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ยุงเป็ นพาหะของการเกิดโรคทีส่ ําคัญ ได้แก่ ยุงลายเป็ นพาหะนําโรคไข้เลือดออก ยุงก้นปล่อง
เป็ นพาหะนํ าไข้มาลาเรีย ยุงรําคาญนํ าโรคไข้สมองอักเสบ ยุงลายเสือและยุงอีกหลายชนิดเป็ นพาหะ
โรคเท้าช้าง ทีย่ งั คงเป็ นปญั หาของประเทศในเขตร้อน รวมทัง้ ประเทศไทยทีม่ สี ภาพอากาศเหมาะแก่
การแพร่กระจายพันธุ์ จึงต้องมีการควบคุมทัง้ แหล่งกําเนิด และทําลายยุง เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรค การป้องกันไม่ให้ยุงกัดเป็ นอีกวิธหี นึ่งทีน่ ิยมใช้กนั จึงมีการใช้สารเคมีทม่ี ฤี ทธิ ์ไล่ยุง ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นสารสังเคราะห์และเป็ นอันตรายต่อมนุษย์และสิง่ มีชวี ติ อื่นๆ รวมทัง้ ทําลายสิง่ แวดล้อม
ขณะเดียวกันประเทศเหล่านี้เป็ นแหล่งของพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มคี ุณสมบัตใิ นการป้องกัน
และกําจัดแมลงได้ ปจั จุบนั จึงมีการศึกษาและใช้สารจากธรรมชาติในการป้องกันยุงกัดมากขึน้ ได้แก่ สาร
สกัดจากสมุนไพรทีม่ กี ลิน่ จากนํ้ามันหอมระเหย (essential หรือ volatile oils) สารป้องกันยุงทีไ่ ด้จาก
ธรรมชาติมีข้อ ดีก ว่ า สารเคมีส งั เคราะห์ท่ีไ ม่ส ะสมเป็ น อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ โดยเฉพาะเมื่อ ใช้เ ป็ น
เวลานาน และไม่ทํ า ลายสิ่ง แวดล้อ มและกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศวิท ยาของพืช และสัต ว์ สารจาก
ธรรมชาติจงึ ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ นอกจากนี้มกั มีความจําเพาะกับชนิดของยุงด้วย
พืชกลุ่มสกุล (genus) Cymbopogon
นํ้ ามันหอมระเหยจากพืชในสกุล Cymbopogon ได้แก่ ตะไคร้ชนิดต่างๆ มีฤทธิ ์ป้องกันยุงได้
หลายชนิด เช่น ยุงก้นปล่อง ยุงลาย และยุงรําคาญ
ตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus (L.) Rendle)
มีการศึกษาฤทธิ ์ไล่ยุงของตํารับนํ้ ามันตะไคร้หอม (citronella oil) ทีม่ สี ว่ นประกอบทีส่ าํ คัญคือ
citronella, geraniol และ citronellol ในรูปแบบของครีม พบว่าตํารับทีม่ นี ้ํามันตะไคร้หอม 17% ป้องกัน
ยุงลายได้นานประมาณ 3 ชัวโมง
่
ครีมทีม่ นี ้ํามันตะไคร้หอม 14% ลดจํานวนยุงรําคาญทีม่ าเกาะภายใน

1 ชัวโมงหลั
่
งทาครีม นอกจากนี้สารสกัดเอทานอลของตะไคร้หอมผสมกับนํ้ ามันมะกอกสามารถไล่
ยุงลายและยุงรําคาญได้นาน 2 ชัวโมง
่
ครีมทีม่ นี ้ํามันหอมระเหยจากใบตะไคร้หอมทีค่ วามเข้มข้น 1.25,
2.5 และ 5.0% ป้องกันยุงก้นปล่องได้ประมาณ 2 ชัวโมง
่
ขณะทีค่ วามเข้มข้น 10% ให้ผลได้นานกว่า 4
ชัวโมง
่
ตะไคร้ (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf)
นํ้ามันตะไคร้ (lemongrass oil) ใน liquid paraffin ความเข้มข้น 20 และ 25% มีผลป้องกัน
ยุงลายได้ 100% ใน 1 ชัวโมงแรก
่
และลดลงเหลือประมาณ 95% ภายใน 3 ชัวโมง
่
การเตรียม
ผลิตภัณฑ์น้ํ ามันตะไคร้ 15% ในรูปของครีมและขีผ้ ง้ึ พบว่าให้ผลป้องกันยุงกัดได้ โดยคุณสมบัตขิ อง
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มผี ลต่อการปลดปล่อยนํ้ ามันหอมระเหย และมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ป้องกันยุงด้วย นํ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้ทม่ี ี geraniol ปริมาณ 0.2 มก./ซม2 สามารถลดอัตราการ
กัดจากยุงรําคาญ เป็ น 10, 15 และ 18% ทีเ่ วลา 1, 2 และ 3 ชัวโมงตามลํ
่
าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ไม่ได้ทานํ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้ สบู่อาบนํ้าทีม่ สี ว่ นประกอบของนํ้ามันตะไคร้หอม 0.1% นํ้ามัน
่
ตะไคร้ 0.5% และนํ้ามันสะเดา 1% สามารถไล่ยงุ ได้ในช่วง 8 ชัวโมง
พืชกลุ่มสกุล (genus) Ocimum
การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ ์ของนํ้ามันหอมระเหยจากพืชกลุ่มนี้ 5 ชนิด ได้แก่ แมงกะแซง (O.
americanum L.) โหระพา (O. basilicum L.) แมงลัก (O. africanum Lour. ExH) ยี่หร่าหรือ
โหระพาช้าง (O. gratissimum L.) และกะเพรา (O. tenuiflorum L.) พบว่ามีฤทธิ ์ทัง้ ฆ่าลูกนํ้าและไล่
ยุงลายได้ ฤทธิ ์ฆ่าลูกนํ้ายุงลายของนํ้ามันหอมระเหย เรียงลําดับดังนี้ โหระพา > ยีห่ ร่า> กะเพรา >
แมงลัก = แมงกะแซง โดยมีค่าความเข้มข้นของนํ้ามันหอมระเหยทีใ่ ห้ผลป้องกันยุงได้ 90% (EC90)
เท่ากับ 113, 184, 240, 279 และ 283 ppm ตามลําดับ สําหรับฤทธิ ์ไล่ยงุ ของนํ้ามันหอมระเหยทีค่ วาม
เข้มข้น 10% พบว่า โหระพาช้างมีฤทธิ ์แรงทีส่ ุด ป้องกันยุงกัดได้นาน 135 นาที รองลงมาคือ กะเพรา
และแมงลัก ทีป่ ้ องกันยุงกัดได้นาน 105 และ 75 นาที ตามลําดับ ขณะทีแ่ มงกะแซง และโหระพาให้ผล
น้อยทีส่ ดุ เพียง 15 นาที
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ในรูปของแท่งทา ครีม และสเปรย์ ทีม่ สี ่วนผสมของนํ้ามันแมงลักและแมง
กะแซง มีผลในการไล่ยงุ ลายและป้องกันยุงได้
พืชกลุ่มสกุล (genus) Citrus
มะกรูด (Citrus hystrix DC.)
นํ้ ามันหอมระเหยจากมะกรูดมีฤทธิ ์ป้องกันยุงได้นาน 95 นาที และตํารับยาทากันยุงทีม่ นี ้ํ ามัน
มะกรูดความเข้มข้น 25 และ 50% สามารถไล่ยุงได้นาน 30 และ 60 นาที ตามลําดับ นํ้ ามันหอมระเหย
ผสมจากมะกรูด 5% และจากดอกชิงเฮา (Artemisia annua L.) 1% ป้องกันยุงลาย ยุงก้นปล่อง และยุง
รําคาญได้นาน 180 นาที ในห้องปฏิบตั กิ าร ในความเข้มข้นเดียวกันสามารถป้องกันยุงลาย และยุงเสือ
ได้ 180 นาที และยุงรําคาญได้นานถึง 240 นาทีในภาคสนาม

มะนาวฝรัง่ (Citrus limon L.) Burm.f.)
นํ้ามันหอมระเหยจากมะนาวฝรังมี
่ ฤทธิ ์ไล่ยงุ ก้นปล่องได้ 0.88 เท่าของสารเคมีสงั เคราะห์ N,Ndiethyl-3-methylbenzamide
นอกจากสมุนไพรทีก่ ล่าวมาแล้ว ยังมีสมุนไพรอื่นๆ ทีม่ กี ารศึกษาฤทธิ ์ในการป้องกันยุง ได้แก่
ดอกกระดังงาไทย สารไพรีทรัม
ข่า
ไพล ขึ้นฉ่ าย ว่านนํ้ า กานพลู หนอนตายหยาก
(pyrethrum) และไพรีทริ น (pyrethrins) ที่พบได้ในพืชตระกูลดอกเบญจมาศ (chrysanthemum
flowers) เป็ นต้น จะเห็นว่าสมุนไพรทีม่ ศี กั ยภาพในการไล่ยุงเป็ นพืชทีพ่ บและปลูกได้ทวไป
ั ่ สามารถ
เตรียมไว้ใช้เองในครัวเรือนหรือผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงในรูปแบบต่างๆ เช่น นํ้ ามันหอมระเหย
สมุนไพรนํามาผลิตเป็ นครีมหรือโลชันป
่ ้ องกันยุง สเปรย์ไล่ยุง หรือยาจุดกันยุงจากผงสมุนไพร ดังนัน้ จึง
ควรมีการสนับสนุ นและส่งเสริมในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการเพิม่ มูลค่าของสมุนไพร ปลอดภัยต่อ
ร่างกาย ลดอันตรายจากการใช้สารเคมี และเป็ นการช่วยลดการแพร่กระจายของโรคต่างๆ ทีม่ ยี ุงเป็ น
พาหะนําโรค
สามารถอ่ านรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้จากจุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับที่ 24(3) สํานักงานข้อมูล
สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

