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ผลของการใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาในการกำาจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดิน
อาหารของแพะ
Effect of Using the Water Extracts Herbs Siamese Neem Bark on
Eradication in Gastro - Intestinal Nematodes in Goats
สมนึก ลิ้มเจริญ ศศ.ม. (Somnuk Limcharoen, MA)1

บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลการใช้นาำ้ สกัดจากเปลือกสะเดาในการกำาจัดพยาธิตวั กลมใน
ระบบทางเดินอาหารของแพะ กลุ่มตัวอย่างเป็นแพะลูกผสมพื้นเมืองไทย x แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศ
เมีย อายุระหว่าง 6 - 8 เดือน น้ำาหนักตัวโดยเฉลี่ย 14.55 +0.83 กิโลกรัม จำานวน 32 ตัว ใช้แผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด( Completely Randomized Design: CRD ) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว โดยวิธีการ
ดังนี้ 1) ยาเลวามิโซลปริมาณ 5 มิลลิกรัม./น้ำาหนักแพะ 1 กิโลกรัม. 2) น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาปริมาณ 2
มิลลิลิตร /น้ำาหนักแพะ 1 กิโลกรัม. 3) น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาปริมาณ 3 มิลลิลิตร/น้ำาหนักแพะ 1 กิโลกรัม.
4) น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาปริมาณ 4 มิลลิลิตร/น้ำาหนักแพะ 1 กิโลกรัม แพะได้รับน้ำาสกัดจากเปลือกสะเดา
โดยวิธีการกรอกปาก ส่วนยาถ่ายพยาธิเลวามิโซลใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อและนับไข่พยาธิจากมูลแพะ หลังจากให้ยา
หรือน้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาในวันที่ 3, 7, 14, 21, 28 และ 35 วัน พบว่าหลังจากแพะได้รับยาหรือน้ำาสกัดจาก
เปลือกสะเดาไปแล้ว 3, 7, 14, 21, 28 และ 35 วัน จำานวนไข่พยาธิในมูลลดน้อยลง โดยแพะที่ได้รับยาลาวา
มิโซลมีจำานวนไข่พยาธิลดน้อยลงกว่าแพะที่ได้รับน้ำาสกัดจากเปลือกสะเดา ทั้ง 3 กลุ่ม ( p<0.05 ) แต่แพะที่ได้
รับน้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาทั้ง 3 กลุ่ม มีจำานวนไข่พยาธิไม่แตกต่างกันทางสถิติ( p>0.05 ) อย่างไรก็ตามแพะที่
ได้รับน้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาในปริมาณ 3 มิลลิลิตร. เป็นเวลา 21 วัน มีจำานวนไข่พยาธิน้อยที่สุด แต่เมื่อให้
แพะได้รับยาเลวามิโซลหรือน้ำาสกัดจากเปลือกสะดาทั้ง 3 กลุ่มเป็นเวลา 28 และ 35 วัน ทำาให้จำานวนไข่พยาธิ
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาในการกำาจัดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะ จึงเป็นทาง
เลือกหนึ่งของเกษตรกร
คำาสำาคัญ : แพะลูกผสม พยาธิตัวกลม น้ำาสกัดสมุนไพรเปลือกสะเดา
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ABSTRACT
The purpose of this research was to understand the effect of using water extract
herbs from Siamese Neem Bark in treating intestinal nematodes in goats. The sample size of
this research was 32 female goats that were 50/50 crossbred (Native Thai Goats and AngloNubian) with a weight of 14.55kg 0.83kg. The goats were separated into 4 groups with 8 goats
in each group. The method used in this research was a Completely Randomized Design (CRD)
using 4 replications on the 4 groups of 8 goats. The 4 replications consist of the following; 1)
Laveamisol 5mg/kg BW, 2) Water extract herbs from Siamese Neem Bark 2ml/kg BW, 3) Water extract herbs from Siamese Neem Bark 3ml/kg BW, 4) Water extract herbs from Siamese
Neem Bark 4ml/kg BW. The goat’s fecal egg count was taken at 3, 7, 14, 21, 28 and 35 days.
The results of the research showed that the goats taking the water extract herbs from Siamese
Neem Bark for 3, 7, 14, 21,28 and 35 days showed a slight decrease in the goat’s fecal egg
count. The results also showed that the goats that took Laveamisol had a significant (p<0.05)
decrease in the goat’s fecal egg count, a greater decrease than that of the 3 groups that took
the water extract herbs from Siamese Neem Bark. Thus, the 3 groups of goats taking the
water extract herbs from the Siamese Neem Bark had no significant (p>0.05) decrease in the
goat’s fecal egg count. However, the goats that took the water extract herbs from Siamese
Neem Bark of 3ml/kg for 21 days showed a minimal number of fecal eggs. And finally, the
3 groups of goats that took the Laveamisol and the water extract herbs from the Siamese
Neem Bark for 28 and 35 days exhibited a higher count of fecal eggs growing. In conclusion,
the farmer’s choice for removal of gastra-intestinal nematodes in goats was the water extract
herbs from Siamese Neem Bark.
Keywords: Crossbred Goats, Nematodes, Water Extract Herbs Siamese Neem Bark
บทนำา

เกษตรกรไทยในภาคใต้มีการเลี้ยงแพะเนื้อลูกผสมกันมากโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เช่น นราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นการเลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหาร และจำาหน่ายเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม
ในครัวเรือน แพะที่เลี้ยงส่วนมากเป็นพันธุ์พื้นเมือง และแพะลูกผสมซึ่งชาวบ้านในชนบทหรือเกษตรกรมัก
ไม่มีความรู้เรื่องการจัดการ ส่วนใหญ่ละเลยการป้องกันโรค การเลี้ยงแพะนิยมเลี้ยงโดยปล่อยให้หากินเอง
ตามธรรมชาติ ลักษณะการเลี้ยงไม่มีการใช้หลักวิชาการ เพราะมีความเข้าใจว่าแพะสามารถหากินเองได้เก่ง
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มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ทุรกันดารได้ดี หากผู้เลี้ยงไม่เอาใจใส่และเลี้ยงดูไม่ถูกต้อง จะทำาให้ผลผลิต
ตอบแทนจากแพะลดน้อยลง เช่น สุขภาพทั่วไปของแพะไม่สมบูรณ์ ทำาให้ได้ลูกตัวเดียวแทนที่จะเกิดลูกแฝด
อัตราการตายของลูกแพะระยะก่อนหย่านมสูง (สุรชน ต่างวิวัฒน์, 2547) จากข้อมูลสถิติสำานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนราธิวาส พบว่า ภาคใต้มีอัตราการเลี้ยงแพะมากที่สุดถึง 141,245 ตัว โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นิยมเลี้ยงแพะ โดยพบว่า เกษตรกรในจังหวัดปัตตานี เลี้ยงแพะจำานวน 18,121 ตัว เกษตรกรใน
จังหวัดยะลา เลี้ยงแพะจำานวน 36,887 ตัว และเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส เลี้ยงแพะจำานวน 9,329 ตัว
โดยเฉลี่ย 4 ตัว/ครัวเรือน (สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส, 2549)
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อความเหมาะ
สมของการระบาดของพยาธิตัวกลมภายในแพะเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีอากาศร้อนชื้น และมีฝนตกชุก ตัวอย่างเช่น
มีการตรวจพบพยาธิมากในแพะที่เลี้ยงในจังหวัดสงขลา ได้แก่ พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร(Gastro
intestinal nematodes) และ โอโอซีสต์ (Oocyst) ของโปรโตซัว เชื้อบิด (Eimena spp) นอกจากนี้ยัง
พบว่า แพะพื้นเมืองเพศเมียในจังหวัดปัตตานีและสงขลาที่ซื้อเข้ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ทุกตัว มีพยาธิภายในอย่าง
น้อยหนึ่งชนิด พยาธิที่พบมากได้แก่ พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร และโอโอซีสต์ของโปรโตซัว เชื้อ
บิด (สุรศักดิ์ คชภักดี, 2549) ในการดูแลสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะการถ่ายพยาธิภายในของแพะยังใช้สารเคมีเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศในกลุ่มยุโรปห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ ยกเว้นสำาหรับใช้รักษาสัตว์
ดังนั้นถ้าประเทศไทยจะส่งเนื้อสัตว์ไปขายในประเทศยุโรป จำาเป็นต้องเลิกใช้ยาปฏิชีวนะ ส่วนในประเทศญี่ปุ่น
ห้ามนำาเข้าเนื้อสัตว์ที่มียาปฏิชีวนะตกค้าง นอกจากนี้ประเทศในกลุ่มยุโรปและญี่ปุ่นสนใจเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วย
สมุนไพร สำาหรับประเทศไทยการใช้สมุนไพรจะเป็นการพึ่งตนเองมากที่สุด เพื่อลดการเสียเปรียบดุลการค้า
และสร้างความมั่นคงในการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร (สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส, 2549) จึงเห็นควร
นำาสมุนไพรมาใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ซึ่งคนไทยใช้สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว เพียงแต่มีรายงานเกี่ยวกับ
สารสำาคัญที่ออกฤทธิ์ และผลทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรน้อยมาก ควรนำาสมุนไพรมาใช้ถ่ายพยาธิ เพราะจาก
ประวัติความเป็นมาพบว่า ในสังคมไทยได้มีการใช้สมุนไพรเพื่อถ่ายพยาธิในคนมาก่อน จากหลักการเดียวกันนี้
จึงเชื่อว่าจะสามารถใช้สมุนไพรที่คนเคยใช้เป็นยาถ่ายพยาธิในอดีต มาใช้เป็นยาถ่ายพยาธิกับแพะเนื้อลูกผสม
หากทำาได้จริงจะเป็นข้อค้นพบที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถนำาสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะทำาให้ไม่ต้องพึ่งพายาที่เป็นเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคา
แพง ในทางตรงกันข้าม จะเป็นการช่วยลดต้นทุน ในการเลี้ยงดูแพะเนื้อลูกผสม ที่สำาคัญคือ จะทำาให้แพะไม่มี
โรคพยาธิ และผลที่ตามมาแพะจะมีสุขภาพที่อุดมสมบูรณ์ปริมาณโปรตีนที่จะผลิตได้ ซึ่งจะมีผลต่อเชิงพาณิชย์
ที่เป็นรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรมากขึ้น
ปัจจุบันพืชสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถนำามาใช้เพื่อถ่ายพยาธิในคนและสัตว์มี
หลายชนิด เช่น เปลือกสะเดา ใบขี้เหล็ก ใบมะละกอ ผลมะเกลือ ใบแก้ว เปลือกต้นทับทิม เม็ดมะขาม
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เมล็ดเล็บมือนาง และดอกมะเฟือง ฯลฯ ทัง้ นีพ้ บว่า เปลือกสะเดามีสารอะซาดิแรดติน (Azadirachtin) (รติยา
คูเขตพิทกั ษ์วงศ์และคณะ, 2546) ทีส่ ามารถใช้ในการกำาจัดพยาธิตวั กลมในระบบทางเดินอาหารของแพะลูกผสม
ดังนั้นหากใช้เปลือกสะเดาสกัดโดยใช้วิธีการต้มแล้วนำามาให้แพะกินจะมีผลต่อการกำาจัดพยาธิตัวกลมในระบบ
ทางเดินอาหารในแพะลูกผสมหรือไม่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจศึกษาอย่างยิง่ และผลการวิจยั ทีไ่ ด้นา่ จะเป็นประโยชน์ทง้ั ใน
ด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ อย่างแพร่หลาย นั่นคือต้นสะเดา
สามารถนำามาสร้างมูลค่าเพิ่มในการเลี้ยงแพะลูกผสม โดยถ้าแพะมีสุขภาพดี ราคาของแพะจะขายได้ราคาสูง
โดยมีวิธีการถ่ายพยาธิที่ราคาต้นทุนต่ำาและไม่ต้องลงทุน เนื่องจากสามารถใช้วัสดุและทรัพยากรในท้องถิ่นได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาในการกำาจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร
ของแพะ
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาผลของการใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาในการกำาจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร
ของแพะ มีแผนการทดลองดังนี้
1. สัตว์ทดลองและการเตรียมน้ำาสกัด
ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) ใช้แพะลูกผสมพื้น
เมือง x แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศเมีย อายุระหว่าง 6-8 เดือน น้ำาหนักตัวโดยเฉลี่ย 14.55 +0.83
กิโลกรัม จำานวน 32 ตัว แบ่งแพะออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว โดยใช้จำานวนไข่พยาธิตัวกลมในมูลหนัก 1
กรัม จัดกลุ่มให้แพะทั้ง 4 กลุ่ม มีจำานวนไข่พยาธิเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน สุ่มแพะแต่ละกลุ่มให้ได้รับยาถ่าย
พยาธิและสมุนไพรดังนี้
กลุม่ ที่ 1 ได้รบั ยาถ่ายพยาธิเลวามิโซล ปริมาณ 5 มิลลิกรัมต่อน้าำ หนักแพะ 1 กิโลกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนือ้
กลุ่มที่ 2 ได้รับน้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาปริมาณ 2 มิลลิลิตรต่อน้ำาหนักแพะ 1 กิโลกรัม กรอกให้กิน
กลุ่มที่ 3 ได้รับน้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาปริมาณ 3 มิลลิลิตรต่อน้ำาหนักแพะ 1 กิโลกรัม กรอกให้กิน
กลุ่มที่ 4 ได้รับน้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาปริมาณ 4 มิลลิลิตรต่อน้ำาหนักแพะ 1 กิโลกรัม กรอกให้กิน
การเลี้ยงแพะทดลองในคอกแบบยกพื้นสูงประมาณ 1.5 เมตร เลี้ยงแยกกันในคอกทดลองใช้พื้นที่ตัว
ละ 1.50 ตารางเมตร โดยได้รับหญ้าสดเต็มที่ (ประมาณตัวละ 1-2 กิโลกรัม) และได้รับอาหารข้นเสริมวันละ
500 กรัม/ตัว ให้กินตอนเช้าประมาณ 9.00 น. โดยอาหารข้นมีระดับโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำาสะอาดวางให้
กินตลอดเวลา และเปลี่ยนน้ำาวันละ 2 ครั้ง และระยะเวลาในการปรับสัตว์ก่อนทดลอง 7 วัน ใช้เวลาในการ
ทดลอง 60 วัน
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2. การเตรียมสมุนไพร
นำาเปลือกสะเดาในสภาพสด จำานวน 10 กิโลกรัม เติมน้าำ 10 ลิตร ต้มให้เดือดและเคีย่ วให้เหลือน้าำ สกัด
ประมาณ 2,000 มิลลิลติ ร กรองเศษและเปลือกออก ทิง้ ให้เย็นแล้วกรอกให้แพะกิน น้าำ หนักแพะ 1 กิโลกรัมต่อน้าำ
สกัด 2, 3 และ 4 มิลลิลติ รตามลำาดับ และเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส
3. การตรวจหาไข่พยาธิ
การตรวจหาไข่พยาธิในมูลของแพะได้ทำาการตรวจทุกตัวก่อนถ่ายพยาธิ และในวันที่ 3, 7, 14 และ
21 หลังจากการให้ยาถ่ายพยาธิ เก็บมูลของแพะทุกตัวเพื่อนำามาตรวจหาไข่พยาธิ เก็บโดยตรงจากทวารหนัก
ใส่กล่องพลาสติกปิดฝาแน่น เขียนหมายเลขแพะและวันที่เก็บ เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นำามาตรวจ
นับจำานวนไข่พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร (Gastro-intestinal nematodes) ในวันเดียวกันโดยใน
การตรวจหาไข่พยาธิในมูลใช้หลักของโมดิฟายด์แม็กมาสเตอร์เทคนิค (Modified McMaster Technique)
(Whitlock , 1948) โดยชั่งน้ำาหนักมูลแพะสดด้วยเครื่องชั่งละเอียด จำานวน 2 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 50
มิลลิลิตร ละลายน้ำาตาลอิ่มตัว 20 มิลลิลิตร ใช้แท่งแก้วคนบดมูลแพะให้ละเอียด แล้วกรองด้วยตะแกรงลวด
ขนาดมาตรฐาน (ตะแกรงลวดขนาด 100 ช่องต่อตารางเซนติเมตร) เพื่อแยกเศษหญ้าที่ปะปนอยู่ในมูลออก
ไป นำาสารละลายมาตรวจหาไข่พยาธิ โดยใช้หลอดหยดดูดสารละลายที่คนเข้ากันดี แล้วหยดลงในช่องนับของ
สไลด์นับไข่พยาธิ (Universal Egg Count Slide) ที่มีปริมาตรช่องละ 0.3 มิลลิลิตร นำาสไลด์มาตรวจนับ
จำานวนไข่พยาธิโดยใช้กล้องจุลทรรศน์กำาลังขยาย 4x และ 10x ไข่พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารแยกได้
โดยการเปรียบเทียบกับรูปภาพไข่พยาธิของ สลอส (Sloss, 1970) จำานวนไข่พยาธิตัวกลมที่นับได้ จะนำามาคูณ
ด้วย 25 เพื่อให้ได้จำานวนไข่พยาธิในมูล 1 กรัม (Egg per gram: EPG)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจำานวนไข่พยาธิในมูล 1 กรัม มาปรับโดยใช้ log10 (n+1) ก่อนนำามาวิเคราะห์ความแปรปรวน
(analysis of variance) และทดสอบความแตกต่างของจำานวนไข่พยาธิระหว่างแพะทั้ง 4 กลุ่ม ในแต่ละครั้ง
ของการตรวจนับ โดยใช้ General Linear Model ของ Statistical Package for Social Science (SPSS)
ประสิทธิภาพ (%) ของการถ่ายพยาธิแต่ละชนิดคำานวณจากสูตร
จำานวนไข่พยาธิในมูลก่อนถ่ายพยาธิ - จำานวนไข่พยาธิในมูลหลังถ่ายพยาธิ x 100
จำานวนไข่พยาธิในมูลก่อนถ่าย
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดา ในการกำาจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของ
แพะได้แสดงผลในตารางที่ 1 และภาพที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของไข่พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะ(ฟอง/มูล1 กรัม) และประสิทธิภาพ
ของยาถ่ายพยาธิเลวามิโซล และน้ำาสกัดจากเปลือกสะเดา
ยาถ่ายพยาธิ
ยาเลวามิโซล 5 มก.
เปลือกสะเดา 2 มล.
เปลือกสะเดา 3 มล.
เปลือกสะเดา 4 มล.

หมายเหตุ

abcd

ก่อน
ถ่าย
พยาธิ
1332
1338
1337
1335

จำานวนไข่พยาธิในมูล (ฟอง/มูล 1 กรัม)
หลังได้รับการถ่ายพยาธิ (วัน)
3

7

14

92 (93.13%)a 74 (94.47%)a 14 (98.95%)a
1567 (-17.20%)b 1450 (-8.45%)b 553 (58.64%)b
1394 (-4.26%)b 1191 (10.92%)b 289 (78.38%)b
1164(12.94%)b 1041 (21.92%)b 432 (67.69%)b

21

28

35

19 (98.58%)a
331 (75.24%)b
177 (86.76%)b
283 (78.83%)b

286 (78.61)a
788 (41.06)a
575 (56.99)a
425 (68.21)a

563 (57.89)a
2662 (-99)b
1363 (-1.94)c
638 (52.28)ad

แทนค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันมีอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
(P < 0.05)

จากการใช้ยาเลวามิโซล ในขนาด 5 มิลลิกรัม/1กิโลกรัม หรือใช้นาำ้ สกัดจากเปลือกสะเดาปริมาณ 2, 3
และ 4 มิลลิลติ ร /น้าำ หนักแพะ 1 กิโลกรัม ( ตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ) กรอกให้แพะกินเพือ่ ถ่ายพยาธิตวั กลมใน
ระบบทางเดินอาหาร พบว่า หลังจากให้กนิ ไป 3 วัน แพะทีไ่ ด้รบั ยาเลวามิโซลมีจาำ นวนไข่พยาธินอ้ ยกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั
น้าำ สกัดจากเปลือกสะเดาปริมาณ 2, 3 และ 4 มิลลิลติ ร อย่างมีนยั สำาคัญ ส่วนแพะทีไ่ ด้นาำ้ สกัดจากเปลือกสะเดา
ทัง้ 3 กลุม่ มีจาำ นวนไข่พยาธิไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และหลังจากให้แพะฉีดยาเลวามิโซลหรือน้าำ
สกัดจากเปลือกสะเดาตามปริมาณข้างต้น เป็นเวลา 7, 14 และ 21 วัน แพะทีไ่ ด้รบั ยาเลวามิโซลมีจาำ นวนไข่พยาธิ
น้อยกว่าแพะทีไ่ ด้รบั น้าำ สกัดจากเปลือกสะเดาทุกกลุม่ และแพะทุกกลุม่ ทีไ่ ด้รบั น้าำ สกัดจากเปลือกสะเดามีจาำ นวนไข่
พยาธิไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่ใช้ในปริมาณ 3 มิลลิลติ ร ดีทส่ี ดุ แต่เมือ่ ฉีดยา ยาเลวามิโซลหรือน้าำ สกัด
จากเปลือกสะเดากรอกให้แพะกินเป็นเวลานานขึน้ คือ 28 และ 35 วัน พบว่า ไข่พยาธิมจี าำ นวนเพิม่ มากขึน้ แสดงว่า
พยาธิดอ้ื ยา สอดคล้องกับการศึกษาของ วราภรณ์ พุทธรักษา และคณะ (2537) ทีร่ ายงานว่าช่วงเวลา 11 - 21 วัน
ยาอัลเบนดาโซล ยาเลวามิโซล และยาไอเวอเมกติน มีประสิทธิภาพเฉลีย่ สูงสุดมีคา่ 84, 96 และ 90 เปอร์เซ็นต์
ดังนัน้ การใช้ยาเลวามิโซลหรือน้าำ สกัดจากเปลือกสะเดา 3 มิลลิลติ ร ควรใช้เพียง 21 วัน ซึง่ ทำาให้ไข่พยาธินอ้ ยทีส่ ดุ
และการใช้ในปริมาณดังกล่าว สังเกตไม่พบอาการผิดปกติหรืออาการข้างเคียงทีเ่ ป็นผลจากการใช้ยาเลวามิโซลและ
น้าำ สกัดจากเปลือกสะเดา
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ภาพที่ 1 แสดงกราฟของไข่พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะ และประสิทธิภาพของยา ถ่ายพยาธิ
เลวามิโซล น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับยา
สรุปผล

การใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาเป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะโดยกรอก
ทางปากในปริมาณ 3 มิลลิลิตร/น้ำาหนักแพะ 1 กิโลกรัมหลังจากถ่ายพยาธิไปแล้ว 21 วัน ทำาให้ไข่พยาธิลดลง
86.76 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนถ่ายพยาธิ การใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาเป็นยาถ่ายพยาธิในแพะ
นั้น เกษตรกรสามารถหาต้นสะเดาได้ง่ายในท้องถิ่น และสามารถสกัดเองไม่ยาก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วย
กำาจัดพยาธิตัวกลมในแพะ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแพะอีกด้วย
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