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วัคซีนโควิด-19 ถือเปน “เครื่องมือหลัก” ที่ทุกประเทศทั่วโลกนํามาใช เพื่อปองกันไมใหประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการรุนแรงและ
เสียชีวิต รัฐบาลจึงจําเปนตองติดตามและประเมินผลสําเร็จของนโยบายการใหวัคซีน ที่จะนําไปสูการวางแผนและกําหนดมาตรการอยา
งมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการติดตามและประเมินผลฯ อยางเปนระบบ ควรจะมีการจัดทํา “ตัวชี้วัดมาตรฐาน” ภายใตกรอบการติดตามและประเมินผลฯ
ขึ้นมา ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย โดยเฉพาะในระยะ
หลังมีการใหใชวัคซีน (Post-vaccination)
คณะผูวิจัยใชวิธีการ “ทบทวนวรรณกรรมแบบกําหนดขอบเขต” (Scoping review) จากงานวิชาการหลากหลายประเทศทั่วโลก พรอม
ทั้ ง วิ เ คราะห - สั ง เคราะห ข อ มู ล ออกมาเป น ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายของรายการตั ว ชี้ วั ด ที่ ค วรมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ในระยะ
หลังมีการใหใชวัคซีน

ก่อนจะมาเป็น ‘กรอบการติดตามและประเมินผล’ สําหรับวัคซีนโควิด-19
การจัดทํากรอบการติดตามและประเมินผลฯ นักวิจัยภายใตโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) ไดแบงการศึกษาออกเปน
3 ระยะ

1

การทบทวนวรรณกรรมแบบกําหนด
ขอบเขต (Scoping review)

2

การประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้เสี ย

3

เพื่อศึกษารวบรวมตัวชีี้วัดในการติดตามและประเมินผล
วัคซีนจากประเทศตางๆ ทั่วโลก
เพื่ อ นํา เสนอผลการทบทวนวรรณกรรมแบบกํา หนด
ขอบเขต (scoping review) และรวมกันพิจารณาตัวชี้วัด
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
จัดทําตัวชี้วัดมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินผลวัคซีนโควิด-19 ในระยะหลังมีการ
ให้ใช้วัคซีน (Post-vaccination)

กระบวนการประเมินที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย
การติดตามและประเมินผลฯ ของประเทศไทย ตั้งตนมาจากการทบทวนวรรณกรรมแบบกําหนดขอบเขต (Scoping review) เพื่อศึกษารวบรวม
ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลวัคซีนจากประเทศตางๆ ทั่วโลก
จากนั้นคณะผู้วิจัยได้พัฒนาตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลวัคซีนโควิด-19
ในระยะหลังมีการให้ใช้วัคซีนแล้ว (Post-vaccination) ออกเป็น 3 องค์ประกอบ

และหลังจากนั้นคณะผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามพรอมนําเสนอขอมูลในการประชุมผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งจากกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ และสรุปเปนตัวชี้วัดมาตรฐานเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยตอไป
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ • ปที่ 10 ฉบับที่ 117 • เดือนมกราคม 2565

Scoping review คืออะไร ... ทําไมต้อง Scoping review
การทบทวนวรรณกรรมแบบกําหนดขอบเขต หรือ Scoping review นั้น ถือเปนวิธีการสังเคราะหขอมูลที่เหมาะสมภายใตกรอบระยะเวลาการดําเนินการที่จํากัด โดย
คณะผูวิจัยไดศึกษาและกําหนดขอบเขตของวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับกรอบการติดตามและประเมินผลฯ ทั้งในระยะการฉีดวัคซีนและภายหลังฉีดวัคซีนจากทั่วโลก
พรอมทั้งระบุและรวบรวมตัวชี้วัด-สังเคราะหบทเรียน เพื่อนําไปสูการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลวัคซีนสําหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในบริบทของ
ประเทศไทย
5 ขั้นตอนการทํา Scoping review
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เจาะข้อมูลจากการทํา Scoping review
ขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสระดับนานาชาติ พบวรรณกรรมทั้งสิ้น 4,288 เรื่อง ในจํานวนนี้ซํ้ากัน 2,089 เรื่อง โดยคณะผูวิจั
ยทําการ “คัดเขา” วรรณกรรมเพื่อนํามาทบทวน จากชื่อเรื่อง บทคัดยอ ตลอดจนการอานแบบทั้งฉบับ ที่สุดแลวมีวรรณกรรมที่ผาน
คัดเขารวม
เรื่อง

71

ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ในระดับปานกลางถึงระดับสูง
ในกลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศแอฟริกา
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ผลการสังเคราะหขอ มูลจาก Scoping review สามารถจัดกลุม ตัวชีว้ ดั ในการติดตามและประเมินผลวัคซีนโควิด-19 ในระยะหลังมีการใหใชวคั ซีนแลว (Post-vaccination)
ทั้งนี้ การวิจัยครั้งนี้ไดใชกรณีของวัคซีนปองกันโควิด-19 เปนตัวอยาง ดวยความหวังวาผลการวิจัยอาจสนับสนุนการทํางานสําหรับโรคอื่นๆ โดยแบงออกเปน 3
องคประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1
ความครอบคลุมของวัคซีน
(Coverage Indicators)

องค์ประกอบที่ 2
การดําเนินงาน
(Operational indicators)

องค์ประกอบที่ 3
การปฏิบัติการทางคลินิก และองค์ประกอบ
ด้านอื่นๆ (Clinical and other indicators)

การกําหนดกลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์
จํานวนประชากร (Targeting and population
estimation)

การรองรับของสถานพยาบาล (Health
service capacity)

ความปลอดภัยของวัคซีน
(Vaccine safety)

การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทานของวัคซีน
(Vaccine supply chain)

ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล
(M&E cost only)

ความเท่าเทียมและการกระจายวัคซีน
(Equity and disaggregation)

การรับวัคซีนและความครอบคลุมของ
วัคซีน (Uptake/coverage - attitude
and behavior practices)

1 Arksey and O’Malley, Levac et al., และ Khalil et al.

การจัดการกําลังคน
(Human resources)

ตัวชี้วัดด้านอื่นๆ
(Additional indicators)

กรอบการติดตามและประเมินผลฯ สะท้อนการแพร่ระบาดของโรคอย่างไร
จํานวนการศึกษาที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผลวัคซีนตางๆ เพิ่มขึ้นตั้งแตประมาณป ค.ศ. 2006 โดยพบการศึกษามากที่สุดในป ค.ศ. 2018 และมีการศึ
กษาในระหวางโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) กับการระบาดใหญของโรคโควิด-19 เปนสวนใหญ
อยางไรก็ตาม จํานวนการศึกษากรอบการติดตามและประเมินผลของวัคซีนโควิด-19ยังไม่ได้มปี ริมาณมากเมือ่ เปรียบเทียบกับการระบาดของโรคอืน่ ๆ
ตัวอย่าง ‘ตัวชี้วัด’ ในแต่ละองค์ประกอบที่ผ่านการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2

องค์ประกอบที่ 1 ความครอบคลุมของวัคซีน
1.1 การกําหนดกลุ่มเป้าหมายและ
การคาดการณ์จํานวนประชากร

1.2 ความเท่าเทียม
และการกระจายวัคซีน

1.3 การรับวัคซีนและ
ความครอบคลุมของวัคซีน

เชน จัดทําหลักเกณฑเพื่อกําหนดกลุมเปาหมาย
มีการจัดกลุมตามลําดับความสําคัญ และประชากร
กลุมเสี่ยง

เชน จํานวนกลุมเปาหมาย กลุมตามลําดับความสําคัญ
และประชากรกลุมเสี่ยง ไดรับวัคซีนตามเกณฑ

เชน มีระบบและกลไกในการจัดสรรวัคซีนให
ครอบคลุมกับประชากรอยางมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินงาน
2.1 การรองรับของ
สถานพยาบาล

2.2 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ของวัคซีน

เชน มีระบบและกลไกในการบริหารการฉีดวัคซีน

เชน มีระบบและกลไกเพื่อรองรับการจัดการหวงโซอุ
ปทาน (Supply chain) ของวัคซีน

2.3 การจัดการกําลังคน

เชน มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติการทางคลินิก และองค์ประกอบด้านอื่นๆ
3.1 ความปลอดภัย
ของวัคซีน

3.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
และประเมินผล

3.3 ตัวชี้วัดด้านอื่นๆ

เชน มีแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับเหตุการณ
ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีน

เชน พัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลที่ดํา
เนินการอยู ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอาศัยขอมูล
จากหลักฐานเชิงประจักษ

เชน มีระบบฐานขอมูลที่ครบถวน
เชื่อมโยงและเปนปจจุบัน

2 รายละเอียดตัวชีว้ ดั ทีผ่ า นการพิจารณาทัง้ หมดสามารถดูเพิม่ เติมไดทรี่ ายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1

2
3
4
5
6

7

การดําเนินการติดตามและประเมินผล ควรเปนการบูรณาการความรวมมือจากหลายภาคสวน โดยหนวยงาน
ผูร บั ผิดชอบหลักในแตละตัวชีว้ ดั อาจเปนผูน าํ ในกระบวนการตางๆ โดยอาศัยขอมูล ทรัพยากรและความรวม
มือจากหนวยงานหรือภาคสวนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดบางสวนสามารถใชในการติดตามและประเมินทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น ดังนั้นการนํา
ตัวชี้วัดไปดําเนินการนั้น จึงตองปรับประยุกตใหเขากับบริบทของแตละระดับดวยเชนกัน
บริบทของโรคมีความแตกตางกัน เชน โรคระบาด โรคไมตดิ ตอ ดังนัน้ จึงควรพิจารณาและปรับประยุกตการ
ติดตามและประเมินผลโดยใชตวั ชีว้ ดั อยางเหมาะสม
การติดตามและประเมินผลควรคํานึงถึงความเปนกลางในการดําเนินการ จึงอาจนําหนวยงานอื่นๆ เขามา
รวมในกระบวนการติดตามและประเมินผลดวย
ปจจัยของวัคซีนทีไ่ มสามารถควบคุมได ไมควรนํามาเปนตัวชีว้ ดั เชน จํานวนวัคซีนทีเ่ พียงพอตอประชากร
ในสถานการณโควิด-19 เปนตน
การจัดการหวงโซอปุ ทานของวัคซีน ถือเปนประเด็นทีม่ คี วามสําคัญเปนอยางยิง่ จึงควรมีตวั ชีว้ ดั ทีส่ ามารถติ
ดตามและประเมินผลอยางละเอียดในแตละขัน้ ตอนของหวงโซอปุ ทานของวัคซีน อาทิ การจัดหาวัคซีน การ
ขนสงวัคซีน การจัดเก็บวัคซีน รวมถึงการติดตามสถานการณหว งโซอปุ ทานโลก
ประเด็นการสือ่ สาร ทัง้ การสือ่ สารภายในองคกร การสือ่ สารระหวางองคกร และการสือ่ สารมวลชนเปนปจจัย
สําคัญทีค่ วรมีการติดตามและประเมินผลเพือ่ สือ่ สารขอมูลทีถ่ กู ตองทันสมัยและเปนประโยชนตอ การขับเคลือ่ น
นโยบายการฉีดวัคซีน

เกี่ยวกับการศึกษา
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) ไดดาํ เนินการทบทวน
วรรณกรรมแบบกําหนดขอบเขตเพือ่ สํารวจวรรณกรรมและหลักฐานทีม่ อี ยูใ นระบบ
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