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บทคดัย่อ 
ในปจัจุบนัการใชย้าปฏชิวีนะในการป้องกนั และรกัษาโรคในปลาไดร้บัการต่อตา้นในหลาย ๆ ประเทศ ทัง้นี้

เนื่องจากผลขา้งเคยีงอนัเเนื่องมาจากยาปฏชิวีนะ ดงันัน้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหาสมนุไพรซึง่สามารถท าลาย
จุลนิทรยีม์าใชแ้ทนยาปฏชิวีนะจงึไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก บทความนี้ไดร้วบรวมผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกั บการน า
สมนุไพรมาใชใ้นการป้องกนั และรกัษาโรคในปลา โดยกล่าวถงึข้ อดขีองการใชส้มนุไพรในการป้องกนั และรกัษาโรค 
รายงานเกีย่วกบัความสามารถของสมนุไพรในการยบัยัง้การเจรญิของจุลนิทรยี ์ความสามารถของสมนุไพรในกระตุน้
ระบบภมูคิุม้กนัของปลา และความสามารถของสมนุไพรในการต่อตา้นอนุมลูอสิระ ซึง่ความสามารถดงักล่าวมสี่วนส าคญั
ในการท าใหส้มนุไพรสามารถใชป้้องกนัและรกัษาโรคในปลา 
 
ค าส าคญั : สมนุไพร ยาปฏชิวีนะ สารตา้นอนุมลูอสิระ  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. 
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บทน า 
 ในปจัจุบนัการป้องกนั และรกัษาโรคปลามกัใช้
สารเคมสีงัเคราะห ์และยาปฏชิวีนะ ถงึแมว้่าวธิกีาร
ดงักล่าวจะใหผ้ลด ีแต่กม็ขีอ้ดอ้ยอยู่หลายประการ เช่น  

1. สารเคมสีงัเคราะห ์และยาปฏชิวีนะสามารถ
ตกคา้งอยู่ในตวัปลาได ้ซึง่เป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคกงัวลว่าจะท า
ใหเ้กดิอนัตรายต่อผูบ้รโิภค  

2. การใชย้าปฏชิวีนะอย่างไมเ่หมาะสม เช่น ใช้
ในปรมิาณทีม่ากเกนิไป หรอืใชเ้ป็นเวลานานเกนิไป อาจ
ส่งผลใหเ้กดิการดือ้ยาของเชือ้ก่อโรค ซึง่ความสามารถใน
การดือ้ยาสามารถถ่ายทอดไปยงัแบคทเีรยีสายพนัธุอ์ื่นที่

อยู่ในธรรมชาตไิด ้ส่งผลใหเ้กดิแบคทเีรยีสายพนัธุท์ีด่ ือ้ยา
จ านวนมาก [1] 
 3. การใชย้าปฏชิวีนะมกัท าใหเ้กดิผลขา้งเคยีง 
(side effect) กบัปลา เนื่องจากยาปฏชิวีนะมั กไปมผีลใน
การยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีประจ าถิน่ (normal 
flora) ทีอ่ยู่ในตวัปลา ซึง่จะท าใหป้ลาเกดิอาการเครยีด มี
ภาวะภมูคิุม้กนัทีต่ ่าลง และมกีารเจรญิเตบิโตทีช่า้ลง [2] 

ดว้ยเหตุนี้ในหลาย ๆ ประเทศไดม้กีารหา้มใช้
ยาปฏชิวีนะหลายชนิดในการเพาะเลีย้งปลาในเพือ่การค้ า 
และการส่งออก ยาปฏชิวีนะทีม่กีารหา้มใชแ้ลว้ในหลาย
ประเทศ เช่น  chloramphenicol, ยาในกลุ่ม nitrofurans 
(ไดแ้ก่ 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 เป็นตน้  [3]
 จากการทีม่กีารหา้มใชย้าปฏชิวีนะในการ
เพาะเลีย้งปลาเพือ่การคา้ และการส่งออก จึ งท าใหม้คีวาม
พยายามทีจ่ะหาสิง่ทีส่ามารถน ามาใชแ้ทนยาปฏชิวีนะใน
การป้องกนั และรกัษาโรคปลา สิง่หนึ่งทีไ่ดร้บัความสนใจ
เป็นอย่างมากในปจัจุบนั คอื พชืสมุ นไพร เนื่องจากมขีอ้ดี
หลายประการเช่น 
 1. สมนุไพรเกอืบทุกชนิดสามารถหาไดต้าม
ธรรมชาต ิหรอืปลกูไดเ้อง ท าใหเ้กษตรกรผู้ เลีย้งปลาไม่
จ าเป็นตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายมากในการซื้อยาปฏชิวีนะซึง่มี
ราคาแพง นอกจากนี้ยงัท าใหเ้กษตรกรสามารถพึง่พา
ตนเองได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งพึง่พาบรษิทัผลติยาปฏชิวีนะ 
 2. สมนุไพรส่วนใหญ่ไดร้บัการยอมรบัว่า
ปลอดภยัจากการทีม่กีารใชร้กัษาโรคในคน หรอืสตัวต่์าง 
ๆ มาเป็นเวลานาน  
 3. สมนุไพรหลายชนิดไดร้บัการยนืยนัทาง
วชิาการว่าสามารถใชป้้องกนั และรกัษาโรคในคน และ
สตัวต่์าง ๆ ได ้[3] 
 4. สมนุไพรหลายชนิดไดร้บัการยนืยนัทาง
วชิาการว่ามคีวามสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของ
จุลนิทรยีต่์าง ๆ (antimicrobial activity) เช่น แบคทเีรยี รา 
และไวรสั ได ้[4, 5, 3] 
 5. สมนุไพรหลายชนิดไดร้บัการยนืยนัทาง
วชิาการว่ามคีวามสามารถในการก าจดัอนุมลูอสิระ 
(antioxidant activity) [6, 3] ซึง่จะช่วยส่งเสรมิสุขภาพของ
ปลาได ้ 
 6. สมนุไพรหลายชนิดไดร้บัการยนืยนัทาง
วชิาการว่ามคีวามสามารถในการลดความเครยีดได ้ซึง่
การ ลดความเครยีดในปลาจะช่วยท าใหป้ลามมีกีาร
เจรญิเตบิโตไดด้ ีและมโีอกาสตดิเชือ้ไดน้้อยลง [3] 
 7. สมนุไพรหลายชนิดไดร้บัการยนืยนัทาง
วชิาการว่ามคีวามสามารถในการกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนั 
(immunostimulation) ของคน และสตัวต่์าง ๆ รวมทัง้ปลา
ได ้[5, 7, 3] 
 สารเคมทีีพ่บในสมุ นไพรจ านวนมากไดร้บัการ
พสิจูน์ และยนืยนัว่ามสี่วนช่วยใหส้มนุไพรมคีวามสามารถ

ในการยบัยัง้การเจรญิของจุลนิทรยี ์การกระตุน้ระบบ
ภมูคิุม้กนั การก าจดัอนุมลูอสิระ การลดความเครยีด และ
การป้องกนัการเกดิโรค ตวัอย่างของสารดงักล่าว เช่น 
alkaloids, flavonoids, phenolics, terpenoids, steroids 
และ essential oils [4, 5, 3] 
 

การใช้สมนุไพรในการกระตุ้นระบบภมิูคุ้มกนัของปลา 
 พชืสมนุไพรหลายชนิดไดร้บัการยนืยนัทาง
วทิยาศาสตรว์่ามคีวามสามารถในการกระตุน้ระบบ
ภมูคิุม้กนั (immune system) ของปลา ซึง่ส่งผลท าใหป้ลา
มคีวามตา้นทานต่อโรคสงูขึน้ โดยเฉพาะโรคทีเ่กดิจากการ
ตดิเชือ้แบคทเีรยี ตวัอย่างของสมนุไพรทีไ่ดร้บัการยนืยนั
ทางวทิยาศาสตรว์่าสามารถการกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนั
ของปลาได ้ไดแ้ก่ 
 1. Radix astragalin seu Hedysari และ Radix 
angelicae sinensis  

   พชืสมนุไพรทัง้สองชนิดนี้เป็นพชืสมนุไพรที่
ใชใ้น การรกัษาโรคตามต าราแพทยแ์ผนจนี จากการ
ทดลองโดย Jian และ Wu [8] พบว่าเมือ่น ารากที่
บดละเอยีดของสมนุไพรทัง้สองชนิดในอตัราส่วนระหว่าง 
Radix astragalin seu Hedysari ต่อ Radix angelicae 
sinensis เท่ากบั 5:1 (w/w) ไปผสมกบัอาหารปลาใน
อตัราส่วน 1% (w/w) และ 1.5% (w/w) แลว้น าไปเลีย้ง
ปลา large yellow croaker [Pseudosciaena crocea 
(Richardson)] เป็นเวลา 20 วนัปลาจะมภีมูคิุม้กนัแบบไม่
จ าเพาะ (nonspecific immune response) สงูขึน้ และปลา
ดงักล่าวยงัมคีวามตา้นทานต่อการตดิเชือ้ Vibrio 
alginolyticus สงูขึน้ดว้ย 
 2. Astragalus radix  

   พชืสมนุไพรชนิดนี้เป็นพชืสมนุไพรจนี จาก
การทดลองโดย Yin และคณะ  [9] พบว่าเมือ่น าสาร 
astragalus polysaccharide ซึง่สกดัไดจ้าก A. radix 
สามารถกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัของปลานิล (Oreochromis 
niloticus) ได ้โดยปลานิลทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทีผ่สมสาร
ดงักล่าวในอตัราส่ วน 1% (w/w) และ 1.5 % (w/w) เป็น
เวลา 3 สปัดาห ์จะมภีมูคิุม้กนัแบบไมจ่ าเพาะ 
(nonspecific immune response) สงูกว่าปลานิลทีเ่ลีย้ง
ดว้ยอาหารทีไ่มม่สี่วนผสมของสารดงักล่าว  
 3. Cratoxylum formosum  

   พชืสมนุไพรชนิดนี้ (หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่
ภาษาไทยว่าผกัติ้ว ) เป็นพชืสมนุไพรพืน้บา้นทางภาค
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ตะวนัออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย นิยมใชร้บัประทาน
เป็นเครือ่งเคยีง หรอืใชใ้นการประกอบอาหาร จากการ
ทดลองโดย Rattanachaikunsopon และ Phumkhachorn 
[10] พบว่า สารสกดัดว้ยน ้า (aqueous extract) ของผกัติ้ว
สามารถกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัของปลานิล (Oreochromis 
niloticus) ได ้โดยปลานิลทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทีผ่สมสารสกดั
ดว้ยน ้าของผกัติ้วในอตัราส่วน 1.5 % (w/w) เป็นเวลา 30 
วนั จะมภีมูคิุม้กนัแบบไมจ่ าเพาะ (nonspecific immune 
response) สงูกว่าปลานิลทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทีไ่มม่ี
ส่วนผสมของสารสกดัดว้ยน ้าของผกั ติ้ว นอกจากนี้การ
ทดลองดงักล่าวยงัพบว่าปลานิลทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทีผ่สม
สารสกดัดว้ยน ้าของผกัติ้วในอตัราส่วน 1.5 % (w/w) เป็น
เวลา 30 วนั จะมคีวามตา้นทานต่อการตดิเชือ้ 
Streptococcus agalactiae สงูกว่าปลานิลทีเ่ลีย้งดว้ย
อาหารทีไ่มม่สี่วนผสมของสารสกดัดว้ยน ้าของผกัติ้ว 
 นอกจากสมนุไพรดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมี
สมนุไพรอกีหลายชนิดทีส่ามารถกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนั
ของปลาได ้เช่น glycyrrhizin ซึง่สามารถกระตุน้ระบบ
ภมูคิุม้กนัของปลา rainbow trout, Oncorhynchus mykiss 
(Walbaun) [11] aloe หรอืว่านหางจระเข ้ซึง่สามารถ
กระตุน้ระบบภู มคิุม้กนัของปลา rockfish (Sebastes 
schlegeli) [12] azadirachtin ซึง่สามารถกระตุน้ระบบ
ภมูคิุม้กนัของปลา  Oreochromis mossambicus (Peters) 
[13] Achyranthe aspera ซึง่สามารถกระตุน้ระบบ
ภมูคิุม้กนัของปลา  Indian major carp (Labeo rohita) 
[14] Scutellaria radix ซึ่งสามารถกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนั
ของปลานิล (Oreochromis niloticus) [9] Azadirachta 
indica, Ocimum sanctum และ Curcuma longa ซึง่
สามารถกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัของปลา Crassius auratus 
[15] เป็นตน้ 
 
การใช้สมนุไพรในควบคมุโรคปลา 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชส้มนุไพ รในการ
ควบคุมโรคปลาส่วนใหญ่แลว้มกัเป็นการทดลองใช้
สมนุไพรในการควบคุมโรคทีเ่กดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี 
ส่วนรายงานเกีย่วกบัการใชส้มนุไพรในการควบคุมโรคที่
เกดิจากการไวรสั รา และปรสติมบีา้งแต่ไมม่ากนกั 
 พชืสมนุไพรหลายชนิดไดร้บัการยนืยนัทาง
วทิยาศาสตรว์่ามคีวามสามา รถในการยบัยัง้การเจรญิของ
แบคทเีรยีก่อโรคปลา (fish pathogenic bacteria) ใน
หลอดทดลอง และยงัสามารถใชใ้นการควบคุมการเกดิโรค

ปลาทีม่สีาเหตุมาจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี ตวัอย่างของ
สมนุไพรทีไ่ดร้บัการยนืยนัทางวทิยาศาสตรว์่าสามารถใช้
ในการควบคุมการเกดิโรคปลาทีม่สีาเหตุมาจากการตดิเชือ้
แบคทเีรยี ไดแ้ก่ 
 1. ฝรัง่ (Psidium guajava) 

      จากการทดลองพบว่าสารสกดัดว้ยเอธานอล 
(ethanol extract) ของใบฝรัง่ทีม่คีวามเขม้ขน้เท่ากบั 62.5 
ไมโครกรมัต่อมลิลลิติรสามารถยบัยัง้การเจรญิของ  
Aeromonas hydrophila ในอาหารเลีย้งเชือ้ได ้นอกจากนี้
แลว้ยงัพบว่าปลานิล (Oreochromis niloticus) ทีเ่ลีย้งดว้ย
อาหารทีผ่สมดว้ยสารสกดัดงักล่าวในอตัราส่วนระหว่าง
สารสกดัต่ออาหารเท่ากบั 1:24 (w/w) มอีตัราการตาย
เนื่องจากการตดิเชือ้ A. hydrophila ต ่ากว่าปลานิลทีเ่ลีย้ง
ดว้ยอาหารทีไ่มไ่ดผ้สมดว้ยสารสกดัดงักล่าว [16] 
 2. ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)  

      จากการทดลองพบว่าสารสกดัดว้ยน ้า 
(aqueous extract) ของฟ้าทะลายโจรทีม่คีวามเขม้ขน้
เท่ากบั 31.25 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติรสามารถยบัยัง้การ
เจรญิของ Stretococcus agalactiae ในอาหารเลีย้งเชือ้ได ้
นอกจากนี้แลว้ยงัพบว่าปล านิล (Oreochromis niloticus) 
ทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทีผ่สมดว้ยสารสกดัดงักล่าวในอตัราส่วน
ระหว่างสารสกดัต่ออาหารเท่ากบั 4:36 (w/w) และ 5:35 
(w/w) มอีตัราการตายเนื่องจากการตดิเชือ้ S. agalactiae 
ต ่ากว่าปลานิลทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทีไ่มไ่ดผ้สมดว้ยสารสกดั
ดงักล่าว [17] 

3. กุยช่าย (Allium tuberosum) 
      จากการทดลองพบว่าน ้ามนัสกดัจากตน้

กุยช่าย (Chinese chive oil) ทีม่คีวามเขม้ขน้เท่ากบั 80 
ไมโครกรมัต่อมลิลลิติรสามารถยบัยัง้การเจรญิของ 
Flavobacterium columnaris ในอาหารเลีย้งเชือ้ได ้
นอกจากนี้แลว้ยงัพบว่าปลานิล (Oreochromis niloticus) 
ทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทีผ่สมดว้ยน ้ามนัสกดัดงักล่าวใน
อตัราส่วนระหว่างน ้ามนัสกดัต่ออาหารเท่ากบั 800 
มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั มอีตัราการตายเนื่องจากการตดิเชือ้ 
F. columnaris ต ่ากว่าปลานิลทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทีไ่มไ่ด้
ผสมดว้ยน ้ามนัสกดัดงักล่าว [18] 
 4. ใบบวับก (Centella asiatica) 

      จากการทดลองพบว่าสารสกดัดว้ยน ้า 
(aqueous extract) ของใบบวับกทีม่คีวามเขม้ขน้เท่ากบั 
31.25 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติรสามารถยบัยัง้การเจรญิของ 
Flavobacterium columnaris ในอาหารเลีย้งเชือ้ได ้
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นอกจากนี้แลว้ยงัพบว่าการเลีย้งปลานิล (Oreochromis 
niloticus) ในบ่อเลีย้งปลาทีม่กีารเตมิสารสกดัดว้ยน ้าของ
ใบบวับกในอตัราส่วน 100 มลิลกิรมัต่อน ้า 1 ลติรจะท าให้
ปลานิลมอีตัราการตายเนื่องจากการตดิเชือ้ F. columnaris 
ต ่าลง [19] 

5. กานพล ู(Syzygium aromaticum) 
      จากการทดลองพบว่าน ้ามนัสกดัจากกานพล ู

(clove oil) ทีม่คีวามเขม้ขน้เท่ากบั 30 ไมโครกรมัต่อ
มลิลลิติรสามารถยบัยัง้การเจรญิของ Lactococcus 
garvieae ในอาหารเลีย้งเชือ้ได ้นอกจากนี้ยงัพบว่าปลานิล 
(Oreochromis niloticus) ทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทีผ่สมดว้ย
น ้ามนัสกดัดงักล่าวในอตัราส่วน 3% (w/w) มอีตัราการ
ตายเนื่อง จากการตดิเชือ้ L. garvieae ต ่ากว่าปลานิลที่
เลีย้งดว้ยอาหารทีไ่มไ่ดผ้สมดว้ยน ้ามนัสกดัดงักล่าว [20] 
 6. อบเชย (Cinnamomum verum) 

      จากการทดลองพบว่าน ้ามนัสกดัจากเปลอืก
ของตน้อบเชย (cinnamon oil) ทีม่คีวามเขม้ขน้เท่ากบั 40 
ไมโครกรมัต่อมลิลลิติรสามารถยบัยัง้ การเจรญิของ 
Streptococcus iniae ในอาหารเลีย้งเชือ้ได ้และยงัพบว่า
ปลานิล (Oreochromis niloticus) ทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารทีผ่สม
ดว้ยน ้ามนัสกดัดงักล่าวในอตัราส่วน 0.4% (w/w) มอีตัรา
การตายเนื่องจากการตดิเชือ้ S. niae ต ่ากว่าปลานิลที่
เลีย้งดว้ยอาหารทีไ่มไ่ดผ้สมดว้ยน ้า มนัสกดัดงักล่าว 
นอกจากนี้การทดลองนี้ยงัแสดงใหเ้หน็ว่าสารในน ้ามนัสกดั
จากเปลอืกของตน้อบเชยทีม่สี่วนส าคญัต่อการยบััง้การ
เจรญิของ S. iniae คอื cinnamaldehyde [21] 
 นอกจากสมนุไพรดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมี
สมนุไพรอกีหลายชนิดทีส่ามารถใชใ้นการควบคุมโรคปลา
ทีม่สีาเหตุ มาจากการตดิเชือ้แบคทเีรยีได ้เช่น neem 
(Azadirachta indica) ซึง่สามารถใชใ้นการควบคุมโรคตดิ
เชือ้ Aeromonas hydrophila ใน common carp 
(Cyprinus carpio) [37] และในปลาทอง (Carassius 
auratus) [22] rosemary (Rosmarinus officinalis)  ซึง่
สามารถใชใ้นการควบคุมโรคติ ดเชือ้ Streptococcus iniae 
ในปลานิล (Oreochromis sp.) [38] ขมิน้ (curcuma 
longa) และกะเพรา (Ocimum sanctum) ซึง่สามารถใชใ้น
การควบคุมโรคตดิเชือ้ Aeromonas hydrophila ในปลา
ทอง (Carassius auratus) [22] 

พชืสมนุไพรทีไ่ดร้บัการยนืยนัทางวทิยาศาสตร์
ว่ามคีวามสามาร ถในการฆา่ไวรสัก่อโรคปลา (fish 
pathogenic virus) เช่น Clinacanthus nutans, Ocimum 

sactum, Phyllanthua acidus, Phyllanthus amarus, 
Phyllantus reticulates, Phyllantus urinaria, Psidium 
guajava, และ Tinospora crispa ซึง่มคีวามสามารถใน
การฆา่ไวรสั (virucidal activity) 2 ชนิดทีส่ามารถก่อโรค
ไดใ้นปลา คอื infectious haematopoietic necrosis virus 
และ Oncorhynchus masou virus [23] นอกจากนี้ Micol 
และคณะ [24] ไดท้ าการทดลองพบว่าใบของตน้ olive 
(Olea europaea) สามารถท าลาย viral haemorrhagic 
septicaemia virus ซึง่เป็นไวรสัใ นกลุ่ม salmonid 
rhabdovirus ทีส่ามารถก่อโรคในปลา  

พชืสมนุไพรทีไ่ดร้บัการยนืยนัทางวทิยาศาสตร์
ว่ามคีวามสามารถในการฆา่ราก่อโรคปลา (fish 
pathogenic fungus) เช่น neem (Azadirachta 
siamensis) และ tea tree (Melaleuca alternifloria) ซึง่มี
ความสามารถในการฆา่ราก่อโร คในปลา Aphanomyces 
invadans [25] นอกจากนี้ Chitmanat และคณะ [26] ได้
รายงานว่าสารสกดัดว้ยน ้า (aqueous extract) ของใบจาก
ตน้ Indian almond (Terminalia catappa) สามารถ
ป้องกนัการตดิเชือ้ราในไขข่องปลานิลได ้ 

พชืสมนุไพรทีไ่ดร้บัการยนืยนัทางวทิยาศาสตร์
ว่ามคีวามสามารถในการฆา่ปรสติของปลา (fish parasite) 
เช่น Indian almond (Terminalia catappa) ซึง่มี
ความสามารถในการฆา่ fish ectoparasite ในกลุ่ม 
Trichodina ได ้[26] นอกจากนี้ Ekanem และคณะ [27] 
ไดร้ายงานว่าสารสกดัดว้ยเมทานอล (methanol extract) 
จากใบของ Mucuna pruriens (Fabaceae) และสารสกดั
ดว้ยปิโตรเลยีมอเีธอร ์ (petroleum-ether extract) จาก
เมลด็ของ Carica papaya (Caricaceae) สามารถฆา่            
โปรโตซวั Ichthyophthirius multifiliis ซึง่เป็นปรสติของ
ปลา 

 

การใช้สมนุไพรในการต้านความเครียด 
 ในการเลีย้งสตัวท์ุกชนิด  รวมทัง้การเลีย้งปลา 
ความเครยีดทีเ่กดิขึน้กบัสตัว ์ไมว่่าจะเกดิจากสาเหตุใด จะ
ส่งผลเสยีต่อสตัว ์เช่น ท าใหอ้ตัราการเจรญิการเจรญิลดลง 
และตดิเชือ้โรคไดง้า่ย ดงันัน้ผูเ้ลีย้งสตัวส์่วนใหญ่จงึ
จ าเป็นตอ้งดแูลสภาวะแวดลอ้มของการเลีย้งสตัวใ์ห้
เหมาะสมอยู่เสมอ เพือ่ป้องกั นไมใ่หส้ตัวเ์กดิความเครยีด 
นอกจากนี้แลว้ในบางครัง้ผูผ้ลติอาจมกีารใหส้ารบางอย่าง
เสรมิลงไปในอาหารเพือ่ช่วยลดความเครยีดทีอ่าจจะเกดิ
ขึน้กบัสตัวเ์ลีย้ง พชืสมนุไพรถอืว่าเป็นแหล่งส าคญัแหล่ง
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หนึ่งของสารลดความเครยีด ทีผ่่านมามรีายงานทาง
วชิาการจ านวนมากทีย่นืยนัถงึการน าพชืสมนุไพรไปใชใ้น
การลดความเครยีดในคน สตัวม์กีระดกูสนัหลงัชัน้สงู 
(higher vetrtebrtaes) [28] รวมทัง้ในสตัวน์ ้า เช่น กุง้ และ
ปลา ตวัอย่างของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดลองน า
สมนุไพรไปใชใ้นการลดความเครยีดในสตัวน์ ้า เช่น  

- Citarasu และคณะ [28] ไดท้ าการทดลอ งน า
สารลดความเครยีดทีเ่รยีกว่า stresstol มาผสมในอาหาร
ใหกุ้ง้ Indian white shrimp (Penaeus indicus) กนิ และ

พบว่าสารดงักล่าวสามารถลดความเครยีดในกุง้ได ้
ส่วนประกอบ และปรมิาณทีใ่ชใ้นการเตรยีม stresstol ได้
แสดงไวใ้นตารางที ่1 

- Rani [29] ไดร้ายงานว่า Tefroli ซึ่งเป็นสารที่
มสี่วนผสมของสมนุไพรหลายชนิด (ตารางที ่2) สามารถ
ช่วยลดความเครยีดของกุง้ Black tiger shrimp (Penaeus 
monodon) อนัเนื่องมาอุณหภมู ิและ pH ทีไ่มเ่หมาะสม 
(temperature stress and pH stress) ได้

ตารางท่ี 1 ส่วนประกอบ และอตัราส่วนของพชืสมนุไพรในสาร stresstol 
 

Herb Active compound Percentage 
Withania somniferra Withanine, withananine, tropine, somniferine, somniferinine, 

euscohygrin, isopelletierine, choline, etc. 
25 

Ocimum sanctum Ocimin 60 
Tonospora cordifolia Berberine 5 
Picrochiza Kurroa Cathartic acid, piccrorhizin, apocyanacin, picrosides I, II, and III,  5 
Eclipta erecta Ecliptine  5 
  

ตารางท่ี 2 ส่วนประกอบ และปรมิาณของพชืสมนุไพรในสาร Tefroli  
 

Herb Amount (mg)a 

Tephrosia purpurea 400 
Eclipta alba 200 
Phyllanthus niruri 200 
Andrographis paniculata  100 
Terminalia chebula 100 
Ocimum sanctum 100 
aในสาร Tefroli ปรมิาตร 5 มลิลลิติร 
 

 - Ji และคณะ [30] ไดร้ายงานว่าการเลีย้งปลา 
juvenile Japanese flounder (Paralichthys olivaceus) 
ดว้ยอาหารทีม่สี่วนผสมของสมนุไพร  Massa medicata 
fermentata, Crataegi fructus, Artemisia capillaries และ 
Cnidium officinale ในอตัราส่วน  2:2:1:1 สามารถช่วยลด
ความเครยีดของปลาได ้
 - Wu และคณะ [31] พบว่าสมนุไพรต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ Astragalus membranaceus, Portulaca oleracea, 
Flavescent sophora และ  Andrographis paniculata 
สามารถใชเ้ ป็นสารลดความเครยีด (antistress) ในปลา 
carp (Cyprinus carpio) ได ้

 - Xie และคณะ [32] ไดท้ าการทดลองพบว่า
ปลา common carp (Cyprinus carpio var. Jian) ทีถู่ก
เลีย้งดว้ยอาหารทีม่สี่วนผสมของสารสกดั anthraquinone 
จาก rhubarb (Rheum officinale Bail) ในอตัราส่วน 1% 
ถึง 2% สามารถทนต่อความเครยีดอนัเนื่องมาจากการ
เลีย้งปลาในทีท่ีม่ปีลาหนาแน่นเกนิไป (crowding stress) 
ไดด้กีว่าปลา common carp ทีถู่กเลีย้งดว้ยอาหารทีไ่มไ่ด้
ผสมดว้ยสารสกดัดงักล่าว 
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การใช้สมนุไพรในการต้านอนุมลูอิสระ 
 การทีร่่างกายคน และสตัวม์กีารสรา้งอนุมลู
อสิระ (free radicals) หากสะสมในร่างกายมาก ๆ จะท าให้
มผีลเสยีต่อสุขภาพ เนื่องจากอนุมลูอสิระต่าง ๆ มคีวาม
เป็นพษิต่อเซลล ์และสามารถท าใหเ้ซลลต์ายได ้ดงันัน้จงึมี
งานวจิยัจ านวนมากไดท้ าการทดลองเพือ่หาสารต่าง ๆ ที่
สามารถก าจดัอนุมลูอสิระออกจากร่างกาย โดยเรยีกสาร
เหล่านัน้ว่าสารตา้นอนุมลูอสิระ (antioxidant) จากรายงาน
การวจิยัจ านวนมากพบว่าพชืสมนุไพรหลายชนิดเป็น
แหล่งของสารตา้นอนุมลูอสิระ และพชืสมนุไพรบางชนิดก็
ไดถู้กน ามาใชใ้นการผลติสารตา้นอนุมลูอสิระในเชงิ
พาณชิยแ์ลว้ 
 งานวจิยัเกีย่วกบัการน าพชืสมนุไพรมาใชเ้ป็น
สารตา้นสารอนุมลูอิ สระในสตัวม์กีารด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมทีัง้ทีท่ าในสตัวท์ดลอง ในสตัวน์ ้า และใน
ปลา ตวัอย่างของสารสกดัจากสมนุไพร หรอืสมนุไพรที่
ไดร้บัการยนืยนัทางวชิาการว่ามคีวามสามารถในการตา้น
อนุมลูอสิระในสตัว ์เช่น 
 1. picroliv  
               สารนี้เป็นสารจ าพวก iridoid glycoside 
mixture ทีส่กดัไดจ้ากรากของ Picrorhiza kurroa สาร
ดงักล่าวนี้ไดร้บัการยนืยนัจากงานวจิยัว่ามคีวามสามารถ
ในการตา้นอนุมลูอสิระในหนู [33, 34] 
 2. Rutin 
               สารนี้เป็นสารจ าพวก bioflavonoid ทีส่กดัได้
จาก Toona sinensis สารดงักล่าวนี้ไดร้บั การยนืยนัจาก
งานวจิยัว่ามคีวามสามารถในการตา้นอนุมลูอสิระในกุง้ขาว 
(Litopenaeus vannamei)  [35] 
 3. กระเทยีม (Allium sativum) 
   มรีายงานพบว่ากระเทยีม และน ้ามนัทีส่กดั
จากกระเทยีม (garlic oil) มคีวามสามารถในการตา้น
อนุมลูอสิระในปลานิล (Oreochromis niloticus) [36] 
 นอกจากสมนุไพรทีก่ล่าวมาแลว้ยงัมสีมนุไพร
อกีเป็นจ านวนมากทีไ่ดร้บัการยนืยนัว่าเป็นแหล่งของสาร
ทีม่คีวามสามารถในการตา้นอนุมลูอสิระ ซึง่สมนุไพร
เหล่านี้ หรอืสารสกดัจากสมนุไพรเหล่านี้อาจมกีารน ามาใช้
ประโยชน์ในการเลีย้งสตัวใ์นอนาคตได ้ 
 
 
 
 
 

บทสรปุ 
 ในสภาวะทีม่กีารจ า กดั และการควบคุมการใช้
ยาปฏชิวีนะในการป้องกนั และรกัษาโรคในปลาอย่าง
เขม้งวด สมนุไพรเป็นผลผลติทางธรรมชาตทิีไ่ดร้บัความ
สนใจในการน ามาใชแ้ทนยาปฏชิวีนะ เนื่องจากสมนุไพร
นอกจากมรีาคาไมแ่พงเมือ่เทยีบกบัยาปฏชิวีนะแลว้ ยงัมี
ความปลอดภยัต่อผูใ้ช ้ผูบ้รโิภค ปลา และสิง่แ วดลอ้ม 
คุณสมบตัทิีส่ าคญัของสมนุไพรทีท่ าใหส้ามารถใชใ้นการ
ป้องกนั และรกัษาโรคในปลาได ้คอื ความสามารถในการ
กระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัของปลา ความสามารถในการ
ควบคุมโรคปลา ความสามารถในการลดความเครยีด และ
ความสามารถในการตา้นอนุมลูอสิระ อย่างไรกต็ามการน า
สมนุไพรไปใชใ้นการ ป้องกนั และรกัษาโรคในปลาใน
สภาพจรงิใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุดยงัตอ้งการการศกึษา
เพิม่เตมิ เช่น ปรมิาณ ระยะเวลา และรปูแบบการใช้
สมนุไพรทีเ่หมาะสมต่อชนิดของปลา และชนิดของโรคปลา 
เป็นตน้  
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