
ความเป็นมาในการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโรคโปลิโอ 

    ตามที่ประเทศไทยได้ร่วมมือกับนานาประเทศทั่วโลก  ในการกวาดล้างโปลิโอให้หมดไป  

ตั้งแต่ พ.ศ. 2542  จนถึงปัจจุบัน  ไม่พบเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตามธรรมชาติชนิดที่ 2     

(Wild polio virus type 2)  รวมทั้งเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตามธรรมชาติชนิดที่ 3  ได้หยุดการ

ระบาดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2555  อย่างไรก็ตามการกวาดล้างโปลิโอยังมีประเด็นท้าทายที่ยังคงเป็นปัญหา

หลงเหลืออยู ่ขณะนี ้ค ือ  การระบาดของเชื ้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ ์ก ่อโรคตามธรรมชาติชนิดที่ 1       

และการระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนที่มีการกลายพันธุ์ (Circulating vaccine derived 

poliovirus : cVDPV)  ในบางประเทศ  ซึ่งมีสาเหตุจากความครอบคลุมของวัคซีนโปลิโอต่่า  ที่ประชุม

สมัชชาอนามัยโลก  จึงมีมติร่วมกันและประกาศยุทธศาสตร์การกวาดล้างโรคโปลิโอ พ.ศ. 2556 – 2561  

เพ่ือยกระดับสู่ก้าวต่อไปของการกวาดล้างโรคโปลิโอในฉากสุดท้าย  มีมาตรการที่ส่าคัญประการหนึ่งคือ  

การก่าจัดเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๒  ในวัคซีนออกเป็นล่าดับแรก  เนื่องจากเชื้อก่อโรคตามธรรมชาติชนิดท่ี ๒   

ได้หมดไปจากโลกนี้ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๔๒   อีกทั้งเชื้อไวรัสโปลิโอ  ชนิดที่ ๒  ในวัคซีน  มีการกลายพันธุ์และก่อ

โรคท่าให้เกิดการระบาดในบางประเทศ  ดังนั้นจึงไม่มีความจ่าเป็นต้องใช้ไวรัสวัคซีนชนิดที่ ๒  อีกต่อไป   

จึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอรูปแบบรับประทานซึ่งประกอบด้วย       

ไวรัส  ๓  ชนิด (Trivalent OPV Poliovirus  type 1 , 2  และ 3 )  เป็นวัคซีนรูปแบบรับประทานท่ี

ประกอบด้วยไวรัส  ๒  ชนิดแทน  โดยน่าไวรัสชนิดที่  ๒  ในวัคซีนออก (Bivalent  OPV Poliovirus       

type 1 และ 3 )  และเพื่อปูพื้นให้ประชาชนรุ่นต่อไปที่จะไม่ได้รับ  Trivalent OPV  อีกต่อไป  มีภูมิคุ้มกัน

ต่อไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๒  องค์การอนามัยโลกจึงแนะน่าให้น่าวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอรูปแบบฉีด  ซึ่งเป็น

วัคซีนเชื้อตายซึ่งประกอบด้วยไวรัสโปลิโอทั้ง  ๓  ชนิด (Inactivated Polio Vaccine : IPV)  มาใช้    

อย่างน้อยหนึ่งเข็มในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   

เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการกวาดล้างโปลิโอให้บรรลุเป้าหมายในระดับโลกตามมติสมัชชาอนามัยโลก 

กระทรวงสาธารณสุข  ก่าหนดให้การกวาดล้างโปลิโอเป็นนโยบายเร่งด่วนและส่าคัญในล่าดับต้น  โดยบรรจุ

วัคซีน IPV  จ่านวน  1  เข็ม  ที่อายุ  4  เดือน  เสริมจากการให้วัคซีนTrivalent OPV  ตามตารางปกติ  

และเริ่มใช้วัคซีน Bivalent OPV  แทนการใช้  Trivalent OPV  โดยให้มีการเก็บกลับและท่าลายวัคซีน 

Trivalent OPV  ให้หมดไปในที่สุดในเดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โดยพร้อมเพรียงกัน  ภายใต้ความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วน 



 

 

การประเมินความส าเร็จและการรับรองผล 
การสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เป็น bivalent OPV 

 
      ภายหลังด าเนินการเก็บกลับและท าลาย trivalent OPV  จนเสร็จสิ้นภายใน  วันที่  ๒๘  เมษายน  
๒๕๕๙  และประกาศว่า  ประเทศไทยจะเริ่มใช้  bivalent OPV  ตั้งแต ่วันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  
จ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินความส าเร็จและรับรองผลว่า  ประเทศไทยได้มีการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก  trivalent 
OPV  เป็น  bivalent OPV  ส าเร็จตามที่องค์การอนามัยโลกก าหนด  โดยกระบวนการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือประเมินและรับรองว่าคลังวัคซีนและหน่วยบริการไม่มี  trivalent OPV  เหลืออยู่ 
2. เพ่ือประเมินและรับรองว่าคลังวัคซีนมีการส ารอง  bivalent OPV  เพ่ือมาใช้ทดแทน trivalent OPV 
3. เพ่ือประเมินและรับรองว่าคลังวัคซีนมีการส ารอง  IPV  และหน่วยบริการได้เริ่มให้บริการ  IPV  แล้ว 

        การประเมินความส าเร็จและการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซนีจาก    
ชนิด trivalent OPV  เป็น  bivalent OPV    การด าเนินงานประกอบด้วย 

          ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 

                   ๑.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและท าลาย trivalent OPV ระดับจังหวัด  
โดยฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  เป็นแกนหลัก 
                   ๑.๒ คณะกรรมการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก  trivalent OPV เป็นbivalent OPV  
ระดับจังหวัด  มีหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคและผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงเป็นแกนหลัก  มีบทบาทในการประสานการด าเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการระดับเขต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รับรองและประเมินผลส าเร็จของการเก็บกลับและท าลาย  รวบรวมข้อมูลเอกสาร  
สรุปผลการประเมินในระดับจังหวัด  และจัดท ารายงานไปยังคณะกรรมการอ านวยการประเมินผลฯระดับเขต  ตาม
กรอบเวลาที่ก าหนด 

 ๒. การเลือกเป้าหมายในการประเมิน  การเตรียมการและการจัดท าแผนส ารองกรณีตรวจพบว่ามี  
trivalent OPV  หลงเหลือ 

หลักการพื้นฐานส าคัญของการเก็บกลับและท าลาย  trivalent OPV  ให้ส าเร็จนั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  การประเมินความส าเร็จเป็นเพียงกระบวนการ  เพื่อสร้าง
ความม่ันใจว่า  คลังวัคซีนและหน่วยบริการทุกแห่ง  ได้เก็บกลับและท าลาย  trivalentOPV  ได้หมดสิ้น  มิใช่
เพื่อตรวจสอบหรือจับผิด      



 

 

   จ านวนเป้าหมายในการประเมิน 

- การประเมินรอบแรก  ลงประเมินคลังวัคซีนทุกแหง และหนวยบริการจ านวนรอยละ  10          
ของหนวยบริการทั้งหมด  เปนรายอ าเภอ 

-  ตรวจประเมินเพ่ิมในรอบที่  ๒  หากตรวจประเมินรอบแรก  พบวามี  trivalent OPV  หลงเหลือ

อยูที่ใดที่หนึ่ง  โดยเลือกหนวยบริการอีกจ านวนรอยละ 5   ของหนวยบริการทั้งหมด  เปนรายอ าเภอ 

- หากขยายการตรวจประเมินเพ่ิมแลว  ยังพบวา มีหนวยบริการที่มี trivalent OPV  หลงเหลืออยูอีก  

จะตองขยายตรวจประเมินจนครบทุกหนวยบริการในอ าเภอ (D-sweep)  

- หากตรวจพบ trivalent OPV หลงเหลือในคลังวัคซีนหรือหน่วยบริการแห่งใดแห่งหนึ่งที่ประเมิน  
คณะกรรมการฯระดับจังหวัด  พิจารณาขยายขอบเขตการประเมินไปยังทุกหนวยบริการในจังหวัด  
(P-sweep)  ตามเกณฑดังนี้  

                       ๑. จังหวัดที่มี  ๑-๑๐  อ าเภอ  หากพบ  trivalent OPV  หลงเหลือ  ตั้งแต  ๒  อ าเภอขึ้นไป  

                           ให P-sweep   

                       ๒. จังหวัดที่มี  ๑๑- ๒๐  อ าเภอ  หากพบ  trivalent OPV หลงเหลือ  ตั้งแต  ๔ อ าเภอขึ้นไป 

                           ให P-sweep  

                       ๓. จังหวัดที่มี  ≥  ๒๑  อ าเภอ  หากพบ  trivalent OPV  หลงเหลือ ตั้งแต ๕  อ าเภอขึ้นไป  

                           ให P-sweep    

   ๓. การรายงานและรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก  trivalent OPV  เป็น  bivalent OPV  
            การรายงานและรับรองผลมีข้ันตอนการจัดท ารายงานและรับรองผลดังนี้ 

         ๓.๑ หลังจากคณะท างานประเมินผลฯระดับอ าเภอ  ได้ประเมินคลังวัคซีนโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการในรอบแรกและ/หรือขยายขอบเขตการประเมินอีกร้อยละ ๕  (กรณีพบ trivalent OPV ในรอบแรก) 
เรียบร้อยแล้ว  คณะท างานฯระดับอ าเภอ  ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของผลการประเมิน  แล้วรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน  มาบันทึกลงในแบบรายงาน เพ่ือรายงานให้เลขานุการ  และ/หรือ ประธานของคณะ
กรรมการฯระดับจังหวัดทราบ  ภายในวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   หากมีการท า  D-sweep  ให้รายงานผล
การท า D-sweep   ภายในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
                    ๓.๒ คณะกรรมการฯระดับจังหวัด  ติดตามผลการประเมินของคณะท างานฯระดับอ าเภอให้ครบ  
ทุกแห่ง  ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง  บันทึกในแบบสรุป  แล้วยืนยันการรับรองผลการสับเปลี่ยน
วัคซีนจาก trivalent OPV  เป็น bivalent OPV  ระดับจังหวัดผ่านเว็บไซต์ http://opv.ddc.moph.go.th  
ภายใน  วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เพ่ือให้คณะกรรมการฯระดับเขตตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ต่อไป  หากมีการ
ท า  D-sweep  หรือ  P-sweep   คณะกรรมการฯระดับจงัหวัดต้องยืนยันการรับรองผลรอบ  D-sweep    

http://opv.ddc.moph.go.th/


 

 

    หรือ  P-sweep  อีกครั้ง    ผ่านเว็บไซต์  ภายใน  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   พร้อมทั้งส่งหนังสือราชการ
เรื่องรับรองผลการสับเปลี่ยน  trivalent OPV เป็น  bivalent OPV  ไปยังส านักโรคติดต่อทั่วไป  เพ่ือให้
คณะกรรมการรับรองผลการกวาดลางโปลิโอและการก าจัดโรคหัดแหงชาติ  พิจารณาและประกาศผลส าเร็จของ
การสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน  bivalent OPV ภายใน   วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  และ
จัดสงรายงานใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และองคการอนามัยโลกตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

               กรอบเวลาการประเมินความส าเร็จและรับรองผล จังหวัดพัทลุง 
  
ภายใน  ก.พ.  ๒๕๕๙   การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

1.  คณะกรรมการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เป็น  
bivalent OPV ระดับจังหวัด 

2.  คณะท างานประเมินผลการสับเปลี่ยนวัคซีนฯ ระดับอ าเภอ 
๓  พ.ค.  ๒๕๕๙   ประเมินรอบท่ี  ๑  (ร้อยละ ๑๐) 

  และหากพบม ี tOPV  หลงเหลือ  ประเมินรอบท่ี  ๒  (ร้อยละ ๕) 
๓  พ.ค.  ๒๕๕๙ - คณะท างานฯระดับอ าเภอ รายงานผลการประเมินรอบท่ี 1 

และ 2   ไปยังคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
- คณะท างานฯระดับอ าเภอตัดสินใจ D-Sweep 
- คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดตัดสินใจ P-Sweep 

๔  พ.ค.  ๒๕๕๙   คณะกรรมการฯระดับจังหวัดรายงานผลการประเมินรอบท่ี 1  และ  2 
  ทาง เวปไซต์ 

๖  พ.ค.  ๒๕๕๙    ขยายขอบเขตการตรวจประเมิน  (D-sweep  และ/หรือ  P-Sweep) 
๑๐  พ.ค.  ๒๕๕๙ 
 
๑๑  พ.ค.  ๒๕๕๙ 

  คณะกรรมการฯระดับอ าเภอรายงานผลการ  D-Sweep  ไปยัง 
  คณะกรรมการฯระดับจังหวัด  
  เผาท าลาย  trivalent OPV  ท่ีพบให้หมด 

๑๑  พ.ค.  ๒๕๕๙  -คณะกรรมการฯระดับจังหวัดสรุปผลประเมินท้ังหมดจากทุกอ าเภอ  และ 
  ส่งผลการรับรองในระดับจังหวัดทางเวปไซต์  และไปรษณีย์ตามท่ีก าหนด 
 -คณะกรรมการฯระดับเขตติดตามผลการประเมินท้ังหมด ทางเวปไซต์  
  ให้ครบถ้วนทุกจังหวัด 

๑๒  พ.ค.  ๒๕๕๙   ส านักโรคติดต่อท่ัวไปรวบรวมผลการประเมินของทุกจังหวัด เพื่อส่งให ้ 
  คณะกรรมการฯระดับชาติพิจารณา 

๑๓  พ.ค.  ๒๕๕๙   ประเทศไทยประกาศรับรองผลส าเร็จในการสับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอ 
  



 

 

    

 
 
 
 
 

 แผนผงัการประเมนิความส าเรจ็ภายหลังการสับเปลีย่นวัคซีนจาก 
trivalent OPV   เป็น   bivalent OPV 


	ความเป็นมาในการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนโปลิโอ
	3.3_การประเมินความสำเร็จและรับรองผล การปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอ

