องค์การอนามัยโลกประกาศการคัดเลือกสายพันธุไ์ วรัสไข้หวัดใหญ่สาหรับผลิ ตวัคซี น
ประจา ปี 2563 สาหรับประเทศทางซีกโลกใต้
เมือ่ วันที่ 23-26 กันยายน 2562 องค์การอนามัยโลกได้จดั การประชุม ณ.สานักงานใหญ่
องค์การอนามัยโลก กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญจากองค์การอนามัย
โลกและเครือข่าย รวมถึงบริษทั ผูผ้ ลิตวัคซีน เข้าร่วมปรึกษาหารือ ในการคัดเลือกสายพันธุไ์ วรัส
ไข้หวัดใหญ่ทไ่ี ด้รบั จากสมาชิกห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่าย เพื่อนาไปใช้ผลิตวัคซีนป้ องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่สาหรับประเทศทางซีกโลกใต้
ซึง่ ขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้แจ้งมายังศูนย์ไข้หวัดใหญ่
แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วว่า สายพันธุไ์ วรัสไข้หวัดใหญ่ทถ่ี ูกคัดเลือกมาใช้ผลิต
วัคซีนป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจา ปี 2563 สาหรับประเทศทางซีกโลกใต้ ประกอบด้วย
WHO recommends that quadrivalent influenza vaccines for use in the 2020
southern hemisphere influenza season contain the following:
• an A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus;
• an A/South Australia/34/2019 (H3N2)-like virus;
• a B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage) virus; and
• a B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus.
WHO recommends that trivalent influenza vaccines for use in the 2020
southern hemisphere influenza season contain the following:
• an A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus;
• an A/South Australia/34/2019 (H3N2)-like virus; and
• a B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage) virus.

จะเห็นว่าสายพันธุว์ คั ซีนแบบ Trivalent ของทางซีกโลกใต้ทป่ี ระกาศใช้ในปี หน้า มี
องค์ประกอบของสายพันธุไ์ ข้หวัดใหญ่เปลีย่ นไปจากเดิมทัง้ 3 ชนิดคือสายพันธุ์ A/(H1N1)pdm09
เปลีย่ นจาก A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 มาเป็ น A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09
A/(H3N2) เปลีย่ นจาก A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) มาเป็ น A/South Australia/34/2019
(H3N2) และ B เปลีย่ นจาก B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage)มาเป็ น
B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านจีโนมและซีโรโลยีโดยห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงขององค์การอนามัย
โลกพบว่าเชือ้ A/(H1N1)pdm09 ทีร่ ะบาดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2562 เกิด
Genetic
drift
ขึน้ เล็กน้อย
ทาให้อะมิโนแอสิคเปลีย่ นแปลงไปจากสายพันธุว์ คั ซีน
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 (clade 6B.1) ทีต่ าแหน่ง S74R, S164T, S183P และ
I295V และมีความใกล้เคียงกับ A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 (subclade 6B.1A)
นอกจากนี้ ผลการทดสอบภูมคิ ุม้ กันของอาสาสมัครกลุ่มเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ทีได้รบั วัคซีน
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ป้ องกันไข้หวัดใหญ่ในปี น้ี ทัง้ แบบซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ พบว่าระดับภูมคิ ุม้ กัน ( HI titer )
ต่อเชือ้ A/(H1N1)pdm09 ทีร่ ะบาดในขณะนี้มคี ่าลดลงเมือ่ เทียบกับเชือ้ A/Michigan/45/2015
(H1N1)pdm09 จึงเป็ นเหตุผลสาคัญทีอ่ งค์การอนามัยโลกเปลีย่ นสายพันธุว์ คั ซีนตัวเดิม มาใช้สาย
พันธุใ์ หม่ A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 ในปี หน้า และเป็ นเหตุผลทานองเดียวกันกับการ
เปลีย่ นสายพันธุว์ คั ซีน A/(H3N2) และ B
สาหรับประเทศไทย โครงการ “การศึกษาสายพันธุไ์ ข้หวัดใหญ่เพื่อการเตรียมความพร้อม
รับมือไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ (Study of Influenza strains for supporting of Pandemic
Influenza Preparedness Planning)” ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) โดยความร่วมมือของ สานักระบาด กรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลเครือข่าย ได้ศกึ ษา
สายพันธุไ์ ข้หวัดใหญ่ทแ่ี ยกได้จากตัวอย่างผูป้ ่ วยในระบบเฝ้ าระวังฯนับตัง้ แต่ตน้ ปี 2562
จนถึง
ปั จจุบนั เมือ่ นา HA gene มาเปรียบเทียบกับสายพันธุว์ คั ซีนแบบสามสายพันธุ(์ Trivalent
vaccine) ปี 2562 พบว่าสายพันธุท์ ร่ี ะบาดมีความคล้ายคลึงกับสายพันธุว์ คั ซีนทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขฉีดให้กลุ่มเป้ าหมายในปี น้ี มากทีส่ ุดคือ A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09
สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562
pdmA(H1N1)
ร้อยละ
A (H3N2)
ร้อยละ
B
A/Michigan/45/2015
(H1N1)pdm09

100

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

14.81 B/Brisbane/60/2008
(Victoria lineage)
85.19 B/Colorado/06/2017
( 2 aa deletion in HA)
(Victoria lineage)
B/Colorado/06/2017
( 3 aa deletion in HA)
(Victoria lineage)
B/Phuket/3073/2013
(Yamagata lineage)

ร้อยละ
3.37
3.67

90.92

2.04

เนื่องจากในปี น้ีสายพันธุไ์ ข้หวัดใหญ่ทร่ี ะบาดมีความหลากหลายมาก อีกทัง้ วัคซีนทีจ่ ะใช้ใน
ปี หน้าได้เปลีย่ นสายพันธุจ์ ากวัคซีนตัวเดิมทัง้ 3 สายพันธุ์ ระบบเฝ้ าระวังโรคและสายพันธุไ์ ข้หวัด
ใหญ่ จึงมีความสาคัญและจาเป็ นต้องเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบอุบตั กิ ารณ์ แนวโน้มการ
ระบาดใหญ่และการเปลีย่ นแปลงสายพันธุท์ ต่ี ่างไปจากเดิมโดยเฉพาะเชือ้ A(H3N2) และ B เพื่อ
วางมาตรการการควบคุมและป้ องกันโรค
ได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์
หากเชือ้ มีการ
เปลีย่ นแปลงสายพันธุแ์ ละจาเป็ นต้องรอวัคซีนตัวใหม่ทจ่ี ะนาเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยได้ราว
เดือน เมษายน 2563
เอกสารอ้างอิง
1.Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2020 southern
hemisphere influenza season
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2020_south/en/
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