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ภก.ระพีพัฒน์  ตัณฑวณิช                                                                  
กลุ่มงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส	กลุ่มวิจัยชีววัตถุ

ประกอบด้วยการทดสอบ	3	หวัข้อ	ได้แก่	product	characterization,	

proof	 of	 concept/immunogenicity	 และ	 safety	 testing	 in	 

animals	 ซึ่งการทดสอบทั้งสามนั้นเป็นการทดสอบที่จะท�าให้มั่นใจ 

ได้ว่าวคัซนีทีจ่ะน�าไปศกึษาวจิยัในมนษุย์ในระยะการศกึษาทางคลนิกินัน้	

มีคุณภาพ	 มีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ ้มกัน	 และมีความ 

ปลอดภัย	 ซึ่งการทดสอบสองหัวข้อหลังนั้นจะต้องท �าในสัตว์ทดลอง	

แม้ว่าการทดสอบในสัตว์ทดลองจะไม่สามารถยืนยนัอย่างแน่ชดัถงึความ

สามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยในมนุษย์ได้	 แต่ก็

เป็นการทดสอบด่านแรกที่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพและอันตราย

ใด	ๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนที่วัคซีนนั้นจะถึงตัวมนุษย์	 โดยบทความ

ฉบับนี้จะบรรยายถึงการทดสอบความปลอดภัย	 (Safety	 testing	 

in	 animals)	 ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเช้ือตายเพียง 

อย่างเดียว

 หัวข้อที่ต้องทดสอบ

 หัวข้อทดสอบด้านความปลอดภัยในสัตว์ทดลองที่ส �านักยา		

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ได้ก�าหนดไว้ในคู่มือ/ 

หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนต �ารับยาชีววัตถุส�าหรับมนุษย์	 (Biological	

products)	 แบบ	ASEAN	HARMONIZATION	 น้ัน	มีหัวข้อจ�าเป็น 

ที่ทุกวัคซีนต้องส่งรายงานผลการทดสอบอยู	่3	หัวข้อ	ได้แก่

Preclinical Toxicity TestingPreclinical Toxicity Testing

ที่มาและความส�าคัญของการทดสอบ

 องค์การเภสัชกรรม	 (อภ.)	 ได้พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน 

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตาย	 (Split	 seasonal	 inactivated	

influenza	 vaccine)	 ช่ือ	 Tri	 Fluvac	 ส�าหรับฉีดเป็นประจ �าทุกปี 

เพือ่ป้องกนัการติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่ทีจ่ะระบาดในปีนัน้	ๆ 		แต่ก่อนที	่อภ.	

จะพัฒนาวัคซีนได้ส �าเร็จจนกระทั่งได้รับทะเบียนต �ารับยาชีววัตถุ	 

และกระจายวัคซีนออกสู่ท้องตลาดให้ประชาชนได้ใช้อย่างท่ัวถึงนั้น	 

มีขั้นตอนหลายข้ันตอนท่ีจะต้องผ่านไปให้ได้เสียก่อน	หนึ่งในข้ันตอน

เหล่านั้น	ได้แก่	การทดสอบที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก	(Nonclinical	

testing)		ชือ่อาจฟังแล้วงง	ๆ 	หากจะอธบิายให้ฟังดงู่ายกคื็อการทดสอบ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ของเราในสัตว์ทดลอง	อันเป็นข้ันตอนส �าคัญก่อน 

จะน �าวัคซีนไปทดสอบในมนุษย์น่ันเอง	 หลายคนอาจจะสงสัยว่า	 

nonclinical	 testing	กับ	preclinical	 testing	ต่างกันอย่างไร	ก็จะ 

ขอยกความหมายที่องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้	(Annex	1	of	WHO	

Technical	Report	 Series,	No.	 927,	 2005)	มาขยายความให้ได ้

ทราบกันครับ	 nonclinical	 testing	 หมายถึงการทดสอบท้ังใน 

หลอดทดลอง	 (In vitro)	และในสัตว์ทดลอง	 (In vivo)	ทั้งก่อนและ

ระหว่างช่วงการศึกษาทางคลินิก	 ซ่ึงจะแตกต่างกับค�าว่า	preclinical	

testing	ซึ่งหมายถึงการทดสอบทั้งในหลอดทดลอง	 (In vitro)	 และ 

ในสัตว์ทดลอง	 (In vivo)	 ในช่วงก่อนการศึกษาทางคลินิกเท่านั้น	

นอกจากนี้	องค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึง	preclinical	testing	ไว้ว่า
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ภก.ระพีพัฒน์  ตัณฑวณิช                                                                  
กลุ่มงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส	กลุ่มวิจัยชีววัตถุ

	 1.	 	ความเป็นพิษที่เกิดจากการให้ยาครั้งเดียว	 (Single	dose	

toxicity)

	 2.	 	 ความเป็นพิษที่เกิดจากการให้ยาซ�้า	ๆ	 (Repeat	dose	

toxicity)

	 3.		ความทนเฉพาะที่	(Local	tolerance)	

	 ส�าหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเช้ือตายที่	 อภ.	 

ก�าลังด �าเนินการวิจัยและพัฒนาน้ัน	 ก็ได้ท�าการทดสอบทั้ง	 3	หัวข้อ 

แล้วเช่นกัน	โดยจะเล่าถึงการทดสอบดังต่อไปนี้

การทดสอบความเป็นพิษที่เกิดจากการให้ยา
ครั้งเดียว (Single dose toxicity)

 การทดสอบ	 single	 dose	 toxicity	 คือการทดสอบความ 

เป็นพิษจากการให้วัคซีนในสัตว์ทดลองเพียงหนึ่งครั้ง	 เพื่อสังเกตผล

ความเป ็นพิษที่ เกิดขึ้น	 การทดสอบน้ีมักเป ็นการทดสอบแรก 

ทางพิษวิทยาเพ่ือทดสอบความปลอดภัยในวัคซนีหนึง่	ๆ 	หรอืผูผ้ลิตอาจรวม	

การทดสอบนี้เข้ากับการทดสอบ	repeat	dose	toxicity	ก็ได้	ขึ้นอยู่

รูปที่ 1		แผนภาพแสดงกิจกรรมในการทดสอบ	single	dose	toxicity	ของวัคซีน	Tri	Fluvac

	 กลุ่มทดลอง	 จ�านวนสัตว์ทดลอง	 สารทดสอบ	 รายละเอียดการให้

	 	 (เพศผู้	+	เพศเมีย)	 	 สารทดสอบ

	 กลุ่มทดสอบ	 10	+	10	 Tri	Fluvac	 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อขาหลัง

	 	 	 (0.5	มิลลิลิตร)	 ทั้งสองข้าง

	 กลุ่มควบคุมทางลบ	 10	+	10	 น�้าเกลือ	(0.5	มิลลิลิตร)	 ข้างละ	0.25	มิลลิลิตร

กับการตัดสินใจและประสบการณ์ในการผลิตวัคซีนของผู ้ผลิต 

แต่ละราย	

 พิษที่เกิดขึ้นในการทดสอบนี้อาจเกิดได้จาก 
	 1.	 แอนติเจนที่ใช้ในการกระตุ้นภูมิซ่ึงอาจเป็นเช้ือโรคหรือ 

สารพิษจากเชื้อโรคที่ถูกท�าให้อ่อนฤทธิ์หรือหมดฤทธิ์แล้ว	

	 2.	 องค์ประกอบอืน่	ๆ 	ในต �ารบัวคัซนี	เช่น	สารเพิม่ความคงตวั	

(Stabilizers)	สารกนัเสยี		(Antimicrobial	agents)		รวมทัง้สารเจอืปน	

(Impurities)	

	 3.	 อนัตรกริยิา	(Interaction)	ขององค์ประกอบต่าง	ๆ 	ในต�ารบั	

	 4.	 ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากวัคซีนนั้น	ๆ

	 ส�าหรับวิธีการทดสอบโดยคร่าว	ๆ	นั้นจะเริ่มจากการให้วัคซีน

ในสัตว์ทดลองชนิดที่เลือกแล้วว่าไว	 (Sensitive)	ต่อพิษของเชื้อหรือ

สารพิษที่น �ามาผลิตวัคซีนและสามารถสร้างภูมิต่อวัคซีนนั้น	 ๆ	 ได้	 

และหลังจากให้วัคซีนแล้วจะมีการประเมินผลความเป็นพิษท่ีเกิดขึ้น

จากวัคซีน 

การออกแบบการทดสอบ single dose toxicity

ตารางที่ 1		แผนการทดสอบ	single	dose	toxicity	ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตายของ	อภ.	(Tri	Fluvac)	
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รูปที่ 2 	ค่าเฉลี่ยของน�้าหนักตัวหนูแรทกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและน�้าเกลือทั้งเพศผู้และเพศเมียในการทดสอบ	single	dose	toxicity	ของวัคซีน	Tri	Fluvac

Average of animal body weight in single dose toxicity testing of
Tri Fluvac
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	 ส�าหรับการออกแบบการทดสอบ	 single	dose	 toxicity	นั้น	

อภ.	 ได้ใช้แนวทางตามหลักสากลขององค์การอนามัยโลกตามที ่

ประกาศใน	Annex	1	of	WHO	Technical	Report	Series,	No.	927,	

2005	 เป็นหลัก	 รวมกับแนวทางที่หน่วยงานสากลต่าง	 ๆ	ประกาศ	 

เช่น	OECD,	AALAS	โดยมีข้อควรค�านึงถึงดังนี้

	 1.	 โดยปกติใช้สัตว์ทดลองเพียงชนิดเดียว	 (1	 species)	และ

สายพันธุ์ที่ใช้เป็นสายพันธุ์ห่าง	(Outbred)

	 2.	 นอกจากสัตว์กลุ ่มทดสอบซึ่งให้วัคซีนแล้ว	 ควรมีสัตว ์

กลุ่มควบคุมทางลบ	(Negative	control)	ด้วย

	 3.	 จ�านวนสัตว์ทดลองท่ีใช้หากเป็นหนูเม้าส์	 (Mouse)	หรือ	

หนูแรท	(Rat)	ควรใช้สัตว	์10	ตัวต่อเพศต่อกลุ่ม	

	 4.	 อายุของสัตว์ฟันแทะ	 (Rodents)	 ให้ใช้สัตว์อายุ	 6	 -	 8	

สัปดาห์ในการทดสอบ	

	 5.	 ขนาดวัคซีนท่ีให้ในสัตว์ทดลองควรให้ขนาดวัคซีนสูงสุด 

ที่จะทดสอบในมนุษย์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก

	 6.	 วิธีการให้วัคซีน	 (Vaccine	 administration)	 ควรเป็น 

วิธีเดียวกับที่จะให้ในมนุษย์

	 7.	 สงัเกตผลความเป็นพิษเป็นเวลา	14	วนั	โดยผลพษิทีสั่งเกตนัน้	

อาจสังเกตจากน �้าหนักตัวสัตว์ทดลอง	 (Animal	 body	 weight)	 

ปริมาณอาหารที่สัตว์กิน	 (Food	 consumption)	 อาการทางคลินิก 

ของสัตว์	 (Clinical	 observation)	 และการตรวจพิสูจน์ซากสัตว์	 

(Gross	necropsy)

 ผลการทดสอบ single dose toxicity
 

 ผลการทดสอบ	 single	 dose	 toxicity	 ของ	 Tri	 Fluvac	 

มีหลายหัวข้อ	 แต่หัวข้อที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	น�้าหนักตัวของสัตว์ทดลอง	

(Animal	body	weight)	เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีความไว	(Sensitive)	

ในการแสดงผลความเป็นพิษในสัตว์ทดลองมากและติดตามได้ตลอด

ช่วงการทดลอง	ต่างจากการตรวจพิสูจน์ซากสัตว์	 gross	necropsy	 

ซึง่ดผูลได้เพียงครัง้เดยีวต่อหนึง่ชีวติของสัตว์ทดลอง	ผู้เขยีนจงึได้น�าผล

เรื่องน �้าหนักตัวของสัตว์ทดลองมาแสดง	ผลการทดสอบตามรูปที่	 2	

แสดงให้เห็นว่าสัตว์กลุ่มท่ีได้รับวัคซีน	 (Tri	 Fluvac)	 กับกลุ่มที่ได้รับ 

น�้าเกลือ	 (Normal	saline	solution,	NSS)	มีค่าเฉลี่ยของน�า้หนักตัว

ไม่แตกต่างกนัทัง้ในเพศผูแ้ละเพศเมยี	แสดงให้เหน็ว่าวคัซนี	Tri	Fluvac	

ของ	 อภ.	 มีความปลอดภัยต่อสัตว์ทดลองไม่แตกต่างกับน�้าเกลือ	 

(Normal	saline	solution,	NSS)	ท�าให้มคีวามมัน่ใจได้ว่าทัง้แอนตเิจน

และสูตรต �ารบัของวคัซีน	มคีวามปลอดภัยเหมาะสมทีจ่ะใช้ได้		นอกจาก

ผลน�้าหนักตัวของสัตว์ทดลองแล้ว	ผลการตรวจพิสูจน์ซากสัตว์ทดลอง

ก็ยังยืนยันถึงความปลอดภัยของวัคซีน	 Tri	 Fluvac	 เช่นเดียวกัน	 

แต่ทั้งน้ี	 ยังต้องมีการทดสอบความเป็นพิษที่เกิดจากการให้ยาซ �้า	ๆ	

(Repeat	dose	 toxicity)	 อีกการทดสอบหนึ่งก่อนที่จะน�าวัคซีนนี้ไป

ศึกษาวิจัยในมนุษย์
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	 3.	 ในการทดสอบ	 repeat	 dose	 toxicity	 ควรรวมการ 

ทดสอบความทนเฉพาะที	่(Local	tolerance)	เข้าไปด้วยเพื่อเป็นการ

ลดจ�านวนสัตว์ทดลองที่ต้องใช	้

	 4.	 นอกจากการประเมินผลความเป็นพิษท่ีได้กล่าวไว้ใน	 

single	 dose	 toxicity	 แล้ว	 ควรจัดให้มีการตรวจทางโลหิตวิทยา	 

(Hematology)	 และตรวจองค์ประกอบอื่น	 ๆ	 ของเลือด	 (Serum	

chemistry)	โดยตรวจ	4	จุดเวลา	ได้แก่

		 	 -		ก่อนเริ่มให้วัคซีน	

		 	 -		1	-	3	วันหลังจากให้วัคซีนครั้งแรก	

		 	 -		1	-	3	วันหลังจากให้วัคซีนครั้งสุดท้าย	และ	

		 	 -		14	วันหลังจากให้วัคซีนครั้งสุดท้าย	

	 เพื่อเป็นการประเมินผลทั้งความเป็นพิษจากการให้วัคซีนซ�้า	

(Repeat	 dose	 toxicity)	 ความเป็นพิษที่เกิดล่าช้า	 (Delayed	 

toxicity)	และเป็นการประเมินว่าร่างกายสามารถท �าให้ความเป็นพิษ

ดังกล่าวทุเลาลง	(Recovery)	ได้หรือไม่ด้วย

	 5.	 เมื่อครบก�าหนดการตรวจพิสูจน์ซากสัตว์ควรมีการเก็บ

เนื้อเยื่อของอวัยวะส �าคัญ	 เพื่อตรวจสอบทางจุลพยาธิวิทยา	 

(Histopathology)	 โดยควรให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับเน้ือเยื่อ 

ทางภูมิคุ้มกัน	(เช่น	ต่อมน�้าเหลือง	ต่อมไธมัส	ไขกระดูก	เป็นต้น)	และ

กลุ่มอวัยวะส�าคัญ	(สมอง	ไต	ตับ	อวัยวะสืบพันธุ์)	

	 6.	 การประเมินผลความเป็นพิษของการทดสอบความทน

เฉพาะที่จะประเมินจากอาการบวมแดงในเวลา	 48	 -	 96	ชั่วโมงของ

บรเิวณทีใ่ห้วคัซนีและการประเมนิทางจุลพยาธวิทิยา	(Histopathology)	

ของเนื้อเยื่อบริเวณที่ให้วัคซีน

 กลุ่มทดลอง	 จ�านวนสัตว์ทดลอง	 สารทดสอบ	 รายละเอียดการให้
	 	 (เพศผู้	+	เพศเมีย)	 	 สารทดสอบ

	 กลุ่มทดสอบ	 10	+	10	 Tri	Fluvac	(0.5	มิลลิลิตร)	 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อขาหลังทั้งสองข้าง

	 กลุ่มควบคุมทางลบ	 10	+	10	 น�้าเกลือ	(0.5	มิลลิลิตร)	 ข้างละ	0.25	มิลลิลิตร

	 กลุ่มทดสอบการทุเลา	 10	+	10	 Tri	Fluvac	(0.5	มิลลิลิตร)	 ในวันที่	0	และ	21 

	 กลุ่มควบคุมทางลบของ	 10	+	10	 น�้าเกลือ	(0.5	มิลลิลิตร)	  
	 การทดสอบการทุเลา

 การทดสอบความเป็นพิษที่เกิดจากการให้ยาซ�า้ ๆ
 (Repeat dose toxicity)

 การทดสอบนีจ้ะมคีวามแตกต่างจากการทดสอบ	single	dose	

toxicity	 ตรงที่จะมีการให้วัคซีนในสัตว์ทดลองมากกว่าหนึ่งครั้ง 

เพื่อดูผลพิษจากการได้วัคซีนหลาย	 ๆ	 ครั้ง	 โดยในกรณีของวัคซีน 

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตาย	 จะมีการให้วัคซีนในสัตว์ทดลอง	 

2	 ครั้ง	 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกก�าหนดแนวทางไว้ว่าควรให้ 

วัคซีนในสัตว์ทดลองเป็นจ �านวนครั้งมากกว่าที่ต้ังใจจะให้ในมนุษย์ 

ซึ่งคือ	1	ครั้ง	

การออกแบบการทดสอบ repeat dose toxicity

 การทดสอบ	repeat	dose	toxicity	กย็งัคงท�าในหนแูรท	(Rats)	

โดยอาศัยแนวทางการทดสอบที่องค์การอนามัยโลกแนะน�าไว้ใน	 

Annex	1	of	WHO	Technical	Report	 Series,	No.	927,	2005	 

เป็นหลักส �าคัญเช่นเดิม	 โดยมีข้อควรค�านึงที่มากกว่า	 single	dose	

toxicity	ดังนี้

	 1.	 ควรมีสัตว์ทดลอง	2	กลุ่ม	ส�าหรับทดสอบผลความเป็นพิษ

และส�าหรับทดสอบว่าผลความเป็นพิษนัน้ทเุลาลงได้หรอืไม่	(Recovery	

group)	

	 2.	 ก�าหนดการให้วัคซีน	 (Dosing	 schedule)	 จ�านวนครั้ง 

ที่ให้วัคซีนควรมากกว่าจ�านวนครั้งที่จะให้วัคซีนในมนุษย	์ โดยช่วงห่าง

ของการให้วัคซีน	 (Dosing	 interval)	 ในสัตว์อาจสั้นกว่าช่วงห่างของ

การให้วัคซีนในมนุษย์	 เช่น	2	 -	3	สัปดาห์	ทั้งนี้อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ระยะเวลาที่สัตว์ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนนั้น	ๆ 	มาช่วยในการ

ตัดสินใจ

ตารางที่ 2		แผนการทดสอบ	repeat	dose	toxicity	ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตาย	ของ	อภ.	(Tri	Fluvac)	
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ผลการทดสอบ repeat dose toxicity

 ผลการทดสอบ	 repeat	 dose	 toxicity	 ของ	 Tri	 Fluvac	 

ก็มีหลายหัวข้อ	 เช่นเดียวกับผลการทดสอบ	 single	dose	 toxicity	 

แต่ในบทความน้ีผู้เขียนจะขอน�าผลเรื่องน �้าหนักตัวของสัตว์ทดลอง 

มาแสดงเพียงอย่างเดียว	ตามเหตุผลท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว	 ผลการ

ทดสอบตามรูปที่	 4	แสดงให้เห็นว่าสัตว์กลุ่มทดสอบ	 (Main	 group)	 

ที่ได้รับวัคซีน	(Tri	Fluvac)	กับกลุ่มที่ได้รับน�า้เกลือ	(Normal	saline	

รปูท่ี 4   ค่าเฉลีย่ของน �า้หนกัตัวหนแูรทกลุ่มทดสอบผลพษิท่ีได้รบัวคัซนีและน �า้เกลอืทัง้เพศผูแ้ละเพศเมยีในการทดสอบ	repeat	dose	toxicity	ของวคัซนี	Tri	Fluvac

Average of main group animal body weight in repeat dose 
toxicity testing of Tri Fluvac
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solution,	NSS)	มค่ีาเฉล่ียของน �า้หนกัตวัไม่แตกต่างกันทัง้ในเพศผูแ้ละ

เพศเมีย	แสดงให้เห็นว่าวัคซีน	Tri	Fluvac	ของ	อภ.	มีความปลอดภัย

ต่อสัตว์ทดลองไม่แตกต่างกับน�้าเกลือ	 (Normal	 Saline	 Solution,	

NSS)		นอกจากนีผ้ลการทดสอบอืน่	ๆ 	เช่น	ผลการตรวจพสิจูน์ซากสตัว์	

(Gross	 necropsy)	 และผลการตรวจสอบทางจุลพยาธิวิทยา	 

(Histopathology)	 ก็ยังท�าให้มีความมั่นใจได้ว ่าทั้งแอนติเจน 

และสูตรต �ารับของวัคซีน	 มีความปลอดภัยเพียงพอท่ีจะน�าวัคซีนนี ้

ไปศึกษาทดสอบในมนุษย์

รูปที่ 3  แผนภาพแสดงกิจกรรมในการทดสอบ	repeat	dose	toxicity	ของวัคซีน	Tri	Fluvac
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รปูท่ี 5   ค่าเฉล่ียของน�า้หนกัตัวหนแูรทกลุม่ทดสอบการทเุลาของผลพิษท่ีได้รับวัคซนีและน �า้เกลอืทัง้เพศผู	้

และเพศเมียในการทดสอบ	repeat	dose	toxicity	ของวคัซนี	Tri	Fluvac

สรุป

 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเช้ือตาย	 (Split	 seasonal	

inactivated	 influenza	 vaccine)	 ขององค์การเภสัชกรรม	 

(Tri	Fluvac)	ได้ผ่านการทดสอบความปลอดภยัในสตัว์ทดลอง	(Safety	

testing	in	animals)	แล้ว	โดยผลการทดสอบไม่พบความเป็นพิษของ

วัคซีนในสัตว์ทดลอง	ท�าให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของวัคซีนชนิดนี	้

และเมื่อรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบอื่น	 ๆ	 เช่น	 ผลการกระตุ้น 

ภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง	 (Immunogenicity)	และการศึกษาคุณภาพ

ของวัคซีน	(Product	characterization)	ยิ่งท�าให้	อภ.	ในฐานะผู้ผลิต	

มีความมั่นใจในวัคซีน	 Tri	 Fluvac	 ยิ่งขึ้นจนกระทั่งได้น�าวัคซีน	 

Tri	 Fluvac	นี้ไปด�าเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์	 โดยคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ได้ทบทวนข้อมลูทัง้หมดแล้วเหน็ว่าวคัซนี	Tri	Fluvac	มคีวามปลอดภยั

มากพอทีจ่ะท �าการศกึษาวจัิยในมนษุย์ได้	จงึอนมุตัใิห้ด �าเนนิการศกึษา

วิจัยในมนุษย์ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	“หลังจาก

การศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่	2	 เสร็จสิ้น	Tri	 Fluvac	จะเข้าสู่การ

ศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่	3	แล้วจึงขอขึ้นทะเบียนต�ารับยาชีววัตถุต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป”

 ส�าหรับน�้ าหนักตัวของกลุ ่มทดสอบการทุเลาของผลพิษ	 

(Recovery	 group)	ผลการทดสอบตามรูปที่	 5	แสดงให้เห็นว่าสัตว ์

ที่ได้รับวัคซีน	(Tri	Fluvac)	กับกลุ่มที่ได้รับน�า้เกลือ	(Normal	Saline	

Solution,	NSS)	มีค่าเฉลี่ยของน �้าหนักตัวไม่แตกต่างกันทั้งในเพศผู ้

และเพศเมีย	 แสดงให้เห็นว่าวัคซีน	 Tri	 Fluvac	 ของ	 อภ.	 มีความ

ปลอดภัยต่อสัตว์ทดลองไม่แตกต่างกับน�้าเกลือ	 (Normal	 Saline	

Solution,	NSS)	นอกจากนี้ผลการทดสอบอื่น	ๆ	 เช่น	ผลการตรวจ

พิสูจน์ซากสัตว์	 (Gross	 necropsy)	 และผลการตรวจสอบทาง 

จุลพยาธิวิทยา	 (Histopathology)	 ก็ยังท�าให้มีความมั่นใจได้ว่า 

ทั้งแอนติเจนและสูตรต�ารับของวัคซีน	มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะ 

น�าวัคซีนนี้ไปศึกษาทดสอบในมนุษย์


