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รายงานสถานการณการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุ A/H3N2
และการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุในประเทศไทย
โดย ศูนยไขหวัดใหญแหงชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2558
สถานการณของโรคไขหวัดใหญในตางประเทศ
เนื่องจากขณะนี้มีขาวการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุ A/H3N2 ในเขตการปกครองพิเศษฮองกง
รายงานขาวของหนังสือพิมพ South China Morning Post Hongkong ฉบับวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558
รายงานวาเฉพาะในเดือนมกราคม 2558 นี้ พบผูปวยไขหวัดใหญเสียชีวิตแลวจํานวน 81 ราย นับวามีอัตรา
การตายสูงมากเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งมีผูปวยเสียชีวิตตลอดทั้งป จํานวน 149 ราย นอกจากนี้ยังพบวาการ
ระบาดของไขหวัดใหญในฤดูหนาวเริ่มเร็วกวาปกติและรุนแรงกวา จากการศึกษาเชื้อเพิ่มเติม พบวาสายพันธุ
A/H3N2 ที่ระบาดในขณะนี้เปนสายพันธุที่คลายคลึงกับ A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) ซึ่งไมตรง
กับสายพันธุวัคซีนที่ฉีดใหกับประชากรฮองกงไปแลว คือ A/Texas/50/2012 (H3N2) ทําใหกระทรวง
สาธารณสุขของฮองกงมีความวิตกกังวลตอการปองกันและควบคุมการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุ
A/H3N2 เนื่องจากวัคซีนปองกันไขหวัดใหญทางซีกโลกใตที่บรรจุ A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)
กําลังอยูระหวางกระบวนการผลิตและจะนําเขามาจําหนายในประเทศไดราวเดือนเมษายน 2558
แตการ
ระบาดของ A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) ยังมีแนวโนมจะสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจยาวไปถึงปลายฤดู
หนาวหรือเดือนมีนาคม 2558
ขอมูลขององคการอนามัยโลก ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 ภาพรวมในแตละทวีปสรุปได ดังนี้
• ในทวีปอเมริกาเหนือและประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงฤดูหนาวนี้พบสายพันธุ A/H3N2 ระบาดมาก
ที่สุด โดยจากรายงาน Summary of Weekly Flu View, US-CDC ณ วันที่ 24 มกราคม 2558
พบวาในจํานวน 4,343 ตัวอยางของผูปวย ที่ใหผลบวกไขหวัดใหญ สามารถแยกเปนไขหวัดใหญชนิด
A รอยละ 93.4 และไขหวัดใหญชนิด B รอยละ 6.6 ในจํานวนเชื้อไขหวัดใหญชนิด A แยกเปน
สับทัยป A/H3N2 รอยละ 99.9 และที่เหลือรอยละ 0.1 เปนไขหวัดใหญชนิด A สายพันธุ H1(2009)
และขอมูลจากการศึกษาสายพันธุของไขหวัดใหญ A/H3N2 พบวา รอยละ 66.7 ไดเปลี่ยนแปลงเปน
สายพันธุใหมที่คลายคลึงกับ A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) สวนที่เหลืออีก รอยละ 33.3
ยังคงเปนสายพันธุเดิมคือ A/Texas/50/2012 (H3N2)
• ในยุโรปพบสายพันธุ A/H3N2 ระบาดมากที่สุดเชนเดียวกับทวีปอเมริกาเหนือและประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ในเอเชียตะวันออกพบสายพันธุ A/H3N2 ระบาดมากที่สุด แตขณะนี้การระบาดเริ่มลดลง
• ในเอเชียตะวันตกพบไขหวัดใหญชนิด A สายพันธุ H1(2009) มากที่สุด
• ในประเทศแถบเขตรอน เชน ทวีปอเมริกาใตและเอเชียตะวันออกเฉียบใตมีแนวโนมการระบาดของ
ไขหวัดใหญลดลง แตยังมีรายงานของไขหวัดใหญชนิด B ในบางประเทศของเอเชียเขตรอน
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สถานการณของโรคไขหวัดใหญในประเทศไทย
จากรายงานโครงการ “การเฝาระวังการกลายพันธุและการดื้อยาของเชื้อไขหวัดใหญ/ไขหวัดนกและ
เชื้อไวรัสทางเดินหายใจที่เปนปญหาสาธารณสุข” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยความรวมมือของโรงพยาบาลเครือขาย 5 แหงไดแกโรงพยาบาลแมสอด
โรงพยาบาลพระปกเกลา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต และสถาบันบําราศนราดูร
ระหวาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 และมกราคม 2558 พบผูติดเชื้อไขหวัดใหญ คิดเปนรอยละ
20.51,
23.75 และ15.00 ตามลําดับ และในชวง 3 เดือนนี้พบเชื้อไขหวัดใหญชนิด A(H3N2) เปนสวนใหญคิดเปนรอย
ละ 83.7 ไขหวัดใหญชนิด B รอยละ 14 และไขหวัดใหญชนิด A สายพันธุ H1(2009) เพียงรอยละ 2.3 ซึ่ง
แตกตางจากหลายปที่ผานมา ที่ในชวงฤดูหนาวจะพบไขหวัดใหญชนิด B ระบาดมาก
จากการศึกษาสายพันธุของเชื้อไขหวัดใหญแตละชนิดที่แยกไดจากตัวอยางผูปวย ระหวาง เดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 และมกราคม 2558 ดวยวิธี gene sequencing และ HI สรุปไดผลดังนี้
• ไขหวัดใหญชนิด A สายพันธุ H1(2009)รอยละ 100 คลายคลึงกับสายพันธุ
A/California/07/2009 (H1N1)
• ไขหวัดใหญชนิด A(H3N2) ที่พบมากในขณะนี้ประมาณรอยละ90 เปนสายพันธุใหม
คลายคลึงกับA/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) และรอยละ 10 เปนสายพันธุเดิม
A/Texas/50/2012 (H3N2)
• ไขหวัดใหญชนิด B ประมาณรอยละ40 เปนสายพันธุใหม คลายคลึงกับ
B/Phuket/3073/2013(Yamagata Lineage) รอยละ50 เปนสายพันธุ
B/Massachusetts/2/2012 (Yamagata Lineage) และ รอยละ10 เปนสายพันธุ
B/Brisbane/60/2008 (Victoria Lineage)
ขอพิจารณาเรื่องการเลือกใชวัคซีน
เนื่องจากวัคซีนที่ประชากรไทยสวนใหญไดรับขณะนี้ประกอบดวย
A/California/7/2009
(H1N1)pdm09, A/Texas/50/2012 (H3N2) และ B/Massachusetts/2/2012 แตจากรายงานการเฝาระวัง
ฯในชวง 3 เดือนที่ผานจะเห็นไดวาสายพันธุที่พบระบาดมากและมีแนวโนมจะพบมากขึ้น 2 ใน 3 สับทัยปคือ
A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) และ B/Phuket/3073/2013 ไมตรงกับวัคซีนที่ประชากรไทยไดรับ
อยูในขณะนี้ ซึ่งจะตองรอ วัคซีนปองกันไขหวัดใหญสําหรับซีกโลกใตซึ่งไดบรรจุสายพันธุ A(H3N2) และ B ตัว
ใหมไว แตยังอยูระหวางกระบวนการผลิตและจะนําเขามาจําหนายในประเทศไทยไดราวเดือนเมษายน 2558
ดังนั้นประชากรทั่วโลกที่ไดรับวัคซีนสายพันธุ A/Texas/50/2012 (H3N2) ไปแลว จะมีภูมิคุมกันตอเชื้อตัว
ใหมหรือไม?
องคการอนามัยโลก
ไดใหขอมูลการทดสอบเบื้องตน กอนที่วัคซีนตัวใหมทีมี
A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) เปนองคประกอบจะผลิตเสร็จและวางจําหนายวา เมื่อนําซีรั่มของ
ผูรับวัคซีน A/Texas/50/2012(H3N2) มาทําปฏิกิริยากับเชื้อ A/Texas/50/2012(H3N2) และ
A/Switzerland/9715293/2013(H3N2) เปรียบเทียบกันดวยวิธี HI พบวาระดับ HI titer ลดลงอยางมี
นัยสําคัญหรืออีกนัยหนึ่งมีภูมิปองกันตอเชื้อ A/Switzerland/9715293/2013(H3N2) ลดลง โดยอัตราการ
ลดลงนี้พบในเด็ก รอยละ 70, ผูใหญ รอยละ 79 และผูสูงอายุ รอยละ 77 ขอมูลของศูนยไขหวัดใหญแหงชาติ
และองคการอนามัยโลกจึงเปนขอพิจารณาสําหรับการเลือกใชวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในป 2558
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