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Ebola Virus Disease: EVD 
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Influenza 

ข้อมูลจากWHO ณ 19 ตุลาคม 2558 พบว่า สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลกลดลง 

แผนภมูแิสดงจ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย จ าแนกรายเดือนปี 2558 เทยีบ
กับ ปี 2557 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (2553 – 2557) 



แผนภูมิแสดงอตัรำป่วยโรคไขห้วดัใหญ่ ปี 2558 จ ำแนกตำมกลุ่มอำย ุ

กลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วยสูงสุด 323.26 รองลงมากลุ่มอายุ 5-9 ปี 221.31 ต่อแสนปชก. 

42weeks(11–17 ต.ค.58) กรมวิทย์ฯตรวจ 25 ราย พบผู้ติดเชือ้Flu 5 ราย (20%)  
Flu A(H3N2) 60%, Flu B 40%, ไมพ่บ Flu A สายพนัธุ์ H1(2009) 



Avian Influenza 

ในคน 
• สายพันธ์ุ H5N1 16 - 22 ต.ค.58 ไม่พบผู้ ป่วยในแปซิฟิกตะวนัตก ** ก.พ.46 - 22 

ต.ค.58 ระบาด ในภมูิภาคแปซิฟิกตะวนัตก 4 ประเทศ (กมัพชูา จีน ลาว เวียดนาม)  237 ราย อตัราป่วย
ตาย 57% 

• สายพันธ์ุ H5N6 ตัง้แต ่พ.ค. 57 ทัว่โลกพบผู้ ป่วย 4 ราย จากประเทศจีน 
• สายพนัธ์ุ H7N9 14 ต.ค. 58 WHO รายงาน ก.ย. 58 พบ 2 ราย ในจีน 

ในสัตว์ 
• 16 – 31 ต.ค.58  OIE รายงาน พบสายพนัธ์ุ H5N1 ในสตัว์ปีกในประเทศไนจีเรีย 

กานา และเวียดนาม และตรวจพบเชือ้ไข้หวดันกสายพนัธุ์ H5N2 ในสตัว์ปีกในประเทศ
ไต้หวนั และ  H5N6 เวียดนาม 
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สรุปกำรติดตำม กรณีฮจัย ์
อ าเภอ จ านวนผู้

เดนิทาง 
ตดิตามได้ 
และอาการ
ปกต ิ

ตดิตาม
ไม่ได้ 

ตดิตามได้ 
และป่วย 

ป่วย PUI 

ปากพะยนู 47 31 (65.96%) 
+สข.2 

0 16 (34.04%) 1  (2.31%) 

กงหรา 43 41 (95.35%) 
+พล.1 

0 2 (4.65%) 2  (4.65%)          
(FluA H3 1 ราย) 

ตะโหมด 22 20 (90.91%) 
+ สข. ปต.3 

0 2 (9.09%) 0 

ป่าบอน 19 (-1) 14 (77.78%) 0 3 (16.67%) 2  (11.11%)        
(FluA H3 1 ราย, Flu B 1 ราย) 

บางแก้ว 13 13  (100%) 0 0 0 

เขาชยัสน 12 12    (100%) 0 0 0 

รวม 156 (-1) 132(85.16%) 0 23 (14.84%) 5  (3.23%) 



การเตรียมความพร้อมรับมือ ของจังหวดัพทัลุง 

• เฝา้ระวงัโรคอยา่งใกล้ชิด (ผู้ เดินทาง,อมุเราะห์) ติดตามและแจ้งสถานการณ์ 
• เตรียมความพร้อมห้อง  AIIR ในโรงพยาบาล, PPE วสัด ุและเวชภณัฑ์ ตรวจสอบ

และรายงานผลทกุ 3 เดือน  (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) 
• อบรมแซะ ผู้ เดินทางฯ ตรวจสขุภาพ และฉีดวคัซีน จดัสง่ข้อมลูเข้าระบบ  ออก Huj 

code  (เม.ย.- ก.ค. 58) 
• ประชมุเชิงปฏิบตัิการทบทวนองค์ความรู้ แนวปฏิบตัิ การใช้อปุกรณ์ และซ้อมแผน 

TTX, FE (ส.ค.59)  
• เตรียมความพร้อม ด้านการบริหารจดัการ (ประชุมคณะกรรมการฯตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จงัหวัด

พทัลุง เตรียมรับฮัจย์, จดัทมีรับผู้ป่วย, Quanrantine ward…ฯลฯ) (ส.ค.59)  
• เปิด War room ,แจ้งระดบัความรุนแรงและการเตือนภยั 
• ติดตามเฝา้ระวงั 14 วนั  หลงัเดินทางกลบั 

 



แนวทางการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีน 

เพื่อการกวาดล้างโปลิโอ 



กระบวนการในการปรับเปลีย่นการใช้วคัซีนโปลโิอ 

               ประกอบด้วยการด าเนินงาน  3  ด้าน 
   1. การน าวัคซีนโปลิโอรูปแบบฉีดมาใช้ร่วมกับวัคซีน OPV 

       (IPV introduction )  1 ธันวาคม 2558  1  เข็ม แก่เด็ก 4  เดือนขึน้ไป 

   2. การเปลี่ยนวัคซีน OPV จากชนิด Trivalent  เป็น  Bivalent 

      (Trivalent OPV       Bivalent OPV) 5 ครัง้ เร่ิม 29 เม.ย.2559 

   3. การเกบ็และท าลายวัคซีน Trivalent OPV  

        (Trivalent OPV  disposal)  เม.ย.2559 

12 





      แนวทางการให้บริการวคัซีนโปลโิอ 
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1. โรคติดเช้ือทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) 

องค์การอนามัยโลก สรุปยอดผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์2012 ตั้งแต่เดือนกันยายน 
2555 จนถึงวันที่ 30 ต.ค. 2558 รวมทั้งสิ้น 1,618 ราย เสียชีวิต 575 ราย จาก 26 ประเทศ อัตราป่วยตาย
ร้อยละ 35.54  

ในปี 2558 พบผู้ติดเชื้อใน 11 ประเทศ ได้แก่ จอร์แดน โอมาน การ์ตาร์ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ อิหร่าน เยอรมนี จีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และไทย  

สถานการณ์ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กันยายน 2558 ส านักระบาดวิทยา ได้รับ
รายงานผู้ป่วย PUI  รวม 404 ราย เป็น ชาวไทย 326 ราย ชาวต่างชาติ 78 ราย ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 
(MERS-CoV) จ านวน 1 ราย (18 มิถุนายน 2558) เป็นชาวโอมาน รักษาเสร็จสิ้นกระบวนตามมาตรฐาน ที่
สถาบันบ าราศนราดูร พ้นจากการเป็นผู้ป่วยโรคเมอร์ส ได้เดินทางกลับประเทศแล้วเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2558 )  ไม่พบสารพันธุกรรมของโรคเมอร์ส 386 ราย อยู่ระหว่างรอผล 12 ราย และไม่ได้ส่งตรวจ 5 ราย 

สถานการณ์การเดินทางกลับของชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา ณ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย พบผู้ป่วย PUI จ านวน 177 ราย ซึ่งทุกรายไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012  

จังหวัดพัทลุงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 พฤศจิกายน 2558 พบผู้ป่วย PUI 6 ราย  ยังไม่พบผู้ป่วย
ยืนยัน MERS รายแรกพบเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เป็นผู้เดินทางกลับจากพิธีอุมเราะห์ และอีก 5 ราย 
เป็นผู้ที่กลับจากประกอบพิธีฮัจย์ ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน- 26 ตุลาคม 2558 ทั้งหมด จากผลการตรวจสิ่ง
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทุกรายตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012 แต่พบ FluA H3 2 
ราย และ Flu B 1 ราย  
  

2. โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา 
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 28 ต.ค. 2558 รายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

(รวมทั้งสงสัย/น่าจะเป็น/ยืนยัน) รวมทั้งสิ้น 28,575 ราย เสียชีวิต 11,313 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 39.71  
โดยในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน พบผู้ป่วยสะสม 
28, 539 ราย เสียชีวิต 11,298 ราย 

สถานการณ์โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ ้า 
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ในช่วงระหว่างวันที่ 1- 15 ตุลาคม 2558 พบรายงานผู้ป่วย ใน 2 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน 
จ านวนผู้ป่วย 5 ราย (บุคลากรสาธารณสุข 2 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ในเมือง Ammon) และประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย 1 ราย อยู่ในเมือง Riyadh ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  

 ระหว่างวันที่ 19 – 25 ต.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ จ านวน 3 ราย จากประเทศกินี 

สถานการณ์อีโบลาในประเทศไทย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีการคัดกรองผู้เดินทางท่ีมี
ประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศที่เกิดโรค โดยการ ซักประวัติและวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2557  –
 31 ต.ค. 2558 ผู้เดินทางจากประเทศท่ีเกิดโรค รวมทั้งสิ้น 5,715 ราย  และรายงานจากส านักระบาดวิทยา 
ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเป็นต้นมา ประเทศไทยพบผู้ป่วย
เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค 7 ราย ทุกรายไม่ใช่ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลา  

 
ในจังหวัดพัทลุง ยังไม่มีรายงานผู้เดินทางที่มีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศที่เกิดโรค  
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3. โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 

สถานการณ์ต่างประเทศ 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 19 ต.ค. 2558 พบว่า สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่ว
โลกลดลง แต่มีบางประเทศที่มีรายงานอยู่ในระดับสูง 

สถานการณ์ในประเทศ 

          ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากส านักระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 
ถึงวันที่ 13 ต.ค. 2558 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ จ านวน 57 ,237 ราย เสียชีวิต 27 ราย อัตราตาย 0.04 ต่อ
ประชากรแสนคน ณ ปัจจุบัน มีจ านวนผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง   (2553 – 2557) และน้อย
กว่าจ านวนผู้ป่วยในปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกัน 

สถานการณ์ในจังหวัดพัทลุง 

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจาก รายงาน 506 และ ILI มีจ านวนผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน  5 ปี 
ย้อนหลัง  (2553 – 2557) และน้อยกว่าจ านวนผู้ป่วยในปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกัน 

4. โรคไข้หวัดนก 

สถานการณ์ไข้หวัดนกในคน 

- สถานการโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1: WHO รายงานว่า ระหว่างวันที่ 16-22 ต.ค. 2558 ไม่พบรายงาน
ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ A (H5N1) ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก           

- สถานการณ์โรคไข้หวัดนก สายพันธุ์  H5N6: WHO รายงานว่า ระหว่างวันที่ 16-22 ต.ค. 2558 ไม่พบ
รายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ A (H5N6) ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก 

- สถานการณ์โรคไข้หวัดนก สายพันธุ์  H7N9: วันที่ 14 ต.ค.2558  WHO รายงานการพบผู้ป่วยยืนยันโรค
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H7N9) เพ่ิมอีก 2 ราย จากประเทศจีน 

  สถานการณ์ไข้หวัดนกในสัตว ์

ระหว่างวันที่ 16 – 31 ต.ค. 2558 องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) รายงานการตรวจ
พบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1ในสัตว์ปีกในประเทศไนจีเรีย กานา และเวียดนาม และตรวจพบเชื้อไข้หวัด
นกสายพันธุ์ H5N2 ในสัตว์ปีกในประเทศไต้หวัน และ H5N6 ในประเทศเวียดนาม 



ความเป็นมาในการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อ
การกวาดล้างโรคโปลิโอ 

ตามท่ีประเทศไทยได้ร่วมมือกับนานาประเทศท่ัวโลกในการกวาดล้างโปลิโอให้หมดไป   ปัจจุบัน
สถานการณ์โรคโปลิโอทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้นตามล าดับ   โดยการที่ไม่พบเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรค ตาม
ธรรมชาติชนิดที่ 2  (Wildpoliovirustype 2)  มาตั้งแต่ พ.ศ. 2542  รวมทั้งเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตาม
ธรรมชาติชนิดที่ 3  ได้หยุดการระบาดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2555   อย่างไรก็ตามการกวาดล้างโปลิโอยังมี ประเด็นท้า
ทายที่ยังคงเป็นปัญหาหลงเหลืออยู่ขณะนี้คือ  การระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรค ตามธรรมชาติ
ชนิดที่ 1  และการระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนที่มีการกลายพันธุ์  (Circulating vaccine derived 
poliovirus : cVDPV)  ในบางประเทศ ซึ่งมีสาเหตุจากความครอบคลุมของวัคซีนโปลิโอต่ า 

ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก   จึงมีมติร่วมกัน และประกาศยุทธศาสตร์การกวาดล้างโรคโปลิโอ พ.ศ. 
2556 – 2561   เพ่ือยกระดับสู่ก้าวต่อไปของการกวาดล้างโรคโปลิโอในฉากสุดท้าย   มีมาตรการที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือ  การก าจัดเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๒  ในวัคซีนออกเป็นล าดับแรก   เนื่องจากเชื้อก่อโรคตาม
ธรรมชาติชนิดที่ ๒  ได้หมดไปจากโลกนี้ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๒  อีกทั้งเชื้อโปลิโอไวรัสในวัคซีนชนิดที่ ๒  มีการกลายพันธุแ์ละ
ก่อโรคท าให้เกิดการระบาดในบางประเทศ  ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ไวรัสวัคซีนชนิดที่ ๒  อีกต่อไป จึงเป็น
ที่มาของการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอรูปแบบรับประทานซึ่งประกอบด้วยไวรัส ๓ ชนิด
(Trivalent OPVPoliovirus type 1 , 2 และ 3 : Trivalent OPV) เป็นวัคซีนรูปแบบรับประทานที่ ประกอบด้วย
ไวรัส ๒  ชนิดแทน โดยน าไวรัสชนิดที่ ๒  ในวัคซีนออก (Bivalent OPVPoliovirus type 1 และ 3 )  และเพ่ือปูพื้น
ให้ประชาชนรุ่นต่อไปที่จะไม่ได้รับ Trivalent OPV  อีกต่อไปมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๒ องค์การอนามัย
โลกจึงแนะน าให้น า วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ รูปแบบฉีด  ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายซึ่งประกอบด้วยไวรัสโปลิโอทั้ง ๓ 
ชนิด (Inactivated Polio Vaccine : IPV)  มาใช้อย่างน้อยหนึ่งเข็มในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   ในการนี้  
องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดกรอบเวลาให้ประเทศต่าง  จัดให้มีวัคซีน IPV  อย่างน้อย  1  เข็ม  ในแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคของแต่ละประเทศภายในปี พ.ศ. 2558  และให้เริ่มใช้ Bivalent OPV  ในเดือนเมษายน 
2559  รวมทั้งท าลายวัคซีน Trivalent OPV  ให้หมดไปโดยจะด าเนินการพร้อมเพรียงในช่วงเวลาเดียวกันทั่วโลก 

เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการกวาดล้างโปลิโอให้บรรลุเป้าหมายในระดับโลกตามมติสมัชชาอนามัยโลก 
กระทรวงสาธารณสุข  ก าหนดให้การกวาดล้างโปลิโอเป็นนโยบายเร่งด่วนและส าคัญในล าดับต้น  โดยบรรจุวัคซีน 
IPV  จ านวน  1  เข็ม  ที่อายุ  4  เดือนเสริมจากการให้วัคซีนTrivalent OPV  ตามตารางปกติ  และเริ่มใช้วัคซีน 
Bivalent OPV  แทนการใช้ Trivalent OPV  โดยให้มีการเก็บกลับและท าลายวัคซีน Trivalent OPV  ให้
หมดไปในที่สุดในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยพร้อมเพรียงกัน  ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  



มาตรการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีน 
เพ่ือการกวาดล้างโปลิโอ 

เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการกวาดล้างโปลิโอร่วมกับนานาประเทศทั่วโลก  กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนด
มาตรการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพ่ือการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ 2  ให้หมดไปจากโลก ดังนี้ 

 
1.   มาตรการด้านวัคซีน 

การปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนโปลิโอโดยการใช้วัคซีน IPV  ร่วมกับวัคซีน OPV  เพ่ือการกวาดล้างโปลิโอ
ให้หมดไปจากโลก  ประกอบด้วยกระบวนการด าเนินงานส าคัญ  3  ด้านได้แก่ 

1 การน าวัคซีนโปลิโอรูปแบบฉีดมาใช้ร่วมกับวัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทาน 

    (IPV introduction) 
2. การเปลี่ยนวัคซีน OPV  จากชนิด trivalent  เป็น  bivalent  (Trivalent OPV- Bivalent OPV 

switch) 
3. การเก็บและท าลายวัคซีน  Trivalent OPV  (Trivalent OPV  disposal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระยะเวลาในการด าเนินการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนโปลิโอ 

 

 

                   1. น าวัคซีนวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด  (Inactivated Poliomyelitis Vaccine : 
IPV)  มาใช้ร่วมกับวัคซีน OPV  
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือปูพื้นให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโปลิโอทั้ง  3  ชนิด  โดยเฉพาะชนิดที่  2 
วิธีการ 

ธ.ค.58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค.59 เม.ย.59 เม.ย.พ.ค.
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ใหวั้คซีนIPV เสริมแก่เด็กอาย ุ4 เดือน 
ร่วมกับ OPV ตามตารางปกติ 

เก็บกลับและท าลายวัคซีน 
Trivalent OPV 

ระยะหลังด าเนินการเปลี่ยนวัคซีน 

OPV จาก Trivalent เปน็ 
Bivalent 



                ให้วัคซีน IPV  ๑  เข็ม  แก่เด็กเมื่ออาย ุ 4  เดือน  ขึ้นไป  เนื่องจากมีผลการศึกษาในหลายประเทศแสดงให้
เห็นว่าเด็กกลุ่มอายุนี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโปลิโอทั้ง  3  ชนิดภายหลังจากท่ีได้รับวัคซีนIPV  ๑  เข็ม  ซึ่ง
ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันปูพื้น ให้ร่างกายมีความจ าต่อเชื้อและ จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในระดับสูงได้ในเวลา
อันรวดเร็ว  หากได้รับเชื้อในภายหลัง   ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2  ได้  
โดยเฉพาะในช่วงเวลาหลังจากเดือนเมษายน  2559  ซึ่งจะไม่มีการใช้วัคซีน Trivalent OPV  อีกต่อไป 
             เริ่มให้วัคซีน IPV  ตั้งแต่วันที่   1  ธันวาคม   2558   เป็นต้นไป  เป็นวัคซีนเสริมจากก าหนดให้ 
Trivalent OPV  ตามตารางเดิม 
             หยอดวัคซีน  Trivalent OPV  ตามก าหนดการเดิม  เมื่อเด็กอายุ 2 , 4 , 6  เดือน, 1  ปี 6 เดือน และ  4  
ปี 

               2.การเปลี่ยนวัคซีน OPV  จากชนิด  trivalent  เป็น  bivalent  

 วัตถุประสงค ์
             เพ่ือกวาดล้างไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๒ สายพันธุ์วัคซีนให้หมดไป    เนื่ องจากยังมีเชื้อโปลิโอจากวัคซีนชนิด
ที่ ๒  กลายพันธุ์แพร่กระจายอยู่ในพื้นท่ีของโลก  ท าให้ยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อชนิดดังกล่าวอยู่   ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนวัคซีนชนิดกินจาก  trivalent  เป็น bivalent OPV  เพ่ือไม่ให้มีเชื้อไวรัสโปลิโอชนิด
ที่ 2  จากสายพันธุ์วัคซีนแพร่กระจายในชุมชน  จึงก าหนดให้ Bivalent OPV  ตั้งแต่วันที่  29  เมษายน  255 9 
เป็นต้นไป 
            อยา่งไรก็ตาม  ยงัมีความจ าเป็นทีต่อ้งให้วคัซนี IPV  ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายที่มีส่วนประกอบของเชื้อไวรัส
โปลิโอชนิดที่ 2  อยู่ด้วย  ไประยะหนึ่งก่อน  เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโปลิโอจากวัคซีนชนิดที่ 2 ซึ่งกลายพันธุ์และ
น าเข้ามาระบาดในประเทศ  จนกว่าทั่วโลกจะกวาดล้างเชื้อไวรัสโปลิโอทุกชนิดได้ส าเร็จ 
  วิธีการ          
                     หยอดวัคซีน  Bivalent OPV  แทน  Trivalent OPV  ตามก าหนดการเดิมรวม   5  ครั้ง เมื่อเด็กอายุ   
2 , 4 , 6 เดือน , 1 ปี 6 เดือน  และ 4 ปี   โดยจะ เริ่มให้วัคซีน Bivalent OPV ตั้งแต่วันที่  29  เมษายน  
2559  เป็นต้นไป      
                      *** การปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนจาก   Trivalent OPV  เป็น Bivalen  tOPV   จะด าเนินการ
พร้อมเพรียงกันทั่วโลก  ในเดือนเมษายน  ๒๕๕๙ 
 
 

 

                     3. การเก็บและท าลายวัคซีน Trivalent OPV 
วัตถุประสงค์ 
                      เพ่ือให้มั่นใจว่าเชื้อไวรัสโปลิโอ ชนิดที่  2  ที่มีอยู่ในวัคซีนถูกท าลายจนหมด สิ้น  ไม่มีการปนเปื้อน ใน
สิ่งแวดล้อมเป็นการตัดวงจรไม่ให้เชื้อเข้าไปในร่างกายและเพ่ิมจ านวนในล าไส้   ซึ่งอาจแพร่จาก คนหนึ่งไปยัง
ผู้คนในชุมชนได้ 
วิธีการ 
              เก็บรวบรวมและท าลายวัคซีน Trivalent OPV  จากทุกสถานที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้ 

 - สถานบริการที่ให้วัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทาน  
 - คลังวัคซีนที่เก็บวัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทาน  
 - ห้องปฏิบัติการที่อาจมีเชื้อไวรัสโปลิโอในสิ่งส่งตรวจ  



 
 

 

2.  มาตรการรับรองความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอและการเก็บกลับ  
ท าลายวัคซีน 

วัตถุประสงค์ 
              - เพ่ือประเมินและรับรองว่าคลังวัคซีนและหน่วยบริการไม่มี  trivalent OPV  เหลืออยู่ 
              - เพ่ือประเมินและรับรองว่าคลังวัคซีนมีการส ารอง  bivalent OPV เพ่ือมาใช้ทดแทน trivalent OPV 
              -   เพ่ือประเมินและรับรองว่าคลังวัคซีนมีการส ารอง IPV   และหน่วยบริการได้เริ่มให้บริการ      IPV  แล้ว
วิธีการ 
              การประเมินความส าเร็จและการรับรองผลข้างต้นจะต้องด าเนินการตามข้ันตอน  เพื่อให้การรับรองผล
เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด  โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ร่วมมือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน  รายละเอียดการด าเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย 

      1. การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานที่เก่ียวข้อง 
      2. การเลือกเป้าหมายในการประเมิน 
      3. การเตรียมการและการจัดท าแผนส ารองกรณีตรวจพบว่ามี trivalent OPV หลงเหลือ 
      4. การประเมินคลังวัคซีนและหน่วยบริการ 
      5. การจัดการกรณีตรวจพบว่ามี  trivalent OPV  หลงเหลือ 
      6. การรายงานและรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPVเป็น  bivalent OPV 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


