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การศึกษาผลของใบย่านางต่อค่าโลหิ ตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดในสุ นขั ได้ทาํ การทดลองใน
สุ นขั พันธุ์ผสมอายุระหว่าง 2-3 ปี นํ8าหนักระหว่าง 15-20 กิโลกรัม จํานวน : ตัว โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ RCBD ซึ-งประกอบด้วย 3 ทรี ตเมนต์ 5 ซํ8า ทรี ตเมนต์ที- 1 เป็ นกลุ่มควบคุม ทรี ตเมนต์ที- 2
ป้ อนใบย่านางขนาด : กรัม วันเว้นวัน เป็ นเวลา =เดือน ทรี ตเมนต์ที- > ป้ อนใบย่านางขนาด 5
กรัมทุกวันเป็ นเวลา = เดือน ระหว่างทรตเมนต์สุนขั จะถูกพักเป็ นเวลา = เดือน คุณลักษณะที-ศึกษา คือ
ค่าโลหิตวิทยาซึ-งประกอบไปด้วยค่าของ Red Blood Cell, Hemoglobin, Hematocrit, MCV, MCHC,
Platelet และ White Blood Cell และค่าชีวเคมีในเลือด ซึ-งประกอบไปด้วยค่าของ ALT, AST, Glucose,
Creatinine และ BUN ผลการทดลองพบว่าค่าโลหิ ตวิทยาในส่ วน Red Blood Cell, Hemoglobin และ
Hematocritระหว่างก่อนกินใบย่านางและหลังกินใบย่านางแตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทาง สถิติ (P<
0.01) ซึ- งการกินใบย่านางวันเว้นวันและกินทุกวันมีผลทําให้ค่าโลหิ ตวิทยาเพิ-มขึ8นอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ โดยหลังกินใบย่านางวันเว้นวันมีผลทําให้ค่าโลหิ ตวิทยาเหล่านี8สูงกว่าหลังกินใบย่านางทุกวัน แต่
การกินใบย่านางไม่มีผลต่อ White Blood Cell สําหรับค่าชีวเคมีในเลือดพบว่าค่า ALT และ Creatinine
หลังกินใบย่านางวันเว้นวันให้ ค่าสู ง กว่าก่อนกินใบย่านางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P< 0.01) แต่
อย่างไรก็ตามค่า ALT และ Creatinine ที-สูงขึ8นยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกตินอกจากนี8พบว่าการกินใบย่านาง
มีแนว โน้มทําให้ค่า Glucose ลดตํ-าลง
คําสําคัญ

ใบย่านาง

โลหิตวิทยา

ชีวเคมีในเลือด สุ นขั
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This study was evaluated in 5 mixed-breed dogs, ageก 2-3 years old and weighted 15-20
kilograms. The experimental design was RCBD that consisted of 3 treatments with 5 replications.
Treatment 1: control, treatment 2: the dogs were fed with Yanang leaves capsule (5 grams) every
other day for one month and the treatment 3: the dogs were fed with Yanang leaves capsule (5
grams) every day for one month. These dogs were stopped to fed Yanang leaves capsules between
treatments for one month. Blood samples were determined for hematological values (Red Blood
Cell count , Hemoglobin, Hematocrit, MCV, MCHC, Platelet count and White Blood Cell count) and
blood chemistry values (ALT, AST, Glucose, Creatinine and BUN values) after feeding with
Yanang leaves capsule for one month. The Data was analyzed by RCBD with DMRT (RCBD 3x5)
using SAS program. The result showed that Red Blood Cell Count, Hemoglobin value and
Hematocrit value of treatment 2 and treatment 3 were higher increased than treatment 1 (P< 0.01) .
Hematological value of treatment 2 were higher than treatment 3 . However the results in this
experiment indicated that feeding of Yanang leaves did not affect White Blood Cell count . In the
term of blood chemistry values, it was found that ALT and Creatinine values of treatment 2 were
significant higher than of treatment 1 (P< 0.01). However, ALT and creatinine values were still at
the normal level. Additionally, glucose values of treatment 2 and 3 trended to decrease.
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