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นโยบายส าหรับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนของประเทศไทย 

 ประชาชนมีสิทธิ์ท่ีจะได้รับการป้องกันจากโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
 การบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นบริการสาธารณสุขพื้นฐาน 
 การบริการต้องท าด้วยความเสมอภาค และไมค่ิดมูลค่า 
 การบริการต้องปลอดภัย และมีคุณภาพดี 

 

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีในประเทศไทย 
 
1. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 
 
1.1 ความส าคัญของวัคซีน วัคซีนคือส่วนของเชื้อโรคที่น ามาพัฒนาดัดแปลง เพื่อน าไป
ให้กับผู้รับวัคซีน มีผลท าให้ผู้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันจ าเพาะต่อโรค  กระบวนการพัฒนาวัคซีนมี
ความซับซ้อน ใช้ระยะเวลานาน ลงทุนสูง และเป็นกระบวนการที่มีการควบคุมคุณภาพอย่าง
เข้มงวด  ทั่วโลกได้คิดค้นพัฒนาชนิดวัคซีนจ านวนมาก  แต่ประสบความส าเร็จสามารถน ามาใช้
ป้องกันโรคได้  ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีประมาณ 26 โรคเท่านั้น โดยในปัจจุบันมีวัคซีนใหม่
ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง เช่น วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอ็ชพีวี วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงจาก
เชื้อไวรัสโรตา เป็นต้น อย่างไรก็ตามอีกหลายโรค การพัฒนาวัคซีนยังไม่ประสบความส าเร็จ เช่น 
โรคเอดส์ ไข้เลือดออก มาลาเรีย เป็นต้น 
 
1.2 นโยบายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักดีว่า
วัคซีนเป็นเคร่ืองมือป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้น าวัคซีนที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ส าหรับประเทศมาบรรจุในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อให้บริการแก่ ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมายาวนานกว่า 30 ปี แล้ว โดยมีนโยบายด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ส าคัญ คือ 
การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคที่มีความจ าเป็นให้ครอบคลุมจ านวนโรคให้มากที่สุด ให้ครอบคลุม
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสูงที่สุด ประชากรกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน จัดให้มีการให้บริการวัคซีนในทุกระดับของสถานบริการ วัคซีนที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันโรคสูงและต้องมีความปลอดภัย และให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า (ส าหรับสถานบริการ
ภาครัฐหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต)ิ  
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1.3 การคัดเลือกวัคซีน  กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคมีกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกวัคซีนที่มีความเหมาะสมเข้ามาให้บริการในโครงการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ในปัจจุบันคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีจ านวน 28 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยกุมารแพทย์  อายุรแพทย์  สูตินรีแพทย์ แพทย์โรคติดเชื้อ  นักวิจัย นักวิชาการ
สาธารณสุข นักระบาดวิทยา  จากมหาวิทยาลัย สมาคม ราชวิทยาลัยแพทย์ต่าง ๆ รวมทั้งจาก
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข 
 
แสดงขั้นตอนการน าวัคซีนใหม่เข้ามาบรรจุในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย 
 

 
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกวัคซีน เป็นเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะน า ซึ่งพิจารณาอย่าง

รอบด้านในหลายแง่มุม ที่ส าคัญได้แก่   จ านวนผู้ป่วย  ระบาดวิทยาของโรค  ความรุนแรงของโรค 
ล าดับความส าคัญของโรคเมื่อเทียบกับปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
วัคซีน ต้นทุน  ความเป็นไปได้และความแน่นอนในการจัดซื้อจัดหาวัคซีน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมี

คณะอนกุรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
มติ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อการน าวัคซีนใหม่เข้ามาบรรจุในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

กรมควบคุมโรค 

1. จัดท าโครงการสาธิต                                                                                 
2. จัดท าโครงการข้อเสนอเพ่ือน าวัคซีนใหม่มาบรรจุในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 
เห็นชอบโครงการ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
ทบทวนโครงการ, จัดล าดับความส าคัญ, และจัดท าแผนงบประมาณ 

คณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบงบประมาณ 

รัฐสภา 

อนุมัติงบประมาณ 

ช่องทางที่ 1 ช่องทางที่ 2 
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วัคซีนใช้อย่างแน่นอน และด้านอ่ืน ๆ (ดังแสดงรายละเอียดในแผนภาพข้างล่างนี)้  วัคซีนที่ไม่ได้รับ
การบรรจุในโครงการอาจแนะน าให้เป็นวัคซีนทางเลือกส าหรับภาคเอกชน 

 

 
  

วัคซีนบางชนิดจะมีประสิทธิภาพดีจากการทดสอบทางคลินิก แต่เมื่อน ามาใช้ในระดับ
ชุมชนอาจมีประสิทธิภาพด้อยลงจากปัจจัยต่าง ๆ  เช่น ผลกระทบจากระดับภูมิคุ้มกันของโรคที่เกิด
จากเชื้อโรคกลุ่มเดียวกัน  จากสุขภาพของผู้รับวัคซีน  จากความคงตัวของวัคซีนในระบบลูกโซ่
ความเย็น  เปน็ต้น  ดังนั้นก่อนที่จะน าวัคซีนชนิดใหม่ ๆ เข้ามาบรรจุในโครงการ ควรมีการศึกษาใน
ระดับชุมชนก่อน เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบที่ได้ด าเนินการในจังหวัดทางภาคเหนือ 
วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี ในจังหวัดเชียงราย ก่อนน ามาใช้ทั่วประเทศ เป็น
ต้น 

นอกจากการน าวัคซีนใหม่เข้ามาบรรจุในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแล้ว ยังมีการ
ปรับรูปแบบหรือชนิดของวัคซีนที่บรรจุอยู่ในโครงการฯ ให้มีความเหมาะสมในแง่ของความ
ปลอดภัย และประสิทธิภาพ ตลอดจนลดจ านวนคร้ังของการรับวัคซีน เช่น การเปลี่ยนวัคซีนชนิด
เด่ียวมาเป็นชนิดรวม การเปลี่ยนสายพันธุ์วัคซีนป้องกันโรคคางทูมเพื่อความปลอดภัยที่สูงขึ้น การ
ปรับเปลี่ยนอายุของการรับวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับระบาดวิทยาของโรค เป็นต้น   
 
 
 

                                                                      
        

                       (Priority)

             (Disease Burden)                            

                                                                     
          

                               
            

        (Supply)
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1.4 การควบคุมคุณภาพวัคซีน วัคซีนที่น าเข้ามาใช้ในโครงการฯ จะต้องมีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ โดยวัคซีนจะต้องได้รับการจดทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ซึ่งจะมีการตรวจสอบข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากข้อมูลการ
ศึกษาวิจัย กระบวนการผลิตและผลการทดสอบวัคซีน   นอกจากนี้วัคซีนที่ผ่านการจดทะเบียนใน
แต่ละรุ่นที่จะน ามากระจายไปยังสถานบริการจะต้องได้รับการทดสอบสอบด้านต่าง ๆ โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าวัคซีนมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่
ก าหนด (Lot release) ซึ่งห้องปฏิบัติการดังกล่าวมีมาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้กระบวนการ
ขนส่ง การเก็บรักษา การกระจาย และการจัดให้บริการวัคซีน ได้มีการก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินการ การติดตาม และการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 
 
1.5 การเฝ้าระวังอาการข้างเคียงจากวัคซีน  ในการให้บริการตามโครงการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ความปลอดภัยของวัคซีนเป็นสิ่งส าคัญที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ โดยให้มีการเฝ้าระวังอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยมีระบบการเฝ้าระวังและเครือข่ายทั่วประเทศ โดยระบบการเฝ้าระวังของประเทศ
ไทยมีมาตรฐานในระดับสากล และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยองค์การอนามัยโลก 
ประกอบด้วยการรายงานอาการและการด าเนินการสอบสวนอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น เพื่อพิสูจน์
ยืนยันสาเหตุ  ข้อมูลการสอบสวนจะได้รับการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนภูมิภาคและ
ส่วนกลาง  
 
1.6 การเฝ้าระวังโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  มีการเฝ้าระวังโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนทุก
โรค ทั้งการเฝ้าระวังเชิงรับและเชิงรุก ซึ่งจากการด าเนินการพบว่าโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนใน
ประเทศไทยลดลงเป็นอย่างมาก โดยสามารถกวาดล้างโรคฝีดาษ และไม่มีผู้ป่วยโรคโปลิโอใน
ประเทศไทยมานับสิบปี  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ
ประเทศไทย 
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แผนงานการให้บริการในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบัน 

การขึน้ทะเบียนวัคซีน 
(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

Lot release
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

วัคซีนผลติ
ภายในประเทศ

วัคซีนน าเขา้จาก
ต่างประเทศ

กรมควบคมุ
โรค

ส านักงาน
ป้องกนั

ควบคมุโรค
เขต

(12 แห่ง)

ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด

(76 แห่ง)

สถานบริการ

(>13,000 แห่ง)

• การอบรมเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขและการนิเทศงาน 
• การควบคมุระบบลกูโซ่ความเย็นวัคซีน
• การจัดระบบการให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค
• การรายงานผลการให้บริการ และการส ารวจความครอบคลมุการไดรั้บวัคซีน
• การเฝ้าระวังอาการภายหลงัการไดรั้บการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค
• การเฝ้าระวังโรคทีป่้องกนัไดด้ว้ยวัคซีนในโครงการ

การกระจายวัคซีน

 
1.7 ผลการด าเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   

ในปัจจุบันมีวัคซีนในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจ านวน 10 โรค และโรคไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาลส าหรับกลุ่มเสี่ยง  โดยประเทศไทยได้น าวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับ
อักเสบบี (DTP-HB) มาใช้ในวงกว้างเป็นประเทศแรก ๆ ในโลก รวมทั้งได้น าวัคซีนไข้สมอง
อักเสบเจอี และวัคซีนตับอักเสบบีมาใช้เป็นประเทศแรก ๆ ในภูมิภาคนี้   โดยพบว่าจ านวนวัคซีนที่
บรรจุในตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศมีมากกว่าจ านวนวัคซีนในตารางสร้างเสริมฯ 
ของหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคนี้  และพบว่าวัคซีนในโครงการได้รับการยอมรับจากประชาชน
อย่างสูง ดังจะเห็นได้จากความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายสูงระหว่างร้อยละ 
90-100  

ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่กวาดล้างโรคโปลิโอได้ส าเร็จ  และการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน
ประเทศไทยได้รับค าชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก ในปีพ.ศ. 2550 ว่า “ประเทศไทยเป็น 1 ใน 13 
ประเทศทั่วโลก ที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาระบบการติดตามการเข้าถึงการใช้วัคซีนป้องกัน
โรคในเด็ก”  

 
 



 6 

1.8 การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนเพื่อการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีน  
เพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนของประเทศ  และเป็นการประกันการมีวัคซีน

ที่จ าเป็นใช้ภายในประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ
นโยบายวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ให้ใช้เป็นแนวทางใน
การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนภายในประเทศ   ทั้งชนิด และรูปแบบของวัคซีนที่
เหมาะสม ซึ่งประเทศพัฒนาแล้วมักไม่สนใจที่จะผลิต และอาจมีการผูกขาดทางการค้าขึ้นได้ อันจะ
ท าให้มีปัญหาขาดแคลนวัคซีนเกิดขึ้น ในปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนบางชนิดได้ใน
ระดับมาตรฐานและใช้ในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจ
อี และวัคซีนบีซีจีป้องกันวัณโรค  ตลอดจนการแบ่งบรรจุและการผสมสูตรหรือการผลิตวัคซีนใน
ส่วนปลายหลายชนิดด้วยกัน   
 
2. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี 
 
2.1 การใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (JE) 

 โรคไข้สมองอักเสบเจอี (JE: Japanese Encephalitis) เป็นสาเหตุส าคัญของโรคไข้สมองอักเสบ
ในประเทศไทย เกิดจากการติดเชื้อไวรัส น าโดยยุงร าคาญหรือยุงท้องนา (Culicine mosquitoes)   

 กระทรวงสาธารณสุขน าวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีมาใช้ป้องกันโรคแก่ประชาชน ตั้งแต่
ปี 2533 โดยเร่ิมต้นในภาคเหนือ และค่อยๆ ขยายครอบคลุมทั้งประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โดย
ให้วัคซีนแก่เด็กอายุ 1 ปีคร่ึง ถึง 2 ปี คนละ 2  คร้ังและกระตุ้น 1 คร้ัง เมื่ออายุ 2 ปีคร่ึง ถึง 3 ปี 
วัคซีนที่ใช้เป็นชนิดเชื้อตาย (JE SMBV : mouse brain-derived inactivated JE vaccine) 

 การใช้วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยท าให้โรคไข้สมองอักเสบลดลง
จากปีละประมาณ 1,400 – 2,000 ราย (ช่วงก่อน พ.ศ. 2533) เหลือปีละน้อยกว่า 500 ราย ใน
ปัจจุบัน ซึ่งในจ านวนน้ี ส่วนใหญ่เป็นไข้สมองอักเสบจากสาเหตุอ่ืน 

 
2.2 วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) 

 วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีที่ขึ้นทะเบียนและจ าหน่ายในประเทศไทย ปัจจุบันมี 2 ชนิด 
ได้แก่ 

1. วัคซีนชนิดเชื้อตายที่เพาะเชื้อในสมองหนู (Suckling mouse brain vaccine หรือ 
SMBV)  
2. วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ (SA 14–14–2) ที่เพาะเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยง เป็น

วัคซีนใหม่ ที่เพิ่งขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ปี 2550 
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 วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีชนิดใหม่ ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและจ าหน่ายในประเทศไทย 
อีก 2 ชนิด ได้แก่ 

1. วัคซีนชนิดเชื้อตายที่เพาะเชื้อในเซลเพาะเลี้ยง (ขึ้นทะเบียนแล้วในทวีปยุโรป) 
2. วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ จากการตัดต่อพันธุกรรม และเพาะเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยง  
   (Chimeric  JE  vaccine) ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 

 
2.3 ความปลอดภัยของวัคซีน 

 วัคซีน JE SMBV มีความปลอดภัยสูง องค์การอนามัยโลกได้สรุปว่า ไม่พบหลักฐานเชื่อมโยง
ว่าวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีที่ท าจากสมองหนูเป็นสาเหตุของอาการทางระบบประสาท (Acute 
disseminated encephalomyelitis: ADEM) ที่เคยพบหลังจากรับวัคซีนชนิดนี้ประมาณ 1 รายต่อ 
50,000-1,000,000  หมายความว่าโรค ADEM เป็นโรคที่พบน้อย โดยพบได้ในเด็กทั่ว ๆ ไป 
และมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาหลังจากการรับวัคซีนได้เช่นกัน (Co-incident) นอกจากนี้
การผลิตวัคซีน SMBV ในปัจจุบันมีการพัฒนากระบวนการผลิตจนสามารถท าให้มีความ
บริสุทธิ์สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับการผลิตวัคซีนในอดีต  ส าหรับประเทศไทยในระยะ 6 ปีที่ผ่าน
มา ไม่มีรายงานพบอาการข้างเคียงรุนแรงทางระบบประสาทหลังฉีดวัคซีน JE  และ ในประเด็น
เร่ืองความปลอดภัยของวัคซีนชนิดนี้ ในปี 2549 องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความเห็นว่า  
SMBV เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเหมาะสมส าหรับใช้ป้องกันโรคใน
ปัจจุบัน  

 วัคซีน JE  SA 14–14–2 เป็นวัคซีนใหม่ เพิ่งใช้ในประเทศต่างๆ ได้ไม่นาน ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยยังมีจ ากัด  แต่จากข้อมูลที่มีชี้ว่าวัคซีนมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามวัคซีนเชื้อเป็นยัง
มีประเด็นที่กังวลเกี่ยวกับการก่อโรคในผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง  วัคซีนมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรคตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถ้าน าไปใช้ในพื้นที่ที่มีโรคไข้เลือดออกชุกชุม วัคซีนเชื้อ
เป็นอาจถูกรบกวนจากแอนติบอดีในผู้ที่เคยติดเชื้อโรคไข้เลือดออก  เพราะเป็นเชื้อไวรัสใน
กลุ่มเดียวกัน  นอกจากนี้ในปัจจุบัน Chengdu Institute of Biological Products (CDIBP) เป็น
เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการส่งออกจากประเทศจีน   

 กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ JE โดยใช้วัคซีน JE SMBV ที่
ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีและมีความปลอดภัย ตามนโยบาย
ส่งเสริมการพึ่งตนเอง 

 กระทรวงสาธารณสุข (โดยค าแนะน าของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ) มีแผนการพัฒนาจัดหาวัคซีน JE  เพื่อให้ได้วัคซีนรุ่นใหม่มาใช้
ทดแทนวัคซีนปัจจุบัน (จากการพิจารณาในวันที่ 7 ก.ค. 2552) โดย 
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- องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนชนิดเชื้อ
ตายที่เพาะในเซลล์เพาะเลี้ยง  ตามแผนคาดว่า จะเร่ิมผลิตได้ ในปี 2558 

- กรมควบคุมโรคมีแผนจะใช้วัคซีนชนิดใหม่ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตได้ แทน
วัคซีน JE SMBV ตั้งแต่ประมาณปี 2558  

 
 

(รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นายแพทย์จรุง เมืองชนะ ส านักงานคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ) 


