
                                                   
 
 

การประชุมผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกบัวคัซีนโควดิ – 19 

การวจัิยวคัซีนในประเทศไทย และการฉีดวคัซีนในประเทศไทย 

เป็นการจัดประชุมแบบต่อเน่ือง 2 คร้ัง คือ วนัที ่10 และ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) 

รหัสห้องประชุม 834 2883 6697 รหัสผ่านเข้าห้องประชุม 112233 

  

ความเป็นมา 

การวิจยัเพื่อพฒันาวคัซีนโควดิ-19 เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมากจนเรียกไดว้า่

มหัศจรรยท์างการแพทย ์นบัตั้งแต่การระบุไวรัสท่ีเป็นสาเหตุทาํให้คนป่วยเป็นโรคโควิด-19 จนถึงการประกาศ

ผลการวิจยัวคัซีนป้องกันโควิด-19 ท่ีได้ผลดีมากใช้เวลาประมาณหน่ึงปี และการพฒันาวคัซีนโควิด-19 ยงัคง

ดาํเนินการต่อไปเร่ือยๆ และในปัจจุบนัมีวคัซีนโควดิ-19 ใหเ้ลือกใชห้ลากหลายชนิด 

ควบคู่ไปกบัความกา้วหนา้ของการวิจยัวคัซีน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยงัมีความรุนแรงอยูเ่สมอ และ

คาดว่าจากทัว่โลกมีผูติ้ดเช้ือประมาณ 163 ลา้นคน และมีผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 จากทัว่โลกประมาณ 3.3 ลา้นคน

เป็นอย่างน้อย การระบาดในประเทศต่างๆ ในหลายภูมิภาคยงัรุนแรงและเพิ่มข้ึนเป็นคร้ังคราวโดยไม่สามารถ

ประมาทได ้นอกจากนั้น ไวรัสท่ีแพร่ระบาดในขณะน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมอยูเ่สมอท่ีทาํให้สามารถ

แพร่เช้ือไดดี้ข้ึน และอาจทาํใหว้คัซีนท่ีมีใชอ้ยูมี่ประสิทธิผลลดลง  

ประสบการณ์จากการควบคุมโรคระบาดต่างๆ ในอดีตแสดงวา่การควบคุมโรคระบาดท่ีไดผ้ลไม่สามารถ

อาศยัการรักษาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ตอ้งมีการป้องกนัการแพร่ระบาด และการติดเช้ือท่ีได้ผลด้วย ซ่ึงเคร่ืองมือ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ท่ีไดผ้ล คือ การใชว้คัซีนป้องกนั   

แต่วคัซีนป้องกนัโควิด-19 เป็นเพียงผลิตภณัฑ์ ส่ิงท่ีสําคญัยิ่งกวา่ผลิตภณัฑ์ คือการนาํเอาวคัซีนท่ีไดผ้ลไป

ขยายผลใช้ในโลกจริง หรือการกระจายฉีดวคัซีนให้แก่ประชาชนในประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันมีการฉีดวคัซีน 

โควิด-19 ชนิดต่างๆ รวมกนัทั้งโลกไปแลว้ประมาณ 1,481 ลา้นโด๊ส แต่ส่วนมากเป็นการฉีดในประเทศท่ีร่ํารวย 

หรือประเทศท่ีพฒันาแลว้ ส่วนประเทศรายไดป้านกลาง และประเทศยากจนทัว่ทั้งโลก พบวา่ การฉีดวคัซีนใหแ้ก่

ประชาชนล่าชา้มากเพราะอุปสรรคหลายประการ 

 

 

 



เช่นเดียวกนักบัความรวดเร็วของการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19 การแพร่กระจายของข่าวสาร 

ข้อมูล ความรับรู้ ความเข้าใจทั้ งท่ีถูกต้องหรือท่ีผิด และเป็นอันตรายเก่ียวกับโควิด-19 รวมถึงวิธีการรักษา  

การป้องกนัก็แพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็ว และครอบคลุมไม่แพก้ารแพร่กระจายของไวรัส ซ่ึงนาํไปสู่ความสับสน 

ความกังวล และความเข้าใจผิดได้ ประกอบกับข่าวเก่ียวกับอาการข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์ของวคัซีนโควิด         

ชนิดต่างๆ ท่ีมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัท่ีอาการบางอยา่งมีความรุนแรงถึงตายได ้ข่าวประเภทน้ียอ่มสร้างความกงัวลให้แก่

คนเป็นจาํนวนมาก และอาจมีผลกระทบต่อการกระจายฉีดวคัซีนของประเทศได ้

การประชุมทําความเข้าใจเก่ียวกับว ัคซีนโควิด-19 มีว ัตถุประสงค์ให้ผู ้เข้าร่วมได้มีโอกาสรับฟัง

ความกา้วหนา้ของการวิจยัวคัซีนโควิด-19 ในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงบทบาทของนกัวิจยัและสถาบนัการวจิยั

ของประเทศท่ีมีต่อความกา้วหนา้ของการพฒันาวคัซีนโควิด-19 แผนการและความพยายามของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ

ในการนาํเอาวคัซีนโควิด-19 ท่ีมีอยู่และท่ีจะมีเพิ่มมากข้ึนในอนาคตไปขยายผลใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ สมาชิกชุมชน เจา้หนา้ท่ีองคก์รชุมชน องคก์ารสาธารณกุศลท่ีสนใจ นกัวิจยัและทีม

วิจยั เจา้หนา้ท่ีขององคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และผูก้าํหนดนโยบายไดร่้วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความพยายาม

ในการควบคุม และยติุการแพร่ระบาดโควดิ-19 ดงัรายละเอียดดา้นล่าง  



 การประชุมผู้มีส่วนได้เสียเกีย่วกบัวคัซีนโควดิ – 19 

คร้ังที ่1: วนัพฤหัสที ่10 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00-16:00 น. 

“ทาํความเข้าใจกบัวคัซีนโควิดชนิดต่างๆ: ประสิทธิผล ความปลอดภัย และโอกาสการวิจัยในประเทศไทย” 

 

เวลา หัวข้อ เน้ือหา 

12.55-13.00 น. เขา้ร่วมประชุมผา่นทางออนไลน์ 

13.00-13.05 น. - กล่าวตอ้นรับและช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการสัมมนาเวทีชุมชน 

- แนะนาํตวัผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาเวทีชุมชน 

13.05-13.30 น.  

 

 

ประเภทวคัซีนโควดิ-19  เปรียบเทียบประสิทธิผล    

จากการวจิยั รวมถึงความปลอดภยั และผลขา้งเคียง 

         โดย ศ.พญ. กุลกญัญา โชคไพบูลยกิ์จ 

ภาควชิากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์          

ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

- เปรียบเทียบวคัซีนโควิด-19 ประเภทต่างๆ  

- ประสิทธิผลจากการวจิยั ขอ้ดี/ขอ้เสียของ

วคัซีนโควดิ-19 แต่ละประเภท  

- ความปลอดภยั และผลขา้งเคียงของวคัซีน

โควดิ-19 แต่ละประเภท 

13.30-14.00 น. อภิปราย ถาม-ตอบ ร่วมพูดคุย และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

14.00-14.15 น. การศึกษาวคัซีน NDV-HXP-S: วคัซีนความหวงัของ 

ประเทศพฒันาระดบัปานกลางล่าง (lower-middle-

income countries, LMIC) 

        โดย ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม 

      ภาควชิาอายรุศาสตร์เขตร้อน  

      คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 

- ความกา้วหนา้ในการศึกษาวคัซีน NDV-

HXP-S วคัซีนโควิด-19  

- ความเป็นไปไดใ้นการนาํวคัซีน NDV-

HXP-S มาใชใ้นพฒันาระดบัปานกลางล่าง  

- การประเมินประสิทธิผลของวคัซีนในการ

ป้องกนัการเกิดโรค และความรุนแรงของโรค 

14.15-14.30 น. การศึกษาวคัซีน mRNA ในประเทศไทย: 

เตรียมพร้อมรับมือเช้ือกลายพนัธ์ุ         

         โดย ศ.นพ. เกียรติ รักษรุ่์งธรรม 

ศูนยว์จิยัวคัซีน คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ความกา้วหนา้ในการศึกษาวคัซีน mRNA 

ในประเทศไทย 

- ความเป็นไปไดใ้นการนาํวคัซีน mRNA     

มาแจกจ่ายในประเทศไทย 

- วเิคราะห์โอกาสท่ีเช้ือกลายพนัธ์ุและ

แผนการเตรียมพร้อมรับมือเช้ือกลายพนัธ์ุ  



เวลา หัวข้อ เน้ือหา 

14.30-15.00 น. ร่วมพูดคุย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหวัขอ้ 

ขอ้ควรคาํนึงถึงในการดาํเนินงานโครงการวิจยัทางคลินิกวคัซีนโควดิในปัจจุบนั           

(โอกาสการทาํวจิยัระยะท่ี 3 ในประเทศไทย การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการใชส้ารเลียนแบบ 

กลุ่มประชากร - ผูอ้ยูร่่วมกบัเอชไอว ีหญิงตั้งครรภ ์หญิงใหน้มลูก ผูสู้งอาย ุเด็ก วยัรุ่น และ

การทาํงานกบัชุมชน) 

โดย ศ.พญ. พรรณี ปิติสุทธิธรรม 

        ศ.พญ. กุลกญัญา โชคไพบูลยกิ์จ 

        ศ. นพ. เกียรติ รักษรุ่์งธรรม 

        รศ.พญ. ธนัยวีร์ ภูธนกิจ  

ดาํเนินการโดย คุณอุดม ลิขิตวรรณวฒิุ 

15.00-15.45 น. อภิปราย ถาม-ตอบ 

15.45-16.00 น. สรุปและปิดการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น (feedback) 

เก่ียวกบัการประชุม 

 

หมายเหตุ 

1. ในการจดัสัมมนาเวทีชุมชนในคร้ังน้ี เป็นการจดัประชุมทางออนไลน์ (Zoom meeting) เท่านั้น โดยรหสั

หอ้งประชุม 834 2883 6697 และรหสัผา่นเขา้ประชุม 112233 

2. ผูช่้วยประสานงานการจดัสัมมนาเวทีชุมชนในคร้ังน้ีคือ 

• คุณนฤจพร ธรรมจารึก อีเมล: narukjaporn@ihri.org เบอร์โทร: 083-088-4154 

• คุณสุดารัตน์ ทองสุขแสงเจริญ อีเมล: sudarat.t@ihri.org เบอร์โทร: 083-426-7421 

• คุณกาญจนา แถลงกิจ  อีเมล ์cabnational13@gmail.com เบอร์โทร 084 617-4194 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:narukjaporn@ihri.org
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การประชุมผู้มีส่วนได้เสียเกีย่วกบัวคัซีนโควดิ – 19 

คร้ังที ่2 : วนัองัคารที ่15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

“การเข้าถึงวคัซีนโควดิในประเทศไทย: การจัดหา การขึน้ทะเบียน การเตรียมหน่วยบริการ  

และรูปแบบบริการทีไ่ม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั” 

 

เวลา หัวข้อ เน้ือหา 

12.55-13.00 น. เขา้ร่วมประชุมผา่นทางออนไลน์ 

13.00-13.05 น.  

 

- กล่าวตอ้นรับและช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการสัมมนาเวทีชุมชน 

- แนะนาํตวัผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาเวทีชุมชน 

13.05-13.30 น.  

 

 

ประสบการณ์การกระจายฉีดวคัซีนโควดิ-19             

ในพื้นท่ีการระบาดรุนแรง 

     โดย นพ. อนุกูล ไทยถานนัดร์ 

      ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร 

            คุณวชัระพล บูรณะเนตร 

      ผูป้ระสานงานภาคสนาม มูลนิธิรักษไ์ทย 

- ปัญหาท่ีพบในการกระจายฉีดวคัซีนโควดิ-19 

  ในพื้นท่ีการระบาดรุนแรง 

- การสนบัสนุนวคัซีนโควิด-19 จากภาครัฐ 

 

- ความคิดเห็นต่อการกระจายวคัซีนในกลุ่ม 

  แรงงานขา้มชาติ การข้ึนทะเบียนรับวคัซีนของ 

  แรงงานในกลุ่มประกนัสังคม และแรงงานนอก 

  ระบบ 

13.30-13.45 น. วคัซีนโควดิ-19 กบัการข้ึนทะเบียนสาํหรับใชใ้น

ประเทศไทย (การอนุมติัชัว่คราว และการอนุมติั

เตม็รูปแบบ) 

      โดย  ผูแ้ทนจากสาํนกังานคณะกรรมการ   

              อาหารและยา 

- ขั้นตอนในการข้ึนทะเบียนและการอนุมติั 

   วคัซีนโควดิ-19 สาํหรับใชใ้นประเทศไทย 

- การเตรียมความพร้อมในการข้ึนทะเบียน 

  วคัซีนโควดิ-19 สาํหรับใชใ้นประเทศไทย     

   ในแต่ละประเภท 

- การข้ึนทะเบียนวคัซีนทางเลือกของคนไทย 

13.45-14.15 น. อภิปราย ถาม-ตอบ ร่วมพูดคุย และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

14.15-14.30 น. แผนการกระจายวคัซีนและการเตรียมหน่วยบริการ

ของประเทศไทย 

        โดย นพ.โสภณ เอ่ียมศิริถาวร 

         กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

- แผนการกระจายวคัซีนและการเตรียมหน่วย 

  บริการของประเทศไทย 

- การเขา้ถึงวคัซีนโควดิ-19 ของคนไทย 



14.30-14.45 น. รูปแบบการจดับริการฉีดวคัซีนโควดิท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ และกลุ่มประชากร 

       โดย รศ.พญ. ธนัยวร์ี ภูธนกิจ 

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- รูปแบบการจดับริการฉีดวคัซีนโควดิท่ี 

   เหมาะสมกบัสถานการณ์ และกลุ่มประชากร 

   ในประเทศไทย 

- ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการจดัหน่วย 

   บริการ 

เวลา หัวข้อ เน้ือหา 

14.45-15.15 น. การเตรียมชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อการ

กระจายการฉีดวคัซีนให้แก่ประชากร 

         โดยคุณนิวตัร สุวรรณพฒันา 

         คณะกรรมการองคก์ารพฒันาเอกชน 

         ดา้นเอดส์ 

- การเตรียมผูน้าํชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อ 

   การกระจายการฉีดวคัซีนใหแ้ก่ประชากร 

- แผนการใหค้วามรู้แก่ผูน้าํชุมชน และ 

   ประชาชนในเร่ืองของวคัซีนโควิด-19 

15.15-15.45 น. ร่วมพูดคุย และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

15.45-16.00 น. สรุปและปิดการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น (feedback) เก่ียวกบั

การประชุม 

 

หมายเหตุ 

1. ในการจดัสัมมนาเวทีชุมชนในคร้ังน้ี เป็นการจดัประชุมทางออนไลน์ (Zoom meeting) เท่านั้น โดยรหสั

หอ้งประชุม 834 2883 6697 และรหสัผา่นเขา้ประชุม 112233 

2. ผูช่้วยประสานงานการจดัสัมมนาเวทีชุมชนในคร้ังน้ีคือ 

• คุณนฤจพร ธรรมจารึก อีเมล: narukjaporn@ihri.org เบอร์โทร: 083-088-4154 

• คุณสุดารัตน์ ทองสุขแสงเจริญ อีเมล: sudarat.t@ihri.org เบอร์โทร: 083-426-7421 

• คุณกาญจนา แถลงกิจ  อีเมล ์cabnational13@gmail.com เบอร์โทร 084 617-4194 
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