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บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้นําเสนอเกี่ยวกับแนวทางการใชวัคซีนในสุนัขและแมว โดยมีขอมูลการเลือกใชวัคซีน 
โปรแกรมวัคซีน ขอควรระวังจากการใชวัคซีน ขอมูลโรคติดเชื้อที่สําคัญในสุนัขและแมว แนวทางปฏิบัตินี้ไดจากการ
รวบขอมูลทาง วิชาการ งานวิจัย และขอมูลผูผลิตวัคซีน  

จากการศึกษา พบวาวัคซีนแบงเปน วัคซีนหลัก และวัคซีนทางเลือก วัคซีนหลักที่ตองใหสุนัขและแมวทุก
ตัว เพ่ือปองกันโรคติดเชื้อรุนแรงท่ีมีการแพรระบาดทั่วโลก ในสุนัขประกอบดวยวัคซีนปองกันไวรัสไขหั ดสุนัข 
เชื้ออะดิโนไวรัสในสุนัข และเชื้อพารโวไวรัส วัคซีนหลักในแมวไดแก วัคซีนปองกันไขหัดแมว แคลิซิไวรัส และเฮอร
ปสไวรัส วัคซีนโรคพิษสุนัขบาทั้งในสุนัขและแมวแมวาจะไมมีกฎหมายควบคุม วัคซีนทางเลือก ควรพิจารณาใหตาม
ความเสี่ยงตอการสัมผัสโรค  
 
Abstract

The article present the approach used vaccine in dog and cat with information on the 
selection of vaccine. Program, warning from used vaccine. Information Infections disease 
in dog and cat. The practice guidelines get from academic information research and vaccine 
manufacturer information 

From studies found vaccine are separated to core vaccine and vaccine and Non-Core 
vaccine .core vaccine must give to all dog and cat, for prevent infectious diseases. Must 
have worldwide Distribution in dog is core-vaccine prevent canine distemper, Adenovirus, 
herpes virus, Rabies virus, Parvovirus. Core-vaccine in cat is canine distemper, Adenovirus, 
herpes virus, Rabies virus, Parvovirus. In dog and cat although without law core vaccine 
should consider according to the risk disease exposure 

 
คํายอ (Abbreviations) 
CAV Canine Adenovirus อะดีโนไวรัสสนุัข  
CCV Canine Coronavirus โคโรนาไวรัสสนุัข  
CDV Canine Distemper Virus ไวรัสไขหัดสุนัข  
CIV Canine Influenza Virus ไวรัสไขหวัดใหญสุนัข  
CPIV Canine Para influenza Virus พาราอินฟลูเอนซาไวรัสสุนัข  
CMI Cell-Mediated Immunity ภูมิคุมกันพึงเซลล  
CPV Canine Parvovirus พารโวไวรัสสุนัข  
CRDC Canine Respiratory Disease Complex การติดเชื้อทางเดินหายใจสนุัขจากหลายสาเหตุ  
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DO Duration of Immunity ระยะเวลาที่ใหภูมิคุมกัน  
FCoV Feline Coronavirus โคโรนาไวรัสแมว  
FCV Feline Calicivirus แคลซิไวรัสแมว  
FeLV Feline Leukemia Virus ลิวคีเมียไวรัสแมว  
FHV Feline Herpesvirus-1 เฮอรปสไวรัสแมว  
FIP Feline Infectious Peritonitis ไวรัสชองทองอักเสบแมว  
FISS Feline Injection Site Sarcoma มะเร็งซารโคมาบริเวณท่ีฉีด 
FIV Feline Immunodeficiency Virus ไวรัสภูมิคุมกันบกพรองแมว 
FPV Feline ParVovirus ไวรัสไขหัดแมว  
ICH Infectious Canine Hepatitis โรคติดเชื้อตับอักเสบสนุัข 
 MDA MaternalDerived Antibody ภูมิคุมกันถายทอดจากแม  
MLV Modified Live Vaccine วัคซีนเชื่อเปน  
OspA Outer surface protein A โปรตีนเปลือกนอกชนิดเอ  
rCDv recombinant Canine Distemper Virus วีคอมบิแนนทไวรัสไขหัดสนุัข  
RV Rabies Virus ไวรัสโรคพิษสุนัขบา  
VGG Vaccination Guidelines Group คณะทํางานจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชวัคซนีในสนุัขและแมว 
 VS-FCVVirulent Systemic Feline Calicivirus แคลซิไวรัสสายพันธุรนุแรง  
WSAVA World Small Animal Veterinary Association สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบาํบัดโรคสตัว 
 
บทนํา 

ในป ค.ศ. 2006 สมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบําบัดโรคสัตวเล็กโลก (WSAVA) ไดจัดตั้ง คณะทํางาน
จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชวัคซีนในสุนัขและแมว เพื่อวางแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัคซีนในสุนัขและ
แมวทั่วโลก แนวทางปฏิบัตินี้คํานึงถึงความแตกตางดาน เศรษฐกิจและสังคมที่สงผลตอสัตวเล้ียง โดยไดตีพิมพ
แนวทางปฏิบัติฉบับแรกในป ค.ศ. 2007 ในวารสาร Journal of Small Animal Practice (Day et al., 2007) 
และบน เวปไซตของ WSAVA โดยมีทั้งภาษาอังกฤษและสเปน 

เนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของการรักษาสัตวเลี้ยง ทาง VGG จึงไดเร่ิมโครงการในป ค.ศ. 2009 
เพ่ือ ปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เคยออกในป ค.ศ. 2007 ใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับ
เจาของและผูเพาะพันธุสุนัขและแมว ในระหวางป ค.ศ. 2009-2010 VGG ไดประชุมรวมกัน 3 ครั้ง เพื่อวาง
แนวทางปฏิบัติฉบับปรับปรุงและพัฒนาแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาของ และผูเพาะพันธุสุนัข ซึ่งมีแผนจะนําออก
เผยแพรในป ค.ศ. 2010 เชนกัน 

กิจกรรมแรกที่ทําในระยะท่ี 2 นี้ ไดแก การประเมินผลของแนวทางปฏิบัติที่ออกในป ค.ศ. 2007 ในหมู
สัตวแพทยทั่วโลกโดย VGG ไดสงแบบสอบถามไปใหสมาชกิของ WSAVA จํานวน 70 ประเทศ เพื่อสอบถาม เชน 

 1. สัตวแพทยในประเทศของทานไดรับทราบขอมูลเก่ียวกบัแนวทางปฏิบัติในป ค.ศ. 2007 หรือไม  
 2. สมาคมสัตวแพทยในประเทศของทานไดหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติป ค.ศ. 2007 หรือไม  
 3. ในประเทศของทานมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกใชวัคซีนในสุนัขและแมวอยูแลวหรือไม   
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วัตถุประสงคของแนวทางปฏิบัติ 
  ขอมูลผลิตภัณฑ (Summary of product characteristics, SPC) เปนขอมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ใช เพ่ือ
ประกอบการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ คุณภาพ ความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพของ
วัคซีน รวมถึงขอมูลระยะการใหความคุมโรค (duration of immunity, DOI) ของ ผลิตภัณฑ คา DOI หมายถึง
ระยะเวลาที่อยางต่ําที่สุดที่วัคซีนจะสามารถใหภูมิคุมโรคในสัตวที่ไดรับ วัคซีน โดยขอมูลนี้มักไดจากผลการทดสอบ
ในหองปฏิบัติการ ซึ่งอาจไมไดสะทอนระยะการใหความคุม โรคของวัคซีนที่แทจริง ในอดีตที่ผานมาวัคซีนสัตวเลี้ยง
สวนใหญระบุคา DOI ที่ 1 ป ดังนั้นจึงทําใหตอง แนะนําใหมีการใหวัคซีนซํ้าทุกป แตจากความกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยของวัคซีน จึงไดมีการขยาย ระยะเวลาในการใหความคุมโรคของวัคซีนใหยาวนานข้ึนโดยมากมักมีคาDOI 
อยูที่ 3 ป แมวาในความ เปนจริงแลว วัคซีนหลักอาจมีคา DOI ที่แทจริงที่ยาวนานกวานั้นมาก ในแนวทางปฏิบัติ
ฉบับนี้ อาจพบไดวามีคําแนะนําให วัคซีนบางชนิดทุกสามป แมวาขอมูล ผลิตภัณฑของวัคซีนนั้น อาจระบุคา DOI 
เพียงแค 1 ป ท้ังนี้เนื่องจากแนวทางปฏิบัติฉบับนี้อาศัยขอมูล ทางวิชาการและความรูในปจจุบัน ที่ยืนยันวาคา DOI 
ของวัคซีนมีระยะเวลายาวนานกวาที่ระบุในขอมูล ผลิตภัณฑ ในขณะที่ขอมูลของผลิตภัณฑที่บริษัทใชประกอบการ
ขึ้นทะเบียน มักไดมาจากขอมูลเกาท่ีไม ทันสมัย ในบางกรณีอาจมีอายุมากกวา 20 ปจึงอาจพบความไมสอดคลอง
กันระหวางเอกสารทั้งสองได สัตวแพทยควรตัดสินใจเลือกใชวัคซีนตามขอมูลวิชาการที่มีอยูในปจจุบัน โดยใหวัคซีน
ที่อาจมีแนวทางแตกตางจากเอกสารข้ึนทะเบียน (off-label use) 

  กลาวโดยสรุปคือ สัตวแพทยสามารถจัดวางโปรแกรมวัคซีนตามขอมูลจากแนวทางปฏิบัตินี้ แตควร
พิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติในประเทศ รวมดวย เพื่อความเหมาะสมตอสถานการณในแตละประเทศ หากขอมูลใน
แนวทางปฏิบัติฉบับนี้มีความแตกตางจากขอกําหนดทางกฎหมายของประเทศนั้น 

 
ขอมูลปจจุบันดานวัคซีนวิทยาในสัตวเล็ก 
  เปนที่ทราบกันดีวาในประเทศพัฒนาแลวพบปญหาโรคติดเชื้อในประชากรสุนัขและ แมวไมบอย แมจะมี
การระบาดบางเปนครั้งคราวในบางพ้ืนที่ ซึ่งสถานการณการระบาดของโรคอาจมี ความแตกตางกันระหวางสัตวที่
เลี้ยงในสถานสงเคราะหสัตวและสัตวที่เลี้ยงตามบานอยางไรก็ตามโรคติดเชื้อสําคัญเหลานี้ ยังคงเปนปญหาสําคัญที่
พบไดบอยและเปนสาเหตุสําคัญของการตายในสุนัขและแมว ประเทศท่ีพัฒนาแลว คาดวามีสัตวเลี้ยงเพียง 30-
50% ท่ีไดรับวัคซีน ซึ่ง ตัวเลขดังกลาวยิ่งนอยกวานี้มากในประเทศกําลังพัฒนา การฉีดวัคซีนในสัตวแตละตัวมี
ความสําคัญตอการสรางภูมิคุมกันเปนอยางมาก เพราะนอกจากวัคซีนจะชวยปกปองสัตวที่ไดรับวัคซีนแลว วัคซีนยัง
ชวยลดการแพรกระจายของโรคในหมูประชากรสัตวชนิดนั้นดวย ดังนั้นจึงควรมุงเนนการเพิ่มสัดสวนของสัตวที่
ไดรับวัคซีนหลักใน กลุมประชากรสัตวเลี้ยงใหมากข้ึน 

  ประเด็นที่สองเกี่ยวกับการใหวัคซีนในสุนัขและแมว คือ ควรลดปริมาณการใหวัคซีนที่ไม จําเปนสําหรับ
สัตวแตละตัว เพื่อลดโอกาสการเกิดผลอันไมพึงประสงคจากการใหวัคซีน แนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสมควรคํานึงถึง
ความตองการวัคซีนในสัตวแตละตัว มีการแบงกลุมวัคซีนตามขอมูลทางวิชาการ เปน 2 ชนิดไดแก “วัคซีนหลัก 
(core)” และ “วัคซีนทางเลือก (non-core)” ทั้งนี้จําเปนตอง อาศัยขอมูลเก่ียวกับการระบาดของโรคในแตละพื้นท่ี 
เพ่ือประโยชนในการเลือกใชวัคซีน รวมท้ังยังควรมีการสงเสริมใหมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑที่มีคา DOI ยาวนาน
ขึ้นเพื่อลดความจําเปนในการฉีดวัคซีน และทําใหการใชวัคซีนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น จากขอมูลดังกลาวทําใหสัตว
แพทยและเจาของสัตวจําเปนตองปรับเปลี่ยนความเชื่อและวิธีการใหวัคซีนจากที่เคยฉีดกระตุนทุกปใหเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น 
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  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชวัคซีนฉบับนี้ถูกจัดเตรียมข้ึนเพื่อเจาของสัตวที่ตองการนําสัตวมา รับวัคซีนท่ี
เหมาะสมจากสัตวแพทย VGG ทราบดีวามีเจาของจํานวนไมนอยที่อาจไมสามารถปฏิบัติตาม คําแนะนําของสัตวแพทยได 
เพราะขอจํากัดดานเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณที่เจาของสามารถนํา สัตวมารับวัคซีนหลักไดเพียงครั้งเดียว
ตลอดชีวิต VGG เสนอใหใหวัคซีนในชวงเวลาท่ีสัตวสามารถ ตอบสนองทางภูมิคุมกันไดเต็มที่ ไดแก เมื่ออายุ 16 
สัปดาหข้ึนไป 

  

การใหวัคซีนในลูกสุนัขและการกระตุนท่ี 12 เดือน 
  ลูกสุนัขจะมีภูมิคุมโรคจากภูมิคุมกันถายทอดจากแม (MDA) ในชวงสัปดาหแรกๆ ระดับภูมิคุมกันจะลดลง
ในชวงอายุ 8-12 สัปดาห ซึ่งจะเปนชวงเวลาท่ีสามารถกระตุนภูมิคุมกันในลูกสุนัขไดลูกสุนัขที่ไดรับ MDA นอย อาจ
มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไดเร็วขึ้น ในขณะท่ีลูกสุนัขที่ไดรับ MDA ในปริมาณมากอาจไมตอบสนองตอการใหวัคซีน
จนถึงอาย มากกวา 12 สัปดาห ดังนั้นจึงไมมีโปรแกรมวัคซีนใดที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ VGG แนะนําใหเร่ิมให
วัคซีนคร้ังแรกที่อายุ 8-9 สัปดาห และใหคร้ังที่สองหางกัน 3-4 สัปดาห โดยใหวัคซีนคร้ังที่สามเม่ือสุนัข อายุ 14-16 
สัปดาห แมวาวัคซีนบางชนิดอาจระบุใหใหวัคซีนเพียงสองคร้ัง หรือใหครั้งที่สอง หรือครั้งสุดทายที่อายุ 10 สัปดาห 
ขอปฏิบัติดังกลาวมีวัตถุประสงค เพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมของลูกสัตวอยางเหมาะสม (early Socialization) แต
การวาง โปรแกรมวัคซีนดังกลาวกอใหเกิดความเส่ียงตอการติดเชื้อ ดังนั้นเจาของสัตวควรระมัดระวังไมใหลูกสัตว 
อยูบริเวณที่มีความเสี่ยงโรค VGG ยังคงแนะนําให ใหวัคซีนหลักครั้งที่สามเม่ือลูกสุนัขอายุ 14-16 สัปดาห 

ในดานภูมิคุมกันวิทยา การใหวัคซีนซ้ําหลายครั้งในชวงปแรกของลูกสัตวไมจัดวาเปนการกระตุน วัคซีน 
(booster) การฉีดวัคซีนดังกลาว ถือเปนการกระตุนระบบภูมิคุมกันคร้ังแรกในลูกสัตวที่ไมมีนิวทรัลไลซิ่งแอนติบอดี 
( จากMDA) ตอแอนติเจนในวัคซีน สุนัขทุกตัวควรไดรับวัคซีนที่ 12 เดือนภายหลังการใหวัคซีนในชวงลูกสัตว จึงจะ
ถือเปน โปรแกรมการใหวัคซีนในลูกสัตวที่สมบูรณ การกระตุนวัคซีนที่ 12 เดือน จะทําใหมั่นใจไดวาสุนัขทุกตัว
รวมถึงสุนัขตัวที่ไมตอบสนองตอวัคซีนในชวงลูกสัตวจะสามารถสรางภูมิคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

การใหวัคซีนในสุนัขโตเต็มวัย 
สุนัขที่ตอบสนองตอการใหวัคซีนหลัก จะมีภูมิคุมกันโรค ที่คงอยูไดนานหลายป โดยไมจําเปนตองกระตุน

วัคซีนซ้ํา ภายหลังจากการกระตุนวัคซีนที่ 12 เดือนแลวอาจใหวัคซีนซ้ําทุก 3 ปหรือ นานกวานั้น ยกเวนบางกรณีที่
มีเงื่อนไขพิเศษ ขอแนะนํานี้ไมรวมถึง วัคซีนหลักเชื้อตาย วัคซีนทางเลือก โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมวัคซีนที่มี
แอนติเจนของเชื้อแบคทีเรียเปนสวนประกอบดวยเหตุนี้จึงตองฉีดกระตุนวัคซีน Leptospira, Bordetella, 
Borrella (Lyme disease) และพาราอินฟลูเอนซา บอยกวา เพื่อใหเกิดการสรางภูมิคุมกันที่เพียงพอ  

 

วัคซีนสําหรับสุนัขชนิดใหม 
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสุนัข (canine influenza virus; CIV) ไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียน แบบมี

เงื่อนไข ในสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2009 เชื้อไขหวัดใหญสุนัข ชนิด H3N8 เปนเชื้อกอโรคที่มัก กอใหเกิดปญหาใน
สัตวที่เลี้ยงรวมกันในทวีปอเมริกาเหนือและยังพบเปนปญหาในยุโรปบางเปนคร้ัง คราว วัคซีนประกอบดวยไวรัสเชื้อ
ตาย แนะนําใหใหแกลกูสุนัขอาย 6 สัปดาหและใหซ้ําคร้ังที่สองหางจากครั้งแรก 2-4 สัปดาหจากนั้นตองใหซ้ําทุกป 
โดยสัตวจะมีภูมิคุมกันประมาณ 7 วันหลังจากไดรับวัคซีนคร้ังที่สอง วัคซีนนี้จัดเปนวัคซีนทางเลือกและแนะนําใหให
เฉพาะในสุนัขที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ 
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหวัคซีนแมว 
ในบางประเทศที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบา ไดจัดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาไวเปนวัคซีนหลัก แมว

ทุกตัวควรไดรับวัคซีนเพื่อปองกันการติดเชื้อในกลุมประชากรแมว ในบางประเทศมีกฎหมายที่กําหนดให สัตวทุกตัว
ตองไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบารวมถึงในสัตวที่จะตองเดินทางไปตางประเทศ ในกลุมวัคซีนหลักของ
แมวเชนวัคซีน (Feline Calicivirus) FCV และ (Feline Herpesvirus-1) FHV-1 มีประสิทธิภาพในการกระตุน
ภูมิคุมกันได ไมดีเทากับวัคซีน (Feline ParVovirus) FPV ดังนั้นประสิทธิภาพและระยะเวลาท่ีคุมกันโรคของวัคซีน
หลักในแมวอาจจะยังไมดีเทากับวัคซีนหลักในสุนัขแมวาวัคซีน FCV จะสามารถกระตุนภูมิคุมกันขามระหวางเชื้อ
ตางสายพันธุและชวยลดความ รุนแรงของอาการทางคลินิกได แตเนื่องจากเชื้อ FCV มีความหลากหลายมาก แมวที่
ไดรับวัคซีนจึงอาจจะยังติดเชื้อและยังแสดงอาการแบบไมรุนแรงไดสําหรับวัคซีน FHV-1 ในปจจุบันยังไมมีวัคซีน
ชนิดใดที่สามารถปองกันการติดเชื้อชนิดกอโรครุนแรงได ดังนั้นเม่ือติดเชื้อแลวเชื้ อนี้จะสามารถแฝงตัวอยูในแมว
และจะกลับมาแพรกระจายใหมได เม่ือแมวมีความเครียดอยางรุนแรง  

การใชวัคซีนปองกันลิวคีเมียไวรัสในแมวยังเปนที่ถกเถียงกันในหมูผูเชี่ยวชาญ แมวา VGG ไดจัดใหวัคซีนนี้
เปนวัคซีนทางเลือก แตก็ตระหนักดีวาการพิจารณาใหวัคซีนนี้ควรประเมินจาก ลักษณะการเลี้ยง วิถีชีวิต ความเสี่ยง
ในการสัมผัสโรคและการระบาดของโรคในพื้นที่นั้นๆ แมวท่ีมีอายุนอยกวา 1 ปที่เลี้ยงนอกบาน ควรไดรับวัคซีน
อยางนอย 2 คร้ังหางกัน 3-4 สัปดาห โดยเริ่มใหที่อายุ 8 สัปดาหขึ้นไป ทั้งนี้ควรประเมินความเสี่ยงและประโยชน
ของการใหวัคซีน (Feline Leukemia Virus) FeLV กอนวางโปรแกรมวัคซีนดวย 

 

การใหวัคซีนในลูกแมวและการกระตุนท่ี 12 เดือน 
เชนเดียวกับกรณีของลูกสุนัข ลูกแมวสวนใหญจะมีภูมิคุมกันถายทอดจากแมจะชวยปกปอง การติดเชื้อ

ในชวงอายุสัปดาหแรกๆ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสัตวจะเริ่มตอบสนองตอการใหวัคซีน ขึ้นอยูกับระดับภูมิคุมกันที่
ลูกแมวไดรับจากแม โดยทั่วไปแลวระดับ MDA จะคอยๆ ลดลงภายใน8-12 สัปดาหอันเปนชวงที่สัตวจะสามารถ
ตอบสนองตอการใหวัคซีนได จึง ควรเร่ิมใหวัคซีนเม่ืออายุ 8-9 สัปดาหตามดวยการกระตุน 3-4 สัปดาหถัดมา ลูก
แมวท่ีไดรับ MDA จากแมในปริมาณนอยจะตอบสนองตอการใหวัคซีนไดเร็วกวา ในขณะท่ีลูกแมวท่ีไดรับ MDA 
จากแมมากอาจไมตอบสนองตอการใหวัคซีนจนกวาจะอายุ 12 สัปดาหขึ้นไป VGG จึงแนะนําใหใหวัคซีน เข็ม
สุดทายในลูกแมวที่อายุ 14-16 สัปดาหหรือมากกวานั้น 

สรุปลูกแมวทุกตัวควรไดรับวัคซีนหลักอยางนอย 3 คร้ังโดยเริ่มเข็มแรกอายุ 8-9 สัปดาห เข็มที่สอง 2-4 
สัปดาหถัดมาและเข็มสุดทายเมื่ออายุ 14-16 สัปดาหหรือมากกวา แมวท่ีตอบสนองตอวัคซีนหลักชนิดเชื้อเปนจะมี
ภูมิคุมกันอยูไดหลายปโดยไมจําเปนตองใหวัคซีน 

 
การใหวัคซีนซํ้าในแมวโตเต็มวัย 

แมวทุกตัวควรไดรับการกระตุนวัคซีนภายใน 12 เดือน ภายหลังเสร็จโปรแกรมวัคซีนในชวงลูก แมว 
ภายหลังจากการกระตุนซ้ําที่ 12 เดือนนี้ ใหกระตุนซ้ําทุก 3 ปหรือนานกวานั้นเวนแตจะมี ความเสี่ยงของพ้ืนท่ีนั้น
และแมวโตเต็มวัยที่ไมทราบประวัติวัคซีนควรไดรับวัคซีนหลักชนิดเชื้อเปนหนึ่งครั้งและ กระตุนซ้ําในปถัดไป แมวท่ี
ไดรับวัคซีนหลักชนิดเชื้อเปนจะมีภูมิคุมกันอยูไดนานหลายปโดยไมตองใหวัคซีนซ้ํา ตามขอมูลนี้ไมรวมถึงภูมิคุมกัน
จากการใหวัคซีนหลักชนิดเชื้อตาย หรือวัคซีนทางเลือกอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งวัคซีนที่มีแอนติเจนของเชื้อแบคทีเรีย
เปนสวนประกอบท่ีมีระยะเวลาคุมโรคส้ันกวา ดังนั้นจึงมีความจํา เปนตองใหวัคซีน Chlamydophila และ 
Bordetella ทุกปในสัตวกลุมเสี่ยง 
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ในกรณีที่แมวโตเต็มวัยที่ไดรับวัคซีนหลัก FPV, FHV-1 และ FCV ครบในชวงลูกแมว (รวมท้ังการกระตุนท่ี 
12 เดือน) แตไมไดกลับมารับการกระตุนวัคซีนตามคําแนะนําของสัตวแพทยอยางสมํ่าเสมอ ควรไดรับวัคซีนกระตุน
ซ้ําเพียงหนึ่งครั้งแมวาจะมีขอมูลผลิตภัณฑที่แนะนําใหกระตุนวัคซีนสองคร้ัง คําแนะนํานี้ไมมีขอมูลรองรับและ
ขัดแยงกับ หลักการพื้นฐานทางภูมิคุมกันวิทยาท่ีเกี่ยวของกับภูมิคุมกันจดจํา ในทางกลับกัน ขอแนะนํานี้สามารถ
ใชไดในกรณีแมวโตเต็มวัยที่ไมทราบประวัติวัคซีนชัดเจนและไมสามารถทําการตรวจทางซีรั่มวิทยาได 

 

ตําแหนงที่ฉีดวัคซีนในแมว 
ในชวง 20 ปที่ผานมาพบวาการเกิด feline injection site sarcoma (FISS) อาจเก่ียวของกับการ ให

วัคซีน FeLV และพิษสุนัขบาท่ีมี (adjuvant) การใหยาหรือวัคซีนเขาใตผิวหนังในแมว นิยมใหที่บริเวณระหวาง
กระดูก Scapular (interscapular region) ซ่ึงเปนตําแหนงที่พบ FISS ไดบอย ที่สุด ลักษณะกอนมะเร็งจะ
แพรกระจายเปนวงกวาง ทําใหยากตอการผาตัดเอาออกไดทั้งหมด  

•ควรฉีดวัคซีนในตําแหนงที่ตางกันในแตละครั้งบันทึกตําแหนงที่ฉีดวัคซีนลงในประวัติสัตวหรือใบรับรอง
การใหวัคซีน โดยระบุทั้งตําแหนงที่ฉีด และรายละเอียดของวัคซีนที่ใหในแตละคร้ังหรืออีกทางเลือกหนึ่ง คลินิกหรือ
โรงพยาบาลสัตวควรออกนโยบายโดยกําหนดตําแหนงเฉพาะท่ีสําหรับการฉีดวัคซีนแตละชนิดในแตละปสลับกันไป  
 

ขอมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อสําคัญในสุนัขและแมว 
วัคซีนพารโวไวรัสสุนัขชนิดที่ 2 (CPV-2) 

วัคซีนเชื้อเปน (modified live vaccine; MLV) ประกอบดวยเชื้อพารโวไวรัสที่แตกตางกัน ทั้งสายพันธุ 
จีโนไทปและปริมาณของเชื้อ ไดแก CPV-2a, CPV-2b, CPV-2c โดย CPV-2c เปนเชื้อสายพันธุใหมที่มีการรายงาน
ในอเมริกาเหนือ ใต ยุโรปและเอเชีย เชื้อ CPV-2 ทุกจีโนไทปมีลักษณะความเปนแอนติเจนใกลเคียงกัน ดังนั้นวัคซีน
เชื้อพารโวไวรัสสามารถใหภูมิคุมโรคตอเชื้อ CPV-2ไดทุกสายพันธุ 

วัคซีนเชื้อตาย (killed vaccine) วัคซีน CPV-2 เชื้อตายมีใหเลือกใชอยูบาง แตวัคซีนเหลานี้มี 
ประสิทธิภาพดอยกวา และใชเวลานานกวาในการกระตุนภูมิคุมกันเม่ือเปรียบเทียบกับวัคซีนชนิดเชื้อเปน VGG        
จึงไมแนะนําใหใชในโปรแกรมการใหวัคซีนท่ัวไป ในกรณีสัตวแปลกถิ่น สัตวปาและสัตวทอง ซ่ึงไมสามารถใหวัคซีน
เชื้อเปนอาจพิจารณาใชวัคซีนเชื้อตายแทนได  

 

ขอควรระวัง 
• ในบริเวณที่ไมมีการระบาดของ CPV-2 ทั้งในสุนัขบานและสัตวปา ไมควรใชวัคซีนเชื้อเปนเนื่องจากไวรัส

อาจแพรกระจายและกลายพันธุจนสามารถกอโรคในสุนัขและสัตวชนิดอื่นได  
• สัตวที่ไดรับวัคซีนเชื้อเปน CPV-2 สามารถปลอยเชื้อสูสิ่งแวดลอมได แตจะไมกอโรคในลูกสุนัขอายุ

มากกวา 4 สัปดาหที่สัมผัสเชื้อ และอาจกระตุนภูมิในลูกสุนัขเหลานี้ไดดวย แตเชื้อใน วัคซีน อาจทําใหเกิดปญหา
กลามเนื้อหัวใจอักเสบในลูกสุนัขที่อายุนอยมากๆ (อายุนอยกวา 2 สัปดาห)  

• ไมควรใหวัคซีนเชื้อเปนแกลูกสุนัขที่มีอายุนอยกวา 5 สัปดาห  
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ขอมูลเกี่ยวกับโรค 
สัตวจะแสดงอาการของโรคหลังจากติดเชื้อ 5 วันขึ้นไป การปลอยเชื่อ CPV-2 ในอุจจาระสวน ใหญจะสั้น

กวา 2 สัปดาห ไมมีรายงานวาพบสุนัขที่ติดเชื้อนานเกินกวา 4 สัปดาห สวนใหญจะตายหรือไมก็สามารถกําจัดเชื้อ
ไวรัสออกจากรางกายไดหมด ไวรัสมีความคงทนสูงและอาจอยูในสิ่งแวดลอมไดนานเกินกวา 1 ป ดังนั้นในสถานท่ีที่
มีประวัติวาเคยมีสัตวที่ติดเชื่ออยูใหถือวาเปนแหลงที่ ติดเชื้อดวย 

 

วัคซีนอะดีโนไวรัสสุนัข (CAV-2) 
วัคซีนเช่ือเปน วัคซีนท่ีมีสวนประกอบของ CAV-2 เปนผลิตภัณฑที่มีการใชแพรหลายมากที่สุด เปนวัคซีน
ที่ใชปองกันโรคตับอักเสบในสุนัข (Infectious Canine Hepatitis; ICH)  
วัคซีนเนื้อตาย วัคซีนเชื้อตาย CAV-1 และ CAV-2 มีใชในบางประเทศ แตไมแนะนําใหใชเนื่องจาก
ประสิทธิภาพไมดีนัก และมีโอกาสกระตุนใหเกิดการแพได 

 

ขอควรระวัง 
• สัตวที่ไดรับวัคซีน CAV-2 ชนิดหยอดจมูก จะสามารถปลอยเชื้อออกจากทางเดินหายใจได แตไมพบใน

การใหวัคซีนแบบฉีด 
• จากการศึกษาโดยการใหเชื้อยอนกลับ (back passage) ไมพบวาเชื้อไวรัสในวัคซีนจะสามารถกลับมากอ

โรคในสัตวได 
• ไวรัส CAV-2 มักพบท่ัวไปในทางเดินหายใจสวนตนของสุนัข ดังนั้นสุนัขในสถานสงเคราะหสัตวสุนัขโชว 

หรือสุนัขที่เลี้ยงในฟารม มักจะมีภูมิคุมกันตามธรรมชาติ 
 

ขอมูลเกี่ยวกับโรค 
สัตวมักแสดงอาการของโรค ICH ภายหลังจากติดเชื้อ CAV-1 ประมาณ 5 วันขึ้นไป CAV-2 สามารถแพร

ทางอากาศ ในขณะท่ี CAV-1 จะแพรผานทางสิ่งคัดหลั่ง เชน น้ําลาย ปสสาวะ ทั้ง CAV-1 และ CAV-2 มีความ
คงทนในสิ่งแวดลอมไดปานกลาง โดยสามารถมีชีวิตไดนาน หลายวันถึงหลายสัปดาหในสิ่งแวดลอม 

 

วัคซีนไวรัสไขหัดสุนัข (CDV) 
วัคซีนเชื้อเปน เปนผลิตภัณฑที่มีใชอยางแพรหลาย ประกอบดวยเชื่อ CDy สายพันธุ Rock born, 

Synder Hil, Onderstepport, Lederle หรือสายพันธุอื่นๆ เชื่อ CDV สายพันธุตางๆ กอใหเกิดอาการของโรคใน
สัตวตางๆ แตกตางกัน อยางไรก็ตามเชื้อเหลานี้ไมมีความแตกตางในดานคุณสมบัติทางซีรั่มวิทยามากนัก ดังนั้น
วัคซีน CDV ใดๆ จึงสามารถใหความคุมโรคตอเชื้อไดทุกสายพันธ 

วัคซีนรีคอมบิแนนทเวคเตอร (TCDV) รีคอมบิแนนทคานารีพ็อกซไวรัสมีใชในสหรัฐอเมริกาและบางประเทศ 
วัคซีนมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพดี มักใชในสัตวปาและสัตวแปลกถิ่นที่มีโอกาสติดเชื้อและปวยจาก CDV 

วัคซีนเช้ือตาย ในปจจุบันไมมีวัคซีนเชื้อตายในทองตลาด วัคซีนชนิดนี้ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปองกันโรค ดังนั้นจึงไมควรใชเพื่อกระตุนภูมิคุมกันตอไขหัดสุนัข 
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ขอควรระวัง 
• ไมควรใชวัคซีนเชื้อเปนในทองที่หรือสถานที่ที่ไมพบเชื้อ CDV ท้ังในสัตวเลี้ยงและสัตวปาเนื่องจากมี 

ความเสี่ยงในแพรเชื้อ ในกรณีนี้ควรเลือกใชวัคซีนรีคอมบิแนนทที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพดี  
• จากการทดลองผานเชื่อกลับ (back passage) ในสุนัข 7 รอบพบวาวัคซีนเชื้อเปน CDV บางสายพันธุ (เชน สาย
พันธุ Rockborn หรือ Synder {Hil) อาจกลับมากอโรครุนแรงได แตเนื่องจากสุนัข ที่ไดรับวัคซีนมีโอกาสปลอยเชื้อ
ออกสูสิ่งแวดลอมนอยมาก โอกาสการกลับมากอโรคจากการผานเชื้อกลับจึงเปนไปไดยาก สัตวปาที่กินเนื้อบางชนิด
สามารถติดเชื้อและอาจปลอยไวรัสออกสูสิ่งแวดลอมได  

• วัคซีนเชื้อเปนที่ถูกทําใหออนกําลังลง ถูกพัฒนามาเพ่ือใชเฉพาะในสุนัขเล้ียงเทานัน้ หามใชในสัตวปาและ
สัตวแปลกถิ่น (เชน เฟอรเร็ต เฟอรเร็ตเทาดํา สุนัขจิ้งจอกสีเทา) วัคซีนมีความรุนแรงสามารถกอโรคและทําใหสัตว
ตายได ดังนั้นจึงไมควรใหวัคซีนเชื้อเปนแกสัตวกลุมนี้  

• ไมควรใหวัคซีนเชื้อเปนใหแกลูกสุนัขที่มีอายุนอยกวา 4 สัปดาห ในกรณีลูกสุนัขอายุนอย สัตวปา สัตว
แปลกถ่ิน ควรเลือกใชวัคซีนรีคอมบิแนนท ถาไมมีผลิตภัณฑดังกลาวควรพยายามหาวัคซีนคอมบิแนนทมาใช
มากกวาการใชวัคซีนเชื้อเปน  

 

ขอมูลเกี่ยวกับโรค 
สัตวจะเริ่มแสดงอาการของโรคภายหลังการติดเชื้อ 2-6 สัปดาห ในชวงระยะฟกตัวเชื้อจะกดการทํางาน

ของระบบภูมิคุมกันทําใหสัตวติดเช้ือแทรกซอนไดงายขึ้น และอาจนําไปสูโรคของระบบทางเดิน หายใจ ปอดอักเสบ
และตายกอนที่สัตวจะเร่ิมอาการเฉพาะของไขหัดสุนัขออกมา ไวรัสนี้จะสูญเสียความสามารถในการติดเชื้ออยาง
รวดเร็วในส่ิงแวดลอม  
 
วัคซีนโรคไขหัดแมว (FPV) 

วัคซีนเชื่อเปน ประกอบดวยเชื้อพารโวไวรัสแมว (feline pan leukopenia) ที่ออนกําลัง (ไมกอโรค)ท่ีมี 
ปริมาณเชื้อไวรัสตางกัน ไมมีสื่อ มีทั้งรูปแบบฉีดและหยอดจมูกโดยผสมรวมกับวัคซีนชนิดอื่น (เชน FCN และ FHV-
1) วัคซีนเชื่อเปนมีขอไดเปรียบในแงความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกันไดอยางรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพในการ
กระตุนภูมิคุมกันในสัตวที่มีแอนติบอดีจากแม และกระตุนภูมิคุมกันไดดีกวา วัคซีน รวม FPV แบบหยอดจมูกไมควร
ใชในสถานสงเคราะหสัตว ในกรณีที่ตองการใหรวมกับวัคซีน FCV/FHV1 ควรใหวัคซีนเชื่อเปน FPV ชนิดฉีด 

วัคซีนเช้ือตาย FPV ที่มีสวนผสมของส่ือ ในกรณีของวัคซีนบางชนิด การใหวัคซีนเพียงหนึ่งครั้งจะชวย
กระตุนแอนติบอดีไดดีในแมวที่ไมมีภูมิคุมกันในระยะเวลาส้ัน สําหรับ วัคซีนเชื้อตายควรใหสองครั้ง หางกัน 3-4 
สัปดาห โดยแมวจะสรางภูมิคุมกันโรคหลังใหวัคซีนเข็มที่สองอาจพิจารณาใชวัคซีนเชื้อตายในสัตวปา สัตวแปลกถ่ิน
หรือแมวที่มีขอจํากัดในการใชวัคซีนเช่ือเปน 

 

ขอมูลเกี่ยวกับโรค 
สัตวจะแสดงอาการของโรคภายหลังจากติดเชื้อ 2-7 วัน โดยจะพบอาการอาเจียนภายใน 1-2 วันหลังจากมีไข 

อาจพบอาการทองเสียตามมาไดบางสัตวจะมีภาวะขาดน้ําอยางรวดเร็ว โดยมักจะพบแมวปวยนั่งใกลชามใสน้ํา แสดง
อาการกระหายน้ําแตไมดื่มน้ํา ในระยะสุดทายอุณหภูมิรางกายลดตํ่าลง เกิดภาวะช็อคและการแข็งตัวของเลือด ท่ัว
รางกาย ไวรัสสามารถคงอยูในสิ่งแวดลอมไดอยางนอย 1 ป ดังนั้นในสถานท่ีพบสัตวติดเชื้อใหถือวามีเชื้ออยู 
 
 

��	



วัคซีนโรคพิษสุนัขบา (Rabies) 
วัคซีนเช่ือเปน มีใชแพรหลายทั่วโลก ใหโดยการกินเพ่ือกระตุนภูมิคุมกันในสัตวปา (เชน สุนัขจิ้งจอกใน

แคนาดาและยุโรป แรคคูนในฟนแลนด) เปนวัคซีนที่พัฒนาจากเชื่อสายพันธุ SAD(Street Alabama Dufferin) ท่ีมี
ความปลอดภัย 

วัคซีนริคอมบิแนนทเวคเตอรตอพิษสุนัขบา วัคซีนรีคอมบิแนนทไวรัสมีความปลอดภัยเนื่องจากใชเพียง
ยีนไกลโคโปรตีนจี ของไวรัสพิษสุนัขบา รีคอมบิแนนทพ็อกซไวรัสเวคเตอร ที่ใหโดยการกิน นิยมใชเพื่อควบคุมโรค
พิษสุนัขบาในสัตวปาในสหรัฐอเมริกา (Vaccinia vector) และใชในแมวใชการฉีด (canary pox vector) วัคซีนมีใช
ในสหรัฐอเมริกามานานกวา 5 ป วัคซีนนี้ไมกอโรคท้ังในสัตวปกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

วัคซีนเชื้อตาย ใชในสุนัขและแมวเลี้ยงหรือสําหรับใชในการปองกันโรคในสุนัขจํานวนมาก การจัดการ 
วัคซีนเชื้อตายทําไดงายกวาวัคซีนเชื้อเปน เนื่องจากวัคซีนคงทนตออุณหภูมิและไมมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 

 

ขอมูลเกี่ยวกับโรค 
สัตวที่ติดเชื้อจะแสดงอาการของโรคในชวงระหวาง 2 สัปดาห ถึงหลายเดือนภายหลังจากการติดเชื้อติด

เชื้อ โดย ขึ้นอยูกับตําแหนงที่ไดรับเชื้อ (การติดเชื้อมักเกิดจากการกัดหรือขวน) ใหสงสัยการติดเชื้อในกรณีที่สัตว 
แสดงอาการกาวราวโดยไมมีสาเหตุหรือมีพฤติกรรมเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว อาการของโรคพิษสุนัขบาแบงได เปน
ชนิด “furious”และ “dumb” ในกรณี furious form มักพบ การลดลงของ palpebral, Corneal และ 
pupillary reflexes น้ําลายไหล กรามตก ตาเหล กลัวแสง ชัก หัวบิด สั่น ควบคุมตัวเองไมได พฤติกรรมกาวราว 
เดินไมได อัมพาต กลุมอาการ dumb form พบไดบอยในสุนัขมากกวาแมว โดยเกิดอัมพาตของเสนประสาท 
lower motor เร่ิมจากบริเวณท่ีถูกกัดและกระจายไปถึงระบบประสาทสวนกลาง ตามมาดวย อัมพาต โคมาและ
ตายอยางรวดเร็วจากระบบทางเดินหายใจลมเหลว ไวรัสสูญเสียความสามารถในการติดเชื้ออยางรวดเร็วใน
สิ่งแวดลอม และงายตอการทําลายดวยยาฆาเชื้อ 
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