
บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาผลของการใช้หัวเช้ือ EM และ สมุนไพรหมากนวลแห้งผงรักษาโรคท้องร่วงในลูก
สุกร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้   
 
1. จุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 1.1 จุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพ (EM) 
     EM ย่อมาจาก effective microorganisms หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่ง ศ.ดร.เทรูโอะ ฮิงะ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา 
ประเทศญี่ปุ่น ได้ศึกษาแนวคิดเรื่อง "ดินมีชีวิต" ของท่านโมกิจิ โอกะดะ (พ.ศ. 2425-2498) บิดา
เกษตรธรรมชาติของโลกจากนั้น ดร.ฮิงะ เริ่มค้นคว้าทดลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 และค้นพบ EM เมื่อ 
พ.ศ. 2526 ท่านอุทิศทุ่มเททำการวิจัยผลว่ากลุ่มจุลินทรีย์นี้ใช้ได้ผลจริง  หลังจากนั้นศาสนาจารย์     
วาคุกามิ ได้นำมาเผยแพร่ในประเทศไทย โดยท่านเป็นประธานมูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วย
กิจกรรมทางศาสนา หรือ คิวเซ (คิวเซ แปลว่า ช่วยเหลือโลก) ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
จากการค้นคว้าพบความจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ว่ามี 3 กลุ่ม คือ 
   1. กลุ่มสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพ มีประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์  
  2. กลุ่มทำลาย เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นโทษ ทำให้เกิดโรค มีประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ 
  3. กลุ่มเป็นกลาง มีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ จุลินทรีย์กลุ่มนี้หากกลุ่มใด มีจำนวน
มากกว่ากลุ่มนี้จะสนับสนุนหรือร่วมด้วย 
     ดังนั้น การเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพลงในดิน ก็เพื่อให้กลุ่มสร้างสรรค์มีจำนวนมากกว่า ซึ่ง
จุลินทรีย์เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้กลับมีพลังข้ึนมา  อีกหลังจากที่ถูกทำลายด้วย
สารเคมีจนดินตายไป  
 1.2 จุลินทรีย์มี 2 ประเภท 
     1.2.1 ประเภทต้องการอากาศ (aerobic bacteria) 
     1.2.2 ประเภทไม่ต้องการอากาศ (anaerobic bacteria)  
  จุลินทรีย์ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้ จากการ
ค้นคว้าดังกล่าว ได้มีการนำเอาจุลินทรีย์ที่ได้รับการคัดและเลือกสรรอย่างดีจากธรรมชาติ  ที่มี
ประโยชน์ต่อพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม มารวมกัน 5 กลุ่ม (families) 10 จีนัส (genius) 80 ชนิด 
(species) (กลุ่มงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 2551) ได้แก่   
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   กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์พวกเช้ือราที่มีเส้นใย (filamentous fungi) ทำหน้าที่
เป็นตัวเร่งการย่อยสลาย สามารถทำงานได้ดีในสภาพที่มีออกซิเจน มีคุณสมบัติต้านทานความร้อนได้
ดี ปกติใช้เป็นหัวเช้ือผลิตเหล้า ผลิตปุ๋ยหมัก ฯลฯ  
   กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosynthetic microorganisms)  
ทำหน้าที่สังเคราะห์สารอินทรีย์ให้แก่ดิน เช่น ไนโตรเจน (N2) กรดอะมิโน (amino acids) น้ำตาล 
(sugar) วิตามิน (vitamins) ออร์โมน (hormones) และอื่น ๆ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดิน 
   กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก (zynogumic or fermented  
microorganisms) ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้ดินต้านทานโรค (diseases resistant) ฯลฯ เข้าสู่วงจร
การย่อยสลายได้ดี ช่วยลดการ พังทลายของดิน ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชบางชนิด ของพืชและ
สัตว์ สามารถบำบัดมลพิษในน้ำเสียที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต่างๆ ได้ 
   กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มจุลินทรยี์พวกตรงึไนโตรเจน (nitrogen fixing microorganisms)  
มีทั้งพวกที่เป็นสาหร่าย (algae) และพวกแบคทีเรีย (bacteria) ทำหน้าที่ตรึงก๊าซไนโตรเจนจาก
อากาศเพื่อให้ดินผลิตสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ เจริญเติบโต เช่น โปรตีน (protein) กรดอินทรีย์ 
(organic acids) กรดไขมัน (fatty acids) แป้ง (starch or carbohydrates) ฮอร์โมน วิตามิน ฯลฯ 
   กลุ่มท่ี 5 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์พวกสร้างกรดแลคติก (lactic acids) มีประสิทธิภาพใน
การต่อต้านเช้ือรา และแบคทีเรียที่เป็นโทษ ส่วนใหญ่เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศหายใจ  ทำ
หน้าที่เปลี่ยนสภาพดินเน่าเปื่อย หรือดินก่อโรคให้เป็นดินทีต่้านทานโรค ช่วยลดจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็น
สาเหตุของโรคพืชที่มีจำนวนนับแสน หรือให้หมดไป นอกจากนี้ยังช่วยย่อยสลายเปลือกเมล็ดพันธ์ุพืช 
ช่วยให้เมล็ดงอกได้ดีและแข็งแรงกว่าปกติอีกด้วย  

1.3 จุลินทรีย์ใน EM จลุินทรีย์ใน EM มี 3 กลุ่ม ดังตอ่ไปนี้ (Emro-asia, 2020) 
   1.3.1 กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  (photosynthetic bacteria) โฟโต้ทรอปฟิค
แบคทีเรีย (เป็นที่รู้จักกันดีในช่ือ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) เป็นแบคทีเรียโบราณที่เกิดมาก่อนการเกิด
ดาวเคราะห์โลกที่มีออกซเิจนหนาแน่นอย่างเช่นในปัจจุบัน และจากช่ือของจุลินทรีย์บ่งบอกให้รู้ว่ามัน
ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์และอนินทรีย์  จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีอยู่
ตามนาข้าว ทะเลสาบ และทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ ในทางปฏิบัติจะพบจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนี้
ตามท้องทุ่งนาเพราะมันย่อยสลายอินทรียวัตถุได้ดี ทั้งในการบำบัดน้ำเสียมีงานวิจัยที่รายงานเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์น้ี ส่วนที่ใช้ในการเกษตร การเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป ภายใต้
สภาวะที่มีสารไฮโดรเจนมนัสามารถย่อยสลายสารต่าง ๆ ได้เองอย่างต่อเนื่อง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
ร่วมอยู่ในระบบย่อยต่าง ๆ และเป็นจุลินทรีย์หลักในวัฏจักรไนโตรเจน และวัฏจักรคาร์บอน เนื่องจาก
เป็นจุลินทรีย์หลักในวัฏจักรต่าง ๆ  จึงทำงานร่วมกับจุลนิทรยี์ใน EM ได้ ดังนั้นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
จึงเป็นจุลินทรีย์ที่สำคัญในที่สุด 
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    1.3.2 กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลกติก (lactic acid bacteria) เป็นจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ใน
พวกแบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรดแลคติกได้โดยผ่านกระบวนการหมัก ซึ่งกรดแลกติก
นั้นมีคุณสมบัติสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด และจุลินทรีย์อื่น ๆ ได้ 
เนื่องจากมี pH ที่ต่ำ เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางว่ามีการนำเอาจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกไปใช้ในการ
หมักอาหารหลายชนิด เช่น เนยแข็ง โยเกิร์ต และสามารถเก็บไว้ได้นาน ตั้งแต่หลุยส์ ปาสเตอร์ ได้
ค้นพบจุลินทรีย์ผลติกรดแลคติกในปี พ.ศ. 2400 ทำให้รู้ถึงประโยชน์ของมันที่เกี่ยวกับสขุภาพและการ
มีอายุยืนยาว เมื่อเร็ว ๆ นี้มีงานวิจัยที่พบว่า นอกจากมันจะอยู่ที่ลำไส้เล็กของคนแล้วมันยังเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน มีคุณสมบัติในการต่อต้านการสูญเสียโปรตีนในเลือด ต่อต้านการ    
กลายพันธ์ุ คอเรสเตอรอล (cholesterol) ในเลือดต่ำ และการมีความดันโลหิตต่ำ 
   1.3.3 กลุ่มจุลินทรีย์หมัก (fermented bacteria) เช่น ยีสต์ (yeast) เป็นที่รู้จักกันดีว่า
เป็นตัวตั้งต้นในการหมัก ยีสต์เป็นจุลินทรยี์ที่ใช้ในการหมักเบียรห์รอืแอลกอฮอล ์และใช้ในการทำขนม
ปัง ยีสต์ค้นพบโดยพ่อค้าชาวดัทช์ ช่ือ แอนโทนี แวน ลีเวนฮุค (ในปี พ.ศ.2175 -2266) ซึ่งเป็นผู้
ค้นพบเป็นคนแรกในโลกเรื่องจุลินทรีย์ ยีสต์ถูกจำแนกเป็นสัตว์เซลล์เดียว ซึ่งแตกต่างจากเช้ือรา
เพราะมันจะอยู่เป็นเซลล์เดียวไปตลอดชีวิต ในโลกของจุลินทรีย์จะมีกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มเล็ก ๆ ที่มี
ความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ ยีสต์จะมีอยู่มากในสิ่งแวดล้อมที่มีน้ำตาลมาก เช่น น้ำหวานจากเกสร
ดอกไม้ ตามผิวของผลไม้ ใน EM ยีสต์จะผลิตสารชีวพันธ์ต่าง ๆ หรือสารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต เช่น 
กรดอะมิโน และแป้ง 
 1.4 ลักษณะท่ัวไปของ EM   
  EM เป็นจุลินทรีย์ กลุ่มสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มที่มีประโยชน์ หรือ เรียกว่ากลุ่มธรรมะ ดังนั้น 
เวลาจะใช้ EM ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอว่า EM เป็น สิ่งมีชีวิต EM มีลักษณะดังนี้  
  1.4.1 ต้องการที่อยู่ ที่เหมาะสม ไม่ร้อนเกินไป หรือเย็นเกินไป อยู่ในอุณหภูมิปกติ  
       1.4.2 ต้องการอาหารจากธรรมชาติ เช่น น้ำตาล รำข้าว โปรตีน และสารประกอบอื่น ๆ 
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  
       1.4.3 เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีและ ยาฆ่าเช้ือต่าง ๆ ได ้ 
       1.4.4 เป็นตัวเอื้อประโยชน์แก่พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล  
       1.4.5 EM จะทำงานในที่มืดได้ดี ดังนั้นควรใช้ช่วงเย็นของวัน  

1.5 การใช้ EM กับการเลี้ยงสัตว์  (กรมปศุสัตว์, 2555) 
 1.5.1 ทำการขยาย EM ในอัตราส่วน EM 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำสะอาด 100 

ลิตร แล้วปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้ 3 วัน นำไปฉีด ล้างให้ทั่วคอกจะสามารถกำจัดกลิ่นมูลเก่าได้ภายใน 
48 ช่ัวโมง เมื่อสะอาดปลอดกลิ่นดีแล้ว ต่อไปใช้สัปดาห์ละ 1–3 ครั้งก็พอ โดยน้ำล้างคอกที่มี EM  
ผสมอยู่ด้วยจะลงไปช่วยบำบัดน้ำเสียตามท่อและบ่อพักให้สะอาดข้ึนด้วย ผสม EM 1 ลิตรต่อน้ำ
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สะอาด 5,000–10,000 ลิตร โดยประมาณ ให้สุกรกินทุกวัน เพื่อช่วยให้สุกรแข็งแรง และมีความ
ต้านทานโรคและป้องกันกลิ่นเหม็นจากสุกรที่เกิดข้ึนใหม่ด้วย  
  1.5.2 ผสมสุโตจู 1 ลิตรกับน้ำสะอาด 100 ลิตร เทราดตามบ่อน้ำทิ้ง เพื่อกำจัดหนอน
แมลงวัน จะช่วยลดจำนวนลงได้ภายใน 1–2 สัปดาห์  

 1.5.3 ผสมซุปเปอร์โบกาฉิ สำหรับอาหารสัตว์ ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ กับอาหารที่ให้
สุกรกินแต่ละวัน เพื่อเสริมสุขภาพของสุกร  
   1.5.4 กรณีลูกสุกรที่มีอาการท้องเสียใช้ EM 5 ซีซี หยอดเข้าทางปากจะช่วยได้  
   1.5.5 มูลสุกรที่ใช้ EM แล้ว สามารถนำไปใช้ทำปุ๋ยหมักต่าง ๆ หรือทำเป็นอาหารปลา 
กุ้ง กบ ได้ (ข้ึนอยู่กับการไปประยุกต์ใช้)  
 1.6 การใช้จุลินทรีย์ EM กำจัดเชื้อโรค 
  นิราศ และคณะ (2549) รายงานว่า จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) มีปริทธิภาพต่อการ
ยับยั้งเช้ือ S. enteritidis ที่มีความเข็มข้น 5.0x108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร พบว่า EM ความเข็มข้นต้ังแต่ 
0.5 เปอร์เซ็นต์ และระยะเวลา 1 ช่ัวโมงมีผลทำให้เช้ือซัลโมเนลลาในหลอดทดลองตายได้ และเมื่อใช้ 
อีเอ็ม ในอุจจาระไก่ที่ปนเช้ือ S. enteritidis พบว่า อีเอ็มความเข็มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ และระยะเวลา 
30 นาที จึงมีผลต่อการทำลายเช้ือเช้ือซัลโมเนลลา 
 นิราศ และคณะ (2551) รายงานว่า จุลินทรีย์ EM ซึ่งหมักที่ 15 วัน ได้ทำการตรวจเช็ค
ปริมาณ เช้ือจุลินทรีย์ รวมบน standard plate agar เท่ ากับ  1.38x1011 เซลล์ ต่อมิ ลลิลิตร          
ความเข้ม ข้นจุลินทรีย์  EM ตั้ งแต่ 10 เปอร์เซ็น ต์ ข้ึนไป ไม่สามารถตรวจพบ Burkholderia 
pseudomallei หลังใส่เช้ือไปแล้วในวันที่ 0 และความเข้มข้นตั้งแต่ 5 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป ไม่สามารถ
ตรวจพบนี้ได้หลัง  ใส่เช้ือไปแล้ว 1 วัน สำหรับเช้ือ Burkholderia thailandensis ความเข้มข้น
ตั้งแต่ 20 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไปไม่สามารถตรวจพบ B. Thailandensis หลังใส่เช้ือลงในวันที่ 0 และความ
เข้มข้นตั้งแต่ 5 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป ไม่สามารถตรวจพบนี้หลังใส่เช้ือไปแล้ว 1 วัน น้ำส้มควันไม้พบว่า
ความ เข้ม ข้นตั้ งแต่  5  เปอร์ เซ็ นต์ ข้ึน ไป  ไม่ สามารถตรวจพบ  B. thailandensis และ B. 
Pseudomallei หลังใส่เช้ือลงไปในวันที่ 0 สำหรับ pH ของจุลินทรีย์ EM ที่ความเข้มข้น 0, 0.1, 0.5, 
1.0, 5.0, 10.0, 20.0, 50.0, และ 100.0 เปอร์เซ็นต์มีค่าเท่ากับ 7.30, 6.33, 5.67, 5.32, 5.13, 4.74, 
4.41 และ 3.72 ตามลำดับ และ pH ของน้ำส้มควันไม้เท่ากับ 7.07, 6.15, 5.88, 5.67, 5.31, 5.09, 
4.70 และ3.47 ตามลำดับ ผลจากการทดลองนี้ แสดงว่าทั้งจุลินทรีย์ EM และน้ำส้มควันไม้สามารถ
กำจัดเช้ือ B. pseudomallei และ B. thailandensis ในหลอดทดลองได้ 
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2. หมากนวล 
 2.1 ลักษณะทางพฤษศาสตร์ 
    ช่ือวิทยาศาสตร์  Veitchia merrillii (Becc.) H.E.  Moore 
   ช่ือวงศ์ Palmae 
   ช่ืออังกฤษ  Manila palm, Christmas palm 
             ช่ือท้องถ่ิน หมากคอนวล  หมากเยอรมัน หมากมนิลา 
          2.2 องค์ประกอบสำคัญทางเคมี 

 องค์ประกอบสำคัญที่พบในหมาก ได้แก่ อัลคาลอยด์ (alkaloid)  เช่น arecoline, 
arecolidine, arecaidine และ guvacine ส่วนสารฝาด ได้แก่  แทนนิน (tannin) (สำนักงาน
คณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน, 2541) ปริมาณแทนนินในเนื้อหมากนวล จากการวิเคราะห์
หมากนวลผง ที่ได้จากหมากนวลผลดิบหรอืผลสดเปลือกผลสีเขียวอ่อน เนื้อหมากแน่นแต่ไม่แข็ง หรือ
ที่มีอายุระหว่าง 150–180 วันหลังออกดอก พบว่ามีปริมาณแทนนิน เท่ากับ 1,017.50 มิลลิกรัมต่อ
กรัม (ภาคผนวก ค) 
    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2553) ได้รายงานผลการวิเคราะห์สารเคมี
ในหมากสง พบว่า ปริมาณแอลคาลอยด์ โดยคำนวณเป็น arecoline ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ 
w/w  ปริมาณแทนนินไม่น้อยกว่า 24 เปอร์เซ็นต์ w/w   

2.3 ส่วนท่ีใช้ประโยชน์และสรรพคุณ 
 2.3.1 เมล็ดหมาก  
  1) ใช้ฟอกหนัง เนื่องจากมีปริมาณแทนนินสูงและใช้เป็นส่วนผสมของการย้อมผ้าสี 

กากี แหและอวนที่ทำจากด้าย 
  2) หมากสง ใช้เป็นยาขับเหงื่อ ทำให้ม่านตาหรี่ 
  3) กินกับพลูและปูนแดง ทำให้เหงือกแข็งแรง 
  4) หมากมีแอลคาลอยด์ที่มีฤทธ์ิเป็นยากล่อมประสาท 
  5) ฝานเนื้อหมากดิบ ทารักษาแผลน้ำกัดตามง่ามมือ เท้า 
  6) รับประทานแก้ท้องร่วง อาเจียน 
  7) ฝนทาปาก เป็นยาสมานแผล ปากเปื่อย 
  8) สำหรับสัตว์มีฤทธ์ิเป็นยาถ่าย เบื่อพยาธิตัวกลมและตัวแบน 
 2.3.2 รากหมาก  
     ต้มอมแก้ปากเปื่อย ร้อนใน กระหายน้ำ แก้บิด ขับปัสสาวะ 
 2.3.3 ใบหมาก  
     ต้มอาบแก้คัน ผสมกับยารับประทาน ใช้ลดไข้  
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 2.4 การศึกษาสาระสำคัญในการออกฤทธิ์ของหมาก 
           สารแทนนิน ซึ่งมีฤทธ์ิฝาดสมานใช้แก้อาการท้องเสียได้ แทนนิน พบได้ในพืชเกือบทุก

ชนิด ไม่มากก็น้อย แทนนิน มี 2 ชนิด คือ condensed  tannins พบได้ในส่วนเปลือกต้น และแก่น
ไม้เป็นส่วนใหญ่ และ hydrolysable tannins พบมากในส่วนใบ ฝัก และส่วนที่ปูดออกมาจากปกติ 
เมื่อต้นไม้ได้รับอันตราย เจล (gall) แทนนิน มีคุณสมบัติตกตะกอนโปรตีน ทำให้หนังสัตว์ไม่เน่าเปื่อย 
แทนนินมีฤทธ์ิฝาดสมาน จึงใช้เป็นยารักษาโรคท้องเสียได้ มีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้ 
(รัตนา, 2547) และสารแทนนินมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรยี และฆ่าเช้ือที่เป็นสาเหตุ
อาการท้องเสีย เช่น E. coli (สาธร และคณะ , 2547) นอกจากนี้ยังมีผลต่อกระบวนการสร้าง 
macrophage cell อันส่งผลไปถึงการรักษาแผลในระบบทางเดินอาหารทำใหล้ำไสเ้ล็กสามารถดูดซึม
โภชนะได้ตามปกติเร็วข้ึน (รัตนา, 2547)  

 อัจจิมา (2551) ได้รายงานผลการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้ งแบคที เรียก่อ          
โรคอาหารเป็นพิษได้แก่ Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, E. coli และ Salmonella 
Typhimurium จากสารสกัดหมาก โดยศึกษาผลของหมากที่มีทรงผลต่างกันคือกลมและรี และที่มี
อายุต่างกันคืออ่อนและแก่ ด้วยเอทานอล สามารถยับยั้งการเจริญของ B. cereus, S. aureus และ 
E. coli โดยมีค่า MIC เท่ากับ 0.781 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสามารถยับยั้งการเจริญของ S. 
typhimurium โดยมีค่า MIC เท่ากับ 1.56 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่ สารสกัดจากหมากด้วย    
อะซิโตน มีค่า MIC ในการยับยั้ง การเจริญของแบคทีเรียทุกชนิดที่ศึกษา (B. cereus, S. aureus, E. 
coli, และ S. typhimurium) เท่ากับ 0.781 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

 นัยนา และ สุริยา (2552) ได้ศึกษาการออกฤทธ์ิของสารสกัดหยาบด้วยเอทานอลเข้มข้น 
95 เปอร์เซ็นต์ จากพืช 4 ชนิด ไดแก หมากนวล หมากเขียว (Ptychosperma macarthurii) คูน 
(Cassia fistula) และ ตะแบก (Lagerstroemia floribunda) โดยนํามาทดสอบ ความสามารถใน
การยับยั้งเช้ือจุลินทรียคือ E. coli และ S. aureus พบวามีเพียงสารสกัดจากหมาก นวลที่สามารถ
ยับยั้งเช้ือได้ คือ S. aureus จากนั้นนำสารสกัดหยาบจากหมากนวลมาศึกษาเพิ่มเติมโดยทดสอบฤทธ์ิ
ของสารสกัดตอเช้ือแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ พบวาสารสกัดหยาบจากหมากนวลสามารถออกฤทธ์ิยับยั้ง   
ตอเช้ือ S. aureus, B. cereus และ Micrococcus sp. ซึ่งเปนแบคทีเรียแกรมบวกเทานั้น โดยให
บริเวณยับยั้ง ขนาด 17.50, 16.25 และ 19.25 มิลลิเมตร ตามลำดับ และเมื่อนำไปทดสอบหาคา 
MIC พบวา คา MIC ตอเช้ือ S. aureus, B. cereus และ Micrococcus sp. มีคาเทากันคือ 15,625 
ppm หรือ 15.625 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

 Tangjai and Rutatip (2009) ได้ค้นพบฤทธ์ิการยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก (S. aureus,     
Bacillus subtilis และ Micrococcus sp.) ของสารสกัดจากหมากนวล (ซึ่งอยู่แฟมิลี Arecaceae 
เช่นเดียวกับหมากสง) ด้วยเอทานอลเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่า มีขนาดวงใสการยับยั้งเท่ากับ 
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17.50, 16.25 และ 19.25 มิลลิเมตร ตามลำดับ แต่สารสกัดนี้ไม่สามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ   
(E. coli และ Pseudomonas sp.)  

 สุคนธ์ และคณะ (2555) งานวิจัยนี้ศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของเปลือกผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง มังคุดสุก 
ส้มเขียวหวาน กล้วยน้ําว้าดิบ และหมากสงดิบ เมื่อสกัดด้วยน้ําร้อน เอทานอลเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์
และอะซิโตน จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุดด้วยอะซิโตนให้ ประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งแบคทีเรียทุกชนิดที่ทดสอบ (B. subtilis, S. aureus, E. coli และ S. typhimurium) สูงที่สุด 
โดยมีค่าความเข้มข้นต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (MIC) น้อยกว่า 195.7 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร รองลงมา คือ สารสกัดจากเปลือกทุเรียนด้วยอะซิโตน มีค่า MIC ต่อ B. subtilis และ S. 
typhimurium เท่ากับ 373 และ 273 มิลลิกรัมต่อมิลลลิติร ตามลำดับ และมีค่า MIC ต่อ S. aureus 
และ E. coli เท่ากัน คือ 2,984 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากเปลือกผลไม้ทุกชนิดที่ ทดสอบ
ด้วยอะซิโตนมีปริมาณสาร ประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงกว่าสารสกัดด้วยน้ำร้อน และสารสกัดด้วยเอ
ทานอล และพบว่า ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารประกอบ       
ฟีนอลิกที่ตรวจพบในเปลือกผลไม้ นอกจากนี้ เปลือกผลไม้ทุกชนิดที่ทำการศึกษาสามารถยั บยั้ง
แบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ 

 
3. โปรไบโอติก (probiotic)   
 โปรไบโอติก มาจากภาษากรีก แปลว่า “เพื่อชีวิต” (prolife) โปรไบโอติก คือ จุลินทรีย์ที่     
ไม่ก่อให้เกิดโรคพบได้ในร่างกายคนและสัตว์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวสัตว์  โดยช่วยปรับสมดุลของ
จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร ทำให้สัตว์มีสุขภาพดี และสมรรถภาพการผลิตดีข้ึนเพราะ   
จุลินทรีย์เหล่าน้ีเมื่อกินเข้าไปจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว และลดจำนวนของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโทษ        
(บุญล้อม และสุชน, 2543) จุลินทรีย์ที่มี คุณสมบัติเป็นโปรไบโอติก เช่น สเตรปโตค๊อกคัส          
เทอร์โมฟิลัส (Streptococcus thermophilus) และแลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus spp.) เป็นต้น   
 3.1 คุณสมบัติของจุลินทรีย์ท่ีใช้เป็นโปรไบโอติก 
  ชรินทร์ (2539) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของจุลินทรีย์ที่จะนำมาใช้เป็นโปรไบไอติก ดังนี้ 
   1. เป็นจุลินทรีย์ที่มีความปลอดภัย เช่น แลคโตบาซิลลัส  
   2. สามารถทนทานเมื่อผ่านกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการอัดเม็ด การบด และ
ความช้ืนจากกระบวนการผลิต เป็นต้น 
   3. สามารถทนทานต่อสภาพภายในระบบทางเดินอาหาร 
    3.1 ไม่ได้รับอันตรายจากกลไกการป้องกันตัวเองของสัตว์ 
    3.2 ทนทานต่อเอนไซม์ในทางเดินอาหาร เช่น อะไมเลส (amylase) เป็นต้น 
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    3.3 สามารถทนทานต่อน้ำดี น้ำย่อย และเยื่อเมือกในลำไส้เล็กได้ 
    3.4 สามารถทนทานต่อสภาพความเป็นกรดในกระเพาะอาหารได้ 
   4. มีฤทธ์ิต้านทานจุลินทรีย์ที่เป็นโทษอื่น ๆ โดยการสร้างกรด 
   5. เป็นจุลินทรีย์ที่เจริญเป็นกลุ่มบนผนังทางเดินอาหาร ทำให้ไปขัดขวางการเจริญ
ของจุลินทรีย์ที่เป็นโทษ 
   6. เป็นจุลินทรีย์ที่มีวงจรชีวิตสั้น ทำให้ขยายจำนวนได้อย่างรวดเร็วมีผลไปขัดขวาง
การเจริญของจุลินทรีย์ที่เป็นโทษได้มากข้ึน 
   7. เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวสัตว์ เช่น เร่งการเจริญเติบโต หรือสร้างสารที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโต 
  การใช้โปรไบโอติกนั้นจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 
2539  ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2539 โปรไบโอติกในประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  พ.ศ. 2539 (ศรีสุข, 2540) 
 3.2 บทบาทของโปรไบโอติก 
  3.2.1 ช่วยสังเคราะห์วิตามิน เช่น จีนัส Bacillus ได้แก่ B. cereus, B. subtilis สามารถ
สังเคราะห์วิตามินบีได้ 
  3.2.2 กระตุ้นการสร้าง และการทำงานของเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหาร เช่น แลคโต
บาซิลลัส (Lactobacillus spp.) สามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลส และแลคเตส (lactase) จุลินทรีย์    
ในจีนัส Bacillus เช่น B. cereus สามารถสังเคราะห์เอมไซม์ได้ทั้งอะไมเลส และโปรเตส (protase)  
(ดังแสดงในตารางที่  1) 
  3.2.3 สร้างสารปฏิชีวนะที่มีผลยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น แลคโตบาซิลลัส อะซิโดฟิลัส (Lactobacillus acidophilus) สร้างสารปฏิชีวนะ        
ช่ืออะซิโดลิน (acidolin) 
  3.2.4 รักษาสภาวะสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร จุลินทรีย์ที่เป็นโปรไอโอติก      
มีผลไปยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโทษ ขณะเดียวกันจะไปเพิ่มการเจริญของจุลินทรีย์    
ที่เป็นประโยชน์ เช่น แลคโตบาซิลลัส จึงทำให้เกิดความสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร   
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ตารางท่ี  1  แสดงจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตสารชนิดต่าง ๆ 
 

ชนิดจุลินทรีย์ สารท่ีผลิตได้ 
Bacillus  subtilis 

  Bifidobacterium  bifidum 
Lactobacillus acidophilus 
Lactobacillus casei 
Lactobacillus lactis 
Streptococcus diacetylactis 

amylase, protase 
lactic acid, formic acid, glycosidase and urease 
acidolin, glycosidase and lactic acid 
oxidation/reduction potential 
amylase, protase, hydrogen peroxidase 
acetic acid, diacetyl and bile transformation 

yeast (Saccharomyces  
cerevisiae) 
fungal (Aspergillus oryzae and   
Aspergillus niger) 

amylase, protase, lipase, cellulase and             
B-complex 
amylase, protase, lipase, cellulase and             
B-complex 

ท่ีมา : พันทิพา (2538) 
 
 ในปัจจุบันได้มีการศึกษานำจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกมาใช้ในสัตว์โดยเฉพาะ
จุลินทรีย์ในกลุ่มแบคทเีรียแลคติก (lactic acid bacteria) ซึ่งจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ แลคโตบาซิลัส  
และสเตรปโตค๊อกคัส เทอร์โมฟิลัส เป็นต้น 
 
 3.3 การใช้โปรไบโอติกในสุกร 
  Taylor et al., (2000) ได้ศึกษาผลของการใช้เช้ือ Lactobacillus reuteri ผสมใน
อาหารลูกสุกร 1-28 วันก่อนหย่านมและ 1–21 วันหลังหย่านม พบว่า ทำให้น้ำหนักลูกสุกรที่อายุ 28 
วัน และระหว่างสัปดาห์ที่  3 หลังหย่านมสูงกว่าสุกรกลุ่มควบคุมที่ ไม่ ได้ให้  L. reuteri และ   
นอกจากนั้นยังพบว่าการให้ L. reuteri นี้สามารถลดจำนวนจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดิน
อาหารได้ด้วย 
  Van et al., (2002) ได้ศึกษาผลของการให้อาหารหมักต่อการขับออกของแบคทีเรีย    
ในกลุ่ม Enterobacteriaceae ในมูลสุกรระยะรุ่นถึงขุน พบว่า อาหารหมักสามารถช่วยลด    
Enterobacteriaceae ได้เพราะเนื่องจาก VFAs ทำให้เกิดความเป็นกรดภายในบริเวณลำไส้ โดย
ทราบจากค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) ในมูลของสุกรกลุ่มที่กินอาหารแบบหมักนั้น จะมีค่าความเป็น
กรดสูงกว่ากลุ่มที่กินอาหารแบบปกติ และนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่ ได้รับอาหารหมักมีจำนวน   
Salmonella ในมูลลดลงอีกด้วย 
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  Chen et al., (2005) ได้ศึกษาผลการเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติก ปริมาณ 0, 0.1, 0.2 
เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ให้กับสุกรที่มีน้ำหนักเริ่มต้น 39.75±1.97 กิโลกรัม จำนวน 90 ตัว พบว่า     
การเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์ในอาหารสุกรสามารถเพิ่มการเจริญเติบโต   
และลดความเข้มข้นของแอมโมเนียในมูลได ้
  สุชน และคณะ (2546) ได้ทดลองใช้สารสกัดแลคโตบาซิลลัส ในสุกรรุ่นและสุกรขุน
จำนวน 350 ตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มควบคุมให้กินอาหารปกติ ส่วนกลุ่มที่ 2  
ให้กินอาหารที่ปราศจากยาปฏิชีวนะแต่เสริมด้วยสารสกัดแลคโตบาซิลลัสและสมุนไพรในอัตราส่วน  
1 กิโลกรัมต่อ 1 ตันอาหาร พบว่า การเสริมสารสกัดแลคโตบาซิลลัสและสมุนไพรในสุกรนั้นไม่
สามารถเพิ่มสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรได้  แต่ผลดีในงานทดลองครั้งนี้ พบว่า      
ในกลุ่มที่ได้รับการเสริมด้วยสารสกัดแลคโตบาซิลลัสและสมุนไพรนั้น  มีปริมาณคอเรสเตอรอลในเนื้อ
แดงต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ 
 
4. โรคท้องร่วงในสุกร 
 เป็นโรคติดเช้ือทางเดินอาหารพบว่าเป็นได้กับสุกรทุกอายุโดยเฉพาะลูกสุกร ทำให้ตายเป็น
จำนวนมาก และเป็นปัญหาต่อการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยอย่างหนึ่ง  
 4.1 สาเหตุ เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย อี. คอไล (Escherichia coli ; E. coli) เช้ือนี้สามารถพบ
ได้ในทางเดินอาหารปกติ และเมื่อร่างกายสุกรอ่อนแอเช้ือโรคก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น เป็นผลให้สุกร
ป่วย  
 4.2 อาการ ความรุนแรงของโรคข้ึนอยู่ที่อายุของสุกรที่ป่วย โรคท้องร่วงเป็นโรคที่สำคัญใน
สุกรสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 1) ท้องร่วงในระยะ 2 –3 วันหลังคลอด (neonatal 
diarrhea) 2) ท้องร่วงในระยะ 1 สัปดาห์แรกคลอด (young piglet diarrhea) และ 3) ระยะหลัง
การหย่านม (postweaning diarrhea) ซึ่งเช้ือ E. coli เป็นสาเหตุที่สำคัญในการเกิดท้องร่วงโดยเช้ือ
จะไปอาศัยอยู่ตามท่อทางเดินอาหาร โดยเช้ือ Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) จะเข้า
ไปเกาะกับช้ัน Mucosa ของลำไส้เล็กด้วย fimbrial adhesin หนึ่งหรือหลายตัว (F4, F5, F6) แล้ว
เกิดการเพิ่มจำนวนของสารพิษ เช่น Sta, STb, LT, VT ในลำไส้เล็กอีกหลาย ๆ ตัว (กิจจา, 2535) 
 เช้ือ E. coli บางครั้งเกิดกับสัตว์ที่มีสุขภาพดีจะไม่แสดงอาการใด ๆ ในตอนแรกทำให้มีการ
กระจายตัวของเช้ือสร้างความเสียหายภายหลัง อาการที่แสดงออกโดยทั่วไปของโรคท้องร่วงที่เห็นได้
เด่นชัดคือ อาการถ่ายเป็นน้ำใส ๆ จนถึงขาวข้น มีคราบของมูลติดตามทวาร น้ำหนักตัวลดลง 30–40 
เปอร์เซ็นต์  สัตว์อ่อนแอเนื่องจากการสญูเสยีน้ำภายในร่างกาย อัตราการตายของลูกสุกรในระยะก่อน
การหย่านมที่เกิดจากภาวะท้องร่วงในช่วงที่ไม่ระบาดของโรคมีถึง 5-15 เปอร์เซ็นต์ ในระยะสัปดาห์
แรกมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ในระยะสัปดาห์ที่ 2 มี 10.5 เปอร์เซ็นต์ และในระยะสัปดาห์ที่ 2–หย่า
นมมีเพียง 1.3 เปอร์เซ็นต์ (เจษฎา, มปพ) 
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 4.3 การป้องกัน  
  4.3.1 มีการจัดการเลี้ยงดูที่ดีทั้งแม่สุกรและลูกสุกร  
  4.3.2 มีการสุขาภิบาลที่ด ี 
  4.3.4 ลูกสุกรแรกคลอดต้องให้ได้กินนมน้ำเหลืองจากแม่สุกร  
 4.4 การรักษา  
  4.4.1 ให้ยาปั๊มปากลูกสุกรที่ท้องรว่งติดต่อกันจนหยุดแสดงอาการ หรือให้ยาฉีดในราย
ที่ท้องร่วงรุนแรง ให้ยาปั๊มปากลูกสุกรในครอกเดียวกันที่ยังไม่แสดงอาการเพื่อป้องกันการติดเช้ือ       
ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคนี้ ในสุกร ได้แก่ ยานีโอมัยซิน (neomycin) สเตรปโตมัยซิน โคลิสติน 
  4.4.2 ใช้สมุนไพร เช่น เปลือกมังคุดบด กล้วยน้ำหว้าดิบ  
 อาการท้องร่วงนอกจากจะเกิดจากการติดเช้ือแล้วยังสามารถเกิดได้จากปจัจยัด้านการจัดการ
และสิ่งแวดล้อม ในลูกสุกรมี 2 ปัจจัยที่ต้องควบคุมเปน็พิเศษ คือ อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม และการใช้
ประโยชน์ได้ของน้ำนม ลูกสุกรแรกคลอดต้องการอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 33 องศาเซลเซียส ถ้าหากลูกสุกร
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำจะลดความสามารถในการต่อต้านการติดเช้ือ ดังนั้นในสภาวะนี้แม้มี
เช้ือจุลชีพจำนวนไม่มากก็สามารถก่อให้เกิดโรคได้และในลูกสุกรที่มีอาการหนาวสั่นเนื่องจากอากาศ
เย็นจะลดการบีบตัวของลำไส้ ความช้ืนและน้ำที่ขังอยู่บนพื้นคอกจะเอื้อต่อการเจรญิเติบโตและการคง
อยู่ของแบคทีเรียที่ก่อโรค 
 
5. หลักการใชยาในฟาร์ม 

5.1 การเลือกใช้ยาในฟารมควรคํานึงถึงหลักตาง ๆ ไดแก จุดประสงคของการใชยา ชนิดของ
ยาที่จะใช ความปลอดภัยของยา ขนาดของยาที่จะใช ระยะเวลาที่จะใช ความสะดวกในการใชยา 
ประสิทธิภาพของยา โรคที่เกิดข้ึน ผลคางเขียงที่อาจเกิดข้ึนได การปนเปอนของยาในเนื้อสัตว และ
ราคา ซึ่งจุดประสงคของการใชยาในฟารมสุกรมีหลัก ๆ 3 ประการ คือ (กรมปศุสัตว์, 2559) 

 5.1.1 เพื่อการปองกัน ซึ่งจะใหเปนชวง ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมหรือการ
จัดการ  

 5.1.2 เพื่อการรักษาซึ่งจะเลือกใชยาตามลักษณะอาการที่แสดง  
 5.1.3 เพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิต เชน แรธาตุ วิตามิน เปนตน  

  ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) เปนยาตานจุลชีพ ชนิดหนึ่งมีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญเติบโต 
(bacteriostatic) หรือทําลายเช้ือจุลชีพ (bactericidal) ซึ่งการออกฤทธ์ิตอเช้ือแบคทีเรียจะข้ึนกับ      
กลุมยาที่ใช ยาปฏิชีวนะที่นิยมใชในฟารมสุกรที่มีฤทธ์ิในการยังยั้งการเจริญเติบโตของเ ช้ือ     
แบคทีเรีย เชน ลินโคมัยซิน (lincomycin), ไทโรซิน, ไทมูทาลิน (tiamulin), อ๊อกซี่เตตร้าซัยคลิน 
(oxytetracycline) เปนตน สวนยาปฏิชีวนะที่มีฤทธ์ิในการทําลายเช้ือแบคทีเรีย เชน ไตรเมโทพริม, 
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เพนิซิลลิน (penicillin), เจนตามัยซิน (gentamicin), อะม็อกซี่ซิลลิน, นีโอมัยซิน เปนตน ยาอื่น ๆ 
นอกจากยาปฏิชีวนะที่ใชในสุกร เชน ยาแกปวด ยาลดไข ยาซึม ยาสลบ ยาถายพยาธิ ฮอรโมนตาง ๆ  
 5.2 การออกฤทธ์ิของยา ในการออกฤทธ์ิของยาไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของเซลล์
ของร่างกาย แต่ฤทธ์ิของยามีผลทำให้เซลล์ของร่างกายถูกกระทำดังนี้  

 5.2.1 เซลล์ของร่างกายถูกกระตุ้น ยาออกฤทธ์ิเร่งการทำงานของเซลล์ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกาย ซึ่งมีผลทำให้เซลล์เหล่าน้ันทำงานได้มากกว่าปกติ เช่น ยากระตุ้นการหายใจ ยากระตุ้น
หัวใจ เป็นต้น  

 5.2.2 เซลล์ของร่างกายถูกระงับ ยาออกฤทธ์ิระงับการทำงานของเซลล์ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกาย ซึ่งมีผลทำให้เซลล์เหล่าน้ันทำงานได้น้อยกว่าปกติ เช่น ยาสลบ ยาชาเฉพาะที่ เป็นต้น  

 5.2.3 เซลล์ของร่างกายถูกระคายเคือง ยาออกฤทธ์ิระคายเคืองต่อเซลล์ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกาย ซึ่งมีผลเกี่ยวกับการบำรุงการเจริญเติบโตและรูปร่างของเซลล์ เช่น วิตามิน เป็นต้น 

 5.2.4 เซลล์ของร่างกายถูกทดแทน ยาออกฤทธ์ิแทนเซลล์ของร่างกายส่วนที่ถูกทำลายไป 
ซึ่งสาเหตุอาจเกิดข้ึนเนื่องจากโรคหรือจากสาเหตุอื่น เช่น ฮอร์โมนอินซูลิน เป็นต้น  

 5.2.5 เซลล์ของร่างกายถูกป้องกัน ยาออกฤทธ์ิทำให้เช้ือโรคอ่อนแอหรือตาย แต่ย า
เหล่าน้ีจะไม่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษต่อเซลล์ของร่างกาย เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา และยาจำพวก
สารสังเคราะห์ เป็นต้น  
 5.3 การให้ยาสุกร การให้ยาสุกร (drug administration) ทำได้หลายวิธีคือ  

 5.3.1 การทาบนผิวหนัง เช่น ทำบาดแผล ใส่ยาฆ่าหนอน เป็นต้น  
 5.3.2 การหยอดเข้าทางตาหรือจมูก  
 5.3.3 การให้ทางปาก (oral administration) เช่น การกรอก (drenching) การผสมใน

อาหารให้กิน (feed medication) การละลายในน้ำให้กิน (water medication)  
 5.3.4 การสอดหรือสวนเข้าทางทวารหนักหรือช่องคลอด  

   5.3.5 การฉีด (injection) 
 5.6 การใช้ยาปฏิชีวนะ colistin-P รักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร      
     สำหรับ ป้องกันและรักษาโรคสุกรท้องร่วงในลูกสุกรแรกเกิด ที่เกิดจากการติดเช้ือ
แบคทีเรียแกรมบวก และแกรมลบรวมถึงเช้ือไมโครพลาสม่า  
     วิธีใช้ : ใช้ยาปั๊มปาก หรือกรอกให้ลูกสุกรกิน สุกรนำ้หนักน้อยกว่า 5 กิโลกรัมต่อยา 0.5 
มลิลิลิตร สุกรน้ำหนัก 6-10 กิโลกรัมต่อยา 1 มิลลิลิตร ให้เป็นเวลา 2-3 วัน  
  หมายเหต ุปัจจุบัน คณะกรรมการอาหารและยา (2560) กล่าวว่า ไดย้กระดับยาโคลิสติน  
จากยาอันตรายมาเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องซื้อได้ในร้านขายยาภายใต้ใบสั่งยาของสัตวแพทย์เท่านั้น 
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หากพบว่าร้านขายยาใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายจะดำเนินการส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณายึด
ใบอนุญาตเภสัชกรและสั่งพักใช้ใบอนุญาตร้านขายยาอย่างน้อย 90-120 วัน  
 
6. การใช้สมุนไพรรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร 

 ยุทธนา และคณะ (2545) ได้ศึกษาการใช้เปลือกมังคุดบดในระดับ  500, 750 และ 1,000 
มิลลิกรัมผสมกับน้ำสะอาด 10 มิลลิลิตรป้อนให้ลูกสุกรกินวันละ 1 โด๊สต่อตัวต่อวัน (10 มิลลิลิตร) 
พบว่าเปลือกมังคุดบดในระดับ 750 มิลลิกรัมผสมกับน้ำสะอาด 10 มิลลิลิตร มีผลต่อการรักษาโรค
ท้องร่วงในลูกสุกรหายใช้เวลาเฉลี่ย 3.10 วัน และอัตราการเจริญเติ บโตมีแนวโน้นดีกว่าการใช้       
ยาปฏิชีวนะ 
 ไพฑูรย ์(2548) รายงานการใช้เปลือกมงัคุดบดรกัษาลูกสุกรท้องร่วงพบว่าลูกสกุรที่รักษาด้วย
เปลือกมังคุดบด 750 มิลลิกรัมที่ทำละลายด้วยแอลกอฮอล์ 10 เปอร์เซ็นต์รักษาหายเร็วที่สุด  
รองลงมารักษาด้วยเปลือกมังคุดบด 750 มิลลิกรัมที่ทำละลายด้วยแอลกอฮอล์ 5 เปอร์เซ็นต์ รักษา
ด้วยยาปฏิชีวนะ colistin และรักษาด้วยเปลือกมังคุดบด 750 มิลลิกรัมที่ทำละลายด้วยน้ำกลั่น        
(3.00, 3.12, 3.12 และ 3.25 วันตามลำดับ) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ   
 ไพฑูรย์ (2550) พบว่าลูกสุกรที่รักษาด้วยกล้วยน้ำว้าดิบบด 750 มิลลิกรัมทำละลายด้วย
แอลกอฮอล์ 10 เปอร์เซ็นต์ รักษาหายเร็วที่สุด รองลงมารักษาด้วยยาปฏิชีวนะ colistin จำนวนวัน
รักษาหายเฉลี่ย 3.25 และ 3.38 วันตามลำดับ ขณะที่รักษาด้วยกล้วยน้ำว้าดิบบด 750 มิลลิกรัมทำ
ละลายด้วยแอลกอฮอล์ 5 เปอร์เซ็นต์ และกล้วยน้ำว้าดิบบด 750 มิลลิกรัมทำละลายด้วยน้ำกลั่น มี
จำนวนวันรักษาเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.50 วัน แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ การใช้กล้วยน้ำว้าดิบบด
สามารถรักษาลูกสุกรท้องร่วงให้หายได้ และลูกสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันหลังจากหายจาก
ท้องร่วง หลังจากการรักษาหายถึงหย่านม มีแนวโน้มดีกว่าการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ colistin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


