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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  สมุนไพรกบัการเสริมภมูคิุ้มกนัและตา้นการอกัเสบในโคนม 

ผู้วิจัย : นางกาญจนา เข่งค้ม, ผศ.ดร.สุภัทร ไชยกุล,  

ผศ.ดร.น.สพ.สุเมธ อ าภาวงษ์, ผศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล,  

ดร.ณัฐภร  แก้วประทุม  และ ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ 

การด าเนินการวิจยั 

1.การศึกษาสายพันธุ์ของหญ้างวงช้างโดยDNA-based marker 

2.การเปรียบเทียบโครมาโตแกรมของสารสกัดหยาบของหญ้างวงช้าง

จากแหล่งต่างๆ 

     1.การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดหญ้า

งวงช้างในระดับเซลล์ (In vitro cytotoxicity and efficacy 

studies) การแสดงออกของยืน (Gene expressions) ที่เก่ียวข้อง

กับการอักเสบ การยับยั้งมะเร็ง การเสริมภูมิคุ้มกันและฤทธิ์การต้าน

อนุมูลอิสระ 

     2.ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันและก่ึงเรื้อรังทางปากของสาร

สกัดหญ้างวงช้างในสัตว์ทอลอง (Acute and subchronic oral 

toxicity testing เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบผลิตภัณฑ์ 

     3.ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหญ้างวงช้าง, หญ้างวงช้าง+

สมุนไพร ที่มีข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยแล้ว โดยติดตาม

การต้านอนุมูลอิสระและการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน 

หลักการและแนวคดิ 

     ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นมีความหลายหลายทางชีวภาพของ

พืชพรรณและสัตว์ป่า ทั้งยังพบว่ามีสมุนไพรขึ้นกระจายในพื้นที่ต่างๆ 

ของประเทศไทยมากกว่าหน่ึงหม่ืนชนิด มีภูมิปัญญาการใช้รักษาโรค

ทั้งในระดับการแพทย์ชนเผ่า ชุมชนในชนบทต่างๆ จนถึงในเขตเมือง 

ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสนใจเรื่องสมุนไพรเป็นอย่าง

มาก เน่ืองจากเป็นทรัพยากรส าคัญในการน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมสุขภาพได้หลายหลายรูปแบบ อาทิเช่น ยา อาหารเสริม เสริม

อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้บริโภครวมถึง

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเองน้ันไม่ค่อยเชื่อม่ันใน

ผลิตภัณฑ์สมุนไรว่าจะมีประสิทธิภาพและสิทธิผลในการป้องกันและ

เสริมการรักษาโรคได้ จึงท าให้เกิดค าถามขึ้นตอนเวลาเม่ือมีการน า

สมุนไพรไปใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุขซ่ึงอาจรวมถึงงานปศุ

สัตว์ ซ่ึงพบว่าในฟาร์มโคนมอินทรีย์ของ อ.ส.ค. มีการน าสมุนไพร

หลากหลายชนิด เช่น การน าหญ้างวงช้างมาเสริมการกรักษาโรคเต้า

นมอักเสบ หรือการน าขม้ินชัน+บอระเพ็ด+ฟ้าทะลายโจรมาใช้ใน

การบ ารุงร่างกาย เป็นต้น ซ่ึงพบว่าได้ผลดีสามารถควบคุมการระบาด

ของโรคได้ แต่อย่างไรก็ดีการที่มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย าเชื่อถือได้ถึง

ประสิทธิภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ันๆ มายืนยันผลที่เกิดจาก

การน าองค์ความรู้โดยเฉพาะการศึกษาสรรพคุณทางยาของสมุนไพร

แบบผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ภูมิปัญญาทองถ่ินกับองค์ความรู้

ทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิด

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพรที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน ตามหลักสากลน่าจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจและ

มีความเชื่อม่ันในคุณภาพ ดังน้ันเพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันในการใช้

สมุนไพรในฟาร์มโคนมอินทรีย์ของ อ.ส.ค. จึงควรมีการสนับสนุน

การวิจัยเพื่อให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ที่จะช่วยกระดับความเชื่อม่ันใน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเทศประหยัดเงินตราในการน าเข้าผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ สามารถสร้างรายได้ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ชุมชน ช่วยให้

เกิดการอนุรักษ์พืชสมุนไพรและพันธุ์พืชพื้นบ้างประจ าถ่ินได้ 

รายงานเกษตรกรสง่นม 

จ านวนโคนมและปริมาณน้ านมสง่ให ้อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน   มกราคม    2562 

  ภาค เกษตรสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้ านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,078 66,351 29,453 339.82 

เหนือ 962 46,907 20,252 260.11 

ตอ/น 650 23,858 9,937 149.07 

ใต้ 915 31,158 13,887 109.25 

อ.ส.ค. - 424 88 0.86 

รวม

ทั้งหมด 

4,605 168,727 73,640 845.05 

หมายเหตุ : ปริมาณน้ านมดิบ ตัน/วัน  

                   

ที่มา : นิทรรศการงานโคนม ปี 62 
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การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  การเปน็สดัในโค(ต่อ) 

(Bovine Oestrous Cycle) 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
และวิทยาการสืบพันธุ ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระยะเปน็สดั(Oestrus) 

     ระยะยืนนิง่ยอมให้ตัวอืน่ข้ึนปีนโดยไม่หน ีช่องคลอดบวมแดง 

พบเมือกไหลจากช่องคลอดติดเป้ือนบ้ันทา้ย เมือกจะเหนียวใสไหล

ยาวไม่ขาดง่าย(transparent mucus genital discharge) 

สังเกตขนที่โคนหางบ้ันทา้ยมีรอยถูกปีนหรือถลอก บ้ันท้ายแอ่น 

(pelvic trusting) ระยะนี้ใช้เวลา 2-30 ซม. (13-27 ซม.ในบาง

รายงาน โดยเฉลี่ยทั่วไปประมาณ 15-18 ซม.)แตกต่างกันไปในแต่

ละตัวโค โคที่ไม่เป็นสัดจะไม่ยืนนิ่งเม่ือถูกปีน เม่ือเข้าสู่การเป็นสัด

จริงจะยืนนิ่งยอมให้ตัวอืน่ปีนแต่ละครั้งนานเฉลี่ย 7.5 วินาที และจะ

ยืนนิ่งยอมให้ปีนเฉลี่ย 56 ครั้งในช่วงเป็นสัด โดยทั่วไปการตกไข่

จะเกิดข้ึนเฉลี่ย12 ซม. หลังสิ้นสุดการเป็นสัด (หยุดยืนนิ่ง) มี

รายงานว่าความถี่ของการยนืเพ่ือปีนโคตัวอื่นเม่ือเข้าสู่ระยะการเป็น

สัด วัดโดยเครื่องตรวจความถี่การเดิน(pedometer activity) 

พบว่าสูงข้ึน 2 เท่าในระยะเป็นสดั (oestrus) เม่ือเทียบกับระยะไม่

เป็นสัด(dioestrus) เม่ือท าการผสมในระยะทีเ่หมาะสมคือ 12-16 

ซม. หลังการเริ่มยืนนิ่งอาการแม่โคหลงัผสมมักจะพบลักษณะโคน

หางยกและหลังแอ่น (raised tail and arched back) หลังได้รับ

การผสมแล้ว ในการเลี้ยงโคฝูงใหญ่ โคที่เป็นสัดมักถูกโคตัวเมียตัว

อื่นในฝูงข้ึนทบัหากมีการเป็นสัดหลายตัวพร้อมกัน มักพบว่าตัวเมีย

จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละไม่เกิน 6 ตัว โคที่ก าลังเริ่มหรือก าลัง

หมดการเป็นสัดมักข้ึนทบัโคตัวอื่น โดยไม่ยืนนิ่งให้ตัวอื่นข้ึนทบั 

เม่ือโคตัวผู้เข้าในฝูงกลุ่มโคเป็นสัด โดยเพศเมียจะหยุดพฤติกรรม

ข้ึนทับกันเอง โคเพศผู้จะเริ่มการเกี้ยวพาราสแีละแสดงพฤติกรรม

การผสมพันธุ์ 

ระยะหลงัเปน็สดั (Metoestrus) 

     เป็นระยะทีโ่คไม่ยอมยืนนิง่ ในระยะแรกอาจยงัปีนตัวอื่นอยู ่

หลังจากนั้น 2-3 วัน อาจสังเกตพบเลือดปนเมือกใสไหลออกจาก

ช่องคลอด (post-oestrous bleeding) พบได้ทั้งในโคสาวและ 

แม่โค ซ่ึงถือเป็นสิ่งปกติไม่มีผลต่ออัตราผสมติด ปกติ 24-48 ซม. 

หลังการเป็นสัดจะพบจุดเลือดออกทีผ่นงัมดลูกช้ันในส่วนทีเ่ป็นเม็ด

กระดุม (uterine caruncles) มีการค่ังเลือดและเม็ดเลือดแดงหลุด

ลอดเส้นเลือดออกมาปนเมือกใสจากมดลูกและช่องคลอดทีไ่ม่

เหนียว(asanguineous discharge) เท่าระยะเป็นสัด ระยะนี้

ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงอย่างมาก การพบเลือดปนเมือกนี้แสดง

ถึงแม่โคตัวนั้นได้ผ่านการเป็นสัดไปแล้ว ไม่ต้องท าการผสมในครั้ง

นี้แต่ให้รอนับวันท าการตรวจการเป็นสัดเพ่ือผสมในรอบต่อไป 

ระยะไมเ่ปน็สดัในวงรอบ(Dioestrus) 

     เป็นช่วงที่โคจะไม่แสดงอาการการสืบพันธุ ์ด้วยระยะนี้เป็นระยะ

ที่มีคอร์ปัสลูเทียมเจรญิในโคทีผ่สมติดมดลกูจะเตรยีมรองรับการ  

ต้ังท้อง  

 ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

         ภาควิชาศัลยศาสตร์ และวิทยาการสืบพันธุ์  
        คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  
 

การจัดการการสบืพันธุใ์นโคนม(ต่อ) 

     รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ฟอสฟอรสั(Phosphorus) 

     การมีฟอสฟอรัสขาดแคลนในแปลงหญ้ามักเกิดร่วมกับการ

ขาดแร่ธาตุไวตามินตัวอื่นๆท าให้ผลทีป่รากฏไม่เป็น

ลักษณะเฉพาะของการขาดฟอสฟอรัสอย่างเดียว การมีปัญหา

ความสมบูรณ์พันธ์ุต่ าอาจเป็นส่วนหนึง่จากการมีระดับฟอสฟอรัส

ต่ าได้ด้วย และพบว่าเม่ือมีการเสริมฟอสฟอรัสให้แม่โคจะมีความ

สมบูรณ์พันธุ์ดีข้ึน โดยปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์ทีพ่บเม่ือขาด

ฟอสฟอรัสคือ การไม่เป็นสัด การเป็นสัดไม่ชัดเจน วงรอบการเป็น

สัดไม่สม่ าเสมอ อัตราการผสมติดต่ า 

ซีลีเนยีม (selenium)และ ไวตามนิอ ีVitamin E) 

     เป็นการยากทีจ่ะแยกซีลีเนยีมออกจากไวตามินอี มีการศึกษาวา่

การให้ซีลีเนียมและไวตามินอีจะช่วยลดการเกิดรกค้างได้ และช่วย

ให้ความสมบูรณ์พันธุ์ของฝูงดีข้ึน การเสริมซีลีเนียมและไวตามินอี 

จะลดอุบัติการณ์เกิดมดลูกอักเสบ ถุงน้ าในรังไข่ โดยแนะน าให้ใน

แม่โคก่อนคลอดการได้รบัซีลีเนยีมสูงมากไป จะเป็นพิษต่อโคได้

โดยเฉพาะในกรณีการให้โดยการฉีด 

ไวตามนิ เอ และ β-Carotene 

     เบต้าแคโรทีน (β-carotene เป็นสารต้ังต้นของไวตามินเอ 

การขากไวตามินเอ มีผลให้การเข้าสู่วัยเจริญพันธุช้์า มีผลให้แม่โค

คลอดลูกอ่อนแอ และผิดปกติ 

     การมีไวตามินเอ ไม่เพียงพอ มีผลให้ระยะที่มีการเจรญิของ

ฟอลลเิคิลที่ยืดยาวออกท าให้การตกไข่ช้า เป็นสัดเงียบไม่ตกไข่เกิด

มีถุงน้ าในรังไข่ อัตราการต้ังท้องต่ าลง พบว่าลูเทียลเซลล์เป็น

เนื้อเยื่อที่มีเบต้าแคโรทนีในระดับสูงกว่าเนือ้เยือ่อื่นๆ 

ไวตามนิด ี

     หน้าที่ส าคัญของวิตามินดีคือ การควบคุมระดับแคลเซียมใน

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่และเหมาะสม แม่โคที่ขาดไวตามินดีจะ

พบว่า แม่โคสุขภาพไม่ดี ไม่เป็นสัด ลูกโคที่คลอดอยู่ในสภาพ

กระดูกอ่อนและกล้ามเนือ้ไม่แข็งแรง สามารถตรวจพบสารเมตา

บอไลท์ของไวตามินดี(1. 25-dihydroxy D3  และ 24, 25-

dihydroxy D3) ในเนื้อเยื่อทีเ่กี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ เช่น รก 

รังไข่ 

สังกะส ี

     การขาดสังกะสีมีผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในพ่อโค ผลในแม่โค

และโคสาวไม่ชัดเจนการเสริมสังกะสีในระดับมาก มีผลต่อ

ขบวนการเมตาบอลิซึมของกรดไขมัน ซ่ึงมีผลต่อการสังเคราะห์ 

โปรสตาแกลนดิน นอกจากนี้สังกะสีมีบทบาทคลา้ยสารต้านอนมูุล

อิสระ 

   
 
 

ที่มา : หนังสือการจัดการสุขภาพและผลิตฟาร์มโคนม 

                     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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