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ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ลูกแตงโมป่าและยาถ่ายพยาธิเพื่อถ่ายพยาธิในแพะ โดยทาการศึกษา
ในแพะ จานวน 20 ตัว แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม ไม่ให้ยาถ่ายพยาธิใดๆ กลุ่ม ที่ 2 ฉีดยา
ไอเวอร์เม็คติน 200 ไมโครกรัมต่อนาหนักตัวแพะ 1 กิโลกรัม กลุ่มที่ 3 ให้กินลูกแตงโมป่าในปริมาณ 8 กรัม
ต่อนาหนักตัวแพะ 1 กิโลกรัม และกลุ่ม ที่ 4 ให้กิ นลูกแตงโมป่าในปริม าณ 16 กรัม ต่อ นาหนัก ตัวแพะ 1
กิโลกรัม เก็บตัวอย่างอุจจาระก่อนทาการทดลอง 1 วัน และหลังวันที่ทาการทดลองในวันที่ 1,7,14 และ 21
ทาการตรวจนับจานวนไข่พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร โดยวิธี Modified McMaster Technique
ผลการทดลองพบว่าไข่ พ ยาธิตัวกลมในอุ จ จาระแพะ กลุ่ม ควบคุ ม มี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ น ส่วนกลุ่ม ที่ ป้ อ น
ลูกแตงโมป่า และกลุ่มที่ฉีดยาไอเวอร์เม็คติน มีแนวโน้มลดลง ค่าเฉลี่ยของจานวนไข่พยาธิ ลดลงมากที่สุด
หลังท าการทดลอง 7 วัน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ความเชื่อมั่ น 95 % ค่าเฉลี่ยของจ านวนไข่พยาธิใน
อุจจาระแพะ ภายหลังการป้อนลูกแตงโมป่าจานวน 16 กรัม ในวันที่ 7 และ 21 และหลังฉีดยาไอเวอร์เม็ค
ตินในวันที่ 7 มีจานวนลดลงเมื่อเทียบกับก่อนทาการทดลองโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ความ
เชื่อมั่ น 95% แสดงถึงประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิ ที่ใกล้เคียงกั น เพื่อเป็นข้อมูล ให้เกษตรกรประยุกต์ใช้
สมุนไพรในท้องถิ่น ในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรต่อไป
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Comparative study use of Gymnopetalum integrifolim kurz. seed and anthelmintics
to deworm nematode in goats.
Watwit Nactoy1
Seksit Singhjam2
Abstracts
Comparative study of Gymnopetalum integrifolim kurz.( wild watermelon seed ) and
anthelmintics for parasites in goats. The study in 20 goats divided into four groups: the
first group was no treatment to control. group 2 injected ivermectin 200 micrograms per 1
kg of body weight. group 3 eat wild watermelon in the amount of 8 grams per 1 kg of
body weight. and a fourth group to eat wild melon 16 g per 1 kg of body weight kept goat
stool samples before trial and 1,7,14 and 21 days after the trial. Survey counts the number
of roundworm eggs in the digestive tract by Modified McMaster Technique. Results showed
that nematode eggs in feces goats. control groups tend to increase. The group entered the
wild watermelon seed or Ivermectin drug tend to decrease. the average number of worm
eggs has most decrease after 7 days of treatments at 95% confidence intervals. Before and
after entering the watermelon seed 16 grams on day 7 , 21 and ivermectin on day 7 were
significantly decreased of worm egg with statistically significant difference 95% confidence.
Show similar parasite removal performance. To inform the farmers to apply use of local
herbs to develop agricultural products further.
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บทนา
ปัจ จุบันกรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริม ให้เกษตรกรเลียงแพะ เพื่อรองรับตลาดการบริโภคภายใน และ
ภายนอกประเทศ เนื่อ งจากแพะเป็นสัตว์ที่ เลียงง่าย มีขนาดเล็ก ต้นทุ นการผลิตต่า และขยายกิ จการได้
สะดวก มั ก ให้ลูก แฝด และใช้เวลาเลียงลูก สัน ท าให้ ขยายพันธุ์ได้ร วดเร็ว ให้ผ ลผลิตได้ทั งเนือและนม
ตลอดจนใช้เป็นอาหารบริโภคสาหรับประชาชนได้ทุกศาสนา
ปัญหาสาคัญของการเลียงแพะคือโรคพยาธิภายใน ซึ่งมีผลทาให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อ
เกษตรกร เนื่องจากแพะมีความไวและแสดงอาการรุนแรงต่อโรคพยาธิมากกว่าสัตว์ชนิดอื่ น (ถวัลย์ , 2542)
และมีโอกาสติดโรคพยาธิได้ง่าย พยาธิในทางเดินอาหารของแพะมีหลายชนิด ในประเทศไทยตรวจพบพยาธิ
ตัวกลม (Haemoncus contortus) มากที่สุด (สุรศักดิ์ , 2551) นอกจากนียังมีพยาธิชนิดอื่นๆ ได้แก่พยาธิ
เส้ น ด้ า ย (strongyloides papillosus) พยาธิ แ ส้ ม้ า (Trichuris spp.) พ ยาธิ ตั ว ตื ด (Monizia spp)
เชือบิดคอคซิเดีย cocidia รวมทังพยาธิใบไม้ในตับ (Fasciola spp.) (สุรศักดิ์, 2551 Schoenian, 2003;
Christensen, 2005) จากการศึกษาเกี่ยวกับพยาธิในทางเดินอาหารแพะในประเทศไทย สถาพรและคณะ
(2546) รายงานวา อุจจาระแพะที่สารวจในจังหวัดสตูลพบไขพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารในอัตราร้อยละ
77.92 และพีรศักดิ์ (2530) ตรวจพบไขพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารสูงถึง ร้อยละ 91.74 โอโอซีสทของ
โปรโตซัวเชื อบิดร้อ ยละ 82.57 ไขพยาธิเสนดายร้อยละ 55.05 ที่จังหวัดสงขลา แพะที่มีพยาธิภายในจะ
แสดงอาการเบื่ออาหาร ถายเหลว หรือถายเปนมูก เลือด ผอม ซีด ขนหยิกหยอง โลหิตจาง แคระแกร็น
เจริญเติบโตชา สาหรับลูกแพะที่อายุน้อยๆจะมีอัตราการตายสูง เนื่องจากลูกแพะมีภูมิต้านทานต่าทาให้ติด
เชือจุลชีพรวมทังพยาธิได้ง่าย (Morter, 2006) ในรายที่มีอาการรุนแรง จะทาใหแพะตายในอัตราสูง หรือ
ตายหมดทังฝูงได้ (ถวัลย, 2542; Schoenian, 2003) นอกจากนีโรคพยาธิยังโนมนาใหสัตว ออนแอ เกิดการ
ติดเชือจุลชีพแทรกซอนไดงาย ผสมติดยาก และ ผลผลิตนานมนอย (ถวัลย, 2542; Christensen, 2005)
ยาที่นิยมใช้ในการถ่ายพยาธิในสัตว์เคียวเอืองขนาดเล็ก ได้แก่ albendazole/ benzimidazoles/
levamisole และ ivermectin เนื่องจากเกษตรกรผู้เลียงแพะส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังขาดองค์
ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ยาถ่ายพยาธิ อีกทังยาถ่ายพยาธิทางการค้า มีราคาแพง ทาให้ เกษตรกรไม่ถ่าย
พยาธิตามโปรแกรมที่เหมาะสมกับตัวสัตว์ รวมถึงการใช้ยาถ่ายพยาธิชนิดเดียวกันติดต่อเป็นระยะเวลานาน
ทาใหเกิดปัญหาตามมาคือ พยาธิจะมีความต้านทานต่อยาถ่ายพยาธิชนิดนัน มีผลทาใหประสิทธิภาพของยา
ลดลงหรือเกิดการดือยาเพิ่มมากขึน (ถวัลย์ , 2542; Christensen, 2004) ส่งผลให้โรคพยาธิภายในยังเป็น
ปัญหาสาคัญของเกษตรกรผู้เลียงแพะอยู่
จากการสังเกตเกษตรกรผู้เลียงแพะ ในพืนที่ปศุสัตว์เขต ๖ พบว่าเกษตรกรบางรายปล่อยให้แพะ
กิ น แต งโม ป่ า(ม ะ กาดิ น ขี ก าขาว) ชื่ อ วิ ท ย าศาส ต ร์ คื อ Gymnopetalum integrifolim Kurz.
วงศ์ Cucurbitaceae ซึ่งเป็นวัชพื ชไม้ เถาเลือย พบได้ทุ ก ภาคของประเทศไทย มั ก ขึนเองตามธรรมชาติ
ที่รกร้าง ตามไร่นา เป็นประจาทาให้แพะอ้วน นาหนักดี สภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ถึงแม้ไม่ได้รับยาถ่ายพยาธิ
เลย เมื่อทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของใบและลูกของแตงโมป่า พบว่ามีสรรพคุณขับพยาธิและเป็นยาถ่าย
(สุ วิ ท ย์ มานะไท สงค์ Available from http://thaiherb-tip108.blogspot.com/2011/02/blogpost_7070.html) และจากการศึกษาเภสัชวิทยาของสารในพืชวงศ์ Cucurbitaceae ในใบและผล พบสาร
หลายชนิ ด ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ พยาธิ ตั ว กลมและตั ว แบน คื อ สาร tannins, saponins และสารทุ ติ ย ภู มิ
(secondary metabolite) คือ cucurbitacin B,terpenoidsและ saponin (Marie, 2009) พบว่าสารสกัด
เข้มข้นจากพืชในพืชตระกูล Cucurbitaceae จะทาให้พยาธิตายและเป็นอัมพาตได้ (Olorunfemi, 2014)
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และในพืนที่ เขตร้อ นของอเมริกามีก ารใช้พืชตระกู ล Cucurbitaceae ในการถ่ายพยาธิ (Waller, 2001)
ดังนันผู้ทาการศึกษาจึงมีแนวคิดในการนาสมุนไพรในท้องถิ่นคือ ลูกแตงโมป่ามาใช้ป ระโยชน์ในการถ่าย
พยาธิในแพะ และเป็นข้อมูลให้เกษตรกรนาไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายพยาธิ ตัวกลมในแพะ โดยไม่มีต้นทุน
ค่าใช้จ่าย สะดวกต่อการใช้งานและลดปัญหาการดือยา จึงได้ออกแบบการศึกษานีขึน
อุปกรณ์และวิธีการ
1. รูปแบบการศึกษา
ในการทดลองครังนีใช้ แพะพั นธุ์พืนเมืองและลูกผสมพันธุ์บอร์ นาหนัก 15-20 กิโลกรัม จานวน
20 ตัว ในพืนที่อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
1.1 วิธีการทดลอง
ใช้แพะนาหนัก 15-20 กิโลกรัม จานวน 20 ตัว แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว คละเพศ มีการ
เลียงในโรงเรือ นแบบปิด อาหารหยาบเป็น หญ้ าแห้ง และต้นถั่วแห้ ง และมี นาดื่ม แบบไม่ จ ากั ด ท าการ
ตรวจหาไข่พยาธิตัวกลมก่อนเริ่มทดลองดังนี
กลุ่มการทดลองที่ 1 กลุ่มควบคุม ไม่ให้ยาถ่ายพยาธิใดๆ
กลุ่มการทดลองที่ 2 ฉีดยา ivermectin 200 ไมโครกรัมต่อนาหนักตัวแพะ 1 กิโลกรัม
กลุ่มการทดลองที่ 3 ให้กินลูกแตงโมป่าที่แก่จัดจนมีสีแดงเข้ม ในปริมาณ 8 กรัมต่อนาหนักตัวแพะ 1
กิโลกรัม
กลุ่มการทดลองที่ 4 ให้กินลูกแตงโมป่าที่แก่จัดจนมีสีแดงเข้ม ในปริมาณ 16 กรัมต่อนาหนักตัวแพะ 1
กิโลกรัม
เก็บตัวอย่างอุจจาระก่อนการทดลอง และวันที่ 1,7,14 และ 21 ภายหลังการทดลอง
* หมายเหตุ 1. การเลือกใช้ยา ivermectin ในกลุ่มการทดลองที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการถ่ายพยาธินัน เนื่องจากเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดี (หนึ่งนุช, 2551) เพราะหาซือและเก็บรักษาได้
ง่าย ราคาถูก สะดวกต่อการใช้งาน เกษตรกรในฟาร์มที่ทาการทดลองมีค่าใช้จ่ายเป็นค่ายา เข็ม กระบอกฉีด
ยา ประมาณ 20 บาท/ครัง/ตัว หรือประมาณ 80 บาท/ตัว/ปี
** หมายเหตุ 2. ปริมาณลูก แตงโมป่า 8 และ 16 กรัมต่อนาหนัก ตัวแพะ 1 กิ โลกรัม ที่ ใช้ในการ
ทดลอง นามาจากก่อนทาการทดลอง ผู้ศึกษาได้ทาการทดสอบประสิทธิภาพของลูกแตงโมป่าในการถ่าย
พยาธิ โดยการป้อนแพะในปริมาณ 8 กรัม 16 กรัม และ 24 กรัม แล้วทาการตรวจนับไข่พยาธิ พบว่าการใช้
ในขนาด 8 กรัมสามารถถ่ายพยาธิได้น้อยกว่าขนาด 16 และ 24 กรัม และการใช้ในขนาด 16 และ 24 กรัม
สามารถถ่ายพยาธิได้ใกล้เคียงกัน จึงเลือกใช้การศึกษาในปริมาณดังกล่าว
*** หมายเหตุ 3.ลูกแตงโมป่าที่แก่จัดจนมีสีแดงเข้ม มีอายุประมาณ 30 – 45 วัน
1.2 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตรวจหาไข่พยาธิตัวกลมในอุจจาระแพะทุกตัวก่อนให้ยาถ่ายพยาธิ (วันที่ 0) เพื่อหาปริมาณของไข่
พยาธิก่อนทาการทดลอง และให้ยาถ่ายพยาธิตามปริมาณที่กาหนดตามกลุ่มการทดลอง 1 ครัง หลังจากนัน
ตรวจไข่พยาธิในวันที่ 1, 7 , 14, 21 หลังจากการให้ยาถ่ายพยาธิ เก็บมูลของแพะเพื่อนามาตรวจหาไข่พยาธิ
เก็บโดยตรงจาก ทวารหนัก ใส่ถุงพลาสติก นามาตรวจนับจานวน ไข่พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร
(gastro-intestinal nematodes) โดยวิ ธี Modified McMaster Technique (Whitlock ,1948) โดยชั่ ง
นาหนักมูลแพะสดด้วยเครื่องชั่งละเอียด จานวน 1 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร ละลายนาตาล
4

อิ่มตัว 20 มิลลิลิตร ใช้แท่งแก้วคนและบดมูลแพะให้ละเอียด แล้วกรองด้วย ตะแกรงลวดขนาดมาตรฐาน
เพื่ อ แยกเศษหญ้ าที่ ป ะปนอยู่ในมู ล ออกไป น าสารละลายมาตรวจหาไข่ พ ยาธิ โดยใช้ ห ลอดหยดดู ด
สารละลายที่คนเข้ากั นดีแล้ว หยดลงในช่องนับของสไลด์นับไข่พยาธิ (Universal Egg Count Slide) ที่ มี
ปริมาตรช่องละ 0.3 มิลลิลิตร นาสไลด์มาตรวจนับจานวนไข่พยาธิโดยใช้กล้องจุลทรรศน์กาลังขยาย 40x ไข่
พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร แยกได้โดย การเที ยบเคียงกั บรูป ภาพไข่พยาธิของ Sloss (1970)
จานวนไข่พ ยาธิตัวกลมที่ นับ ได้ จะนามาคูณด้วย 100 เพื่อให้ ได้จานวนไข่พยาธิในมู ล 1 กรัม (Egg per
gram, EPG)
1.3 การเก็บและบันทึกข้อมูล เก็บไข่พยาธิในวันที่ 0 (ก่อนทดลอง) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับ
วันหลังถ่ายพยาธิ โดยเก็บมูลแพะเพื่อใช้ในการ ตรวจไข่พยาธิ ในวันที่ 1, 7, 14, 21 วันหลังถ่ายพยาธิ นา
ข้อมูลจานวนไข่พยาธิในมูล 1 กรัม และคานวณ ประสิทธิภาพ (เปอร์เซ็นต์) ของการใช้สมุนไพรในการถ่าย
พยาธิแต่ละชนิดจากสูตรดังนี
ประสิทธิภาพของการถ่ายพยาธิ = ไข่พยาธิในมูลก่อนถ่ายพยาธิ – ไข่พยาธิในมูลหลังถ่ายพยาธิ x 100
ไข่พยาธิในมูลก่อนถ่ายพยาธิ

1.4 รวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ข้อมูล
1.5 การวิเคราะห์ ท างสถิติ โดยวิธี One-Way Anova เพื่อเปรียบเที ยบความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี่ย จ านวนของไข่พ ยาธิตัวกลมภายหลังป้อนยา ทดสอบโดยวิธี paired sample t-test เพื่อ หาค่า
ความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยจานวนของไข่พยาธิตัวกลมก่อนและหลังการทดลอง
ผลการศึกษา
แผนภูมิที่ 1 แสดงจานวนไข่พยาธิภายหลังการป้อนลูกแตงโมป่า ยาไอเวอร์เม็คติน และกลุ่มควบคุม
ในวันที่ 0 , 1 , 7, 14, 21
2500

2000
ไม่ใช้ยาถ่ายพยาธิ

1500

ใช้ Ivermectin
ลูกแตงโมป่า 8 ก.

1000

ลูกแตงโมป่า16 ก.
500
0

วันที่ 0

วันที่ 1

วันที่ 7

วันที่ 14

วันที่ 21
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ตารางที่ 1 แสดงค่ า เฉลี่ ย ไข่ พ ยาธิ ตั ว กลมในทางเดิ น อาหารของแพะเนื้ อ ที่ ป้ อ นผลแตงโมป่ า
ยาไอเวอร์เม็คติน และกลุ่มควบคุม และประสิทธิภาพของการถ่ายพยาธิ
ไม่ใช้ยาถ่ายพยาธิ ใช้ Ivermectin ลูกแตงโมป่า 8 ก. ลูกแตงโมป่า 16 ก.
วันที่ 0
380±83.66
1,160±798.74 1,780±1397.14 1,800±561.24
ประสิทธิภาพของการถ่ายพยาธิ วันที่ 1
720±772.65
1,600±731.43 1,740±976.21
560±427.78
ประสิทธิภาพของการถ่ายพยาธิ -8.94 %
-37.93 %
2.24 %
68.88 %
วันที่ 7
540±466.9
220±383.40
2,200±1200
360±409.87
ประสิทธิภาพของการถ่ายพยาธิ -4.21 %
81.03 %
-23.59 %
80 %
วันที่ 14
1,340±1171.75 1,280±843.80 1,380±432.43
560±403.73
ประสิทธิภาพของการถ่ายพยาธิ -25.26 %
-10.34 %
22.47 %
68.88 %
วันที่ 21
1,680±1114.45 820±779.10
1,420±962.80
820±605.80
ประสิทธิภาพของการถ่ายพยาธิ -34.21 %
29.31 %
20.22 %
54.44 %
* หน่วยเป็นจานวนไข่พยาธิในมูล 1 กรัม (Egg per gram, EPG)
ผลการศึก ษา พบว่าจานวนไข่พยาธิตัวกลมในกลุ่มตัวอย่างที่ ได้รับ ลูกแตงโมป่าขนาด 8 กรัม ,
16 กรัม และกลุ่มที่ฉีดยาไอเวอร์เม็คติน 200 ไมโครกรัม มีจานวนไข่พยาธิลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจานวน
ไข่พยาธิเริ่มต้น ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มควบคุม ที่ไม่ได้รับยาถ่ายพยาธิพบว่าจานวนของไข่พยาธิมีจานวนเพิ่ม
มากขึนในระยะเวลาการทดลองตังแต่วันที่ 0 ถึงวันที่ 21
เมื่ อ ท าการค านวณประสิ ท ธิ ภ าพการถ่ า ยพยาธิ พบว่ า ในกลุ่ ม ที่ 1. ที่ ไม่ ใช้ ย าถ่ า ยพยาธิ
ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิ มีค่าติดลบเนื่องจากมีจานวนไข่พยาธิเพิ่มขึน (ร้อยละ -8.94 , -4.21 , -25.26
และ -34.21 ภายหลังทดลองวันที่ 1,7,14 และ 21 ตามลาดับ) กลุ่มที่ 2. ที่ใช้ยา Ivermectin ขนาด 200
ไมโครกรัมต่อนาหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม ภายหลังการฉีด 7 วัน มีประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิร้อยละ 81.03
และมีผลลดลงเหลือร้อยละ -10.34 และ 29.31 ภายหลังการฉีด 14 และ 21 วันตามลาดับ กลุ่มที่ 3. กรณี
ที่ให้ลูกแตงโมป่าในขนาด 8 กรัมต่อนาหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม มีประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิร้อยละ 22.47
และ 20.22 ภายหลังการป้อน 14 และ 21 วันตาม และในกลุ่มการทดลองที่ 4. ที่ป้อนลูกแตงโมป่าในขนาด
16 กรัมต่อกิโลกรัม มี ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิ ร้อยละ 80 ภายหลังการทดลอง 7 วัน และมีผลลดลง
เหลือร้อยละ 68.88, 54.44 ภายหลังการทดลอง 14 และ 21 วัน ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยไข่พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารของแพะเนื้อ ที่ป้อนลูก
แตงโมป่า ยาไอเวอร์เม็คติน และกลุ่มควบคุม ณ วันที่ วันที่ 0,1,7,14,21 โดยวิธี One Way Anova
Sum of
Squares
DAY0

DAY1

DAY7

DAY14

DAY21

Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total

df

Mean Square

F

3.07875

0.057

3.18489

0.052

8.62984

0.001

1.24189

0.327

1.20204

0.341

6724000

3

2241333.33

11648000
18372000

16
19

728000

5417500

3

1805833.33

9072000
14489500

16
19

567000

12770000

3

4256666.67

7892000
20662000

16
19

493250

2268000

3

756000

9740000
12008000

16
19

608750

2833500

3

944500

12572000
15405500

16
19

785750

Sig.

ผลการทดสอบการเปรียบเที ยบค่า เฉลี่ยไข่พยาธิในแพะ กลุ่ม ที่ป้อนลูกแตงโมป่า กลุ่ม ที่ฉีดยา
ไอเวอร์เม็คติน และกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ยของจานวนไข่พยาธิก่อนและหลังการทดลอง 7 วันมีค่าลดลง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95%

7

ตารางที่ 3 แสดงผลค่า paired sample t-test ค่าเฉลี่ยไข่พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารของแพะเนื้อ
ที่ป้อนลูกแตงโมป่า ยาไอเวอร์เม็ คติน และกลุ่มควบคุม ระหว่า งวันที่ 0 กับวันที่ 7 และวันที่ 0 กับ
วันที่ 21
Paired Differences

กลุ่มควบคุม
ยาไอเวอร์เม็คติน
แตงโมป่า 8 กรัม
แตงโมป่า 16 กรัม

df

Sig. (2tailed)

-.679
-2.717
3.089
1.527
-.501
.597

4
4
4
4
4
4

.535
.053
.037
.202
.643
.583

t

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
-814.6761
494.6761
-2628.6385
28.6385
95.1209
1784.8791
-278.3437
958.3437
-2748.5752
1908.5752
-1314.1757
2034.1757

วันที่ 0 และวันที่ 7
วันที่ 0 และวันที่ 21
วันที่ 0 และวันที่ 7
วันที่ 0 และวันที่ 21
วันที่ 0 และวันที่ 7
วันที่ 0 และวันที่ 21

-160.0000
-1300.0000
940.0000
340.0000
-420.0000
360.0000

527.25705
1070.04673
680.44103
497.99598
1875.36663
1348.33230

235.79652
478.53944
304.30248
222.71057
838.68945
602.99254

วันที่ 0 และวันที่ 7

1440.0000

378.15341

169.11535

970.4605

1909.5395

8.515

4

.001

วันที่ 0 และวันที่ 21

980.0000

668.58059

298.99833

149.8476

1810.1524

3.278

4

.031

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจานวนไข่พยาธิก่อนและหลังการทดลองป้อนลูกแตงโมป่า
ฉีดยาไอเวอร์เม็ คติน และกลุ่มควบคุม โดยวิธี paired sample t-test พบค่าเฉลี่ยของจานวนไข่พยาธิใน
อุจจาระแพะ ก่อนและหลังการป้อนลูกแตงโมป่าจานวน 16 กรัม ในวันที่ 7 และ 21 และก่อนและหลังฉีด
ยาไอเวอร์เม็คตินในวันที่ 7 มีค่าลดลงโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ความเชื่อมั่น 95%
วิจารณ์ผลการศึกษา
พบไข่พยาธิตัวกลมในอุจจาระแพะ ในกลุ่มการทดลองทุกกลุ่ม โดยจานวนไข่พยาธิก่อนและหลัง
ทดลอง กลุ่ม ควบคุม มี แนวโน้ม เพิ่ มขึน ส่วนกลุ่ม ที่ ป้อนลูกแตงโมป่า และกลุ่ม ที่ฉีดยาไอเวอร์เม็ คติน มี
แนวโน้มลดลง ประสิทธิภาพของการถ่ายพยาธิภายหลังการป้อนลูกแตงโมป่า 16 กรัมในวันที่ 1 ,7, 14 และ
21 วันภายหลังการทดลอง มีค่าร้อยละ 68.88 , 80 , 68.88 และ 54.44 ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มใกล้เคียง
กับการฉีด ivermectin ขนาด 200 ไมโครกรัม ซึ่งภายหลังการทดลอง 7 วัน มีประสิทธิภาพของการถ่าย
พยาธิ ร้ อ ยละ 81.03 โดยความสามารถในการก าจัด พยาธิ ตั ว กลมของลู ก แตงโมป่ า อาจเกิ ด ได้ จ าก
สารประกอบหลายชนิด เช่น สารแทนนิน ซึ่งมี ฤทธิ์ ในการก าจัดตัวอ่อนของพยาธิตัวกลม (Spiridoula,
2004) หรื อ สารทุ ติ ย ภู มิ (secondary metabolite) เช่ น cucurbitacin B,terpenoidsและ saponin
(Marie, 2009) ส่วนในกลุ่ม ที่ป้อนลูก แตงโมป่า 8 กรัม พบประสิท ธิภาพของการถ่ายพยาธิ ภายหลังการ
ทดลองในวันที่ 14 และ 21 วันมีค่าร้อยละ 22.47 และ 20.22 อาจเกิดเนื่องจากปริมาณลูกแตงโมป่าที่ใช้ทา
การทดลองน้อยเกินไป ทาให้ประสิทธิภาพของการถ่ายพยาธิไม่ดีเท่าที่ควร
เมื่ อเปรียบเที ยบความสัมพั นธ์ของจานวนค่าเฉลี่ย ไข่พยาธิ กับ วันที่ภายหลังการทดลองพบว่า
ค่าเฉลี่ยของจานวนไข่พยาธิหลังการทดลอง 7 วันมีค่าลดลงโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ความ
เชื่อมั่น 95% แสดงถึงกลุ่ม การทดลองพบจ านวนไข่พยาธิ ลดลงมากที่ สุดในวันดังกล่าว และเมื่ อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนไข่พยาธิก่อนและหลังการทดลอง พบค่าเฉลี่ยจานวนไข่พยาธิก่อนและหลังการ
ป้อนลูกแตงโมป่าจานวน 16 กรัม ในวันที่ 7 และ 21 และภายหลังฉีดยาไอเวอร์เม็คติน ในวันที่ 7 มีค่าลดลง
โดยความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ความเชื่อมั่น 95%
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สรุป
การใช้ลูกแตงโมป่าสุกจานวน 16 กรัม ต่อนาหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม (ประมาณ 30 – 35 ลูก ต่อ
แพะนาหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) สามารถลดจานวนไข่พยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะได้ดี
ที่สุดที่ระยะเวลาภายหลังป้อน 7 วัน และสามารถลดจานวนไข่พยาธิตัวกลมได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ ในระยะเวลา
21 วั น หลัง ถ่า ยพยาธิ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ เ กษตรกรน าวั ชพื ช ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการถ่า ยพยาธิในแพะ
ตามโปรแกรมที่ แนะนา คือ ทุ ก 3 – 6 เดือน ตามปัจจัยเสี่ยงการติดพยาธิในแต่ล ะพืนที่ โดยไม่ มี ต้นทุ น
ค่าใช้จ่าย และสะดวกต่อการใช้งาน ตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการใช้สมุนไพรเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และทาให้แพะที่ได้รับ การถ่ายพยาธิ สุขภาพดี แข็งแรง ให้
ผลผลิตคือนาหนักและนานมสูง ประชาชนได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และปลอดจากสารเคมีตกค้าง
และลดการดือยาในสั ตว์เศรษฐกิ จ และการศึ ก ษานีอาจเป็น จุดเริ่ม ต้ นของการศึก ษาเภสั ชวิท ยา และ
พิษวิทยาของลูกแตงโมป่า เพื่ อเป็นแนวทางในพัฒนาให้เกิดความรู้ และนาไปใช้ป ระโยชน์ต่อเกษตรกรผู้
เลียงสัตว์ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้สมุ นไพรในท้องถิ่น เช่น
ลูกแตงโมป่า เพื่อลด หรือทดแทนการใช้ยาสัตว์ในอนาคต
2. ควรศึ ก ษารู ป แบบและวิ ธี ก ารใช้ ส มุ น ไพร เพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ ก ารผลิ ต ยาสั ต ว์ ในทาง
อุตสาหกรรม ให้สะดวกต่อการใช้งาน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นายชัยนาท แสนยศ นายสัตวแพทย์
ชานาญการพิ เศษ ส านั ก งานปศุสั ต ว์เขต 6 นายอนั น ต์ สิ ง ห์ หั ตถะ นายสั ต วแพทย์ ช านาญการพิ เ ศษ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทั ย นายสามารถ ประสิทธิ์ผล นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดอุทั ยธานี นายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ นายสัตวแพทย์ชานาญการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
พิจิตร สาหรับคาแนะนา และการตรวจสอบข้อมูลในการศึกษาครังนี
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