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บทคัดย่อ

ปัจจุบนั โรคพยาธิไส้เดือนยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ �ำ คัญในหลายประเทศทัว่ โลก มีรายงานพบว่ากระเทียม
สามารถทำ�ลายไข่พยาธิไส้เดือนได้ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบแฟคทอเรียล 2x5 มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเข้มข้นและชนิดของกระเทียมต่ออัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนระยะติดต่อ โดยทำ�การทดลอง
ไข่พยาธิไส้เดือนในกระเทียมไทยและกระเทียมจีน แบ่งความเข้มข้นของกระเทียมแต่ละชนิดเป็น 5 ระดับ คือ
5%, 10%, 15%, 20% และ 25% ตรวจนับไข่พยาธิทุกวันที่ 2, 3, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 35, 42,
49, 56 และ 63 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการทดลองพบว่า
ความเข้มข้นและชนิดของกระเทียมมีผลต่ออัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูและมีอิทธิพลร่วมกันระหว่างชนิดและ
ความเข้มข้นของกระเทียม โดยอัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของกระเทียมเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันอัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูในกระเทียมไทยสูงกว่ากระเทียมจีน จึงสรุปได้ว่า อัตราตายของ
ไข่พยาธิไส้เดือนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและชนิดของกระเทียม
คำ�สำ�คัญ : กระเทียมไทย กระเทียมจีน อัตราตาย ไข่พยาธิไส้เดือนหมู

Abstract

Ascariasis is still a major public health problem in many countries around the world.
There was a report which found that garlic could destroy Ascaris eggs. This study, using true
experimental 2x5 factorial as its research design, aimed at studying the effect of concentration
and type of garlic on mortality rate of Ascaris infective eggs. The study was conducted with
Ascaris eggs in Thai and Chinese garlic at 5 concentration levels including 5%, 10%, 15%, 20% and
25%. The Ascaris eggs were counted on the date of 2, 3, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 35, 42, 49, 56
and 63 post exposure to five concentrations of garlic. The data were analyzed by t-test and ANOVA.
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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The results revealed that both concentration and type of garlic had an effect on mortality rate of A. suum
infective eggs. There was an interaction between type and concentration of garlic in terms of the
mortality rate of A. suum infective eggs increased when the concentration of garlic increased and
it was higher in Thai garlic. Therefore, the mortality rate of A. suum infective eggs depended on
concentrations and types of garlic.
Keywords: Allium sativum Linn., Allium chinense G.Don., mortality rate, Ascaris suum
infective eggs

บทนำ�

Ascaris lumbricoides เป็ น หนอนพยาธิ

ไส้เดือนคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งอาศัยอยู่ในลำ�ไส้ของ
มนุษย์ ก่อให้เกิดโรคพยาธิไส้เดือน (ascariasis) ที่ยังคง
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญในหลายประเทศทั่วโลก
ในปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากไข่ พ ยาธิ ไ ส้ เ ดื อ นชนิ ด นี้ มี ค วาม
ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมมาก ทั่วโลกมีผู้ที่ติดเชื้อพยาธิ
ชนิดนี้ประมาณ 807-1,221 ล้านคน (CDC, 2010)
โดยเฉพาะเขตอบอุ่นและเขตร้อน ในประเทศกำ�ลังพัฒนา
พบมากในที่ ที่ มี ค นอาศั ย กั น หนาแน่ น การศึ ก ษาต่ำ �
การสาธารณสุ ข และสุ ข าภิ บ าลไม่ ดี และพบในวั ย เด็ ก
มากกว่ า วั ย ผู้ ใ หญ่ (วิ ฑู ร ย์ ไวยนั น ท์ และพี ร พรรณ
ตันอารีย์, 2540) ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิไส้เดือนมักไม่แสดง
อาการทางคลินิก แต่จะแสดงอาการในรายที่มีการติดเชื้อ
เป็ น จำ � นวนมากเท่ า นั้ น วั ย เด็ ก มั ก ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
มากกว่าวัยผู้ใหญ่ เช่น เกิดภาวะทุพโภชนาการ ทำ�ให้
เด็กมีพัฒนาการล่าช้าและพัฒนาการทางสมองต่ำ� เป็นต้น
ที่ สำ � คั ญ คื อ สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะลำ � ไส้ อุ ด ตั น ได้
(Markell, John & Krotoki, 1999; Muller & Wakelin,
2001) พยาธิไส้เดือนชนิดนี้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย และ
ยังสามารถติดเชือ้ ซ�้ำ ได้อกี ด้วย (Jia, Melville, Utzinger,
King & Zhou, 2012, p. e1621) เนือ่ งจากพยาธิไส้เดือน
Ascaris lumbricoides นี้จัดเป็นหนอนพยาธิที่ติดต่อ
ผ่านดิน ช่วงหนึ่งของวงจรชีวิตจะต้องผ่านลงดิน ซึ่งทำ�ให้
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มีโอกาสที่จะปนเปื้อนมากับผัก ผลไม้ พืชพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ปุ๋ยคอกในการเพาะปลูก หากนำ�ผักเหล่านั้นซึ่งอาจมีการ
ปนเปื้อนของไข่พยาธิไส้เดือนระยะติดต่อมารับประทาน
โดยไม่ผ่านกรรมวิธีการปรุงสุก เช่น สลัด ผักดองต่างๆ
เป็นต้น จะมีโอกาสติดเชื้อไข่พยาธิไส้เดือนได้
มีรายงานว่า สาร allicin ในกระเทียมสามารถ
ทำ�ลายไข่และตัวอ่อนของพยาธิได้ (จุฑารัตน์ จิตติมณี,
2550) นอกจากนี้ยังพบว่า สาร diallyl disulfide
ในกระเทียมสามารถฆ่าพยาธิไส้เดือนได้ (วารสารวงการ
แพทย์ วารสารวงการยา, 2557) ขณะเดียวกันมีการ
ศึกษาพบว่า กระเทียมที่ความเข้มข้น 8% สามารถทำ�ลาย
ไข่พยาธิไส้เดือนระยะติดต่อได้หมดภายในเวลา 39 วัน
(บารมี สวัสดีมงคล, 2531) และจากความสำ�คัญด้าน
การตลาดและเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีการเปิดการค้าเสรี
ระหว่างไทย-จีน (Free trade agreement) ทีม่ ผี ลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา ทำ�ให้คนไทย
นิยมบริโภคสินค้าทางการเกษตรจากจีน ซึง่ มีราคาถูกกว่า
และหนึ่ ง ในนั้ น คื อ กระเที ย ม คนไทยหั น มาบริ โ ภค
กระเทียมจีนมากขึ้น เนื่องจากกระเทียมจีนมีราคาถูกกว่า
กระเทียมไทย ดังนั้น ถ้าหากมีการศึกษาสนับสนุน
ว่า กระเทียมไทยมีประสิทธิภาพดีกว่ากระเทียมจีน น่าจะ
ทำ�ให้คนหันมาบริโภคกระเทียมไทยมากขึ้น การศึกษา
ครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษาผลของกระเทียมไทยและกระเทียมจีน
ที่ความเข้มข้นต่างกันต่ออัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือน
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วัตถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบอัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือน
ระยะติดต่อในกระเทียมไทยและกระเทียมจีนที่ระดับความ
เข้มข้นของกระเทียมแตกต่างกัน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ มีการดำ�เนินการ ดังนี้
1. รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยั เชิงทดลองแบบ
True experimental design ชนิด Factorial (2x5)
โดย Factor A คือ ชนิดของกระเทียม แบ่งเป็น กระเทียม
จีนและกระเทียมไทย Factor B คือ ความเข้มข้นของ
กระเทียม แบ่งออกเป็น 5%, 10%, 15%, 20% และ 25%
โดยน้ำ�หนัก การสุ่มตรวจแต่ละครั้ง จะทำ�การตรวจนับ
ไข่พยาธิไส้เดือนหมูซ้ำ� 3 ครั้ง แล้วนำ�มาหาค่าอัตราตาย
โดยค่าเฉลี่ย
2. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั การศึกษาครัง้ นี้
ใช้ไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อ (A. suum infective eggs)
แทนไข่พยาธิไส้เดือนคนระยะติดต่อ (A. lumbricoides
infective eggs) เนื่องจากไข่พยาธิทั้ง 2 ชนิดนี้อยู่ใน
ตระกูลเดียวกัน มีลักษณะรูปร่างและสรีรวิทยาเหมือนกัน
(Leles, Gardner, Reinhard, Iniguez, & Araujo ,
2012, p .42) ไข่ มี ค วามทนทานต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
สารเคมีต่างๆ ในห้องทดลองไม่แตกต่างกัน (Markell,
John & Krotoki, 1999) และที่สำ�คัญสามารถหา
ได้ง่ายกว่า
3. การทดลอง มีดังนี้
		 3.1 การแบ่งกลุ่มการทดลอง แบ่งออก
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
			 1) กลุ่มทดลอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ ไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อใน
กระเทียมไทยทีค่ วามเข้มข้น 5 ระดับ คือ 5%, 10%, 15%,
20% และ 25% โดยน�้ำหนักตามล�ำดับ กลุ่มที่ 2 คือ
ไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อในกระเทียมจีนที่มีความ

เข้มข้น 5 ระดับเช่นเดียวกัน
			2) กลุม่ ควบคุม คือ ไข่พยาธิไส้เดือนหมู
ระยะติดต่อในน�้ำกลั่น
		 3.2 การเตรี ย มไข่ พ ยาธิ ไ ส้ เ ดื อ นหมู
ระยะติดต่อ นำ�พยาธิไส้เดือนหมูเพศเมียที่ได้จากกลุ่ม
ควบคุมการตรวจเนือ้ สัตว์ สำ�นักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
ซึ่งลักษณะของพยาธิไส้เดือนหมูเพศเมียจะมีขนาดลำ�ตัว
ใหญ่กว่าเพศผู้ และมีปลายหางตรง นำ�มาผ่าที่บริเวณ
ด้านหน้าของลำ�ตัวประมาณ 1 ใน 3 ของความยาว
ซึง่ เป็นบริเวณรูเปิดของไข่ (vulva) ตัดเอาส่วนของมดลูก
ซึ่งแตกแขนงออกเป็น 2 ส่วนมาประมาณ 2 เซนติเมตร
เนื่ อ งจากบริ เ วณนี้ เ ป็ น บริ เ วณที่ ไ ข่ เ จริ ญ เติ บ โตอย่ า ง
สมบูรณ์พร้อมที่จะถูกขับออกมาสู่ภายนอก จากนั้นรีด
uterine content ออกจากมดลูกทางส่วนปลายของ
vulva ใส่ในบีกเกอร์ที่บรรจุ 0.85% NaCl 250 มิลลิลิตร
เติม 2% Formalin 2 มิลลิลิตร ลงไปเพื่อยับยั้งเชื้อ
ราและแบคทีเรีย จากนั้นนำ�ไปปั่นบนเครื่อง Magnetic
stirrer ประมาณ 10 นาที เพื่อให้ไข่พยาธิกระจายทั่วกัน
แล้ ว ปิ ด ด้ ว ยกระดาษฟรอยด์ ตั้ ง ทิ้ ง ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง
ตรวจดูการเจริญเติบโตของไข่พยาธิไส้เดือนหมูเป็นระยะ
จนกลายเป็นระยะติดต่อเพื่อนำ�ไปใช้ในการทดลอง
		 3.3 การเตรี ย มความเข้ ม ข้ น ของ
กระเทียม น�ำกระเทียมไทยมาปอกเปลือกออก จากนั้น
น�ำกลีบกระเทียมที่ได้มา 200 กรัมผสมกับน�้ำกลั่น 200
มิลลิลิตร แล้วน�ำไปใส่ในเครื่องปั่นยี่ห้อ SHARP ที่
ความเร็วระดับ 1 บดให้ละเอียดนาน 1 นาที (ความเข้มข้น
ตั้งต้นของกระเทียมเท่ากับ 100 %) จากนั้นแบ่งความ
เข้มข้นของกระเทียมทีไ่ ด้ออกเป็น 5%, 10%, 15%, 20%
และ 25% โดยน�้ำหนัก
กระเทียมจีนมีวิธีการท�ำเช่นเดียวกับกระเทียมไทย
จากนัน้ น�ำนำ�้ กระเทียมแต่ละระดับความเข้มข้นทัง้ 5 ระดับ
ใส่กล่องพลาสติก แล้วใส่ไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อ
200,000 ฟองลงไปในแต่ละกล่อง ใช้แท่งแก้วคนให้เข้า
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กัน ปิดฝากล่องและตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
3.4 การสุม่ ตรวจนับไข่พยาธิไส้เดือน ใช้
syringe ขนาด 10 มิลลิลติ ร คนในกล่องพลาสติกทีบ่ รรจุ
น�้ำกระเทียมที่มีไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อปนอยู่
ประมาณ 10 รอบ โดยใช้เวลาคนนานประมาณ 20 วินาที
เพื่อให้ไข่พยาธิกระจายทั่วกัน จากนั้น ดูดน�้ำกระเทียม
ที่มีไข่พยาธิปนอยู่ขึ้นมา 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอด
ทดลองขนาด 50 มิลลิลิตร เติมน�้ำกลั่นลงไปในหลอด
ทดลองที่บรรจุน�้ำกระเทียมที่มีไข่พยาธิปนอยู่ลงไป 30
มิลลิลิตร หลังจากนั้น น�ำไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 20x100 g
นาน 10 นาที เทส่วนใสทิ้ง โดยท�ำการปั่นล้างทั้งหมด
3 ครั้ ง เพื่ อ ให้ ฤ ทธิ์ ข องกระเที ย มหมดไป ใช้ ป ิ เ ปต
(pipette) ดูดตะกอนที่อยู่ก้นหลอดทดลองขึ้นมาตรวจ
โดยหยดลงบนสไลด์ 1-2 หยด ปิดด้วยกระจก (cover
slip) ส่องดูไข่พยาธิด้วยกล้องจุลทรรศน์ และนับไข่พยาธิ
ทั้งที่มีชีวิตและที่ตายแล้ว โดยดูจากลักษณะรูปร่างพยาธิ
โดยจะท�ำการนับไข่พยาธิซ�้ำ 3 slides แล้วค�ำนวณหา
ค่าเฉลี่ยอัตราตายของไข่พยาธิทุกๆ วันที่ 2, 3, 5, 7, 10,
14, 18, 21, 24, 28, 35, 42, 49, 56 และ 63

		 3.5 จริยธรรมการวิจยั การวิจยั ครัง้ นี้ เป็น
การวิจัยที่เข้าข่ายยกเว้นการรับรอง (research exemption)
โดยผ่านการพิจารณาจริยธรรมแบบการยกเว้นการรับรอง
โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียบร้อยแล้ว
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบอัตรา
ตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูของกลุ่มทดลอง ระหว่างชนิด
กระเทียมและระดับความเข้มข้นต่างๆ ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนด้วย Two-way ANOVA กรณี Main effect
คือ ชนิดของกระเทียมเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย t-test
กรณี Main effect คือ ความเข้มข้นของกระเทียม หรือมี
อิทธิพลร่วมกันระหว่างชนิดและความเข้มข้นของกระเทียม
และวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย

เมื่อพิจารณาความเข้มข้นของกระเทียม พบว่า วันที่
5, 7, 10 และ 24 ของการทดลอง อัตราตายของไข่พยาธิ
ไส้ เ ดื อ นหมู ร ะยะติ ด ต่ อ เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ความเข้ ม ข้ น ของ
กระเทียมเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบอัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อในกระเทียมไทยและกระเทียมจีนทีค่ วามเข้มข้น
ต่างกันทั้ง 5 ระดับ ในวันที่ 5, 7, 10 และ 24 ของการทดลอง
วันที่
ความเข้มข้น
5%		
10%		
15%		
20%		
25%		
p-value.

n
6
6
6
6
6

X

5

S.D.

X

7

S.D.

X

10

S.D.

X

24

S.D.

10.65a 4.18 16.05a 3.70 16.59a 2.65		 47.83a			8.75
13.47a,b 4.01 19.13a,b 7.15 21.58a,b 4.51		 51.02a		 9.67
14.72a,b 1.80 21.48a,b 2.26 22.43b 2.25		 65.28a 11.72
15.85b 3.60 22.45a,b 4.01 24.12b 5.66		 92.02b 10.19
20.70c 3.50 24.84b 1.74 26.70b 6.76 100.00*		 0.00
0.001		0.014			 0.015				 0.021

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่กำ�กับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
   * ที่อยู่บนอัตราตายนั้นจะไม่นำ�มาวิเคราะห์เนื่องจาก SD เท่ากับศูนย์แสดงว่า ไม่มีการกระจายของข้อมูล
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นอกจากนี้ ในวันที่ 14, 18, 21, 28, 35 และ 42
ของการทดลอง มีอิทธิพลร่วมกันระหว่างชนิดและความ
เข้มข้นของกระเทียมต่ออัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือน
หมูระยะติดต่อ เมื่อทดสอบความแปรปรวนด้วย Oneway ANOVA พบว่า ไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อ
ในกระเทียมไทยที่ความเข้มข้นสูง มีอัตราตายสูงกว่า
ไข่ พ ยาธิ ไ ส้ เ ดื อ นหมู ร ะยะติ ด ต่ อ ในกระเที ย มไทยและ
กระเทียมจีนที่ความเข้มข้นต่ำ� และไข่พยาธิไส้เดือนหมู
ระยะติดต่อในกระเทียมจีนที่ความเข้มข้นสูง มีอัตราตาย
สูงกว่ากระเทียมจีนทีค่ วามเข้มข้นต�่ำ แสดงให้เห็นว่า อัตรา
ตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
ความเข้มข้นของกระเทียมเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2)
ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาชนิดของกระเทียม
ต่ออัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อพบว่า วัน

ที่ 3 ของการทดลอง อัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมู
ระยะติดต่อในกระเทียมไทยสูงกว่ากระเทียมจีน (ตาราง
ที่ 3) นอกจากนี้ ในวันที่ 14, 18, 21, 28, 35 และ 42
ของการทดลอง มีอิทธิพลร่วมกันระหว่างชนิดและความ
เข้มข้นของกระเทียมต่ออัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือน
หมูระยะติดต่อ เมื่อทดสอบความแปรปรวน (One-way
ANOVA) พบว่า ไข่พยาธิไส้เดือนหมูในกระเทียมไทย
มี อั ต ราตายสู ง กว่ า กระเที ย มจี น ที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น
เดี ย วกั น และไข่ พ ยาธิ ไ ส้ เ ดื อ นหมู ใ นกระเที ย มไทย
ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ต่ำ � มี อั ต ราตายสู ง กว่ า กระเที ย มจี น
ที่ความเข้มข้นสูง แสดงให้เห็นว่า อัตราตายของไข่พยาธิ
ไส้เดือนหมูระยะติดต่อในกระเทียมไทยสูงกว่ากระเทียม
จีน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อในกระเทียมไทยและกระเทียมจีนที่ความ
เข้มข้นต่างกันทั้ง 5 ระดับ ในวันที่ 14, 18, 21, 28, 35 และ 42 ของการทดลอง
ความ
วันที่
เข้
กระเทียม มข้น

ไทย

จีน

n

5%

3

10%

3

15%

3

20%

3

25%

3

5%

14
X

18
S.D.

X

21
S.D.

X

21.66a,d 3.30 29.44a,e 2.78 53.49a,e
21.82a,d 2.52 35.78a,c,d,e 3.71 52.41a,e
24.21a,d 4.38 43.77a,c,d 5.44 69.27a,c,d
28.81b		5.70 72.10b
9.56 100.00*

3

42.92c		2.57 100.00*
18.13d		2.47 20.67a

0.00 100.00*
1.28 36.94a,f

10%

3

20.73a,d		4.23 23.83a

2.03 41.17a,f

15%

3

23.79a,b,d 0.54 24.58a

2.00 53.88a,e

20%

3

24.51a,b,d 3.92 28.08a,e

4.58 70.64b,d

25%

3

26.26a,b 1.69 44.39c,d,e 7.65 93.48c

p-value			

<0.001

<0.001

28
S.D.

X

35
S.D.

X

42
S.D.

X

S.D

2.22 55.84a 2.03		 90.29a 1.18		94.35a 0.45
6.39 86.02b 10.09 			 91.92a 4.48 100.00* 0.00
7.62 90.11b 3.82 100.00* 0.00 100.00* 0.00
0.00 100.00* 0.00

100.00* 0.00 100.00* 0.00
100.00* 0.00 100.00* 0.00

0.00 100.00* 0.00
8.62 50.81a 14.89			 65.16b 4.58			69.62b 4.04
4.39 58.35a 9.01			 68.67b 2.77			72.75b 1.75
2.36 80.26b 6.19			 86.67a 3.32			90.44a 0.75
4.38 93.30b, 2.70 100.00* 0.00 100.00* 0.00
4.19 100.00* 0.00

<0.001

<0.001

100.00* 0.00 100.00* 0.00
<0.001

<0.001

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่กำ�กับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
* ที่อยู่บนอัตราตายนั้นจะไม่นำ�มาวิเคราะห์เนื่องจาก SD เท่ากับ ศูนย์ แสดงว่า ไม่มีการกระจายของข้อมูล
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบอัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อในกระเทียมไทยและกระเทียมจีนในวันที่ 3 ของ
การทดลอง

ไทย
จีน

การอภิปรายผล

15
15

11.42±3.46
8.64±3.77

จากผลการทดลองจะเห็นว่า อัตราตายของไข่
พยาธิไส้เดือนหมูระยะติดต่อนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้น
ของกระเทียม โดยอัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูระยะ
ติดต่อจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของกระเทียมเพิ่มขึ้น
ซึ่ ง จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ยั ง ไม่ มี ร ายงานเกี่ ย วกั บ การ
เปรี ย บเที ย บอั ต ราตายของไข่ พ ยาธิ ไ ส้ เ ดื อ นหมู ใ น
กระเที ย มที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น ต่ า งๆ แต่ ก ารที่ ค วาม
เข้ ม ข้ น ของกระเที ย มมี ผ ลต่ อ อั ต ราตายของไข่ พ ยาธิ
ไส้ เ ดื อ นหมู นั้ น น่ า จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปริ ม าณสารสำ � คั ญ
ที่อยู่ในกระเทียม โดยเฉพาะสาร allicin ในกระเทียม
ซึ่ ง สามารถทำ � ลายตั ว อ่ อ นของพยาธิ แ ละไข่ พ ยาธิ ไ ด้
(จุฑารัตน์ จิตติมณี, 2550) สอดคล้องกับการศึกษาของ
Lima และคณะ (2011, pp. 327-330) พบว่า สาร
allicin สามารถทำ�ลาย tegument, tubercles และ
spines ของพยาธิใบไม้ตับ Schistosoma mansoni
เพศผูไ้ ด้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานจากประเทศอินเดียพบว่า
สาร diallyl disulfide ในกระเทียมสามารถฆ่าพยาธิ
ไส้เดือนได้ (วารสารวงการแพทย์ วารสารวงการยา,
2557) ดังนั้น ถ้าความเข้มข้นของกระเทียมสูง ปริมาณ
สาร allicin และ diallyl disulfide น่าจะสูงขึ้นด้วย
จึงทำ�ให้ประสิทธิภาพในการทำ�ลายไข่พยาธิเพิ่มขึ้นเมื่อ
ความเข้มข้นของกระเทียมสูงขึ้น
ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาชนิดของกระเทียม
พบว่า อัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูในกระเทียมไทย
สูงกว่ากระเทียมจีน สอดคล้องกับการศึกษาของร่วมฤดี
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2.107

28

0.04

พานจันทร์ และคณะ (2553, น. 329-335) พบว่า
สารสกั ด จากกระเที ย มไทยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว่ า
กระเทียมจีนในการยับยัง้ แบคทีเรีย Aeromonas hydroplil
ที่แยกได้จากปลาดุกลูกผสม และจากการศึกษาพบว่า
กระเที ย มจี น มี หั ว และกลี บ ใหญ่ ก ว่ า และมี น้ำ � เป็ น ส่ ว น
ประกอบมากกว่ากระเทียมไทย ดังนั้น ปริมาณสารสำ�คัญ
ในกระเทียมจีนน่าจะมีความเจือจางมากกว่ากระเทียมไทย
เมือ่ น�้ำ หนักกระเทียมเท่ากัน (ประเสริฐ ทองเจริญ, 2007,
น. 88-92)

สรุปผลการทดลอง

อัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมูขึ้นอยู่กับชนิด
และความเข้มข้นของกระเทียม

ข้อเสนอแนะการวิจัย

ควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ สาร allicin ใน
กระเที ย มว่ า มี ก ลไกอย่ า งไรในการทำ � ลายไข่ พ ยาธิ
ไส้เดือน โดยการนำ�สารสกัด allicin ซึ่งปัจจุบันมีขาย
ตามร้ายขายยาในรูป allicin ผงในแคปซูลมาทำ�การ
ทดลองกั บ ไข่ พ ยาธิ ไ ส้ เ ดื อ นในหลอดทดลองโดยตรง
เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการรักษาโรคพยาธิไส้เดือนหรือ
พยาธิลำ�ไส้ชนิดอื่นต่อไป นอกจากนี้ อาจเป็นประโยชน์
ในการรักษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วย
เนื่องจากกระเทียมสามารถต้านแบคทีเรียและเชื้อราได้
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