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RESEARCH ARTICLE
Effects of turmeric oil on mononuclear cell function of
Nile tilapia by feed medication
Raktham Maktrirat1 Siriporn Okonogi2 and Surachai Pikulkaew3*

Abstract
Objective - To determine the chemical composition of tumeric oil and the cytotoxic and phagocytic
effects on Nile tilapia’s mononuclear cells (MN).
Materials and Methods - The essential oil was isolated from fresh rhizomes of Curcuma longa
Linn. using simultaneous steam-distillation. Chemical characterization of turmeric oil were analyzed
using gas chromatograph (GC) coupled to a mass spectrometer (MS). The turmeric dispersions was
formulated by using 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5% turmeric oil (v/v) in distilled water together
with Tween20. Cytotoxic effect of six turmeric dispersions was tested on healthy Nile tilapia MN
by XTT reduction assay. Fish feed pellets were added with 1, 3 and 6 of turmeric dispersions and
experimental fish were feed for 4 weeks. The immunostimulating potential of turmeric oil in Nile
tilapia was assessed by phagocytosis assay on MN using NBT reduction.
Results - The result demonstrated that the major compound of turmeric oil was beta- turmerone
(39.64%). The mild effect of turmeric oil induced Nile tilapia-isolated MN cytotoxicity was
observed with 6th dispersion (39.24±1.59). The effect of turmeric oil on phagocytic activity of MN
was showed in a concentration-dependent manner, the percentage of phagocytosis on MN of 1, 3
and 6 turmeric dispersions were 57.92±0.01, 49.18±0.01 and 25.90±0.03, respectively.
Conclusion - The present study revealed the potential use of turmeric oil dispersion as an alternative
attractive immunostimulant for routine use in Nile tilapia, since using of antibiotic and chemical
agents in food-fish production will be restricted in near future.
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ผลของน�้ำมันขมิ้นชันต่อการท�ำงานของเซลล์โมโนนิวเคลียร์
ในปลานิล โดยวิธีการผสมอาหาร
รักธรรม เมฆไตรรัตน์1 ศิริพร โอโกโนกิ2 และ สุรชัย พิกุลแก้ว3*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน�้ำมันขมิ้นชัน และศึกษาความเป็นพิษ และ
กระบวนการเก็บกินต่อเซลล์โมโนนิวเคลียร์ที่แยกจากปลานิล
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ สกัดน�้ำมันหอมระเหยจากเหง้าสดของขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.)
ด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน�้ำ ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน�้ำมันขมิ้นชันด้วยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟีแมสสเปคโทเมตรี จากนั้นเตรียมน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยในน�้ำกลั่นและ tween20
ด้วยความแรงร้อยละปริมาตรต่อปริมาตรที่ 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 ตามล�ำดับ จากนั้น
ท�ำการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์โมโนนิวเคลียร์ที่แยกจากปลานิลปกติในหลอดทดลอง ด้วยวิธี
XTT reduction assay จากนั้นท�ำการผสมน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยต�ำรับที่ 1 ต�ำรับที่ 3
และ ต�ำรับที่ 6 ในอาหารเม็ดส�ำเร็จรูป ให้ปลานิลกินนาน 4 สัปดาห์ จากนั้นท�ำการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของน�้ำมันขมิ้นชันในปลานิล จากการทดสอบกระบวนการเก็บกิน
ของเซลล์โมโนนิวเคลียร์ด้วยวิธี NBT reduction assay
ผลการศึกษา พบว่าองค์ประกอบทางเคมีหลักของน�้ำมันหอมระเหยขมิ้นชัน คือ สาร beta-turmerone
ที่ร้อยละ 39.64 ส่วนการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์โมโนนิวเคลียร์ที่แยกจากปลานิลปกติในหลอด
ทดลอง พบว่าน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยต�ำรับที่ 6 มีความเป็นพิษเพียงเล็กน้อย (ร้อย
ละ 39.24±1.59) ส่วนผลกระบวนการเก็บกินของเซลล์โมโนนิวเคลียร์พบว่า เมื่อได้รับความเข้มข้น
ของน�้ำมันขมิ้นชันเพิ่มขึ้นจะสามารถเพิ่มกระบวนการเก็บกินได้ โดยต�ำรับที่ 1 ต�ำรับที่ 3 และต�ำรับ
ที่ 6 มีอัตราการเก็บกินของเซลล์โมโนนิวเคลียร์เท่ากับร้อยละ 57.92 ± 0.01, 49.18 ± 0.01 และ 25.90
± 0.03 ตามล�ำดับ
ข้อสรุป น�ำ้ มันขมิน้ ชันในรูปแบบสารแขวนลอยสามารถใช้เป็นสารกระตุม้ ภูมคิ มุ้ กัน ซึง่ เป็นทางเลือก
ใหม่ที่น่าสนใจในปลานิล เนื่องจากการใช้สารปฏิชีวนะและเคมีภัณฑ์ในปลาที่เลี้ยงส�ำหรับบริโภคจะ
จ�ำกัดมากขึ้นในอนาคตอันใกล้
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บทน�ำ
สัตว์น�้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะปลานิลด�ำ
(Oreochromis niloticus) โดยในปี 2555 กรมประมงรายงานว่าประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลา
นิลจ�ำนวนประมาณสองแสนตันสร้างมูลค่าหลายพันล้านบาท [1] การเลี้ยงปลานิลนิยมเลี้ยงกัน
ในบ่อดินและในกระชัง โดยเฉพาะการเลี้ยงในกระชังได้รับความนิยมในปัจจุบัน การเพาะเลี้ยงปลา
ในกระชังมีข้อดีเนื่องจากไม่ต้องลงทุนสูง สามารถวางกระชังได้ในแม่น�้ำธรรมชาติหรืออ่างเก็บ
น�้ำ อย่างไรก็ตามข้อเสียของการเลี้ยงปลาในกระชังคือ เกษตรกรไม่สามารถควบคุมคุณภาพน�้ำได้
รวมทั้งง่ายต่อการเกิดโรคต่างๆ ที่มากับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมโรคด้วยการใช้ยา
และสารเคมี อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ ระบบการผลิ ต ในปั จ จุ บั น สารกระตุ ้ น ภู มิ คุ ้ ม กั น
จึงเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ตัวอย่างเช่น สารไคติน สารกลูแคน
สารแลกโตเฟอริน รวมทั้งสารสกัดจากพืชสมุนไพร [2] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการควบคุม
และป้องกันโรคของสัตว์น�้ำ
สารสกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิดมีรายงานว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์น�้ำได้
โดยเฉพาะส่วนของน�้ำมันหอมระเหย เช่น น�้ำมันหอมระเหยจากเปลือกของต้นอบเชย ความเข้มข้น
40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Streptococcus iniae (S. iniae) ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อได้ ซึ่งจัดเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรม
การเลีย้ งปลานิลทัว่ โลก และปลานิลทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารผสมด้วยน�ำ้ มันหอมระเหยดังกล่าวในอัตราส่วน
0.4% (w/w) มีอัตราการตายเนื่องจากการติดเชื้อ S. iniae ต�่ำกว่าปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติ
โดยคาดว่ า สารออกฤทธิ์ คื อ cinnamaldehyde [3] นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายงานการต้ า นเชื้ อ
Flavobacterium columnaris ทีก่ อ่ โรคในปลาด้วยน�ำ้ มันหอมระเหยจากกุยช่าย (Allium tuberosum) [4]
เป็นต้น ขมิ้นชันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa Linn. มีชื่อสามัญว่า turmeric เป็นพืชอยู่ในวงศ์
Zingiberaceae เป็นสมุนไพรพืช ล้มลุกที่ป ลู กขึ้ นทั่ ว ไปในประเทศไทย การศึ กษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ฤทธิ์ของขมิ้นชันพบว่ามีสารส�ำคัญส่วนมากพบที่เหง้า (rhizome) โดยมีสารสีเหลืองที่เรียกว่า
เคอร์คูมินอยด์ แป้ง และ oleoresin [5] พบว่าน�้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นชันมีฤทธิ์กระตุ้นการท�ำงาน
ของเซลล์โมโนนิวเคลียร์ของมนุษย์ [6] ส่วนการศึกษาในสัตว์น�้ำพบรายงานว่า สารสกัดจากขมิ้นชัน
สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei Boone ที่ได้รับในขนาด 25-50 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม [7] อีกทัง้ มีการพัฒนาสูตรพรีมกิ ซ์ทมี่ สี ารสกัดขมิน้ ชันเพือ่ น�ำไปเลีย้ งปลานิล [8] อย่างไรก็ตาม
ยังไม่รายงานการศึกษาน�้ำมันหอมระเหยของขมิ้นชันในปลานิล
ในการศึกษาครั้งนี้ท�ำการเตรียมน�้ำมันขมิ้นชันให้อยู่ในรูปแบบสารแขวนลอย ซึ่งข้อดี
ของรูปแบบสารแขวนลอย คือ ขนาดหยดอนุภาคหรือน�้ำมันภายในเล็กมาก มีความคงสภาพสูง
สามารถกักเก็บตัวยาได้ในปริมาณที่มากกว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
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ความเป็นพิษและกระบวนการเก็บกินของเซลล์โมโนนิวเคลียร์ในปลานิล เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของน�้ำมันสมุนไพรพื้นบ้ า นอั นจะเป็ นประโยชน์ ต ่ อ การเพาะเลี้ ย งปลานิ ล
รวมถึงการศึกษาต่อไปในอนาคต

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การสกัดนํา้ มันหอมระเหยและการศึกษาองค์ ประกอบทางเคมี
1. การสกัดน�้ำมัานขมิหอมระเหยและการศึ
ษาองค์
ประกอบทางเคมี
ทําการรวบรวมเหง้
้นชันแก่นํามาล้ างนํ ก้าให้
สะอาด
โดยเลือกเก็บส่วนเหง้ าที่มีลกั ษณะสมบูรณ์
ขมิ้นชัทํนาแก่
น�ำมาล้
้ำให้สะอาด
โดยเลือกเก็บส่วโดยให้
นเหง้านทีํ ้าเดื
่มีลอักดนาน
ษณะ 3
เนื ้อในเหง้ ามีท�สีสำการรวบรวมเหง้
้ มแดง (Figure า1A)
การกลั
น่ ด้าวงน�ยระบบ
stream-distillation
สมบูรณ์เนื้อในเหง้ามีสีส้มแดง (Figure 1A) ท�ำการกลั่นด้วยระบบ stream-distillation โดยให้น�้ำ
ชัว่ โมง เพื่อให้ นํ ้ามันหอมระเหยถูกไอนํ ้าพาขึ ้นไปควบแน่น จากนันทํ
้ าการเก็บนํ ้ามันหอมระเหยที่แยกโดย
เดือดนาน 3 ชั่วโมง เพื่อให้น�้ำมันหอมระเหยถูกไอน�้ำพาขึ้นไปควบแน่น จากนั้นท�ำการเก็บน�้ำมัน
cleventure
เก็บนํ ้ามั
นหอมระเหยที
ในที่เย็นและป่ไ้ ด้องกั
แสงเพื
่อใช้ ในขั
้ นแสงอไป
หอมระเหยทีapparatus
่แยกโดย cleventure
apparatus
เก็บน�่ไ้ำด้มัไนว้หอมระเหยที
ไว้ในนที
่เย็นและป้
องกันตอนต่
(Figure
มมาตรฐานของนํ
้ามันหอมระเหย
โดยนํามาวิ
องค์ปโดยน�
ระกอบทางเคมี
ด้วยวิธี
เพื่อใช้1B)
ในขัการควบคุ
้นตอนต่อไป
(Figure 1B) การควบคุ
มมาตรฐานของน�
้ำมันเคราะห์
หอมระเหย
ำมาวิเคราะห์
ก๊ าซโครมาโทกราฟี
-แมสสเปคโทเมตรี
(GC-MS) (GC
Agilent system(GC-MS)
6890 m/แมสสเปคโทรมิ
เตอร์ MS
องค์ประกอบทางเคมี
ด้วยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟี
-แมสสเปคโทเมตรี
(GC Agilent system
เตอร์ MS
คอลัxมi.d.,0.25
น์ HP-5 MS
µm xยบเที
250ยµm
i.d.,0.25 µm))มของ
59736890
ใช้ คm/แมสสเปคโทรมิ
อลัมน์ HP-5 MS (30.0
μm 5973
x 250ใช้μm
μm))(30.0
และเปรี
บกับx แมสสเปคตรั
และเปรียบเที
ยบกัยบมนํ
แมสสเปคตรั
ของสารมาตรฐาน
การเตรี
ยมน�้ำ1C)
มันขมิ
้นชันในรู
ปแบบสาร
สารมาตรฐาน
การเตรี
้ามันขมิ ้นชันมในรู
ปแบบสารแขวนลอย
(Figure
โดยใช้
Tween20
เป็ นสาร
แขวนลอย (Figure 1C) โดยใช้ Tween20 เป็นสารช่วยท�ำให้เกิดน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบสาร
ช่วยทําให้ เกิดนํ ้ามันขมิ ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยที่อณ
ุ หภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส หลังจากนัน้
แขวนลอยทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 50 องศาเซลเซียส หลังจากนัน้ กระจายวัฎภาคน�้ำมันในวัฏภาคน�ำ้ โดยใช้
กระจายวั
ฎภาคนํ
้ามันหลั
ในวังจากนั
ฏภาคนํ
magnetic
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magnetic
stirrer
้นน�้าโดยใช้
ำสารผสมไปผ่
านเครื่อstirrer
ง high speed
homogenizer
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speed
homogenizerGermany)
(Ultra-Turrax
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IKA-WERKE,
ที่ 10,000
2 นาที โดยทํา
IKA-WERKE,
ที่ 10,000
นาน 2 นาทีGermany)
โดยท�ำการผสมน�
้ำมันrpm
ขมิ้นนาน
ในขนาดความ
การผสมนํ
ขมิกั้นในขนาดความเข้
ข้ น่อต่เป็
างๆนต�กัำนรับโดยจะทํ
าการเรี1)ยกชื่อเป็ นตํารับต่างๆ (Table 1)
เข้มข้น้ามัต่านงๆ
น โดยจะท�ำการเรีมยกชื
ต่างๆ (Table
Figure
1. Fresh
Curcuma
longa
(A) Tumeric
oil (B)
Figure 1. Fresh
rhizome
of rhizome
Curcumaof longa
Linn.
(A) Linn.
Tumeric
essentialessential
oil (B) Tumeric
		
Tumeric dispersion (C)
dispersion (C)

A

B

C

2. ความเป็ นพิษของนํา้ มันขมิน้ ชันในรูปแบบสารแขวนลอยต่ อเซลล์ โมโนนิวเคลียร์ ของปลา
ปลานิลดําเพศผู้ล้วน สุขภาพแข็งแรง ขนาดนํ ้าหนักเฉลี่ย 545.16 ± 9.17 กรัม และความยาว
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2. ความเป็นพิษของน�ำ้ มันขมิน้ ชันในรูปแบบสารแขวนลอยต่อเซลล์โมโนนิวเคลียร์ของปลา
ปลานิลด�ำเพศผู้ล้วน สุขภาพแข็งแรง ขนาดน�้ำหนักเฉลี่ย 545.16±9.17 กรัม และความ
ยาวทั้ ง สิ้ น เฉลี่ ย 29.25±0.47 เซนติ เ มตร จากฟาร์ ม เพาะเลี้ ย งปลานิ ล ในเขตจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จ�ำนวน 10 ตัว ท�ำการสลบปลานิลด้วยน�้ำมันดอกกานพลูในขนาด 50 พีพีเอ็ม ละลายลงในน�้ำ
เมื่อปลานิลทดลองอยู่ในระยะ 3 เพลน 2 จากนั้นเก็บเลือดจากเส้นเลือดใต้แนวกระดูกสันหลัง
ปริมาณเลือด 1 ซีซีต่อตัว ใส่เลือดในหลอดสะอาดปราศจากเชื้อและมีสารป้องกันการแข็งตัวของ
เลือด (Lithium heparin; BD Vacutainer®) ท�ำการแยกเซลล์โมโนนิวเคลียร์ออกจากเลือดปลานิล
ด้วยการปั่นกับ Lymphoprep™ (Fresenius Kabi Norge AS) (ความหนาแน่น 1.077±0.001 g/ml)
ที่ 400xg อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที แล้วตรวจวัดอัตราการรอดชีวิต (มากกว่าร้อยละ
90) ด้วยการย้อมสี 0.4% Trypan blue จากนั้นท�ำการปรับความเข้มข้นของเซลล์ด้วย Dulbecco’s
Modified Eagle’s Medium (DMEM; Gibco) ประมาณ 5x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร แล้วเติมสาร
แขวนลอยเซลล์ลงใน 96-well plate จ�ำนวน 5x105 เซลล์/หลุม ร่วมกับน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบ
สารแขวนลอยทั้ง 6 ต�ำรับ โดยใช้ตัวท�ำละลาย tween20 ร้อยละ 10 (v/v) และ DMEM เป็น
กลุ่มควบคุมน�ำส่ง (vehicle control) และกลุ่มควบคุมลบ (negative control) ตามล�ำดับ โดยปล่อยให้
เซลล์สัมผัสกับต�ำรับนาน 1 ชั่วโมงสภาวะคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นร้อยละ 5 อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส หลังจากนั้นท�ำการปั่นล้างด้วยสารละลาย PBS ปริมาตร 250 ไมโครลิตร จ�ำนวน 3 ครั้ง
จึงเติมสาร PMS-XTT (Sigma) (ความเข้มข้น 0.025 มิลลิโมลาร์) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
บ่มนาน 4 ชั่วโมง จึงท�ำการตรวจวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวแสง
450 นาโนเมตร แล้วค�ำนวณร้อยละของความเป็นพิษต่อเซลล์ [9,10]
3. ทดสอบคุณสมบัติการเก็บกินของเซลล์โมโนนิวเคลียร์จากปลาหลังจากสัมผัสน�้ำมัน
ขมิ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอย
ปลานิ ล ด� ำ เพศผู ้ ล ้ ว น ขนาดน�้ ำ หนั ก เฉลี่ ย 42.85±2.67 กรั ม และความยาวทั้ ง สิ้ น
เฉลีย่ 14.51±0.54 เซนติเมตร จากฟาร์มเพาะเลีย้ งปลานิลในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ถูกแบ่งเป็น 4 กลุม่ การ
ทดลอง กลุ่มการทดลองละ 10 ตัว เนื่องจากท�ำการศึกษาในปลาทดลองจึงท�ำการเลือก 3 ระดับความ
เข้มข้นของขมิ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยดังนี้ โดยกลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารเม็ดส�ำเร็จรูปปกติ
(ฟิชเฟิร์ส; INTEQC) ผสมน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยต�ำรับที่ 1 กลุ่มที่ 2 ได้รับอาหาร
เม็ดส�ำเร็จรูปปกติผสมน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยต�ำรับที่ 3 กลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารเม็ด
ส�ำเร็จรูปปกติผสมน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยต�ำรับที่ 6 และกลุ่มที่ 4 ได้รับอาหาร
เม็ดส�ำเร็จรูปปกติผสมตัวท�ำละลายที่ไม่มีน�้ำมันขมิ้นชัน ท�ำการผสมน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบ
สารแขวนลอยกับอาหารเม็ดส�ำเร็จรูปปกติแต่ละกลุ่มจากนั้นปล่อยให้แห้งนาน 30 นาที ในอุณหภูมิ
ห้องและป้องกันแสง จากนั้นบรรจุอาหารผสมในถุงสูญญากาศ เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
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ก่อนให้ปลาทดลอง โดยท�ำการเตรียมอาหารทุกๆ 3 วันของการทดลอง ท�ำการให้อาหารดังกล่าวคิด
เป็นร้อยละ 5 ของน�้ำหนักตัว ให้ 2 ครั้งต่อวัน ติดต่อกันนาน 4 สัปดาห์
หลังสิ้นสุดการทดลอง ท�ำการสลบปลานิลด้วยน�้ำมันดอกกานพลูในขนาด 50 พีพีเอ็ม
ละลายลงในน�้ำ เมื่อปลานิลทดลองอยู่ในระยะ 3 เพลน 2 จึงท�ำการเก็บเลือดจากเส้นเลือดใต้แนว
กระดูกสันหลังปริมาณเลือด 0.5 ซีซตี อ่ ตัว น�ำเลือดใส่ในหลอดสะอาดปราศจากเชือ้ และมีสารป้องกัน
การแข็งตัวของเลือด (Lithium heparin; BD Vacutainer®) จากนั้นท�ำการแยกเซลล์โมโนนิวเคลียร์
จากเลือดของปลาด้วยการปั่นกับ Lymphoprep™ ที่ 400xg อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที
จากนั้นท�ำการปรับความเข้มข้นของเซลล์ด้วย DMEM ประมาณ 5x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (อัตรา
การรอดชีวติ มากกว่าร้อยละ90 ) แล้วเติมสารแขวนลอยเซลล์ลงใน 96-well plate จ�ำนวน 5x105 เซลล์/
หลุม แล้วเติมสารไซโมซาน (zymosan) (800 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) กับสาร NBT (600 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร) ปริมาตร 200 ไมโครลิตร บ่มไว้เป็นเวลา 60 นาที หลังจากนั้นล้างด้วยเมธานอล
ปริมาตร 200 ไมโครลิตรจ�ำนวน 3 ครั้งแล้วเติมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide)
(2 โมลาร์) ปริมาตร 120 ไมโครลิตรกับสารไดเมธิลซัลฟ็อคไซด์ (dimetyl sulfoxide) ปริมาตร
140 ไมโครลิ ต รจึ ง ท� ำ การตรวจวั ด ค่ า ดู ด กลื น แสงด้ ว ยสเปคโตรโฟโตมิ เ ตอร์ ที่ ค วามยาวแสง
570 นาโนเมตร แล้วค�ำนวณร้อยละของการเกิดการเก็บกิน [11] การเลี้ยงสัตว์ทดลองภายในห้อง
ปฏิบัติการสัตว์น�้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการด�ำเนินการกับสัตว์ทดลอง
ได้ รั บ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณสั ต ว์ ท ดลอง ของคณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Ref. NO. S15/2556)
4. การวิเคราะห์ทางสถิติ
เปรียบเทียบร้อยละความเป็นพิษและร้อยละการเก็บกินของเซลล์โมโนนิวเคลียร์หลังจาก
ได้รับสัมผัสน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยความแรงต่างๆ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของข้อมูลแบบ One way ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธี Duncan’s
multiple rang test ที่ระดับนัยส�ำคัญ P<0.05

ผลการศึกษา
1. การสกัดน�้ำมันหอมระเหยและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
การสกัดน�้ำมันหอมระเหยขมิ้นชันด้วยวิธี stream-distillation พบว่าได้ร้อยละของ yield
เท่ากับ 0.1 ลักษณะน�้ำมันหอมระเหยขมิ้นชันที่ได้มีสีเหลืองอ่อนใสไม่แยกชั้น (Figure 1B) และ
เมื่อน�ำน�้ำมันหอมระเหยขมิ้นชันที่ได้ไปศึกษาองค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี GC-MS พบว่าน�้ำมัน
หอมระเหยขมิน้ ชันมีสารองค์ประกอบหลัก คือ beta-turmerone ที่ retention time เท่ากับ 31.46, 31.51

162

KKU Vet J Vol. 24 No. 2 July - December 2014

และ 31.56 นาที มีปริมาณสูงสุดคิดเป็นร้อยละของ Area รวมเท่ากับ 39.64 (w/w) (Table 2)
2. ความเป็นพิษของน�ำ้ มันขมิน้ ชันในรูปแบบสารแขวนลอยต่อเซลล์โมโนนิวเคลียร์ของปลา
การทดสอบความเป็นพิษของน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยต่อเซลล์โมโนนิวเคลียร์
ที่แยกจากปลานิลด้วยวิธี XTT reduction assay โดยเซลล์สัมผัสกับน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบ
สารแขวนลอยนาน 1 ชั่วโมงโดยผลการทดลองพบว่าน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยต�ำรับ
ที่ 6 มีความเป็นพิษน้อย (ร้อยละ 30.24±1.59) ส่วนต�ำรับที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีความเป็นพิษ
ค่อนข้างมาก โดยมีค่าพิสัยอยู่ระหว่างร้อยละ 73.76±4.86 ถึง 86.35±1.78 อัตราความเป็นพิษ
ต่อเซลล์โมโนนิวเคลียร์ของปลาเป็นแบบไม่แปรผันตามความเข้มข้น (concentration independent
manner) (Figure 2)
Figure 2. Mean cytotoxicity percent of mononuclear cells after exposed with various
Figure
2. Mean cytotoxicity
percent
mononuclear
cells after exposed with various
concentrations
of turmeric
oil. of(N=3,
Mean ±SD)
		
concentrations of turmeric oil. (N=3, Mean ±SD)

Different
statistical
difference
(P<0.05)
Differentletter
letterindicates
indicates
statistical
difference
(P<0.05)
3. ทดสอบคุณสมบัติการเก็บกินของเซลล์โมโนนิวเคลียร์จากปลาหลังจากสัมผัสน�้ำมัน
3.ขมิทดสอบคุ
สมบัตกิ ารเก็บกินของเซลล์ โมโนนิวเคลียร์ จากปลาหลังจากสัมผัสนํา้ มันขมิน้ ชันใน
้นชันในรูณ
ปแบบสารแขวนลอย
รูปแบบสารแขวนลอย
ศึกษาคุณสมบัติการเก็บกินของเซลล์โมโนนิวเคลียร์ของปลานิลด้วยวิธี NBT reduction
assay โดยเปรี
บเที
ยบประสิ
ำงานของเซลล์
วเคลียลร์ด้ทวี่แยวิ
ยกจากปลานิ
ล ซึ่งได้รับ assay
ศึกษาคุยณ
สมบั
ตกิ ารเก็ทบธิภกิาพการท�
นของเซลล์
โมโนนิวเคลียโมโนนิ
ร์ ของปลานิ
ธี NBT reduction
อาหารผสมน�
มันขมิ้นทชัธิภนาพการทํ
ในรูปแบบสารแขวนลอยขนาดร้
อยละ
ของน�้ำหนักตัลว นานซึง่ 4ได้สัรปับดาห์
โดยเปรี
ยบเทีย้ำบประสิ
างานของเซลล์โมโนนิวเคลี
ยร์ ท5ี่แยกจากปลานิ
อาหารผสม
นํ ้ามันขมิ ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยขนาดร้ อยละ 5 ของนํ ้าหนักตัว นาน 4 สัปดาห์ จํานวน 3 ตํารับ
(ตํารับที่ 1 ตํารับที่ 3 และ ตํารับที่ 6) โดยและกลุม่ ที่ได้ รับอาหารปกติผสมตัวทําลาย (ไม่มีนํ ้ามันขมิ ้นชัน)
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จ�ำนวน 3 ต�ำรับ (ต�ำรับที่ 1 ต�ำรับที่ 3 และ ต�ำรับที่ 6) โดยและกลุ่มที่ได้รับอาหารปกติผสมตัวท�ำลาย
(ไม่มีน�้ำมันขมิ้นชัน) โดยผลการทดลองพบว่า ตรวจพบอัตราการเก็บกินของเซลล์แปรผันตามขนาด
ของน�้ำมันขมิ้นชันที่ผสมในสูตรอาหาร โดยปลาที่ได้รับอาหารผสมน�้ำมันขมิ้นชันรูปแบบสาร
แขวนลอย ต�ำรับที่ 1 ต�ำรับที่ 3 และต�ำรับที่ 6 มีอัตราการเก็บกินของเซลล์โมโนนิวเคลียร์เท่ากับร้อย
ละ 57.92±0.01, 49.18±0.01 และ 25.90±0.03 ตามล�ำดับ (Figure 3)
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เท่ากับ
ที่สกัดแยกจากเหง้ าขมิ ้นชัน โดยได้ รายงาน IC50 ต่อเซลล์ HepG2, MCF-7 และ MDA-MB231
HepG2, MCF-7 และ MDA-MB231 เท่ากับ 32.9, 41.8 และ 30.2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล�ำดับ
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และ 14.6 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ตามลําดับ [13] ส่วนนํ ้ามันขมิ ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยตํารับที่ 1-5 มี
ความเป็ นพิษค่อนข้ างมาก และอัตราความเป็ นพิษไม่แปรผันตามความเข้ มข้ นนัน้ เนื่องมาจากมีความ
เข้ มข้ นของสารสําคัญในตํารับสูงกว่า IC50 มาก แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาเบื ้องต้ นเกี่ยวกับความเป็ นพิษ
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ส่วนน�้ำมันขมิ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยต�ำรับที่ 1-5 มีความเป็นพิษค่อนข้างมาก และอัตรา
ความเป็นพิษไม่แปรผันตามความเข้มข้นนั้น เนื่องมาจากมีความเข้มข้นของสารส�ำคัญในต�ำรับ
สูงกว่า IC50 มาก แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อเซลล์ของน�้ ำมัน
ขมิ้นชันในรูปแบบสารแขวนลอยเป็นเพียงการทดลองนอกกาย (in vitro) โดยจ�ำเป็นต้องค�ำนึง
ถึงปัจจัยทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารส�ำคัญในกรณีทบี่ ริหารยาด้วยการผสมอาหาร (feed medication)
ซึ่งมักส่งผลให้ปริมาณสารส�ำคัญในเลือดมีความเข้มข้นต�่ำกว่าระดับความเป็นพิษต่อเซลล์
การศึกษาพบว่าเซลล์โมโนนิวเคลียร์จากปลานิลในกลุ่มที่ได้รับอาหารผสมน�้ำมันขมิ้นชัน
ในรูปแบบสารแขวนลอยมีคุณสมบัติการเก็บกินของเซลล์เพิ่มสูงขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารปกติ
สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่าเคอร์คูมินมีผลต่อเซลล์ภูมิคุ้มกันอย่างเช่นนิวโทรฟิล และในหลาย
การศึกษาพบว่าเคอร์คูมินมีความสามารถในการกระตุ้นแมคโครฟาจได้ [17] กระบวนการเก็บกิน
ของเซลล์ RAW264.7 เมื่อทดลองบ่มด้วยเคอร์คูมินเป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบว่าผลจากขนาดของ
เคอร์คูมินยิ่งสูงขึ้นยิ่งท�ำให้กิจกรรมการกลืนกินของเซลล์เพิ่มสูงขึ้น [18] ในการศึกษานี้พบว่า
มีลักษณะการกระตุ้นกระบวนการเก็บกินเป็นแบบแปรผันตามขนาดของน�้ำมันขมิ้นชันที่ผสม
ในสูตรอาหารโดยมีความสอดคล้องกับการศึกษาสารสกัดขมิ้นชันผสมอาหารในกุ้งก้ามกราม
(Macrobrachium rosenbergii) ซึ่งพบการแสดงออกของยีนไลโซไซม์ (lysozyme gene) แตกต่างจาก
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งไลโซไซม์จัดเป็นเอนไซม์ที่มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติ
การเก็บกินของเซลล์ฮีโมซัยต์ (hemcyte) [19] ขณะที่การศึกษาสารสกัดขมิ้นชันที่ผสมอาหาร
ในกุ้งขาวแปซิฟิค (Litopenaeus vannamei Boon) และกุ้งกุลาด�ำ (Penaeus monodon) พบว่าจ�ำนวน
ของเซลล์ฮีโมซัยต์ และคุณสมบัติการเก็บกินไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม [20, 21] ทั้งนี้เนื่องมาจาก
สัดส่วนของสารส�ำคัญในสารสกัดหยาบขมิน้ ชันทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่ เคอร์คมู นิ , desmethoxycurcumin,
bisdesmethoxycurcumin และน�้ำมันหอมระเหย โดยงานวิจัยฉบับนี้ มุ่งเน้นศึกษาผลของน�้ำมัน
ขมิ้นชันซึ่งมี turmerone เป็นสารออกฤทธิ์หลักถึงแม้ว่ายังไม่เคยมีการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นคุณสมบัติ
เก็ บ กิ น ของเซลล์ โ มโนนิ ว เคลี ย ร์ ในปลานิ ล มี ร ายงานฤทธิ์ ก ระตุ ้ น คุ ณ สมบั ติ เ ก็ บ กิ น ของเซลล์
โมโนนิ ว เคลี ย ร์ ข องน�้ ำ มั น หอมระเหยจากยู ค าลิ ป ตั ส (Eucalyptus globulus) ทั้ ง การทดลอง
นอกกาย และการทดลองในกาย (in vivo) [22] อีกทั้งมีรายงานสนับสนุนฤทธิ์ของสาร turmerone
ในกระตุ้นการท�ำงานของเซลล์โมโนนิวเคลียร์ในมนุษย์โดยสามารถกระตุ้นการแบ่งเซลล์เพิ่ม
จ�ำนวน (proliferation) และการผลิตสารไซโตไคน์ (cytokine production) ได้ในหลอดทดลอง [16]
จึงเป็นที่น่าเชื่อว่าฤทธิ์กระตุ้นคุณสมบัติเก็บกินของเซลล์โมโนนิวเคลียร์เป็นผลมาจากน�้ ำมันหอม
ระเหย จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า การน�ำสารสกัดขมิ้นชันไปใช้ผสมอาหารในสัตว์น�้ำควร
มีการศึกษาเพิ่มเติม เช่น การศึกษาสารออกฤทธิ์ ช่วงอายุของปลาทดลอง รวมทั้งน� ำไปทดลอง
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจริง เพื่อน�ำมาทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี และสามารถส่งเสริม
ให้สัตว์น�้ำมีสุขภาพที่ดีได้
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Table 1. The formulation of turmeric dispersions (F1-F6 = 1st turmeric dispersion-6th turmeric
dispersion, respectively).
Formulation
1 (F1)
2 (F2)
3 (F3)
4 (F4)
5 (F5)
6 (F6)

Turmeric oil (gram)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.05

Composition
Tween20 (gram)
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0.025

Distilled water
qs 100 mL
qs 100 mL
qs 100 mL
qs 100 mL
qs 100 mL
qs 100 mL

IUPAC name
2-methyl-6-(4-methylidenecyclohex-2-en-1-yl)hept-2en-4-one
alpha-turmerone 2-methyl-6-(4-methylcyclohexa-2,4-dien-1-yl)hept-2en-4-one
ar-turmerone
(6S)-2-methyl-6-(4-methylphenyl)hept-2-en-4-one

Name
b-turmerone

Table2. Chemical compositions of essential oil for tumeric oil
Area (%)
23.91, 6.44, 9.29 = 39.64
13.87
5.87

Retention time (min)
31.46, 31.51, 31.56
32.62
31.62
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