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บทคัดย่อ (Abstract)

คําสําคัญ (Keywords)

โรคผวิหนงัในแมว เกดิขึน้ไดจ้ากหลายสาเหต ุทัง้ปจัจัยภายใน และ ปจัจยัภายนอก โดยสาํหรบั
เคสนี้มีสาเหตุมากจาก Flea allergy dermatitis (FAD) และ Psychological alopecia 
โดยพบอาการขนร่วง ร่วมกับผิวหนังอักเสบเรื้อรังจากการซักประวัติและตรวจผิวหนังพบว่า 
มีหมดั พบการตดิเชือ้แบคทเีรียแทรกซอ้น และ ตัวสัตว์มพีฤติกรรมในการเลียแผลอยู่ตลอดเวลา 
โดยในเคสนี ้ผูท้าํการรกัษาใชว้ธิกีารจดัการแบบองคร์วม คอื มกีารรกัษาทีต่วัสัตว ์และการจดัการ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยจุดประสงค์ความสําคัญของการรักษาคือ หนึ่งสําหรับการรักษาท่ีตัวสัตว์ 
คือการใช้ PCSO-524 (Antinol®) ร่วมกับ antipruritic drugอื่นในการลดอาการคัน และการอักเสบ 
ของผิวหนังอักเสบเรื้อรัง ร่วมถึงการบํารุงผิวหนัง โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 210 วัน โดยมี
การควบคมุหมดัและการจดัการสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมีการทาํ intensive 
parasitic control ในแมวทุกตัวที่เลี้ยงในบ้าน เพ่ือตัดวงจรของหมัด โดยผลของการรักษาพบว่า
PCSO-524 (Antinol®) มีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบของผิวหนัง รวมทั้งบํารุงผิวตลอดระยะ
เวลาการรกัษา และ มคีณุสมบตัเิปน็ยาลดอาการคนัหลงัจากหยุดยาลดคนัตวัอืน่ในช่วง วนัที ่160-210 
ของการรักษา เนื่องจากแมวมีปัญหา Psychological alopeciaทําให้มีอาการคันและเลียตลาดเวลา 
ดังนั้นการให้ PCSO-524 (Antinol®) จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งของการรักษา เพราะสามารถให้ได้เป็น
ระยะเวลานาน และ ไม่มีกระทบผลต่อร่างกายของสัตว์ ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า เราสามารถใช้ 
PCSO-524 (Antinol®) คู่กับ antipruritic drugอื่นในการรักษา Flea allergy dermatitis (FAD)
ในแมวที่มีพฤติกรรม psychological alopecia ร่วมกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

บทนํา Introduction
การคนั (pruritus) และขนรว่งในแมว (alopecia) เปน็อาการ และความผดิปกติของผวิหนงั 
ทีม่สีาเหตุจากหลายปจัจัย โดยแบง่เป็นปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งออกเป็นสองกลุม่ได้แกป่จัจยัภายใน 
และปจัจยัภายนอกโดยท้ังสองปจัจัยมคีวามสาํคญัตอ่การวนิิจฉยั การรกัษาของสตัวแพทย์
ผู้ทําการรักษาเป็นอย่างมากและยังเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวซํ้า โดยในกรณีศึกษาน้ี
เป็นตัวอย่างของ วินิจฉัย และจัดการปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการรักษา

ปจัจยัภายใน (internal factor) ท่ีกลา่วคอื ตวัสตัว์ และพฤตกิรรมเฉพาะของสตัวแ์ตล่ะตวั 
โดยความเครียดเปน็ปจัจยัภายใน ทีพ่บไดใ้นแมว ซึง่สง่ผลทาํใหแ้มวบางตวันัน้มีพฤติกรรมในการ
เลียตัวเองมากผิดปกติ (over-grooming) ส่งผลทําให้เกิดขนร่วง psychological alopecia 
โดยพบว่าแสดงอาการร้อยละ 14 ในแมวท่ีแสดงอาการในกลุ่มโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Waisglassetal.,2006)
นอกจากนั้น ความเครียดยังส่งผลทําให้เกิดการสร้าง cortisol ในปริมาณที่สูงขึ้นทําให้เกิด immunity 
imbalance ดงันัน้สง่ผลทาํให ้เวลาเกดิแผลหรอืการอกัเสบเกดิขึน้ ทําใหแ้ผลอกัเสบมากขึน้ 
ซึ่งยากต่อการรักษา

ปจัจยัภายนอก (external factor) คอื โรค ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร รวมถงึ การดแูลของเจ้าของ 
โดยสามารถแบง่การกลุม่โรคทีทํ่าใหแ้มวเกิด การคนั และ ขนรว่ง จากสาเหตอุอกเปน็ กลุม่โรคติดเชือ้ 
กลุ่มโรคภูมิแพ้ และ กลุ่มที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมและฮอร์โมน โดยกลุ่มโรคที่พบบ่อย
ในแมวคือ กลุ่มโรคภูมิแพ้ทําให้เกิดอาการ ขนร่วง ร้อยละ 76 (Waisglassetal.,2006) โดยพบว่า
เป็น Flea allergy dermatitis (FAD) ร้อยละ 20 (Hill etal.,2006) จากกลุ่มโรคภูมิแพ้ผิวหนังในแมว 
ร่วมกับ หมัดเป็นพยาธิภายนอกที่มีแพร่กระจายทั่วโลกโดยพบในแมวมากกว่าสุนัข (Bond etal.,2007)
โดยโรคแพ้หมัดนี้ มีกลไกทางพยาธิวิทยาเกิดจากการแพ้สารคัดหลังที่มาจากนํ้าลายหมัดขณะที่หมัดกัด 
ซึ่งสารดังกล่าว ทําหน้าที่เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย (allergen) ซึ่งภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายสัตว์มีการตอบสนองแบบภูมิไวเกิน hypersensitivity (Wilkerson etal., 2004)
โดยไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบ และ การคันทําให้แมวมี ผิวหนังอักเสบ และอาการคัน ซึ่งแสดง
อาการเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลกระทบให้แมวมีภาวะเครียดที่เพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลมีพฤติกรรมเลียบริเวณ
วิการมากขึ้น ซึ่งอาจเหนี่ยวนําทําให้เกิด การติดเชื้อแทรกซ้อนตามมา

ดังนั้น จุดประสงค์ของการเขียนกรณีศึกษานี้ คือ การใช้ยา PCSO-524 (Antinol®) ช่วยในการ
ลดการอักเสบของผิวหนัง และบํารุงผิวหนัง ร่วมกับการใช้ systemic antipruritic drug อื่น 
ในการรักษา Flea allergy dermatitis (FAD) ร่วมกับ psychological alopecia ในแมว 
domestic short hair

Flea allergy dermatitis (FAD), Psychological alopecia, antipruritic drug, PCSO-524 
(Antinol®)

Email address: Sopon_fat@hotmail.com
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การตรวจร่างกาย (Physical examination)

ประวัติสัตว์ป่วย (History taking)
กันชน เป็น แมว domestic short hair อายุ 4 ปี นํ้าหนัก 4 kg เป็นแมวเลี้ยงอยู่ใน บ้านสวน 
โดยมีแมวอยู่ร่วมกันอีกสามตัว โดยเป็นแมวตัวที่ค่อนข้างจะ ขี้กลัว เจ้าของบอกว่า เวลาที่ปล่อย
และออกไปเที่ยว จะชอบถูกกัดมาเสมอ โดยส่วนมากเป็นแมวที่เลี้ยงในบ้านประมาณร้อยละ 20 
และอยู่นอกบ้าน ร้อยละ 80 โดยถ้าไม่ปล่อย จะให้อยู่กรงนอกบ้านแมวทั้งสี่ตัว มีการทําวัคซีน
เปน็ประจาํทกุป ีไดแ้ก ่วคัซนีโรคไขห้ดั และหวัดแมว โรคลิวคเีมยี และโรคพิษสนุขับา้ โดยมกีาร
ถ่ายพยาธิทางเดินอาหารเป็นประจํา มีการป้องกันหมัดแบบไม่เป็นประจํา 2-3 เดือนหยดคร้ังอาหาร
ที่กินคือ อาหารแมวปกติธรรมดา โดยในบ้านมี กันชนเป็นโรคตัวเดียว โดยเจ้าของสังเกตอาการ 
พบว่า แมวมีอาการคันและเลียบริเวณแผล ตลอดเวลา เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน

กอ่นเขา้มารกัษา ปญัหาทีเ่กดิขึน้เปน็แผลเรือ้รงันาน โดยในขณะทีท่าํการรกัษามลีกัษณะของ pustule 
เกดิขึน้ตลอดเวลา โดยประวตักิารรกัษากอ่นหนา้นี ้มกีารใช ้chlorhexidine scrub และมกีารทาดว้ย
betadine รวมทั้งมีการให้ antibiotic ทั้งรูปแบบฉีดและกิน แต่ไม่ตอบสนองต่อการักษา

Day 0
วันแรกในการรักษา จากการตรวจร่างกายโดยทั่วไป และะทําการเจาะเลือด

Examination

Physical 
examination

CBC and 
Biochemistry 
profile

Dermatological 
examination

Cytology

- Pink mucous membrane CRT < 2 sec
- มีการเจ็บบริเวณ lesion (right hind limb)
- Mild fever (102.8 °F)
- พบหมัด และ ขี้หมัด บริเวณหลัง

- ทุกค่าอยู่ในช่วงปกติ
(มีการแสดง blood profile ตารางที่ 1 และ 2)

ลักษณะเป็น eosinophilicplaque with purulent 
exudate, pustule และ erythema บริเวณขา
หลังด้านขวา Pruritus score8/10

- impression smear (lesion at right hind limb))
= pyogranulomatous infection with cocci bacteria
(degenerative neutrophil and macrophage)
-d eep andsuperficial skin scarping
= Not found
- ear cytology
= Not found

Result Diagnostic plan and picture

day 0

1. Bacterial culture and 
drug sensitivity 

2. Fungal culture

หมายเหตุการทํา Bacterial culture and drug sensitivityเพ่ือ ทําการระบุชนิดของแบคทีเรียที่พบ เนื่องจากมาการใช้ antibiotic หลายชนิดและเป็นเวลานาน จําเป็นต้องรู้ชนิด 
และ ยาที่เหมาะสมต่อเชื้อที่เกิดขึ้นอีกทั้งเป็นหลักการในการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและ Fungal culture เพ่ือทําการ rule out infection พวกการติดเชื้อรา

จากผลของการตรวจร่างกาย และ cytology พบความผิดปกติดังนี้
 
เป็นไข้ พบหมัดและขี้หมัด บริเวณหลัง และpyogranulomatous infection with cocci bacteria 
ดังนั้นจึงได้ differential diagnosis ดังต่อไปนี้

Self-induced alopecia 
หรือ Psychological 
alopecia

differential diagnosis

Deep pyoderma1

2

3

4

Flea allergy dermatitis 

Mosquito bite 
hypersensitivity

สาเหตุหรือเหตุผลในการ rule in โรคดังกล่าว

จากการพบpyogranulomatous infection with cocci 
bacteria ในการทํา cytology

จากการพบ หมัด และ ขี้หมัดพบตัวสัตว์ รวมทั้งการทําการป้องกัน
หมัดอย่างไม่สมํ่าเสมอของเจ้าของสัตว์

จากการสอบถามประวัติเรื่อง สถานที่เลี้ยง และ ที่อยู่ในบ้านพบว่า 
เป็นบ้านสวนทําให้มียุงปริมาณมาก และ มีวิการเพียงบริเวณที่ไม่ได้
ปกคลุมด้วยขนเท่านั้น  

จากการสอบถามเจ้าของพบว่า แมวตัวนี้เป็นแมวที่มีนิสัยขี้กลัว 
พอเวลาปล่อยให้ออกไปนอกกรง หรือ นอกบ้านจะถูกแมวตัวอื่น
ที่เลี้ยง กัดและจะเป็นแผลอยู่เป็นประจํา  และจะมีการเลียตัว 
เลียแผลตลอดเวลา

จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรักษาใน day 0 
ตามดังตารางต่อไปนี้

Tolfenamic acid (Tolfedine60�mg) 
เพ่ือทําการลดไข้และลดอักเสบ

Drug Dosage Duration

Amoxicillin clavulanic acid 
(Amoclavmed62.5� mg)
เพ่ือทําการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
หมายเหตุ จากการที่ไม่พบ เชื้อแบคทีเรีย
ในวิการแล้ว การรักษา deep pyoderma 
จําเป็นต้องกิน antibiotic ติดต่อไป
อย่างน้อย 1-2 เดือน

(Broadline� spot-on solution for cats)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด

1 tabsidpo pc

For 2.5-7.5 kg

1 tab bid 
(15-25mg/kg)
po ac

30 days

30 days

Every
1 mouth

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง
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Day 21

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

- Pink mucous membraneCRT < 2 sec
- BAR  
- ยังพบขี้หมัดบริเวณหลังแต่ไม่พบตัวหมัด

ลักษณะเป็น papuleและ erythema 
บริเวณขาหลังด้านขวา  
Pruritus score 5/10

- scotch tape technique (lesion at right 
hind limb)
= pyogranulomatous infection with 
cocci bacteria

Result Diagnostic plan and picture

day 21

Cytology

Day 50

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

- Pink mucous membrane CRT < 2 sec
- BAR  
- ยังพบขี้หมัดบริเวณหลังแต่ไม่พบตัวหมัด

ลักษณะเป็น papuleและ erythema 
บริเวณขาหลังด้านขวา  
Pruritus score 3/10

- scotch tape technique (lesion at right 
hind limb)
=Not found

Result Diagnostic plan and picture

day 50

Cytology

ผลจาการทํา Bacterial culture and drug sensitivity และ Fungal culture พบว่าได้ผล 
negative ผลของการเพาะเชือ้ต่อแบคทีเรยีน้ันไดผ้ล อาจเกิดการเกบ็ตวัอยา่ง หรอื ความผดิพลาด
ในการขนสง่ แตผ่ลจากการทํา cytology และ การตอบสนองต่อการใหa้ntibiotic สามารถยืนยัน
ได้ว่า แมวมีการติดเชื้อแบคทีเรียจริง

ซึ่งจากการทําการรักษาด้วย antibiotic ป้องกันหมัด และทําการเปล่ียนสิ่งแวดล้อม โดยการกางมุ้ง
เพ่ือป้องกันยุง และ ใส่ collar เพ่ือป้องกันการเลีย ผลของการตอบสนองต่อการจัดการเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีจากผลของการรักษา ดังนั้นจึง differential diagnosis ตามลําดับได้ว่าเป็น

1. Deep pyoderma  
2. Flea allergy dermatitis 
3. Mosquito bite hypersensitivity 
4. Self-induced alopecia

จากการตรวจรา่งกาย cytology และ differential diagnosis การรกัษาใน day 21 ตามดัง
ตารางต่อไปนี้

Prednisolone (5mg) 
เพ่ือทําการลดอาการคัน และลดอักเสบ

Drug Dosage Duration

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Amoxicillin clavulanic acid (Amoclavmed®

62.5 mg) เพ่ือทําการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

(Broadline® spot-on solution for cats)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด For 2.5-7.5 kg

1 tabsidpo pc

1 tab bid (15-25mg/kg)
po ac

30 days

21 days

30 days

Every
1 mouth

½  tab (0.5-1.0mg/kg) 
sidpopc

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง

Differential diagnosis

1. Deep pyoderma  
2. Flea allergy dermatitis  
3. Self-induced alopecia
  
จากการป้องกันยุง ด้วยการให้แมวอยู่ในมุ้ง และไม่มีการเกิด lesion ตามตัวบริเวณอื่น จึงทําการ 
rule out ปัญหาที่เกิดจาก Mosquito bite hypersensitivity ออกจาก Differential diagnosis
โดยแผนในการทําต่อไปคือการควบคุมการติดเชื้อให้ได้ โดยในครั้งนี้ เราตรวจไม่พบ bacteria 
บริเวณวิการ แต่ยังมีการให้ antibiotic ต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 1-2 เดือนเพ่ิมทําการ rule out 
ปัญหา pyoderma
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จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรักษาใน day 50 ตามดังตาราง
ต่อไปนี้

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Drug Dosage Duration

Amoxicillin clavulanic acid 

(Amoclavmed® 62.5 mg)
เพ่ือทําการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
หมายเหตุ จากการที่ไม่พบ เชื้อแบคทีเรียในวิการแล้ว
การรักษา deep pyoderma จําเป็นต้องกิน 
antibiotic ติดต่อไปอย่างน้อย 1-2 เดือน

(Broadline® spot-on solution for cats)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด

1 tabsidpo pc

For 2.5-7.5 kg

1 tab bid 
(15-25mg/kg)
po ac

30 days

30 days

Every
1 mouth

จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรักษาใน day 80ตามดังตาราง
ต่อไปนี้

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Drug Dosage Duration

Amoxicillin clavulanic acid 
(Amoclavmed® 62.5 mg)
เพ่ือทําการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

Moxidectin+Imidacrid (Advocate®)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด 
(ทั้ง 4 ตัวในบ้าน)

1 tabsidpo pc

4-8 kg

1 tab bid
(15-25mg/kg)
po ac

30 days

30 days

Every 
2 weeks

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง

Day 80

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

- Pink mucous membraneCRT < 2 sec
- BAR  
- ไม่พบหมัดและขี้หมัด

ลักษณะเป็น erythema and papuleบริเวณขา
หลังด้านขวา  
Pruritus score5/10

- scotch tape technique (lesion at right 
  hind limb)
= degenerative neutrophil with cocci 
  bacteria

Result Diagnostic plan and picture

day 80

Cytology

Day 100

Examination

Physical 
examination

- Pink mucous membraneCRT < 2 sec
- BAR  
- ไม่พบหมัดและขี้หมัด

eosinophilic plaque with purulent 
exudate, pustule และ erythema with 
salivary strain
Pruritus score5/10

- scotch tape technique (lesion at right 
  hind limb)
= degenerative neutrophil with cocci 
  bacteria

Result Diagnostic plan and picture

day 100

Cytology

หมายเหต ุจากการพบหมดัในแมวใหม ่จงึทาํการเปลีย่นรปูแบบการควบคุมเหบ็หมดั โดยทาํการ
ควบคุมกับ แมวสามตัวที่อยู่ในบ้านเพ่ิมแบบ intensive parasite control (ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ให้หยด
เป็นประจําทุกเดือนเดือนและหนึ่งครั้ง)    
Differential diagnosis    
1. Deep pyoderma  
2. Flea allergy dermatitis (FAD)
3. Self-induced alopecia  

หมายเหตเุจา้ของแจง้วา่ แมวหลดุออกจากกรงขณะท่ีใหอ้าหารแลว้ แมวออกไปขา้งนอกบา้น
เป็นเวลา 2-3 วันและ collar กห็ลดุหายไปดงันัน้แมวจึงมีการเลยีบรเิวณแผลตลอด จนกว่าจะมา
ซื้อcollar ให้ใหม่

Differential diagnosis

1. Deep pyoderma  
2. Flea allergy dermatitis (FAD) 
3. Self-induced alopecia  

Dermatological 
examination
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Day 130

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

Cytology

- Pink mucous membrane CRT < 2 sec
- BAR  
- ไม่พบหมัดและขี้หมัด

Erythema with salivary strain
Pruritus score 3/10

- scotch tape technique (lesion at right 
  hind limb)
= Not found 

-ทุกค่าอยู่ในช่วงปกติ
(มีการแสดง blood profile ตารางที่ 1 และ 2)

Result Diagnostic plan and picture

day 130

มีการตรวจ serum 
fructosamine เพ่ือพิจารณา
เรื่องการเป็นเบาหวาน
เพราะว่า แผลหายช้ามาก

CBC and 
Biochemistry 
profile

Differential diagnosis
              
1. Deep pyoderma  
2. Flea allergy dermatitis (FAD)
3. Self-induced alopecia 

Differential diagnosis
  
1. Flea bite hypersensitivity (FAD)
2. Self-induced alopecia

จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรักษาใน day 160 ตามดัง
ตารางต่อไปนี้

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Drug Dosage Duration

Cetirizine (10mg)
เพ่ือทําการลดอาการคัน

Amoxicillin clavulanic acid (Amoclavmed®

62.5 mg) เพ่ือทําการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

Moxidectin+Imidacrid (Advocate®)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด (ทั้ง 4 ตัวในบ้าน) 4-8 kg

5 mg/cat sidpo pc 

1tab bid ( 15-25mg/kg)
po ac

30 days

30 days

30 days

Every
2 weeks

1 tabsidpo pc

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Drug Dosage Duration

Moxidectin+Imidacrid (Advocate®)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด (ทั้ง 4 ตัวในบ้าน)

4-8 kg

30 days

Every
2 weeks

1 tabsidpo pc

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง

จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรกัษาใน day 130 ตามดงัตาราง
ต่อไปนี้

Day 160 

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

- Pink mucous membraneCRT < 2 sec
- BAR  
- ไม่พบหมัดและขี้หมัด

Erythema with salivary strain
Pruritus score 3/10

- scotch tape technique
(lesion at right hind limb)
=Hair shaft broken

Result Diagnostic plan and picture

day 160

Cytology
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Day 210

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

Cytology

- Pink mucous membraneCRT < 2 sec
- BAR  
- ไม่พบหมัดและขี้หมัด

Pruritus score1/10

- scotch tape technique 
(lesion at right hind limb)
= not found

-ทุกค่าอยู่ในช่วงปกติ
(มีการแสดง blood profile ตารางที่ 1 และ 2)

Result Diagnostic plan and picture

day 210

CBC and 
Biochemistry 
profileDifferential diagnosis

  
1. Flea bite hypersensitivity (FAD)
2. Self-induced alopecia

จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรักษาใน day 190 ตามดัง
ตารางต่อไปนี้

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Drug Dosage Duration

Moxidectin+Imidacrid (Advocate®)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด (ทั้ง 4 ตัวในบ้าน)

4-8 kg

30 days

Every
2 weeks

1 tabsidpo pc

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง

PCSO-524 (Antinol®)
เพ่ือลดการอักเสบ และ บํารุงผิวหนัง

Drug Dosage Duration

Moxidectin+Imidacrid (Advocate®)
เพ่ือทํากําจัด และ การป้องกันหมัด (ทั้ง 4 ตัวในบ้าน)

4-8 kg

30 days

Every
2 weeks

1 tabsidpo pc

ใส่ collar เพ่ือป้องกันไม่ให้แมวเลียบริเวณแผล และ กางมุ้งให้กับแมวเวลาอยู่ในกรง

แผนการรกัษาตอ่ไป คอืทําการควบคุมทัง้ พฤตกิรรม และ สิง่แวดลอ้ม โดยคอืใส่ collar ปอ้งกนั
การเลีย และ ทํา intensive parasite control ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยนัดดูความก้าวหน้า
และวกิารทีเ่ปลีย่นแปลงไป ถา้มกีารเกดิวิการอืน่ เพ่ิมขึน้ อาจพิจารณาทํา food elimination diet trail 
และ ทําการรักษาเชิง behavior 

Day 190 

Examination

Physical 
examination

Dermatological 
examination

- Pink mucous membrane CRT < 2 sec
- BAR  
- ไม่พบหมัดและขี้หมัด

Erythema 
Pruritus score 1/10

- scotch tape technique 
  (lesion at right hind limb)
= Not found

Result Diagnostic plan and picture

day 190

Cytology

Differential diagnosis
  
1. Flea allergy dermatitis (FAD)
2. Self-induced alopecia

จากการตรวจร่างกาย cytology และ differential diagnosis การรักษาใน day 210 ตามดัง
ตารางต่อไปนี้
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อธิปรายผลการทดลอง (Discussion)
ในเคสตัวอย่างนี้ เป็นการรักษาบัญหาผิวหนังอักเสบเรื้อรังในแมว ซึ่งจากการวินิจฉัยและการรักษา
พบว่า แมวเป็นโรค Flea allergy dermatitis (FAD) ร่วมกันกับการมีปัญหา Self-induced 
alopecia หรือ Psychological alopecia โดยในแมวที่มีปัญหาโรคผิวหนัง ซึ่งทั้งสองปัญหาดังกล่าว 
เปน็ปญัหาทีพ่บไดบ้อ่ย และคอ่นขา้งยากในการจดัการในเชงิคลนิกิ ซ่ึงประเดน็ทีน่า่สนใจสาํหรบั
สัตวแพทย์ และได้เรียนรู้จากในกรณีศึกษานี้ คือ การขั้นตอนในการจัดการปัญหา เป็นแบบ step 
by stepโดยแบ่งตามปัจจัยท่ีสําคัญ คือ ปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวสัตว์ เช่นการ การคัน เลีย รวมทั้ง 
การใช้ยาเพ่ือลดการคัน การอักเสบ และ สอง คือการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งสถานที่และ 
สัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่อยู่ร่วมกัน 

สาํหรบัปจัจัยภายใน ในกรณขีองเคสนี ้คอืจากวกิารผวิหนงั และ ขน จาก ผลการตรวจด้วย 
trichogram จะพบไดเ้สมอวา่ ม ีsalivary strain ร่วมกนักบัการแตกออกของ hair shaft  
ซึง่เปน็ตวัยนืยนัวา่แมวมกีารเลยีบรเิวณวกิารถงึแมจ้ะมกีารใส ่collar ดว้ยสาเหตดุงักลา่วจงึเปน็
สาเหตุที่ทําให้เกิดเกิด ปัญหา psychological alopeciaเกิดขึ้นซึ่ง ปัญหาการคันและเกานี้เป็น
ปญัหาเหนีย่วนําทําใหเ้กดิการอักเสบทีเ่พ่ิมขึน้ ดงันัน้ ในการรกัษาเคสนี ้จงึมกีารจดัการปญัหา 
คือ 1. ใสc่ollar ใหกั้บแมวตลอดเวลา 2. จํากดับริเวณแมวใหอ้ยู่ในกรง เพ่ือใหแ้มวตัวอืน่ มากัด 
หรือ มาเลียแผลซึ่งจะก่อนให้เกิดปัญหาอื่นตามมา 3.คือการใช้ยาลดคัน และ ลดการอักเสบ โดยยา
ที่ใช้ในเคสนี้ได้แก่ prednisolone cetirizine (Joya etal., 2012) และ PCSO-524 (Antinol®)
ซึ่งแต่ละตัวยามีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันไปโดยในการรักษานี้มุ่งเน้นถึง ประสิทธิภาพ
ในการลดอักเสบ และ ลดคัน จาก PCSO-524 (Antinol®)(5) เนื่องจากยาดังกล่าว เป็นกลุ่มยา
ที่ส่วนผสมของ โอเมก้าสาม และ โอเมก้าหก ที่เข้มข้น ทําให้มีกลไกในการต้านกระบวนการอักเสบ
และลดคันได้ (S. Cerrato etal., 2013) โดยเห็นประสิทธิภาพในการลดคันช่วงท้ายของการรักษา
วนัที ่160-210 และยังมี EFA ซึง่เป็นองคป์ระกอบสาํคัญในโครงสรา้งของผวิหนงัชัน้ epidermis
และยังเปน็ factor ทีส่าํคญัอนัหนึง่ในการเจริญเตมิโตของเสน้ขน (Bensigner etal., 2008) 
ดงันัน้ การใช ้PCSO-524 (Antinol®) จงึเป็น ส่วนสําคัญหนึง่ในการรกัษาโรคผิวหนงัใหไ้ดผ้ลลพัธ์
อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด และสามารถใชใ้นการรกัษาแบบ long-term โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่
ร่างกายสัตว์ (Pusoonthornthum,2017) โดยได้แสดงไว้ในตารางค่าเลือด ในช่วงก่อนใช้ ระหว่าง
การใช้ยาที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 และ 2

สาํหรบัปัจจยัภายนอก คอืโรคหรอืหรือสิง่แวดลอ้มทีเ่ปน็อยู ่จากเคสนี ้โรคทีเ่กดิขึน้เกดิจากการ
ทีแ่มวมีหมัด และ จะให้เกิดการแพ้โปรตนีในนํา้ลายของหมัดในขณะทีห่มัดกัดผวิหนงัของแมว 
โดยกลไกของการแพ้นัน้อาจเกดิขึน้เรว็หรอืชา้ขึน้อยูกั่น การตอบสนองของภมูคุ้ิมกนัรา่งกาย
ของแมว ต่อโปรตีนในนํ้าลายหมัดที่ทําหน้าท่ีเป็น allergen (Wilkerson etal., 2004) ดังนั้น
การจดัการคอื กระบวนการใดกไ็ดที้ทํ่าใหล้ดการสมัผสัโปรตีนในนํา้ลายหมัด ซึง่แบ่งวิธีการจัดการ
ออกเปน็ สองสว่นสาํคัญคอื 1.การลดปรมิาณหมดั ในเคสนีค้อืการทาํ การควบคุม หมดัอย่างเข้มขน้
หรือ intensive parasitic controlโดยการใช้ยาในรูปแบบ spot-on หยดทุกสองสัปดาห์ 
ตลอดการรักษาโดย จะเป็นได้จากการรักษาว่า ในช่วงแรกของการรักษา (R.G. Arther etal., 2005) 
เคส มีการกลับมาพบหมัดอีก เพราะว่า ไม่ได้ทําintensive parasitic control กับแมวทุกตัว
ทีอ่ยู่ในบ้าน ดงันัน้ ในบา้นยังเป็นแหลง่ขยายพันธุข์องหมดัอยู่ แตห่ลงัจากทาํกบัแมวทกุตัวแลว้ 
พบว่าไม่พบหมัดหรือขี้หมัดอีกเป็นระยะเวลากว่า สอง เดือนหลังจากนั้น  และการจัดการอีกอย่างหนึ่ง
คือการให้แมวอยู่ในมุ้ง ซึ่งเป็นการป้องกันรูปแบบหนึ่ง คือป้องกันได้ทั้งพวกยุงที่เข้ามากัดแล้วทําให้
เกิดการแพ้ในช่วงแรก และยังสามารถลดอัตราการติดหมัดจาก แมวตัวอื่นทั้งในและนอกบ้าน
ได้อีกทางหนึ่ง

ในการศึกษานี้มีข้อจํากัด และ ปัญหา ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอยู่หลายประการ ยกตัวอย่าง
เช่น ผลของการทํา bacterial culture และ drug sensitivity ซึ่งได้ผลเป็น negative ซึ่งจริงแล้ว
ควรทําการส่งตัวอย่างใหม่ แต่ที่ไม่ได้ทําในกรณีนี้เพราะว่า พบว่าตอบสนองต่อยาตัวท่ีให้ค่อนข้างจะดี 
และ กรณีนี้ถ้าทํา histopathology ตัวอย่างผิวหนังได้จะดีที่สุด เพราะว่าจะได้บอกถึงสาเหตุ
ได้อย่างชัดเจน ร่วมกับการทํา intradermal skin test เพ่ือทําการยืนยันว่าเป็นการแพ้หมัด
 
สําหรับการศึกษาต่อยอด จากความน่าสนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการลดการอักเสบและลดอาการคัน
ในแมวทีเ่ป็นโรคภมิูแพ้ผวิหนังชนิดอืน่เชน่ แมวทีเ่ป็น atopic dermatitis วา่มกีารตอบสนองต่อ 
PCSO-524 (Antinol®) ในทิศทางไหน โดยเป็นการทดลองเชิงคลินิก และดูความแตกต่างของ
วิการที่แสดงออก ก่อนแหละหลังใช้ยาดังกล่าว

จากเคสนี้ทําให้เราพบว่า ในการรักษาโรคผิวหนังในแมวนั้นจําเป็นต้องใช้หลายปัจจัยเข้ามาช่วย
ในการรักษา โดยในเคสนี้ทําให้ทราบว่า เราสามารถใช้ เราสามารถใช้ PCSO-524 (Antinol®) คู่กับ 
antipruritic drug อืน่ในการรกัษา Flea allergy dermatitis (FAD) ในแมวทีม่พีฤตกิรรม 
psychological alopecia ซึ่งเป็นการรักษาที่ตัวสัตว์ สิ่งที่ไม่ควรลืมในการจัดการกับเคส คือ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันไม่ให้โรคเกิดซํ้า อย่างในกรณีนี้คือ ช่วงแรก
ของการรักษา ไม่ได้มีการจัดการวงจรชีวิตหมัดอย่างจริงจัง ทําให้หมัดกลับมาเป็นอีก และส่งผล
ทําให้เกิดปัญหาซํ้า ดังนั้น ผลที่ได้จากการรักษาเคสนี้คือ การจัดการโรคผิวหนังน้ัน เราต้องมอง
ทั้งตัวสัตว์ และ สิ่งรอบตัวสัตว์ด้วย

สรุป (Conclusion/Take home message)
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รูปภาพ และตารางแสดงค่าโลหิต ก่อนและหลังการรักษา 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าโลหิตวิทยา (hematology) ของแมว ก่อนและ หลังได้รับ PCSO-524
(Antinol®) เป็นเวลา 100 และ 200 วัน

ค่าทางโลหิตวิทยา(หน่วย)

RBC (x106 cells/mm3)

Hemoglobin (g/dl)

Hematocrit (%)

WBC (cells/mm3)

Neutrophils %

Band %

Eosinophils %

Lymphocytes %

Monocyte %

Platelet (cells/mm3)

ก่อนได้รับ

8.4

11.9

37

8,800

68

0

9

22

1

206,000

วันที่ 100

9.0

14.1

39

7,600

57

0

8

34

1

294,000

วันที่ 200

7.8

11.2

35

8,600

76

0

6

16

1

360,000

ค่าอ้างอิง

5-10

10-15

30-45

5,500-19,000

35-75

0-2

2-12

27-36

0-5

200,000-600,000

Hawey, C. and Dennett, TB. (1983). Comparative Veterinary Hematology

Hawey, C. and Dennett, TB. (1983). Comparative Veterinary Hematology

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเคมีในเลือด(blood biochemistry) ของแมว ก่อน และหลังได้รับ
PCSO-524 (Antinol®)  เป็นเวลา 100 และ 200 วัน

ค่าเคมีในเลือด(หน่วย)

SGPT (ALT) (U/L)

Creatinine (mg/dL)

BUN (mg/dL)

Alkaline phosphatase (U/L)

ก่อนได้รับ

61

1.3

31

20

วันที่ 100

54

1.4

28

30

วันที่ 200

101

1.5

28

12

ค่าอ้างอิง

25-100

0.9-2.2

19-34

10-80

ตารางที่ 3 ตารางสรุปรวม วิการที่พบ การตรวจวินิจฉัย การรักษา ในวันที่ 0, 21, 50, 80, 100,
130, 160, 190, และ 210 ของการรักษา 

Day 0 21 50

Lesion
(picture)

location

cytology

Pruritus score
(10/10)

Flea-control 
and behavior

control

Other
treatment

PCSO-524®

ectoparasite

eosinophilicplaque with 
purulent exudate, 

pustule and erythema

Papule and erythema erythema

Amoclavmed® 62.5 mg 
1tab bid po ac (21d)
Tolfedine® 60mg ¼ 
tab sidpo pc (3d)

Amoclavmed® 62.5 mg 
1 tab bid po ac (30d)

Amoclavmed® 62.5 mg 
1 tab bid po ac (30d)

Flea with flea dirt flea dirt flea dirt

-

-

Prednisolone (5mg) ½ 
tabsidpo pc (30d)

-

Right hind limb

pyogranulomatous infection with cocci bacteria Not found

8/10 5/10

ON

3/10

Antipruritic 
drug

0nly 1 Cat
Broadline� spot-on /1 mouth

-ใส่ Collar และให้อยู่ในกรงที่มีมุ้งเพ่ือป้อนกันยุง
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Day 80 100 130

Lesion
(picture)

location

cytology

Pruritus score
(10/10)

Flea-control 
and behavior

control

Other
treatment

PCSO-524®

ectoparasite

Papule and erythema eosinophilic plaque 
with salivary strain
(หลุดออกนอกบ้าน)

- Erythema with 
salivary strain

Amoclavmed® 62.5 mg 
1 tab bid po ac (20d)

Amoclavmed® 62.5 mg 
1 tab bid po ac (30d)

Amoclavmed® 62.5 mg 
1 tab bid po ac (30d)

Flea with flea dirt Not found Not found

-
- Prednisolone (5mg) ½ 

tabsidpo pc (30d)
- Cetirizine 5 mg/cat 

sidpo pc

- Cetirizine 5 mg/cat 
sidpo pc

Right hind limb

Degenerative neutrophils with cocci bacteria Not found

5/10 5/10

ON

3/10

Antipruritic 
drug

All cats (Intensive control)
(Advocate / 2 wk)

- ใส่ Collar และให้อยู่ในกรงที่มีมุ้งเพ่ือป้อนกันยุง

All cats 
(Intensive control)
(Advocate / 2 wk)

Day 160 190 210

Lesion
(picture)

location

cytology

Pruritus score
(10/10)

Flea-control 
and behavior

control

Other
treatment

PCSO-524®

ectoparasite

-Erythema with 
salivary strain

-

Not found Hair shaft broken

-

-

Not found Not found

-
- Prednisolone (5mg) ½ 

tabsidpo pc (30d)
- Cetirizine 5 mg/cat 

sidpo pc

- Cetirizine 5 mg/cat 
sidpo pc

Right hind limb

Not found

3/10 1/10

ON

1/10

Antipruritic 
drug

All cats (Intensive control)
(Advocate / 2 wk)

- ใส่ Collar และให้อยู่ในกรงที่มีมุ้งเพ่ือป้อนกันยุง
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รางวัลที่ 1, POPULAR VOTE

สพ.ญ. ปิยธิดา อาจอํ่า 
สพ.ญ. นภาภรณ์ เสนารัตน์

VMX 2020, HUAHIN 2019

EFFECT OF NUTRACEUTICAL TREATMENT OF FELINE FHNE 
AND HIP DYSPLASIA IN AN 8-MONTH OLD CAT

รางวัลที่ 2

สพ.ญ.เปมิกา ดุลยประพันธ์

WVC 2020

CLINICAL EFFECT OF PCSO-524® ON 3 OSTEOARTHRITIC 
CATS ASSOCIATED WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

รางวัลที่ 3

สพ.ญ. นวลวรรณ รุจิเรขาสุวรรณ

KOREA TRIP 2019

การใช้ PCSO-524 ® เพ่ือควบคุมการอักเสบ ของเนื้องอกม่านตา 
และยูเวียอักเสบในแมวที่มีภาวะ LYMPHOMA และภาวะไตวาย

มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ 1

สพ.ญ.มนัญญา ด่านพิทักษ์กุล 
น.สพ.พิทชา พรมิ่งมาศ
สพ.ญ.สุภัทรา ยงศิริ

VMX 2020

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

รางวัลที่ 2

น.สพ.โสภณ สรสนิท 

WVC 2020
การใช ้PCSO-524® (ANTINOL®) รว่มกับ ANTIPRURITIC DRUG เพ่ือลด 
อาการคัน ในการรักษา FLEA ALLERGY DERMATITIS (FAD) ร่วมกับ 
PSYCHOLOGICAL ALOPECIA ในแมว DOMESTIC SHORT HAIR

รางวัลที่ 3

น.สพ.กนก บํารุงศรี

KOREA TRIP 2019

การใช้ PCSO-524® (ANTINOL®) ในแมวพันธุ์เปอร์เซีย ที่มีภาวะ 
DYNAMIC HYPERTROPHIC OBSTRUCTIVE 
CARDIOMYOPATHY (HOCM)

รางวัลที่ 1

สพ.ญ.มนัญญา ด่านพิทักษ์กุล 
น.สพ.พิทชา พรมิ่งมาศ
สพ.ญ.สุภัทรา ยงศิริ

VMX 2020

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

รางวัลที่ 2

น.สพ.โสภณ สรสนิท 

WVC 2020
การใช ้PCSO-524® (ANTINOL®) รว่มกับ ANTIPRURITIC DRUG เพ่ือลด 
อาการคัน ในการรักษา FLEA ALLERGY DERMATITIS (FAD) ร่วมกับ 
PSYCHOLOGICAL ALOPECIA ในแมว DOMESTIC SHORT HAIR

รางวัลที่ 3

น.สพ.กนก บํารุงศรี

KOREA TRIP 2019

สถานพยาบาลสัตว์เอกชนสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
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GOOD DAYS
START WITH
Antinol®



  น.สพ.ตนวงศ  อิทธิพเจริญ
      Assistant General Manager

      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด

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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