วัคซีนโควิด-19 ตอนที่ 3 : การพัฒนาสูรูปแบบที่ไมใชเข็มฉีดยา
รองศาสตราจารย ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ สุขวาณิชยศิลป
หนวยคลังขอมูลยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
โควิด-19 (COVID-19) เปนโรคติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม คือ “2019nCoV (2019 novel coronavirus)” หรือ “SARS-CoV-2” เริ่มเกิดการระบาดที่เมืองอูฮั่นในประเทศจีน (Wuhan,
China) เมื่อเดือนธันวาคมป พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) และปจจุบันการระบาดของโรคนี้ยังคงดําเนินอยู อยางตอเนื่อง
ผูปวยโควิด-19 มีอาการที่สําคัญคือ มีไข ไอ และหายใจลําบาก มีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมากเนื่องจากการหายใจ
ลมเหลวและอาการแทรกซอนอื่น การคิดคนยาเพื่อใชกําจัดไวรัสที่เปนตนเหตุและการพัฒนาวัคซีนเพื่อปองกันโรคนี้
ดําเนินอยูอยางตอเนื่อง ขณะนี้มีวัคซีนโควิด-19 ออกใชแลวหลายผลิตภัณฑ วัคซีนเหลานั้นใหโดยการฉีดเขา
กลามเนื้อซึ่งหลายคนไมชอบเนื่องจากทําใหเจ็บปวดบริเวณที่ฉีดและไมสะดวก ในบทความนี้จะกลาวถึงการพัฒนา
วัคซีนโควิด-19 สูรูปแบบที่ไมใชเข็มฉีดยา โดยทําเปนวัคซีนชนิดฉีดแบบไรเข็ม วัคซีนชนิดใหทางจมูก วัคซีนชนิดกิน
วัคซีนชนิดสูดทางปาก และวัคซีนชนิดแผนติดผิวหนัง

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีนและรูปแบบการใหวัคซีน
วัคซีน (vaccine) เปนผลิตภัณฑชีวภาพ เมื่อใหเขาสูรางกายจะกระตุนรางกายใหสรางภูมคิ ุมกันหรือ
แอนติบอดีที่จําเพาะขึ้นมาเพื่อตอตานเชื้อโรค จึงใชปองกันโรค องคประกอบในวัคซีนมีความแตกตางกันทําให มี
ประสิทธิภาพในการกระตุนรางกายใหสรางภูมิคุมกันไดแตกตางกัน วัคซีนอาจประกอบดวยตัวเชื้อกอโรคครบ (กรณี
แบคทีเรียหมายถึงครบทั้งเซลล สวนไวรัสหมายถึงครบทั้งอนุภาค) หรือมีเฉพาะชิ้นสวนจากเชื้อกอโรคซึ่งชิ้นสวนนั้น
สามารถกระตุนรางกายใหสรางภูมิคุมกันได หรือประกอบดวยสิ่งที่มนุษยผลิตขึ้นมาดวยกรรมวิธีทาง
เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสิ่งนั้นสามารถกระตุนรางกายใหสรางภูมิคมุ กันได วัคซีนจึงมีทั้งชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ (live
attenuated vaccine) ซึ่งกระตุนภูมิคุมกันไดดีแตอาจทําใหเกิดการติดเชื้อได, วัคซีนเชื้อตาย (inactivated หรือ
killed vaccine) ไมทําใหเกิดการติดเชื้อ, วัคซีนซับยูนิต (subunit vaccine) ซึ่งใชเฉพาะชิ้นสวนของเชื้อกอโรคที่
สามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดี ในกรณีวัคซีนโควิด-19 เปนสไปกโปรตีน (spike protein) ของเชื้อกอโรคโควิด-19
(SARS-CoV-2), วัคซีนซึ่งสิ่งกระตุนภูมิคุมกันเปนสิ่งที่มนุษยผลิตขึ้นดวยกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชวี ภาพที่หลากหลาย
กอใหเกิดวัคซีนชนิดตาง ๆ มากมายในลักษณะของวัคซีนลูกผสม (recombinant vaccines) เปนตน
การใหวัคซีนเขาสูรางกายสวนใหญทําโดยการฉีดเขากลามเนื้อ (intramuscular injection) หรือฉีดเขาใต
ผิวหนัง (subcutaneous injection) ในปริมาณนอย แตวัคซีนบางชนิดอาจใหโดยการฉีดเขาในผิวหนัง
(intradermal injection) หยอดเขาปาก พนจมูก หรือใหโดยวิธีอื่น ๆ ภูมิคุมกันที่รางกายสรางขึ้นนั้นมี

ความสามารถในการจดจําและพรอมที่จะออกปฏิบัติการเมื่อรางกายไดรับเชื้อกอโรคชนิดที่เกี่ยวของกับการนํามาทํา
วัคซีนชนิดนั้น

ขอจํากัดของวัคซีนโควิด-19 ชนิดฉีดผานเข็มฉีดยา
วัคซีนโควิด-19 ที่นํามาใชแลวขณะนี้ไมวาจะเปนผลิตภัณฑที่ไดรับอนุมัติทะเบียนอยางสมบูรณ (full
authorization) หรือผลิตภัณฑที่ไดรับอนุมัติใหใชกรณีฉุกเฉิน (emergency use authorization) นั้นเปนชนิดฉีด
ผานเข็มฉีดยา โดยการฉีดเขากลามเนื้อ เชน โทซินาเมแรน (tozinameran ชื่ออื่นคือ BNT162b2 และชื่อการคาคือ
Comirnaty) ที่รูจักในชื่อวา “Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine”, เอ็มอารเอ็นเอ-1273 (mRNA-1273) ที่รูจัก
ในชื่อวา “Moderna COVID-19 vaccine”, เอแซดดี-1222 (AZD1222 ชื่ออื่นคือ ChAdOx1 nCoV-19) ที่รูจักใน
ชื่อวา “Oxford-AstraZeneca vaccine”, BBIBP-CorV ที่รูจักในชื่อวา “Sinopharm COVID-19 vaccine”,
CoronaVac ที่รูจักในชื่อวา “Sinovac vaccine” วัคซีนที่กลาวมานี้จะฉีด 2 ครั้ง การฉีดกระตุนในครั้งที่สองจะหาง
จากครั้งแรก 3-12 สัปดาห ขึ้นกับแตละผลิตภัณฑ การฉีดวัคซีนผานเข็มทําใหเจ็บปวดบริเวณที่ฉีดซึ่งหลายคนไม
ชอบหรือมีความกลัวเข็มฉีดยา ยิ่งตองมีการฉีดกระตุนในครั้งที่สองจะเพิ่มความไมสะดวกที่ตองเดินทางมา
สถานพยาบาลอีก ทําใหบางคนมารับวัคซีนในครั้งที่สองไมตรงตามกําหนดหรือไมมาเลย การฉีดวัคซีนผานเข็มฉีดยา
ยังเสี่ยงตอการติดเชื้อขณะฉีดและการเกิดอุบัติเหตุจากเข็มฉีดยา นอกจากนี้การเรงรีบพัฒนาวัคซีนเพื่อปองกันการ
ระบาดของโควิด-19 ทําใหการพัฒนาตํารับมีขอจํากัด อาจมีความคงตัวไมดีจึงตองแชแข็ง จึงเกิดความยุงยากในการ
ขนสงและเสียคาใชจายมาก อีกทั้งบางหนวยงานขาดความพรอมในการจัดเก็บวัคซีน

การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 สูรูปแบบที่ไมใชเข็มฉีดยา
วัคซีนโควิด-19 ที่นํามาใชแลวขณะนี้เปนชนิดฉีดเขากลามเนื้อผานเข็มฉีดยาซึ่งทําใหเจ็บปวดบริเวณที่ฉีด
อีกทั้งยังมีขอจํากัดบางอยางดังกลาวขางตน จึงมีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 สูรูปแบบที่ไมใชเข็มฉีดยา เชน วัคซีน
ชนิดฉีดแบบไรเข็ม วัคซีนชนิดใหทางจมูก วัคซีนชนิดกิน วัคซีนชนิดสูดทางปาก วัคซีนชนิดแผนติดผิวหนัง ซึ่งวิธีการ
ใหวัคซีนเหลานี้ไมทําใหเจ็บ จึงคาดวาจะเปนที่ยอมรับมากขึ้นในผูที่กลัวเข็มฉีดยาโดยเฉพาะเด็ก การใหวัคซีนใน
รูปแบบที่กลาวมา (ยกเวนชนิดฉีดแบบไรเข็ม) สามารถเรียนรูและใหวัคซีนไดดวยตนเอง ไมตอ งอาศัยบุคลากร
สาธารณสุข จึงเพิ่มความสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปสถานพยาบาล ชวยให การกระตุน
ภูมิคุมกันจากการไดรับวัคซีนครั้งที่สองเปนไปไดมากขึ้น ทําใหโครงการปองกันโรคระบาดประสบความสําเร็จสูง ใน
การใหวัคซีนรูปแบบที่ไมใชเข็มฉีดยาอาจนํามาใชโดยสมบูรณ คือใหครั้งแรกและใหครั้งที่สองเพื่อกระตุนภูมิคุมกัน
(กรณีที่ตองกระตุนภูมิคุมกัน ซึ่งขึ้นกับวัคซีนแตละชนิด) หรือนํามาใชเฉพาะการใหครั้งที่สองเพื่อกระตุนภูมิคุมกัน
ภายหลังไดรับวัคซีนครั้งแรกโดยการฉีดผานเข็มฉีดยามาแลว คาดวาวัคซีนโควิด-19 รูปแบบที่ไมใชเข็มฉีดยานี้อาจมี
บทบาทมากภายหลังพนการระบาดครั้งใหญไปแลว การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 สูรูปแบบที่ไมใชเข็มฉีดยาที่จะกลาวถึง
มีดังนี้

1. วัคซีนโควิด-19 ชนิดฉีดแบบไรเข็ม เทคโนโลยีการฉีดแบบไรเข็ม (needle-free jet injection) มีใชมา
นานแลว ทั้งการใหยาทั่วไปและการใหวัคซีน โดยมีอุปกรณที่เปนตัวฉีด (jet injector) ซึ่งทําใหเกิดแรงดันยาผาน
หัวฉีดที่มีรูเปดขนาดเล็กกวาเสนผม (แทนที่จะเปนเข็มฉีดยา) ทําใหยาปริมาณนอยเคลื่อนที่ดวยแรงดันและความเร็ว
สูง พุงผานผิวหนังลงสูชั้นเปาหมายที่ตองการใหยาออกฤทธิ์คลายการฉีดผานเข็มฉีดยา ไมวาจะเปนการฉีดเขาใน
ผิวหนัง การฉีดเขาใตผิวหนัง หรือการฉีดเขากลามเนื้อ (รูปที่ 1) สามารถใชไดกับยาไมวาจะเปนของเหลวหรือผง การ
ใหยาแบบนี้จะชวยดันยาเขาใตผิวหนังชั้นลึกและทําใหยากระจายตัวไดดี จึงใชยาในปริมาณที่นอยกวาการฉีดผาน
เข็ม กรณีการใหวัคซีนโควิด-19 โดยการฉีดแบบไรเข็มนี้เหมาะกับวัคซีนชนิดดีเอ็นเอและสามารถใหวัคซีนเขาถึงชั้น
กลามเนื้อได ขณะนี้มีหลายหนวยงานกําลังพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดฉีดแบบไรเข็ม โดยวัคซีนที่นําพัฒนาอาจเปน
วัคซีนชนิดใหมหรือเปนวัคซีนชนิดที่นําออกใชแลว ดังตัวอยางที่กลาวถึงขางลางนี้

1.1 DIOS-CoVax ชนิดฉีดแบบไรเข็ม เปนวัคซีนชนิดดีเอ็นเอ พัฒนาในสหราชอาณาจักร โดย DIOSynVax
ซึ่งเปนบริษัทภายใตมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (University of Cambridge) รวมกับบริษัทฟารมาเจ็ต (PharmaJet)
ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณที่เปนตัวฉีด (รูปที่ 2 ก)

1.2 COVIGEN ชนิดฉีดแบบไรเข็ม พัฒนาในประเทศออสเตรเลีย โดยมหาวิทยาลัยซิดนีย (University of
Sydney) รวมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยนํา COVIGEN ซึ่งเปนวัคซีนชนิดดีเอ็นเอที่พัฒนาโดยบริษัท BioNet และ
บริษัท Technovalia สวนอุปกรณที่เปนตัวฉีดเปนของบริษัทฟารมาเจ็ต เริ่มมีการศึกษาทางคลินิก (การศึกษาในคน)
ระยะที่ 1 (phase 1 clinical trial) เมื่อปลายป พ.ศ. 2563
1.3 Pfizer COVID-19 vaccine ชนิดฉีดแบบไรเข็ม เปนวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอ (Pfizer COVID-19
vaccine ชนิดฉีดเขากลามเนื้อมีใชแลว) พัฒนาในประเทศแคนาดา โดยมหาวิทยาลัยวอเตอรลู (University of
Waterloo) และนักวิจัยจากหนวยงานอื่น ขณะนี้อยูในขั้นการศึกษากอนการทดลองใชในคน (preclinical study)
2. วัคซีนโควิด-19 ชนิดใหทางจมูก ไวรัสโควิด-19 เขาสูทางเดินหายใจไดโดยผานทางจมูกเขาสูปอด การ
ใหวัคซีนทางจมูกสามารถกระตุนภูมิคุมกันที่ชั้นเมือก (mucosal immunity) ในทางเดินหายใจได ซึ่งที่ทางเดิน
หายใจตั้งแตจมูกจนถึงปอดมีเซลลภูมิคุมกัน (immune cells) มากมาย การใหวัคซีนทางจมูกและสูดเขาทางเดิน
หายใจจึงนาจะกระตุนระบบภูมิคุมกันไดดีทั้งการตอบสนองทางภูมิคุมกันดวยสารน้ําหรือแอนติบอดี (humoral
immunity หรือ antibody-mediated immunity) และการตอบสนองทางภูมิคุมกันชนิดพึ่งเซลล (cellular
immunity หรือ cell-mediated immunity) ซึ่งอาศัยเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดที-ลิมไฟไซต (T lymphocyte หรือ T
cell), แมคโครฟาจ (macrophage) และสารไซโตไคน (cytokines) ชนิดตาง ๆ จึงตางจากการฉีดเขากลามเนื้อซึ่ง
จะกระตุนการตอบสนองทางภูมิคุมกันดวยสารน้ําหรือแอนติบอดีเกือบทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้วัคซีนโควิด-19 ชนิดใหทาง
จมูกจึงนาจะชวยปองกันการแพรกระจายของไวรัสไดดีกวาการฉีดเขากลามเนื้อ การใหวัคซีนทางจมูก (รูปที่ 2 ข)
อาจเปนชนิดพนหรือสเปรยจมูก (nasal spray), ชนิดหยอดจมูก (nose drop) หรือชนิดฉีดเขาจมูกโดยไมใชเข็ม
(nasal shot) ซึ่งการใหวัคซีนทางจมูกมีใชแลวกับวัคซีนไขหวัดใหญ (influenza vaccine) โดยใสวัคซีนในอุปกรณ
คลายกระบอกฉีดยา (syringe-like device) ที่มีหัวฉีดพนละออง (aerosol sprayer) แทนเข็มฉีดยา (กรณีที่เปน
ชนิดพนหรือสเปรยจมูก) ตัวอยางการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดใหทางจมูกที่จะกลาวถึงมีดงั นี้

2.1 AdCOVID ชนิดใหทางจมูก เปนวัคซีนชนิดที่มีอะดีโนไวรัสเปนพาหะ (adenoviral vector vaccine)
พัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมหาวิทยาลัย Alabama at Birmingham (UAB) รวมกับบริษัท Altimmune
เปนวัคซีนโควิด-19 สําหรับใหทางจมูกชนิดที่คาดหวังวาใหเพียงครั้งเดียว (single-dose vaccine) การศึกษาขั้นกอน
การทดลองใชในคนพบวาใหผลดี วัคซีนชนิดนี้มีแผนการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1 ชวงปลายป พ.ศ. 2563 และคาด
วาจะประเมินผลไดในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2564
2.2 COVI-VAC ชนิดใหทางจมูก เปนวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ (live attenuated vaccine) ของบริษัท
Codagenix เปนวัคซีนโควิด-19 ชนิดหยอดจมูกชนิดที่คาดหวังวาใหเพียงครั้งเดียว ขณะนี้ไดเริ่มการศึกษาทางคลินิก
ระยะที่ 1 ที่สหราชอาณาจักร
2.3 วัคซีนชนิดใหทางจมูกที่พัฒนาโดยสถาบันปาสเตอร (Institut Pasteur หรือ Pasteur Institute)
รวมกับบริษัท TheraVectys ในประเทศฝรั่งเศส เปนวัคซีนชนิดที่มเี ลนติไวรัสเปนพาหะ (lentiviral vector
vaccine) การศึกษาขั้นกอนการทดลองใชในคนพบวาใหผลดี
3. วัคซีนโควิด-19 ชนิดกิน วัคซีนชนิดกินสามารถกระตุนภูมิคุมกันที่ชั้นเมือกในทางเดินอาหารได ทั้งการ
ตอบสนองทางภูมิคุมกันดวยสารน้ําหรือแอนติบอดีและการตอบสนองทางภูมิคุมกันชนิดพึ่งเซลล ตัวอยางการพัฒนา
วัคซีนโควิด-19 ชนิดกินที่จะกลาวถึงมีดงั นี้
3.1 VXA-CoV2-1 ชนิดกิน หรือ Vaxart COVID-19 Oral Vaccine เปนวัคซีนชนิดที่มีอะดีโนไวรัสเปน
พาหะ ของบริษัท Vaxart ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนวัคซีนชนิดเม็ดเคลือบเพื่อใหแตกตัวในลําไสเล็ก (enteric
coated tablet) ปองกันไมใหวัคซีนถูกทําลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร ผลการศึกษาในแฮมสเตอรพบวากระตุน
ภูมิคุมกันที่ชั้นเมือกในทางเดินอาหารไดดีเมื่อใหกินวัคซีน 2 ครั้งหางกัน 4 สัปดาห ขณะนี้เขาสูก ารศึกษาทางคลินิก
ระยะที่ 1 แลว คาดวาจะประเมินผลเบื้องตนไดในราวตนเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2564
3.2 bacTRL-Spike ชนิดกิน เปนวัคซีนชนิดดีเอ็นเอ ของบริษัท Symvivo สําหรับกินเพียงครั้งเดียว เริ่ม
เขาสูการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1 ในประเทศออสเตรเลียเมื่อปลายป พ.ศ. 2563 คาดวาจะประเมินผลเบื้องตนได
ในราวตนป พ.ศ. 2564 และประเมินผลสมบูรณไดในราวสิ้นเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565
3.3 OraPro-COVID-19 ชนิดกิน เปนวัคซีนชนิดที่มีอะดีโนไวรัสเปนพาหะ ของบริษัท iosBio (ชื่อเดิมคือ
Stabilitech Biopharma) ในสหราชอาณาจักร เปนวัคซีนชนิดแคปซูล การศึกษาขั้นกอนการทดลองใชในคนพบวา
ใหผลดี มีแผนการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมสหภาพยุโรปในราวไตรมาสแรกของป
พ.ศ. 2564 อาจใหวัคซีนชนิดนี้อยางเดียวตั้งแตแรก หรือใหเฉพาะการกระตุนครั้งที่สองภายหลังไดรับวัคซีนครั้งแรก
โดยการฉีดผานเข็มฉีดยามาแลว
4. วัคซีนโควิด-19 ชนิดสูดทางปาก การสูดวัคซีนทางปากโดยใชอุปกรณพนละอองยา (nebulizer) เพื่อให
วัคซีนเขาสูทางเดินหายใจ (orally inhaled vaccine) จะคลายกับการไดรับเชื้อที่มากับละอองสารคัดหลั่งซึ่ง

ลองลอยในอากาศตามธรรมชาติ สามารถกระตุนภูมิคุมกันในทางเดินหายใจได ตัวอยางการพัฒนาวัคซีนโควิด-19
ชนิดสูดทางปากที่จะกลาวถึงมีดังนี้
4.1 ChAdOx1 nCov-19 ชนิดสูดทางปาก เปนวัคซีนชนิดที่มีอะดีโนไวรัสเปนพาหะ (ChAdOx1 nCov-19
ชนิดฉีดเขากลามเนื้อมีใชแลว) พัฒนาโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (University of Oxford) ในส
หราชอาณาจักร เริ่มการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1 ในไตรมาสสุดทายของป พ.ศ. 2563
4.2 Imperial’s saRNA vaccine ชนิดสูดทางปาก พัฒนาโดยทีมนักวิจัยของ Imperial College of
London ในสหราชอาณาจักร โดยทําการศึกษาวัคซีนที่ผลิตเองซึ่งเปนวัคซีนชนิดอารเอ็นเอ (saRNA หรือ selfamplifying RNA) เปรียบเทียบกับ ChAdOx1 nCov-19 ชนิดสูดทางปาก เริ่มการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1 ในไตร
มาสสุดทายของป พ.ศ. 2563
5. วัคซีนโควิด-19 ชนิดแผนติดผิวหนัง การผลิตวัคซีนชนิดแผนติดผิวหนังกําลังไดรับความสนใจจากหลาย
หนวยงาน ในการติดแผนวัคซีนจะเลือกติดบริเวณที่มเี ซลลภูมิคุมกันอยูหนาแนนและติดเปนเวลาสั้น ๆ เพื่อใหวัคซีน
ผานผิวหนังไปกระตุนเซลลภูมิคุมกัน กอนหนานี้ไดมีการพัฒนาเพื่อใชกับวัคซีนอื่นอยูแลว เมื่อเกิดการระบาดของโค
วิด-19 หนวยงานเหลานั้นจึงมีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เปนชนิดแผนติดผิวหนังดวยเชนกัน ดังตัวอยางที่จะกลาวถึง
ขางลางนี้
5.1 PittCoVacc ชนิดแผนติดผิวหนัง เปนวัคซีนชนิดซับยูนิต (S1 subunit vaccine) ที่มหาวิทยาลัยพิตต
สเบิรก (University of Pittsburgh) ในประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาขึ้นในรูปแบบแผนเข็มขนาดจิ๋วจํานวนมากเรียง
เปนแนว (microneedle array) โดยทําเปนแผนสําหรับติดผิวหนัง (transdermal microneedle skin patch)
ขนาดเทาปลายนิ้ว (รูปที่ 2 ค) เข็มขนาดจิ๋วนั้นทําดวยน้ําตาล วัคซีนชนิดนี้ไมตองเก็บในตูเย็น การศึกษาในหนูถีบ
จักรพบวาวัคซีนสามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดี
5.2 Vaxxas’ Nanopatch vaccine ชวงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 บริษัท Vaxxas (ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย) อยูระหวางการพัฒนาวัคซีนไขหวัดใหญชนิดแผนสําหรับติดผิวหนัง ทางบริษัทจึงมี
แนวคิดในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดแผนติดผิวหนังดวยเทคโนโลยีเดียวกัน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการวางแผน
ดําเนินการ
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