องค์การอนามัยโลกคัดเลือกสายพันธุไ์ วรัสไข้หวัดใหญ่จากประเทศไทยใช้สาหรับผลิ ต
วัคซีนป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจา ปี 2561 สาหรับประเทศทางซีกโลกใต้
เมือ่ วันที่ 25-27 กันยายน 2560 องค์การอนามัยโลกได้จดั การประชุม ณ Peter Doherty
Institute for Infection and Immunity กรุงเมลเบิรน์ ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากองค์การอนามัยโลกและเครือข่าย รวมถึงบริษทั ผูผ้ ลิตวัคซีน เข้าร่วมปรึกษาหารือ
ในการคัดเลือกสายพันธุไ์ วรัสไข้หวัดใหญ่ทไ่ี ด้รบั จากสมาชิกห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่าย เพื่อนาไปใช้
ผลิตวัคซีนป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่สาหรับประเทศทางซีกโลกใต้ ซึง่ ขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้
แจ้งมายังศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วว่า สายพันธุไ์ วรัสไข้หวัด
ใหญ่ทถ่ี ูกคัดเลือกมาใช้ผลิตวัคซีนป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจา ปี 2561 สาหรับประเทศทางซีก
โลกใต้ ประกอบด้วย
It is recommended that trivalent vaccines for use in the 2018
influenza
season(southern hemisphere winter) contain the following:
– an A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09- like virus;
– an A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-like virus; and
– a B/Phuket/3073/2013-like virus.
It is recommended that quadrivalent vaccines containing two influenza B viruses
contain the above three viruses and a B/Brisbane/60/2008-like virus.
ซึง่ หนึ่งในสามของสายพันธุว์ คั ซีนคือ B/Phuket/3073/2013 ซึง่ เคยเป็ นองค์ประกอบของ
สายพันธุว์ คั ซีนสาหรับประเทศทางซีกโลกใต้ เมือ่ ปี 2558 มาแล้ว ได้ถูกคัดเลือกกลับมาใช้อกี ครัง้
ในปี หน้าคือ 2561 จึงเป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือจากเครือข่ายภายในประเทศไทยไปสู่
เครือข่ายระดับโลกและบทบาททีเ่ ข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขไทย ทีม่ ตี ่อความมันคงทาง
่
สุขภาพของประชากรโลก และจากการศึกษาสายพันธุเ์ ชือ้ ไข้หวัดใหญ่ โดยศูนย์ไข้หวัดใหญ่
แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยความร่วมมือของ สานักระบาด กรมควบคุมโรคและ
โรงพยาบาลเครือข่าย นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2560 จนถึงปั จจจุบนั เมือ่ เปรียบเทียบกับสายพันธุว์ คั ซีน
แบบ Trivalent ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขฉีดให้กลุ่มเป้ าหมายคือ
– an A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09- like virus;
– an A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)-like virus;
– a B/Brisbane/60/2008-like virus.
ได้ขอ้ สรุปดังนี้
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1.เชือ้ A/H1pdm2009 ทีร่ ะบาดในประเทศไทย มีความคล้ายคลึงกับสายพันธุว์ คั ซีน
A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09 ซึง่ เป็ นองค์ประกอบในวัคซีนแบบ Trivalent ทีใ่ ช้ทางซีกโลก
เหนือและซีกโลกใต้ ปี 2560 และ 2561
2.เชือ้ A(H3N2) ทีร่ ะบาดในประเทศไทย มีการเกิด Genetic drift สะสมอย่างต่อเนื่อง เกิด
เป็ น subclade 3C.2a1 แยกจากสายพันธุว์ คั ซีน A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) ซึง่ เป็ น clade
3C.2a แต่มคี วามคล้ายคลึงกับสายพันธุว์ คั ซีนตัวใหม่ คือ A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016
(H3N2) subclade 3C.2a1 มากกว่า
3.เชือ้ B ทีร่ ะบาดในประเทศไทย มีแนวโน้มพบ B/Phuket/3073/2013 ( Yamagata
lineage ) เพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนร้อยละ 90 ส่วน B/Brisbane/60/2008 (Victoria Lineage) พบใน
สัดส่วนร้อยละ 10
จึงเห็นได้ว่าในปี น้เี ชือ้ ไข้หวัดใหญ่ 2 ใน 3 ชนิด ทีร่ ะบาดอยูใ่ นประเทศไทยส่วนใหญ่จะ
ต่างไปจากเชือ้ ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบในวัคซีนชนิดเชือ้ ตายสามสายพันธุ์ ( Trivalent Influenza
Vaccine ) ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขได้ฉีดให้กบั กลุ่มเสีย่ ง ซึง่ ได้แก่เชือ้ A(H3N2) ทีพ่ บมากใน
ขณะนี้ คือสายพันธุ์ A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) แต่วคั ซีนทีฉ่ ีดเป็ นสายพันธุ์
A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) ส่วนเชือ้ ชนิด B ทีพ่ บมากในขณะนี้ คือสายพันธุ์
B/Phuket/3073/2013 แต่วคั ซีนทีฉ่ ีดเป็ นสายพันธุ์ B/Brisbane/60/2008 ส่วนเชือ้ A/H1pdm09ที่
ระบาดในประเทศไทยยังคงเหมือนสายพันธุว์ คั ซีนทีฉ่ ีดคือ A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09
และจากระบบเฝ้ าระวังเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ทก่ี รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค
ชีใ้ ห้เห็นว่า ในปี น้ปี ระเทศไทยพบผูป้ ่ วยกลุ่มทีม่ อี าการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และกลุ่มปอดบวม ปอด
อักเสบ ติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่เฉลีย่ ร้อยละ 31 และพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่สงู สุดในช่วงฤดูฝน
คิดเป็ นร้อยละ 45 โดยพบไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) มากสุด ส่วนในช่วงฤดูหนาวมีแนวโน้มทีจ่ ะ
พบไข้หวัดใหญ่ชนิด B มากขึน้ ซึง่ ข้อมูลเฝ้ าระวังฯจากหลายปี ทผ่ี ่านมา จะมีการระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่ชนิด B ในช่วงฤดูหนาว อีกทัง้ เชือ้ ชนิด B ร้อยละ 90 ไม่ตรงกับสายพันธุว์ คั ซีนแบบ
trivalent จึงเป็ นสัณญานเตือนในการเพิม่ มาตรการการควบคุม และป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้
เข้มข้นขึน้ อีก (ส่วนวัคซีนแบบ ชนิดเชือ้ เป็ นแบบสีส่ ายพันธุ์ (quadrivalent) จะบรรจุเชือ้ B ทัง้ สอง
สายพันธุ)์ อย่างไรก็ดแี ม้ว่าสายพันธุว์ คั ซีนจะไม่ตรงกับสายพันธุท์ ร่ี ะบาดอยูใ่ นขณะนี้ทงั ้ หมด ทา
ให้การป้ องกันโรคไม่เต็มร้อย ดังนัน้ เราจึงยังพบว่ายังมีประชาชนบางส่วนทีฉ่ ีดวัคซีนแล้วยังคง
เป็ นโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ แต่อย่างไรก็ตามวัคซีนสามารถช่วยลดอาการรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อน
ได้ และลดอัตราการเสียชีวติ โดยเฉพาะผูส้ งู อายุ และผูป้ ่ วยด้วยโรคเรือ้ รัง ดังนัน้ ในช่วงทีร่ อ
วัคซีนทีอ่ งค์การอนามัยโลกประกาศใช้ในปี 2561สาหรับประเทศทางซีกโลกใต้ เข้ามาจาหน่ ายใน
ประเทศไทยราวเดือน เมษายน 2561 การวางมาตรการการควบคุมและป้ องกันโรค รวมถึงการให้
ความรูก้ บั ประชาชนชนเพื่อป้ องกันตนเอง จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ๋ได้อกี ทาง
หนึ่ง
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