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บทคัดย่อ 

ลูกแมวเมนคูน เพศเมีย น ้าหนัก 0.6 กิโลกรัม อายุ 39 วัน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ด้วยอาการหายใจเร็วผิดปกติ ผลตรวจร่างกายทั่วไป (physical examination) 

พบความผิดปกติคือ มีอัตราการหายใจเร็ว (tachypnea) ร่วมกับการใช้ช่องท้องหายใจมากกว่าปกติ (abdominal breathing) และมีเสียงฟู่ของหัวใจ (heart murmur) ระดับความแรง 3/6 ผลการถ่ายภาพรังสีช่องอก (thoracic radiography) พบเงาหัวใจมีขนาดใหญ่ 

(cardiomegaly) และพบความผิดปกติที่เนื้อเยื่อปอดชนิด alveolar pattern บริเวณขั้วปอดด้านหลังหัวใจ (perihilar) และปอดด้านหน้า (cranial lung lobe) เมื่อท าการตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (echocardiogram) โดยใช้ 2D mode พบว่าหัวใจ

ห้องล่างซ้ายขยายขนาด (left ventricle enlargement) และสูญเสียความสามารถในการบีบตัวของหัวใจ (systolic dysfunction) โดยมีค่า fractional shortening อยู่ที่ 11.9% และพบลักษณะหัวใจห้องบนซ้ายขยายใหญ่ (left atrium enlargement) โดยมีค่า

อัตราส่วนระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายกับหลอดเลือดแดงเอออร์ตาร์ (LA: Ao ratio) อยู่ที่ 2.71 ร่วมกับการพบรูรั่วที่ผนังกั้นระหว่างหัวใจห้องล่าง (ventricular septal defect; VSD) ขนาด 3.2 มิลลิเมตร จากการใช้ color flow doppler mode จึงสรุปได้ว่าสัตว์ป่วยรายนี้

เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายผิดปกติ (dilated cardiomyopathy; DCM) ร่วมกับการเกิด VSD ซึ่งเป็นความผิดปกติตั้งแต่ก าเนิด โดยอาการหายใจล าบากที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากหัวใจห้องซ้ายล้มเหลว (left congestive heart failure; LCHF) เบื้องต้นท า

การรักษาโดยการน าเข้าตู้ออกซิเจนร่วมกับการรักษาทางยา ได้แก่ ยาขับน ้า furosemide ทางการฉีดใต้ผิวหนัง และยากระตุ้นการบีบตัวของหัวใจ pimobendan ทางการกิน จนกระทั่งอาการคงที่จึงส่งกลับบ้านและนัดติดตามอาการ โดยขณะอยู่บ้านให้เจ้าของสัตว์ป่วย

มอนิเตอร์ภาวะน ้าท่วมปอด (pulmonary edema) จาก LCHF โดยการนับอัตราการหายใจขณะพักหรือนอนหลับ (resting or sleeping respiratory rate; SRR)  

รายงานสัตว์ป่วย: โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายผิดปกติแต่ก าเนิดและการมีรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง 
ในลูกแมวสายพันธุ์เมนคูน 

 

         มีรายงานความชุกของการตรวจพบโรคหัวใจที่เป็นมาแต่ก าเนิด (congenital heart disease) ในแมวเพียง 0.14% ซึ่งถือ
ว่าพบน้อยมากในทางคลินิกเมื่อเปรียบเทียบกับโรคหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังก าเนิด (acquired heart disease) 
        Dilated cardiomyopathy หรือ DCM คือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายผิดปกติ ลักษณะส าคัญของโรคนี้คือ การ
ขยายใหญ่ของห้องหัวใจร่วมกับการสูญเสียความสามารถในการบีบตัวของหัวใจ (systolic dysfunction) 
       Ventricular septal defect หรือ VSD คือ โรคที่เกิดจากการมีรูเปิดระหว่างผนังกั้นหัวใจห้องล่างซ้ายและขวา เกิดจากความ
ผิดปกติในช่วงการเจริญในระยะตัวอ่อน นับเป็น  congenital heart disease ที่พบได้บ่อยสุดในแมว 

บทน า 

ลูกแมวสายพันธุ์เมนคูน เพศเมีย น ้าหนัก 0.6 กิโลกรัม อายุ 39 วัน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อการสอน

ด้านสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เนื่องจากเจ้าของสังเกตเห็นสัตว์ป่วยแสดงอาการหายใจผิดปกติ โดยมีลักษณะการ

หายใจแรงและเร็วกว่าตัวอื่นในครอกเดียวกัน โดยแสดงอาการมาแล้วเป็นเวลา 2 วัน ขณะที่ลูกแมวตัวอื่นในครอกไม่ได้แสดงอาการ

ผิดปกติแต่อย่างใด 

ประวัตสัิตว์ป่วย 

ผลการตรวจวินิจฉัย 

ภาพที่ 2 แสดงภาพechocardiogram 2D mode ใน
ท่า right parasternal long-axis left ventricular 
outflow view เมื่อวัดขนาดหัวใจห้องล่างซ้ายขณะ
ห ั ว ใ จคลายต ั ว  (diastolic left ventricular inner 
dimension; LVIDd) (ภาพซ้าย) และขณะหัวใจบีบตัว 
(systolic left ventricular inner dimension; LVIDs) 
(ภาพขวา) พบว่า ขนาดของหัวใจห้องล่างซ้ายขณะที่
หัวใจบีบตัวสุดมีปริมาตรแตกต่างจากช่วงหัวใจคลายตัว
สุดเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบีบ
ตัวที่ลดลงกว่าปกติ ท าให้ปริมาณเลือดส่วนใหญ่ยังคง
ค้างอยู่ในหัวใจห้องล่างซ้าย  

ภาพที่ 1 แสดงภาพถ่ายรังสีช่องอกในทา่นอนตะแคงขวา 
และทา่นอนหงาย พบลกัษณะเนือ้เย่ือปอดแบบ alveolar 
pattern บริเวณ perihilar (ลกูศรสีด าใหญ่) บริเวณรอบ 
cranial pulmonary vessel (ลกูศรสีด าเลก็) และบริเวณ
ปอดทางด้านท้ายในท่านอนหงาย (ลกูศรสีขาวใหญ่)  

ภาพที่ 3 แสดงภาพ 
echocardiogram 2D 
mode ในท่า right 
parasternal long-axis left 
ventricular outflow view  
วัดค่าLA: Ao ratio อยู่ที่ 
2.71 
 

• ผลตรวจร่างกายพบว่ามี body condision score  อยู่ที่ 3/5 อุณหภูมิร่างกาย 100 องศาฟาเรนไฮต์ ไม่พบภาวะการขาดน ้า 

(hydration status < 5%) สีของเยื่อเมือกเป็นสีชมพูปกติ (normal pink mucous membrane) อัตราการเต้นของหัวใจ 

190 ครั้งต่อนาที มีเสียงฟู่ของหัวใจ (heart murmur) ระดับความแรง 3/6 และมีการหายใจที่ผิดปกติ คือมีภาวะหายใจเร็ว 

โดยมีอัตราการหายใจขณะพักอยู่ที่ 70 ครั้งต่อนาที และใช้ช่องท้องช่วยในการหายใจมากกว่าปกติ (abdominal breathing) 

• ผลการถ่ายภาพรังสีช่องอก (thoracic radiography) พบว่า เงาของหัวใจมีขนาดใหญ่กว่าปกติทั้งด้านซ้ายและด้านขวา 

(whole heart enlargement) โดยมีค่ามาตราส่วนหัวใจต่อกระดูกสันหลัง (vertebral heart size; VHS) อยู่ที่ 13.31 (ค่า

ปกติของ VHS ในแมวอยู่ที่ 7.56±0.54) (Guglielmini and Diana, 2015) และพบความผิดปกติที่เนื้อเยื่อปอดเป็นแบบ 
alveolar pattern บริเวณขั้วปอดด้านหลังหัวใจ (perihilar) รอบๆหลอดเลือดพัลโมนารีที่ไปเลี้ยงปอดด้านหน้า (cranial 

pulmonary vessel) และบริเวณปอดด้านท้าย (dorsocaudal lobe) บ่งชี้ว่ามีภาวะน ้าท่วมปอด (pulmonary edema) 

(ภาพที่ 1)  

• ผลการตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (echocardiogram) โดยใช้ 2D mode พบว่า มีการขยายขนาดของ

หัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricle enlargement) ร่วมกับความสามารถในการบีบตัวที่ลดลงกว่าปกติ (systoleic 

dysfunction) โดยมีค่าการประเมินความสามารถในการบีบตัวของหัวใจ (fractional shortening; %FS) จากการค านวณ

อยู่ที่ 11.9% (ค่าปกติในแมวอยู่ที่ 40-66%) (ภาพที่ 2) และพบลักษณะหัวใจห้องบนซ้ายขยายใหญ่ (left atrium 

enlargement) โดยมีค่าอัตราส่วนระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายกับหลอดเลือดแดงเอออร์ตาร์ (LA: Ao ratio) อยู่ที่ 2.71 (ภาพ

ที่ 3) นอกจากนี้ยังตรวจพบ VSD ขนาด 3.2 มิลลิเมตร จากการใช้ Color Doppler mode ร่วมด้วย (ภาพที่ 4) 

ภาพที่ 4 แสดงภาพ 
echocardiogram Color 
Doppler mode พบการ
ปนกันของสี (mosaic 
color) ทิศทางการไหลจาก
หัวใจห้องล่างซ้ายไปห้อง
ล่างขวา บ่งชี้ว่ามี VSD 
 

การรักษาและผลการรักษา 
•            เนื่องจากสัตว์ป่วยแสดงอาการหายใจล าบากจากภาวะหัวใจห้องซ้ายล้มเหลวเฉียบพลัน (acute LCHF)  จึงรักษาภาวะ

ฉุกเฉินโดยน าเข้าตู้ออกซิเจนทันที  หลังจากนั้นให้ยาขับน ้า furosemide 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทางการฉีดใต้ผิวหนัง ความถี่ทุก 1 
ชั่วโมง เพื่อเร่งขับน ้าออกจากร่างกายสัตว์ทางการปัสสาวะ ซึ่งติดตามผลการตอบสนองโดยพิจารณาจากอัตราการหายใจที่ลดลง
หลังได้รับยาขับน ้า นอกจากนี้สัตวแพทย์ได้ให้ยากระตุ้นการบีบตัวของหัวใจ pimobendan ขนาด 0.625 มิลลิกรัม ทางการกิน
ร่วมด้วย พบว่าสัตว์ป่วยตอบสนองต่อการรักษาโดยมีอาการหายใจล าบากลดลง นอนหลับได้ จึงท าการส่งกลับบ้านและนัดดูอาการ
ร่วมกับการฉีดยาขับน ้าวันละครั้งในช่วงแรก โดยขนาดยาขับน ้า furosemide ที่เริ่มให้คือ 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฉีดใต้ผิวหนัง วัน
ละครั้ง แต่พบว่าไม่สามารถคุมภาวะ pulmonary edema ได้ จึงท าการปรับความถี่ของการให้ยาขับน ้าเป็นวันละ 2 ครั้ง เมื่อสัตว์
ป่วยมีอาการคงที่จึงเปลี่ยนวิธีการให้ยาขับน ้าจากการฉีดใต้ผิวหนังเป็นผ่านทางการกินแทน โดยให้ยา furosemide ชนิดน ้า 2 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทางการกิน วันละ 2 ครั้ง ต่อมาพบว่าสัตว์ป่วยเริ่มไม่ตอบสนองต่อการรักษา แม้ว่าจะมีการปรับขนาดยาขับน ้า 
furosemide เป็น 2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทางการกิน วันละ 2 ครั้ง และ 2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทางการกิน วันละ 2 ครั้ง ร่วมกับ
การฉีด furosemide 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ผ่านการฉีดใต้ผิวหนัง วันเว้นวัน ตามล าดับ ขณะเดียวกันยากระตุ้นการบีบตัวของหัวใจ 
pimobendan ถูกปรับเพิ่มเป็น 1.25 mg/ตัว ทางการกิน วันละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องพึงระวังในการให้ยาขับน ้าใน
ปริมาณสูงคือ การสูญเสียอิเล็กโทรไลท์ โดยเฉพาะโพแทสเซียม รวมถึงภาวะแห้งน ้าที่อาจส่งผลต่อค่าไตได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมี
ตรวจติดตามค่าอิเล็กโทรไลท์ และค่าไต ภายหลังจากการให้ยาขับน ้า 7-14 วัน และทุกครั้งที่มีการปรับปริมาณยาขับน ้าขึ้น เป็นต้น 
สุดท้ายสัตว์ป่วยได้เสียชีวิตหลังจากเริ่มการรักษาไปแล้ว 15 วัน จากการที่ไม่สามารถควบคุมภาวะ pulmonary edema ได้ แม้ว่า
มีปรับปริมาณยาขับน ้าสูงมากแล้วก็ตาม 

สรุปและวิจารณ์ 
• จากผลการตรวจวินิจฉัย สรุปได้ว่าสัตว์ป่วยรายนี้เป็น congenital DCM ร่วมกับการมี VSD โดยสัตว์ป่วยแสดงอาการของภาวะ 

LCHF แล้ว ซึ่งตามหลัก ACVIM consensus statement guidelines จัดให้สัตว์ป่วยรายนี้อยู่ใน Stage C acute 

decompensated heart failure (Luis Fuentes et al., 2020) ซึ่งในเคสนี้ให้การรักษาตามอาการ (symptomatic treatment) 

ทางการให้ยา (medical therapy) ได้แก่ ยาขับน ้า furosemide และยาเพิ่มการบีบตัวของหัวใจ pimobendan ซึ่งผลการรักษาคือ 

สัตว์ป่วยตอบสนองต่อการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร และต้องท าการปรับปริมาณยาขับน ้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งยังคงไม่สามารถคุมภาวะ 

LCHF ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการพัฒนาเข้าสู่ Stage D  

• ขณะที่ความจ าเป็นในการรักษา VSD ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและขนาดของรูรั่ว โดยหากรูรั่วมีขนาดเล็กซึ่งไม่มีผลต่อตัวสัตว์ อาจไม่

จ าเป็นต้องท าการรักษา แต่กรณีที่รูรั่วมีขนาดใหญ่ อาจก่อให้เกิดอาการทางคลินิก ต้องได้รับการรักษา เช่น การรักษาภาวะ CHF ที่

เกิดขึ้น (Beijerink et al., 2017) หรือการรักษาแบบพยุงอาการ (palliative treatment) โดยการผ่าตัดรัดหลอดเลือดแดงใหญ่พัล

โมนารี (pulmonary artery banding; PAB) เป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มแรงดันของหัวใจห้องล่างขวา (right ventricular systolic 

pressure) ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่ไหลผ่านรูรั่ว VSD จากห้องล่างซ้ายไปล่างขวาลดลง (decrease shunt flow) ช่วยยืดระยะเวลา

ในการเกิดภาวะ CHF และการเกิดภาวะแรงดันหลอดเลือดที่ปอดสูง (Sutherland et al., 2019) หรือการผ่าตัดใส่อุปกรณ์เพื่อเข้า

ไปอุดปิดรูรั่ว เป็นต้น (Scansen, 2017)  อย่างไรก็ตามการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยผู้ช านาญรวมทั้งค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างสูง จึงยังไม่มีการท าในประเทศไทย ขณะที่การรักษาส่วนใหญ่เป็นแบบ symptomatic treatment เช่น การรักษาภาวะ 

LCHF เป็นต้น 
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