การประชุ มผู้มีส่วนได้ เสี ยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด – 19
การวิจัยวัคซีนในประเทศไทย และการฉีดวัคซีนในประเทศไทย
เป็ นการจัดประชุ มแบบต่ อเนื่ อง 2 ครั้ง คือ วันที่ 10 และ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ผ่ านการประชุ มออนไลน์ (Zoom meeting)
รหัสห้ องประชุ ม 834 2883 6697 รหัสผ่ านเข้ าห้ องประชุ ม 112233
ความเป็ นมา
การวิจยั เพื่อพัฒนาวัคซี นโควิด-19 เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างมากจนเรี ยกได้วา่
มหัศจรรย์ทางการแพทย์ นับตั้งแต่การระบุไวรัสที่เป็ นสาเหตุ ทาํ ให้คนป่ วยเป็ นโรคโควิด-19 จนถึ งการประกาศ
ผลการวิจยั วัค ซี นป้ องกันโควิด-19 ที่ ไ ด้ผลดี ม ากใช้เวลาประมาณหนึ่ ง ปี และการพัฒนาวัค ซี นโควิด-19 ยัง คง
ดําเนินการต่อไปเรื่ อยๆ และในปั จจุบนั มีวคั ซี นโควิด-19 ให้เลือกใช้หลากหลายชนิด
ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของการวิจยั วัคซีน การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ยังมีความรุ นแรงอยูเ่ สมอ และ
คาดว่าจากทัว่ โลกมีผูต้ ิดเชื้ อประมาณ 163 ล้านคน และมีผูเ้ สี ยชีวิตจากโควิด-19 จากทัว่ โลกประมาณ 3.3 ล้านคน
เป็ นอย่างน้อย การระบาดในประเทศต่างๆ ในหลายภูมิภาคยังรุ นแรงและเพิ่มขึ้นเป็ นครั้ งคราวโดยไม่สามารถ
ประมาทได้ นอกจากนั้น ไวรัสที่แพร่ ระบาดในขณะนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุ กรรมอยูเ่ สมอที่ทาํ ให้สามารถ
แพร่ เชื้อได้ดีข้ ึน และอาจทําให้วคั ซี นที่มีใช้อยูม่ ีประสิ ทธิ ผลลดลง
ประสบการณ์จากการควบคุมโรคระบาดต่างๆ ในอดีตแสดงว่าการควบคุมโรคระบาดที่ได้ผลไม่สามารถ
อาศัยการรักษาแต่เพียงอย่างเดี ยว แต่ตอ้ งมีการป้ องกันการแพร่ ระบาด และการติดเชื้ อที่ ได้ผลด้วย ซึ่ งเครื่ องมื อ
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ที่ได้ผล คือ การใช้วคั ซี นป้ องกัน
แต่วคั ซี นป้ องกันโควิด-19 เป็ นเพียงผลิตภัณฑ์ สิ่ งที่สําคัญยิ่งกว่าผลิตภัณฑ์ คือการนําเอาวัคซี นที่ได้ผลไป
ขยายผลใช้ใ นโลกจริ ง หรื อ การกระจายฉี ด วัค ซี น ให้ แก่ ป ระชาชนในประเทศ ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน มี ก ารฉี ด วัค ซี น
โควิด-19 ชนิ ดต่างๆ รวมกันทั้งโลกไปแล้วประมาณ 1,481 ล้านโด๊ส แต่ส่วนมากเป็ นการฉี ดในประเทศที่ ร่ ํา รวย
หรื อประเทศที่พฒั นาแล้ว ส่ วนประเทศรายได้ปานกลาง และประเทศยากจนทัว่ ทั้งโลก พบว่า การฉี ดวัคซี นให้แก่
ประชาชนล่าช้ามากเพราะอุปสรรคหลายประการ

เช่นเดียวกันกับความรวดเร็ วของการแพร่ กระจายของโรคระบาดโควิด-19 การแพร่ กระจายของข่าวสาร
ข้อ มู ล ความรั บ รู ้ ความเข้า ใจทั้ง ที่ ถู ก ต้อ งหรื อ ที่ ผิ ด และเป็ นอัน ตรายเกี่ ย วกับ โควิ ด -19 รวมถึ ง วิธี ก ารรั ก ษา
การป้ องกันก็แพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ ว และครอบคลุมไม่แพ้การแพร่ กระจายของไวรัส ซึ่ งนําไปสู่ ความสับสน
ความกัง วล และความเข้า ใจผิดได้ ประกอบกับ ข่า วเกี่ ย วกับ อาการข้า งเคี ย งที่ ไ ม่ พึง ประสงค์ข องวัค ซี น โควิ ด
ชนิ ดต่างๆ ที่มีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ที่อาการบางอย่างมีความรุ นแรงถึงตายได้ ข่าวประเภทนี้ ยอ่ มสร้างความกังวลให้แก่
คนเป็ นจํานวนมาก และอาจมีผลกระทบต่อการกระจายฉี ดวัคซี นของประเทศได้
การประชุ ม ทํา ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ วัค ซี น โควิ ด -19 มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ผู ้เ ข้า ร่ ว มได้ มี โ อกาสรั บ ฟั ง
ความก้าวหน้าของการวิจยั วัคซี นโควิด-19 ในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงบทบาทของนักวิจยั และสถาบันการวิจยั
ของประเทศที่มีต่อความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซี นโควิด-19 แผนการและความพยายามของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ
ในการนําเอาวัคซี นโควิด-19 ที่มีอยู่และที่ จะมี เพิ่มมากขึ้นในอนาคตไปขยายผลใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ได้แก่ สมาชิ กชุ มชน เจ้าหน้าที่องค์กรชุ มชน องค์การสาธารณกุศลที่สนใจ นักวิจยั และทีม
วิจยั เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผูก้ าํ หนดนโยบายได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพยายาม
ในการควบคุม และยุติการแพร่ ระบาดโควิด-19 ดังรายละเอียดด้านล่าง

การประชุ มผู้มีส่วนได้ เสี ยเกีย่ วกับวัคซีนโควิด – 19
ครั้งที่ 1: วันพฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00-16:00 น.
“ทําความเข้ าใจกับวัคซีนโควิดชนิดต่ างๆ: ประสิ ทธิผล ความปลอดภัย และโอกาสการวิจัยในประเทศไทย”
เวลา

หัวข้ อ

เนื้อหา

12.55-13.00 น. เข้าร่ วมประชุมผ่านทางออนไลน์
13.00-13.05 น. - กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเวทีชุมชน
- แนะนําตัวผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนาเวทีชุมชน
13.05-13.30 น. ประเภทวัคซี นโควิด-19 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผล
จากการวิจยั รวมถึงความปลอดภัย และผลข้างเคียง

- เปรี ยบเทียบวัคซี นโควิด-19 ประเภทต่างๆ
- ประสิ ทธิ ผลจากการวิจยั ข้อดี/ข้อเสี ยของ

โดย ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

วัคซี นโควิด-19 แต่ละประเภท

ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์

- ความปลอดภัย และผลข้างเคียงของวัคซี น

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล

โควิด-19 แต่ละประเภท

13.30-14.00 น. อภิปราย ถาม-ตอบ ร่ วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
14.00-14.15 น. การศึกษาวัคซี น NDV-HXP-S: วัคซี นความหวังของ

- ความก้าวหน้าในการศึกษาวัคซี น NDV-

ประเทศพัฒนาระดับปานกลางล่าง (lower-middle-

HXP-S วัคซี นโควิด-19

income countries, LMIC)

- ความเป็ นไปได้ในการนําวัคซี น NDV-

โดย ศ.พญ.พรรณี ปิ ติสุทธิ ธรรม

HXP-S มาใช้ในพัฒนาระดับปานกลางล่าง

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เขตร้อน

- การประเมินประสิ ทธิ ผลของวัคซี นในการ

คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ป้องกันการเกิดโรค และความรุ นแรงของโรค

14.15-14.30 น. การศึกษาวัคซี น mRNA ในประเทศไทย:
เตรี ยมพร้อมรับมือเชื้อกลายพันธุ์

- ความก้าวหน้าในการศึกษาวัคซี น mRNA
ในประเทศไทย

โดย ศ.นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

- ความเป็ นไปได้ในการนําวัคซี น mRNA

ศูนย์วจิ ยั วัคซี น คณะแพทยศาสตร์

มาแจกจ่ายในประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิเคราะห์โอกาสที่เชื้อกลายพันธุ์และ
แผนการเตรี ยมพร้อมรับมือเชื้อกลายพันธุ์

เวลา

หัวข้ อ

เนื้อหา

14.30-15.00 น. ร่ วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ
ข้อควรคํานึงถึงในการดําเนินงานโครงการวิจยั ทางคลินิกวัคซี นโควิดในปั จจุบนั
(โอกาสการทําวิจยั ระยะที่ 3 ในประเทศไทย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้สารเลียนแบบ
กลุ่มประชากร - ผูอ้ ยูร่ ่ วมกับเอชไอวี หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมลูก ผูส้ ู งอายุ เด็ก วัยรุ่ น และ
การทํางานกับชุมชน)
โดย ศ.พญ. พรรณี ปิ ติสุทธิธรรม
ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ศ. นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
รศ.พญ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ
ดําเนินการโดย คุณอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ
15.00-15.45 น. อภิปราย ถาม-ตอบ
15.45-16.00 น. สรุ ปและปิ ดการประชุม

ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงความคิดเห็น (feedback)
เกี่ยวกับการประชุม

หมายเหตุ
1. ในการจัดสัมมนาเวทีชุมชนในครั้งนี้ เป็ นการจัดประชุมทางออนไลน์ (Zoom meeting) เท่านั้น โดยรหัส
ห้องประชุม 834 2883 6697 และรหัสผ่านเข้าประชุม 112233
2. ผูช้ ่วยประสานงานการจัดสัมมนาเวทีชุมชนในครั้งนี้คือ
• คุณนฤจพร ธรรมจารึ ก อีเมล: narukjaporn@ihri.org เบอร์ โทร: 083-088-4154
• คุณสุ ดารัตน์ ทองสุ ขแสงเจริ ญ อีเมล: sudarat.t@ihri.org เบอร์ โทร: 083-426-7421
• คุณกาญจนา แถลงกิจ อีเมล์ cabnational13@gmail.com เบอร์ โทร 084 617-4194

การประชุ มผู้มีส่วนได้ เสี ยเกีย่ วกับวัคซีนโควิด – 19
ครั้งที่ 2 : วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
“การเข้ าถึงวัคซีนโควิดในประเทศไทย: การจัดหา การขึน้ ทะเบียน การเตรียมหน่ วยบริ การ
และรู ปแบบบริการทีไ่ ม่ ทงิ้ ใครไว้ ข้างหลัง”
เวลา

หัวข้ อ

เนื้อหา

12.55-13.00 น. เข้าร่ วมประชุมผ่านทางออนไลน์
13.00-13.05 น. - กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเวทีชุมชน
- แนะนําตัวผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนาเวทีชุมชน
13.05-13.30 น. ประสบการณ์การกระจายฉี ดวัคซี นโควิด-19
ในพื้นที่การระบาดรุ นแรง
โดย นพ. อนุกูล ไทยถานันดร์
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
คุณวัชระพล บูรณะเนตร
ผูป้ ระสานงานภาคสนาม มูลนิธิรักษ์ไทย

- ปัญหาที่พบในการกระจายฉี ดวัคซีนโควิด-19
ในพื้นที่การระบาดรุ นแรง
- การสนับสนุนวัคซี นโควิด-19 จากภาครัฐ

13.30-13.45 น. วัคซี นโควิด-19 กับการขึ้นทะเบียนสําหรับใช้ใน
ประเทศไทย (การอนุมตั ิชว่ั คราว และการอนุมตั ิ
เต็มรู ปแบบ)
โดย ผูแ้ ทนจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

- ขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนและการอนุมตั ิ
วัคซี นโควิด-19 สําหรับใช้ในประเทศไทย
- การเตรี ยมความพร้อมในการขึ้นทะเบียน
วัคซี นโควิด-19 สําหรับใช้ในประเทศไทย
ในแต่ละประเภท
- การขึ้นทะเบียนวัคซี นทางเลือกของคนไทย

- ความคิดเห็นต่อการกระจายวัคซี นในกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติ การขึ้นทะเบียนรับวัคซี นของ
แรงงานในกลุ่มประกันสังคม และแรงงานนอก
ระบบ

13.45-14.15 น. อภิปราย ถาม-ตอบ ร่ วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
14.15-14.30 น. แผนการกระจายวัคซีนและการเตรี ยมหน่วยบริ การ - แผนการกระจายวัคซี นและการเตรี ยมหน่วย
ของประเทศไทย
บริ การของประเทศไทย
โดย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
- การเข้าถึงวัคซี นโควิด-19 ของคนไทย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข

14.30-14.45 น. รู ปแบบการจัดบริ การฉี ดวัคซี นโควิดที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ และกลุ่มประชากร
โดย รศ.พญ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา

- รู ปแบบการจัดบริ การฉี ดวัคซีนโควิดที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ และกลุ่มประชากร
ในประเทศไทย
- ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดหน่วย
บริ การ

หัวข้ อ

14.45-15.15 น. การเตรี ยมชุมชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อการ
กระจายการฉี ดวัคซี นให้แก่ประชากร
โดยคุณนิ วตั ร สุ วรรณพัฒนา
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชน
ด้านเอดส์

เนื้อหา
- การเตรี ยมผูน้ าํ ชุมชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อ
การกระจายการฉี ดวัคซี นให้แก่ประชากร
- แผนการให้ความรู ้แก่ผนู ้ าํ ชุ มชน และ
ประชาชนในเรื่ องของวัคซี นโควิด-19

15.15-15.45 น. ร่ วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
15.45-16.00 น. สรุ ปและปิ ดการประชุม

ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงความคิดเห็น (feedback) เกี่ยวกับ
การประชุม

หมายเหตุ
1. ในการจัดสัมมนาเวทีชุมชนในครั้งนี้ เป็ นการจัดประชุมทางออนไลน์ (Zoom meeting) เท่านั้น โดยรหัส
ห้องประชุม 834 2883 6697 และรหัสผ่านเข้าประชุม 112233
2. ผูช้ ่วยประสานงานการจัดสัมมนาเวทีชุมชนในครั้งนี้คือ
• คุณนฤจพร ธรรมจารึ ก อีเมล: narukjaporn@ihri.org เบอร์ โทร: 083-088-4154
• คุณสุ ดารัตน์ ทองสุ ขแสงเจริ ญ อีเมล: sudarat.t@ihri.org เบอร์ โทร: 083-426-7421
• คุณกาญจนา แถลงกิจ อีเมล์ cabnational13@gmail.com เบอร์ โทร 084 617-4194

