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คาํนํา 

 กุง้ทีม่ปีรมิาณกรกีารนี ไลค และแบคทเีรยีมาก ทําใหกุ้ง้ผอม ไม่
โต และมอีาการขีข้าว 

 กุง้ขีข้าวเป็นอาการทีต่รวจพบในกุง้กลุาดํา รวมท ัง้ในกุง้ขาวแวน
นาไมทีม่กีารระบาดมากในปี พ.ศ. 2552 - 2553 กอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายตอ่ผลผลติของกุง้ทะเลไทย  



 โดยกรกีารนีมกีารตดิเชือ้อยา่งแพร่หลายในสตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงั 
(Clopton and Smith, 2002)  

 กรกีารนี Nematopsis penaeus พบวา่เป็นสาเหตุในการทําลาย 
midgut mucosal epithelium และเป็นเชือ้ฉวยโอกาสลําดบัที ่2 เมือ่
เกดิโรคและทําใหเ้กดิการตายในกุง้ Litopenaeus stylirostris 
(Fajer-Avila et al, 2005) 

 ในแมกุ่ง้แชบ๊วยจากธรรมชาตใินอา่วไทยพบ กรกีารนี Nematopsis 
spp. (ธดิาพร และคณะ, 2550)  

 จากการศกึษาของจริศกัดิ ์(2553) ในกุง้ขาวแวนนาไมขีข้าวตรวจพบ 
กรกีารนี Paraophioidina spp.  
 

Nematopsis 



กรกีารนี ไลคในลําไส ้



กรกีารนี ไลคในตบัและตบัออ่น 

กรีการีน ไลค 



ลกัษณะลําไสท้ ีม่กีรกีารนี ไลค 



ลําไสกุ้ง้ปกต ิ

ลําไสกุ้ง้อกัเสบ 



ลําไสข้ ีข้าว 

ขีข้าว 



พบการตดิเชือ้แบคทเีรยีกลุม่วบิรโิอในตบั/ตบัออ่น และลําไส ้

ไดแ้ก ่  V. vulnificus 
  V. parahaemolyticus    
  V. fluvialis 
  Vibrio spp. 

พบเชือ้ราในตบั/ตบัออ่น และลําไส ้



 สกดัขา่ดว้ยน้ํากลั่น เมทานอล อัลกอ
ฮอล ์ พบสารที่ออกฤทธิ ์ คือ 
1’-acetoxychavicol acetate, 
1’-acetoxyeugenol acetate และ 
eugenol ชว่ยลดการอักเสบ และฆา่เชือ้
แบคทเีรยี Escherichia coli ได ้และยัง
ฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคกลาก
เกลือ้น 

 สารประกอบหลักในสารสกัดข่าคอื D, L-1’ -acetoxychavicol 
acetate (ACA) พบ 76.9 % (Oonmetta – aree  et  al, 2005)  
สารสกดัขา่สามารถยับยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี Vibrio spp. 7 
ชนดิ ทีแ่ยกไดจ้ากกุง้ทะเล (ธดิาพร และคณะ, 2550) 

  ขา่ เป็นพชืจดัอยู ่ในวงศ ์Zingiberaceae  

ขา่ (Galangal) 



ชือ่วทิยาศาสตร ์ Garcinia mangostana 
Linn.  
มังคุด เป็นไมผ้ลยืนตน้ ในเขตตะวันออก
เฉียงใต ้
สารสกัดจากเปลอืกมังคุดมสีารสําคัญ ใน
กลุ่ม Xanthones ไดแ้ก่ mangostin 
(Traidej et al., 2005) คณุสมบัตติา้น
แบคทเีรยี และเชือ้ราไดห้ลายชนดิ 
สารสกัดจากเปลอืกมังคดุมฤีทธิใ์นการตา้น
อนุมลูอสิระ และยับยัง้การเจรญิเตบิโตมะเร็ง
เตา้นม 
 
 

ในดา้นยับยัง้จุลชพี พบวา่ Mangostin กําจัดแบคทเีรยีภายในเซลล ์(Chanarat 
et al., 1997) 
กําจัดแบคทเีรยีทีก่อ่ใหเ้กดิสวิ (Traidej et al., 2005) และเกดิหนอง 
Staphylococcus aureaus ( Iinuma et al., 2549) 
สารสกดัจากเปลอืกมังคดุมฤีทธิย์ับยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีกลุม่ Vibrio 
ทีแ่ยกไดจ้ากกุง้ทะเล (ชตุมิา และคณะ, 2553) 
 

มงัคดุ (Mangosteen) 



กระเทยีม (Garlic) 

  กระเทยีมสด (Allium sativum Linn.) 
 1. วรวุฒ ิและคณะ (2547) พบ เมือ่ผสม

กระเทยีมสดกับอาหารเม็ดสามารถลดปรมิาณ
กรกีารนีในกุง้กลุาดําได ้ 

 2. มฤีทธิใ์นการยับยัง้แบคทเีรยี Vibrio spp. 
ไดห้ลายชนดิ (มณฑริา และคณะ, 2550)  

 3. การศึกษาของสมพรและคณะ (2551) 
พบวา่การใชก้ระเทยีมสด 10 กรัมตอ่อาหาร 1 
กโิลกรัม ในระยะเวลา 5 สปัดาห ์มผีลตอ่ระบบ
การไหลเวียนของเลือด และภูมคิุม้กันไดใ้น
ระดับหนึง่ แตไ่มม่ผีลในการเพิม่ความตา้นทาน
ตอ่เชือ้แบคทเีรยีเรอืงแสงในกุง้กลุาดํา  



วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของสมุนไพรไดแ้ก ่สารสกัดเปลอืกมังคดุ สาร
สกดัขา่ และกระเทยีมสดในการยับยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ราทีแ่ยก
ไดจ้ากกุง้ขาวแวนนาไมทีม่อีาการขีข้าว 

 
2.เพื่อศกึษาผลของสมุนไพร ไดแ้ก่ สารสกัดเปลอืกมังคุด สารสกัดข่า 

และกระเทยีมสด ตอ่การยับยัง้กรกีารนี ไลค เชือ้รา และแบคทเีรยีกลุม่
วบิรโิอ Vibrio ในกุง้ขาวแวนนาไมทีม่อีาการขีข้าว  

 



Oonmetta – aree et al. (2005)  



สารสกดัจากขา่ ดว้ย ethanol 100% 

1. การสกดัขา่ 

สมนุไพร 10 กรมั: ethanol 100% 100 ml. 



การสกดัสารจากเปลอืกมงัคดุดว้ยเอธลิแอลกอฮอล ์



การเตรยีมสารสกดักระเทยีมดว้ยนํา้ 



spread plate ใน GY Agar  
ดดัแปลงจาก Khomvilai (2006)  

บ่มเชือ้ท่ีอณุหภมิู 25 - 27 oC, 2 – 3 วนั 

แยกเชือ้ราแต่ละชนิดให้บริสทุธ์ิใน  GY  
 Agar เพ่ือนําไปจําแนกชนิด 

Clear body serface  
with 70 % alcohol 

การจําแนกชนิดท่ีห้องปฏิบตักิาร National Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology โดยอ้างอิงวิธีการตรวจตามวิธีการของ Klich (2002), Raper and 
Fennell (1965) และ Samson et al, (1994 และ 1995) 



การทดสอบสมนุไพรตอ่เชือ้รา 

 การเตรยีมสารสกดั เพือ่ใชท้ดสอบ  
    - นําสารสกัดเปลอืกมังคุดที่ระเหยแหง้ละลายดว้ยน้ําทะเลที่ฆ่าเชือ้ 

ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 10, 20, 40, 80 และ 160 กรัม/ลติร  
    - นําสารสกัดขา่ทีร่ะเหยแหง้ละลายดว้ยดว้ยน้ําทะเลทีฆ่า่เชือ้ ใหไ้ด ้

ความเขม้ขน้ 0.001, 0.01, 0.1, 1, 2, 4, 8 และ 16 กรัม/ลติร 
    - นํากระเทยีมสดกลบีเล็กบดละเอยีดละลายดว้ยน้ําทะเลทีฆ่า่เชือ้ ให ้

ไดค้วามเขม้ขน้ 0.01, 0.1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 และ 100 กรัม/
ลติร 



การทดสอบการยบัย ัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้รา  
(Mycelial growth inhibitory test)  

บ่มเชือ้ท่ีอณุหภมิู 25-27 oC, 48 ชัว่โมง 



ประสทิธภิาพการยบัย ัง้เชือ้ราของสารสกดัสมนุไพร 

หลงัจากบ่มเชือ้ท่ีอณุหภมิู 25-27 oC, 48 ชัว่โมง วดัเส้นผ่านศนูย์กลางของโคโลนีเชือ้รา 

The colony radius growth rate (%) = colony radius of the treated fungus X 100 
                                                                   colony radius of the control 
 
อตัราการยบัยัง้การเจริญเติบโตของโคโลนีเชือ้รา (%) = 100 - อตัราการเจริญเติบโตของโคโลนีเชือ้รา 
 
 



การทดสอบผลของสมนุไพรตอ่กรกีารนี ไลค เชือ้รา 
และแบคทเีรยี Vibrio spp. 

ขี้ขาว 

ใช้กุ้งทดลองจากบ่อดินท่ีพบขีข้าว 



1. อาหารเม็ดสําเร็จรปู + สารสมนุไพร ใหกุ้ง้กนิระยะเวลา 10 วนั  
กลุ่มที ่1 อาหารผสมสารสกัดเปลือกมังคุดในรูปของเหลว 13 กรัมต่ออาหาร 
1 กโิลกรัม 
กลุม่ที ่2 อาหารผสมสารสกดัขา่ในรปูของเหลว 20 กรัมตอ่อาหาร 1 กโิลกรัม 
กลุม่ที ่3 อาหารผสมกระเทยีมสดบดละเอยีด 100 กรัมตอ่อาหาร 1 กโิลกรัม 
กลุม่ที ่4 ควบคมุใหอ้าหารสําเร็จรปูอยา่งเดยีว 
2. นําอาหารมาผึง่ลม 30 นาท ีเพือ่ใหแ้อลกอฮอลร์ะเหยใหห้มด 
3. แบง่อาหารมาช ัง่นํา้หนกัเตรยีมใหกุ้ง้ในแตล่ะมือ้ ( 3 % ของ นน. กุง้) 

การเตรยีมอาหารผสมสมนุไพร 



นบัจาํนวนตวัอยา่งปรสติโดยใช ้Sedwick – Rafter,  
2 คร้ัง/ตวัอยา่ง 

การศกึษาชนดิและปรมิาณปรสติภายใน และกรกีารนี ไลค: ลําไส ้



การศกึษาชนดิและปรมิาณพยาธภิายในและกรกัารนี ไลค: 
ตบั/ตบัออ่น(Hepatopancreas) 

  

Incidence of gregarine like or fungi infestation (%) = The numbers of infested shrimp X 100 
                                                                           Total number of observed shrimps 
 



 ดดู 0.1 ml spread plate ใน TCBS และ GY agar  

บ่มเชือ้ท่ีอณุหภมิู 30 oC, 18 – 24 ชัว่โมง 

นบัเชือ้ (cfu/g) 

TCBS agar 

TCBS agar GY agar 

GY agar 

บ่มเชือ้ท่ีอณุหภมิู 25-27 oC, 48 ชัว่โมง 

การศกึษาปรมิาณแบคทเีรยี Vibrio และเชือ้รา ในลําไส ้



การศกึษาชนดิและปรมิาณแบคทเีรยีในตบั/ตบัออ่น 
(Hepatopancreas) 

0.1 ml spread plate ใน   

บ่มเชือ้ท่ีอณุหภมิู 30 oC, 18 – 24 ชัว่โมง 

นบัเชือ้ (cfu/g) TCBS agar 

Clear body serface  
with 70 % alcohol 

เจือจางด้วยนํา้เกลือฆ่าเชือ้ 1.5 % 

แบบ Sesial 10-flod dilution   

GY agar 

GY agar TCBS agar 

บ่มเชือ้ท่ีอณุหภมิู 25-27 oC, 48 ชัว่โมง 

 



ผลการศกึษา 

1. ชนดิของเชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากกุง้ขาวแวนนาไม 

ผลติสารอัลฟาทอกซนิ 



1. ชนดิของเชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากกุง้ขาวแวนนาไม 

เชือ้ก่อโรค เชือ้ก่อโรค 



1. ชนดิของเชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากกุง้ขาวแวนนาไม 



2. ผลการทดสอบสมนุไพรตอ่เชือ้รา 



ความเขมขน
สารสกัด

เปลือกมังคุด 
(มก./มล.) 

อตัราการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของโคโลนีเช้ือรา (%)  
 

 

 

 

A. flavus 

 

 

 

 

A. ochraceus 

 

 

 

 

A. japonicus 

 

 

 

 

Penicillium sp. 

 

 

 

 

Fusarium sp. 

 

 

 

 

C. cladosporioides 

10 0 0 0 7.89 3.64 0 

20 0 0 0 10.53 7.14 6.25 

40 0 0 0 23.68 19.64 6.25 

80 0 0 0 25.79 33.93 6.25 

160 2.86 3.13 18.18 36.84 100 9.38 

ตาราง ผลของสารสกดัเปลอืกมงัคุด สารสกดัขา่ และกระเทยีม ตอ่การ
ยบัย ัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ราทีแ่ยกไดจ้ากกุง้ขาวแวนนาไมทีม่อีาการ
ขีข้าว และอาหารเม็ดสาํเร็จรปู  
 



ความเขมขนสาร
สกัดขา 

 
(มก./มล.) 

อตัราการยบัยั้งการเจริญเติบโตของโคโลนีเช้ือรา (%) 

 

 

 

A. flavus 

 

 

 

A. ochraceus 

 

 

 

A. japonicus 

 

 

 

Penicillium sp. 

 

 

 

Fusarium sp. 

 

 

 

C. cladosporioides 

0.001 6.12 0 0 0 0 6.67 

0.01 16.33 6.82 18.64 0 4.23 10.59 

0.1 48.98 18.18 15.25 16.67 27.95 40.00 

1 56.73 100 25.42 56.23 42.35 51.11 

2 88.78 100 37.29 100 100 100 

4 88.78 100 57.63 100 100 100 

8 82.66 100 55.93 100 100 100 

16 100 100 100 100 100 100 



ความเขมขน
กระเทียม(มก./

มล.) 

อตัราการยบัยั้งการเจริญเติบโตของโคโลนีเช้ือรา (%) 
 

 

 

A. flavus 

 

 

 

A. ochraceus 

 

 

 

A. japonicus 

 

 

 

Penicillium sp. 

 

 

 

Fusarium sp. 

 

 

 

C. cladosporioides 

0.01 0 0 0 0 0 0 

0.1 0 0 0 0 0 0 

1 5.26 9.37 0 2.63 0 3.13 

2 10.00 9.38 27.27 28.95 1.82 12.50 

4 18.42 15.23 26.89 26.32 3.56 28.13 

8 18.42 17.21 28.54 44.74 5.45 21.88 

16 15.79 18.75 25.00 39.47 10.71 33.00 

32 19.35 58.62 41.07 54.24 81.97 52.94 

64 26.45 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 100 



3. กรกีารนี ไลค ในตบั/ตบัออ่น และลําไส ้

เซลล์ตับฝ่อ 

กรีการีน ไลค ในตับ กรีการีน ไลค ในลาํไส้ 

กรีการีน ไลค ในขี,้ ลาํไส้ 



พบการตดิเชือ้แบคทเีรยีกลุม่วบิรโิอในตบั/ตบัออ่น และลําไส ้

 
 
 
 

 พบแบคทเีรยี Vibrio spp. แบง่เป็น โคโลนีสเีหลอืง, สเีขยีว และ
ปรมิาณรวม พบในตับ 2.30 ± 3.39, 3.77 ± 3.11 และ 6.07 ± 3.73 
(X 103cfu/g) ตามลําดับ และในลําไส ้2.15 ± 3.54, 15.40 ± 28.44 
และ 17.55 ± 29.76 (X 104cfu/g)  

3. ผลสขุภาพกุง้ขาวแวนนาไมจากบอ่เลีย้ง 



พบราในตบั/ตบัออ่น และลําไส้ พบรา Penicillium sp., A. japonicus และ 
Fusarium sp. มีคา่ความถ่ีของการพบรา 55.00  % 

3. ผลสขุภาพกุง้ขาวแวนนาไมจากบอ่เลีย้ง 



4. ผลของสมนุไพรตอ่กรกีารนี ไลค 
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ภาพที ่1 ความถีข่องการพบกรกีารนีไลค (%) ในตบั/ตบัออ่น และลําไส้
ของกุง้ขาวแวนนาไมทีม่อีาการขีข้าวทีเ่ล ีย้งดว้ยอาหารสาํเร็จรปูผสมสาร
สกดัเปลอืกมงัคดุ, สารสกดัขา่ และกระเทยีมสด เป็นระยะเวลา 10 วนั 

ข่า เปลือกมังคุด กระเทยีม ควบคุม 

กรีการีน ไลค 



5. ผลของสมนุไพรตอ่เชือ้รา 
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ภาพที ่2 ความถีข่องการพบเชือ้รา (%) ในตบั/ตบัออ่น และลําไสข้อง
กุง้ขาวแวนนาไมทีม่อีาการขีข้าวทีเ่ล ีย้งดว้ยอาหารสําเร็จรูปผสมสาร
สกดัเปลอืกมงัคดุ, สารสกดัขา่ และกระเทยีมสด เป็นระยะเวลา 10 วนั 

ข่า เปลือกมังคุด กระเทียม ควบคุม 



6. ผลของสมนุไพรตอ่แบคทเีรยีวบิรโิอ 
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ภาพที ่3 ปรมิาณแบคทเีรยีกลุม่วบิรโิอในตบั/ตบัอ่อน และลําไสข้องกุง้
ขาวแวนนาไมทีม่อีาการขีข้าวทีเ่ล ีย้งดว้ยอาหารสําเร็จรูปผสมสารสกดั
เปลอืกมงัคดุ, สารสกดัขา่ และกระเทยีมสด เป็นระยะเวลา 10 วนั 



สรปุผล 

 การรักษาหรอืป้องกนัอาการขีข้าวในกุง้ขาวแวนนาไมพบวา่ 

 สารสกัดข่ามีฤทธิย์ับยัง้ทัง้กรีการีน ไลค, เชือ้รา และแบคทีเรีย Vibrio spp. 

ไดผ้ลด ี 

 สารสกดัเปลอืกมังคดุสามารถยับยัง้แบคทเีรยี Vibrio spp. ไดผ้ลด ีและลดกรกีารนี 

ไลคไดป้านกลาง แตย่บัยัง้เชือ้ราไดเ้ล็กนอ้ย  

 ส่วนกระเทยีมสดเหมาะสมในการใชย้ับยัง้เชือ้ราเพราะไดผ้ลดกีว่าใชล้ดกรกีารีน 

ไลคและแบคทเีรยี Vibrio spp.  

 ดังนั้นการใชส้ารสมุนไพรในการยับ้ยัง้ปรมิาณเชือ้ต่างๆที่พบในกุง้ขีข้าวอาจเป็น

ทางเลอืกหนึง่ทีช่ว่ยในการลดปัญหาผลกระทบตอ่สารตกคา้งในผลผลติกุง้ และใน

สิง่แวดลอ้ม 

 



ขอบคณุคะ่ 
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