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1.สถานการณ์การระบาดของโรคโปลิโอ (Poliomyelitis) 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื ่อวันที ่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีรายงานจาก
กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดที่ 
2 (cVDPV2) ณ เมือง Pidie จังหวัด Aceh ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นเด็กชายวัย 7 ขวบ      
มีอาการอัมพาตแบบเฉียบพลัน (AFP) ไม่มีประวัติรับวัคซีนโปลิโอ ทั้งชนิดรับประทาน (OPV) หรือวัคซีน
โปลิโอชนิดเชื้อตาย (IPV) และไม่มีประวัติการเดินทางหรือสัมผัสกับผู้ที่เดินทาง ต่อมาวันที่ 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2565 มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย ทั้ง 3 รายเป็นเด็กในชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยรายแรก โดย
ไม่ได้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายดังกล่าวและไม่มีอาการป่วย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กระทรวง
สาธารณสุขของอินโดนีเซียได้รณรงค์ให้วัคซีนแก่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ในพ้ืนที่ประสบภัย 

ในปัจจุบัน โรคโปลิโอโรคโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติชนิดที่ 2 และ 3 ได้ถูกกวาดล้างไปจากโลกนี้แล้ว
ในปี 2558 และ 2562 ตามลำดับ ส่วนโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติเหลือเพียงชนิดที่ 1 ซ่ึงมีเพียง 2 ประเทศที่
มีเชื้อนี้เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic country) คือประเทศปากีสถานและอัฟกานิสถาน และล่าสุดปี 2565 
มีรายงานการพบผู้ป่วยจากไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติชนิดที่ 1 ในทวีปแอฟริกาเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี 
คือประเทศมาลาวีและโมซัมบิค ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากประเทศปากีสถาน 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับ
มอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2565 โดยระบุว่า ขณะนี้เริ่มมีรายงานพบผู้ป่วยโรค
โปลิโอ ซ่ึงเกิดจากการอักเสบของไขสันหลัง ทำให้มีอัมพาตของกล้ามเนื้อแขนขาในหลายประเทศหลังจากไม่
พบผู้ป่วยโรคนี้มาเป็นระยะเวลานานหลายปี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
เพราะเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่ 21 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 

ทั้งนี้ มีรายงานพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติ 30 ราย ในประเทศปากีสถาน อัฟกานิสถาน และ
โมซัมบิก และผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ 577 ราย ใน 22 ประเทศ รวมถึงอินโดนีเซียที่พบผู้ป่วย 
4 ราย ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ  

สำหรับประเทศไทยพบการระบาดของโรคโปลิโอครั ้งแรกในปี 2495 โดยมีรายงานผู ้ป่วย         
จำนวน 425 ราย จากนั้นพบผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องจนสูงสุดในปี 2522 ซึ่งพบผู้ป่วยจำนวน 1,083 ราย   
แต่หลังจากเริ ่มให้ว ัคซีน ป้องกันโรคโปลิโอตั ้งแต่ปี  2520 นั ้น จำนวนผู ้ป่วยได้ลดลงมาเป็นลำดับ               
โดยพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตามธรรมชาติ สายพันธุ์ที่ 1 เมื่อเดือน เมษายน 2540 เป็นรายสุดท้าย
ของประเทศ สำหรับผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์พบรายสุดท้ายในปี 2546 และรักษาสถานะปลอด
โรคโปลิโอมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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2.ระบาดวิทยาของโรค 
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis) เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอ มี 3 สายพันธุ์ (Serotype) ได้แก่ สายพันธุ์ 1, 2 

และ 3 ก่อให้เกิดอาการอักเสบของไขสันหลัง ส่งผลให้กล้ามเนื้อแขนและขาเป็นอัมพาต เป็นโรคติดต่อที่สร้าง
ความทุกข์ทรมานแก่เด็กเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยบางส่วนมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ส่วนรายทีร่อดชีวิตต้อง
ประสบกับความพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นคนปกติ  เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโตและ
การศึกษาในอนาคต  

เชื้อไวรัสโปลิโอนี้จะพบในคนเท่านั้น ไม่มีแหล่งรังโรคอื่น ๆ เชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้ในลำไส้ของ
คนที่ไม่มีภูมิต้านทานและอยู่ภายในลำไส้ 1 - 2 เดือน เมื่อเชื้อไวรัสถูกขับถ่ายออกมาภายนอกร่างกายจะไม่
สามารถเพ่ิมจำนวนได้ แต่เชื้อจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นสัปดาห์หรือเดือน 

• การติดต่อ : ติดต่อจากคนสู่คน (person-to-person) โดยการรับเชื้อไดจ้ากหลายทาง ดังนี้ 
- ติดต่อทางอุจจาระเข้าสู่อีกคนหนึ่งโดยผ่านเข้าทางปาก (fecal- oral route) 
- ติดต่อทางการกลืนหรือสูดเอาเชื้อเข้าไปในร่างกาย จากสารคัดหลั่งบริเวณลำคอในขณะที่

ผู้ป่วยไอหรือจาม (Respiratory route) 
- การติดต่อทางน้ำลาย (oral - oral route) 

• ระยะฟักตัว : ระยะเวลานับจากได้รับเชื้อจนกระทั่งเกิดอาการ ประมาณ 7 - 14 วัน แต่อาจนานถึง 
35 วัน หรือสั้นเพียง 3 - 4 วันก็ได้ ผู้ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ประมาณ 7 วันก่อนมีอาการ  
โดยเชื้อจะอยู่ในคอหอยประมาณ 1 สัปดาห์ และอยู่ในอุจจาระได้นานประมาณ 1 - 2 เดือน หรือนาน
เป็นปีในรายที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

• ลักษณะอาการ :ประมาณร้อยละ 70 จะไม่มีอาการแสดงใด ๆ  
ประมาณร้อยละ 24 จะมีอาการไม่รุนแรงไม่มีอัมพาต  
ประมาณร้อยละ 1-5 จะมีอาการแบบเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไม่มีอัมพาต       
ประมาณร้อยละ 1 จะมีอาการอัมพาตเกิดข้ึน  

ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยมาก หรือที่เรียกว่า abortive case หรือ minor illness จะมีอาการ ไข้ต่ำ ๆ เจ็บ
คอ อาเจียน ปวดท้อง เบื่ออาหาร และอ่อนเพลีย อาการจะเป็นอยู่ 3-4 วัน โดยไม่มีอาการอัมพาต ซึ่งจะ
วินิจฉัยโรคแยกจากโรคติดเชื้อไวรัสอ่ืนได้ยาก 

ผู้ป่วยที่มีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสโปลิโอ จะมีอาการคล้าย abortive case แต่จะตรวจ
พบคอแข็งชัดเจน มีอาการปวดศีรษะปวดตามกล้ามเนื้อ อาเจียน เมื่อตรวจน้ำไขสันหลังจะพบความผิดปกติ 

ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตจะมีอาการแบ่งได้เป็น 2 ระยะ ระยะแรกคล้ายกับใน abortive case หรือเป็น 
minor illness เป็นอยู่ 3 - 4 วัน หายไป 3 - 4 วัน หลังจากนั้นจะเริ่มมีไข้กลับมาใหม่ พร้อมกับมีอาการปวด
กล้ามเนื้ออาจมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อก่อนที่จะมีอัมพาตเกิดขึ้น กล้ามเนื้อจะเริ่มมีอัมพาตและเพิ่มจำนวน
กล้ามเนื้อที่มีอัมพาตอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่จะเกิดเต็มที่ภายใน 48-72 ชั่วโมง  

 ลักษณะของอัมพาตในโรคโปลิโอ มักจะพบที่ขามากกว่าแขนและจะเป็นข้างเดียวมากกว่า 2 ข้าง 
(asymmetry) มักจะเป็นกล้ามเนื้อต้นขา หรือต้นแขนมากกว่าส่วนปลาย เป็นแบบอ่อนปวกเปียก (flaccid) โดยไม่
มีการเปลี่ยนแปลงในระบบความรู้สึก (sensory) ที่พบบ่อยคือเป็นแบบ spinal form ที่มีอัมพาตของแขน ขา หรือ
กล้ามเนื้อลำตัว ในรายที่เป็นมากอาจมีอัมพาตของกล้ามเนื้อส่วนลำตัวที่หน้าอกและหน้าท้อง ซึ่งมีความสำคัญใน
การหายใจ ทำให้หายใจเองลำบาก บางรายอาจเป็นแบบ bulbar form ซึ่งจะมีอัมพาตของศูนย์การควบคุมการ
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หายใจและการไหลเวียน โลหิต และเส้นประสาทสมองที่ออกมาจากส่วนก้านสมองทำให้มีความลำบากในการกลืน 
การกินและการพูด ซึ่งอัตราการเสียชีวิตจะสูงขึ้นในกลุ่มที่มีปัญหาด้านการหายใจ 

• วัคซีน : ขณะนี้มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรค 2 ชนิด คือ 
1. วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (Oral polio vaccine: OPV, Sabin) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ 

(live attenuated oral polio vaccine) ให้วัคซีนโดยการรับประทานเป็นการเลียนแบบการติดเชื้อ
ตามธรรมชาติที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เยื่อบุลำคอและลำไส้ของผู้รับวัคซีน และสามารถแพร่เชื้อ
วัคซีนไปกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้กับผู้สัมผัสใกล้ชิดได้อีกด้วย ชนิดที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นวัคซีนชนิดสองสาย
พันธุ์ (bivalent OPV) ซึ่งประกอบด้วยสายพันธุ์ 1 และ 3 ปัจจุบันวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทานนี้
นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการกวาดล้างโรคโปลิโออย่างยิ่ง เพราะสามารถป้องกันและกำจัดเชื้อ
โปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคได้เป็นอย่างดี มีราคาถูกและมีวิธีการให้วัคซีนง่าย แต่มีข้อเสีย คือ อาจทำให้เกิด
อาการข้างเคียงคล้ายโรคโปลิโอ (Vaccine-associated paralytic polio: VAPP) ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก 
ประมาณ 1 ใน 2.7 ล้านโด๊ส หรืออาจเกิดการกลายพันธุ์ (Vaccine-derived polio virus: VDPV) จน
ก่อโรคได้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ำ 

2. วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (Inactivated polio vaccine: IPV, Salk) เป็นวัคซีนที่ทำจากเชื้อไวรัสโปลิโอที่
ตายแล้ว (killed vaccine) วัคซีนชนิดนี้ประกอบด้วยเชื้อโปลิโอ 3 สายพันธุ์ ให้วัคซีนโดยการฉีด ใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้วัคซีนโปลิโอในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยให้วัคซีน OPV 5 ครั้ง 
เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน 1 ปีครึ่ง และ 4 ปี และให้วัคซีน IPV 1 ครั้ง เมื่ออายุ 4 เดือน  

3.การประเมินความเสี่ยงประเทศต้นทางท่ีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

ประเทศต้นทางที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 22 ประเทศ ได้แก่ Afghanistan, Algeria, Benin, Central 
African Republic, Chad, DR Congo, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Indonesia, Israel, Madagascar, 
Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria, Pakistan, Somalia, Togo, Ukraine, USA และ Yemen (อ้างอิง
ตามข้อมูลแนบประกอบการประเมินความเสี่ยง 1) 

ข้อมูลผลการคัดกรองจากระบบ PoE Screening ในเดือนกันยายน 2565 พบว่ามีจำนวนผู้เดินทาง
จากประเทศต้นทางที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จำนวน 5,843 ค 

4.การประเมินความเสี่ยงช่องทางเข้าออกประเทศที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

 ช่องทางเข้าออกประเทศที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเชียงใหม่ 
(อ้างอิงตามข้อมูลแนบประกอบการประเมินความเสี่ยง 2) 

5.มาตรการสำหรับช่องทางเข้าออกประเทศที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

  - เก็บตัวอย่างน้ำเสียจากเครื่องบินที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายงานโรคเพื่อส่งตรวจเชื้อ ณ กองด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 

6. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศ 

 - สำหรับผู้ที่เดินทางไปในพ้ืนที่ที่มีรายงานโรค แนะนำให้รับวัคซีนโปลิโอให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง  
 - ผู้ที่จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการระบาดเป็นระยะเวลานาน (> 4 สัปดาห์) อาจพิจารณา
รับวัคซีนโปลิโอเข็มกระตุ้น โดยให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทาง 
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ข้อมูลแนบประกอบการประเมินความเสี่ยง 

ข้อมูลแนบ 1 รูปภาพแสดงจำนวนผู้ป่วยโปลิโอจำแนกตามประเทศที่พบ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 
2564 – 13 ธันวาคม 2565) 

 
ที่มา : https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
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ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยโปลิโอจำแนกตามประเทศที่พบ และสายพันธุ์ โดยเรียงตามจำนวนผู้ป่วยมากไปน้อย 

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 13 ธันวาคม 2565)  

ประเทศท่ีพบ สายพันธุ์ จำนวนผู้ป่วย (ราย) 
DR Congo cVDPV2 213 
Yemen cVDPV2 173 

DR Congo cVDPV1 48 
Nigeria cVDPV2 45 
Chad cVDPV2 22 

Pakistan WPV1 20 
Mozambique cVDPV1 18 

Niger cVDPV2 14 
Madagascar cVDPV1 13 

Benin cVDPV2 10 
Mozambique WPV1 8 
Mozambique cVDPV2 4 

Somalia cVDPV2 4 
Central African Republic cVDPV2 3 

Ghana cVDPV2 3 
Malawi cVDPV1 3 

Afghanistan WPV1 2 
Togo cVDPV2 2 

Algeria cVDPV2 1 
Eritrea cVDPV2 1 

Ethiopia cVDPV2 1 
Indonesia cVDPV2 1 

Israel cVDPV3 1 
Ukraine cVDPV2 1 

USA cVDPV2 1 

ที่มา : https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
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ข้อมูลแนบ 2 ตารางแสดงเลขไฟล์ทบินที่มีผู้เดินทางเข้าประเทศไทย จากประเทศที่พบการระบาด 22 
ประเทศ ในเดือนกันยายน 2565 ข้อมูลจากระบบ PoE Screening   

เลขไฟล์ทบิน ท่าอากาศยาน 
ET618 Suvarnabhumi Airport (BKK) 
ET628 Suvarnabhumi Airport (BKK) 
LY81 Suvarnabhumi Airport (BKK) 
JL707 Suvarnabhumi Airport (BKK) 
GA866 Suvarnabhumi Airport (BKK) 
NH805 Suvarnabhumi Airport (BKK) 
JL717 Suvarnabhumi Airport (BKK) 
PR730 Suvarnabhumi Airport (BKK) 
KE651 Suvarnabhumi Airport (BKK) 
TG342 Suvarnabhumi Airport (BKK) 
TR674 Chiang Mai International Airport (CNX) 
TR676 Chiang Mai International Airport (CNX) 
AK856 Chiang Mai International Airport (CNX) 
VJ891 Chiang Mai International Airport (CNX) 

 

 

 
จัดทำโดย กลุ่มศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 
ผู้ตรวจทาน แพทย์หญิงสุทธิพร ประภาโส 

หัวหน้ากลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยาน 
 และนายแพทย์โรม บัวทอง 

ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 
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แหล่งข้อมูลข่าว 

1. https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/183282/ 
2. https://www.tnnthailand.com/news/social/134021/ 
3. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON430 
4. https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/ 

 

แหล่งข้อมูลวิชาการ 
1. http://dcd.ddc.moph.go.th/2016/knowledges/view/18 
2. https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/960120191223144413.pdf 
3. https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1919220210624071922.pdf 
4.  https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/polio.html 
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