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Dermatophysis เป/นโรคผิวหนังจากเช้ือราที่เรียกกันโดยทั่วไปวGา ring worm โดยทั่วไปแลMวการติดเช้ือราชนิดนี้จะ

กGอใหMเกิดรอยโรคในตำแหนGงที่มีการสรMางเคราตนิ (Keratin) เชGน ผิวหนังช้ันนอกของรGางกาย เสMนผม ขน และเล็บ โดยสัตวZจะมี

อาการขนรGวง มีสะเก็ด รังแคตามผิวหนัง ถึงแมMวGาเช้ือราสGวนใหญGที่กGอใหMเกิดโรคผิวหนังนี้ในแมว คือ Microsporum spp. แตGก็

สามารถเจอการติดเช้ือของ Trichophyton mentagophytes ไดMเชGนกัน (Scott et al., 1995) อีกทั้งยังพบวGา

Microsporum canis (M. canis) เป/นเช้ือตัวที่กGอโรคบGอยที่สุดในทั้งสุนัขและแมว (Moriello et al., 2017)

หากมีการติดเช้ือลึกลงไปมากเกินกวGาช้ัน dermis หรือช้ันใตMผิวหนัง (subcutaneous) สามารถเรียกการเกิดโรคนั้นไดMวGา 

“subcutaneous mycosis” หรือ “dermatophytic pseudomycetoma (DPM)” (Black et al., 2001) ซึง่สามารถพบ

ภาวะนีไ้ดMมากในแมวสายพนัธุZเปอรZเซยี (Chang et al., 2011) โดยเฉพาะในรายที่มีภูมิคุMมกันโดยกำเนิดบกพรGอง (Thian et 

al., 2008) ถึงแมMวGารอยโรคสGวนใหญGที่เกิดขึ้น จะตรวจพบบริเวณผิวหนังเป/นหลัก แตGก็มีรายงานเกี่ยวกับการติดเช้ือราชนิดนี้

ภายในชGองทMองของแมว (Intra – abdominal fungal pseudomycetoma) ดMวยเชGนกัน (Black et al., 2001; Bianchi et 

al., 2017)

โดยที่รอยโรคของ DPM นั้น มักจะมีลักษณะเป/นกMอนที่ผิวหนัง และแตกออก อันเนื่องมาจากมีการอักเสบของรากขน

บริเวณที่เกิดการติดเช้ือ (Chang et al., 2011) การวินิจฉัยโรคนั้น สามารถทำไดMโดยดูจากอาการที่ปรากฏใหMเห็น เชGน มีขนรGวง

มีกMอนนูนเกิดขึ้นที่ผิวหนัง และหรือมีแผลที่แตกออก รGวมกับการตรวจผิวหนังเบ้ืองตMนจากการใชM Wood’s lamp

examination การสGงตัวอยGางเพื่อเพาะเช้ือราดMวยอาหารสำหรับราเดอรZมาโตไฟตZ (Dermatophyte Test Medium; DTM)

รวมถึงการสGงตัวอยGางจากรอยโรค เพื่อตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (histopathology) ก็สามารถยืนยันการติดเช้ือราชนิดนี้ไดMเป/น

อยGางดี

รายงานเคสนี้เป/นการรายงานความสำเร็จในการรักษาภาวะการติดเช้ือราดังกลGาวภายในชGองทMอง ที่อยูGบริเวณหนMาชGองเชิง

กราน และเบียดเขMากับลำไสMใหญGสGวนปลาย (rectum) สGงผลทำใหMสัตวZป�วยแสดงอาการทMองผูกเรื้อรัง รGวมกับการมีภาวะ

แคลเซียมในกระแสเลือดสูง

แมวสายพันธุZเปอรZเซีย เพศผูM ทำหมันแลMว อายุ 4 ป� น้ำหนัก 3.2 กิโลกรัม ไดMเขMารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเพื่อการสอนดMาน

สัตวZเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตรZ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดMวยอาการทMองผูก (constipation) เป/นระยะเวลาประมาณ 

1 เดือน และไมGพบอุจจาระมาเป/นเวลา 3 วัน นอกจากนี้ยังมีอาการขนรGวง (alopecia) ตามลำตัวแบบสมมาตร ซึ่งสัตวZป�วยนั้น

มีประวัติไดMรับการรักษาเรื่องอาการของโรคผิวหนังมากGอนหนMา

บทนํา

ประวตัสัิตว์ป่วย

ผลการตรวจรGางกายเบื้องตMน (general physical examination) พบวGามีขนตามรGางกายมีการรGวงแบบสมมาตร 

(bilateral symmetrical alopecia) จนถึงบริเวณหาง (รูปท่ี 1) ไมGพบปรสิตภายนอก (ectoparasite) และยีสตZ (yeast) จาก

การสGงตรวจตัวอยGางผิวหนังดMวยกลMองจุลทรรศนZ และเมื่อตรวจดMวย Wood’s lamp พบการเรืองแสงของเสMนขนบริเวณที่มีรอย

โรค ผลจากการสGงตวัอยGางเพาะเช้ือใน DTM ใหMผลเป/นบวก พบการเจริญเติบโตของ M. canis (รูปที่ 2) เมื่อทำการคลำตรวจ

บริเวณชGองทMอง พบกMอนผิดปกติบริเวณดMานทMายลำตัว ดMานหนMาของชGองเชิงกราน จึงทำการลMวงตรวจทางทวารหนัก (rectal 

palpation) พบวGามีกMอนขนาดใหญGที่บริเวณดMานลGางลำไสMใหญGสGวนปลาย อุจจาระที่พบมีลักษณะแบนและแข็ง 

ผลการตรวจทางโลหิตวิทยา (hematology) อยูGในเกณฑZปกติ สGวนผลตรวจ Feline leukemia virus (FeLV) และ Feline 

immunodeficiency virus (FIV) ใหMผลเป/นลบ คGาชีวเคมีโลหิต (blood chemistry) พบ Alanine aminotransferase (ALT) 

สูงกวGาคGาปกติเล็กนMอย [191 U/L (Normal rage : 13-75 U/L)] และ แคลเซยีมในกระแสเลอืดสงู (hypercalcemia) โดยสูง

ถึง 14.3 mg/dL (Normal range 8.8 – 11.9 mg/dL)

ผลการตรวจวนิิจฉัย

รูปท่ี 1 แสดงลักษณะของผิวหนังสัตวZป�วย ที่มีขน

รGวงตามรGางกายทั่วทั้งตัวแบบสมมาตร (bilateral 

symmetrical alopecia) 

รูปที่ 2 แสดงเช้ือ M. canis จากการเพาะเช้ือราบน 

DTM จากตัวอยGางที่ผิวหนัง

จากการตรวจทางรังสีวิทยาของชGองทMอง (abdominal radiography) พบลำไสMใหญG (colon) มีขนาดใหญGกวGาเกณฑZปกติ 

ปริมาณของอุจจาระจำนวนมาก สGวนผลการตรวจดMวยคลื่นเสียงความถี่สูงของชGองทMอง (abdominal ultrasonography) พบ

แสดงกMอนผดิปกตบิรเิวณดMานหนMาชGองเชิงกราน (pelvis) โดยมีขนาดเสMนผGานศูนยZกลางอยูGที่ 2.93 x 3.96 เซนตเิมตร (รูปท่ี 3)

ผลตรวจช้ินเนื้อทางจุลพยาธิวิทยารายงานวGาเป/น Dermatophytic pseudomycetoma (M. canis) (รูปท่ี 4)

จากผลการตรวจจึงวินิจฉัยไดMวGาสัตวZป�วยตัวนี้เกิดจากการปนเป��อนของเช้ือราเดอรZมาโตไฟทZ (M. canis) เขMาสูGชGองทMอง จงึไดM

วางแผนการรักษาทางยา ดMวยการใชM  itraconazole ทีข่นาด 10 mg/kg โดยการกิน วันละ 1 ครั้ง รGวมกับยาระบาย (laxative 

agents) และยาเพิ่มการบีบตัวของลำไสM (prokinetic agents) เพื่อทำใหMอุจจาระอGอนตวั ขบัออกมาไดMงGาย และเปลี่ยนอาหาร

เป/นอาหารที่สามารถดูดซึมไดMงGาย มีกากใยที่ละลายน้ำไดMสูงเป/นสGวนประกอบ รGวมกับการใหMสารน้ำ normal saline 0.9% เขMา

ทางใตMผิวหนัง ครั้งละ 200 มิลลิลิตร โดยใหMวันเวMนวัน เพื่อรักษาภาวะแคลเซียมในกระแสเลือดสูง เมื่อทำการรักษาผGานไป 4

เดือน สัตวZยังคงแสดงอาการขับถGายลำบาก และตรวจพบขนาดของกMอนผิดปกติไมGลดขนาดลง จึงไดMพิจารณาผGาตัดเลาะกMอนเนื้อ

ออก และหลงัจากการรักษาอยGางตGอเนื่องจนครบ 8 เดือน ผลจากการอัลตราซาวนZชGองทMองตรวจแสดงใหMเห็นวGากMอนเนื้อหนMา

ชGองเชิงกรานลดขนาดลงจนไมGกดเบียดลำไสMใหญG สัตวZป�วยไมGแสดงอาการขับถGายอุจจาระลำบาก มีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น (จาก 

3.9 เป/น 5.0 กิโลกรัม) รวมถึงขนตามรGางกายขึ้นตามปกติไมGพบขนรGวงตามจุดตGางๆ เมื่อทำการตรวจคGาชีวเคมีทางโลหิตพบวGา 

แคลเซยีมในกระแสเลอืดกลบัมาอยูGในคGาปกต ิ[11.4 mg/dl (normal range: 8.8 – 11.9 mg/dL] แตGพบภาวะ azotemia จาก

คGา Blood urea nitrogen (BUN) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากภาวะของไตที่มีการบวมน้ำ

การรักษาของกรณีศึกษานี้แสดงถึงความสำเร็จในการรักษาการติดเชื้อราเดอร?มาโตไฟท?ที่เขEาสูGในชGองทEองดEวยการรักษาทางยา รGวมกับการ

ศัลยกรรม ซ่ึงสาเหตุของการติดเช้ือราเขEาสูGชGองทEอง และบริเวณชGองเชิงกรานของสัตว?ปQวยตัวนี้ยังไมGเปRนที่ทราบแนGชัด แตGมีการรายงานพบการติด

เช้ือราภายในชGองทEองในแมวสายพันธุ?เปอร?เซียที่เกิดขึ้นหลังจากการผGาตัดเปWดชGองทEอง (laparotomy) เชGน หลังการผGาตัดเพ่ือทำหมันในแมวเพศ

เมีย (Bianchi et al., 2016; Black et al., 2001) การเกดิภาวะการบาดเจ็บท่ีผวิหนงัจนทำใหEเกดิการติดเช้ือราเขEาสูGผวิหนงัช้ันลกึ หรืออาจเกดิ

ไดEจากการที่สัตว?ปQวยเลียกินสปอร?ของเชื้อราเขEาไป และมีการแพรGผGานเขEาสูGชGองทEอง ซึ่งปoจจุบันมีรายงานกรณีของการติดเชื้อราเขEาสูGชGองทEอง

คGอนขEางนEอย

การรักษา DPM สามารถรักษาไดEทั้งทางการใชEยากิน และการผGาตัด ซึ่งการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดีควรที่จะใหEทั้งยากิน และใชEการ

ศัลยกรรมรGวมกัน โดยการผGาตัดนั้นตEองเปRนการผGาตัดเอาวิการออกเปRนบริเวณกวEาง และขอบแผลผGาตัดควรจะตEองหGางจากขอบของวิการ

มากกวGา 2 เซนติเมตร รGวมกับการตัดลึกลงไปถึงเยื่อหุEมกลEามเนื้อหรือถึงชั้นกลEามเนื้อ จึงจะไมGพบการกลับมาเปRนซ้ำของโรค ซึ่งคลEายกับการ

รักษาการติดเชื้อราในกรณีศึกษานี้ที่ตEองใชEทั้งยากิน ทั้งนี้ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยูGกับความรุนแรงของวิการที่เกิดขึ้น เชGนกรณศีึกษานี้ใชE

ระยะเวลาในการรักษาท้ังสิ้น 9 เดือน โดยท่ีไมGพบการกลับมาเปRนซ้ำของโรคอีก

สGวนภาวะแคลเซียมในกระแสเลือดสูง (hypercalcemia) เกิดเนื่องมาจากภาวะของ pyogranulomatous disease ไมGวGาจะเกิดจากเนื้อ

งอกที่ผิดปกติ การติดเชื้อแบคทีเรีย หรือจากการติดเชื้อราอยGางกรณีศึกษานี้ โดยที่เอนไซม?จากเซลล?แมคโครฟาจ (macrophages)  ภายใน 

granuloma ไปกระตุEนการเพ่ิมปริมาณของ 1,25(OH)2 Vitamin D (active vitamin D) ทำใหEเกดิภาวะแคลเซียมในกระแสเลอืดสงู รGวมกบัการ

ท่ี parathyroid hormone ถูกกดไวE (Negri et al., 2014; Sharma., 2000; Zafrany et al., 2013) ซ่ึงภาวะแคลเซียมในกระแสเลือดที่สูงกวGา

ปกติในสัตว?ปQวยตัวนี้ กลับมาอยูGในภาวะปกติภายหลังการผGาตัดนำกEอนเนื้อออก และตรวจไมGพบกEอนเนื้อผิดปกตินั้นแลEว

โดยสรุปแลEวภาวการณ?ติดเชื้อราเขEาสูGชGองทEองในแมวอาจพบไดEไมGบGอยนัก แตGก็สามารถเกิดขึ้นไดE การวินิจฉัยแยกโรคควรคำนึงถึงพันธุ?ของ

สัตว? โดยเฉพาะอยGางยิ่งในแมวพันธุ?เปอร?เซีย รวมถึงประวัติของสัตว?ปQวยรGวมดEวย การรักษาควรใชEยาตEานเชื้อราโดยการกิน และการผGาตัดรGวมกัน

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของการรักษา และสGวนใหญGแลEวการรักษามักจะดำเนินไปยาวนาน อาจจะใชEเวลารักษาไมGต่ำกวGา 6 เดือน อยGางเชGน

กรณีศึกษานี้ 

รูปท่ี 3 กEอนผิดปกติระหวGางบริเวณเชิงกราน จากการตรวจอัล

ตราซาวนด? (ultrasound) ชGองทEอง ขนาด 2.93 ´ 3.96 cm.

รูปที่ 4 : Granuloma consisted of accumulation of arthrospore, 
numberous fungal hyphae of Microsporum spp. (Please 

indicates red arrows in text)  
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