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ผลตรวจวิเคราะห์ทางปัสสาวะ พบการเพิ่มขึ้นของค่า 

UPC สูงถึง 5.88 โดยไม่มีการอักเสบ และติดเชื้อใน

ทางเดินปัสสาวะ บ่งชี้ว่าสุนัขมีภาวะ protein losing 

nephropathy จาก glomerular disease 

สุนัขได้รับการรักษาทางอายุรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อชะลอการเสียหายของไตและลดอาการทางคลินิก 

โดยเน้นยาที่ช่วยลดการสูญเสียโปรตีนไปกับปัสสาวะ 

(Anti-proteinuric drug) เช่น ยาลดความดันในกลุ่ม 

ACE inhibitors, ยา prednisolone และสารเสริม

ประกอบการรักษา PCSO-524 

จากการติดตามผลตลอดระยะเวลาการรักษา 10 

เดือน สุนัขมีอาการทางคลินิกที่ดีขึ้น ไม่พบการสะสม

ของเหลวในช่องท้องและภาวะบวมน้ำา ตลอดจนระดับ

โปรตีนอัลบูมินในเลือดสูงขึ้นจนเป็นปกติ

บทคัดย่อ (Abstract)
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 ภาวะการสูญเสียโปรตีนไปกับปัสสาวะ (protein losing nephropathy) เป็นโรคท่ีเกิดจากความเสียหายของ

หน่วยกรองไต (glomerular disease) ส่งผลให้โปรตีนในน้ำาเลือด โดยเฉพาะอัลบูมิน หลุดลอดการกรองออกมามากเกินกว่าท่ี

ท่อไตส่วนต้นจะดูดกลับได้หมด และสร้างความเสียหายต่อ glomerulus และเซลล์ท่อไต จนเข้าสู่ระยะไตวายเร้ือรังในท่ีสุด

 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก immune-complex glomerulonephritis โดยมีสาเหตุโน้มนำามาจากการติดเช้ือ เช่น

 แบคทีเรีย พยาธิในเม็ดเลือด หนอนพยาธิหัวใจ ซ่ึงมักพบมากในกลุ่มสัตว์อายุน้อยถึงปานกลาง และจากโรคมะเร็งซ่ึงมักพบ

ในสัตว์อายุมาก สาเหตุท่ีพบได้เป็นอันดับสองคือ amyloidosis ซ่ึงเกิดจากการสะสมของ amyloid A protein ท่ีเกิดจาก

การอักเสบเร้ือรังในร่างกาย มักพบรายงานแต่กำาเนิดในสุนัขพันธ์ุ shar-pei การเก็บตัวอย่างช้ินเน้ือจากไต (renal biopsy) 

เป็นการวินิจฉัยแยกโรคท่ีแม่นยำาท่ีสุด (Vaden, 2016)

 อาการทางคลินิกข้ึนกับการสูญเสียโปรตีนไปทางปัสสาวะ (proteinuria) มากแค่ไหน อาการเร่ิมต้นอาจไม่

เฉพาะเจาะจง เช่น น้ำาหนักตัวลด มีภาวะอิดโรย แต่ถ้ามีการสูญเสียโปรตีนอย่างต่อเน่ืองและรุนแรงมากกว่า 3.5 กรัม/วัน

 จะเกิดกลุ่มอาการท่ีเรียกว่า nephrotic syndrome ประกอบด้วยอาการทางคลินิกท่ีสำาคัญ 4 ประการด้วยกัน ภาวะ

 proteinuria โดยการตรวจค่าสัดส่วนโปรตีนและ creatinine ในปัสสาวะ (UPC) มากกว่า 0.5 ระดับอัลบูมินในร่างกายลดลง

 (hypoalbuminemia) สัตว์ป่วยมีภาวะท้องมานหรือบวมน้ำา โดยเฉพาะเม่ือระดับอัลบูมินต่ำากว่ำา 1.5 กรัม% และความเข้มข้น

ของไขมันในเลือดสูงกว่ำาปกติ (hypercholesterolemia)

 Littman และคณะ (2013) พบว่า สุนัขท่ีมีภาวะ protein losing nephropathy ท้ังท่ีมีและไม่มีภาวะ azotemia มัก

พบภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วยมากกว่าร้อยละ 80

 การรักษาภาวะ protein losing nephropathy นอกจากการสืบค้น และ รักษาสาเหตุโน้มนำาท่ีทำาให้เกิดโรค

 และ การจำากัดอาหารโปรตีนสูงแล้ว ต้องอาศัยยาในกลุ่มท่ีช่วยลดการสูญเสียโปรตีนไปกับปัสสาวะ (anti-proteinuric 

drugs) เพ่ือชะลอการเสียหายของไต เช่น ยาลดความดันในกลุ่ม ACE inhibitors, angiotensin II receptor antagonists, 

aldosterone receptor antagonist และ สารเสริมในกลุ่มไขมันโอเมก้า-3

 สารเสริมในกลุ่มกรมไขมันโอเมก้า-3 มีหลักฐานยืนยันท้ังในคนและในสัตว์ว่าช่วยป้องกันการเสียหายต่อท่อไต และ

ชะลอการเข้าสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย ผ่านคุณประโยชน์ท่ีหลากหลาย ท้ังร่วมกับกรดไขมันโอเมก้า-6 เพ่ือเพ่ิมการกรอง

ผ่านไต (GFR) ลดระดับไขมันในเลือด มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงและช่วยชะลอ

การสูญเสียโปรตีนไปกับปัสสาวะ (Brown et al., 2013, Grant and Forrester, 2001 and Grauer, 2005)

 ในรายงานสัตว์ป่วยน้ี ทางผู้เขียนเลือกใช้ Vetz Petz® Antinol® ซ่ึงมีส่วนประกอบสำาคัญได้แก่ PCSO-524® 

ซ่ึงผ่านกระบวนการผลิตอย่างเข้มข้นมาจาก greenshell mussel (GSM) หรือ green lipped mussel (GLM) ช่ือทาง

วิทยาศาสตร์ Perna canaliculus จากประเทศนิวซีแลนด์ PCSO-524® มีองค์ประกอบเป็นไขมันธรรมชาติมากกว่า 90 ชนิด

 โดยสารสำาคัญท่ีหวังผลในการประกอบการรักษาภาวะ protein losing nephropathy คือกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า-3 ได้

 EPA และ DHA นอกจากน้ียังมีกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวได้แก่ olive oil ช่วยพา PCSO-524® ไปยังลำาไส้เล็กส่วนต้นและมีการ

ดูดซึมโดยไม่ถูกทำาลายท่ีกระเพาะอาหาร วิตามิน E (tocopherol) มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นเดียวกัน (Eason et al., 

2018 and Brown et al., 1998)

บทนำา (Introduction)
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CBC Normal Value Results

RBC (106/μl) 5.5-8.5 7.92

Hb (g/dl) 10-20 17.6

PCV (%) 35-57 50

MCV (Fl) 66-77 63.3

MCH (g/dl) 19.9-24.5 22.2

MCHC (g/dl) 31-34 35

TP (g/dl) 6-8 6

WBC (μl) 5,500-17,000 15,470

Neutrophil (μl) 3,000-11,500 13,150

Eosinophil (μl) 100-1,250 154

Lymphocyte (μl) 1,000-4,800 2,165

Monocyte (μl) 150-1,250 - 

Platelet (105/μl) 2-5 8.13

Blood parasite NF NF

SNAP 4DX Negative Negative 

Blood chemical Profiles Normal Value Results

SGPT (U/I) 17-78 36

ALP (U/l) 47-254 211

Creatinine (mg/dl) 0.4-1.4 0.6

BUN (mg/dl) 9.2-29.3 20

Albumin (g/dl) 2.6-4.0 1.5

Globulin (g/dl) 1.7-3.8 4.5

Cholesterol (mg/dl) 111-312 >450

Sodium (mEq/l) 141-152 144 

Potassium (mEq/l) 3.8-5 4.9

Chloride (mEq/l) 102-117 109

Glucose (mg/dl) 80-180 102

Parameters Results 

Transparency Clear 

Specific gravity 1.032

pH 6.5

WBC Negative

RBC Negative

Nitrite Negative

Protein +3 

Glucose Negative

Urobilinogen Negative

Bilirubin Negative

Urine C/S No Growth

UPC 5.87 (void 24 h)

สุนัขพันธ์ุชิสุ เพศผู้ยังไม่ทำาหมัน อายุ 9 ปี น้ำาหนัก 5.8 กิโลกรัม ค่าคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย  

(body condition score; BCS) เท่ากับ 7/9 เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด สะพานสูงด้วย

อาการเบ่ืออาหาร อ่อนแรง กินน้ำามาก ปัสสาวะมาก และช่องท้องขยายใหญ่ โดยมีระยะการป่วยมานานประมาณ 

10-14 วัน จากการซักประวัติเพ่ิมเติม สุนัขไม่มีภาวะอาเจียน หรือท้องเสีย และไม่พบอาการไอหรือหอบเหน่ือย

ง่ายด้วย

ประวัติสัตว์ป่วย (History)

จากการตรวจร่างกายพบว่า สุนัขร่าเริงและ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้า อุณหภูมิร่างกาย 101 

องศาฟาเรนไฮต์ เย่ือเมือกสีชมพู อัตราการไหล

เวียนของหลอดเลือดฝอย (capillary refilling 

time) น้อยกว่า 2 วินาที เสียงปอดและเสียง

หัวใจปกติ อัตราการเต้นของหัวใจ 140 คร้ัง

ต่อนาที อัตราการหายใจ 30 คร้ังต่อนาที ไม่

พบภาวะขาดน้ำา ตรวจพบความผิดปกติ ช่อง

ท้องขยายใหญ่ มีภาวะบวมน้ำาบริเวณ 2 ขา

หลัง รวมท้ังช่องท้องส่วนล่างและบริเวณถุงหุ้ม

อัณฑะ (รูปท่ี1A และ 1B)

รูปภาพ 1A และ 1B 
ภาพสัตว์ป่วยท่ีมีภาวะช่องท้องขยายใหญ่และมีภาวะบวมน้ำา

การตรวจร่างกาย (Physical examination)

ผลการวินิจฉัย

ผลการตรวจทางโลหิตวิทยา ค่าทางเคมีคลินิกและผลวิเคราะห์ปัสสาวะท่ีสำาคัญ   

พบภาวะ hypoalbuminemia, hyperglobulinemia, hypercholesterolemia และ 

ค่าสัดส่วนโปรตีนและ creatinine ในปัสสาวะ (UPC) เพ่ิมสูงผิดปกติ

ตารางท่ี 1A แสดงผลตรวจทางโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีคลินิก

ตารางท่ี 1B แสดงผลวิเคราะห์ปัสสาวะ
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เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุของโรคที่แน่ชัด การรักษาจึงเป็นแบบประคับประคอง เพื่อชะลอการเสื่อมของไต 

สุนัขได้รับการเปล่ียนอาหารเป็นอาหารสำาหรับรักษาโรคไต ตลอดการรักษา และ ได้รับยาเพ่ือลดการสูญเสีย

โปรตีนไปทางปัสสาวะ ได้แก่ PCSO-524® (Vetz Petz® Antinol®) 1 แคปซูล กินทุก 24 ช่ัวโมง ร่วมกับการให้

ยา Benazepril ขนาด 0.5-1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน นอกจากน้ียังได้รับยา clopidogrel เพ่ือป้องกันภาวะ

ล่ิมเลือดอุดตัน (thromboembolism) และเสริม amino acid เพ่ือเพ่ิมอัลบูมินในเลือด 

สุนัขได้รับการรักษาตามอาการ เช่น การเจาะระบายน้ำาออกจากช่องท้อง ให้ยาขับปัสสาวะ spironolactone 

ในขนาด 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน ในช่วง 1 เดือนแรกสุนัขไม่ตอบสนองต่อการรักษา ยังคงมีระดับ

อัลบูมินในเลือดต่ำากว่า 1.5 กรัมต่อเดซิลิตร ส่งผลให้สุนัขยังคงมีอาการบวมน้ำาและท้องมานร่วมกับภาวะ 

hypovolemia ซ่ึงสุนัขได้รับสารน้ำาในกลุ่ม colloid คือ human serum albumin ในขนาด 17 กรัมผ่านเข้า

ทางหลอดเลือดดำาอย่างช้า ๆ เพ่ือรักษาระดับของเหลวในหลอดเลือดและความดันร่างกาย นอกจากน้ันยังได้

เพ่ิมขนาดสารเสริมประกอบการรักษา PCSO-524® (Vetz Petz® Antinol®) เป็น 2 แคปซูล กินทุก 24 ช่ัวโมง 

ประกอบกับเพ่ิมยา amlodipine ขนาด 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน เพ่ือช่วยควบคุมภาวะความดันโลหิต

สูง และ ยา prednisolone ขนาด 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน เพ่ือหวังผลลดการอักเสบของ glomerulus 

(glomerulonephritis) และลดขนาดยาเหลือ 0.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน และ 0.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ทุก 48 ช่ัวโมงตามลำาดับ 

การรักษา

ภาวะ protein losing nephropathy  

ประเมินผลการรักษาจากอาการ การตรวจ

ร่างกาย พบว่าสุนัขป่วยมีอาการดีข้ึนเร่ือยๆ 

จนกระท่ังไม่พบภาวะช่องท้องขยายใหญ่และ

ภาวะบวมน้ำาในเดือนท่ี 3 (รูปท่ี 5)

ผลการวิเคราะห์ของเหลวในช่องท้อง

ผลการตรวจของเหลวเป็นประเภท transudate 

(รูปท่ี 4) จากการตรวจวัดระดับโปรตีนมีค่า 0.2 

กรัมต่อเดซิลิตร พบเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์

เม็ดเลือดขาว 50 เซลล์ต่อไมโครลิตร

จากประวัติ อาการ การตรวจร่างกาย ผลการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการและภาพรังสีวินิจฉัย 

วินิจฉัยว่าสุนัขป่วยรายน้ี มีภาวะ protein losing 

nephropathy จากโรคในกลุ่ม glomerular 

disease โดยยังไม่มีภาวะ azotemia ร่วมดัวย

การติดตามการรักษา

ผลการตรวจช่องท้องด้วยคลื่นความถี่สูง 
(Abdominal Ultrasonography)

ผลการตรวจช่องท้องด้วยคล่ืนความถ่ี

สูง (Abdominal Ultrasonography)  

พบของเหลวสะสมจำานวนมากภายในท้อง 

และ ไม่พบความผิดปกติของอวัยวะอ่ืนร่วมด้วย 

(รูปท่ี 3) 

รูปท่ี 3 ภาพถ่ายช่องท้องด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูง

รูปท่ี 4 ลักษณะของเหลวท่ีเก็บตัวอย่างจากในช่องท้อง 
สีเหลืองใส

รูปท่ี 5 ภาพสุนัขไม่พบภาวะท้องมาน และ ภาวะบวมน้ำา  
ในเดือนท่ี10 หลังการรักษา
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                          Month of follow up

Parameter 1st visit 1 2 3 4 6 10 

Albumin (g/dl) 1.5 1.4 1.7 2.3 2.7 2.3 2.4 

Creatinine (mg/dl) 0.6 0.3 0.3 0.4 0.6 0.4 0.5

K (mEq/l) 4.9 - 4.5 - - 4 4.8 

UPC 5.87 8.7 13 11.9 6 4 2.8 

 มีการศึกษายืนยันในสุนัข การใช้สารเสริม

ในกลุ่มกรดไขมันโอเมก้า-3 เช่น EPA และ DHA ท่ี

เป็นส่วนประกอบใน GSM ช่วยยับย้ัง thromboxane 

ซ่ึงมีฤทธ์ิกระตุ้นให้เกิดการเกาะกลุ่มของเกล็ด

เลือดท่ีผนังหลอดเลือด glomerular capillary 

arterioles ทำาให้เกิดความเสียหายและมีการอักเสบ

ของ glomerulus (glomerulonephritis) มาก

ข้ึน(Grauer, 2005) 

การหลุดลอดของโปรตีนผ่าน glomerulus ที่

มากเกินกว่าที่ท่อไตจะดูดกลับได้ ทำาให้โปรตีนใน

รูป lipoprotein transferrin เกิดการออกซิไดซ์

ซ่ึงเป็นต้นเหตุของการกเกิดอนุมูลอิสระ และทำาให้

เซลล์ท่อไตและเน้ือเย่ือไตโดยรอบเสียหายมากข้ึน ซ่ึง

ในส่วนของกรดไขมันโอเมก้า-3 มีฤทธ์ิเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระและลดการอักเสบเน่ืองจากมีผลขัดขวาง

กระบวนการ cyclo-oxygenase(COX) และ  l ypo -

oxygenase(LOX)   ช่วยชะลอความเสียหายและ

การอักเสบของเซลล์ได้ (Grauer,2002) นอกจาก

น้ียังช่วยลดระดับไขมันในเลือดท้ัง cholesterol และ 

triglyceride ซึ่งในภาวะ PLN ตับเร่งสร้างอัลบูมิน 

ทดแทนในรูป lipoprotein มีผลทำาให้ระดับไขมันใน

เลือดสูงกว่าปกติ (Vaden, 2016)

 จากการศึกษาต่างๆเหล่านี้ อาจสรุปได้

ว่ากรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ช่วยลดกระบวนการ

อักเสบในกรณี glomerulonephritis และช่วยลด

การสูญเสียโปรตีนไปกับปัสสาวะ แต่จากการศึกษา

ของ Brown และคณะ (2013) แนะนำาขนาด 0.25-

0.5 กรัมต่อกิโลกรัม แต่ในการศึกษาของ Lascells 

และคณะ (2010) พบว่า GLM มีส่วนประกอบของ

กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ในปริมาณน้อย ดังน้ันควร

มีการศึกษาต่อไปถึงสารสำาคัญออกฤทธ์ิ ของสาร

สกัดจาก GLM   อธิบายกลไกการออกฤทธ์ิและความ

เข้มข้นของสาระสำาคัญออกฤทธ์ิ

 ภายหลังการรักษา 1 เดือน สุนัขรายน้ีมี

อาการทางคลินิกรุนแรงข้ึนจากภาวะ hypovolemia 

เน่ืองจากการเสียน้ำาออกนอกหลอดเลือด จึงได้เพ่ิม

ขนาด PCSO-524® (Vetz Petz® Antino®l) เป็น 2 

เท่าของขนาดท่ีแนะนำาต่อวัน    เพื่อหวังเพิ่มความเข้ม

ข้นของกรดไขมันโอเมก้า-3 และสารท่ีช่วยต้านการ

อักเสบอ่ืนๆ ร่วมกับการทดลองให้ยา prednisolone 

ในขนาดต้ังต้น 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันเพ่ือ

ลดการอักเสบ ในกรณีท่ีสัตว์ป่วยมีอาการรุนแรงและ

ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามมาตรฐานของโรค 

(Brown et al,2013)

 จากการติดตามผลการรักษาในสุนัขรายน้ี 

พบว่าอาการทางคลินิกดีขึ้น ไม่พบภาวะท้องมาน

และบวมน้ำา ระดับอัลบูมินสูงข้ึนจนเป็นปกติ มากกว่า 

2.5 กรัมต่อเดซิลิตร และค่า UPC ลดลงมากกว่าร้อย

ละ 50 จากค่าต้ังต้น อีกท้ังไม่พบผลข้างเคียงจาก

การใช้ยาในกลุ่ม ACE inhibitors ไม่ว่าจะเป็นระดับ  โป

แตสเซ่ียมไม่เกิน 6 มิลลิอีควิวาเลนท์ต่อลิตร และค่า 

creatinine ไม่เพ่ิมสูงเกินร้อยละ 30 ของค่าต้ังต้น 

ตลอดระยะเวลาติดตามผลการรักษานาน 10 เดือน

 ซ่ึงหลังจากน้ีคงต้องติดตามอาการสัตว์

ป่วยต่อไปเพราะ เป็นโรคท่ีไม่สามารถรักษาให้หาย

ได้ การพยากรณ์โรคเช่นเดียวกับภาวะไตวายเร้ือรัง 

การรักษาเพียงเพ่ือประคับประคอง ชะลอความเสีย

หายต่อไต ลดอาการทางคลินิกและป้องกันภาวะ

แทรกซ้อนต่างๆ

 วิจารณ์
 การวินิจฉัยภาวะ protein losing nephropathy (PLN) ประเมินจากค่าสัดส่วน โปรตีน และ creatinine ใน

ปัสสาวะ (UPC) ควรเก็บปัสสาวะอย่างน้อย 2-3 คร้ังใน 24 ช่ัวโมง ถ้ามีการสูญเสียโปรตีนไปกับปัสสาวะอย่างต่อเน่ือง

และค่า UPC มากกว่า 2 มักบ่งบอกความเสียหายของ glomerulus ตามรายงานของ Littman และคณะ (2013) ได้แบ่ง 

glomerular disease เป็น 3 กลุ่ม ตามความรุนแรงของโรค  

กลุ่ม Tier I คือ มี proteinuria อย่างเดียว โดยไม่พบภาวะ hypoalbuminemia หรือ azotemia         

กลุ่ม Tier II มีภาวะ proteinuria ร่วมกับภาวะ hypoalbuminemia แต่ไม่พบภาวะ azotemia ดังสัตว์ป่วยรายน้ี และกลุ่ม

สุดท้าย Tier III มีภาวะ proteinuria, hypoalbuminemia และ azotemia การรักษา และพยากรณ์โรค เช่นเดียวกับโรค

ไตวายเร้ือรัง โดยสัตว์ป่วยรายน้ียังพบภาวะการเพ่ิมสูงของเกล็ดเลือด และภาวะ hyperglobulinemia ซ่ึงบ่งช้ีภาวะการ

อักเสบแบบเร้ือรัง

 หลักการรักษาเน้นการรักษาตามอาการ แบบประคับประคอง ลดการสูญเสียโปรตีนไปกับปัสสาวะ เพ่ือลดความ

เสียหายท้ังในส่วน glomerular และเซลล์ท่อไต เพ่ือชะลอการเข้าสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย ร่วมกับรักษาภาวะแทรกซ้อน

ต่าง ๆ ดังน้ี การจัดการด้านอาหาร แนะนำาอาหารสำาหรับประกอบการรักษาโรคไต เพ่ือจำากัดปริมาณโปรตีนและไม่แนะนำา

การเสริมโปรตีนจากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติม จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียโปรตีนและทำาลายไตมากข้ึน นอกจากน้ัน อาหารสูตรโรค

ไตยังจำากัดปริมาณโซเดียมเพ่ือช่วยควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง จำากัดปริมาณฟอสฟอรัสเพ่ือลดความเสียหายของไต 

และมีการเสริมกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า-3   ซ่ึงมีการศึกษายืนยันว่าช่วยชะลอความเสียหายต่อไตได้ (Grauer, 2005)

 ตัวยาสำาคัญในการลดการสูญเสียโปรตีน คือ ยาลดความดันในกลุ่ม ACE inhibitors เช่น enalapril, 

benazepril และ ramipril แต่ต้องเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยาในกลุ่มน้ี เช่น ภาวะร่างกายขาดน้ำาจนเกิดความดันโลหิตต่ำา 

ภาวะโปแตสเซ่ียมในเลือดสูงและทำาให้ creatinine ข้ึนสูงได้ (Vaden, 2016) 

ส่วนการประเมินจากค่าเคมีคลินิก ค่าอัลบูมินมากกว่า 2.5กรัมต่อเดซิลิตรในเดือนท่ี 4 และการลดลงของ 

urine protein creatinine ratio (UPC) น้อยกว่าร้อยละ 50 จากค่าเร่ิมต้นท่ีเดือนท่ี 10      

นอกจากน้ีค่า creatinine และ potassium ก็ไม่เพ่ิมข้ึนสูงผิดปกติ ตลอดการติดตามผลการรักษา   

ในระยะเวลา 10 เดือน (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 ผลการตรวจทางเคมีคลินิกท่ีสำาคัญก่อนและหลังการรักษาในระยะเวลา 10   เดือน
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เอกสารอ้างอิง (Reference) 

 สัตวแพทย์หญิงสุภัทรา ยงศิริ เจ้าของสุนัข สัตวแพทย์และเจ้าหน้าท่ี  
โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด สะพานสูง

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 

การจัดการภาวะ protein losing nephropathy ให้ประสบความสำาเร็จ มีองค์ประกอบ
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การตรวจวินิจฉัยท่ีรวดเร็วและแม่นยำา การหาสาเหตุต้ังต้นของ
โรค สัตว์ป่วยอาจไม่ได้อยู่ในภาวะ azotemia ในคร้ังแรกท่ีมาตรวจ 

แต่สิ่งที่เราต้องพึงระลึกคือการชะลอไม่ให้เข้าสู่ภาวะไตวาย การรักษาประคับประคอง
ร่วมกับเชิงป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับสัตว์ป่วยกลุ่มนี้

ยาที่เรานำามาใช้ในหลายๆกลุ่มยิ่งอาจทำาให้ไตแย่ลงได้เร็วมากขึ้น แต่การที่เราเลือกใช้
สารเสริมประกอบการรักษา PCSO-524® นอกจากไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์แล้ว ยังมี
คุณประโยชน์หลากหลายในการนำามาใช้เพ่ือปกป้องไต นอกจากน้ียังมีรายงานท่ีนำามา
ใช้สำาหรับการต้านการอักเสบในโรคระบบอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคข้อและกระดูก ลำาไส้อักเสบ 
ตับอ่อนอักเสบ โรคตับ และโรคมะเร็ง ซ่ึงต้องทำาการศึกษาต่อไป

สรุป (Conclusion) 
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PCSO-524® 
contains over 90 
Fatty Acid Fractions
Including Omega-3,
ETA, OTA, EPA, and DHA

Developed by Science

PCSO-524® efficacy is supported by several 
veterinary published journals and case studies. 

PCSO-524® Contains over 90 stabilized 
Essential Fatty Acid Fractions including 
Omega-3, ETA, OTA, EPA, and DHA

100% Natural Marine Lipids extract.

The active ingredient is processed without 
heat and stabilized prior to extraction.

The process protect the therapeutic value of 
the oil using the patented CO2 Super-critical 
extraction at low temperatures. 

The premium lipid extraction process is 
developed by Pharmalink International.
PCSO-524® is then encapsulated with added 
Natural Olive Oil to increase bioavailability 
and maintains the oils stability for a period 
of 3 years. 

A natural pure product.
No heavy metals and salt-free.
All contaminants are removed during 
extraction including heavy metals like 
Cadmium, and any toxins or pesticides.

Please visit www.Antinolstudies.com to view more complete studies with 

over 12 peer reviewed journals and 26 case studies from all Antinol® Contests since 2016



1



88

Antinol® Case Study Contest 2020

Please scan QR CODE to read more case studies at www.Antinolstudies.com



“Pets are humanizing. 
They remind us we have an 

obligation and responsibility 
to preserve and nurture 

and care for all life.” 

  - James Cromwell
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