
สรุปมาตรการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ ๒ ให้หมดไปจากโลก 
---------------------------------- 

ความเป็นมา 
ประชาคมโลกได้ร่วมมือกันกวาดล้างโปลิโอเป็นระยะเวลานานกว่า ๓ ทศวรรษ โดยใช้มาตรการหลัก   

ที่ส าคัญคือการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน ร่วมกับมาตรการด้านการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สถานการณ์โรคในปี พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม พบว่า มีผู้ป่วยโปลิโอ
จากเชื้อก่อโรคทั่วโลกจ านวน 51 ราย กระจายอยู่ใน 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศปากีสถาน (38 ราย) และ
อัฟกานิสถาน (13 ราย) โดยเชื้อก่อโรคทั้งหมดที่พบเกิดจากไวรัสโปลิโอชนิดที่ 1 นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยโปลิโอ
จากการกลายพันธุ์ของเชื้อที่อยู่ในวัคซีนโปลิโอชนิดกิน (circulating vaccine derived polio virus : cVDPVs) 
จ านวน 15 ราย ซ่ึงมักเกิดในพ้ืนที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ า 

จากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือของนานาประเทศ จะเห็นได้ว่าการกวาดล้างโปลิโอ
มีความก้าวหน้าที่ส าคัญหลายด้าน ได้แก่ สามารถกวาดล้างเชื้อโปลิโอก่อโรคตามธรรมชาติชนิดที่ ๒ หมดไป
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และไม่พบเชื้อชนิดที่ ๓ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกท้ัง ในหลายประเทศมีความเข้มแข็งของ
ระบบสุขภาพมากข้ึนโดยพัฒนาต่อยอดจากการกวาดล้างโปลิโอเป็นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นท้าทาย
ที่ต้องเร่งรัดการด าเนินการ และยังมีการระบาดของโปลิโอในบางพ้ืนที่ซึ่ งเกิดจากเชื้อโปลิโอก่อโรค            
ตามธรรมชาติชนิดที่ ๑ และเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนที่มีการกลายพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๒ 
(circulating vaccine derived polio virus : cVDPV) 

ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ ๖๕ องค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกได้ร่วมกันรับรอง
ข้อมติที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการกวาดล้างโปลิโอให้เป็นผลส าเร็จ โดยได้จัดท า “Polio Eradication & Endgame 
Strategic Plan 2013-2018” มีเป้าหมายส าคัญที่จะกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกภายในปี พ.ศ. 2561 
โดยใน ปี พ.ศ. 2558-2559 มุ่งเน้นกวาดล้างไวรัสสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ 2 ก่อน เป็นล าดับแรก เนื่องจากพบ
มีการกลายพันธุ์และก่อให้เกิดการระบาดในหลายประเทศที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ า ทั้งนี้  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพ่ือการกวาดล้างโปลิโอสายพันธุ์
วัคซีนชนิดที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การสับเปลี่ยนการใช้วัคซีนโปลิโอแบบ
รับประทานที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสโปลิโอสามชนิด (trivalent OPV type 1 , 2 และ 3 : tOPV) เป็นสองชนิด 
(bivalent OPV type 1 และ 3 : bOPV) โดยน าไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ 2 ออกจาก tOPV  
(๒) การน าวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแบบฉีด ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตาย (Inactivated Poliomyelitis Vaccine : IPV)  
มาใช้อย่างน้อย 1 เข็มในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  เพ่ือปูพ้ืนให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัส  
ทั้ง 3 ชนิดทั้งนี้ ประเทศไทยจะด าเนินการจัดให้มีวัคซีนโปลิโอแบบฉีด (IPV) มาใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 
และเริ่มใช้ bOPV ในวันที่ ๒๙ เมษายน 2559 ซึ่งก าหนดให้เป็น National Switch Day การสับเปลี่ยนวัคซีนนี้
จะด าเนินการพร้อมเพรียงกันทั่วโลก และ (๓) การเก็บกลับและท าลาย tOPV ให้หมดไปจากประเทศไทย 

มาตรการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ ๒ ให้หมดไปจากโลก 
   เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการกวาดล้างโปลิโอร่วมกับนานาประเทศทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนด
มาตรการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพ่ือการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ ๒ ให้หมดไปจากโลก ดังนี้ 

1. มาตรการด้านวัคซีน 
1.1  น าวัคซีนโปลิโอแบบฉีด (IPV) มาใช้ร่วมกับวัคซีน OPV  

 วัตถุประสงค์ เพ่ือปูพ้ืนให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโปลิโอทั้ง 3 ชนิด โดยเฉพาะชนิดที่ 2    
โดยเพ่ิมการฉีดวัคซีน IPV 1 เข็ม แก่เด็กเมื่ออายุ 4 เดือน ร่วมกับการหยอดวัคซีน OPV ตามก าหนดปกติ เริ่มให้ 
วัคซีน IPV ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป  

1.2  เปลี่ยน... 
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1.2 เปลี่ยนวัคซีน OPV จากชนิด trivalent เป็น bivalent 
วัตถุประสงค์ เพ่ือกวาดล้างไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๒ สายพันธุ์วัคซีนให้หมดไป เนื่องจากยังมี 

เชื้อไวรัสโปลิโอจากวัคซีนชนิดที่ 2 กลายพันธุ์แพร่กระจายอยู่ในบางพ้ืนที่ของโลก ท าให้ยังคงมีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อชนิดดังกล่าวอยู่ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนวัคซีนชนิดกินจาก trivalent OPV เป็น 
bivalent OPV เพ่ือไม่ให้มีเชื้อไวรัสชนิดที่ 2 จากสายพันธุ์วัคซีนแพร่กระจายในชุมชน ก าหนดให้ bivalent OPV 
ตั้งแต่วันที ่29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ าเป็นที่ต้องให้วัคซีน IPV ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายที่มีส่วนประกอบของ
เชื้อไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2 อยู่ด้วย ไประยะหนึ่งก่อน เพ่ือป้องกันเชื้อไวรัสโปลิโอจากวัคซีนชนิดที่ 2 ซึ่ง      
กลายพันธุ์และ import เข้ามาระบาดในประเทศ  จนกว่าทั่วโลกจะกวาดล้างเชื้อไวรัสโปลิโอทุกชนิดได้ส าเร็จ  

 

๑.๓ การเก็บกลับและท าลาย trivalent OPV                                                                            
      วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่าเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2 ที่มีอยู่ในวัคซีนถูกท าลายจนหมด     

ไม่มีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม  โดยเก็บรวบรวมและท าลายวัคซีน trivalent OPV จากหน่วยบริการทุกแห่ง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ส าหรับในภาครัฐมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการเก็บกลับและท าลายวัคซีนด้วยการเผาแบบขยะติดเชื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เมษายน 2559 

2. มาตรการรับรองความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอและการเก็บกลับและท าลายวัคซีน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินและรับรองว่าคลังวัคซีนและหน่วยบริการไม่มี trivalent OPV หลงเหลืออยู่

และมีการส ารองวัคซีน bivalent OPV และ IPV เพ่ือให้บริการอย่างเพียงพอ รวมทั้งหน่วยบริการได้เริ่มให้บริการ
วัคซีน IPV แล้ว โดยใช้รูปแบบคณะกรรมการเป็นกลไกในการประเมินความส าเร็จและรับรองผลการด าเนินงาน 
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการระดับประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัดและอ าเภอ  

     คณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโปลิโอและการก าจัดโรคหัดแห่งชาติ จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล   
การประเมินความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอและการเก็บกลับและท าลายวัคซีนของประเทศไทย        
และจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะท างานระดับเขต ส่วนในระดับจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับรองฯ ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานและรายงานผลให้แก่  
คณะกรรมการฯ ระดับเขตและประเทศต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโปลิโอและการก าจัด 
โรคหัดแห่งชาติ จะต้องรับรองความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอและการเก็บกลับและท าลายวัคซีน           
ของประเทศภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เพ่ือส่งผลการรับรองไปยังคณะกรรมการระดับภูมิภาคเอเซียใต้  
และตะวันออกต่อไป 

กลไกบริหารจัดการในการก ากับดูแลระดับจังหวัด 
เพ่ือให้มาตรการด้านวัคซีนและ มาตรการรับรองความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอและ   

การเก็บกลับและท าลายวัคซีนเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดความมั่นใจว่าไม่มี trivalent OPV หลงเหลืออยู่ใน
หน่วยบริการและคลังวัคซีน แต่ละจังหวัดได้ท าลายวัคซีนชนิดนี้จนหมดสิ้น ในขณะเดียวกันทุกหน่วยบริการ ได้เริ่ม
ให้วัคซีน IPV รวมทั้งได้ส ารองวัคซีน IPV และ bivalent OPV ไว้อย่างเพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องมี กลไกบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้คณะกรรมการเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ  ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกแนะน าให้
ประเทศต่าง ๆ แบ่งการด าเนินงานเป็น  2 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การเก็บกลับและท าลายวัคซีน trivalent OPV     
(2) การรับรองและประเมินความส าเร็จในการเก็บกลับและท าลาย trivalent OPV และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน
การรับรองและประเมินผล ผู้ปฏิบัติงานใน 2 ด้าน นี้ ควรเป็นทีมงานที่มีความเป็นอิสระต่อกัน   

 
 

ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้  กระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะน าส าหรับกลไกบริหารจัดการเพ่ือติดตามควบคุมก ากับ         
การด าเนินงานในระดับจังหวัด โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานหลัก 2 ด้าน ได้แก่           
1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและท าลาย trivalent OPV เพ่ืออ านวยการและจัดท าแนวทาง 
การด าเนินงานภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ตามมาตรฐานและระเบียบของทางราชการ และ 2)  คณะกรรมการ
รับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เป็น bivalent OPV ระดับจังหวัด มีบทบาทในการรับรอง
ความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยการประเมินคลังวัคซีนทุกแห่งและสุ่มประเมินหน่วยบริการ รวมทั้งรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องและรับรองผล เสนอต่อคณะกรรมการ ระดับเขต และระดับชาติต่อไป 

 
----------------------------------- 


