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บทคัดย่อ

การศึกษาหมากสง และเปลือกสะเดา เพื่อใช้ในการกำาจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะเนื้อลูกผสม
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design: RCBD) แบ่งออกเป็น 3 สิ่งทดลอง
ใช้แพะเนื้อลูกผสมพื้นเมืองเพศเมียทั้งหมด 15 ตัว อายุระหว่าง 2-3 ปี ใช้จำานวนไข่พยาธิตัวกลมในมูลหนัก 1 กรัม เป็นหลัก
ในการจัดกลุ่มแพะทดลอง ให้มีจำานวนไข่พยาธิเท่ากันหรือใกล้เคียงกันในแต่ละบล็อก แต่ละกลุ่มให้ได้รับสมุนไพรในการถ่าย
พยาธิ คือ เมล็ดหมากสงและเปลือกสะเดาในรูปน้ำาสกัด 3 มิลลิลิตร/น้ำาหนักตัวแพะ 1 กิโลกรัม และยาถ่ายพยาธิเลวามิโซล
(กลุ่มควบคุม) 5 มิลลิกรัม/น้ำาหนักตัวแพะ 1 กิโลกรัม เก็บมูลแพะในวันที่ 1, 3, 7, 14, 21, 28 และ 35 หลังถ่ายพยาธิ เพื่อ
ตรวจหาจำานวนไข่พยาธิและคำานวณค่าประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิ ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิของกลุ่มที่ใช้
ยาเลวามิโซลมีประสิทธิภาพสูงที่สุด (93.63 เปอร์เซ็นต์) แต่ไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ใช้น้ำาสกัด จากหมากสงและกลุ่มที่ใช้น้ำาสกัด
จาก เปลือกสะเดา (78.12 และ 74.59 เปอร์เซ็นต์) หลังการถ่ายพยาธิ 35 วัน
คำาสำาคัญ : หมากสง สะเดา พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร แพะเนื้อลูกผสม

Abstract

The use of Areca catechu Linn. and Azadirachta indica on eradication of gastro-intestinal round
worm in 1, 3, 7, 14, 21, 28 and 35 days back transfers the parasite was performed in 15, 2-3 years-old
female crossbred meat goats. A randomized completely block design was used in the study. A total of
15 females were divided into 3 groups. Each group was randomly assigned to either Areca catechu Linn.
in herbal extract of seed (3 ml/1 kg body weight), Azadirachta indica in herbal extract of shell (3 ml/1 kg
body weight) compared with levamisol (5 mg/1 kg body weigh). The results showed that the efficiency of
levamisol eradicate of gastro-intestinal parasites was high (93.63 %) but not significance different (P>0.05)
from Areca catechu Linn. in herbal extract of seed and Azadirachta indica in herbal extract of shell group
(78.12 and 74.59 %, respectively) at 35 day post administration.
Keywords : Areca catechu Linn., Azadirachta indica., Gastro-Intestinal Round Worm, hybrid meat goat
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บทนำา

เกษตรกรในภาคใต้มีการเลี้ยงแพะกันมาก โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหาร หรือ
นำาไปจำาหน่าย เพื่อเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมในครัวเรือน แพะที่เลี้ยงส่วนมากเป็นแพะพันธุ์พื้นเมือง และแพะลูกผสม ซึ่ง
เกษตรกรมักไม่มีความรู้เรื่องการจัดการ ส่วนใหญ่ละเลยการป้องกันโรค การเลี้ยงแพะนิยมเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองตาม
ธรรมชาติ ลักษณะการเลี้ยงไม่ใช้หลักการทางวิชาการ เพราะมีความเข้าใจว่าแพะสามารถหากินเองได้ มีความทนทานต่อสภาพ
แวดล้อมทุรกันดารได้ดี หากผู้เลี้ยงไม่เอาใจใส่ดูแลให้ถูกต้องจะทำาให้ผลผลิตตอบแทนจากแพะลดลงด้วย เช่น สุขภาพทั่วไป
ไม่สมบูรณ์ ทำาให้ได้ลูกตัวเดียวแทนที่จะได้ลูกแฝด อัตราการตายของลูกแพะก่อนหย่านมสูง (สุรชน ต่างวิวัฒน์, 2547) จาก
ข้อมูลสถิติเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ,แกะ รายอำาเภอ ปี 2555 พบว่า ภาคใต้มีการเลี้ยงแพะมากที่สุดถึง 40,144 ครัวเรือน เลี้ยง
แพะจำานวน 264,941 ตัว โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า เกษตรกรในจังหวัดปัตตานี จำานวน 8,224 ครอบครัว
เลี้ยงแพะจำานวน 40,476 ตัว เกษตรกรในจังหวัดยะลา จำานวน 9,323 ครอบครัว เลี้ยงแพะ 47,744 ตัว และเกษตรกรในจังหวัด
นราธิวาส จำานวน 5,952 ครอบครัว เลี้ยงแพะ 32,653 ตัว หรือโดยเฉลี่ย 4 ตัว/ครัวเรือน (สำานักงานปศุสัตว์, 2556) และสาเหตุ
ของโรคในแพะ อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ทั้งจากอาหาร และการเลี้ยงดูไม่ถูกวิธี จึงทำาให้แพะเกิดความเครียด
สุขภาพอ่อนแอ มีความต้านทานโรคต่ำา โรคที่ทำาให้เกิดความเสียหาย ต่ออาชีพการเลี้ยงแพะมีหลายโรค เช่น โรคติดเชื้อในแพะ
โรคปอดบวม โรคแท้งติดต่อ โรคท้องอืด และโรคพยาธิ เป็นต้น (สุรชน ต่างวิวัฒน์, 2547) สำาหรับประเทศไทย มีสภาพภูมิ
อากาศเหมาะสมต่อการระบาดของพยาธิภายในเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีอากาศร้อนชื้น และมีฝนตกชุก พบว่า พยาธิที่ตรวจพบ
มากในแพะที่เลี้ยงในจังหวัดสงขลาได้แก่ พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร (gastro-intestinal nematodes) และโอโอ
ซีสต์ (oocyst) ของโปรโตซัว เชื้อบิด (Eimena spp.) นอกจากนี้ยังพบว่า แพะพื้นเมืองเพศเมียในจังหวัดปัตตานีและสงขลาที่
ซื้อเข้ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ทุกตัว มีพยาธิภายในอย่างน้อยหนึ่งชนิด พยาธิที่พบมากได้แก่ พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร
และโอโอซีสต์ของโปรโตซัว เชื้อบิด (สุรศักดิ์ คชภักดี, 2549) และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มัก
ขาดความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะการให้ยาถ่ายพยาธิประจำาตามโปรแกรม อีกทั้งยาถ่ายพยาธิทางการค้ามีราคาแพง ขณะที่ใน
ต่างประเทศหันมาสนใจเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น มีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคพยาธิ เช่น ประเทศอังกฤษ
อเมริกา และยุโรป เนื่องจากประเทศในกลุ่มยุโรปและญี่ปุ่นมีการห้ามนำาเข้าเนื้อสัตว์ที่มียาปฏิชีวนะตกค้าง (วันดี กฤษณพันธ์,
2537) อีกทั้งยาถ่ายพยาธิยังมีราคาแพง ทำาให้ต้นทุนในการเลี้ยงแพะสูงขึ้น ขณะที่ในต่างประเทศหันมาสนใจเนือ้ สัตว์ทม่ี คี วาม
ปลอดภัยมากขึน้ โดยมีการห้ามนำาเข้าเนือ้ สัตว์ทม่ี กี ารตกค้างของยาปฏิชวี นะ (ประพิมพ์พกั ต์ เถื่อนสุคนธิ์, 2537) ดังนั้นการศึกษา
การใช้สมุนไพรในการถ่ายพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะจึงมีความสำาคัญ โดยเฉพาะการใช้หมากสง ซึ่งมีฤทธิ์ใน
การกำาจัดพยาธิ แต่ยงั มีการศึกษาในแพะค่อนข้างน้อย เพือ่ ดูฤทธิข์ องหมากสง ซึง่ เมล็ดหมากสงจะมีสาร arecoline ในเมล็ด มี
ฤทธิข์ บั พยาธิ เช่น พยาธิตวั ตืดในหมู ทำาให้พยาธิทง้ั ตัวเป็นอัมพาต พยาธิตวั ตืดวัว ทำาให้สว่ นหัวและข้อทีย่ งั ไม่แก่เป็นอัมพาตต่อ
ปล้องตรงกลางและท้ายทีเ่ ป็นส่วนผสมพันธุ์ มีผลไม่มากนักต่อพยาธิเข็มหมุด โดยทดลองกับพยาธิเข็มหมุดนอกร่างกายของหนู
ทำาให้พยาธิเป็นอัมพาตได้ นอกจากนี้ arecoline ยังเป็นพิษต่อพยาธิไส้เดือน แต่ไม่มผี ลต่อพยาธิปากขอ (The Merck Index,
2006) และการใช้เปลือกสะเดา ซึง่ มีสารสำาคัญพวก อะซาดิแรดติน (Azadirachtin) ในการกำาจัดพยาธิตวั กลมในระบบทางเดิน
อาหารของแพะ (สมนึก ลิม้ เจริญ ปิยวรรณ ไกรนรา และสุทธิรตั น์ ขาวปากรอ, 2551; สมนึก ลิม้ เจริญ, 2553) ซึ่งมีความน่า
สนใจในการทดลองถ่ายพยาธิในแพะ ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการกำาจัดพยาธิของเมล็ดหมากสง
และเปลือกสะเดา เพื่อนำาผลที่ได้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาผลของการใช้หมากสงและเปลือกสะเดาต่อการกำาจัดพยาธิตวั กลมในระบบทางเดินอาหารของแพะเนือ้ ลูกผสม
วิธีการวิจัย

แผนการทดลอง
ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Completely Block Design: RCBD) แบ่งออกเป็น 3
สิ่งทดลอง ทั้งหมด 15 ตัว อายุระหว่าง 2-3 ปี ใช้จำานวนไข่พยาธิตัวกลมในมูลหนัก 1 กรัม เป็นหลักในการจัดกลุ่มแพะทดลอง
ให้มีจำานวนไข่พยาธิเท่ากันหรือใกล้เคียงกันในแต่ละบล็อก สุ่มแพะแต่ละบล็อกให้ได้รับสมุนไพรแต่ละอัตราในการถ่ายพยาธิ
แบ่งสิ่งทดลอง ดังนี้
สิ่งทดลองที่ 1 ได้รับหมากสงในรูปน้ำาสกัด 3 มิลลิลิตร/น้ำาหนักตัวแพะ 1 กิโลกรัม
สิ่งทดลองที่ 2 ได้รับเปลือกสะเดาในรูปน้ำาสกัด 3 มิลลิลิตร/น้ำาหนักตัวแพะ 1 กิโลกรัม
สิ่งทดลองที่ 3 (กลุ่มควบคุม) ได้รับยาถ่ายพยาธิเลวามิโซล 5 มิลลิกรัม/น้ำาหนักตัวแพะ 1 กิโลกรัม
การเตรียมสมุนไพร
กลุม่ ที่ 1 เตรียมเมล็ดหมากสงสุกในสภาพสด จำานวน 1 กิโลกรัม สับให้ละเอียด เติมน้าำ 1 ลิตร ต้มให้
เดือดและเคีย่ วให้เหลือน้าำ สกัดประมาณ 200 มิลลิลติ ร กรองเศษและเปลือกออก ทิง้ ให้เย็นและเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4 องศา
เซลเซียส แล้วกรอกให้แพะกิน ในอัตราน้าำ สกัด 3 มิลลิลติ ร/น้าำ หนักแพะ 1 กิโลกรัม
กลุ่มที่ 2 เตรียมเปลือกสะเดาในสภาพสด จำานวน 1 กิโลกรัม สับให้ละเอียด เติมน้ำา 1 ลิตร ต้มให้
เดือดและเคี่ยวให้เหลือน้ำาสกัดประมาณ 200 มิลลิลิตร กรองเศษและเปลือกออก ทิ้งให้เย็นและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส แล้วกรอกให้แพะกิน ในอัตราน้าำ สกัด 3 มิลลิลติ ร/น้าำ หนักแพะ 1 กิโลกรัม
การเตรียมสัตว์ทดลอง
ใช้แพะเนื้อลูกผสมพันธุ์บอร์เพศเมีย จำานวน 15 ตัว อายุประมาณ 2-3 ปี ใช้จำานวนไข่พยาธิตัวกลมในมูลหนัก 1 กรัม
เป็นหลักในการจัดกลุ่มแพะทดลองให้มีจำานวนไข่พยาธิเท่ากันหรือใกล้เคียงกันในแต่ละบล็อก หลังจากนั้นติดเครื่องหมายของ
สิ่งทดลอง เลี้ยงแพะทดลองในสภาพแทะเล็มในแปลงหญ้า
การตรวจหาไข่พยาธิ
ขั้นตอนการตรวจหาไข่พยาธิในมูลของแพะ ทำาการตรวจทุกตัวก่อนถ่ายพยาธิ (วันที่ 0) และตรวจไข่พยาธิในวันที่ 1,
3, 7 14, 21, 28 และ 35 วัน หลังจากการให้ยาถ่ายพยาธิ เก็บมูลของแพะทุกตัวเพื่อนำามาตรวจหาไข่พยาธิ เก็บโดยตรงจาก
ทวารหนัก ใส่กล่องพลาสติกปิดฝาแน่น เขียนเบอร์แพะและวันที่เก็บ เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นำามาตรวจนับจำานวน
ไข่พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร (gastro-intestinal nematodes) ดังแสดงในภาพที่ 1 ในวันเดียวกัน โดยใช้หลักของ
Modified McMaster Technique ของ Whitlock (1948) โดยชั่งน้ำาหนักมูลแพะสดด้วยเครื่องชั่งละเอียด จำานวน 2 กรัม
ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร ละลายน้ำาตาล อิ่มตัว 20 มิลลิลิตร ใช้แท่งแก้วคนและบดมูลแพะให้ละเอียด แล้วกรองด้วย
ตะแกรงลวดขนาดมาตรฐาน เพื่อแยกเศษหญ้าที่ปะปนอยู่ในมูลออกไป นำาสารละลายมาตรวจหาไข่พยาธิ โดยใช้หลอดหยดดูด
สารละลายที่คนเข้ากันดีแล้ว หยดลงในช่องนับของสไลด์นับไข่พยาธิ (Universal Egg Count Slide) ที่มีปริมาตรช่องละ 0.3
มิลลิลิตร นำาสไลด์มาตรวจนับจำานวนไข่พยาธิโดยใช้กล้องจุลทรรศน์กำาลังขยาย 40x ไข่พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร
แยกได้โดย การเทียบเคียงกับรูปภาพไข่พยาธิของ Sloss (1970) จำานวนไข่พยาธิตัวกลมที่นับได้ จะนำามาคูณด้วย 25 เพื่อให้
ได้จำานวนไข่พยาธิในมูล 1 กรัม (Egg per gram, EPG)
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ภาพที่ 1 แสดงลักษณะไข่พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะ
ที่มา: Whitlock (1948)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
นำาข้อมูลมาหาค่าความแปรปรวน (Analysis of variance) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจำานวนไข่พยาธิ
ระหว่างแพะทั้ง 3 กลุ่ม โดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ตามวิธีการของ Steel & Torrie (1980)
การเก็บและบันทึกข้อมูล
เก็บไข่พยาธิในวันที่ 0 (ก่อนทดลอง) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับวันหลังถ่ายพยาธิ โดยเก็บมูลแพะเพื่อใช้ในการ
ตรวจไข่พยาธิ ในวันที่ 1, 3, 7 14, 21, 28 และ 35 วันหลังถ่ายพยาธิ นำาข้อมูลจำานวนไข่พยาธิในมูล 1 กรัม และคำานวณ
ประสิทธิภาพ (เปอร์เซ็นต์) ของการใช้สมุนไพรในการถ่ายพยาธิแต่ละชนิดจากสูตรดังนี้

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล
ผลการวิจัย หลังจากการถ่ายพยาธิไปแล้ว 1 วัน จำานวนไข่พยาธิในกลุ่มที่ใช้น้ำาสกัดจากเมล็ดหมากสง น้ำาสกัดจาก
เปลือกสะเดา และยาถ่ายพยาธิเลวามิโซล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยพบว่า การใช้ยาเลวา
มิโซลมีประสิทธิภาพมากที่สุด (87.33เปอร์เซ็นต์) รองลงมา คือ กลุ่มที่ใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดา (27.04 เปอร์เซ็นต์) และการ
ใช้น้ำาสกัดจากหมากสง (10.87 เปอร์เซ็นต์ หลังได้รับการถ่ายพยาธิ 3 วัน พบว่า การใช้ยาเลวามิโซลมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(90.08 เปอร์เซ็นต์) สูงกว่าการใช้ น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดา (64.87 เปอร์เซ็นต์) และการใช้น้ำาสกัดจากหมากสงมีประสิทธิภาพ
ในการถ่ายพยาธิน้อย ที่สุด (52.80 เปอร์เซ็นต์) แต่จำานวนไข่พยาธิไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในวันที่ 7 หลังการ
ถ่ายพยาธิ พบว่า ทำาให้ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิในกลุ่มที่ใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดาลดลง (15.47 เปอร์เซ็นต์) แต่ในกลุ่มที่
ใช้น้ำาสกัดจากหมากสงและกลุ่มที่ใช้ยาเลวามิโซล พบว่า มีประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิมากขึ้น (61.61 และ 93.31 เปอร์เซ็นต์
ตามลำาดับ) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P<0.05) ในวันที่ 14 หลังจากถ่ายพยาธิ พบว่า ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิของกลุ่มที่
ใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดา เพิ่มขึ้น (43.32 เปอร์เซ็นต์) แต่กลุ่มที่ใช้น้ำาสกัดจากหมากสงมีประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิลดลง
(47.29 เปอร์เซ็นต์) และกลุ่มที่ใช้ยาถ่ายพยาธิเลวามิโซล พบว่า มีประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิสูงสุด (97.09 เปอร์เซ็นต์) สูงกว่า
กลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P<0.05) ในวันที่ 21 หลังจากการถ่ายพยาธิ จะเห็นได้ชัดเจนว่า จำานวนไข่พยาธิจะลดลง
อย่างชัดเจนในกลุ่มที่ใช้ น้ำาสกัดจากหมากสง (80.66 เปอร์เซ็นต์) และประสิทธิภาพในการถ่ายพยาธิก็มีค่าสูงขึ้นไม่ต่างกับใน
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กลุ่มที่ใช้ยาเลวามิโซล (98.11 เปอร์เซ็นต์) แต่สูงกว่ากลุ่มที่ใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดา (52.23 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ) และ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P<0.05) ในวันที่ 28 หลังจากการถ่ายพยาธิ พบว่า ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิ
ของกลุ่มที่ใช้น้ำาสกัดจากหมากสงมีค่าสูงขึ้น และไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ใช้ยาเลวามิโซล (81.55 และ 95.84 เปอร์เซ็นต์ ตาม
ลำาดับ) แต่มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดา (64.14 เปอร์เซ็นต์) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P<0.05) และในวันที่
35 หลังการถ่ายพยาธิ พบว่า ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิในแต่ละกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต (P>0.05) ซึ่งพบ
ว่า ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิของกลุ่มที่ใช้ยาเลวามิโซลมีประสิทธิภาพสูงที่สุด (93.63 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ กลุ่มที่ใช้น้ำา
สกัดจากหมากสง (78.12 เปอร์เซ็นต์) และกลุ่มที่ใช้น้ำาสกัด จากเปลือกสะเดา (74.59 เปอร์เซ็นต์) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ของไข่พยาธิและประสิทธิภาพในการกำาจัดพยาธิตวั กลมในระบบทางเดินอาหารของแพะเนือ้ ลูกผสมพันธุบ์ อร์

Factors
Before transfer the parasite
(Day 0)
Post transfer the parasite
(Day 1)
Post transfer the parasite
(Day 3)
Post transfer the parasite
(Day 7)
Post transfer the parasite
(Day 14)
Post transfer the parasite
(Day 21)
Post transfer the parasite
(Day 28)
Post transfer the parasite
(Day 35)

Efficiency of herbs on eradication in gastro-Intestinal parasite, % +S.D.
(Egg per gram (EPG) of parasite amount in faeces)
Type of parasite purgative
betel nut
Siamese neem tree
levamisol
P-value
% C.V.
(4,420)

(4,256)

(4,275)

(0.435ns)

10.87+43.93b
(3,940) B
52.80+11.00b
(2,086)
61.61+13.67ab
(1,697) AB
47.29+22.23b
(2,330) B
80.66+14.34a
(855)
81.55+10.11ab
(815)
78.12+18.10
(967)

27.04+25.25b
(3,107) B
64.87+21.12b
(1,495)
15.47+54.84b
(3,598) B
43.32+23.59b
(2,412) B
52.23+16.22b
(2,033)
64.14+14.15b
(1,526)
74.59+6.80
(1,080)

87.73+8.87a
(525) A
90.08+8.11a
(424)
93.31+1.34a
(286) A
97.09+2.24a
(124) A
98.11+1.44a
(81)
95.84+0.36a
(178)
93.63+3.83
(272)

0.017*
(0.029*)
0.013*
(0.223 ns)
0.027*
(0.050*)
0.009*
(0.039*)
0.003*
(0.059 ns)
0.047*
(0.082 ns)
0.198 ns
(0.096 ns)

หมายเหตุ ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

(76.38)
52.98
12.47
18.31
17.17
12.71
31.02
27.83
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ผลการวิจัยหลังจากถ่ายพยาธิของกลุ่มที่ใช้น้ำาสกัดเมล็ดหมากสง กลุ่มที่ใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดา และ กลุ่มที่ใช้
ยาเลวามิโซล มีผลการวิจัยสูงกว่าการรายงานของ ชัยยะ สุขประเสริฐ และคณะ (2549) ในการลดจำานวนไข่พยาธิของเนื้อใน
ของหมากดิบ ที่ใช้ในการถ่ายพยาธิในไก่พื้นเมือง ทำาให้ลดปริมาณไข่พยาธิ Capillaria spp. ได้ 60 เปอร์เซ็นต์ และมีผลต่อ
การลดจำานวนไข่ของพยาธิตัวตืด Raillietina spp. ได้ 70.70 เปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิของยาเลวามิโซลและน้าำ สกัดจากเปลือกสะเดา มีผลการวิจยั ต่าำ กว่าการรายงาน ของ สมนึก
ลิ้มเจริญ, ปิยวรรณ ไกรนรา และสุทธิรัตน์ ขาวปากรอ (2551) ที่ศึกษาในแพะ ในส่วนของการใช้ยาเลวามิโซล หลังจากถ่าย
พยาธิ 14 วัน เท่ากับ 96.50 เปอร์เซ็นต์ แต่ในส่วนของการใช้น้ำาสกัดจากเปลือกสะเดา มีประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิในวันที่ 21
หลังให้สมุนไพร เท่ากับ 86.76 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิของหมากสงสูงกว่าการรายงานของ มงคล คงเสน และ
สมนึก ลิม้ เจริญ (2556) ซึง่ มีประสิทธิภาพในการถ่ายพยาธิของการใช้หมากสงร่วมกับลูกใต้ใบ มะระขีน้ ก เมล็ดฟักทอง และเมล็ด
มะขาม มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ เท่ากับ 73.74, 46.40, 44.68, และ 46.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ ในวันที่ 7, 1, 3 และ 3 หลังการ
ถ่ายพยาธิ ตามลำาดับ ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิของหมากสงยังสูงกว่าการรายงานของ สมนึก ลิม้ เจริญ และมงคล คงเสน (2556)
ซึง่ ใช้หมากสงต่างอายุกนั ในการกำาจัดพยาธิในแพะ คือ หมากสงอ่อน หมากสงกึง่ แก่กง่ึ อ่อน หมากสงแก่ และหมากสงสุก พบว่า มี
ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิหลังถ่ายพยาธิวนั ที่ 28 เท่ากับ 25.02, 28.91, 43.12 และ 47.74 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ
แสดงให้เห็นว่าการใช้หมากสงในรูปของน้ำาสกัดแบบต้ม เป็นวิธีการที่ให้มีความเข้มข้นของสาร arecoline มากขึ้น
ทำาให้ได้ผลดีกว่า การทดลองของ มงคล คงเสน และสมนึก ลิ้มเจริญ (2556) และ สมนึก ลิ้มเจริญ และมงคล คงเสน (2556)
เมื่อพิจารณาจำานวนไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะก่อนการถ่ายพยาธิ มีค่าจำานวนไข่พยาธิ (Egg per
Gram, EPG) อยู่ในระดับสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Sloss (1970) คือ มากกว่า 2,000 ฟองในมูลแพะ 1 กรัม ซึ่งต้องรีบ
ถ่ายพยาธิทันที เพราะแพะอาจแสดงอาการป่วยหรือตายได้ และหลังการถ่ายพยาธิแล้ว 35 วัน พบว่า กลุ่มที่ใช้น้ำาสกัดสมุนไพร
คือ เมล็ดหมากสง และเปลือกสะเดา มีระดับจำานวนไข่พยาธิ ลดลงอยู่ในระดับกลาง ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Sloss (1970)
คือ อยู่ระหว่าง 500-2,000 ฟองในมูลแพะ 1 กรัม และจำานวนไข่พยาธิในกลุ่มที่ใช้ยาเลวามิโซล เป็นยาถ่ายพยาธิลดลงอยู่ใน
ระดับต่ำา ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Sloss (1970) คือ ไข่พยาธิต่ำากว่า 500 ฟองในมูลแพะ 1 กรัม แสดงให้เห็นว่า ยาถ่ายพยาธิ
เลวามิโซล สามารถใช้ได้ดีในฟาร์มแพะ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และแสดงให้เห็นว่าการใช้ หมากสง และ
เปลือกสะเดา และยาเลวามิโซล ในแพะเนื้อลูกผสม มีผลต่อการกำาจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะได้ แต่ควร
มีการถ่ายพยาธิซ้ำา เพื่อป้องกันในสัตว์ที่อ่อนแอจะแสดงอาการออกมา
สรุป

การใช้น้ำาสกัดจากเมล็ดหมากสง และน้ำาสกัดจากเปลือกสะเดา สามารถลดจำานวนไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหาร
ของแพะได้ ซึ่งการใช้น้ำาสกัดจากเมล็ดหมากสงสามารถลดจำานวนไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหาร ของแพะได้มากกว่าการใช้น้ำา
สกัดจากเปลือกสะเดา แต่ก็ยังต่ำากว่าการใช้ยาเลวามิโซล
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาการใช้น้ำาสกัดจากเมล็ดหมากสงและเปลือกสะเดาในการกำาจัดพยาธิตัวกลมในแพะครั้งนี้ ทำาให้ เห็นแนว
โน้มของฤทธิ์ของน้ำาสกัดจากเมล็ดหมากสงและเปลือกสะเดา ที่สามารถกำาจัดพยาธิได้ เพื่อให้การใช้น้ำาสกัดจากเมล็ดหมากสง
และเปลือกสะเดาในการถ่ายพยาธิมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยืนยันผลการออกฤทธิ์อีกครั้งหนึ่ง ควรทำาการทดลองซ้ำา เพื่อ
ศึกษาผลการออกฤทธิ์และหารูปแบบการใช้น้ำาสกัดจากเมล็ดหมากสงและเปลือกสะเดาที่มีฤทธิ์ในการกำาจัดพยาธิตัวกลมใน
ระบบทางเดินอาหารของแพะได้สูงสุด
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