องค์การอนามัยโลกประกาศการคัดเลือกสายพันธุไ์ วรัสไข้หวัดใหญ่สาหรับผลิ ตวัคซี น
ประจา ปี 2562 สาหรับประเทศทางซีกโลกใต้
เมือ่ วันที่ 24-26 กันยายน 2561 องค์การอนามัยโลกได้จดั การประชุม ณ The
Centers for Disease Control and Prevention เมืองแอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา 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 2562 สาหรับประเทศทาง
ซีกโลกใต้ ประกอบด้วย
It is recommended that egg based quadrivalent vaccines for use in the 2019
southern hemisphere influenza season contain the following:
- an A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;
- an A/Switzerland/8060/2017 (H3N2)-like virus;
- a B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage); and
- a B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage).
It is recommended that egg based trivalent vaccines for use in the 2019
southern hemisphere influenza season contain the following:
- an A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;
- an A/Switzerland/8060/2017 (H3N2)-like virus; and
- a B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage).
It is recommended that the A(H3N2) component of non-egg based vaccines for use in the 2019
southern hemisphere influenza season be an A/Singapore/INFMH-16-0019/2016-like virus together
with the other vaccine components as indicated above.

จะเห็นว่าสายพันธุว์ คั ซีนแบบ Trivalent ของทางซีกโลกใต้ทป่ี ระกาศใช้ในปี หน้า มี
องค์ประกอบของสายพันธุไ์ ข้หวัดใหญ่เปลีย่ นไปจากเดิม 2 ใน 3 ชนิดคือสายพันธุ์ A/(H3N2)
เปลีย่ นจาก A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2) มาเป็ น A/Switzerland/8060/2017
(H3N2) และ B เปลีย่ นจาก B/Phuket/3073/2013 ( Yamagata lineage ) มาเป็ น
B/Colorado/06/2017 (Victoria lineage) จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าเชือ้
A/(H1N1)pdm09 ทีร่ ะบาดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 HA gene จัดอยูใ่ น
subclade 6B.1 และมีความคล้ายคลึงทางแอนติเจนกับเชือ้ สายพันธุว์ คั ซีน A/Michigan/45/2015
(H1N1)pdm09 ทีใ่ ช้ในปั จจุบนั สาหรับเชือ้ A(H3N2) แม้ว่าเชือ้ ส่วนใหญ่จะความคล้ายคลึงกับ
สายพันธุว์ คั ซีนตัวปั จจุบนั คือ A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) subclade 3C.2a1
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แต่เกิด Genetic drift ขึน้ เล็กน้อยเกิดเป็ น subclade 3C.2a2 และการทีอ่ งค์การอนามัยโลกเลือก
เชือ้ A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) subclade 3C.2a2 เนื่องจากเมือ่ เปรียบเทียบ ferret
antiserum ทีไ่ ด้จากการฉีดกระตุน้ ด้วยเชือ้ ทัง้
2 สายพันธุพ์ บว่า antiserum ต่อ
A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) สามารถยับยัง้ เชือ้ A(H3N2) ส่วนใหญ่ทพ่ี บในช่วง 8 เดือนที่
ผ่านมาได้ดกี ว่า antiserum ต่อ A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) ส่วนเชือ้ B
แม้ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 แถบทุกภูมภิ าคของโลกจะพบ B Yamagata
lineage มากกว่า B Victoria lineage แต่องค์การอนามัยโลกได้คดั เลือก B/Colorado/06/2017like virus (Victoria lineage) มาเป็ นองค์ประกอบของวัคซีนแบบ Trivalent อาจเป็ นการ
คาดการณ์โดยอาศัยข้อมูลทีผ่ ่านมาหลายปี จากหลายภูมภิ าคของโลกทีพ่ บว่าเมือ่ มีการระบาดของ
B lineage ใดซ้าๆกัน 2-3 ปี จะมีการกลับมาของ B lineage ทีต่ ่างไป รวมถึงเหตุผลของ
ภูมคิ ุม้ กันทีเ่ กิดขึน้ ในประชากร
สาหรับประเทศไทย โครงการ “การศึกษาสายพันธุไ์ ข้หวัดใหญ่เพื่อการเตรียมความพร้อม
รับมือไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ (Study of Influenza strains for supporting of Pandemic
Influenza Preparedness Planning)” ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจยั วัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือของ สานักระบาด กรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลเครือข่าย
ได้ศกึ ษาสายพันธุไ์ ข้หวัดใหญ่ทแ่ี ยกได้จากตัวอย่างผูป้ ่ วยในระบบเฝ้ าระวังฯนับตัง้ แต่ตน้ ปี 2561
จนถึงปั จจุบนั เมือ่ นา HA gene มาเปรียบเทียบกับสายพันธุว์ คั ซีนแบบ Trivalent ปี 2561 และ ปี
2562
พบว่าสายพันธุท์ ก่ี าลังระบาดส่วนใหญ่ยงั คงคล้ายคลึงกับสายพันธุว์ คั ซีนทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขฉีดให้กลุ่มเป้ าหมายในปี น้ี
สายพันธุท์ ี่แยกได้ในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม - สิ งหาคม 2561
pdmA(H1N1) ร้อยละ
A (H3N2)
ร้อยละ
B
A/Michigan/45/2015 100
(H1N1)pdm09

A/Switzerland/8060/2017
(H3N2)
A/Singapore/INFIMH-160019/2016 (H3N2)

19.67 B/Brisbane/60/2008
(Victoria lineage)
80.33 B/Phuket/3073/2013
(Yamagata lineage)

ร้อยละ
0.00
100

อย่างไรก็ดรี ะบบเฝ้ าระวังเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ยงั จาเป็ นต้องเฝ้ าระวังเชือ้ อย่างใกล้ชดิ เพื่อทราบ
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงสายพันธุท์ ต่ี ่างไปจากเดิมโดยเฉพาะเชือ้ A(H3N2) และ B เพื่อวาง
มาตรการการควบคุมและป้ องกันโรค ได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์ หากเชือ้ มีการเปลีย่ นแปลง
สายพันธุแ์ ละจาเป็ นต้องรอวัคซีนตัวใหม่ทจ่ี ะนาเข้ามาจาหน่ายในประเทสไทยได้ราวเดือน
เมษายน 2562
เอกสารอ้างอิง
1.Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2019 southern
hemisphere influenza season
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2019_south/en/
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