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บทคัดย่อ (Abstract)

Keywords (Thai): 

แมวพันธุ์ Domestic short hair เพศผู้ ทําหมันแล้ว อายุ 8 ปี ติดเชื้อเอดส์แมว (FIV)
ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะเนื้องอกที่โพรงจมูกชนิด nasal submucosa-T-cell lymphoma 
ที่มีผลบวกต่อ CD3 เมื่อทําการรักษาด้วยเคมีบําบัดพบว่าแมวมีการหายใจดีขึ้น และเริ่มมี
ภาวะ azotemia และleukopenia จึงหยุดการให้เคมีบําบัดหลังจากได้รับเคมีบําบัด 2 คร้ัง
รักษาภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่าและค่า creatinine สูงจนกลับสู่ภาวะปกติ จากนั้น 4 เดือน
พบตาซ้ายเริ่มมีก้อนเนื้อที่บริเวณม่านตาและเกิดภาวะยูเวียอักเสบแมวได้รับการรักษา
ดว้ยการหยอดยาลดอกัเสบทีต่าซา้ยด้วยprednisolone acetate1% (Inf-oph® 1%, 
Seng Thai company; Thailand) วันละ 4 ครั้ง กินยาdoxycycline (Siadocin®, 
Siam Bheasach; Thailand) ขนาด10 มก./กก./วัน และกินยา prednisolone 
(Prednisolone GPO; Thailand) ขนาด 0.36 มก./กก.วันละ 2 ครั้ง 2 สัปดาห์
ต่อมาพบว่าขนาดก้อนเนื้อที่ม่านตาซ้ายมีขนาดเท่าเดิม การอักเสบลดลงค่า creatinine
สูงขึน้จงึหยดุกนิยา prednisolone และใชย้าหยอดตาลดอกัเสบ prednisolone acetate 1% 
ต่อมาพบภาวะยูเวียอักเสบตาขวาพร้อมกับมีไฟบรินในช่องด้านหน้าลูกตา และก้อนเนื้อ
ที่ม่านตาขวา จึงให้หยอดตาด้วย prednisolone acetate 1% ท้ังสองตา หลังจากน้ัน 
1 เดือนยังคงพบการอักเสบของตาขวา และตาซ้ายจึงเพ่ิมการให้สารสกัดหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ 
PCSO-524® (VetzPetzAntinol®, DKSH,Thailand) วันละ 1 เม็ด เพ่ือควบคุมการอักเสบ
ทางระบบแทนการให้ยาลดอักเสบกลุ่ม streroid ควบคู่กับการรักษาด้วยการหยอดตาลด
อักเสบ prednisolone acetate1 % ทั้งสองตาเมื่อติดตามอาการ หลังให้ยา PCSO-524®

วันละ 1 เมด็เปน็ระยะเวลา 30 วัน ไม่พบก้อนเนือ้ทีม่่านตาและภาวะยเูวียอกัเสบลดลงทัง้สองตา

cat, uveitis, lymphoma, azotemia, PCSO-524®

บทนํา (Introduction)
ภาวะยูเวียอักเสบ (uveitis) เป็นการอักเสบของม่านตา ciliary body หรือคอรอยด์ ซึ่ง 70% 
ของภาวะยูเวยีอกัเสบในแมว มกัเกดิจาก การตดิเชือ้ เช่น ติดเชือ้แบคทีเรีย Bartonella spp. 
ติดเชื้อไวรัส ได้แก่ ไวรัสเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (FIP) ไวรัสเอสด์แมว (FIV) และไวรัสลิวคีเมีย 
(FeLV) ติดเชื้อโปรโตซัว เช่น Toxoplasma gondill และเชื้อรา เช่น Cyptococcus, Blastomyes, 
Aspergillus และHistoplasmosis เป็นต้น หรืออาจเกิดการอักเสบเช่นจากส่วนของเลนส์หรือ
จากการฉีกขาดของกระจกตา การกระทบกระแทก และเนื้องอกที่แพร่กระจายเข้าสู่ลูกตา เป็นต้น(1)

ภาวะยูเวียอักเสบจะทําให้เกิดการเจ็บตา หรี่ตากลัวแสง ช่องด้านหน้าลูกตาขุ่น (aqueous flare) 
ม่านตาบวม ม่านตาอักเสบตะกอนโปรตีนที่ช่องด้านหน้าลูกตา (keratic precipitates) ตะกอนหนอง
ทีช่อ่งหนา้มา่นตา (hypopyon) เลอืดออกช่องหน้าม่านตา (hyphema) ทาํใหสู้ญเสียการทาํงาน
ของดวงตา การมองเห็นและก่อให้เกิดภาวะต้อหิน ต้อกระจก จอตาลอกหลุด (retinal detachment)
หรือการเสื่อมของจอตา (degeneration)(2) ตามมาได้

การตรวจวนิจิฉยัถึงสาเหตใุนภาวะยเูวยีอักเสบ ควรตรวจสขุภาพสตัวเ์พ่ือประเมนิรว่มกบั
การตรวจตาอยา่งสมบรูณ ์สอบถามประวตักิารปว่ย ตรวจดสูว่นตา่งๆของตา ประเมนิ
ความขุ่นของชอ่งด้านหน้าลกูตาวดัความดันตา และสอ่งตรวจจอตา เพ่ือประเมนิภาวะยูเวยี
อักเสบ อาจเก็บตัวอย่างนํ้า aqueous humor ด้วยวิธี anterior centesisส่งตรวจ
เซลลว์ทิยา หรือ PCR(3,6)

ภาวะมะเรง็ต่อมนํา้เหลือง (lymphoma)เปน็ภาวะทีพ่บวา่มีการแพร่กระจายไปทีต่าได้บ่อย 
การรักษายูเวียอักเสบในภาวะนี้ควรทําการักษาโดยการให้เคมีบําบัด ร่วมกับควบคุมภาวะ
ยเูวยีอักเสบ ดว้ยการใหย้าลดอกัเสบกลุ่มcorticosteroid หรอื nonsteroid หยอดตา
และให้ยาลดอกัเสบทางระบบร่วมกับการปอ้งกนัภาวะทีไ่มพึ่งประสงค ์เชน่ การยึดเกาะ
ของม่านตา และภาวะตอ้หินแบบทุตยิภูมิ(3)

รายงานสัตวป่์วยนีเ้ป็นการรายงานผลการใหย้าหยอดตาลดอักเสบควบคู่กบัการใช ้PCSO-524®

(VetzPetzAntinol®, DKSH, Thailand ) ในแมวทีม่ภีาวะยเูวยีอกัเสบ และภาวะไตวาย
โดยหลังใหส้ารสกดัจากหอยแมลงภูน่วิซแีลนด ์(PCSO-524®) ซึง่มรีายงานวา่เป็น 
essential fatty acidทีม่ ีomega-3 เป็นสว่นประกอบหลักทีมี่บทบาทในการชว่ยลด
การอกัเสบทีเ่กดิขึน้ในร่างกาย(4) พบวา่สามารถลดการอกัเสบจากของชอ่งตาด้านหนา้
ไดใ้นขณะทีแ่มวไม่ไดร้บัยาในกลุม่ corticosteroid หรือ nonsteroidทางระบบเพ่ิมเตมิ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม

ประวัติสัตว์ป่วย (History)

แมวพันธุ์ Domestic short hair เพศผู้ ทําหมันแล้ว อายุ 8 ปี ติดเชื้อเอดส์แมว (FIV)
นํา้หนกั 3.4 กก.ป่วยดว้ยภาวะ chronic rhinitis พบสิง่คดัหลงัทีจ่มกูข้างซา้ย ไดร้บั
การวนิิจฉยัพบเน้ืองอกท่ีโพรงจมกูตําแหนง่ nasal pharynx และบรเิวณโพรงจมกูขา้งซา้ย 
ผลพยาธิวทิยาคือ nasal submucosa-T-cell lymphoma ทีม่ผีลบวกต่อ CD3 ทาํการรกัษา
ดว้ยเคมบํีาบดั 2 ครัง้ประกอบด้วยยา vincristine ยา prednisolone และ cyclophosphamide
(COP) สัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังการรักษาพบว่าแมวมีภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่า 
(leukopenia) และเกิดภาวะ azotemia จึงหยุดการใหเ้คมบํีาบดัทาํการรกัษาภาวะ leukopenia 
และ azotemia ทีห่นว่ยโรคแมว โรงพยาบาลสตัว ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน 
จนคา่เมด็เลอืดขาว และคา่ creatinine กลบัสู่ภาวะปกติระหว่างการรักษาทีห่นว่ยโรคแมว
เปน็เวลา 4 เดอืนแมวไมพ่บสิง่คัดหลัง่ทีจ่มูกแตเ่ริม่มีอาการซึมและกินไดน้้อยลงเริม่พบ
ภาวะผดิปกตทิีช่อ่งตาดา้นหนา้ตาซา้ย โดยมลีกัษณะการบวมของมา่นตาและมีภาวะยเูวียอักเสบ
จงึไดถ้กูสง่มาเพ่ือรักษาตาทีห่น่วยจกัษุโรงพยาบาลสตัว์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน
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การตรวจร่างกาย (Physical examination )
การตรวจร่างกายพบว่าแมวมีการหายใจได้ปกติ ไม่พบสิ่งคัดหลั่งที่จมูก เสียงปอดและหัวใจปกติ 
ไมพ่บตอ่มนํา้เหลืองขยายใหญ่ พบการกนิได้ลดลงและซมึbody condition score 2.5/5 
ตาซ้ายหรี่ตามีก้อนเนื้อที่ม่านตาและพบไฟบรินที่ช่องด้านหน้าลูกตาข้างซ้าย ส่วนข้างขวายังปกติ

แผนการวินิจฉัยและผลการรักษา 
(Diagnosis Plan and Results)
ตารางที่ 1 ผลการตรวจโลหิตวิทยา
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10-15 gm%

30-45%

5- 10 x106/cumm

5.5-19.5 x103/cumm

45-64%

1.5- 7.0%

0-5%

0-4%

300-800 x103/ul

6-7.5 gm%

15-34 mg%

1.0-2.2 mg%

28-76 IU/L

5.8-7.8 gm%

2.6-4.2 gm%

2.5-5.0 mg%

1-5 %

ระยะ
เวลาหลัง
รักษาตา
ค่าเลือด

วันที่
เริ่มรักษา

2
สัปดาห์

2
เดือน

3
เดือน

4
เดือน

5
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ค่าปกติ

ตารางที่ 2 ผลการตรวจตา
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วันแรก 2สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน

หมายเหต ุOD = ตาขวา,OS= ตาซา้ย,IOP =Intraocular pressure,PLR =Pupillary light 
reflex,Fibrin= ไฟบรินที่บริเวณช่องด้านหน้าลูกตา,N= normal

การรักษาและผลการรักษา 
(Treatment/Outcome/Follow up)
เมื่อทําการตรวจตาพบตาขวาปกติ ส่วนตาซ้ายมีอาการหรี่ตา ม่านตาซ้ายมีลักษณะก้อนเนื้อท่ีบริเวณ
ม่านตามีไฟบรินที่บริเวณช่องด้านหน้าลูกตาช่องด้านหน้าลูกตาขุ่น ความดันตาตํ่า พบม่านตาอักเสบ 
(ตารางที่ 2) เมื่อทําการอัลตราซาวนด์ตาพบก้อนเนื้อที่ม่านตาข้างซ้าย (ภาพที่1) เนื่องจากแมว
ค่อนข้างดื้อ และเจ้าของไม่ยินยอมให้วางยาสลบในการเก็บตัวอย่างเซลล์จากนํ้าที่ช่องด้านหน้าลูกตา
ด้วยวิธี anterior centesis และขอรับการรักษาแบบประคับประคองไม่ขอทําเคมีบําบัดต่อ จึงให้
การรักษาด้วยยาลดอักเสบที่ตาซ้ายด้วย prednisolone acetate 1% วันละ 4 ครั้ง ให้กินยา 
doxycycline ขนาด 10 มก./กก./วัน กินยา prednisolone ขนาด 0.36มก./กก. วันละ 2 ครั้ง
ร่วมกับให้กินยากระตุ้นภูมิ(ImmuplexBgold®) ขนาด ½ เม็ด และกินยา feline interferon 
omega (Virbagen® omega) ขนาด 104 U วนัละ 1 ครัง้กนิยาบาํรงุเลอืด (Ferric plus-K®) 
วนัละ 1.5 มล .หลงัจากนัน้ 2 สัปดาห ์คา่creatinineสงูขึน้และพบภาวะโลหติจาง (ตารางที ่1) 
จึงหยุดยา prednisolone ทางระบบ ส่วนลักษณะก้อนเนื้อที่ม่านตาซ้ายขนาดเท่าเดิม พบการ
อักเสบลดลง (ภาพที่ 2) จึงทําการรักษายูเวียอักเสบโดยการหยอดตาด้วย prednisolone 
acetate 1% วันละ 4 ครั้งที่ตาซ้ายส่วนการรักษา azotemia ได้ให้นํ้าเกลือใต้ผิวหนังวันละ 150-200 มล.
และเพ่ิมการฉดีerythropoietinวนัเวน้วนั ตดิตามอาการ 2 สปัดาห์ตอ่มายงัพบลกัษณะการบวม
ของมา่นตาโดยไมพ่บไฟบรนิทีช่อ่งหนา้ตาซา้ยเจา้ของขอใหท้าํการรกัษาเฉพาะตาและขอนดัตดิตาม
อาการและขอตรวจเลือดทุก 1 เดือน โดยจะรักษาอาการทางระบบที่คลินิก จึงทําการนัดติดตามอาการ
1 เดือนต่อมาพบว่าก้อนที่ม่านตาซ้ายมีขนาดเล็กลง พบการอักเสบของยูเวียตาขวามากขึ้น 
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จึงให้หยอด prednisolone acetate 1% ทัง้สองตา วันละ 2 ครัง้ หลังรักษาได ้3 เดอืน พบตาขวา
มียูเวียอักเสบ มีไฟบรินที่ช่องหน้าลูกตาและแผลที่กระจกตา (ภาพที่ 3) จึงหยุดหยอด prednisolone 
acetae 1% ข้างขวา เพ่ิมยา doxycycline ขนาด 10 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง ป้ายตาขวาด้วย
oxytetracycline hydrochloride (Terramycin®) วันละ 3 ครั้ง ร่วมกับหยอดตาขวาด้วยนํ้าตาเทียม 
(Hialid® 0.1%) วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์พบว่าแผลท่ีกระจกตาขวาหายแต่ยังคงพบ
ม่านตาบวมและไฟบรินที่ช่องด้านหน้าลูกตา และพบตาซ้ายมีภาวะ keratic precipitate เล็กน้อย
(ภาพที่ 4) จึงเพ่ิมการหยอด prednisolone acetate 1% ตาขวาวันละ 4 ครั้ง ตาซ้าย 2 ครั้ง 
ร่วมกับการกิน PCSO-524® วันละ 1 เม็ดเป็นระยะเวลา1 เดือน เพ่ือลดการอักเสบทางระบบ
หลังจากนั้นนัดติดตามอาการ ไม่พบเนื้องอกม่านตาขวาและตาซ้าย ไม่พบการอักเสบของม่านตา
และพบภาวะ keratic precipitate ตาขวาเล็กน้อย (ภาพที่ 5) หลังจากนั้นแมวไม่ได้มาติดตามอาการ  

แตเ่น่ืองดว้ยแมวปว่ยดว้ยภาวะไตวายทําให้ไม่สามารถใหย้าลดอกัเสบทางระบบได ้เน่ืองจากยาลด
อักเสบไม่ว่าจะเป็นชนิด corticosteroid หรือ nonsteroidมีฤทธิ์ไปยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase 
(COX) ที่ทําหน้าที่รักษาสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ กรดด่าง ควบคุมการไหลเวียนของเลือดไปที่ไต
รวมทัง้การกรองการขับโซเดีย่มและนํา้ของไต ดงัน้ันหากกนิยาลดการอักเสบ จะสง่ผลตอ่การทาํงาน
ของไตมากขึ้นและส่งผลเสียตามมา จึงพิจารณาให้ทานยา PCSO-524®  ซึ่งเป็นสารประกอบกลุ่ม
essentialfatty acid ที่มี omega-3 เป็นส่วนประกอบที่มีบทบาทในการช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้น
ในร่างกาย โดยยับยั้งกระบวนการของ COX and lipoxygenase (LOX) ที่สามารถลดปวดได้ 
และยังมีรายงานที่สามารถป้องกันการเคลื่อนตัวของเม็ดเลือดขาวneutrophils และบรรเทา
ความเจบ็ปวด บวม ในรายสตัว์ปว่ยภาวะขอ้สะโพกเสือ่มเร้ือรงัและสามารถใชย้าได้ระยะยาวในสุนัข
และแมวโดยไม่มีผลข้างเคียง(9) นอกจากนี้ PCSO-524®  ยังองค์ประกอบของ ETA, EPA, DHA
ที่มีรายงานในการลดอักเสบทั้งในการป้องกันและรักษาและยังพบคุณสมบัติของ Gastroprotective, 
antihistamine effect, antioxidant,anticytokinesและantiarthritis(10,11) ดงันัน้การใช ้PCSO-524® 

จึงอาจจะเป็นทางเลือกในการช่วยบรรเทาความปวดและการอักเสบของภาวะยูเวียอักเสบในแมว
ได้เมื่อเปรียบเทียบการหยอดตาลดอักเสบอย่างเดียวกับหลังการรักษาด้วยการหยอดตา
ลดอักเสบควบคู่กับการกิน PCSO-524®  ต่อเนื่องนาน 30 วัน

การรักษายูเวียอักเสบควรรักษาสาเหตุของการก่อให้เกิดภาวะยูเวียอักเสบ ร่วมกับการใช้ยาหยอดตา
ลดอักเสบคู่กับการให้ยาลดอักเสบทางระบบ แต่ในแมวตัวนี้เจ้าของไม่อนุญาตให้ทํา anterior 
centesisซึ่งเป็นการวินิจฉัยสาเหตุของภาวะยูเวียอักเสบจึงไม่สามารถระบุสาเหตุได้ อย่างไรก็ตาม 
จากการรักษาภาวะยูเวียอักเสบโดยการหยอดตาลดอักเสบเพียงอย่างเดียวจะได้ผลไม่ดีเท่ากับ
การรักษาด้วยการให้ยาทางระบบท่ีไปช่วยลดการอักเสบควบคู่กับการหยอดตาลดอักเสบเนื่องจาก
แมวมีภาวะ azotemia จงึไม่สามารถใหย้ากลุ่ม steroid และ nonsteroid ได ้จากการใหก้นิ
PCSO-524® ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยลดกระบวนการอักเสบได้นั้นพบว่าหลังการรักษาเป็นระยะเวลา 
30 วนั การอกัเสบลดลงมากทัง้สองตาและกอ้นเนือ้ทีม่า่นตาหายไป แมจ้ะไมส่ามารถระบสุาเหตุ
ของภาวะยูเวียอักเสบในแมวตัวนี้ได้แต่การให้กิน PCSO-524® ให้ผลการรักษาภาวะยูเวียอักเสบ
เป็นที่น่าพอใจประกอบกับ PCSO-524® เป็นสารธรรมชาติที่ไม่มีผลข้างเคียงแก่ไต จึงเป็นทางเลือก
ที่น่าสนใจในการรักษาภาวะยูเวียอักเสบ

อภิปราย (Discussion)

สรุป (Conclusion)

การเกดิยเูวียอักเสบจากเนือ้งอกท่ีแพร่กระจายเข้าสู่ตาหรือเกิดจากเนือ้งอกในลูกตาในแมวนัน้
จะพบลักษณะยูเวียอักเสบ ได้แก่ พบเม็ดสีที่ม่านตา (iris hyperpigmentation) ไฟบรินในลูกตา
(intraocular fibrin exudation) และเลือดออก (hemorrhage)(5) สามารถวินิจฉัยยูเวียอักเสบ
ได้โดยการเจาะเก็บตัวอย่างนํ้า aqueous humor (anterior centesis) ส่งตรวจเซลล์วิทยา 
หรือ PCR เพ่ือหาสาเหตุของการเกิดยูเวียอักเสบที่อาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโรคทาง
ระบบอืน่นอกจากตา(6) แต่ด้วยเจ้าของไม่ยินยอมให้วางยาเกบ็ตวัอย่างจึงไมส่ามารถเก็บตวัอยา่งได้ 
เนือ้งอกทีพ่บการแพร่กระจายเขา้สูต่ามากทีสุ่ด (metastatic intraocular tumor) ในสุนัขและแมว
คือมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง (lymphoma) และเนื้องอกท่ีเกิดในลูกตา (intraocular tumor) ที่พบบ่อย
ที่สุดทั้งสุนัขและแมวคือ melanoma(7) โดยลักษณะเกิดยูเวียอักเสบจากมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง 
มักจะมตีาํแหนง่ท่ีเกดิการอกัเสบทีย่เูวยีสว่นหนา้ (antrerior uveitis) ทีม่กีารอักเสบแบบ subacute 
โดยจะพบตะกอนหนองหรือเลือด (hypopyon, hyphema) เส้นไฟบรินที่ช่องด้านหน้าลูกตาช่องตา
ส่วนหน้าขุ่น (aqueous flare) ม่านตาบวมหนา (iridal thickening, iridal nodules, rubeosis 
iridis) และอาจทําให้เกิดภาวะม่านตายึดเกาะ (iris bomb) และอาจก่อให้เกิดภาวะต้อหินแบบ
ทุติยภูมิได้(1)

การรักษายูเวียอักเสบควรรักษาสาเหตุของการก่อให้เกิดภาวะยูเวียอักเสบ เช่นให้เคมีบําบัดรักษา
ภาวะมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง หรือทําร่วมกับการฉายรังสี เพ่ือรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองที่โพรงจมูก
และในช่วงที่ทําการรักษาควรตรวจเลือดเพ่ือประเมินความผิดปกติทางระบบเลือดของร่างกาย
และทําการรักษายูเวียอักเสบที่เกิดขึ้นร่วมด้วย(8) การควบคุมการอักเสบทําได้โดยการให้ยาหยอดตา
ลดอกัเสบเฉพาะทีโ่ดยสามารถเลอืกกลุม่ corticosteroid หรือ nonsteroid anti-inflammatory 
drugs ได ้กลุม่ corticosteroid จะมปีระสิทธิภาพดกีวา่ nonsteroidal anti-inflammatory 
drugsและควรรักษาร่วมกับการให้ยาลดอักเสบทางระบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลด
อาการปวดและควบคุมการอักเสบ(3) การป้องกันภาวะที่ไม่พึงประสงค์ควรใช้ยาขยายม่านตา
เพ่ือลดการยึดเกาะของม่านตา ที่อาจจะทําให้เกิดภาวะต้อหินแบบทุติยภูมิ 
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ภาพที่ 1 อัลตราซาวนด์ตาข้างซ้ายพบก้อนเนื้อ 2 ก้อนบริเวณม่านตา (ตามลูกศร)

ภาพที่ 3: 3 เดือนหลังการรักษา ตาขวาพบภาวะไฟบรินและยูเวียอักเสบร่วมกับแผลกระจกตา

ภาพที่ 4 4เดือนหลังการรักษา พบม่านตาบวมและไฟบรินที่ช่องด้านหน้าลูกตาขวา
และพบตาซ้ายมีภาวะ keratic precipitates เล็กน้อย

ภาพที่ 2 ตาซ้ายหลังการรักษา
ด้วยการหยอดตาลดอักเสบด้วย 
prednisolone acetate 1 %
ร่วมกับการให้prednisolone 
2 สัปดาห์ พบก้อนเนื้อที่ม่านตาซ้าย 
บริเวณ 1-5 นาฬิกา 
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ภาพที่ 5 เดือนที่5 ของการรักษา หลังกินการกินยา PCSO-524® 
วันละ 1 เม็ดเป็นระยะเวลา30 วัน ไม่พบก้อนเนื้อที่ม่านตาและพบตาข

วามีภาวะ keratic precipitatesเล็กน้อย
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การใช้ PCSO-524® ร่วมกับการกายภาพบําบัดเพ่ือลดอาการปวด 
และอักเสบในแมวที่มีภาวะ OSTEOARTHRITIS ร่วมกับภาวะ 
CHRONIC KIDNEY DISEASE และ TRIADITIS 

รางวัลที่ 2

น.สพ.โสภณ สรสนิท 

WVC 2020
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ขอแสดงความนับถือ

ปน้ีนับเปนปท่ี 3ของโครงการ Antinol�  Case Study Contest ซ่ึงปน้ีทางบริษัทไดให
ความสำคัญกับการใช Antinol� ประกอบการรักษาอาการเจ็บปวยในแมว เนื่องจากปจจุบันนี้
การเลี้ยงแมวไดรับความนิยมอยางสูงและเมีการเติบโตอยางตอเนื่องทุกป ทั้งสายพันธุไทย 
และตางประเทศ อีกทั้งปนี้เกณฑการประกวดไดแบงออกเปนสองสวนดวยกันเพื่อความเหมาะสม
ของเกณฑการตัดสิน โดยแบงเปนสวนของสถาบันการศึกษา และสวนของคลินิกเอกชน  
โดยคุณภาพของเคสท่ีสงเขาประกวดมีความหลากหลาย และเทคนิคการนำเสนอท่ีแตกตาง
กวาปท่ีผานมาอยางมีนัยสำคัย

การนำเสนอผลงานดังกลาวในแมว นับเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการใชผลิตภัณ Antinol� เพื่อประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของแมว โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีมีความเจ็บปวยตามอายุ หรือโรคเก่ียวกับกระดูกและขอ ซ่ึงสังเกตุคอนขางยาก
ในสัตวตระกูลแมว เพ่ือใหเขาเหลาน้ันมีสุขภาพดีและหายจากอาการเจ็บปวย

ทางบริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท Vetzpetz� Antinol� ขอขอบพระคุณ
สัตวแพทยทุกทานท่ีสนใจสงเคสเขาประกวดในโครงการดังกลาว ท้ังน้ีเรายังคงยืนยันในการ
สนับสนุนทางวิชาการแกวงการสัตวแพทยเพื่อประโยชนในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ใหแกสัตวปวยตอไป

สุดทายตองขอขอบพระคุณคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ัง 7 ทานท่ีไดกรุณาสละเวลา
อันมีคามาใหคำปรึกษาแกทางทีมงานผูดำเนินโครงการดังกลาว รวมถึงใหคำปรึกษาแกผูสนใจ
สงเคสเขาประกวด ตลอดจนรวมเปนกรรมการตัดสินตั้งแตเริ่มโครงการจนกระทั่งวันตัดสิน
รอบสุดทาย ซ่ีงเปนประโยชนตอวงการสัตวแพทยเปนอยางย่ิง 

ปนี้เปนปที่ 3 ที่ บริษัท VetzPetz Group Pharmalink International Ltd. รวมกับ
บริษัทดีเคเอสเฮช ประเทศไทย จำกดั ที่ไดจัด Antinol case Study contest ขึ้นโดย
คร้ังท่ี 3 น้ี ไดจัดข้ึนเฉพาะสำหรับแมว เน่ืองจากแมวเปนสัตวในสปชีสท่ีมีขอจำกัดในการใชยา
และโดยเฉพาะในกลุม NSAIDs เพราะเส่ียงตอภาวะผลขางเคียงท่ีมีผลกระทบตอรางกายแมว 
ซึ่งจะทำใหตับและไตเสียหายจนกระทบถึงชีวิตได และมีความนิยมในการเลี้ยงแมวที่สูงขึ้น 
การจัด Antinol Case Study Contest in Cats ในคร้ังนี้ จึงมีจุดประสงค เพ่ือใหเกิด
การศึกษาทางคลินิคเพิ่มเติมในการใช Antinol รวมในการรักษาแมวใหประสพผลสำเร็จ
ในรักษาโรค หรือปญหาความผิดปกติ ซ่ึงชวยใหทานสัตวแพทยมีทางเลือกในการรักษาแมวมากข้ึน

Antinol Case Study Contest in Cats ในคร้ังน้ีไดแบง การประกวดออกเปน 2 กลุม 
คือ กลุมนักวิชาการและสัตวแพทยสังกัดมหาวิทยาลัย (Government Sector) และ
กลุมสัตวแพทยคลินิคท่ัวไป (Private Sector) เพ่ือเปดใหนักวิชาการและสัตวแพทยผูรักษา
ทางคลินิคทุกแขนงมีโอกาสไดเแชรประสบการณในการใช Antinol ในทางคลินิคไดอยางเต็มที ่
ซึ่งทางบริษัทไดรับการตอบรับที่ดีมากจากทั้ง นักวิชาการและสัตวแพทยทจนทำใหงานในครั้งนี้ 
ประสบผลสำเร็จดวยดี พรอมไดขอมูลทางคลินิกที่นาสนใจมีประโยชนเปนอยางมากตอการ
นำไปใชทางคลินิค

ความสำเร็จของการจัดงาน Antinl Case Study Contest in Cats ในครั้งนี้จะตอง
ขอขอบคุณคณะผูจัดงานทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ได
ชวยพิจารณาคัดเลือกตัดสินอยางเขมขนจนไดผูรับรางวัล ท้ัง 3 รางวัล ในแตละกลุมจนถึง
ขั้นมีผูกลาวชื่นชม ถึงมาตรฐานของการตัดสินรวมถึงคุณภาพเคสที่ีไดรับรางวัลวา เปนวิชาการ
ระดับนานาชาติ ซึ่งึ ผูกลาวชื่นชมนนั้น ตางก็เปนนักวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับโลกหรือ
ระดับนานาชาติ

ทายน้ี VetzPetz Group, Pharmalink International Ltd. รวมกับบริษัท ดีเคเอสเฮช 
ประเทศไทย จำกัด จะยังยืนยันในเจตนารมณที่จะขอชวยเหลือ สนับสนุนสงเสริมเพื่อพัฒนา
วิชาชีพของวงการสัตวแพทยไทยทางดานวิชาการ รวมถึงการชวยใหสัตวเลี้ยงที่เปรียบเสมือน
เพื่อนของเรามีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตยืนยาวตอไป
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