
ความครอบคลมุการไดร้บัวคัซนี
ของประเทศไทย

แผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



การระบาดของโปลิโอในประเทศเพื่อนบาน



ขอมูลผูปวยโปลิโอในประเทศลาว
รายที่ อายุ วันเริ่มปวย ที่อยู ชนิดของเชื้อ หมายเหตุ

1 8 ป 7 กันยายน 2558 เมืองบอริซัน แขวงบอริคําไชย cVDPV1
2 15 ป 7 ตุลาคม 2558 เมืองบอริซัน แขวงบอริคําไชย cVDPV1
3 4 ป 29 กันยายน 2558 เมืองบอริซัน แขวงบอริคําไชย cVDPV1

เสียชีวิต
4 7 เดือน 3 ตุลาคม 2558 เมืองฮม แขวงไชสมบูรณ cVDPV1
5 14 ป 28 ตุลาคม 2558 เมืองอานุวง แขวงไชยสมบูรณ cVDPV1
6 1 ป 2 

เดือน
18 พฤศจิกายน 

2558
เมืองลองซาน แขวงไชสมบูรณ cVDPV1

7 40 ป 18 ธันวาคม 2558 เมืองลองซาน แขวงไชสมบูรณ cVDPV1

8 14 เดือน 8 มกราคม 2559 เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน cVDPV1
9 11 มกราคม 2559 เมืองเฟอง แขวงเวียงจันทน cVDPV1



การระบาดของโปลโิอในประเทศลาว
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ สปป.ลาว ไดประกาศใหการ

ระบาดของโปลิโอเปนภาวะสาธารณสุขฉุกเฉินระดับชาติและได
กําหนดมาตรการสําหรับ ผูเดินทางเขาและออก จาก สปป.ลาว 
ไดแก 

(๑) ผูที่พักอาศัยอยูในสปป.ลาว และมีกําหนดเดินทางไปตางประเทศ
ในชวงปพ.ศ. ๒๕๕๙ รับวัคซีนโปลิโอลวงหนา ๑ เดือนกอนวัน
เดินทาง 

(๒) ผูเดินทางไปสปป.ลาวทุกคน ที่มีแผนพํานักในสปป.ลาวเกินกวา ๑ 
เดือนรับวัคซีนโปลิโอกอนเดินทางถึง



รายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีน
ที่ไดรับจากจังหวัดและรายงานตอองคการอนามัยโลก

No report
ชลบุรี
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
สกลนคร*
หนองคาย*
ขอนแกน*
มหาสารคาม*
กรุงเทพฯ



ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนป 2559 จาก HDC



จังหวัดจําแนกตามความครอบคลุมการไดรับวัคซีน OPV3 จาก HDC

แพร่ เชยีงใหม่
เชยีงใหม่ พะเยา ลําพูน
ลําพูน เชยีงราย ลําปาง
ลําปาง ตาก น่าน
น่าน สุโขทัย พะเยา แพร่

แม่ฮ่องสอน พษิณุโลก เชยีงราย อุตรดติถ ์
อุตรดติถ ์ เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ตาก
นครสวรรค์ พจิติร นครสวรรค ์ สุโขทัย
อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา อุทัยธาน ี พษิณุโลก
กําแพงเพชร ลพบุรี กําแพงเพชร เพชรบูรณ์
ปทุมธานี กาฬสนิธุ ์ นนทบุรี พจิติร
อ่างทอง ประจวบครีีขันธ์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
สงิหบ์ุรี ระยอง อ่างทอง กาฬสนิธุ ์
สระบุรี จันทบุรี สระบุรี ประจวบครีีขันธ์
ขอนแก่น ฉะเชงิเทรา ขอนแก่น ระยอง
มหาสารคาม บงึกาฬ มหาสารคาม จันทบุรี
รอ้ยเอ็ด นครพนม รอ้ยเอ็ด บงึกาฬ
ราชบุรี นครราชสมีา ราชบุรี อุดรธานี

สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ กาญจนบุรี นครราชสมีา
นครปฐม อุบลราชธานี สุพรรณบุรี อุบลราชธานี

สมุทรสงคราม ยโสธร สมุทรสงคราม ยโสธร
ตราด มกุดาหาร เพชรบุรี มุกดาหาร

ปราจนีบุรี นครศรีธรรมราช ชัยนาท ฉะเชงิเทรา นครศรีธรรมราช ลพบุรี
ชัยนาท สระแกว้ กระบี่ สงิหบ์ุรี ปราจนีบุรี กระบี่ หนองบัวลําภู
นครนายก บุรีรัมย์ พังงา หนองบัวลําภู นครปฐม สระแกว้ สุราษฎร์ธานี เลย
สมุทรสาคร สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี สมุทรปราการ สุรินทร์ ระนอง หนองคาย
เพชรบุรี ชัยภูม ิ ระนอง เลย ชลบุรี ชัยภูม ิ สงขลา สกลนคร

สมุทรปราการ อํานาจเจริญ สงขลา หนองคาย ตราด อาํนาจเจริญ สตูล นครพนม
ภูเก็ต ชุมพร ยะลา สตูล สกลนคร ภูเก็ต บุรีรัมย์ ชุมพร ตรัง ศรีสะเกษ
ชลบุรี ปัตตานี นราธวิาส พัทลุง ตรัง นครนายก นราธวิาส ยะลา พัทลุง พังงา

2558                                                        2559 Q1
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