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บทคัดย่อ
ั บนั การใช้ยาปฏิชวี นะในการป้องกัน และรักษาโรคในปลาได้รบั การต่อต้านในหลาย ๆ ประเทศ ทัง้ นี้
ในปจจุ
เนื่องจากผลข้างเคียงอันเเนื่องมาจากยาปฏิชวี นะ ดังนัน้ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการหาสมุนไพรซึง่ สามารถทาลาย
จุลนิ ทรียม์ าใช้แทนยาปฏิชวี นะจึงได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวมผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกั บการนา
สมุนไพรมาใช้ในการป้องกัน และรักษาโรคในปลา โดยกล่าวถึงข้ อดีของการใช้สมุนไพรในการป้องกัน และรักษาโรค
รายงานเกีย่ วกับความสามารถของสมุนไพรในการยับยัง้ การเจริญของจุลนิ ทรีย์ ความสามารถของสมุนไพรในกระตุน้
ระบบภูมคิ มุ้ กันของปลา และความสามารถของสมุนไพรในการต่อต้านอนุมลู อิสระ ซึง่ ความสามารถดังกล่าวมีส่วนสาคัญ
ในการทาให้สมุนไพรสามารถใช้ป้องกันและรักษาโรคในปลา
คาสาคัญ : สมุนไพร ยาปฏิชวี นะ สารต้านอนุมลู อิสระ โรคปลา
Abstract
The use of antibiotics to prevent and treat diseases in fish has currently been objected in many countries
because of their adverse effects. Therefore, researches on finding herbs that have antimicrobial activities to
replace antibiotics have become very interesting. This article has collected reports on the use of herbs as
prophylactic and therapeutic agents in fish. It presents the benefits of using herbs as prophylactic and
therapeutic agents and reports on the antimicrobial, immunostimulating and antioxidant activities of herbs.
These activities are important for herbs being use as as prophylactic and therapeutic agents in fish.
Keywords : Herbs, antibiotics, antioxidant, fish disease
บทนา
ั บนั การป้องกัน และรักษาโรคปลามักใช้
ในปจจุ
สารเคมีสงั เคราะห์ และยาปฏิชวี นะ ถึงแม้ว่าวิธกี าร
ดังกล่าวจะให้ผลดี แต่กม็ ขี อ้ ด้อยอยู่หลายประการ เช่น
1. สารเคมีสงั เคราะห์ และยาปฏิชวี นะสามารถ
ตกค้างอยู่ในตัวปลาได้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคกังวลว่าจะทา
ให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริโภค
2. การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างไม่เหมาะสม เช่น ใช้
ในปริมาณทีม่ ากเกินไป หรือใช้เป็นเวลานานเกินไป อาจ
ส่งผลให้เกิดการดือ้ ยาของเชือ้ ก่อโรค ซึง่ ความสามารถใน
การดือ้ ยาสามารถถ่ายทอดไปยังแบคทีเรียสายพันธุอ์ ่นื ที่

อยู่ในธรรมชาติได้ ส่งผลให้เกิดแบคทีเรียสายพันธุท์ ด่ี อ้ื ยา
จานวนมาก [1]
3. การใช้ยาปฏิชวี นะมักทาให้เกิดผลข้างเคียง
(side effect) กับปลา เนื่องจากยาปฏิชวี นะมั กไปมีผลใน
การยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียประจาถิน่
(normal
flora) ทีอ่ ยู่ในตัวปลา ซึง่ จะทาให้ปลาเกิดอาการเครียด มี
ภาวะภูมคิ มุ้ กันทีต่ ่าลง และมีการเจริญเติบโตทีช่ า้ ลง [2]
ด้วยเหตุน้ใี นหลาย ๆ ประเทศได้มกี ารห้ามใช้
ยาปฏิชวี นะหลายชนิดในการเพาะเลีย้ งปลาในเพือ่ การค้ า
และการส่งออก ยาปฏิชวี นะทีม่ กี ารห้ามใช้แล้วในหลาย
ประเทศ เช่น chloramphenicol, ยาในกลุ่ม nitrofurans
(ได้แก่ furazolidone, nitrofurazone, furaltadone,
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nitrofurantoin, furylfuramide, nifuratel, nifursoxime,
nifurprazine),
neomycin,
nalidixic
acid,
sulphamethoxazole, chlorpromazine, colchicines,
dapsone, dimetridazole, metronidazole, onidazole,
ipronidazole,
clenbuterol,
diethylstilbestrol,
sulfonamide และ floroquinolones เป็นต้น [3]
จากการทีม่ กี ารห้ามใช้ยาปฏิชวี นะในการ
เพาะเลีย้ งปลาเพือ่ การค้า และการส่งออก จึ งทาให้มคี วาม
พยายามทีจ่ ะหาสิง่ ทีส่ ามารถนามาใช้แทนยาปฏิชวี นะใน
การป้องกัน และรักษาโรคปลา สิง่ หนึ่งทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
ั บนั คือ พืชสมุ นไพร เนื่องจากมีขอ้ ดี
เป็นอย่างมากในปจจุ
หลายประการเช่น
1. สมุนไพรเกือบทุกชนิดสามารถหาได้ตาม
ธรรมชาติ หรือปลูกได้เอง ทาให้เกษตรกรผู้ เลีย้ งปลาไม่
จาเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการซื้อยาปฏิชวี นะซึง่ มี
ราคาแพง นอกจากนี้ยงั ทาให้เกษตรกรสามารถพึง่ พา
ตนเองได้ โดยไม่จาเป็นต้องพึง่ พาบริษทั ผลิตยาปฏิชวี นะ
2. สมุนไพรส่วนใหญ่ได้รบั การยอมรับว่า
ปลอดภัยจากการทีม่ กี ารใช้รกั ษาโรคในคน หรือสัตว์ต่าง
ๆ มาเป็ นเวลานาน
3. สมุนไพรหลายชนิดได้รบั การยืนยันทาง
วิชาการว่าสามารถใช้ป้องกัน และรักษาโรคในคน และ
สัตว์ต่าง ๆ ได้ [3]
4. สมุนไพรหลายชนิดได้รบั การยืนยันทาง
วิชาการว่ามีความสามารถในการยับยัง้ การเจริญของ
จุลนิ ทรียต์ ่าง ๆ (antimicrobial activity) เช่น แบคทีเรีย รา
และไวรัส ได้ [4, 5, 3]
5. สมุนไพรหลายชนิดได้รบั การยืนยันทาง
วิชาการว่ามีความสามารถในการกาจัดอนุมลู อิสระ
(antioxidant activity) [6, 3] ซึง่ จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของ
ปลาได้
6. สมุนไพรหลายชนิดได้รบั การยืนยันทาง
วิชาการว่ามีความสามารถในการลดความเครียดได้ ซึง่
การ ลดความเครียดในปลาจะช่วยทาให้ปลามีมกี าร
เจริญเติบโตได้ดี และมีโอกาสติดเชือ้ ได้น้อยลง [3]
7. สมุนไพรหลายชนิดได้รบั การยืนยันทาง
วิชาการว่ามีความสามารถในการกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กัน
(immunostimulation) ของคน และสัตว์ต่าง ๆ รวมทัง้ ปลา
ได้ [5, 7, 3]
สารเคมีทพ่ี บในสมุ นไพรจานวนมากได้รบั การ
พิสจู น์ และยืนยันว่ามีส่วนช่วยให้สมุนไพรมีความสามารถ

ในการยับยัง้ การเจริญของจุลนิ ทรีย์ การกระตุน้ ระบบ
ภูมคิ มุ้ กัน การกาจัดอนุมลู อิสระ การลดความเครียด และ
การป้องกันการเกิดโรค ตัวอย่างของสารดังกล่าว เช่น
alkaloids, flavonoids, phenolics, terpenoids, steroids
และ essential oils [4, 5, 3]
การใช้สมุนไพรในการกระตุ้นระบบภูมิค้มุ กันของปลา
พืชสมุนไพรหลายชนิดได้รบั การยืนยันทาง
วิทยาศาสตร์ว่ามีความสามารถในการกระตุน้ ระบบ
ภูมคิ มุ้ กัน (immune system) ของปลา ซึง่ ส่งผลทาให้ปลา
มีความต้านทานต่อโรคสูงขึน้ โดยเฉพาะโรคทีเ่ กิดจากการ
ติดเชือ้ แบคทีเรีย ตัวอย่างของสมุนไพรทีไ่ ด้รบั การยืนยัน
ทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถการกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กัน
ของปลาได้ ได้แก่
1. Radix astragalin seu Hedysari และ Radix
angelicae sinensis
พืชสมุนไพรทัง้ สองชนิดนี้เป็นพืชสมุนไพรที่
ใช้ใน การรักษาโรคตามตาราแพทย์แผนจีน จากการ
ทดลองโดย Jian และ Wu [8] พบว่าเมือ่ นารากที่
บดละเอียดของสมุนไพรทัง้ สองชนิดในอัตราส่วนระหว่าง
Radix astragalin seu Hedysari ต่อ Radix angelicae
sinensis เท่ากับ 5:1 (w/w) ไปผสมกับอาหารปลาใน
อัตราส่วน 1% (w/w) และ 1.5% (w/w) แล้วนาไปเลีย้ ง
ปลา large yellow croaker [Pseudosciaena crocea
(Richardson)] เป็นเวลา 20 วันปลาจะมีภมู คิ มุ้ กันแบบไม่
จาเพาะ (nonspecific immune response) สูงขึน้ และปลา
ดังกล่าวยังมีความต้านทานต่อการติดเชือ้
Vibrio
alginolyticus สูงขึน้ ด้วย
2. Astragalus radix
พืชสมุนไพรชนิดนี้เป็นพืชสมุนไพรจีน จาก
การทดลองโดย Yin และคณะ [9] พบว่าเมือ่ นาสาร
astragalus polysaccharide ซึง่ สกัดได้จาก A. radix
สามารถกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันของปลานิล (Oreochromis
niloticus) ได้ โดยปลานิลทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารทีผ่ สมสาร
ดังกล่าวในอัตราส่ วน 1% (w/w) และ 1.5 % (w/w) เป็น
เวลา 3
สัปดาห์ จะมีภมู คิ มุ้ กันแบบไม่จาเพาะ
(nonspecific immune response) สูงกว่าปลานิลทีเ่ ลีย้ ง
ด้วยอาหารทีไ่ ม่มสี ่วนผสมของสารดังกล่าว
3. Cratoxylum formosum
พืชสมุนไพรชนิดนี้ (หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่
ภาษาไทยว่าผักติ้ว ) เป็นพืชสมุนไพรพืน้ บ้านทางภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นิยมใช้รบั ประทาน
เป็นเครือ่ งเคียง หรือใช้ในการประกอบอาหาร จากการ
ทดลองโดย Rattanachaikunsopon และ Phumkhachorn
[10] พบว่า สารสกัดด้วยน้า (aqueous extract) ของผักติ้ว
สามารถกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันของปลา นิล (Oreochromis
niloticus) ได้ โดยปลานิลทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารทีผ่ สมสารสกัด
ด้วยน้าของผักติ้วในอัตราส่วน 1.5 % (w/w) เป็นเวลา 30
วัน จะมีภมู คิ มุ้ กันแบบไม่จาเพาะ (nonspecific immune
response) สูงกว่าปลานิลทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารทีไ่ ม่ม ี
ส่วนผสมของสารสกัดด้วยน้าของผัก ติ้ว นอกจากนี้การ
ทดลองดังกล่าวยังพบว่าปลานิลทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารทีผ่ สม
สารสกัดด้วยน้าของผักติ้วในอัตราส่วน 1.5 % (w/w) เป็น
เวลา 30
วัน จะมีความต้านทานต่อการติดเชือ้
Streptococcus agalactiae สูงกว่าปลานิลทีเ่ ลีย้ งด้วย
อาหารทีไ่ ม่มสี ่วนผสมของสารสกัดด้วยน้าของผักติ้ว
นอกจากสมุนไพรดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมี
สมุนไพรอีกหลายชนิดทีส่ ามารถกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กัน
ของปลาได้ เช่น glycyrrhizin ซึง่ สามารถกระตุน้ ระบบ
ภูมคิ มุ้ กันของปลา rainbow trout, Oncorhynchus mykiss
(Walbaun) [11] aloe หรือว่านหางจระเข้ ซึง่ สามารถ
กระตุน้ ระบบภู มิคมุ้ กันของปลา rockfish (Sebastes
schlegeli) [12] azadirachtin ซึง่ สามารถกระตุน้ ระบบ
ภูมคิ มุ้ กันของปลา Oreochromis mossambicus (Peters)
[13] Achyranthe aspera ซึง่ สามารถกระตุน้ ระบบ
ภูมคิ มุ้ กันของปลา Indian major carp (Labeo rohita)
[14] Scutellaria radix ซึ่งสามารถกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กัน
ของปลานิล (Oreochromis niloticus) [9] Azadirachta
indica, Ocimum sanctum และ Curcuma longa ซึง่
สามารถกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันของปลา Crassius auratus
[15] เป็นต้น
การใช้สมุนไพรในควบคุมโรคปลา
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สมุนไพ รในการ
ควบคุมโรคปลาส่วนใหญ่แล้วมักเป็นการทดลองใช้
สมุนไพรในการควบคุมโรคทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย
ส่วนรายงานเกีย่ วกับการใช้สมุนไพรในการควบคุมโรคที่
เกิดจากการไวรัส รา และปรสิตมีบา้ งแต่ไม่มากนัก
พืชสมุนไพรหลายชนิดได้รบั การยืนยันทาง
วิทยาศาสตร์ว่ามีความสามา รถในการยับยัง้ การเจริญของ
แบคทีเรียก่อโรคปลา (fish pathogenic bacteria) ใน
หลอดทดลอง และยังสามารถใช้ในการควบคุมการเกิดโรค
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ปลาทีม่ สี าเหตุมาจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย ตัวอย่างของ
สมุนไพรทีไ่ ด้รบั การยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถใช้
ในการควบคุมการเกิดโรคปลาทีม่ สี าเหตุมาจากการติดเชือ้
แบคทีเรีย ได้แก่
1. ฝรัง่ (Psidium guajava)
จากการทดลองพบว่าสารสกัดด้วยเอธานอล
(ethanol extract) ของใบฝรังที
่ ม่ คี วามเข้มข้นเท่ากับ 62.5
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ รสามารถยับยัง้ การเจริญของ
Aeromonas hydrophila ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ได้ นอกจากนี้
แล้วยังพบว่าปลานิล (Oreochromis niloticus) ทีเ่ ลีย้ งด้วย
อาหารทีผ่ สมด้วยสารสกัดดังกล่าวในอัตราส่วนระหว่าง
สารสกัดต่ออาหารเท่ากับ 1:24 (w/w) มีอตั ราการตาย
เนื่องจากการติดเชือ้ A. hydrophila ต่ากว่าปลานิลทีเ่ ลีย้ ง
ด้วยอาหารทีไ่ ม่ได้ผสมด้วยสารสกัดดังกล่าว [16]
2. ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)
จากการทดลองพบว่าสารสกัดด้วยน้า
(aqueous extract) ของฟ้าทะลายโจรทีม่ คี วามเข้มข้น
เท่ากับ 31.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ รสามารถยับยัง้ การ
เจริญของ Stretococcus agalactiae ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ได้
นอกจากนี้แล้วยังพบว่าปล านิล (Oreochromis niloticus)
ทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารทีผ่ สมด้วยสารสกัดดังกล่าวในอัตราส่วน
ระหว่างสารสกัดต่ออาหารเท่ากับ 4:36 (w/w) และ 5:35
(w/w) มีอตั ราการตายเนื่องจากการติดเชือ้ S. agalactiae
ต่ากว่าปลานิลทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารทีไ่ ม่ได้ผสมด้วยสารสกัด
ดังกล่าว [17]
3. กุยช่าย (Allium tuberosum)
จากการทดลองพบว่าน้ามันสกัดจากต้น
กุยช่าย (Chinese chive oil) ทีม่ คี วามเข้มข้นเท่ากับ 80
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ รสามารถยับยัง้ การเจริญของ
Flavobacterium columnaris ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ได้
นอกจากนี้แล้วยังพบว่าปลานิล (Oreochromis niloticus)
ทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารทีผ่ สมด้วยน้ามันสกัดดังกล่าวใน
อัตราส่วนระหว่างน้ามันสกัดต่ออาหารเท่ากับ
800
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีอตั ราการตายเนื่องจากการติดเชือ้
F. columnaris ต่ากว่าปลานิลทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารทีไ่ ม่ได้
ผสมด้วยน้ามันสกัดดังกล่าว [18]
4. ใบบัวบก (Centella asiatica)
จากการทดลองพบว่าสารสกัดด้วยน้า
(aqueous extract) ของใบบัวบกทีม่ คี วามเข้มข้นเท่ากับ
31.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ รสามารถยับยัง้ การเจริญของ
Flavobacterium columnaris ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ได้
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นอกจากนี้แล้วยังพบว่าการเลีย้ งปลานิล (Oreochromis
niloticus) ในบ่อเลีย้ งปลาทีม่ กี ารเติมสารสกัดด้วยน้าของ
ใบบัวบกในอัตราส่วน 100 มิลลิกรัมต่อน้า 1 ลิตรจะทาให้
ปลานิลมีอตั ราการตายเนื่องจากการติดเชือ้ F. columnaris
ต่าลง [19]
5. กานพลู (Syzygium aromaticum)
จากการทดลองพบว่าน้ามันสกัดจากกานพลู
(clove oil) ทีม่ คี วามเข้มข้นเท่ากับ 30 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลติ รสามารถยับยัง้ การเจริญของ
Lactococcus
garvieae ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ได้ นอกจากนี้ยงั พบว่าปลานิล
(Oreochromis niloticus) ทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารทีผ่ สมด้วย
น้ามันสกัดดังกล่าวในอัตราส่วน 3% (w/w) มีอตั ราการ
ตายเนื่อง จากการติดเชือ้ L. garvieae ต่ากว่าปลานิลที่
เลีย้ งด้วยอาหารทีไ่ ม่ได้ผสมด้วยน้ามันสกัดดังกล่าว [20]
6. อบเชย (Cinnamomum verum)
จากการทดลองพบว่าน้ามันสกัดจากเปลือก
ของต้นอบเชย (cinnamon oil) ทีม่ คี วามเข้มข้นเท่ากับ 40
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ รสามารถยับยัง้
การเจริญของ
Streptococcus iniae ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ได้ และยังพบว่า
ปลานิล (Oreochromis niloticus) ทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารทีผ่ สม
ด้วยน้ามันสกัดดังกล่าวในอัตราส่วน 0.4% (w/w) มีอตั รา
การตายเนื่องจากการติดเชือ้ S. niae ต่ากว่าปลานิลที่
เลีย้ งด้วยอาหารทีไ่ ม่ได้ผสมด้วยน้า มันสกัดดังกล่าว
นอกจากนี้การทดลองนี้ยงั แสดงให้เห็นว่าสารในน้ามันสกัด
จากเปลือกของต้นอบเชยทีม่ สี ่วนสาคัญต่อการยับงั ้ การ
เจริญของ S. iniae คือ cinnamaldehyde [21]
นอกจากสมุนไพรดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมี
สมุนไพรอีกหลายชนิดทีส่ ามารถใช้ในการควบคุมโรคปลา
ทีม่ สี าเหตุ มาจากการติดเชือ้ แบคทีเรียได้ เช่น
neem
(Azadirachta indica) ซึง่ สามารถใช้ในการควบคุมโรคติด
เชือ้ Aeromonas hydrophila ใน common carp
(Cyprinus carpio) [37] และในปลาทอง (Carassius
auratus) [22] rosemary (Rosmarinus officinalis) ซึง่
สามารถใช้ในการควบคุมโรคติ ดเชือ้ Streptococcus iniae
ในปลานิล (Oreochromis sp.) [38] ขมิน้ (curcuma
longa) และกะเพรา (Ocimum sanctum) ซึง่ สามารถใช้ใน
การควบคุมโรคติดเชือ้ Aeromonas hydrophila ในปลา
ทอง (Carassius auratus) [22]
พืชสมุนไพรทีไ่ ด้รบั การยืนยันทางวิทยาศาสตร์
ว่ามีความสามาร ถในการฆ่าไวรัสก่อโรคปลา
(fish
pathogenic virus) เช่น Clinacanthus nutans, Ocimum

sactum, Phyllanthua acidus, Phyllanthus amarus,
Phyllantus reticulates, Phyllantus urinaria, Psidium
guajava, และ Tinospora crispa ซึง่ มีความสามารถใน
การฆ่าไวรัส (virucidal activity) 2 ชนิดทีส่ ามารถก่อโรค
ได้ในปลา คือ infectious haematopoietic necrosis virus
และ Oncorhynchus masou virus [23] นอกจากนี้ Micol
และคณะ [24] ได้ทาการทดลองพบว่าใบของต้น olive
(Olea europaea) สามารถทาลาย viral haemorrhagic
septicaemia virus ซึง่ เป็นไวรัสใ นกลุ่ม salmonid
rhabdovirus ทีส่ ามารถก่อโรคในปลา
พืชสมุนไพรทีไ่ ด้รบั การยืนยันทางวิทยาศาสตร์
ว่ามีความสามารถในการฆ่าราก่อโรคปลา
(fish
pathogenic fungus) เช่น neem (Azadirachta
siamensis) และ tea tree (Melaleuca alternifloria) ซึง่ มี
ความสามารถในการฆ่าราก่อโร คในปลา Aphanomyces
invadans [25] นอกจากนี้ Chitmanat และคณะ [26] ได้
รายงานว่าสารสกัดด้วยน้า (aqueous extract) ของใบจาก
ต้น Indian almond (Terminalia catappa) สามารถ
ป้องกันการติดเชือ้ ราในไข่ของปลานิลได้
พืชสมุนไพรทีไ่ ด้รบั การยืนยันทางวิทยาศาสตร์
ว่ามีความสามารถในการฆ่าปรสิตของปลา (fish parasite)
เช่น Indian almond (Terminalia catappa) ซึง่ มี
ความสามารถในการฆ่า fish ectoparasite ในกลุ่ม
Trichodina ได้ [26] นอกจากนี้ Ekanem และคณะ [27]
ได้รายงานว่าสารสกัดด้วยเมทานอล (methanol extract)
จากใบของ Mucuna pruriens (Fabaceae) และสารสกัด
ด้วยปิโตรเลียมอีเธอร์ (petroleum-ether extract) จาก
เมล็ดของ Carica papaya (Caricaceae) สามารถฆ่า
โปรโตซัว Ichthyophthirius multifiliis ซึง่ เป็นปรสิตของ
ปลา
การใช้สมุนไพรในการต้านความเครียด
ในการเลีย้ งสัตว์ทุกชนิด รวมทัง้ การเลีย้ งปลา
ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ กับสัตว์ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด จะ
ส่งผลเสียต่อสัตว์ เช่น ทาให้อตั ราการเจริญการเจริญลดลง
และติดเชือ้ โรคได้งา่ ย ดังนัน้ ผูเ้ ลีย้ งสัตว์ส่วนใหญ่จงึ
จาเป็นต้องดูแลสภาวะแวดล้อมของการเลีย้ งสัตว์ให้
เหมาะสมอยู่เสมอ เพือ่ ป้องกั นไม่ให้สตั ว์เกิดความเครียด
นอกจากนี้แล้วในบางครัง้ ผูผ้ ลิตอาจมีการให้สารบางอย่าง
เสริมลงไปในอาหารเพือ่ ช่วยลดความเครียดทีอ่ าจจะเกิด
ขึน้ กับสัตว์เลีย้ ง พืชสมุนไพรถือว่าเป็นแหล่งสาคัญแหล่ง
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หนึ่งของสารลดความเครียด ทีผ่ ่านมามีรายงานทาง
วิชาการจานวนมากทีย่ นื ยันถึงการนาพืชสมุนไพรไปใช้ใน
การลดความเครียดในคน สัตว์มกี ระดูกสันหลังชัน้ สูง
(higher vetrtebrtaes) [28] รวมทัง้ ในสัตว์น้า เช่น กุง้ และ
ปลา ตัวอย่างของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทดลองนา
สมุนไพรไปใช้ในการลดความเครียดในสัตว์น้า เช่น
- Citarasu และคณะ [28] ได้ทาการทดลอ งนา
สารลดความเครียดทีเ่ รียกว่า stresstol มาผสมในอาหาร
ให้กงุ้ Indian white shrimp (Penaeus indicus) กิน และ
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พบว่าสารดังกล่าวสามารถลดความเครียดในกุง้ ได้
ส่วนประกอบ และปริมาณทีใ่ ช้ในการเตรียม stresstol ได้
แสดงไว้ในตารางที่ 1
- Rani [29] ได้รายงานว่า Tefroli ซึ่งเป็นสารที่
มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิด (ตารางที่ 2) สามารถ
ช่วยลดความเครียดของกุง้ Black tiger shrimp (Penaeus
monodon) อันเนื่องมาอุณหภูม ิ และ pH ทีไ่ ม่เหมาะสม
(temperature stress and pH stress) ได้

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบ และอัตราส่วนของพืชสมุนไพรในสาร stresstol
Herb
Withania somniferra
Ocimum sanctum
Tonospora cordifolia
Picrochiza Kurroa
Eclipta erecta

Active compound
Withanine, withananine, tropine, somniferine, somniferinine,
euscohygrin, isopelletierine, choline, etc.
Ocimin
Berberine
Cathartic acid, piccrorhizin, apocyanacin, picrosides I, II, and III,
Ecliptine

Percentage
25
60
5
5
5

ตารางที่ 2 ส่วนประกอบ และปริมาณของพืชสมุนไพรในสาร Tefroli
Herb
Tephrosia purpurea
Eclipta alba
Phyllanthus niruri
Andrographis paniculata
Terminalia chebula
Ocimum sanctum
a
ในสาร Tefroli ปริมาตร 5 มิลลิลติ ร
- Ji และคณะ [30] ได้รายงานว่าการเลีย้ งปลา
juvenile Japanese flounder (Paralichthys olivaceus)
ด้วยอาหารทีม่ สี ่วนผสมของสมุนไพร Massa medicata
fermentata, Crataegi fructus, Artemisia capillaries และ
Cnidium officinale ในอัตราส่วน 2:2:1:1 สามารถช่วยลด
ความเครียดของปลาได้
- Wu และคณะ [31] พบว่าสมุนไพรต่าง ๆ
ได้แก่ Astragalus membranaceus, Portulaca oleracea,
Flavescent sophora และ Andrographis paniculata
สามารถใช้เ ป็นสารลดความเครียด (antistress) ในปลา
carp (Cyprinus carpio) ได้

Amount (mg)a
400
200
200
100
100
100
- Xie และคณะ [32] ได้ทาการทดลองพบว่า
ปลา common carp (Cyprinus carpio var. Jian) ทีถ่ ูก
เลีย้ งด้วยอาหารทีม่ สี ่วนผสมของสารสกัด anthraquinone
จาก rhubarb (Rheum officinale Bail) ในอัตราส่วน 1%
ถึง 2% สามารถทนต่อความเครียดอันเนื่องมาจากการ
เลีย้ งปลาในทีท่ ม่ี ปี ลาหนาแน่นเกินไป (crowding stress)
ได้ดกี ว่าปลา common carp ทีถ่ ูกเลีย้ งด้วยอาหารทีไ่ ม่ได้
ผสมด้วยสารสกัดดังกล่าว
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การใช้สมุนไพรในการต้านอนุมลู อิ สระ
การทีร่ ่างกายคน และสัตว์มกี ารสร้างอนุมลู
อิสระ (free radicals) หากสะสมในร่างกายมาก ๆ จะทาให้
มีผลเสียต่อสุขภาพ เนื่องจากอนุมลู อิสระต่าง ๆ มีความ
เป็นพิษต่อเซลล์ และสามารถทาให้เซลล์ตายได้ ดังนัน้ จึงมี
งานวิจยั จานวนมากได้ทาการทดลองเพือ่ หาสารต่าง ๆ ที่
สามารถกาจัดอนุมลู อิสระออกจากร่างกาย โดยเรียกสาร
เหล่านัน้ ว่าสารต้านอนุมลู อิสระ (antioxidant) จากรายงาน
การวิจยั จานวนมากพบว่าพืชสมุนไพรหลายชนิดเป็น
แหล่งของสารต้านอนุมลู อิสระ และพืชสมุนไพรบางชนิดก็
ได้ถูกนามาใช้ในการผลิตสารต้านอนุมลู อิสระในเชิง
พาณิชย์แล้ว
งานวิจยั เกีย่ วกับการนาพืชสมุนไพรมาใช้เป็น
สารต้านสารอนุมลู อิ สระในสัตว์มกี ารดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีทงั ้ ทีท่ าในสัตว์ทดลอง ในสัตว์น้า และใน
ปลา ตัวอย่างของสารสกัดจากสมุนไพร หรือสมุนไพรที่
ได้รบั การยืนยันทางวิชาการว่ามีความสามารถในการต้าน
อนุมลู อิสระในสัตว์ เช่น
1. picroliv
สารนี้เป็นสารจาพวก iridoid glycoside
mixture ทีส่ กัดได้จากรากของ Picrorhiza kurroa สาร
ดังกล่าวนี้ได้รบั การยืนยันจากงานวิจยั ว่ามีความสามารถ
ในการต้านอนุมลู อิสระในหนู [33, 34]
2. Rutin
สารนี้เป็นสารจาพวก bioflavonoid ทีส่ กัดได้
จาก Toona sinensis สารดังกล่าวนี้ได้รบั การยืนยันจาก
งานวิจยั ว่ามีความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระในกุง้ ขาว
(Litopenaeus vannamei) [35]
3. กระเทียม (Allium sativum)
มีรายงานพบว่ากระเทียม และน้ามันทีส่ กัด
จากกระเทียม (garlic oil) มีความสามารถในการต้าน
อนุมลู อิสระในปลานิล (Oreochromis niloticus) [36]
นอกจากสมุนไพรทีก่ ล่าวมาแล้วยังมีสมุนไพร
อีกเป็นจานวนมากทีไ่ ด้รบั การยืนยันว่าเป็นแหล่งของสาร
ทีม่ คี วามสามารถในการต้านอนุมลู อิสระ ซึง่ สมุนไพร
เหล่านี้ หรือสารสกัดจากสมุนไพรเหล่านี้อาจมีการนามาใช้
ประโยชน์ในการเลีย้ งสัตว์ในอนาคตได้

บทสรุป
ในสภาวะทีม่ กี ารจา กัด และการควบคุมการใช้
ยาปฏิชวี นะในการป้องกัน และรักษาโรคในปลาอย่าง
เข้มงวด สมุนไพรเป็นผลผลิตทางธรรมชาติทไ่ี ด้รบั ความ
สนใจในการนามาใช้แทนยาปฏิชวี นะ เนื่องจากสมุนไพร
นอกจากมีราคาไม่แพงเมือ่ เทียบกับยาปฏิชวี นะแล้ว ยังมี
ความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ ผูบ้ ริโภค ปลา และสิง่ แ วดล้อม
คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของสมุนไพรทีท่ าให้สามารถใช้ในการ
ป้องกัน และรักษาโรคในปลาได้ คือ ความสามารถในการ
กระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันของปลา ความสามารถในการ
ควบคุมโรคปลา ความสามารถในการลดความเครียด และ
ความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระ อย่างไรก็ตามการนา
สมุนไพรไปใช้ในการ ป้องกัน และรักษาโรคในปลาใน
สภาพจริงให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดยังต้องการการศึกษา
เพิม่ เติม เช่น ปริมาณ ระยะเวลา และรูปแบบการใช้
สมุนไพรทีเ่ หมาะสมต่อชนิดของปลา และชนิดของโรคปลา
เป็นต้น
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