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ผลของการล้างมดลูกด้วยส่วนผสมน�้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้
(Cymbopogon citratus Stapf.) ต่อค่าทางภูมิคุ้มกันในโคเนื้อหลังคลอด
Effect of uterine flushing with solution containing essential oil from
lemon grass (Cymbopogon citratus Stapf.) on immunological response
in postpartum beef cows
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บทคัดย่อ: มดลูกอักเสบและเยือ่ บุผนังมดลูกอักเสบในโค เป็นโรคทางระบบสืบพันธุท์ สี่ ง่ ผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ของการเลีย้ งโคเนือ้ การลดปัญหาการติดเชือ้ เรือ้ รังซึง่ มีผลต่อการผสมติดน่าจะส่งผลดีตอ่ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ พบว่า
ตะไคร้ที่สกัดโดยวิธีการกลั่นด้วยน�้ำ (water distillation) ให้ปริมาณผลผลิตน�้ำมันหอมระเหย เท่ากับ 4.64 เปอร์เซ็นต์ การ
ทดลองนีใ้ ช้นำ�้ มันหอมระเหยตะไคร้ซงึ่ มีฤทธิย์ บั ยัง้ เชือ้ สาเหตุของโรค โดยใช้ในรูปของน�ำ้ ยาล้างมดลูก ทีร่ ะดับความเข้มข้น
5 ไมโครลิตร/มิลลิลติ ร ใช้แม่โคเนือ้ 18 ตัว โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การล้างมดลูกด้วยส่วนผสม
น�ำ้ ยาน�ำ้ มันหอมระเหยจากตะไคร้ กลุม่ ทดสอบ 9 ตัว และกลุม่ ควบคุม 9 ตัว เก็บตัวอย่างเลือดจากโค ก่อนการล้างมดลูกครัง้
ที่ 1 และ 2 ซึง่ ห่างกัน 48 ชัว่ โมง เพือ่ น�ำมาตรวจค่าทางโลหิตวิทยา ผลการทดลองพบว่า แม่โคกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลีย่ จ�ำนวน
เม็ดเลือดขาว (WBC) เปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดขาวชนิด Polymorphonuclear cell (PMN) ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) และ
โมโนไซต์ (monocyte) ทั้งสองครั้งไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) แม่โคกลุ่มทดสอบที่ได้รับการล้างมดลูกด้วยน�้ำยา
สูตรน�้ำมันหอมระเหย พบว่า ค่าเฉลี่ยจ�ำนวนเม็ดเลือดขาว (WBC) ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) และโมโนไซต์ (monocyte) ที่
เก็บจากแม่โคหลังการล้างมดลูกไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) แต่เปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดขาวชนิด PMN ในแม่โคก
ลุม่ ทดสอบหลังการล้างมดลูก ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ (P<0.01) ซึง่ สามารถบ่งชีถ้ งึ การล้างมดลูกด้วยน�้ำยาทีม่ ี
ส่วนผสมน�้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ในครัง้ แรกน่าจะช่วยลดปริมาณเชือ้ สาเหตุของโรคได้ จากสภาวะการติดเชือ้ ทีล่ ดลง
ค�ำส�ำคัญ: โคเนื้อ, ภูมิคุ้มกัน, น�้ำมันหอมระเหยตะไคร้, การล้างมดลูก
ABSTRACT: Bovine metritis and endometritis are reproductive diseases which have been causing significant economic
losses in beef cattle. Most infected animals show infertility problems and are at high risk of culling as repeat breeders. The
results showed that lemon grass (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) extracted by water distillation yielded 4.64 percent
essential oil. This experiment was set to study the effect of lemon grass essential oil as an alternative treatment for inhibiting
bovine endometritis pathogens. Eighteen cattle were randomly selected and separated into two groups. Nine cattle were
given uterine flushing with 50 ml essential oil solution at 5.0 µl/ml concentration (treated group) twice at the beginning of
the mating season (48 hours apart). The other nine cattle were treated with 50 ml of basal solvent (Tween 10%) (control
group). Two blood samples were collected from all cattle just before the first and second flushings. They were analyzed
for hematological parameters (WBC, PMN, lymphocyte and monocyte). The results showed that the mean numbers of
white blood cells (WBC), polymorphonuclear cells (PMN), lymphocytes and monocytes of control cattle at both samplings
were the same (P>0.05). In treated cattle, the average numbers of WBC, lymphocytes and monocytes from both samplings
did not show significant decline (P>0.05) after the first flushing. However, the percentage of PMN in the treated group
significantly decreased (P<0.01) after the first uterine flushing. These results indicated that bovine intrauterine infusion
with lemon grass essential oil solution 48 hours before sampling is effective in altering some immunological response.
Keywords: Beef cattle, Immune system, Lemon grass essential oil, Uterine flushing
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บทน�ำ
สมรรถภาพด้านการสืบพันธุ์หรือความสมบูรณ์
พันธุ์ของโค มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทางด้าน
การปรับปรุงพันธุ์และการให้ผลผลิต ส่งผลต่ออาชีพ
การเลีย้ งโคเนือ้ ของเกษตรกรโดยตรง ในแม่โคทีม่ คี วาม
สมบูรณ์พนั ธุต์ ามปกติหลังได้รบั การผสมพันธุค์ วรผสม
ติดและตัง้ ท้องภายในระยะเวลา 80 วันหลังคลอด เพือ่
แม่โคจะให้ลูกปีละตัว (ยอดชาย และคณะ, 2546)
แต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เนื่องจากแม่โคส่วนมากจะผสมติดยากและตั้งท้อง
นานกว่า 80 วันหลังคลอด ท�ำให้มีระยะเวลาของ
การไม่อมุ้ ท้อง (days open) มากเกินควร ซึง่ เป็นผลให้
เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้เลี้ยงต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการผสมพันธุ์ และเสียเวลาใน
การเลีย้ งเพือ่ รอเวลาแม่โคกลับสัดอีกรอบ โดยมีสาเหตุ
ส่วนหนึ่งจากการติดเชื้อของมดลูก (metritis) และ
การอักเสบของเยือ่ บุผนังมดลูกหลังคลอด (endometritis;
LaBlanc et al., 2002)
โดยธรรมชาติระบบสืบพันธุ์แม่โคจะมีกลไกทาง
กายวิภาคและสรีรวิทยาที่ป้องกันเชื้อจากภายนอก
สู่ภายในมดลูกโค มีการเปลี่ยนแปลงร่วมกับสภาพ
แวดล้อมและฮอร์โมน (Bondurant, 1999) หากเชื้อ
จุลนิ ทรียห์ รือสิง่ แปลกปลอมเข้าสูม่ ดลูกจะท�ำให้เนือ้ เยือ่
บริเวณนั้นเกิดการอักเสบขึ้น (inflammatory) เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของหลอดเลือด การเพิม่ จ�ำนวนของเซลล์
เม็ดเลือดขาว (Leukocyte; Polymorphonuclear
cell (PMN), Eosinophil, Basophil, Lymphocyte
และ Monocyte) ซึ่งเป็นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน
(Immune system) และการเคลื่อนตัวของเซลล์เม็ด
เลือดขาวออกจากหลอดเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อ ไปหาเชื้อ
จุลินทรีย์หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่เซลล์เพื่อเก็บกิน
และท�ำลาย (Singh et al., 2000) จ�ำนวนของเซลล์
เม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดมักใช้เป็นข้อบ่งชี้ของโรค
และการด�ำเนินไปของโรค การตรวจหาค่าโลหิตวิทยา
ในแม่โคจึงมีความส�ำคัญเพราะสามารถใช้ประเมิน
สุขภาพของสัตว์ได้

ในกรณีทแี่ ม่โคเกิดการอักเสบของเยือ่ บุผนังมดลูก
อย่างอ่อนหลังคลอด (subclinical endometritis) เป็น
สาเหตุท�ำให้แบคทีเรียเข้าไปเจริญเติบโต ขยายพันธุ์
สร้างสารพิษและเอนไซม์ที่ก่อการอักเสบ ถึงแม้ว่าแม่
โคทีต่ ดิ เชือ้ อย่างอ่อนนีจ้ ะสามารถแสดงอาการเป็นสัด
และตกไข่ แต่สภาพของมดลูกจะยังไม่พร้อมรับการฝัง
ตัวของคัพภะ (Hajurkal et al., 2005) จึงมักเป็นสาเหตุ
ท�ำให้แม่โคผสมไม่ติด ช่วงระยะผสมหลังคลอดยาว
และไม่เป็นสัดอีก มีโอกาสกลายเป็นโคทีผ่ สมซ�ำ้ หลาย
ครัง้ (repeat breeders) (ปราจีน, 2541; Sheldon and
Dobson, 2004; Kumar et al., 2005) และถูกคัดทิ้ง
เพราะผสมไม่ติด (LaBlanc et al., 2002) การรักษา
อาการติดเชื้อมักใช้การล้างมดลูก (uterine infusion)
ด้วยยาต้านจุลชีพ ชนิดต่างๆ หรือยาฆ่าเชื้อภายนอก
แบบเจือจาง (ปราจีน, 2541; Kumar et al., 2005)
แต่การใช้ยาเหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
เพราะอาจเกิดการดื้อยาของเชื้อสาเหตุได้ (Sheldon
and Dobson, 2004; Kumar et al., 2005) ตลอดจน
ท�ำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
ตะไคร้ (Cymbopogon citratus Stapf.) เป็นพืช
สมุนไพรทีม่ ปี ระโยชน์มากมาย นอกจากน�ำมาประกอบ
อาหาร ตะไคร้ยังมีสรรพคุณทางยารักษาโรค ได้แก่
ใบ มีสรรพคุณเป็นยาขับลม แก้ผมแตกปลาย แก้เบื่อ
อาหาร แก้โรคทางเดินปัสสาวะ และรักษานิว่ (อานันท์,
2540; มนตรี, 2545) หัว มีสรรพคุณในการบ�ำรุงธาตุ
ไฟ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด แก้อาการขัดเบา
(กระทรวงสาธารณสุข, 2530) ราก มีสรรพคุณแก้เสียด
แน่นแสบบริเวณหน้าอก ปวดกระเพาะอาหารและ
กระเพาะปัสสาวะ (Pereira et al., 2004) นอกจากนี้
ยังมีการน�ำไปรักษาสัตว์ เช่น ใช้ตะไคร้ทบุ แล้วดองเกลือ
ให้โค กระบือ กินจะช่วยรักษาโรคใบไม้ในกระเพาะได้
(กรมปศุสัตว์, 2547) ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมของ
ตะไคร้ ค่ อ นข้ า งจะกว้ า งขวางและมั ก ใช้ ส ่ ว นของ
น�้ำมันหอมระเหย (essential oils) ไปใช้ประโยชน์ เช่น
การน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมน�้ำหอมและเครื่องส�ำอาง
อุ ต สาหกรรมอาหารส� ำ เร็ จ รู ป และเครื่ อ งชู ร ส
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและน�้ำอัดลม อุตสาหกรรม
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เกี่ยวกับสุขภัณฑ์และยาดับกลิ่น ยาฆ่าแมลง และ
อุตสาหกรรมเกีย่ วกับเครือ่ งหอม (อานันท์, 2540; มนตรี,
2545) องค์ประกอบทางเคมีของตะไคร้จะอยู่ในรูป
ของน�ำ้ มันหอมระเหย ส่วนใหญ่จะเป็น สาร citral และ
myrcene ซึง่ สารดังกล่าวมีฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราและแบคทีเรีย
(จิตติมา และ นพพงษ์, 2543; Onawunmi, 1987)
การทดสอบฤทธิต์ า้ นจุลชีพด้วยวิธี Disc Diffusion พบว่า
น�้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ มีผลยับยั้งเชื้อจุลชีพ
ได้แก่ Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Candida albicans และ Arcanobacterium pyogenes
ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ก่อให้เกิดมดลูกอักเสบ และ
เยือ่ บุผนังมดลูกอักเสบในโค (จ�ำเริญ และคณะ, 2552)
และจากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของน�้ ำ มั น หอม
ระเหยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
สาเหตุมดลูกอักเสบและเยือ่ บุผนังมดลูกอักเสบ ได้แก่
เชือ้ Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli
และ Staphylococcus aureus ด้วยวิธี Micro dilution
method พบว่า น�้ำมันหอมระเหยสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด โดยให้ค่า
MIC ต่อเชื้อ A. pyogenes และ E. coli ที่ระดับความ
เข้มข้น 1.5625 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ค่า MIC ต่อเชือ้
S.aureus ที่ระดับความเข้มข้น 0.7813 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลติ ร และการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ลมิ โฟไซต์
ด้วยวิธี MTT reduction assay ให้ค่า IC50 ที่เวลา
12, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง เท่ากับ 44.24, 11.94,
1.99 และ 1.13 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร ตามล�ำดับ จึง
สามารถค�ำนวณค่าความเข้มข้นของน�ำ้ มันหอมระเหย
ที่สามารถน�ำไปใช้ โดยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของมดลูกอักเสบ และ
เยื่อบุผนังมดลูกอักเสบ และไม่เป็นพิษต่อลิมโฟไซต์
ของโค (จันทร์จิรา, 2553)
การชะล้างมดลูกหลังคลอดก่อนผสมพันธุ์น่าจะ
ช่วยลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ (bacterial load) ภายใน
ช่องคลอดและมดลูก และน่าจะเป็นการช่วยให้มดลูก
สะอาดเหมาะแก่ ก ารฝั ง ตั ว และเจริ ญ เติ บ โตของ
ตัวอ่อน ชะล้างเซลล์อักเสบที่ตายหรือเซลล์ที่ลอกออก
มาได้เนื่องจากการอักเสบ และเป็นการช่วยกระตุ้น

มดลูกให้เกิดการบีบตัว ซึ่งเป็นการกระตุ้นขบวนการ
ท�ำงานในการก�ำจัดสิ่งแปลกปลอมได้ดียิ่งขึ้น เป็นการ
ปรับปรุงด้านสุขศาสตร์ และเพิ่มประสิทธิภาพความ
สมบูรณ์พันธุ์ในแม่โคหลังคลอด ซึ่งน่าจะน�ำน�้ำมัน
หอมระเหยจากตะไคร้มาใช้เป็นยาเฉพาะที่ ในรูป
สารละลายชะล้ า งมดลู ก ในแม่ โ คที่ อ าจพบการติ ด
เชื้อแบบไม่แสดงอาการ (subclinical) นอกจากนั้น
ตะไคร้นั้นเป็นพืชหาง่าย ราคาไม่แพง น่าจะน�ำมา
ทดลองศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกที่จะเป็นประโยชน์
ต่อทั้งเกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้ ผู้เลี้ยงโคเนื้อ และเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
วิธีการศึกษา
การสกัดน�้ำมันหอมระเหยตะไคร้
น�ำตะไคร้สดทั้งต้นมาล้างท�ำความสะอาด แล้ว
หั่ น เป็ น ชิ้ น เล็ ก ๆ ขนาดประมาณ 1-2 เซนติ เ มตร
บดให้ละเอียดด้วยเครื่องบด ใส่ภาชนะปิดให้มิดชิด
เพื่อป้องกันการระเหยของสารประกอบอินทรีย์ที่อยู่
ในตะไคร้ สกัดน�ำ้ มันหอมระเหยจากตะไคร้โดยวิธกี าร
กลั่นด้วยน�้ำ (water distillation) ชั่งตะไคร้สดที่บด
แล้วใส่ขวดก้นกลม (round bottom flasks) แล้วเติม
น�้ำกลั่น อัตราส่วนโดยน�้ำหนักของตะไคร้ต่อน�้ำเท่ากับ
1 : 3 น�ำขวดก้นกลมวางบนเตาให้ความร้อน ซึ่งต่ออยู่
กับเครื่องควบแน่น ส่วนปลายของเครื่องควบแน่นนี้
จะมีขวดรูปชมพูร่ องรับน�ำ้ มันหอมระเหยและน�ำ้ ทีผ่ ่าน
มาจากเครื่องควบแน่น เปิดน�้ำหล่อเย็นให้ไหลผ่ าน
คอนเดนเซอร์โดยให้น�้ำเข้าทางที่ต�่ำแล้วไหลออกทาง
ที่สูง เมื่อน�้ำเดือดระเหยเป็นไอ ไอน�้ำจะช่วยพาน�้ำมัน
หอมระเหยตะไคร้ทอี่ ยูใ่ นเนือ้ เยือ่ ของพืชออกมา น�ำสาร
สกัดทีไ่ ด้จากการกลัน่ มาใส่ในกรวยแยก ไขเอาส่วนของ
น�้ำที่อยู่ชั้นล่างออกให้หมด จะได้ส่วนของน�้ำมันหอม
ระเหยตะไคร้ (วิธีการดัดแปลงจาก จันทร์จิรา; 2553)
และเติม anhydrous Na2SO4 ลงในน�้ำมันหอมระเหย
ตะไคร้ที่ได้ เพื่อดูดซับน�้ำส่วนที่ปนอยู่ออก ตรวจดู
ลักษณะ สี และกลิ่นของสารสกัดน�้ำมันหอมระเหย
ตะไคร้ ที่ ไ ด้ เ ก็ บ น�้ ำ มั น หอมระเหยตะไคร้ ใ นภาชนะ

64

แก่นเกษตร 41 : 61-68 (2556).

ป้องกันแสงไว้ที่อุณหภูมิต�่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
บันทึกน�้ำหนักตะไคร้สด และน�้ำหนักสารสกัดที่ได้
เพื่อค�ำนวณค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้จากการสกัดได้
ในแต่ละครั้ง (extract yield; Phrompittayarat et al.,
2007) จากสูตรค�ำนวณ ดังนี้
Extract yield (%) =

น�้ำหนักของสารสกัดที่ได้ × 100
น�้ำหนักของตะไคร้สดเริ่มต้น

การเตรียมน�้ำยาส�ำหรับล้างมดลูกโค
เตรียมน�ำ้ ยาล้างมดลูกโค 2 สูตร คือ สูตร Control เ
ตรี ย มโดยผสมน�้ ำ กลั่ น และTween 80 ® (Sigma
Chemical CO.PO. Cox 14508, St. Louis, MO
63178 U.S.A.) ให้ได้สารละลายน�้ำที่มี Tween 80®
10 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน�ำสารละลายทั้ง 2 สูตรไป
ท� ำ ลายเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ใ นหม้ อ นึ่ ง ฆ่า เชื้ อ ความดั น สู ง
(autoclave) โดยใช้ความร้อน 121 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 15 นาที รอจนหม้อนึง่ ฆ่าเชือ้ ความดันสูงอุณหภูมิ
ลดลงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 องศาเซลเซียส จึงน�ำ
สารละลายออกจากหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่
อุณหภูมิห้อง จะได้สารน�้ำยาส�ำหรับล้างมดลูกโคสูตร
ควบคุมที่มี Tween 80® 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในสูตร
Essential oil เตรียมโดยน�ำน�้ำมันหอมระเหยตะไคร้ที่
สกัดด้วยวิธีกลั่นด้วยน�้ำ (water distillation) มาผสม
ในตัวท�ำละลายน�้ำที่มี Tween 80® 10 เปอร์เซ็นต์
ให้ได้ความเข้มข้นของสารสกัดตะไคร้ 5 ไมโครลิตร
ต่อมิลลิลิตร (จ�ำเริญ และคณะ, 2552) เก็บน�้ำยา
ล้างมดลูกโคที่เตรียมไว้ในภาชนะป้องกันแสง เก็บที่
อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
การเก็บตัวอย่าง
สุ ่ ม ตั ว อย่ า งแม่ โ คเนื้ อ ลู ก ผสมบราห์ มั น ที่ ไ ม่ มี
ปัญหาในการคลอดครั้งที่ผ่านมา ไม่มีอาการมดลูก
ติดเชื้ออักเสบแบบรุนแรง เช่น มีหนองไหลปนมากับ
น�ำ้ เมือกในขณะเป็นสัด ตรวจสอบโดยการวัดอุณหภูมิ
ทวารหนักก่อนการทดลอง ไม่มีปัญหาโรคแท้งติดต่อ
และมีคะแนนร่างกาย (BCS) อยู่ระหว่าง 2.5 - 3.5
จ�ำนวน 18 ตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 9 ตัว

คือ กลุม่ ควบคุม (Control) และกลุม่ ทดลอง (Treated)
โดยท�ำการศึกษาในช่วงฤดูผสมพันธุ์ (Mating Season)
ของศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการผลิ ต กระบื อ และโคฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552 ถึง กันยายน 2552
เป็นระยะเวลา 3 เดือน
ท�ำการวัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์
สอดทีอ่ วัยวะเพศบริเวณแคมใน และดันเทอร์โมมิเตอร์
ให้ชิดกับผนังอวัยวะเพศด้านใดด้านหนึ่งเป็นเวลา
1 นาที ท�ำความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์โดยการล้างและ
เช็ดแอลกอฮอล์เพื่อลดการติดเชื้อ จากนั้นวัดอุณหภูมิ
ทวารหนัก โดยท�ำวิธีเดียวกับการวัดอุณหภูมิที่อวัยวะ
เพศ ท�ำการวัดอุณหภูมกิ อ่ นการทดลอง 1 สัปดาห์ และ
ก่อนการล้างมดลูกแม่โคทั้งสองครั้ง และเก็บตัวอย่าง
เลือดแม่โคจากเส้นเลือดโคนหางใส่หลอดเก็บเลือด
สุญญากาศ (vacuum tube) ที่เคลือบด้วย EDTA
เขียนเบอร์แม่โคลงบนหลอดเก็บเลือด และเก็บใน
กระติกน�้ำแข็งก่อนส่งตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อหาค่า
ทางโลหิตวิทยา ได้แก่ ค่าจ�ำนวนเม็ดเลือดขาว (WBC),
Polymorphonuclear cell (PMN), ลิ ม โฟไซต์
(lymphocyte) และโมโนไซต์ (monocyte)
การล้างมดลูกโค
การล้างมดลูกโคเริ่มจากการบังคับแม่โคทดลอง
ในซองบั ง คั บ สั ต ว์ แช่ อุ ป กรณ์ ล ้ า งมดลู ก โคในถั ง
บรรจุน�้ำยา Dettol® เจือจาง 5% เป็นเวลา 10 นาที
ท�ำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก และบริเวณ
รอบๆ ให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ท�ำการล้วงตรวจทาง
ทวารหนัก (rectal palpation) แล้วสอดท่อสแตนเลส
ที่มีปลอกพลาสติกครอบ ให้ผ่านตลอดทางผ่านของ
คอมดลูก (pass-through cervix) เข้าไปยังตัวมดลูก
(body of uterus) แล้วค่อยๆ ดึงท่อสแตนเลสออก
ใช้กระบอกฉีดยา (disposable syringe) ดูดน�้ำยา
ล้างมดลูก จ�ำนวน 50 มิลลิลิตร ต่อเข้ากับปลายปลอก
พลาสติ ก และฉี ด น�้ ำ ยาล้ า งมดลู ก เข้ า ไปในมดลู ก
แม่โคช้าๆ และดูดอากาศประมาณ 5-10 มิลลิลิตร
ส�ำหรับใช้ไล่น�้ำยาให้หมดจากปลอกพลาสติก จากนั้น
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ดึงปลอกพลาสติกออก ระวังไม่ให้นำ�้ ยาล้างมดลูกไหล
ย้อนกลับออกมาจากช่องคลอด หลังจากนัน้ 48 ชัว่ โมง
ท�ำการเก็บตัวอย่าง และล้างมดลูกซ�้ำด้วยวิธีเดียวกัน
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป (SAS) เปรียบเทียบข้อมูลโลหิต
วิทยาในโคทั้งสองกลุ่มด้วยวิธี Paired Comparison
t- test ค่านัยส�ำคัญทางสถิติก�ำหนดที่ P < 0.05
ผลการศึกษาและวิจารณ์
จากผลการทดลองพบว่า ตะไคร้ทสี่ กัดโดยวิธกี าร
กลั่นด้วยน�้ำ (water distillation) ให้ปริมาณผลผลิต
น�้ำมันหอมระเหยเท่ากับ 4.64 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียง
กับ จันทร์จิรา (2553) รายงานว่า เปอร์เซ็นต์การ
ผลิตน�้ำมันหอมระเหยตะไคร้ที่สกัดโดยวิธีกลั่นด้วยไอ
น�้ำ เท่ากับ 4.38 เปอร์เซ็นต์ การกลั่นโดยวิธีนี้ถ้าน�้ำใน
หม้อต้มมีปริมาณน้อยจะท�ำให้น�้ำแห้งเร็ว น�้ำมันหอม
ระเหยออกมาจากพืชไม่หมดหรือท�ำให้พืชที่ต้องการ
กลั่ น ไหม้ ท� ำ ให้ เ กิ ด กลิ่ น ไหม้ ติ ด น�้ ำ มั น หอมระเหย
แต่ถ้าใส่น�้ำในหม้อต้มมากเกินไป จะท�ำให้สิ้นเปลือง
เวลาในการให้ความร้อน และจะท�ำให้พืชสัมผัสกับ
น�ำ้ เดือดเป็นเวลานาน ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
องค์ประกอบในน�ำ้ มันหอมระเหยได้ โดยในส่วนน�ำ้ มัน
หอมระเหยมีสว่ นของตะไคร้เป็นองค์ประกอบ จึงท�ำให้
น�้ำมันหอมระเหยที่ได้มีสีเหลือง น�้ำตาลอ่อน หรือ
เหลืองปนน�้ำตาลอ่อน เป็นต้น (ส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2541)
จากการตรวจอุ ณ หภู มิ ร ่ า งกายแม่ โ ค พบว่ า
อยู่ระหว่าง 38.0-39.3 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิ
ปกติของร่างกาย ไม่มีไข้ (หากมีไข้จะมีอุณหภูมิสูง
กว่า 39.5 องศาเซลเซียส; Földi et al., 2006) แสดงว่า
โคทดลองทุกตัวอยู่ในสภาวะปกติ ในกรณีเกิดการ
อักเสบร่างกายมีกลไกตอบสนองการติดเชื้อจุลินทรีย์
โดยอุณหภูมิของร่างกายสูงกว่าปกติ ท�ำให้สภาวะ
แวดล้อมไม่เหมาะกับการเจริญของเชื้อ และช่วยใน
การเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาว (Abbas et al., 2007)
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การตรวจหาค่าโลหิตวิทยาในแม่โค มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง เพราะสามารถใช้ประเมินสุขภาพของสัตว์ได้
โดยพบว่า ในแม่โคกลุ่มควบคุม (Control) ที่เก็บ
ตัวอย่างเลือดก่อนและหลังการล้างมดลูก ทั้ง 2 ครั้ง
มีค่าเฉลี่ยจ�ำนวนเม็ดเลือดขาว (WBC) เปอร์เซ็นต์ของ
เม็ดเลือดขาวชนิด Polymorphonuclear cell (PMN),
ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) และโมโนไซต์ (monocyte) ใน
แม่โคทัง้ สองครัง้ แตกต่างอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
(P>0.05) ค่าเปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดขาวชนิด PMN,
ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) และโมโนไซต์ (monocyte)
หลังการล้างมดลูก มีค่าเฉลี่ยเพิ่มเล็กน้อยในระดับที่
ไม่ก่อให้เกิดการอันตรายต่อแม่โค ซึ่งอาจเป็นเพราะ
การเปิดปากมดลูก (infusion) ในขณะล้างท�ำให้เชื้อ
แบคทีเรียปนเปื้อนเข้าไปภายในมดลูกได้ แต่ระบบ
สืบพันธุ์จะมีกลไกตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม โดย
กระบวนการ phagocytosis จะเป็นกลไกด่านแรก
เซลล์ที่ท�ำหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ PMN และโมโนไซต์
PMN เป็นเซลล์ป้องกันการอักเสบด่านแรก (first line
of defense) ที่มีคุณสมบัติในการเก็บกินต่อต้านการ
กระจายตัวของเชื้อจุลินทรีย์ (Singh et al., 2007) เมื่อ
เวลาผ่านไปโมโนไซต์ (monocyte) ซึ่งเปลี่ยนรูปร่าง
เป็นมาโครฟาจ (macrophages) จะเข้ามาท�ำหน้าที่
เก็บกินจุลชีพที่เหลือ (สว่าง, 2552) หากมีการคงอยู่
ของจุลชีพ จะก่อให้เกิดการอักเสบแบบเรือ้ รัง ชนิดของ
เซลล์เม็ดเลือดขาวที่พบในการอักเสบเรื้อรังมักเป็นมา
โครฟาจ, ลิมโฟไซต์ และพลาสมาเซลล์ (plasma cell)
แม่โคกลุ่มทดสอบ (Treated) ที่ได้รับการล้าง
มดลูกด้วยน�้ำยาสูตรน�้ำมันหอมระเหย พบว่า ค่าเฉลี่ย
จ�ำนวนเม็ดเลือดขาว (WBC), ลิมโฟไซต์ (lymphocyte)
และโมโนไซต์ (monocyte) ในแม่โคทัง้ 2 ครัง้ ลดลงอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่เปอร์เซ็นต์ของ
เม็ดเลือดขาวชนิด PMN มีคา่ ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่
ทางสถิติ (P<0.01; Table 1) เม็ดเลือดขาวชนิด PMN
ซึง่ เป็นเซลล์ปอ้ งกันการอักเสบด่านแรก (Leung et al.,
2000) ลดต�่ำลงอย่างเห็นได้ชัดภายหลังจากที่แม่โค
ได้รับการล้างมดลูก เพราะองค์ประกอบทางเคมีของ
ตะไคร้ได้แก่ สาร citral และ myrcene อยู่ในรูปของ
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น�้ำมันหอมระเหย (essential oils) ที่เป็นส่วนประกอบ
ของน�้ำยาล้างมดลูก ซึ่งสารดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านเชื้อ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของมดลูกอักเสบ (metritis)
และเยื่อบุผนังมดลูกอักเสบ (endometritis; จิตติมา
และนพพงษ์, 2543; Onawunmi, 1987) และช่วยเสริม
ระบบภูมิคุ้มกันให้ท�ำงานดีขึ้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า โลหิ ต วิ ท ยาในแม่ โ คกลุ ่ ม
ควบคุม (Control) และกลุม่ ทดสอบ (Treated) ก่อนและ

หลังการล้างมดลูก ทั้ง 2 ครั้ง พบว่า ค่าโลหิตวิทยา
ในแม่โคไม่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยจ�ำนวนเม็ดเลือดขาว
(WBC) และเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด ในแม่โค
ทั้งสองกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ปกติ สอดคล้องกับ เฉลียว
(2548) ทีพ่ บว่า ค่าเฉลีย่ เม็ดเลือดขาวในโคมีคา่ ระหว่าง
4.00-12.00 (103cell/µl) แสดงว่า การเปิดปากมดลูก
(infusion) ไม่มีผลท�ำให้แม่โคมีการติดเชื้อภายใน
มดลูกเพิ่มขึ้น

Table 1 Hematological parameters in the Control  and Treated cows Essential oil flushing before and 48 h
after uterine flushing.
Blood Values

Control (n=9)
SEM p-value Treated with solution (n=9)
Before
After
Before
After
WBC
8.44±3.01 8.42±2.73 0.34
0.95 7.49±2.16 7.38±1.81
3
(x 10 cell/µl) (3.71,11.88) (4.78,12.01)
(5.22,10.91) (4.92,10.30)
PMN
10.12±4.42 13.55±4.03 2.34
0.26 15.67±2.35a 10.13±4.42b
(%cell/µl) (5.00,17.00) (5.00,18.00)
(12.0,19.00) (5.0,18.00)
Lymp
57.22±4.38 61.11±7.93 3.06
0.24 59.63±8.25 57.00±6.06
(%cell/µl) (51.00,65.00) (55.00,75.00)
(50.00,75.00) (47.00,65.00)
Mono
12.78±2.73 14.00±5.29 2.36
0.62 12.22±3.50 11.25±4.60
(%cell/µl) (7.00,16.00) (6.00,22.00)
(5.00,16.00) (3.00,17.00)
a,b with different superscripts in the same row are significantly different (P< 0.05)
Mean±Standard Deviation
(Min, Max)

สรุป
ตะไคร้ ที่ ส กั ด โดยวิ ธี ก ารกลั่ น ด้ ว ยน�้ ำ (water
distillation) ให้ปริมาณผลผลิตน�ำ้ มันหอมระเหยเท่ากับ
4.64 เปอร์เซ็นต์ และการล้างมดลูกด้วยสารละลาย
น�้ำมันหอมระเหยตะไคร้ ที่ความเข้มข้น 5 ไมโครลิตร
ต่อมิลลิลิตร มีผลท�ำให้เปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวชนิด
PMN และโมโนไซต์ (monocyte) ลดต�่ำลง ควรจะมี
การศึกษาต่อถึงการใช้สารละลายในหลายระดับความ

SEM p-value
0.51

0.63

1.09

0.001

2.99

0.31

1.79

0.47

เข้มข้น เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน�้ำมันหอม
ระเหยตะไคร้ และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ต่อไป นอกจากนั้น น่าจะน�ำสารละลายชะล้าง
มดลูกน�้ำมันหอมระเหยตะไคร้ ไปทดสอบกับฝูงผสม
พันธุ์ที่ไม่ทราบประวัติการติดเชื้อชัดเจน ไม่มีอาการ
ติดเชื้อมดลูกอักเสบแบบรุนแรง (acute metritis)
เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเป็นสัด การผสมติด
(conception rate) และอัตราการตัง้ ท้อง (pregnancy
rate)
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