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องคก์ารอนามยัโลกคดัเลือกสายพนัธุไ์วรสัไข้หวดัใหญ่จากประเทศไทยใช้ส าหรบัผลิต
วคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ประจ า ปี 2561  ส าหรบัประเทศทางซีกโลกใต้ 

 เมือ่วนัที ่25-27 กนัยายน 2560  องคก์ารอนามยัโลกได้จดัการประชุม ณ Peter Doherty 
Institute for Infection and Immunity กรงุเมลเบริน์ ประเทศเครอืรฐัออสเตรเลยี โดยมี
ผูเ้ชีย่วชาญจากองคก์ารอนามยัโลกและเครอืข่าย รวมถงึบรษิทัผูผ้ลติวคัซนี เขา้รว่มปรกึษาหารอื 
ในการคดัเลอืกสายพนัธุไ์วรสัไขห้วดัใหญ่ทีไ่ดร้บัจากสมาชกิหอ้งปฏบิตักิารเครอืขา่ย เพื่อน าไปใช้
ผลติวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ส าหรบัประเทศทางซกีโลกใต้ ซึง่ขณะน้ีองคก์ารอนามยัโลกได้
แจง้มายงัศูนยไ์ขห้วดัใหญ่แห่งชาต ิ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ แลว้ว่า สายพนัธุไ์วรสัไขห้วดั
ใหญ่ทีถู่กคดัเลอืกมาใชผ้ลติวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ประจ า ปี 2561  ส าหรบัประเทศทางซกี
โลกใต ้ประกอบดว้ย 

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. 
  
 ซึง่หนึ่งในสามของสายพนัธุว์คัซนีคอื B/Phuket/3073/2013 ซึง่เคยเป็นองคป์ระกอบของ
สายพนัธุว์คัซนีส าหรบัประเทศทางซกีโลกใต ้เมือ่ปี 2558 มาแลว้ ไดถู้กคดัเลอืกกลบัมาใชอ้กีครัง้
ในปีหน้าคอื 2561 จงึเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรว่มมอืจากเครอืข่ายภายในประเทศไทยไปสู่
เครอืขา่ยระดบัโลกและบทบาททีเ่ขม้แขง็ของกระทรวงสาธารณสุขไทย ทีม่ต่ีอความมัน่คงทาง
สุขภาพของประชากรโลก และจากการศกึษาสายพนัธุเ์ชือ้ไขห้วดัใหญ่ โดยศูนยไ์ขห้วดัใหญ่
แห่งชาต ิ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ โดยความรว่มมอืของ ส านกัระบาด กรมควบคุมโรคและ
โรงพยาบาลเครอืขา่ย นบัตัง้แต่ตน้ปี2560 จนถงึปัจจจุบนั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสายพนัธุว์คัซนี
แบบ Trivalent ทีก่ระทรวงสาธารณสุขฉีดใหก้ลุ่มเป้าหมายคอื 

– 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. 

 
ไดข้อ้สรปุดงันี้ 
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1. เชือ้ A/H1pdm2009  ทีร่ะบาดในประเทศไทย มคีวามคลา้ยคลงึกบัสายพนัธุว์คัซนี 
A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09 ซึง่เป็นองคป์ระกอบในวคัซนีแบบ Trivalent ทีใ่ชท้างซกีโลก
เหนือและซกีโลกใต ้ปี 2560 และ 2561 

2.เชือ้ A(H3N2) ทีร่ะบาดในประเทศไทย มกีารเกดิ Genetic drift สะสมอย่างต่อเนื่อง เกดิ
เป็น subclade 3C.2a1 แยกจากสายพนัธุว์คัซนี A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) ซึง่เป็น clade 
3C.2a  แต่มคีวามคลา้ยคลงึกบัสายพนัธุว์คัซนีตวัใหม ่คอื A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016 
(H3N2) subclade 3C.2a1 มากกว่า 

 3.เชือ้ B ทีร่ะบาดในประเทศไทย มแีนวโน้มพบ B/Phuket/3073/2013 ( Yamagata 
lineage ) เพิม่ขึน้ ในสดัส่วนรอ้ยละ 90 ส่วน B/Brisbane/60/2008  (Victoria Lineage)  พบใน
สดัส่วนรอ้ยละ 10 

 จงึเหน็ไดว้่าในปีนี้เชือ้ไขห้วดัใหญ่ 2 ใน 3 ชนิด  ทีร่ะบาดอยูใ่นประเทศไทยส่วนใหญ่จะ
ต่างไปจากเชือ้ทีเ่ป็นองคป์ระกอบในวคัซนีชนิดเชือ้ตายสามสายพนัธุ ์ ( Trivalent Influenza 
Vaccine ) ซึง่กระทรวงสาธารณสุขไดฉ้ีดใหก้บักลุ่มเสีย่ง ซึง่ไดแ้ก่เชือ้ A(H3N2) ทีพ่บมากใน
ขณะน้ี คอืสายพนัธุ ์A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) แต่วคัซนีทีฉ่ีดเป็นสายพนัธุ ์ 
A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) ส่วนเชือ้ชนิด B ทีพ่บมากในขณะน้ี คอืสายพนัธุ ์
B/Phuket/3073/2013 แต่วคัซนีทีฉ่ีดเป็นสายพนัธุ ์B/Brisbane/60/2008  ส่วนเชือ้A/H1pdm09ที่
ระบาดในประเทศไทยยงัคงเหมอืนสายพนัธุว์คัซนีทีฉ่ีดคอื A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09 
และจากระบบเฝ้าระวงัเชือ้ไขห้วดัใหญ่ทีก่รมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ รว่มมอืกบักรมควบคุมโรค 
ชีใ้หเ้หน็ว่า ในปีนี้ประเทศไทยพบผูป่้วยกลุ่มทีม่อีาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ และกลุ่มปอดบวม ปอด
อกัเสบ ตดิเชือ้ไขห้วดัใหญ่เฉลีย่รอ้ยละ 31 และพบการระบาดของไขห้วดัใหญ่สงูสุดในช่วงฤดฝูน
คดิเป็นรอ้ยละ 45 โดยพบไขห้วดัใหญ่ชนิด A(H3N2) มากสุด ส่วนในช่วงฤดหูนาวมแีนวโน้มทีจ่ะ
พบไขห้วดัใหญ่ชนิด B มากขึน้ ซึง่ขอ้มลูเฝ้าระวงัฯจากหลายปีทีผ่่านมา จะมกีารระบาดของ
ไขห้วดัใหญ่ชนิด B ในช่วงฤดหูนาว อกีทัง้เชือ้ชนิด B รอ้ยละ 90 ไมต่รงกบัสายพนัธุว์คัซนีแบบ 
trivalent  จงึเป็นสณัญานเตอืนในการเพิม่มาตรการการควบคุม และป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ให้
เขม้ขน้ขึน้อกี (ส่วนวคัซนีแบบ ชนิดเชือ้เป็นแบบสีส่ายพนัธุ ์(quadrivalent) จะบรรจเุชือ้ B ทัง้สอง
สายพนัธุ)์  อย่างไรกด็แีมว้่าสายพนัธุว์คัซนีจะไมต่รงกบัสายพนัธุท์ีร่ะบาดอยูใ่นขณะน้ีทัง้หมด ท า
ใหก้ารป้องกนัโรคไมเ่ตม็รอ้ย ดงันัน้เราจงึยงัพบว่ายงัมปีระชาชนบางส่วนทีฉ่ีดวคัซนีแลว้ยงัคง
เป็นโรคไขห้วดัใหญ่อยู ่ แต่อยา่งไรกต็ามวคัซนีสามารถช่วยลดอาการรุนแรงหรอืภาวะแทรกซอ้น
ได ้ และลดอตัราการเสยีชวีติ โดยเฉพาะผูส้งูอาย ุ และผูป่้วยดว้ยโรคเรือ้รงั ดงันัน้ ในช่วงทีร่อ
วคัซนีทีอ่งคก์ารอนามยัโลกประกาศใชใ้นปี 2561ส าหรบัประเทศทางซกีโลกใต ้ เขา้มาจ าหน่ายใน
ประเทศไทยราวเดอืน เมษายน 2561 การวางมาตรการการควบคุมและป้องกนัโรค รวมถงึการให้
ความรูก้บัประชาชนชนเพื่อป้องกนัตนเอง จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคไขห้วดัใหญ๋ไดอ้กีทาง
หนึ่ง 
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