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โรคตดิต่อทสํีาคญัและการให้วคัซีนในสุนัข 
 

พชันี  ศรีงาม 
 

 สุนขัจาํเป็นตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค ซึงโรคเหล่านีเมือเกิดขึนแลว้
ไม่มียารักษาโดยเฉพาะทาํให้โอกาสรอดชีวิตน้อยมาก ดังนันการฉีดวคัซีน
ป้องกนัจึงเป็นวิธีทีดีทีสุด โรคติดเชือทีสาํคญัไดแ้ก่ 
 

โรคไข้หัดสุนัข (Canine Distemper)  
เกิดจากเชือไวรัสไขห้ดัสุนขั (Canine Distemper Virus: CDV) พบได้

ในสุนขัทุกช่วงอาย ุแต่สุนขัอายนุอ้ยจะอนัตรายมากกว่า  โรคนีเป็นอนัตรายถึง
ชีวิต  แต่ไม่ติดต่อไปยงัมนุษย ์ลกัษณะจาํเพาะของโรค คือ มีไข ้ตาแฉะ มีนาํมูก 
ควบคู่ไปกบัอาการของระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และระบบประสาท 

อาการ  (Clinical sign)  แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
- ระยะทีหนึง จะพบ 3-5 วนัหลงัจากไดรั้บเชือ  สุนขัจะมีนาํตาและ

นาํมูกโดยเริมแรกจะใสต่อมาขน้และมีสีเหลืองปนเขียว  มีไขสู้งประมาณ 24-48 
ชัวโมง  นอกจากนียงัพบอาการอืนทีไม่เฉพาะต่อโรคร่วมด้วย เช่น ไอ เบือ
อาหาร ทอ้งเสีย อาเจียน 
        - ระยะทีสอง จะเริมอาการหลงัจากระยะแรก 1 อาทิตย ์ บางครัง 2 
เดือนก็พบได ้อาการระยะนีเกิดจากเชือไวรัสทีเขา้ไปทาํลายระบบประสาท  ซึง
ความรุนแรงขึนกบัว่าเชือโรคเขา้ไปทาํลายส่วนไหนของระบบประสาท ทีพบ
บ่อย คือ 

1.  ชกั  (convulsion, seizure, fits)  และมีกลา้มเนือหดตวัเป็นจงัหวะ 
พบมากทีกลา้มเนือขา  ใบหนา้  โดยทีขาจะกระตุก (jerk) ทุก 2-3 วินาที โดยที
สุนขัไม่สามารถควบคุมได ้ ถา้เป็นมากสุนขัไม่สามารถเคลือนทีไดอ้ย่างปกติ   
กรณีชกัทีใบหนา้และขากรรไกร จะกินนาํและอาหารลาํบาก 
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2. อาการอืนๆ ทีพบไดก้็มีสูญเสียการรับรู้อยา่งสมดุล , อมัพาต , ขาด
ความสนใจสิงแวดลอ้มบางครังอาจมีการหนาตวัและแข็งขึนของฝ่าเทา้ (Pad)  
ดงันนั Hard pad จึงเป็นอีกชือหนึงของโรคนี  สุนขัทีเป็นไขห้ดัสุนขัประมาณ 
50 % สามารถหายไดโ้ดยไม่มีอาการทางประสาท  การไปพบสัตวแพทยโ์ดยเร็ว
ทาํใหโ้อกาสหายเพิมขึนและเมือหายแลว้สามารถเกิดโรคไดอี้ก 

การแพร่เชือโรค (Transmission)  สตัวที์กาํลงัป่วยหรือเพิงหายจากป่วย
จะขบัเชือไวรัสจาํนวนมากทางอากาศรวมทงัทางนาํมูกนาํลาย  ปัสสาวะ  
อุจจาระและนาํตา 

การป้องกนั  (Prevention)  การใหว้คัซีนจะดีทีสุด  วคัซีนจะไม่ใหภู้มิ
ตา้นทานทนัที จะใชเ้วลาประมาณ 10 วนั จึงเริมป้องกนัโรคไดแ้ละแม่พนัธุ์ควร
ฉีดวคัซีนกระตุน้ก่อนการผสมพนัธุ์ 

อายุเริมแรกของลูกสุนขัทีควรไดรั้บวคัซีนขึนกบัสถานภาพภูมิคุม้กนั
โรคของแม่สุนขั  ดงันี 
      1. แม่สุนขัมีภูมิคุม้กนัโรคสูง และลูกสุนัขไดรั้บนาํนมเหลืองแรก
คลอดเตม็ทีลูกสุนขัควรไดรั้บวคัซีนเขม็แรก  ในช่วงอาย ุ 12-16  อาทิตย ์ เพราะ  
เป็นช่วงทีภูมิตา้นทานทีไดรั้บจากแม่เริมหมดไป 
      2.  ลูกสุนขัเกิดจากแม่ไม่ทราบสถานภาพภูมิคุม้โรค  และมีอายเุกิน  3  
เดือนไปแลว้สามารถใหว้คัซีนเพียงครังเดียวในช่วงระยะปีแรก 
      3.  ลูกสุนขัเกิดจากแม่ไม่ทราบสถานภาพภูมิคุม้โรค  และมีอายตุาํกว่า  
3  เดือนควรใหว้คัซีนอยา่งนอ้ย  2  ครัง  ครังแรกเมือลูกสุนขัหยา่นม  และครังที  
2  เมือลูกอายไุด ้ 12-16  สัปดาห์  แต่ถา้ใหดี้ทีสุด  ควรใหว้คัซีนห่างจากครัง
แรก ทุก  2  อาทิตยจ์นอายไุด ้ 12-16  อาทิตย ์
       4.  ลูกสุนขักาํพร้าไม่เคยไดรั้บ  colostrum  ควรใหว้คัซีนตงัแต่อาย ุ 2  
อาทิตย ์และต่อมาทุก  2  อาทิตยจ์นอายไุด ้ 12-16  อาทิตย ์
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       5.  เพือภูมิตา้นทานอยู่ในระดบัสูง  ควรฉีดวคัซีนซาํทุกปี  ปีละครัง 
อยา่งไรก็ตามการให้วคัซีนตอ้งคาํนึงถึงภูมิตา้นทานจากแม่  เพราะภูมิตา้นทาน
นีจะไปขดัขวางการสร้างภูมิคุม้โรคของลูก  ดงันนัการใหว้คัซีนกบัลูกสุนขัอายุ
นอ้ยหรือขณะทีภูมิคุม้โรคจากแม่ยงัไม่หมด  จาํเป็นตอ้งไดรั้บวคัซีนซาํหลาย
ครังเสมอ 

การรักษา  (Treatment)  ปัจจุบนัยงัไม่มียาทีใชส้าํหรับทาํลายเชือไวรัส
โดยตรง  ดงันนัหลกัการรักษาโรคประกอบดว้ย 
 1.  ป้องกนัการติดเชือแทรกซอ้น โดยเฉพาะป้องกนัการเกิดปอดบวม 
ดว้ยการใหย้าปฏิชีวนะทีเหมาะสม 
 2.  การรักษาเพือบรรเทาอาการต่าง ๆ (Symptomatic treatment) เช่น 
ถา้มีอาการชกักใ็หย้าระงบัอาการชกั เป็นตน้ 
 3.  การรักษาเพือพยงุสุขภาพสัตว ์(Supportive treatment) เพือให้
ร่างกายคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว เช่น การใหส้ารนาํหรือนาํเกลือ (Isotonic fluid) 
โปรตีน และวิตามิน 

4.  การดูแลเอาใจใส่สุนขั ให้ความรัก ความอบอุ่น สิงแวดลอ้มทีดี 
และ อาหารทีดี กเ็ป็นอีกปัจจยัหนึงทีช่วยใหสุ้นขัฟืนตวัเร็วขึน 
 

โรคตับอกัเสบติดต่อของสุนัข  
(Infectious Canine Hepatitis, Canine Adenovirus Infection)  

เกิดจากเชือไวรัส (Canine Adenovirus - 1) ทาํใหต้บัเสียหาย  โรคนีไม่
ติดต่อไปยงัมนุษย ์

อาการ  พบไดใ้นสุนขัทุกอาย ุแต่พบบ่อยทีสุดในสุนขัอายนุอ้ยกว่า 1 ปี  
แบ่งเป็น 
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             - อาการแบบเฉียบพลนัรุนแรง (Peracute) ไขสู้ง ปวดทอ้งอยา่งรุนแรง 
อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด และมกัตายภายใน  24  ชวัโมง  หรือสุนขับางตวัอาจ
ตายทนัทีโดยไม่แสดงอาการ 
             - อาการแบบเฉียบพลนั (Acute) มีไขสู้ง เบืออาหาร ทอนซิลอกัเสบ 
เหงือกมีสีแดง ทอ้งเสีย แสดงอาการปวดช่องทอ้ง ทอ้งมกัแข็งตึง อาจพบจุด
เลือดตามใตผ้ิวหนงั อาจพบกระจกตาขุ่นมวัเมือเริมฟืนจากโรค กรณีเป็นมากๆ 
อาจป่วยและตายทนัที 

การแพร่เชือโรค  สุนขัทีป่วยจะขบัไวรัสออกมาหลายทาง เช่น นาํลาย, 
ปัสสาวะ, อุจจาระ รวมทงัสุนขัทีหายป่วยสามารถขบัเชือไวรัสออกมาหลาย
เดือนหลงัจากเป็นปกติ โรคนีติดต่อไดง่้ายโดยการกินและสัมผสัโดยตรงกบัเชือ
ทีขบัออกมากับสิงขบัถ่าย  ดังนันจึงไม่ควรนําสุนัขทีไม่ได้ฉีดวคัซีนเขา้ไป
รวมกลุ่ม 
 การป้องกนั  โดยการใหว้คัซีนและควรมีการกระตุน้ซาํทุกปีเป็นประจาํ 
เนืองจากวคัซีนป้องกนัโรคนีในประเทศไทยมกัอยูร่วมกนักบัไขห้ัดสุนขั  การ
ฉีดวคัซีนตบัอกัเสบ จึงมกัแนะนาํให ้ ถือปฏิบติัเช่น เดียวกบัวคัซีนป้องกนัโรค
ไขห้ดัสุนขั   

การรักษา เนืองจากโรคนีเกิดจากเชือไวรัส  ดงันนัหลกัการรักษาจึง
คลา้ยกบัการรักษาโรคไขห้ดัสุนขัคือ รักษาตามอาการและรักษาเพือพยงุสุขภาพ
สตัว ์ รวมทงัใหย้าปฏิชีวนะทีเหมาะสมเพือควบคุมป้องกนัการติดเชือโรคแทรก
ซอ้น และการดูแลทีดี 
 

โรคลาํไส้อกัเสบติดต่อในสุนัข   (Canine Viral Enteritis; CVE) 
เกิดจากเชือ  Canine Corona Virus;  CCV  และ  Canine Parvovirus; 

CPV พบครังแรกในปี  ค.ศ. 1978 และแพร่ไปอยา่งรวดเร็ว พบว่าภายใน 2 ปี 
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โรคนีกระจายไปทวัโลก ลกัษณะจาํเพาะของโรคคือ อาเจียนและทอ้งร่วงอยา่ง
รุนแรง 

อาการ  พบได ้ 2  รูปแบบ คือ 
- แบบแรก สุนขัจะมีอาเจียน ทอ้งเสีย เบืออาหาร อ่อนเพลีย  โดย

อุจจาระทีออกมาจะมีเลือดปนและมีกลินเหม็น  ทําให้สุนัขเสียชีวิตได ้
โดยเฉพาะลูกสุนขั 

- แบบทีสอง ลูกสุนขัจะตายอยา่งรวดเร็ว (sudden death) โดยไวรัสจะ
เขา้ทาํลายกลา้มเนือหวัใจเกิดภาวะหวัใจลม้เหลว  รูปแบบนีพบไม่มาก 

การป้องกนั   โดยการใหว้คัซีนเร็วทีสุดทีสามารถใหไ้ดคื้อ 2 อาทิตย ์
แต่ปกตินิยมใหเ้มือ 6-8 อาทิตย ์ 12-14 อาทิตย ์และ 16-18 อาทิตย ์ ควรมีการ
กระตุน้ซาํประจาํทุกปีเพือให้ระดบัภูมิคุม้กนัสูงอยูเ่สมอ และให้วคัซีนกบัสุนขั
ทุกช่วงอาย ุแมก้ระทงัในสุนขัแก่เพราะสุนขัแก่คลา้ยกบัลูกสุนขั คือ มีความไว
ต่อการเกิดโรคสูง 

การให้วคัซีนก่อนผสมทาํให้แน่ใจไดว้่าสามารถให้ภูมิตา้นทานแก่ลูก
สุนขัไดเ้พียงพอและถา้ในสุนขัตงัทอ้งควรใหว้คัซีนเชือตาย โดยทวัไปวคัซีนไม่
มีผลต่อระบบสืบพนัธุ์แต่ไม่แนะนาํใหฉี้ดในไตรมาสแรกของการตงัครรภ ์

การรักษา  เนืองจากโรคนีเกิดจากการติดเชือไวรัส ดงันนั หลกัการ
รักษาเช่นเดียวกบัการรักษาโรคไขห้ดัสุนขั  ทีสาํคญั คือ ตอ้งหยดุสภาพการขาด
นาํทีเกิดจากการอาเจียนและทอ้งเสียโดยใหส้ารนาํเป็นจาํนวนมาก  และใชย้า
ปฏิชีวนะควบคุมการติดเชือแทรกซอ้น 
 

โรคหลอดลมอกัเสบติดต่อของสุนัข  
(Canine Infectious Tracheobronchitis; CIT, Kennel Cough)    

เป็นโรคทีเกิดจากการติดเชือหลายชนิดทีทาํให้เกิดการอักเสบของ
หลอดลม ทีสาํคญัคือ  Canine Parainfluenza  Virus, Canine Adenovirus type 2  
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และแบคทีเรีย Bordetella bronchiseptica  ลกัษณะสาํคญัของโรค คือ ไอ ซึง
ความรุนแรงของโรคแตกต่างกนัในแต่ละพืนที  Kennel cough  เป็นโรคทีทาํ
ความรําคาญแก่สุนขัมากกว่าเป็นอนัตรายถึงชีวิต ซึงจะพบมากในสุนขัทีเลียง
รวมกนั 

อาการ   เริมดว้ยไอแหง้ๆ ต่อมาจะกลายเป็นไอแคก็ๆ และบ่อยขึนถา้
เจ้าของสังเกตุไม่ดีคิดว่ามีสิงแปลกปลอมติดคอและจะหยุดไอเมือสามารถ
ขยอ้นเอาเสมหะออกมาได้ การคลาํทีหลอดลมจะกระตุน้ให้เกิดการไออย่าง
รุนแรง บางครังมีอาเจียนร่วมด้วย สุนัขจะไอติดต่อกันเป็นเวลาหลายนาที  
kennel cough จะเป็นประมาณ 7-14  วนั ถา้เป็นไม่รุนแรงจะหายเองไดค้ลา้ยกบั
หวดัในคน 

การแพร่เชือ  โดยการหายใจ  สุนขัจะขบัไวรัสออกมาในอากาศ ดงันนั
สุนขัทีอยูร่วมกลุ่มเป็นจาํนวนมากในพืนทีจาํกดั  โอกาสทีจะรับเชือไวรัสเขา้ไป
เป็นจาํนวนมากไดสู้ง  ดงันนัการระบายอากาศทีดีมีประสิทธิภาพจะลดการ
ติดต่อโรคได ้โรคนีไม่ติดต่อไปยงัมนุษย ์

การป้องกัน  การใหว้คัซีนจะช่วยลดการติดเชือและความรุนแรงของ
โรคได้  วคัซีนป้องกันโรคทีดีควรป้องกันทังโรคทีเกิดจากเชือไวรัสและ
แบคทีเรีย  หรือใหร่้วมกนัทงั 2 ชนิด เริมใหว้คัซีนเมืออายไุด ้6 อาทิตย ์ กระตุน้
ซาํเมือ  12-14  ,  16-18  อาทิตย ์ ต่อไปปีละครัง ในประเทศไทยวคัซีนทีใช้
ทวัไป  มกัอยูร่วมกบัไขห้ดั  ตบัอกัเสบ และโรคไขฉี้หนู ( leptospirosis ) 
             การรักษา ใชห้ลกัการเดียวกนักบัการรักษาโรคทีเกิดจากเชือไวรัสอืน ๆ 
โดยถา้มีอาการนอ้ย ๆ ไม่ตอ้งรักษา  ดูแลใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีดีและอบอุ่น  
ก็จะหายไปเองเหมือนโรคหวดัในคน  ถา้ไอแห้ง ๆ ไม่มีเสมหะ อาจตอ้งให้ยา
ระงบัอาการไอ แต่ถ้ามีเสมหะ ควรให้ยาละลายเสมหะร่วมด้วย  และให้ยา
ปฏิชีวนะ กรณีมีการติดเชือแบคทีเรีย  B. bronchiseptica. 
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โรคพษิสุนัขบ้า  (Rabies)    
เกิดจากเชือไวรัส  Rabies  Virus  โรคพบไดใ้นสัตวเ์ลือดอุ่นทุกชนิด

โดยเฉพาะสัตว์กินเนือเช่น สุนัขบ้าน  โรคพิษสุนัขบ้ามีความร้ายแรงและ
อนัตรายมากทีสุดสามารถทาํให้สุนขัตาย และติดต่อไปยงัมนุษย ์ในคนถา้เป็น
โรคพิษสุนขับา้แลว้ โอกาสรอดชีวิตนอ้ยมาก 

การแพร่เชือ  โดยการกดัของสุนขับา้ ในนาํลายสุนขับา้จะมีเชือไวรัส 
อยูจ่าํนวนมาก หลงัจากถูกกดัเชือจะตรงไปยงัระบบประสาท  ปกติสุนขัจะขบั
ไวรัสออกมาในนาํลายก่อนสุนขัแสดงอาการ 1 อาทิตย ์  และโดยการหายใจเอา
เชือไวรัสในอากาศ  เช่น  ในถาํทีมีนาํคา้งคาว 

อาการ  เริมแรกจะมีไขสู้ง  พฤติกรรมเปลียนแปลงไปจากปกติ  สุนขั
เงียบจะกระวนกระวาย  ตะครุบ หรือกระปรีกระเปร่า  ส่วนสุนัขก้าวร้าวจะ
กลายเป็นประจบกระแจง  ทาํตวัน่าสงสารหรือทาํตวัให้เจ้าของเอ็นดู  ต่อมา
อาการจะเปลียนไปใน  2 รูปแบบ คือ 
      1.  รูปแบบดุร้าย  (the furious form)   

สุนขัจะตอบสนองต่อสิงกระตุน้ทุกชนิดมากกว่าปกติ  และกดัทุกสิงที
เคลือนทีอยู่ข้างหน้าและจะกัดมากขึนถ้าถูกกระตุ้นด้วยแสง เสียง  ความ
สันสะเทือน  สุนัขจะวิงอย่างไร้จุดหมาย ต่อมาจะมีการชกั  ซึงทาํให้สุนัข
อมัพาตและตายในทีสุด 
      2.  อมัพาต  (The dump or paralytic form) 

สุนขัจะไม่กดัแต่จะเกิดอมัพาตตามกลา้มเนือ  ขากรรไกรคา้ง  ลินหอ้ย  
เสียงเห่าอาจจะเปลียนไป   ปกติแลว้อาการจะแสดงภายใน 3-8 อาทิตยห์ลงัจาก
ถูกกดั  แต่บางครังอาจมากกว่า  8  เดือน  ขึนกบัตาํแหน่งทีกดั  ถา้กดับริเวณ
ศรีษะจะแสดงอาการเร็วทีสุด 
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การป้องกนั   สุนขัควรไดรั้บวคัซีนป้องกนั  การป้องกนัโรคล่วงหนา้
ครังแรกเมืออายไุด ้ 3  เดือนเป็นตน้ไป  เนืองจากระบบการสร้างภูมิคุม้กนัต่อ
โรคพิษสุนขับา้จะสามารถสร้างภูมิตา้นทานโรคไดค่้อนขา้งดีหลงัจากอายุ  11  
สัปดาห์ เ ป็นต้นไป   และภูมิต้านทานทีได้รับจากแม่ทางนมนํา เหลือง 
(Colostrum)  ก็มีอิทธิพลต่อการสร้างภูมิตา้นทานโรคอีกดว้ย  หากสุนขัไดรั้บ
วคัซีนในขณะทีภูมิต้านทานจากแม่มีระดับสูงอยู่  จะไม่สามารถสร้างภูมิ
ตา้นทานได ้เลย 

การป้องกนัหลงัสัมผสัโรค   องคก์ารอนามยัโรคไดใ้หค้าํแนะนาํวา่   
- สุนขัทีไม่เคยฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้มาก่อน ถา้ถูกสุนขับา้

กดั ควรทาํลายสตัวที์ถูกกดัทนัที 
- สุนขัทีไม่เคยฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้มาก่อน  ถา้ถูกสุนขัที

สงสัยว่าเป็นบา้หรือไม่ทราบสภาวะของสัตวต์วัทีมากดั ให้กกัขงั
สุนขัทีถูกกดัไวภ้ายใตก้ารดูแลของสตัวแพทยเ์ป็นเวลา 6 เดือน   ถา้
สัตวถู์กกดัเคยฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้มาก่อนควรฉีดซาํ 
แลว้กกัขงัไวดู้อาการอยา่งนอ้ย 3 เดือน นอกจากนีมีขอ้แนะนาํวา่  

- กรณีทีสุนขัไม่ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ และถูกสุนขับา้กดั 
ใหว้คัซีนกบัสุนขัทีถูกกดั  3-4  ครัง ห่างกนัครังที  4-5 วนั  พบว่า
ใหผ้ลในการกระตุน้ใหเ้กิดภูมิคุม้โรคเช่นเดียวกบั การฉีดทุกวนัติด
ติดกนั  10-12  วนั  

-  กรณีสุนขัถูกกดัเคยฉีดวคัซีนมาก่อน  และสุนขัยงัมีภูมิตา้นทานอยู่
ใหฉี้ดวคัซีนซาํภายใน  5  วนั  หลงัสมัผสัโรค 

- ในกรณีแม่สุนขักาํลงัเลียงลูก ถา้เป็นบา้ขณะทีกาํลงัใหน้มลูกแนะนาํ
ให้ทาํลายลูกทงัหมด  เพราะลูกมีโอกาสไดรั้บเชือจากนาํลายแม่ 
และลูกสตัวมี์ความไวในการติดโรคมากกวา่สุนขัอายมุากขึน 
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โรคเลบ็โตสไปโรซีสหรือโรคไข้ฉีหนู  (Leptospirosis) 
เป็นโรคติดต่อทีเกิดกับสัตว์หลายชนิด  รวมทังสุนัขและคนด้วย 

สาเหตุเกิดจากเชือ  leptospira  ซึงทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ตบัและไต 
 อาการ  มีหลายรูปแบบ ขึนกบัชนิดและความรุนแรงของการติดเชือ 
กลา้มเนือและไต เป็นอวยัวะทีเชือเขา้ไปทาํลายมากทีสุด  ดงันนัจึงทาํใหสุ้นขั มี
ความเจบ็ปวดกลา้มเนือ  ไม่ค่อยเคลือนไหว  หรือเคลือนไหวดว้ยความเจ็บปวด  
ส่วนอาการอืนๆ จะพบ มีไข ้ ซึม  เบืออาหาร  และมีภาวะดีซ่าน  (เหลืองตาม
เยอืเมือกต่าง ๆ โดยเฉพาะทีตาและเหงือก)  ถา้ไตเสีย  สุนขัจะทอ้งเสีย  อาเจียน  
มีแผลหลุมในปาก  ซึงต่อมาสุนขัจะขาดนาํและตายในทีสุด 

การแพร่เชือโรค  ปัสสาวะของสัตวป่์วยและสัตวเ์พิงหายป่วย  เป็น
แหล่งทีมีเชือโรคจาํนวนมาก ดงันนัการสัมผสักบัเชือโรคโดยตรง หรือ สัมผสั
กบัสิงอืนๆ ทีแปดเปือนปัสสาวะมีเชือโรคจะทาํให้เกิดโรคได ้  นอกจากนี ยงัมี
รายงานว่าสามารถติดต่อโดยการกินเนือทีติดเชือ โรคนีสามารถติดต่อจากสัตว์
ถึงคนได ้ปัจจุบนัวคัซีนป้องกนัโรคนีถูกนาํไปรวมกบัวคัซีนป้องกนัไขห้ดัสุนขั
และโรคตบัอกัเสบติดต่อ  ดงันนัโปรแกรมการป้องกนัโรคเลปโตสไปโรซีสจึง
ควบคู่กบัสองโรคนีเสมอ 

การรักษา   ประกอบดว้ย 
 1.  ใหย้าปฏิชีวนะ พบว่า เพนนิซลัลิน และไดไฮโดรสเตรปโตมยัซิน  
ใหผ้ลดีในการรักษา 
 2.  รักษาเพือพยงุสุภาพสตัว ์ เช่น  การใหส้ารนาํและสารอาหาร 
 

การทาํโปรแกรมวคัซีนในสุนัข 
ระดับภูมิคุ้มกนัทลูีกสุนัขได้จากแม่ 
 สุนขัแรกเกิดทีไดรั้บการถ่ายทอดภูมิคุม้กนัในรูปของแอนติบอดีจาก
แม่ในการป้องกนัการติดเชือตามธรรมชาติ ประมาณ 2 - 18 % ของแอนติบอดี
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ดงักล่าว ลูกสุนขัไดรั้บผา่นทางรก และประมาณ 82 - 98 % ไดรั้บผา่นทางนม
นาํเหลือง  
 ความสามารถของลูกสุนัขในการป้องกนัโรคต่างๆ ขึนอยู่กบัระดับ
แอนติบอดีทีไดรั้บมาจากแม่ ซึงส่วนใหญ่ไดรั้บผ่านทางนมนาํเหลืองและค่า
ครึงชีวิตของแอนติบอดีต่อโรคต่างๆ ซึงจะลดลงจนถึงระดับทีไม่สามารถ
ป้องกนัโรคตามธรรมชาติได ้การใหว้คัซีนในขณะทีร่างกายมีระดบัแอนติบอดี
สูง จะทาํให้การทาํวคัซีนไม่ไดผ้ล เพราะเชือทีให้เขา้ไปจะถูกรบกวนจากแอน
ติ-  บอดีทียงัสูงอยู ่ตามหลกัการ ควรทาํวคัซีนเมือภูมิคุม้กนัลดลงถึงระดบัที
รบกวนการทาํวคัซีนน้อยทีสุด อย่างไรก็ตามระดับภูมิคุ ้มกันทีรบกวนการ
ตอบสนองต่อวคัซีน อาจใกลเ้คียงกบัระดบัภูมิคุม้กนัทีไม่สามารถป้องกนัการ
ติดเชือโดยธรรมชาติ จึงทาํให้ลูกสุนขัมีช่วงเวลาทีไม่สามารถตา้นทานโรคได ้
แต่กไ็ม่สามารถตอบสนองต่อวคัซีนไดเ้ช่นเดียวกนั 
 

ลูกสุนัขสามารถได้รับวคัซีนทอีายุน้อยทสุีดเท่าใด 
 ลูกสุนขัสามารถตอบสนองทางภูมิคุม้กนัต่อเชือทีร่างกายไดรั้บเขา้ไป
ตงัแต่แรกเกิด แต่อาจชา้และไม่มีประสิทธิภาพเท่ากบัสุนขัทีโตเตม็ทีแลว้ สุนขั
ทีอายนุอ้ยกว่า 2 สัปดาห์ มีระบบภูมิคุม้กนัทียงัพฒันาไม่เตม็ที การไดรั้บวคัซีน
ทีเป็นวคัซีนเชือเป็นอาจสร้างปัญหาแก่สุนัขได้ดงันันไม่ควรทาํวคัซีนในลูก
สุนขัทีมีอายนุอ้ยกวา่ 2 สปัดาห์ 

อายุทีควรทาํวคัซีนครังแรกจากขอ้มูลทีรายงาน รวมทงัโปรแกรม
วคัซีนของต่างประเทศแนะนาํใหท้าํวคัซีนแก่ลูกสุนขัครังแรกเมืออายสุุนขัได ้8 
สัปดาห์ ซึงเป็นระยะเวลาทีระบบภูมิคุ ้มกันของลูกสุนัขมีการพฒันาเต็มที 
ประกอบกบัระดบัแอนติบอดีทีลูกสุนัขไดรั้บมาจากแม่ผ่านทางนมนาํเหลือง
น่าจะมีระดบัลดลงจนทาํใหสุ้นขัสามารถตอบสนองต่อวคัซีนได ้
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ดงันนัการทาํวคัซีนแบบมาตรฐานควรจะเริมเมือลูกสุนขัอาย ุ8 สปัดาห์ 
และควรเป็นการทาํวคัซีนรวมซึงประกอบดว้ยวคัซีนป้องกนัโรคไขห้ัดสุนัข
และวคัซีนป้องกนัโรคลาํไส้อกัเสบติดต่อจากเชือพาร์โวไวรัส เพือให้แน่ใจว่า 
ลูกสุนขัจะไดรั้บการคุม้ครองใหป้ลอดภยัจากโรคร้ายแรงทงั 2 โรค 
 อยา่งไรก็ตาม ลูกสุนขัทีอยูห่รือมาจากสถานทีทีสภาพแวดลอ้มมีความ
เสียงสูงต่อการเกิดโรค เช่น อยูใ่นบา้นหรือบริเวณทีมีการระบาดของโรค คอก
สุนขัทีเคยมีการระบาดของโรค สถานสงเคราะห์สตัว ์ร้านขายสตัวเ์ลียง ลูกสุนขั
ทีมาจากแม่ทีไม่เคยไดรั้บการฉีดวคัซีนหรือไม่มีประวติัการทาํวคัซีน สัตว
แพทยอ์าจพิจารณาทาํวคัซีนก่อนอาย ุ8 สัปดาห์ คือ ทาํวคัซีนเมือลูกสุนขัอาย ุ6 
สปัดาห์ โดยอาจจะทาํวคัซีนป้องกนัโรคไขห้ดัสุนขัหรือโรคลาํไส้อกัเสบติดต่อ
จากเชือพาร์โวไวรัส ทงันีขึนกบัดุลพินิจของสัตวแพทยว์่า ลูกสุนขัมีความเสียง
ต่อโรคใดมากกวา่กนั 
 สําหรับโรคพิษสุนัขบ้า  จากข้อมูลทีทางบริษัทผู ้ผลิต  และจาก
คาํแนะนาํใน Compendium of Animal Rabies Control 1998 แนะนาํใหฉี้ดเมือ
ลูกสุนขัอายไุด ้3 เดือน อยา่งไรก็ตาม คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่าการฉีด
วคัซีนในลูกสุนขัอายนุอ้ยกวา่ 3 เดือน ทีมีความเสียงต่อโรคพิษสุนขับา้ใหอ้ยูใ่น
ดุลพินิจของสัตวแพทย ์ในกรณีทีลูกสุนขัไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้
เมืออายนุอ้ยกว่า 3 เดือน ใหท้าํการฉีดวคัซีนซาํเมือลูกสุนขัอายไุด ้3 เดือนอีก
ครังหนึง 
 

ลูกสุนัขควรได้รับวคัซีนกคีรังในขวบปีแรก      
 ในอายปีุแรกของลูกสุนขัแนะนาํใหท้าํวคัซีนมากกวา่ 1 ครัง เพือลด
ผลกระทบจากภูมิคุม้กนัจากแม่สุนขัทีอาจจะมีอยูสู่งขณะทาํวคัซีนครังแรก หรือ
เพือกระตุน้ใหลู้กสุนขัสร้างภูมิคุม้กนัใหสู้งภายหลงัจากการไดรั้บวคัซีนครัง
แรก สาํหรับโรคลาํไส้อกัเสบติดต่อจากเชือพาร์โวไวรัส อาจมีช่วงระยะเวลาที
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ลูกสุนขัตอบสนองต่อการทาํวคัซีนนอ้ย หรือไม่ตอบสนองเลยยาวนานกวา่ใน
กรณีของโรคไขห้ดัสุนขั ประกอบกบัช่วงความเสียงต่อการติดเชือมีสูง จึง
อาจจะตอ้งทาํวคัซีนมากกวา่ 2 ครังในปีแรก ซึงระยะห่างการทาํวคัซีนแต่ละ
ครัง ควรห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 2 สปัดาห์ขึนไป 

ชนิดของวคัซีน      
 ชนิดของวคัซีนทีมีใหเ้ลือกใชใ้นประเทศไทยเริมมีมากขึน กรณีโรคไข้
หดัสุนขัมกัเป็นวคัซีนรวมอยูก่บัวคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบติดต่อและโรคเลป
โตสไปโรซีส ส่วนวคัซีนโรคลาํไส้อกัเสบติดต่อจากเชือพาร์โวไวรัสเป็นวคัซีน
เชือเป็นทีอาจจะอยูใ่นรูปวคัซีนเดียว หรืออยูร่วมกบัวคัซีนทีกล่าวมาขา้งตน้ 
สาํหรับวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้เป็นวคัซีนเชือตายซึงมีทงัทีเป็นวคัซีนเขม็
เดียวและรวมอยูก่บัวคัซีนอืนๆ ในเขม็เดียวกนั 

โปรแกรมวคัซีนสําหรับสุนัขในประเทศไทย 
อายสุุนขั ชนิดวคัซีน หมายเหตุ 

  6  สปัดาห์ วคัซีนป้องกนัโรคไขห้ดัสุนขั 
หรือลาํไส้อกัเสบ 

เฉพาะกรณีทีสตัวแ์พทยพ์จิารณา
แลว้วา่ลูกสุนขัมีความเสียงต่อโรค
ดงักล่าว 

  8  สปัดาห์ วคัซีนรวม (ไขห้ดั + ลาํไสอ้กัเสบ)  
 10 สปัดาห์ วคัซีนรวม (ไขห้ดั + ลาํไสอ้กัเสบ)  
 12 สปัดาห์ วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ สาํหรับสุนขัทีมีความเสียงสูง อาจ

ทาํก่อน  12  สปัดาห์  และทาํซาํ
อีกเมืออาย ุ 12  สัปดาห์ 

 16 สปัดาห์ วคัซีนป้องกนัโรคสาํไส้อกัเสบ  
  6 เดือน วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 

หลงัจากนนัฉีดกระตุน้ทุกโรคทุกปี 
 

เสนอโดย  คณะกรรมการพิจารณาโปรแกรมวคัซีนสุนขั 
สมาคมสัตวแ์พทยผ์ูป้ระกอบการบาํบดัโรคสัตวแ์ห่งประเทศไทย 


