ขมิ้นชัน Safety from Farm to Table
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศไทยส่งออกเนื้อไก่ ทั้งรูปแบบของไก่สด แช่เย็น แช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูป จากไก่ เป็น
อันดับต้นๆ ในการส่งออกสินค้ากลุ่มปศุสัตว์ และมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มสูงขึ้ น อย่างไรก็ตามปัญหาสาร
ตกค้างเกินมาตรฐานและการดื้อยาของสัตว์ปีกจากการใช้ยาปฏิชีวนะยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในภาคอุตสาหรรม
การเลี้ยงสัตว์ปีกของไทย จึงมีการศึกษาวิจัยนาสมุนไพรมาใช้ร่วมในการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อลดการดื้อยาจากการ
ใช้ยาปฏิชีวนะและลดสารตกค้างที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) เป็นหนึ่งสมุนไพรอีกชนิดที่ มีงานวิจัยสนั บสนุนว่าสามารถนามาใช้
ทดแทนยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ปีก เนื่องจากมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในไก่ อีกทั้งยังมีฤทธิ์ส่งเสริม
การเจริญเติบโตของไก่ ทั้งในไก่ไข่และไก่พันธุ์เนื้อ มีรายงานการวิจัยพบว่าเมื่อให้ไก่กินอาหารที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดจากขมิ้นชันหรือสารเคอร์คูมินอยด์ สามารถป้องกันการเกิดโรคบิด (coccidiosis) ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
เชื้อ Eimeria maxima (1), E. acervulina (2), E. tennella (3-4) ได้ใกล้เคียงกับการใช้ ย ายับยั้งเชื้อ บิด
(coccidiostats) รวมถึงมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของโรคในไก่ได้ หลายชนิด
เช่น เชื้อก่อโรคสะดืออักเสบ Streptococcus aureus (5) โรคขี้ขาว Salmonella gallinarum (6) และยังมี
ฤทธิ์ฆ่าพยาธิไส้เดือน (Ascaridia galli) ในไก่ด้วย (7)
ผงขมิ้นชันช่วยเพิ่มคุณภาพในการผลิตไข่ของไก่ไข่ โดยเพิ่มทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ช่วยเสริม
ความหนาและความแข็งแรงของเปลือกไข่ เพิ่มปริมาณสารอาหาร และร่นระยะเวลาการตกไข่ เมื่อทดสอบให้
ไก่ไข่กินอาหารที่มีส่วนผสมของของผงขมิ้นชันขนาด 2, 4 และ 6 ก./กก.อาหาร เป็นเวลา 80 วัน พบว่าเปลือก
ไข่มีความหนาและความแข็งแรงเพิ่มขึ้นตามขนาดของผงขมิ้นที่ได้รับ แต่เมื่อเปรียบเทียบอัตราการแลกเนื้อ
(feed conversion ratio) พบว่า ขมิ้น ชัน ที่ขนาด 2 ก./กก.อาหาร จะเพิ่ม อัตราการแลกเนื้อได้ดี ที่สุ ด (8)
ขมิ้ น ชั น ยั ง มี ผ ลลดคอเลสเตอรอลในไข่ แ ดง และเพิ่ ม จ านวนการออกไข่ ข องแม่ ไ ก่ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (9)
นอกจากนี้ยังทาให้แม่ไก่ตกไข่เร็วขึ้น เมื่อให้ไก่ไข่กินอาหารที่มีผงขมิ้นชัน เฉลี่ยตัวละ 405 มก./เดือน พบว่า
สามารถย่นระยะเวลาการตกไข่ลง 5 ชม. 35 นาที (โดยปกติแล้วแม่ไก่จะใช้เวลาตกไข่ประมาณ 24-26 ชั่วโมง/
ฟอง) โดยไม่มีผลต่อระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตกไข่ แต่มีผลเพิ่ม ระดับ
เอสโตรเจนที่มีผลต่อการสร้างไข่แดง (10) และไข่ที่ได้จากแม่ไก่ที่กินผงขมิ้นชันจะมีคุณภาพดีกว่ากลุ่มที่กิน
อาหารปกติ คือ มีปริมาณโปรตีน ในไข่ขาวเพิ่มสูงขึ้น เมื่อ ตรวจวัดด้วยค่าฮอก (Haugh unit) ซึ่งเป็นดัช นี
บ่งบอกคุณภาพของไข่ไก่โดยการวัดคุณภาพของโปรตีนไข่ขาว (albumen) รวมถึงพบว่าสีของไข่แดงสีเข้ม ทา
ให้น่ารับประทานมากขึ้น (11)
สาหรับไก่พันธุ์เนื้ อหรื อไก่กระทง ขมิ้นชันมีผลช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การเจริญเติบโต กระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน รวมถึงลดความเครียดของไก่ เมื่อผสมผงขมิ้นชัน 5-9 ก./กก.อาหารให้แก่ไก่พันธุ์เนื้อกินเป็นเวลา 6
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สัปดาห์ จะช่วยเพิ่มขนาดน้าหนักตัว และเพิ่มอัตราการแลกเนื้อได้สูงกว่าการให้กินอาหารปกติ และเนื้อไก่ที่ได้
จากการเลี้ ย งด้ว ยการใช้ ขมิ้ น ชัน มี ร ะดับ ไขมัน และคอเลสเตอรอลรวมสะสมในกล้ ามเนื้ อ น้ อยกว่ า (12)
เช่นเดียวกับไก่กระทงอายุ 42 วัน ที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมผงขมิ้นชัน 2-4 ก./กก. อาหาร พบว่าปริมาณ
ไขมันบริเวณเนื้ ออกและต้นขาลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณผงขมิ้นชัน โดยไม่มีผลต่อสารอาหารอื่นในเนื้อไก่ (13)
ขมิ้นชันยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเครียดของไก่จากการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ผ่าน
การกระตุ้ น การท างานของเอนไซม์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ เช่ น gluthaione peroxidase (14) ลดระดั บ
malondialdehyde (15) และระดับเอนไซม์ในตับซึ่งเพิ่มขึ้นจากการที่ไก่ได้รับความเครียดให้กลับสู่ค่าปกติ
รวมถึงลด cortisol ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ถูกหลั่งเมื่อร่างกายเกิดความเครียดได้ด้วย (16)
จากทั้งหมดที่กล่าวมา จะเห็นว่าขมิ้นชันนอกจากจะใช้เป็นอาหาร และเป็นสมุนไพรสาหรับคนแล้ว
ยังสามารถนามาใช้ประโยชน์ในด้านอุตหกรรมการผลิ ตสัตว์ปีกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความ
เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อตัวสัตว์ จึงเป็นผลดีทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ ลดค่าใช้จ่ายในการนาเข้า
ยาหรือวัคซีนสัตว์ปีกที่มีราคาแพง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างเราด้วย
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