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คำนำ



 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการประเมิน

สถานการณ์การพัฒนาด้านวัคซีนภายในประเทศขึ้น ในปีงบประมาณ �55� เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบ

การวางแผนการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศให้มีความเหมาะสม ผลการประเมินทำให้

ทราบถึงประเด็นสำคัญที่ควรผลักดันเร่งรัดการพัฒนางานให้ได้ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน           

แห่งชาติ คือ การมีแผนการพัฒนาและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยพัฒนากับหน่วยผลิตวัคซีน โดย     

มีหน่วยงานประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน เป็นหน่วยควบคุมกำกับให้วัคซีนที่ผลิตนั้นมีคุณภาพและ          

ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการใช้วัคซีนของประเทศ 

 ในปีงบประมาณ �55� สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้ดำเนินงานต่อเนื่อง           

โดยจัดทำแผนที่ทางเดินรายวัคซีน (Roadmap) ที่แสดงให้เห็นขั้นตอนที่ชัดเจนในการพัฒนาวัคซีนแต่ละชนิด 

รวมถึงแนวทางการประสานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ วัคซีนที่ ได้นำมาจัดทำแผนที่ทางเดิน          

5 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (JE), วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนและ

ตับอักเสบบี (DTP-HB), วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza), วัคซีนเดงกี่ (Dengue), และวัคซีน

ป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ (New TB)   

 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ตลอดจนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศ เพื่อใช้ในการเรียนรู้กระบวนการ

ดำเนินงาน การอ้างอิง การวางแผน และการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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  วัตถุประสงค์ข้อที่ �  � 

  วัตถุประสงค์ข้อที่ �  � 

  �.  วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี (JE) เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง � 

  �.  วัคซีนเดงกี่  6 

  �.  วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 8 

  �.  วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนและตับอักเสบบี �0 

  5.  วัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ �� 

 6.  ประเด็นเพิ่มเติม  �� 

 7.  เอกสารประกอบการเรียบเรียง �5 

 ภาคผนวก: รายชื่อคณะผู้จัดทำแผนที่ทางเดิน (Roadmap) รายวัคซีน 5 ชนิด �7 
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หลักการและเหตุผล
  

 จากการประเมินสถานการณ์การพัฒนาด้านวัคซีนในประเทศไทยในปีงบประมาณ �55�   

โดยสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ พบว่าประเทศมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในระดับหนึ่ง 

โดยประสบความสำเร็จมากในการวิจัยพัฒนาในห้องปฏิบัติการ การทดสอบวัคซีนระยะพรีคลินิก และ  

การทดสอบทางคลินิก แต่ยังไม่มีวัคซีนใหม่ชนิดใดที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วผลิตได้ในระดับ

อุตสาหกรรม และขึ้นทะเบียนในประเทศเพื่อใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   

 ผลการประเมินนี้ทำให้ทราบถึงประเด็นสำคัญหลายด้านที่ควรผลักดันเร่งรัดการพัฒนางานให้

ได้ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. �5�8 จุดสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยมี

ความมั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้านวัคซีน คือ การมีแผนการพัฒนาและมีการเชื่อมโยงระหว่าง    

หน่วยงานวิจัยพัฒนากับหน่วยผลิตวัคซีน โดยมีหน่วยงานประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนเป็นหน่วยควบคุม

กำกับให้วัคซีนที่ผลิตนั้นมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการใช้วัคซีนของ

ประเทศ   

 ในปีงบประมาณ �55� สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการ

เชื่อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน เพื่อสนับสนุนให้สามารถผลิตวัคซีน

ได้เอง โดยจัดทำแผนที่ทางเดิน (roadmap) ที่แสดงให้เห็นขั้นตอนที่ชัดเจนในการพัฒนา รวมถึง แนวทาง       

การประสานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ   

 

วัตถุประสงค์
 

 �. เพื่อกำหนดวัคซีนที่ประเทศไทยควรผลิตได้เองตั้งแต่ต้นจนได้ผลิตภัณฑ์ (upstream to 

downstream) สำหรับการจัดทำแผนที่ทางเดิน 

 �. เพื่อจัดทำแผนที่ทางเดินรายวัคซีนโดยการประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนา 

การผลิตวัคซีน การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 เพื่อสนับสนุนการผลิตวัคซีนในประเทศไทยให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้วัคซีนของ

ประเทศ และภูมิภาค  

 

รายงานการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และการผลิตวัคซีนในประเทศไทย
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กิจกรรมการดำเนินงาน
 

 สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประสานหน่วยงาน        

ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันให้ข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดทำแผนที่ทางเดินเพื่อการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา

และการผลิตวัคซีนในประเทศ โดยดำเนินการจัดเตรียมร่างเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการประชุม สรุปผลการ

ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง โดยแจ้งเวียนให้ผู้เข้าประชุมตรวจทาน และรับรองรายงาน  

 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัคซีน (ภาคผนวก)        

ได้จัดทำร่างแผนที่ทางเดินรายวัคซีนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนต่อไป การดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนที่ทางเดินราย

วัคซีนแสดงในแผนภาพที่ � ดังมีรายละเอียดกิจกรรม ต่อไปนี้  

 �. ประเมินศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนของประเทศไทย และค้นหา       

ช่องว่างในการดำเนินงาน เพื่อวางแผนในการประสาน ผลักดัน ให้เกิดการประสานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง  

 �. ทบทวนชนิดวัคซีนที่ประเทศน่าจะมีศักยภาพเพียงพอในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ และเป็น

วัคซีนเป้าหมายตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 

 �. เตรียมกรอบแผนที่ทางเดินเพื่อการพัฒนาวัคซีนจนได้ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายและใช้เป็น

แนวทางในการระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการจัดทำแผนที่ทางเดินรายวัคซีน 

 �. ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายวัคซีนเพื่อจัดทำแผนที่ทางเดิน เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนา

และการผลิตวัคซีนในประเทศไทยรายวัคซีน ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (JE), วัคซีนรวม

ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และตับอักเสบบี (DTP-HB), วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

(Influenza), วัคซีนเดงกี่ (Dengue) และวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ (New TB)  

 5. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดในร่างแผนที่ทางเดินรายวัคซีนและหารือใน

ประเด็นที่เป็นปัญหา อุปสรรค ต่อการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน  

 6. ประชุมสรุปผลการจัดทำแผนที่ทางเดิน เพื่อส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศไทย  

 7. นำเสนอสถานการณ์การพัฒนาด้านวัคซีนในประเทศไทยและแผนที่ทางเดินเพื่อส่งเสริม

การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศไทย เพื่อขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

วัคซีนแห่งชาติ 

 8. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนนำร่อง (Pilot 

plant)  

 9. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศ ครั้งที่ �/�55� ในวันที่ �� 

กันยายน �55� และประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ครั้งที่ �/ �55� ในวันที่  �9 

ตุลาคม �55� เพื่อขอความเห็นชอบกับแผนที่ทางเดินเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน และ 

ข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่ต้องเร่งรัดหรือเตรียมการเพื่อการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย   
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แผนภาพที่ 1  กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน 

ประเมินศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนของประเทศไทย 

ประชุมหารือและจัดทำแผนที่ทางเดินเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน          
ในประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน 5 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไข้สมอง

อักเสบเจอี (JE), วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนและตับอักเสบบี   
(DTP-HB), วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza), วัคซีนเดงกี่ (Dengue)   

และวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ (New TB) 

เสนอผลการจัดทำแผนที่ทางเดินเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศ และกรอบแนวทาง
การส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 

ผลการดำเนินงาน
  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อกำหนดวัคซีนที่ประเทศไทยควรวิจัยพัฒนาและผลิตได้เองตั้งแต่ต้น

จนได้ผลิตภัณฑ์ สำหรับการจัดทำแผนที่ทางเดิน 

 ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นได้ � ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้สมอง

อักเสบเจอี (suckling mouse brain) โดยองค์การเภสัชกรรม และวัคซีนบีซีจี โดยสถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย สำหรับวัคซีนอื่นที่ใช้ในและนอกแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นวัคซีนที่นำเข้าสำเร็จรูป

จากต่างประเทศ หรือนำเข้า bulk มาผสม และ/หรือแบ่งบรรจุ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   

(Vero rabies vaccine), วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR), วัคซีนตับอักเสบบี (HB), 

วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB), วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน 

(OPV), วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza) และวัคซีนหัด (M) 

 จากการทบทวนสถานการณ์การวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนของประเทศ นโยบายและ       

แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. �5�8 และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน พบว่าวัคซีนที่ประเทศ

ควรผลิตเองตั้งแต่ต้นมี 5 ชนิด ได้แก่ �) วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี (JE) ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีเซลล์

กำหนดชนิดของวัคซีนที่ควรส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตในประเทศ 

จัดทำกรอบแผนที่ทางเดินเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศ 

ประชุมสรุปผลการจัดทำแผนที่ทางเดินเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศไทย 



�

เพาะเลี้ยง �) วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB) �) วัคซีนป้องกัน      

ไข้หวัดใหญ่ (Seasonal influenza และ Pandemic influenza) �) วัคซีนเดงกี่ (Dengue) 5) วัคซีนป้องกัน

วัณโรคชนิดใหม่ (New TB)  
  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัคซีนในการจัดทำแผนที่

ทางเดินเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศไทย 

 วัคซีนทั้ง 5 ชนิดดังกล่าว ขณะนี้มีจุดตั้งต้นและประสบการณ์การพัฒนาที่แตกต่างกัน ในการ

จัดทำแผนที่ทางเดินเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนชนิดใด จึงขึ้นอยู่กับสถานภาพ

ปัจจุบันของวัคซีนนั้น ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการวิจัยพัฒนา การผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เวทีการประชุมในภาพรวม ประชุมกลุ่มย่อย ประชุมเฉพาะกิจ              

การร่างแผนที่ทางเดินเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลจากการ

ร่วมกันจัดทำแผนที่ทางเดิน หรือแนวทางในการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
 

 1. วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี (JE) เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง (รูปที่ � แผนภาพ

วิจัยและพัฒนาวัคซีนเจอี)  

 การวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี แบ่งเป็น � ระยะ  ดังนี้ 

 �) ระยะวิจัยพัฒนา (R&D stage) มีระยะเวลา � ปี (พ.ศ. �55�-�55�) ซึ่งเป็นความ 

ร่วมมือระหว่าง องค์การเภสัชกรรม (GPO) กับศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล (CVD)            

โดย CVD ได้เสนอโครงการต่อ GPO เพื่อของบประมาณประมาณ �0 ล้านบาท และใช้สถานที่ที่ CVD  

 CVD ได้พัฒนาขบวนการผลิตในระดับ Pilot scale โดยการเพิ่มจำนวน Vero cell            

บน Micro carrier ด้วยเทคนิค Bead-to-Bead Transfer ใน Bioreactor ซึ่งเป็นระบบ Perfusion system 

ที่สามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ได้ถึง �09 cell/ml คาดว่าการพัฒนานี้จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. �55� หาก CVD 

ได้งบประมาณสนับสนุนจาก GPO ประมาณ �0 ล้านบาท เพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนาจนได้ผลสำเร็จ CVD        

จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ GPO เพื่อขึ้นทะเบียนตำรับ และจำหน่ายในอนาคตต่อไป   

 �) ระยะกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot scale) มีระยะเวลา � ปี (พ.ศ. �55�-�556)                 

ใช้งบประมาณ 80 ล้านบาท สถานที่ยังไม่ระบุว่าจะเป็นที่ใด ผลที่คาดว่าจะได้ คือ วัคซีนเพื่อทดสอบในมนุษย์

จำนวน �00,000 โด๊ส และเทคโนโลยีที่ CVD ถ่ายทอดให้ GPO ซึ่งจะสามารถผลิตวัคซีนป้องกัน            

โรคไข้สมองอักเสบเจอีในระดับอุตสาหกรรมได้ถึง �,000,000 โด๊ส 

 �) ระยะอุตสาหกรรม (Industrial scale) มีระยะเวลา �-� ปี (พ.ศ. �55�-�557)            

งบประมาณที่ใช้ประมาณ 5�0 ล้านบาท สถานที่ตั้งโรงงานคาดว่าอยู่ที่จังหวัดสระบุรี โดยอาจขยายจากโรงงาน

ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประมาณการการผลิต �,000,000 โด๊สต่อปี แต่จากการคำนวณความคุ้มทุนจะต้อง

ผลิตถึง �0,000,000 โด๊สต่อปี  โดยการส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ 

 ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การของบประมาณสนับสนุน ระบบคุณภาพ บุคลากรด้านระบบ

คุณภาพ  และบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพทุกระดับ  
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 2. วัคซีนเดงกี่ (รูปที่ � แผนภาพการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่และประเด็นสำคัญ  

ที่ต้องเร่งรัดพัฒนา) 

 CVD ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการพัฒนาวัคซีน       

เดงกี่ สายพันธุ์ DEN-�, DEN-�, DEN-� และ DEN-� ตัวใหม่ใน PDK cell และเป็นสายพันธุ์ที่แยกได้

ในประเทศไทย ขณะนี้ผ่านการทดสอบพรีคลินิกในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองแล้ว กำลังจะเข้าสู่การ

ทดสอบทางคลินิกระยะที่ � ซึ่งต้องมี GMP pilot plant รองรับ ขณะนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์

ของประเทศไทย (TCELS) กำลังของบประมาณผ่านโครงการไทยเข้มแข็ง เพื่อจัดตั้ง Pilot plant นอกจากนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้ประสานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการ

จัดตั้ง Scientific and Technical Advisory Group (STAG) เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการและทุน       

บางส่วน  หากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว จะสามารถเข้าสู่การทดสอบทางคลินิก และถ้าการ

ทดสอบได้ผลดี จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนเดงกี่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตจำหน่ายต่อไป 
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 3. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (รูปที่ 3 แผนที่ทางเดินเพื่อส่งเสริมการผลิตวัคซีนโรคไข้

หวัดใหญ่ในประเทศไทย)  

  �.� การผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Influenza) ชนิด 

Inactivated subunit องค์การเภสัชกรรมได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกในการปรับปรุง Pilot 

plant ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ได้มาตรฐาน GMP รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีไข่ไก่ฟัก

โดยมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลกเป็นที่ปรึกษา สำหรับการก่อสร้าง โรงงานผลิตวัคซีน

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน GMP (Industrial plant) ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัด

สระบุรี ได้งบสนับสนุนจากรัฐบาล โดยได้คัดเลือกบริษัทที่จะดำเนินการก่อสร้างแล้วในเดือนสิงหาคม �55� 

และจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนตุลาคม �55� นี้ 

  �.� การผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ (Pandemic Influenza) เป็น

ชนิด live attenuated ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมอยู่ระหว่างการผลิตวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

�009 (H�N�) ชนิดเชื้อเป็นเพื่อใช้ในการทดสอบทางคลินิก (Clinical lot) โดยศูนย์ทดสอบวัคซีน         

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




