แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีน
เพื่อการกวาดลางโรคโปลิโอ
สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค

คํานํา
โรคโปลิโอเปนโรคติดตอที่กอใหเกิดการสูญเสียชีวิตและความพิการแกผูปว ยเด็ กทั่ว โลกมาแลว
เปนจํานวนมาก นานาประเทศทั่วโลกจึงไดลงนามรับรองปฏิญญาวาดวยความอยูรอด การปกปองคุมครอง
และการพัฒนาเด็กในป พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยไดตั้งเปาหมายประการหนึ่งวา จะกวาดลางโปลิโอใหหมดไปจากโลกในป
พ.ศ. ๒๕๔๓ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกไดตอบสนองตอเปาหมายดังกลาว โดยบรรจุในแผนพัฒนาสาธารณสุข
แหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔) เปนตนมา และประสบความสําเร็จเปนอยางดี โดยประเทศไทยพบ
ผูปวยโปลิโอรายสุดทายจากเชื้อโปลิโอกอโรค (Wild type poliovirus) ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ประเทศไทยอยูในสถานะปลอดโปลิโอมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ความสําเร็จเกิดจากความรวมมือของหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ รวมถึงภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคม
อยางไรก็ตาม ภายหลังป พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเปนปเปาหมายที่องคการอนามัยโลกกําหนดไว จนถึงป
พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวายังคงมีการระบาดของโปลิโอในบางประเทศ ไดแก ปากีสถาน อินเดียและไนจีเรีย และมี
การกลับมาระบาดใหมของโปลิโออยางรุนแรงในประเทศที่เคยปลอดโปลิโอมาแลวเปนเวลายาวนาน เชน
อินโดนีเซีย แองโกลา ทาจีกิสถาน แมวาในที่สุดประเทศเหลานี้จะสามารถกลับมาควบคุมโรคได แตการระบาดนี้
ถือเปนสัญญาณเตือนสําคัญที่ทั่วโลกตองตระหนักถึงความเรงดวนทางสาธารณสุขของการกวาดลางโปลิโอและ
การปรับยุทธศาสตรใหเหมาะสมซึ่งจะนําไปสูการกวาดลางโรคใหสําเร็จ องคการอนามัยโลกจึงจัดทํา Polio
Eradication and Endgame Strategic Plan 2013-2018 ที่เนนกวาดลางเชื้อโปลิโอทุกชนิด รวม wild
type virus และ VDPV/VAPP (VDPV: Vaccine Derived Poliovirus,VAPP : Vaccine Associated
Paralytic Poliomyelitis) แผนยุทธศาสตรนี้ครอบคลุมประเทศที่มีการระบาด ประเทศที่มีความเสี่ยง และ
ขยายสูประเทศอื่นๆ อีก ๑๔๔ ประเทศ ที่ใช t-OPV (t-OPV : Trivalent OPV) ในแผนงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคของประเทศและมีแผนจะขยายการดําเนินงานครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก
ในทศวรรษนี้ บุคลากรดานสุขภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของจากภาคสวนตางๆ จะไดรับโอกาสสําคัญใน
ประวัติศาสตร ที่จะมีสวนรวมประกอบกิจอันยิ่งใหญตอสุขภาพของประชาชนไทยและมนุษยชาติ คือการกําจัดกวาด
ลางโปลิโออันเปนโรคติดตอที่สําคัญใหหมดสิ้นไปจากโลกนี้ และเพื่อใหการดําเนินงานในประเทศไทย สอดรับกับ
แผนการกวาดลางโปลิโอในระดับโลกและเหมาะกับบริบทของประเทศกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคจึงได
จัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้น สําหรับบุคลากรสาธารณสุข ใชศึกษาอางอิง เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน
ใหเกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สาระในเอกสารนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณการดําเนินงานสราง
เสริมภูมิคุมกันโรคที่ผานมาทั้งประเด็นดานนโยบายและความเปนไปไดในทางปฏิบัติรวมถึงหารือแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งแตฝายบริหาร ผูทรงคุณวุฒิและผูปฏิบัติงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ในพื้นที่ อยางไรก็ตาม หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเลือกสรรดัดแปลงวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดใหสอดคลอง
กับสภาวะในทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสูงสุด
สํานักโรคติดตอทั่วไป
กรมควบคุมโรค

คํายอ
IPV

Inactivated Poliomyelitis Vaccine (วัคซีนโปลิโอรูปแบบฉีดชนิดเชื้อตาย)

OPV

Oral Poliomyelitis Vaccine (วัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทาน)

Trivalent OPV

วัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทาน ประกอบดวยไวรัส3 สายพันธุ (สายพันธุ ๑, ๒, ๓)

Bivalent OPV

วัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทาน ประกอบดวยไวรัส2 สายพันธุ (สายพันธุ ๑, ๓)

Wild poliovirus

เชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุกอโรคตามธรรมชาติ

cVDPV

Circulating Vaccine-Derived Poliovirus

iVDPV

Immunodeficiency-Related Vaccine-Derived Poliovirus

aVDPV

Ambiguous Vaccine-Derived Poliovirus

VAPP

Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis

IPV-P

รหัสวัคซีน Inactivated Poliomyelitis Vaccine

VMI

Vend0r Managed Inventory

ROP

Reorder point

คํานิยาม
cVDPV

เชื้อไวรัสโปลิโอในวัคซีนที่มีการกลายพันธุและมีความสามารถในการกอโรคในคน
ภาวะนี้เปนภาวะที่พบไมบอย สวนใหญมักเกิดในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมวัคซีนต่ํา
และเมื่อประชาชนไดรับวัคซีนซึ่งมีไวรัสชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์เปนสวนประกอบ
เชื้อนี้จะผานจากคนหนึ่งสูอีกคนหนึ่ง เปนทอดๆ และมีการแบงตัวเพิ่มจํานวนใน
คนทีย่ ังไมมีภูมิตานทานโรค จนเชื้อไวรัสเกิดการกลายพันธุ สวนใหญ ไวรัสที่มัก
พบวามีการกลายพันธุมักเปนไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๒ ที่อยูในวัคซีน

iVDPV

เชื้อไวรัสโปลิโอในวัคซีนที่มีการกลายพันธุโดยเกิดจากการแบงตัวของเชื้อในลําไส
ของผูที่มภี าวะภูมิคุมกันบกพรอง เชน agammaglobulinemia,
hypogammaglobulinemiaซึ่งผูปวยภูมิคุมกันบกพรองเหลานี้ จะมี
ความสามารถในการขับถายเชื้อออกจากรางกายไดชากวาคนปกติ ทําใหเชื้อไวรัส
อยูในลําไสเปนเวลานานจนเกิดการกลายพันธุ อาจเกิดขึ้นไดทั้งในชุมชนที่มีความ
ครอบคลุมการไดรับวัคซีนโปลิโอต่ําหรือสูงก็ได ในกรณีที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีความ
ครอบคลุมต่ํา อาจทําใหเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น และมีการหมุนเวียนอยูใน
ชุมชน จนทําใหเกิดการระบาดกลายเปน cVDPVได
cVDPVและ iVDPVมีความแตกตางของการกลายพันธุโดยสามารถพิสูจนจากการ
ตรวจทางพันธุกรรม

aVDPV

เชื้อไวรัสสายพันธุวัคซีนทีม่ ีการกลายพันธุและกอโรค โดยอาจแยกไดจากเด็กที่มี
ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง หรือแยกจากแหลงน้ําเสีย หรือไมสามารถระบุแหลงที่มา
ได aVDPVยังเปนเชื้อที่ยังไมมีการศึกษามากนักและไมทราบสาเหตุที่อธิบายไดชัดเจน

VAPP

หมายถึงอาการขางเคียงภายหลังไดรับวัคซีนOPV ซึ่งพบนอยมาก ในอัตรา
ประมาณ ๑ ตอลานโดส และมักพบในโดสแรกโดยผูปวยมีอาการเปนอัมพาต
กลามเนื้อออนปวกเปยกอยางเฉียบพลัน

Switch

หมายถึงการสับเปลี่ยนวัคซีน Trivalent OPVเปน Bivalent OPV

Sweep

หมายถึงการขยายขอบเขตของการประเมินเพื่อรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีน
Trivalent OPVเปน Bivalent OPVซึ่งอาจมีการขยายขอบเขตจากการเลือกหนวย
บริการบางแหง ไปเปนการการประเมินทุกหนวยบริการในระดับอําเภอ (D-sweep)
และการประเมินทุกหนวยบริการในจังหวัด (P-sweep)

IPV-P

หมายถึงรหัสวัคซีน Inactivated Poliomyelitis Vaccine

VMI

หมายถึงระบบการจัดหาและกระจายวัคซีนในระบบลูกโซความเย็น รวมถึงการจัดการคลัง
วัคซีน โดยองคการเภสัชกรรม

ROP

หมายถึงอัตราการใชวัคซีนตอเดือน เปนจุดสั่งซื้อ ถา On hand นอยกวาหรือ
เทากับ ROP ระบบจะแนะนําใหสงของ

คํานิยาม (ตอ)
On hand

หมายถึงปริมาณวัคซีนคงคลัง

Maximum limit

หมายถึง ปริมาณการสํารองวัคซีนสูงสุด

คลังวัคซีนโรงพยาบาล

หมายถึง คลังวัคซีนของโรงพยาบาลประจําอําเภอหรือโรงพยาบาลแมขาย

คลังยาใหญ

หมายถึง คลังสําหรับเก็บวัคซีนและเวชภัณฑของโรงพยาบาล

คลังยาสํารอง

หมายถึง คลั งย อยสํา หรับ เก็ บวัคซีน และเวชภั ณฑจํานวนหนึ่งซึ่งเพีย งพอต อ
การใหบริการในชวงระยะเวลาหนึ่ง ที่ตั้งอยูในแผนก/ฝาย/กลุมงาน ตางๆ

หนวยบริการ

หมายถึง หนวยบริการที่ใหบริการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ไดแก โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หนวยบริการปฐมภูมิ คลินิก

National Switch day

หมายถึงวันแรกที่จะเริ่มใช Bivalent OPV และไมมีการใช Trivalent OPV ใน
ประเทศไทยอีกตอไปโดยประเทศไทยกําหนดใหเปนวันที่ ๒๙ เมษายน 2559

สารบัญ
คํานํา
คํายอ
คํานิยาม
1. ความเปนมาในการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนเพื่อการกวาดลางโรคโปลิโอ

1

2. กระบวนการในการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนโปลิโอ
2.1 มาตรการดานวัคซีน
2.2 มาตรการรับรองความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอและการเก็บกลับทําลาย

2
4

3. แนวทางการใหบริการวัคซีนโปลิโอในสถานบริการ
3.1กําหนดการใหวัคซีนและกลุมเปาหมาย
3.2การคาดประมาณปริมาณการใชวัคซีน
3.3 การใหบริการ
3.4 การปฏิบัติงานหลังใหบริการ
3.5 การบันทึกขอมูลและจัดทํารายงาน

6
6
7
8
8

4. การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซความเย็น
4.1 ระดับคลังวัคซีน
4.2 ระดับหนวยบริการ

11
14

5. กลไกบริหารจัดการสําหรับการสับเปลี่ยนวัคซีนและรับรองประเมินผลสําเร็จในระดับตางๆ

16

6. การเก็บและการทําลาย Trivalent OPV
6.1 ระยะเตรียมการ
6.2 ระยะดําเนินการ
6.3 ระยะหลังดําเนินการ

24
24
28

7. การประเมินความสําเร็จและการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน
bivalent OPV
7.1 การตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวของ
7.2 การเลือกเปาหมายในการประเมิน
7.3 การเตรียมการและจัดทําแผนสํารองกรณีตรวจพบวามี Trivalent OPV หลงเหลือ
7.4 การประเมินคลังวัคซีนและหนวยบริการ
7.5 การจัดการกรณีตรวจพบวามี Trivalent OPV หลงเหลือ
7.6 การรายงานและการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก Trivalent OPV เปน
bivalent OPV
7.7 กรอบเวลาการประเมินความสําเร็จและรับรองผล

30
30
32
33
34
35
38

สารบัญ (ตอ)
หนา
8. ภาคผนวก
8.1รายละเอียดของวัคซีน
8.1.1 วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด
8.1.2 ผลขางเคียงของวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPOL; Sanofi Pasteur)
8.2 แบบฟอรมใบเบิกกรณีตองการวัคซีนเพิ่มระหวางรอบ
8.3 แบบปรับเปลี่ยนปริมาณการใช IPV : แบบ FM3
8.4 แบบฟอรมการเบิกวัคซีน ว 3./1
8.5แบบฟอรมขอมูลเกี่ยวกับวัคซีน Trivalent OPVเพื่อการเก็บและการทําลาย
8.5.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 7) ป 2552
8.5.2 หนังสือแจงจาก สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่อางถึงWHO ใหดําเนินการ
ทําลายวัคซีนTrivalent OPVตามแนวทางการกวาดลางโรคโปลิโอ
8.5.3 แบบตัวอยางสติกเกอรติดที่ถุงขยะติดเชื้อ
8.5.4 แบบเก็บรวบรวม trivalent OPV สงคลังวัคซีนโรงพยาบาล
( แบบ ผ.1 76 จังหวัด)
8.5.5 แบบเก็บรวบรวมtrivalent OPV สงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
( แบบ ผ.2 76 จังหวัด)
8.5.6 แบบการทําลายtrivalent OPVของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
( แบบ ผ.3 76 จังหวัด)
8.5.7 แบบเก็บรวบรวม trivalent OPV ของหนวยบริการกรุงเทพมหานคร
( แบบ กทม.1)
8.5.8 แบบการทําลาย trivalent OPV ของกรุงเทพมหานคร (แบบ กทม.2)
8.5.9 ตัวอยาง รายงานสรุปผลการทําลายวัคซีน
8.6 แบบทะเบียนการใหบริการวัคซีนในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
8.7 แบบทะเบียนติดตามการใหวัคซีนแกเด็กกอนวัยเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
8.8 แบบประเมินความสําเร็จและรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีน Trivalent OPVเปน
Bivalent OPV
8.8.1 แบบบันทึกการประเมินการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV
ณ คลังวัคซีนโรงพยาบาล
8.8.2 แบบบันทึกการประเมินการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV
ณ หนวยบริการ
8.8.3 แบบบันทึกการประเมินการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV เปน bivalent
OPVอยางยอ ณ.คลังวัคซีน

39
40
44
50
51
52
53
54
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

สารบัญ (ตอ)
หนา
8. ภาคผนวก
8.8แบบประเมิน ความสําเร็จและรับรองผลการสับเปลี่ ยนวัคซีน Trivalent OPVเป น
Bivalent OPV (ตอ)
8.8.4 แบบบันทึกการประเมินการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV เปน bivalent
อยางยอ ณ หนวยบริการ
8.8.5 แบบสรุปผลการตรวจประเมินการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV เปน
bivalent OPV ระดับอําเภอ
8.8.6 แบบสรุปผลการตรวจประเมินการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV เปน
bivalent OPV ระดับจังหวัด
8.8.7 ตัวอยางการสงสรุปผลการตรวจประเมินการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV
เปน bivalent OPV

74
75
76
77

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1

กําหนดการใหวัคซีน

6

ตารางที่ 2

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมโรคระบาดที่เกิดจากโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน

44

สารบัญรูป
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7

ระยะเวลาในการดําเนินการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนโปลิโอ
การใหบริการวัคซีนโปลิโอในสถานบริการ
กลไกบริหารจัดการสําหรับการสับเปลี่ยนวัคซีนและการรับรองประเมินผลสําเร็จ
การเก็บกลับและทําลาย Trivalent OPV
การเก็บวัคซีนเพื่อการทําลาย ระดับหนวยบริการ
แผนผังการประเมินความสําเร็จภายหลังการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน
bivalent OPV
แผนผังการรายงานและรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน
bivalent OPV

หนา
2
5
17
23
25
35
37

สรุปกิจกรรมสําคัญในการดําเนินงานปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ
สําหรับ หนวยบริการ
วัตถุประสงค
1. การใหวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (Inactivated Poliomyelitis Vaccine: IPV) ในเด็กอายุ 4 เดือนเริ่ม 1 ธ.ค. 2558
2. การสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPVเริ่ม 29 เม.ย. 2559
3. เก็บกลับและทําลายวัคซีน tOPVในระหวางวันที่ 23-25 เม.ย. 2559
กรอบเวลา
กิจกรรมสําคัญ
การนําวัคซีน IPV มาใช
พ.ย. 58
 เบิกวัคซีน IPV เพื่อใหบริการครั้งแรกเดือน ธ.ค. 58
- เก็บ IPV ที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส หามเก็บชองแชแข็ง
- อัตราสูญเสีย IPV ขนาดบรรจุ 10 โดส= รอยละ 25
เริ่ม 1 ธ.ค. 58
 ใหวัคซีน IPV 1 ครั้ง ในเด็กอายุ 4 เดือน พรอมกับวัคซีน OPV ตามกําหนดเดิม
- ให IPV โดยฉีดเขากลามเนื้อ ขนาด 0.5 มล.
- กรณีเด็กอายุเกิน 4 เดือน และไมเคยไดรับวัคซีนโปลิโอมากอน ใหฉีดวัคซีน IPV พรอมหยอดวัคซีน tOPV
ตั้งแตครั้งแรกที่พบ
การสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV และการเก็บกลับ tOPV
1-22 เม.ย. 59
 เปนชวงที่ใหบริการ tOPVเปนครั้งสุดทาย (ทั้งนี้ขึ้นกับวันนัดของแตละสถานบริการ)
22 เม.ย. 59
 จําหนาย tOPV จากทะเบียนรับ-จาย
 เก็บรวบรวมวัคซีน tOPV ที่ยังไมไดใชและที่เปดใชแลวสงให CUP ภายใน 25 เมษายน 2559
23-25 เม.ย. 59

โดยแยกวัคซีนที่ยังไมไดใชและใชแลวใสในถุงซิปใสพรอมนับวัคซีนทั้งหมดใสถุงขยะติดเชื้อสีแดง
ติดสติ้กเกอรและกรอกขอมูลตามแบบเก็บรวบรวมวัคซีน

23-28 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
เปนตนไป
เริ่ม 29 เม.ย. 59

 หยุดใหบริการวัคซีนโปลิโอในทุกหนวยบริการ
 เบิกวัคซีน bOPVเพื่อใหบริการในวันที่ 29 เมษายน 2559เปนตนไป
(*** หามใชวัคซีน bOPV กอนวันที่ 29 เมษายน 2559 เพื่อปองกันความสับสน)
- เก็บ bOPVในชองแชแข็ง
- อัตราสูญเสีย bOPVเทากับรอยละ 25
National Switch Day เปนวันแรกที่เริ่มใหวัคซีน bOPV แทน tOPV

 บันทึกขอมูลการใหวัคซีน เลขขวด ลําดับขวด ตามปกติ และ บันทึกลงฐานขอมูล 43 แฟม
 บันทึกขอมูลการรับวัคซีน IPV / OPV ในสมุดสีชมพู
 รหัสวัคซีน
- IPV-P ครั้งที่ 1 รหัส401
- OPV ครั้งที่ 1 รหัส 081
- OPV ครั้งที่ 2 รหัส 082
- OPV ครั้งที่ 3 รหัส 083
- OPV ครั้งที่ 4 รหัส 084
- OPV ครั้งที่ 5 รหัส 085
* รหัสวัคซีน tOPVและ bOPV ใชรหัสเดียวกัน
** ICD-10-TM ของ IPV และ OPV ใชรหัส z24.0

สรุปกิจกรรมสําคัญในการดําเนินงานปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ
สําหรับ คลังวัคซีน
วัตถุประสงค
1. การใหวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (Inactivated Poliomyelitis Vaccine: IPV) ในเด็กอายุ 4 เดือนเริ่ม 1 ธ.ค. 2558
2. การสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPVเริ่ม 29 เม.ย. 2559
3. เก็บกลับและทําลายวัคซีน tOPVในระหวางวันที่ 25-26 เม.ย. 2559
กรอบเวลา
ภายใน 30 พ.ย. 58

ธ.ค. 58
ก.พ. 59
11 มี.ค. 59
ภายใน เดือนมี.ค. 59
ภายใน 22 เม.ย. 59
เม.ย. 59

25 เม.ย. 59





















26 เม.ย. 59
ตามปกติ




กิจกรรมสําคัญ
GPO สงวัคซีน IPV ใหคลังครั้งแรก
- จํานวนวัคซีน IPV ที่จะจัดสงให 3 เดือนแรก ประมาณการจาก1.3 เทาของ ROP ของ
DTP-HB และขอมูลจํานวนหนวยบริการในเครือขายของคลังวัคซีนโรงพยาบาล และ
เพิ่มคา maximum limit ในอัตรา 1.3 เทา ของคา ROP ของ DTP-HB
- กรณีวัคซีนไมเพียงพอใหแจง GPO เพื่อขอเบิกเพิ่มระหวางรอบ
- เก็บวัคซีน IPVที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส หามเก็บชองแชแข็ง
- อัตราสูญเสียวัคซีน IPV ขนาดบรรจุ 10 โดส= รอยละ 25
คลังจายวัคซีน IPV ใหหนวยบริการครั้งแรกเดือน พ.ย.
GPO สงวัคซีน tOPVตามปกติ
บันทึกขอมูลวัคซีน IPV คงคลังในระบบ VMI :On hand หนวยนับเปน “ขวด”“เลขที่ผลิต”
เบิกวัคซีนอื่นตามปกติ
คลังวัคซีนโรงพยาบาล key in ขอมูล tOPVคงคลัง เปนเดือนสุดทาย
GPO สงวัคซีน tOPVให 2 เทาของ ROP เพื่อใชจายในเดือน มี.ค.-เม.ย. 59
หลังจากนี้ GPO จะหยุดการสง tOPV
ทําการเบิกวัคซีน bOPVครั้งแรก โดย key in วัคซีนbOPVในระบบ VMI เปน 0
ประเมินอัตราการใชวัคซีน IPV 3 เดือนเพื่อปรับ ROP
คลังวัคซีนจาย tOPVใหหนวยบริการไดเปนวันสุดทาย
GPO สงวัคซีน bOPVโดยใชคาROP ของ tOPV(21 มีนาคม ถึง 22 เมษายน 2559)
- เก็บวัคซีนbOPV ที่ในชองแชแข็ง
- กรณีที่ไดวัคซีน bOPVกอน 28 เม.ย. 59 ใหแยกเก็บจากวัคซีน tOPVเพื่อปองกันการ
หยิบสลับจายใหหนวยบริการหยอด และปองกันการหยิบ bOPVไปทําลาย
คลังจาย bOPVใหหนวยบริการครั้งแรก25 เม.ย. 59
***จะไมมีการจาย bOPVใหหนวยบริการกอนวันที่ 26 เม.ย. 59
จําหนายวัคซีน tOPVจากทะเบียนรับ-จาย
เก็บรวบรวมวัคซีน tOPV ที่ยังไมไดเปดใชของคลังวัคซีนไวในถุงขยะติดเชื้อตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล พรอมลงนามตรวจรับในแบบเก็บรวบรวม
รวบรวมและตรวจสอบวัคซีน tOPV ที่หนวยบริการจัดสงมา พรอมลงนามตรวจรับในแบบ
เก็บรวบรวมฯ หากขอมูลไมตรงกัน ขอใหสอบถามหนวยบริการ
สงวัคซีนtOPVที่รวบรวมไดทั้งหมดให สสจ. ทําลาย
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของใบเบิก ว.3/1
จัดทําทะเบียนรับจายตามมาตรฐานงาน EPI

กําหนดการดําเนินงานการเก็บกลับทําลายและการรับรองการสับเปลี่ยนการใชวัคซีน โดยยอ
วัตถุประสงค
1. การใหวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (Inactivated Poliomyelitis Vaccine: IPV) ในเด็กอายุ 4 เดือนเริ่ม 1 ธ.ค. 2558
2. การสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV เริ่ม 29 เม.ย. 2559
3. การเก็บกลับและทําลายวัคซีน tOPVภายในวันที่ 28 เม.ย. 2559
4. การรับรองและประเมินผลสําเร็จของการสับเปลี่ยนวัคซีน
ผูรับผิดชอบ
กําหนดการ
รายละเอียด
สรต เขต สสจ อําเภอ
การจัดทํากลไกบริหารจัดการและแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานที่เกี่ยวของทุกระดับ
ต.ค. 2558
 จัดทําคําสั่งแตงตั้งกลไกการบริหารจัดการกวาดลางโปลิโอ
√
ระดับประเทศ
พ.ย. - ธ.ค. 2558  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประเมินผลความสําเร็จ
√
ในการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับเขต
ม.ค. - ก.พ. 2559  จัดทําแผนของจังหวัดสําหรับการสับเปลี่ยนวัคซีน ซึ่งประกอบดวย
2 สวน ไดแก
√
√
๑. แผนปฏิบัติการสับเปลี่ยนวัคซีนและการเก็บกลับทําลาย
๒. แผนการรับรองและประเมินผลสําเร็จการสับเปลี่ยนวัคซีน
โดยรวบรวมแผนปฏิบัติการของแตละอําเภอ
 กําหนดแนวทางการดําเนินงานและเปาหมายที่จะเขาตรวจประเมิน
เรียบรอย
- จัดทํารายชื่อคลังวัคซีนและหนวยบริการในจังหวัดและแยก
รายอําเภอ ตามแนวทาง
√
√
- จัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินงาน กรณีที่ตรวจพบวัคซีน
tOPV หลงเหลือ จนตองขยายขอบเขตการตรวจประเมิน และ
จัดทําแผนรองรับกรณีตองขยายขอบเขตการตรวจประเมิน
เปนทั้งจังหวัด
- เลือกหนวยบริการและคลังวัคซีนแบบเฉพาะเจาะจง ในรอบที่ 1
และรอบที่ 2 ของการประเมิน (บรรจุไวในแผน)
ภายใน ก.พ. 59
การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
√
1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV
√
2. คณะกรรมการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV
เปน bivalent OPV ระดับจังหวัด
√
3. คณะทํางานประเมินผลการสับเปลี่ยนวัคซีนฯ ระดับอําเภอ
26-27 เม.ย. 59
 รวบรวมวัคซีน tOPVที่จะทําลายในแบบเก็บรวบรวมวัคซีน
√
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล พรอมลงนามตรวจรับในแบบเก็บ
รวบรวมฯ หากขอมูลไมตรงกัน ขอใหสอบถามหนวยบริการ
26-28 เม.ย. 59
 ดํา เนิ น การทํา ลายวั ค ซี น tOPVโดยการเผา ภายในวั น ที่ ๒๘
√
เมษายน ๒๕๕๙

กําหนดการ
2-4 พ.ค. 59

4 พ.ค. 59

4-5 พ.ค. 59

รายละเอียด

สรต

ผูรับผิดชอบ
เขต สสจ อําเภอ

 ตรวจประเมิน (validation) ที่คลังวัคซีนและหนวยบริการ (รอบที่ 1
รอยละ 10 และหากพบวามี tOPVหลงเหลือ ใหออกประเมิน
รอบที่ 2 อีกรอยละ 5)
- ประเมินคลังวัคซีน
- ประเมินหนวยบริการ
 รายงานผลการประเมิน
คณะทํางานฯ ระดับอําเภอ รายงานผลการประเมินรอบที่ 1
และ 2ใหค ณะกรรมการฯ ระดั บ จั งหวั ด (คณะทํ า งานระดั บ อํา เภอ
สามารถตัดสินใจเพื่อเริ่ม D-Sweep และคณะกรรมการระดับจังหวัด
ตัดสินใจ P-Sweep ไดเลยโดยดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 10 พ.ค.
2559)
 รายงานผลการประเมิน
- คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดรายงานผลการประเมินรอบที่ 1

√

√

√

√

และ 2 ทางเว็บไซต
5-10 พ.ค. 59
6 พ.ค. 59
11 พ.ค. 59

12 พ.ค. 59

13 พ.ค. 59

- ชวงเวลาที่จัดไวใหเพิ่มเติม เพื่อขยายขอบเขตการตรวจประเมิน
(D-sweep และ/หรือ P-Sweep)
- คณะกรรมการฯ ระดับเขตติดตามผลการประเมินรอบที่ 1 และ 2
ทางเว็บไซตใหครบถวนทุกจังหวัด
- คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดสรุปผลประเมินทั้งหมดจากทุก
อําเภอ และสงผลการรับรองในระดับจังหวัดทางเว็บไซตและ
ไปรษณียตามที่กําหนด
- คณะกรรมการฯ ระดับเขตติดตามผลการประเมินทั้งหมด ทาง
เว็บไซตใหครบถวนทุกจังหวัด
 ทําลาย trivalent OPV ที่พบจากการตรวจประเมินใหหมด (กอน
วันที่ 12 พ.ค. 59)
 สํานักโรคติดตอทั่วไปรวบรวมผลการประเมินของทุกจังหวัด เพื่อ
สงใหคณะกรรมการ ฯ ระดับชาติพิจารณา
 ประเทศไทยประกาศรับรองผลสําเร็จในการสับเปลี่ยนวัคซีน
โปลิโอ

√
√

√

√

√
√
√

√

1
ความเปนมาในการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีน
เพื่อการกวาดลางโรคโปลิโอ
ตามที่ประเทศไทยไดรว มมือกับ นานาประเทศทั่วโลกในการกวาดล างโปลิโ อใหหมดไป ปจ จุบั น
สถานการณโ รคโปลิโ อทั่ว โลกมีแ นวโนมดี ขึ้น ตามลํา ดั บ โดยการที่ไมพบเชื้อไวรัส โปลิโ อสายพัน ธุกอโรค
ตามธรรมชาติชนิดที่ 2 (Wild poliovirus type 2) มาตั้งแต พ.ศ. 2542 รวมทั้งเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุกอโรค
ตามธรรมชาติ ช นิด ที่ 3 ได ห ยุ ด การระบาดมาตั้ งแต พ.ศ. 2555 อย างไรก็ต ามการกวาดล างโปลิ โ อยั งมี
ประเด็นทาทายที่ยังคงเปนปญหาหลงเหลืออยูขณะนี้คือ การระบาดของเชื้อไวรัส โปลิโ อสายพัน ธุกอโรค
ตามธรรมชาติชนิดที่ 1 และการระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุวัคซีนที่มีการกลายพันธุ (Circulating
vaccine derived poliovirus : cVDPV) ในบางประเทศ ซึ่งมีสาเหตุจากความครอบคลุมของวัคซีนโปลิโอต่ํา
ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก จึงมีมติรวมกันและประกาศยุทธศาสตรการกวาดลางโรคโปลิโอ พ.ศ.
2556 – 2561เพื่อยกระดับ สูกาวตอไปของการกวาดล างโรคโปลิ โอในฉากสุด ทาย มีมาตรการที่สํ าคัญ
ประการหนึ่งคือ การกําจัดเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๒ ในวัคซีนออกเปนลําดับแรก เนื่องจากเชื้อกอโรคตาม
ธรรมชาติชนิดที่ ๒ ไดหมดไปจากโลกนี้ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้งเชื้อโปลิโอไวรัสในวัคซีนชนิดที่ ๒ มีการกลายพันธุ
และกอโรคทําใหเกิดการระบาดในบางประเทศ ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนตองใชไวรัสวัคซีนชนิดที่ ๒ อีกตอไป
จึงเปนที่มาของการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนปองกันโรคโปลิโอรูปแบบรับประทานซึ่งประกอบดวยไวรัส ๓ ชนิด
(Trivalent OPV Poliovirus type 1 , 2 และ 3 : Trivalent OPV) เปนวัคซีนรูปแบบรับประทานที่
ประกอบดวยไวรัส ๒ ชนิดแทน โดยนําไวรัสชนิดที่ ๒ ในวัคซีนออก (Bivalent OPV Poliovirus type 1 และ 3)
และเพื่อปูพื้นใหประชาชนรุนตอไปที่จะไมไดรับ Trivalent OPVอีกตอไปมีภูมิคุมกันตอไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๒
องคการอนามัยโลกจึงแนะนําใหนําวัคซีนปองกันโรคโปลิโอรูปแบบฉีด ซึ่งเปนวัคซีนเชื้อตายซึ่งประกอบดวย
ไวรัสโปลิโอทั้ง ๓ ชนิด (Inactivated Polio Vaccine : IPV) มาใชอยางนอยหนึ่งเข็มในแผนงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค ในการนี้ องคการอนามัยโลกไดกําหนดกรอบเวลาใหประเทศตาง ๆ จัดใหมีวัคซีน IPV อยางนอย
1 เข็ม ในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของแตละประเทศภายในป พ.ศ. 2558 และใหเริ่มใช Bivalent
OPV ในเดือนเมษายน 2559 รวมทั้งทําลายวัคซีน Trivalent OPVใหหมดไปโดยจะดําเนินการพรอมเพรียง
ในชวงเวลาเดียวกันทั่วโลก
เพื่อรวมขับเคลื่อนการกวาดลางโปลิโอใหบรรลุเปาหมายในระดับโลกตามมติสมัชชาอนามัยโลก
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหการกวาดลางโปลิโอเปนนโยบายเรงดวนและสําคัญในลําดับตน โดยบรรจุ
วัคซีน IPV จํานวน 1เข็ม ที่อายุ 4 เดือนเสริมจากการใหวัคซีนTrivalent OPVตามตารางปกติ และเริ่มใช
วัคซีน Bivalent OPVแทนการใช Trivalent OPVโดยใหมีการเก็บกลับและทําลายวัคซีน Trivalent OPV
ใหหมดไปในที่สุดในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพรอมเพรียงกัน ภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน
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2
มาตรการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีน
เพื่อการกวาดลางโปลิโอ
เพื่อรวมขับเคลื่อนการกวาดลางโปลิโอรวมกับนานาประเทศทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนด
มาตรการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนเพื่อการกวาดลางไวรัสโปลิโอสายพันธุวัคซีนชนิดที่ 2 ใหหมดไปจากโลก
ดังนี้

2.1 มาตรการดานวัคซีน
การปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนโปลิโอโดยการใชวัคซีน IPV รวมกับวัคซีน OPV เพื่อการกวาดลาง
โปลิโอใหหมดไปจากโลก ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงานสําคัญ 3 ดานไดแก
๒.๑.1 การนําวัคซีนโปลิโอรูปแบบฉีดมาใชรวมกับวัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทาน
(IPV introduction)
๒.1.๒ การเปลี่ยนวัคซีน OPV จากชนิด trivalent เปน bivalent (Trivalent OPV- Bivalent
OPV switch)
๒.1.๓ การเก็บและทําลายวัคซีน Trivalent OPV (Trivalent OPV disposal)
ดําเนินการปรับเปลี่ยนวัคซีน
จาก Trivalent เปน Bivalent

ใหวัคซีนIPV เสริมแกเด็กอายุ 4 เดือน
รวมกับ OPV ตามตารางปกติ

พ.ย. 58

เก็บกลับและทําลายวัคซีน
Trivalent OPV

ธ.ค.58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59

รูปที่ 1 ระยะเวลาในการดําเนินการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนโปลิโอ

2แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ

2.1.1 นําวัคซีนวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (Inactivated Poliomyelitis Vaccine : IPV)
มาใชรวมกับวัคซีน OPV
วัตถุประสงค
เพื่อปูพื้นใหเด็กกลุมเปาหมายมีภูมิคุมกันตอไวรัสโปลิโอทั้ง 3 ชนิด โดยเฉพาะชนิดที่ 2
วิธีการ
 ใหวัคซีน IPV ๑ เข็ม แกเด็กเมื่ออายุ 4 เดือน ขึ้นไป เนื่องจากมีผลการศึกษาในหลายประเทศ
แสดงใหเห็นวาเด็กกลุมอายุนี้สามารถสรางภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสโปลิโอทั้ง 3 ชนิดภายหลังจากที่ไดรับวัคซีน
IPV ๑ เข็ม ซึ่งถือเปนการสรางภูมิคุมกันปูพื้นใหรางกายมีความจําตอเชื้อและจะสามารถสรางภูมิคุมกัน
ในระดับสูงไดในเวลาอันรวดเร็ว หากไดรับเชื้อในภายหลัง ซึ่งจะเปนการลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
ไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2 ได โดยเฉพาะในชวงเวลาหลังจากเดือนเมษายน 2559 ซึ่งจะไมมีการใชวัคซีน
Trivalent OPV อีกตอไป
 เริ่มใหวัคซีน IPV ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เปนตนไป เปนวัคซีนเสริมจากกําหนดให
Trivalent OPV ตามตารางเดิม
 หยอดวัคซีน Trivalent OPVตามกําหนดการเดิม เมื่อเด็กอายุ 2 , 4 , 6 เดือน, 1 ป 6 เดือน
และ 4 ป

2.1.2 การเปลี่ยนวัคซีน OPV จากชนิด trivalent เปน bivalent
วัตถุประสงค
เพื่อกวาดลางไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๒ สายพันธุวัคซีนใหหมดไป เนื่องจากยังมีเชื้อโปลิโอจากวัคซีน
ชนิ ด ที่ ๒ กลายพัน ธุ แพร กระจายอยู ในพื้น ที่ของโลก ทําให ยั งคงมีความเสี่ ย งต อการติ ด เชื้ อชนิ ด
ดังกลาวอยู ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองเปลี่ยนวัคซีนชนิดกินจาก trivalent เปน bivalent OPV
เพื่อไมใหมีเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2 จากสายพันธุวัคซีนแพรกระจายในชุมชน จึงกําหนดให Bivalent
OPV ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2559 เปนตนไป
อยางไรก็ตาม ยังมีความจําเปนที่ตองใหวัคซีน IPV ซึ่งเปนวัคซีนเชื้อตายที่มีสวนประกอบของเชื้อ
ไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2 อยูดวย ไประยะหนึ่งกอน เพื่อปองกันเชื้อไวรัสโปลิโอจากวัคซีนชนิดที่ 2 ซึ่ง
กลายพันธุและนําเขามาระบาดในประเทศ จนกวาทั่วโลกจะกวาดลางเชื้อไวรัสโปลิโอทุกชนิดไดสําเร็จ
วิธีการ
หยอดวัคซีน Bivalent OPVแทน Trivalent OPVตามกําหนดการเดิมรวม 5 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ
2 , 4 , 6 เดื อน , 1 ป 6 เดื อน และ 4 ป โดยจะเริ่มใหวัคซีน Bivalent OPV ตั้ งแต วัน ที่ 29
เมษายน 2559 เปนตนไป
*** การปรับ เปลี่ย นชนิด วัค ซีน จาก Trivalent OPVเปน Bivalent OPV จะดํา เนิน การ
พรอมเพรียงกันทั่วโลก ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙

แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวคั ซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ3

2.1.3 การเก็บและทําลายวัคซีน Trivalent OPV
วัตถุประสงค
เพื่อใหมั่นใจวาเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2 ที่มีอยูในวัคซีนถูกทําลายจนหมดสิ้น ไมมีการปนเปอน
ในสิ่งแวดลอมเปน การตั ด วงจรไมใหเ ชื้อเขาไปในรางกายและเพิ่มจํานวนในลําไส ซึ่งอาจแพรจ าก
คนหนึ่งไปยังผูคนในชุมชนได
วิธีการ
เก็บรวบรวมและทําลายวัคซีน

Trivalent OPVจากทุกสถานทีท่ ั้งภาครัฐและเอกชน ดังตอไปนี้
- สถานบริการที่ใหวัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทาน
- คลังวัคซีนที่เก็บวัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทาน
- หองปฏิบัติการที่อาจมีเชื้อไวรัสโปลิโอในสิ่งสงตรวจ

2.2 มาตรการรับรองความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอและการเก็บ
กลับทําลายวัคซีน
วัตถุประสงค
 เพื่อประเมินและรับรองวาคลังวัคซีนและหนวยบริการไมมี trivalent OPV เหลืออยู
 เพื่อประเมินและรั บรองว าคลั งวัคซีน มีการสํ ารอง bivalent OPV เพื่อมาใชทดแทน
trivalent OPV
 เพื่อประเมินและรับรองวาคลังวัคซีนมีการสํารอง IPV และหนวยบริการไดเริ่มใหบริการ IPV แลว
วิธีการ
การประเมินความสําเร็จและการรับรองผลขางตนจะตองดําเนินการตามขั้นตอน เพื่อใหการ
รับรองผลเปนไปอยางมีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด โดยอยูบน
พื้นฐานของความรวมมือและไววางใจซึ่งกันและกัน รายละเอียดการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย
๑. การแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวของ
๒. การเลือกเปาหมายในการประเมิน
3. การเตรียมการและการจัดทําแผนสํารองกรณีตรวจพบวามี trivalent OPV หลงเหลือ
๔. การประเมินคลังวัคซีนและหนวยบริการ
๕. การจัดการกรณีตรวจพบวามี trivalent OPV หลงเหลือ
๖. การรายงานและรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV
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3
แนวทางการใหบริการวัคซีนโปลิโอ
ในสถานบริการ
กระบวนการปรับเปลี่ยนการใหวัคซีนโปลิโอ ประกอบดวยมาตรการสําคัญ 2 ดาน ไดแก
1) การนําวัคซีนIPV มาใชในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค โดยเด็กจะไดวัคซีน IPV 1 ครั้ง
เมื่ออายุ 4 เดือน และไดรับวัคซีน Trivalent OPV ตามปกติ
2) การเปลี่ยนวัคซีนOPV จากชนิดTrivalent เปนBivalent โดยเด็กจะไดวัคซีน IPV 1 ครั้ง เมื่อ
อายุ 4 เดือน และไดรับวัคซีน Bivalent OPV แทน Trivalent OPV
1 ธ.ค. 58 – 22 เม.ย. 59
IPV 1 โดส (4 เดือน) + Trivalent OPV

23– 28 เม.ย. 59
เลื่อนนัดเด็ก
29 เม.ย. 59
วันแรกที่ให Bivalent OPV
National Switch Day

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

22

29 พ.ค.

รูปที่ 2 การใหบริการวัคซีนโปลิโอในสถานบริการ
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3.1. กําหนดการใหวัคซีนและกลุมเปาหมาย
3.1.1 กําหนดการใหวัคซีน
 ระยะที่ 1 ใหวัคซีน IPV และ วัคซีน Trivalent OPVวัน ที่ 1 ธัน วาคม 2558 ถึงวัน ที่
22 เมษายน 2559
 ระยะที่ 2 ใหวัคซีน IPV และ วัคซีน bivalent OPV วันที่ 29 เมษายน 2559 เปนตนไป
3.1.2 กลุมเปาหมายในการใหวัคซีน IPV
1) เด็กที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558
เด็กที่เกิดในกลุมนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เปนตนไป จะตองไดรับวัคซีน IPV เมื่ออายุ
4 เดือน ขอใหเจาหนาที่ฉีดวัคซีน IPV 1 ครั้ง แกเด็กอายุ 4 เดือน ทุกคน ทั้งที่อยูในและนอกพื้นที่
ที่รับผิดชอบตามกําหนดการใหวัคซีน ดังนี้
ตารางที่ 1 กําหนดการใหวัคซีนโปลิโอ
ครั้งที่
1
2
3
4
5

อายุ
2 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
1 ป 6 เดือน
4 ป

ชนิดของวัคซีนโปลิโอ
OPV1 และ DTP-HB1
IPV1, OPV2 และ DTP-HB2
OPV3 และ DTP-HB3
OPV4 และ DTP4
OPV5 และ DTP5

หมายเหตุ : กรณีที่เด็กมารับวัคซีน OPV ครั้งแรกลาชาหลังอายุ 4 เดือน เปนตนไป ขอใหฉีดวัคซีน IPV
พรอมกับหยอดวัคซีน OPV ในครั้งแรกที่พบ และหยอดวัคซีน OPV ตออีก 4 ครั้ง ตามกําหนดการเดิม
2) เด็กที่เกิดกอนวันที่ 1 สิงหาคม 2558
ตามกําหนดการใหวัคซีนในระบบปกติของกระทรวงสาธารณสุข เด็กกลุมนี้เปนเด็กที่ไดรับ
วัคซีน OPV ชนิด trivalent อยางเดียว ยังไมมีบริการวัคซีน IPV เพื่อปองกันการสับสนของเจาหนาที่
มีขอพิจารณาการใหวัคซีน IPV ดังนี้
 กรณีที่เด็กไมเคยไดรับวัคซีน OPV มากอน ขอใหฉีดวัคซีน IPV แกเด็ก พรอมหยอดวัคซีน
OPV โดยนับเปน ครั้งที่ 1 แลวนัดหยอดวัคซีน OPV ตอเนื่องตามกําหนดปกติ
 กรณีที่เด็กเคยไดรับวัคซีน OPV มาแลว 1 ครั้ง ขอใหฉีดวัคซีน IPV แกเด็ก พรอมหยอด
วัคซีน OPV โดยนับเปน ครั้งที่ 2 แลวนัดหยอดวัคซีน OPV ตอเนือ่ งตามกําหนดปกติ
 กรณีที่เด็กเคยไดรับวัคซีน OPV มาแลวอยางนอย 2 ครั้ง ไมตองฉีดวัคซีน IPV แตยังคงนัด
หยอดวัคซีน OPV ตอเนื่องตามกําหนดปกติ

3.2 การคาดประมาณปริมาณการใชวัคซีน
ขอใหเจาหนาที่ประมาณการจํานวนเด็กที่ใหบริการในแตละครั้งจาก รายชื่อเด็กที่นัดทั้งเด็กที่อยูในและ
นอกพื้นที่ที่รับผิดชอบ เด็กที่ไมไดมาตามนัดในครั้งที่ผานมา รวมทั้งเด็กที่ไมไดนัดที่อาจเขามาขอรับวัคซีน
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เพื่อคํานวณปริมาณวัคซีน IPV และ OPV ที่ตองใชทั้งหมด แลวประมาณการวัคซีนตามที่กลาวในบทที่ 4
“การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซความเย็น”

3.3 การใหบริการ
3.3.1 ใหวัคซีน IPV โดยการฉีดเขาชั้นกลามเนื้อ ขนาดครั้งละ 0.5 มล.ดวยเทคนิคที่ถูกตองและ
สะอาดปราศจากเชื้อ รายละเอียดของวัคซีนตามภาคผนวกที่ 8.1.1
สําหรับการใหวัคซีน OPV ใหหยอดวัคซีน 2 – 3 หยด ขึ้นกับเอกสารกํากับยา ทั้งนี้ กําหนดให
ทุกสถานบริการทั่วประเทศ ใหบริการวัคซีน Trivalent OPV ครั้งสุดทาย ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559 และ
เริ่มใหวัคซีน Bivalent OPV ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2559 เปนตนไป
ทั้งนี้ สถานบริการที่มีเด็กที่ตองไดรับวัคซีน OPV ระหวางวันที่ 25 – 28 เมษายน 2559
ขอใหเลื่อนนัดเด็กกลุมดังกลาวใหมารับบริการในรอบถัดไป ตั้งแตวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ (เพื่อไมให
เกิดความสับสน และนํา Bivalent OPV มาใชกอนวันที่ 29 เมษายน 2559)
3.3.2 ใหวัคซีนแกเด็กกลุมเปาหมายตามกําหนดการใหวัคซีน ดังตารางที่ 1 ในหัวขอ 3.1.2
3.3.3 สังเกตอาการภายหลังไดรับวัคซีนอยางนอย 30 นาที เชนเดียวกับการใหบริการวัคซีนตามปกติ
3.3.4 บันทึกขอมูลการใหวัคซีนรวมทั้งเลขที่วัคซีนและ ลําดับขวดวัคซีนที่กลุมเปาหมายแตละรายไดรับ
3.3.5 บันทึกการไดรับวัคซีน IPV และOPV ในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (สมุดสีชมพู) ภายหลัง
ใหบริการ
3.3.6 บันทึกการใหบริการวัคซีน IPV และ OPV เปนรายบุคคลผานฐานขอมูล 43 แฟม ของสํานัก
นโยบายและแผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดในหัวขอ “3.5 การบันทึกขอมูลและจัดทํา
รายงาน”
3.3.7 ทิ้งวั ส ดุ อุป กรณที่ใช แล ว ตามมาตรฐานการกํา จั ด อุ ป กรณ ติ ด เชื้ อ ภายหลั ง ให บ ริ ก ารวั ค ซี น
เรี ย บร อยแล ว ผูใหบริการควรนําไซริงคที่มีเข็มติดอยูทิ้งลงในภาชนะพลาสติกหนาที่เข็มไมสามารถแทงทะลุได
โดยผู ใ ห บ ริ ก ารไม ค วรดึ ง เข็ ม จากไซริ ง ค สํา หรั บ อุปกรณอื่น ๆ ที่ใชในการใหวัคซีน ใหเก็บรวบรวมไวแลว
ทําลายแบบขยะติดเชื้อ
เนื่ อ งจากกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นการใช วั ค ซี น โปลิ โ อในครั้ ง นี้ จะต อ งทํ า ลายวั ค ซี น
Trivalent OPV ใหหมดไปภายในวันที่ 28 เมษายน 2559 ดังนั้น ในระหวางวันที่ ๑ ถึง ๒๒ เมษายน 2559
เมื่อใหบริก ารฉี ด วัค ซีน ครั้ งสุด ทายเสร็ จ สิ้นแลว ขอใหแยกเก็ บTrivalent OPV ทั้งหมดทั้งที่เปด ใช
(Opened vial รวม dropper) และยังไมไดเปดใช (Unopened Vial) ทั้งที่เก็บอยูในและนอกอุปกรณ
เก็บรักษาความเย็นใสถงุ ซิบใส แลวใสรวมกันในถุงขยะติดเชื้อสีแดง โดยไมปะปนกับวัคซีนชนิดอื่น พรอมทั้ง
บันทึกขอมูลลงบน sticker แลวนําสงโรงพยาบาลที่เปนคลังวัคซีน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559
เพื่อนําสงตอไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อทําลายใหเสร็จสิ้นตอไปภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
รายละเอียดในหัวขอ “6. การเก็บและการทําลายวัคซีน Trivalent OPV”
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3.4 การปฏิบัติงานหลังใหบริการ
3.4.1 การติดตามเด็กกลุมเปาหมายที่ไมมารับวัคซีน
เมื่อสิ้นสุดการใหบริการแตละครั้ง ขอใหเจาหนาที่ตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มารับวัคซีนตามนัด
แลวมอบรายชื่อดังกลาวให อสม. หรือผูนําชุมชน ชวยติดตามใหผูปกครองพาเด็กมารับวัคซีนในครั้งตอไป
3.4.2 ใหเก็บขวดวัคซีนที่เปดใชแลวไวในตูเย็นอยางนอย 7 วัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพวัคซีนกรณีมี
ผูปวยอาการรุนแรงภายหลังไดรับวัคซีนยกเวน ไมตองเก็บวัคซีน Trivalent OPV ในเดือนเมษายน 2559

3.5 การบันทึกขอมูลและจัดทํารายงาน
3.5.1 การบันทึกขอมูลขอใหใชเลขรหัสวัคซีนเพื่อการบันทึกขอมูลและการสงออกขอมูลการใหวัคซีน
ดังนี้
วัคซีน IPV-P ครั้งที่ 1 ใชเลขรหัสวัคซีน 401 (ICD-10-TM ใชรหัส Z24.0)
วัคซีน OPV ครั้งที่ 1 ใชเลขรหัสวัคซีน 081 (ICD-10-TM ใชรหัส Z24.0)
วัคซีน OPV ครั้งที่ 2 ใชเลขรหัสวัคซีน 082 (ICD-10-TM ใชรหัส Z24.0)
วัคซีน OPV ครั้งที่ 3 ใชเลขรหัสวัคซีน 083 (ICD-10-TM ใชรหัส Z24.0)
วัคซีน OPV ครั้งที่ 4 ใชเลขรหัสวัคซีน 084 (ICD-10-TM ใชรหัส Z24.0)
วัคซีน OPV ครั้งที่ 5 ใชเลขรหัสวัคซีน 085 (ICD-10-TM ใชรหัส Z24.0)
หากเด็กในพื้นที่รับผิดชอบรับบริการวัคซีน IPV และ OPV ณ สถานบริการอื่น ขอใหติดตามวันที่
และสถานที่รับวัคซีนมาบันทึกในฐานขอมูล เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและติดตามการไดรับวัคซีนของเด็ก
กลุมเปาหมาย
ปจจุบัน โปรแกรม JHCIS, HOSxP, HOSxP PCU และ HOSOS ไดจัดทํา “ทะเบียนรายงาน
การใหบริการวัคซีน” และ “ทะเบียนรายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ” ซึ่งมีทั้ง
วัคซีน IPV และ OPV แลว ตามแบบฟอรมในภาคผนวกที่ 8.6 – 8.7 ตามลําดับ ดังนั้นเมื่อบันทึกรายละเอียด
การใหวัคซีนผานฐานขอมูล 43 แฟม ในแตละครั้งแลว ขอให print out ทะเบียนรายงานการใหบริการวัคซีน
เพื่อตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของขอมูล สําหรับ“ทะเบียนรายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีนใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ” ใชประโยชนในการติดตามการไดรับวัคซีนของเด็กกลุมเปาหมาย จึงควร print out เพื่อ
การตรวจสอบเปนระยะอยางนอยทุก 3 เดือน
สําหรับสถานบริการที่ใชโปรแกรมอื่น ที่ยังไมมีแบบทะเบียนรายงานทั้งสองแบบดังกลาว ขอให
ติดตอ programmer เพื่อจัดทําแบบรายงานตามแบบฟอรมในภาคผนวกที่ 7.4 -7.5
3.5.2 การจัดทํารายงาน
ขอใหส ถานบริก ารจัด ทํา รายงานความครอบคลุม การไดรับ วัค ซีน โปลิโ อเปน รายไตรมาส
เพื่ อ ประเมิ น ผลการป อ งกั น ควบคุ ม โรคในพื้ น ที่ ซึ่ ง กํ า หนดให เ ด็ ก กลุ ม เป า หมายต อ งได รั บ วั ค ซี น โปลิ โ อ
ครอบคลุมไมต่ํากวารอยละ 90 ทุกพื้นที่ (หมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) ดังนี้

8แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ

1) กลุมอายุครบ 1 ป ประเมินการไดรับวัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทานครบ 3 ครั้ง
สูตรการคํานวณ
อัตราความครอบคลุมของการ = จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ในพื้นที่ที่ไดรับวัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทานครบ 3 ครั้ง X 100
ไดรับวัคซีนโปลิโอครบ 3 ครั้ง
จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดที่อาศัยอยูจริง
ในเด็กอายุครบ 1 ป
ในชวงเวลาที่กําหนด

2) กลุมอายุครบ 2 ป ประเมินการไดรับวัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทานครั้งที่ 4
สูตรการคํานวณ
อัตราความครอบคลุมของการ = จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ในพื้นที่ที่ไดรับวัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทานครั้งที่ 4 X 100
ไดรับวัคซีนโปลิโอครั้งที่ 4 ใน
จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดที่อาศัยอยูจริง
เด็กอายุครบ 2 ป
ในชวงเวลาที่กําหนด

3) กลุมอายุครบ 5 ป ประเมินการไดรับวัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทานครั้งที่ 5
สูตรการคํานวณ
อัตราความครอบคลุมของการ = จํานวนเด็กอายุครบ 5 ป ในพื้นที่ที่ไดรับวัคซีนโปลิโอรูปแบบรับประทานครั้งที่ 5 X 100
ไดรับวัคซีนโปลิโอครั้งที่ 5 ใน
จํานวนเด็กอายุครบ 5 ป ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดที่อาศัยอยูจริง
เด็กอายุครบ 5 ป
ในชวงเวลาที่กําหนด
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4
การบริหารจัดการวัคซีน
และระบบลูกโซความเย็น
กระบวนการปรับเปลี่ยนการให trivalent OPV เปน bivalent OPV ประกอบดวยมาตรการสําคัญ
๓ ดาน ไดแก
(1) การนํา IPV ซึ่งเปนวัคซีนใหมที่เพิ่งบรรจุเขาในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค เริ่มใหบริการใน
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
(2) Trivalent OPV ที่ กํ า หนดให วั น ที่ 22 เมษายน 2559 เป น วั น สุ ด ท า ยของการให บ ริ ก าร
(หลังจากนั้นจะเปนกระบวนการเก็บกลับและทําลาย)
(3) Bivalent OPV เปนวัคซีนใหมที่กําหนดใหนํามาใชบริการแทน trivalent OPV เริ่มใหบริการ
ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2559 เปนตนไป
การบริหารจัดการวัคซีนและการเก็บรักษาวัคซีนไวในระบบลูกโซความเย็นอยางมีประสิทธิภาพจะ
ทําใหหนวยบริการมีวัคซีนที่มีคุณภาพใชอยางเพียงพอ ไมขาดแคลนจนเกิดผลกระทบตอการบริการ และไมมี
วัคซีนเหลือคงคลังในปริมาณที่มากเกินไป
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการวัคซีนและการเก็บรักษาไวในระบบลูกโซความเย็นในพื้นที่
ได แก คลั งวั ค ซีน โรงพยาบาล หน ว ยบริ การในเครื อ ขาย และสํ า นั กงานสาธารณสุ ขอํา เภอ จะต องมีการ
ประสานงานและบริหารจัดการวัคซีนรวมกันเปนอยางดี โดยมีหลักการสําคัญดังนี้
๑. มีการตรวจสอบ trivalent OPV คงคลังอยางสม่ําเสมอ อยางนอยตามรอบที่เบิกวัคซีน และปรับ
จํานวนการเบิกใหเหมาะสม โดยเฉพาะในการเบิก trivalent OPV รอบสุดทาย ในเดือนกุมภาพันธ 2559 ซึ่ง
จะเปนรอบพิเศษที่จะเบิกสําหรับใชในเดือนมีนาคม จนถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕9 ใหมีเพียงพอที่จะใชถึง
การบริการครั้งสุดทาย โดยไมเหลือเพื่อเก็บกลับทําลายมากเกินไป
๒. การเบิก IPV ควรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากวัคซีนมีราคาแพงและมีอัตราการ
สูญเสียมาก อยางนอยในชวง ๓ เดือนแรก ควรมีการเก็บขอมูลบันทึกการใชจริง และนํามาปรับปริมาณการเบิก
ในครั้งตอไปใหเหมาะสม เพื่อความคุมคาในการใชวัคซีนใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ เกิดการสูญเสียนอยที่สุด
โดยไมกระทบตอการเขาถึงบริการของประชาชน
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๓. การเก็บ trivalent OPV และ bivalent OPV ไมควรเก็บในตูเย็นเดียวกัน ขอใหเก็บแยกตูเย็น
เพื่อปองกันการสับสน
๔. การเบิก bivalent OPV ใหประมาณการจาก trivalent OPV ที่มีการใชอยูเดิม
ทั้งนี้มีรายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

4.1 ระดับคลังวัคซีนโรงพยาบาล
4.1.1 การเบิก IPV แบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เบิ ก IPV ร ว มกั บ trivalent OPV (ระหว า งวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2558 ถึ ง
22 เมษายน 2559) เปนระยะที่มีการนํา IPV มาใช 1 ครั้ง ในเด็กอายุ ๔ เดือน มาใชควบคูกับ
trivalentOPVตามกําหนดตารางเดิมรวม ๕ ครั้ง ดังนี้
1) องคการเภสัชกรรมจะจัดสง IPV ครั้งแรกใหแกโรงพยาบาลที่เปนคลังวัคซีน ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อใหหนวยบริการในเครือขายไดเริ่มใหบริการแกเด็กกลุมเปาหมายตั้งแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 สวน trivalent OPV ที่จัดสงในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อใชในเดือน
ธันวาคม 2558 องคการเภสัชกรรมจะจัดสงใหคลังวัคซีนโรงพยาบาลดวยระบบ VMI ตามกําหนดปกติ
โดยสามารถ key in ในระบบ VMI ไดตามปกติ
2) ใน 3 เดือนแรก (เดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2559) จํานวนวัคซีนที่จัดสง
ใหในแตละเดือนประมาณจาก
 1 ใน 3 ของปริมาณวัคซีน DTP-HB ที่ใชเฉลี่ยตอเดือน (คา ROP ของ DTP-HB) รวม
อัต ราสู ญเสี ย ของวั คซีน และใช ขอมูล จํ านวนหน ว ยบริ ก ารในเครื อข ายของคลั ง วั คซีน โรงพยาบาล
ประกอบการจัดสรรวัคซีนการคิดคา ROP ของ IPV ที่อัตรา 1 ใน 3 ของ DTP-HB เนื่องจาก IPV เปน
วัคซีนที่ใชรวมกับ DTP-HB 1 ครั้ง เมื่อเด็กอายุ 4 เดือน
 เพิ่มคา Maximum limit ในอัตรา 1.3 เทาของคา ROPของวัคซีน DTP-HB
ยกตัวอยาง เชน
คลังวัคซีนโรงพยาบาล A เมื่อคํานวณปริมาณการใช IPV ตอเดือน พบวามีอัตราการใช IPV เฉลี่ย
จํานวน 7 ขวดตอเดือน มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเครือขาย (รพ.สต.) จํานวน 10 แหง
มีหนวยบริการในโรงพยาบาล A ซึ่งใหบริการสัปดาหละ 1 ครั้ง
ดังนั้น จํานวน IPV ที่จัดสงใหแตละเดือนเทากับ 14 ขวด (รพ.สต. แหงละ 1 ขวด และ
หนวยบริการในโรงพยาบาล A จํานวน 4 ขวด)
3) หากปริมาณ IPV ที่จัดสงใหไมเพียงพอ ขอใหโรงพยาบาลที่เปนคลังวัคซีนดําเนินการแจง
องคการเภสัชกรรมโดยเร็ว เพื่อขอเบิกวัคซีนเพิ่มเติมระหวางรอบโดยใช “แบบฟอรมใบเบิกกรณี
ตองการวัคซีนเพิ่มระหวางรอบ” (ภาคผนวก 8.2) สงไปยังองคการเภสัชกรรม ทางโทรสารหมายเลข
0-2203-8909, 0-2354-8854, 0-2354-8861หรือทาง email: vmi@gpo.or.th
4) ตั้งแตเดือนธันวาคม 2558 ขอใหคลังวัคซีนโรงพยาบาล key in “ปริมาณคงคลัง (on hand)”
หนวยนับเปน “ขวด” และเลือก “เลขที่ผลิต (Lot no.)” ของ IPV ที่เหลือคงคลังของฝายเภสัชกรรม
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ผาน website ระบบ VMI ขององคการเภสัชกรรมที่ http://scm.gpo.or.th/vmi โดยใช username
และ password ของโครงการ EPI Routine พรอมการเบิกวัคซีนชนิดอื่นที่ใชในแผนงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคตามระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงการ EPI Routine ของแตละเดือน
5) ขอให คลั งวั คซีนโรงพยาบาลประเมินอัตราการใช IPV ของหน วยบริ การในเครื อขาย
หลังจากที่ใชวัคซีนแลวอยางนอยเปนเวลา 3 เดือน หากอัตราการใชวัคซีนมีปริมาณคงที่ คลังวัคซีน
สามารถปรับเปลี่ยนคา ROP ได ตามอัตราการใชวัคซีนจริงตอเดือน โดยใช “แบบปรับเปลี่ยนปริมาณ
การใช IPV : แบบ FM3” (ภาคผนวก8.3) โดยกรอกขอมูลอัตราการใชวัคซีนจริงยอนหลัง 3 เดือน
คา ROP เดิม และคา ROP ที่ขอปรับใหม สงไปยังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทางโทรสาร
หมายเลข 0-2143-9730 หรือทาง email : tanapat.l@nhso.go.th เพื่อปรับคา ROP เปนคาใหม
ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณการใชจริงของแตละโรงพยาบาล ซึ่งสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติจะไดรวบรวมขอมูลการขอปรับคา ROP สงตอใหสํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
พิจารณา และประสานงานใหองคการเภสัชกรรมปรับเปลี่ยนเปนคาใหมตอไป
ระยะที่ 2 เบิก IPV รวมกับ bivalent OPV (ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2559 เปนตนไป)
เปนระยะที่มีการหยุดการใช trivalent OPV และเริ่มใช bivalent OPV ทดแทนดังนี้
วัคซีน IPV
องคการเภสัชกรรมจะจัดสง IPV ใหคลังวัคซีนโรงพยาบาลตามกําหนดปกติ หากปริมาณ IPV
ที่จัดสงใหไมเพียงพอ ขอใหโรงพยาบาลที่เปนคลังวัคซีนแจงองคการเภสัชกรรมโดยเร็ว เพื่อขอเบิก
วัคซีนเพิ่มเติมระหวางรอบโดยใช “แบบฟอรมใบเบิกกรณีตองการวัคซีนเพิ่มระหวางรอบ” (ภาคผนวก8.2)
ส ง ไปยั ง องค ก ารเภสั ช กรรม ทางโทรสารหมายเลข 0-2203-8909, 0-2354-8854,
0-2354-8861 หรือทาง email : vmi@gpo.or.th
วัคซีน trivalent OPV
1) คลังวัคซีนโรงพยาบาลสามารถ key in “ปริมาณ trivalent OPV คงคลัง (on hand)”
หนวยนับเปน “ขวด” และเลือก “เลขที่ผลิต (Lot no.)” ผาน website ระบบ VMI ขององคการเภสัชกรรม
ไดจนถึงเดือนกุมภาพันธ 2559
2) ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559 องคการเภสัชกรรมจะจัดสง trivalent OPV ใหคลังวัคซีน
โรงพยาบาลในปริมาณ 2 เทา ของคา ROP เพื่อใหมีวัคซีนใชไดเพียงพอสําหรับเดือนมีนาคมและเดือน
เมษายน 2559 โดยหลังจากวันที่ 11 มีนาคม 2559 องคการเภสัชกรรมจะหยุดการจั ดสง
trivalent OPV
ทั้งนี้ คลังวัคซีนโรงพยาบาลสามารถจาย trivalent OPV ใหแกหนวยบริการในเครือขายไดจนถึง
วันที่ 22 เมษายน 2559
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วัคซีน bivalent OPV
1) เนื่องจากการใช bivalent OPV ครั้งแรก เริ่มตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2559เปนตนไป
จึงขอใหฝายเภสัชกรรมเริ่มเบิก bivalent OPV ไดตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 โดย key in “ปริมาณ
bivalent OPV คงคลัง (on hand)” ในระบบ VMI เปน“ศูนย” (Zero onhand)
2) องคการเภสัชกรรมจะจัดสง bivalent OPV ใหคลังวัคซีนโรงพยาบาลตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม
ถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยใชคา ROP เดียวกับคา ROP ของ trivalent OPV ทั้งนี้ ขอใหคลัง
วัคซีนเก็บ bivalent OPV แยกไวในชองแชแข็งของตูเย็นอื่น ที่ไมไดเก็บ trivalent OPV ในคลังยาใหญ
ของโรงพยาบาลกอนเพื่อปองกันการหยิบสลับกับ trivalent OPV ซึ่งอาจทําใหหยอดวัคซีน
bivalent OPV กอนวันที่ 29 เมษายน 2559 นอกจากนี้ อาจหยิบ bivalent OPV ไปทําลาย
แทน trivalent OPV ได
การจัดสงวัคซีนในครั้งแรก องคการเภสัชกรรมจะมีขอความติดไวบนกลองโฟมบรรจุ bivalent OPV
ดังนี้
วัคซีน OPV ในกลองนี้ เปนวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทานแบบใหม (bivalent OPV)
ขอใหทานแยกเก็บวัคซีนดังกลาวในชองแชแข็งของตูเย็นอื่น
ที่ไมไดเก็บวัคซีนโปลิโอชนิดเดิม (trivalent OPV)
เพื่อไมใหปะปนกันและปองกันการหยิบผิด
ทั้งนี้ ขอใหเริ่มจายวัคซีน bivalent OPV ไดตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2559 เปนตนไป
และจะเริ่มใช bivalent OPV ตั้งแต ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เปนตนไป
คลังวัคซีนโรงพยาบาลสามารถกระจาย bivalent OPV ใหแกหนวยบริการในเครือขายไดตั้งแต
วันที่ 25 เมษายน 2559 เปนตนไป เพื่อไมใหมีการปะปนกันของวัคซีนทั้งสองชนิดในระดับสถานบริการ
3) สําหรับการจัดสง bivalent OPV ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 เปนตนไป องคการเภสัชกรรม
จะจัดสงวัคซีนตามกําหนดปกติ โดยในเดือนเมษายน 2559 ขอใหคลังวัคซีนโรงพยาบาล key in
“ปริมาณ bivalent OPV คงคลัง (on hand)” หนวยนับเปน “ขวด” และเลือก “เลขที่ผลิต (Lot no.)”
ผาน website ระบบ VMI ขององคการเภสัชกรรมพรอมการเบิกวัคซีนชนิดอื่นที่ใชในแผนงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงการ EPI Routine ในแตละเดือน
4.1.2. การตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูลการเบิกวัคซีน IPV / OPV
ฝายเภสัชกรรมโรงพยาบาล (สําหรับบางแหงเปนสํานักงานสาธารณสุขอํา เภอ) ตรวจสอบ
ความครบถวนถูกตองของขอมูลการเบิกวัคซีนในแบบฟอรม ว.3/1 ที่ไดรับจากหนวยบริการในเครือขาย
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และหนวยบริการในโรงพยาบาล) และพิจารณาความสอดคลอง
ของการเบิก โดยพิจ ารณาจากความสัม พัน ธกับ จํ า นวนเด็ก ที่ใ หบ ริก ารจริง รวมทั้ง จํ า นวนวัค ซีน
คงเหลือ หากพบวาไมมีความสอดคลองขอใหสอบถามหนวยบริการ เพื่อใหการเบิกวัคซีนถูกตองตรง
กับความเปนจริง
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กรณีที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูลการเบิกวัคซีนใน
แบบฟอรม ว.3/1 ฝายเภสัชกรรมโรงพยาบาลควรสุมตรวจสอบขอมูลดังกลาวดวย เพื่อเปนการควบคุมกํากับ
ติดตามการใชวัคซีนไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ทั้งนี้ ควรขอความรวมมือใหหนวยบริการทุกแหงใชแบบฟอรม ว.3/1 ในการเบิกวัคซีนทุกชนิด
ที่ใชในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการวัคซีนใหเกิดประสิทธิภาพ
4.1.3. การจัดทําทะเบียนรับ–จาย วัคซีน
เพิ่มรายการ IPV และ bivalent OPV ในการจัดทําทะเบียนรับ-จาย วัคซีน โดยระบุ“เลขที่
วัคซีน (Lot no.)” และ“วันหมดอายุ” ทุกครั้งเมื่อมีการรับและจายวัคซีน การจายวัคซีนใหใชหลัก
First Expire First Out (FEFO) และยอดคงคลังตองเปนปจจุบัน สามารถระบุจํานวนวัคซีนที่เหลือเปน
ราย Lot no. ได
ทัง้ นี้ ขอใหจําหนาย trivalent OPV ที่เหลือออกจากบัญชีรับ–จา ยวัค ซีน ภายในวัน ที่
25 เมษายน 2559
4.1.4การเก็บรักษาวัคซีนในระบบลูกโซความเย็น
เนื่องจาก IPV เปนวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine) จึงตองเก็บรักษา IPV ไวใน
ตูเย็นที่มีอุณหภูมริ ะหวาง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส หามเก็บในชองแชแข็ง
สําหรับ OPV ทั้งชนิด trivalent OPV และ bivalent OPV เปนวัคซีนชนิดเชื้อเปนที่ทําใหออนฤทธิ์ลง
(Live attenuated vaccine) จึงไวตอความรอน ใหเก็บไวในชองแชแข็ง

4.2 ระดับหนวยบริการ
4.2.1 การเบิกวัคซีน
4.2.1.1 ขอใหเจาหนาที่ประมาณการเบิกIPV ที่ใชกับเด็กกลุมเปาหมายในแตละเดือน ซึ่งเริ่มเบิก
ไดในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อใหบริการแกเด็กกลุมเปาหมายไดตั้งแตวันที่1 ธันวาคม 2558
เปนตนไป จากสูตร
จํานวน IPVที่ขอเบิก
ในแตละเดือน (ขวด)

= จํานวนเด็กกลุมเปาหมายในแตละเดือน x จํานวนครั้ง X ตัวคูณการสูญเสีย
ขนาดบรรจุวัคซีน
= จํานวนเด็กกลุมเปาหมายในแตละเดือน x 1X 1.33
10

โดย
จํ า นวนเด็ ก กลุ ม เป า หมายในแต ล ะเดื อ น ให ร วมเด็ ก กลุ ม เป า หมายทั้ ง ในและนอกพื้ น ที่
รับผิดชอบเด็กที่ไมไดมาตามนัดในครั้งที่ผานมา รวมทั้งเด็ กที่ไมได นัด ที่อาจเขามาขอรับ วัคซีน ดัง
ไดกลาวแลวในหัวขอ 3.2
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กําหนดการให IPV คือ1 ครั้ง
อัตราการสูญเสีย IPV ขนาดบรรจุขวดละ 10 โดส คิดในอัตรารอยละ๒๕
ดังนั้น ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน= 100/(100-อัตราสูญเสีย) = 100/(100-25) = 1.33
สําหรับ trivalent OPV ใหประมาณการเบิกเชนเดียวกับที่เคยปฏิบัติไดจนถึงเดือนมีนาคม 2559
และสามารถใหบริการไดจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยระหวางวันที่ 23–28 เมษายน 2559
ให ห น ว ยบริ ก ารเลื่ อ นนั ด บริ ก ารวั ค ซี น โปลิ โ อในช ว งนี้ โดยให เ ริ่ ม นั ด บริ ก ารวั ค ซี น ได ตั้ ง แต วั น ที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เปนตนไป
สําหรับ bivalent OPV ที่เริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2559 เปนตนไปนั้น ใหเริ่ม
เบิกไดในเดือนมีนาคม 2559 โดยประมาณการเบิก bivalent OPV เทากับปริมาณการเบิ ก
trivalent OPV เดิม และหนวยบริการสามารถรับ bivalent OPV จากคลังวัคซีนโรงพยาบาล ได
ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2559
4.2.1.2 กรอกขอมูลการเบิก IPV และ OPV พรอมวัคซีนชนิดอื่นในแบบฟอรม ว.3/1
(ภาคผนวก8.4) ซึ่งสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็บไซตของสํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
(http://thaigcd.ddc.moph.go.th) โดยทํ า การกรอกข อ มู ล ช อ ง “เป า หมาย” ให ใ ส จํ า นวนเด็ ก
กลุมเปาหมายที่ใหบริการในแตละเดือน และชอง “ยอดคงเหลือยกมา” ใหใสจํานวนเทากับ “ศูนย”
เฉพาะสําหรับครั้งแรกของการเบิก IPV และ bivalent OPV
4.2.1.3 สงใบเบิกวัคซีนแบบฟอรม ว.3/1 ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหรือฝายเภสัชกรรม
โรงพยาบาล ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามระบบปกติของแตละแหง
4.2.2 การจัดทําทะเบียนรับ – จาย วัคซีน
เพิ่มรายการ IPV และ bivalent OPV ในการจัดทําทะเบียนรับ-จาย วัคซีน โดยระบุ“เลขที่
วัคซีน (Lot no.)” และ“วันหมดอายุ” ทุกครั้งเมื่อมีการรับและจายวัคซีน การจายวัคซีนใหใชหลัก
First Expire First Out (FEFO) และยอดคงคลังตองเปนปจจุบัน สามารถระบุจํานวนวัคซีนที่เหลือ
เปนราย Lot no. ได
ทั้งนี้ ขอใหจําหนาย trivalent OPV ที่เหลือออกจากบัญชีรับ–จายวัคซีนใหเรียบรอย
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559
4.2.3 การเก็บรักษาวัคซีนในระบบลูกโซความเย็น
เนื่องจาก IPV เปนวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine) จึงตองเก็บรักษา IPV ไวใน
ตูเย็นที่มีอุณหภูมริ ะหวาง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส หามเก็บในชองแชแข็ง
สําหรับ OPV ทั้งชนิด trivalent OPV และ bivalent OPV เปนวัคซีนชนิดเชื้อเปนที่ทําใหออนฤทธิ์ลง
(Live attenuated vaccine) จึงไวตอความรอน ใหเก็บไวในชองแชแข็ง
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5
กลไกบริหารจัดการสําหรับการสับเปลี่ยนวัคซีน
และการรับรองประเมินผลสําเร็จในระดับตางๆ
การสับเปลี่ยนการใชวัคซีนโปลิโอจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV ในครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ
เพื่อกวาดลางไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2 ที่อยูในวัคซีนใหหมดไป เพื่อใหกระบวนการสับเปลี่ยนวัคซีนเปนไปดวย
ความราบรื่นและเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไมมีวัคซีน trivalent OPV หลงเหลืออยูในระบบลูกโซความเย็น รวมถึงใน
แตละจังหวัดมีการทําลายวัคซีนชนิดนี้จนหมดสิ้น จึงมีความจําเปนตองมีกลไกบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
ใชคณะกรรมการเปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญ ทั้งนี้ สามารถแบงการดําเนินงานเปน ๒ ดานหลัก ไดแก ๑) การเก็บกลับ
และทําลาย trivalent OPV และ ๒) การรับรองและประเมินความสําเร็จในการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV
การดําเนินงาน ๒ ดานนี้ มีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน และในขณะเดียวกันตองมีความเปนอิสระตอกัน
เพื่อความโปรงใสในการรับรองและประเมินผล ผูปฏิบัติงานใน ๒ ดานหลักนี้ จะตองเปนทีมงานคนละกลุม
แตจะต องมีการประสานและทราบแนวทางการดํ าเนิ นงานของกั นและกั น กรมควบคุมโรคได ศึกษาแนวทางที่
องคการอนามัยโลกแนะนําสําหรับการบริหารจัดการ รวมกับวิเคราะหระบบการทํางานในบริบทของประเทศไทยแลว
มีขอแนะนําในหลักการสําคัญสําหรับกลไกการบริหารจัดการในระดับจังหวัด ดังนี้
 ควรใชคณะกรรมการเปนกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานทั้ง ๒ ดานหลัก โดยจุดยุทธศาสตรหลัก
ในการขับเคลื่อน ใหกลไกระดับจังหวัดเปนแกนสําคัญ เนื่องจากจังหวัดเปนเจาภาพหลักในการ
ดําเนินงาน และใหใชกลไกเขตสุขภาพเปนกลไกติดตาม ใหคําแนะนําและปรึกษา
 กลไกภายในจังหวัด ควรแยกการดําเนินงาน ๒ ดาน ใหเปนอิสระตอกัน โดยใหผูปฏิบัติงานหลักใน
แตละดาน เปนองคประกอบหลักของคณะกรรมการ ในที่นี้ สําหรับการเก็บกลับทําลายวัคซีน จะมี
ทีมเภสัชกรเปนแกนหลัก (เภสัชกรในระดับจังหวัดและเภสัชกรที่รับผิดชอบคลังวัคซีนในระดับ
อําเภอ) และสําหรับการรับรองประเมินผลความสําเร็จ มีหัวหนางานควบคุมโรคและผูรับผิดชอบ
งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในระดับจังหวัดและอําเภอเปนแกนหลัก
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค มีแนวทางขอเสนอสําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย Trivalent OPV มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติการเก็บกลับและทําลาย Trivalent OPV
๒) คณะกรรมการประเมินความสําเร็จและรับรองผลการสับเปลี่ยน Trivalent OPV เปน bivalent OPV
มีบทบาทในการรับรองและประเมินผลสําเร็จของการเก็บกลับและทําลาย โดยออกประเมิน รวบรวมขอมูลเอกสารที่
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เกี่ยวของและรับรองผล เสนอตอกลไกระดับเขตและระดับชาติเพื่อรับรองผลในระดับประเทศและเสนอผลไปยัง
คณะกรรมการรับรองผลขององคการอนามัยโลกในระดับภูมิภาคเอเชียใตและตะวันออกตอไป
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคขอเสนอองคประกอบ บทบาทหนาที่ ของคณะกรรมการในระดับตางๆ ทั้ง ๒ สาย
งานหลักดังนี้
กลไกบริหารจัดการสําหรับการสับเปลี่ยนวัคซีน
และการรับรองประเมินผลสําเร็จ

การเก็บกลับและทําลาย
วัคซีน Trivalent OPV
คณะกรรมการขับเคลื่อน
การเก็บกลับและทําลาย
trivalent OPV
ระดับจังหวัด
คณะกรรมการขับเคลื่อน
การเก็บกลับและทําลาย
trivalent OPV ของ
กรุงเทพมหานคร

การรับรองประเมินผลสําเร็จ
คณะกรรมการรั บ รองผล
การกวาดล า งโปลิ โ อและ
กําจัดโรคหัดแหงชาติ
คณะกรรมการอํ า นวยการ
ประเมิน ผลความสํา เร็ จ ใน
การสั บ เปลี่ ย นวั ค ซี น จาก
trivalent OPV เป น
bivalent OPV ระดับเขต
คณะกรรมการรั บ รองผล
การสั บ เปลี่ ย นวั ค ซี น จาก
trivalent OPV เป น
bivalent OPV ระดับจังหวัด
คณะทํางานประเมินผลการ
สั บ เ ป ลี่ ย น วั ค ซี น จ า ก
trivalent OPV เป น
bivalent OPV ระดับอําเภอ

รูปที่ 3 กลไกบริหารจัดการสําหรับการสับเปลี่ยนวัคซีนและการรับรองประเมินผลสําเร็จ
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5.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV
5.1.1 คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการเก็ บ กลั บ และทํา ลาย trivalent OPV ระดั บ จั ง หวั ด
(76 จังหวัด) ประกอบดวย
1. นายแพทย (เชี่ยวชาญ) ดานเวชกรรมปองกัน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. เภสัชกรที่รับผิดชอบคลังวัคซีนโรงพยาบาลในแตละอําเภอ
4. หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาที่
1. อํานวยการ ขับเคลื่อนและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเก็บกลับและ
ทําลาย trivalent OPV เปนไปตามมาตรฐานและระเบียบของทางราชการ
2. กําหนดวิธีการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
และปรับใหเหมาะสมตามบริบทของแตละพื้นที่ ตามกรอบเวลาที่กําหนด
3. รายงานผลการดําเนินการเก็บกลับและการทําลาย trivalent OPV และรวบรวมเอกสารสําคัญ
ที่เกี่ยวของ ใหสํานักงานปองกันควบคุมโรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการในระดับชาติตอไป
4. เตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินผลความสําเร็จในการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV
โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวของในระดับตางๆรวมทั้งอํานวยความสะดวกใหกระบวนการประเมินเปนไปดวย
ความเรียบรอยและราบรื่น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5.1.2คณะกรรมการขั บเคลื่ อนการเก็ บกลับและทํ าลาย trivalent
ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
2. ผูแ ทนจากสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
3. ผูแ ทนจากกองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
4. ผูแทนจากกองโรงงานกําจัดมูลฝอย
สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
5. นักวิชาการสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 13
6. เภสัชกรผูรับผิดชอบการบริหารจัดการวัคซีน
ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 13
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OPV ของกรุ งเทพมหานคร
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาที่
1. อํานวยการ ขับเคลื่อนและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเก็บกลับและ
ทําลาย trivalent OPV เปนไปตามมาตรฐานและระเบียบของทางราชการ
2. กําหนดวิธีการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
และปรับใหเหมาะสมตามบริบทของแตละพื้นที่ ตามกรอบเวลาที่กําหนด
3. รายงานผลการดําเนินการเก็บกลับและการทําลาย trivalent OPV และรวบรวมเอกสารสําคัญ
ที่เกี่ยวของ ใหสํานักงานปองกันควบคุมโรค เพื่อเสนอตอคณะกรรมการในระดับชาติตอไป
4. เตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินผลความสําเร็จในการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV
โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวของในระดับตางๆ รวมทั้งอํานวยความสะดวกใหกระบวนการประเมินเปนไปดวย
ความเรียบรอยและราบรื่น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

5.2 คณะกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวของกับการประเมินความสําเร็จ
และรับรองผลการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV
คณะกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวของกับการประเมินความสําเร็จและรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีน
จาก trivalent OPV เปน bivalent OPV นั้น มีทั้งในระดับประเทศ เขต จังหวัด และอําเภอ
ในระดับ ประเทศ “คณะกรรมการรับ รองผลการกวาดลา งโปลิโ อและการกํา จัด โรคหัด แหง ชาติ”
ซึ่งแตงตั้งโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเปนกลไกระดับชาติที่มีอํานาจหนาที่ในการรับรองผลการสับเปลี่ยน
trivalent OPV เปน bivalent OPV และจะเปนผูแตงตั้งคณะทํางานระดับเขตซึ่งจะทําหนาที่สนับสนุน
คณะกรรมการระดั บ ชาติ ใ นการรวบรวมข อ มู ล และตรวจสอบผลประเมิ น ของแต ล ะจั ง หวั ด เสนอต อ
คณะกรรมการในระดับชาติเพื่อรับรองตอไป สําหรับคณะกรรมการและคณะทํางานในระดับจังหวัดและอําเภอนั้น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดใหมีกลไกการรับรองตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค
แนะนํา ซึ่งแนวทางนี้เปนไปตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลกที่ตองการใหมีกลไกการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อความมั่นใจวาแตละประเทศสามารถดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมายในระดับโลก
เพื่อใหเกิดความโปรงใสของกระบวนการรับรองผล องคประกอบของคณะกรรมการฯระดับจังหวัดและ
คณะทํา งานฯระดั บ อํา เภอจะต องไม ทับ ซอ นกั บ เจ า หน าที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบกระบวนการเก็บ กลั บ และทํา ลาย
trivalent OPVและควรมีผูแทนจากองคกรภายนอกกระทรวงสาธารณสุขเชน โรตารี่จังหวัด หรือ สโมสรไลออนส
จังหวัด หรือเจาหนาที่หนวยงานของรัฐภายนอกกระทรวงสาธารณสุขรวมอยูดวย อยางไรก็ดี องคประกอบของ
คณะกรรมการฯระดับจังหวัดและคณะทํางานฯระดับอําเภออาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยยึด
หลักวาคณะทํางานที่แตงตั้งจะตองไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการเก็บกลับและทําลาย trivalent
OPV สําหรับตัวอยางองคประกอบและบทบาทหนาที่ของคณะฯ ควรมีอยางนอยดังนี้
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5.2.1 คณะกรรมการอํานวยการประเมินผลความสําเร็จในการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน
bivalent OPV ระดับเขต ประกอบดวย
๑.
๒.
๓.
4.
๕.
๖.
๗.
8.

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุขนิเทศก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
เภสัชกรของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรค
หัวหนากลุมโรคติดตอของสํานักงานปองกันควบคุมโรค
ผูรับผิดชอบงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ
สํานักงานปองกันควบคุมโรค

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการและคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการและคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการและคณะทํางาน

บทบาทหนาที่
๑. ใหคําปรึกษาและกํากับติดตามการดําเนินงานสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV
ของทุกจังหวัดในความรับผิดชอบ
2. นิ เ ทศติ ดตามและให ขอแนะนํ าแกคลั งวัคซีนและหน วยบริการในจังหวัด ที่พบว ายั งมี
trivalent OPV ภายหลัง national switch date
4. ประสานการดําเนินงานตางๆ กับคณะกรรมการฯระดับจังหวัดและคณะกรรมการรับรองผล
การกวาดลางโปลิโอและการกําจัดโรคหัดแหงชาติ
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5.2.2 คณะกรรมการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับจังหวัด ประกอบดวย
๑. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
๒. ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมพัฒนา (ผชชส.) ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
๓. สาธารณสุขอําเภอ ทุกอําเภอภายในจังหวัด
4. ผูแทนจากองคกรภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
1 หนวยงาน เชน โรตารีสากล และ/หรือสโมสรไลออนส
หรือเจาหนาที่หนวยงานของรัฐภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
5. หัวหนางานควบคุมโรค ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
6. ผูรับผิดชอบงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการและกรรมการ
ผูชวยเลขานุการและ
กรรมการ

บทบาทหนาที่
1. กําหนดแนวทางการรับรองและประเมินผลสําเร็จของการสับเปลี่ยนวัคซีนภายในจังหวัด
และจัดทําแผนปฏิบัติการในรายละเอียด ครอบคลุม การจัดทํารายการคลังวัคซีนและหนวยบริการที่
ตองเขาตรวจประเมิน จัดทําแผนสนับสนุนกรณีตรวจพบ trivalent OPV หลงเหลือในคลังวัคซีนหรือ
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หนว ยบริก าร และแผนรองรับ กรณีที่ตอ งขยายขอบเขตการตรวจประเมิน ทั้ง อํา เภอหรือ จัง หวัด
โดยสอดคลองกับแนวทางการรับรองในระดับประเทศ
๒. เรงรัด การแตงตั้งคณะทํางานประเมินผลการสั บเปลี่ ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เป น
bivalent OPV ระดับอําเภอ และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานดังกลาวใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและราบรื่น
๓. รวบรวมและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของผลการประเมินที่คณะทํางานฯระดับอําเภอ
ดําเนินการ
๔. สรุปผลการประเมินผลในระดับจังหวัด และจัดทํารายงานไปยังคณะกรรมการอํานวยการ
ประเมินผลความสําเร็จสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV ระดับเขต ตามกรอบเวลาที่กําหนด
๕. ประสานการดําเนินงานตางๆที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการระดับเขตและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5.2.3 คณะทํางานประเมินผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับอําเภอ ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการ รพ.ศ. / รพ.ท. / รพ.ช. ในอําเภอที่ตั้ง
ประธาน
กรณีมีหลายโรงพยาบาลอาจเลือกตามความเหมาะสม
๒. รองผูอํานวยการ รพ.ศ. / รพ.ท. / รพ.ช. ในอําเภอที่ตั้ง คณะทํางาน
๓. หัวหนาฝายเวชกรรมสังคมของ รพ.ศ./รพ.ท. / รพ.ช.ใน คณะทํางาน
อําเภอที่ตั้ง
4. หัวหนาฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมของ รพศ./รพท./ คณะทํางาน
รพช. ในอําเภอที่ตั้ง
๕. สาธารณสุขอําเภอ
เลขานุการและคณะทํางาน
๖. ผูรับผิดชอบงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค หรือนักวิชาการ ผูชวยเลขานุการและ
สาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
คณะทํางาน
บทบาทหนาที่
๑. เสนอแผนปฏิบัติงานประเมินผลการสับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทานของอําเภอ และ
แผนรองรับกรณีตรวจพบ trivalent OPV หลงเหลือ เพื่อใหคณะกรรมการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีน
จาก trivalent OPV เปน bivalent OPV ระดับจังหวัดรับรอง
๒. ประเมินความสําเร็จของการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV ที่คลังวัคซีน
และหนวยบริการ และดําเนินการตามแผนกรณีตรวจพบ trivalent OPV หลงเหลือ
๓. ตรวจสอบความครบถว นถูกต องของผลการประเมิน และรายงานผลดั งกล าวให แ ก
คณะกรรมการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV ระดับจังหวัด
๔. ประสานการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยบริการ คลังวัคซีน และคณะกรรมการ
รับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV ระดับจังหวัดเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยดี
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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สรุปกลไกบริหารจัดการสําหรับการสับเปลี่ยนวัคซีนและการรับรองประเมินผลสําเร็จ
การดําเนินงานระดับประเทศ





กรมควบคุมโรค โดยแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค จัดทํากลไกการบริหารจัดการการกวาดลางโปลิโอ
ในระดับ ประเทศเสนอคําสั่งแต งตั้ งคณะกรรมการและคณะทํางานในระดั บชาติ ให ปลั ดกระทรวง
สาธารณสุขลงนาม และจัดทําแผนยุทธศาสตรและแนวทางการสับเปลี่ยนวัคซีน tOPV เปน bOPV
ในภาพรวมของประเทศ (ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙)
ขับเคลื่อนการกวาดลางโปลิโอผานกลไกขางตนและชองทางตางๆ ที่เหมาะสม
คณะกรรมการรับรองผลการกวาดลางโปลิโอและการกําจัดโรคหัดแหงชาติ ซึ่งเปนกลไกรับรองผล
ในระดับประเทศ แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประเมินผลความสําเร็จสับเปลี่ยนวัคซีนจาก tOPV
เปน bOPV ระดับเขต (ภายในธันวาคม ๒๕๕๙)

การดําเนินงานระดับเขต


สํ า นั ก งานเขตสุ ข ภาพดู แ ลการขั บ เคลื่ อ นงานผ า นกลไกคณะกรรมการอํ า นวยการประเมิ น ผล
ความสําเร็จสับเปลี่ยนวัคซีนจาก tOPV เปน bOPV ระดับเขต

การดําเนินงานระดับจังหวัด





สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน (ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙)
๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV
๒. คณะกรรมการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ แตงตั้งคณะทํางานประเมินผลการสับเปลี่ยนวัคซีนฯ ระดับอําเภอ
จัดทําแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดและแผนการรับรอง/ประเมินผลสําเร็จ (มกราคม ถึง กุมภาพันธ ๒๕๕๙)
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6
การเก็บกลับและทําลาย Trivalent OPV
ประเทศไทยไดกําหนดให ใช bivalent OPV แทน trivalent OPV ตั้ งแตวั นที่ 29 เมษายน
2559(National Switch day) เปนตนไป และเพื่อใหมั่นใจวาเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุวัคซีน ชนิดที่ 2 ถูกทําลาย
จนหมด ไมมีเล็ดลอดปนเปอนในสิ่งแวดลอม กอนที่จะเริ่มใช bivalent OPV จําเปนตองมีกระบวนการเก็บ
และทําลายวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทานที่มีเชื้อไวรัสโปลิโอ 3 ชนิด จากทุกคลังวัคซีนและหนวยบริการที่มี
trivalentOPV รวมทั้งหองปฏิบัติการที่อาจมีเชื้อไวรัสโปลิโอปนเปอนในสิ่งสงตรวจ และเพื่อใหการเก็บและ
ทําลาย trivalent OPV เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกระดับดําเนินการ ดังนี้

ระยะเตรียมการ

ระยะดําเนินการ

ภายในกุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๙ แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการเก็ บ กลั บ
และทําลายวัคซีน

1-22 เม.ย. เปน ๓ สัปดาหสุดทายที่จะใช tOPV

ม.ค.-ก.พ. ๒๕๕๙ จั ด ทํ า แผนการเก็ บ
กลับทํา ลายวัคซีนให เสร็จทุ ก ระดับและ
ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
มี น า ค ม -เ ม ษ า ย น ๒ ๕ ๕ ๙ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงและขอ
อ นุ มั ติ จํ า ห น า ย TrivalentOPV โ ด ย
วิธีการทําลาย

ระยะหลังดําเนินการ
เปลี่ยนวัคซีน OPV
6 พ.ค. จังหวัดสงผลการ
ทําลาย tOPVไปยัง
สํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่อยูในเขตรับผิดชอบ

23-25 เม.ย. เก็บรวบรวม tOPV จากหนวยบริการสงไป
ยังคลังวัคซีนฯ
26 เม.ย. - รวบรวม tOPV จากคลังวัคซีนฯสงไปยัง
สสจ
- บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด รับ tOPV
จากหนวยบริการใน กทม.
๒๖-28 เม.ย. เปนชวงเวลาสําหรับทําลายtOPV
29 เม.ย. National Switch day
เริ่มใช bOPV เปนวันแรก

เม.ย.
รูปที่ 4 การเก็บกลับและทําลาย Trivalent OPV

พ.ค
.
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6.1 ระยะเตรียมการ
ระยะเตรียมการมีความสําคัญมากเนื่องจากการเก็บและทําลาย trivalent OPV ตองอาศัยความรวมมือ
จากบุคลากรหลายหนวยงาน ที่สังกัดทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน จําเปนตอง
สรางความรูความเขาใจและขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ นอกจากนี้การทําลายวัคซีนยังมีประเด็นที่
เกี่ยวของกับระเบียบและขอกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยบริการสาธารณสุขสํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลภาครัฐในเขตกรุงเทพฯ จึงควรเตรียมการในดานตาง ๆ ดังนี้
6.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV ในระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานครภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ มีบทบาทหนาที่สําคัญ คือ ๑) กําหนดวิธีการเก็บกลับ
และทําลาย trivalent OPV ตามบริบทของพื้นที่ โดยใชแนวทางของกรมควบคุมโรคเปนกรอบในการดําเนินงาน
๒) อํานวยการและประสานงานใหการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV เปนไปตามมาตรฐานและระเบียบ
ของทางราชการ (รายละเอียดในบทที่ ๕)
6.1.2 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบคลังวัคซีน ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535 แก ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 7) ป 2552 (ภาคผนวก 8.5.1) เพื่ อ ตรวจสอบจํ า นวนคงคลั ง ของ
trivalent OPV ที่ยังไมไดเปดใชกอนวันหมดอายุ ซึ่งเปนพัสดุที่ไมจําเปนตองใชในราชการ ตามยุทธศาสตร
การกวาดลางโรคโปลิโอในระดับโลกที่องคการอนามัยโลกแจงระบุเหตุผลใหดําเนินการทําลาย trivalent OPV
(ภาคผนวก 8.5.๒) และเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงดําเนินการ
ตรวจสอบและรับรองปริมาณ trivalentOPV คงคลัง หลังจากการตรวจสอบแลวใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงาน
ตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งใหจําหนายโดยวิธีการทําลายภายในเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙
6.1.3 ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจใหผูปฏิบัติที่เกี่ยวของทุกระดับไดรับทราบเหตุผลความจําเปน
ในการเก็บและทําลาย trivalent OPV รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตามกรอบเวลา
ที่กําหนด

6.2 ระยะดําเนินการ
ระยะนี้เ ปน ระยะที่ห นว ยบริการทุกแหงหยุด การใหบ ริการ trivalent OPV ซึ่งกํา หนดใหวัน ที่
22 เมษายน 2559 เปนวันสุดทายของการหยอดวัคซีนนี้ หลังจากนั้นระหวางวันที่ 2๓ – 28 เมษายน 2559
ก็จะเขาสูกระบวนการรวบรวมเก็บ trivalent OPV สงกลับไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบในการทําลายวัคซีน
เพื่อการทําลายใหเปนไปตามมาตรฐานและระเบียบของทางราชการ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
6.2.1 การเก็บรวบรวม trivalent OPV
6.2.1.1 หนวยบริการ
1) ขอใหหนวยบริการทุกแหงหยุดใหบริการ trivalent OPV ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559
2) เมื่ อ ให บ ริ ก าร trivalent OPV ครั้ ง สุ ด ท า ยเป น ที่ เ รี ย บร อ ย ให เ ก็บ รวบรวม
trivalent OPV ทั้งที่เปดใชแลว (รวม dropper) และยังไมไดเปดใชทั้งหมด ทั้งที่อยูในและนอก
อุปกรณเก็บรักษาความเย็น โดยเก็บแยกขวดวัคซีนที่ยังไมเปดใชและเปดใชแลวบรรจุในถุงซิปใส
แยกชนิด
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3) นับจํานวนขวดวัคซีน โดยแยกระหวางขวดวัคซีนที่เปดใช (รวม dropper) และ
ขวดที่ยังไมเปดใช
4) กรอกจํานวนขวดวัคซีนที่นับไดบน sticker ที่กรมควบคุมโรคจัดสรรให ขอใหกรอก
ขอมูลลงในsticker ใหครบทุกรายการดวยลายมืออานงายและลงนามดวยชื่อจริงที่สามารถติดตาม
สอบถามรายละเอียดไดในภายหลัง พรอมหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถติดตอได (ภาคผนวก 8.5.3)
5) นําถุงขวดวัคซีนที่แยกระหวางขวดที่เปดใชแลวและยังไมไดเปดใช ใสในถุงขยะติดเชื้อ
สีแดงแลวติดsticker ที่ถุงขยะติดเชื้อสีแดง ดังรูปที่ 5

ขวดวัคซีนที่
ยังไมเปดใช

ขวดวัคซีนที่
เปดใชแลว

รวบรวม

รวบ
รวม
รวบรวม

รูปที่ 5 การเก็บวัคซีนเพื่อการทําลาย ระดับหนวยบริการ
6) กรอกขอมูลในแบบเก็บรวบรวม trivalent OPV สงคลังวัคซีนโรงพยาบาลอําเภอ
(ภาคผนวก 8.5.4)
6.2.1.2 คลังวัคซีนโรงพยาบาล
1) ขอใหฝายเภสัชกรรมโรงพยาบาลทุกแหงเก็บรวบรวมขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใช
ทั้งหมดในคลังวัคซีนไวในถุงขยะติดเชื้อสีแดง พรอมทั้งนับจํานวนขวดวัคซีนและกรอกจํานวนขวดวัคซีน
ที่นับไดลงบน sticker ที่กรมควบคุมโรคจัดสรรให ขอใหกรอกขอมูลลงใน sticker ใหครบทุกรายการ
ดวยลายมืออานงายและลงนามดวยชื่อจริงที่สามารถติดตามสอบถามรายละเอียดไดในภายหลัง
พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถติดตอได แลวติด sticker นี้ที่ถุงขยะติดเชื้อสีแดง
2) กรอกขอมูลในแบบเก็บรวบรวม trivalent OPV สงคลังวัคซีนโรงพยาบาลอําเภอ
(ภาคผนวก 8.5.4)
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6.2.1.3 หนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ผูรับผิดชอบคลังวัคซีนของศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร และ
โรงพยาบาลภาครัฐในเขตกรุงเทพฯเก็บรวบรวมขวดวัคซีนที่ยังไมไดเปดใชทั้งหมดในคลังวัคซีนและ
วัคซีนที่เปดใชแลว (รวม dropper) ของหนวยบริการ โดยเก็บแยกขวดวัคซีนที่ยังไมเปดใชและเปดใชแลว
ใสถุงซิป ใสพรอมทั้งนับ จํานวนขวดวัคซีน และกรอกจํา นวนขวดวัคซีน ที่นับ ไดล งบนsticker ที่
กรมควบคุมโรคจัดสรรให ขอใหกรอกขอมูลลงใน sticker ใหครบทุกรายการ ดวยลายมืออานงาย
และลงนามดวยชื่อจริงที่สามารถติดตามสอบถามรายละเอียดไดในภายหลัง พรอมทั้งหมายเลข
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถติดตอได และใหนําถุงขวดวัคซีนที่แยกระหวางขวดที่เปดใชแลวและ
ยังไมไดเปดใช ใสรวมกันในถุงขยะติดเชื้อสีแดงแลวติดsticker ที่ถุงขยะติดเชื้อสีแดง
6.2.2 การสงวัคซีนจากหนวยบริการ
6.2.2.1 หนวยบริการในพื้นที่ 76 จังหวัด
ขอใหหนวยบริการสังกัดในและนอกกระทรวงสาธารณสุข นําสงขวดวัคซีนที่รวบรวม
ทั้งหมด พรอมทั้งแบบเก็บรวบรวม trivalent OPV สงคลังวัคซีนโรงพยาบาลอําเภอภายในวันที่
25 เมษายน 2559
6.2.2.2 หนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอให ผู รั บ ผิ ด ช อบคลั ง วั ค ซี น ของศู น ย บ ริ ก ารสาธ ารณสุ ข สํ า นั ก อนามั ย
กรุ งเทพมหานคร และโรงพยาบาลภาครั ฐ โรงพยาบาลสั งกัด อื่น ๆ ในเขตกรุ งเทพฯ จั ด เตรี ย ม
trivalent OPV ทั้ ง หมดเพื่ อ ใหบ ริ ษั ท กรุ ง เทพธนาคม จํา กั ด *มารั บ ไปทํา ลายภายในวั น ที่
2๖ เมษายน 2559 และสรุปปริมาณวัคซีนที่ทําลายและลงนามในแบบเก็บรวบรวม trivalent
OPV ของหนวยบริการกรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก 8.5.7) จากนั้นใหจัดสงเอกสารดังกลาวไปยัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV ของกรุงเทพมหานครที่สํานัก
สิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ
* บริษัทกรุงเทพธนาคม จํากัด เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากกรุงเทพมหานคร
ใหดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ และเอกชน
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6.2.3 การรับวัคซีนจากหนวยบริการและการสงทําลายวัคซีนไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนวยบริการในพื้นที่ 76 จังหวัด
เมื่อคลังวัคซีนโรงพยาบาลรับ trivalent OPV จากหนวยบริการวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบ
ขอใหปฏิบัติ ดังนี้
1) เภสัชกรที่เปนผูรับผิดชอบคลังวัคซีนและเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและ
ทําลาย trivalent OPV ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูลที่แตละหนวยบริการจัดสง พรอมทั้ง
ลงนามการตรวจรับในแบบเก็บรวบรวม trivalent OPVสงคลังวัคซีนโรงพยาบาลอําเภอ (ภาคผนวก 8.3.4)
หากตรวจสอบแลวขอมูลไมตรงกัน ขอใหสอบถามไปยังผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม
วัคซีนของหนวยบริการ และแกไขใหถูกตองตรงกัน
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2) คลั งวัคซีนโรงพยาบาลนําสงวัคซีนพรอมทั้งแบบเก็บรวบรวม trivalent OPV ส ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ภาคผนวก 8.5.5) ภายในวันที่ 2๖ เมษายน 2559 และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPVจะได
ตรวจสอบความถูกตอง ทบทวนเอกสาร พรอมทั้งดํา เนิน การทํา ลายวัค ซีน ใหเ สร็จ สิ้น ภายใน
วัน ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีต ัว แทนจากคณะกรรมการฯ อยา งนอ ย 1 คน เขา รว ม
สังเกตการณ
6.2.4 การทําลายวัคซีน
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และสํ า นั ก สิ่ ง แวดล อ ม กรุ ง เทพมหานครเป น หน ว ยงาน
รับผิ ดชอบในการทําลายวัคซีน ดําเนิ นการผ านคณะกรรมการขับ เคลื่ อนการเก็บกลับ และทําลาย
trivalent OPV และเพื่อใหการทําลาย trivalent OPV ในครั้งนี้ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหมั่นใจวา trivalent OPVไดรับการทําลายใหหมดสิ้นไป กระทรวง
สาธารณสุ ขจึ งได กํ าหนดวิ ธี การทําลาย trivalent OPV ในเตาเผาขยะติ ด เชื้ อ ซึ่ งหน ว ยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบอาจพิ จ ารณาขอความร ว มมื อ หน ว ยงานที่ มี ค วามพร อ มในการใช เ ตาเผาขยะติ ด เชื้ อ
มาตรฐาน เชน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน องคการบริหารสวนตําบล
หรืออาจใชวิธีจัดซื้อจัดจางบริษัทเอกชนเปนตน
แนวทางในการดําเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV
มีดังนี้
6.2.4.1 ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูลที่หนวยงานตางๆ จัดสงมา พรอมทั้งให
คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV ลงนามการตรวจรับในแบบเก็บรวบรวม
trivalent OPV สงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ภาคผนวก 8.5.5) จํานวน 3 ทาน ไดแก ประธาน
รองประธาน และเลขานุการ
หากตรวจสอบแลวขอมูลไมตรงกัน ขอใหสอบถามไปยังผูรับผิดชอบของหนวยงาน
ดังกลาว และดําเนินการแกไขใหถูกตองตรงกัน
6.2.4.2 สรุปปริมาณวัคซีนที่ทําลายลงในแบบการทําลาย trivalent OPV ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (ภาคผนวก 8.5.6)
6.2.4.3 จัดสงวัคซีนไปทําลาย ณ เตาเผาขยะติดเชื้อ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2559
ทั้งนี้ ตองทําลายวัคซีนโดยมีตัวแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV
อยูรวมเปนพยานอยางนอย ๑ ทาน ขอใหมีการรวบรวมและกรอกเอกสารที่เกี่ยวของใหครบถวน
รวมทั้งใหผูรับผิดชอบดําเนินการเผาทําลายลงนามรวมดวย
สําหรับกรุงเทพมหานครใชห ลักการเชนเดี ยวกันและขอใหตรวจสอบ trivalent OPV
ของหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร กับเอกสารที่จัดสงมาที่สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ ในวันที่
ไดทําการนัดหมาย ใหเรียบรอยกอนดําเนินการทําลายภายในวันที่ 28 เมษายน 2559 และกรอก
รายละเอี ย ดขอ มูล การทํา ลายวั คซีน พร อ มลงนามในแบบการทําลาย trivalent OPV ของ
กรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก 8.5.๘)
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6.3 ระยะหลังดําเนินการ
6.๓.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPVจัดทํารายงานสรุปผลการ
ทําลาย trivalent OPV (ภาคผนวก 8.3.๙) และสงตอไปยัง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-13 ที่อยูในเขต
รั บ ผิ ด ชอบ ภายในวั น ที่ 6 พฤษภาคม 2559 เพื่ อ รายงานให ค ณะกรรมการระดั บ เขตและกระทรวง
สาธารณสุขทราบตอไป
6.๓.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPVรวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เ กี่ย วขอ งกับ การเก็บและการทําลาย trivalent OPV ไวที่หนวยงานเพื่อรอการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการประเมินผลสําเร็จในการเก็บกลับและทําลายวัคซีน
กรณีที่คณะทํางานประเมินผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV ลงพื้นที่
สุมประเมินรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV เปน bivalent OPV แลวพบ trivalent OPV
หลงเหลืออยูที่หนวยบริการ ขอใหรายงานคณะทํางานประเมินผลฯ ระดับอําเภอ และคณะกรรมการรับรองผล
การสับเปลี่ยนวัคซีนระดับจังหวัด พรอมทั้งประสานใหผูรับผิดชอบในการเก็บกลับทําลาย ดําเนินการทําลาย
trivalent OPV แบบขยะติดเชื้อใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และรายงานผลการทําลาย
นี้ไปยังจังหวัดตอไปดวย
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7
การประเมินความสําเร็จและการรับรองผล
การสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน
bivalent OPV
ภายหลังดําเนินการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV จนเสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 เมษายน 2559
และประกาศวาประเทศไทยจะเริ่มใช bivalent OPVตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2559 เปนตนไปแลวจําเปนที่
จะตองมีการประเมินความสําเร็จและรับรองผลวาประเทศไทยไดมีการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV
เปน bivalent OPV สําเร็จตามที่องคการอนามัยโลกกําหนด โดยกระบวนการดังกลาวมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
1. เพื่อประเมินและรับรองวาคลังวัคซีนและหนวยบริการไมมี trivalent OPV เหลืออยู
2. เพื่อประเมินและรับรองวาคลังวัคซีนมีการสํารอง bivalent OPV เพื่อมาใชทดแทน trivalent OPV
3. เพื่อประเมินและรับรองวาคลังวัคซีนมีการสํารอง IPV และหนวยบริการไดเริ่มใหบริการ IPV แลว
การประเมินความสําเร็จและการรับรองผลขางตนจะตองดําเนินการตามขั้นตอน เพื่อใหการรับรองผล
เปนไปอยางมีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด โดยอยูบนพื้นฐานของความรวมมือ
และไววางใจซึ่งกันและกัน รายละเอียดการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย
๑. การแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวของ
๒. การเลือกเปาหมายในการประเมิน
3. การเตรียมการและการจัดทําแผนสํารองกรณีตรวจพบวามี trivalent OPV หลงเหลือ
๔. การประเมินคลังวัคซีนและหนวยบริการ
๕. การจัดการกรณีตรวจพบวามี trivalent OPV หลงเหลือ
๖. การรายงานและรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV
7. กรอบเวลาการประเมินความสําเร็จและรับรองผล
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7.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการและคณะทํ างานที่ เ กี่ย วขอ งกับ การประเมิ น ความสํ า เร็ จ และการรั บ รองผลการ
สับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV นั้น มีทั้งในระดับประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัด และ
ระดับอําเภอ ดังนี้
1. คณะกรรมการรับรองผลการกวาดลางโปลิโอและการกําจัดโรคหัดแหงชาติ
2. คณะกรรมการอํานวยการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับเขต
3. คณะกรรมการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV ระดับ
จังหวัด
4. คณะทํางานประเมินผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV ระดับ
อําเภอ
คณะกรรมการรับรองผลการกวาดลางโปลิโอและการกําจัดโรคหัดแหงชาติจะเปนผูรวบรวมขอมูล
การประเมินความสําเร็จและรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนของประเทศไทย และจะเปนผูแตงตั้งคณะทํางาน
ระดั บ เขต ส ว นในระดั บ จั งหวัด สํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัด จะต องแต งตั้งคณะกรรมการรั บ รองผลการ
สับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV ระดับจังหวัด และแตงตั้งคณะทํางานประเมินผล
การสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV ระดับอําเภอเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และรายงานผลดังกลาวใหแกคณะกรรมการฯระดับเขตตอไป สําหรับองคประกอบและบทบาทหนาที่ของคณะ
ตางๆนั้น มีรายละเอียดดังระบุใน บทที่ 5

7.2 การเลือกเปาหมายในการประเมิน
เปาหมายของการประเมินความสําเร็จการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV นั้น
ประกอบดวย“คลังวัคซีน”และ ”หนวยบริการ” อันมีนิยามดังนี้
“คลังวัคซีน”หมายถึงคลังวัคซีน โรงพยาบาลทุกแหงที่มีการสํารอง trivalent OPV กอนที่จ ะ
เปลี่ยนเปน bivalent OPV
“หน ว ยบริ ก าร”หมายถึ ง หน ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ทุ ก แห ง ภายใต ทุ ก สั ง กั ด ที่ มี ก ารให บ ริ ก าร
trivalent OPV กอนที่จะเปลี่ยนเปน bivalent OPV (หมายรวมถึง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
โรงพยาบาลทุกระดั บ หน ว ยปฐมภู มิ (PCU) ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลในสั งกั ด ของมหาวิ ทยาลั ย
ศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น คลินิกเอกชน และสถานพยาบาลอื่น ๆ ที่
เขาเกณฑขางตนดวย)
หลักการพื้น ฐานสําคัญ ของการเก็บ กลับ และทํา ลาย trivalent OPV ใหสําเร็จ นั้น ต อ งอาศัย
ความรวมมือรวมใจและความไววางใจซึ่งกันและกัน การประเมินความสําเร็จจึงเปนเพียงกระบวนการเพื่อสราง
ความมั่นใจวาคลังวัคซีนและหนวยบริการทุกแหงไดเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV ไดหมดสิ้นมิใชเพื่อ
ตรวจสอบหรือจับผิด อีกทั้งการประเมินหนวยบริการทุกแหงในจังหวัดนั้นไมสามารถดําเนินการไดในเวลาจํากัด
การประเมินจึงตองเลือกทําในเปาหมายบางแหงกอน เพื่อไมใหเปนภาระกับบุคลากรทางสาธารณสุขมากเกินไป
คือ ใหตรวจประเมินหนวยบริการเพียงสวนหนึ่งในรอบแรกหากพบ trivalent OPV หลงเหลือจึงคอยขยาย
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ขอบเขตการตรวจประเมินใหมากขึ้น หากพบ trivalent OPV หลงเหลืออีกจึงคอยขยายการตรวจประเมินให
ครอบคลุมทั่วอําเภอหรือทั่วจังหวัดตอไป
เพื่อใหการวางแผนเป นไปด วยความราบรื่น คณะกรรมการฯระดับ จังหวั ดควรสํารวจและจัดทํา
รายชื่อคลังวัคซีนและหนวยบริการทั้งหมดที่เขาเกณฑเพื่อใหทราบถึงจํานวนเปาหมายรวมและงายตอการเลือก
เปาหมายที่ตองประเมินจากนั้นจึงกําหนดเปาหมายที่ตองเขาตรวจประเมินในรอบแรกไดแกคลังวัคซีนทุกแหง
และหนวยบริการจํานวนรอยละ 10 ของหนวยบริการทั้งหมดเปนรายอําเภอ แลวเลือกหนวยบริการอีกจํานวน
รอยละ 5 ของหนวยบริการทั้งหมดเปนรายอําเภอใหเปนหนวยบริการที่ตองตรวจประเมินเพิ่มในรอบที่ ๒
หากตรวจประเมินรอบแรกพบวามี trivalent OPV หลงเหลืออยูที่ใดที่หนึ่ง
คณะกรรมการฯระดับจังหวัดอาจใหคณะทํางานฯระดับอําเภอเปนผูเสนอรายชื่อหนวยบริการที่จะ
เลื อกประเมิน โดยใช เ กณฑก ารเลื อกหน ว ยบริ การที่เ ป น มาตรฐานเดี ย วกั น คื อ เลื อกแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) โดยใชหลักเกณฑดังนี้
1. หนวยบริการที่คาดวาอาจไมสามารถเก็บกลับวัคซีนไดครบถวน
2. หนวยบริการที่เคยมีประวัติวาไมสามารถดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหเปนไปตามที่กําหนด
เชน หนวยบริการที่มีความครอบคลุมการไดรับ OPV3 ต่ํากวา รอยละ 90
3. หนวยบริการที่มีประชากรในความรับผิดชอบมาก หรือมีคายผูอพยพอยูในพื้นที่รับผิดชอบ
4. หนวยบริการที่เขาถึงยาก หรืออยูในพื้นที่หางไกล หรืออยูใกลชายแดน
ทั้งนี้หากไมมีหนวยบริการที่เขาเกณฑเบื้องตน อาจเลือกหนวยบริการที่เห็นวาเหมาะสมหรือใชวิธี
เลือกแบบสุม (random sampling)
ตัวอยางการคํานวณจํานวนเปาหมายของการประเมิน (สถานการณสมมุติ: อําเภอหนองไผ
จังหวัดเพชรบูรณ)
อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ มีคลังวัคซีน ๑ แหง คลินิกวัคซีนในโรงพยาบาล 1 แหง รพ.สต. 15 แหง
คลินิกเอกชนที่ใหบริการ OPV ๑ แหง แตไมมีหนวยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น
อําเภอหนองไผจังหวัดเพชรบูรณจึงมีเปาหมายรวม คือ คลังวัคซีน จํานวนทั้งสิ้น ๑ แหง และหนวยบริการ
จํานวนทั้งสิ้น 1๗ แหง
การคํานวณจํานวนเปาหมายของการประเมินรอบแรก
- เปาหมาย ไดแก คลังวัคซีนทุกแหงในพื้นที่ และหนวยบริการรอยละ๑0 ของหนวยบริการ
ทั้งหมดในอําเภอนั้น
- จํานวนหนวยบริการสําหรับเขาตรวจประเมินรอบแรก คํานวณไดจาก = 1๗ x 0.1 = 1.๗
จึงตองเลือกหนวยบริการ จํานวน 2 แหง
สรุป เปาหมายการประเมินรอบแรกของอําเภอหนองไผจังหวัดเพชรบูรณ ไดแก คลังวัคซีนจํานวน
๑ แหง และ หนวยบริการจํานวน ๒ แหง
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การคํานวณจํานวนเปาหมายเพิ่มกรณีตรวจพบ trivalent OPV ในการประเมินรอบแรก
- เปา หมายไดแ ก หนว ยบริการรอ ยละ๕ ของหนว ยบริก ารทั้ง หมดในอําเภอนั้น (ในรอบนี้
ไมตองประเมินคลังวัคซีนเนื่องจากไดประเมินครบทุกแหงตั้งแตรอบแรกแลว)
- จํานวนหนวยบริการสําหรับเขาตรวจประเมินเพิ่มกรณีตรวจพบ trivalent OPV ในการประเมิน
รอบแรก คํานวณไดจาก = 1๗ x 0.05 = 0.8๕
จึงตองเลือกหนวยบริการสํารองไว 1 แหง
สรุป เปาหมายการประเมินเพิ่มกรณีตรวจพบ trivalent OPV ในการประเมินรอบแรกของอําเภอ
หนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ คือ หนวยบริการ จํานวน ๑ แหง

7.๓ การเตรียมการและการจัดทําแผนสํารองกรณีตรวจพบวามี trivalent
OPV หลงเหลือ
คณะทํา งานฯระดั บ อํ าเภอต อ งร างแผนปฏิ บั ติ งานประเมิน ผลการสั บ เปลี่ ย นวั คซี น โปลิ โ อชนิ ด
รับ ประทานของอําเภอและแผนรองรั บกรณีตรวจพบวั คซีน trivalent OPV หลงเหลื อ และเสนอให
คณะกรรมการฯระดั บ จั ง หวั ด รั บ รอง เพื่ อ ให ส ามารถประสานแผนให เ ป น รู ป ธรรมในภาพของจั ง หวั ด
โดยแผนปฏิบัติ งานฯและแผนรองรับกรณีต รวจพบวัคซีน trivalent OPV หลงเหลือ ควรกําหนดให มี
รายละเอียดอยางนอยดังนี้
 รายชื่อหนวยบริการที่เลือกเปนเปาหมายในการประเมินทั้งในรอบแรกและรอบที่ตองประเมินเพิ่ม
(รอบที่ ๒)
 มีขั้นตอนการดําเนินงาน และกําหนดผูรับผิดชอบในแตละสวนอยางชัดเจน
 มีกรอบเวลาสอดคลองกรอบเวลาของแผนการดําเนินงานระดับประเทศ (รายละเอียดใน หัวขอ 7.5)
 มีแนวทางในการเก็บกลับทําลาย trivalent OPV ที่พบหลงเหลือใหหมดใหหมดภายในวัน ที่
12 พฤษภาคม 2559 โดยระบุผูรับผิดชอบเก็บกลับและทําลายที่ชัดเจน
 มีแผนระดมกําลังคน กรณีตองขยายการตรวจประเมินจนครอบคลุมทั้งอําเภอ
สวนคณะกรรมการฯระดับจังหวัดนั้น ตองจัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานฯ
ระดับอําเภอในกรณีที่ตรวจพบ trivalent OPV หลงเหลือจนตองขยายขอบเขตการตรวจประเมิน และตองมี
แผนรองรับกรณีตองขยายขอบเขตการตรวจประเมินเปนทั้งจังหวัด โดยมีรายละเอียดอยางนอยดังนี้
รายชื่อหนวยบริการที่เลือกเปนเปาหมายในการประเมินทั้งในรอบแรกและรอบที่ตองประเมินเพิ่ม
กําหนดผูรับผิดชอบในแตละสวนอยางชัดเจน
กําหนดกรอบเวลาใหสอดคลองกรอบเวลาของแผนระดับประเทศ (รายละเอียดใน หัวขอ 7.5)
กําหนดแนวทางในการกําจัด trivalent OPV ที่พบหลงเหลือใหหมดภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
โดยระบุผูรับผิดชอบเก็บกลับและทําลาย
 มีแผนระดมกําลังคน กรณีตองขยายการตรวจประเมินจนครอบคลุมทั้งจังหวัด
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7.๔ การประเมินคลังวัคซีนและหนวยบริการ
๗.๔.๑ การประเมินคลังวัคซีน
ผูประเมินควรดําเนินการดังนี้
 ตรวจสอบวายังมีขวด trivalent OPV หลงเหลืออยูในพื้นที่ของคลังวัคซีนหรือไม โดยตอง
ตรวจสอบดูตูเย็นและตูแชแข็งทุกตูที่อยูในคลังยาใหญและคลังยาสํารอง
 สอบถามผูดูแลคลังวัคซีนวามีการเก็บขวด trivalent OPV ไวที่อื่นใดอีกหรือไม
 ตรวจสอบวาที่คลังวัคซีนไดสํารอง bivalent OPV และIPV สําหรับใหบริการไวหรือไมดวย
 บันทึกขอมูลการตรวจประเมินตามเอกสารในภาคผนวก 8.8.1
๗.๔.๒ การประเมินหนวยบริการ
ผูประเมินควรดําเนินการดังนี้
 ตรวจสอบตูเย็นและตูแชแข็งทุกตูในสถานพยาบาลวามี trivalent OPV ทั้งที่ยังไมเปดใชและ
เปดใชแลวหลงเหลือหรือไม ทั้งนี้เปนเพราะหนวยบริการอาจเก็บขวด trivalent OPV ที่เปดใชแลว
ไวเพื่อประกอบการเฝาระวัง AEFIs ตามมาตรฐานงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และขวดวัคซีน
โปลิโอที่เปดใชแลวดังกลาวก็ตองทําลายใหหมดสิ้นเชนกัน
 สอบถามผูรับผิดชอบระบบลูกโซความเย็นของหนวยบริการนั้นๆวามีการเก็บขวด trivalent OPV
ไวที่อื่นใดอีกหรือไม
 ตรวจสอบวาที่หนวยบริการไดเริ่มใหบริการ IPV ไปแลวหรือไม โดยตรวจสอบบันทึกขอมูล
การใหบริการวัคซีนตางๆ เชน ทะเบียนบริการ บันทึกในคอมพิวเตอร เวชระเบียน family
folder เปนตน แลวบันทึกขอมูลการตรวจประเมินตามเอกสารในภาคผนวก 8.8.๒
ผูประเมินจะตองตรวจสอบความถูกตองและสรุปผลการประเมินตามแบบรายงานในภาคผนวกที่ 8.8.5
และสงรายงานดังกลาวใหเลขานุการของคณะทํางานประเมินผลการสับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน
ระดับอําเภอ เพื่อรวบรวมสงรายงานใหแกคณะกรรมการฯระดับจังหวัดทันทีที่ประเมินเรียบรอย
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7.๕ การจัดการกรณีตรวจพบวามี trivalent OPV หลงเหลือ
หากผูประเมินพบวายังคงมีขวด trivalent OPV ไมวาจะเปดใชแลวหรือยังไมเปด หลงเหลืออยูในคลังวัคซีน
หรือสถานบริการ ใหดําเนินการดังนี้
7.5.1 ผูประเมินตองรายงานใหเลขานุการ และ/หรือ ประธาน ของคณะทํางานฯระดับอําเภอทราบ
โดยทันที เพื่อใหคณะทํางานฯรายงานใหเลขานุการ และ/หรือ ประธาน ของคณะอํานวยการฯระดับจังหวัด
ทราบโดยเร็วที่สุด
7.5.2 ผูประเมินตองประสานใหผูรับผิดชอบการเก็บกลับทําลาย trivalent OPV นําขวดวัคซีนดังกลาว
ไปเผาทําลายใหหมด ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
7.5.3 คณะทํางานฯ ระดับอําเภอมอบหมายผูประเมินใหขยายขอบเขตการตรวจประเมินใหครอบคลุม
หนวยบริการเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 5 ของหนวยบริการในอําเภอทั้งหมดและรายงานผลการประเมินรอบที่ ๒
กลับมายังคณะทํางานฯ ระดับอําเภอ ภายในวันที่ 5- 10 พฤษภาคม 2559 และรายงานไปยังคณะกรรมการ
ระดั บ จัง หวัด ภายในวัน ที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๕๙ (รายชื่อ หนว ยบริก ารที่ตองประเมิน เพิ่มถูกกําหนดไว
กอนหนาแลวโดยคณะกรรมการฯระดับจังหวัด)
7.5.4 หากขยายการตรวจประเมินเพิ่มแลวยังพบวามีหนวยบริการที่มีขวด trivalent OPV หลงเหลืออยูอีก
ผูประเมินจะตองขยายตรวจประเมินจนครบทุกหนวยบริการในอําเภอ (D-sweep) หากจํานวนหนวยบริการใน
อําเภอมีมาก จะตองระดมกําลังคนตามแผนที่ไดรางไวกอนหนานี้เพื่อใหสามารถประเมินเสร็จทันเวลาที่กําหนด
ระหวางวันที่ 5-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
หากเลขานุการหรือประธานของคณะกรรมการฯระดับจังหวัดไดรับรายงานจากคณะทํางานฯระดับ
อําเภอมากกวา ๑ อําเภอ วาตรวจพบ trivalent OPV หลงเหลือในคลังวัคซีนหรือหนวยบริการแหงใดแหงหนึ่ง
ที่ประเมิน ใหพิจารณาขยายขอบเขตการประเมินไปยังทุกหนวยบริการในจังหวัด (P-sweep) ตามเกณฑดังนี้
จังหวัดที่มี 1-๑0 อําเภอ หากพบ trivalent OPV หลงเหลือ ตั้งแต ๒ อําเภอขึ้นไป ให P-sweep
จังหวัดที่มี ๑๑-20 อําเภอ หากพบ trivalent OPV หลงเหลือ ตั้งแต ๔ อําเภอขึ้นไป ให P-sweep
จังหวัดที่มี ≥2๑อําเภอ หากพบ trivalent OPV หลงเหลือ ตั้งแต ๕ อําเภอขึ้นไป ให P-sweep
ทั้งนี้การทํา P-sweep จําเปนตองระดมกําลังคนในการประเมินมาก ผูประเมินอาจใชแบบประเมินแบบยอ
ตามเอกสารในภาคผนวก 8.8.3 และ 8.8.4 เพื่อบั น ทึกผลการประเมิน และสรุ ป รายงานไปยังคณะ
อํานวยการฯระดับจังหวัดดังเอกสารในภาคผนวก 8.8.5
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รูปที่ 6 แผนผังการประเมินความสําเร็จภายหลังการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV

7.๖ การรายงานและรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV
เปน bivalent OPV
การรายงานและรับรองผลมีขั้นตอนการจัดทํารายงานและรับรองผลดังนี้
7.6.1 คณะทํางานประเมินผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับอําเภอ
หลังจากคณะทํางานฯ ระดับอําเภอไดประเมินคลังวัคซีนโรงพยาบาลและหนวยบริการในรอบแรก
และ/หรือขยายขอบเขตการประเมินอีกรอยละ 5 (กรณีพบ trivalent OPV ในรอบแรก) เรียบรอยแลว ขอให
คณะทํางานฯ ระดับอําเภอ ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของผลการประเมิน แลวรวบรวมขอมูลที่ได
จากการประเมิน มาบั น ทึกลงในแบบรายงานในภาคผนวกที่ 8.8.5 เพื่อรายงานให เลขานุ การ และ/หรื อ
ประธานของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดทราบภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 หากมีการทํา D-sweep
หรือ P-sweep ขอใหรายงานผลการทํา D-sweep หรือ P-sweep ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวคั ซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ35

7.6.2 คณะกรรมการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับจังหวัด
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ตองติดตามผลการประเมินของคณะทํางานฯ ระดับอําเภอใหครบทุกแหง
ตรวจสอบความครบถว นและถูกตอ ง บัน ทึก ในแบบสรุป ในภาคผนวก 8.8.6 แลว ยืน ยัน การรับ รองผล
การสับ เปลี ่ย นวัค ซีน จาก trivalent OPV เปน bivalent OPV ระดับ จัง หวัด ผา นเว็บ ไซต
http://opv.ddc.moph.go.th ภายในวัน ที ่ 5 พฤษภาคม 2559 เพื่ อ ให ค ณะกรรมการฯ ระดั บ เขต
ตรวจสอบผานเว็บไซตตอไป หากมีการทํา D-sweep หรือ P-sweep คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดตองยืนยัน
การรับรองผลรอบD-sweep หรือ P-sweep อีกครั้งผานเว็บไซตขางตน ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
พรอมทั้งสงหนังสือราชการเรื่องรับรองผลการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV (ภาคผนวก 8.8.1,
8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.6) มายังสํานักโรคติดตอทั่วไป ตามที่อยูดังนี้
ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอทั่วไป
สํานักโรคติดตอทั่วไปกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี11000
7.6.3 การสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV ระดับเขต
คณะกรรมการฯ ระดับเขต ตองติดตามและตรวจสอบการรั บรองผลการสับเปลี่ ยนวั คซีนจาก
trivalent OPV เปน bivalent OPV ระดับจังหวัด บนเว็บไซต http://opv.ddc.moph.go.th ที่คณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัดเปนผูรายงาน ใหครบถวนถูกตอง หากจังหวัดในเขตรับผิดชอบยังไมไดรายงานหรือรายงานไมครบถวน
คณะกรรมการฯ ระดับเขตจะตองติดตามและใหคําแนะนําเพื่อใหทุกจังหวัดสามารถรับรองผลการสับเปลี่ยน
วัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV ไดตามกรอบเวลาที่กําหนด
7.6.4 สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค และคณะกรรมการรับรองผลการกวาดลางโปลิโอ
และการกําจัดโรคหัดแหงชาติ
สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรคจะรวบรวมผลการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent
OPV เปน bivalent OPV จากทุกจังหวัด และจัดทํารายงานสงใหคณะกรรมการรับรองผลการกวาดลางโปลิโอ
และการกําจัด โรคหัด แหงชาติ ภายในวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2559 เพื่อใหคณะกรรมการรับ รองผลการ
กวาดลางโปลิโอและการกําจัดโรคหัดแหงชาติพิจารณา และประกาศผลสําเร็จของการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก
trivalent OPV เปน bivalent OPV ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และจัดสงรายงานใหปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและองคการอนามัยโลกตอไป
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คณะทํางานประเมินผลฯ ระดับอําเภอ
ตรวจสอบและรายงาน
คณะกรรมการรับรองผลฯ ระดับจังหวัด
ตรวจสอบ รวบรวม
รับรองผลและรายงาน

ติดตาม
ตรวจสอบ

คณะกรรมการอํานวยการฯ
ระดับเขต

ผานเว็บไซต
http://opv.ddc.moph.go.th
สํานักโรคติดตอทั่วไป
กรมควบคุมโรค

สรุปและ
รายงาน
คณะกรรมการรับรองผล
การกวาดลางโปลิโอและการกําจัดโรคหัด
ตรวจสอบ พิจารณา ประกาศรับรองผลสําเร็จ
ในการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอ และรายงาน

กระทรวงสาธารณสุข
รายงาน

องคการอนามัยโลก
รูปที่ 7 แผนผังการรายงานและรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV
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7.7 กรอบเวลาการประเมินความสําเร็จและรับรองผล
พ.ย. - ธ.ค. 2558 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประเมิน ผลความสําเร็จในการสับเปลี่ย น
วัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPVระดับเขต
ภายใน ก.พ.2559 การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
1. คณะกรรมการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPVเปน bivalent OPV
ระดับจังหวัด
2. คณะทํางานประเมินผลการสับเปลี่ยนวัคซีนฯ ระดับอําเภอ
2-4 พ.ค. ๒๕๕๙ ประเมินรอบที่ ๑ (รอยละ ๑๐) และหากพบมี tOPVหลงเหลือ ประเมินรอบที่ ๒ (รอยละ ๕)
๔ พ.ค. ๒๕๕๙
 คณะทํา งานฯระดั บ อํา เภอ รายงานผลการประเมิน รอบที่ 1 และ 2 ไปยั ง คณะ
กรรมการฯ ระดับจังหวัด
 คณะทํางานฯระดับอําเภอตัดสินใจ D-Sweep
 คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดตัดสินใจ P-Sweep
๔-๕ พ.ค. ๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดรายงานผลการประเมินรอบที่ 1 และ 2 ทางเวปไซต
๕-๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ ขยายขอบเขตการตรวจประเมิน (D-sweepและ/หรือ P-Sweep)
๖ พ.ค. ๒๕๕๙
คณะกรรมการฯ ระดั บ เขตติ ด ตามผลการประเมิ น รอบที่ 1 และ 2 ทางเวปไซต ใ ห
ครบถวนทุกจังหวัด
๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙  คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดสรุปผลประเมินทั้งหมดจากทุกอําเภอ และสงผลการ
รับรองในระดับจังหวัดทางเวปไซตและไปรษณียตามที่กําหนด
 คณะกรรมการฯ ระดับเขตติดตามผลการประเมินทั้งหมด ทางเวปไซตใหครบถวนทุก
จังหวัด
๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙  สํานักโรคติดตอทั่วไปรวบรวมผลการประเมินของทุกจังหวัด เพื่อสงใหคณะกรรมการ
ฯ ระดับชาติพิจารณา
 ทําลาย trivalent OPV ที่พบใหหมด
๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙ ประเทศไทยประกาศรับรองผลสําเร็จในการสับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอ
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8
ภาคผนวก
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8.1 รายละเอียดของวัคซีน
8.1.1 วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด
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8.1.2 ผลขางเคียงของวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด
อาการภายหลังไดรับวัคซีนที่พบสวนใหญไมรุนแรง อาจมีอาการเจ็บปวดเฉพาะที่เล็กนอย ไมมี
ปฏิกิริยารุนแรงตอรางกาย อาจสามารถทุเลาเองได อาการขางเคียงสวนใหญมักเกิดจากวัคซีนปองกันโรคคอ
ตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ที่ฉีดรวมกัน (รายละเอียดตามเอกสารกํากับยา หนา 42)
หากมีอาการปวด บวม บริ เวณที่ฉีดใหป ระคบดวยผาเย็น หากมีไขใหรับประทานยาลดไขใน
ขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการขางเคียงที่รุนแรง หรือเปนมาก ควรปรึกษาแพทยทันที และบอกอาการให
แพทยทราบโดยละเอียด
การดูแลรักษาอาการไมพึงประสงคภายหลังไดรับวัคซีน การเฝาระวัง และการรายงาน
การผลิตวัคซีนในปจจุบันใหความสําคัญเรื่องของความปลอดภัยในการนํามาใชมาก แตอาจมีบางคนที่
เกิดอาการไมพึงประสงคภายหลังไดรับวัคซีนบางชนิด ซึ่งสวนใหญมักมีอาการไมรุนแรง (ตารางที่ 2) มีเพียง
สวนนอยที่อาจเกิดอาการรุนแรงได อยางไรก็ตามหากมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับเหตุการณไมพึง
ประสงคดังกลาวตั้งแตกอนใหบริการ ก็จะชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริการและผูรับบริการ รวมทั้งลดการ
สูญเสียชีวิตและคาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาลได
บทบาทของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ อ าการไม พึ ง ประสงค ภ ายหลั ง ได รั บ วั ค ซี น ให
ดําเนินการตามมาตรฐานงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเชนเดียวกับวัคซีนอื่น ๆ (รายละเอียดตามคูมือการเฝา
ระวังและสอบสวนอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 2551 ของสํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค) โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเปนเจาของพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ
สํานักระบาดวิทยาและสํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขและ
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ฯลฯ ทั้งหมดนี้เปนหนวยงานที่ตองเขารวมดําเนินการสอบสวน
เหตุการณที่เกิดขึ้น และนําไปสูการวางแผนในการปองกันควบคุมเหตุการณในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาวตอไป ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมโรคระบาดที่เกิดจากโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
 เฝาระวัง
 ส อ บ ส ว น
เหตุการณเบื้องตน (SRRT)
ตามแนวทางของสํ า นั ก
ระบาดวิทยา
 ส อ บ ส ว น
รายละเอี ย ดเพิ่ ม กรณี
ผูปวยเสียชีวิต, ผูปวยใน
(เฉพาะกรณีที่สงสัยวาจะมี
ความเกี่ ย วข อ งกั บ วั ค ซี น
หรื อ การบริ ห ารจั ด การ
วั ค ซี น ), ผู ป ว ยเป น กลุ ม
(cluster) และ ประชาชน
เชื่ อ ว า นา จะเดี่ ยวข อ งกั บ
วัคซีน

สํานักระบาดวิทยา

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย
 เฝาระวังและ
 ข อ มู ล ความครอบคลุ ม การ
 รับสิ่งสงตรวจเพื่อ
สอบสวนเหตุการณ
ไดรับวัคซีน
การวินิจฉัยโรค
 กํา หนดมาตรการ
 การจัด การวัค ซีนที่มีอยูในคลั ง
ในภาพรวมและติ ด ตาม วัคซีน การกําหนดกลุมเปาหมายและ
ประเมินผล
ขอบเขตในการให วั ค ซี น วิ ธี ก ารให
และการกรอกขอมูล
 ดําเนินการสงสิ่ง
 กํา หนดมาตรการเกี่ย วกับการ
สงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การใหยา ใชวัคซีน
ปฏิชีวนะ ฯลฯ
 การติ ด ตามประเมิ นผลการให
วัคซีน
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สํานักโรคติดตอทั่วไป

หลังจากที่มีการสอบสวนเหตุการณแลว มีการดําเนินการดังตอไปนี้
1. การดําเนินการระยะตน
การระบาดของโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทีม SRRT

สํานักระบาดวิทยา
สํานักโรคติดตอทั่วไป

ผลการสอบสวน/มาตรการควบคุมโรคระยะสั้น

ดําเนินการควบคุมโรคโดย สสจ.

ควบคุมได
วางแผนมาตรการในระยะกลางและระยะยาว

2. การดําเนินการระยะกลางและระยะยาว
นําผลการสอบสวนทางระบาดวิทยา ความครอบคลุมการไดรับวัคซีน มาสรุปและวิเคราะหปญหา

กําหนดมาตรการการแกไขในระยะยาว
จัดทําโครงการรองรับมาตรการในพื้นที่เสี่ยงตอไป
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บทบาทหนาที่เฝาระวังและสอบสวนผูปวย AEFI ภายในจังหวัด
Well Baby Clinic
(แพทย/พยาบาล/เจาหนาที่สาธารณสุขที่ รพ. และ
รพ.สต.)
- แจงผูปกครองใหทราบถึงอาการขางเคียงที่อาจ
เกิดขึ้นไดภายหลังไดรับวัคซีน และหากมีอาการ
ผิดปกติอื่น ๆ ควรกลับมาพบเจาหนาที่/แพทย
- หากพบผูปวยที่สงสัย AEFI ใหแจงเจาหนาที่
ระบาดวิทยาทันที เพื่อทําการสอบสวนและรายงาน
โรค

OPD, ER (แพทย/พยาบาล)
- หากพบผูปวยที่สงสัย AEFI ใหแจงเจาหนาที่
ระบาดวิทยาของโรงพยาบาลทันที เพื่อทําการ
สอบสวนและรายงานโรค

(ฝายเวชปฏิบตั คิ รอบครัว/เวชกรรมสังคม/รพ.สต. (เจาหนาที่ระบาดวิทยา/ SRRT)
- รายงานผูปวยทางโทรศัพท/โทรสาร/Email ไปยัง สสอ. และ สสจ. ภายใน 24 ชม.
- สอบสวนผูปวยดวยแบบ AEFI1 และสงแบบ AEFI1 ไปยัง สสอ. และ สสจ. ตามลําดับ
- บันทึกขอมูลลงในระบบรายงาน 506 และนําสงขอมูลในระบบ506 ไปยัง สสอ. และ สสจ.

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร (เจาหนาที่
ระบาดวิทยา / SRRT)
- รายงานผูปวยทางโทรศัพท/โทรสาร/Email ไปยังสํานักระบาดวิทยา และสํานักงานควบคุมปองกันโรคภายใน
24 ชม. นับจากพบผูปวย
- สงแบบ AEFI1 ไปยังสํานักระบาดวิทยา และสํานักงานควบคุมปองกันโรคภายใน 48 ชม. นับจากพบผูปวย
- รวบรวมขอมูลในระบบรายงาน 506 และนําสงขอมูลในระบบ 506 ไปยังสํานักระบาดวิทยา และสํานักงาน
ควบคุมปองกันโรค
- สอบสวนผูปวยดวยแบบ AEFI2 กรณีที่ตองสอบสวนผูปวยเพิ่มเติม และสงแบบ AEFI2 ไปยังสํานักระบาดวิทยา
และสํานักงานควบคุมปองกันโรคภายใน 5 วัน นับจากพบผูปวย
- รายงานผูปวย AEFI ทุกสัปดาห ในรายงานจํานวนผูปวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รายงานโรคเรงดวน
ประจําสัปดาห) สงไปยังสํานักระบาดวิทยาภายในเวลา 12.00 น. ของทุกวันอังคาร และรายงานทุกเดือนลงในแบบ
AEFI3 สงไปยังสํานักงานควบคุมปองกันโรค เพื่อสงตอสํานักระบาดวิทยา ภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือน
- จัดทําฐานขอมูลเฝาระวังและสอบสวนผูปวย AEFI ในระดับอําเภอ และจังหวัด
- วิเคราะหแปลผลการเกิดอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI) ระดับอําเภอ และจังหวัดทุก
เดือน หรือทุกรอบ 3 เดือน หรือ 4 เดือน หรือ 6 เดือน หรือรอบป
- รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนรายงานประจําเดือน หรือรายงานรอบ 3 เดือน 4 เดือน 6 เดือน หรือรอบป
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บทบาทหนาที่เฝาระวังและสอบสวนผูปวย AEFI ระดับเขตและสํานักระบาดวิทยา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายงานการเฝาระวังและสอบสวนผูปวย AEFI มายังสํานักระบาดวิทยาและสํานักงานปองกันควบคุมโรค

สํานักระบาดวิทยา
- เฝาระวังและสอบสวน : รวบรวมแบบ AEFI1, 2, 3
และรายงาน 506 จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
สอบสวนกรณีที่จังหวัดรองขอ หรือกรณีที่ประชาชนเชื่อวา
นาจะมีความเกี่ยวของกับวัคซีน
- แจงภายใน 24 ชม. นับจากทราบรายงาน และ
รายงานผลการสอบสวนกรณีเสียชีวิต กรณีผูปวยเปนกลุม
กรณีรายแรงอื่น ๆ และกรณีที่ประชาชนเชื่อวานาจะมี
ความเกี่ยวของกับวัคซีนใหแกผบู ริหารกระทรวง
สาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานัก
โรคติดตอทั่วไป กรมวิทยาศาสตรการแพทย และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- จัดทําฐานขอมูลเฝาระวังและสอบสวนผูปวย AEFI
ระดับประเทศ
- วิเคราะหแปลผลการเกิดอาการภายหลังไดรับการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI) ระดับประเทศ รอบ 3 เดือน
หรือ 4 เดือน หรือ 6 เดือน หรือรอบป
- สรุปสาเหตุการเกิด AEFI ในผูปวยทุกราย โดยคณะ
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังไดรับการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค (AEFI Expert Review Committee) และ
คณะทํางานประเมินรายงานผูปวย AEFI
- รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและ
ภูมิภาค ถึงผลสรุปสาเหตุ และรายงานสถานการณรอบ 3
เดือน หรือ 4 เดือน หรือ 6 เดือน หรือรอบป
- เปนแกนหลักประสานงานการเฝาระวังสอบสวนและ
ประเมินสาเหตุ เมื่อพบความผิดปกติ เพื่อเตรียมการแกไข
ปญหา กรณีความผิดปกติที่พบ กรณีเสียชีวิต กรณีผูปวย
เปนกลุม กรณีรายแรงอื่น ๆ และกรณีที่ประชาชนเชื่อวา
นาจะมีความเกี่ยวของกับวัคซีน กับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
สวนกลาง ไดแก สํานักโรคติดตอทั่วไป
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

สํานักงานปองกันควบคุมโรค
- เฝาระวังและสอบสวน : รวบรวมแบบ AEFI 1, 2 และ 3
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสอบสวนกรณีที่จังหวัด
รองขอ หรือกรณีที่ประชาชนเชื่อวานาจะมีความเกี่ยวของกับ
วัคซีน
- จัดทําฐานขอมูลเฝาระวังและสอบสวนผูปวย AEFI ระดับ
เขต
- วิเคราะหแปลผลการเกิดอาการภายหลังไดรับการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI) ระดับเขต ทุกเดือน หรือทุกรอบ 3
เดือน หรือ 4 เดือน หรือ 6 เดือน หรือรอบป
- รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ถึงผลสรุปสาเหตุ และ
ขอมูลพื้นฐานที่ไดวิเคราะหเปนรายงานรอบ 3 เดือน หรือ 4
เดือน หรือ 6 เดือน หรือรอบป
- นิเทศ ติดตามการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และสนับสนุนดานวิชาการ
- ประสานและดําเนินงานการเฝาระวัง สอบสวนและ
ประเมินสาเหตุ เมื่อพบความผิดปกติ เพื่อเตรียมการแกไข
ปญหากรณีความผิดปกติที่พบ กรณีเสียชีวิต กรณีผูปวยเปน
กลุม กรณีรายแรงอื่น ๆ และกรณีที่ประชาชนเชื่อวานาจะมี
ความเกี่ยวของกับวัคซีน
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บทบาทหนาที่เฝาระวังและสอบสวนผูปวย AEFI ในสวนกลาง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- พัฒนาระบบการรายงานผานเครือขายและระบบฐานขอมูล
เหตุการณไมพึงประสงคภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกั น
โรค โดยเฉพาะรายงานจากวัคซีนใหม ที่ไดรับรายงานจากบริษัท
ผูประกอบการ โดยมีแนวทางการรายงานที่ชัดเจน
- เป น ศู น ย ข อ มู ล ด า นความปลอดภั ย ของยากลุ ม วั ค ซี น ซึ่ ง
ใหบริการกับหนวยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
- ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ป ฏิ บั ติ ง านหลั ก ในด า นการเฝ า ระวั ง และ
บริหารความเสี่ยงที่เกิดจากยากลุมวัคซีน
- เป น ศู น ย ก ลางการประสานงานระดั บ ประเทศ ระหว า ง
หนวยงานภายในและนอกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เกี่ยวกับงานดานความปลอดภัยของการใชยากลุมวัคซีน
- ประสานการกํ า กั บ ติ ด ตามความปลอดภั ย ด า นวั ค ซี น กั บ
หน ว ย ง านที่ เ กี่ ย วข อ ง ภ า ยใ นแ ล ะ ภา ย นอ ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา ไดแก กลุมตรวจสอบติดตามดาน
ผลิตภัณ ฑสุขภาพ ศูนย เฝาระวัง ความปลอดภัย ดานผลิตภัณ ฑ
สุขภาพ กองชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักระบาด
วิทยา และสํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
- วิเคราะหปญหาคุณภาพกลุมยาวัคซีนเบื้องตน เพื่อประเมิน
ความรุนแรงของปญหา และออกทาตรการคุมครองและลดความ
เสี่ยงของผูใชวัคซีน
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

สํานักงานระบาดวิทยา

กรมวิทยาศาสตรการแพทย
- ทบทวนขอมูลคุณภาพของวัคซีน รุนการผลิตที่
มี ร ายงานอาการภายหลั ง ได รั บ การสร า งเสริ ม
ภูมิคุมกั นโรค จากเอกสารสรุปกระบวนการผลิต
การควบคุมคุณ ภาพของผูผลิต และผลการตรวจ
วิเคราะห ทางห องปฏิ บัติก ารของสถาบัน ชีว วัต ถุ
เมื่ อให ก ารรับ รองรุน การผลิ ต ก อ นออกจํ า หน า ย
เพื่อรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ
- ทํ า การตรวจวิ เ คราะห ตั ว อย า งวั ค ซี น ที่ ส ง
ตรวจภายหลั ง เกิ ด เหตุ ก ารณ และรายงานผล
วิเคราะห ใหผูส ง ตัว อย า ง และสง สําเนาให สํานั ก
ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา

สํานักโรคติดตอทั่วไป
ตรวจสอบ Lot number ของวัคซีนทุกชนิดที่ผูปวยหรือผูเสียชีวิตไดรับ
ประสานแจงสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อใหมีการทบทวนผลการตรวจสอบวัคซีน Lot number
ดังกลาว และพิจารณาเก็บตัวอยางขวดวัคซีนจากในพื้นที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบการกระจายของวัคซีนแตละชนิดที่มี Lot number เดียวกับผูปวยหรือผูเสียชีวิตที่ไดรับจากองคการเภสัช
กรรม ซึ่งทําหนาที่กระจายวัคซีนดวยระบบ VMI และแจง สปสช. วาวัคซีนดังกลาวเริ่มกระจายไปยังคลังวัคซีน
โรงพยาบาลเมื่อใด จังหวัดและแตละจังหวัดดวยจํานวนเทาใด
ประสานสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ไดรับวัคซีนแตละชนิดที่มี Lot number เดียวกับผูปวยหรือผูเสียชีวิต เพื่อแจง
ขาวการเกิดอาการภายหลังไดรับวัคซีนใหทราบและขอใหตรวจสอบการกระจายของวัคซีนแตละชนิดที่มี Lot number
เดียวกับผูปวยหรือผูเสียชีวิตวา วัคซีนดังกลาวเริ่มกระจายไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเมื่อใด จังหวัดใด และแต
ละจังหวัดดวยจํานวนเทาใด เพื่อใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบในลักษณะเดียวกัน เพื่อใหสถานบริการ
ติดตามเฝาระวังอาการภายหลังไดรับวัคซีนในกลุมเปาหมายที่ไดวัคซีนรวม Lot number เดียวกับผูปวยหรือผูเสียชีวิต
ครั้งนี้ และรายงานผลใหทราบโดยเรงดวน
พิจารณาการระงับใชวัคซีน โดยประมวลขอมูลจากอาการผูปวยหรืผูเสีย ชีวิตที่เกิดขึ้นวามีความสัมพันธกับการไดรับ
วัคซีนหรือไม รวมทั้งพิจารณาจากอาการของผูไดรับวัคซีนรวมขวด/รวม Lot number เดียวกับผูปวยหรือผูเสียชีวิต
หากเปนกรณีซับซอน เชน มีรายงานผูปวยหรือเสียชีวิตจากหลายพื้นที่ จะนําเขาประชุมหารือตอคณะผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาใหความเห็น
ในกรณีที่มีการระงับใชวัคซีนไวกอนชั่วคราว สํานักโรคติดตอทั่วไปจะประสานแจงสํานักงานปองกันควบคุมโรคทุกแหง
ที่มีวัคซีน Lot number เดียวกับผูปวยหรือผูเสีย ชีวิตโดยดวนทางโทรศัพท เพื่อใหมีการระงับใชวัคซีนดังกลาวใน
จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยจัดทําหนังสือกระทรวงสาธารณสุขแจงหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนทางการตอไป
ในกรณีที่คณะผูเชี่ยวชาญอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค พิจารณาเห็นวาวัคซีนที่เคยไดรับการระงับ
ไวก อนชั่วคราว ไมมีความสัมพันธกับอาการ/การเสีย ชีวิตที่เกิ ดขึ้น สําหนัก โรคติดตอทั่วไปจะทําหนัง สือกระทรวง
สาธารณสุข แจงยกเลิกการระงับใชวัคซีนกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
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แนวทางการตอบสนองและประสานงานกรณี AEFI รายแรง
การสื่อสารกรณีการเกิด AEFI รายแรง
การสื่อสารกับผูปวย (โดยบุคลากรทางการแพทยที่รักษาผูปวย)
 ในชวงแรก ที่ผูปวยเขามารับการรักษา เนนการพูดคุยกับญาติโดยเร็ว แสดงความเสียใจกับเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น และแสดงความรับผิดชอบในการคนหาขอมูลและสาเหตุ อธิบายใหญาติทราบวาสาเหตุ
อาจเกิดจาก 1) การบริหารจัดการวัคซีน เชน การเก็บรักษา การฉีด เปนตน 2) การเจ็บปวยอื่นๆ ที่
บังเอิญพองกับการฉีดวัคซีน เชน การติดเชื้อบางชนิด เปนตน 3) เกิดจากยาหรือวัคซีนโดยตรง
 เมื่อมีความพรอมของขอมูลจากการสอบสวน แพทยหรือผูบริหารโรงพยาบาลที่ดูแลผูปวย ควรเชิญ
ผูเกี่ยวของมาพูดคุยโดยเร็ว เริ่มตนจากการแสดงความเขาใจและรับรูในความรูสึกของเขา ตามดวย
การชี้แจงขอมูลอยางตรงไปตรงมา
 ในระหวางการเจรจา ตองระมัดระวังการใชคําพูดที่สื่อไปในทํานองแกตัวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
แตควรใชคําพูดที่แสดงใหเห็นวาเรามีความเขาใจและรับรูถึงความรูสึกของเขา พยายามสื่อสารโดยใช
ทักษะในการสะทอนอารมณ
 ผูที่อยูในเหตุการณคนแรก ควรทําจิตใจใหมั่นคง มีสติ หลีกเลี่ยงการพูดเพื่อแกตัวซึ่งจะทําใหญาติ
รูสึกวาเปนคนละฝาย ไมควรพยายามชี้แจงหลักฐานทางการแพทยที่มากจนเกินไป เนื่องจากขอมูล
ขณะนั้นมักยังไมมีความชัดเจน การชี้แจงขอมูลที่มากเกินไป ระหวางที่ญาติยังมีความเศราโศก อาจมี
ผลเสียมากกวาผลดี
 ควรใหการติดตามเอาใจใสอาการของผูปวยตอไป ควรใหเบอรโทรศัพทเพื่อใชติดตอ
การสื่อสารและดูแลเจาหนาที่ที่เปนผูฉีดวัคซีนแกผูปวย
 ควรพูดคุยกับเจาหนาที่ที่เปนผูรับผิดชอบใหบริการวัคซีนดวยทาทีที่เขาใจและเห็นใจ
 พยายามใหกําลังใจเขาใหปฏิบัติงานตอไป หากสาเหตุที่เกิดเปนจากความผิดพลาดของเจาหนาที่ให
เนนความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
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8.2 แบบฟอรมใบเบิกกรณีตองการวัคซีนเพิ่มระหวางรอบ

50แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ

8.3 แบบปรับเปลี่ยนปริมาณการใช IPV : แบบ FM3
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8.4 แบบฟอรมการเบิกวัคซีน ว.3/1
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8.5 แบบฟอรมขอมูลเกี่ยวกับวัคซีน Trivalent OPVเพื่อการเก็บและทําลาย
8.5.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) ป
2552
สวนที่ 3 การจําหนาย
การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ขอ 161 ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไปหรือไม จําเปนตอง
ใชในราชการตอไปกอนมีการตรวจสอบตามขอ 155 และไดดําเนินการตามกฎหมายหรือ ระเบียบของทาง
ราชการที่เกี่ยวของหรือระเบียบนี้โดยอนุโลมแลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลวถาไมมี ระเบียบอื่นใดกําหนดไวเปนการ
เฉพาะใหดําเนินการตามขอ 157 ขอ 158 ขอ 159 และขอ 160 โดยอนุโลม (ความในขอนี้แกไขเพิ่มเติม
โดยขอ 27 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2541)
สวนที่ 2การควบคุม
การตรวจสอบพัสดุประจําป
ขอ 156 เมื่อหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาวตามขอ 155 และปรากฏวามีพัสดุ ชํารุด
เสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไปก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหา ขอเท็จจริงขึ้น
คณะหนึ่งโดยใหนําความในขอ 35 และขอ 36 มาใชบังคับโดยอนุโลมเวนแตกรณีที่ เห็นไดอยางชัดเจนวา
เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให หัวหนาสวนราชการพิจารณา
สั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปไดถาผลการพิจารณาปรากฏวาจะตองหาตัวผูรับผิดดวยใหหัวหนาสวน
ราชการดําเนินการตาม กฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของตอไป (ความในขอนี้แกไขเพิ่มเติมโดย
ขอ 25 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
สวนที่ 3 การจําหนาย
ขอ 157 หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะ
สิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการ
ตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี ใหนําวิธี
ที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน
100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได
การขายให แกส วนราชการ หน ว ยงานตามกฎหมายว าด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการส วนทองถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ องคการสถาน
สาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธีตกลงราคา
(2) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(3) โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสา
ธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากรทั้งนี้ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย
(4) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่หัวหนาสวนราชการสั่ง
การ และสํ าหรั บ ราชการบริห ารส ว นภูมิภ าคจะต องได รั บความเห็น ชอบจากหั ว หน าสว นราชการเจ าของ
งบประมาณกอนดวย
แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวคั ซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ53

8.5.2 หนังสือแจงจาก WHO ใหดําเนินการทําลาย trivalent OPV ตามแนวทางการกวาดลาง
โรคโปลิโอ

54แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ

แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวคั ซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ55

56แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ

แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวคั ซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ57

58แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ

แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวคั ซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ59

60แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ

8.5.3 แบบตัวอยางsticker ติดที่ถุงขยะติดเชื้อสีแดง

แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวคั ซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ61

8.5.4 แบบเก็บรวบรวม trivalent OPV สงคลังวัคซีนโรงพยาบาลอําเภอ
แบบ ผ.1 (76 จังหวัด)
แบบเก็บรวบรวมtrivalent OPVสงคลังวัคซีนโรงพยาบาลอําเภอ
สวนที่ 1 การเก็บรวบรวมวัคซีนของหนวยบริการในอําเภอ..............................................................
หนวยงาน (รพ.สต./ PCU/หนวยบริการในโรงพยาบาล/คลังวัคซีนโรงพยาบาล/ศูนยบริการ
สาธารณสุขของเทศบาล/ รพ.สังกัด นอกกระทรวงสาธารณสุข/ CUP อื่นในอําเภอ)
□ฝาย/กลุมงาน................................
โรงพยาบาล....................................อําเภอ......................จังหวัด...........................
□รพ.สต. ....................................
ตําบล...........................................อําเภอ......................จังหวัด...........................
□หนวยงาน/CUP อื่นๆ ในอําเภอระบุ ..............................................................
อําเภอ......................จังหวัด...........................
ลําดับที่
รายการ
จํานวน (ขวด)
1. วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV) ที่ยังไมไดเปดใช
2. วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด(OPV)ที่เปดใชไปแลวพรอม Dropper
รวมทั้งหมด
ชื่อผูเก็บรวบรวม
ชื่อ-นามสกุล .....................................................
ตําแหนง...................................................
e-mail...................................................
โทรศัพท...............................................
โทรสาร..................................................
วันทีน่ ําสง
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สวนที่ 2 การตรวจรับวัคซีนของคลังวัคซีนโรงพยาบาลอําเภอ...............................................................
รายการ
วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV)
ที่ยังไมไดเปดใช
วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV)
ที่เปดใชไปแลวพรอม Dropper
รวมทั้งหมด
ผูตรวจรับ(เภสัชกร)

ผลการตรวจรับ
□ครบถวน ระบุ ................................ ขวด
□ ไมครบถวน ระบุ (ขาด/เกิน) ................................ขวด
□ครบถวน ระบุ ................................ ขวด
□ ไมครบถวน ระบุ (ขาด/เกิน)................................ขวด
□ครบถวน ระบุ ................................ ขวด
□ ไมครบถวน ระบุ (ขาด/เกิน)................................ขวด
ชื่อ-นามสกุล……………..........................................................
ตําแหนง ...............................................................................
กลุม/ฝาย ..............................................................................
โรงพยาบาล……………………………………....………………………….
โทรศัพท...................................................................................

วันที่ตรวจรับ
หมายเหตุ 1. ผูตรวจรับวัคซีนจากหนวยบริการ คือ เภสัชกรที่เปนผูรับผิดชอบคลังวัคซีนและเปน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV
2. สําหรับการตรวจรับวัคซีนที่เก็บรวบรวมจากคลังวัคซีนโรงพยาบาลอําเภอ ผูตรวจรับ คือ
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
3. ขอใหหนวยบริการสําเนาแบบเก็บรวบรวมฯนี้ไว เพื่อรอการตรวจสอบตอไป

แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวคั ซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ63

8.5.5 แบบเก็บรวบรวมtrivalent OPV สงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แบบ ผ.2 (76 จังหวัด)
แบบเก็บรวบรวมtrivalent OPV สงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สวนที่ 1 การเก็บรวบรวมโดยคลังวัคซีนโรงพยาบาลอําเภอ.....................................................................
หนวยงาน (โรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน)
ฝาย/กลุมงาน........................................โรงพยาบาล...................................................................
อําเภอ....................................................จังหวัด..........................................................................
จํานวน
ประเภทวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด
จํานวน
หนวย
หนวยงาน (แหง)
(OPV)
ยังไมไดเปดใช
ขวด
…………………แหง
เปดใชไปแลวพรอม Dropper
ขวด
รวมทั้งสิ้น
ขวด
สวนที่ 2 การตรวจรับของคณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV
รายการ
ผลการตรวจรับ
วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด
□ครบถวน ระบุ ................................ ขวด
(OPV) ที่ยังไมไดเปดใช
□ ไมครบถวน ระบุ (ขาด/เกิน) ................................ขวด
วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด
□ครบถวน ระบุ ................................ ขวด
(OPV) ที่เปดใชไปแลว
□ ไมครบถวน ระบุ (ขาด/เกิน)................................ขวด
พรอม Dropper
□ครบถวน ระบุ ................................ ขวด
รวมทั้งหมด
□ ไมครบถวน ระบุ (ขาด/เกิน)................................ขวด
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น
ชื่อ..................................................
การเก็ บ กลั บ และทํ า ลาย
(................................................)
trivalent OPV
ตําแหนง......................................
ประธาน
ชื่อ..................................................
(................................................)
ตําแหนง......................................
รองประธาน
ชื่อ..................................................
(................................................)
ตําแหนง......................................
กรรมการและเลขานุการ
วันที่ตรวจรับ
หมายเหตุ: ขอใหคลังวัคซีนโรงพยาบาลแบบเก็บรวบรวมฯนี้ไวเพื่อรอการตรวจสอบตอไป
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8.5.6 แบบการทําลายtrivalent OPVของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แบบการทําลายtrivalent OPV
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.........................

แบบ ผ.3 (76 จังหวัด)

สวนที่ 1 สรุปปริมาณวัคซีนที่ทําลาย
จํานวนหนวยงาน (แหง)
…………………แหง

ประเภทวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV)
ยังไมไดเปดใช
เปดใชไปแลวพรอม Dropper
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

หนวย
ขวด
ขวด
ขวด

สวนที่ ๒ การทําลายวัคซีน
วิธีการทําลาย
จัดซื้อจัดจางบริษัทเอกชนใหดําเนินการเผาแบบขยะติดเชื้อ
ทําลายโดยใชเตาเผาขยะติดเชื้อของ โรงพยาบาล ……………………….
ทําลายโดยใชเตาเผาขยะติดเชื้อของหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด ระบุ................
วันที่ทําการเผาทําลาย
วันที่ ............................... เดือน...................................... ป...................................เวลา...........................
สถานที่เผาทําลายวัคซีน
สถานที่.............................................. .ตําบล....................................อําเภอ .....................จังหวัด........................
ผูรับผิดชอบในการทําลายวัคซีนโดยวิธีการ
เห็ น ว า มี ป ริ ม าณวั คซี น ถูก ต อ ง ครบถ ว น
เผาทําลายแบบขยะติดเชื้อ
และได ส ง ทํ า ลายโดยวิ ธี ก ารเผาและเผาเสร็ จ สิ้ น แล ว ตาม
ชื่อ..................................................
วิธีการทีก่ ําหนด จึงพรอมกันลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV
(................................................)
ชื่อ..................................................
ตําแหนง......................................
(................................................)
หนวยงาน ....................................
ตําแหนง......................................
ประธาน
ชื่อ..................................................
(................................................)
ตําแหนง......................................
รองประธาน
ชื่อ..................................................
(................................................)
ตําแหนง......................................
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ: ขอใหสาธารณสุขจังหวัดสําเนาแบบทําลายวัคซีนฯ นี้ไวเพื่อรอการตรวจสอบตอไป
แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวคั ซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ65

8.5.7 แบบเก็บรวบรวม trivalent OPV ของหนวยบริการกรุงเทพมหานคร
แบบ กทม.1
แบบเก็บรวบรวม trivalent OPV ของหนวยบริการกรุงเทพมหานคร
□ โรงพยาบาล*....................................สังกัด................................................................
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ..................................จังหวัด..............................
□ ศูนยบริการสาธารณสุข ...........................................................................................
แขวง....................................เขต ....................................จังหวัด...........................
□ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
* หมายเหตุ โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ ในเขตกรุงเทพฯ
สรุปปริมาณวัคซีนที่ทําลาย
หนวยงาน
คลังวัคซีน
หนวยใหบริการ
วัคซีน
ชื่อผูเก็บรวบรวม

ประเภทวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด
จํานวน
(OPV)
ยังไมไดเปดใช
ยังไมไดเปดใช
เปดใชไปแลวพรอม Dropper
รวมทั้งสิ้น
ชื่อ-นามสกุล .....................................................
ตําแหนง...................................................
e-mail...................................................
โทรศัพท...............................................
โทรสาร..................................................

วันทีบ่ ริษัทมารับ
หมายเหตุ: ใหหนวยบริการสําเนาแบบเก็บรวบรวมฯ นี้ไว เพื่อรอการตรวจสอบตอไป
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หนวย
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด

8.5.๘ แบบการทําลาย trivalent OPV ของกรุงเทพมหานคร
แบบ กทม. ๒
แบบการทําลายtrivalent OPV ของกรุงเทพมหานคร
วันที่ทําการทําลาย
วันที่ ............................... เดือน...................................... ป...................................เวลา...........................
สถานที่ทําลายวัคซีน
สถานที่............................... แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ .........................จังหวัด.........................
สรุปปริมาณวัคซีนที่ทําลาย
จํานวนหนวยงาน*
(แหง)
…………………แหง

ประเภทวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด
(OPV)
ยังไมไดเปดใช
เปดใชไปแลวพรอม Dropper

จํานวน

หนวย
ขวด
ขวด
ขวด

รวมทั้งสิ้น
* สรุปตามเอกสารที่สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ ไดรับจากหนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ผูรับผิดชอบในการทําลายวัคซีน
เห็ น ว า มีป ริ มาณวั คซีน ถูกต อง ครบถว น
โดยวิธีการเผาทําลายแบบขยะติดเชื้อ
และได ส ง ทํ าลายโดยวิ ธี ก ารเผา และเผาเสร็ จ สิ้ น แล ว ตาม
ชื่อ..................................................
วิธีการที่กําหนด จึงพรอมกันลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(................................................)
คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย
ตําแหนง......................................
trivalent OPV
หนวยงาน ....................................
ชื่อ..................................................
(................................................)
ตําแหนง......................................
ประธาน
ชื่อ..................................................
(................................................)
ตําแหนง......................................
รองประธาน
ชื่อ..................................................
(................................................)
ตําแหนง......................................
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ: ขอใหสําเนาแบบทําลายวัคซีนฯนี้ไว เพื่อรอการตรวจสอบตอไป
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8.5.๙ ตัวอยาง รายงานสรุปผลการทําลายวัคซีน
เรื่อง

รายงานสรุปผลการทําลายtrivalent OPV

เรียน ผูอํานวยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ..........
สิ่งที่สงมาดวย แบบการทําลาย trivalent OPV ของ.........................................จํานวน ๑ ชุด
เนื่องดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานครโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
เก็บกลับและทําลายtrivalent OPV ไดเก็บรวบรวม trivalent OPV เพื่อทําลายทั้งที่ยังไมไดเปดใช จํานวน
....................ขวด และเปดใชไปแลวพรอม Dropper จํานวน ...........ขวด รวมทั้งสิ้น ...............ขวด ซึ่งไดดําเนินการ
เผาทําลายวัคซีน ทั้งหมดดังกลาวนั้ น ดวยวิธี .....................................ณ.......................................วัน ที่
...............................เวลา.........................ตามแบบการทําลาย trivalent OPV และคณะกรรมการขับเคลื่อน
การเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV ไดลงนามรับรองวาไดเผาทําลายเสร็จสิ้นแลว
ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานครขอยืนยันผลการดําเนินการดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
..................................................
(................................................)
หัวหนาสวนราชการ
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8.6 แบบทะเบียนการใหบริการวัคซีนในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
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8.7 แบบทะเบียนติดตามการใหวัคซีนแกเด็กกอนวัยเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
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8.8 แบบประเมินความสําเร็จและรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีน Trivalent OPVเปน Bivalent OPV
8.8.1 แบบบันทึกการประเมินการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV ณ คลังวัคซีนโรงพยาบาล
แบบบันทึกการประเมินการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV
ณ คลังวัคซีนโรงพยาบาล
โรงพยาบาล................................................ รหัสสถานพยาบาล (สนย.)..........................................
อําเภอ............................................... จังหวัด..........................................…..
วันที่ประเมิน …………………………………………
ลําดับ
คําถามสําหรับการประเมิน
1 มี trivalent OPV เหลืออยูที่คลังวัคซีนหรือไม  มี จํานวน...................... ขวด
 ไมมี
1.1 trivalent OPV ที่หลงเหลืออยู เก็บไวใน/  ในระบบลูกโซความเย็น จํานวน.............ขวด
นอกระบบลูกโซความเย็น
นอกระบบลูกโซความเย็นจํานวน...........ขวด
1.2 เหตุผลที่ยังมี trivalent OPV หลงเหลืออยู ไมทราบวาตองสงวัคซีนไปทําลาย
ทราบแตไมเขาใจแนวทางการทํางาน
 ไมมีเวลาดําเนินการ
 อื่น ๆ ระบุ......................................................
1.3 มีแผนการเก็บกลับและทําลาย trivalent  ไมทราบ
OPV ที่หลงเหลือหรือไม
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูทําลาย
 โรงพยาบาลเปนผูทําลาย
 อื่น ๆ ระบุ......................................................
1.4 วันทีจ่ ะทําลาย trivalent OPV ที่หลงเหลืออยู วันที่ .....................................................................
2 คลังวัคซีนมี bivalent OPV สํารอง ณ วันที่
 มี
ประเมินหรือไม
 ไมมี
3 คลังวัคซีนมีแผนการกระจาย bivalent OPV
 มีแผนการกระจายแลว
ใหแกหนวยบริการหรือไม
 ยังไมมีแผนการกระจาย
4 คลังวัคซีนมี IPV สํารองที่คลังโรงพยาบาล
 มี
หรือไม
 ไมมี
5 คลังวัคซีนไดการกระจายวัคซีน IPV ใหแกหนวย  กระจายแลว
บริการหรือยัง
 ยังไมไดกระจาย

หมายเหตุ

ขอสังเกตเพิ่มเติมของผูประเมิน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ชื่อผูประเมิน ...................................................... เบอรโทรศัพทมือถือ.........................................
หมายเหตุ: ขอใหสําเนาแบบบันทึกฯ เก็บไวเพื่อรอการตรวจสอบตอไป
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8.8.2แบบบันทึกการประเมินการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV ณ หนวยบริการ
แบบบันทึกการประเมินการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV ณ หนวยบริการ
ประเมินรอบที่ 1 (10%)
ประเมินรอบที่ 2 (5%)
ชื่อหนวยบริการ ...................................................................รหัสสถานพยาบาล...................................
อําเภอ........................................จังหวัด.............................…………....
วันที่ประเมิน ……………………………………
สถานพยาบาล  รพ.สต.
 โรงพยาบาลหรือ PCU
คลินิก อื่นๆระบุ.............................
สังกัด  กระทรวงสาธารณสุข
 มหาวิทยาลัยอปท.  เอกชน  อื่นๆ ระบุ..........................
ลําดับ
คําถามสําหรับการประเมิน
หมายเหตุ
1 มี trivalent OPV เหลืออยูที่หนวยบริการหรือไม
 มี
 ไมมี
1.1 มี trivalent OPV เหลืออยูทั้งหมดกี่ขวด
ขวดที่ยังไมเปดใช.....................................ขวด
ขวดที่เปดใชแลว.......................................ขวด
1.2 trivalent OPV ที่หลงเหลืออยู เก็บไวในหรือ ขวดที่ยังไมเปดใช
นอกระบบลูกโซความเย็น
ในระบบลูกโซความเย็น จํานวน.......... ขวด
นอกระบบลูกโซความเย็นจํานวน ........ ขวด
ขวดที่เปดแลว
ในระบบลูกโซความเย็น จํานวน.......... ขวด
นอกระบบลูกโซความเย็นจํานวน ........ ขวด
1.3 เหตุผลที่ยังมี trivalent OPV หลงเหลืออยู
ไมทราบวาตองสงวัคซีนไปทําลาย
ทราบแต ไมเขาใจแนวทางการทํางาน
 ไมมีเวลาดําเนินการ
 อื่น ๆ ระบุ...................................................
1.4 มีแผนการเก็บกลับและทําลาย trivalent OPV  ไมทราบ
ที่ หลงเหลือหรือไม
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูทําลาย
 โรงพยาบาลเปนผูทําลาย
 อื่น ๆ ระบุ...................................
1.5 วันที่จะทําลาย trivalent OPV ที่หลงเหลืออยู วันที่ ......................................................
2 หนวยบริการมี bivalent OPV สํารองไวที่หนวย
 มี
บริการหรือไม
 ไมมี
3 หนวยบริการจะเริ่มใหบริการ bivalent OPV เมื่อใด
วันที่ .......................................................
4 หนวยบริการมี IPV สํารองที่หนวยบริการ ณ วันที่  มี
ประเมินหรือไม
 ไมมี
5 หนวยบริการมีบันทึกการใหบริการ IPV หรือไม
 มี
(ตรวจสอบในทะเบียนบริการ/ โปรแกรมบันทึกสุขภาพ/  ไมมี
OPD card/ family folder หรือหลักฐานอืน่ ๆ)

ขอสังเกตเพิ่มเติมของผูประเมิน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อผูประเมิน ...............................................เบอรโทรศัพทมือถือ................................................
หมายเหตุ: ขอใหสําเนาแบบบันทึกฯ เก็บไวเพื่อรอการตรวจสอบตอไป

72แนวทางการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนเพื่อการกวาดลางโปลิโอ

8.8.3 แบบบันทึกการประเมินการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV เปน bivalent OPVอยางยอ
ณ.คลังวัคซีน
แบบบันทึกการประเมินการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV เปน bivalent OPVอยางยอ ณ.คลังวัคซีน
อําเภอ................................................................. จังหวัด...............................................................
ชื่อโรงพยาบาล
1
2
3
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

TrivalentOPV
จํานวนที่พบ อยูใน/นอกระบบ
(ขวด)
ลูกโซความเย็น
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก

Bivalent OPV
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม

IPV
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

หมายเหตุ
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
ไม
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8.8.4 แบบบันทึกการประเมินการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV เปน bivalent อยางยอ
ณ.หนวยบริการ
แบบบันทึกการประเมินการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV เปน bivalent อยางยอ ณ.หนวยบริการ
อําเภอ................................................................. จังหวัด...............................................................
หนวยบริการ

Trivalent OPV
จํานวนที่พบ
(ขวด)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

อยูใน/นอกระบบ
ลูกโซความเย็น
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก
ใน นอก

Bivalent OPV

IPV

แผนการให
บริการ
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม

บันทึกการ
ใหบริการ
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม
มี ไม

หมายเหตุ: ขอใหสําเนาแบบบันทึกฯ เก็บไวเพื่อรอการตรวจสอบตอไป
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หมายเหตุ

8.8.5 แบบสรุปผลการตรวจประเมินการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับอําเภอ
แบบสรุปผลการตรวจประเมินการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับอําเภอ
อําเภอ...................................................... จังหวัด................................................
ผลการประเมิน รอบที่ 1 (10%)รอบที่ 2 (5%) Sweep
คลังวัคซีน
จํานวนคลังวัคซีนทั้งหมดในอําเภอ .....................................................แหง
จํานวนคลังวัคซีนที่ไมพบ trivalent OPV.......................................แหง
จํานวนคลังวัคซีนที่พบtrivalent OPV .............................................แหง
จํานวนคลังวัคซีนที่พบ trivalent OPVในระบบลูกโซความเย็น..................................... แหง
จํานวนคลังวัคซีนที่พบ trivalent OPVนอกระบบลูกโซความเย็น .................................. แหง
เมื่อพบแลวดําเนินการเผาทําลายจนหมด ภายในวันที่ ......................................
จํานวนคลังวัคซีนทีส่ ํารองbivalent OPV ..........................................แหง
จํานวนคลังวัคซีนทีส่ ํารองIPV ............................................................ แหง
หนวยบริการ
จํานวนหนวยบริการทั้งหมดในอําเภอ .....................................................แหง
จํานวนหนวยบริการทีไ่ มพบ trivalent OPV.......................................แหง
จํานวนหนวยบริการทีพ่ บtrivalent OPV .............................................แหง
จํานวนหนวยบริการทีพ่ บ trivalent OPVในระบบลูกโซความเย็น..................................... แหง
จํานวนหนวยบริการทีพ่ บ trivalent OPVนอกระบบลูกโซความเย็น .................................. แหง
เมื่อพบแลวดําเนินการเผาทําลายจนหมด ภายในวันที่ ......................................
จํานวนหนวยบริการทีม่ ีแผนเริ่มใหbivalent OPV ................................แหง
จํานวนหนวยบริการทีม่ ีบันทึกการใหบริการIPV แลว............................ แหง
ชื่อผูร ายงาน ............................................................เบอรโทรศัพทมือถือ...............................

หมายเหตุ: ขอใหสําเนาแบบสรุปผลฯ เก็บไวเพื่อรอการตรวจสอบตอไป
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8.8.6 แบบสรุปผลการตรวจประเมินการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับจังหวัด
แบบสรุปผลการตรวจประเมินการสับเปลี่ยนวัคซีน trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับจังหวัด
จังหวัด....................................................................................................
ผลการประเมิน ทุกอําเภอประเมินเพียงรอบที่ 1 (10%) บางอําเภอตองประเมินรอบที่ 2 (5%)
บางอําเภอตอง D-sweep

P-sweep

คลังวัคซีน
จํานวนคลังวัคซีนทั้งหมดในจังหวัด .....................................................แหง
จํานวนคลังวัคซีนที่ไมพบ trivalent OPV.......................................แหง
จํานวนคลังวัคซีนที่พบtrivalent OPV .............................................แหง
จํานวนคลังวัคซีนที่พบ trivalent OPVในระบบลูกโซความเย็น..................................... แหง
จํานวนคลังวัคซีนที่พบ trivalent OPVนอกระบบลูกโซความเย็น .................................. แหง
เมื่อพบแลวดําเนินการเผาทําลายจนหมด ภายในวันที่ ......................................
จํานวนคลังวัคซีนทีส่ ํารองbivalent OPV ..........................................แหง
จํานวนคลังวัคซีนทีส่ ํารองIPV ............................................................ แหง
หนวยบริการ
จํานวนหนวยบริการทั้งหมดในจังหวัด .....................................................แหง
จํานวนหนวยบริการที่ตรวจประเมิน
 รอบที่ 1 (10%).............................แหง
 รอบที่ 2 (5%)................................แหง
D-sweep ......................................แหงจากจํานวน........................อําเภอ
P-sweep
จํานวนหนวยบริการทีไ่ มพบ trivalent OPV.......................................แหง
จํานวนหนวยบริการทีพ่ บtrivalent OPV .............................................แหง
จํานวนหนวยบริการทีพ่ บ trivalent OPVในระบบลูกโซความเย็น................................... แหง
จํานวนหนวยบริการทีพ่ บ trivalent OPVนอกระบบลูกโซความเย็น ................................ แหง
เมื่อพบแลวดําเนินการเผาทําลายจนหมด ภายในวันที่ ......................................
จํานวนหนวยบริการทีม่ ีแผนเริ่มใหbivalent OPV ................................แหง
จํานวนหนวยบริการทีม่ ีบันทึกการใหบริการIPV แลว............................ แหง
หมายเหตุ: ขอใหสําเนาแบบสรุปผลฯ เก็บไวเพื่อรอการตรวจสอบตอไป
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8.8.7 ตัวอยางการสงสรุปผลการตรวจประเมินการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV

เรื่อง ขอสงสรุปผลการตรวจประเมินการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV
เรียนประธานคณะกรรมการรับรองผลการกวาดลางโปลิโอและการกําจัดโรคหัดแหงชาติ
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสรุปผลการตรวจประเมินการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับจังหวัด
จํานวน 1 ฉบับ
2. บันทึกขอมูลการตรวจประเมินคลังวัคซีนโรงพยาบาลและหนวยบริการทุกแหงที่ได
ดําเนินการประเมินในจังหวัด
จํานวน 1 ชุด
ตามที่คณะทํางานประเมินผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับ อําเภอไดดํ าเนิน การตรวจประเมิน การสั บเปลี่ ยน trivalent OPV เป น bivalent OPV และ
คณะกรรมการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV ระดับจังหวัดได
ตรวจสอบ และสรุปผลการตรวจประเมินฯ เรียบรอยแลว ความเดิมทราบแลวนั้น
ในการนี้ คณะกรรมการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent OPV
ระดับจังหวัดจึงขอสงแบบสรุปผลการตรวจประเมินการสับเปลี่ยน trivalent OPV เปน bivalent OPV ระดับ
จังหวัดและบันทึกขอมูลการตรวจประเมินคลังวัคซีน โรงพยาบาลและหนวยบริ การทุกแหงที่ไดดําเนินการ
ประเมินในจังหวัด ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 และ 2 เพื่อใหคณะกรรมการรับรองผลการกวาดลางโปลิโอและการ
กําจัด โรคหั ด แห งชาติ รว มกับ สํานักโรคติด ตอได ดําเนิน การรวบรวมผลการรั บ รองผลการสั บเปลี่ ยนวัคซีน
trivalent OPV เปน bivalent OPVจากทุกจังหวัด และประกาศวาประเทศไทยไดสับเปลี่ยนวัคซีนเปน
ผลสําเร็จ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และจัดสงรายงานใหกระทรวงสาธารณสุขและองคการอนามัย
โลกตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาตอไปดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
.............................................................
(………………………………………………………………………)
ประธานคณะกรรมการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีน
จาก trivalent OPV เปน bivalent OPV จังหวัด………………………………
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