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บทคัดย่อ

การใช้สมุนไพรในการกำาจัดพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของแพะ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านทางภาคใต้หรือภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้าน เป็นการนำาสมุนไพรทีม่ ฤี ทธิท์ างเภสัชเคมีกาำ จัดพยาธิสตั ว์ เพือ่ ให้สตั ว์มสี ภุ าพสมบูรณ์ เป็นการเพิม่ ผลผลิตทางเศรษฐกิจ
ให้กบั เกษตรกร เกษตรกรควรมีความรู้ การนำาสมุนไพรไปใช้ เกษตรกรต้องศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับสมุนไพรให้เข้าใจ เพือ่ ใช้สมุนไพร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ผูใ้ ช้ควรมีความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับสมุนไพรแต่ละชนิด มีขอ้ มูลทาง พฤกษศาสตร์
เภสัชวิทยา พิษวิทยา จะช่วยให้เกิดความมัน่ ใจต่อการใช้สมุนไพร และความรูด้ า้ นวิธกี ารใช้สมุนไพร การใช้สมุนไพรในการรักษา
ป้องกันอาการเจ็บป่วยเบือ้ งต้น ในสัตว์ ควรรูจ้ กั วิธกี ารใช้และข้อระวังของสมุนไพร เพือ่ จะใช้สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำา
องค์ความรูส้ มุนไพรตามแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ ใช้ในการเลีย้ งสัตว์และเพือ่ ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ควรเลือกใช้สมุนไพรรสเมาเบือ่
เพือ่ กำาจัดพยาธิภายในเท่านัน้ หลีกเลีย่ งไปทำาลายเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ม่ี ปี ระโยชน์ในกระเพาะอาหารของสัตว์
คำาสำาคัญ : สมุนไพร พยาธิตัวกลม แพะ มะเกลือ น้อยหน่า

Abstract

The use of herbs for the eradication of gastro - intestinal nematodes in Goats has been investigated.
The Popular Wisdom of an herb that has the chemical effect chemical to apply for the eradication of gastrointestinal Nematodes in animals. Maintaining the good health of the farming animal associated with the increase of the economic growth of the farms. The Farmers should have the background knowledge for the proper
use of the available herbs to treat the respective case. The farmers must need to know the basic information
about the available herbs having medicinal importance for the use of herbs effectively and safely. The scientific
information on herbs of each species such as taxonomic knowledge, pharmacological and toxicological data
must need to know before using. The background knowledge on each herb species and the how to use for
the treatment provides the confidence to the user for the primary prevention of illnesses. The before treat the
animals, the user should be careful during handling of the herb for the treatment. The knowledge-based herbs
medicine is applied in Thailand to treat animals and anthelmintics. Should be use herbs flavors during eradication in gastro - intestinal Nematodes to avoid massive killing of beneficial microorganisms living in the stomach
of the animal.
Keywords : Herbs, Nematodes, Goats, Diospyros mollis Griff, Annona squamosa
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บทนำา

การผลิตสัตว์ในปัจจุบันผู้เลี้ยงสัตว์มักเติมสารเคมีหรือยาต้านจุลชีพ ซึ่งหมายถึง ยาที่ออกฤทธิ์ต่อการเจริญเติบโต
และมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำานวนหรือการมีชีวิตของจุลชีพที่จะทำาให้เกิดโรคขึ้นในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ โดยยาต้านจุลชีพจะ
หมายรวมถึงสารสังเคราะห์ทางเคมีต่างๆ ที่มีฤทธิ์เช่นเดียวกับยาต้านจุลชีพ หรือยาปฏิชีวนะ เ ช่น ยาไตรเมทโธพริม ยาซัลฟา
และควินโนโลน 1) การเติมยาปฏิชีวนะลงในอาหารสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงป่วยเป็นโรค และมีการเจริญ
เติบโตเร็วกว่าการเลีย้ งสัตว์ตามสภาพธรรมชาติ 2 ) ทำาให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทผ่ี ลิตในปัจจุบนั มักจะมีการตรวจพบสิง่ ตกค้างใน
อาหาร จากยาต้านจุลชีพหรือยาปฏิชวี นะ ทำาให้ผบู้ ริโภคทีร่ บั ประทานเนือ้ สัตว์ได้รบั สิง่ ตกค้างในสภาพอาหาร และมีผลต่อสุขภาพ
ของผูท้ บ่ี ริโภค โดยพบว่าทำาอันตรายกับสุขภาพร่างกาย และก่อให้เกิดโรค เช่น ความดันโลหิตสูง ตับวาย ไตวาย นอกจากนีเ้ ป็น
สาเหตุหนึง่ ของการเกิดมะเร็งในมนุษย์โดยเป็นสาเหตุการตายสูงถึงอันดับ 1 ของประชาชนไทย (วิศษิ ย์ เกตุปญ
ั ญาพงศ์, 2550)
เกษตรกรไทยในภาคใต้มีการเลี้ยงแพะเนื้อลูกผสมกันมากโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่น นราธิวาส
ปัตตานี และยะลาเป็นการเลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหาร จำาหน่ายเป็นรายได้หลักและรายได้เสริมในครัวเรือน แพะที่เลี้ยงส่วนมาก
เป็นพันธุ์พื้นเมือง แพะลูกผสมซึ่งชาวบ้านในชนบท เกษตรกรมักไม่มีความรู้เรื่องการจัดการ ส่วนใหญ่ละเลยการป้องกันโรค
การเลี้ยงแพะนิยมเลี้ยงโดยปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ ลักษณะการเลี้ยงไม่มีการใช้หลักวิชาการ เพราะมีความเข้าใจว่า
แพะสามารถหากินเองได้เก่งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ทุรกันดารได้ดี หากผู้เลี้ยงไม่เอาใจใส่และเลี้ยงดูไม่ถูกต้อง จะ
ทำาให้ผลผลิตตอบแทนจากแพะลดน้อยลง เช่น สุขภาพทั่วไปของแพะไม่สมบูรณ์ ทำาให้ได้ลูกตัวเดียวแทนที่จะเกิดลูกแฝด
อัตราการตายของลูกแพะระยะก่อนหย่านมสูง
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อความเหมาะสมของการ
ระบาดของพยาธิตัวกลมภายในแพะเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีอากาศร้อนชื้น และมีฝนตกชุก ตัวอย่างเช่น มีการตรวจพบพยาธิมาก
ในแพะที่เลี้ยงในจังหวัดสงขลา ได้แก่ พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร (Gastro intestinal nematodes) และ โอโอซีสต์
(oocyst) ของโปรโตซัว เชื้อบิด (Eimena spp.) นอกจากนี้ยังพบว่า แพะพื้นเมืองเพศเมียในจังหวัดปัตตานี และสงขลาที่ซื้อ
เข้ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ทุกตัว มีพยาธิภายในอย่างน้อยหนึ่งชนิด พยาธิที่พบมากได้แก่ พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร และ
โอโอซีสต์ของโปรโตซัว เชื้อบิด (สุรศักดิ์ คชภักดี, 2549)
การดูแลสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะการถ่ายพยาธิภายในของแพะยังใช้สารเคมีเป็นส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว่าประเทศใน
กลุ่มยุโรปห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ ยกเว้นสำาหรับใช้รักษาสัตว์ ถ้าประเทศไทยจะส่งเนื้อสัตว์ไปขายในประเทศยุโรป
จำาเป็นต้องเลิกใช้ยาปฏิชีวนะ ส่วนในประเทศญี่ปุ่นห้ามนำาเข้าเนื้อสัตว์ที่มียาปฏิชีวนะตกค้าง นอกจากนี้ประเทศในกลุ่มยุโรป
และญี่ปุ่นสนใจเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยสมุนไพร สำาหรับประเทศไทยการใช้สมุนไพรจะเป็นการพึ่งตนเองมากที่สุด เพื่อลดการเสีย
เปรียบดุลการค้า และสร้างความมั่นคงในการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร (สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส, 2549) จึงเห็นควร
นำาสมุนไพรมาใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ซึ่งคนไทยใช้สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพียงแต่มีรายงานเกี่ยวกับสาระสำาคัญ ที่ออก
ฤทธิ์ และผลทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรน้อยมาก ควรนำาสมุนไพรมาใช้ถ่ายพยาธิ เพราะจากประวัติความเป็นมาพบว่า ใน
สังคมไทยได้มีการใช้สมุนไพรเพื่อถ่ายพยาธิในคนมาก่อน จากหลักการเดียวกันนี้จึงเชื่อว่าจะสามารถใช้สมุนไพรที่คนเคยใช้
เป็นยาถ่ายพยาธิในอดีต มาใช้เป็นยาถ่ายพยาธิกับแพะเนื้อลูกผสม หากทำาได้จริงจะเป็นข้อค้นพบที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร
อย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถนำาสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะทำาให้ไม่ต้องพึ่งพายาที่เป็นเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นใน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพง ในทางตรงกันข้าม จะเป็นการช่วยลดต้นทุน ในการเลี้ยงดูแพะ ที่สำาคัญคือ จะทำาให้
แพะไม่มีโรคพยาธิ และผลที่ตามมาแพะจะมีสุขภาพที่อุดมสมบูรณ์ ปริมาณโปรตีนที่จะผลิตได้ ซึ่งจะมีผลต่อเชิงพาณิชย์ ที่เป็น
รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรมากขึ้น
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ปัจจุบันพืชสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถนำามาใช้เพื่อถ่ายพยาธิในคนและสัตว์มีหลายชนิด เช่น
เปลือกสะเดา ใบขี้เหล็ก ใบมะละกอ ผลมะเกลือ ใบแก้ว เปลือกต้นทับทิม เมล็ดมะขาม เมล็ดเล็บมือนาง มะหาด ใบและ
เมล็ดน้อยหน่า มะขาม ลูกสะแก ลูกยอ มะละกอ หมาก เครือเขาคำาหรือสังวาลพระอินทร์ ชะอม เปลือกต้นเหมือดแอ และคูน
เป็นต้น แพะมีสุขภาพดี ราคาของแพะจะขายได้ราคาสูง การใช้สมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่นนำามาถ่ายพยาธิเป็นการลดต้นทุนให้
ต่ำาลง และไม่ต้องลงทุน เนื่องจากสามารถใช้วัสดุและทรัพยากรในท้องถิ่นได้
การระบาดของพยาธิภายในของแพะ
พยาธิภายในที่พบได้ทั่วไปในแพะที่สำาคัญมี 3 กลุ่ม คือ พยาธิตัวแบน พยาธิใบไม้และพยาธิตัวกลม สำาหรับ
ประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อความเหมาะสมของการระบาดของพยาธิตัวกลมภายในแพะเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีอากาศ
ร้อนชืน้ และมีฝนตกชุก( Kochapakdee S., Pralomkarn, W, Choldumrongkul, S, Saithanoo, S. and Norton, B.W., 1991)
ศึกษาการระบาดของพยาธิตวั กลมในแพะพืน้ เมืองไทยเพศเมียทีเ่ ลีย้ งโดยเกษตรกรรายย่อยในชนบท พบว่า แพะทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 1
ปี มีคา่ เฉลีย่ ของไข่พยาธิ 1,523 ฟอง/มูล 1 กรัม และแพะอายุมากกว่า 1 ปี มีคา่ เฉลีย่ ของไข่พยาธิ 1,004 ฟอง/มูล 1 กรัม นอกจาก
นีย้ งั พบว่า แพะทีเ่ ลีย้ งโดยหมูบ่ า้ นประมง มีจาำ นวนไข่พยาธิเฉลีย่ 1,415 ฟอง/มูล 1 กรัม ซึง่ สาเหตุสาำ คัญเนือ่ งมาจากการจัดการ
เลีย้ งแพะทีแ่ ตกต่างกัน และจากการศึกษาพยาธิตวั กลมทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ พยาธิตวั กลมฮีมอนคุส (Haemochus spp.) พยาธิ
ชนิดนี้อาศัยอยู่ในกระเพาะแท้หรือกระเพาะเปรี้ยวของแพะ ซึ่งตัวแก่ของพยาธิมีความยาว 1-3 เซนติเมตร เกาะอยู่ตามผนัง
ของกระเพาะหรืออยู่ในของเหลวในกระเพาะ ตัวผู้มีลำาตัวสีแดง ตัวเมียมีลำาตัวสีแดงและมีแถบ สีขาวพันอยู่รอบ ๆ นิยมเรียก
ชือ่ ทัว่ ไปของพยาธินว้ี า่ Barber’s pole worm พยาธิทพ่ี บจำานวนรองลงมาคือ Trichostrongylus spp. , Storngyloides spp.,
Trichuris spp. และ Moniezia spp. ตามลำาดับ จำานวนแพะทีพ่ บพยาธิ Haemochus spp. และพยาธิ Trichostrongylus
spp. คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ จำานวนแพะที่พบพยาธิ Storngyloides spp. คิดเป็น 62 เปอร์เซ็นต์ และจำานวนแพะที่พบพยาธิ
Trichuris spp. และพยาธิ Moniezia spp. คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การระบาดของพยาธิในแพะมี 3 กลุม่ ได้แก่ พยาธิตวั แบน พยาธิใบไม้ในตับ และพยาธิตวั กลม พยาธิ
ตัวกลมพบมากที่สุดในระบบทางเดินอาหาร และพยาธิตัวกลมในกระเพาะแท้เป็นพยาธิที่เป็นอันตรายกับแพะทุกอายุ ทำาให้
แพะตาย และทำาให้แพะเจริญเติบโตช้า ซึ่งสาเหตุสำาคัญมาจากประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศความเหมาะสมต่อการระบาดของ
พยาธิภายใน เพราะมีอากาศร้อนชื้น มีฝนตกชุก และการจัดการการเลี้ยงแพะที่ไม่เหมาะสม โดยมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับสถานที่
และยีโนไทป์ของแพะด้วย
พยาธิภายในของแพะและการควบคุม
พยาธิที่เป็นอันตรายกับแพะทุกอายุ มีทั้งทำาให้แพะตาย และการเจริญเติบโตช้า พยาธิตัวกลมในกระเพาะแท้ เป็น
พยาธิภายในที่เป็นปัญหาสำาคัญที่สุดในการเลี้ยงแพะในเขตร้อนชื้น พยาธิตัวกลมที่พบในกระเพาะแท้ของแพะมี 2 ชนิด แต่ที่
พบมากที่สุดในแพะที่เลี้ยงในประเทศไทย คือ พยาธิตัวกลม ฮีมอนคุส (Haemochus Contortus) อาศัยอยู่ในกระเพาะแท้
ของแพะ โดยตัวแก่ของพยาธิมีความยาว 1- 3 เซนติเมตร ซึ่งอาจเกาะอยู่ตามพนังของกระเพาะหรือของเหลวในกระเพาะ ตัวผู้
มีลำาตัวสีแดง ส่วนตัวเมียลำาตัวมีสีแดงและแถบสีขาวพันอยู่รอบๆลำาตัว แถบสีขาวคือกระเปาะไข่ การที่พยาธิตัวเมียมีลำาตัวสี
แดงและมีแถบสีขาวพันอยู่รอบๆ ทำาให้คล้ายเครื่องหมายที่อยู่หน้าร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวยจึงนิยมเรียกชื่อทั่วไปของพยาธิ
ชนิดนี้ว่า Barber,s pole worm
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วงจรชีวิตของพยาธิฮีมอนคุส
พยาธิฮีมอนคุสที่โตเต็มวัยหรือตัวแก่ อาศัยอยู่ในกระเพาะแท้ของแพะ เมื่อผสมพันธุ์ ตัวเมียจะออกไข่ ไข่พยาธิจะ
ติดออกมากับมูลแพะ เมื่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม จะฟักตัวเป็นตัวอ่อนระยะที่ 1, 2 และ 3 ตาม
ลำาดับ โดยตัวอ่อนระยะที่ 3 จะเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ใบและลำาต้นของหญ้า เมื่อแพะกินหญ้าก็จะรับตัวอ่อนระยะที่ 3 เข้าไปใน
ร่างกาย ตัวอ่อนพยาธิจะเข้าสู่กระเพาะแท้ และพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะที่ 4, 5 และพยาธิตัวแก่ตามลำาดับ ถ้าสภาพความชื้น
และอุณหภูมิเหมาะสม วงจรชีวิตนี้ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไข่พยาธิที่ติดออกมากับมูล จะพัฒนาไปเป็น
พยาธิตัวแก่อยู่ในกระเพาะแท้ภายใน 1 เดือนแต่ถ้าตัวอ่อนของพยาธิในระยะที่ 3 ไม่ได้เข้าสู่ร่างกายแพะ และสภาพแวดล้อมไม่
เหมาะสมตัวอ่อนของพยาธิจะ(สุรศักดิ์ คชภักดี, 2549)
ส่วนการควบคุมพยาธิ โดยการใช้ยาถ่ายพยาธิร่วมกับการจัดการ มีหลักสำาคัญอยู่ 2 ประการ ประการแรก การลด
จำานวนพยาธิในตัวแพะเมื่อสิ้นฤดูฝน เพื่อป้องกันไม่ให้แพะมีพยาธิเป็นจำานวนมากไปถึงฤดูแล้ง และประการที่สอง ถ้ามีช่วง
ฤดูฝนติดต่อกันนาน ๆ จะต้องถ่ายพยาธิเพื่อลดจำานวนพยาธิในตัวแพะ โดยเฉพาะในลูกแพะ จะขอยกตัวอย่างช่วงเวลาถ่าย
พยาธิสำาหรับการเลี้ยงแพะในภาคใต้ ซึ่งมีฝนตกชุกมากกว่าภาคอื่น ๆ โดยสามารถแบ่งฤดูออกเป็น 3 ฤดูคือ ฤดูฝนเบาบาง
(พฤษภาคม-สิงหาคม) ฤดูฝนหนัก (กันยายน-ธันวาคม) และฤดูแล้ง (มกราคม-เมษายน) การถ่ายพยาธิควรทำาปีละ 3 ครั้ง
ครั้งแรกตอนต้นฤดูฝนเบาบาง ประมาณเดือนพฤษภาคม ครั้งที่สองตอนต้นฤดูฝนหนักประมาณเดือนกันยายน และครั้งที่สาม
ตอนปลายฤดูฝนหนัก ประมาณเดือนธันวาคม แต่ถ้าในช่วงฤดูฝนพบลูกแพะที่แสดงอาการเนื่องจากมีพยาธิเป็นจำานวนมาก
ควรถ่ายพยาธิเพิ่มเติมในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม และกลางเดือนตุลาคม เพื่อให้การควบคุมพยาธิมีประสิทธิภาพสูงสุด
คำาแนะนำาทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยาถ่ายพยาธิ ซึ่งหลักสำาคัญที่สุดคือ แพะควรได้รับปริมาณยาถ่ายพยาธิหรือโด๊สที่ถูก
ต้อง ตรงตามคำาแนะนำาที่ระบุไว้ในฉลากยา ยาถ่ายพยาธิที่ใช้ควบคุมพยาธิ ฮีมอนคุส ซึ่งมีทั้งยาชนิดที่ออกฤทธิ์แคบและชนิด
ทีอ่ อกฤทธิก์ ว้าง ยาทีอ่ อกฤทธิแ์ คบมีอยูเ่ พียงชนิดเดียวคือ ลีวามิโซล ซึง่ มีชอ่ื การค้าหลายชือ่ เช่น นิลเวิรม์ ซิตาริน ริเปอร์คอล และ
ลีวาลิน ส่วนยาทีอ่ อกฤทธิก์ ว้างมีหลายชนิด เช่น อัลเบนดาโซล มีชอ่ื การค้า คือ วันเบนเซน หรือ ฟาร์มบาเซ็น พีเบลเทล มีชอ่ื การ
ค้า คือ รินตัลเฟนเบนดาโซล หรือ ฟาร์มบาเซ็น พีเบลเทล มีชอ่ื การค้า คือ รินตัล เฟนเบนดาโซล มีชอ่ื การค้า คือ พาร์นาคูร์ ออก
เฟนดาโซล มีชื่อการค้า คือ ซีสตาแมกซ์ และไอเวอร์เมกตินมีชื่อการค้า คือ ไอเวอเมค พบว่า ยาถ่ายพยาธิที่กล่าวมาทั้งหมด
มีประสิทธิภาพในการควบคุมพยาธิฮีมอนคุสใกล้เคียงกัน ดังนั้น เกษตรกรควรเลือกใช้ยาที่มีราคาถูกโดยดูจากราคายาที่ใช้ต่อ
น้ำาหนักตัวแพะ มีการศึกษาเปรียบเทียบราคายาถ่ายพยาธิ ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน 4 ชนิด คือ เลวามิโซล เฟนเบนดาโซล
อัลเบนดาโซล และไอเวอเมกติน
พยาธิดื้อยา
ในฤดูฝนมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคใต้ ทำาให้เกิดปัญหาต่อการเลี้ยงแพะพอสมควร ฝนตกอย่างต่อ
เนื่องจะต้องถ่ายพยาธิภายในบ่อยครั้งขึ้น เพราะสภาพความชื้นสูงเหมาะสมต่อการระบาดของพยาธิภายในเป็นอย่างยิ่ง อย่างไร
ก็ตาม การถ่ายพยาธิบ่อยครั้งขึ้น และใช้ยาถ่ายพยาธิชนิดเดียวติดต่อกันนาน อาจทำาให้พยาธิดื้อต่อยาถ่ายพยาธิและไม่
สามารถใช้ยาชนิดนั้นควบคุมพยาธิ ได้อีกต่อไป
ยาถ่ายพยาธิที่นิยมใช้ควบคุมพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร
ยาถ่ายพยาธิทน่ี ยิ มใช้ควบคุมพยาธิตวั กลมในระบบทางเดินอาหาร ซึง่ เป็นพยาธิทเ่ี ป็นอันตรายต่อแพะมากทีส่ ดุ มี 3 กลุม่
คือ กลุม่ เบนซิมดิ าโซล (benzimidazoles) เช่น อัลเบนดาโซล (albendazole) ออกเฟนดาโซล (oxfendazole) เฟนเบนดาโซล
(fenbendazole) กลุม่ อิมดิ าโซไทอะโซล (imidazothiazole) เช่น เลวามิโซล (levamizole) และกลุม่ ไอเวอเมกติน (ivermectin)
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การแบ่งยาถ่ายพยาธิออกเป็นกลุ่ม อาศัยกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน และชื่อยาในแต่ละกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเป็นชื่อตัว
ยา ซึ่งแต่ละบริษัทผู้ผลิตจะตั้งชื่อการค้าของยาแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเมื่อเกษตรกรซื้อยาถ่ายพยาธิ ควรดูรายละเอียดใน
เอกสารกำากับยาว่าเป็นตัวยาชนิดใด
การที่ยาทั้ง 3 ชนิด มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยมานานพอสมควร จากการสังเกตของผม และจาก
ประสบการณ์ของเกษตรกรหลายรายพบวา บางครั้ง ใช้ยาเหล่านี้แล้วไม่สามารถกำาจัดพยาธิได้ทั้งหมด ซึ่งสังเกตได้หลังจากถ่าย
พยาธิแล้ว แพะก็ยังแสดงอาการติดพยาธิเหมือนเดิม เช่น ผอม ซีด ขนหยิกหยอง เป็นต้น ตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์
เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีฟาร์มแพะที่มีแพะประมาณ 400 ตัว ฟาร์ม
แพะดังกล่าว เริ่มเลี้ยงแพะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จึงมีการใช้ยาถ่ายพยาธิอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะ 5 ปีแรกใช้ยาเฟนเบนดาโซล
และอัลเบนดาโซล ต่อมาใช้ยาเลวามิ-โซล และไอเวอเมกติน ตามลำาดับ ในปี พ.ศ. 2537 หรือ 10 ปีหลังจากใช้ยาถ่ายพยาธิมา
อย่างต่อเนื่อง ผมและคณะได้ทำาการทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิทั้ง 4 ชนิด วิธีการศึกษาโดยสังเขป คือ
ก่อนถ่ายพยาธิ เก็บมูลแพะไปตรวจนับจำานวนไข่พยาธิในมูล และหลังจากถ่ายพยาธิแล้ว 7 – 14 วัน เก็บมูลไปตรวจนับไข่
พยาธิอีกครั้งหนึ่ง แล้วดูเปอร์เซ็นต์การลดลงของจำานวนไข่พยาธิในมูล ถ้าไม่พบไข่พยาธิในมูลหลังจากถ่ายพยาธิ แสดงว่ายา
ชนิดนั้นสามารถกำาจัดพยาธิได้ทั้งหมด หรือยามีประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษานี้แสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิ 4 ชนิดที่ใช้ควบคุมพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร
ชนิดยา
อัลเบนดาโซล
เฟนเบนดาโซล
เลวามิโซล
ไอเวอเมกติน

ที่มา: สุรศักดิ์ คชภักดี (2549)

ประสิทธิภาพ (%)
43.9
58.6
95.5
99.8

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ยาอัลเบนดาโซลและเฟนเบนดาโซล ซึ่งมีการใช้อย่างต่อเนื่องมาประมาณ 10 ปี มี
ประสิทธิภาพต่ำา ในขณะที่ยาเลวามิโซลซึ่งใช้มาประมาณ 5 ปี ยังมีประสิทธิภาพสูง ส่วนยาไอเวอเมกตินซึ่งเพิ่งนำามาใช้สามารถ
ควบคุมพยาธิได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าพยาธิตัวกลมดื้อต่อยาอัลเบนดาโซลและเฟนเบนดาโซล ซึ่งในทางวิชาการนั้น กำาหนด
มาตรฐานประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไว้ที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ถ้าประสิทธิภาพต่ำากว่านี้แสดงว่าพยาธิดื้อยา ส่วนยาเลวามิโซลแม้
จะยังมีประสิทธิภาพสูงอยู่ แต่ก็มีแนวโน้มว่าพยาธิเริ่มมีอาการดื้อยา จากผลการศึกษานี้ทำาให้ต้องหยุดการใช้ยาอัลเบนดาโซล
และเฟนเบนดาโซล แล้วเปลี่ยนมาใช้ยาไอเวอเมกติน และเลวามิโซลแทน แต่หลังจากปี พ.ศ. 2537 ยังไม่มีการศึกษา
ประสิทธิภาพของยาทั้ง 2 ชนิด
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีการเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะในภาคกลาง เช่น จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ชัยนาท
นครสวรรค์ และจากการศึกษาบทความที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดดังกล่าว พบว่ามีการใช้ยาถ่าย
พยาธิอย่างต่อเนื่องและหลายชนิด แต่ยังไม่มีการศึกษาสภาวะการดื้อต่อยาของพยาธิ เห็นว่า ควรรีบศึกษาเรื่องนี้โดยด่วน เพื่อ
จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ยาถ่ายพยาธิให้เหมาะสมต่อไป
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สมุนไพรที่ใช้ควบคุมพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร
ความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่มาจากการไม่มีการจัดการดูแลสุขภาพสัตว์
โรคที่พบมักเกิดจากโรคพยาธิภายใน มีผลทำาให้สุขภาพสัตว์ทรุดโทรม มีการซึม ไม่ร่าเริง ท้องป่อง ขนหยิกหยอง โลหิตจาง
สัตว์แคระแกร็น โตช้าทำาให้ผสมติดช้า ถ้าเป็นมากอาจอุดตันลำาไส้ทาำ ให้ตายได้ โดยเพราะลูกสัตว์ ลูกแพะ ลูกโค และลูกกระบือ
แรกเกิด 6 เดือน จะได้รับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิไส้เดือนผ่านมาทางนมแม่ และตามพื้นดินทั่วไป เป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ลูก
แพะ ลูกโค และลูกกระบือตายสูง ดังนั้นจำาเป็นต้องได้รับการถ่ายพยาธิเมื่ออายุ 3 สัปดาห์ 3 เดือน และ 6 เดือนขึ้นอยู่กับ
สภาวะโลกในพื้นที่การถ่ายพยาธิด้วยสมุนไพรมักใช้พืชเดี่ยวที่มีสรรพคุณฆ่าพยาธิที่เลือกให้ใช้ตามพื้นที่ ที่หาได้ภายในชุมชน
ไก้แก่ มะเกลือ มะหาด ใบและเมล็ดน้อยหน่า มะขาม ลูกสะแก ลูกยอ มะละกอ หมาก เครือเขาดำา หรือสังวาลพระอินทร์
ชะอม เปลือกต้นเหมือดแอ เปลือกสะเดา ใบขี้เหล็ก หมาก และคูน เป็นต้น
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร
การนำาสมุนไพรไปใช้ เกษตรกรต้องศึกษาเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อใช้สมุนไพรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย องค์ความรู้ต่างๆ ที่จำาเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรได้แก่ ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ รู้จัก
จำาแนกพืชสมุนไพรอย่างท่องแท้ เรียนรู้และสังเกตลักษณะ ลำาต้น ดอก ผล และเมล็ดพืช สังเกตรูปร่าง ขนาด สี กลิ่น และ
รส ความรู้ด้านการปลูกและการกระจายพันธุ์ การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควรมีการปลูกพืชสมุนไพรเป็นหลักแหล่ง ทั้งแหล่ง
ขยายพันธุ์และแหล่งเป็นวัตถุดิบความรู้ด้านการเก็บรักษาสมุนไพร การทำาให้แห้งและการเตรียมยาสมุนไพร พืชสมุนไพรต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ต้องรู้จักธรรมชาติของสมุนไพรแต่ละชนิด เพื่อเลือกวิธีการเก็บและการเตรียมยาสมุนไพรให้
สอดคล้องกับสมุนไพรชนิดนั้นๆ ความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมุนไพร ผู้ใช้ควรมีความรู้ด้นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมุนไพร
แต่ละชนิด ข้อมูลพฤกษศาสตร์ เภสัชวิทยา พิษวิทยา เพราะช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อการใช้สมุนไพร และความรู้ด้านวิธีการใช้
สมุนไพร การใช้สมุนไพรในการรักษา ป้องกันอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ในสัตว์ ควรรู้จักวิธีการใช้และข้อระวังของสมุนไพร เพื่อ
จะใช้สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย, 2552)
การคัดเลือกและการเตรียมสมุนไพรสำาหรับสัตว์
สมุนไพรที่ผู้เลี้ยงสัตว์ได้นำาองค์ความรู้ตามแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ทั้งเพื่อใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ
ควรเลือกใช้สมุนไพรรสเมาเบือ่ ได้แก่ ลูกมะเกลือสด เมล็ดสะแก เนือ้ ในเมล็ดมะขาม หมากสด และเล็บมือนางเป็นต้น (สุธพิ งศ์
ถิ่นเขาน้อย, 2552)
สมุนไพรใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ (เพ็ญพร รักษาบุญ, 2553)
มะเกลือ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff. วงศ์ : Ebenaceae ชื่ออื่น : ผีเผา (ฉาน-ภาคเหนือ) มักเกลือ
(เขมร-ตราด) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม โคนต้นมัก
เป็นพูพอน ผิวเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆ สีดำา เปลือกในสีเหลือง กระพี้สีขาว กิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปราย ใบ เป็นใบ
เดี่ยวขนาดเล็กรูปไข่หรือรีเรียงตัวแบบสลับ ปลายใบสอบเข้าหากัน โคนใบกลม หรือมน ผิวใบเกลี้ยง ใบกว้าง 3.5-4.0 ซม. ยาว
9-10 ซม. ใบที่ยังอ่อนจะมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกแยกเพศต่างต้น ดอกตัวผู้มีขนาดเล็ก สี
เหลืองอ่อน หนึ่งช่อมี 3 ดอก ดอกตัวเมียเป็นดอกเดี่ยว ลักษณะดอกเหมือนกัน คือ กลีบรองดอกยาว 0.1-0.2 ซม. โคนกลีบ
ดอกเชือ่ มติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายกลีบดอกแยกเป็น 4 กลีบ สีเหลืองเรียนเวียนซ้อนทับกัน ตรงกลางดอกมีเกสร ผล กลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. ผิวเกลีย้ ง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สดี าำ ผลแก่จดั จะแห้ง มีกลีบเลีย้ งติดบนผล 4 กลีบ ผลแก่ราว
เดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม เมล็ด แบน สีเหลือง 4-5 เมล็ด ขนาดกว้าง 0.5-0.7 ซม. ยาว 1-2 ซม. ขยายพันธุโ์ ดยการเพาะเมล็ด
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ส่วนที่ใช้ : ราก, ผลมะเกลือสด โตเต็มที่และสีเขียวจัด (ห้ามใช้ผลสุกสีเหลืองหรือผลสีดำา)
สรรพคุณ : ราก - ฝนกับน้ำาซาวข้าว รับประทานแก้อาเจียน แก้ลม
ผลมะเกลือสดและเขียวจัด - เป็นสมุนไพรยอดเยี่ยมที่สุดในการถ่ายพยาธิ กำาจัดตัวตืด หรือไส้เดือนตัว
กลม พยาธิปากขอ พยาธิเข็มหมุด
วิธีการทำาสมุนไพรรักษาสัตว์
ส่วนผสม : มะเกลือดิบสีเขียว เกลือ น้ำาเปล่า
วิธีปรุง : นำาผลมะเกลือ ประมาณ 10-15 ผล มาตำาให้แหลกละเอียด ผสมกับเกลือ 1 กำามือ ใส่น้ำา 1แก้ว คั้นเอาน้ำา
วิธีใช้ : กรอกใส่สัตว์กินก่อนออกจากคอกตอนเช้าครั้งเดียว สัตว์จะขับพยาธิจะขับพยาธิออกมา
น้อยหน่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona squamosa Linn. วงศ์ : Anonaceae ชื่ออื่น : หมักเขียบ (ตะวันออกเฉียง
เหนือ) , ลาหนัง (ปัตตานี) , มะนอแน่, มะแน่ (เหนือ) , หน่อเกล๊ะแซ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) , มะออจ้า, มะโอจ่า (เงี้ยว-เหนือ),
เตียบ (เขมร) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :น้อยหน่าไม้ยืนต้น สูง 3-5 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง
3-6 ซม. ยาว 7-13 ซม. ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ห้อยลง กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว 6 กลีบ เรียง 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ หนา
อวบน้ำา มีเกสรตัวผู้และรังไข่จำานวนมาก ผลเป็นผลกลุ่ม ค่อนข้างกลมผลมีเนื้อสีขาว เมล็ดดำา รสหวาน ถิ่นกำาเนิดอยู่ในแถบ
อเมริกากลาง และใต้ แต่จะพบอยู่ทั่วไปในเขตร้อน ในประเทศไทยปลูกมากทางภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ
สรรพคุณ : ใบสดและเมล็ดน้อยหน่าสามารถใช้ฆ่าเหา และ โรคกลากเกลื้อน โดยเอาใบน้อยหน่าสดมาคั้นเอาแต่น้ำา
แล้วพอกหัว ภายใน 7 วัน กลากเกลือ้ นและเหาก็จะหาย เป็นเหา ซึง่ มีวธิ รี กั ษาอยู่ 2 วิธคี อื นำาใบน้อยหน่าประมาณ 3-4 ใบมาบด
หรือตำาให้ ละเอียดแล้วคลุกกับเหล้า 28 ดีกรี คลุกให้เคล้ากันจนได้กลิน่ น้อยหน่า แล้วนำามาทาหัวให้ทว่ั เอาผ้าคลุมไว้สกั 10-30
นาทีและเอาผ้าออกใช้หวีสาง เหาก็ตกลงมาทันทีนาำ ใบน้อยหน่า 7-8 ใบ มาตำาให้ละเอียดแล้วผสมกับน้าำ ทาหัวทิง้ ไว้สกั ครู่ แล้วล้าง
ออก ซึง่ จะช่วยทำาให้ไข่ฝอ่ และฆ่าเหาได้ และ แก้ขบั พยาธิลาำ ไส้ ฆ่าเหา แก้หดิ แก้กลากเกลือ้ น และแก้ฟกบวม ราก เป็นยาระบาย
ทำาให้อาเจียน และแก้พษิ งู ถอนพิษเบือ่ เมา เปลือกต้น เป็นยาสมานลำาไส้ สมานแผล แก้ทอ้ งร่วง แก้พษิ งู แก้ราำ มะนาด ยาฝาด
สมาน ผล ผลดิบ จะเป็นยาแก้พษิ งู แก้ฝใี นคอ กลาก เกลือ้ น ฆ่าพยาธิ ผิวหนัง และผลแห้ง แก้งสู วัด เริม แก้ฝใี นหู
วิธีการทำาสมุนไพรรักษาสัตว์
ส่วนผสม : ใบน้อยหน่า น้ำาเปล่า กะทิ
วิธีปรุง : ใบน้อยหน่า ๑ กำามือใหญ่ๆตำาให้ละเอียด ผสมน้ำาเล็กน้อย กรองเอาแต่น้ำาผสมกับกะทิ
วิธีใช้ : นำาไปกรอกให้สัตว์กินฆ่าพยาธิ
สะแก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Combretum quadrangulare Kurz. วงศ์ : Combretaceae ชื่ออื่น : สะแกนา (ภาค
กลาง) แก (ภาคอีสาน) ขอยแข้ จองแข้ (ภาคเหนือ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : สะแกเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบรูปไข่หรือรูปรี
ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบเรียวเข้าหากัน ดอกเป็นช่อขนาดเล็ก ผลเล็กมีปีกยื่นออกมา 4 พู่ด้วยกัน
ส่วนที่ใช้เป็นยา : เมล็ดแก่
ช่วงเวลาที่เก็บเป็นยา : เก็บในช่วงที่ผลแก่
สรรพคุณ : ตามชนบทใช้เมล็ดสะแกทอดกับไข่ให้เด็กรับประทาน ช่วยขับพยาธิไส้เดือนและพยาธิเส้นด้าย
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ : เมล็ดสะแกมีนาำ้ และสาร Flavonoid. Combretol. Bsitosterol. Pentacyclic triterpene
carboxylic acid เป็นต้น มีรายงานการทดลองโดยใช้สว่ นสกัดด้วยสารละลายอีเทอร์ ออกฤทธิฆ์ า่ พยาธิในหลอดทดลองได้ กอง
วิจยั ทางแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษาเรือ่ งพิษเฉียบพลันพบว่า เมือ่ ให้เมล็ดสะแกทางปากในขนาด 1.5 กรัม/กิโลกรัม
สัตว์ทดลองแสดงอาการพิษ คือ ขาลาก ตาโปนแดง และตายเมือ่ เพิม่ ขนาดสูงขึน้ มาอีก ดังนัน้ จึงควรระวังเรือ่ งขนาดของยาให้มาก
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วิธีการทำาสมุนไพรรักษาสัตว์
ส่วนผสม : เมล็ดสะแกสด น้ำาเปล่า
วิธีปรุง : ใช้เมล็ดสะแกสด ๑ กำามือ บดให้ละเอียดผสมน้ำาครึ่งลิตร
วิธีใช้ : นำามากรอกให้สัตว์กิน พยาธิจะถูกขับออกมา
เหมือดแอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Memecylon scutellatum Naudi วงศ์ : MELASTOMATACEAE ชื่ออื่น : พะงา,
เหมือดแอ, พลองขนกี้, เหมือดจี้, เหมือดฟอง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ตน เหมือดแอ เปนไมพุม ตนขนาดกลาง ผลัดใบ
สูงถึง 9 เมตร เปลือกลำาต้นสีน้ำาตาลแตกเป็นขรุขระเป็นร่องยาวไปตามต้น ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม แผ่นใบเรียบปลายใบ
แหลม ขอบใบขนาน สีเขียวเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ใบ กลีบดอกสีม่วง ผลเป็นผลเดี่ยว กลม ผลดิบสีเขียว ผลสุกสี
ม่วงเข้ม 1 ผล มี 1 เมล็ด ส่วนที่ใช้เป็นอาหารคือใบและยอดอ่อน ผลรับประทานได้รส ฝาด มัน ผลสุก รสหวาน
สรรพคุณ : นำามาปรุงเป็นยาทาแก้ไฟไหม้ น้ำาร้อนลวกได้ เนื้อไม้และรากสามารถนำามาฝน ต้ม ดื่มแก้ดับพิษต่างๆได้
วิธีการทำาสมุนไพรรักษาสัตว์
ส่วนผสม : ใบเหมือดแอ น้ำาเปล่า
วิธีปรุง : นำาใบหรือส่วนอื่นๆของต้นเหมือดแอ 5 กำามือ ใส่น้ำา 3 ส่วน ต้มให้เหลือน้ำา 1 ส่วน
วิธีใช้ : นำาน้ำาที่ได้กรอกให้วัว ควายกิน พยาธิจะถูกขับออกมา
หนอนตายยาก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stemona spp. วงศ์ : Stemmonaceae ชื่ออื่น : เครือปรุง (ลำาปาง) ป่งมดง่าม
โป่งมดง่าม (เชียงใหม่) รากลิง(พัทลุง) สลอดเชียงคำา(อีสานโบราณ) พญาร้อยหัว กระเพียดหนู ต้นสามสิบกลีบ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ : เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าคือหัวอยู่ใต้ดิน ลำาต้นเหนือดินทั้งตั้งตรงหรือเลื้อย ใบเลี้ยงเดี่ยวเรียงสลับอยู่
ตรงข้ามกันเป็นคู่ หรือวงรอบข้อ เส้นใบหลายเส้น ออกจากโคนใบขนานกันไปตามความยาวของแผ่นใบ ก้านเกสรตัวผู้สั้นมาก
เกสรตัวเมีย 1 อัน รังไข่อยู่เหนือชั้นต่างๆของดอก ผลเป็นแบบแห้งแก่แล้วแตก
สรรพคุณ : ฆ่าเชื้อโรคพยาธิภายใน แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน น้ำาเหลืองเสีย รมหัวริดสีดวง ฆ่าหิด เหา ตำาผสมน้ำาฆ่า
แมลงศัตรูพืช และการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุของโรคพืช
วิธีการทำาสมุนไพรรักษาสัตว์
สูตร 1
ส่วนผสม : เหง้าหนอนตายยาก บอระเพ็ด น้ำา
วิธีปรุง : เหง้าหนอนตายยากและบอระเพ็ด อย่างละเท่ากัน ใส่น้ำาเล็กน้อย กรองเอาแต่น้ำา
วิธีใช้ : กรอกให้สัตว์กินปีละ 1 ครั้ง
สูตร 2
ส่วนผสม : เหง้าหนอนตายยาก น้ำา
วิธีปรุง : เหง้าหนอนตายยาก 1 กำามือ ตำาให้ละเอียด ผสมน้ำา 1 ขวด
วิธีใช้ : นำาไปกรอกให้สัตว์กิน
งานวิจัยสมุนไพรในการกำาจัดในระบบทางเดินอาหารของแพะ
จากการศึกษาของ สมนึก ลิม้ เจริญ (2553) เรือ่ งผลการใช้นาำ้ สกัดจากเปลือกสะเดาในการกำาจัดพยาธิตวั กลมในระบบ
ทางเดินอาหารของแพะ พบว่าหลังจากแพะได้รบั ยาหรือน้าำ สกัดจากเปลือกสะเดาไปแล้ว 3, 7, 14, 21, 28 และ 35 วัน จำานวนไข่
พยาธิในมูลลดน้อยลง โดยแพะที่ได้รับยาลาวามิโซลมีจำานวนไข่พยาธิลดน้อยลงกว่าแพะที่ได้รับน้ำาสกัดจากเปลือกสะเดา
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ทั้ง 3 กลุ่ม (p<0.05) แต่แพะที่ได้รับน้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาทั้ง 3 กลุ่ม มีจำานวนไข่พยาธิไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
อย่างไรก็ตามแพะที่ได้รับน้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาในปริมาณ 3 มิลลิลิตร. เป็นเวลา 21 วัน มีจำานวนไข่พยาธิน้อยที่สุด แต่
เมื่อให้แพะได้รับยาเลวามิโซลหรือน้ำาสกัดจากเปลือกสะดาทั้ง 3 กลุ่มเป็นเวลา 28 และ 35 วัน ทำาให้จำานวนไข่พยาธิเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้นการใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาในการกำาจัดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร
(สมนึก ลิ้มเจริญ และมงคล คงเสน, 2556) เรื่องผลการใช้เมล็ดหมากสงสดต่างอายุกัน เพื่อศึกษาการกำาจัดพยาธิตัวกลมใน
ระบบทางเดินอาหารของแพะนมลูกผสม โดยได้รับหมากสงสดต่างอายุกัน คือ หมากสงอ่อน, หมากสงกึ่งแก่ กึ่งอ่อน, หมากสง
แก่ และหมากสงสุก ในการถ่ายพยาธิ 1 กรัม ต่อน้ำาหนักตัวแพะ 3 กิโลกรัม ผลการวิจัย ก่อนถ่ายพยาธิมีไข่จำานวนพยาธิ
เฉลี่ย 710.09 ฟอง พบว่ามีประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิ ในวันที่ 1, 3, 7 และ 14 หลังการถ่ายพยาธิ 4 กลุ่มทดลองมีจำานวน
ไข่พยาธิลดลง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้นการใช้หมากสงสดสามารถถ่ายพยาธิได้ โดยเฉพาะการใช้หมากสง
แก่และหมากสงสุกมีประสิทธิภาพในการกำาจัดพยาธิในแพะ ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ (มงคล คงเสน และสมนึก ลิ้มเจริญ,
2556) เรื่องผลของการใช้ลูกใต้ใบต่อการกำาจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะเนื้อลูกผสมพันธุ์บอร์ ผลการวิจัย
พบว่าประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิลูกใต้ใบมีค่าสูงสุด ในวันที่ 21 หลังจากการถ่ายพยาธิ โดยการใช้ยาถ่ายพยาธิเลวามิโซลมี
ประสิทธิภาพกำาจัดพยาธิสูงสุด (98.58 เปอร์เซ็นต์) แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) กับการใช้น้ำาสกัดจากลูกใต้ใบและ
การใช้ลูกใต้ใบในรูปแคปซูลมีประสิทธิภาพการกำาจัดพยาธิ เท่ากับ 87.40 และ 75.39 เปอร์เซ็นต์
สรุปและข้อเสนอแนะ
การใช้สมุนไพรการกำาจัดพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของแพะ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการนำาสมุนไพรที่มี
ฤทธิ์ทางเคมี การกำาจัดพยาธินำามาใช้กับสัตว์ เพื่อให้สัตว์มีสุภาพสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร
แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรมีความรู้ การนำาสมุนไพรไปใช้ เกษตรกรต้องศึกษาเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจอย่าง
ท่องแท้ เพื่อใช้สมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรศึกษาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางเคมี
ในการกำาจัดพยาธิที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ และควรวิเคราะห์ทางเคมีของสารที่มีอยู่ในสมุนไพรว่าสารตัวชนิดไหนมี
ผลต่อการกำาจัดพยาธิ
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