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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
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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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  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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