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 ยุง..สัตวตัวเล็กๆ แตสรางปญหาใหญๆ ใหกับคน นอกจากจะสรางความรําคาญแลว ยุงหลายชนิดยัง

เปนพาหะของโรคติดตอตางๆ ดวย เชน ไขเลือดออก มาลาเรีย เทาชาง ไขสมองอักเสบ เปนตน การกําจัดยุง

และทําลายแหลงเพาะพันธุของยุง เปนวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันไมใหเกิดโรคที่มาจากยุงได ซึ่งนับเปนเรื่องที่ทํา

ไดยาก การใชสารเคมีซึ่งสวนใหญเปนสารสังเคราะห จึงเปนทางเลือกท่ีนํานิยมมาใชในการไลยุงหรือทาปองกัน

ไมใหยุงกัด ซ่ึงสารเหลาน้ีมีผลขางเคียงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของคนและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ รวมทั้งมีผลกระทบ

ทําลายสิ่งแวดลอม หากมีการสะสมในปริมาณมาก และมีโอกาสที่ยุงจะดื้อตอสารเคมี ปจจุบันจึงมีการศึกษา

สารจากธรรมชาติในการปองกันหรือกําจัดยุงมากข้ึน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอผูใช และไมมีผลเสียตอสิ่ง 

แวดลอม มีพืชสมุนไพรจํานวนมากท่ีมีคุณสมบัติในการปองกันและกําจัดยุงได โดยเฉพาะพืชท่ีมีน้ํามันหอม

ระเหย ตะไครหอมนับเปนหนึ่งในสมุนไพรฮิตที่นิยมนํามาทําเปนผลิตภัณฑเพ่ือปองกันยุง  

 ตะไครหอม เปนพืชในวงศ POACEAE (GRAMINEAE) ซ่ึงเปนวงศเดียวกันกับตะไครบาน ตะไครหอม

จะมีกลิ่นหอมฉุนแรงกวา และไมนิยมนํามารับประทาน แตจะสกัดเอานํ้ามันหอมระเหยมาใชประโยชน เชน ไล

แมลง ตานเชื้อรา หรือแตงกลิ่นในผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองสําอาง พันธุที่นิยมปลูกเพ่ือการผลิตน้ํามันหอม

ระเหย มีอยู 2 ชนิด คือ ชนิดศรีลังกา ชื่อวิทยาศาสตรคือ Cymbopogon nardus (Linn.) Rendle และชนิด

ชวา ชื่อวิทยาศาสตรคือ Cymbopogon winterianus Jewitt. ซ่ึงเปนพันธุที่นิยมปลูกมากในประเทศไทย มี

ชอดอกยาวโนมลงตางกับพันธุศรีลังกาท่ีมีชอดอกส้ันและตั้ง (1) 

 น้ํามันตะไครหอมมีฤทธิ์ในการไลยุงไดหลายชนิด จึงพบผลิตภัณฑปองกันยุงซึ่งมีน้ํามันตะไครหอมเปน

สวนผสมออกวางจําหนายในหลากหลายรูปแบบ เชน โลชัน สเปรย เจล ครีม ยาจุดกันยุง ธูปหรือเทียนตะไคร

หอมไลยุง เปนตน ในนํ้ามันตะไครหอมประกอบดวยสารสําคัญหลายชนิดที่ออกฤทธิ์ไลยุง ไดแก citronellal, 

citronellol, geraniol (2-4), geranyl acetate  (2, 3), limonene, linalool (3) เปนตน 

 มีรายงานการศึกษาวิจัยจํานวนมากที่พบวา น้ํามันตะไครหอม หรือ citronella oil มีประสิทธิภาพใน

การปองกันยุงซึ่งเปนพาหะของโรคตางๆ ไดหลายชนิด เชน ยุงลาย ยุงกนปลอง และยุงรําคาญ โดยมีฤทธิ์ไลยุง

ฆายุงทั้งในระยะที่เปนตัวออนและตัวเต็มวัย ยับยั้งการวางไขและกําจัดไขของยุง ซึ่งมีทั้งการศึกษาฤทธิ์ของ

น้ํามันตะไครหอมเพียงอยางเดียว หรือผสมรวมกับน้ํามันหอมระเหยชนิดอ่ืน หรือในรูปแบบผลิตภัณฑตางๆ 

ดังนี้ 

1. ฤทธ์ิไลยุง 
 สารสกัด 90% เอทานอลจากตะไครหอม สารสกัดตะไครหอมที่ผสมกับน้ํามันมะกอกและน้ํามันหอม

ระเหยกล่ินชะมดเช็ด ในอัตราสวน 20:2:0.1 เมื่อนํามาทดสอบกับยุงลายและยุงรําคาญ พบวาสารสกัดมีประ-

สิทธิภาพในการไลยุงไดนานประมาณ 2 ชั่วโมง และยังมีผลควบคุมและกําจัดลูกน้ํายุงไดดวย (5) 



 น้ํามันตะไครหอมสามารถปองกันยุงลาย (6-9) ยุงรําคาญ (7-10) และยุงกนปลอง (8-11) ได โดย

น้ํามันตะไครหอมบริสุทธิ์ 100% ปราศจากการเจือจาง (undiluted oil) จะมีฤทธิ์ดีกวาน้ํามันที่ความเขมขน 

10% และ 50% โดยสามารถปองกันยุงกัดไดนานสุด 2 ชม. (10) เม่ือนําน้ํามันตะไครหอม ความเขมขน 1% 

มาทดสอบกับอาสาสมัคร พบวาสามารถปองกันยุงกัดได 75.19% (6) 

 น้ํามันตะไครหอม ความเขมขน 3-10% มีฤทธิ์ปองกันยุงลาย และยุงกนปลองได โดยออกฤทธิ์ใกล 

เคียงกับสาร DEET (N,N-diethyl-m-toluamide หรือ N,N-diethyl-3-methyl-benzamide) ขณะท่ีสาร 

picaridin ซึ่งเปนสารอีกชนิดหนึ่งที่ใชปองกันยุง ไมมีผลตอยุงท้ัง 2 ชนิด (12) อีกรายงานวิจัยพบวา น้ํามัน

ตะไครหอม ความเขมขน 0.17 และ 0.33 มคล./ตร.ซม. สามารถปองกันยุงลายและยุงรําคาญไดดีกวาสาร 

IR3535 (12.5% ethyl butylacetylamino propionate) ซ่ึงใชปองกันยุงสําหรับเด็ก (13) 

 การทดสอบฤทธิ์ปองกันยุงของน้ํามันตะไครหอมที่ใสหรือไมใสวานิลลิน (vanillin) 5% เปรียบเทียบ

กับ DEET โดยทดสอบกับยุงลาย ยุงกนปลอง และยุงรําคาญ พบวาสามารถปองกันยุงทั้ง 3 ชนิดได และการใส

วานิลลิน 5% ลงในน้ํามันทําใหประสิทธิภาพในการปองกันยุงเพ่ิมขึ้น สามารถปองกันยุงไดนาน 8 ชม. ขณะที่ 

DEET ซึ่งใสหรือไมใสวานิลลิน มีผลปองกันยุงไดอยางนอย 8 ชม. จะเห็นวาน้ํามันตะไครหอมที่ผสมวานิลลิน 

5% สามารถนํามาพัฒนาเปนสูตรตํารับสําหรับปองกันยุงทดแทน DEET ได (14) 

 น้ํามันตะไครหอม 20% (15) หรือน้ํามันตะไครหอม 10% ผสมกับน้ํามันแมงกะแซง 5% และน้ํามัน

หญาแฝก 5% (16) ที่เตรียมในรูปแบบนาโนอิมัลชัน (nanoemulsion) มีผลทําใหเพ่ิมการปลดปลอยน้ํามัน

หอมระเหยและสามารถปองกันยุงลายไดนานขึ้น อีกการศึกษาพบวาน้ํามันตะไครหอมท่ีถูกอัดกลิ่นเขาไปใน

แกวรูพรุน (foam glass) ซึ่งผลิตจากเศษแกวเหลือท้ิงจากการผลิตกระจกแลวนํามาขึ้นรูปใหมดวยความรอน 

สามารถไลยุงรําคาญได โดยมีระยะเวลาในการปองกันยุงกัด (protection time) เทากับ 7.5±1.5 นาที และ

เปอรเซ็นตในการไลยุง (% protection) เทากับ 41% (17) 
 ครีมท่ีมีสวนผสมของนํ้ามันหอมระเหยจากตะไครหอม 14% สามารถทาปองกันยุงรําคาญไดในอาสา-

สมัคร 13 คน จากท้ังหมด 20 คน (มียุงมาเกาะนอยกวา 5 ตัว เมื่อเทียบกับ 40 ตัว ในกลุมควบคุมท่ีใชครีมซึ่ง

ไมมีน้ํามันตะไครหอม) และในอาสาสมัครที่ทาครีมในปริมาณมากพอ (1.2 ก. ขึ้นไป) สามารถปองกันยุงเกาะ

ไดประมาณ 79% (18) นอกจากน้ีครีมตะไครหอม 14% ยังมีประสิทธิภาพในการปองกันยุงลายไดนาน 2 

ชั่วโมง ซึ่งใกลเคียงกับครีมที่มีสารไลยุง dimethyl phthalate 20% และ diethyl toluamide 5% (19)  

 ครีมที่มีน้ํามันหอมระเหยจากใบตะไครหอม ความเขมขน 1.25, 2.5 และ 5.0% มีผลปองกันยุงกน 

ปลอง ได 2 ชั่วโมง และที่ความเขมขน 10% ใหผลไดนานกวา 4 ชั่วโมง และตํารับครีมท่ีมีสวนผสมของนํ้ามัน

ขา 5% น้ํามันตะไครหอม 2.5% และวานิลลิน 0.5%  มีประสิทธิภาพในการปองกันยุงกัดได 6-8 ชั่วโมง (20, 

21) อีกรายงานการศึกษาพบวาตํารับครีมซึ่งมีน้ํามันตะไครหอม 17% ปองกันยุงลายไดนานประมาณ 3 ชั่วโมง  

และการเติมวานิลินในตํารับ ทําใหสามารถปองกันยุงไดนานกวา 4 ชั่วโมง แตครีมมีความคงตัวลดลง  (22)   

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปองกันยุงของโลชันน้ํามันตะไครหอม ความเขมขน 20%, 40% 

และ 80% กับโลชัน DEET ความเขมขน 12.5% โดยทดสอบกับยุงลายและยุงรําคาญ พบวาโลชันน้ํามันตะไคร

หอมมีผลไลยุงรําคาญมากกวายุงลาย แตประสิทธิภาพนอยกวา DEET (23)  



 ตํารับเจลซ่ึงมีสวนผสมของน้ํามันตะไครหอม 2% และน้ํามันกระดังงา 2% มีผลในการปองกันยุงลาย

ได และไมทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวของอาสาสมัคร (24)  

 การศึกษาผลปองกันยุงลายของหมึกพิมพที่มีสวนผสมของน้ํามันตะไครหอมและน้ํามันใบกานพลู  ใน

อัตราสวน 1:1 และ 1:4 พบวาหมึกพิมพที่ผสมนํ้ามันทั้ง 2 สูตร สามารถปองกันยุงได 1-5 ชม. ประสิทธิภาพ

ในการไลยุงของนํ้ามันผสมของตะไครหอมและกานพลู อยูระหวาง 75.85-91.10% (25) 

2. ฤทธิ์ฆายุง 
 การศึกษาฤทธิ์ของน้ํามันตะไครหอมตอตัวออนของยุงพบวา มีฤทธิ์ฆาลูกน้ําของยุงกนปลอง และยุง

รําคาญได โดยมีระยะเวลาท่ียุงตายรอยละ 50 (Lethal time; LT50) เทากับ <0.2 และ 1.2 นาที ตามลําดับ 

(26) นํ้ามันตะไครหอม ความเขมขน 125, 250, 500 และ 1000 มก./ล.  มีฤทธิ์ฆายุงรําคาญในระยะลูกน้ํา

และตัวโมง โดยความเขมขนที่สามารถฆายุงไดรอยละ 50 (LC50) เทากับ 955.43, 600.53 และ 600.53 มก./

ล. เมื่อทดสอบที่ระยะเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง ตามลําดับ (27) อีกรายงานการศึกษาพบวา น้ํามันตะไคร-

หอม ความเขมขน 10, 50, 100 และ 500 มก./ล. สามารถฆาลูกน้ํายุงลายได มีคา LC50 เทากับ 38.37 มก./

ล. ซึ่งสารสําคัญหลักที่พบ ไดแก  linalool, citronellol, citronellal,��-Citral (28) 
 น้ํามันตะไครหอม ความเขมขน 1%-10% (29) หรือ 0.5%-10% (30) สามารถฆายุงลาย ยุงรําคาญ 

(29, 30) และยุงกนปลองได (29)  

3. ฤทธิ์ยับย้ังการวางไขและกําจัดไข 
 น้ํามันตะไครหอม ความเขมขน 1%-10% มีฤทธิ์ยับยั้งการวางไข (oviposition deterrent) และ

กําจัดไข (ovicidal) ของยุงลาย ยุงกนปลอง และยุงรําคาญ (31) 

 

 จะเห็นไดวานํ้ามันตะไครหอม มีศักยภาพในการนํามาพัฒนาใชเปนสารไลยุงจากธรรมชาติได และมี

ความปลอดภัยตอผูบริโภค อยางไรก็ตามผลิตภัณฑไลยุงจัดเปนวัตถุอันตรายภายใตการกํากับและดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยผลิตภัณฑที่ม ีcitronella oil หรือน้ํามันตะไครหอมเปนสารสําคัญ 

จัดเปนวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ที่ผูผลิตหรือผูนําเขาตองแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ รวมทั้งจัดทําฉลาก

และปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตและการเก็บรักษาของสถานท่ีผลิตและเก็บรักษาตามท่ี

กฎหมายกําหนด โดยไมตองขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย (32) 
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