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การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัผลของเมล็ดมะขามในอาหารขน้ ต่อพยาธิภายใน

ระบบทางเดินอาหาร และลกัษณะการให้ผลผลิตของแพะ การศึกษาในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 การ
ทดลอง ไดแ้ก่ 

การทดลองท่ี 1 เป็นการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขาม ต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณ
พยาธิภายในระบบทางเดินอาหาร การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของเลือด และการ
เจริญเติบโตของแพะเน้ือ โดยใชแ้พะเน้ือเพศเมีย ท่ีมีการติดพยาธิตามธรรมชาติจากฟาร์มเกษตรกร 
ในจงัหวดันครราชสีมา แพะท่ีใชใ้นการทดลองเป็นสายพนัธ์ุลูกผสม แองโกลนูเบ้ียนพื้นเมือง อายุ
ระหวา่ง 5-7 เดือน น ้ าหนกัเฉล่ีย 19+3.1 กิโลกรัม จ านวน 20 ตวั ท าการสุ่มเพื่อจดักลุ่มการทดลอง
ออกเป็น 5 กลุ่มการทดลอง กลุ่มการทดลองละ 4 ตวั ท าการเสริมเมล็ดมะขามดว้ยวิธีการผสมใน
อาหารขน้สูตรท่ีมี โปรตีน 16% (มทส. 016) ให้อาหารหยาบเป็นหญา้แพงโกล่าแห้งโดยก าหนดให้
กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ี 2 เสริม ยาถ่ายพยาธิแบบกรอก อลัเบนดาโซล จ านวน 1 มิลลิลิตร/
33 กิโลกรัมน ้ าหนกัตวั และกลุ่มท่ี 3 4 และ 5 ท าการเสริมเมล็ดมะขามบดผง ลงในอาหารขน้ 
จ านวน 2.5 5.0 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวัต่อวนั จากการศึกษาผลของการเสริมเมล็ด
มะขามต่อการเจริญเติบโตของแพะเน้ือระยะก าลงัเจริญเติบโตพบวา่ กลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดรั้บยาถ่าย
พยาธิและเมล็ดมะขาม มีการเจริญเติบโตเฉล่ีย 13 กรัมต่อวนั ซ่ึงต ่ากวา่กลุ่มท่ีมีการถ่ายพยาธิดว้ยยา
ถ่ายพยาธิและเมล็ดมะขามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) กลุ่มท่ีให้ยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล  
และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดับ 2.5 และ 7.5  กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนักตวั มีอตัราการ
เจริญเติบโตเฉล่ีย 30 34 และ 28 กรัมต่อวนั ตามล าดบั ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ แต่การเสริมท่ี
ระดบั 5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวัต่อวนั มีการเจริญเติบโตเท่ากบั 43 กรัมต่อวนั สูงกวา่กลุ่มอ่ืน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และผลของการเสริมเมล็ดมะขามต่อการเปล่ียนแปลงของพยาธิ
ภายในของแพะเน้ือพบวา่ การเสริมยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล และเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 
7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนักตวัต่อวนั สามารถลดปริมาณพยาธิในระบบทางเดินอาหารได้ไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม และพบว่าการเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั
ต่าง ๆ สามารถลดปริมาณพยาธิไดแ้ตกต่างกบักลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และ
พบวา่การเสริมเมล็ดมะขามไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของค่าการอดัแน่นเม็ดเลือด และปริมาณ
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เมด็เลือดแดง แต่เน่ืองจากแพะท่ีน ามาท าทดลอง มีการติดพยาธิตามธรรมชาติก่อนเขา้ท าการทดลอง 
ส่งผลให้ร่างกายของแพะผลิตเม็ดเลือดขาวเพื่อมาต่อตา้นพยาธิ ท าให้มีปริมาณเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
สูงข้ึน แต่หลงัจากท าการทดลองพบวา่ปริมาณเมด็เลือดขาวลดปริมาณลงเขา้สู่ระดบัปกติ 

การทดลองท่ี 2 เป็นการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขาม ต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณ
พยาธิภายในระบบทางเดินอาหาร การเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของเลือด และการเจริญเติบโตของ
แพะเน้ือ โดยใชแ้พะเน้ือเพศผูจ้  านวน 10 ตวั และเพศเมียจ านวน 10 ตวั แพะท่ีใช้ในการทดลองเป็น
สายพนัธ์ุลูกผสม แองโกลนูเบ้ียนพื้นเมือง อายุระหวา่ง 5-7 เดือน น ้ าหนกัเฉล่ีย 27+4.5 กิโลกรัม 
จ านวน 20 ตวั ท าการสุ่มเพื่อจดักลุ่มการทดลอง ออกเป็น 5 กลุ่มการทดลอง กลุ่มละ 4 ตวั จากนั้น
ท าการเหน่ียวน าพยาธิเข้าไปในตัวแพะด้วยวิธีการกรอกปาก ท าการสุ่มเข้าการทดลอง โดย
ก าหนดให้ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ี 2 เสริมยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน 1% 1 มิลลิลิตรต่อ
น ้ าหนกัตวั 50 กิโลกรัม และกลุ่มท่ี 3 4 และ 5 ท าการกรอกปากดว้ยเมล็ดมะขามบดผงผสมน ้ า
ปริมาณ 2.5 5.0 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั จากการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขามต่อ
การเจริญเติบโตของแพะระยะก าลงัเจริญเติบโตพบว่า กลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดรั้บยาถ่ายพยาธิ กลุ่มท่ี
เสริมยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน 1% และกลุ่มท่ีกรอกเมล็ดมะขาม ท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 กรัมต่อ
กิโลกรัมน ้ าหนกัตวั มีการเจริญเติบโตเท่ากบั 68 67 68 64 และ 74 กรัมต่อวนั ตามล าดบั และไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) และการเสริมเมล็ดมะขามดว้ยวิธีการกรอกปาก ท่ีระดบั 2.5 5.0 
และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนกัตวั สามารถลดปริมาณพยาธิ ในระบบทางเดินอาหารไดไ้ม่แตกต่าง
กนั แต่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม และพบว่าการเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบัต่าง ๆ สามารถลด
ปริมาณพยาธิไดแ้ตกต่างกบักลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และพบว่าการเสริม
เมล็ดมะขามไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของค่าการอดัแน่นเม็ดเลือด ปริมาณเม็ดเลือดแดง และ
ปริมาณเมด็เลือดขาว  
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 The objectives of this study were to determine the effects of tamarind seed 

(Tamarindusindica Linn.) in concentrate on gastrointestinal (GI) nematode and goat 

performances. The present research was divided into two experiments. 

 The first experiment was conducted to determine the effect of supplementation 

of tamarind seed meal on gastrointestinal nematode, blood metabolites and productive 

performance of goats. Twenty female goats (Anglo-Nubian × Native) of 5-7 months 

of age, and average body weight of 19+3.1 kg, were used in this experiment. All goats 

were induced with nematode infection in farm management. Goats were assigned to 5 

treatments including: T1 = control (fed with ad libitum pangola hay + 16% CP 

concentrate); T2 = Control + oral albendazole 1 ml/ 32 kg. BW; T3, T4 and T5 were 

supplemented tamarind seed meal at 2.5, 5.0 and 7.5 g/kg. BW/d. The results revealed 

that the growth rate of goats in the control group (13 g/d) was lower (P<0.05) than the 

goats in the other groups. Average daily gain (ADG) of goats in tamarind seed 

supplement at 2.5 and 7.5 g/kg BW were not significant among treatments. However, 

ADG of goats fed 5.0 g/kg BW of tamarind seed was higher (P<0.05) than the goats 

with those treatments. Gastrointestinal nematode of goats in oral Abendazole and 
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tamarind seed supplement 2.5, 5.0 and 7.5 g/kg BW were significantly lower (P<0.05) 

than goats in the control group. However, goats with tamarind seed supplements were 

not significant. Blood cell, hemoglobin and hematocrit of goats in all treatments were 

not significant. During the adjusting period WBC counts were higher than normal; 

thereafter all treatments were decreased to the normal level. 

 The second experiment was conducted with the supplementation of tamarind 

seed on GI nematode, blood metabolites and average daily weight gain of meat goats. 

Twenty (10 males + 10 females) crossbred goats (Native × Anglo-Nubian) with an 

average age of 5-7 months, 27.0+4.5 kg were used. All goats were induced orally with 

the addition of nematode. Thereafter, goats were assigned to 5 treatments including: 

T1 = control (fed with ad libitum pangola hay + 16 % CP concentrate); T2 = Control + 

oral albendazole 1 ml/ 32 kg. BW; T3, T4 and T5 were supplemented with tamarind 

seed meal at 2.5, 5.0 and 7.5 g/kg. BW/d. Average daily weight gains of goats were 

not significant, 68, 67, 68, 64 and 74 g/d, at goats in T1, T2, T3, T4 and T5, 

respectively. Nematode of all goats in tamarind seed supplements were lower 

(P<0.05) than goats in the control group. Hematocrit, blood cell, hemoglobin and 

WBC count of goats in all treatments were not significant. 
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 ขอขอบคุณ รศ.ดร.ปราโมทย์  แพงค า ผูเ้ป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ค  าปรึกษาและ
ช่วยเหลือตลอดการท าการทดลองท าใหก้ารทดลองส าเร็จไปไดด้ว้ยดี  
 ขอขอบคุณ นายสมพงษ ์ ปาติตงั รักษาการหวัหนา้โครงการโค และพนกังานฟาร์มทุกท่าน
ท่ีอ านวยความสะดวกในใชพ้ื้นท่ีฟาร์ม และการใช้ทรัพยากรฟาร์มตลอดการท าการทดลอง ท าให้
การเล้ียงสัตวท์ดลองและการเก็บตวัอยา่งเป็นไปดว้ยดี 
 ขอขอบคุณ นายเมธา  ทองสุข  หัวหนา้ฝ่ายรัฐวิสาหกิจ และพนกังานโรงงานอาหารสัตว์
ฟาร์มมหาวิทยาลยั ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการซ้ือวตัถุดิบอาหารสัตว ์และการจดัหาวตัถุดิบ
อาหารสัตวท์  าใหส้ะดวกในการท าการทดลอง 
 ขอขอบคุณ นางสาวธารา  พรมน้อย  ธุรการงานสัตวศาสตร์ ท่ีช่วยประสานงานต่าง ๆ 
ภายในฟาร์ม ท าใหก้ารท างานวจิยัส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบคุณ นางสาวศิริวรรณ  เพชรสมบติั  หวัหนา้งานกลุ่มห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว ์และนายมานะ  ชาญเวช ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบติัการจนกระทัง่
งานวจิยัเสร็จส้ินไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบคุณ ผูท่ี้ช่วยเหลือการท าวิทยานิพนธ์ทุกท่านท่ีไม่ได้กล่าวถึงมา ณ ท่ีน้ี  ท่ีคอย
ช่วยเหลือขา้พเจา้มาโดยตลอด 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัอาชีพการเล้ียงแพะก าลงัเป็นท่ีนิยมของเกษตรกรไทยเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากตลาด
แพะถือเป็นตลาดใหม่ท่ีมีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก โดยมีกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มชาวมุสลิมท่ีใช้
แพะในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยมีสองพิธีกรรมส าคญัคือ การรับขวญัทารกแรกเกิดทั้ง
เพศชายและเพศหญิงหรือเรียกว่าการ อากีเกาะฮ์ และการแสดงความเสียสละ และศรัทธาต่อพระผู ้
เป็นเจา้หรือเรียกวา่การกุรบ่าน (ซารีนา, 2550)  แต่อาชีพการเล้ียงก็ถือวา่เติบโตไดช้า้ ไม่เพียงพอต่อ
การบริโภคของกลุ่มคนมุสลิม สาเหตุหน่ึงมาจากเกษตรกรหลายรายเลิกเล้ียงกลางคนั เน่ืองจาก
ประสบปัญหาดา้นโรคและพยาธิ โดยเฉพาะพยาธิท่ีสร้างปัญหาให้กบัเกษตรกรเป็นอยา่งมาก ซ่ึงวิธี
แกข้องเกษตรกรก็คือการใชย้าถ่ายพยาธิหรือการกรอกยาถ่ายพยาธิพยาธิทุก ๆ 3 เดือน (กรมปศุสัตว์
, 2550) ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากกบัการจดัการ รวมถึงเป็นการเพิ่มตน้ทุนท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะกบั
เกษตรกรท่ีเร่ิมเล้ียงใหม่ ยงัไม่มีประสบการณ์ และเงินทุนมีไม่มากนกั และการใช้ยาถ่ายพยาธิอาจ
ท าให้แพะเกิดการด้ือยา หรือก่อให้เกิดสารตกคา้งซ่ึงผิดกบัหลกัการของอาหารฮาลาล (Halal) ซ่ึง
ก าหนดไวว้า่อาหารท่ีไดท้ั้งเน้ือและนมจะตอ้งปลอดภยั และตอ้งมาจากวิธีการเล้ียงท่ีปลอดภยัโดย
ใชว้ตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์สะอาด ปราศจากสารตกคา้งและใหแ้พะกินพืชเท่านั้นไม่ใชว้ตัถุดิบจากสัตว ์
เช่น สมอง เลือด กระดูก และอ่ืน ๆ ยิ่งไปกว่านั้นยงัห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต  (growth 
promoter) และยาปฏิชีวนะ (antibiotics) (ซารีนา, 2550) สอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาชาวบา้นของคน
ไทยซ่ึงมีการน าพืชสมุนไพรมากมายมาใช้ เป็นยาขบัพยาธิ เช่น ใบสะเดา เมล็ดในมะขาม มะเกลือ 
เป็นตน้ ซ่ึงต่อมาภายหลงัจึงมีการศึกษาสารท่ีอยู่ในพืชสมุนไพรเหล่านั้น พบสารท่ีถือเป็นตวัยา
ส าคญัในการ ถ่ายพยาธิก็คือ แทนนิน และอลับลูมินอยด์ (ดวงแกว้, 2551)  ซ่ึงพบในส่วนของเมล็ด
มะขาม ผูท้  าการทดลองจึงเห็นวา่น่าจะน าเร่ืองของการศึกษาเมล็ดมะขามท่ีมีแทนนิน อยู ่8.6% และ 
อลับลูมินอยด ์อยู ่14-20% ท่ีมีคุณสมบติัในการก าจดัพยาธิได ้

พยาธิเป็นส่ิงมีชีวิตประเภทปรสิต ซ่ึงด ารงชีวิตอยู่ไดโ้ดยการแย่ง และดูดซึมสารอาหาร 
และสืบพนัธ์ุในร่างกายของคนและสัตว ์ท่ีอาศยัอยู่ พยาธิมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ
การผลิตสัตวทุ์กชนิดรวมถึงการผลิตแพะในประเทศไทยดว้ย ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่พยาธิภายใน
ส่งผลกระทบต่อสัตวม์ากกว่าพยาธิภายนอก ถ้าแพะมีพยาธิภายในปริมาณมากจะท าให้เกิดโรค
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เฉียบพลันและตายได้  แต่ถ้ามีปริมาณไม่มากอาจไม่ถึงตายแต่จะท าให้ผลผลิตลดลง เช่น การ
เจริญเติบโตลดลง ร่างกายแคระแกรน อ่อนแอ และอาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้ ท าให้เกษตรกร
สูญเสียรายได ้และเป็นการเพิ่มตน้ทุนในการผลิตไปกบัการซ้ือยาถ่ายพยาธิ นอกจากนั้นปัจจุบนัยงัมี
แนวโนม้ของการด้ือยาถ่ายพยาธิ เน่ืองจากเกษตรกรใช้ยาชนิดเดิมเป็นประจ าไม่มีการเปล่ียนตวัยา 
ส่งผลให้พยาธิเกิดการด้ือยา พยาธิท่ีส าคญัในแพะ คือกลุ่มของพยาธิตวักลม เช่น Haemoncbus 

contortus Trichostrongytos colubriformis (Paolini et al., 2003) 
อลับูมินอยด์ (albuminoid) คือ คาร์โบไฮเดรต ท่ีพบในร่างกายคน และสัตว ์เป็นคาโบไฮ-

เดรต ท่ีช่วยสร้างความแข็งแรงให้เซลล์แบบเดียวกบัเซลลูโลสในพืช เช่น เคราติน (keratin) (สิริ
พนัธ์ุ, 2542)  และยงัพบในเมล็ดในมะขามมีปริมาณ 14-20 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีสรรพคุณในการก าจดั
พยาธิตวักลมในสัตว ์(ทวศิีลป์ และพิศาล, 2549) 

มะขามเป็นพืชท้องถ่ินของเอเชียมีผิวล าต้นขรุขระใบเป็นลักษณะใบประกอบขนนก        
ผลเป็นฝัก ฝักอ่อนจะมีรสเปร้ียว  ฝักแก่มีทั้งท่ีมีรสเปร้ียวและรสหวาน  รสเปร้ียวของมะขามเกิด-
จากกรดทาเทริค (tartaric acid) ซ่ึงมี 8-18% ในเน้ือมะขาม ส่วนรสหวานเกิดจากมีสาร invert sugar    
30-40% ส่วนในเมล็ดประกอบไปดว้ย albuminold  14-20% carbohydrate 59-65% semi-drying 
fixed oil 3.9-20% mucilaginous materal 60% นอกจากน้ียงัพบสารแอนติออกซิแดนทท่ี์ส าคญัอยู ่            
4 ชนิด ไดเ้เก่ 2-Hydroxy-3, 4-Dihydroxyacetophenone; Methyl 3, 4-Dihydroxybenzoate; 3,4- 
Dihydroxyphenylacetate และ (-)-Epicatechin (EC) (สาครินทร์, 2550) 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของงานวจิัย  
1.2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเมล็ดมะขามต่อการลดปริมาณพยาธิภายในระบบทางเดิน

อาหารในแพะเน้ือแบบผสมในอาหารขน้ 
1.2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเมล็ดมะขามต่อการลดปริมาณพยาธิภายในระบบทางเดิน

อาหารในแพะเน้ือ ดว้ยวธีิการกรอกปาก 
1.2.3 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงน ้ าหนักตวัของแพะเน้ือท่ีได้รับยาถ่ายพยาธิ และเมล็ด

มะขาม หลงัจากปริมาณพยาธิลดลง เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 
1.2.4 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของค่าความหนาแน่นเม็ดเลือดแดง ปริมาณเม็ดเลือดแดง 

และปริมาณเมด็เลือดขาว หลงัจากปริมาณไข่พยาธิลดลง 
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1.3 สมมุติฐานของการวจิัย 
การทดลองที ่1  
การเสริมเมล็ดมะขามทุกระดบัในอาหารขน้ และการถ่ายพยาธิดว้ยยาถ่ายพยาธิ อลัเบนดา-

โซล สามารถลดปริมาณพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะเน้ือได้ และไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต และมีระดบัของค่าการอดัแน่นเม็ดเลือด และปริมาณเม็ดแดงสูงกวา่กลุ่มควบคุม แต่
ปริมาณเมด็เลือดขาวของทั้งส่ีกลุ่มการทดลอง ลดลงกวา่กลุ่มควบคุม หลงัจากปริมาณพยาธิลดลง 

การทดลองที ่2 
การเสริมเมล็ดมะขามทุกระดบัดว้ยวิธีการกรอกปาก และการถ่ายพยาธิดว้ยไอเวอร์เม็คติน 

1% สามารถลดปริมาณไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะเน้ือได้ และไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต และมีระดบัของค่าการอดัแน่นเม็ดเลือด และปริมาณเม็ดแดงสูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่
ปริมาณเมด็เลือดขาวของทั้งส่ีกลุ่มการทดลองลดลงกวา่กลุ่มควบคุม หลงัจากปริมาณพยาธิลดลง 

 

1.4 ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในงานวจิัย 
แทนนิน อลับลูมินอยด ์อลัเบนดาโซล ไอเวอร์เมคติน พยาธิ พยาธิตวักลมในระบบทางเดิน

อาหาร พยาธิเมด็เลือด เมล็ดมะขาม  
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา  
เป็นการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขาม ทั้งแบบผสมในอาหารขน้ และการเสริมเมล็ด

มะขามด้วยวิธีการกรอกปาก ในแพะเน้ือระยะก าลงัเจริญเติบโต พนัธ์ุลูกผสมพื้นเมืองแองโกล-      
นูเบียน ทั้งเพศผูแ้ละเพศเมีย ท่ีระดบั 2.5  5.0 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั โดยดูผลจากการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณไข่พยาธิ การเปล่ียนแปลงน ้ าหนักตวั ค่าการอดัแน่นของเม็ดเลือดแดง 
ปริมาณเมด็เลือดแดง และปริมาณเมด็เลือดขาว 

 

1.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากงานวจิัย 
1.6.1 ทราบระดบัท่ีเหมาะสมในการเสริมเมล็ดมะขามทั้งแบบผสมอาหาร และแบบกรอก-

ปากท่ีสามารถลดปริมาณพยาธิภายในระบบทางเดินอาหารของแพะเน้ือระยะก าลงัเจริญเติบโต 
1.6.2 ทราบการเปล่ียนแปลงน ้าหนกัตวั ของแพะท่ีไดรั้บการถ่ายพยาธิดว้ยยาถ่ายพยาธิ และ

เมล็ดมะขาม 
1.6.3 ทราบผลของการเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบัต่าง ๆ ในอาหารแพะต่อการเปล่ียนแปลง

ขององคป์ระกอบของเลือด 
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บทที ่2 

วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 โรคพยาธิในระบบทางเดินอาหารแพะ 
 พยาธิ หมายถึง ส่ิงมีชีวิตท่ีด ารงชีวิตอยู่ด้วยการพึ่ งพาอาศัย ส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนในการ
ด ารงชีวิต อีกทั้งยงัเบียดเบียนส่ิงมีชีวิตท่ีโดนอาศยั (Hosts) ดว้ยการแยง้อาหาร หรือสารอาหารทาง
กระแสเลือด และยงัอาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อน หรืออาจท าให้ร่างกายของสัตวท่ี์อาศยัทรุดโทรม
อ่อนแอลงไดอี้กดว้ย พยาธิแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ พยาธิภายใน และพยาธิภายนอก 

พยาธิภายนอก (Ectoparasite; External parasite) คือ พยาธิท่ีอาศยัอยูภ่ายนอกร่างกายของตวั
สัตวท่ี์อาศยั โดยจะใช้ผิวหนงัของสัตวเ์ป็นท่ียึดเกาะ อาจกินเซลล์ผิวหนงัของสัตวเ์ป็นอาหาร หรือ
อาจใชป้ากเจาะเพื่อดูดกินเลือดท่ีเส้นเลือดฝอยของสัตว ์ตวัอยา่งพยาธิกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ เห็บ ล้ิน เหลือบ 
ไร หมดั และข้ีเร้ือน 

พยาธิภายใน (Endoparasite; Internal parasite) คือ พยาธิท่ีอาศยัอยูภ่ายในร่างกายของสัตว์
ชนิดอ่ืน โดยจะอาศยัโดยการเกาะตามอวยัวะอ่ืน ๆ เช่น ตบั หัวใจ กระเพาะ ล าไส้ กระแสเลือด   
เป็นตน้ โดยจะด ารงชีวติอยูด่ว้ยการแยง้อาหาร หรือดูดกินเลือดของสัตว ์ตวัอยา่งพยาธิกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 
พยาธิใบไมใ้นตบั พยาธิแส้มา้ พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย พยาธิเส้นลวด พยาธิในปอด พยาธิ -
ดวงตา ซ่ึงพยาธิภายในจะแบ่งตามลกัษณะรูปร่างออกเป็น 2 แบบ คือ พยาธิตวัแบน และพยาธิตวั-
กลม 

2.1.1 พยาธิตัวแบน (Platyhelminthes) 
พยาธิตัวแบน เป็นพยาธิ ท่ีอาศัยอยู่ในร่างการของสัตว์ รูปร่างแบนจากบนลงล่าง 

(dorsoventrally flattened) รูปร่างสมมาตรทั้งสองดา้นเหมือนกนั (bilateral symmetry) มีระบบ
ประสาทระบบขบัถ่าย และระบบกล้ามเน้ือไม่มีช่องว่างในล าตวัท่ีแทจ้ริง ระบบย่อยอาหารไม่
สมบูรณ์มี flame cell เป็นตวักรองของเสียท่ีเป็นของเหลวซ่ึงจะรวมเป็นท่อปล่อยออกทา้ยล าตวั
ไดรั้บสารอาหารท่ียอ่ยแลว้จากการดูดซึมผา่นผนงัล าตวั (tegument) หรือการดูดเขา้ทางปากแลว้ใช้
เอนไซมย์อ่ยส่วนใหญ่เป็น dieocious ยกเวน้พยาธิใบไมใ้นเลือดมีวงจรชีวิต 3 ระยะคือ ไข่พยาธิตวั-
อ่อนและตวัเตม็วยั พยาธิตวัแบนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พยาธิใบไม ้(Trematode) และพยาธิตวัตืด (Cestode) 
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2.1.2 พยาธิตัวกลม (Round worm; Nematodes) 
พยาธิตวักลมเป็นปรสิต ท่ีส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในระบบทางเดินอาหารเป็นหลกั และถือว่า

เป็นกลุ่มปรสิตท่ีท าอนัตรายกบัแพะมากท่ีสุด โดยเฉพาะลูกแพะ เน่ืองจากแพะท่ีมีอายุน้อยจะมี
ความไวต่อพยาธิมากกว่าแพะท่ีมีอายุมากกว่า ท าให้ในฟาร์มแพะท่ีมีการติดพยาธิชนิดน้ี อาจไม่
แสดงอาการในแพะโต แต่กลบัมีการสูญเสียลูกแพะหลงัคลอดแบบเฉียบพลนั ท าให้เกิดการสูญเสีย
ในอาชีพการเล้ียงแพะเป็นอยา่งมาก ลกัษณะโดยทัว่ไปของพยาธิตวักลมคือ มีลกัษณะล าตวักลมยาว
ทรงกระบอก ไม่เป็นปล้องเหมือนพยาธิตวัตืด มีตั้งแต่ขนาดท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ไปจนถึง
ขนาดท่ีสามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าอยา่งชดัเจน อาจอยู่ในรูปปรสิต (Parasite) หรืออยูอ่ยา่งอิสระ 
(Free living) โดยไม่อาศยัสัตวพ์าหะ (Host) ล าตวัปกคลุมดว้ยผนงัหนาท่ีเรียกวา่ คิวติเคิล (Cuticle) 
ในล าตวัมี บอด้ีกาวิต้ี (Body cavity) ซ่ึงภายในจะมีอวยัวะต่าง ๆ มีระบบทางเดินอาหารท่ีสมบูรณ์ 
ตวัเมียใหญ่กว่าตวัผูล้กัษณะเฉพาะของเพศผู ้คือส่วนปลายจะมีเบอร์ซ่า (Bursa) ซ่ึงท าหน้าท่ียึด   
เพศเมียในขณะผสมพนัธ์ุและมีอวยัวะเพศท่ีเรียกว่า สปิคู (Spicule) การสืบพนัธ์ุตวัเมียวางไข่ปน
ออกมากบัอุจจาระ ซ่ึงบางชนิดวางไข่ออกมาโดยตรงเรียกวา่โอวิพารัส (Oviparous) บางชนิดวางไข่
ท่ีมีตวัอ่อนอยู่ภายในเรียกว่าโอโววิวิพารัส  (Ovoviviparous) บางชนิดออกมาเป็นตวัอ่อนเรียกว่า       
ววิาพารัส (Viviparous) และบางชนิดตวัเมียสามารถวางไข่ไดเ้องโดยไม่ตอ้งผสมพนัธ์ุ เรียกวา่ ฟาทิ-
โนจีนีซิส (phathennogenesis) 

 
 

 
 

ภาพที ่2.1 วงจรการติดพยาธิในแพะ-แกะ 
ทีม่า : Miller et al., 2000 
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ภาพที ่2.2 ตวัอ่อนพยาธิระยะติดเช้ือท่ีอยูใ่นหยดน ้าคา้งบนใบหญา้และพืชอาหารสัตว ์
ทีม่า : Miller et al., 2000 

 

2.2 วงจรชีวติของพยาธิตัวกลม 
วงจรชีวิตของพยาธิตวักลมจะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ก็คือ (1) ส่วนท่ีต้องอาศยัอยู่ใน      

ตวัสัตว ์เช่น โค กระบือ แพะ แกะ เป็นตน้ และ (2) แบบท่ีอาศยัอยูอ่ยา่งอิสระ คือ ตั้งแต่อยู่ในรูปท่ี
เป็นไข่ปนออกมาพร้อมกบัมูล จนกระทัง่ฟักตวัออกมาเป็นตวัอ่อนระยะต่าง ๆ จนกระทัง่อยู่ใน
ระยะติดเช้ือ ตวัอ่อนก็จะสามารถเคล่ือนท่ีไดแ้ละข้ึนไปอยู่ตามหยดน ้ าคา้ง หรือตามแหล่งน ้ า (ตาม
รูปภาพท่ี 2.2) เม่ือสัตวไ์ปกินหญา้หรือด่ืมน ้ า ตวัอ่อนของพยาธิ ระยะติดเช้ือก็จะเขา้สู่ร่างกายของ 
ตวัสัตว ์จากนั้นก็จะท าการฝังตวัตามระบบทางเดินอาหารต่อไป (ตามรูปภาพท่ี 2.1) โดยเฉพาะ
ในช่วงท่ีมีอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสม คือช่วงหน้าฝนท่ีมีอากาศอบอุ่นและมีความช้ืนท่ี
พอเหมาะจะท าให้พยาธิมีการระบาดอย่างรวดเร็วในสัตว ์โดยเฉพาะในแพะ แต่ในช่วงหนา้หนาว
พยาธิจะมีการพฒันาตวัอ่อนได้ช้า ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน และจะสร้างปลอกหุ้มเพื่อป้องกนั
อนัตรายจากสภาพแวดลอ้ม และจะมีชีวิตอยู่รอดได้นาน วงจรพยาธิแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดงัน้ี 
(Miller, 2000) 

2.2.1 ระยะพยาธิ (Parasitic phase) 
ระยะน้ีเป็นระยะท่ีพยาธิอยูใ่นช่วงระยะติดเช้ือจนถึงโตเต็มวยั และตอ้งอาศยัพาหะนั้นก็คือ

ตวัสัตว ์เช่น แพะ-แกะ เม่ือแพะกินหญา้หรืออาหารท่ีมีตวัอ่อนของพยาธิเขา้ไปปลอกท่ีหุ้มตวัพยาธิ
ก็จะถูกท าลายท่ีกระเพาะแทข้องแพะ ตวัอ่อนก็จะเขา้ไปฝังตวัอยูใ่นชั้นของมิวโคซา (Mucosa) ของ
กระเพาะแท ้(Abomasum) ล าไส้เล็ก และล าไส้ใหญ่ และดูดกินสารอาหารจากเลือด และพฒันาเป็น
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ตัวเต็มวยั และเม่ือพยาธิท าการฝังตัว ระบบภูมิ คุ้มกันของแพะก็จะเร่ิมท างาน โดยการสร้าง 
แอนติบอดีข้ึนมาก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาว ซ่ึงประสิทธิภาพของการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว ก็จะ
ข้ึนอยูก่บัอายขุองแพะดว้ย แพะท่ีมีอายุนอ้ยจะมีประสิทธิภาพท่ีนอ้ยกวา่แพะท่ีมีอายุมากกวา่ ท าให้
ในลูกแพะ หรือแพะระยะก าลงัเจริญเติบโตจะมีอาการแสดงออกท่ีชัดเจน เช่น การลดปริมาณลง
ของเม็ดเลือดแดงอย่างชัดเจน การสร้างเม็ดเลือดขาวมากข้ึนเกินปกติ และมีการแสดงลักษณะ
ผิดปกติของร่างกายอย่างชดัเจน เช่น มีอาการทอ้งเสีย ขนหยิก โลหิตจาง น ้ าหนกัลด คางบวมน ้ า 
(Bottle Jaw) 

2.2.2 ระยะปนเป้ือน (Contamination phase) 
ระยะปนเป้ือนเป็นระยะท่ีพยาธิออกไข่มาปนกบัมูลและขบัออกจากร่างกายแพะมาพร้อม

กบัมูล และออกสู่สภาพแวดลอ้ม ทั้งน้ีปริมาณของพยาธิจะมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง 
เช่น พื้นท่ีการปล่อยแทะเล็ม (stocking rate) อายุสัตว ์อายุพยาธิ ปริมาณการติดพยาธิของแพะ และ
ฤดูกาล 

2.2.3 Free-Living phase 
ระยะ Free-Living phase เป็นระยะท่ีพยาธิไม่ตอ้งการสัตวพ์าหะ โดยจะอาศยัอาหารจากไข่

ท่ีสะสมมา ซ่ึงในระยะท่ี 1 คือ ระยะท่ีพยาธิฟักตวั ระยะน้ีพยาธิจะมีปลอกหุ้มตวั ป้องกนัอนัตราย
จากสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงอตัราการฟักจะสูงหรือต ่าก็ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น สภาพแวดลอ้ม 
อุณหภูมิ ความช้ืน และความแข็งแรงของตวัอ่อนภายในไข่ ระยะท่ี 2 ปลอกหุ้มตวัพยาธิจะสลายไป 
ระยะน้ีพยาธิต้องการออกซิเจน และอาหารเพื่อการเจริญเติบโต และจะมีความไวต่อแสง และ
อุณหภูมิมาก ซ่ึงอุณหภูมิท่ี 95 องศาฟาเรนไฮด์ ก็สามารถท าให้พยาธิตายได ้และตวัอ่อนระยะท่ี 3 
เป็นระยะติดเช้ือ ซ่ึงตวัอ่อนพยาธิจะมีการสร้างปลอกหุ้ม และไม่ตอ้งการอาหาร โดยจะใชอ้าหารท่ี
สะสมไว ้ซ่ึงพยาธิจะอยูไ่ดน้านแค่ไหนข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ เพราะถา้อุณหภูมิสูงอาหารท่ีพยาธิสะสม
ไวจ้ะถูกใชห้มดอยา่งรวดเร็ว  

2.2.4 ระยะติดเช้ือ (Infection phase) 
ระยะ Infection Phase เป็นระยะท่ีพยาธิพร้อมเขา้สู่ร่างการของแพะ โดยจะปนเป้ือนอยูใ่น

แปลงหญา้ แหล่งน ้า และท่ีท่ีมีความช้ืนสูง ๆ เม่ือสัตวแ์ทะเล็มหญา้ หรือกินน ้ าท่ีมีตวัอ่อนของพยาธิ
ระยะน้ีเขา้ไปก็จะท าให ้เกิดการติดพยาธิเขา้สู่ร่างกายตาม ภาพท่ี 2.3 

  

2.3 พยาธิตัวกลมทีส่ าคญัและเป็นปัญหาในแพะ 
พยาธิท่ีเป็นปัญหาส าคญัในการเล้ียงแพะของเกษตรกร ส่วนใหญ่คือ พยาธิตวักลมชนิด   

ดูดเลือด (blood sucking worms) ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นกระเพาะแท ้(abomasum) ล าไส้เล็ก ล าไส้-
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ใหญ่ และไส้ต่ิง (caecum) ของแพะ พยาธิดูดเลือดท่ีอาศยัอยูใ่นกระเพาะ ไดแ้ก่ Haemonchus spp. 
(Large stomach worms) Ostertagia spp. (Brown stomach worms) และ Trichostrongylus spp.  

พยาธิดูดเลือดอาศัยอยู่ในล าไส้ ได้แก่  Trichostrongylus spp. Nematodirus spp. 
Bunostomum spp. (พยาธิปากขอ) และพยาธิเม็ดตุ่ม (Oesophagostomum spp.) พยาธิเหล่าน้ีจะดูด
เลือดกินจากผนงัล าไส้ท าให้สัตวเ์สียเลือดมาก โลหิตจางร่างกายอ่อนแอ และนอกจากน้ีรอยแผล
และเมด็ตุ่มบนผนงัล าไส้ท าใหแ้พะ และแกะแสดงอาการทอ้งเสีย (ถวลัย,์ 2542) 
 

 
 

ภาพที ่2.3 ระยะต่าง ๆ ของพยาธิ 
ทีม่า : Miller et al., 2000 
 

Haemonchus contortus (Barber’s pole worm) ถือเป็นพยาธิท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีสร้างความ
เสียหายให้กบัอาชีพการเล้ียงแพะเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นพยาธิท่ีติดง่าย ไม่ตอ้งอาศยั Host เม่ือ
อยูภ่ายนอกตวัสัตว ์และเป็นพยาธิท่ีท าอนัตรายต่อโฮสตม์ากท่ีสุด (สุภรณ์, 2525) เป็นปรสิตท่ีพบใน
กระเพาะแท ้ (abomasum) ของสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง (สุวรรณี, 2544) หรือท่ีเรียกวา่ พยาธิในกระเพาะ
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อาหารหรือพยาธิเส้นลวด (stomach worm or wireworm) ลกัษณะของตวัเต็มวยั (สุวรรณี, 2544)     
มีสีแดงสดเรียวยาว ช่องปากเล็ก ภายในมี buccal lancet มี cervical papillae 1 คู่ ตวัผูย้าว 19-22 มม. 
สปิคูล 1 คู่ตรงปลายสุดเป็นหนามแหลม (barbed like spicules) ตวัเมียยาว 25-34 มม. มีท่อระบบ
สืบพนัธ์ุสีขาวพนัอยูร่อบท่อทางเดินอาหารสีแดงท าให้มองเห็นลกัษณะท่อสีแดงและสีขาวสลบักนั
คลา้ยสัญลกัษณ์ของช่างตดัผม (barber’s pole) 

 

 
 

ภาพที ่2.4 ตวัเตม็วยัพยาธิ Haemonchus spp. 
ทีม่า : Miller et al., 2000 

 
 ไข่พยาธิ Haemonchus spp. จะมีลกัษณะเป็นวงรีกวา้งและสม ่าเสมอ มีความยาวประมาณ 
62-95 ไมครอน กวา้งประมาณ 36-50 ไมครอน สีเปลือกไข่บางมาก และมีสีเหลืองอ่อน ประกอบไป
ดว้ย chitin และมี Yolk membrane บาง ๆ คลุมไข่แดงและตวัอ่อนอยูต่าม ภาพท่ี 2.5 
 

 
 

ภาพที ่2.5 ไข่พยาธิ Haemonchus spp. 
ทีม่า : Miller et al., 2000 
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2.4 วงจรชีวติของ Haemonchus spp. 
 พยาธิ Haemonchus spp. จะเจริญเติบโตจากตวัอ่อนในสภาวะท่ีเหมาะสม จะใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 4-6 วนั ในระยะตวัอ่อนของ Haemonchus spp. จะมีความอ่อนไหวกบัสภาพแวดลอ้มเป็น
อยา่งมาก เช่น อุณหภูมิสูง ความช้ืนต ่า เป็นตน้ แต่เม่ือเปล่ียนไปสู่ระยะติดเช้ือ Haemonchus spp. จะ
สร้างปลอกท่ีป้องกนัภยัจากสภาพแวดลอ้ม และสามารถอยู่ในสภาพแวดลอ้มได้นานถึง 6 เดือน 
และเม่ือแพะกินอาหารท่ีมีตวัอ่อนระยะติดเช้ืออยู่ ตวัอ่อนจะท าการลอกคราบท่ีกระเพาะอาหาร 
ส่วน rumen จากนั้น เม่ือเขา้สู่ abomasum ก็จะฝังตวัลงท่ีผนงั abomasum ในชั้น mucosa จากนั้นก็จะ
ดูดกินเลือดจากเส้นเลือดของผนงั abomasum จนกระทั้งอายุได ้19 วนั ก็จะกลายเป็นตวัเต็มวยั และ
ไข่ออกมาเพื่อขยายพนัธ์ุต่อไป ลกัษณะอาการของแพะท่ีติดพยาธิ Haemonchus spp. แบ่งไดเ้ป็น     
3 รูปแบบคือ (สุภรณ์, 2525) 

1. ชนิดรุนแรงและเฉียบพลนั (Hyperacute) สัตวมี์อาการเลือดจางเฉียบพลนั โดยดูจากสี
ของเปลือกตา มีอาการทอ้งเสีย มูลสีด าเขม้ และตายอยา่งกะทนัหนั ภายใน 7 วนัหลงัการไดรั้บเช้ือ 
มกัพบชนิดรุนแรงน้ีในลูกแพะและแพะระยะก าลงัเจริญเติบโต   

2. ชนิดรุนแรง (Acute) แพะแสดงอาการเลือดตกบวมน ้ าท่ีคาง (bottle jaw) และขากรรไกร
ล่างกินอาหารมากกวา่ปกติแต่น ้าหนกัลดซูบผอม อุจจาระมีสีด าผอมแหง้ และตายในท่ีสุด 

3. ชนิดเร้ือรัง (Chronic) สัตวมี์น ้ าหนกัลดลงเป็นเวลานานหลายเดือนต่อมาจะมีอาการผอม
แหง้ไม่มีแรงและตาย 

 

2.5 การเปลีย่นแปลงองค์ประกอบของเลอืดหลงัการติดพยาธิ 
หลงัจากแพะไดรั้บพยาธิเขา้สู่ร่างกาย พยาธิจะท าการฝังตวัท่ีอวยัวะภายในของแพะ และจะ

ดูดกินเลือดและสารอาหารจากแพะ จึงท าให้เม่ือแพะติดพยาธิจะมีอาการหิตจาง โดยสามารถดูได้
จากมีอาการเปลือกตาซีด เหงือกซีด และมีปริมาณเมด็เลือดแดงลดต ่าลงอยา่งรวดเร็ว นอกจากเลือด-
จางแลว้ ภาวะการสร้างเมด็เลือดขาวในแพะ ก็จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนมาก เน่ืองจากระบบภูมิคุม้กนัของ
แพะท างาน และสร้างเมด็เลือดขาวเพื่อมาต่อตา้นการติดเช้ือจากพยาธิ 

 

2.6 ภาวะโลหิตจางจากพยาธิในแพะ 
โลหิตจาง หมายถึง ภาวะท่ีเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือดต ่ ากว่าปกติ ท าให้ปริมาณ

ฮีโมโกลบินท่ีน าออกซิเจนไปสู่เน้ือเยือ่ของร่างกายลดลง (กมลมาลย,์ 2546) โลหิตจาง คือ ภาวะท่ีสี
ของเม็ดเลือดจางกว่าปกติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุต่างกนั แต่สาเหตุส าคญัของการเกิดโลหิตจางในแพะ 
ไดแ้ก่ โลหิตจางจากสาเหตุทางโภชนาการ (nutritional anemia) ซ่ึงเกิดจากความบกพร่องของการ
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ไดรั้บสารอาหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเม็ดเลือด สารอาหารท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก  
วติามิน เป็นตน้ และโลหิตจางจากสาเหตุอ่ืน ๆ (non-nutritional anemia) เป็นภาวะโลหิตจางท่ีไม่ได้
มีสาเหตุจากการขาดสารอาหาร เช่น การติดเช้ือพยาธิโดยเฉพาะ พยาธิเส้นลวด พยาธิปากขอ พยาธิ-
เม็ดเลือด ซ่ึงพยาธิเหล่าน้ีจะกินเม็ดเลือดเป็นอาหาร และอาจท าให้เม็ดเลือดแดงแตกเกิดเป็นภาวะ
โลหิตจางได้ ซ่ึงการตรวจวดัโลหิตจางเบ้ืองต้นสามารถดูได้จากเปลือกตาด้านในจางกว่าปกติ 
เหงือกซีดจาง อวยัวะเพศซีดจาง เป็นตน้ และการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด โดยการดูจากค่าการ  
อดัแน่นของเมด็เลือดแดง และปริมาณเมด็เลือดแดงท่ีต ่ากวา่ปกติ 

 

2.7 ยาถ่ายพยาธิ (Antihelmintics) 
2.7.1 อลัเบนดาโซล (Albendazole) 
ยาอลัเบนดาโซล ช่ือทางเคมีคือ methyl [(5-propylsulfanyl-3H-benzoimidazol-2-yl) amino 

formate เป็นยาถ่ายพยาธิท่ีออกฤทธ์ิกวา้ง ยาน้ีสามารถใชถ่้ายพยาธิหลายชนิด เช่น พยาธิเข็มหมุด 
(pinworm) พยาธิปากขอ (hookworm) พยาธิไส้เดือน (ascariasis) พยาธิแส้มา้ (trichuriasis) และ
พยาธิเส้นดา้ย (strongyloidiasis) (Rosenthal and Goldsmith, 2004) 

 

 
 

ภาพที ่2.6 โครงสร้างทางเคมีของ albendazole 
ทีม่า : Kraivichian et al., 2004 

 
กลไกการออกฤทธ์ิ 
เบนดาโซลจะยบัย ั้งการสังเคราะห์ microtubule ในพยาธิตวักลม (nematodes) ท าให้เกิด 

irreversible impairing glucose uptake ท าใหพ้ยาธิไม่สามารถเคล่ือนท่ีไดแ้ละตายในท่ีสุดและจะถูก
ก าจดัออกจากทางเดินอาหารหลงัจากรับประทานยาหลายวนั อลัเบนดาโซล มีฤทธ์ิ larvicidal effect 
(ก าจดัตวัอ่อน) ต่อ hydatid disease  cysticercosis  ascariasis และพยาธิปากขอ (hookworm) ดว้ย
และยงัก าจดัไข่พยาธิ (ovicidal effect) บางชนิด ไดแ้ก่ ascariasis  ancylostomiasis และ trichuriasis  
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2.7.2 ไอเวอร์เมคติน (Ivermectin) 
ไอเวอร์เมคติน ช่ือทางเคมีคือ 22, 23-dihydroderivative BI เป็นสารก่ึงสังเคราะห์ในกลุ่ม

ของแมคโครไซคลิกแลกโตน (macrocyclic lactone) และเป็นยาท่ีสามารถใชถ่้ายพยาธิหลายชนิด
เช่น พยาธิเส้นดา้ย พยาธิตวัจ๊ีด (gnathostomiasis) (Kraivichian et al., 2004) 

 

 
 

ภาพที ่2.7 โครงสร้างทางเคมีของ ivermectin 
ทีม่า : Dourmishev et al., 2005 
 

กลไกการออกฤทธ์ิ 
ออกฤทธ์ิท่ีสารส่งผา่นประสาทชนิดแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด (gamma amino butyric 

acid; GABA) (ภาพท่ี 2.7) โดยยาจะกระตุน้ให้เกิดการหลัง่ของ GABA จากปลายประสาทและเร่ง
ให้ GABA เขา้จบักบัตวัรับสารส่งผา่นประสาท (neurotransmitter receptor) ท่ีเรียกวา่ GABA-gated 
chloride channel ตรงบริเวณรอยประสานประสาทของเซลล์ประสาทกบัเซลล์กลา้มเน้ือ (nerve- 
muscle synapse) ซ่ึงจะกีดขวางกระแสประสาทท าให้พยาธิหมดความรู้สึกหยุดการเคล่ือนไหวเป็น
อมัพาตไม่สามารถกินอาหารและตายในท่ีสุด (Campbell, 1985) 
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ภาพที ่2.8 กลไกการออกฤทธ์ิของยาไอเวอร์เมคติน 
ทีม่า : Kraivichian et al., 2004 

 
อาคม และคณะ (2548) ศึกษาประสิทธิภาพของอลัเบนดาโซล (เอเบน-15®) ต่อการก าจดั

หนอนพยาธิตวักลมกลุ่ม Strongylids ในทางเดินอาหารของแพะเน้ือท่ีติดพยาธิตามธรรมชาติโดย
ให้แพะกินยาอลัเบนดาโซล ในขนาด 6 และ 8 มก./กก. น ้ าหนกัพบวา่ประสิทธิภาพของยาอลัเบน-
ดาโซลท่ีมีต่อพยาธิตวักลมกลุ่ม Strongylids จะสูงในช่วง 3-7 วนั หลงัให้ยาโดยมีประสิทธิภาพ
ประมาณ 94% (ขนาดยา 8 มก./กก. น ้ าหนกั) และ 88- 90% (ขนาดยา 6 มก./กก. น ้ าหนกั) หลงัจาก
นั้น พบว่าประสิทธิภาพของยาจะลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยการใช้ยาขนาด  6 มก./กก. น ้ าหนักมี
ประสิทธิภาพ ประมาณ 50 และ 27.5% หลงัให้ยา 1 และ 2 เดือน ตามล าดบั และใชย้าขนาด 8 มก./
กก. น ้าหนกัมีประสิทธิภาพ 69.4  70.6 และ 49.8% หลงัใหย้า 2 สัปดาห์ 1 และ 2 เดือนตามล าดบั 

ทศันีย ์และคณะ (2546) ศึกษาผลการรักษาแพะและแกะท่ีป่วยดว้ยโรคพยาธิตวักลม ใน
ระบบทางเดินอาหาร ซ่ึงแพะและแกะป่วยดว้ยอาการโลหิตจางอยา่งรุนแรง และอ่อนแรงจากการ
ตรวจวินิจฉยัพบวา่ เกิดจากพยาธิตวักลมในระบบทางเดินอาหาร จึงให้ยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล 
แต่เม่ือตรวจนบัจ านวนไข่พยาธิหลงัการใชย้า พบวา่ไม่ลดลงจึงให้ยาไอเวอร์เมคติน และยาลีวาไม-
โซลในแพะและแกะ ซ่ึงพบวา่ยาทั้งสองชนิดใหผ้ลในการรักษาแต่ฤทธ์ิของยาลีวาไมโซลอยูไ่ดน้าน
กวา่ไอเวอร์เมคติน 
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สุรพล และคณะ (2537) ศึกษาประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล เลวามิโซล และ
ไอเวอร์เมคตินต่อพยาธิตวักลมในทางเดินอาหารของลูกแพะหยา่นม โดยให้ยาถ่ายพยาธิอลัเบนดา-
โซล ลีวาไมโซล และไอเวอร์เมคติน พบวา่หลงัจากถ่ายพยาธิแลว้ 21 วนั ประสิทธิภาพของยาถ่าย
พยาธิอลัเบนดาโซล ลีวาไมโซล และไอเวอร์เมคติน เท่ากบั 87%  95% และ 92% ตามล าดบั 

ธีระศกัด์ิ และคณะ (2550ก) ศึกษาประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน และออกซิ-
เบนดาโซล ชนิดผงท่ีใช้ในสุกรในการควบคุมพยาธิล าไส้ในแม่มา้เตรียมทบัท่ีติดโรคพยาธิตาม
ธรรมชาติจ านวน 47 ตวั จากการตรวจนบัจ านวนไข่พยาธิต่อกรัม (Egg counts per gram; EPG) 
พบวา่ กลุ่มท่ีให้ไอเวอร์เมคติน มีอตัราการลดลงของค่าเฉล่ีย EPG 99.3-99.5% ในช่วง 4 สัปดาห์ 
หลังการให้ยา ส่วนกลุ่มท่ีให้ออกซิเบนดาโซล มีอตัราการลดลงต ่ากว่า  15.9-49.2% ในช่วง 4 
สัปดาห์ 

ธีระศกัด์ิ และคณะ (2550ข) ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไอเวอร์เมคติน และ 
เฟนเบนดาโซล ชนิดผงท่ีให้ทางปากต่อพยาธิตวักลม กลุ่มสตรองกยัลสั ในแม่มา้เตรียมทบัท่ีติด
พยาธิตามธรรมชาติจ านวน 48 ตวั ผลการตรวจนบัค่าเฉล่ียจ านวนไข่พยาธิต่อกรัม (EPG) พบว่า
กลุ่มท่ีใหไ้อเวอร์เมคติน มีอตัราการลดลงของ EPG 96-100% ในช่วง 7 สัปดาห์ หลงัการให้ยา ส่วน
กลุ่มท่ีใหเ้ฟนเบนดาโซล มีอตัราการลดลงของ EPG 12.3-36.4% ในช่วง 4 สัปดาห์ 

 

2.8 เมลด็มะขาม 
 

 
 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Tamarindusindica Linn. ช่ือสามญั Tamarind วงศ ์ Leguminosae ช่ืออ่ืน

มะขามไทย ขาม ตะลูบ ม่วงโคลง้ อ าเปียล ส่วนท่ีใชเ้มล็ดในท่ีกะเทาะเปลือกออกแลว้ (ตอ้งคัว่ก่อน
จึงกะเทาะเปลือกออก) สารเคมี เมล็ดมี albuminold 14-20% carbohydrate 59-65% semi-drying 
fixed oil 3.9-20% และ mucilaginous materal 60% (นิจศิริ และพยอม, 2534) ซ่ึงฤทธ์ิในการขบั
พยาธิ เม่ือทดสอบกบัตวัอ่อนของพยาธิ Meloidogynein conita พบวา่ไดผ้ลภายหลงั 48 ชัง่โมง 
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(Husain and Anwar, 1975) และจากการศึกษาของชัยยะ และคณะ (2549) การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของฤทธ์ิในการถ่ายพยาธิของผลมะระข้ีนก เน้ือในของหมากดิบ และเมล็ดมะขามบด
แหง้ (ขนาด 1 กรัม) ในรูปของยาลูกกลอนและยาถ่ายพยาธิมีเบนดาโซล (ขนาด 100 มก./ตวั) ในไก่-
พื้นเมือง พบวา่หมากดิบมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไข่พยาธิ Capillaria spp. (60%) มะระ-
ข้ีนก มีประสิทธิภาพในการลดจ านวนไข่พยาธิไส้เดือน เช่น Ascaridia spp. และ Heterakis spp. 
(65.9%) นอกจากน้ียงัพบว่า หมากดิบและเมล็ดมะขามมีผลต่อการลดจ านวนไข่พยาธิตัวตืด 
Raillietina spp. (70.7 และ 77% ตามล าดบั) และมีประสิทธิภาพดีกวา่ยาถ่ายพยาธิมี เบนดาโซล ท่ีใช้
เปรียบเทียบ 

 

2.9 การตรวจวนิิจฉัยการติดพยาธิ 
2.9.1 การตรวจแยกชนิดไข่พยาธิ (Qualitative examination) 
เป็นการตรวจวา่สัตวมี์พยาธิชนิดใดบา้งการตรวจอุจจาระดว้ยวิธีน้ีแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลกั

ไดแ้ก่ 
 การตรวจโดยอาศยัหลกัการลอยตวัของไข่พยาธิ (floatation method) เป็นวิธีท่ีท า

ให้ไข่พยาธิ และซีสตล์อยตวั โดยอาศยัความแตกต่างระหวา่งความถ่วงจ าเพาะ (specific gravity) 
ของไข่พยาธิ และไข่พยาธิมีความถ่วงจ าเพาะสูงกวา่น ้ า ถา้น าอุจจาระมาละลายน ้ าทิ้งไวส้ักครู่ไข่-
พยาธิจะจมและสารละลายบางชนิดท่ีมีความถ่วงจ าเพาะสูงกว่าไข่พยาธิ สามารถท าให้ไข่พยาธิ
ลอยตวัข้ึนมาอยูผ่วิบน (สุวรรณี, 2531) ซ่ึงสารท่ีท าใหไ้ข่ของพยาธิลอยตวั เช่นสารละลายอ่ิมตวัของ
เกลือแกงน ้าตาล กลีเซอรีน (glycerine) โซเดียมอะซีเตท (sodium acetate) เป็นตน้ (อาคม, 2541) 

 การตรวจโดยอาศยัหลกัการตกตะกอนของไข่พยาธิ (sedimentation method) เป็น
วธีิการตรวจท่ีสามารถตรวจไข่พยาธิไดเ้กือบทุกชนิด ตลอดจนซีสตข์องโปรโตซวั การตรวจดว้ยวิธี
น้ีจะไม่ท าให้ไข่พยาธิ และโปรโตซัว เสียรูปร่างหรือบิดเบ้ียวไข่พยาธิท่ีมีขนาดใหญ่และหนกัจะ
ตกตะกอนเร็วหรือมีช่วงเวลาการตกตะกอนสั้น (อาคม, 2541) นอกจากน้ียงัพบวา่มีอตัราการพบไข่
พยาธิสูงกว่าการตรวจอุจจาระดว้ยวิธีป้ายอุจจาระลงแผ่นสไลด์โดยตรง (direct smear technique) 
(สุวรรณี, 2531) 

2.9.2 การตรวจนับจ านวนไข่พยาธิ (Quantitative examination)  
เป็นการตรวจหาปริมาณของไข่พยาธิชนิดต่าง ๆ ท่ีพบในอุจจาระ หน่วยของการตรวจวดั

ไดแ้ก่ ปริมาณของไข่พยาธิในอุจจาระหนกั 1 กรัม (eggs per gram of faeces; e.p.g.) หรือปริมาณ
ของไข่พยาธิในอุจจาระขนาด 1 มล. (eggs per milliliter of faeces; e.p.ml.) ไดแ้ก่ Stoll’sdilution 
techniques และ Mc Master technique เป็นตน้ ทั้งน้ีวตัถุประสงคข์องการตรวจหาจ านวนของไข่
พยาธิ เพื่อประโยชน์ในการเลือกใชย้าถ่ายพยาธิท่ีถูกตอ้งเหมาะสม (อาคม, 2541) 
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2.9.3 การตรวจโดยวธีิการเพาะเลีย้งพยาธิ (Culture)  
การเพาะเล้ียงพยาธิ มีจุดประสงค์เพื่อตอ้งการให้พยาธิมีการเจริญเติบโตและแบ่งตวัได้

จ  านวนมากการเพาะเล้ียงพยาธิท่ีนิยมท า คือการเพาะเล้ียงตวัอ่อนของพยาธิตวักลมบางชนิดจากไข่
พยาธิท่ีพบในอุจจาระ (faecal culture) พยาธิบางชนิดพบวา่ไข่มีลกัษณะคลา้ยกนัมากทั้งดา้นขนาด
และรูปร่าง เช่น พยาธิในกลุ่ม strongylids ดงันั้นจึงตอ้งน าไข่พยาธิท่ีตอ้งการแยกชนิดมาเพาะเล้ียง
เพื่อให้ฟักเป็นตวัอ่อนระยะท่ี 1 จากนั้นก็เล้ียงต่อไปจนลอกคราบเป็นตวัอ่อนระยะท่ี 3 และตรวจ
แยกชนิดพยาธิจากตวัอ่อนระยะท่ี 3 ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ซ่ึงท าไดโ้ดยดูลกัษณะส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(อาคม, 2541) 

1. ลกัษณะของหลอดอาหาร (oesophagus) 
2. ความยาวของหลอดอาหารเม่ือเทียบกบัความยาวล าตวั 
3. ล าตวัมีปลอกหุม้ (sheath) หรือไม่มีปลอกหุม้ (unsheath) 
4. ความยาวและลกัษณะของหางของปลอกหุม้ (tail of sheath) 
5. ลกัษณะและขนาดของช่องปาก (buccal cavity) 
6. ลกัษณะปลายหางของตวัอ่อน (tail of larva) 
7. ขนาดของตวัอ่อน (size of larva) 
8. จ านวนและรูปร่างของ gut cells 
9. ลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ของตวัอ่อน 
 

จากลกัษณะดงักล่าวสามารถแยกชนิดของตวัอ่อนพยาธิไดโ้ดยอาศยักุญแจแยกลกัษณะของ
ตวัอ่อนพยาธิและความยาวของตวัอ่อนระยะติดโรคของพยาธิตวักลม 

 

2.10 แทนนิน   
แทนนิน (tannin) เป็นสารประกอบจ าพวกโพลีฟีนอล (polyphenol) ท่ีละลายไดใ้นน ้ า และ

แอลกอฮอล์ แทนนินถูกคน้พบคร้ังแรกเม่ือ ค.ศ. 1796 เรียกวา่ tannare ท่ีมาจากภาษาลาติน แปลวา่ 
เปลือกต้นโอ๊ค มีสีเหลืองหรือสีน ้ าตาล มีน ้ าหนักโมเลกุล 500-3000 ดาลตัน  มีโครงสร้าง
สลบัซบัซอ้น และแตกต่างกนัในแต่ละชนิดพืช แทนนินทัว่ไปจะมีสีเหลืองหรือน ้าตาล มีรสขม ฝาด 
พบไดใ้นพืชทุกชนิดในส่วนของเปลือก ใบ ผล ซ่ึงพบปริมาณมากในเปลือกไม ้

คุณสมบัติทางกาย และเคมี 
แทนนินส่วนมากไม่สามารถตกผลึกได้ แต่สามารถตกตะกอนได้กับสารละลาย

โพแทสเซียมไดโครเมต กรดโครมิค มีรสฝาด จบัตวักบัโปรตีนของหนงัสัตวไ์ดดี้ สามารถละลาย
ไดดี้ในน ้า แอลกอฮอล ์อะซิโตน ไม่ละลายในอีเทอร์ คลอโรฟอร์ม ท าปฏิกิริยากบัเกลือของเหล็กได้
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สารประกอบสีน ้ าเงินหรือสีเขียว ในสารละลายท่ีมีคุณสมบติัเป็นด่าง แทนนินจะดูดซับออกซิเจน
เปล่ียนสารละลายเป็นสีคล ้ าข้ึน ท าปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเฟอริคไซยาไนด์ และ
แอมโมเนียเปล่ียนเป็นสีแดงเขม้ 

 

 
 
 

ชนิดของแทนนิน 
ไฮโดรไลเซเบอ แทนนิน (Hydrolyzable tannins) เป็นชนิดของแทนนินท่ีประกอบดว้ย

โครงสร้างของสาร 2 กลุ่ม คือ ส่วนท่ีเป็นน ้ าตาล ไดแ้ก่ น ้ าตาลกลูโคส และสารประกอบโพลีออล 
ส่วนท่ีเป็นกรดฟีนอลิก ไดแ้ก่ กรดแกลลิก กรดเฮกซะไฮดรอกซิลไดฟีนิก อนุพนัธ์ของ HHDP ทั้งน้ี
องคป์ระกอบส่วนใหญ่จะพบส่วนกรดฟีนอลมากกวา่น ้าตาล แบ่งออกเป็นชนิดยอ่ยได ้2 ชนิด คือ 

แกลโลแทนนิน (Gallotannins) เป็นสารท่ีประกอบดว้ยกรดแกลลิกเช่ือมต่อกบัน ้ าตาลดว้ย
พนัธะเอสเทอร์ เม่ือสลายตวัจะได้กรดแกลลิก และน ้ าตาลกลูโคส พบในพืช ได้แก่ โกศน ้ าเต้า 
กานพลู กุหลาบแดง และเหลือก 

แอลลาจิกแทนนิน (Ellagitannins) เป็นชนิดท่ีประกอบดว้ยโครงสร้างของกรดเฮกซะไฮ-
ดรอกซิไดฟีนิก (Hexahydroxydiphenic acid) เช่น กรดซิบิวลิก และกรดไฮโดรเฮกซะไฮดรอกซิ-
ไดฟีนิกท่ีรวมอยูก่บัน ้ าตาลแอลลาจิกแทนนิน เม่ือสลายตวัจะไดก้รดเฮกซะไฮดรอกซิไดฟีนิก และ
เกิดปฏกิริยาท่ีไดก้รดแอลลาจิกตามมา พบไดใ้นพืช เช่น ผลทบัทิม ผลสมอไทย ตน้โอ๊ค ตน้ยูคา-
ลิปตสั เป็นตน้ 

คอนเดนเซด แทนนิน (Condensed tannins) เป็นสารประกอบโพลีฟีนอล (polyphenol) ท่ีมี
ความซับซ้อน มีสภาพความคงตวัสูง สลายตวัดว้ยน ้ ายากกวา่ชนิดไฮโดรไลเซเบอ แทนนิน พบได้
ในกลุ่มพืช อบเชย ชินโคนา หลิว โอ๊ค โกโก ้และใบชา ประโยชน์แทนนิน ใชส้ าหรับเป็นสารฟอก
หนงัสัตว ์ท าใหโ้ปรตีนตกตะกอน ท าใหห้นงัสัตวอ่์อนนุ่ม ช่วยเคลือบติดหนงัสัตวท์  าให้ไม่เน่าเป่ือย 
ป้องกนัเช้ือจุลินทรีย ์ใช้เป็นส่วนผสมของยาภายใน และภายนอก อาทิ ยารักษาโรคเบาหวานเพื่อ
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ช่วยควบคุมสมดุลการหลั่งฮอร์โมนจากตบัอ่อน รวมถึงใช้เป็นส่วนผสมในยาถ่ายพยาธิ ยาแก้
ทอ้งเสีย ทอ้งเดิน ส่วนยาใช้ภายนอกมกัใช้เป็นส่วนผสมของยารักษา และสมานแผลช่วยให้เส้น-
เลือดหดตวั ป้องกนัการสูญเสียน ้าของแผล โดยเฉพาะแผลท่ีโดนไฟไหม ้น ้ าร้อนลวกจะช่วยให้แผล
หายไดเ้ร็วใชผ้สมยาลดกรดเพื่อแต่งรส รวมถึงมีฤทธ์ิช่วยลดกรดไดด้ว้ย ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร 
เคร่ืองด่ืม อาทิ เบียร์ ไวน์ ชา และกาแฟ เพื่อให้มีสีใส และมีรสขม ฝาด การป้องกนัการเหม็นหืน 
การป้องกันและต้านเช้ือแบคทีเรียในอาหาร ป้องกันการเน่าเสีย ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม ช่วยตา้นอนุมูลอิสระ และลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ใช้เคลือบยา อาหาร
หรืออาหารเสริมในรูปของส่วนผสมหรือแคปซูลส าหรับป้องการย่อยตวัยาบริเวณกระเพาะอาหาร
เพื่อใหถู้กดูดกลืนบริเวณล าไส้มากท่ีสุด ใชแ้ทนนินเป็นสารจบักบัโปรตีน และไอออนของโลหะใน
กระบวนการผลิตอาหาร เคร่ืองด่ืมเพื่อก าจดักล่ิน รสท่ีไม่ตอ้งการ และตกตะกอนโลหะท่ีเจือปน ใช้
ส าหรับผลิตกาวไมอ้ดั เช่น การใชโ้ปรแอนโทรไชยานิดินแทนนินแทนสารฟีนอลสังเคราะห์ในการ
ผลิตไมอ้ดั ใชแ้ทนนินจบักบัเกลือของเหล็ก ไดส้ารประกอบสีน ้ าเงินส าหรับผลิตเป็นหมึกพิมพ ์ สี 
และสียอ้มใชแ้ทนนินท าปฏิกิริยากบัเจลาตินส าหรับใชเ้คลือบอาหารบางชนิด เช่น เน้ือสัตว ์เพื่อยืด
อายกุารเก็บใหน้านข้ึน ใชส้ าหรับการยอ้มแห อวน เชือก เพื่อให้เกิดสีเหลืองหรือน ้ าตาล และท าให้
มีความทนทานต่อสภาพความเป็นกรด และการผผุงั 
 

2.11 ผลของแทนนินต่อการเจริญเติบโต การกินได้ การย่อยได้ การย่อยได้ของ
สารอนิทรีย์ และการใช้ประโยชน์ได้ของไนโตรเจน 

 

ตารางที ่2.1 การศึกษาผลกระทบของการเจริญเติบโตจากการเสริมแทนนินในแพะท่ีระดบัต่าง ๆ 
ปริมาณ (g) 
Condensed  

tannin 

Initial 
LW (kg) 

Final 
LW (kg) 

LWG 
(g/day) 

Intake 
(g/KgLW) 

FCE 
(g gain/g 

feed) 
References 

0 15.9 32.2 228 42.9 0.21 Bengaly et al. 
(2007) 9.4 15.7 27.5 169 36.4 0.20 

18.8 17.9 31.1 173 39.7 0.18 

28.2 15.3 30.9 201 48.1 0.17 

37.6 15.4 27.4 169 41.4 0.18 

SE - - 7.26 1.07 0.005 

Treatment (T) - - NS NS NS 
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ตารางที่ 2.1 การศึกษาผลกระทบของการเจริญเติบโตจากการเสริมแทนนินในแพะท่ีระดบัต่าง ๆ 
(ต่อ) 

ปริมาณ (g) 
Condensed  

tannin 

Initial 
LW (kg) 

Final 
LW (kg) 

LWG 
(g/day) 

Intake 
(g/KgLW) 

FCE 
(g gain/g 

feed) 
References 

0 24.3a 44.9a - 30.1a - Max et al. 
(2002) 2.5 23.2a 42.5a - 31.2a - 

5 23.4a 41.2a - 31.6a - 

8 23.7a 36.4b - 27.1b - 

SED (32 d.f.) 1.15 1.96 - 1.36 - 

P value 0.803 0.001 - 0.008 - 
 

a  b  ab  Means in a Column  with different superscripts differ (P<0.05) 
Initial LW = น ้ าหนกัเร่ิมตน้; Final LW (kg) = น ้ าหนกัสุดทา้ย; LWG = อตัราการเจริญเติบโตต่อ
วนั; FCE = ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร; NS = Non significant 
 
ตารางที่ 2.2 การศึกษาปริมาณแทนนินท่ีมีผลต่อการกินได ้การยอ่ยไดร้วม การยอ่ยไดอิ้นทรียส์าร 

และสมดุลไนโตรเจนในแพะ 
 

 

ปริมาณ (g) 
Condensed  

tannin 

DMI 
(g) 

% 
DMD 

OMI 
(g) 

% 
OMD 

N 
Intake 

(g) 

%N 
digestibility 

N 
Retention 

(g) 

Referenc
es 

0 974 71.66 791 92.54 29.4 79.1 10.6 Bengaly   
et al. 
(2007) 

 

9.4 1,066 63.60 873 82.13 29.8 74.1 8.2 
18.8 1,074 64.06 890 80.0 30.5 74.3 10.5 
28.2 1,216 53.21 1,015 65.81 35.2 70.2 10.3 
37.6 1,142 28.93 966 70.81 33.7 71.1 12.2 
SE 39.15 10.53 31.81 10.48 1.31 8.57 0.77 

1 VS all * Ns * + Ns *** Ns 
L Effect Ns Ns + + + * * 
Q Effect Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 
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ตารางที่ 2.2 การศึกษาปริมาณแทนนินท่ีมีผลต่อการกินได ้การยอ่ยไดร้วม การยอ่ยไดอิ้นทรียส์าร 
และสมดุลไนโตรเจนในแพะ (ต่อ) 

 

Ns = non significant; * indicates a significant difference P<0.05 and ** P<0.01.  
DMI = Dry Matter Intake; DMD = Dry Matter Digestibility; OMI = Organic Matter Intake; OMD 
= Organic Matter Digestibility. 
 
ตารางที ่2.3 การศึกษาปริมาณแทนนินท่ีมีผลต่อการลดไข่พยาธิแต่ละชนิดในระบบทางเดินอาหาร

ของแพะ 
ชนิดพยาธิ %Tannin (DM) Fecal  eggs (eggs/g) Total egg output (× 104 ) References 

T. colubriformis Control group 2,756+908 -  
Paolini et al. 
(2003) 

5% 981.7+627** - 
T. circumcincta Control group 385+224 - 

5% 114+137 - 
H. contortus 
 

0.57% (Control) 2,500 173  
Min et al. 
(2004) 

4.58% 708 45 

SEM 215 37.9 

P value <0.001 <0.01 

Ns = non significant; * indicates a significant difference P < 0.05 and ** P < 0.01. 

ปริมาณ (g) 
Condensed  

tannin 

DMI 
(g) 

% 
DMD 

OMI 
(g) 

% 
OMD 

N 
Intak
e (g) 

%N 
digestibility 

N   
Retention 

(g) 

References 

0 995 64.89 894 65.36 40.4 79.25 13.65 Komolong 
et al. (2001) 13.21 1,017 64.69 932 63.76 40.6 75.85 13.45 

27.16 1,058 64.49 986 62.16 41.4 72.45 13.24 
40.37 1,064 64.29 1,010 60.56 41.0 69.05 13.04 

SE - 0.941 - 0.910 - 0.970 0.576 
P value - <0.05 - <0.05 - <0.05 >0.10 

12.57 2,200 87.3 198.66 - - - - Min et al. 
(2004) 54.96 1,200 74.1 112.2 - - - - 

SEM 0.28 1.28 0.07 - - - - 

P value <0.01 - - - - - - 
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การเสริมแทนนิน 2.4 g/Kg BW (Max et al., 2002) 
 
 

 
 

การเสริมแทนนิน 1.5 g/Kg BW (Max et al., 2004) 

 
ภาพที ่2.9 แสดงการใช ้wattle tannin ท่ีระดบั 2.4 g/Kg BW และ 1.5 g/Kg BW 

 
 จากการรวบรวมขอ้มูลพบวา่ การเสริมแทนนินท่ีปริมาณ 1.5-5 g/kg BW ในอาหาร เพื่อลด
ปริมาณพยาธิตวักลมไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และสามารถลดปริมาณพยาธิได ้ แต่การเสริมท่ี
ปริมาณมากกวา่ 8% ในสูตรอาหารจะท าให้ปริมาณการกินได ้การยอ่ยได ้การใชป้ระโยชน์ไดข้อง
ไนโตรเจนลดลง และยงัส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตเจริญเติบโตลดลง 
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2.12 การเสริมเมลด็ในมะขามที่มี Albuminoid เพือ่ดูประสิทธิภาพการก าจัดพยาธิ และ
การเจริญเติบโต 

 
ตารางที่ 2.4 การศึกษาการใช ้เมล็ดในมะขาม 10 g/kg BW เพื่อก าจดัพยาธิตวักลมชนิดต่าง ๆ ใน  

ลูกกระบือ  
 

 

ทีม่า : ทวศิีลป์ และพิศาล (2549) 
(1) = กลุ่มควบคุมไม่เสริมเมลด็ในมะขาม 
(2) = เสริมเน้ือในเมลด็มะขาม 10 กรัมต่อน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัมของลูกกระบือ 

 
จากการทดลองของทวีศิลป์ และพิศาล (2549) ท่ีท าการทดลองลดพยาธิในลูกกระบือโดย

ใช้เมล็ดในมะขามเอาเปลือกออก น ามาคั่วบด เสริมให้กับลูกกระบือ 10 กรัมต่อน ้ าหนักตัว 1 
กิโลกรัมของลูกกระบือ ใหลู้กกระบือกินโดยผสมกบัน ้ากรอกปาก พบวา่สามารถลดปริมาณไข่ของ
พยาธิตวักลมได ้100% เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม  
 

 
 
 
 
 

Type of 
Egg 

 Pre-
Treatment 

Eggs Per Gram Of Fecal 

WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 WK7 WK8 

Nematodes (1) 600 340 490 560 620 690 580 610 650 
 (2)  0 0 0 0 0 0 0 0 
Neoascaris 
vitulorum 

(1) 11,300 2,375 1,400 1,200 5,500 4,900 1,100 2,350 2,600 

 (2)  2,050 1,200 1,000 4,040 4,900 1,100 2,350 2,600 
Moniezia 
Benedeni 

(1) 500 470 450 420 540 560 380 490 510 

 (2)  520 490 460 570 540 420 510 540 
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ตารางที่ 2.5 ผลของการเสริมเมล็ดในมะขามท่ีมี Albuminoid เสริมให้กบัลูกกระบือ 10 กรัมต่อ 1 
กิโลกรัมของลูกกระบือ เพื่อดูการเจริญเติบโต  

No. 

The untreated buffaloes calves 
(control group) 

No. 

The treated buffaloes calves 
(treatment group) 

Weight (kg) 
(G/DAY) 

Weight (kg) 
(G/DAY) 

Pre-Test 8 WKS Pre-Test 8 WKS 

        6 30.00 34.26 71.00 5 23.23 31.80 142.83 
7 27.40 27.12 4.67 9 23.10 23.40 5.00 
8 23.80 31.86 134.33 10 29.32 21.20 31.33 

12 23.30 20.70 43.33 11 27.16 32.40 87.33 
14 29.30 30.12 13.67 13 26.69 29.40 45.17 
16 28.00 20.52 124.67 15 29.50 31.80 38.33 
18 27.20 31.38 69.67 17 24.80 27.60 46.67 
20 26.80 29.22 40.33 19 30.25 34.80 75.83 
22 29.99 34.20 70.17 21 28.60 33.60 83.33 
24 27.38 27.00 6.00 23 25.42 32.40 116.33 

Average 27.32 28.64 22.05 Average 26.81 30.84 67.22 
 

ทีม่า : ทวศิีลป์ และพิศาล (2549) 
  

จากการทดลองของทวีศิลป์ และพิศาล (2549) ท่ีท าการทดลองลดพยาธิในลูกกระบือโดย
ใช้เมล็ดในมะขามเอาเปลือกออก น ามาคั่วบด เสริมให้กับลูกกระบือ 10 กรัมต่อน ้ าหนักตัว 1 
กิโลกรัมของลูกกระบือ ให้ลูกกระบือกินโดยผสมกับน ้ ากรอกปากพบว่าสามารถเพิ่มการ
เจริญเติบโตของลูกกระบือได ้
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 แผนการทดลองดงัน้ี 

3.1 แผนการทดลองที ่1 
การทดสอบประสิทธิภาพของเมล็ดมะขาม เปรียบเทียบกับยาถ่ายพยาธิแบบกรอก 

(Albendazole) ในแพะเน้ือ ระยะก าลงัเจริญเติบโต 
3.1.1 ส่ิงทดลอง 

กลุ่มท่ี  1 Control (T1) 
กลุ่มท่ี  2 ยาถ่ายพยาธิแบบกรอก อลัเบนดาโซล 1 cc./33 kg. (T2) 

  กลุ่มท่ี  3 เมล็ดมะขามบดผง 2.5 g/kg BW/Day (T3) 
  กลุ่มท่ี  4 เมล็ดมะขามบดผง 5.0 g/kg BW/Day (T4) 

กลุ่มท่ี  5 เมล็ดมะขามบดผง 7.5 g/kg BW/Day (T5) 
 

ตารางที่ 3.1 ปริมาณการเสริม Albendazole และเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5  5.0  7.5 g/kg BW/Day 
เป็นระยะเวลา 10 วนั 

ปริมาณสารเสริม (g/ตัว) 

Rep T1 T2 T3 T4 T5 

1 - 0.51 42.00 85.00 150.00 
2 - 0.66 54.50 87.50 131.25 
3 - 0.52 42.50 110.00 140.25 
4 - 0.55 45.00 84.00 127.50 

เฉลีย่ - 0.56 46.00 91.63 137.25 
 

T1 = control; T2 = Albendazole (1 cc./33 kg BW); T3 = เมล็ดมะขาม (2.5 g/kg BW/d); T4 = เมล็ด
มะขาม (5.0 g/kg BW/d); T5 = เมล็ดมะขาม (7.5 g/kg BW/d) 
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3.1.2 สัตว์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
ใช้แพะเน้ือ เพศเมียสายพนัธ์ุลูกผสม แองโกลนูเบ้ียน พื้นเมือง ท่ีมีการติดพยาธิในระบบ

ทางเดินอาหารตามธรรมชาติ อายุระหว่าง 5-7 เดือน จ านวน 20 ตวั  มีช่วงน ้ าหนักอยู่ท่ี 19±3.1 
กิโลกรัม ท าการชั่งน ้ าหนักแพะทุกตวัก่อนเขา้การทดลอง โดยท าการแบ่งแพะออกเป็น 5 กลุ่ม    
การทดลอง ๆ ละ 4 ตวั ขงัในคอกเด่ียวท่ีสามารถแยกเก็บมูล และปัสสาวะเป็นรายตวั (Metabolism 
crate)   

3.1.3 อาหารทีใ่ช้ในการทดลอง 
การให้อาหารแพะทดลอง แพะทุกตวัจะไดรั้บอาหารขน้ มทส . ท่ีมีโปรตีน 16% ปริมาณ 

2% ของน ้าหนกัตวั กลุ่มการทดลองท่ี 2 ท าการกรอกยาถ่ายพยาธิ ก่อนท าการเก็บขอ้มูล และในกลุ่ม
ท่ี 3 4 และ 5 ท าการเสริมเมล็ดมะขามบดผงลงในอาหารขน้ จ านวน 2.5 5.0 และ 7.5 กรัมต่อ
กิโลกรัมน ้ าหนกัตวัต่อวนั (g/kg BW/day) ตามล าดบั และให้อาหารหยาบเป็นหญา้แพงโกล่าแห้ง
และใหน้ ้าเตม็ท่ี ตามตารางท่ี 3.2 

 
ตารางที ่3.2 องคป์ระกอบทางเคมีของอาหารท่ีใชใ้นการทดลอง (%DM) 

FEEDS DM Crude protein Ether extract Crude fiber Tannin 

เมล็ดมะขาม 96.04 19.36 4.71 4.58 8.6 
อาหารขน้ มทส. 89.69 16.37 4.08 11.03 - 
หญา้แพงโกล่าแหง้ 91.50 4.65 2.26 29.62 - 

  
3.1.4 การเกบ็ข้อมูล 
การทดลองท่ี 1 แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ 
ช่วง 7 วนั ก่อนเข้าการทดลอง  
ท าการสุ่มสมบูรณ์แพะเพื่อเขา้การทดลองตามกลุ่มการทดลอง ท าการสุ่มมูลแพะ จ านวน   

5 กรัม ของแพะทุกตวั เพื่อท าการวิเคราะห์หาปริมาณไข่พยาธิ ดว้ยวิธี simple floatation (Gilioli     
et al., 2000) ทุกสองวนัคร้ัง และเก็บตวัอยา่งเลือดแพะทุกตวั เพื่อหาค่าความอดัแน่นของเม็ดเลือด 
ปริมาณเม็ดเลือดแดง และปริมาณเม็ดเลือดขาว ทุก 7 วนั และท าการชัง่น ้ าหนกัแพะทุกตวั ก่อนท า
การทดลอง  

ช่วงเข้าสู่การทดลอง  
ท าการชัง่น ้ าหนกัแพะทุกตวั ท าการเก็บมูลแพะทุกตวั เพื่อท าการนบัปริมาณไข่พยาธิ ดว้ย

วธีิ simple floatation (Gilioli et al., 2000) ทุกสองวนัคร้ัง ท าการเก็บมูลทั้งหมด แลว้ชัง่น ้ าหนกั เพื่อ
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หาปริมาณไข่พยาธิท่ีออกมาทั้งหมดต่อวนัสุ่มตวัอยา่งมูลท่ีถ่ายใหม่วนัละ 5 กรัม ทุก ๆ สองวนั และ
เก็บตวัอยา่งเลือดแพะทุกตวั เพื่อหาค่าความอดัแน่นของเม็ดเลือด ปริมาณเม็ดเลือดแดง และปริมาณ
เมด็เลือดขาว ทุก 7 วนั  

 

3.2 แผนการทดลองที ่2  
การทดสอบประสิทธิภาพของเมล็ดมะขามโดยการกรอกปาก เปรียบเทียบกบัยาถ่ายพยาธิ

แบบฉีดไอเวอร์เมค็ตินในแพะเน้ือระยะก าลงัเจริญเติบโต 
3.2.1 ส่ิงทดลอง 
ท าการถ่ายพยาธิแพะในกลุ่มการทดลองท่ี 2 ก่อนท าการทดลองด้วยยาถ่ายพยาธิ                    

ไอเวอร์เมคติน 1% ปริมาณ 1 cc./50 kg. และท าการกรอกเมล็ดมะขามบดผง ผสมน ้ ากรอกปากแพะ
ทดลองระดบั 2.5  5.0 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั ในกลุ่มการทดลองท่ี 2  3  4 และ 5 
ตามล าดบั 

กลุ่มท่ี  1 Control (T1) 
กลุ่มท่ี  2 ยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน 1 cc./33 kg. (T2) 

 กลุ่มท่ี  3 เมล็ดมะขามบดผง 2.5 g/kg BW/Day (T3) 
 กลุ่มท่ี  4 เมล็ดมะขามบดผง 5.0 g/kg BW/Day (T4) 

กลุ่มท่ี  5 เมล็ดมะขามบดผง 7.5 g/kg BW/Day (T5) 
 

3.2.2 สัตว์ทีใ่ช้ในการทดลอง  
ใชแ้พะเน้ือเพศผู ้10 ตวั และเพศเมีย 10 ตวั สายพนัธ์ุลูกผสม แองโกลนูเบ้ียน พื้นเมือง อายุ

ระหวา่ง 5-7 เดือน จ านวน 20 ตวั  มีช่วงน ้ าหนกัอยูท่ี่ 27±4.5 กิโลกรัม ท าการชัง่น ้ าหนกัแพะทุกตวั
ก่อนเขา้การทดลอง  โดยท าการแบ่งแพะออกเป็น 5 กลุ่มการทดลอง กลุ่มการทดลองละ 4 ตวั ขงัใน
คอกเดียว เป็นรายตวั (Metabolism)  

3.2.3 อาหารทีใ่ช้ในการทดลอง 
การให้อาหารแพะทดลอง แพะทุกตวัจะไดรั้บอาหารขน้ มทส . ท่ีมีโปรตีน 16% ปริมาณ 

2% ของน ้าหนกัตวั และใหอ้าหารหยาบเป็นหญา้แพงโกล่าแหง้ และใหน้ ้าเตม็ท่ี ตามตารางท่ี 3.2 
3.2.4 การเกบ็ข้อมูล 
การทดลองท่ี 2 แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ 
ช่วง 60วนั ก่อนเข้าการทดลอง  
ท าการชั่งน ้ าหนกัแพะทุกตวั ท าการถ่ายพยาธิเม็ดเลือด (Berenil®) และถ่ายพยาธิระบบ

ทางเดินอาหารด้วยยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล (Albendazole) ท  าการสุ่มสมบูรณ์แพะเพื่อเขา้การ
ทดลองตามกลุ่มการทดลอง  
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ช่วง 30 วนั ก่อนเข้าการทดลอง  
ท าการเก็บมูลจากแพะท่ีเป็นพยาธิโดยธรรมชาติ เพื่อท าการเพาะเล้ียงพยาธิดว้ยวิธี faecal 

culture เป็นเวลา 4 วนั น าตวัอ่อนพยาธิท่ีทราบปริมาณ มากรอกปากแพะทุกตวั ๆ ละ 5 ml. หลงัจาก
ผา่นไป 20 วนั ท าการวดัปริมาณไข่พยาธิจากแพะทดลอง ดว้ยวิธี Mc Master technique น าค่าท่ีได้
ไปวเิคราะห์หาความสม ่าเสมอของการติดเช้ือ และแบ่งกลุ่มการทดลอง ท าการเก็บมูลทั้งหมด แลว้
ชัง่น ้าหนกั ท าการสุ่มแพะเพื่อเขา้การทดลอง ตามกลุ่มการทดลอง ท าการสุ่มมูลแพะ จ านวน 5 กรัม 
ของแพะทุกตวั เพื่อท าการนบัปริมาณไข่พยาธิ ดว้ยวิธี simple floatation (Gilioli et al., 2000) ทุก
สองวนัคร้ัง และเก็บตวัอยา่งเลือดแพะทุกตวั เพื่อหาค่าความอดัแน่นของเม็ดเลือด ปริมาณเม็ดเลือด
แดง และปริมาณเมด็เลือดขาว ทุก ๆ 7 วนั และท าการชัง่น ้าหนกัแพะทุกตวั ก่อนท าการทดลอง  

 

3.3 การวเิคราะห์ทางเคมี 
 สุ่มตวัอย่างเมล็ดมะขามมาวิเคราะห์หาปริมาณสารแทนนิน เยาวมาลย ์(2523) และน า
ตวัอยา่งอาหารขน้  อาหารหยาบ และเมล็ดมะขาม วเิคราะห์หา ปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมนั และ
เยือ่ใย ตามวธีิการของ AOAC (2000)  
 

3.4 การวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
น าขอ้มูลท่ีไดห้าค่าความแปรปรวน (analysis of variances, ANOVA) ตามแผนการทดลอง

แบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design, CRD) โดยโปรแกรม Statistical Analysis  
System  (SAS Institute, 1996) 

 

3.5 สถานทีท่ าการทดลอง  
- ฟาร์มวจิยัแพะ-แกะ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
- หอ้งปฏิบติัการอาหารสัตว ์ อาคารเคร่ืองมือ 10 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

 
3.6 ระยะเวลาในการทดลอง 

- เร่ิมท าการทดลองที ่1 ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 และส้ินสุดการทดลองเม่ือวนัท่ี 
15 มกราคม 2557 

- เร่ิมท าการทดลองที่ 2 ในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 และส้ินสุดการทดลองเม่ือวนัท่ี 15 
กุมภาพนัธ์ 2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การทดลองที่ 1 การศึกษาผลของการเสริมเมลด็มะขามในอาหารข้น ต่อการลดปริมาณ
ไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหาร และประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของ
แพะเนือ้ระยะก าลงัเจริญเติบโต 

 

4.1 ผลของการเสริมเมลด็มะขามในอาหารข้นต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของแพะ
เนือ้ระยะก าลงัเจริญเติบโต 

 จากการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดับ 2.5 5.0 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัม
น ้าหนกัตวั โดยการผสมในอาหารขน้ เพื่อดูการเปล่ียนแปลงของน ้ าหนกัตวัของแพะ และอตัราการ
เจริญเติบโตของแพะเน้ือ เพศเมียระยะก าลงัเจริญเติบโตเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีเสริมยาถ่ายพยาธิ    
อลัเบนดาโซล โดยแพะมีน ้าหนกัตวัเร่ิมตน้อยูท่ี่ 18.7  18.4  18.3  18.6 และ 18.3 ตามล าดบัไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) หลงัจากเสร็จการทดลอง เป็นระยะ 30 วนั พบวา่ แพะในกลุ่มควบคุม 
กลุ่มท่ีใชย้าถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5  5.0 และ 7.5 กรัมต่อ
กิโลกรัมน ้ าหนกัตวั มีน ้ าหนกัตวัเท่ากบั 19.3  19.8  19.9  20.5 และ 19.6 ตามล าดบั ไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือดูน ้ าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนของแต่ละกลุ่มการทดลอง
พบว่า แพะในกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 และ 5.0 มีน ้ าหนักเพิ่มเท่ากบั 1.6 และ 2.0 
กิโลกรัม ตามล าดบั ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มควบคุม กลุ่มท่ีใช้ยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล และกลุ่มท่ีเสริม 
เมล็ดมะขาม ท่ีระดบั 7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนกัตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05)  แต่อยา่งไร
ก็ตามกลุ่มท่ีเสริมยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบัต่าง ๆ มีการ
เพิ่มข้ึนของน ้ าหนกัตวั มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) เช่นเดียวกบัการ
เจริญเติบโตต่อวนั พบวา่ แพะในกลุ่มควบคุมมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีระดบั 13 กรัมต่อวนั กลุ่มท่ี
เสริมยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล มีอตัราการเจริญเติบโตท่ีระดบั 30 กรัมต่อวนั และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ด
มะขามท่ีระดบั 2.5  5.0 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั มีอตัราการเจริญเติบโตท่ีระดบั 34  43  
28 กรัมต่อวนั ตามล าดบั กลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5  5.0 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั มีการ
เจริญเติบโตท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และมีการเจริญเติบโตดีกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P<0.05) กลุ่มท่ีเสริมอลัเบนดาโซล และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 7.5 กรัมต่อกิโลกรัม
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น ้ าหนักตวั พบว่ากลุ่มท่ีใช้เมล็ดมะขาม และยาถ่ายพยาธิในการก าจดัพยาธิจะมีการเจริญเติบโต
ดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ใช้ เน่ืองจากพยาธิในระบบทางเดินอาหารจะดูดกินเลือดและสารอาหารของสัตว ์  
ท าใหส้ัตวมี์การเจริญเติบโตชา้กวา่กลุ่มท่ีมีการก าจดัพยาธิ ตามตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 แสดงผลของการเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5  5.0 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนกัตวั

ในอาหารขน้ต่อการเปล่ียนแปลงน ้าหนกัตวัของแพะเน้ือ ระยะก าลงัเจริญเติบโต 

Treatment Control Albendazol 
Tamarind seed (g/kg BW) 

SEM p-value 
2.5 5.0 7.5 

Initial LW (kg) 18.7 18.4 18.3 18.6 18.3 2.22 0.9989 

Final LW 19.3 19.8 19.9 20.5 19.6 2.19 0.9495 

Weight  change 
(kg) 

0.6c 1.4b  1.6ab 2.0a 1.3b 0.30 0.0002 

LWG (g/day) 13c 30b  34ab 43a 28b 0.01 0.0002 

a  b  c
  Means in the same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 

4.2  การศึกษาผลของการเสริมเมลด็มะขามในอาหารข้น ต่อการลดปริมาณไข่พยาธิใน
ระบบทางเดินอาหารของแพะเนือ้ ระยะก าลงัเจริญเติบโต 
จากการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขาม ต่อปริมาณการเปล่ียนแปลงของไข่พยาธิในมูล

แพะเน้ือ เพศเมียท่ีมีการติดพยาธิตามธรรมชาติท่ีได้จากฟาร์มเกษตรกรจ านวน 20 ตวั แบ่งเป็น 5 
กลุ่มการทดลอง กลุ่มการทดลองละ 4 ตวั โดยวิธีการสุ่ม กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ี 2 คือกลุ่ม
ท่ีไดรั้บยาถ่ายพยาธิ อลัเบนดาโซล กลุ่มท่ี 3  4 และ 5 ไดรั้บเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 
กรัม/กิโลกรัมน ้ าหนกัตวั/วนั พบว่าก่อนการทดลอง 9 วนั กลุ่มควบคุม กลุ่มท่ีใช้ยาถ่ายพยาธิอลั-
เบนดาโซล และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 กรัม/กิโลกรัมน ้าหนกัตวั มีปริมาณ
ไข่พยาธิเท่ากบั 940  600  930  740 และ 640 ฟอง/กรัมน ้ าหนกัมูล ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
(P>0.05) และมีปริมาณเพิ่มข้ึน จนถึงวนัท่ี 0 ทั้ง 5 กลุ่ม มีปริมาณไข่พยาธิเพิ่มข้ึนเป็น 3,710  3,770  

3,450  3,340 และ 2,710 ฟอง/กรัมน ้ าหนกัมูล เม่ือท าการเสริมยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล และเมล็ด
มะขามแลว้ พบวา่ในวนัท่ี 3 กลุ่มควบคุม ท่ีไม่ไดใ้ห้ยาถ่ายพยาธิ และเสริมเมล็ดมะขามมีปริมาณ 
ไข่พยาธิเพิ่มข้ึนเป็น 4,730 ฟอง/กรัมน ้าหนกัมูล และในวนัท่ี 6 เพิ่มข้ึนเป็น 7,050 ฟอง/กรัมน ้ าหนกั
มูล แต่เม่ือถึงวนัท่ี 9 ปริมาณไข่พยาธิลดลงเป็น 5,370 ฟอง/กรัมน ้ าหนกัมูล ปริมาณพยาธิเม่ือเพิ่ม
ปริมาณมากเกินไปจะท าให้พยาธิเกิดการแยง่ท่ีเกาะยึดในผนงักระเพาะ และแยง่ชิงอาหาร และขบั
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สารพิษ ท าใหพ้ยาธิบางส่วนหลุดออกมาทางระบบทางเดินอาหาร แต่ในกลุ่มท่ีเสริมยาถ่ายพยาธิอลั-
เบนดาโซล และเมล็ดมะขาม พบวา่เม่ือท าการตรวจนบัปริมาณไข่พยาธิหลงัจากท าการเสริม 3 วนั 
ไข่พยาธิมีปริมาณลดลงเหลือ 2,140  2,400  1,910 และ 1,570 ฟอง/กรัมน ้ าหนกัมูล ตามล าดบั ซ่ึง
แตกต่างจากกลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) แต่ทั้งการใชย้าถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล 
และการเสริมเมล็ดมะขาม มีปริมาณของไข่พยาธิไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) เช่นเดียวกบัการ
เสริมในวนัท่ี 6 และ 9 พบวา่กลุ่มท่ีถ่ายพยาธิดว้ยยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล และเมล็ดมะขามท่ี
ระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 กรัม/กิโลกรัมน ้าหนกัตวั ในวนัท่ี 6 หลงัจากการเสริม แพะมีปริมาณไข่พยาธิ
ลดลงเหลือ 110  750  40 และ 140 ฟอง/กรัมน ้าหนกัมูล ตามล าดบั และในวนัท่ี 9 หลงัจากการเสริม
แพะมีปริมาณไข่พยาธิลดลงเหลือ 340  410  30 และ 170 ฟอง/กรัมน ้ าหนกัมูล ตามล าดบั และเม่ือ
ท าการหาปริมาณไข่พยาธิรวม โดยการเก็บมูลทั้ งหมดท่ีแพะขับถ่ายในหน่ึงวนัพบว่าให้ผล
สอดคลอ้งกบัการนบัปริมาณไข่พยาธิในหน่ึงกรัม ตามตารางท่ี 4.2  
 

ตารางที่ 4.2 ผลของการเสริมเมล็ดมะขาม ต่อการเปล่ียนแปลงของพยาธิภายในของแพะเน้ือก่อน
เสริมและหลงัเสริมเมล็ดมะขาม 

Day Control Albendazol 
Tamarind seed (g/kg BW) 

SEM p-value 
2.5  5.0 7.5 

Fecal of Eggs (×103 Eggs/g/day) 

-9 0.94 0.60 0.93 0.74 0.64 0.10 0.7175 

-6 1.34 1.05 0.86 1.19 0.94 0.15 0.8520 

-3 1.68 2.07 1.76 2.00 1.76 0.23 0.9793 

0 3.71 3.77 3.45 3.34 2.71 0.35 0.8796 

3 4.73a 2.14b 2.40b 1.91b 1.57b 0.21 0.0001 

6 7.05a 0.11b 0.75b 0.04b 0.14b 0.18 0.0001 

9 5.37a 0.34b 0.41b 0.03b 0.17b 0.13 0.0001 
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ตารางที่ 4.2 ผลของการเสริมเมล็ดมะขาม ต่อการเปล่ียนแปลงของพยาธิภายในของแพะเน้ือก่อน
เสริมและหลงัเสริมเมล็ดมะขาม (ต่อ) 

Day Control Albendazol 
Tamarind seed (g/kg BW) 

SEM p-value 
2.5  5.0 7.5 

Total Fecal of Eggs (×104 Eggs/day) 

-9 3.62 2.21 2.91 2.70 2.42 0.35 0.7521 

-6 5.00 3.57 3.05 4.02 3.54 0.56 0.8434 

-3 6.85 7.78 6.86 7.36 6.28 0.95 0.9897 

0 13.17 12.45 12.96 10.88 9.88 1.31 0.9127 

3 16.38a 7.10b 8.90b 6.25b 0.57b 0.57 0.0001 

6 25.68a 4.20b 2.85b 0.15b 0.46b 0.56 0.0001 

9 19.30a 1.35b 1.54b 0.11b 0.57b 0.39 0.0001 
a  b

  Means in the same row with different superscripts differ (P<0.05). 
 

4.3 การศึกษาผลของการเสริมเมลด็มะขามในอาหารข้น ต่อการเปลีย่นแปลงของค่าการ
อดัแน่นของเมด็เลอืดแดง ปริมาณเมด็เลอืดแดง และปริมาณเมด็เลอืดขาวของแพะ-
เนือ้ ระยะก าลงัเจริญเติบโต 

จากการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขาม ต่อปริมาณการเปล่ียนแปลงของค่าความอดั-
แน่นของเมด็เลือดแดง ปริมาณเมด็เลือดแดง และปริมาณเม็ดเลือดขาว พบวา่ก่อนการทดลองค่าการ
อดัแน่นของเม็ดเลือดแดงของกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ีใช้ยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล และกลุ่มท่ีเสริม
เมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5  5.0 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั ก่อนการเสริม 7 วนั มีค่าความ  
อดัแน่นของเม็ดเลือดแดงเท่ากบั 20.8  20.5  21.9  24.4 และ 21.3% ตามล าดบั ไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ (P>0.05) ซ่ึงในแพะปกติท่ีไม่มีการติดพยาธิมาก่อน ค่าการอดัแน่นของเม็ดเลือดจะอยูร่ะหวา่ง      
22-38% แต่เน่ืองจากแพะท่ีใชใ้นการทดลองน้ี เป็นแพะท่ีไดจ้ากฟาร์มเกษตรกรท่ีมีการติดพยาธิใน
ระยะเร้ือรังมาอยู่แลว้ ท าให้ระดบัของค่าการอดัแน่นเม็ดเลือดแดงในกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ีไดรั้บยา
ถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกั
ตวั มีค่าการอดัแน่นของเม็ดเลือดแดงต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยกเวน้ในกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ี

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

ระดบั 5.0 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั ท่ีมีค่าการอดัแน่นเม็ดเลือดแดงท่ีสูงกวา่กลุ่มอ่ืนและอยูใ่น
ระดบัเกณฑ์มาตรฐาน และในวนัท่ี 0 ทั้ง 5 กลุ่มการทดลอง มีค่าการอดัแน่นเม็ดเลือดแดงเท่ากบั 
21.0  21.0  24.0  23.9 และ 22.6% ตามล าดบั ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) เช่นเดียวกบั
ในวนัท่ี 7 หลงัการเสริม ท่ีมีค่าการอดัแน่นของเม็ดเลือดแดง เท่ากบั 22.0  22.0  23.0  23.2 และ 
22.1% จนถึง 14 วนัหลงัจากการเสริม  พบวา่ทั้ง 5 กลุ่มการทดลอง มีค่าการอดัแน่นเม็ดเลือดเท่ากบั 
19.1 22.3 23.7 23.4 และ 20.5% ตามล าดบั และไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) แต่
อย่างไรก็ตาม พบว่าค่าการอดัแน่นของเม็ดเลือดแดงในกลุ่มท่ีใช้ยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล และ
เมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 และ 5.0 กรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนกัตวั เพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัเกณฑม์าตรฐาน 

การเปล่ียนแปลงของปริมาณเมด็เลือดแดง พบวา่ก่อนการทดลอง 7 วนั แพะในกลุ่มควบคุม 
กลุ่มท่ีถ่ายพยาธิดว้ยยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล  และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5  5.0 และ 
7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั มีปริมาณเม็ดเลือดแดงเท่ากบั 5.7  6.0  5.9  6.1 และ 5.3×105 เซลล์
ต่อไมโครลิตรไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) แต่ทั้ง 5 กลุ่มการทดลอง มีปริมาณเม็ดเลือด
แดงต ่ากว่ามาตรฐาน ซ่ึงโดยปกติปริมาณเม็ดเลือดแดงในแพะเน้ือจะอยู่ท่ี 8.0-18.0×105

 เซลล์ต่อ
ไมโครลิตร เช่นเดียวกบัในวนัท่ี 0 พบวา่แพะทั้ง 5 กลุ่มการทดลองมีปริมาณเมด็เลือดแดงเท่ากบั 5.7 
6.5  6.3  5.8 และ 5.8 ตามล าดบั ต่อมาเม่ือท าการถ่ายพยาธิดว้ยอลัเบนดาโซล และเสริมเมล็ดมะขาม
พบวา่ หลงัจากการเสริมในวนัท่ี 7 แพะมีปริมาณเม็ดเลือดแดงเท่ากบั 5.7  5.2  5.5  5.7 และ 5.8×105 

เซลล์ต่อไมโครลิตร ตามล าดบั ซ่ึงไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) เน่ืองจากแพะท่ีติดพยาธิ
จะถูกพยาธิกิน และท าลายเม็ดเลือดแดง แต่แพะจ าเป็นตอ้งใช้เวลาในการสร้างเม็ดเลือดแดงข้ึนมา
ใหม่ท าให้ไม่พบความแตกต่างของกลุ่มการทดลอง เช่นเดียวกบัการตรวจนบัปริมาณเม็ดเลือดแดง
ในวนัท่ี 14 ซ่ึงไม่พบความแตกต่างทางสถิติ แต่อยา่งไรก็ตาม จากการตรวจนบัเม็ดเลือดแดงพบวา่ 
กลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดรั้บเมล็ดมะขามและยาถ่ายพยาธิ มีปริมาณเม็ดเลือดแดงต ่าลงจากวนัท่ี 7 จาก  
5.7×105 เซลล์ต่อไมโครลิตร เป็น 4.7×105 เซลล์ต่อไมโครลิตร แต่ในกลุ่มท่ีไดรั้บยาถ่ายพยาธิอลั-
เบนดาโซล และเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 มีปริมาณเม็ดเลือดแดงเพิ่มข้ึนจาก 5.2 และ 5.5×105 เซลล์
ต่อไมโครลิตร เพิ่มข้ึนเป็น 6.5 และ 6.0×105 เซลลต่์อไมโครลิตร ตามล าดบั ตามตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ผลของการเสริมเมล็ดมะขาม ต่อการเปล่ียนแปลงของความหนาแน่นของเม็ดเลือดแดง
ปริมาณเมด็เลือดแดง และปริมาณเมด็เลือดขาว 

Day Control Albendazol 
Tamarind seed (g/kg BW) 

SEM p-value 
2.5  5.0 7.5 

Hematocrit (%) 

-7 20.8 20.5 21.9 24.4 21.3 0.79 0.5441 

0 21.0 21.0 24.0 23.9 22.6 0.85 0.6692 

7 22.0 22.0 23.0 23.2 22.1 1.03 0.9911 

14 19.1 22.3 23.7 23.4 20.5 0.68 0.2175 

Red Blood Cell Count ( × 105 Cell/µl) 

-7 5.7 6.0 5.9 6.1 5.3 0.21 0.7146 
0 5.7 6.5 6.3 5.8 5.8 0.26 0.8219 

7 5.7 5.2 5.5 5.7 5.8 0.20 0.8850 

14 4.7 6.5 6.0 5.6 5.0 0.29 0.2938 

White Blood Cell Count (× 103 Cell/µl) 

-7 9.0 10.2 11.2 11.4 7.2 0.49 0.1623 
0 15.7b 11.5a 10.9b 11.2b 15.1ab 0.59 0.0459 

7 11.6 11.0 10.2 11.2 12.4 0.49 0.7004 

14 7.9c 9.0ab 13.9a 13.3a 11.6ab 0.54 0.0118 
a  b 

Means in the same row with different superscripts differ (P<0.05). 
 

ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงปริมาณเม็ดเลือดขาวของแพะท่ีไดรั้บยาถ่ายพยาธิอลัเบนดา-
โซล และเมล็ดมะขามท่ีระดบัต่าง ๆ พบวา่ ก่อนท าการทดลองแพะในกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ีถ่ายพยาธิ
ดว้ยยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 กรัมต่อ
กิโลกรัมน ้ าหนักตวั มีปริมาณเม็ดเลือดขาวเท่ากบั 9.0 10.2 11.2 11.4 และ 7.2×103 เซลล์ต่อ
ไมโครลิตร  ตามล าดับ ซ่ึงไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่ทั้ง 5 กลุ่มการทดลอง มี
ปริมาณเมด็เลือดขาวท่ีสูง ซ่ึงเกิดจากการติดพยาธิท าใหแ้พะมีการสร้างเม็ดเลือดขาวมาต่อตา้นพยาธิ 
และในวนัท่ี 0 แพะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวเท่ากบั 15.7 11.5 10.9 11.2 และ 12.4×103 เซลล์ต่อ
ไมโครลิตร ตามล าดบั จนกระทั้งถึงวนัท่ี 14 แพะทั้ง 5 กลุ่มการทดลองมีปริมาณเมด็เลือดขาวเท่ากบั 
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7.9  9.0  13.9  13.3 และ 11.6×103 เซลล์ต่อไมโครลิตร ตามล าดบั ซ่ึงตามปกติแลว้กลุ่มควบคุมควร
มีปริมาณของเม็ดเลือดขาวท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ แต่เน่ืองจากแพะท่ีน ามาใชใ้นการทดลองน้ี
เป็นแพะท่ีมีการติดพยาธิชนิดเร้ือรังท าให้ สุขภาพแพะมีปัญหาท าให้แพะมีการสร้างเม็ดเลือดแดง 
และเม็ดเลือดขาวผิดปกติไปด้วย และในกลุ่มอ่ืน ๆ อาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น พยาธิเม็ดเลือด 
เน่ืองจากการทดลองน้ีไม่สามารถใชย้าถ่ายพยาธิเม็ดเลือดได ้อาจส่งผลต่อปริมาณเม็ดเลือดขาวได้
ท าใหค้่าปริมาณเมด็เลือดขาวไม่ตรงตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ตามตารางท่ี 4.3 

 
การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของการเสริมเมลด็มะขามด้วยวิธีการกรอกปาก ต่อการลด

ปริมาณไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหาร และประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของแพะเนือ้ระยะก าลงัเจริญเติบโต 

 

4.4 ผลของการเสริมเมลด็มะขามด้วยวธิีการกรอกปาก ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
ของแพะเนือ้ระยะก าลงัเจริญเติบโต 

 จากการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัม
น ้ าหนักตวั ด้วยวิธีการกรอกปาก เพื่อดูการเปล่ียนแปลงของน ้ าหนักตวัของแพะ และอตัราการ
เจริญเติบโตของแพะเน้ือ เพศเมียระยะก าลงัเจริญเติบโต หลงัจากปริมาณพยาธิในระบบทางเดิน
อาหารลดลงเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีเสริมยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คติน โดยแพะในกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ี
ใช้ยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน และกลุ่มท่ีกรอกเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 กรัมต่อ
กิโลกรัมน ้าหนกัตวั มีน ้าหนกัตวัเร่ิมตน้อยูท่ี่ 22.5  23.8  24.2  23.5 และ 23.5 กิโลกรัม ตามล าดบัซ่ึง
ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) หลงัจากเสร็จการทดลอง เป็นระยะ 30 วนั พบวา่ แพะใน
กลุ่มควบคุม กลุ่มท่ีใชย้าถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน และกลุ่มท่ีกรอกเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5  5.0 และ 
7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั มีน ้ าหนกัตวัเท่ากบั 24.5  25.8  26.3  25.4 และ 25.7 ตามล าดบั ไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) แต่อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกบัน ้ าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนของแต่ละกลุ่ม
การทดลองพบวา่ แพะทั้ง 5 กลุ่มการทดลอง มีน ้ าหนกัเพิ่มเท่ากบั 2.05  2.00  2.05  1.93 และ 2.23
กิโลกรัม ตามล าดบั และมีการเจริญเติบโตต่อวนัเท่ากบั 68  67  38  64 และ 74 กรัม ซ่ึงไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) เน่ืองจากแพะท่ีใชใ้นการทดลองน้ีเป็นแพะท่ีท าการเหน่ียวน าให้เกิด
พยาธิ และใช้เวลาทดลองในระยะสั้นท าให้ไม่เห็นความแตกต่างของผลการเจริญเติบโตท่ีเกิดจาก
พยาธิ ตามตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 แสดงผลของการเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5  5.0  และ 7.5 กรัม/กิโลกรัมน ้ าหนกัตวั 
ด้วยวิธีการกรอกปากต่อการเปล่ียนแปลงน ้ าหนักตัวของแพะเน้ือ ระยะก าลัง
เจริญเติบโต 

Treatment Control Ivermectin 
Tamarind seed (g/kg BW) 

SEM p-value 
2.5 5.0 7.5 

Initial LW (kg) 22.5 23.8 24.2 23.5 23.5 1.07 0.9896 

Final LW 24.5 25.8 26.3 25.4 25.7 1.04 0.9945 

Weight  change 
(kg) 

2.1 2.0 2.1 1.9 2.2 0.09 0.5536 

LWG (g/day) 68.0 67.0 68.0 64.0 74.0 0.00 0.5598 

a  b  ab  

Means in the same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 
4.5 การศึกษาผลของการเสริมเมลด็มะขามด้วยวธิีการกรอกปาก ต่อการลดปริมาณไข่-

พยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะเนือ้ ระยะก าลงัเจริญเติบโต 
จากการศึกษาผลของการเสริม เมล็ดมะขาม ต่อปริมาณการเปล่ียนแปลงของไข่พยาธิ โดย

เปรียบเทียบกบัการใช้ยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คติน การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาโดยการใช้แพะเน้ือ 
จ านวน 20 ตวั ท าการเหน่ียวน าให้เกิดพยาธิโดยใช้ตวัอ่อนพยาธิ 6,000 ตวั ท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียง
พยาธิจากไข่พยาธิในมูลแพะก่อนท าการทดลอง 30 วนั พบวา่หลงัจากท าการเหน่ียวน าพยาธิเขา้ไป
ในระบบทางเดินอาหารของแพะ 30 วนั แพะในกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ีใชย้าถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คติน 
และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 กรัม/กิโลกรัมน ้ าหนักตวั มีปริมาณพยาธิ
เท่ากบั 3.7  4.8  2.9  3.7 และ 2.8 ฟองต่อกรัมน ้ าหนกัมูล ตามล าดบั ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
เช่นเดียวกบั การตรวจนบัปริมาณไข่พยาธิก่อนการทดลอง 6 วนั และ 3 วนั ก่อนการทดลอง โดย    
6 วนั ก่อนการทดลองแพะมีปริมาณไข่พยาธิเท่ากบั 106.5 117.0  116.6  100.8 และ 116.5 ฟองต่อ
กรัมน ้ าหนักมูล ตามล าดบั และ 3 วนัก่อนการทดลองแพะมีปริมาณไข่พยาธิเท่ากบั 377.4  325.3 
339.8  367.1 และ 348.5 ฟองต่อกรัมน ้าหนกัมูล ตามล าดบั และในวนัก่อนท าการเสริมเมล็ดมะขาม 
แพะทั้ง 5 กลุ่มการทดลองมีปริมาณไข่พยาธิเท่ากบั 2,931.4  3,214.5  2,628.5  2,742.8 และ 2,379.9 
ฟองต่อกรัมน ้ าหนกัมูล ตามล าดบั และในกลุ่มท่ีเสริมยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คติน มีปริมาณของไข่-
พยาธิ เพิ่มข้ึนสูงกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือดูปริมาณไข่พยาธิทั้งหมดพบวา่ปริมาณของไข่-
พยาธิทั้ง 5 กลุ่มการทดลอง มีปริมาณไข่พยาธิไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) หลงัจากนั้นท าการ
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ให้ยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน ในกลุ่มการทดลองท่ี 2 และกรอกเมล็ดมะขามในกลุ่มท่ี 3 4 และ 5 
ปริมาณ 2.5  5.0 และ 7.5 กรัม/กิโลกรัมน ้าหนกัตวั เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ี 1 ซ่ึงเป็นกลุ่มควบคุมท่ีไม่
ใชย้าถ่ายพยาธิ และเม็ดมะขาม พบวา่หลงัจากการท าการเสริมเป็นระยะเวลา 3 วนั ปริมาณของไข่-
พยาธิในกลุ่มควบคุมเพิ่มปริมาณข้ึนเป็น 4,201.8 ฟอง/กรัมน ้ าหนกัมูล และกลุ่มท่ีเสริมไอเวอร์เม็ค-
ติน และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 กรัม/กิโลกรัมน ้ าหนกัตวั มีปริมาณไข่-
พยาธิลดลงเหลือ 27.2 400.6 119.2 และ 47.8 ฟอง/กรัมน ้ าหนกัมูล ตามล าดบั และไม่พบความ
แตกต่างทางสถิติ แต่ทั้ ง 4 กลุ่มการทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) เช่นเดียวกบัการเปล่ียนแปลงปริมาณของไข่พยาธิในวนัท่ี 6 และ วนัท่ี 9 หลงัจากการเสริม 
ซ่ึงพบว่าปริมาณของไข่พยาธิในวนัท่ี 6 กลุ่มควบคุมมีปริมาณไข่พยาธิเพิ่มข้ึนเป็น 7,957.7 ฟอง/
กรัมน ้ าหนกัมูล และกลุ่มท่ีเสริมไอเวอร์เม็คติน และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 
7.5 กรัม/กิโลกรัมน ้ าหนกัตวั มีปริมาณไข่พยาธิลดลงเหลือ 7.6 582.5 61.3 และ 12.3 ฟอง/กรัม
น ้ าหนักมูล ตามล าดับ ในวนัท่ี 9 กลุ่มควบคุมมีปริมาณไข่พยาธิเพิ่มข้ึนเป็น 8,173.0 ฟอง/กรัม
น ้ าหนกัมูล และกลุ่มท่ีเสริมไอเวอร์เม็คติน และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 
กรัม/กิโลกรัมน ้าหนกัตวั มีปริมาณไข่พยาธิลดลงเหลือ 3.4  444.7  26.8 และ 12.7 ฟอง/กรัมน ้ าหนกั
มูล ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัปริมาณไข่พยาธิทั้งหมด ท่ีพบวา่ การใชย้าถ่ายพยาธิไอเวอร์เมค็ติน และ
เมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 กรัม/กิโลกรัมน ้ าหนกัตวั สามารถลดปริมาณไข่พยาธิไดไ้ม่
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) แต่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ตาม
ตารางท่ี 4.5 

 

ตารางที่ 4.5 ผลของการเสริม เมล็ดมะขาม ต่อการเปล่ียนแปลงของพยาธิภายในของแพะเน้ือก่อน
เสริมและหลงัเสริมเมล็ดมะขาม 

Treatment Control Ivermectin 
Tamarind seed (g/kg BW) 

SEM p-value 
2.5 5.0 7.5 

Fecal of eggs (eggs/1 g) 

-30 4.8 3.7 2.9 3.7 2.8 0.5 0.7201 

-6 117.0 106.5 116.6 100.8 116.5 4.7 0.7302 
-3 325.3 377.4 339.8 367.1 348.5 7.1 0.1986 

0 2931.4ab 3214.5a 2628.5bc 2742.8b 2379.9c 44.6 0.0004 

3 4201.8a 27.2b 400.6b 119.2b 47.8b 66.7 0.0001 

6 7957.7a 7.6b 582.5b 61.3b 12.3b 337.7 0.0001 
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ตารางที่ 4.5 ผลของการเสริม เมล็ดมะขาม ต่อการเปล่ียนแปลงของพยาธิภายในของแพะเน้ือก่อน
เสริมและหลงัเสริมเมล็ดมะขาม (ต่อ) 

Treatment Control Ivermectin 
Tamarind seed (g/kg BW) 

SEM p-value 
2.5 5.0 7.5 

Fecal of eggs (eggs/1 g) 

9 8173.0a 3.4b 444.7b 26.8b 12.7b 104.0 0.0001 

Total fecal of eggs (×103 eggs/day) 

-30 1.8 1.3 0.9 1.3 1.1 0.3 0.5396 

-6 35.1 27.8 33.4 28.9 35.1 1.6 0.2310 

-3 132.4 136.7 132.4 134.7 125.1 3.2 0.8322 

0 1,060.8 1,032.6 967.3 901.5 870.7 0.1 0.2272 

3 1,452.8a 10.1b 967.3b 45.1b 16.9b 28.7 0.0001 

6 2,912.0a 2.7b 221.1b 23.3b 4.2b 121.8 0.0001 

9 1,171.1a 178.9b 240.2b 168.7b 4.8b 28.9 0.0001 
a  b  c  ab 

Means in the same row with different superscripts differ (P<0.05). 
 

4.6 การศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขามด้วยวิธีการกรอกปาก ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของค่าการอดัแน่นของเม็ดเลอืดแดง ปริมาณเม็ดเลอืดแดง และปริมาณเม็ดเลอืด-
ขาวของแพะเนือ้ ระยะก าลงัเจริญเติบโต 

จากการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขามด้วยวิธีการกรอกปาก ต่อปริมาณการ
เปล่ียนแปลงของความอดัแน่นของเม็ดเลือดแดง ปริมาณเม็ดเลือดแดง และปริมาณเม็ดเลือดขาว 
พบวา่ก่อนการทดลอง 30 วนัปริมาณความหนาแน่นของเม็ดเลือดแดงของกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ีใชย้า
ถ่ายพยาธิไอเวอร์เมค็ติน และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5  5.0 และ 7.5 มีค่าการอดัแน่นของ
เม็ดเลือดแดงเท่ากบั 37.6  37.9  37.9  37.0 และ 37.0% ตามล าดบั ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 
ซ่ึงในแพะปกติ ค่าการอดัแน่นของเม็ดเลือดจะอยูร่ะหวา่ง 22-38% และในวนัท่ี 0 ก่อนท าการเสริม
ทั้ง 5 กลุ่มการทดลองมีค่าการอดัแน่นของเม็ดเลือดแดงเท่ากบั 37.9 37.8 37.4 37.3 และ 37.7% 
ตามล าดบั ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) และ 7 วนัหลงัท าการเสริมทั้ง 5 กลุ่มการทดลอง มีค่า
การอดัแน่นของเมด็เลือดแดงเท่ากบั 37.6 37.3 36.9 35.9 และ 36.5% ตามล าดบั ไม่แตกต่างกนัทาง
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สถิติ (P>0.05) แต่อย่างไรก็ตามเม่ือท าการวดัค่าการอดัแน่นของเม็ดเลือดแดงในวนัท่ี 14 หลงัจาก
การเสริม พบว่า ค่าการอัดแน่นของเม็ดเลือดแดงในกลุ่มควบคุมมีค่าลดลงเหลือ 32.6% ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัปริมาณพยาธิท่ีเพิ่มข้ึน และแตกต่างจากกลุ่มท่ีใช้ยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คตินอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) แต่อย่างไรก็ตามเม่ือดูค่าการอดัแน่นของกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามทั้ง    
3 กลุ่ม ซ่ึงมีค่าการอดัแน่นของเม็ดเลือดแดงเท่ากบั 35.3  34.9 และ 34.6% ตามล าดบั ถึงแมว้า่จะไม่
พบความแตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่ก็ไม่พบความแตกต่างจากกลุ่มท่ีใชย้าถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คติน
เช่นเดียวกนั 

การเปล่ียนแปลงของปริมาณเม็ดเลือดแดง พบว่าก่อนการทดลอง 30 วนั แพะในกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มท่ีถ่ายพยาธิดว้ยยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คติน  และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามดว้ยวิธีการ
กรอกปากท่ีระดบั 2.5  5.0 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั มีปริมาณเม็ดเลือดแดงเท่ากบั 15.43 
15.50  15.50  14.76 และ 14.94105 เซลล์ต่อไมโครลิตร ตามล าดบั ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
(P>0.05) ซ่ึงโดยปกติปริมาณเม็ดเลือดแดงในแพะเน้ือจะอยู่ท่ี 8.0-18.0×105

 เซลล์ต่อไมโครลิตร 
เช่นเดียวกบัในวนัท่ี 0 พบวา่แพะทั้ง 5 กลุ่มการทดลองมีปริมาณเม็ดเลือดแดงเท่ากบั 15.65 16.37 
16.46  15.62 และ 16.26×105 เซลล์ต่อไมโครลิตร ตามล าดบั ต่อมาเม่ือท าการถ่ายพยาธิดว้ยไอเวอร์
เมค็ติน และเสริมเมล็ดมะขามดว้ยวธีิการกรอกปากพบวา่ หลงัจากการเสริมในวนัท่ี 7 แพะมีปริมาณ
เมด็เลือดแดงเท่ากบั 15.65  16.37  16.46  15.62 และ 16.26×105 เซลลต่์อไมโครลิตร ตามล าดบั ซ่ึงไม่
พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) เช่นเดียวกับการตรวจนับปริมาณเม็ดเลือดแดงในวนัท่ี 14 
พบวา่ทั้ง 5 กลุ่มการทดลอง มีปริมาณเมด็เลือดแดงเท่ากบั 15.19 17.33 16.15 15.32 และ 15.86×105 

เซลลต่์อไมโครลิตร ตามล าดบั ซ่ึงไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  ตามตารางท่ี 4.3 
ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงปริมาณเม็ดเลือดขาวของแพะท่ีไดรั้บยาถ่ายพยาธิ  และเมล็ด

มะขาม ท่ีระดบัต่าง ๆ พบว่า ก่อนท าการทดลองแพะในกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ีถ่ายพยาธิด้วยยาถ่าย
พยาธิไอเวอร์เมค็ติน และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5  5.0 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกั
ตวั มีปริมาณเมด็เลือดขาวเท่ากบั 8.49 8.36 8.39 8.73 และ 8.77×103 เซลล์ต่อไมโครลิตร ตามล าดบั 
ซ่ึงไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) และในวนัท่ี 0 แพะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวเท่ากบั 8.41  
8.29  8.51  8.56 และ 8.66×103  เซลลต่์อไมโครลิตร ตามล าดบั เช่นเดียวกบัการตรวจนบัปริมาณเม็ด
เลือดขาวในวนัท่ี 7 พบวา่ทั้ง 5 กลุ่มการทดลอง มีปริมาณเม็ดเลือดขาวเท่ากบั 9.29 8.89 9.24 9.19 
และ 9.14×103 เซลลต่์อไมโครลิตร ตามล าดบั ซ่ึงไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  แต่อยา่งไร
ก็ตาม เม่ือท าการตรวจนบัปริมาณเม็ดเลือดขาวในวนัท่ี 14 แพะในกลุ่มควบคุมมีปริมาณเม็ดเลือด
ขาวเพิ่มข้ึนเป็น 12.56×103 เซลล์ต่อไมโครลิตร แตกต่างจากกลุ่มท่ีใช้ยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คติน 
และกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบัต่าง ๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และกลุ่มท่ีถ่ายพยาธิ
ดว้ยไอเวอร์เม็คติน และเมล็ดมะขามมีปริมาณเม็ดเลือดขาวเท่ากบั 8.25 8.85 8.49 และ 8.10×103 
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เซลล์ต่อไมโครลิตร ตามล าดบั ซ่ึงไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) สอดคล้องกบัปริมาณ
พยาธิท่ีลดลงของกลุ่มท่ีเสริมยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมค็ติน และเมล็ดมะขาม ตามตารางท่ี 4.6 

 
ตารางที ่4.6 ผลของการเสริมเมล็ดมะขาม ต่อการเปล่ียนแปลงของความหนาแน่นของเม็ดเลือดแดง

ปริมาณเมด็เลือดแดง และปริมาณเมด็เลือดขาว 

Treatment Control Ivermectin 
Tamarind seed (g/kg BW) 

SEM p-value 
2.5 5.0 7.5 

Hematocrit (%) 

-30 37.6 37.9 37.9 37.0 37.0 0.49 0.9512 
0 37.9 37.8 37.4 37.3 37.7 0.35 0.9782 

7 37.6 37.3 36.9 35.9 36.5 0.34 0.5297 

14 32.6b 37.1a 35.3ab 34.9ab 34.6ab 0.41 0.0453 

Red Blood Cell Count (×105 Cell) 

-30 15.43 15.50 15.50 14.76 14.94 0.19 0.5994 

0 15.65 16.37 16.46 15.62 16.26 0.30 0.8343 

7 15.66 15.79 16.06 15.11 15.66 0.29 0.8997 
14 15.19 17.33 16.15 15.32 15.86 0.31 0.2495 

White Blood Cell Count (×103 Cell) 

-30 8.49 8.36 8.39 8.73 8.77 0.19 0.9278 

0 8.41 8.29 8.51 8.56 8.66 0.16 0.9589 

7 9.29 8.89 9.24 9.19 9.14 0.19 0.9695 

14 12.56a 8.25b 8.85b 8.49b 8.10b 0.19 0.0001 
a  b  ab 

  Means in the same row with different superscripts differ (P<0.05). 
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บทที ่5 

วจิารณ์ผลการทดลอง 
 

5.1 การศึกษาผลของการเสริมเมลด็มะขามที่มีแทนนิน 8.6% ต่อการลดปริมาณพยาธิ
ภายในระบบทางเดินอาหารของแพะเนือ้ ระยะก าลงัเจริญเติบโต  
จากการท าการทดลองเร่ืองการศึกษาผลของการเสริม เมล็ดมะขาม ท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 

กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั ในอาหารขน้ ซ่ึงมีปริมาณแทนนินประมาณ 0.22 0.44 และ 0.66 กรัม
ต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั ท่ีมีผลต่อการก าจดัพยาธิในแพะพบว่าการเสริมเมล็ดมะขามท่ีมีปริมาณ 
พบวา่สามารถลดปริมาณไข่พยาธิได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการทดลองของ Cenci et al. (2006) ท่ีท าการ
ทดลองโดยใช้ใบของตน้ Acacia ท่ีมีแทนนิน 18% โดยใช้แกะพนัธ์ุซานตา้อิเนส เล้ียงแบบไร่ทุ่ง 
พบว่าการใช้แทนนินจากตน้ Acasia เสริมในแกะสามารถลดปริมาณไข่พยาธิ Trichostrongylus 
colubriformis Haemonchus contortus Oesophagostomum columbianum Cooperia sp. 
Strongyloides papillosus Trichuris globulosa and Moniezia expansa ในแกะได ้เช่นเดียวกบัการ
ทดลองของ Min et al. (2002) ท่ีท าการทดลองในแพะไร่ทุ่งดว้ยการเสริมสารสกดัแทนนินจาก 
Lespedeza cuneata ปริมาณ 46 กรัมเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีไม่เสริมพบว่าการเสริมสารสกดัแทน-
นินปริมาณ 46 กรัมต่อตวัสามารถลดปริมาณไข่พยาธิตวักลมในระบบทางเดินอาหารได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกบัการทดลองของ Bengaly et al. (2007) และการทดลองของ Max et 
al. (2004) ท่ีพบวา่การเสริม แทนนิน ท่ีปริมาณ 9.4-37.6 g และ 2.5-5% ในอาหารไม่มีผลต่อการ  
กินได ้การยอ่ยได ้และสามารถท าใหส้ัตวมี์การเจริญเติบโตไดดี้กวา่กลุ่มท่ีไม่ไดเ้สริม เน่ืองจากสัตว์
ท่ีมีพยาธิในระบบทางเดินอาหารจะท าใหส้ัตวมี์การเจริญเติบโตลดลงจากปกติ และการเสริมพืชท่ีมี
สารแทนนิน สามารถลดปริมาณของไข่พยาธิของแพะ และแกะได ้และจากการเสริมเมล็ดมะขามมี
ผลท าให้การเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และสามารถลด
ปริมาณไข่พยาธิไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการทดลองของทวีศิลป์ และ
พิศาล (2549) ท่ีทดสอบประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรมะขามท่ีมีต่อพยาธิตวักลมในลูกกระบือ โดย
ใชเ้มล็ดในมะขามบดกรอกปาก 10 กรัมต่อน าหนกัตวั 1 กิโลกรัม พบวา่ท าให้การเจริญเติบโตของ
กระบือเพิ่มข้ึน และสามารถลดปริมาณไข่พยาธิตวักลมได ้
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5.2 การศึกษาประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซล ต่อการลดปริมาณพยาธิ
ภายในระบบทางเดินอาหารของแพะเนือ้ ระยะก าลงัเจริญเติบโต 

จากการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัม
น ้ าหนกัตวั โดยการผสมในอาหารขน้ ต่อการเปล่ียนแปลงของพยาธิภายในของแพะเน้ือท่ีมีการติด
พยาธิตามธรรมชาติจากฟาร์มเกษตรกร เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีเสริมยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล พบวา่
ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล มีประสิทธิภาพในการก าจดัพยาธิภายในในวนัท่ี 3 
หลังจากการถ่ายพยาธิ ประมาณ 44% ของพยาธิทั้ งหมด ในวนัท่ี 7 หลังจากการถ่ายพยาธิมี
ประสิทธิภาพประมาณ 71% ของพยาธิทั้ งหมด และในวันท่ี  14 หลังจากการถ่ายพยาธิมี
ประสิทธิภาพประมาณ 91% ของพยาธิทั้งหมด สอดคลอ้งกบัการทดลองของอาคม และคณะ (2548) 
ท่ีศึกษาประสิทธิภาพของอัลเบนดาโซล  (เอเบน-15®) ต่อการก าจัดหนอนพยาธิตัวกลมกลุ่ม 
Strongylids ในทางเดินอาหารของแพะเน้ือท่ีติดพยาธิตามธรรมชาติโดยให้แพะกินยาถ่ายพยาธิอลั-
เบนดาโซล ในขนาด 6 และ 8 มก./กก. น ้ าหนกั พบวา่ประสิทธิภาพของยาอลัเบนดาโซลท่ีมีต่อ
พยาธิตวักลมกลุ่ม Strongylids จะสูงในช่วง 3-7 วนัหลงัให้ยาโดยมีประสิทธิภาพประมาณ 94% 
(ขนาดยา 8 มก./กก. น ้ าหนกั) และ 88-90% (ขนาดยา 6 มก./กก. น ้ าหนกั) หลงัจากนั้นพบว่า
ประสิทธิภาพของยาจะลดลงอยา่งต่อเน่ืองโดยการใชย้าขนาด 6 มก./กก. น ้ าหนกั มีประสิทธิภาพ
ประมาณ 50 และ 27.5% หลงัให้ยา 1 และ 2 เดือน ตามล าดบั และใชย้าขนาด 8 มก./กก. น ้ าหนกัมี
ประสิทธิภาพ 69.4  70.6 และ 49.8% หลงัใหย้า 2 สัปดาห์ 1 และ 2 เดือน ตามล าดบั เช่นเดียวกนักบั
การทดลองของสุรพล และคณะ (2537) ศึกษาประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิ อลัเบนดาโซล เลวามิ-
โซล และไอเวอร์เมคตินต่อพยาธิตวักลมในทางเดินอาหารของลูกแพะหย่านม โดยให้ยาถ่าย
พยาธิอัลเบนดาโซล ลีวาไมโซล และไอเวอร์เมคติน พบว่าหลังจากถ่ายพยาธิแล้ว  21 วัน 
ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิ อลัเบนดาโซล ลีวาไมโซล และไอเวอร์เมคติน เท่ากบั 87% 95% 
และ 92% ตามล าดบั เช่นเดียวกนักบัการทดลองของธีระศกัด์ิ และคณะ (2550ก) ศึกษาประสิทธิภาพ
ของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน และออกซิเบนดาโซล ชนิดผงท่ีใชใ้นสุกรในการควบคุมพยาธิล าไส้
ในแม่มา้เตรียมทบัท่ีติดโรคพยาธิตามธรรมชาติจ านวน 47 ตวั จากการตรวจนบัจ านวนไข่พยาธิต่อ
กรัม (Egg counts per gram; EPG) พบวา่กลุ่มท่ีใหไ้อเวอร์เมคติน มีอตัราการลดลงของค่าเฉล่ีย EPG 
99.3-99.5% ในช่วง 4 สัปดาห์ หลงัการให้ยาส่วนกลุ่มท่ีให้ออกซิเบนดาโซล มีอตัราการลดลงต ่า
กว่า  15.9-49.2% ในช่วง 4 สัปดาห์ และธีระศักด์ิ และคณะ  (2550ข) ศึกษาการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของไอเวอร์เมคติน และเฟนเบนดาโซล ชนิดผงท่ีให้ทางปากต่อพยาธิตวักลม กลุ่ม 
สตรองกยัลสัในแม่มา้เตรียมทบัท่ีติดพยาธิตามธรรมชาติจ านวน 48 ตวั ผลการตรวจนบัค่าเฉล่ีย
จ านวนไข่พยาธิต่อกรัม (EPG) พบวา่กลุ่มท่ีให้ไอเวอร์เมคติน มีอตัราการลดลงของ EPG 96-100% 
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ในช่วง 7 สัปดาห์ หลงัการให้ยาส่วนกลุ่มท่ีให้ เฟนเบนดาโซล มีอตัราการลดลงของ EPG 12.3- 
36.4% ในช่วง 4 สัปดาห์ 
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บทที ่ 6 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการทดลอง 
จากการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขาม ท่ีระดับ 2.5 5.0 และ 7.5 กรัมต่อกิโลกรัม

น ้ าหนกัตวั ดว้ยวิธีการผสมในอาหารขน้ เปรียบเทียบกบัการใชย้าถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซลในแพะ-
เน้ือระยะก าลงัเจริญเติบโต ต่อการเปล่ียนแปลงของน ้ าหนกัตวั การเปล่ียนแปลงของปริมาณไข่-
พยาธิในระบบทางเดินอาหาร และการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของเลือดในแพะท่ีมีการติดพยาธิ
ตามธรรมชาติจากฟาร์มเกษตรกร พบว่าแพะท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดับ 2.5 และ 5.0 กรัมต่อ
กิโลกรัมน ้ าหนกัตวั มีการเจริญเติบโตท่ีดีกวา่กลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามท่ีระดบั 7.5 และกลุ่มท่ีใชย้า
ถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล และการเสริมเมล็ดมะขามในทุกระดบัสามารถลดปริมาณไข่พยาธิในระบบ
ทางเดินอาหารไดไ้ม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) จากกลุ่มท่ีใช้ยาถ่ายพยาธิอลัเบนดาโซล แต่ทั้งส่ี
กลุ่มการทดลองสามารถลดปริมาณไข่พยาธิไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) เม่ือเปรียบเทียบ
กบักลุ่มควบคุม แต่อย่างไรก็ตามการเสริมทั้งเมล็ดมะขามทั้ง 3 ระดบั และการใช้ยาถ่ายพยาธิอลั-
เบนดาโซลไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของเลือด 

จากการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขามดว้ยวิธีการกรอกปาก ท่ีระดบั 2.5 5.0 และ 7.5 
กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวั เปรียบเทียบกบัการใชย้าถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คตินต่อการเปล่ียนแปลง
ของน ้ าหนกัตวั การเปล่ียนแปลงของปริมาณไข่พยาธิ และองคป์ระกอบของเลือดในแพะเน้ือระยะ
ก าลงัเจริญเติบโตท่ีท าการเหนียวน าให้เกิดพยาธิ พบว่าก่อนการทดลองปริมาณไข่พยาธิของทั้ง 5 
กลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่เม่ือตรวจในวนัท่ี 3 6  และ 9 หลงัจากเสริม 
เมล็ดมะขาม และไอเวอร์เม็คตินไปแลว้พบว่าปริมาณไข่พยาธิของกลุ่มท่ีเสริมมีปริมาณของไข่-
พยาธิลดลงต่างจากกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) แต่ทั้ง 4 กลุ่มมีปริมาณไข่พยาธิ
ลดลงไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) จากการศึกษาผลของการเสริมเมล็ดมะขามต่อปริมาณการ
เปล่ียนแปลงของความหนาแน่นของเม็ดเลือดแดง ปริมาณเม็ดเลือดแดง และปริมาณเม็ดเลือดขาว 
พบวา่ก่อนการทดลองปริมาณความหนาแน่นของเม็ดเลือดแดง ปริมาณเม็ดเลือดแดง และปริมาณ
เมด็เลือดขาวของทั้ง 5 กลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่เม่ือตรวจในวนัท่ี 14  
หลงัจากการเสริมเมล็ดมะขาม และไอเวอร์เม็คตินไปแลว้พบวา่ความหนาแน่นของเม็ดเลือดแดงใน
กลุ่มควบคุมมีปริมาณลดลงจากกลุ่มอ่ืนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และในกลุ่มท่ีฉีดยาไอ-
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เวอร์เม็คตินมีค่าความหนาแน่นเม็ดเลือดแดงสูงกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) แต่
ในกลุ่มท่ีเสริมเมล็ดมะขามทั้งสามระดบัไม่มีความแตกต่างกนั และไม่แตกต่างกบักลุ่มควบคุมและ
กลุ่มท่ีใหย้าถ่ายพยาธิไอเวอร์เมค็ติน 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการส่งเสริมการใชเ้มล็ดมะขามแทนการใชย้าถ่ายพยาธิ เพื่อโอกาสทางการตลาด

ในอนาคต ในการท าอาหารปลอดภยัส าหรับการส่งออก 
2. ควรมีการสนบัสนุนให้เกษตรกรท่ีเล้ียงแพะนม ประยุกตใ์ชเ้ม็ดมะขามเพื่อลดปริมาณ

พยาธิแทนการใชย้า โดยเฉพาะกลุ่มผูเ้ล้ียงแพะนม เพื่อใหไ้ดก้  าไรมากข้ึนเน่ืองจากไม่ตอ้งพกัการรีด
เน่ืองจากยาถ่ายพยาธิ 

3. ควรมีการสนับสนุนให้ใช้เมล็ดมะขามสลบักบัการใช้ยาก าจดัพยาธิท่ีใช้อยู่ปัจจุบนั
เน่ืองจากการใชย้าแบบเชิงเดียวอาจท าใหเ้กิดการด้ือยาได ้
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ภาคผนวก ก 

ภาพการทดลอง 
 

 

 
ภาพที ่ผ1 กรง Metabolism ท่ีใชใ้นการเก็บการกินไดแ้ละเก็บมูล เพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
 

 
 

ภาพที ่ผ2 รางแยกมูลและปัสสาวะของแพะออกจากกนั เพื่อน ามูลไปวเิคราะห์ 
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ภาพที ่ผ3 ใชถ้งัรองมูล เพือ่เก็บตวัอยา่งมูลท่ีถ่ายออกมาในแต่ละวนั 
 
 

 
 

ภาพที ่ผ4 การชัง่อาหารขน้ผงบรรจุถุง ถุงละ 2% น ้าหนกัตวัเพื่อใหแ้พะ 
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ภาพที ่ผ5 อาหารหยาบท่ีใชใ้นการทดลอง โดยใชห้ญา้แพงโกล่าแหง้ 
 
 

 
 

ภาพที ่ผ6 แสดงวธีิการวเิคราะห์ปริมาณไข่พยาธิ ดว้ยวธีิ simple floatation 
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ภาคผนวก ข 

วธีิการวเิคราะห์ 
 
1. วธิีการท าการตรวจไข่พยาธิ simple floatation ตามวธีิการของ Gilioli et al. (2000) 

1. น าตวัอยา่งมูลมา 5 กรัม ท าการบดใหเ้ขา้กนัแลว้ ท าการสุ่มออกมา 1 g ลงใน beaker 50 ml. 
2. จากนั้นเทน ้าเกลืออ่ิมตวั 10 มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กนั 
3. ท าการกรองดว้ยผา้ขาวบาง น าน ้าท่ีกรองได ้ไปใส่ลงในหลอดทดลอง 
4. ซ่ึงจะเทจนน ้าเตม็พอดี แลว้จึงน า coversilp มาปิดทบั ตั้งทิ้งไว ้เป็นเวลา 30 นาที 
5. เม่ือครบเวลาท่ีก าหนดน า coversilp มาประกบกบัสไลด์ฮีมาโทรมิเตอร์ แลว้น าไปส่องดว้ย

กลอ้งจุลทรรศน์ โดยท าการนบัไข่พยาธิท่ีอยูใ่นช่องสเกลของฮีมาโทรมิเตอร์ ซ่ึงจ านวนท่ี
ไดอ้อกจะสามารถไปค านวณตามสูตรได ้

6. สูตรค านวณมีดงัน้ี 
พื้นท่ีของปากหลอดทดลอง = πr2 

 รัศมีของปากหลอดทดลอง = 0.6   cm. 
 พื้นท่ีของปากหลอดทดลอง = 3.14 ×  0.62 cm2. 
     = 1.13   cm2. 
 พื้นท่ีของ Hemosytometer = 0.3 ×  0.3 
     = 0.09  mm2. 
       0.009  cm2. 
 Hemosytometerมี 2 ช่องคิดเป็น = 0.018  cm2. 
 

 ตวัแปรเท่ากบั       

     
  = 62.78  

 

 *จ านวนไข่พยาธิใน 1 กรัม = 62.78 ×  จ านวนไข่พยาธิท่ีนบัไดใ้นช่อง 

 

2. วธิีการวเิคราะห์แทนนินในเมลด็มะขาม 
1. น าตวัอยา่งมา 5 กรัม มาเติมน ้ากลัน่ 400 ml. แลว้น าไปตม้ใหเ้ดือด 1ชัว่โมง 
2. หลงัจากนั้นน าไปกรองดว้ยส าลี ลา้งตะกอนดว้ยน ้ าร้อน 2-3 คร้ัง แลว้หลงัจากนั้นท าการ

ปรับปริมาณใหไ้ด ้250 ml. แลว้ตั้งใหส้ารละลายน้ีเป็นสาร A 
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3. ท าการไปเป็ตสาร A มา 100 cc. ใส่ลงใน ขวด Volumetric เติมสารละลาย gelatine 50 ml. 
แลว้ท าการปรับให ้250 ml. ดว้ย acid sodium chloride เขยา่ใหเ้ขา้กนั และเทลงขวด conical 
ซ่ึงบรรจุ kaolin 20 g อยูภ่ายในแลว้เขยา่เป็นเวลา 15 นาที แลว้กรองออกมา แลว้ตั้งให้
สารละลายน้ีเป็นสาร B 

4. น าสาร A 10 ml. เทลงใน flask ขนาด 1 ลิตร แลว้ท าการเติม indigo carmine 25 ml. แลว้
ปรับใหไ้ดป้ริมาตร 750 ml. แลว้น าไปไตเตรทกบั 0.04N KMnO4โดยเวลาไตเตรทให้ปล่อย 
KMnO4 ลงมาคร้ังละ 1 ml. พร้อมเขย่าจนกระทัง่จากสีน ้ าเงินเปล่ียนสีเหลืองแล้วจากสี
เหลืองเปล่ียนเป็นสีชมพอู่อน ท าการจดบนัทึกปริมาตรของ KMnO4 ท่ีใชไ้ปก าหนดให้ค่าท่ี
ไดเ้ป็น A 

5. น าสาร B 25 ml. แลว้ท าตามขอ้ 4 ทุกประการ แลว้ท าการจดบนัทึกปริมาตรของ KMnO4 ท่ี
ใชไ้ป ก าหนดค่าท่ีไดเ้ป็น B 

6. Tannin titre มีค่า = (A-4.0) - (B-4.5)   
1 ml. 1N KMnO4  = 0.0416 g  tannin (gallotannic acid) *ผลมกัจะแสดงออกมาในรูป g. 
หรือ mg. ต่อหน่วยของน ้าหนกัแหง้ 
 

3. วธิีการหาค่าน า้หนักแห้ง  (Dry matter) ตามวธีิการของ Funaba et al. (1997) 
1. ท าการสุ่มมูลแพะเป็นรายตวั 10% จากมูลทั้งหมด น าไปบรรจุลงในถุงกระดาษ แลว้ท าการ

ชัง่น ้าหนกั จดบนัทึกค่าท่ีได ้
2. น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 ºC เป็น 24 ชัว่โมง แลว้จึงน าออกมาชัง่หนกั จดบนัทึกค่าได ้ 
3. น าค่าท่ีไดก่้อนอบ และหลงัอบมาลบกนัจะไดเ้ป็นค่าน ้าหนกัแหง้ (dry matter) 

 

4. การนับจ านวนเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง  (Enumeration of leukocyte and 
erythrocyte count) 

การศึกษาส่วนประกอบของเลือด พบว่าประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นของเหลว และ
ส่วนท่ีเป็นเซลล ์ เซลลใ์นเลือดมี 3 ชนิด คือ เมด็เลือดขาว (white blood cell) เมด็เลือดแดง (red blood 
cell) และเกลด็เลือด (platelet) ส่วนท่ีเป็นของเหลวเรียกว่า พลาสมา (plasma) ซ่ึงมีส่วนประกอบทาง
ชีวเคมีหลายอยา่ง แต่ในโรคโลหิตวิทยา เป็นโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัเซลลต่์าง ๆ ในเลือด เช่น โรคโลหิตจาง 
โรคมะเร็งในเมด็เลือดขาว โรคท่ีเกิดจากการขาดเกลด็เลือด ฯลฯ จึงมีผูศึ้กษาจ านวนปริมาณของเซลล์
แต่ละชนิดในเลือด เพื่อหาความสัมพนัธ์กบัโรคโลหิตวิทยาชนิดต่าง ๆ  
การศึกษาปริมาณของเซลล์เม็ดเลือด เป็นการพิจารณาถึงความเขม้ขน้ของเซลล์เม็ดเลือดแต่ละชนิด
ในปริมาตรจ านวนหน่ึง หน่วยท่ีใชโ้ดยปกตินิยมเป็น cubic millimeter (mm3) ตามลกัษณะของการ
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นบัโดยใช ้ hemocytometer chamber ซ่ึงจะมีตารางนบัเซลล์แต่ละช่องกวา้งและยาว 1 มม. แต่จาก
การประชุมของ International Committee of Standardized Hematology (ICSH)ไดร่้วมกนัก าหนด
มาตรฐานหน่วยวดัปริมาณของการนบัจ านวนเม็ดเลือดต่อลิตร ตามตวัอยา่งดงัน้ี  
 

จ านวนเมด็เลือดขาว 7 ×  103
 
/ mm3

 
= 7 ×  103

  
/ μl = 7 ×  109

 
/L  

จ านวนเมด็เลือดแดง 5 ×  106
 
/ mm3

 
= 5 ×  106

 
/ μl = 5 ×  1012

 
/L  

จ านวนเกร็ดเลือด 300 ×  103
 
/ mm3

 
= 300 ×  103

  
/ μl = 300 ×  109/L  

 
วธีิการนบัจ านวนเม็ดเลือดโดยทัว่ไปมี 3 ขั้นตอน คือ  
1. การเจือจางเม็ดเลือด (diluting of blood) โดยใชน้ ้ ายาเจือจางชนิดท่ีเหมาะสมกบัเม็ด

เลือดชนิดนั้น ๆ  
2. อัตราส่วนของเลือดกับน ้ายาเจือจาง (Sampling into measure volumn) โดยทัว่ไป

อตัราส่วนการเจือจางของเม็ดเลือดขาว มีค่า 1 : 20 และเม็ดเลือดแดงมีค่า 1 : 200 ใชอุ้ปกรณ์ท่ี
สามารถวดัปริมาตรของอตัราเจือจางไดแ้ม่นย  า อุปกรณ์ท่ีนิยมใชคื้อ Thoma pipette  

3. การนับจ านวนเม็ดเลอืดในปริมาตรทีแ่น่นอน (counting in standard volumn) โดยนิยม
ใช ้ counting chamber Neubauer ซ่ึงมีตาราง 9 ช่อง แต่ละช่องมีพื้นท่ี 1 ×  1 mm2

 
และ chamber มี

ความลึก 0.1 mm3
 
และนบัจ านวนเม็ดเลือดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์  

 
ลกัษณะของ Neubauer chamber  
- เป็นแผน่แกว้ มีความหนา ใส และบริเวณกลางแผน่เป็นพื้นท่ีเรียบ เรียกวา่ floor pieces มี

ขอบส าหรับวาง cover glass เพื่อใหค้วามลึก 0.1 mm3
 
 

- พื้นท่ีเรียบตรงกลาง chamber แบ่งเป็น 2 ดา้น สามารถนบัจ านวนเม็ดเลือดได ้ 2 ค่า 
(double counting)  

- พื้นท่ีเรียบประกอบดว้ย ตาราง 3 ×  3 mm3
 
แบ่งเป็น 9 ช่อง ช่องละ 1 ×  1 mm3

 
พื้นท่ีมุมบน

ซา้ยขวา และล่างซา้ยขวา ทั้งหมด 4 ช่อง แต่ละช่องแบ่งออกเป็น 16 ช่องเล็ก จะใชส้ าหรับนบั
จ านวนเมด็เลือดขาว ส่วนพื้นท่ีในตารางตรงกลาง จะแบ่งเป็น 25 ช่องเล็ก ใชส้ าหรับนบัจ านวนเมด็
เลือดแดง โดยใชน้บัเพียง 5 ช่อง บนซา้ย - ขวา ล่างซา้ย - ขวา และตรงกลางเท่านั้น  

 
วธีิท าความสะอาด Neubauer chamber และ cover glass  
- ลา้งดว้ยน ้าเปล่าสะอาด และน ้ากลัน่เท่านั้น  
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- เช็ดให้สะอาดดว้ยผา้ผิวเรียบ ไม่มีขน ไม่ควรใชก้ระดาษทิชชู เพราะจะมีเศษผงกระดาษ
ติด ท าใหร้บกวนสายตาเวลานบัเมด็เลือด  

- ไม่ควรใชน้ิ้วมือแตะบริเวณพื้นท่ีใชน้บัเมด็เลือด เพราะจะท าให้เกิดรอยน้ิวมือรบกวนการ
นบัได ้ 

- ระมดัระวงัอยา่ใหบ้ริเวณท่ีใชน้บัเมด็เลือดมีรอยขีดข่วน  
 
ลกัษณะของ Thoma pipette  
1. Thoma pipette เป็นหลอดแกว้ (graduated capillary tube) โดยมี 3 ส่วน คือ กา้นของ 

pipette, กระเปาะผสมน ้ายา (mixing bulb) และส่วนปลายส าหรับดูดเลือด  
2. กา้นของ pipette จะมีขีดแบ่ง 10 ขีด แต่ละขีดมีค่า 0.1 จะมีขีดหนาวดัท่ี 0.5 และ 1.0  
3. กระเปาะผสมน ้ ายาจะมีขนาดต่างกนัตามอตัราการเจือจาง ถา้เจือจางมากจะมีขนาดใหญ่ 

แต่ถา้เจือจางนอ้ยจะมีขนาดเล็ก  
4. ส่วนปลายของ pipette มีขีดบอกจ านวน  

ขีด 11 แสดงวา่จ านวนปริมาณทั้งหมด 10 ส่วน คือไม่นบัรวมปริมาณส่วนท่ีเป็น
กา้น pipette  

ขีด 101 แสดงวา่ จ านวนปริมาณทั้งหมด 100 ส่วน ไม่นบัรวมปริมาณกา้น pipette  
5. มีใบรับรองประกนัคุณภาพ ความผดิพลาดไม่ควรเกิน ±1.0%  

 
วธีิท าความสะอาด Thoma pipette  
- ใชป้ลายลูกยางสวม pipette แลว้ดูดน ้าลา้งข้ึนลง 3 คร้ัง หรือจนกวา่จะสะอาด  
- ดูดลา้งดว้ยน ้ายา acetone หรือ 95% alcohol 3 คร้ัง  
- ปล่อยใหแ้หง้หรืออบไวใ้นตูอ้บฆ่าเช้ือ  
- ถา้มีการอุดตนัตอ้งแช่ทิ้งไวใ้น cleaning solution ซ่ึงมีส่วนประกอบของกรดจนกวา่การ

อุดตนัหายไป  
 

การนับจ านวนเม็ดเลอืดขาว  
หลกัการ  
เจือจางเลือดด้วยน ้ ายาท าลายเม็ดเลือดแดง และรักษาสภาพเม็ดเลือดขาว โดยใช้

เคร่ืองมือท่ีทราบอตัราส่วนการเจือจางของเลือด แลว้น าไปนบัดว้ย hemocytometer หรือ counting 
chamber โดยดูจากกลอ้งจุลทรรศน์  
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น า้ยาเจือจาง มี 3 ชนิด คือ  
1. 0.1 N HCl  

- conc HCl 1 ml  
-DW to 100 ml  

2. 3% acetic acid  
- glacial acetic acid 3 ml  
- DW to 100 ml  

3. Turk’s solution  
- Glacial acetic acid 2 ml  
- Gential violet (1% aqueous) 1 ml  
- DW to 100 ml  
 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  
1. Thoma dilute white cell pipette  
2. Improved Neubauer chamber และ cover glass  
3. สายยางพร้อมกระบอกฉีดยาขนาด 1 ml (tuberculin syringe)  
4. กลอ้งจุลทรรศน์ (Bright field microscope)  

 

วธีิการท า  
1. ใชเ้ลือดจากการเจาะผิวหนงั หรือเลือดผสมสารกนัเลือดแข็ง EDTA เขยา่ให้เขา้กนั 

โดยวธีิคว  ่าขวดกลบัไปมา 2-3 คร้ัง  
2. ใช ้white cell pipette ดูดเลือด โดยถือ pipette ในลกัษณะตั้งฉาก เพื่อให้เห็นขีดบน

กา้น pipette ไดช้ดัเจน แลว้ดูดเลือดใหถึ้งขีด 0.5 อยา่ใหเ้กิดฟองอากาศ ถา้ดูดเกินขีดเล็กนอ้ย ใชส้ าลี
เช็ดปลาย แลว้ใชน้ิ้วมือแตะปลายเบา ๆ เพื่อใหเ้ลือดตรงขีดท่ีตอ้งการ  

3. เช็ดเลือดท่ีติดอยูร่อบนอก pipette ออกใหห้มด  
4. จุ่ม pipette ในน ้ ายาเจือจางส าหรับนบัเม็ดเลือดขาว แลว้ดูดน ้ ายาผสมกบัเลือดจนถึง

ขีด 11 พอดี  
5. ดึงสายยางออกใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีจบัปลาย pipette ทั้ง 2 ขา้งให้ pipette อยูใ่น

แนวนอน แลว้เขยา่นาน 2-3 นาที อยา่ใหเ้ลือดในกระเปาะไหลลงมาท่ีกา้น pipette  
6. หยด 2-3 หยดแรกทิ้งไป เพื่อขจดัน ้ายาท่ีไม่ไดผ้สมกบัเลือดออกใหห้มด  
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7. บรรจุน ้ ายาท่ีผสมเลือดแลว้ลงใน counting chamber ทั้ง 2 ดา้น อยา่ให้น ้ ายาลน้เกิน
ขอบของพื้นท่ีนบัเมด็เลือด  

8. ตั้ง counting chamber ทิ้งไวน้าน 2-3 นาที เพื่อใหเ้มด็เลือดขาวตกตะกอน  
9. น าไปนบัดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ โดยใช ้objective ก าลงัขยาย × 10 และปรับหร่ีแสงไฟ

กลอ้งใหค้วามสวา่งลดลง ปรับโฟกสัตรงพื้นท่ีตารางท่ีจะนบัเม็ดเลือด โดยสังเกตขอบเส้นตารางวา่
ชดัเจน โดยนบัพื้นท่ีมุมตารางทั้ง 4 ช่อง และนบัเม็ดเลือดขาวทั้ง 2 ดา้นของ counting chamber 
น ามาหาค่าเฉล่ีย  

 
วธีิการค านวณ  
พื้นท่ี 1 ช่อง เท่ากบั 1 ×  1 mm3

 
นบัจ านวนทั้งหมด 4 ช่อง = 4 ×  1 ×  1 mm3 

ความลึกของ counting chamber = 0.1 mm3
 
 

ปริมาตรท่ีใชน้บัเม็ดเลือดขาว = 4 ×  1 ×  1 ×  0.1 mm3 
= 0.4 mm3

 
ปริมาตร 0.4 mm3 นบัเมด็เลือดขาวได ้= a cell  

 

ปริมาตร 1 mm3
 
จะนบัได ้ 

   

   
 cell 

 

เจือจางเมด็เลือด 1 / 20 มีจ านวนเมด็เลือดขาว  
 

   
 cell  

 

ถา้ไม่เจือจางจะมีจ านวนเมด็เลือดขาว  
 

   
 

  

 
 cell   = 50 a cell  

 
ดงันั้น ตวัคูณของการนบัจ านวนเม็ดเลือดขาวท่ีเจือจาง 1 : 20 และนบัในพื้นท่ีใหญ่ 4 

ช่อง คือ 50  
 
ตัวอย่างค านวณ  
จ านวนเมด็เลือดขาว 100 เซลลมี์ nucleated red cell จ านวน b cell ใน blood smear  
ดงันั้นเม็ดเลือดขาว + NRC จ านวน 100 + b มีเมด็เลือดขาวจริง 100 เซลล ์ 
ถา้นบัจ านวนเมด็เลือดขาวทั้งหมด c / mm3

 
จะมีเมด็เลือดขาวจริง        

       
  เซลล ์
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ข้อแนะน า  
1. กรณีเมด็เลือดขาวจ านวนมาก ไม่สามารถนบัไดโ้ดยการเจือจาง 1 : 20 อาจท าไดโ้ดย 

การดูดเลือด ขีด 0.1 และดูดน ้ายาเจือจางถึงขีด 11 จะไดอ้ตัราส่วน 1 : 100  
2. กรณีเม็ดเลือดขาวจ านวนนอ้ยต ่ากวา่ 2,500 / mm3

 
อาจใชอ้ตัราส่วนเจือจาง 1 : 10 

โดยการดูดเลือดขีด 1.0 และดูดน ้ายาเจือจาง ถึงขีด 11  
 

การนับจ านวนเม็ดเลอืดแดง  
หลกัการ  
เจือจางเลือดดว้ยน ้ายารักษาสภาพเม็ดเลือดแดง ในเคร่ืองมือท่ีทราบอตัราส่วนแน่นอน 

แลว้น าไปนบัใน counting chamber โดยดูจากกลอ้งจุลทรรศน์ 
 
น า้ยา  
น ้ ายาท่ีใชช่้วยป้องกนัไม่ให้เลือดแข็งตวั และเป็น isotonic solution คือ ไม่ท าลายเม็ด-

เลือดแดง มีดงัน้ี  
1. Gower’s solution  

- Sodim sulfate 12.5 g  
- Glacial acetic acid 33.3 ml  
- DW to 200 ml  

2. Hayem’s solution  
- Sodium sulfate 2.5 g  
- Sodium chloride 0.5 g  
- Mercuric chloride 0.25 ml  
- DW to 100 ml  

3. Toison’s solution  
- Sodium chloride 1 g  
- Sodium sulfate 8 g  
- Methyl violet 0.025 g  
- Glycerine 30 ml  
- DW to 180 ml  
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์  
1. Thoma diluting red cell pipette  
2. Improved Neubauer chamber และ cover glass  
3. สายยางและกระบอกฉีดยาขนาด 1 ml  
4. กลอ้งจุลทรรศน์ (Bright field microscope)  
 
วธีิการนับเม็ดเลอืดแดง  
วิธีการท าเช่นเดียวกบัการนบัจ านวนเม็ดเลือดขาว แต่ใช ้RBC pipette โดยดูดเลือดถึง

ขีด 0.5 แลว้ดูดน ้ ายาเจือจางถึงขีด 101 จะไดอ้ตัราส่วนเจือจาง 1 : 200 เขยา่ให้เขา้กนั 2-3 นาที หยด
น ้ ายาทิ้ง 3 หยด แลว้บรรจุใน counting chamber ส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ โดยนบัในช่องพื้นท่ี
ใหญ่ตรงกลาง ซ่ึงมีพื้นท่ีเล็ก 25 ช่อง แต่นบัเพียง 5 ช่อง ตรงมุมบน ล่าง ซา้ย ขวา และตรงกลาง  

 
วธีิการค านวณ  
พื้นท่ีช่องใหญ่ 1 ×  1 mm3 มีปริมาตร = 1 x 1 x 0.1 = 0.1 mm3 
 

นบัพื้นท่ีเพียง 5 ช่องเล็กใน 25 ช่องจะมีปริมาตร =   
 

  
 ×  0.1 mm3  

ปริมาตร =  
 

  
 ×  0.1 mm3 นบัเมด็เลือดแดงได ้= d cell  

 

ปริมาตร 1 mm3 จะนบัเมด็เลือดแดงได ้= d ×  
  

     
 = 50 ×  d cell  

 
เจือจางเมด็เลือดแดง 1 / 200 นบัจ านวนเมด็เลือดได ้= 50 ×  d cell  
ถา้ไม่เจือจางเมด็เลือดแดง จะนบัไดจ้  านวน = 50 ×  d ×  200 cell  
= 10,000 ×  d cell  
 
ดงันั้นตวัคูณส าหรับการนบัเมด็เลือดแดงท่ีเจือจางอตัราส่วน 1 : 200 และนบัในพื้นท่ี 5 

ช่องเล็ก มีค่าเท่ากบั 10,000 นบัในช่องพื้นท่ีใหญ่ตรงกลาง ซ่ึงมีพื้นท่ีเล็ก 25 ช่อง แต่นบัเพียง 5 ช่อง 
ตรงมุมบน ล่าง ซา้ย ขวา และตรงกลาง 
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