สรุปมาตรการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ ๒ ให้หมดไปจากโลก
---------------------------------ความเป็นมา
ประชาคมโลกได้ร่วมมือกันกวาดล้างโปลิโอเป็นระยะเวลานานกว่า ๓ ทศวรรษ โดยใช้มาตรการหลัก
ที่สาคัญคือการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อ นปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน ร่วมกับมาตรการด้านการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สถานการณ์โรคในปี พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม พบว่า มีผู้ป่วยโปลิโอ
จากเชื้ อก่ อโรคทั่ ว โลกจ านวน 51 ราย กระจายอยู่ ใน 2 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศปากี สถาน (38 ราย) และ
อัฟกานิสถาน (13 ราย) โดยเชื้อก่อโรคทั้งหมดที่พบเกิดจากไวรัสโปลิโอชนิดที่ 1 นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยโปลิโอ
จากการกลายพันธุ์ของเชื้อที่ อยู่ในวัคซีนโปลิโอชนิดกิน (circulating vaccine derived polio virus : cVDPVs)
จานวน 15 ราย ซึง่ มักเกิดในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่า
จากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือของนานาประเทศ จะเห็นได้ว่า การกวาดล้างโปลิโอ
มีความก้าวหน้าที่สาคัญหลายด้าน ได้แก่ สามารถกวาดล้างเชื้อโปลิโอก่อโรคตามธรรมชาติ ชนิดที่ ๒ หมดไป
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และไม่พบเชื้อชนิดที่ ๓ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกทั้ง ในหลายประเทศมีความเข้มแข็งของ
ระบบสุขภาพมากขึ้นโดยพัฒนาต่อยอดจากการกวาดล้างโปลิโอเป็นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นท้าทาย
ที่ ต้ อ งเร่ ง รั ด การด าเนิ น การ และยั ง มี ก ารระบาดของโปลิ โ อในบางพื้ น ที่ ซึ่ ง เกิ ด จากเชื้ อ โปลิ โ อก่ อ โรค
ตามธรรมชาติชนิดที่ ๑ และเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนที่มีการกลายพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๒
(circulating vaccine derived polio virus : cVDPV)
ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ ๖๕ องค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกได้ร่วมกันรับรอง
ข้อมติที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการกวาดล้างโปลิโอให้เป็นผลสาเร็จ โดยได้จัดทา “Polio Eradication & Endgame
Strategic Plan 2013-2018” มีเป้าหมายสาคัญที่จะกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกภายในปี พ.ศ. 2561
โดยใน ปี พ.ศ. 2558-2559 มุ่งเน้นกวาดล้างไวรัสสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ 2 ก่อน เป็นลาดับแรก เนื่องจากพบ
มี ก ารกลายพั น ธุ์ แ ละก่ อ ให้ เกิ ด การระบาดในหลายประเทศที่ มี ค วามครอบคลุ ม การได้ รับ วั ค ซี น ต่ า ทั้ ง นี้
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่สาคัญประการหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอสายพันธุ์
วัคซีน ชนิ ดที่ 2 ซึ่งประกอบด้ว ยกิจ กรรมส าคัญ ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การสั บเปลี่ ยนการใช้วัคซีนโปลิ โอแบบ
รับประทานที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสโปลิโอสามชนิ ด (trivalent OPV type 1 , 2 และ 3 : tOPV) เป็นสองชนิด
(bivalent OPV type 1 และ 3 : bOPV) โดยน าไวรัส โปลิ โอสายพั น ธุ์ วัค ซี น ชนิ ด ที่ 2 ออกจาก tOPV
(๒) การน าวัคซีนป้ องกันโรคโปลิโอแบบฉีด ซึ่ งเป็นวัคซีนเชื้อตาย (Inactivated Poliomyelitis Vaccine : IPV)
มาใช้ อย่างน้อย 1 เข็มในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อปูพื้นให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัส
ทั้ง 3 ชนิดทั้งนี้ ประเทศไทยจะดาเนินการจัดให้มีวัคซีนโปลิโอแบบฉีด (IPV) มาใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
และเริ่มใช้ bOPV ในวันที่ ๒๙ เมษายน 2559 ซึ่งกาหนดให้เป็น National Switch Day การสับเปลี่ยนวัคซีนนี้
จะดาเนินการพร้อมเพรียงกันทั่วโลก และ (๓) การเก็บกลับและทาลาย tOPV ให้หมดไปจากประเทศไทย
มาตรการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ ๒ ให้หมดไปจากโลก
เพื่อร่วมขับเคลื่อนการกวาดล้างโปลิโอร่ว มกับนานาประเทศทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนด
มาตรการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ ๒ ให้หมดไปจากโลก ดังนี้
1. มาตรการด้านวัคซีน
1.1 นาวัคซีนโปลิโอแบบฉีด (IPV) มาใช้ร่วมกับวัคซีน OPV
วัตถุประสงค์ เพื่อปูพื้นให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโปลิโอทั้ง 3 ชนิด โดยเฉพาะชนิดที่ 2
โดยเพิ่มการฉีดวัคซีน IPV 1 เข็ม แก่เด็กเมื่ออายุ 4 เดือน ร่วมกับการหยอดวัคซีน OPV ตามกาหนดปกติ เริ่มให้
วัคซีน IPV ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
1.2 เปลี่ยน...

-21.2 เปลี่ยนวัคซีน OPV จากชนิด trivalent เป็น bivalent
วัตถุประสงค์ เพื่อกวาดล้างไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๒ สายพันธุ์วัคซีนให้หมดไป เนื่องจากยังมี
เชื้อไวรัสโปลิโอจากวัคซีนชนิดที่ 2 กลายพันธุ์แพร่กระจายอยู่ในบางพื้นที่ของโลก ทาให้ยังคงมีความเสี่ยงต่อ
การติ ดเชื้อ ชนิ ดดั งกล่ าวอยู่ ดังนั้ น จึ งมีค วามจาเป็ น ที่ ต้ องเปลี่ ยนวัคซี น ชนิ ดกิ น จาก trivalent OPV เป็ น
bivalent OPV เพื่อไม่ให้มีเชื้อไวรัสชนิดที่ 2 จากสายพันธุ์วัคซีนแพร่กระจายในชุมชน กาหนดให้ bivalent OPV
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม ยังมีความจาเป็นที่ต้องให้วัคซีน IPV ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายที่มีส่วนประกอบของ
เชื้ อ ไวรั ส โปลิ โ อชนิ ด ที่ 2 อยู่ ด้ ว ย ไประยะหนึ่ งก่ อ น เพื่ อ ป้ อ งกั น เชื้ อ ไวรั ส โปลิ โ อจากวั ค ซี น ชนิ ด ที่ 2 ซึ่ ง
กลายพันธุ์และ import เข้ามาระบาดในประเทศ จนกว่าทั่วโลกจะกวาดล้างเชื้อไวรัสโปลิโอทุกชนิดได้สาเร็จ
๑.๓ การเก็บกลับและทาลาย trivalent OPV
วัตถุป ระสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อไวรัส โปลิโอชนิดที่ 2 ที่มีอยู่ในวัคซีนถูกทาลายจนหมด
ไม่มีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยเก็บรวบรวมและทาลายวัคซีน trivalent OPV จากหน่วยบริการทุกแห่ง
ทั้งภาครัฐและเอกชน สาหรับในภาครัฐมีสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการเก็บกลับและทาลายวัคซีนด้วยการเผาแบบขยะติดเชื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เมษายน 2559
2. มาตรการรับรองความสาเร็จในการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอและการเก็บกลับและทาลายวัคซีน
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินและรับรองว่าคลังวัคซีนและหน่วยบริการไม่มี trivalent OPV หลงเหลืออยู่
และมีการสารองวัคซีน bivalent OPV และ IPV เพื่อให้บริการอย่างเพียงพอ รวมทั้งหน่วยบริการได้เริ่มให้บริการ
วัคซีน IPV แล้ว โดยใช้รูปแบบคณะกรรมการเป็นกลไกในการประเมินความสาเร็จและรับรองผลการดาเนินงาน
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการระดับประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัดและอาเภอ
คณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้ างโปลิโอและการกาจัดโรคหัดแห่งชาติ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล
การประเมิ นความส าเร็ จในการปรั บเปลี่ ยนวั คซี นโปลิ โอและการเก็ บกลั บและท าลายวัคซี นของประเทศไทย
และจะเป็ นผู้ แต่ งตั้ งคณะท างานระดั บเขต ส่ วนในระดั บจั งหวั ด ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดจะต้ องแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการรับรองฯ ระดับจังหวัดและระดับอาเภอ เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานและรายงานผลให้ แก่
คณะกรรมการฯ ระดับเขตและประเทศต่อไป ทั้ งนี้ คณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้ างโปลิโอและการกาจัด
โรคหั ดแห่ งชาติ จะต้ องรับรองความส าเร็ จในการปรับเปลี่ ยนวัคซี นโปลิ โอและการเก็ บกลั บและท าลายวัคซี น
ของประเทศภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เพื่อส่งผลการรับรองไปยังคณะกรรมการระดับภูมิภาคเอเซียใต้
และตะวันออกต่อไป
กลไกบริหารจัดการในการกากับดูแลระดับจังหวัด
เพื่อให้มาตรการด้านวัคซีนและ มาตรการรับรองความสาเร็จในการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอและ
การเก็บกลับและทาลายวัคซีนเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดความมั่นใจว่าไม่มี trivalent OPV หลงเหลืออยู่ใน
หน่วยบริการและคลังวัคซีน แต่ละจังหวัดได้ทาลายวัคซีนชนิดนี้จนหมดสิ้น ในขณะเดียวกันทุกหน่วยบริการ ได้เริ่ม
ให้วัคซีน IPV รวมทั้งได้สารองวัคซีน IPV และ bivalent OPV ไว้อย่างเพียงพอ จึงมีความจาเป็นต้องมี กลไกบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้คณะกรรมการเป็ นกลไกขับเคลื่อนที่ สาคัญ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกแนะน าให้
ประเทศต่ าง ๆ แบ่ งการดาเนิ นงานเป็ น 2 ด้านหลั ก ได้แก่ (1) การเก็บกลั บและทาลายวัคซีน trivalent OPV
(2) การรับรองและประเมินความสาเร็จในการเก็บกลับและทาลาย trivalent OPV และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การรับรองและประเมินผล ผู้ปฏิบัติงานใน 2 ด้าน นี้ ควรเป็นทีมงานที่มีความเป็นอิสระต่อกัน
ทั้งนี้...

-3ทั้ งนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข มี ข้ อแนะน าส าหรั บกลไกบริ ห ารจั ดการเพื่ อติ ดตามควบคุ มก ากั บ
การด าเนิ น งานในระดั บ จั งหวั ด โดยการแต่ งตั้ งคณะกรรมการขั บเคลื่ อนการด าเนิ นงานหลั ก 2 ด้ าน ได้ แก่
1) คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการเก็ บ กลั บ และท าลาย trivalent OPV เพื่ อ อ านวยการและจั ด ท าแนวทาง
การดาเนินงานภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด ตามมาตรฐานและระเบียบของทางราชการ และ 2) คณะกรรมการ
รั บรองผลการสั บเปลี่ ยนวั คซี นจาก trivalent OPV เป็ น bivalent OPV ระดั บจั งหวั ด มี บทบาทในการรับรอง
ความส าเร็จในการด าเนิ นงาน โดยการประเมินคลังวัคซีนทุกแห่งและสุ่มประเมินหน่ วยบริการ รวมทั้งรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องและรับรองผล เสนอต่อคณะกรรมการ ระดับเขต และระดับชาติต่อไป
-----------------------------------

