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รายงานสถานการณ์ การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H3N2)
ในเขตปกครองพิ เศษฮ่องกง
โดย ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ สถาบันวิ จยั วิ ทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ 27 สิ งหาคม 2560
เนื่องด้วยในช่วงสัปดาห์ทผ่ี ่านมามีรายงานข่าวการระบาดของไข้หวัดใหญ่นอกฤดูกาลในเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง ซึง่ โดยปกติจะมีการระบาดมากในช่วงฤดูหนาว คือระหว่างเดือนตุลาคม ถึง มีนาคม
แต่ในปี น้พี บการระบาดของไข้หวัดใหญ่มาเร็วกว่าปกติ และพบผูป้ ่ วยด้วยโรคทางเดินหายใจแบบเฉี ยบพลัน
รุนแรง จานวนมากประมาณ 300 ราย และเสียชีวติ ถึง 205 ราย นับตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็ นต้นมา
ทาให้กระทรวงสาธารณสุขของฮ่องกงต้องวางมาตรการ การควบคุม ป้ องกันโรค และการรักษาผูป้ ่ วยอย่าง
เข้มข้น
ในการนี้ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จึงขอรายงานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและสรุปสถานการณ์ของไข้หวัดใหญ่ในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้
1. สายพันธุไ์ ข้หวัดใหญ่ทร่ี ะบาดในฮ่องกงขณะนี้คอื สายพันธุ์ A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) ซึง่
ตรงกับสายพันธุว์ คั ซีนทีใ่ ช้ทางซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ประกอบด้วย
– 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.
ซึง่ ขณะนี้ยงั ไม่มรี ายงานว่าเชือ้ ทีร่ ะบาดในฮ่องกงเป็ นสายพันธุใ์ หม่แต่อย่างใด
2. สถานการณ์ของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ฝ่ ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ (ศูนย์ไข้หวัดใหญ่
แห่งชาติ) ได้ตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างจาก โครงการ “การเฝ้ าระวังการกลายพันธุแ์ ละการดือ้ ยาของเชือ้ ไข้หวัด
ใหญ่/ไข้หวัดนกและเชือ้ ไวรัสทางเดินหายใจทีเ่ ป็ นปั ญหาสาธารณสุข” สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ โครงการ “เฝ้ าระวังเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เฉพาะพืน้ ที”่ โดยสานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 จานวนทัง้ สิน้ 1,433 ราย พบว่า มีการ
ระบาดของไข้หวัดใหญ่ชนิด B ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 และอัตราการพบผลบวกไข้หวัด
ใหญ่เพิม่ ขึน้ เมือ่ เข้าช่วงฤดูฝน และพบไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ตัง้ แต่เดือนเมษายน เป็ น
ต้นมา โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ พบผลบวกประมาณร้อยละ 26 แยกเป็ นไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์
H1(2009)ร้อยละ7.64 เชือ้ ไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) ร้อยละ 12.15 และไข้หวัดใหญ่ชนิด B ร้อยละ 5.90
ซึง่ ยังไม่สงู มากนัก และเป็ นไปตามฤดูกาลการระบาดในประเทศไทย ทีพ่ บการระบาดมากสุดในช่วงฤดูฝน
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และมักพบเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ชนิด A ส่วนในฤดูหนาวจะมีการระบาดรองลงมาและมักพบเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ชนิด B
ซึง่ ขณะนี้ยงั ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ดยี งั คงจาเป็ นต้องติตดามข้อมูลการเฝ้ าระวังฯ อย่าง
ใกล้ชดิ
ต่อไปทัง้ นี้ระบบเฝ้ าระวังฯจาเป็ นต้องได้รบั จานวนตัวอย่างทีม่ ากพอและต่อเนื่องเพื่อให้ขอ้ มูลได้
สะท้อนถึงสถานการณ์ทเ่ี ป็ นจริง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3.การตอบสนองของภูมคิ ุม้ กันในประชากรต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
A/Hong
Kong/4801/2014(H3N2) จากข้อมูลการวิจยั ประสิทธิผลของวัคซีน ( vaccine effectiveness )ใน
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องหลายปี พบว่า ประสิทธิผลของสายพันธุว์ คั ซีน A(H3N2) โดยรวมแล้วมีค่าต่ากว่า
สายพันธุ์ A/H1pdm2009 และ B โดยเฉพาะในปี น้งี านวิจยั ของประเทศแคนาดา เมือ่ เดือนมกราคม 2560
พบว่าประสิทธิผลของวัคซีนปี 2016/2017 สาหรับสายพันธุ์ A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) มีประมาณ
ร้อยละ 40 และพบว่าเชือ้ A(H3N2) ส่วนใหญ่ทแ่ี ยกได้จากผูป้ ่ วยในช่วงฤดูหนาวมีการเปลีย่ นแปลงทาง
พันธุกรรมเล็กน้อย (Genetic drift) เกิดเป็ น subclade 3C.2a1 แยกจาก A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)
ซึง่ เป็ น clade 3C.2a แต่ยงั ถือว่าอยูใ่ นกลุ่มเดียวกันหรือยังคล้ายคลึงกับสายพันธุว์ คั ซีนอยู่ ดังนัน้ จึงยากทีจ่ ะ
สรุปว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพต่อการป้ องกันไข้หวัดใหญ่จากเชือ้ A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)
subclade 3C.2a1 ลดน้อยลงหรือไม่ นอกจากนี้ยงั มีผลการวิจยั จากหลายประเทศพบว่าโดยทัวไป
่
ประสิทธิผลของสายพันธุว์ คั ซีน A(H3N2) ต่อการป้ องกันโรค โดยเฉลีย่ มีประมาณร้อยละ 35-40 เท่านัน้ และ
ยังมีขอ้ สันนิษฐานจากนักวิจยั ด้านการผลิตวัคซีนว่าสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดต่าลง อาจ
เนื่องมาจากการเกิด Genetic drift ระหว่างกระบวนการผลิตวัคซีน เมือ่ เชือ้ เจริญอยู่ในไข่ไก่ฟัก ทาให้โปรตีน
ทีอ่ ยูบ่ นผิวของสายพันธ์วคั ซีนต่างไปจากเชือ้ ทีก่ าลังระบาดอยูใ่ นประชากร สาหรับเชือ้ ทีแ่ ยกได้ในโครงการ
เฝ้ าระวังของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมควบคุมโรค ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติได้สุ่มเชือ้ มาตรวจหา
ลาดับสารพันธุกรรมด้วยวิธ ี Conventional sequencing พบว่ามีความคล้ายคลึงกับสายพันธุว์ คั ซีน A/Hong
Kong/4801/2014(H3N2) แต่อยูใ่ น subclade ใหม่ คือ 3C.2a1 เช่นเดียวกับทีพ่ บในแคนาดา โดยพบมา
ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2559 และในปี น้พี บว่าเชือ้ A(H3N2) ส่วนใหญ่เป็ น subclade 3C.2a1 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) ดังนัน้ หากเชือ้ A(H3N2) ยังเกิด Genetic drift สะสมอย่างต่อเนื่อง ในปี หน้าอาจมีการเปลีย่ น
สายพันธุว์ คั ซีน A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) ซึง่ ในอดีตวัคซีนสายพันธุ์ A(H3N2) มีการเปลีย่ นแปลง
มากทีส่ ุด
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ผลการเฝ้ าระวังสายพันธุไ์ ข้หวัดใหญ่ระหว่างเดือน มกราคม 2560 กรกฎาคม –
โดย โครงการไข้หวัดนกและเชือ้ ไวรัส/การเฝ้ าระวังการกลายพันธุแ์ ละการดือ้ ยาของเชือ้ ไข้หวัดใหญ่“
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ”ทางเดินหายใจทีเ่ ป็ นปั ญหาสาธารณสุข
โดยสานักระบาด “ เฝ้ าระวังเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เฉพาะพืน้ ที่”กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ โครงการ
วิทยากรมควบคุมโรค

กราฟแสดงผลตรวจไข้ หวัดใหญ่ ระหว่ างเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2560
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Hemagglutinin Genes of Thai-Influenza A (H3N2)
Vaccine
Reference dataset
Local Isolates
-2016
-2017

• จะพบว่าสายพันธุว์ คั ซีนทีเ่ ปลีย่ นบ่อยมากทีส่ ุดคือ
สายพันธุ์ A(H3N2)เนื่องจากมีอตั ราการเกิด
Antigenic drift ได้งา่ ยและเกิดอย่างต่อเนื่องทุกปี
จึงเป็ นปั ญหาต่อประสิทธิผลของวัคซีนทีฉ่ ีดไปแล้ว
ต่อสายพันธุท์ ก่ี าลังระบาดอยู่

A/Ayutthaya/194/17_March
A/Nonthaburi/321/16_Dec
A/Nakhonsithammarat/1209/16_Sep
A/Nonthaburi/1/17_Jan
A/Nonthaburi/259/16_Aug
A/Sukhothai/1786/16_Dec
A/Pathumthani/1224/16_Sep
A/Singapore/INFMOH-16-0087/2016
3C.2a1
A/Nonthaburi/265/16_Aug
A/Bangkok/317/16_Dec
A/Prachuapkhirikhan/5/17_Jan
A/India/8359/2016
A/Bangkok/4/17_April
A/Chanthaburi/80/17_April
A/Chanthaburi/79/17_April
A/Chanthaburi/77/17_April
A/Chanthaburi/78/17_April
A/Greece/188/2015
A/Chanthaburi/363/15_Oct
A/Chanthaburi/703/16_Oct
A/Nonthaburi/566/16_Sep
A/Ayutthaya/4/17_Jan
A/Ayutthaya/1203/16_Sep
A/Phetchaburi/26/17_Jan
A/Ayutthaya/1395/16_Oct
A/Chanthaburi/537/16_Sep
A/Ayutthaya/1205/16_Sep
A/Nonthaburi/543/16_Sep
A/Prachuapkhirikhan/3/17_Jan
A/Nonthaburi/24/17_April
A/Bartin/15/2015
A/Hong_Kong/4801/2014_e_2016_SH_Vaccine
A/Hong_Kong/146/2013
A/South_Africa/1857/2013
A/South_Africa/3941/2013
A/Osaka/32/2013
A/Estonia/91176/2015
3C.3b
A/Israel/Z-1213/2014
A/Estonia/77365/2013
A/Dakar/20/2013
A/Hong_Kong/1036/2013
A/Oman/39/2013
A/Hunan-Lusong/1532/2013
3C.3a
A/South_Africa/4655/2013

A/Switzerland/9715293/2013_
A/Navarra/508/2015
A/Hawaii/22/2012
A/Norway/1789/2011
A/Norway/2431/2011
3C.1
A/Finland/190/2011
A/Texas/50/2012
A/Victoria/361/2011
A/Madrid/RR8856/2011
A/England/259/2011
A/Israel/52/2011
3B
A/Turkey/32/2011
A/Mahajanga/3628/2012}
A/Maevatanana/974/2013
A/Baden-Wurttemberg/1/2012
A/Stockholm/18/2011
A/Milano/265/2011
3A
A/Yopougon/GR1336/2011
A/Cameroon/12V-5062/2012
A/Belgium/G1147/2011
A/Kuwait/4554/2009
A/Rhode_Island/01/2010
A/VICTORIA/8/2010
A/Johannesburg/153/2011
A/Alabama/05/2010
A/Perth/10/2010
5
A/Guangdong-Jinping/1334/2011
A/Slovenia/9/2012
A/Netherlands/001/2012
6
A/BRISBANE/299/2011
A/IOWA/19/2010
A/Alabama/03/2011
A/Perth/16/2009
A/Victoria/210/2009
1
A/Chungbuk/644/2011
A/Norway/1186/2011
A/Brisbane/10/2007
A/Qatar/AF02/2008
A/Saudi_Arabia/24/96

ศูนย์ไข้ หวัดใหญ่แห่งชาติ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
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