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บทคัดย่อ (Abstract)
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สุนัขได้เข้ารับการศัลยกรรมผ่าตัดหัวกระดูกข้าง

ขวา (Femoral head and neck excision) ภาย

หลังการผ่าตัด ได้รับการรักษาแบบ multimodal 

โดยมีการให้โภชนเภสัชคือ PCSO-524® และการทำา

กายภาพบำาบัดด้วยเลเซอร์เพ่ือการบำาบัดระดับ 4 

(Laser class 4) การออกกำาลังกาย เช่น Cavaletti 

exercise, Balance board, การเดินลู่ว่ิงบก และ

ธาราบำาบัด (Hydrotherapy) ท้ังในส่วนของการ

เดินสายพานในน้ำาและการว่ายน้ำาทำาการติดตาม

ผลการรักษาโดยประเมินจากpain score และ

 lameness score ท่ีลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับการ

ซักประวัติอาการจากเจ้าของ โดยพบว่า สุนัขใช้ขา

หลังข้างขวาได้ดีข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สุนัขพันธ์ุปอมเมอราเนียน อายุ 8 ปี มีอาการขาหลังข้างขวาไม่ลงน้ำาหนักเฉียบพลัน
ภายหลังการกระโดดลงจากท่ีสูง จากการตรวจเบ้ืองต้น พบภาวะความเจ็บปวดท่ีข้อ
สะโพกข้างขวา และจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย พบภาวะข้อสะโพกข้างขวาเคล่ือน
หลุดจากเบ้า (Right hip luxation)

 การศัลยกรรมผ่าตัดหัวกระดูก (Femoral head and neck excision : FHNE) เป็นวิธีการรักษาสัตว์
ป่วยท่ีใช้ได้ในหลายกรณี เช่น Severe osteoarthritis, Avascular necrosis, Hip luxation และ Hip fracture 
เป็นต้น ซ่ึงภาวะดังกล่าวล้วนส่งผลให้สัตว์ป่วยเกิดความเจ็บปวด การทำางานของข้อต่อเกิดการจำากัด การลง
น้ำาหนักขาท่ีน้อยลง จนทำาให้กล้ามเน้ือเกิดการฝ่อลีบ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ภายหลังการผ่าตัดหัว
กระดูก เม่ือเวลาผ่านไป ร่างกายจะมีการสร้าง scar tissue ระหว่างเบ้ากระดูกและกระดูกต้นขา เพ่ือช่วยป้องกัน
การกระแทกจากการเคล่ือนไหว แต่ในหลายกรณีพบว่า ภาวะความเจ็บปวดอย่างมากหรือความเจ็บปวดเร้ือรัง
ก่อนการรักษา ส่งผลให้กล้ามเน้ือฝ่อลีบ คุณภาพในการเคล่ือนไหวลดลง ดังน้ัน ภายหลังการผ่าตัดหัวกระดูก
แล้ว สัตว์ป่วยอาจยังใช้ขาข้างท่ีได้รับการผ่าตัดไม่เต็มท่ี ดังน้ัน จึงจำาเป็นต้องมีการรักษาแบบ Multimodal 
treatment คือ การทำากายภาพบำาบัดร่วมกับการให้โภชนเภสัช เพ่ือทำาให้สัตว์ป่วยสามารถกลับมาใช้ขาได้ใกล้
เคียงปกติ ในระยะเวลาท่ีรวดเร็วข้ึน อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตสัตว์ป่วยดีข้ึนเช่นกัน

 การทำากายภาพบำาบัดในสัตว์ป่วยภายหลังการผ่าตัดหัวกระดูกน้ัน มีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การลด
ความเจ็บปวดด้วยเลเซอร์เพ่ือการบำาบัดระดับ 4 (Laser class 4) และ Therapeutic ultrasound เป็นต้น การ
ฟ้ืนฟูกล้ามเน้ือและการเคล่ือนไหวด้วยการออกกำาลังกาย เช่น Balancing ball, Balancing board เพ่ือฝึก 
standing exercise และ weight shifting เป็นต้น รวมถึงธาราบำาบัด เช่น การว่ายน้ำาและการเดินสายพานในน้ำา 
ซ่ึงรูปแบบของเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในแต่ละเคสน้ันอาจมีความแตกต่างกัน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของสัตวแพทย์

 ในปัจจุบันได้มีการนำา PCSO-524® ซ่ึงเป็นโภชนเภสัชท่ีมีบทบาทอย่างมากในการร่วมรักษาสัตว์ป่วย
 และ พบว่าให้ผลต่อการรักษาในระดับท่ีน่าพอใจ โดย PCSO-524® สกัดจากหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ และมีส่วน
ผสมของโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 ท่ีมีความเข้มข้นสูง จึงทำาให้ออกฤทธ์ิในกลไกของการต้านกระบวนการ
อักเสบได้ดี และสามารถลดความเจ็บปวดได้ด้วย อีกท้ังเกิดผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของสัตว์ป่วย ท่ีไม่จำาเป็น
ต้องใช้ยาต้านการอักเสบชนิดท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drug : NSAIDs) ในระยะ
เวลาท่ีนานหรือในขนาดยาท่ีสูง หรืออาจสามารถหลีกเล่ียงการใช้ยาในกลุ่มน้ีได้ เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนหรือ
ผลกระทบต่อระบบอ่ืนๆ ของร่างกาย

บทนำา (Introduction)

ประวัติสัตว์ป่วย (History)

 สุนัขพันธ์ุปอมเมอราเนียน เพศเมีย อายุ 8 ปี น้ำาหนัก 5 กิโลกรัม มีอาการขาหลังข้างขวาไม่ลงน้ำาหนัก
เฉียบพลัน ภายหลังการกระโดดลงจากท่ีสูง โดยมีอาการมา 2 วันแล้ว และเจ้าของแจ้งว่าก่อนหน้าน้ีสุนัขไม่เคย
มีอาการผิดปกติเร่ืองการเดิน

การตรวจร่างกาย (Physical examination)

 จากการตรวจร่างกายท่ัวไป พบสัญญาณชีพในเกณฑ์ปกติ การตรวจทางออโธปิดิกส์ พบว่าขาหลัง
ข้างขวาของสุนัข มีภาวะขากะเผลก (lameness score) ระดับ 4 คือ ไม่สามารถลงน้ำาหนักได้ในทุกท่าตรวจ   
ท้ังการยืน เดิน และว่ิง เม่ือคลำาตรวจท่ีบริเวณสะโพกข้างขวา พบภาวะความเจ็บปวด (Pain score) ระดับ 4 คือ    
มีความเจ็บปวดอย่างมาก ส่งเสียงร้องและก้าวร้าวมากข้ึนเม่ือสัมผัสบริเวณท่ีบาดเจ็บ ส่วนโครงสร้างอ่ืนๆ  
ไม่พบความผิดปกติทางออโธปิดิกส์แต่อย่างใด
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รูปท่ี 8  Hydrotherapy

รูปท่ี 3  X-ray image showing lateral view of hip joints 
after right femoral head and neck excision

รูปท่ี 4  X-ray image showing ventrodorsal view of hip joints 
after right femoral head and neck excision

รูปท่ี 1  X-ray image showing right hip luxation รูปท่ี 2  X-ray image showing both hip osteoarthritis

Week Medical  treatment Rehabilitation treatment

1 Carprofen (Rimadyl®) ขนาด 25 mg/kg/bid 
ต่อเน่ือง 7 วัน 

เลเซอร์บำาบัด ระดับ 4 (Laser class 4) (ภาพท่ี 5)
- ตำาแหน่งสะโพกขวา
- ระดับพลังงาน 5 J/cm2
- พ้ืนท่ีผิวในการรักษา 30 cm2
- เวลา 4 นาที ต่อคร้ัง
- สัปดาห์ละ 2 คร้ัง  - ต่อเน่ือง 3 สัปดาห์

Cephalexin ขนาด 25 mg/kg/bid ต่อเน่ือง 7 วัน
PCSO-524® (Antinol®)  วันละ 1 เม็ด

2 PCSO-524® (Antinol®)  วันละ 1 เม็ด
3 PCSO-524® (Antinol®)  วันละ 1 เม็ด
4 PCSO-524® (Antinol®)  วันละ 1 เม็ด ออกกำาลังกาย สัปดาห์ละ 1 คร้ัง

- Balance board (ภาพท่ี 6)
- Cavaletti exercise (ภาพท่ี 7)
- เดิน Land treadmill

5 PCSO-524® (Antinol®)  วันละ 1 เม็ด
6 PCSO-524® (Antinol®)  วันละ 1 เม็ด

7 PCSO-524® (Antinol®)  วันละ 1 เม็ด ธาราบำาบัด (Hydrotherapy) 
(ภาพท่ี 8)
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง
- เดินสายพานในน้ำา
(Underwater treadmill)
- ว่ายน้ำา

8 PCSO-524® (Antinol®)  วันละ 1 เม็ด
9 PCSO-524® (Antinol®)  วันละ 1 เม็ด 

10 PCSO-524® (Antinol®)  วันละ 1 เม็ด
11 PCSO-524® (Antinol®)  วันละ 1 เม็ด
12 PCSO-524® (Antinol®)  วันละ 1 เม็ด 

รูปท่ี 5 Laser class 4 ท่ีตำาแหน่งสะโพกขวา

ตารางท่ี 1 แผนการรักษาในส่วนของการใช้ยา และ การทำากายภาพบาบัด

รูปท่ี 6 Balance board exercise

รูปท่ี 7  Cavaletti exercise

แผนการวินิจฉัย และผลการตรวจ (Diagnosis plan and Results)

 จากประวัติของสัตว์ป่วยและการตรวจทางออโธปิดิกส์ จึงได้ทำาการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย และพบ

ความผิดปกติ คือ หัวกระดูกสะโพกข้างขวาเคล่ือนออกจากเบ้ากระดูก acetabulum (Right hip luxation) ใน

ลักษณะ craniodorsal และพบภาวะ osteoarthritis ท่ีหัวกระดูกของสะโพกท้ัง 2 ข้าง (ภาพท่ี 1 และ ภาพท่ี 2)

การรักษา (Treatment)

 ได้ทำาการรักษาเบ้ืองต้นด้วยการให้ยา carprofen (Rimadyl®) ขนาด 2.5 mg/kg/bid ต่อเน่ือง 

3 วัน เพ่ือลดความเจ็บปวดและการอักเสบ จากน้ัน สุนัขได้เข้ารับการผ่าตัดหัวกระดูก (Femoral head and 

neck excision) ข้างขวา (ภาพท่ี 3 และ ภาพท่ี 4) ภายหลังการผ่าตัด ยังคงให้ยา carprofen (Rimadyl®) 

ขนาด 2.5 mg/kg/bid ต่อเน่ืองอีก 4 วัน ให้ยาปฏิชีวนะ Cephalexin ขนาด 25 mg/kg/bid ต่อเน่ือง 7 วัน 

เพ่ือควบคุมการติดเช้ือแผลผ่าตัด และตลอดการรักษาท้ังก่อนและหลังผ่าตัด 

 สุนัขได้รับโภชนเภสัช PCSO-524® (Antinol®) วันละ 1 เม็ด อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน เพ่ือช่วย

บำารุงข้อกระดูกท่ีเกิดภาวะ osteoarthritis และลดการอักเสบระยะยาว อีกท้ังมีการทำากายภาพบำาบัดต่อเน่ือง

ภายหลังการผ่าตัด (ตารางท่ี 1)
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Lameness
Score

Description

Stance Walk Trot

0 Normal stance No lameness/weight-bearing 
on all strides ob-served 

 No lameness/weight-bearing 
on all strides observed 

1 Slightly abnormal stance 
(partial weight-bearing) 

Mild subtle lameness with 
partial weight-bearing 

Mild subtle lameness with 
partial weight-bearing 

2 Moderately abnormal stance 
(toe-touch weight-bearing) 

Obvious lameness with partial 
weight -bearing 

Obvious lameness with partial 
weight -bearing 

3 Severely abnormal stance 
(holds limb off the floor) 

Obvious lameness with           
intermittent weight -bearing 

Obvious lameness with 
intermittent weight -bearing 

4 Unable to stand Full non-weight-bearing lame Full non-weight-bearing lame 

Score Clinical findings 

1 No pain indicated on palpation of affected joint 

2 Mild pain indicated on affected joint e.g. Animal turns head in recognition 

3 Moderate pain on palpation of affected joint e.g. Animal pulls limb away 

4 Severe pain on palpation of affected joint 
e.g. animal vocalizes or become aggressive 

5 Animal will not allow examiner to palpate joint due to pain 

การประเมินแต่ละช่วงเวลาท่ีรักษา
Lameness score (0-4) Pain score 

(1-5)Stance Walk Trot

ก่อนการรักษา 4 4 4 4 

สัปดาห์ที่ 1 2 2 3 2 

สัปดาห์ที่ 2 1 1 2 2 

สัปดาห์ที่ 3 0 1 1 1 

สัปดาห์ที่ 4 0 0 1 1 

สัปดาห์ที่ 5 0 0 1 1 

สัปดาห์ที่  6 0 0 0 1 

สัปดาห์ที่  7 0 0 0 1 

สัปดาห์ที่  8 0 0 0 1 

สัปดาห์ที่  9 0 0 0 1 

สัปดาห์ที่  10 0 0 0 1 

สัปดาห์ที่  11 0 0 0 1 

สัปดาห์ที่  12 0 0 0 1 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมิน lameness score และ pain score ของขาหลังข้างขวา ในแต่ละสัปดาห์ ภายหลังการรักษาอย่างต่อเน่ือง

การอภิปราย (Discussion)
 โดยท่ัวไป การผ่าตัดหัวกระดูก (femoral head and neck excision) ในสัตว์ป่วยท่ีเกิดภาวะ hip luxation 

นับเป็นการรักษาทางศัลยกรรมท่ีให้ผลการรักษาในเกณฑ์ท่ีดี แต่ในหลายคร้ังพบว่า ภายหลังการผ่าตัดสัตว์ป่วย

อาจยังมีภาวะเจ็บปวดเร้ือรัง จึงทำาให้ยังไม่สามารถใช้ขาข้างท่ีบาดเจ็บได้เต็มท่ี กล้ามเน้ือท่ีใช้พยุงโครงสร้างของข้อ

ต่อ เกิดการฝ่อลีบ (muscle atrophy) และกระทบต่อคุณภาพของการเคล่ือนไหว การทำากายภาพบำาบัดภายหลัง

การผ่าตัด เช่น การใช้เลเซอร์เพ่ือการบำาบัดระดับ 4 เพ่ือลดอาการปวด และ การฟ้ืนฟูกล้ามเน้ือและการเคล่ือนไหว

ของข้อต่อ ด้วยการออกกำาลังกายและธาราบำาบัด จึงถือว่าเป็นส่วนสำาคัญในการช่วยฟ้ืนฟูสัตว์ป่วย และ เม่ือมีการให้

โภชนเภสัช คือ PCSO-524® ร่วมด้วย ย่ิงส่งผลให้เกิดการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสำาหรับเคสน้ี สุนัขมีการ

ใช้ขาหลังข้างขวาท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ และสามารถกลับมาใช้ขาได้ปกติ ในระยะเวลาเพียง 6 สัปดาห์ภายหลังการผ่าตัด ซ่ึง

ถือว่าเป็นระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ดังน้ัน การรักษาแบบ multimodal treatment โดยมีการใช้โภชนเภสัชร่วมด้วย จึงนับ

เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีให้ผลการรักษาท่ีดีและน่าพอใจเป็นอย่างย่ิง
สรุป (Conclusion)

 จากการใช้ PCSO-524® อย่างต่อเน่ืองตลอดการรักษา พบว่า สุนัขมีการเคล่ือนไหวท่ีมีคุณภาพมาก

ข้ึน เน่ืองจาก PCSO-524® มีความเข้มข้นของโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 จึงมีฤทธ์ิในการลดกระบวนการอักเสบ

ได้เป็นอย่างดี และการใช้ PCSO-524® ในระยะยาวน้ัน ไม่ส่งผลเสียใดๆ ต่อสุขภาพสัตว์โดยรวม เน่ืองจากเป็น

โภชนเภสัชท่ีสกัดจากหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ซ่ึงเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัย จึงนับเป็นทาง

เลือกท่ีดีในการนำามารักษาสัตว์ป่วย ซ่ึงสามารถใช้ PCSO-524® รักษาควบคู่กับวิธีการรักษาอ่ืน ๆ หรือในบาง

กรณีสามารถใช้ PCSO-524® เป็นการรักษาหลักได้

ผลการรักษา (Outcome)

 ภายหลังการผ่าตัดหัวกระดูกข้างขวา และ มีการรักษาโดยใช้ โภชนเภสัช ควบคู่กับการทำากายภาพบำาบัด

อย่างต่อเน่ือง ได้ทำาการประเมินอาการของสุนัขในทุกสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ในลักษณะของ subjective evaluation 

คือ lameness score (0-4) (ตารางท่ี 2) ในท่ายืน (stance) เดิน (walk) และว่ิง (trot) และ pain score (1-5) 

(ตารางท่ี 3) พบว่า ในแต่ละสัปดาห์ สุนัขมี lameness score และ pain score ของขาหลังข้างขวา ท่ีลดลงอย่าง

ชัดเจน (ตารางท่ี 4) และมีการใช้ขาหลังข้างขวาได้ปกติเม่ือเข้าสู่การรักษาในสัปดาห์ท่ี 6 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูล

จากเจ้าของท่ีแจ้งว่า สุนัขมีการเคล่ือนไหวท้ังการเดินและการว่ิงท่ีดีข้ึน

ตารางท่ี 2 การประเมินภาวะขากะเผลก (lameness score)

ตารางท่ี 3 การประเมินระดับความเจ็บปวด (Pain score)
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PCSO-524® 
contains over 90 
Fatty Acid Fractions
Including Omega-3,
ETA, OTA, EPA, and DHA

Developed by Science

PCSO-524® efficacy is supported by several 
veterinary published journals and case studies. 

PCSO-524® Contains over 90 stabilized 
Essential Fatty Acid Fractions including 
Omega-3, ETA, OTA, EPA, and DHA

100% Natural Marine Lipids extract.

The active ingredient is processed without 
heat and stabilized prior to extraction.

The process protect the therapeutic value of 
the oil using the patented CO2 Super-critical 
extraction at low temperatures. 

The premium lipid extraction process is 
developed by Pharmalink International.
PCSO-524® is then encapsulated with added 
Natural Olive Oil to increase bioavailability 
and maintains the oils stability for a period 
of 3 years. 

A natural pure product.
No heavy metals and salt-free.
All contaminants are removed during 
extraction including heavy metals like 
Cadmium, and any toxins or pesticides.

Please visit www.Antinolstudies.com to view more complete studies with 

over 12 peer reviewed journals and 26 case studies from all Antinol® Contests since 2016
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