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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมในการรักษาโรคไรข้ีเรื้อนแหงและไรขี้
เรื้อนเปยกในสุนัข โดยใชสุนัขไรบานจํานวน 6 ตัว การศึกษาในคร้ังนี้ไดเลือกใชน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่มีความ
เขมขน 100 % ในการรักษาสุนัขที่เปนโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากไรขี้เร้ือนเปยก 3 ตัว และไรขี้เร้ือนแหง 3 ตัว 
รวมท้ังหมด 6 ตัว โดยระยะเวลาท่ีใชในการรักษาคือ 7 วัน ซึ่งในการตรวจสอบการรักษาในวันที่ 7 สุนัขทั้ง 6 ตัว
ตรวจไมพบไรข้ีเร้ือน และรอยโรคก็ลดลงอยางเห็นไดขัด แตเมื่อทําการติดตามผลการรักษาในวันที่ 14 ตรวจพบไรข้ี
เร้ือนเปยกจากสุนัข 1 ตัว ทําใหสุนัขตัวนี้กลับมาเปนโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากไรขี้เร้ือนเปยกในระยะเวลาอันสั้น 
จากผลการศึกษานี้น้ําสมควันไมยูคาลิปตัสสามารถใชกําจัดไรขี้เรื้อนเปยกและไรขี้เรื้อนแหงของสุนัขไ ดแตตองใช
ระยะเวลาในการรักษาที่ยาวนานข้ึนกวาการศึกษาคร้ังนี้ จึงจะใหผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัดไร
ขี้เรื้อนเปยกและไรข้ีเร้ือนแหงของสุนัข 

 
คําสําคัญ : ไรขี้เรื้อนเปยก, ไรข้ีเรื้อนแหง, น้ําสมควันไม  
 
Abstract

The objective of this study to investigate an efficiency of wood vinegar treatment of 
sarcopticosis and demodicosis in dog. The vinegar of Eucalyptus melliodora extracts (100 
% concentration) was treated in 6 dogs; 3 dogs with sarcopticosis and 3 dogs with 
demodicosis. Six dogs were checked in day 7. After treatment showed the results, all of the 
dogs were not found the infection with both Sarcoptes scabiei and Demodex canis.
Nevertheless, one dog was found Demodex canis in day 14 after treatment and relapse to 
demodicosis. However, the vinegar extracts 100 percent concentrate of Eucalyptus
melliodora can be used for treatment of sarcopticosis and demodicosis in dogs. May be 
the higher efficiency if the period for treatment longer than this research. 
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บทนํา 
ปญหาโรคผิวหนังเปนอีกหนึ่งปญหาที่สรางความหนักใจใหกับเจาของสุนัข และสรางความรําคาญและเปน

สาเหตุของโรคอ่ืนๆ สุนัขที่มีปญหาโรคผิวหนังจะแสดงอาการแตกตางๆ กันออกไป เชน คัน เกา ผิวหนังแดงอักเสบ 
ขนรวงมีตุมหนองตามตัว มีสะเก็ด ผิวหนังหลุดลอก บางคร้ังสงกลิ่นเหม็น และบางโรคสามารถติดตอมาสูคนได
เชนกัน โรคผิวหนังของสุนัขเกิดไดจากหลายๆ สาเหตุ เชน ความผิดปกติของฮอรโมนและพันธุกรรม  การขาด
สารอาหาร ปรสิตภายนอกพวกเห็บหมัด และจากเชื้อจุลินทรียพวกแบคทีเรีย รา และยีสต ความรุนแรงของโรคจะ
แตกตางกันไปตามสาเหตุของโรค โรคไรขี้เรื้อนแหงที่เกิดจาก Sarcoptes scabiei และโรคไรข้ีเร้ือนเปยก ที่มี
สาเหตุ Demodex canis, Demodex injai หรือDemodex cornei ในสุนัขเปนโรคผิวหนังที่มีความรุนแรงและทํา
ใหสุนัขเจ็บปวยที่สําคัญอีกโรคหน่ึง (พัชนี, 2558) และนอกจากน้ียังสามารถกอโรคในมนุษยไดเชนกัน ในปจจุบันยา
ที่ใชในการรักษาโรคดังกลาวมีทั้งยาที่ไดจากการสังเคราะหขึ้นมา หรือยาบางชนิดไดจากสารสกัดจากสมุนไพรตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงยาแตละชนิดจะมีขอจํากัดแตกตางกันออกไป เชน ยาท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาจะมีราคาสูง หรือ
ยาบางชนิดไมสามารถใชกับสุนัขบางสายพันธุได เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะทําใหสุนัขแพสารชนิดนั้น หรือสารสกัด
จากสมุนไพรบางชนิดมีประสิทธิภาพดีในการรักษา แตตองใชปริมาณของวัตถุดิบเปนจํานวนมากในการสกัด จึงทํา
ใหมีตนทุนในการผลิตสูงตามไปดวย  

ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการใชสารจากธรรมชาติในการรักษาจึงไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของน้ําสม
ควันไมในการรักษาโรคไรข้ีเรื้อนในสุนัข เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหกับเจาของสุนัขในการเลือกวิธีรักษา เพราะ
น้ําสมควันไมเปนผลผลิตพลอยได (by product) จากการเผาถาน จึงทําใหตนทุนในการผลิตต่ํามากเม่ือเทียบกับ
สารสกัดจากสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ น้ําสมควันไมมีประสิทธิภาพในการในไปใชประโยชนในดานตางๆ อยางกวางขวาง 
และการใชประโยชนในงานดานปศุสัตว (วีระ, 2551) รวมถึงใชรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจาก เชื้อยีสต เชื้อรา 
แบคทีเรียรวมถึงใชกําจัดปรสิตภายนอก ในสัตวไดหลายชนิด น้ําสมควันไมจึงเปนสารที่นาสนใจในการนํามาใชใน
การรักษาโรคไรขี้เรื้อนแหง ที่มีสาเหตุจาก Sarcoptes scabiei, และโรคไรขี้เร้ือนเปยก ที่มีสาเหตุ Demodex 
canis, Demodex injai หรือ Demodex cornei ในสุนัข (พัชนี, 2558) ซ่ึงนอกจากจะเปนการลดการใชสารเคมี
ในการรักษาแลวยังเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตจากธรรมชาติไดอีกทางหนึ่ง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

ศึกษาประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมในการรักษาโรคไรข้ีเร้ือนแหงและไรข้ีเร้ือนเปยกในสุนัข  
 
กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

น้ําสมควันไมมีองคประกอบมากกวา 200 ชนิด และมีองคประกอบหลักเปน น้ํา กรดอะซิติก และเมทานอล 
ซึ่งเปนสารท่ีสามารถกําจัดแมลงศัตรูพืช และปรสิตภายนอกของสัตวไดหลายชนิด ดังนั้นจึงนาจะมีประสิทธิภาพใน
การกําจัดไรขี้เรื้อนแหงจาก Sarcoptes scabiei และโรคไรข้ีเรื้อนเปยกที่มีสาเหตุจาก Demodex canis, 
Demodex injai หรือ Demodex cornei ในสุนัขซึ่งเปนปรสิตภายนอกไดเชนเดียวกัน 
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วิธีการวิจัย 
1.1 การคัดเลือกสุนัขที่เปนโรคผิวหนังขี้เรื้อนเปยกและแหง 

โรคไรข้ีเร้ือนเปยก สังเกตจากลักษณะภายนอกของสุนัข เชน ขนรวงเปนหยอมๆ ผิวหนังแดง มีเม็ดตุม 
ผิวหนังเยิ้มแฉะ หรือเปนหนองแหงกรัง มีอาการคันเล็กนอยถึงปานกลาง มีกลิ่นตัว รูขุมขนอักเสบ และการตรวจดู
ภายใตกลองจุลทรรศน สามารถทําไดโดยขูดผิวหนังชั้นลึกโดยตองขูดใหมีเลือดออกเล็กนอยหรือดึงขนของสุนัข จาก
บริเวณที่มีรอยโรคเกิดขึ้น แลวนํามาตรวจหาไรข้ีเร้ือนเปยกภายใตกลองจุลทรรศน  

โรคไรข้ีเรื้อนแหง สังเกตจากลักษณะภายนอกของสุนัข โดยสุนัขจะมีลักษณะขนรวง และอาจจะมีตุม
แดงๆ ตามผิวหนัง มีอาการคันอยางรุนแรงตลอดเวลา มีแผลจากการเกาอยางรุนแรง มีสะเก็ดหนาตามหู ขอศอก 
ขอเทา และทดสอบความคันของสุนัขโดยการถูหู หากสุนัขคันมากจนยกเทาข้ึนมาเกาบริเวณสะโพกก็มีแนวโนมวา
คันมาก เรียกวาวิธี pinnal-pedal reflex และการตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศน โดยการขูดท่ีผิวหนังชั้นผิวของ
สุนัขบริเวณที่มีรอยโรคเกิดขึ้น (skin scraping) แลวนํามาตรวจหาไรข้ีเร้ือนแหงภายใตกลองจุลทรรศน 

จํานวนสุนัขที่ใชในการทดลอง การศึกษาในคร้ังนี้ไดคัดเลือกสุนัขไรบานตามวิธี เบื้องตนที่เปนโรคไรขี้ 
เร้ือนเปยกจํานวน 3 ตัว และโรคไรข้ีเร้ือนแหงจํานวน 3 ตัว มาใชในการทดลองรักษาดวยน้ําสมควันไม 
1.2 การคัดเลือกชนิดและความเขมขนของน้ําสมควันไม 
 การคัดเลือกชนิดของน้ําสมควันไม นําน้ําสมควันไม 3 ชนิด คือ น้ําสมควันไมยูคาลิปตัส น้ําสมควันไม
สะเดา และน้ําสมควันไมมะขาม มาวัดคาความเปนกรด-ดาง และเลือกน้ําสมควันไมที่มีคามีความเปนกรด-ดาง
ต่ําสุดเพื่อใชในขั้นตอนตอไป 
 การคัดเลือกความเขมขนของน้ําสมควันไม นําน้ําสมควันไมที่คัดเลือกไดที่มีความเขมขน 100% 75% 
และ 50% ไปทดสอบกับสุนัข โดยการหยดน้ําสมควันไม 1 มิลลิลิตร ลงบนผิวหนังของสุนัข 1 ตารางนิ้ว เปนเวลา 1 
นาที แลวสังเกตการตอบสนองของสุนัข โดยเลือกความเขมขนของน้ําสมควันไมที่มีความเขมขนสูงสุดที่ไมกอใหเกิด
การตอบสนองของสุนัข จากการสังเกตจากสุนัขไมแสดงอาการเกาเม่ือไดรับการหยดลงบนผิวหนังไปใชในการ
ทดสอบขั้นตอไป 
 การใชน้ําสมควันไมรักษาโรคไรขี้เรื้อนในสุนัข นําน้ําสมควันไมที่ความเขมขนที่คัดเลือกไว ไปฉีดพนใหทั่ว
บนตัวสุนัขที่คัดเลือกไวจนเปยกชุม และใหสุนัขอยูนิ่งๆ นานเปนเวลา 10 นาที วันละ 2 เวลา (เชา-เย็น) ติดตอกัน
เปนเวลา 7 วัน บันทึกลักษณะภายนอกที่สามารถสังเกตไดดวยตาเปลาทุกครั้งกอนทําการฉีดพนน้ําสมควันไม  
หลังจากนั้นทําการขูดผิวหนังสุนัขที่ทําการรักษาดวยน้ําสมควันไม  เพื่อไปทําการตรวจหาไรขี้เรื้อนภายใตกลอง
จุลทรรศน ในวันที่ 3 5 และ 7 ของการรักษา แลวนําผลท่ีไดไปวิเคราะหประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมในการรักษา
โรคไรข้ีเร้ือนในสุนัขโดยการเปรียบเทียบผลการใชน้ําสมควันไมกับขอมูลของการใชยาที่นิยมใชในการรักษาโรคข้ีเร้ือ
ของสุนัขในปจจุบัน 
 
ผล/ สรุปผลการวิจัย 
 สุนัขไรบานที่ใชในการศึกษาในคร้ังนี้มีจํานวนท้ังหมด 6 ตัว โดยมีสุนัขไรบานที่เปนโรคผิวหนังที่มีสาเหตุ
จากไรขี้เรื้อนแหงจํานวน 3 ตัว และไรขี้เรื้อนเปยกจํานวน 3 ตัว มาใชในการทดลองรักษาดวยน้ําสมควันไม และ
จากการคัดเลือกน้ําสมควันไม จากน้ําสมควันไม 3 ชนิด คือ น้ําสมควันไมยูคาลิปตัส น้ําสมควันไมสะเดา และน้ําสม
ควันไมมะขาม โดยคัดเลือกจากน้ําสมควันไมที่มีคาความเปนกรด-ดางตํ่าสุด ซึ่งคาความเปนกรดดางที่วัดไดคือ 
น้ําสมควันไมยูคาลิปตัส 2.8 น้ําสมควันไมสะเดา 3.2 และน้ําสมควันไมมะขาม 3.4 ตามลําดับ ดังนั้นจึงเลือกน้ําสม
ควันไมยูคาลิปตัสมาใชในการทดลองเพื่อรักษาโรคผิวหนังที่มีสาเหตุจากไรข้ีเร้ือนแหงและไรขี้เร้ือนเปยกของสุนัข 
เม่ือนําน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่มีความเขมขน 100% 75% และ 50% มาทดสอบเพ่ือหาความเขมขนที่เหมาะสม 
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จากผลการทดสอบน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่มีความเขมขน 100% สามารถนํามาใชในการทดลองได เพราะสุนัข        
ไมแสดงอาการเกาเมื่อไดรับการหยดลงบนผิวหนังตามวิธีการทดสอบในเบื้องตน จึงนําน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่มี
ความเขมขน 100% ไปทําการทดลองรักษาสุนัขทั้ง 6 ตัว ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการสังเกตลักษณะภายนอกของสุนัขดวยตาเปลาจากการรักษาดวยน้ําสมควันไม 

ตัวอยางสุนัข ตําแหนง
รอยโรค 

 

ลักษณะภายนอกของสุนัขที่สังเกตดวยตาเปลา การติดตาม
ผลวันท่ี 14 

  วันที่ 0 วันท่ี 3 วันท่ี 5 วันท่ี 7  
ตัวที่ 1 

(ไรข้ีเร้ือนแหง) 
บริเวณหลัง 
คอ และ
สะโพก 

ขนรวง 
มีสะเก็ด
หนา  

รอยโรคยัง
เหมือนเดิม 

สะเก็ดเร่ิม
หลุดออกไป 

ไมมีสะเก็ด
ติดบริเวณ
รอยโรค 

ไมมีสะเก็ดติด
บริเวณรอย
โรค 

ตัวที่ 2 
(ไรข้ีเร้ือนแหง) 

บริเวณหลัง 
คอ และขาง
ลําตัว
ดานขวา 

ขนรวง 
มีสะเก็ด
หนา  

รอยโรคยัง
เหมือนเดิม 

สะเก็ดเร่ิม
หลุดออกไป 

ไมมีสะเก็ด
ติดบริเวณ
รอยโรค 

ไมมีสะเก็ดติด
บริเวณรอย
โรค 

ตัวที่ 3 
(ไรข้ีเร้ือนแหง) 

บริเวณ
กลางหลังถึง
สะโพก  

ขนรวง 
มีสะเก็ด
หนา  
มีแผลสด 

รอยโรคยัง
เหมือนเดิม 

รอยโรคยัง
เหมือนเดิม 

สะเก็ดเร่ิม
บางลง แผล
เร่ิมแหง 

มีสะเก็ดบางๆ
บริเวณรอย
โรคอยู แผล
แหง  

ตัวที่ 4 
(ไรข้ีเร้ือนเปยก) 

สันจมูก  
ขางลําตัว
ดานขวา 
และหลัง 

ขนรวง 
ผิวหนังแดง 
มีตุมหนอง  
มีกลิ่นตัว  

สันจมูกเริ่ม
ลดลงและ
แผลเร่ิมแหง
ขึ้น 

สันจมูกลดลง
มากและแผล
แหงมากขึ้น 
กลิ่นตัวลดลง 

รอยโรค
บริเวณจมูก
แหงและแผล
แหงสนิท ไม
มีกลิ่นตัว 

แผลแหงสนิท 
แตมีกลิ่นตัว 

ตัวที่ 5 
(ไรข้ีเร้ือนเปยก) 

หลัง ขา
หนา และ
ขางลําตัวทั้ง 
2 ขาง 

ขนรวง 
ผิวหนังแดง  
มีแผล  
มีกลิ่นตัว 

แผลเร่ิมแหง 
และกลิ่นตัว
ลดลง 

แผลเร่ิมแหง 
และกลิ่นตัว
ลดลง 

แผลแหง
สนิท แตขา
หนายังมีแผล
อยู ไมมีกลิ่น
ตัว 

แผลขาหนา
หาย แตมีกลิ่น
ตัว 

ตัวที่ 6 
(ไรข้ีเร้ือนเปยก) 

หลัง สะโพก 
คอ ขาหนา 

ขนรวง 
ผิวหนังแดง  
มีกลิ่นตัว 

แผลเร่ิมแหง 
และกลิ่นตัว
ลดลง 

แผลแหง 
และกลิ่นตัว
ลดลงมาก 

แผลแหง
สนิท แตหลัง
ยังมีแผลอยู 
ไมมีกลิ่นตัว 

หลังยังมีแผล
อยูและเร่ิม
กวางมากข้ึน 
และมีกลิ่นตัว 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจหาตัวไรจากตัวอยางภายใตกลองจุลทรรศนจากการรักษาดวยนํ้าสมควันไม 

ตัวอยางสุนัข ผลการตรวจหาตัวไรจากตัวอยางสุนัข 
ภายใตกลองจุลทรรศน การติดตามผลวันท่ี 14 

 วันที่ 0 วันท่ี 3 วันท่ี 5 วันท่ี 7  
ตัวที่ 1 (ไรข้ีเร้ือนแหง) / X X X X 
ตัวที่ 2 (ไรข้ีเร้ือนแหง) / X X X X 
ตัวที่ 3 (ไรข้ีเร้ือนแหง) / X X X X 
ตัวที่ 4 (ไรข้ีเร้ือนเปยก) / X X X X 
ตัวที่ 5 (ไรข้ีเร้ือนเปยก) / X X X X 
ตัวที่ 6 (ไรข้ีเร้ือนเปยก) / X X X / 
หมายเหตุ : / = พบตัวไรในตัวอยางที่นาํมาตรวจดดูวยกลองจลุทรรศน 

 x = ไมพบตัวไรตัวอยางทีน่ํามาตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในครั้งนี้ไดเลือกใชน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่มีความเขมขน 100% ในการรักษาสุนัขที่เปนโรค
ผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากไรขีเรื้อนเปยก 3 ตัว และไรขี้เร้ือนแหง 3 ตัว รวมท้ังหมด 6 ตัว โดยระยะเวลาท่ีใชในการ
รักษาคือ 7 วัน ซึ่งในการตรวจสอบการรักษาในวันที่ 7 สุนัข ทั้ง 6 ตัวตรวจไมพบไรข้ีเร้ือน และรอยโรคก็ลดลง
อยางเห็นไดขัดจากการสังเกตดวยตาเปลา แตเมื่อทําการติดตามผลการรักษาในวันที่ 14 ตรวจพบตัวไรขี้เร้ือนเปยก
จาก สุนัข 1 ตัว ทําใหสุนัขตัวนี้กลับมาเปนโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากไรขี้เรื้อนเปยกในระยะเวลาอันสั้น  ในการ
รักษาโรคผิวหนังสุนัขดวยน้ําสมควันไมเพียงอยางเดียวยังไมมีรายงานวิจัยเผยแพรออกมา สวนใหญจะนําน้ําสมควัน
ไมไปผสมกับผลิตภัณฑทําความสะอาดสุนัขแลวใชอาบน้ําสุนัขเพ่ือกําจัดปรสิตภายนอก เชน เห็บ หมัด ใหกับสุนัข
และแมว โดยใชน้ําสมควันไม 1 สวน และแชมพูอาบน้ําสุนัขและแมว 2 สวน (บุญสง, 2555) ผลการรักษาในคร้ังนี้
ใหผลสอดคลองกับรายงานของอัญชลี และทศพร (2554) ในการใชน้ําสมควันไมกระทอนเปนสารไลแมลงสาบ
อเมริกันโดยน้ําสมควันไมกระทอนที่มีความเขมขน 50% โดยใชเวลา 6 ชั่วโมงสารมารถไลแมลงสาบอเมริกันได 
วิลาสินี และสรัญยา (2553) ไดใชน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสและน้ําสมควันไมสะเดา ในการกําจัดเชื้อรา 
Colletorichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะมวงพันธุน้ําดอกไม โดยน้ําสมควันไมที่มีความ
เขมขน 2% ขึ้นไปสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletorichum gloeosporioides ได และน้ําสมควันไมยูคา
ลิปตัสมีประสิทธิภาพดีกวาน้ําสมควันไมสะเดา นอกจากนี้ พิทยา และคณะ (2554) ไดศึกษาฤทธิ์ของน้ําสมควันไมยู
คาลิปตัสตอเห็บโค พบวาน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่มีความเขมขน 50% สามารถลดจํานวนเห็บโคลงไดภายในเวลา 
12 ชั่วโมง รายงานวิจัยของไพโรจน (2557) แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมที่มีตอเห็บสุนขั โดยน้ําสม
ควันไม 1สวนตอน้ํากลั่น 10 สวน ใหผลการฆาเห็บไดดีที่สุดภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง รายงานการวิจัยของ จารุณี 
และอับดุลรอฮิม (2553) ที่ใชน้ําสมควันไมในการกําจัดพยาธิภายนอกในแพะ โดยนํ้าสมควันไมตอน้ําที่ใชใน
อัตราสวน 1:1 เมื่อนําไปฉีดพนบนตัวแพะวันเวนวันจนครบ 7 วัน สามารถทําใหแพะหายจากการเปนเห็บได แตถา
ทําการฉีดพนทุกวันจนครบ 7 วัน จะมีทําใหแพะหายจากการเปนเห็บเชนเดียวกันแตะแพะจะมีอาการขนรวงเกิดขึน้
รวมดวย 
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ขอเสนอแนะ 
ในงานวิจัยครั้งตอไปควรเพ่ิมระยะเวลาในการรักษาใหนานขึ้นและใชตัวอยางจากสุนัขที่มีเจาของเพ่ือให

การติดตามผลการรักษาเปนไปอยางตอเนื่องและสามารถจํากัดบริเวณของสุนัขได เนื่องจากสุนัขไรบานเมื่อทําการ
รักษาครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดแลวก็นํากลับไปไวยังถ่ินที่อยูเดิมของสุนัข ทําใหสุนัขอาจไปติดไรขี้เร้ือนจากสุนัข
ตัวอื่นซ้ํา ทําใหกลับมาเปนโรคเดิมไดอีกในระยะเวลาอันสั้น  
 
เอกสารอางอิง 
จารุณี หนูละออง และอับดุลรอฮิม เปาะอีแต. (2553). การกําจัดพยาธิภายนอกในแพะโดยใชน้ําสมควันไม . 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. สงขลา. 
บุญสง อังคาสัย. (2555). น้ําสมควันไมปองกันกําจัดเห็บ-หมัดในสุนัข แมว และโค-กระบือ. สืบคนเมื่อ            

10 มิถุนายน 2559. https://www.rakbankerd.com/agriculture  
พิทยา ภาภิรมย, สุรสิทธิ์ อวนพรมมา, วัชระ เหมือนโพธิ์, ศิริกิจ จริยะภูมิ และนภดล จันทรเอ่ียม. (2554).  
ฤทธิ์ของนาสมควันไมยูคาลิปตัส (Eucalyptus melliodora) ตอเห็บโค (Boophilus spp.) การประชุม

วิชาการ คร้ังที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. นครปฐม. 
พัชนี ศรีงาม. (2558). พยาธิและการถายพยาธิ. สืบคนเมื่อ 20 มกราคม 2560. จาก 

http://vet.kku.ac.th 
ไพโรจน พงศกิดาการ. (2557). ประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมละพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีตอเห็บสุนัข. วารสารวิจัย

และสงเสริมวิชาการเกษตร. ปที่ 31. ฉบับที่ 2. มหาวิทยาลัยแมโจ. เชียงใหม. 
วิลาสินี แสงนาค และสรัญยา ณ ลําปาง. (2553). ประสิทธิภาพของนํ้าสมควันไมจากตนยูคาลิปตัสและไมสะเดา

ในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะมวงพันธุ
น้ําดอกไม. การสัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลงัการเก็บเกี่ยวแหงชาติ คร้ังที่ 8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

วีระ เทพกรณ. (2551). ชุดตําราภูมิปญญาชาวบาน : น้ําสมควันไมน้ํามหัศจรรยจากควันไมเผา. สืบคน 
เมื่อ 18 มกราคม 2560. จาก http://info.thaihealth.or.th/node/1248 

อัญชลี สวาสดิ์ธรรม และทศพร คมกริช. (2554). ประสิทธิภาพในการเปนสารไลของนํ้าสมควันไมตอแมลงสาบ
สายพันธุอเมริกัน. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี. 

 

���


