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บทคัดย่อ (Abstract)

คําสําคัญ (Keywords)

แมวเพศเมีย พันธ์ุเปอร์เซีย อายุ21ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า มีภาวะ Dynamic Hypertrophic 
Obstructive Cardiomyopathy (HOCM) ได้รับการรักษาด้วย PCSO-524® (Antinol®) 
เป็นเวลา 45 วัน พบว่า แมวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีแรง สามารถทํากิจกรรมได้มากขึ้น เช่น การเลียขน
และการเดนิมากขึน้มคีวามอยากอาหารเพ่ิมขึน้  ทานอาหารเพ่ิมขึน้ และนํา้หนกัเพ่ิมขึน้ ในส่วนของ 
Serum Amyloid A(SAA) ซึ่งเป็น inflammatory marker ในแมว มีค่าลดลงเป็นปกติ 
ภายหลังการได้รับ PCSO-524® (Antinol®) เป็นเวลา 15 วัน

Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM) เป็นโรคหัวใจในแมวทีพ่บไดบ้อ่ยทีส่ดุ ซึง่พบหวัใจ
มคีวามผดิปกติ โดยมกีารหนาตัว (hypertrophy) ของผนงัหวัใจ หนึง่ตาํแหนง่หรอืหลายตาํแหนง่ 
มกัพบทีก่ล้ามเนือ้หัวใจหอ้งลา่งซ้าย (left ventricle) พบอบุตักิารณใ์นแมวสายพันธุ ์Rag dolls,
Maine Coon, Himalayan, Burmese, Sphynx,Persian และ Domestic short hair ในสายพันธุ์ 
Rag dolls และ Maine Coon พบความผิดปกติของยีนส์ (genetic defects) ที่เกี่ยวข้องกับ 
contractile protein ไดแ้ก ่Myosin binding protein C โรคนีม้กัตรวจพบในแมวชว่งอายกุลาง
(middle aged) อยา่งไรก็ตาม สามารถพบได้ในแมวเดก็ โดยเฉพาะพันธ์ุ Rag dolls การหนาตวั
ของผนังหัวใจห้องล่างขวา ส่งผลกระทบต่อการทํางานของหัวใจแตกต่างกัน เพราะการหนาตัว
ของกล้ามเนื้อหัวใจ มีหลายแบบ หากมีการขยายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างไม่รุนแรง (mild)
หรือเพียงตําแหน่งเดียว (focal) แมวอาจไม่แสดงอาการตลอดช่วงอายุ แต่หากการขยายตัว
ของขนาดหวัใจ มีความรุนแรง (severe) หวัใจหอ้งลา่ง (ventricle) ขยายตัวลาํบาก ทําให้เกดิ
การเพ่ิมความดันในหัวใจ (intra-cardiac pressure) และ Congestive Heart Failure (CHF)
พร้อมกับการคั่งนํ้าในปอดหรือรอบปอด (Medron,2014)

บทนํา Introduction

แมวพันธุเ์ปอรเ์ซียอายุ 21 ปี เพศเมยีทําหมันแลว้ นํา้หนกั 2.75 กิโลกรมั มาดว้ยอาการ lateral 
recumbency หายใจหอบ ไม่สามารถยืนทรงตัวได้ ม่านตาขยาย อาการดังกล่าวแสดงออก
อยา่งเฉยีบพลัน เพราะกอ่นหนา้1วนัแมว มอีาการปกตทิกุอยา่ง ไมม่ปีระวตักิารประสบอบุตัเิหต ุ
เจ้าของรบัแมวเดก็อายุ 4 เดอืน เขา้มาเลีย้งก่อนหน้า 2 วนั แต่สามารถเข้ากนัได้ เคยได้รบัการถ่ายเลอืด
เนื่องจากภาวะเลือดจางเมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา มีประวัติหัวใจโตจากการเอกซเรย์เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา 
และตรวจ SNAP Feline pro BNP ให้ผลบวก ยังไม่มีการได้รับยาเกี่ยวกับโรคหัวใจอื่นใด 
ความดันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แมวได้รับTaurine 250 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งต่อเนื่อง และแมวผอม
ลงตลอด จากนํ้าหนัก4.5กิโลกรัม ลดลงเหลือ2.75กิโลกรัม

ประวัติสัตว์ป่วย ประวัติการใช้ยา โรคประจําตัว

Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy (HOCM) จัดเป็น Hypertrophic 
Cardiomyopathy (HCM) ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการขยายขนาดของ interventricular septum 
ส่งผลให้เกิดการตีบแคบของของ ventricular outflow tract ของหัวใจห้องล่างซ้ายและหรือ
ห้องลา่งขวา ซ่ึง mitral valve อาจถกูดดู (sucked) เขา้สู ่outflow tract และสง่ผลใหเ้กดิ
การอุดตัน (obstruction) ของ outflow tractได้ ซึ่งการอุดตันมีทั้งชนิด Dynamic และ fixed
(French, 2008) การสูบฉีดเลือดจากหัวใจห้องล่างซ้ายถูกรบกวน เนื่องจาก mitral valve 
ถูกเปลี่ยนไปอยู่ในตําแหน่งผนังด้านในของหัวใจห้องล่างกลายเป็นผนัง ซึ่งขัดขวางการไหลเวียน
ของเลือด ซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Dynamic Obstruction of the Left Ventricular Outflow 
tract (DOLVOT) ซึ่งในมนุษย์ทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน
(sudden death) ส่วนอาการข้างเคียงอื่น ได้แก่ การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ (cardiac arrhythmia),
เสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน และเกิดการแข็งตัวของเลือด ในหัวใจห้องบนซ้าย ซี่งก้อนเลือดที่แข็งตัว (clot)
อาจแตกออก ไหลผ่านเส้นเลือด aorta และอุดตันหลอดเลือดแดงหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง iliac 
artery ซึ่งมีหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงระยางค์ส่วนท้ายของร่างกาย ซึ่งปรากฏการณ์นี้ เรียกว่า 
Feline Arterial ThromboEmbolism (FATE) หากโรคมกีารพัฒนาขึน้ กลา้มเน้ือหวัใจหอ้งลา่งซา้ย
อาจขยายและไมส่ามารถบีบตัวได้ อาจเกดิภาวะกลา้มเนือ้หวัใจตาย (myocardial infraction) 
ทําให้เกิดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจบริเวณนั้น ที่เรียกว่า remodeling (Medron,2014)

Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid ได้แก่eicosapentaenoic acid (EPA) และ 
docosahexaenoic acid (DHA) โดยท่ัวไปมอียู่ในระดบัตํา่ในเยือ่หุม้เซลล ์(cell membrane)
สามารถเพ่ิมขึ้นได้จากการรับประทานอาหารซึ่งมีประโยชน์ต่างๆต่อการทํางานของหัวใจ ได้แก่ 
ลดการอักเสบ,เพ่ิมความอยากอาหาร และ ลดภาวะการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ( Freeman,2013)

PCSO-524® (Antinol®) Dynamic Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy (HOCM)
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แนวทางการวินิจฉัย(Diagnostic Plan)
และผลการตรวจ(Result)

ผลการตรวจความผิดปกติจากการตรวจร่างกาย
(Physical examination)
อุณหภูมิร่างกาย 98°F body condition score 2/5 ม่านตาขยาย ไม่มีแรงทรงตัว เยื่อเมือกซีด 
หายใจหอบอัตราการเต้นของหัวใจ 180 ครั้งต่อนาที พบเสียง murmurวัดความดัน Systolic 
88 mm Hg Diastolic 60 mmHg  ชีพจรเต้นอ่อน CRT มากกว่า 2 วินาที

ผลการตรวจค่าทางโลหิตวิทยา ผลการตรวจค่าทางเคมีคลินิก

ผลการตรวจทางโลหิตวิทยา พบว่าค่าทางโลหิตวิทยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ตารางที่2) ผลตรวจ
ทางเคมีคลินิกพบว่า ค่า AST (SGOT) และ Serum Amyloid A(SAA) มีระดับสูงกว่าค่าปกติ 
(ตารางที่3), ผลการตรวจชุดตรวจไวรัสลิวคีเมีย ได้ผลลบและไวรัสเอดส์แมว ได้ผลลบ, ระดับ
ฮอร์โมนไทรอยด์ (1.5mcg/dl) อยู่ในเกณฑ์ปกติระดับนํ้าตาลในเลือด 82 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
และตรวจพบระดับออกซิเจนในเลือดตํ่ากว่าปกติ

ผลการเอกเรย์

พบ Heart Enlargement และ space occupying lesion ที่ปอด ในส่วนของ caudal lung 
lobeข้างขวา (ภาพที่1)

ผลการอัลตราซาวน์

พบภาวะ Dynamic Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy (HOCM) (ภาพที2่) 
(ตารางที่1)

การรักษาและผลการรักษา (treatment outcome follow up)
แนวทางการรักษา Hypoxic Shock ด้วยการให้ออกซิเจน ให้สารนํ้า Acetate ทางหลอดเลือดดํา
และให้ความร้อนเพ่ือเพ่ิมอณุหภมู ิแมวสามารถตอบสนองไดด้ ีและรับรู้ไดม้ากขึน้เม่ือไดรั้บออกซเิจน
สามารถทานนํ้าและอาหารได้ ภายหลังการรักษาประมาณ 8 ชั่วโมง สังเกตอาการและความดัน
โดยใกล้ชิด เป็นเวลา 24 ชั่วโมงพบว่าความดันของแมวเข้าสู่เกณฑ์ปกติ พิจารณาวินิจฉัยเพ่ิมเติม
ด้วยการเอกซ์เรย์และอัลตราซาวน์เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาให้การรักษาทางยาต่อไป ซึ่งรายงานสัตว์ป่วยนี้ 
ไม่มีการให้ยาเกีย่วกบัโรคหัวใจ เน่ืองจากเปน็ความตอ้งการของเจา้ของสตัว์ แตย่งัสามารถให้
PCSO-524® (Antinol®) วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ดได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการรักษา (Outcome/Follow up)
ผลการรักษาเมื่อได้รับ PCSO-524® (Antinol®) เป็นเวลา 45 วัน พบว่า แมวมีแรงมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ไม่มีอาการหายใจหอบ สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้น เช่น การเลียขน การเดิน 
หรอืวิง่เมือ่พบแมวแปลกหนา้เขา้มาในบา้น สามารถทานอาหารไดม้ากขึน้ นํา้หนักเพ่ิมขึน้จาก
2.75 กิโลกรัม เป็น 2.95 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 45 วัน

ผลของค่าทางโลหิตวิทยา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับ PCSO-524® (Antinol®) เป็นเวลา
45 วัน (ตารางที่2)

ผลของค่าทางเคมีคลินิก PCSO-524® (Antinol®) เป็นเวลา45วัน พบว่า ค่า AST (SGOT)
และค่า Serum Amyloid A (SAA) ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อได้รับการรักษาเป็นเวลา 15 วัน 
(ตารางที่3)

อภิปราย (discussion)
ผลการรักษาเมื่อได้รับ PCSO-524® (Antinol®) เป็นเวลา 45 วัน พบว่า แมวมีแรงมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ไม่มีอาการหายใจหอบ สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้น เช่น การเลียขน การเดิน 
หรือวิ่งเมื่อพบแมวแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน สามารถทานอาหารได้มากขึ้น นํ้าหนักเพ่ิมขึ้นจาก
2.75 กิโลกรัม เป็น 2.95 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 45 วัน พบว่า การเสริม Omega-3 มีประโยชน์
สําหรับมนุษย์ ที่มีภาวะ Congestive Heart Failure (CHF) รวมทั้งมีการศึกษาในสุนัข ซึ่งมีผล
ลดอัตราการเต้นผิดจังหวะเช่นเดียวกัน โดย omega-3 สามารถลดระดับสารสื่ออักเสบ cytokine
ในระบบไหลเวียนเลอืด และสามารถเพ่ิมความอยากอาหาร ในสนัุขทีม่ภีาวะ cardiac cachexia 
สําหรับขนาดที่แนะนําต่อวันในสุนัข คือ EPA40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ DHA25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
(Cunningham and Hall,2011)
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PCSO-524® (Antinol®) เป็นสารสกัดจากหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ (Perna caniculus) นอกจากนี้
ยังมีส่วนผสมกับนํ้ามันมะกอกและวิตามินอี ทําให้มีส่วนประกอบของsterol esters, sterols, 
polar lipids, triglycerides และ free fatty acid (รวมทัง้ EPA และDHA) ซึง่สามารถลด
การทํางานของ proinflammatory leukotriene (LT) B4 ในเม็ดเลือดขาวชนิด Monocyte 
ของมนษุย ์และลดระดบัของ Thromboxane B2, prostaglandin(PG) E2และ Interleukin (IL) 1β 
ซึง่มีคุณสมบติัคลา้ยกับการทาํงานของ omega3 PUFA (Mickleborough,2013) มีรายงานว่า 
สามารถการอกัเสบ ทัง้ในการป้องกนัและการรักษา นอกจากนี ้ยังมคุีณสมบัติอืน่ เช่น Gastroprotective,
Antihistamine effect, Antioxidant, Anticytokines และ Antiarthritis (Coulson et al.,2015)

ผลการตรวจค่า Serum Amyloid A(SAA) ซ่ึงถอืวา่เป็น Acute Phase Protein ทีใ่ช้เปน็ 
inflammation marker พบว่ามีค่าลดลง ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพของ PCSO-524®

(Antino®) ซึ่งถือเป็นสารเสริมอาหารที่เป็นกรดไขมันเฉพาะ โดยมี Omega-3 Polyunsaturated 
Fatty Acid เป็นหลัก เช่น eicosapentaenoic (EPA) และ docosahexaenoic (DHA) ซึ่งเป็นที่
ทราบกันว่า มีผลในการเป็น cardio protective effect, ผลในการยับยั้งการอักเสบ (anti 
inflammatory effect) และ immunomodulatory activity เมื่อเปรียบเทียบกับนํ้ามันปลา
(fish oil) เป็นที่รู้กันว่า PCSO-524® (Antinol®) เป็นแหล่งของ Omega-3 Polyunsaturated 
Fatty Acidซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบมากกว่านํ้ามันปลา (Jamikorn and Yibchok-auun,
2014)

การใช ้taurine ใชใ้นกรณขีองแมวท่ีอยูใ่นภาวะ taurine deficiency และไม่มข้ีอบง่ใชข้อง 
taurine ในการรักษาแมวที่อยู่ในภาวะ Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM)(Etkin,2004)

Cardiac cachexia คือภาวะที่ร่างกายสูญเสียมวลของร่างกาย (lean of body mass) โดยในคนใช้
คําว่า ภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกจากความผิดปกติของการทํางานของหัวใจ ซึ่งพบได้บ่อยในสัตว์ป่วย
ด้วย Congestive Heart Failure (CHF) และส่งผลให้ความแข็งแรงลดลง ระดับภูมิคุ้มกันลดลง
และการรอดชีวิต (Survival) ลดลง นอกจากนี้ภาวะการเบื่ออาหาร (Anorexia), ภาวะที่ร่างกาย
ต้องการพลังงานมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลง metabolism ของร่างกาย ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วน
ส่งผลให้เกิดภาวะ Cardiac cachexia syndrome ได้ทั้งสิ้น และพบว่า inflammatory cytokines 
เช่น tumor necrosis factor, interleukin1 ที่เกิดขึ้น เป็นปัจจัยหลัก ที่ทําให้เกิดภาวะ Cachexia 
ซึ่ง cytokines ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ มีผลโดยตรงต่อตัวสัตว์ โดยทําให้เกิดภาวะการเบื่ออาหาร 
เพ่ิมความต้องการพลังงาน และการสูญเสียมวลของร่างกาย ดังนั้น ควรทําการรักษาภาวะดังกล่าว
ด้วยการขัดขวางการทํางานของ cytokines เหล่าน้ัน ซ่ึงหนึ่งในการลดการทํางานของ inflammatory 
cytokines คือการเสริมนํ้ามันปลา ซึ่งมีระดับ Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acidในระดับสูง 
ซึง่นํา้มันปลาสามารถลดการเกดิภาวะ cachexia และ ภาวะ Congestive heart Failure (CHF)
ที่กระตุ้นให้เกิดการเบื่ออาหาร (anorexia) รวมไปถึงการเสริมนํ้ามันปลาในอาหาร ทําให้สัตว์ป่วย
สามารถกินอาหารได้เพ่ิมขึ้น (Freeman,2013) ซึ่งจากรายงานสัตว์ป่วยนี้ พบว่า การใช้ PCSO-524®

(Antinol®) ซึ่งมี Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid ในระดับสูงเช่นเดียวกับนํ้ามันปลา 
พบว่า มีผลในการกระตุ้นการอยากอาหาร และลดภาวะ Cardiac cachexia ได้เช่นเดียวกัน 
จากการทานอาหารได้เพ่ิมขึ้น และนํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นตามลําดับ

การรักษาภาวะ Dynamic Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy (HOCM )เป็นการ
รักษาโรคหัวใจในแมว ที่อาจจะต้องพิจารณาใช้ยาที่เกี่ยวกับการทํางานของหัวใจ ความดันโลหิต 
รวมไปถงึ การลดการอกัเสบ ซึง่ขึน้กบัการพิจารณาของสตัวแพทย ์ท่ีสาํคัญ ความเอาใจใส่
ของเจ้าของ ก็เป็นสิ่งที่ต้องทําโดยละเอียดรอบคอบ เพราะสามารถเกิดเหตุฉุกเฉิน จากภาวะ
ความผิดปกติของโรคได้ตลอดเวลา

สําหรับรายงานสัตว์ป่วยในครั้งนี้เป็นการศึกษาในแมวเพียงตัวเดียว ที่มีภาวะ Dynamic Hypertrophic 
Obstructive Cardiomyopathy (HOCM) ซึง่ควรจะมกีาร ทาํการศกึษาถงึกลุม่ตัวอย่างที่
มากกว่านี้ในอนาคต

สรุป (conclusion/ take home message)
การใช้ PCSO-524® (Antinol®) ในแมวทีมี่ภาวะ Dynamic Hypertrophic Obstructive 
Cardiomyopathy (HOCM) ในการศกึษาครัง้นี ้พบวา่ แมวมคีณุภาพชวีติดข้ึีน สามารถทาํกจิกรรม
ได้มากขึ้น รวมไปถึงทานอาหารมากขึ้น ส่งผลให้นํ้าหนักเพ่ิมขึ้นตามมา เนื่องจาก PCSO-524®

(Antinol®) มี Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid เป็นหลัก เช่น eicosapentaenoic
(EPA) และ docosahexaenoic (DHA) ซึง่เป็นทีท่ราบกนัว่า มผีลในการเป็น cardio protective 
effect, ผลในการยับยั้งการอักเสบ (anti inflammatory effect) และ immunomodulatory 
activity  โดยเฉพาะผลในการยับยั้งการอักเสบ โดยดูจากการลดลงของ Serum Amyloid A(SAA) 
ซึ่งเป็น inflammatory marker ในแมว 
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ภาพที่ 1 ภาพ X-ray 
พบการขยายขนาดของหัวใจ 
(Heart enlargement) 
และ Space occupying lesion 
ที่ปอดในส่วนของ caudal lung 
lobe ด้านขวาในแมวพันธุ์เปอร์เซีย 
เพศเมีย อายุ 21 ปี 

รูปภาพ และตาราง ประกอบการรักษา

ภาพที่ 2 ผลการทํา Echocardiography M modeของหัวใจแมวพันธุ์เปอร์เซีย อายุ 21 ปี
พบค่า IVSd 9.40 มิลลิเมตร LVDd 11มิลลิเมตร PWd 6.30มิลลิเมตร IVSs 10.40 มิลลิเมตร 

LVDs 3.9มิลลิเมตร PWs 9.6มิลลิเมตร LV mass(ASE) 15.37g. RWT 1.15 EDV(Teich) 
2.66 มิลลิลิตร ESV(Teich)0.1มิลลิลิตร EF(Teich) AO 9.00มิลลิเมตร การวินิจฉัย 

Dynamic Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy(HOCM)
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ตารางที่1 ผลการทํา Echocardiography ของหัวใจแมวพันธุ์เปอร์เซีย อายุ21ปี

ตารางที่2 ผลการตรวจค่าทางโลหิตวิทยาก่อนและหลังได้รับPCSO-524®(Antinol®) 45วัน

ตารางที่3 ผลการตรวจค่าทางโลหิตวิทยาก่อนและหลังได้รับPCSO-524®(Antinol®) 45วัน
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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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