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บทคัดย่ อ
การใช้เบต้ากลูแคนเสริ มในอาหารเพื3อทดแทนการใช้สารปฏิชีวนะในการกระตุน้ การเจริ ญเติบโตและ
ภูมิคุม้ กันของสุ กร ได้ทาํ การศึ กษาโดยใช้สุกรหย่านม 30 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design) โดยแบ่งสุกรเป็ น 5 กลุ่มๆละ 6 ซํSา คือ อาหารที3ไม่เสริ มสารปฏิชีวนะ (กลุ่มควบคุม) อาหาร
ที3เสริ มสารปฏิชีวนะ (Colistin) 10 ppm อาหารที3เสริ มด้วยเบต้ากลูแคนที3ระดับ 75,125 และ 250 ppm ตามลําดับ
ให้สุกรกินอาหารและนํSาอย่างเต็มที3 (ad libitum) นาน 10 สัปดาห์ ผลการทดลอง พบว่า อัตราการเจริ ญเติบโต
ปริ มาณอาหารที3กิน และอัตราแลกนํSาหนัก สภาพของมูลและอาการท้องเสี ย ในทุกสิ3 งทดลองมีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05)
ค่าโลหิ ตวิทยามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม (P>0.05) โดยสุ กรทัSง 4 กลุ่ม
มีค่าเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวอยูใ่ นช่วงปกติ แต่สุกรในกลุ่มควบคุม พบว่ามีค่าเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ
ผลการวิจยั นีSชS ีวา่ การใช้เบต้ากลูแคนเสริ มในอาหารสุกร ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต และการป้ องกัน
การเกิดท้องเสี ยในลูกสุกร แต่มีแนวโน้มในการกระตุน้ การสร้างภูมิคุม้ กันสุกรเพิ3มขึSน
คําสําคัญ: เบต้ากลูแคน สมรรถภาพการผลิต ค่าโลหิ ตวิทยา สุกรรุ่ น สภาพมูล
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Abstract
The experiment was conducted to study the effect of beta-glucan supplement in diets as an alternative
to antibiotic on growth performance and immune enhancer in swine production. Thirty weaning pigs were
randomly allocated into 5 treatments, each with 6 replicates, in a Completely Randomized Design . The dietary
treatments were no feed additive in diet as the control, diet plus 10 ppm antibiotic Colistin, diets containing
different levels of beta-glucan at 75, 125 and 250 ppm, respectively. Feed and water were fed ad libitum for 10
weeks.
The results demonstrated that average daily weight gain (ADG), feed intake(FI), and feed conversion
ratio (FCR) as well as fecal condition and diarrhea symptom were not significantly different (P > 0.05) among
the treatments.
Hematological parameters showed that the experimental pigs in 4 treatments had the average of red
blood cell and white blood cell in the normal standard. But the control pigs had higher white blood cell than the
normal standard. It indicated that beta-glucan did not affect on ADG, FCR and the diarrhea prevention but
trended to increase health immunity in the pigs.
Key words: beta-glucan, performance, blood parameter, growing pig, fecal condition
ผสมกับครี มกันแดด พบว่าสามารถลดการเกิด oxygen
radical และกระตุน้ Langerhans cell ในการป้ องกัน
ร่ างกาย จาก reactive oxygen radical และป้ องกันการ
สู ญเสี ยโมเลกุล anti-oxidant เช่น glutathione และ
ferritin จากผิวหนัง รวมทัSงลดการสลายตัวของไขมัน
ซึ3 งเป็ นผลจากแสงอัลตร้าไวโอเลต จากปฏิกิริยาของ
mixed lymphocyte reaction (MLR) ที3 ใช้ในการ
ทดสอบ การทํางานของระบบภูมิ คุม้ กันพบว่า เมื3 อ
MLR ได้รับแสงอัลตร้าไวโอเลต การทํางานจะลดลง
แต่ เ มื3 อ เติ ม สารกลูแ คนในระดับ ต่า ง ๆ กัน สามารถ
เรี ยกการทํางานกลับคืนมาได้ ตามความเข้มข้นที3เติม
ลงไป เมื3อใช้ครี มกันแดดที3ผสมกับกลูแคน พบว่าผิว
แดงน้อยลง และมี sunburn cell น้อย แต่ไม่มีผลใด ๆ
ต่อ Langerhans cell ทัSงในแง่ของรู ปร่ างและจํานวน

1. บทนํา
เบต้ากลูแคน (β-glucans) เป็ นโมเลกุลของ
กลูโคสหลายหน่วย เชื3อมกันด้วย glycoside-beta-link
ตรงโมเลกุลของออกซิ เจน ที3 C1 กับ หมู่ hydroxyl ที3
C2-4 หรื อ 6 ของอีกหน่ วยหนึ3 ง ทําให้แต่ละกลุ่ม มี
คุ ณ สมบัติ แ ตกต่ า งกัน ไปได้ จึ ง ต้อ งมี วิ ธี ท ํา ให้ ม ัน
เชื3 อมที3 เดี ยวกันเสมอ โดยการเลีSยงและการสกัดด้วย
วิธีการที3ทนั สมัย ซึ3งตัวที3ดีที3สุดคือ ตัวที3ได้จากยีสต์ทาํ
ขนมปั ง Baker's yeasts เบต้ากลูแคนสามารถกระตุน้
ให้แผลหายเร็ ว โดยการกระตุน้ เซลล์ macrophage ให้
สร้ า งใยคอลลาเจนในความเข้ม ข้น ที3 พ อเหมาะ ซึ3 ง
พบว่าความสามารถในการกระตุน้ การสร้างใยคอลลา
เจนได้ดีกว่าไวตามินซี นอกจากนีS ยังช่วยลดการติ ด
เชืSอในผูป้ ่ วยที3มีภูมิคุม้ กันบกพร่ อง และลดการติดเชืSอ
หลังจากการผ่าตัดในกลุ่มที3ติดเชืSอง่าย เมื3อนําสารนีS มา
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นอกจากนีS ได้มีการพัฒนาเทคนิ คการผลิ ต
ยีสต์แบบครบวงจร โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพใน
การสกัด สารเบต้า กลูแ คนจากผนัง เซลล์ยีสต์ จน
สามารถนํา ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากยี ส ต์ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ น
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้ ซึ3งพบว่าสามารถกระตุน้
ภู มิ คุ ้ ม กั น ของสั ต ว์ ส่ งผลให้ ล ดอั ต ราการใช้ ย า
ปฏิ ชีว นะ และลดอัต ราการตกค้างในเนืS อสัตว์ไ ด้
ประกอบกั บ เบต้า กลู แ คนเป็ นสารที3 มี คุ ณ สมบั ติ
เหมือนไฟเบอร์ จึงเหมาะสําหรับใช้เป็ นส่วนประกอบ
ของอาหารเสริ มสุขภาพ นอกจากนีSยงั สามารถกระตุน้
ให้ผ นัง เซลล์บ นใบหน้า ผลิ ต คอลลาเจนเพื3 อ รั ก ษา
ผิวหน้าอีกด้วย
β-1,3 glucan และ β-1,6 glucan เป็ นพวก
ไกลโคไซด์หรื อเบต้ากลูแคนเป็ นโครงสร้างที3 สาํ คัญ
ของผนังเซลล์ของยีสต์ และเชืSอรา [1] มีคุณสมบัติใน
การต้านทานเนืSองอกและเชืSอจุลชีพโดยการกระตุน้ ให้
ร่ างกายสร้ างภูมิคุม้ กันขึS น ซึ3 งก่ อให้เกิ ดผลดี ต่อการ
เจริ ญเติ บโตของสุ กรหย่านมที3 ได้รับภูมิคุม้ กันแบบ
เฉพาะเจาะจงและเป็ นการเพิ3มระบบภูมิคุม้ กันแบบไม่
เฉพาะเจาะจง [2, 3]
จากการที3ประเทศไทยมีนโยบายผลิตอาหาร
ปลอดภัย เพื3อเป็ นครั วของโลก ประกอบกับการใช้
สารปฏิชีวนะในการเลีSยงสัตว์ไม่ได้รับการยอมรับจาก
ตลาดต่างประเทศ เนื3องจากเกรงผลตกค้างที3อาจทําให้
เกิ ดการดืS อยาในผูบ้ ริ โภค โดยหลังปี 2550 สหภาพ
ยุโรปห้ามใช้สารปฏิชีวนะเพื3อเร่ งการเจริ ญเติบโตใน
สัตว์ทุกชนิด
ดังนัSนงานวิจยั นีSจึงมีวตั ถุประสงค์เพื3อศึกษา
ผลของการใช้เบต้ากลูแคนเสริ มในอาหารสุ กรต่อการ
เจริ ญเติบโต ค่าทางโลหิ ตวิทยา และภูมิคุม้ กันของ
สุกรโดยใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะ

2. วิธีทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู ร ณ์
(Completely Randomized Design) โดยเปรี ยบเทียบ
อาหารที3มีจาํ หน่ายทางการค้าที3ไม่เสริ มและเสริ มเบต้า
กลูแคนในระดับความเข้มข้นที3แตกต่างกัน ทัSงหมด 5
สู ตร แต่ละสู ตรทําการทดลอง 6 ซํSา จัดลูกสุ กรโดย
การสุ่ ม คอกละ 1 ตัว ตามความแตกต่ า งของสิ3 ง
ทดลอง ดังนีS
กลุ่มที3 1 อาหารที3 มีจ ําหน่ ายทางการค้าไม่
เสริ มสารปฏิชีวนะ (เปรี ยบเทียบ)
กลุ่มที3 2 อาหารที3มีจาํ หน่ายทางการค้าเสริ ม
สารปฏิชีวนะ (Colistin) 10 ppm
กลุ่มที3 3 อาหารที3มีจาํ หน่ายทางการค้าเสริ ม
ด้วยเบต้ากลูแคน 75 ppm
กลุ่มที3 4 อาหารที3มีจาํ หน่ายทางการค้าเสริ ม
ด้วยเบต้ากลูแคน 125 ppm
กลุ่มที3 5 อาหารที3มีจาํ หน่ายทางการค้าเสริ ม
ด้วยเบต้ากลูแคน 250 ppm
ให้อาหารสุกรวันละ 2 ครัSง เช้า-เย็น และให้
นํSาอย่างเต็มที3 (ad libitum) ตลอดระยะเวลาทดลอง 10
สัปดาห์
วัสดุและอุปกรณ์
1. คอกสุ ก รขนาดคอกละ 1x1 เมตร มี
อุปกรณ์ให้นS าํ อัตโนมัติและรางอาหารทุกคอก
2. ลูกสุ กรเพศผูต้ อนสามสายเลือด (Duroc
x Large white x Landrace ) อายุประมาณ 25 วัน
นํSาหนัก ประมาณ 10 กิโลกรัม จํานวน 30 ตัว
3. อาหารทดลองสุ ก ร 2 ระยะ คื อ ระยะ
สุกรเล็ก และสุ กรรุ่ น โดยเป็ นอาหารสุ กรที3มีจาํ หน่าย
ทางการค้า มี โ ปรตี น 22 และ 18 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ตามลําดับ พลังงานที3ใช้ประโยชน์ได้ (Metabolizable
41

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 18 ฉบับที 3 ก.ค.-ก.ย. 53

energy : ME) 3,450 และ 3,265 กิโลแคลอรี ต่ออาหาร
1 กิโลกรัม ตามลําดับ
4. เครื3 อ งชั3ง ขนาด 60 และ 200 กิ โ ลกรั ม
สําหรับชัง3 อาหารและนํSาหนักสุกร

ลักษณะสี และรู ปร่ างของมูลที3ระดับคะแนน 1 และ 2
เป็ นลักษณะการเกิดท้องเสี ย 1 ครัSง นําข้อมูลที3บนั ทึก
ไว้มาคํานวณค่าการเกิดท้องเสี ยเป็ นเปอร์เซ็นต์
4. เลือดที3ใช้วิเคราะห์ค่าทางโลหิ ตวิทยา ให้
เก็บในหลอดที3บรรจุสารป้ องกันการแข็งตัวของเลือด
คือ EDTA โดยเก็บเลือดบริ เวณเส้นเลือด jugular vein
จํานวน 2 ครัSง คือ ก่อนทําการทดลองในช่วงสุ กรหย่า
นม (สุ กรอายุ 5 สัปดาห์) และ เมื3อสิS นสุ ดการทดลอง
ในช่วงสุกรรุ่ น อายุ 15 สัปดาห์ แล้วนํามาวิเคราะห์ ค่า
ท า ง โ ล หิ ต วิ ท ย า ( hematology) ไ ด้ แ ก่
hemoglobin(Hb), hematocrit (Hct), red blood cell
(RBC), white blood cell (WBC), differential white
blood cell, platelet, mean corpuscular volume
(MCV), mean corpuscular hemoglobin concentration
(MCHC) และ mean cell hemoglobin (MCH)

การเก็บและบันทึกข้ อมูล
1. ชัง3 ปริ มาณอาหารที3 กินทุกสัปดาห์ ชั3ง
สุ กรก่อนการทดลอง และชัง3 ทุก 7 วันในระหว่างการ
ทดลอง เพื3อนํามาคํานวณหาสมรรถภาพการผลิต
2. รู ปร่ างและสี ของมูล (faecal score) ของ
ลูกสุ กรในแต่ละวัน สังเกตจากมูลที3 ตกอยู่บริ เวณพืSน
คอก หลัง จากให้ อ าหารเช้า โดยใช้ร ะบบคะแนน
ดัดแปลงจากงานของนิภารัตน์ และกมลชัย [4] ดังนีS
ระบบการให้ คะแนนสํ าหรั บสี ของมูล (color) จาก 1
ถึง 5 มีดงั นีY
คะแนน 5 มูลมีสีดาํ
คะแนน 4 มูลมีสีดาํ ปนเขียว
คะแนน 3 มูลมีสีเขียวหรื อเทา
คะแนน 2 มูลมีสีเขียวหรื อเทาปนเหลือง
คะแนน 1 มูลมีสีเหลือง
ระบบการให้ คะแนนสํ า หรั บรู ปร่ างของมู ล (shape)
จาก 1 ถึง 5 มีดงั นีY
คะแนน 5 มูลมีลกั ษณะแข็ง คงรู ป เป็ นพวง
คะแนน 4 มูลมีลกั ษณะคงรู ป เป็ นก้อนดี
คะแนน 3 มู ล มี ล ัก ษณะคงรู ป ปานกลาง
ค่อนข้างอ่อนตัว
คะแนน 2 มูลมีลกั ษณะคงรู ปไม่ดี ค่อนข้าง
เหลว
คะแนน 1 มูลมีลกั ษณะเหลว เป็ นนํSา

การวิเคราะห์ ข้อมูล
นํา ค่ า ต่ า งๆมาวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(Analysis of Variance : ANOVA) และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี3ยระหว่างกลุ่ม (Treatments)
โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที3
ระดับความเชื3 อมัน3 95 เปอร์ เซ็ นต์ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป
สถานทีท าํ การทดลอง
1. ฟาร์ ม ผลิ ต สุ ก รและห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
อ าห าร สั ต ว์ ภ าค วิ ช าเ ท ค โ น โ ล ยี ก าร เ กษ ต ร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
2. วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า ท า ง โ ล หิ ต วิ ท ย า
(hematology) ณ บริ ษทั แลปพลัสวัน จํากัด 3850/2
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ

3. เปอร์ เซ็นต์การเกิ ดท้องเสี ย คํานวณจาก
จํา นวนครัS งที3 เ กิ ด อาการท้อ งเสี ย โดยกํา หนดให้
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ผลจากการทดลองนีS พบว่ า กลุ่ ม ที3 ไ ด้รั บ
อาหารที3 เ สริ มด้ ว ยเบต้ า กลู แ คนมี แ นวโน้ ม ที3 ดี
สอดคล้องกับ Fortin และคณะ [7] ที3ได้ศึกษาผลของ
การเบต้ากลูแคน ต่อการเจริ ญเติบโต คุณภาพซากและ
คุณภาพเนืS อของสุ กรขุนที3เลีSยงด้วยอาหารคือข้าวโอ๊ต
พบว่า การเสริ ม เบต้ากลู แคนที3 ระดับแตกต่างกันใน
อาหารสัตว์ไม่ทาํ ให้เกิดผลเสี ยต่อสัตว์

3. ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
สมรรถภาพการผลิต
อัตราการเจริ ญเติ บโต ปริ มาณอาหารที3 กิน
และอัตราแลกนํSาหนักของสุ กรหย่านม-รุ่ น ทัSง 5 กลุ่ม
มีความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05)
ในทุ กลักษณะที3 ศึกษา (ตารางที3 1 ) โดยอัตราการ
เจริ ญเติบโตของสุ กรในกลุ่ม 1, 2, 3, 4 และ 5 มี
ค่าเฉลี3ย 510.48, 473.81, 576.67, 538.57 และ 541.43
กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลําดับ มีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ
ปริ มาณอาหารที3กินเฉลี3ย 0.96, 0.97, 1.10,
1.01 และ 0.96 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ตามลําดับ และมี
อัตราแลกนํSาหนักมีค่าเฉลี3ย 1.89, 2.05, 1.91, 1.88
และ 1.77 ตามลําดับ
ผลการทดลองนีS บ่ ง ชีS ว่ า การเสริ มเบต้า
กลูแคนในระดับ 75, 125 และ 250 ppm ไม่มีผลต่อ
อัตราการเจริ ญเติบโต ปริ มาณอาหารที3กินและอัตรา
แลกนํSา หนัก ของสุ ก ร ซึ3 งสอดคล้อ งกับ การทดลอง
ข อ ง สุ น ท ร [5] ที3 ใ ช้ ผ นั ง เ ซ ล ล์ ข อ ง ยี ส ต์ ช นิ ด
Saccharomyces cerevisiae เสริ ม ในอาหารสุ ก ร
อนุบาลที3ระดับ 0.03 % เบต้ากลูแคนนาน 2 สัปดาห์
พบว่าไม่มีผลต่อสมรรถภาพการเจริ ญเติบโต ระดับ
แฮปโตโกลบินในซี รัม และไม่มีผลต่อภูมิคุม้ กันชนิ ด
แอนติบอดี ต่อโรคพีอาร์ อาร์ เอส โรคไมโคพลาสมา
และโรคอหิ วาต์สุกร แต่ผลการศึกษา Kristiansan &
Engstad [6] ที3ใช้เบต้ากลูแคนซึ3 งได้จากการสกัดจาก
ผนังเซลล์ของยีสต์เสริ มในอาหารไก่เนืS อ พบว่า การ
เสริ มเบต้ากลูแคนลงในอาหารทําให้การเจริ ญเติบโต
เพิ3 ม ขึS น และมี อ ัต ราแลกนํSาหนัก ดี ขS ึ น สามารถใช้
ท ด แ ท น ส า ร ก ร ะ ตุ ้ น ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต เ ช่ น
Avilamycine ได้เป็ นอย่างดี

ค่ าทางโลหิตวิทยา
ผลการตรวจค่าโลหิ ตวิทยาของสุ กรเมื3อเริ3 ม
และสิS น สุ ด การทดลองแสดงในตารางที3 2 และ 3
ตามลําดับ พบว่าค่าเม็ดเลื อดแดงและเม็ดเลือดขาว
ของสุ กรกลุ่มที3 2, 3, 4 และ 5 อยูใ่ นช่วงปกติ ซึ3 งเป็ น
กลุ่มที3เสริ มสารปฏิชีวนะโคลิสติน 10 ppm และเสริ ม
เบต้ า กลู แ คนในระดั บ 75, 125 และ 250 ppm
ตามลําดับ ส่ วนค่ าโลหิ ตวิทยาของกลุ่ม ที3 1 ซึ3 ง เป็ น
กลุ่มควบคุม ไม่เสริ มสารปฏิ ชีวนะ พบว่ามี ค่าเม็ด
เลือดแดงอยู่ในช่วงปกติ แต่มีค่าเม็ดเลือดขาวสู งกว่า
ปกติ ซึ3 งเกิ ดจากการติดเชืS อแบคที เรี ยแทรกซ้อน [8]
สอดคล้องกับ Dritz และคณะ [9] ที3 ทาํ การศึ กษา
อิทธิพลของการเสริ มเบต้ากลูแคนต่อการเจริ ญเติบโต
ระบบภูมิคุม้ กันแบบไม่จาํ เพาะ และความต้านทานต่อ
เชืSอ Streptococcus suis ในลูกสุ กรหย่านม พบว่าการ
ใช้ B-glucan เสริ มในอาหารที3ระดับ 0.025 เปอร์เซ็นต์
ทํา ให้ ก ารเจริ ญ เติ บ โตเพิ3 ม ขึS น และสามารถฆ่ า เชืS อ
Streptococcus suis ได้ดี นอกจากนีS Kogan & Kocher
[10] ได้ศึกษาบทบาทของสารโพลีแซคคาร์ ไรด์โดย
การสกั ด Saccharomyces cerevisiae พบว่ า
ประกอบด้วย สารโพลีแซคคาร์ ไรด์ 2 กลุ่มคิดเป็ น 90
เปอร์เซ็นต์ของนํSาหนักแห้ง คือ α- D glucan และ βD-glucan โดยบทบาทของสารโพลีแซคคาร์ ไรด์นS นั
ขึSนอยู่กับความแตกต่างในความจําเพาะเจาะจงของ
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พาหะ (Carriers) ของสารเคมีในระบบภูมิคุม้ กัน และ
เครื3 องหมายโมเลกุ ล (marker molecules) ซึ3 งมี
คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะในการกระตุ ้น ระบบภู มิ คุ ้ม กัน ใน
โฮสต์ คุ ณ สมบั ติ ใ นการปรั บ ตัว ของระบบเยื3 อ บุ
ภูมิคุม้ กัน (modulation of mucosal immunity) โดย
การจับกับตัวรับจําเพาะ (specific receptors) ของเซลล์
ภูมิคุ ้มกัน β-D-glucan พบว่ามี คุณสมบัติในการ
เปลี3 ย นแปลงการตอบสนองของสารชี ว ภาพ [11]
นอกจากนีS ยงั มีคุณสมบัติตา้ นทานเชืS อแบคที เรี ยและ
ช่วยส่ งเสริ มการทํางานของไมโครฟาจและ นิ วโทร
ฟิ ว [12] และช่วยเพิ3มความต้านทานการติดเชืSอกลุ่ม
แบคทีเรี ยแกรมลบ [13] ซึ3งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อสุขภาพของสัตว์และความต้านทานเชืSอโรค และยัง

มีการศึ กษาสารสกัดจากยีสต์เพื3อใช้เป็ นสารเสริ มใน
อาหารสัต ว์ เช่ น สัต ว์นS ํา พบว่า สามารถทํา ให้สัต ว์
สร้างภูมิคุม้ กันต่อจุลชีพ เช่น ไวรัส แบคทีเรี ย เชืS อรา
และปาราสิ ต [11] นอกจากนีS เบต้ า กลู แ คนยัง มี
คุณสมบัติในการต้านทานเนืS องอกและต้านทานเชืS อ
จุลชีพโดยการกระตุน้ ให้ร่างกายสร้างภูมิตา้ นทานขึSน
ทัSงแบบเฉพาะเจาะจงและไม่เฉพาะเจาะจง [2,3,14]
และยัง มี ผ ลการวิจัย ที3 ส นับ สนุ น เกี3 ย วกับ คุ ณ สมบัติ
ของ β-D-glucan ในการทําหน้าที3เป็ นตัวกลางในการ
ป้ องกันโรคและความสามารถในการสร้างภูมิคุม้ กัน
โดยการจับกับตําแหน่ งที3 จาํ เพาะบนโมโนไซต์ หรื อ
ไมโครฟาจ และแกรนู โ ลไซต์ใ นกลไกที3 เ กี3 ย วกับ
ภูมิคุม้ กัน [15 , 16, 17, 18]

ตารางที 1 ผลของการใช้เบต้ากลูแคนเสริ มในอาหารต่อการเจริ ญเติบโตในสุกรหย่านม-รุ่ น
ลักษณะทีศ ึกษา
(เฉลีย ต่ อตัว)
นํSาหนักสุกร (กก.)
- เริ3 มต้น
- สุดท้าย
- เพิ3ม
อัตราการเจริ ญเติบโต
(ก./วัน.)
ปริ มาณอาหารที3กิน (กก.)
- ทัSงหมด
- เฉลี3ยต่อวัน
อัตราแลกนํSาหนัก

เปรียบ
เทียบ

Colistin
ระดับเบต้ ากลูแคน
10 ppm 75 ppm 125 ppm 250 ppm

C.V.
(%)

P-value

9.93
45.67
35.73
510.48

9.60
42.77
33.17
473.81

9.47
49.83
40.37
576.67

9.80
47.50
37.70
538.57

8.77
46.67
37.90
541.43

10.82

0.316

67.10
0.96
1.89

67.57
0.97
2.05

76.73
1.10
1.91

70.90
1.01
1.88

67.00
0.96
1.77

7.62
8.16

0.217
0.376

44

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 18 ฉบับที 3 ก.ค.-ก.ย. 53

ตารางที 2 ผลการตรวจทางโลหิ ตวิทยาก่อนการทดลองใช้เบต้ากลูแคนเสริ มในอาหารสุกร
เปรียบเทียบ Colistin
ระดับเบต้ ากลูแคน
C.V.
ลักษณะทีศ ึกษา
10 ppm 75 ppm 125 pm 250 ppm (%)
3
a
RBC(x1000/mm )
6.21
5.32b
6.12a
6.32a
6.27a
6.28
MCV (fl)
54.92
53.95
51.32
51.55
53.52
4.07
a
c
bc
ab
ab
Hemoglobin (g/dl)
11.20
9.72
10.25
10.88
10.83
3.67
a
b
c
c
c
Hematocrit (%)
33.93
28.72
31.40
32.42
33.40
4.11
MCHC (g/dl)
33.03
33.80
32.70
33.63
32.50
2.13
3
Platelets(x1000/mm )
652.50
589.33 596.33 774.33 563.00 20.60
3
b
WBC (x1000/mm )
18.43
16.77b 26.62a 17.27b 19.57b 20.57
Neutrophil (%)
37.50
46.50
41.17
47.67
43.17
13.90
Lymphocyte (%)
55.83
45.50
54.00
47.17
51.67
13.54
Eosinophil (%)
2.17
3.17
1.83
2.00
2.17
44.43
Monocyte (%)
4.00
4.17
2.67
3.00
2.67
39.35
Basophil (%)
0.50
0.67
0.33
0.17
0.33
86.07
abc ตัวอักษรที3แตกต่างกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตารางที 3 ผลการตรวจทางโลหิ ตวิทยาหลังการทดลองใช้เบต้ากลูแคนเสริ มในอาหารสุกร
เปรียบเทียบ Colistin
ระดับเบต้ ากลูแคน
C.V.
ลักษณะทีศ ึกษา
10 ppm 75 ppm 125 pm 250 pm
(%)
3
RBC(x1000/mm )
6.20
6.54
6.65
6.95
6.19
8.73
MCV (fl)
52.77
52.17
53.00
51.33
53.80
5.24
Hemoglobin (g/dl)
11.40
11.80
12.07
12.27
11.47
11.09
Hematocrit (%)
32.63
34.33
35.23
35.63
33.33
11.30
MCHC (g/dl)
34.87
34.40
34.23
34.40
34.30
1.60
3
Platelets(x1000/mm )
290.00
437.67 320.33 292.67 350.33
50.04
3
a
b
ab
ab
ab
WBC (x1000/mm )
23.83
11.30 18.30
14.90
15.57
27.47
Neutrophill (%)
30.33
37.00
38.33
41.67
39.00
30.05
Lymphocyte (%)
63.33
48.33
55.67
54.33
52.67
19.59
Eosinophil (%)
3.00
9.33
4.67
2.67
5.67
76.61
Monocyte (%)
3.33
3.67
1.33
1.33
2.33
84.71
Basophil (%)
0
0.67
0
0
0
387.30
ab ตัวอักษรที3แตกต่างกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
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P-value
0.049
0.256
0.006
0.004
0.179
0.352
0.078
0.293
0.355
0.452
0.691
0.512

P-value
0.470
0.847
0.906
0.860
0.666
0.814
0.068
0.785
0.563
0.293
0.518
0.452
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ตารางที 4 ผลของการใช้เบต้ากลูแคนเสริ มในอาหารต่อการเกิดท้องเสี ยในสุกรหย่านม
ลักษณะทีศ ึกษา
เปรียบ Colistin
ระดับเบต้ ากลูแคน
เทียบ
10
75
125
250
ppm ppm
ppm
ppm
ระดับคะแนนสี ของมูล
4.28
4.33
4.19
4.26
4.34
ระดับคะแนนรู ปร่ างของมูล 3.98
4.06
4.03
4.07
4.08
เปอร์เซ็นต์การเกิดท้องเสี ย
17.5
16.3
17.8
16.4
15.7
สภาพของมูลและการเกิดท้ องเสีย
ผลการทดลองใช้ เ บต้า กลู แ คนเสริ มใน
อาหารสุกร ที3มีต่อลักษณะของมูลและอาการท้องเสี ย
แสดงในตารางที3 4 สุ กรในกลุ่มที3 1, 2, 3, 4 และ 5 มี
ระดับคะแนนสี ของมูลเฉลี3ย 4.28, 4.33, 4.19, 4.26
และ 4.34 ตามลําดับ โดยมีสีดาํ ปนสี เทาเขียวตามปกติ
ของสุกรหย่านม ซึ3งความแตกต่างนีSไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ (P>0.05) ส่ วนรู ปร่ างของมูลมีระดับคะแนน
เฉลี3ย 3.98, 4.06, 4.03, 4.07 และ 4.08 ตามลําดับ โดย
มี ล ัก ษณะคงรู ป เป็ นก้อ นดี และค่ า ดัง กล่ า วมี ค วาม
แตกต่ า งอย่ า งไม่ มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05)
สําหรับเปอร์เซ็นต์การเกิดท้องเสี ย นัSนมีค่า 17.5, 16.3,
17.8, 16.4 และ 15.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ3งมีความ
แตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05)

C.V.
(%)

P-value

2.30
2.58
11.06

0.422
0.809
0.680
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ลักษณะทีศ ึกษา

ค่ าปกติ

Red Blood Cell (x1000/mm3)
Mean Corpuscular volume (MCV) (fl)
Hemoglobin (g/dl)
Hematocrit (%)
Mean Corpuscular Hemoglobin
Concentration (MCHC) (g/dl)
Platelets(x1000/mm3)
White Blood Cell (x1000/mm3)
Neutrophil (%)
Lymphocyte (%)
Eosinophil (%)
Monocyte (%)
Basophil (%)

5-8
50-68
30-34
320-520
11-22
28-47.5
39-62
1.8-10
0.5-11
0-2

