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บทคัดย่อ (Abstract) 

 สุนัขพันธุ์ชิวาว่า เพศผู้ ยังไม่ท�าหมัน อายุ 1 ปี 6 เดือน มาด้วยอาการเงยหน้าตลอด  

ไม่ยอมก้มคอ สตัว์ป่วยเคยมอีาการแล้ว 1 ครัง้ มารกัษาและอาการดขีึน้ หลงัจากนัน้ 3 เดือน สนัุข

กลับมามีอาการอีก จากการคล�าตรวจร่างกายพบว่าสุนัขมีอาการเกร็งคอ จากภาพรังสีไม่พบ

ความผิดปกติของกระดูกสันหลังส่วนคอ และไม่พบความผิดปกติจากการตรวจระบบประสาท 

สัตวแพทย์ท�าการจ่าย Prednisolone เพื่อลดการอักเสบและลดปวด สุนัขมีอาการดีข้ึน  

หลังจากนั้น 7 เดือน สุนัขกลับมาแสดงอาการมากขึ้น สัตวแพทย์จึงท�าการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดย

การตรวจเอกซเรย์คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging, MRI) จากภาพ MRI 

พบภาวะ Chiari-like malformation และ syringomyelia ที่ไขสันหลังข้อที่ C2-C4 และ  

C7-T1 จงึพจิารณาให้ Prednisolone ต่อเน่ือง ควบคูกั่บการใช้ PCSO-524® เพ่ือลดการอกัเสบ

ของไขสันหลังและลดปวด ผลการติดตามอาการ 2 สัปดาห์ พบว่าอาการปวดคอลดน้อยลงจาก

การคล�าตรวจ จงึลด dose ของ prednisolone ลงจนหยดุยา แต่ยงัคงให้ PCSO-524® ต่อเน่ือง 

พบว่าสนัุขไม่แสดงอาการปวดคอ และสามารถใช้ชวิีตได้ตามปกต ิจงึกล่าวได้ว่าการใช้ PCSO-524® 

(Vetz Petz Antinol®) เป็นสารเสริมระยะยาวเพื่อช่วยลดการอักเสบของไขสันหลังในสุนัขท่ีมี

ภาวะปวดคอจาก syringomyelia ได้

บทน�ำ (Introduction)

 Chiari-like malformation (CM) เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่ท�าให้เกิดการอุดตันของ 

foramen magnum และท�าให้เกิดภาวะ syringomyelia (SM) ในสุนัข ภาวะ syringomyelia 

เป็นภาวะความผดิปกตขิองไขสนัหลงัทีม่นี�า้สะสมในช่องของไขสนัหลงั โดยเกดิจากการอุดตันของ

น�้าไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid, CSF) ในระบบประสาท เมื่อมีการสะสมของน�้าไขสันหลัง

มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงท�าให้เกิดเป็นโพรงในไขสันหลังที่ใหญ่ขึ้น สาเหตุที่แท้จริงของการเกิด CM  

ยังไม่แน่ชัด แต่มักจะพบได้ในบ่อยในสุนัขพันธุ์ Cavalier King Charles Spaniel และ Griffon 

Bruxellois โดยพบว่า 95% ของสนุขัพนัธุ ์Cavalier King Charles Spaniel จะมีภาวะ CM (1) 

อาการทีพ่บได้บ่อยคอื สนุขัจะแสดงอาการปวด ซึง่เป็นผลมาจากภาวะ syringomyelia ส่วนการ

รักษานั้นแบ่งเป็นการรักษาทางยาและการผ่าตัด แต่การเลือกการรักษาจะขึ้นกับความรุนแรง 

ของโรค หากสุนัขไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางยา หรือยังเป็นสุนัขเด็ก และมีอาการปวดมาก  

อาจพิจารณาการรักษาโดยการผ่าตัด โดยพบว่าจากการดูผลระยะยาวในการรักษา การผ่าตัด 

จะท�าให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ประวัติ (History)

 สุนัขพันธุ์ชิวาว่า เพศผู้ อายุ 1 ปี 6 เดือน ยังไม่ท�าหมัน น�้าหนัก 2.18 กิโลกรัม เข้ารับการ

รักษาด้วยอาการเงยคอตลอดเวลา ไม่สามารถก้มคอได้ คอเกร็ง ไม่มีประวัติอุบัติเหตุ เป็นสุนัข

เลี้ยงในบ้าน ท�าวัคซีนประจ�าปีทุกปี เคยมีอาการลักษณะนี้ 1 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนก่อน จากการตรวจ

ร่างกาย (Physical examination) พบว่าสุนัขมีสภาวะรู้เรื่องดี ตอบสนองเวลาเรียก เสียงหัวใจ

และเสียงปอดปกติ จากการตรวจคล�าพบว่าสุนัขมีอาการเกร็งคอ เวลาจับเงยคอหรือหันทางซ้าย

หรือขวา ส่วนการคล�าตรวจบริเวณหลังไม่พบภาวะปวดหลัง และจากการตรวจระบบประสาท 

(Neurology examination) ไม่พบความผดิปกต ิจากการถ่ายภาพรงัส ีไม่พบความผดิปกตใิด ๆ  

สุนัขได้รับการรักษาด้วย prednisolone (0.5 mg/kg bid) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และลดลง 

เหลือ 0.5 mg/kg sid ต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ พบว่าสุนัขอาการดีขึ้น จากนั้น 7 เดือน เจ้าของพาสุนัข

มาตรวจด้วยอาการปวดคออกี โดยมอีาการเป็น ๆ  หาย ๆ  มาตลอด เมือ่สุนัขมแีสดงอาการ เจ้าของ

จะให้ prednisolone กินเองในขนาด 0.5 mg/kg bid และค่อย ๆ ลดยาลง แล้วสุนัขจะมีอาการ

ดีขึ้น เมื่ออาการดีขึ้น เจ้าของจะหยุดยาเอง และอีก 2 เดือนก็กลับมาแสดงอาการอีก ล่าสุดสุนัข

แสดงอาการปวดคอมาก จึงพามาตรวจ จากการตรวจร่างกายโดยการคล�า พบว่าสุนัขแสดง

อาการปวดคอ ไม่สบายตัว เวลาเอียงคอไปทางด้านขวา กล้ามเนื้อคอเกร็ง ส่วนการตรวจระบบ

ประสาทและตรวจร่างกายทั่วไปไม่พบความผิดปกติใด ๆ

แผนกำรวินิจฉัยและผลกำรตรวจ
(Diagnostic plan and results)

 ผลการตรวจเลอืดพบเม็ดเลอืดขาวสงูกว่าค่าปกตเิล็กน้อย และผลเลอืดอืน่ ๆ  อยูใ่นเกณฑ์

ปกติ จากภาพรงัสไีม่พบความผิดปกติของกระดูกสนัหลงับรเิวณคอ (ภาพที ่1) จงึพิจารณาให้ท�า 

Magnetic Resonance Imaging (MRI) เนื่องจากอาการเป็น ๆ หาย ๆ ตลอด จากภาพ MRI 

พบภาวะ Chiari-like malformation และ syringomyelia ที่กระดูกคอข้อที่ 2 ถึง 4 (C2-C4) 

และกระดูกคอข้อที่ 7 ถึงกระดูกสันหลังที่ 1 (C7-T1) (ภาพที่ 2) 
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ภำพที่ 1 ภาพรังสีไม่พบความผิดปกติของกระดูกคอ 

ภำพที่ 2 Saggittal T2-weighted MRI แสดงให้เห็นน�้าที่สะสมในโพรงไขสันหลังที่คอข้อที่ 2 

ถึง 4 (C2-C4) (หัวลูกศร) และนอกจากนั้นยังพบความผิดปกติของ occipital bone (ลูกศร) 
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กำรรักษำ ผลกำรรักษำ และกำรติดตำมอำกำร 
(Treatment and outcome)

 จากผลการตรวจร่างกาย การตรวจระบบประสาท และการตรวจเอกซเรย์คล่ืนแม่เหล็ก 

ไฟฟ้า (MRI) พบว่าสุนัขมีภาวะปวดคอจากการเกิด syringomyelia ที่ไขสันหลังบริเวณคอ  

ร่วมกับภาวะ Chiari-like malformation จึงพิจารณาให้ prednisolone (0.5 mg/kg, 

Prednisolone Olan®, Olan-Kemed Co., Ltd.) วันละ 2 ครั้ง ร่วมกับยาลดปวด  

Gabapentin (10 mg/kg), VULTIN 100® Unison, Laboratories Co., Ltd) วันละ 2 ครั้ง 

ยาเคลือบกระเพาะ Sucralfate (1 g, Ulsonic TM, Siam Bheasach Co., Ltd.) 1/4 เมด็ วันละ 

2 ครั้ง และ Tolperisone hydrochloride (2 mg/kg, Mydocalm®, Unison, Laboratories 

Co., Ltd.) วันละ 2 ครัง้ เพ่ือคลายกล้ามเนือ้ ผลการตดิตาม 2 สปัดาห์ พบว่าอาการปวดเกร็งคอ

น้อยลง แต่เจ้าของหยุดยาเอง และหลังจากหยุด prednisolone 2 วัน พบว่าสุนัขกลับมาแสดง

อาการแหงนคออกี เจ้าของจงึกลบัไปให้กิน prednisolone วนัละครัง้ สตัวแพทย์จงึตดัสินใจเพิม่ 

PCSO-524® (Vetz Petz Antinol®) วันละ 1 ครั้ง ผลการติดตามอาการ 2 สัปดาห์ พบว่าอาการ

ปวดเกร็งคอลดน้อยลงมาก จึงท�าการปรับลดขนาด prednisolone เหลือวันละ 1 ครั้ง และนัด

ตรวจอาการต่อเนือ่ง จนสามารถหยดุ prednisolone ได้ใน 4 สัปดาห์ และหยดุใช้ Tolperisone 

และ Gabapentin เหลือแค่ PCSO-524® พบว่าสุนัขไม่แสดงอาการปวดคออีก หลังจากนั้น 

สุนัขไม่ได้มาตรวจอาการต่อเนื่องอีก แต่จากการโทรศัพท์สอบถามอาการจากเจ้าของใน 4 เดือน

หลังจากตรวจอาการครั้งสุดท้าย พบว่าสุนัขแสดงอาการปวดคอบางครั้ง แต่ไม่ต้องให้ยา  

prednisolone ทานแค่ PCSO-524® เพียงอย่างเดียวต่อเนื่อง วันละครั้ง ครั้งละ 1 เม็ด 

อภิปรำย (Discussion)

 ภาวะ Chiari-like malformation (CM) คือการที่ supraoccipital bone เจริญผิด

ปกติ ท�าให้ caudal foramen ของช่องสมองแคบลง จึงท�าให้เกิด cerebellum herniation 

ร่วมด้วย นอกจากนั้น สิ่งที่มักเกิดร่วมกันคือภาวะโพรงน�้าในไขสันหลัง (syringomyelia) โดย

เกิดจากการที่ Chiari-like malformation ขัดขวางการไหลของน�้าไขสันหลัง (CSF) จาก 

craniocervical junction ผ่านมาที่ไขสันหลัง ท�าให้เกิดการคั่งของ CSF ที่ไขสันหลังเกิดเป็น

โพรงหรือช่องว่างขึ้น ซึ่งการเกิด syringomyelia สามารถพบได้ในกรณีของการได้รับอุบัติเหตุ 

การกระแทก การอักเสบ หรือเนื้องอกของไขสันหลังเช่นกัน Chiari-like malformation และ 

syringomyelia พบได้บ่อยในสนุขัสายพนัธุเ์ลก็ โดยเฉพาะ Cavalier King Charles Spaniels 

และ Griffons (2, 3) พบได้ในช่วงอายตุัง้แต่ 6 เดอืน ถึง 10 ปี ลกัษณะอาการทีเ่กดิขึน้อาจเกดิแบบ

เฉยีบพลันหรอืค่อย ๆ  แสดงอาการได้ โดยอาการหลกัทีพ่บคอื neuropathic pain และอาจมคีวาม

ผดิปกตทิางระบบประสาทร่วมด้วย ขึน้กบัต�าแหน่งและความเสยีหายของไขสนัหลงั ในสนุขัทีม่ภีาวะ 

syringomyelia และ Chiari-like malformation มักแสดงอาการปวดทีบ่รเิวณคอถงึ 35% (4) 

สัตว์ป่วยจะแสดงอาการเกรง็คอ ร้องเจบ็เวลาจบัคอหรอืไหล่ แทะเท้า หรอือาการยกเท้าเกาท่ีบรเิวณคอ

โดยทีเ่ท้าไม่ได้แตะโดนตวั เรยีกว่า “Phantom scratching” ซึง่พบได้บ่อย เนือ่งจาก neuropathic pain 
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 ในสตัว์ป่วยบางกลุม่อาจตรวจพบภาวะ Chiari-like malformation และ syringomy-

elia ด้วยความบังเอิญจากการตรวจวินิจฉัย แต่หากไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการเพียง 

เล็กน้อย อาจไม่จ�าเป็นต้องท�าการรักษา แต่ในรายที่แสดงอาการปวด หรือมีความผิดปกติทาง

ระบบประสาทร่วมด้วย สามารถรักษาทางยาหรือรักษาด้วยการผ่าตัด ยาท่ีใช้ในการรักษามักจะ

เป็นกลุ่มที่ใช้เพื่อลดอาการปวด และลดการผลิต CSF เช่น Furosemide (1-2 mg/kg q12h) 

หรือ prednisolone (0.5-1 mg/kg q24h) ส่วนยาลดปวดที่ใช้คือ Gabapentin (10-20 mg/

kg q8h) นอกจากนั้น อาจใช้ยาที่ลด neuropathic pain ได้บางกลุ่ม เช่น anticonvulsants,  

tricyclic antidepressants, cyclooxygenase (COX-2) inhibitors, amantadine หรือ

การฝังเข็ม (5) โดยพบว่า 70% ของสัตว์ป่วยจะมีอาการดีข้ึน กรณีท่ีการรักษาทางยาไม่ได้ผล 

สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด decompression ของ foramen magnum อย่างไรก็ตาม  

neuropathic pain อาจจะยังคงอยู่ท�าให้ต้องกินยาควบคู่กันไปด้วย 

 ในรายงานสัตว์ป่วยน้ี ยาหลักที่ใช้ในการรักษาคือ prednisolone และ gabapentin 

สัตวแพทย์พยายามลดขนาดของ prednisolone ลงเรื่อย ๆ จนถึงหยุดยาเพื่อลดผลข้างเคียง

ที่อาจเกิดจากการใช้ prednisolone ระยะยาว แต่เมื่อหยุด prednisolone พบว่าสุนัขกลับมา

มีอาการปวดคออีก ท�าให้ไม่สามารถหยุดใช้ prednisolone ได้ จึงพิจารณาใช้ PCSO-524®  

ร่วมเพื่อลดการอักเสบที่ไขสันหลัง เนื่องจาก PCSO-524® มีสารที่ลดการอักเสบและป้องกันการ

เกิดการอักเสบเพิ่มข้ึนได้ PCSO-524® หรือ Antinol® (Vetz Petz®, Antinol® DKSH,  

Thailand) เป็นสารสกัดจากหอยแมลงภูน่วิซแีลนด์ โดยมสีารประกอบหลกัคอื Eicosapentaenoic 

acid (EPA) และ Docosahexaenoic acid (DHA) DHA เป็น Omega-3 fatty acid โดย 

มีผลต่อ 5’-lipoxygenase (5-LOX), 12’-lipoxygenase (12-LOX) and cyclooxygenase 

(COX) pathways ท�าให้ลดการอักเสบได้ (6) และยังลดอัตราส่วนของ arachidonic acid  

ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการอักเสบ จึงอาจท�าให้อาการปวดคอของสุนัขดีขึ้น นอกจากนั้น 

omega-3 fatty acid ซึ่งเป็น long-chain polyunsaturated fatty acid (LC PUFAs)  

ยังช่วยเพิ่ม blood lipid profiles, cardiovascular health, cell membrane fluidity  

และ cell signaling cascades (7) ซึ่งอาจจะเสริมให้การท�างานของระบบประสาทดีขึ้น 

สรุป (Conclusion)

 ภาวะ Chiari-like malformation และ syringomyelia เป็นโรคที่พบได้บ่อยในสุนัข

พนัธุ ์Cavalier King Charles Spaniels และสุนขัพันธุเ์ล็ก เช่น ชวิาว่า สัตว์ป่วยจะแสดงอาการ

หลายแบบ แต่หลกั ๆ  ทีพ่บคอือาการปวดคอ ยาทีใ่ช้ในการรกัษา คอื prednisolone, gabapentin, 

furosemide ได้ ในรายงานสัตว์ป่วยนีใ้ช้ สัตวแพทย์เลอืกใช้ prednisolone เพ่ือลดการอักเสบ

ของไขสันหลัง แต่สุนัขไม่สามารถหยุดใช้ prednisolone ได้ เมื่อหยุดยา สัตว์ป่วยจะกลับมามี

อาการปวดคออีก ดังนั้น จึงพิจารณาใช้ PCSO-524® ควบคู่กับ prednisolone เพื่อลดการ

อักเสบของไขสันหลัง ท�าให้สัตว์ป่วยสามารถหยุดใช้ prednisolone ได้ และใช้ PCSO-524®  

เพื่อคุมการอักเสบของไขสันหลังระยะยาวในสัตว์ป่วยที่มีภาวะ syringomyelia และช่วยลด 

ผลข้างเคียงของการใช้ prednisolone ระยะยาวได้ 



G
O

O
D

 D
AYS STA

R
T W

ITH
 A

n
tin

ol ®

59

เอกสำรอ้ำงอิง (References)  

1. Loughin CA. Chiari-like Malformation. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 

2016;46(2):231-42.

2.Rusbridge C. Neurological diseases of the Cavalier King Charles spaniel.  

J Small Anim Pract. 2005;46(6):265-72.

3.Rusbridge C, Knowler SP, Pieterse L, McFadyen AK. Chiari-like malformation  

in the Griffon Bruxellois. J Small Anim Pract. 2009;50(8):386-93.

4.Rusbridge C, Carruthers H, Dube MP, Holmes M, Jeffery ND. Syringomyelia  

in cavalier King Charles spaniels: the relationship between syrinx dimensions 

and pain. J Small Anim Pract. 2007;48(8):432-6.

5.Cerda-Gonzalez S, Dewey CW. Congenital diseases of the craniocervical  

junction in the dog. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2010;40(1):121-41.

6.Dyall SC, Michael-Titus AT. Neurological benefits of omega-3 fatty acids.  

Neuromolecular Med. 2008;10(4):219-35.

7.Kean JD, Sarris J, Scholey A, Silberstein R, Downey LA, Stough C. Reduced  

inattention and hyperactivity and improved cognition after marine oil extract  

(PCSO-524®) supplementation in children and adolescents with clinical and  

subclinical symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD):  

a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Psychopharmacology 

(Berl). 2017;234(3):403-20.





CASE
STUDY
CONTEST

Antinol®
2017


