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Abstract

Objective—To investigate the effects of galangal oil against Ichthyophthirius multifiliis infective stage 
(theront stage) isolated from infected freshwater fish.

Materials and Methods—The essential oils were obtained from fresh rhizomes of Alpinia galanga by 
stream distillation. The oil was analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. The theronts were 
isolated and divided into 6 groups of 600 theronts per group. Group 1 was a control group; group 2 was 
exposed to formalin at 50 ppm; group 3 was exposed to propylene glycol, groups 4-6 were exposed with 
10, 30 and 60 ppm of galangal oil, respectively. Mean mortality of theronts was determined by light mi-
croscope at 1, 2, 4 and 6 hrs after treatment.

Results—The GC-MS result indicated that the main compound of galangal oil is eucalyptol. The mean 
mortality was higher in groups 4-6 (exposed with 10, 30 and 60 ppm of galangal oil, respectively) than 
in groups 1-3 (control group, exposed to formalin and exposed to propylene glycol, respectively)  at the 
first hour of the experiment (P<0.05). In addition, the mean mortality was higher in groups 5-6 (exposed 
with 30 and 60 ppm of galangal oil) than in group 4 (exposed with 10 ppm of galangal oil) at the first hour 
of the experiment (P <0.05), whereas the mean mortality in group 5 (exposed with 30 ppm of galangal 
oil) was not significantly different from that in group 6 (exposed with 60 ppm of galangal oil) at the forth 
hour of the experiment. 

Conclusion—Galangal oil has potential against I. multifiliis theronts. The lowest effective dose was 30 
ppm. 
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ผลของน�ำ้มนัข่ำต่อกำรต้ำนเช้ือ Ichthyophthirius multifiliis 
ระยะตดิโรคในปลำน�ำ้จดื

ปัญญิศา โปติบุตร1,  ศิริพร โอโกโนกิ2,  วาสนา ไชยศรี3,  สุรชยั พิกลุแกว้3*

บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์	 เพื่อศึกษาผลของน�้ามนัข่าต่อการตา้นเช้ือ I. multifiliis ระยะติดโรคท่ีแยกจากปลา

ป่วยน�้าจืด 

วสัดุ	อุปกรณ์	และวธีิการ	สกดัน�้ ามนัหอมระเหยจากเหงา้ข่าสดดว้ยวิธีการกลัน่ดว้ยไอน�้ า วิเคราะห์

องคป์ระกอบของน�้ามนัข่าดว้ยวธีิก๊าซโครมาโทกราฟี-แมสสเปคโทเมตรี จากนั้นแยกเช้ือ I. multifi-

liis ระยะติดโรค และแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่มๆละ 600 ตวั โดยกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ี 2 ไดรั้บ

ฟอร์มาลินขนาด 50 พีพีเอม็ กลุ่มท่ี 3 ไดรั้บสาร propylene glycol กลุ่มท่ี 4-6 ไดรั้บน�้ามนัข่าท่ีระดบั 

10  30 และ 60 พีพีเอม็ ตามล�าดบั ศึกษาอตัราการตายของเช้ือระยะติดโรคในชัว่โมงท่ี 1 2 4 และ 6 

ของการทดลอง ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศนช์นิดล�าแสงส่องผา่น 

ผลการศึกษา	สารส�าคญัท่ีพบมากท่ีสุดในน�้ามนัข่าคือสารยคูาลิปตอล อตัราการตายเฉล่ียของกลุ่มท่ี 

4-6 (ไดรั้บน�้ามนัข่าท่ีระดบั 10  30 และ 60 พีพีเอม็ ตามล�าดบั) สูงกวา่กลุ่มท่ี 1-3 (กลุ่มควบคุม กลุ่ม

ท่ีไดรั้บฟอร์มาลินและกลุ่มท่ีไดรั้บสาร propylene glycol ตามล�าดบั) ตั้งแต่ชัว่โมงท่ี 1 ของการทดลอง 

(P <0.05) นอกจากน้ีอตัราการตายเฉล่ียของกลุ่มท่ี 5-6 (ไดรั้บน�้ามนัข่าท่ีระดบั 30 และ 60 พีพีเอม็) 

สูงกวา่กลุ่มท่ี 4 (ไดรั้บน�้ามนัข่าท่ีระดบั 10 พีพีเอม็) ตั้งแต่ชัว่โมงท่ี 1 ของการทดลอง (P <0.05) ใน

ขณะท่ีอตัราการตายเฉล่ียของกลุม่ท่ี 5 (ไดรั้บน�้ามนัข่าท่ีระดบั 30 พีพีเอม็) ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส�าคญั

กบักลุ่มท่ี 6 (ไดรั้บน�้ามนัข่าท่ีระดบั 60 พีพีเอม็) ตั้งแต่ชัว่โมงท่ี 4 ของการทดลอง 

ข้อสรุป	น�้ามนัข่ามีประสิทธิภาพในการตา้นเช้ือ I. multifiliis ระยะติดโรค ในระดบัความเขม้ขน้ต�่า

สุดคือ 30 พีพีเอม็ 
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บทน�า

 โรคจุดขาวในปลาน�้ าจืด (freshwater white spot disease) เกิดจากเช้ือโปรโตซวั Ichthy-

ophthirius multifiliis (I. multifiliis) ซ่ึงเป็นโปรโตซวัท่ีมีซีเลียจ�านวนมากเรียงเป็นแถวทัว่ตวัก่อโรค

ในปลาน�้าจืดทุกชนิด เช่น ปลากดหลวง ปลานิล ปลาทอง และปลาคาร์พ [1] ช่วงอุณหภมิูท่ีเหมาะสม

ต่อการระบาดของโรคคือท่ี 15-25 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิท่ี 25 องศาเซลเซียสเช้ือมีวงชีวิต

ประมาณ 3-6 วนั วงชีวติของ I. multifiliis ประกอบดว้ย 3 ระยะคือ 1. ระยะ theront หรือระยะติดโรค 

เป็นระยะท่ีเช้ือว่ายน�้ าอิสระโดยใชซี้เลียและมีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลาเพื่อหาโฮสตแ์ละเจาะเขา้สู่       

เยือ่บุของผวิหนงัหรือเหงือก 2. ระยะ trophont เป็นระยะท่ีเช้ือฝังตวัในชั้นผวิหนงัหรือเหงือกซ่ึงเป็น

ระยะมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า โดยพบลกัษณะเป็นจุดขาวขนาดเลก็ในบริเวณท่ีมีการติดเช้ือ ซ่ึงสามารถ

มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า  3. เป็นระยะสุดทา้ย ระยะน้ีเช้ือจะพฒันาไปเป็นระยะ tomont โดยหลุดออก

จากตวัปลาและมีการสร้างเมือกเหนียวรอบถุงซีสต ์ ซ่ึงภายในมีตวัอ่อนจ�านวนมากเรียกว่า tomite    

จากนั้น tomite จะพฒันาไปเป็นระยะ theront โดยแตกออกจากถุงซีสตเ์พื่อก่อโรคต่อไป [1,2] ปลาท่ี

ติดเช้ือจะมีอตัราการตายสูง เน่ืองจากความรุนแรงของเช้ือร่วมกบัการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซอ้น [3] 

ส�าหรับการรักษาโรคจุดขาวนั้นนิยมใชส้ารเคมีก�าจดัเช้ือและหรือการควบคุมอุณหภมิูน�้า โดยสารเคมี

ท่ีนิยมใชคื้อฟอร์มาลินและมาลาไคทก์รีน อยา่งไรกต็ามสารดงักล่าวมีผลขา้งเคียงสูง เช่น สารมาลา

ไคทก์รีนมีฤทธ์ิกดภมิูคุม้กนัในปลาและมีรายงานวา่เป็น สารก่อมะเร็งในมนุษย ์หลายประเทศจึงหา้ม

ใชย้าดงักล่าวในการเล้ียงปลาบริโภค [1] พชืสมุนไพรไทยหลายชนิดมีรายงานฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีหลาก

หลายรวมทั้งฤทธ์ิในการตา้นเช้ือปรสิตชนิดโปรโตซวั การวจิยัน้ีมุ่งเนน้เพื่อศึกษาผลของน�้ามนัหอม

ระเหยจากข่าหรือน�้ามนัข่า (Alpinia galanga (Linn.) Wild.) ซ่ึงเป็นสมุนไพรพื้นบา้นท่ีหาไดง่้ายต่อ

การตา้นเช้ือ I. multifiliis ระยะติดโรคท่ีแยกไดจ้ากปลาน�้าจืดโดยเป็นการศึกษาในหลอดทดลอง  

วัสดุ	อุปกรณ์	และวิธีการ

การสกัดน�า้มนัข่าและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน�า้มนัข่า

 รวบรวมข่าสดจากตลาดในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ลา้งท�าความสะอาด จากนั้นน�า

ส่วนเหงา้มาสกดัน�้ามนัดว้ยการกลัน่ดว้ยไอน�้า โดยภาควชิาวทิยาศาสตร์เภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ น�้ ามนัข่าท่ีสกดัไดน้�าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีดว้ยวิธีก๊าซโครมาโท

กราฟี-แมสสเปคโทเมตรี (GC-MS) ดว้ยเคร่ือง GC Agilent system 6890m/แมสสเปคโทรมิเตอร์ MS 

5973 ใชค้อลมัน ์HP-5 MS (30.0 m x 250 μm x i.d.,0.25 μm) และเปรียบเทียบกบัแมสสเปคตรัม

ของสารมาตรฐาน โดยภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
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การเกบ็เชือ้ I. multifiliis จากปลาป่วย

 น�าปลาทองท่ีแสดงอาการของโรคจุดขาว (Figure 1A) จากร้านขายปลาสวยงาม ในเขตอ�าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มาท�าการสลบดว้ยสารไตรเคนมีเทนซลัโฟเนต (Sigma-Aldrich, Germany)   

ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 50 พีพีเอม็ จากนั้นเก็บเมือกจากผิวหนงัและครีบท่ีพบลกัษณะจุดขาวซ่ึงเป็น   

เช้ือ I. multifiliis ระยะ trophont (Figure 1B) ส่องตรวจยนืยนัทางกลอ้งจุลทรรศนแ์สงสวา่ง โดยเมือก

ท่ีไดจ้ะน�าไปใชใ้นขั้นตอนต่อไป ส่วนปลาท่ีถูกเก็บตวัอยา่งแลว้จะท�าการรักษาตามอาการจนหาย 

เป็นปกติ ทั้ งน้ีการใช้สัตว์ทดลองได้รับการอนุญาตตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของ                

คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

การแยกเชือ้ I. multifiliis ระยะติดโรค

 น�าเมือกปลาท่ีมีเช้ือ I. multifiliis ในระยะ trophont มาลา้งดว้ยน�้ากรองสะอาดเพ่ือก�าจดัเมือก

และสารอินทรียอ์อกในถาดแกว้ เล้ียงเช้ือในตูค้วบคุมอุณหภมิู (FTC90I, VELP scientifica) ท่ี 24-25 

องศาเซลเซียส เช้ือระยะ trophont จะพฒันาไปเป็นเช้ือระยะ theront (Figure 1C) โดยใชเ้วลาประมาณ 

18-20 ชัว่โมง จากนั้นค�านวณหาจ�านวนเช้ือระยะติดโรคโดยใช ้Sedgwick-Rafter Counting Cell Slide 

ดว้ยกลอ้งจุลทรรศนช์นิดล�าแสงส่องผา่นท่ีก�าลงัขยาย 100 เท่า 

การออกแบบการทดลองและการศึกษาการตายของเชือ้จุดขาวระยะติดโรค

 น�าเช้ือระยะติดโรคใส่ใน 24 well plate กลุ่มละ 600 ตวั แบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 6 กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคุมไดรั้บน�้าสะอาด กลุ่มท่ี 2 ไดรั้บน�้าสะอาดผสมฟอร์มาลินขนาด 50 พีพีเอม็ 

กลุ่มท่ี 3 ไดรั้บน�้าสะอาดผสมสาร propylene glycol ส่วนกลุ่มท่ี 4-6 ไดรั้บน�้าสะอาดผสมน�้ามนัข่าท่ี

ระดบัความเขม้ขน้ 10 30 และ 60 พีพีเอม็ (ท�าละลายดว้ยสาร propylene glycol) ในชัว่โมงท่ี 1, 2, 4 

และ 6 ของการทดลอง ท�าการสุ่มเช้ือระยะติดโรค 100 ตวัโดยปริมาตร เพื่อศึกษาอตัราการตายของ

เช้ือจุดขาวระยะติดโรค โดยเช้ือระยะติดโรคท่ีตายจะไม่พบการเคล่ือนท่ีและหรือเซลลแ์ตกสลาย ส่วน

เช้ือระยะติดโรคท่ีมีชีวิตจะมีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลาและพบเซลลมี์รูปร่างสมบูรณ์ [1,4] ควบคุม

Figure	1.	Clinical Sign and Wet Mount of I. multifiliis	Infection in Goldfish

A: Goldfish with a heavy I. multifiliis skin infection, B: Wet mount of skin biopsies showing I. multifiliis 
trophonts (arrow = the C-shaped macronucleus), C: I. multifiliis theront (Bar=16µm) 

A B C
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อุณหภมิูท่ี 24-25 องศาเซลเซียสตลอดระยะเวลาการทดลองและท�าการทดลอง 3 ซ�้ า 

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ

 ท�าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการสร้างสมการเส้นตรงแบบทัว่ไป (Generalized linear 

model) โดยมี Model ดงัน้ี Mortality = treatment + time + treatment × time + error  เม่ือ treatment = 

กลุ่มน�้าสะอาด, กลุ่มน�้าสะอาดผสมฟอร์มาลิน, กลุ่มน�้าสะอาดผสม propylene glycol และกลุ่มน�้ามนั

ข่าท่ีระดบัความเขม้ขน้ 10, 30 และ 60 พีพีเอม็, time = ชัว่โมงท่ี 1, 2, 4 และ 6 ของการทดลอง, error 

มีคุณสมบติั NID (0, σ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคู่ท่ีท�าการทดสอบ (Multiple comparison) 

ใชว้ธีิการของ Bonferroni โดยก�าหนดระดบันยัส�าคญั α=0.05 ในทุกการวเิคราะห์ขอ้มลู การวเิคราะห์

ทางสถิติทั้งหมดใช ้PROC GLIMMIX (SAS 9.1.3)

ผลการศึกษา

องค์ประกอบทางเคมีของน�า้มนัข่า

 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของน�้ามนัข่าท่ีใชใ้นการทดลองโดยวธีิ GC/MS เทียบ

ผลกบัฐานขอ้มูลมาตรฐานพบวา่น�้ ามนัข่ามีสารองคป์ระกอบหลกั คือ สารยคูาลิปตอลท่ี retention 

time (Rt) เท่ากบั 6.69 นาที มีปริมาณสูงสุด คิดเป็น % Area เท่ากบั 36.33 %w/w สารท่ีพบรองลงมา

คือ สาร terpinenol-4 ท่ี Rt เท่ากบั 11.8 นาที มีปริมาณคิดเป็น % Area เท่ากบั 6.02 %w/w เป็นตน้ 

(Table 1)

อัตราการตายของเชือ้ I. multifilis ระยะติดโรค 

 อตัราการตายเฉล่ียของเช้ือ I. multifilis ระยะติดโรคของทุกกลุ่มการทดลองมีแนวโนม้สูงข้ึน

เม่ือเวลายาวนานข้ึน (Figure 2 และ Table 2) โดยพบวา่อตัราการตายเฉล่ียของเช้ือระยะติดโรคใน

กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บน�้ าสะอาดและ propylene glycol ในชัว่โมงท่ี 1, 2 และ 6 ไม่แตกต่างอยา่งมี           

Table 1. Chemical Compositions of Volatile Oil for Galangal Oil

Name IUPAC name Rt (min) Area (%)

I-beta-Pinene (1S)-6,6-dimethyl-4-methylidenebicyclo[3.1.1]heptane 5.08 3.53

Eucalyptol 2,2,4-trimethyl-3-oxabicyclo[2.2.2]octane 6.69 36.33

Terpinenol-4 4-methyl-1-propan-2-ylcyclohex-3-en-1-ol 11.8 6.02

CHEBI:49266 (4R)-1-methyl-4-(6-methylhepta-1,5-dien-2-yl)cyclohexene 25.21 5.57

Sesquiphellandrene 3-(6-methylhept-5-en-2-yl)-6-methylidenecyclohexene 25.79 5.24

Abbreviation: Rt, retention time

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=pcsubstance&term=%22l%2dbeta%2dPinene%22%5bSynonym%5d 24848167%5bstandardizedcid%5d
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นยัส�าคญั โดยอตัราการตายเฉล่ียของเช้ือระยะติดโรคของทั้ง 2 กลุ่มในชัว่โมงท่ี 6  คือ 21.3 % และ 

24.7% ตามล�าดบั ส่วนอตัราการตายเฉล่ียในกลุ่มท่ีไดรั้บฟอร์มาลินท่ีความเขม้ขน้ 50 พีพีเอม็ พบสูง

กวา่กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บน�้าสะอาดและกลุ่มท่ีไดรั้บสาร propylene glycol อยา่งมีนยัส�าคญัในทุกช่วง

ของการทดลอง โดยในชัว่โมงท่ี 6 พบอตัราการตายเฉล่ียของเช้ือระยะติดโรคท่ี 54.3% อยา่งไรกต็าม

พบวา่ในชัว่โมงท่ี 4 อตัราการตายเฉล่ียของเช้ือระยะติดโรคในกลุ่มท่ีไดรั้บสาร propylene glycol        

มีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บน�้าสะอาดอยา่งมีนยัส�าคญั ส่วนอตัราการตายเฉล่ียของทุกกลุ่ม

ท่ีไดรั้บน�้ามนัข่า (10 30 และ 60 พีพีเอม็) สูงกวา่อยา่งมีนยัส�าคญัเม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีไดรั้บฟอร์มาลิน

ท่ีความเขม้ขน้ 50 พีพีเอม็ในทุกช่วงของการทดลอง นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบในกลุ่มท่ีไดรั้บน�้ามนั

ข่าพบวา่ในชัว่โมงท่ี 1 และ 2 ของการทดลอง อตัราการตายเฉล่ียสูงข้ึนอยา่งมีนยัส�าคญั ตามระดบั

ความเขม้ขน้ของน�้ามนัข่าท่ีสูงข้ึน แต่ในชัว่โมงท่ี 4 และ 6 ของการทดลอง กลุ่มน�้ามนัข่าระดบัความ

เขม้ขน้ 30 และ 60 พีพีเอม็ พบอตัราการตายเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มน�้ามนัข่าระดบัความเขม้ขน้ 10 พีพีเอม็ 

อยา่งมีนยัส�าคญั โดยพบอตัราการตายสูงกวา่ร้อยละ 80 (80.3 % และ 82.3% ในชัว่โมงท่ี 4 และ 87.0% 

และ 86.3% ในชัว่โมงท่ี 6 ตามล�าดบั) 

Figure 2.  Mean Mortality of I. multifiliis	Theront (N=3, Mean ±SD)

Table 2. Mean ± SD Mortality of I. multifiliis Theront at Different Times After Treatment

Treatment Time after treatment (n=3)

1h 2h 4h 6h

Negative control 3.7±0.58 6.3±0.55 14.7±0.58 21.3±0.68

Positive control (formalin 50 ppm) 15.8±1.74 21.4±1.33 43.6±1.64 51.0±2.68

Vehicle control (propylene glycol) 0±0.00 7.4±1.54 22.2±3.97 23.4±1.77

Galangal oil 10 ppm 48.1±3.76 56.6±1.45 64.4±1.14 79.6±1.33

Galangal oil 30 ppm 60.4±2.47 63.5±1.27 84.6±1.56 92.9±1.29

Galangal oil 60 ppm 72.6±1.50 78.1±1.03 86.4±1.76 94.2±1.36
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วิจารณ์

 การหา้มใชส้ารมาลาไคทก์รีนกบัปลาท่ีเล้ียงเพื่อการบริโภคทั้งในยโุรป และสหรัฐอเมริกา 

ส่งผลใหมี้การศึกษามากข้ึนถึงสารเคมีและสมุนไพรทางเลือกท่ีมีความปลอดภยัต่อทั้งตวัปลา และ

มนุษยใ์นการก�าจดัเช้ือ I. multifiliis ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีระบาดไดง่้ายและก่อความรุนแรงสูงในการเพาะเล้ียง

ปลาน�้าจืด รายงานสารเคมีชนิดใหม่ เช่น สาร hydrogen peroxide, peracetic acid and peroctanoic 

acid-based formulation (HPPAPA) ใชก้ �าจดัเช้ือ I. multifiliis ระยะ theront และ tomont [5] สาร 

peracetic acid [6,7] และสาร potassium ferrate (VI) [4] ท่ีท�าลายเช้ือ I. multifiliis ไดห้ลายระยะ ส่วน

สารสกดัจากใบของตน้หมามุย้ (Mucuna pruriens) ความเขม้ขน้  200 พพีเีอม็ แช่ในน�้านาน 72 ชัว่โมง 

และสารสกดัจากเมลด็มะละกอ (Carica papaya) ความเขม้ขน้  200 พีพีเอม็ แช่ในน�้านาน 96 ชัว่โมง 

สามารถลดเช้ือบนตวัปลาไดถึ้งร้อยละ 90 เม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีไม่ไดรั้บสารดงักล่าว [2] นอกจากน้ี 

Yao และคณะ [8]  ไดร้ายงานผลของสาร sanguinarine ซ่ึงเป็นสาร isoquinoline alkaloids ในความ

เขม้ขน้ 0.7-0.9 พีพีเอม็ จากใบของตน้ Macleaya cordata ซ่ึงเป็นพืชมีพิษวา่สามารถฆ่าเช้ือ I. multi-

filiis ในปลาเฉา (Ctenopharyngodon idella) เป็นตน้ ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกใชน้�้ามนัข่าเน่ืองจากเป็น

สมุนไพรท่ีหาง่ายและมีรายงานถึงฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีหลากหลาย เช่น ฤทธ์ิตา้นมะเร็ง ฤทธ์ิตา้นการ

อกัเสบ และฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนั รวมทั้งมีรายงานวา่สาร 1’-acetoxychavicol acetate และ 1’-ace-

toxyeugenol acetate ในน�้ามนัข่าสามารถฆ่าเช้ือรา Microsporum gypseum และ Trichophyton men-

tagrophyte [9] โดยท�าการแยกเช้ือ I. multifiliis ระยะติดโรค และทดสอบในหลอดทดลอง ท�าใหพ้บ

วา่เช้ือระยะติดโรคถึงแมจ้ะอยูใ่นน�้าสะอาดปกติกส็ามารถพบอตัราการตายได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอายขุยั

ของเช้ือและปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม [1] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการทดลองของ Picon-Camacho และคณะ [5] 

ท่ีพบอตัราการตายเฉล่ียร้อยละ 15 ในกลุ่มควบคุม ดงันั้นสาร propylene glycol อาจไม่มีผลต่อการ

ตายของเช้ือระยะติดโรคเน่ืองจากพบอตัราการตายไม่แตกต่างกนัในส่วนมากของช่วงการทดลอง 

 น�้ ามนัข่ามีประสิทธิภาพดีในการฆ่าเช้ือ I. multifiliis ระยะติดโรคโดยเปรียบเทียบกบัสาร

ฟอร์มาลินท่ีความเขม้ขน้ 50 พีพีเอม็ โดยน�้ ามนัข่าใหผ้ลดีในการฆ่าเช้ือตั้งแต่ชัว่โมงท่ี 1 ของการ

ทดลองในความเขม้ขน้  10 พีพีเอม็และใหผ้ลดีข้ึนเม่ือความเขม้ขน้ สูงข้ึน คือ 30 และ 60 พีพีเอม็ แต่

เม่ือค�านึงถึงขนาดท่ีนอ้ยแต่ประสิทธิภาพสูงพบวา่ความเขม้ขน้  30 พีพีเอม็ใหผ้ลดีท่ีสุด โดยชัว่โมง

ท่ี 4 และ 6 ของการทดลองใหผ้ลในการฆ่าเช้ือระยะติดโรคท่ีสูงและไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส�าคญัเม่ือ

เทียบกบัความเขม้ขน้  60 พพีเีอม็ สารยคูาลิปตอลพบเป็นองคป์ระกอบหลกัของน�้ามนัข่าในการศึกษา

คร้ังน้ี ซ่ึงเป็นสารในกลุ่ม monoterpene มีรายงานถึงฤทธ์ิในการต้านเช้ือโปรโตซัวของสาร                           

ยคูาลิปตอล โดย Su และคณะ [10] พบวา่สารยคูาลิปตอลจากการสกดัใบยคูาลิปตสัยบัย ั้งการเจริญ

เติบโตของเช้ือ Plasmodium falciparum ระยะ trophozoite ส่วนน�้ ามนัหอมระเหยจากใบโหระพา 

(Ocimum basilicum) ท่ีมีองคป์ระกอบทางเคมีเป็นสารพวก monoterpene เช่น limonene,  eucalyptol 
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และ linalool มีฤทธ์ิท�าลายเช้ือ Giardia lamblia [11] นอกจากน้ีสารสกดัจากข่ายงัมีฤทธ์ิในการท�าลาย

เช้ือ Leishmania donovani ระยะ promastigote โดยใหผ้ลดีข้ึนเม่ือไดรั้บสารสกดัจากข่าในขนาดท่ีสูง

ข้ึนดว้ย[12] อย่างไรก็ตามยงัไม่ทราบกลไกการออกฤทธ์ิของสารยคูาลิปตอลต่อเช้ือโปรโตซัวท่ี

แน่นอนแต่เป็นไปไดว้า่สารยคูาลิปตอลอาจรบกวนผนงัเซลลข์องเช้ือโปรโตซวั และส่งผลต่อการ

ยบัย ั้งการผา่นเขา้ออกของสารเคมีท่ีจ�าเป็นในกระบวนการเจริญและพฒันาของเช้ือโปรโตซวั และยงั

มีรายงานวา่สารในกลุ่ม monoterpene เช่น สาร limonene และ nerolidol ออกฤทธ์ิโดยการยบัย ั้งวถีิ 

เมวาโลเนท (mevalonate pathway) ซ่ึงมีความส�าคญัในกระบวนการชีวสงัเคราะห์ระดบัเซลลข์องเช้ือ

โปรโตซวัอีกดว้ย [10]  

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดว้า่น�้ามนัข่าสามารถฆ่าเช้ือ I. multifiliis ระยะติดโรคได ้โดย

คาดวา่สารท่ีออกฤทธ์ิ คือ สารยคูาลิปตอลซ่ึงพบเป็นองคป์ระกอบส่วนใหญ่ อยา่งไรกต็ามควรมีการ

ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ เช่น ผลของน�้ามนัข่าต่อระยะอ่ืนๆของเช้ือ I. multifiliis การทดสอบพิษ

วทิยาของน�้ามนัข่าต่อตวัสตัว ์รวมทั้งการศึกษาความคุม้ค่าในการน�าไปใช ้เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อน�าน�้ามนั

ข่าเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคจุดขาวในปลาน�้าจืดต่อไป 
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