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ถานกิารุณก์ิารุแพูรุรุ่ะบัาด้ของเชำ้�อไวิรัุสำโคโรุนาสำาย์พูนัธ์ุิ

ใหม่	หรุ้อ	COVID-19	 ถ้อเป็็นโรุคอุบััติใหม่ท่�จัด้เป็็นภัย์

ควิามมั�นคงรูุป็แบับัหน่�งซ่ี�งส่ำงผลกิรุะทบัต่อกิารุด้ำารุงช่ำวิิตของ

ป็รุะชำาชำนในทุกิป็รุะเทศ	 รุวิมทั�งส่ำงผลกิรุะทบัต่อรุะบับัเศรุษฐกิิจ	

ทั�วิโลกิอย์่างต่อเน้�อง	 กิารุพัูฒินาวัิคซ่ีนเพู้�อเป็็นหนทางในกิารุ

รัุกิษา	COVID-19	จ่งถ้อเป็็นควิามหวัิงในกิารุแก้ิไขวิิกิฤตกิารุณ์

ในครัุ�งน่�เพู้�อให้ทุกิคนสำามารุถกิลบััมาด้ำารุงช่ำวิิตได้้อย์า่งป็กิติสุำข

และม่คุณภาพูอ่กิครัุ�ง

	 ในอด่้ตป็รุะเทศไทย์ได้้รัุบัผลกิรุะทบัจากิกิารุรุะบัาด้ของ

โรุคติด้ต่อหลาย์ครัุ�งด้้วิย์กัิน	 โด้ย์ในขณะนั�นป็รุะเทศไทย์ยั์งม่ 

ข่ด้ควิามสำามารุถในกิารุผลิตวัิคซ่ีนได้้อย่์างจำากัิด้ทำาให้ต้องจองคิวิ	

สัำ�งซ้ี�อวัิคซ่ีนจากิตา่งป็รุะเทศจ่งไม่สำามารุถจดั้หาวิคัซ่ีนในจำานวิน

ท่�เพู่ย์งพูอต่อควิามต้องกิารุได้้	ดั้งนั�น	เพู้�อให้กิารุบัริุหารุจัด้กิารุ

ด้้านวัิคซ่ีนของป็รุะเทศไทย์เกิิด้ป็รุะสิำทธิิภาพู	 จ่งได้้ม่กิารุตรุา

พูรุะรุาชำบััญญัติควิามมั�นคงด้้านวัิคซ่ีนแห่งชำาติ	 พู.ศ.	 ๒๕๖๑๒ 

เพู้�อใช้ำเป็็นเครุ้�องม้อสำำาคัญในกิารุพูัฒินาข่ด้ควิามสำามารุถด้้าน

กิารุผลติวิคัซีน่ของป็รุะเทศใหเ้กิิด้ควิามมั�นคง	รุวิมทั�งเพู้�อใหก้ิารุ

บัริุหารุจัด้กิารุด้้านวัิคซ่ีนม่ควิามเป็็นเอกิภาพู	 ม่ควิามต่อเน้�อง	

และม่ป็รุะสิำทธิิภาพูมากิย์ิ�งข่�น	สำามารุถป้็องกัินและควิบัคุมกิารุ

แพูรุ่รุะบัาด้ของโรุคท่�ควิบัคุมได้้ด้้วิย์วัิคซ่ีนให้อย์ูใ่นเขตจำากัิด้ให้

น้อย์ท่�สุำด้หรุ้อหมด้ไป็จากิป็รุะเทศไทย์อันนำามาสู่ำควิามมั�นคง

ด้้านวัิคซ่ีนของป็รุะเทศ	 ทั�งน่�	 เพู้�อให้ผู้อ่านได้้ทรุาบัถ่ง	 “สำารุะ

สำำาคัญเก่ิ�ย์วิกัิบัควิามมั�นคงด้้านวัิคซ่ีน”	 ผู้เข่ย์นจ่งขอนำาเสำนอ

เน้�อหาของบัทบััญญัติเกิ่�ย์วิกัิบัควิามมั�นคงด้้านวิัคซี่นใน 

หมวิด้	๒	ของพูรุะรุาชำบััญญัติดั้งกิล่าวิ	ดั้งน่�

บทนิยามท่�สำำาค่ญ

 “วััคซีีน”	 หมาย์ถ่ง	 ผลิตภัณฑ์์ท่�ผลิตจากิสิำ�งม่ช่ำวิิตหรุ้อ 

ท่�ได้้จากิกิารุสัำงเครุาะห์หรุ้อกิรุะบัวินกิารุอ้�นใด้ท่�นำามาใช้ำกิรุะตุ้น

หรุ้อสำรุ้างเสำริุมภูมิคุ้มกัินโรุคเพู้�อป้็องกัิน	 ควิบัคุม	 รัุกิษา	 หรุ้อ 

ลด้ควิามรุุนแรุงของโรุค	ทั�งในคนและสัำตว์ิ

 “ควัามมั�นคงด้้านวััคซีีน”	 หมาย์ถ่ง	 กิารุเข้าถ่งวัิคซี่น

อย์่างทั�วิถ่งและเป็็นธิรุรุม	 กิารุด้ำาเนินกิารุให้ม่ป็ริุมาณวัิคซ่ีน

เพู่ย์งพูอต่อควิามต้องกิารุ	 ม่คุณภาพู	 ม่ควิามป็ลอด้ภัย์	 และม่

ป็รุะสิำทธิิภาพูในกิารุสำรุ้างเสำริุมภูมิคุ้มกัินโรุค	เพู้�อกิารุม่สุำขภาพู

ท่�ด่้ของป็รุะชำาชำน	 ทั�งในสำถานกิารุณ์ป็กิติและในสำถานกิารุณ์

ฉุุกิเฉิุน

สำรุปสำาระสำำาค่ญเก่�ยวก่บความม่�นคงด้้านว่คซีีน 

	 ๑.	 เพู้�อป็รุะโย์ชำน์ของควิามมั�นคงด้้านวิัคซี่น	 นโย์บัาย์

และแผนยุ์ทธิศาสำตร์ุควิามมั�นคงด้้านวัิคซ่ีนแห่งชำาติ	อย์่างน้อย์

ต้องม่สำารุะสำำาคัญเก่ิ�ย์วิกัิบักิารุส่ำงเสำริุมและกิารุสำนับัสำนุนกิารุวิิจัย์	

กิารุพัูฒินา	 กิารุผลิต	 กิารุป็รุะกัิน	 กิารุควิบัคุมคุณภาพู	 

กิารุบัริุหารุจัด้กิารุ	 และกิารุจัด้หาวัิคซ่ีนท่�ม่คุณภาพู	 รุวิมทั�ง

กิารุกิรุะจาย์วิัคซ่ีนให้เป็็นธิรุรุม	 ม่รุะบับั	 และม่เอกิภาพู	

สำอด้คล้องกิับัควิามจำาเป็็นสำำาหรุับักิารุใชำ้วัิคซ่ีนเพู้�อกิารุป็้องกิัน	

ควิบัคุม	 รัุกิษา	หรุ้อลด้ควิามรุุนแรุงของโรุคท่�ทันต่อเหตุกิารุณ์	

และควิามต่อเน้�องของกิารุสำรุ้างเสำริุมภูมิคุ้มกัินโรุค	และกิารุเพิู�ม

ข่ด้ควิามสำามารุถของป็รุะเทศในด้้านวิัคซี่น	 โด้ย์กิารุจัด้ทำา

นโย์บัาย์และแผนย์ุทธิศาสำตร์ุดั้งกิล่าวินั�น	กิฎหมาย์ให้คำาน่งถ่ง

กิารุม่ส่ำวินรุ่วิมของป็รุะชำาชำน	 ผู้เช่ำ�ย์วิชำาญด้้านวิัคซ่ีน	 และ 

หน่วิย์งานท่�เก่ิ�ย์วิข้องทั�งภาครัุฐและภาคเอกิชำนด้้วิย์	(มาตรุา	๑๕)

	 ๒.	 เพู้�อให้กิารุวิิจัย์	 กิารุพูัฒินา	 หรุ้อกิารุผลิตวิัคซ่ีน	 

เป็็นไป็ตามนโย์บัาย์และแผนยุ์ทธิศาสำตร์ุควิามมั�นคงด้้านวัิคซ่ีน

แห่งชำาติ	 คณะกิรุรุมกิารุวัิคซ่ีนแห่งชำาติอาจขอควิามรุ่วิมม้อ 

ส่ำวินรุาชำกิารุ	รัุฐวิิสำาหกิิจ	องค์กิารุมหาชำน	หน่วิย์งานอ้�นของรัุฐ	

หรุ้อหนว่ิย์งานของเอกิชำน	ให้ด้ำาเนนิกิารุหรุ้อสำนบััสำนนุกิารุวิิจัย์	

กิารุพัูฒินา	หรุ้อกิารุผลิตวัิคซ่ีนตามสำมควิรุ	ตามรุะเบ่ัย์บัท่�คณะ

กิรุรุมกิารุวัิคซ่ีนแห่งชำาติกิำาหนด้	(มาตรุา	๑๖)
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๓	วัินทำากิารุ	ในกิรุณ่ท่�มิได้้ด้ำาเนินกิารุภาย์ในเวิลาท่�กิำาหนด้	หรุ้อ

คณะกิรุรุมกิารุฯ	 ไม่ให้ควิามเห็นชำอบั	 ให้กิารุป็รุะกิาศดั้งกิล่าวิ

เป็็นอันสิำ�นสุำด้ลง	และให้สำถาบัันวัิคซ่ีนแห่งชำาติแจ้งให้หน่วิย์งาน

ท่�เก่ิ�ย์วิข้องทรุาบั	 โด้ย์เม้�อเหตุฉุุกิเฉิุนหรุ้อเหตุจำาเป็็นนั�นสิำ�นสุำด้

ลงแล้วิ	ให้รัุฐมนตรุ่ป็รุะกิาศย์กิเลิกิป็รุะกิาศนั�น	(มาตรุา	๑๘)

	 พูรุะรุาชำบััญญัติควิามมั�นคงด้้านวัิคซ่ีนแห่งชำาติ	 พู.ศ.	

๒๕๖๑	 ม่จุด้ป็รุะสำงค์เพู้�อให้ป็รุะเทศไทย์เกิิด้ควิามมั�นคง 

ด้้านวัิคซ่ีนและม่ผลิตภัณฑ์์วัิคซ่ีนท่�ม่คุณภาพู	 ม่ควิามป็ลอด้ภัย์	

ม่ป็รุะสิำทธิิภาพู	 ในป็ริุมาณท่�เพู่ย์งพูอสำำาหรัุบักิารุสำรุ้างเสำริุม

ภูมิคุ้มกัินโรุคในกิรุณ่ท่�ม่เหตุฉุุกิเฉิุนหรุ้อเหตุจำาเป็็น	โด้ย์ม่สำถาบััน

วัิคซีน่แหง่ชำาตแิละหนว่ิย์งานท่�เกิ่�ย์วิขอ้งรุว่ิมกินัหารุ้อและจดั้ทำา

แนวิทางในกิารุออกิป็รุะกิาศกิำาหนด้ต่าง	ๆ	เพู้�อเป็็นกิารุเตรุ่ย์ม

ควิามพูรุ้อมให้สำามารุถด้ำาเนินกิารุเรุ้�องหน่�งเรุ้�องใด้ได้้อย์่าง

รุวิด้เร็ุวิในสำถานกิารุณ์ฉุุกิเฉิุน	อันป็รุะกิอบัไป็ด้้วิย์	กิารุเรุ่งจัด้หา

วัิคซ่ีนโด้ย์กิารุจัด้ซ้ี�อ	นำาเข้า	ผลิต	หรุ้อรัุบับัริุจาคจากิต่างป็รุะเทศ	

กิารุกิำาหนด้ให้ผู้ผลิตวัิคซ่ีนทั�งภาครัุฐและเอกิชำนเรุ่งด้ำาเนินกิารุ

ผลิต	 หรุ้อแบ่ังบัรุรุจุวัิคซ่ีนชำนิด้ท่�ป็รุะเทศต้องกิารุและห้ามส่ำง

วัิคซ่ีนออกิไป็นอกิรุาชำอาณาจักิรุ	 ให้หน่วิย์ป็รุะกัินและควิบัคุม

คุณภาพูด้ำาเนินกิารุอนุมัติทะเบ่ัย์นวิัคซี่นด้้วิย์ชำ่องทางพิูเศษ 

ท่�กิรุะชัำบัรุวิด้เร็ุวิข่�น	 ควิบัคุมกิารุบัริุหารุจัด้กิารุวัิคซ่ีนในภาวิะ	

ฉุุกิเฉิุนเป็็นไป็ตามมาตรุฐาน	 สำามารุถให้บัริุกิารุวัิคซ่ีนแก่ิ

ป็รุะชำาชำนได้้อย์่างรุวิด้เร็ุวิ	ทั�วิถ่ง	และเป็็นธิรุรุม	รุวิมถ่งส่ำงเสำริุม

ให้ม่กิารุวิิจัย์และพัูฒินาวัิคซ่ีนเพู้�อให้ป็รุะเทศสำามารุถพู่�งพูา

ตนเองได้้ในกิรุณ่ท่�กิารุรุะบัาด้ย์าวินานซ่ี�งอาจทำาให้ไม่สำามารุถ

จัด้หาวัิคซ่ีนได้้หรุ้อจัด้หาได้้ไม่เพู่ย์งพูอ	

	 กิารุเตรุ่ย์มควิามพูรุ้อมด้้านวัิคซ่ีนของป็รุะเทศไทย์ในกิารุ

เผชำญิเหตฉุุุกิเฉุนิจะทำาใหก้ิารุบัรุหิารุจดั้กิารุเป็็นไป็อย์า่งรุวิด้เรุว็ิ	

สำอด้คล้อง	 เช้ำ�อมโย์งกัิน	 อ่กิทั�งยั์งช่ำวิย์สำรุ้างควิามเช้ำ�อมั�นให้แก่ิ

ป็รุะชำาชำน	 ลด้ควิามสูำญเส่ำย์ทางเศรุษฐกิิจและเกิิด้ควิามมั�นคง 

ในกิารุด้ำาเนินกิารุด้้านวัิคซ่ีนของป็รุะเทศ	แต่อย่์างไรุก็ิตาม	กิารุท่�	

ป็รุะเทศไทย์จะผ่านบัททด้สำอบักิารุรุะบัาด้ของเช้ำ�อไวิรัุสำโคโรุนา

สำาย์พัูนธ์ุิใหม่	 หรุ้อ	 COVID-19	 ในครัุ�งน่�คงมิได้้อาศัย์เพู่ย์งแค่

ควิามมั�นคงทางด้้านวัิคซ่ีนเท่านั�น	แต่ย์งัต้องม่กิารุวิางแผนอย่์าง

รุอบัคอบัและเป็็นรุะบับั	ม่กิารุกิำาหนด้ลำาดั้บัควิามสำำาคัญในกิารุ

ด้ำาเนินกิารุ	 ม่กิารุใช้ำป็รุะโย์ชำน์จากิเทคโนโลย์่และนวัิตกิรุรุม	 ม่

กิารุบูัรุณากิารุควิามรุ่วิมม้อกิารุแลกิเป็ล่�ย์นควิามรูุ้	และท่�สำำาคัญ

ท่�สุำด้ค้อ	 ควิามรุ่วิมม้อรุ่วิมใจจากิคนในป็รุะเทศเพู้�อให้เรุาผ่าน

วิิกิฤตในครัุ�งน่�ไป็ให้ได้้	 อ่กิทั�งเพู้�อเป็็นกิารุเตรุ่ย์มควิามพูรุ้อม 

ด้้านวัิคซ่ีนของป็รุะเทศไทย์ในกิารุรัุบัม้อกัิบัโรุคอุบััติใหม่ท่�อาจ

เกิิด้ข่�นอ่กิในอนาคตข้างหน้าได้้อย์่างมั�นคงและย์ั�งย์้น 

	 ๓.	 เพู้�อป็รุะโย์ชำน์ในกิารุด้ำาเนินกิารุตามนโย์บัาย์และ

แผนย์ุทธิศาสำตร์ุควิามมั�นคงด้้านวัิคซ่ีนแห่งชำาติ	ผู้วิิจัย์	ผู้พัูฒินา	

ผู้ผลิต	 ผู้ป็รุะกัินและควิบัคุมคุณภาพู	 ผู้บัริุหารุจัด้กิารุ	 ผู้จัด้หา	

ผู้กิรุะจาย์	หรุ้อผู้ให้บัริุกิารุวัิคซ่ีนหรุ้อกิารุสำรุ้างเสำริุมภูมิคุ้มกัินโรุค	

อาจได้้รัุบัสิำทธิิป็รุะโย์ชำน์อย์่างหน่�งอย์า่งใด้	ดั้งต่อไป็น่�

	 	 (๑)	 ทุนเพู้�อกิารุวิิจัย์	กิารุพัูฒินา	กิารุผลิต	กิารุป็รุะกัิน	

กิารุควิบัคุมคุณภาพู	กิารุบัริุหารุจัด้กิารุ	กิารุจัด้หา	กิารุกิรุะจาย์	

หรุ้อกิารุให้บัริุกิารุวัิคซ่ีนหรุ้อกิารุสำรุ้างเสำริุมภูมิคุ้มกัินโรุคจากิ

สำถาบััน

	 	 (๒)	 สิำทธิิได้้รัุบัย์กิเวิ้นค่าธิรุรุมเน่ย์มพิูเศษตาม

กิฎหมาย์ว่ิาด้้วิย์กิารุส่ำงเสำริุมกิารุลงทุน

	 	 (๓)	 สิำทธิิป็รุะโย์ชำน์อ้�นตามท่�คณะกิรุรุมกิารุวิัคซี่น

แห่งชำาติกิำาหนด้	 โด้ย์ให้เป็็นไป็ตามกิฎหมาย์ท่�เก่ิ�ย์วิข้องและ

รุะเบ่ัย์บัท่�คณะกิรุรุมกิารุฯ	กิำาหนด้

	 	 ในกิรุณ่ท่�ม่กิฎหมาย์	กิฎ	รุะเบ่ัย์บั	หรุ้อข้อบัังคับัใด้	

กิำาหนด้ให้กิารุวิิจัย์	กิารุพัูฒินา	กิารุผลิต	กิารุป็รุะกัิน	กิารุควิบัคุม

คุณภาพู	 กิารุบัรุิหารุจัด้	 กิารุจัด้หา	 กิารุกิรุะจาย์	 หรุ้อกิารุให้

บัริุกิารุวัิคซ่ีนหรุ้อกิารุสำรุ้างเสำริุมภูมิคุ้มกัินโรุค	 ต้องด้ำาเนินกิารุ

หรุ้อต้องเส่ำย์ค่าธิรุรุมเน่ย์มอันเป็็นภารุะท่�ไม่เหมาะสำมหรุ้อเกิิน

สำมควิรุ	 คณะกิรุรุมกิารุฯ	 อาจเสำนอต่อคณะรัุฐมนตรุ่เพู้�อ

พิูจารุณาด้ำาเนินกิารุให้ม่กิารุลด้ภารุะดั้งกิล่าวิได้้ตามท่�เห็น

สำมควิรุ	(มาตรุา	๑๗)

	 ๔.	 ในกิรุณ่ท่� ม่ เหตุ ฉุุกิเ ฉิุนหรุ้อม่ เหตุจำา เ ป็็นเพู้�อ 

ป็รุะโย์ชำน์สำาธิารุณะ	เพู้�อป้็องกัิน	ควิบัคุม	รัุกิษา	หรุ้อลด้ควิาม

รุุนแรุงของโรุค	 หรุ้อเพู้�อควิามมั�นคงของป็รุะเทศ	 ให้รัุฐมนตรุ่

โด้ย์ควิามเห็นชำอบัของคณะกิรุรุมกิารุวัิคซ่ีนแห่งชำาติม่อำานาจ

ป็รุะกิาศกิำาหนด้เรุ้�องหน่�งเรุ้�องใด้	ดั้งต่อไป็น่�

	 	 (๑)	กิารุผลิตวัิคซ่ีนตามชำนิด้และป็ริุมาณท่�กิำาหนด้

	 	 (๒)	 สัำด้ส่ำวินกิารุสำง่ออกิวิคัซีน่ไป็นอกิรุาชำอาณาจกัิรุ

เป็็นกิารุชัำ�วิครุาวิ	ซี่�งต้องเหมาะสำมกิบััสัำด้ส่ำวินกิารุใชำวั้ิคซ่ีนภาย์ใน

ป็รุะเทศ

	 	 (๓)	กิารุป็รุะกัินหรุ้อกิารุควิบัคุมคุณภาพูวัิคซ่ีน

	 	 (๔)	กิารุจัด้หา	 กิารุบัรุิหารุจัด้กิารุ	 กิารุกิรุะจาย์	 

กิารุให้บัริุกิารุวัิคซ่ีนหรุ้อกิารุสำรุ้างเสำริุมภูมิคุ้มกัินโรุคท่�เหมาะสำม

	 	 (๕)	 เรุ้�องอ้�นท่�เก่ิ�ย์วิข้องกัิบัเหตุฉุุกิเฉิุนหรุ้อเหตุจำาเป็็น 

ในกิรุณ่ท่�ไม่อาจขอควิามเห็นชำอบัจากิคณะกิรุรุมกิารุ

วัิคซ่ีนแห่งชำาติได้้ทันต่อสำถานกิารุณ์ดั้งกิล่าวิ	

กิฎหมาย์กิำาหนด้ให้รัุฐมนตรุ่ออกิป็รุะกิาศ 

ไป็ก่ิอนแล้วิด้ำาเนินกิารุเสำนอต่อคณะ 

กิรุรุมกิารุฯ	 เพู้�อให้ควิามเห็นชำอบัภาย์ใน	
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