องค์การอนามัยโลกคัดเลือกสายพันธุไ์ วรัสไข้หวัดใหญ่จากประเทศไทยใช้สาหรับผลิ ต
วัคซีนป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจา ปี 2561 สาหรับประเทศทางซีกโลกใต้
เมือ่ วันที่ 25-27 กันยายน 2560 องค์การอนามัยโลกได้จดั การประชุม ณ Peter
Doherty Institute for Infection and Immunity กรุงเมลเบิรน์ ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย 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 2561 สาหรับประเทศทาง
ซีกโลกใต้ ประกอบด้วย

It is recommended that trivalent vaccines for use in the 2018
influenza season(southern hemisphere winter) contain the following:
– an A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09- like virus;
– an A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-like virus; and
– a B/Phuket/3073/2013-like virus.

It is recommended that quadrivalent vaccines containing two influenza B
viruses contain the above three viruses and a B/Brisbane/60/2008-like virus.
ซึง่ หนึ่งในสามของสายพันธุว์ คั ซีนคือ B/Phuket/3073/2013 ซึง่ เคยเป็ นองค์ประกอบของ
สายพันธุว์ คั ซีนสาหรับประเทศทางซีกโลกใต้ เมือ่ ปี 2558 มาแล้ว ได้ถูกคัดเลือกกลับมาใช้อกี ครัง้
ในปี หน้าคือ 2561 จึงเป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ จากเครือข่ายภายในประเทศไทยไปสู่
เครือข่ายระดับโลกและบทบาททีเ่ ข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขไทย ทีม่ ตี ่อความมันคงทาง
่
สุขภาพของประชากรโลก และจากการศึกษาสายพันธุเ์ ชือ้ ไข้หวัดใหญ่ โดยศูนย์ไข้หวัดใหญ่
แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยความร่วมมือของ สานักระบาด กรมควบคุมโรคและ
โรงพยาบาลเครือข่าย นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2560 จนถึงปั จจจุบนั เมือ่ เปรียบเทียบกับสายพันธุว์ คั ซีน
แบบ Trivalent ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขฉีดให้กลุ่มเป้ าหมายคือ
– 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.
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ได้ขอ้ สรุปดังนี้
1.เชือ้ A/H1pdm2009 ทีร่ ะบาดในประเทศไทย มีความคล้ายคลึงกับสายพันธุว์ คั ซีน
A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09 ซึง่ เป็ นองค์ประกอบในวัคซีนแบบ Trivalent ทีใ่ ช้ทางซีกโลก
เหนือและซีกโลกใต้ ปี 2560 และ 2561
2.เชือ้ A(H3N2) ทีร่ ะบาดในประเทศไทย มีการเกิด Genetic drift สะสมอย่างต่อเนื่อง เกิด
เป็ น subclade 3C.2a1 แยกจากสายพันธุว์ คั ซีน A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) ซึง่ เป็ น clade
3C.2a แต่มคี วามคล้ายคลึงกับสายพันธุว์ คั ซีนตัวใหม่ คือ A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016
(H3N2) subclade 3C.2a1 มากกว่า
3.เชือ้ B ทีร่ ะบาดในประเทศไทย มีแนวโน้มพบ B/Phuket/3073/2013 ( Yamagata
lineage ) เพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนร้อยละ 82 ส่วน B/Brisbane/60/2008 (Victoria Lineage) พบใน
สัดส่วนร้อยละ 18
จะเห็นว่าเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) และ B ทีร่ ะบาดอยูใ่ นขณะนี้มมี คี วามแตกต่างไป
จากสายพันธุว์ คั ซีนแบบ Trivalent ทีฉ่ ีดให้กลุ่มเป้ าหมายในปี 2560 แม้ว่าเชือ้ ทัง้ สองชนิดจะมี
ความคล้ายคลึงกับสายพันธุว์ คั ซีนทีอ่ งค์การอนามัยโลกประกาศใช้ในปี 2561สาหรับประเทศทาง
ซีกโลกใต้ ก็ตามแต่วคั ซีนดังกล่าวจะนาเข้ามาจาหน่ายในประเทสไทยได้ราวเดือน เมษายน 2561
ดังนัน้ ในช่วงทีร่ อการผลิตและนาเข้าวัคซีนในอีก 6 เดือนข้างหน้า การวางมาตรการการควบคุม
และป้ องกันโรค รวมถึงการให้ความรูก้ บั ประชาชนชนเพื่อป้ องกันตนเอง จะช่วยลดการแพร่ระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ๋ได้อกี ทางหนึ่ง

เอกสารอ้างอิง
1.Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2018 southern
hemisphere influenza season at
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2018_south/en/
2. The newsletter of the WHO Collaborating Centre for Reference and Research on
Influenza in Melbourne ,Influenza Updates 2017 special bulletin
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