Laboratory Investigation System for Influenza
นายแพทยรงุ เรือง กิจผาติ
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
เชื้อไวรัสไขหวัดใหญอยูใ นตระกูล Orthromysoviridae แบงเปน Type ยอยๆ คือ A, B, และ C (Type C ไม
พบวาเปนปญหาที่สําคัญ) สําหรับเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ Type A นั้น แบงยอยเปน Subtype ตาม HA (มี 16 ชนิด:
H1-H16) และ NA (มี 9 ชนิด: N1-N9) เชื้อไขหวัดใหญปกติตามฤดูกาล (Seasonal influenza) ใน Type A ไดแก
Influenza A: H1N1, Influenza A: H3N2 และใน Influenza B ไมมีการจําแนกเปน Subtype
ปจจุบันพบการระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนก (Avian influenza) ซึ่งเปนเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิดหนึ่ง
อยูใน Type A เชน H5N1, H7N7, H9N2 โรคไขหวัดนกไมเพียงแตมีอัตราปวยตายที่สูงมาก แตเชื้อไวรัสอาจมีการ
กลายพันธุหรือผสมพันธุกลายเปนเชื้อที่สามารถติดตอจากคนสูคนได และเกิดการระบาดใหญไปทัว่ โลก (Pandemic
influenza)
ผูปวยมาพบแพทยดว ยอาการคลายไขหวัดใหญ หรือ Influenza like Illness (ILI) ตามคํานิยามผูปวย คือ มีไข
มากกวา 38 ํC และปวดเมือ่ ยกลามเนื้อ รวมกับ อาการอื่นอยางนอยหนึ่งอาการ ดังตอไปนี้ เชน ปวดศีรษะ, ไอ,
รุนแรง, เจ็บคอ, ออนเพลีย, คัดจมูก, เยื่อบุตาอักเสบ หากพิจารณาตามลักษณะอาการและอาการแสดงแลว พบวา
มีโรคมากมายที่เขาไดกับนิยามดังกลาว ทัง้ นี้ยังไมรวมผูปวยไขหวัดใหญที่มาพบแพทยในระยะทายๆ ของโรค เชน
มีภาวะแทรกซอนของระบบทางเดินหายใจสวนลาง ดังนัน้ การวินจิ ฉัยโรคไขหวัดใหญใหถูกตอง จําเปนตองใชผล
การตรวจทางหองปฏิบัติการมาประกอบ นอกจากนี้ หากผูปวยที่มลี ักษณะอาการคลายไขหวัดใหญ และมีประวัติ
สัมผัสสัตวปกปวยตายหรืออาศัยในพื้นที่ทมี่ ีสัตวปกปวยตายผิดปกติ จะตองมีการสอบสวนโรคและถูกเก็บตัวอยาง
เพื่อตรวจหาเชือ้ ไวรัสไขหวัดนก
สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงในเรือ่ งการตรวจวิเคราะหคือ ผลการตรวจมีความถูกตอง และสามารถรายงานผลได
รวดเร็ว การไดผลการตรวจที่ถูกตองไมอาศัยเพียงขั้นตอนการตรวจวิเคราะหเทานัน้ แตตองมีการเก็บและสงตัวอยาง
ที่ถูกตอง คุณภาพตัวอยาง ระยะเวลาที่เก็บตัวอยาง กรณีผูปวยมีประวัติและอาการเขาไดกับโรคไขหวัดนก รวมถึงมี
ผูปวยอาการเลวลง ตองพิจารณาสงตัวอยางซ้ํา รวมถึงตองมีระบบรายงานผลที่มีคุณภาพ ปจจุบันกรมวิทยาศาสตรการแพทยซึ่งเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานหองปฏิบัติการของประเทศมีการพัฒนาระบบรายงานผลผาน Web
Reporting System (www.dmsc.moph.go.th), E-mail, Call Center โทร. 02-9510000, Fax และระบบปกติ การ
สรุปผลวาผูปวยเปนโรคหรือไม ตองอาศัยขอมูลระบาดวิทยา อาการและอาการแสดง และผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการมาประกอบกัน

การเก็บและสงตัวอยางวิธีทมี่ ีโอกาสพบเชื้อไวรัสมากทีส่ ุดเรียงตามลําดับ คือ การ Suction จาก ET tube,
Throat swab (ตองใชไม Swab ที่ดามเปนพลาสติกที่ปลายเปน Sterile Dacron หรือ Rayon) และ Nasopharyngeal
swab หลังจากเก็บตัวอยางใหบรรจุไม Swab ใน Viral Transport Media (VTM) แชเย็นและนําสงทันที หากไม
สามารถสงไดทันทีตองรักษาสภาพที่อุณหภูมิ 2-8 C0
การตรวจทางหองปฏิบัติการมี 2 ระดับ คือ
1. การตรวจระดับตนดวยชุดตรวจคัดกรอง (มีใชตามโรงพยาบาล เพื่อประกอบการตัดสินใจรักษา)
สําหรับโรคไขหวัดใหญมีความไวและความจําเพาะประมาณรอยละ 75 และ 95 ตามลําดับ ควรเก็บ
ตัวอยางใน 4 วันแรกที่มีอาการ ไมแนะนําใหใชคัดกรองโรคไขหวัดนก ซึ่งพบวามีความไวต่าํ มาก
รอยละ 29.4 (n=18)
2. การตรวจระดับยืนยันผล มีใหบริการในหลายหองปฏิบัติการ เชน หองปฏิบัติการเครือขายของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยตางๆ มีหลายวิธที ี่ใช เชน Immunofluorescence
assay (การตรวจ Antigen ใน Cell ติดเชื้อทําปฏิกิริยากับ Antibody ที่ติดสลาก Fluorescence หลังจาก
นั้นอานดวยกลอง Fluorescence), PCR (ใชหลักการเพิ่มจํานวนของสารพันธุกรรม ตองระวังผลบวก
ปลอมที่เกิดจากการปนเปอนของสารพันธุกรรมขณะทําการตรวจวิเคราะห), Viral Isolation (เปนวิธี
มาตรฐาน ใชเวลานาน และตองทําในหองปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูง), การตรวจหา Antibody
(เชน HI, Micro NT, ELISA)
ดังนั้นบทบาทสําคัญระบบตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ไดแก
1. ตรวจวิเคราะหโรคไขหวัดใหญและไขหวัดนกทางหองปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนงานดานการแพทยและ
สาธารณสุข เชน การวินิจฉัย การสอบสวนโรค รวมถึง การเก็บตัวอยางเพิ่มเติม การชันสูตรพลิกศพ
และตรวจทางพยาธิวิทยา
2. เฝาระวังโรคและตรวจจับการระบาดและการกลายพันธุเชื้อไวรัสไขหวัดใหญและไขหวัดนก รวมถึง
แจงเตือนการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
3. คัดเลือกสายพันธุไวรัสเพื่อผลิตวัคซีน WHO National Influenza Center กรมวิทยาศาสตรการแพทยได
เขารวมเฝาระวังเพื่อคัดเลือกสายพันธุไวรัส (ในโครงการ Global Influenza Surveillance) เพื่อใชในการ
ผลิตวัคซีน และ WHO จะประกาศสายพันธุ Northern strain และ Southern strain ในเดือนกุมภาพันธ
และกันยายนตามลําดับ หลังจากนั้นอีก 6 เดือนจึงมีวัคซีนไขหวัดใหญจําหนายตามทองตลาด
4. พัฒนาและวิจยั ในดานหองปฏิบัติการ และสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู

