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องคก์ารอนามยัโลกประกาศการคดัเลือกสายพนัธุไ์วรสัไข้หวดัใหญ่ส าหรบัผลิตวคัซีน 
ประจ า ปี 2563  ส าหรบัประเทศทางซีกโลกใต้ 

 เมือ่วนัที ่23-26 กนัยายน 2562  องคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัการประชุม ณ.ส านกังานใหญ่
องคก์ารอนามยัโลก กรงุเจนีวา ประเทศสมาพนัธรฐัสวสิ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญจากองคก์ารอนามยั
โลกและเครอืขา่ย รวมถงึบรษิทัผูผ้ลติวคัซนี เขา้รว่มปรกึษาหารอื ในการคดัเลอืกสายพนัธุไ์วรสั
ไขห้วดัใหญ่ทีไ่ดร้บัจากสมาชกิหอ้งปฏบิตักิารเครอืข่าย เพื่อน าไปใชผ้ลติวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดั
ใหญ่ส าหรบัประเทศทางซกีโลกใต้ ซึง่ขณะน้ีองคก์ารอนามยัโลกไดแ้จง้มายงัศูนยไ์ขห้วดัใหญ่
แห่งชาต ิ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ แลว้ว่า สายพนัธุไ์วรสัไขห้วดัใหญ่ทีถู่กคดัเลอืกมาใชผ้ลติ
วคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ประจ า ปี 2563  ส าหรบัประเทศทางซกีโลกใต้ ประกอบดว้ย 
  

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.  
 
  

จะเหน็ว่าสายพนัธุว์คัซนีแบบ Trivalent ของทางซกีโลกใตท้ีป่ระกาศใชใ้นปีหน้า มี
องคป์ระกอบของสายพนัธุไ์ขห้วดัใหญ่เปลีย่นไปจากเดมิทัง้ 3 ชนิดคอืสายพนัธุ ์A/(H1N1)pdm09 
เปลีย่นจาก A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 มาเป็น A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 
A/(H3N2) เปลีย่นจาก A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) มาเป็น A/South Australia/34/2019 
(H3N2) และ B เปลีย่นจาก B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage)มาเป็น 
B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage)  

จากการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นจโีนมและซโีรโลยโีดยหอ้งปฏบิตักิารอ้างองิขององคก์ารอนามยั
โลกพบว่าเชือ้ A/(H1N1)pdm09 ทีร่ะบาดระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์ – กนัยายน 2562 เกดิ 
Genetic drift ขึน้เลก็น้อย ท าใหอ้ะมโินแอสคิเปลีย่นแปลงไปจากสายพนัธุว์คัซนี 

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 (clade 6B.1) ทีต่ าแหน่ง S74R, S164T, S183P และ 
I295V และมคีวามใกลเ้คยีงกบั A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 (subclade 6B.1A) 
นอกจากนี้ ผลการทดสอบภมูคิุม้กนัของอาสาสมคัรกลุ่มเดก็ ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุ ทไีดร้บัวคัซนี
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ป้องกนัไขห้วดัใหญ่ในปีนี้ ทัง้แบบซกีโลกเหนือและซกีโลกใต ้ พบว่าระดบัภมูคิุม้กนั ( HI titer ) 
ต่อเชือ้ A/(H1N1)pdm09 ทีร่ะบาดในขณะนี้มคี่าลดลงเมือ่เทยีบกบัเชือ้ A/Michigan/45/2015 
(H1N1)pdm09 จงึเป็นเหตุผลส าคญัทีอ่งคก์ารอนามยัโลกเปลีย่นสายพนัธุว์คัซนีตวัเดมิ มาใชส้าย
พนัธุใ์หม ่ A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 ในปีหน้า และเป็นเหตุผลท านองเดยีวกนักบัการ
เปลีย่นสายพนัธุว์คัซนี A/(H3N2)  และ B 

ส าหรบัประเทศไทย โครงการ “การศกึษาสายพนัธุไ์ขห้วดัใหญ่เพื่อการเตรยีมความพรอ้ม
รบัมอืไขห้วดัใหญ่ระบาดใหญ่ (Study of Influenza strains for supporting of Pandemic 
Influenza Preparedness Planning)” ซึง่ไดร้บัทุนสนับสนุนจากสถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ (องคก์าร
มหาชน) โดยความรว่มมอืของ ส านกัระบาด กรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลเครอืข่าย ไดศ้กึษา
สายพนัธุไ์ขห้วดัใหญ่ทีแ่ยกไดจ้ากตวัอยา่งผูป่้วยในระบบเฝ้าระวงัฯนบัตัง้แต่ตน้ปี2562 จนถงึ
ปัจจบุนั เมือ่น า HA gene มาเปรยีบเทยีบกบัสายพนัธุว์คัซนีแบบสามสายพนัธุ(์Trivalent 
vaccine) ปี 2562 พบว่าสายพนัธุท์ีร่ะบาดมคีวามคลา้ยคลงึกบัสายพนัธุว์คัซนีทีก่ระทรวง
สาธารณสุขฉีดใหก้ลุ่มเป้าหมายในปีนี้ มากทีสุ่ดคอื A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09  

สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม  2562 
pdmA(H1N1) ร้อยละ A (H3N2) ร้อยละ B ร้อยละ 

A/Michigan/45/2015 
(H1N1)pdm09 

100  A/Switzerland/8060/2017 
(H3N2) 

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

3.37 

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

 85.19 B/Colorado/06/2017 
( 2 aa deletion in HA) 
(Victoria lineage) 

3.67 

    B/Colorado/06/2017 
( 3 aa deletion in HA) 
(Victoria lineage) 

90.92 

    B/Phuket/3073/2013  
(Yamagata lineage) 

2.04 

เนื่องจากในปีนี้สายพนัธุไ์ขห้วดัใหญ่ทีร่ะบาดมคีวามหลากหลายมาก อกีทัง้วคัซนีทีจ่ะใชใ้น
ปีหน้าไดเ้ปลีย่นสายพนัธุจ์ากวคัซนีตวัเดมิทัง้ 3 สายพนัธุ ์ ระบบเฝ้าระวงัโรคและสายพนัธุไ์ขห้วดั
ใหญ่ จงึมคีวามส าคญัและจ าเป็นตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งต่อเนื่อง เพื่อใหท้ราบอุบตักิารณ์ แนวโน้มการ
ระบาดใหญ่และการเปลีย่นแปลงสายพนัธุท์ีต่่างไปจากเดมิโดยเฉพาะเชือ้ A(H3N2) และ B เพื่อ
วางมาตรการการควบคุมและป้องกนัโรค ไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัการณ์ หากเชือ้มกีาร
เปลีย่นแปลงสายพนัธุแ์ละจ าเป็นตอ้งรอวคัซนีตวัใหมท่ีจ่ะน าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยไดร้าว
เดอืน เมษายน 2563 
เอกสารอา้งองิ 
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/ 
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