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รายงานการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ระหว่าง ม.ค. – พ.ย. 2562 
โดย ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วันที่ 30 ธันวาคม  2562 

โครงการ “การศึกษาสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่เพ่ือการเตรียมความพร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ 
(Study of Influenza strains for supporting of Pandemic Influenza Preparedness Planning)” ซ่ึง
ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้สุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ (ILI)  ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ปอดบวม ปอดอักเสบ (SARI) จากระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัด
นก โดยกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างเดือนมกราคม –พฤศจิกายน  2562 พบว่าในปีนี้ประเทศไทยมีการ
ระบาดไข้หวัดใหญ่ชนิด B สูงผิดปกติและต่อเนื่องมาจนถึงฤดูฝน แต่มีแนวโน้มลดลงโดยมีเชื้อไข้หวัดใหญชนิด 

A (H3N2) และ pdmA(H1N1) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน เชื้อ 
pdmA(H1N1)  มีสัดส่วนมากกว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดอ่ืนๆ และผลจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ 
ด้วยวิธี Gene sequencing พบว่าตัวแทนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่แยกได้ เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์วัคซีนมี
สัดส่วนดังนี้ 

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

A/Michigan/45/2015 
(H1N1)pdm09 

80.82  A/Switzerland/8060/2017 
(H3N2) 

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

  3.33 

A/Brisbane/02/2018 
(H1N1)pdm09 

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

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

  87.86 

  A/SouthAustralia/34/2019 
(H3N2) 

21.05 B/Washington/02/2019 
( 3 aa deletion in HA) 
(Victoria lineage) 

  3.89 

    B/Brisbane/60/2008 

(Victoria lineage) 

  3.06 

    B/Phuket/3073/2013  
(Yamagata lineage) 

  1.85 

 
โดยสายพันธุ์วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แบบ Trivalent ที่กระทรวงสาธารณสุขฉีดให้กลุ่มเป้าหมายใน

เดือนมิถุนายน 2562 เป็นวัคซีนที่ใช้ส าหรับประเทศทางซีกโลกใต้ประกอบด้วยเชื้อ  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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แต่ในขณะน้ีองคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศสายพนัธุไ์วรสัไขห้วดัใหญ่ทีถู่กคดัเลอืกมาใชผ้ลติ

วคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ประจ า ปี 2563  ส าหรบัประเทศทางซกีโลกใต้แลว้ซึง่ 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. 
 

 
เนื่องจากในปีนี้สายพนัธุไ์ขห้วดัใหญ่ทีร่ะบาดมคีวามหลากหลายมาก อกีทัง้วคัซนีทีจ่ะใชใ้นปีหน้า

ไดเ้ปลีย่นสายพนัธุจ์ากวคัซนีตวัเดมิทัง้ 3 สายพนัธุ ์ ระบบเฝ้าระวงัโรคและสายพนัธุไ์ขห้วดัใหญ่ จงึมี
ความส าคญัและจ าเป็นตอ้งเฝ้าระวงัอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหท้ราบอุบตักิารณ์ แนวโน้มการระบาดใหญ่และ
การเปลีย่นแปลงสายพนัธุท์ีต่่างไปจากเดมิ เพื่อวางมาตรการการควบคุมและป้องกนัโรค ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและทนัการณ์ หากเชือ้มกีารเปลีย่นแปลงสายพนัธุแ์ละจ าเป็นตอ้งรอวคัซนีตวัใหมท่ีจ่ะน าเขา้
มาจ าหน่ายในประเทศไทยไดร้าวเดอืน 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/ 
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 48 (วันที่ 24-30 พ.ย. 62) โดย          
กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข 
 

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2019_south/en/
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2019_20_north/en/
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