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องคก์ารอนามยัโลกประกาศการคดัเลือกสายพนัธุไ์วรสัไข้หวดัใหญ่ส าหรบัผลิตวคัซีน 
ประจ า ปี 2562  ส าหรบัประเทศทางซีกโลกใต้ 

 เมือ่วนัที ่ 24-26 กนัยายน 2561  องคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัการประชุม ณ  The 
Centers for Disease Control and Prevention เมอืงแอตแลนตา ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมี
ผูเ้ชีย่วชาญจากองคก์ารอนามยัโลกและเครอืข่าย รวมถงึบรษิทัผูผ้ลติวคัซนี เขา้รว่มปรกึษาหารอื 
ในการคดัเลอืกสายพนัธุไ์วรสัไขห้วดัใหญ่ทีไ่ดร้บัจากสมาชกิหอ้งปฏบิตักิารเครอืขา่ย เพื่อน าไปใช้
ผลติวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ส าหรบัประเทศทางซกีโลกใต้ ซึง่ขณะน้ีองคก์ารอนามยัโลกได้
แจง้มายงัศูนยไ์ขห้วดัใหญ่แห่งชาต ิ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ แลว้ว่า สายพนัธุไ์วรสัไขห้วดั
ใหญ่ทีถู่กคดัเลอืกมาใชผ้ลติวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ประจ า ปี 2562  ส าหรบัประเทศทาง
ซกีโลกใต ้ประกอบดว้ย 
  

It is recommended that egg based quadrivalent vaccines for use in the 2019 
 southern hemisphere influenza season contain the following: 

- an A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus; 
- an A/Switzerland/8060/2017 (H3N2)-like virus; 
- a B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage); and 
- a B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage). 

It is recommended that egg based trivalent vaccines for use in the 2019   
southern hemisphere influenza season contain the following: 

- 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). 
It is recommended that the A(H3N2) component of non-egg based vaccines for use in the 2019 
southern hemisphere influenza season be an A/Singapore/INFMH-16-0019/2016-like virus together 
with the other vaccine components as indicated above. 

  
จะเหน็ว่าสายพนัธุว์คัซนีแบบ Trivalent ของทางซกีโลกใตท้ีป่ระกาศใชใ้นปีหน้า มี

องคป์ระกอบของสายพนัธุไ์ขห้วดัใหญ่เปลีย่นไปจากเดมิ 2 ใน 3 ชนิดคอืสายพนัธุ ์ A/(H3N2) 
เปลีย่นจาก A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2) มาเป็น  A/Switzerland/8060/2017 
(H3N2) และ B เปลีย่นจาก B/Phuket/3073/2013 ( Yamagata lineage ) มาเป็น 
B/Colorado/06/2017 (Victoria lineage) จากขอ้มลูขององคก์ารอนามยัโลกพบว่าเชือ้ 
A/(H1N1)pdm09 ทีร่ะบาดระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์ – กนัยายน 2561 HA gene จดัอยูใ่น 
subclade 6B.1 และมคีวามคลา้ยคลงึทางแอนตเิจนกบัเชือ้สายพนัธุว์คัซนี A/Michigan/45/2015 
(H1N1)pdm09 ทีใ่ชใ้นปัจจุบนั ส าหรบัเชือ้ A(H3N2) แมว้่าเชือ้ส่วนใหญ่จะความคลา้ยคลงึกบั
สายพนัธุว์คัซนีตวัปัจจบุนั คอื A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) subclade 3C.2a1
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แต่เกดิ Genetic drift ขึน้เลก็น้อยเกดิเป็น subclade 3C.2a2 และการทีอ่งคก์ารอนามยัโลกเลอืก
เชือ้ A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) subclade 3C.2a2 เนื่องจากเมือ่เปรยีบเทยีบ ferret 
antiserum ทีไ่ดจ้ากการฉีดกระตุน้ดว้ยเชือ้ทัง้ 2 สายพนัธุพ์บว่า antiserum ต่อ 
A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) สามารถยบัยัง้เชือ้ A(H3N2) ส่วนใหญ่ทีพ่บในช่วง 8 เดอืนที่
ผ่านมาไดด้กีว่า antiserum ต่อ A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) ส่วนเชือ้  B 
แมว้่าในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์ – กนัยายน 2561 แถบทุกภูมภิาคของโลกจะพบ B Yamagata 
lineage มากกว่า B Victoria lineage แต่องคก์ารอนามยัโลกไดค้ดัเลอืก B/Colorado/06/2017-
like virus (Victoria lineage) มาเป็นองคป์ระกอบของวคัซนีแบบ Trivalent อาจเป็นการ
คาดการณ์โดยอาศยัขอ้มลูทีผ่่านมาหลายปีจากหลายภูมภิาคของโลกทีพ่บว่าเมือ่มกีารระบาดของ 

B  lineage ใดซ ้าๆกนั 2-3 ปีจะมกีารกลบัมาของ B  lineage ทีต่่างไป รวมถงึเหตุผลของ
ภมูคิุม้กนัทีเ่กดิขึน้ในประชากร 

ส าหรบัประเทศไทย โครงการ “การศกึษาสายพนัธุไ์ขห้วดัใหญ่เพื่อการเตรยีมความพรอ้ม
รบัมอืไขห้วดัใหญ่ระบาดใหญ่ (Study of Influenza strains for supporting of Pandemic 
Influenza Preparedness Planning)” ซึง่ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากสถาบนัวจิยัวคัซนีแห่งชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) โดยความรว่มมอืของ ส านกัระบาด กรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลเครอืข่าย 
ไดศ้กึษาสายพนัธุไ์ขห้วดัใหญ่ทีแ่ยกไดจ้ากตวัอยา่งผูป่้วยในระบบเฝ้าระวงัฯนบัตัง้แต่ตน้ปี2561 
จนถงึปัจจบุนั เมือ่น า HA gene มาเปรยีบเทยีบกบัสายพนัธุว์คัซนีแบบ Trivalent ปี 2561 และ ปี 
2562 พบว่าสายพนัธุท์ีก่ าลงัระบาดส่วนใหญ่ยงัคงคลา้ยคลงึกบัสายพนัธุว์คัซนีทีก่ระทรวง
สาธารณสุขฉีดใหก้ลุ่มเป้าหมายในปีนี้  

สายพนัธุท่ี์แยกได้ในประเทศไทยระหวา่งเดือนมกราคม - สิงหาคม  2561 
pdmA(H1N1) 

 
รอ้ยละ A (H3N2) 

 
รอ้ยละ B รอ้ยละ 

A/Michigan/45/2015 
(H1N1)pdm09 

100  A/Switzerland/8060/2017 
(H3N2) 

19.67 B/Brisbane/60/2008 
(Victoria lineage) 

0.00 

  A/Singapore/INFIMH-16-
0019/2016 (H3N2) 

80.33 B/Phuket/3073/2013  
(Yamagata lineage) 

100 

อยา่งไรกด็รีะบบเฝ้าระวงัเชือ้ไขห้วดัใหญ่ยงัจ าเป็นตอ้งเฝ้าระวงัเชือ้อย่างใกลช้ดิเพื่อทราบ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงสายพนัธุท์ีต่่างไปจากเดมิโดยเฉพาะเชือ้ A(H3N2) และ B เพื่อวาง
มาตรการการควบคุมและป้องกนัโรค ไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัการณ์ หากเชือ้มกีารเปลีย่นแปลง
สายพนัธุแ์ละจ าเป็นตอ้งรอวคัซนีตวัใหมท่ีจ่ะน าเขา้มาจ าหน่ายในประเทสไทยไดร้าวเดอืน 
เมษายน 2562 
เอกสารอา้งองิ 
1.Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2019 southern 
hemisphere influenza season  
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2019_south/en/ 
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