
การระบาดของเช้ือไขหวัดใหญ ชนิด B ระหวางเดอืนมิ.ย. - ก.ค. 2555 

 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดสุมตัวอยางเชื้อไขหวัดใหญที่แยก

ไดในระบบเฝาระวังของกรมวิทยาศาสตรการแพทยและระบบบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ระหวาง 

เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2555 มาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ  พบวาตัวแทนของเชื้อไขหวัดใหญที่แยก 

ได ในชวงพฤษภาคม-มิถุนายน2555 มีสัดสวนของเชื้อไขหวัดใหญ A (H3N2) และ B ที่คลายคลึงกับสายพันธุ

วัคซีนที่องคการอนามัยโลกประกาศใชทางซีกโลกเหนือเพิ่มขึ้น แมวาเชื้อสวนใหญยังคงคลายคลึงกับสายพันธุ

วัคซีนทางซีกโลกใต แตจําเปนตองติดตามขอมูลเฝาระวังอยางตอเน่ือง เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห

ประสิทธิผลของการใชวัคซีนในปจจุบันและการวางแผนการบริหารการใชวัคซีนในปจจุบันและอนาคต  

เน่ืองจากขณะน้ีพบการระบาดเปนกลุมกอนของเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด B เพิ่มขึ้น ซึ่งศูนยไขหวัดใหญแหงชาติ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดสุมตัวอยางเชื้อไขหวัดใหญที่แยกไดจาก 

ตัวอยางผูปวยใน 4 กลุมระบาด มาวิเคราะหหาสายพันธุดวยวิธี Gene sequencing ไดผลดังน้ี 

 

กลุมท่ี ชวงการระบาด สถานท่ี จํานวนตัวอยาง 

        ผูปวย 

จํานวนเชื้อท่ีสุม 

       ตรวจ 

สายพันธุท่ีพบ 

1   ปลายเดือน 

มิถุนายน 2555 

โรงเรียนในจ.สมุทรสาคร 4 4 B/Brisbane/60/08-like virus 

(Victoria lineage) 

2   ปลายเดือน 

มิถุนายน 2555 

โรงงานในจ.สมทุรสาคร 6 6 B/Brisbane/60/08-like virus 

(Victoria lineage) 

3   ปลายเดือน 

มิถุนายน 2555 

หนวยงานใน จ.นนทบุรี 3 1 B/Brisbane/60/08-like virus 

(Victoria lineage) 

4    ตนเดือน  

กรกฎาคม 2555 

โรงเรียนในจ. ลพบุรี 10 4 B/Brisbane/60/08-like virus 

(Victoria lineage) 

 

จากผลการวิเคราะหสายพันธุเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด B จาก 4 กลุมระบาด จะเห็นวาทุกกลุมระบาดยอย ยังคง

เปนสายพันธุสวนใหญที่พบในประเทศไทย ( ขอมูลแสดงในตารางหนา 2 ) และเปนสายพันธุที่บรรจุอยูใน

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญที่กระทรวงสาธารณสุขจะใหบริการแกประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยง 

 

 

 

 



 

สายพันธุท่ีแยกไดในประเทศไทยระหวาง มกราคม – มิถุนายน 2555 

A(H1N1)pdm09  รอยละ A (H3N2) 

 

รอยละ B รอยละ 

A/California/07/2009 (H1N1) 100.00  A/Perth/16/2009 (H3N2) 72.72 B/Brisbane/60/2008 

(Victoria lineage) 

74.11 

  A/Victoria/361/2011(H3N2) 

 

27.28 B/Florida/60/2008 

(Yamagata lineage) 

 1.78 

    B/Wisconsin/01/2010 

(Yamagata lineage) 

 24.11 

 

 

 สายพันธุวัคซีนท่ีประกาศใชทางซีกโลกใต 
Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2012 southern 

hemisphere influenza season 

It is recommended that vaccines for use in the 2012 influenza season (southern hemisphere) contain 

the following:  

-  an A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus  

-  an A/Perth/16/2009 (H3N2)-like virus 

-  a B/Brisbane/60/2008-like virus    

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus is the pandemic A(H1N1) 2009 influenza virus.  

 

 สายพันธุวัคซีนท่ีประกาศใชทางซีกโลกเหนือ 

Recommended viruses for influenza vaccines for use in the 2012-2013 northern hemisphere 

influenza season  

It is recommended that the following viruses be used for influenza vaccines in the 2012-2013 

influenza season (northern hemisphere) contain the following:   

- an A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus 

- an A/Victoria/361/2011 (H3N2)-like virus 

- a B/Wisconsin/1/2010-like virus 

หมายเหตุ : องคการอนามัยโลกประกาศสายพันธุวัคซีนทีใ่ชทางซีกโลกเหนือสําหรับป2555-2556 เมื่อเดือน

กุมภาพันธ 2555 แตเน่ืองจากตองใชเวลาในการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพรวมถึงความปลอดภัย ดังน้ัน

ประเทศไทยจะนําเขาวัคซีนไดราว ปลายเดือนกันยายน 2555 
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