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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูอานทราบขอมูลทั่วไปของผลิตภัณฑไลหรือกำจัดยุง และแมลงตางๆ
2. เพื่อใหผูอานทราบขอควรระวังของผลิตภัณฑไลหรือกำจัดยุง และแมลงตางๆ
บทนำ
ยุงลายเปนพาหะของโรคติดเชื้อไวรัสหลายชนิด สองสปชีสที่เปนพาหะสำคัญที่สุดที่สงผานไวรัส คือ
Aedes aegypti และ Aedes albopictus ซึ่งสงผานไวรัสที่กอโรคไขเลือดออก ไขเหลือง ไขไนลตะวันตก
ชิคุนกุนยา และสมองอักเสบมาตะวันออก เปนตน การติดเชื้อไวรัสเหลา นี้มักมีอาการไข และสมองอักเสบใน
บางกรณี ซึ่งนำไปสูการเสียชีวิต การปองกันไมใหยุงกัดทำไดหลายวิธี เชน การนอนกางมุง การสวมเสื้อปกปด
รางกายใหมิดชิด การใชผลิตภัณฑไลยุงซึ่งมีรูปแบบหลากหลายใหเลือกเชน ครีม โลชั่น แปงโรยตัว ผา/
กระดาษชุบของเหลว ลูกกลิ้ง สเปรยฉีดพน และเจล เปนตน ผลิตภัณฑไลยุงที่นิยมโดยทั่วไปและหาไดงายตาม
ทองตลาด มีดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผลิตภัณฑยาจุดกันยุง
ยาจุดกันยุง หมายถึงผลิตภัณฑยากันยุง ซึ่งเมื่อใชจุดไฟแลวสามารถระเหยสารออกฤทธิ์ขับไลหรือฆายุง
ได มีทั้งชนิดเปนขดกลม และเปนแทง นิยมใชตามบานเรือน โดยเฉพาะอยางยิ่งชนบท เนื่องจากหาซื้อไดงาย
ราคาไมสูงมาก และประสิทธิภาพดี
สารออกฤทธิ์ที่ใชในยาจุดกันยุงสูตรผสมระหวางสารในกลุมไพรีทรอยดและสมุนไพร ตลอดจนยาจุดกัน
ยุงที่ทำจากสมุนไพรลวนไดแก ผงจากใบตะไครหอม (Citronella grass leaf powder) ผงจากใบยูคาลิปตัส
(Eucalyptus leaf powder) ผงจากเหงาขมิ้นชัน (Tumeric powder) ผงจากใบสาบเสือ (Siam weed leaf
powder) และผงจากใบสะเดา (Neem leaf powder) สวนสารเคมีสังเคราะหที่ใชเปนสารออกฤทธิ์ในยาจุด
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กันยุง เปนสารกลุมไพรีทรอยด (pyrethroids) เชน allethrin, d-allethrin, esbiothrin, metofluthrin
และ meperfluthrin เปนตน โดยมีปริมาณตั้งแตรอยละ 0.05 ถึงรอยละ 0.3 โดยน้ำหนัก สามารถออกฤทธิ์
กำจัดแมลงไดดี ดวยคุณสมบัติที่ทำใหยุงบินไมไดและตกลงมา (Knock down action) กลไกการออกฤทธิ์โดย
ทำลายระบบประสาทของแมลงทั้งที่บริเวณปลายประสาทและระบบประสาทสวนกลาง ทำใหแมลงเปน
อัมพาตจนถึงตาย การใชยาจุดกันยุงจึงชวยปองกันการรบกวนจากยุงรวมทั้งแมลงบินอื่นๆ และลดอัตราการกัด
ของยุงในบริเวณที่จุดยากันยุงไดมากถึงรอยละ 80 ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของยาจุดกันยุงจะมากหรือนอยขึ้นอยู
กับอัตราการเผาไหมของยาจุดกันยุง ขนาดของหองที่วางยาจุดกันยุงดวย สารกลุมไพรีทรอยดมีความเปนพิษ
ตอมนุษยและสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนมคอนขางนอย แตหากสูดดมควันที่ปลอยออกมาจากยาจุดกันยุงในปริมาณ
มาก และอยูในบริเวณที่คับแคบ ไมมีอากาศถายเทติดตอกันเปนเวลานานอาจเปนอันตราย หากไดรับสารกลุม
ไพรีทรอยดในปริมาณสูง โดยเฉพาะในรายที่เกิดอาการแพ จะทำใหผิวหนังอักเสบ บวม แดง เยื่อจมูกอักเสบ
และมีอาการเหมือนแพเกสรดอกไม เชน ไอ จาม น้ำมูกไหล หายใจขัด เปนตน
ขอควรระวัง
ผลิตภัณฑยาจุดกันยุงไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลาย แมจะไมคอยพบอันตรายรุนแรงที่เกิดจาก
ยาจุดกันยุง แตผูใชก็ควรระมัดระวังในการใช เพราะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ จึงควรปฏิบัติดังนี้
- จุดยากันยุงในหองที่มีอากาศถายเทดี
- ใชขาตั้ง และสิง่ รองยาจุดกันยุงที่ทำดวยวัสดุโลหะ หรือวัตถุอื่นที่ไมติดไฟ
- ลางมือทุกครั้งหลังการหยิบใช หรือสัมผัส และเก็บยาจุดกันยุงใหมิดชิด พนมือเด็ก
- ไมวางไวใกล หรือรวมกับอาหาร
- วางใหหางจากของไวไฟ หรือของที่เปนเชื้อไฟได
- เมื่อเลิกใชแลวควรตรวจดูใหแนใจวาไฟดับเรียบรอยแลวเพื่อปองกันอุบัติเหตุไฟไหม
2. ขอมูลทั่วไปผลิตภัณฑกำจัดแมลงชนิดฉีดพน (สเปรย)
ผลิตภัณฑกำจัดแมลงชนิดฉีดพน (สเปรย) เปนผลิตภัณฑกําจัดแมลงในครัวเรือนที่หาซื้อไดต าม
หางสรรพสินคา รานขายของชํา และรานสะดวกซื้อตางๆ เปนผลิตภัณฑที่พรอมใชงาน ใชงาย แตราคา
คอนขางสูง ใชสำหรับฉีดพนแมลงบิน สำหรับฉีดพนแมลงคลาน เชน เชน ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และ
ปลวก เปนตน มีใหเลือก 2 สูตร คือ สูตรน้ำ (Water base) และสูตรน้ำมัน (Oil base) ซึ่งขึ้นอยูกับสูตรตำรับ
ที่ใชน้ำ หรือน้ำมันเปนตัวทําละลาย ละอองของสารที่เปนสูตรน้ำมัน จะมีความเสถียรคงทนกวาละอองของสาร
ที่เปนสูตรน้ำ ดังนั้น สูตรน้ำจึงหมดฤทธิ์เร็วกวาสูตรน้ำมัน แตสูตรน้ำไมไวไฟ และมีความปลอดภัยมากกวาสูตร
น้ำมัน
สารเคมีสังเคราะหที่เปนที่นิยมใชเป นสวนผสมสำหรับผลิตภัณฑกำจัดแมลงชนิดฉีดพน (สเปรย) เปน
สารเคมีกำจัดแมลงประเภทไพรีทรอยด ออรกาโนฟอสเฟต คารบาเมต เปนตน ในแตละสูตรมีสารออกฤทธิ์ 1
ถึง 4 ชนิดผสมกันอยูในผลิตภัณฑ กลไกการออกฤทธิ์โดยทำลายระบบประสาทของแมลงทั้งที่บริเวณปลาย
ประสาทและระบบประสาทสวนกลาง ทำใหแมลงเปนอัมพาตจนถึงตาย สารกลุมดังกลาวสลายตัวไดงาย แต
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อาจทำใหเกิดพิษได โดยเฉพาะในรายที่เกิดอาการแพ จะทำใหผิวหนังอักเสบ บวม แดง เยื่อจมูกอักเสบ และมี
อาการเหมือนแพเกสรดอกไม คือ ไอ จาม น้ำมูกไหล หายใจขัด เปนตน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ำจั ด แมลงที ่ มี ก ลุ  ม ไพรี ท รอยด เ ป น องค ป ระกอบ จั ด เป น วั ต ถุ อ ั น ตรายชนิ ด ที ่ 3 ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 126 ตอนที่ 85 ก (ลง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552) ซึ่งผูประกอบการตองขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ และขออนุญาตจากเจาหนาที่กอน
ทำการผลิต นำเขา หรือสงออก ผลิตภัณฑตองมีการแสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนด การแสดงฉลากจะตอง
แสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายไวบนฉลากผลิตภัณฑ มีชนิดและความเขมขนของสารสำคัญเปนไปตามที่ฉลาก
ระบุและตามแนบทายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดรายการขอมูลเอกสาร
และหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552 ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 136 ง (ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2552) นอกจากนี้ ผลิตภัณฑกำจัดแมลงที่มีกลุมไพรีทรอยดเปนองค ประกอบยังเปนวัตถุ
อันตรายที่ตองสงผลการวิเคราะหปริมาณสารสำคัญเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑดวย รวมทั้งผล
การทดสอบประสิทธิภาพจะตองผานเกณฑกำหนดดวย
ขอควรระวัง
- ปฏิบัติตามวิธีใชที่ระบุขางกระปอง เชน ใหคนและสัตวออกจากหองหรือบริเวณที่จะฉีด ปดประตู
หนาตางไวแลวจึงฉีด
- หลังจากฉีดทิ้งไว 10-15 นาที แลวใหเปดประตู หนาตางเพื่อระบายอากาศ
- เลือกใชใหถูกประเภทกับแมลงที่ตองการกำจัด วาเปนแมลงคลานหรือแมลงบิน เนื่องจากความ
รุนแรงและฤทธิ์ตกคางของสารเคมีตอแมลงทั้งสองชนิดนั้นตางกัน และการใชผิดประเภททำใหใชไม
ไดผลเทาที่ควร
- ขณะใชควรปดปาก-จมูก และหลังใชควรลางมือดวยสบูทุกครั้ง
- เก็บใหมิดชิด ไกลจากมือเด็ก เปลวไฟหรือที่มีความรอน อาหารและ สัตวเลี้ยง
- เมื่อใชหมดแลว ใหนำภาชนะบรรจุฝงดิน หามนำไปเผา เพราะจะทำใหเกิดระเบิดได
3. ขอมูลทั่วไปของผลิตภัณฑทาไลแมลง
สารออกฤทธิ์ที่ใชในผลิตภัณฑทาไลแมลงแบงเปน 2 ประเภท ไดแก สารสกัดจากพืชและสารเคมี ซึ่ง
สารที ่ ส กั ด จากพื ช เช น Citronella Oil, Lemon Oil, Eucalyptus Oil, Cinnamon Oil, Castor Oil,
Rosemary Oil, Lemongrass Oil, Cedarwood Oil, Peppermint Oil, Clove Oil, Geranium Oil มี
ระยะเวลาในการปองกันยุงขึ้นกับความเขมขนของสารออกฤทธิ์ เชน Citronella Oil ความเขมขนรอยละ 10
โดยน้ำหนัก มีระยะเวลาในการปองกันประมาณ 7-60 นาที ทำใหตองทาซ้ำหากตองการใหออกฤทธิ์นาน
สารเคมีที่นิยมใชเปนสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑทาไลแมลง เชน N,N-diethyl-m-toluamide (DEET),
Dimethyl phthalate (DMP) และ Ethyl butylacetylaminopropionate (IR 3535™) ซึ่งมีประสิทธิภาพ
สูงในการไลแมลง แตในขณะเดียวกันสารเคมีกอใหเกิดอันตรายสูงกวาสารธรรมชาติที่ไดจากการสกัดจากพืช
DEET หรือ N,N-diethyl-m-toluamide เปนสารออกฤทธิ์ที่นิยมใชมากกวาสารอื่น โดยทั่วไปใน
ผลิตภัณฑจะมีความเขมขนของ DEET ผลิตภัณฑที่มีปริมาณสารรอยละ 10-35 โดยน้ำหนัก การสัมผัสสารนี้
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กอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและดวงตา การสูดดมอาจทำใหเกิดการระคายเคืองที่แผ นเยื่อเมือกและ
บริเวณทางเดินหายใจสวนบน การไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ำหลายๆครั้งอาจเกิดอาการแพ จากการทดลอง
ในหนูพบวาการไดรับสารแบบเรื้อรังกอใหเกิดการกลายพันธุ มีอันตรายตอระบบสืบพันธุ และมีผลตอทารกใน
ครรภ ผลิตภัณฑที่มีปริมาณ DEET มากไมไดหมายถึงประสิทธิภาพในการไลยุงสูงขึ้น แตจะปองกันยุงไดนาน
ขึ้น เชน ผลิตภัณฑที่มี DEET รอยละ 20 โดยน้ำหนัก สามารถปองกันได 4 ชั่วโมง, รอยละ 7 โดยน้ำหนัก
สามารถปองกันได 2 ชั่วโมง, รอยละ 5 โดยน้ำหนัก สามารถปองกันได 1 ชั่วโมง เปนตน สำหรับผูใหญควรใช
ผลิตภัณฑที่มี DEET รอยละ 15-20 โดยน้ำหนัก สวนเด็กควรใชผลิตภัณฑที่มี DEET ไมเกินรอยละ 10 โดย
น้ำหนัก
DMP หรือ Dimethyl phthalate ทำใหเกิดการระคายเคืองไดเชนเดียวกัน โดยสามารถดูดซึมผาน
ผิวหนังไดทันที สารนี้ไมกอใหเกิดมะเร็ง แตการไดรับสารนี้อยางตอเนื่ องอาจกอใหเกิดการกลายพันธุ มี
อันตรายตอระบบสืบพันธุ มีผลตอทารกในครรภ กดระบบประสาทสวนกลาง และมีอันตรายตอไต
Ethyl butylacetylaminopropionate หรื อ รู  จ ั ก กั น ในชื ่ อ การค า ว า IR3535TM เป น สารที ่ ย ั ง ไม มี
รายงานการเกิดพิษตอคน และไมระคายเคืองตอผิว ผลิตภั ณฑที่มีปริมาณสารรอยละ 10-15.5 โดยน้ำหนัก
สามารถปองกันยุงไดยาวนานกวา 7 ชั่วโมง สามารถใชกับเด็กอายุตั้งแต 2 ปและสตรีมีครรภได นอกจากนี้ยังมี
ประสิทธิภาพในการไลเห็บ หมัด และแมลงอื่นๆ
ผลิตภัณฑไลแมลงที่มีสารสำคัญ N,N-diethyl–m-toluamide (DEET), Dimethyl phthalate (DMP)
และ Ethyl butylacetylaminopropionate (IR 3535™) เปนองคประกอบ จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งผูผลิตและผูนำเขาตองขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ และขออนุญาต
การผลิตและนำเขา ผลิตภัณฑจะตองแสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเขมขนของสารสำคัญ
ตามที่ฉลากระบุ โดยมีเกณฑการยอมรับใหคลาดเคลื่อนจากที่ระบุในฉลาก เปนไปตามกฎหมาย ในการ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑไลแมลง หากตรวจพบปริมาณสารสำคัญไมเปนไปตามเกณฑการยอมรับ ให
ถือวาผลิตภัณฑนั้นไมไดมาตรฐานตามฉลาก รวมทั้งผลการทดสอบประสิทธิภาพจะตองผานเกณฑกำหนดดวย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื ่ อ ง ฉลากและระดั บ ความเป น พิ ษ ของวั ต ถุ อ ั น ตราย ที ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 43 ง
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2538 กำหนดใหวัตถุอันตรายที่ผลิต ขาย หรือมีไวในครอบครองในประเทศ ตองแสดง
ฉลากไวที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุวัตถุอันตรายทุกชิ้น โดยฉลากระบุ ชื่อทางการคา ชนิดและอัตราสวน
สารสำคัญ ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต วิธีใช คำเตือน วิธีเก็บรั กษา อาการเกิดพิษและวิธีแกพิษ เครื่องหมายและ
ขอความแสดงระดับความเปนพิษ เลขทะเบียนวัตถุอันตราย ปริมาณบรรจุ เปนตน
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2538 เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑไล
แมลง ประเภทสำเร็จรูปที่ประกอบดวย DEET หรือ Dimethyl phthalate หรือสารผสมกัน ใหระบุคำเตือนที่
ฉลากผลิตภัณฑวา หามใชกับเด็กที่มีอายุต่ำกวา 4 ป และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.
2545 เรื ่ อ ง การแสดงฉลากของผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ล แ มลงประเภทสำเร็ จ รู ป ที ่ ป ระกอบด ว ย Ethyl
butylacetylaminopropionate ให ร ะบุ ค ำเตื อ นที ่ ฉ ลากผลิ ต ภั ณ ฑ ว  า ผลิ ต ภั ณ ฑ ท ี ่ ป ระกอบด ว ย ethyl
butylacetylaminopropionate ความเขมขนมากกวารอยละ 12.5 โดยน้ำหนัก หามใชกับเด็กที่มีอายุต่ำกวา
4 ป และความเขมขนเทากับหรือนอยกวารอยละ 12.5 โดยน้ำหนัก หามใชกับเด็กที่มีอายุต่ำกวา 2 ป
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เนื่องจากวิธีการใชผลิตภัณฑทาไลแมลงเปนการใชโดยสัมผัสกับรางกายโดยตรง ดังนั้นอาจเกิดอันตราย
ตอรางกายไดจึงควรใชผลิตภัณฑเทาที่จำเปน เชน กรณีที่ตองอยูในที่โลงแจงและมีแมลง เลือกผลิตภัณฑให
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