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รายงานสัตว์ป่วย: การใช้ porcine urinary bladder extracellular matrix grafts (ACell Vet® 
Corneal Discs) รักษา corneal sequestrum และ Indolent corneal ulcer ในแมวพันธุ์เปอร์เซีย
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porcine urinary bladder submucosa extracellular matrix (ACell Vet®) เป็นผลิตภัณฑ์ทางจักษุวิทยา

ทางสัตวแพทย์ที่เป็น Corneal Disc แผ่นกลม (Kim et al., 2020) ซึ่งเป็น growth factor และ collagen 

components (Mancous et al., 2014) โดย ACell Vet® ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ชั้นได้แก่ ชั้น intact 

epithelial basement membrane ที่เป็นโครงสร้างที่บาง และหนาแน่น สําหรับรองรับการยึดเกาะชองเซลล์ (cell 

attachment) และการเพิ่มจํานวนของเซลล์กับชั้น lamina propria เป็นโครงสร้างที่หยาบและมีรูพรุน เพื่อรองรับ

การแทรกเข้าของเซลล ์(cellular infiltration) และการเกิด neovascularization โดย ACell Vet® จะใช้ในการปิด

บาดแผลหลังการทํา keratectomy เช่น แผลหลุมที่กระจกตา (corneal ulcer) และ corneal sequestrum 

เป็นต้น

ภาวะเนื้อตายของกระจกตา (corneal sequestrum) เป็นความผิดปกติทีส่่วนใหญ่จะพบได้ในแมว แตก่็สามารถ

พบในม้าและสุนัขได้เช่นกัน โดยจะพบลักษณะเนื้อตายสีนํ้าตาล-ดําที่บริเวณกระจกตาเป็นวิการที่สําคัญของโรคนี้ 

(Labelle, 2016) ซึ่งจะก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ตาและเจ็บตา สัตว์มีอาการหรี่หรือกระพริบตามากขึ้น 

(blepharospasm) และมนีํ้าตาไหลมากกว่าปกติ (epiphora) (Sandmeyer et al., 2015) 

ปัจจัยการเกิด corneal sequestrum เกิดได้จากหลายปัจจัย เชน่ แมวสายพันธุห์น้าสั้น (brachycephalic) การ

หลับตาไม่สนิท (lagophthalmos) แผลหลุมที่กระจกตาเรื้อรัง (chronic corneal ulceration) ความผิดปกติที่ชั้น

ฟิล์มที่เคลือบอยู่ที่ผิวลูกตาด้านหน้า (tear film abnormalities) กระจกตาได้รับบาดเจ็บจากภาวะหนังตาม้วนเข้า

หรือตามีขนคุด (corneal trauma from entropion or trichiasis) หน้าที่ของเปลือกตาผิดปกติ (abnormal 

eyelid function) การติดเชื้อ feline herpesvirus (FHV-1) และ Toxoplasma gondii (Sandmeyer et al., 

2015) เป็นต้น 

นอกจากปจัจัยที่กลา่วมาแล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความเสียหายของกระจกตาที่เกิดจากการที่สัตวแพทย์ทําการ

รักษาก่อนหน้านี้ โดยมีความพยายามที่จะรักษา indolent corneal ulcers ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด 

corneal sequestrum ดังนั้นแมวที่ทํา grid keratotomy สําหรับรักษา indolent corneal ulcer จึงมีแนวโน้มที่

จะพัฒนาให้เกิดเป็น corneal sequestrum ได้ (Mitchell, 2010)  

แมวพันธุ์เปอร์เซีย เพศผู้ อายุ 2 ปี มีอาการเจ็บตา นํ้าตาไหลมากกวา่ปกติ กระจกตาขุ่น และพบจุดสีดําที่กระจกตาเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน การตรวจตาเบื้องต้น พบภาวะเยื่อบุตาขาวอักเสบปานกลาง (moderate 

conjunctivitis) กระจกตาอักเสบ (keratitis) กระจกตาบวมนํ้า (corneal edema) มีแผลหลุมเรื้อรังที่กระจกตา (indolent corneal ulcer) ความดันภายในลูกตาปกติ ผลการตรวจการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นวัตถุ (menace 

response) การตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นแสง (dazzle reflex) และการตอบสนองของรูม่านตาต่อสิ่งเร้าที่เป็นแสง (pupillary light reflex; PLR) ของตาทั้งสองข้างพบว่ามีการตอบสนอง ผลการวินิจฉัย พบว่าตาขวาเกิดเนื้อตายสีนํ้าตาล

ที่กระจกตา (corneal sequestrum) ขนาด 1 x 1.5  เซนติเมตร ร่วมกับแผลหลุมที่กระจกตาชนิดเรื้อรัง (indolent corneal ulcer) ทําการรักษาโดยการผ่าตัดกระจกตาดว้ยวิธี superficial lamella keratectomy ร่วมกับใช้

สารประกอบภายนอกเซลล์ของกระเพาะปัสสาวะสุกร (ACell Vet®) ภายหลังการผ่าตัดให้ยาในรูปแบบของยาหยอดตาด้วย 0.5% moxifloxacin (Vigamox®) ทุก 2 ชั่วโมง เพื่อคุมการติดเชื้อที่กระจกตา  1% atropine 

(Isoptoatropine®) ทุก 12 ชั่วโมง เพื่อลดอาการปวดเกร็ง นํ้าตาเทียมชนิด sodium hyaluronate (Hyalid® 0.3% ophthalmic solution) ทุก 4 ชั่วโมง ร่วมกับยากินยาปฏิชีวินะ doxycycline ขนาด 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและ ยา

ลดปวดลดอักเสบ meloxicam (Metacam® ) ขนาด 0.2  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากนั้นทําการติดตามอาการทุกวันที่ 7 14 21 28 และ 60 หลังการผ่าตัด ผลการรักษาหลังการผ่าตัดพบวา่ ตอบสนองดี แมวลืมตาได้ดี กระจกตาใส ไม่พบ

สิ่งคัดหลั่ง ไม่พบรอยแผลเป็นที่กระจกตาแต่ยังพบการอักเสบที่กระจกตาเล็กน้อย การใช้ ACell Vet® ร่วมการผ่าตัด ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อที่กระจกตาได้รวดเร็ว กระจกตาใสใกล้เคียงกับปกติ การเกิดแผลเป็นที่กระจกตา

ประวัติสัตว์ป่วย
แมวพันธุ์เปอร์เซีย เพศผู้ ยังไม่ได้ทําหมัน อายุ 2 ปี นํ้าหนัก 4.5 กิโลกรัม ได้เข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกโรคตา 

โรงพยาบาลเพื่อการสอนดา้นสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีอาการเจ็บตา 

นํ้าตาไหล (epiphora) มีเนื้อตายสีดําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 x 1.5 เซนติเมตรที่กระจกตา (corneal 

sequestrum) กระจกตาขุ่น อาการดําเนินมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 3 เดือนและไม่มีประวัติการรักษามาก่อนหนา้นี้ 

ผลการตรวจวินิจฉัย

ผลการตรวจร่างกายเบื้องตน้ (general physical examination) ทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติและจากการตรวจตา

เบื้องต้นพบว่า ตาขวาพบจุดสีดําขนาดใหญ่ที่กระจกตา (corneal sequestrum) ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 ×1.5 

เซนติเมตร เยื่อบุตาขาวอักเสบและบวมนํ้าปานกลาง (moderate conjunctivitis and chemosis) กระจกตาบวม

นํ้า (corneal edema) มีหลอดเลือดฝอยที่กระจกตา (corneal neovascularization) หรี่หรือกระพริบตา 

(blepharospasm) นํ้าตาไหล (epiphora) และแผลหลุมชนิดเรื้อรัง (ภาพที่ 1) ผลการตรวจตาวัดปริมาณนํ้าตา 25 

มิลลิเมตรต่อนาที ความดันภายในลูกตา 22 มิลลิเมตรปรอท ย้อมสีฟลูออเรสซีนให้ผลบวก ส่วนตาซ้ายพบเพียงสิ่ง

คัดหลั่งเพียงเล็กน้อย วัดปริมาณนํ้าตา 12 มิลลิเมตรตอ่นาที ความดันภายในลูกตา 21 มิลลิเมตรปรอท ย้อมสีฟลูออ

เรสซีนให้ผลลบ จอประสาทตาปกต ิ

การรักษาและผลการรักษา

 จากผลการตรวจตาสรุปได้ว่า ตาขวาของสัตว์เป็น corneal sequestrum รว่มกับแผลหลุมชนิดเรื้อรัง จึงทําการ

รักษาโดยทําการผ่าตัดด้วยวิธี superficial lamella keratectomy เพื่อตัดเนื้อตายสีนํ้าตาลและเนื้อเยื่อกระจกตาที่

เสียหายจากการเกิดแผลเรื้อรังที่กระจกตาออกด้วยโดยใช้มีด crescent microsurgical 2.6 มิลลิเมตร ตัดเอา

กระจกตาที่เสียหายออกให้หมด จากนั้นทําการเย็บด้วย porcine urinary bladder submucosa extracellular 

matrix (ACell Vet®) เพื่อปิดบาดแผล เย็บด้วยวัสดุ Polyglycolic acid (PGA) ขนาด 9-0 โดยรอบ ร่วมกับการ

เย็บปิดตาด้วยวิธี Third eyelid flap เป็นเวลา 7 วัน  

  ภายหลังการผ่าตัดให้ควบคุมการติดเชื้อที่กระจกตาด้วยยาหยอดตา 0.5% moxifloxacin (Vigamox®) ทุก 2 

ชั่วโมง เป็นเวลา 14 วัน จากนั้นปรับลดความถี่เป็น ทุก 6 ชั่วโมงเป็นเวลา 14 วัน ยาขยายม่าน 1% atropine 

sulfate (Isoptoatropine®) ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน และนํ้าตาเทียม 0.3% sodium hyaluronate (Hyalid 

® 0.3% ophthalmic solution) ทุก 4 - 6 ชั่วโมง ระยะเวลา 60 วันและให้ยาทางการกินด้วยยาปฏิชีวนะ 

doxycycline ขนาด 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 14 วันและยาลดปวดลดอักเสบ meloxicam 

(Metacam® ) ขนาด 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน  ทําการติดตามผลการรักษาทุกวันที่ 7 

14 21 28 และ 60 หลังการผ่าตัด  

  ผลการรักษาพบว่า แมวลืมตาได้ปกติ กระจกตาใส ไม่พบสิ่งคัดหลั่ง การอักเสบของกระจกตาลดลงตามลําดับ ใน

วันที่ 60 หลังการผ่าตัดแมวลืมตาได้ดี ไม่พบรอยแผลเป็นที่กระจกตา แต่ยังพบการอักเสบที่กระจกตาเล็กน้อย ผล

การตรวจการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นวัตถุ (menace response) การตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นแสง (dazzle 

reflex) และการตอบสนองของรูม่านตาต่อสิ่งเร้าที่เป็นแสง (pupillary light reflex; PLR) ของตาทั้งสองข้างพบว่า

มีการตอบสนอง

ภาวะ corneal sequestrum มีลักษณะเป็นจุดสีนํ้าตาลที่กระจกตา ซึ่งส่งผลให้เกิดการระคายเคืองมีอาการ

กระพริบตามากขึ้น (blepharospasm) และมีนํ้าตาไหลมากกว่าปกติ (epiphora) ขนาดของรอยโรคขึ้นอยู่กับ

ระยะเวลาและความรุนแรงของการเกิดและอาจจะเกิดภาวะ indolent corneal ulcer ร่วมด้วยได้ (Sandmeyer 

et al., 2015)  

   การผ่าตัดทํา superficial lamella keratectomy เป็นการตัดกระจกตาออกบางส่วน เป็นการรักษาแผลหลุม

สามารถใช้ได้กับความผิดปกติของกระจกตา ความเสื่อม การบาดเจ็บต่าง ๆ ที่เกิดกับกระจกตาส่วนหน้า มักใช้ใน

กรณีที่กระจกตาขุ่นหรือเกิดการลอกหลุด (Collins, 2010) และเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา indolent 

corneal ulcer จากการรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่สําเร็จ รวมถึง ภาวะ corneal sequestrum ดว้ย  

    ACell® เป็นวัสดุปิดแผลที่เบาทําให้กระจกตาใสกว่าการทํา conjunctival graftและยังช่วยรักษาสภาพ

บาดแผลของกระจกตาหลังการรักษา (Badylak, 2004; Kim et al., 2020) ทําให้การพยากรณ์โรคดี (Zigler, 

2003) ซึ่งการศึกษานี้ได้มีการทําการรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยวิธี superficial lamella keratectomy เพื่อกําจัด

เนื้อตายและเนื้อเยื่อกระจกตาที่เสียหายจากการเกิดแผลเรื้อรังร่วมกับการใช้ Corneal Disc (ACell Vet®) เพื่อ

ช่วยลดรอยแผลเป็นที่กระจกตาหลังผ่าตัดและลดการเกิด corneal sequestrum ซํ้า โดยแผลมีลักษณะใกล้เคียง

กับกระจกตาปกติ 

ภาพที่ 1 ตาขวาที่มีภาวะ corneal sequestrum ร่วมกับแผลหลุมที่กระจกตาเรื้อรัง (indolent ulcer) (A) การผ่าตัด

ด้วยวิธี superficial lamella keratectomy (B) เย็บด้วย ACell Vet® ที่กระจกตาหลังจากผ่าเอาเนื้อตายออกแล้ว (C) ใน

วันที่ 60 หลังการผ่าตัดแมวลืมตาได้ดี ไม่พบรอยแผลเป็นที่กระจกตา แต่ยังพบการอักเสบที่กระจกตาเล็กน้อย (D)

แผลหลุมที่กระจกตาชนิดเรื้อรัง (spontaneous chronic corneal epithelial defect; SCCEDs) หรือ 

indolent corneal ulcer หรือ boxer ulcer เป็นแผล หลุมชนิดตื้นที่มีการติดเชื้อแบบไม่รุนแรง ลักษณะแผลที่

กระจกตาจะมีการลอกหลุดของเยื่อกระจกตา ชั้นบนสุดและเป็นเรื้อรังมากกว่า 1-2 สัปดาห์ มักพบในสัตว์โตเต็มวัย

ไปจนถึงสัตว์สูงอายุ ซึ่งจะพบขอบแผล มีลักษณะขรุขระ (Tsvetanova, et al., 2018) การตรวจวินิจฉัยแยกชนิด

ของแผลหลุมที่กระจกตา ทําไดโ้ดยใชส้ีย้อม fluorescein (corneal fluorescein retention) ซึ่งแผลหลุมชนิด 

indolent corneal ulcer จะพบการ ติดสีที่บริเวณขอบแผลและมีความขรุขระไม่เรียบ 


