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Stage Description

0
One tumor incompletely excised from the dermis, identified histologically, without regional lymph
node involvement
1. Without systemic signs 2. With systemic signs

1
One tumor confined to the dermis, without regional lymph node involvement
1. Without systemic signs 2. With systemic signs

2
One tumor confined to the dermis, with regional lymph node involvement
1. Without systemic signs 2. With systemic signs

3
Multiple dermal tumors; large, infiltrating tumors with or without regional lymph node involvement
1. Without systemic signs 2. With systemic signs

4 Any tumor with distant metastasis, including blood or bone marrow involvement

ความส าคัญทางคลินิก

การรักษา mast cell tumor ท าได้หลายวิธีได้แก่ การศัลยกรรม การฉายรังสีรักษา การท าเคมีบ าบัดและอื่นๆ  
ส าหรับสัตว์ป่วยตัวนี้เลือกศัลยกรรมเพื่อน าก้อนเนื้อออกทั้งหมดด้วยเทคนิค scapulothoracic disarticulation เนื่องจากตัด
ก้อนเนื้อได้ครอบคลุม ไม่เหลือตอของกระดูกและกล้ามเนื้อจึงไม่ท าให้เกิดแผลกดทับจากปุ่มกระดูกที่เหลืออยู่และไม่ท าให้เกิด
การฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ มีพื้นที่ในการเย็บแผลและมีขอบแผลดีกว่าเทคนิคอื่นๆ (Seguin and Weigel, 2003; Smeak, 2012)
เนื่องจากสัตว์ป่วยตัวนี้ที่เป็น high grade mast cell tumor clinical stage 2 substage 1 การรักษาโดยศัลยกรรมเพียง
อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ดังนั้นการรักษาด้วยการฉายรังสี และ/หรือเคมีบ าบัดร่วมด้วยจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ในการ
รักษา mast cell tumor การฉายรังสีเป็นวิธีที่มีการตอบสนองที่ดีและระยะเวลาของการทุเลายาวนาน (Spugnini et al., 
2006) แต่มีข้อจ ากัดในหลายๆเรื่อง เช่น อุปกรณ์ สถานที่ให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการรักษา และต าแหน่งที่เกิดมะเร็ง 

จากรายงานการรักษา high grade mast cell tumor โดยศัลยกรรมเพียงอย่างเดียวมี MDS 1 เดือน ส่วนกลุ่มที่
ให้เคมีบ าบัด vinblastine และ prednisolone ภายหลังการศัลยกรรมมี MDS 9.2 เดือน (Davies et al., 2004) นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาสุนัข 11 ตัวที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยัง lymph node บริเวณข้างเคียงที่ได้รับการฉายรังสี และ/หรือเคมี
บ าบัด พบว่ามีสุนัข 5 ตัว ไม่มีความรุนแรงของโรคมากขึ้นและมีอายุยาวนานมากขึ้น ส่วนสุนัขที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปทั่ว
ร่างกายส่วนใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จในการรักษา (Gieger et al., 2003) การเลือกเคมีบ าบัดมีหลากหลายแผนการรักษา
ขึ้นกับ clinical staging histological grading ความสะดวกของเจ้าของสัตว์ป่วย ตลอดจนความสมบูรณ์ของร่างกายสัตว์ 
(Macotpet, 2008) 

ส่วนการเลือกใช้ยาลดปวด morphine มีผลท าให้แกรนูลของ mast cell แตกออก ส่งผลให้มี histamine และ
heparin หลั่งออกมาท าให้หลอดเลือดขยายใหญ่ อาจมีผลท าให้ความดันเลือดต ่าและเลือดหยุดไหลยากระหว่างการผ่ าตัดได้ 
แนะน าใช้ยาลดปวดตัวอื่นที่ไม่มีผลต่อการหลั่ง histamine เข้าสู่กระแสเลือด ได้แก่ Oxymorphine หรือ Oxymorphone
Hydromorphone Fentanyl (Wsava, 2002)

สรุป mast cell tumor เป็น skin tumor ที่พบได้บ่อยในสุนัข โดยสุนัขที่เป็น high grade จะมีอายุขัยสั้น สุนัขที่
พบเป็นเพียงต าแหน่งเดียวและไม่มีการแพร่กระจายเลือกรักษาทางศัลยกรรมได้ หากมีการแพร่กระจายไปยัง lymph node 
หรืออวัยวะอื่น ควรท าการศัลยกรรมร่วมกับเคมีบ าบัด และ/หรือการฉายแสงรักษา เพื่อช่วยยืดอายุยาวนานมากขึ้นและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของสัตว์ป่วย

บทคัดย่อ

สุนัขพันธุ์ผสม เพศเมียท าหมันแล้ว อายุ 12 ปี ตรวจพบมีก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่บรเิวณขาหน้าขวา มีการแตกของก้อนเนื้อ เปน็มาประมาณ 5 เดือน (7x10 cm) การตรวจรา่งกายเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติอื่นๆ นอกจากพบการขยายขนาดของ pre-
scapular lymph node ด้านขวา ค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีโลหิตพบ moderate anemia hypoproteinemia และพบการติดเชื้อพยาธิเม็ดเลือด Ehrlichia spp. ด้วยชุดตรวจ SNAP4DX® จากการ x-ray บริเวณช่องอก ไม่พบการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็งสู่ปอด จึงท าการรักษาด้วยวิธีศัลยกรรมตัดขาหน้าขวาออกพร้อมกระดูกสะบัก (scapulothoracic disarticulation) ร่วมกับการตัด axillary lymph node และ pre-scapular lymph node ด้านขวา ผลตรวจทาง histopathology วินิจฉัยยืนยันว่า
สุนัขป่วยเป็น high grade mast cell tumor และพบการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยัง axillary lymph node และ pre-scapular lymph node ด้านขวาแล้ว ดังนั้นการรักษาด้วยการศัลยกรรมเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ควรท าการรักษาด้วยการ ให้
เคมีบ าบัดภายหลังการศัลยกรรมร่วมด้วย

บทน า

Mast cell tumor หรือ mastocytoma จัดอยู่ในกลุ่ม round cell tumor ซึ่งพบมากเป็นอันดับหนึ่งของ
skin tumor ในสุนัข สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุ แต่มักพบอายุปานกลางถึงสูงอายุ (Garrett, 2014) พบมากในรูป
ก้อนเดี่ยวบริเวณผิวหนัง (Marconato, et al., 2008; Cheryl and Douglas, 2013) สาเหตุของการเกิดยังไม่ทราบเป็นที่
แน่ชัด mast cell เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันการอักเสบและปฏิกิริยาการแพ้ ภายในไซโตพลาสซึมของ mast cell 
ประกอบด้วยแกรนูลที่มีสาร histamine heparin cytokines proteolytic enzyme และ inflammatory mediators
เมื่อเกิดการกระทบกระแทกกับก้อนเนื้อจะท าให้แกรนูลแตกออก สารต่างๆจะเข้าสู่กระแสเลือดเกิดผลข้างเคียงกับตัวสัตว์ 
ได้แก่ กระตุ้นเซลล์ที่เยื่อเมือกกระเพาะอาหารให้มีการหลั่งกรด เกิดแผลหลุมในกระเพาะอาหาร เบื่ออาหาร ถ่ ายเหลว 
อาเจียน มีอาการแพ้ บวมแดง คัน และอาการ anaphylaxis shock ท าให้เกิดเลือดออกที่ก้อนเนื้องอก แผลหายช้า และ
แผลติดยาก เป็นต้น (Misdorp, 2004; Thangam et al., 2018) การพยากรณ์โรคของ mast cell tumor ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น ต าแหน่งที่เกิดเนื้องอก อัตราการเจริญเติบโต clinical staging และ histological grading โดยมีผลต่อ
การทุเลาเวลาการรอดชีวิตของสุนัข (Thamm and Vail, 2001) และมีผลกับการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม (Garrett, 
2014; Simoes et al., 1994) การรักษาท าได้หลายวิธีได้แก่ การศัลยกรรม การฉายรังสี การท าเคมีบ าบัดและอื่นๆ โดย
อาจใช้วิธีการรักษาเพียงวิธีเดียวหรือใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Séguin et al., 2001) การรักษาโดยวิธี
ศัลยกรรมเป็นวิธีหลักส าหรับ mast cell tumor การศัลยกรรมเพียงอย่างเดียวส าหรับ low grade mast cell tumor จะ
ให้ median duration survival (MDS) 1300 วัน ส่วนใน high grade mast cell tumor จะให้ MDS อยู่ที่ 278 วัน 
(Murphy et al., 2004) การรักษาโดยการศัลยกรรมร่วมกับการใช้เคมีบ าบัดจะให้ MDS อยู่ที่ 1359 วัน (อยู่ในช่วง 181-
2340 วัน) (Lejeune et al., 2015)

ประวัติสัตว์ป่วย

สุนัขพันธุ์ผสม เพศเมียท าหมันแล้ว อายุ 12 ปี น ้าหนัก 19 กิโลกรัม เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเพื่อการ
สอนด้านสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เนื่องจากเจ้าของสัตว์ป่วยพบการแตกของก้อน
เนื้องอก และมีการอักเสบ มีเลือดปนหนองออกจากแผล ผลตรวจทาง histopathology เมื่อ 2 เดือนก่อน วินิจฉัยว่าเป็น 
high grade mast cell tumor แต่เจ้าของปฏิเสธการรักษา ก้อนเนื้องอกที่ตรวจพบในครั้งนี้อยู่ในต าแหน่งส่วนบนของขา
หน้าติดกับข้อหัวไหล่ด้านขวา ขนาดประมาณ 7x10 cm (ภาพที่ 1) พบมาประมาณ 5 เดือน จากการซักประวัติเพิ่มเติม 
สุนัขกินอาหารได้ปกติ ไม่พบอาเจียนและท้องเสีย การตรวจร่างกายเบื้องต้นพบเพียง pre-scapular lymph node ด้าน
ขวาใหญ่กว่าปกติ จึงได้ท าการวางแผนการรักษาโดยพิจารณาท าศัลยกรรมเทคนิค scapulothoracic disarticulation

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผลการตรวจค่าโลหิตวิทยาและชีวเคมีโลหิตเพื่อประเมินสุขภาพของสัตว์ป่วยก่อนการศัลยกรรม พบภาวะ 
moderate anemia PCV มีค่า 28 % (ค่าปกติ 35-58 %) ค่าชีวเคมีโลหิต ได้แก่ Alanine aminotransferase (ALT), 
Alkaline phosphatase (ALP), creatinine, blood urea nitrogen (BUN) อยู่ในเกณฑ์ปกติ และพบภาวะ 
hypoproteinemia มี total protein 5.6 g/dl (ค่าปกติอยู่ที่ 6-7.5 g/dl) ผลการตรวจในรูปแบบ enzyme-linked 
immunosorbent assay ด้วยชุดทดสอบยี่ห้อ SNAP4DX® พบการติดเชื้อพยาธิเม็ดเลือด Ehrlichia spp. จึงพิจารณา
ท าการถ่ายเลือดระหว่างการผ่าตัด

จากการ X-ray ท่า right lateral view ท่า left lateral view และท่า ventro-dorsal view ไม่พบความ
ผิดปกติของหัวใจและไม่พบการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งสู่ปอด และภาพถ่ายรังสีขาหน้าขวาไม่พบความผิดปกติและ
การถูกท าลายของกระดูก

ผลตรวจทาง histopathology จากการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อด้วยวิธีการศัลยกรรมเทคนิค scapulothoracic
disarticulation และตัด axillary lymph node ด้านขวา pre-scapular lymph node ด้านขวา และขอบแผลผ่าตัด
พบว่าก้อนเนื้อขาหน้าขวาเป็น high grade mast cell tumor ขอบแผลผ่าตัดไม่พบเซลล์มะเร็ง แต่พบการแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็งเข้าสู่ axillary lymph node (ภาพที่ 2) และ pre-scapular lymph node ด้านขวา ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
สัตว์ป่วยเป็น high grade mast cell tumor ที่จัดอยู่ใน clinical stage 2 substage 1 (ตารางที่ 1)

ภาพที่ 1 ก้อนเน้ืองอกบริเวณขาหน้าขวา 
ขนาดประมาณ 7x10 cm

ภาพที่ 2 ภาพทางจุลพยาธิวิทยาพบการแพร่กระจายของ 
mast cell tumor เข้าสู่ต่อมน ้าเหลืองที่รักแร้ (100X)

การรักษา

จากผลตรวจทางจุลพยาธิวิทยาก่อนการศัลยกรรมยืนยันว่าสัตว์ป่วยเป็น high grade mast cell tumor 
ทางเลือกแรกส าหรับการรักษาคือการศัลยกรรมเพื่อน าก้อนเนื้อออกทั้งหมด โดยตัดให้ห่างจากขอบของเนื้องอกอย่างน้อย 3 
cm และลึก 1 deep plane (Simpson et al., 2004) จึงได้ท าการศัลยกรรมเทคนิค scapulothoracic disarticulation 
ร่วมกับตัด axillary และ pre-scapular lymph node ด้านขวาพร้อมกับให้เลือดเนื่องจากเป็นการศัลยกรรมที่เสียเลือดมาก
และสัตว์มีภาวะ moderate anemia มีการให้ยาก่อนการศัลยกรรมโดยให้ยาแก้แพ้กลุ่ม H1-receptor antagonist ได้แก่
chlorpheniramine 0.4 mg/kg IM และยาลดกรดในกระเพาะอาหารกลุ่ม H2-receptor antagonist ได้แก่ ranitidine 1 
mg/kg IM

หลังการศัลยกรรมได้ท าการรักษาทางยาโดยให้ยาลดปวดกลุ่ม opioid ได้แก่ morphine 0.3 มก/กก Sc พิจารณา
ให้ตามระดับความเจ็บปวด ยาปฏิชีวนะ marbofloxacin 5 mg/kg SID PO AC เพื่อคุมการติดเชื้อ และ doxycycline 10 
mg/kg SID PO PC เพื่อรักษาการติดพยาธิเม็ดเลือด Ehrlichia spp. ยาลดอักเสบ Firocoxib 5 mg/kg SID PO PC ยาแก้แพ้
กลุ่ม H1-receptor antagonist ได้แก่ diphenhydramine 2 mg/kg BID PO AC และยาลดกรดในกระเพาะอาหารกลุ่ม H2-
receptor antagonist ได้แก่ famotidine 0.5 mg/kg BID PO AC เพื่อลดผลข้างเคียงของสารที่ถูกหลั่งออกมาจากแกรนูล
ระยะเวลาในการกิน H1 และ H2 อาจนานจนถึงวันตัดไหมหรือจนสัตว์ไมแ่สดงอาการข้างเคียงจากการหลั่งสารต่างๆของแกรนูล
ภายหลังตัดไหมสัตว์ป่วยมีนัดตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ตรวจค่าทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีโลหิตเพื่อประเมินสุขภาพก่อนท า
การรักษาด้วยเคมีบ าบัดต่อไป แต่เนื่องจากเจ้าของไม่สะดวกน าสัตว์ป่วยรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายหลังศัลยกรรม 2 เดือน สัตว์
ป่วยได้เสียชีวิตลง
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