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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 microscope 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�ำ้ มันข่ าต่ อการต้ านเชื้อ Ichthyophthirius multifiliis
ระยะติดโรคในปลาน�ำ้ จืด
ปั ญญิศา โปติบุตร1, ศิริพร โอโกโนกิ2, วาสนา ไชยศรี 3, สุ รชัย พิกลุ แก้ว3*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของน�้ำมันข่าต่อการต้านเชื้อ I. multifiliis ระยะติดโรคที่แยกจากปลา
ป่ วยน�้ำจืด
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ สกัดน�้ำมันหอมระเหยจากเหง้าข่าสดด้วยวิธีการกลัน่ ด้วยไอน�้ำ วิเคราะห์
องค์ประกอบของน�้ำมันข่าด้วยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟี -แมสสเปคโทเมตรี จากนั้นแยกเชื้อ I. multifiliis ระยะติดโรค และแบ่งกลุ่มเป็ น 6 กลุ่มๆละ 600 ตัว โดยกลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ได้รับ
ฟอร์มาลินขนาด 50 พีพีเอ็ม กลุ่มที่ 3 ได้รับสาร propylene glycol กลุ่มที่ 4-6 ได้รับน�้ำมันข่าที่ระดับ
10 30 และ 60 พีพีเอ็ม ตามล�ำดับ ศึกษาอัตราการตายของเชื้อระยะติดโรคในชัว่ โมงที่ 1 2 4 และ 6
ของการทดลอง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดล�ำแสงส่ องผ่าน
ผลการศึกษา สารส�ำคัญที่พบมากที่สุดในน�้ำมันข่าคือสารยูคาลิปตอล อัตราการตายเฉลี่ยของกลุ่มที่
4-6 (ได้รับน�้ำมันข่าที่ระดับ 10 30 และ 60 พีพีเอ็ม ตามล�ำดับ) สู งกว่ากลุ่มที่ 1-3 (กลุ่มควบคุม กลุ่ม
ที่ได้รับฟอร์มาลินและกลุ่มที่ได้รับสาร propylene glycol ตามล�ำดับ) ตั้งแต่ชวั่ โมงที่ 1 ของการทดลอง
(P <0.05) นอกจากนี้อตั ราการตายเฉลี่ยของกลุ่มที่ 5-6 (ได้รับน�้ำมันข่าที่ระดับ 30 และ 60 พีพีเอ็ม)
สู งกว่ากลุ่มที่ 4 (ได้รับน�้ำมันข่าที่ระดับ 10 พีพีเอ็ม) ตั้งแต่ชวั่ โมงที่ 1 ของการทดลอง (P <0.05) ใน
ขณะที่อตั ราการตายเฉลี่ยของกลุม่ ที่ 5 (ได้รับน�้ำมันข่าที่ระดับ 30 พีพเี อ็ม) ไม่แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
กับกลุ่มที่ 6 (ได้รับน�้ำมันข่าที่ระดับ 60 พีพีเอ็ม) ตั้งแต่ชวั่ โมงที่ 4 ของการทดลอง
ข้ อสรุป น�้ำมันข่ามีประสิ ทธิภาพในการต้านเชื้อ I. multifiliis ระยะติดโรค ในระดับความเข้มข้นต�่ำ
สุ ดคือ 30 พีพีเอ็ม
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บทนำ�
โรคจุดขาวในปลาน�้ำจืด (freshwater white spot disease) เกิดจากเชื้อโปรโตซัว Ichthyophthirius multifiliis (I. multifiliis) ซึ่งเป็ นโปรโตซัวที่มีซีเลียจ�ำนวนมากเรี ยงเป็ นแถวทัว่ ตัวก่อโรค
ในปลาน�้ำจืดทุกชนิด เช่น ปลากดหลวง ปลานิล ปลาทอง และปลาคาร์พ [1] ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม
ต่อการระบาดของโรคคือที่ 15-25 องศาเซลเซี ยส โดยอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซี ยสเชื้อมีวงชี วิต
ประมาณ 3-6 วัน วงชีวติ ของ I. multifiliis ประกอบด้วย 3 ระยะคือ 1. ระยะ theront หรื อระยะติดโรค
เป็ นระยะที่เชื้ อว่ายน�้ำอิสระโดยใช้ซีเลียและมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพื่อหาโฮสต์และเจาะเข้าสู่
เยือ่ บุของผิวหนังหรื อเหงือก 2. ระยะ trophont เป็ นระยะที่เชื้อฝังตัวในชั้นผิวหนังหรื อเหงือกซึ่ งเป็ น
ระยะมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า โดยพบลักษณะเป็ นจุดขาวขนาดเล็กในบริ เวณที่มีการติดเชื้อ ซึ่งสามารถ
มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า 3. เป็ นระยะสุ ดท้าย ระยะนี้เชื้อจะพัฒนาไปเป็ นระยะ tomont โดยหลุดออก
จากตัวปลาและมีการสร้างเมือกเหนี ยวรอบถุงซี สต์ ซึ่ งภายในมีตวั อ่อนจ�ำนวนมากเรี ยกว่า tomite
จากนั้น tomite จะพัฒนาไปเป็ นระยะ theront โดยแตกออกจากถุงซี สต์เพื่อก่อโรคต่อไป [1,2] ปลาที่
ติดเชื้อจะมีอตั ราการตายสูง เนื่องจากความรุ นแรงของเชื้อร่ วมกับการติดเชื้อแบคทีเรี ยแทรกซ้อน [3]
ส�ำหรับการรักษาโรคจุดขาวนั้นนิยมใช้สารเคมีกำ� จัดเชื้อและหรื อการควบคุมอุณหภูมิน้ ำ� โดยสารเคมี
ที่นิยมใช้คือฟอร์มาลินและมาลาไคท์กรี น อย่างไรก็ตามสารดังกล่าวมีผลข้างเคียงสู ง เช่น สารมาลา
ไคท์กรี นมีฤทธิ์กดภูมิคุม้ กันในปลาและมีรายงานว่าเป็ น สารก่อมะเร็ งในมนุษย์ หลายประเทศจึงห้าม
ใช้ยาดังกล่าวในการเลี้ยงปลาบริ โภค [1] พืชสมุนไพรไทยหลายชนิดมีรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลาก
หลายรวมทั้งฤทธิ์ในการต้านเชื้อปรสิ ตชนิดโปรโตซัว การวิจยั นี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาผลของน�้ำมันหอม
ระเหยจากข่าหรื อน�้ำมันข่า (Alpinia galanga (Linn.) Wild.) ซึ่ งเป็ นสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายต่อ
การต้านเชื้อ I. multifiliis ระยะติดโรคที่แยกได้จากปลาน�้ำจืดโดยเป็ นการศึกษาในหลอดทดลอง

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
การสกัดน�ำ้ มันข่ าและการศึกษาองค์ ประกอบทางเคมีของน�ำ้ มันข่ า
รวบรวมข่าสดจากตลาดในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ล้างท�ำความสะอาด จากนั้นน�ำ
ส่วนเหง้ามาสกัดน�้ำมันด้วยการกลัน่ ด้วยไอน�้ำ โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�้ำมันข่าที่สกัดได้นำ� ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดว้ ยวิธีก๊าซโครมาโท
กราฟี -แมสสเปคโทเมตรี (GC-MS) ด้วยเครื่ อง GC Agilent system 6890m/แมสสเปคโทรมิเตอร์ MS
5973 ใช้คอลัมน์ HP-5 MS (30.0 m x 250 μm x i.d.,0.25 μm) และเปรี ยบเทียบกับแมสสเปคตรัม
ของสารมาตรฐาน โดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4

KKU Vet J Vol. 22 No. 1 January - June 2012

การเก็บเชื อ้ I. multifiliis จากปลาป่ วย
น�ำปลาทองที่แสดงอาการของโรคจุดขาว (Figure 1A) จากร้านขายปลาสวยงาม ในเขตอ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มาท�ำการสลบด้วยสารไตรเคนมีเทนซัลโฟเนต (Sigma-Aldrich, Germany)
ที่ระดับความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม จากนั้นเก็บเมือกจากผิวหนังและครี บที่พบลักษณะจุดขาวซึ่ งเป็ น
เชื้อ I. multifiliis ระยะ trophont (Figure 1B) ส่ องตรวจยืนยันทางกล้องจุลทรรศน์แสงสว่าง โดยเมือก
ที่ได้จะน�ำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป ส่ วนปลาที่ถูกเก็บตัวอย่างแล้วจะท�ำการรักษาตามอาการจนหาย
เป็ นปกติ ทั้ง นี้ การใช้สัต ว์ท ดลองได้รั บ การอนุ ญ าตตามจรรยาบรรณการใช้สั ต ว์ท ดลองของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การแยกเชื อ้ I. multifiliis ระยะติดโรค
น�ำเมือกปลาที่มีเชื้อ I. multifiliis ในระยะ trophont มาล้างด้วยน�้ำกรองสะอาดเพือ่ ก�ำจัดเมือก
และสารอินทรี ยอ์ อกในถาดแก้ว เลี้ยงเชื้อในตูค้ วบคุมอุณหภูมิ (FTC90I, VELP scientifica) ที่ 24-25
องศาเซลเซียส เชื้อระยะ trophont จะพัฒนาไปเป็ นเชื้อระยะ theront (Figure 1C) โดยใช้เวลาประมาณ
18-20 ชัว่ โมง จากนั้นค�ำนวณหาจ�ำนวนเชื้อระยะติดโรคโดยใช้ Sedgwick-Rafter Counting Cell Slide
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดล�ำแสงส่ องผ่านที่กำ� ลังขยาย 100 เท่า
Figure 1. Clinical Sign and Wet Mount of I. multifiliis Infection in Goldfish

A

B

C

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)

การออกแบบการทดลองและการศึกษาการตายของเชื อ้ จุดขาวระยะติดโรค
น�ำเชื้อระยะติดโรคใส่ ใน 24 well plate กลุ่มละ 600 ตัว แบ่งกลุ่มการทดลองเป็ น 6 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่มควบคุมได้รับน�้ำสะอาด กลุ่มที่ 2 ได้รับน�้ำสะอาดผสมฟอร์มาลินขนาด 50 พีพีเอ็ม
กลุ่มที่ 3 ได้รับน�้ำสะอาดผสมสาร propylene glycol ส่ วนกลุ่มที่ 4-6 ได้รับน�้ำสะอาดผสมน�้ำมันข่าที่
ระดับความเข้มข้น 10 30 และ 60 พีพีเอ็ม (ท�ำละลายด้วยสาร propylene glycol) ในชัว่ โมงที่ 1, 2, 4
และ 6 ของการทดลอง ท�ำการสุ่ มเชื้อระยะติดโรค 100 ตัวโดยปริ มาตร เพื่อศึกษาอัตราการตายของ
เชื้อจุดขาวระยะติดโรค โดยเชื้อระยะติดโรคที่ตายจะไม่พบการเคลื่อนที่และหรื อเซลล์แตกสลาย ส่วน
เชื้ อระยะติดโรคที่มีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาและพบเซลล์มีรูปร่ างสมบูรณ์ [1,4] ควบคุม
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อุณหภูมิที่ 24-25 องศาเซลเซียสตลอดระยะเวลาการทดลองและท�ำการทดลอง 3 ซ�้ำ
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการสร้ างสมการเส้นตรงแบบทัว่ ไป (Generalized linear
model) โดยมี Model ดังนี้ Mortality = treatment + time + treatment × time + error เมื่อ treatment =
กลุ่มน�้ำสะอาด, กลุ่มน�้ำสะอาดผสมฟอร์มาลิน, กลุ่มน�้ำสะอาดผสม propylene glycol และกลุ่มน�้ำมัน
ข่าที่ระดับความเข้มข้น 10, 30 และ 60 พีพีเอ็ม, time = ชัว่ โมงที่ 1, 2, 4 และ 6 ของการทดลอง, error
มีคุณสมบัติ NID (0, σ 2) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคูท่ ี่ทำ� การทดสอบ (Multiple comparison)
ใช้วธิ ีการของ Bonferroni โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญ α=0.05 ในทุกการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์
ทางสถิติท้ งั หมดใช้ PROC GLIMMIX (SAS 9.1.3)

ผลการศึกษา
องค์ ประกอบทางเคมีของน�ำ้ มันข่ า
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน�้ำมันข่าที่ใช้ในการทดลองโดยวิธี GC/MS เทียบ
ผลกับฐานข้อมูลมาตรฐานพบว่าน�้ำมันข่ามีสารองค์ประกอบหลัก คือ สารยูคาลิปตอลที่ retention
time (Rt) เท่ากับ 6.69 นาที มีปริ มาณสูงสุ ด คิดเป็ น % Area เท่ากับ 36.33 %w/w สารที่พบรองลงมา
คือ สาร terpinenol-4 ที่ Rt เท่ากับ 11.8 นาที มีปริ มาณคิดเป็ น % Area เท่ากับ 6.02 %w/w เป็ นต้น
(Table 1)
Table 1. Chemical Compositions of Volatile Oil for Galangal Oil

Name
IUPAC name
I-beta-Pinene
(1S)-6,6-dimethyl-4-methylidenebicyclo[3.1.1]heptane
Eucalyptol
2,2,4-trimethyl-3-oxabicyclo[2.2.2]octane
Terpinenol-4
4-methyl-1-propan-2-ylcyclohex-3-en-1-ol
CHEBI:49266
(4R)-1-methyl-4-(6-methylhepta-1,5-dien-2-yl)cyclohexene
Sesquiphellandrene
3-(6-methylhept-5-en-2-yl)-6-methylidenecyclohexene
Abbreviation: Rt, retention time

Rt (min) Area (%)
5.08
3.53
6.69
36.33
11.8
6.02
25.21
5.57
25.79
5.24

อัตราการตายของเชื อ้ I. multifilis ระยะติดโรค
อัตราการตายเฉลี่ยของเชื้อ I. multifilis ระยะติดโรคของทุกกลุ่มการทดลองมีแนวโน้มสูงขึ้น
เมื่อเวลายาวนานขึ้น (Figure 2 และ Table 2) โดยพบว่าอัตราการตายเฉลี่ยของเชื้อระยะติดโรคใน
กลุ่มควบคุมที่ได้รับน�้ำสะอาดและ propylene glycol ในชัว่ โมงที่ 1, 2 และ 6 ไม่แตกต่างอย่างมี
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นัยส�ำคัญ โดยอัตราการตายเฉลี่ยของเชื้อระยะติดโรคของทั้ง 2 กลุ่มในชัว่ โมงที่ 6 คือ 21.3 % และ
24.7% ตามล�ำดับ ส่ วนอัตราการตายเฉลี่ยในกลุ่มที่ได้รับฟอร์มาลินที่ความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม พบสู ง
กว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับน�้ำสะอาดและกลุ่มที่ได้รับสาร propylene glycol อย่างมีนยั ส�ำคัญในทุกช่วง
ของการทดลอง โดยในชัว่ โมงที่ 6 พบอัตราการตายเฉลี่ยของเชื้อระยะติดโรคที่ 54.3% อย่างไรก็ตาม
พบว่าในชัว่ โมงที่ 4 อัตราการตายเฉลี่ยของเชื้ อระยะติดโรคในกลุ่มที่ได้รับสาร propylene glycol
มีค่าเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับน�้ำสะอาดอย่างมีนยั ส�ำคัญ ส่ วนอัตราการตายเฉลี่ยของทุกกลุ่ม
ที่ได้รับน�้ำมันข่า (10 30 และ 60 พีพีเอ็ม) สูงกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับฟอร์มาลิน
ที่ความเข้มข้น 50 พีพีเอ็มในทุกช่วงของการทดลอง นอกจากนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบในกลุ่มที่ได้รับน�้ำมัน
ข่าพบว่าในชัว่ โมงที่ 1 และ 2 ของการทดลอง อัตราการตายเฉลี่ยสู งขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญ ตามระดับ
ความเข้มข้นของน�้ำมันข่าที่สูงขึ้น แต่ในชัว่ โมงที่ 4 และ 6 ของการทดลอง กลุ่มน�้ำมันข่าระดับความ
เข้มข้น 30 และ 60 พีพีเอ็ม พบอัตราการตายเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มน�้ำมันข่าระดับความเข้มข้น 10 พีพีเอ็ม
อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยพบอัตราการตายสูงกว่าร้อยละ 80 (80.3 % และ 82.3% ในชัว่ โมงที่ 4 และ 87.0%
และ 86.3% ในชัว่ โมงที่ 6 ตามล�ำดับ)
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

Negative control
Positive control (formalin 50 ppm)
Vehicle control (propylene glycol)
Galangal oil 10 ppm
Galangal oil 30 ppm
Galangal oil 60 ppm

1h
3.7±0.58
15.8±1.74
0±0.00
48.1±3.76
60.4±2.47
72.6±1.50

Time after treatment (n=3)
2h
4h
6.3±0.55
14.7±0.58
21.4±1.33
43.6±1.64
7.4±1.54
22.2±3.97
56.6±1.45
64.4±1.14
63.5±1.27
84.6±1.56
78.1±1.03
86.4±1.76

6h
21.3±0.68
51.0±2.68
23.4±1.77
79.6±1.33
92.9±1.29
94.2±1.36
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วิจารณ์
การห้ามใช้สารมาลาไคท์กรี นกับปลาที่เลี้ยงเพื่อการบริ โภคทั้งในยุโรป และสหรัฐอเมริ กา
ส่ งผลให้มีการศึกษามากขึ้นถึงสารเคมีและสมุนไพรทางเลือกที่มีความปลอดภัยต่อทั้งตัวปลา และ
มนุษย์ในการก�ำจัดเชื้อ I. multifiliis ซึ่งเป็ นเชื้อที่ระบาดได้ง่ายและก่อความรุ นแรงสูงในการเพาะเลี้ยง
ปลาน�้ำจืด รายงานสารเคมีชนิดใหม่ เช่น สาร hydrogen peroxide, peracetic acid and peroctanoic
acid-based formulation (HPPAPA) ใช้กำ� จัดเชื้อ I. multifiliis ระยะ theront และ tomont [5] สาร
peracetic acid [6,7] และสาร potassium ferrate (VI) [4] ที่ทำ� ลายเชื้อ I. multifiliis ได้หลายระยะ ส่ วน
สารสกัดจากใบของต้นหมามุย้ (Mucuna pruriens) ความเข้มข้น 200 พีพเี อ็ม แช่ในน�้ำนาน 72 ชัว่ โมง
และสารสกัดจากเมล็ดมะละกอ (Carica papaya) ความเข้มข้น 200 พีพีเอ็ม แช่ในน�้ำนาน 96 ชัว่ โมง
สามารถลดเชื้อบนตัวปลาได้ถึงร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารดังกล่าว [2] นอกจากนี้
Yao และคณะ [8] ได้รายงานผลของสาร sanguinarine ซึ่ งเป็ นสาร isoquinoline alkaloids ในความ
เข้มข้น 0.7-0.9 พีพีเอ็ม จากใบของต้น Macleaya cordata ซึ่ งเป็ นพืชมีพิษว่าสามารถฆ่าเชื้อ I. multifiliis ในปลาเฉา (Ctenopharyngodon idella) เป็ นต้น ในการศึกษาครั้งนี้เลือกใช้น้ ำ� มันข่าเนื่องจากเป็ น
สมุนไพรที่หาง่ายและมีรายงานถึงฤทธิ์ ทางชีวภาพที่หลากหลาย เช่น ฤทธิ์ต้านมะเร็ ง ฤทธิ์ต้านการ
อักเสบ และฤทธิ์ตา้ นออกซิ เดชัน รวมทั้งมีรายงานว่าสาร 1’-acetoxychavicol acetate และ 1’-acetoxyeugenol acetate ในน�้ำมันข่าสามารถฆ่าเชื้อรา Microsporum gypseum และ Trichophyton mentagrophyte [9] โดยท�ำการแยกเชื้อ I. multifiliis ระยะติดโรค และทดสอบในหลอดทดลอง ท�ำให้พบ
ว่าเชื้อระยะติดโรคถึงแม้จะอยูใ่ นน�้ำสะอาดปกติกส็ ามารถพบอัตราการตายได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อายุขยั
ของเชื้อและปัจจัยทางสิ่ งแวดล้อม [1] ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Picon-Camacho และคณะ [5]
ที่พบอัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ 15 ในกลุ่มควบคุม ดังนั้นสาร propylene glycol อาจไม่มีผลต่อการ
ตายของเชื้อระยะติดโรคเนื่องจากพบอัตราการตายไม่แตกต่างกันในส่ วนมากของช่วงการทดลอง
น�้ำมันข่ามีประสิ ทธิ ภาพดีในการฆ่าเชื้อ I. multifiliis ระยะติดโรคโดยเปรี ยบเทียบกับสาร
ฟอร์ มาลินที่ความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม โดยน�้ำมันข่าให้ผลดีในการฆ่าเชื้อตั้งแต่ชวั่ โมงที่ 1 ของการ
ทดลองในความเข้มข้น 10 พีพีเอ็มและให้ผลดีข้ ึนเมื่อความเข้มข้น สู งขึ้น คือ 30 และ 60 พีพีเอ็ม แต่
เมื่อค�ำนึงถึงขนาดที่นอ้ ยแต่ประสิ ทธิภาพสูงพบว่าความเข้มข้น 30 พีพีเอ็มให้ผลดีที่สุด โดยชัว่ โมง
ที่ 4 และ 6 ของการทดลองให้ผลในการฆ่าเชื้อระยะติดโรคที่สูงและไม่แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญเมื่อ
เทียบกับความเข้มข้น 60 พีพเี อ็ม สารยูคาลิปตอลพบเป็ นองค์ประกอบหลักของน�้ำมันข่าในการศึกษา
ครั้ งนี้ ซึ่ ง เป็ นสารในกลุ่ ม monoterpene มี ร ายงานถึ ง ฤทธิ์ ในการต้า นเชื้ อ โปรโตซัว ของสาร
ยูคาลิปตอล โดย Su และคณะ [10] พบว่าสารยูคาลิปตอลจากการสกัดใบยูคาลิปตัสยับยั้งการเจริ ญ
เติบโตของเชื้อ Plasmodium falciparum ระยะ trophozoite ส่ วนน�้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพา
(Ocimum basilicum) ที่มีองค์ประกอบทางเคมีเป็ นสารพวก monoterpene เช่น limonene, eucalyptol
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และ linalool มีฤทธิ์ทำ� ลายเชื้อ Giardia lamblia [11] นอกจากนี้สารสกัดจากข่ายังมีฤทธิ์ในการท�ำลาย
เชื้อ Leishmania donovani ระยะ promastigote โดยให้ผลดีข้ ึนเมื่อได้รับสารสกัดจากข่าในขนาดที่สูง
ขึ้นด้วย[12] อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบกลไกการออกฤทธิ์ ของสารยูคาลิปตอลต่อเชื้ อโปรโตซัวที่
แน่นอนแต่เป็ นไปได้วา่ สารยูคาลิปตอลอาจรบกวนผนังเซลล์ของเชื้ อโปรโตซัว และส่ งผลต่อการ
ยับยั้งการผ่านเข้าออกของสารเคมีที่จำ� เป็ นในกระบวนการเจริ ญและพัฒนาของเชื้อโปรโตซัว และยัง
มีรายงานว่าสารในกลุ่ม monoterpene เช่น สาร limonene และ nerolidol ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งวิถี
เมวาโลเนท (mevalonate pathway) ซึ่งมีความส�ำคัญในกระบวนการชีวสังเคราะห์ระดับเซลล์ของเชื้อ
โปรโตซัวอีกด้วย [10]
จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุ ปได้วา่ น�้ำมันข่าสามารถฆ่าเชื้อ I. multifiliis ระยะติดโรคได้ โดย
คาดว่าสารที่ออกฤทธิ์ คือ สารยูคาลิปตอลซึ่งพบเป็ นองค์ประกอบส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตามควรมีการ
ศึกษาเพิ่มเติมในส่ วนต่างๆ เช่น ผลของน�้ำมันข่าต่อระยะอื่นๆของเชื้อ I. multifiliis การทดสอบพิษ
วิทยาของน�้ำมันข่าต่อตัวสัตว์ รวมทั้งการศึกษาความคุม้ ค่าในการน�ำไปใช้ เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อน�ำน�้ำมัน
ข่าเป็ นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคจุดขาวในปลาน�้ำจืดต่อไป
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