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บทคัดย่อ (Abstract)

 แมวพันธุ์ Domestic Short Hair อายุ 11 ปี มีอาการสองขาหลังสั่นและอ่อนแรง  

ความสามารถในการกระโดดขึ้นลงที่สูงลดลงเป็นเวลา 1 เดือน ได้รับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นว่า

มีภาวะข้อสะโพกซ้ายเสื่อมในระยะเริ่มต้นร่วมกับภาวะเยื่อหุ้มข้ออักเสบ สัตว์ป่วยได้รับการรักษา

ด้วยยาลดปวดที่ไม่มีสเตียรอยด์เป็นส่วนผสม (NSAIDs) และยาระงับปวด Gabapentin แต่พบ

ว่ายงัตอบสนองต่อการรกัษาไม่ดเีท่าทีค่วร ต่อมาจงึได้ให้การรกัษาแบบ Multimodal โดยใช้การ

ท�ากายภาพบ�าบดัด้วยการกระตุน้ไฟฟ้าและเลเซอร์เพ่ือการบ�าบัดระดบั 4 (laser class 4) ร่วมกับ

การให้โภชนเภสัชด้วย PCSO-524® ท�าการติดตามผลการรักษาโดยการวัดมุมพิสัยการ

เคลื่อนไหวของข้อต่อ (active range of motion: active ROM) แบบ 2 มิติด้วยโปรแกรม 

คิโนเวีย (Kinovea) พบว่ามีมุมพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อต่อเพิ่มขึ้น มี lameness score  

ลดลง และสอดคล้องกับประวัติอาการจากเจ้าของ โดยพบว่ามีพฤติกรรมการหลบซ่อนตัวลดลง 

มีความสามารถในการกระโดดขึ้นลงที่สูงได้ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ค�ำส�ำคัญ (Keywords)

ภาวะข้อสะโพกเสื่อม, แมว, PCSO-524®, Kinovea, ROM

บทน�ำ (Introduction)

 ภาวะข้อเสื่อมเป็นภาวะที่ท�าให้เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นภายในข้อ เกิดความเสียหายของ

กระดูกอ่อนภายในข้อต่อ เกิดการงอกของกระดูกบริเวณรอบ ๆ  ข้อ (Osteophyte) และเกิดการ

อักเสบของเยื่อหุ้มข้อ (Capsulitis) ท�าให้บริเวณรอบข้อต่อเกิดการหนาตัวจากพังผืด (1) รวมถึง

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในบริเวณข้อต่อด้วย ทั้งนี้ ภาวะข้อเสื่อมที่เกิดขึ้น มีสาเหตุ

และปัจจัยต่าง ๆ  มากมาย เช่น อายุ น�้าหนักตัว อุบัติเหตุ และพันธุกรรม เป็นต้น ซึ่งภาวะข้อเสื่อม

ที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตสัตว์ป่วยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่มีปัญหา

ข้อเสื่อมแบบรุนแรง (2)

 การตรวจวินิจฉัยภาวะข้อเสื่อมในแมวนั้นจะมีความแตกต่างจากการตรวจวินิจฉัยภาวะ 

ข้อเสื่อมในสุนัข ซึ่งพบว่าแมวที่มีภาวะข้อเสื่อมนั้นจะแสดงอาการกะเผลกที่เห็นได้ชัดเจนน้อยกว่า

ในสุนัข และจากการคล�าตรวจอาจให้ผลที่ไม่ชัดเจนเท่าในสุนัข แต่แมวอาจมีลักษณะการใช้ชีวิตที่

ผิดปกติไป เช่น มีกิจกรรมลดลง หงุดหงิดง่ายขึ้น และความสามารถในการกระโดดขึ้นที่สูงลดลง 

เป็นต้น (3) นอกจากนี้ ภาพถ่ายทางรังสียังเป็นเครื่องมือหลักพื้นฐาน (Standard method) ที่

สามารถใช้ในการวนิจิฉยัภาวะข้อเส่ือมในแมว ถงึแม้ว่าบางครัง้อาการทีพ่บและภาพถ่ายอาจจะไม่

สอดคล้องกัน (4) ดังนั้น การวัดมุมพิสัยของข้อต่อในขณะที่สัตว์เคลื่อนไหว (Active Range of 

Motion: active ROM) จงึเป็นเครือ่งมือหนึง่ทีปั่จจุบันได้เริม่มกีารน�ามาใช้ในการช่วยวนิจิฉยัภาวะ

ข้อเสื่อมของสัตว์ป่วยให้มีความแม่นย�ามากขึ้น (5)
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 การรักษาภาวะข้อเสื่อมในแมวสามารถท�าได้โดยใช้ยาลดปวดกลุ่มท่ีไม่มีสเตียรอยด์เป็น

ส่วนผสม (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs) ในการรกัษา แต่เนือ่งจาก

ภาวะข้อเสื่อมนั้นจัดเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การใช้ยากลุ่ม NSAIDs แบบ

ระยะยาวเพื่อลดปวดในแมวกลุ่มนี้จึงอาจเป็นการรักษาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากการใช้ยากลุ่ม 

NSAIDs แบบระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อการท�างานของไตและระบบทางเดนิอาหาร (6) นอกจากน้ี 

ในกลุ่มแมวชราที่มีภาวะข้อเสื่อมมักจะพบว่าภาวะโรคไตร่วมด้วย จึงจ�าเป็นต้องหลีกเลี่ยงการใช้

ยากลุ่มนี้ในการบรรเทาปวด ปัจจุบันจึงได้มีการน�าผลิตภัณฑ์กลุ่ม essential fatty acid เช่น 

สารสกัดจากหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่ถูกจัดเป็นโภชนเภสัช (nutraceutical) มาใช้ในการรักษา

ภาวะข้อเสื่อมในสัตว์ป่วยแบบ multimodal management ซึ่งมีส่วนประกอบของกรดไขมัน

หลายชนดิเพือ่น�ามาช่วยลดการอกัเสบทีเ่กิดขึน้ภายในข้อ ซึง่ช่วยให้สตัว์ป่วยทีไ่ม่สามารถรบัการ

รกัษาโดยการกนิยากลุม่ NSAIDs ได้ต่อเนือ่ง มคีวามเจบ็ปวดลดลง และมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ได้

ประวัติสัตว์ป่วย

 แมวพันธุ์ Domestic Short Hair เพศผู้ ยังไม่ท�าหมัน อายุ 11 ปี มาโรงพยาบาลสัตว์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้วยอาการสองขาหลังอ่อนแรงและเดินกะเผลก ไม่สามารถ

กระโดดได้ แมวมกีจิกรรมต่าง ๆ ลดลง ได้รบัการรกัษาทางยาเบือ้งต้นด้วย NSAIDs (Tolfenamic 

acid 4 mg/kg sid) โดยให้กนิต่อเนือ่ง 3 วัน และตดิตามอาการที ่1 สปัดาห์ พบว่าอาการไม่ดขีึน้ 

ยังคงมีอาการอ่อนแรงและเดินกะเผลกอยู่ จึงมีการตรวจวินิจฉัยทางระบบประสาทเพ่ิมเติมโดย 

ในเบือ้งต้นผลการตรวจไม่พบความผิดปกติของระบบประสาท และได้รบัการรกัษาด้วยยาแก้ปวด 

gabapentin (5 mg/kg bid) และวิตามิน B1, 6, 12 ต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ยังคงพบว่ามี

อาการขาหลังอ่อนแรงและเดินกะเผลกอยู่ รวมทั้งยังไม่สามารถกระโดดขึ้นที่สูง ๆ ได้ แมวจึงถูก

ส่งตัวเข้ามารับการรักษาที่หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อเข้ารับการท�ากายภาพบ�าบัดต่อไป

กำรตรวจร่ำงกำยทั่วไปและกำรตรวจทำง Orthopedic

 จากการตรวจร่างกายท่ัวไปพบว่าแมวร่าเริงดี สีเยื่อเมือกปกติ ไม่พบว่าภาวะขาดน�้า  

เสยีงปอดและเสยีงหวัใจปกติ แต่มีปัญหาเรือ่งของโพรงจมกูอกัเสบเรือ้รงั ซึง่มกีารรกัษามาอย่าง 

ต่อเน่ือง จากการตรวจการเดินพบว่าแมวมีปัญหาสองขาหลังเดินกะเผลกและอ่อนแรงร่วมด้วย  

พบอาการกะเผลกของขาหลังซ้ายมากกว่าข้างขวา มีระดับอาการกะเผลก (lameness score) 

3/4 (ตารางที ่1) นอกจากนี ้ยงัพบว่าแมวมคีวามสามารถในการกระโดดลดลง ไม่สามารถกระโดด

ลงจากที่สูงในระดับต�่า ๆ ได้ เดินข้ามส่ิงกีดขวางไม่ได้ จากการคล�าตรวจไม่พบอาการเจ็บอย่าง

ชัดเจนที่บริเวณขาหลังทั้ง 2 ข้าง รวมทั้งบริเวณตามแนวกระดูกสันหลัง แต่พบภาวะกล้ามเนื้อฝ่อ

ลีบที่บริเวณขาหลังทั้ง 2 ข้าง
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ตำรำงที่ 1 แสดงถึงหลักเกณฑ์การให้คะแนนอาการขากะเผลก (Lameness Score) (7)

กำรตรวจวินิจฉัยด้วยภำพถ่ำยทำงรังสี

 จากภาพถ่ายทางรังสีบริเวณข้อสะโพกทั้ง 2 ข้าง พบลักษณะ mild sclerosis ที่บริเวณ 

caudal acetabular rim ของบรเิวณข้อสะโพกทัง้ 2 ข้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในข้างซ้ายซ้าย จาก

อาการท่ีพบและจากภาพถ่ายทางรงัส ีจงึท�าการวนิจิฉยัเบือ้งต้นว่าแมวมปัีญหาภาวะข้อสะโพกเสือ่ม

ในระยะเริ่มต้นร่วมกับภาวะเยื่อหุ้มข้ออักเสบ (capsulitis)

 

ภำพท่ี 1 ภาพถ่ายทางรังสีของสัตว์ป่วย พบลักษณะ mild sclerosis ที่บริเวณ caudal  

acetabular rim ของข้อสะโพกข้างซ้าย (ลูกศรชี้)

กำรรักษำทำงกำยภำพบ�ำบัด

 ท�าการรักษาด้วยเลเซอร์บ�าบัดระดับ 4 (laser class 4 ) เพื่อลดปวดที่บริเวณข้อสะโพก

ซ้ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยใช้เวลา 4 นาทีต่อครั้ง ที่ระดับพลังงาน 5 จูลต่อตาราง

เซนติเมตร พื้นที่การรักษา 30 ตารางเซนติเมตร 

 ท�าการกระตุ้นไฟฟ้าที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาทั้ง 2 ข้าง (ต�าแหน่ง Quadricep และ  

Hamstring) เพือ่เสรมิสร้างกล้ามเนือ้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ทัง้หมด 4 ครัง้ ครัง้ละ 15 นาทีต่อ 1 ข้าง 

อาการ คะแนน

0

1

2

3

4

สัตว์ป่วยเดินและวิ่งได้ปกติ ไม่พบภาวะขากะเผลก

สัตว์ป่วยสามารถยืนได้ปกติ แต่แสดงอาการขากะเผลกเล็กน้อยเมื่อวิ่ง

สัตว์ป่วยสามารถยืนได้ปกติ แต่แสดงอาการขากะเผลกเล็กน้อยเมื่อเดิน

สัตว์ป่วยสามารถยืนเดินได้ปกติ แต่แสดงอาการขากะเปลกอย่างชัดเจนเมื่อเดิน

สัตว์ป่วยมีลักษณะท่าทางการยืนผิดปกติ และแสดงอาการอย่างชัดเจนเมื่อเดิน
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กำรรักษำทำงยำ

  ให้สารสกัดจากหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ PCSO-524® โดยให้วันละ 1 capsule เป็นระยะ

เวลา 1 เดือน และติดตามผลที่ 3 สัปดาห์ โดยเริ่มให้หลังจากที่ท�าการรักษาทางกายภาพบ�าบัด 

ไปแล้ว 2 สัปดาห์

ผลกำรรักษำและกำรติดตำมอำกำร

 หลังได้รับการรักษาทางยาร่วมกับการท�ากายภาพบ�าบัด พบว่าแมวเริ่มมีอาการดีข้ึน 

อาการขากะเผลกของขาหลังซ้ายลดลง lameness score อยู่ในระดับ 1/4 มีกิจกรรมต่าง ๆ  

มากขึ้น สามารถเดินข้ามสิ่งกีดขวางได้ และสามารถกระโดดขึ้นลงจากที่สูงได้ จากการคล�าตรวจ

ไม่พบอาการเจ็บที่บริเวณข้อต่อ ติดตามอาการเพ่ิมเติมด้วยการวัดมุมพิสัยการเคลื่อนไหวของ

ข้อต่อ (Active ROM) แบบ 2 มิติโดยการใช้โปรแกรมคิโนเวีย (Kinovea) ในช่วงก่อนให้ PCSO-

524® (สัปดาห์ที่ 0) และ 3 สัปดาห์ภายหลังให้ PCSO-524® (สัปดาห์ที่ 3) (ภาพที่ 2 และ 3)  

ซึ่งพบว่าภายหลังจากการได้รับ PCSO-524® สัตว์ป่วยมีมุมพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อต่อ 

เพิ่มขึ้น 28 องศา ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของแมวที่ดีข้ึน และสอดคล้องกับการตรวจทาง 

Orthopedic ที่พบว่ามี lameness score ลดลง

ตำรำงที่ 2 แสดงถึงค่าของมุมพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อต่อโดยการใช้โปรแกรม Kinovea

 

ก่อนกินยา (สัปดาห์ที่ 0) หลังกินยา (สัปดาห์ที่ 3)

102  130 Active ROM at Left Hip
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ภำพที่ 2 แสดงถึงการวัดมุมพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อต่อแบบ 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Kinovea 

ก่อนท�าการรักษาด้วยโภชนเภสัช

 

ภำพที่ 3 แสดงถึงการวัดมุมพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อต่อแบบ 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Kinovea 

ภายหลังท�าการรักษาด้วยโภชนเภสัชเป็นเวลา 3 สัปดาห์
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สรุปและวิจำรณ์ผล

 ภาวะข้อเสือ่มในแมวน้ันเป็นปัญหาท่ีจดัการค่อนข้างยากโดยเฉพาะอย่างยิง่ภาวะข้อเสือ่ม

ทีเ่กดิขึน้ในกลุม่แมวชราทีม่กัมภีาวะโรคไตร่วมด้วย และในบางคร้ังเราอาจพบภาวะข้อเสือ่มมากกว่า

หนึง่ข้อจากภาพถ่ายภาพทางรงัสใีนกลุ่มแมวชรา ภาพถ่ายทางรงัสวีทิยาจัดเป็นเครือ่งมอืส�าคญั

พื้นฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยภาวะข้อเสื่อมโดยใช้ร่วมกับอาการที่ตรวจพบ โดยภาพถ่ายทางรังสีจะ

บ่งบอกถงึลกัษณะการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ภายในข้อ (4) จากรายงานการศกึษาในหลาย ๆ  รายงาน

พบว่ามคีวามชกุของการเกิดภาวะข้อเสือ่มในแมวส่วนของกระดกูรยางค์สูงกว่าตามแนวแกนกลางตวั (3) 

การรักษาภาวะข้อเสื่อมในแมวสามารถท�าได้โดยใช้ยากลุ่ม NSAIDs เพ่ือช่วยลดความเจ็บปวด 

และอาจใช้วิธีการท�ากายภาพบ�าบัดร่วมด้วย แต่ในบางครั้งพบว่าแมวท่ีมีปัญหาภาวะข้อเส่ือมใน

กลุ่มแมวชรามักมีภาวะโรคไตร่วมด้วย ซึ่งการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ในแมวกลุ่มนี้จัดเป็นการรักษา

ทีไ่ม่เหมาะสม ท�าให้แมวกลุ่มนีป้ระสบมกัปัญหาความเจบ็ปวดแบบเร้ือรงั และมคีณุภาพชวีติทีแ่ย่ลง

 กรณศีกึษาน้ีพบว่าเป็นแมวชราท่ีมีปัญหาข้อเสือ่มร่วมกบั capsulitis ในระยะเริม่ต้นโดย

ยงัคงมภีาวะการท�างานของไตท่ีปกติ แมวจงึได้รบัการรกัษาด้วยยากลุม่ NSAIDs ในคร้ังแรก และ

ได้รบัยาลดปวด gabapentin แต่พบว่ามีการตอบสนองตอ่การรักษาที่ไมด่ีมากนกั จากนัน้จงึได้

มีการรักษาแบบ Multimodal โดยใช้การท�ากายภาพบ�าบัด ซึ่งประกอบด้วยการใช้เลเซอร์ 

เพื่อการรักษาระดับ 4 และการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่วมกับโภชนเภสัชด้วย 

PSCO-524® อย่างต่อเนือ่ง โดยทีแ่มวไม่ได้รับยากลุม่ NSAIDs เพิม่เตมิ จากการติดตามผลพบว่า

มีการตอบสนองที่ดีขึ้น แมวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และมีกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่ไม่พบผลข้างเคียงจากการกิน PCSO-524®

 วิธีการวินิจฉัยภาวะข้อเสื่อมที่จัดเป็น standard method คือการถ่ายภาพทางรังสี 

ซึ่งใช้ร่วมกับการคล�าตรวจและการวัดมุมพิสัยของข้อต่อ ซึ่งพบว่ามีรายงานการศึกษาภาพถ่าย

ทางรังสีของแมวที่พบภาวะข้อเสื่อมจะมีมุมพิสัยของข้อต่อลดลง (8) ถึงแม้ว่ามีรายงานการศึกษา

ก่อนหน้านีท้ีพ่บว่าการวัดมมุพสิยัของข้อต่อระหว่างกลุม่แมวทีป่กติและกลุม่แมวทีไ่ด้รบัการวางยา

ซึมนั้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ (9) แต่รายงานการศึกษาของ Duncan และคณะน้ัน

พบว่ามีความแตกต่างเกิดขึ้นเล็กน้อย ในมนุษย์ได้มีการน�าโปรแกรมต่าง ๆ มาช่วยในการตรวจ

วิเคราะห์การเดนิการเคล่ือนไหวของร่างกายท้ังแบบ 2 มิต ิและ 3 มติ ิปัจจบุนัในสัตว์จงึเริม่มกีารน�า

โปรแกรมที่ช่วยในการตรวจวิเคราะห์การเดินทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ มาใช้กันมากขึ้น ดังเช่น 

รายงานการศกึษาการวเิคราะห์การเคล่ือนไหวและการวเิคราะห์แรงกดของฝ่าเท้าในสุนขัทีม่ปัีญหา

ข้อเสื่อม (10) จากกรณีศึกษานี้ได้มีการน�าโปรแกรม Kinovea มาใช้เพื่อตรวจหามุมพิสัยการ

เคลื่อนไหวของข้อต่อท่ีเปล่ียนแปลงไปก่อนและหลังการรักษา โดยพบว่ามุมพิสัยการเคล่ือนไหว

ของข้อต่อภายหลังการรักษาแบบ Multimodal นั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับอาการของแมวที่มี

ความสามารถในกระโดดขึ้นลงที่สูงได้ดีขึ้น สามารถเดินข้ามสิ่งกีดขวางได้ และมีพฤติกรรมหลบ

ซ่อนตัวลดลง

 การท�ากายภาพบ�าบดัในกลุม่สตัว์ป่วยทีป่ระสบปัญหาภาวะข้อเสือ่มนัน้มจีดุประสงค์เพ่ือ

ช่วยลดความเจ็บปวดจากภาวะข้อเสื่อมที่เกิดขึ้น และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ รวมทั้งเส้นเอ็นรอบข้อให้มี

ความแขง็แรง เพือ่ช่วยเพิม่คณุภาพชวีติให้กบัสตัว์ วิธกีารท�ากายภาพบ�าบดัในสัตว์ป่วยกลุม่ทีม่ี
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ภาวะข้อเสื่อมประกอบไปด้วยหลายวิธี เช่น การใช้คลื่นอัลตราซาวด์เพื่อการบ�าบัด การกระตุ้น

ไฟฟ้า การใช้เลเซอร์เพือ่การรกัษาและการท�าธาราบ�าบดั เป็นต้น กรณศีกึษานีแ้มวมปัีญหากล้ามเนือ้ 

สองขาหลงัฝ่อลบี และมภีาวะเดนิกะเผลกของขาหลงั จงึเลอืกใช้การกระตุน้ไฟฟ้าทีก่ล้ามเนือ้ต้นขา

หลังจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยใช้ร่วมกับเลเซอร์เพื่อการบ�าบัดระดับ 4  

เพ่ือช่วยในการลดปวด ซึง่มรีายงานการศกึษาการใช้เลเซอร์เพ่ือการบ�าบดัระดบั 4 สามารถให้ผล

ในการลดปวดในกรณีต่าง ๆ ได้ (11, 12)

 ปัจจบุนัโภชนเภสชัทีน่ยิมน�ามาใช้ในการรกัษามกัจะมส่ีวนประกอบของสารกลุม่ essential 

fatty acid โดยเฉพาะอย่างยิ่ง omega-3 เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญซึ่งมีบทบาทในการช่วยลด

การอักเสบที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย (13) จากกรณีศึกษานี้ภายหลังแมวได้รับ PCSO-524® ซึ่งมี 

omega-3 เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญ ท�าให้แมวมีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ดีขึ้นและคุณภาพ

ชวิีตดขีึน้ รวมทัง้มคีวามสามารถในการกระโดดข้ึนลงท่ีสูงได้ดข้ึีน สอดคล้องกบัรายงานการศกึษา

ถึงประสิทธิภาพของ omega-3 fatty acid ในกลุ่มสุนัขที่มีปัญหาภาวะข้อเสื่อม ซึ่งพบว่ากลุ่ม

สุนัขท่ีได้รับอาหารท่ีมีปริมาณ omega-3 สูงจะมีระดับของ omega-3 ในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น 

และมปีริมาณของ omega-6 ในกระแสเลอืดลดลง ซึง่สุนขักลุม่นีม้คีวามสามารถในการเคลือ่นไหว

ท่าทางต่าง ๆ  ในชีวิตประจ�าวันได้ดีขึ้นและแตกต่างจากกลุ่มสุนัขที่ไม่ได้รับ omega-3 fatty acid 

เพิ่มเติมในอาหาร (14)

 ทัง้นี ้ ในกรณศีกึษาของแมวตวันีเ้จ้าของได้เดนิทางไปต่างประเทศ และไม่สามารถติดต่อได้

ในสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งหากมีการติดตามผลการรักษาเพิ่มเติม และมีการเก็บข้อมูลในส่วนของการวัด

มุมพสิยัข้อต่อด้วยอปุกรณ์วดัพิสยัการเคลือ่นไหวของข้อ โกนโิอมเิตอร์ (Goniometer) และการ

วัดแรงกดฝ่าเท้าด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดแรงกดของฝ่าเท้าที่กระท�าต่อพื้น (Pressure mapping 

platform) จะท�าให้ผลการรักษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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