค าถามการศึกษา 

ประเทศไทยควรด าเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างไร เพ่ือเพ่ิมโอกาส 
การเข้าถึงวัคซีนส าหรับโรคระบาดทั่วโลก เช่น โรคโควิด 19  
 
1.5  สมมติฐาน 

การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงวัคซีน
โควิด 19 ของประเทศไทย เนื่องจากไทยไม่มีก าลังการผลิตวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ 
 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

สามารถน าผลการศึกษา และข้อเสนอแนะมาประกอบการก าหนดแนวทางในการด าเนินการ
สร้างความร่วมมือต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย 

 
1.7  นิยามศัพท ์

โควิด 19 หมายถึง โรคระบาดทั่วโลกในปี 2563 ที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS–CoV–2 
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563)  

วัคซีนชาตินิยม (Vaccine Nationalism) หมายถึง สถานการณ์ที่แต่ละประเทศบังคับใช้
กฎหมาย อ านาจ หรือ การท าสัญญาที่เพ่ือเข้าถึงวัคซีน โดยให้ความส าคัญต่อคนในชาติมากกว่า
ความจ าเป็นในการใช้วัคซีนตามความเสี่ยง ท าให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงในประเทศอ่ืนเข้าไม่ถึงวัคซีน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการที่น าเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นหรือพัฒนาขึ้น
ในสถานที่หนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง ไปใช้ในที่อ่ืนเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน หรือ การถ่ายทอด
ความรู้หรือพัฒนาการจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง ท าให้ความรู้เหล่านี้กระจายไปและเกิดการ
คิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพ่ือสนองต่อความต้องการของมนุษย์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น (เอกพงศ์ มุสิกเจริญ 
(2554)) 

OECD หมายถึง The Organisation for Economic Co–operation and Development 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดการจัดซื้อรวม  
การเข้าถึงยาและวัคซีนด้วยกลไกตลาดระหว่างประเทศ คือการด าเนินการโดยใช้

หลักแนวคิดการจัดซื้อรวมเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ เ พ่ือประโยชน์ในการเข้าถึงแบบ
ทัดเทียมกันของรัฐชาติต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแนวคิดที่รัฐชาติขนาดเล็กที่มีจ านวนประชากรไม่มาก
และมีขนาดเศรษฐกิจเล็ก จะมีอ านาจการต่อรองกับผู้ผลิตวัคซีนได้น้อยกว่ารัฐชาติขนาดใหญ่ ท าให้มี
การรวมความต้องการของประเทศมาใช้ในการการจัดซื้อรวม  

โดยมีแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อรวมเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดซื้อแยกกันตาม
รายงานของ OECD(OECD iLibrary | Centralised and Decentralised Public Procurement, 2000)  
ที่เปรียบเทียบการรวมซื้อและการแยกซื้อ ซึ่งรวมถึง cross–border procurement agreements 
โดยแนวคิดดังกล่าวจะเป็นกรอบในการประเมิน SWOT analysis เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ของ 
การร่วมมือในการร่วมซื้อข้ามประเทศ และการแยกซื้อ 

2.1.2  แนวคิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่สามารถด าเนินการผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดีผ่าน

ความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโลกาภิวัตน์ ที่ประเทศที่ด้อยเทคโนโลยี
มักจะใช้กลไกนี้เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศของตน เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้ว การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
ของประเทศจีนผ่านการถ่ายทอดเทคโนลยี 

องค์การอนามัยโลกได้พัฒนากรอบการพัฒนาก าลังผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่าน
เครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนในประเทศก าลังพัฒนาขององค์การ
อนามัยโลก ซึ่งเป็นรูปแบบที่ดีในการสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีนในประเทศก าลังพัฒนาที่ยั่งยืน แต่มี
ข้อเสียคือ ขาดความคล่องตัวเนื่องจากเป็นการด าเนินการในลักษณะพหุภาคีท าให้ใช้เวลาในการ
ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเวลานาน 

ความร่วมมือระหว่างประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ แอฟริกาใต้ (Brazil, 
Russia India, China and South Africa, BRICS) เ พ่ือวิจัยวัณโรค (Floyd et al. 2013) เป็นอีก
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ตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือในการวิจัยระหว่างประเทศ ซึ่งมีความร่วมมือในระดับรัฐบาลและ
ระหว่างสถาบันวิจัยระดับประเทศ มีการจัดประชุมติดตามความร่วมมือด้านวิจัยวัณโรคปีละ 4 ครั้ง 
ซึ่งท าให้เกิดนวัตกรรมในการยุติวัณโรคทั้ง ชุดตรวจใหม่ วัคซีน และ ยาใหม่ ผ่านการสร้างความร่วมมือ 
ในการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมและยุติปัญหาที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นปัญหา
ร่วมกันของทุกประเทศ 

2.1.3  การทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) 
ประเทศไทยได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการต่างประเทศ พ.ศ. 2561–2580 

โดยเน้นการด าเนินการในลักษณะ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดย นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลจะเป็น
กรอบใหญ่ในการด าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงวัคซีนโควิด โดยส่วนหนึ่ง
ของการทูต คือ การทูตวิทยาศาสตร์  

แนวคิดการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ (Flink and Schreiterer 2010; Legrand and 
Stone 2018) เป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจมากขึ้นจากประชาคมโลกเนื่องจากเหตุผลหลัก 2 
ประการคือ (1) ปัญหาหรือความท้าทายของมนุษย์ ของประเทศและของประชาคมโลกในบริบทโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีลักษณะไร้พรมแดนเช่น โรคติดต่อ การขาดแคลนอาหาร น้ า และพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ ดังนั้น ความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศ ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยล าพัง และ (2) ลักษณะของปัญหาข้ามพรมแดนข้างต้นมีนัยเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน ทั้งในเรื่องข้อมูลด้านเทคนิค เครื่องมือ หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหา 
วิทยาศาสตร์จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแสวงหาลู่ทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยเหตุผลหลักที่กล่าวมาข้างต้น  

การทูตเชิงวิทยาศาสตร์จึงได้รับการกล่าวถึงมากขึ้นและ มีหลายประเทศได้น า
แนวคิดนี้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แนวคิดนี้เห็นว่า นักการทูตและนักวิทยาศาสตร์ต้องท างานอย่าง
สอดประสานกันโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับเทคนิคการเจรจาของนักการทูตเพ่ือแก้ไข
ปัญหาระดับโลกหรือเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมิตรประเทศ หรือเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 
ในความสัมพันธ์ระหว่างคู่ประเทศที่มีความขัดแย้งหรือความสัมพันธ์ทางการเมืองไม่ค่อยเข้มแข็งนัก 
โดยในกรณีของการพัฒนาและวิจัยศาสตร์ใหม่ จะจัดไว้อยู่ในแนวคิดการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ ที่เรียกว่า 
การทูตส าหรับวิทยาศาสตร์ (Diplomacy in Science) คือการด าเนินนโยบายต่างประเทศเพ่ือให้
ได้มาซึ่งเทคโนโลยีส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ 

โดยมีกรณีตัวอย่างส าหรับการทูตวิทยาศาสตร์ ในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเบลเยียมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยา และ การสร้างความร่วมมือระหว่าง
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ประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการปศุสัตว์ ทั้งสองกรณี 
แสดงให้เห็นข้อจ ากัดส าคัญของการทูตวิทยาศาสตร์ในการสร้างอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 นโยบายด้านวัคซีนของประเทศไทย 
ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีเป้าประสงค์

ส าคัญที่จะให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยเข้าถึงวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ประเทศไทยได้
จัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563–2565 ซึ่งมียุทธศาสตร์
ส าคัญคือการสร้างขีดความสามารถของประเทศให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนและพ่ึงพาตนเองได้ และ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับประชาคมวิจัย
วัคซีนได้ร่วมกันจัดท าแผนเพ่ือการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน โควิด 19 ของประชาชนไทย เพ่ือใช้เป็นกรอบ
นโยบายในการบูรณาการประสานงานสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการบรรลุ
เป้าหมายการเข้าถึงวัคซีนให้ทันท่วงทีและสร้างขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาผลิตวัคซีน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือสร้างความมั่นคงยั่งยืน เพ่ิมความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
และคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้เห็นชอบ แผนเพ่ือการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของ
ประชาชนไทย เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  

สาระส าคัญในการขับเคลื่อนแผนเพ่ือการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) การเตรียมการผลิตวัคซีนโดยการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากประเทศที่พัฒนาวัคซีนได้ส าเร็จ (2) การวางแผนจัดซื้อวัคซีนล่วงหน้า (3) การวิจัยพัฒนาวัคซีนใน
ประเทศเพ่ือสร้างขีดความสามารถในระยะกลางและยาว  

การด าเนินงานทั้ง 3 ส่วน เป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมกัน เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
ประชาชนไทยจะมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนพร้อมหรือใกล้เคียงกับประเทศอ่ืนทั่วโลก และท้ัง 3 ส่วนจะต้อง
ด าเนินการควบคู่ไปด้วยกัน ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการเดียวโดยล าพังได้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

การซื้อวัคซีนมีความซับซ้อนน้อยที่สุดในแง่ของความซับซ้อนด้านกระบวนการและ
วิธีด าเนินงาน แต่บทเรียนจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ท าให้ประเทศไทยได้เรียนรู้ว่าในช่วงที่มี
การระบาด เราไม่สามารถคาดหวังในการซื้อวัคซีนได้ แม้ว่าจะมีงบประมาณสนับสนุน เพราะทุกประเทศ
ต่างต้องการวัคซีนไว้ใช้ให้ประชาชนในประเทศของตน โดยก าลังการผลิตวัคซีนนั้นมีจ ากัดท าให้
ประเทศที่ไม่มีก าลังการผลิตวัคซีนเป็นของตนเองยากที่จะเข้าถึงวัคซีนแม้จะมีงบประมาณในการจัดซื้อ 

2.2.2 การจัดซื้อรวมข้ามชาติและการจัดซื้อล่วงหน้า 
2.2.2.1 ข้อดีของการรวมซื้อ  

1) ราคาของสินค้าและบริการที่จัดซื้อรวมจะลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญ 
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2) การได้รับบริการที่ดีข้ึนในขณะที่ต้นทุนลดลง  
3) การเพ่ิมพลังในการซื้อของหน่วยงานจัดซื้อกลาง 
4) ความจ าเป็นของการจัดท ามาตรฐานทางเทคนิค เช่น การมาตรฐาน

เทคนิคในการจัดซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟท์แวร์ และการจัดท ามาตรฐานส าหรับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ส าหรับรัฐบาล 

5) ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ต้นทุน เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
สัญญา การแก้ไขปัญหาในการตรวจรับ เช่น สินค้าท่ีคุณภาพต่ า สินค้าด้อยสภาพ และการบริการหลัง
การขายที่ด ี

6) ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีจัดซื้อ เนื่องจากมีจ านวนน้อย
และบริหารจากส่วนกลาง 

7) การประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการได้สะดวกข้ึน 
8) สนับสนุนให้มีความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อเนื่องจากต้องมี

การบันทึกและรายงาน การเผยแพร่สัญญาและผลการจัดซื้อ ท าให้ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี และ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

2.2.2.2 ข้อดีของการแยกซื้อ 
1) ลดโอกาสทุจริตที่เกิดจากการปกป้องทางการค้า หรือความสัมพันธ์

ส่วนตัว 
2) สินค้าและบริการมีความจ าเพาะต่อความต้องการของผู้ใช้ 
3) ลดโอกาสความผิดพลาดในการจัดซื้อจ านวนมากซึ่งอาจท าให้ต้องมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการหาสินค้ามาทดแทนส าหรับการจัดซื้อที่ผิดพลาด  
4) ขั้นตอนในการด าเนินการจัดซื้อสั้นและสะดวกกว่า ส าหรับผู้ซื้อและผู้ขาย 
5) เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กและกลางในการแข่งขันประมูลสัญญาจัดซื้อ 
6) โอกาสส าหรับผู้ซื้อรายย่อยที่จะซื้อสินค้าท้องถิ่นได้ในราคาถูกกว่า

การจัดซื้อรวม 
7) พนักงานจะต้องมีความรับผิดชอบลูกค้าในลักษณะรายบุคคลเพ่ิม

มากขึ้น ท าให้เกิด “หัวใจให้บริการ (Service mentality)”  
2.2.2.3 ปัจจัยต่อไปนี้เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของ Cross–Border Procurement 

จากการศึกษาโดย (Espín et al. 2016) 
1) ความมุ่งม่ันของผู้น า (นักการเมือง)  
2) ความเชื่อถือระหว่างประเทศที่ร่วมมือกัน  
3) ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  
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4) ความโปร่งใสของการตั้งราคา  
5) การสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอก  
6) ความต่อเนื่องในการด าเนินการและใช้สัญญาข้ามปี (multi–year 

contracts) 
7) ความชัดเจนในการจัดการและความรับผิดชอบในการด าเนินการ

จัดซื้อ 
8) การแบ่งปันข้อมูลและวิธีการด าเนินการที่ดี รวมไปถึงการแบ่งปัน

ข้อมูล ราคา สถานะสิทธิบัตร การประเมินคุณภาพของผู้ผลิต และการขึ้นทะเบียนยา 
2.2.3  อุตสาหกรรมผลิตวัคซีนในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศถึง 3 โรงงาน คือ โรงงานของ
สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม และของ บริษัท ไบโอเนท เอเชีย จ ากัด แต่โรงงานเหล่านี้ผลิต
วัคซีนในปริมาณส าหรับใช้ในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ และมีศักยภาพในการส่งออกเพียงโรงงานเดียว คือ 
โรงงานวัคซีนของ บริษัท ไบโอเนท เอเชีย จ ากัด ประเทศไทยไม่มีโรงงานผลิตวัคซีนขนาดใหญ่ แม้ว่า
จะมีโรงงานผลิตวัคซีน และบรรจุวัคซีนทั้งของภาครัฐและเอกชน แต่หน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถ
สร้างระบบนิเวศส าหรับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ยั่งยืนได้  

โดยประเทศไทยมีโรงงานวัคซีน ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2 โรงงานวัคซีนในประเทศไทย พ.ศ. 2563 
 
หน่วยงาน/บริษัท ยาหรือวัคซีนที่ผลิต ศักยภาพผลิตวัคซีนโควิด 

องค์การเภสัชกรรม Influenza ไข้หวัดใหญ่ ผลิตวัคซีนจากไข่ไก่ 
Bionet Asia วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ วัคซีนดีเอนเอ 
Siam Biosciences ชีววัตถุ Viral vector vaccine 
Government Pharmaceutical 
Organization–Merieux Biological 
Products Co.,Ltd (GPO–MBP) 

 โรงงานบรรจุวัคซีน 
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2.2.4  ศักยภาพการผลิตวัคซีนและนโยบายของแต่ละประเทศต่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 
2.2.4.1  ประเทศจีน 

1) ศักยภาพการผลิตวัคซีน 
การประกาศของประธานาธิบดี Xi jin ping ในเวทีองค์การอนามัยโลก 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 25631 ที่จะผลักดันให้วัคซีนที่ผลิตในประเทศจีนกลายเป็น สินค้า
สาธารณะ ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องติดตามและผลักดันความร่วมมือในระดับทวิภาคี ร่วมกับประเทศจีน 
เนื่องจากบริษัทผลิตวัคซีนในประเทศจีนมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่รวดเร็ว เช่น 
บริษัท Cansino จ ากัด บริษัท Sinovac จ ากัด บริษัท Sinopharm จ ากัด ซึ่งสามารถผลิตวัคซีน
ต้นแบบจนเข้าสู่การวิจัยในคนได้อย่างรวดเร็ว 

2) การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 
นอกจากนี้ประเทศจีนยังให้เงินกู้เพ่ือการจัดซื้อวัคซีนแก่กลุ่มประเทศ

ละตินอเมริกา เป็นจ านวนเงิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ือให้ใช้จัดชื้อวัคซีนของจีน2 และประกาศให้
วัคซีนที่จีนผลิตได้เป็นสินค้าสาธารณะ (Public Good) ซึ่งประธานาธิบดี Duterte แห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้ประกาศขอเข้าถึงวัคซีนจากประเทศจีนในล าดับแรก3 

2.2.4.2  ประเทศญี่ปุ่น 
1) ศักยภาพการผลิตวัคซีน 

ประเทศญี่ปุ่นมีบริษัท ผลิตวัคซีน 4 บริษัท และสามารถผลิตวัคซีน
ป้องกันโควิด 19 โดยเทคโนโลยีวัคซีน DNA เป็นการร่วมวิจัยและพัฒนาระหว่าง Osaka University 
และ Takara Bio โดยบริษัทร่วมทุน Agnes4 และบริษัท Shionogi ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการ
พัฒนาวัคซีนโควิด ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จในปี 2564 

2) การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 
ในอดีต ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ทุนจัดตั้งโรงงานวัคซีน 

Indopharma ในประเทศอินโดนีเซีย ท าให้ประเทศอินโดนีเซีย พ่ึงตนเองได้ด้านวัคซีน JICA ได้

                                                 
1 https://www.bangkokpost.com/world/1920208/xi-defends-chinas-virus-response-offers-vaccine-
when-ready 
2 https://www.rt.com/business/495577-china-coronavirus-vaccine-mexico/ 
3 https://news.cgtn.com/news/2020-07-30/China-vows-to-prioritize-Philippines-request-for-vaccine-
access-Sxy6OlYSek/index.html 
4 https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/25/national/science-health/coronavirus-vaccine-
race-japan/#.Xx6NbygzZOQ 

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/25/national/science-health/coronavirus-vaccine-race-japan/#.Xx6NbygzZOQ
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/25/national/science-health/coronavirus-vaccine-race-japan/#.Xx6NbygzZOQ
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ประกาศให้ทุนให้เปล่าในลักษณะ ODA เพ่ือช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อการระบาด
ของโรคโควิด 19  

เอกอัครราชทูตไทยประจ าประเทศญี่ปุ่น ได้รับการติดต่อจากบริษัท 
Bioshoot ประเทศญี่ปุ่นที่แสดงความสนใจจะลงทุนผลิตวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย โดยขอ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น 

2.2.4.3  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
1) ศักยภาพการผลิตวัคซีน 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มีหน่วยงานให้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีงบประมาณในการวิจัยมากที่สุดในโลก และมี
นักวิจัย รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นน าที่ศึกษาวิจัยด้านวัคซีน และโรคติดเชื้อ  

2) การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 
Operation warp speed เป็นโครงการพิเศษของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ในการเร่งรัดการพัฒนาวัคซีนให้ประสพความส าเร็จให้รวดเร็วที่สุด โดยการด าเนินการให้ทุนกับบริษัท
ผลิตวัคซีน 7 บริษัท โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทผลิตวัคซีนผลิตและจ าหน่ายให้ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน
ประเทศอ่ืน โดยการให้ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาวัคซีนแก่บริษัทวัคซีนเหล่านี้ ในการพัฒนาวัคซีนและจัดซื้อ
วัคซีนล่วงหน้ารวมทั้งหมด 1.6 พันล้านโดส 

2.2.4.4  ประเทศสหราชอาณาจักร 
1) ศักยภาพการผลิตวัคซีน 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Oxford แห่งสหราชอาณาจักร 
และ บริษัท AstraZeneca ท าให้ประเทศสหราชอาณาจักรกลายเป็นประเทศแรกที่พัฒนาวัคซีนโควิด 19 
เข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายส าหรับการประเมินประสิทธิภาพวัคซีน โดยจะทราบผล
ความส าเร็จภายในเดือนกันยายน 2563 บริษัท AstraZeneca แม้ไม่ได้มีโรงงานผลิตวัคซีนแต่เป็น
บริษัทยาข้ามชาติที่มุ่งมั่นในการผลิตวัคซีนโควิด 19 โดยใช้ความเชี่ยวชาญในการตกลงธุรกิจและ 
การจัดเตรียมก าลังการผลิตผ่านการท าข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการปรับสายการผลิตของ
โรงงานผลิตยาและวัคซีนที่มีอยู่ โดยได้ท าข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตร่วมกับโรงงาน
วัคซีนในประเทศบราซิล ประเทศอินเดีย และประเทศไทย  

2) การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 
รัฐบาลสหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Vaccine 

Summit 2020 เพ่ือระดมทุนจากประเทศต่าง ๆละให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงาน 
CEPI เพ่ือการจัดหาวัคซีนให้กับประเทศก าลังพัฒนาและให้การสนับสนุนหน่วยงานวิจัยในประเทศ
เพ่ือการวิจัยด้านวัคซีน โดยบริษัท AstraZeneca เป็นบริษัทแรกที่ท าความตกลงกับ GAVI ที่จะขาย
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วัคซีนให้กับกระบวนการจัดซื้อกลาง COVAX facility 300 ล้านโดส ในกรณีที่วัคซีนประสบ
ความส าเร็จมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด 19 

2.2.4.5  สหภาพยุโรป 
1) ศักยภาพการผลิตวัคซีน 

แม้ประเทศในสหภาพยุโรปจะมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยาและ
วัคซีน แต่ไม่มีก าลังการผลิตวัคซีนโควิด 19 ที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป บริษัท BioNTech (เยอรมนี) ได้
ร่วมมือกับ บริษัท Pfizer ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะผลิตวัคซีนโควิด 19 ร่วมกัน โดยได้รับการทุน
ในการผลิตและพัฒนาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

2) การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 
สหภาพยุโรปมีการให้ทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด 19 แต่

ไม่มีการให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับประเทศอ่ืนในการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19  
2.2.5  นโยบายต่างประเทศของไทยที่เกี่ยวข้อง  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่างประเทศ พ.ศ. 2561 ถึง 2580 
แผนย่อยที่ 2 ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่างประเทศ พ.ศ. 

2561 ถึง 2580 ครอบคลุมการด าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
ร่วมมือเพ่ือการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19  

แผนย่อยความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมามีส่วนส าคัญมาจากรายได้จากการส่งออกและ
การท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถรักษาระดับการขยายตัวได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวลงและต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศที่มีระดับค่าจ้างแรงงานต่ ากว่าในยุคโลกาภิวัตน์ 
การที่ไทยจะสามารถหลุดพ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง”นี้ได้ต้องอาศัยการพัฒนาตาม
เป้าหมายที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

แนวทางการพัฒนาในแผนย่อยความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ 

1)  เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ของนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทย และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย  

2)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทย 
เพ่ือมุ่งให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่
เอเชียที่ส าคัญรวมทั้งพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมของไทยเข้าไป
ในห่วงโซ่มูลค่าโลก 
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3)  ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญ
และโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทที่
แข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
ต่าง ๆ อาทิ อาเซียน กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี–
เจ้าพระยา–แม่โขงกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล ส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก 
เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ 

4)  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศจากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการ
เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมการบริหารจัดการการน าเข้าและใช้ประโยชน์จากแรงงานและผู้ที่มีความสามารถหรือ
ทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความยั่งยืน 

5)  เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาคธุรกิจต่าง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทยรวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุน
การแสวงหาตลาดแหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศพร้อมทั้ง
พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย โดยเน้นการต่อยอดพ้ืนฐานที่เข้มแข็งของไทยและ
เอกลักษณ์ไทยในด้านการบริการ โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพ่ือมุ่งให้ประเทศไทย
เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง  

6)  ขยายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้ า และอาหาร ของ
ประเทศไทยซึ่งรวมถึงการประชุมหารือและเจรจาในระดับต่าง ๆ การแสวงหาแหล่งทรัพยากร และ
การต่อยอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของไทย 

7)  ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์และความร่วมมือจากต่างประเทศ เพ่ือรองรับ
ความท้าทายควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสจากสังคมสูงวัยของไทยและของโลก รวมทั้งร่วมมือกับภาค
ส่วนที่มีศักยภาพของมิตรประเทศในด้านการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง 
อาทิ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม และการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมและแนวโน้มที่ส าคัญของโลก เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

8)  เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศทั้งใน
ระดับทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคีเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางรวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การเข้าถึงวัคซีนในกรณีระบาดทั่วโลกของรัฐชาติต่าง ๆ เกิดได้จากสามกรณี คือ (1) การจัดชื้อ 
ซึ่งมีแนวทางในระดับนานาชาติที่ องค์การอนามัยโลกพยายามผลักดัน ร่วม การด าเนินการดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีการด าเนินมาตรการด้านการต่างประเทศ เช่น การจัดท า Advance market 
commitment เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจัดซื้อวัคซีน โดยมีปัจจัยความส าเร็จตามแนวคิดการจัดซื้อรวม 
และ (2) การสร้างศักยภาพในการผลิตวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย เพ่ือความมั่นคงในการเข้าถึง
วัคซีน โดยมีปัจจัยความส าเร็จตามแนวคิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ (3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สร้างเทคโนโลยี ซึ่งด าเนินการภายใต้ประเด็นการทูตส าหรับวิทยาศาสตร์ 

เนื่องจากทั้งสามแนวทางต้องพ่ึงการสร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ
ในประเทศผู้ผลิตวัคซีน องค์กรนานาชาติ ผู้น าในต่างประเทศ มาตรการด าเนินการด้านการ
ต่างประเทศเป็นมาตรการส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ได้ในปี 2564 การเพ่ิม
การเข้าถึงวัคซีนส าหรับโรคโควิด 19 เป็นเป้าประสงค์ร่วมของรัฐชาติ และองค์การนานาชาติ เช่น 
องค์การอนามัยโลก GAVI และ สหภาพยุโรป ประเทศไทยควรวางมาตรการด้านการต่างประเทศให้
ชัดเจนเพ่ือผลักดัน การท าข้อตกลงระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรอง ให้เป็นที่ยอมรับของรัฐบาล 
และประชาชนในประเทศ เตรียมโอกาสให้ประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ได ้

 
 



16 

 

 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการศึกษาและกระบวนการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดการศึกษา 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือความมั่นคงในการเข้าถึงวัคซีนเพ่ือควบคุมโรคระบาดทั่วโลก

ของประเทศไทย จะศึกษาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดประกอบการศึกษาในเรื่องการจัดซื้อรวม นโยบาย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการทูตวิทยาศาสตร์ รวมทั้งประเด็นที่เก่ียวข้องในนโยบายด้านวัคซีนของไทย 
ข้อดีข้อเสียของการจัดซื้อรวมและการจัดซื้อล่วงหน้า สถานะอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในไทย

• แนวคิดการจัดซื้อรวม

• SWOT/Impact and feasibility analysis

การจัดซื้อ

• แนวคิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดี

• SWOT/Impact and feasibility analysis 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง

• การทูตวิทยาศาสตร์

นโยบายต่างประเทศของไทย

ค ำถำม
กำรศกึษำ

• ประเทศไทยควรด ำเนินกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ
อยำ่งไร เพื่อเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถงึวคัซีนส ำหรับโรคระบำดทัว่โลก 
เช่น โรคโควิด 19 

วิธีกำรศกึษำ
• กำรหำข้อมลูและกำรสมัภำษณ์  

• กำรวิเคราะห์ SWOT และ  IMPACT/Feasibility

ผลกำรศกึษำ

• สถำนะภำพรวม ปัญหำ
อปุสรรค กำรเข้ำถึงวคัซีน แนว
ทำงกำรใช้ควำมร่วมมอืระหวำ่ง
ประเทศเพื่อสนบัสนนุกำรให้ได้มำ
ซึง่วคัซีนจำกประเทศผู้ผลติ
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นโยบายของประเทศส าคัญๆ ต่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 และนโยบายต่างประเทศของไทยในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสมต่อไป 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ผลการศึกษานี้น าเสนอเป็น 4 ส่วนคือ (1) ภาพรวมการพัฒนาวัคซีนโควิดและประมาณการ
วัคซีนโควิด 19 ที่จ าเป็นต้องใช้ 19 (2) การจัดซื้อวัคซีนรวมส าหรับวัคซีนโควิด 19 (3) การรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตวัคซีนในประเทศท่ีพัฒนาวัคซีนได้ส าเร็จ และ 4) การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศเพ่ือสร้างขีดความสามารถในระยะกลางและยาว 
โดยจะน าเสนอภาพรวมการพัฒนาวัคซีน โควิด 19 เพ่ือเป็นภาพรวม และอธิบายผลการศึกษา
ต่อเนื่องกันไป  

เนื่องจากผลการศึกษานี้จะเน้นมาตรการที่คาดว่าจะท าให้ประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนภายใน 
12 ถึง 18 เดือนนับจากเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สถาบันวัคซีนประกาศต่อสาธารณะ
ชน ตามข้อมูลการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID–19 ที่รวบรวมและเผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก 
 
3.1  ภาพรวมการพัฒนาและประมาณการจ านวนวัคซีนโควิด 19 ที่จ าเป็นต้องใช้ในประเทศไทย 

การพัฒนาวัคซีนโควิด 19 นั้นมีกระบวนการพัฒนาวัคซีนในภาพรวมดังต่อไปนี้คือ 
กระบวนการการพัฒนาวัคซีนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ  ก่อนที่จะสามารถผลิตวัคซีน 
เพ่ือน ามาใช้ในการป้องกันโรคได้ และยังมีรูปแบบของวัคซีนอย่างน้อย 6 ชนิด ที่องค์การอนามัยโลกได้
ติดตามการวิจัยและพัฒนาวัคซีนทั่วโลก5 และในปัจจุบันมีวัคซีนที่อยู่ในการวิจัยระยะที่ 3 จ านวน 6 ชนิด 
 
  

                                                 
5 สามารถสืบค้นข้อมลูการพัฒนาวคัซีนป้องกัน COVID-19 ทั่วโลก ได้ที่ https:// 

www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 
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ตารางท่ี 3  ขั้นตอนการพัฒนาวัคซีน 
 
1. การทดสอบในสัตว์  

(Pre–clinical) 
ทดสอบในหนูหรือลิงเพื่อทดสอบการแสดงผลของสารภูมิคุ้มกัน 

2. การทดสอบในมนุษย์ 
(Pre–clinical) 

ระยะที่ 1 ทดสอบความปลอดภัย (กลุ่มตัวอย่าง 30–50 ) 
ระยะที่ 2 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (กลุ่มตัวอย่าง 100–150 ) 
ระยะที่ 3 ทดสอบผลการป้องกันโรค (กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 500 คน) 

3. การอนุมัติ/ขึ้นทะเบียนวัคซีน 
 

การพัฒนาวัคซีนป้องกัน โควิด 19 มีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเชื้อจุลินทรีย์/
เทคโนโลยีการผลิต อาทิ (1) DNA (2) mRNA (3) Protein Subunit (4) VLP (virus–like particle) 
(5) Inactivated และ (6) Viral Vector  

ภาพรวมการพัฒนาวัคซีนป้องกัน โควิด 19 
องค์การอนามัยโลก (Word Health Organization–WHO) รายงานว่า ณ วันที่ 25 ส.ค. 

2563 1 มีตัวเลือกวัคซีนโควิด 19 จ านวน 31 ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอนการทดสอบในมนุษย์ และ 142 
ชนิด ที่อยู่ในขั้นตอนการทดสอบในสัตว์ โดยตัวเลือกวัคซีนป้องกัน โควิด 19 ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ
ในระยะที่ 3 ได้แก ่

 
ตารางท่ี 4  รายชื่อวัคซีนที่เข้าสู่การวิจัยทางคลินิกระยะท่ี 3 (สิงหาคม 2563) 
 

ผู้พัฒนา เทคโนโลยี 
1. ม. Oxford/ บ. AstraZeneca (UK) Viral Vector 
2. บ. Sinovac (จีน) Inactivated 
3. Wuhan Institute of Biological Products/ บ.Sinopharm (จีน) Inactivated 
4. Beijing Institute of Biological Products/ บ.Sinopharm (จีน) Inactivated 
5. บ. Moderna/NIAID (สหรัฐฯ) mRNA 
6. บ. BioNTech (เยอรมนี) /Fosun Pharma (จีน) /Pfizer (สหรัฐฯ) mRNA 
 

กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าประเทศไทยต้องการวัคซีนร้อยละ 60 ของประชากร  
โดยในระยะแรกต้องการเพียงร้อยละ 20 ของประชากร เพ่ือน ามาใช้ในกลุ่มเสี่ยงสูงและในจังหวัดที่มี
การระบาดกว้างขวางในช่วงการระบาดระยะที่หนึ่ง เช่น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ภูเก็ต ชลบุรี 
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เชียงใหม่ ฯลฯ จังหวัดเหล่านี้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นจ านวนมากเป็นกลุ่มเสี่ยงส าคัญต่อ
การเกิดโรค วัคซีนของบริษัท AstraZeneca ได้ประกาศว่าราคาวัคซีนโควิด 19 ของบริษัทอยู่ที่ 10 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งกลายเป็นบรรทัดฐานของราคาวัคซีนในกรณีที่วัคซีนโควิด 19 ของบริษัท 
AstraZeneca ประสพความส าเร็จในเดือนกันยายน 2563 ท าให้สามารถประมาณการงบประมาณ
ส าหรับการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ส าหรับการให้วัคซีนร้อยละ 60 ของประชากรอยู่ที่ 12960 ล้านบาท–
25920 ล้านบาท ขึ้นกับจ านวนโดสต่อคน ซึ่งบางวัคซีนอาจต้องใช้การฉีด 2 ครั้ง 
 
3.2  การจัดซื้อรวมส าหรับวัคซีนโควิด 19 

องค์การอนามัยโลกได้มีความพยายามที่จะสร้างกลไกในการเพ่ิมการเข้าถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ผ่านการแบ่งปันเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ เป็นเชื้อตั้งต้นส าหรับการผลิตวัคซีนผ่านกลไก Pandemic 
influenza preparedness framework (PIP) ซึ่งในอดีตการเข้าถึงเชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นปัจจัยส าคัญ
ของการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ (World Health Organization, 2015) และ การเข้าถึงใน
ระยะแรกจะท าให้มีโอกาสสูงที่จะผลิตวัคซีนได้ก่อนคู่แข่งทางการค้า ท าให้ข้อตกลงดังกล่าวมีความ
เป็นไปได้ในการด าเนินการและมีการตกลงกันได้ระหว่างหน่วยงานระดับนานาชาติ แต่ส าหรบโรค 
โควิด 19 ที่มีการระบาดอย่างกว้างขวาง ทุกประเทศสามารถเข้าถึงตัวเชื้อโรคได้ตั้งแต่ระยะต้นของ
การระบาดท าให้ข้อตกลงในลักษณะ PIP ยากที่จะเกิดขึ้นจริง เนื่องจากทุกประเทศสามารถเข้าถึงเชื้อโรค
ส าหรับผลิตวัคซีนได้ ท าให้ประโยชน์ของข้อตกลงดังกล่าวหมดไป  

ทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของโลกมีโอกาสสูงที่จะไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้ 
เนื่องจาก ประเทศเหล่านี้ไม่มีงบประมาณเพียงพอ หรือไม่มีระบบการใช้งบประมาณส าหรับ 
การจัดซื้อวัสดุจากการวิจัยล่วงหน้า แตกต่างจากระบบการจัดซื้อของประเทศพัฒนาแล้ว โดยใน
ประเทศพัฒนาแล้วมีนวัตกรรมทางการคลังหลายชนิดส าหรับการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น การให้ทุนให้เปล่าแก่บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางเพ่ือการพัฒนา
เทคโนโลยี (Small and medium business innovation grant) Advance market commitment 
(AMC) การขายพันธบัตรเพ่ือการจัดซื้อวัคซีน เป็นต้น 

3.2.1  การจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 รวมของสหภาพยุโรป 
สหภาพยุโรปด าเนินการจัดท ากลยุทธ์วัคซีนโควิด 19 (COVID19 vaccine 

strategy)6 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพ่ือให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เข้าถึงวัคซีนโควิด 19  
ได้ภายใน 12–18 เดือน เนื่องจากกระบวนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนปกติจะใช้เวลาประมาณ 10 ปี 
โดยค านึงถึงโอกาสการเข้าถึงวัคซีนส าหรับทุกประเทศในสหภาพยุโรป 
                                                 
6 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-
health/coronavirus-vaccines-strategy_en 
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กลยุทธ์นี้ประกอบไปด้วยสองมาตรการ คือ (1) เร่งรัดท าสัญญาจัดซื้อล่วงหน้า 
(Advance Purchase Agreements) กับผู้ผลิตวัคซีน โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมผ่านการให้
ทุนสนับสนุนเพ่ือการผลิตด้วยกลไกการสนับสนุนฉุกเฉิน (Emergency Support Instrument) และ 
(2) การแก้ไขระเบียบของสหภาพยุโรปเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในการเร่งรัดเพ่ือการเข้าถึงวัคซีน
โควิด 19 

สหภาพยุโรปได้จัดให้มี คณะกรรมาธิการ (Commission) ที่มีหน้าที่ในการเจรจา
กับบริษัทผู้ผลิตวัคซีน และองค์กรนานาชาติ ที่จัดหาวัคซีนโควิด 19 โดยได้ประกาศเชื้อเชิญให้ผู้ผลิต
วัคซีนเข้าเจรจากับคณะกรรมาธิการดังกล่าว ณ เดือนสิงหาคม 2563 คณะกรรมาธิการได้เจรจากับ
ผู้ผลิตวัคซีนแล้ว 5 บริษัท  

3.2.2  กลไกการจัดซื้อรวมระหว่างประเทศ (Cross border procurement) 
เพ่ือให้ประเทศที่ไม่มีก าลังการผลิตวัคซีนสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ได้ มีความ

พยายามในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ โดยเน้นให้ทุกประเทศเข้าถึง
วัคซีนส าหรับโรคระบาดทั่วโลกและเสนอแนวคิด  “no one safe, if everyone is not safe”  
ซึ่งผลักดันโดยองค์การอนามัยโลก และ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร คือ Bill and Melinda Gate 
Foundation(BMGF) โดยองค์กร BMGF เป็นองค์กรที่มีทุนให้เปล่าส าหรับสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณะ โดย BMGF ได้ผลักดันให้ Global alliance for vaccine investment (GAVI) ให้จัดท า
โครงการ COVAX facility เพ่ือรวบรวมความต้องการการจัดซื้อวัคซีนในระดับนานาชาติเพ่ือให้เกิด
โอกาสในการต่อรองกับบริษัทผลิตวัคซีน 

เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาวัคซีนมีความเสี่ยงสูง CEPI ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัย
ส าหรับบริษัทที่วิจัยวัคซีน และสนับสนุนโดย BMGF ได้ให้ทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนบริษัทผลิตวัคซีนไว้
หลายบริษัท โดยบริษัทผลิตวัคซีนเหล่านี้ได้มีข้อตกลงกับ CEPI ในการเข้าถึงวัคซีนในกรณีที่การวิจัย
วัคซีนประสบความส าเร็จ 

โดย COVAX facility เป็นรูปแบบการด าเนินการจัดซื้อรวมข้ามชาติเพ่ือเพ่ิมโอกาส
การเข้าถึงวัคซีนผ่านกลไกที่ก าลังจัดท าขึ้นโดยการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก และ BMGF  
เป็นกลไกที่ก าลังเสนอจัดตั้ง WHO ร่วมกับ GAVI และ CEPI โดยกลไกนี้มีข้อจ ากัดคือ ต้องรวบรวม
ความต้องการและแสวงหาความร่วมมือจากประเทศที่แสดงความจ านงจัดซื้อวัคซีนผ่าน COVAX 
facility โดยบริษัทและประเทศที่เข้าร่วมจะได้รับการร้องขอให้ไม่ท าการจัดซื้อแยกออกมาในลักษณะ
การจัดซื้อแยกส าหรับแต่ละประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประเทศท่ีอ่ืนเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ได้  

กระทรวงสาธารณสุขได้รับการติดต่อจากองค์การอนามัยโลก เพ่ือ ให้แสดง 
ความสนใจในการเข้าร่วม COVAX Facility ในเดือนสิงหาคม 2563 172 ประเทศได้แสดงความสนใจ
เข้าร่วมแล้ว แบ่งเป็น (1) กลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง (92 ประเทศ) ซึ่งจะได้รับเงิน
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สนับสนุนการสั่งซื้อ (2) กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงและปานกลางระดับสูง (80ประเทศ) โดยประเทศไทย
เป็นประเทศหนึ่งที่แสดงความสนใจที่จะเช้าร่วมกลไกนี้ 

ปัจจุบันมีตัวเลือกวัคซีน 9 ชนิดที่อยู่ภาคใต้กลไกนี้ และตัวเลือกวัคซีนอีก 9 ชนิด ที่
อยู่ระหว่างประเมินความเหมาะสมส าหรับบรรจุในกลไก ซึ่งทีมงานจะเจราจากับบริษัทเพ่ือจัดซื้อ
วัคซีนล่วงหน้าอย่างโปร่งใสและในราคาที่เหมาะสมต่อไป 

ทุกประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้าผ่านกลไกนี้จะได้รับจัดสรรวัคซีน เท่ากับร้อยละ 
20 ของจ านวนประชากร โดยจัดสรรตามแนวทางภายใต้กรอบการจัดสรรเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่  
เท่าเทียมและเป็นธรรมภายใต้กลไกกลางที่เรียกว่า ACT Accelerator ซึ่งให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก 
(priorities) ต่อบุคลากรด้านสาธารณสุขและนักสังคมสังเคราะห์ ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย
ภาวะโรคร่วม 

ประเทศต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมจะต้องด าเนินการภายในกรอบเวลา ดังนี้ (1) แสดง
เจตจ านงภายในวันที่ 31 ส.ค. 2563 (2) ท าความตกลง (binding commitment ) ภายในวันที่ 18 
ก.ย. 2563 และ (3) ช าระเงินล่วงหน้า (upfront payment) ร้อยละ 15 ภายในวันที่ 9 ต.ค. 2563 

3.2.3  ข้อจ ากัดส าหรับการจัดซื้อรวมระหว่างประเทศ 
3.2.3.1  วัคซีนชาตินิยม (Vaccine Nationalism) 

ประ เทศสหรั ฐ อ เ ม ริ ก า ด า เ นิ นน โ ยบ าย  American First แล ะ 
Operational Warp speed ซึ่งเป็นการให้ทุนให้เปล่าเพื่อเตรียมการผลิตวัคซีนโควิด 19 กับบริษัทยา
และวัคซีนเพ่ือจองซื้อวัคซีนล่วงหน้าที่จะผลิตขึ้นในปี 2563 จากบริษัทยา 6 แห่ง (Cohen 2020; 
O’Callaghan, Blatz, and Offit 2020) โดยวัคซีนที่คาดว่าจะผลิตขึ้นได้ทั้งหมด 300 ล้านโดส ถูก
จองไว้หมดแล้วโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการให้ทุน ประเทศสหราชอาณาจักรได้ท าสัญญาจัดซื้อ
ล่วงหน้ากับบริษัท NovoVac ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 60 ล้านโดส7 

นอกจากนี้ประเทศที่มีโรงงานวัคซีนสามารถบังคับใช้กฎหมายเพ่ือขาย
วัคซีนที่ผลิตขึ้นในประเทศก่อนจะส่งออกวัคซีนไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับ ประเทศ
ออสเตรเลีย ในเหตุการณ์การผลิตวัคซีนไข้หวัดนกในปี ค.ศ. 2005 เมื่อรัฐบาลออสเตรเลียบังคับให้
ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศผลิตวัคซีนส าหรับไข้หวัดนกขายวัคซีนให้กับผู้ซื้อภายในประเทศให้ เพียงพอ
ก่อนจะด าเนินการส่งออกได้8 

เนื่องจากประเทศที่มีโรงงานผลิตวัคซีนตั้งอยู่มักใช้อ านาจรัฐที่จะบังคับให้
โรงงานผลิตวัคซีนดังกล่าวผลิตวัคซีนเพ่ือประชากรของตน ผ่านการท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ 

                                                 
7 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-novavax-britain/novavax-to-deliver-60-
million-doses-of-covid-19-vaccine-candidate-to-uk-for-trial-idUSKCN25A0HG   
8 Nature 580, 578-580 (2020) https://www.nature.com/articles/d41586-020-01063-8 
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ผ่านการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง โดยจะเห็นกรณีพาดพิงในระดับนานาชาติ เช่น บริษัท 
Molbion ในประเทศเยอรมณีที่มีข้อขัดแย้งกับประเทศสหรัฐอเมริกาจากการจองซื้อวัคซีนที่ผลิต
ทั้งหมดจากบริษัท ซึ่งประเทศเยอรมนีไม่ยินยอมให้บริษัทด าเนินการท าสัญญากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ท าค าสั่งจัดซื้อกับบริษัทวัคซีน แล้วเป็นจ านวนรวม 4,600 ล้านโดส9 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทผลิตวัคซีนจะต้องส่งมอบวัคซีนที่ผลิตได้ส าเร็จให้กับประเทศ
เหล่านี้ก่อนที่จะส่งมอบให้ประเทศอ่ืนได้ 
 

 
 

ภาพที่ 3 ปริมาณวัคซีนที่ประเทศท าสัญญาจองซื้อ (สิงหาคม 2563)12 
 
3.2.3.2  ปริมาณก าลังการผลิตวัคซีนโควิด 19 ที่ไม่แน่นอน 

เนื่องจากวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนใหม่ ซึ่งต้องผ่านการวิจัยในคน 3 
ระยะ เพ่ือประเมินความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการป้องกันโรค โดยทั่วไปแล้ว โอกาสที่วัคซีน
หนึ่งหนึ่งจะผ่านการทดสอบส าหรับในการวิจัยเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพหรืออาจะเรียกกันว่า  
“การวิจัยในคนระยะที่ 3” นั้นมีโอกาสที่จะส าเร็จอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 กล่าวคือ ถ้ามีวัคซีนที่เข้าสู่
การทดสอบ 10 ชนิด จะมีวัคซีนที่ผ่านการทดสอบประมาณ 2 ชนิด เท่านั้น 

                                                 
9 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-26/the-countries-that-don-t-want-to-wait-
for-superpowers-vaccines?sref=BUiCmFYG  
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ณ สิงหาคม 2563 มีวัคซีนที่เข้าสู่การวิจัยระยะที่ 3 ทั้งหมด 7 ชนิด  
โดยความน่าจะเป็นที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดว่า อาจจะมีวัคซีน 2 ชนิดที่ผ่านการวิจัย
ระยะที่ 3 ได้ผลส าเร็จมีประสิทธิภาพดี โดยไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง  

ส าหรับวัคซีนแต่ละชนิดนั้นมีก าลังการผลิตแตกต่างกันโดยอาจมีก าลัง
การผลิตได้ตั้งแต่ 200 ล้านโดสต่อปี จนถึง 1000 ล้านโดสต่อปี และวัคซีนแต่ละชนิดอาจต้องฉีด   
1 หรือ 2 โดส ทั้งนี้การเพ่ิมก าลังการผลิตสามารถท าได้โดยแต่ละชนิดของวัคซีนก าลังเตรียมการ
เพ่ือให้มีก าลังผลิตวัคซีนประมาณ 1 พันล้านโดส โดยอาจพิจารณาคาดการณ์ปริมาณก าลังการผลิต
วัคซีนได้เป็น 3 สถานการณ์ ดังที่แสดงไว้ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 5  ประมาณการจ านวนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและปริมาณก าลังการผลิตวัคซีนโควิด  

ในปี 2563 
 

สถานการณ ์ จ านวนวัคซีนโควิด
ที่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 

ปริมาณก าลัง 
การผลิต 

โอกาสเข้าถึง
วัคซีนของไทย
ด้วยการจัดซื้อ 

ที่ 1 (ต่ ากว่าประมาณการ) 1 1000 ล้านโดส ต่ า 
ที่ 2 (ตามประมาณการ) 1–4 4000 ล้านโดส ปานกลาง 
ที่ 3 (ดีกว่าประมาณการ) >4 >4000 ล้านโดส สูง 

 
จากการประเมินก าลังผลิต จะเห็นได้ว่า โอกาสการเข้าถึงของวัคซีนของไทยนั้น

ขึ้นกับจ านวนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ถ้าในปี 2563 มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียง  
1 ชนิด โอกาสในการเข้าถึงวัคซีนด้วยการจัดซื้อจะต่ า  

3.2.3.3  การจัดท า Advance marketing commitment (AMC) 
กระทรวงการคลังได้จัดสรรงบประมาณจากการกู้เงิน 45,000 ล้านบาท 

ส าหรับรองรับมาตรการด้านสาธารณสุขในกรณีโควิด 19 โดยการจัดซื้อวัคซีน เป็นกิจกรรมที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ แต่การใช้งบประมาณจากการกู้ อาจมีข้อจ ากัดส าหรับการจัดท า AMC 
เนื่องจาก พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่ได้รองรับกระบวนการ AMC  
ที่กลไกนานาชาติเสนอ 

เงื่อนไขส าคัญของ AMC เพ่ือการเข้าร่วม COVAX facility คือ การจ่ายเงิน
ในลักษณะ Down Payment เมื่อผู้ซื้อ(รัฐบาล)ได้ด าเนินการท าสัญญาและมอบเงินส่วนหนึ่งเพ่ือการ
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จัดซื้อล่วงหน้าไปแล้ว จะไม่สามารถรับเงินส่วนนั้นคืนได้ในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตวัคซีนไม่สามารถส่งมอบ
วัคซีนได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ไม่สามารถด าเนินการได้ภายใต้กฎหมาย หรือ ระเบียบที่มีอยู่ของรัฐบาลไทย 

การด าเนินการผลักดันให้กระบวนการ AMC ได้เป็นกระบวนการที่ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือจะเข้าร่วมการจัดซื้อรวมผ่านกลไกการจัดซื้อรวมระหว่างประเทศ  
ความล่าช้าของระบบราชการในการแก้ไขระเบียบ อาจท าให้ประเทศไทยไม่สามารถด าเนินกิจกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับ AMC ได้ในที่สุด แม้จะมีกรอบวงเงินงบประมาณที่พอต่อการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 
ส าหรับประชากรในประเทศไทย 

3.2.3.4  SWOT analysis ส าหรับการจัดซื้อวัคซีนผ่านกลไกการซื้อรวม 

Strength 
1) ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ส ถ า น ก า ร ณ์ ค ลั ง ที่ ดี มี

งบประมาณเพิยงพอส าหรับการจัดซื้อวัคซีน
ส าหรับ 70 ล้านคน 

2) สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักด้าน
วัคซีน 

3) กระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายให้
เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ และมีผู้แทนประเทศ
ไทยอยู่ในทุกประเทศท่ีมีโรงงานผลิตวัคซีน 

Weakness 
1) ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ที่ รองรับการใช้

งบประมาณเพ่ือ AMC 
2) กรมควบคุมโรคที่รับผิดชอบการจัดซื้อวัคซีน

ของประเทศต้องใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 

3) ผู้ผลิตวัคซีนอยู่ในต่างประเทศ ไม่สามารถ
ติดต่อทวิภาคีได้โดยตรง 

4) ผู้ผลิตในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาราชการ อาจสื่อสารได้ดีกว่าด้วยล่ามที่
เชี่ยวชาญการเจรจาต่อรอง 

Opportunity  
1) กรมควบคุมโรคควรจัดตั้งคณะท างานจัดซื้อ

วัคซีนโควิด 19 เพ่ือด าเนินการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการจัดซื้อวัคซีน 

2) กรมควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท าแนวทาง AMC ให้ถูกตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3) คณะท างานที่ได้รับมอบหมายด าเนินการ
ติดต่อกับผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศโดยตรง
โดยด าเนินการในลักษณะประชารัฐ ร่วมกับ 
สอท. และ กศญ.ในประเทศผู้ผลิตวัคซีน 

4) ผู้ผลิตวัคซีนในไทย ควรเข้าร่วม COVAX 
facility โดยเพ่ิมโควตาในการเข้าถึงวัคซีนที่
อาจผลิตได้ 

Threat 
1) วัคซีนที่ผลิตได้อาจถูกจับจองโดยนโยบาย

วัคซีนชาตินิยม 
2) วัคซีนที่มีประสิทธิภาพอาจมีจ านวนน้อย 
3) ผู้ผลิตวัคซีนอาจไม่เข้าร่วม COVAX facility 
4) ประเทศขนาดใหญ่มักใช้งบประมาณทุ่มไปกับ

การจัดซื้อในลักษณะทวิภาคีเป็นคู่ค้าตรงกับ
ผู้ผลิตวัคซีน 
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3.3  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 
3.3.1  การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดี 

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดี มีการศึกษาอยู่น้อยในประเทศไทย ทั้งนี้
การศึกษาส่วนบุคคลโดย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ภายใต้หลักสูตรนักบริหารการทูต  รุ่นที่ 10  
ได้ศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของไทย เปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมผลิต
รถยนต์ รถไฟความเร็วสูง และได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ของ
ประเทศไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศไทยที่อาจน ามา
ประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน ได้ดังต่อไปนี้  

1) กระทรวงอุตสาหกรรมควรเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องจาก มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด าเนินการ เช่น ก าหนดเป้าหมาย
เทคโนโลยี วางแผนถ่ายทอดเทคโนโลยี ก าหนดกรอบเวลาด าเนินการ ประเมินผล ติดตามแก้ไขปัญหา
ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  

2) ก าหนดสถาบันการศึกษาที่มีการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และฝึกอบรมร่วมกับเอกชน 

3) ก าหนดบริษัทที่จะเข้ามาช่วยเรื่องการเตรียมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  
การผลิต หรือเรื่องอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ภายใต้นโยบายการสร้างปัจจัยสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี กรณีของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีปัญหาและอุปสรรคส าคัญ คือ การขาดผู้เชี่ยวชาญ 
ขาดงบประมาณ และปัญหาด้านภาษาท่ีใช้ในการฝึกอบรมที่ต้องอาศัยล่าม ดังนั้น จึงควรสร้างปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคเหล่านี้ ดังนี้ 

ก. ออกมาตรการอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือ
อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายในการยกระดับหรือพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยให้ง่ายขึ้น โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนดมาตรการเฉพาะในการออกวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างานส าหรับผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว และอนุญาตให้เข้ามาท างานได้นานกว่าวีซ่าปกติ 
เนื่องจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องด าเนินการเป็นเวลานานและต่อเนื่อง การอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติเข้ามาท างานควรมีระยะเวลาที่นานพอเพ่ือความคล่องตัวในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้
รายงานตัวในแต่ละปีโดยไม่ต้องมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ได้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ 
นอกจากนั้น ควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาท างานถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใน
ประเทศไทยมากขึ้น โดยการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 

ข. ควรให้กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกันจัดท าฐานข้อมูล
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ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของทั้งประเทศไทยและต่างชาติ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจ้างผู้เชี่ยวชาญ
มาฝึกอบรมหรือสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการในประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญ
เหล่านั้นต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่อง
ความสามารถ เมื่อมีฐานข้อมูลแล้วควรต้องท าการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลผู้ เชี่ยวชาญให้
ผู้ประกอบการในประเทศทราบเพ่ือใช้บริการต่อไป บริษัทในประเทศไทยที่ต้องการความช่วยเหลือไม่
ว่าจะเป็นบริษัทไทยหรือต่างชาติสามารถขอใช้ฐานข้อมูลเพ่ือให้รัฐบาลจัดหาประสานงานผู้เชี่ยวชาญ
ที่ตนเองต้องการเพ่ือว่าจ้างไปท างานกับบริษัทได้ ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวอาจจะได้รับการว่าจ้างไปท า
หน้าที่ฝึกอบรมหรือช่วยงานวิจัยก็แล้วแต่ความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

ค. รัฐบาลควรจัดตั้งกองทุนส าหรับสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย
ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยี หรือฝึกอบรมในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาล
สามารถยื่นขอใช้งบประมาณดังกล่าว แต่ให้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถขอใช้
งบประมาณให้ชัดเจน 

ง. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  คัดเลือก
สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมแต่ละสาขา เข้าอยู่ในโครงการ
บูรณาการ และให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน เพ่ือด าเนินการตามโครงการทุกปี และให้มีการประเมินผล
สถาบันที่เข้าอยู่ในโครงการทุกปี หากผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมในแต่ละปี เพ่ือให้สถาบันสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  

จ. รั ฐบาลควร เป็นศูนย์กลางในการจัดหาล่ ามที่ มี ความเชี่ ยวชาญ
ภาษาต่างประเทศ ในประเทศเป้าหมาย เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน เยอรมัน เกาหลี เป็นต้น โดยล่ามเหล่านี้
ต้องผ่านการรับรองระดับของภาษา เพ่ือเป็นการประกันความสามารถในการเป็นล่ามในการสนับสนุน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากให้
ผู้ประกอบการจัดหาเอง อาจไม่ได้คนที่มีความสามารถเพียงพอท าให้สื่อสารผิดพลาด และเข้าใจผิดได้ 

ฉ. ส่งเสริมการท าวิจัยและพัฒนา โดยให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีอากร
ผ่านหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก็บภาษีอากร หรือมีหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้มีช่องทาง
ลดหย่อนภาษีอากรเพ่ิมข้ึนจากเดิมที่สามารถลดหย่อนผ่านมาตรการของกรมสรรพากร และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น ควรให้มีการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีผ่านกรมศุลกากร และ
ต้องก าหนดขั้นตอนการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีที่ง่ายและยืดหยุ่นมากกว่าปัจจุบัน เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้มีการท ากิจกรรมวิจัยและพัฒนามากขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในประเทศ 
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3.3.2  เป้าหมายในการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ผู้ศึกษาได้

พิจารณาประเด็นที่ควรน ามาก าหนดในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนของไทย โดยตั้งเป้ารับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตวัคซีนในปี 2563 โดยให้แล้วเสร็จในปี 2564 ทั้งนี้การรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีโอกาสมากที่จะไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีปกติใช้เวลาประมาณ 3 ปี แต่สามารถด าเนินการอย่างรวดเร็วได้ 
 
ตารางท่ี 6  เทคโนโลยีร่วมระหว่างวัคซีน 7 ชนิดที่อยู่ในการทดสอบวัคซีนระยะท่ี 3 
 

เทคโนโลยี บริษัทผู้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย 

บริษัทเจ้าของ
เทคโนโลยี 

บริษัทที่รับ
เทคโนโลยี/
ประเทศ 

Viral vector 
/Subunit Vaccine  

Siam Bioscience มหิดล/ 
สงขลานครินทร์ 

AstraZeneca/ 
Oxford 
University 
 

Serum Institute 
of India/ อินเดีย 
Fiocruz 
foundation/ 
บราซิล 

Inactivated virus องค์การเภสัชกรรม – Sinovac (จีน) Indopharma/
อินโดนีเซีย 

RNA/DNA Bionet Asia จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

Moderna Lonza/ 
Switzerland 
(จ้างผลิต) 

 
ตารางท่ี 7 เทคโนโลยีส ารองในกรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักล้มเหลว 
 
เทคโนโลยี บริษัทผู้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
ผู้ผลิตวัคซีนส ารอง* 

Viral vector/Subunit Vaccine Siam Bioscience Novovac (Subunit vaccine) 
Inactivated vaccine องค์การเภสัชกรรม Sinopharm (จีน) 
*เป็นผู้ผลิตวัคซีนที่ควรสร้างความร่วมมือในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนบริษัทสยามไบโอไซน์ ผ่านสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
โดยจัดสรรงบประมาณ 600 ล้านบาทผ่านสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพ่ือรองรับการพัฒนาสายการผลิต
วัคซีนของบริษัทสยามไบโอไซน์ โดยทางบริษัทจะด าเนินการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยบุคลากรของ
บริษัท โดยจากการศึกษาที่ผ่านมา การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประสบความส าเร็จสูง เช่นการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน ต้องมีการก าหนดเป้าหมายในการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ร่วมมือกับภาคการวิจัยและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการสร้างบุคลากรด้าน
การผลิตวัคซีนเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางด้านวัคซีนของประเทศ 

ส าหรับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนอ่ืน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ยังไม่มีกระบวนการ
เจรจาต่อรองในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีผู้รับผิดชอบในการเจรจากับ
ผู้ผลิตวัคซีน ที่ประเทศไทยมอบให้ด าเนินการเจรจาโดยมีข้อจ ากัดส าคัญคือการห้ามการเดินทาง
ระหว่างประเทศในช่วงที่มีโรคระบาดทั่วโลก และการเข้าไม่ถึงผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนใน
ประเทศ สหรัฐอเมริกา จีน และ รัสเซีย 

วางแผนถ่ายทอดเทคโนโลยี  
บริษัทผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม ควรก าหนดกรอบ

เวลาด าเนินการ ประเมินผล ติดตามแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้อง ร่วมกับบริษัทที่ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3.3.3  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับการผลิตยาหรือวัคซีนโดยปกติจะใช้เวลาใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างน้อย 18 เดือน (Mckinsey Tech Transfer Survey, 2019) ในการผลิต
วัคซีนโควิด 19 ซึ่งในปัจจุบัน มีเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่เริ่มกระบวนการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีส าหรับการผลิตวัคซีนโควด 19  
 

 
 

ภาพที่ 4  ระยะเวลาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับผลิตวัคซีน (Mckinsey, Tech transfer 
survery, 2019) 
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โดยรายงานดังกล่าวแนะน าให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ เพ่ือเร่งรัดกระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

1)  การท างานแบบ Agile เพ่ือให้เกิดการท างานในแนวราบ ยืดหยุ่นและตัดสินใจ
รวดเร็ว  

2)  ให้มีการลงทุนที่รับความเสี่ยงสูง โดยต้องมีแผนส ารองในการรับการผลิต
ส าหรับรองรับกรณีท่ีวัคซีนอาจจะไม่ได้ผลในการทดสอบประสิทธิภาพระยะที่ 3  

3)  มีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิพร้อมที่จะท างานในลักษณะบูรณาการ  
4)  มีความสามารถในการวิจัยและอิงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  
5)  มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพ (ไม่มองระบบคุณภาพเป็นอุปสรรคในการพัฒนา)  
ถ้า ด าเนินการได้ครบทั้ง 5 ข้อร่วมกับการได้รับความร่วมมือจากองค์การอาหาร

และยา อาจเร่งกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหลือเพียง 6 เดือน 
3.3.4  SWOT analysis ส าหรับการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 

Strength 
1) ประเทศไทยมีสถานะการคลังที่ดีสามารถ

เตรียมงบประมาณส าหรับรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

2) กระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายให้
เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ และมีสถานทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ประเทศไทยอยู่ในประเทศที่
มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีน 

3) สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
ด้านวัคซีน ที่ให้ข้อมูลด้านวิชาการ 

4) ก าลังการผลิตวัคซีนในโลกนี้มีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้วัคซีนโควิด 19  

Weakness 
1) รัฐบาลยังไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนที่จะสนับสนุน

ง บ ป ร ะม า ณ ส า ห รั บ รั บ ก า ร ถ่ า ย ท อด
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 

2) ไม่มีคณะท างานข้ามกระทรวงที่ครอบคลุม
กระทรวง อุตสาหกรรม กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
กระทรวงสาธารณสุข ที่รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี  

3) ผู้ผลิตวัคซีนที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอยู่ใน
ต่างประเทศ ไม่สามารถติดต่อเจรจาได้ด้วย
วิธีปรกติ ต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่มี
อยู่เป็นหลักในการริเริ่มกระบวนการรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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Opportunity  
1) ควรเสนอให้มีมติ ครม. เพ่ือสนับสนุนการรับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโดยใช้
งบประมาณภาครัฐ  

2) จัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ ที่ครอบคลุม
หน่ ว ย ง านตั ดสิ น ใจด้ าน อุตสาหกรรม 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ส า ธ า ร ณ สุ ข  แ ล ะ ก า ร
ต่างประเทศ 

3) ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ผ ลิ ต วั ค ซี น ใ น
ต่างประเทศโดยตรงโดยด า เนินการใน
ลักษณะประชารัฐร่วมกับภาคเอกชน 

4) ให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัย และสถาบันวิจัยด้าน
วัคซีนของประเทศไทยให้ร่วมกันพัฒนา
บุคลากร และองค์ความรู้ด้านวัคซีนโควิดเพ่ือ
รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

Threat 
1) ประเทศไทยมีก าลังคนไม่พอส าหรับการรับ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือผลิตวัคซีน 
2) วัคซีนที่มีประสิทธิภาพอาจมีจ านวนน้อย 
 

 
3.4  ความร่วมมือด้านการต่างประเทศเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศได้จัดท าขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561–2580) โดยเห็นว่าการต่างประเทศมีส่วนขับเคลื่อนเพ่ือให้ไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการ
ต่างประเทศ (พ.ศ. 2561–2580) มีกรอบนโยบายต่างประเทศเพ่ือให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ มีเป้าหมายส าคัญ
5S/5 กล่าวคือ “การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” มีการก าหนดแผนย่อย 5 แผน และภายใต้ 
แผนย่อยแต่ละแผนมีการก าหนดแนวทางการพัฒนารวมทั้งหมด 27 แนวทางการพัฒนา พร้อม
ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด (14 ตัวชี้วัด) และค่าเป้าหมายทุก 5 ปี  

จากการทบทวนแผนแม่บทฯ ในกรอบนโยบายต่างประเทศ ประเด็น ความมั่ นคง 
(Security) พบว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพหรือสาธารณสุขยังไม่ถูกระบุชัดเจน ซึ่งเป็น
ช่องว่างของแผนแม่บทฯ ด้านความมั่นคง ซึ่งอาจเป็นเพราะประเด็นด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข  
ถูกก าหนดอยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพดี (พ.ศ. 
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2561–2580) แผนย่อยการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ในแผนย่อยความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ มีการ
ระบุแนวทางในการด าเนินการ “ข้อ 6. ขยายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการส่งเสริมความม่ันคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้ า 
และอาหาร ของประเทศไทยซึ่งรวมถึงการประชุมหารือและเจรจาในระดับต่าง ๆ การแสวงหาแหล่ง
ทรัพยากร และการต่อยอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของไทย” ซึ่งในแผนย่อยนี้เป็นแนวทางส าคัญ
ส าหรับการสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งควรเพ่ิม “ความมั่นคงทางสุขภาพ” 
(Health security) ในประเด็นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 

แผนแม่บทฯ ไม่ได้เน้นให้ความส าคัญเท่าที่ควรในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง
กับการทูตวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของไทย เพ่ือให้เกิดความมั่นคง ซึ่งเป็น
ประเด็นส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว การทูตวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเฉพาะ การทูตเพ่ือวิทยาศาสตร์ จะเป็นประเด็นส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย
เพ่ือให้เกิดความม่ันคง และความม่ังคั่งจากเทคโนโลยีทางสุขภาพและสาธารณสุขที่จะพัฒนาขึ้น 

การวิจัยและพัฒนาวัคซีนใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 10 ปี ซึ่งควรจะบรรจุอยู่ในกรอบความร่วมมือ
ทวิภาคีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและประเทศที่เป็นเจ้ าของเทคโนโลยี 
การผลิตวัคซีน เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป  

 
3.5  Impact/feasibility matrix ส าหรับมาตรการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19  

โดยผู้จัดท ารายงานได้เสนอแนวทางในการจัดท า Impact และ feasibility matrix ส าหรับ
การเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ไว้ โดยเสนอให้ประเมิน Impact เป็นคาดการณ์ปริมาณวัคซีนที่จะได้รับใน 
1 ปีข้างหน้านับจากวันที่ประเมิน (สิงหาคม 2563) โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานผลิต
วัคซีนหรือข้อมูลจากข้อตกลงระหว่างผู้จัดซื้อวัคซีนและประเทศต่าง ๆ และการประเมิน feasibility 
นั้นเป็นการให้คะแนนที่เทียบเคียงกันระหว่าง การจัดซื้อ การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี และการวิจัย 
เกณฑ์ Impact นั้นมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน และ เกณฑ์ Feasibility มีคะแนนเต็ม 6 คะแนน โดยมี
การให้คะแนนการประเมิน Impact และ Feasibility ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 8  เกณฑ์การให้คะแนนส าหรับประเมินผลกระทบ(Impact)ต่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 
 

ผลกระทบ  คะแนน เกณฑ์ปริมาณการผลิตวัคซีนใน 1 ปี(โดส) 
ปริมาณการผลิตหรือเข้าถึง 1 100,000 ถึง 5,000,000 
วัคซีนโควิด 19 2 5,000,000 ถึง 10,000,000  

3 10,000,000 ถึง 50,000,000  
4 50,000,000 ถึง 100,000,000  
5 >100,000,000  

 

 
ตารางท่ี 9  เกณฑ์การให้คะแนนส าหรับประเมินความเป็นไปได้ในการด าเนินมาตรการเข้าถึงวัคซีน 
 
การเข้าถึง หัวข้อการให้คะแนน คะแนน เกณฑ์ คะแนน

ตามเกณฑ์ 
การจัดซื้อ ก) ประสิทธิภาพวัคซีน 3 ก าลังทดสอบการวิจัยในคนระยะท่ีสาม 1    

ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและ
ยาด้วยผลการวิจัยในคนที่มี
ประสิทธิภาพ 

2 

 
ข) ประมาณการก าลัง 2 ก าลังการผลิตน้อยกว่า 100 ล้านโดส 1  
การผลิตใน 1 ปี 

 
ก าลังการผลิตมากกว่าหรือเท่ากับ 100 
ล้านโดส 

2 

 
ค) โอกาสในการท า 2 ไม่มีโอกาส 0  
สัญญาจัดซื้อ 

 
พอมีโอกาส 1    
มีโอกาสสูง(เช่น ประเทศจีนประกาศให้
วัคซีนเป็น Public Goods) 

2 

การถ่ายทอด ก) ประสิทธิภาพวัคซีน 3 ก าลังทดสอบการวิจัยในคนระยะท่ีสาม 1 
เทคโนโลยี 

  
ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและ
ยาด้วยผลการวิจัยในคนที่มี
ประสิทธิภาพ 

2 

 
ข) โอกาสในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

2 ผู้รับการถ่ายทอดมีโรงงานที่ผลิตยา
หรือวัคซีนในประเทศไทย 

1 
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การเข้าถึง หัวข้อการให้คะแนน คะแนน เกณฑ์ คะแนน
ตามเกณฑ์    

มีโรงงานในประเทศไทยและเจ้าของ
เทคโนโลยีต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2 

 
ค) โอกาสในการท าสัญญา 2 ไม่มีโอกาส 0  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
พอมีโอกาส 1    
มีโอกาสสูง(มีการแถลงข่าวร่วมกัน หรือ 
ท าสัญญา) 

2 

การวิจัย ก) ประเมินจากวัคซีนที่ 3 ก าลังทดสอบการวิจัยในคนระยะท่ีสาม 1  
ใช้เทคโนโลยีใกล้เคียงกัน 

 
ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและ
ยาด้วยผลการวิจัยในคนที่มี
ประสิทธิภาพ 

2 

 
ข) โอกาสในการผลิต 2 มีโรงงานผลิตยาหรือวัคซีนในประเทศ

ไทยที่ต้องการผลิต 
1 

   
มีโรงงานผลิตยาหรือวัคซีนในประเทศไทย
ที่ต้องการผลิตและเจ้าของเทคโนโลยี
ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2 

 
ค) ประสบการณ์ในการ 2 ไม่มีประสบการณ์ 0  
ผลิตวัคซีน 

 
เคยผลิตวัคซีนเทคโนโลยีอ่ืน 1    
เคยผลิตวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับท่ี
ใช้วิจัยวัคซีน 

2 

 
เนื่องจากเกณฑ์ในการประเมินมาตรการการเข้าถึงนี้ จะเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าในการ

ทดสอบและผลิตวัคซีนแต่ละชนิด ซึ่งจะต้องมีการประเมินซ้ าเป็นระยะ เช่น เมื่อผลการทดสอบระยะที่ 3 
ของวัคซีนใดล้มเหลว จะต้องน าเอาทางเลือกนั้นออกจากการประเมินและจัดล าดับความส าคัญใหม่ 
และเม่ือใดผลการทดสอบระยะที่ 3 หรือมีก าลังการผลิตที่เพ่ิมมากข้ึนอย่างชัดเจน ทางเลือกในการจัด
ชื้อวัคซีนก็จะเป็นทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้มากข้ึน  

  
  



35 

 

ผลการประเมินมาตรการตามเกณฑ์ Impact * Feasibility matrix 
 

 
 

ภาพที่ 5  ผลการประเมินตามเกณฑ์ Impact and feasibility matrix ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2563 
 

ตารางท่ี 10  ผลการให้คะแนน Impact feasibility matrix ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2563 
  

Impact 
(5) 

Feasibility 
(6) 

Adj.feasibility 
(5) 

รวม Priority 

VVV/Subunit 
(Astrazeneca) 

5 5 4.2 9.2 High 

Novavax 5 3 2.5 7.5 High 
COVAX 3 4 3.3 6.3 High 
ทวิภาคี (จีน ) 3 4 3.3 6.3 High 
ทวิภาคี (สหรัฐอเมริกา) 2 4 3.3 5.3 Mod. 
Inactivated (Sinovac) 2 4 3.3 5.3 Mod. 
Chula 1 3 2.5 3.5 Mod. 
Bionet 1 3 2.5 3.5 Mod. 

Moderate priority High priority 

Moderate priority 
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ผลการวิเคราะห์ Impact and feasibility matrix พบว่าทางเลือกที่เป็นไปได้สูงและมี
โอกาสได้รับวัคซีนเป็นปริมาณมากคือ (1) การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน
โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตที่จะสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ภายใน 1 ปี 
(2) การท าข้อตกลงจัดซื้อรวมและการจัดท าข้อตกลงในลักษณะทวิภาคีโดยเฉพาะประเทศจีน และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (3) การวิจัยและพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยโดยการให้ทุนวิจัยพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ า 

3.5.1  บทสรุปการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองเอเชียตะวันออก 3  
สัมภาษณ์เมื่อ 26 สิงหาคม 2563 ที่กระทรวงการต่างประเทศ นาย โกศล สถิต

ธรรมจิตร ได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างไทย–จีน 
ประธานาธิดี Xi Jin Ping ได้ประกาศในการประชุมระดับนานาชาติที่องค์การ

อนามัยโลกที่จะให้วัคซีนโควิด 19 เป็นสินค้าสาธารณะ (Public Goods) โดยยังไม่ได้มีมาตรการ 
ที่ชัดเจน แต่ผู้น าประเทศระดับสูงของจีนต่างประกาศเรื่องการให้วัคซีนโควิด 19 เป็นสินค้าสาธารณะ
ในหลายสถานการณ์ ซึ่งประเทศไทยอาจด าเนินการติดตามเรื่องดังกล่าวได้ โดย ทางกระทรวงการ
ต่างประเทศอาจด าเนินการติดตามนโยบายนี้กับทางสถานทูตจีนในประเทศไทยเพ่ือขอความชัดเจน  
ในการด าเนินการ และทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติอาจติดตามเรื่องนี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดท าสัญญาจัดซื้อวัคซีนล่วงหน้าที่ด าเนินการกับภาคเอกชนของจีน  

ประเทศจีนมีการด าเนินการด้ายการทูตวิทยาศาสตร์กับไทยเป็นระยะเวลานานถึง 
40 ปี โดยเริ่มต้นที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพในการสร้างความร่วมมือกับทางจีน แล้วใน
ระยะหลังจึงเปลี่ยนผ่านให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยกรอบ
ความร่วมมือด้านการทูตวิทยาศาสตร์ด าเนินการผ่าน กรอบคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไทย–จีน ส่งเสริมการจัดตั้งห้องทดลองและศูนย์วิจัยร่วมในสาขาส าคัญต่าง ๆที่มีความสนใจ
ร่วมกัน โดยให้สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย และธุรกิจต่าง ๆของทั้งสองประเทศเป็ น
ผู้ด าเนินการ เพ่ือให้สามารถท าการวิจัยร่วมระดับสูง และส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวที่ยั่งยืน 
สนับสนุนการสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาเซียนกับจีนและจะส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระหว่างกันเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีของภูมิภาค มีการให้ทุนวิจั ย
ร่วมกันระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย และเป็นกรอบที่อาจน ามาใช้ในการสร้างความร่วมมือใน
การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิจัยและผลิตวัคซีนส าหรับประเทศไทยจากประเทศจีนได้ 

ตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข (สถานะ ณ ก.ค. 2563) สถาบันวัคซีนของไทย
มีความร่วมมือกับหน่วยงาน/บริษัทจีนในด้านการร่วมกันพัฒนาวัคซีนต้าน โควิด 19 ดังนี้ 
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1) บริษัท Sinovac (วัคซีนชนิดเชื้อตาย) – โดยร่วมมือกันในเรื่อง (1) การจัดท า
ข้อตกลงสั่งซื้อล่วงหน้า (2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ (3) การทดลองทางคลินิกขั้นที่ 2 และ 3 ซึ่ง
มีบุคคลของไทยเข้าร่วมด้วย 

2) บริษัท Sinopharm (วัคซีนชนิดเชื้อตาย) – โดยร่วมมือกันในเรื่อง (1) การจัดท า
ข้อตกลงสั่งซื้อล่วงหน้า และ (2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ผลิตท้องถิ่น 

3) มหาวิทยาลัยชิงหัว (วัคซีน mRNA วัคซีน mAb และวัคซีนที่ใช้อะดิโนไวรัส
เป็นเวกเตอร์หรือตัวน าพา) – โดยร่วมมือกันในเรื่อง (1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงการวิจัยและ
พัฒนา (2) การทดลองทางคลินิก ขั้นที่ 2 และ 3 ซึ่งมีบุคคลของไทยเข้าร่วมด้วย และ (3) การแนะแนว
เกี่ยวกับระเบียบการอนุมัติและอนุญาตจัดจ าหน่าย 

4) ศูนย์ควบคุมและป้องปันโรคจีนและบริษัท Zhifei (วัคซีน mRNA วัคซีน mAb 
และวัคซีนที่ใช้อะดิโนไวรัสเป็นเวกเตอร์หรือตัวน าพา) – โดยร่มมือกันในเรื่อง (1) การจัดท าข้อตกลง
สั่งซื้อล่วงหน้า (2)การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ (3) การทดลองทางคลินิก ขั้นที่ 2 และ 3 ซึ่งบุคคล
ของไทยเข้าร่วมด้วย 

5) สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์จีน 
( Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Sciences : IMBCAMS) (วัคซีน
ชนิดเชื้อตาย) – โดยร่วมมือกันในเรื่อง (1) การจัดท าข้อตกลงสั่งซื้อล่วงหน้า และ (2) การทดลองทาง
คลินิก ขั้นที่ 2 ในประเทศไทย 

ความเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ ์
ประเทศไทยยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องวัคซีนโควิด 19 จากข้อมูลที่ได้รับจาก

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้รับท่าทีที่ชัดเจนของประเทศ และรับทราบ
เพียงสถานการณ์ปัจจุบันจากกระทรวงสาธารณสุขว่าสามารถด าเนินการสร้างความร่วมมือได้โดยไม่มี
อุปสรรคใดใด ถ้าจ าเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขควร
ด าเนินการปรึกษาหารือมายังกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือให้ร่วมด าเนินการสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

โดยสรุป กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวัคซีนแห่งชาติยังไม่ได้ร้องขอให้ทางกอง
เอเชียตะวันออกช่วยในการด าเนินการด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 
โดยทางกองเอเชียตะวันออกได้รับข้อมูลจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าได้มีการประสานงานกับ
ภาคเอกชนของจีนที่เป็นผู้ผลิตวัคซีน และมีการจัดท าค าสั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้า และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงาน โดยทางกองเอเชียตะวันออกยังไม่เคยมีการประชุมกับทางสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ  
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3.5.2  บทสรุปการสัมภาษณ์รองอธิบดีกรมอาเซียน (นายพลพงศ์ วังแพน ) อดีต
ผู้อ านวยการกองสังคม กรมองค์กรระหว่างประเทศ 

สัมภาษณ์เมื่อ 27 สิงหาคม 2563 ที่กระทรวงการต่างประเทศ  
กองสังคม กรมองค์กรระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่ร่วมประสานงานเพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือในการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย กองสังคมได้รับการติดต่อประสานงานและ
รับทราบแผนการเข้าถึงวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) 
และทราบว่าการด าเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเรียบร้อย ทั้ง
การจัดซื้อผ่านกลไก COVAX การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการวิจัยกับหน่วยงานจาก
ต่างประเทศ ศบค. รับทราบประเด็นการด าเนินการด้านวัคซีนของไทยและสนับสนุนการด าเนินการ
อย่างเต็มที ่

ความเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ ์
กระทรวงการต่างประเทศรับทราบสถานการณ์จากกระทรวงสาธารณสุขว่าสามารถ

ด าเนินการสร้างความร่วมมือได้โดยไม่มีอุปสรรคใดใด ถ้าจ าเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศพร้อมให้ร่วมมือเพ่ือด าเนินการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 

3.5.3  บทสรุปการสัมภาษณ์ ดร.วลัยพร พัชรนฤมล ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สัมภาษณ์เมื่อ 28 สิงหาคม 2563 ที่กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กองการต่างประเทศเป็นหน่วยงานประสานงานหลักกับองค์การอนามัยโลก โดย
การจัดซื้อวัคซีนผ่าน COVAX facility ซ่ึงมีแนวทางในการจัดซื้อและต้องด าเนินการลงนามใน 
Binding Agreement ภายใน 18 กันยายน 2563 นั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขยังไม่สามารถได้
ข้อสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงการคลัง และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ว่าจะสามารถด าเนินการได้ภายใต้กลไกการบริหารงบประมาณใด เนื่องจากใน 
Agreement ดังกล่าว ระบุว่าในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้งบประมาณที่ใช้เพ่ือจองซื้อวัคซีนนั้น
จะไม่ได้รับคืน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหาทางด าเนินการให้ส าเร็จภายใน 18 กันยายน 2563 
ถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เลื่อนการลงนามได้ ประเทศไทยอาจไม่สามารถเข้าร่วมกลไกการจัดซื้อ COVAX 
facility ได ้

กองการต่างประเทศยังเป็นหน่วยงานกลางที่ด าเนินนโยบายการทูตสุขภาพ 
(Health diplomacy) โดยมีความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในลักษณะการแลกเปลี่ยนบุคลากรทาง
การแพทย์ การให้การฝึกอบรม และการร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลชายแดนของไทยและประเทศ
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เพ่ือนบ้าน ในลักษณะโรงพยาบาลพ่ี–น้อง โดยการวิจัยทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืน ก็เป็นประเด็นความร่วมมือในด้านการทูตสุขภาพได้เช่นกัน 

ความเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ ์
มีโอกาสสูงที่การจัดซื้อระหว่างประเทศจะไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก

ข้อจ ากัดในการจัดซื้อของประเทศไทย กระทรวงการคลังไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณส าหรับการ
จัดซื้อวัคซีนล่วงหน้าในลักษณะ Down payment ได้ ความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศ
น่าจะจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานระหว่างประเทศและการเจรจา ใน
ลักษณะทวิภาคีกับผู้น าประเทศเจ้าของเทคโนโลยีวัคซีน 

3.5.4  บทสรุปการสัมภาษณ์ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
สัมภาษณ์เมื่อ 3 กันยายน 2563 ที่ ห้องผู้อ านวยการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้รับทราบผลการศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์ Impact and 

feasibility analysis โดยได้เสนอให้ปรับคะแนนส าหรับ Impact และ Feasibility ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับก าลังการผลิต โดยสถาบันวัคซีนถือว่าก าลังการผลิตวัคซีนที่มากกว่า 100 ล้านโดส  ถือเป็นก าลัง
การผลิตวัคซีนขนาดใหญ่ และเห็นด้วยกับผลการวิเคราะห์ Impact และ Feasibility  

ความเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ ์
การด าเนินการจัดซื้อล่วงหน้ากับบริษัทผลิตวัคซีนในประเทศต่างๆ มีการติดต่อใน

เบื้องต้น แต่ไม่สามารถด าเนินการจัดท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เนื่องจากประเทศไทยไม่มีระเบียบพัสดุ 
ที่เอ้ือให้ด าเนินการจัดซื้อได้ การด าเนินการต่อรองกับหน่วยงานในต่างประเทศทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
สามารถด าเนินการได้ และยังไม่เห็นบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศกับบริษัทหรือรัฐบาลในประเทศอ่ืน  

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ส าหรับแนวทางการให้ได้มาซึ่งวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทยทั้งสามแนวทางนั้น  
จากผลการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ Impact and feasibility analysis การศึกษาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการทูตวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่าการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นปัจจัย
ส าคัญของการได้มาของวัคซีนโควิด 19 โดยสามแนวทางที่มีโอกาสและแนวทางในการสร้างความร่วมมือ 
ดังต่อไปนี้ 

4.1.1  แนวทางการจัดซื้อรวม  
จากการเก็บข้อมูลจะเห็นได้ว่าก าลังการผลิตวัคซีนโควิด 19 ในปี 2563 นั้น 

มีโอกาสสูงที่จะมีจ านวนวัคซีนน้อยกว่า 2 พันล้านโดส และมีความซับซ้อนในการจัดซื้อรวมวัคซีนโควิด 19 
ท าให้โอกาสเช้าถึงวัคซีนโควิด 19 ในปี 2563 อาจไม่ส าเร็จโดยการจัดซื้อรวม ซึ่งมีอุปสรรคส าคัญ คือ 
กฎ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เอ้ือต่อประเทศไทยที่จะด าเนินการในเรื่อง AMC และปริมาณการผลิต
วัคซีนโควิด 19 ที่น่าจะน้อยกว่าความต้องการของโลก โดยประเทศไทยอาจเข้าถึงวั คซีนโควิด 19  
ได้ล่าช้ากว่าประเทศที่มีโรงงานวัคซีนโควิด และอาจได้วัคซีนภายหลังจากปี 2564 จากการจัดซื้อรวม
ผ่านหน่วยงาน COVAX facility โดยมีแนวทางการสร้างความร่วมมือในระดับทวิภาคีกับประเทศ
ผู้ผลิตวัคซีนเป็นแนวทางท่ีมีความเป็นไปได้สูงและประเทศไทยควรให้ความส าคัญกับการเจรจาต่อรอง
ระดับทวิภาคีกับประเทศที่มีก าลังการผลิตวัคซีนโควิด 19 เช่น ประเทศจีน ประเทศเยอรมนี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

4.1.2 แนวทางการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ประเทศไทยมีโอกาสในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตวัคซีน เนื่องจากมี

งบประมาณ สถานที่ผลิต และบุคลากร ที่พร้อม ควรด าเนินการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการ
สนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐ ในการกระบวนการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดี จะเปิดโอกาสใน
การพัฒนาบุคลากรและศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตวัคซีน ต้องมีสถาบันวิจัย และ
มหาวิทยาลัย ที่ร่วมมือกับภาคเอกชนในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาครัฐ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และ
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นวัตกรรม ควรร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการช่วยให้ภาคเอกชนสามารถรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนให้มีความยั่งยืน  

ทั้งนี้มีผู้ผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทยที่มีศักยภาพ และสามารถปรับกระบวนการ
ผลิตยาชีววัตถุมาเพ่ือใช้ในการผลิตวัคซีนในกลุ่มที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ เนื่องจากโรงงานผลิตวัคซีนทั่วโลก 
ไม่สามารถสร้างโรงงานเพ่ือผลิตวัคซีนได้ทันภายในปี 2563 หรือ 2564 เนื่องจากการสร้างโรงงาน
วัคซีนหรือชีววัตถุต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานประมาณ 2 ถึง 3 ปี กว่าจะแล้วเสร็จ จึงต้องเน้น  
การเปลี่ยนสายการผลิต หรือปรับสายการผลิตของโรงงานยาหรือวัคซีนที่มีอยู่มาใช้ในการผลิตวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 

ในกรณีที่การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตวัคซีนล้มเหลวหรือล่าข้า ผู้ท า
การศึกษาคาดว่า ประเทศไทยจะไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิดได้ภายใน 1 ปี หรือ กันยายน 2564 
โดยเป็นการประเมินที่แตกต่างจากทีมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ (นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญการผลิต 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการประกันและควบคุมคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การอนามัยโลก) ระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 พฤษภาคม 2563 

4.1.3 แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยผ่านการทูตวิทยาศาสตร์ 
เป็นแนวทางที่ต้องการเวลาในการด าเนินการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ถึง 10 ปี 

ซึ่งสามารถด าเนินการได้ผ่านกรอบความร่วมมือระดับทวิภาคีของไทยกับประเทศผู้ผลิตวัคซีน เช่น 
ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหราชอาณาจักร และ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการสร้างความ
ร่วมมือต้องยกเป็นโครงการระดับประเทศโดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นหน่วยงานหลัก เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงบประมาณวิจัยของประเทศ  

ผลการสัมภาษณ์ 
ผลการสัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับกอง และผู้บริหารของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษา และแสดงให้เห็นความ
แตกต่างในมุมมองของโอกาสด าเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระทรวงการ
ต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ SWOT analysis  

การด าเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการเข้าถึงวัคซีนโควิด 
จ าเป็นต้องมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในสองด้านคือ การเจรจาต่อรอง และ การ
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจอิงการด าเนินกลยุทธ์วัคซีนโควิดของสหภาพยุโรป เป็นแนวทางใน
การด าเนินการเพ่ือให้ประเทศไทยมีโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 สูงสุด  
 
  



42 

 

4.2  ข้อเสนอแนะ 
4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เสนอให้ปรับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านความมั่นคง และ ประเด็น
ด้านการต่างประเทศ และประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี เพ่ือให้มีประเด็นการสร้าง
ความมั่นคงด้านสุขภาพปรากฏชัด มีมาตรการเพ่ือรองรับกรณีภัยพิบัติจากโรคระบาด และเป็น
พ้ืนฐานให้มีแผนปฏิบัติการที่มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน
สุขภาพ เช่น การพัฒนาบุคลกร และสนับสนุนการผลิตยา วัคซีน และเครื่องมือแพทย์จ าเป็น  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
ข้อเสนอระยะสั้น 
1) จัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายวัคซีนโควิด 19

จัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายวัคซีนโควิด 19 ที่ครอบคลุ มทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการการจัดซื้อรวมระหว่างประเทศ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด 19 

2) เสนอนโยบายวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทยเ พ่ือให้รัฐบาลอนุมัติ  
คณะท างานเฉพาะกิจเสนอนโยบายวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทยเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและ
แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเจรจาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด 19 

3) ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถท าข้อตกลงจัดซื้อ 
ในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี คณะท างานเฉพาะกิจจัดท าแนวทาง AMC ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยอาจด าเนินการดา้นกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถด าเนินมาตรการ AMC หรือท า
ข้อตกลงจัดซื้อในลักษณะทวิภาคีกับประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีผลิตวัคซีน  

4) คณะท างานท าหน้าที่ด าเนินการเจรจาต่อรองโดยด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
คณะท างานเฉพาะกิจด าเนินการติดต่อกับผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศโดยตรงผ่านตัวแทนของ
กระทรวงต่างประเทศที่ประจ าการในประเทศผู้ผลิตวัคซีน เพ่ือเจรจาการจัดซื้อในลักษณะรัฐต่อรัฐ 
และ/หรือ การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตวัคซีนโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย 

5) ผู้ผลิตวัคซีนในไทย ควรเข้าร่วมกลไกการจัดซื้อรวมระหว่างประเทศ (COVAX 
facility) ผู้ผลิตวัคซีนในไทย ควรเข้าร่วมกลไกการจัดซื้อรวมระหว่างประเทศ (COVAX facility) เพ่ือ
เข้าถึงเครือข่ายการวิจัยและผลิตวัคซีนโควิด 19 ในระดับนานาชาติ โดยอาจเป็นโอกาสในการเจรจา
ขอการถ่ายทอดเทคโนโลยี และขอเพ่ิมโควตาของวัคซีนที่อาจผลิตได้ในประเทศไทย 

6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท าแผนรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือขอให้รัฐบาล
อนุมัติ  
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ข้อเสนอระยะยาว 
1) ใช้การทูตวิทยาศาสตร์ในระดับทวิภาคีเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

ในระยะ 10 ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนพัฒนาวัคซีน โดยให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัย และ
สถาบันวิจัยด้านวัคซีนของประเทศไทยให้ร่วมกันพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้ด้านวัคซีนโควิดเพ่ือ
รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านการสร้างความร่วมมือกับประเทศที่มีอุตสาหกรรมวัคซีน เช่น 
ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหราชอาณาจักร และ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้ประเทศไทย
มีศักยภาพการผลิตวัคซีนได้ครอบคลุมเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่รองรับการผลิตวัคซีนได้หลากหลายชนิด 

2) เพ่ิมศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตวัคซีนผ่านกลไกความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค โดยควรเพ่ิมศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่จะเป็นฐานการผลิตวัคซีนที่เป็นประตูสู่
ตลาดผู้ซื้อในระดับภูมิภาค  

3) สนับสนุนมาตรการส่งเสริมการลงทุน ทั้งการร่วมทุน การให้ทุนวิจัย และทุน
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมผลิตวัคซีน เพ่ือดึงดูดให้เจ้าของเทคโนโลยีเข้ามาตั้งโรงงาน  
การผลิตวัคซีนในไทย 
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