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ยุงเป็นพาหะของการเกดิโรคทีส่ําคญั ไดแ้ก่  ยุงลายเป็นพาหะนําโรคไขเ้ลอืดออก ยุงกน้ปล่อง

เป็นพาหะนําไขม้าลาเรยี  ยุงรําคาญนําโรคไขส้มองอกัเสบ  ยุงลายเสอืและยุงอกีหลายชนิดเป็นพาหะ
โรคเทา้ชา้ง  ทีย่งัคงเป็นปญัหาของประเทศในเขตรอ้น  รวมทัง้ประเทศไทยทีม่สีภาพอากาศเหมาะแก่
การแพรก่ระจายพนัธุ ์  จงึตอ้งมกีารควบคุมทัง้แหล่งกําเนิด และทาํลายยุง เพื่อป้องกนัการแพรก่ระจาย
ของโรค   การป้องกนัไม่ใหยุ้งกดัเป็นอกีวธิหีน่ึงทีนิ่ยมใชก้นั  จงึมกีารใชส้ารเคมทีีม่ฤีทธิไ์ล่ยุง ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นสารสงัเคราะหแ์ละเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสิง่มชีวีติอื่นๆ  รวมทัง้ทาํลายสิง่แวดลอ้ม   
 ขณะเดยีวกนัประเทศเหล่าน้ีเป็นแหล่งของพชืสมุนไพรหลายชนิดที่มคีุณสมบตัใินการป้องกนั
และกาํจดัแมลงได ้ปจัจุบนัจงึมกีารศกึษาและใชส้ารจากธรรมชาตใินการป้องกนัยงุกดัมากขึน้ ไดแ้ก่ สาร
สกดัจากสมุนไพรทีม่กีลิน่จากน้ํามนัหอมระเหย (essential หรอื volatile oils)  สารป้องกนัยุงทีไ่ดจ้าก
ธรรมชาติมีข้อดีกว่าสารเคมีสงัเคราะห์ที่ไม่สะสมเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  โดยเฉพาะเมื่อใช้เป็น
เวลานาน   และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของพืชและสตัว์   สารจาก
ธรรมชาตจิงึปลอดภยัต่อผูใ้ช ้ นอกจากน้ีมกัมคีวามจาํเพาะกบัชนิดของยงุดว้ย   

พืชกลุ่มสกลุ (genus)  Cymbopogon 
น้ํามนัหอมระเหยจากพชืในสกุล Cymbopogon ไดแ้ก่ ตะไครช้นิดต่างๆ  มฤีทธิป้์องกนัยุงได้

หลายชนิด เชน่ ยงุกน้ปล่อง  ยงุลาย  และยงุราํคาญ  
ตะไคร้หอม  (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) 

 มกีารศกึษาฤทธิไ์ล่ยุงของตํารบัน้ํามนัตะไครห้อม (citronella oil)  ทีม่สีว่นประกอบทีส่าํคญัคอื 
citronella, geraniol และ citronellol ในรปูแบบของครมี  พบว่าตํารบัทีม่น้ํีามนัตะไครห้อม 17% ป้องกนั
ยุงลายไดน้านประมาณ 3 ชัว่โมง  ครมีทีม่น้ํีามนัตะไครห้อม 14% ลดจาํนวนยุงราํคาญทีม่าเกาะภายใน 



1 ชัว่โมงหลงัทาครมี  นอกจากน้ีสารสกดัเอทานอลของตะไครห้อมผสมกบัน้ํามนัมะกอกสามารถไล่
ยุงลายและยุงราํคาญไดน้าน 2 ชัว่โมง ครมีทีม่น้ํีามนัหอมระเหยจากใบตะไครห้อมทีค่วามเขม้ขน้ 1.25, 
2.5 และ 5.0% ป้องกนัยุงกน้ปล่องไดป้ระมาณ 2 ชัว่โมง ขณะทีค่วามเขม้ขน้ 10% ใหผ้ลไดน้านกว่า 4 
ชัว่โมง     

ตะไคร้ (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) 
น้ํามนัตะไคร ้(lemongrass oil) ใน liquid paraffin  ความเขม้ขน้ 20 และ 25% มผีลป้องกนั

ยุงลายได ้100% ใน 1 ชัว่โมงแรก  และลดลงเหลอืประมาณ 95% ภายใน 3 ชัว่โมง  การเตรยีม
ผลติภณัฑน้ํ์ามนัตะไคร ้15% ในรูปของครมีและขีผ้ึง้พบว่าใหผ้ลป้องกนัยุงกดัได ้โดยคุณสมบตัขิอง
ส่วนประกอบของผลติภณัฑม์ผีลต่อการปลดปล่อยน้ํามนัหอมระเหย  และมผีลต่อประสทิธภิาพในการ
ป้องกนัยุงดว้ย    น้ํามนัหอมระเหยจากตะไครท้ีม่ ีgeraniol ปรมิาณ 0.2 มก./ซม2  สามารถลดอตัราการ
กดัจากยุงราํคาญ เป็น 10, 15 และ 18% ทีเ่วลา 1, 2 และ 3 ชัว่โมงตามลําดบั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการ
ไมไ่ดท้าน้ํามนัหอมระเหยจากตะไคร ้  สบู่อาบน้ําทีม่สีว่นประกอบของน้ํามนัตะไครห้อม 0.1% น้ํามนั
ตะไคร ้0.5% และน้ํามนัสะเดา 1% สามารถไล่ยงุไดใ้นชว่ง 8 ชัว่โมง   

พืชกลุ่มสกลุ (genus)  Ocimum 
 การศกึษาเปรยีบเทยีบฤทธิข์องน้ํามนัหอมระเหยจากพชืกลุ่มน้ี  5 ชนิด ไดแ้ก่ แมงกะแซง (O. 
americanum L.)  โหระพา (O. basilicum L.)  แมงลกั (O. africanum Lour. ExH) ย่ีหร่าหรือ
โหระพาช้าง (O. gratissimum L.) และกะเพรา (O. tenuiflorum L.)  พบว่ามฤีทธิท์ ัง้ฆา่ลูกน้ําและไล่
ยุงลายได ้ ฤทธิฆ์า่ลูกน้ํายุงลายของน้ํามนัหอมระเหย เรยีงลําดบัดงัน้ี  โหระพา > ยีห่รา่> กะเพรา >  
แมงลกั = แมงกะแซง โดยมคี่าความเขม้ขน้ของน้ํามนัหอมระเหยทีใ่หผ้ลป้องกนัยุงได ้90%  (EC90)  
เทา่กบั 113, 184, 240, 279 และ 283 ppm  ตามลาํดบั   สาํหรบัฤทธิไ์ล่ยงุของน้ํามนัหอมระเหยทีค่วาม
เขม้ขน้ 10% พบว่า โหระพาชา้งมฤีทธิแ์รงทีสุ่ด ป้องกนัยุงกดัไดน้าน 135 นาท ีรองลงมาคอื กะเพรา 
และแมงลกั ทีป้่องกนัยุงกดัไดน้าน 105 และ 75 นาท ีตามลําดบั ขณะทีแ่มงกะแซง และโหระพาใหผ้ล
น้อยทีส่ดุเพยีง 15 นาท ี 
 นอกจากน้ีผลติภณัฑใ์นรปูของแท่งทา ครมี และสเปรย ์ทีม่สี่วนผสมของน้ํามนัแมงลกัและแมง
กะแซง มผีลในการไล่ยงุลายและป้องกนัยงุได ้

พืชกลุ่มสกลุ (genus) Citrus 
มะกรดู (Citrus hystrix DC.) 
น้ํามนัหอมระเหยจากมะกรูดมฤีทธิป้์องกนัยุงไดน้าน 95 นาท ี และตํารบัยาทากนัยุงทีม่น้ํีามนั

มะกรดูความเขม้ขน้ 25 และ 50% สามารถไล่ยุงไดน้าน 30 และ 60 นาท ีตามลําดบั น้ํามนัหอมระเหย
ผสมจากมะกรดู 5% และจากดอกชงิเฮา (Artemisia annua L.) 1% ป้องกนัยุงลาย  ยุงกน้ปล่อง และยุง
ราํคาญไดน้าน 180 นาท ีในหอ้งปฏบิตักิาร ในความเขม้ขน้เดยีวกนัสามารถป้องกนัยุงลาย และยุงเสอื 
ได ้180 นาท ี และยงุราํคาญไดน้านถงึ 240 นาทใีนภาคสนาม   

 
 



มะนาวฝรัง่ (Citrus limon L.) Burm.f.)  
น้ํามนัหอมระเหยจากมะนาวฝรัง่มฤีทธิไ์ลย่งุกน้ปล่องได ้0.88 เทา่ของสารเคมสีงัเคราะห ์N,N-

diethyl-3-methylbenzamide  
นอกจากสมุนไพรทีก่ล่าวมาแลว้ ยงัมสีมุนไพรอื่นๆ ทีม่กีารศกึษาฤทธิใ์นการป้องกนัยุง ไดแ้ก่ 

ข่า  ไพล ขึ้นฉ่าย ว่านน้ํา กานพลู หนอนตายหยาก  ดอกกระดงังาไทย  สารไพรีทรมั 
(pyrethrum) และไพรีทริน (pyrethrins)  ท่ีพบได้ในพืชตระกลูดอกเบญจมาศ (chrysanthemum 
flowers)  เป็นตน้  จะเหน็ว่าสมุนไพรทีม่ศีกัยภาพในการไล่ยุงเป็นพชืทีพ่บและปลูกไดท้ัว่ไป  สามารถ
เตรยีมไว้ใชเ้องในครวัเรอืนหรอืผลติเป็นผลติภณัฑป้์องกนัยุงในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ํามนัหอมระเหย
สมนุไพรนํามาผลติเป็นครมีหรอืโลชัน่ป้องกนัยุง สเปรยไ์ล่ยุง หรอืยาจุดกนัยุงจากผงสมุนไพร  ดงันัน้จงึ
ควรมกีารสนับสนุนและส่งเสรมิในระดบัอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเพิม่มลูค่าของสมุนไพร ปลอดภยัต่อ
ร่างกาย ลดอนัตรายจากการใชส้ารเคม ี และเป็นการช่วยลดการแพร่กระจายของโรคต่างๆ ทีม่ยีุงเป็น
พาหะนําโรค  

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากจุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบบัท่ี 24(3) สาํนักงานข้อมูล
สมนุไพร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
 


