
ผลสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใหวัคซีนใน สุนขัและแมว
วันอาทิตยที่ 24 กรกฎาคม 2559
เวลา 08.30-16.45 น.
หอง Sapphire 106 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี



วัคซีน
สําหรับสุนขั



ลําดับ

1 พิษสุนขับา (Rabies)

2 พารโวไวรัส-2 (Canine Parvovirus -2: 
CPV-2) แนะนําใหใชวัคซีนเชื้อเปน

- ขึ้นกับดุลยพินจิของ
สัตวแพทยเนื่องจากยัง

ขาดขอมูลทางวิทยาศาสตร
เรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน
- อาการของโรคไมรุนแรง

หากไมไดมีการติดเชื้อรวมกับ
โรคลําใสอักเสบจากเชื้อ

พารโวไวรัส

- ในประเทศไทยยังไมมี 
รายงานการกอโรคของเชื้อ
สายพันธุเดียวกับเชื้อที่ใช

ทําวัคซีนในปจจุบัน

วัคซีน วัคซีน
หลัก

วัคซีน
ทางเลือก ขอเสนอแนะ

3 ไวรัสไขหัดสุนขั (Canine Distemper 
Virus: CDV)

4 อะดิโนไวรัส-2 (Canine Adenovirus-2: 
CAV-2)

5 Leptospira Interrogans

6 Bordetella bronchiseptica

7 พาราอินฟลูเอนซาไวรัส
(Parainflflfluenza: CPiV)

8 โคโรนาไวรัสสุนขั
(Canine Coronavirus: CCV)

9 ไวรัสไขหวัดใหญสุนขั
(Canine Inflfluenza virus: CIV)



วัคซีน

พิษสุนขับา (Rabies:
เชื้อตาย แบบฉดี)

ให 1 ครั้งเมื่อ
อายุ 12 สัปดาห 
กรณีลูกสุนขัไดรับ

วัคซีนกอน 12 สัปดาห 
ควรทํากระตุนวัคซีนซํ้า
เมื่ออายุ 12 สัปดาห

ในบริเวณที่มีความเสี่ยง
สูงควรใหครั้งที่ 2 
หางจากครั้งแรก

2-4 สัปดาห 

- วัคซีนหลักกระตุนซํ้าเมื่ออายุ 6 
เดือนหรืออายุ 1 ป และ

กระตุนซํ้าทุกป

ให 2 ครั้ง หางกัน
2-4 สัปดาห

พารโวไวรัส-2 (CPV-2; 
เชื้อเปน แบบฉดี)

Leptospira interrogans 
(ประกอบดวยซีโรกรุป 

canicola และ 
icterohaemorrhagiae 

เชื้อตาย แบบฉดี) 
(ในสหรัฐอเมริกาและบาง

ประเทศ มีซีโรกรุป 
grippotyphosa และ 

pomona 
ในยุโรปมีซีโรกรุป 

grippotyphosa และ 
australis)

ใหครั้งแรกที่อายุไมตํ่า
กวา 8 สัปดาห ให
ครั้งที่ 2 หางจาก 

ครั้งแรก 2-4 สัปดาห

ให 2 ครั้งหางกัน
2-4 สัปดาห

กระตุนปละครั้ง

ไขหัดสุนขั (CDV; 
เชื้อเปน แบบฉดี)

รีคอมบิแนนทไวรัสไขหัด
สุนขั (rCDV; แบบฉดี)

อะดิโนไวรัสในสุนขั 
(CAV-2; เชื้อเปน 

แบบฉดี)

ใหครั้งแรกที่อายุ 
8 สัปดาห จากนัน้ใหซํ้า 

ทุก 2-4 สัปดาห 
จนอายุครบ 16 สัปดาห  

ในบริเวณที่มีความ
เสี่ยงสูงและไมมีภูมิคุมกัน 
ถายทอดจากแมอาจให

ครั้งแรกที่อายุ 
6 สัปดาห

- วัคซีนหลัก
- ในประเทศไทยยังขาดการศึกษา
  ในเรื่องระยะเวลาที่ใหภูมิคุมกัน
  ของวัคซีนและสัดสวนของ
  ประชากรสัตวที่มีภูมิคุมโรค

  หลังจากไดรับวัคซีน
- ไมแนะนําใหใชวัคซีนเชื้อตาย

  พารโวไวรัส-2
- ไมแนะนําใหใชวัคซีนอะดิโนไวรัส

  -1 (CAV-1) เชือ้เปน และเชือ้ตาย
  แบบฉดี ควรเลือกใชวัคซีน

  เชื้อเปน CAV-2 แทน 

- วัคซีนทางเลือก
- ชนดิของเชื้อในวัคซีนอาจไม
  ครอบคลุมกับเชื้อที่ระบาดใน

  ประเทศไทย
- วัคซีนชนดินี้พัฒนามาจาก

  ซีโรกรุปที่กอโรคซึ่งพบในพื้นที่
  ที่แตกตางกัน โดยในซีโรกรุป

  อาจจะประกอบดวยหลายซีโรวาร
  ซึ่งมีความสับสนอยูบอยครั้ง
  ระหวางคําวา “ซีโรกรุป”และ

  “ซีโรวาร”วัคซีนชนดินีค้วรใชใน
  สุนขัที่อยูในพื้นที่เสี่ยงและเปนที่
  ทราบกันวาวัคซีนชนดินี้อาจให
  ระดับภูมิคุมกันที่ไมสูงหรืออาจ
  จะไมสามารถกระตุนภูมิคุมที่มี
  ระยะยาวนานไดดีนกั ดังนัน้หาก
  จาํเปนตองใหควรมีการกระตุน

  ซํ้าทุกป
- ที่ผานมาวัคซีนชนดินี้มีการ

  รายงานวาใหผลตออาการที่ไม
  พึงประสงคของการแพวัคซีน
  โดยเฉพาะในสุนขัพันธุเล็ก ซึ่งมี
  หลักฐานสนับสนนุคอนขางนอย
  ในปจจุบัน และไดมีรายงานฉบับ
  หนึง่ซึง่เสนอวาไมพบความเสีย่ง
  ทีร่นุแรงจากการใชวคัซนีน้ี โดยได
  ผานการพจิารณาจาก European

  Consensus Statement on
  Leptospirosis 

กระตุนซํ้าเมื่ออายุ
6 เดือน หรืออายุ 1 ป 

และกระตุนซํ้าทุกป

ให 2 ครั้งหางกัน
2-4 สัปดาห 

ตามคําแนะนําของบริษัท
ผูผลิต แตการใหวัคซีน 
เชื้อเปน หรือรีคอม 

บีแนนทไวรัสไขหัดสุนขั
เพียงครั้งเดียว

ก็สามารถใหภูมิคุมโรคที่
เพียงพอ

การใหวัคซีนครั้งแรก
ในลูกสุนขั

(อายุ < 4 เดือน)
การกระตุนวัคซีนซํ้าการใหวัคซีนครั้งแรกใน

สุนขัโตเต็มวัย ขอเสนอแนะ



Bordetella 
bronchiseptica

(แบคทีเรียไมกอโรค 
ชนดิเชื้อเปน 

แบบหยอดจมูก)

B. bronchiseptica + 
CPiV (MLV) 

แบบหยอดจมูก

B. bronchiseptica + 
CPiV (MLV) + CAV-2 
(MLV) แบบหยอดจมูก

B. bronchiseptica
(แบคทีเรียไมกอโรค 
ชนดิเชื้อเปน แบบกิน

B. bronchiseptica
(เชื้อตาย แบบฉดี)

B. bronchiseptica
(เฉพาะแอนติเจนผนงั
เซลลของเชื้อ แบบฉดี) 

พาราอินฟลูเอนซาไวรัส 
(CPiV; เชื้อเปน แบบฉดี)  

วัคซีนปองกันโคโรนา
ไวรัสในสุนขั (CCV; 
เชื้อตายและเชื้อเปน

แบบฉดี)

วคัซนีปองกนัไวรสัไขหวดั 
ใหญในสุนขั (CIV; 

H3N8 เชื้อตาย มีสื่อ 
แบบฉดี)

ใหครั้งแรกเมื่ออายุ 
6-8 สัปดาห จากนัน้ให

ซํ้าทุก 2-4 
สัปดาหจนอายุไมตํ่ากวา 

16 สัปดาห

ให 2 ครั้งหางกัน
2-4 สัปดาห 

ตามคําแนะนําของบริษัท
ผูผลิตแตการใหวัคซีน

เชือ้เปนหรอืรคีอมบแีนนท 
ไวรัสไขหัดสุนขัเพียง
ครั้งเดียวก็สามารถให
ภูมิคุมโรคที่เพียงพอ

กระตุนซํ้าอีกครั้งเมื่อ
อายุ 6 เดือน หรือ 1 ป 
หลังจากนัน้กระตุนทุกป

ใหครั้งแรกเมื่ออายุ 6-8 
สัปดาห และครั้งที่ 2 

เมื่ออายุ 10-12 สัปดาห

ปละ 1 ครั้ง 
หรือบอยกวานัน้ 

ในสัตวที่มีความเสี่ยงสูง
มีหลักฐานวาการใหปละ

ครั้งไมเพียงพอ

ให 2 ครั้งหางกัน
2-4 สัปดาห

ตามคําแนะนําของบริษัท
ผูผลิต ใหเริ่มใชเมื่ออายุ 

8 สัปดาห

ให 1 ครั้ง ตั้งแต
อายุ 3 สัปดาห

-  วัคซีนทางเลือก
-  ผลิตภัณฑวัคซีนมีทั้งแบบชนดิ

   เดี่ยวหรือรวมอยูกับวัคซีน CPiV
   หรือรวมอยูกับวัคซีน CPiV และ

   CAV-2 ในสนุขัทีไ่ดรบัวัคซนีบางตวั
   อาจพบอาการไอ จาม มีนํ้ามูก

   ชั่วคราว (3-10 วัน) วัคซีนที่เปน
   แบบหยอด จมูกหรือแบบกินไมควร
   นํามาฉดี เพราะอาจนํามาซึ่งอาการ
   ไมพึงประสงคอยางรุนแรง หรือ

   ถึงขั้นเสียชีวิตได 

-  วัคซีนทางเลือก
-  แนะนําใหใชวัคซีนหยอดจมูกหรือ

   แบบกินชนดิเชื้อเปนมากกวาเชื้อตาย
   แบบฉดี เนื่องจากสามารถกระตุน
   ไดทัง้ภมูคิุมกนัเฉพาะทีแ่ละทัว่รางกาย

-  วัคซีนทางเลือก
-  ควรเลือกใชวัคซีน CPiV เชื้อเปน
   แบบหยอดจมูกมากกวาแบบฉดี
   เนื่องจากเชื้ออยูที่ระบบทาง

   เดินหายใจสวนตน 

-  การใชวัคซีนขึ้นกับดุลยพินจิของ
   สัตวแพทย เนื่องจากยังขาดขอมูล
   ทางวทิยาศาสตรเร่ืองประสทิธิภาพ

   ของวัคซีน
-  อาการของโรคไมรุนแรงหรือ

   อาจไมแสดงอาการหากไมไดมีการ
   ติดเชื้อรวมกับโรคลําไสอักเสบจาก

   เชื้อพารโวไวรัส
-  ในประเทศไทยยังไมมีรายงาน

   อุบัติการณและจํานวนสัตวปวยที่
   ยืนยันการติดเชื้อที่ชัดเจน

-  ในประเทศไทยยังไมมีรายงาน
   อุบัติการณการกอโรคของเชื้อสาย
   พันธุเดยีวกบัทีใ่ชทาํวคัซนีในปจจุบนั
-  ยังไมมีผลิตภัณฑในประเทศไทย

ปละ 1 ครั้ง 
หรือบอยกวานัน้ 

ในสัตวที่มีความเสี่ยงสูง
มีหลักฐานวาการใหปละ

ครั้งไมเพียงพอ

ใหเพียง 1 ครั้ง



วัคซีน
สําหรับแมว



ลําดับ

1 พิษสุนขับา (Rabies) 

2 ไวรัสไขหัดแมว (Feline Parvovirus: 
FPV)

แนะนําใหใชวัคซีนเชื้อเปน

- ไมแนะนํา เนื่องจากไมมีขอมูลเพียงพอ 
มีรายงานวาแมวที่ไมมีแอนติบอดีตอเชื้อ 

โคโรนาไวรัสมากอนอาจมีการสราง
ภูมิคุมโรคไดบางภายหลังไดรับวัคซีน 
แตในความเปนจริงมีโอกาสนอยมากที่
จะพบแมวที่มีอายุมากกวา 4 เดือน 
ที่ไมมีแอนติบอดีตอโคโรนาไวรัส 

วัคซีน วัคซีน
หลัก

วัคซีน
ทางเลือก ขอเสนอแนะ

3 เฮอรปสไวรัส-1 (Feline 
Herpesvirus: FHV-1)

4 แคลิซิไวรัสแมว (Feline Calicivirus: 
FCV)

5 ลิวคีเมียไวรัส (Feline Leukemia 
virus: FeLV)

6

7

ไวรัสภูมิคุมกันบกพรองในแมว
(Feline Immunodefifificiency)

Virus: FIV

Chlamydia felis

8 Bordetella bronchiseptica

9 ชองทองอักเสบ
(Feline Infectious Peritonitis: FIP) 



วัคซีน

พิษสุนขับา 
(Rabies: รีคอมบิแนนท     

คานารี่พอกซไวรัส 
เวคเตอร ไมมีสื่อ 

แบบฉดี)

ไวรัสไขหัดแมว
(FPV; เชื้อเปนแบบฉดี)

ไวรัสไขหัดแมว
(FPV; เชื้อตายมีสื่อ 
หรือ เชื้อตายไมมีสื่อ 

แบบฉดี)

ไวรัสไขหัดแมว
(FPV; เชื้อเปน ไมมีสื่อ 

แบบหยอดจมูก)

เฮอรปสไวรัส-1 
(FHV-1; เชื้อเปน ไมมีสื่อ 
แบบฉดีหรือหยอดจมูก)

วัคซีนปองกันเฮอรปส
ไวรัส-1 (FHV-1; 

เชื้อตายมีสื่อ แบบฉดี)

พิษสุนขับา (Rabies: 
เชื้อตาย ชนดิ DOI 1 
และ 3 ป มีสื่อแบบฉดี)

ให 1 ครั้งเมื่อ
อายุ 12 สัปดาห 

กรณีลูกแมวไดรับวัคซีน
กอน 12 สัปดาห 

ควรกระตุนวัคซีนซํ้าเมื่อ
อายุ 12 สัปดาห 

ในบริเวณที่มีความเสี่ยง
สูงควรใหครั้งที่ 2 
หางจากครั้งแรก

2-4 สัปดาห

ใหครั้งแรกที่อายุ
6-8 สัปดาห จากนัน้ให 

ทุก 2-4 สัปดาห 
จนอายุไมตํ่ากวา 

16 สัปดาห

ใหครั้งแรกเมื่ออายุ 
6-8 สัปดาห จากนัน้ 
ใหทุก 2-4 สัปดาห 
จนอายุไมตํ่ากวา

16 สัปดาห

ให 2 ครั้งหางกัน 
2-4 สัปดาห

กระตุนซํ้าอีกครั้งเมื่อ
อายุ 6 เดือน หรือ 1 ป 
หลังจากนัน้กระตุนทุกป

ให 2 ครั้ง หางกัน
2-4 สัปดาห 

ตามคําแนะนําของบริษัท
ผูผลิตแตการใหวัคซีน
เชื้อเปนเพียงครั้งเดียว 
ก็สามารถใหภูมิคุมโรคที่

เพียงพอ

กระตุนซํ้าอีกครั้งเมื่อ
อายุ 6 เดือน หรือ 1 ป 
หลังจากนัน้กระตุนทุกป

- วัคซีนหลัก

- วัคซีนหลัก
- ไมแนะนําใหใชวัคซีนเชื้อเปน 
ในแมวตั้งทอง กรณทีี่จําเปน
ตองให ควรใชวัคซีนเชื้อตาย 
-ไมแนะนําใหใชวัคซีนเชื้อเปนใน 

แมวที่ติดเชื้อ FeLV และ/หรือ FIV  

- วัคซีนหลัก
- วัคซีนเชื้อเปน FHV-1/FCV 

มักอยูรวมกันในลักษณะ bivalent 
หรือผสมรวมกับวัคซีนชนดิอื่น 
(เชน FPV) ในสัตวที่ไดรับวัคซีน 
แบบหยอดจมูกอาจแสดงอาการ
ในระบบทางเดินหายใจเล็กนอย 

แคลิซิไวรัสแมว (FCV; 
เชื้อเปน ไมมีสื่อ แบบฉดี 

และหยอดจมูก)

แคลิซิไวรัสแมว (FCV; 
เชื้อตาย มีสื่อ แบบฉดี)

ลิวคีเมียไวรัส
(FeLV; รีคอมบิแนนท 
คานารี่พอกซไวรัสเวค
เตอร ไมมีสื่อ แบบฉดี 

ลิวคีเมียไวรัส (FeLV;  
เชื้อตาย มีสื่อ แบบฉดี)

ลิวคีเมียไวรัส (FeLV; 
รีคอมบิแนนทโปรตีนซับ
ยูนติ มีสื่อ แบบฉดี)

ใหครั้งแรกไดตั้งแตอายุ 
8 สัปดาห และครั้งที่
2 หางจากครั้งแรก

3-4 สัปดาห

ให 2 ครั้งหางกัน
3-4 สัปดาห

ใหวัคซีนที่ 1 ป 
หลังจากโปรแกรมลูก

แมวเข็มสุดทาย 
หลังจากนัน้ใหกระตุน

ทุกปขึ้นกับ 
ความเสี่ยงของสัตว

ใหครั้งแรกเมื่ออายุ
6-8 สัปดาห 

จากนัน้ใหทกุ 2-4สปัดาห 
จนอายุไมตํ่ากวา

16 สัปดาห

ให 2 ครั้งหางกัน 
2-4 สัปดาห

กระตุนซํ้าอีกครั้งเมื่อ
อายุ 6 เดือน หรือ 1 ป 
หลังจากนัน้กระตุนทุกป

- วัคซีนหลัก
- วัคซีนเชื้อเปน FHV-1/FCV 

มักอยูรวมกันในลักษณะ bivalent 
หรือผสมรวมกับวัคซีนชนดิอื่น 
ในสัตวที่ไดรับวัคซีนแบบหยอด

จมูก อาจแสดงอาการ 
ในระบบทางเดินหายใจเล็กนอย 
มีรายงานพบอาการขออักเสบ

หลังจากไดรับ FCV

- วัคซีนทางเลือก
- ควรใหวัคซีนเฉพาะในแมว 

ที่ใหผลลบตอเชื้อลิวคีเมียไวรัส 
ควรตรวจหาเชื้อ FeLV 

กอนการใหวัคซีนเพื่อหลีกเลี่ยง
การไดรับวัคซีนโดยไมจําเปน

กระตุนซํ้าทุกปให 1 ครั้ง  
ในบริเวณที่มีความเสี่ยง

สูงควรใหครั้งที่ 2 
หางจากครั้งแรก

2-4 สัปดาห

การใหวัคซีนครั้งแรก
ในลูกแมว

(อายุ < 4 เดือน)
การกระตุนวัคซีนซํ้าการใหวัคซีนครั้งแรกใน

แมวโตเต็มวัย ขอเสนอแนะ



ไวรัสภูมิคุมกันบกพรอง
ในแมว (FIV; เชื้อตาย 

มีสื่อ แบบฉดี)

ตองให 3 ครั้ง ใหครั้ง 
แรกได ตั้งแตอายุ

8 สัปดาห ครั้งถัดไป 
หางกัน 2-3 สัปดาห

ตองให 3 ครั้ง 
แตละครั้งหางกัน

2-3 สัปดาห 

ใหวัคซีนที่ 1 ป 
หลังจากโปรแกรม
ลูกแมวเข็มสุดทาย 

หลังจากนัน้ใหกระตุน
ทุกป ขึ้นกับความเสี่ยง 

ของสัตว

- วัคซีนทางเลือก
- ควรเลือกใชชุดตรวจสอบ 

ที่ตรวจแยกแอนติบอดีที่เกิดจาก
วัคซีนและแอนติบอดีที่สราง

จากการติดเชื้อได เนื่องจากมี 
ชุดตรวจสอบบางชนดิไมสามารถ
แยกแอนติบอดีที่เกิดจากวัคซีน

ออกจากการติดเชื้อได 
- มีการนําวิธีตรวจวินจิฉยัการ
ติดเชื้อโดยวิธีทางซีรั่มวิทยา
และการตรวจวินจิฉยัโดยวิธี 

Polymerase Chain Reaction 
(PCR) มาใชมากขึ้น และเปน 
คําแนะนําจาก The WSAVA 

Vaccination Guidelines Group 
(VGG) 

Chlamydia felis 
(เชื้อเปน ไมกอโรค 
ไมมีสื่อ แบบฉดี)

C. felis (เชื้อตาย มีสื่อ 
แบบฉดี)

ใหครั้งแรกเมื่ออายุ
8 สัปดาห และใหครั้งที่ 
2 หางจากครั้งแรก

2-4 สัปดาห

ให 2 ครั้งหางกัน
2-4 สัปดาห

กระตุนทุกปในแมวที่เสี่ยง
ตอการติดเชื้อ

- วัคซีนทางเลือก
- ใชในแมวที่เลี้ยงรวมกันหลาย 
ตัวในสภาพแวดลอมที่มีการ
ยืนยันวาเชื้อนี้เปนสาเหตุของ
อาการทางคลินกิมีรายงานวา
วัคซีนอาจทําใหเกิดการติดเชื้อ 

แบบแสดงอาการไดถาวัคซีนเขาตา 
โดยบังเอิญ 

Bordetella 
bronchiseptica (เชื้อเปน 
ไมกอโรค ไมมีสื่อแบบ 

หยอดจมูก)

หยอดจมูก 1 ครั้ง 
ไดตั้งแตอายุ 4 สัปดาห

หยอดจมูก 1 ครั้ง กระตุนทุกปในแมวที่เสี่ยง
ตอการติดเชื้อ

- วัคซีนทางเลือก
- การใหวัคซีนจะพิจารณาจาก

แมวที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ 
เชนแมวที่อยูรวมกันเปน

จํานวนมาก

ชองทองอักเสบ
(FIP; เชื้อเปน ไมมีสื่อ 

แบบหยอดจมูก)

- ไมแนะนํา เนื่องจาก ขอมูล 
ไมเพียงพอ มีรายงานวาแมวที่

ไมมีแอนติบอดีตอเชื้อโคโรนาไวรัส
มากอนอาจมีการสรางภูมิคุมโรค

ไดบางภายหลังไดรับวัคซีน 
แตในความเปนจริงมีโอกาสนอย
มากที่จะพบแมวที่มีอายุมากกวา

4 เดือนที่ไมมีแอนติบอดี 
ตอโคโรนาไวรัส 



ขอเสนอแนะจากวิทยากรกระบวนการ
ควรมีการใหคํานิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือก 
เพื่อความเขาใจที่ตรงกันของผูใชแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหวัคซีนในสุนขัและแมว
ของสมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบําบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย

คําจํากัดความ
1. วคัซนีหลกั (core vaccine) หมายถงึ  วัคซนีท่ีตองใหสนัุขและแมวทุกตัว เพือ่ปองกัน 
โรคติดเชื้อรุนแรงที่มีการแพรระบาดทั่วโลกในสุนัขประกอบดวยวัคซีนปองกันโรค 
พษิสนัุขบา (rabies)  เชือ้ไวรสัไขหดัสุนขั (canine distemper virus; CDV) เชือ้อะดโิน 
ไวรัสในสนุขั (canine adenovirus; CAV) และเชือ้พารโวไวรสั (canine parvovirus-2; 
CPV-2) วคัซนีหลกัในแมวไดแก วคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับา (rabies) เชือ้ไวรสัไขหดัแมว 
(Feline Parvovirus: FPV) เชือ้เฮอรปสไวรัส-1 (Feline Herpesvirus: FHV-1) และเช้ือ
แคลิซิไวรัสแมว (Feline Calicivirus: FCV)
2. วัคซีนทางเลือก (non-core vaccine) หมายถึง วัคซีนที่พิจารณาใหสัตวตาม 
ความเส่ียงตอการสัมผัสโรค โดยขึ้นอยูกับพื้นท่ีเลี้ยงสภาพแวดลอม และวิถีชีวิต
ของสัตว

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเขารวมประชุม
1. ผูเขารวมประชมุ สนับสนนุใหสนุขัและแมวโตเตม็ วยัทีไ่ดรบัวคัซนีหลกัตามโปรแกรม 
ในชวงลูกสุนขัและลูกแมวไดรับการกระตุนที่ 12 เดือนแลวใหวัคซีนหลักที่เปนวัคซีน 
เชือ้เปนทกุ 3 ป และใหปองกันโรคพิษสนัุขบาและวคัซนีทางเลือกทีจ่าํเปนทกุป เน่ืองจาก 
ระยะเวลาของภูมิคุมกัน (duration of immunity, DOI) จากการไดรับวัคซีน 
สามารถอยูไดนานหลายป หรอืตลอดชวีติและควรสงเสรมิใหมกีารขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑ 
ที่มีคา DOI ยาวนานขึ้นเพื่อลดความจําเปนในการฉดีวัคซีนซํ้าและทําใหการใชวัคซีน 
มีความปลอดภัยเพิ่มข้ึน ดังนัน้สัตวแพทยและเจาของสัตวจําเปนตองปรับเปลี่ยน
ความเช่ือและวิธกีาร ใหวคัซนีจากท่ีเคยฉีดกระตุนทกุปมาเปนการตรวจสขุภาพประจําป 
2. ผูเขารวมประชมุ  สนับสนนุใหแมวโตเต็มวัยที่ไดรับวัคซีนหลักตามโปรแกรมในชวง 
ลูกแมวไดรับการกระตุนที่ 12 เดือนแลวใหใหวัคซีน FPV ที่เปนวัคซีนเชื้อเปนทุก 3 ป
และใหวัคซีน FHV-1 และ FCV ทุกป
3. บทบาทของสัตวแพทย 
- การตรวจสุขภาพประจําป หรือการตรวจสุขภาพอื่นๆ  อาจรวมการตรวจระดับ 
ไตเตอรจากการทาํวคัซีน เพือ่เปนการตรวจสอบคณุภาพในการทาํวคัซนีรวมทัง้การ
ไมตอบสนองตอการใหวัคซีน 
- ควรระบุชนดิของวัคซีน ตําแหนงการฉดี ประวัติการเกิด adverse reaction ตางๆ 
ลงใน medical record รวมทั้งการสังเกต feline injection site sarcoma (FISS)
ในแมว
- ตองเก็บรักษาวัคซีนอยางเหมาะสมที่อุณหภูมิ 2-8 °C (หากในตูเย็นทั่วไปควรให 
อุณหภูมิอยูที่ 4° C)  และหากเปนวัคซีน freeze-dried ตองผสมกอนที่จะทําการฉดี
เทานัน้หามผสมแลวทิ้งไว  
- สงเสรมิการปองกันโรคท่ีวคัซนีสามารถปองกนัการเกดิโรคได เพือ่เพิม่ herd immunity
แกสัตวในพื้นที่ และลดอุบัติการณของโรค
- ควรใหคําแนะนําแกเจาของสัตวในเรื่องการเลี้ยงเพ่ือลูกสัตวมีโอกาส สัมผัสเช้ือ 
นอยที่สุด และใหเฝาระวังและสังเกตอาการ adverse reaction จากการทําวัคซีน
และแจงใหสัตวแพทยทราบ



ผูไมเขารวมประชุม
1. รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา  ภูสนุทรธรรม ติดภารกิจ
2. อ.น.สพ.ชยัยศ  ธารรัตนะ  ตดิภารกิจ
3. อ.สพ.ญ.ดร.สกุญัญา  ผลิตกุล ตดิภารกิจ
4. อ.น.สพ.พรีทศัน  จติตวิวฒัน ตดิภารกิจ
5. น.สพ.ฐาปนพงศ  นิพนธพทิยา ตดิภารกิจ

รายชื่อวิทยากรกระบวนการ
1. ผศ.ดร.สพ.ญ. กนกอร เอือ้เกษมสนิ แอนดราดรึ รคิึชะ ฟเรยระ 
2. ผศ.ดร.สพ.ญ. พนดิา ชนาภวิตัน 
3. สพ.ญ. นรรีตัน สงัขะไชย
4. อ.ดร.สพ.ญ. ศรินทร สวุรรณภักดี

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. อ.น.สพ.ดร.สหสัชยั  ตัง้ตรงทรพัย
2. อ.สพ.ญ.กรรณกิาร  พงษรปู
3. รศ.สพ.ญ.ดร.ฟานาน  สขุสวัสดิ์
4. ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คาํพา
5. ผศ.น.สพ.ดร.เฉลมิพล  เล็กเจรญิสขุ
6. ผศ.น.สพ.ภดูทิ  มณสีาย
7. อ.น.สพ.ดร.นริตุติ ์ สวุรรณา
8. อ.น.สพ.ดร.กญัจน  แกวมงคล
9. ผศ.สพ.ญ.ดร.สริลัิกษณ  สรุเชษฐพงษ
10. ผศ.น.สพ.ศริาม  สุวรรณวภิชั
11. อ.น.สพ.เจษฎา  รุงภูประดษิฐ
12. อ.สพ.ญ.ธนวนั  มงัคละพฤกษ
13. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสิน ี มลูอามาตย
14. อ.ดร.สพ.ญ.ดวงทิพย  ฉตัรชยัศกัดิ์
15. อ.สพ.ญ.รวงรตัน  พุทธิรงควตัร
16. อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศดิา พลอยงาม
17. น.สพ.จาํเรอืง  พานเพียรศลิป
18. น.สพ.ถริวฒัน  สุมาลัย
19. น.สพ.อนชุา  ชยัสมบรูณสขุ
20. น.สพ.กนก  บาํรุงศรี
21. สพ.ญ.อภริด ี จุฑารัตน

22. สพ.ญ.เขม็ชมพู  อธกัิญญภัค
23. น.สพ.สมพร  พรวิเศษศิรกุิล
24. สพ.ญ.อรอุษา  สวุถิชีน
25. สพ.ญ.ฐติพิร เปลีย่นสมัย
26. สพ.ญ.ดวงกมล  สรุะเรอืงชัย
27. สพ.ญ. ฐติริตัน ไชยมี
28. สพ.ญ.ภควนั  ศาสตรานรากุล
29. น.สพ.ศพิรรธน  จิรดิลกธนกติต
30. สพ.ญ.วัชร ี ตันติวัฒนเสถยีร
31. ศ.สพ.ญ.ดร.สนันิภา สรุทัตต
32. ผศ.น.สพ.ดร.วิน สรุเชษฐพงษ
33. สพ.ญ. สภุทัรา ยงศิริ



ผลสรุปการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การใหวัคซีนใน สุนขัและแมว


