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ในอดีตพบการระบาดใหญของไขหวัดใหญเกิดขึ้นเปนระยะ 

ซึ่งที่ผานมามีไขหวัดใหญระบาดมาแลว 3 ครั้ง ในป พ.ศ. 2461 

(Spanish Flu, H1N1), ป 2500 (Asian Flu, H2N2) และป 2520 

(Hong Kong Flu, H3N2) ความรุนแรงในแตละครั้งแตกตางกัน

ไป โดยที่ Spanish Flu รุนแรงมากที่สุด เพราะเปนเชื้อที่มีการกอ

โรคสูง และทำาใหมีผูเสียชีวิตทั่วโลกมากถึง 40 ลานคน ในขณะ

ที่สองครั้งหลังไวรัสมีความรุนแรงต่ำากวา และประมาณผูเสียชีวิต

ทั่วโลก 1 ลานคน1  การระบาดใหญแตละครั้งมักเกิดจากมีไวรัส

ชนิดใหมจากสัตวที่ปรับตัวเขามาติดเชื้อและแพรเชื้อไดดีในมนุษย 

การระบาดมักพบเปนวงกวาง เนื่องจากประชากรของมนุษยยังไมมี

ภูมิคุมกันตอเชื้อชนิดใหมมากอน ในขณะที่ไขหวัดใหญตามฤดูกาล

ที่พบมีการแพรระบาดรุนแรงนอยกวา เพราะประชากรที่เคยติดเชื้อ

มาแลวในปกอนๆ และมีภูมิคุมกันปองกันทำาใหไมติดเชื้อซ้ำาอีก

เชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม (H1N1) 2009 ไดเริ่มมีรายงาน

การพบผูปวยที่มีอาการคลายไขหวัดใหญ และเปนสาเหตุของการ

ตายสูงในประเทศเม็กซิโกตั้งแตกลางเดือนมีนาคมเปนตนมา2 เชื่อ

วาเชื้อไวรัสนี้ไดแพรมากอนหนาการระบาดตั้งแตในป พ.ศ. 2552 

โดยสวนหนึ่งใหประวัติการสัมผัสหมู ผูปวยมีอาการรุนแรงของ

ระบบทางเดินหายใจสวนลาง แตสามารถฟนตัวได3 เชื้อไวรัสนี้

ไดมีการแพรระบาดในคนอยางรวดเร็วในหลายประเทศ จนกระทั่ง

องคการอนามัยโลกไดยกระดับการเตือนภัยเปนการระบาดใหญทั่ว

โลก (pandemic) ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 25524 การติดเชื้อ

สวนใหญมีอาการไมรุนแรง และอัตราตายประมาณรอยละ 0.455 

สำาหรับสถานการณในประเทศไทยพบผูปวยไขหวัดใหญจำานวน 

22,296 ราย (ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2553) และผูปวยที่

ไดรับการยืนยันทางหองปฏิบัติการของเชื้อสายพันธุใหมนี้พบไดทุก
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การเกาะกลุมของเม็ดเลือดแดงหาน (Hemagglutination inhibition, HI)  ผลการศึกษา :  การทดสอบนี้พบผูมีแอนติบอดีเพียง

รอยละ 20 (HI Ab > 10) เมื่ออาศัยเกณฑไตเตอรของ HI Ab > 40 ที่บงชี้การติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม พบวากลุมผูบริจาค

โลหิตนาจะติดเชื้อรอยละ 7 และพบไดในทุกอาชีพ โดยไมทราบวามีหรือไมมีอาการ  สรุป :  ในชวงปที่มีการระบาดในระลอกแรก จาก

การศึกษาแอนติบอดีตอบสนองตอเชื้อไขหวัดใหญสายพันธใหมพบวาในกลุมผูบริจาคโลหิตนาจะมีการติดเชื้อประมาณรอยละ 7 และ

ทุกอาชีพพบการติดเชื้อได
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จังหวัดคิดเปนอัตราปวยสะสมเทากับ 58.25 ตอประชากรแสนคน6 

เนื่องจากเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหมนี้ยังคงเปนไขหวัดใหญชนิด 

A subtype H1N1 คลายกับเชื้อไวรัสใหญของคนที่ระบาดตามชวง

ฤดูกาล แตเชื้อนี้เกิดจากการรวมตัวของยีน (triple reassortant) 

จากเชื้อไขหวัดใหญหมู คน และสัตวปกกลายเปนสายพันธุใหมที่

ไมเคยพบมากอน7 ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมแบบ 

“Antigenic Shift” คนสวนใหญจึงนาจะยังไมมีแอนติบอดีจำาเพาะ

ตอเชื้อนี้มากอนในขณะนั้น รายงานจากสำานักระบาดวิทยาในประเทศ

ไทยพบวา การระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมนี้พบจำานวนผูปวย

สูงสุดในเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2552 ในระลอกแรก และพบอีก

ครั้งในระลอกที่สองในเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 25538

วัตถุประสงค

ตองการทราบสถานภาพของการติดเชื้อไขหวัดใหญสาย

พันธุใหมในผูบริจาคโลหิตระหวางชวงปที่ระบาดในระลอกแรก 

ดวยการติดตามแอนติบอดีตอเชื้อชนิด Hemagglutination 

inhibition

วัสดุและวิธีการ

กลุมประชากรที่ทดสอบ พลาสมาจากผูบริจาคโลหิตที่สุมมา

จากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ในเดือนกันยายน 

ป พ.ศ. 2552 จำานวน 100 ราย เปนเพศหญิง 56 คนและเพศชาย 

44 คน อายุตั้งแต 17-60 ป โดยแบงออกเปน 3 ชวง วัยรุนที่มา 

บริจาคเลือดอายุ <20 ป (จำานวน 2 คน) วัยผูใหญอายุ 20-39 

ป (จำานวน 60 คน) และวัยกลางคนอายุ 40-60 ป (จำานวน 38 

คน) กลุมที่ศึกษามีอาชีพหลากหลายซึ่งไมมีความเสี่ยงตอการ 

ติดเชื้อนี้ ไดแกพนักงานบริษัท (รอยละ 50)  ประชากรทั่วไป 

(รอยละ 21)  ขาราชการ (รอยละ 15)  นักศึกษา (รอยละ 11) 

และพระภิกษุ (รอยละ 3)

วิธีการทดสอบ ตรวจแอนติบอดี (Ab) ตอเชื้อไขหวัดใหญดวย

วิธียับยั้งการเกาะกลุมของเม็ดเลือดแดงหาน (Hemagglutination 

inhibition, HI) เชื้อไวรัสที่ใชทดสอบเปนเชื้อสายพันธุ A/

Thailand/104/2009 ซึ่งแยกไดจากผูเดินทางกลับจากประเทศ

เม็กซิโกในปที่ระบาด โดยไดรับความเอื้อเฟอจากศูนยความรวมมือ 

วิจัยไขหวัดใหญศิริราช (ICRC, international cooperative 

research center) ซึ่งไดผานการเพาะเลี้ยงในเซลล MDCK 

(Mardin-Darby Canine Kidney cell line) มาแลว 5 ครั้ง

กอนทดสอบ

Hemagglutinationinhibition(HI)assay

เนื่องจากสวน Hemagglutinin ของเชื้อไวรัสมีคุณสมบัติ

ทำาใหเม็ดเลือดแดงของสัตวบางชนิดเกิดการเกาะกลุมในหลอด

ทดลอง ดังนั้นแอนติบอดีตอสวนนี้จึงลดการเกาะกลุมของเม็ด

เลือดแดงจากการจับไวรัส ในการทดสอบดวยวิธีนี้ตองกำาจัด

ทั้งสารยับยั้งไมจำาเพาะ (non specific inhibitor) ในตัวอยาง

ทดสอบซึ่งอาจทำาใหเกิดผลบวกปลอม และกำาจัดปฏิกิริยาการเกาะ

กลุมที่ไมจำาเพาะ (non specific agglutinator) จากเม็ดเลือด

แดงสัตวที่ใชซึ่งอาจทำาใหเกิดผลลบปลอมดวย ดังนั้นเทคนิคที่ใช 

ทดสอบเปนวิธี Hemagglutination inhibition (HI) ซึ่งเปนการ

วัดแอนติบอดีที่ยับยั้งการจับของไวรัสกับ receptor บนผิวของเม็ด

เลือดแดงบริเวณที่เปน antigenic site บนสวน hemagglutinin 

ทำาใหเม็ดเลือดแดงไมสามารถเกาะกลุมกันได9,10 ในการศึกษา

นี้ใชเม็ดเลือดแดงหานตามที่เคยรายงานมาแลวและใชเชื้อที่ยัง

มีชีวิต11 โดยเริ่มจากการทำาลายสารยับยั้งไมจำาเพาะในซีรัมดวย 

receptor destroying enzyme (RDE; Denka Seiken, Japan) 

โดยใชซีรัม/พลาสมาทดสอบ 1 สวนผสมกับ RDE 3 สวน เปน

เวลานาน 16-18 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 37 ำซ. และหยุดปฏิกิริยาของ 

RDE ที่ 56 ำซ. เปนเวลา 30 นาที หลังจากนั้นไดทำาลายปฏิกิริยา

การเกาะกลุมที่ไมจำาเพาะในซีรัมดวย 50% ของเม็ดเลือดแดงหาน 

(50 mL) อบไวนาน 60 นาที ที่ 4 ำซ. เมื่อปนเอาซีรัม/พลาสมา

แลวมาเจือจางเปนสองเทาดวย PBS (pH 7.2) โดยเริ่มจาก 1:10 

ถึง 1:1,280 หลังจากนั้นอบซีรัม/พลาสมาที่เจือจางใน 96 well 

V-bottom microtiter plate กับไวรัสที่ความเขมขน 4 HAU 

(Hemagglutination unit) ในปริมาตรที่เทากัน (25 mL) ที่ 

อุณหภูมิหอง นาน 30 นาที โดยทดสอบซ้ำาคูทุกตัวอยาง คาไตเตอร 

ของ HI Ab ในหลุมที่เจือจางสุดทายที่สามารถยับยั้งของการเกาะกลุม

เม็ดเลือดแดงไดอยางสมบูรณซึ่งเห็นเปนเม็ดกระดุม ในแตละการ

ทดสอบมีตัวควบคุมคุณภาพเพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือของการ

ทดสอบแตละครั้ง ซึ่งประกอบ ดวยซีรัมทดสอบ (serum control), 

ไวรัสแอนติเจน (virus antigen control) ที่ 4 HAU  เม็ดเลือด

แดง (red blood cell control)  ซีรัม/พลาสมาผลบวกและผล

ลบ (positive และ negative control) ซึ่งไดจากผูติดเชื้อและ

ผูไมติดเชื้อตามลำาดับ เกณฑตัดสินที่บงชี้มีการติดเชื้อไวรัสสาย

พันธใหมนี้คือระดับแอนติบอดีไตเตอร > 40 (12-14)

ผลการศึกษา

การศึกษานี้พบวาผูบริจาคโลหิตสวนใหญรอยละ 70-80 ยัง

ไมพบแอนติบอดีชนิดนี้ (HI Ab <10) และผูที่ตรวจพบแอนติบอดี

มักมีไตเตอรในระดับต่ำาไมเกิน 40 โดยมีคาเฉลี่ย (Geometric 

mean titer, GMT) ระดับแอนติบอดีเทากับ 6.46 (ตารางที่ 1) 

เมื่อใชระดับไตเตอรในระดับเกิน 40 เปนตัวบงชี้การติดเชื้อสาย



แอนติบอดีตอเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม (H1N1) 2009 ในผูบริจาคโลหิตชวงประบาดป พ.ศ. 2552

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 20  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม  2553

275

พันธุใหมนี้ พบวากลุมผูบริจาคนาจะมีการติดเชื้อในชวงที่มีการระบาด 

รอยละ 7 (ระดับ HI Ab > 40) แตไมทราบวามีหรือไมมีอาการ 

และทุกอาชีพไมวาจะเปนพนักงานบริษัท ประชากร นักศึกษา หรือ

ขาราชการมีโอกาสติดเชื้อไดพอๆ กัน (ตารางที่ 2)

วิจารณและสรุป

เชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 ที่ระบาดครั้งแรก

ในประเทศเม็กซิโกเปนไวรัสสายพันธุที่ไมเคยพบที่ใดมากอน ซึ่ง

เปนไวรัสลูกผสมที่เกิดจากการรวมตัวของเชื้อไขหวัดหมู ไขหวัด

นก และไขหวัดใหญในคน โดยมีพันธุกรรมของเชื้อหลายสวนคลาย 

กับไวรัสไขหวัดหมู โดยเฉพาะยีน H1 และ N1 ซึ่ง H1 คลายกับ

ไวรัสหมูในสหรัฐอเมริกา แตยีน N1 นั้นคลายกับไวรัสไขหวัดหมูใน

ทวีปเอเชียและยุโรป ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมแบบ 

antigenic shift7  ประชากรจึงยังไมมีผูใดมีภูมิคุมกันตอเชื้อสาย

พันธุใหมนี้มากอน เชื้อไวรัสนี้จึงสามารถแพรจากคนสูคนไดอยาง

รวดเร็วไดทั้งทางตรงหรือทางออม ในรายงานชวงแรกของการระบาด

โดยเฉพาะประเทศเม็กซิโก อาการมักรุนแรงถึงแกชีวิตจากปอด 

อักเสบคอนขางสูง2 นอกเหนือจากไมเคยไดรับเชื้อใหมนี้มากอน 

อาจมีปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวของ เชน อายุ มีภาวะโรคคุกคาม  

เชน โรคปอดบวมเรื้อรัง ภาวะภูมิคุมกันลดลง โรคหัวใจ โรค 

เบาหวาน โรคอวน และภาวะตั้งครรภรวมทั้งระบบสาธารณสุขใน

การดูแลรักษาผูติดเชื้อ15  โดยทั่วไปผูติดเชื้อสายพันธุใหมนี้จะมี

อาการคลายกับผูปวยไขหวัดใหญ เชน ไขขึ้นสูง ติดเชื้อในระบบ

ทางเดินหายใจ คลื่นไสอาเจียน ทองรวง และปวดศีรษะรุนแรง 

สวนใหญมักหายไดเองเหมือนการติดเชื้อไขหวัดใหญตามฤดูกาล16

สำาหรับ HI Ab เปนแอนติบอดีที่ยับยั้งการเขาเซลลโดยจับที่

รับของไวรัสในสวน HA ซึ่งมีขอมูลแสดงใหเห็นวา HI Ab ที่ระดับ

ไตเตอร > 40 ใชสนับสนุนการติดเชื้อสายพันธุใหมทางหองปฏิบัติ

การได นอกเหนือจากการดูการเพิ่มระดับแอนติบอดีเปน 4 เทา12-14 

ในขณะที่ neutralizing Ab เปนแอนติบอดีออกฤทธิ์ทำาลายเชื้อ 

จำาเพาะตอทัยป จึงเปนแอนติบอดีที่ปองกันการติดเชื้อซ้ำามากกวา 

การทดลองนี้จึงใช HI Ab เปนตัววัดการติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 

สายพันธุใหม ในประเทศไทยพบวาการระบาดในระลอกแรก อัตรา

การปวยที่พบการติดเชื้อนี้กลุมอายุนอยซึ่งมักเปนวัยเด็กนักเรียน

ในโรงเรียน และในการระบาดระลอกแรก อัตราการติดเชื้อไขหวัด

ใหญสายพันธุใหมในประชากรไทยพบรอยละ 10-15 ซึ่งชวงการติด

เชื้อพบสูงสุดพบในเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 25528   ในการศึกษานี้

ผูบริจาคโลหิตไดรับการเจาะเลือดในเดือนกันยายน ดังนั้นขอมูลที่

ไดจึงแสดงการติดเชื้อภายหลังการระบาดในระลอกแรกได โดยในกลุม

ที่ศึกษานี้เปนวัยผูใหญอายุเฉลี่ย 35 ป (ระหวาง 17-60 ป) สวนใหญ 

รอยละ 80 ยังไมพบแอนติบอดี (HI Ab <10) และกลุมนี้นาจะมี

การติดเชื้อไวรัสสายพันธุใหมรอยละ 7 (HI Ab > 40) ซึ่งกระจาย

อยูทั่วไปในทุกกลุมอาชีพโดยไมทราบประวัติของการไดรับวัคซีน

ไขหวัดใหญเชื้อไวรัสสายพันธุ H1N1 ในกรณีผูที่มีแอนติบอดีต่ำา 

Table1  Distribution of age group with antibody response to the pandemic (H1N1) 200

Agerange(year) NumberofsubjectsatHIAbtiter* Geometricmeantiter

<10 10 20 40

<20 (n=2) 1 1 10

20-39 (n=60) 45 4 4 7 7.32

40-59 (n=38) 34 4   5.19

Total (n=100) 80 (80%) 8 (8%) 5 (5%) 7 (7%) 6.46

* HI Ab = Haemagglutination inhibition antibody

Table2  Antibody responses to the pandemic (H1N1) 2009 in donor group based on occupation

Occupationalgroup %ofsubjectsatHIAbtiter>40

Company employee (n=50) 1 (2.0%)

General people (n=21) 2 (9.5%)

Student (n=11) 1 (9.0%)

Government officer (n=15) 2 (13.3%)

Monk (n=3) 1 (33.3%)

* HI Ab = Haemagglutination inhibition antibody   
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(HI < 40) อาจเปนแอนติบอดีขามกลุมจากไดรับเชื้อหรือวัคซีน

จากเชื้อไขหวัดใหญตามฤดูกาล12 กอนหนาการระบาดของเชื้อสาย

พันธุใหม จะตรวจไมพบแอนติบอดีจำาเพาะตอเชื้อนี้ในประชากรทั่วไป 

ทั้งในรายงานตางประเทศและประเทศไทย12,14,17 จากรายงานของ

ศูนยควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาพบวาคนสูงอายุมากกวา 60 ปพบ

แอนติบอดี (neutralizing antibody) ตอเชื้อสายพันธุใหมนี้ มา

แลวรอยละ 33 (preexisting antibody)17 ซึ่งอาจชวยสนับสนุน

การไมพบอาการปวยของเชื้อสายพันธุใหมในกลุมสูงอายุชวงระบาด 

เนื่องจากอาจเคยไดรับวัคซีนเชื้อไขหวัดใหญตามฤดูกาลที่มีแอนติเจน

ใกลเคียงกับเชื้อนี้มาเปนเวลานาน17-18  แตตางจากการศึกษาในจีน

ที่พบแอนติบอดีมากอนไดนอยมาก13

ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหมไดพบวามีการดื้อตอยา amantadine 

แตยังไวตอยา Oseltamivir (Tamiflu®) ซึ่งใชรักษาผูติดเชื้อไวรัส

ไขหวัดใหญได ในปจจุบันไดมีการผลิตวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสสาย

พันธุใหมนี้ใชแลว ไมวาจะเตรียมใชเฉพาะกาลหรือวัคซีนไขหวัด

ใหญตามฤดูกาล อยางไรก็ตามวัคซีนของเชื้อไขหวัดใหญตามฤดูกาล

ที่เคยใชอยู มีรายงานวาไมสามารถใหแอนติบอดีขามกลุมตอเชื้อ

สายพันธุใหมนี้ได17-18 ในปจจุบันเชื้อสายพันธุใหมนี้กลายเปนไวรัส

ตามฤดูกาล และไดถูกนำาไปใชเปนสวนหนึ่งของวัคซีนที่ใชฉีดตาม

ฤดูกาล (trivalent vaccine)

โดยสรุปในชวงปที่มีการระบาดในระลอกแรก จากการศึกษา

แอนติบอดีตอบสนองตอเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหมพบวาใน

กลุมผูบริจาคโลหิตนาจะมีการติดเชื้อประมาณรอยละ 7 และทุก

อาชีพพบการติดเชื้อได
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Abstract : Objective : The 2009 pandemic influenza illness has been introduced into Thailand in May since 

2009.  Herein, we would like to determine the situation of this infection in blood donor during the first pandemic 

wave during the outbreak by the presence of antibody response.  Material and method :A total of 100 plasma 

donation from blood donors at National Blood Center, Thai Red Cross were obtained from 56 females and 44 males 

in September 2009.  Age range of these random donors (age range 17-60 years) was classified into 3 groups: 

<20 years (n=2), 20-39 years (n=60) and 40-60 years (n=8).  Subjects were comprised of company employee, 

government officer, student and monk groups.  Serological response to pandemic (H1N1) 2009 was performed by 

Hemagglutination Inhibition (HI) assay using goose erythrocytes.  Result :In this study, it was demonstrated 

that only 20% of donor group had antibody (HI Ab > 10).  According to the HI Ab titer at > 40 as criteria of this 

virus infection, the attack rate of infection was 7% and the infection was found in all occupation with unknown 

of the symptom situation.  Conclusion :  During the first pandemic wave of pandemic (H1N1) 2009, 7% of donor 

group in this study were infected as supported by HI antibody response and all occupation has been infected.

Key Words : l Pandemic (H1N1) 2009  l Blood donor  l First wave  l Hemagglutination Inhibition (HI) assay 
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