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คํานํา
คณะทํางานของ VGG-WSAVA ได้ จดั ทําแนวทางปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการใช้ วคั ซีนในสุนขั และแมว
เป็ นครั ง้ แรกในปี ค.ศ. 2007 และปรับปรุ ง ครั ง้ ที่ สองในปี ค.ศ. 2010 เอกสารนี ม้ ี ข้อมูล เกี่ ยวกับการ
เลือกใช้ วคั ซีน โปรแกรมวัคซีน ข้ อควรระวังจากการใช้ วคั ซีนข้ อมูลโรคติดเชื ้อที่สําคัญในสุนขั และแมว
และคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีนในสัตว์เลี ้ยง การออกแนวทางปฏิบตั ินี ้ได้ จากการรวบรวมข้ อมูลทาง
วิชาการ งานวิจยั และข้ อมูลผลิตภัณฑ์วคั ซีนจากบริ ษัทผู้ผลิต และแบบสอบถามสัตวแพทย์ทวั่ โลก โดย
แนวทางการปฏิบตั ินี ้ได้ รับการแปลเป็ นภาษาต่างๆ เช่น สเปน จีน ญี่ปนุ่ รัสเซีย รวมถึงภาษาไทยที่ท่าน
กําลังอ่านอยูน่ ี ้
ทางผู้แปลหวังว่าเอกสารฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์กบั สัตวแพทย์ผ้ ใู ช้ วคั ซีนในสัตว์เลี ้ยง เพื่อสวัสดิ
ภาพของสัตว์และประสิทธิภาพของการใช้ วคั ซีนในสัตว์เลี ้ยงอย่างสูงสุด

ผศ.น.สพ.ดร.วินสุรเชษฐพงษ์
ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์
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คําย่ อ (Abbreviations)
CAV
CCV
CDV
CIV
CPiV
CMI
CPV
CRDC
DOI
FCoV
FCV
FeLV
FHV
FIP
FISS
FIV
FPV
ICH
MDA
MLV
OspA
rCDV
RV
VGG

Canine Adenovirus อะดิโนไวรัสสุนขั
Canine Coronavirus โคโรน่าไวรัสสุนขั
Canine Distemper Virus ไวรัสไข้ หดั สุนขั
Canine Influenza Virus ไวรัสไข้ หวัดใหญ่สนุ ขั
Canine Parainfluenza Virus พาราอินฟลูเอนซ่าไวรัสสุนขั
Cell-Mediated Immunity ภูมิค้ มุ กันพึง่ เซลล์
Canine Parvovirus พาร์ โวไวรัสสุนขั
Canine Respiratory Disease Complex การติดเชื ้อทางเดินหายใจสุนขั จากหลายสาเหตุ
Duration of Immunity ระยะเวลาที่ให้ ภมู ิค้ มุ กัน
Feline CoronaVirus โคโรน่าไวรัสแมว
Feline Calicivirus แคลิซิไวรัสแมว
Feline Leukemia Virus ลิวคีเมียไวรัสแมว
Feline Herpesvirus-1 เฮอร์ ปีส์ไวรัสแมว
Feline Infectious Peritonitis ไวรัสช่องท้ องอักเสบแมว
Feline Injection Site Sarcoma มะเร็ งซาร์ โคม่าบริเวณที่ฉีด
Feline Immunodeficiency Virus ไวรัสภูมิค้ มุ กันบกพร่องแมว
Feline Parvovirus ไวรัสไข้ หดั แมว
Infectious Canine Hepatitis โรคติดเชื ้อตับอักเสบสุนขั
MaternalDerived Antibody ภูมิค้ มุ กันถ่ายทอดจากแม่
Modified Live Vaccine วัคซีนเชื ้อเป็ น
Outer surface protein A โปรตีนเปลือกนอกชนิดเอ
recombinant Canine Distemper Virus รี คอมบิแนนท์ไวรัสไข้ หดั สุนขั
Rabies Virus ไวรัสโรคพิษสุนขั บ้ า
Vaccination Guidelines Group คณะทํางานจัดทําแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการใช้ วคั ซีนในสุนขั
และแมว
VS-FCV Virulent Systemic Feline Calicivirus แคลิซิไวรัสสายพันธุ์รุนแรง
WSAVA World Small Animal Veterinary Association สมาคมสัตวแพทย์ผ้ ปู ระกอบการบําบัดโรคสัตว์
เล็กโลก
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บทสรุ ป
คณะทํางาน VGG-WSAVA ได้ ออกแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ วคั ซีนในสุนขั และแมวทัว่ โลก
โดยตีพิมพ์รายงานฉบับแรกในปี ค.ศ. 2007 จากการสํารวจความเห็นจากสมาชิก WSAVA ทัว่ โลก ได้
ตระหนักถึงความสําคัญของแนวปฏิ บตั ินี ้ โดยมีการนําไปปรับใช้ เป็ นแนวทางการใช้ วคั ซีนสัตว์เลี ้ยงใน
หลายประเทศ เอกสารฉบับนี ้ได้ มีการปรับปรุงพร้ อมทังเพิ
้ ่มเติมข้ อมูลใหม่เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิในการใช้
วัคซีนสํ าหรับสัตว์เลีย้ ง VGG ตระหนักดีว่าแม้ จะมีความแตกต่างทางด้ านเศรษฐกิจและการเลีย้ งสัตว์
ระหว่างประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา สุนขั และแมวทุกตัวได้ รับประโยชน์จากการให้ วคั ซีน ซึ่งนอกจาก
จะปกป้องสัตว์เป็ นรายตัวแล้ ว วัคซีนยังสามารถสร้ างภูมิค้ มุ กันฝูงที่จะช่วยลดการระบาดของโรคได้
VGG แบ่งวัคซี นออกเป็ นวัคซี นหลัก (core vaccine) ที่ต้องให้ สุนขั และแมวทุกตัว วัคซีนหลัก
ป้องกันโรคติดเชื อ้ รุ นแรงที่ มีการแพร่ ระบาดทัว่ โลก ในสุนขั ประกอบด้ วยวัคซีนป้องกันไวรัสไข้ หัดสุนัข
(canine distemper virus; CDV) เชื ้ออะดิโนไวรัสในสุนขั (canine adenovirus; CAV) และเชื ้อพาร์ โว
ไวรัส (canine parvovirus-2; CPV-2) วัคซีนหลักในแมวได้ แก่ วัคซีนป้องกันไข้ หดั แมว (FPV) แคลิซิไวรัส
(FCV) และเฮอร์ ปีส์ไวรัส-1 (FHV-1) ในบางพื ้นที่ที่มีการระบาดของโรคพิษสุนขั บ้ า วัคซีนต่อโรคพิษสุนขั
บ้ าจัดเป็ นวัคซีนหลักทังในสุ
้ นขั และแมวแม้ วา่ จะไม่มีกฎหมายควบคุมก็ตาม
VGG ให้ ความสําคัญกับภูมิค้ มุ กันถ่ายทอดจากแม่ (maternal derived antibody; MDA) ที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพของวัคซีนหลักในลูกสุนขั และแมว เนื่องจากระดับ MDA จะแตกต่างกันในลูกสัตว์แต่ละ
ตัว VGG จึงแนะนําให้ ให้ วคั ซีนหลัก 3 ครัง้ ในลูกสุนขั และแมว โดยให้ ครัง้ สุดท้ ายเมื่อสัตว์อายุ 14-16
สัปดาห์หรื อมากกว่า ถ้ าจําเป็ นต้ องให้ วคั ซีนเพียงครัง้ เดียวควรให้ วคั ซีนหลักเมื่ออายุ 16 สัปดาห์ขึ ้นไป
VGG สนับสนุนให้ มีการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจการตอบสนองทางภูมิค้ มุ กัน (แอนติบอดี)
ในคลินิก หลังจากการให้ วคั ซีน
ไม่ควรให้ วคั ซีนแก่สตั ว์ถี่เกินความจําเป็ น เนื่องจากระยะเวลาที่มีภูมิค้ มุ กัน (DOI) จากการได้ รับ
วัคซีนสามารถอยู่ได้ นานหลายปี หรื อตลอดชีวิต โดยหลังจากที่สตั ว์ได้ รับการกระตุ้นอี กหนึ่งครัง้ ที่ 12
เดือนภายหลังจากการให้ ในช่วงที่เป็ นลูกสุนขั และแมว ควรให้ วคั ซีนหลักทุกๆ 3 ปี
วัคซีนทางเลือก (non-core vaccine) ควรพิจารณาให้ ตามความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยทังนี
้ ้
ขึ ้นกับพื ้นที่เลี ้ยง สภาพแวดล้ อม วิถีชีวิตของสัตว์ นอกจากนี ้ VGG ยังได้ จดั แบ่งวัคซีนออกเป็ นกลุ่มที่ไม่
แนะนําให้ ใช้ (not recommended vaccine) ซึ่งเป็ นกลุ่มวัคซีนที่ยงั ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หรื อ
5

หลักฐานสนับสนุนการใช้ เพียงพอ ทังนี
้ ้ VGG ไม่ได้ พิจารณารวมผลิตภัณฑ์บางชนิดที่มีใช้ ในบางพื ้นที่
หรื อบางกรณีเท่านันไว้
้ ในแนวทางฉบับนี ้
VGG สนับสนุนให้ มีการตรวจสุขภาพประจําปี และพยายามปรับเปลี่ยนความเชื่อของเจ้ าของที่
จะต้ องนําสัตว์มาพบสัตวแพทย์เพียงเพื่อฉี ดวัคซีนประจําปี เป็ นการมาพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ
ประจําปี รวมถึงการให้ วคั ซีนทางเลือกที่ต้องฉีดทุกปี เนื่องจาก DOI คงอยูเ่ พียงหนึง่ ปี หรื อสันกว่
้ า
การใช้ วคั ซีนในสถานสงเคราะห์สตั ว์ขึ ้นกับลักษณะสถานที่และงบประมาณ แนวปฏิบตั ิสําหรับ
สถานสงเคราะห์ สัต ว์ คื อ สุนัข และแมวทุก ตัว ควรได้ รั บ วัค ซี น หลัก ก่ อ นหรื อ ในขณะที่ รั บ เข้ า สถาน
สงเคราะห์ ถ้ ามีงบประมาณเพียงพอควรฉีดกระตุ้นซํ ้าอีกครัง้ ตามแนวทางที่แนะนํา
หลักการของการให้ วคั ซีนที่เสนอโดย VGG อาจสรุปสันๆ
้ ได้ ดงั นี ้
“เราควรให้ วัคซีนหลักแก่ สัตว์ ทุกตัวและลดความถี่ของการให้ วัคซีน โดยพิจารณาให้ วัคซีน
ทางเลือกแก่ สัตว์ ตามความจําเป็ นเท่ านัน้ ”
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บทนํา
ในปี ค.ศ. 2006 สมาคมสัตวแพทย์ผ้ ปู ระกอบการบําบัดโรคสัตว์เล็กโลก (WSAVA) ได้ จดั ตัง้
คณะทํางานจัดทําแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการใช้ วคั ซีนในสุนขั และแมว (VGG-WSAVA) เพื่อวางแนวทาง
ปฏิ บัติเ กี่ ย วกั บ การใช้ วัค ซี น ในสุ นัข และแมวทั่ว โลก แนวทางปฏิ บัติ นี ค้ ํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต่า งด้ า น
เศรษฐกิจและสังคมที่ ส่งผลต่อสัตว์เลี ้ยง โดยได้ ตีพิมพ์แนวทางปฏิบตั ิฉบับแรกในปี ค.ศ. 2007 ใน
วารสาร Journal of Small Animal Practice (Day et al., 2007) และบนเวปไซต์ของWSAVA โดยมีทงั ้
ภาษาอังกฤษและสเปน
เนื่ องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของการรักษาสัตว์เลีย้ ง ทาง VGG จึงได้ เริ่ มโครงการในปี
ค.ศ. 2009 เพื่ อ (1) ปรั บปรุ งแนวปฏิ บัติที่เคยออกในปี ค.ศ. 2007 ให้ มีความทัน สมัยมากยิ่งขึน้ (2)
จัดทําแนวทางปฏิบตั ิสําหรับเจ้ าของและผู้เพาะพันธุ์สนุ ขั และแมว ในระหว่างปี ค.ศ. 2009-2010 VGG
ได้ ประชุมร่วมกัน 3 ครัง้ เพื่อวางแนวทางปฏิบตั ิฉบับปรุบปรุงและพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิสําหรับเจ้ าของ
และผู้เพาะพันธุ์สนุ ขั ซึง่ มีแผนจะนําออกเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2010 เช่นกัน
กิจกรรมแรกที่ทําในระยะที่ 2 นี ้ ได้ แก่ การประเมินผลของแนวทางปฏิบตั ิที่ออกในปี ค.ศ. 2007
ในหมู่สัตวแพทย์ทวั่ โลกโดย VGG ได้ ส่งแบบสอบถามไปให้ สมาชิกของ WSAVA จํานวน 70 ประเทศ
เพื่อสอบถามว่า
1. สัตวแพทย์ในประเทศของท่านได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ใิ นปี ค.ศ. 2007 หรื อไม่
2. สมาคมสัตวแพทย์ในประเทศของท่านได้ หารื อเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิปี ค.ศ. 2007 หรื อไม่
3. ในประเทศของท่านมีแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการเลือกใช้ วคั ซีนในสุนขั และแมวอยูแ่ ล้ วหรื อไม่
4. ถ้ าไม่มีแนวทางเกี่ยวกับการใช้ วคั ซีน ทางสมาคมสัตวแพทย์ได้ นําแนวทางปฏิบตั ิของ WSAVA
ไปประยุกต์ใช้ หรื อไม่
5. ข้ อแตกต่างระหว่างแนวทางปฏิบตั ิของ WSAVA กับการดูแลสัตว์เลี ้ยงในประเทศของท่านเป็ น
อย่างไร
VGG ได้ รับข้ อมูลกลับมาจํานวน 27 ประเทศ ซึ่งประกอบด้ วยประเทศที่พฒ
ั นาและกําลังพัฒนา
ในจํานวนนี ้ 18 ประเทศ (18/27) ตอบว่าปั ญหาสําคัญคือ ยังไม่มีการแปลแนวทางปฏิ บตั ิเป็ นภาษา
ท้ องถิ่น นอกจากนี ้ยังพบปั ญหาข้ อจํากัดด้ านคอมพิวเตอร์ และการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ต มีประเทศสมาชิก
จํานวน 12 ประเทศ (จาก 27 ประเทศ) ที่ตอบว่า มีการหารื อเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิในระดับสมาคมสัตว
แพทย์ในขณะที่ 13 จาก 27 ประเทศมีแนวทางปฏิบตั ิระดับชาติหรื อประเทศขนาดเล็กในยุโรปมี การ
ประยุกต์ใช้ แนวทางปฏิบตั ิจากประเทศเพื่อนบ้ านที่มีขนาดใหญ่กว่า คณะทํางาน VGG ได้ รับข้ อมูล
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เกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิจาก 6 ประเทศ พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดและข้ อมูลอ้ างอิงด้ านภูมิค้ มุ กันวิทยาและ
การใช้ วคั ซีน
คณะทํ า งานรั บ ทราบว่า ในจํ า นวน 12 จาก 14 ประเทศที่ ไ ม่ มี แ นวปฏิ บัติม าแต่เ ดิ ม ได้ นํ า
แนวทางของ WSAVA ไปประยุกต์ใ ช้ บางส่วนหรื อทัง้ หมด นอกจากนี ก้ ารเผยแพร่ แนวทางปฏิ บัติยัง
ส่งเสริ มให้ เกิดความตื่นตัวในองค์กรสัตวแพทย์ในประเทศต่างๆ ทังนี
้ ้ คณะทํางานพบข้ อแตกต่างเล็กน้ อย
ระหว่างแนวทางปฏิบตั ิของ WSAVA กับแนวทางปฏิบตั ิในแต่ละประเทศ เช่น หลายประเทศมีกฎหมาย
บังคับให้ ฉีดวัคซีนพิษสุนขั บ้ าทุกปี หรื อบางประเทศไม่มีผลิตภัณฑ์วคั ซีนให้ เลือกใช้ ตามที่ระบุในแนวทาง
ปฏิบตั ิ (เช่น ผลิตภัณฑ์เดี่ยวหรื อผลิตภัณฑ์ที่มี DOI ยาวนาน) และบางประเทศก็มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ ้น
ใช้ เองภายในประเทศ
จากแบบสอบถามแสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ วคั ซีนทัว่ โลก
รายงานฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมข้ อมูลใหม่ๆ จากเอกสารในปี ค.ศ. 2007 โดยส่วน
สําคัญที่มีการปรับปรุงได้ แก่
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของเอกสารแนวทางปฏิบตั ิ
2. การอภิปรายข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับภูมิค้ มุ กันถ่ายทอดจากแม่ โดยเฉพาะโรคไข้ หดั สุนขั
3. ข้ อมูล เบื อ้ งต้ นเกี่ ยวกับการประเมิน ประสิท ธิ ภ าพของวัคซี นป้องกัน โรคไข้ หวัดใหญ่สุนัข
(canine influenza; CIV) โรคลิชมาเนีย และวัคซีนรักษาโรคมะเร็ งเมลาโนม่า
4. อภิปรายเรื่ องแนวทางการให้ วคั ซีนป้องกันโรคติดเชื ้อทางเดินหายใจส่วนบนในแมว (FHV-1
และ FCV) และโรคลิวคีเมีย (FeLV)
5. ข้ อแนะนําเรื่ องตําแหน่งที่เหมาะสมในการให้ ฉีดวัคซีนในแมว
6. ข้ อมูลปั จจุบนั เกี่ยวกับผลของวัคซีนป้องกันโรคลําไส้ อกั เสบต่อการให้ ความคุ้มโรคข้ ามสาย
พันธุ์ ต่อเชื ้อพาร์ โวไวรัสในสุนขั (CPV-2c)
7. เพิ่มเติมเอกสารข้ อมูล (Fact Sheet) ของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า
8. เพิ่มเติมคําถามที่ พบบ่อย (Frequently Asked Questions; FAQs) เป็ น 60 คําถาม
สืบเนื่องจากการตอบรับที่ดีจากเอกสารแนวทางปฏิบตั ิในปี ค.ศ. 2007 โดยพบว่าคําถาม
เหล่านี ้เป็ นประโยชน์ตอ่ สัตวแพทย์ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน
9. คลังรู ปภาพโรคติดเชื ้อสําคัญในสุนขั และแมวที่ป้องกันโดยการให้ วคั ซีน คณะทํางานVGG
เชื่อว่า ภาพดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ตอ่ สัตวแพทย์เพื่อใช้ ในการอธิบายแก่เจ้ าของระหว่าง
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การซักประวัติเพื่อวางแผนการให้ วคั ซีน โดยมีข้อมูลซึ่งประกอบด้ วยอาการและระดับความ
รุนแรงของโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการให้ วคั ซีน ชุดภาพดังกล่าวยังมีประโยชน์ในการใช้
ประกอบในการอธิบาย เพื่อทําความเข้ าใจในเรื่ องความเสี่ยงของการเกิดโรคและประโยชน์ที่
ได้ รับจากการให้ วคั ซีนแก่เจ้ าของสัตว์
VGG ขอขอบคุณ 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) ที่ช่วยอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนในสัตว์เลี ้ยง
หลังจาก WSAVA ได้ ออกแนวปฏิบตั ิในปี ค.ศ. 2007 ทาง European Advisory Board on Cat
Diseases (ABCD) ได้ ออกแนวทางการใช้ วคั ซีนแมวในยุโรป ซึ่งได้ ลงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of
Feline Medicine and Surgery ฉบับพิเศษ (Horzinek and Thiry, 2009)
วัตถุประสงค์ ของแนวทางปฏิบัติ
แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการใช้ วคั ซีนที่ออกในปี ค.ศ. 2007 ทําให้ เกิดความสับสนต่อผู้ปฏิบตั ิงาน
เนื่องจากมีความแตกต่างจากข้ อมูลผลิตภัณฑ์ของวัคซีน ทําให้ สตั วแพทย์มีความกังวลที่จะปฏิบตั ิตาม
แนวทางปฏิ บตั ิที่แนะนํ า ข้ อกังวลดังกล่าวได้ ถูกรวบรวมและอธิ บายเพิ่มเติมในบทความทางวิชาการ
(Thiry and Horzinek, 2007)
ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ (summary of product characteristics; SPC) เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ใช้
เพื่อประกอบการขึน้ ทะเบียนตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดเกี่ ยวกับ คุณภาพ ความปลอดภัย และ
ประสิทธิ ภาพของวัคซีน รวมถึงข้ อมูลระยะการให้ ความคุ้มโรค (duration of immunity; DOI) ของ
ผลิตภัณฑ์ ค่า DOI หมายถึงระยะเวลาที่อย่างตํ่าที่สุดที่วัคซีนจะสามารถให้ ภูมิค้ มุ โรคในสัตว์ที่ได้ รับ
วัคซีน โดยข้ อมูลนี ้มักได้ จากผลการทดสอบในห้ องปฏิบตั ิการ ซึ่งอาจไม่ได้ สะท้ อนระยะการให้ ความคุ้ม
โรคของวัคซีนที่แท้ จริ ง ในอดีตที่ผ่านมาวัคซีนสัตว์เลี ้ยงส่วนใหญ่ระบุคา่ DOI ที่ 1 ปี ดังนันจึ
้ งทําให้ ต้อง
แนะนํ าให้ มีการให้ วัคซี นซํ า้ ทุกปี แต่จากความกังวลเรื่ องความปลอดภัยของวัคซี น จึงได้ มี การขยาย
ระยะเวลาในการให้ ความคุ้มโรคของวัคซีนให้ ยาวนานขึ ้น โดยมากมักมีคา่ DOI อยู่ที่ 3 ปี แม้ ว่าในความ
เป็ นจริงแล้ ว วัคซีนหลักอาจมีคา่ DOI ที่แท้ จริงที่ยาวนานกว่านันมาก
้
9

ในแนวทางปฏิบตั ิฉบับนี ้ อาจพบได้ ว่ามีคําแนะนําให้ ให้ วัคซีนบางชนิดทุกสามปี แม้ ว่าข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์ของวัคซีนนัน้ อาจระบุคา่ DOI เพียงแค่ 1 ปี ทังนี
้ ้เนื่องจากแนวทางปฏิบตั ิฉบับนี ้อาศัยข้ อมูล
ทางวิชาการและความรู้ในปั จจุบนั ที่ยืนยันว่าค่า DOI ของวัคซีนมีระยะเวลายาวนานกว่าที่ระบุในข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทใช้ ประกอบการขึ ้นทะเบียน มักได้ มาจากข้ อมูลเก่าที่ไม่
ทันสมัย ในบางกรณีอาจมีอายุมากกว่า 20 ปี จึงอาจพบความไม่สอดคล้ องกันระหว่างเอกสารทังสองได้
้
อย่างไรก็ ดีสัตวแพทย์ ควรตัดสิ น ใจเลื อ กใช้ วัคซี น ตามข้ อมูล วิช าการที่ มี อยู่ใ นปั จ จุบัน โดยขอความ
เห็นชอบจากเจ้ าของสัตว์ในการให้ วคั ซีนที่อาจมีแนวทางแตกต่างจากเอกสารขึ ้นทะเบียน (off-label use)
นอกจากนี ้อาจพบความสับสนที่เกิดจากตัวแทนบริษัทผู้ผลิตวัคซีนซึง่ มีหน้ าที่ตามกฏหมายในการแนะนํา
ให้ สตั วแพทย์ปฏิบตั ติ ามข้ อมูลของผลิตภัณฑ์
ข้ อสับสนอีกประการหนึง่ ที่อาจพบได้ คือ ความแตกต่างระหว่างแนวทางปฏิบตั ิในการให้ วคั ซีนที่
ออกมาจากหลายหน่วยงาน เช่น ความแตกต่างระหว่างแนวทางปฏิบตั ิในสหรัฐอเมริ กาและยุโรปที่ มี
พื ้นฐานจากความเห็นที่แตกต่างกันของผู้เชี่ยวชาญในประเทศนันๆ
้ รวมถึงสภาพความเป็ นอยู่ของสัตว์
ซึ่ง มีความสัม พันธ์ กับความเสี่ ยงในการติดเชื อ้ จึงเป็ นการยากที่จ ะปรั บแนวทางปฏิบัติให้ เข้ ากับทุก
สถานการณ์ ได้ คณะทํางาน VGG เข้ าใจถึงข้ อจํากัดดังกล่าวข้ อแนะนําในแนวทางปฏิบตั ิฉบับนี ้จึง
ออกมาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้ สามารถปรับประยุกต์ใช้ ได้ กบั สัตว์เลี ้ยงทัว่ โลก
กล่าวโดยสรุปคือ สัตวแพทย์สามารถจัดวางโปรแกรมวัคซีนตามข้ อมูลจากแนวทางปฏิบตั ินี ้ แต่
ควรพิจารณาถึงแนวทางปฏิบตั ิในประเทศ (ถ้ ามี) ร่วมด้ วย เพื่อความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในแต่ละ
ประเทศ หากข้ อมูลในแนวทางปฏิบตั ิฉบับนี ้มีความแตกต่างจากข้ อกําหนดทางกฎหมายของประเทศนัน้
สัตวแพทย์ควรแจ้ งและขอความเห็นชอบจากเจ้ าของสัตว์ก่อนการให้ วคั ซีน

10

ข้ อมูลปั จจุบันด้ านวัคซีนวิทยาในสัตว์ เล็ก
ถ้ าการใช้ วคั ซีนประสบความสําเร็ จดีอยู่แล้ ว ทําไมเราจึงยังจําเป็ นต้ องประเมินผลการให้ วคั ซีน
อย่างสมํ่ าเสมอ? เป็ นที่ทราบกันดีว่าในประเทศพัฒนาแล้ วพบปั ญหาโรคติดเชื ้อในประชากรสุนขั และ
แมวไม่บอ่ ยนัก แม้ จะมีการระบาดบ้ างเป็ นครัง้ คราวในบางพื ้นที่ ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคอาจมี
ความแตกต่างกันระหว่างสัตว์ที่เลี ้ยงในสถานสงเคราะห์สตั ว์และสัตว์ที่เลี ้ยงตามบ้ านอย่างไรก็ดีโรคติด
เชื ้อสําคัญเหล่านี ้ ยังคงเป็ นปั ญหาสําคัญที่พบได้ บอ่ ยและเป็ นสาเหตุสําคัญของการตายในสุนขั และแมว
ในประเทศที่ กําลังพัฒนาในประเทศที่พัฒนาแล้ ว คาดว่ามี สัตว์ เลี ย้ งเพี ยง 30-50% ที่ ได้ รับวัคซี น ซึ่ง
ตัวเลขดังกล่าวยิ่งน้ อยกว่านี ้มากในประเทศกําลังพัฒนา การฉีดวัคซีนในสัตว์แต่ละตัวมีความสําคัญต่อ
การสร้ างภูมิ ค้ ุม กัน ในกลุ่ม ประชากรตามหลักการของ “ภูมิค้ ุม กันฝูง ” เพราะนอกจากวัคซี นจะช่ว ย
ปกป้องสัตว์ที่ได้ รับวัคซีนแล้ ว วัคซีนยังช่วยลดการแพร่ กระจายของโรคในหมู่ประชากรสัตว์ชนิดนันด้
้ วย
ภูมิ ค้ ุม กัน ฝูง ต่อ วัค ซี น หลัก ที่ ใ ห้ DOI (อยู่ไ ด้ น านหลายปี ) ขึ น้ กับ จํ า นวนสุนัข และแมวที่ ไ ด้ รั บ วัค ซี น
มากกว่าจํานวนวัคซีนที่ฉีดในแต่ละปี ดังนันจึ
้ งควรมุ่งเน้ นการเพิ่มสัดส่วนของสัตว์ที่ได้ รับวัคซีนหลักใน
กลุม่ ประชากรสัตว์เลี ้ยงให้ มากขึ ้น
ประเด็นที่ สองเกี่ ยวกับการให้ วัคซีนในสุนัขและแมว คือ เราควรลดปริ มาณการให้ วัคซีนที่ไ ม่
จําเป็ นสําหรับสัตว์แต่ละตัว เพื่อลดโอกาสการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากการให้ วคั ซีน แนวทางปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสมควรคํานึงถึงความต้ องการวัคซีนในสัตว์แต่ละตัว มีการแบ่งกลุ่มวัคซีนตามข้ อมูลทางวิชาการ
และประสบการณ์ เป็ นชนิด “วัคซีนหลัก (core)” และ “วัคซีนทางเลือก (non-core)” ทัง้ นี ้จําเป็ นต้ อง
อาศัยข้ อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคในแต่ละพื ้นที่ เพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้ วคั ซีน รวมทังยั
้ งควรมี
การส่งเสริ มให้ มีการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่มีคา่ DOI ยาวนานขึ ้นเพื่อลดความจําเป็ นในการฉีดวัคซีนซํ ้า
และทําให้ การใช้ วคั ซีนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ ้น จากข้ อมูลสําคัญดังกล่าวทําให้ สตั วแพทย์และเจ้ าของ
สัตว์จําเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนความเชื่อและวิธีการให้ วคั ซีนจากที่เคยฉีดกระตุ้นทุกปี ให้ เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ วคั ซีนฉบับนี ้ถูกจัดเตรี ยมขึ ้นเพื่อเจ้ าของสัตว์ที่ต้องการนําสัตว์มา
รับวัคซีนที่เหมาะสมจากสัตวแพทย์ VGG ทราบดีวา่ มีเจ้ าของจํานวนไม่น้อยที่อาจไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําของสัตวแพทย์ได้ เพราะข้ อจํากัดด้ านเศรษฐกิจหรื อสังคม ในสถานการณ์ที่เจ้ าของสามารถนํา
สัตว์ มารับวัคซีนหลักได้ เพียงครัง้ เดียวตลอดชี วิต VGG เสนอให้ ให้ วัคซีนในช่วงเวลาที่สัตว์สามารถ
ตอบสนองทางภูมิค้ มุ กันได้ เต็มที่ ได้ แก่ เมื่ออายุ 16 สัปดาห์ขึ ้นไป
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ในเอกสารฉบับนี ้ VGG ยังได้ ให้ ความสําคัญกับการใช้ วคั ซีนในสถานสงเคราะห์สตั ว์ แนวทาง
ปฏิบตั นิ ี ้มีความเหมาะสมสําหรับสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื ้อ VGG ทราบว่าสถานสงเคราะห์สตั ว์
ส่วนใหญ่มีข้อจํากัดด้ านการเงิน ซึ่งอาจมีผลต่อความสามารถในการให้ วคั ซีนแก่สตั ว์ ในกรณีนี ้ควรให้
วัคซีนหลักหนึง่ ครัง้ ก่อนหรื อในวันที่รับสัตว์เข้ าสถานสงเคราะห์ครัง้ แรก
เอกสารฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลปั จจุบนั ทางด้ านวัคซีนวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับวัคซีนใน
สุนขั และแมว รวมถึงแนะนําแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมของการใช้ วคั ซีนสําหรับสัตวแพทย์ ข้ อมูลสําคัญ
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
“เราควรให้ วัคซีนหลักแก่ สัตว์ ทุกตัวและลดความถี่ของการให้ วัคซีน โดยพิจารณาให้ วัคซีน
ทางเลือกแก่ สัตว์ ตามความจําเป็ นเท่ านัน้ ”
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แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการให้ วัคซีนสุนัข
การให้ วัคซีนสุนัข
โปรแกรมการให้ วัคซีนพืน้ ฐาน
ตารางที่ 1 แสดงวัคซีนหลัก (core) วัคซีนทางเลือก (non-core) และวัคซีนที่ไม่แนะนํา (notrecommended) สําหรับสัตวแพทย์วคั ซีนหลัก คือ วัคซีนที่ลกู สุนขั ทุกตัวทัว่ โลกควรได้ รับเพื่อป้องกันการ
ติดเชื ้อที่เป็ นปั ญหาสําคัญทัว่ โลก ในบางประเทศอาจเพิ่มเติมวัคซีนหลักให้ เหมาะสมกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรค เช่น การเพิ่มวัคซีนพิษป้องกันโรคสุนขั บ้ าเป็ นวัคซีนหลักในประเทศที่ยงั พบการระบาด
ของโรค เพื่อป้องกันการติดเชื ้อทังในกลุ
้
่มประชากรสุนขั และมนุษย์ ในบางประเทศมีกฎหมายกําหนดให้
สัตว์เลี ้ยง รวมทังในสุ
้ นขั ที่จะเดินทางไปต่างประเทศต้ องได้ รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า สําหรับวัคซีน
ทางเลือกจะพิจารณาให้ ตามภูมิภาคที่เลี ้ยงสัตว์ สภาพการเลี ้ยง และประเมินจากผลดีและผลเสียจาก
การให้ วคั ซีน ส่วนวัคซีนกลุ่มไม่แนะนําเป็ นวัคซีนที่ยงั ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการใช้ อย่าง
เพียงพอ
การให้ วัคซีนในลูกสุนัขและการกระตุ้นที่ 12 เดือน
ลูกสุนขั จะมีภูมิค้ มุ โรคจากภูมิค้ มุ กันถ่ายทอดจากแม่ (MDA) ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ของชีวิต
ระดับภูมิค้ มุ กันจะลดลงในช่วงอายุ 8-12 สัปดาห์ ซึ่งจะเป็ นช่วงเวลาที่สามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันในลูก
สุนขั ได้ ลูกสุนขั ที่ได้ รับ MDA น้ อย อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ (และตอบสนองต่อการให้ วคั ซีน) ได้
เร็ วขึน้ ในขณะที่ ลูกสุนัข ที่ ไ ด้ รั บ MDA ในปริ ม าณมากอาจไม่ตอบสนองต่อการให้ วัคซีน จนถึง อายุ
มากกว่า 12 สัปดาห์ ดังนันจึ
้ งไม่มีโปรแกรมวัคซีนใดที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ VGG แนะนําให้ เริ่ ม
ให้ วคั ซีนครัง้ แรกที่อายุ 8-9 สัปดาห์ และให้ ครัง้ ที่สองห่างกัน 3-4 สัปดาห์ โดยให้ วคั ซีนครัง้ ที่สามเมื่อสุนขั
อายุ 14-16 สัปดาห์ แม้ ว่าผลิตภัณฑ์วคั ซีนบางชนิดอาจระบุให้ ให้ วคั ซีนเพียงสองครัง้ หรื อให้ ครัง้ ที่สอง
หรื อครัง้ สุดท้ ายที่อายุ 10 สัปดาห์ ข้ อปฏิบตั ิดงั กล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เอื ้อต่อการนําสุนขั ไปพบกับ
สุนัขตัวอื่ น เพื่ อการพัฒ นาพฤติกรรมของลูกสัตว์ อย่างเหมาะสม (early socialization) แต่การวาง
โปรแกรมวัคซีนดังกล่าวก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ ดังนันเจ้
้ าของสัตว์ควรระมัดระวังไม่ให้ ลกู สัตว์
ไปในบริ เวณที่มีโรคหรื อให้ สตั ว์พบกับสัตว์ที่มีสขุ ภาพดีและได้ รับวัคซีนครบเท่านัน้ VGG ยังคงแนะนําให้
ให้ วคั ซีนหลักครัง้ ที่สามเมื่อลูกสุนขั อายุ 14-16 สัปดาห์
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ในแง่ภูมิค้ มุ กันวิทยา การให้ วคั ซีนซํ ้าหลายครัง้ ในช่วงปี แรกของลูกสัตว์ไม่จดั ว่าเป็ นการกระตุ้น
วัคซีน (booster) การฉี ดวัคซีนดังกล่าว (ส่วนใหญ่เป็ นวัคซีนไวรัสเชื ้อเป็ น) ถือเป็ นการกระตุ้นระบบ
ภูมิค้ มุ กันครัง้ แรกในลูกสัตว์ที่ไม่มีนิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดี (จาก MDA) ต่อแอนติเจนในวัคซีน เพื่อให้ เชื ้อ
จากวัคซีนสามารถเพิ่มจํานวนในตัวสัตว์ ทําให้ เกิดการนําเสนอแอนติเจนเพื่อกระตุ้น ที (T), และ บี (B)
ลิมโฟไซต์ที่จําเพาะต่อเชื ้อ ในกรณีของวัคซีนเชื ้อตาย MDA อาจมีผลรบกวนการสร้ างภูมิโดยการจับกับ
แอนติเจน และไม่เปิ ดโอกาสให้ มีการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงยังจําเป็ นต้ องให้ วคั ซีนซํ ้า
เช่นกัน
สุนัขทุกตัวควรได้ รับวัคซีนซํ ้าที่ 12 เดือนภายหลังการให้ วคั ซีนในช่วงลูกสัตว์ จึงจะถื อเป็ น
โปรแกรมการให้ วคั ซีนในลูกสัตว์ที่สมบูรณ์ การกระตุ้นวัคซีนซํ ้าที่ 12 เดือน จะทําให้ มนั่ ใจได้ ว่าสุนขั ทุก
ตัว รวมถึ ง สุ นั ข ตัว ที่ ไ ม่ ต อบสนองต่ อ วั ค ซี น ในช่ ว งลู ก สั ต ว์ จ ะสามารถสร้ างภู มิ ค้ ุ มโรคได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
การให้ วัคซีนในสุนัขโตเต็มวัย
สุนขั ที่ตอบสนองต่อการให้ วคั ซีนหลัก จะมีภูมิค้ มุ โรค (ภูมิค้ มุ กันจดจํา) ที่คงอยู่ได้ นานหลายปี
โดยไม่จําเป็ นต้ องกระตุ้นวัคซีนซํ ้า ภายหลังจากการกระตุ้นที่ 12 เดือนแล้ วอาจให้ วคั ซีนซํ ้าทุก 3 ปี หรื อ
นานกว่านัน้ ยกเว้ นบางกรณีที่มีเงื่อนไขพิเศษ ข้ อแนะนํานี ้ไม่รวมถึง วัคซีนหลักเชื ้อตาย วัคซีนทางเลือก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มวัคซี นที่ มีแอนติเ จนของเชื อ้ แบคทีเรี ยเป็ นส่วนประกอบ ด้ วยเหตุนี จ้ ึงต้ องฉี ด
กระตุ้นวัคซีน Leptospira, Bordetella, Borrelia (Lyme disease) และพาราอินฟลูเอนซ่า บ่อยกว่า
เพื่อให้ เกิดการสร้ างภูมิค้ มุ กันที่เพียงพอ
จากข้ อมูลข้ างต้ น สุนขั โตเต็มวัยอาจได้ รับวัคซีนทุกปี แต่ชนิดของวัคซีนที่ได้ รับจะแตกต่างกันใน
แต่ละปี โดยทัว่ ไปแนะนําให้ ให้ วคั ซีนหลักทุก 3 ปี และให้ วคั ซีนทางเลือกที่จําเป็ นทุกปี VGG ตระหนักดีว่า
ในบางประเทศมีการขึ ้นทะเบียนวัคซีนรวมที่ประกอบด้ วยวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือกอยู่ด้วยกัน VGG
จึงสนับสนุนให้ บริ ษัทผู้ผลิตนําผลิตภัณฑ์ที่เป็ นวัคซีนเดี่ยวเข้ ามาจําหน่ายเพื่อเป็ นทางเลือกเพิ่มเติมให้ แก่
สัตวแพทย์มากขึ ้น
สุนขั โตเต็มวัยที่ได้ รับวัคซีนหลักตามโปรแกรมในช่วงลูกสุนขั และได้ รับการกระตุ้นที่ 12 เดือน
แล้ ว แต่ไม่ได้ รับการกระตุ้นวัคซีนตามที่ VGG แนะนําอย่างสมํ่าเสมอในช่วงโตเต็มวัย อาจสามารถ
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กระตุ้นภูมิค้ มุ กันโดยให้ วคั ซีนหลักซํ ้าเพียงครัง้ เดียว แม้ วา่ อาจมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าสุนขั เหล่านี ้ต้ อง
ได้ รับการกระตุ้นซํ ้า 2 ครัง้ (เช่นเดียวกับกรณีลกู สุนขั ) ซึ่งข้ อแนะนําดังกล่าวไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
รองรับและขัดกับความรู้พื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับภูมิค้ มุ กันจดจํา อย่างไรก็ตามข้ อแนะนํานี ้สามารถใช้ ได้ กบั
สุนขั โตเต็มวัย ที่ไม่ทราบประวัตวิ คั ซีนและไม่สามารถทําการตรวจทางซีรั่มวิทยาได้
การทดสอบทางซีร่ ัมวิทยาเพื่อประเมินระดับภูมิค้ ุมกันต่ อวัคซีนสุนัข
การตรวจหาแอนติบอดีที่จําเพาะต่อเชื ้อ สามารถนํามาใช้ ในการประเมินระดับภูมิค้ มุ กันต่อเชื ้อ
CDV, CPV-2, CAV-1 และพิษสุนขั บ้ าได้ การตรวจหาแอนติบอดีที่จําเพาะต่อเชื ้อ CDV และ CPV-2 มี
ประโยชน์อย่างมากต่อการประเมินระดับภูมิค้ มุ กัน ภายหลังจากที่สุนขั ได้ รับวัคซีนในช่วงที่เป็ นลูกสุนขั
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาห้ องปฏิบตั ิการต่างๆ ได้ พฒ
ั นาวิธีมาตรฐานในการตรวจและในบางประเทศยังมี
กฏหมายที่ระบุให้ ตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคพิษสุนขั บ้ า ในสัตว์เลี ้ยงก่อนการเดินทางระหว่างประเทศ
ด้ วย
ในทางปฏิบตั ิ วิธีการตรวจที่น่าจะได้ รับความนิยมควรสามารถอ่านผลได้ อย่างรวดเร็ ว ใช้ งาน
ง่าย มีความน่าเชื่อถือ และมีราคาที่เหมาะสม ผลตรวจที่เป็ นลบแสดงว่าสัตว์ไม่มีหรื อมีแอนติบอดีน้อย
มาก และจําเป็ นต้ องได้ รับการกระตุ้นวัคซีนซํ ้า ในสัตว์บางตัวที่มีภูมิค้ มุ กันแต่ให้ ผลตรวจเป็ นลบ (ผลลบ
เทียม) ไม่จําเป็ นต้ องได้ รับวัคซีนซํ ้า ถ้ าผลตรวจเป็ นบวกก็ไม่จําเป็ นต้ องให้ วคั ซีนซํ ้า โดยเหตุนี ้วิธีทดสอบ
จึงควรต้ องให้ ผลบวกหรื อลบที่ชดั เจน สุนขั ที่ให้ ผลลบต่อ CDV และ/หรื อ CPV-2 ให้ ถือว่าไม่มีแอนติบอดี
และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อได้ ง่าย
ลูกสุนัขอายุ 14-16 สัปดาห์ ที่ ได้ รับวัคซี นครบแล้ ว ควรมี แอนติบอดี และแสดงผลบวกในการ
ตรวจทางซีรั่มวิทยา โดยควรเก็บซีรั่มภายหลังจากการให้ วคั ซีนครัง้ สุดท้ าย 2 สัปดาห์ขึ ้นไป สัตว์ที่ให้ ผล
ลบควรให้ วคั ซีนซํ ้าและทําการตรวจทางซีรั่มวิทยาซํ ้า ถ้ าผลยังคงเป็ นลบ ให้ ถือว่าสัตว์ตวั นันไม่
้ ตอบสนอง
ต่อการให้ วคั ซีนและไม่สามารถสร้ างภูมิค้ มุ โรคได้
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แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนทดสอบทางซีร่ ัมวิทยาในลูกสุนัข

รู ปที่ 1 แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการทดสอบทางซีร่ ัม
CMI หมายถึง ภูมิค้ ุมกันพึ่งเซลล์
การวัดแอนติบอดีเป็ นวิธีที่ทําได้ ง่ายในทางปฏิบตั ิ เพื่อยืนยันว่าระบบภูมิค้ มุ กันลูกสุนัขมี การ
ตอบสนองต่อแอนติเจนในวัคซีน อย่างไรก็ดีการให้ วคั ซีนอาจไม่ได้ ผลเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ได้ แก่
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(1) ภูมิค้ มุ กันถ่ายทอดจากแม่ไปยับยังเชื
้ อ้ ไวรัสในวัคซีนซึ่งเป็ นสาเหตุที่พบได้ บ่อยที่สุดของภาวะ
วัคซีนล้ มเหลว จึงควรให้ วคั ซีนเข็มสุดท้ ายในลูกสัตว์อายุ 14-16 สัปดาห์ ซึง่ เป็ นช่วงอายุที่ MDA น่าจะจะ
ลดลงอยูใ่ นระดับที่ตํ่า และลูกสุนขั เกือบทังหมด
้
จะสามารถตอบสนองต่อการให้ วคั ซีนได้ (>98%)
(2) วัคซีนไม่มีความสามารถในการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันมีหลายปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถใน
การกระตุ้นภูมิค้ มุ กันของวัคซีน ตังแต่
้ ขนตอนการผลิ
ั้
ตวัคซีนไปจนถึงวิธีการให้ วคั ซีน ตัวอย่างเช่น สาย
พันธุ์ของไวรัส ประวัตกิ ารเพาะเชื ้อ (passage) ความผิดพลาดในระหว่างกระบวนการผลิตโดยเฉพาะใน
แต่ละ batch นอกจากนี ้ยังอาจเกิดจากความผิดพลาดภายหลังจากขันตอนการผลิ
้
ต เช่น ความผิดพลาด
ในช่วงระหว่างการขนส่งและเก็บรักษา (ระบบลูกโซ่ความเย็นไม่สมบูรณ์) หรื อระหว่างการให้ วคั ซีนใน
คลินิก (การใช้ ยาฆ่าเชื ้อ) ที่ไปทําลายวัคซีนเชื ้อเป็ น
(3) สัตว์ไม่ตอบสนองต่อการให้ วคั ซีน (ระบบภูมิค้ มุ กันไม่ตอบสนองต่อแอนติเจนในวัคซีน)ในกรณีที่
สัตว์ไม่มีการตอบสนองทางภูมิค้ มุ กันแม้ ว่าจะให้ วคั ซีนไปแล้ วหลายครัง้ อาจพิจารณาได้ ว่าสัตว์ตวั นันไม่
้
มีความสามารถในการตอบสนองต่อวัคซีน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากลักษณะทางพันธุกรรมของตัวสัตว์เอง
ในอดีตที่ ผ่านมามี ความเชื่ อ (ที่ ยังไม่ได้ รับการพิสูจน์) ว่า ความไวรับต่อการติดเชือ้ CPV-2 ในกลุ่ม
สุนัขร็ อตไวเล่อร์ และโดเบอร์ แมนในช่วงปี ค.ศ. 1980 (โดยไม่ขึน้ กับประวัติการได้ รับวัคซีน ) เกิดขึน้
เนื่องจากมีสุนขั ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อการให้ วคั ซีน CPV2 เป็ นจํานวนมากในสุนขั สายพันธุ์เหล่านี ้
อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั พบว่าสุนขั ทังสองสายพั
้
นธุ์ในสหรัฐอเมริ กา สามารถตอบสนองต่อการให้ วคั ซีน
CPV2 ได้ ไ ม่แ ตกต่างจากสุนัข พัน ธุ์ อื่น ทัง้ นี อ้ าจเนื่ อ งจากสุนัขที่ ไ วต่อ การติดเชื อ้ CPV-2 ได้ ตายไป
หมดแล้ ว นอกจากนี ้สุนขั บางตัวในสายพันธุ์ดงั กล่าวข้ างต้ นยังอาจสามารถตอบสนองต่อแอนติเจนชนิด
อื่นได้ ในระดับตํ่าหรื อไม่ตอบสนองเลย เช่น ในอังกฤษและเยอรมันยังคงพบสุนขั พันธุ์ร็อตไวเล่อร์ ที่ไม่
ตอบสนองต่อการให้ วคั ซี น CPV-2 และพิษสุนัขบ้ า โดยมีหลักฐานว่า สัตว์สายพันธุ์เหล่านีม้ ักมีอัตรา
ความล้ มเหลวในการตรวจหาแอนติบอดีตอ่ โรคพิษสุนขั บ้ าก่อนการเดินทางมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ
การตรวจทางซีร่ ัมวิทยาเพื่อประเมินระยะเวลาที่มีภูมิค้ ุมกัน (DOI)
สุนขั ที่ได้ รับวัคซีนส่วนใหญ่จะพบแอนติบอดี (ต่อแอนติเจนวัคซีนหลัก) ในซีรั่มเป็ นเวลานาน
หลายปี ระดับ แอนติ บ อดี มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การทํ า งานของพลาสม่ า เซลล์ ที่ มี อ ายุ ยื น (long-lived
plasma cells หรื อ memory effector B cells) วัตถุประสงค์หลักของการให้ วคั ซีน คือเพื่อกระตุ้นการ
จดจําทางภูมิค้ มุ กัน ระดับแอนติบอดีตอ่ วัคซีนหลักมีความสัมพันธ์กับความคุ้มโรคและมี DOI ที่คงอยู่
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ยาวนาน แต่ในกรณีของวัคซีนทางเลือกหลายชนิด ค่า DOI จะมีระยะเวลาสันกว่
้ าจึงจําเป็ นต้ องกระตุ้น
ซํ ้าบ่อยครัง้
การตรวจหาแอนติบอดีสามารถใช้ เพื่อแสดงถึงค่า DOI ภายหลังการให้ วคั ซีนหลัก เป็ นที่ทราบ
กันดีวา่ สุนขั มักมีระดับแอนติบอดีที่จําเพาะต่อ CDV, CPV-2, CAV-1 และ CAV-2 ได้ เป็ นระยะเวลาสาม
ปี หรื อนานกว่านัน้ โดยมีผลการศึกษาหลายชิ ้นที่ยืนยันข้ อมูลดังกล่าวดังนันหากตรวจไม่
้
พบแอนติบอดี
ควรให้ วคั ซีนซํ ้าแก่สุนขั เว้ นแต่ในกรณีที่มีข้อจํากัดทางการแพทย์ด้านอื่น ส่วนการตรวจหาแอนติบอดีที่
จําเพาะต่อโรคอื่นๆ มักมีข้อจํากัด เนื่องจากแอนติบอดีมกั ลดลงอย่างรวดเร็ ว (เช่น กรณีของวัคซีนเลป
โตสไปโรซิ ส ) และมักจะไม่สัม พัน ธ์ กับ ความคุ้ม โรค (เช่ น เลปโตสไปโรซิ ส และพาราอิ น ฟลูเ อนซ่า )
นอกจากนี ้ยังควรพิจารณาถึงราคาและระยะเวลาที่ใช้ ตรวจด้ วย
VGG ตระหนักดีว่าในปั จจุบนั ยังมีข้อจํากัดในด้ านการเข้ าถึงชุดทดสอบและค่าใช้ จ่ายในการ
ตรวจซึง่ ยังมีราคาสูง อย่างไรก็ตามการตรวจทางซีรั่มวิทยามีประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจใช้ วคั ซีน (ในทังลู
้ ก
สุนขั และสุนขั โตเต็มวัย) ดังนันจึ
้ งมีความจําเป็ นต้ องพัฒนาวิธีตรวจที่รวดเร็วและมีราคาเหมาะสมต่อไป
การให้ ภูมิค้ ุมกันแก่ สัตว์ (passive immunization)
การให้ วคั ซีนเพื่อกระตุ้นภูมิค้ มุ กันในสัตว์ (active immunization) ถือเป็ นแนวทางหลักในการ
ป้องกันการโรคติดเชื ้อ ส่วนการให้ ภูมิค้ มุ กันโดยตรง (passive immunization) ก็ได้ รับความสนในอยู่
ไม่ใช่น้อย ในอดีตที่ ผ่านมาโดยมี การให้ ซีรั่มที่จําเพาะต่อโรคคอตีบหรื อการใช้ ไฮเปอร์ อิมมูนซีรั่ม เพื่ อ
ป้องกันโรคต่างๆ ในเด็ก เช่น แอนแทร็ กซ์ บาดทะยัก และ scarlet fever ในผู้ใหญ่ เช่น อีสกุ อีใส เรสไพรา
ทอรี ซินซิเชียลไวรัส ตับอักเสบชนิด เอ และ บี คางทูม หัด และพิษสุนขั บ้ า
แม้ ว่าการติดเชื อ้ จะกระตุ้นการทํางานของภูมิค้ มุ กันแบบเซลล์และสารนํา้ แต่แอนติบอดีเป็ น
กลไกหลักที่ ควบคุม ปริ ม าณไวรั ส ในสัต ว์ ที่ ติ ดเชื อ้ และทํ า ให้ ห ายป่ วยในโรคไวรั ส หลายชนิ ด ระดับ
แอนติบอดี จึง สัม พันธ์ กับระดับการป้องกัน การเกิ ดโรค ในระหว่างภาวะติดเชื อ้ ไวรั ส ในกระแสเลื อด
แอนติบอดีที่จําเพาะต่อเชื ้อที่สตั ว์สร้ างเองหรื อได้ รับจากสัตว์อื่นจะไปจับกับผิวของไวรัส ช่วยป้องกันการ
ติดเชื ้อเข้ าสู่เซลล์และกําจัดเชื ้อออกไป ในทางทฤษฎีซีรั่มหรื ออิมมูโนโกลบูลินที่ให้ เข้ าทางใต้ ผิวหนังจะ
ถูกดูดซึมเข้ าสู่กระแสเลือดเช่นเดียวกัน การให้ พลาสม่า (ไม่ใช่ซีรั่ม) ก็ได้ ผลเช่นเดียวกัน แต่มีความ
ยุง่ ยากและมีข้อควรระวังในทางปฏิบตั ิมากกว่าในกรณีที่ติดเชื ้อเฉพาะที่ เช่น บริ เวณแผลที่ถกู สุนขั ที่เป็ น
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พิษสุนขั บ้ ากัด มีข้อยืนยันถึงประโยชน์ในการใช้ แอนติบอดีเพื่อป้องกันโรคภายหลังการได้ รับเชื ้อ (postexposure prophylaxis regimen) ในคนอย่างชัดเจน โดยจะต้ องให้ อิมมูโนโกลบลินต่อโรคพิษสุนขั บ้ า
ตังแต่
้ วนั แรกหลังสัมผัสเชื ้อ โดยการฉีดเข้ าที่บริ เวณรอบแผลและอาจให้ เข้ ากล้ ามเนื ้อในตําแหน่งที่ห่าง
จากตําแหน่งที่ให้ วคั ซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ าซึง่ จะให้ ในเวลาเดียวกัน
ในสัตว์เลี ้ยง การใช้ ซีรั่มเพื่อการป้องกันหรื อรักษามักจะทําในกรณีพิเศษเท่านัน้ (เช่น สุนขั ที่ติด
เชื ้อไข้ หดั สุนขั แมวที่ติดไข้ หดั แมว หรื อในกรณีที่มีการระบาดของโรคในฟาร์ ม) ปั จจุบนั ในหลายประเทศ
เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ค สโลวาเกีย รัสเซียและบราซิล ที่มีผลิตภัณฑ์ซีรั่มและอิมมูโน
โกลบูลินที่เตรี ยมจากสัตว์ประเภทเดียวกันหรื อสัตว์ตา่ งชนิด (ม้ า) ที่มีความจําเพาะต่อเชื ้อไวรัสหลายๆ
ชนิดพร้ อมกัน
แม้ ว่า จะมี ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ดัง กล่ า วในท้ องตลาดให้ เ ลื อ กใช้ VGG

แนะนํ าว่ าควรใช้ ด้ วยความ

ระมัดระวังเป็ นพิเศษ กรณีที่มีการระบาดของ CDV ในฟาร์ มสุนขั การให้ วคั ซีนให้ แก่สนุ ขั ทุกตัวจะให้ ผล
ดีกว่าการให้ อิมมูนซีรั่ม แม้ วา่ ในอดีตที่ผา่ นมาจะมีคําแนะนําให้ ฉีดวัคซีนเชื ้อเป็ นทางหลอดเลือดแทนการ
ฉีดเข้ าใต้ ผิวหนังหรื อกล้ ามเนื ้อในสถานการณ์เหล่านี ้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ ที่
สามารถยื น ยัน ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ก ว่ า การฉี ด เข้ าใต้ ผิ ว หนั ง การให้ วั ค ซี น โดยวิ ธี เ หล่ า นี ล้ ้ วนมี
ประสิทธิภาพในการช่วยกระตุ้นภูมิค้ ุมกัน และช่วยลดความรุ นแรงของการเกิดโรคและการตายได้ ใน
กรณี นี ว้ ัค ซี น อาจไม่ ส ามารถป้องกันการติดเชื อ้ ได้ แต่จ ะสามารถป้องกัน การเกิ ดอาการทางคลิ นิ ก
(โดยเฉพาะการป้องกันอาการทางระบบประสาท) ซึ่งสัตว์ จะมีโอกาสรอดชีวิตและสร้ างภูมิค้ มุ โรคได้
ตลอดชีวิตต่อไป
ในกรณีฟาร์ มแมวที่มีปัญหาติดเชื ้อ FPV หรื อฟาร์ มสุนขั ที่พบการระบาดของ CPV-2 มีรายงาน
ยืนยันว่าการให้ อิมมูนซีรั่มเมื่อสัตว์เริ่ มแสดงอาการแล้ ว ไม่ได้ ช่วยลดอัตราป่ วยและตายลงได้ ถ้ าจะให้
ได้ ผลจะต้ องให้ อิมมูนซีรั่มภายหลังจากที่สตั ว์ได้ รับเชื ้อและก่อนที่สตั ว์จะแสดงอาการของโรค ซึ่งจะต้ อง
ทําภายใน 24-48 ชัว่ โมงภายหลังจากติดเชื ้อและต้ องให้ ในปริ มาณมากเพียงพอด้ วยการฉีด (เข้ าทางใต้
ผิวหนังหรื อเข้ าช่องท้ อง) ไม่ใช่โดยการป้อนทางปาก โดยทังนี
้ ้ไม่พบประโยชน์ของการให้ อิมมูนซีรั่มเข้ า
ทางปากแม้ วา่ จะให้ ก่อนการติดเชื ้อก็ตาม
สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการเลือกให้ ผลิตภัณฑ์ซีรั่มในสถานสงเคราะห์สตั ว์คือ ค่าใช้ จ่ายที่ค่อนข้ าง
สูง ทางเลือกอื่นได้ แก่ การใช้ ซีรั่มจากสัตว์ที่รอดชีวิตจากการติดเชื ้อ หรื อเพิ่งได้ รับวัคซีนที่อาศัยอยู่ภายใน
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สถานสงเคราะห์ แต่วิธีนีม้ ีความเสี่ยงจากการติดเชื ้อโรคชนิดอื่นจากแมวผู้ให้ (เช่น พยาธิในเม็ดเลือด
หรื อรี โทรไวรัสในแมว)
วิธีที่นา่ จะมีประสิทธิภาพกว่า ในการควบคุมป้องกันโรคสําหรับสถานสงเคราะห์สตั ว์ คือ การนํา
วิธีตรวจทางซีรั่มวิทยามาใช้ ประกอบในการประเมินสถานภาพทางภูมิค้ มุ กันในสัตว์ สัตว์ที่มีแอนติบอดี
แสดงว่ามีภูมิค้ มุ กันโรค (ปลอดภัยที่จะเลี ้ยงต่อไป แม้ มีการระบาดของโรคภายในสถานสงเคราะห์สตั ว์)
ส่วนสัตว์ ที่ ไ วต่อการต่อการติดเชื อ้ (มี แนวโน้ ม ที่ ติดเชื อ้ และตายได้ ) ควรทํ าการุ ณฆาต ในกรณี ที่ไ ม่
ต้ องการทําการุณฆาต ควรแยกสัตว์ดงั กล่าวออกมาเลี ้ยงจนแน่ใจว่าสัตว์ไม่มีการติดเชื ้อ
วัคซีนสําหรับสุนัขชนิดใหม่
ในบางประเทศเริ่ ม มี วัค ซี น ในสุนัขชนิด ใหม่อ อกวางจํ า หน่า ย แม้ ว่า จะยัง มี ข้ อมูล เกี่ ยวกับ
ประสิทธิภาพของวัคซีนและการใช้ งานอย่างจํากัด ผลิตภัณฑ์บางชนิดยังไม่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ ใช้ ใน
วงกว้ างและมีใช้ เพียงเฉพาะบางพื ้นที่เท่านัน้
วัคซีนป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่สนุ ขั (canine influenza virus; CIV) ได้ รับอนุญาตให้ ขึ ้นทะเบียน
แบบมีเงื่อนไข ในสหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ. 2009 เชื ้อไข้ หวัดใหญ่สนุ ขั ชนิด H3N8 เป็ นเชื ้อก่อโรคที่มกั
ก่อให้ เกิดปั ญหาในสัตว์ที่เลี ้ยงรวมกันในทวีปอเมริ กาเหนือและยังพบเป็ นปั ญหาในยุโรปบ้ างเป็ นครัง้
คราว วัคซีน CIV ประกอบด้ วยไวรัสเชื ้อตาย แนะนําให้ ให้ แก่ลกู สุนขั อายุ 6 สัปดาห์และให้ ซํ ้าครัง้ ที่สอง
ห่างจากครัง้ แรก 2-4 สัปดาห์จากนันต้
้ องให้ ซํ ้าทุกปี โดยสัตว์จะมีภูมิค้ มุ กันประมาณ 7 วันหลังจากได้ รับ
วัคซีนครัง้ ที่สอง วัคซีนนี ้จัดเป็ นวัคซีนทางเลือกและแนะนําให้ ให้ เฉพาะในสุนขั ที่มีความเสี่ยงต่อการติด
เชื ้อ
วัคซีนมะเร็ ง malignant melanoma เป็ นวัคซีนเพื่อการรักษาโรคชนิดแรกที่ได้ รับอนุญาตให้ ขึ ้น
ทะเบียนแบบมีเงื่อนไข ในสหรัฐอเมริ กา ตังแต่
้ เดือนมีนาคม ค.ศ. 2007 และได้ รับอนุญาตให้ ขึ ้นทะเบียน
แบบไม่มีเงื่อนไขในปี ค.ศ. 2010 วัคซีนนี ้ประกอบด้ วยพลาสมิดที่มียีนที่สร้ างโปรตีน tyrosinase ของคน
('naked DNA' vaccine) เป็ นวัคซีนที่ต้องให้ ซํ ้ากันหลายครัง้ ผ่านทางผิวหนัง (transdermal) โดยใช้
เครื่ องให้ วคั ซีนแรงดันสูง โดยเมื่อให้ ร่วมกับกระบวนการรักษาที่ให้ โดยทัว่ ไป วัคซีนสามารถกระตุ้นการ
ตอบสนองทางภูมิค้ มุ กันต่อแอนติเจนของมะเร็ง ในสุนขั ที่พบเมลาโนม่าในช่องปากได้ ช่วยยืดอายุสนุ ขั ที่
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พบมะเร็ งระยะ II-IV ได้ ถึง 389 วัน (จากเวลาปกติ 90 วัน) (Bergman et al., 2006) วัคซีนนี ้มีใช้ ในทังใน
้
ยุโรปและสหรัฐอเมริ กาโดยจํากัดการใช้ เฉพาะสัตวแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านมะเร็งเท่านัน้
วัคซีนป้องกันโรคลิชมาเนียในสุนขั ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเฉพาะในประเทศบราซิลเนื่องจากโรคลิ
ชมาเนียเป็ นโรคติดเชื ้อสําคัญในสุนขั และคน โดยมีการกําจัดสุนขั ที่ติดเชื ้อและผลเลือดเป็ นบวกเพื่อลด
กลุ่มประชากรสุนขั ที่เป็ นแหล่งรังโรค วัคซีนชนิดนี ้เป็ นวัคซีนซับยูนิต ซึ่งประกอบด้ วยโปรตีน GP63 ของ
L. donovani (เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า 'fucose mannose ligand') ที่มีซาโปนินเป็ นสื่อ วัคซีนสามารถกระตุ้น
แอนติบอดีที่สามารถไปยับยังการแพร่
้
ของเชื ้อลิชมาเนียเข้ าสู่sand fly ซึ่งเป็ นพาหะนําโรค โดยการยับยัง้
เชื ้อไม่ให้ สามารถจับกับเซลล์ในทางเดินอาหารส่วนกลางของ sand fly ได้ วัคซีนนี ้สามารถใช้ ร่วมกับการ
ตรวจทางซีรั่มวิทยาเพื่อตรวจหาสุนขั ที่ติดเชื ้อ เพื่อแยกสุนขั ที่ติดเชื ้อออกจากสุนขั ที่ได้ รับวัคซีนได้ โดย
พบว่ามีสนุ ขั ที่ได้ รับวัคซีนแต่ไม่ได้ รับเชื ้อเพียง 1.3% จาก 5860 ตัวที่ให้ ผลบวกจากการตรวจคัดกรองโรค
นอกจากนี ้ข้ อมูลทางระบาดวิทยายังระบุวา่ เมื่อใช้ ร่วมกับการตรวจคัดกรองและกําจัดสัตว์ที่ติดเชื ้อ วัคซีน
ชนิดนี ้มีประสิทธิภาพดีสามารถช่วยลดอุบตั ิการณ์ของการติดเชื ้อทังในสุ
้ นขั และคน (Palatnik de Sousa
et al., 2009) ข้ อมูลดังกล่าวสนับสนุนการใช้ วคั ซีนชนิดนี ้เป็ นวัคซีนหลักในบราซิล
ตารางที่ 1 แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการให้ วัคซีนสุนัขโดย WSAVA
ตารางที่ 1 แนวทางปฏิบัติการใช้ วัคซีนสุนัขโดย WSAVA
วัคซีน

ลูกสุนขั
(≤16 สัปดาห์)

พาร์ โวไวรัส-2 (CPV-2: เชื ้อเป็ น
แบบฉีด)
ไวรัสไข้ หดั สุนขั (CDV: เชื ้อเป็ น
แบบฉีด)
รี คอมบีแนนท์ไวรัสไข้ หดั สุนขั
(rCDV, แบบฉีด)
อะดิโนไวรัส-2 (CAV-2; เชื ้อเป็ น
แบบฉีด) (CAV-2; เชื ้อเป็ น แบบ
หยอดจมูก)

ให้ ครัง้ แรกที่อายุ
8-9 สัปดาห์ ซํ ้า
ทุก 3-4 สัปดาห์
จนสัตว์อายุ 1416 สัปดาห์

สุนขั โตเต็มวัย

คําแนะนํา
สําหรับการ
(>16 สัปดาห์)
กระตุ้นวัคซีนซํ ้า

2 ครัง้ ห่างกัน กระตุ้นซํ ้าที่ 1 ปี
3-4 สัปดาห์
หลังจากนันให้
้
ตามคําแนะนํา ซํ ้าทุก 3 ปี
ของ
บริ ษัทผู้ผลิต
แต่การให้ เข็ม
เดียว ถือว่า
เพียงพอต่อ
การให้ ภมู คิ ้ มุ
โรค
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หมายเหตุและข้ อแนะนํา
(ดูคาํ จํากัดความของวัคซีน
หลัก วัคซีนทางเลือก และ
วัคซีนที่ไม่แนะนําเพิม่ เติมจาก
เนื ้อหา)
วัคซีนหลัก

ใช้ วคั ซีนแบบฉีดเพื่อกระตุ้น
ภูมิค้ มุ กันต่อเชื ้อCAV-1

วัคซีน

ลูกสุนขั
(≤16 สัปดาห์)

สุนขั โตเต็มวัย

คําแนะนํา
สําหรับการ
(>16 สัปดาห์)
กระตุ้นวัคซีนซํ ้า

CPV-2 (เชื ้อตาย แบบฉีด)
อะดิโนไวรัส-1 (CAV-1; เชื ้อเป็ น
และเชื ้อตาย แบบฉีด)
พิษสุนขั บ้ า (เชื ้อตาย แบบฉีด)

พาราอินฟลูเอนซ่าไวรัส (CPiV;
เชื ้อเป็ น แบบฉีด)

CPiV (เชื ้อเป็ น แบบหยอดจมูก)

ให้ หนึง่ ครัง้ เมื่อ
อายุ 3 เดือน
*ในบริ เวณที่มี
ความเสีย่ งสูง
ควรให้ ครัง้ ที่สอง
หลังเข็มครัง้ แรก
2-4 สัปดาห์
ครัง้ แรก 8-9
สัปดาห์ ซํ ้าทุก 34 สัปดาห์ จน
สัตว์อายุ 14-16
สัปดาห์

ให้ หนึง่ ครัง้

การฉีดกระตุ้น
ขึ ้นกับDOI ของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น
วัคซีนมี DOI 1
หรื อ 3 ปี ในบาง
พื ้นที่ขึ ้นกับ
กฎหมายกําหนด
2 ครัง้ ห่างกัน กระตุ้นซํ ้าที่ 1 ปี
3-4 สัปดาห์
จากนันกระตุ
้
้ นปี
ตามคําแนะนํา ละครัง้
วัคซีน CPiV มีทงั ้
ของ
ในรูปแบบ
บริ ษัทผู้ผลิต
แต่การให้ ครัง้ ผลิตภัณฑ์เดี่ยว
และที่รวมกับ
เดียวก็ถือว่า
วัคซีนทางเลือก
เพียงพอต่อ
ตัวอื่น
การให้ ภมู คิ ้ มุ
โรค
ให้ ได้ ตงแต่
ั ้ อายุ 3 2 ครัง้ ห่างกัน กระตุ้นซํ ้าที่ 1 ปี
สัปดาห์ กระตุ้น 3-4 สัปดาห์
จากนันกระตุ
้
้ นปี
ซํ ้า ภายใน 3-4
ละครัง้
สัปดาห์
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หมายเหตุและข้ อแนะนํา
(ดูคาํ จํากัดความของวัคซีน
หลัก วัคซีนทางเลือก และ
วัคซีนที่ไม่แนะนําเพิม่ เติมจาก
เนื ้อหา)
ไม่แนะนํา ควรเลือกใช้ วคั ซีน
เชื ้อเป็ น
ไม่แนะนํา ควรเลือกใช้ วคั ซีน
เชื ้อเป็ น CAV-2
วัคซีนหลัก
ในบริ เวณทีม่ ีการระบาดของ
โรคหรื อกฎหมายกําหนด

วัคซีนทางเลือก
ควรเลือกใช้ CPiV (ชนิดเชื ้อ
เป็ นหยอดจมูก) มากกว่าแบบ
ฉีด เนื่องจากเชื ้ออยูท่ ี่ระบบ
ทางเดินหายใจส่วนต้ น

วัคซีนทางเลือก
มักรวมอยูก่ บั วัคซีน Bordetella
bronchiseptica ชนิดหยอด
จมูกควรให้ เป็ นประจําทุกปี
ภายหลังโปรแกรมวัคซีนในลูก
สุนขั

วัคซีน

ลูกสุนขั
(≤16 สัปดาห์)

สุนขั โตเต็มวัย

คําแนะนํา
สําหรับการ
(>16 สัปดาห์)
กระตุ้นวัคซีนซํ ้า

Bordetella bronchiseptica
(แบคทีเรียไม่ก่อโรค ชนิดเชื ้อเป็ น
แบบหยอดจมูก)

ให้ ได้ ตงแต่
ั ้ อายุ 3 ให้ ครัง้ เดียว
สัปดาห์ เพื่อ
ประสิทธิผลที่ดี
ควรให้ สองครัง้
ห่างกัน 2-4
สัปดาห์

Bordetella bronchiseptica(เชื ้อ
ตาย แบบฉีด)

ให้ ครัง้ แรกที่อายุ
6-8 สัปดาห์และ
ครัง้ ที่สอง เมื่อ
อายุ 10-12
สัปดาห์

2 ครัง้ ห่างกัน
2-4 สัปดาห์

ครัง้ แรกเมื่ออายุ
12สัปดาห์หรื อ
หลังให้ วคั ซีน
ไวรัสหลักครบ
แล้ วให้ ครัง้ ที่สอง
ห่างกัน2-4
สัปดาห์

2 ครัง้ ห่างกัน
2-4 สัปดาห์

Bordetella bronchiseptica
(เฉพาะแอนติเจนผนังเซลล์ของเชื ้อ
แบบฉีด)
Borrelia burgdorferi (Lyme
borreliosis; เชื ้อตายแบบฉีด)
Borrelia burgdorferi (rLyme
borreliosis) (รี คอมบิแนนท์โปรตีน
เปลือกนอก A [outer surface
protein; OspA] แบบฉีด)
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ปี ละครัง้ หรื อ
บ่อยกว่านันใน
้
สัตว์ที่มีความ
เสีย่ งสูงทีม่ ี
หลักฐานว่าการ
ให้ ปีละครัง้ ไม่
เพียงพอ
ปี ละครัง้ หรื อ
บ่อยกว่านันใน
้
สัตว์ที่มีความ
เสีย่ งสูงทีม่ ี
หลักฐานว่าการ
ให้ ปีละครัง้ ไม่
เพียงพอ

ปี ละครัง้ กระตุ้น
ซํ ้าในช่วงก่อน
การระบาดของ
เห็บในแต่ละ
ท้ องที่

หมายเหตุและข้ อแนะนํา
(ดูคาํ จํากัดความของวัคซีน
หลัก วัคซีนทางเลือก และ
วัคซีนที่ไม่แนะนําเพิม่ เติมจาก
เนื ้อหา)
วัคซีนทางเลือก
มักรวมอยูก่ บั วัคซีน CPiV ชนิด
หยอดจมูก สุนขั บางตัวอาจ
แสดงอาการ ไอ จาม นํ ้ามูก
ไหล ชัว่ คราว (3-10 วัน)
ภายหลังได้ รับวัคซีน
วัคซีนทางเลือก
แนะนําให้ ใช้ วคั ซีนหยอดจมูก
ชนิดเชื ้อเป็ นมากกว่าเชื ้อตาย
เนื่องจากสามารถกระตุ้นได้ ทงั ้
ภูมิค้ มุ กันเฉพาะที่และทัว่
ร่างกาย

วัคซีนทางเลือก
VGG แนะนําให้ ให้ วคั ซีน เมื่อ
อายุ 12 สัปดาห์ขึ ้นไป และ
หลังจากให้ วคั ซีนไวรัสหลัก
ครบถ้ วนแล้ ว
โดยทัว่ ไปแนะนําให้ ใช้ เฉพาะใน
สุนขั ที่มีความเสีย่ งสูงที่อาศัย
หรื อต้ องเดินทางเข้ าไปใน
บริ เวณที่มเี ห็บนําโรคสูงหรื อใน
พื ้นที่ระบาด

วัคซีน

ลูกสุนขั
(≤16 สัปดาห์)

Leptospira interrogans
(ประกอบด้ วยซีโรวา canicola
และ icterohaemorrhagiae เชื ้อ
ตาย แบบฉีด)
(ในสหรัฐอเมริ กา มีซีโรวา
grippotyphosa และ pomona
ด้ วย)

ครัง้ แรกเมื่ออายุ
12-16 สัปดาห์หรื อ
มากกว่า หลังฉีด
วัคซีนไวรัสหลัก
ครบแล้ ว ให้ ครัง้ ที่
สองห่างกัน 3-4
สัปดาห์

สุนขั โตเต็มวัย

คําแนะนํา
สําหรับการ
(>16 สัปดาห์)
กระตุ้นวัคซีนซํ ้า

2 ครัง้ ห่างกัน
3-4 สัปดาห์
จากนันปี
้ ละ
ครัง้ หรื อถี่กว่า
นัน้
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หมายเหตุและข้ อแนะนํา
(ดูคาํ จํากัดความของวัคซีน
หลัก วัคซีนทางเลือก และ
วัคซีนที่ไม่แนะนําเพิม่ เติมจาก
เนื ้อหา)
วัคซีนทางเลือก
ใช้ เฉพาะในบริเวณที่มกี าร
ระบาด หรื อสุนขั ที่มีความเสีย่ ง
ควรให้ วคั ซีนครัง้ แรกเมื่ออายุ
12-16 สัปดาห์ กระตุ้นครัง้ ที่
สองห่างกัน 3-4 สัปดาห์
จากนันกระตุ
้
้ นทุก 9-12 เดือน
จนกว่าจะไม่พบความเสีย่ ง
วัคซีนชนิดนี ้ไม่สามารถกระตุ้น
ภูมิค้ มุ ที่มีระยะยาวนานได้ ดีนกั
ดังนันจึ
้ งต้ องกระตุ้นซํ ้าทุกปี
หรื อถี่กว่านันในสุ
้ นขั กลุม่ เสีย่ ง
การให้ ภมู คิ ้ มุ กันต่อซีโรวาอื่นไม่
ค่อยแน่นอน
วัคซีนนี ้เกี่ยวข้ องกับการเกิด
ภาวะไม่พงึ ประสงค์จากการให้
วัคซีนมากที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับวัคซีนชนิดอื่นๆ สัตวแพทย์
ควรรายงานการเกิดภาวะไม่พงึ
ประสงค์ที่พบในสัตว์ที่ได้ รับ
วัคซีนชนิดนี ้ โดยเฉพาะการแพ้
วัคซีนแบบเฉียบพลันในสุนขั
พันธุ์เล็ก ในกรณีสนุ ขั พันธุ์เล็ก
ควรพิจารณาให้ วคั ซีนเฉพาะ
สัตว์ที่มีความเสีย่ งสูงต่อการติด
เชื ้อเท่านัน้

วัคซีน

ลูกสุนขั
(≤16 สัปดาห์)

ไวรัสไข้ หวัดใหญ่สนุ ขั (CIV; เชื ้อ
ตายผสมสือ่ แบบฉีด)

สุนขั โตเต็มวัย

คําแนะนํา
สําหรับการ
(>16 สัปดาห์)
กระตุ้นวัคซีนซํ ้า

2 ครัง้ ห่างกัน 2-4 2 ครัง้ ห่างกัน
สัปดาห์ โดยให้ ครัง้ 2-4 สัปดาห์
แรกเมื่ออายุ 6
สัปดาห์ขึ ้นไป

ปี ละครัง้

โคโรน่าไวรัสสุนขั (CCV; เชื ้อ
ตายและเชื ้อเป็ น แบบฉีด)

*VGG ไม่ได้ พิจารณารวมวัคซีนต่อไปนี ้ไว้ ในข้ อแนะนํา
• Crotalusatrox toxoid (วัคซีนพิษงูหางกระดิง่ ขึ ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขในสหรัฐอเมริ กา)
• Porphyromonas sp. (วัคซีนต่อเชื ้อในช่องปากขึ ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขในสหรัฐอเมริ กา)
• วัคซีนแอนติเจนของ B. canis ในสื่อซาโปนิน ขึ ้นทะเบียนในยุโรป
• วัคซีนแอนติเจนของ B. canis canis และ B. canis rossi ในสื่อซาโปนิน ขึ ้นทะเบียนในยุโรป
• วัคซีนเฮอร์ ปีส์ไวรัสสุนขั ขึ ้นทะเบียนในยุโรป
วัคซีนเชื ้อตายแบบฉีด Giardia lamblia (ระบุในแนวปฏิบตั ปิ ี ค.ศ. 2007) ไม่มีจําหน่ายแล้ วในปั จจุบนั
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หมายเหตุและข้ อแนะนํา
(ดูคาํ จํากัดความของวัคซีน
หลัก วัคซีนทางเลือก และ
วัคซีนที่ไม่แนะนําเพิม่ เติมจาก
เนื ้อหา)
วัคซีนทางเลือก
ขึ ้นทะเบียนใช้ แบบมีเงื่อนไข
เฉพาะในสหรัฐอเมริ กาในสุนขั
กลุม่ เสีย่ ง เช่น เลี ้ยงในฟาร์ ม
สุนขั โชว์ หรื อสถานที่รับฝาก
เลี ้ยง
ไม่แนะนํา
อุบตั ิการณ์และจํานวนสัตว์ป่วย
ที่มีการยืนยันการติดเชื ้อที่
แน่นอน ไม่สนับสนุนการใช้
วัคซีน

ตารางที่ 2 แนวทางปฏิบตั ิการให้ วัคซีนสุนัขที่เลีย้ งในสถานสงเคราะห์ สตั ว์
วัคซีนที่แนะนํา (ดูตารางที่ 1) ลูกสุนขั
(<16 สัปดาห์)

สุนขั โตเต็มวัย
(>16 สัปดาห์)

CDV + CAV-2 + CPV-2

ให้ ครัง้ แรกเมื่อรับสัตว์เข้ า หนึง่ ครัง้ เมื่อรับสัตว์

(MLV) มีหรื อไม่มี CPiV

สถานสงเคราะห์
กระตุ้นซํ ้าทุก 2 สัปดาห์

rCDV + CAV-2 + CPV-2

จนสัตว์อายุ 16 สัปดาห์

หมายเหตุ

ควรเริ่ มให้ วคั ซีนแก่ลกู สุนขั ที่มีอายุตงแต่
ั้

เข้ าสถานสงเคราะห์

6 สัปดาห์ขึ ้นไป ในกรณีที่มกี ารระบาด

และกระตุ้นอีกครัง้

ของโรค (หัดสุนขั และพาร์ โวไวรัส) อาจ

ห่างกัน 2 สัปดาห์

เริ่ มให้ วคั ซีนตังแต่
้ อายุ 4 สัปดาห์

(rCDV + MLV) มีหรื อไม่มี

ในสถานที่ที่มกี ารติดเชื ้อ

CPiV

CDV และ/หรื อ CPV สูง

MDA สามารถรบกวนการตอบสนองต่อ

อาจให้ วคั ซีน CDV ใน

การให้ วคั ซีน

สัตว์ตงแต่
ั ้ อายุ 4 สัปดาห์
ขึ ้นไป แต่ไม่ควรให้ เร็ ว
วัคซีนรวมให้ โดยการฉีดเข้ า

กว่านี ้

ผิวหนังหรื อกล้ ามเนื ้อตาม
คําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต
Bordetella bronchiseptica สามารถให้ ได้ ตงแต่
ั้ 3

2 ครัง้ ห่างกัน 2-4

วัคซีนหยอดจมูก (เชื ้อเป็ นไม่ก่อโรค) มี

(แบคทีเรียเชื ้อเป็ น ไม่ก่อโรค) สัปดาห์ขึ ้นไป ในกรณีที่

สัปดาห์

ประสิทธิภาพดีกว่าวัคซีนแบบฉีด

+ CPiV (MLV)

ใช้ เฉพาะหยอดจมูก
เท่ านัน้ ห้ ามนําไปฉีด

ให้ ครัง้ แรกในสัตว์ที่อายุ

เนื่องจากมีความปลอดภัยกว่าในลูกสุนขั

น้ อยกว่า 6 สัปดาห์ ควร

อายุน้อยกว่า 6 สัปดาห์ นอกจากนี ้การให้

กระตุ้นซํ ้าอีกคังเมื
้ ่อสัตว์

วัคซีนครัง้ เดียวอาจสามารถให้ ภมู ิค้ มุ โรค

อายุมากกว่า 6 สัปดาห์

อย่างสมบูรณ์
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วัคซีนที่แนะนํา (ดูตารางที่ 1) ลูกสุนขั
(<16 สัปดาห์)

สุนขั โตเต็มวัย

หมายเหตุ

(>16 สัปดาห์)

Bordetella bronchiseptica ให้ ครัง้ แรกเมื่อสัตว์รับเข้ า 2 ครัง้ ห่างกัน 2-4

การให้ วคั ซีนแบบหยอดในสุนขั โต หรื อลูก

(เชื ้อตายหรื อแอนติเจนสกัด; สถานสงเคราะห์

สุนขั ที่มีอายุมากกว่า 16 สัปดาห์ จะช่วย

สําหรับฉีดเท่านัน)
้

สัปดาห์

กระตุ้นภูมิค้ มุ กันแบบไม่จําเพาะได้ ทนั ที

และให้ ครัง้ ที่สองห่างกัน

ภายหลังการให้ วคั ซีน ในขณะที่วคั ซีน

2-4 สัปดาห์

แบบฉีดไม่สามารถกระตุ้นได้ วัคซีนชนิดนี ้
ไม่สามารถป้องกันการติดเชื ้อในระบบ
ทางเดินหายใจสุนขั (kennel cough) ได้
วัคซีนเพียงแต่ชว่ ยลดความรุนแรงของโรค

ไวรัสไข้ หวัดใหญ่สนุ ขั (CIV;

ครัง้ แรกในสัตว์อายุ

2 ครัง้ ห่างกัน 2-4

สัตว์ที่ต้องอยูใ่ นสถานสงเคราะห์เป็ น

เชื ้อตายแบบฉีด)

มากกว่า 6 สัปดาห์

สัปดาห์

ระยะเวลานาน ควรให้ ปีละครัง้

ครัง้ ที่สองห่างกัน 2-4

โดยทัว่ ไปแล้ ว วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ให้

สัปดาห์

ภูมิค้ มุ กันเฉพาะซีโรไทป์เท่านัน้
วัคซีนนี ้มีใช้ เฉพาะในสหรัฐอเมริกา

พิษสุนขั บ้ า

ให้ ครัง้ เดียว หรื อสองครัง้

ให้ หนึง่ ครัง้ ก่อนสัตว์

พิจารณาเฉพาะสถานสงเคราะห์ที่ตงอยู
ั้ ่

ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ ใน

ออกจากสถาน

ในประเทศทีม่ ีการระบาดของโรคพิษสุนขั

บริ เวณที่เป็ นเขตระบาด

สงเคราะห์

บ้ า หรื อตามทีก่ ฎหมายกําหนด

ควรให้ ก่อนสัตว์ออกจาก
สถานสงเคราะห์
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ตารางที่ 3 แนวทางปฏิบตั ิการให้ วัคซีนแมว
วัคซีน

ลูกแมว

แมวโตเต็มวัย

คําแนะนําสําหรับการ

(≤16 สัปดาห์)

(>16 สัปดาห์)

กระตุ้นวัคซีนซํ ้า

ไวรัสไข้ หดั แมว (FPV; เชื ้อ เริ่ มที่อายุ 8-9
เป็ นแบบฉีด)

สัปดาห์ ให้ ครัง้ ที่

2 ครัง้ ห่างกัน 3-4 ให้ วคั ซีนที่ 1 ปี หลังจาก
สัปดาห์

สอง 3-4 สัปดาห์

โปรแกรมลูกแมวเข็ม
สุดท้ ายจากนันให้
้ ทกุ 3 ปี

ถัดไปและครัง้
FPV (เชื ้อตายมีสอื่ หรื อ

สุดท้ ายเมื่ออายุ

เชื ้อตายไม่มีสอื่ แบบฉีด)

16 สัปดาห์หรื อ

หมายเหตุ

วัคซีนหลัก
ไม่แนะนําให้ ใช้ วคั ซีนเชื ้อ
เป็ นในแมวท้ องและแมวที่
ติดเชื ้อ FeLV และ/หรื อ FIV
ควรใช้ วคั ซีนชนิดฉีด
มากกว่าหยอดจมูก ในกลุม่

มากกว่า

แมวที่อาศัยในสิง่ แวดล้ อมที่
มีความเสีย่ งเนื่องจากแมว

FPV (เชื ้อเป็ น ไม่มีสอื่

อาจติดเชื ้อได้ ภายหลังให้

หยอดจมูก)

วัคซีน ในสถานสงเคราะห์
แมวแนะนําให้ ใช้ วคั ซีนชนิด
ฉีด

เฮอร์ ปีส์ไวรัส-1 (FHV-1;

เริ่ มที่อายุ 8-9

2 ครัง้ ห่างกัน 3-4 ให้ วคั ซีนที่ 1 ปี หลังจาก

เชื ้อเป็ น ไม่มีสอื่ แบบฉีด

สัปดาห์ ให้ ครัง้ ที่

สัปดาห์

หรื อหยอดจมูก)

สอง 3-4 สัปดาห์

สุดท้ ายจากนันให้
้ ทกุ 3 ปี

ถัดไป และครัง้
16 สัปดาห์หรื อ

แบบฉีด)

มากกว่า

วัคซีนเชื ้อเป็ น FHV-1/FCV
มักอยูร่ วมกันในลักษณะ
bivalent หรื อผสมร่วมกับ

สุดท้ ายเมื่ออายุ
FHV-1 (เชื ้อตาย มีสอื่

โปรแกรมลูกแมวเข็ม

วัคซีนหลัก

วัคซีนชนิดอื่น (เช่น FPV) ใน
สัตว์ที่ได้ รับวัคซีนแบบหยอด
จมูกอาจแสดงอาการใน
ระบบทางเดินหายใจ
เล็กน้ อยได้ บ้าง
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ลูกแมว

แมวโตเต็มวัย

คําแนะนําสําหรับการ

(≤16 สัปดาห์)

(>16 สัปดาห์)

กระตุ้นวัคซีนซํ ้า

แคลิซิไวรัสแมว (FCV;

เริ่ มที่อายุ 8-9

2 ครัง้ ห่างกัน 3-

ให้ วคั ซีนที่ 1 ปี หลังจาก

วัคซีนเชื ้อเป็ น FHV-1/FCV

เชื ้อเป็ น ไม่มีสอื่ แบบฉีด

สัปดาห์ ให้ ครัง้ ที่

4 สัปดาห์

โปรแกรมลูกแมวเข็ม

มักอยูร่ วมกันในลักษณะ

และหยอดจมูก)

สอง 3-4 สัปดาห์

วัคซีน

หมายเหตุ

สุดท้ าย จากนันให้
้ ทกุ 3 ปี bivalent หรื อผสมร่วมกับ

ถัดไป และครัง้

วัคซีนชนิดอื่น ในสัตว์ที่ได้ รับ

สุดท้ ายเมื่ออายุ

วัคซีนแบบหยอดจมูก อาจ

FCV (เชื ้อตาย มีสอื่ แบบ

16 สัปดาห์หรื อ

แสดงอาการในระบบ

ฉีด)

มากกว่า

ทางเดินหายใจเล็กน้ อยได้
บ้ าง

พิษสุนขั บ้ า (รี คอมบิแนนท์ ให้ ครัง้ แรกได้

2 ครัง้

ปี ละครัง้

วัคซีนทางเลือก ยกเว้ นใน

คานารี่ พอกซ์ไวรัส

ตังแต่
้ อายุ 8

เวคเตอร์ ไม่มีสอื่ แบบ

สัปดาห์ และ

ฉีด)

กระตุ้นซํ ้า 1 ปี

กําหนด (เช่น การ

หลังจากนัน้

เคลือ่ นย้ ายสัตว์)

พิษสุนขั บ้ า (เชื ้อตาย ชนิด ให้ ครัง้ แรกได้
DOI 1, 3 และ 4 ปี มีสอื่

ตังแต่
้ อายุ 12

แบบฉีด)

สัปดาห์ และ

บริ เวณที่มกี ารระบาดของ

ห่างกัน 12 เดือน

2 ครัง้
ห่างกัน 12 เดือน

โรคหรื อตามกฎหมาย

ตามระยะเวลา DOI หรื อ

วัคซีนทางเลือก ยกเว้ นใน

กฎหมายกําหนด

บริ เวณที่มกี ารระบาดของ
โรคหรื อตามกฎหมาย

กระตุ้นซํ ้า 1 ปี

กําหนด (เช่น การ

หลังจากนัน้

เคลือ่ นย้ ายสัตว์)
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วัคซีน

ลิวคีเมียไวรัส (FeLV; รี

ลูกแมว

แมวโตเต็มวัย

คําแนะนําสําหรับการ

(≤16 สัปดาห์)

(>16 สัปดาห์)

กระตุ้นวัคซีนซํ ้า

ให้ ครัง้ แรกได้

2 ครัง้ ห่างกัน 3-

ให้ วคั ซีนที่ 1 ปี หลังจาก

วัคซีนทางเลือก ใน

4 สัปดาห์

โปรแกรมลูกแมวเข็ม

สหรัฐอเมริ กามีวคั ซีน rFeLV

คอมบิแนนท์คานารี่ พอกซ์ ตังแต่
้ อายุ 8

หมายเหตุ

ไวรัสเวคเตอร์ ไม่มีสอื่

สัปดาห์ และครัง้

สุดท้ าย จากนันให้
้ ทกุ 3 ปี ที่ให้ ผา่ นชันเดอร์
้
มิส

แบบฉีดหรื อให้ ผา่ น

ที่สองห่างกัน 3-4

ทังนี
้ ้ขึ ้นกับความเสีย่ งของ ปริ มาณ 0.25 มิลลิลติ รโดย

ผิวหนัง (เฉพาะใน

สัปดาห์ ต้ องให้

สัตว์

สหรัฐอเมริ กา)

สองครัง้

ใช้ อปุ กรณ์ให้ วคั ซีนของ
บริ ษัทผู้ผลิตเท่านัน้ ให้ วคั ซีน

ให้ วคั ซีนที่ 1 ปี หลังจาก

เฉพาะแมวที่ให้ ผลลบต่อ

โปรแกรมลูกแมวเข็ม

การตรวจการติดเชื ้อ FeLV

สุดท้ าย จากนันให้
้ ทกุ 3 ปี และต้ องตรวจโรค FeLV
้ ้ขึ ้นกับความเสีย่ งของ ก่อนการให้ วคั ซีน
2 ครัง้ ห่างกัน 3-4 ทังนี
FeLV (เชื ้อตาย มีสอื่ แบบ ให้ ครัง้ แรกได้

สัปดาห์

สัตว์

ฉีด)

ตังแต่
้ อายุ 8

วัคซีนทางเลือก ใช้ เฉพาะ

FeLV (รี คอมบิแนนท์

สัปดาห์ และครัง้

แมวที่ไม่ตดิ เชื ้อ FeLV และ

โปรตีนซับยูนิต มีสอื่ แบบ ที่สองห่างกัน 3-4

ต้ องตรวจโรค FeLV ก่อนฉีด

ฉีด)

วัคซีน

สัปดาห์ ต้ องให้
สองครัง้
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วัคซีน

ลูกแมว

แมวโตเต็มวัย

คําแนะนําสําหรับการ

(≤16 สัปดาห์)

(>16 สัปดาห์)

กระตุ้นวัคซีนซํ ้า

ต้ องให้ 3ครัง้

ให้ วคั ซีนที่ 1 ปี หลังจาก

ไวรัสภูมิค้ มุ กันบกพร่องใน ต้ องให้ 3 ครัง้
แมว (FIV; เชื ้อตาย มีสอื่
แบบฉีด)

ให้ ครัง้ แรกได้

แต่ละครัง้ ห่างกัน

ตังแต่
้ อายุ 8

2-3 สัปดาห์

สัปดาห์ ครัง้

โปรแกรมลูกแมวเข็ม
สุดท้ าย จากนันให้
้ ทกุ ปี
ทังนี
้ ้ขึ ้นกับความเสีย่ งของ
สัตว์

ถัดไปห่างกัน 2-3

หมายเหตุ

ไม่แนะนํา
วัคซีนกระตุ้นให้ เกิดการ
สร้ างแอนติบอดีทจี่ ําเพาะต่อ
เชื ้อ FIV ซึง่ ไม่สามารถแยก
จากแอนติบอดีที่สร้ าง
ภายหลังการติดเชื ้อได้ ทําให้

สัปดาห์

รบกวนการวินิจฉัยการติด
เชื ้อโดยใช้ ชดุ ทดสอบ เป็ น
เวลาอย่างน้ อยหนึง่ ปี มีการ
นําวิธีตรวจวินิจฉัยการติด
เชื ้อโดยวิธีทางซีรั่มวิทยา
และการตรวจวินจิ ฉัยโดยวิธี
พีซีอาร์ เชิงปริ มาณมาใช้ มาก
ขึ ้น
ช่องท้ องอักเสบ (FIP; เชื ้อ ให้ ครัง้ แรกได้
เป็ น ไม่มีสอื่ หยอดจมูก)

ตังแต่
้ อายุ 16

2 ครัง้ ห่างกัน 3-4 ปี ละครัง้ ตามคําแนะนํา

ไม่แนะนํา เนื่องจากข้ อมูล

สัปดาห์

ไม่เพียงพอ มีรายงานว่าแมว

ของบริ ษัทผู้ผลิต

สัปดาห์ และครัง้

ที่ไม่มีแอนติบอดีตอ่ เชื ้อโคโร

ที่สองห่างกัน 3-4

นาไวรัสมาก่อนอาจมีการ

สัปดาห์

สร้ างภูมิค้ มุ โรคได้ บ้าง
ภายหลังได้ รับวัคซีน แต่ใน
ความเป็ นจริ งมีโอกาสน้ อย
มากทีจ่ ะพบแมวที่ไม่มี
แอนติบอดีตอ่ โคโรนาไวรัส
ก่อนการให้ วคั ซีน
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วัคซีน

Chlamydophila felis

ลูกแมว

แมวโตเต็มวัย

คําแนะนําสําหรับการ

(≤16 สัปดาห์)

(>16 สัปดาห์)

กระตุ้นวัคซีนซํ ้า

ให้ ครัง้ แรกได้

2 ครัง้ ห่างกัน 3-4 ปี ละครัง้ ในแมวที่มคี วาม

(เชื ้อเป็ นไม่ก่อโรค ไม่มีสอื่ ตังแต่
้ อายุ 9
แบบฉีด)
Chlamydophila felis
(เชื ้อตาย มีสอื่ แบบฉีด)

สัปดาห์

เสีย่ งต่อโรค

สัปดาห์ และให้

หมายเหตุ

วัคซีนทางเลือก
ใช้ ในแมวทีเ่ ลี ้ยงรวมกัน
หลายตัวในสภาพแวดล้ อมที่

ครัง้ ที่สองห่างกัน

มีการยืนยันว่าเชื ้อนี ้เป็ น

3-4 สัปดาห์

สาเหตุของอาการทางคลินิก
มีรายงานว่าวัคซีนอาจทําให้
เกิดการติดเชื ้อแบบแสดง
อาการได้ ถ้ าวัคซีนเข้ าตา
โดยบังเอิญ วัคซีนนี ้อาจ
กระตุ้นให้ เกิดอาการแพ้
(hypersensitivity) ได้

Bordetella

หยอดจมูกหนึง่

bronchiseptica

ครัง้ ได้ ตงแต่
ั ้ อายุ ครัง้

(แบคทีเรียเชื ้อเป็ น ไม่ก่อ

8 สัปดาห์

หยอดจมูกหนึง่

ปี ละครัง้ ในแมวที่มคี วาม

วัคซีนทางเลือก ให้ เฉพาะ

เสีย่ งต่อโรค

แมวกลุม่ เสีย่ ง การศึกษาที่
ผ่านมาไม่สามารถยืนยัน

โรค ไม่มีสอื่ แบบหยอด

ประสิทธิภาพของวัคซีนใน

จมูก)

การลดความรุนแรงของ
อาการระบบทางเดินหายใจ
ในแมวได้

* วัคซีนเชื ้อตายแบบฉีด Giardia lamblia ในแมว (ที่ระบุในแนวปฏิบตั ิปี ค.ศ.2007) ไม่มีจําหน่ายแล้ วในปั จจุบนั
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ตารางที่ 4 แนวทางปฏิบัติการให้ วัคซีนแมวในสถานสงเคราะห์ สัตว์
วัคซีน

FPV

ลูกแมว

แมวโตเต็มวัย

(≤16 สัปดาห์)

(>16 สัปดาห์)

ครัง้ แรกเมื่อรับสัตว์เข้ า

หนึง่ ครัง้ เมื่อรับสัตว์

สถานสงเคราะห์ เริ่ มฉีด เข้ าสถานสงเคราะห์
ได้ ตงแต่
ั ้ อายุ 4-6
FHV-1

และกระตุ้นซํ ้าอีกครัง้

สัปดาห์ จากนันกระตุ
้
้ น 2-4 สัปดาห์ถดั มา
ซํ ้าทุกๆ 2-4 สัปดาห์ จน

FCV

หมายเหตุ

ควรใช้ วคั ซีนเชื ้อเป็ น ไม่แนะนําให้ ใช้ วคั ซีนหยอดจมูก
FPV ในสถานสงเคราะห์
อาจใช้ วคั ซีนหยอดจมูก FCV/FHV-1 ในกรณีที่
ต้ องการสร้ างภูมคิ ้ มุ กันอย่างรวดเร็ ว (48 ชัว่ โมง)
สัตว์อาจแสดงอาการจามหลังจากได้ รับวัคซีน

สัตว์อายุ 16 สัปดาห์

FCV/FHV-1 ชนิดหยอดจมูก ซึง่ ไม่สามารถแยกออก
จากการติดเชื ้อตามธรรมชาติได้

ถ้ ามีความเสีย่ งสูงหรื อ
มีการระบาดของโรค
ควรเริ่ มให้ วคั ซีนได้
ตังแต่
้ อายุ 4 สัปดาห์
และให้ ซํ ้าทุก 2 สัปดาห์

พิษสุนขั บ้ า

ให้ หนึง่ ครัง้ ก่อนสัตว์

ให้ หนึง่ ครัง้ ก่อนสัตว์

พิจารณาเฉพาะสถานสงเคราะห์ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศที่

ออกจากสถาน

ออกจากสถาน

มีการระบาดของโรคพิษสุนขั บ้ า หรื อตามที่กฎหมาย

สงเคราะห์

สงเคราะห์

กําหนด
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แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการให้ วัคซีนแมว
การให้ วัคซีนแมว
หลักการวางโปรแกรมเพื่อกระตุ้นภูมิค้ ุมกัน
แนวทางปฏิบตั ิและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับวัคซีนหลัก (core) วัคซีนทางเลือก (non-core) และ
วัคซีนที่ไม่แนะนํา (not recommended) สําหรับแมวได้ สรุปให้ ไว้ ในตารางที่ 3 ในบางประเทศที่มีการ
ระบาดของโรคพิษสุนขั บ้ า ได้ จดั วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ าไว้ เป็ นวัคซีนหลักและแมวทุกตัวควรได้ รับ
วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื ้อทังในกลุ
้
่มประชากรแมวและมนุษย์ ในบางประเทศมีกฎหมายที่กําหนดให้
สัตว์ทุกตัวต้ องได้ รับการฉี ดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า รวมถึงในสัตว์ที่จะต้ องเดินทางไปต่างประเทศ
ในกลุม่ วัคซีนหลักของแมวพึงระลึกว่าวัคซีน FCV และ FHV-1 มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้
ไม่ดีเท่ากับวัคซีน FPV ดังนันประสิ
้
ทธิภาพและระยะเวลาที่ค้ มุ โรคของวัคซีนหลักในแมวอาจจะยังไม่ดี
เท่ากับวัคซีนหลักในสุนขั
แม้ ว่าวัคซีน FCV จะสามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันข้ ามระหว่างเชื ้อต่างสายพันธุ์และช่วยลดความ
รุนแรงของอาการทางคลินิกได้ แต่เนื่องจากเชื ้อ FCV มีความหลากหลายมาก ดังนันแมวที
้
่ได้ รับวัคซีนจึง
อาจยังติดเชื ้อและยังแสดงอาการแบบไม่รุนแรงได้ สําหรับวัคซีนเฮอร์ ปีส์ไวรัส FHV-1 ในปั จจุบนั ยังไม่มี
วัคซีนชนิดใดที่สามารถป้องกันการติดเชื ้อชนิดก่อโรครุนแรงได้ ดังนันเมื
้ ่อติดเชื ้อแล้ วเชื ้อนี ้จะสามารถแฝง
ตัวอยูใ่ นแมวและจะกลับมาแพร่ กระจายได้ ใหม่ (reactivate) ได้ เมื่อแมวมีความเครี ยดอย่างรุนแรง โดย
แมวที่ได้ รับวัคซีนสามารถแสดงอาการทางคลินิกในหรื อปล่อยเชื ้อให้ กบั แมวตัวอื่นและก่อให้ เกิดอาการ
ทางคลินิกในแมวเหล่านัน้ ได้ แม้ ว่า VGGจะแนะนําให้ ฉีดวัคซีน FHV-1,FCV ทุกสามปี แต่ VGG ก็
ตระหนักดีว่าคําแนะนํานี ้อาจแตกต่างกับแนวทางปฏิบตั ิอื่น เช่น ABCD แนะนําให้ ให้ วคั ซีนดังกล่าวเป็ น
ประจําทุกปี ในแมวที่มีความเสี่ยงสูง ในขณะที่แนะนําให้ ให้ ทกุ สามปี ในแมวที่มีความเสี่ยงตํ่า (แมวที่เลี ้ยง
ในบ้ าน)
การใช้ วคั ซีนป้องกันลิวคีเมียไวรัสในแมวยังเป็ นที่ถกเถียงกันในหมู่ผ้ เู ชี่ยวชาญ แม้ ว่า VGGได้ จดั
ให้ วคั ซีนนี ้เป็ นวัคซีนทางเลือก (ตารางที่ 3) แต่ก็ตระหนักดีว่าการพิจารณาให้ วคั ซีนนี ้ควรประเมินจาก
ลักษณะการเลี ้ยง วิถีชีวิต ความเสี่ยงในการสัมผัสโรคและการระบาดของโรคในพื ้นที่นนๆ
ั ้ ผู้เชี่ยวชาญ
หลายท่านมีความเห็นว่าแม้ ว่าความชุกของการติดเชื ้อลิวคีเมียไวรัสจะลดลงมาก เนื่องจากความสําเร็ จ
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จากการให้ วคั ซีนและแนวทางการควบคุมโรคแมวที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ที่เลี ้ยงนอกบ้ าน ควรได้ รับวัคซีน
อย่างน้ อย 2 ครัง้ ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ โดยเริ่ มให้ ที่อายุ 8 สัปดาห์ขึ ้นไป ทังนี
้ ้ควรประเมินความเสี่ยงและ
ประโยชน์ของการให้ วคั ซีน FeLV ก่อนวางโปรแกรมวัคซีนด้ วย
การให้ วัคซีนในลูกแมวและการกระตุ้นที่ 12 เดือน
เช่นเดียวกับกรณีของลูกสุนขั ลูกแมวส่วนใหญ่จะมีภูมิค้ มุ กันถ่ายทอดจากแม่ที่จะช่วยปกป้อง
การติดเชื ้อในช่วงอายุสปั ดาห์แรกๆ อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ภูมิค้ มุ กันถ่ายทอดจาก
แม่เริ่ มลดลงจนสัตว์ เริ่ มไวต่อการติดเชือ้ และระยะเวลาที่เหมาะสมที่สัตว์จะเริ่ มตอบสนองต่อการให้
วัคซีน ช่วงเวลาดังกล่าวขึ ้นอยู่กบั ระดับภูมิค้ มุ กันที่ลูกแมวแต่ละครอกได้ รับจากแม่ โดยทัว่ ไปแล้ วระดับ
MDA จะค่อยๆ ลดลงภายใน 8-12 สัปดาห์อนั เป็ นช่วงที่สตั ว์จะสามารถตอบสนองต่อการให้ วคั ซีนได้ จึง
ควรเริ่ มให้ วคั ซีนเมื่ออายุ 8-9 สัปดาห์ตามด้ วยการกระตุ้น 3-4 สัปดาห์ถัดมา อย่างไรก็ตามลูกแมวที่
ได้ รับ MDA จากแม่ในปริ มาณน้ อย จะตอบสนองต่อการให้ วัคซีนได้ เร็ วกว่า ในขณะที่ลูกแมวที่ได้ รั บ
MDA มากอาจไม่ตอบสนองต่อการให้ วคั ซีนจนกว่าจะอายุ 12 สัปดาห์ขึ ้นไปVGG จึงแนะนําให้ ให้ วคั ซีน
เข็มสุดท้ ายในลูกแมวที่อายุ 14-16 สัปดาห์หรื อมากกว่า
กล่าวโดยสรุ ปลูกแมวทุกตัวควรได้ รับวัคซี น หลักอย่างน้ อย 3 ครัง้ โดยเริ่ ม เข็มแรกอายุ 8-9
สัปดาห์ เข็มที่ สอง 3-4 สัปดาห์ ถัดมาและเข็มสุดท้ ายเมื่ออายุ 14-16 สัปดาห์หรื อมากกว่า แมวที่
ตอบสนองต่อวัคซีนหลักชนิดเชื ้อเป็ นจะมีภมู ิค้ มุ กันอยูไ่ ด้ หลายปี โดยไม่จําเป็ นต้ องให้ วคั ซีนซํ ้า
การให้ วัคซีนซํา้ ในแมวโตเต็มวัย
แมวทุกตัวควรได้ รับการกระตุ้นวัคซีนภายใน 12 เดือน ภายหลังเสร็ จโปรแกรมวัคซีนในช่วงลูก
แมว (เพื่อที่จะสร้ างความมัน่ ใจว่า สามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันในแมวที่อาจไม่ตอบสนองต่อวัคซีนในช่วงที่
เป็ นลูกแมว) ภายหลังจากการกระตุ้นซํ ้าที่ 12 เดือนนี ้ ให้ กระตุ้นซํ ้าทุก 3 ปี หรื อนานกว่านันเว้
้ นแต่จะมี
เหตุอื่นสนับสนุน ในแมวโตเต็มวัยที่ไม่ทราบประวัติวคั ซีนควรได้ รับวัคซีนหลักชนิดเชื ้อเป็ นหนึ่งครัง้ และ
กระตุ้นซํ ้าในปี ถัดไป
แมวที่ได้ รับวัคซีนหลักชนิดเชื ้อเป็ นจะมีภมู ิค้ มุ กัน (ภูมิค้ มุ กันจดจํา) อยู่ได้ นานหลายปี โดยไม่ต้อง
ให้ วัคซี นซํ า้ อย่างไรก็ ตามข้ อมูล นี ไ้ ม่รวมถึง ภูมิค้ ุม กัน จากการให้ วัคซีน หลักชนิดเชือ้ ตาย หรื อวัคซี น
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ทางเลือกอื่น โดยเฉพาอย่างยิ่งวัคซีนที่มีแอนติเจนของเชื ้อแบคทีเรี ยเป็ นส่วนประกอบที่มีระยะเวลาคุ้ม
โรคสันกว่
้ า ดังนันจึ
้ งมีความจําเป็ นต้ องให้ วคั ซีน Chlamydophila และ Bordetella ทุกปี ในสัตว์กลุม่ เสี่ยง
ดังนันในปั
้ จจุบนั แมวโตเต็มวัยยังคงควรได้ รับวัคซีนทุกปี เพียงแต่ชนิดของวัคซีนอาจแตกต่างกัน
ไปในแต่ละปี โดยทั่วไปสําหรับวัคซีนหลักควรให้ ทุก 3 ปี และให้ วคั ซีนทางเลือกที่จําเป็ นทุกปี VGG
ตระหนักดีว่าในบางประเทศวัคซีนรวมแมวมีทงวั
ั ้ คซีนหลักและทางเลือกผสมกันจึงยังมีข้อจํากัดในการ
วางแผนการให้ วัคซี นตามคําแนะนํ านี อ้ ยู่บ้าง VGG จึง สนับสนุนให้ บริ ษัทนํ าผลิตภัณฑ์ที่ มีความ
หลากหลายเข้ ามามากขึ ้นเพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั สัตวแพทย์ หรื ออย่างน้ อยควรแยกวัคซีนหลักออกจาก
วัคซีนทางเลือก
ในกรณีที่แมวโตเต็มวัยที่ได้ รับวัคซีนหลัก FPV, FHV-1 และ FCV ครบในช่วงลูกแมว (รวมทังการ
้
กระตุ้นที่ 12 เดือน) แต่ไม่ได้ กลับมารับการกระตุ้นวัคซีนตามคําแนะนําของสัตวแพทย์อย่างสมํ่าเสมอ
ควรได้ รับวัคซีนกระตุ้นซํ ้าเพียงหนึ่งครัง้ แม้ ว่าข้ อมูลจะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แนะนําให้ กระตุ้นวัคซีนสอง
ครั ง้ (เช่น เดี ยวกับคํ าแนะนํ าในลูกแมว) อย่างไรก็ ตามคํ าแนะนํ านี ไ้ ม่มีข้ อมูล รองรั บและขัดแย้ ง กับ
หลักการพื ้นฐานทางวิทยาภูมิค้ มุ กันที่เกี่ ยวข้ องกับภูมิค้ มุ กันจดจํา ในทางกลับกัน ข้ อแนะนํานี ้ (การ
กระตุ้นสองครัง้ ) สามารถใช้ ได้ ในกรณีแมวโตเต็มวัยที่ที่ไม่ทราบประวัติวคั ซีนชัดเจนและไม่สามารถทํา
การตรวจทางซีรั่มวิทยาได้
ตําแหน่ งที่ฉีดวัคซีนในแมว
ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมาพบว่าการเกิด feline injection site sarcoma (FISS) อาจเกี่ยวข้ องกับการ
ให้ วคั ซีน FeLV และพิษสุนขั บ้ าที่มีส่วนผสมของสื่อ (adjuvant) การให้ ยาหรื อวัคซีนเข้ าใต้ ผิวหนังในแมว
นิยมให้ ที่บริ เวณระหว่างกระดูก scapular (interscapular region) ซึ่งเป็ นตําแหน่งที่พบ FISS ได้ บอ่ ย
ที่สดุ ลักษณะก้ อนมะเร็ งจะแพร่กระจายเป็ นวงกว้ าง ทําให้ ยากต่อการผ่าตัดเอาออกได้ ทงหมด
ั้
ในทวีปอเมริ กาเหนือได้ ออกข้ อควรปฏิบตั ิเกี่ยวกับตําแหน่งการฉีดวัคซีนสองชนิดที่มีส่วนของสื่อ
ที่อาจเป็ นปั จจัยเสี่ ยงในการเกิ ด FISS ในแมว โดยแนะนํ าให้ ฉี ดที่ตําแหน่ง ที่ ง่ายต่อการผ่าตัดเอา
ก้ อนมะเร็ งออกโดยแนะนําให้ ฉีดวัคซีน FeLV ที่บริ เวณส่วนปลายของขาหลังซ้ ายและฉี ดวัคซีนพิษสุนขั
บ้ าบริ เวณส่วนปลายของขาหลังขวา ข้ อมูลเปรี ยบเทียบผลการเกิด FISS ในช่วงเวลาก่อนออกข้ อแนะนํา
นี ้ในปี (1990-1996) และภายหลังจากการออกข้ อแนะนํา (1997-2006) พบว่ามีการเกิด FISS ที่บริ เวณ
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scapular ลดลงแต่กลับพบก้ อนมะเร็ งที่บริ เวณขาหลังขวา (ขาซ้ ายไม่พบ) เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ยังพบ
รายงานเกี่ยวกับมะเร็งเพิ่มมากขึ ้นที่บริ เวณส่วนท้ องทังด้
้ านขวาและซ้ าย ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากการฉีดวัคซีน
เข้ าบริ เวณปลายของขาหลังในทางปฎิบตั ิทําได้ ยาก บริ เวณด้ านข้ างของช่องท้ องจึงเป็ นตําแหน่งที่อาจ
ได้ รับวัคซีนโดยบังเอิญได้ บอ่ ยครัง้ มากขึ ้น (Shaw et al., 2009)
จากข้ อมูลข้ างต้ น จึงยังไม่มีคําแนะนําให้ เปลี่ยนตําแหน่งการฉี ดวัคซีนในประเทศที่อยู่นอกทวีป
อเมริกาเหนือ VGG มีข้อเสนอแนะที่อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด FISS ดังนี ้
• ในกรณีที่เป็ นไปได้ ควรเลือกใช้ วคั ซีนแมวที่ไม่มีสว่ นผสมของสื่อ
• ควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีน (ที่มีสื่อเป็ นส่วนผสม) บริ เวณ interscapular
• วัคซีน (ที่มีสื่อเป็ นส่วนผสม) ควรฉีดเข้ าใต้ ผิวหนัง (ไม่ฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อ) ตําแหน่งที่เหมาะสม
และปลอดภัยต่อผู้ฉีดวัคซีน (โดยหลีกเลี่ยงการฉีดเข้ าตัวเองโดยบังเอิญ ในกรณีสตั ว์ที่จบั บังคับ
ได้ ยาก) คือบริ เวณผิวหนังด้ านข้ างช่องอกและช่องท้ อง ผิวหนังบริ เวณข้ างช่องท้ องเป็ นตําแหน่ง
ที่ เ หมาะสมที่ สุด เนื่ องจากง่ ายต่อการผ่าตัดเอาก้ อนมะเร็ งออก เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับบริ เ วณ
interscapular หรื อ intercostal ที่มีความยุง่ ยากในการผ่าตัดมากกว่า
• ควรฉี ดวัคซีนในตําแหน่งที่ต่างกัน ในแต่ละครัง้ บันทึกตําแหน่งที่ฉีดวัคซีนลงในประวัติสตั ว์หรื อ
ใบรับรองการให้ วคั ซีน โดยระบุทงตํ
ั ้ าแหน่งที่ฉีด และรายละเอียดของวัคซีนที่ให้ ในแต่ละครัง้ ควร
เปลี่ ยนตําแหน่งที่ ฉีดวัคซี น ในแต่ละครัง้ หรื ออีกทางหนึ่งคลินิกหรื อโรงพยาบาลสัตว์อาจออก
นโยบายโดยกําหนดตําแหน่งเฉพาะที่สําหรับการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดในแต่ละปี สลับกันไป
• VGG สนับสนุนให้ มีการรายงานการพบ FISS ในกรณีที่สงสัยว่าเป็ นผลอันไม่พึงประสงค์จาก
การให้ วคั ซีนแก่องค์กรภายในประเทศที่เกี่ยวข้ อง
การตรวจซีร่ ัม
ในปั จจุบนั ยังมีข้อมูลทางซีรั่มวิทยาที่เกี่ยวกับการตอบสนองทางแอนติบอดีต่อการให้ วคั ซีนใน
แมวที่จํากัด ชุดทดสอบแอนติบอดีตอ่ FPV กําลังอยู่ในขันการพั
้
ฒนา ชุดทดสอบแอนติบอดีตอ่ CPV ที่มี
การใช้ ทวั่ ไปในประเทศสหรัฐอเมริ กา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ตรวจหาแอนติบอดีตอ่ FPV ในแมวได้ ใน
กรณีของ FCV และ FHV-1 ระดับภูมิค้ มุ โรคจากวัคซีนไม่มีความสัมพันธ์กับปริ มาณแอนติบอดีในซีรั่ม
ดังนันกลุ
้ ่ม VGG จึงสนับสนุนให้ ตรวจเพียงเฉพาะแอนติบอดีตอ่ FPV เท่านัน้ โดยสามารถแปรผลการ
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ตรวจทางซี รั่ ม วิ ท ยาในลักษณะเดี ยวกับ การตรวจในสุนัข ตามที่ อธิ บายไว้ ข้ างต้ น ส่ วนการตรวจหา
แอนติบอดีตอ่ FIV ใช้ สําหรับเพื่อวินิจฉัยโรคเท่านันและไม่
้
ได้ บง่ ชี ้ถึงถึงระดับภูมิค้ มุ กันต่อ FIV

การให้ วัคซีนในสถานสงเคราะห์ สัตว์
สถานสงเคราะห์สตั ว์ (animal shelter) หมายถึงสถานที่รับเลี ้ยงสัตว์ที่รอรับไปเลี ้ยง(adoption)
ช่วยเหลื อ หรื อรอให้ เ จ้ าของมารั บคื น กลับไป โดยทั่วไปสัตว์ ที่ อยู่ใ นสถานสงเคราะห์ สัตว์ จ ะมี ความ
หลากหลายสูง ไม่ทราบประวัติวคั ซีน อัตราเข้ า-ออกสูงและมีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื ้อสูง คําว่า ‘shelter’
อาจหมายรวมถึงสถานสงเคราะห์สตั ว์ที่มีจํานวนประชากรสัตว์คงที่ สถานที่ที่รับสัตว์เข้ าวันละหลายร้ อย
ตัว ไปจนถึงสถานรับเลี ้ยงเพื่อรอหาบ้ านใหม่ที่ดแู ลสัตว์หลายตัว หรื อหลายครอกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เช่น เดี ยวกับการให้ วัคซี นในสัตว์ เ ลี ย้ งทั่วไปที่ มี ค วามหลากหลายขึน้ กับสัต ว์ แต่ล ะตัว ดัง นัน้ จึง ไม่มี
โปรแกรมวัคซี นที่ เ หมาะสมและสามารถใช้ ได้ กับสถานสงเคราะห์สัตว์ เหล่านีใ้ นทุกสถานการณ์ การ
วางแผนการให้ วคั ซีนในสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งขึ ้นกับผลจากการประเมินความเสี่ยงจากการติดเชื ้อ
และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ ้นเมื่อเกิดโรค
การบริ บ าลในสถานสงเคราะห์ สัตว์ มี ค วามแตกต่างจากการดูแลสัตว์ เ ลี ย้ งทั่วไป เนื่ องจาก
สภาพแวดล้ อมที่ไม่สามารถกํ าจัดเชื ้อโดยถาวรได้ อย่างไรก็ตามก็ยงั มีความเป็ นไปได้ ที่จะสามารถลด
โอกาสการแพร่เชื ้อภายในสภาพการเลี ้ยงที่มีความหนาแน่นและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ รวมทังรั
้ กษา
สุขภาพสัตว์ ที่ยังไม่ติดเชื ้อให้ ดี เป้าหมายหลักของสถานสงเคราะห์ คือ การหาบ้ านใหม่ให้ กับสัตว์ ที่มี
สุขภาพดี ดังนัน้ การควบคุมและกํ าจัดโรคติดเชือ้ จึงถื อเป็ นหนึ่งในปั จ จัยสําคัญหลายประการในการ
บริ บาลสัตว์ ภายในสถานสงเคราะห์ แนวปฏิบัติเ กี่ ยวกับการให้ วัคซีน และข้ อเสนอแนะสํ าหรับสถาน
สงเคราะห์ สัตว์ นี ้ สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคในสถานสงเคราะห์สัตว์ โดย
คํานึงถึงลักษณะเฉพาะที่มกั พบในสถานสงเคราะห์สตั ว์
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับวัคซีนและข้ อเสนอแนะสําหรับสถานสงเคราะห์สตั ว์แสดงในตารางที่ 2 และ
4 ในกรณีที่ทราบประวัติวคั ซีนของสัตว์ก่อนรับเข้ ามาที่สถานสงเคราะห์สตั ว์ ไม่จําเป็ นต้ องให้ วคั ซีนหลัก
ซํ ้า อย่างไรก็ตามในกรณีแมวควรให้ วคั ซีนหลักโดยเฉพาะ FCV และ FHV ซํ ้าอีกครัง้ หนึง่
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VGG พิจารณาสถานสงเคราะห์สตั ว์แยะออกจากสถานที่รับฝากสุนขั และแมว โดยส่วนมาก
สถานที่รับฝากสุนขั และแมวเป็ นสถานที่รับฝากสัตว์ที่มีประวัตวิ คั ซีนที่ดี และรับฝากในช่วงเวลาสันๆ
้ สัตว์
ที่จะรับเข้ าในสถานรับฝาก ควรมีประวัติได้ รับวัคซีนหลักครบตามแนวทางปฏิบตั ิฉบับนี ้และได้ รับวัคซีน
ทางเลือกที่ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ ในบางประเทศมีข้อกําหนดเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับสถานที่รับ
ฝากสัตว์ ที่ อ าจแตกต่างจากเอกสารฉบับนี ้ (เช่น ต้ องให้ วัคซี น ทุก ปี ) ถ้ าคํ าแนะนํ าการใช้ วัคซี นจาก
หน่วยงานท้ องถิ่ นมี ความแตกต่างกับข้ อเสนอฉบับนี ้ ทาง VGG สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ได้
พิจารณาข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ไปใช้ ประกอบพิจารณาเพื่อปรับข้ อกําหนดในการใช้ วคั ซีนให้
เหมาะสมต่อไป

ข้ อควรพิจารณาทั่วไป
การดูแลสัตว์ นอกเหนือจากการใช้ วัคซีน
ในอดีตที่ผ่านมาสัตวแพทย์ได้ รับประโยชน์จากการฉี ดวัคซีนประจําปี การที่เจ้ าของนําสัตว์มา
ตรวจเป็ นประจําทุกปี ทําให้ สตั วแพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยและให้ การรักษาได้ ทนั การณ์ นอกจากนี ้การ
มาพบสัตวแพทย์ทกุ ปี ยังเปิ ดโอกาสให้ สตั วแพทย์สามารถให้ คําแนะนําเจ้ าของเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของสุนขั และแมวที่สําคัญ
ด้ วยเหตุนี ้เจ้ าของสัตว์บางส่วนจึงมีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการนําสัตว์มาพบสัตวแพทย์ทกุ
ปี มีวตั ถุประสงค์เพียงเพื่อมารับวัคซีนเท่านัน้ ในปั จจุบนั สัตวแพทย์เริ่ มมีความกังวลว่า การลดความถี่ใน
การให้ วคั ซีนอาจส่งผลให้ เจ้ าของไม่พาสัตว์มาพบทุกปี ซึ่งจะกระทบถึงคุณภาพในการให้ บริ การเพื่อการ
ดูแลสุขภาพสัตว์ ดังนันสั
้ ตวแพทย์ จึงควรเน้ นความสําคัญและความจําเป็ นเกี่ยวกับโปรแกรมการดูแล
สุขภาพสัตว์เลี ้ยงแก่เจ้ าของเพิ่มขึ ้น โดยควรให้ ความสําคัญในการ การตรวจสุขภาพร่างกายและการดูแล
สุขภาพเฉพาะตัวสัตว์เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะในด้ านสุขภาพฟั น โภชนาการ การตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสมกับ
สัตว์ แ ต่ล ะตัว การควบคุม โรคพยาธิ โรคสัตว์ ติดคน สัตวแพทย์ ควรให้ คําแนะนํ าเรื่ องที่ เ กี่ ยวข้ องกับ
พฤติกรรมสัตว์ และเน้ นยํ ้าถึงความจําเป็ นในการตรวจสุขภาพในลูกสัตว์และสัตว์อายุมากให้ บอ่ ยขึ ้น
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การตรวจสุขภาพประจําปี จะช่วยประเมินความจําเป็ นในการให้ วคั ซีนทางเลือก สัตวแพทย์ควร
อธิบายเจ้ าของสัตว์เกี่ ยวกับ ชนิดของวัคซีน ประโยชน์และอันตรายจากการใช้ วคั ซีน และการให้ วคั ซีน
โดยประเมินจากวิถีชีวิตและความเสี่ยงต่อการติดโรค ดังนันสั
้ ตว์บางตัวอาจไม่จําเป็ นต้ องได้ รับวัคซีน
หลักทุกปี ในขณะที่สตั ว์ที่จําเป็ นต้ องได้ รับวัคซีนทางเลือกอาจต้ องให้ เป็ นประจําทุกปี โดยเหตุนี ้เจ้ าของ
จึงยังจะต้ องนําสัตว์มาพบสัตวแพทย์เป็ นประจําทุกปี สัตวแพทย์ควรให้ ข้อมูลการเกิดโรคในพื ้นที่ ปั จจัย
เสี่ยงที่จะทําให้ เกิดการติดโรครวมถึงแนะนําวิธีลดความเสี่ยงของการติดโรค (เช่น หลีกเลี่ยงการนําสัตว์
ไปในที่มีประชากรสัตว์หนาแน่นสูง การปรับภาวะทางโภชนาการให้ เหมาะสมและลดโอกาสการสัมผัส
กับสัตว์ที่ตดิ เชื ้อ) การให้ วคั ซีนจึงเป็ นเพียงส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการดูแลสุขภาพสัตว์โดยรวม ซึ่ง
ต้ องพิจารณาจากปั จจัยในด้ าน อายุ สายพันธุ์ สุขภาพ สิ่งแวดล้ อม (โอกาสสัมผัสโรค) วิถีชีวิต (โอกาส
สัมผัสกับสัตว์อื่น) และพฤติกรรมการเดินทางของสัตว์ เป็ นส่วนประกอบ
อายุเป็ นปั จจัยสํ าคัญที่ ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนการป้องกันโรคในสัตว์ แต่เดิมสัตว
แพทย์มกั จะมุง่ เน้ นที่โปรแกรมวัคซีน การถ่ายพยาธิ รวมถึงการทําหมันในลูกสุนขั และแมว ในปั จจุบนั จะ
รวมถึงโอกาสในการให้ คําปรึกษาทางด้ านพฤติกรรมและการป้องกันโรคสัตว์ติดคน การดูแลสุขภาพสัตว์
อายุมากกําลังเริ่มได้ รับความนิยมมากขึ ้นการให้ คําแนะนําด้ านโภชนาการสุขภาพฟั น การควบคุมพยาธิ
และการให้ คําปรึ กษาด้ านสุขภาพแก่สัตว์เฉพาะตัวตลอดชีวิตของสัตว์ถือเป็ นสิ่งที่ควรกระทํา ยังไม่มี
หลักฐานยืนยันว่าสุนขั และแมวอายุมากที่ได้ รับวัคซีนหลักครบในช่วงลูกสัตว์แล้ ว จําเป็ นต้ องได้ รับวัคซีน
หลักมากขึน้ เป็ นพิเศษ มี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่ยืนยันว่าทังสุ
้ นขั และแมวอายุมากจะมีภูมิค้ มุ กัน
จดจําต่อวัคซีนหลัก และสามารถกระตุ้นได้ โดยการให้ วคั ซีนหลักเพียงเข็มเดียว อย่างไรก็ตามสัตว์อายุ
มากอาจไม่สามารถตอบสนองต่อแอนติเจนที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้ ดีนกั จากการศึกษาในอังกฤษพบว่า
สุนขั อายุมากที่ได้ รับวัคซีนโรคพิษสุนขั บ้ าเป็ นครัง้ แรกก่อนการเดินทาง มีโอกาสการสร้ างแอนติบอดีที่ไม่
เพียงพอตามที่กฎหมายกําหนดมากกว่าสัตว์อายุน้อย
สัตว์บางสายพันธุ์มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ สัตว์บางสายพันธุ์พบโรค
บางชนิดสูงกว่าปกติ (เช่น เนื ้องอก) การตรวจวินิจฉัยโรค (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื ้องอก) ตังแต่
้ ในช่วงต้ น
รวมถึงการจัดการโรคที่ดีจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของสัตว์ได้ ตลอดชีวิต สัตว์ที่มีปัญหาสุขภาพเรื อ้ รังควร
ได้ รับการดูแลและตรวจติดตามอย่างสมํ่าเสมอ สัตว์ที่ได้ รับยาบางชนิดควรมีการตรวจเลือดและ/หรื อการ
ทํ างานของอวัยวะต่างๆ สัตวแพทย์ ควรวางโปรแกรมการตรวจติดตามสุขภาพสํ าหรั บสัตว์ ที่ มี ภาวะ
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เจ็บป่ วยเรื อ้ รั งหรื อได้ รั บยาบางชนิ ดให้ เ ป็ นกิ จลักษณะ รวมทัง้ มีการแจ้ ง เตือนเพื่อให้ เ จ้ าของนําสัตว์
กลับมารับการพบสัตวแพทย์ได้ อย่างเหมาะสม
สิ่งแวดล้ อมรอบตัวสัตว์มีผลต่อสุขภาพของสัตว์เป็ นอย่างมากและควรนํามาพิจารณาร่ วมด้ วย
ในระหว่างตรวจสุขภาพประจําปี เพื่อประเมินความเสี่ยงและหาวิธีป้องกันโรคที่เหมาะสม
การประเมินโอกาสที่สนุ ขั หรื อแมวจะไปสัมผัสสัตว์ตวั อื่นโดยที่เจ้ าของไม่ทราบจะช่วยสัตวแพทย์
ในการตัดสิ น ใจเลื อ กใช้ วัคซี นทางเลื อก สุนัขที่ ต้องเดิน ทางไปที่ ฟ าร์ ม เลี ย้ งสุนัข ร้ านตัดขน สถานที่
สาธารณะ บริ เวณป่ า บริ เวณที่มีเห็บมากจะมีความเสี่ยงที่จะติดโรคบางชนิดมากกว่าสุนขั ทัว่ ไป
การเพิ่มการเคลื่อนย้ ายประชากรมนุษย์และสัตว์ จะทําให้ มีโอกาสติดเชื ้อชนิดต่างๆ ปรสิตและ
อันตรายจากสิ่งแวดล้ อมเพิ่มสูงขึ ้น การประเมินประวัตกิ ารเดินทางที่ผา่ นมาและที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจะ
ช่วยให้ สตั วแพททย์สามารถวางแผนป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคได้ ดีขึ ้น
การบันทึกเวชระเบียนสัตว์
หลังจากให้ วคั ซีนควรบันทึกข้ อมูลเหล่านี ้ลงในเวชระเบียนของสัตว์
• วันที่ให้ วคั ซีน
• ข้ อมูลสัตวแพทย์ผ้ ใู ห้ วคั ซีน (ชื่อ ลายเซ็น เลขที่ใบอนุญาต)
• ชื่อวัคซีน เลขที่ผลิต วันหมดอายุ ชื่อบริษัท
• ตําแหน่งที่ให้ วคั ซีน และ route การให้ วคั ซีน
การติดสติ๊กเกอร์ ข้างขวดวัคซีนลงในใบประวัติเป็ นข้ อกําหนดของบางประเทศ การบันทึกผลอัน
ไม่พงึ ประสงค์จากวัคซีน ควรกระทําในลักษณะที่สามารถช่วยเตือนผู้เกี่ยวข้ องให้ เพิ่มความระมัดระวังใน
การให้ วคั ซีนครัง้ ถัดไป ในกรณีที่ต้องการเอกสารยินยอมจากเจ้ าของสัตว์ควรแนบไว้ กบั เวชระเบียนสัตว์
เพื่ อแสดงให้ เห็ นว่าเจ้ าของสัตว์ รั บทราบและยินยอมให้ ทํ ารั กษา (เช่น การใช้ นอกเหนื อจากที่ ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ระบุ) นอกจากนี ้สัตวแพทย์ควรอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการให้ วคั ซีนให้
เจ้ าของรับทราบก่อนการใช้ วคั ซีน
ผลอันไม่ พงึ ประสงค์ จากการให้ วัคซีน
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ผลอันไม่พึงประสงค์ หมายถึง ผลข้ างเคียงหรื อเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการ (รวมถึงการไม่สามารถ
ป้องกันโรค) ที่มีความเกี่ยวข้ องกับการให้ วคั ซีนแก่สตั ว์ ทังนี
้ ้รวมถึงอาการบาดเจ็บ ความเป็ นพิษ ภาวะ
ภูมิไวเกินที่เกิดจากการให้ วคั ซีนแม้ ว่าเหตุการณ์เหล่านันอาจจะไม่
้
ได้ เกี่ยวข้ องกับวัคซีนโดยตรงก็ตาม
ควรมีการรายงานการพบผลอันไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็ นผลที่พิสจู น์ได้ ว่าเกี่ยวข้ องกับวัคซีนหรื อแม้ แต่
ในกรณีสงสัยการรายงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของสัตว์ที่เกี่ ยวข้ องและข้ อมูล
ของผู้รายงาน
การรายงานดังกล่าวมีความสําคัญกับทังบริ
้ ษัทผู้ผลิต และหน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้ าที่ควบคุม
เรื่ องความปลอดภัยและประสิทธิ ภาพเพื่อดําเนินการสืบสวนและแก้ ไขต่อไป โดยทัว่ ไปแล้ วการศึกษา
ความปลอดภัยของวัคซีนก่อนการขึ ้นทะเบียนจะทําให้ ทราบถึงผลอันไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้ บอ่ ยครัง้
ส่วนผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดไม่บอ่ ยนัก มักจะต้ องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลอันไม่
พึงประสงค์ในระหว่างการใช้ งานภายหลังจากที่วคั ซีนได้ รับการขึน้ ทะเบียนและนําออกจําหน่ายแล้ ว
ดังนันการรายงานการเกิ
้
ดผลอันไม่พึงประสงค์จากการให้ วคั ซีนจึงควรรายงานต่อทังบริ
้ ษัทผู้ผลิตและ/
หรื อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ในหลายประเทศไม่มีหน่วยราชการที่เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับผลอันไม่พึง
ประสงค์ของวัคซีน จึงควรรายงานการพบไปที่บริ ษัทผู้ผลิต VGG ตระหนักดีว่ามีการรายงานผลอันไม่พึง
ประสงค์จากการให้ วคั ซีนที่น้อยกว่าความเป็ นจริ ง ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการประเมินและการปรับปรุงเรื่ อง
ความปลอดภัยของวัคซีน VGG สนับสนุนให้ สตั วแพทย์ทกุ คนควรมีส่วนร่วมในการรายงานเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้ อง
รายงานเกี่ ย วกับ ผลอัน ไม่ พึ ง ประสงค์ ที่ มี ค วามละเอี ย ด ชัด เจน จะสามารถใช้ เ ป็ นข้ อ มูล
เปรี ยบเทียบกับรายงานได้ ในอนาคต รายงานดังกล่าวช่วยให้ มีการตรวจพบอาการต่างๆ ที่อาจไม่เคยมี
การรายงานมาก่อน การพบการเพิ่มขึ ้นของอาการที่เคยมีรายงานมาก่อน การพบปั จจัยเสี่ยงบางอย่างที่
มีความเชื่อมโยงกับอาการอันไม่พึงประสงค์ ชุดของวัคซีนที่มีก่อให้ เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์มากกว่า
ปกติ ซึ่งจะนําไปสู่การศึกษาทางคลินิกระบาดวิทยาและทางห้ องปฏิบตั ิการต่อไปดังนันจึ
้ งควรสนับสนุน
ให้ สตั วแพทย์รายงานผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ วคั ซีนที่มีทะเบียน ทังนี
้ ้การรายงานจะไม่มีผล
ต่อการยกเลิกทะเบียนวัคซีนชนิดดังกล่าวแต่จะช่วยให้ มีการทบทวนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้
ผลิตภัณฑ์มากขึ ้นต่อไป
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การดําเนินงานของ VGG ได้ รับการสนับสนุนโดย MSD Animal Health และ WSAVA ทังนี
้ ้
VGG เป็ นกลุ่ม นักวิ ช าการที่ มี ความอิ ส ระในการออกแนวทางปฏิ บัติอย่างเป็ นกลางโดยไม่ขึน้ กับ
ความเห็นของอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
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ภาคผนวก I. ขอมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อสําคัญในสุนัขและแมว
Fact sheet: วัคซีนพาร์ โวไวรั สสุนัขชนิดที่ 2 (CPV-2)
ชนิดของวัคซีน
วัคซีนเชือ้ เป็ น (modified live vaccine; MLV) ประกอบด้ วยเชื ้อพาร์ โวไวรัสที่แตกต่างกัน ทังสายพั
้
นธุ์
จีโนไทป์ และปริ มาณของเชื ้อ ในปั จจุบนั มีการค้ นพบเชื ้อพาร์ โวไวรัส-2 (CPV-2) ทัว่ โลก 3 สายพันธุ์
ได้ แก่ CPV-2a, CPV-2b, CPV-2c โดย CPV-2c เป็ นเชื ้อสายพันธุ์ใหม่ที่มีการรายงานในอเมริ กาเหนือใต้ ยุโรปและเอเชีย เชื ้อ CPV-2 ทุกจีโนไทป์มีลกั ษณะความเป็ นแอนติเจนใกล้ เคียงกัน ดังนันวั
้ คซีนต่อ
เชื ้อพาร์ โวไวรัสสามารถให้ ภมู ิค้ มุ โรคต่อเชื ้อ CPV-2 ได้ ทกุ สายพันธุ์ในปั จจุบนั ในสหรัฐอเมริ กาใช้ วคั ซีนซึ่ง
มีส่วนประกอบของเชื ้อ CPV-2a หรื อ CPV-2b ซึ่งสามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันต่อเชื ้อ CPV-2 ได้ ทุกสาย
พันธุ์ รวมทัง้ CPV-2c
วั ค ซี น เชื อ้ ตาย (killed

vaccine) วัคซี น CPV-2 เชื อ้ ตายมี ใ ห้ เ ลื อกใช้ อ ยู่บ้ า ง แต่วัคซี นเหล่า นี ม้ ี

ประสิทธิ ภาพด้ อยกว่า และใช้ เวลานานกว่าในการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันเมื่อเปรี ยบเทียบกับวัคซีนชนิดเชื อ้
เป็ น VGG จึงไม่แนะนําให้ ใช้ ในโปรแกรมการให้ วคั ซีนทัว่ ไป ในกรณีสตั ว์แปลกถิ่น (exotic animals) สัตว์
ป่ า และสัตว์ท้อง ซึ่งไม่สามารถให้ วคั ซีนเชื ้อเป็ นอาจพิจารณาใช้ วคั ซีนเชื ้อตายแทนได้ อย่างไรก็ตามยัง
ไม่มีข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนเชื ้อตายในกรณีดงั กล่าว
กลไกและระยะเวลาของภูมิค้ ุมกัน (DOI)
• DOI ที่เกิดจากการติดเชื ้อโดยธรรมชาติอยูไ่ ด้ นานตลอดชีวิต
• DOI จากการได้ รับวัคซีนเชื ้อเป็ นอยู่ได้ 9 ปี หรื อนานกว่านัน้ จากการทดสอบด้ วยการฉีดพิษทับ
หรื อการตรวจทางซีรั่มวิทยา
• ยังไม่มีข้อมูล DOI จากการได้ รับวัคซีนเชื ้อตาย CPV-2 แต่มีรายงานว่าวัคซีนเชื ้อตายไข้ หดั แมว
(Feline panleukopenia) ให้ ภูมิค้ มุ โรคได้ นานกว่า 7.5 ปี จากการทดสอบด้ วยการฉีดพิษทับใน
แมว
• กลไกหลักทางภูมิค้ มุ กันทัว่ ร่างกายภายหลังการได้ รับวัคซีนเชื ้อเป็ น ได้ แก่ การสร้ างนิวทรัลไลซิ่ง
แอนติบอดีชนิด IgG และ IgM ในกรณีของวัคซีนเชื ้อตายที่ไม่มีสื่อ จําเป็ นต้ องให้ หลายครัง้ จึงจะ
กระตุ้นแอนติบอดีในระดับที่ป้องกันโรคได้ ส่วน IgA และ CMI ไม่สมั พันธ์กบั ความคุ้มโรค
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• MDA มีผลรบกวนการตอบสนองทางภูมิค้ มุ กันในลูกสุนขั ทังนี
้ ้ขึ ้นกับปริ มาณแอนติบอดีในนม
นํ ้าเหลือง ปริ มาณแอนติบอดีที่ถกู ดูดซึมเข้ าร่างกาย และชนิดของวัคซีน
• ช่ ว งเวลาที่ ลู ก สุ นัข มี โ อกาสติ ด เชื อ้ ในขณะที่ ยั ง ทํ า วั ค ซี น ไม่ ไ ด้ ผ ลเรี ย กว่ า “window of
susceptibility” ในกรณีวคั ซีนเชื ้อเป็ นที่มีประสิทธิภาพดีอาจมีช่วงเวลาดังกล่าวเพียง 2 สัปดาห์
หรื อน้ อยกว่า ในขณะที่วคั ซีนที่ประสิทธิภาพไม่ดีนกั อาจมีชว่ งเวลานานถึง 10-12 สัปดาห์
• โปรแกรมวัคซีนในลูกสุนขั ควรให้ เข็มสุดท้ ายที่ 16 สัปดาห์ และให้ กระตุ้นซํ ้าเมื่ออายุ 1 ปี จากนัน้
ไม่ควรกระตุ้นบ่อยกว่าทุก 3 ปี
• ในกรณีที่ไม่มี MDA รบกวน วัคซีนเชื ้อเป็ นสามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้ ภายใน 3 วันหลังให้ วคั ซีน
• การตรวจพบแอนติบอดี (โดยไม่คํานึงถึงระดับไตเตอร์ )ในลูกสัตว์ที่ได้ รับวัคซีนที่มีอายุมากกว่า
16 สัปดาห์มีความสัมพันธ์กบั ความคุ้มโรค
ข้ อควรระวัง
• ในบริ เ วณที่ ไ ม่มี การระบาดของ CPV-2 ทัง้ ในสุนัขบ้ านและสัตว์ ป่า ไม่ควรใช้ วัคซี น เชื อ้ เป็ น
เนื่องจากไวรัสอาจแพร่กระจายและกลายพันธุ์จนสามารถก่อโรคในสุนขั และสัตว์ชนิดอื่นได้
• สัตว์ที่ได้ รับวัคซีนเชื ้อเป็ น CPV-2 สามารถปล่อยเชื ้อสู่สิ่งแวดล้ อมได้ แต่จะไม่ก่อโรคในลูกสุนขั
อายุมากกว่า 4 สัปดาห์ที่สมั ผัสเชื ้อ และอาจกระตุ้นภูมิในลูกสุนขั เหล่านี ้ได้ ด้วย แต่เชื ้อในวัคซีน
อาจทําให้ เกิดปั ญหากล้ ามเนื ้อหัวใจอักเสบในลูกสุนขั ที่อายุน้อยมากๆ (อายุน้อยกว่า 2 สัปดาห์)
ลูกสุนขั ที่ไม่มีแอนติบอดี หรื อก่อให้ เกิดอาการทางคลินิก ในสัตว์แปลกถิ่ นหรื อสัตว์ป่า สัตว์ที่
ได้ รับวัคซีนเชื ้อเป็ นจะสามารถปล่อยเชื ้อออกมาในอุจจาระในระดับตํ่าๆ ได้ เป็ นเวลาหลายวัน
หลังได้ รับวัคซีน
• ยังไม่เคยมีรายงานว่าวัคซีนเชื ้อเป็ นสามารถกลายพันธุ์กลับเป็ นเชื ้อก่อโรค (reversion) หรื อก่อ
โรครุนแรงในสุนขั ที่ได้ รับวัคซีนได้
• ไม่ควรให้ วคั ซีนเชื ้อเป็ นแก่ลกู สุนขั ที่มีอายุน้อยกว่า 5 สัปดาห์
• กรณีการตรวจพบแอนติเจน CPV-2 แม้ จะเพิ่งได้ รับวัคซีน (ภายในระยะ 2 สัปดาห์) ร่วมกับการ
แสดงอาการของโรคติดเชื อ้ พาร์ โวไวรั ส ให้ สันนิษฐานว่าสุนัขนัน้ ติดเชือ้ CPV-2 สุนัขที่ไ ด้ รับ
วัคซีนสามารถปล่อยเชื ้อจากวัคซีนในปริมาณตํ่าๆ ซึง่ จะไม่ให้ ผลบวกต่อการตรวจแอนติเจนด้ วย
วิธีอีไลซ่า ในขณะที่การตรวจหาไวรัสจากอุจจาระด้ วยวิธีพีซีอาร์ อาจพบผลบวกได้ นานถึง 7 วัน
ในสุนขั ที่ได้ รับวัคซีนที่ยงั ไม่มีแอนติบอดี
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ข้ อมูลเกี่ยวกับโรค
สัตว์จะแสดงอาการของโรคหลังจากติดเชื ้อ 5 วันขึ ้นไป การปล่อยเชื ้อ CPV-2 ในอุจจาระส่วน
ใหญ่จะสันกว่
้ า 2 สัปดาห์ ไม่มีรายงานว่าพบสุนขั ที่ติดเชื ้อนานเกินกว่า 4 สัปดาห์ เนื่องจากส่วนใหญ่จะ
ตายหรื อ ไม่ ก็ส ามารถกํ า จัด เชื อ้ ไวรั ส ออกจากร่ า งกายได้ ห มด ไวรั ส มี ค วามคงทนสูง และอาจอยู่ใ น
สิ่งแวดล้ อมได้ นานเกินกว่า 1 ปี ดังนันในสถานที
้
่ที่มีประวัติว่าเคยมีสตั ว์ที่ติดเชื ้ออยู่ให้ ถือว่าเป็ นแหล่งที่
ติดเชื ้อด้ วย

Fact sheet: วัคซีนอะดิโนไวรั สสุนัข (CAV-2)
ชนิดของวัคซีน
วัคซีนเชือ้ เป็ น วัคซีนที่มีส่วนประกอบของ CAV-2 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ แพร่ หลายมากที่สุด เป็ น
วัคซีนที่ใช้ ป้องกันโรคตับอักเสบในสุนขั (Infectious Canine Hepatitis; ICH) จากการติดเชื ้อ CAV-1
และช่วยลดอาการของระบบทางเดินหายใจจากการติดเชื ้อ CAV-2 วัคซีนนี ้มีประสิทธิภาพดีมากและไม่
ก่อให้ เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ที่เคยมีรายงานในวัคซีน CAV-1 ได้ แก่ ภาวะ allergic uveitis หรื อ “blue
eye”นอกจากรู ปแบบวัคซีนเชื ้อเป็ นต่อ CAV-2 ที่ให้ โดยการฉีดแล้ ว ยังมีผลิตภัณฑ์ทงแบบเดี
ั้
่ยวและรวม
กับวัคซีนแบคทีเรี ยหลายชนิด (เช่น Bordetella bronchiseptica) และไวรัส (พาราอินฟลูเอนซ่าและอิน
ฟลูเอนซ่า) สําหรับป้องกันภาวะ canine respiratory disease complex (CRDC) วัคซีนหยอดจมูกที่มี
ส่วนผสมของ CAV-2, CPiV และ Bordetella ช่วยลดความรุ น แรงของ CRDC ได้ แต่ไ ม่ควรใช้ เ พื่ อ
ป้องกัน ICH ในกรณีนี ้ควรเลือกใช้ วคั ซีนเชื ้อเป็ น CAV-2 แบบฉีดจะดีกว่า
วัคซี นเชือ้ ตาย วัคซี นเชื อ้ ตาย CAV-1 และ CAV-2 มีใช้ ในบางประเทศ แต่ไม่แนะนําให้ ใช้ เนื่องจาก
ประสิทธิภาพไม่ดีนกั และมีโอกาสกระตุ้นให้ เกิดการแพ้ ได้
กลไกและระยะเวลาที่ให้ ภูมิค้ ุมกัน (DOI)
• DOI จากการติดเชื ้อ CAV-1 ตามธรรมชาติหรื อเป็ นโรค ICH อยูไ่ ด้ นานตลอดชีวิต
• DOI หลังจากได้ รับวัคซีนเชื ้อเป็ นอยู่ได้ อย่างตํ่า 9 ปี จากการทดสอบด้ วยการฉี ดพิษทับหรื อ
ตรวจทางซีรั่มวิทยา
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• DOI ที่ให้ ความคุ้มโรคได้ ภายหลังการให้ วคั ซีนเชื ้อตายทัง้ CAV-1 และ CAV-2 ยังไม่ทราบแน่
ชัด DOI สําหรับ CRDC ที่มีสาเหตุร่วมจาก CAV-2 คงอยู่ประมาณ 3 ปี อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
CRDC เป็ นโรคที่มีสาเหตุจากหลายปั จจัย วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื ้อได้ แต่ช่วยลด
ความรุ นแรงของ CRDC ได้ ปั จจัยอื่นๆ เช่น ความเครี ยด การถ่ายเทอากาศที่ไม่ดีพอ ฝุ่ น แก๊ ส
แอมโมเนี ยในที่ เ ลี ย้ งที่ ข าดสุขลัก ษณะ การติ ดเชื อ้ Streptococcus

spp,

Pasteurella

multocida, Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma spp, CPiV, CIV และ canine
respiratory coronavirus สามารถเป็ นสาเหตุร่วมของการเกิด CRDC
• กลไกหลักของภูมิค้ มุ กันทัว่ ร่างกายจากการได้ รับวัคซีน ได้ แก่ การสร้ างนิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดี
ชนิด IgG กลไกในการป้องกันโรค CRDC ในบริ เวณทางเดินหายใจเกิดจากทัง้ IgG และ
secretory IgA ในกรณีของวัคซีนหยอดจมูก IgG ที่สร้ างจากการให้ วคั ซีนแบบฉี ดช่วยป้องกัน
การติ ดเชื อ้ ที่ ปอดแต่จ ะไม่ มี ผ ลต่อการติด เชื อ้ ที่ ระบบทางเดิน หายใจส่ว นต้ น ซึ่ง ต้ องการทัง้
secretoryIgA และภูมิค้ มุ กันชนิดเซลล์แบบเฉพาะที่ วัคซีน CAV-2 จะไม่สามารถป้องกัน ICH
ได้ โดยสมบูรณ์ ถ้ าให้ โดยการหยอดจมูกเพียงอย่างเดียว
• MDA จะยับยังการกระตุ
้
้ นภูมิค้ มุ กันจากวัคซีนแบบฉี ด แต่ไม่มีผลต่อวัคซีนหยอดจมูก เนื่องจาก
การป้องกันโรค ICH ต้ องใช้ วคั ซีนชนิดฉีด ดังนันในการการวางโปรแกรมป
้
้ องกันโรค ICH ในลูก
สุนขั ควรให้ วคั ซีนเข็มสุดท้ ายร่วมกับวัคซีนไวรัสชนิดอื่น (เช่น CDV, CPV-2) แก่ลกู สุนขั อายุ 16
สัปดาห์หรื อมากกว่า
• หลังเสร็ จโปรแกรมวัคซีนลูกสุนขั ที่อายุประมาณ 16 สัปดาห์ ควรให้ กระตุ้นซํ ้าอีกครั ง้ เมื่ อสัตว์
อายุ 1 ปี จากนันกระตุ
้
้ นซํ ้าไม่ถี่กว่าทุก 3 ปี
• ถ้ าสัตว์ไม่มี MDA วัคซีนเชื ้อเป็ นจะกระตุ้นภูมิโรคได้ เร็วที่สดุ ภายใน 5 วันหลังได้ รับวัคซีน
• การตรวจพบแอนติบอดี (โดยไม่ต้องคํานึง ถึ ง ระดับไตเตอร์ )ในลูกสัตว์ ที่ ไ ด้ รับวัคซี น ที่ มี อายุ
มากกว่า 16 สัปดาห์ มีความสัมพันธ์กบั ความคุ้มโรค
ข้ อควรระวัง
• สัตว์ที่ได้ รับวัคซีน CAV-2 ชนิดหยอดจมูก จะสามารถปล่อยเชื ้อออกจากทางเดินหายใจได้ แต่ไม่
พบในการให้ วคั ซีนแบบฉีด
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• จากการศึกษาโดยการให้ เชื ้อย้ อนกลับ (back passage) ไม่พบว่าเชื ้อไวรัสในวัคซีนจะสามารถ
กลับมาก่อโรคในสัตว์ได้
• เช่นเดียวกับเชื ้ออะดิโนไวรัสอื่นๆ เชื ้อไวรัสวัคซีน CAV-1, CAV-2 สามารถเหนี่ยวนําให้ เซลล์
หลายชนิด (เช่น เซลล์ไตของหนูแฮมสเตอร์ ) เปลี่ยนเป็ นเซลล์มะเร็ งได้ ในห้ องปฏิบตั ิการ แต่ยงั
ไม่มีข้อมูลความสําคัญของเหตุการณ์นี ้ในสุนขั
• ไวรัส CAV-2 มักพบทัว่ ไปในทางเดินหายใจส่วนต้ นของสุนขั ดังนันสุ
้ นขั ในสถานสงเคราะห์สตั ว์
สุนขั โชว์ หรื อสุนขั ที่เลี ้ยงในฟาร์ ม มักจะมีภมู ิค้ มุ กันตามธรรมชาติ
ข้ อมูลเกี่ยวกับโรค
สัตว์มกั แสดงอาการของโรค ICH ภายหลังจากติดเชื ้อ CAV-1 ประมาณ 5 วันขึ ้นไป ส่วนภาวะ
CRDC ที่เกิดจากการติดเชื ้อ CAV-2 ร่วมกับเชื ้ออื่นจะพบอาการได้ ภายใน 3-4 วัน
CAV-2 สามารถแพร่ ทางอากาศ ในขณะที่ CAV-1 จะแพร่ ผ่านทางสิ่งคัดหลั่ง เช่น นํา้ ลาย
ปั สสาวะ ทัง้ CAV-1 และ CAV-2 มีความคงทนในสิ่งแวดล้ อมได้ ปานกลาง โดยสามารถมีชีวิตได้ นาน
หลายวันถึงหลายสัปดาห์ในสิ่งแวดล้ อม

Fact sheet: วัคซีนไวรั สไข้ หัดสุนัข(CDV)
ชนิดของวัคซีน
วัคซีนเชื อ้ เป็ น เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มี ใช้ อย่างแพร่ หลาย ประกอบด้ วยเชือ้ CDV สายพันธุ์ Rockborn,
Synder Hill, Onderstepoort, Lederle หรื อสายพันธุ์อื่นๆ เชื ้อ CDV สายพันธุ์ตา่ งๆ ก่อให้ เกิดอาการของ
โรคในสัตว์ชนิดต่างๆ แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเชื ้อเหล่านี ้ไม่มีความแตกต่างในด้ านคุณสมบัติทางซีรั่ม
วิทยามากนัก ดังนันวัคซีน CDV ใดๆ จึงสามารถให้ ความคุ้มโรคต่อเชื ้อได้ ทกุ สายพันธุ์
วัคซีนรี คอมบิแนนท์ เวคเตอร์ (rCDV) รี คอมบิแนนท์คานารี พ็อกซ์ไวรัสมีใช้ ในสหรัฐอเมริ กาและบาง
ประเทศ วัคซีนมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพดี มักใช้ ในสัตว์ป่าและสัตว์แปลกถิ่นที่มีโอกาสติดเชื ้อ
และป่ วยจาก CDV
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วัคซีนเชือ้ ตาย ในปั จจุบนั ไม่มีวคั ซีนเชื ้อตายในท้ องตลาด วัคซีนชนิดนี ้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ป้องกันโรค ดังนันจึ
้ งไม่ควรใช้ เพื่อกระตุ้นภูมิค้ มุ กันต่อไข้ หดั สุนขั
กลไกและระยะเวลาที่ให้ ภูมิค้ ุมกัน (DOI)
• DOI ที่เกิดจากการได้ รับวัคซีนหรื อการติดเชื ้อตามธรรมชาติ จะคงอยูต่ ลอดชีวิต
• DOI จากได้ รับวัคซีนเชื ้อเป็ นอยู่ได้ นาน 9 ปี ขึ ้นไป จากการทดสอบด้ วยการฉีดพิษทับหรื อการ
ตรวจทางซีรั่มวิทยา
• DOI จากการได้ รับ rCDV มีระยะเวลามากกว่า 5 ปี จากการทดสอบด้ วยการฉีดพิษทับ
และมากกว่า 6 ปี จากการตรวจทางซีรั่มวิทยา
• ไม่มีข้อมูล DOI ที่เกิดจากการได้ รับวัคซีนเชื ้อตาย เนื่องจากเป็ นวัคซีนที่ไม่แนะนําให้ ใช้
• กลไกหลักของภูมิค้ มุ กันทัว่ ร่างกายในสัตว์ที่ได้ รับวัคซีน ได้ แก่ นิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดีชนิด IgG
ที่สามารถป้องกันการติดเชื ้อหรื อแอนติบอดีร่วมกับ CMI ทังนี
้ ้ IgG เป็ นกลไกหลักของภูมิค้ มุ กัน
ชนิดสารนํ ้า ในขณะที่แอนติบอดีที่ผิวเยื่อเมือก (secretory antibody) มีบทบาทน้ อยมากหรื อไม่
มีเลย ในการป้องกันการติดเชื ้อในสัตว์ที่ได้ รับวัคซีน
• MDA สามารถรบกวนการกระตุ้น ภูมิค้ ุม กัน ในลูกสุนัข ทัง้ นี ข้ ึน้ กับระดับ แอนติบ อดีใ นนม
นํ ้าเหลืองและปริ มาณแอนติบอดีที่ดดู ซึมหลังคลอด
• “window of susceptibility”เป็ นช่วงเวลาที่ลกู สุนขั มีโอกาสติดเชื ้อไวรัสในธรรมชาติ ในขณะที่ยงั
ไม่สามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันโดยการให้ วคั ซีนได้ ระยะ window of susceptibility ของวัคซีน
CDV จะสันกว่
้ าวัคซีน CPV-2 (น้ อยกว่า 2 สัปดาห์)
• ไม่ควรให้ วคั ซีนในลูกสุนขั อายุตํ่ากว่า 6 สัปดาห์ ภายหลังให้ วคั ซีนในลูกสุนขั ครบถ้ วนแล้ วเมื่อ
อายุประมาณ 16 สัปดาห์ และกระตุ้นซํ ้าเมื่ออายุ 1 ปี จากนันให้
้ กระตุ้นซํ ้าไม่ถี่กว่าทุก 3 ปี
• ในกรณี ที่ไม่มี MDA วัคซีนเชื ้อเป็ นและรี คอมบีแนนท์สามารถให้ ภูมิค้ มุ กันได้ ทันทีหลังได้ รับ
วัคซีน
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• วัคซีน CDV เป็ นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีที่สดุ ชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับวัคซีนในสัตว์ชนิดอื่น สัตว์ที่
สร้ างภูมิค้ มุ กันจะไม่แสดงอาการของโรคไม่วา่ จะได้ รับเชื ้อปริมาณเท่าใดก็ตาม
• การตรวจพบซีรั่มแอนติบอดี (โดยไม่ขึ ้นกับปริ มาณ) ในสุนขั อายุมากกว่า 16 สัปดาห์ที่เคยได้ รับ
วัคซีน มีความสัมพันธ์กบั ความคุ้มโรค
ข้ อควรระวัง
• ไม่ควรใช้ วัคซี นเชื อ้ เป็ นในท้ องที่ห รื อสถานที่ ที่ ไม่พบเชือ้ CDV ทัง้ ในสัตว์ เ ลี ย้ งและสัตว์ ป่า
เนื่องจากมีความเสี่ยงในแพร่ เชื ้อ ในกรณีนี ้ควรเลือกใช้ วคั ซีนรี คอมบีแนนท์ที่มีความปลอดภัย
และประสิทธิภาพดี
• จากการทดลองผ่านเชื ้อกลับ (back passage)ในสุนขั 7 รอบพบว่าวัคซีนเชื ้อเป็ น CDV บางสาย
พันธุ์ (เช่น สายพันธุ์ Rockborn หรื อ Synder Hill) อาจกลับมาก่อโรครุนแรงได้ แต่เนื่องจากสุนขั
ที่ได้ รับวัคซีนมีโอกาสปล่อยเชื ้อออกสู่สิ่งแวดล้ อมน้ อยมาก โอกาสการกลับมาก่อโรคจากการ
ผ่านเชื ้อกลับจึงเป็ นไปได้ ยาก สัตว์ป่าที่กินเนื ้อบางชนิดสามารถติดเชื ้อและอาจปล่อยไวรัสออกสู่
สิ่งแวดล้ อมได้
• วัคซีนเชื ้อเป็ นที่ถกู ทําให้ อ่อนกําลังลง ถูกพัฒนามาเพื่อใช้ เฉพาะในสุนขั เลี ้ยงเท่านัน้ ห้ ามใช้ ใน
สัตว์ป่าและสัตว์แปลกถิ่น (เช่น เฟอร์ เร็ ต เฟอร์ เร็ ตเท้ าดํา สุนขั จิ ้งจอกสีเทา) วัคซีนมีความรุนแรง
สามารถก่อโรคและทําให้ สตั ว์ตายได้ ดังนันจึ
้ งไม่ควรให้ วคั ซีนเชื ้อเป็ นแก่สตั ว์กลุม่ นี ้
• ไม่ควรให้ วคั ซีนเชื ้อเป็ นให้ แก่ลกู สุนขั ที่มีอายุน้อยกว่า 4 สัปดาห์ ในกรณีลกู สุนขั อายุน้อย สัตว์
ป่ า สัตว์แปลกถิ่น ควรเลือกใช้ วคั ซีนรี คอมบิแนนท์ ถ้ าไม่มีผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวควรพยายามหา
วัคซีนรี คอมบิแนนท์มาใช้ มากกว่าการใช้ วคั ซีนเชื ้อเป็ น วัคซีนเชื ้อเป็ นสายพันธุ์ Ondesterpoort
มีความปลอดภัยมากที่สดุ แต่ก็ยงั สามารถก่อปั ญหาในสัตว์ป่าและสัตว์แปลกถิ่นบางชนิดได้
ข้ อมูลเกี่ยวกับโรค
สัตว์จะเริ่ มแสดงอาการของโรคภายหลังการติดเชื ้อ 2-6 สัปดาห์ ในช่วงระยะฟั กตัวเชื ้อจะกดการ
ทํางานของระบบภูมิค้ มุ กันทําให้ สตั ว์ติดเชื ้อแทรกซ้ อนได้ ง่ายขึ ้น และอาจนําไปสู่โรคของระบบทางเดิน
หายใจ ปอดอักเสบและตายก่ อนที่ สัตว์จ ะเริ่ มอาการเฉพาะของไข้ หัดสุนัขออกมา ไวรัสนี จ้ ะสูญ เสี ย
ความสามารถในการติดเชื ้ออย่างรวดเร็ วในสิ่งแวดล้ อม
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Fact sheet: วัคซีนโรคไข้ หัดแมว (FPV)
ชนิดของวัคซีน
วัคซีนเชือ้ เป็ น ประกอบด้ วยเชื ้อพาร์ โวไวรัสแมว (feline panleukopenia) ที่อ่อนกําลัง (ไม่ก่อโรค) ที่มี
ปริ มาณเชื ้อไวรัสต่างกัน ไม่มีสื่อ มีทงรู
ั ้ ปแบบฉีดและหยอดจมูกโดยผสมร่วมกับวัคซีนชนิดอื่น (เช่น FCV
และ FHV-1) วัคซีนเชื ้อเป็ นมีข้อได้ เปรี ยบในแง่ความสามารถในการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้ อย่างรวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันในสัตว์ที่มีแอนติบอดีจากแม่ และกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้ ดีกว่า วัคซีน
รวม FPV แบบหยอดจมูกไม่ควรใช้ ในสถานสงเคราะห์สตั ว์ ในกรณีที่ต้องการให้ ร่วมกับวัคซีน FCV/FHV1 ควรให้ วคั ซีนเชื ้อเป็ น FPV ชนิดฉีด
วัคซีนเชือ้ ตาย วัคซีนเชื ้อตาย FPV ที่มีส่วนผสมของสื่อ ในกรณีของวัคซีนบางชนิด การให้ วคั ซีนเพียง
หนึ่งครัง้ จะช่วยกระตุ้นแอนติบอดีได้ ดีในแมวที่ไม่มีภูมิค้ มุ กันในระยะเวลาสัน้ อย่างไรก็ตาม สําหรับ
วัคซีนเชื ้อตายควรให้ สองครัง้ ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ โดยแมวจะสร้ างภูมิค้ มุ โรคหลังให้ วคั ซีนเข็มที่สอง อาจ
พิจารณาใช้ วคั ซีนเชื ้อตายในสัตว์ป่า สัตว์แปลกถิ่นหรื อแมวที่มีข้อจํากัดในการใช้ วคั ซีนเชื ้อเป็ น
กลไกและระยะเวลาที่มีภูมิค้ ุมกัน (DOI)
• DOI ที่เกิดจากวัคซีนหรื อการติดเชื ้อตามธรรมชาติจะคงอยูต่ ลอดชีวิต
• DOI ภายหลังจากได้ รับวัคซีนเชื ้อเป็ นมีระยะเวลาอย่างน้ อย 7 ปี จากการทดสอบด้ วยการฉีดพิษ
ทับหรื อการตรวจทางซีรั่มวิทยา
• DOI ภายหลังจากได้ รับวัคซีนเชื ้อตาย มีระยะเวลาอย่างน้ อย 7.5 ปี
• โดยส่วนมากโรคไข้ หดั แมวเกิ ดจากการติดเชื ้อ FPV แต่เชือ้ พาร์ โวไวรัสในสุนัขบางสายพันธุ์
(CPV-2a, CPV-2b, CPV-2c) ก็สามารถติดและก่อโรคในแมวได้ วัคซีน FPV ที่มีใช้ ในปั จจุบนั
สามารถให้ ภมู ิค้ มุ กันต่อเชื ้อพาร์ โวไวรัสในสุนขั เหล่านี ้ได้
• กลไกหลักของภูมิค้ มุ กันทัว่ ร่างกายในสัตว์ที่ได้ รับวัคซีน ได้ แก่ นิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดี โดยระดับ
ของแอนติบอดีมีความสัมพันธ์กบั ภูมิค้ มุ โรค ส่วน IgA และ CMI ไม่มีบทบาทสําคัญมากนักใน
การสร้ างภูมิค้ มุ โรค วัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้ ตงแต่
ั ้ 3 วันหลังได้ รับวัคซีน
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• ภูมิค้ มุ กันจากแม่ (MDA) รบกวนการสร้ างภูมิค้ มุ กันในลูกแมวได้ ขึ ้นกับระดับแอนติบอดีในนม
นํ ้าเหลืองและปริ มาณแอนติบอดีที่ถกู ดูดซึมในช่วง 8 ชัว่ โมงแรกหลังเกิด
• เช่นเดี ยวกับในกรณี เ ชื อ้ CPV ในสุนัข ช่วงเวลาที่ ลูกแมวมีโอกาสติดเชือ้ ไวรั สในธรรมชาติ
ในขณะที่ยงั ไม่สามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันโดยการให้ วคั ซีนได้ จะนานประมาณ 6-8 สัปดาห์
• ภายหลังให้ วคั ซี นลูกแมวครบถ้ วนแล้ วที่อายุประมาณ 16 สัปดาห์ ควรฉี ดซํา้ เมื่ออายุ 1 ปี
จากนันกระตุ
้
้ นซํ ้าไม่ถี่กว่าทุก 3 ปี
• การพบแอนติบอดีในซีรั่ม โดยไม่ต้องคํานึงถึงระดับของแอนติบอดี ในแมวอายุ 16 สัปดาห์ ที่
ได้ รับวัคซีนแล้ วถือว่ามีความสัมพันธ์กบั ความคุ้มโรค
ข้ อควรระวัง
• แม้ ว่าจะมีข้อกังวลเรื่ องการกลายพันธุ์กลับมาก่อโรคใหม่ของวัคซี นเชื อ้ เป็ นแต่ก็ยังไม่พบว่ามี
รายงานดังกล่าว อย่างไรก็ตามในท้ องที่หรื อสถานที่เลี ้ยงสัตว์ที่ไม่มี FPV ระบาดทังในแมวและ
้
สัตว์ป่า ไม่ควรใช้ วคั ซีนเชื ้อเป็ น
• ไม่ควรใช้ วัคซี นเชื อ้ เป็ น FPV ในแมวตังท้
้ องเนื่องจากไวรั สสามารถแพร่ ผ่านรกและอาจทํ า
อันตรายต่อตัวอ่อนได้ ในบางประเทศมีการอนุญาตให้ ใช้ วัคซี นเชือ้ ตายในแมวตังท้
้ องได้ แต่
โดยทัว่ ไปแล้ วควรหลีกเลี่ยงการให้ วคั ซีนในแมวที่ตงท้
ั ้ อง
• ไม่ควรให้ วคั ซีนเชื ้อเป็ น FPV ในลูกแมวอายุน้อยกว่า 4 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ต่อสมองส่วนซีรีเบลลัม่ ที่กําลังอยูใ่ นระยะพัฒนาในลูกแมว
• แม้ ว่าจะมีความเสี่ยงตํ่า ควรเพิ่มความระมัดระวังการใช้ วคั ซีนเชื ้อเป็ น FPV ในแมวที่มีภาวะกด
ภูมิค้ มุ กัน (เช่น แมวที่แสดงอาการของ FIV และ FeLV หรื อแมวที่ได้ รับยากดภูมิค้ มุ กัน) เพราะ
แมวอาจไม่สามารถควบคุมปริ มาณเชื ้อไวรัสในร่างกาย และนําไปสู่การแสดงอาการทางคลินิก
ภายหลังจากได้ รับวัคซีนได้
• ในกรณีที่ต้องใช้ วคั ซีนเพื่อควบคุมการระบาดของโรค วัคซีนเชื ้อเป็ นจะมีข้อได้ เปรี ยบกว่าในแง่
ความสามารถในการกระตุ้นให้ เกิดภูมิค้ มุ กันได้ อย่างรวดเร็ ว
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ข้ อมูลเกี่ยวกับโรค
แมวจะแสดงอาการของโรคภายหลังจากติดเชื ้อ 2-7 วัน โดยจะพบอาการอาเจียนภายใน 1-2
วันหลังจากมีไข้ อาจพบอาการท้ องเสียตามมาได้ บ้างสัตว์จะมีภาวะขาดนํ ้าอย่างรวดเร็ ว โดยมักจะพบ
แมวป่ วยนัง่ ใกล้ ชามใส่นํ ้า แสดงอาการกระหายนํ ้าแต่ไม่ดื่มนํ ้า ในระยะสุดท้ ายอุณหภูมิร่างกายลดตํ่าลง
เกิดภาวะช็อคและการแข็งตัวของเลือด (DIC) ทัว่ ร่างกายไวรัสสามารถคงอยู่ในสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างน้ อย
1 ปี ดังนันในสถานที
้
่พบสัตว์ตดิ เชื ้อให้ ถือว่ามีเชื ้ออยู่
Fact sheet: วัคซีนเฮอร์ ปีส์ ไวรั สแมว (FHV-1)
ชนิดของวัคซีน
วัคซีนเชือ้ เป็ น ประกอบด้ วยเชื ้อไวรัสเฮอร์ ปีส์แมว (feline rhinotracheitis virus มีเพียงซีโรไทป์เดียว) ที่
อ่อนกํ าลัง ในระดับไตเตอร์ ต่างๆ กัน ไม่มี สื่อ มี ทัง้ รู ปแบบฉี ด และหยอดจมูก แบบเดี่ยวหรื อรวมกับ
แอนติเจนอื่น (มักรวมกับแคลิซิไวรัส)
วัคซีนเชือ้ ตาย ที่ผา่ นมามีการพัฒนาวัคซีนเชื ้อตายที่มีสื่อและซับยูนิตวัคซีน
กลไกและระยเวลาที่มีภูมิค้ ุมกัน (DOI)
• การประเมินระยะ DOI ทําได้ ยาก ความคุ้มโรคอย่างสมบูรณ์เกิดเพียงช่วงสันๆ
้ หลังจากให้ วคั ซีน
และประสิทธิภาพลดลงตามเวลา
• ภูมิค้ มุ กันหลังจากการติดเชื ้อไม่สมบูรณ์และมีระยะเวลาแตกต่างกัน
• ความคุ้มโรคที่เกิดจากวัคซีน FHV-1 (รวมทังแคลิ
้ ซิไวรัสแมว) ไม่สมบูรณ์เท่ากับวัคซีนไข้ หดั แมว
จึงไม่ควรคาดหวังว่าระดับภูมิค้ มุ กันหรื อระยะเวลาที่มีภูมิค้ มุ กันในวัคซีนหลักสองชนิด (FHV-1
และ FCV) จะเทียบเท่ากับวัคซีนหลักของสุนขั และวัคซีน FPV
• ระดับแอนติบอดีจากการได้ รับวัคซีนเชื ้อตาย FHV-1 อยู่ได้ นาน 3 ปี แต่ระดับแอนติบอดีไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความคุ้มโรค
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• ในแมวที่ได้ รับวัคซีนเชื ้อตายสองเข็ม พบว่าให้ ความคุ้มโรคอยู่ได้ นาน 7.5 ปี จากการทดสอบโดย
การฉี ดพิษทับด้ วยเชื ้อรุ นแรง FHV-1 แต่ความคุ้มโรคไม่สมบูรณ์และมีประสิทธิ ภาพพอๆ กับ
ภายหลังการให้ วคั ซีนเชื ้อตายเป็ นระยะเวลา 1 ปี
• ภายหลังให้ วคั ซีนในลูกแมวครบถ้ วนแล้ ว ที่อายุ 16 สัปดาห์และกระตุ้นอีกครัง้ เมื่อ 1 ปี จากนัน้
กระตุ้นวัคซีนซํ ้าไม่ถี่กว่าทุก 3 ปี กรณีที่ขาดช่วงไปการกระตุ้นซํ ้าหนึ่งครัง้ ถือว่าเพียงพอต่อการ
ช่วยกระตุ้นภูมิค้ มุ กันจดจํา
• ไม่มีวคั ซีนเฮอร์ ปีส์ไวรัสใดที่สามารถป้องกันการติดเชื ้อ FHV-1 สายพันธุ์รุนแรงได้ ไวรัสอาจเข้ าสู่
ภาวะ latent แล้ วกลับมาก่อโรคใหม่ได้ เมื่อแมวมีความเครี ยดอย่างรุนแรง แมวที่ได้ รับวัคซีนจึง
ยังอาจแสดงอาการทางคลินิก และปล่อยเชื ้อให้ แมวตัวอื่น ซึ่งอาจก่อโรคในลูกแมวและแมวอื่น
ได้
• ภูมิค้ ุมกันพึ่งเซลล์ มี บทบาทสํ าคัญต่อการป้องกันโรค ดังนัน้ แมวที่ได้ รับวัคซีนแต่ตรวจไม่พ บ
แอนติบอดี จึงยังอาจมีภูมิค้ มุ กันโรคได้ ในทางกลับกันการตรวจพบแอนติบอดีมีความสัมพันธ์
กับความคุ้มโรคจากการติดเชื ้อ FHV-1 สายพันธุ์รุนแรง
• ภูมิค้ มุ กันจากแม่ (MDA) รบกวนการตอบสนองต่อวัคซีนในลูกแมว โดยมีระยะเวลาขึ ้นกับระดับ
นมนํ ้าเหลืองที่ได้ รับและปริ มาณที่ดดู ซึมหลังคลอด ควรเริ่ มให้ วคั ซีนเข็มแรกเมื่ออายุประมาณ 9
สัปดาห์ แม้ วา่ เอกสารขึ ้นทะเบียนของวัคซีนบางบริษัทจะระบุให้ ฉีดเร็ วกว่านันMDA
้
มีผลรบกวน
ต่อวัคซีนหยอดจมูกน้ อยกว่าวัคซีนแบบฉีด ดังนันจึ
้ งสามารถให้ วคั ซีนหยอดจมูกได้ เร็ วกว่าแบบ
ฉีด 2-4 สัปดาห์ในแมวที่มี MDA
ข้ อควรระวัง
• วัคซีนเชื ้อเป็ นที่ให้ โดยการฉีดอาจก่อให้ เกิดโรคถ้ าได้ รับผิดวิธี (เช่น แมวหายใจเข้ าไป
หรื อกินวัคซีนจากการเลียผิวหนังและขน)
• ในแมวที่ได้ รับวัคซีนทางจมูกอาจพบอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนต้ นได้
• ในฟาร์ มเพาะพันธุ์แมว มักพบการติดเชื ้อในลูกแมวก่อนหย่านม เมื่อระดับ MDA ลดลง
โดยทัว่ ไปที่อายุประมาณ 4-8 สัปดาห์ โดยส่วนมากเป็ นการติดเชื ้อจากแม่แมวที่อยูใ่ น
ภาวะเครี ยดจากการตังท้
้ องและให้ นม ทําให้ ไวรัสกลับมาเพิ่มจํานวนมากขึ ้นใหม่
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ข้ อมูลเกี่ยวกับโรค
แมวจะปล่อยเชื ้อไวรัสภายหลังการติดเชื ้อ 24 ชัว่ โมงและปล่อยเชื ้อนาน 1-3 สัปดาห์ แมวจะ
แสดงอาการของโรคแบบเฉียบพลันภายหลังได้ รับเชื ้อ 2-6 วัน และหายใน 10-14 วัน ไวรัสจะแพร่เข้ าสู่
เส้ นประสาทและเซลล์ประสาท โดยเฉพาะ trigeminal ganglia ซึ่งเป็ นตําแหน่งที่เกิดภาวะ latency แมว
ส่วนใหญ่จะมีการติดเชื ้อแฝงไปตลอดชีวิตและปล่อยเชื ้อเป็ นครัง้ คราวเมื่อมีความเครี ยด สารพันธุกรรมดี
เอนเอของเชื อ้ จะคงอยู่ในเซลล์ ประสาทที่ติดเชื ้อโดยไม่จําเป็ นต้ องมีการเพิ่มจํานวนเชือ้ เชื ้อไวรัสนี ้ไม่
คงทนในสิ่งแวดล้ อมและถูกทําลายได้ ด้วยยาฆ่าเชื ้อทัว่ ไป

Fact sheet: วัคซีนแคลิซิไวรั สแมว (FCV)
ชนิดของวัคซีน
วัคซีนเชือ้ เป็ น ประกอบด้ วยเชื ้อไวรัสแคลิซิไวรัสหลายชนิด ไม่มีสื่อ มีทงรู
ั ้ ปแบบฉีดและหยอดจมูก แบบ
เดี่ยวหรื อรวมกับแอนติเจนวัคซีนอื่น (มักร่วมกับเฮอร์ ปีส์ไวรัสแมว)
วัคซีนเชือ้ ตาย มีวคั ซีนเชื ้อตายที่มีสื่อ
กลไกและระยเวลาที่มีภูมิค้ ุมกัน (DOI)
• ไวรัส FCV มีซีโรไทป์เดียวแต่มีหลากหลายสายพันธุ์ที่มีความเป็ นแอนติเจนแตกต่างกัน การติด
เชื อ้ สายพัน ธุ์ ห นึ่ ง มาก่ อ น จะช่ ว ยลดอาการทางคลิ นิก รวมถึ ง การปล่ อ ยเชื อ้ ทางปากออกสู่
สิ่งแวดล้ อมเมื่ อติดเชื อ้ ต่างสายพันธุ์ โดยทัว่ ไประดับความคุ้มโรคข้ ามสายพันธุ์ขึ ้นกับไวรัสทัง้
สองสายพันธุ์ที่นํามาใช้ ในการศึกษา
• ตรวจพบนิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดีประมาณ 7 วันหลังการติดเชื ้อ ในกรณีการฉีดพิษทับด้ วยเชื ้อ
สายพันธุ์เดียวกับวัคซี นระดับแอนติบอดีไตเตอร์ มีความสัมพันธ์ กับความคุ้มโรคและแม้ ว่าจะ
ตรวจไม่พบแอนติบอดีในซีรั่มแมวยังอาจมีภูมิค้ มุ โรค เนื่องจากมีรายงานว่า secretory IgA และ
การตอบสนองทางภูมิค้ มุ กันพึง่ เซลล์สามารถช่วยป้องกันโรคในแมวที่ได้ รับวัคซีนได้
• ระดับแอนติบอดีในแมวที่ได้ รับวัคซีนเชื ้อตายสามารถคงอยู่ได้ อย่างตํ่า 3 ปี ดังนันค่
้ า DOI ของ
วัคซีน FCV จึงมากกว่า 3 ปี
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• ในแมวที่ได้ รับวัคซีนเชื ้อตายสองเข็มจะมีความคุ้มโรคอยู่ได้ นาน 7.5 ปี แต่ภูมินี ้จะไม่สามารถ
ป้องกันการติดเชื อ้ FCV สายพันธุ์รุน แรงได้ โดยสมบูรณ์ ซึ่งเที ยบเท่ากับความคุ้ม โรคที่ ส ร้ าง
ภายหลังการให้ วคั ซีนเชื ้อตายเป็ นระยะเวลา 1 ปี
• วัคซีน FCV (รวมถึงวัคซีนเฮอร์ ปีส์ไวรัส) ไม่ให้ ความคุ้มโรคโดยสมบูรณ์ดงั เช่นวัคซีนไข้ หดั แมว
วัคซี น หลักต่อโรคระบบทางเดิน หายใจแมวทัง้ สองชนิ ดนี ้ ให้ ความคุ้ม โรคที่ ด้อยกว่า และมี
ระยะเวลาที่ค้ มุ ครองสันกว่
้ าวัคซีนพาร์ โวไวรัสแมวหรื อวัคซีนหลักของสุนขั
• ภายหลังให้ วคั ซีนในลูกแมวครบถ้ วนแล้ วที่อายุประมาณ 16 สัปดาห์ และกระตุ้นอีกครัง้ เมื่อ 1 ปี
จากนันไม่
้ ควรให้ วคั ซีนซํ ้าถี่กว่าทุก 3 ปี
• ภูมิค้ มุ กันจากแม่ MDA มีบทบาทป้องกันการติดเชื ้อในช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอด และมี ผล
รบกวนการกระตุ้นภูมิโดยวัคซีน ระดับแอนติบอดีจากแม่จะลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ 15 วัน และคงอยู่
ในลูกแมวได้ ถึง 10-14 สัปดาห์ มีรายงานจากการศึกษาในภาคสนามว่า ไม่พบแอนติบอดีต่อ
เชื ้อไวรัสในวัคซีนในประมาณ 20% ของลูกแมวอายุ 6 สัปดาห์ MDA มีผลรบกวนต่อวัคซีน
หยอดจมูกน้ อยกว่าการให้ วคั ซีนแบบฉีด ดังนันในแมวที
้
่มี MDA อาจให้ วคั ซีนหยอดจมูกได้ เร็ ว
กว่าแบบฉีดประมาณ 2-4 สัปดาห์
ข้ อควรระวัง
• มักพบอาการระบบทางเดินหายใจส่วนบนในแมวที่ได้ รับวัคซีนแบบหยอดจมูก
•

เนื่ องจากเชื อ้ ในท้ องที่ มีความหลากหลายทางแอนติเจน วัคซีนจึงประกอบด้ วยเชื ้อหลายสาย
พัน ธุ์ โดยหวังผลเพื่ อให้ ส ามารถป้องกัน การเกิ ดโรค จากการติดเชื อ้ ต่างสายพัน ธุ์ไ ด้ มากขึน้
อย่างไรก็ดีแมวที่ได้ รับวัคซีนยังอาจแสดงอาการของโรคแบบไม่รุนแรงภายหลังการติดเชื ้อได้

• การปล่อยเชื ้อ FCV เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ แตกต่างจากเชื ้อเฮอร์ ปีส์ไวรัสที่จะปล่อยเชื ้อ
เป็ นช่วงๆ เมื่อแมวที่ติดเชื ้อมีความเครี ยด ปั จจุบนั ยังมีข้อถกเถียงในแง่ประสิทธิภาพของวัคซีน
ในการช่วยลดการปล่อยเชื ้อทังนี
้ ้พบว่าวัคซีนอาจช่วยลดการปล่อยเชื ้อลงบางส่วนหรื ออาจทําให้
มีการปล่อยเชื ้อยาวนานขึ ้นก็ได้ แมวที่ได้ รับวัคซีน FCV ชนิดเชื ้อเป็ นแบบฉี ด ก็สามารถปล่อย
เชื ้อไวรัสวัคซีนออกสูส่ ิ่งแวดล้ อมเช่นกัน แม้ วา่ จะพบได้ ไม่บอ่ ยนัก

56

ข้ อมูลเกี่ยวกับโรค
การติดเชื ้อ FCV จะทําให้ เกิดอาการทางคลินิกในช่องปากและทางเดินหายใจส่วนต้ น ร่ วมกับ
การอักเสบของเหงือกและช่องปากแบบเรื อ้ รัง ซึง่ อาจเกิดจากการทํางานของระบบภูมิค้ มุ กันเอง อาการที่
พบบ่อยในลูกแมว ได้ แก่ การติดเชื ้อแบบเฉียบพลันในช่องปาก และระบบทางเดินหายใจส่วนต้ น โดยมี
ระยะฟั กตัวของโรค 2-10 วัน อาการที่พบได้ บอ่ ยได้ แก่ แผลเปื่ อยในปาก จาม และมีนํ ้ามูกใส
เมื่อเร็ วๆ นี ้ มีรายงานการพบโรคจากการติดเชื ้อไวรัส FCV สายพันธุ์รุนแรง (virulent systemic
feline calicivirus; VS-FCV) โดยแมวที่เลี ้ยงในสถานสงเคราะห์หรื อโรงพยาบาลสัตว์ โดยสัตว์จะแสดง
อาการภายใน 1-5 วัน ภายหลังการติดเชื ้อส่วนแมวที่เลี ้ยงตามบ้ านอาจเริ่ มแสดงอาการภายใน 12 วัน
แมวโตจะแสดงอาการรุ นแรงกว่าลูกแมว วัคซีนที่ใช้ อยู่ไม่ให้ ภูมิค้ มุ โรคต่อเชื ้อที่ระบาดในภาคสนาม แต่
อาจให้ ความคุ้มโรคได้ บางส่วนจากการศึกษาในห้ องทดลอง ทังนี
้ ้อาจมีสาเหตุจากลักษณะธรรมชาติที่
รุนแรงขึ ้นของเชื ้อสายพันธุ์ใหม่ หรื ออาจเป็ นเพราะเป็ นเชื ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยภูมิค้ มุ กันจากการ
ให้ วคั ซีน ในสหรัฐอเมริ กามีวคั ซีนเชื ้อตายต่อ VS-FCV ที่มีรายงานว่าสามารถให้ ความคุ้มโรคต่อเชื ้อ VSFCV ได้ แต่ยงั ไม่มีข้อมูลว่าวัคซีนดังกล่าวจะสามารถให้ ภูมิค้ มุ กันต่อเชื ้อ VS-FCV สายพันธุ์ที่เหมือนและ
แตกต่างกันอย่างไร
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Fact sheet: วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ า (Rabies)
ชนิดของวัคซีน
วัคซีนเชือ้ เป็ น มีใช้ แพร่หลายทัว่ โลก ให้ โดยการกินเพื่อกระตุ้นภูมิค้ มุ กันในสัตว์ป่า (เช่น สุนขั จิ ้งจอกใน
แคนาดาและยุโรป แรคคูนในฟิ นแลนด์) เป็ นวัคซีนที่พฒ
ั นาจากเชื ้อสายพันธุ์ SAD (Street Alabama
Dufferin) ที่มีความปลอดภัย
วัคซีนรี คอมบีแนนท์ เวคเตอร์ ต่อพิษสุนัขบ้ า วัคซีนรี คอมบีแนนท์ไวรัสมีความปลอดภัยเนื่องจากใช้
เพียงยีนไกลโคโปรตีนจีของไวรัสพิษสุนขั บ้ า รี คอมบีแนนท์พ็อกซ์ไวรัสเวคเตอร์ (vaccinia หรื อ canary
pox) ที่ให้ โดยการกิน นิยมใช้ เพื่อควบคุมโรคพิษสุนขั บ้ าในสัตว์ป่าในสหรัฐอเมริ กา (vaccinia vector)
และใช้ ในแมวใช้ การฉี ด (canary pox vector) วัคซีนมีใช้ ในสหรัฐอเมริ กามานานกว่า 5 ปี วัคซีนนี ้ไม่ก่อ
โรคทังในสั
้ ตว์ปีกและสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม
วัคซีนเชือ้ ตาย ใช้ ในสุนขั และแมวเลี ้ยงหรื อสําหรับใช้ ในการป้องกันโรคในสุนขั จํานวนมาก การจัดการ
วัคซีนเชื ้อตายทําได้ ง่ายกว่าวัคซีนเชื ้อเป็ น เนื่องจากวัคซีนความคงทนต่ออุณหภูมิและไม่มีความเสี่ยงใน
การติดเชื ้อโดยบังเอิญจากอุบตั เิ หตุที่ไม่คาดคิด
กลไกและระยเวลาที่มีภูมิค้ ุมกัน (DOI)
• การควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ าในสุ นั ข และแมวส่ ว นใหญ่ ทํ า โดยการให้ วั ค ซี น เชื อ้ ตาย ใน
สหรัฐอเมริ กานิยมใช้ วคั ซีนเวคเตอร์ รีคอมบีแนนท์ canary pox ในแมวอย่างแพร่ หลาย เพื่อ
หลี กเลี่ยงการอักเสบบริ เวณที่ ฉีดที่มักพบภายหลังการให้ วคั ซีนเชื ้อตายที่มีสื่อ วัคซีนดังกล่าว
ไม่ไ ด้ จ ดทะเบี ย นใช้ ใ นสุนัข และไม่ส ามารถใช้ กระตุ้น ภูมิค้ ุม กัน ในสุนัขได้ โดยทั่ว ไปแมวจะ
ตอบสนองต่อวัคซี นพิษสุนัขบ้ าได้ ดีกว่าสุนัข ในสหรัฐอเมริ กาต้ องให้ วคั ซีนซํ า้ ที่ 1 ปี ภายหลัง
จากการให้ วคั ซีนเข็มแรก จากนันกระตุ
้
้ นซํ ้าทุก 3 ปี โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ รับการจดทะเบียนโดย
ระบุคา่ DOI 3 ปี
• เนื่องจากการติดเชื ้อทําให้ สนุ ขั และแมวตาย ดังนันจึ
้ งไม่สามารถประเมินระยะ DOI ในสุนขั ที่ติด
เชื ้อตามธรรมชาติได้
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• DOI จากการได้ รับวัคซีนเชื ้อตายหรื อรี คอมบีแนนท์อยู่ได้ นานอย่างน้ อย 3 ปี จากการทดสอบ
ด้ วยการฉีดพิษทับหรื อการตรวจทางซีรั่มวิทยา
• ไม่ควรให้ วคั ซีนเข็มแรกในสุนขั ที่มีอายุตํ่ากว่า 12 สัปดาห์และควรกระตุ้นซํ ้า 1 ปี หลังจากนัน้
ระดับแอนติบอดีจะเพิ่มสูงขึ ้นภายใน 4 สัปดาห์หลังฉีด ถ้ าจําเป็ นต้ องตรวจแอนติบอดีหลังจาก
ทําวัคซีน ควรคํานึงถึงระยะเวลาดังกล่าวและความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ด้วย ควรศึกษา
ข้ อมูลผลิตภัณฑ์และข้ อกําหนดทางกฎหมายเพื่อประกอบการตัดสินใจ
• แม้ วา่ วัคซีนบางชนิดสามารถป้องกันโรคได้ นานกว่า 3 ปี แต่กฎหมายบางประเทศอาจกําหนดให้
ฉี ด วัค ซี น ทุก ปี VGG

สนับ สนุน ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบนํ า ข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ป

ประกอบการวางนโยบายดังกล่าว
• การพบระดับแอนติบอดีไตเตอร์ ≥0.5 IU/ml ในสุนขั ที่ได้ รับวัคซีนและมีอายุมากกว่า 16 สัปดาห์
มีความสัมพันธ์กบั ความคุ้มโรค ระดับไตเตอร์ ดงั กล่าว(≥0.5 IU/ml) เป็ นระดับเดียวกับที่ใช้ เพื่อ
ประกอบการเคลื่อนย้ ายสัตว์ข้ามประเทศ
ข้ อมูลเกี่ยวกับโรค
สัตว์ที่ตดิ เชื ้อจะแสดงอาการของโรคในช่วงระหว่าง 2 สัปดาห์ถึงหลายเดือนภายหลังติดเชื ้อ โดย
ขึ ้นกับตําแหน่งที่ได้ รับเชื ้อ (การติดเชื ้อมักเกิดจากการกัดหรื อข่วน) ให้ สงสัยการติดเชื ้อในกรณีที่สตั ว์
แสดงอาการก้ าวร้ าวโดยไม่มีสาเหตุหรื อมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว อาการของโรคพิษสุนขั บ้ า
แบ่งได้ เป็ นชนิด “furious”และ “dumb”ในกรณี furious form มักพบ การลดลงของ palpebral, corneal
และ pupillary reflexes นํ ้าลายไหล กรามตก ตาเหล่ กลัวแสง ชัก หัวบิด สัน่ งุนงง ควบคุมตัวเองไม่ได้
พฤติกรรมก้ าวร้ าว (หงุดหงิด ดุ ตื่นกลัว กลัวแสง) เดินไม่ได้ อัมพาต โคม่าในระยะสุดท้ ายและตายจาก
ระบบหายใจล้ มเหลว กลุ่มอาการ dumb form พบได้ บอ่ ยในสุนขั มากกว่าแมว โดยเกิดจากอัมพาตของ
เส้ นประสาท lower motor เริ่ มบริ เวณที่ถูกกัดและกระจายไปถึงระบบประสาทส่วนกลาง ตามมาด้ วย
อัมพาต โคม่าและตายอย่างรวดเร็ วจากระบบทางเดินหายใจล้ มเหลว
ไวรัสสูญเสียความสามารถในการติดเชื ้ออย่างรวดเร็ วในสิ่งแวดล้ อม และง่ายต่อการทําลายด้ วย
ยาฆ่าเชื ้อ
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ภาคผนวก II. คําถามที่พบบ่ อยเกี่ยวกับวัคซีน
คําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วัคซีน
1. เราสามารถให้ วัคซี น เชื อ้ เป็ น (MLV) ในสัตว์ ป่าสัตว์แปลกถิ่น หรื อสัตว์ อื่น นอกเหนือจากที่ระบุใ น
เอกสารขึ ้นทะเบียนได้ หรื อไม่?
ไม่ ห้ ามให้ วคั ซีนเชื ้อเป็ นในสัตว์ที่ไม่มีรายงานการทดสอบความปลอดภัย วัคซีนเชื ้อเป็ นหลาย
ชนิดสามารถก่อโรคในสัตว์นอกเหนือจากชนิดที่ขึ ้นทะเบียนได้ ยิ่งไปกว่านันเชื
้ ้ออาจกลายพันธุ์ในสัตว์ป่า
แล้ วปล่อยเข้ าสู่สตั ว์ชนิดอื่นได้ รวมถึงสัตว์ที่เป็ นเป้าหมายสําหรับการให้ วคั ซีน ก่อให้ เกิดความเสียหาย
อย่างมาก วัคซีนรี คอมบิแนนท์คาร์ นารี่ พ็อกซ์ไวรัส CDV เป็ นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีและปลอดภัยสูง
สําหรับใช้ ในสัตว์อื่นที่มีความไวต่อเชื ้อ CDV ได้ มีวคั ซีนดังกล่าวในรูปแบบวัคซีนเดี่ยวสําหรับใช้ ในเฟอร์
เร็ ตและวัคซีนรวมสําหรับสุนขั ในบางประเทศมีวคั ซีนนี ้ในรู ปแบบวัคซีนเดี่ยวสําหรับใช้ ในสัตว์ป่า สัตว์
แปลกถิ่น ที่มีความไวต่อเชื ้อ CDV
2. เราสามารถให้ วคั ซีนไข้ หดั คน (measles) เพื่อป้องกัน CDV ในลูกสุนขั ที่มีความเสี่ยงต่อโรคสูงได้
หรื อไม่?
ไม่ เนื่องจากปริ มาณไวรัสไข้ หดั คนไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันในลูกสุนขั วัคซีนไข้ หดั คน
ที่ผลิตสําหรับสุนขั (อาจรวมกับ CDV และแอนติเจนอื่น) ช่วยกระตุ้นภูมิค้ มุ กันในช่วงแรกแบบชัว่ คราวได้
เร็ วกว่า อย่างไรก็ ตามสุนัข ควรได้ รั บวัคซี น CDV ซํ า้ เมื่ ออายุ 16 สัปดาห์ ห รื อมากกว่าเพื่ อให้ เ กิ ด
ภูมิค้ มุ กันโดยสมบูรณ์
3. มีวคั ซีนที่สามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันต่อ CDV ในลูกสุนขั ที่มีภูมิค้ มุ กันจากแม่ (MDA) ได้ เร็ วกว่าวัคซีน
CDV ทัว่ ไปหรื อไม่?
มี วัคซี น ที่ ทํ าจากเชื อ้ ไข้ หัดคนบางชนิ ดหรื อวัคซี น รี คอมบิแนนท์ คานารี่ พ อกซ์ เ วคเตอร์ C DV
สามารถให้ ได้ เร็ วกว่าการให้ วคั ซีน CDV ปกติประมาณ 4 สัปดาห์
4. เป็ นที่ทราบว่าภูมิค้ มุ กันจากแม่ (MDA) จะยับยังการกระตุ
้
้ นภูมิค้ มุ กันโดยวัคซีนเชื ้อเป็ น ภูมิค้ มุ กันจาก
แม่มีผลรบกวนการสร้ างภูมิโดยวัคซีนเชื ้อตายหรื อไม่ ?
มี MDA สามารถยับยังการทํ
้
างานของวัคซีนเชื ้อตายบางชนิดได้ เช่นเดียวกัน วัคซีนเชื ้อตาย
ส่วนมากต้ องให้ สองครัง้ ในกรณี ที่เข็มแรกถูกยับยังด้
้ วย MDA จะไม่ถือว่าเข็มที่สองเป็ นการกระตุ้น
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ภูมิค้ ุมกัน แต่จะถื อว่าเป็ นแค่การไพร์ มระบบภูมิค้ ุมกัน (ถ้ าไม่ถูก ยับยัง้ ) ดัง นัน้ ต้ องให้ เ ข็มที่ สามเพื่ อ
กระตุ้นระบบภูมิค้ มุ กันอย่างสมบูรณ์
ส่วนกรณีวคั ซีนเชื ้อเป็ น ถ้ าลูกสัตว์ไม่มี MDA การให้ วคั ซีนเข็มเดียวก็เพียงพอสําหรับกระตุ้น
ภูมิค้ มุ กัน อย่างไรก็ตามควรให้ วคั ซีนเชื ้อเป็ นสองเข็มในลูกสัตว์ เพื่อให้ แน่ใจว่าระดับ MDA ลดตํ่าลงและ
ไม่ไปยับยังการทํ
้
างานของวัคซีน ด้ วยเหตุนี ้จึงแนะนําให้ ให้ วคั ซีนเข็มสุดท้ ายเมื่อลูกสุนขั และแมวมีอายุ
16 สัปดาห์หรื อมากกว่า
5. จริ งหรื อไม่ที่วคั ซีนหลักเชื ้อเป็ นของสุนขั บางชนิดสามารถให้ เพียงแค่ 2 ครัง้ โดยให้ เข็มสุดท้ ายเมื่อสุนขั
อายุ 10 สัปดาห์?
VGG ทราบว่าวัคซีนบางชนิดจดทะเบียนเพื่อฉีดครบตามโปรแกรมเร็ วกว่าปกติ กรณีที่เจ้ าของ
ต้ องการนําลูกสุนขั ไปเข้ าสังคม VGG เห็นประโยชนในเชิงพฤติกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวัง
ในแง่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกระตุ้นภู มิ ค้ ุม กัน เนื่ อ งจากยัง ไม่มี วัค ซี น หลัก ชนิ ด ไหนที่ ส ามารถกระตุ้น
ภูมิค้ มุ กันในระดับสูงภายในอายุ 10 สัปดาห์ได้ VGG จึงยังคงแนะนําให้ ให้ วคั ซีนเข็มสุดท้ ายเมื่อลูกสัตว์
อายุป ระมาณ 16 สัป ดาห์ โ ดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง จํ า นวนวัค ซี น ที่ เ คยได้ รั บ มาก่ อ นหน้ า นี ใ้ นกรณี ที่ เ ลื อ กให้
โปรแกรม 10 สัปดาห์ เจ้ าของสัตว์ ต้องระวังเรื่ องความเสี่ ยงในการสัมผัสโรค โดยให้ ลูกสุนัขอยู่ใ น
สิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสม และสัมผัสกับสุนขั อื่นที่มีสขุ ภาพดีและได้ รับวัคซีนครบเท่านัน้
6. เราสามารถให้ วคั ซีนชนิดเดียวกันโดยการฉี ดหรื อหยอดจมูก เช่น วัคซีนป้องกันโรคทางเดินหายใจ
(“kennel cough”และโรคติดเชื ้อทางเดินหายใจส่วนต้ นในแมว) ได้ หรื อไม่?
ได้ ถ้ าข้ อมูลผลิตภัณฑ์ระบุว่าใช้ ได้ ถ้ านําวัคซีนเชื ้อเป็ นแบบฉีด FCV และ FHV-1 ไปใช้ หยอด
จมูก วัคซีนอาจก่อโรคในแมวได้ ถ้ าให้ วคั ซีนเชื ้อตาย FCV และ FHV-1 โดยการหยอดจมูก วัคซีนนี ้อาจ
ไม่กระตุ้นภูมิค้ มุ กันและอาจก่อให้ เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ การนําวัคซีนโรค kennel cough ชนิดเชื ้อ
เป็ นแบบหยอดจมูกมาฉีดให้ แมว อาจทําให้ เกิดปฏิกริ ยาที่รุนแรงจนทําให้ เกิดเนื ้อตายที่บริ เวณที่ฉีดและ
อาจทําให้ สุนขั ตายได้ ในขณะที่การให้ วคั ซีน Bordetella เชื ้อตายแบบฉี ดมาหยอดจมูกจะไม่สามารถ
กระตุ้นภูมิค้ มุ กันและอาจทําให้ เกิดการแพ้ แบบ hypersensitivity ได้
อย่างไรก็ตามเราสามารถให้ วคั ซีนแบบฉี ดและหยอดจมูกในเวลาเดียวกันหรื อต่างเวลาในสัตว์
ตัวเดียวกันได้ การให้ ทงสองแบบอาจช่
ั้
วยกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้ ดีกว่าการให้ เพียงตําแหน่งเดียว โดยวัคซีน
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แบบฉี ดจะกระตุ้นภูมิค้ มุ กันที่ปอดได้ ดี แต่ไม่สามารถกระตุ้นภูมิที่ทางเดินหายใจส่วนต้ นได้ ในขณะที่
วัคซีนแบบหยอดจมูกสามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันแบบเฉพาะที่ได้ แก่ secretory IgA CMI และภูมิค้ มุ กัน
แบบไม่จําเพาะ (เช่น type I interferons) แต่อาจจะไม่สามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันในปอดได้ ดีนกั
7. หลังจากสุนัขได้ รับวัคซี นหลักแล้ ว จะใช้ เวลานานเท่าไหร่ ในการสร้ างภูมิค้ มุ กันที่เพียงพอสําหรั บ
ป้องกันการป่ วยแบบรุนแรง?
ขึ ้นกับตัวสัตว์ วัคซีนและเชื ้อโรค
• วัคซีน CDV เป็ นวัคซีนที่กระตุ้นภูมิค้ มุ กันเร็วที่สดุ ทังเชื
้ ้อเป็ นและรี คอมบีแนนท์คานารี่
พอกซ์เวคเตอร์ โดยสัตว์จะเริ่ มตอบสนองทางภูมิค้ มุ กันตังแต่
้ นาทีหรื อชัว่ โมงแรกภายหลังได้ รับ
วัคซีน และวัคซีนจะสามารถให้ ความคุ้มโรคได้ ภายในเวลาหนึ่งวันหลังให้ วคั ซีน ถ้ าไม่มี MDA
มารบกวนหรื อมีภาวะกดภูมิค้ มุ กัน
• วัคซีนเชื ้อเป็ น CPV-2 และ FPV เริ่มกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้ ตงแต่
ั ้ 3 วัน ภายหลังให้ วคั ซีน
และจะพบได้ ใน 5 วัน ส่วนวัคซีนเชื ้อตายต่อ CPV-2 และ FPV มักต้ องใช้ เวลา 2 ถึง 3 สัปดาห์
หรื อนานกว่านันจึ
้ งจะให้ ความคุ้มโรคได้
• วัคซีน CAV-2 เชื ้อเป็ นแบบฉีด จะให้ ภมู ิค้ มุ กันต่อ CAV-1 ภายใน 5-7 วัน แต่วคั ซีนชนิด
หยอดจมูกอาจต้ องใช้ เวลา 2 สัปดาห์หรื อนานกว่านันและอาจมี
้
สุนขั บางตัวที่ไม่ตอบสนองต่อ
การให้ วคั ซีน ดังนันจึ
้ งแนะนําให้ ใช้ วคั ซีน CAV-2 ชนิดฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิค้ มุ กันต่อ CAV-1
• ระยะเวลาที่สตั ว์สร้ างภูมิค้ มุ กันหลังจากทําวัคซีนต่อ FCV และ FHV-1 ยังไม่ทราบแน่ชดั
เนื่องจากวัคซีนไม่ให้ ความคุ้มโรคในสัตว์บางตัว ในสัตว์ที่มีการตอบสนองทางภูมิค้ มุ กัน จะใช้
เวลา 7-14 วัน
8. เราคาดหวังอะไรได้ บ้างในแง่ประสิทธิภาพของวัคซีนหลักที่ให้ แก่ลกู สุนขั /สุนขั และลูกแมว/แมวอย่าง
เหมาะสม?
• วัคซีนเชื ้อเป็ นหรื อรี คอมบีแนนท์CDV, CPV-2 และ CAV2 สามารถป้องกันการเกิดโรค
ในสุนัขที่ ไ ด้ รั บวัคซี นอย่างเหมาะสม ได้ ≥ 98% และวัคซี นสามารถป้องกัน การติดเชื อ้ ได้ ใน
ระดับสูงเช่นกัน
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• วัคซีนเชื ้อเป็ น จะป้องกันการติดเชื ้อ และการเกิดโรคFPV ในแมวที่ได้ รับวัคซีนอย่างเหมาะสมได้
≥98%
• วัคซีนแมว FCV และ FHV-1 จะช่วยป้องกันโรคได้ แต่จะไม่ได้ ป้องกันการติดเชื ้อ โดยเฉพาะใน
สภาพแวดล้ อมที่มีปริ มาณเชื ้อมาก (เช่น สถานสงเคราะห์สตั ว์) โดยพบว่าวัคซีนจะให้ ความคุ้ม
โรคได้ ประมาณ 60-70% วัคซีนอาจมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ในกรณีบ้านที่เลี ้ยงแมวตัวเดียวหรื อ
เลี ้ยงรวมกับแมวอื่นที่ได้ รับวัคซีน หรื อเลี ้ยงภายในบ้ านเป็ นระยะเวลานาน เนื่องจากความเสี่ยง
ต่อการติดเชื ้อจากไวรัสตํ่ากว่า และมีความเครี ยดน้ อยกว่า
9. มีเ ชื อ้ CDV หรื อ CPV-2 สายพันธุ์ใหม่ (biotypes หรื อ variants) ที่ วัคซีน ที่ มี ใช้ อยู่ในปั จ จุบันไม่
สามารถป้องกันได้ หรื อไม่?
ไม่มี วัคซีน CDV และ CPV-2 ทุกชนิดสามารถให้ ความคุ้มโรคต่อเชื ้อ CDV และ CPV-2 ทุกสาย
พันธุ์ที่มีรายงานโดยมีผลยืนยันจากทังการทดสอบในห้
้
องปฏิบตั กิ ารและภาคสนาม
10. วัคซี น CPV-2 ที่มี ใช้ ในปั จจุบันสามารถป้องกันเชือ้ CPV-2c ได้ หรื อไม่ และให้ ภูมิค้ มุ โรคได้ นาน
เท่าไหร่?
ได้ วัคซี น CPV-2 ทุกสายพันธุ์กระตุ้นภูมิค้ มุ กันโรค (แอนติบอดี) ต่อเชื ้อ CPV ได้ ทุกสายพันธุ์
(2a, 2b และ 2c) และให้ ความคุ้มโรคได้ นาน (4 ปี ขึ ้นไป) เมื่อทดสอบโดยการฉีดพิษทับ
11. เราสามารถให้ วคั ซีนพาร์ โวไวรัส (เช่น พาร์ โวไรัสชนิด 2 ในสุนขั หรื อพาร์ โวไวรัสในแมว [แพนลิวโคพี
เนีย]) โดยการกินได้ หรื อไม่?
ไม่ได้ การให้ วคั ซีน CPV-2 และ FPV โดยการกินไม่สามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้ การให้ วคั ซีนโดย
การหยอดจมูกอาจสามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้ บางส่วน แต่วิธีที่ดีสุดคือการให้ โดยการฉี ด (ใต้ ผิวหนัง
หรื อเข้ ากล้ ามเนื ้อ)
12. มีวคั ซีน CPV-2 ที่สามารถใช้ กระตุ้นภูมิค้ มุ กันในสุนขั ที่มีภูมิค้ มุ กันจากแม่ MDA ได้ เร็ วกว่าวัคซีน
CPV-2 ชนิดอื่นหรื อไม่?
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มีวคั ซีน CPV-2 บางชนิดที่มีปริ มาณเชื ้อวัคซีนไวรัสสูงหรื อมีเชื ้อที่มีความสามารถในการกระตุ้น
ภูมิค้ มุ กันได้ ดีกว่า (ไม่ว่าจะเป็ นต่อสายพันธุ์ไหน) โดยจะสามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันเร็ วกว่าวัคซีน CPV-2
ทัว่ ไปหลายสัปดาห์ (เช่น 2 สัปดาห์)
13. การตรวจแอนติบอดีในซีรั่มใช้ บอกถึงระดับภูมิค้ มุ กันจากการให้ วคั ซีนได้ หรื อไม่?
ได้ โดยเฉพาะในกรณีของโรค CDV, CPV-2, CAV-1 ในสุนขั หรื อ FPV ในแมวและโรคพิษสุนขั
บ้ าทังในสุ
้ นขั และแมว ส่วนในโรคอื่นๆ การตรวจแอนติบอดีในซีรั่มไม่ค่อยมีประโยชน์มากนัก การตรวจ
CMI ไม่นิยมใช้ สําหรับวัดผลของการให้ วคั ซีนเพราะมีข้อจํากัดทางเทคนิคและยุ่งยาก การตรวจทางซีรั่ม
วิทยาทําได้ ง่ายและยุ่งยากน้ อยกว่า อย่างไรก็ตามผลการตรวจขึ ้นกับการควบคุมคุณภาพของการตรวจ
ในห้ องปฏิบตั กิ ารด้ วย
14. ในกรณีที่ต้องการใช้ วคั ซีน Leptospira ควรเลือกที่มีสองสายพันธุ์หรื อแบบที่มีมากกว่าสองสายพันธุ์
(เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มี 4 สายพันธุ์ในสหรัฐอเมริ กา)?
ถ้ าต้ องใช้ วคั ซีน Leptospira ในสุนัขที่มีความเสี่ยงสูง ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสายพันธุ์ตรงกับ
เชื ้อที่ระบาดในท้ องที่ ในสหรัฐอเมริ กามีวคั ซีนประกอบด้ วยเชื ้อสี่สายพันธุ์ที่มีรายงานว่าเป็ นสาเหตุหลัก
ของโรคเลปโตสไปโรซิ ส ในประเทศ ได้ แ ก่ canicola,

icterohaemorrhagiae,

pomonaและ

grippotyphosa อย่างไรก็ตามข้ อมูลเกี่ยวกับซีโรวาของเชื ้อที่เป็ นสาเหตุของโรคในสุนขั ประเทศอื่นๆ ยังมี
อยูอ่ ย่างจํากัด VGG สนับสนุนให้ มีการเก็บข้ อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม
15. วัคซี น Leptospira ให้ ภูมิ ค้ ุม กันนาน (เช่น หลายปี ) และมีประสิทธิ ภาพสูง เหมื อนกับวัคซี นหลัก
หรื อไม่?
ไม่ วัคซีน Leptospirosis ให้ ความคุ้มโรคเพียงระยะเวลาสันๆ
้ (3-12 เดือน) และมีประสิทธิภาพ
ตํ่ากว่า 70% วัคซีนช่วยป้องกันอาการทางคลินิกได้ แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื ้อหรื อการปล่อยเชื ้อสู่
สิ่งแวดล้ อมโดยเฉพาะเมื่อสุนขั ติดเชื ้อภายหลังให้ วคั ซีนเกิน 6 เดือน ภูมิค้ มุ กันที่สร้ างขึ ้นในสุนขั แต่ละตัว
และต่อเชื ้อต่างสายพันธุ์มีความแตกต่างกัน แอนติบอดีคงอยูเ่ พียงช่วงสันไม่
้ กี่เดือนหลังได้ รับวัคซีนและมี
ภูมิค้ มุ กันจดจําสันๆ
้ (1 ปี หรื อน้ อยกว่า) ดังนันควรให้
้
วคั ซีนซํ ้าทุกๆ 6-9 เดือนในสุนขั ที่มีความเสี่ยงสูง
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16. มีวคั ซีนFeLV (เชื ้อตายมีสื่อ ซับยูนิตหรื อรี คอมบีแนนท์) ที่สามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้ โดยให้ เพียง
ครัง้ เดียวหรื อไม่?
ไม่มี วัคซีน FeLV ทุกชนิดต้ องให้ อย่างน้ อย 2 ครัง้ ห่างกัน 2-4 สัปดาห์โดยเริ่ มให้ เมื่ออายุ 8
สัปดาห์ขึ ้นไป หลังจากสองเข็มแรกไปแล้ ว จึงอาจให้ เพื่อกระตุ้นเพียงหนึ่งเข็มในครัง้ ถัดไปได้ ถ้ าให้ วคั ซีน
เข็มแรกห่างจากเข็มที่สองเกินกว่า 6 สัปดาห์ ควรกระตุ้นใหม่สองเข็ม ห่างกัน 2-4 สัปดาห์
17. หลังจากที่แมวได้ รับวัคซีน FeLV ในช่วงที่เป็ นลูกแมวและได้ รับการกระตุ้นที่ 1 ปี แล้ ว ควรฉีดกระตุ้น
วัคซีน FeLV ให้ กบั แมวถี่กว่าทุก 3 ปี หรื อไม่?
ไม่ควร ไม่จําเป็ นต้ องให้ วคั ซีนถี่กว่าทุก 3 ปี การให้ วคั ซีนที่มีส่วนผสมของสื่อทุกปี เป็ นการเพิ่มโอกาส
เกิดมะเร็ งในบริ เวณที่ฉีด
18. ทําไมถึงไม่มีวคั ซีน FIV ใช้ ในบางประเทศ?
โดยทัว่ ไปแล้ วการวางจําหน่ายวัคซีนในแต่ละประเทศ ขึ ้นกับการประเมินของบริ ษัทผู้ผลิตและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่ องการขึ ้นทะเบียนวัคซีน โดยคํานึงถึงข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ สภาวการณ์ของ
โรค รวมถึงข้ อมูลทางด้ านการตลาด วัคซีน FIV ที่มีใช้ ในปั จจุบนั ประกอบด้ วยเชื ้อ FIV2 เคลด (clade)
หรื อซับไทป์ (subtype) ได้ แก่ FIV (A และ D) ถึงแม้ ว่าจะมีรายงานว่า วัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กัน
ข้ ามระหว่างเคลดได้ แต่อย่างไรก็ ตามไวรัส FIV ที่แพร่ กระจายในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
นอกจากนี ้ภูมิค้ มุ กันจากการให้ วคั ซีน FIV ยังอาจไปรบกวนการตรวจวินิจฉัยการติดเชื ้อ FIV ทางซีรั่ม
วิทยา ดังนันก่
้ อนการให้ วคั ซีน FIV จึงควรตรวจหาแอนติบอดีก่อนและยืนยันข้ อมูลสัตว์ด้วยไมโครชิพ
19. แมวที่มีไมโครชิพและได้ รับวัคซีน FIV แล้ ว ยังสามารถติด FIV ได้ หรื อไม่?
ได้ วัคซีนไม่ได้ ป้องกันการติดเชื ้อและการพัฒนาภาวะ latency ของเชื ้อ FIV ทุกซับไทป์ แมวที่
ได้ รับวัคซีน FIV อาจติดเชื ้อและเป็ นตัวแพร่เชื ้อให้ กบั แมวตัวอื่นได้
20. วัคซีนต่อ “kennel cough”ที่มีใช้ อยู่ในปั จจุบนั ช่วยป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่สนุ ขั สายพันธุ์ใหม่ (CIV)
ได้ หรื อไม่?
ไม่ได้ มีรายงานการติดเชื ้อและแสดงอาการของโรคไข้ หวัดใหญ่สนุ ขั ในสุนขั แข่งพันธุ์เกรย์ฮาวน์
ที่ได้ รับวัคซีน kennel cough เป็ นประจําเป็ นเวลาอย่างน้ อย 3 ปี หรื อได้ รับหลายครัง้ ในหนึ่งปี CIV เป็ น
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ไวรัสที่แอนติเจนไม่เหมือนกับไวรัสอื่นๆ ในสุนขั แต่มีลกั ษณะทางพันธุกรรมใกล้ เคียงกับเชื ้อไข้ หวัดใหญ่
ในม้ า (H3N8) ในสหรัฐอเมริ กา มีวคั ซีน CIV ที่จดทะเบียนใช้ แบบมีเงื่อนไขโดยแนะนําให้ ใช้ ในสุนขั กลุ่ม
เสี่ยง
21. มีวคั ซีนป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่สนุ ขั (CIV) หรื อไม่?
มี ในสหรัฐอเมริ กามีวคั ซีนใหม่ที่จดทะเบียนแบบมีเงื่อนไขที่ช่วยป้องกันการติดเชื ้อไข้ หวัดใหญ่ที่
เกิดจากเชื ้อไวรัสไข้ หวัดใหญ่ H3N8 ในสุนขั ผลิตภัณฑ์นี ้เป็ นวัคซีนเชื ้อตายที่มีส่วนผสมของสื่อที่ต้องให้
2 ครัง้ ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ ประสิทธิภาพและระยะเวลาที่ให้ ภูมิค้ มุ กันของวัคซีน CIV กําลังอยู่ในระหว่าง
เก็บรวบรวมข้ อมูล
22. มี วัคซี นในสัตว์ เ ลี ย้ ง ที่ ไม่ไ ด้ ใช้ ป้องกันโรคจากเชือ้ ไวรัส แบคที เรี ย เชือ้ รา ยีส ต์ และ/หรื อปรสิ ต
หรื อไม่?
มี ปั จจุบนั มี ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ใช้ เพื่อคุมกําเนิด วัคซีนที่ช่วยป้องกันการตายจากการได้ รับพิษ
จากงูบางชนิด วัคซีนที่ช่วยป้องกันและรักษาโรคเหงือกและฟั น วัคซีนที่ใช้ เพื่อรักษามะเร็ งเมลาโนม่าใน
สุนัข นอกจากนี ย้ ัง มี วัคซี น ในสุนัข และแมวอี กหลายชนิดที่ ไ ม่ไ ด้ ใ ช้ เ พื่ อป้องกัน โรคติดเชื อ้ ที่ ยัง อยู่ใ น
ระหว่างการพัฒนา
23. เราสามารถใช้ Nosodes (holistic preparations) ในการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันในสัตว์เลี ้ยงได้ หรื อไม่?
ไม่ได้ Nosodesไม่สามารถช่วยป้องกันโรคใดๆ ได้ เนื่องจากไม่มีแอนติเจนเป็ นส่วนประกอบ
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คําถามเกี่ยวกับขัน้ ตอนการใช้ วัคซีน
24. เราสามารถผสมวัคซีนคนละชนิดในเข็มเดียวกัน ได้ หรื อไม่?
ไม่ไ ด้ ไม่ควรผสมวัคซี น ต่างชนิดกัน ในเข็มเดียวโดยเด็ดขาด ยกเว้ น ข้ อมูลของวัคซีน ระบุว่า
สามารถทําได้
25. เราสามารถฉีดวัคซีนต่างชนิดในเวลาเดียวกันให้ แก่สตั ว์ตวั เดียวกันได้ หรื อไม่?
ได้ ถ้ าจําเป็ นต้ องให้ วคั ซีนในวันเดียวกัน ควรพิจารณาฉีดคนละตําแหน่งเพื่อให้ วคั ซีนถูกนําส่งไป
ยังต่อมนํ ้าเหลืองคนละตําแหน่ง
26. ในสุนขั พันธุ์เล็ก เราจะลดปริ มาณวัคซีนที่ให้ เพื่อลดโอกาสการเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ได้ หรื อไม่?
ไม่ได้ ควรให้ วคั ซีนเต็มปริ มาณ (เช่น 1.0 มิลลิลิตร) ตามคําแนะนําของบริ ษัทผู้ผลิต ปริ มาณ
วัคซีนที่แนะนําให้ ใช้ มกั เท่ากับจํานวนแอนติเจนที่น้อยที่สดุ ที่สามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้ ดังนันจึ
้ งต้ องให้
เต็มปริ มาณที่กําหนด
27. ในสุนขั พันธุ์ใหญ่ (เกรทเดน) ควรให้ วคั ซีนในปริมาณเท่ากับสุนขั พันธุ์เล็ก (ชิวาวา) หรื อไม่?
ใช่ วัคซีนต่างจากยาคือ ปริ มาณของวัคซีนที่ให้ ไม่ได้ คํานวณตามนํ ้าหนักตัวสัตว์ (ขนาด) แต่ได้
จากปริ มาณแอนติเจนที่สามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้
28. เราสามารถให้ วคั ซีนแก่สตั ว์ที่ถกู วางยาสลบหรื อไม่?
ไม่ควร ควรหลี กเลี่ ยง เนื่ องจากอาจเกิ ดภาวะภูมิไวเกินและอาเจี ยนในสัตว์บางตัว และอาจ
ก่อให้ เกิดอันตรายกับสัตว์ นอกจากนี ้ยาสลบยังอาจมีผลต่อการตอบสนองทางภูมิค้ มุ กัน
29. ควรให้ วคั ซีนแก่สตั ว์ตงท้
ั ้ องหรื อไม่?
ไม่ควร ควรหลีกเลี่ยงการให้ วัคซีนทังชนิ
้ ดเชื ้อเป็ นและเชื ้อตายในสัตว์ตงท้
ั ้ อง ยกเว้ นในกรณี ที่
ต้ องรับสัตว์ เข้ าสถานสงเคราะห์สตั ว์โดยสัตว์ไม่เคยได้ รับวัคซี นมาก่อน และมีการระบาดของโรค (เช่น
CDV หรื อ FPV)
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30. การให้ กลูโคคอร์ ติคอยด์ระดับที่กดภูมิค้ มุ กันในสุนขั และแมว จะส่งผลรบกวนต่อการกระตุ้นภูมิของ
วัคซีนหลักทังการให้
้
ครัง้ แรกและครัง้ ที่ 2 (กระตุ้น) หรื อไม่?
จากการศึกษาทังในสุ
้ นัขและแมว พบว่าการให้ กลูโคคอร์ ติคอยด์ในสัตว์ก่อนการให้ วคั ซีนหรื อ
พร้ อมกับวัคซีนไม่ได้ สง่ ผลต่อการสร้ างแอนติบอดีอย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ตามแนะนําให้ กระตุ้นวัคซีน
ซํ ้าหลังจากหยุดกลูโคคอร์ ติคอยด์หลายสัปดาห์ (อย่างน้ อย 2 สัปดาห์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ให้
กลูโคคอร์ ตคิ อยด์ในช่วงเดียวกับการให้ วคั ซีนหลักครัง้ แรกๆ
31. ควรให้ วคั ซีนแก่สตั ว์ที่ได้ รับยากดภูมิค้ มุ กัน (นอกเหนือจากกลูโคคอร์ ติคอยด์) หรื อยาที่ทําลายเซลล์
เม็ดเลือดขาว (เช่น โรคมะเร็ งหรื อภูมิค้ มุ กันทําลายตัวเอง) หรื อไม่?
ไม่ควร ควรหลีกเลี่ยงการให้ วคั ซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัคซีนเชื ้อเป็ นเนื่องจากวัคซีนอาจก่อโรค
ในสัตว์กลุม่ นี ้ได้ การให้ วคั ซีนเชื ้อตายอาจไม่ได้ ผลหรื อส่งผลให้ โรคระบบภูมิค้ มุ กันรุนแรงขึ ้น
32. ภายหลังจากหยุดยาที่กดภูมิค้ มุ กันแล้ ว ควรจะต้ องรอนานเท่าไหร่จงึ ให้ วคั ซีนได้ ?
อย่างน้ อย 2 สัปดาห์
33. ในสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงเราจะสามารถให้ วคั ซีนแก่สตั ว์ทกุ สัปดาห์ได้ หรื อไม่?
ไม่ได้ ไม่ควรให้ วคั ซีนถี่เกินกว่าสัปดาห์เว้ นสัปดาห์ ถึงแม้ จะเป็ นวัคซีนคนละชนิดกันก็ตาม
34. เราควรให้ วคั ซีนเข็มสุดท้ ายในลูกสุนขั และลูกแมวเมื่ออายุเท่าไหร่?
วัคซีนเข็มสุดท้ ายควรให้ เมื่อสัตว์อายุ 14-16 สัปดาห์หรื อมากกว่านัน้
35. เราสามารถให้ วคั ซีนเชื ้อตาย แล้ วตามด้ วยวัคซีนเชื ้อเป็ นต่อโรคเดียวกันได้ หรื อไม่?
ไม่ได้ แอนติบอดีที่เกิดจากวัคซีนเชื ้อตายอาจมีผลรบกวนความสามารถในการกระตุ้นภูมิค้ มุ กัน
ของวัคซีนเชื ้อเป็ น ถ้ าจําเป็ นอาจให้ วคั ซีนเชื ้อเป็ นในเข็มแรก แล้ วฉีดกระตุ้นด้ วยวัคซีนเชื ้อตายได้
36. วัคซีน Bordetella เชื ้อเป็ นแบบหยอดจมูก สามารถนําให้ โดยการฉีดได้ หรื อไม่?
ไม่ได้ วัคซี นอาจก่อให้ เกิ ดปฏิ กิริยาเฉพาะที่ อย่างรุ นแรง และอาจทําให้ สัตว์ตายจากการเกิ ด
ปฏิกริยาทัว่ ร่างกายได้ (เช่น ภาวะตับวาย)
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37. วัคซีน Bordetella เชื ้อเป็ นแบบฉีดสามารถนํามาให้ โดยการหยอดจมูกได้ หรื อไม่?
ไม่ได้ การให้ แบบนี ้จะไม่กระตุ้นภูมิค้ มุ กันและอาจทําให้ เกิดภาวะภูมิไวเกินได้ การให้ วคั ซีนควร
ปฏิบตั ติ ามที่เอกสารผลิตภัณฑ์ระบุ
38. มีข้อควรระวังในการใช้ วคั ซีนเชื ้อเป็ น FHV-1/FCV แบบฉีดในแมวหรื อไม่?
มี ควรระวังไม่ให้ วคั ซีนสัมผัสกับเยื่อบุ (เช่น เยื่อหุ้มตาหรื อจมูก) เพราะไวรัสในวัคซีนสามารถก่อ
โรคได้
39. สามารถให้ วคั ซีนชนิดเดียวกัน แต่จากต่างบริษัทได้ หรื อไม่?
ได้ มี ข้อดีเพิ่มเติมคือ วัคซีนของแต่ละบริ ษัทอาจมีเชือ้ วัคซีนสายพันธุ์กันออกไป (เช่น แคลิซิ
ไวรัสแมว)
40. ควรเช็ดยาฆ่าเชื ้อ (เช่น แอลกอฮอล์) บริเวณที่ฉีดวัคซีนหรื อไม่?
ไม่ควร ยาฆ่าเชื ้ออาจไปยับยังวั
้ คซีนเชื ้อเป็ นและยังไม่เป็ นที่แน่ชดั ถึงประโยชน์ของการใช้
41. เราสามารถแยกฉีดองค์ประกอบของวัคซีนรวมได้ หรื อไม่?
ได้ เช่น วัคซีน Leptospira นิยมใช้ เป็ นตัวทําละลายของไวรัสแอนติเจน อาจพิจารณาละลาย
วัคซีนส่วนแห้ ง (viral cake) ด้ วยนํ ้ากลัน่ หรื อนํ ้าเกลือทดแทน โดยแยกวัคซีน Leptospirosis ไว้ ใช้ ใน
โอกาสอื่นหรื อทิ ้งไป
42. การฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียวให้ กบั สุนขั และแมวจะมีประโยชน์ตอ่ สัตว์ได้ หรื อไม่? และจะเป็ นประโยชน์
ต่อประชากรสุนขั และแมวหรื อไม่?
ใช่ การได้ รับวัคซีนหลักเชื ้อเป็ นในสุนขั (CDV, CPV-2, CAV-2) หรื อในแมว (FPV, FCV, FHV-1)
เพี ยงเข็ ม เดี ยวช่วยกระตุ้นให้ เ กิ ดภูมิ ค้ ุม กัน ได้ ยาวนาน หากลูกสุนัขและแมวได้ รับวัคซี นเมื่ ออายุ 16
สัปดาห์ขึน้ ไป ดังนัน้ ลูกสุนัขและแมวทุกตัวควรได้ รับวัคซี นหลักเชือ้ เป็ นอย่างน้ อย 1 เข็มเมื่ออายุ 16
สัปดาห์ขึ ้นไป
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หากปฏิบตั ติ ามนี ้ได้ จะสามารถเพิ่มระดับภูมิค้ มุ กันฝูงในกลุม่ ประชากรได้ แม้ แต่ในสหรัฐอเมริ กา
ที่มีการบันทึกประวัติวัคซี นที่ ดี คาดว่ามีสุนัขเพียง <50% และแมว <25% ที่ได้ รับวัคซีน ดังนันจึ
้ งควร
พยายามเพิ่มจํานวนสัตว์ที่ได้ รับวัคซีนให้ มากที่สดุ โดยเฉพาะวัคซีนหลัก เพื่อเพิ่มภูมิค้ มุ กันฝูงจนถึงระดับ
(เช่น >75% หรื อมากกว่า) ที่สามารถป้องกันการระบาดของโรคได้
43. ในกรณีที่สตั ว์ที่ต้องได้ รับวัคซีนสองเข็ม (เช่น วัคซีนเชื ้อตาย Leptospira bacterins หรื อ ลิวคีเมีย
ไวรัสในแมว) แต่ไม่ได้ มารับวัคซีนเข็มที่สองภายใน 6 สัปดาห์ สัตว์กลุม่ นี ้จะมีภมู ิค้ มุ กันหรื อไม่?
ไม่ การได้ รับวัคซีนเพียงเข็มเดียวสําหรับวัคซีนที่จําเป็ นต้ องให้ 2 เข็ม วัคซีนเข็มแรกจะไปไพร์ ม
ระบบภูมิค้ ุมกัน ในขณะที่ วคั ซี นเข็มที่ สองถึงจะกระตุ้นระบบภูมิค้ มุ กัน การที่ไม่ได้ รับวัคซีนเข็มที่ สอง
ภายใน 6 สัปดาห์ จําเป็ นจะต้ องเริ่ มเข็มแรกใหม่และให้ เข็มที่สองห่างกัน 2-6 สัปดาห์ หลังได้ รับครบสอง
เข็มให้ กระตุ้นซํ ้าปี ละครัง้ หรื อเว้ นนานกว่านัน้
44. วัคซีนเชื ้อเป็ นที่ผสม (reconstitute) แล้ ว จะอยูไ่ ด้ นานเท่าไหร่ที่อณ
ุ หภูมิห้องโดยไม่เสื่อมสภาพ?
วัคซีนที่เสื่อมสภาพได้ ง่าย (เช่น CDV, FHV-1) จะสูญเสียความสามารถในการกระตุ้นภูมิค้ มุ กัน
ภายใน 2-3 ชัว่ โมงที่อณ
ุ หภูมิห้อง ในขณะที่วคั ซีนอื่น (เช่น CPV, FPV) ยังคงสามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันได้
อีกหลายวัน VGG แนะนําให้ ใช้ วคั ซีนภายใน 1-2 ชัว่ โมงหลังผสม
45. ถ้ าสัตว์ที่ได้ รับวัคซีนมีอายุเกินกว่าค่า DOI ของวัคซีนหลัก (7-9 ปี สําหรับ CDV, CPV-2, CAV-2; 7
ปี สําหรับ FPV, FCV, FHV-1) ควรจะเริ่ มโปรแกรมวัคซีนใหม่ (ให้ ซํ ้าห่างกัน 2-4 สัปดาห์) หรื อไม่?
ไม่จํ าเป็ น การให้ วัคซี นหลักหลายครั ง้ ทํ าเฉพาะในช่วงการกระตุ้นภูมิในลูกสุนัขและลูกแมว
เนื่องจากสัตว์อาจมีภูมิค้ มุ กันจากแม่มารบกวนการทํางานของวัคซีนในช่วงนี ้ VGG ตระหนักดีว่าข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์ของวัคซีนบางอย่าง อาจระบุให้ ฉีดวัคซีนซํ ้าดังกล่าว แต่ในทางปฏิบตั ิสตั ว์จะมีภูมิค้ มุ กันจดจํา
ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องเริ่ มโปรแกรมวัคซีนเหมือนในลูกสัตว์
46. ควรให้ วคั ซีนในแมวที่ตดิ เชื ้อ FeLV และ/หรื อ FIV หรื อไม่?
ในแมวที่ตดิ เชื ้อ FeLV หรื อ FIV แต่ยงั ไม่แสดงอาการควรเลี ้ยงในบ้ านแยกจากแมวตัวอื่น เพื่อลด
โอกาสการสัมผัสเชื ้ออื่น ถ้ าจําเป็ นต้ องให้ วคั ซีนหลัก (FPV, FCV และ FHV-1) ควรเลือกใช้ วคั ซีนเชื ้อตาย
(หลีกเลี่ยงวัคซีนเชื ้อเป็ น) และไม่ควรให้ วคั ซีน FeLV หรื อ FIV ในกรณีแมวที่ติดเชื ้อ FeLV และ FIV และ
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แสดงอาการของโรคแล้ ว ไม่ควรให้ วคั ซีนใดๆ ยกเว้ นในบางประเทศที่มีกฎหมายกําหนดให้ ฉีดวัคซีนพิษ
สุนขั บ้ าในแมวที่ตดิ เชื ้อด้ วย
47. ตําแหน่งใด ที่ควรฉีดวัคซีนในแมว?
ไม่ควรฉีดวัคซีนแมว (โดยเฉพาะที่มีส่วนผสมของสื่อ) ที่บริ เวณ inter-scapular ในสหรัฐอเมริ กา
มีแนวทางปฏิบตั ิในการให้ วคั ซีนพิษสุนขั บ้ าบริ เวณส่วนปลายของขาหลังด้ านขวาและให้ วคั ซีนลิวคีเมีย
บริ เวณส่วนปลายของขาหลังด้ านซ้ าย หรื ออาจฉีดวัคซีนเข้ าบริ เวณผิวหนังด้ านข้ างผนังช่องอกหรื อช่อง
ท้ อง VGG แนะนําให้ ฉีดวัคซีนที่บริ เวณผิวหนังด้ านข้ างผนังช่องท้ อง เพราะสามารถผ่าตัดก้ อนมะเร็ งออก
ได้ ง่ าย ไม่ว่าจะเลื อกฉี ดตํ าแหน่ง ไหนควรฉี ดเข้ า ใต้ ผิวหนัง และไม่ควรฉี ดเข้ ากล้ ามเนื อ้ ควรเปลี่ ย น
ตําแหน่งที่ ฉี ดไม่ใ ห้ ซํา้ ที่ เ ดิมควรบันทึกตําแหน่ง ที่ฉี ดวัคซีน และเปลี่ยนตําแหน่ง ใหม่หรื อเลือกบริ เวณ
ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึง่ แล้ วเปลี่ยนตําแหน่งไปทุกปี
48. สัตว์ที่ขาดอาหารอย่างรุนแรงจะส่งผลต่อการตอบสนองทางภูมิค้ มุ กันต่อวัคซีนหรื อไม่?
ใช่ มีรายงานว่าการขาดวิตามินหรื อแร่ธาตุบางชนิดอย่างรุนแรง (เช่น วิตามิน E/Se) สามารถ
ส่งผลต่อการตอบสนองทางภูมิค้ มุ กันในลูกสุนขั ในสัตว์ที่ขาดสารอาหารควรได้ รับการแก้ ไขสภาวะทาง
โภชนาการ และกระตุ้นวัคซีนซํ ้าเพื่อให้ แน่ใจว่ามีการสร้ างภูมิค้ มุ กัน
49. ลูกสุนขั และแมวที่ไม่ได้ รับนมนํ ้าเหลือง จะมีภมู ิค้ มุ กันถ่ายทอดจากแม่หรื อไม่?
ขึน้ อยู่กับ ระดับแอนติบอดี ข องแม่ มากกว่า 95% ของแอนติบอดีที่ลูกสัตว์ ไ ด้ รับ อยู่ใ นนม
นํ ้าเหลืองซึง่ จะถูกดูดซึมจากลําไส้ เข้ าสูก่ ระแสเลือดภายใน 72 ชัว่ โมงหลังคลอด
50. กรณีที่ลกู สุนขั และแมวที่ไม่ได้ รับนมนํ ้าเหลือง เราจะสามารถให้ วคั ซีนในช่วงอายุสปั ดาห์แรกๆ ได้
หรื อไม่ เนื่องจากไม่มีแอนติบอดีจากแม่มารบกวนการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันแล้ ว?
ไม่ได้ ไม่ควรฉี ดวัคซีนเชื ้อเป็ นให้ กบั ลูกสุนขั และแมวที่อายุน้อยกว่า 4-6 สัปดาห์ วัคซีนเชื ้อเป็ น
บางชนิดก่อให้ เกิ ดอาการทางประสาทและตายในลูกสุนัขและแมวที่อายุน้อยกว่า 2 สัปดาห์ที่ไม่มี
ภูมิค้ มุ กันจากแม่ สาเหตุเกิ ดจากลูกสัตว์ยังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ ดีนักในช่วงสัปดาห์
แรกๆ หลังคลอด ซึง่ ส่งผลรบกวนการทํางานของระบบภูมิค้ มุ กันแบบมีมาแต่กําเนิดและแบบจําเพาะ
51. ทําอย่างไรลูกสุนขั และแมวที่ไม่ได้ รับนมนํ ้าเหลือง จึงจะมีภมู ิค้ มุ กันต่อโรคติดเชื ้อสําคัญ?
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มีการใช้ นมนํ ้าเหลืองเทียม (Artificial Colostrum; AC) ในลูกสุนขั และแมวที่อายุน้อยกว่า 3
วันที่ยงั ไม่ได้ กินอาหารโปรตีนอื่น นมนํ ้าเหลืองเทียมประกอบด้ วยนมทดแทน 50% (เช่น EsbilacTM หรื อ
ผลิตภัณฑ์อื่น) และ 50% อิมมูนซีรั่ม (เตรี ยมจากแม่สตั ว์หรื อสัตว์ตวั อื่นที่ได้ รับวัคซีนครบและเลี ้ยงใน
สภาพใกล้ เคียงกับแม่สตั ว์) ในกรณีที่ลกู สัตว์ที่ได้ รับนมนํ ้าเหลืองทดแทนมาแล้ ว หรื อมีอายุ 3 วันขึ ้นไป
อาจให้ ซีรั่มจากสัตว์ที่มีภูมิค้ มุ กันโดยการฉี ดเข้ าใต้ ผิวหนังหรื อช่องท้ อง หรื อซิเตรตพลาสม่า (citrated
plasma) เข้ าทางเส้ นเลือดดํา ประมาณ 3-10 มิลลิลิตรขึ ้นกับขนาดของสัตว์วนั ละ 2 ครัง้ ติดต่อกัน 3 วัน
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คําถามเกี่ยวกับผลอันไม่ พงึ ประสงค์ จากการให้ วัคซีน
52. มีความเสี่ยงจากการให้ วคั ซีนมากเกินไป (เช่น ให้ บ่อยเกินไปหรื อให้ วคั ซีนที่ไม่จําเป็ นสําหรับสัตว์
เลี ้ยง) หรื อไม่?
มี วัคซีนอาจก่อให้ เกิดผลอันไม่พึงประสงค์จึงไม่ควรให้ เกินความจําเป็ น วัคซีนเป็ นชีววัตถุที่ควร
พิจารณาให้ ตามความจําเป็ นของสัตว์แต่ละตัว การให้ วคั ซีนแบคทีริน (bacterin) ต่างชนิดควรให้ แยกคน
ละครัง้ ไม่ควรให้ พร้ อมกัน
53. มีวคั ซีนบางชนิดหรื อวัคซีนที่ให้ ร่วมกันชนิดไหนที่ก่อให้ เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ มากกว่าวัคซีนอื่น
หรื อไม่?
มี แม้ ว่าโอกาสการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากการให้ วคั ซีนจะเกี่ยวข้ องกับสายพันธุ์สุนขั (พบ
บ่อยในสุนขั พันธุ์เล็ก หรื อสุนขั บางครอบครัว) วัคซีนบางชนิดก่อให้ เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะ
ภาวะภูมิไวเกิ นแบบที่ หนึ่งบ่อยกว่าวัคซีนอื่น เช่น วัคซีนแบคทีริน (แบคทีเรี ยเชือ้ ตาย) Leptospira,
Bordetella, Borrelia, และ Chlamydophila มักทําให้ เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ มากกว่าวัคซีนเชื ้อเป็ น
จากไวรัส
54. ในกรณีสุนขั และแมวที่มีประวัติการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากการให้ วคั ซีนหรื อมีโรคของระบบ
ภูมิค้ มุ กัน (ผื่ น หน้ าบวม ช็ อค มะเร็ ง บริ เวณที่ฉีด หรื อภูมิค้ มุ กัน ทําลายตัวเอง ฯลฯ) ควรให้ วัคซีนอี ก
หรื อไม่?
ถ้ าวัคซี น ที่ ทํ าให้ เ กิ ดผลอันไม่พึง ประสงค์เ ป็ นวัคซี น หลัก อาจทดสอบระดับแอนติบอดี ถ้ ามี
แอนติบอดีตอ่ CDV CPV-2 และ FPV ก็ไม่จําเป็ นต้ องให้ วคั ซีนซํ ้า ถ้ าวัคซีนที่ก่อให้ เกิดปั ญหาเป็ นวัคซีน
ทางเลือก (เช่น Leptospira หรื อ Bordetella bacterin) ไม่แนะนําให้ ให้ วคั ซีนซํ ้า สําหรับวัคซีนพิษสุนขั
บ้ า การให้ วคั ซีนซํ ้าควรพิจารณาจากการตรวจแอนติบอดีและตามที่กฎหมายกําหนด
ถ้ าจําเป็ นต้ องให้ วคั ซีน อาจพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์วคั ซีนจากบริ ษัทอื่น การแพ้ วคั ซีนมักเกิด
จากส่วนผสมอื่นในวัคซีน (เช่น bovine serum albumin ที่ใช้ ในอาหารเลี ้ยงเชื ้อไวรัส) อาจให้ ยาแก้ แพ้
ก่อนให้ วคั ซีน ซึง่ จะไม่มีผลต่อการตอบสนองทางภูมิค้ มุ กัน ในสัตว์ที่มีประวัติแพ้ วคั ซีนควรติดตามอาการ
อย่างใกล้ ชิดภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากได้ รับวัคซีนแม้ ว่าการแพ้ แบบ Type I จะเกิดภายในไม่กี่นาทีหลัง
ให้ วคั ซีน แต่การแพ้ ชนิดอื่น (Type II, III, IV) มักเกิดช้ ากว่า (หลายชัว่ โมงถึงหลายเดือน)
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55. การให้ วคั ซีนทําให้ เกิดภาวะภูมิค้ มุ กันทําลายตัวเอง (autoimmune disease) หรื อไม่?
ตัววัคซีนเองไม่ได้ ก่อโรคภูมิค้ มุ กันทําลายตัวเอง ในสัตว์บางตัวที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมโน้ มนํา
วัคซีนอาจกระตุ้นให้ เกิดโรคภูมิค้ มุ กันทําลายตัวเองได้ เช่นเดียวกันกับปั จจัยอื่น เช่น การติดเชื ้อ ยา หรื อ
ปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อมอื่น
56. ผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการให้ วคั ซีนเกิดขึ ้นบ่อยหรื อไม่?
เป็ นเรื่ องยากที่ จ ะเก็ บข้ อมูล เกี่ ยวกับความเสี่ ยงของการเกิ ดผลอัน ไม่พึง ประสงค์ จ ากวัคซี น
ข้ อมูลที่มีอยูไ่ ด้ รับจากสัตวแพทย์และเจ้ าของสัตว์ที่รายงานไปยังผู้ผลิตหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
(ถ้ ามีช่องทาง) เป็ นที่ยอมรับว่าวัคซีนสัตว์เลี ้ยงที่ใช้ กนั อยู่มีความปลอดภัยสูงและก่อให้ เกิดผลอันไม่พึง
ประสงค์ น้ อยมาก ทัง้ นี ป้ ระโยชน์ ข องวัคซี น ในการป้องกัน โรคติดเชื อ้ ร้ ายแรงมี ม ากกว่าผลอัน ไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดจากวัคซีน รายงานจากฐานข้ อมูลของเครื อโรงพยาบาลสัตว์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาพบว่า
พบอาการอันไม่พึงประสงค์จากการให้ วคั ซีน (ทุกรูปแบบ รวมถึงอาการที่ไม่รุนแรง) ภายใน 3 วันหลังให้
วัคซีนในสุนขั 38 จาก 10,000 ตัว ในแมวพบอาการอันไม่พึงประสงค์จากการให้ วคั ซีน (รวมอาการที่ไม่
รุนแรง) ภายใน 30 วันหลังให้ วคั ซีน 52 จาก 10,000 ตัว อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวอาจน้ อยกว่าความ
เป็ นจริงเนื่องจากไม่มีการรายงานกลับเข้ ามาที่โรงพยาบาลสัตว์ สัตว์บางสายพันธุ์หรื อครอบครัวมีโอกาส
เกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์จากการให้ วคั ซีนในอัตราที่สงู กว่าสัตว์ทวั่ ไป
57. มีสนุ ขั และแมวที่ไม่สามารถตอบสนองทางภูมิค้ มุ กันต่อการให้ วคั ซีนหรื อไม่?
มี พบได้ ในสุนขั บางสายพันธุ์เรี ยกสัตว์กลุ่มนี ้ว่า non-responders สาเหตุเกี่ยวข้ องกับกรรมพันธุ์
พบในสัตว์ (สายพันธุ์หรื อครอบครัวเดียวกัน) ที่มีประวัติการไม่ตอบสนองต่อวัคซีน ถ้ าสัตว์ไม่ตอบสนอง
ต่อการให้ วคั ซีนป้องกันโรคอันตราย เช่น พาร์ โวไวรัสในสุนขั หรื อไข้ หดั แมว และติดเชื ้ออาจตายได้ ถ้ า
เป็ นโรคที่ไม่รุนแรง เช่น Bordetella bronchiseptica สัตว์อาจป่ วยแต่มกั มีชีวิตรอด
58. ในลูกสุนขั มีโอกาสเกิดภาวะกดภูมิค้ มุ กันภายหลังจากได้ รับวัคซีนหลักหรื อไม่?
มี ถ้ าสัตว์ได้ รับวัคซีนเชื ้อเป็ นที่มีส่วนผสมของเชื ้อ CDV และ CAV-2 อาจทําให้ เกิดภาวะกด
ภูมิค้ มุ กันเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ โดยเริ่ มที่ 3 วันหลังได้ รับวัคซีน ถ้ าวัคซีนรวมไม่มีส่วนผสมเชื ้อเป็ นของ
CDV และ CAV-2 ก็จะไม่เกิดการกดภูมิค้ มุ กัน
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59. จะมีวิธีหลีกเลี่ยงภาวะกดภูมิค้ มุ กันในลูกสุนขั ที่จําเป็ นต้ องได้ รับวัคซีนหลัก (CDV, CPV-2, CAV-2)
อย่างไร?
ลูกสุนขั ควรได้ รับวัคซีน CDV, CPV-2 โดยการฉี ด และได้ รับวัคซีน CAV-2 ในภายหลัง หรื ออาจ
ให้ โดยการหยอดจมูกร่ วมกับ B. bronchiseptica และพาราอินฟลูเอนซ่า สัตวแพทย์อาจใช้ วคั ซีนที่มี
ส่วนประกอบของคาร์ นารี่ พ็อกซ็เวคเตอร์ CDV และวัคซีนเชื ้อเป็ นที่มี CPV-2 หรื อ CAV-2 ที่ไม่กด
ภูมิค้ มุ กัน
60. การเกิ ดภูมิไวเกิ นในสุนัขบางตัวต่อวัคซี น Leptospira จะเกิดขึน้ ในเวลาสัน้ ๆ (น้ อยกว่า 1 ปี )
เช่นเดียวกับภูมิค้ มุ กันจากการให้ วคั ซีนหรื อไม่?
ไม่ ภูมิค้ ุมกันที่ก่อให้ เกิ ดภาวะภูมิไ วเกิน ที่ประเมินโดยการทดสอบทางผิวหนัง (skin test)
สามารถอยูไ่ ด้ นาน (≥4 ปี )ในขณะที่ IgG ที่ป้องกันโรคจะคงอยูเ่ พียงช่วงเวลาสันๆ
้ (≤1 ปี )
ภาคผนวก III. คลังรู ปภาพโรคติดเชือ้ สําคัญในสุนัขและแมว
คลังรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์พร้ อมคําบรรยายสันๆ
้ เกี่ยวกับโรคติดเชื ้อสําคัญในสุนขั และแมวที่ป้องกัน
ด้ วยวัคซีนและข้ อมูลสําหรับสัตวแพทย์เพื่อใช้ ประกอบการอธิบายแก่เจ้ าของสัตว์ในห้ องตรวจสามารถ
ศึกษาและดาวน์โหลดได้ จากเวปไซต์ WSAVA
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