
ตารางที่ 1: เปรียบเทียบประเด็นการจัดหาวัคซีน 

ประเดน็การจดัหา
วคัซีน 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร ์ บราซิล อิสราเอล 

ติดปัญหาจาก พ.ร.บ. 
จดัซื้อจดัจ้างหรือไม่/ 
แก้ปัญหาได้เม่ือไหร่ 

ตดิปัญหา/ ตุลาคม 
2563 

ออกค าสัง่
ประธานาธบิดเีรื่อง
การจดัซื้อจดัจา้ง
วคัซนี โควดิ-19 / 
กรกฎาคม 2563 

ไม่มปัีญหา มชี่องทาง
พเิศษส าหรบัซื้อ
วคัซนีโควดิ-19 

ตดิปัญหา/ 
พฤศจกิายน 2563 

ไม่มปัีญหา 
ตดิปัญหากฎหมายการประมลู
สนิคา้ (bidding) /  มนีาคม 

2564 
ไม่มปัีญหา 

องคป์ระกอบ
คณะท างานจดัหา

วคัซีน 

 
 
 
คณะกรรมการ
ขบัเคลื่อนการจดัหา
วคัซนีโควดิ 19 เพื่อ
ประชาชนไทย: สธ., 
กรมควบคมุโรค, อย., 
สปสช., สวช., อภ.,  

การเจรจาหาวคัซนี
ประกอบดว้ย รมต 
สธ., กต. และ 
กระทรวงรฐัวสิาหกจิ 
(SOE) ฯลฯ 

คณะจดัหาวคัซนี 
(JKJAV) : รมต สธ., 
วท., กต., กค., การคา้
ระหว่างประเทศ&
อุตสาหกรรม, Home 
affairs, 
Communication, 
National Security 
Council  
ฯลฯ 

TG Diplomatic 
Engagement and 
Negotiation: กต., 
กค., สธ., วท. ฯลฯ 

Planning 
Committee: 
Economic 
Development 
Board, สธ., 
โรงพยาบาล, 
Health Science 
Authority, ส านัก
นายกรฐัมนตร ี

ไม่ม ีคณะกรรมการจดัหาวคัซนี  

ไม่พบขอ้มลูแต่คาดว่า
เป็น รฐัมนตร ีสธ. 
และคณะทีป่รกึษา อกี 
2 คณะ ซึง่
ประกอบดว้ย 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโรค
ตดิเชือ้ แพทย ์นัก
ระบาดวทิยา เป็นตน้  

  

TG Procurement 
and Finance: กค., 
กระทรวงบรหิาร
งบประมาณ, สธ. 

หวัหน้าคณะท างาน
จดัหาวคัซีน 

ปลดักระทรวง
สาธารณสุข 

รฐัมนตร ีกระทรวง
สาธารณสุข  

รมต. สธ ร่วม รมต. 
วท. นัง่ประธาน 
JKJAV และ 
รมต. วทิย ์เป็น 
coordinating minister 
ทีดู่แลการจดัหาวคัซนี  

TG Diplomatic 
Engagement and 
Negotiation: กต. 

Leo Yip (Head of 
civil service และ 
เลขาธกิารส านัก
นายกฯ) 

ไม่ไดม้อีงคห์ลกัในการเจรจา
จดัหาวคัซนีโดยเฉพาะ หลาย
องคก์รชว่ยกนัจดัหาวคัซนี เช่น 
สถาบนัวจิยัของรฐั Fiocruz: 
AstraZeneca , องคก์รระหวา่ง
รฐัทอ้งถิน่: Sputnik V  

ไม่มขีอ้มลูชีแ้จง
โดยตรง ขอ้มลู
ส่วนมากจะถูกชีแ้จง
โดยนายกรฐัมนตร ี
และรฐัมนตร ีสธ.  

  
TG Procurement 
and Finance: กค. 

การมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนในการ

จดัหาวคัซีน 

โรงพยาบาลเอกชน
น าเขา้วคัซนี ผ่าน 
องคก์ารเภสชักรรม 

มโีครงการ VGR ให้
ซื้อต่อจากที่

รฐัวสิาหกจิซื้อมาได ้
แต่ตอ้งไม่ใช่วคัซนี

หลกัทีร่ฐัใช ้

ซื้อวคัซนีได ้แต่ตอ้ง
ไม่เป็นวคัซนีหลกัทีร่ฐั
ใช ้ยกเวน้ Sinovac ที่
ซื้อต่อจากรฐัวสิาหกจิ

ได ้

บรษิทัเอกชนทัว่ไป 
สามารถน าเขา้วคัซนี
มาฉีด ใหก้บัพนักงาน
และครอบครวัได ้แต่
ตอ้งสอดคลอ้งกบั 
priority list ของรฐั 

Special Access 
Route ใหเ้อกชน
จดัหาวคัซนีที่

รฐับาลไม่ไดร้บัรอง 
หรอื ซื้อวคัซนี 

Sinovac ต่อจาก
ภาครฐัได ้

บรษิทัเอกชนทัว่ไป สามารถ
น าเขา้วคัซนีมาฉดี  ใหก้บั

พนักงานได ้แต่ตอ้งสอดคลอ้ง
กบั priority list ของรฐั 

ไม่ม ี



ประเดน็การจดัหา
วคัซีน 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร ์ บราซิล อิสราเอล 

มีโรงงานในประเทศ
หรือไม่ 

Siam Bioscience 
PT Bio Farma (Fill 

and Finish: Sinovac) 
Pharmaniaga (Fill 

and Finish: Sinovac) 
ขณะนี้ยงัไม่ม ี ขณะนี้ยงัไม่ม ี

1.สถาบนัวจิยัของรฐั Butantan 
ร่วมมอื กบั Sinovac Biotech   
2. สถาบนัวจิยัของรฐั Fiocruz  
ร่วมมอื กบัOxford/ 
AstraZeneca 

ขณะนี้ยงัไม่ม ี

จดุเด่น ท่ีท าให้
สามารถจดัหาวคัซีน

ได้รวดเรว็ 

มโีรงงานตัง้ใน
ประเทศ จงึมอีาจมี
อ านาจต่อรองวคัซนี
มากกวา่ และไดร้บั 
technology transfer 
(แต่ปัจจุบนัยงัไดร้บั
วคัซนีจาก SBS ไม่
มากเท่าทีว่างแผนไว)้ 

# เป็นประเทศทีท่ า 
Clinical Trial phase 
3 ส าหรบั Sinovac 
เลยได ้Sinovac เรว็ 
# ใชช้่องทางทางการ
ทูต โดยรมต. กต. 
เป็นส่วนหนึ่งของการ
เจรจา 

# ตัง้วงสนทนา
เกีย่วกบัการจดัหา
วคัซนีเรว็ (21/4/63)  
# ตดิตามและพดูคยุ
กบัผูผ้ลติวคัซนีเรว็ 
(คุย 8 เจา้ตัง้แต่ 
24/10/63)  
# หวัหน้างานจดัหา
วคัซนีไม่ใช่ สธ. มี
ความคล่องตวักว่าแต่
ยงัไดร้บัการสนับสนุน
ทางจาก สธ. 

# ใหเ้อกชนและ
รฐับาลทอ้งถิน่
สามารถจดัซื้อวคัซนี
จากผูผ้ลติวคัซนีได้
ตัง้แต่ปลายปี 2563 
โดยยงัคงตอ้งกระจาย
วคัซนีตามกรอบทีร่ฐั
ก าหนด 
# กระทรวง
ต่างประเทศช่วย
สนับสนุนการเจรจา
กบัรฐับาลต่างประเทศ 
องคก์ารนานาชาต ิ
และบรษิทัผูผ้ลติ
วคัซนี 

# มกีารวางแผน
จดัหาวคัซนีเรว็
ตัง้แต่ตน้เดอืน 
เมษายน 2563 
# ยนิดทีีจ่ะซื้อ
วคัซนีในราคาสงู 
และยอมรบัความ
เสีย่งได ้
# เอกชนมบีทบาท
ในการคดัเลอืก และ
จดัหาวคัซนี 
# สามารถน าเขา้
วคัซนีทีไ่ม่ไดถู้ก
รบัรองโดย HSA ได ้ 

# เป็นประเทศเจรจาจดัซื้อ
วคัซนีไดเ้รว็และมคีวาม
หลากหลาย 
# มหีน่วยงานรฐัและสาธารณะ
สุขทีก่ระจายกนัเจรจาจดัซื้อ
วคัซนี 
# มคีวามยดืหยุ่นทางกฎหมาย  
# มแีผนงานและขอ้กฎหมายที่
สามารถรองรบัมาตรการฉีด
วคัซนีอยู่ก่อนแลว้  

# มกีารวางแผนจดัหา
วคัซนีเรว็ 
# ยนิดทีีจ่ะซื้อวคัซนี
ในราคาสงู  
# ยนิดทีีจ่ะใหม้กีาร
ทดลองและเกบ็ขอ้มลู 
# มคีวามยดืหยุ่นสงู
มากเนื่องจากการ
ปกครองแบบรวมศูนย ์
# ระบบสาธารณสุข
ของอสิราเอลมี
ประสบการณ์ในการ
รบัมอืสถาวะวกิฤติ
จ านวนมาก 

Target Coverage 
(ภายในปี 2564) 

70% 70% 80% 70% 
75% ภายใน 
ตุลาคม 2564 

อย่างน้อย 90%  
 80% (ขา่วตน้ปี 

2564) 

Fully vaccinated 
(22/7/64) 

5.13% 6.2% 16.0% 4.6% 49.0% 17.4% 61.0% 

Actual Coverage 
Partly vaccinated 

(22/7/64) 
11.78% 9.7% 18.0% 5.1% 23.0% 28.6% 5.4% 

 


