
โดยผลิิตภััณฑ์์ท่ี่�บริิษััที่นำำ�เข้้� ได้แก่่ วััคซ่ีนำโปลิิโอ วััคซ่ีนำริวัมป้องกั่นำ

บ�ดที่ะยัก่แลิะคอต่บ วััคซ่ีนำป้องกั่นำโริคตับอัก่เสบบ่ วััคซ่ีนำริวัม 5 โริค 

(คอต่บ บ�ดที่ะยัก่ ไอก่รินำ ตับอัก่เสบบ่ แลิะฮ่ีโมฟิิลุิสอินำฟิลูิเอนำเซี 

ชนิำดบ่ [Hib]) วััคซ่ีนำป้องกั่นำโริคไข้้สมองอัก่เสบเจอ่ ซ่ี�งเป็นำวััคซ่ีนำ

ท่ี่�อยู่ในำแผนำง�นำสริ�้งเสริิมภัมิูคุ้มกั่นำโริคข้องก่ริะที่ริวังส�ธ�ริณสขุ้ 

(EPI program) แลิะวััคซ่ีนำป้องกั่นำโริคพิิษัสุนัำข้บ้�ซ่ี�งเป็นำวััคซ่ีนำ

ตัวัแริก่ท่ี่�บริิษััที่ฯ นำำ�เข้้� เน่ำ�องจ�ก่โริคน่ำ�เป็นำโริคปริะจำ�ถิิ่�นำข้อง

ปริะเที่ศไที่ยแลิะเป็นำโริคท่ี่�เม่�อเป็นำแล้ิวัจะเส่ยช่วิัตทุี่ก่ริ�ย 

ซ่ี�งปริะเที่ศไที่ยม่ผู้เส่ยช่วิัตจ�ก่โริคพิิษัสุนัำข้บ้�ทุี่ก่ปี ก่�ริจัดห�วััคซ่ีนำ

ป้องกั่นำโริคพิิษัสุนัำข้บ้�ให้เพ่ิยงพิอต่อควั�มต้องก่�ริข้องปริะช�ชนำ

ในำปริะเที่ศจ่งเป็นำสิ�งสำ�คัญ โดยก่ลุ่ิมลูิก่ค้�ข้องบริิษััที่ ได้แก่่ 

โริงพิย�บ�ลิรัิฐบ�ลิ โริงพิย�บ�ลิเอก่ชนำ คลิินิำก่ โริงเร่ิยนำแพิที่ย์ 

สถิ่�นำเส�วัภั� สภั�ก่�ช�ดไที่ย  ก่ริมควับคุมโริค ก่ริะที่ริวัง

ส�ธ�ริณสุข้ เป็นำต้นำ

 นำอก่จ�ก่มุ่งเน้ำนำในำด้�นำคุณภั�พิข้องผลิิตภััณฑ์์ ก่�ริจัดห�

วััคซ่ีนำให้เพ่ิยงพิอต่อควั�มต้องก่�ริข้องผู้บริิโภัค แลิะก่�ริส่งเสริิม

ควั�มรู้ิให้แก่่บุคลิ�ก่ริที่�งก่�ริแพิที่ย์หร่ิอผู้ใช้ในำมิติต่�ง ๆ อย่�ง

ต่อเนำ่�องแลิ้วั ไบโอวั�ลิิสยังให้ควั�มสำ�คัญต่อ “ก่�ริยก่ริะดับ

จ�ก่ควั�มตั�งใจท่ี่�จะเป็นำส่วันำหน่ำ�งในำก่�ริที่ำ�ให้เกิ่ด

ควั�มมั�นำคงที่�งด้�นำสุข้ภั�พิโดยให้ปริะช�ก่ริไที่ยทุี่ก่คนำได้ม่โอก่�ส

เข้้�ถ่ิ่งวััคซ่ีนำท่ี่�ด่แลิะม่คุณภั�พิเป็นำท่ี่�ยอมรัิบต�มม�ตริฐ�นำส�ก่ลิ 

ตลิอดถ่ิ่งก่�ริสร้ิ�งเสริิมองค์ควั�มรู้ิจ�ก่ผู้นำำ�เที่คโนำโลิย่แลิะ

นำวััตก่ริริมสู่ปริะเที่ศไที่ย ปริะก่อบกั่บปริะสบก่�ริณ์ควั�มรู้ิ

แลิะควั�มเช่�ยวัช�ญจ�ก่ก่�ริที่ำ�ง�นำธุริกิ่จด้�นำวััคซ่ีนำม�ก่ว่ั� 20 ปี 

จ่งที่ำ�ให้ ภก.วีีระชััย ธารมณีีวีงศ์์ กรรมการผู้้�จััดการ บริษััท 

ไบโอวีาลิิส จัำากัด ตัดสินำใจก่่อตั�ง บริษััท ไบโอวีาลิิส จัำากัด 

ข่้�นำในำปี พิ.ศ. 2553 ด้วัยวิัสัยทัี่ศน์ำ “เป็นำผู้นำำ�ด้�นำธุริกิ่จวััคซ่ีนำ

แลิะช่วัเวัชภััณฑ์์ ตลิอดจนำม่ม�ตริฐ�นำในำก่�ริจัดเก็่บแลิะจัดส่งท่ี่�ด่ 

ม่จริริย�บริริณที่�งธุริกิ่จ เพ่ิ�อยก่ริะดับคุณภั�พิช่วิัตแลิะเป็นำมิตริ

กั่บสังคม” ภั�ยใต้พัินำธกิ่จเพ่ิ�อส่งเสริิมสนัำบสนุำนำแลิะดูแลิภั�คส่วันำ

ต่�ง ๆ  ค่อ ปริะช�ก่ริไที่ย หน่ำวัยง�นำข้องภั�ครัิฐ สังคม ชุมชนำ ลูิก่ค้� 

แลิะพินัำก่ง�นำอย่�งสมดุลิ ต�มเจตนำ�ริมณ์ข้องบริิษััที่ฯ ท่ี่�ต้องก่�ริ

ที่ำ�ให้ปริะช�ก่ริไที่ยม่สุข้ภั�พิท่ี่�ด่ แลิะช่วัยยก่ริะดับคุณภั�พิช่วัิต

ข้องปริะช�ชนำ

 ปัจจุบันำไบโอวั�ลิิสเป็นำผู้นำำ�ในำก่�ริให้บริิก่�ริ แลิะจัด

จำ�หน่ำ�ยวััคซ่ีนำแลิะเวัชภััณฑ์์ซ่ี�งเป็นำท่ี่�รู้ิจัก่แลิะยอมรัิบม�ก่ว่ั� 10 ปี 

ภก.วีีระชััย ธารมณีีวีงศ์์
กรรมการผู้้�จััดการ 

บริษััท ไบโอวาลิิส จัำากัด

[ รายงานพิเศษ ]
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“บุุคคลตััวีอย่างในภาคธุรกิจ
การแพทย์แห่่งปี ี2020”

(Quality Persons
of the Year 2020)

“ไบโอวาลิิสคืือบ้าน  การงานคืือเขตร้�ว
พน้กงานคืือคืรอบคืร้ว  เพื�อนรอบต้วคืือพ่�น้อง” 



[ รายงานพิเศษ ]

วััคซ่ีนำให้แก่่ปริะเที่ศ แลิะเป็นำปริะโยชน์ำสูงสุดข้องคนำไที่ยจนำเป็นำ

ท่ี่�ยอมรัิบ บที่พิิสูจน์ำแห่งควั�มสำ�เร็ิจน่ำ�ดังจะเห็นำได้จ�ก่ก่�ริได้รัิบริ�งวััลิ 

“บุคคลิตััวีอย่างในภาคธุรกิจัการแพทย์แห่่งปีี 2020” (Quality 

Persons of the Year 2020) ซ่ี�งจัดโดยมูลินิำธิสภั�วิัที่ย�ศ�สตร์ิ

แลิะเที่คโนำโลิย่แห่งปริะเที่ศไที่ย (มสวัที่.) ณ หอปริะชุมใหญ่ 

ศูนำย์ปริะชุมสถิ่�บันำวิัจัยจุฬ�ภัริณ์ ก่รุิงเที่พิมห�นำคริ เม่�อวัันำท่ี่� 

1 ธันำวั�คม พิ.ศ. 2563 ท่ี่�ผ่�นำม� โดยได้รัิบเก่่ยริติจ�ก่ ฯพิณฯ 

นำ�ยอำ�พิลิ เสนำ�ณริงค์ (องคมนำตร่ิในำรัิชก่�ลิท่ี่� 9) เป็นำปริะธ�นำแลิะ

เป็นำผู้มอบริ�งวััลิในำพิิธ่ เพ่ิ�อเป็นำก่�ริปริะก่�ศเก่่ยริติคุณแลิะยก่ย่อง

บุคคลิท่ี่�ปริะสบควั�มสำ�เร็ิจในำก่�ริดำ�เนิำนำช่วิัต ทัี่�งช่วิัตส่วันำตัวั 

ช่วิัตก่�ริที่ำ�ง�นำ แลิะก่�ริอุทิี่ศตนำที่ำ�กิ่จก่ริริมเพ่ิ�อปริะโยชน์ำต่อสังคม

แลิะปริะเที่ศช�ติในำด้�นำต่�ง ๆ ซ่ี�งสมควัริเป็นำแบบอย่�งท่ี่�ด่

แลิะควัริค่�ต่อก่�ริส่งเสริิมเพ่ิ�อปริะก่�ศเชิดชูเก่่ยริติยศแห่ง

ควั�มภั�คภูัมิใจ

 ภก.วีีระชััย ก่ล่ิ�วัถ่ิ่งก่ลิยุที่ธ์ในำก่�รินำำ�พิ�ไบโอวั�ลิิส 

หร่ิอ “บ้�นำ” ม�สู่ควั�มสำ�เร็ิจให้ฟัิงว่ั� จุดเด่นำท่ี่�ถ่ิ่อเป็นำจุดแข็้งข้อง 

บริิษััที่ฯ ค่อ เริ�มุ่งเน้ำนำก่�ริดำ�เนิำนำง�นำท่ี่�เริ�ม่ควั�มชำ�นำ�ญ ค่อ

ผลิิตภััณฑ์์ช่วัวััตถุิ่โดยเฉพิ�ะเท่ี่�นัำ�นำ ซ่ี�งจะแตก่ต่�งจ�ก่บริิษััที่อ่�นำ ๆ 

คุณภั�พิช่วิัตแลิะเป็นำมิตริกั่บสังคม” ต�มวัิสัยทัี่ศน์ำข้องบริิษััที่ฯ 

ท่ี่�ม่ม�ตั�งแต่ก่่อตั�ง ด้วัยเหตุน่ำ�ตลิอดหลิ�ยปีท่ี่�ผ่�นำม� บริิษััที่ฯ 

จ่งได้ม่ก่�ริจัดกิ่จก่ริริมแลิะควั�มรู้ิก่ลัิบค่นำสู่สังคมในำหลิ�ก่หลิ�ย

โคริงก่�ริ ไดแ้ก่่ ก่�ริสนำบัสนำนุำโคริงก่�ริท่ี่�เก่่�ยวัข้้องก่บัก่�ริเสริิมสริ�้ง

สุข้ภั�พิให้แก่่ปริะช�ชนำ เช่นำ สนัำบสนุำนำวััคซ่ีนำฟิร่ิสำ�หรัิบก่�ริฉ่ด

ป้องกั่นำโริคพิิษัสุนัำข้บ้�ล่ิวังหน้ำ�ให้แก่่ก่ริมควับคุมโริค ก่ริะที่ริวัง

ส�ธ�ริณสุข้ คณะสัตวัแพิที่ยศ�สตร์ิ มห�วิัที่ย�ลัิยมหิดลิ แลิะ

สถิ่�นำเส�วัภั� สภั�ก่�ช�ดไที่ย ฯลิฯ ริวัมถ่ิ่งร่ิวัมออก่ง�นำแสดง

นิำที่ริริศก่�ริริ่วัมก่ับก่ริมควับคุมโริค ก่ริะที่ริวังส�ธ�ริณสุข้ แลิะ

สถิ่�นำเส�วัภั� สภั�ก่�ช�ดไที่ย ในำก่�ริให้ควั�มรู้ิเก่่�ยวักั่บโริคท่ี่�ป้องกั่นำ

ได้ด้วัยวััคซ่ีนำแก่่ปริะช�ชนำในำวัันำสำ�คัญต่�ง ๆ เช่นำ วัันำป้องกั่นำ

โริคพิิษัสุนัำข้บ้�โลิก่ อ่ก่ทัี่�งให้ก่�ริสนำบัสนุำนำภั�ครัิฐในำด้�นำอ่�นำ ๆ  เช่นำ 

ช่วัยสริริห�วััคซ่ีนำเพ่ิ�อใช้ในำโคริงก่�ริริณริงค์ในำก่�ริปอ้งก่นัำโริคคอต่บ

ท่ี่�ม่ก่�ริก่ลิบัม�ริะบ�ดซีำ�� (Re-emerging disease) จำ�นำวันำปริะม�ณ 

20 ล้ิ�นำโด๊สในำริ�ค�ท่ี่�ถูิ่ก่ก่ว่ั�ท้ี่องตลิ�ด เพ่ิ�อเป็นำก่�ริช่วัยสนัำบสนุำนำ

ในำก่�ริปริะหยัดค่�ใช้จ่�ยข้องภั�ครัิฐ

ตลิอดริะยะเวัลิ�ก่ว่ั� 10 ปี  “ไบโอวั�ลิิส” ภั�ยใต้ก่�รินำำ�

ข้อง ภก.วีีระชััย ท่ี่�มุ่งมั�นำนำำ�พิ�องค์ก่ริเพ่ิ�อสร้ิ�งควั�มมั�นำคงด้�นำ



[ รายงานพิเศษ ]

ส่วันำใหญ่ท่ี่�จำ�หน่ำ�ยทัี่�งย� เวัชภััณฑ์์ วััคซ่ีนำ แลิะช่วัเวัชภััณฑ์์ค่อนำข้้�ง

หลิ�ก่หลิ�ย ก่�ริท่ี่�ไบโอวั�ลิิสมุ่งมั�นำที่ำ�เฉพิ�ะในำสิ�งท่ี่�ตนำเองเช่�ยวัช�ญ

จ่งที่ำ�ให้ก่�ริที่ำ�ง�นำม่ปริะสิที่ธิภั�พิเต็มควั�มส�ม�ริถิ่ในำก่�ริตอบสนำอง

ควั�มต้องก่�ริที่�งด้�นำวััคซ่ีนำข้องปริะช�ชนำไที่ย นำอก่จ�ก่น่ำ�เริ�ยัง

ม่ผู้บริิห�ริแลิะท่ี่มง�นำท่ี่�ม่ควั�มเช่�ยวัช�ญแลิะม่ปริะสบก่�ริณ์

ในำก่�ริที่ำ�ง�นำเก่่�ยวักั่บวััคซ่ีนำแบบคริบวังจริม�ก่วั�่ 20 ปี ตลิอดจนำ

วิัสัยทัี่ศน์ำท่ี่�เตร่ิยมพิร้ิอมรัิบม่อกั่บก่�ริเปล่ิ�ยนำแปลิงในำอนำ�คต 

ก่�ริวั�งแผนำแลิะก่ำ�หนำดนำโยบ�ยทิี่ศที่�งข้องบริิษััที่ฯ จะได้ม�จ�ก่

ปริะสบก่�ริณจ์ริิง นำอก่จ�ก่น่ำ�บริิษััที่ฯ ยังมุ่งเนำน้ำก่�ริจดัห�ผลิิตภััณฑ์์

ซ่ี�งก็่ค่อวััคซ่ีนำท่ี่�ม่คุณภั�พิ ม่ควั�มปลิอดภััย แลิะม่ปริะสิที่ธิภั�พิ

ในำก่�ริป้องกั่นำโริคท่ี่�ด่ ริวัมถ่ิ่งม่ม�ตริฐ�นำก่�ริผลิิตท่ี่�ด่เป็นำไป

ต�มหลัิก่เก่ณฑ์์แลิะวิัธ่ก่�ริท่ี่�ด่ในำก่�ริผลิิตต�มม�ตริฐ�นำ PIC/S GMP 

(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme Good 

Manufacturing Practice) ซ่ี�งเป็นำม�ตริฐ�นำท่ี่�ใช้ในำสหภั�พิยุโริป 

“ทัี่�งน่ำ�ในำก่�ริเล่ิอก่สริริวััคซ่ีนำ อันำดับแริก่เริ�จะพิิจ�ริณ�

จ�ก่ควั�มต้องก่�ริพ่ิ�นำฐ�นำข้องตลิ�ดโดยดูจ�ก่ริะบ�ดวัิที่ย� เช่นำ 

โริคพิิษัสุนัำข้บ้�ซ่ี�งเป็นำโริคปริะจำ�ถิิ่�นำข้องปริะเที่ศไที่ย อันำดับท่ี่�สอง

ค่อ ก่�ริพิิจ�ริณ�ผู้ผลิิตว่ั�เป็นำใคริ ม่ม�ตริฐ�นำแลิะคุณภั�พิก่�ริผลิิต

หร่ิอไม่ โดยดูจ�ก่ม�ตริฐ�นำ PIC/S GMP เพ่ิ�อจะได้ผลิิตภััณฑ์์

ท่ี่�ด่ม่คุณภั�พิ ม่ปริะสิที่ธิภั�พิ แลิะควั�มปลิอดภััย”

 นำอก่จ�ก่น่ำ� ภก.วีีระชััย ยังก่ล่ิ�วัถ่ิ่งหลัิก่ในำก่�ริบริิห�ริง�นำ

แลิะบริิห�ริบุคลิ�ก่ริให้ฟัิงว่ั� ต้องจัดลิำ�ดับควั�มสำ�คัญ รู้ิว่ั�

อะไริควัริที่ำ�ก่่อนำ ที่ำ�หลัิง แลิะม่ก่�ริก่ำ�หนำดเวัลิ�ท่ี่�ชัดเจนำโดย

ย่ดถ่ิ่งผลิสำ�เร็ิจข้องง�นำเป็นำท่ี่�ตั�ง ม่ควั�มรัิบผิดชอบ ท่ี่�สำ�คัญต้อง

ม่ควั�มมุ่งมั�นำท่ี่�จะที่ำ�ให้ง�นำข้องเริ�ไปถ่ิ่งเป้�หม�ยแลิะปริะสบ

ควั�มสำ�เร็ิจ ซ่ี�งในำก่�ริบริิห�ริบุคลิ�ก่ริเริ�ต้องรู้ิจัก่วั�งคนำให้เหม�ะสม

กั่บง�นำ (put the right man to the right job) แม้ว่ั�ก่�ริปฏิิบัตินัำ�นำ

เป็นำเร่ิ�องท่ี่�ที่ำ�ย�ก่ แต่เริ�ก่็พิย�ย�มโดยมุ่งเนำ้นำในำก่�ริส่�อส�ริ

สร้ิ�งควั�มเข้้�ใจให้แก่่พินัำก่ง�นำทุี่ก่คนำ เพ่ิ�อป้องกั่นำไม่ให้เกิ่ดปัญห�

ควั�มขั้ดแย้ง ริวัมถ่ิ่งก่�ริสร้ิ�งแริงจูงใจให้แก่่พินัำก่ง�นำอย่�ง

สมำ��เสมอตลิอดเวัลิ�ในำก่�ริที่ำ�ง�นำ

 ก่�ริสร้ิ�งแริงจูงใจถ่ิ่อเป็นำสิ�งท่ี่�ผมให้ควั�มสำ�คัญ ในำก่�ริ

สร้ิ�งแริงจูงใจโดยช่�ให้เห็นำถ่ิ่งปริะโยชน์ำโดยริวัมท่ี่�ได้รัิบจ�ก่ก่�ริง�นำ

ท่ี่�ที่ำ� แล้ิวัก่ริะตุ้นำให้เกิ่ดควั�มต้องก่�ริในำก่�ริที่ำ�ง�นำนัำ�นำ ๆ แลิะต้อง

ตอบสนำองควั�มต้องก่�ริข้องเข้�ต�มหลิัก่เก่ณฑ์์ท่ี่�ด่ท่ี่�เหม�ะสม 

ที่ำ�ให้เข้�เกิ่ดควั�มรู้ิส่ก่ภั�คภูัมิใจในำผลิง�นำท่ี่�เข้�ที่ำ�แลิะปริะสบ

ควั�มสำ�เร็ิจ มุ่งมั�นำท่ี่�จะที่ำ�ง�นำต�มวิัสัยทัี่ศน์ำแลิะพัินำธกิ่จข้องบริิษััที่ฯ 

ซ่ี�งพินัำก่ง�นำทุี่ก่คนำท่ี่�ที่ำ�ง�นำในำไบโอวั�ลิิสจะม่ควั�มรู้ิส่ก่ว่ั� “เริ�ไม่ได้

ที่ำ�ง�นำเพ่ิ�อตัวัเองแต่เพ่ิยงอย่�งเด่ยวั แต่เริ�ที่ำ�เพ่ิ�อสังคมด้วัยเช่นำกั่นำ”

 ภก.วีีระชััย ได้เล่ิ�ถ่ิ่งควั�มท้ี่�ที่�ยแลิะควั�มภั�คภูัมิใจ

ในำก่�ริที่ำ�ง�นำเก่่�ยวัก่บัธรุิกิ่จวััคซ่ีนำใหฟั้ิงวั�่ ในำชว่ังวักิ่ฤตข้�ดแคลินำ

วััคซ่ีนำป้องกั่นำโริคพิิษัสุนัำข้บ้�ในำปี พิ.ศ. 2561 อันำเน่ำ�องม�จ�ก่

ในำปีนัำ�นำม่ก่�ริริะบ�ดข้องโริคพิิษัสุนัำข้บ้� ที่ำ�ให้ม่ผู้สัมผัสโริคหร่ิอ

ถูิ่ก่สัตว์ักั่ดแลิะไปรัิบวััคซ่ีนำป้องกั่นำโริคเพิิ�มข่้�นำเป็นำอย่�งม�ก่ในำช่วัง

เวัลิ� 2-3 เด่อนำ เหตุก่�ริณ์น่ำ�เป็นำเหตุก่�ริณ์ท่ี่�เกิ่ดข่้�นำโดยไม่ม่

ใคริค�ดเด�ได้ล่ิวังหน้ำ� ที่ำ�ให้ไม่ม่บริิษััที่ใดท่ี่�ส�ม�ริถิ่จัดห�วััคซ่ีนำ

ให้เพ่ิยงพิอได้ในำข้ณะนัำ�นำ ไบโอวั�ลิิสเป็นำเพ่ิยงบริิษััที่เด่ยวัท่ี่�ส�ม�ริถิ่

จัดห�วััคซ่ีนำไดอ้ย่�งเพ่ิยงพิอแลิะที่นัำเวัลิ� ช่วัยลิดจำ�นำวันำผู้เส่ยช่วิัต

ท่ี่�ค�ดว่ั�น่ำ�จะม่สูงก่ว่ั�ตัวัเลิข้ท่ี่�ริ�ยง�นำม� สิ�งน่ำ�เป็นำควั�มภั�คภูัมิใจ

ข้องพิวัก่เริ�ท่ี่�ได้ช่วัยให้คนำไที่ยม่วััคซ่ีนำป้องกั่นำโริคพิิษัสุนัำข้บ้�

ใช้อย่�งทัี่�วัถ่ิ่ง อ่ก่ทัี่�งยังที่ำ�ให้ก่ลุ่ิมลูิก่ค้�เม่�อพูิดถ่ิ่งไบโอวั�ลิิส 

จะน่ำก่ถ่ิ่งวััคซ่ีนำป้องกั่นำโริคพิิษัสุนำัข้บ้�ท่ี่�ม่คุณภั�พิ แลิะม่เพ่ิยงพิอ

กั่บควั�มต้องก่�ริ

 ตลิอดริะยะเวัลิ�ท่ี่�ผ่�นำม�ปริะเที่ศไที่ยได้ม่นำโยบ�ยในำก่�ริ

ริณริงค์ส่งเสริิมให้ควั�มรู้ิเพ่ิ�อป้องกั่นำแลิะควับคุมโริคพิิษัสุนัำข้บ้�น่ำ�

ให้หมดไป จ่งส่งผลิให้จำ�นำวันำผู้เส่ยช่วิัตจ�ก่โริคพิิษัสุนัำข้บ้�

ในำปัจจุบันำลิดลิงม�ก่เม่�อเท่ี่ยบกั่บ 30 ก่ว่ั�ปีก่่อนำ ค่อพิบอัตริ�

ก่�ริเส่ยช่วิัตลิดลิงเหล่ิอปริะม�ณ 10 ริ�ยต่อปี หร่ิอน้ำอยก่ว่ั�

ม�โดยตลิอด (จ�ก่ข้้อมูลิในำปี พิ.ศ. 2523 พิบผู้เส่ยช่วิัตจ�ก่

โริคพิิษัสุนัำข้บ้�จำ�นำวันำ 370 ริ�ยต่อปี ซ่ี�งหม�ยควั�มว่ั�ในำทุี่ก่วัันำ

จะต้องม่ผู้เส่ยช่วิัตจ�ก่โริคพิิษัสุนัำข้บ้� 1 ริ�ย)

 สำ�หรัิบเป้�หม�ยในำอนำ�คต  ภก.วีีระชััย ก่ล่ิ�วัว่ั� เริ�ม่

ก่�ริวั�งแผนำทัี่�งในำริะยะสั�นำแลิะริะยะย�วั โดยแผนำริะยะสั�นำในำอ่ก่ 

5 ปีข้้�งหน้ำ� บริิษััที่ฯ ม่ก่�ริวั�งแผนำนำำ�วััคซ่ีนำใหม่ ๆ  ท่ี่�ม่ควั�มจำ�เป็นำ

เข้้�ม� โดยดูจ�ก่ริะบ�ดวิัที่ย� ข้ณะน่ำ�บริิษััที่ฯ ม่วััคซ่ีนำท่ี่�อยู่ริะหว่ั�ง

ก่�ริดำ�เนำินำก่�ริจดที่ะเบ่ยนำจ�ก่คณะก่ริริมก่�ริอ�ห�ริแลิะย�ค่อ 

ท่่ี่� �งย



[ รายงานพิเศษ ]

วััคซ่ีนำ EV71 หร่ิอวััคซ่ีนำป้องกั่นำโริคม่อ เท้ี่� ป�ก่ ซ่ี�งเป็นำปัญห�

ท่ี่�พิบบ่อยม�ก่ในำเด็ก่ไที่ย วััคซ่ีนำจ่งถ่ิ่อเป็นำสิ�งสำ�คัญแลิะจำ�เป็นำ

เพ่ิ�อใช้ป้องกั่นำก่�ริเกิ่ดโริคหร่ิอบริริเที่�ปัญห�ให้น้ำอยลิง นำอก่จ�ก่น่ำ�

บริิษััที่ฯ ได้ดำ�เนิำนำก่�ริข้อก่�ริรัิบริองม�ตริฐ�นำส�ก่ลิ ISO 37001 

ซ่ี�งเป็นำม�ตริฐ�นำริะบบก่�ริจัดก่�ริก่�ริต่อต้�นำก่�ริติดสินำบนำ 

(anti-bribery management systems) ต�มนำโยบ�ยข้องคณะก่ริริมก่�ริ

ป้องกั่นำแลิะปริ�บปริ�มก่�ริทุี่จริิตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) เพ่ิ�อต่อต้�นำ

ก่�ริทุี่จริิตคอร์ิรัิปชันำ แลิะแสดงจุดย่นำให้เห็นำว่ั�บริิษััที่ฯ มุ่งเน้ำนำ

ก่�ริที่ำ�ธุริกิ่จท่ี่�ม่จริริย�บริริณอย่�งแท้ี่จริิง ทัี่�งน่ำ�ไบโอวั�ลิิสจะเป็นำ

บริิษััที่แริก่ในำธุริกิ่จก่�ริแพิที่ย์ท่ี่�ได้รัิบก่�ริรัิบริอง ISO 37001 เพิิ�มเติม

จ�ก่เดิมท่ี่�บริิษััที่ฯ ม่ริะบบก่�ริบริิห�ริจัดก่�ริด้วัยริะบบคุณภั�พิ 

ISO 9001 อยู่แล้ิวั

ในำส่วันำข้องแผนำริะยะย�วั แน่ำนำอนำว่ั�บริิษััที่ฯ จะดำ�เนิำนำก่�ริ

ต�มวิัสัยทัี่ศน์ำค่อ ก่�ริเป็นำผู้นำำ�ด้�นำช่วัวััตถุิ่แลิะวััคซ่ีนำ โดยม่

ริะบบบริิห�ริแลิะก่�ริจัดก่�ริริะบบก่�ริข้นำส่งท่ี่�ด่ แลิะดำ�เนิำนำธุริกิ่จ

อย่�งม่จริิยธริริม เพิริ�ะฉะนัำ�นำในำอนำ�คต ปริะก่�ริแริก่ เริ�ต้องม่

ชนิำดแลิะริ�ยลิะเอ่ยดข้องสินำค้�ท่ี่�เพิิ�มม�ก่ข่้�นำ แลิะต้องเป็นำสินำค้�

ท่ี่�ด่ม่ปริะโยชน์ำเหม�ะสมกั่บก่�ริใช้ข้องคนำไที่ย ปริะก่�ริท่ี่�สอง 

เริ�มองในำแง่ข้องบุคลิ�ก่ริท่ี่�ต้องสร้ิ�งข่้�นำม�ในำช่วัง 10 ปี ข้ณะน่ำ�

บริิษััที่ฯ มุ่งเน้ำนำในำเร่ิ�องข้องก่�ริสร้ิ�งแลิะพัิฒนำ�บุคลิ�ก่ริ (Human 

Resource Development) เพ่ิ�อให้คนำเหล่ิ�น่ำ�ข่้�นำม�ที่ำ�ง�นำเพ่ิ�อส�นำต่อ

แลิะพัิฒนำ�บริิษััที่ฯ ให้ก้่�วัหน้ำ�ต่อไป

 สุดท้ี่�ยน่ำ� ภก.วีีระชััย ก่ล่ิ�วัถ่ิ่งมุมมองก่�ริเติบโต

ในำอนำ�คตเก่่�ยวักั่บวััคซ่ีนำด้วัยว่ั� สถิ่�นำก่�ริณ์ก่�ริแพิร่ิริะบ�ดข้อง

โริคโควัิด-19 ในำปัจจุบันำ แม้ว่ั�จะส่งผลิก่ริะที่บต่อทุี่ก่ภั�คส่วันำ 

ไม่เว้ันำแม้แต่อุตส�หก่ริริมด้�นำก่�ริแพิที่ย์ แต่ในำอ่ก่มุมหน่ำ�งก็่ได้

ที่ำ�ให้เห็นำถ่ิ่งควั�มจำ�เป็นำในำก่�ริรัิบวััคซ่ีนำเพ่ิ�อป้องกั่นำโริค โดยตลิ�ด

ข้องวััคซ่ีนำม่ควั�มจำ�เป็นำแลิะพัิฒนำ�เติบโตเป็นำท่ี่�ต้องก่�ริอย่�ง

ต่อเน่ำ�อง ซ่ี�งส�เหตุหลัิก่ม�จ�ก่ก่�ริท่ี่�คนำม่ควั�มรู้ิเร่ิ�องข้องโริคม�ก่ข่้�นำ

แลิะเห็นำถ่ิ่งควั�มสำ�คัญข้องก่�ริป้องก่ันำโริค จ่งส่งผลิให้แนำวัโนำ้ม

ควั�มต้องก่�ริในำก่�ริใช้วััคซี่นำเพิิ�มม�ก่ข่้�นำ อ่ก่ทัี่�งรัิฐบ�ลิไที่ย

ก็่ม่นำโยบ�ยท่ี่�จะเพิิ�มชนิำดข้องวััคซ่ีนำพ่ิ�นำฐ�นำเข้้�ไปในำโปริแก่ริม

วััคซ่ีนำพ่ิ�นำฐ�นำท่ี่�คนำไที่ยควัริได้รัิบตลิอดเวัลิ� ปริะก่อบกั่บม่ก่�ริ

พัิฒนำ�วััคซีน่ำใหม ่ๆ  ท่ี่�จำ�เปน็ำ หร่ิอม่ปริะสทิี่ธิภั�พิแลิะผลิข้้�งเค่ยง

น้ำอยก่วั่�ท่ี่�ม่อยู่เดิม ริวัมถ่ิ่งก่�ริม่เที่คโนำโลิย่ท่ี่�ทัี่นำสมัยจ่งที่ำ�ให้

เริ�ส�ม�ริถิ่วิัจัยแลิะพัิฒนำ� (Research and Development: R&D) 

วััคซ่ีนำใหม่ ๆ ทัี่�งวััคซ่ีนำ mRNA วััคซ่ีนำ DNA เป็นำต้นำ โดยเฉพิ�ะ

อย่�งยิ�งก่�ริเกิ่ดสถิ่�นำก่�ริณ์ข้องโริคโควิัด-19 ม่ส่วันำก่ริะตุ้นำที่ำ�ให้

เกิ่ดควั�มต้องก่�ริแลิะควั�มจำ�เป็นำในำก่�ริใช้วััคซ่ีนำข้องตลิ�ดทัี่�วัโลิก่ 

นำอก่จ�ก่น่ำ�ปริะเที่ศไที่ยก่ก็่ำ�ลัิงก้่�วัเข้้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ ก่�ริให้วััคซ่ีนำ

ในำก่ลุ่ิมผู้สูงอ�ยุจ่งเป็นำก่�ริป้องกั่นำท่ี่�ด่แลิะจำ�เป็นำม�ก่ แลิะอ่ก่สิ�ง

ท่ี่�สำ�คัญค่อ ข้ณะน่ำ�เริ�อยู่ในำยคุโลิก่ไร้ิพิริมแดนำ ที่ำ�ใหม่้ก่�ริเดนิำที่�ง

ไปในำท่ี่�ต่�ง ๆ ได้สะดวัก่ข่้�นำ ก็่อ�จจะส่งผลิต่อก่�ริแพิร่ิริะบ�ดข้อง

โริคติดต่อ ริวัมถ่ิ่งโริคอุบัติใหม่เพิิ�มม�ก่ข่้�นำ ซ่ี�งในำอนำ�คตอ�จม่

ก่�ริสอบถิ่�มถ่ิ่งก่�ริฉ่ดวััคซ่ีนำป้องก่ันำโริค COVID-19 สำ�หริับ

ก่�ริเดินำที่�ง เพิริ�ะฉะนัำ�นำปัจจัยต่�ง ๆ  เหล่ิ�น่ำ�จะที่ำ�ให้ตลิ�ดวััคซ่ีนำ

ยังก้่�วัหน้ำ�แลิะเติบโตข่้�นำไปอย่�งแน่ำนำอนำ




