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"Scoping review" เร่งถอดบทเรียน
วัคซีนจากท่ัวโลก สู่ กรอบการติดตามและประเมิน

ผลวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย 
Volume 10

วัคซีนโควิด-19 ถือเป�น “เคร่ืองมือหลัก” ที่ทุกประเทศทั่วโลกนํามาใช� เพื่อป�องกันไม�ให�ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการรุนแรงและ
เสียชีวิต รัฐบาลจึงจําเป�นต�องติดตามและประเมินผลสําเร็จของนโยบายการให�วัคซีน ที่จะนําไปสู�การวางแผนและกําหนดมาตรการอย�า
งมีประสิทธิภาพ
เพื่อให�การติดตามและประเมินผลฯ อย�างเป�นระบบ ควรจะมีการจัดทํา “ตัวชี้วัดมาตรฐาน” ภายใต�กรอบการติดตามและประเมินผลฯ 
ข้ึนมา ซึ่งจะมีส�วนสําคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�องกับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย โดยเฉพาะในระยะ
หลังมีการให�ใช�วัคซีน (Post-vaccination)
คณะผู�วิจัยใช�วิธีการ “ทบทวนวรรณกรรมแบบกําหนดขอบเขต” (Scoping review) จากงานวิชาการหลากหลายประเทศทั่วโลก พร�อม
ทั้ งวิเคราะห�-สังเคราะห�ข�อมูลออกมาเป�นข�อเสนอแนะเชิงนโยบายของรายการตัวชี้วัดที่ควรมีการติดตามและประเมินในระยะ
หลังมีการให�ใช�วัคซีน
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ก่อนจะมาเป็น ‘กรอบการติดตามและประเมินผล’ สําหรับวัคซีนโควิด-19

กระบวนการประเมินท่ีเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย

การจัดทํากรอบการติดตามและประเมินผลฯ นักวิจัยภายใต�โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด�านสุขภาพ (HITAP) ได�แบ�งการศึกษาออกเป�น 
3 ระยะ 

1 เพื่อศึกษารวบรวมตัวชีี้วัดในการติดตามและประเมินผล
วัคซีนจากประเทศต�างๆ ทั่วโลก

การทบทวนวรรณกรรมแบบกําหนด
ขอบเขต (Scoping review)

2

3

เพื่อนําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมแบบกําหนด
ขอบเขต (scoping review) และร�วมกันพิจารณาตัวชี้วัด
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

การประชุมผู้เช่ียวชาญและผู้มีส่วนได้เสีย

จัดทําตัวช้ีวัดมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินผลวัคซีนโควิด-19 ในระยะหลังมีการ
ให้ใช้วัคซีน (Post-vaccination) 

การติดตามและประเมินผลฯ ของประเทศไทย ตั้งต�นมาจากการทบทวนวรรณกรรมแบบกําหนดขอบเขต (Scoping review) เพื่อศึกษารวบรวม
ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลวัคซีนจากประเทศต�างๆ ทั่วโลก 

และหลังจากนั้นคณะผู�วิจัยได�จัดทําแบบสอบถามพร�อมนําเสนอข�อมูลในการประชุมผู�เชี่ยวชาญและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ทั้งจากกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง และสรุปเป�นตัวชี้วัดมาตรฐานเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยต�อไป

จากน้ันคณะผู้วิจัยได้พัฒนาตัวช้ีวัดในการติดตามและประเมินผลวัคซีนโควิด-19 
ในระยะหลังมีการให้ใช้วัคซีนแล้ว (Post-vaccination) ออกเป็น 3 องค์ประกอบ 



การทบทวนวรรณกรรมแบบกําหนดขอบเขต หรือ Scoping review นั้น ถือเป�นวิธีการสังเคราะห�ข�อมูลที่เหมาะสมภายใต�กรอบระยะเวลาการดําเนินการที่จํากัด โดย

คณะผู�วิจัยได�ศึกษาและกําหนดขอบเขตของวรรณกรรมที่เกี่ยวข�องกับกรอบการติดตามและประเมินผลฯ ทั้งในระยะการฉีดวัคซีนและภายหลังฉีดวัคซีนจากทั่วโลก 

พร�อมทั้งระบุและรวบรวมตัวชี้วัด-สังเคราะห�บทเรียน เพื่อนําไปสู�การพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลวัคซีนสําหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในบริบทของ

ประเทศไทย

Scoping review คืออะไร ... ทําไมต้อง Scoping review

เจาะข้อมูลจากการทํา Scoping review

5 ข้ันตอนการทํา Scoping review

กําหนด
ขอบเขต
คําถามวิจัย

ระบุและ
รวบรวม
การศึกษา
ท่ีเก่ียวข้อง

คัดเลือก
การศึกษาท่ี
เก่ียวข้อง
กับคําถาม
วิจัย

จัดกลุ่ม
ข้อมูลงาน
ศึกษาท่ี
เก่ียวข้อง

สรุปข้อมูล
วิเคราะห์
และรายงาน
ผลงาน
ศึกษา

ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ในระดับปานกลางถึงระดับสูง 
ในกลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศแอฟริกา

ผลการสงัเคราะห�ข�อมูลจาก Scoping review สามารถจัดกลุ�มตวัชีว้ดัในการตดิตามและประเมินผลวคัซนีโควดิ-19 ในระยะหลงัมีการให�ใช�วคัซนีแล�ว (Post-vaccination) 

ทั้งนี้ การวิจัยคร้ังนี้ได�ใช�กรณีของวัคซีนป�องกันโควิด-19 เป�นตัวอย�าง ด�วยความหวังว�าผลการวิจัยอาจสนับสนุนการทํางานสําหรับโรคอื่นๆ โดยแบ�งออกเป�น 3 

องค�ประกอบ ดงันี้ 

ข�อมูลจากฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกส�ระดับนานาชาติ พบวรรณกรรมทั้งสิ้น 4,288 เรื่อง ในจํานวนนี้ซํ้ากัน 2,089 เรื่อง โดยคณะผู�วิจั

ยทําการ “คัดเข�า” วรรณกรรมเพื่อนํามาทบทวน จากชื่อเร่ือง บทคัดย�อ ตลอดจนการอ�านแบบทั้งฉบับ ที่สุดแล�วมีวรรณกรรมที่ผ�าน

คัดเข�ารวม         เรื่อง71

องค์ประกอบท่ี 1
ความครอบคลุมของวัคซีน
(Coverage Indicators)

องค์ประกอบท่ี 2
การดําเนินงาน

(Operational indicators)

องค์ประกอบท่ี 3
การปฏิบัติการทางคลินิก และองค์ประกอบ
ด้านอ่ืนๆ (Clinical and other indicators)

 การกําหนดกลุ่มเปา้หมายและการคาดการณ์
จํานวนประชากร (Targeting and population

estimation)

   ความเท่าเทียมและการกระจายวัคซีน 
(Equity and disaggregation)

 การรับวัคซีนและความครอบคลุมของ
วัคซีน (Uptake/coverage - attitude 

and behavior practices)

 การรองรับของสถานพยาบาล (Health 
service capacity)

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัคซีน 
(Vaccine supply chain)

การจัดการกําลังคน 
(Human resources)

ความปลอดภัยของวัคซีน
(Vaccine safety)

ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล
(M&E cost only)

ตัวช้ีวัดด้านอ่ืนๆ 
(Additional indicators)
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17%
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Europe
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1 Arksey and O’Malley, Levac et al., และ Khalil et al.



จํานวนการศึกษาที่เกี่ยวข�องกับการติดตามและประเมินผลวัคซีนต�างๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต�ประมาณป� ค.ศ. 2006 โดยพบการศึกษามากที่สุดในป� ค.ศ. 2018 และมีการศึ

กษาในระหว�างโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) กับการระบาดใหญ�ของโรคโควิด-19 เป�นส�วนใหญ� 

อย�างไรก็ตาม จํานวนการศึกษากรอบการติดตามและประเมินผลของวัคซีนโควิด-19ยังไม่ได้มีปริมาณมากเม่ือเปรียบเทียบกับการระบาดของโรคอ่ืนๆ 

กรอบการติดตามและประเมินผลฯ สะท้อนการแพร่ระบาดของโรคอย่างไร

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการประชุมผู้เช่ียวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่าง ‘ตัวช้ีวัด’ ในแต่ละองค์ประกอบท่ีผ่านการประชุมผู้เช่ียวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์ประกอบท่ี 1 ความครอบคลุมของวัคซีน

1.1 การกําหนดกลุ่มเป้าหมายและ
การคาดการณ์จํานวนประชากร

1.2 ความเท่าเทียม
และการกระจายวัคซีน

1.3 การรับวัคซีนและ
ความครอบคลุมของวัคซีน

เช�น จัดทําหลักเกณฑ�เพื่อกําหนดกลุ�มเป�าหมาย 
มีการจัดกลุ�มตามลําดับความสําคัญ และประชากร

กลุ�มเสี่ยง

เช�น จํานวนกลุ�มเป�าหมาย กลุ�มตามลําดับความสําคัญ 
และประชากรกลุ�มเสี่ยง ได�รับวัคซีนตามเกณฑ�

เช�น มีระบบและกลไกในการจัดสรรวัคซีนให�
ครอบคลุมกับประชากรอย�างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบท่ี 2 การดําเนินงาน

2.1 การรองรับของ
สถานพยาบาล

2.2 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ของวัคซีน 2.3 การจัดการกําลังคน

เช�น มีระบบและกลไกในการบริหารการฉีดวัคซีน เช�น มีระบบและกลไกเพื่อรองรับการจัดการห�วงโซ�อุ
ปทาน (Supply chain) ของวัคซีน

เช�น มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบท่ี 3 การปฏิบัติการทางคลินิก และองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ

3.1 ความปลอดภัย
ของวัคซีน

3.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
และประเมินผล

3.3 ตัวช้ีวัดด้านอ่ืนๆ

เช�น มีแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับเหตุการณ�
ไม�พึงประสงค�ที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีน

เช�น พัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลที่ดํา
เนินการอยู� ให�มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอาศัยข�อมูล

จากหลักฐานเชิงประจักษ�

เช�น มีระบบฐานข�อมูลที่ครบถ�วน 
เชื่อมโยงและเป�นป�จจุบัน

การดาํเนนิการตดิตามและประเมนิผล ควรเป�นการบรูณาการความร�วมมือจากหลายภาคส�วน โดยหน�วยงาน

ผู�รับผิดชอบหลกัในแต�ละตวัชีว้ดัอาจเป�นผู�นาํในกระบวนการต�างๆ โดยอาศัยข�อมูล ทรัพยากรและความร�วม

มอืจากหน�วยงานหรือภาคส�วนอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข�อง เพือ่ให�การดาํเนนิงานเป�นไปอย�างมีประสทิธิภาพ

ตัวชี้วัดบางส�วนสามารถใช�ในการติดตามและประเมินทั้งในระดับชาติและระดับท�องถ่ิน ดังนั้นการนํา

ตัวชี้วัดไปดําเนินการนั้น จึงต�องปรับประยุกต�ให�เข�ากับบริบทของแต�ละระดับด�วยเช�นกัน 

บริบทของโรคมคีวามแตกต�างกนั เช�น โรคระบาด โรคไม�ติดต�อ ดงันัน้จึงควรพจิารณาและปรับประยุกต�การ

ตดิตามและประเมินผลโดยใช�ตวัชีว้ดัอย�างเหมาะสม

การติดตามและประเมนิผลควรคํานึงถงึความเป�นกลางในการดําเนินการ จงึอาจนําหน�วยงานอื่นๆ เข�ามา

ร�วมในกระบวนการติดตามและประเมินผลด�วย

ป�จจัยของวคัซนีทีไ่ม�สามารถควบคมุได� ไม�ควรนาํมาเป�นตวัชีว้ดั เช�น จํานวนวคัซนีทีเ่พยีงพอต�อประชากร

ในสถานการณ�โควิด-19 เป�นต�น

การจัดการห�วงโซ�อปุทานของวคัซนี ถือเป�นประเดน็ทีมี่ความสาํคญัเป�นอย�างย่ิง จึงควรมตีวัชีว้ดัทีส่ามารถติ

ดตามและประเมนิผลอย�างละเอยีดในแต�ละข้ันตอนของห�วงโซ�อปุทานของวคัซนี อาท ิการจัดหาวคัซนี การ

ขนส�งวคัซนี การจัดเกบ็วคัซนี รวมถึงการตดิตามสถานการณ�ห�วงโซ�อปุทานโลก

ประเดน็การสือ่สาร ทัง้การสือ่สารภายในองค�กร การสือ่สารระหว�างองค�กร และการสือ่สารมวลชนเป�นป�จจัย

สาํคญัทีค่วรมีการตดิตามและประเมนิผล เพือ่สือ่สารข�อมลูทีถู่กต�อง ทนัสมัยและเป�นประโยชน�ต�อการขับเคลือ่น

นโยบายการฉีดวคัซนี

1

2

3

4

5

6
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 2 รายละเอยีดตวัชีว้ดัทีผ่�านการพจิารณาทัง้หมดสามารถดเูพิม่เตมิได�ทีร่ายงานวจัิยฉบบัสมบรูณ�
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ฐานข�อมูลต�างประเทศในประเด็นกรอบการติดตามและประเมินผลวัคซีนสําหรั

บระยะการดําเนินการฉีดวัคซีนและระยะภายหลังการฉีดวัคซีน โดยได�ทําการ
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