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องค์การอนามัยโลกประกาศสายพันธุไ์ วรัสไข้หวัดใหญ่ที่ใช้สาํ หรับผลิ ตวัคซีนป้ องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ประจํา ปี 2560 สําหรับประเทศทางซีกโลกใต้
เดือนกันยายนของทุกปี องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สํานักงานใหญ่ กรุงเจนี
วา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษทั ผูผ้ ลิตวัคซีน และ
สมาชิกห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่ายทัวโลกเข้
่
าร่วมปรึกษาหารือ ในการคัดเลือกสายพันธุไ์ วรัสไข้หวัด
ใหญ่ทไ่ี ด้รบั จากสมาชิกห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่าย เพื่อนําไปใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
สําหรับประเทศทางซีกโลกใต้ ซึง่ ขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้แจ้งมายังศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วว่า สายพันธุไ์ วรัสไข้หวัดใหญ่ทถ่ี ูกคัดเลือกมาใช้ผลิตวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจํา ปี 2560 สําหรับประเทศทางซีกโลกใต้ ประกอบด้วย

It is recommended that trivalent vaccines for use in the 2017 influenza
season
(southern hemisphere winter) contain the following:
– 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.

It is recommended that quadrivalent vaccines containing two influenza B
viruses contain the above three viruses and a B/Phuket/3073/2013 virus
จะเห็นว่าสายพันธุว์ คั ซีนทางซีกโลกใต้ทป่ี ระกาศใช้ในปีหน้า มีองค์ประกอบของสายพันธุ์
ไข้หวัดใหญ่เปลีย่ นไปจากเดิม 1 ใน 3 ชนิดคือสายพันธุ์
A/(H1N1)pdm09 เปลีย่ นจาก
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 มาเป็ น A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09(clade 6 B.1)
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าเชือ้ A/(H1N1)pdm09 ทีร่ ะบาดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
– สิงหาคม 2559 มีความแตกต่างในส่วนของ HA gene จากเชือ้ เดิมคือ A/California/7/2009
(H1N1)pdm09 และแยกกลุ่มย่อยออกมาเป็ น clade 6 B.1 และ 6 B.2 โดยเชือ้ ส่วนใหญ่จดั อยูใ่ น
กลุ่ม 6 B.1 ซึง่ รวมถึงเชือ้ ในประเทศไทยด้วย จากการทดสอบความเหมือนกันทางแอนติเจนของ
เชือ้ ทัง้ สองสายพันธุด์ ว้ ยวิธ ี HI โดยใช้ซรี มั ของตัว Ferret ทีไ่ ด้รบั วัคซีน A/California/7/2009
(H1N1)pdm09 มาทําปฏิกริ ยิ ากับแอนติเจน
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 และ
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 ผลไม่พบความแตกต่างของ HI titer ระหว่างเชือ้ ทัง้ สอง
สายพันธุ์ แต่เมือนําเชือ้ ทัง้ สองมาทดสอบกับซีรมั ของคนในกลุ่มเด็ก ผูใ้ หญ่ และคนสูงอายุ ทีไ่ ด้รบั
วัคซีน A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 พบว่าปฏิกริ ยิ า หรือ
HI titer ต่อ
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A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 มีค่าตํ่ากว่า โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
ดังนัน้ จึงเป็ นเหตุผลทีอ่ งค์การอนามัยโลกจําเป็นต้องเปลีย่ นสายพันธุว์ คั ซีนสําหรับ
A/(H1N1)pdm09
ในช่วงเดือนกันยายนทีผ่ ่านมาระบบเฝ้าระวังของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรม
ควบคุมโรคยังพบผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1(2009) หรือ A/(H1N1)pdm09
อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ หรือพบประมาณร้อยละ 40 ของเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ทงั ้ หมด ซึง่ เชือ้ ทีพ่ บก่อน
หน้านี้ยงั มีความคล้ายคลึงกับเชือ้ สายพันธุว์ คั ซีนทีป่ ระชากรไทยได้รบั คือสายพันธุ์
A/California/7/2009
(H1N1)pdm09
ส่วนเชือ้ ทีพ่ บในขณะนีศู้ นย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะได้วเิ คราะห์หาสายพันธุว์ ่าเป็น
A/Michigan/45/2015
(H1N1)pdm09 หรือไม่ โดยอาศัยความร่วมมือจากโรงพยาบาลเครือข่ายเก็บตัวอย่างผูป้ ว่ ย ส่ง
มายังห้องปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็นปจั จุบนั และทันต่อเหตุการณ์ แต่
อย่างไรก็ตาม การป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองในช่วงฤดูฝน ทีม่ กี าระบาดของไข้หวัดใหญ่ จะ
ช่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะเจ็บปว่ ยจากการได้รบั เชือ้ ตัวใหม่ ซึง่ วัคซีนตัวเดิมอาจไม่สามารถป้องกันโรค
ได้
ในส่วนของสายพันธุว์ คั ซีน A(H3N2) และ B ทีจ่ ะใช้ฉีดในปีหน้า 2560 ยังคงใช้สายพันธุ์
เดิม แม้ว่าเชือ้ ทีพ่ บหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จะมีการเปลีย่ นแปลงของ HA gene ไปบ้างบาง
ตําแหน่ งเกิดเป็ น subclade ใหม่ๆ แต่ซรี มั ของอาสาสมัครทีไ่ ด้รบั วัคซีนตัวเดิม ยังคงให้ผล ยับยัง้
หรือให้ค่า HI titer ต่อเชือ้ ทีก่ ําลังระบาดอยูไ่ ด้ทดั เทียมกับเชือ้ A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)
และ B/Brisbane/60/2008
เอกสารอ้างอิง
1.Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2017 southern
hemisphere influenza season at
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2017_south/en/

