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ตับอ่ อน การต้ านอนุมูลอิสระ การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และความต้ านทาน
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Effects of Crude Extract of Hazardana (Phyllanthus urinaria) on
Hepatopancreatic Health Status, Antioxidant, Immune Response and
Resistance to Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease in Pacific White
Shrimp (Litopenaeus vannamei)
อุทร เจริ ญเดช 1* วรวุฒิ เกิดปราง 1 และ จาเริ ญศรี ถาวรสุ วรรณ 2
Uton Charoendat 1*, Worawut Koedprang 1 and Jumroensri Thawonsuwan 2
Received: 23 June 2020, Revised: 1 October 2020, Accepted: 4 November 2020

บทคัดย่ อ
การใช้สารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบ (Phyllanthus urinaria) ในการผสมอาหารกุง้ ด้วยความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น
คราวละ 10 เท่า ในช่วง 1-10,000 ppm แล้วนาไปเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) นาน 56 วัน พบว่ากุง้
มีค่าระดับเอนไซม์ aspartate aminotransferase และ alanine aminotransferase ลดลงแปรผกผันกับระดับความเข้มข้น
ของสารสกัดที่ เพิ่มขึ้ นครั้งละ 10 เท่า โดยที่ ความเข้มข้น 1,000 และ 10,000 ppm ให้ผลดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
(p<0.05) เนื่ องจากตับและตับอ่อนที่มีสุขภาพดีจะมีค่าระดับเอนไซม์ท้ งั สองต่า ส่ วนค่า hepatosomatic index ค่า total
antioxidant capacity และค่า phenoloxidase activity พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ในทุกความเข้มข้นของสารสกัด
ที่ ผสมอาหารให้กุง้ กิ น ถึ งแม้จะมี แนวโน้มสู งขึ้ นตามระดับความเข้มข้นที่ เพิ่ มขึ้ นก็ตาม ในการศึ กษานี้ พบว่าค่ า
phagocytic activity นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อกุง้ กินอาหารผสมสารสกัดที่ ความเข้มข้น 1,000 และ
10,000 ppm และจากการศึกษาความต้านทานโรคตับและตับอ่อนวายฉับพลัน (AHPND) ที่เกิดจากการติดเชื้ อ Vibrio
parahaemolyticus VPP ในลูกกุง้ พบว่ากุง้ ที่ได้รับอาหารเสริ มสารสกัดที่ความเข้มข้น 10,000 ppm เป็ นเวลา 28 วัน
มีอตั ราการรอดตายและอัตราการรอดตายสัมพัทธ์มากที่สุดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ 88.00+8.37 และ 75.00+17.43 %
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ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นได้ว่า สารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบนั้นสามารถส่ งเสริ มสุ ขภาพตับและตับอ่อนของกุง้ ได้ และ
อาจเสริ มการต้านอนุมูลอิสระ ภูมิคุม้ กัน และความต้านทานโรค AHPND ได้ แต่ตอ้ งใช้สารสกัดหยาบในปริ มาณสู ง
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกเฉพาะสารออกฤทธิ์ ของพืชชนิดนี้ที่จะนามาใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
คาสาคัญ: หญ้าใต้ใบ, กุง้ ขาวแวนนาไม, ตับและตับอ่อน, โรคตับและตับอ่อนวายฉับพลัน

ABSTRACT
The use of feed containing crude extract from Hazarnada (Phyllanthus urinaria) at ten times concentration
increased within a range of 1 to 10,000 ppm, for rearing Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei), was
investigated over a 56-day feeding trial. It was found that the decrease of aspartate aminotransferase and alanine
aminotransferase levels in shrimp were in contrast to each ten-fold increase of the extract concentration, and the
concentration levels of 1,000 and 10,000 ppm showed significant differences (p<0.05). In case of hepatosomatic
index, total antioxidant capacity and phenoloxidase activity, no significant differences (p>0.05) were found in all
concentrations of the extract fed to shrimp, although the tendency grew with increasing concentration. In this trial,
the phagocytic activity had significantly elevated (p<0.05) when shrimp fed with diets containing 1,000 and 10,000
ppm of the extract. Regarding the study of resistance to acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) caused by
Vibrio parahaemolyticus VPP infection in juvenile shrimp, the results exhibited that shrimp ingested 10,000 ppm
extract-supplemented diet for 28 days had the highest survival rate and relative percentage survival (p<0.05). In
conclusion, it is suggested that Hazardana crude extract can promote hepatopancreas health status of shrimp and may
strengthen antioxidants, immunity and resistance to AHPND, but it must be applied with high concentration.
Therefore, further studies on separation of specific active ingredients should be conducted to use this plant extract
more effectively.
Key words: Phyllanthus urinaria, Litopenaeus vannamei, hepatopancreas, acute hepatopancreatic necrosis disease

บทนา
กุง้ ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
เป็ นสัต ว์น้ า เศรษฐกิ จที่ มีการขยายตัวด้า นการเลี้ ย ง
เรื่ อยมา เนื่ องจากเป็ นกุง้ ที่ ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ เ จริ ญเติ บ โตเร็ ว มี ข นาด
สม่ า เสมอ และสามารถเลี้ ยงได้ ใ นอั ต ราความ
หนาแน่นสู ง แต่อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงกุง้ ในปั จจุบนั
มักประสบกับปั ญหาต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะปั ญหา

ด้านโรคระบาดที่ เป็ นโรคอุบตั ิ ใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีวิธีการ
ป้ องกันรั กษาที่ ชัดเจน โดยปั ญหาเกี่ ยวกับ โรคกุง้ นี้
โ ร ค ตั บ แ ล ะ ตั บ อ่ อ น ว า ย ฉั บ พ ลั น ( acute
hepatopancreatic necrosis disease; AHPND) ซึ่ งมีชื่อ
เดิมคือกลุ่มอาการตายด่วน (early mortality syndrome;
EMS) ที่ สามารถทาให้กุง้ ตายหลังจากปล่อยลงเลี้ ยง
ในบ่อดิ นเป็ นระยะเวลาประมาณ 35 วัน ก็ยงั คงเป็ น
ปั ญ หากั บ การเลี้ ยงกุ้ ง ขาวแวนนาไมในปั จ จุ บั น
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โดยกุ้ง ที่ ติ ด เชื้ อ จะมี ต ับ และตับ อ่ อ นอัก เสบอย่ า ง
ฉับพลัน พิ จารณาจากอาการตับและตับอ่อนขาวซี ด
ฝ่ อลี บ เนื้ อ เยื่ อ มี ก ารตายและการอัก เสบ ไม่ มี ก าร
สะสมของเม็ดไขมันที่เซลล์ตบั (FAO, 2013; Tran
et al., 2013) ที่ ผ่านมาได้มีรายงานการศึ กษาใน
ห้องปฏิ บตั ิ การพบว่ากลุ่มอาการดังกล่าวเกิ ดจากการ
ติดเชื้ อแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์
ที่ มียีนสร้ างสารพิ ษ คื อ binary Pir-liketoxin pair
ToxA และ ToxB ซึ่ งสารพิษเหล่านี้ อยู่ที่ pVA plasmid
ขนาดประมาณ 69 kbp ของเชื้ อ V. parahaemolyticus
ที่ก่อโรค AHPND และสามารถตรวจวัดเชื้ อก่อโรค
ได้โดยใช้วิธีการ AHPND detection version 4 (AP4)
ซึ่ งเป็ นวิธี two-tube nested PCR ที่ใช้ตรวจยีนที่สร้าง
สารพิษที่ก่อให้เกิดโรค AHPND ได้แก่ ToxA และ
ToxB (Dangtip et al., 2015) เพื่ อการแก้ปัญหา
เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคนี้ เกษตรกรจึงได้มีการจัดระบบ
ฟาร์ มเลี้ ยงกุง้ ให้ถูกสุ ขลักษณะ มี การกาจัด ของเสี ย
จาพวกสารอิ นทรี ยใ์ นบ่ อเลี้ยงเพื่อตัดทอนการเจริ ญ
ของเชื้อก่อโรค มีการใช้ลูกพันธุ์ที่แข็งแรง ปลอดโรค
หรื อเลื อกใช้กุง้ ชา ซึ่ งเป็ นกุง้ ที่ อนุ บาลเบื้ องต้นก่ อน
ประมาณ 1 เดือน ก่อนปล่อยลงสู่ บ่อดิ น และเลี้ยงกุง้
ตามวิ ถี ท างแห่ ง ธรรมชาติ โ ดยปราศจากการใช้ย า
ปฏิ ชี ว นะ เช่ น การใช้โ ปรไบโอติ กส์ และพรี ไ บโอ
ติ ก ส์ และการใช้พื ช สมุ น ไพรในการเลี้ ย งกุ้ง โดย
พบว่ า สมุ น ไพรหลายชนิ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี แ ละ
สามารถนามาใช้ในการป้องกันโรค AHPND ได้ และ
ชนิ ด หนึ่ ง ที่ น่ า สนใจ คื อ หญ้า ใต้ใ บ หรื อลู ก ใต้ใ บ
ชนิ ด Phyllanthus urinaria เนื่ องจากสมุนไพรชนิ ดนี้
มี ส ารพฤกษเคมี ที่เ ป็ นประโยชน์หลายชนิ ด ได้แ ก่
glycosides, saponins, flavonoids, alkaloids, lignans
และ tannins เป็ นต้น ทาให้มีฤทธิ์ ทางยาที่เด่นชัด คือ
เป็ นสมุ น ไพรบ ารุ งตั บ ต้ า นเชื้ อไวรั ส ต้ า นเชื้ อ
แบคที เรี ย ลดการอักเสบ ต้านอนุ มูลอิ สระ ต้านเนื้ อ
งอก และต้านเซลล์มะเร็ ง เป็ นต้น (Khongsen et al.,
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2013) ในการใช้ส ารสกัดจากหญ้า ใต้ใ บกับสัตว์น้ า
ได้มีรายงานของ Direkbusarakom et al. (1995)
พบว่า สารสกัด หยาบจากพื ช ชนิ ด นี้ ที่ ค วามเข้ม ข้น
1 mg/ml มีคุณสมบัติในการต้านเชื้ อไวรัส YHV ที่ทา
ให้เกิดโรคหัวเหลืองในกุง้ กุลาดา (Penaeus monodon)
มี ค่า LD50 เมื่ อทดสอบกับลูกกุง้ ระยะ PL-15 เท่ ากับ
2,564+5.8 mg/ml และมีผลต่อการกระตุน้ การทางาน
ของกระบวนการจับกินสิ่ งแปลกปลอมของเซลล์เม็ด
เลื อด (phagocytosis) ในกุง้ กุลาด า นอกจากนี้ ยังมี
การศึ กษาพบว่ า สมุ น ไพรชนิ ด นี้ สามารถต้า นเชื้ อ
ไวรัส WSSV ที่ ทาให้เกิ ดโรคตัวแดงดวงขาวในกุง้
และที่ความเข้มข้น 10 ppm สามารถยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ย
กลุ่ม Vibrio spp. ในกุง้ ได้ 100% (Direkbusarakom,
1998) ด้วยคุ ณ สมบัติ ที่เ กี่ ย วข้องกับการบารุ งรั กษา
เซลล์ตบั ให้มีสภาพสมบูรณ์ ลดโอกาสการเกิดอาการ
ตับอักเสบ และการป้ องกันโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตับ
หญ้าใต้ใบจึงเป็ นพืชสมุนไพรที่น่าสนใจ เพื่อนามาใช้
กับ การเลี้ ยงกุ้ง ในลัก ษณะของการเสริ มสุ ข ภาพ
บารุ งรั กษาสภาพตับและตับ อ่ อ น ซึ่ ง เป็ นแนวทาง
หนึ่ งในการป้ องกันโรค AHPND ที่ เกิ ดจากการติ ด
เชื้อแบคทีเรี ยชนิ ด V. parahaemolyticus ทาให้ปัญหา
ในการเลี้ยงกุง้ ของเกษตรผูเ้ ลี้ยงลดลง ส่ งผลต่อความ
ยัง่ ยืนในอุตสาหกรรมกุง้ ไทยในอนาคต

วิธดี าเนินการวิจัย
การเตรียมสารสกัดหยาบจากหญ้ าใต้ ใบ
ทาการสกัด สารสกัด หยาบจากหญ้า ใต้ใ บ
(P. urinaria) ด้วยวิธีการที่ดดั แปลงจาก Poompachee
and Chudapongse (2012) โดยนาหญ้าใต้ใบทั้งต้นมา
ล้างให้สะอาด ตัดเป็ นชิ้นเล็กๆ อบแห้งด้วยเครื่ อง hot
air oven ที่อุณหภูมิ 50 oC บดให้ละเอียด แล้วแช่ดว้ ย
เอทิลแอลกอฮอล์ 99.9 % ในอัตราส่ วน 1:10 w/v เป็ น
เวลา 5 วัน จากนั้นกรองน้ าสกัด ด้ว ยกระดาษกรอง
Whatman No.1 แล้วนาไประเหยแห้งด้วยเครื่ อง
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rotary evaporator จนได้ส ารสกัด กึ่ งเหลวกึ่ ง แข็ ง
นาไปอบแห้งอีกครั้งที่ อุณหภูมิ 50 oC เก็บสารสกัด
หยาบที่ได้ในตูเ้ ย็น - 20 oC เพื่อรอการใช้งาน
ผลของการเสริ ม สารสกั ด หยาบจากหญ้ า ใต้ ใ บใน
อาหารต่ อ สุ ข ภาพตั บ และตั บ อ่ อ น การต้ า นอนุ มู ล
อิสระ และการตอบสนองทางภูมคิ ้ ุมกัน
1. การออกแบบการทดลองและการจัดการ
ระบบเลี้ยง
ท าการแบ่ ง ชุ ด การทดลองตามแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์ (completely randomized
design; CRD) ออกเป็ น 6 ชุ ดการทดลอง ชุ ดการ
ทดลองละ 3 ซ้ า แบ่งตามระดับความเข้มข้นของสาร
สกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบที่ใช้ในการผสมอาหาร โดย
พิจารณาจากรายงานของ Direkbusarakom et al.
(1998) และการทดสอบเบื้ อ งต้นในกุ้งเกี่ ย วกับการ
ยอมรับอาหารผสมสารสกัด ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 อาหารไม่ผสมสารสกัด
หยาบจากหญ้าใต้ใบ (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารผสมสารสกัดหยาบ
จากหญ้าใต้ใบ 1 ppm (0.001 g ต่ออาหาร 1 kg)
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารผสมสารสกัดหยาบ
จากหญ้าใต้ใบ 10 ppm (0.01 g ต่ออาหาร 1 kg)
ชุดการทดลองที่ 4 อาหารผสมสารสกัดหยาบ
จากหญ้าใต้ใบ 100 ppm (0.1 g ต่ออาหาร 1 kg)
ชุดการทดลองที่ 5 อาหารผสมสารสกัดหยาบ
จากหญ้าใต้ใบ 1,000 ppm (1 g ต่ออาหาร 1 kg)
ชุดการทดลองที่ 6 อาหารผสมสารสกัดหยาบ
จากหญ้าใต้ใบ 10,000 ppm (10 g ต่ออาหาร 1 kg)
กุง้ ทดลองในแต่ละซ้ าถูกเลี้ยงในถังพลาสติก
กลมสี ดาขนาดความจุ 500 L (เส้นผ่านศูนย์กลาง 93 cm
ความสู ง 74 cm) ด้วยความหนาแน่น 50 ตัวต่อน้ า 400 L
และใช้กงุ้ ขนาดเริ่ มต้นที่ 7-8 g เพื่อทดลองเลี้ยง 56 วัน
ในระบบเลี้ยงที่มีชุดกรองน้ า มีการเปลี่ยนถ่ายน้ า 50%
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทุก

สัปดาห์เพื่ อควบคุ มคุ ณ ภาพน้ า ให้เหมาะสมต่ อการ
เลี้ยงกุง้ โดยวัดอุณหภูมิของน้ าด้วย thermometer และ
ควบคุมให้อยู่ระหว่าง 25-32 oC วัดความเค็มของน้ า
ด้วย salinometer และควบคุ มให้มีค่าเท่ ากับ 15 ppt
วัด pH ของน้ าด้วย pH meter และควบคุมให้อยู่
ระหว่าง 7.5-8.5 และใช้วิธีการมาตรฐานในการ
วิเคราะห์น้ า (APHA, 2012) เพื่อวัดคุณภาพน้ าอื่นๆ
ได้ แ ก่ วัด ออกซิ เจนที่ ล ะลายน้ าและควบคุ ม ให้
มากกว่า 5 mg/L วัดความเป็ นด่ างและควบคุ มให้อยู่
ระหว่าง 100-120 mg/L as CaCO3 วัดแอมโมเนี ยและ
ควบคุ มให้น้อยกว่า 1 mg/L และวัดไนไตรท์และ
ควบคุมให้นอ้ ยกว่า 0.1 mg/L ในส่ วนของความชื้ น
สัมพัทธ์ การถ่ายเทอากาศภายในโรงเพาะฟั ก ความ
เข้ม แสง และอัต ราส่ วนของแสงสว่ า งกลางวันกับ
กลางคื นนั้นขึ้นอยู่กบั ช่ วงเวลาตามธรรมชาติ ในรอบ
วัน
2. การเตรี ยมอาหารทดลองและการให้อาหาร
ทาการละลายสารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบที่
ระดับความเข้มข้นต่างๆ ด้วย ethanol 95% ปริ มาตร
10 ml จากนั้นสเปรย์ลงบนอาหารกุง้ สาเร็ จรู ปขนาด
กลาง (โปรตีน 35%) ปริ มาณ 1 kg ที่ใส่ ในถุงพลาสติก
เขย่าถุงให้เม็ดอาหารเคลือบด้วยสารสกัดจนทัว่ แล้ว
อบแห้งเม็ดอาหารด้วยเครื่ อง hot air oven ที่อุณหภูมิ
50 oC นาน 2 ชัว่ โมง และผึ่งลม 1 ชัว่ โมง จากนั้น
เคลือบเม็ดอาหารด้วยน้ ามันปลาและผึ่งให้แห้งอีก 1
ชัว่ โมง เพื่อป้ องกันการละลายของสารออกมาจากเม็ด
อาหารขณะที่ อ ยู่ ใ นน้ า และเพิ่ ม ความอยากอาหาร
ให้กบั กุง้ ส าหรั บอาหารในชุ ดความคุ มนั้นมี วิธีการ
เตรี ยมเช่นเดียวกันกับอาหารในชุดทดลองทุกขั้นตอน
แต่ ไม่ มีสารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบ เตรี ยมอาหาร
ทดลองใหม่ สัปดาห์ ละครั้ ง และเก็บรั กษาสภาพใน
ตูเ้ ย็นอุณหภูมิ -20 oC โดยการให้อาหารกุง้ นั้น เริ่ มต้น
อัต ราการให้ อ าหารที่ 6% ของน้ าหนั ก ตั ว ต่ อ วัน
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ให้อาหาร 4 มื้อต่อวัน และมีการปรับปริ มาณอาหาร
ตามอัตราการกินของกุง้ ในแต่ละวัน
3. การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตวั อย่าง
การเก็บตัวอย่างนั้นผูว้ ิจยั ได้รับใบอนุ ญาต
ใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เลขที่ใบอนุญาต U101574-2588 โดยเก็ บ ตัว อย่ า งหลัง จากเลี้ ย งกุ้ง เป็ น
เวลา 56 วัน อดอาหารกุง้ 12 ชั่วโมงก่ อนทาการสุ่ ม
เก็บตัวอย่างกุง้ 15 ตัวต่อชุดการทดลอง (ซ้ าละ 5 ตัว)
เพื่ อ เก็ บ ข้อ มู ล น้ า หนักตัว น้ า หนัก ตับและตับ อ่ อ น
และทาการเก็บเลือดกุง้ เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจัยชี้วดั ต่างๆ ได้แก่
3.1 การวิเคราะห์หาค่าดัชนี ตบั (hepatosomatic
index; HSI)
คานวณจากสู ตร HSI (%) = น้ าหนัก
hepatopancreas × 100 / น้ าหนักตัวกุง้
3.2 การวิเคราะห์หาค่าระดับเอนไซม์ aspartate
aminotransferase (AST) และ alanine aminotransferase
(ALT)
ดาเนิ นการโดยดู ดเลื อดกุง้ 1 ml จาก
ventral sinus cavity ด้วย sterile syringe (26-gauge)
ขนาด 3 ml ที่มีสารป้ องกันการแข็งตัวของเลือด (5%
sodium citrate) เคลือบอยู่ จากนั้นปั่นตกตะกอนเลือด
ด้วยเครื่ อง centrifuge ที่ 4,000 rpm เวลา 4 นาที
อุณหภูมิ 4 oC เพื่อแยกส่ วนของน้ าเลือด (plasma) มา
วิเคราะห์หาค่าระดับเอนไซม์ AST และ ALT ซึ่ งมี
หน่วยเป็ น unit/L (U/L)โดยใช้ชุดทดสอบ Aspartate
transaminase assay kit (Abnova Corporation,
Taiwan) และ Alanine transaminase assay kit
(Abnova Corporation, Taiwan) ตามลาดับ
3.3 การวิเคราะห์หาค่าความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระโดยราม (total antioxidant capacity; TAC)
ด าเนิ นการเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ าเลื อ ดกุ้ ง
เช่ นเดี ยวกันกับวิธีการในข้อ 3.2 และนามาวิเคราะห์
หาค่า TAC (µM) ด้วยชุดทดสอบ OxiSelect™ total
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antioxidant capacity (TAC) assay kit (Cell Biolabs,
Inc., San Diego, USA)
3.4 การวิเคราะห์ค่า phenoloxidase activity (PO)
ดาเนิ นการโดยดัดแปลงจากวิ ธีการของ
Rengpipat et al. (2000) โดยดูดเลือดกุง้ 300 µl จาก
ventral sinus cavity ด้วย sterile syringe (26-gauge)
ขนาด 1 ml ที่มีสารป้ องกันการแข็งตัวของเลือด (10%
sodium citrate ใน K-199 medium) อยู่ 600 µl จากนั้น
น าเลื อ ดใส่ ห ลอดขนาด 1.5 ml แล้ว น าไปปั่ น
ตกตะกอนด้วยเครื่ อง centrifuge ที่ 4,000 rpm เวลา 3
นาที อุณหภูมิ 4 oC เพื่อแยกเอาเฉพาะส่ วนของเม็ด
เลือด (hemocytes) ที่ตกตะกอนก้นหลอดมาเติม CAC
buffer 300 µl ละลายตะกอนของเม็ดเลือดที่กน้ หลอด
แล้วนาไปใส่ ในเครื่ อง sonicator 10 นาที เพื่อทาให้
เซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดแตก และปั่ นตกตะกอนเลื อ ดที่
16,000xg เป็ นเวลา 10 นาที อุณหภูมิ 4 oC เพื่อแยก
เฉพาะส่ วนใส (hemolysate) มาใช้ในการวัดปริ มาณ
protein ซึ่ งดาเนิ นการตาม Lowry’s method (Lowry et
al., 1951) และวัดค่า phenoloxidase activity โดยใส่
ตัวอย่าง hemolysate 50 µl ผสมกับ trypsin 50 µl ใน 1
well ของ 96-well plate แบบ flat bottom (3 wells ต่อ
ตัวอย่าง) ในส่ วนของ blank ให้ใส่ CAC buffer แทน
ตัวอย่าง จากนั้นบ่ม 10 นาที ที่อุณหภูมิหอ้ ง แล้วเติม
L-DOPA 50 µl บ่มต่ออีก 10 นาที แล้วทาการวัดค่า
ความสามารถในการดู ด กลื น แสง (absorbance)
ที่ optical density (OD) 490 nm ทุก 2 นาที ในช่วง
เวลา 20 นาที ด้วยเครื่ อง microplate reader
(Spectrostar Nano) จากนั้นนาค่า absorbance ที่ได้ไป
คานวณ phenoloxidase activity (unit/min/mg protein)
โดย 1 unit ของ phenoloxidase เท่ากับการเพิ่มขึ้นของ
ค่า absorbance ที่ 0.001/min/mg protein
3.5 การวิเคราะห์ค่า phagocytic activity (PA)
ดาเนิ นการโดยดัดแปลงจากวิธีการของ
Rengpipat et al. (2000) โดยผสม hemocytes (~106
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cells/ml) 300 µl และยีสต์ (~107 cells/ml) 300 µl ใน
หลอดขนาด 1.5 ml จากนั้น หยอดและกระจาย
ส่ วนผสม 200 µl ลงบน slide ที่เตรี ยมไว้ (ทา 2 ซ้ า)
บ่มใน moisture chamber ที่อุณหภูมิหอ้ ง 1 ชัว่ โมง
ครึ่ ง แล้วค่อยๆ ล้าง medium ที่ มี hemocytes ซึ่ งไม่
เกาะกระจกออก 1 รอบด้วย K-199 medium 100 µl
ตรึ ง hemocytes ที่ เกาะกระจกด้วย 0.125% Lglutaraldehyde 200 µl บ่ม 5 นาที แล้วค่อยๆ ล้าง
hemocytes ที่ ไ ม่ เกาะกระจกอี กครั้ งด้ว ย K-199
medium 100 µl ผึ่งลมให้แห้งและย้อมสี slide ด้วย
Diff Quick staining set (High Science Limited
Partnership) ปิ ดผนึ กแผ่น slide ด้วย permount แล้ว
ทาการนับจานวน hemocytes ทั้งหมด 200 เซลล์ โดย
นับแยกเซลล์ที่จบั กิ นยีสต์ และนับจานวนยีสต์ที่ถูก
จับ กิ นภายใต้ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์ ที่ ก าลัง ขยาย 1,000x
และนามาคานวณค่า phagocytic activity ต่างๆ ดังนี้
Percent phagocytosis (% P) = (จานวน
hemocytes ที่จบั กินยีสต์ / จานวน hemocytes ที่นบั ) × 100
Phagocytic index (PI) = (จานวน
hemocytes ที่จบั กินยีสต์ / จานวน hemocytes ที่นบั ) ×
(จานวนยีสต์ที่ถูกจับกิน / จานวน hemocytes ที่นบั ) × 100
Average number of the yeasts ingested
per cell (AYPC) = จานวนยีสต์ที่ถูกจับกิน / จานวน
hemocytes ที่จบั กินยีสต์
ผลของสารสกัดหยาบจากหญ้ าใต้ ใบในอาหารต่ อการ
ต้ านทานโรค AHPND ในกุ้งทดลอง
1. การเลี้ยงกุง้ ด้วยอาหารทดลอง
เลี้ยงกุง้ โดยการแบ่งเป็ น 6 ชุ ดการทดลอง
ตามการทดลองข้า งต้น โดยเลี้ ย งกุง้ ในถังพลาสติ ก
กลมสี ดาขนาด 500 ลิตร ชุดการทดลองละ 1 ถัง ด้วย
ความหนาแน่น 150 ตัวต่อน้ า 400 ลิตร และใช้ลูกกุง้
เริ่ มต้นระยะ PL15 ทดลองเลี้ยงนาน 28 วัน ให้กงุ้ กิน
อาหารทดลองตามวิธีการเตรี ยมข้างต้นแต่ใช้อาหาร
กุง้ แบบเกล็ดเล็ก ให้อาหารกุง้ 4 มื้อต่อวัน โดยมีอตั รา

การให้อาหารกุง้ เริ่ มต้นที่ 10% ของน้ าหนักตัวต่อวัน
และมีการปรับปริ มาณอาหารตามอัตราการกินของกุง้
ในแต่ละวันจนครบระยะเวลาทดลองเลี้ยง
2. การทดสอบความต้านทานโรค AHPND
2.1 การเตรี ยมเชื้อ Vibrio parahaemolyticus VPP
ดาเนิ นการเลี้ยงเชื้ อ V. parahaemolyticus
VPP ซึ่ งเป็ นสายพันธุ์ที่ทาให้เกิดโรค AHPND ตาม
วิธีการของ Sritunyalucksana et al. (2005) แล้วนา
เชื้ อไปหาค่ า ความเข้มข้นที่ ทาให้กุ้งที่ เ ลี้ ยง 1 เดื อน
(อายุลูกกุง้ ประมาณ 45 วัน) ตายได้ 50% (median
lethal concentration; LC50) ตามวิธีการของ Reed and
Muench (1938) จากนั้นนาข้อมูลความเข้มข้นที่ได้ไป
ใช้ใ นขั้น ตอนของการทดสอบความต้า นทานโรค
ต่อไป
2.2 การทดสอบความต้านทานโรค (Challenge test)
ท าการทดสอบความต้า นทานโรคโดย
วิธีการแช่ (immersion method) ซึ่ งดัดแปลงจากวิธีการ
ของ Balcázar et al. (2007) โดยสุ่ มลูกกุง้ น้ าหนักเฉลี่ย
1.26+0.37 g จากแต่ละชุ ดการทดลองมา 50 ตัว แบ่ ง
ใส่ ตะกร้ าที่ มีฝาปิ ดและมี ความจุ น้ าประมาณ 2 ลิ ตร
ตะกร้าละ 10 ตัว ชุ ดการทดลองละ 5 ตะกร้า (ซ้ า)
จากนั้นนาตะกร้าไปแช่ในถังเดียวกันโดยวางตาแหน่ง
ของตะกร้าแบบสุ่ มตลอด ซึ่ งถังที่ใช้เป็ นถังพลาสติกสี
ดาขนาดความจุน้ า 800 ลิตร (เส้นผ่านศูนย์กลาง 137
cm ความสู ง 55 cm) มีน้ าทะเลความเค็ม 15 ppt ปริ มาณ
400 ลิตร และมี เชื้ อ V. parahaemolyticus ในระดับ
ความเข้มข้นที่ 96 hr-LC50 (2.39 × 104 CFU/ml) ทั้งนี้
มีการติ ดตั้งระบบให้อากาศและระบบกรองน้ าในถัง
ทดลองเพื่อให้คุณภาพน้ าอยู่ในสภาพดี มีการตรวจวัด
คุณภาพน้ าและปรับให้เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงกุง้
ตามปกติ กุ้ง ได้รั บอาหารทดลองตามปกติ จนครบ
ระยะเวลาทดสอบ 96 ชัว่ โมง ทาการบันทึกอัตราการ
ตายของกุง้ ในแต่ละกลุ่มเพื่อนาไปหาค่าอัตราการตาย
สะสมในแต่ ละวัน และเก็บตัวอย่างกุง้ ที่ ตายมาตรวจ
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ด้วยเทคนิ คทางจุ ลชี ววิทยาเพื่ อเป็ นการยืนยันว่าการ
ตายของกุ้ง เกิ ด จากการติ ด เชื้ อ V. parahaemolyticus
ทั้ง นี้ มี ก ารจัด ชุ ด ควบคุ ม ที่ ไ ม่ มี ก ารใส่ เ ชื้ อ V.
parahaemolyticus ควบคู่ ไ ปด้ ว ยเพื่ อ การยื น ยัน ว่ า
ระบบที่ ใช้ในการทดสอบความต้านทานโรคไม่มีผล
ต่ อการตายของลูกกุ้ง เมื่ อสิ้ นสุ ดการทดสอบ นาผล
การตายสะสมของกุง้ มาคานวณหาค่ าอัตราการรอด
ตาย (survival rate; SR) และอัตราการรอดตายสัมพัทธ์
(relative percentage survival; RPS) โดยมี สู ตรการ
คานวณ ดังนี้
SR (%) = (จานวนลูกกุง้ ที่เหลือเมื่อสิ้ นสุ ด
การทดลอง × 100) / จานวนลูกกุง้ เริ่ มต้น
RPS (%) = [1 - (เปอร์ เซ็นต์การตายของชุด
การทดลอง/เปอร์เซ็นต์การตายของชุดควบคุม)] × 100
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics 21 เพื่อ
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของทุกข้อมูลในแต่
ละชุ ดการทดลองโดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวน (analysis of variance) ตามแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์ (completely randomized
design) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างทางสถิติของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองโดยใช้ Duncan’s new
multiple range test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผล
สุ ขภาพตับและตับอ่ อนของกุ้งขาวแวนนาไม
ตับ และตับอ่ อนของกุ้งขาวแวนนาไมเป็ น
อวัย วะที่ ส าคัญ โดยเป็ นแหล่ ง เก็ บ พลัง งานและ
สารอาหารซึ่ งจาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของกุง้ และมี
บทบาทในการลดสารพิ ษและขับ สารพิ ษออกจาก
ร่ างกายโดยผ่านการทางานของ F-cells (Vogt and
Quinitio, 1994) ในการศึกษาผลของสารสกัดหยาบ
จากหญ้าใต้ใบที่ มีต่อสุ ขภาพตับและตับอ่อนของกุง้
ขาวแวนนาไมครั้ งนี้ ได้พิจารณาสุ ขภาพตับและตับ
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อ่อนของกุง้ จากค่า hepatosomatic index (HSI) และ
การวัด ระดับเอนไซม์ aspartate aminotransferase
(AST) และ alanine aminotransferase (ALT) ซึ่ งจาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่าค่า HSI ที่ตรวจวัดในกุง้ นั้นไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) ในส่ วน
ของระดับเอนไซม์ AST และ ALT ในน้ าเลือดกุง้ นั้น
สามารถใช้เป็ นตัวชี้ วดั หน้าที่ การทางานของตับและ
ตับ อ่ อ นกุ้ง (hepatopancreas) ซึ่ งเที ย บได้กับ ตับ ใน
สั ต ว์ที่ มี วิ ว ัฒ นาการสู ง กว่ า โดยการเปลี่ ย นแปลง
กิจกรรมของเอนไซม์ AST และ ALT นี้ ใช้ในการ
พิจารณาการเสื่ อมของเซลล์ตบั และตับอ่อน ซึ่ งจะมี
ระดับสู งขึ้ นเมื่ อตับและตับ อ่ อนไม่ ส มบู ร ณ์ หรื อมี
ความผิ ดปกติ ที่เกิ ดจากปั จจัยต่ างๆ เช่ น การติ ดเชื้ อ
และการได้รับสารพิษ (Nemcsok and Boross, 1982;
Pacheco and Santos, 2002) เช่ น กุง้ ที่ กินอาหารที่
ปนเปื้ อนสารพิษจากเชื้อรา (aflatoxin) จะมีระดับของ
เอนไซม์ AST และ ALT ในน้ าเลือดสู งขึ้น เนื่ องจาก
มีความผิดปกติของ hepatopancreas (Jamshidizadeh
et al., 2019) ทั้งนี้ มี งานวิจยั ต่ างๆ ได้นาค่ าระดับ
เอนไซม์ท้ งั สองไปใช้ในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
ของสารเสริ มในอาหารกุง้ ที่ มีผลต่ อสุ ขภาพตับและ
ตับอ่อน เช่น การใช้ astaxanthin (Niu et al., 2012)
และการใช้ทรี โอนี น (Threonine) ผสมอาหารกุ้ง
(Zhou et al., 2013) ซึ่ งพบว่าค่าระดับเอนไซม์ AST
และ ALT ที่ตรวจวัดได้น้ นั ลดลง สาหรับการศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบที่ มี
ผลต่ อสุ ขภาพตับและตับอ่อนของกุง้ ในการศึ กษานี้
พบว่าเมื่อเพิ่มระดับความข้นของสารสกัดหยาบจาก
หญ้าใต้ใบในการผสมอาหารกุง้ ครั้งละ 10 เท่า มีผล
ทาให้เอนไซม์ AST และ ALT มีการลดระดับลงไป
ในแนวทางตรงกันข้าม โดยชุ ด การทดลองที่ กุง้ กิ น
อาหารผสมสารสกัด หยาบจากหญ้า ใต้ใ บที่ ค วาม
เข้มข้น 10,000 ppm แสดงผลของค่าระดับเอนไซม์
AST และ ALT ที่ มี แ นวโน้ม ต่ า สุ ด และมี ค วาม
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แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบค่าระดับ
เอนไซม์ AST ของชุ ดการทดลองนี้ กบั ชุ ดควบคุ ม
และชุ ดการทดลองที่ เ ลี้ ย งกุ้งด้วยอาหารที่ ผสมสาร
สกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบที่ ความเข้มข้น 1, 10 และ
100 ppm (ตารางที่ 1) ส่ วนค่าระดับเอนไซม์ ALT
พบว่ า ชุ ด การทดลองนี้ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ
(p<0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุ ดควบคุมและชุ ดการ
ทดลองที่กงุ้ กินอาหารผสมสารสกัดหยาบจากหญ้าใต้
ใบที่ ความเข้มข้น 1 ppm (ตารางที่ 1) การที่ ผ ล
การศึ กษาเป็ นเช่ นนี้ อาจเนื่ องมาจากสารสกัดหยาบ
จากหญ้า ใต้ใ บมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการบ ารุ งตับ ต้า น
สารพิษ รักษาสภาพเซลล์ตบั และป้ องกันการเกิดตับ
อักเสบ (Wang et al., 1995) จึงอาจทาให้ค่าระดับ
เอนไซม์ AST และ ALT ซึ่ งแสดงถึงสภาวะความ
ผิดปกติ ของตับและตับอ่อนในกุง้ ลดลง แปรผกผัน
กับความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบที่
ใช้ในการผสมอาหารเพิ่มขึ้นทุกๆ 10 เท่า การที่หญ้า
ใต้ ใ บแสดงผลออกมาในลั ก ษณะดั ง กล่ า วอาจ
เนื่ องมาจากพืชชนิ ดนี้ มีสารพฤกษเคมีหลายชนิ ด เช่ น
corilagin, flavonoids และ polysaccharides ซึ่ งมีผลใน
การป้ อ งกัน โรคตับ ผ่ า นคุ ณ สมบัติ ใ นการต้า นการ
อักเสบโดยการลด TNF-α และการสร้าง IL-6 ผ่าน
JNK และ NF-κB pathways ลดการเกิด oxidation ของ
กรดไขมันโดยการเพิ่มการทางานของ CYP4a10 และ
กดการทางานของ C/EBPβ และการต้านอนุมูลอิสระ
โดยลดการผลิต CYP2e1 (Shen et al., 2008) นอกจากนี้
หญ้าใต้ใบยังช่ วยลดอาการตับเป็ นพิ ษเนื่ องจากสาร
CCl4 ซึ่ งเกิ ดจากการมี glutamate-pyruvatetransaminase
และ glutathione peroxidase เพิ่มขึ้น โดยการควบคุม
L-carnitine, taurocholic acid และกระบวนการเม
แทบอลิซึมของกรดอะมิโน (Guo et al., 2017)
ความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระของกุ้งขาวแวนนาไม
ความสามารถในการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
โดยรวม (total antioxidant capacity; TAC) เป็ น

ตัวชี้ วดั ที่ ส ามารถบ่ งบอกถึ งสภาวะการต้า นอนุ มูล
อิสระในร่ างกายของสัตว์น้ าได้ ถ้าค่านี้ เพิ่มขึ้ นแสดง
ว่ากลไกการต้านอนุ มูลอิสระในร่ างกายมีการทางาน
เพิ่มขึ้น สาหรับการใช้ค่า TAC เพื่อตรวจวัดสภาวะ
การต้านอนุมูลอิสระในสัตว์กลุ่ม crustaceans นั้น ยัง
มีการวิจยั ค่อนข้างจากัด แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีงานวิจยั
ต่ า งๆ ที่ นาตัว ชี้ วดั นี้ ไปใช้ในชื่ อ total antioxidant
status (TAS) สาหรับวัดระดับความสามารถในการ
ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระในร่ างกายของกุ้ง เพื่ อ ประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของสารเสริ มในอาหารกุง้ ที่ เหนี่ ยวนา
ให้เกิดผลในด้านของการต้านอนุมูลอิสระ เช่น Niu et
al. (2012) ได้ศึ ก ษา TAS ในกุ้งกุ ล าด า (Penaeus
monodon) ที่ กิ น อาหารผสม astaxanthin และ
canthaxanthin ที่ เสริ ม cholesterol โดยพบว่ากุง้ มีค่า
TAS สู งขึ้น Zhang et al. (2013) ได้ศึกษาพบว่ากุง้
ขาวแวนนาไม (L. vannamei) ที่ กินอาหารผสม
astaxanthin ปริ มาณ 125-150 mg ต่ออาหาร 1 kg เป็ น
เวลา 56 วัน มีค่า TAS สู งขึ้นมากกว่าชุดควบคุม และ
Wang et al. (2017) ได้ทาการเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม
ด้วยอาหารที่ผสมโรดิโอลา (Rhodiola rosea) ที่ความ
เข้มข้น 3,000 mg ต่ออาหาร 1 kg เป็ นระยะเวลา 8
สัปดาห์ พบว่ากุง้ มีค่า TAS เพิ่มขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ในส่ วนของการศึกษาผลของสารสกัดหยาบ
จากหญ้าใต้ใบที่มีต่อความสามารถในการต้านอนุมูล
อิ สระของกุ้งครั้ งนี้ ได้พิจารณาจากการตรวจวัดค่ า
TAC ในน้ า เลื อดกุ้ง พบว่า ชุ ด การทดลองที่ กุ้งกิ น
อาหารผสมสารสกัด หยาบจากหญ้า ใต้ใ บที่ ค วาม
เข้มข้น 10,000 ppm ได้แสดงค่า TAC ที่มีแนวโน้ม
สู งสุ ด แต่ ไ ม่ มีค วามแตกต่ างทางสถิ ติ (p>0.05) เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ ชุ ด การทดลองอื่ น และชุ ด ควบคุ ม
(ตารางที่ 1) การที่ หญ้าใต้ใบแสดงผลในการต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระนั้ น อาจเนื่ องมาจากพื ช ชนิ ดนี้ มี
สารพฤกษเคมีที่มีคุณสมบัติเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ
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ที่ สาคัญ ได้แก่ สารกลุ่ม flavonoids, tannins และ
phenolic compounds (Santos et al. 1995)
การตอบสนองทางภูมคิ ้ ุมกันของกุ้งขาวแวนนาไม
ในการทดสอบผลการตอบสนองทาง
ภูมิคุม้ กันของกุง้ ซึ่ งเป็ นแบบไม่จาเพาะเจาะจงนั้นได้
พิ จารณาจากค่ า phenoloxidase activity ซึ่ งแสดงถึ ง
การทางานทางภูมิคุม้ กันที่เกี่ยวข้องกับสารน้ า และค่า
phagocytic activity ที่แสดงถึงการทางานทางภูมิคุม้ กัน
ระดับเซลล์ ซึ่ งที่ผ่านมา มีงานวิจยั ต่างๆ นาปั จจัยชี้ วดั
ทางภู มิ คุ ้ม กัน ทั้ง สองชนิ ด นี้ ไปใช้ใ นการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของสารเสริ มในอาหารกุง้ เช่ น Lee et
al. (2003) ได้ใช้ Spirulina platensis ผสมอาหารกุง้
เพื่ อเพิ่ม phagocytic activity ของเซลล์เม็ดเลือดกุง้
Vanichkul et al. (2010) ได้ให้กงุ้ กินอาหารผสมสาร
สกัดจากขมิ้นชัน 25 และ 50 mg ต่ออาหาร 1 kg พบว่า
กุง้ มีค่า phenoloxidase activity สู งกว่าชุดควบคุมอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ Chang et al. (2012) ได้เลี้ยงกุง้
ด้วยอาหารผสมสาร zingerone ที่ 2.5 และ 5 mg ต่อ
อาหาร 1 kg เป็ นเวลา 56 วัน พบว่ากุง้ มี phenoloxidase
activity และ phagocytic activity สู งกว่าชุดชุดควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ Wu et al. (2015) ได้ให้กุง้
ขาวแวนนาไมกิ น อาหารผสมสารสกั ด จากว่ า น
มหากาฬ (Gynura bicolor) ที่ 0.5, 1 และ 2 g ต่อ
อาหาร 1 kg เป็ นเวลา 7 วัน พบว่ากุง้ มี phenoloxidase
activity สู งกว่าชุ ดควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
และได้มีการทดลองใช้สมุนไพรจีน minor bupleurum
decoction 1% ผสมอาหารให้กงุ้ ขาวแวนนาไมกินเป็ น
เวลา 28 วัน พบว่ากุง้ มีค่า phenoloxidase activity และ
phagocytic rate สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (Wu et al., 2017) สาหรับ
การศึ กษาครั้งนี้ พบว่าเมื่อกุง้ กิ นอาหารผสมสารสกัด
หยาบจากหญ้าใต้ใบที่ความเข้มข้น 1,000 และ 10,000
ppm กุง้ มี ค่า phagocytic activity เพิ่ มขึ้ นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ (p<0.05) เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับชุ ด
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การทดลองอื่นและชุดควบคุม โดยกุง้ ที่กินอาหารผสม
สารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบที่ 2 ระดับความเข้มข้น
ดังกล่ า ว มี ค่ า %P มากกว่า กุ้งที่ กิ นอาหารผสมสาร
สกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบที่ระดับความเข้มข้นน้อยกว่า
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) ส าหรั บ ค่ า PI
พบว่ากุง้ ที่ กินอาหารผสมสารสกัดหยาบจากหญ้าใต้
ใบที่ความเข้มข้น 10,000 ppm มีค่านี้ มากที่สุดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่ วนค่า AYPC พบว่ากุง้ ที่
กิ นอาหารผสมสารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบที่ ความ
เข้มข้น 1,000 และ 10,000 ppm มีค่านี้ มากว่ากุง้ ในชุด
ควบคมและกุ้งที่ กินอาหารผสมสารสกัดหยาบจาก
หญ้าใต้ใบที่ ความเข้มข้น 1 และ 10 ppm อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (p>0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับกุง้ ที่กินอาหารผสม
สารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบที่ความเข้มข้น 100 ppm
ส่ วนค่ า phenoloxidase activity นั้น พบว่า กุ้งที่ กิ น
อาหารผสมสารสกัด หยาบจากหญ้า ใต้ใ บที่ ค วาม
เข้มข้น 10,000 ppm ให้ผลที่ สูงกว่าชุ ดการทดลองอื่น
แต่ไม่มีความแตกต่ างทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2)
การที่ ส ารสกั ด หยาบจากหญ้า ใต้ ใ บมี ผ ลต่ อ การ
ตอบสนองทางภูมิคุม้ กันนั้น อาจเนื่ องมาจากประกอบ
ไปด้วยสาร phyllanthin, hypophyllanthin, geraniin
และ corilagin ซึ่ งมีฤทธิ์ การเปลี่ยนภูมิคุม้ กันร่ างกาย
(immunomodulatory activity) (Jantan et al., 2014) จึง
อาจส่ งผลให้ค่าของตัวชี้ วดั การทางานทางภู มิคุม้ กัน
ระดับเซลล์และสารน้ าดังกล่าวข้างต้นเพิ่มสู งขึ้น
ความต้ า นทานโรคตั บ และตั บ อ่ อ นวายฉั บ พลั น
(AHPND) ของกุ้งขาวแวนนาไม
จากการศึ กษาความต้านทานโรคที่ เกิ ดจาก
เชื้อ Vibrio parahaemolyticus VPP ซึ่ งเป็ นสายพันธุ์ที่
ทาให้เกิดโรคตับและตับอ่อนวายฉับพลัน (AHPND)
ในกุง้ ขาวแวนนาไมนั้น พบว่ากุง้ ที่ได้รับอาหารเสริ ม
ด้วยสารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบที่ความเข้มข้น 10,000
ppm เป็ นเวลา 28 วัน มี อตั ราการรอดตาย (SR) และ

726

วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั 13(3) : 717-731 (2564)

อัตราการรอดตายสัมพัทธ์ (RPS) ที่ มากกว่าชุ ดการ
ทดลองอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดการทดลองที่
กุ้ง กิ น อาหารผสมสารสกัด หยาบจากหญ้า ใต้ใ บที่
ความเข้มข้น 1,000 ppm (ตารางที่ 3) ซึ่ งผลในด้าน
ความต้านทานโรคจากเชื้ อ V. parahaemolyticus VPP
ที่ ได้น้ ี ยงั ไม่มีประสิ ทธิ ภาพดี พอในการป้ องกันโรค
เพราะต้อ งใช้ส ารสกัด ในความเข้ม ข้น สู ง และไม่
สามารถป้ องกันโรคได้ 100% ถึงแม้จะมีการรายงาน
ว่าพืชสกุลนี้ มีสาร phyllanthin, phyltetralin, rutin,
quercetin, trimethyl-3,4-dehydrochebulate และ methyl
brevifolincarboxylate ที่ มีฤทธิ์ ยับยั้งการเจริ ญของ
แบคที เรี ย โดยสารเหล่านี้ ทาให้โปรตี นที่ ผนังเซลล์
ของแบคที เ รี ย เสี ย สภาพ มี ผ ลให้ แ บคที เ รี ย ตายใน
ที่สุด (Geethangili and Ding, 2018) และมีรายงานว่า
ที่ความเข้มข้น 10 mg/ml ของสารสกัดจากพืชชนิ ดนี้
ได้แ สดงคุ ณ สมบัติ ที่ดี ในการต้า นเชื้ อแบคที เ รี ย ก่ อ
โรคกุง้ ในการทดลอง in vitro test (Direkbusarakom

et al., 1998) ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของ
สารสกัดจากสมุนไพรชนิ ดนี้ กบั สมุนไพรชนิ ดอื่นใน
ด้ า นของการเสริ มความต้ า นทานการติ ดเชื้ อ
V. parahaemolyticus VPP ในกุง้ พบสารสกัดจาก
สมุ นไพรชนิ ด อื่ น ให้ผ ลที่ ดี ก ว่ า เช่ น สารสกัด จาก
ขมิ้นชัน ซึ่ งพบว่ากุง้ ขาวแวนนาไมที่ กินอาหารผสม
สารนี้ดว้ ยความเข้มข้น 30 ppm นาน 7-14 วัน สามารถ
ทาให้อตั รารอดตายหลังการแช่เชื้ อ V. parahaemolyticus
VPP สู งกว่าชุดควบคุม (Thawonsuwan and Kongkumnerd,
2018) แต่อย่างไรก็ตาม สารสกัดจากพืชชนิ ดนี้ อาจมี
ประสิ ทธิ ภาพที่ ดีในการป้ องกันโรคติ ดเชื้ อไวรัสใน
กุ้ง โดยพบว่ า สารสกัด จากหญ้า ใต้ใ บปริ มาณ 1
mg/ml มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการต้ า นเชื้ อไวรั ส Yellow
Head Virus (YHV) ที่ทาให้เกิดการตายของเนื้ อเยื่อที่
lymphoid organ ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณตับและตับอ่อนของกุง้ ได้
(Direkbusarakom et al., 1995)

ตารางที่ 1 ผลของการเสริ มอาหารกุง้ ด้วยสารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบ (P. urinaria) ต่อค่า total antioxidant capacity
(TAC) ค่า hepatosomatic index (HSI) และค่าระดับเอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST) และ
alanine aminotransferase (ALT) ในกุง้ ขาวแวนนาไม (L. vannamei) หลังจากการทดลองเลี้ยง 56 วัน
(Mean+SD; n=15)
TAC (µM)
HSI (%)
AST (U/L)
ALT (U/L)
Conc. of P. urinaria extract
0 ppm
370.48+57.98
4.27+0.34
17.30+3.93c
16.35+4.08c
1 ppm
376.55+45.64
4.30+0.59
15.31+5.03bc
15.67+4.24bc
10 ppm
377.42+46.44
4.38+0.64
14.02+5.33b
14.99+3.39abc
100 ppm
380.89+59.87
4.45+0.43
14.02+3.70b
14.31+1.73abc
1,000 ppm
380.74+44.59
4.48+0.47
10.11+1.84a
13.20+2.92ab
10,000 ppm
385.22+35.56
4.48+0.42
9.40+2.15a
12.94+2.71a
หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันภายในคอลัมน์เดียวกันแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05)
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ตารางที่ 2 ผลของการเสริ มอาหารกุง้ ด้วยสารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบ (P. urinaria) ต่อค่า phenoloxidase activity
(PO) ค่า phagocytic activity (PA) ในกุง้ ขาวแวนนาไม (L. vannamei) หลังจากการทดลองเลี้ยง 56 วัน
(Mean+SD; n=15)
PA
PO
Conc. of P. urinaria extract
(unit/min/mg protein)
%P
PI
AYPC
0 ppm
360.75+107.37
25.29+1.09b
8.42+1.32d
1.24+0.11d
1 ppm
396.75+117.87
26.10+0.53b
8.59+0.45d
1.26+0.06cd
10 ppm
408.90+138.14
26.11+1.23b
8.88+0.65d
1.30+0.07bc
100 ppm
409.05+103.66
26.51+0.27b
9.77+0.32c
1.35+0.05ab
1,000 ppm
451.83+177.21
35.50+0.58a
16.97+1.08b
1.37+0.07a
10,000 ppm
456.07+70.34
35.82+0.37a
18.00+0.62a
1.38+0.05a
หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันภายในคอลัมน์เดียวกันแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 3 ผลของการเสริ มอาหารกุง้ ด้วยสารสกัดหยาบจากหญ้าใต้ใบ (P. urinaria) ต่อความต้านทานโรคตับและ
ตับอ่อนวายฉับพลัน (AHPND) ที่เกิดจากการติดเชื้ อ Vibrio parahaemolyticus VPP ในลูกกุง้ ขาวแวนนา
ไม (L. vannamei) หลังจากการทดลองเลี้ยง 28 วัน โดยพิจารณาจากอัตราการรอดตาย (SR) และอัตราการ
รอดตายสัมพัทธ์ (RPS) (Mean+SD)
Conc. of P. urinaria extract
SR (%)
RPS (%)
c
0 ppm
52.00+8.37
0.00+17.43c
1 ppm
52.00+8.37c
0.00+17.43c
10 ppm
62.00+8.37c
20.83+17.43c
100 ppm
76.00+5.48b
50.00+11.41b
1,000 ppm
82.00+8.37ab
62.50+17.43ab
10,000 ppm
88.00+8.37a
75.00+17.43a
หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันภายในคอลัมน์เดียวกันแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05)

สรุป
ผลที่ ได้จากการศึ กษานี้ ช้ ี ให้เห็ นว่าหญ้าใต้
ใบ (P. urinaria) อาจเป็ นพืชสมุนไพรที่มีศกั ยภาพใน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพให้กบั กุง้ โดยเฉพาะการบารุ งตับ
และตับอ่อน และอาจมีส่วนช่วยในการเสริ มภูมิคุม้ กัน
เสริ มการต้า นอนุ มูลอิ ส ระ และความต้า นทานโรค
AHPND ให้กบั กุง้ ได้ แต่ไม่มากนัก เนื่ องจากการใช้
สารชนิ ด นี้ ในลัก ษณะของสารสกั ด หยาบยัง ไม่

สามารถส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภ าพที่ ดี เ ชิ งประจักษ์ไ ด้
เพราะต้องใช้สารที่ ความเข้มข้นสู งจึงจะเห็นผลดี ใน
ด้า นดัง กล่ า วที่ ท าการศึ ก ษา ทั้ง นี้ ควรมี ก ารศึ ก ษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกเฉพาะองค์ประกอบของสาร
ออกฤทธิ์ ที่มีผลต่อปัจจัยต่างๆ ข้างต้นออกมาจากสาร
สกัดหยาบ เพื่อให้สามารถนาสารที่ตอ้ งการมาใช้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในปริ มาณน้อย ซึ่ งถื อว่า
เป็ นความคุ ม้ ค่ ามากกว่าสาหรั บการนามาใช้ในการ
เพาะเลี้ยงกุง้ ทะเลในทางปฏิบตั ิจริ ง
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