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บทนำ
โรคข้อเส่ือม (Osteoarthritis; OA) เป็นกลุ่ม

อาการที่เกิดการอักเสบแบบไม่ติดเชื ้อ (non
inflammatory arthritis) เกิดกับข้อที่มีเยื่อบุข้อ
(synovial joint) ที่มีการเคลื่อนไหวเช่นข้อชนิด
diarthrodial เป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์เกิดความ
เจ็บปวด ไม่สามารถใช้ข้อนั้นได้เป็นปกติ ใน
ปัจจุบันพยาธิกำเนิดและสาเหตุที่แท้จริงของ
โรคข้อเส่ือมยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการศึกษา
ที่ผ่านมาเชื่อว่าสาเหตุการเกิดข้อเสื่อมเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงท่ีกระดูกอ่อนข้อต่อ (articular
cartilage) เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้าง (structure) ชีวเคมี (biochemistry)
และกระบวนการเมตะบอลิซึม (metabolism)
ภายในกระดูกอ่อนซึ่งสาเหตุนั้นมีทั้งจากพันธุ-
กรรม  การเล้ียงดู หรือจากอุบัติเหตุ(1)

ปัญหาท่ีสำคัญท่ีสุดของโรคข้อเส่ือมคืออาการ
ปวดที่เกิดขึ้น และความสามารถในการใช้งาน
ของข้อลดลง จุดประสงค์หลักในการรักษาโรค
ข้อเส่ือมคือการบรรเทาอาการปวด และป้องกัน
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ไม่ให้ข้อโดนทำลายมากย่ิงข้ึน ความสำเร็จในการ
รักษาโรคข้อเสื่อมต้องอาศัยการจัดการรวมกัน
ท่ีเหมาะสมของการรักษาด้วยยา (pharmacolo-
gic treatment) การออกกำลังกายที่เหมาะสม
(exercise management) และการควบคุมน้ำ-
หนักร่างกาย (weight control)(2) ดังแสดงในรูป
ท่ี 1 การใช้ยามีเป้าหมายในการลดความเจ็บปวด
และลดอัตราการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน
ข้อต่อ การออกกำลังกายในสุนัขที่ป่วยด้วยโรค
ข้อเส่ือมน้ันมิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการลดน้ำหนัก
แต่เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
และเอ็นท่ีอยู่รอบข้อ ช่วยลดภาระของข้อในการ
ทำงาน และรับน้ำหนักร่างกายสำหรับการลด
น้ำหนักส่วนเกินจะใช้วิธีการควบคุมอาหาร
โดยให้สุนัขได้รับอาหารเพียงพอกับความต้องการ
ไม่ให้มากจนสะสมเป็นไขมันส่วนเกินและเกิด
ภาวะอ้วนตามมาในภายหลัง ซึ่งการควบคุม
น้ำหนักร่างกายเป็นการช่วยลดภาระของข้อ
ให้ทำงานน้อยลง

การรักษาด้วยยา
เป้าหมายหลักของการรักษาโรคข้อเส่ือมด้วยยา

คือการลดความเจ็บปวดอันเกิดเน่ืองมาจากการ
เสื่อมสลายของกระดูกอ่อนข้อต่อและเนื้อเยื่อ
ท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังการลดหรือยับย้ังกระบวนการ
เสื่อมสลายที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ยาที่นิยมใช้
ในการรักษาโรคข้อเส่ือมมีสองกลุ่มคือ กลุ่มแรก
คือ ยาต้านการอักเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์ (nonste-
roidal antiinflammatory drugs; NSAIDs)
กลุ่มที่สองคือยาปกป้องการเสื่อมสลายกระดูก
อ่อน (disease modifying osteoarthritis drugs;

DMOADs) สำหรับยาควรระวังในการใช้คือยา
กลุ่มสเตียรอยด์ (corticosteroids) ซ่ึงเป็นยาต้าน
การอักเสบกลุ่มหนึ่งที่นิยมใช้ในการรักษาโรค
ข้ออักเสบ (arthritis)(3) เช่น dexamethasone,
methylprednisolone acetate, prednisolone
และ hydrocortisone เป็นต้น โดยยากลุ่มน้ีช่วย
บรรเทาอาการปวด โดยไปลดกระบวนการสร้าง
arachinodic acids (รูปที่ 2) ทำให้สามารถ
เคลื่อนไหวและใช้ข้อได้ดีขึ้น อย่างไรก็ดียาใน
กลุ่มน้ีก่อให้เกิดฤทธ์ิไม่พึงประสงค์มากเม่ือใช้ใน
ระยะยาวเช่น ทำให้เกิดอาการปัสสาวะมาก และ
ดื่มน้ำมากกว่าปกติ (polyuria polyphagia)
มีระดับน้ำตาลในกระแสเล ือดเพิ ่มส ูงข ึ ้น
กล้ามเนื้อลีบ มีฤทธิ์กดภูมิคุ ้มกันร่างกาย(3)

นอกจากนั้นยังมีผลเสียที่กระดูกอ่อนผิวข้อต่อ
คือ ลดความยืดหยุ่น (elasticity) ลดการสร้าง
สารกลัยโคซามิโนกลัยแคน (glycosaminogly-
cans) ในที่สุดจะส่งผลให้เกิดการเสื่อมของ
กระดูกอ่อนมากข้ึน(4)  ดังน้ันจึงควรหลีกเล่ียงยา
ในกลุ่มนี้สำหรับการรักษาโรคข้อเสื่อม รวมทั้ง
โรคข้ออักเสบท่ีเกิดร่วมกับข้อเส่ือม

รูปที่ 1.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ต่อความ
สำเร็จในการดูแลสุนัขโรคข้อเสื่อม
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ยาต้านการอักเสบชนิดท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์
ยาในกลุ่มน้ีจะช่วยในการลดกระบวนการอักเสบ

ท่ีเกิดข้ึนในข้อ(5) โดยมีฤทธ์ิในการยับย้ังเอนไซม์
cyclooxgenase (COX) ทำให้ลดการสร้าง
พลอสต้าแกลนดิน (prostaglandins) (รูปท่ี 2)
เป็นผลให้ลดอาการอักเสบและลดปวด แต่
ข้อเสียของยาในกลุ่มนี้คือ ไม่สามารถยับยั้ง
การดำเนินของโรคข้อเสื ่อมได้อย่างสมบูรณ์
เซลล์กระดูกอ่อน (chondrocytes) ยังคงมีการ
สร้างเอนไซม์ต่างๆ ท่ีไปสลายโครงสร้างภายใน
เนื้อกระดูกอ่อน (extracellular matrix) เช่น
คอลลาเจน (collagen) และ โปรตีโอกลัยแคน
(proteoglycan) ออกมาอย่างต่อเน่ือง(4) นอกจาก
นี้ยากลุ่มนี้ยังมีฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ได้แก่การมี
ฤทธ์ิระคายเคืองเย่ือบุกระเพาะอาหาร  ทำให้เกิด
การลอกหลุดของเยื ่อบุผนังกระเพาะอาหาร

เกิดเป็นแผลหลุม (gastric ulcer)(5) ส่งผลให้เกิด
เลือดออกในกระเพาะอาหาร ตัวอย่างยาในกลุ่ม
นี้ที่รู ้จักกันดี และมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
ได้แก่ ketoprofen (Oruvail) หรือ ibuprofen
(Brufen)  เป็นต้น(6) อย่างไรก็ดีในปัจจุบันนี้
ได้มีการพัฒนายากลุ่มน้ีให้มีความจำเพาะในการ
ออกฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม์ COX-2 เรียกว่า selective
COX-2 inhibitor หรือ preferential COX-2 inhi-
bitors (รูปที่ 2) ซึ่งจะช่วยลดฤทธิ์ข้างเคียงต่อ
ระบบทางเดินอาหารและระบบอื่นๆ แต่เมื ่อ
บริหารยาในกลุ่มน้ีในระดับท่ีสูงก็ยังมีผลยับย้ังการ
ทำงานของ COX-1 อยู่ โดยยาท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ี
ได้แก่ carprofen (Rimadyl) และ meloxicam
(Mobic, Metacam)(7)

รูปท่ี 2.  บทบาทของยาต้านการอักเสบชนิดต่างๆ ในกระบวนการอักเสบ(5)
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ยาปกป้องการเส่ือมสลายของกระดูกอ่อน
ยาในกลุ่มน้ีจัดว่าเป็นยาใหม่ท่ีกำลังได้รับความ

นิยมในการรักษาโรคข้อเส่ือมในคน ปัจจุบันได้มี
การนำยากลุ่มน้ีมาใช้ในการรักษาโรคข้อเส่ือมใน
สัตว์กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นม้าหรือ
สุนัข(8) มีรายงานการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับบทบาท
ของยาท่ีมีคุณสมบัติปกป้องการเส่ือมสลายของ
กระดูกอ่อน โดยยาในกลุ่มน้ีมีคุณสมบัติเป็นยา
ระงับปวดท่ีออกฤทธ์ิช้า (symp-tomatic slow-
acting drugs) รวมทั้งมีคุณสมบัติในการปรับ
เปล่ียนการดำเนินโรคข้อเส่ือม (disease modifi-
cation for osteoarthritis) หรือเรียกว่ายาปกป้อง
กระดูกอ่อน (chondroprotective drugs)(9) ซ่ึง
ยาในกลุ่มนี้สามารถชะลอ การพัฒนาของโรค
รักษาสมดุลเมตะบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
ภายในกระดูกอ่อน และกระตุ้นให้ร่างกายมีการ
ซ่อมแซมกระดูกอ่อนท่ีหุ้มผิวข้อต่อให้กลับสู่ปกติ
นอกจากน้ันยาในกลุ่มน้ียังมีข้อดี คือ ไม่ก่อให้เกิด
ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงต่อระบบอื่นๆ ใน
ร่างกายและต่อเซลล์กระดูกอ่อน เหมือนกับยา
ต้านการอักเสบชนิดท่ีเป็น และไม่ เป็นสเตียรอยด์
ฤทธิ์ไม่พึ่งประสงค์ของยาในกลุ่มนี้คือมีฤทธิ์
ยับยั้งการแข็งตัวของเลือดอาจทำให้เลือดแข็ง
ตัวช้าตรงตำแหน่งที่ฉีดยา เนื่องจากโครงสร้าง
ของยาในกลุ่มน้ีคล้ายกับสารเฮปปาริน (hepa-
rin)(9)  ดังน้ันการใช้ยาใน กลุ่มน้ีจึงควรระวังเป็น
พิเศษ ในสุนัขท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการแข็งตัวของ
เลือด อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่พบ
รายงานถึงผลข้างเคียงดังกล่าวในสุนัข  ยาที่มี
คุณสมบัติปกป้องการ เส่ือมสลายของกระดูกอ่อน
น้ี เช่น ไฮยาลูโรเนต (hyaluronan) พอลิซัลเฟต-

กลัยโคซามิโนกลัยแคน (polysulfated glycosa-
minoglycan; PSGAG) คอนดรอยตินซัลเฟต
(chondroitin sulfate; CS) และเพนโตซานพอ-
ลิซัลเฟต (pentosan polysulfate; PP)  ซ่ึงยาใน
กลุ่มน้ีมีประสิทธิภาพดีในการรักษา แต่ยังมีการ
นำมาใช้น้อย  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากยังไม่เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลายหรืออาจเพราะว่ายาชนิดนี้มีราคา
ค่อนข้างแพง(8-10) สำหรับยาในกลุ่มน้ีท่ีมีจำหน่าย
เป็นการค้า ได้แก่ เพนโตซานพอลิซัลเฟต (Pento-
san) พอลิซัลเฟตกลัยโคซามิโนกลัยแคน
(Ade-quan, Arteparon) และกลูโคซามีน
(gluco-samine) (Vialril, Anthramine)

การออกกำลังกาย
การศึกษาในมนุษย์พบว่าการออกกำลังมี

ความสำคัญ ต่อความแข็งแรงของข้อและ
กล้ามเนื้อที ่เกี ่ยวข้อง ช่วยทำให้ข้อสามารถ
เคล่ือนไหวได้ดีข้ึน อีกท้ังยังลดปริมาณการใช้ยา
ในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเสื่อม(11,12) ดังนั้นในสุนัข
ที่ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อม  การออกกำลังกายที่
เหมาะสมก็สามารถช่วยชะลอการเกิดโรค และ
ลดความรุนแรงของโรคลงได้ ซึ่งการจัดการนี้
ต้องอาศัยประวัติพฤติกรรมของสุนัขนั ้นมา
ช่วยในการกำหนดแนวทางในการออกกำลังกาย
สุนัขที่ป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมพบว่ามีลักษณะ

การเดินเปลี่ยนไป ไม่สามารถรับน้ำหนักลงข้อ
น้ันได้ตามปกติ  รวมท้ังมุมในการเคล่ือนไหวของ
ข้อก็จะลดลงเช่นกัน(13-15) ทำให้ไม่สามารถ
ออกกำลังได้เช่นเดียวกับสุนัขปกติไม่ว่าจะเป็น
ระยะเวลา ชนิด และระดับของการออกกำลังกาย
การกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายของสุนัข
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ในกลุ่มนี้ต้องอาศัยอาการทางคลินิกมาช่วยใน
การพิจารณา ซึ่งเจ้าของสัตว์มีส่วนสำคัญเป็น
อย่างมากในการแจ้งอาการของสัตว์หลังจากการ
ออกกำลังกายให้สัตวแพทย์ผู ้ให้การรักษา
ทราบเพื่อประเมินผลการศึกษาในมนุษย์พบว่า
การออกกำลังกายท่ีให้ผลดีในผู้ป่วยโรคข้อเส่ือม
ได้แก่ การเดิน(16,17) แม้ว่ายังไม่มีรายงานการศึกษา
ความสัมพันธ์ของการออกกำลังกายโดยวิธี
ดังกล่าวกับโรคข้อเสื่อมในสุนัขก็ตาม แต่การ
ศึกษาในมนุษย์ก็น่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้
ได้เช่นกัน(16,17) การออกกำลังท่ีเหมาะสมสำหรับ
สุนัขโรคข้อเสื่อมได้แก่การเดินและการว่ายน้ำ
และควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่จะส่งผล
ให้ข้อต่อต้องทำงานหนัก การออกกำลังกาย
เหล่าน้ี ได้แก่ การว่ิงอย่างรวดเร็ว  การว่ิงติดต่อ
เป็นระยะเวลานาน หรือการกระโดดเป็นต้น
การควบคุมน้ำหนัก

การศึกษาในมนุษย์พบว่าน้ำหนักร่างกายเป็น
ปัจจัยโน้มนำที ่สำคัญของโรคข้อเสื ่อม(18,19)

และโอกาสในการเกิดโรคข้อเสื่อมลดลงเมื่อลด
น้ำหนักร่างกาย(20,21) สอดคล้องกับการศึกษาใน
สุนัขพบว่าการที่สุนัขมีน้ำหนักร่างกายเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วในช่วงเจริญเติบโตมีโอกาสโน้มนำ
ให้เกิดโรคข้อเส่ือม(22) ดังน้ันการควบคุมน้ำหนัก
ร่างกายในสุนัขนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงลด
ความรุนแรงของการเกิดโรคข้อเสื่อม แต่การ
ควบคุมน้ำหนักร่างกายระหว่างการเจริญเติบโต
น้ันยังช่วยลดโอกาสท่ีสุนัขน้ันจะเกิดโรคข้อเส่ือม
ความอ้วน (obesity) เป็นภาวะน้ำหนักร่างกาย

มากเกินมีไขมันปกคลุมตามตำแหน่งต่างๆ ของ
ร่างกายเพิ่มมากขึ้น (รูปที่ 3) ซึ่งส่งผลโดยตรง
ทำให้ข้อต่อต้องรับน้ำหนักมากขึ้นรวมทั้งต้อง
ทำงานมากขึ้น ในการจัดการสุนัขที่มีปัญหา
โรคข้อเส่ือมการควบคุมน้ำหนักร่างกายไม่ให้สุนัข

รูปท่ี 3. แสดงคะแนนร่างกาย (body condition score) ในสุนัข(22)
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อ้วนมีความสำคัญมากและนอกจากการควบคุม
น้ำหนักแล้ว  การจัดการเพ่ือให้สุนัขได้ใช้พลังงาน
ในร่างกายได้แก่การออกกำลังกายท่ีเหมาะสมก็มี
ความสำคัญเช่นเดียวกัน(23) การศึกษาในสุนัขและ
แมวถึงการลดน้ำหนักท่ีเหมาะสมพบว่า ในหน่ึง
สัปดาห์ควรลดน้ำหนักตัวลงประมาณร้อยละ 1.5
ของน้ำหนักเร่ิมต้น ไม่ควรให้น้ำหนักลดมากกว่า
3% ของน้ำหนักเริ่มต้น เพื่อป้องกันอันตราย
จากการลดน้ำหนักร่างกายมากเกินไป(24) การ
ลดน้ำหนักส่วนเกินในสุนัขอ้วนให้กลับมาอยู่
ในช่วงปกติต้องการควบคุมปริมาณพลังงาน
และโปรตีนในอาหารที่ได้รับและการเพิ่มอัตรา
การเผาผลาญพลังงาน เช่น การออกกำลังกาย
อย่างไรก็ตามสุนัขที่ป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมไม่
สามารถลดน้ำหนักส่วนเกินน้ีด้วยโปรแกรมการ
ออกกำลังกายเช่นเดียวกับสุนัขปกติได้ดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้นในกรณีนี้ต้องอาศัยโปรแกรม
การจัดการด้านอาหารเพียงอย่างเดียวสำหรับ
ช่วยลดน้ำหนักซ่ึงจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อการ
ควบคุมอาหาร

การควบคุมอาหาร
ในสุนัขแต่ละสายพันธุ ์มีน้ำหนักตัวเมื ่อ

โตเต็มที่ (mature) แตกต่างกันเป็นอย่างมาก
ระหว่าง 1 กิโลกรัมในสุนัขพันธ์ุชิวาวา (Chihua-
hua) จนถึง 68 กิโลกรัม ในสุนัขพันธ์ุนิวฟาวน์-
แลนด์ (Newfoundland)(25) ซึ่งความแตกต่าง
นี ้เองทำให้สุนัขแต่ละสายพันธุ ์มีอัตราการ
เจริญเติบโตท่ีแตกต่างกัน โดยในสุนัขพันธ์ุใหญ่
(large breed) จะมีการเปล่ียนแปลงน้ำหนักตัว
อย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีอัตราการเจริญเติบโตท่ี

เร็วกว่า  เม่ือเปรียบเทียบกับสุนัขพันธ์ุเล็ก (small
breed)  จากการที่สุนัขพันธุ์ใหญ่มีอัตราการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วน้ีเอง ทำให้มีโอกาสเกิด
ปัญหากับข้อได้มากกว่าสุนัขพันธ์ุเล็ก เพราะการ
เจริญเติบโตที่เร็วเกินไปทำให้การเจริญของ
กระดูกและข้อไม่สัมพันธ์กับมวลกล้ามเนื้อที่
อยู่รอบ ข้อส่งผลให้เกิดโรคข้อ เช่น โรคข้อสะโพก
เจริญผิดปกติ(26) นอกจากนั้นมีการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนะต่างๆ  เช่น พลังงาน
(energy) โปรตีน (protein) แคลซียม (calcium)
และ ฟอสฟอรัส (phosphorus) ท่ีมีผลต่ออัตรา
การเจริญเติบโต และการพัฒนาระบบโครงสร้าง
ร่างกายในสุนัขพันธ์ุใหญ่ การศึกษาในสุนัขพันธ์ุ
เกรดเดน (Great dane) พบว่าในสุนัขกลุ่มท่ีได้
รับอาหารแบบเต็มท่ี (ad lib) มีอัตราการเจริญ
เติบโตที่สูงกว่าสุนัขในกลุ่มที่ได้รับอาหารเพียง
ร้อยละ 66 ของสุนัขในกลุ่มที่ได้รับอาหารแบบ
เต็มท่ีและพบว่าสุนัขในกลุ่มท่ีได้อาหารแบบเต็มท่ี
มีความเสี่ยงของการเกิดโรคข้อสะโพกเจริญผิด
ปกติสูงกว่าเช่นกัน(22) สอดคล้องกับการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับโปรตีนในอาหาร
(ร้อยละ 31.6, 23.1 และ 14.6) และการเจริญ
ของระบบโครงกระดูกในลูกสุนัขพันธุ์เกรดเดน
ต้ังแต่หลังจากหย่านมจนถึงอายุ 14 สัปดาห์(27,28)

ไม่พบความแตกต่างของกระบวนการเมตะ-
บอลิซึมของแคลเซียมในกระดูกของสุนัขที่ได้
รับอาหารท่ีมีโปรตีนแตกต่างกันท้ัง 3 กลุ่ม  แต่พบ
ว่าสุนัขที่ได้รับโปรตีนต่ำจะมีระดับของโปรตีน
อัลบูมิน (albumin) ในซีร่ัมต่ำเช่นกัน การศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ของสัดส่วนแคลเซียมต่อฟอส-
ฟอรัสในอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตในสุนัข
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พันธ์ุเกรดเดนต้ังแต่หย่านม จนอายุ 6 เดือน(29,30)

พบว่าสุนัขในกลุ่มที่ได้รับอาหารแคลเซียมสูง
(แคลเซียมร้อยละ 3.3 ต่อฟอสฟอรัสร้อยละ 0.9)
ต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroid glands) ทำงาน
มากข้ึน มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง (hypercal-
cemia) ฟอสฟอรัสในเลือดต่ำ (hypophos-
phatemia) การทำงานของออสตีโอบลาส
(osteoblasts) ในกระดูกเพิ่มขึ้นในขณะที่การ
ทำงานของออสตีโอคลาส (osteoclasts) จะ
ลดลง  การศึกษาของ Goodman et al.(1998)
แบ่งสุนัขเป็นสามกลุ่ม ได้รับอาหารที่มีระดับ
ของแคลเซียมและฟอสฟอรัสที ่แตกต่างกัน
โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ได้รับแคลเซียมในระดับ
ต่ำ (แคลเซียมร้อยละ 0.48 และฟอสฟอรัสร้อย
ละ 0.4) กลุ่มที่สองได้รับแคลเซียมในระดับ
ปานกลาง (แคลเซียมร้อยละ 0.8 และฟอสฟอรัส
ร้อยละ 0.67) และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ได้
รับแคลเซียมในระดับสูง (แคลเซียมร้อยละ 2.7
และฟอสฟอรัสร้อยละ 2.2) ทุกกลุ่มจะได้รับ
อาหารที่มีสัดส่วนของพลังงานและโปรตีนที่
เท่ากันคือ ไขมันร้อยละ 14 และโปรตีนร้อยละ 26
โดยเร่ิมการศึกษาต้ังแต่ลูกสุนัขหย่านมจนมีอายุได้
18 เดือน พบว่าในสุนัขกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มี
แคลเซียม ในระดับปานกลาง (แคลเซียมร้อยละ
0.80 และฟอสฟอรัสร้อยละ 0.67) จะมีอัตราการ
เจริญเติบโตเร็วกว่าสองกลุ่มที่เหลือ ในขณะที่
สุนัขกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีแคลเซียมสูง (แคล
เซียมร้อยละ 2.7 และฟอสฟอรัสร้อยละ 2.2) จะ
เกิดภาวะ hypertrophic osteodystrophy(31)

สอดคล้องกับการศึกษาของ Brawner et al.
(1998) ท่ีพบว่าร้อยละ 86 ของสุนัขท่ีได้รับอาหาร

ที ่ม ีระดับแคลเซียมสูงจะพบอาการขาเจ็บ
(lameness)(32)

โปรแกรมการจัดการด้านอาหารสำหรับการ
ลดน้ำหนักตัวน้ันนิยมใช้อาหารเย่ือใยสูง (high-
fiber diets) ทำให้มีอาหารเต็มกระเพาะเพ่ือให้
สัตว์รู้สึกอิ่ม(33)  อย่างไรก็ตามการให้อาหารที่มี
เยื่อใยสูงนี้ต้องคำนึงถึงปริมาณสารอาหารที่
สำคัญไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือโปรตีนที่สัตว์
จะได้รับ(34) นอกจากนั้นข้อควรคำนึงที่สำคัญ
สำหรับการให้อาหารที่มีเยื่อใยสูงคือทำให้สัตว์
ขับถ่ายอุจาระมากและถี่กว่าปกติ สุขภาพของ
ผิวหนังและขนจะลดลง ลดการย่อยได้ของสาร
อาหาร ลดการดูดซึมแร่ธาตุและไวตามิน  รวมท้ัง
ลดความน่ากินของอาหาร (palatability)(35)

บทสรุป
จากวิวัฒนาการทางด้านสัตวแพทยศาสตร์

ท่ีเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้เกิดความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้นในกระบวนการเกิดโรคข้อเสื่อม ซึ่ง
ความรู้ดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดการค้นคว้าและ
ศึกษาถึงวิธีการรักษาและจัดการกับสุนัขที่ป่วย
ด้วยโรคข้อเส่ือมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
จากความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการได้ชี้ให้
เห็นว่าการที่จะประสบความสำเร็จในการรักษา
โรคข้อเสื่อมไม่ว่าจะในสุนัข หรือสัตว์ชนิดอื่น
รวมทั้งในมนุษย์นั้น ต้องอาศัยความสัมพันธ์
รวมกันระหว่างการรักษาด้วยยาและการจัดการ
ที่เหมาะสม ได้แก่ การจัดการด้านอาหาร และ
การออกกำลังกายท่ีเหมาะสม  อย่างไรก็ดียังต้อง
มีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับโรคข้อเส่ือมอกีมาก
โดยมีเป้าหมายท่ีสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เกิด



70 กรกฎ  งานวงศ์พาณิชย์

โรคข้อเส่ือมและการรักษาโรคข้อเส่ือมให้หายขาด
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