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คาํนํา 

 

คณะทํางานของ VGG-WSAVA ได้จดัทําแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการใช้วคัซีนในสุนขัและแมว 

เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 2007 และปรับปรุงครัง้ท่ีสองในปี ค.ศ. 2010 เอกสารนีมี้ข้อมูลเก่ียวกับการ

เลือกใช้วคัซีน โปรแกรมวัคซีน ข้อควรระวงัจากการใช้วคัซีนข้อมูลโรคติดเชือ้ท่ีสําคญัในสุนขัและแมว 

และคําถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัวคัซีนในสตัว์เลีย้ง การออกแนวทางปฏิบตัินีไ้ด้จากการรวบรวมข้อมลูทาง

วิชาการ งานวิจยั และข้อมลูผลิตภณัฑ์วคัซีนจากบริษัทผู้ผลิต และแบบสอบถามสตัวแพทย์ทัว่โลก โดย

แนวทางการปฏิบตัินีไ้ด้รับการแปลเป็นภาษาตา่งๆ เช่น สเปน จีน ญ่ีปุ่ น รัสเซีย รวมถึงภาษาไทยท่ีท่าน

กําลงัอา่นอยูนี่ ้

ทางผู้แปลหวงัว่าเอกสารฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์กบัสตัวแพทย์ผู้ ใช้วคัซีนในสตัว์เลีย้ง เพ่ือสวสัดิ

ภาพของสตัว์และประสิทธิภาพของการใช้วคัซีนในสตัว์เลีย้งอยา่งสงูสดุ 

 

 

 

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.วินสรุเชษฐพงษ์ 

ศ.สพ.ญ.ดร.สนันิภา สรุทตัต์ 
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คาํย่อ (Abbreviations) 

 

CAV  Canine Adenovirus อะดิโนไวรัสสนุขั 

CCV Canine Coronavirus โคโรน่าไวรัสสนุขั 

CDV  Canine Distemper Virus ไวรัสไข้หดัสนุขั 

CIV  Canine Influenza Virus ไวรัสไข้หวดัใหญ่สนุขั 

CPiV  Canine Parainfluenza Virus พาราอินฟลเูอนซ่าไวรัสสนุขั 

CMI  Cell-Mediated Immunity ภมูิคุ้มกนัพึง่เซลล์ 

CPV  Canine Parvovirus พาร์โวไวรัสสนุขั 

CRDC  Canine Respiratory Disease Complex การตดิเชือ้ทางเดนิหายใจสนุขัจากหลายสาเหต ุ

DOI  Duration of Immunity ระยะเวลาท่ีให้ภมูิคุ้มกนั 

FCoV  Feline CoronaVirus โคโรน่าไวรัสแมว 

FCV  Feline Calicivirus แคลิซิไวรัสแมว 

FeLV  Feline Leukemia Virus ลิวคีเมียไวรัสแมว 

FHV Feline Herpesvirus-1 เฮอร์ปีส์ไวรัสแมว 

FIP  Feline Infectious Peritonitis ไวรัสชอ่งท้องอกัเสบแมว 

FISS  Feline Injection Site Sarcoma มะเร็งซาร์โคมา่บริเวณท่ีฉีด 

FIV  Feline Immunodeficiency Virus ไวรัสภมูิคุ้มกนับกพร่องแมว 

FPV  Feline Parvovirus ไวรัสไข้หดัแมว 

ICH  Infectious Canine Hepatitis โรคตดิเชือ้ตบัอกัเสบสนุขั 

MDA  MaternalDerived Antibody ภมูิคุ้มกนัถ่ายทอดจากแม่ 

MLV  Modified Live Vaccine วคัซีนเชือ้เป็น 

OspA  Outer surface protein A โปรตีนเปลือกนอกชนิดเอ 

rCDV  recombinant Canine Distemper Virus รีคอมบแินนท์ไวรัสไข้หดัสนุขั 

RV  Rabies Virus ไวรัสโรคพิษสนุขับ้า 

VGG Vaccination Guidelines Group คณะทํางานจดัทําแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัการใช้วคัซีนในสนุขั

และแมว 

VS-FCV Virulent Systemic Feline Calicivirus แคลิซิไวรัสสายพนัธุ์รุนแรง 

WSAVA World Small Animal Veterinary Association สมาคมสตัวแพทย์ผู้ประกอบการบําบดัโรคสตัว์

เล็กโลก 
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บทสรุป 

 

 คณะทํางาน VGG-WSAVA ได้ออกแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการใช้วคัซีนในสนุขัและแมวทัว่โลก

โดยตีพิมพ์รายงานฉบบัแรกในปี ค.ศ. 2007 จากการสํารวจความเห็นจากสมาชิก WSAVA ทัว่โลก ได้

ตระหนกัถึงความสําคญัของแนวปฏิบตัินี ้โดยมีการนําไปปรับใช้เป็นแนวทางการใช้วคัซีนสตัว์เลีย้งใน

หลายประเทศ เอกสารฉบบันีไ้ด้มีการปรับปรุงพร้อมทัง้เพิ่มเติมข้อมูลใหม่เก่ียวกบัแนวปฏิบตัิในการใช้

วคัซีนสําหรับสัตว์เลีย้ง VGG ตระหนกัดีว่าแม้จะมีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจและการเลีย้งสตัว์

ระหวา่งประเทศพฒันาและกําลงัพฒันา สนุขัและแมวทกุตวัได้รับประโยชน์จากการให้วคัซีน ซึ่งนอกจาก

จะปกป้องสตัว์เป็นรายตวัแล้ว วคัซีนยงัสามารถสร้างภมูิคุ้มกนัฝงูท่ีจะชว่ยลดการระบาดของโรคได้ 

 

VGG แบ่งวคัซีนออกเป็นวคัซีนหลกั (core vaccine)  ท่ีต้องให้สุนขัและแมวทุกตวั วคัซีนหลัก

ป้องกันโรคติดเชือ้รุนแรงท่ีมีการแพร่ระบาดทัว่โลก ในสุนขัประกอบด้วยวคัซีนป้องกันไวรัสไข้หัดสุนัข 

(canine distemper virus; CDV) เชือ้อะดิโนไวรัสในสนุขั (canine adenovirus; CAV) และเชือ้พาร์โว

ไวรัส (canine parvovirus-2; CPV-2) วคัซีนหลกัในแมวได้แก่ วคัซีนป้องกนัไข้หดัแมว (FPV) แคลิซิไวรัส 

(FCV) และเฮอร์ปีส์ไวรัส-1 (FHV-1) ในบางพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของโรคพิษสนุขับ้า วคัซีนตอ่โรคพิษสนุขั

บ้าจดัเป็นวคัซีนหลกัทัง้ในสนุขัและแมวแม้วา่จะไมมี่กฎหมายควบคมุก็ตาม 

 

 VGG ให้ความสําคญักบัภมูิคุ้มกนัถ่ายทอดจากแม่ (maternal derived antibody; MDA) ท่ีมีผล

ตอ่ประสิทธิภาพของวคัซีนหลกัในลกูสนุขัและแมว เน่ืองจากระดบั MDA จะแตกตา่งกนัในลกูสตัว์แตล่ะ

ตวั VGG จึงแนะนําให้ให้วคัซีนหลัก 3 ครัง้ในลูกสุนขัและแมว โดยให้ครัง้สุดท้ายเม่ือสตัว์อายุ 14-16 

สปัดาห์หรือมากกวา่ ถ้าจําเป็นต้องให้วคัซีนเพียงครัง้เดียวควรให้วคัซีนหลกัเม่ืออาย ุ16 สปัดาห์ขึน้ไป 

VGG สนบัสนุนให้มีการพฒันาชุดทดสอบเพ่ือตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน (แอนติบอดี) 

ในคลินิก หลงัจากการให้วคัซีน 

ไมค่วรให้วคัซีนแก่สตัว์ถ่ีเกินความจําเป็น เน่ืองจากระยะเวลาท่ีมีภูมิคุ้มกนั (DOI) จากการได้รับ

วคัซีนสามารถอยู่ได้นานหลายปีหรือตลอดชีวิต โดยหลังจากท่ีสตัว์ได้รับการกระตุ้นอีกหนึ่งครัง้ท่ี 12 

เดือนภายหลงัจากการให้ในชว่งท่ีเป็นลกูสนุขัและแมว ควรให้วคัซีนหลกัทกุๆ 3 ปี  

วคัซีนทางเลือก (non-core vaccine) ควรพิจารณาให้ตามความเส่ียงตอ่การสมัผสัโรค โดยทัง้นี ้

ขึน้กบัพืน้ท่ีเลีย้ง สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของสตัว์ นอกจากนี ้VGG ยงัได้จดัแบง่วคัซีนออกเป็นกลุ่มท่ีไม่

แนะนําให้ใช้ (not recommended vaccine) ซึ่งเป็นกลุ่มวคัซีนท่ียงัไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือ



  

6 

 

หลกัฐานสนบัสนนุการใช้เพียงพอ ทัง้นี ้ VGG ไม่ได้พิจารณารวมผลิตภณัฑ์บางชนิดท่ีมีใช้ในบางพืน้ท่ี

หรือบางกรณีเทา่นัน้ไว้ในแนวทางฉบบันี ้

VGG สนบัสนนุให้มีการตรวจสขุภาพประจําปี และพยายามปรับเปล่ียนความเช่ือของเจ้าของท่ี

จะต้องนําสตัว์มาพบสตัวแพทย์เพียงเพ่ือฉีดวคัซีนประจําปี เป็นการมาพบสตัวแพทย์เพ่ือตรวจสุขภาพ

ประจําปีรวมถึงการให้วคัซีนทางเลือกท่ีต้องฉีดทกุปี เน่ืองจาก DOI คงอยูเ่พียงหนึง่ปีหรือสัน้กวา่ 

 การใช้วคัซีนในสถานสงเคราะห์สตัว์ขึน้กบัลกัษณะสถานท่ีและงบประมาณ แนวปฏิบตัิสําหรับ

สถานสงเคราะห์สัตว์ คือ สุนัขและแมวทุกตัวควรได้รับวัคซีนหลักก่อนหรือในขณะท่ีรับเข้าสถาน

สงเคราะห์ ถ้ามีงบประมาณเพียงพอควรฉีดกระตุ้นซํา้อีกครัง้ตามแนวทางท่ีแนะนํา 

หลกัการของการให้วคัซีนท่ีเสนอโดย VGG อาจสรุปสัน้ๆ ได้ดงันี ้

“เราควรให้วัคซีนหลักแก่สัตว์ทุกตัวและลดความถ่ีของการให้วัคซีน โดยพจิารณาให้วัคซีน

ทางเลือกแก่สัตว์ตามความจาํเป็นเท่านัน้”  
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บทนํา 

 

 ในปี ค.ศ. 2006 สมาคมสตัวแพทย์ผู้ประกอบการบําบดัโรคสตัว์เล็กโลก (WSAVA) ได้จดัตัง้

คณะทํางานจดัทําแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัการใช้วคัซีนในสนุขัและแมว (VGG-WSAVA) เพ่ือวางแนวทาง

ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้วัคซีนในสุนัขและแมวทั่วโลก แนวทางปฏิบัตินีคํ้านึงถึงความแตกต่างด้าน

เศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งผลต่อสตัว์เลีย้ง โดยได้ตีพิมพ์แนวทางปฏิบตัิฉบบัแรกในปี ค.ศ. 2007 ใน

วารสาร Journal of Small Animal Practice (Day et al., 2007) และบนเวปไซต์ของWSAVA โดยมีทัง้

ภาษาองักฤษและสเปน 

 เน่ืองจากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของการรักษาสัตว์เลีย้ง ทาง VGG จึงได้เร่ิมโครงการในปี 

ค.ศ. 2009 เพ่ือ (1) ปรับปรุงแนวปฏิบัติท่ีเคยออกในปี ค.ศ. 2007 ให้มีความทันสมัยมากย่ิงขึน้ (2) 

จดัทําแนวทางปฏิบตัิสําหรับเจ้าของและผู้ เพาะพนัธุ์สนุขัและแมว ในระหว่างปี ค.ศ. 2009-2010 VGG 

ได้ประชุมร่วมกนั 3 ครัง้ เพ่ือวางแนวทางปฏิบตัิฉบบัปรุบปรุงและพฒันาแนวทางปฏิบตัิสําหรับเจ้าของ

และผู้ เพาะพนัธุ์สนุขั ซึง่มีแผนจะนําออกเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2010 เชน่กนั 

กิจกรรมแรกท่ีทําในระยะท่ี 2 นี ้ได้แก่ การประเมินผลของแนวทางปฏิบตัิท่ีออกในปี ค.ศ. 2007 

ในหมู่สัตวแพทย์ทัว่โลกโดย VGG ได้ส่งแบบสอบถามไปให้สมาชิกของ WSAVA จํานวน 70 ประเทศ 

เพ่ือสอบถามวา่ 

1. สตัวแพทย์ในประเทศของทา่นได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัใินปี ค.ศ. 2007 หรือไม ่

2. สมาคมสตัวแพทย์ในประเทศของทา่นได้หารือเก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัิปี ค.ศ. 2007 หรือไม ่

3. ในประเทศของทา่นมีแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัการเลือกใช้วคัซีนในสนุขัและแมวอยูแ่ล้วหรือไม ่

4. ถ้าไม่มีแนวทางเก่ียวกบัการใช้วคัซีน ทางสมาคมสตัวแพทย์ได้นําแนวทางปฏิบตัิของ WSAVA 

ไปประยกุต์ใช้หรือไม ่

5. ข้อแตกต่างระหว่างแนวทางปฏิบตัิของ WSAVA กับการดแูลสตัว์เลีย้งในประเทศของท่านเป็น

อยา่งไร 

 

VGG ได้รับข้อมลูกลบัมาจํานวน 27 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเทศท่ีพฒันาและกําลงัพฒันา 

ในจํานวนนี ้18 ประเทศ (18/27) ตอบว่าปัญหาสําคญัคือ ยังไม่มีการแปลแนวทางปฏิบตัิเป็นภาษา

ท้องถ่ิน นอกจากนีย้งัพบปัญหาข้อจํากดัด้านคอมพิวเตอร์และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต มีประเทศสมาชิก

จํานวน 12 ประเทศ (จาก 27 ประเทศ) ท่ีตอบวา่ มีการหารือเก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัิในระดบัสมาคมสตัว

แพทย์ในขณะท่ี 13 จาก 27 ประเทศมีแนวทางปฏิบตัิระดบัชาติหรือประเทศขนาดเล็กในยุโรปมีการ

ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบตัิจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีขนาดใหญ่กว่า คณะทํางาน VGG ได้รับข้อมูล
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เก่ียวกับแนวทางปฏิบตัิจาก 6 ประเทศ พร้อมทัง้รายละเอียดและข้อมลูอ้างอิงด้านภูมิคุ้มกนัวิทยาและ

การใช้วคัซีน 

 คณะทํางานรับทราบว่า ในจํานวน 12 จาก 14 ประเทศท่ีไม่มีแนวปฏิบัติมาแต่เดิม ได้นํา

แนวทางของ WSAVA ไปประยุกต์ใช้บางส่วนหรือทัง้หมด นอกจากนีก้ารเผยแพร่แนวทางปฏิบัติยัง

สง่เสริมให้เกิดความต่ืนตวัในองค์กรสตัวแพทย์ในประเทศตา่งๆ ทัง้นี ้คณะทํางานพบข้อแตกตา่งเล็กน้อย

ระหว่างแนวทางปฏิบตัิของ WSAVA กบัแนวทางปฏิบตัิในแตล่ะประเทศ เช่น หลายประเทศมีกฎหมาย

บงัคบัให้ฉีดวคัซีนพิษสนุขับ้าทกุปี หรือบางประเทศไม่มีผลิตภณัฑ์วคัซีนให้เลือกใช้ตามท่ีระบใุนแนวทาง

ปฏิบตัิ (เช่น ผลิตภณัฑ์เด่ียวหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมี DOI ยาวนาน) และบางประเทศก็มีผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึน้

ใช้เองภายในประเทศ 

 

 จากแบบสอบถามแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการใช้วคัซีนทัว่โลก 

รายงานฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมลูใหม่ๆ จากเอกสารในปี ค.ศ. 2007 โดยส่วน

สําคญัท่ีมีการปรับปรุงได้แก่ 

1. ความชดัเจนของวตัถปุระสงค์ของเอกสารแนวทางปฏิบตั ิ

2. การอภิปรายข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัภมูิคุ้มกนัถ่ายทอดจากแม ่โดยเฉพาะโรคไข้หดัสนุขั  

3. ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สุนัข 

(canine influenza; CIV) โรคลิชมาเนีย และวคัซีนรักษาโรคมะเร็งเมลาโนมา่ 

4. อภิปรายเร่ืองแนวทางการให้วคัซีนป้องกนัโรคติดเชือ้ทางเดินหายใจส่วนบนในแมว (FHV-1 

และ FCV) และโรคลิวคีเมีย (FeLV) 

5. ข้อแนะนําเร่ืองตําแหนง่ท่ีเหมาะสมในการให้ฉีดวคัซีนในแมว 

6. ข้อมลูปัจจุบนัเก่ียวกบัผลของวคัซีนป้องกนัโรคลําไส้อกัเสบตอ่การให้ความคุ้มโรคข้ามสาย

พนัธุ์ ตอ่เชือ้พาร์โวไวรัสในสนุขั (CPV-2c) 

7. เพิ่มเตมิเอกสารข้อมลู (Fact Sheet) ของวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า 

8. เพิ่มเติมคําถามท่ีพบบ่อย (Frequently Asked Questions; FAQs) เป็น 60 คําถาม 

สืบเน่ืองจากการตอบรับท่ีดีจากเอกสารแนวทางปฏิบตัิในปี ค.ศ. 2007 โดยพบว่าคําถาม

เหลา่นีเ้ป็นประโยชน์ตอ่สตัวแพทย์ผู้ปฏิบตังิาน 

9. คลงัรูปภาพโรคติดเชือ้สําคญัในสุนขัและแมวท่ีป้องกนัโดยการให้วคัซีน คณะทํางานVGG 

เช่ือว่า ภาพดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ตอ่สตัวแพทย์เพ่ือใช้ในการอธิบายแก่เจ้าของระหว่าง
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การซกัประวตัิเพ่ือวางแผนการให้วคัซีน โดยมีข้อมลูซึ่งประกอบด้วยอาการและระดบัความ

รุนแรงของโรคท่ีสามารถป้องกนัได้โดยการให้วคัซีน ชดุภาพดงักล่าวยงัมีประโยชน์ในการใช้

ประกอบในการอธิบาย เพ่ือทําความเข้าใจในเร่ืองความเส่ียงของการเกิดโรคและประโยชน์ท่ี

ได้รับจากการให้วคัซีนแก่เจ้าของสตัว์ 

VGG ขอขอบคณุ American Animal Hospital Association (AAHA) Canine Vaccine Task 

Force (Paul et al., 2006) และ American Association of Feline Practitioners (AAFP) Feline 

Vaccine Advisory Panel (Richards et al., 2006) ท่ีช่วยอนเุคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัวคัซีนในสตัว์เลีย้ง 

หลงัจาก WSAVA ได้ออกแนวปฏิบตัิในปี ค.ศ. 2007 ทาง European Advisory Board on Cat 

Diseases (ABCD) ได้ออกแนวทางการใช้วคัซีนแมวในยุโรป ซึ่งได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of 

Feline Medicine and Surgery ฉบบัพิเศษ (Horzinek and Thiry, 2009) 

วัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัต ิ

 

 แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัการใช้วคัซีนท่ีออกในปี ค.ศ. 2007 ทําให้เกิดความสบัสนตอ่ผู้ปฏิบตัิงาน 

เน่ืองจากมีความแตกต่างจากข้อมลูผลิตภัณฑ์ของวคัซีน ทําให้สตัวแพทย์มีความกงัวลท่ีจะปฏิบตัิตาม

แนวทางปฏิบตัิท่ีแนะนํา ข้อกังวลดงักล่าวได้ถูกรวบรวมและอธิบายเพิ่มเติมในบทความทางวิชาการ 

(Thiry and Horzinek, 2007)  

ข้อมลูผลิตภณัฑ์ (summary of product characteristics; SPC) เป็นข้อมลูเก่ียวกบัวคัซีนท่ีใช้

เพ่ือประกอบการขึน้ทะเบียนตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ คณุภาพ ความปลอดภยั และ

ประสิทธิภาพของวคัซีน รวมถึงข้อมูลระยะการให้ความคุ้มโรค (duration of immunity; DOI) ของ

ผลิตภัณฑ์ ค่า DOI หมายถึงระยะเวลาท่ีอย่างต่ําท่ีสุดท่ีวัคซีนจะสามารถให้ภูมิคุ้มโรคในสตัว์ท่ีได้รับ

วคัซีน โดยข้อมลูนีม้กัได้จากผลการทดสอบในห้องปฏิบตัิการ ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนระยะการให้ความคุ้ม

โรคของวคัซีนท่ีแท้จริง ในอดีตท่ีผ่านมาวคัซีนสตัว์เลีย้งส่วนใหญ่ระบคุา่ DOI ท่ี 1 ปี ดงันัน้จึงทําให้ต้อง

แนะนําให้มีการให้วัคซีนซํา้ทุกปี แต่จากความกังวลเร่ืองความปลอดภัยของวคัซีน จึงได้มีการขยาย

ระยะเวลาในการให้ความคุ้มโรคของวคัซีนให้ยาวนานขึน้ โดยมากมกัมีคา่ DOI อยู่ท่ี 3 ปี แม้ว่าในความ

เป็นจริงแล้ว วคัซีนหลกัอาจมีคา่ DOI ท่ีแท้จริงท่ียาวนานกวา่นัน้มาก  
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 ในแนวทางปฏิบตัิฉบบันี ้อาจพบได้ว่ามีคําแนะนําให้ให้วัคซีนบางชนิดทุกสามปี แม้ว่าข้อมูล

ผลิตภณัฑ์ของวคัซีนนัน้ อาจระบคุา่ DOI เพียงแค ่1 ปี ทัง้นีเ้น่ืองจากแนวทางปฏิบตัิฉบบันีอ้าศยัข้อมลู

ทางวิชาการและความรู้ในปัจจบุนั ท่ียืนยนัว่าคา่ DOI ของวคัซีนมีระยะเวลายาวนานกว่าท่ีระบใุนข้อมลู

ผลิตภณัฑ์ ในขณะท่ีข้อมลูของผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทใช้ประกอบการขึน้ทะเบียน มกัได้มาจากข้อมลูเก่าท่ีไม่

ทนัสมยั ในบางกรณีอาจมีอายมุากกว่า 20 ปีจึงอาจพบความไม่สอดคล้องกนัระหว่างเอกสารทัง้สองได้ 

อย่างไรก็ดีสัตวแพทย์ควรตัดสินใจเลือกใช้วัคซีนตามข้อมูลวิชาการท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยขอความ

เห็นชอบจากเจ้าของสตัว์ในการให้วคัซีนท่ีอาจมีแนวทางแตกตา่งจากเอกสารขึน้ทะเบียน (off-label use) 

นอกจากนีอ้าจพบความสบัสนท่ีเกิดจากตวัแทนบริษัทผู้ผลิตวคัซีนซึง่มีหน้าท่ีตามกฏหมายในการแนะนํา

ให้สตัวแพทย์ปฏิบตัติามข้อมลูของผลิตภณัฑ์  

ข้อสบัสนอีกประการหนึง่ท่ีอาจพบได้ คือ ความแตกตา่งระหว่างแนวทางปฏิบตัิในการให้วคัซีนท่ี

ออกมาจากหลายหน่วยงาน เช่น ความแตกต่างระหว่างแนวทางปฏิบตัิในสหรัฐอเมริกาและยุโรปท่ีมี

พืน้ฐานจากความเห็นท่ีแตกตา่งกันของผู้ เช่ียวชาญในประเทศนัน้ๆ รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ 

ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเส่ียงในการติดเชือ้ จึงเป็นการยากท่ีจะปรับแนวทางปฏิบัติให้เข้ากับทุก

สถานการณ์ได้ คณะทํางาน VGG เข้าใจถึงข้อจํากัดดงักล่าวข้อแนะนําในแนวทางปฏิบตัิฉบบันีจ้ึง

ออกมาโดยคํานงึถึงความเหมาะสมเพ่ือให้สามารถปรับประยกุต์ใช้ได้กบัสตัว์เลีย้งทัว่โลก 

  

กลา่วโดยสรุปคือ สตัวแพทย์สามารถจดัวางโปรแกรมวคัซีนตามข้อมลูจากแนวทางปฏิบตัินี ้แต่

ควรพิจารณาถึงแนวทางปฏิบตัิในประเทศ (ถ้ามี) ร่วมด้วย เพ่ือความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในแตล่ะ

ประเทศ หากข้อมลูในแนวทางปฏิบตัิฉบบันีมี้ความแตกตา่งจากข้อกําหนดทางกฎหมายของประเทศนัน้ 

สตัวแพทย์ควรแจ้งและขอความเห็นชอบจากเจ้าของสตัว์ก่อนการให้วคัซีน 
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ข้อมูลปัจจุบันด้านวัคซีนวิทยาในสัตว์เล็ก 

 

ถ้าการใช้วคัซีนประสบความสําเร็จดีอยู่แล้ว ทําไมเราจึงยงัจําเป็นต้องประเมินผลการให้วคัซีน

อย่างสม่ําเสมอ? เป็นท่ีทราบกันดีว่าในประเทศพัฒนาแล้วพบปัญหาโรคติดเชือ้ในประชากรสุนขัและ

แมวไมบ่อ่ยนกั แม้จะมีการระบาดบ้างเป็นครัง้คราวในบางพืน้ท่ี ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคอาจมี

ความแตกตา่งกนัระหว่างสตัว์ท่ีเลีย้งในสถานสงเคราะห์สตัว์และสตัว์ท่ีเลีย้งตามบ้านอย่างไรก็ดีโรคติด

เชือ้สําคญัเหลา่นี ้ยงัคงเป็นปัญหาสําคญัท่ีพบได้บอ่ยและเป็นสาเหตสํุาคญัของการตายในสนุขัและแมว

ในประเทศท่ีกําลังพัฒนาในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว คาดว่ามีสัตว์เลีย้งเพียง 30-50% ท่ีได้รับวัคซีน ซึ่ง

ตวัเลขดงักล่าวย่ิงน้อยกว่านีม้ากในประเทศกําลงัพฒันา การฉีดวคัซีนในสตัว์แตล่ะตวัมีความสําคญัต่อ

การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรตามหลักการของ “ภูมิคุ้มกันฝูง” เพราะนอกจากวัคซีนจะช่วย

ปกป้องสตัว์ท่ีได้รับวคัซีนแล้ว วคัซีนยงัช่วยลดการแพร่กระจายของโรคในหมู่ประชากรสตัว์ชนิดนัน้ด้วย 

ภูมิคุ้ มกันฝูงต่อวัคซีนหลักท่ีให้ DOI (อยู่ได้นานหลายปี) ขึน้กับจํานวนสุนัขและแมวท่ีได้รับวัคซีน

มากกว่าจํานวนวคัซีนท่ีฉีดในแต่ละปี ดงันัน้จึงควรมุ่งเน้นการเพิ่มสดัส่วนของสตัว์ท่ีได้รับวคัซีนหลกัใน

กลุม่ประชากรสตัว์เลีย้งให้มากขึน้ 

ประเด็นท่ีสองเก่ียวกับการให้วคัซีนในสุนัขและแมว คือ เราควรลดปริมาณการให้วัคซีนท่ีไม่

จําเป็นสําหรับสตัว์แตล่ะตวั เพ่ือลดโอกาสการเกิดผลอนัไม่พึงประสงค์จากการให้วคัซีน  แนวทางปฏิบตัิ

ท่ีเหมาะสมควรคํานงึถึงความต้องการวคัซีนในสตัว์แตล่ะตวั มีการแบง่กลุ่มวคัซีนตามข้อมลูทางวิชาการ

และประสบการณ์เป็นชนิด “วัคซีนหลกั (core)” และ “วคัซีนทางเลือก (non-core)”  ทัง้นีจํ้าเป็นต้อง

อาศยัข้อมลูเก่ียวกบัการระบาดของโรคในแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือประโยชน์ในการเลือกใช้วคัซีน รวมทัง้ยงัควรมี

การสง่เสริมให้มีการขึน้ทะเบียนผลิตภณัฑ์ท่ีมีคา่ DOI ยาวนานขึน้เพ่ือลดความจําเป็นในการฉีดวคัซีนซํา้ 

และทําให้การใช้วคัซีนมีความปลอดภัยเพิ่มขึน้ จากข้อมูลสําคญัดงักล่าวทําให้สตัวแพทย์และเจ้าของ

สตัว์จําเป็นต้องปรับเปล่ียนความเช่ือและวิธีการให้วคัซีนจากท่ีเคยฉีดกระตุ้นทกุปีให้เหมาะสมมากย่ิงขึน้ 

แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการใช้วคัซีนฉบบันีถ้กูจดัเตรียมขึน้เพ่ือเจ้าของสตัว์ท่ีต้องการนําสตัว์มา

รับวคัซีนท่ีเหมาะสมจากสตัวแพทย์ VGG ทราบดีวา่มีเจ้าของจํานวนไม่น้อยท่ีอาจไม่สามารถปฏิบตัิตาม

คําแนะนําของสตัวแพทย์ได้ เพราะข้อจํากดัด้านเศรษฐกิจหรือสงัคม ในสถานการณ์ท่ีเจ้าของสามารถนํา

สตัว์มารับวัคซีนหลักได้เพียงครัง้เดียวตลอดชีวิต VGG เสนอให้ให้วคัซีนในช่วงเวลาท่ีสตัว์สามารถ

ตอบสนองทางภมูิคุ้มกนัได้เตม็ท่ี ได้แก่ เม่ืออาย ุ16 สปัดาห์ขึน้ไป 
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 ในเอกสารฉบบันี ้VGG ยงัได้ให้ความสําคญักับการใช้วคัซีนในสถานสงเคราะห์สตัว์ แนวทาง

ปฏิบตันีิมี้ความเหมาะสมสําหรับสตัว์ท่ีมีความเส่ียงสงูในการติดเชือ้ VGG ทราบว่าสถานสงเคราะห์สตัว์

ส่วนใหญ่มีข้อจํากัดด้านการเงิน ซึ่งอาจมีผลต่อความสามารถในการให้วคัซีนแก่สตัว์ ในกรณีนีค้วรให้

วคัซีนหลกัหนึง่ครัง้ก่อนหรือในวนัท่ีรับสตัว์เข้าสถานสงเคราะห์ครัง้แรก 

 เอกสารฉบบันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลปัจจุบนัทางด้านวคัซีนวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับวคัซีนใน

สนุขัและแมว รวมถึงแนะนําแนวทางปฏิบตัิท่ีเหมาะสมของการใช้วคัซีนสําหรับสตัวแพทย์ ข้อมลูสําคญั

สามารถสรุปได้ดงันี ้

“เราควรให้วัคซีนหลักแก่สัตว์ทุกตัวและลดความถ่ีของการให้วัคซีน โดยพจิารณาให้วัคซีน

ทางเลือกแก่สัตว์ตามความจาํเป็นเท่านัน้” 
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แนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับการให้วัคซีนสุนัข 

 

การให้วัคซีนสุนัข 

โปรแกรมการให้วัคซีนพืน้ฐาน 

 ตารางท่ี 1 แสดงวคัซีนหลกั (core) วคัซีนทางเลือก (non-core) และวคัซีนท่ีไม่แนะนํา (not-

recommended) สําหรับสตัวแพทย์วคัซีนหลกั คือ วคัซีนท่ีลกูสนุขัทกุตวัทัว่โลกควรได้รับเพ่ือป้องกนัการ

ตดิเชือ้ท่ีเป็นปัญหาสําคญัทัว่โลก ในบางประเทศอาจเพิ่มเติมวคัซีนหลกัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การ

ระบาดของโรค เช่น การเพิ่มวคัซีนพิษป้องกันโรคสุนขับ้าเป็นวคัซีนหลกัในประเทศท่ียงัพบการระบาด

ของโรค เพ่ือป้องกนัการติดเชือ้ทัง้ในกลุ่มประชากรสนุขัและมนษุย์ ในบางประเทศมีกฎหมายกําหนดให้

สตัว์เลีย้ง รวมทัง้ในสนุขัท่ีจะเดนิทางไปตา่งประเทศต้องได้รับวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า สําหรับวคัซีน

ทางเลือกจะพิจารณาให้ตามภูมิภาคท่ีเลีย้งสตัว์ สภาพการเลีย้ง และประเมินจากผลดีและผลเสียจาก

การให้วคัซีน ส่วนวคัซีนกลุ่มไม่แนะนําเป็นวคัซีนท่ียงัไม่มีข้อมลูทางวิทยาศาสตร์สนบัสนนุการใช้อย่าง

เพียงพอ 

การให้วัคซีนในลูกสุนัขและการกระตุ้นท่ี 12 เดือน 

 ลูกสุนขัจะมีภูมิคุ้มโรคจากภูมิคุ้มกันถ่ายทอดจากแม่ (MDA) ในช่วงสปัดาห์แรกๆ ของชีวิต 

ระดบัภูมิคุ้มกันจะลดลงในช่วงอายุ 8-12 สปัดาห์ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาท่ีสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกนัในลูก

สนุขัได้ ลกูสนุขัท่ีได้รับ MDA น้อย อาจมีความเส่ียงตอ่การติดเชือ้ (และตอบสนองตอ่การให้วคัซีน) ได้

เร็วขึน้ ในขณะท่ีลูกสุนัขท่ีได้รับ MDA ในปริมาณมากอาจไม่ตอบสนองต่อการให้วัคซีนจนถึงอายุ

มากกว่า 12 สปัดาห์ ดงันัน้จึงไม่มีโปรแกรมวคัซีนใดท่ีเหมาะสมกบัทกุสถานการณ์ VGG แนะนําให้เร่ิม

ให้วคัซีนครัง้แรกท่ีอาย ุ8-9 สปัดาห์ และให้ครัง้ท่ีสองหา่งกนั 3-4 สปัดาห์ โดยให้วคัซีนครัง้ท่ีสามเม่ือสนุขั

อายุ 14-16 สปัดาห์ แม้ว่าผลิตภัณฑ์วคัซีนบางชนิดอาจระบุให้ให้วคัซีนเพียงสองครัง้ หรือให้ครัง้ท่ีสอง

หรือครัง้สุดท้ายท่ีอายุ 10 สปัดาห์ ข้อปฏิบตัิดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เอือ้ต่อการนําสุนขัไปพบกับ

สุนัขตัวอ่ืน เพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมของลูกสตัว์อย่างเหมาะสม (early socialization) แต่การวาง

โปรแกรมวคัซีนดงักลา่วก่อให้เกิดความเส่ียงตอ่การตดิเชือ้ ดงันัน้เจ้าของสตัว์ควรระมดัระวงัไม่ให้ลกูสตัว์

ไปในบริเวณท่ีมีโรคหรือให้สตัว์พบกบัสตัว์ท่ีมีสขุภาพดีและได้รับวคัซีนครบเท่านัน้ VGG ยงัคงแนะนําให้

ให้วคัซีนหลกัครัง้ท่ีสามเม่ือลกูสนุขัอาย ุ14-16 สปัดาห์ 
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 ในแง่ภูมิคุ้มกนัวิทยา การให้วคัซีนซํา้หลายครัง้ในช่วงปีแรกของลกูสตัว์ไม่จดัว่าเป็นการกระตุ้น

วคัซีน (booster) การฉีดวัคซีนดงักล่าว (ส่วนใหญ่เป็นวคัซีนไวรัสเชือ้เป็น) ถือเป็นการกระตุ้นระบบ

ภมูิคุ้มกนัครัง้แรกในลกูสตัว์ท่ีไม่มีนิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดี (จาก MDA) ตอ่แอนติเจนในวคัซีน เพ่ือให้เชือ้

จากวคัซีนสามารถเพิ่มจํานวนในตวัสตัว์ ทําให้เกิดการนําเสนอแอนติเจนเพ่ือกระตุ้น ที (T), และ บี (B) 

ลิมโฟไซต์ท่ีจําเพาะตอ่เชือ้ ในกรณีของวคัซีนเชือ้ตาย MDA อาจมีผลรบกวนการสร้างภูมิโดยการจบักบั

แอนติเจน และไม่เปิดโอกาสให้มีการกระตุ้นภูมิคุ้มกนัอย่างมีประสิทธิภาพ จึงยงัจําเป็นต้องให้วคัซีนซํา้

เชน่กนั 

 สุนัขทุกตวัควรได้รับวคัซีนซํา้ท่ี 12 เดือนภายหลังการให้วคัซีนในช่วงลูกสัตว์ จึงจะถือเป็น

โปรแกรมการให้วคัซีนในลกูสตัว์ท่ีสมบรูณ์ การกระตุ้นวคัซีนซํา้ท่ี 12 เดือน จะทําให้มัน่ใจได้ว่าสนุขัทุก

ตัวรวมถึงสุนัขตัวท่ีไม่ตอบสนองต่อวัคซีนในช่วงลูกสัตว์จะสามารถสร้างภูมิคุ้ มโรคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การให้วัคซีนในสุนัขโตเตม็วัย 

 สนุขัท่ีตอบสนองต่อการให้วคัซีนหลกั จะมีภูมิคุ้มโรค (ภูมิคุ้มกันจดจํา) ท่ีคงอยู่ได้นานหลายปี

โดยไม่จําเป็นต้องกระตุ้นวคัซีนซํา้ ภายหลงัจากการกระตุ้นท่ี 12 เดือนแล้วอาจให้วคัซีนซํา้ทกุ 3 ปีหรือ

นานกว่านัน้ ยกเว้นบางกรณีท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ ข้อแนะนํานีไ้ม่รวมถึง วคัซีนหลกัเชือ้ตาย วคัซีนทางเลือก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มวัคซีนท่ีมีแอนติเจนของเชือ้แบคทีเรียเป็นส่วนประกอบ ด้วยเหตนีุจ้ึงต้องฉีด

กระตุ้นวคัซีน Leptospira, Bordetella, Borrelia (Lyme disease) และพาราอินฟลูเอนซ่า บ่อยกว่า

เพ่ือให้เกิดการสร้างภมูิคุ้มกนัท่ีเพียงพอ 

 จากข้อมลูข้างต้น สนุขัโตเตม็วยัอาจได้รับวคัซีนทกุปี แตช่นิดของวคัซีนท่ีได้รับจะแตกตา่งกนัใน

แตล่ะปี โดยทัว่ไปแนะนําให้ให้วคัซีนหลกัทกุ 3 ปีและให้วคัซีนทางเลือกท่ีจําเป็นทกุปี VGG ตระหนกัดีว่า 

ในบางประเทศมีการขึน้ทะเบียนวคัซีนรวมท่ีประกอบด้วยวคัซีนหลกัและวคัซีนทางเลือกอยู่ด้วยกนั VGG 

จงึสนบัสนนุให้บริษัทผู้ผลิตนําผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นวคัซีนเด่ียวเข้ามาจําหนา่ยเพ่ือเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่

สตัวแพทย์มากขึน้ 

 สุนขัโตเต็มวยัท่ีได้รับวคัซีนหลกัตามโปรแกรมในช่วงลูกสุนขัและได้รับการกระตุ้นท่ี 12 เดือน

แล้ว แต่ไม่ได้รับการกระตุ้นวัคซีนตามท่ี VGG แนะนําอย่างสม่ําเสมอในช่วงโตเต็มวยั อาจสามารถ
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กระตุ้นภมูิคุ้มกนัโดยให้วคัซีนหลกัซํา้เพียงครัง้เดียว แม้วา่อาจมีข้อมลูผลิตภณัฑ์ท่ีระบวุ่าสนุขัเหล่านีต้้อง

ได้รับการกระตุ้นซํา้ 2 ครัง้ (เช่นเดียวกบักรณีลกูสนุขั) ซึ่งข้อแนะนําดงักล่าวไม่มีข้อมลูทางวิทยาศาสตร์

รองรับและขดักบัความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัภมูิคุ้มกนัจดจํา อยา่งไรก็ตามข้อแนะนํานีส้ามารถใช้ได้กบั

สนุขัโตเตม็วยั ท่ีไมท่ราบประวตัวิคัซีนและไมส่ามารถทําการตรวจทางซีร่ัมวิทยาได้ 

การทดสอบทางซีร่ัมวิทยาเพ่ือประเมินระดับภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนสุนัข 

 การตรวจหาแอนติบอดีท่ีจําเพาะตอ่เชือ้ สามารถนํามาใช้ในการประเมินระดบัภูมิคุ้มกนัตอ่เชือ้ 

CDV, CPV-2, CAV-1 และพิษสนุขับ้าได้ การตรวจหาแอนติบอดีท่ีจําเพาะต่อเชือ้ CDV และ CPV-2 มี

ประโยชน์อย่างมากต่อการประเมินระดบัภูมิคุ้มกัน ภายหลงัจากท่ีสุนขัได้รับวคัซีนในช่วงท่ีเป็นลูกสุนขั

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาห้องปฏิบตัิการตา่งๆ ได้พฒันาวิธีมาตรฐานในการตรวจและในบางประเทศยงัมี

กฏหมายท่ีระบุให้ตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคพิษสุนขับ้า ในสตัว์เลีย้งก่อนการเดินทางระหว่างประเทศ

ด้วย 

ในทางปฏิบตัิ วิธีการตรวจท่ีน่าจะได้รับความนิยมควรสามารถอ่านผลได้อย่างรวดเร็ว ใช้งาน

ง่าย มีความน่าเช่ือถือ และมีราคาท่ีเหมาะสม ผลตรวจท่ีเป็นลบแสดงว่าสตัว์ไม่มีหรือมีแอนติบอดีน้อย

มาก และจําเป็นต้องได้รับการกระตุ้นวคัซีนซํา้ ในสตัว์บางตวัท่ีมีภูมิคุ้มกนัแตใ่ห้ผลตรวจเป็นลบ (ผลลบ

เทียม) ไมจํ่าเป็นต้องได้รับวคัซีนซํา้ ถ้าผลตรวจเป็นบวกก็ไม่จําเป็นต้องให้วคัซีนซํา้ โดยเหตนีุวิ้ธีทดสอบ

จงึควรต้องให้ผลบวกหรือลบท่ีชดัเจน สนุขัท่ีให้ผลลบตอ่ CDV และ/หรือ CPV-2 ให้ถือว่าไม่มีแอนติบอดี

และมีความเส่ียงตอ่การตดิเชือ้ได้ง่าย 

ลูกสุนัขอายุ 14-16 สัปดาห์ท่ีได้รับวัคซีนครบแล้ว ควรมีแอนติบอดีและแสดงผลบวกในการ

ตรวจทางซีร่ัมวิทยา โดยควรเก็บซีร่ัมภายหลงัจากการให้วคัซีนครัง้สดุท้าย 2 สปัดาห์ขึน้ไป สตัว์ท่ีให้ผล

ลบควรให้วคัซีนซํา้และทําการตรวจทางซีร่ัมวิทยาซํา้ ถ้าผลยงัคงเป็นลบ ให้ถือว่าสตัว์ตวันัน้ไม่ตอบสนอง

ตอ่การให้วคัซีนและไมส่ามารถสร้างภมูิคุ้มโรคได้ 
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แผนภูมิแสดงขัน้ตอนทดสอบทางซีร่ัมวิทยาในลูกสุนัข  

 

รูปท่ี 1 แผนภูมิแสดงขัน้ตอนการทดสอบทางซีร่ัม  

CMI หมายถงึ ภูมิคุ้มกันพึ่งเซลล์ 

 

การวัดแอนติบอดีเป็นวิธีท่ีทําได้ง่ายในทางปฏิบตัิ เพ่ือยืนยันว่าระบบภูมิคุ้มกันลูกสนุขัมีการ

ตอบสนองตอ่แอนตเิจนในวคัซีน อยา่งไรก็ดีการให้วคัซีนอาจไมไ่ด้ผลเน่ืองมาจากหลายสาเหต ุได้แก่ 
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 (1) ภูมิคุ้มกันถ่ายทอดจากแม่ไปยับยัง้เชือ้ไวรัสในวคัซีนซึ่งเป็นสาเหตท่ีุพบได้บ่อยท่ีสุดของภาวะ

วคัซีนล้มเหลว จงึควรให้วคัซีนเข็มสดุท้ายในลกูสตัว์อาย ุ14-16 สปัดาห์ ซึง่เป็นช่วงอายท่ีุ MDA น่าจะจะ

ลดลงอยูใ่นระดบัท่ีต่ํา และลกูสนุขัเกือบทัง้หมด จะสามารถตอบสนองตอ่การให้วคัซีนได้ (>98%) 

 (2) วคัซีนไม่มีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมีหลายปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถใน

การกระตุ้นภูมิคุ้มกนัของวคัซีน ตัง้แตข่ัน้ตอนการผลิตวคัซีนไปจนถึงวิธีการให้วคัซีน ตวัอย่างเช่น สาย

พนัธุ์ของไวรัส ประวตักิารเพาะเชือ้ (passage) ความผิดพลาดในระหว่างกระบวนการผลิตโดยเฉพาะใน

แตล่ะ batch นอกจากนีย้งัอาจเกิดจากความผิดพลาดภายหลงัจากขัน้ตอนการผลิต เช่น ความผิดพลาด

ในช่วงระหว่างการขนส่งและเก็บรักษา (ระบบลูกโซ่ความเย็นไม่สมบูรณ์) หรือระหว่างการให้วคัซีนใน

คลินิก (การใช้ยาฆา่เชือ้) ท่ีไปทําลายวคัซีนเชือ้เป็น  

     (3) สตัว์ไม่ตอบสนองตอ่การให้วคัซีน (ระบบภูมิคุ้มกนัไม่ตอบสนองตอ่แอนติเจนในวคัซีน)ในกรณีท่ี

สตัว์ไม่มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกนัแม้ว่าจะให้วคัซีนไปแล้วหลายครัง้อาจพิจารณาได้ว่าสตัว์ตวันัน้ไม่

มีความสามารถในการตอบสนองตอ่วคัซีน ซึ่งอาจมีสาเหตมุาจากลกัษณะทางพนัธุกรรมของตวัสตัว์เอง 

ในอดีตท่ีผ่านมามีความเช่ือ (ท่ียังไม่ได้รับการพิสูจน์) ว่า ความไวรับต่อการติดเชือ้ CPV-2 ในกลุ่ม

สุนัขร็อตไวเล่อร์และโดเบอร์แมนในช่วงปี ค.ศ. 1980 (โดยไม่ขึน้กับประวัติการได้รับวคัซีน) เกิดขึน้

เน่ืองจากมีสุนขัท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อการให้วคัซีน CPV2 เป็นจํานวนมากในสนุขัสายพนัธุ์เหล่านี ้

อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัพบว่าสนุขัทัง้สองสายพนัธุ์ในสหรัฐอเมริกา สามารถตอบสนองตอ่การให้วคัซีน 

CPV2 ได้ไม่แตกต่างจากสุนัขพันธุ์ อ่ืน ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากสุนัขท่ีไวต่อการติดเชือ้ CPV-2 ได้ตายไป

หมดแล้ว นอกจากนีส้นุขับางตวัในสายพนัธุ์ดงักล่าวข้างต้นยงัอาจสามารถตอบสนองตอ่แอนติเจนชนิด

อ่ืนได้ในระดบัต่ําหรือไม่ตอบสนองเลย เช่น ในอังกฤษและเยอรมนัยังคงพบสุนขัพนัธุ์ ร็อตไวเล่อร์ท่ีไม่

ตอบสนองต่อการให้วคัซีน CPV-2 และพิษสุนขับ้า โดยมีหลกัฐานว่า สตัว์สายพันธุ์ เหล่านีม้ักมีอัตรา

ความล้มเหลวในการตรวจหาแอนติบอดีตอ่โรคพิษสนุขับ้าก่อนการเดินทางมากกวา่สายพนัธุ์อ่ืนๆ 

การตรวจทางซีร่ัมวิทยาเพ่ือประเมินระยะเวลาท่ีมีภูมิคุ้มกัน (DOI) 

 สุนขัท่ีได้รับวคัซีนส่วนใหญ่จะพบแอนติบอดี (ต่อแอนติเจนวคัซีนหลกั) ในซีร่ัมเป็นเวลานาน

หลายปี ระดับแอนติบอดีมีความสัมพันธ์กับการทํางานของพลาสม่าเซลล์ท่ีมีอายุยืน (long-lived 

plasma cells หรือ memory effector B cells) วตัถปุระสงค์หลกัของการให้วคัซีน คือเพ่ือกระตุ้นการ

จดจําทางภูมิคุ้มกนั ระดบัแอนติบอดีตอ่วคัซีนหลกัมีความสมัพนัธ์กับความคุ้มโรคและมี DOI ท่ีคงอยู่
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ยาวนาน แตใ่นกรณีของวคัซีนทางเลือกหลายชนิด คา่ DOI จะมีระยะเวลาสัน้กว่าจึงจําเป็นต้องกระตุ้น

ซํา้บอ่ยครัง้ 

 การตรวจหาแอนติบอดีสามารถใช้เพ่ือแสดงถึงคา่ DOI ภายหลงัการให้วคัซีนหลกั เป็นท่ีทราบ

กนัดีวา่สนุขัมกัมีระดบัแอนติบอดีท่ีจําเพาะตอ่ CDV, CPV-2, CAV-1 และ CAV-2 ได้เป็นระยะเวลาสาม

ปีหรือนานกว่านัน้ โดยมีผลการศึกษาหลายชิน้ท่ียืนยนัข้อมลูดงักล่าวดงันัน้หากตรวจไม่พบแอนติบอดี

ควรให้วคัซีนซํา้แก่สุนขั เว้นแต่ในกรณีท่ีมีข้อจํากดัทางการแพทย์ด้านอ่ืน ส่วนการตรวจหาแอนติบอดีท่ี

จําเพาะตอ่โรคอ่ืนๆ มกัมีข้อจํากัด เน่ืองจากแอนติบอดีมกัลดลงอย่างรวดเร็ว (เช่น กรณีของวคัซีนเลป

โตสไปโรซิส) และมักจะไม่สัมพันธ์กับความคุ้มโรค (เช่น เลปโตสไปโรซิสและพาราอินฟลูเอนซ่า) 

นอกจากนีย้งัควรพิจารณาถึงราคาและระยะเวลาท่ีใช้ตรวจด้วย 

 VGG ตระหนักดีว่าในปัจจุบนัยังมีข้อจํากัดในด้านการเข้าถึงชุดทดสอบและค่าใช้จ่ายในการ

ตรวจซึง่ยงัมีราคาสงู อยา่งไรก็ตามการตรวจทางซีร่ัมวิทยามีประโยชน์ตอ่การตดัสินใจใช้วคัซีน (ในทัง้ลกู

สนุขัและสนุขัโตเตม็วยั) ดงันัน้จงึมีความจําเป็นต้องพฒันาวิธีตรวจท่ีรวดเร็วและมีราคาเหมาะสมตอ่ไป 

การให้ภูมิคุ้มกันแก่สัตว์ (passive immunization) 

 การให้วคัซีนเพ่ือกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสตัว์ (active immunization) ถือเป็นแนวทางหลกัในการ

ป้องกันการโรคติดเชือ้ ส่วนการให้ภูมิคุ้มกันโดยตรง (passive immunization) ก็ได้รับความสนในอยู่

ไม่ใช่น้อย ในอดีตท่ีผ่านมาโดยมีการให้ซีร่ัมท่ีจําเพาะตอ่โรคคอตีบหรือการใช้ไฮเปอร์อิมมูนซีร่ัม เพ่ือ

ป้องกนัโรคตา่งๆ ในเดก็ เชน่ แอนแทร็กซ์ บาดทะยกั และ scarlet fever ในผู้ใหญ่ เช่น อีสกุอีใส เรสไพรา

ทอรีซินซิเชียลไวรัส ตบัอกัเสบชนิด เอ และ บี คางทมู หดั และพิษสนุขับ้า 

 แม้ว่าการติดเชือ้จะกระตุ้นการทํางานของภูมิคุ้มกนัแบบเซลล์และสารนํา้ แต่แอนติบอดีเป็น

กลไกหลักท่ีควบคุมปริมาณไวรัสในสัตว์ท่ีติดเชือ้ และทําให้หายป่วยในโรคไวรัสหลายชนิด ระดับ

แอนติบอดีจึงสัมพันธ์กับระดับการป้องกันการเกิดโรค ในระหว่างภาวะติดเชือ้ไวรัสในกระแสเลือด 

แอนตบิอดีท่ีจําเพาะตอ่เชือ้ท่ีสตัว์สร้างเองหรือได้รับจากสตัว์อ่ืนจะไปจบักบัผิวของไวรัส ช่วยป้องกนัการ

ติดเชือ้เข้าสู่เซลล์และกําจดัเชือ้ออกไป ในทางทฤษฎีซีร่ัมหรืออิมมูโนโกลบลูินท่ีให้เข้าทางใต้ผิวหนงัจะ

ถูกดดูซึมเข้าสู่กระแสเลือดเช่นเดียวกัน การให้พลาสม่า (ไม่ใช่ซีร่ัม) ก็ได้ผลเช่นเดียวกัน แต่มีความ

ยุง่ยากและมีข้อควรระวงัในทางปฏิบตัิมากกว่าในกรณีท่ีติดเชือ้เฉพาะท่ี เช่น บริเวณแผลท่ีถกูสนุขัท่ีเป็น
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พิษสนุขับ้ากดั มีข้อยืนยนัถึงประโยชน์ในการใช้แอนติบอดีเพ่ือป้องกนัโรคภายหลงัการได้รับเชือ้ (post-

exposure prophylaxis regimen) ในคนอย่างชดัเจน โดยจะต้องให้อิมมโูนโกลบลินตอ่โรคพิษสนุขับ้า

ตัง้แต่วนัแรกหลงัสมัผสัเชือ้ โดยการฉีดเข้าท่ีบริเวณรอบแผลและอาจให้เข้ากล้ามเนือ้ในตําแหน่งท่ีห่าง

จากตําแหนง่ท่ีให้วคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าซึง่จะให้ในเวลาเดียวกนั  

 ในสตัว์เลีย้ง การใช้ซีร่ัมเพ่ือการป้องกนัหรือรักษามกัจะทําในกรณีพิเศษเท่านัน้ (เช่น สนุขัท่ีติด

เชือ้ไข้หดัสนุขั แมวท่ีติดไข้หดัแมว หรือในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคในฟาร์ม) ปัจจบุนัในหลายประเทศ 

เชน่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนั สาธารณรัฐเช็ค สโลวาเกีย รัสเซียและบราซิล ท่ีมีผลิตภณัฑ์ซีร่ัมและอิมมโูน

โกลบลูินท่ีเตรียมจากสตัว์ประเภทเดียวกันหรือสตัว์ตา่งชนิด (ม้า) ท่ีมีความจําเพาะตอ่เชือ้ไวรัสหลายๆ 

ชนิดพร้อมกนั 

แม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในท้องตลาดให้เลือกใช้ VGG แนะนําว่าควรใช้ด้วยความ

ระมดัระวงัเป็นพิเศษ กรณีท่ีมีการระบาดของ CDV ในฟาร์มสนุขั การให้วคัซีนให้แก่สนุขัทกุตวัจะให้ผล

ดีกวา่การให้อิมมนูซีร่ัม แม้วา่ในอดีตท่ีผา่นมาจะมีคําแนะนําให้ฉีดวคัซีนเชือ้เป็นทางหลอดเลือดแทนการ

ฉีดเข้าใต้ผิวหนงัหรือกล้ามเนือ้ในสถานการณ์เหล่านี ้แตอ่ย่างไรก็ตามยงัไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ท่ี

สามารถยืนยันถึงประสิทธิภาพท่ีดีกว่าการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง การให้วัคซีนโดยวิธี เหล่านีล้้วนมี

ประสิทธิภาพในการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรคและการตายได้ ใน

กรณีนีว้ัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันการติดเชือ้ได้ แต่จะสามารถป้องกันการเกิดอาการทางคลินิก 

(โดยเฉพาะการป้องกันอาการทางระบบประสาท) ซึ่งสตัว์จะมีโอกาสรอดชีวิตและสร้างภูมิคุ้มโรคได้

ตลอดชีวิตตอ่ไป 

 ในกรณีฟาร์มแมวท่ีมีปัญหาติดเชือ้ FPV หรือฟาร์มสนุขัท่ีพบการระบาดของ CPV-2 มีรายงาน

ยืนยนัว่าการให้อิมมูนซีร่ัมเม่ือสตัว์เร่ิมแสดงอาการแล้ว ไม่ได้ช่วยลดอตัราป่วยและตายลงได้ ถ้าจะให้

ได้ผลจะต้องให้อิมมนูซีร่ัมภายหลงัจากท่ีสตัว์ได้รับเชือ้และก่อนท่ีสตัว์จะแสดงอาการของโรค ซึ่งจะต้อง

ทําภายใน 24-48 ชัว่โมงภายหลงัจากติดเชือ้และต้องให้ในปริมาณมากเพียงพอด้วยการฉีด (เข้าทางใต้

ผิวหนงัหรือเข้าช่องท้อง) ไม่ใช่โดยการป้อนทางปาก โดยทัง้นีไ้ม่พบประโยชน์ของการให้อิมมูนซีร่ัมเข้า

ทางปากแม้วา่จะให้ก่อนการตดิเชือ้ก็ตาม 

 สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงในการเลือกให้ผลิตภณัฑ์ซีร่ัมในสถานสงเคราะห์สตัว์คือ คา่ใช้จ่ายท่ีค่อนข้าง

สงู ทางเลือกอ่ืนได้แก่ การใช้ซีร่ัมจากสตัว์ท่ีรอดชีวิตจากการตดิเชือ้ หรือเพิ่งได้รับวคัซีนท่ีอาศยัอยู่ภายใน
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สถานสงเคราะห์ แต่วิธีนีมี้ความเส่ียงจากการติดเชือ้โรคชนิดอ่ืนจากแมวผู้ ให้ (เช่น พยาธิในเม็ดเลือด

หรือรีโทรไวรัสในแมว) 

 วิธีท่ีนา่จะมีประสิทธิภาพกวา่ ในการควบคมุป้องกนัโรคสําหรับสถานสงเคราะห์สตัว์ คือ การนํา

วิธีตรวจทางซีร่ัมวิทยามาใช้ประกอบในการประเมินสถานภาพทางภูมิคุ้มกันในสตัว์ สตัว์ท่ีมีแอนติบอดี

แสดงว่ามีภูมิคุ้มกนัโรค (ปลอดภยัท่ีจะเลีย้งตอ่ไป แม้มีการระบาดของโรคภายในสถานสงเคราะห์สตัว์) 

ส่วนสัตว์ท่ีไวต่อการต่อการติดเชือ้ (มีแนวโน้มท่ีติดเชือ้และตายได้) ควรทําการุณฆาต ในกรณีท่ีไม่

ต้องการทําการุณฆาต ควรแยกสตัว์ดงักลา่วออกมาเลีย้งจนแนใ่จวา่สตัว์ไมมี่การตดิเชือ้ 

วัคซีนสาํหรับสุนัขชนิดใหม่ 

 ในบางประเทศเร่ิมมีวัคซีนในสุนัขชนิดใหม่ออกวางจําหน่าย  แม้ว่าจะยังมีข้อมูลเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพของวคัซีนและการใช้งานอยา่งจํากดั ผลิตภณัฑ์บางชนิดยงัไม่ได้รับการขึน้ทะเบียนให้ใช้ใน

วงกว้างและมีใช้เพียงเฉพาะบางพืน้ท่ีเทา่นัน้ 

 วคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่สนุขั (canine influenza virus; CIV) ได้รับอนญุาตให้ขึน้ทะเบียน

แบบมีเง่ือนไข ในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2009 เชือ้ไข้หวดัใหญ่สนุขั ชนิด H3N8 เป็นเชือ้ก่อโรคท่ีมกั

ก่อให้เกิดปัญหาในสัตว์ท่ีเลีย้งรวมกันในทวีปอเมริกาเหนือและยังพบเป็นปัญหาในยุโรปบ้างเป็นครัง้

คราว วคัซีน CIV ประกอบด้วยไวรัสเชือ้ตาย แนะนําให้ให้แก่ลกูสนุขัอาย ุ6 สปัดาห์และให้ซํา้ครัง้ท่ีสอง

หา่งจากครัง้แรก 2-4 สปัดาห์จากนัน้ต้องให้ซํา้ทกุปี โดยสตัว์จะมีภูมิคุ้มกนัประมาณ 7 วนัหลงัจากได้รับ

วคัซีนครัง้ท่ีสอง วคัซีนนีจ้ดัเป็นวคัซีนทางเลือกและแนะนําให้ให้เฉพาะในสุนขัท่ีมีความเส่ียงต่อการติด

เชือ้ 

 วคัซีนมะเร็ง malignant melanoma เป็นวคัซีนเพ่ือการรักษาโรคชนิดแรกท่ีได้รับอนญุาตให้ขึน้

ทะเบียนแบบมีเง่ือนไข ในสหรัฐอเมริกา ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม ค.ศ. 2007 และได้รับอนญุาตให้ขึน้ทะเบียน

แบบไม่มีเง่ือนไขในปี ค.ศ. 2010 วคัซีนนีป้ระกอบด้วยพลาสมิดท่ีมียีนท่ีสร้างโปรตีน tyrosinase ของคน  

('naked DNA' vaccine) เป็นวคัซีนท่ีต้องให้ซํา้กนัหลายครัง้ผ่านทางผิวหนงั (transdermal) โดยใช้

เคร่ืองให้วคัซีนแรงดนัสูง โดยเม่ือให้ร่วมกบักระบวนการรักษาท่ีให้โดยทัว่ไป วคัซีนสามารถกระตุ้นการ

ตอบสนองทางภมูิคุ้มกนัตอ่แอนตเิจนของมะเร็ง ในสนุขัท่ีพบเมลาโนม่าในช่องปากได้ ช่วยยืดอายสุนุขัท่ี
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พบมะเร็งระยะ II-IV ได้ถึง 389 วนั (จากเวลาปกติ 90 วนั) (Bergman et al., 2006) วคัซีนนีมี้ใช้ในทัง้ใน

ยโุรปและสหรัฐอเมริกาโดยจํากดัการใช้เฉพาะสตัวแพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านมะเร็งเทา่นัน้ 

 วคัซีนป้องกนัโรคลิชมาเนียในสนุขั ได้รับการขึน้ทะเบียนเฉพาะในประเทศบราซิลเน่ืองจากโรคลิ

ชมาเนียเป็นโรคติดเชือ้สําคญัในสุนขัและคน โดยมีการกําจดัสนุขัท่ีติดเชือ้และผลเลือดเป็นบวกเพ่ือลด

กลุ่มประชากรสนุขัท่ีเป็นแหล่งรังโรค วคัซีนชนิดนีเ้ป็นวคัซีนซบัยนูิต ซึ่งประกอบด้วยโปรตีน GP63 ของ 

L. donovani (เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า  'fucose mannose ligand') ท่ีมีซาโปนินเป็นส่ือ วคัซีนสามารถกระตุ้น

แอนตบิอดีท่ีสามารถไปยบัยัง้การแพร่ของเชือ้ลิชมาเนียเข้าสู่sand fly ซึ่งเป็นพาหะนําโรค โดยการยบัยัง้

เชือ้ไมใ่ห้สามารถจบักบัเซลล์ในทางเดนิอาหารสว่นกลางของ sand fly ได้ วคัซีนนีส้ามารถใช้ร่วมกบัการ

ตรวจทางซีร่ัมวิทยาเพ่ือตรวจหาสุนขัท่ีติดเชือ้ เพ่ือแยกสุนขัท่ีติดเชือ้ออกจากสุนขัท่ีได้รับวคัซีนได้ โดย

พบวา่มีสนุขัท่ีได้รับวคัซีนแตไ่มไ่ด้รับเชือ้เพียง 1.3% จาก 5860 ตวัท่ีให้ผลบวกจากการตรวจคดักรองโรค 

นอกจากนีข้้อมลูทางระบาดวิทยายงัระบวุา่เม่ือใช้ร่วมกบัการตรวจคดักรองและกําจดัสตัว์ท่ีติดเชือ้ วคัซีน

ชนิดนีมี้ประสิทธิภาพดีสามารถช่วยลดอบุตัิการณ์ของการติดเชือ้ทัง้ในสนุขัและคน (Palatnik de Sousa 

et al., 2009) ข้อมลูดงักลา่วสนบัสนนุการใช้วคัซีนชนิดนีเ้ป็นวคัซีนหลกัในบราซิล 

ตารางท่ี 1 แนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับการให้วัคซีนสุนัขโดย WSAVA  

ตารางท่ี 1 แนวทางปฏิบัติการใช้วัคซีนสุนัขโดย WSAVA 

วคัซีน ลกูสนุขั 

(≤16 สปัดาห์) 

สนุขัโตเต็มวยั 

(>16 สปัดาห์) 

คําแนะนํา

สาํหรับการ

กระตุ้นวคัซีนซํา้ 

หมายเหตแุละข้อแนะนํา 

(ดคูาํจํากดัความของวคัซีน

หลกั วคัซีนทางเลอืก และ

วคัซีนท่ีไมแ่นะนําเพ่ิมเตมิจาก

เนือ้หา) 

พาร์โวไวรัส-2 (CPV-2: เชือ้เป็น 

แบบฉีด) 

ให้ครัง้แรกท่ีอาย ุ

8-9 สปัดาห์ ซํา้

ทกุ 3-4 สปัดาห์ 

จนสตัว์อาย ุ14-

16 สปัดาห์  

2 ครัง้หา่งกนั 

3-4 สปัดาห์

ตามคําแนะนํา

ของ

บริษัทผู้ผลติ 

แตก่ารให้เขม็

เดียว ถือวา่

เพียงพอตอ่

การให้ภมูคิุ้ม

โรค 

กระตุ้นซํา้ท่ี 1 ปี 

หลงัจากนัน้ให้

ซํา้ทกุ 3 ปี 

วคัซีนหลกั 

ไวรัสไข้หดัสนุขั (CDV: เชือ้เป็น 

แบบฉีด) 

 

รีคอมบีแนนท์ไวรัสไข้หดัสนุขั 

(rCDV, แบบฉีด) 

 

อะดิโนไวรัส-2 (CAV-2; เชือ้เป็น 

แบบฉีด) (CAV-2; เชือ้เป็น แบบ

หยอดจมกู)  

ใช้วคัซีนแบบฉีดเพ่ือกระตุ้น

ภมูิคุ้มกนัตอ่เชือ้CAV-1 
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วคัซีน ลกูสนุขั 

(≤16 สปัดาห์) 

สนุขัโตเต็มวยั 

(>16 สปัดาห์) 

คําแนะนํา

สาํหรับการ

กระตุ้นวคัซีนซํา้ 

หมายเหตแุละข้อแนะนํา 

(ดคูาํจํากดัความของวคัซีน

หลกั วคัซีนทางเลอืก และ

วคัซีนท่ีไมแ่นะนําเพ่ิมเตมิจาก

เนือ้หา) 

CPV-2 (เชือ้ตาย แบบฉีด)    ไมแ่นะนํา ควรเลอืกใช้วคัซีน

เชือ้เป็น 

อะดิโนไวรัส-1 (CAV-1; เชือ้เป็น

และเชือ้ตาย แบบฉีด) 

   ไมแ่นะนํา ควรเลอืกใช้วคัซีน

เชือ้เป็น CAV-2 

พิษสนุขับ้า (เชือ้ตาย แบบฉีด) ให้หนึง่ครัง้ เมื่อ

อาย ุ3 เดือน  

*ในบริเวณท่ีมี

ความเสีย่งสงู 

ควรให้ครัง้ท่ีสอง

หลงัเข็มครัง้แรก 

2-4 สปัดาห์ 

ให้หนึง่ครัง้ การฉีดกระตุ้น

ขึน้กบัDOI ของ

ผลติภณัฑ์  เช่น 

วคัซีนมี DOI 1 

หรือ 3 ปี ในบาง

พืน้ท่ีขึน้กบั

กฎหมายกําหนด 

วคัซีนหลกั 

ในบริเวณท่ีมีการระบาดของ

โรคหรือกฎหมายกําหนด 

พาราอินฟลเูอนซา่ไวรัส (CPiV; 

เชือ้เป็น แบบฉีด) 

ครัง้แรก 8-9 

สปัดาห์ ซํา้ทกุ 3-

4 สปัดาห์ จน

สตัว์อาย ุ14-16 

สปัดาห์ 

2 ครัง้ หา่งกนั 

3-4 สปัดาห์

ตามคําแนะนํา

ของ

บริษัทผู้ผลติ 

แตก่ารให้ครัง้

เดียวก็ถือวา่

เพียงพอตอ่

การให้ภมูคิุ้ม

โรค 

กระตุ้นซํา้ท่ี 1 ปี 

จากนัน้กระตุ้นปี

ละครัง้  

วคัซีน CPiV มีทัง้

ในรูปแบบ

ผลติภณัฑ์เดี่ยว

และท่ีรวมกบั

วคัซีนทางเลอืก

ตวัอ่ืน 

วคัซีนทางเลอืก 

ควรเลอืกใช้ CPiV (ชนิดเชือ้

เป็นหยอดจมกู) มากกวา่แบบ

ฉีด เน่ืองจากเชือ้อยูท่ี่ระบบ

ทางเดินหายใจสว่นต้น 

CPiV  (เชือ้เป็น แบบหยอดจมกู) ให้ได้ตัง้แตอ่าย ุ3 

สปัดาห์ กระตุ้น

ซํา้ ภายใน 3-4 

สปัดาห์ 

2 ครัง้ หา่งกนั 

3-4 สปัดาห์ 

กระตุ้นซํา้ท่ี 1 ปี 

จากนัน้กระตุ้นปี

ละครัง้  

 

วคัซีนทางเลอืก 

มกัรวมอยูก่บัวคัซีน Bordetella 

bronchiseptica ชนิดหยอด

จมกูควรให้เป็นประจําทกุปี

ภายหลงัโปรแกรมวคัซีนในลกู

สนุขั 
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วคัซีน ลกูสนุขั 

(≤16 สปัดาห์) 

สนุขัโตเต็มวยั 

(>16 สปัดาห์) 

คําแนะนํา

สาํหรับการ

กระตุ้นวคัซีนซํา้ 

หมายเหตแุละข้อแนะนํา 

(ดคูาํจํากดัความของวคัซีน

หลกั วคัซีนทางเลอืก และ

วคัซีนท่ีไมแ่นะนําเพ่ิมเตมิจาก

เนือ้หา) 

Bordetella bronchiseptica 

(แบคทีเรียไมก่่อโรค ชนิดเชือ้เป็น 

แบบหยอดจมกู) 

ให้ได้ตัง้แตอ่าย ุ3 

สปัดาห์ เพ่ือ

ประสทิธิผลท่ีดี

ควรให้สองครัง้ 

หา่งกนั 2-4 

สปัดาห์ 

ให้ครัง้เดียว ปีละครัง้หรือ

บอ่ยกวา่นัน้ใน

สตัว์ท่ีมีความ

เสีย่งสงูท่ีมี

หลกัฐานวา่การ

ให้ปีละครัง้ไม่

เพียงพอ 

วคัซีนทางเลอืก 

มกัรวมอยูก่บัวคัซีน CPiV ชนิด

หยอดจมกู สนุขับางตวัอาจ

แสดงอาการ ไอ จาม นํา้มกู

ไหล ชัว่คราว (3-10 วนั) 

ภายหลงัได้รับวคัซีน 

Bordetella bronchiseptica(เชือ้

ตาย แบบฉีด) 

ให้ครัง้แรกท่ีอาย ุ

6-8 สปัดาห์และ

ครัง้ท่ีสอง เมื่อ

อาย ุ10-12 

สปัดาห์ 

2 ครัง้หา่งกนั 

2-4 สปัดาห์ 

ปีละครัง้หรือ

บอ่ยกวา่นัน้ใน

สตัว์ท่ีมีความ

เสีย่งสงูท่ีมี

หลกัฐานวา่การ

ให้ปีละครัง้ไม่

เพียงพอ 

วคัซีนทางเลอืก  

แนะนําให้ใช้วคัซีนหยอดจมกู 

ชนิดเชือ้เป็นมากกวา่เชือ้ตาย 

เน่ืองจากสามารถกระตุ้นได้ทัง้

ภมูิคุ้มกนัเฉพาะท่ีและทัว่

ร่างกาย 

Bordetella bronchiseptica 

(เฉพาะแอนติเจนผนงัเซลล์ของเชือ้ 

แบบฉีด) 

    

Borrelia burgdorferi  (Lyme 

borreliosis;  เชือ้ตายแบบฉีด) 

Borrelia burgdorferi  (rLyme 

borreliosis) (รีคอมบิแนนท์โปรตนี

เปลอืกนอก A [outer surface 

protein; OspA] แบบฉีด) 

ครัง้แรกเมื่ออาย ุ

12สปัดาห์หรือ

หลงัให้วคัซีน

ไวรัสหลกัครบ

แล้วให้ครัง้ท่ีสอง

หา่งกนั2-4 

สปัดาห์ 

2 ครัง้หา่งกนั 

2-4 สปัดาห์ 

ปีละครัง้ กระตุ้น

ซํา้ในช่วงก่อน

การระบาดของ

เห็บในแตล่ะ

ท้องท่ี 

วคัซีนทางเลอืก  

VGG แนะนําให้ให้วคัซีน เมื่อ

อาย ุ12 สปัดาห์ขึน้ไป และ

หลงัจากให้วคัซีนไวรัสหลกั

ครบถ้วนแล้ว 

โดยทัว่ไปแนะนําให้ใช้เฉพาะใน

สนุขัท่ีมีความเสีย่งสงูท่ีอาศยั

หรือต้องเดินทางเข้าไปใน

บริเวณท่ีมเีห็บนําโรคสงูหรือใน

พืน้ท่ีระบาด 
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วคัซีน ลกูสนุขั 

(≤16 สปัดาห์) 

สนุขัโตเต็มวยั 

(>16 สปัดาห์) 

คําแนะนํา

สาํหรับการ

กระตุ้นวคัซีนซํา้ 

หมายเหตแุละข้อแนะนํา 

(ดคูาํจํากดัความของวคัซีน

หลกั วคัซีนทางเลอืก และ

วคัซีนท่ีไมแ่นะนําเพ่ิมเตมิจาก

เนือ้หา) 

Leptospira interrogans 

(ประกอบด้วยซีโรวา canicola 

และ icterohaemorrhagiae เชือ้

ตาย แบบฉีด) 

(ในสหรัฐอเมริกา มีซีโรวา 

grippotyphosa และ pomona 

ด้วย) 

ครัง้แรกเมื่ออาย ุ

12-16 สปัดาห์หรือ

มากกวา่ หลงัฉีด

วคัซีนไวรัสหลกั

ครบแล้ว ให้ครัง้ท่ี

สองหา่งกนั 3-4 

สปัดาห์  

2 ครัง้หา่งกนั 

3-4 สปัดาห์ 

จากนัน้ปีละ

ครัง้หรือถ่ีกวา่

นัน้ 

 วคัซีนทางเลอืก 

ใช้เฉพาะในบริเวณท่ีมกีาร

ระบาด หรือสนุขัท่ีมีความเสีย่ง

ควรให้วคัซีนครัง้แรกเมื่ออาย ุ

12-16 สปัดาห์ กระตุ้นครัง้ท่ี

สองหา่งกนั 3-4 สปัดาห์ 

จากนัน้กระตุ้นทกุ 9-12 เดือน  

จนกวา่จะไมพ่บความเสีย่ง 

วคัซีนชนิดนีไ้มส่ามารถกระตุ้น

ภมูิคุ้มท่ีมีระยะยาวนานได้ดีนกั 

ดงันัน้จงึต้องกระตุ้นซํา้ทกุปี

หรือถ่ีกวา่นัน้ในสนุขักลุม่เสีย่ง 

การให้ภมูคิุ้มกนัตอ่ซีโรวาอ่ืนไม่

คอ่ยแนน่อน 

วคัซีนนีเ้ก่ียวข้องกบัการเกิด

ภาวะไมพ่งึประสงค์จากการให้

วคัซีนมากท่ีสดุเมื่อเปรียบเทียบ

กบัวคัซีนชนิดอ่ืนๆ สตัวแพทย์

ควรรายงานการเกิดภาวะไมพ่งึ

ประสงค์ท่ีพบในสตัว์ท่ีได้รับ

วคัซีนชนิดนี ้โดยเฉพาะการแพ้

วคัซีนแบบเฉียบพลนัในสนุขั

พนัธุ์เลก็ ในกรณีสนุขัพนัธุ์เลก็

ควรพิจารณาให้วคัซีนเฉพาะ

สตัว์ท่ีมีความเสีย่งสงูตอ่การตดิ

เชือ้เทา่นัน้  
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วคัซีน ลกูสนุขั 

(≤16 สปัดาห์) 

สนุขัโตเต็มวยั 

(>16 สปัดาห์) 

คําแนะนํา

สาํหรับการ

กระตุ้นวคัซีนซํา้ 

หมายเหตแุละข้อแนะนํา 

(ดคูาํจํากดัความของวคัซีน

หลกั วคัซีนทางเลอืก และ

วคัซีนท่ีไมแ่นะนําเพ่ิมเตมิจาก

เนือ้หา) 

ไวรัสไข้หวดัใหญ่สนุขั (CIV; เชือ้

ตายผสมสือ่ แบบฉีด) 

2 ครัง้ หา่งกนั 2-4 

สปัดาห์ โดยให้ครัง้

แรกเมื่ออาย ุ6

สปัดาห์ขึน้ไป 

2 ครัง้หา่งกนั 

2-4 สปัดาห์ 

ปีละครัง้ วคัซีนทางเลอืก  

ขึน้ทะเบียนใช้แบบมเีง่ือนไข 

เฉพาะในสหรัฐอเมริกาในสนุขั

กลุม่เสีย่ง เช่น เลีย้งในฟาร์ม 

สนุขัโชว์ หรือสถานท่ีรับฝาก

เลีย้ง 

โคโรนา่ไวรัสสนุขั (CCV; เชือ้

ตายและเชือ้เป็น แบบฉีด) 

   ไมแ่นะนํา 

อบุตัิการณ์และจํานวนสตัว์ป่วย

ท่ีมีการยืนยนัการติดเชือ้ท่ี

แนน่อน ไมส่นบัสนนุการใช้

วคัซีน 

*VGG ไม่ได้พิจารณารวมวคัซีนตอ่ไปนีไ้ว้ในข้อแนะนํา 

• Crotalusatrox toxoid (วคัซีนพิษงหูางกระดิง่ขึน้ทะเบียนแบบมีเง่ือนไขในสหรัฐอเมริกา) 

• Porphyromonas sp. (วคัซีนตอ่เชือ้ในช่องปากขึน้ทะเบียนแบบมีเง่ือนไขในสหรัฐอเมริกา) 

• วคัซีนแอนตเิจนของ B. canis ในส่ือซาโปนิน ขึน้ทะเบียนในยโุรป 

• วคัซีนแอนตเิจนของ B. canis canis และ B. canis rossi ในส่ือซาโปนิน ขึน้ทะเบียนในยโุรป 

• วคัซีนเฮอร์ปีส์ไวรัสสนุขั ขึน้ทะเบียนในยโุรป 

วคัซีนเชือ้ตายแบบฉีด Giardia lamblia (ระบใุนแนวปฏิบตัปีิค.ศ. 2007) ไมมี่จําหน่ายแล้วในปัจจบุนั  
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ตารางที่ 2 แนวทางปฏิบตัิการให้วัคซีนสุนัขที่เลีย้งในสถานสงเคราะห์สตัว์ 

วคัซีนท่ีแนะนํา (ดตูารางท่ี 1) ลกูสนุขั 

(<16 สปัดาห์) 

สนุขัโตเต็มวยั 

(>16 สปัดาห์) 

หมายเหต ุ

 

CDV + CAV-2 + CPV-2 

(MLV) มีหรือไมม่ี CPiV 

 

rCDV + CAV-2 + CPV-2 

(rCDV + MLV) มีหรือไมม่ี 

CPiV 

 

 

วคัซีนรวมให้โดยการฉีดเข้า

ผิวหนงัหรือกล้ามเนือ้ตาม

คําแนะนําของบริษัทผู้ผลติ 

ให้ครัง้แรกเมื่อรับสตัว์เข้า

สถานสงเคราะห์ 

กระตุ้นซํา้ทกุ 2 สปัดาห์ 

จนสตัว์อาย ุ16 สปัดาห์ 

ในสถานท่ีท่ีมกีารตดิเชือ้ 

CDV และ/หรือ CPV สงู 

อาจให้วคัซีน CDV ใน

สตัว์ตัง้แตอ่าย ุ4 สปัดาห์

ขึน้ไป แตไ่มค่วรให้เร็ว

กวา่นี ้

หนึง่ครัง้ เมื่อรับสตัว์

เข้าสถานสงเคราะห์

และกระตุ้นอีกครัง้

หา่งกนั 2 สปัดาห์ 

 

 

 

ควรเร่ิมให้วคัซีนแก่ลกูสนุขัท่ีมีอายตุัง้แต ่

6 สปัดาห์ขึน้ไป ในกรณีท่ีมกีารระบาด

ของโรค (หดัสนุขัและพาร์โวไวรัส) อาจ

เร่ิมให้วคัซีนตัง้แตอ่าย ุ4 สปัดาห์ 

 

MDA สามารถรบกวนการตอบสนองตอ่

การให้วคัซีน 

Bordetella bronchiseptica

(แบคทีเรียเชือ้เป็น ไมก่่อโรค) 

+ CPiV (MLV) 

 

ใช้เฉพาะหยอดจมกู

เท่านัน้ ห้ามนําไปฉีด 

สามารถให้ได้ตัง้แต ่3 

สปัดาห์ขึน้ไป ในกรณีท่ี

ให้ครัง้แรกในสตัว์ท่ีอายุ

น้อยกวา่ 6 สปัดาห์ ควร

กระตุ้นซํา้อีกคัง้เมื่อสตัว์

อายมุากกวา่ 6 สปัดาห์ 

2 ครัง้ หา่งกนั 2-4 

สปัดาห์ 

วคัซีนหยอดจมกู (เชือ้เป็นไมก่่อโรค) มี

ประสทิธิภาพดีกวา่วคัซีนแบบฉีด 

เน่ืองจากมีความปลอดภยักวา่ในลกูสนุขั

อายนุ้อยกวา่ 6 สปัดาห์ นอกจากนีก้ารให้

วคัซีนครัง้เดียวอาจสามารถให้ภมูิคุ้มโรค

อยา่งสมบรูณ์ 
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วคัซีนท่ีแนะนํา (ดตูารางท่ี 1) ลกูสนุขั 

(<16 สปัดาห์) 

สนุขัโตเต็มวยั 

(>16 สปัดาห์) 

หมายเหต ุ

 

Bordetella bronchiseptica 

(เชือ้ตายหรือแอนติเจนสกดั; 

สาํหรับฉีดเทา่นัน้) 

 

ให้ครัง้แรกเมื่อสตัว์รับเข้า

สถานสงเคราะห์ 

และให้ครัง้ท่ีสองหา่งกนั 

2-4 สปัดาห์ 

2 ครัง้หา่งกนั 2-4 

สปัดาห์ 

การให้วคัซีนแบบหยอดในสนุขัโต หรือลกู

สนุขัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 สปัดาห์ จะช่วย

กระตุ้นภมูิคุ้มกนัแบบไมจํ่าเพาะได้ทนัที

ภายหลงัการให้วคัซีน ในขณะท่ีวคัซีน

แบบฉีดไมส่ามารถกระตุ้นได้ วคัซีนชนิดนี ้

ไมส่ามารถป้องกนัการตดิเชือ้ในระบบ

ทางเดินหายใจสนุขั (kennel cough) ได้ 

วคัซีนเพียงแตช่ว่ยลดความรุนแรงของโรค 

ไวรัสไข้หวดัใหญ่สนุขั (CIV; 

เชือ้ตายแบบฉีด) 

ครัง้แรกในสตัว์อายุ

มากกวา่ 6 สปัดาห์ 

ครัง้ท่ีสองหา่งกนั 2-4 

สปัดาห์ 

2 ครัง้หา่งกนั 2-4 

สปัดาห์ 

สตัว์ท่ีต้องอยูใ่นสถานสงเคราะห์เป็น

ระยะเวลานาน ควรให้ปีละครัง้ 

โดยทัว่ไปแล้ว วคัซีนไข้หวดัใหญ่ให้

ภมูิคุ้มกนัเฉพาะซีโรไทป์เทา่นัน้ 

วคัซีนนีม้ีใช้เฉพาะในสหรัฐอเมริกา 

พิษสนุขับ้า ให้ครัง้เดียว หรือสองครัง้ 

หา่งกนั 2-4 สปัดาห์ ใน

บริเวณท่ีเป็นเขตระบาด 

ควรให้ก่อนสตัว์ออกจาก

สถานสงเคราะห์ 

ให้หนึง่ครัง้ ก่อนสตัว์

ออกจากสถาน

สงเคราะห์ 

พิจารณาเฉพาะสถานสงเคราะห์ท่ีตัง้อยู่

ในประเทศท่ีมีการระบาดของโรคพิษสนุขั

บ้า หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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ตารางที่ 3 แนวทางปฏิบตัิการให้วัคซีนแมว 

วคัซีน ลกูแมว 

(≤16 สปัดาห์) 

แมวโตเต็มวยั 

(>16 สปัดาห์) 

คําแนะนําสาํหรับการ

กระตุ้นวคัซีนซํา้ 

หมายเหต ุ

 

ไวรัสไข้หดัแมว (FPV; เชือ้

เป็นแบบฉีด) 

 

FPV (เชือ้ตายมีสือ่ หรือ

เชือ้ตายไมม่ีสือ่ แบบฉีด) 

 

FPV (เชือ้เป็น ไมม่ีสือ่ 

หยอดจมกู) 

 

เร่ิมท่ีอาย ุ8-9 

สปัดาห์ ให้ครัง้ท่ี

สอง 3-4 สปัดาห์

ถดัไปและครัง้

สดุท้ายเมื่ออาย ุ

16 สปัดาห์หรือ

มากกวา่ 

2 ครัง้หา่งกนั 3-4 

สปัดาห์ 

ให้วคัซีนท่ี 1 ปี หลงัจาก

โปรแกรมลกูแมวเข็ม

สดุท้ายจากนัน้ให้ทกุ 3 ปี 

วคัซีนหลกั  

ไมแ่นะนําให้ใช้วคัซีนเชือ้

เป็นในแมวท้องและแมวท่ี

ติดเชือ้ FeLV และ/หรือ FIV 

ควรใช้วคัซีนชนิดฉีด

มากกวา่หยอดจมกู ในกลุม่

แมวท่ีอาศยัในสิง่แวดล้อมท่ี

มีความเสีย่งเน่ืองจากแมว

อาจตดิเชือ้ได้ภายหลงัให้

วคัซีน ในสถานสงเคราะห์

แมวแนะนําให้ใช้วคัซีนชนิด

ฉีด 

เฮอร์ปีส์ไวรัส-1 (FHV-1; 

เชือ้เป็น ไมม่ีสือ่ แบบฉีด

หรือหยอดจมกู) 

 

FHV-1 (เชือ้ตาย มีสือ่ 

แบบฉีด) 

เร่ิมท่ีอาย ุ8-9 

สปัดาห์ ให้ครัง้ท่ี

สอง 3-4 สปัดาห์

ถดัไป และครัง้

สดุท้ายเมื่ออาย ุ

16 สปัดาห์หรือ

มากกวา่ 

2 ครัง้หา่งกนั 3-4 

สปัดาห์ 

ให้วคัซีนท่ี 1 ปี หลงัจาก

โปรแกรมลกูแมวเข็ม

สดุท้ายจากนัน้ให้ทกุ 3 ปี 

วคัซีนหลกั  

วคัซีนเชือ้เป็น FHV-1/FCV 

มกัอยูร่วมกนัในลกัษณะ 

bivalent หรือผสมร่วมกบั

วคัซีนชนิดอ่ืน (เช่น FPV) ใน

สตัว์ท่ีได้รับวคัซีนแบบหยอด

จมกูอาจแสดงอาการใน

ระบบทางเดินหายใจ

เลก็น้อยได้บ้าง 
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วคัซีน ลกูแมว 

(≤16 สปัดาห์) 

แมวโตเต็มวยั 

(>16 สปัดาห์) 

คําแนะนําสาํหรับการ

กระตุ้นวคัซีนซํา้ 

หมายเหต ุ

 

แคลซิิไวรัสแมว (FCV; 

เชือ้เป็น ไมม่ีสือ่ แบบฉีด

และหยอดจมกู) 

 

FCV (เชือ้ตาย มีสือ่ แบบ

ฉีด) 

เร่ิมท่ีอาย ุ8-9 

สปัดาห์ ให้ครัง้ท่ี

สอง 3-4 สปัดาห์

ถดัไป และครัง้

สดุท้ายเมื่ออาย ุ

16 สปัดาห์หรือ

มากกวา่ 

2 ครัง้ หา่งกนั 3-

4 สปัดาห์ 

ให้วคัซีนท่ี 1 ปี หลงัจาก

โปรแกรมลกูแมวเข็ม

สดุท้าย จากนัน้ให้ทกุ 3 ปี 

วคัซีนเชือ้เป็น FHV-1/FCV 

มกัอยูร่วมกนัในลกัษณะ 

bivalent  หรือผสมร่วมกบั

วคัซีนชนิดอ่ืน ในสตัว์ท่ีได้รับ

วคัซีนแบบหยอดจมกู อาจ

แสดงอาการในระบบ

ทางเดินหายใจเลก็น้อยได้

บ้าง 

พิษสนุขับ้า (รีคอมบิแนนท์

คานาร่ีพอกซ์ไวรัส

เวคเตอร์  ไมม่ีสือ่ แบบ

ฉีด) 

ให้ครัง้แรกได้

ตัง้แตอ่าย ุ8 

สปัดาห์ และ

กระตุ้นซํา้ 1 ปี

หลงัจากนัน้ 

2 ครัง้ 

หา่งกนั 12 เดอืน 

ปีละครัง้ วคัซีนทางเลอืก ยกเว้นใน

บริเวณท่ีมกีารระบาดของ

โรคหรือตามกฎหมาย

กําหนด (เช่น การ

เคลือ่นย้ายสตัว์) 

พิษสนุขับ้า (เชือ้ตาย ชนิด 

DOI 1, 3 และ 4 ปี มีสือ่ 

แบบฉีด) 

ให้ครัง้แรกได้

ตัง้แตอ่าย ุ12 

สปัดาห์ และ

กระตุ้นซํา้ 1 ปี

หลงัจากนัน้ 

2 ครัง้ 

หา่งกนั 12 เดอืน 

ตามระยะเวลา DOI หรือ

กฎหมายกําหนด 

วคัซีนทางเลอืก ยกเว้นใน

บริเวณท่ีมกีารระบาดของ

โรคหรือตามกฎหมาย

กําหนด (เช่น การ

เคลือ่นย้ายสตัว์) 
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วคัซีน ลกูแมว 

(≤16 สปัดาห์) 

แมวโตเต็มวยั 

(>16 สปัดาห์) 

คําแนะนําสาํหรับการ

กระตุ้นวคัซีนซํา้ 

หมายเหต ุ

 

ลวิคีเมยีไวรัส (FeLV; รี

คอมบิแนนท์คานาร่ีพอกซ์

ไวรัสเวคเตอร์ ไมม่ีสือ่ 

แบบฉีดหรือให้ผา่น

ผิวหนงั (เฉพาะใน

สหรัฐอเมริกา) 

 

 

 

 

FeLV (เชือ้ตาย มีสือ่ แบบ

ฉีด) 

FeLV (รีคอมบิแนนท์

โปรตีนซบัยนิูต มีสือ่ แบบ

ฉีด) 

ให้ครัง้แรกได้

ตัง้แตอ่าย ุ8 

สปัดาห์ และครัง้

ท่ีสองหา่งกนั 3-4 

สปัดาห์ ต้องให้

สองครัง้ 

 

 

 

 

ให้ครัง้แรกได้

ตัง้แตอ่าย ุ8 

สปัดาห์ และครัง้

ท่ีสองหา่งกนั 3-4 

สปัดาห์ ต้องให้

สองครัง้ 

 

2 ครัง้ หา่งกนั 3-

4 สปัดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

2 ครัง้หา่งกนั 3-4 

สปัดาห์ 

ให้วคัซีนท่ี 1 ปี หลงัจาก

โปรแกรมลกูแมวเข็ม

สดุท้าย จากนัน้ให้ทกุ 3 ปี

ทัง้นีข้ึน้กบัความเสีย่งของ

สตัว์ 

 

ให้วคัซีนท่ี 1 ปี หลงัจาก

โปรแกรมลกูแมวเข็ม

สดุท้าย จากนัน้ให้ทกุ 3 ปี

ทัง้นีข้ึน้กบัความเสีย่งของ

สตัว์ 

วคัซีนทางเลอืก ใน

สหรัฐอเมริกามีวคัซีน rFeLV 

ท่ีให้ผา่นชัน้เดอร์มิส 

ปริมาณ 0.25 มิลลลิติรโดย

ใช้อปุกรณ์ให้วคัซีนของ

บริษัทผู้ผลติเทา่นัน้ ให้วคัซีน

เฉพาะแมวท่ีให้ผลลบตอ่

การตรวจการติดเชือ้ FeLV 

และต้องตรวจโรค FeLV 

ก่อนการให้วคัซีน  

 

วคัซีนทางเลอืก ใช้เฉพาะ

แมวท่ีไมต่ดิเชือ้ FeLV และ

ต้องตรวจโรค FeLV ก่อนฉีด

วคัซีน 
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วคัซีน ลกูแมว 

(≤16 สปัดาห์) 

แมวโตเต็มวยั 

(>16 สปัดาห์) 

คําแนะนําสาํหรับการ

กระตุ้นวคัซีนซํา้ 

หมายเหต ุ

 

ไวรัสภมูิคุ้มกนับกพร่องใน

แมว (FIV; เชือ้ตาย มีสือ่ 

แบบฉีด) 

ต้องให้ 3 ครัง้ 

ให้ครัง้แรกได้

ตัง้แตอ่าย ุ8 

สปัดาห์ ครัง้

ถดัไปหา่งกนั 2-3 

สปัดาห์ 

 

ต้องให้ 3ครัง้ 

แตล่ะครัง้หา่งกนั 

2-3 สปัดาห์ 

ให้วคัซีนท่ี 1 ปี หลงัจาก

โปรแกรมลกูแมวเข็ม

สดุท้าย จากนัน้ให้ทกุปี

ทัง้นีข้ึน้กบัความเสีย่งของ

สตัว์ 

ไมแ่นะนํา  

วคัซีนกระตุ้นให้เกิดการ

สร้างแอนติบอดีท่ีจําเพาะตอ่

เชือ้ FIV ซึง่ไมส่ามารถแยก

จากแอนติบอดีท่ีสร้าง

ภายหลงัการติดเชือ้ได้ ทําให้

รบกวนการวินิจฉยัการตดิ

เชือ้โดยใช้ชดุทดสอบ เป็น

เวลาอยา่งน้อยหนึง่ปี มกีาร

นําวิธีตรวจวินิจฉยัการตดิ

เชือ้โดยวิธีทางซีร่ัมวิทยา

และการตรวจวินิจฉยัโดยวิธี

พีซีอาร์เชิงปริมาณมาใช้มาก

ขึน้  

ช่องท้องอกัเสบ (FIP; เชือ้

เป็น ไมม่ีสือ่ หยอดจมกู) 

ให้ครัง้แรกได้

ตัง้แตอ่าย ุ16 

สปัดาห์ และครัง้

ท่ีสองหา่งกนั 3-4 

สปัดาห์ 

 

2 ครัง้หา่งกนั 3-4 

สปัดาห์ 

ปีละครัง้ตามคาํแนะนํา

ของบริษัทผู้ผลติ 

ไมแ่นะนํา เน่ืองจากข้อมลู

ไมเ่พียงพอ มีรายงานวา่แมว

ท่ีไมม่ีแอนติบอดีตอ่เชือ้โคโร

นาไวรัสมากอ่นอาจมีการ

สร้างภมูิคุ้มโรคได้บ้าง

ภายหลงัได้รับวคัซีน แตใ่น

ความเป็นจริงมีโอกาสน้อย

มากท่ีจะพบแมวท่ีไมม่ี

แอนติบอดีตอ่โคโรนาไวรัส

ก่อนการให้วคัซีน 
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วคัซีน ลกูแมว 

(≤16 สปัดาห์) 

แมวโตเต็มวยั 

(>16 สปัดาห์) 

คําแนะนําสาํหรับการ

กระตุ้นวคัซีนซํา้ 

หมายเหต ุ

 

Chlamydophila felis 

(เชือ้เป็นไมก่่อโรค ไมม่ีสือ่ 

แบบฉีด) 

Chlamydophila felis 

(เชือ้ตาย มีสือ่ แบบฉีด) 

ให้ครัง้แรกได้

ตัง้แตอ่าย ุ9 

สปัดาห์ และให้

ครัง้ท่ีสองหา่งกนั 

3-4 สปัดาห์ 

 

2 ครัง้หา่งกนั 3-4 

สปัดาห์ 

ปีละครัง้ในแมวท่ีมคีวาม

เสีย่งตอ่โรค 

วคัซีนทางเลอืก 

ใช้ในแมวท่ีเลีย้งรวมกนั

หลายตวัในสภาพแวดล้อมท่ี

มีการยืนยนัวา่เชือ้นีเ้ป็น

สาเหตขุองอาการทางคลนิิก 

มีรายงานวา่วคัซีนอาจทําให้

เกิดการตดิเชือ้แบบแสดง

อาการได้ ถ้าวคัซีนเข้าตา

โดยบงัเอิญ วคัซีนนีอ้าจ

กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้

(hypersensitivity) ได้ 

Bordetella 

bronchiseptica

(แบคทีเรียเชือ้เป็น ไมก่่อ

โรค ไมม่ีสือ่ แบบหยอด

จมกู) 

หยอดจมกูหนึง่

ครัง้ ได้ตัง้แตอ่าย ุ

8 สปัดาห์ 

 

หยอดจมกูหนึง่

ครัง้ 

ปีละครัง้ในแมวท่ีมคีวาม

เสีย่งตอ่โรค 

วคัซีนทางเลอืก ให้เฉพาะ

แมวกลุม่เสีย่ง การศกึษาท่ี

ผา่นมาไมส่ามารถยืนยนั

ประสทิธิภาพของวคัซีนใน

การลดความรุนแรงของ

อาการระบบทางเดินหายใจ

ในแมวได้ 

*  วคัซีนเชือ้ตายแบบฉีด Giardia lamblia ในแมว (ที่ระบใุนแนวปฏบิตัิปี ค.ศ.2007) ไมมี่จําหน่ายแล้วในปัจจบุนั 
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ตารางท่ี 4 แนวทางปฏิบัติการให้วัคซีนแมวในสถานสงเคราะห์สัตว์ 

วคัซีน ลกูแมว 

(≤16 สปัดาห์) 

แมวโตเต็มวยั 

(>16 สปัดาห์) 

หมายเหต ุ

 

FPV 

 

FHV-1 

 

FCV 

ครัง้แรกเมื่อรับสตัว์เข้า

สถานสงเคราะห์ เร่ิมฉีด

ได้ตัง้แตอ่าย ุ4-6 

สปัดาห์ จากนัน้กระตุ้น

ซํา้ทกุๆ 2-4 สปัดาห์ จน

สตัว์อาย ุ16 สปัดาห์ 

 

ถ้ามคีวามเสีย่งสงูหรือ

มีการระบาดของโรค 

ควรเร่ิมให้วคัซีนได้

ตัง้แตอ่าย ุ4 สปัดาห์

และให้ซํา้ทกุ 2 สปัดาห์ 

 

หนึง่ครัง้ เมื่อรับสตัว์

เข้าสถานสงเคราะห์

และกระตุ้นซํา้อีกครัง้ 

2-4 สปัดาห์ถดัมา 

 

 

 

ควรใช้วคัซีนเชือ้เป็น ไมแ่นะนําให้ใช้วคัซีนหยอดจมกู 

FPV ในสถานสงเคราะห์ 

อาจใช้วคัซีนหยอดจมกู FCV/FHV-1 ในกรณีท่ี

ต้องการสร้างภมูคิุ้มกนัอยา่งรวดเร็ว (48 ชัว่โมง) 

สตัว์อาจแสดงอาการจามหลงัจากได้รับวคัซีน 

FCV/FHV-1 ชนิดหยอดจมกู ซึง่ไมส่ามารถแยกออก

จากการตดิเชือ้ตามธรรมชาติได้ 

พิษสนุขับ้า ให้หนึง่ครัง้ก่อนสตัว์

ออกจากสถาน

สงเคราะห์ 

ให้หนึง่ครัง้ก่อนสตัว์

ออกจากสถาน

สงเคราะห์ 

พิจารณาเฉพาะสถานสงเคราะห์ท่ีตัง้อยูใ่นประเทศท่ี

มีการระบาดของโรคพิษสนุขับ้า หรือตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 
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แนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับการให้วัคซีนแมว 

 

การให้วัคซีนแมว 

หลักการวางโปรแกรมเพ่ือกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  

 แนวทางปฏิบตัิและข้อเสนอแนะเก่ียวกับวคัซีนหลกั (core) วคัซีนทางเลือก (non-core) และ

วคัซีนท่ีไม่แนะนํา (not recommended) สําหรับแมวได้สรุปให้ไว้ในตารางท่ี 3 ในบางประเทศท่ีมีการ

ระบาดของโรคพิษสุนขับ้า ได้จดัวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับ้าไว้เป็นวคัซีนหลกัและแมวทกุตวัควรได้รับ

วคัซีนเพ่ือป้องกันการติดเชือ้ทัง้ในกลุ่มประชากรแมวและมนษุย์ ในบางประเทศมีกฎหมายท่ีกําหนดให้

สตัว์ทุกตวัต้องได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับ้า รวมถึงในสตัว์ท่ีจะต้องเดินทางไปตา่งประเทศ 

ในกลุม่วคัซีนหลกัของแมวพึงระลึกว่าวคัซีน FCV และ FHV-1 มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกนัได้

ไม่ดีเท่ากบัวคัซีน FPV ดงันัน้ประสิทธิภาพและระยะเวลาท่ีคุ้มโรคของวคัซีนหลกัในแมวอาจจะยงัไม่ดี

เทา่กบัวคัซีนหลกัในสนุขั 

แม้ว่าวคัซีน FCV จะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันข้ามระหว่างเชือ้ต่างสายพนัธุ์และช่วยลดความ

รุนแรงของอาการทางคลินิกได้ แตเ่น่ืองจากเชือ้ FCV มีความหลากหลายมาก ดงันัน้แมวท่ีได้รับวคัซีนจึง

อาจยงัติดเชือ้และยงัแสดงอาการแบบไม่รุนแรงได้สําหรับวคัซีนเฮอร์ปีส์ไวรัส FHV-1 ในปัจจุบนัยงัไม่มี

วคัซีนชนิดใดท่ีสามารถป้องกนัการตดิเชือ้ชนิดก่อโรครุนแรงได้ ดงันัน้เม่ือตดิเชือ้แล้วเชือ้นีจ้ะสามารถแฝง

ตวัอยูใ่นแมวและจะกลบัมาแพร่กระจายได้ใหม่ (reactivate) ได้ เม่ือแมวมีความเครียดอย่างรุนแรง โดย

แมวท่ีได้รับวคัซีนสามารถแสดงอาการทางคลินิกในหรือปล่อยเชือ้ให้กบัแมวตวัอ่ืนและก่อให้เกิดอาการ

ทางคลินิกในแมวเหล่านัน้ได้ แม้ว่า VGGจะแนะนําให้ฉีดวัคซีน FHV-1,FCV ทุกสามปี แต่ VGG ก็

ตระหนกัดีว่าคําแนะนํานีอ้าจแตกตา่งกบัแนวทางปฏิบตัิอ่ืน เช่น ABCD แนะนําให้ให้วคัซีนดงักล่าวเป็น

ประจําทกุปีในแมวท่ีมีความเส่ียงสงู ในขณะท่ีแนะนําให้ให้ทกุสามปีในแมวท่ีมีความเส่ียงต่ํา (แมวท่ีเลีย้ง

ในบ้าน) 

การใช้วคัซีนป้องกนัลิวคีเมียไวรัสในแมวยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัในหมู่ผู้ เช่ียวชาญ แม้ว่า VGGได้จดั

ให้วคัซีนนีเ้ป็นวคัซีนทางเลือก (ตารางท่ี 3) แต่ก็ตระหนกัดีว่าการพิจารณาให้วคัซีนนีค้วรประเมินจาก

ลกัษณะการเลีย้ง วิถีชีวิต ความเส่ียงในการสมัผสัโรคและการระบาดของโรคในพืน้ท่ีนัน้ๆ ผู้ เช่ียวชาญ

หลายท่านมีความเห็นว่าแม้ว่าความชกุของการติดเชือ้ลิวคีเมียไวรัสจะลดลงมาก เน่ืองจากความสําเร็จ
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จากการให้วคัซีนและแนวทางการควบคมุโรคแมวท่ีมีอายนุ้อยกว่า 1 ปีท่ีเลีย้งนอกบ้าน ควรได้รับวคัซีน

อย่างน้อย 2 ครัง้ห่างกนั 3-4 สปัดาห์ โดยเร่ิมให้ท่ีอาย ุ8 สปัดาห์ขึน้ไป ทัง้นีค้วรประเมินความเส่ียงและ

ประโยชน์ของการให้วคัซีน FeLV ก่อนวางโปรแกรมวคัซีนด้วย 

การให้วัคซีนในลูกแมวและการกระตุ้นท่ี 12 เดือน 

 เช่นเดียวกบักรณีของลกูสุนขั ลูกแมวส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกันถ่ายทอดจากแม่ท่ีจะช่วยปกป้อง

การตดิเชือ้ในชว่งอายสุปัดาห์แรกๆ อยา่งไรก็ตามยงัไมมี่ข้อมลูเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีภูมิคุ้มกนัถ่ายทอดจาก

แม่เร่ิมลดลงจนสัตว์เร่ิมไวต่อการติดเชือ้ และระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสตัว์จะเร่ิมตอบสนองต่อการให้

วคัซีน ช่วงเวลาดงักล่าวขึน้อยู่กบัระดบัภูมิคุ้มกนัท่ีลูกแมวแตล่ะครอกได้รับจากแม่ โดยทัว่ไปแล้วระดบั 

MDA จะคอ่ยๆ ลดลงภายใน 8-12 สปัดาห์อนัเป็นช่วงท่ีสตัว์จะสามารถตอบสนองตอ่การให้วคัซีนได้ จึง

ควรเร่ิมให้วคัซีนเม่ืออายุ 8-9 สปัดาห์ตามด้วยการกระตุ้น 3-4 สปัดาห์ถัดมา อย่างไรก็ตามลกูแมวท่ี

ได้รับ MDA จากแม่ในปริมาณน้อย จะตอบสนองต่อการให้วคัซีนได้เร็วกว่า ในขณะท่ีลูกแมวท่ีได้รับ 

MDA มากอาจไม่ตอบสนองตอ่การให้วคัซีนจนกว่าจะอาย ุ12 สปัดาห์ขึน้ไปVGG จึงแนะนําให้ให้วคัซีน

เข็มสดุท้ายในลกูแมวท่ีอาย ุ14-16 สปัดาห์หรือมากกวา่ 

 กล่าวโดยสรุปลูกแมวทุกตวัควรได้รับวัคซีนหลักอย่างน้อย 3 ครัง้โดยเร่ิมเข็มแรกอายุ 8-9 

สัปดาห์ เข็มท่ีสอง 3-4 สัปดาห์ถัดมาและเข็มสุดท้ายเม่ืออายุ 14-16 สัปดาห์หรือมากกว่า แมวท่ี

ตอบสนองตอ่วคัซีนหลกัชนิดเชือ้เป็นจะมีภมูิคุ้มกนัอยูไ่ด้หลายปีโดยไมจํ่าเป็นต้องให้วคัซีนซํา้ 

การให้วัคซีนซํา้ในแมวโตเตม็วัย 

 แมวทุกตวัควรได้รับการกระตุ้นวคัซีนภายใน 12 เดือน ภายหลงัเสร็จโปรแกรมวคัซีนในช่วงลูก

แมว (เพ่ือท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่า สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกนัในแมวท่ีอาจไม่ตอบสนองตอ่วคัซีนในช่วงท่ี

เป็นลกูแมว) ภายหลงัจากการกระตุ้นซํา้ท่ี 12 เดือนนี ้ให้กระตุ้นซํา้ทกุ 3 ปีหรือนานกว่านัน้เว้นแตจ่ะมี

เหตอ่ืุนสนบัสนนุ ในแมวโตเต็มวยัท่ีไม่ทราบประวตัิวคัซีนควรได้รับวคัซีนหลกัชนิดเชือ้เป็นหนึ่งครัง้และ

กระตุ้นซํา้ในปีถดัไป 

 แมวท่ีได้รับวคัซีนหลกัชนิดเชือ้เป็นจะมีภมูิคุ้มกนั (ภมูิคุ้มกนัจดจํา) อยู่ได้นานหลายปีโดยไม่ต้อง

ให้วัคซีนซํา้ อย่างไรก็ตามข้อมูลนีไ้ม่รวมถึงภูมิคุ้มกันจากการให้วัคซีนหลกัชนิดเชือ้ตาย หรือวคัซีน
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ทางเลือกอ่ืน โดยเฉพาอย่างย่ิงวคัซีนท่ีมีแอนติเจนของเชือ้แบคทีเรียเป็นส่วนประกอบท่ีมีระยะเวลาคุ้ม

โรคสัน้กวา่ ดงันัน้จงึมีความจําเป็นต้องให้วคัซีน Chlamydophila และ Bordetella ทกุปีในสตัว์กลุม่เส่ียง 

 ดงันัน้ในปัจจบุนัแมวโตเตม็วยัยงัคงควรได้รับวคัซีนทกุปี เพียงแตช่นิดของวคัซีนอาจแตกตา่งกนั

ไปในแต่ละปี โดยทั่วไปสําหรับวคัซีนหลักควรให้ทุก 3 ปี และให้วคัซีนทางเลือกท่ีจําเป็นทุกปี VGG 

ตระหนกัดีว่าในบางประเทศวคัซีนรวมแมวมีทัง้วคัซีนหลกัและทางเลือกผสมกนัจึงยงัมีข้อจํากดัในการ

วางแผนการให้วัคซีนตามคําแนะนํานีอ้ยู่บ้าง VGG จึงสนับสนุนให้บริษัทนําผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ

หลากหลายเข้ามามากขึน้เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัสตัวแพทย์ หรืออย่างน้อยควรแยกวคัซีนหลกัออกจาก

วคัซีนทางเลือก 

 ในกรณีท่ีแมวโตเตม็วยัท่ีได้รับวคัซีนหลกั FPV, FHV-1 และ FCV ครบในช่วงลกูแมว (รวมทัง้การ

กระตุ้นท่ี 12 เดือน) แต่ไม่ได้กลบัมารับการกระตุ้นวคัซีนตามคําแนะนําของสตัวแพทย์อย่างสม่ําเสมอ 

ควรได้รับวคัซีนกระตุ้นซํา้เพียงหนึ่งครัง้แม้ว่าข้อมูลจะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีแนะนําให้กระตุ้นวคัซีนสอง

ครัง้ (เช่นเดียวกับคําแนะนําในลูกแมว) อย่างไรก็ตามคําแนะนํานีไ้ม่มีข้อมูลรองรับและขัดแย้งกับ

หลักการพืน้ฐานทางวิทยาภูมิคุ้มกันท่ีเก่ียวข้องกับภูมิคุ้มกันจดจํา  ในทางกลบักัน ข้อแนะนํานี ้(การ

กระตุ้นสองครัง้) สามารถใช้ได้ในกรณีแมวโตเต็มวยัท่ีท่ีไม่ทราบประวตัิวคัซีนชดัเจนและไม่สามารถทํา

การตรวจทางซีร่ัมวิทยาได้ 

ตาํแหน่งท่ีฉีดวัคซีนในแมว 

 ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมาพบว่าการเกิด feline injection site sarcoma (FISS) อาจเก่ียวข้องกบัการ

ให้วคัซีน FeLV และพิษสนุขับ้าท่ีมีส่วนผสมของส่ือ (adjuvant) การให้ยาหรือวคัซีนเข้าใต้ผิวหนงัในแมว

นิยมให้ท่ีบริเวณระหว่างกระดกู scapular (interscapular region) ซึ่งเป็นตําแหน่งท่ีพบ FISS ได้บอ่ย

ท่ีสดุ ลกัษณะก้อนมะเร็งจะแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทําให้ยากตอ่การผา่ตดัเอาออกได้ทัง้หมด 

 ในทวีปอเมริกาเหนือได้ออกข้อควรปฏิบตัิเก่ียวกบัตําแหน่งการฉีดวคัซีนสองชนิดท่ีมีส่วนของส่ือ

ท่ีอาจเป็นปัจจัยเส่ียงในการเกิด FISS ในแมว โดยแนะนําให้ฉีดท่ีตําแหน่งท่ีง่ายต่อการผ่าตัดเอา

ก้อนมะเร็งออกโดยแนะนําให้ฉีดวคัซีน FeLV ท่ีบริเวณส่วนปลายของขาหลงัซ้ายและฉีดวคัซีนพิษสนุขั

บ้าบริเวณสว่นปลายของขาหลงัขวา ข้อมลูเปรียบเทียบผลการเกิด FISS ในช่วงเวลาก่อนออกข้อแนะนํา

นีใ้นปี (1990-1996) และภายหลงัจากการออกข้อแนะนํา (1997-2006) พบว่ามีการเกิด FISS ท่ีบริเวณ 
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scapular ลดลงแต่กลบัพบก้อนมะเร็งท่ีบริเวณขาหลงัขวา (ขาซ้ายไม่พบ) เพิ่มขึน้ นอกจากนีย้งัพบ

รายงานเก่ียวกบัมะเร็งเพิ่มมากขึน้ท่ีบริเวณส่วนท้องทัง้ด้านขวาและซ้าย ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากการฉีดวคัซีน

เข้าบริเวณปลายของขาหลงัในทางปฎิบตัิทําได้ยาก บริเวณด้านข้างของช่องท้องจึงเป็นตําแหน่งท่ีอาจ

ได้รับวคัซีนโดยบงัเอิญได้บอ่ยครัง้มากขึน้ (Shaw et al., 2009) 

จากข้อมลูข้างต้น จึงยงัไม่มีคําแนะนําให้เปล่ียนตําแหน่งการฉีดวคัซีนในประเทศท่ีอยู่นอกทวีป

อเมริกาเหนือ VGG มีข้อเสนอแนะท่ีอาจชว่ยลดความเส่ียงของการเกิด FISS ดงันี ้

• ในกรณีท่ีเป็นไปได้ ควรเลือกใช้วคัซีนแมวท่ีไมมี่สว่นผสมของส่ือ 

• ควรหลีกเล่ียงการฉีดวคัซีน (ท่ีมีส่ือเป็นสว่นผสม) บริเวณ interscapular 

• วคัซีน (ท่ีมีส่ือเป็นส่วนผสม) ควรฉีดเข้าใต้ผิวหนงั (ไม่ฉีดเข้ากล้ามเนือ้) ตําแหน่งท่ีเหมาะสม 

และปลอดภยัตอ่ผู้ ฉีดวคัซีน (โดยหลีกเล่ียงการฉีดเข้าตวัเองโดยบงัเอิญ ในกรณีสตัว์ท่ีจบับงัคบั

ได้ยาก) คือบริเวณผิวหนงัด้านข้างช่องอกและช่องท้อง ผิวหนงับริเวณข้างช่องท้องเป็นตําแหน่ง

ท่ีเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากง่ายต่อการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก เม่ือเปรียบเทียบกับบริเวณ 

interscapular หรือ intercostal ท่ีมีความยุง่ยากในการผา่ตดัมากกว่า 

• ควรฉีดวคัซีนในตําแหน่งท่ีต่างกัน ในแต่ละครัง้บนัทึกตําแหน่งท่ีฉีดวคัซีนลงในประวตัิสตัว์หรือ

ใบรับรองการให้วคัซีน โดยระบทุัง้ตําแหนง่ท่ีฉีด และรายละเอียดของวคัซีนท่ีให้ในแตล่ะครัง้ ควร

เปล่ียนตําแหน่งท่ีฉีดวัคซีนในแต่ละครัง้หรืออีกทางหนึ่งคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์อาจออก

นโยบายโดยกําหนดตําแหนง่เฉพาะท่ีสําหรับการฉีดวคัซีนแตล่ะชนิดในแตล่ะปีสลบักนัไป 

• VGG สนบัสนนุให้มีการรายงานการพบ FISS ในกรณีท่ีสงสยัว่าเป็นผลอนัไม่พึงประสงค์จาก

การให้วคัซีนแก่องค์กรภายในประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

การตรวจซีร่ัม 

 ในปัจจุบนัยงัมีข้อมลูทางซีร่ัมวิทยาท่ีเก่ียวกับการตอบสนองทางแอนติบอดีต่อการให้วคัซีนใน

แมวท่ีจํากดั ชดุทดสอบแอนติบอดีตอ่ FPV กําลงัอยู่ในขัน้การพฒันา ชดุทดสอบแอนติบอดีตอ่ CPV ท่ีมี

การใช้ทัว่ไปในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถนํามาประยกุต์ใช้ตรวจหาแอนติบอดีตอ่ FPV ในแมวได้ใน

กรณีของ FCV และ FHV-1 ระดบัภูมิคุ้มโรคจากวคัซีนไม่มีความสมัพนัธ์กับปริมาณแอนติบอดีในซีร่ัม 

ดงันัน้กลุ่ม VGG จึงสนบัสนุนให้ตรวจเพียงเฉพาะแอนติบอดีตอ่ FPV เท่านัน้ โดยสามารถแปรผลการ
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ตรวจทางซีร่ัมวิทยาในลักษณะเดียวกับการตรวจในสุนัขตามท่ีอธิบายไว้ข้างต้น ส่วนการตรวจหา

แอนตบิอดีตอ่ FIV ใช้สําหรับเพ่ือวินิจฉยัโรคเทา่นัน้และไมไ่ด้บง่ชีถึ้งถึงระดบัภมูิคุ้มกนัตอ่ FIV  

 

การให้วัคซีนในสถานสงเคราะห์สัตว์ 

 

 สถานสงเคราะห์สตัว์ (animal shelter) หมายถึงสถานท่ีรับเลีย้งสตัว์ท่ีรอรับไปเลีย้ง(adoption) 

ช่วยเหลือ หรือรอให้เจ้าของมารับคืนกลับไป โดยทั่วไปสัตว์ท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์สัตว์จะมีความ

หลากหลายสงู ไม่ทราบประวตัิวคัซีน อตัราเข้า-ออกสงูและมีความเส่ียงตอ่โรคติดเชือ้สงู คําว่า ‘shelter’ 

อาจหมายรวมถึงสถานสงเคราะห์สตัว์ท่ีมีจํานวนประชากรสตัว์คงท่ี สถานท่ีท่ีรับสตัว์เข้าวนัละหลายร้อย

ตวั ไปจนถึงสถานรับเลีย้งเพ่ือรอหาบ้านใหมท่ี่ดแูลสตัว์หลายตวั หรือหลายครอกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

เช่นเดียวกับการให้วัคซีนในสัตว์เลีย้งทั่วไปท่ีมีความหลากหลายขึน้กับสัตว์แต่ละตัว ดังนัน้จึงไม่มี

โปรแกรมวัคซีนท่ีเหมาะสมและสามารถใช้ได้กับสถานสงเคราะห์สัตว์เหล่านีใ้นทุกสถานการณ์ การ

วางแผนการให้วคัซีนในสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งขึน้กับผลจากการประเมินความเส่ียงจากการติดเชือ้

และความสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือเกิดโรค 

 การบริบาลในสถานสงเคราะห์สัตว์มีความแตกต่างจากการดูแลสัตว์เลีย้งทั่วไป เน่ืองจาก

สภาพแวดล้อมท่ีไม่สามารถกําจดัเชือ้โดยถาวรได้ อย่างไรก็ตามก็ยงัมีความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถลด

โอกาสการแพร่เชือ้ภายในสภาพการเลีย้งท่ีมีความหนาแน่นและมีความเส่ียงตอ่การติดเชือ้ รวมทัง้รักษา

สุขภาพสัตว์ท่ียังไม่ติดเชือ้ให้ดี เป้าหมายหลกัของสถานสงเคราะห์ คือ การหาบ้านใหม่ให้กับสัตว์ท่ีมี

สุขภาพดี ดงันัน้การควบคุมและกําจัดโรคติดเชือ้จึงถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคญัหลายประการในการ

บริบาลสัตว์ภายในสถานสงเคราะห์ แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการให้วัคซีนและข้อเสนอแนะสําหรับสถาน

สงเคราะห์สัตว์นี ้สามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและควบคมุโรคในสถานสงเคราะห์สตัว์ โดย

คํานงึถึงลกัษณะเฉพาะท่ีมกัพบในสถานสงเคราะห์สตัว์ 

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัวคัซีนและข้อเสนอแนะสําหรับสถานสงเคราะห์สตัว์แสดงในตารางท่ี 2 และ 

4 ในกรณีท่ีทราบประวตัิวคัซีนของสตัว์ก่อนรับเข้ามาท่ีสถานสงเคราะห์สตัว์ ไม่จําเป็นต้องให้วคัซีนหลกั

ซํา้ อยา่งไรก็ตามในกรณีแมวควรให้วคัซีนหลกัโดยเฉพาะ FCV และ FHV ซํา้อีกครัง้หนึง่ 
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VGG พิจารณาสถานสงเคราะห์สตัว์แยะออกจากสถานท่ีรับฝากสุนขัและแมว โดยส่วนมาก

สถานท่ีรับฝากสนุขัและแมวเป็นสถานท่ีรับฝากสตัว์ท่ีมีประวตัวิคัซีนท่ีดี และรับฝากในช่วงเวลาสัน้ๆ สตัว์

ท่ีจะรับเข้าในสถานรับฝาก ควรมีประวตัิได้รับวคัซีนหลกัครบตามแนวทางปฏิบตัิฉบบันีแ้ละได้รับวคัซีน

ทางเลือกท่ีป้องกนัโรคระบบทางเดินหายใจ ในบางประเทศมีข้อกําหนดเก่ียวกบัวคัซีนสําหรับสถานท่ีรับ

ฝากสัตว์ท่ีอาจแตกต่างจากเอกสารฉบับนี ้(เช่น ต้องให้วัคซีนทุกปี) ถ้าคําแนะนําการใช้วัคซีนจาก

หน่วยงานท้องถ่ินมีความแตกต่างกับข้อเสนอฉบับนี ้ทาง VGG สนับสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้

พิจารณาข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ในปัจจบุนั ไปใช้ประกอบพิจารณาเพ่ือปรับข้อกําหนดในการใช้วคัซีนให้

เหมาะสมตอ่ไป 

 

ข้อควรพจิารณาท่ัวไป 

 

การดูแลสัตว์นอกเหนือจากการใช้วัคซีน  

 ในอดีตท่ีผ่านมาสตัวแพทย์ได้รับประโยชน์จากการฉีดวคัซีนประจําปี การท่ีเจ้าของนําสตัว์มา

ตรวจเป็นประจําทกุปีทําให้สตัวแพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาได้ทนัการณ์ นอกจากนีก้าร

มาพบสตัวแพทย์ทกุปี ยงัเปิดโอกาสให้สตัวแพทย์สามารถให้คําแนะนําเจ้าของเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพ

ของสนุขัและแมวท่ีสําคญั 

 ด้วยเหตนีุเ้จ้าของสตัว์บางสว่นจงึมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนว่าการนําสตัว์มาพบสตัวแพทย์ทกุ

ปี มีวตัถปุระสงค์เพียงเพ่ือมารับวคัซีนเทา่นัน้ ในปัจจบุนัสตัวแพทย์เร่ิมมีความกงัวลว่า การลดความถ่ีใน

การให้วคัซีนอาจสง่ผลให้เจ้าของไม่พาสตัว์มาพบทกุปี ซึ่งจะกระทบถึงคณุภาพในการให้บริการเพ่ือการ

ดแูลสุขภาพสตัว์ ดงันัน้สตัวแพทย์จึงควรเน้นความสําคญัและความจําเป็นเก่ียวกับโปรแกรมการดแูล

สขุภาพสตัว์เลีย้งแก่เจ้าของเพิ่มขึน้ โดยควรให้ความสําคญัในการ การตรวจสขุภาพร่างกายและการดแูล

สขุภาพเฉพาะตวัสตัว์เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในด้านสขุภาพฟัน โภชนาการ การตรวจวินิจฉัยท่ีเหมาะสมกับ

สัตว์แต่ละตัว การควบคุมโรคพยาธิ โรคสัตว์ติดคน สัตวแพทย์ควรให้คําแนะนําเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ

พฤตกิรรมสตัว์ และเน้นยํา้ถึงความจําเป็นในการตรวจสขุภาพในลกูสตัว์และสตัว์อายมุากให้บอ่ยขึน้ 
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 การตรวจสุขภาพประจําปีจะช่วยประเมินความจําเป็นในการให้วคัซีนทางเลือก สตัวแพทย์ควร

อธิบายเจ้าของสตัว์เก่ียวกับ ชนิดของวคัซีน ประโยชน์และอนัตรายจากการใช้วคัซีน และการให้วคัซีน

โดยประเมินจากวิถีชีวิตและความเส่ียงต่อการติดโรค ดงันัน้สัตว์บางตวัอาจไม่จําเป็นต้องได้รับวัคซีน

หลกัทกุปี ในขณะท่ีสตัว์ท่ีจําเป็นต้องได้รับวคัซีนทางเลือกอาจต้องให้เป็นประจําทกุปี โดยเหตนีุเ้จ้าของ

จงึยงัจะต้องนําสตัว์มาพบสตัวแพทย์เป็นประจําทกุปี สตัวแพทย์ควรให้ข้อมลูการเกิดโรคในพืน้ท่ี ปัจจยั

เส่ียงท่ีจะทําให้เกิดการติดโรครวมถึงแนะนําวิธีลดความเส่ียงของการติดโรค (เช่น หลีกเล่ียงการนําสตัว์

ไปในท่ีมีประชากรสตัว์หนาแน่นสูง การปรับภาวะทางโภชนาการให้เหมาะสมและลดโอกาสการสมัผสั

กบัสตัว์ท่ีตดิเชือ้) การให้วคัซีนจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการดแูลสขุภาพสตัว์โดยรวม ซึ่ง

ต้องพิจารณาจากปัจจยัในด้าน อาย ุสายพนัธุ์ สขุภาพ สิ่งแวดล้อม (โอกาสสมัผสัโรค) วิถีชีวิต (โอกาส

สมัผสักบัสตัว์อ่ืน) และพฤตกิรรมการเดนิทางของสตัว์ เป็นสว่นประกอบ 

 อายุเป็นปัจจัยสําคญัท่ีต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนการป้องกนัโรคในสัตว์ แตเ่ดิมสัตว

แพทย์มกัจะมุง่เน้นท่ีโปรแกรมวคัซีน การถ่ายพยาธิ รวมถึงการทําหมนัในลกูสนุขัและแมว ในปัจจบุนัจะ

รวมถึงโอกาสในการให้คําปรึกษาทางด้านพฤติกรรมและการป้องกนัโรคสตัว์ติดคน การดแูลสขุภาพสตัว์

อายมุากกําลงัเร่ิมได้รับความนิยมมากขึน้การให้คําแนะนําด้านโภชนาการสขุภาพฟัน การควบคมุพยาธิ 

และการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพแก่สตัว์เฉพาะตวัตลอดชีวิตของสตัว์ถือเป็นสิ่งท่ีควรกระทํา ยงัไม่มี

หลกัฐานยืนยนัวา่สนุขัและแมวอายมุากท่ีได้รับวคัซีนหลกัครบในช่วงลกูสตัว์แล้ว จําเป็นต้องได้รับวคัซีน

หลกัมากขึน้เป็นพิเศษ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ียืนยนัว่าทัง้สนุขัและแมวอายมุากจะมีภูมิคุ้มกัน

จดจําตอ่วคัซีนหลกั และสามารถกระตุ้นได้โดยการให้วคัซีนหลกัเพียงเข็มเดียว อย่างไรก็ตามสตัว์อายุ

มากอาจไม่สามารถตอบสนองต่อแอนติเจนท่ีไม่เคยเจอมาก่อนได้ดีนกั จากการศึกษาในองักฤษพบว่า

สนุขัอายมุากท่ีได้รับวคัซีนโรคพิษสนุขับ้าเป็นครัง้แรกก่อนการเดินทาง มีโอกาสการสร้างแอนติบอดีท่ีไม่

เพียงพอตามท่ีกฎหมายกําหนดมากกวา่สตัว์อายนุ้อย 

สตัว์บางสายพนัธุ์มีความเส่ียงตอ่การเกิดโรคได้มากกว่าสายพนัธุ์อ่ืนๆ สตัว์บางสายพนัธุ์พบโรค

บางชนิดสงูกว่าปกติ (เช่น เนือ้งอก) การตรวจวินิจฉัยโรค (โดยเฉพาะอย่างย่ิงเนือ้งอก) ตัง้แตใ่นช่วงต้น 

รวมถึงการจดัการโรคท่ีดีจะช่วยเพิ่มคณุภาพชีวิตของสตัว์ได้ตลอดชีวิต สตัว์ท่ีมีปัญหาสขุภาพเรือ้รังควร

ได้รับการดแูลและตรวจตดิตามอยา่งสม่ําเสมอ สตัว์ท่ีได้รับยาบางชนิดควรมีการตรวจเลือดและ/หรือการ

ทํางานของอวัยวะต่างๆ สัตวแพทย์ควรวางโปรแกรมการตรวจติดตามสุขภาพสําหรับสัตว์ท่ีมีภาวะ
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เจ็บป่วยเรือ้รังหรือได้รับยาบางชนิดให้เป็นกิจลักษณะ รวมทัง้มีการแจ้งเตือนเพ่ือให้เจ้าของนําสัตว์

กลบัมารับการพบสตัวแพทย์ได้อยา่งเหมาะสม 

 สิ่งแวดล้อมรอบตวัสตัว์มีผลตอ่สขุภาพของสตัว์เป็นอย่างมากและควรนํามาพิจารณาร่วมด้วย

ในระหวา่งตรวจสขุภาพประจําปี เพ่ือประเมินความเส่ียงและหาวิธีป้องกนัโรคท่ีเหมาะสม 

 การประเมินโอกาสท่ีสนุขัหรือแมวจะไปสมัผสัสตัว์ตวัอ่ืนโดยท่ีเจ้าของไม่ทราบจะช่วยสตัวแพทย์

ในการตัดสินใจเลือกใช้วัคซีนทางเลือก สุนัขท่ีต้องเดินทางไปท่ีฟาร์มเลีย้งสุนัข ร้านตัดขน สถานท่ี

สาธารณะ บริเวณป่า บริเวณท่ีมีเห็บมากจะมีความเส่ียงท่ีจะตดิโรคบางชนิดมากกวา่สนุขัทัว่ไป 

 การเพิ่มการเคล่ือนย้ายประชากรมนุษย์และสตัว์ จะทําให้มีโอกาสติดเชือ้ชนิดตา่งๆ ปรสิตและ

อนัตรายจากสิ่งแวดล้อมเพิ่มสงูขึน้ การประเมินประวตักิารเดนิทางท่ีผา่นมาและท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตจะ

ชว่ยให้สตัวแพททย์สามารถวางแผนป้องกนัและตรวจวินิจฉัยโรคได้ดีขึน้  

การบันทกึเวชระเบียนสัตว์ 

หลงัจากให้วคัซีนควรบนัทกึข้อมลูเหลา่นีล้งในเวชระเบียนของสตัว์ 

• วนัท่ีให้วคัซีน 

• ข้อมลูสตัวแพทย์ผู้ให้วคัซีน (ช่ือ ลายเซ็น เลขท่ีใบอนญุาต) 

• ช่ือวคัซีน เลขท่ีผลิต วนัหมดอาย ุช่ือบริษัท 

• ตําแหนง่ท่ีให้วคัซีน และ route การให้วคัซีน 

 การติดสติ๊กเกอร์ข้างขวดวคัซีนลงในใบประวตัิเป็นข้อกําหนดของบางประเทศ การบนัทึกผลอนั

ไมพ่งึประสงค์จากวคัซีน ควรกระทําในลกัษณะท่ีสามารถช่วยเตือนผู้ เก่ียวข้องให้เพิ่มความระมดัระวงัใน

การให้วคัซีนครัง้ถดัไป ในกรณีท่ีต้องการเอกสารยินยอมจากเจ้าของสตัว์ควรแนบไว้กบัเวชระเบียนสตัว์

เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเจ้าของสัตว์รับทราบและยินยอมให้ทํารักษา (เช่น การใช้นอกเหนือจากท่ีข้อมูล

ผลิตภณัฑ์ระบุ) นอกจากนีส้ตัวแพทย์ควรอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงและประโยชน์ของการให้วคัซีนให้

เจ้าของรับทราบก่อนการใช้วคัซีน  

ผลอันไม่พงึประสงค์จากการให้วัคซีน 
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 ผลอนัไม่พึงประสงค์ หมายถึง ผลข้างเคียงหรือเหตกุารณ์ท่ีไม่ต้องการ (รวมถึงการไม่สามารถ

ป้องกันโรค) ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการให้วคัซีนแก่สตัว์ ทัง้นีร้วมถึงอาการบาดเจ็บ ความเป็นพิษ ภาวะ

ภูมิไวเกินท่ีเกิดจากการให้วคัซีนแม้ว่าเหตกุารณ์เหล่านัน้อาจจะไม่ได้เก่ียวข้องกับวคัซีนโดยตรงก็ตาม 

ควรมีการรายงานการพบผลอนัไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นผลท่ีพิสจูน์ได้ว่าเก่ียวข้องกับวคัซีนหรือแม้แต่

ในกรณีสงสยัการรายงานควรระบุข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ รายละเอียดของสตัว์ท่ีเก่ียวข้องและข้อมูล

ของผู้รายงาน 

 การรายงานดงักล่าวมีความสําคญักับทัง้บริษัทผู้ผลิต และหน่วยงานภาครัฐท่ีทําหน้าท่ีควบคมุ

เร่ืองความปลอดภัยและประสิทธิภาพเพ่ือดําเนินการสืบสวนและแก้ไขต่อไป โดยทัว่ไปแล้วการศึกษา

ความปลอดภยัของวคัซีนก่อนการขึน้ทะเบียนจะทําให้ทราบถึงผลอนัไม่พึงประสงค์ท่ีอาจพบได้บอ่ยครัง้ 

ส่วนผลอนัไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดไม่บอ่ยนกั มกัจะต้องอาศยัการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลอนัไม่

พึงประสงค์ในระหว่างการใช้งานภายหลังจากท่ีวคัซีนได้รับการขึน้ทะเบียนและนําออกจําหน่ายแล้ว 

ดงันัน้การรายงานการเกิดผลอนัไม่พึงประสงค์จากการให้วคัซีนจึงควรรายงานต่อทัง้บริษัทผู้ผลิตและ/

หรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ในหลายประเทศไม่มีหน่วยราชการท่ีเก็บข้อมูลเก่ียวกับผลอันไม่พึง

ประสงค์ของวคัซีน จงึควรรายงานการพบไปท่ีบริษัทผู้ผลิต VGG ตระหนกัดีว่ามีการรายงานผลอนัไม่พึง

ประสงค์จากการให้วคัซีนท่ีน้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่งเป็นอปุสรรคตอ่การประเมินและการปรับปรุงเร่ือง

ความปลอดภยัของวคัซีน VGG สนบัสนนุให้สตัวแพทย์ทกุคนควรมีส่วนร่วมในการรายงานเหตกุารณ์ท่ี

เก่ียวข้อง  

 รายงานเก่ียวกับผลอันไม่พึงประสงค์ท่ีมีความละเอียด ชัดเจน จะสามารถใช้เป็นข้อมูล

เปรียบเทียบกบัรายงานได้ในอนาคต รายงานดงักล่าวช่วยให้มีการตรวจพบอาการตา่งๆ ท่ีอาจไม่เคยมี

การรายงานมาก่อน การพบการเพิ่มขึน้ของอาการท่ีเคยมีรายงานมาก่อน การพบปัจจยัเส่ียงบางอย่างท่ี

มีความเช่ือมโยงกบัอาการอนัไม่พึงประสงค์ ชดุของวคัซีนท่ีมีก่อให้เกิดอาการอนัไม่พึงประสงค์มากกว่า

ปกติ ซึ่งจะนําไปสู่การศกึษาทางคลินิกระบาดวิทยาและทางห้องปฏิบตัิการต่อไปดงันัน้จึงควรสนบัสนุน

ให้สตัวแพทย์รายงานผลอนัไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากการใช้วคัซีนท่ีมีทะเบียน ทัง้นีก้ารรายงานจะไม่มีผล

ต่อการยกเลิกทะเบียนวัคซีนชนิดดงักล่าวแต่จะช่วยให้มีการทบทวนเพ่ือเพิ่มความปลอดภัยในการใช้

ผลิตภณัฑ์มากขึน้ตอ่ไป 
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ภาคผนวก I. ขอมูลเก่ียวกับโรคติดเช้ือสําคัญในสุนัขและแมว 
 

Fact sheet: วัคซีนพาร์โวไวรัสสุนัขชนิดท่ี 2 (CPV-2) 

ชนิดของวัคซีน 

วัคซีนเชือ้เป็น (modified live vaccine; MLV) ประกอบด้วยเชือ้พาร์โวไวรัสท่ีแตกตา่งกนั ทัง้สายพนัธุ์ 

จีโนไทป์ และปริมาณของเชือ้ ในปัจจุบนัมีการค้นพบเชือ้พาร์โวไวรัส-2 (CPV-2) ทัว่โลก 3 สายพนัธุ์ 

ได้แก่ CPV-2a, CPV-2b, CPV-2c โดย CPV-2c เป็นเชือ้สายพนัธุ์ใหม่ท่ีมีการรายงานในอเมริกาเหนือ-

ใต้ ยโุรปและเอเชีย เชือ้ CPV-2 ทุกจีโนไทป์มีลกัษณะความเป็นแอนติเจนใกล้เคียงกนั ดงันัน้วคัซีนต่อ

เชือ้พาร์โวไวรัสสามารถให้ภมูิคุ้มโรคตอ่เชือ้ CPV-2 ได้ทกุสายพนัธุ์ในปัจจบุนัในสหรัฐอเมริกาใช้วคัซีนซึ่ง

มีส่วนประกอบของเชือ้ CPV-2a หรือ CPV-2b ซึ่งสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกนัต่อเชือ้ CPV-2 ได้ทุกสาย

พนัธุ์ รวมทัง้ CPV-2c 

วัคซีนเชือ้ตาย (killed vaccine) วัคซีน CPV-2 เชือ้ตายมีให้เลือกใช้อยู่บ้าง แต่วัคซีนเหล่านีมี้

ประสิทธิภาพด้อยกว่า และใช้เวลานานกว่าในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเม่ือเปรียบเทียบกับวคัซีนชนิดเชือ้

เป็น VGG จงึไมแ่นะนําให้ใช้ในโปรแกรมการให้วคัซีนทัว่ไป ในกรณีสตัว์แปลกถ่ิน (exotic animals) สตัว์

ป่า และสตัว์ท้อง ซึ่งไม่สามารถให้วคัซีนเชือ้เป็นอาจพิจารณาใช้วคัซีนเชือ้ตายแทนได้ อย่างไรก็ตามยงั

ไมมี่ข้อมลูการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภยัของวคัซีนเชือ้ตายในกรณีดงักลา่ว 

กลไกและระยะเวลาของภูมิคุ้มกัน (DOI) 

• DOI ท่ีเกิดจากการตดิเชือ้โดยธรรมชาตอิยูไ่ด้นานตลอดชีวิต 

• DOI จากการได้รับวคัซีนเชือ้เป็นอยู่ได้ 9 ปีหรือนานกว่านัน้ จากการทดสอบด้วยการฉีดพิษทบั

หรือการตรวจทางซีร่ัมวิทยา 

• ยงัไม่มีข้อมลู DOI จากการได้รับวคัซีนเชือ้ตาย CPV-2 แตมี่รายงานว่าวคัซีนเชือ้ตายไข้หดัแมว 

(Feline panleukopenia) ให้ภูมิคุ้มโรคได้นานกว่า 7.5 ปี จากการทดสอบด้วยการฉีดพิษทบัใน

แมว 

• กลไกหลกัทางภมูิคุ้มกนัทัว่ร่างกายภายหลงัการได้รับวคัซีนเชือ้เป็น ได้แก่ การสร้างนิวทรัลไลซิ่ง

แอนตบิอดีชนิด IgG และ IgM ในกรณีของวคัซีนเชือ้ตายท่ีไม่มีส่ือ จําเป็นต้องให้หลายครัง้จึงจะ

กระตุ้นแอนตบิอดีในระดบัท่ีป้องกนัโรคได้ สว่น IgA และ CMI ไมส่มัพนัธ์กบัความคุ้มโรค 
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• MDA มีผลรบกวนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในลกูสุนขั ทัง้นีข้ึน้กับปริมาณแอนติบอดีในนม

นํา้เหลือง ปริมาณแอนตบิอดีท่ีถกูดดูซมึเข้าร่างกาย และชนิดของวคัซีน 

• ช่วงเวลาท่ีลูกสุนัขมีโอกาสติดเชือ้ ในขณะท่ียังทําวัคซีนไม่ได้ผลเรียกว่า “window of 

susceptibility” ในกรณีวคัซีนเชือ้เป็นท่ีมีประสิทธิภาพดีอาจมีช่วงเวลาดงักล่าวเพียง 2 สปัดาห์

หรือน้อยกวา่ ในขณะท่ีวคัซีนท่ีประสิทธิภาพไมดี่นกั อาจมีชว่งเวลานานถึง 10-12 สปัดาห์ 

• โปรแกรมวคัซีนในลกูสนุขัควรให้เข็มสดุท้ายท่ี 16 สปัดาห์ และให้กระตุ้นซํา้เม่ืออาย ุ1 ปี จากนัน้

ไมค่วรกระตุ้นบอ่ยกวา่ทกุ 3 ปี 

• ในกรณีท่ีไมมี่ MDA รบกวน วคัซีนเชือ้เป็นสามารถกระตุ้นภมูิคุ้มกนัได้ภายใน 3 วนัหลงัให้วคัซีน 

• การตรวจพบแอนติบอดี (โดยไม่คํานึงถึงระดบัไตเตอร์)ในลกูสตัว์ท่ีได้รับวคัซีนท่ีมีอายมุากกว่า 

16 สปัดาห์มีความสมัพนัธ์กบัความคุ้มโรค 

ข้อควรระวัง 

• ในบริเวณท่ีไม่มีการระบาดของ CPV-2 ทัง้ในสุนัขบ้านและสัตว์ป่า ไม่ควรใช้วัคซีนเชือ้เป็น 

เน่ืองจากไวรัสอาจแพร่กระจายและกลายพนัธุ์จนสามารถก่อโรคในสนุขัและสตัว์ชนิดอ่ืนได้ 

• สตัว์ท่ีได้รับวคัซีนเชือ้เป็น CPV-2 สามารถปล่อยเชือ้สู่สิ่งแวดล้อมได้ แตจ่ะไม่ก่อโรคในลกูสนุขั

อายมุากกวา่ 4 สปัดาห์ท่ีสมัผสัเชือ้ และอาจกระตุ้นภูมิในลกูสนุขัเหล่านีไ้ด้ด้วย แตเ่ชือ้ในวคัซีน

อาจทําให้เกิดปัญหากล้ามเนือ้หวัใจอกัเสบในลกูสนุขัท่ีอายนุ้อยมากๆ (อายนุ้อยกว่า 2 สปัดาห์) 

ลูกสุนขัท่ีไม่มีแอนติบอดี หรือก่อให้เกิดอาการทางคลินิก ในสัตว์แปลกถ่ินหรือสัตว์ป่า สัตว์ท่ี

ได้รับวคัซีนเชือ้เป็นจะสามารถปล่อยเชือ้ออกมาในอุจจาระในระดบัต่ําๆ ได้เป็นเวลาหลายวัน

หลงัได้รับวคัซีน 

• ยงัไม่เคยมีรายงานว่าวคัซีนเชือ้เป็นสามารถกลายพนัธุ์กลบัเป็นเชือ้ก่อโรค (reversion) หรือก่อ

โรครุนแรงในสนุขัท่ีได้รับวคัซีนได้ 

• ไมค่วรให้วคัซีนเชือ้เป็นแก่ลกูสนุขัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 5 สปัดาห์ 

• กรณีการตรวจพบแอนติเจน CPV-2 แม้จะเพิ่งได้รับวคัซีน (ภายในระยะ 2 สปัดาห์) ร่วมกบัการ

แสดงอาการของโรคติดเชือ้พาร์โวไวรัส ให้สนันิษฐานว่าสุนัขนัน้ติดเชือ้ CPV-2 สุนัขท่ีได้รับ

วคัซีนสามารถปลอ่ยเชือ้จากวคัซีนในปริมาณต่ําๆ ซึง่จะไม่ให้ผลบวกตอ่การตรวจแอนติเจนด้วย

วิธีอีไลซ่า ในขณะท่ีการตรวจหาไวรัสจากอจุจาระด้วยวิธีพีซีอาร์อาจพบผลบวกได้นานถึง 7 วนั

ในสนุขัท่ีได้รับวคัซีนท่ียงัไมมี่แอนตบิอดี 
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ข้อมูลเก่ียวกับโรค 

สตัว์จะแสดงอาการของโรคหลงัจากติดเชือ้ 5 วนัขึน้ไป การปล่อยเชือ้ CPV-2 ในอุจจาระส่วน

ใหญ่จะสัน้กวา่ 2 สปัดาห์ ไม่มีรายงานว่าพบสนุขัท่ีติดเชือ้นานเกินกว่า 4 สปัดาห์ เน่ืองจากส่วนใหญ่จะ

ตายหรือไม่ก็สามารถกําจัดเชือ้ไวรัสออกจากร่างกายได้หมด ไวรัสมีความคงทนสูงและอาจอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมได้นานเกินกว่า 1 ปี ดงันัน้ในสถานท่ีท่ีมีประวตัิว่าเคยมีสตัว์ท่ีติดเชือ้อยู่ให้ถือว่าเป็นแหล่งท่ี

ตดิเชือ้ด้วย 

 

Fact sheet: วัคซีนอะดโินไวรัสสุนัข (CAV-2) 

ชนิดของวัคซีน 

วัคซีนเชือ้เป็น วคัซีนท่ีมีส่วนประกอบของ CAV-2 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้แพร่หลายมากท่ีสุด เป็น

วคัซีนท่ีใช้ป้องกันโรคตบัอกัเสบในสนุขั (Infectious Canine Hepatitis; ICH) จากการติดเชือ้ CAV-1 

และช่วยลดอาการของระบบทางเดินหายใจจากการติดเชือ้ CAV-2 วคัซีนนีมี้ประสิทธิภาพดีมากและไม่

ก่อให้เกิดผลอนัไม่พึงประสงค์ท่ีเคยมีรายงานในวคัซีน CAV-1 ได้แก่ ภาวะ allergic uveitis หรือ “blue 

eye”นอกจากรูปแบบวคัซีนเชือ้เป็นตอ่ CAV-2 ท่ีให้โดยการฉีดแล้ว ยงัมีผลิตภณัฑ์ทัง้แบบเด่ียวและรวม

กบัวคัซีนแบคทีเรียหลายชนิด (เช่น Bordetella bronchiseptica) และไวรัส (พาราอินฟลเูอนซ่าและอิน

ฟลเูอนซ่า) สําหรับป้องกนัภาวะ canine respiratory disease complex (CRDC) วคัซีนหยอดจมกูท่ีมี

ส่วนผสมของ CAV-2, CPiV และ Bordetella ช่วยลดความรุนแรงของ CRDC ได้ แต่ไม่ควรใช้เพ่ือ

ป้องกนั ICH ในกรณีนีค้วรเลือกใช้วคัซีนเชือ้เป็น CAV-2 แบบฉีดจะดีกวา่ 

วัคซีนเชือ้ตาย วัคซีนเชือ้ตาย CAV-1 และ CAV-2 มีใช้ในบางประเทศ แต่ไม่แนะนําให้ใช้เน่ืองจาก

ประสิทธิภาพไมดี่นกั และมีโอกาสกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ 

กลไกและระยะเวลาท่ีให้ภูมิคุ้มกัน (DOI) 

• DOI จากการตดิเชือ้ CAV-1 ตามธรรมชาตหิรือเป็นโรค ICH อยูไ่ด้นานตลอดชีวิต 

• DOI หลงัจากได้รับวคัซีนเชือ้เป็นอยู่ได้อย่างต่ํา 9 ปี จากการทดสอบด้วยการฉีดพิษทบัหรือ

ตรวจทางซีร่ัมวิทยา 
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• DOI ท่ีให้ความคุ้มโรคได้ ภายหลงัการให้วคัซีนเชือ้ตายทัง้ CAV-1 และ CAV-2 ยงัไม่ทราบแน่

ชดั DOI สําหรับ CRDC ท่ีมีสาเหตรุ่วมจาก CAV-2 คงอยู่ประมาณ 3 ปี อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก 

CRDC เป็นโรคท่ีมีสาเหตจุากหลายปัจจยั วคัซีนอาจไมส่ามารถป้องกนัการติดเชือ้ได้ แตช่่วยลด

ความรุนแรงของ CRDC ได้ ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความเครียด การถ่ายเทอากาศท่ีไม่ดีพอ ฝุ่ น แก๊ส

แอมโมเนียในท่ีเลีย้งท่ีขาดสุขลักษณะ การติดเชือ้ Streptococcus spp, Pasteurella 

multocida, Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma spp, CPiV, CIV และ canine 

respiratory coronavirus สามารถเป็นสาเหตรุ่วมของการเกิด CRDC 

• กลไกหลกัของภูมิคุ้มกนัทัว่ร่างกายจากการได้รับวคัซีน ได้แก่ การสร้างนิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดี

ชนิด IgG กลไกในการป้องกันโรค CRDC ในบริเวณทางเดินหายใจเกิดจากทัง้ IgG และ 

secretory IgA ในกรณีของวคัซีนหยอดจมูก IgG ท่ีสร้างจากการให้วคัซีนแบบฉีดช่วยป้องกัน

การติดเชือ้ท่ีปอดแต่จะไม่มีผลต่อการติดเชือ้ท่ีระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ซึ่งต้องการทัง้ 

secretoryIgA และภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์แบบเฉพาะท่ี วคัซีน CAV-2 จะไม่สามารถป้องกัน ICH 

ได้โดยสมบรูณ์ ถ้าให้โดยการหยอดจมกูเพียงอยา่งเดียว 

• MDA จะยบัยัง้การกระตุ้นภูมิคุ้มกนัจากวคัซีนแบบฉีด แตไ่ม่มีผลตอ่วคัซีนหยอดจมกู เน่ืองจาก

การป้องกนัโรค ICH ต้องใช้วคัซีนชนิดฉีด ดงันัน้ในการการวางโปรแกรมป้องกนัโรค ICH ในลกู

สนุขั ควรให้วคัซีนเข็มสดุท้ายร่วมกบัวคัซีนไวรัสชนิดอ่ืน (เช่น CDV, CPV-2) แก่ลกูสนุขัอาย ุ16 

สปัดาห์หรือมากกวา่  

• หลงัเสร็จโปรแกรมวคัซีนลูกสุนขัท่ีอายุประมาณ 16 สัปดาห์ ควรให้กระตุ้นซํา้อีกครัง้เม่ือสตัว์

อาย ุ1 ปี จากนัน้กระตุ้นซํา้ไมถ่ี่กวา่ทกุ 3 ปี 

• ถ้าสตัว์ไมมี่ MDA วคัซีนเชือ้เป็นจะกระตุ้นภมูิโรคได้เร็วท่ีสดุภายใน 5 วนัหลงัได้รับวคัซีน 

• การตรวจพบแอนติบอดี (โดยไม่ต้องคํานึงถึงระดับไตเตอร์)ในลูกสัตว์ท่ีได้รับวัคซีนท่ีมีอายุ

มากกวา่ 16 สปัดาห์ มีความสมัพนัธ์กบัความคุ้มโรค 

ข้อควรระวัง 

• สตัว์ท่ีได้รับวคัซีน CAV-2 ชนิดหยอดจมกู จะสามารถปลอ่ยเชือ้ออกจากทางเดินหายใจได้ แตไ่ม่

พบในการให้วคัซีนแบบฉีด 



  

48 

 

• จากการศกึษาโดยการให้เชือ้ย้อนกลบั (back passage) ไม่พบว่าเชือ้ไวรัสในวคัซีนจะสามารถ

กลบัมาก่อโรคในสตัว์ได้  

• เช่นเดียวกับเชือ้อะดิโนไวรัสอ่ืนๆ เชือ้ไวรัสวคัซีน CAV-1, CAV-2 สามารถเหน่ียวนําให้เซลล์

หลายชนิด (เช่น เซลล์ไตของหนูแฮมสเตอร์) เปล่ียนเป็นเซลล์มะเร็งได้ในห้องปฏิบตัิการ แตย่งั

ไมมี่ข้อมลูความสําคญัของเหตกุารณ์นีใ้นสนุขั 

• ไวรัส CAV-2 มกัพบทัว่ไปในทางเดินหายใจส่วนต้นของสนุขั ดงันัน้สนุขัในสถานสงเคราะห์สตัว์ 

สนุขัโชว์ หรือสนุขัท่ีเลีย้งในฟาร์ม มกัจะมีภมูิคุ้มกนัตามธรรมชาต ิ 

ข้อมูลเก่ียวกับโรค 

 สตัว์มกัแสดงอาการของโรค ICH ภายหลงัจากติดเชือ้ CAV-1 ประมาณ 5 วนัขึน้ไป ส่วนภาวะ 

CRDC ท่ีเกิดจากการตดิเชือ้ CAV-2 ร่วมกบัเชือ้อ่ืนจะพบอาการได้ภายใน 3-4 วนั 

 CAV-2 สามารถแพร่ทางอากาศ ในขณะท่ี CAV-1 จะแพร่ผ่านทางสิ่งคดัหลั่ง เช่น นํา้ลาย 

ปัสสาวะ ทัง้ CAV-1 และ CAV-2 มีความคงทนในสิ่งแวดล้อมได้ปานกลาง โดยสามารถมีชีวิตได้นาน

หลายวนัถึงหลายสปัดาห์ในสิ่งแวดล้อม 

 

Fact sheet: วัคซีนไวรัสไข้หัดสุนัข(CDV) 

ชนิดของวัคซีน 

วัคซีนเชือ้เป็น เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีใช้อย่างแพร่หลาย ประกอบด้วยเชือ้ CDV สายพันธุ์  Rockborn, 

Synder Hill, Onderstepoort, Lederle หรือสายพนัธุ์อ่ืนๆ เชือ้ CDV สายพนัธุ์ตา่งๆ ก่อให้เกิดอาการของ

โรคในสตัว์ชนิดตา่งๆ แตกตา่งกนั อย่างไรก็ตามเชือ้เหล่านีไ้ม่มีความแตกตา่งในด้านคณุสมบตัิทางซีร่ัม

วิทยามากนกั ดงันนัวคัซีน CDV ใดๆ จงึสามารถให้ความคุ้มโรคตอ่เชือ้ได้ทกุสายพนัธุ์ 

วัคซีนรีคอมบิแนนท์เวคเตอร์ (rCDV)  รีคอมบิแนนท์คานารีพ็อกซ์ไวรัสมีใช้ในสหรัฐอเมริกาและบาง

ประเทศ วคัซีนมีความปลอดภยัและประสิทธิภาพดี มกัใช้ในสตัว์ป่าและสตัว์แปลกถ่ินท่ีมีโอกาสติดเชือ้

และป่วยจาก CDV    
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วัคซีนเชือ้ตาย ในปัจจบุนัไมมี่วคัซีนเชือ้ตายในท้องตลาด วคัซีนชนิดนีไ้ม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ

ป้องกนัโรค ดงันัน้จงึไมค่วรใช้เพ่ือกระตุ้นภมูิคุ้มกนัตอ่ไข้หดัสนุขั 

กลไกและระยะเวลาท่ีให้ภูมิคุ้มกัน (DOI) 

• DOI ท่ีเกิดจากการได้รับวคัซีนหรือการติดเชือ้ตามธรรมชาต ิจะคงอยูต่ลอดชีวิต 

• DOI จากได้รับวคัซีนเชือ้เป็นอยู่ได้นาน 9 ปีขึน้ไป จากการทดสอบด้วยการฉีดพิษทบัหรือการ

ตรวจทางซีร่ัมวิทยา 

• DOI จากการได้รับ rCDV มีระยะเวลามากกวา่ 5 ปี จากการทดสอบด้วยการฉีดพิษทบั  

และมากกวา่ 6 ปี จากการตรวจทางซีร่ัมวิทยา 

• ไมมี่ข้อมลู DOI ท่ีเกิดจากการได้รับวคัซีนเชือ้ตาย เน่ืองจากเป็นวคัซีนท่ีไมแ่นะนําให้ใช้ 

• กลไกหลกัของภูมิคุ้มกนัทัว่ร่างกายในสตัว์ท่ีได้รับวคัซีน ได้แก่ นิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดีชนิด IgG 

ท่ีสามารถป้องกนัการติดเชือ้หรือแอนติบอดีร่วมกบั CMI ทัง้นี ้IgG เป็นกลไกหลกัของภูมิคุ้มกนั

ชนิดสารนํา้ ในขณะท่ีแอนติบอดีท่ีผิวเย่ือเมือก (secretory antibody) มีบทบาทน้อยมากหรือไม่

มีเลย ในการป้องกนัการตดิเชือ้ในสตัว์ท่ีได้รับวคัซีน  

• MDA สามารถรบกวนการกระตุ้ นภูมิคุ้มกันในลูกสุนัข ทัง้นีข้ึน้กับระดับแอนติบอดีในนม

นํา้เหลืองและปริมาณแอนตบิอดีท่ีดดูซมึหลงัคลอด 

• “window of susceptibility”เป็นชว่งเวลาท่ีลกูสนุขัมีโอกาสตดิเชือ้ไวรัสในธรรมชาติ ในขณะท่ียงั

ไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยการให้วคัซีนได้ ระยะ window of susceptibility ของวคัซีน 

CDV จะสัน้กวา่วคัซีน CPV-2 (น้อยกวา่ 2 สปัดาห์)  

• ไม่ควรให้วคัซีนในลกูสุนขัอายุต่ํากว่า 6 สปัดาห์ ภายหลงัให้วคัซีนในลูกสนุขัครบถ้วนแล้วเม่ือ

อายปุระมาณ 16 สปัดาห์ และกระตุ้นซํา้เม่ืออาย ุ1  ปี จากนัน้ให้กระตุ้นซํา้ไมถ่ี่กวา่ทกุ 3 ปี 

• ในกรณีท่ีไม่มี MDA วคัซีนเชือ้เป็นและรีคอมบีแนนท์สามารถให้ภูมิคุ้มกนัได้ทันทีหลงัได้รับ

วคัซีน 
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• วคัซีน CDV เป็นวคัซีนท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสดุชนิดหนึ่งเม่ือเทียบกบัวคัซีนในสตัว์ชนิดอ่ืน สตัว์ท่ี

สร้างภมูิคุ้มกนัจะไมแ่สดงอาการของโรคไมว่า่จะได้รับเชือ้ปริมาณเทา่ใดก็ตาม 

• การตรวจพบซีร่ัมแอนติบอดี (โดยไม่ขึน้กบัปริมาณ) ในสนุขัอายมุากกว่า 16 สปัดาห์ท่ีเคยได้รับ

วคัซีน มีความสมัพนัธ์กบัความคุ้มโรค 

ข้อควรระวัง 

• ไม่ควรใช้วัคซีนเชือ้เป็นในท้องท่ีหรือสถานท่ีท่ีไม่พบเชือ้ CDV ทัง้ในสัตว์เลีย้งและสัตว์ป่า 

เน่ืองจากมีความเส่ียงในแพร่เชือ้ ในกรณีนีค้วรเลือกใช้วคัซีนรีคอมบีแนนท์ท่ีมีความปลอดภัย

และประสิทธิภาพดี 

• จากการทดลองผา่นเชือ้กลบั (back passage)ในสนุขั 7 รอบพบวา่วคัซีนเชือ้เป็น CDV บางสาย

พนัธุ์ (เชน่ สายพนัธุ์ Rockborn หรือ Synder Hill) อาจกลบัมาก่อโรครุนแรงได้ แตเ่น่ืองจากสนุขั

ท่ีได้รับวัคซีนมีโอกาสปล่อยเชือ้ออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยมาก โอกาสการกลับมาก่อโรคจากการ

ผา่นเชือ้กลบัจงึเป็นไปได้ยาก สตัว์ป่าท่ีกินเนือ้บางชนิดสามารถตดิเชือ้และอาจปล่อยไวรัสออกสู่

สิ่งแวดล้อมได้ 

• วคัซีนเชือ้เป็นท่ีถกูทําให้อ่อนกําลงัลง ถกูพฒันามาเพ่ือใช้เฉพาะในสุนขัเลีย้งเท่านัน้ ห้ามใช้ใน

สตัว์ป่าและสตัว์แปลกถ่ิน (เชน่ เฟอร์เร็ต เฟอร์เร็ตเท้าดํา สนุขัจิง้จอกสีเทา) วคัซีนมีความรุนแรง

สามารถก่อโรคและทําให้สตัว์ตายได้ ดงันัน้จงึไมค่วรให้วคัซีนเชือ้เป็นแก่สตัว์กลุม่นี ้

• ไม่ควรให้วคัซีนเชือ้เป็นให้แก่ลกูสนุขัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 4 สปัดาห์ ในกรณีลกูสนุขัอายุน้อย สตัว์

ป่า สตัว์แปลกถ่ิน ควรเลือกใช้วคัซีนรีคอมบิแนนท์ ถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ดงักล่าวควรพยายามหา

วคัซีนรีคอมบิแนนท์มาใช้มากกว่าการใช้วคัซีนเชือ้เป็น วคัซีนเชือ้เป็นสายพนัธุ์ Ondesterpoort 

มีความปลอดภยัมากท่ีสดุ แตก็่ยงัสามารถก่อปัญหาในสตัว์ป่าและสตัว์แปลกถ่ินบางชนิดได้ 

ข้อมูลเก่ียวกับโรค 

 สตัว์จะเร่ิมแสดงอาการของโรคภายหลงัการตดิเชือ้ 2-6 สปัดาห์ ในช่วงระยะฟักตวัเชือ้จะกดการ

ทํางานของระบบภูมิคุ้มกนัทําให้สตัว์ติดเชือ้แทรกซ้อนได้ง่ายขึน้ และอาจนําไปสู่โรคของระบบทางเดิน

หายใจ ปอดอักเสบและตายก่อนท่ีสัตว์จะเร่ิมอาการเฉพาะของไข้หดัสุนัขออกมา ไวรัสนีจ้ะสูญเสีย

ความสามารถในการตดิเชือ้อย่างรวดเร็วในสิ่งแวดล้อม 
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Fact sheet: วัคซีนโรคไข้หัดแมว (FPV) 

 

ชนิดของวัคซีน  

วัคซีนเชือ้เป็น ประกอบด้วยเชือ้พาร์โวไวรัสแมว (feline panleukopenia) ท่ีอ่อนกําลงั (ไม่ก่อโรค) ท่ีมี

ปริมาณเชือ้ไวรัสตา่งกนั ไม่มีส่ือ มีทัง้รูปแบบฉีดและหยอดจมกูโดยผสมร่วมกบัวคัซีนชนิดอ่ืน (เช่น FCV 

และ FHV-1) วคัซีนเชือ้เป็นมีข้อได้เปรียบในแง่ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกนัได้อย่างรวดเร็ว  มี

ประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกนัในสตัว์ท่ีมีแอนติบอดีจากแม่ และกระตุ้นภูมิคุ้มกนัได้ดีกว่า วคัซีน

รวม FPV แบบหยอดจมกูไมค่วรใช้ในสถานสงเคราะห์สตัว์ ในกรณีท่ีต้องการให้ร่วมกบัวคัซีน FCV/FHV-

1 ควรให้วคัซีนเชือ้เป็น FPV ชนิดฉีด 

วัคซีนเชือ้ตาย วคัซีนเชือ้ตาย FPV ท่ีมีส่วนผสมของส่ือ ในกรณีของวคัซีนบางชนิด การให้วคัซีนเพียง

หนึ่งครัง้ จะช่วยกระตุ้นแอนติบอดีได้ดีในแมวท่ีไม่มีภูมิคุ้มกันในระยะเวลาสัน้ อย่างไรก็ตาม สําหรับ

วคัซีนเชือ้ตายควรให้สองครัง้ หา่งกนั 3-4 สปัดาห์ โดยแมวจะสร้างภมูิคุ้มโรคหลงัให้วคัซีนเข็มท่ีสอง อาจ

พิจารณาใช้วคัซีนเชือ้ตายในสตัว์ป่า สตัว์แปลกถ่ินหรือแมวท่ีมีข้อจํากดัในการใช้วคัซีนเชือ้เป็น 

กลไกและระยะเวลาท่ีมีภูมิคุ้มกัน (DOI) 

• DOI ท่ีเกิดจากวคัซีนหรือการตดิเชือ้ตามธรรมชาตจิะคงอยูต่ลอดชีวิต 

• DOI ภายหลงัจากได้รับวคัซีนเชือ้เป็นมีระยะเวลาอยา่งน้อย 7 ปี จากการทดสอบด้วยการฉีดพิษ

ทบัหรือการตรวจทางซีร่ัมวิทยา 

• DOI ภายหลงัจากได้รับวคัซีนเชือ้ตาย มีระยะเวลาอยา่งน้อย 7.5 ปี  

• โดยส่วนมากโรคไข้หดัแมวเกิดจากการติดเชือ้ FPV แต่เชือ้พาร์โวไวรัสในสุนัขบางสายพันธุ์ 

(CPV-2a, CPV-2b, CPV-2c) ก็สามารถติดและก่อโรคในแมวได้ วคัซีน FPV ท่ีมีใช้ในปัจจบุนั

สามารถให้ภมูิคุ้มกนัตอ่เชือ้พาร์โวไวรัสในสนุขัเหลา่นีไ้ด้ 

• กลไกหลกัของภมูิคุ้มกนัทัว่ร่างกายในสตัว์ท่ีได้รับวคัซีน ได้แก่ นิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดี โดยระดบั

ของแอนติบอดีมีความสมัพนัธ์กบัภูมิคุ้มโรค ส่วน IgA และ CMI ไม่มีบทบาทสําคญัมากนกัใน

การสร้างภมูิคุ้มโรค วคัซีนสามารถกระตุ้นภมูิคุ้มกนัได้ตัง้แต ่3 วนัหลงัได้รับวคัซีน   
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• ภูมิคุ้มกนัจากแม่ (MDA) รบกวนการสร้างภูมิคุ้มกนัในลกูแมวได้ ขึน้กบัระดบัแอนติบอดีในนม

นํา้เหลืองและปริมาณแอนตบิอดีท่ีถกูดดูซมึในชว่ง 8 ชัว่โมงแรกหลงัเกิด 

• เช่นเดียวกับในกรณีเชือ้ CPV ในสุนัข ช่วงเวลาท่ีลูกแมวมีโอกาสติดเชือ้ไวรัสในธรรมชาต ิ

ในขณะท่ียงัไมส่ามารถกระตุ้นภมูิคุ้มกนัโดยการให้วคัซีนได้ จะนานประมาณ 6-8 สปัดาห์  

• ภายหลังให้วคัซีนลูกแมวครบถ้วนแล้วท่ีอายุประมาณ 16 สปัดาห์ ควรฉีดซํา้เม่ืออายุ 1 ปี

จากนัน้กระตุ้นซํา้ไมถ่ี่กวา่ทกุ 3 ปี 

• การพบแอนติบอดีในซีร่ัม โดยไม่ต้องคํานึงถึงระดบัของแอนติบอดี ในแมวอายุ 16 สปัดาห์ ท่ี

ได้รับวคัซีนแล้วถือวา่มีความสมัพนัธ์กบัความคุ้มโรค 

ข้อควรระวัง 

• แม้ว่าจะมีข้อกังวลเร่ืองการกลายพันธุ์กลับมาก่อโรคใหม่ของวัคซีนเชือ้เป็นแต่ก็ยังไม่พบว่ามี

รายงานดงักล่าว อย่างไรก็ตามในท้องท่ีหรือสถานท่ีเลีย้งสตัว์ท่ีไม่มี FPV ระบาดทัง้ในแมวและ

สตัว์ป่า ไมค่วรใช้วคัซีนเชือ้เป็น  

• ไม่ควรใช้วัคซีนเชือ้เป็น FPV ในแมวตัง้ท้องเน่ืองจากไวรัสสามารถแพร่ผ่านรกและอาจทํา

อันตรายต่อตวัอ่อนได้ ในบางประเทศมีการอนุญาตให้ใช้วัคซีนเชือ้ตายในแมวตัง้ท้องได้ แต่

โดยทัว่ไปแล้วควรหลีกเล่ียงการให้วคัซีนในแมวท่ีตัง้ท้อง 

• ไมค่วรให้วคัซีนเชือ้เป็น FPV ในลกูแมวอายนุ้อยกวา่ 4 สปัดาห์ เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหาย 

ตอ่สมองสว่นซีรีเบลลัม่ท่ีกําลงัอยูใ่นระยะพฒันาในลกูแมว 

• แม้ว่าจะมีความเส่ียงต่ํา ควรเพิ่มความระมดัระวงัการใช้วคัซีนเชือ้เป็น FPV ในแมวท่ีมีภาวะกด

ภูมิคุ้มกนั (เช่น แมวท่ีแสดงอาการของ FIV และ FeLV หรือแมวท่ีได้รับยากดภูมิคุ้มกนั) เพราะ

แมวอาจไม่สามารถควบคมุปริมาณเชือ้ไวรัสในร่างกาย และนําไปสู่การแสดงอาการทางคลินิก

ภายหลงัจากได้รับวคัซีนได้ 

• ในกรณีท่ีต้องใช้วคัซีนเพ่ือควบคมุการระบาดของโรค วคัซีนเชือ้เป็นจะมีข้อได้เปรียบกว่าในแง่

ความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดภมูิคุ้มกนัได้อยา่งรวดเร็ว 
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ข้อมูลเก่ียวกับโรค 

 แมวจะแสดงอาการของโรคภายหลงัจากติดเชือ้ 2-7 วนั โดยจะพบอาการอาเจียนภายใน 1-2 

วนัหลงัจากมีไข้ อาจพบอาการท้องเสียตามมาได้บ้างสตัว์จะมีภาวะขาดนํา้อย่างรวดเร็ว โดยมกัจะพบ

แมวป่วยนัง่ใกล้ชามใสนํ่า้ แสดงอาการกระหายนํา้แตไ่ม่ด่ืมนํา้ ในระยะสดุท้ายอณุหภูมิร่างกายลดต่ําลง 

เกิดภาวะช็อคและการแข็งตวัของเลือด (DIC) ทัว่ร่างกายไวรัสสามารถคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างน้อย

1 ปี ดงันัน้ในสถานท่ีพบสตัว์ตดิเชือ้ให้ถือวา่มีเชือ้อยู ่

 

Fact sheet: วัคซีนเฮอร์ปีส์ไวรัสแมว (FHV-1) 

ชนิดของวัคซีน  

วัคซีนเชือ้เป็น ประกอบด้วยเชือ้ไวรัสเฮอร์ปีส์แมว (feline rhinotracheitis virus มีเพียงซีโรไทป์เดียว) ท่ี

อ่อนกําลังในระดับไตเตอร์ต่างๆ กัน ไม่มีส่ือ มีทัง้รูปแบบฉีดและหยอดจมูก แบบเด่ียวหรือรวมกับ

แอนตเิจนอ่ืน (มกัรวมกบัแคลิซิไวรัส)        

วัคซีนเชือ้ตาย ท่ีผา่นมามีการพฒันาวคัซีนเชือ้ตายท่ีมีส่ือและซบัยนูิตวคัซีน 

กลไกและระยเวลาท่ีมีภูมิคุ้มกัน (DOI) 

• การประเมินระยะ DOI ทําได้ยาก ความคุ้มโรคอยา่งสมบรูณ์เกิดเพียงชว่งสัน้ๆ หลงัจากให้วคัซีน

และประสิทธิภาพลดลงตามเวลา 

• ภมูิคุ้มกนัหลงัจากการตดิเชือ้ไมส่มบรูณ์และมีระยะเวลาแตกตา่งกนั 

• ความคุ้มโรคท่ีเกิดจากวคัซีน FHV-1 (รวมทัง้แคลิซิไวรัสแมว) ไม่สมบรูณ์เท่ากบัวคัซีนไข้หดัแมว 

จึงไม่ควรคาดหวงัว่าระดบัภูมิคุ้มกนัหรือระยะเวลาท่ีมีภูมิคุ้มกันในวคัซีนหลกัสองชนิด (FHV-1 

และ FCV) จะเทียบเทา่กบัวคัซีนหลกัของสนุขัและวคัซีน FPV 

• ระดบัแอนติบอดีจากการได้รับวคัซีนเชือ้ตาย FHV-1 อยู่ได้นาน 3 ปี แต่ระดบัแอนติบอดีไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัความคุ้มโรค 
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• ในแมวท่ีได้รับวคัซีนเชือ้ตายสองเข็ม พบวา่ให้ความคุ้มโรคอยู่ได้นาน 7.5 ปี จากการทดสอบโดย

การฉีดพิษทบัด้วยเชือ้รุนแรง FHV-1 แต่ความคุ้มโรคไม่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพพอๆ กับ

ภายหลงัการให้วคัซีนเชือ้ตายเป็นระยะเวลา 1 ปี 

• ภายหลงัให้วคัซีนในลกูแมวครบถ้วนแล้ว ท่ีอาย ุ16 สปัดาห์และกระตุ้นอีกครัง้เม่ือ 1 ปี จากนัน้

กระตุ้นวคัซีนซํา้ไม่ถ่ีกว่าทกุ 3 ปี กรณีท่ีขาดช่วงไปการกระตุ้นซํา้หนึ่งครัง้ ถือว่าเพียงพอตอ่การ

ชว่ยกระตุ้นภมูิคุ้มกนัจดจํา 

• ไมมี่วคัซีนเฮอร์ปีส์ไวรัสใดท่ีสามารถป้องกนัการตดิเชือ้ FHV-1 สายพนัธุ์รุนแรงได้ ไวรัสอาจเข้าสู่

ภาวะ latent แล้วกลบัมาก่อโรคใหม่ได้ เม่ือแมวมีความเครียดอย่างรุนแรง แมวท่ีได้รับวคัซีนจึง

ยงัอาจแสดงอาการทางคลินิก และปล่อยเชือ้ให้แมวตวัอ่ืน ซึ่งอาจก่อโรคในลกูแมวและแมวอ่ืน

ได้ 

• ภูมิคุ้มกันพึ่งเซลล์มีบทบาทสําคญัต่อการป้องกันโรค ดงันัน้แมวท่ีได้รับวัคซีนแต่ตรวจไม่พบ

แอนติบอดี จึงยงัอาจมีภูมิคุ้มกันโรคได้ ในทางกลบักนัการตรวจพบแอนติบอดีมีความสมัพนัธ์

กบัความคุ้มโรคจากการติดเชือ้ FHV-1 สายพนัธุ์รุนแรง 

• ภมูิคุ้มกนัจากแม ่(MDA) รบกวนการตอบสนองตอ่วคัซีนในลกูแมว โดยมีระยะเวลาขึน้กบัระดบั

นมนํา้เหลืองท่ีได้รับและปริมาณท่ีดดูซึมหลงัคลอด ควรเร่ิมให้วคัซีนเข็มแรกเม่ืออายปุระมาณ 9 

สปัดาห์ แม้วา่เอกสารขึน้ทะเบียนของวคัซีนบางบริษัทจะระบใุห้ฉีดเร็วกว่านัน้MDA มีผลรบกวน

ตอ่วคัซีนหยอดจมกูน้อยกว่าวคัซีนแบบฉีด ดงันัน้จึงสามารถให้วคัซีนหยอดจมกูได้เร็วกว่าแบบ

ฉีด 2-4 สปัดาห์ในแมวท่ีมี MDA 

ข้อควรระวัง 

• วคัซีนเชือ้เป็นท่ีให้โดยการฉีดอาจก่อให้เกิดโรคถ้าได้รับผิดวิธี (เชน่ แมวหายใจเข้าไป  

 หรือกินวคัซีนจากการเลียผิวหนงัและขน) 

• ในแมวท่ีได้รับวคัซีนทางจมกูอาจพบอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นได้ 

• ในฟาร์มเพาะพนัธุ์แมว มกัพบการตดิเชือ้ในลกูแมวก่อนหย่านม เม่ือระดบั MDA ลดลง 

 โดยทัว่ไปท่ีอายปุระมาณ 4-8 สปัดาห์ โดยสว่นมากเป็นการตดิเชือ้จากแมแ่มวท่ีอยูใ่น 

 ภาวะเครียดจากการตัง้ท้องและให้นม ทําให้ไวรัสกลบัมาเพิ่มจํานวนมากขึน้ใหม ่
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ข้อมูลเก่ียวกับโรค 

 แมวจะปล่อยเชือ้ไวรัสภายหลงัการติดเชือ้ 24 ชัว่โมงและปล่อยเชือ้นาน 1-3 สปัดาห์ แมวจะ

แสดงอาการของโรคแบบเฉียบพลนัภายหลงัได้รับเชือ้ 2-6 วนั และหายใน 10-14 วนั ไวรัสจะแพร่เข้าสู่

เส้นประสาทและเซลล์ประสาท โดยเฉพาะ trigeminal ganglia ซึ่งเป็นตําแหน่งท่ีเกิดภาวะ latency แมว

สว่นใหญ่จะมีการตดิเชือ้แฝงไปตลอดชีวิตและปลอ่ยเชือ้เป็นครัง้คราวเม่ือมีความเครียด สารพนัธุกรรมดี

เอนเอของเชือ้จะคงอยู่ในเซลล์ประสาทท่ีติดเชือ้โดยไม่จําเป็นต้องมีการเพิ่มจํานวนเชือ้ เชือ้ไวรัสนีไ้ม่

คงทนในสิ่งแวดล้อมและถกูทําลายได้ด้วยยาฆา่เชือ้ทัว่ไป 

 

Fact sheet: วัคซีนแคลิซิไวรัสแมว (FCV) 

ชนิดของวัคซีน  

วัคซีนเชือ้เป็น ประกอบด้วยเชือ้ไวรัสแคลิซิไวรัสหลายชนิด ไมมี่ส่ือ มีทัง้รูปแบบฉีดและหยอดจมกู แบบ

เด่ียวหรือรวมกบัแอนตเิจนวคัซีนอ่ืน (มกัร่วมกบัเฮอร์ปีส์ไวรัสแมว)        

วัคซีนเชือ้ตาย มีวคัซีนเชือ้ตายท่ีมีส่ือ 

กลไกและระยเวลาท่ีมีภูมิคุ้มกัน (DOI) 

• ไวรัส FCV มีซีโรไทป์เดียวแตมี่หลากหลายสายพนัธุ์ท่ีมีความเป็นแอนติเจนแตกตา่งกนั การติด

เชือ้สายพันธุ์หนึ่งมาก่อน จะช่วยลดอาการทางคลินิกรวมถึงการปล่อยเชือ้ทางปากออกสู่

สิ่งแวดล้อมเม่ือติดเชือ้ต่างสายพนัธุ์ โดยทัว่ไประดบัความคุ้มโรคข้ามสายพันธุ์ขึน้กับไวรัสทัง้

สองสายพนัธุ์ท่ีนํามาใช้ในการศกึษา 

• ตรวจพบนิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดีประมาณ 7 วนัหลงัการติดเชือ้ ในกรณีการฉีดพิษทบัด้วยเชือ้

สายพันธุ์เดียวกับวัคซีนระดบัแอนติบอดีไตเตอร์มีความสมัพนัธ์กบัความคุ้มโรคและแม้ว่าจะ

ตรวจไมพ่บแอนตบิอดีในซีร่ัมแมวยงัอาจมีภูมิคุ้มโรค เน่ืองจากมีรายงานว่า secretory IgA และ

การตอบสนองทางภมูิคุ้มกนัพึง่เซลล์สามารถชว่ยป้องกนัโรคในแมวท่ีได้รับวคัซีนได้ 

• ระดบัแอนติบอดีในแมวท่ีได้รับวคัซีนเชือ้ตายสามารถคงอยู่ได้อย่างต่ํา 3 ปี ดงันัน้คา่ DOI  ของ

วคัซีน FCV  จงึมากกวา่ 3 ปี 
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• ในแมวท่ีได้รับวคัซีนเชือ้ตายสองเข็มจะมีความคุ้มโรคอยู่ได้นาน 7.5 ปี แต่ภูมินีจ้ะไม่สามารถ

ป้องกันการติดเชือ้ FCV สายพนัธุ์ รุนแรงได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งเทียบเท่ากับความคุ้มโรคท่ีสร้าง

ภายหลงัการให้วคัซีนเชือ้ตายเป็นระยะเวลา 1 ปี 

• วคัซีน FCV (รวมถึงวคัซีนเฮอร์ปีส์ไวรัส) ไม่ให้ความคุ้มโรคโดยสมบรูณ์ดงัเช่นวคัซีนไข้หดัแมว 

วัคซีนหลักต่อโรคระบบทางเดินหายใจแมวทัง้สองชนิดนี ้ให้ความคุ้ มโรคท่ีด้อยกว่า และมี

ระยะเวลาท่ีคุ้มครองสัน้กวา่วคัซีนพาร์โวไวรัสแมวหรือวคัซีนหลกัของสนุขั 

• ภายหลงัให้วคัซีนในลกูแมวครบถ้วนแล้วท่ีอายปุระมาณ 16 สปัดาห์ และกระตุ้นอีกครัง้เม่ือ 1 ปี 

จากนัน้ไมค่วรให้วคัซีนซํา้ถ่ีกวา่ทกุ 3 ปี 

• ภูมิคุ้มกันจากแม่ MDA มีบทบาทป้องกันการติดเชือ้ในช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอด และมีผล

รบกวนการกระตุ้นภมูิโดยวคัซีน ระดบัแอนตบิอดีจากแมจ่ะลดลงคร่ึงหนึ่งทกุๆ 15 วนั และคงอยู่

ในลูกแมวได้ถึง 10-14 สปัดาห์ มีรายงานจากการศกึษาในภาคสนามว่า ไม่พบแอนติบอดีต่อ

เชือ้ไวรัสในวคัซีนในประมาณ 20% ของลูกแมวอายุ 6 สปัดาห์ MDA มีผลรบกวนตอ่วคัซีน

หยอดจมกูน้อยกว่าการให้วคัซีนแบบฉีด ดงันัน้ในแมวท่ีมี MDA อาจให้วคัซีนหยอดจมกูได้เร็ว

กวา่แบบฉีดประมาณ 2-4 สปัดาห์ 

ข้อควรระวัง 

• มกัพบอาการระบบทางเดนิหายใจสว่นบนในแมวท่ีได้รับวคัซีนแบบหยอดจมกู 

• เน่ืองจากเชือ้ในท้องท่ีมีความหลากหลายทางแอนติเจน วคัซีนจึงประกอบด้วยเชือ้หลายสาย

พันธุ์  โดยหวังผลเพ่ือให้สามารถป้องกันการเกิดโรค จากการติดเชือ้ต่างสายพันธุ์ได้มากขึน้ 

อยา่งไรก็ดีแมวท่ีได้รับวคัซีนยงัอาจแสดงอาการของโรคแบบไมรุ่นแรงภายหลงัการตดิเชือ้ได้ 

• การปลอ่ยเชือ้ FCV เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่แตกตา่งจากเชือ้เฮอร์ปีส์ไวรัสท่ีจะปลอ่ยเชือ้ 

เป็นช่วงๆ เม่ือแมวท่ีติดเชือ้มีความเครียด ปัจจบุนัยงัมีข้อถกเถียงในแง่ประสิทธิภาพของวคัซีน

ในการชว่ยลดการปลอ่ยเชือ้ทัง้นีพ้บวา่วคัซีนอาจช่วยลดการปล่อยเชือ้ลงบางส่วนหรืออาจทําให้

มีการปล่อยเชือ้ยาวนานขึน้ก็ได้ แมวท่ีได้รับวคัซีน FCV ชนิดเชือ้เป็นแบบฉีด ก็สามารถปล่อย

เชือ้ไวรัสวคัซีนออกสูส่ิ่งแวดล้อมเชน่กนั แม้วา่จะพบได้ไมบ่อ่ยนกั 
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ข้อมูลเก่ียวกับโรค 

 การติดเชือ้ FCV จะทําให้เกิดอาการทางคลินิกในช่องปากและทางเดินหายใจส่วนต้น ร่วมกับ

การอกัเสบของเหงือกและชอ่งปากแบบเรือ้รัง ซึง่อาจเกิดจากการทํางานของระบบภูมิคุ้มกนัเอง อาการท่ี

พบบอ่ยในลกูแมว ได้แก่ การติดเชือ้แบบเฉียบพลนัในช่องปาก และระบบทางเดินหายใจส่วนต้น โดยมี

ระยะฟักตวัของโรค 2-10 วนั อาการท่ีพบได้บอ่ยได้แก่ แผลเป่ือยในปาก จาม และมีนํา้มกูใส 

 เม่ือเร็วๆ นี ้มีรายงานการพบโรคจากการติดเชือ้ไวรัส FCV สายพนัธุ์รุนแรง (virulent systemic 

feline calicivirus; VS-FCV) โดยแมวท่ีเลีย้งในสถานสงเคราะห์หรือโรงพยาบาลสตัว์ โดยสตัว์จะแสดง

อาการภายใน 1-5 วนั ภายหลงัการติดเชือ้ส่วนแมวท่ีเลีย้งตามบ้านอาจเร่ิมแสดงอาการภายใน 12 วนั 

แมวโตจะแสดงอาการรุนแรงกว่าลูกแมว วคัซีนท่ีใช้อยู่ไม่ให้ภูมิคุ้มโรคตอ่เชือ้ท่ีระบาดในภาคสนาม แต่

อาจให้ความคุ้มโรคได้บางส่วนจากการศกึษาในห้องทดลอง ทัง้นีอ้าจมีสาเหตจุากลกัษณะธรรมชาติท่ี

รุนแรงขึน้ของเชือ้สายพนัธุ์ใหม่ หรืออาจเป็นเพราะเป็นเชือ้ท่ีไม่สามารถควบคมุได้โดยภูมิคุ้มกนัจากการ

ให้วคัซีน ในสหรัฐอเมริกามีวคัซีนเชือ้ตายตอ่ VS-FCV ท่ีมีรายงานว่าสามารถให้ความคุ้มโรคตอ่เชือ้ VS-

FCV ได้แตย่งัไมมี่ข้อมลูวา่วคัซีนดงักล่าวจะสามารถให้ภูมิคุ้มกนัตอ่เชือ้ VS-FCV สายพนัธุ์ท่ีเหมือนและ

แตกตา่งกนัอยา่งไร 
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Fact sheet: วัคซีนโรคพษิสุนัขบ้า (Rabies) 

ชนิดของวัคซีน  

วัคซีนเชือ้เป็น มีใช้แพร่หลายทัว่โลก ให้โดยการกินเพ่ือกระตุ้นภูมิคุ้มกนัในสตัว์ป่า (เช่น สนุขัจิง้จอกใน

แคนาดาและยุโรป แรคคนูในฟินแลนด์) เป็นวคัซีนท่ีพฒันาจากเชือ้สายพนัธุ์ SAD (Street Alabama 

Dufferin) ท่ีมีความปลอดภยั  

วัคซีนรีคอมบีแนนท์เวคเตอร์ต่อพิษสุนัขบ้า วคัซีนรีคอมบีแนนท์ไวรัสมีความปลอดภยัเน่ืองจากใช้

เพียงยีนไกลโคโปรตีนจีของไวรัสพิษสนุขับ้า รีคอมบีแนนท์พ็อกซ์ไวรัสเวคเตอร์ (vaccinia หรือ canary 

pox) ท่ีให้โดยการกิน นิยมใช้เพ่ือควบคมุโรคพิษสนุขับ้าในสตัว์ป่าในสหรัฐอเมริกา (vaccinia vector) 

และใช้ในแมวใช้การฉีด (canary pox vector) วคัซีนมีใช้ในสหรัฐอเมริกามานานกว่า 5 ปี วคัซีนนีไ้ม่ก่อ

โรคทัง้ในสตัว์ปีกและสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม  

วัคซีนเชือ้ตาย ใช้ในสุนขัและแมวเลีย้งหรือสําหรับใช้ในการป้องกนัโรคในสุนขัจํานวนมาก การจดัการ

วคัซีนเชือ้ตายทําได้ง่ายกว่าวคัซีนเชือ้เป็น เน่ืองจากวคัซีนความคงทนตอ่อณุหภูมิและไม่มีความเส่ียงใน

การตดิเชือ้โดยบงัเอิญจากอบุตัเิหตท่ีุไม่คาดคิด 

กลไกและระยเวลาท่ีมีภูมิคุ้มกัน (DOI) 

• การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวส่วนใหญ่ทําโดยการให้วัคซีนเ ชือ้ตาย ใน

สหรัฐอเมริกานิยมใช้วคัซีนเวคเตอร์รีคอมบีแนนท์ canary pox ในแมวอย่างแพร่หลาย เพ่ือ

หลีกเล่ียงการอักเสบบริเวณท่ีฉีดท่ีมักพบภายหลงัการให้วคัซีนเชือ้ตายท่ีมีส่ือ วคัซีนดงักล่าว

ไม่ได้จดทะเบียนใช้ในสุนัขและไม่สามารถใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันในสุนัขได้ โดยทั่วไปแมวจะ

ตอบสนองต่อวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้ดีกว่าสุนขั ในสหรัฐอเมริกาต้องให้วคัซีนซํา้ท่ี 1 ปี ภายหลัง

จากการให้วคัซีนเข็มแรก จากนัน้กระตุ้นซํา้ทกุ 3 ปี โดยใช้ผลิตภัณฑ์ได้รับการจดทะเบียนโดย

ระบคุา่ DOI 3 ปี 

• เน่ืองจากการตดิเชือ้ทําให้สนุขัและแมวตาย ดงันัน้จึงไม่สามารถประเมินระยะ DOI ในสนุขัท่ีติด

เชือ้ตามธรรมชาตไิด้ 
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• DOI จากการได้รับวคัซีนเชือ้ตายหรือรีคอมบีแนนท์อยู่ได้นานอย่างน้อย 3 ปีจากการทดสอบ

ด้วยการฉีดพิษทบัหรือการตรวจทางซีร่ัมวิทยา 

• ไม่ควรให้วคัซีนเข็มแรกในสนุขัท่ีมีอายต่ํุากว่า 12 สปัดาห์และควรกระตุ้นซํา้ 1 ปีหลงัจากนัน้

ระดบัแอนติบอดีจะเพิ่มสงูขึน้ภายใน 4 สปัดาห์หลงัฉีด ถ้าจําเป็นต้องตรวจแอนติบอดีหลงัจาก

ทําวคัซีน ควรคํานึงถึงระยะเวลาดงักล่าวและความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ด้วย ควรศกึษา

ข้อมลูผลิตภณัฑ์และข้อกําหนดทางกฎหมายเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

• แม้วา่วคัซีนบางชนิดสามารถป้องกนัโรคได้นานกวา่ 3 ปี แตก่ฎหมายบางประเทศอาจกําหนดให้

ฉีดวัคซีนทุกปี VGG สนับสนุนให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนําข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไป

ประกอบการวางนโยบายดงักล่าว 

• การพบระดบัแอนตบิอดีไตเตอร์ ≥0.5 IU/ml ในสนุขัท่ีได้รับวคัซีนและมีอายมุากกว่า 16 สปัดาห์ 

มีความสมัพนัธ์กบัความคุ้มโรค ระดบัไตเตอร์ดงักล่าว(≥0.5 IU/ml) เป็นระดบัเดียวกบัท่ีใช้เพ่ือ

ประกอบการเคล่ือนย้ายสตัว์ข้ามประเทศ  

ข้อมูลเก่ียวกับโรค 

 สตัว์ท่ีตดิเชือ้จะแสดงอาการของโรคในชว่งระหวา่ง 2 สปัดาห์ถึงหลายเดือนภายหลงัติดเชือ้ โดย

ขึน้กับตําแหน่งท่ีได้รับเชือ้ (การติดเชือ้มกัเกิดจากการกัดหรือข่วน) ให้สงสยัการติดเชือ้ในกรณีท่ีสตัว์

แสดงอาการก้าวร้าวโดยไม่มีสาเหตหุรือมีพฤติกรรมเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว อาการของโรคพิษสุนขับ้า

แบง่ได้เป็นชนิด “furious”และ “dumb”ในกรณี furious form มกัพบ การลดลงของ palpebral, corneal 

และ pupillary reflexes นํา้ลายไหล กรามตก ตาเหล่ กลวัแสง ชกั หวับิด สัน่ งุนงง ควบคมุตวัเองไม่ได้ 

พฤติกรรมก้าวร้าว (หงุดหงิด ด ุต่ืนกลวั กลวัแสง) เดินไม่ได้ อมัพาต โคม่าในระยะสดุท้ายและตายจาก

ระบบหายใจล้มเหลว กลุ่มอาการ dumb form พบได้บอ่ยในสนุขัมากกว่าแมว โดยเกิดจากอมัพาตของ

เส้นประสาท lower motor เร่ิมบริเวณท่ีถูกกดัและกระจายไปถึงระบบประสาทส่วนกลาง ตามมาด้วย

อมัพาต โคมา่และตายอยา่งรวดเร็วจากระบบทางเดนิหายใจล้มเหลว 

 ไวรัสสญูเสียความสามารถในการตดิเชือ้อยา่งรวดเร็วในสิ่งแวดล้อม และง่ายตอ่การทําลายด้วย

ยาฆา่เชือ้ 
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ภาคผนวก II. คาํถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกับวัคซีน 

 

คาํถามเก่ียวกับผลิตภัณฑ์วัคซีน 

1. เราสามารถให้วัคซีนเชือ้เป็น (MLV) ในสตัว์ป่าสตัว์แปลกถ่ิน หรือสัตว์อ่ืน นอกเหนือจากท่ีระบุใน

เอกสารขึน้ทะเบียนได้หรือไม?่ 

ไม่ ห้ามให้วคัซีนเชือ้เป็นในสตัว์ท่ีไม่มีรายงานการทดสอบความปลอดภัย วคัซีนเชือ้เป็นหลาย

ชนิดสามารถก่อโรคในสตัว์นอกเหนือจากชนิดท่ีขึน้ทะเบียนได้ ย่ิงไปกว่านัน้เชือ้อาจกลายพนัธุ์ในสตัว์ป่า

แล้วปล่อยเข้าสู่สตัว์ชนิดอ่ืนได้ รวมถึงสตัว์ท่ีเป็นเป้าหมายสําหรับการให้วคัซีน ก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างมาก วคัซีนรีคอมบิแนนท์คาร์นาร่ีพ็อกซ์ไวรัส CDV เป็นวคัซีนท่ีมีประสิทธิภาพดีและปลอดภัยสูง

สําหรับใช้ในสตัว์อ่ืนท่ีมีความไวตอ่เชือ้ CDV ได้มีวคัซีนดงักล่าวในรูปแบบวคัซีนเด่ียวสําหรับใช้ในเฟอร์

เร็ตและวคัซีนรวมสําหรับสุนขั ในบางประเทศมีวคัซีนนีใ้นรูปแบบวคัซีนเด่ียวสําหรับใช้ในสตัว์ป่า สตัว์

แปลกถ่ิน ท่ีมีความไวตอ่เชือ้ CDV 

 

2. เราสามารถให้วคัซีนไข้หดัคน (measles) เพ่ือป้องกัน CDV ในลูกสุนขัท่ีมีความเส่ียงต่อโรคสูงได้

หรือไม?่ 

 ไม ่เน่ืองจากปริมาณไวรัสไข้หดัคนไมเ่พียงพอตอ่การกระตุ้นภมูิคุ้มกนัในลกูสนุขั  วคัซีนไข้หดัคน

ท่ีผลิตสําหรับสนุขั (อาจรวมกบั CDV และแอนตเิจนอ่ืน) ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกนัในช่วงแรกแบบชัว่คราวได้

เร็วกว่า อย่างไรก็ตามสุนัขควรได้รับวัคซีน CDV ซํา้ เม่ืออายุ 16 สัปดาห์หรือมากกว่าเพ่ือให้เกิด

ภมูิคุ้มกนัโดยสมบรูณ์ 

 

3. มีวคัซีนท่ีสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกนัต่อ CDV ในลกูสุนขัท่ีมีภูมิคุ้มกนัจากแม่ (MDA) ได้เร็วกว่าวคัซีน 

CDV ทัว่ไปหรือไม?่ 

 มี วัคซีนท่ีทําจากเชือ้ไข้หัดคนบางชนิดหรือวัคซีนรีคอมบิแนนท์คานาร่ีพอกซ์เวคเตอร์CDV 

สามารถให้ได้เร็วกวา่การให้วคัซีน CDV ปกตปิระมาณ 4 สปัดาห์ 

4. เป็นท่ีทราบวา่ภมูิคุ้มกนัจากแม ่(MDA) จะยบัยัง้การกระตุ้นภมูิคุ้มกนัโดยวคัซีนเชือ้เป็น ภูมิคุ้มกนัจาก

แมมี่ผลรบกวนการสร้างภมูิโดยวคัซีนเชือ้ตายหรือไม ่? 

 มี MDA สามารถยบัยัง้การทํางานของวัคซีนเชือ้ตายบางชนิดได้เช่นเดียวกัน วคัซีนเชือ้ตาย

ส่วนมากต้องให้สองครัง้ ในกรณีท่ีเข็มแรกถูกยับยัง้ด้วย MDA จะไม่ถือว่าเข็มท่ีสองเป็นการกระตุ้น
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ภูมิคุ้มกัน แต่จะถือว่าเป็นแค่การไพร์มระบบภูมิคุ้มกัน (ถ้าไม่ถูกยับยัง้) ดงันัน้ต้องให้เข็มท่ีสามเพ่ือ

กระตุ้นระบบภมูิคุ้มกนัอยา่งสมบรูณ์ 

 ส่วนกรณีวคัซีนเชือ้เป็น ถ้าลูกสตัว์ไม่มี MDA การให้วคัซีนเข็มเดียวก็เพียงพอสําหรับกระตุ้น

ภมูิคุ้มกนั อยา่งไรก็ตามควรให้วคัซีนเชือ้เป็นสองเข็มในลกูสตัว์ เพ่ือให้แน่ใจว่าระดบั MDA ลดต่ําลงและ

ไม่ไปยบัยัง้การทํางานของวคัซีน ด้วยเหตนีุจ้ึงแนะนําให้ให้วคัซีนเข็มสดุท้ายเม่ือลกูสนุขัและแมวมีอาย ุ

16 สปัดาห์หรือมากกวา่ 

5. จริงหรือไมท่ี่วคัซีนหลกัเชือ้เป็นของสนุขับางชนิดสามารถให้เพียงแค ่2 ครัง้ โดยให้เข็มสดุท้ายเม่ือสนุขั

อาย ุ10 สปัดาห์? 

 VGG ทราบว่าวคัซีนบางชนิดจดทะเบียนเพ่ือฉีดครบตามโปรแกรมเร็วกว่าปกติ กรณีท่ีเจ้าของ

ต้องการนําลกูสนุขัไปเข้าสงัคม VGG เห็นประโยชนในเชิงพฤตกิรรมดงักล่าว อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวงั

ในแง่ประสิทธิภาพในการกระตุ้ นภูมิคุ้ มกัน เน่ืองจากยังไม่มีวัคซีนหลักชนิดไหนท่ีสามารถกระตุ้ น

ภูมิคุ้มกนัในระดบัสงูภายในอาย ุ10 สปัดาห์ได้VGG จึงยงัคงแนะนําให้ให้วคัซีนเข็มสดุท้ายเม่ือลกูสตัว์

อายุประมาณ 16 สัปดาห์โดยไม่คํานึงถึงจํานวนวัคซีนท่ีเคยได้รับมาก่อนหน้านีใ้นกรณีท่ีเลือกให้

โปรแกรม 10 สัปดาห์ เจ้าของสัตว์ต้องระวังเร่ืองความเส่ียงในการสมัผัสโรค โดยให้ลูกสุนัขอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม และสมัผสักบัสนุขัอ่ืนท่ีมีสขุภาพดีและได้รับวคัซีนครบเทา่นัน้ 

6. เราสามารถให้วคัซีนชนิดเดียวกันโดยการฉีดหรือหยอดจมูก เช่น วคัซีนป้องกันโรคทางเดินหายใจ 

(“kennel cough”และโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจสว่นต้นในแมว) ได้หรือไม?่ 

 ได้ ถ้าข้อมูลผลิตภณัฑ์ระบวุ่าใช้ได้ ถ้านําวคัซีนเชือ้เป็นแบบฉีด FCV และ FHV-1 ไปใช้หยอด

จมกู วคัซีนอาจก่อโรคในแมวได้ ถ้าให้วคัซีนเชือ้ตาย FCV และ FHV-1 โดยการหยอดจมกู วคัซีนนีอ้าจ

ไม่กระตุ้นภูมิคุ้มกนัและอาจก่อให้เกิดผลอนัไม่พึงประสงค์ได้ การนําวคัซีนโรค kennel cough ชนิดเชือ้

เป็นแบบหยอดจมกูมาฉีดให้แมว อาจทําให้เกิดปฏิกริยาท่ีรุนแรงจนทําให้เกิดเนือ้ตายท่ีบริเวณท่ีฉีดและ

อาจทําให้สุนขัตายได้ ในขณะท่ีการให้วคัซีน Bordetella เชือ้ตายแบบฉีดมาหยอดจมกูจะไม่สามารถ

กระตุ้นภมูิคุ้มกนัและอาจทําให้เกิดการแพ้แบบ hypersensitivity ได้ 

 อย่างไรก็ตามเราสามารถให้วคัซีนแบบฉีดและหยอดจมกูในเวลาเดียวกันหรือตา่งเวลาในสตัว์

ตวัเดียวกนัได้ การให้ทัง้สองแบบอาจช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกนัได้ดีกว่าการให้เพียงตําแหน่งเดียว โดยวคัซีน
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แบบฉีดจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันท่ีปอดได้ดี แต่ไม่สามารถกระตุ้นภูมิท่ีทางเดินหายใจส่วนต้นได้ ในขณะท่ี

วคัซีนแบบหยอดจมกูสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกนัแบบเฉพาะท่ีได้แก่ secretory IgA CMI และภูมิคุ้มกนั

แบบไมจํ่าเพาะ (เชน่ type I interferons) แตอ่าจจะไมส่ามารถกระตุ้นภมูิคุ้มกนัในปอดได้ดีนกั 

7. หลงัจากสุนัขได้รับวคัซีนหลกัแล้ว จะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการสร้างภูมิคุ้มกนัท่ีเพียงพอสําหรับ

ป้องกนัการป่วยแบบรุนแรง? 

 ขึน้กบัตวัสตัว์ วคัซีนและเชือ้โรค 

• วคัซีน CDV เป็นวคัซีนท่ีกระตุ้นภมูิคุ้มกนัเร็วท่ีสดุ ทัง้เชือ้เป็นและรีคอมบีแนนท์คานาร่ี 

พอกซ์เวคเตอร์ โดยสตัว์จะเร่ิมตอบสนองทางภูมิคุ้มกนัตัง้แตน่าทีหรือชัว่โมงแรกภายหลงัได้รับ

วคัซีน และวคัซีนจะสามารถให้ความคุ้มโรคได้ภายในเวลาหนึ่งวนัหลงัให้วคัซีน ถ้าไม่มี MDA 

มารบกวนหรือมีภาวะกดภมูิคุ้มกนั 

• วคัซีนเชือ้เป็น CPV-2 และ FPV เร่ิมกระตุ้นภมูิคุ้มกนัได้ตัง้แต ่3 วนั ภายหลงัให้วคัซีน  

และจะพบได้ใน 5 วนั ส่วนวคัซีนเชือ้ตายต่อ CPV-2 และ FPV มกัต้องใช้เวลา 2 ถึง 3 สปัดาห์

หรือนานกวา่นัน้จงึจะให้ความคุ้มโรคได้ 

• วคัซีน CAV-2 เชือ้เป็นแบบฉีด จะให้ภมูิคุ้มกนัตอ่ CAV-1 ภายใน 5-7 วนั แตว่คัซีนชนิด 

หยอดจมูกอาจต้องใช้เวลา 2 สปัดาห์หรือนานกว่านัน้และอาจมีสุนขับางตวัท่ีไม่ตอบสนองต่อ

การให้วคัซีน ดงันัน้จงึแนะนําให้ใช้วคัซีน CAV-2 ชนิดฉีดเพ่ือกระตุ้นภมูิคุ้มกนัตอ่ CAV-1 

• ระยะเวลาท่ีสตัว์สร้างภมูิคุ้มกนัหลงัจากทําวคัซีนตอ่ FCV และ FHV-1 ยงัไมท่ราบแนช่ดั  

เน่ืองจากวคัซีนไม่ให้ความคุ้มโรคในสตัว์บางตวั ในสตัว์ท่ีมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน จะใช้

เวลา 7-14 วนั 

8. เราคาดหวงัอะไรได้บ้างในแง่ประสิทธิภาพของวคัซีนหลกัท่ีให้แก่ลกูสนุขั/สนุขั และลกูแมว/แมวอย่าง

เหมาะสม? 

• วคัซีนเชือ้เป็นหรือรีคอมบีแนนท์CDV, CPV-2 และ CAV2 สามารถป้องกนัการเกิดโรค 

ในสุนัขท่ีได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสม ได้≥ 98% และวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชือ้ได้ใน

ระดบัสงูเชน่กนั 
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• วคัซีนเชือ้เป็น จะป้องกนัการติดเชือ้ และการเกิดโรคFPV ในแมวท่ีได้รับวคัซีนอย่างเหมาะสมได้ 

≥98%   

• วคัซีนแมว FCV และ FHV-1 จะช่วยป้องกันโรคได้ แต่จะไม่ได้ป้องกันการติดเชือ้ โดยเฉพาะใน

สภาพแวดล้อมท่ีมีปริมาณเชือ้มาก (เช่น สถานสงเคราะห์สตัว์) โดยพบว่าวคัซีนจะให้ความคุ้ม

โรคได้ประมาณ 60-70% วคัซีนอาจมีประสิทธิภาพสูงขึน้ในกรณีบ้านท่ีเลีย้งแมวตวัเดียวหรือ

เลีย้งรวมกบัแมวอ่ืนท่ีได้รับวคัซีน หรือเลีย้งภายในบ้านเป็นระยะเวลานาน เน่ืองจากความเส่ียง

ตอ่การตดิเชือ้จากไวรัสต่ํากวา่ และมีความเครียดน้อยกวา่ 

9. มีเชือ้ CDV หรือ CPV-2 สายพันธุ์ใหม่ (biotypes หรือ variants) ท่ีวัคซีนท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบันไม่

สามารถป้องกนัได้หรือไม?่ 

 ไมมี่ วคัซีน CDV และ CPV-2 ทกุชนิดสามารถให้ความคุ้มโรคตอ่เชือ้ CDV และ CPV-2 ทกุสาย

พนัธุ์ท่ีมีรายงานโดยมีผลยืนยนัจากทัง้การทดสอบในห้องปฏิบตักิารและภาคสนาม 

10. วัคซีน CPV-2 ท่ีมีใช้ในปัจจุบันสามารถป้องกันเชือ้ CPV-2c ได้หรือไม่ และให้ภูมิคุ้มโรคได้นาน

เทา่ไหร่? 

 ได้ วคัซีน CPV-2 ทุกสายพันธุ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค (แอนติบอดี) ต่อเชือ้ CPV ได้ทุกสายพนัธุ์ 

(2a, 2b และ 2c) และให้ความคุ้มโรคได้นาน (4 ปีขึน้ไป) เม่ือทดสอบโดยการฉีดพิษทบั 

11. เราสามารถให้วคัซีนพาร์โวไวรัส (เช่น พาร์โวไรัสชนิด 2 ในสนุขัหรือพาร์โวไวรัสในแมว [แพนลิวโคพี

เนีย]) โดยการกินได้หรือไม?่  

 ไมไ่ด้ การให้วคัซีน CPV-2 และ FPV โดยการกินไมส่ามารถกระตุ้นภมูิคุ้มกนัได้ การให้วคัซีนโดย

การหยอดจมูกอาจสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้บางส่วน แต่วิธีท่ีดีสุดคือการให้โดยการฉีด (ใต้ผิวหนัง

หรือเข้ากล้ามเนือ้)  

12. มีวคัซีน CPV-2 ท่ีสามารถใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันในสุนขัท่ีมีภูมิคุ้มกันจากแม่ MDA ได้เร็วกว่าวคัซีน 

CPV-2 ชนิดอ่ืนหรือไม?่ 
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 มีวคัซีน CPV-2 บางชนิดท่ีมีปริมาณเชือ้วคัซีนไวรัสสงูหรือมีเชือ้ท่ีมีความสามารถในการกระตุ้น

ภูมิคุ้มกนัได้ดีกว่า (ไม่ว่าจะเป็นตอ่สายพนัธุ์ไหน) โดยจะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกนัเร็วกว่าวคัซีน CPV-2 

ทัว่ไปหลายสปัดาห์ (เชน่ 2 สปัดาห์)  

13. การตรวจแอนตบิอดีในซีร่ัมใช้บอกถึงระดบัภมูิคุ้มกนัจากการให้วคัซีนได้หรือไม?่ 

 ได้ โดยเฉพาะในกรณีของโรค CDV, CPV-2, CAV-1 ในสนุขั หรือ FPV ในแมวและโรคพิษสนุขั

บ้าทัง้ในสุนขัและแมว ส่วนในโรคอ่ืนๆ การตรวจแอนติบอดีในซีร่ัมไม่ค่อยมีประโยชน์มากนกั การตรวจ 

CMI ไมน่ิยมใช้สําหรับวดัผลของการให้วคัซีนเพราะมีข้อจํากดัทางเทคนิคและยุ่งยาก  การตรวจทางซีร่ัม

วิทยาทําได้ง่ายและยุ่งยากน้อยกว่า อย่างไรก็ตามผลการตรวจขึน้กบัการควบคมุคณุภาพของการตรวจ

ในห้องปฏิบตักิารด้วย 

14. ในกรณีท่ีต้องการใช้วคัซีน Leptospira ควรเลือกท่ีมีสองสายพนัธุ์หรือแบบท่ีมีมากกว่าสองสายพนัธุ์ 

(เชน่ ผลิตภณัฑ์ท่ีมี 4 สายพนัธุ์ในสหรัฐอเมริกา)? 

 ถ้าต้องใช้วคัซีน Leptospira ในสุนัขท่ีมีความเส่ียงสูง ควรเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีสายพนัธุ์ตรงกับ

เชือ้ท่ีระบาดในท้องท่ี ในสหรัฐอเมริกามีวคัซีนประกอบด้วยเชือ้ส่ีสายพนัธุ์ท่ีมีรายงานว่าเป็นสาเหตหุลกั

ของโรคเลปโตสไปโรซิสในประเทศ ได้แก่ canicola, icterohaemorrhagiae, pomonaและ 

grippotyphosa อยา่งไรก็ตามข้อมลูเก่ียวกบัซีโรวาของเชือ้ท่ีเป็นสาเหตขุองโรคในสนุขัประเทศอ่ืนๆ ยงัมี

อยูอ่ยา่งจํากดั VGG สนบัสนนุให้มีการเก็บข้อมลูดงักลา่วเพิ่มเตมิ 

15. วัคซีน Leptospira ให้ภูมิคุ้มกันนาน (เช่น หลายปี) และมีประสิทธิภาพสูงเหมือนกับวัคซีนหลัก

หรือไม?่ 

 ไม่ วคัซีน Leptospirosis ให้ความคุ้มโรคเพียงระยะเวลาสัน้ๆ (3-12 เดือน) และมีประสิทธิภาพ

ต่ํากวา่ 70% วคัซีนชว่ยป้องกนัอาการทางคลินิกได้ แตไ่ม่สามารถป้องกนัการติดเชือ้หรือการปล่อยเชือ้สู่

สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเม่ือสนุขัตดิเชือ้ภายหลงัให้วคัซีนเกิน 6 เดือน ภูมิคุ้มกนัท่ีสร้างขึน้ในสนุขัแตล่ะตวั

และตอ่เชือ้ตา่งสายพนัธุ์มีความแตกตา่งกนั แอนตบิอดีคงอยูเ่พียงชว่งสัน้ไมก่ี่เดือนหลงัได้รับวคัซีนและมี

ภมูิคุ้มกนัจดจําสัน้ๆ (1 ปีหรือน้อยกวา่) ดงันัน้ควรให้วคัซีนซํา้ทกุๆ 6-9 เดือนในสนุขัท่ีมีความเส่ียงสงู 
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16. มีวคัซีนFeLV (เชือ้ตายมีส่ือ ซบัยูนิตหรือรีคอมบีแนนท์) ท่ีสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้โดยให้เพียง

ครัง้เดียวหรือไม?่ 

 ไม่มี วคัซีน FeLV ทุกชนิดต้องให้อย่างน้อย 2 ครัง้ ห่างกัน 2-4 สปัดาห์โดยเร่ิมให้เม่ืออายุ 8 

สปัดาห์ขึน้ไป หลงัจากสองเข็มแรกไปแล้ว จงึอาจให้เพ่ือกระตุ้นเพียงหนึ่งเข็มในครัง้ถดัไปได้ ถ้าให้วคัซีน

เข็มแรกหา่งจากเข็มท่ีสองเกินกวา่ 6 สปัดาห์ ควรกระตุ้นใหมส่องเข็ม หา่งกนั 2-4 สปัดาห์ 

17. หลงัจากท่ีแมวได้รับวคัซีน FeLV ในช่วงท่ีเป็นลกูแมวและได้รับการกระตุ้นท่ี 1 ปีแล้ว ควรฉีดกระตุ้น

วคัซีน FeLV ให้กบัแมวถ่ีกวา่ทกุ 3 ปีหรือไม?่ 

ไมค่วร ไมจํ่าเป็นต้องให้วคัซีนถ่ีกวา่ทกุ 3 ปี การให้วคัซีนท่ีมีส่วนผสมของส่ือทกุปีเป็นการเพิ่มโอกาส

เกิดมะเร็งในบริเวณท่ีฉีด 

18. ทําไมถึงไมมี่วคัซีน FIV ใช้ในบางประเทศ? 

 โดยทัว่ไปแล้วการวางจําหน่ายวคัซีนในแต่ละประเทศ ขึน้กับการประเมินของบริษัทผู้ผลิตและ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองการขึน้ทะเบียนวคัซีน โดยคํานึงถึงข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ สภาวการณ์ของ

โรค รวมถึงข้อมลูทางด้านการตลาด วคัซีน FIV ท่ีมีใช้ในปัจจบุนัประกอบด้วยเชือ้ FIV2 เคลด (clade) 

หรือซบัไทป์ (subtype) ได้แก่ FIV (A และ D) ถึงแม้ว่าจะมีรายงานว่า วคัซีนสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกนั

ข้ามระหว่างเคลดได้ แต่อย่างไรก็ตามไวรัส FIV ท่ีแพร่กระจายในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน 

นอกจากนีภู้มิคุ้มกนัจากการให้วคัซีน FIV ยงัอาจไปรบกวนการตรวจวินิจฉัยการติดเชือ้ FIV ทางซีร่ัม

วิทยา ดงันัน้ก่อนการให้วคัซีน FIV จงึควรตรวจหาแอนตบิอดีก่อนและยืนยนัข้อมลูสตัว์ด้วยไมโครชิพ 

19. แมวท่ีมีไมโครชิพและได้รับวคัซีน FIV แล้ว ยงัสามารถตดิ FIV ได้หรือไม?่ 

 ได้ วคัซีนไม่ได้ป้องกนัการติดเชือ้และการพฒันาภาวะ latency ของเชือ้ FIV ทกุซบัไทป์ แมวท่ี

ได้รับวคัซีน FIV อาจตดิเชือ้และเป็นตวัแพร่เชือ้ให้กบัแมวตวัอ่ืนได้ 

20. วคัซีนตอ่ “kennel cough”ท่ีมีใช้อยู่ในปัจจบุนั ช่วยป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่สนุขัสายพนัธุ์ใหม่ (CIV) 

ได้หรือไม?่ 

 ไมไ่ด้ มีรายงานการตดิเชือ้และแสดงอาการของโรคไข้หวดัใหญ่สนุขั ในสนุขัแข่งพนัธุ์เกรย์ฮาวน์

ท่ีได้รับวคัซีน kennel cough เป็นประจําเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีหรือได้รับหลายครัง้ในหนึ่งปี CIV เป็น



  

66 

 

ไวรัสท่ีแอนตเิจนไม่เหมือนกบัไวรัสอ่ืนๆ ในสนุขั แตมี่ลกัษณะทางพนัธุกรรมใกล้เคียงกบัเชือ้ไข้หวดัใหญ่

ในม้า (H3N8) ในสหรัฐอเมริกา มีวคัซีน CIV ท่ีจดทะเบียนใช้แบบมีเง่ือนไขโดยแนะนําให้ใช้ในสนุขักลุ่ม

เส่ียง 

21. มีวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่สนุขั (CIV) หรือไม?่ 

 มี ในสหรัฐอเมริกามีวคัซีนใหมท่ี่จดทะเบียนแบบมีเง่ือนไขท่ีช่วยป้องกนัการติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่ท่ี

เกิดจากเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่ H3N8 ในสนุขั ผลิตภณัฑ์นีเ้ป็นวคัซีนเชือ้ตายท่ีมีส่วนผสมของส่ือท่ีต้องให้ 

2 ครัง้หา่งกนั 2-4 สปัดาห์ ประสิทธิภาพและระยะเวลาท่ีให้ภูมิคุ้มกนัของวคัซีน CIV กําลงัอยู่ในระหว่าง

เก็บรวบรวมข้อมลู  

22. มีวัคซีนในสัตว์เลีย้ง ท่ีไม่ได้ใช้ป้องกันโรคจากเชือ้ไวรัส แบคทีเรีย เชือ้รา ยีสต์ และ/หรือปรสิต 

หรือไม?่ 

 มี ปัจจุบนัมีผลิตภัณฑ์วัคซีนท่ีใช้เพ่ือคุมกําเนิด วัคซีนท่ีช่วยป้องกันการตายจากการได้รับพิษ

จากงูบางชนิด วคัซีนท่ีช่วยป้องกนัและรักษาโรคเหงือกและฟัน วคัซีนท่ีใช้เพ่ือรักษามะเร็งเมลาโนม่าใน

สุนัข นอกจากนีย้ังมีวัคซีนในสุนัขและแมวอีกหลายชนิดท่ีไม่ได้ใช้เพ่ือป้องกันโรคติดเชือ้ท่ียังอยู่ใน

ระหวา่งการพฒันา 

23. เราสามารถใช้ Nosodes (holistic preparations) ในการกระตุ้นภมูิคุ้มกนัในสตัว์เลีย้งได้หรือไม?่ 

ไมไ่ด้ Nosodesไมส่ามารถชว่ยป้องกนัโรคใดๆ ได้เน่ืองจากไมมี่แอนตเิจนเป็นสว่นประกอบ 
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คาํถามเก่ียวกับขัน้ตอนการใช้วัคซีน 

24. เราสามารถผสมวคัซีนคนละชนิดในเข็มเดียวกนั ได้หรือไม?่ 

 ไม่ได้ ไม่ควรผสมวัคซีนต่างชนิดกันในเข็มเดียวโดยเด็ดขาด ยกเว้นข้อมูลของวัคซีนระบุว่า

สามารถทําได้   

25. เราสามารถฉีดวคัซีนตา่งชนิดในเวลาเดียวกนัให้แก่สตัว์ตวัเดียวกนัได้หรือไม?่ 

 ได้ ถ้าจําเป็นต้องให้วคัซีนในวนัเดียวกนั ควรพิจารณาฉีดคนละตําแหน่งเพ่ือให้วคัซีนถกูนําส่งไป

ยงัตอ่มนํา้เหลืองคนละตําแหนง่ 

26. ในสนุขัพนัธุ์เล็ก เราจะลดปริมาณวคัซีนท่ีให้เพ่ือลดโอกาสการเกิดผลอนัไมพ่งึประสงค์ได้หรือไม?่ 

 ไม่ได้ ควรให้วคัซีนเต็มปริมาณ (เช่น 1.0 มิลลิลิตร) ตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต ปริมาณ

วคัซีนท่ีแนะนําให้ใช้มกัเทา่กบัจํานวนแอนตเิจนท่ีน้อยท่ีสดุท่ีสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกนัได้ ดงันัน้จึงต้องให้

เตม็ปริมาณท่ีกําหนด 

27. ในสนุขัพนัธุ์ใหญ่ (เกรทเดน) ควรให้วคัซีนในปริมาณเทา่กบัสนุขัพนัธุ์เล็ก (ชิวาวา) หรือไม?่ 

 ใช่ วคัซีนตา่งจากยาคือ ปริมาณของวคัซีนท่ีให้ไม่ได้คํานวณตามนํา้หนกัตวัสตัว์ (ขนาด) แตไ่ด้

จากปริมาณแอนตเิจนท่ีสามารถกระตุ้นภมูิคุ้มกนัได้ 

28. เราสามารถให้วคัซีนแก่สตัว์ท่ีถกูวางยาสลบหรือไม?่ 

 ไม่ควร ควรหลีกเล่ียง เน่ืองจากอาจเกิดภาวะภูมิไวเกินและอาเจียนในสัตว์บางตวั และอาจ

ก่อให้เกิดอนัตรายกบัสตัว์ นอกจากนีย้าสลบยงัอาจมีผลตอ่การตอบสนองทางภมูิคุ้มกนั 

29. ควรให้วคัซีนแก่สตัว์ตัง้ท้องหรือไม?่ 

 ไม่ควร ควรหลีกเล่ียงการให้วัคซีนทัง้ชนิดเชือ้เป็นและเชือ้ตายในสตัว์ตัง้ท้อง ยกเว้นในกรณีท่ี

ต้องรับสตัว์เข้าสถานสงเคราะห์สตัว์โดยสตัว์ไม่เคยได้รับวคัซีนมาก่อน และมีการระบาดของโรค (เช่น 

CDV หรือ FPV)  
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30. การให้กลโูคคอร์ติคอยด์ระดบัท่ีกดภูมิคุ้มกนัในสนุขัและแมว จะส่งผลรบกวนตอ่การกระตุ้นภูมิของ

วคัซีนหลกัทัง้การให้ครัง้แรกและครัง้ท่ี 2 (กระตุ้น) หรือไม?่ 

 จากการศึกษาทัง้ในสุนัขและแมว พบว่าการให้กลูโคคอร์ติคอยด์ในสัตว์ก่อนการให้วคัซีนหรือ

พร้อมกบัวคัซีนไมไ่ด้สง่ผลตอ่การสร้างแอนตบิอดีอย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ตามแนะนําให้กระตุ้นวคัซีน

ซํา้หลงัจากหยดุกลโูคคอร์ติคอยด์หลายสปัดาห์ (อย่างน้อย 2 สปัดาห์) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีให้

กลโูคคอร์ตคิอยด์ในชว่งเดียวกบัการให้วคัซีนหลกัครัง้แรกๆ 

31. ควรให้วคัซีนแก่สตัว์ท่ีได้รับยากดภูมิคุ้มกนั (นอกเหนือจากกลโูคคอร์ติคอยด์) หรือยาท่ีทําลายเซลล์

เม็ดเลือดขาว (เชน่ โรคมะเร็งหรือภมูิคุ้มกนัทําลายตวัเอง) หรือไม?่ 

 ไม่ควร ควรหลีกเล่ียงการให้วคัซีน โดยเฉพาะอย่างย่ิง วคัซีนเชือ้เป็นเน่ืองจากวคัซีนอาจก่อโรค

ในสตัว์กลุม่นีไ้ด้ การให้วคัซีนเชือ้ตายอาจไมไ่ด้ผลหรือสง่ผลให้โรคระบบภมูิคุ้มกนัรุนแรงขึน้ 

32. ภายหลงัจากหยดุยาท่ีกดภมูิคุ้มกนัแล้ว ควรจะต้องรอนานเทา่ไหร่จงึให้วคัซีนได้? 

 อยา่งน้อย 2 สปัดาห์ 

33. ในสตัว์ท่ีมีความเส่ียงสงูเราจะสามารถให้วคัซีนแก่สตัว์ทกุสปัดาห์ได้หรือไม?่ 

 ไมไ่ด้ ไมค่วรให้วคัซีนถ่ีเกินกวา่สปัดาห์เว้นสปัดาห์ ถึงแม้จะเป็นวคัซีนคนละชนิดกนัก็ตาม 

34. เราควรให้วคัซีนเข็มสดุท้ายในลกูสนุขัและลกูแมวเม่ืออายเุทา่ไหร่? 

 วคัซีนเข็มสดุท้ายควรให้เม่ือสตัว์อาย ุ14-16 สปัดาห์หรือมากกวา่นัน้ 

35. เราสามารถให้วคัซีนเชือ้ตาย แล้วตามด้วยวคัซีนเชือ้เป็นตอ่โรคเดียวกนัได้หรือไม?่ 

 ไมไ่ด้ แอนติบอดีท่ีเกิดจากวคัซีนเชือ้ตายอาจมีผลรบกวนความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกนั

ของวคัซีนเชือ้เป็น ถ้าจําเป็นอาจให้วคัซีนเชือ้เป็นในเข็มแรก แล้วฉีดกระตุ้นด้วยวคัซีนเชือ้ตายได้ 

36. วคัซีน Bordetella เชือ้เป็นแบบหยอดจมกู สามารถนําให้โดยการฉีดได้หรือไม?่ 

 ไม่ได้ วัคซีนอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาเฉพาะท่ีอย่างรุนแรง และอาจทําให้สัตว์ตายจากการเกิด

ปฏิกริยาทัว่ร่างกายได้ (เชน่ ภาวะตบัวาย) 
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37. วคัซีน Bordetella เชือ้เป็นแบบฉีดสามารถนํามาให้โดยการหยอดจมกูได้หรือไม?่ 

 ไม่ได้ การให้แบบนีจ้ะไม่กระตุ้นภูมิคุ้มกนัและอาจทําให้เกิดภาวะภูมิไวเกินได้ การให้วคัซีนควร

ปฏิบตัติามท่ีเอกสารผลิตภณัฑ์ระบ ุ

38. มีข้อควรระวงัในการใช้วคัซีนเชือ้เป็น FHV-1/FCV แบบฉีดในแมวหรือไม?่ 

 มี ควรระวงัไมใ่ห้วคัซีนสมัผสักบัเย่ือบ ุ(เชน่ เย่ือหุ้มตาหรือจมกู) เพราะไวรัสในวคัซีนสามารถก่อ

โรคได้  

39. สามารถให้วคัซีนชนิดเดียวกนั แตจ่ากตา่งบริษัทได้หรือไม?่ 

 ได้  มีข้อดีเพิ่มเติมคือ วัคซีนของแต่ละบริษัทอาจมีเชือ้วัคซีนสายพันธุ์กันออกไป (เช่น แคลิซิ

ไวรัสแมว)  

40. ควรเช็ดยาฆา่เชือ้ (เชน่ แอลกอฮอล์) บริเวณท่ีฉีดวคัซีนหรือไม?่ 

 ไมค่วร ยาฆา่เชือ้อาจไปยบัยัง้วคัซีนเชือ้เป็นและยงัไมเ่ป็นท่ีแนช่ดัถึงประโยชน์ของการใช้ 

41. เราสามารถแยกฉีดองค์ประกอบของวคัซีนรวมได้หรือไม?่ 

 ได้ เช่น วัคซีน Leptospira นิยมใช้เป็นตวัทําละลายของไวรัสแอนติเจน อาจพิจารณาละลาย

วคัซีนส่วนแห้ง (viral cake) ด้วยนํา้กลัน่ หรือนํา้เกลือทดแทน โดยแยกวัคซีน Leptospirosis ไว้ใช้ใน

โอกาสอ่ืนหรือทิง้ไป 

42. การฉีดวคัซีนเพียงเข็มเดียวให้กบัสนุขัและแมวจะมีประโยชน์ตอ่สตัว์ได้หรือไม?่ และจะเป็นประโยชน์

ตอ่ประชากรสนุขัและแมวหรือไม?่ 

 ใช ่การได้รับวคัซีนหลกัเชือ้เป็นในสนุขั (CDV, CPV-2, CAV-2) หรือในแมว (FPV, FCV, FHV-1) 

เพียงเข็มเดียวช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ยาวนาน หากลูกสุนัขและแมวได้รับวัคซีนเม่ืออายุ 16 

สัปดาห์ขึน้ไป ดงันัน้ลูกสุนัขและแมวทุกตวัควรได้รับวคัซีนหลกัเชือ้เป็นอย่างน้อย 1 เข็มเม่ืออายุ 16 

สปัดาห์ขึน้ไป 
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หากปฏิบตัติามนีไ้ด้จะสามารถเพิ่มระดบัภมูิคุ้มกนัฝงูในกลุม่ประชากรได้ แม้แตใ่นสหรัฐอเมริกา

ท่ีมีการบนัทึกประวัติวัคซีนท่ีดี คาดว่ามีสุนัขเพียง <50% และแมว <25% ท่ีได้รับวัคซีน ดงันัน้จึงควร

พยายามเพิ่มจํานวนสตัว์ท่ีได้รับวคัซีนให้มากท่ีสดุโดยเฉพาะวคัซีนหลกั เพ่ือเพิ่มภูมิคุ้มกนัฝงูจนถึงระดบั 

(เชน่ >75% หรือมากกวา่) ท่ีสามารถป้องกนัการระบาดของโรคได้ 

43. ในกรณีท่ีสตัว์ท่ีต้องได้รับวคัซีนสองเข็ม (เช่น วคัซีนเชือ้ตาย Leptospira bacterins หรือ ลิวคีเมีย

ไวรัสในแมว) แตไ่มไ่ด้มารับวคัซีนเข็มท่ีสองภายใน 6 สปัดาห์ สตัว์กลุม่นีจ้ะมีภมูิคุ้มกนัหรือไม?่ 

 ไม่ การได้รับวคัซีนเพียงเข็มเดียวสําหรับวคัซีนท่ีจําเป็นต้องให้ 2 เข็ม วคัซีนเข็มแรกจะไปไพร์ม

ระบบภูมิคุ้มกัน ในขณะท่ีวคัซีนเข็มท่ีสองถึงจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน การท่ีไม่ได้รับวคัซีนเข็มท่ีสอง

ภายใน 6 สปัดาห์ จําเป็นจะต้องเร่ิมเข็มแรกใหม่และให้เข็มท่ีสองห่างกนั 2-6 สปัดาห์ หลงัได้รับครบสอง

เข็มให้กระตุ้นซํา้ปีละครัง้หรือเว้นนานกวา่นัน้ 

44. วคัซีนเชือ้เป็นท่ีผสม (reconstitute) แล้ว จะอยูไ่ด้นานเทา่ไหร่ท่ีอณุหภมูิห้องโดยไมเ่ส่ือมสภาพ? 

 วคัซีนท่ีเส่ือมสภาพได้ง่าย (เช่น CDV, FHV-1) จะสญูเสียความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกนั

ภายใน 2-3 ชัว่โมงท่ีอณุหภมูิห้อง ในขณะท่ีวคัซีนอ่ืน (เช่น CPV, FPV) ยงัคงสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกนัได้

อีกหลายวนั VGG แนะนําให้ใช้วคัซีนภายใน 1-2 ชัว่โมงหลงัผสม 

45. ถ้าสตัว์ท่ีได้รับวคัซีนมีอายเุกินกว่าคา่ DOI ของวคัซีนหลกั (7-9 ปี สําหรับ CDV, CPV-2, CAV-2; 7 

ปีสําหรับ FPV, FCV, FHV-1) ควรจะเร่ิมโปรแกรมวคัซีนใหม ่(ให้ซํา้หา่งกนั 2-4 สปัดาห์) หรือไม?่ 

 ไม่จําเป็น การให้วัคซีนหลักหลายครัง้ทําเฉพาะในช่วงการกระตุ้นภูมิในลูกสุนัขและลูกแมว 

เน่ืองจากสตัว์อาจมีภูมิคุ้มกนัจากแม่มารบกวนการทํางานของวคัซีนในช่วงนี ้ VGG ตระหนกัดีว่าข้อมลู

ผลิตภณัฑ์ของวคัซีนบางอยา่ง อาจระบใุห้ฉีดวคัซีนซํา้ดงักล่าว แตใ่นทางปฏิบตัิสตัว์จะมีภูมิคุ้มกนัจดจํา

ซึง่ไมจํ่าเป็นต้องเร่ิมโปรแกรมวคัซีนเหมือนในลกูสตัว์ 

46. ควรให้วคัซีนในแมวท่ีตดิเชือ้ FeLV และ/หรือ FIV หรือไม?่ 

 ในแมวท่ีตดิเชือ้ FeLV หรือ FIV แตย่งัไมแ่สดงอาการควรเลีย้งในบ้านแยกจากแมวตวัอ่ืน เพ่ือลด

โอกาสการสมัผสัเชือ้อ่ืน ถ้าจําเป็นต้องให้วคัซีนหลกั (FPV, FCV และ FHV-1) ควรเลือกใช้วคัซีนเชือ้ตาย 

(หลีกเล่ียงวคัซีนเชือ้เป็น) และไม่ควรให้วคัซีน FeLV หรือ FIV ในกรณีแมวท่ีติดเชือ้ FeLV และ FIV และ
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แสดงอาการของโรคแล้ว ไม่ควรให้วคัซีนใดๆ ยกเว้นในบางประเทศท่ีมีกฎหมายกําหนดให้ฉีดวคัซีนพิษ

สนุขับ้าในแมวท่ีตดิเชือ้ด้วย 

47. ตําแหนง่ใด ท่ีควรฉีดวคัซีนในแมว? 

 ไมค่วรฉีดวคัซีนแมว (โดยเฉพาะท่ีมีส่วนผสมของส่ือ) ท่ีบริเวณ inter-scapular ในสหรัฐอเมริกา

มีแนวทางปฏิบตัิในการให้วคัซีนพิษสุนขับ้าบริเวณส่วนปลายของขาหลงัด้านขวาและให้วคัซีนลิวคีเมีย

บริเวณส่วนปลายของขาหลงัด้านซ้าย หรืออาจฉีดวคัซีนเข้าบริเวณผิวหนงัด้านข้างผนงัช่องอกหรือช่อง

ท้อง VGG แนะนําให้ฉีดวคัซีนท่ีบริเวณผิวหนงัด้านข้างผนงัชอ่งท้อง เพราะสามารถผ่าตดัก้อนมะเร็งออก

ได้ง่าย ไม่ว่าจะเลือกฉีดตําแหน่งไหนควรฉีดเข้าใต้ผิวหนังและไม่ควรฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ควรเปล่ียน

ตําแหน่งท่ีฉีดไม่ให้ซํา้ท่ีเดิมควรบนัทึกตําแหน่งท่ีฉีดวัคซีนและเปล่ียนตําแหน่งใหม่หรือเลือกบริเวณ

ตําแหนง่ใดตําแหนง่หนึง่แล้วเปล่ียนตําแหนง่ไปทกุปี  

48. สตัว์ท่ีขาดอาหารอยา่งรุนแรงจะสง่ผลตอ่การตอบสนองทางภมูิคุ้มกนัตอ่วคัซีนหรือไม?่ 

 ใช่ มีรายงานว่าการขาดวิตามินหรือแร่ธาตบุางชนิดอย่างรุนแรง (เช่น วิตามิน E/Se) สามารถ

ส่งผลตอ่การตอบสนองทางภูมิคุ้มกนัในลกูสนุขั ในสตัว์ท่ีขาดสารอาหารควรได้รับการแก้ไขสภาวะทาง

โภชนาการ และกระตุ้นวคัซีนซํา้เพ่ือให้แนใ่จวา่มีการสร้างภมูิคุ้มกนั 

49. ลกูสนุขัและแมวท่ีไมไ่ด้รับนมนํา้เหลือง จะมีภมูิคุ้มกนัถ่ายทอดจากแมห่รือไม?่ 

 ขึน้อยู่กับระดับแอนติบอดีของแม่ มากกว่า 95% ของแอนติบอดีท่ีลูกสัตว์ได้รับอยู่ในนม

นํา้เหลืองซึง่จะถกูดดูซมึจากลําไส้เข้าสูก่ระแสเลือดภายใน 72 ชัว่โมงหลงัคลอด  

50. กรณีท่ีลกูสนุขัและแมวท่ีไม่ได้รับนมนํา้เหลือง เราจะสามารถให้วคัซีนในช่วงอายสุปัดาห์แรกๆ ได้

หรือไม ่เน่ืองจากไมมี่แอนตบิอดีจากแมม่ารบกวนการกระตุ้นภมูิคุ้มกนัแล้ว? 

 ไม่ได้ ไม่ควรฉีดวคัซีนเชือ้เป็นให้กบัลกูสนุขัและแมวท่ีอายุน้อยกว่า 4-6 สปัดาห์ วคัซีนเชือ้เป็น

บางชนิดก่อให้เกิดอาการทางประสาทและตายในลูกสุนัขและแมวท่ีอายุน้อยกว่า 2 สัปดาห์ท่ีไม่มี

ภูมิคุ้มกันจากแม่ สาเหตุเกิดจากลูกสตัว์ยังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ดีนักในช่วงสปัดาห์

แรกๆ หลงัคลอด ซึง่สง่ผลรบกวนการทํางานของระบบภมูิคุ้มกนัแบบมีมาแตกํ่าเนิดและแบบจําเพาะ 

51. ทําอยา่งไรลกูสนุขัและแมวท่ีไมไ่ด้รับนมนํา้เหลือง จงึจะมีภมูิคุ้มกนัตอ่โรคตดิเชือ้สําคญั? 
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มีการใช้นมนํา้เหลืองเทียม (Artificial Colostrum; AC) ในลูกสุนขัและแมวท่ีอายุน้อยกว่า 3 

วนัท่ียงัไม่ได้กินอาหารโปรตีนอ่ืน นมนํา้เหลืองเทียมประกอบด้วยนมทดแทน 50% (เช่น EsbilacTM หรือ

ผลิตภณัฑ์อ่ืน) และ 50% อิมมนูซีร่ัม (เตรียมจากแม่สตัว์หรือสตัว์ตวัอ่ืนท่ีได้รับวคัซีนครบและเลีย้งใน

สภาพใกล้เคียงกบัแม่สตัว์) ในกรณีท่ีลกูสตัว์ท่ีได้รับนมนํา้เหลืองทดแทนมาแล้ว หรือมีอาย ุ3 วนัขึน้ไป 

อาจให้ซีร่ัมจากสัตว์ท่ีมีภูมิคุ้มกันโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนงัหรือช่องท้อง หรือซิเตรตพลาสม่า (citrated 

plasma) เข้าทางเส้นเลือดดํา ประมาณ 3-10 มิลลิลิตรขึน้กบัขนาดของสตัว์วนัละ 2 ครัง้ตดิตอ่กนั 3 วนั  
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คาํถามเก่ียวกับผลอันไม่พงึประสงค์จากการให้วัคซีน 

52. มีความเส่ียงจากการให้วคัซีนมากเกินไป (เช่น ให้บ่อยเกินไปหรือให้วคัซีนท่ีไม่จําเป็นสําหรับสตัว์

เลีย้ง) หรือไม?่ 

 มี วคัซีนอาจก่อให้เกิดผลอนัไม่พึงประสงค์จึงไม่ควรให้เกินความจําเป็น วคัซีนเป็นชีววตัถท่ีุควร

พิจารณาให้ตามความจําเป็นของสตัว์แตล่ะตวั การให้วคัซีนแบคทีริน (bacterin) ตา่งชนิดควรให้แยกคน

ละครัง้ ไมค่วรให้พร้อมกนั 

53. มีวคัซีนบางชนิดหรือวคัซีนท่ีให้ร่วมกนัชนิดไหนท่ีก่อให้เกิดผลอนัไม่พึงประสงค์ได้มากกว่าวคัซีนอ่ืน

หรือไม?่ 

 มี แม้ว่าโอกาสการเกิดผลอนัไม่พึงประสงค์จากการให้วคัซีนจะเก่ียวข้องกับสายพนัธุ์สุนขั(พบ

บอ่ยในสนุขัพนัธุ์เล็ก หรือสุนขับางครอบครัว) วคัซีนบางชนิดก่อให้เกิดผลอนัไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะ

ภาวะภูมิไวเกินแบบท่ีหนึ่งบ่อยกว่าวคัซีนอ่ืน เช่น วัคซีนแบคทีริน (แบคทีเรียเชือ้ตาย) Leptospira, 

Bordetella, Borrelia, และ Chlamydophila มกัทําให้เกิดผลอนัไม่พึงประสงค์ได้มากกว่าวคัซีนเชือ้เป็น

จากไวรัส 

54. ในกรณีสุนขัและแมวท่ีมีประวตัิการเกิดผลอนัไม่พึงประสงค์จากการให้วคัซีนหรือมีโรคของระบบ

ภูมิคุ้มกัน (ผ่ืน หน้าบวม ช็อค มะเร็งบริเวณท่ีฉีด หรือภูมิคุ้มกันทําลายตวัเอง ฯลฯ) ควรให้วัคซีนอีก

หรือไม?่ 

 ถ้าวัคซีนท่ีทําให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์เป็นวัคซีนหลัก อาจทดสอบระดับแอนติบอดี ถ้ามี

แอนติบอดีตอ่ CDV CPV-2 และ FPV ก็ไม่จําเป็นต้องให้วคัซีนซํา้ ถ้าวคัซีนท่ีก่อให้เกิดปัญหาเป็นวคัซีน

ทางเลือก (เช่น Leptospira หรือ Bordetella bacterin) ไม่แนะนําให้ให้วคัซีนซํา้ สําหรับวคัซีนพิษสนุขั

บ้า การให้วคัซีนซํา้ควรพิจารณาจากการตรวจแอนติบอดีและตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 ถ้าจําเป็นต้องให้วคัซีน อาจพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์วคัซีนจากบริษัทอ่ืน การแพ้วคัซีนมกัเกิด

จากส่วนผสมอ่ืนในวคัซีน (เช่น bovine serum albumin ท่ีใช้ในอาหารเลีย้งเชือ้ไวรัส) อาจให้ยาแก้แพ้

ก่อนให้วคัซีน ซึง่จะไมมี่ผลตอ่การตอบสนองทางภมูิคุ้มกนั ในสตัว์ท่ีมีประวตัิแพ้วคัซีนควรติดตามอาการ

อยา่งใกล้ชิดภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากได้รับวคัซีนแม้ว่าการแพ้แบบ Type I จะเกิดภายในไม่ก่ีนาทีหลงั

ให้วคัซีน แตก่ารแพ้ชนิดอ่ืน (Type II, III, IV) มกัเกิดช้ากวา่ (หลายชัว่โมงถึงหลายเดือน) 
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55. การให้วคัซีนทําให้เกิดภาวะภมูิคุ้มกนัทําลายตวัเอง (autoimmune disease) หรือไม?่ 

 ตวัวคัซีนเองไม่ได้ก่อโรคภูมิคุ้มกันทําลายตวัเอง ในสตัว์บางตวัท่ีมีปัจจยัทางพนัธุกรรมโน้มนํา 

วคัซีนอาจกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิคุ้มกนัทําลายตวัเองได้เช่นเดียวกันกบัปัจจยัอ่ืน เช่น การติดเชือ้ ยา หรือ

ปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมอ่ืน 

56. ผลอนัไมพ่งึประสงค์จากการให้วคัซีนเกิดขึน้บอ่ยหรือไม?่ 

 เป็นเร่ืองยากท่ีจะเก็บข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงของการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากวัคซีน  

ข้อมลูท่ีมีอยูไ่ด้รับจากสตัวแพทย์และเจ้าของสตัว์ท่ีรายงานไปยงัผู้ผลิตหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

(ถ้ามีช่องทาง) เป็นท่ียอมรับว่าวคัซีนสตัว์เลีย้งท่ีใช้กนัอยู่มีความปลอดภยัสูงและก่อให้เกิดผลอนัไม่พึง

ประสงค์น้อยมาก ทัง้นีป้ระโยชน์ของวัคซีนในการป้องกันโรคติดเชือ้ร้ายแรงมีมากกว่าผลอันไม่พึง

ประสงค์ท่ีเกิดจากวคัซีน รายงานจากฐานข้อมลูของเครือโรงพยาบาลสตัว์ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า 

พบอาการอนัไม่พึงประสงค์จากการให้วคัซีน (ทกุรูปแบบ รวมถึงอาการท่ีไม่รุนแรง) ภายใน 3 วนัหลงัให้

วคัซีนในสนุขั 38 จาก 10,000 ตวั ในแมวพบอาการอนัไม่พึงประสงค์จากการให้วคัซีน (รวมอาการท่ีไม่

รุนแรง) ภายใน 30 วนัหลงัให้วคัซีน 52 จาก 10,000 ตวั อย่างไรก็ตามตวัเลขดงักล่าวอาจน้อยกว่าความ

เป็นจริงเน่ืองจากไมมี่การรายงานกลบัเข้ามาท่ีโรงพยาบาลสตัว์ สตัว์บางสายพนัธุ์หรือครอบครัวมีโอกาส

เกิดผลอนัไมพ่งึประสงค์จากการให้วคัซีนในอตัราท่ีสงูกวา่สตัว์ทัว่ไป   

57. มีสนุขัและแมวท่ีไมส่ามารถตอบสนองทางภมูิคุ้มกนัตอ่การให้วคัซีนหรือไม?่ 

 มี พบได้ในสนุขับางสายพนัธุ์เรียกสตัว์กลุ่มนีว้่า non-responders สาเหตเุก่ียวข้องกบักรรมพนัธุ์ 

พบในสตัว์ (สายพนัธุ์หรือครอบครัวเดียวกนั) ท่ีมีประวตัิการไม่ตอบสนองตอ่วคัซีน ถ้าสตัว์ไม่ตอบสนอง

ตอ่การให้วคัซีนป้องกันโรคอนัตราย เช่น พาร์โวไวรัสในสุนขั หรือไข้หดัแมว และติดเชือ้อาจตายได้ ถ้า

เป็นโรคท่ีไมรุ่นแรง เชน่ Bordetella bronchiseptica สตัว์อาจป่วยแตม่กัมีชีวิตรอด 

58. ในลกูสนุขัมีโอกาสเกิดภาวะกดภมูิคุ้มกนัภายหลงัจากได้รับวคัซีนหลกัหรือไม?่ 

 มี ถ้าสตัว์ได้รับวคัซีนเชือ้เป็นท่ีมีส่วนผสมของเชือ้ CDV และ CAV-2 อาจทําให้เกิดภาวะกด

ภูมิคุ้มกันเป็นเวลา 1 สปัดาห์ โดยเร่ิมท่ี 3 วนัหลงัได้รับวคัซีน ถ้าวคัซีนรวมไม่มีส่วนผสมเชือ้เป็นของ 

CDV และ CAV-2 ก็จะไมเ่กิดการกดภมูิคุ้มกนั  
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59. จะมีวิธีหลีกเล่ียงภาวะกดภูมิคุ้มกนัในลกูสนุขัท่ีจําเป็นต้องได้รับวคัซีนหลกั (CDV, CPV-2, CAV-2) 

อยา่งไร? 

 ลกูสนุขัควรได้รับวคัซีน CDV, CPV-2 โดยการฉีด และได้รับวคัซีน CAV-2 ในภายหลงั หรืออาจ

ให้โดยการหยอดจมกูร่วมกบั B. bronchiseptica และพาราอินฟลูเอนซ่า สตัวแพทย์อาจใช้วคัซีนท่ีมี

ส่วนประกอบของคาร์นาร่ีพ็อกซ็เวคเตอร์ CDV และวคัซีนเชือ้เป็นท่ีมี CPV-2 หรือ CAV-2 ท่ีไม่กด

ภมูิคุ้มกนั 

60. การเกิดภูมิไวเกินในสุนัขบางตวัต่อวคัซีน Leptospira จะเกิดขึน้ในเวลาสัน้ๆ (น้อยกว่า 1 ปี) 

เชน่เดียวกบัภมูิคุ้มกนัจากการให้วคัซีนหรือไม?่ 

 ไม่ ภูมิคุ้มกันท่ีก่อให้เกิดภาวะภูมิไวเกิน ท่ีประเมินโดยการทดสอบทางผิวหนงั (skin test) 

สามารถอยูไ่ด้นาน (≥4 ปี)ในขณะท่ี IgG ท่ีป้องกนัโรคจะคงอยูเ่พียงชว่งเวลาสัน้ๆ (≤1 ปี)  

ภาคผนวก III. คลังรูปภาพโรคตดิเชือ้สาํคัญในสุนัขและแมว 

 

คลงัรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคําบรรยายสัน้ๆ เก่ียวกบัโรคติดเชือ้สําคญัในสนุขัและแมวท่ีป้องกนั

ด้วยวคัซีนและข้อมูลสําหรับสตัวแพทย์เพ่ือใช้ประกอบการอธิบายแก่เจ้าของสตัว์ในห้องตรวจสามารถ

ศกึษาและดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ WSAVA 
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