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  น.สพ.ตนวงศ  อิทธิพเจริญ
      Assistant General Manager

      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

ปน้ีนับเปนปท่ี 3ของโครงการ Antinol�  Case Study Contest ซ่ึงปน้ีทางบริษัทไดให
ความสำคัญกับการใช Antinol� ประกอบการรักษาอาการเจ็บปวยในแมว เนื่องจากปจจุบันนี้
การเลี้ยงแมวไดรับความนิยมอยางสูงและเมีการเติบโตอยางตอเนื่องทุกป ทั้งสายพันธุไทย 
และตางประเทศ อีกทั้งปนี้เกณฑการประกวดไดแบงออกเปนสองสวนดวยกันเพื่อความเหมาะสม
ของเกณฑการตัดสิน โดยแบงเปนสวนของสถาบันการศึกษา และสวนของคลินิกเอกชน  
โดยคุณภาพของเคสท่ีสงเขาประกวดมีความหลากหลาย และเทคนิคการนำเสนอท่ีแตกตาง
กวาปท่ีผานมาอยางมีนัยสำคัย

การนำเสนอผลงานดังกลาวในแมว นับเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการใชผลิตภัณ Antinol� เพื่อประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของแมว โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีมีความเจ็บปวยตามอายุ หรือโรคเก่ียวกับกระดูกและขอ ซ่ึงสังเกตุคอนขางยาก
ในสัตวตระกูลแมว เพ่ือใหเขาเหลาน้ันมีสุขภาพดีและหายจากอาการเจ็บปวย

ทางบริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท Vetzpetz� Antinol� ขอขอบพระคุณ
สัตวแพทยทุกทานท่ีสนใจสงเคสเขาประกวดในโครงการดังกลาว ท้ังน้ีเรายังคงยืนยันในการ
สนับสนุนทางวิชาการแกวงการสัตวแพทยเพื่อประโยชนในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ใหแกสัตวปวยตอไป

สุดทายตองขอขอบพระคุณคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ัง 7 ทานท่ีไดกรุณาสละเวลา
อันมีคามาใหคำปรึกษาแกทางทีมงานผูดำเนินโครงการดังกลาว รวมถึงใหคำปรึกษาแกผูสนใจ
สงเคสเขาประกวด ตลอดจนรวมเปนกรรมการตัดสินตั้งแตเริ่มโครงการจนกระทั่งวันตัดสิน
รอบสุดทาย ซ่ีงเปนประโยชนตอวงการสัตวแพทยเปนอยางย่ิง 

ปนี้เปนปที่ 3 ที่ บริษัท VetzPetz Group Pharmalink International Ltd. รวมกับ
บริษัทดีเคเอสเฮช ประเทศไทย จำกดั ที่ไดจัด Antinol case Study contest ขึ้นโดย
คร้ังท่ี 3 น้ี ไดจัดข้ึนเฉพาะสำหรับแมว เน่ืองจากแมวเปนสัตวในสปชีสท่ีมีขอจำกัดในการใชยา
และโดยเฉพาะในกลุม NSAIDs เพราะเส่ียงตอภาวะผลขางเคียงท่ีมีผลกระทบตอรางกายแมว 
ซึ่งจะทำใหตับและไตเสียหายจนกระทบถึงชีวิตได และมีความนิยมในการเลี้ยงแมวที่สูงขึ้น 
การจัด Antinol Case Study Contest in Cats ในคร้ังนี้ จึงมีจุดประสงค เพ่ือใหเกิด
การศึกษาทางคลินิคเพิ่มเติมในการใช Antinol รวมในการรักษาแมวใหประสพผลสำเร็จ
ในรักษาโรค หรือปญหาความผิดปกติ ซ่ึงชวยใหทานสัตวแพทยมีทางเลือกในการรักษาแมวมากข้ึน

Antinol Case Study Contest in Cats ในคร้ังน้ีไดแบง การประกวดออกเปน 2 กลุม 
คือ กลุมนักวิชาการและสัตวแพทยสังกัดมหาวิทยาลัย (Government Sector) และ
กลุมสัตวแพทยคลินิคท่ัวไป (Private Sector) เพ่ือเปดใหนักวิชาการและสัตวแพทยผูรักษา
ทางคลินิคทุกแขนงมีโอกาสไดเแชรประสบการณในการใช Antinol ในทางคลินิคไดอยางเต็มที ่
ซึ่งทางบริษัทไดรับการตอบรับที่ดีมากจากทั้ง นักวิชาการและสัตวแพทยทจนทำใหงานในครั้งนี้ 
ประสบผลสำเร็จดวยดี พรอมไดขอมูลทางคลินิกที่นาสนใจมีประโยชนเปนอยางมากตอการ
นำไปใชทางคลินิค

ความสำเร็จของการจัดงาน Antinl Case Study Contest in Cats ในครั้งนี้จะตอง
ขอขอบคุณคณะผูจัดงานทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ได
ชวยพิจารณาคัดเลือกตัดสินอยางเขมขนจนไดผูรับรางวัล ท้ัง 3 รางวัล ในแตละกลุมจนถึง
ขั้นมีผูกลาวชื่นชม ถึงมาตรฐานของการตัดสินรวมถึงคุณภาพเคสที่ีไดรับรางวัลวา เปนวิชาการ
ระดับนานาชาติ ซึ่งึ ผูกลาวชื่นชมนนั้น ตางก็เปนนักวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับโลกหรือ
ระดับนานาชาติ

ทายน้ี VetzPetz Group, Pharmalink International Ltd. รวมกับบริษัท ดีเคเอสเฮช 
ประเทศไทย จำกัด จะยังยืนยันในเจตนารมณที่จะขอชวยเหลือ สนับสนุนสงเสริมเพื่อพัฒนา
วิชาชีพของวงการสัตวแพทยไทยทางดานวิชาการ รวมถึงการชวยใหสัตวเลี้ยงที่เปรียบเสมือน
เพื่อนของเรามีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตยืนยาวตอไป
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PSYCHOLOGICAL ALOPECIA ในแมว DOMESTIC SHORT HAIR

รางวัลที่ 3

น.สพ.กนก บํารุงศรี

KOREA TRIP 2019

สถานพยาบาลสัตว์เอกชนสถานพยาบาลสัตว์เอกชน

82018 Antinol® Cat Case Study Contest



Cat Case 
Study 
Contest

ภาพบรรยากาศ
แสนประทับใจ

2018 Antinol®



GOOD DAYS
START WITH
Antinol®





มหาวิทยาลัย

Cat Case
Study Contest

2018
Antinol®

01 สพ.ญ. ปิยธิดา อาจอํ่า
สพ.ญ. นภาภรณ์ เสนารัตน์

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

www.vetzpetz.co

EFFECT OF NUTRACEUTICAL
TREATMENT OF FELINE

FHNE AND HIP DYSPLASIA 
IN AN 8-MONTH OLD CAT



บทคัดย่อ (Abstract)

คําสําคัญ (Keywords)

แมวชือ่ขา้วมอลตพั์นธ์ุเปอร์เซียเพศผูอ้าย ุ8 เดือน 20 วนันํา้หนกั 2.8 กโิลกรมัตกจากทีสู่ง
มีอาการไม่ยอมเดินได้รับการตรวจวินิจฉัยว่ามีปัญหาข้อสะโพกขวาเคลื่อนหลุดและพบว่า
มีอาการเจ็บบริเวณข้อสะโพกซ้ายร่วมด้วยในช่วงแรกระหว่างรอการผ่าตัดได้รับการรักษาด้วย 
NSAIDs เพ่ือลดอาการปวดและการอักเสบและภายหลังการผ่าตัดหัวกระดูกด้านขวา 
(Right FHNE) ได้รับการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะกินเป็นเวลา 10 วันและยาแก้ปวดและ
ลดการอักเสบ NSAIDs (กินต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วัน) ติดตามอาการหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์
พบว่าแมวเริ่มลงนํ้าหนักได้แต่ยังมีอาการขากะเผลก (lameness) และยังมีอาการเจ็บ
บริเวณสะโพกขวาอยู่จากการคลําตรวจต่อมาแมวจึงได้รับการรักษาโดยให้โภชนบําบัดด้วย 
PCSO-524 และติดตามการลงน้ําหนักขา (gait analysis) และวัดมุมพิสัยการเคล่ือนไหว
ของข้อต่อพบว่ามีมุมพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อต่อเพ่ิมข้ึนมี lameness score ลดลง
และสอดคล้องแบบสอบถาม และประวัติอาการจากเจ้าของโดยมีพฤติกรรมการหลบซ่อนตัว
ลดลงมีความสามารถในการกระโดดข้ึนลงที่สูงได้ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผ่าตัดหัวกระดูก, แมว, PCSO-524, lameness, hip dysplasia

บทนํา (Introduction)
ภาวะข้อสะโพกเคลื่อนหลุดส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุการได้รับความบาดเจ็บจากการกระทบกระแทก 
เช่น จากอุบัติเหตุรถชน (Andy Moores, 2006) แต่ในสัตว์ที่มีภาวะข้อเสื่อมหรือมีภาวะ hip 
dysplasia ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่ทําให้เกิดการเคลื่อนหลุดของสะโพกได้ เนื่องจากเกิด
ความไมพ่อดกีนัของเบา้กระดูกกบัหวักระดกูซึง่ทาํให้มผีลกับการเคลือ่นไหวของข้อตอ่ นอกจากนี้
ยังเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะความเจ็บปวดและการอักเสบเรื้อรัง

ภาวะข้อสะโพกเคล่ือนหลุด คือภาวะที่มีการเคลื่อนของตําแหน่งหัวกระดูกของกระดูกต้นขาหลัง
(femoral head) ออกจากเบ้ากระดูก (acetabulum) ซึ่งลักษณะการเคล่ือนหลุดของข้อสะโพก
ที่พบได้บ่อยจะเป็นการเคลื่อนหลุดแบบ craniodorsal luxations (Andy Moores, 2006)

การรกัษาภาวะขอ้สะโพกเคลือ่นหลดุ มหีลายวธีิ เชน่ การผา่ตัดแก้ไขดงึหวักระดกูกลบัเข้าเบา้
การดงึหัวกระดกูกลบัเขา้ทีแ่ละทําการเยบ็รัง้ข้อเยือ่หุม้ขอ้ การใส่วัสดเุพ่ือดงึรัง้หวักระดกู
ไว้กับเบ้า การเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม หรือ การตัดหัวกระดูก เป็นต้น แต่ทั้งนี้ในสัตว์ที่มีภาวะ
ขอ้เสือ่มหรือมภีาวะ hip dysplasia การผา่ตดัแบบ open reduction อาจเป็นเทคนิค
ทีไ่ม่เหมาะสม การเปลีย่นขอ้สะโพกเทียมหรือการตัดหัวกระดูกจงึอาจจะเปน็ทางเลอืก
ทีเ่หมาะสมกบัสตัวป์ว่ยกลุม่นี ้ซึง่การผา่ตดัหวักระดกูเปน็วธิกีารผา่ตดัทีม่จีดุประสงค์
ชว่ยบรรเทาอาการเจบ็ปวดซึง่เกดิจากภาวะโรค หรอืการไดร้บัการบาดเจบ็ท่ีข้อสะโพก
โดยมรีายงานการผา่ตดัหวักระดกูในแมวเพ่ือจดัการและรกัษาแมวท่ีมปีญัหา femoral head 
and neck fractures, femoral capital physeal fractures, coxofemoralluxations, 
acetabular fractures and osteoarthritis ซึง่ในบางการศึกษา มกีารรายงานผล
ทางคลนิกิเกีย่วกบัการตัดหัวกระดูกในแมววา่ผลเป็นทีน่า่พอใจถงึด ีแตก่ม็กีารศกึษา
บางการศึกษาที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนที่มากเกินไปของกระดูกต้นขา
(femur)หลังจากการผา่ตดั (Fui W Yap, et al., 2015)

เทคนคิการผา่ตดัหวักระดกูจะช่วยคืนความคลอ่งตวัของขอ้สะโพก โดยหลงัจากการผ่าตัด
กล้ามเนื้อบริเวณสะโพกจะเป็นตัวช่วยพยุงกระดูกต้นขาให้อยู่ในตําแหน่ง และเมื่อเวลาผ่านไป
รา่งกายจะมกีารสรา้ง scar tissue ระหวา่งเบา้กระดกูและกระดกูตน้ขาช่วยปอ้งกัน
การกระแทกซึ่งเราเรียกว่า 'false joint' ถึงแม้ว่าลักษณะทางกายภาพของข้อต่อจะแตกต่าง
จากข้อสะโพกปกติ แต่มันก็ช่วยให้สัตว์ป่วยหายเจ็บปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหว แต่ในบางกรณี
ทีส่ตัวป์ว่ยมีปญัหาเรือ่งกลา้มเนือ้ฝ่อลบีมากหรือมีการบาดเจบ็แบบเรือ้รงั การผา่ตดั
ดว้ยวธีินีก้อ็าจจะยงัทาํใหส้ตัวป์ว่ยไมส่ามารถกลบัมาใชข้าไดเ้ตม็ที ่และอาจจาํเป็นตอ้งได้รบั
การทาํกายภาพบาํบดัหรอืการใชย้า รวมทัง้โภชนบาํบดัรว่มดว้ยเพ่ือให้สตัวป์ว่ยกลับมา
มกีารใชข้าทีด่ขีึน้ ซึง่การตดิตามอาการและการประเมนิความเจบ็ปวด รวมทัง้การประเมนิ
การกลบัมาใช้ขาของสัตว์ป่วย สามารถทําได้หลากหลายวิธ ีแต่ทัง้น้ีอาจมรีายละเอยีด
ทีแ่ตกตา่งกนัไประหวา่งสุนัขกบัแมว

การประเมินความเจ็บปวดในแมวทีม่ภีาวะขากะเผลกหรอืภาวะขอ้เสือ่มนัน้ สามารถทาํการประเมนิ
ไดย้ากกวา่ในสุนัขเน่ืองจากการแสดงอาการเจบ็ปวดในแมวจะแสดงอาการใหเ้หน็น้อยกวา่
เมือ่เทยีบกบัการแสดงอาการเจ็บปวดในสนุขั ดงันัน้การประเมนิความเจบ็ปวดในแมว 
อาจจะอาศยัการสงัเกตโดยเจา้ของถงึการเปลีย่นแปลงของกจิกรรมในชวีติประจาํวนั เชน่  
ความสามารถในการกระโดดขึน้-ลงทีสู่ง จะถกูนาํมาใชใ้นการประเมนิภาวะขากะเผลกในแมว 
(Fui W Yap, et al., 2015) นอกจากน้ีในปจัจุบนัยังมีการนําเครือ่งมือตา่งๆมาชว่ยใชใ้นการ
วินิจฉัยหรือประเมินความเจ็บปวดในแมวที่มีปัญหาข้อสะโพกเสื่อมหรือมีปัญหาขากะเผลก
อีกมากมาย เช่น การใช้แบบสอบถาม FMPI ของ NC State University การใช้ gait 
analysis เป็นตน้ เพ่ือช่วยให้ผลการประเมินมีความแม่นยาํมากขึน้
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ประวัติสัตว์ป่วย (History)

การตรวจทางโลหิตวิทยา

แมวชื่อ ข้าวมอลต์ พันธุ์ เปอร์เซีย เพศผู้ อายุ 8 เดือน 20 วัน นํ้าหนัก 2.8 กิโลกรัม 
มาโรงพยาบาลสตัวม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขนดว้ยประวตัติกจากทีส่งูชว่งเชา้ 
และแมวไมย่อมเดนิ ซมึลง ไม่เหน็อจุจาระและปสัสาวะ แต่แมวยงัสามารถกนิอาหารได ้

การตรวจร่างกาย (Physical examination)

ผลตรวจร่างกายทัว่ไป สเียือ่เมอืกปกต ิไม่พบวา่ภาวะขาดน้ํา เสียงปอดและเสียงหวัใจปกติ 
คลาํพบกระเพาะปสัสาวะขยาย บบีปสัสาวะออกมาเป็นสายไดดี้ สีเหลอืงใส 

ผลการตรวจทางระบบประสาท พบว่าปกต ิ 

ผลตรวจทาง Orthopedic ปลอ่ยเดนิแมวไมย่อมเดนิ พยงุยืนพบวา่ ขาหลังขวาไมล่งนํา้หนกั 
มีอาการเจ็บและพบเสียงการเสียดสีบริเวณสะโพกขวา และตรวจ Thumb test : พบว่า
ไม่ปกต ิและขาหลังซ้ายตรวจพบอาการเจ็บปวดเมือ่เหยียดสะโพก แตย่งัสามารถลงนํา้หนักได้ 
โดยทีส่องขาหนา้ลงนํา้หนักไดป้กติ

มีการศึกษาเกีย่วกบัการตดิตามผลการผา่ตดัหัวกระดกูในสุนขัและแมว โดยตดิตามอาการ
ทางคลนิิก และการเอกซเรยติ์ดตามอาการ และใช ้gait analysis  ในการประเมนิผล
หลังการผ่าตัด พบว่าช่วงเฉลี่ยของการฟื้ นตัวหลังการผ่าตัดในแมวและสุนัขตัวเล็ก 
จะใชเ้วลาประมาณ 4- 6 สปัดาหห์ลงัการผา่ตดั (W. Off; U. Matis, 2010)

ดงันัน้ภายหลงัการผา่ตดัถงึแมว้า่แมวบางตัวจะสามารถเริม่ลงนํา้หนกัขาใหเ้หน็ เจา้ของ
อาจมีความพึงพอใจเมื่อเห็นแมวกลับมาเดินได้ แต่แมวอาจจะยังมีความเจ็บปวดที่ซ่อนไว้ 
ซึง่การรกัษาหรอืการให้ยาเพ่ือลดความเจ็บปวดในแมว การใชย้ากลุม่ NSAIDs แบบระยะยาว
เพ่ือลดปวดในแมวกลุม่นีจึ้งอาจเป็นการรักษาทีไ่ม่เหมาะสม เนือ่งจากการใชย้ากลุ่ม NSAIDs 
แบบระยะยาวจะสง่ผลกระทบตอ่การทาํงานของไต และระบบทางเดนิอาหาร

ปจัจบุนัจงึไดม้กีารนาํผลติภณัฑ์กลุ่ม essential fatty acid เชน่ สารสกดัจากหอยแมลงภู่
นวิซแีลนด ์ทีถ่กูจดัเป็น nutraceuticalมาใช้ในการรกัษาภาวะการอกัเสบในแมว ซ่ึงจะมี
ส่วนประกอบของกรดไขมันหลายชนิดเพ่ือนํามาช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในข้อ 
หรือการอักเสบที่ยังคงอยู่หลังการผ่าตัดซึ่งต้องใช้เวลาในการพักฟื้ น ทําให้มีส่วนช่วยให้สัตว์ป่วย
ที่ไม่สามารถรับการรักษาโดยการกินยากลุ่ม NSAIDs ได้ต่อเนื่อง มีความเจ็บปวดลดลง
และมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ได ้

ตารางท่ี 1 แสดงผลตรวจทางโลหิตวทิยา

PCV (%)

RBC (×106/cu mm)

MCV (fl)

MCHC (gm%)

MCH

WBC (×103/cu mm)

SEGS

LYMPH

MONO

EOS

BASO

PLATELETS (×103/ul)

PROTEIN (gm%)

BUN (mg%)

CREATININE

Blood Mor.

Blood Parasite

34.80

8.72

39.91

35.63

14.22

19.70

87

8

1

3

1

337.00

6.00

-

-

normal

negative

35.80

8.87

40.36

35.47

14.32

13.40

66

30

2

0

2

458.00

7.00

19.00

0.95

normal

negative

คา่เลอืดกอ่นผา่ตดั
13/11/2018

ค่าเลอืดหลงัผา่ตดั
30/11/2018

ผลการตรวจทางโลหติวทิยาก่อนการผ่าตดัพบเพียงคา่เมด็เลือดขาวสงูกวา่เกณฑป์กตเิลก็นอ้ย
หลงัการผา่ตดั 10 วนั พบคา่เลอืดอยูใ่นเกณฑป์กติ
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หลังการผ่าตัดได้รับยาปฏิชีวนะ (Amoxiclav, Clavamox® 20 mg/kg ) กินต่อเนื่องเป็นเวลา 
10 วันและยา NSAIDs (Tolfenamic acid ,Tolfedine®4 mg/kg ) กินต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วัน
ร่วมกับการประคบเย็นวันละ 2-3 ครั้งและให้จํากัดบริเวณอย่างน้อย 1 เดือนหลังจากการผ่าตัด 10 วัน
ทาํการนดัดอูาการและตดัไหมพบวา่แผลผา่ตดัดกีารลงนํา้หนักของ 2 ขาหลงัพบว่าขาหลงัขวา
ที่ได้รับการผ่าตัดเร่ิมเดินลงนํ้าหนักได้แต่ยังมีอาการกะเผลกอยู่โดยมี lameness score ท่ี3/5 
จาการคลาํตรวจบริเวณสะโพกขวาไมพ่บเสยีงการเสยีดสแีตย่งัมอีาการเจบ็เม่ือเหยยีดบรเิวณ
ข้อสะโพกอยู่

จากนัน้จงึการติดตามอาการหลงัการผา่ตัด 2 สปัดาหเ์พ่ือทาํการตรวจและประเมนิการลงนํา้หนัก
ของ 2 ขาหลงัอีกครัง้ดว้ย gait analysis จากการตรวจรา่งกายพบวา่ยังพบอาการขากะเผลก 
lameness score 3/5 คลําตรวจบริเวณสะโพกขวาไม่พบการเสียดสีแต่ยังพบอาการเจ็บเล็กน้อย
และพิสยัการเคล่ือนไหวของขอ้สะโพกอยูใ่นวงจาํกดักลา้มเนือ้ฝ่อลีบและแมวไมย่อมกระโดด
โดยพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกด้านขวามีค่า 76/148 ส่วนการลงนํ้าหนักของขาหลังซ้าย
และการคลําตรวจไม่พบความเจ็บปวดจากการคลําตรวจและมีคะแนนจากการทําแบบสอบถาม 
FMPI 63.53%

เนื่องจากเจ้าของไม่สะดวกในการเดินทางมาติดตามอาการและการทํากายภาพได้บ่อยครั้งจึงให้
การรกัษาภายหลงัจากผา่ตดั 2 สปัดาห์โดยให ้PCSO-524 โดยใหว้นัละ 1 capsule เปน็ระยะเวลา 
1 เดือนและนัดติดตามอาการเป็นช่วงๆโดยนัดติดตามผลที่ 2 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์หลังการกิน 
PCSO-524

โดยเจา้ของพาแมวมาตดิตามอาการในสปัดาหท์ี ่2 หลงักนิ PCSO-524 ผลการตรวจและผลการเดนิ
gait analysis และผลการทาํประเมินแบบสอบถามจากเจ้าของ ดงัตารางที ่2 จะเห็นได้ว่าแมว
มอีาการดขีึน้ โดยสามารถลงนํา้หนักขาขา้งทีท่าํการผ่าตดัไดม้ากขึน้ รวมถงึการใชช้วีติประจําวัน
ทาํไดด้ขีึน้ แตเ่นือ่งจากเจา้ของไมไ่ดพ้าแมวมาตดิตามอาการตอ่เนือ่งตามนดั ทาํให้แมวไมไ่ดร้บั
การรักษาต่อเนื่อง โดยมีการหยุดกิน PCSO-524 ไปประมาณ 1 เดือนภายหลังที่แมวได้รับ PCSO-524 
ไป 4 สปัดาห ์ซึง่จากการตรวจในครัง้นีพ้บวา่การลงน้ําหนักของ 2 ขาหลงัภายหลงัจากการ
หยุดยาไป 1 เดือนดีขึ้นเล็กน้อย และมีกิจกรรมต่างๆที่บ้านดีขึ้นบ้างจากการทําแบบสอบถาม 
ซึ่งผลการตรวจร่างกายพบว่า lameness score ของขาหลังขวามีค่า 2/5 ไม่พบการเสียงผิดปกติ
จากการคลําตรวจข้อสะโพกขวา แต่พบว่าจากการคลําตรวจสะโพกซ้าย แมวแสดงอาการขัดขืน
เล็กน้อยโดยที่ lameness score ของขาหลังซ้ายมีค่า 0/5 จากน้ันแมวจึงได้รับการรักษาโดยการให้ 
PCSO-524 โดยให้วันละ 1 capsule อีกครั้ง และทําการประเมิน 2 สัปดาห์ภายหลังกินยา 
ผลการตรวจพบว่าแมวมีการลงนํ้าหนักของขาหลังขวาดีขึ้น โดยมี lameness score 1/5 
และมี lameness score ของขาหลังซ้าย 0/5 และไม่พบการเจ็บจากการคลําตรวจที่สะโพกทั้ง 2 ข้าง
 มีค่ามุมพิสัยของข้อสะโพกและคะแนนแบบสอบถาม ดังตารางที่ 2  

การตรวจวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายทางรังสี

ผลตรวจทางรังสีวินิจฉัย

จากภาพถ่ายทางรังสีบริเวณข้อสะโพก พบลักษณะข้อสะโพกด้านขวามีการเคลื่อนหลุด ทิศทาง
การเคลื่อนหลุดไปในแนว craniodorsal และข้อสะโพกซ้ายมีลักษณะของหัวกระดูกที่ไม่กลม 
สวมกันพอดีกับเบ้า

การรักษาและผลการรักษา
ทําการรักษาเบื้องต้นในวันแรกด้วยการฉีดยา NSAIDs (Tolfenamic acid,Tolfedine®4 mg/kg)
เพ่ือแกป้วดและลดการอักเสบ และใหย้า(Tolfenamic acid,Tolfedine®4 mg/kg) กลบัไป
กินยาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน หลังจากกินยาพบว่าขาข้างซ้ายลงนํ้าหนักได้ แต่ข้างขวายังไม่ลงน้ําหนัก 
จึงพิจารณาทําการรักษาด้วยการผ่าตัดแก้ไขโดยวิธีการตัดหัวกระดูกข้างขวา โดยระยะเวลารอ
ผ่าตัดตั้งแต่วันที่สะโพกเคลื่อนหลุดจนถึงวันผ่าตัดเป็นเวลา 7 วัน

Right hip luxation to craniodorsal

ภาพถ่ายทางรังสี
หลังการผ่าตัด
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ตารางที่ 2 แสดงถึงเปอร์เซ็นต์การลงนํ้าหนักขาทั้ง 4 ข้าง, คะแนนแบบสอบถาม, มุมพิสัยของ
ข้อสะโพก และการรักษาที่ได้รับ

Date       

6 Dec 2018 

(2.76kg)

19 Dec 2018

(2.80 kg)

15 Feb 2019

(2.9 kg)

1 Mar 2019

(2.94 kg)

LH

39.13%

(1.08)

35.36%

(0.99)

31.03%

(0.9)

33%

(0.97)

RH

23.19%

(0.64)

29.26%

(0.82)

31.71%

(0.92)

35.03%

(1.03)

LF

80.43%

(2.22)

81.07%

(2.27)

74.48%

(2.16)

76.19

(2.24)

RF

79.71%

(2.20)

77.5%

(2.17)

72.41%

(2.1)

79.59%

(2.34)

63.53%

74.12%

76.47%

78.82%

ROM RH

76/148

-

-

70/154

ROM LH

70/150

-

-

68/154

Antinol

-

หลังกิน 

2 สัปดาห์

หลังกิน 

2 สัปดาห์

%
Questionare

หยุดกินมา
ประมาณ 1 
เดือน 

ภาพถ่ายทางรังสี
หลังการผ่าตัด
ประมาณ 14 สัปดาห์

ภาพแสดงถึงการตรวจประเมินการลงนํ้าหนักขาด้วย gait analysis

สรุปและวิจารณ์ผล
ภาวะข้อสะโพกหลุดในแมวนั้น โดยทั่วไปเป็นผลจากการได้รับบาดเจ็บ และลักษณะของการเคลื่อนหลุด
ทีพ่บไดบ้อ่ยคอื craniodorsal  อาการทางคลนิิกทีพ่บเม่ือพบภาวะเคลือ่นหลุดของขอ้สะโพก คือ 
เจ็บบริเวณข้อสะโพก, เดินขากะเผลกโดยส่วนใหญ่ไม่ลงนํ้าหนัก, คลําพบลักษณะการเสียดสี
บริเวณข้อสะโพก เป็นต้น (Harry W Scott, 2006) แต่ในสัตว์ที่มีภาวะข้อเสื่อมหรือมีภาวะ hip 
dysplasia ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่ทําให้เกิดการเคลื่อนหลุดของสะโพกได้ ซึ่งในกรณีศึกษานี้
พบว่าข้อสะโพกมีการเคลื่อนหลุดจากอุบัติเหตุแต่อาจมีปัจจัยโน้มนําให้หลุดง่ายจากภาวะ hip 
dysplasia เนื่องจากข้อสะโพกด้านซ้ายมีลักษณะที่แสดงถึงภาวะ hip dysplasia ร่วมด้วย

การวินิจฉัยทําได้โดยการถ่ายภาพทางรังสีเพ่ือยืนยันการเคล่ือนหลุดของข้อสะโพก ประเมินทิศทาง
การเคลื่อนหลุด รวมไปถึงเพ่ือประเมินความผิดปกติอื่นๆ เช่น มีการแตกของเบ้ากระดูก หรือการหัก
ของคอกระดูกต้นขา หรือมีลักษณะของภาวะ hip dysplasia (Harry W Scott, 2006)

การรักษาภาวะข้อสะโพกเคลื่อนหลุดในแมวทําได้หลายวิธี เช่น การ conservative treatment 
ซึ่งสามารถให้ผลสําเร็จในการรักษาในแมวบางตัวที่มีการเกิด pseudoarthrosisแต่ก็พบอาการ
ขากะเผลกเรื้อรังได้บ่อยในแมวที่ยังไม่ดีภายใน 2 สัปดาห์แรกหลังการเคลื่อนหลุด, การ close
reduction พบว่า 50% ของเคสที่ทํามีโอกาสกลับมาข้อสะโพกหลุดซํ้า ซึ่งถ้ามีการหลุดซํ้า 
ตอ้งทาํการ open reduction หรอื FHNE ในการทาํ open reduction มหีลายวธิซีึง่พยากรณ์
หลังผ่าค่อนข้างดีถ้าได้รับการผ่าตัดท่ีเร็วหลังได้รับการบาดเจ็บ และการเกิดภาวะข้อเสื่อมอาจเกิดขึ้นได้ 
เนือ่งจากการไดร้บัการบาดเจบ็ของผวิกระดกูขอ้ตอ่จากการเคลือ่นหลดุ หรอืจากการผา่ตัด
(Harry W Scott, 2006)

สําหรับการผ่าตัดหัวกระดูก(FHNE) ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดวิธีนี้คือ การเกิดภาวะข้อสะโพกเคลื่อน
หลุดซํ้า หรือเกิดการแตกหักของเบ้าของข้อสะโพก หรือ เกิดการหักของหัวกระดูกหรือคอกระดูก
ของกระดูกต้นขา และการเสื่อมของข้อสะโพก วธินีีอ้าจใชเ้ปน็วธิกีารแรกในการรักษาข้อสะโพก
เคลื่อนหลุดในแมว ซึ่งพยากรณ์โรคหลังการผ่าตัดดีในแมว โดยแมวส่วนใหญ่จะเดินได้ดีภายใน 
5 สัปดาห์ และกลับมาทําหน้าที่ปกติภายใน 5 เดือนของการผ่าตัด(Harry W Scott, 2006)

ซึง่จากกรณีศกึษานี ้แมวมาดว้ยอาการไดร้บัอุบติัเหตบุาดเจ็บจนทาํให้ขอ้สะโพกขวาเคลือ่นหลุด 
และมีอาการเจ็บที่ข้อสะโพกซ้ายร่วมด้วย ซึ่งได้รับการผ่าตัดหลังจากเคลื่อนหลุดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
โดยได้รับการผ่าตัดหัวกระดูกขวา ซึ่งในช่วง 3 วันแรกหลังการผ่าตัดแมวได้รับยากลุ่ม NSAIDs 
ร่วมกับการทําประคบเย็นที่บ้าน เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บปวด หลังการผ่าตัด และติดตามอาการช่วง 1
0-14 วนัแรกหลงัการผ่าตดั พบวา่ยังมีอาการขากะเผลก และพิสยัการเคลือ่นไหวของขอ้สะโพก
อยู่ในวงจํากัด กล้ามเนื้อฝ่อลีบ และแมวไม่ยอมกระโดดกิจกรรมลดลง ไม่ค่อยเล่นกับเจ้าของ
จึงทําการให้โภชนบาํบดัด้วย PSCO-524 อยา่งต่อเนือ่งเพียงอย่างเดียวโดยทีแ่มวไมไ่ดร้บัยากลุม่ 
NSAIDs หรือการทํากายภาพบําบัดอื่นๆเพ่ิมเติมเนื่องจากเจ้าของไม่สะดวกในการเดินทางพาแมว
มารักษาที่โรงพยาบาลได้บ่อยครั้งซึ่งจากการติดตามผลพบว่ามีการตอบสนองที่ดีขึ้น แมวมี
พฤติกรรมต่างๆและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

222018 Antinol® Cat Case Study Contest 2018 Antinol® Cat Case Study Contest21



โดยการติดตามผลได้มีการใช้ gait analysis และการวัดมุมพิสัยของข้อต่อ รวมถึงให้เจ้าของ
ทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินพฤติกรรมต่างๆ เวลาอยู่ที่บ้าน ซึ่งผลการติดตาม 2 สัปดาห์หลังจาก
ให้โภชนบําบัดด้วย PSCO-524 เพียงอย่างเดียวพบว่า แมวมีการใช้ขาที่ดีขึ้น ลงนํ้าหนักขาได้มากขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับแบบสอบถามถึงพฤติกรรมที่บ้านที่แสดงให้เห็นว่าแมวมีพฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆ
ไปในทางที่ดีขึ้น เช่น มีความกล้าในการกระโดดขึ้น-ลงที่สูงมากขึ้น เล่นมากขึ้น ร่าเริงมากขึ้น

โดยทั่วไปแมวส่วนใหญ่ที่ผ่าตัดหัวกระดูกจะพบว่าผลลัพธ์ทางคลินิกในระยะยาวหลังการผ่าตัด
จะดีถึงดีมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการบาดเจ็บก่อนได้รับการผ่าตัดแต่ในสัตว์ป่วยที่ได้รับ
การผ่าตัดจะพบว่าองศาการเคลื่อนไหวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่วนใหญ่จะพบการเหยียด
ขอ้สะโพกไดน้อ้ยกวา่ปกตแิละขาสัน้ลงกว่าปกตเิลก็นอ้ยด้วยเหตุผลนีแ้มวทีไ่ด้รบัการผา่ตดัจะมี
การพัฒนาความเสือ่มของขอ้ต่อไดด้งันัน้สิง่ทีจ่ะตอ้งทําการตดิตามหรอืใหก้ารรกัษาต่อเนือ่ง
คือเรื่องภาวะข้อเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้น

จากการติดตามอาการของกรณีศึกษานี้พบว่าแมวเริ่มมีพัฒนาการข้อความเสื่อมของข้อสะโพกข้างซ้าย
เกดิขึน้ซึง่สังเกตไดจ้ากการตรวจประเมนิการลงนํา้หนักของขาดว้ย Gait analysis โดยพบว่า
ขาหลังขวาที่ได้รับการผ่าตัดตัดหัวกระดูกมีการลงนํ้าหนักได้ดีขึ้นภายหลังการกินยาและพบว่า
การลงนํา้หนักของขาหลังซ้ายเริม่มีการลงนํา้หนกัได้นอ้ยกวา่ขา้งขวาจากการติดตามภายหลงั
การผ่าตัดที่ 14 สัปดาห์นอกจากนี้ยังพบว่าภายหลังจากที่แมวขาดการรักษาไปเป็นเวลา 1 เดือน
การลงนํา้หนักของขาหลงัซา้ยเริม่ลดลงภายหลังการผา่ตดัที ่12 สัปดาหแ์ละภายหลังได้กนิยาไป 
2 สัปดาห์พบว่ามีการลงนํ้าหนักของขาหลังซ้ายกลับมาดีขึ้นถึงแม้ว่าจะเริ่มมีการลงนํ้าหนักของ
ขาน้อยกว่าข้างขวา

การรักษาภาวะข้อเสือ่มในแมวสามารถทําไดโ้ดยใช้ยากลุม่ non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs) ในการรักษาแต่เนื่องจากภาวะข้อเสื่อมนั้นจัดเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษา
ให้หายขาดได้การใช้ยากลุ่ม NSAIDs แบบระยะยาวเพ่ือลดปวดในแมวกลุ่มนี้จึงอาจเป็นการรักษา
ที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากการใช้ยากลุ่ม NSAIDs แบบระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของ
ไตและระบบทางเดินอาหารนอกจากนี้ในกลุ่มแมวชราที่มีภาวะข้อเสื่อมมักจะพบว่าภาวะโรคไตร่วมด้วย
จึงจําเป็นต้องเหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มนี้ในการบรรเทาปวด

ปัจจุบันโภชนบําบัดที่นิยมนํามาใช้ในการรักษามักจะมีส่วนประกอบของสารกลุ่ม essential fatty 
acid โดยเฉพาะอย่างยิ่ง omega-3 เป็นส่วนประกอบที่สําคัญซึ่งมีบทบาทในการช่วยลดการอักเสบ
ที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย(Zawadzki M, 2013) จากกรณีศึกษานี้ภายหลังแมวได้รับการกิน PCSO-524 
ซึ่งมี omega-3 เป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญทําให้แมวมีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ดีขึ้นและ
คณุภาพชวีติดขีึน้รวมท้ังมคีวามสามารถในการกระโดดขึน้ลงทีสู่งไดด้ขีึน้สอดคล้องกบัรายงาน
การศึกษาถึงประสทิธิภาพของ omega-3 fatty acid ในกลุม่สุนขัทีม่ปัีญหาภาวะขอ้เส่ือมซึง่พบว่า
กลุ่มสุนัขที่ได้รับอาหารที่มีปริมาณ omega-3 สูงจะมีระดับของ omega-3 ในกระแสเลือดเพ่ิมขึ้น
และมีปริมาณของ omega-6 ในกระแสเลือดลดลงซึ่งสุนัขกลุ่มนี้มีความสามารถในการเคลื่อนไหว
ท่าทางต่างๆในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นและแตกต่างจากกลุ่มสุนัขที่ไม่ได้รับ OMEGA-3 FATTY ACID 
เพ่ิมเติมในอาหาร(James K, 2010)
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บทคัดย่อ (Abstract)

Keywords (Thai): 

แมวป่วยโรคไตเรื้อรังจํานวน 3 ตัว ตัวแรก แสดงอาการเจ็บขาขวาหลังอย่างเฉียบพลัน 
(sudden onset) โดยไมท่ราบสาเหตุ ตวัท่ี2 เกดิตรวจพบนิว่ในกระเพาะปัสสาวะ ตัวที ่3 
ฝากเล้ียง โดยการขงักรงและใหน้ํา้เกลอืประคองอาการ อยูภ่ายในโรงพยาบาลสตัว ์โดยแมว
ทั้ง 3 ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยโรคข้อเสื่อมมาก่อน นําแมวไปถ่ายภาพรังสี (X-ray) พบรอย
โรคของอาการข้อเสื่อมที่ข้อสะโพก และข้อเข่า จากนั้นได้ทําการให้ PCSO-524 ต่อเนื่องทุกวัน
เป็นเวลา 60 วัน แล้วทําการประเมินผลทางคลินิกเทียบความเปลี่ยนแปลง พบว่าแมวทั้ง 3 ตัว
มีการแสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดเรื้อรังลดลง โดยใช้เกณฑ์ประเมินด้วยเกณฑ์ Feline 
Musculoskeletal Pain Index (FMPI) (see Appendix 1) ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ
ในการประเมนิความเจบ็ปวดเรือ้รงัในแมว (Benito et al., 2013) ผลการศึกษาพบวา่แมวมี
พฤติกรรมใกล้เคียงพฤติกรรมปกติมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนที่จะได้รับยา ความสัมพันธ์
ระหว่างแมวและเจ้าของดีขึ้น รวมถึงพบว่า PCSO-524 ไม่ส่งผลให้ค่า UP/C ratio เปลี่ยนแปลง 
และ Blood Creatinine ยังดูมีแนวโน้มลดลง

แมว, โรคไตเรื้อรัง, โรคข้อเสื่อม, พีซีเอสโอ-ห้าสองสี่

Keywords (English): 
Cats, Chronic kidney disease, Osteoarthritis, PCSO-524

บทนํา (Introduction)
ในปัจจุบันโรคข้อเสื่อมในแมวยังคงเป็นโรคที่มีโอกาสที่จะถูกมองข้าม อาจด้วยเนื่องมาจากแมว
เป็นสัตว์ที่มีสัญชาติญาณในการป้องกันตัวสูง ส่งผลให้เกิดการเก็บซ่อนความเจ็บปวด 
ทําให้เป็นการยากต่อเจ้าของและสัตวแพทย์ผู้ทําการรักษาในการที่จะสังเกตเห็นอาการของโรค
แตถ่อืเปน็เรือ่งด ีทีใ่นชว่ง10ปีทีผ่า่นมา มกีารศึกษาเรือ่งโรคข้อเสือ่มในแมวอยา่งแพรห่ลาย
มากย่ิงขึน้ หลายๆการศกึษา พบความชุกของโรคนีส้งูในประชากรแมว (Lascelles et al., 
2010, Drensler, 2013, Tomas et al., 2015, Rodan, 2016) หนึ่งในการศึกษาแบบสุ่ม 
ได้ทําการศึกษาแมวในหลายช่วงอายุ 91% พบรอยโรคของโรคข้อเสื่อมจากการถ่ายภาพ
ทางรังสีวิทยา และพบตัง้แต่อายุ 6 เดือน  โดยรอยโรคเพ่ิมมากขึน้ในแมวทีมี่อายุมาก
(Lascelles et al, 2008)

โรคข้อเสือ่มนัน้สร้างความเจบ็ปวดเร้ือรังในแมวเช่นเดยีวกับในมนุษย ์ซึง่ความเจบ็ปวดนี้
จะถกูพัฒนาตอ่ใหเ้กดิการไวเจบ็เหตปุระสาทสว่นปลายและกลาง(Peripheral and Central 
Sensitisation)ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจําวันFMPI เป็นเกณฑ์ประเมิน
ความเจ็บปวดเรื้อรังในแมว ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน (Benito et al., 2013) 
เนื่องจากมีหัวข้อในการประเมินที่ครอบคลุมถึงพฤติกรรมปกติของแมว ถูกนํามาใช้เพ่ือประเมิน
สภาวะความเจ็บปวดเรื้อรัง เพ่ือนําไปสู่การเลือกใช้ยาลดปวดที่เหมาะสม

โดยทั่วไป การใช้ยาลดอักเสบกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) และ ยาลดปวดเหตุประสาท 
ในระยะยาว ถกูแนะนาํใชเ้พ่ือการลดปวดไมว่า่จากCentral หรอื Peripheral Sensitisation
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตสัตว์แม้ NSAIDs จะควบคมุการอกัเสบและความเจบ็ปวดไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ แต่แมวก็ยังได้รับความเสี่ยงเนื่องด้วยผลข้างเคียงในการใช้ยา และหนึ่งในนั้น
คือผลต่อไต(Marcum and Hanlon,2010)NSAIDs จึงจําเป็นต้องถูกจํากัดการใช้ในผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง

ทัง้นีโ้รคขอ้เสือ่ม และโรคไตเรือ้รงั เปน็โรคความเสือ่มทีเ่กดิขึน้รว่มกนัไดถ้งึ 44% ของแมว
ที่เป็นโรคไตเร้ือรังในทุกช่วงอายุมักจะพบว่ามีโรคข้อเสื่อมร่วมด้วย โดยเฉพาะในแมวอายุมาก 
(Lascelles et al., 2008)

โภชนเภสัช (Nutraceutical) ถือเป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยมในการจัดการอาการปวดจากข้อเสื่อม 
(Ameye and Chee, 2006, Akhtarand Haqqi, 2012, Loseli et al., 2015) เพราะมี
ความปลอดภัยมากกว่าและสามารถใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ NSAID 
ในระยะยาวได้ (Akhtarand Haqqi, 2012) ในการศึกษานี้  ใช้ PCSO-524 (สารสกัดจาก
หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์) (Antinol®, DKSH, Thailand) ในการประเมินความเปลี่ยนแปลง
ทางคลินิก และ คุณภาพชีวิตของแมวที่เป็นโรคข้อเสื่อม ร่วมกับโรคไตเรื้อรังมีหลายๆการศึกษา
ในอดีตใช้ PCSO-524 เช่นกัน แต่เป็นการทําการศึกษาในสุนัข เพ่ือดูความเปลี่ยนแปลง
ทางคลีนิก และความพอใจของเจ้าของ (Mongkonand Soontornvipart, 2012, Soontornvipart 
et al., 2015, Kwananocha et al., 2016) ท้ังนีท้ัง้นัน้ยงัคงไมม่กีารศกึษาใด ศกึษาในแมว
มาก่อน
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ประวัติสัตว์ป่วย (History)
แมวทั้ง 3 ตัวได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Chronic Kidney Disease (CKD) 

ตัวที่ 1 แมวเพศผู้พันธุ์ Scottish fold  อายุ 4 ปีเป็นโรคไตเรื้อรัง เกิดแสดงอาการเจ็บขาหลังขวา
อย่างเฉียบพลัน (sudden onset) โดยไม่ทราบสาเหตุ จึงถูกส่งมาตรวจที่ร่างกายที่แผนกศัลยกรรม

ตวัที ่2 แมวเพศเมยี พันธุ ์Domestic shorthair อาย ุ11 ป ีโรคไตเรือ้รงัมานานโดยไมมี่โรค
หรอืภาวะแทรกซอ้นใดผูท้าํการทดลองเคยไดรั้บแมวเขา้โครงการและให้รบัประทาน PCSO-524 
ต่อเน่ือง 1 เดือนในช่วงเดือนเมษายน จากน้ันเจ้าของได้ขาดการติดต่อไปและไม่ได้รับยาอีก 
จนกนัยายนทีผ่า่นมาแมวมค่ีา Creatinine และ Blood Urea Nitrogen เพ่ิมสงูขึน้จากทีเ่คยมี
อาการปสัสาวะกระปดิกระปรอย และพบนิว่ในกระเพาะปสัสาวะ ได้รบัการวนิจิฉัยวา่เกดิจากโรค
ทางเดนิปสัสาวะสว่นลา่ง (feline lower urinary tract disease; FLUTD) จงึถกูสง่ตวัมาที่
แผนกศัลยกรรมเพ่ือทําการผ่าตัดเอานิ่วในกระเพาะปัสสาวะออก (cystotomy)

ตัวที่ 3 แมวเพศเมีย พันธุ์ Domestic shorthair อายุ 5 ปี เป็นโรคไตเรื้อรัง ไม่มีอาการใด
แทรกซ้อนอืน่ๆ เจา้ของจงึนาํมาฝากเลีย้งขงักรง และทาํการรักษาประคองอาการอยูใ่นโรงพยาบาลสัตว์
เอกชนแห่งหนึ่ง แมวมีกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในกรง ได้ออกมาเล่นข้างนอกวันละสองครั้ง ครั้งละ
ประมาณครึ่งชั่วโมง 

ตารางที่ 1 แสดงประวัติของแมวทั้งสามตัว

อายุ

เพศ

พันธุ์

*โรคประจําตัว

BCS

CC

แมว 1

4 years

Male

Scottish fold

CKDstage 2

3.5/5

Lameness

แมว 2

11 years

Female

DSH

CKD stage 2

3.5/5

CKD(follow up)

แมว 3

5 years

Female

DSH

CKD stage 2

1.5/5

CKD(follow up)

โดยแมวทั้งสามมีการประคองอาการ และติดตามอาการเรื่อง Azotaemia และ monitor urinalysis 
อยู่เสมอๆไม่ต่ํากว่า 3 เดือน ทั้งสามตัวจัดอยู่ใน IRIS stage 2 (ภาพที่ 1) ทานอาหารสูตรประกอบ
การรักษาโรคไต (Renal®) ได้รับการแก้ไขภาวะแห้งนํ้าตามเหมาะสม

ภาพที่ 1 IRIS staging of CKD 
(Source: International renal interest society http://www.iris-kidney.com/pdf/
IRIS_2017_Staging_of_CKD_09May18.pdf)

แมวทั้งสามไม่เคยถูกวินิจฉัยอาการข้อเสื่อมมาก่อน และในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับ 
PCSO-524, NSAIDs,Calcium antagonist, Angiotensin-converting enzyme (ACE) 
inhibitors, Angiotensin receptor blockers (ARB), any type of steroidal drugs, 
antibiotics, Beta blockers, and Omega-3 supplementation.
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Physical examination and diagnosis plan

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจร่างกายของแมวทั้งสามตัว

Day 0

X-rays

Lameness score

Range of Motion 

(ROM)
  

แมว 1

2/5

-

แมว 2

0/5

55-105 (hip)

45-110 (stifle)

แมว 3

0/5

55-105 (hip)

45-110 (stifle)

hydration status

Blood Creatinine (mg/dl)

Blood Urine Nitrogen value

RBC (x10 6)

HCT (%)

Urine specific gravity

UP/C ratio

Urine sediment

Blood pressure (mmHg)

Quadriceps

circumference 

measurement

16 cm

Well hydrated

2.5

72

6.5

32

1.009

< 0.2

Inactive sediments

< 180

<5% dehydrated

2.6

73

5.6

25

1.007

< 0.2

Inactive sediments

< 180

15 cm 11cm

5-7% dehydrated

2.8

72

5.3

22

1.01

< 0.2

Inactive sediments

< 180

OAat both hip and stifle joints

แมวทั้งสามไม่พบความผิดปกติใดจากการตรวจร่างกาย รวมถึงการตรวจทาง orthopaedics 
นอกจากอาการขากะเผลกในแมวตัวที่ 1

หลงัจากสือ่สารกบัเจา้ของแมวทัง้สามตัวได้ถกูนาํไปถ่ายภาพรังส ี(X-ray) ทัง้หมดพบรอยโรค
ของอาการข้อเสื่อมที่ข้อสะโพก และข้อเข่า 

ภาพที่ 1 แสดงภาพ X-ray แมวตัวที่ 1 2 3 ตามลําดับ ณ วันที่ 0 ของการศึกษา

เนือ่งจากขอ้จาํกดัของสตัวป์ว่ยโรคไตเรือ้รงั รวมถึงหนึง่ในสามเป็นแมวสงูอายุ การให้ยาลดปวด
กลุ่ม NSAID จึงถูกจํากัด พิจารณาให้ PCSO-524 ต่อเน่ืองเพ่ือควบคุมอาการอักเสบแทนและ
นัดติดตามผลทุก 2 สัปดาห์

ปลอ่ยแมวเดนิในหอ้งจนคุน้ชนิกับบรรยากาศ ประเมนิ Lameness score โดยอา้งอิงจากการศึกษา
ของ Impellizeri, et al., 2000

Lameness score

0

1

2

3

4

5

Walking 

Without lameness

Subtle lameness 

Obvious lameness

Difficult in walking

Non-weight bearing

Non-weight bearing

Running 

Without lameness

Without lameness

Without lameness

Lameness can be detected

Lameness can be detected

Non-weight bearing

จากนั้นจด pain scoreที่สังเกตได้โดยใช้ Colorado State University Feline Acute Pain 
Scale (CSU-FAPS) (see Appendix2) และGlasgow Feline CompositeMeasure Pain Scale 
(CMPS-Feline) (see Appendix 3) ในการประเมิน หลังจากนั้นให้แมวกระโดดจากความสูง 40 
และ 80 เซนติเมตร (Jump test) ตามลําดับ ถ่ายวิดีโอบันทึก

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทําการประเมินโดยใช้ FMPI ที่ใช้ประเมิน Chronic painเท่านั้น ที่ให้เจ้าของ
เปน็ผูป้ระเมนิ โดยครัง้แรกจะชว่ยประเมินร่วมกนั ระหว่างสัตวแพทย์กบัเจ้าของ โดยเจ้าของและ
สัตวแพทย์ที่ประเมินจะต้องเป็นคนเดียวกันทุกครั้ง
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Treatment plan

Results

แมวจะได้รับ PCSO-524 วันละ 1 เม็ด ทุกวัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วัน และจะได้รับการติดตามผล

ผลการศึกษาจากตัวที่ 1, 2 และ 3 (see Appendix 4,5,6) เปรียบเทียบผลการศึกษาทั้งสามตัว
จาก D0 ถึง D60 ไม่พบprogressionของโรคข้อเสื่อมทางภาพถ่ายทางรังสีวิทยา

ภาพที่ 2 แสดง x-ray ของแมวตัวที่ 1 2 3 ตามลับดับ ณ วันที่ 60 ของการศึกษา

-  Blood profile ประกอบไปด้วย Creatinine value, Blood Urine Nitrogen value
-  Urinalysis
-  Lameness score
-  Jump test 
-  Blood pressure measurement
   ในวันที่ 0, 14, 28, 42, 60 หลังการให้ PCSO-524
-  X-ray
-  Range of motion (hip and stifle joints)
-  Quadricep circumference measurement
-  pain score assessment 
   ในวันที่ 0 และ วันที่ 60 หลังการให้ PCSO-524

เปรียบเทียบค่า Creatinine จาก blood profile และ UP/C จาก urinalysis ตามลําดับ D60
หลังทาน PCSO-524 พบค่า Creatinine มีแนวโน้มลดลง และ PCSO-524 ไม่ทําให้ค่า UP/C 
ที่ปกติแต่แรกเปลี่ยนแปลง Lameness score ของตัวที่ 1 กลับมาดีขึ้นหลังจากวันที่ 28 
ผล jump test ทั้งหมดดีขึ้นเทียบกับก่อนทาน PCSO-524 และขนาดเส้นรอบวงต้นขา, พิสัยของ
ข้อเข่าและข้อสะโพกไม่ลดลง 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมิน pain score ทั้ง 3 แบบ ทั้ง D0 และ D60

จากตารางจะเหน็ไดว้า่ Pain Score ทัง้สามแบบ มีการเปลีย่นแปลงลดลงโดยเฉพาะ FMPI 
ซึ่งบ่งบอกถึงความเจ็บปวดเรื้อรัง และในทางคลินิกเจ้าของแมวทั้งสามตัวเห็นว่าแมวมีกิจกรรม
ระหว่างวันมากขึ้น สามารถกระโดดขึ้นลงที่สูงได้ดี ก้าวร้าวลดลง ความสัมพันธ์กับเจ้าของเป็นไป
ในทางที่ดีขึ้น

CSU-FAPS

CMPS-Feline

FMPI

D60

CSU-FAPS

CMPS-Feline

FMPI

แมว 1

2

12

28

1

1

6

9

แมว 2

1

3

28

2

0

2

7

แมว 3

0

4

11

3

0

2

10

D0

Discussion
แมวทั้งสามตัวไม่เคยถูกตรวจพบว่าเป็น หรือได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับโรคข้อเสื่อมจากสัตวแพทย์
มากอ่น และเจา้ของกไ็มสั่งเกตพุบวา่แมวมพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเจบ็ปวด อาจเนือ่งด้วย
แมวนั้นเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมหลบซ่อนความเจ็บปวดได้ดี ทําให้เป็นการยากที่จะตรวจพบในคลินิก 
เหตุนี้จึงต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตประจําวัน เช่น activityลดลง 
ไม่สนใจเล่น ความสามารถในการกระโดดสูงขึ้นลงลดลง ไม่ค่อยแต่งตัว (grooming) หรือ 
พฤติกรรมการใช้กระบะทรายเปลี่ยนไป (Bennett and Morton, 2009, Lascelles and 
Robertson, 2010) ร่วมกบัการใชแ้บบสอบถาม FMPI ทําให้ทราบได้วา่แมวมีความเจบ็ปวดเรือ้รงั
หลบซ่อนอยู่ (Benito et al., 2013) ในการศึกษานี้ทดลองให้ PCSO-524 ต่อเนื่องทุกวันเป็น
เวลา 60 วัน พบว่า PCSO-524 ให้ positive clinical outcome ในแมวทั้งสามตัว เนื่องด้วย
โรคขอ้เสือ่มและโรคไตเรือ้รงัมกีารอกัเสบอยา่งออ่นตลอดเวลาและ PCSO-524 มผีลในการลด
การอักเสบทั้งระบบ และเม่ือการอักเสบและความเจ็บปวดลดลง จะส่งผลให้แมวกลับมามีพฤติกรรม
ทีใ่กล้เคยีงปกตมิากขึน้ นอกจากนี ้ยังม ีclient education เพ่ือใหค้วามรูค้วามเข้าใจทีถ่กูตอ้ง
กบัเจา้ของในชว่งตลอดระยะเวลาของการศึกษา รวมถงึแนะนําวธิปีรบัสิง่แวดลอ้มทีแ่มวอยูอ่าศยั
ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ในแมวตัวที่ 2 ช่วงแรกที่ได้รับ PCSO-524 ไปเป็นเวลาประมาณ 
1 เดือนนัน้เจา้ของแจง้วา่ จากแมวทีไ่ม่คอ่ยมีกิจกรรม กลับเริม่กระโดดขึน้ลงทีเ่ตีย้ๆบา้งแลว้ 
หลังจากน้ันหยุดไปเจ้าของไม่ได้นําแมวมารับยา PCSO-524 อีก ส่งผลให้พฤติกรรมแมวทรงตัว  
จนแมวแย่ลงช่วงที่มีอาการโรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และตรวจพบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ 
จนในเวลาต่อมาแมวได้เข้ารับการผ่าตัด และเข้าร่วมการศึกษารับ PCSO-524 ใหม่ (ระยะหยุดยา 6 เดือน) 
พบว่าแมวกลับมาตอบสนองต่อPCSO-524ดีมาก มีความอยากอาหารเพ่ิมขึ้น ความหงุดหงิด
ก้าวร้าวลดลง มีพฤติกรรมการล่า กระโดดได้สูงขึ้นมากเทียบจากครั้งแรก
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ทั้งนี้เนื่องจากโรคข้อเสื่อมเป็น developmental disease จึงมีความเป็นไปได้ที่กระบวนการ 
Central sensitisation จะถูกกระตุ้นไปแล้ว สัตวแพทย์อาจพิจารณาจ่ายยากลุ่ม Serotonin 
and norephinephrine re-uptake inhibitors หรือ NMDA antagonists ในระยะยาว
เพ่ือลดneuropathic pain (Woolf, 2011,Nijs et al., 2014)
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Feline musculoskeletal pain index (FMPI) from North Carolina State University
Source: https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=supplementary
&id=info:doi/10.1371/journal.pone.0131839.s001

Appendix 1
Colorado State University Feline 
Acute Pain Scale (CSU-FAPS)

Source: http://www.vasg.org/
pdfs/CSU_Acute_Pain_Scale
_Kitten.pdf

Appendix 2

Glasgow Feline CompositeMeasure PainScale (CMPS-Feline)

Source: http://www.aprvt.com/uploads/5/3/0/5/5305564/cmp_feline_eng.pdf

Appendix 3
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ผลการศกึษา แมวตวัที ่1

Appendix 4

Day 14

Day 28

Day 42

Day 60

Blood work UA

Blood

Creatinine 

(mg/dl)

2.6

2.3

2.2

2

Bun

67

48

31

42

RBC

(x106)

6.6

6.5

6.4

6.4

HCT

(%)

34

36

36

35

SG

1.009

1.01

1.01

1.01

UP/C

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

Sediment

Inactive

Inactive

Inactive

Inactive

Day 14

Day 28

Day 42

Day 60

Lameness

score

2

2

1

1

Blood

pressure

measurement

(mmHg)

< 180

< 180

< 180

< 180

Quadriceps 
Circumference

Range of
motion

left right Hip Stifle

17 17 x x

Jump test

At 40 cm. 1 2 3 4 5

not willing
to jump

strong
hesitation
(take time

and climbing)

hesitation
(climbing)

mild 
hesitation

(take time to
look around)

Jumping
without
doubt

Day 0

Day 14

Day 28

Day 42

Day 60

2

3

3

4

5

At 80 cm. 1 2 3 4 5

not willing
to jump

strong
hesitation

(use steps or
chair to help 

jumping)

hesitation
(climbing>
2steps)

mild 
hesitation 
(climbing<
2steps)

Jumping
without
doubt

Day 0

Day 14

Day 28

Day 42

Day 60

3

3

3

4

4
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ผลการศกึษา แมวตวัที ่2

Appendix 5

Day 14

Day 28

Day 42

Day 60

Blood work UA

Blood

Creatinine 

(mg/dl)

2.7

2.2

2.2

1.9

Bun

62

44

31

32

RBC

(x106)

5.5

4.8

4.7

4.8

HCT

(%)

26

23

24

24

SG

1.009

1.008

1.008

1.009

UP/C

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

Sediment

Inactive

Inactive

Inactive

Inactive

Day 14

Day 28

Day 42

Day 60

Lameness

score

0

0

0

0

Blood

pressure

measurement

(mmHg)

< 180

< 180

< 180

< 180

Quadriceps 
Circumference

Range of
motion

left right Hip Stifle

17 17 55-110 45-110

Jump test

At 40 cm. 1 2 3 4 5

not willing
to jump

strong
hesitation
(take time

and climbing)

hesitation
(climbing)

mild 
hesitation

(take time to
look around)

Jumping
without
doubt

Day 0

Day 14

Day 28

Day 42

Day 60

3

3

4

5

5

At 80 cm. 1 2 3 4 5

not willing
to jump

strong
hesitation

(use steps or
chair to help 

jumping)

hesitation
(climbing>
2steps)

mild 
hesitation 
(climbing<
2steps)

Jumping
without
doubt

Day 0

Day 14

Day 28

Day 42

Day 60

3

3

4

4

4
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ผลการศกึษา แมวตวัที ่3

Appendix 6

Day 14

Day 28

Day 42

Day 60

Blood work UA

Blood

Creatinine 

(mg/dl)

2.3

1.8

1.6

1.2

Bun

67

48

31

42

RBC

(x106)

5.1

5.1

3.5

3.8

HCT

(%)

25

22

20

20

SG

1.009

1.009

1.009

1.01

UP/C

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

Sediment

Inactive

Inactive

Inactive

Inactive

Day 14

Day 28

Day 42

Day 60

Lameness

score

0

0

0

0

Blood

pressure

measurement

(mmHg)

< 180

< 180

< 180

< 180

Quadriceps 
Circumference

Range of
motion

left right Hip Stifle

11 11 55-110 45-110

Jump test

At 40 cm. 1 2 3 4 5

not willing
to jump

strong
hesitation
(take time

and climbing)

hesitation
(climbing)

mild 
hesitation

(take time to
look around)

Jumping
without
doubt

Day 0

Day 14

Day 28

Day 42

Day 60

3

3

2

4

5

At 80 cm. 1 2 3 4 5

not willing
to jump

strong
hesitation

(use steps or
chair to help 

jumping)

hesitation
(climbing>
2steps)

mild 
hesitation 
(climbing<
2steps)

Jumping
without
doubt

Day 0

Day 14

Day 28

Day 42

Day 60

3

3

3

4

4
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บทคัดย่อ (Abstract)

Keywords (Thai): 

แมวพันธุ์ Domestic short hair เพศผู้ ทําหมันแล้ว อายุ 8 ปี ติดเชื้อเอดส์แมว (FIV)
ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะเนื้องอกที่โพรงจมูกชนิด nasal submucosa-T-cell lymphoma 
ที่มีผลบวกต่อ CD3 เมื่อทําการรักษาด้วยเคมีบําบัดพบว่าแมวมีการหายใจดีขึ้น และเริ่มมี
ภาวะ azotemia และleukopenia จึงหยุดการให้เคมีบําบัดหลังจากได้รับเคมีบําบัด 2 คร้ัง
รักษาภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่าและค่า creatinine สูงจนกลับสู่ภาวะปกติ จากนั้น 4 เดือน
พบตาซ้ายเริ่มมีก้อนเนื้อที่บริเวณม่านตาและเกิดภาวะยูเวียอักเสบแมวได้รับการรักษา
ดว้ยการหยอดยาลดอกัเสบทีต่าซา้ยด้วยprednisolone acetate1% (Inf-oph® 1%, 
Seng Thai company; Thailand) วันละ 4 ครั้ง กินยาdoxycycline (Siadocin®, 
Siam Bheasach; Thailand) ขนาด10 มก./กก./วัน และกินยา prednisolone 
(Prednisolone GPO; Thailand) ขนาด 0.36 มก./กก.วันละ 2 ครั้ง 2 สัปดาห์
ต่อมาพบว่าขนาดก้อนเนื้อที่ม่านตาซ้ายมีขนาดเท่าเดิม การอักเสบลดลงค่า creatinine
สูงขึน้จงึหยดุกนิยา prednisolone และใชย้าหยอดตาลดอกัเสบ prednisolone acetate 1% 
ต่อมาพบภาวะยูเวียอักเสบตาขวาพร้อมกับมีไฟบรินในช่องด้านหน้าลูกตา และก้อนเนื้อ
ที่ม่านตาขวา จึงให้หยอดตาด้วย prednisolone acetate 1% ท้ังสองตา หลังจากน้ัน 
1 เดือนยังคงพบการอักเสบของตาขวา และตาซ้ายจึงเพ่ิมการให้สารสกัดหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ 
PCSO-524® (VetzPetzAntinol®, DKSH,Thailand) วันละ 1 เม็ด เพ่ือควบคุมการอักเสบ
ทางระบบแทนการให้ยาลดอักเสบกลุ่ม streroid ควบคู่กับการรักษาด้วยการหยอดตาลด
อักเสบ prednisolone acetate1 % ทั้งสองตาเมื่อติดตามอาการ หลังให้ยา PCSO-524®

วันละ 1 เมด็เปน็ระยะเวลา 30 วัน ไม่พบก้อนเนือ้ทีม่่านตาและภาวะยเูวียอกัเสบลดลงทัง้สองตา

cat, uveitis, lymphoma, azotemia, PCSO-524®

บทนํา (Introduction)
ภาวะยูเวียอักเสบ (uveitis) เป็นการอักเสบของม่านตา ciliary body หรือคอรอยด์ ซึ่ง 70% 
ของภาวะยูเวยีอกัเสบในแมว มกัเกดิจาก การตดิเชือ้ เช่น ติดเชือ้แบคทีเรีย Bartonella spp. 
ติดเชื้อไวรัส ได้แก่ ไวรัสเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (FIP) ไวรัสเอสด์แมว (FIV) และไวรัสลิวคีเมีย 
(FeLV) ติดเชื้อโปรโตซัว เช่น Toxoplasma gondill และเชื้อรา เช่น Cyptococcus, Blastomyes, 
Aspergillus และHistoplasmosis เป็นต้น หรืออาจเกิดการอักเสบเช่นจากส่วนของเลนส์หรือ
จากการฉีกขาดของกระจกตา การกระทบกระแทก และเนื้องอกที่แพร่กระจายเข้าสู่ลูกตา เป็นต้น(1)

ภาวะยูเวียอักเสบจะทําให้เกิดการเจ็บตา หรี่ตากลัวแสง ช่องด้านหน้าลูกตาขุ่น (aqueous flare) 
ม่านตาบวม ม่านตาอักเสบตะกอนโปรตีนที่ช่องด้านหน้าลูกตา (keratic precipitates) ตะกอนหนอง
ทีช่อ่งหนา้มา่นตา (hypopyon) เลอืดออกช่องหน้าม่านตา (hyphema) ทาํใหสู้ญเสียการทาํงาน
ของดวงตา การมองเห็นและก่อให้เกิดภาวะต้อหิน ต้อกระจก จอตาลอกหลุด (retinal detachment)
หรือการเสื่อมของจอตา (degeneration)(2) ตามมาได้

การตรวจวนิจิฉยัถึงสาเหตใุนภาวะยเูวยีอักเสบ ควรตรวจสขุภาพสตัวเ์พ่ือประเมนิรว่มกบั
การตรวจตาอยา่งสมบรูณ ์สอบถามประวตักิารปว่ย ตรวจดสูว่นตา่งๆของตา ประเมนิ
ความขุ่นของชอ่งด้านหน้าลกูตาวดัความดันตา และสอ่งตรวจจอตา เพ่ือประเมนิภาวะยูเวยี
อักเสบ อาจเก็บตัวอย่างนํ้า aqueous humor ด้วยวิธี anterior centesisส่งตรวจ
เซลลว์ทิยา หรือ PCR(3,6)

ภาวะมะเรง็ต่อมนํา้เหลือง (lymphoma)เปน็ภาวะทีพ่บวา่มีการแพร่กระจายไปทีต่าได้บ่อย 
การรักษายูเวียอักเสบในภาวะนี้ควรทําการักษาโดยการให้เคมีบําบัด ร่วมกับควบคุมภาวะ
ยเูวยีอักเสบ ดว้ยการใหย้าลดอกัเสบกลุ่มcorticosteroid หรอื nonsteroid หยอดตา
และให้ยาลดอกัเสบทางระบบร่วมกับการปอ้งกนัภาวะทีไ่มพึ่งประสงค ์เชน่ การยึดเกาะ
ของม่านตา และภาวะตอ้หินแบบทุตยิภูมิ(3)

รายงานสัตวป่์วยนีเ้ป็นการรายงานผลการใหย้าหยอดตาลดอักเสบควบคู่กบัการใช ้PCSO-524®

(VetzPetzAntinol®, DKSH, Thailand ) ในแมวทีม่ภีาวะยเูวยีอกัเสบ และภาวะไตวาย
โดยหลังใหส้ารสกดัจากหอยแมลงภูน่วิซแีลนด ์(PCSO-524®) ซึง่มรีายงานวา่เป็น 
essential fatty acidทีม่ ีomega-3 เป็นสว่นประกอบหลักทีมี่บทบาทในการชว่ยลด
การอกัเสบทีเ่กดิขึน้ในร่างกาย(4) พบวา่สามารถลดการอกัเสบจากของชอ่งตาด้านหนา้
ไดใ้นขณะทีแ่มวไม่ไดร้บัยาในกลุม่ corticosteroid หรือ nonsteroidทางระบบเพ่ิมเตมิ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม

ประวัติสัตว์ป่วย (History)

แมวพันธุ์ Domestic short hair เพศผู้ ทําหมันแล้ว อายุ 8 ปี ติดเชื้อเอดส์แมว (FIV)
นํา้หนกั 3.4 กก.ป่วยดว้ยภาวะ chronic rhinitis พบสิง่คดัหลงัทีจ่มกูข้างซา้ย ไดร้บั
การวนิิจฉยัพบเน้ืองอกท่ีโพรงจมกูตําแหนง่ nasal pharynx และบรเิวณโพรงจมกูขา้งซา้ย 
ผลพยาธิวทิยาคือ nasal submucosa-T-cell lymphoma ทีม่ผีลบวกต่อ CD3 ทาํการรกัษา
ดว้ยเคมบํีาบดั 2 ครัง้ประกอบด้วยยา vincristine ยา prednisolone และ cyclophosphamide
(COP) สัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังการรักษาพบว่าแมวมีภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่า 
(leukopenia) และเกิดภาวะ azotemia จึงหยุดการใหเ้คมบํีาบดัทาํการรกัษาภาวะ leukopenia 
และ azotemia ทีห่นว่ยโรคแมว โรงพยาบาลสตัว ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน 
จนคา่เมด็เลอืดขาว และคา่ creatinine กลบัสู่ภาวะปกติระหว่างการรักษาทีห่นว่ยโรคแมว
เปน็เวลา 4 เดอืนแมวไมพ่บสิง่คัดหลัง่ทีจ่มูกแตเ่ริม่มีอาการซึมและกินไดน้้อยลงเริม่พบ
ภาวะผดิปกตทิีช่อ่งตาดา้นหนา้ตาซา้ย โดยมลีกัษณะการบวมของมา่นตาและมีภาวะยเูวียอักเสบ
จงึไดถ้กูสง่มาเพ่ือรักษาตาทีห่น่วยจกัษุโรงพยาบาลสตัว์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน
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การตรวจร่างกาย (Physical examination )
การตรวจร่างกายพบว่าแมวมีการหายใจได้ปกติ ไม่พบสิ่งคัดหลั่งที่จมูก เสียงปอดและหัวใจปกติ 
ไมพ่บตอ่มนํา้เหลืองขยายใหญ่ พบการกนิได้ลดลงและซมึbody condition score 2.5/5 
ตาซ้ายหรี่ตามีก้อนเนื้อที่ม่านตาและพบไฟบรินที่ช่องด้านหน้าลูกตาข้างซ้าย ส่วนข้างขวายังปกติ

แผนการวินิจฉัยและผลการรักษา 
(Diagnosis Plan and Results)
ตารางที่ 1 ผลการตรวจโลหิตวิทยา

HGB

PCV

RBC

WBC

SEGS

LYMPH

MONO

EOS

PLATELETS

PROTEIN

BUN

CREATINE

ALT

TP

ALBUMIN

PHOS

RETICS

5.71

17.7

4.4

5.37

95

4

1

141

7.0

33

1.99

3.8

6.05

18.7

4.59

6.4

81

10

6

3

210

7.4

43

2.61

3.2

6.0

0.0

9.6

30.3

9.66

7.0

78

10

9

3

1491

7

45

2.55

24

3.2

4.8

9.83

31.2

10.4

4.99

76

15

4

5

440

7.4

55

3.03

27

7.4

3.4

5.6

10.9

32.7

11.5

4.24

นับไม่ได้

นับไม่ได้

นับไม่ได้

นับไม่ได้

600

7.2

48

3.16

3.4

3.4

6.3

9.62

30

10.3

4.72

74

22

3

1.0

480

6.4

66

4.26

5.1

10-15 gm%

30-45%

5- 10 x106/cumm

5.5-19.5 x103/cumm

45-64%

1.5- 7.0%

0-5%

0-4%

300-800 x103/ul

6-7.5 gm%

15-34 mg%

1.0-2.2 mg%

28-76 IU/L

5.8-7.8 gm%

2.6-4.2 gm%

2.5-5.0 mg%

1-5 %

ระยะ
เวลาหลัง
รักษาตา
ค่าเลือด

วันที่
เริ่มรักษา

2
สัปดาห์

2
เดือน

3
เดือน

4
เดือน

5
เดือน

ค่าปกติ

ตารางที่ 2 ผลการตรวจตา

Parameter

IOP (mmHg)

Fluorescein

Menace

Dazzle

PLR

Aqueous flare

Fibrin

Iris mass

Rubeosis iridis

Keratic precipitate

Fundus

OD

16

-

+

+

+

-

-

-

-

-

N

OS

9

-

+

+

+

++

++

++

+

-

N

OD

17

-

+

+

+

-

-

-

-

-

N

OS

18

-

+

+

+

+

-

++

+

-

N

OD

13

-

+

+

+

-

-

-

-

-

N

OS

10

-

+

+

+

+

-

++

+

-

N

OD

13

-

+

+

+

+

-

-

+

-

N

OS

12

-

+

+

+

+

-

+

+

-

N

OD

12

+

+

+

+

++

++

++

++

++

N

OS

14

-

+

+

+

++

-

-

+

+

N

OD

13

-

+

+

+

++

++

++

+

+

N

OS

13

-

+

+

+

+

-

-

+

+

N

OD

16

-

+

+

+

-

+

-

-

+

N

OS

16

-

+

+

+

-

-

-

-

-

N

วันแรก 2สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน

หมายเหต ุOD = ตาขวา,OS= ตาซา้ย,IOP =Intraocular pressure,PLR =Pupillary light 
reflex,Fibrin= ไฟบรินที่บริเวณช่องด้านหน้าลูกตา,N= normal

การรักษาและผลการรักษา 
(Treatment/Outcome/Follow up)
เมื่อทําการตรวจตาพบตาขวาปกติ ส่วนตาซ้ายมีอาการหรี่ตา ม่านตาซ้ายมีลักษณะก้อนเนื้อท่ีบริเวณ
ม่านตามีไฟบรินที่บริเวณช่องด้านหน้าลูกตาช่องด้านหน้าลูกตาขุ่น ความดันตาตํ่า พบม่านตาอักเสบ 
(ตารางที่ 2) เมื่อทําการอัลตราซาวนด์ตาพบก้อนเนื้อที่ม่านตาข้างซ้าย (ภาพที่1) เนื่องจากแมว
ค่อนข้างดื้อ และเจ้าของไม่ยินยอมให้วางยาสลบในการเก็บตัวอย่างเซลล์จากนํ้าที่ช่องด้านหน้าลูกตา
ด้วยวิธี anterior centesis และขอรับการรักษาแบบประคับประคองไม่ขอทําเคมีบําบัดต่อ จึงให้
การรักษาด้วยยาลดอักเสบที่ตาซ้ายด้วย prednisolone acetate 1% วันละ 4 ครั้ง ให้กินยา 
doxycycline ขนาด 10 มก./กก./วัน กินยา prednisolone ขนาด 0.36มก./กก. วันละ 2 ครั้ง
ร่วมกับให้กินยากระตุ้นภูมิ(ImmuplexBgold®) ขนาด ½ เม็ด และกินยา feline interferon 
omega (Virbagen® omega) ขนาด 104 U วนัละ 1 ครัง้กนิยาบาํรงุเลอืด (Ferric plus-K®) 
วนัละ 1.5 มล .หลงัจากนัน้ 2 สัปดาห ์คา่creatinineสงูขึน้และพบภาวะโลหติจาง (ตารางที ่1) 
จึงหยุดยา prednisolone ทางระบบ ส่วนลักษณะก้อนเนื้อที่ม่านตาซ้ายขนาดเท่าเดิม พบการ
อักเสบลดลง (ภาพที่ 2) จึงทําการรักษายูเวียอักเสบโดยการหยอดตาด้วย prednisolone 
acetate 1% วันละ 4 ครั้งที่ตาซ้ายส่วนการรักษา azotemia ได้ให้นํ้าเกลือใต้ผิวหนังวันละ 150-200 มล.
และเพ่ิมการฉดีerythropoietinวนัเวน้วนั ตดิตามอาการ 2 สปัดาห์ตอ่มายงัพบลกัษณะการบวม
ของมา่นตาโดยไมพ่บไฟบรนิทีช่อ่งหนา้ตาซา้ยเจา้ของขอใหท้าํการรกัษาเฉพาะตาและขอนดัตดิตาม
อาการและขอตรวจเลือดทุก 1 เดือน โดยจะรักษาอาการทางระบบที่คลินิก จึงทําการนัดติดตามอาการ
1 เดือนต่อมาพบว่าก้อนที่ม่านตาซ้ายมีขนาดเล็กลง พบการอักเสบของยูเวียตาขวามากขึ้น 
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จึงให้หยอด prednisolone acetate 1% ทัง้สองตา วันละ 2 ครัง้ หลังรักษาได ้3 เดอืน พบตาขวา
มียูเวียอักเสบ มีไฟบรินที่ช่องหน้าลูกตาและแผลที่กระจกตา (ภาพที่ 3) จึงหยุดหยอด prednisolone 
acetae 1% ข้างขวา เพ่ิมยา doxycycline ขนาด 10 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง ป้ายตาขวาด้วย
oxytetracycline hydrochloride (Terramycin®) วันละ 3 ครั้ง ร่วมกับหยอดตาขวาด้วยนํ้าตาเทียม 
(Hialid® 0.1%) วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์พบว่าแผลท่ีกระจกตาขวาหายแต่ยังคงพบ
ม่านตาบวมและไฟบรินที่ช่องด้านหน้าลูกตา และพบตาซ้ายมีภาวะ keratic precipitate เล็กน้อย
(ภาพที่ 4) จึงเพ่ิมการหยอด prednisolone acetate 1% ตาขวาวันละ 4 ครั้ง ตาซ้าย 2 ครั้ง 
ร่วมกับการกิน PCSO-524® วันละ 1 เม็ดเป็นระยะเวลา1 เดือน เพ่ือลดการอักเสบทางระบบ
หลังจากนั้นนัดติดตามอาการ ไม่พบเนื้องอกม่านตาขวาและตาซ้าย ไม่พบการอักเสบของม่านตา
และพบภาวะ keratic precipitate ตาขวาเล็กน้อย (ภาพที่ 5) หลังจากนั้นแมวไม่ได้มาติดตามอาการ  

แตเ่น่ืองดว้ยแมวปว่ยดว้ยภาวะไตวายทําให้ไม่สามารถใหย้าลดอกัเสบทางระบบได ้เน่ืองจากยาลด
อักเสบไม่ว่าจะเป็นชนิด corticosteroid หรือ nonsteroidมีฤทธิ์ไปยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase 
(COX) ที่ทําหน้าที่รักษาสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ กรดด่าง ควบคุมการไหลเวียนของเลือดไปที่ไต
รวมทัง้การกรองการขับโซเดีย่มและนํา้ของไต ดงัน้ันหากกนิยาลดการอักเสบ จะสง่ผลตอ่การทาํงาน
ของไตมากขึ้นและส่งผลเสียตามมา จึงพิจารณาให้ทานยา PCSO-524®  ซึ่งเป็นสารประกอบกลุ่ม
essentialfatty acid ที่มี omega-3 เป็นส่วนประกอบที่มีบทบาทในการช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้น
ในร่างกาย โดยยับยั้งกระบวนการของ COX and lipoxygenase (LOX) ที่สามารถลดปวดได้ 
และยังมีรายงานที่สามารถป้องกันการเคลื่อนตัวของเม็ดเลือดขาวneutrophils และบรรเทา
ความเจบ็ปวด บวม ในรายสตัว์ปว่ยภาวะขอ้สะโพกเสือ่มเร้ือรงัและสามารถใชย้าได้ระยะยาวในสุนัข
และแมวโดยไม่มีผลข้างเคียง(9) นอกจากนี้ PCSO-524®  ยังองค์ประกอบของ ETA, EPA, DHA
ที่มีรายงานในการลดอักเสบทั้งในการป้องกันและรักษาและยังพบคุณสมบัติของ Gastroprotective, 
antihistamine effect, antioxidant,anticytokinesและantiarthritis(10,11) ดงันัน้การใช ้PCSO-524® 

จึงอาจจะเป็นทางเลือกในการช่วยบรรเทาความปวดและการอักเสบของภาวะยูเวียอักเสบในแมว
ได้เมื่อเปรียบเทียบการหยอดตาลดอักเสบอย่างเดียวกับหลังการรักษาด้วยการหยอดตา
ลดอักเสบควบคู่กับการกิน PCSO-524®  ต่อเนื่องนาน 30 วัน

การรักษายูเวียอักเสบควรรักษาสาเหตุของการก่อให้เกิดภาวะยูเวียอักเสบ ร่วมกับการใช้ยาหยอดตา
ลดอักเสบคู่กับการให้ยาลดอักเสบทางระบบ แต่ในแมวตัวนี้เจ้าของไม่อนุญาตให้ทํา anterior 
centesisซึ่งเป็นการวินิจฉัยสาเหตุของภาวะยูเวียอักเสบจึงไม่สามารถระบุสาเหตุได้ อย่างไรก็ตาม 
จากการรักษาภาวะยูเวียอักเสบโดยการหยอดตาลดอักเสบเพียงอย่างเดียวจะได้ผลไม่ดีเท่ากับ
การรักษาด้วยการให้ยาทางระบบท่ีไปช่วยลดการอักเสบควบคู่กับการหยอดตาลดอักเสบเนื่องจาก
แมวมีภาวะ azotemia จงึไม่สามารถใหย้ากลุ่ม steroid และ nonsteroid ได ้จากการใหก้นิ
PCSO-524® ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยลดกระบวนการอักเสบได้นั้นพบว่าหลังการรักษาเป็นระยะเวลา 
30 วนั การอกัเสบลดลงมากทัง้สองตาและกอ้นเนือ้ทีม่า่นตาหายไป แมจ้ะไมส่ามารถระบสุาเหตุ
ของภาวะยูเวียอักเสบในแมวตัวนี้ได้แต่การให้กิน PCSO-524® ให้ผลการรักษาภาวะยูเวียอักเสบ
เป็นที่น่าพอใจประกอบกับ PCSO-524® เป็นสารธรรมชาติที่ไม่มีผลข้างเคียงแก่ไต จึงเป็นทางเลือก
ที่น่าสนใจในการรักษาภาวะยูเวียอักเสบ

อภิปราย (Discussion)

สรุป (Conclusion)

การเกดิยเูวียอักเสบจากเนือ้งอกท่ีแพร่กระจายเข้าสู่ตาหรือเกิดจากเนือ้งอกในลูกตาในแมวนัน้
จะพบลักษณะยูเวียอักเสบ ได้แก่ พบเม็ดสีที่ม่านตา (iris hyperpigmentation) ไฟบรินในลูกตา
(intraocular fibrin exudation) และเลือดออก (hemorrhage)(5) สามารถวินิจฉัยยูเวียอักเสบ
ได้โดยการเจาะเก็บตัวอย่างนํ้า aqueous humor (anterior centesis) ส่งตรวจเซลล์วิทยา 
หรือ PCR เพ่ือหาสาเหตุของการเกิดยูเวียอักเสบที่อาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโรคทาง
ระบบอืน่นอกจากตา(6) แต่ด้วยเจ้าของไม่ยินยอมให้วางยาเกบ็ตวัอย่างจึงไมส่ามารถเก็บตวัอยา่งได้ 
เนือ้งอกทีพ่บการแพร่กระจายเขา้สูต่ามากทีสุ่ด (metastatic intraocular tumor) ในสุนัขและแมว
คือมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (lymphoma) และเนื้องอกท่ีเกิดในลูกตา (intraocular tumor) ที่พบบ่อย
ที่สุดทั้งสุนัขและแมวคือ melanoma(7) โดยลักษณะเกิดยูเวียอักเสบจากมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง 
มักจะมตีาํแหนง่ท่ีเกดิการอกัเสบทีย่เูวยีสว่นหนา้ (antrerior uveitis) ทีม่กีารอักเสบแบบ subacute 
โดยจะพบตะกอนหนองหรือเลือด (hypopyon, hyphema) เส้นไฟบรินที่ช่องด้านหน้าลูกตาช่องตา
ส่วนหน้าขุ่น (aqueous flare) ม่านตาบวมหนา (iridal thickening, iridal nodules, rubeosis 
iridis) และอาจทําให้เกิดภาวะม่านตายึดเกาะ (iris bomb) และอาจก่อให้เกิดภาวะต้อหินแบบ
ทุติยภูมิได้(1)

การรักษายูเวียอักเสบควรรักษาสาเหตุของการก่อให้เกิดภาวะยูเวียอักเสบ เช่นให้เคมีบําบัดรักษา
ภาวะมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง หรือทําร่วมกับการฉายรังสี เพ่ือรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองที่โพรงจมูก
และในช่วงที่ทําการรักษาควรตรวจเลือดเพ่ือประเมินความผิดปกติทางระบบเลือดของร่างกาย
และทําการรักษายูเวียอักเสบที่เกิดขึ้นร่วมด้วย(8) การควบคุมการอักเสบทําได้โดยการให้ยาหยอดตา
ลดอกัเสบเฉพาะทีโ่ดยสามารถเลอืกกลุม่ corticosteroid หรือ nonsteroid anti-inflammatory 
drugs ได ้กลุม่ corticosteroid จะมปีระสิทธิภาพดกีวา่ nonsteroidal anti-inflammatory 
drugsและควรรักษาร่วมกับการให้ยาลดอักเสบทางระบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลด
อาการปวดและควบคุมการอักเสบ(3) การป้องกันภาวะที่ไม่พึงประสงค์ควรใช้ยาขยายม่านตา
เพ่ือลดการยึดเกาะของม่านตา ที่อาจจะทําให้เกิดภาวะต้อหินแบบทุติยภูมิ 
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ รศ.สพ.ญ.ดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์ ที่ให้คําแนะนําการเขียนรายงานสัตว์ป่วยครั้งนี้
และขอขอบคุณ สพ.ญ. วิภาวี ตรีศักดิ์ศรี ผู้ร่วมรักษาอาการทางระบบที่หน่วยโรคแมว โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาพที่ 1 อัลตราซาวนด์ตาข้างซ้ายพบก้อนเนื้อ 2 ก้อนบริเวณม่านตา (ตามลูกศร)

ภาพที่ 3: 3 เดือนหลังการรักษา ตาขวาพบภาวะไฟบรินและยูเวียอักเสบร่วมกับแผลกระจกตา

ภาพที่ 4 4เดือนหลังการรักษา พบม่านตาบวมและไฟบรินที่ช่องด้านหน้าลูกตาขวา
และพบตาซ้ายมีภาวะ keratic precipitates เล็กน้อย

ภาพที่ 2 ตาซ้ายหลังการรักษา
ด้วยการหยอดตาลดอักเสบด้วย 
prednisolone acetate 1 %
ร่วมกับการให้prednisolone 
2 สัปดาห์ พบก้อนเนื้อที่ม่านตาซ้าย 
บริเวณ 1-5 นาฬิกา 
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ภาพที่ 5 เดือนที่5 ของการรักษา หลังกินการกินยา PCSO-524® 
วันละ 1 เม็ดเป็นระยะเวลา30 วัน ไม่พบก้อนเนื้อที่ม่านตาและพบตาข

วามีภาวะ keratic precipitatesเล็กน้อย
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บทคัดย่อ (Abstract)

คําสําคัญ (Keywords)

แมวพันธ์ุไทยผสม เพศเมียทําหมันแล้ว อายุ 21 ปีนํ้าหนัก 4.2 กิโลกรัม มีประวัติการป่วยด้วยภาวะ 
chronic kidney disease ร่วมกับภาวะการอักเสบของถุงนํ้าดี ตับอ่อนและลําไส้ถูกส่งตัวมารักษา
ทีโ่รงพยาบาลสตัวส์วุรรณชาดดว้ยอาการสองขาหลงัออ่นแรง ไมส่ามารถขยบัหางได ้มอีาการ
ร้องปวดโดยเฉพาะเมื่อสัมผัสบริเวณช่วงท้ายของลําตัว กินนํ้ามาก ปัสสาวะมาก และถ่ายอุจจาระเหลว
ผลการถ่ายภาพรังสีวิทยาวินิจฉัยว่าแมวมีภาวะ osteoarthritisที่บริเวณ lumbosacral joint 
ข้อศอกและหัวเข่าทั้งสองข้าง ผลการตรวจค่าทางโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีคลินิกพบภาวะ mild 
anemia, neutrophilic leukocytosis, serum amyloid A และ feline pancreatic lipase 
เพ่ิมสูงใหก้ารรักษาด้วย PCSO-524 ร่วมกับการกายภาพบาํบัดเพ่ือลดการอักเสบและความเจบ็ปวด
ทางระบบและเฉพาะที่ ตามลําดับและให้การรักษาแบบประคับประคองอาการเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น
15 เดือน ผลการรักษาพบว่าอาการเจ็บบริเวณlumbosacral joint ลดลงหลังการรักษา 2 เดือน
และไม่มีความเจ็บปวดเลยใน 5 เดือนควบคุมอาการเจ็บบริเวณข้อศอกและหัวเข่าทั้งสองข้าง
ได้ตลอดการรักษา แมวสามารถขยับหางได้ในเวลา 1 เดือน เดินได้ปกติและกระโดดได้ในเดือนที่ 5 
ปีนป่ายได้ในเดือนที่ 8และยังพบว่าลักษณะการขับถ่ายอุจจาระดีขึ้นในเดือนที่ 3 ของการรักษา
เมื่อตรวจระดับ feline pancreatic lipase ด้วยชุดทดสอบ และระดับ serum amyloid A
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหลังการรักษา 7 เดือน

บทนํา Introduction
PCSO-524 ทํามาจาก greenshell mussel (GSM) หรือ Green Lipped Mussel (GLM) และ
Perna canaliculusประกอบด้วยไขมันหลายประเภท ได้แก่ EPA (eicosapentaenoic acid), 
DHA (docosahexaenoic acid), furan fatty acid (F-acid), sphingolipids, phytosterols, 
diacylglycerols, diterpenes, sesquiterpenes และ saponin เป็นต้นนอกจากนั้นยังประกอบด้วย 
anti-oxidants เช่น carotenoids, xanthophylls และ anthocyanins สารออกฤทธิ์ที่สําคัญ
เพ่ือลดอาการอักเสบ (anti-inflammatory) ได้แก่ EPA และ DHA ซึ่งเป็นกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 
(omega-3 fatty acids) PCSO-524 ถูกนํามาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 และมีการตีพิมพ์งานวิจัย
ในวารสารทั่วโลกมากกว่า 150 เรื่อง มีหลักฐานแน่ชัดว่าสามารถลดอาการทางคลีนิคของโรคข้อต่อเสื่อม 
(osteoarthritis) ได้ทั้งในมนุษย์ สุนัข ม้า และแมว (Eason et.al., 2018; Kwananocha et.al., 
2016 and Soontornvipart et.al., 2015) ลดการอักเสบแบบเฉียบพลันของกล้ามเนื้อ และ
ลดอาการปวดของกล้ามเนื้อภายหลังการวิ่ง 30 กิโลเมตรในมนุษย์ (Eason et.al., 2018) 
นอกจากนั้นในหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการศึกษาเพ่ือใช้ omega-3 fatty acids และ PCSO-524 
ลดการอักเสบในโรคอื่นๆทางระบบมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากภาวะภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันของ
รา่งกายทาํงานผดิปกติ เช่น ภมิูแพ้อากาศ (asthma ) และลาํไส้อักเสบ (inflammatory bowel 
disease) (Eason et.al., 2018 and Mickleboroughet.al.,2013) และยงัเชือ่วา่ PCSO-524
มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง (anti-cancer) อีกด้วย แต่ยังไม่ชัดเจนในแง่คุณสมบัติและหลักการทํางาน 
(Eason et.al., 2018)
   
การกายภาพบําบัดในสัตว์มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่การทํา
กายภาพบาํบดัในแมวยงัมีน้อย อาจจะเพราะมีขอ้จํากดัในแง่ของความร่วมมือของแมวในการรกัษา 
สัตวแพทย์ผูท้าํกายภาพบําบัดต้องมีทกัษะทีด่มีีความรูอ้ยา่งดดีา้นพฤตกิรรมแมว สามารถ
วางแผนการกายภาพบําบัดที่เหมาะสมกับอุปนิสัยแมวแต่ละตัวเลือกใช้วิธีที่ใช้เวลาน้อย และมีการจับ
บังคับที่น้อยที่สุด (Drum et.al., 2015 andSharp B, 2012)
   
Osteoarthritis เกิดจากความผิดปกติของกระดูกอ่อน (cartilage) ชั้นใต้กระดูกอ่อน (subchondral 
bone) ไขข้อ (synovium) เส้นเอ็น (ligament)และเยื่อหุ้มข้อ (capsule) โดยที่อาจจะเกิดความ
ผิดปกติขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเกิดร่วมกันก็ได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะในข้อต่อชนิดที่เคลื่อนไหว
ได้อิสระ (synovial joints) และข้อต่อที่ส่วนประกอบเชื่อมติดกันด้วยกระดูกอ่อน (cartilaginous 
joints) และจะไม่พบในขอ้ตอ่ท่ีสว่นประกอบตดิกนัดว้ยเสน้ใย (fibrous joints) synovial joints 
พบในกระดูกระยางค์ (appendicular skeletal) เช่น ข้อเข่า ข้อศอก ข้อเท้า และข้อสะโพกเป็นต้น 
เมื่อเกิด osteoarthritis จะพบการหนาตัวของไขข้อ (synovial thickening) กระดูกอ่อนเสื่อม 
(articular cartilage degeneration) การหนาตวัของชัน้ใต้กระดกูอ่อน (subchondral bone 
sclerosis) กระดูกงอก (osteophyte formation) และเยื่อหุ้มข้อหนาตัว (joint capsule thickening) 
สาํหรับcartilaginous jointได้แก ่ขอ้ต่อของกระดูกสนัหลงั ซึง่เปน็กระดูกแกน (axial skeletal) 
เมือ่มกีารเสือ่มของหมอนรองกระดกู (intervertebral disk) จะทาํให้ช่องวา่งระหว่างทอ่นกระดกูสนัหลงั 
(intervertebral space) แคบลง มีการหนาตัวของขอบกระดูกสันหลัง (sclerosis of body 
end plate) และเกิดosteophyte หรอืทีเ่รยีกวา่ spondylitis deformans โดยทีใ่นปัจจุบัน
อตัราการเกดิ osteoarthritis ในแมวมีสงูขึน้ 13.6 เปอรเ์ซนตต์อ่ป ี(Epstein et.al., 2015) หรอื 
90 เปอร์เซ็นต์ของแมวสูงอายุ (Clarke et.al., 2006)

chronic kidney disease,osteoarthritis, PCSO-524, triaditis
 
ผู้รับผิดชอบบทความ E-mail: mananya_vet@yahoo.com
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ภาวะการอักเสบของถุงนํ้าดี ตับอ่อน และลําไส้ ซึ่งเรียกว่าtriaditis และไตวายเรื้อรัง (chronic 
kidney disease) เป็นโรคท่ีพบได้บ่อยในแมวที่มีอายุมากซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะ
ภายในร่างกายเนื่องจากสัตว์ป่วยมีอายุมาก และมีโรคทางระบบหลายอย่างการใช้ยากลุ่ม NSAID 
เพ่ือลดการอักเสบและลดอาการเจ็บปวดในการรักษา osteoarthritis อาจจะมีผลข้างเคียงที่มาก
และอาจจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อต้องให้ยาในระยะเวลานานรายงานสัตว์ป่วยนี้จึงเลือกใช้ PCSO-524 
เพ่ือหวังผลทางระบบ และใช้การกายภาพบําบัดเพ่ือลดการอักเสบและอาการเจ็บปวดเฉพาะที่ 
แทนการใช้ยากลุ่ม NSAID

แมวพันธ์ุไทยผสม เพศเมียทําหมันแล้ว อายุ 21 ปี นํ้าหนัก 4.2 กิโลกรัม ค่าคะแนนความสมบูรณ์
ของร่างกาย (body condition score: BCS) เท่ากับ 3/5 มีประวัติการป่วยเรื้อรังด้วยภาวะ 
chronic kidney disease และ triaditis ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาสัตว์สุวรรณชาดด้วย
อาการสองขาหลังอ่อนแรง ไม่สามารถขยับหางได้ มีอาการร้องปวดโดยเฉพาะเมื่อสัมผัสบริเวณ
ช่วงท้ายของลําตัว ไม่สามารถเดินขึ้นบันได กระโดด และปีนป่ายได้เหมือนเดิม กินนํ้ามาก ปัสสาวะมาก 
และถา่ยอจุจาระเหลวแมวปว่ยได้รบัยา prednisolone, tramadol และ gabapentin กินตอ่เนือ่ง
เป็นระยะเวลานานมากกว่า 1 เดือน 

จากการตรวจรา่งกายพบวา่ แมวรา่เรงิและตอบสนองตอ่ส่ิงเรา้ อณุหภูมริา่งกาย 101°F เยือ่เมอืก
มีสีชมพู เวลาการไหลเวียนเลือดของหลอดเลือดฝอย (capillary refilling time:CRT) 1-2 วินาที 
เสียงปอดปกติและไม่พบเสียงผิดปกติของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ 196 ครั้งต่อนาทีอัตรา
การหายใจ 34 ครัง้ต่อนาทไีม่พบภาวะขาดนํา้ ตรวจคลาํชอ่งท้องไมพ่บอาการปวดเกรง็ ตรวจคลาํ
ตอ่มนํา้เหลืองรอบนอก (peripheral lymph node) ไมพ่บลกัษณะผดิปกติ การตรวจอจุจาระ
โดยวิธี fresh fecal smear ไม่พบการเพ่ิมจํานวนแบบผิดปกติของจุลชีพและไม่พบปรสิต
ในทางเดินอาหาร ผลการตรวจค่าทางโลหิตวิทยา และค่าทางเคมีคลินิกพบภาวะ mild anemia, 
neutrophilic leukocytosis, serum amyloid A และ feline pancreatic lipaseเพ่ิมสูงผิดปกติ

ประวัติสัตว์ป่วย (History taking)

การตรวจร่างกาย (Physical examination)

ผลการตรวจระบบประสาทและออร์โธปิดิกส์
พบว่าแมวแสดงอาการยืนและเดินโดยที่ส้นเท้าของสองขาหลังลงสัมผัสพ้ืน (plantigrade stance) 
(รูปที่ 1) ไม่สามารถขยับหางได้ มีความเจ็บปวดเวลาสัมผัสช่วงท้ายของตัว คลําพบเสียงเสียดสี
(crepitation) และเจ็บปวดเวลาสัมผัสข้อศอกและหัวเข่าท้ังสองข้าง การทดสอบการวางเท้า 
(proprioceptive) ของขาทั้งสี่ข้างปกติ การงอขากลับ (flexor reflex) ของขาทั้งสี่ข้างปกติ 
ปฎิกิริยาของไขสันหลัง (spinal reflex) มีการตอบสนองน้อยลง ซึ่งวินิจฉัยได้ว่าแมวมีอาการ
ของเซลล์ประสาทสั่งงานส่วนล่าง (lower motor neuron, LMN) ของสองขาหลังผิดปกติ  

รูปที่ 1 แสดงลักษณะการเดินของแมวแบบ plantigrade stance

ผลการวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายรังสี
จากภาพถ่ายรังสีบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวในท่านอนตะแคง (lateral view) (รูปที่ 2) พบว่า
มกีระดกูงอก (osteophyte) รว่มกบัมกีารแคบลงของชอ่งวา่งระหวา่งกระดกูสนัหลงับรเิวณ 
lumbosacrum

รูปที่ 2 ภาพถ่ายรังสีแสดง
กระดูกงอกและการแคบลง
ของช่องว่างระหว่าง
กระดูกสันหลังส่วน 
lumbo-sacrum 
(ลูกศรสีขาว)
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ภาพถ่ายรังสีส่วนขาหน้าและขาหลังในท่านอนตะแคง (lateral view) และท่านอนหงาย (ventrodorsal 
view) พบว่ามีosteophyte และsubchondral bone sclerosis ที่บริเวณข้อศอก และหัวเข่า 
ทั้งสองข้าง (รูปที่ 3)    

A B C

รูปที่ 3 ภาพถ่ายรังสีหัวเข่าท่านอนตะแคง (A)และนอนหงาย (B) และข้อศอกท่านอนตะแคง (C)
แสดงการเกิดosteophyte และ subchondral bone sclerosis 

ผลการตรวจช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
(abdominal ultrasonography)

พบตับมีขนาดใหญ่เล็กน้อยและมีลักษณะ homogenous hyperechogenicity  ผนังถุงนํ้าดี
มีความหนา 2 มิลลิเมตรและมีตะกอน (sludge) อยู่ภายใน ไตทั้งสองข้างมีขนาดปกติ แต่มีลักษณะ 
heterogenous hyperechogenicity และ corticomedullary junction ไม่ชัดเจน ส่วนตับอ่อน
มีลักษณะ mixed-echogenicity ที่ parenchyma ส่วน right lobe และพบ mild hyperechoic 
ที ่peripancreatic tissue ผนงัลําไสเ้ลก็สว่น duodenum ช้ัน muscularis มกีารหนาตัว
และมีการบีบตัวลดลง

จากประวัติ อาการ การตรวจร่างกายและผลการตรวจข้างต้น วินิจฉัยว่าแมวป่วยรายนี้มีปัญหา 
osteoarthritis ร่วมกับภาวะ chronic kidney disease และ triaditis

การรักษา
สตัวป์ว่ยไดร้บัการรกัษาดว้ย PCSO-524 (VetPetz Antinol®) 1 แคปซูล กนิทกุ 24 ชัว่โมง 
ตั้งแต่เดือนที่ 2 เดือนที่ 15 ของการรักษา รวมระยะเวลา 14 เดือน ร่วมกับการให้ยา Prednisolone 
ขนาด 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน และลดขนาดยาเหลือ 0.5 และ 0.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน 
ตามลําดับ ในระยะเวลารวมทั้งสิ้น 5 เดือน นอกจากนี้ยังได้รับยา gabapentin ขนาด 10 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรมั กินทุก 12 ชัว่โมง ในเดือนที ่1 และทกุ 24 ช่ัวโมง จนถึง 4 เดือน ยา tramadol 
ขนาด 2 มลิลกิรมัตอ่กิโลกรมั กนิทกุ 12 ชัว่โมง ในเดอืนที ่1 ของการรกัษา และ ยาบาํรงุเลอืด
และวติามนิ บ1ี2 ตามอาการในชว่งแรกทีม่ภีาวะโลหติจาง รว่มกบัการให้นํา้เกลือใตผ้วิหนัง 1-2 ครัง้
ต่อสัปดาห์ ยาบํารุงตับ และเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารรักษาโรคทางเดินอาหารตลอดการรักษา
สําหรับการรักษาโดยกายภาพบําบัดมีเป้าหมายเพ่ือช่วยให้อาการปวดลดลง และแมวกลับมาใช้ขา
ไดด้ขีึน้ ในชว่งสองเดอืนแรกทาํการรกัษา 1-2 ครัง้ตอ่สปัดาห ์จากนัน้จงึลดลงเหลอื 1-2 ครัง้
ต่อเดือนต่อเนื่อง (ตารางที่ 1)

การติดตามผลการรักษา
สําหรับภาวะ osteoarthritis ประเมินผลการรักษาจาก 1) การให้คะแนนความเจ็บปวด (pain score) 
ขณะสัมผัส เป็นแบบ simple destructive scale (SDS) โดยแบ่งเป็น (0): no pain, (+): mild 
pain, (++): moderate painและ (+++) severe pain (Mathews K.et.al., 2014) พบว่าแมวป่วย
มีคะแนนความเจ็บปวดบริเวณสันหลังลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ปวดเลยในเดือนที่ 5 ส่วนบริเวณ
ข้อศอกและหัวเข่ามีอาการปวดปานกลางและลดลงมาเหลือเพียงเล็กน้อยตลอดช่วงการรักษา
2) การเคล่ือนไหวของหาง (tail movement)แสดงผลเป็น (+):เคลื่อนไหวได้และ (-): เคลื่อนไหว
ไม่ได้พบวา่สตัวป์ว่ยสามารถยกขยบัหางและเคลือ่นไหวได้ในระยะเวลา1เดือน 3) ทา่ทางการยืนแบบ 
plantigrade stanceแสดงผลเป็น (+): พบและ (-): ไม่พบแมวป่วยสามารถกลับมายืนด้วยการ
วางเท้าปกติได้ใน 5 เดือน 4) การกระโดด (jumping)แสดงผลเป็น (+): กระโดดได้ และ (-): 
ไม่สามารถกระโดดได้พบว่าแมวสามารถกระโดดได้ในระยะเวลา 5 เดือน5) การปีนป่าย(climbing)
แสดงผลเป็น (+): ปีนได้ และ (-): ไม่สามารถปีนได้ พบว่าแมวสามารถปีนป่ายได้ในระยะ 8 เดือน 
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 แผนการรักษาในระยะเวลา 15 เดือน
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เดือน
การรักษา
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สําหรับอาการทางระบบทางเดินอาหารพบว่าสัตว์ป่วยมีการถ่ายอุจจาระดีขึ้นในเดือนที่ 3 ของ
การรักษาโดยมีคะแนนลักษณะอุจจาระ (fecal score) อยู่ในระดับ 3 (ตารางที่2) ส่วนการประเมินภาวะ
ตบัออ่นอกัเสบทําโดยการตรวจ feline pancreatic lipase ดว้ยชุดทดสอบ(snap fPL®: 
IDEXX laboratories) พบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติในเดือนที่ 7 ของการรักษาและผลการตรวจ
ระดับ serum amyloid A ซึง่เปน็การแสดงภาวะการอกัเสบภายในรา่งกาย พบวา่คา่ลดลงจน
เป็นปกติในเดือนที่ 7 ของการรักษา (ตารางที่3) เมื่อตรวจภายในช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ในเดือนที่ 10 พบว่ารอยโรคที่ตับตับอ่อนและถุงนํ้าดีลดน้อยลง แต่ยังพบการหนาตัวของผนังลําไส้
ส่วน duodenum และไตสองข้างมีลักษณะ heterogenous hyperechogenicity และเห็น 
corticomedullary junction ไม่ชัดเจนส่วนค่าทางโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีคลินิกในเดือนท่ี 7 
และ 15 พบเพียงภาวะ neutrophilic leukocytosis (ตารางที่ 3)  

ภาวะ spondylitis deformans ในแมว จะพบมากบรเิวณกระดกูสนัหลงัสว่นอกท่อนท่ี 7 ถงึ 10 
โดยรอยโรคที่พบรุนแรงมักเกิดที่กระดูกสันหลังส่วนเอว หรือ lumbosacrum พบว่าการเกิด 
osteoarthritis บริเวณนี้มีความสัมพันธ์กับอายุ ดังนั้นควรมีการเฝ้าระวังโรคนี้โดยเฉพาะในแมว
ที่มีอายุมาก ทั้งนี้ความผิดปกติจะพบในแมวสายพันธุ์ผสม (cross breed หรือ domestic shorthaired) 
และแมวที่มีนํ้าหนักเกิน แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอายุหรือนํ้าหนักตัว กับความรุนแรงของโรค 
(Lascelles, 2010; Baltatanu and Tudor, 2016)ส่วนกระดูกระยางค์ (appendicular skeletal) 
มักพบ osteoarthritis ได้มากที่ข้อสะโพก ข้อศอก หัวเข่า และข้อเท้า ตามลําดับ (Lascelles, 2010) 
ในขณะที่ Clarkeและคณะ (2006) พบว่าการเกิดข้อเสื่อมในแมว จะพบมากที่ข้อศอก สําหรับ
รายงานสัตว์ป่วยนี้แมวมีอาการทางระบบประสาทที่ค่อนข้างรุนแรง และพบรอยโรคที่axial skeleton 
บริเวณ lumbosacrum และยังพบรอยโรคที่ appendicular skeleton ท่ีข้อศอก และหัวเข่า 
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้า
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เดือน
การประเมินผล

Pain score:
Lumbosacrum*
Pain score:
elbow and stifle*

* Mathews K. (2014) **Deborah SG.

ตารางที่ 2 การประเมินผลการรักษาในระยะเวลา 15 เดือน

ตารางที่ 3 ผลการตรวจทางโลหิตวิทยาและค่าเคมีคลินิกก่อนและหลังการรักษา 7 และ15 เดือน 

พารามิเตอร์

RBC (x106/    l)

Hct (%)

Hb (g%)

WBC 

Neutrophils 

Eosinophils

Lymphocytes

Monocytes

Platelets(x103/

SGPT(IU/L)

Creatinine(mg/dl)

BUN (mg/dl)

fSAA** (    g/ml) 

Snap fPL

ค่าปกติ*

5.92-9.93

29-48

9.3-15.9

3,500-16,000

2,500-8,500

0-1,000

1,200-8,000

0-600

200-500

10-100

0.6-2.4

14-36

< 0.5

Normal

ก่อนการรักษา

6.02

27.9

9.5

20,140

15,105

604

4,430

0

219

58

1.7

31.3

38.7

Abnormal

เดือนที่ 7

7.10

37.9

12.3

25,890

20,712

258

4,919

0

286

69

1.4

32.1

< 0.5

Normal

เดือนที่ 15

7.16

36.5

11.6

22,150

19,270

443

5,094

0

233

52

1.4

30.8

< 0.5

-

*NorsworthyGD. (2016) **BionoteInc.

วิจารณ์
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การประเมินผลการรักษาในรายงานสัตว์ป่วยนี้ใช้การประเมินแบบภาวะวิสัย (subjective assessment) 
ประกอบด้วย pain scoreโดยการสังเกตอาการเดินกะเผลก (lameness) ท่าทางการเดิน 
(gait disturbances) และประเมินจากพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป (behavior changes) เชน่ 
การหลบซอ่นตัว ไมก่ระโดด หรอืกระโดดไดไ้มสู่งเท่าเดมิ ลดการเลยีตวั และกา้วรา้วมากขึน้ เป็นตน้ 
การประเมินแบบภาวะวิสัยมีประโยชน์มากกว่าการประเมินแบบวัตถุวิสัย (objective assessment) 
เนือ่งจากแมวมขีอ้จํากัดในการใช้ อปุกรณ์ตรวจวดัแรงกด (kinetic force plate) และเครือ่งวดั
การเคลื่อนไหว (accelerometer)ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์ และสุนัขที่ใช้การประเมินผลแบบวัตถุวิสัย
เป็นมาตรฐาน (Lascelles, 2010) 

การศึกษาเรื่องosteoarthritis ในแมวยังมีน้อยปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุในการเกิดโรคที่ชัดเจน
และการรักษาที่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เชื่อว่าลดปวดและลดอักเสบมีเพียงการใช้ NSAID เท่านั้น
การผ่าตัดแก้ไขยังมีข้อจํากัดโดยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อ (total joint 
replacement) ในแมวจะมีก็เพียงการผ่าตัดเช่ือมข้อต่อ (joint arthrodesis) ในแมวที่มี
ความเจ็บปวดมากหรือการผ่าตัดส่องกล้องเพ่ือเอาชิ้นกระดูกออกในรายที่มีปัญหา osteoarthritis 
จากเศษกระดกูแตกและมีรายงานทางการแพทยเ์พียงเล็กน้อยในการผ่าตดัเพ่ือลดการกดทับไขสนัหลงั
หรอืเสน้ประสาท (decompression) ในการรกัษาสันหลังส่วน lumbosacrum ทีม่อีาการเจบ็ปวดมาก
ทั้งนี้อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นๆที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจน 
(Lascelles, 2010 and Epstein et. al., 2015) มีหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่า GLM มีผลที่ดี
ต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย (mobility) และสามารถใช้เป็นการรักษาเพ่ือบรรเทาอาการ rheumatoid 
arthritis และ osteoarthritis ในมนุษย์ สุนัข และม้า (Bui, 2001 and Eason et. al., 2018) 
แต่สําหรับแมวมีรายงานการใช้สารสกัดจาก GLM น้อย พบเพียงการศึกษาของ Lascelles 
และคณะ (2010) ศึกษาการให้สารเสริมที่มีส่วนประกอบของ EPA และ DHA ของ GLM และสารเสริม
ที่มีส่วนประกอบของ glucosamine และ chondroitin sulfate ในแมวที่เป็น osteoarthritis 
พบวา่การให้สารเสริมทัง้ 2 ชนดิ ชว่ยใหแ้มวมกีารเคลือ่นไหวทีด่ข้ึีน จากการประเมนิแบบวัตถวิุสยั 
โดยใช ้accelerometer และเฉพะสารเสรมิทีม่สีว่นประกอบของ EPA และ DHA เทา่นัน้ทีช่ว่ยลด
ความเจบ็ปวดทีเ่กดิจากosteoarthritis จากการประเมินผลการรกัษาแบบภาวะวสิยั อาจจะสรปุไดว้า่
กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ช่วยลดกระบวนการอักเสบในกรณี osteoarthritis ทั้งที่เกิดอาการเฉพาะที่ 
หรือเกิดอาการของระบบประสาทส่วนกลาง แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ Lascelles 
และคณะ (2010) พบว่า GLM มีส่วนประกอบของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ในปริมาณน้อย 
และไม่ทราบกลไกการทํางานของ GLMอาจเพราะส่วนหนึ่งเนื่องมาจากยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
ของการเกิด osteoarthritis ในแมวด้วย (Lascelles, 2010) 

สรุป
การใช้ PCSO-524 ในการรักษาทางระบบ และใช้การกายภาพบําบัดในการรักษาเฉพาะที่เพ่ือลด
การอักเสบและอาการเจ็บปวดจากภาวะ osteoarthritis ในแมวอายุมากหรือมีปัญหาสุขภาพ
ที่มีข้อจํากัดในการผ่าตัด หรือการใช้ยากลุ่ม NSAID ในระยะเวลานาน ทําให้อาการทางคลินิก
ของแมวดีขึ้น แมวกลับมามีกิจกรรมประจําวันที่ปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่ก่อให้เกิด
ผลข้างเคียง ทั้งนี้การใช้ PCSO-524 และ การกายภาพบําบัดไม่ได้เป็นการรักษาที่ทําให้หายขาด 
แต่เป็นการรักษาแบบประคับประคองและการรักษาเชิงป้องกันเท่านั้น นอกจากนี้ PCSO-524 
อาจจะชว่ยลดการอกัเสบของโรคทางระบบอืน่ เชน่ ภาวะลาํไส้อกัเสบ ตบัออ่นอกัเสบเรือ้รงัโรคตับ
และถุงนํ้าดีอักเสบอีกทั้งยังอาจช่วยชะลอการพัฒนาของภาวะไตวายเรื้อรังในแมวได้ทั้งนี้ยัง
ต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้เขียนใคร่ขอขอขอบคุณเจ้าของแมวในความร่วมมือในการพาแมวมาตามนัดอย่างสมํ่าเสมอ
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาดทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือดูแลแมวป่วยอย่างดี

ดงันัน้ควรมกีารศกึษาตอ่ไปถึงสารสาํคญัออกฤทธิข์องสารสกัดจาก GLM อธบิายกลไกการออกฤทธิ ์
และหาความเข้มของสารสาํคญัออกฤทธิ ์นอกจากนัน้อาจศกึษาเพ่ิมเตมิของประสทิธภิาพของ GLM 
เทยีบกบัการใชย้ากลุม่ NSAID และวธิอีืน่ๆทีใ่ชร้กัษา osteoarthritis (Eason et. al., 2018 and 
Lascelles, 2010) ส่วนการกายภาพบําบัดในแมวยังไม่เป็นที่แพร่หลาย อาจจะเนื่องมาจากแมว
มีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับออร์โธปิดิกส์น้อยกว่าสุนัข และยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
อีกทั้งแมวมีพฤติกรรมรักความอิสระ และอดทนต่อการจับบังคับตํ่า ดังนั้นการเลือกวิธีในการกายภาพ
บําบัดในแมวจึงขึ้นกับการร่วมมือ และการยอมรับการรักษาของแมวป่วยด้วย (Drum et.al., 2015) 
โดยรายงานสตัวป์ว่ยน้ีพบวา่แมวยอมรบัการรกัษาดว้ย low level laser therapy มากท่ีสดุ 
และการเลเซอร์มีวัตถุประสงค์ในการลดปวดและลดอักเสบ มากกว่าการกระตุ้น หรือฟื้ นฟูข้อต่อ
ซึง่จัดเปน็การรักษาแบบประคับประคอง และต้องใชว้ธิกีารรักษาอ่ืนร่วมด้วย (Pryor et.al., 2015)
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บทคัดย่อ (Abstract)

คําสําคัญ (Keywords)

โรคผวิหนงัในแมว เกดิขึน้ไดจ้ากหลายสาเหต ุทัง้ปจัจัยภายใน และ ปจัจยัภายนอก โดยสาํหรบั
เคสนี้มีสาเหตุมากจาก Flea allergy dermatitis (FAD) และ Psychological alopecia 
โดยพบอาการขนร่วง ร่วมกับผิวหนังอักเสบเรื้อรังจากการซักประวัติและตรวจผิวหนังพบว่า 
มีหมดั พบการตดิเชือ้แบคทเีรียแทรกซอ้น และ ตัวสัตว์มพีฤติกรรมในการเลียแผลอยู่ตลอดเวลา 
โดยในเคสนี ้ผูท้าํการรกัษาใชว้ธิกีารจดัการแบบองคร์วม คอื มกีารรกัษาทีต่วัสัตว ์และการจดัการ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยจุดประสงค์ความสําคัญของการรักษาคือ หนึ่งสําหรับการรักษาท่ีตัวสัตว์ 
คือการใช้ PCSO-524 (Antinol®) ร่วมกับ antipruritic drugอื่นในการลดอาการคัน และการอักเสบ 
ของผิวหนังอักเสบเรื้อรัง ร่วมถึงการบํารุงผิวหนัง โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 210 วัน โดยมี
การควบคมุหมดัและการจดัการสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมีการทาํ intensive 
parasitic control ในแมวทุกตัวที่เลี้ยงในบ้าน เพ่ือตัดวงจรของหมัด โดยผลของการรักษาพบว่า
PCSO-524 (Antinol®) มีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบของผิวหนัง รวมทั้งบํารุงผิวตลอดระยะ
เวลาการรกัษา และ มคีณุสมบตัเิปน็ยาลดอาการคนัหลงัจากหยุดยาลดคนัตวัอืน่ในช่วง วนัที ่160-210 
ของการรักษา เนื่องจากแมวมีปัญหา Psychological alopeciaทําให้มีอาการคันและเลียตลาดเวลา 
ดังนั้นการให้ PCSO-524 (Antinol®) จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งของการรักษา เพราะสามารถให้ได้เป็น
ระยะเวลานาน และ ไม่มีกระทบผลต่อร่างกายของสัตว์ ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า เราสามารถใช้ 
PCSO-524 (Antinol®) คู่กับ antipruritic drugอื่นในการรักษา Flea allergy dermatitis (FAD)
ในแมวที่มีพฤติกรรม psychological alopecia ร่วมกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

บทนํา Introduction
การคนั (pruritus) และขนรว่งในแมว (alopecia) เปน็อาการ และความผดิปกติของผวิหนงั 
ทีม่สีาเหตุจากหลายปจัจัย โดยแบง่เป็นปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งออกเป็นสองกลุม่ได้แกป่จัจยัภายใน 
และปจัจยัภายนอกโดยท้ังสองปจัจัยมคีวามสาํคญัตอ่การวนิิจฉยั การรกัษาของสตัวแพทย์
ผู้ทําการรักษาเป็นอย่างมากและยังเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวซํ้า โดยในกรณีศึกษาน้ี
เป็นตัวอย่างของ วินิจฉัย และจัดการปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการรักษา

ปจัจยัภายใน (internal factor) ท่ีกลา่วคอื ตวัสตัว์ และพฤตกิรรมเฉพาะของสตัวแ์ตล่ะตวั 
โดยความเครียดเปน็ปจัจยัภายใน ทีพ่บไดใ้นแมว ซึง่สง่ผลทาํใหแ้มวบางตวันัน้มีพฤติกรรมในการ
เลียตัวเองมากผิดปกติ (over-grooming) ส่งผลทําให้เกิดขนร่วง psychological alopecia 
โดยพบว่าแสดงอาการร้อยละ 14 ในแมวท่ีแสดงอาการในกลุ่มโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Waisglassetal.,2006)
นอกจากนั้น ความเครียดยังส่งผลทําให้เกิดการสร้าง cortisol ในปริมาณที่สูงขึ้นทําให้เกิด immunity 
imbalance ดงันัน้สง่ผลทาํให ้เวลาเกดิแผลหรอืการอกัเสบเกดิขึน้ ทําใหแ้ผลอกัเสบมากขึน้ 
ซึ่งยากต่อการรักษา

ปจัจยัภายนอก (external factor) คอื โรค ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร รวมถงึ การดแูลของเจ้าของ 
โดยสามารถแบง่การกลุม่โรคทีทํ่าใหแ้มวเกิด การคนั และ ขนรว่ง จากสาเหตอุอกเปน็ กลุม่โรคติดเชือ้ 
กลุ่มโรคภูมิแพ้ และ กลุ่มที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมและฮอร์โมน โดยกลุ่มโรคที่พบบ่อย
ในแมวคือ กลุ่มโรคภูมิแพ้ทําให้เกิดอาการ ขนร่วง ร้อยละ 76 (Waisglassetal.,2006) โดยพบว่า
เป็น Flea allergy dermatitis (FAD) ร้อยละ 20 (Hill etal.,2006) จากกลุ่มโรคภูมิแพ้ผิวหนังในแมว 
ร่วมกับ หมัดเป็นพยาธิภายนอกที่มีแพร่กระจายทั่วโลกโดยพบในแมวมากกว่าสุนัข (Bond etal.,2007)
โดยโรคแพ้หมัดนี้ มีกลไกทางพยาธิวิทยาเกิดจากการแพ้สารคัดหลังที่มาจากนํ้าลายหมัดขณะที่หมัดกัด 
ซึ่งสารดังกล่าว ทําหน้าที่เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย (allergen) ซึ่งภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายสัตว์มีการตอบสนองแบบภูมิไวเกิน hypersensitivity (Wilkerson etal., 2004)
โดยไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบ และ การคันทําให้แมวมี ผิวหนังอักเสบ และอาการคัน ซึ่งแสดง
อาการเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลกระทบให้แมวมีภาวะเครียดที่เพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลมีพฤติกรรมเลียบริเวณ
วิการมากขึ้น ซึ่งอาจเหนี่ยวนําทําให้เกิด การติดเชื้อแทรกซ้อนตามมา

ดังนั้น จุดประสงค์ของการเขียนกรณีศึกษานี้ คือ การใช้ยา PCSO-524 (Antinol®) ช่วยในการ
ลดการอักเสบของผิวหนัง และบํารุงผิวหนัง ร่วมกับการใช้ systemic antipruritic drug อื่น 
ในการรักษา Flea allergy dermatitis (FAD) ร่วมกับ psychological alopecia ในแมว 
domestic short hair

Flea allergy dermatitis (FAD), Psychological alopecia, antipruritic drug, PCSO-524 
(Antinol®)

Email address: Sopon_fat@hotmail.com

742018 Antinol® Cat Case Study Contest 2018 Antinol® Cat Case Study Contest73



การตรวจร่างกาย (Physical examination)

ประวัติสัตว์ป่วย (History taking)
กันชน เป็น แมว domestic short hair อายุ 4 ปี นํ้าหนัก 4 kg เป็นแมวเลี้ยงอยู่ใน บ้านสวน 
โดยมีแมวอยู่ร่วมกันอีกสามตัว โดยเป็นแมวตัวที่ค่อนข้างจะ ขี้กลัว เจ้าของบอกว่า เวลาที่ปล่อย
และออกไปเที่ยว จะชอบถูกกัดมาเสมอ โดยส่วนมากเป็นแมวที่เลี้ยงในบ้านประมาณร้อยละ 20 
และอยู่นอกบ้าน ร้อยละ 80 โดยถ้าไม่ปล่อย จะให้อยู่กรงนอกบ้านแมวทั้งสี่ตัว มีการทําวัคซีน
เปน็ประจาํทกุป ีไดแ้ก ่วคัซนีโรคไขห้ดั และหวัดแมว โรคลิวคเีมยี และโรคพิษสนุขับา้ โดยมกีาร
ถ่ายพยาธิทางเดินอาหารเป็นประจํา มีการป้องกันหมัดแบบไม่เป็นประจํา 2-3 เดือนหยดคร้ังอาหาร
ที่กินคือ อาหารแมวปกติธรรมดา โดยในบ้านมี กันชนเป็นโรคตัวเดียว โดยเจ้าของสังเกตอาการ 
พบว่า แมวมีอาการคันและเลียบริเวณแผล ตลอดเวลา เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน

กอ่นเขา้มารกัษา ปญัหาทีเ่กดิขึน้เปน็แผลเรือ้รงันาน โดยในขณะทีท่าํการรกัษามลีกัษณะของ pustule 
เกดิขึน้ตลอดเวลา โดยประวตักิารรกัษากอ่นหนา้นี ้มกีารใช ้chlorhexidine scrub และมกีารทาดว้ย
betadine รวมทั้งมีการให้ antibiotic ทั้งรูปแบบฉีดและกิน แต่ไม่ตอบสนองต่อการักษา

Day 0
วันแรกในการรักษา จากการตรวจร่างกายโดยทั่วไป และะทําการเจาะเลือด

Examination

Physical 
examination

CBC and 
Biochemistry 
profile

Dermatological 
examination

Cytology

- Pink mucous membrane CRT < 2 sec
- มีการเจ็บบริเวณ lesion (right hind limb)
- Mild fever (102.8 °F)
- พบหมัด และ ขี้หมัด บริเวณหลัง

- ทุกค่าอยู่ในช่วงปกติ
(มีการแสดง blood profile ตารางที่ 1 และ 2)

ลักษณะเป็น eosinophilicplaque with purulent 
exudate, pustule และ erythema บริเวณขา
หลังด้านขวา Pruritus score8/10

- impression smear (lesion at right hind limb))
= pyogranulomatous infection with cocci bacteria
(degenerative neutrophil and macrophage)
-d eep andsuperficial skin scarping
= Not found
- ear cytology
= Not found

Result Diagnostic plan and picture

day 0

1. Bacterial culture and 
drug sensitivity 

2. Fungal culture

หมายเหตุการทํา Bacterial culture and drug sensitivityเพ่ือ ทําการระบุชนิดของแบคทีเรียที่พบ เนื่องจากมาการใช้ antibiotic หลายชนิดและเป็นเวลานาน จําเป็นต้องรู้ชนิด 
และ ยาที่เหมาะสมต่อเชื้อที่เกิดขึ้นอีกทั้งเป็นหลักการในการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและ Fungal culture เพ่ือทําการ rule out infection พวกการติดเชื้อรา

จากผลของการตรวจร่างกาย และ cytology พบความผิดปกติดังนี้
 
เป็นไข้ พบหมัดและขี้หมัด บริเวณหลัง และpyogranulomatous infection with cocci bacteria 
ดังนั้นจึงได้ differential diagnosis ดังต่อไปนี้

Self-induced alopecia 
หรือ Psychological 
alopecia

differential diagnosis

Deep pyoderma1

2

3

4

Flea allergy dermatitis 

Mosquito bite 
hypersensitivity

สาเหตุหรือเหตุผลในการ rule in โรคดังกล่าว

จากการพบpyogranulomatous infection with cocci 
bacteria ในการทํา cytology

จากการพบ หมัด และ ขี้หมัดพบตัวสัตว์ รวมทั้งการทําการป้องกัน
หมัดอย่างไม่สมํ่าเสมอของเจ้าของสัตว์

จากการสอบถามประวัติเรื่อง สถานที่เลี้ยง และ ที่อยู่ในบ้านพบว่า 
เป็นบ้านสวนทําให้มียุงปริมาณมาก และ มีวิการเพียงบริเวณที่ไม่ได้
ปกคลุมด้วยขนเท่านั้น  

จากการสอบถามเจ้าของพบว่า แมวตัวนี้เป็นแมวที่มีนิสัยขี้กลัว 
พอเวลาปล่อยให้ออกไปนอกกรง หรือ นอกบ้านจะถูกแมวตัวอื่น
ที่เลี้ยง กัดและจะเป็นแผลอยู่เป็นประจํา  และจะมีการเลียตัว 
เลียแผลตลอดเวลา

จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรักษาใน day 0 
ตามดังตารางต่อไปนี้

Tolfenamic acid (Tolfedine60�mg) 
เพ่ือทําการลดไข้และลดอักเสบ

Drug Dosage Duration

Amoxicillin clavulanic acid 
(Amoclavmed62.5� mg)
เพ่ือทําการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
หมายเหตุ จากการที่ไม่พบ เชื้อแบคทีเรีย
ในวิการแล้ว การรักษา deep pyoderma 
จําเป็นต้องกิน antibiotic ติดต่อไป
อย่างน้อย 1-2 เดือน

(Broadline� spot-on solution for cats)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด

1 tabsidpo pc

For 2.5-7.5 kg

1 tab bid 
(15-25mg/kg)
po ac

30 days

30 days

Every
1 mouth

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง
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Day 21

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

- Pink mucous membraneCRT < 2 sec
- BAR  
- ยังพบขี้หมัดบริเวณหลังแต่ไม่พบตัวหมัด

ลักษณะเป็น papuleและ erythema 
บริเวณขาหลังด้านขวา  
Pruritus score 5/10

- scotch tape technique (lesion at right 
hind limb)
= pyogranulomatous infection with 
cocci bacteria

Result Diagnostic plan and picture

day 21

Cytology

Day 50

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

- Pink mucous membrane CRT < 2 sec
- BAR  
- ยังพบขี้หมัดบริเวณหลังแต่ไม่พบตัวหมัด

ลักษณะเป็น papuleและ erythema 
บริเวณขาหลังด้านขวา  
Pruritus score 3/10

- scotch tape technique (lesion at right 
hind limb)
=Not found

Result Diagnostic plan and picture

day 50

Cytology

ผลจาการทํา Bacterial culture and drug sensitivity และ Fungal culture พบว่าได้ผล 
negative ผลของการเพาะเชือ้ต่อแบคทีเรยีน้ันไดผ้ล อาจเกิดการเกบ็ตวัอยา่ง หรอื ความผดิพลาด
ในการขนสง่ แตผ่ลจากการทํา cytology และ การตอบสนองต่อการใหa้ntibiotic สามารถยืนยัน
ได้ว่า แมวมีการติดเชื้อแบคทีเรียจริง

ซึ่งจากการทําการรักษาด้วย antibiotic ป้องกันหมัด และทําการเปล่ียนสิ่งแวดล้อม โดยการกางมุ้ง
เพ่ือป้องกันยุง และ ใส่ collar เพ่ือป้องกันการเลีย ผลของการตอบสนองต่อการจัดการเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีจากผลของการรักษา ดังนั้นจึง differential diagnosis ตามลําดับได้ว่าเป็น

1. Deep pyoderma  
2. Flea allergy dermatitis 
3. Mosquito bite hypersensitivity 
4. Self-induced alopecia

จากการตรวจรา่งกาย cytology และ differential diagnosis การรกัษาใน day 21 ตามดัง
ตารางต่อไปนี้

Prednisolone (5mg) 
เพ่ือทําการลดอาการคัน และลดอักเสบ

Drug Dosage Duration

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Amoxicillin clavulanic acid (Amoclavmed®

62.5 mg) เพ่ือทําการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

(Broadline® spot-on solution for cats)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด For 2.5-7.5 kg

1 tabsidpo pc

1 tab bid (15-25mg/kg)
po ac

30 days

21 days

30 days

Every
1 mouth

½  tab (0.5-1.0mg/kg) 
sidpopc

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง

Differential diagnosis

1. Deep pyoderma  
2. Flea allergy dermatitis  
3. Self-induced alopecia
  
จากการป้องกันยุง ด้วยการให้แมวอยู่ในมุ้ง และไม่มีการเกิด lesion ตามตัวบริเวณอื่น จึงทําการ 
rule out ปัญหาที่เกิดจาก Mosquito bite hypersensitivity ออกจาก Differential diagnosis
โดยแผนในการทําต่อไปคือการควบคุมการติดเชื้อให้ได้ โดยในครั้งนี้ เราตรวจไม่พบ bacteria 
บริเวณวิการ แต่ยังมีการให้ antibiotic ต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 1-2 เดือนเพ่ิมทําการ rule out 
ปัญหา pyoderma
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จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรักษาใน day 50 ตามดังตาราง
ต่อไปนี้

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Drug Dosage Duration

Amoxicillin clavulanic acid 

(Amoclavmed® 62.5 mg)
เพ่ือทําการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
หมายเหตุ จากการที่ไม่พบ เชื้อแบคทีเรียในวิการแล้ว
การรักษา deep pyoderma จําเป็นต้องกิน 
antibiotic ติดต่อไปอย่างน้อย 1-2 เดือน

(Broadline® spot-on solution for cats)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด

1 tabsidpo pc

For 2.5-7.5 kg

1 tab bid 
(15-25mg/kg)
po ac

30 days

30 days

Every
1 mouth

จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรักษาใน day 80ตามดังตาราง
ต่อไปนี้

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Drug Dosage Duration

Amoxicillin clavulanic acid 
(Amoclavmed® 62.5 mg)
เพ่ือทําการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

Moxidectin+Imidacrid (Advocate®)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด 
(ทั้ง 4 ตัวในบ้าน)

1 tabsidpo pc

4-8 kg

1 tab bid
(15-25mg/kg)
po ac

30 days

30 days

Every 
2 weeks

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง

Day 80

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

- Pink mucous membraneCRT < 2 sec
- BAR  
- ไม่พบหมัดและขี้หมัด

ลักษณะเป็น erythema and papuleบริเวณขา
หลังด้านขวา  
Pruritus score5/10

- scotch tape technique (lesion at right 
  hind limb)
= degenerative neutrophil with cocci 
  bacteria

Result Diagnostic plan and picture

day 80

Cytology

Day 100

Examination

Physical 
examination

- Pink mucous membraneCRT < 2 sec
- BAR  
- ไม่พบหมัดและขี้หมัด

eosinophilic plaque with purulent 
exudate, pustule และ erythema with 
salivary strain
Pruritus score5/10

- scotch tape technique (lesion at right 
  hind limb)
= degenerative neutrophil with cocci 
  bacteria

Result Diagnostic plan and picture

day 100

Cytology

หมายเหต ุจากการพบหมดัในแมวใหม ่จงึทาํการเปลีย่นรปูแบบการควบคุมเหบ็หมดั โดยทาํการ
ควบคุมกับ แมวสามตัวที่อยู่ในบ้านเพ่ิมแบบ intensive parasite control (ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ให้หยด
เป็นประจําทุกเดือนเดือนและหนึ่งครั้ง)    
Differential diagnosis    
1. Deep pyoderma  
2. Flea allergy dermatitis (FAD)
3. Self-induced alopecia  

หมายเหตเุจา้ของแจง้วา่ แมวหลดุออกจากกรงขณะท่ีใหอ้าหารแลว้ แมวออกไปขา้งนอกบา้น
เป็นเวลา 2-3 วันและ collar กห็ลดุหายไปดงันัน้แมวจึงมีการเลยีบรเิวณแผลตลอด จนกว่าจะมา
ซื้อcollar ให้ใหม่

Differential diagnosis

1. Deep pyoderma  
2. Flea allergy dermatitis (FAD) 
3. Self-induced alopecia  

Dermatological 
examination
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Day 130

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

Cytology

- Pink mucous membrane CRT < 2 sec
- BAR  
- ไม่พบหมัดและขี้หมัด

Erythema with salivary strain
Pruritus score 3/10

- scotch tape technique (lesion at right 
  hind limb)
= Not found 

-ทุกค่าอยู่ในช่วงปกติ
(มีการแสดง blood profile ตารางที่ 1 และ 2)

Result Diagnostic plan and picture

day 130

มีการตรวจ serum 
fructosamine เพ่ือพิจารณา
เรื่องการเป็นเบาหวาน
เพราะว่า แผลหายช้ามาก

CBC and 
Biochemistry 
profile

Differential diagnosis
              
1. Deep pyoderma  
2. Flea allergy dermatitis (FAD)
3. Self-induced alopecia 

Differential diagnosis
  
1. Flea bite hypersensitivity (FAD)
2. Self-induced alopecia

จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรักษาใน day 160 ตามดัง
ตารางต่อไปนี้

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Drug Dosage Duration

Cetirizine (10mg)
เพ่ือทําการลดอาการคัน

Amoxicillin clavulanic acid (Amoclavmed®

62.5 mg) เพ่ือทําการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

Moxidectin+Imidacrid (Advocate®)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด (ทั้ง 4 ตัวในบ้าน) 4-8 kg

5 mg/cat sidpo pc 

1tab bid ( 15-25mg/kg)
po ac

30 days

30 days

30 days

Every
2 weeks

1 tabsidpo pc

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Drug Dosage Duration

Moxidectin+Imidacrid (Advocate®)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด (ทั้ง 4 ตัวในบ้าน)

4-8 kg

30 days

Every
2 weeks

1 tabsidpo pc

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง

จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรกัษาใน day 130 ตามดงัตาราง
ต่อไปนี้

Day 160 

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

- Pink mucous membraneCRT < 2 sec
- BAR  
- ไม่พบหมัดและขี้หมัด

Erythema with salivary strain
Pruritus score 3/10

- scotch tape technique
(lesion at right hind limb)
=Hair shaft broken

Result Diagnostic plan and picture

day 160

Cytology
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Day 210

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

Cytology

- Pink mucous membraneCRT < 2 sec
- BAR  
- ไม่พบหมัดและขี้หมัด

Pruritus score1/10

- scotch tape technique 
(lesion at right hind limb)
= not found

-ทุกค่าอยู่ในช่วงปกติ
(มีการแสดง blood profile ตารางที่ 1 และ 2)

Result Diagnostic plan and picture

day 210

CBC and 
Biochemistry 
profileDifferential diagnosis

  
1. Flea bite hypersensitivity (FAD)
2. Self-induced alopecia

จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรักษาใน day 190 ตามดัง
ตารางต่อไปนี้

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Drug Dosage Duration

Moxidectin+Imidacrid (Advocate®)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด (ทั้ง 4 ตัวในบ้าน)

4-8 kg

30 days

Every
2 weeks

1 tabsidpo pc

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Drug Dosage Duration

Moxidectin+Imidacrid (Advocate®)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด (ทั้ง 4 ตัวในบ้าน)

4-8 kg

30 days

Every
2 weeks

1 tabsidpo pc

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง

แผนการรกัษาตอ่ไป คอืทําการควบคุมทัง้ พฤตกิรรม และ สิง่แวดลอ้ม โดยคอืใส่ collar ปอ้งกนั
การเลีย และ ทํา intensive parasite control ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยนัดดูความก้าวหน้า
และวกิารทีเ่ปลีย่นแปลงไป ถา้มกีารเกดิวิการอืน่ เพ่ิมขึน้ อาจพิจารณาทํา food elimination diet trail 
และ ทําการรักษาเชิง behavior 

Day 190 

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

- Pink mucous membrane CRT < 2 sec
- BAR  
- ไม่พบหมัดและขี้หมัด

Erythema 
Pruritus score 1/10

- scotch tape technique 
  (lesion at right hind limb)
= Not found

Result Diagnostic plan and picture

day 190

Cytology

Differential diagnosis
  
1. Flea allergy dermatitis (FAD)
2. Self-induced alopecia

จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรักษาใน day 210 ตามดัง
ตารางต่อไปนี้
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อธิปรายผลการทดลอง (Discussion)
ในเคสตัวอย่างนี้ เป็นการรักษาบัญหาผิวหนังอักเสบเรื้อรังในแมว ซึ่งจากการวินิจฉัยและการรักษา
พบว่า แมวเป็นโรค Flea allergy dermatitis (FAD) ร่วมกันกับการมีปัญหา Self-induced 
alopecia หรือ Psychological alopecia โดยในแมวที่มีปัญหาโรคผิวหนัง ซึ่งทั้งสองปัญหาดังกล่าว 
เปน็ปญัหาทีพ่บไดบ้อ่ย และคอ่นขา้งยากในการจดัการในเชงิคลนิกิ ซ่ึงประเดน็ทีน่า่สนใจสาํหรบั
สัตวแพทย์ และได้เรียนรู้จากในกรณีศึกษานี้ คือ การขั้นตอนในการจัดการปัญหา เป็นแบบ step 
by stepโดยแบ่งตามปัจจัยท่ีสําคัญ คือ ปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวสัตว์ เช่นการ การคัน เลีย รวมทั้ง 
การใช้ยาเพ่ือลดการคัน การอักเสบ และ สอง คือการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งสถานที่และ 
สัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่อยู่ร่วมกัน 

สาํหรบัปจัจัยภายใน ในกรณขีองเคสนี ้คอืจากวกิารผวิหนงั และ ขน จาก ผลการตรวจด้วย 
trichogram จะพบไดเ้สมอวา่ ม ีsalivary strain ร่วมกนักบัการแตกออกของ hair shaft  
ซึง่เปน็ตวัยนืยนัวา่แมวมกีารเลยีบรเิวณวกิารถงึแมจ้ะมกีารใส ่collar ดว้ยสาเหตดุงักลา่วจงึเปน็
สาเหตุที่ทําให้เกิดเกิด ปัญหา psychological alopeciaเกิดขึ้นซึ่ง ปัญหาการคันและเกานี้เป็น
ปญัหาเหนีย่วนําทําใหเ้กดิการอักเสบทีเ่พ่ิมขึน้ ดงันัน้ ในการรกัษาเคสนี ้จงึมกีารจดัการปญัหา 
คือ 1. ใสc่ollar ใหกั้บแมวตลอดเวลา 2. จํากดับริเวณแมวใหอ้ยู่ในกรง เพ่ือใหแ้มวตัวอืน่ มากัด 
หรือ มาเลียแผลซึ่งจะก่อนให้เกิดปัญหาอื่นตามมา 3.คือการใช้ยาลดคัน และ ลดการอักเสบ โดยยา
ที่ใช้ในเคสนี้ได้แก่ prednisolone cetirizine (Joya etal., 2012) และ PCSO-524 (Antinol®)
ซึ่งแต่ละตัวยามีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันไปโดยในการรักษานี้มุ่งเน้นถึง ประสิทธิภาพ
ในการลดอักเสบ และ ลดคัน จาก PCSO-524 (Antinol®)(5) เนื่องจากยาดังกล่าว เป็นกลุ่มยา
ที่ส่วนผสมของ โอเมก้าสาม และ โอเมก้าหก ที่เข้มข้น ทําให้มีกลไกในการต้านกระบวนการอักเสบ
และลดคันได้ (S. Cerrato etal., 2013) โดยเห็นประสิทธิภาพในการลดคันช่วงท้ายของการรักษา
วนัที ่160-210 และยังมี EFA ซึง่เป็นองคป์ระกอบสาํคัญในโครงสรา้งของผวิหนงัชัน้ epidermis
และยังเปน็ factor ทีส่าํคญัอนัหนึง่ในการเจริญเตมิโตของเสน้ขน (Bensigner etal., 2008) 
ดงันัน้ การใช ้PCSO-524 (Antinol®) จงึเป็น ส่วนสําคัญหนึง่ในการรกัษาโรคผิวหนงัใหไ้ดผ้ลลพัธ์
อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด และสามารถใชใ้นการรกัษาแบบ long-term โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่
ร่างกายสัตว์ (Pusoonthornthum,2017) โดยได้แสดงไว้ในตารางค่าเลือด ในช่วงก่อนใช้ ระหว่าง
การใช้ยาที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 และ 2

สาํหรบัปัจจยัภายนอก คอืโรคหรอืหรือสิง่แวดลอ้มทีเ่ปน็อยู ่จากเคสนี ้โรคทีเ่กดิขึน้เกดิจากการ
ทีแ่มวมีหมัด และ จะให้เกิดการแพ้โปรตนีในนํา้ลายของหมัดในขณะทีห่มัดกัดผวิหนงัของแมว 
โดยกลไกของการแพ้นัน้อาจเกดิขึน้เรว็หรอืชา้ขึน้อยูกั่น การตอบสนองของภมูคุ้ิมกนัรา่งกาย
ของแมว ต่อโปรตีนในนํ้าลายหมัดที่ทําหน้าท่ีเป็น allergen (Wilkerson etal., 2004) ดังนั้น
การจดัการคอื กระบวนการใดกไ็ดที้ทํ่าใหล้ดการสมัผสัโปรตีนในนํา้ลายหมัด ซึง่แบ่งวิธีการจัดการ
ออกเปน็ สองสว่นสาํคัญคอื 1.การลดปรมิาณหมดั ในเคสนีค้อืการทาํ การควบคุม หมดัอย่างเข้มขน้
หรือ intensive parasitic controlโดยการใช้ยาในรูปแบบ spot-on หยดทุกสองสัปดาห์ 
ตลอดการรักษาโดย จะเป็นได้จากการรักษาว่า ในช่วงแรกของการรักษา (R.G. Arther etal., 2005) 
เคส มีการกลับมาพบหมัดอีก เพราะว่า ไม่ได้ทําintensive parasitic control กับแมวทุกตัว
ทีอ่ยู่ในบ้าน ดงันัน้ ในบา้นยังเป็นแหลง่ขยายพันธุข์องหมดัอยู่ แตห่ลงัจากทาํกบัแมวทกุตัวแลว้ 
พบว่าไม่พบหมัดหรือขี้หมัดอีกเป็นระยะเวลากว่า สอง เดือนหลังจากนั้น  และการจัดการอีกอย่างหนึ่ง
คือการให้แมวอยู่ในมุ้ง ซึ่งเป็นการป้องกันรูปแบบหนึ่ง คือป้องกันได้ทั้งพวกยุงที่เข้ามากัดแล้วทําให้
เกิดการแพ้ในช่วงแรก และยังสามารถลดอัตราการติดหมัดจาก แมวตัวอื่นทั้งในและนอกบ้าน
ได้อีกทางหนึ่ง

ในการศึกษานี้มีข้อจํากัด และ ปัญหา ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอยู่หลายประการ ยกตัวอย่าง
เช่น ผลของการทํา bacterial culture และ drug sensitivity ซึ่งได้ผลเป็น negative ซึ่งจริงแล้ว
ควรทําการส่งตัวอย่างใหม่ แต่ที่ไม่ได้ทําในกรณีนี้เพราะว่า พบว่าตอบสนองต่อยาตัวท่ีให้ค่อนข้างจะดี 
และ กรณีนี้ถ้าทํา histopathology ตัวอย่างผิวหนังได้จะดีที่สุด เพราะว่าจะได้บอกถึงสาเหตุ
ได้อย่างชัดเจน ร่วมกับการทํา intradermal skin test เพ่ือทําการยืนยันว่าเป็นการแพ้หมัด
 
สําหรับการศึกษาต่อยอด จากความน่าสนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการลดการอักเสบและลดอาการคัน
ในแมวทีเ่ป็นโรคภมิูแพ้ผวิหนังชนิดอืน่เชน่ แมวทีเ่ป็น atopic dermatitis วา่มกีารตอบสนองต่อ 
PCSO-524 (Antinol®) ในทิศทางไหน โดยเป็นการทดลองเชิงคลินิก และดูความแตกต่างของ
วิการที่แสดงออก ก่อนแหละหลังใช้ยาดังกล่าว

จากเคสนี้ทําให้เราพบว่า ในการรักษาโรคผิวหนังในแมวนั้นจําเป็นต้องใช้หลายปัจจัยเข้ามาช่วย
ในการรักษา โดยในเคสนี้ทําให้ทราบว่า เราสามารถใช้ เราสามารถใช้ PCSO-524 (Antinol®) คู่กับ 
antipruritic drug อืน่ในการรกัษา Flea allergy dermatitis (FAD) ในแมวทีม่พีฤตกิรรม 
psychological alopecia ซึ่งเป็นการรักษาที่ตัวสัตว์ สิ่งที่ไม่ควรลืมในการจัดการกับเคส คือ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันไม่ให้โรคเกิดซํ้า อย่างในกรณีนี้คือ ช่วงแรก
ของการรักษา ไม่ได้มีการจัดการวงจรชีวิตหมัดอย่างจริงจัง ทําให้หมัดกลับมาเป็นอีก และส่งผล
ทําให้เกิดปัญหาซํ้า ดังนั้น ผลที่ได้จากการรักษาเคสนี้คือ การจัดการโรคผิวหนังน้ัน เราต้องมอง
ทั้งตัวสัตว์ และ สิ่งรอบตัวสัตว์ด้วย

สรุป (Conclusion/Take home message)
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รูปภาพ และตารางแสดงค่าโลหิต ก่อนและหลังการรักษา 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าโลหิตวิทยา (hematology) ของแมว ก่อนและ หลังได้รับ PCSO-524
(Antinol®) เป็นเวลา 100 และ 200 วัน

ค่าทางโลหิตวิทยา(หน่วย)

RBC (x106 cells/mm3)

Hemoglobin (g/dl)

Hematocrit (%)

WBC (cells/mm3)

Neutrophils %

Band %

Eosinophils %

Lymphocytes %

Monocyte %

Platelet (cells/mm3)

ก่อนได้รับ

8.4

11.9

37

8,800

68

0

9

22

1

206,000

วันที่ 100

9.0

14.1

39

7,600

57

0

8

34

1

294,000

วันที่ 200

7.8

11.2

35

8,600

76

0

6

16

1

360,000

ค่าอ้างอิง

5-10

10-15

30-45

5,500-19,000

35-75

0-2

2-12

27-36

0-5

200,000-600,000

Hawey, C. and Dennett, TB. (1983). Comparative Veterinary Hematology

Hawey, C. and Dennett, TB. (1983). Comparative Veterinary Hematology

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเคมีในเลือด(blood biochemistry) ของแมว ก่อน และหลังได้รับ
PCSO-524 (Antinol®)  เป็นเวลา 100 และ 200 วัน

ค่าเคมีในเลือด(หน่วย)

SGPT (ALT) (U/L)

Creatinine (mg/dL)

BUN (mg/dL)

Alkaline phosphatase (U/L)

ก่อนได้รับ

61

1.3

31

20

วันที่ 100

54

1.4

28

30

วันที่ 200

101

1.5

28

12

ค่าอ้างอิง

25-100

0.9-2.2

19-34

10-80

ตารางที่ 3 ตารางสรุปรวม วิการที่พบ การตรวจวินิจฉัย การรักษา ในวันที่ 0, 21, 50, 80, 100,
130, 160, 190, และ 210 ของการรักษา 

Day 0 21 50

Lesion
(picture)

location

cytology

Pruritus score
(10/10)

Flea-control 
and behavior

control

Other
treatment

PCSO-524®

ectoparasite

eosinophilicplaque with 
purulent exudate, 

pustule and erythema

Papule and erythema erythema

Amoclavmed® 62.5 mg 
1tab bid po ac (21d)
Tolfedine® 60mg ¼ 
tab sidpo pc (3d)

Amoclavmed® 62.5 mg 
1 tab bid po ac (30d)

Amoclavmed® 62.5 mg 
1 tab bid po ac (30d)

Flea with flea dirt flea dirt flea dirt

-

-

Prednisolone (5mg) ½ 
tabsidpo pc (30d)

-

Right hind limb

pyogranulomatous infection with cocci bacteria Not found

8/10 5/10

ON

3/10

Antipruritic 
drug

0nly 1 Cat
Broadline� spot-on /1 mouth

-ใส่ Collar และให้อยู่ในกรงที่มีมุ้งเพ่ือป้อนกันยุง
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Day 80 100 130

Lesion
(picture)

location

cytology

Pruritus score
(10/10)

Flea-control 
and behavior

control

Other
treatment

PCSO-524®

ectoparasite

Papule and erythema eosinophilic plaque 
with salivary strain
(หลุดออกนอกบ้าน)

- Erythema with 
salivary strain

Amoclavmed® 62.5 mg 
1 tab bid po ac (20d)

Amoclavmed® 62.5 mg 
1 tab bid po ac (30d)

Amoclavmed® 62.5 mg 
1 tab bid po ac (30d)

Flea with flea dirt Not found Not found

-
- Prednisolone (5mg) ½ 

tabsidpo pc (30d)
- Cetirizine 5 mg/cat 

sidpo pc

- Cetirizine 5 mg/cat 
sidpo pc

Right hind limb

Degenerative neutrophils with cocci bacteria Not found

5/10 5/10

ON

3/10

Antipruritic 
drug

All cats (Intensive control)
(Advocate / 2 wk)

- ใส่ Collar และให้อยู่ในกรงที่มีมุ้งเพ่ือป้อนกันยุง

All cats 
(Intensive control)
(Advocate / 2 wk)

Day 160 190 210

Lesion
(picture)

location

cytology

Pruritus score
(10/10)

Flea-control 
and behavior

control

Other
treatment

PCSO-524®

ectoparasite

-Erythema with 
salivary strain

-

Not found Hair shaft broken

-

-

Not found Not found

-
- Prednisolone (5mg) ½ 

tabsidpo pc (30d)
- Cetirizine 5 mg/cat 

sidpo pc

- Cetirizine 5 mg/cat 
sidpo pc

Right hind limb

Not found

3/10 1/10

ON

1/10

Antipruritic 
drug

All cats (Intensive control)
(Advocate / 2 wk)

- ใส่ Collar และให้อยู่ในกรงที่มีมุ้งเพ่ือป้อนกันยุง
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บทคัดย่อ (Abstract)

คําสําคัญ (Keywords)

แมวเพศเมีย พันธ์ุเปอร์เซีย อายุ21ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า มีภาวะ Dynamic Hypertrophic 
Obstructive Cardiomyopathy (HOCM) ได้รับการรักษาด้วย PCSO-524® (Antinol®) 
เป็นเวลา 45 วัน พบว่า แมวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีแรง สามารถทํากิจกรรมได้มากขึ้น เช่น การเลียขน
และการเดนิมากขึน้มคีวามอยากอาหารเพ่ิมขึน้  ทานอาหารเพ่ิมขึน้ และนํา้หนกัเพ่ิมขึน้ ในส่วนของ 
Serum Amyloid A(SAA) ซึ่งเป็น inflammatory marker ในแมว มีค่าลดลงเป็นปกติ 
ภายหลังการได้รับ PCSO-524® (Antinol®) เป็นเวลา 15 วัน

Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM) เป็นโรคหัวใจในแมวทีพ่บไดบ้อ่ยทีส่ดุ ซึง่พบหวัใจ
มคีวามผดิปกติ โดยมกีารหนาตัว (hypertrophy) ของผนงัหวัใจ หนึง่ตาํแหนง่หรอืหลายตาํแหนง่ 
มกัพบทีก่ล้ามเนือ้หัวใจหอ้งลา่งซ้าย (left ventricle) พบอบุตักิารณใ์นแมวสายพันธุ ์Rag dolls,
Maine Coon, Himalayan, Burmese, Sphynx,Persian และ Domestic short hair ในสายพันธุ์ 
Rag dolls และ Maine Coon พบความผิดปกติของยีนส์ (genetic defects) ที่เกี่ยวข้องกับ 
contractile protein ไดแ้ก ่Myosin binding protein C โรคนีม้กัตรวจพบในแมวชว่งอายกุลาง
(middle aged) อยา่งไรก็ตาม สามารถพบได้ในแมวเดก็ โดยเฉพาะพันธ์ุ Rag dolls การหนาตวั
ของผนังหัวใจห้องล่างขวา ส่งผลกระทบต่อการทํางานของหัวใจแตกต่างกัน เพราะการหนาตัว
ของกล้ามเนื้อหัวใจ มีหลายแบบ หากมีการขยายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างไม่รุนแรง (mild)
หรือเพียงตําแหน่งเดียว (focal) แมวอาจไม่แสดงอาการตลอดช่วงอายุ แต่หากการขยายตัว
ของขนาดหวัใจ มีความรุนแรง (severe) หวัใจหอ้งลา่ง (ventricle) ขยายตัวลาํบาก ทําให้เกดิ
การเพ่ิมความดันในหัวใจ (intra-cardiac pressure) และ Congestive Heart Failure (CHF)
พร้อมกับการคั่งนํ้าในปอดหรือรอบปอด (Medron,2014)

บทนํา Introduction

แมวพันธุเ์ปอรเ์ซียอายุ 21 ปี เพศเมยีทําหมันแลว้ นํา้หนกั 2.75 กิโลกรมั มาดว้ยอาการ lateral 
recumbency หายใจหอบ ไม่สามารถยืนทรงตัวได้ ม่านตาขยาย อาการดังกล่าวแสดงออก
อยา่งเฉยีบพลัน เพราะกอ่นหนา้1วนัแมว มอีาการปกตทิกุอยา่ง ไมม่ปีระวตักิารประสบอบุตัเิหต ุ
เจ้าของรบัแมวเดก็อายุ 4 เดอืน เขา้มาเลีย้งก่อนหน้า 2 วนั แต่สามารถเข้ากนัได้ เคยได้รบัการถ่ายเลอืด
เนื่องจากภาวะเลือดจางเมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา มีประวัติหัวใจโตจากการเอกซเรย์เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา 
และตรวจ SNAP Feline pro BNP ให้ผลบวก ยังไม่มีการได้รับยาเกี่ยวกับโรคหัวใจอื่นใด 
ความดันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แมวได้รับTaurine 250 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งต่อเนื่อง และแมวผอม
ลงตลอด จากนํ้าหนัก4.5กิโลกรัม ลดลงเหลือ2.75กิโลกรัม

ประวัติสัตว์ป่วย ประวัติการใช้ยา โรคประจําตัว

Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy (HOCM) จัดเป็น Hypertrophic 
Cardiomyopathy (HCM) ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการขยายขนาดของ interventricular septum 
ส่งผลให้เกิดการตีบแคบของของ ventricular outflow tract ของหัวใจห้องล่างซ้ายและหรือ
ห้องลา่งขวา ซ่ึง mitral valve อาจถกูดดู (sucked) เขา้สู ่outflow tract และสง่ผลใหเ้กดิ
การอุดตัน (obstruction) ของ outflow tractได้ ซึ่งการอุดตันมีทั้งชนิด Dynamic และ fixed
(French, 2008) การสูบฉีดเลือดจากหัวใจห้องล่างซ้ายถูกรบกวน เนื่องจาก mitral valve 
ถูกเปลี่ยนไปอยู่ในตําแหน่งผนังด้านในของหัวใจห้องล่างกลายเป็นผนัง ซึ่งขัดขวางการไหลเวียน
ของเลือด ซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Dynamic Obstruction of the Left Ventricular Outflow 
tract (DOLVOT) ซึ่งในมนุษย์ทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน
(sudden death) ส่วนอาการข้างเคียงอื่น ได้แก่ การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ (cardiac arrhythmia),
เสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน และเกิดการแข็งตัวของเลือด ในหัวใจห้องบนซ้าย ซี่งก้อนเลือดที่แข็งตัว (clot)
อาจแตกออก ไหลผ่านเส้นเลือด aorta และอุดตันหลอดเลือดแดงหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง iliac 
artery ซึ่งมีหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงระยางค์ส่วนท้ายของร่างกาย ซึ่งปรากฏการณ์นี้ เรียกว่า 
Feline Arterial ThromboEmbolism (FATE) หากโรคมกีารพัฒนาขึน้ กลา้มเน้ือหวัใจหอ้งลา่งซา้ย
อาจขยายและไมส่ามารถบีบตัวได้ อาจเกดิภาวะกลา้มเนือ้หวัใจตาย (myocardial infraction) 
ทําให้เกิดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจบริเวณนั้น ที่เรียกว่า remodeling (Medron,2014)

Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid ได้แก่eicosapentaenoic acid (EPA) และ 
docosahexaenoic acid (DHA) โดยท่ัวไปมอียู่ในระดบัตํา่ในเยือ่หุม้เซลล ์(cell membrane)
สามารถเพ่ิมขึ้นได้จากการรับประทานอาหารซึ่งมีประโยชน์ต่างๆต่อการทํางานของหัวใจ ได้แก่ 
ลดการอักเสบ,เพ่ิมความอยากอาหาร และ ลดภาวะการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ( Freeman,2013)

PCSO-524® (Antinol®) Dynamic Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy (HOCM)
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แนวทางการวินิจฉัย(Diagnostic Plan)
และผลการตรวจ(Result)

ผลการตรวจความผิดปกติจากการตรวจร่างกาย
(Physical examination)
อุณหภูมิร่างกาย 98°F body condition score 2/5 ม่านตาขยาย ไม่มีแรงทรงตัว เยื่อเมือกซีด 
หายใจหอบอัตราการเต้นของหัวใจ 180 ครั้งต่อนาที พบเสียง murmurวัดความดัน Systolic 
88 mm Hg Diastolic 60 mmHg  ชีพจรเต้นอ่อน CRT มากกว่า 2 วินาที

ผลการตรวจค่าทางโลหิตวิทยา ผลการตรวจค่าทางเคมีคลินิก

ผลการตรวจทางโลหิตวิทยา พบว่าค่าทางโลหิตวิทยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ตารางที่2) ผลตรวจ
ทางเคมีคลินิกพบว่า ค่า AST (SGOT) และ Serum Amyloid A(SAA) มีระดับสูงกว่าค่าปกติ 
(ตารางที่3), ผลการตรวจชุดตรวจไวรัสลิวคีเมีย ได้ผลลบและไวรัสเอดส์แมว ได้ผลลบ, ระดับ
ฮอร์โมนไทรอยด์ (1.5mcg/dl) อยู่ในเกณฑ์ปกติระดับนํ้าตาลในเลือด 82 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
และตรวจพบระดับออกซิเจนในเลือดตํ่ากว่าปกติ

ผลการเอกเรย์

พบ Heart Enlargement และ space occupying lesion ที่ปอด ในส่วนของ caudal lung 
lobeข้างขวา (ภาพที่1)

ผลการอัลตราซาวน์

พบภาวะ Dynamic Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy (HOCM) (ภาพที2่) 
(ตารางที่1)

การรักษาและผลการรักษา (treatment outcome follow up)
แนวทางการรักษา Hypoxic Shock ด้วยการให้ออกซิเจน ให้สารนํ้า Acetate ทางหลอดเลือดดํา
และให้ความร้อนเพ่ือเพ่ิมอณุหภมู ิแมวสามารถตอบสนองไดด้ ีและรับรู้ไดม้ากขึน้เม่ือไดรั้บออกซเิจน
สามารถทานนํ้าและอาหารได้ ภายหลังการรักษาประมาณ 8 ชั่วโมง สังเกตอาการและความดัน
โดยใกล้ชิด เป็นเวลา 24 ชั่วโมงพบว่าความดันของแมวเข้าสู่เกณฑ์ปกติ พิจารณาวินิจฉัยเพ่ิมเติม
ด้วยการเอกซ์เรย์และอัลตราซาวน์เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาให้การรักษาทางยาต่อไป ซึ่งรายงานสัตว์ป่วยนี้ 
ไม่มีการให้ยาเกีย่วกบัโรคหัวใจ เน่ืองจากเปน็ความตอ้งการของเจา้ของสตัว์ แตย่งัสามารถให้
PCSO-524® (Antinol®) วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ดได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการรักษา (Outcome/Follow up)
ผลการรักษาเมื่อได้รับ PCSO-524® (Antinol®) เป็นเวลา 45 วัน พบว่า แมวมีแรงมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ไม่มีอาการหายใจหอบ สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้น เช่น การเลียขน การเดิน 
หรอืวิง่เมือ่พบแมวแปลกหนา้เขา้มาในบา้น สามารถทานอาหารไดม้ากขึน้ นํา้หนักเพ่ิมขึน้จาก
2.75 กิโลกรัม เป็น 2.95 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 45 วัน

ผลของค่าทางโลหิตวิทยา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับ PCSO-524® (Antinol®) เป็นเวลา
45 วัน (ตารางที่2)

ผลของค่าทางเคมีคลินิก PCSO-524® (Antinol®) เป็นเวลา45วัน พบว่า ค่า AST (SGOT)
และค่า Serum Amyloid A (SAA) ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อได้รับการรักษาเป็นเวลา 15 วัน 
(ตารางที่3)

อภิปราย (discussion)
ผลการรักษาเมื่อได้รับ PCSO-524® (Antinol®) เป็นเวลา 45 วัน พบว่า แมวมีแรงมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ไม่มีอาการหายใจหอบ สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้น เช่น การเลียขน การเดิน 
หรือวิ่งเมื่อพบแมวแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน สามารถทานอาหารได้มากขึ้น นํ้าหนักเพ่ิมขึ้นจาก
2.75 กิโลกรัม เป็น 2.95 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 45 วัน พบว่า การเสริม Omega-3 มีประโยชน์
สําหรับมนุษย์ ที่มีภาวะ Congestive Heart Failure (CHF) รวมทั้งมีการศึกษาในสุนัข ซึ่งมีผล
ลดอัตราการเต้นผิดจังหวะเช่นเดียวกัน โดย omega-3 สามารถลดระดับสารสื่ออักเสบ cytokine
ในระบบไหลเวียนเลอืด และสามารถเพ่ิมความอยากอาหาร ในสนัุขทีม่ภีาวะ cardiac cachexia 
สําหรับขนาดที่แนะนําต่อวันในสุนัข คือ EPA40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ DHA25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
(Cunningham and Hall,2011)

982018 Antinol® Cat Case Study Contest 2018 Antinol® Cat Case Study Contest97



PCSO-524® (Antinol®) เป็นสารสกัดจากหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ (Perna caniculus) นอกจากนี้
ยังมีส่วนผสมกับนํ้ามันมะกอกและวิตามินอี ทําให้มีส่วนประกอบของsterol esters, sterols, 
polar lipids, triglycerides และ free fatty acid (รวมทัง้ EPA และDHA) ซึง่สามารถลด
การทํางานของ proinflammatory leukotriene (LT) B4 ในเม็ดเลือดขาวชนิด Monocyte 
ของมนษุย ์และลดระดบัของ Thromboxane B2, prostaglandin(PG) E2และ Interleukin (IL) 1β 
ซึง่มีคุณสมบติัคลา้ยกับการทาํงานของ omega3 PUFA (Mickleborough,2013) มีรายงานว่า 
สามารถการอกัเสบ ทัง้ในการป้องกนัและการรักษา นอกจากนี ้ยังมคุีณสมบัติอืน่ เช่น Gastroprotective,
Antihistamine effect, Antioxidant, Anticytokines และ Antiarthritis (Coulson et al.,2015)

ผลการตรวจค่า Serum Amyloid A(SAA) ซ่ึงถอืวา่เป็น Acute Phase Protein ทีใ่ช้เปน็ 
inflammation marker พบว่ามีค่าลดลง ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพของ PCSO-524®

(Antino®) ซึ่งถือเป็นสารเสริมอาหารที่เป็นกรดไขมันเฉพาะ โดยมี Omega-3 Polyunsaturated 
Fatty Acid เป็นหลัก เช่น eicosapentaenoic (EPA) และ docosahexaenoic (DHA) ซึ่งเป็นที่
ทราบกันว่า มีผลในการเป็น cardio protective effect, ผลในการยับยั้งการอักเสบ (anti 
inflammatory effect) และ immunomodulatory activity เมื่อเปรียบเทียบกับนํ้ามันปลา
(fish oil) เป็นที่รู้กันว่า PCSO-524® (Antinol®) เป็นแหล่งของ Omega-3 Polyunsaturated 
Fatty Acidซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบมากกว่านํ้ามันปลา (Jamikorn and Yibchok-auun,
2014)

การใช ้taurine ใชใ้นกรณขีองแมวท่ีอยูใ่นภาวะ taurine deficiency และไม่มข้ีอบง่ใชข้อง 
taurine ในการรักษาแมวที่อยู่ในภาวะ Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM)(Etkin,2004)

Cardiac cachexia คือภาวะที่ร่างกายสูญเสียมวลของร่างกาย (lean of body mass) โดยในคนใช้
คําว่า ภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกจากความผิดปกติของการทํางานของหัวใจ ซึ่งพบได้บ่อยในสัตว์ป่วย
ด้วย Congestive Heart Failure (CHF) และส่งผลให้ความแข็งแรงลดลง ระดับภูมิคุ้มกันลดลง
และการรอดชีวิต (Survival) ลดลง นอกจากนี้ภาวะการเบื่ออาหาร (Anorexia), ภาวะที่ร่างกาย
ต้องการพลังงานมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลง metabolism ของร่างกาย ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วน
ส่งผลให้เกิดภาวะ Cardiac cachexia syndrome ได้ทั้งสิ้น และพบว่า inflammatory cytokines 
เช่น tumor necrosis factor, interleukin1 ที่เกิดขึ้น เป็นปัจจัยหลัก ที่ทําให้เกิดภาวะ Cachexia 
ซึ่ง cytokines ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ มีผลโดยตรงต่อตัวสัตว์ โดยทําให้เกิดภาวะการเบื่ออาหาร 
เพ่ิมความต้องการพลังงาน และการสูญเสียมวลของร่างกาย ดังนั้น ควรทําการรักษาภาวะดังกล่าว
ด้วยการขัดขวางการทํางานของ cytokines เหล่าน้ัน ซ่ึงหนึ่งในการลดการทํางานของ inflammatory 
cytokines คือการเสริมนํ้ามันปลา ซึ่งมีระดับ Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acidในระดับสูง 
ซึง่นํา้มันปลาสามารถลดการเกดิภาวะ cachexia และ ภาวะ Congestive heart Failure (CHF)
ที่กระตุ้นให้เกิดการเบื่ออาหาร (anorexia) รวมไปถึงการเสริมนํ้ามันปลาในอาหาร ทําให้สัตว์ป่วย
สามารถกินอาหารได้เพ่ิมขึ้น (Freeman,2013) ซึ่งจากรายงานสัตว์ป่วยนี้ พบว่า การใช้ PCSO-524®

(Antinol®) ซึ่งมี Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid ในระดับสูงเช่นเดียวกับนํ้ามันปลา 
พบว่า มีผลในการกระตุ้นการอยากอาหาร และลดภาวะ Cardiac cachexia ได้เช่นเดียวกัน 
จากการทานอาหารได้เพ่ิมขึ้น และนํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นตามลําดับ

การรักษาภาวะ Dynamic Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy (HOCM )เป็นการ
รักษาโรคหัวใจในแมว ที่อาจจะต้องพิจารณาใช้ยาที่เกี่ยวกับการทํางานของหัวใจ ความดันโลหิต 
รวมไปถงึ การลดการอกัเสบ ซึง่ขึน้กบัการพิจารณาของสตัวแพทย ์ท่ีสาํคัญ ความเอาใจใส่
ของเจ้าของ ก็เป็นสิ่งที่ต้องทําโดยละเอียดรอบคอบ เพราะสามารถเกิดเหตุฉุกเฉิน จากภาวะ
ความผิดปกติของโรคได้ตลอดเวลา

สําหรับรายงานสัตว์ป่วยในครั้งนี้เป็นการศึกษาในแมวเพียงตัวเดียว ที่มีภาวะ Dynamic Hypertrophic 
Obstructive Cardiomyopathy (HOCM) ซึง่ควรจะมกีาร ทาํการศกึษาถงึกลุม่ตัวอย่างที่
มากกว่านี้ในอนาคต

สรุป (conclusion/ take home message)
การใช้ PCSO-524® (Antinol®) ในแมวทีมี่ภาวะ Dynamic Hypertrophic Obstructive 
Cardiomyopathy (HOCM) ในการศกึษาครัง้นี ้พบวา่ แมวมคีณุภาพชวีติดข้ึีน สามารถทาํกจิกรรม
ได้มากขึ้น รวมไปถึงทานอาหารมากขึ้น ส่งผลให้นํ้าหนักเพ่ิมขึ้นตามมา เนื่องจาก PCSO-524®

(Antinol®) มี Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid เป็นหลัก เช่น eicosapentaenoic
(EPA) และ docosahexaenoic (DHA) ซึง่เป็นทีท่ราบกนัว่า มผีลในการเป็น cardio protective 
effect, ผลในการยับยั้งการอักเสบ (anti inflammatory effect) และ immunomodulatory 
activity  โดยเฉพาะผลในการยับยั้งการอักเสบ โดยดูจากการลดลงของ Serum Amyloid A(SAA) 
ซึ่งเป็น inflammatory marker ในแมว 
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ภาพที่ 1 ภาพ X-ray 
พบการขยายขนาดของหัวใจ 
(Heart enlargement) 
และ Space occupying lesion 
ที่ปอดในส่วนของ caudal lung 
lobe ด้านขวาในแมวพันธุ์เปอร์เซีย 
เพศเมีย อายุ 21 ปี 

รูปภาพ และตาราง ประกอบการรักษา

ภาพที่ 2 ผลการทํา Echocardiography M modeของหัวใจแมวพันธุ์เปอร์เซีย อายุ 21 ปี
พบค่า IVSd 9.40 มิลลิเมตร LVDd 11มิลลิเมตร PWd 6.30มิลลิเมตร IVSs 10.40 มิลลิเมตร 

LVDs 3.9มิลลิเมตร PWs 9.6มิลลิเมตร LV mass(ASE) 15.37g. RWT 1.15 EDV(Teich) 
2.66 มิลลิลิตร ESV(Teich)0.1มิลลิลิตร EF(Teich) AO 9.00มิลลิเมตร การวินิจฉัย 

Dynamic Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy(HOCM)
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ตารางที่1 ผลการทํา Echocardiography ของหัวใจแมวพันธุ์เปอร์เซีย อายุ21ปี

ตารางที่2 ผลการตรวจค่าทางโลหิตวิทยาก่อนและหลังได้รับPCSO-524®(Antinol®) 45วัน

ตารางที่3 ผลการตรวจค่าทางโลหิตวิทยาก่อนและหลังได้รับPCSO-524®(Antinol®) 45วัน
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