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การผลิตยาสมุนไพรส าหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑช์ุมชน 

The production of herbal medicines for animals as a community product 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์   เอี่ยมสะอาด 

 

บทคัดย่อ 
 

  โครงการการผลิตยาสมุนไพรส าหรับสัตว์เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ผลิตยาและมียาสุมนไพรส าหรับสัตว์เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการขยายโอกาสทาง
รายได้ส าหรับชุมชน การด าเนินโครงการเป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้น าชุมชนและผู้ที่สนใจ จ านวน 
40 คน มีก าหนดการ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ เทศบาลต าบลหนองบัว  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้น าชุมชน เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
มากกว่า 1 เครือข่าย ผลกระทบที่ได้จากการด าเนินโครงการ ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่ างชุมชนกับมหาวิทยาลัย
อย่างยั่งยืน 

 
ค าส าคัญ ยาสมุนไพรส าหรับสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน บริการวิชาการ 
 
 
 
 

Abstract 
 

 The academic service program of the production of herbal medicines for animals as 
community products has the aim to be able to produce herbal formulations for animals as 
commercially community products. This program increased income opportunities for the 
community. The implementation of the project was to educate the animal owners, community 
leaders, and interested parties. There were 40 participants in the project for 2 days from August 31, 
2020 to September 1, 2020 at Nong Bua Subdistrict Municipality, Ban Fang District, Khon Kaen 
Province. The work was courtesy of community leaders and formed more than one academic 
cooperation network between the community and the university. 
 
Key words Animal herbal medicines, Community products, Academic service program   
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บทน า 
 การใช้สมุนไพรรักษาโรคของสัตว์เลี้ยงเป็นแนวทางหนึ่งที่เข้ากันได้กับเกษตรธรรมชาติและท าให้เกษตรกร
สามารถพ่ึงตนเองได้โดยการใช้สมุนไพรธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาไม่แพง ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการชื้อ
ยาสัตว์เพ่ือน ามาใช้ในการรักษาสัตว์ในโรคบางชนิดที่สามารถรักษาเองได้หรือป้องกันการเกิดโรคได้  ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการชื้อยาสัตว์แล้วยังท าให้สัตว์มีสุขภาพดีและส่งผลต่อสุขภาพของคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมที่ดี
ด้วย ท าให้ลดการเกิดการดื้อยา โรคติดต่อระบาดสู่คนและสัตว์อ่ืน รวมทั้งสามารถลดการใช้สารเคมียารักษาโรคสัตย์
ที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศได้ส่วนหนึ่งท าให้ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าของสมุนไพร ใน
การนี้กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยามีความรู้ความสามารถในการผลิตยาสัตว์  เนื่องด้วยมีการสอนวิชาเภสัชธรรม
ทางสัตวแพทย์ให้กับนักศึกษาโดยเป็นการสอนการผลิตยาสมุนไพรส าหรับสัตว์ทั้งในรูปแบบยากินและใช้ภายนอก  
ทั้งนี้คุณสมบัติของสมุนไพรที่น ามาใช้ในการเตรียมยานั้นได้มาจากผลจาการวิจัยของหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการและการค้นคว้าผลการวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งสมุนไพรส่วนใหญ่นั้นเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นบางชนิ ดเป็น
สมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน เช่น มะกรูด ตะไคร้ ขมิ้นชัน  ข่าและยอ บางชนิดเป็นพืชที่นิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือนเพ่ือ
บริโภคเช่นน้อยหน่า  มะขาม  ฝรั่งและกล้วย  นอกจากนั้นยังมีพืชบางชนิดที่นิยมปลูกไว้เพ่ือเป็นยาเช่น ว่านหาง
จระเข้ บอระเพ็ดและฟ้าทะลายโจร เป็นต้น  อย่างไรก็ดีส่วนใหญ่แล้วประชาชนไม่สนใจที่จะน าสมุนไพรเหล่านี้มาใช้
ในสัตว์เนื่องด้วยอาจไม่รู้สรรพคุณ  ไม่รู้ส่วนที่จะใช้และที่ส าคัญไม่รู้ชนิดที่ใช้ในสัตว์ ดังนั้นทางกลุ่มวิชาเภสัชวิทยา
และพิษวิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงมีความสนใจที่จะท าการอบรมเชิงปฏิบัติการในการแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่นส าหรับโรคในสัตว์และสอนการผลิตยาส าหรับสัตว์จากสมุนไพรในท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถ
ผลิตยาสมุนไพรได้  และสามารถน ายาที่ผลิตได้ไปใช้ในสัตว์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการรักษา ส่งผล
ให้สัตว์มีสุขภาพดีและลดการเกิดผลเสียจากโรคสัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการผลิตยาสมุนไพรส าหรับสัตว์ 
2. เพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรส าหรับสัตว์ในชุมชน 
 

การด าเนินงาน 

       คณะผู้จัดโครงการจะส ารวจโรคที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนในชุมชนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพืชสมุนไพรที่มีใช้ในท้องถิ่น    เพ่ือวางแผนและออกแบบการจัดอบรมด้านความรู้และการ
ปฏิบัติการในการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือใช้กับสัตว์ในชุมชน จากนั้นด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และเอกสาร
ประกอบการอบรม   และติดต่อประสานงานส านักงานเทศบาลหนองบัว    อ าเภอบ้านฝาง   จังหวัดขอนแก่น 

โครงการด าเนินการจัดอบรมบรรยายความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 1 กันยายน 
2563  ณ เทศบาลต าบลหนองบัว  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ  ผู้น าชุมชน   เกษตรกร
ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ และประชาชนผู้มีสัตว์เลี้ยง จ านวน 40 คน  การด าเนินโครงการประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
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ผลการด าเนินงาน 

1 ระยะสั้น   

          1.1 ทราบโรคที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ในชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย    ซึ่งในสัตว์เลี้ยงพบว่า  มักมี
ปัญหาของการอักเสบของผิวหนังซึ่งเกิดจากปรสิตภายนอกและการติดเชื้อจุลชีพ ขณะที่ในปศุสัตว์มักพบการรบกวน
จากปรสิตภายนอก และมีอัตราการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ า 

 1.2 ทราบพืชสมุนไพรที่มีใช้ในชุมชน ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาเป็นต ารับยาส าหรับสัตว์ได้ ประกอบด้วยพืช
สมุนไพรหลายชนิด อาทิ ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ไพล ตะไคร้หอม พลู และกานพลู  

1.3 ผู้น าชุมชน เกษตรกร และผู้เข้าร่วมอบรมรู้และเข้าใจโรคที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ และการ
ดูแลสุขภาพสัตว์โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น 

 1.4 ผู้น าชุมชน เกษตรกร และผู้เข้าร่วมอบรมรู้และเข้าใจวิธีการแปรรูปสมุนไพรเป็นต ารับยาสมุนไพรเพ่ือใช้
ดูแลสุขภาพสัตว์ 

1.5 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรส าหรับสัตว์เพ่ือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ยา
ลูกกลอนบอระเพ็ด น้ ามันนวดไพลลดอักเสบ สเปรย์พลูไล่ไรไก่ แป้งก าจัดหมัดในสุนัข สเปรย์และครีมตะไคร้หอมไล่
ยุงและแมลง ขี้ผึ้งกานพลูรักษาโรคเชื้อรา ครีมไพลรักษาโรคผิวหนังและต้านการอักเสบ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์ 

2 ระยะกลางและระยะยาว 

 2.1 ผู้น าชุมชน เกษตรกร และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเตรียมต ารับสมุนไพรเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพสัตว์
ของตนเองได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมผลก าไรการผลิตปศุสัตว์ หรือลดค่ารักษาพยาบาลในสัตว์เลี้ยงได้ 

 2.2 ผู้น าชุมชนสามารถพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านการจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในชุมชนได้ 

 2.3 คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการมีต ารับสมุนไพรส าหรับสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 2.4 เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างพันธมิตรด้านการน าความรู้สู่ชมชุน 
และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
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ภาพที่ 1 แสดงการถ่ายภาพรวมวิทยากร เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน และผู้เข้าร่วมอบรม 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงการบรรยายความรู้ภาคทฤษฎีโดย รศ.ดร.จรีรัตน์ เอ่ียมสะอาด 
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ภาพที่ 3 แสดงการบรรยายความรู้ภาคทฤษฎีโดย อ.น.สพ.ไพโรจน์ วงศ์หทัยไพศาล 
 

 

                    ภาพที่ 4 แสดงการบรรยายความรู้ภาคทฤษฎีโดย รศ.ดร.ราณี ซิงห์ 
  



69 

วารสารบรกิารวิชาการเพื่อสงัคม ปีที่ 1 ฉบบัที่ 1 มกราคม -มิถนุายน  2565 

 

ภาพที่ 5 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมต ารับสเปรย์สมุนไพร 
 

 

ภาพที่ 6  แสดงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมต ารับแป้งสมุนไพร 
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ภาพที่ 7 แสดงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมต ารับครีมสมุนไพร 
 

 

ภาพที่ 8  แสดงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมต ารับแคปซูลสมุนไพร 
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ภาพที่ 9 แสดงภาพถ่ายรวมของต ารับที่เตรียมในการอบรม ได้แก่ น้ ามันไพล ครีมกานพลู/ครีมตะไคร้หอม 

ขี้ผึ้งกานพลู และสเปรย์สมุนไพรไล่แมลง ตามล าดับ 

 
 

 

 

ภาพที่ 10 แสดงภาพถ่ายรวมของต ารับที่เตรียมในการอบรม ได้แก่ แป้งก าจัดหมัดในสุนัข ยาลูกกลอนบอระเพ็ด 

และยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตามล าดับ 
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การสรุปและอภิปรายผลการด าเนินโครงการ 

 จากการด าเนินโครงการสรุปได้ว่า มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 40 คน และสามารถด าเนินกิจกรรมได้ครบตาม
วัตถุประสงค์  และบรรลุเป้าประสงค์ของโครงการ การประเมินโครงการด าเนินการโดยใช้แบบสอบถาม  ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินการของโครงการ  วิทยากร การ
อ านวยความสะดวก และการบริการของเจ้าหน้าในระดับมากที่สุด ขณะที่ด้านความรู้ความเข้าใจจากการอบรมชี้ว่า 
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้นในด้านโรคในสัตว์ การใช้สมุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพสัตว์ และการแปรรูปสมุนไพร
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนด้านการน าความรู้ไปใช้พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้
กับการเลี้ยงสัตว์ของตนเอง น าความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืน ๆ ในชุมชนได้ รวมทั้งจะสามารถรวมกลุ่ม
และสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการด าเนินงานพบว่าชุมชนมีศักยภาพในการน าองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 
อย่างไรก็ตามหากมีการจัดตั้งโครงการเพ่ิมเติมในการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและขึ้น
ทะเบียนต ารับได้ รวมทั้งน าผลิตภัณฑ์ออกสู้เชิงพานิชย์  

 

กิตติกรรมประกาศ    

 ขอขอบคุณส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุน และโครงการนี้เป็น
การบูรณาการการเรียนการสอนและมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย มีการน างานวิจัยลงไป
เผยแพร่ รวมถึงขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองบัวและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมด าเนินงานทุกท่านที่ช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกต่อการจัดโครงการจนสามารถบรรลุเป้าประสงค์  

 

........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


