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ยุงเปนพาหะของการเกิดโรคที่สําคัญ ไดแก  ยุงลายเปนพาหะนําโรคไขเลือดออก ยุงกนปลองเปนพาหะนําไข

มาลาเรีย  ยุงรําคาญนําโรคไขสมองอักเสบ  ยุงลายเสือและยุงอีกหลายชนิดเปนพาหะโรคเทาชาง  ที่ยังคงเปนปญหา
ของประเทศในเขตรอน  รวมทั้งประเทศไทยที่มีสภาพอากาศเหมาะแกการแพรกระจายพันธุ   จึงตองมีการควบคุมทั้ง
แหลงกําเนิด และทําลายยุง เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรค   การปองกันไมใหยุงกัดเปนอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชกัน  
จึงมีการใชสารเคมีที่มีฤทธิ์ไลยุง ซึ่งสวนใหญเปนสารสังเคราะหและเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่ งมีชีวิตอ่ืนๆ  รวมทั้ง
ทําลายสิ่งแวดลอม   
 ขณะเดียวกันประเทศเหลานี้เปนแหลงของพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการปองกันและกําจัดแมลง
ได ปจจุบันจึงมีการศึกษาและใชสารจากธรรมชาติในการปองกันยุงกัดมากขึ้น ไดแก สารสกัดจากสมุนไพรที่มีกลิ่น
จากน้ํามันหอมระเหย (essential หรือ volatile oils)  สารปองกันยุงที่ไดจากธรรมชาติมีขอดีกวาสารเคมีสังเคราะห
ที่ไมสะสมเปนอันตรายตอสุขภาพ  โดยเฉพาะเมื่อใชเปนเวลานาน   และไมทําลายสิ่งแวดลอมและกระทบตอระบบ
นิเวศวิทยาของพืชและสัตว   สารจากธรรมชาติจึงปลอดภัยตอผูใช  นอกจากนี้มักมีความจําเพาะกับชนิดของยุงดวย   
 
พืชกลุมสกุล (genus)  Cymbopogon 

น้ํามันหอมระเหยจากพืชในสกุล Cymbopogon ไดแก ตะไครชนิดตางๆ  มีฤทธิ์ปองกันยุงไดหลายชนิด เชน 
ยุงกนปลอง  ยุงลาย  และยุงรําคาญ  

ตะไครหอม  (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) 
 มีการศึกษาฤทธิ์ไลยุงของตํารับน้ํามันตะไครหอม (citronella oil)  ที่มีสวนประกอบที่สําคัญคือ citronella, 
geraniol และ citronellol ในรูปแบบของครีม  พบวาตํารับที่มีน้ํามันตะไครหอม 17% ปองกันยุงลายไดนาน
ประมาณ 3 ชั่วโมง  ครีมที่มีน้ํามันตะไครหอม 14% ลดจํานวนยุงรําคาญท่ีมาเกาะภายใน 1 ชั่วโมงหลังทาครีม  
นอกจากนี้สารสกัดเอทานอลของตะไครหอมผสมกับน้ํามันมะกอกสามารถไลยุงลายและยุงรําคาญไดนาน 2 ชั่วโมง 
ครีมที่มีน้ํามันหอมระเหยจากใบตะไครหอมที่ความเขมขน 1.25, 2.5 และ 5.0% ปองกันยุงกนปลองไดประมาณ 2 
ชั่วโมง ขณะที่ความเขมขน 10% ใหผลไดนานกวา 4 ชั่วโมง     

ตะไคร (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) 
น้ํามันตะไคร (lemongrass oil) ใน liquid paraffin  ความเขมขน 20 และ 25% มีผลปองกันยุงลายได 

100% ใน 1 ชั่วโมงแรก  และลดลงเหลือประมาณ 95% ภายใน 3 ชั่วโมง  การเตรียมผลิตภัณฑน้ํามันตะไคร 15% 
ในรูปของครีมและขี้ผึ้งพบวาใหผลปองกันยุงกัดได โดยคุณสมบัติของสวนประกอบของผลิตภัณฑมีผลตอการ



ปลดปลอยน้ํามันหอมระเหย  และมีผลตอประสิทธิภาพในการปองกันยุงดวย    น้ํามันหอมระเหยจากตะไครที่มี 
geraniol ปริมาณ 0.2 มก./ซม2  สามารถลดอัตราการกัดจากยุงรําคาญ เปน 10, 15 และ 18% ที่เวลา 1, 2 และ 3 
ชั่วโมงตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับการไมไดทาน้ํามันหอมระเหยจากตะไคร   สบูอาบน้ําที่มีสวนประกอบของน้ํามัน
ตะไครหอม 0.1% น้ํามันตะไคร 0.5% และน้ํามันสะเดา 1% สามารถไลยุงไดในชวง 8 ชั่วโมง   
 
พืชกลุมสกุล (genus)  Ocimum 
 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ของน้ํ ามันหอมระเหยจากพืชกลุมนี้  5 ชนิด ไดแก  แมงกะแซง (O. 
americanum L.)  โหระพา (O. basilicum L.)  แมงลัก (O. africanum Lour. ExH) ยี่หราหรือโหระพาชาง 
(O. gratissimum L.) และกะเพรา (O. tenuiflorum L.)  พบวามีฤทธิ์ทั้งฆาลูกน้ําและไลยงุลายได  ฤทธิ์ฆาลูกน้ํา
ยุงลายของน้ํามันหอมระเหย เรียงลําดับดังนี้  โหระพา > ยี่หรา> กะเพรา >  แมงลัก = แมงกะแซง โดยมีคาความ
เขมขนของน้ํามันหอมระเหยที่ ใหผลปองกันยุงได 90%  (EC90)  เทากับ 113, 184, 240, 279 และ 283 ppm  
ตามลําดับ   สําหรับฤทธิ์ไลยุงของน้ํามันหอมระเหยที่ความเขมขน 10% พบวา โหระพาชางมีฤทธิ์แรงที่สุด ปองกันยุง
กัดไดนาน 135 นาที รองลงมาคือ กะเพรา และแมงลัก ที่ปองกันยุงกัดไดนาน 105 และ 75 นาที ตามลําดับ ขณะที่
แมงกะแซง และโหระพาใหผลนอยที่สุดเพียง 15 นาที  
 นอกจากนี้ผลิตภัณฑในรูปของแทงทา ครีม และสเปรย ที่มีสวนผสมของน้ํามันแมงลักและแมงกะแซง มีผล
ในการไลยุงลายและปองกันยุงได 
 
พืชกลุมสกุล (genus) Citrus 

มะกรูด (Citrus hystrix DC.) 
น้ํามันหอมระเหยจากมะกรูดมีฤทธิ์ปองกันยุงไดนาน 95 นาที  และตํารับยาทากันยุงที่มีน้ํามันมะกรูดความ

เขมขน 25 และ 50% สามารถไลยุงไดนาน 30 และ 60 นาที ตามลําดับ น้ํามันหอมระเหยผสมจากมะกรูด 5% และ
จากดอกชิงเฮา (Artemisia annua L.) 1% ปองกันยุงลาย  ยุงกนปลอง และยุงรําคาญไดนาน 180 นาที ใน
หองปฏิบัติการ ในความเขมขนเดียวกันสามารถปองกันยุงลาย และยุงเสือ ได 180 นาที  และยุงรําคาญไดนานถึง 
240 นาทีในภาคสนาม   

มะนาวฝรั่ง (Citrus limon (L.) Burm.f.)  
น้ํามันหอมระเหยจากมะนาวฝรัง่มีฤทธิ์ไลยงุกนปลองได 0.88 เทาของสารเคมีสังเคราะห N,N-diethyl-3-

methylbenzamide  
นอกจากสมุนไพรที่กลาวมาแลว ยังมีสมุนไพรอื่นๆ ที่มีการศึกษาฤทธิ์ในการปองกันยุง ไดแก ขา  ไพล 

ขึ้นฉาย วานน้ํา กานพลู หนอนตายหยาก   ดอกกระดังงาไทย  สารไพรีทรัม (pyrethrum) และไพรีทริน 
(pyrethrins)  ที่พบไดในพืชตระกูลดอกเบญจมาศ (chrysanthemum flowers)  เปนตน  จะเห็นวาสมุนไพรที่
มีศักยภาพในการไลยุงเปนพืชที่พบและปลูกไดทั่วไป  สามารถเตรียมไวใชเองในครัวเรือนหรือผลิตเปนผลิตภัณฑ
ปองกันยุงในรูปแบบตางๆ เชน น้ํามันหอมระเหยสมุนไพรนํามาผลิตเปนครีมหรือโลชั่นปองกันยุง สเปรยไลยุง หรือยา
จุดกันยุงจากผงสมุนไพร  ดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุนและสงเสริมในระดับอุตสาหกรรม เพื่อ เปนการเพิ่มมูลคาของ
สมุนไพร ปลอดภัยตอรางกาย ลดอันตรายจากการใชสารเคมี และเปนการชวยลดการแพรกระจายของโรคตางๆ ที่มี
ยุงเปนพาหะนําโรค  
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