รายงานการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ระหว่าง ม.ค. - ก.ย. 2562
โดย ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ 31 ตุลาคม 2562
โครงการ
“การศึกษาสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่
(Study of Influenza strains for supporting of Pandemic Influenza Preparedness Planning)” ซึง่
ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้สุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ (ILI) ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ปอดบวม ปอดอักเสบ (SARI) จากระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัด
นก โดยกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2562 พบว่าในปีนี้ประเทศไทยมีการระบาด
ของไข้หวัดใหญ่ชนิด B สูงผิดปกติและต่อเนื่องมาจนถึงฤดูฝน แต่มีแนวโน้มลดลงโดยมีเชื้อไข้หวัดใหญชนิด A
(H3N2) และ pdmA(H1N1) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน เชื้อ pdmA(H1N1)
มีสัดส่วนมากกว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่นๆ และผลจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ด้วยวิธี Gene
sequencing พบว่าตัวแทนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่แยกได้ เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์วัคซีนมีสัดส่วนดังนี้
สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2562
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โดยสายพันธุ์วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แบบ Trivalent ที่กระทรวงสาธารณสุขฉีดให้กลุ่มเป้าหมายใน
เดือนมิถุนายน 2562 เป็นวัคซีนที่ใช้สาหรับประเทศทางซีกโลกใต้ประกอบด้วยเชื้อ 3 สายพันธุ์คือ
- 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)
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แต่ในขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศสายพันธุไ์ วรัสไข้หวัดใหญ่ทถ่ี ูกคัดเลือกมาใช้ผลิต
วัคซีนป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจา ปี 2563 สาหรับประเทศทางซีกโลกใต้แล้วซึง่ 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.

เนื่องจากในปี น้สี ายพันธุไ์ ข้หวัดใหญ่ทร่ี ะบาดมีความหลากหลายมาก อีกทัง้ วัคซีนทีจ่ ะใช้ในปี หน้า
ได้เปลีย่ นสายพันธุจ์ ากวัคซีนตัวเดิมทัง้ 3 สายพันธุ์ ระบบเฝ้ าระวังโรคและสายพันธุไ์ ข้หวัดใหญ่ จึงมี
ความสาคัญและจาเป็ นต้องเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบอุบตั กิ ารณ์ แนวโน้มการระบาดใหญ่และ
การเปลีย่ นแปลงสายพันธุท์ ต่ี ่างไปจากเดิม เพื่อวางมาตรการการควบคุมและป้ องกันโรค ได้อย่าง
เหมาะสมและทันการณ์ หากเชือ้ มีการเปลีย่ นแปลงสายพันธุแ์ ละจาเป็ นต้องรอวัคซีนตัวใหม่ทจ่ี ะนาเข้า
มาจาหน่ายในประเทศไทยได้ราวเดือน 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/
2. Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2019-2020 northern
hemisphere influenza season
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2019_20_north/en/
3.รายงานผลโครงการความร่วมมือเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่ฯ สัปดาห์ที่ 39 (วันที่ 22-28 ก.ย. 62)โดยกรมควบคุม
โรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
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