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การประเมินคุณสมบัตทิ างพฤษเคมีของหญ้าขัดมอญใบยาวและ
ผลการเสริมในอาหารต่อความเข้มข้นพิวรีน อนุพนั ธ์พวิ รีน และ
กรดยูริกในพลาสมาของไก่โคราช
Evaluation of phytochemical properties of Sida acuta Burm.f. and
its dietary supplement effect on plasma purine, purine derivative
and uric acid concentrations of Korat chickens
อาภรณ์ คิมเข้ม1 และ สุทศิ า เข็มผะกา1*
Arporn Khimkem1 and Sutisa Khempaka1*
บทคัดย่อ: การทดลองนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินคุณสมบัติทางพฤษเคมีของหญ้าขัดมอญใบยาวและผล
การเสริมในอาหารต่อความเข้มข้นสารพิวรีน อนุพนั ธ์พิวรีน และกรดยูรกิ ในพลาสมาของไก่โคราช โดยใช้ไก่
โคราชคละเพศที่อายุ 3 สัปดาห์ จ�ำนวน 40 ตัว แบ่งเป็ น 5 กลุม่ ทดลอง ๆ ละ 8 ซ�ำ้ ตามแผนการทดลองแบบ
สุม่ สมบูรณ์ (CRD) โดยเลีย้ งไก่แต่ละตัวในกรงขังเดี่ยว เป็ นระยะเวลา 10 วัน อาหารทดลองแบ่งออกเป็ น 5
กลุม่ 1) กลุม่ ควบคุมลบ 2) กลุม่ ควบคุมบวก (อัลโลพูรนิ อล 25 มก./กก.อาหาร) 3) หญ้าขัดมอญใบยาว 0.28%
(ฟลาโวนอยด์ 25 มก./กก.อาหาร) 4) หญ้าขัดมอญใบยาว 0.56% (ฟลาโวนอยด์ 50 มก./กก.อาหาร) และ5)
หญ้าขัดมอญใบยาว 1.12% (ฟลาโวนอยด์ 100 มก./กก.อาหาร) ผลการศึกษาพบว่าหญ้าขัดมอญใบยาวมีสาร
ประกอบฟลาโวนอยด์แบบหยาบทัง้ หมด 8,930 มก./กก. เคมเฟอรอล 311 มก./กก. ค่าความเข้มข้นที่สารสกัด
สามารถยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสได้ 50% เท่ากับ 464.29 มคก. สารสกัด/มล. การเสริม
หญ้าขัดมอญใบยาวในอาหารไก่โคราช 0.28% และ 0.28-0.56% สามารถลดความเข้มข้นสารไฮโพแซนทีน
และกรดยูรกิ ในพลาสมาลงได้ตามล�ำดับ (P<0.05) อย่างไรก็ตามเป็ นที่น่าสนใจว่าการเสริมอัลโลพูรนิ อล มี
ผลท�ำให้เกิดสารพิวรีน อนุพนั ธ์พิวรีน และกรดยูรกิ ในพลาสมาสูงที่สดุ จากการทดลองครัง้ นีส้ รุ ปได้วา่ หญ้า
ขัดมอญมีคณ
ุ สมบัติในการลดการท�ำงานของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสได้ โดยการเสริมในอาหารไก่โคราชใน
ระดับที่เหมาะสมสามารถลดการผลิตพิวรีน อนุพนั ธ์พิวรีน และกรดยูรกิ ได้
ค�ำส�ำคัญ: หญ้าขัดมอญใบยาว, แซนทีนออกซิเดส, ฟลาโวนอยด์, อัลโลพูรนิ อล, กรดยูรกิ
ABSTRACT: This study aimed to investigate the phytochemical properties of Sida acuta Burm.f.
and its dietary supplement effect on plasma purine, purine derivative and uric acid concentrations of
Korat chickens. A total of 40 Korat chickens (mixed sex) aged 3 weeks were randomly allotted to 5
groups of 8 birds each in a Completely Randomized Design (CRD). The birds were placed in individual
cages for 10 days. The experimental diets consisted of 5 groups 1) negative control 2) positive control

Received December 12, 2018
Accepted June 12, 2019

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัฒกรรมทางสัตว์ ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี 30000
School of Animal Technology and Innovation, Institute of Agricultural Technology, Suranaree University of Technology 30000
*Corresponding author: khampaka@sut.ac.th
1

144

แก่นเกษตร 48 (1) : 141-152 (2563)./doi:10.14456/kaj.2020.13

(25 mg allopurinol/kg feed) 3) 0.28% Sida acuta Burm.f. (25 mg flavonoids/kg feed) 4) 0.56% Sida
acuta Burm.f. (50 mg flavonoids/kg feed) and 5) 1.12% Sida acuta Burm.f. (100 mg flavonoids/kg
feed). The result showed that Sida acuta Burm.f. contained 8,930 mg/kg of crude flavonoids, 311 mg/
kg of keamferol and the half maximal inhibitory concentration on xanthine oxidase was 464.29 µg
extracts /ml. The supplementation of Sida acuta Burm.f. in Korat chicken diets at levels of 0.28% and
0.28-0.56% was shown to significantly decrease plasma hypoxanthine and uric acid concentrations
(P<0.05) respectively. However, it is interesting to note that feeding allopurinol resulted in highest
lnumerical value of plasma purine, purine derivative and uric acid concentrations. In conclusion, it
is indicated that the Sida acuta Burm.f. has significant inhibitory effect on xanthine oxidase and the
optimal dietary supplementation can be decreased the plasma purine, purine derivative and uric acid
concentrations in Korat chickens.
Keywords: Sida acuta Burm.f., xanthine oxidase, flavonoids, purines, uric acid

บทน�ำ
ปั จจุบนั การบริโภคเนือ้ ไก่ได้รบั ความนิยม
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเนือ้ ไก่เป็ นแหล่งโปรตีน
จากสัตว์ท่ีมีราคาถูก และคุณภาพดี ผูบ้ ริโภคทุก
ระดับสามารถเข้าถึงได้ แต่ทว่าเนือ้ ไก่จดั เป็ นอาหาร
กลุ่ ม ที่ มี พิ ว รี น และกรดยู ริ ก ปานกลางถึ ง สู ง
(Kaneko et al., 2014) ท�ำให้เป็ นข้อจ�ำกัดส�ำหรับผู้
บริโภคบางกลุม่ เช่น ผูป้ ่ วยโรคเกาต์และผูท้ ่ีมีแนว
โน้มเสี่ยงต่อการเป็ นโรคเกาต์ (Ellington, 2005)
การผลิตเนือ้ ไก่สขุ ภาพ (healthy meat) ให้มีพิวรีน
และกรดยูรกิ ต�่ำลงอาจเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะลด
ข้อจ�ำกัดในการบริโภคเนือ้ ไก่สำ� หรับผูบ้ ริโภคบาง
กลุม่ ลงได้ จากการศึกษาวิถีเมแทบอลิซมึ ของพิวรีน
พบว่าเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสมีบทบาทส�ำคัญใน
การเปลี่ยนอนุพนั ธ์พิวรีนในสองขัน้ ตอนสุดท้ายโดย
เปลี่ยนไฮโพแซนทีนเป็ นแซนทีนและเป็ นกรดยูริก
ตามล�ำดับ (James and Russ, 2008) ดังนัน้ เพื่อลด
กรดยูรกิ การรักษาโรคเก๊าต์ในคนจึงมีการใช้ยาที่มี
ฤทธิ์ ยับ ยั้ง การท�ำ งานเอนไซม์แ ซนที น ออกซิ เ ดส
อาทิ อัลโลพูรนิ อล (allopurinol) โพรเบเนซิด
(probenecid) เป็ นต้น (Mandell, 2002; Aggarwal
et al., 2011) แต่อย่างไรก็ตามนอกจากยาที่กล่าว
มาข้างต้นแล้วยังพบว่าสารฟลาโวนอยด์จากพืชก็มี
คุณสมบัติในการลดกรดยูรกิ เช่นเดียวกัน เนื่องจาก
สารฟลาโวนอยด์เ ป็ นสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ
(bioactive compound) (Yao et al., 2004; Van
and Montoro, 2009) มีฤทธิ์ตา้ นการท�ำงาน
เอนไซม์หลายชนิด เช่น ไซโคลออกซีจีเนส
(cyclooxygenase) ลิพอกซีจีเนส (lipoxygenase)

(James and Russ, 2008; Konate et al., 2010)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สารฟลาโวนอยด์ทม่ี สี ารออกฤทธิใ์ น
กลุม่ ลูทลิ นิ เคมเฟอรอล และเควอซิตนิ พบว่าสามารถออก
ฤทธิ์ตา้ นการท�ำงานเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสได้สงู
(Nagao et al., 1999) โดยพืชทีม่ สี ารฟลาโวนอยด์สงู เช่น กิง
โกะ (Cao et al., 2012; Niu et al., 2016) ใบหม่อน (Lin et al.,
2016) ชาเขียว ชาด�ำ (Wang and Helliwell, 1998) และหญ้า
ขัดมอญ (Nagao et al., 1999; Jindal et al. 2012; Raimi et
al., 2014) เป็นต้น
หญ้าขัดมอญเป็ นพืชในวงศ์ Malvaceae
พบได้ในเขตร้อนถึงอบอุน่ มี 4 สายพันธุหลัก ๆ ที่
นิยมน�ำมาศึกษาและใช้เป็ นสมุนไพรประกอบด้วย
หญ้าขัดมอญใบป้อม (Sida cordifolia L.) หญ้าขัด
มอญหลวง (S. corylifolia Wall.) หญ้าขัดมอญใบ
มน (S. rhombifolia L.) และหญ้าขัดมอญใบยาว
(S. acuta Burm.f.) (Halde, 2011) แต่พบว่าหญ้า
ขัดมอญใบยาวเป็ นสายพันธุท์ ่ีตรวจพบสารพฤกษ
เคมี (phytochemicals) หลากหลายชนิดมากกว่า
สายพันธุอ์ ่ืน (Asha et al., 2018) อาทิ ซาโปนิน
(saponin) สเตียรอยด์ (steroid) แทนนิน (tannin)
ฟิ โนลิก
(phenolic)
คาร์ดิแอกไกลโคไซด์
(cardiacglycoside) แอลคาลอยด์ (alkaloid) และ
ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) (Nacoulma, 1996;
Konate et al., 2010; Ramai et al., 2014; Asha et
al., 2018) โดยสารพฤกษเคมีหลัก ๆ อยูใ่ นกลุ่มของ
ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์ ทัง้ นีส้ ารออกฤทธิ์
สามารถพบได้ทงั้ ในรากและใบ แต่ปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ท่ีพบมากสุดในใบ (Prakash et al.,
1981; Konate et al., 2010; Ramai et al., 2014)
นอกจากคุณสมบัติตา้ นเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส
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แล้ว ฟลาโวนอยด์ยังมีคุณสมบัติตา้ นอนุมูลอิสระ
(antioxidant) (Yao et al., 2004; Van and
Montoro, 2009) ต้านแบคทีเรีย (antibacterial)
ต้านการอักเสบ (anti-inflamatory) (Iniaghe et al.,
2009)
โดยมี การศึกษาและวิจัยเพื่ อใช้หญ้าขัด
มอญใบยาวเป็ นพืชสมุนไพร (medical plant) อย่าง
แพร่หลาย อาทิ ใช้รกั ษาโรคมาลาเรีย (malaria)
หนองใน (gonorrhea) (Edeoga et al., 2005;
Saganuwan and Gulumbe, 2006; Konate et al.,
2010; Raimi et al., 2014) โรคผิวหนัง (dermatitis)
ไวรัสตับอักเสบบี (hepatitis B) (Nacoulon, 1996)
ไข้หวัด (fever) และหวัดเรือ้ รัง (chronic catarrh)
(Ramai et al., 2014) และด้วยคุณสมบัตดิ งั กล่าว
ในข้างต้นจึงอาจมีความเป็ นไปได้ในการใช้สารฟลา
โวนอยด์จากหญ้าขัดมอญใบยาวเพื่ อผลิตเนื อ้ ไก่
สุขภาพทีม่ พี วิ รีนและกรดยูรกิ ต�ำ่ ดังนัน้ วัตถุประสงค์
ของการศึกษาครัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษาคุณสมบัตฤิ ทธิต์ า้ นการ
ท�ำงานเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสของหญ้าขัดมอญใบ
ยาวและผลของหญ้า ขัด มอญใบยาวเมื่ อ เสริ ม ใน
อาหารไก่โคราช ต่อความเข้มข้นพิวรีน อนุพันธ์
พิวรีน และกรดยูริกในพลาสมา
วิธีการศึกษา
การเตรียมหญ้าขัดมอญใบยาว
ท�ำการเก็บรวบรวมหญ้า ขัด มอญใบยาว
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
(ระยะก่อน
ออกดอก)
โดยน�ำเฉพาะส่วนใบมาท�ำความ
สะอาดและอบที่อุณหภูมิ 40 oC เป็ นเวลา 3-5
วัน จากนั้นน�ำมาบดละเอียดผ่านตะแกรง 1 มม.
เพื่อเตรียมส�ำหรับวิเคราะห์ส่ิงแห้ง โปรตีน เยื่อใย
ไขมัน เถ้า และน�ำไปสกัดสารออกฤทธิ์
การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์
ท�ำ การสกั ด สารฟลาโวนอยด์ต ามวิ ธี
Jindal et al. (2012) โดยชั่งตัวอย่างบดละเอียด
1 ก. เติมเอทานอล 80% จ�ำนวน 80 มล. น�ำไป
สกัดที่อุณหภูมิ 90 0C เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้น
ทิ ้ ง ไ ว้ ใ ห้ เ ย็ น แ ล้ ว เ ติ ม ปิ โ ต ร เ ลี ย ม อี เ ท อ ร์
(petroleum ether) ไดเอทิลอีเทอร์ (diethyl
ether) และเอทิล อะซิเตท (ethyl acetate) ชนิด
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ละ 80 มล. ทิง้ ให้แยกชั้นในกรวยแยกชัน้ เก็บ
เฉพาะสารสกัดส่วนบนและเติมด้วยกรดซัลฟิ วริก
เข้มข้น 7% จ�ำนวน 80 มล. สกัดต่ออีก 2 ชั่วโมง น�ำ
ไประเหยสารละลายออก ชั่งน�ำ้ หนักเพื่อน�ำไปค�ำ
นวนสารฟลาโวนอยด์หยาบ (crude flavonoids)
และน�ำสารสกัดที่ได้เก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ -20 0C เพื่อรอ
วิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และทดสอบฤทธิ์ตา้ น
เอนไซม์แซนทีนออกซิเดส
การทดสอบฤทธิต์ า้ นเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส
(xanthine oxidase) ในหลอดทดลอง
ท�ำ การวิ เ คราะห์ฤ ทธิ์ ต ้า นการท�ำ งาน
เอนไซม์แ ซนที น ออกซิ เ ดสจากสารสกัด หญ้า ขัด
มอญใบยาวในข้างต้น ด้วยการวัดการสร้างกรด
ยูริกโดยประยุกต์วิธีของ Sarawek (2007) ดังนี ้
โดยเตรี ย มสารสกัด หญ้า ขัด มอญใบยาวที่ ร ะดับ
ความเข้ม 100 300 500 และ1000 มคก.สาร
สกัด/มล. เตรียมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์
(phosphate buffer) ความเข้มข้น 0.1 โมล pH
7.8 แซนทีนบัฟเฟอร์ (xanthine buffer) ความ
เข้มข้น 400 มคม. และเตรียมสารละลายเอนไซม์
แซนทีนออกซิเดส (xanthine oxidase buffer)
0.4 ยูนติ /มล.ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 0.1 มลม.
pH 7.8 ในการทดลองครัง้ นีใ้ ช้ยาอัลโลพูรนิ อลเป็นสาร
มาตรฐานทีร่ ะดับความเข้มข้น 10 25 50 100 และ 400
มคม./มล. และเตรียมสารสกัดจากหญ้าขัดมอญใบยาว
ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 1 มลม. ที่ระดับ
ความเข้ม 100 300 500 และ1000 มคก.สาร
สกัด/มล. จากนั้นเติมสารละลายแซนทีนบัฟเฟอร์
(xanthine buffer) 66 มคล. และสารละลายเอนไซม์
แซนทีนออกซิเดส (0.4 ยูนติ /มล.) 7 มคล.ลงใน
หลอดที่ มี ส ารละลายมาตรฐ า น แ ล ะ ห ล อ ด
ตัวอย่าง น�ำไปบ่มที่อุณภูมิ 37 0C เป็ นเวลา 10
นาที เมื่อครบก�ำหนดเวลาท�ำการวัดการดูดกลืน
แสงที่ 295 นาโมเมตร โดยใช้สารละลายเอนไซม์
แซนทีนออกซิเดส (0.4 ยูนิต/มล.) เป็ นตัวเปรียบ
เทียบ (blank) และน�ำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มา
ค�ำนวน % Xanthine oxidase inhibition ตาม
สมการดังนี ้
% Xanthine oxidase inhibition = (1-B/A) x 100
โดย A: ค่าการเปลีย่ นการดูดกลืนแสงทีป่ ราศจาก
ตัวอย่าง (Δ abs with enzyme - Δ abs without
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enzyme) B: ค่าการเปลีย่ นการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
(Δ abs with enzyme - Δ abs without enzyme)
การทดสอบการเสริ มหญ้ าขั ดมอญใบยาวใน
อาหารไก่โคราชต่อความเข้มข้นพิวรีน อนุพนั ธ์
พิวรีน และกรดยูริกในพลาสมา
สัตว์ทดลอง
ใช้ไก่โคราชคละเพศอายุ 1 วัน น�ำ้ หนัก
เฉลี่ยเริ่มต้น 42 ก. ไก่ทกุ ตัวได้รบั วัคซีนป้องกัน
โรคมาเร็กจากโรงฟั กของฟาร์มมหาวิทยาลัย ท�ำ

วัคซีนป้องกันโรคกัมโบโรทีอ่ ายุ 14 วัน โรคนิวคาสเซิล
และโรคหลอดลมอักเสบทีอ่ ายุ 7 และ 21 วัน เลีย้ งจนถึง
อายุ 21 วัน จึงสุม่ ไก่จำ� นวน 40 ตัว ขึน้ เลีย้ งบนกรงขัง
เดีย่ ว โดยท�ำการแบ่งไก่ออกเป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ซ�ำ้
มีระยะเวลาทดลอง 10 วัน ใช้แผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design;
CRD) ไก่ทกุ ตัวได้รบั อาหารปริมาณเท่ากันและให้
น�ำ้ อย่างเต็มที่

Table 1 Ingredient and nutrient composition of the experimental diets
Control
Corn
53.74
Meat meal, 60% CP
4.05
Soybean meal, 44% CP
25.64
Full fat soybean
6.00
Rice bran oil
3.20
Cassava starch
4.50
DL-methionine
0.20
L-lysine
0.02
Threonine
0.10
Sida acuta Burm.f.
0.00
Allopurinol
0.00
NaCl
0.32
Calcium carbonate
0.87
Monocalcium Phosphate
0.86
Premix1
0.50
Calculated composition (%)
ME (kcal/kg diet)
3,150
Calcium
0.90
Available phosphorus
0.45
Digestible lysine
1.00
Methionine
0.48
Methionine + Cystine
0.73
Threonine
0.73
Analyzed composition (%)
Crude protein
20.43
Crude fiber
3.31
Ether extract
7.01

Sida acuta Burm.f. level (%)
0.28
0.56
1.12

Allopurinol
(25 mg)
53.74
4.05
25.64
6.00
3.20
4.50
0.20
0.02
0.10
0.00
0.0025
0.32
0.87
0.86
0.50

53.63
4.05
25.53
6.00
3.38
4.22
0.20
0.02
0.10
0.28
0.00
0.32
0.87
0.86
0.50

53.58
4.05
25.41
6.00
3.56
3.94
0.20
0.02
0.10
0.56
0.00
0.32
0.87
0.86
0.50

53.48
4.05
25.17
6.00
3.92
3.38
0.20
0.02
0.10
1.12
0.00
0.32
0.87
0.86
0.50

3,150
0.90
0.45
1.00
0.48
0.73
0.73

3,150
0.90
0.45
1.00
0.48
0.73
0.74

3,150
0.90
0.45
1.00
0.48
0.73
0.74

3,150
0.90
0.45
1.00
0.48
0.73
0.74

20.43
3.31
7.01

20.42
3.34
7.20

20.44
3.37
7.38

20.43
3.43
7.73
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อาหารทดลอง
อาหารทดลองทัง้ หมดค�ำนวณให้มีระดับ
ของโปรตีนและพลังงานเท่ากัน ตามค�ำแนะน�ำของ
Maliwan (2016) นอกจากนีย้ งั มีการเปรียบเทียบ
กับอัลโลพูรินอลซึ่งเป็ นยาที่ ใช้รกั ษาภาวะยูริกใน
เลือดสูงและรักษาโรคเกาต์ อาหารทดลองมี 5 กลุม่
ประกอบด้วย 1) กลุม่ ควบคุม (control) 2) กลุม่
ควบคุม + ยาอัลโลพูรนิ อล 3) หญ้าขัดมอญใบยาว
0.28% (ฟลาโวนอยด์ 25 มก./กก.อาหาร) 4)
หญ้าขัดมอญใบยาว 0.56% (ฟลาโวนอยด์ 50
มก./กก.อาหาร) 5) หญ้าขัดมอญใบยาว 1.12%
(ฟลาโวนอยด์ 100 มก./กก.อาหาร)
การบันทึกข้อมูลและการเก็บเลือด
ท�ำการบันทึกน�ำ้ หนักตัว และปริมาณ
อาหารที่กินทุกวัน ส่วนอัตราการตายบันทึกทุกครัง้
ที่มีไก่ตาย เมื่อสิน้ สุดการทดลอง ท�ำการอดอาหาร
ไก่ 2 ชั่วโมง เพื่อเก็บเลือดส�ำหรับใช้ในการวัดพิวรีน
อนุพนั ธ์พวิ รีน และกรดยูรกิ โดยเจาะเลือดบริเวณปี ก
(wing vein) ใช้เข็มฉีดยาเบอร์ 23 ความยาว ½ นิว้
กระบอกฉีดยาขนาด 3 มล. น�ำตัวอย่างเลือดใส่ใน
หลอดทีม่ สี ารป้องกันการแข็งตัว จากนัน้ น�ำเลือดทีไ่ ด้
ไปปั่นเหวีย่ งทีค่ วามเร็ว 3,000 rpm อุณหภูมิ 4 °C
เป็ นเวลา 10 นาที เก็บพลาสมาเพือ่ วิเคราะห์ในห้อง
ปฏิบตั กิ าร
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
น�ำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variances, ANOVA) ตามแผนการ
ทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (CRD) เปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มการทดลองด้วยวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test (DUNCAN)
โดยใช้ SPSS 16.0 software และใช้ Orthogonal
contrasts เพื่อเปรียบเทียบ 1) ความแตกต่างค่า
เฉลี่ยในกลุม่ อาหารควบคุม vs. กลุ่มการเสริมอัลโล
พูรินอล 2) ความแตกต่างค่าเฉลี่ยในกลุ่มอาหาร
ควบคุม vs. กลุ่มการเสริมหญ้าขัดมอญใบยาว
และ 3) ความแตกต่างค่าเฉลีย่ ในกลุม่ การเสริมอัลโล
พูรนิ อล vs. กลุม่ การเสริมหญ้าขัดมอญใบยาว
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ผลการศึกษาและวิจารณ์
คุณค่าทางโภชนะและสารออกฤทธิ์ทส่ี ำ� คัญใน
หญ้าขัดมอญใบยาว
คุณค่าทางโภชนะและสารออกฤทธิ์ของหญ้าขัด
มอญใบยาวแสดงไว้ใน Table 2 โดยพบว่าหญ้ามี
องค์ประกอบของสิง่ แห้ง โปรตีน เยือ่ ใย เถ้า และไขมัน
เท่ากับ 89.57 20.91 14.38 10.85 และ1.45% ตาม
ล�ำดับ และหญ้าขัดมอญใบยาวมีสารฟลาโวนอยด์
ทัง้ หมด 8,930±0.76 มก./กก. เคมเฟอรอลเท่ากับ 311
มก./กก. แต่ตรวจไม่พบเควอซิตนิ สารออกฤทธิท์ ไ่ี ด้จาก
การวิเคราะห์ครัง้ นีม้ คี า่ ใกล้เคียงกับ Jindal et al.
(2012) และ Raimi et al. (2014) ที่รายงานการ
ตรวจพบสารฟลาโวนอยด์ในหญ้าขัดมอญใบยาวมี
ค่าเท่ากับ 8,500 และ 12,550 มก./กก.ตามล�ำดับ
รวมถึงสอดคล้องกับ Prakash et al. (1981) ที่
รายงานว่าสารออกฤทธิห์ ลัก ๆ ทีพ่ บในหญ้าขัดมอญใบ
ยาวอยูใ่ นกลุม่ ของ C.O-glycosylated flavonol และ
kaempferol-diglycoside ทัง้ นีป้ ริมาณสารออกฤทธิข์ นึ ้
อยูก่ บั ลักษณะทางกายภาพอาทิ ความอุดมสมบรูณ์
ของต้น ขนาดใบ และช่วงอายุในการเก็บเกีย่ วโดย พบ
ว่าทีอ่ ายุ 6 เดือนมีสารออกฤทธิม์ ากทีส่ ดุ (Prakash et al.,
1981) แต่อย่างไรก็ตามการใช้หญ้าขัดมอญใบยาว
ในอาหารไก่ ค วรค�ำ นึ ง ปริ ม าณเยื่ อ ใยในอาหาร
โดยเฉพาะในไก่เล็ก (0-3 สัปดาห์)
ความสามารถของหญ้าขัดมอญในการต้านการ
ท�ำงานของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส
ความสามารถของหญ้าขัดมอญใบยาวใน
การต้านการท�ำงานของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส
เปรียบเทียบกับยาอัลโลพูรนิ อลแสดงใน Table 3
โดยพบว่าหญ้าขัดมอญใบยาวมีฤทธิ์ตา้ นเอนไซม์
แซนทีนออกซิเดสเช่นเดียวกับยาอัลโลพูรนิ อล ซึง่
ฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสของหญ้า
ขัดมอญใบยาวเพิ่ มขึน้ ตามระดับความเข้มเข้มที่
เพิ่มขึน้
โดยสารสกัดจากหญ้าขัดมอญใบยาวที่
ระดับความเข้มข้น 1000 มคก. สารสกัด/มล. มีฤทธิ์
ต้านเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส 83.06% ซึง่ ความ
สามารถของหญ้ า ขั ด มอญใบยาวในการยั บ ยั้ง
เอนไซม์แซนทีนออกซิเดสอาจเนื่องมาจากหญ้าขัด
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มอญใบยาวมีสารฟลาโวนอยด์ท่ีโครงสร้างประกอบ
ด้วยหมูไ่ ฮดรอกซิล (hydroxyl) ที่คาร์บอนต�ำแหน่ง
5 และ 7 ซึ่งมีความสามารถในการยับยั้งการ
ท�ำงานของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสสูง โดยหมู่
ไฮดรอกซิ ล เหล่ า นี ้จ ะถู ก เติ ม ลงในคาร์บ อนของ
แซนทีนต�ำแหน่งที่ 2 และ 6 ซึ่งเป็ นบริเวณเร่ง

(active site) ต่อเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส จึง
ท� ำ ให้ เ อนไซม์ แ ซนที น ออกซิ เ ดสไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแซนที น ไปเป็ นผลิตภัณ ฑ์ตัว สุดท้า ยในรู ป
ของกรดยูริกได้ (Chang et al., 1993; Cotelle
et al., 1996)

Table 2 Determination of crude flavonoids, bioactive compounds and chemical compositions
of Sida acuta Burm.f.
Items
Dry matter (%)
89.57
Crude protein (%)
20.91
Crude fiber (%)
14.38
Ash (%)
10.85
Ether extract (%)
1.45
Goss energy (kcal/kg)
3,964
Crude flavonoid (mg/kg)
8,930±0.76
Keamferol (mg/kg)
311
Quercetin (mg/kg)
Not detected
ดังนัน้ จึงเกิดการยับยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์แซนทีน
ออกซิเดสแบบแข่งขัน (competitive) ทัง้ นีเ้ คมเฟอรอลเป็น
สารออกฤทธิห์ ลักในหญ้าขัดมอญใบยาวโดยภายใน
โครงสร้างประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิลที่ คาร์บอน
ต�ำแหน่ง 3, 5, 7, 4’-OH (Havsteen, 2002) ในการ
ทดลองครัง้ นีพ้ บว่า ค่าความเข้มข้นสารออกฤทธิ์
ยับยัง้ ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือ IC50 ของสารสกัดจาก
หญ้าขัดมอญใบยาวและอัลโลพูรนิ อลเท่ากับ 464.29
มคก.สารสกัด/มล. และ 70.27 มคม. หรือ 9.56 มคก./
มล. ตามล�ำดับ จากการศึกษาครัง้ นีแ้ ม้วา่ สารสกัด

จากหญ้าขัดมอญใบยาวมีฤทธิ์ตา้ นการท�ำงานของ
เอนไซม์แซนทีนออกซิเดสที่ต่ำ� กว่ายาอัลโลพูรินอล
48.5 เท่า แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเอกสารมี
การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาอัลโลพูรนิ อล
ในผูป้ ่ วย อาทิ ไตอักเสบ (Stote et al., 1980) โลหิต
จาง (Ohno et al., 1990) ไตวาย (Okafuji et al.,
1990) เป็ นต้น ดังนัน้ สารสกัดจากหญ้าขัดมอญใบ
ยาวจึงอาจเป็ นสมุนไพรอีกทางเลือกหนึง่ ที่ใช้สำ� หรับ
ต้านการท�ำงานของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส

Table 3 Inhibitory activity on xanthine oxidase of Sida acuta Burm.f. compared to allopurinol
2
Tested materials
Concentration 1XO inhibition (%)
IC50
400
83.06
200
75.03
100
53.24
Allopurinol (µM)
70.27
50
46.70
25
43.92
10
37.38
1000
84.76
500
53.53
400
46.10
Sida acuta Burm.f. (µg/
464.29
200
34.94
ml)
100
22.68
1
XO = xanthine oxidase, 2IC50 = half maximal inhibitory concentration
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ผลการเสริมหญ้าขัดมอญใบยาวในอาหารไก่
โคราชต่อความเข้มข้นสารพิวรีน อนุพนั ธ์พวิ รีน
และกรดยูรกิ ในพลาสมา
ผลการวิ เ คราะห์ค วามเข้ม ข้น สารพิ ว รีน
และอนุพนั ธ์พิวรีนในพลาสมาของไก่โคราชแสดงใน
Table 4 พบว่ากลุม่ การทดลองที่มีการเสริมหญ้าขัด
มอญใบยาวมีความเข้มข้นสารไฮโพแซนทีนต�่ำกว่า
กลุม่ ควบคุม (P<0.05) และมีความเข้มข้นสารไฮโพ
แซนทีน แซนทีน กัวนีน พิวรีนทัง้ หมดต�่ำกว่ากลุม่
การเสริมอัลโลพูรนิ อล 25 มก./กก.อาหาร (P<0.05)
โดยการเสริมหญ้าขัดมอญใบยาวที่ระดับ 0.28%
(ฟลาโวนอยด์ 25 มก./กก.อาหาร) สามารถลด
ความเข้ ม ข้ น สารไฮโพแซนที น ในพลาสมาได้
(P<0.05) นอกจากนีก้ ารเสริมหญ้าขัดมอญใบยาว
ที่ระดับ 0.28% และ 0.56% สามารถลดความเข้มข้น
กรดยูรกิ ในพลาสมาได้ (P<0.05) ดังแสดงใน Figure 1
โดย Guoyao (2013) รายงานว่าการสะสมพิวรีนและ
กรดยูรกิ ในเนือ้ ไก่ เกิดจากกล้ามเนือ้ สามารถดูดซึม
สารไฮโพแซนทีนจากระบบไหลเวียนเลือดผ่านทาง
เส้นเลือดแดง (arterial blood) จากนัน้ จึงเปลีย่ นสาร
ไฮโพแซนทีนเป็นกรดยูรกิ ตามล�ำดับ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Carro et al. (2010); Settle et al.
(2012) พบว่าความเข้มข้นกรดยูรกิ ในพลาสมาที่ลด
ลงมีความสัมพันธ์กบั การลดลงของกรดยูรกิ ที่สะสม
ในเนือ้ เยื่อตับและไต จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็ น
ไปได้ว่าความเข้มข้นสารไฮโพแซนทีนและกรดยูริก
ในพลาสมาที่ลดลง อาจน�ำไปสูก่ ารลดการสะสม
สารอนุพนั ธ์พิวรีน และกรดยูรกิ ในเนือ้ ไก่ได้ อย่างไร
ก็ตามเป็ นที่นา่ สนใจว่าการเสริมอัลโลพูรนิ อล 25
มก./กก.อาหาร มีผลท�ำให้ความเข้มข้น สารพิวรีน
อนุพนั ธ์พิวรีน และกรดยูรกิ ในพลาสมาสูงขึน้ ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านีท้ ่ีพบว่า การใช้
ยาอัลโลพูรนิ อลในเหยี่ยว ส่งผลให้ความเข้มข้นสาร
ไฮโพแซนทีน แซนทีน และกรดยูรกิ ในพลาสมาเพิ่ม
สูงขึน้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากผลิตภัณฑ์ตวั สุดท้ายของยา
อัลโลพูรนิ อล คือ ออกซิพรู นิ อล (oxypurinol)
มีความเป็ นพิษและตกค้างในไต ท�ำให้ไตถูกท�ำลาย
(Lumeij et al., 1998; Poffers et al., 2002) แต่ใน
อี ก กลไกหนึ่ง อาจเกี่ ย วข้อ งกับ การกดการท�ำ งาน
เอนไซม์แซนทีนออกซิเดสที่มากเกินไปร่างกายจึง
ต้องปรับระดับกรดยูรกิ ให้สมดุล
โดยเพิ่มการ
ท�ำงานเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสให้มากขึน้ อีก
ทั้ง ยาอัล โลพูริ น อลที่ เ กิ น พอยัง สามารถเป็ น สาร
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ตั้ง ต้น กระตุ้น การผลิ ต เอนไซม์แ ซนที น ออกซิ เ ดส
(Carro et al., 2010) นอกจากนีส้ ารไฮโพแซนทีน
และแซนทีนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในพลาสมายังสามารถใช้เป็ นสาร
ตัง้ ต้นย้อนกลับไปกระตุน้ การผลิตเอนไซม์แซนทีนออก
ซิเดสได้เช่นกัน (Strirpe and Della Corte, 1965) ดังนัน้
ความเข้มข้นสารพิวรีน อนุพันธ์พิวรีน และกรด
ยูริก ในพลาสมาที่ เ กิ ด ขึน้ จากการการเสริม อัล โล
พูรินอล 25 มก./กก. อาหารอาจเกิ ดจากความ
สามารถในการก�ำจัดของเสียต่างๆ ของไตลดลง
และการกดการท�ำงานเอนไซม์แซนที นออกซิเดส
จากการศึ ก ษาและค้น คว้าเอกสารครัง้ นีช้ ีใ้ ห้เห็น
ว่าการใช้สารต้านฤทธิก์ ารท�ำงานเอนไซม์แซนทีนออกซิ
เดส ปริมาณสูงมากเกินไปในไก่ มีผลเชิงลบท�ำให้เกิด
การผลิตสารไฮโพแซนทีน แซนทีน และกรดยูรกิ ใน
พลาสมาสูงขึน้ ดังนัน้ การเสริมหญ้าขัดมอญใบยาว
หรือแหล่งฟลาโวนอยด์จากพืชชนิดอืน่ ๆ ในอาหารไก่
ควรทราบถึงปริมาณสารฟลาโวนอยด์ทแ่ี น่นอนเพือ่ ใช้
ค�ำนวนในสูตรอาหารได้อ ย่ า งแม่ น ย�ำ เพื่ อ ให้เ กิ ด
ประสิทธิ ภาพในการลดสารไฮโพแซนทีน แซนทีน
และกรดยูริก
สรุ ปและข้อเสนอแนะ
หญ้าขัดมอญใบยาวมี สารฟลาโวนอยด์
เป็ นองค์ประกอบประมาณ
8,930
มก./กก.
โดยมีเคมเฟอรอลเป็นสารออกฤทธิห์ ลัก ซึง่ สารดังกล่าว
เกีย่ วข้องกับการยับยัง้ การท�ำงานเอนไซม์แซนทีนอออก
ซิเดสโดยมีฤทธิก์ ารยับยัง้ ที่ IC50 เท่ากับ 464.29 มคก.
สารสกัด/มล. โดยการเสริมหญ้าขัดมอญใบยาวใน
อาหารไก่โคราช พบว่าสามารถลดความเข้มข้นสารอนุ
พันธ์พวิ รีน และกรดยูรกิ ในพลาสมาได้ โดยระดับการ
เสริมทีเ่ หมาะสม คือ 0.28% ซึง่ ระดับดังกล่าว
ประกอบด้วยสารฟลาโวนอยด์ 25 มก./กก.อาหาร
แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าความเข้มข้นของสารอนุ
พันธ์พิวรีนและกรดยูริกในเลือดจะมีความสัมพันธ์
กับปริมาณอนุพนั ธ์พิวรีนและกรดยูริกในเนือ้ ก็ตาม
แต่ ค วรทดสอบการเสริม หญ้า ขัด มอญใบยาวใน
อาหารไก่โคราชในระยะเวลาที่นานขึน้ และท�ำการ
วัดปริมาณการสะสมพิวรีน อนุพนั ธ์พวิ รีน และกรดยูรกิ
ทีใ่ นเนือ้ จะสามารถบ่งชีค้ ณ
ุ สมบัตขิ องหญ้าขัดมอญ
ใบยาวเพือ่ น�ำไปสูก่ ารผลิตเนือ้ ไก่สขุ ภาพได้ดยี ง่ิ ขึน้
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Table 4 Effects of Sida acuta Burm.f. on plasma purine and purine derivative concentration in Korat
chickens
Treatment
Purine (uM)
Guanine Adenine Hypoxanthine Xanthine Total purines
Control
41.74ab
6.04
3.70ab
3.72b
53.97ab
a
a
a
25 mg Allupurinol/kg feed
48.43
5.68
4.01
5.76
62.18a
b
c
b
0.28% Sida acuta Burm.f.
32.99
5.08
2.69
2.49
40.63b
ab
abc
b
0.56% Sida acuta Burm.f.
37.25
5.80
2.97
2.83
45.50ab
1.12% Sida acuta Burm.f.
42.04ab
5.85
2.92bc
2.92b
52.58ab
1
Pooled SEM
1.355
0.107
0.179
0.203
1.627
P-value of contrast
Control vs. Others
NS
NS
0.007
0.007
NS
Control vs. Allopurinol
NS
NS
NS
0.022
NS
Control vs. Sida acuta Burm.f.
NS
NS
0.006
NS
NS
Allopurinol vs Sida acuta Burm.f. 0.039
NS
0.004
<0.001
0.012
หมายเหตุ : a b c Means with different superscripts in column are significantly different (P<0.05)
		
1
SEM = Standard error of mean

Figure1 Effects of Sida acuta Burm.f. on plasma uric acid concentration in Korat chickens.
หมายเหตุ: a b c Means with different superscripts are significantly different (p<0.05)
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