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บทคัดยอ
การศกึษาการใชผงใบฝรัง่ 3 ระดบัความเขมขน (0.2, 0.5 และ 1.0 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั)

รักษาโรคทองรวงในลูกโคนมระยะแรกคลอดจนถึงหยานม เปรียบเทียบกับการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ norfloxacin
(0.5 มลิลลิติรตอน้ำหนกัตวั 10 กโิลกรมัตอวนั) ใชลกูโคนมเพศผทูัง้หมด 20 ตวั แบงออกเปน 5 กลมุ กลมุละ
4 ตวั วางแผนการทดลองแบบสมุสมบรูณ ทำการทดลองครัง้แรกในลกูโคนมอาย ุ 3 สปัดาห โดยลกูโคนมในกลมุ
ควบคมุไมไดรบัการปอนเชือ้ E. coli  สวนในกลมุอืน่ๆ ถกูทำใหทองรวงโดยการปอนเชือ้ E. coli ในอตัรา 500 cfu
ตอตวั ทางปาก ผลการทดลองพบวา การรกัษาโรคทองรวงดวยผงใบฝรัง่ระดบั 1.0 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมั
ตอวนั ทำใหลกูโคนมหายจากอาการทองรวง ภายใน 2.75 วนั แตกตางอยางมนียัสำคญัยิง่ทางสถติ ิ(p<0.01) กบั
การรกัษาดวยผงใบฝรัง่ระดบั 0.2 และ 0.5 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั (5.00 และ 4.25 วนั ตามลำดบั)
แตไมแตกตางทางสถติ ิ(p>0.05) กบัการรกัษาดวยยาปฏชิวีนะ norfloxacin (3.00 วนั) ทำการทดลองครัง้ทีส่องใน
ลกูโคนมกลมุเดมิทีม่อีาย ุ12 สปัดาห วธิกีารทดลองเชนเดยีวกนักบัครัง้แรกและผลการทดลองพบวา การรกัษาโรค
ทองรวงดวยผงใบฝรัง่ระดบั 1.0 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั ทำใหลกูโคนมหายจากอาการทองรวง ภายใน
4.00 วนั แตกตางอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p<0.05) กบัการรกัษาดวยยาปฏชิวีนะ norfloxacin (3.00 วนั) แต
การรกัษาดวยผงใบฝรัง่ระดบั 0.2 และ 0.5 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั ไมทำใหลกูโคนมหายจากอาการ
ทองรวงได จากการทดลอง สรปุไดวา การใชผงใบฝรัง่ในอตัรา 1.0 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั ใหผลการ
รกัษาโรคทองรวงในลกูโคนม อาย ุ3 สปัดาห ไดเชนเดยีวกบัการใชยาปฏชิวีนะ

Abstract
The study was conducted using guava leaf powder (0.2, 0.5 and 1.0 g/kg BW per day) compared to

norfloxacin (0.5 ml/10 kg BW per day) for the treatment of diarrhea in dairy calves during newborn to
weaning age. A total of 20 male dairy calves were randomly allocated into 5 groups (4 calves in each group)
with a completely randomized method. Each calf was ovally inoculated with E. coli 500 cfu at 3 weeks of age
and 12 weeks of age except for calves in the control led group, in order to induce diarrhea. The results showed
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that for calves 3 weeks of age, using guava leaf powder at the dosage of 1.0 g/kg BW per day was an effective
dose and it could cure diarrhea within 2.75 days similar to using norfloxacin (3.00 days) (p>0.05). However,
for calves 12 weeks of age using guava leaf powder at the dosage of 1.0 g/kg BW per day could cure diarrhea
within 4.00 days which is significantly higher than that of norfloxacin treatment (3.00 days) (p<0.05).
Treating guava leaf powder at the dosage of 0.2 and 0.5 g/kg BW per day were ineffective for the treatments
of diarrhea in both age groups. The study concluded that 1.0 g/kg BW per day of guava leaf powder was an
effective treatment for diarrhea in calves aged 3 weeks and it yielded similar effects to treatment with norfloxacin
treatment.

คำสำคัญ: ใบฝรัง่ โรคขีไ้หล ลกูโคนม
Keywords: guava leaf, diarrhoea diseases, dairy calf

บทนำ
ในปจจบุนัการเลีย้งโคนมในประเทศมกีารเลีย้ง

ตั้งแตระดับฟารมขนาดใหญ ระดับฟารมขนาดกลาง
ระดับฟารมขนาดเล็ก รวมทั้งเกษตรกรรายยอย และ
พบวาการเลีย้งระดบัเกษตรกรรายยอย เปนผเูลีย้งสวนใหญ
ของประเทศ ปญหาทั่วไปที่พบในการเลี้ยงโคนม
ทุกระดับฟารม  คือ ปญหาทองรวงในลูกโคนม
ซึง่ความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จากการตายของลกูโคนม ทีท่องรวง
เนือ่งจากรางกายขาดน้ำ ซบูผอม และเกดิโรคแทรกซอน
จากการศึกษาพบวาในโคนมชวงอายุตางๆ กัน ตั้งแต
ดดูนม จนกระทัง่ถงึหยานม จะมอีาการทองรวงใหเหน็
อยูบอยๆ ซึ่งสวนใหญเกิดจากเชื้อ Escherichia coli
(E. coli)

การรักษาโดยการลดปริมาณเชื้อดวยการใหยา
ปฏชิวีนะ ในปจจบุนัพบวาเชือ้ E. coli ไมไวตอยาปฏชิวีนะ
หลายชนิด จากขอมูลที่ไดมีการรวบรวม และทดสอบ
ความไวของยาปฏชิวีนะตอเชือ้ E. coli ในชวงป พ.ศ.
2532-2534 พบวา 80-100 เปอรเซนตของเชือ้ จะไม
ไวตอยาเพนนิซิลิน ซัลฟาไทอาโซล เตตราไซคลิน
แบซทิราซนิ อรีโิทรมยัซนิ คลอกซาซลินิ คลอแรมฟนคิอล
และสเตรปโตมยัซนิ และ 3-100 เปอรเซน็ต ของเชือ้
จะไวตอยาเจนตามัยซิน ออกโวลินิคแอซิค โคลิสติน
อปรามัยซิน และเอนโรฟลอคซาซิน แตในอนาคตเชื้อ
อาจไมไวตอยาดงักลาวไดอยางรวดเรว็เชนกนั

ฝรัง่ (Psidium guajava Linn.) มชีือ่เรยีกตาม
ภาษาทองถิน่ มะมัน่ มะถวยกา (เหนอื) มะปนุ (สโุขทยั,
ตาก) มะแกว (แพร) บกัสดีา (อสีาน) ยาหม ูยาม ูชมพู
(ใต) ฝรัง่เปนไมยนืตนขนาดเลก็ กิง่ออนเปนสีเ่หลีย่ม
ยอดมีขนออนปกคลุม ใบเดี่ยวติดกับลำตนแบบเรียง
ตรงกันขาม รูปรี ขนาด กวาง 3-8 เซนติเมตร ยาว
6-14 เซนตเิมตร ดอกออกเปนดอกเดีย่ว หรอืออกเปน
ชอๆ ละ 2-3 ดอก กลบีดอกสขีาวมเีกสรตวัผจูำนวน
มาก ผลฝรั่ง มีหลายรูปรางตั้งแตกลมถึงรูปกลมรียาว
เนื้อขางในสีนวล ถึงสีแดง มีเมล็ดจำนวนมาก (ศูนย
ขอมลูสมนุไพร, 2530)

ใบฝรั่งที่แกสมบูรณเต็มที่ และผลดิบออน
รสฝาด มฤีทธิฝ์าดสมานแกทองเสยี ใบฝรัง่มสีารแทนนนิ
8-15 เปอรเซน็ต เปนประเภท catechol และ pyrogallol
และน้ำมนัหอมระเหย ประกอบดวยสารหลายชนดิ เชน
aromadendrane, β-bisabolene, caryophyllene oxide,
longicyclene, tertiary sesguiterpene alconol สวน
ผลฝรั่งดิบประกอบดวยสารแทนนิน และสารอีกหลาย
ชนดิ เชน arabinose ether, exabydroxy diphenic acid,
β-caryophyllene, ellagic, gallic acid, quercetin สาร
แทนนนิมฤีทธิใ์นการลดการระคายเคอืงของลำไส และ
ลดการสูญเสียน้ำ จึงทำใหใบและผลออนของฝรั่งมี
สรรพคณุฝาดสมานรกัษาอาการทองเสยีได สวนใบ ดอก
และผลฝรัง่ มฤีทธิฆ์าเชือ้ Staphyllococcus  aureus และ
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E. coli (กรมวทิยาศาสตรการแพทย, 2533 ; นนัทวนั,
2542; วิทย, 2542) นอกจากนี้ในใบฝรั่งยังมีสาร
ประกอบสำคญัอกีอยางหนึง่คอื เคอรซทินิ (quercetin)
ประมาณ 0.36 เปอรเซน็ต ซึง่มคีณุสมบตัยิบัยัง้การหลัง่
acetylcholine ขัดขวางการเขาเซลของแคลเซียม มี
ผลยบัยัง้การหดตวัของลำไส และยงัมฤีทธิใ์นการยบัยัง้
การหลัง่สารคดัหลัง่เขาสทูางเดนิอาหาร และชวยในการ
ดูดซึมน้ำเขาสูผนังลำไสจึงทำใหสามารถยับยั้งอาการ
ทองเสียเฉียบพลันได (Lutterodt, 1989) สำหรับใน
คนนิยมใชใบฝรั่งเปนสมุนไพรพื้นบานรักษาอาการ
ทองเสียโดยตำรายาไทยกลาวถึงสรรพคุณวาใชใบหรือ
ผลดบิโขลกพอแหลกตมน้ำดืม่แทนชาแกอาการทองเสยี
(สำนกังานคณะกรรมการการสาธารณสขุมลูฐาน, 2541)

เนื่องจากขอมูลการใชใบฝรั่งรักษาโรคทองรวง
ในลกูโคนมยงัไมมรีายงาน ดงันัน้ จงึนาจะไดมกีารศกึษา
ถงึแนวทางการใชใบฝรัง่บดแหงควบคมุโรคทองรวงใน
ลูกโคนม เพื่อใหสามารถนำพืชพื้นบานที่ ไดจาก
ธรรมชาตซิึง่มรีาคาถกู ใชเปนสมนุไพรทดแทนการใชยา
ตานจลุชพี เพือ่ลดอนัตรายจากสารตกคาง ลดการสญูเสยี
เงินตราซื้อยาปฏิชีวนะจากตางประเทศ และอาจ
ขยายผลสอูตุสาหกรรมยาสมนุไพรสำหรบัสตัวได

อปุกรณและวธิกีารวจิยั
การวางแผนการทดลองและสตัวทดลอง

แผนการทดลองที่ ใช  แบบสุมสมบูรณ
(Completely randomized design , CRD) (Steel and
Torrie, 1980) ซึ่งใชโคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชี่ยน
เพศผ ูจำนวน 20 ตวั มนี้ำหนกัตวัเริม่ตนเฉลีย่ 37.90
กโิลกรมั และมอีายเุริม่ตนทดลองเฉลีย่ 21.90 วนั ลกู
โคนมทุกตัวไดรับอาหารแทนนม (milk replacer)
มีโปรตีนไมนอยกวา 22 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1)
ในปรมิาณ 10 เปอรเซน็ตของน้ำหนกัตวัตอวนั พรอมทัง้
ใหอาหารลกูโคออน (calf starter) ทีม่โีปรตนีไมนอยกวา
20 เปอรเซน็ต (ตารางที ่2) ใหในปรมิาณ 2 เปอรเซน็ต
ของน้ำหนกัตวัตอวนั และใสฟางขาวไวในรางอาหารเพือ่
เปนอาหารหยาบใหลูกโคนมไดหัดกินไปเรื่อยๆ และ

แบงกลมุสตัวทดลองออกเปน 5 กลมุ มจีำนวนซ้ำในแต
ละกลมุการทดลองละ 4 ตวั สตัวทดลองทัง้หมดถกูสมุ
เพือ่ใหไดรบักลมุการทดลองตางๆ ตามแผนการทดลอง
โดยมทีรทีเมนต (treatment) ดงันี้

กลมุที ่1 กลมุควบคมุ ไมไดรบัยาหรอืผงใบฝรัง่
เปนกลมุลกูโคนมปกต ิ(สญัลกัษณ คอื T1)

กลมุที ่2 ไดรบัยาปฏชิวีนะ norfloxacin ขนาด
0.5 ซซีตีอน้ำหนกัตวั 10 กโิลกรมัตอวนั (สญัลกัษณ
คอื T2)

กลุมที่ 3 ไดรับผงใบฝรั่งขนาด 0.2 กรัมตอ
น้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั (สญัลกัษณ คอื T3)

กลุมที่ 4 ไดรับผงใบฝรั่งขนาด 0.5 กรัมตอ
น้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั (สญัลกัษณ คอื T4)

กลุมที่ 5 ไดรับผงใบฝรั่งขนาด 1.0 กรัมตอ
น้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั (สญัลกัษณ คอื T5)
การเตรียมสมุนไพรผงใบฝรั่ง

เกบ็ใบฝรัง่สายพนัธขุีน้ก อายปุระมาณ 6 ป เก็บ
เฉพาะใบทีอ่ยใูนชวงของใบเพสลาด จากหมบูานซำจาน
ตำบลบานคอ อำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน แลวนำมา
ลางทำความสะอาดแลว บดแหงทำโดยวธิ ีArtificial heat
เปนการทำใหแหงโดยใชตอูบมกีารควบคมุอากาศทีผ่าน
เขาออกและสามารถควบคมุอณุหภมูไิดแนนอน โดยขัน้
ตอนแรก นำใบฝรั่งที่ทำความสะอาดแลวมาตากแดด
เปนระยะเวลา 2 วนั จากนัน้ นำเขาในตอูบทีต่ัง้อณุหภมูิ
ไวที ่55 องศาเซลเซยีส เปนระยะเวลานาน 24 ชัว่โมง
หลงัจากการอบแหง นำมาบดใหละเอยีดดวยเครือ่งบด
แลวกรองผานตะแกรงขนาด 0.12 มิลลิเมตร จะได
สมนุไพรใบฝรัง่บดแหงตามทีต่องการ จากนัน้บรรจใุส
ภาชนะ (ขวดโหลสชีา) แลวปดฝาใหมดิชดิ เพือ่เตรยีม
นำไปใชในการทำการทดลองตอไป
การปอนเชือ้

การทำใหลกูโคนมทองรวงดวยการปอนเชือ้อีโคไล
(E. coli) โดยทำการปอนเชือ้ในลกูโคนมกลมุโคทดลอง
กลมุที ่2, 3, 4 และ 5 ซึง่มอีายโุดยเฉลีย่ 21.90 วนั
(อาย ุ3 สปัดาห) โดยการปอนเขาทางปาก ในปรมิาณ
500 cfu ตอตวั และทำใหลกูโคทองรวงอกีครัง้ เมือ่อายุ
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12 สปัดาห ในอตัราเดยีวกนั เชือ้ E. coli ทีใ่ชในการ
ทดลองในครั้งนี้ ไดรับความอนุเคราะหจากภาควิชา
พยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
การปอนสมนุไพร

นำสมุนไพรผงใบฝรั่งที่เตรียมไว มาชั่งดวย
เครื่องชั่งไฟฟาเพื่อเตรียมปอนใหลูกโคนมที่มีอาการ
ทองรวง การปอนสมนุไพรผงใบฝรัง่จะปอนตามขนาด
น้ำหนกัตวั โดยผสมกบัน้ำกลัน่ในหลอดฉดียาพลาสตกิ
ขนาด 60 มลิลิลติร ทีต่ดัปลายหลอดใหกวางพอเหมาะ
เขยาใหสมนุไพรและน้ำเขากนัไดด ีแลวจงึปอนใหลกูโคนมกนิ
วนัละ 1 ครัง้ ในตอนเชา (เวลา 09.00-10.00 น.)
ลูกโคนมแตละตวัถกูปอนยาอยางนอย 3 วนั ตดิตอกนั
การเกบ็บนัทกึขอมลู

1. บันทึกปริมาณอาหารที่ลูกโคนมกินทุกวัน
โดยทำการบนัทกึปรมิาณอาหารทกุครัง้ทีใ่หลกูโคนมกนิ
โดยชั่งน้ำหนักอาหารกอนใหลูกโคนม และชั่งอาหารที่
เหลือจากลูกโคนมกินในตอนเชากอนใหอาหารเชาของ
วนัถดัไป

2. บันทึกน้ำหนักตัวของลูกโคนม ดวยสายวัด
น้ำหนกั โดยวดัเมือ่เริม่ทำการทดลอง วดัน้ำหนกัซ้ำทกุๆ
1 เดอืน และวดัครัง้สดุทายเมือ่ส้ินสดุการทดลอง ทีอ่ายุ
16 สปัดาห

3. บันทึกอายุและน้ำหนักของลูกโค เมื่อเริ่ม
รักษาอาการทองรวง และบันทึกจำนวนวันที่รักษาหาย
จากอาการทองรวง หลงัจากไดรบัการรกัษาดวยยาปฏชิวีนะ
norfloxacin และผงใบฝรั่งที่ระดับตางๆ ในชวงอายุ
3 สปัดาห และชวงอาย ุ12 สปัดาห

4. บันทึกอาการของโรค ลักษณะอาการปวย
และหายจากโรค โดยสงัเกตลกัษณะสขุภาพ ลกัษณะขน
ลกัษณะสขีองทวาร และลกัษณะมลู (ยทุธนา และคณะ,
2545) หลงัจากนัน้ทำการใหคะแนนโดยมหีลกัการให
คะแนน ดงันี้

ลกัษณะสขุภาพม ี3 ระดบั
1. ไมสญูเสยีน้ำ (ปกต)ิ
2. ทองยบุบาง เดนิได สญูเสยีน้ำบาง (เริม่ทองรวง)
3. ทองแฟบ เดนิโซเซ สญูเสยีน้ำมาก (ทองรวง)

ลกัษณะขนม ี3 ระดบั
1. ขนมนัเรยีบ (ปกต)ิ
2. ขนดานไมเรยีบ (เริม่ทองรวง)
3. ขนฟตูัง้ (ทองรวง)
ลกัษณะสขีองทวารม ี3 ระดบั
1. สขีาว ไมมมีลูตดิ (ปกต)ิ
2. สชีมพ ูมมีลูตดิ (เริม่ทองรวง)
3. สชีมพเูขม มมีลูตดิ (ทองรวง)
ลกัษณะมลูม ี3 ระดบั
1. ออนนิม่ สดีำหรอืสนี้ำตาล (ปกต)ิ
2. ออนเหลวมเีนือ้มาก สนี้ำตาล (เริม่ทองรวง)
3. ออนเหลวเปนน้ำมเีนือ้นอย สเีทา (ทองรวง)

การวเิคราะหผลการทดลอง
ขอมลูทัง้หมดทีไ่ดจากการทดลอง นำมาทำการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบ analysis of variance
(ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ
(completely randomized design; CRD) และเปรยีบเทยีบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยของทรีทเมนต ดวยวิธี
Duncan’s new multiple range test (DMRT) ตามวธิี
การใชโปรแกรม Statistical Analysis System (SAS,
1988)

ผลและวจิารณผลการทดลอง
อาย ุน้ำหนกัเริม่รกัษา และจำนวนวนัรกัษาหาย

จากผลการทดลอง พบวา อายลุกูโคนมทีถ่กูปอน
ดวยเชือ้ E. coli ใหมอีาการทองรวง อยใูนชวง 21.00-
22.75 วนั (ชวงอายุ 3 สปัดาห) และมนี้ำหนกัเริม่รกัษา
ประมาณ 37.50-38.25 กิโลกรัม และจากการรักษา
อาการทองรวงในลกูโคนม พบวาลกูโคนมทองรวงทีถ่กู
รักษาดวยผงใบฝรั่งที่ระดับ 1.0 กรัมตอน้ำหนักตัว 1
กิโลกรัมตอวัน ทำใหลูกโคนมหายจากอาการทองรวง
(2.75 วัน) แตกตางอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ
(p<0.01) กบัการรกัษาอาการทองรวงดวยผงใบฝรัง่ที่
ระดบั 0.2 และ 0.5 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอ
วัน (5.00 และ 4.25 วัน) แตไมแตกตางทางสถิติ
(p>0.05) กับการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ norfloxacin
ในขนาด 0.5 ซีซีตอน้ำหนักตัว 10 กิโลกรัมตอวัน
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(3.00 วนั) (ตารางที ่3) สอดคลองกบัการรายงานของ
ปญจางค และชยัโย (2530) ทีไ่ดศกึษาถงึการใชใบฝรัง่
อบแหงบด ขนาด 500 มลิลกิรมั ทกุ 6 ชัว่โมง รกัษา
โรคอจุจาระรวงในคนได เชนเดยีวกบั วศิษิฐ และคณะ
(2543) ไดรายงานไวเกี่ยวกับการใชใบฝรั่งแหง
บดละเอยีดใหสกุรกนิในปรมิาณ 750 มลิลกิรมัตอโดส
วนัละ 2 ครัง้ รกัษาอาการทองรวงในลกูสกุรไดภายใน
3 วนั แตผลการทดลองในครัง้นีก้ารรกัษาอาการทองรวง
ดวยผงใบฝรัง่ทีร่ะดบั 0.2 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมั
ตอวนั ไมทำใหลกูโคนมหายจากอาการทองรวงภายใน
5 วนั จำเปนตองใหยาปฏชิวีนะรกัษาอาการทองรวง และ
ทดลองซ้ำอกีครัง้ในชวง 84.00-85.75 วนั (ชวงอายุ
12 สัปดาห) มีน้ำหนักเริ่มรักษาประมาณ 64.50-
74.50 กิโลกรัม และจากการรักษาพบวา ลูกโคนม
ทองรวงทีถ่กูรกัษาดวยผงใบฝรัง่ ทีร่ะดบั 1.0 กรมัตอ
น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน หายจากอาการทองรวง
(4.00 วนั) สวนการรกัษาดวยผงใบฝรัง่ระดบั 0.2 และ
0.5 กรัมตอน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน ไมหายจาก
อาการทองรวง (5.00 และ 5.00 วัน) (ตารางที่ 4)
จำเปนตองรักษาดวยยาปฏิชีวนะ norfloxacin 0.5
มลิลลิิตรตอน้ำหนกัตวั 10 กโิลกรมัตอวนั ตดิตอกนัเปน
เวลา 3 วนั ลกูโคนมจงึหายจากอาการทองรวง ดงันัน้
สมุนไพรผงใบฝรั่งหากมีการใชในปริมาณที่พอเหมาะ
สามารถรกัษาอาการทองรวงในลกูโคนมไดเพราะใบฝรัง่
มสีารแทนนนิทีม่ฤีทธิใ์นการยบัยัง้เชือ้ E. coli (กลมุงาน
วิจัยและพัฒนา 2, 2539) นอกจากนี้ สารแทนนิน
ในใบฝรัง่ยงัชวยใหลกูโคนมมอีาการทองผกู จงึหายจาก
อาการทองรวงได (กรมวทิยาศาสตรการแพทย, 2533)
และสารสกดัจากใบฝรัง่มฤีทธิย์บัยัง้การหลัง่สารคดัหลัง่
เขาสูทางเดินอาหาร และชวยในการดูดซึมน้ำเขาสูผนัง
ลำไส จงึทำใหทองผกู (Lutterodt, 1989)
ลกัษณะลกูโคนมกอน และหลงัรกัษาหาย

ขอมูลลักษณะลูกโคนมกอนและหลังรักษา
อาการทองรวงในชวงอาย ุ3 สปัดาห พบวา

ลักษณะของลูกโคนมกอนรักษา จากการทำให
เกิดอาการทองรวงดวยการปอนเชื้อนั้น มีลักษณะเริ่ม
รกัษาดงันีค้อื ในกลมุที ่2, 3, 4 และ 5 มอีาการทองยบุ

สญูเสยีน้ำบาง (ระดบัคะแนนสขุภาพ 2.25, 2.25, 2.25
และ 2.25 ตามลำดบั) ลกัษณะขนดานไมเรยีบ (ระดบั
คะแนนขน 2.25, 2.25, 2.25 และ 2.25 ตามลำดบั)
สขีองทวารเปนสชีมพคูอนขางแดงมมีลูตดิทีก่น (ระดบั
คะแนนสขีองทวารตามลำดบั 3.00, 2.75, 2.75 และ
2.75 ตามลำดบั) และลกัษณะมลูเหลวไปทางคอนขาง
เปนน้ำเหลว (ระดบัคะแนนมลู 2.75, 2.75, 2.75 และ
2.75 ตามลำดบั) และเมือ่ผานการรกัษาหาย พบวา ลกู
โคนมมีสุขภาพคอนขางแข็งแรง ใกลเคียงระดับปกติ
(ระดบัคะแนนสขุภาพ 1.25, 2.75, 1.25 และ 1.25
ตามลำดับ) ขนคอนขางเรียบมัน (ระดับคะแนนขน
1.25, 2.75, 1.25 และ 1.25 ตามลำดบั) สขีองทวาร
ขาวเปนปกต ิ (ระดบัคะแนนสขีองทวาร 1.25, 2.25,
1.25 และ 1.00 ตามลำดบั) และมลูมลีกัษณะออนเปน
กอนปกต ิ(ระดบัคะแนนมลู 1.25, 2.25, 1.25 และ
1.00 ตามลำดับ) และเมื่อพิจารณาลักษณะของทวาร
และมูลของลูกโคนมที่รักษาดวยสมุนไพรผงใบฝรั่งที่
ระดบั 1.0 กรมัตอกโิลกรมัน้ำหนกัตวัตอวนั มแีนวโนม
ที่ทำใหลักษณะมูลแข็งไดเร็ว และลักษณะทวารเปน
ปกตไิดเรว็กวา (1.00 และ 1.00 ตามลำดบั) (ตาราง
ที ่5) และลกัษณะลกูโคนมหลงัรกัษาอาการทองรวงใน
ชวงอาย ุ12 สปัดาห พบวา การรกัษาดวยสมนุไพรผงใบ
ฝรัง่ทีร่ะดบั 0.1 กรมัตอกโิลกรมัน้ำหนกัตวัตอวนั กม็ี
แนวโนมทีท่ำใหลกัษณะมลูแขง็ไดเรว็ และลกัษณะทวาร
เปนปกตไิดเรว็กวาเชนกนั (1.25 และ 1.25 ตามลำดบั)
(ตารางที ่6) ทัง้นีเ้นือ่งจากใบฝรัง่มทีัง้นีเ้นือ่งจากใบฝรัง่
มีสารแทนนินที่กระตุนใหลำไสดูดน้ำเขาสูรางกาย
จงึทำใหมลูเปนกอนแขง็ขึน้ และหายจากอาการทองรวง
ได เร็ว สอดคลองกับการรายงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการสาธารณสขุมลูฐาน (2541) วาใบฝรัง่
ชวยลดจำนวนครั้งของการถายอุจจาระ และหยุด
ถายเหลวไดเร็วกวาการใชยาปฏิชีวนะเตตราซัยคลิน
(tetracycline) ในผปูวยทีเ่ปนโรคทองรวง เชนเดยีวกบั
วศิษิฐ และคณะ (2543) ไดรายงานไววา การรกัษาโรค
สุกรทองรวงดวยใบฝรั่งทำใหสุกรหายทองรวงเร็วกวา
การรกัษาดวยเกลอืแร หรอืไมมกีารรกัษา แตกตางกนั
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้
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การทดลองใชใบฝรัง่ทีส่กดัดวยน้ำแลวนำมารกัษาอาการ
ทองรวงในหนูที่ถูกทำใหทองรวงโดยการกรอกดวย
microlax พบวา การใชสารสกดัใบฝรัง่ 0.2 มลิลลิติร
ตอกิโลกรัมใบฝรั่งสด สามารถรักษาอาการทองรวงได
65 เปอรเซน็ต ซึง่มคีาใกลเคยีงกบัการใช มอรฟน 0.2
มลิลกิรมัตอกโิลกรมัน้ำหนกัตวั (Lutterodt, 1992)
น้ำหนัก น้ำหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโต และ
ประสทิธภิาพการใชอาหาร

จากผลการทดลอง พบวาลกูโคนมทีม่อีาการทองรวง
และถกูรกัษาดวยสมนุไพรผงใบฝรัง่ทีร่ะดบั 1.0 กรมัตอ
น้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั มนี้ำหนกัเมือ่อายุ 8, 12
และ 16 สปัดาห มแีนวโนมสงูกวาลกูโคนมทีม่อีาการ
ทองรวงและถกูรกัษาดวยสมนุไพรผงใบฝรัง่ทีร่ะดบั 0.2
และ 0.5 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั และยา
ปฏชิวีนะ norfloxacin และมนี้ำหนกัใกลเคยีงกบัลกูโคนม
ทีไ่มปวยหรอืลกูโคนมทีม่อีาการปกตทิีเ่ปนกลมุควบคมุ
แตไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติ ิ (p>0.05) และเมือ่
พจิารณาอตัราการเจรญิเตบิโต ตัง้แตอาย ุ8-12 สปัดาห
พบวา สมนุไพรผงใบฝรัง่ทีร่ะดบั 1.0 กรมัตอน้ำหนกั
ตวั 1 กโิลกรมัตอวนั มอีตัราการเจรญิเตบิโตทีม่แีนวโนม
สงูกวาลกูโคนมทีถ่กูรกัษาดวยสมนุไพรผงใบฝรัง่ทีร่ะดบั
0.2 และ 0.5 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั และ
ยาปฏิชีวนะ norfloxacin และมีอัตราการเจริญเติบโต
ใกลเคยีงกบัลกูโคนมปกตหิรอืไมปวย แตไมมคีวามแตก
ตางกนัทางสถติ ิ (p>0.05) สวนอตัราการเจรญิเตบิโต
ตัง้แตอาย ุ12-16 สปัดาห พบวา ลกูโคนมทีถ่กูรกัษา
ดวยสมนุไพรผงใบฝรัง่ทีร่ะดบั 0.2 และ 0.5 กรมัตอ
น้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั มอีตัราการเจรญิเตบิโตที่
มแีนวโนมสงูกวาลกูโคนมทีถ่กูรกัษาดวยสมนุไพรผงใบ
ฝรัง่ทีร่ะดบั 1.0 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั
และมแีนวโนมสงูกวาลกูโคนมปกตหิรอืไมปวย เนือ่งจาก
ไดมกีารเสรมิวติามนิบำรงุใหในชวงทีม่กีารรกัษาอาการ
ทองรวงไมหาย สวนในกลุมลูกโคนมปกติหรือไมปวย
พบวามอีตัราการเจรญิเตบิโตทีม่แีนวโนมต่ำกวาลกูโคนม
กลุมอื่นๆ เนื่องจากในระหวางการทดลองมีลูกโคนม
จำนวน 2 ตวั ไมยอมกนิอาหารโดยไมทราบสาเหต ุและ

ไมมลีกัษณะอาการทางคลนิกิใหเหน็ และเมือ่พจิารณา
อัตราการเจริญเติบโต ตั้งแตอายุเริ่มทดลองจนกระทั่ง
สิ้นสุดการทดลอง (3-16 สัปดาห) พบวา สมุนไพร
ผงใบฝรัง่ทีร่ะดบั 1.0 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอ
วนั มอีตัราการเจรญิเตบิโตทีม่แีนวโนมสงูกวาลกูโคนม
ทีถ่กูรกัษาดวยสมนุไพรผงใบฝรัง่ทีร่ะดบั 0.2 และ 0.5
กรัมตอน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมตอวัน และยาปฏิชีวนะ
norfloxacin และมีอัตราการเจริญเติบโตใกลเคียงกับ
ลกูโคนมปกตหิรอืไมปวย แตไมมคีวามแตกตางกนัทาง
สถติ ิ(p>0.05) (ตารางที ่7) กลมุลกูโคนมทีใ่ชสมนุไพร
ผงใบฝรัง่ทีร่ะดบั 1.0 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั
นอกจากจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่มีแนวโนมสูงกวา
ลกูโคนมกลมุอืน่แลวยงัมปีระสทิธภิาพการใชอาหารทีม่ี
แนวโนวสงูกวาลกูโคนมกลมุอืน่ดวย (ตารางที ่8) ทัง้นี้
เนือ่งจากสมนุไพรผงใบฝรัง่หากใชในอตัราสวนทีเ่หมาะสม
แลวนอกจากจะยับยั้งเชื้อ E. coli แลว ยังมีสาร
แทนนนิทีม่ฤีทธิฝ์าดสมานแผล ลดการอกัเสบของลำไส
และเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร (กรมวิทยาศาสตร
การแพทย, 2533; สำนกังานคณะกรรมการสาธารณสขุ
มลูฐาน, 2541; Caceres et al., 1990; Dhawan et al.,
1977; Quansah, 1988; Verpoote and Dihal, 1987)
ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ทำใหระบบการยอยอาหารของ
ลกูโคนมทีท่องรวงหายเปนปกตไิดเรว็ ทำใหลำไสมกีาร
ดูดซึมโภชนะในอาหารไดมากและไวขึ้น จึงทำให
ลกูโคนมมกีารเจรญิเตบิโตสงูขึน้ดวยเชนกนั

สรปุผลการทดลองและขอเสนอแนะ
สรปุผลการทดลอง

จากการทดลองการใชผงใบฝรัง่ 3 ระดบั ไดแก
0.2, 0.5 และ 1.0 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั
ในการรักษาโรคทองรวงในลูกโคนมระยะแรกคลอด
จนถงึหยานม ทีเ่กดิจากเชือ้ E. coli  เปรยีบเทยีบกบั
การรกัษาดวยยาปฏชิวีนะ norfloxacin ในขนาด 0.5 ซซีี
ตอน้ำหนกัตวั 10 กโิลกรมัตอวนั และลกูโคนมทีป่กติ
หรอืไมปวย ไดผลการทดลอง ดงันี้
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1. ผลของสมุนไพรผงใบฝรั่งตอการรักษาหาย
ของโรคทองรวงในลกูโคนม พบวา การใชผงใบฝรัง่ใน
ระดบั 1.0 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั ทำให
ลูกโคนมหายจากอาการทองรวงได ภายใน 2.75 วัน
แตกตางอยางมนียัสำคญัยิง่ทางสถติิ (p<0.01) กบัการ
รกัษาอาการทองรวงดวยผงใบฝรัง่ในระดบั 0.2 และ 0.5
กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั (5.00 และ 4.25
วนั) แตไมมคีวามแตกตางทางสถติ ิ(p>0.05) กบัการ
รักษาดวยยาปฏิชีวนะ

2. ผลของสมนุไพรผงใบฝรัง่ตอลกัษณะสขุภาพ
ขน ทวาร และมลู พบวา ลกูโคนมทีม่อีาการทองรวงที่
รักษาดวยสมุนไพรผงใบฝรั่งในระดับ 1.0 กรัมตอ
น้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั มแีนวโนมทีท่ำใหลกัษณะ
มลูแขง็ตวัไดเรว็กวา และลกัษณะทวารเปนปกตไิดเรว็กวา

3. ผลของสมนุไพรผงใบฝรัง่ตอน้ำหนกั น้ำหนกั
เพิ่ม อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช
อาหาร พบวา ลกูโคนมทีม่อีาการทองรวงและถกูรกัษา
ดวยสมนุไพรผงใบฝรัง่ในระดบั 1.0 กรมัตอน้ำหนกัตวั
1 กโิลกรมัตอวนั มแีนวโนมสงูกวาลกูโคนมทีถ่กูรกัษา
ดวยสมนุไพรผงใบฝรัง่ในระดบั 0.2 และ 0.5 กรมัตอ
น้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั และยาปฏชิวีนะ แตไมมี
ความแตกตางทางสถติิ (p>0.05)

ดังนั้น จากการศึกษาครั้งนี้ การใชสมุนไพรผง
ใบฝรัง่ในระดบั 1.0 กรมัตอน้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั
รกัษาอาการทองรวงในลกูโคนมทีเ่กดิจากเชือ้ E. coli ให
ผลไมแตกตางจากการรกัษาดวยยาปฏชิวีนะ norfloxacin
ขอเสนอแนะ

1. สมุนไพรผงใบฝรั่งที่ได ควรมีการนำตรวจ
สอบคุณสมบัติถึงสารออกฤทธิ์ กอนนำไปใชในการ
ทดลอง เพราะพืชสมุนไพรจะมีความผันแปรไปตาม
สายพนัธ ุสถานทีเ่กบ็ และฤดกูาล

2. จำนวนสารออกฤทธิ์สำคัญของสมุนไพรมี
มากมาย และมีสรรพคุณหลากหลาย ควรมีการตรวจ
สอบกอนนำมาทำการทดลอง โดยเฉพาะการศกึษาตรวจ
สอบสารออกฤทธิ์สำคัญชนิดรองๆ ลงมา ซึ่งผลของ
สารออกฤทธิส์ำคญัรองอาจทำใหสมรรถนะการผลติดขีึน้
ก็ได

3. ควรมกีารทดลองซ้ำในระดบัการใชทีเ่พิม่มาก
ขึน้อกี เชน ระดบั 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 กรมัตอ
น้ำหนกัตวั 1 กโิลกรมัตอวนั ซึง่อาจจะใหผลในการรกัษา
อาการทองรวง และอตัราการเจรญิเตบิโต ไดดกีวา ใน
ระดบัทีใ่ชในการทดลองครัง้นี้
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ตารางที ่1 แสดงสวนประกอบของน้ำนมเทยีม (อาหารแทนนม)

                                                                   คณุภาพทางเคมี

Protein 23 %
Fat 18 %
Minerals 9 %
Lactose 44.5 %
Moisture 4.5 %
Vitamins A 30,000 I.U
Vitamins D3 6,000 I.U
Vitamins E มก.
Vitamins B1 มก.
Vitamins B2 มก.
Vitamins B6 มก.
Vitamins B12 มก.
Vitamins C มก.
Vitamins K3 มก.
Flavomicine 16 มก.

ทีม่า: บ.ีพี. อาหารสตัว (2545)

ตารางที ่2 แสดงสวนประกอบของอาหารลกูโคออน

                                                                       คณุภาพทางเคม ี(%)

โปรตนีไมนอยกวา 20
ไขมนัไมนอยกวา 3
กากไมมากกวา 9
ความชืน้ไมมากกวา 13

ทีม่า: บ.ีพ.ี อาหารสตัว (2545)
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ตารางที ่3 แสดงอาย ุน้ำหนกัเริม่รกัษา และจำนวนวนัรกัษาหายของลกูโคนมทดลองในชวงอาย ุ3 สปัดาห

ลักษณะที่ศกึษา T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 %C.V. 

จํานวนลูกโคนมทดลอง (ตวั) 4 4 4 4 4  

อายุเริ่มรักษา (วัน) 21.75 22.25 22.75 21.00 21.75 18.38 

น้ําหนักเริ่มรักษา (กิโลกรัม) 38.25 37.75 37.75 38.25 37.50 9.24 

จํานวนวันรักษาหาย (วัน) - 3.00 b 5.00 a 4.25 a 2.75 b 18.05 

a,b,c  อักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันในแถวเดยีวกัน มคีวามแตกตางอยางมนีัยสําคญัย่ิงทางสถิต ิ(p<0.01) 
 

ns = ไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติ ิ(p>0.05)

ตารางที ่4 แสดงอาย ุน้ำหนกัเริม่รกัษา และจำนวนวนัรกัษาหายของลกูโคนมทดลองในชวงอาย ุ12 สปัดาห

ลักษณะท่ีศึกษา T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 %C.V.  

จํานวนลูกโคนมทดลอง (ตัว) 4 4 4 4 4   

อายุเริ่มรักษา (วัน) 84.75 85.25 85.75 84.00 84.75 4.46  

นํ้าหนักเริ่มรักษา (กิโลกรัม) 74.50 66.50 64.50 66.50 71.00 9.58  

จํานวนวันรักษาหาย (วัน) - 3.00 c 5.00 a 5.00 a 4.00 b 9.61  

a,b,c  อักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันในแถวเดียวกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 
 

ns = ไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติ ิ(p>0.05)
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ตารางที ่5 แสดงลกัษณะกอนและหลงัรกัษาหายของลกูโคนมทดลอง ชวงอายุ 3 สปัดาห

ลักษณะท่ีศึกษา T 1 T 2 T 3 T 4 T 5  

จํานวนลูกโคนมทดลอง (ตัว) 4 4 4 4 4  

ลักษณะกอนรักษา       

สุขภาพ 1.00 2.25 2.25 2.25 2.25  

ขน 1.00 2.25 2.25 2.25 2.25  

ทวาร 1.00 3.00 2.75 2.75 2.75  

มูล 1.00 2.75 2.75 2.75 2.75  

ลักษณะหลังรักษา       

สุขภาพ 1.00 1.25 2.75 1.25 1.25  

ขน 1.00 1.25 2.75 1.25 1.25  

ทวาร 1.00 1.25 2.25 1.25 1.00  

มูล 1.00 1.25 2.25 1.25 1.00  

 

ตารางที ่6 แสดงลกัษณะกอนและหลงัรกัษาหายของลกูโคนมทดลอง ชวงอายุ 12 สปัดาห

ลักษณะท่ีศึกษา T 1 T 2 T 3 T 4 T 5  

จํานวนลูกโคนมทดลอง (ตัว) 4 4 4 4 4  

ลักษณะกอนรักษา       

สุขภาพ 1.00 2.75 2.25 2.25 2.75  

ขน 1.00 2.75 2.25 2.25 2.75  

ทวาร 1.00 3.00 2.25 2.25 3.00  

มูล 1.00 2.75 2.25 2.75 2.75  

ลักษณะหลังรักษา       

สุขภาพ 1.00 1.25 3.00 3.00 1.75  

ขน 1.00 1.75 3.00 3.00 1.75  

ทวาร 1.00 1.75 3.00 3.00 1.25  

มูล 1.00 1.75 3.00 3.00 1.25  
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ตารางที ่7 แสดงอตัราการเจรญิเตบิโตของลกูโคนมทีอ่าย ุ3, 8, 12 และ 16 สปัดาห

ns = ไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติ ิ(p>0.05)

ลักษณะท่ีศึกษา T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 %C.V. 

นํ้าหนัก (กิโลกรัม) 

จํานวนลูกโคนมทดลอง (ตัว) 
 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
 

เร่ิมรักษา (3 สัปดาห) 38.25 37.75 37.75 38.25 37.50 9.24 

อายุ 8 สัปดาห 58.50 52.00 52.00 52.75 55.25 10.57 

อายุ 12 สัปดาห 74.50 66.50 64.50 66.50 71.00 9.58 

อายุ 16 สัปดาห 88.57 85.07 84.43 86.03 87.09 10.15 

นํ้าหนักเพ่ิม (กิโลกรัม)       
อายุ 3 – 8 สัปดาห 20.25 14.25 14.25 14.50 17.75 21.97 

อายุ 8 – 12 สัปดาห 16.00 14.50 12.50 13.75 15.75 12.85 

อายุ 12 – 16 สัปดาห 14.07 18.57 19.93 19.53 16.09 37.83 

อายุ 3 – 16 สัปดาห 50.32 47.32 46.68 47.78 49.59 14.28 

อัตราการเจริญเติบโตตอวัน  (กรัม)      
อายุ 3 – 8 สัปดาห 0.579 0.407 0.407 0.414 0.507 21.49 

อายุ 8 – 12 สัปดาห 0.571 0.518 0.446 0.491 0.563 12.63 

อายุ 12 – 16 สัปดาห 0.503 0.663 0.712 0.698 0.575 38.05 

อายุ 3 – 16 สัปดาห 0.553 0.520 0.513 0.525 0.545 12.53 
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ตารางที ่8 แสดงผลการใชผงใบฝรัง่เปรยีบเทยีบกบัการใชยาปฏชิวีนะ norfloxacin

ลักษณะท่ีศึกษา T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 %C.V. 

จํานวนลูกโคนมทดลอง (ตัว) 4 4 4 4 4  

นํ้าหนักเริ่มทดลอง (กก.) 38.25 37.75 37.75 38.25 37.50 9.24 

นํ้าหนักสิ้นสุดทดลอง (กก.) 88.57 85.07 84.43 86.03 87.09 10.15 

จํานวนวันทดลอง (วัน) 91 91 91 91 91  

อัตราการเจริญเติบโต (กก./วัน) 0.553 0.520 0.513 0.525 0.545 14.19 

อาหารที่กินตอวัน (กก.) 1.640 1.440 1.290 1.435 1.615 10.14 

ประสิทธิภาพการใชอาหาร 2.824 2.762 2.654 2.738 2.809 5.92 

 ns = ไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติ ิ(p>0.05)


