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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 
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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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