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แมวพันธุ์ไทยผสม อายุ 5 ปี มาด้วยอาการซึม และเบื่ออาหารมาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตรวจพบภาวะ
ขาดน้ า (6-8%) อุณหภูมิร่างกายต่ า (98 °F) เยื่อเมือกซีด ผลค่าโลหิตวิทยา พบเลือดจางระดับรุนแรง เม็ด
เลือดขาวสูง (leukocytosis neutrophilia with left shift) ค่าชีวเคมีพบภาวะอะโซทีเมีย (BUN >140
mg/dl และ creatinine 12.98 mg/dl) ฟอสฟอรัสสูง (15 mg/l) ผลก๊าซในเลือดด า พบภาวะเลือดเป็นกรด
(pH 7.192) และโพแทสเซียมต่ า (2.73 mmol/L) ผลปัสสาวะพบค่าความถ่วงจ าเพาะอยู่ที่ 1.009
(isosthenuria) ร่วมกับพบปริมาณแบคทีเรียจ านวนมาก ผลชุดตรวจโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นบวก การใช้
คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography) พบการเสี่อมสภาพของไต (degenerative change) ร่วมกับมี
ของเหลวในช่องท้องปริมาณเล็กน้อย ผลวิเคราะห์ของเหลวพบเป็นชนิด modified transudate มีอัตราส่วน
อลับูมิน/โกลบูลินเท่ากับ 1 และ ผลตรวจ Rivalta’s test เป็นลบ แมวได้รับการรักษาโดยการให้สารน้ าชนิด
Acetar® ร่วมกับเสริมโพแทสเซียมคลอไรด์ และท าการถ่ายเลือด ยาที่ใช้ในการรักษาประกอบด้วย ยา
ปฏิชีวนะ (Doxycycline) ยาระงับอาเจียน (Ondansetron) ยาเคลือบกระเพาะอาหาร (Sucralfate) ธาตุ
เหล็ก (Ferric) ร่วมกับการป้อนอาหารส าหรับโรคไต ระหว่างท าการรักษาท าการวัดปริมาณปัสสาวะ (UOP)
อยู่ในชว่ง 2.5 – 3 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมง ค่า BUN >140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และค่า Creatinine ลดลง
มาอยู่ที่ 9.82 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แมวได้เสียชีวิตลงในวันที่ 8 ของการรักษา จากผลการตรวจสรุปได้ว่าแมว
ป่วยเป็นไตวายระยะสุดท้าย ร่วมกับการติดเชื้อ FeLV การติดโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบไม่สามารถยืนยันได้
เนื่องจากไม่ได้ท าการส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาในแมว (FCoV) ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบ
ย้อนกลับ (RT-PCR)

ภาวะไตวาย (renal failure) แบ่งได้เป็นภาวะไตวายเฉียบพลัน (acute kidney injury: AKI) และ ภาวะ
ไตวายเรื้อรัง (chronic kidney disease: CKD) สาเหตุของการเกิด CKD ที่พบได้บ่อย ได้แก่ สารแอมีลอยด์
สะสมในไต (amyloidosis) โรคติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (feline infectious peritonitis: FIP) เนื้องอก
(neoplasia) นิ่ว (calculi) โรคถุงน้ าในไต (polycystic kidney: PKD) และกรวยไตอักเสบเป็นหนอง 
(pyelonephritis) (Ettinger et al., 2017)

การวินิจฉัยโรค CKD ประกอบด้วยการซักประวัติ และการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (abdominal 
ultrasound) มักพบลักษณะไตมีขนาดเล็ก ผิวขรุขระ และโครงสร้างของเนื้อไตผิดปกติ ผลของตรวจทางจุล
พยาธิวิทยา (histopathology) มักพบการแทรกของ fibrous tissue เข้าไปในเนื้อไต ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะการ
เป็นเรื้อรัง (chronical) (King and Boag, 2018) การแบ่งระดับความรุนแรงของโรค (staging) สามารถท า
ได้โดยการอ้างอิงจาก ค่าคริเอทีนินในเลือด (Scr) ร่วมกันกับการตรวจค่าซิมเมตริกไดเมทิลอาร์จินีน
(symmetric dimethylarginine: SDMA) ตาม International Renal Interest Society (IRIS) (Elliott 
and White, 2019)

การรักษาภาวะ CKD จะเน้นไปที่การพยุงอาการสัตว์ป่วย (supportive therapy) เพื่อให้สัตว์ป่วยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี การให้อาหาร และการแก้ไขข้อแทรกซ้อนต่างๆ (Sparkes et al., 2016)

วัตถุประสงค์ของรายงานสัตว์ป่วยนี้ เพื่อน าเสนอข้อมูลของอาการ การตรวจวินิจฉัย และแนวทางในการ
รักษาโรค chronic renal failure และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น 

ท าการรักษาแบบประคองอาการ (supportive treatment) โดยการให้ acetate ringer’s solution 
ร่วมกับ potassium chloride (KCl) และท าการวัดปริมาณการผลิตปัสสาวะ (urine output: UOP) ร่วมกับ
การถ่ายเลือด ภายหลังจากท าการถ่ายเลือด พบค่า PCV สูงขึ้นอยู่ที่ 21% ยาชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษาโดย
ท าการป้อนปาก ประกอบด้วย ยาด็อกซีไซคลิน (Doxycycline 5 mg/kg/q12h) ซูคราลเฟต (Sucralfate
2.5mg/kg/q12h) และธาตุเหล็ก (Ferric 2.5 mg/kg/q24h) นอกจากนี้ ได้ท าการให้ป้อนอาหารแมวส าหรับ
โรคไต ระหว่างการรักษาพบว่าสัตว์มีการอาเจียน จึงท าการให้ ออนแดนซีทรอน (Ondansetron 0.5 
mg/kg/q12h) เข้าทางหลอดเลือดด า (IV)

ระหว่างที่ท าการรักษา ท าการวัด UOP พบว่าค่า UOP อยู่ในช่วง 2.5 – 3 ml/kg/hour ผลการตรวจ CBC 
และค่าไต ในวันที่ 2 และ 5 ของการรักษา พบค่า PCV ต่ ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย  ค่า CRE 9.82 mg/dl และพบ
ค่า BUN มากกว่า 140 mg/dl ในวันที่ 8 ของการรักษา พบว่าสัตว์ได้เสียชีวิตลง และได้ท าการ ultrasound 
ตรวจพบของเหลวในช่องอกและช่องท้องเพิ่มมากขึ้น
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ตารางที่ 1 การแบ่งระดับความรุนแรงของโรคในแมวตาม IRIS staging

Blood CRE (mg/dl) SDMA (µg/dl)

Stage 1 < 1.6 > 18

Stage 2 1.6-2.8 18 -25
Stage 3 2.9-5 26-38
Stage 4 >5 > 38

Non-proteinuric UPC < 0.2, Borderline proteinuric UPC 0.2-0.4, Proteinuric UPC > 0.4

Normotensive SBP < 140 mmHg, Prehypertensive SBP  140-159 mmHg, Hypertensive SBP 160-179 
mmHg, Severe hypertensive SBP > 180 mmHg

หมายเหตุ SBP: systolic blood pressure, UPC: Urine Creatine ratio 

แมวพันธุ์ไทยผสม เพศผู้ ท าหมันแล้ว อายุ 5 ปี น้ าหนัก 3.6 กิโลกรัม รับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อ
การสอนด้านสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เนื่องจากมีอาการซึม และ
เบื่ออาหาร ติดต่อกันมาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากการตรวจพบร่างกายค่อนข้างผอม (BCS3/9) อุณหภูมิ
ร่างกาย 98 องศาฟาเรนไฮต์ (hypothermia) พบภาวะการขาดน้ า (6-8% dehydration) สีของเยื่อเมือก
ซีด (pale mucous membrane) พบคราบน้ ามูกบนจมูก และเยื่อบุตาขาวอักเสบ

ผลทางห้องปฏิบัติการ พบภาวะเลือดจาง แบบมีการตอบสนองของกระดูกในระดับรุ่นแรง (severe
regenerative anemia) จากผลของเม็ดเลือดขาว สงสัยภาวะการอักเสบร่วมกับมีภาวะเครียดแทรก
(inflammatory combine with stress leucogram pattern) พบภาวะเลือดเป็นกรด (metabolic
acidosis) ระดับโซเดียมสูงเล็กน้อย (mild hypernatremia) โพแทสเซียมต่ า (hypokalemia) และ ระดับ
ฟอสเฟตสูง (hyperphosphatemia) จากภาวะเลือดจางดังกล่าว ได้ท าการส่งตรวจ slide saline
agglutination test (SAT) , Coomb’s test และชุดตรวจโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว (FeLV) และโรค
เอดส์แมว (FIV) โดยผลการตรวจพบ FeLV ให้ผลเป็นบวก ในขณะที่ SAT Coomb’s test และ FIV ให้ผล
เป็นลบทั้งหมด

การตรวจ abdominal ultrasound พบว่าไตทั้งสองข้างมีลักษณะเสื่อมสภาพ (degenerative
change) ร่วมกับตรวจพบของเหลวปริมาณเล็กน้อย การตรวจของเหลวด้วยวิธี Rivalta’s test ให้ผลเป็น
ลบ ผลตรวจวิเคราะห์ของเหลว (fluid analysis) พบวา่มีลักษณะเป็นแบบ modified transudate โดย
อัตราส่วนอลับูมิน/โกลบูลิน (A:G ratio) เท่ากับ 1

การตรวจพบภาวะ isosthenuria ร่วมกับภาวะ severe azotemia และ dehydration ในแมวป่วยตัวนี้
สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็น intrinsic renal failure พบว่าอยู่ใน stage 4 ตาม IRIS staging  (Brown, 2019)

ภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญได้แก่ severe microcytic สาเหตุคาดว่าเกิดจากภาวะ uremia อย่างรุนแรง ท า
ให้มีการสะสมของของเสีย (waste product) ในเลือด และท าให้ความเข้มข้น (osmolarity) ในหลอดเลือด
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลท าให้เม็ดเลือดแดงแตกตามมา (osmotic fragility syndrome) (Wu et al., 1998; 
Gallagher, 2018)

หลังจากแมวเสียชีวิตระหว่างการรักษาในวันที่ 8 พบการเพิ่มขึ้นของของเหลวที่สะสมในช่องอก และช่อง
ท้องปริมาณมาก จากเหตุผลดังกล่าว จ าเป็น ต้องท าการส่งของเหลวในช่องท้องเพื่อตรวจปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิ
เมอเรสแบบย้อนกลับ (reverse transcriptase polymerase chain reaction: RT-PCR) ของเชื้อ feline 
corona virus (FCoV) เพื่อยืนยันผลของโรค FIP (Felten and Hartmann, 2019) แต่ไม่สามารถท าได้ในแมว
ป่วยรายนี้

ประเด็นที่น่าสนใจในแมวป่วยตัวนี้คือการพบปริมาณเม็ดเลือดขาว mature neutrophils สูงขึ้นในระดับไม่
มาก แต่พบปริมาณของ band neutrophils อยู่ในระดับที่สูงจากผลดังกล่าวสามารถสันนิษฐานว่าอาจเกิด
ขบวนการอักเสบอย่างรุนแรง (overwhelming inflammation) 


