ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบ ุรี

ผลของสารสกัดข่ าต่ อการเจริญเติบโต การรอดตาย และการยับยั้งแบคทีเรียเรืองแสง
ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
ธิดาพร ฉวีภักดิ์๑* ชุตมิ า ขมวิลยั ๒ และสุ รชาต ฉวีภักดิ์๑
๑ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
๒สถาบันวิจยั การเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเล
บทคัดย่ อ
การทดลองใช้สารสกัดข่า (Alpinia galanga Linn.) ด้วยเอธิ ลแอลกอฮอล์ 100 % มีความเข้มข้น
เริ่ มต้น 0.25 กรัม/มล. แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ 1, 1.5, 2, 3, 5 % ตามลําดับ และกลุ่มควบคุม (0 %) โดยผสมสารสกัด
ข่ากับอาหารสําเร็ จรู ปใช้เลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่มีน้ าํ หนักเฉลี่ยเริ่ มต้น 5.99 ± 0.29 กรัม
เป็ นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อศึกษาผลกระทบสารสกัดข่าต่อการเจริ ญเติบโต พบว่า นํ้าหนัก, Specific Growth Rate
(SGR) และอัตรารอดของกุง้ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ความสามารถในการกําจัด
แบคทีเรี ย Vibrio harveyi ในนํ้าเลือดของกุง้ ขาวแวนนาไมที่ให้กินสารสกัดข่าระยะเวลา 1 และ 2 เดือน พบว่า
แบคทีเรี ย V. harveyi ในนํ้าเลือดกุง้ ที่กินสารสกัดข่ามีปริ มาณน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) ผลของสารสกัดข่าต่อความต้านทานเชื้อแบคทีเรี ย V. harveyi พบว่า กลุ่มกุง้ ที่กินสารสกัดข่ามีอตั รารอด
สู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในการทดลองรักษากุง้ ขาวแวนนาไมที่ติดเชื้อ V. harveyi
พบว่า เมื่อใช้สารสกัดข่าปริ มาณสู งขึ้น 10 และ 15 % ในระยะเวลา 5 – 7 วัน ผลการติดเชื้อ V. harveyi ในนํ้าเลือด
และตับ/ตับอ่อน มีปริ มาณน้อยกว่ากุง้ ที่ไม่ได้กินสารสกัดข่าอย่างชัดเจน (P<0.05)
คําสําคัญ : สารสกัดข่า แบคทีเรี ยเรื องแสง Vibrio harveyi กุง้ ขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei

ผลของสารสกัดข่าต่อระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภมู ิคม้ ุ กันโรค
ในกง้ ุ ขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei)
ธิดาพร ฉวีภกั ดิ์๑ สุรชาต ฉวีภกั ดิ๑์ และบุญยี่ หมื่นไธสง๑
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั ง่ จันทบุรี
บทคัดย่อ

การศึกษาทดลองผลของสารสกัดข่า (Alpinia galanga Linn.) ทั้งแบบสารสกัดหยาบ (crude extract, CE) และแบบสารสกัด
บริ สุทธิ์ antibacterial active ingredient (trans-p-coumaryl diacetate, PE) ต่อระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุม้ กันโรคและ
ความต้านทาน Vibrio harveyi ในกุง้ ขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) ระดับการแสดงออกของยีนภูมิคุม้ กันโรคในเม็ดเลือดของกุง้ ขาว
แวนนาไมทั้ง 6 ชนิ ด ได้แก่ Prophenoloxidase (proPO), Cytosolic manganese superoxide dismutase (cMnSOD), Transglutaminase
(TGase), Lysozyme, Penaeidin และ Crustin ตรวจโดยใช้เทคนิค reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) ในการฉี ดกุง้
ด้วยสาร PE 5, CE 5 และ 50 µg/g นํ้าหนักกุง้ (In vitro) และกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม คือ 0.1 % Dimethyl Sulfoxide (DMSO) และ 0.85 % NaCl
หลังจากฉี ดสารพบว่ากลุ่มฉี ดสารสกัดข่ามีระดับ the relative expression ratio ของ 6 ยีน เพิ่มสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ(P<0.05)
จากผลการศึกษาแสดงว่าสารสกัดข่าทั้ง PE และ CE มีผลในการกระตุน้ ภูมิคุม้ กันโรคของกุง้ ขาวแวนนาไมให้มีการเพิ่มสู งขึ้นโดยมี
เปลี่ยนแปลงในระดับและทิศทางเดียวกันตลอดการทดลอง ในการผสมคลุกสารสกัดข่าแบบหยาบ (crude extract) กับอาหารสําเร็ จรู ปให้กุง้
ขาวแวนนาไมกินที่ระดับ 2.5, 5 และ 10 g/kg อาหาร โดยกลุ่มควบคุมไม่ผสมสารสกัดข่า (0 g/kg อาหาร) ให้กินติดต่อกัน 14 วัน (In vivo)
พบว่าเมื่อกุง้ กินสารสกัดข่าในวันแรกสามารถกระตุน้ ระดับ relative expression ratio ของ proPO, Lysozyme, Penaeidin และ Crustin ให้เพิ่ม
สู งขึ้น และสามารถกระตุน้ ระดับ relative expression ratio ของ 6 ยีน เพิ่มสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญตลอดระยะเวลาการทดลอง
(P<0.05) เมื่อกุง้ กินสารสกัดข่าครบ 7 และ 14 วัน สามารถแสดงความต้านทานต่อ V. harveyi โดยมีค่าระดับ relative expression ratio ของ 6
ยีน และอัตรารอดตายสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติหลังจากฉี ดเชื้ อครบ 10 วัน (P<0.05) โดยกุง้ ที่กินสารสกัดข่าที่ระดับ 5
g/kg อาหาร พบว่ามีการกระตุน้ ระดับยีนภูมิคุม้ กันและอัตรารอดตายสู งกว่าระดับความเข้มข้นอื่น ดังนั้นจากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงว่า
สารสกัดข่าทั้งแบบสารสกัดหยาบ (crude extract, CE) และแบบสารสกัดบริ สุทธิ์ antibacterial active ingredient (trans-p-coumaryl
diacetate, PE) สามารถกระตุน้ ระบบภูมิคุม้ กันโรคให้มีผลตอบสนองที่สัมพันธ์ต่อความต้านทาน V. harveyi ในกุง้ ขาวแวนนาไม
คําสําคัญ : สารสกัดข่า กุง้ ขาวแวนนาไม ระบบภูมิคมุ้ กันกุง้ แบคทีเรียเรืองแสง
หมายเหตุ: ทดลองตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555

สารสกัดข่า
สารสกัดข่ามีฤทธิ์ใน
การยับยัง้ โปรโตซัวกรี
การีน เชือ้ รา แบคทีเรีย
วิบริโอ และไวรัสตัวแดง
ดวงขาวในกุง้ ทะเล และ
มีผลในการกระตุน้
ภูมคิ มุ้ กันโรคในกุง้ ทะเล

การเตรียมผงข่า

ตากแดดให้แห้งประมาณ แดดเดียว

การแช่ผงข่าในเอทธิลแอลกอฮอล์

+
ชัง่ ข่าผง 150 - 200 กรัมแช่ใน
เอทธิลแอลกอฮอล์ 95 %
ปริมาตร 500 มิลลิลิตร

แช่ 3 วัน เมือ่ ครบระยะเวลาแช่จึงกรองแยกกากผงข่า
ออกด้วยผ้าขาวบางจะได้สารละลายสีนาํ้ ตาล

ได้สารละลายสีนาํ้ ตาลใส วิธีนาํ ไปใช้
แบบที่1 หลังจากนัน้ นําไประเหยด้วย
การตากแดด 2 วัน เพื่อให้ได้
สารละลายสารสกัดข่าสีนาํ้ ตาลเข้ม
ประมาณ 100 - 200 มิลลิลิตร (ซีซี)
แบบที่ 2 กรองแยกกากแล้วใช้เลย

 อัตราใช้ 20 - 40 มิลลิลติ ร (ซีซี) ผสมกับ

อาหาร 1 กิโลกรัมให้กนิ ทุกมือ้ หรืออย่าง
น้อย 2 มือ้ (เช้า-เย็น)
 ติดต่อกัน 5 – 10 วัน

ต้นท ุนค่าใช้จ่าย(คัน่ กรองตากแดด แบบเข้มข้น)













ข่าสด 1 กก. 17 – 22 บาท
เอทธิลแอลกอฮอล์ 95 % 20 ลิตร = 1,500 บาท
ใช้ขา่ ผงแห้ง 200 กรัม (จาก ข่าสด 1 กิโลกรัม)
แอลกอฮอล์ 500 ซีซี + ข่าผง 200 กรัม = 38 บาท + 20 บาท = 58 บาท
คัน่ กรองตากแดด เหลือ 100 ซีซี = 58 บาท
ใช้ผสมอาหาร 20 ซีซี/อาหาร 1 กก. = 12 บาท
ผสมอาหาร 1 - 10 กก./มือ้ = 12 - 120 บาท/มือ้
ให้กนิ 3 มือ้ /วัน = 36 - 360 บาท/วัน
ให้กนิ ติดต่อกัน 5 วัน = 180– 1800 บาท/5 วัน
ผสมอาหาร 10 - 20 กก./มือ้ = 120 - 240 บาท/มือ้
ให้กนิ 3 มือ้ /วัน = 360 - 720 บาท/วัน
ให้กนิ ติดต่อกัน 5 วัน = 1,800 – 3,600 บาท/5 วัน

ต้นท ุนค่าใช้จ่าย (แบบไม่ตากแดด กรองแล้วนําไปใช้เลย)















ข่าสด 1 กก. 17 – 22 บาท
เอทธิลแอลกอฮอล์ 95 % 20 ลิตร = 1,500 บาท
ใช้ขา่ ผงแห้ง 200 กรัม (จาก ข่าสด 1 กิโลกรัม)
แอลกอฮอล์ 500 ซีซี + ข่าผง 200 กรัม = 38 บาท + 20 บาท = 58 บาท
คัน่ กรอง เหลือ 500 ซีซี = 58 บาท
ใช้ผสมอาหาร 20 ซีซี/อาหาร 1 กก. = 2.50 บาท (2.32 บาท)
ผสมอาหาร 1 - 10 กก./มื้อ = 2.50 - 25 บาท/มื้อ
ให้กิน 3 มื้อ/วัน = 7.50 - 75 บาท/วัน
ให้กินติดต่อกัน 5 วัน = 37.50 – 375 บาท/5 วัน
ให้กินติดต่อกัน 10 วัน = 375 – 750 บาท/10 วัน
ผสมอาหาร 10 - 20 กก./มือ้ = 25 - 50 บาท/มือ้
ให้กิน 3 มือ้ /วัน = 75 - 150 บาท/วัน
ให้กินติดต่อกัน 5 วัน = 375 – 750 บาท/5 วัน
ให้กินติดต่อกัน 10 วัน = 750 – 1500 บาท/10 วัน

