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

วัคซีน
สําหรับสุนขั

วัคซีน
หลัก

วัคซีน
ทางเลือก

ขอเสนอแนะ

ลําดับ

วัคซีน

1

พิษสุนขั บา (Rabies)

2

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

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)

- ขึ้นกับดุลยพินจิ ของ
สัตวแพทยเนื่องจากยัง
ขาดขอมูลทางวิทยาศาสตร
เรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน
- อาการของโรคไมรุนแรง
หากไมไดมีการติดเชื้อรวมกับ
โรคลําใสอักเสบจากเชื้อ
พารโวไวรัส

9

ไวรัสไขหวัดใหญสุนขั
(Canine Inﬂf luenza virus: CIV)

- ในประเทศไทยยังไมมี
รายงานการกอโรคของเชื้อ
สายพันธุเดียวกับเชื้อที่ใช
ทําวัคซีนในปจจุบัน

แนะนําใหใชวัคซีนเชื้อเปน

วัคซีน

การใหวัคซีนครั้งแรก
ในลูกสุนขั
(อายุ < 4 เดือน)

การใหวัคซีนครั้งแรกใน
สุนขั โตเต็มวัย

การกระตุนวัคซีนซํ้า

ขอเสนอแนะ

พิษสุนขั บา (Rabies:
เชื้อตาย แบบฉีด)

ให 1 ครั้งเมื่อ
อายุ 12 สัปดาห
กรณีลูกสุนขั ไดรับ
วัคซีนกอน 12 สัปดาห
ควรทํากระตุนวัคซีนซํ้า
เมื่ออายุ 12 สัปดาห
ในบริเวณที่มีความเสี่ยง
สูงควรใหครั้งที่ 2
หางจากครั้งแรก
2-4 สัปดาห

ให 2 ครั้ง หางกัน
2-4 สัปดาห

กระตุนซํ้าเมื่ออายุ 6
เดือนหรืออายุ 1 ป และ
กระตุนซํ้าทุกป

- วัคซีนหลัก

พารโวไวรัส-2 (CPV-2;
เชื้อเปน แบบฉีด)

ใหครั้งแรกที่อายุ
8 สัปดาห จากนัน้ ใหซํ้า
ทุก 2-4 สัปดาห
จนอายุครบ 16 สัปดาห
ในบริเวณที่มีความ
เสี่ยงสูงและไมมีภูมิคุมกัน
ถายทอดจากแมอาจให
ครั้งแรกที่อายุ
6 สัปดาห

ให 2 ครั้งหางกัน
2-4 สัปดาห
ตามคําแนะนําของบริษัท
ผูผลิต แตการใหวัคซีน
เชื้อเปน หรือรีคอม
บีแนนทไวรัสไขหัดสุนขั
เพียงครั้งเดียว
ก็สามารถใหภูมิคุมโรคที่
เพียงพอ

กระตุนซํ้าเมื่ออายุ
6 เดือน หรืออายุ 1 ป
และกระตุนซํ้าทุกป

- วัคซีนหลัก
- ในประเทศไทยยังขาดการศึกษา
ในเรื่องระยะเวลาที่ใหภูมิคุมกัน
ของวัคซีนและสัดสวนของ
ประชากรสัตวที่มีภูมิคุมโรค
หลังจากไดรับวัคซีน
- ไมแนะนําใหใชวัคซีนเชื้อตาย
พารโวไวรัส-2
- ไมแนะนําใหใชวัคซีนอะดิโนไวรัส
-1 (CAV-1) เชือ้ เปน และเชือ้ ตาย
แบบฉีด ควรเลือกใชวัคซีน
เชื้อเปน CAV-2 แทน

ใหครั้งแรกที่อายุไมตํ่า
กวา 8 สัปดาห ให
ครั้งที่ 2 หางจาก
ครั้งแรก 2-4 สัปดาห

ให 2 ครั้งหางกัน
2-4 สัปดาห

กระตุนปละครั้ง

- วัคซีนทางเลือก
- ชนิดของเชื้อในวัคซีนอาจไม
ครอบคลุมกับเชื้อที่ระบาดใน
ประเทศไทย
- วัคซีนชนิดนี้พัฒนามาจาก
ซีโรกรุปที่กอโรคซึ่งพบในพื้นที่
ที่แตกตางกัน โดยในซีโรกรุป
อาจจะประกอบดวยหลายซีโรวาร
ซึ่งมีความสับสนอยูบอยครั้ง
ระหวางคําวา “ซีโรกรุป”และ
“ซีโรวาร”วัคซีนชนิดนีค้ วรใชใน
สุนขั ที่อยูในพื้นที่เสี่ยงและเปนที่
ทราบกันวาวัคซีนชนิดนี้อาจให
ระดับภูมิคุมกันที่ไมสูงหรืออาจ
จะไมสามารถกระตุนภูมิคุมที่มี
ระยะยาวนานไดดีนกั ดังนัน้ หาก
จําเปน ตองใหควรมีการกระตุน
ซํ้าทุกป
- ที่ผานมาวัคซีนชนิดนี้มีการ
รายงานวาใหผลตออาการที่ไม
พึงประสงคของการแพวัคซีน
โดยเฉพาะในสุนขั พันธุเล็ก ซึ่งมี
หลักฐานสนับสนุนคอนขางนอย
ในปจจุบัน และไดมีรายงานฉบับ
หนึง่ ซึง่ เสนอวาไมพบความเสีย่ ง
ทีร่ นุ แรงจากการใชวคั ซีนนี้ โดยได
ผานการพิจารณาจาก European
Consensus Statement on
Leptospirosis

ไขหัดสุนขั (CDV;
เชื้อเปน แบบฉีด)
รีคอมบิแนนทไวรัสไขหัด
สุนขั (rCDV; แบบฉีด)
อะดิโนไวรัสในสุนขั
(CAV-2; เชื้อเปน
แบบฉีด)
Leptospira interrogans
(ประกอบดวยซีโรกรุป
canicola และ
icterohaemorrhagiae
เชื้อตาย แบบฉีด)
(ในสหรัฐอเมริกาและบาง
ประเทศ มีซีโรกรุป
grippotyphosa และ
pomona
ในยุโรปมีซีโรกรุป
grippotyphosa และ
australis)

Bordetella
bronchiseptica
(แบคทีเรียไมกอโรค
ชนิดเชื้อเปน
แบบหยอดจมูก)

ให 1 ครั้ง ตั้งแต
อายุ 3 สัปดาห

ใหเพียง 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง
หรือบอยกวานัน้
ในสัตวที่มีความเสี่ยงสูง
มีหลักฐานวาการใหปละ
ครั้งไมเพียงพอ

- วัคซีนทางเลือก
- ผลิตภัณฑวัคซีนมีทั้งแบบชนิด
เดี่ยวหรือรวมอยูกับวัคซีน CPiV
หรือรวมอยูกับวัคซีน CPiV และ
CAV-2 ในสุนขั ทีไ่ ดรบั วัคซีนบางตัว
อาจพบอาการไอ จาม มีนํ้ามูก
ชั่วคราว (3-10 วัน) วัคซีนที่เปน
แบบหยอด จมูกหรือแบบกินไมควร
นํามาฉีด เพราะอาจนํามาซึ่งอาการ
ไมพึงประสงคอยางรุนแรง หรือ
ถึงขั้นเสียชีวิตได

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

ตามคําแนะนําของบริษัท
ผูผลิต ใหเริ่มใชเมื่ออายุ
8 สัปดาห

B. bronchiseptica
(เชื้อตาย แบบฉีด)

ใหครั้งแรกเมื่ออายุ 6-8
สัปดาห และครั้งที่ 2
เมื่ออายุ 10-12 สัปดาห

ให 2 ครั้งหางกัน
2-4 สัปดาห

ปละ 1 ครั้ง
หรือบอยกวานัน้
ในสัตวที่มีความเสี่ยงสูง
มีหลักฐานวาการใหปละ
ครั้งไมเพียงพอ

- วัคซีนทางเลือก
- แนะนําใหใชวัคซีนหยอดจมูกหรือ
แบบกินชนิดเชื้อเปนมากกวาเชื้อตาย
แบบฉีด เนื่องจากสามารถกระตุน
ไดทงั้ ภูมคิ มุ กันเฉพาะทีแ่ ละทัว่ รางกาย

ใหครั้งแรกเมื่ออายุ
6-8 สัปดาห จากนัน้ ให
ซํ้าทุก 2-4
สัปดาหจนอายุไมตํ่ากวา
16 สัปดาห

ให 2 ครั้งหางกัน
2-4 สัปดาห
ตามคําแนะนําของบริษัท
ผูผลิตแตการใหวัคซีน
เชือ้ เปนหรือรีคอมบีแนนท
ไวรัสไขหัดสุนขั เพียง
ครั้งเดียวก็สามารถให
ภูมิคุมโรคที่เพียงพอ

กระตุนซํ้าอีกครั้งเมื่อ
อายุ 6 เดือน หรือ 1 ป
หลังจากนัน้ กระตุนทุกป

- วัคซีนทางเลือก
- ควรเลือกใชวัคซีน CPiV เชื้อเปน
แบบหยอดจมูกมากกวาแบบฉีด
เนื่องจากเชื้ออยูที่ระบบทาง
เดินหายใจสวนตน

B. bronchiseptica
(เฉพาะแอนติเจนผนัง
เซลลของเชื้อ แบบฉีด)
พาราอินฟลูเอนซาไวรัส
(CPiV; เชื้อเปน แบบฉีด)

วัคซีนปองกันโคโรนา
ไวรัสในสุนขั (CCV;
เชื้อตายและเชื้อเปน
แบบฉีด)

- การใชวัคซีนขึ้นกับดุลยพินจิ ของ
สัตวแพทย เนื่องจากยังขาดขอมูล
ทางวิทยาศาสตรเรือ่ งประสิทธิภาพ
ของวัคซีน
- อาการของโรคไมรุนแรงหรือ
อาจไมแสดงอาการหากไมไดมีการ
ติดเชื้อรวมกับโรคลําไสอักเสบจาก
เชื้อพารโวไวรัส
- ในประเทศไทยยังไมมีรายงาน
อุบัติการณและจํานวนสัตวปวยที่
ยืนยันการติดเชื้อที่ชัดเจน

วัคซีนปองกันไวรัสไขหวัด
ใหญในสุนขั (CIV;
H3N8 เชื้อตาย มีสื่อ
แบบฉีด)

- ในประเทศไทยยังไมมีรายงาน
อุบัติการณการกอโรคของเชื้อสาย
พันธุเ ดียวกับทีใ่ ชทาํ วัคซีนในปจจุบนั
- ยังไมมีผลิตภัณฑในประเทศไทย

วัคซีน
สําหรับแมว

ลําดับ

วัคซีน

1

พิษสุนขั บา (Rabies)

2

ไวรัสไขหัดแมว (Feline Parvovirus:
FPV)

3

เฮอรปสไวรัส-1 (Feline
Herpesvirus: FHV-1)

4

แคลิซิไวรัสแมว (Feline Calicivirus:
FCV)

5

ลิวคีเมียไวรัส (Feline Leukemia
virus: FeLV)

6

ไวรัสภูมิคุมกันบกพรองในแมว
(Feline Immunodeﬁfiﬁciency)
Virus: FIV

7

Chlamydia felis

8

Bordetella bronchiseptica

9

ชองทองอักเสบ
(Feline Infectious Peritonitis: FIP)

วัคซีน
หลัก

วัคซีน
ทางเลือก

ขอเสนอแนะ

แนะนําใหใชวัคซีนเชื้อเปน

- ไมแนะนํา เนื่องจากไมมีขอมูลเพียงพอ
มีรายงานวาแมวที่ไมมีแอนติบอดีตอเชื้อ
โคโรนาไวรัสมากอนอาจมีการสราง
ภูมิคุมโรคไดบางภายหลังไดรับวัคซีน
แตในความเปนจริงมีโอกาสนอยมากที่
จะพบแมวที่มีอายุมากกวา 4 เดือน
ที่ไมมีแอนติบอดีตอโคโรนาไวรัส

วัคซีน
พิษสุนขั บา
(Rabies: รีคอมบิแนนท
คานารี่พอกซไวรัส
เวคเตอร ไมมีสื่อ
แบบฉีด)
พิษสุนขั บา (Rabies:
เชื้อตาย ชนิด DOI 1
และ 3 ป มีสื่อแบบฉีด)

ไวรัสไขหัดแมว
(FPV; เชื้อเปนแบบฉีด)
ไวรัสไขหัดแมว
(FPV; เชื้อตายมีสื่อ
หรือ เชื้อตายไมมีสื่อ
แบบฉีด)

การใหวัคซีนครั้งแรก
ในลูกแมว
(อายุ < 4 เดือน)

การใหวัคซีนครั้งแรกใน
แมวโตเต็มวัย

การกระตุนวัคซีนซํ้า

ขอเสนอแนะ

ให 1 ครั้งเมื่อ
อายุ 12 สัปดาห
กรณีลูกแมวไดรับวัคซีน
กอน 12 สัปดาห
ควรกระตุนวัคซีนซํ้าเมื่อ
อายุ 12 สัปดาห
ในบริเวณที่มีความเสี่ยง
สูงควรใหครั้งที่ 2
หางจากครั้งแรก
2-4 สัปดาห

ให 1 ครั้ง
ในบริเวณที่มีความเสี่ยง
สูงควรใหครั้งที่ 2
หางจากครั้งแรก
2-4 สัปดาห

กระตุนซํ้าทุกป

- วัคซีนหลัก

ใหครั้งแรกที่อายุ
6-8 สัปดาห จากนัน้ ให
ทุก 2-4 สัปดาห
จนอายุไมตํ่ากวา
16 สัปดาห

ให 2 ครั้ง หางกัน
2-4 สัปดาห
ตามคําแนะนําของบริษัท
ผูผลิตแตการใหวัคซีน
เชื้อเปนเพียงครั้งเดียว
ก็สามารถใหภูมิคุมโรคที่
เพียงพอ

กระตุนซํ้าอีกครั้งเมื่อ
อายุ 6 เดือน หรือ 1 ป
หลังจากนัน้ กระตุนทุกป

- วัคซีนหลัก
- ไมแนะนําใหใชวัคซีนเชื้อเปน
ในแมวตั้งทอง กรณีที่จําเปน
ตองให ควรใชวัคซีนเชื้อตาย
-ไมแนะนําใหใชวัคซีนเชื้อเปนใน
แมวที่ติดเชื้อ FeLV และ/หรือ FIV

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
หลังจากนัน้ กระตุนทุกป

- วัคซีนหลัก
- วัคซีนเชื้อเปน FHV-1/FCV
มักอยูรวมกันในลักษณะ bivalent
หรือผสมรวมกับวัคซีนชนิดอื่น
(เชน FPV) ในสัตวที่ไดรับวัคซีน
แบบหยอดจมูกอาจแสดงอาการ
ในระบบทางเดินหายใจเล็กนอย

ใหครั้งแรกเมื่ออายุ
6-8 สัปดาห
จากนัน้ ใหทกุ 2-4สัปดาห
จนอายุไมตํ่ากวา
16 สัปดาห

ให 2 ครั้งหางกัน
2-4 สัปดาห

กระตุนซํ้าอีกครั้งเมื่อ
อายุ 6 เดือน หรือ 1 ป
หลังจากนัน้ กระตุนทุกป

- วัคซีนหลัก
- วัคซีนเชื้อเปน FHV-1/FCV
มักอยูรวมกันในลักษณะ bivalent
หรือผสมรวมกับวัคซีนชนิดอื่น
ในสัตวที่ไดรับวัคซีนแบบหยอด
จมูก อาจแสดงอาการ
ในระบบทางเดินหายใจเล็กนอย
มีรายงานพบอาการขออักเสบ
หลังจากไดรับ FCV

ใหครั้งแรกไดตั้งแตอายุ
8 สัปดาห และครั้งที่
2 หางจากครั้งแรก
3-4 สัปดาห

ให 2 ครั้งหางกัน
3-4 สัปดาห

ใหวัคซีนที่ 1 ป
หลังจากโปรแกรมลูก
แมวเข็มสุดทาย
หลังจากนัน้ ใหกระตุน
ทุกปขึ้นกับ
ความเสี่ยงของสัตว

- วัคซีนทางเลือก
- ควรใหวัคซีนเฉพาะในแมว
ที่ใหผลลบตอเชื้อลิวคีเมียไวรัส
ควรตรวจหาเชื้อ FeLV
กอนการใหวัคซีนเพื่อหลีกเลี่ยง
การไดรับวัคซีนโดยไมจําเปน

ไวรัสไขหัดแมว
(FPV; เชื้อเปน ไมมีสื่อ
แบบหยอดจมูก)
เฮอรปสไวรัส-1
(FHV-1; เชื้อเปน ไมมีสื่อ
แบบฉีดหรือหยอดจมูก)
วัคซีนปองกันเฮอรปส
ไวรัส-1 (FHV-1;
เชื้อตายมีสื่อ แบบฉีด)
แคลิซิไวรัสแมว (FCV;
เชื้อเปน ไมมีสื่อ แบบฉีด
และหยอดจมูก)
แคลิซิไวรัสแมว (FCV;
เชื้อตาย มีสื่อ แบบฉีด)

ลิวคีเมียไวรัส
(FeLV; รีคอมบิแนนท
คานารี่พอกซไวรัสเวค
เตอร ไมมีสื่อ แบบฉีด
ลิวคีเมียไวรัส (FeLV;
เชื้อตาย มีสื่อ แบบฉีด)
ลิวคีเมียไวรัส (FeLV;
รีคอมบิแนนทโปรตีนซับ
ยูนติ มีสื่อ แบบฉีด)

ไวรัสภูมิคุมกันบกพรอง
ในแมว (FIV; เชื้อตาย
มีสื่อ แบบฉีด)

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
หลังจากนัน้ ใหกระตุน
ทุกป ขึ้นกับความเสี่ยง
ของสัตว

- วัคซีนทางเลือก
- ควรเลือกใชชุดตรวจสอบ
ที่ตรวจแยกแอนติบอดีที่เกิดจาก
วัคซีนและแอนติบอดีที่สราง
จากการติดเชื้อได เนื่องจากมี
ชุดตรวจสอบบางชนิดไมสามารถ
แยกแอนติบอดีที่เกิดจากวัคซีน
ออกจากการติดเชื้อได
- มีการนําวิธีตรวจวินจิ ฉัยการ
ติดเชื้อโดยวิธีทางซีรั่มวิทยา
และการตรวจวินจิ ฉัยโดยวิธี
Polymerase Chain Reaction
(PCR) มาใชมากขึ้น และเปน
คําแนะนําจาก The WSAVA
Vaccination Guidelines Group
(VGG)

Chlamydia felis
(เชื้อเปน ไมกอโรค
ไมมีสื่อ แบบฉีด)

ใหครั้งแรกเมื่ออายุ
8 สัปดาห และใหครั้งที่
2 หางจากครั้งแรก
2-4 สัปดาห

ให 2 ครั้งหางกัน
2-4 สัปดาห

กระตุนทุกปในแมวที่เสี่ยง
ตอการติดเชื้อ

- วัคซีนทางเลือก
- ใชในแมวที่เลี้ยงรวมกันหลาย
ตัวในสภาพแวดลอมที่มีการ
ยืนยันวาเชื้อนี้เปนสาเหตุของ
อาการทางคลินกิ มีรายงานวา
วัคซีนอาจทําใหเกิดการติดเชื้อ
แบบแสดงอาการไดถาวัคซีนเขาตา
โดยบังเอิญ

หยอดจมูก 1 ครั้ง
ไดตั้งแตอายุ 4 สัปดาห

หยอดจมูก 1 ครั้ง

กระตุนทุกปในแมวที่เสี่ยง
ตอการติดเชื้อ

- วัคซีนทางเลือก
- การใหวัคซีนจะพิจารณาจาก
แมวที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เชนแมวที่อยูรวมกันเปน
จํานวนมาก

C. felis (เชื้อตาย มีสื่อ
แบบฉีด)
Bordetella
bronchiseptica (เชื้อเปน
ไมกอโรค ไมมีสื่อแบบ
หยอดจมูก)

ชองทองอักเสบ
(FIP; เชื้อเปน ไมมีสื่อ
แบบหยอดจมูก)

- ไมแนะนํา เนื่องจาก ขอมูล
ไมเพียงพอ มีรายงานวาแมวที่
ไมมีแอนติบอดีตอเชื้อโคโรนาไวรัส
มากอนอาจมีการสรางภูมิคุมโรค
ไดบางภายหลังไดรับวัคซีน
แตในความเปนจริงมีโอกาสนอย
มากที่จะพบแมวที่มีอายุมากกวา
4 เดือนที่ไมมีแอนติบอดี
ตอโคโรนาไวรัส

ขอเสนอแนะจากวิทยากรกระบวนการ

ควรมีการใหคํานิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือก
เพื่อความเขาใจที่ตรงกันของผูใชแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหวัคซีนในสุนขั และแมว
ของสมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบําบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย

คําจํากัดความ

1. วัคซีนหลัก (core vaccine) หมายถึง วัคซีนทีต่ อ งใหส นุ ขั และแมวทุกตัว เพอ่ื ปองกัน
โรคติดเชื้อรุนแรงที่มีการแพรระบาดทั่วโลกในสุนัขประกอบดวยวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนขั บา (rabies) เชอื้ ไวรัสไขหดั สุนขั (canine distemper virus; CDV) เชอื้ อะดิโน
ไวรัสในสุนขั (canine adenovirus; CAV) และเชอื้ พารโวไวรัส (canine parvovirus-2;
CPV-2) วัคซีนหลักในแมวไดแก วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา (rabies) เชอื้ ไวรัสไขห ดั แมว
(Feline Parvovirus: FPV) เชอื้ เฮอรปส ไ วรัส-1 (Feline Herpesvirus: FHV-1) และเชอื้
แคลิซิไวรัสแมว (Feline Calicivirus: FCV)
2. วัคซีนทางเลือก (non-core vaccine) หมายถึง วัคซีนที่พิจารณาใหสัตวตาม
ความเสี่ยงตอการสัมผัสโรค โดยขึ้นอยูกับพื้นที่เลี้ยงสภาพแวดลอม และวิถีชีวิต
ของสัตว

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเขารวมประชุม

1. ผูเ ขารวมประชุม สนับสนุนใหส นุ ขั และแมวโตเตม็ วัยทีไ่ ดรบั วัคซีนหลักตามโปรแกรม
ในชวงลูกสุนขั และลูกแมวไดรับการกระตุนที่ 12 เดือนแลวใหวัคซีนหลักที่เปนวัคซีน
เชอื้ เปน ทุก 3 ป และใหปอ งกันโรคพิษสุนขั บาและวัคซีนทางเลือกทีจ่ าํ เปน ทุกป เนอื่ งจาก
ระยะเวลาของภูมิคุมกัน (duration of immunity, DOI) จากการไดรับวัคซีน
สามารถอยูไ ดนานหลายป หรือตลอดชีวติ และควรสงเสริมใหม กี ารขึน้ ทะเบยี นผลิตภัณฑ
ที่มีคา DOI ยาวนานขึ้นเพื่อลดความจําเปนในการฉีดวัคซีนซํ้าและทําใหการใชวัคซีน
มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ดังนัน้ สัตวแพทยและเจาของสัตวจําเปนตองปรับเปลี่ยน
ความเชอื่ และวิธกี าร ใหวคั ซีนจากทีเ่ คยฉีดกระตุน ทุกปมาเปน การตรวจสุขภาพประจําป
2. ผูเ ขารวมประชุม สนับสนุนใหแมวโตเต็มวัยที่ไดรับวัคซีนหลักตามโปรแกรมในชวง
ลูกแมวไดรับการกระตุนที่ 12 เดือนแลวใหใหวัคซีน FPV ที่เปนวัคซีนเชื้อเปนทุก 3 ป
และใหวัคซีน FHV-1 และ FCV ทุกป
3. บทบาทของสัตวแพทย
- การตรวจสุขภาพประจําป หรือการตรวจสุขภาพอื่นๆ อาจรวมการตรวจระดับ
ไตเตอรจากการทําวัคซีน เพอื่ เปน การตรวจสอบคุณภาพในการทําวัคซีนรวมทัง้ การ
ไมตอบสนองตอการใหวัคซีน
- ควรระบุชนิดของวัคซีน ตําแหนงการฉีด 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 ตองผสมกอนที่จะทําการฉีด
เทานัน้ หามผสมแลวทิ้งไว
- สงเสริมการปองกันโรคทีว่ คั ซีนสามารถปองกันการเกดิ โรคได เพอื่ เพมิ่ herd immunity
แกสัตวในพื้นที่ และลดอุบัติการณของโรค
- ควรใหคําแนะนําแกเจาของสัตวในเรื่องการเลี้ยงเพื่อลูกสัตวมีโอกาส สัมผัสเชื้อ
นอยที่สุด และใหเฝาระวังและสังเกตอาการ adverse reaction จากการทําวัคซีน
และแจงใหสัตวแพทยทราบ
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เชิงปฏิบัติการการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใหวัคซีนใน สุนขั และแมว

