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คาโลหิตวิทยาของลูกปลาบึก
ขวัญตา พูลสําราญ1, ทิพสุคนธ พิมพพิมล1, เกรียงศักดิ์ เมงอําพัน1, ชนกันต จิตมนัส1,2
1

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้าํ มหาวิทยาลัยแมโจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
2
ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กทม.
บทคัดยอ จุดประสงคของการศึกษานี้เพื่อใหทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคาโลหิตวิทยาของลูกปลาบึก (Mekong
giant catfish, Pangasianodon gigas, Chevey) โดยสุมลูกปลาบึก จํานวน 30 ตัว ซึ่งมีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 74.0 ±
27.43 กรัม ความยาวลําตัวเฉลี่ย 21.23 ± 2.86 เซนติเมตร จากฟารมเพาะเลี้ยงเอกชนในจังหวัดเชียงใหม ทํา
การเก็บตัวอยางเลือดเพื่อหาคาโลหิตวิทยา ไดแก ปริมาณเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว คาฮีมาโตคริต ซีรัมโปรตีน
ซีรัมกลูโคส และซีรัมไลโซไซม ตรวจสอบสัณฐานวิทยาของเม็ดเลือดภายใตกลองจุลทรรศน ผลการศึกษา พบวา
ลูกปลาบึกมีปริมาณเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย 2.24 ± 0.62 X 106 เซลล/ลบ.มม. ปริมาณเม็ดเลือดขาวเฉลี่ย 5.30 ±
2.79 X 104 เซลล/ลบ.มม. คาฮีมาโตคริตเฉลี่ย 28.73 ± 4.23 เปอรเซ็นต สวนคาซีรัมโปรตีนเฉลี่ย 2.88 ± 1.0
กรัม/เดซิลิตร คาซีรัมกลูโคสเฉลี่ย 0.69 ± 0.11 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และคาซีรัมไลโซไซมเฉลี่ย 5.56 ± 3.19
ยูนิต/นาที สามารถแยกความแตกตางของกลุมเม็ดเลือดแดงและกลุมเม็ดเลือดขาวภายใตกลองจุลทรรศน ตาม
ขนาด ลักษณะรูปรางและการติดสี โดยแบงเปนกลุมเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือดหรือทรอมโบไซด และกลุมเม็ดเลือด
ขาว 5 ชนิดคือ ลิมโฟไซด โมโนไซด อีโอซิโนฟลล เบโซฟลล และนิวโทรฟลล การศึกษาในครั้งนี้เพื่อเปนขอมูล
เบื้องตนในการจัดทํามาตรฐานคาโลหิตวิทยาของปลาบึกสําหรับประกอบการศึกษาวิจัยอื่น ๆ ตอไป เชียงใหม
สัตวแพทยสาร 2551;6(2):153-163.
คําสําคัญ : คาโลหิตวิทยา เซลลเม็ดเลือด ปลาบึก

บทนํา
ปลาบึก (Mekong giant catfish, Pangasianodon
gigas, Chevey) เปนปลาน้ําจืดไมมีเกล็ดขนาดใหญ
ที่สุด ในโลก สามารถโตไดยาวเต็มที่ถึง 3 เมตรและมี
น้ําหนักมากกวา 300 กิโลกรัม(1) ปลาบึกเปนปลาประจํา
ถิ่นของแมน้ําโขง โดยพบอยูในแถบตั้งแต ประเทศ จีน
พมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนามใต รวมทั้งแมน้ํา
สาขา เช น แม น้ํ า งึ ม แม น้ํ า สงคราม จั ด เป น ปลาที่ มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเนื้อปลามีรสชาติดี
ใชประกอบอาหารไดหลากหลายชนิดมีราคาแพงเปนที่

ต อ งการของตลาดทั้ ง ภายในและต า งประเทศ แต
เนื่องจากปลาบึกในธรรมชาติมีปริมาณลดลงอยางมาก
และถูกจัดในกลุมปลาที่กําลังจะสูญพันธุ จึงไดมีการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปลาบึกในหลาย ๆ ดานโดยเฉพาะ
ทางดานการเพาะพันธุ ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนครั้งแรก
ในประเทศไทยโดยวิ ธี ก ารผสมเที ยมขึ้ น เมื่ อ ป พ.ศ.
2526 (2) หลั งจากนั้ นนั กวิ ชาการจึ งได มี โอกาสศึ กษา
ชีวประวัติรวมทั้งทดลองเลี้ยงปลาบึกในหลายพื้นที่ ทั้ง
ในบอดินและในกระชัง

ติดตอขอสําเนาบทความไดที่ : ชนกันต จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
มหาวิทยาลัยแมโจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 ; E-mail : khwanta02@hotmail.com
ไดรับบทความวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
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องค ประกอบเลื อดเป นตั วแปรที่ มี ความสํ าคั ญที่ ใช
ประเมิ น สภาพทางกายภาพและชี ว ภาพของปลา
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของเลือดขึ้นอยูกับชนิด
สายพั นธุ อายุ ระยะเจริ ญพั นธุ และสุ ขภาพของปลา
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนอุณหภูมิ
สารพิษที่ปนเปอน การใหอาหารหรือวิตามินเสริมหรือ
ความผิดปกติในระบบใดระบบหนึ่งของรางกายจะสงผล
กระทบตอองคประกอบของเลือด(3, 5, 10, 12) ดังนั้น
คาองคประกอบเลือดบางลักษณะอาจชวยพัฒนาดาน
การเลี้ ยง โภชนศาสตร รวมถึ งการป อ งกั น รั ก ษาโรค
ปจจุบันมีการศึกษาองคประกอบเลือดในปลาที่สําคัญ
ทางเศรษฐกิจหลายชนิด เชน ปลานิล(3) ปลากะพงขาว(4)
ปลาหมอไทย (5) และปลาหมอตาล (6) แต ก ารศึ ก ษา
เกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบเลื อ ดปลาบึ ก ซึ่ ง มี แ นวโน ม ใน
การพัฒนาเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจในประเทศยังมีอยูนอย
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ตรวจวัดคาองคประกอบเลือด ซึ่งขอมูลที่ไดเปนขอมูล
เบื้ อ งต น ที่ ส ามารถนํ า ไปใช เ ป น ค า มาตรฐานของ
องคประกอบเลือดปลาบึกเพื่อประกอบการศึกษาวิจัย
ในดานอื่น ๆ ตอไป
อุปกรณและวิธีการ
1. การเตรียมตัวอยางปลา
สุมลูกพันธุปลาบึกจํานวน 30 ตัว ขนาดความยาว
21.23 ± 2.86 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 74 ± 27.43
กรัม จากฟารมเพาะเลี้ยงเอกชนในจังหวัดเชียงใหม
นํามาเลี้ยงในกระชังขนาด 3 x 2.4 x 1.5 เมตร ที่ความ
หนาแน น 15 ตั วต อ กระชั ง ให อ าหารสํ า เร็ จ รู ป เม็ ด
ชนิดลอยน้ําสําหรับปลากินพืชที่มีระดับโปรตีน 30 %

ชนกันต จิตมนัส และคณะ

ในอัตรา 1.5 – 2 % ของน้ําหนักตัว/วัน โดยใหอาหารวัน
ละ 2 มื้อ เชาและเย็นเปนระยะเวลา 2 สัปดาห
2. การเก็ บ และศึ ก ษาองค ป ระกอบเลื อ ด (Fish
Hematological Techniques)
นํ า ปลาบึ ก มาทํ า การสลบด ว ยยาสลบ Tricaine
methanesulfonate (TMS หรือ MS-222, Sigma, USA)
เขมขนประมาณ 150 มิลลิกรัม/ลิตร ทําการชั่งน้ําหนัก
วัดขนาด และเจาะเลือดที่ caudal vein ซึ่งอยูบริเวณ
โคนหางของปลา โดยใช หลอดฉี ดยาพลาสติ กขนาด
1 มิลลิลิตร เข็มเบอร 26G เก็บเลือดประมาณ 0.5
มิ ลลิ ลิ ต ร นํ าเลื อ ดที่ ได ไ ปแยกซี รั ม และทํ าการศึ ก ษา
องคประกอบเลือดตาง ๆ ดังนี้
2.1 การศึ ก ษาสั ณ ฐานวิ ท ยาของเม็ ด เลื อ ด
(Morphology of blood cells)
ใชเทคนิคการยอมสีดวยวิธี Dip Quick ดวยชุด
น้ํายา Wright instant stain set (BIO-MEDICAL
LABORA-TORY, BANGKOK) โดยนําเลือดปลาหยด
ลงบนสไลด และเกลี่ยเลือดใหเปนฟลมบาง ๆ (blood
smear) แลว Wright stain A 5 ครั้ง ๆ ละ 1 วินาที
แลวจุมสไลดลงใน Wright stain B 5 ครั้ง ๆ ละ 1 วินาที
ลางสไลดดวยน้ํากลั่น ทิ้งไวใหแหง ทําการศึกษารูปราง
ลั ก ษณะและการติ ด สีย อ มของเซลลเ ม็ด เลือ ด
เพื ่อ จํ า แนกชนิด ของเซลลเ ม็ด เลือ ดภายใตก ลอ ง
จุลทรรศน โดยเลือกบริเวณของ blood smear ที่บาง
ที่สุด และหยด mineral oil เพื่อสองดูดวยเลนสวัตถุ
กํ า ลัง ขยาย 100 เทา แลว ถา ยภาพดว ยชุด กลอ ง
ถายรูปจุลทรรศนแสงสวาง (Nikon ECLIPSE E100,
JAPAN)

คาโลหิตวิทยาของลูกปลาบึก

2.2 คาฮีมาโตคริต (Haematocrit)
การวัดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงอัดแนน (Packed
red blood cell volume) หรือฮีมาโตคริตในปลา
โดยทั่วไปจะใชวิธี microhaematocrit method ซึ่งจะ
เปนการบรรจุเลือดปลาเขาไปในหลอด capillary ขนาด
เล็ ก ที่ มี ก ารเคลื อ บสารป อ งกั น การแข็ ง ตั ว ของเลื อ ด
(heparinised) ไวที่ผิวดานใน ปริมาณ 2/3 ของความ
ยาวหลอด แล วป ดปลายด านหนึ่ งของหลอดด วยดิ น
น้ํามัน นําหลอดไปปนตกตะกอนที่ความเร็วประมาณ
10,000 รอบต อ นาที เ ป น เวลา 5 นาที คํ า นวณ
เปอรเซ็นตฮีมาโตคริตโดยวัดสัดสวนของเม็ดเลือดแดง
อัดแนนตอปริมาตรของเลือดทั้งหมด
Percent haematocrit = (Packed cell volume/
Total blood volume) x 100
2.3 ปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวทั้งหมด
(Total erythrocyte/leucocyte count)
การนับปริมาณเม็ดเลือดแดงโดยการเจือจางเลือด
ปลาในสารปองกันการแข็งตัวของเลือด 5% EDTA ใน
อัตราสวน 1:250 (ใชเลือดปลาปริมาตร 20 ไมโครลิตร
ผสมกับ EDTA ปริมาตร 4,980 ไมโครลิตร) และการนับ
เม็ดเลือดขาวจะเจือจางเลือดปลาในสารละลายของสี
ยอม Dacie’s fluid ในอัตราสวน 1:100 (ใชเลือดปลา
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมกับสียอมปริมาตร 1980
ไมโครลิตร) แลวนั บจํ านวนโดยใช สไลดนั บเม็ ดเลื อด
(Neubauer cell counting chamber หรือ Haemacytometer)
ปริมาณเม็ดเลือดแดงทั้งหมด จะไดจากการนับปริมาณ
เม็ดเลือดแดงที่ปรากฏในชองสี่เหลี่ยมเล็กทั้งสี่มุมรวม
กับชองตรงกลาง (R) ของชองสี่เหลี่ยมใหญกลางสไลด
นับเม็ดเลือด สวนปริมาณเม็ดเลือดขาวจะนับปริมาณ
ของเม็ดเลือดขาวที่ปรากฏในชองสี่เหลี่ยมใหญ (W) ทั้ง
สี่มุม แลวคํานวณเทียบกับปริมาตรของเลือดทั้งหมดใน
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สไลด นั บเม็ ดเลื อด และสั ดส วนการเจื อจาง (dilution
factor) (7)
2.4 วิ เ คราะห ร ะดั บ กลู โ คสในน้ํ า เลื อ ด (Serum
glucose)
ใชวิธีการของ Hyvarinen and Nikkila (8) โดยเติม
ซี รั่ ม ตั ว อย า งปริ ม าตร 100 ไมโครลิ ต ร ลงในหลอดที่
บรรจุ 1 มล. ของ 3% Trichoroacetic acid ผสมใหเขา
กัน วางทิ้งไว 2 – 3 นาที นําไปปนตกตะกอนที่ความเร็ว
6500 รอบตอนาที 2 นาที ดูดสวนใส (supernatant) มา
500 ไมโครลิตร ผสมกับ color reagent 4.5 มิลลิลิตร
จากนั้นนําไปตมในน้ําเดือดเปนเวลา 7 นาที ตั้งทิ้งไวให
เย็นแลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง (OD) ดวยเครื่อง
สเปคโตรโฟโตมิเตอร ที่ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร
โดยใชสารละลาย Trichloroacetic acid 500 ไมโครลิตร
ผสมกับ color reagent 4.5 มิลลิลิตร เปน Blank
คํานวณความเขมขนของกลูโคสในตัวอยาง โดยเทียบ
กับกราฟมาตรฐานของกลูโคส
2.5 วิ เ คราะห ป ริ ม าณโปรตี น ในน้ํ า เลื อ ด (Serum
protein)
ใชวิธี Lowry method (9) โดยเติมซีรัมตัวอยางปริมาตร
5 ไมโครลิตร ลงในหลอดที่บรรจุน้ํากลั่น 245 ไมโครลิตร
(เจือจาง 50 เทา) ดูดซีรัมตัวอยาง 100 ไมโครลิตรใสใน
หลอดทดลอง เติม Lowry stock reagent หลอดละ 1
มิลลิลิตร ผสมเขาใหกันทิ้งไว 30 นาที และเติม Folin
reagent หลอดละ 100 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน ทิ้งไว 30
นาที ดูดตัวอยางละ 250 ไมโครลิตร ใสลงในถาดหลุม
ขนาดเล็ก (96-well plate) ตัวอยางละ 2 ซ้ํา นําไปวัดคา
การ ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร ดวย
เครื่อง Microplate Reader ทํา Blank โดยเติมสารละลาย
0.1 โมลาร Sodium phosphate buffer saline (PBS) ผสม
กับ Bovine serum albumin (BSA) ตามสัดสวนใหได
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ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติมสาร เชนเดียวกับตัวอยาง
เปน Blank คํานวณความเขมขนของโปรตีนในตัวอยาง
โดยเที ย บกั บ กราฟมาตรฐานของโปรตี น (Standard
Bovine Serum Albumin)
2.6 วิเคราะหปริมาณไลโซไซมในน้ําเลือด (Serum
lysozyme)
วิธีการดัดแปลงมาจาก Puangkaew (10) โดยเติม
สารละลายแบคทีเรีย Micrococcus lysodeikticus
(Sigma, USA) ความเขมขน 3 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (ใน
สารละลาย PBS 1 โมลาร pH 6.7) จํานวน 100
ไมโครลิตร ลงในถาดหลุมขนาดเล็ก (96-well plate)
ตามจํานวนตัวอยาง ๆ ละ 2 ซ้ําพรอมดวยชุดควบคุมลบ
แลวเติมซีรัมตัวอยางละ 25 ไมโครลิตร (ยกเวนชุด
ควบคุ ม ให ใ ส น้ํ า กลั่ น แทน) ผสมให เข ากั น นํ า ไปวั ด
ความสามารถของไลโซไซมในซีรัมในการยอยสลายเชื้อ

แบคทีเรีย โดยสังเกตจากความขุนของเซลลแบคทีเรียที่
ลดลง ทุก 5 นาที ที่ความยาวคลื่นแสง 450 นาโนเมตร
ดวยเครื่อง Microplate Reader
ผลการวิจัย
จากการสุมลูกปลาบึกจากฟารมเพาะเลี้ยงเอกชนใน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม จํ า นวน 30 ตั ว น้ํ า หนั ก ตั ว เฉลี่ ย
74.0 ± 27.43 กรั ม ความยาวเฉลี่ ย 21.23 ± 2.86
เซนติเมตร เพื่อศึกษาคาโลหิตวิทยา พบวา ลูกปลามี
ปริ มาณเม็ ดเลื อดแดงทั้ งหมดเท ากั บ 2.24 ± 0.62 ±
106 เซลล/ลบ.มม. ปริมาณเม็ดเลือดขาวทั้งหมดเทากับ
5.30 ± 2.79 x 104 เซลล/ลบ.มม. คาฮีมาโตคริตเทากับ
28.73 ± 4.23 เปอร เซ็ นต ส วนค าซี รั มโปรตี นเท ากั บ
2.88 ± 1.0 กรัม/เดซิลิตร คาซีรัมกลูโคสเทากับ 0.69 ±
0.11 มิ ลลิ กรั ม/เดซิ ลิ ตร และค าซี รั มไลโซไซม เท ากั บ
5.56 ± 3.19 ยูนิต/นาที (ตารางที่ 1) ผลการวิเคราะห

Table 1. Hematology reference interval for Mekong giant catfish (n = 30)
Range

Mean ± SD

Weight (g)
Length (cm)

30.0 - 120.0
17.0 – 25.50

74.0 ± 27.43
21.23 ± 2.86

Hematocrit (%)

20.59 – 35.71

28.73 ± 4.23

Red blood cell (× 106 cell/mm3)

0.98 – 4.01

2.24 ± 0.62

White blood cell (× 104 cell/mm3)

2.60 – 12.74

5.30 ± 2.79

Serum protein (g/dL)

1.69 – 7.26

2.88 ± 1.0

Serum lysozyme (unit/min)

3.50 – 10.50

5.56 ± 3.19

Serum glucose (mg/dL)

0.44 – 0.86

0.69 ± 0.11

Parameter
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Table 2. The blood parameters comparison of Mekong giant catfish and other fish species
Parameter
Mekong giant catfisha
(Pangasianodon gigas)
Walking catfisha
(Clarias batrachus)
Climbing perch(5)
(Anabas testudineus)
Acará(11)
(Cichlasoma dimerus)
Hybrid tilapia(12)
(Oreochromis spp.)
Temminch’s kissing
gourami fish(6)
(Helostoma temmicki)
a
b

Hematocrit (%)

Red blood cell
(× 106cell/mm3)

White blood cell
(× 103cell/mm3)

Serum protein
(g/dL)

20.59 - 35.71

0.98 - 4.01

2.60 – 12.74

1.69 – 7.26

24.59 – 45.16

Blood cells (× 106 cell/mm3)
0.86 – 3.66

1.35 – 4.83

10.52 - 13.97

2.55 - 5.90

4.69 - 10.69

2.67 - 5.44

22.5 – 39.12

1.68 – 4.27

6.64 – 18.59

NDb

27 – 37

1.91 – 2.83

21.6 – 154.7

2.3 – 6.6

20 – 49

2.9 - 3.4

69 – 90

NDb

Referring to this present study
ND = No data available

คาองคประกอบเลือดที่ไดทั้งจากปลาบึกและปลาชนิด
อื่ น ๆ ที่ นํ า มาเปรี ย บเที ย บอยู ใ นช ว งค อ นข า งกว า ง
(ตารางที่ 2) คารอยละแยกตามประเภทของเม็ดเลือด
ขาว ไดแก นิวโทรฟลล อีโอซิโนฟลล เบโซฟลล โมโนไซด
ลิมโฟไซด และทรอมโบไซด (ตารางที่ 3)
จากการศึ กษาสั ณฐานวิ ทยาของเม็ ดเลื อดของลู ก
ปลาบึก โดยใชเทคนิคการยอมสีดวยวิธีDip Quick แลว
เปรียบเทียบรูปรางลักษณะและการติดสียอมของเซลล
เม็ดเลือด ภายใตกลองจุลทรรศน โดยเลือกบริเวณของ
บลัดสเมียร (blood smear) ที่เหมาะสมที่สุด และหยด
น้ํามันพาราฟน (mineral oil) เพื่อสองดูดวยเลนสวัตถุ
กําลังขยาย 100 เทา เพื่อจําแนกชนิดและลักษณะของ

เซลลเม็ดเลือดชนิดตาง ๆ พบวาสามารถแบงกลุมชนิด
ของเซลลเม็ดเลือดไดเปน 2 กลุมหลัก ๆ คือ (1) กลุมของ
เซลลเม็ดเลือดแดง (Erythrocytes) ซึ่งเม็ดเลือดแดงเปน
กลุมที่พบมากที่สุด ซึ่งจะมีลักษณะรูปรางกลมรีและมี
นิวเคลียสกลางเซลล (2) กลุมของเซลลเม็ดเลือดขาว
(Leukocytes)
โดยเซลล เม็ ดเลื อดขาวสามารถ
จํ า แนกออกเป น กลุ ม ที่ มี นิ ว เคลี ย สหลายรู ป ร า ง
(Polymorphonuclear cells) คือเซลลที่มีเม็ดแกรนูล
(granules) ติดสีตาง ๆ ในไซโตปลาสซึม ไดแก นิวโทรฟล
(Neutrophil)
ซึ่ งนิ วโทรฟ ลจะมี นิ วเคลี ยสหลายพู
มี แ กรนู ล ขนาดเล็ ก รู ปร าง เป นแท งภายในไซโตพลาสซึ ม
อี โอซิ โนฟ ล (Eosinophil) ซึ่ ง อี โ อซิ โ นฟ ล มี นิ ว เคลี ย ส
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Table 3. The lymphocyte blood types of Mekong giant catfish
Range (%)

Range (%)

Mean ± SD (%)

Neutrophil
Eosinophil
Basophil
Monocyte
Lymphocyte
Thrombocyte

9 – 26
3 – 22
2–5
13 – 25
16 – 32
4 – 43

18.14 ± 6.01
12.14 ± 7.69
3.86 ± 1.35
18.86 ± 5.11
24.71 ± 6.32
22.29 ± 12.79

หลายพูคลายนิวโทรฟล แตมีขนาดเล็กกวาภายในไซโต
พลาสซึ มมี แกรนู ลรู ปร างกลม แกรนู ล ย อมติ ดสี แดง
และเบโซฟล (Basophil) ซึ่งเบโซฟลมีลักษณะภายในไซ
โตพลาสซึ ม มี แกรนู ล รู ป ร า งกลมและมี ขนาดใหญ
แกรนู ล ย อ มติ ด สี น้ํ า เงิ น ส ว นอี ก ชนิ ด เป น เซลล ที่ มี
นิวเคลียสเดียว (Mononuclear cells) และไมมีแกรนูล

RBC

(agranulocytes) ไดแก โมโนไซด (Monocyte) ซึ่งมี
ขนาดใหญ แ ละมี พื้ น ที่ ข องไซโตพลาสซึ ม มากกว า
ลิมโฟไซดลิมโฟไซด (Lymphocyte) จะมีนิวเคลียส
รู ปร างกลมขนาดใหญ เกื อบเต็ มเซลล ไม แบ งเป นพู
และเกล็ดเลือด (Thrombocyte) รูปรางลักษณะและ
ขนาดของเซลลเม็ดเลือดชนิดตาง ๆ แสดงดังภาพที่ 1– 8

T

100X

Figure 1. Erythrocytes (RBC), size = 9 µm

100X

Figure 2. Thrombocyte (T), size = 8 µm
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B
E

100X

100X

Figure 3. Eosinophil (E), size = 10 µm

LL

Figure 4. Basophil (B), size = 11 µm

SL

100X

100X

Figure 5. Large lymphocyte (LL), size = 7 µm

Figure 6. Small lymphocyte (SL), size = 4 µm

N

M

100X

Figure 7. Monocyte (M), size = 8 µm

100X

Figure 8. Neutrophil (N), size = 8 µm
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วิจารณและสรุปผล
แมวาความสนใจเกี่ยวกับเลือดและระบบเลือดของ
สัตวน้ํามีเพิ่มมากขึ้น แตยังขาดขอ มูลเกี่ยวกับระบบ
เลื อ ดของปลาบึ ก ซึ่ ง เป น ปลาที่ มี คุ ณ ค า ทั้ ง ทางด า น
เศรษฐกิจและการอนุรักษ การศึกษานี้ไดนําลูกปลาบึก
อายุประมาณ 5 – 6 เดือน ซึ่งเปนขนาดที่เกษตรกรมัก
นิ ย มปล อ ยลงเลี้ ย ง เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
รูปรางและปริมาณเม็ดเลือด อัตราสวนของเม็ดเลือด
ขาว และเม็ดเลือดแดง รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอ
องคประกอบเลือดเพราะคาโลหิตวิทยาเปนตัวบงชี้ใน
การบงบอกถึงสุขภาพของปลา งานวิจัยนี้ใชเปนขอมูล
พื้นฐานเพื่อใชในการศึกษาวิจัยตอเนื่องเกี่ยวกับผลของ
วิตามินซีที่มีผลตอระบบเลือดและภูมิคุมกันของปลา
บึ ก เนื่ อ งจากปลาส ว นใหญ ไ ม ส ามารถสั ง เคราะห
วิตามินซี ดังนั้นจึงจําเปนตองเสริมวิตามินซีลงไปใน
อาหารปลา เพื่อชวยลดความเครียดของปลา กระตุน
การรักษาแผลและกระตุนภูมิคุมกันโรค มีการรายงาน
ว า ปลาเปคู ห รื อ ปลาจะละเม็ ด น้ํ า จื ด (Piaractus
mesopotamicus) ที่ไดกินอาหารผสมวิตามินซีจะมี
ปริมาณเกล็ดเลือดที่เพิ่มขึ้น(13) อยางไรก็ตามใน
ป จ จุ บั น นั ก วิ ท ยาศาสตร มั ก จะทดลองใช วิ ต ามิ น ซี
รวมกับวิตามินอีในการกระตุนภูมิคุมกันสัตวน้ํา รวมทั้ง
มีการใชวิตามินซีรวมกับโปรไบโอติคและสารกระตุน
ภูมิคุมกันอื่น ๆ ดวย ไลโซไซมเปนเอนไซมชนิดหนึ่งใน
ระบบภูมิคุมกันโรคชนิดสารน้ําที่ถูกปลอยเขาสูระบบ
ไหลเวียนโลหิตจากเซลลนิวโทฟวลและมาโครฟาจน
เอนไซมนี้จะทําหนาที่ในการปองกันแบคทีเรียและไวรัส
มีการรายงานวาการทํางานของเอนไซมไลโซไซมของ
ปลาสายรุ ง หรื อ ปลาเรนโบว เ ทราท ที่ อ ยู ใ นน้ํ า ทิ้ ง
ชุมชนลดลง(14) สวนปลาจวดเหลือง (yellow croaker :
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Pseudosciaena crocea) และปลากะรังที่ไดรับอาหาร
เสริมวิตามินซีจะทําใหเอนไซมไลโซไซมมีการทํางานที่
ดีขึ้นและชวยปองกันโรค (15; 16)
ปลาเปนสัตวเลือดเย็นจึงมีปจจัยหลายอยางที่มีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาภายในตัว ไมวาจะ
เปนเพศ อายุ สภาพแวดลอม คุณภาพน้ํา อาหาร และ
การติดเชื้อโรคชนิดตาง ๆ (3;17-19) การพัฒนาของระบบ
เลื อ ดและภู มิ คุ ม กั น ขึ้ น อยู กั บ อายุ ข องสั ต ว น้ํ า มี ก าร
รายงานว า ปลากะพงลายแถบ (Striped
bass:
Morone chysops) ที่มีอายุนอยจะมีความสามารถใน
การพัฒ นาแอนติบอดีห ลังจากไดรับวั คซีนได ต่ํากว า
ปลา โตเต็ ม วั ย แสดงว า โลหิ ต วิ ท ยาของปลาที่ มี อ ายุ
ตางกันจะแตกตางกัน(18)นอกจากนี้ไดมีทําการทดลอง
เพื่อชี้ใหเห็นวา ปลาขาวสารญี่ปุน(Japanese medaka:
Oryzias latipes) ที่อายุนอยจะมีเซลลเม็ดเลือดที่ผลิต
แอนติบอดีลดลงมากกวาปลาอายุมากกวาเมื่อสัมผัส
กับสารพีซีบีหรือโพลิคลอริเนทเต็ท ไบเฟนนิล ซึ่งเปน
สารปนเป อ นจากกิ จ การอุ ต สาหกรรม (19) นอกจากนี้
รูปแบบการเลี้ยง ที่ตางกันก็จะสงผลตอองคประกอบ
เลือดดวย โดยพบวาปริมาณ ฮีโมโกลบินของปลาหมอ
ที่เลี้ยงในกระชังมีคา 12.21 ± 0.91 กรัมตอเดซิลิตร
สูงกวาปลาที่เลี้ยงในบอดินที่มีคา 11.12 ± 0.85 กรัม
ตอเดซิลิตร และคาซีรัมโปรตีนจากปลาหมอที่เลี้ยงใน
กระชังมีคา 4.61 ± 0.50 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร สูงกวา
ปลาที่เลี้ยงในบอดินที่มีคา 3.87 ± 0.62 มิลลิกรัมตอ
เดซิ ลิ ต ร ซึ่ ง มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ
(P < 0.05) (5) เลือดปลานิลที่เลี้ยงในความหนาแนนสูง
จะมี ค า ของโปรตี น ที่ สู ง กว า ปลานิ ล ที่ เ ลี้ ย งในความ
หนาแนนที่นอยกวา (12)
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Hematology Profile of the Mekong Giant Catfish
(Pangasianodon gigas) Juveniles
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Abstract The purpose of the present study was to obtain a basic knowledge of the
hematology profile of the Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas, Chevey). Thirty catfish
with an average weight of 74.0 ± 27.43 g and average length of 21.23 ± 2.86 cm were
examined. The results of hematology data showed that the average value of the total red
blood cell count was 2.24 ± 0.62 X106 cell/mm3; the average value of the total white blood
cell count was 5.30 ± 2.79 X 104 cell/mm3, the average value of the hematocrit was 28.73 ±
4.23%; the average value of serum protein was 2.88 ± 1.0 g/dL; the average value of serum
glucose was 0.69 ± 0.11 mg/dL; and the average value of serum lysozyme was 5.56 ± 3.19
unit/min. The morphological features of the blood cells were described according to the
observations under the light microscopy at magnification of 1,000X. Erythrocytes,
thrombocytes and other five types of leucocytes: lymphocytes, monocytes, eosinophils,
basophils and neutrophils were distinguished and characterized. Thrombocytes were the
most abundant blood cells after erythrocytes, easily distinguished from lymphocytes by
morphological features and size. The results of this can provide preliminary data of the
standard Mekong giant catfish hematology profile.
Keywords : Hematology, Blood Cells, Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas

