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คำ�นำ�
	 โรคติดต่อน�ำโดยแมลง	 มีหลำยโรคท้ังโรคที่มีอยู่และโรคอุบัติใหม่	 ที่เห็นชัดเจนคือ	 โรคที่น�ำ 

โดยยุงลำย	 ซึ่งยุงก็มีอยู ่หลำยชนิดเช่นกัน	 โดยเฉพำะยุงลำยซ่ึงเป็นยุงที่อยู ่ใกล้ชิดกับคนมำกที่สุด	 

เพรำะมักอำศัยและเพำะพันธุ์อยู่บริเวณบ้ำนเรือนหรือที่พักอำศัย	 และแพร่พันธุ์โดยไข่ในภำชนะท่ีใส่น�้ำ
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แจกัน	 เป็นต้น	 อีกท้ังยุงลำยซึ่งมีอยู่	 2	 ชนิด	 คือยุงลำยบ้ำนและยุงลำยสวน	 สำมำรถน�ำโรคส�ำคัญ 

ในปัจจุบันได้ไม่ต�่ำกว่ำ	3	โรค	อำทิเช่น	โรคไข้เลือดออก	ไข้ติดเชื้อไวรัสซิกำ	ไข้ปวดข้อยุงลำย	และโรคอื่นๆ	

ท่ีเริ่มมีรำยงำนในต่ำงประเทศ	 กำรก�ำจัดยุงลำยจึงเป็นกำรป้องกันโรคที่ส�ำคัญที่อันตรำยถึงชีวิต	 

และท�ำได้เพรำะเป็นยุงที่อยู่ใกล้ตัว	 ท�ำได้ด้วยคนในครอบครัวเอง	 ไม่ต้องให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข	 

หรือคนอื่นนอกบ้ำนมำจัดกำรให้ท�ำได้ด้วยหลำยวิธีที่เสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้

	 หวังว่ำหนังสือ	 100	 วิธีปรำบยุงลำยจะเป็นประโยชน์ให้กับผู ้สนใจน�ำไปเลือกปรับใช้ให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนของตนเองที่มี	 น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จพำครอบครัว	 ชุมชน	 ปลอดโรค	

ปลอดภัย	ไร้ยุงกวน

        ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
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1100 วิธีปราบยุง

ชีวิตยุงลาย
	 ในประเทศไทยมียุงลำยมำกกว่ำ	 100	 ชนิด	 แต่ที่เป็นพำหะน�ำโรคไข้เลือดออก	 ไข้ซิก้ำ	 

และไข้ปวดข้อยุงลำยได้	มีอยู่	2	ชนิด	คือ	ยุงลำยบ้ำน	และยุงลำยสวน	

ยุงลำยบ้ำน ยุงลำยสวน

ตัวเต็มวัย

ระยะไข่

2	-	3	วัน

5	-	8	วัน1	-	2	วัน

ตัวผู้	7	-	10	วัน

ตัวเมีย	30	-	45	วัน

ลูกน�้ำ

ตัวโม่ง

	 ยุงลำยออกลูกเป็นไข่	 โดยชอบวำงไข่ในภำชนะที่มีน�้ำขัง	 ที่เป็นน�้ำนิ่งและค่อนข้ำงสะอำด	 

ไข่ยุงใช้เวลำเพียง	 2	 –	 3	 วันก็จะฟักออกเป็นลูกน�้ำ	 ก่อนจะเติบโตเป็นตัวโม่ง	 และยุงตัวเต็มวัยต่อไป	 

โดยใช้เวลำทั้งหมดเพียง	1	–	2	สัปดำห์	

“เรำควรก�ำจัดลูกน�้ำ	ท�ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยุง	อย่ำงน้อยทุกสัปดำห์	

เพื่อตัดวงจรชีวิตของยุงลำย	ป้องกันไม่ให้ลูกน�้ำโตไปเป็นยุงตัวเต็มวัยได้”
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ยุงลายกินำ อยู่ ขยายพันำธุ์อย่างไร
	 แม้ว่ำยุงลำยจะกินน�้ำจำกดอกไม้และผลไม้เป็นอำหำร	 แต่ยุงตัวเมียต้องกินเลือด	 เพื่อน�ำ
โปรตีนในเลือดไปพัฒนำไข่ให้เจริญเติบโต	
	 หลังจำกกินเลือดแล้ว	2-3	วันยุงลำยเพศเมียก็จะหำที่วำงไข่	ยุงเพศผู้มีอำยุขัยสั้นประมำณ	6-7	
วัน	 เท่ำนั้น	ส่วนยุงเพศเมียมีอำยุขัยนำนกว่ำ	หำกมีอำหำรสมบูรณ์	อุณหภูมิและควำมชื้นพอเหมำะ	ยุง

ลำยเพศเมียอำจอยู่ได้นำนประมำณ	30-45	วัน

ยุงวำงไข่ครั้งละ	50	–	150	ฟอง

ตำมภำชนะขังน�้ำที่มีน�้ำนิ่ง	ใส

วำงไข่ได้	4	–	5	ครั้ง	ตลอดชีวิต

ยุงลำยเกำะพักตำมเสื้อผ้ำห้อยแขวน	

หรือมุมอับชื้นภำยในบ้ำนและนอกบ้ำน

หำกินบริเวณรอบๆ	บ้ำน

บินไกล	40	–	100	เมตร

ยุงลำยออกหำกินในเวลำกลำงวัน 

ช่วงสำยและบ่ำย

กำรหำกินและขยำยพันธุ์ของยุงลำย

แหล่งเพำะพันธุ์ยุง 
	 ยุงลำยจะวำงไข่ตำมภำชนะขังน�้ำที่มีน�้ำนิ่งและใส	 น�้ำฝนมักเป็นน�้ำท่ียุงลำยชอบวำงไข่มำก
ที่สุด	ดังนั้น	แหล่งเพำะพันธุ์ของยุงลำย	จะเป็นภำชนะที่สำมำรถขังน�้ำได้ทุกชนิด	ไม่ว่ำจะเป็นภำชนะน�้ำ
ขังที่มนุษย์สร้ำงขึ้นและภำชนะธรรมชำติ	

 

	 แม้ว่ำภำชนะจะมีน�้ำขังเพียงเล็กน้อย	 เช่น	 ฝำขวด	 แก้วพลำสติก	 ถุงพลำสติก	 เศษกระถำง	 
ยุงลำยก็สำมำรถวำงไข่ได้	 โดยไข่ของยุงลำยจะยึดติดแน่นกับขอบผิวของภำชนะเหนือระดับน�้ำเล็กน้อย	
และสำมำรถทนทำนอยู่ได้นำน	เมื่อมีน�้ำท่วมถึงก็จะสำมำรถฟักเป็นตัวอ่อนได้ในเวลำอันรวดเร็ว	

“ควรเก็บเศษขยะ	ดูแลภำชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน�้ำขัง	และหมั่นขัดท�ำควำมสะอำดภำชนะ
ที่ใช้บรรจุน�้ำทุกสัปดำห์	เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย”
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รู้จักโรคำติดต่อที่นำ�โดยยุงลาย

โรคไข้เลือดออก Dengue Fever

สำเหตุ	:

	 เกิดจำกเชื้อไวรัสเดงกี	(Dengue	Virus)	ซึ่งมี	4	ชนิดคือ	ชนิดที่	1	ชนิดที่	2	ชนิดที่	3	

ผลกระทบ	: 

	 เศรษฐกิจและสังคม	ส�ำหรับกำรรักษำ	กำรเรียน	กำรท�ำงำน	และอำจท�ำให้เสียชีวิตได้

กำรแพร่กระจำยของโรค	: 

 แพร่เชื้อโดยยุงลำยไปกัดคนป่วยด้วยไข้เลือดออก	 เช้ือจะพักตัวในยุง	 แล้วเม่ือยุงนั้นไปกัดคนอืน่ 

	 หลังจำก	ได้รับเชื้อแล้ว	5	-8	วัน	จึงจะมีอำกำร

อำกำร	:

	 ไข้สูงลอย	 ปวดเมื่อย	 เบื่ออำหำร	 ปวดศีรษะ	 หน้ำแดง	 ตำแดง	 อำจมีผ่ืนข้ึนตำมแขนขำ	 

	 ตำมตัว	มือเท้ำเย็น	ชีพจร	เต้นเร็ว	แต่เบำ	อำจมีเลือดก�ำเดำ	อำเจียนหรือถ่ำยเป็นเลือด

กำรรักษำ	:

	 รักษำตำมอำกำรที่เป็น	ควรอยู่ในควำมดูแลของแพทย์

กำรป้องกัน	: 

	 1.	 อย่ำให้ยุงกัด

	 2.	อย่ำให้ยุงเกิด

	 3.	ก�ำจัดยุงลำยตัวเต็มวัย
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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika Fever

สำเหตุ	:

	 เกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัสซิกำ	(Zika	Virus	–ZIKV)

ผลกระทบ	:

	 สง่ผลตรงต่อระบบสมอง	โดยเฉพำะเด็กในครรภ์ที่มำรดำได้รับเชื้อขณะตั้งครรภ์	ทำรกอำจเกิดมำมี 

	 ควำมผิดปกติ	เช่น	สมองเล็ก	แคระแกร็น	พัฒนำกำรช้ำ	ตัวเล็ก	ไม่ปกติ

กำรแพร่เชื้อของไวรัสซิกำ	:

	 แพร่เชื้อโดยยุงลำยที่มีเชื้อและไปกัดคน	หลังจำกได้รับเชื้อแล้ว	 จะมีระยะฟักตัว	 3	 –	 12	 วัน	 

	 จึงจะมีอำกำรป่วย

อำกำร	:

	 ปวดศีรษะ	เยื่อบุตำอักเสบ	มีไข้อ่อนเพลีย	มีผื่นแดง	ปวดกล้ำมเนื้อ	ปวดข้อ

กำรรักษำ	:

	 รักษำตำมอำกำรที่เป็น	และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

กำรตรวจหำเชื้อ	:

	 1.	 ตรวจเลือด	หรือปัสสำวะด้วยวิธี	RCR	หำสำรพันธุกรรม

	 2.		ตรวจหำภูมิต้ำนทำนด้วยวิธีอิไลซ่ำ	โดยเฉพำะในทำรก

กำรป้องกัน	:

	 1.		อย่ำให้ยุงกัด

	 2.		อย่ำให้ยุงเกิด

	 3.		ก�ำจัดยุงลำยตัวเต็มวัย
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ไข้ปวดข้อยุงลาย Chikunkunya

สำเหตุ	:

	 เกิดจำกเชื้อไวรัสชิคุนกุนยำ

ผลกระทบ	:

	 ท�ำให้ผู้ป่วยปวดตำมข้อมำก	ท�ำงำนไม่ได้ระยะเวลำนำน

กำรแพร่เชื้อไวรัสชิคุนกุนยำ	:

 แพร่เชื้อโดยยุงลำยสวน	 และยุงลำยบ้ำนท่ีมีเชื้อและไปกัดคนหลังจำกได้รับเชื้อแล้วจะใช้เวลำ	 

	 1	-12	วัน	จึงจะมีอำกำรป่วยแต่ที่พบบ่อย	ตือ	2	-	3	วัน

อำกำร	:

	 ปวดข้อจำกอวัยวะหนึ่งไปยังอวัยวะหนึ่ง	 เช่น	จำกข้อมือ	 ไปข้อเท้ำ	 เลื่อนปวดไปทั้งตัว	อำจมี 

	 ผื่นคัน	และปวดมำก	จนกระทั่งต้องคลำนเข้ำห้องน�้ำ

กำรรักษำ	:

	 รักษำตำมอำกำรที่เป็น	และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

กำรป้องกัน	:

	 1.		อย่ำให้ยุงกัด	โดยเฉพำะยุงลำยสวน

	 2.		อย่ำให้ยุงเกิด

	 3.		ก�ำจัดยุงลำยตัวเต็มวัย



6 100 วิธีปราบยุง

การก�จัดและป้องกันำยุงลาย ด้วยวิธีทางกายภาพ
ปราบยุงลายให้สิ้นำซาก ไม่ยุงยากด้วย “มือคำุณ”

นอนกางมุ้ง..... ทั้งกลางวันและกลางคืน

	 ป้องกันยุงกัดได้ท้ังยุงลำยท่ีกัดกลำงวัน	 และยุงชนิดอื่นๆ	 ที่กัดกลำงคืน	 ปลอดภัยจำกหลำยๆ	

โรคที่น�ำโดยยุง

 โดยเฉพำะเด็กๆ	เป็นสุ่มเสี่ยงมำกเพรำะปฏิกิริยำกำรป้องกันกำรถูกยุงกัดมีน้อยกว่ำผู้ใหญ่

บ้ำนที่ไม่ใช้มุ้งกำงนอน	ก็ต้องติดมุ้งลวกเพื่อป้องกันยุงเข้ำไปในบ้ำนหรือในห้อง

“ติดมุ้งลวด	หรือ	นอนกำงมุ้ง	ป้องกันยุงกัด	ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก	

ไข้ซิกำ	และไข้ปวดข้อยุงลำย”
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มุ้งครอบ....กันยุงกัด

	 เมื่อเด็กต้องนอนกลำงวันที่บ้ำน	 หรือสถำนเลี้ยงเด็กเล็ก	 ควรให้เขำได้นอนในมุ้งครอบ 

ที่ป้องกันยุงลำยกัดได้	 หรือแม้แต่ทหำร	 ต�ำรวจ	 หรือนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 ก็ต้องหำมมุ้งมำครอบ

ป้องกันยุงกัดเช่นกัน

 

“ใช้มุ้งครอบกันยุง	ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก	ไข้ซิกำ	ไข้ปวดข้อยุงลำย	และไข้มำลำเรีย”
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ขันตักลูกน�้าและตัวโม่งเพื่อป้องกันยุงลาย

   

ขันหรือภำชนะตักน�้ำทั่วไป

กระชอน

กำรใช้ขันตักลูกน�้ำและตัวโม่งทิ้ง

ใช้กระชอน	ตักลูกน�้ำและตัวโม่งทิ้ง

วิธีใช้ :	 ใช้ขันหรือภำชนะตักน�้ำทั่วไป	 ตักลูกน�้ำและตัวโม่งที่มักข้ึนมำหำยใจบนผิวน�้ำเป็นกลุ่มๆ	

ตำมมุมใดมุมหนึ่งทิ้งไป	โดยเอียงปำกขันและกดผิวน�้ำลงไปตำมแนวผนังภำชนะ	น�้ำจะไหล

ทะลัก	ดูดเอำตัวอ่อน	ยุงเข้ำมำในขันได้อย่ำงสะดวก

ข้อดี :	 ง่ำย	สะดวก	ประหยัด	มีประจ�ำบ้ำน	ก�ำจัดตัวโม่งได้

ข้อจ�ำกัด :	 ตักก�ำจัดเฉพำะตัวอ่อนลอยตัวที่ผิวน�้ำ	ก�ำจัดลูกน�้ำได้ไม่หมด

ควำมถี่ :	 ควรท�ำทุกวัน

กระชอนตักลูกน�้าและตัวโม่งของยุงทิ้ง

วิธีใช้  :	 ใช้กระชอน	ตักลูกน�้ำและตัวโม่งทิ้ง	เพื่อลดจ�ำนวนลูกน�้ำยุงลำยในโอ่งน�้ำ	บ่อซีเมนต์เก็บน�้ำ

ในห้องน�้ำ	ห้องส้วม	ฯลฯ	ให้ลดน้อยลงมำกที่สุดและอย่ำงรวดเร็ว

ข้อดี :	 มีควำมคล่องตัวกว่ำกำรใช้ขันตัก
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ข้อจ�ำกัด :	 ต้องจัดหำหรือดัดแปลงวัสดุใช้งำน

ภำชนะที่เหมำะสม  :	 ถังอำบน�้ำ	อ่ำงน�้ำในห้องน�้ำ	ห้องส้วม

ควำมถี่ในกำรปฏิบัติ  :	 ท�ำทุกวัน

“หมั่นดูแลภำชนะ	ตักลูกน�้ำและตัวโม่งทิ้งทุกวัน	เพื่อป้องกันยุงลำย”

พัดลม....ไล่ยุง

	 ยุงมีขนำดตัวเล็ก	ดังนั้นแรงพัดของลมจำกพัดลมก็ท�ำให้ยุงบินเซ	และไล่ยุงออกไปได้

 

“พัดลมไล่ยุง	ป้องกันยุงกัด	ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก	ไข้ซิกำ	และไข้ปวดข้อยุงลำย”
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เครื่องดูดยุงไฟฟ้า

วิธีกำร :	 กำรใช้กับดักแสงไฟควรติดตั้งกับดักแสงไฟในบริเวณที่มียุงชุกชุมต้ังแต่เวลำ	 18.00	 น.	 

ถึงเวลำ	6.00	น.	แล้วในช่วงเช้ำให้น�ำยุงที่ติดกับดักแสงไฟไปก�ำจัดทิ้ง

“กับดักแสงไฟ	ช่วยลดปริมำณยุง”

ไม้ตบยุงแบบไฟฟ้า

	 หำซื้อได้ทั่วไปตำมท้องตลำด	ใช้ตบยุงที่บินมำรบกวนโดยตรง

“ไม้ตบยุงไฟฟ้ำ	หำซื้อใช้ได้ง่ำย	ช่วยป้องกันยุงกัด”
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การก�าจัดยุงในรถยนต์

วิธีกำร :	 กำรป้องกันยุงไม่ให้อยู่ในรถยนต์ควร	 ปิดประตูและกระจกรถให้สนิท	 ท�ำควำมสะอำด

รถยนต์และเก็บภำยในห้องโดยสำรรถยนต์ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกำะพัก	 นอกจำกนี้ 

ยังสำมำรถน�ำสมุนไพรไล่ยุงมำแขวนไว้ในห้องโดยสำรรถยนต์	 เช่น	 ตะไคร้หอม	 ใบเตย	 

ผิวมะกรูด	เปลือกส้ม	กำรบูร	เป็นต้น	

“เก็บรถให้สะอำด	ปิดประตูและกระจกรถให้สนิท	ไม่ให้เป็นที่เกำะพักของยุงลำย”

การใช้น�้ายาล้างจาน/แชมพู/สบู่เหลว

	 กำรใช้น�้ำยำล้ำงจำน/แชมพู/สบู่เหลวฉีดพ่นยุงฉีดพ่นก�ำจัดยุงลำยที่เกำะพักบริเวณแหล่งน�้ำ	

เกำะตำมผนังบ้ำน	 เกำะตำมเสื้อผ้ำท่ีแขวนไว้	 หรือฉีดพ่นใส่ยุงที่ก�ำลังบินโดยตรง	 เมื่อยุงลำยโดนน�้ำยำ

ล้ำงจำนก็จะร่วงลงพื้นทันที	

กำรเตรียม	 เจือจำงน�้ำยำล้ำงจำน/แชมพู/สบู่เหลว	กับน�้ำเปล่ำในอัตรำส่วนผสมน�้ำยำล้ำงจำน/แชมพู/

สบู่เหลว	1	ช้อนชำ	ผสมกับน�้ำ	1	ลิตร	ฉีดพ่นบริเวณที่ยุงเกำะพัก

“น�้ำยำล้ำงจำน	แชมพู	สบู่	หำได้ง่ำย	ท�ำได้เอง	ใช้ฉีดพ่นเพื่อก�ำจัดยุงลำย

ตำมแหล่งเกำะพักภำยในบ้ำน”
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การสุมไฟ ไล่ยุง

วิธีกำร	 :	 กำรสุ่มไฟไล่ยุง	เหมำะส�ำหรับใช้กับสัตว์เลี้ยงมำกกว่ำ	โดยสุ่มไฟให้เกิดควันอบและลอยฟุ้ง

กระจำยทั่วคอกสัตว์เลี้ยง	ยุงไม่ชอบกลิ่นควันไฟก็จะบินหนีไปให้ไกลทันที

“สุมไฟไล่ยุง	ตำมบริเวณลำนกว้ำงนอกบ้ำน	คอกสัตว์	เพื่อให้ควันไฟไล่ยุงให้บินห่ำงออกไป”

แท้งค์น�้าขนาดใหญ่

วิธีกำร	 :	 ควรปิดฝำแท้งค์น�้ำให้มิดชิดอยู่เสมอ	 หมั่นตรวจสอบฝำแท้งค์น�้ำเป็นประจ�ำไม่ให้มีรอย

แตกรั่วที่ยุงลำยจะบินผ่ำนลงไปวำงไข่ได้

“ปิดฝำแท้งค์น�้ำอยู่เสมอ”
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ท่อระบายน�้า

วิธีกำร	 :	 ควรหมั่นลอกท่อระบำยน�้ำอยู่เสมอ	 ไม่ให้มีขยะมำอุดตันท�ำให้น�้ำในท่อระบำยไม่ได้จนเกิด

น�้ำขัง	 เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงได้	 ซึ่งส่วนมำกยุงที่พบตำมท่อระบำยน�้ำมักเป็นยุงร�ำคำญ

มำกกว่ำยุงลำย

“ไม่ทิ้งขยะลงท่อระบำยน�้ำ	หมั่นลอกท่อเพื่อไม่ให้น�้ำขัง	จนกลำยเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุง”

จานใส่สบู่

	 จำนใส่สบู่	หำกมีน�้ำขังและถูกวำงทิ้งไว้	อำจเป็นที่เพำะพันธุ์ของยุงลำยได้เช่นกัน	แม้จะมีขนำด

เล็กและมีน�้ำตื้นๆ	ก็ตำม	ควรเทน�้ำทิ้งและท�ำควำมสะอำดจำนที่ใส่สบู่เป็นประจ�ำสัปดำห์ละครั้ง

“ใช้สบู่เสร็จ	เทน�้ำออกจำกจำนใส่สบู่เป็นประจ�ำ”
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ตู้เย็น (ถาดรองน�้าหลังตู้เย็น)

ถำดรองน�้ำหลังตู้เย็น

  

	 ตู้เย็นรุ่นส่วนใหญ่จะมีถำดรองน�้ำท้ิงท่ีตู้เย็นทำงด้ำนหลัง	 เพื่อละลำยน�้ำแข็งในระบบอัตโนมัติ

และปล่อยออกมำ	ท�ำให้มีน�้ำขัง	 ท่ีหลำยคนคำดไม่ถึงว่ำจะมีลูกน�้ำยุงลำยอยู่	 แต่เป็นภำชนะที่พบลูกน�้ำ 

ยุงลำยได้บ่อยเนื่องจำกมีน�้ำสะอำดขังตลอดเวลำและอยู่ในที่มืดซึ่งยุงลำยชอบวำงไข่

วิธีกำร	 :	 ควรดูแลท�ำควำมสะอำด	 และถอดถำดรองน�้ำท้ิงมำขัดล้ำง	 เทน�้ำท้ิง	 (บำงคร้ังน�้ำอำจจะ

ระเหยไปเอง	แต่อำจจะมีไข่ยุงลำยอยู่	เมื่อมีน�้ำไข่ก็สำมำรถฟักออกมำเป็นลูกน�้ำได้เช่นกัน)

“เทน�้ำจำกถำดรองน�้ำทิ้งตู้เย็นและท�ำควำมสะอำดทุกสัปดำห์	เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย”

ถังขยะ

วิธีกำร	 : ควรใช้ถังขยะที่มีฝำปิด	 เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นภำชนะที่เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของลูกน�้ำยุง	 ในกรณีที่

ถังขยะไม่มีฝำปิด	 ควรหมั่นตรวจเช็คว่ำมีน�้ำขังหรือไม่	 ล้ำงท�ำควำมสะอำดเป็นประจ�ำ 

ทุกสัปดำห์	ถ้ำไม่ใช้งำนให้คว�่ำถังขยะไว้เพื่อไม่ให้มีน�้ำขังจนกลำยเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย

“เทน�้ำขังปิดฝำถังขยะอยู่เสมอ	ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย”
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เศษขยะใบไม้

	 เศษใบไม้แห้ง	เมื่อมีน�้ำขังเพียงเล็กน้อย	ก็สำมำรถเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลำยได้	

 

 

วิธีกำรก�ำจัด	:	 เก็บเศษใบไม้แห้งมำกองรวมกันแล้วน�ำไปเผำไฟเพ่ือท�ำลำยหรือน�ำเศษใบไม้แห้งมำท�ำ 

	 ปุ๋ยหมัก

	“เศษใบไม้แห้ง	น�ำไปเผำทิ้งหรือท�ำลำย	ป้องกันโรคร้ำยไข้เลือดออก”
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เศษขยะโฟมหรือกล่องโฟม

 คนนิยมใช้กล่องโฟมใส่อำหำร	 เพรำะสะดวกสบำยที่ใช้แล้วสำมำรถทิ้งได้เลย	 แต่กล่องโฟมเหล่ำนี้

นอกจำกเป็นปัญหำในกำรท�ำลำยแล้ว	ยังเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลำยด้วยเช่นกัน	เพรำะขยะเหล่ำนี้

ระหว่ำงรอกำรท�ำลำยก็จะวำงกล่องท้ิงไว้ในท่ีแจ้ง	 เมื่อมีฝนตกหรือน�้ำขังยุงลำยสำมำรถมำวำงไข่	 ท�ำให้

เป็นแหล่งเพำะพันธ์ลูกน�้ำยุงลำยได้

 

 

วิธีกำร	 :	 น�ำกล่องโฟมไปท�ำลำย	คัดแยกขยะโฟม	เพรำะโฟมสำมำรถน�ำไปรีไซเคิลได้	หรือกำรน�ำไป

ดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในกำรใช้งำนในชีวิตประจ�ำวัน	 เช่น	 กล่องโฟมขนำดใหญ่	 สำมำรถ 

น�ำไปปลูกผัก	หรืออำจจะน�ำไปเก็บของใช้ที่เรำไม่ได้ใช้แล้ว	เป็นต้น	

 

“น�้ำขังเศษขยะโฟมที่ไม่ได้ใช้	เป็นแหล่งเพำะพันธ์ยุงลำยได้	 

ควรเก็บท�ำลำยอย่ำทิ้งไว้กลำงแจ้ง”
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ขวดใส่น�้า

	 ขวดใส่น�้ำหรือขวดน�้ำดื่มที่เห็นได้ตำมท้องตลำดท่ัวไป	 เป็นขยะที่มีปริมำณมำกในแต่ละวัน

และยังเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลำย	 เมื่อมีน�้ำขังอยู่ภำยในขวดน�้ำและไม่มีฝำปิดยุงสำมำรถเข้ำไป

วำงไข่ได้

 

กำรดัดแปลงขวดน�้ำเป็นของตกแต่งบ้ำน

วิธีกำร	 :		 ควรเทน�้ำออกก่อนน�ำขวดไปทิ้ง	 ปิดฝำให้มิดชิด	 หรือน�ำขวดไปดัดแปลงเพ่ือใช้ประโยชน์	

เช่น	กระถำงต้นไม้ประดับบ้ำน	เป็นต้น

“เทน�้ำในขวดใส่น�้ำก่อนทิ้ง	ปิดฝำให้มิดชิด	ป้องกันยุงลำยมำวำงไข่”

จานรองกระถางต้นไม้

วิธีกำร	 :  กำรจัดกำรจำนรองกระถำงต้นไม้เพื่อป้องกันและก�ำจัดยุงลำย	 เช่น	 ใส่ทรำยก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำย	

หรือใส่ทรำยธรรมดำในจำนรองกระถำงต้นไม้ให้ลึกจนเก็บเต็มควำมลึกของจำนรอง

กระถำงต้นไม้	เป็นต้น

“ลดแหล่งเพำะพันธ์ยุงลำย	โดยกำรใส่ทรำยลงในจำนรองกระถำงต้นไม้”
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จานรองขาตู้กับข้าว

วิธีกำร	 :	 กำรป้องกันและก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำยในจำนรองขำตู้กับข้ำวท�ำได้หลำยวิธี	 เช่น	 ใส่เกลือแกง	

น�้ำส้มสำยชู	ผงซักฟอก	และทรำยก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำย	ใส่ลงไปในจำนรองตู้กับข้ำวเพื่อก�ำจัด

ลูกน�้ำหรือป้องกันไม่ให้ยุงลำยมำวำงไข่	

“ใส่เกลือแกงหรือน�้ำส้มสำยชูที่หำได้ง่ำยในครัวเรือน	ลงในจำนรองตู้กับข้ำว	 

เพื่อป้องกันยุงลำยมำวำงไข่”	

การใช้ตาข่ายป้องกันยุงกัด

 กำรใช้ตำข่ำย	 เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีในกำรป้องกันยุงกัด	 ตำข่ำยที่ใช้อำจเป็นไนล่อนหรือลวด	

ตดิตำมประตู	หน้ำต่ำง	ซึ่งจะต้องมีกำรออกแบบอย่ำงดี	ขนำดของมุ้งลวดที่เหมำะสม	เพื่อมิให้ยุงลอดเข้ำได้

ตัวอย่ำงตำข่ำย	รูปแบบต่ำงๆ

   

   

“ใช้ตำข่ำย	มุ้งลวด	ป้องกันยุงลำย	ห่ำงไกลจำกไข้เลือดออก”
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การสวมใส่เสื้อผ้าแขนยาว

	 เมื่ออยู่นอกบ้ำน	ควรสวมใส่เสื้อผ้ำแขนยำว	กำงเกงขำยำว	เพื่อปกปิดร่ำงกำยไมให้มีกำรสัมผัส

ยุงโดยตรง	 และสีสว่ำงหรือสีอ่อนๆ	 เช่น	 สีขำว	 สีฟ้ำ	 สีเหลืองอ่อน	 เป็นต้น	 เพ่ือป้องกันกำรถูกยุงกัด	 

แต่ไม่ควรใส่เสื้อผ้ำแขนสั้นขำสั้น	สีด�ำหรือสีเข้ม	เนื่องจำกโอกำสที่ผิวนอกเสื้อ	กำงเกง	จะมีโอกำสสัมผัส

กับยุงได้	และสีมีผลที่จะดึงดูดยุงให้บินมำใกล้ด้วย

 

 

	ตัวอย่ำงเสื้อ	กำงเกง	ที่ควรใส่เมื่อออกมำนอกบ้ำน	

“ควรสวมใส่เสื้อผ้ำแขนยำวขำยำว	โทนสีอ่อน	เมื่อออกนอกบ้ำน	เพื่อลดโอกำสกำรถูกยุงกัด”

กระดาษช�าระปิดปากแจกัน

	 ใช้กระดำษช�ำระหรือเศษผ้ำ	อุดช่องว่ำงระหว่ำงก้ำนดอกไม้	ต้นไม้ที่ปำกแจกัน	ป้องกันยุงลงไป

ไข่และ	ก�ำจัดยุงที่เกิดมำใหม่ไม่ให้ออกมำได้	ทั้งง่ำย	สะดวก	ประหยัด	หำวัสดุได้ง่ำยมีทุกบ้ำน	 เพียงแต่

ท่ำนท�ำเป็นประจ�ำเป็นทุกครั้งที่เติมน�้ำหรือเปลี่ยนน�้ำในแจกัน

   

“ทิชชู่อุดปำกแจกัน	ทุกครั้งหลังเติมน�้ำ	ป้องกันยุงลำยลงไปวำงไข่”
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คว�่าภาชนะที่ไม่ใช้

	 คว�่ำภำชนะที่ไม่ใช้	 ไม่ให้มีส่วนที่สำมำรถกักเก็บน�้ำได้	 เพื่อป้องกันน�้ำขัง	 จนกลำยเป็นแหล่ง

เพำะพันธุ์ยุงลำย

   

“คว�่ำ	ถ้วย	ชำม	กะละมัง	ไม่ให้น�้ำขัง	ป้องกันยุงลำยลงไปวำงไข่”

กับดักลูกน�้ายุง

	 ใช้ขันพลำสติก	หรือขวดน�้ำ	ดัดแปลงเป็นกับดักน�ำไปลอยดักลูกน�้ำและตัวโม่งซึ่งจะว่ำยเข้ำกับ

ดักเองตำมธรรมชำติ	แล้วน�ำลูกน�้ำ	ตัวโม่ง	ไปท�ำลำยทุกวัน	ใช้ได้ดีในถังอำบน�้ำ	อ่ำงน�้ำห้องน�้ำ

   

 

“กับดักลูกน�้ำยุง	ดักทุกวัน	ทิ้งทุกวัน”	

กับดักลูกน�้ำยุง

ที่มำ	http://www.manager.co.th/Science/

ViewNews.aspx?

กับดักลูกน�้ำยุง

ที่มำ	:กลุ่มกีฏวิทยำฯส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
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เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง

	 กำรเก็บบ้ำนให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลำยเกำะพัก	เก็บขยะ	เศษภำชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์

ของยุงลำย	และเก็บแหล่งน�้ำปิดให้มิดชิด	หรือเปลี่ยนถ่ำยน�้ำทุกสัปดำห์เป็นกำรป้องกันที่ดีอีกทำงหนึ่งที่

จะช่วยไม่ให้ยุงลำยวำงไข่ได้	

	 ส่วนในที่ท�ำงำนควรด�ำเนินกำร	5	ส.	3	เก็บ	โดย	“5	ส.”	คือ	1)	สะสำง	เก็บข้ำวของให้ปลอดโปร่ง 

2)	 สะดวก	 จัดวำงหรือจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ	 3)	 สะอำด	 กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมในที่ท�ำงำน 

ให้เรียบร้อย	4)	สร้ำงมำตรฐำน	คือ	รักษำมำตรฐำน	3	ส.	แรกให้ดี	และ	5)	สร้ำงวินัย	ปฏิบัติตำมมำตรฐำน	

กฎระเบียบต่ำงๆ	ที่ตั้งไว้อย่ำงสม�่ำเสมอ

 

“เก็บให้เกลี้ยง	ไม่เลี้ยงยุงลำย”	
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การปิดปากภาชนะ

 

 

วิธีใช้   	 :	 ปิดปำกภำชนะเก็บน�้ำด้วยผ้ำตำข่ำยไนล่อน	 ฝำอะลูมิเนียมหรือวัสดุอื่นใดที่ 

	 สำมำรถปิดปำกภำชนะ	 เก็บน�้ำนั้นได้อย่ำงมิดชิดจนยุงลำยไม่สำมำรถเล็ดลอด 

	 เข้ำไปวำงไข่ได้

ข้อดี   	 :		ง่ำย	สะดวก	ประหยัด	มีประจ�ำบ้ำน

ข้อจ�ำกัด  	 :	 ต้องหมั่นดูแลให้ปิดป้องกันอยู่เสมอ

ภำชนะที่เหมำะสม	 :	 โอ่ง

ควำมถี่ในกำรปฏิบัติ	:	 จนกว่ำจะเปิดใหม่

ควำมยุ่งยำก 	 :		ไม่ยุ่งยำก

ควำมยั่งยืน  	 :	 มีควำมยั่งยืนสูง

“ปิดปำกภำชนะเก็บกักน�้ำ	ท�ำได้ง่ำย	ป้องกันยุงลำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ”
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ขอบฝาที่ปิดถังน�้า

	 ภำชนะกักเก็บน�้ำใช้ที่มีฝำปิด	 จะมีขอบท่ีอำจมีน�้ำขัง	 แม้ระดับน�้ำเพียงเล็กน้อยก็สำมำรถเป็น

แหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำยได้

วิธีกำร	 :	 หมั่นตรวจดูขอบฝำที่ปิดถังน�้ำ	 ถ้ำพบมีน�้ำขังให้เทน�้ำท้ิงและท�ำควำมสะอำดขอบฝำท่ีปิด 

ถังน�้ำเป็นประจ�ำสัปดำห์ละครั้ง

“ขอบฝำถังที่มีน�้ำขังเพียงเล็กน้อย	ก็เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงได้	ต้องคอยเทน�้ำทิ้งเป็นประจ�ำ”

ถังน�้าหิ้วได้

	 ถังน�้ำแบบหิ้วได้	 นิยมใช้ในกำรเก็บน�้ำใช้ในห้องน�้ำ	 หรือใส่น�้ำไว้ใช้ภำยในบ้ำน	 หำกไม่มีฝำปิด

มิดชิดอำจเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำยได้	

วิธีกำร	 :	 ควรท�ำควำมสะอำดเป็นประจ�ำ	 หรือใช้ฝำพลำสติกปิดเมื่อใช้งำนเสร็จ	 เพื่อป้องกันยุงลำย

ไปวำงไข่ภำยในภำชนะ

“ปิดฝำถังพลำสติก	หรือหมั่นท�ำควำมสะอำดเปลี่ยนน�้ำทุกสัปดำห์	เพื่อป้องกันยุงลำยลงไปวำงไข่”
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ท�าความสะอาดบ่อซีเมนต์

	 บ่อซีเมนต์มีใช้กันยังแพร่หลำยทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 ทั้งใช้ในกำรเกษตร	 เช่น	 กำรเลี้ยงปลำ	

กบ	เป็นต้น	หรือกำรกักเก็บน�้ำไว้ใช้	แต่กำรใช้บ่อซีเมนต์ในกำรกักเก็บน�้ำไว้ใช้อำจจะเป็นแหล่งเพำะพันธุ์

ลูกน�้ำยุงลำยได้	จึงควรมีกำรท�ำควำมสะอำดเป็นประจ�ำ

 

 

วิธีกำร	 :	 ควรท�ำควำมสะอำดบ่อซีเมนต์เป็นประจ�ำ	 โดยกำรล้ำง	 ขัดรอบๆบ่อซีเมนต์ด้ำนในเพื่อ

ก�ำจัดไข่ของ	ลูกน�้ำยุงลำย

“ขัดล้ำงบ่อซีเมนต์เป็นประจ�ำ	เพื่อก�ำจัดไข่ของยุงลำย	หรือใส่ทรำยก�ำจัดลูกน�้ำ	 

เพื่อป้องกันยุงลำย”
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ยางรถยนต์เก่า

	 ยำงรถยนต์เก่ำถือเป็นขยะชิ้นใหญ่	 ที่มีควำมยุ่งยำกในกำรก�ำจัด	 ปกติเวลำเรำเปลี่ยนยำง

รถยนต์	 มักจะไม่น�ำยำงเก่ำกลับไปด้วย	 เมื่อฝนตกมำจึงท�ำให้มีน�้ำขัง	 และเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำยได้

อย่ำงดี	เนื่องจำกไม่มีคนดูแล

 

วิธีกำร	 :	 เก็บทิ้ง,	 น�ำไปเผำทิ้ง	 หรือดัดแปลงใช้ประโยชน์	 เช่น	 ยำงรถยนต์น�ำมำท�ำเป็นของเล่นเด็ก	

ปลูกต้นไม้หรือน�ำมำท�ำเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้ำน	เป็นต้น	

“ยำงรถยนต์ทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งำน	เป็นแหล่งที่ยุงลำยชอบวำงไข่	ต้องเก็บดูแลไม่ให้มีน�้ำขัง”

รางน�้าฝน

วิธีกำร	 :		 หมั่นส�ำรวจและท�ำควำมสะอำดรำงน�้ำฝนเป็นประจ�ำเดือนละครั้ง	 เพ่ือไม่ให้มีเศษใบไม้

หรือเศษขยะตกค้ำงอยู่ในรำงน�้ำฝนป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุง

“ส�ำรวจและท�ำควำมสะอำดรำงน�้ำฝน	ไม่ให้มีน�้ำขัง	ป้องกันแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย”
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ซุ้มน�้าตกจ�าลอง

วิธีกำร	 :		 เลี้ยงปลำกินลูกน�้ำยุง	บริเวณซุ้มน�้ำตกจ�ำลอง	เช่น	ปลำหำงนกยูง	เป็นต้น

“น�้ำตกจ�ำลองในสวน	เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย	ควรปล่อยปลำกินลูกน�้ำ 

เพื่อช่วยลดปริมำณยุง”

กะลามะพร้าว

วิธีกำร	 :	กำรจัดกำรกะลำมะพร้ำวเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย	คือ	เก็บทิ้งท�ำลำย	หรือแปรรูป

เป็นวัสดุเครื่องใช้ต่ำงๆ	หรือของเล่น	ฯลฯ

“กะลำมะพร้ำวที่มีน�้ำขัง	เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำยได้	ควรเก็บในที่ร่ม 

น�ำไปท�ำลำยหรือแปรรูป”

กะลำมะพร้ำว กะลำมะพร้ำวแปรรูป
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กาบไม้ที่น�้าขังได้

สับปะรดสี

วิธีกำร	 :	 กำรจัดกำรแหล่งเพำะพันธุ์ยุง	 ที่อำจพบได้ในพวกพืชท่ีมีกำบใบท่ีเล้ียงไว้เป็นไม้ประดับอยู่

รอบบริเวณบ้ำน	 เช่น	 ต้นสับปะรดสี	 ท�ำโดยใส่ทรำยทีมีฟอส	 (ทรำยก�ำจัดลูกน�้ำยุง)	 

บริเวณกำบใบ	หรือใส่สำรซักล้ำงบริเวณกำบใบ	เป็นต้น

“ต้นไม้ใบกำบ	เช่น	สับปะรดสี	เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงได้	แม้มีน�้ำขังเพียงเล็กน้อย	 

ควรใส่ทรำยก�ำจัดลูกน�้ำเพื่อป้องกันยุงลำย”

ตอไม้ที่มีน�้าขังได้

วิธีกำร	 :	 เก็บเผำทิ้งท�ำลำย	 หรือแปรสภำพเป็นของใช้ที่มีประโยชน์	 เช่น	 น�ำไปท�ำเป็นเฟอร์นิเจอร์	

หรือกระถำงต้นไม้แบบใช้ดินปลูก	ฯลฯ

“ตอไม้ที่มีน�้ำขัง	เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงได้	แม้มีน�้ำขังเพียงเล็กน้อย	 

ควรน�ำไปท�ำลำย	แปรรูป	หรือใส่ทรำยก�ำจัดลูกน�้ำเพื่อป้องกันยุงลำย”

ตอไม้ที่มีน�้ำขังได้ ตอไม้ที่มีน�้ำขังได้
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การใช้กาลักน�้าและระบบน�้าวน

   

 

วิธีใช้		 :		ใช้กำลักน�้ำและระบบน�้ำวน	 ดูดถ่ำยลูกน�้ำและตัวโม่งออกจำกภำชนะได้หมด

ภำยใน	5-10	นำที	

ข้อดี	 :	ง่ำย	สะดวก	ประหยัด	สำมำรถดูดก�ำจัดลูกน�้ำได้เกือบหมดเพียงครั้งเดียวภำยใน	

5-10	นำที	ต่อภำชนะ

ข้อจ�ำกัด		 :		ภำชนะที่มีตะกอนสกปรกมำก	จะท�ำให้สำยลักน�้ำอุดตันได้

ภำชนะที่เหมำะสม		 :		ถังน�้ำโอ่ง	ที่มีรูปทรงกลม

ควำมถี่ในกำรปฏิบัติ		:	 สัปดำห์ละ	2	ครั้ง

ควำมยั่งยืน	 :	 ต้องท�ำบ่อยๆ

“กำลักน�้ำ	ท�ำได้ง่ำย	ดูดถ่ำยลูกน�้ำยุงลำย	ช่วยลดปริมำณยุง”
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เปลี่ยนน�้าแจกันดอกไม้

   

วิธีใช้	 :	 หมั่นเปลี่ยนน�้ำทุก	 7	 วัน	 วิธีนี้เหมำะส�ำหรับภำชนะเล็กๆที่เก็บน�้ำไม่มำก	 เช่น	

แจกันดอกไม้สด	 ทั้งที่เป็นแจกันที่หิ้งบูชำพระ	 แจกันที่ศำลพระภูมิ	 หรือแจกัน

ประดับตำมโต๊ะ	 รวมทั้งภำชนะและขวดประเภทต่ำงๆที่ใช้เลี้ยงต้นพลูด่ำง	 

พลูฉลุ	ออมทอง	ไผ่กวนอิม	ฯลฯ.

ข้อดี	 :	 ง่ำย	สะดวก	ก�ำจัดลูกน�้ำยุงได้หมด

ข้อจ�ำกัด		 :	 ไม่มี

ภำชนะที่เหมำะสม		 :	 แจกันดอกไม้

ควำมถี่ในกำรปฏิบัติ		:	 เปลี่ยนน�้ำทุก	7	วัน

ควำมยุ่งยำก		 :	 ไม่ยุ่งยำก

ควำมยั่งยืน		 :	 มีควำมยั่งยืน

“ท�ำควำมสะอำด	เปลี่ยนน�้ำแจกันทุกสัปดำห์	ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย”
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การเติมน�้าเดือดเทใส่ในถ้วยหล่อน�้าขาตู้กับข้าว

   

วิธีใช้	 :	 เติมน�้ำเดือดจัดเทใส่ในถ้วยหล่อน�้ำขำตู้กับข้ำว	ทุก	7	วัน	วิธีนี้ใช้ได้กับถ้วยหล่อ

ขำตู้กับข้ำวกันมด	ซึ่ง	ถ้ำหำกในช่วง	7	วันที่ผ่ำนมำมีลูกน�้ำเกิดขึ้น	ลูกน�้ำก็จะถูก

น�้ำเดือดลวกตำยไป

ข้อดี		 :	 ง่ำย	สะดวก	ประหยัด	มีประจ�ำบ้ำน	

ข้อจ�ำกัด		 :	 สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ภำชนะที่เหมำะสม		 :	 ขำตู้กับข้ำว

ควำมถี่ในกำรปฏิบัติ		:	 ทุกสัปดำห์

ควำมยุ่งยำก		 :	 ไม่ยุ่งยำก

ควำมยั่งยืน		 : ต้องท�ำบ่อย

“น�้ำเดือด	ท�ำเองได้ง่ำยในครัวเรือน	ใส่จำนรองขำตู้กับข้ำว	จำนรองกระถำง	 

ช่วยก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำย”

เติมน�้ำเดือดจัดเทใส่ในถ้วยหล่อน�้ำขำตู้กับข้ำว

ที่มำ	:	กลุ่มกีฏวิทยำฯ	ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

ต้มน�้ำเดือด
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เก็บทิ้งหรือใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

   

วิธีใช้	 :	 เก็บทิ้งหรือดัดแปลงใช้ประโยชน์	เศษภำชนะวัสดุต่ำงๆ	ที่ไม่ใช้ประโยชน์	และทิ้ง

กระจำยอยู่ทั่วไป	รอบๆ	บ้ำน	เช่น	ขวด	ไหแตก	กะลำ	กระป๋อง	ยำงรถยนต์	ฯลฯ	

ควร	เก็บทิ้ง	ถมดิน	ทรำย	ไม่ให้น�้ำ	ขัง	ใส่ผงซักฟอก	ลงในวัสดุขังน�้ำที่เคลื่อนย้ำย

ยำก	 หรือดัดแปลงใช้ประโยชน์	 เช่นยำงรถยนต์น�ำมำ	 ดัดแปลงเป็นเครื่องใช้

ต่ำงๆ	ในชีวิตประจ�ำวัน	

ข้อดี		 :	 ง่ำย	ประหยัด	สะอำด	เรียบร้อย	ถำวร	ก�ำจัดลูกน�้ำได้หมด

ข้อจ�ำกัด	 :	 ใช้เวลำ

ควำมถี่ในกำรปฏิบัติ	:	 ทุกสัปดำห์

ควำมยุ่งยำก		 :	 ไม่ยุ่งยำก

ควำมยั่งยืน		 :	 มีควำมยั่งยืน

“เก็บให้เกลี้ยง	ไม่เลี้ยงยุงลำย”	
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การดูแลภาชนะเก็บน�้า

	 	 ภำชนะกักเก็บน�้ำ	 ล้วนเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลำยที่ดี	 ถ้ำไม่รู้จักกำรจัดกำรและดูแล

ควำมสะอำดภำชนะเก็บน�้ำขนำดใหญ่	 ใช้ฝำปิดภำชนะเก็บน�้ำเพื่อป้องกันยุงลำยไม่ให้เข้ำไปวำงไข่	 

ส่วนภำชนะเก็บน�้ำขนำดเล็ก	 ใช้ฝำปิดเมื่อใช้งำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 หรือใช้ผ้ำตำข่ำยในล่อนคลุมปำก

ภำชนะไว้	และคอยตรวจสอบอย่ำให้ฝำปิดหรือตำข่ำยมีรอยขำดรั่ว

“เก็บน�้ำใช้อย่ำงปลอดภัย	อย่ำปล่อยให้ยุงลำยวำงไข่”

กำรปิดฝำภำชนะน�้ำใช้
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ศาลพระภูมิ

	 บริเวณศำลพระภูมิ	 จะมีภำชนะ	 แจกัน	 แก้วน�้ำ	

ที่ตั้งถวำยไว้	 ก็เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลำยได้เหมือน

กัน	 เพรำะฉะน้ัน “ควรท�ำควำมสะอำดและเปล่ียนถ่ำย

น�้ำจำกแจกันและแก้วน�้ำทุก 7 วัน”

มือพิฆาตยุง

	 เมื่อพบยุงบินบริเวณทห้อง	 เช่น	 ในห้องน�้ำ	 ให้ใช้สบู่หรือ 

ยำสระผมมำยีที่มือให้เกิดฟองแล้วใช้ไล่จับยุงขณะบินได้อย่ำง

ง่ำยตำย	 เพรำะแรงตึงผิวจำกสำรซักล้ำงจะยึดตัวยุงกับผิวหน้ำ

มือและยุงจะตำยทันที

กำรจัดกำรแก้วน�้ำ	แจกัน	ในศำลพระภูมิ

“ปรำบยุงลำยให้สิ้นซำก	ไม่ยุ่งยำกด้วยมือเรำ”

“ป้องกันกำรเพำะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลำย	คุณเองก็ท�ำได้	

เพียงเปลี่ยนน�้ำ	ทุก	7	วัน”
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แจกันไหว้พระ

	 แจกันไหว้พระ.หรือแจกันที่เรำจัดดอกไม้	“ควรท�ำควำมสะอำดและเปลี่ยนถ่ำยน�้ำจำกแจกัน

และแก้วน�้ำทุก 7 วัน”	 เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลำย	 วิธีนี้เหมำะส�ำหรับภำชนะเล็กๆ	 

ที่เก็บน�้ำไม่มำก	 รวมท้ังภำชนะและขวดบรรจุน�้ำประเภทต่ำงๆ	 ที่ใช้เลี้ยงต้นพลูด่ำง	 พลูฉลุ	 ออมทอง	 

ไผ่กวนอิม	ฯลฯ

   

“แค่เปลี่ยนน�้ำ	ทุก	7	วัน	ป้องกันกำรเพำะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลำย”
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แจกันพลูด่าง

วิธีกำร	 :	 กำรจัดกำรแจกันพลูด่ำงท�ำได้หลำยวิธีในกำรป้องกันและควบคุมก�ำจัดลูกน�้ำยุง	 เช่น	

เปลี่ยนน�้ำทุก	7	วัน	ใส่ทรำยเทมีฟอสก�ำจัดลูกน�้ำหรือ	เปลี่ยนมำใช้ดิน	หรือดินวิทยำศำสตร์

แทนกำรใช้น�้ำในกำรปลูกพลูด่ำงในแจกัน	 หรือใช้กระดำษทิชชูหรือเศษผ้ำ	 อุดช่องว่ำง

ระหว่ำงก้ำนไม้ที่ปำกแจกัน

“แค่เปลี่ยนน�้ำ	ทุก	7	วัน	ป้องกันกำรเพำะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลำย”
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การก�จัดและป้องกันำยุงลาย ด้วยวิธีทางชีวภาพ
ใช้วิธี “ธรรมชาติ จัดการธรรมชาติ”

หม้อข้าวหม้อแกงลิง

	 หม้อข้ำวหม้อแกงลิงชนิดนี้มีชื่ออื่นว่ำ	ช่อหม้อแกง	หม้อแกงค่ำง	แต่ทำงกำรค้ำมักเรียกสั้นๆว่ำ	

“แอม”	ซึ่งมำจำกชื่อ	ชนิดว่ำ	“แอมพลูลำเรีย”	พบทำงภำคใต้ที่จังหวัดสงขลำ	สตูล	ปัตตำนี	นรำธิวำส	

 

ที่มำ	:	พืชกินแมลง	Carnivorous	Plant,	กรมป่ำไม้

ข้อดี		 :		 นอกจำกเป็นไม้ประดับสวยงำมแล้ว	 ยังสำมำรถดักแมลงที่บินมำบริเวณรอบๆ	

ได้ดีอีก

ข้อจ�ำกัด		 :	 ควรรดวันละครั้ง	 และอยู่ในบริเวณแสงแดดส่องถึง	 (ถ้ำรดน�้ำมำกเกินไปอำจ

ท�ำให้รำกเน่ำได้)

ภำชนะที่เหมำะสม		:	 เลี้ยงในกระถำงเป็นไม้ประดับบริเวณบ้ำน	

“ปลูกพืชกินยุงเป็นไม้ประดับช่วยลดจ�ำนวนยุง	ร่วมกับกำรหมั่นดูแลภำชนะไม่ให้มีน�้ำขัง 

เพื่อลดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย”

พันธุ์ต่ำงประเทศสีแดงปำกแดงพันธุ์ไทยสีเขียวประดับน�้ำตำล
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เขนงนายพราน

	 มีช่ืออื่นว่ำ	 กระบอกน�้ำนำยพรำน	 ลึงค์นำยพรำน	 หม้อข้ำวหม้อแกงลิง	 หม้อข้ำวลิง	 และ 

เหน่งนำยพรำน	 ในตลำดไม้ประดับ	 มักเรียกชื่อชนิดว่ำ	 “มิรำบิลิส”	 ในเมืองไทยพบทั้งภำคตะวันออก	

ภำคตะวัน	ออกเฉียงเหนือ	ภำคเหนือ	และภำคใต้	เลี้ยงง่ำย	โต	ขยำยพันธุ์ได้เป็นจ�ำนวนมำก	

 ที่มำ	:	พืชกินแมลง	Carnivorous	Plant,	กรมป่ำไม้

ข้อดี		 :		 นอกจำกเป็นไม้ประดับสวยงำมแล้ว	 ยังสำมำรถดักแมลงที่บินมำบริเวณรอบๆ	

ได้ดีอีก

ข้อจ�ำกัด		 :	 ควรรดวันละครั้ง	 และอยู่ในบริเวณแสงแดดส่องถึง	 (ถ้ำรดน�้ำมำกเกินไปอำจ

ท�ำให้รำกเน่ำได้)

ภำชนะที่เหมำะสม	 :	 เลี้ยงในกระถำงเป็นไม้ประดับบริเวณบ้ำน	

“ปลูกพืชกินยุงเป็นไม้ประดับช่วยลดจ�ำนวนยุง	ร่วมกับกำรหมั่นดูแลภำชนะไม่ให้มีน�้ำขัง 

เพื่อลดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย”

พันธุ์สีแดงพันธุ์ปำกสีแดง
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กาบหอยแครง

	 กำบหอยแครง	 เป็นพืชกินสัตว์ท่ีดักจับและย่อยกินเหยื่อพวกแมลงและแมงที่จับได้	 มีกับดัก

คล้ำยคล้ำยบำนพับแบ่งออกเป็น	2	กลีบ	อยู่ที่ปลำยใบของแต่ละใบ	และมีขนกระตุ้นบำงๆบนพื้นผิวด้ำน

ในกับดัก	เมื่อแมลงมำสัมผัสขนกระตุ้นสองครั้ง	กับดักจะงับเข้ำหำกัน	

ข้อดี		 :	 นอกจำกเป็นไม้ประดับสวยงำมแล้ว	 ยังสำมำรถดักแมลงที่บินมำบริเวณรอบๆ	

ได้ดีอีก

ข้อจ�ำกัด	 :	 ควรรดวันละครั้ง	 และอยู่ในบริเวณแสงแดดส่องถึง	 (ถ้ำรดน�้ำมำกเกินไปอำจ

ท�ำให้รำกเน่ำได้)

ภำชนะที่เหมำะสม	 :	 เลี้ยงในกระถำงเป็นไม้ประดับบริเวณบ้ำน	

“ปลูกพืชกินยุงเป็นไม้ประดับช่วยลดจ�ำนวนยุง	ร่วมกับกำรหมั่นดูแลภำชนะไม่ให้มีน�้ำขัง 

เพื่อลดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย”
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การปล่อยปลากินลูกน�้า

	 อ่ำงบัว	กระถำงต้นไม้น�้ำ	ภำชนะขังน�้ำต่ำงๆ	สำมำรถเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย	ซึ่งน�ำโรคไข้

เลือดออก	ไข้ติดเชื้อไวรัสซิก้ำ	และไข้ปวดข้อยุงลำยได้

 

	 กำรปล่อยปลำกินลูกน�้ำ	เป็นวิธีควบคุมยุงลำย	ที่ประชำชนสำมำรถท�ำได้เองง่ำยๆ	โดยป้องกัน

ไม่ให้ลูกน�้ำได้มีโอกำสเติบโตข้ึนมำเป็นยุงตัวเต็มวัยที่จะบินไปมำก�ำจัดได้ยำก	 และจะมำกัดคนท�ำให ้

ป่วยได้	

	 ตัวอย่ำงปลำกินลูกน�้ำท่ีหำได้ง่ำยในชุมชน	 เช่น	 ปลำหำงนกยูง	 ปลำกัด	 เพียงแค่ปล่อยในอ่ำง

หรือภำชนะต่ำงๆ	และหมั่นตรวจดูทุกสัปดำห์ว่ำปลำยังมีชีวิตอยู่หรือไม่	

ข้อดี		 :	 ประสิทธิภำพในกำรควบคุมลูกน�้ำได้ดี	 เนื่องจำกปลำจะกินทั้งลูกน�้ำและตัวโม่งของยุง	

ปลำด�ำรงชีวิตอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุง	 และเพำะเลี้ยงขยำยพันธุ์

ได้ง่ำย	
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ข้อควรระวัง	:	 ต้องตรวจสอบ	 สอบถำมให้แน่ใจว่ำปลำที่น�ำมำปล่อยเป็นปลำกินลูกน�้ำ	 ไม่ใช่ปลำที่กิน

พืชเท่ำน้ัน	 และกำรปล่อยปลำยอำจท�ำให้น�้ำมีกลิ่นคำวปลำเล็กน้อย	 จึงเหมำะกับ

ภำชนะเก็บน�้ำที่ไม่ใช่น�้ำกินน�้ำใช้	

 

 

“ปล่อยปลำกินลูกน�้ำในภำชนะที่มีน�้ำขัง	กระถำงต้นไม้น�้ำ	และอ่ำงบัว	จะช่วยควบคุมยุงลำย” 

ลูกน�้ายุงยักษ์

	 ลูกน�้ำยุงยักษ์	 เป็นศัตรูตำมธรรมชำติท่ีกินลูกน�้ำยุงลำยได้ดี	 ทั้งลูกน�้ำและตัวโม่ง	 มักอำศัยอยู่

ตำมท้องร่อง	ในสวน	บริเวณที่มีต้นไม้ร่มรื่น	อำจพบลูกน�้ำยุงยักษ์ได้ตำมโอ่งน�้ำที่อยู่นอกบ้ำน	ในโพรงไม้	

ตอไม้	 ตอไผ่	 กำบต้นเตย	 กะลำมะพร้ำว	 เป็นต้น	 ลูกน�้ำยุงยักษ์จะลอยตัวนิ่งๆรอเหยื่อ	 และจะกินเหย่ือ 

ทุกชนิด	 (แม้แต่ลูกน�้ำยุงยักษ์ด้วยกัน)	 ที่ว่ำยน�้ำเข้ำมำใกล้	 ยุงยักษ์ทั้งตัวผู้และตัวเมียไม่กัดคนและสัตว	์ 

จะกินแต่น�้ำหวำนจำกดอกไม้ผลไม้เท่ำนั้น

 

	 วิธีใช้ลูกน�้ำยุงยักษ์กินลูกน�้ำยุงลำย:	 ยุงยักษ์จะมำวำงไข่เองในแหล่งน�้ำขัง	 เป็นศัตรูธรรมชำติ

ของลูกน�้ำยุงลำย

“ลูกน�้ำยุงยักษ์	กินลูกน�้ำยุงลำยได้ดี	ทั้งยุงลำยที่เป็นระยะลูกน�้ำและตัวโม่ง”
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ตัวอ่อนแมลงปอ

	 ตัวอ่อนแมลงปอ	 อำศัยอยู่ตำมแหล่งน�้ำจืดทั่วไป	 ลักษณะแตกต่ำงจำกแมลงปอตัวเต็มวัย	

แมลงปอตัวเมียวำงไข่ในน�้ำ	 หรือตำมพืชน�้ำ	 ตัวอ่อนแมลงปอกินตัวอ่อนของแมลงที่อำศัยในน�้ำ	 รวมถึง

ลูกน�้ำยุงชนิดต่ำงๆ	ด้วย	

วิธีใช้	 :	 น�ำตัวอ่อนแมลงปอมำปล่อยในภำชนะขังน�้ำ	หรือแอ่งน�้ำ	

“ตัวอ่อนแมลงปอ	เป็นศัตรูธรรมชำติของลูกน�้ำยุงลำย”

ตัวอ่อนแมลงปอเข็ม

ตัวอ่อนแมลงปอขณะกินลูกน�้ำ

ตัวอ่อนแมลงปอบ้ำน
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มวนแมงป่องน�้า

	 มวนแมงป่องน�้ำเป็นมวนตัวห�้ำที่อำศัยอยู่ในน�้ำ	มีรูปร่ำงคล้ำยแมงป่อง	มีขำคู่หน้ำเป็นแบบขำ
จับหรือขำหนีบใช้ส�ำหรับจับเหยื่อ	 ขำคู่หลังเป็นแบบขำเดิน	 มีล�ำตัวผอมยำวสีด�ำ	 และสีน�้ำตำล	 มีปีก 
ที่เจริญดี	ส่วนท้องมีแพนหำงยำว	2	อัน	ซึ่งสำมำรถประกบกันเป็นท่อหำยใจ	ซึ่งแพนหำงนี้จะยำวเท่ำกับ
ควำมยำวของล�ำตัวขนำดประมำณ	 40	 มิลลิเมตร	 พบได้ตำมบริเวณรำกต้นไม้และพืชที่ขึ้นริมน�้ำ	 
ชอบอำศัยตำมแหล่งน�้ำธรรมชำติ	อยู่ตำมหนองน�้ำ	สระ	ล�ำคลองและเกำะพักตำมพืชน�้ำ

วิธีใช้		 : น�ำมวนแมงป่องน�้ำมำปล่อยในภำชนะขังน�้ำ	หรือแอ่งน�้ำ	

“ตัวอ่อนมวนแมงป่องน�้ำ	เป็นศัตรูธรรมชำติของลูกน�้ำยุงลำย”

มวนวน

	 มวนวน	 เป็นแมลงที่อำศัยอยู่ในน�้ำทั้งตัวอ่อนตัวเต็มวัย	 ชอบหงำยท้องว่ำยน�้ำ	 รูปร่ำงลักษณะ

คล้ำยมวนกรรเชียง	 มักพบเกำะพักตำมผิวน�้ำ	 กินแมลงชนิดอื่นเป็นอำหำร	 ทั้งแมลงตัวที่ใหญ่กว่ำและ

แมลงที่อำศัยในน�้ำ	พบได้ตำมแหล่งน�้ำธรรมชำติเช่นสระบึงล�ำห้วย	ล�ำธำรหรือแม้กระทั่งอ่ำงบัว

วิธีใช้	 :	 น�ำมวนวน	 มำปล่อยในกระถำงต้นไม้น�้ำ	 อ่ำงบัว	 ภำชนะขังน�้ำ	 หรือแอ่งน�้ำ	 ท่ีไม่มีสัตว์น�้ำ

หรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นอำศัยอยู่

“มวนวน	เป็นศัตรูธรรมชำติของลูกน�้ำยุงลำย	ยุงก้นปล่อง	ยุงร�ำคำญ”
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มวนกรรเชียง

	 มวนกรรเชียง	 เป็นตัวห�้ำที่กินลูกน�้ำ	 และแมลงตัวเล็กๆ	 เป็นอำหำร	 จึงสำมำรถกินลูกน�้ำ 

ยุงก้นปล่อง	ลูกน�้ำยุงร�ำคำญ	ลูกน�้ำยุงลำย	และยุงตัวเต็มวัยได้	เป็นแมลงที่อำศัยอยู่ได้ทั้งในน�้ำและบนบก	

พบได้ตำมแหล่งน�้ำธรรมชำติ	เช่นสระบึง	ล�ำห้วย	ล�ำธำรหรือแม้กระทั่งอ่ำงบัว

วิธีใช้	 : น�ำมวนกรรเชียง	มำปล่อยในกระถำงต้นไม้น�้ำ	อ่ำงบัว	ภำชนะขังน�้ำ	หรือแอ่งน�้ำ	ที่ไม่มีสัตว์

น�้ำหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นอำศัยอยู่

“ตัวอ่อนมวนกรรเชียง	เป็นศัตรูธรรมชำติของลูกน�้ำยุงลำย”

ไรน�้าจืด

	 ไรน�้ำจืด	 (Copepod)	 เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเล็ก	 สำมำรถพบได้ในแหล่งน�้ำไหล	 แหล่งน�้ำขัง	 หรือ

ภำชนะขังน�้ำ	ไรน�้ำจืดจะกินสัตว์ในกลุ่มเดียวกันเองที่มีขนำดเล็กกว่ำเป็นอำหำร	รวมถึงลูกน�้ำยุงชนิดต่ำงๆ	

และขยำยพันธุ์ได้ง่ำยเจริญเติบโตได้รวดเร็วในแหล่งน�้ำ	 จึงสำมำรถใช้ควบคุมลูกน�้ำยุงร่วมกับแบคทีเรีย

ก�ำจัดลูกน�้ำได้

วิธีใช้	 :	 น�ำไรน�้ำจืด	มำปล่อยในอ่ำงบัว	กระถำงต้นไม้น�้ำ	น�้ำไหล	น�้ำนิ่ง	น�้ำขัง	ภำชนะขังน�้ำ	ที่ไม่มี

ปลำหรือสัตว์น�้ำอื่นๆ	เนื่องจำกอำจถูกกินเป็นอำหำร	แต่ไม่สำมำรถใช้ร่วมกับทรำยเทมีฟอ

สก�ำจัดลูกน�้ำในกำรควบคุมลูกน�้ำ	เนื่องจำกทีมีฟอสเป็นอันตรำยต่อไรน�้ำ

“ไรน�้ำจืด	เป็นศัตรูธรรมชำติของลูกน�้ำยุงลำย”
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แบคทีเรีย

	 แบคทีเรีย	 เป็นส่ิงมีชีวิตประเภทหนึ่ง	 มีขนำดเล็ก	 มองด้วยตำเปล่ำไม่เห็น	 มีอยู ่ทั่วไป 

ในสภำพแวดล้อม	 เช่น	 ในดินหรือปะปนอยู่กับเศษใบไม้	 มูลฝอยต่ำงๆ	 ปะปนอยู่ในเมล็ดข้ำวเปลือก	

ข้ำวสำร	ฝุ่นผงตำมโรงสีข้ำว	บนใบพืช	แม้กระทั่งในบ่อน�้ำอำศัยอยู่ในดิน	

	 แบคทีเรียท่ีนิยมน�ำมำพัฒนำท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำย	คือแบคทีเรีย	 B.T.I	 (Bacil-

lus thuringiensis	 var.	 israelensisserotype	 H-14)	 มีประสิทธิภำพดีในกำรก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำยและ

ลูกน�้ำยุงก้นปล่อง	แต่ได้ผลไม่มำกนักส�ำหรับกำรก�ำจัดลูกน�้ำยุงร�ำคำญ	เมื่อลูกน�้ำกินแบคทีเรียผ่ำนเข้ำไป

สู่กระเพำะอำหำรของลูกน�้ำยุง	 ผลึกสำรพิษของแบคทีเรียก็จะแตกตัว	ท�ำลำยเยื่อบุกระเพำะอำหำรของ

ลูกน�้ำ	ท�ำให้ลูกน�้ำยุงตำยภำยใน	24	ชั่วโมง	

	 แบคทีเรียชนิดน้ีมีกำรผลิตออกจ�ำหน่ำยตำมท้องตลำดแตกต่ำงกันไปหลำยสูตรให้เลือกใช้ตำม

ควำมเหมำะสมกับชนิดของแหล่งน�้ำและชนิดของลูกน�้ำยุง	ได้แก่

 

	 1.	 สูตรเคลือบเม็ดทรำย	 เหมำะกับภำชนะกักเก็บน�้ำเพ่ือก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำย	 โดยเม็ดทรำยจะ

จมลงสู่ก้นภำชนะ	 เนื่องจำกลูกน�้ำยุงลำยหำกินท่ีก้นภำชนะ	 แต่ไม่เหมำะที่จะใช้ในแหล่งน�้ำธรรมชำติ	

เนื่องจำกเม็ดทรำยจะจมลงไปกับโคลนตม	ท�ำให้ประสิทธิภำพลดลง	

	 2.	 สูตรของเหลว	 ใช้ได้กับภำชนะกักเก็บน�้ำต่ำงๆเพ่ือก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำย	 อัตรำท่ีแนะน�ำให้ใช้	

คือ	1	ซีซี	ต่อน�้ำ	200	ลิตร	

	 3.	 สูตรเม็ด	 ใช้ได้กับภำชนะกักเก็บน�้ำต่ำงๆเพื่อก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำย	 อัตรำที่แนะน�ำให้ใช้คือ	 

1	 เม็ด	 ต่อน�้ำ	 1	 ตุ่ม/โอ่งเล็ก	 (200	 ลิตร)	 ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป	 BTI	 ชนิดเม็ดนี้	 มีหลำยควำมเข้มข้น	 

ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละรำย	

	 4.	 สูตรเคลือบซังข้ำวโพด	 เหมำะส�ำหรับใช้ก�ำจัดลูกน�้ำยุงก้นปล่องในแหล่งน�้ำธรรมชำติ	

แบคทีเรียสูตรนี้ไม่เหมำะที่จะน�ำมำใช้ก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำยที่ต้องใส่ลง	 ในภำชนะกักเก็บน�้ำ	 เพรำะเมื่อ 

ซังข้ำวโพดเปื่อยยุ่ยจะท�ำให้น�้ำเน่ำเสียได้	

“แบคทีเรีย	ผลิตภัณฑ์ก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำย”
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อ่างบัว

	 อ่ำงบัวเป็นภำชนะที่นิยมน�ำมำประดับบ้ำน	 ซึ่งเป็นแหล่งเพำะพันธุ ์ยุงลำยเป็นอย่ำงดี	 

เนื่องจำกมีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมในกำรวำงไข่	 ดังนั้น	 ควรปล่อยปลำในอ่ำงบัว	 เพื่อป้องกันไม่ให้อ่ำงบัว

เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลำย	แต่ต้องหมั่นตรวจดูว่ำปลำที่ปล่อยลงไปยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ด้วย	

กำรปล่อยปลำหำงนกยูงในอ่ำงบัว

“ปล่อยปลำกินลูกน�้ำ	ท�ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลำย”
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การใช้สารเคำมีและสารสกัดจากธรรมชาติ ก�จัดและป้องกันำยุง

ยาทากันยุง

	 ยำทำกันยุงท่ีใช้ควรมีฤทธิ์ขับไล่ยุงนำนประมำณ	 6	 ชั่วโมง	 สำรออกฤทธิ์ของยำทำกันยุงมี

หลำยชนิด	เด็กอำยุ	4	ปีขึ้นไป	ใช้ยำทำกันยุงที่มีสำรออกฤทธิ์	DEET	ได้	ส่วนเด็กอำยุ	2	-	4	ปี	ควรใช้ยำ

ทำกันยุงจำกสำรสกัดพืชสมุนไพร	 เช่น	 ตะไคร้หอม	 มะกรูด	 เป็นต้น	 หรือสำรออกฤทธิ์	 IR3535	 

จะปลอดภัยต่อเด็ก	ส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ	2	ขวบ	ไม่แนะน�ำให้ใช้ยำทำกันยุง

	 -	 ก่อนออกมำนอกบ้ำนหรืออยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อยุงกัด	 ให้ทำสำรป้องกันยุงลงบนผิวหนัง 

ที่โผล่พ้นเสื้อผ้ำ	บำงๆ	อย่ำงทั่วถึง

	 -	 ห้ำมทำสำรป้องกันยุง	กับบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อน	เช่น	บริเวณใกล้รอบดวงตำ	ริมฝีปำก	

	 -	 หลังทำสำรป้องกันยุงเสร็จ	ให้ล้ำงมือให้สะอำดทุกครั้ง

	 -	 กำรทำสำรป้องกันยุงในแต่ละครั้งจะมีระยะเวลำในกำรป้องกันยุงเข้ำกัดยำวนำนแตกต่ำงกัน	

ขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ์	

	 -	 ถ้ำผู้ใช้เป็นคนมีเหงื่ออกมำก	สำมำรถทำซ�้ำได้ก่อนถึงระยะเวลำที่ผลิตภัณฑ์ก�ำหนดไว้

	 -	 ปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอย่ำงเคร่งครัด

“ยำทำกันยุง	หำซื้อได้ง่ำย	หมั่นทำยำกันยุง	ป้องกันยุงลำยกัด”
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สเปรย์.....ฆ่ายุง

	 ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง	แบบสเปรย์	ชนิดกระป๋อง	ใช้ฆ่ำยุง	โดยฉีดพ่นสเปรย์ให้ถูกตัวยุง	ฉีดพ่นภำยใน

บ้ำนและปิดอบทิ้งไว้ประมำณ	1	ชั่วโมง	แล้วค่อยเปิดระบำยอำกำศออก

 

	 ส่วนสเปรย์ที่พ่นไล่ยุงท่ีสกัดจำกพืชสมุนไพรอำจออกฤทธิ์ไล่ยุงได้ประมำณ	 1	 –	 2	 ชั่วโมง	 

ส่วนกำรน�ำสำรซักล้ำงมำใช้ท�ำเป็นน�้ำยำฉีดพ่นก็สำมำรถท�ำได้เช่นกัน	 (ดูในหน้ำวิธีกำรน�ำสำรซักล้ำงมำ

ท�ำยำฉีดยุง)

“สเปรย์ฆ่ำยุง	หำซื้อได้ง่ำย	ก�ำจัดยุงได้ด้วยตัวเอง	โดยไม่ต้องรอเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข”
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ยาจุด....กันยุง

	 กำรใช้ยำจุดกันยุง	 เป็นสำรระเหยออกฤทธิ์ขับไล่ยุง	 สำรออกฤทธิ์บำงชนิดสำมำรถท�ำให้เกิด

อำกำรแพ้ได้	 ในกำรเลือกซื้อควรตรวจดูสำรออกฤทธิ์อย่ำงละเอียดและควรเลือกสำรท่ีมีอันตรำยน้อย	

เช่นสำรในกลุ่มไพรีทรอยด์สังเครำะห์	หรือสำรสมุนไพร	เพรำะค่อนข้ำงปลอดภัยต่อมนุษย์

วิธีกำร	 :	 จุดไว้ภำยในบริเวณบ้ำน	เพื่อป้องกันยุงลำยได้	และต้องระวังไม่ควรสูดดมกลิ่นควันโดยตรง	

และระวังกำรติดตั้งให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันกำรเกิดไฟไหม้ได้

 

 

“ยำจุดกันยุง	ป้องกันยุงกัด	ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกไข้ซิกำ	 

และไข้ปวดข้อยุงลำย”
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เครื่องไฟฟ้าไล่ยุง

วิธีใช้		 :	 เสียบปลั๊กเครื่องไฟฟ้ำไล่ยุงไว้ในห้องเมื่อคนไม่อยู่	และถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้ำไล่ยุงก่อนที่จะ

เข้ำไปในห้องประมำณ	1	ชั่วโมง	เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ใช้เอง	

“เครื่องไฟฟ้ำไล่ยุง	ป้องกันยุงกัด	ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกไข้ซิกำ	 

และไข้ปวดข้อยุงลำย”

การบูรไล่ยุง

	 ยุงจะไม่ค่อยชอบกลิ่นสมุนไพรแรงๆ	 ถ้ำได้กล่ินสมุนไพรที่มีกลิ่นแรงยุงจะไม่เข้ำมำใกล้	 ดังนั้น	

กำรแขวนกำรบูรถุงไว้ภำยในบ้ำน	กลิ่นของกำรบูรจะช่วยให้ยุงบินห่ำงออกไป	

วิธีใช้		 :	 น�ำถุงกำรบูรไปแขวนไว้ภำยในบ้ำน	ยุงได้กลิ่นกำรบูรมันจะหนีไปให้ไกลจำกกลิ่นกำรบูร

“แขวนถุงกำรบูรช่วยไล่ยุงบินห่ำงออกไป	ร่วมกับกำรหมั่นดูแลภำชนะไม่ให้มีน�้ำขัง	 

เพื่อลดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย”
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ตะไคร้

	 ตะไคร้จัดเป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้ำ	 นิยมน�ำมำประกอบอำหำร	 และกลิ่นหอมของตะไคร้
สำมำรถช่วยไล่ยุงและก�ำจัดยุงได้เป็นอย่ำงดีจึงมีกำรแปรรูปเพื่อใช้ในกำรป้องกันยุง
วิธีใช้และกำรป้องกันยุง
น�้ำมันตะไคร้	
	 -	 ในรูปแบบพำรำฟินเหลว	ที่มีควำมเข้มข้น	ร้อยละ	20	และ	25	สำมำรถป้องกันยุงลำยกัดได้	

100%	ภำยในเวลำ	1	ชั่วโมงแรก	และป้องกันยุงกัดลดลงเหลือร้อยละ	95	ภำยใน	3	ชั่วโมง
หลังจำกมีกำรใช้

	 -	 ผลิตภัณฑ์น�้ำมันตะไคร้ร้อยละ	15	ในรูปของครีมและขี้ผึ้ง	สำมำรถป้องกันยุงกัดได้	โดยรูป
แบบสบู่อำบน�้ำที่มีส่วนประกอบของน�้ำมันตะไคร้หอมเพียงร้อยละ	 0.1	 น�้ำมันตะไคร้ร้อย
ละ	0.5	และ	สำมำรถไล่ยุงได้นำน	8	ชั่วโมง

 

“กลิ่นของตะไคร้	สมุนไพรใกล้ตัวที่ป้องกันยุงกัดได้”

ตะไคร้หอม 

	 ตะไคร้หอม	 เป็น	 สมุนไพรท่ียุงได้กลิ่นมำกที่สุด	 และสำมำรถป้องกันยุงกัดได้	 ส่วนที่น�ำมำใช้	
คือ	ต้นและใบ
	 ลักษณะของตะไคร้หอมขึ้นเป็นกอ	 ลักษณะคล้ำยตะไคร้บ้ำนแต่ใบยำวกว่ำและ	 ล�ำต้นมีสีแดง	
ดอกเป็นพวงช่อฝอย	ดังรูปภำพที่	1	และ	2	

รูปที่	1 รูปที่	2
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วิธีกำรท�ำให้เกิดกลิ่นของตะไคร้หอม	ที่สำมำรถท�ำเองได้ คือ	

	 1.	 น�ำตะไคร้หอม	ที่เป็นส่วนของต้นและใบมำต�ำให้ละเอียด	แล้วน�ำมำผสมกับน�้ำ	ในปริมำณ

เท่ำๆ	กัน	แล้วคั้นเอำแต่น�้ำและน�ำไปเคี่ยวเป็นน�้ำมัน	

	 2.	 น�ำต้นสด	4-5	ต้นมำ	ทุบแล้ววำงไว้ใกล้ตัว	

	 ปัจจุบัน	 มีผลิตภัณฑ์จำกตะไคร้หอมที่ออกมำวำงขำยหลำยรูปแบบ	 เช่น	 ครีม	 สเปรย์	 โลชั่น	

พบว่ำ	ถ้ำมีส่วนผสมของน�้ำมันตะไคร้หอม	17%	สำมำรถป้องกันยุงลำยได้นำนประมำณ	3	ชั่วโมงหลังทำ	

และในกรณีที่มีส่วนผสมของสำรสกัดเอทำนอลของตะไคร้หอมผสมกับน�้ำมันมะกอกสำมำรถไล่ยุงลำย	

ได้นำน	2	ชั่วโมงหลังทำ

 	 ดังน้ัน	 หำกใช้ครีมที่มีส่วนผสมจำกตะไคร้หอม	 ควรมีกำรทำซ�้ำเพื่อให้มีผลในกำรป้องกัน

ยุงกัดอย่ำงต่อเนื่อง

“กลิ่นตะไคร้หอม	สิ่งที่ยุงเกลียด	ช่วยป้องกันยุงกัด”

สารสกัดสมุนไพรทาป้องกันยุง

	 	 มีสมุนไพรไทยมำกมำยที่น�ำมำไล่ยุงหรือป้องกันยุงกัดได้	เช่น	ตะไคร้หอม	มะกรูด	ขมิ้นชัน	

ไพล	สะระแหน่	กระเทียม	โหรพำ	กำลพลู	ยูคำลิปตัส	เป็นต้น	ตำมรูปภำพข้ำงล่ำงนี้

	 ตะไคร้หอม	 ตะไคร้	 มะกรูด

    

	 สะระแหน่	 โหระพำ	 กระเทียม
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วิธีกำร	 :	 ใช้สมุนไพรทำป้องกันยุง	ใช้พืชสมุนไพรขยี้แล้วทำผิวโดยตรงสำมำรถป้องกันยุงลำยได้นำน

ประมำณ	30	นำที	ถึง	1	ชั่วโมง	แต่ถ้ำใช้สมุนไพรสกัดเย็น	คือ	กำรแยกส่วนของน�้ำมันออก

มำจำกส่วนต่ำงๆ	ของพืช	จะสำมำรถป้องกันยุงลำยได้นำนประมำณ	3-6	ชั่วโมง

“สำรสกัดจำกสมุนไพรหำได้ใกล้ตัว	น�ำมำทำป้องกันยุงได้”

น�้าส้มควันไม้

	 น�้ำส้มควันไม้สำมำรถใช้ป้องกันกำรวำงไข่ของยุงในแหล่งน�้ำและป้องกันยุงกัดในสัตว์เลี้ยงได้	

โดยใช้น�้ำส้มควันไม้ผสมกับน�้ำในอัตรำส่วน	 2	 ช้อนโต๊ะต่อน�้ำเปล่ำ	 10	 ลิตร	 ใส่ในกระบอกฉีดน�้ำ	 น�ำไป 

ฉีดพ่นตำมตัวสัตว์เลี้ยงให้ทั่ว	 ระวังอย่ำให้เข้ำตำสัตว์เลี้ยง	 จะช่วยป้องกันและขับไล่ยุง	 รวมทั้ง	 เหลือบ	 

ริ้น	ไร	ให้กับสัตว์เลี้ยงได้	นอกจำกนี้หำกน�ำไปฉีดตำมพื้นคอกเลี้ยงสัตว์และแหล่งน�้ำขังยังสำมำรถท�ำลำย

แหล่งเพำะพันธุ์ยุงและยับยั้งกำรวำงไข่ของยุงได้อีกด้วย

 

“น�้ำส้มควันไม้	ป้องกันยุงร้ำย	สบำยใจไร้สำรพิษ”
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ใส่เกลือแกงในถ้วยหล่อน�้าขาตู้กับข้าว

	 เกลือแกง	 เป็นสำรเคมีธรรมชำติตัวหนึ่งที่ถูกนำมำใช้	 อย่ำงแพร่หลำยมำนำนนับพันป	ี

เกลือแกงถูกน�ำมำใช้กันในหลำยด้ำน	ทั้งด้ำน	ประกอบอำหำร	 ถนอมอำหำร	 รวมถึงใช้เป็นสำรตั้งต้นใน

อุตสำหกรรมหลำยประเภท

   

วิธีใช้	 : ใส่เกลือแกงในถ้วยหล่อน�้ำขำตู้กับข้ำว	2	ช้อนชำ

ข้อดี	 :		ง่ำย	สะดวก	ประหยัด	มีประจ�ำบ้ำน	

ข้อจ�ำกัด		 :		สิ้นเปลืองกว่ำกำรใช้ผงซักฟอก	และวำสลีน

ภำชนะที่เหมำะสม		 :		ขำตู้กับข้ำว

ควำมถี่ในกำรปฏิบัติ		 :		หำกไม่มีน�้ำขังไม่ต้องท�ำใหม่

ควำมยั่งยืน	 :	 มีควำมยั่งยืน

“เกลือแกงหำได้ง่ำยในครัวเรือน	ใส่จำนรองขำตู้กับข้ำว	ป้องกันยุงลำยมำวำงไข่”

เกลือแกง

ใส่เกลือแกงในถ้วยหล่อน�้ำขำตู้กับข้ำว



54 100 วิธีปราบยุง

ใส่ผงซักฟอก

  

วิธีใช้		 :	 ใช้ผงซักฟอกใส่ในถ้วยหล่อน�้ำขำตู้กับข้ำว	หรือ	จำนรองกระถำงต้นไม้ปริมำณ	

1	ช้อนโต๊ะ	ต่อควำมจุน�้ำ	2	ลิตร

ข้อดี		 :	 ง่ำย	 สะดวก	 ประหยัด	 มีประจ�ำบ้ำน	 เลือกใช้สำรซักล้ำงชนิดอื่นแทนได	้ 

และก�ำจัดลูกน�้ำได้หมด	

ข้อจ�ำกัด	 :	 สิ้นเปลืองกว่ำกำรใช้วำสลีน

ควำมถี่ในกำรปฏิบัติ		 :	 หำกไม่พบลูกน�้ำไม่ต้องใส่เพิ่ม	

ควำมยุ่งยำก		 :	 ไม่ยุ่งยำก

ควำมยั่งยืน		 :	 มีควำมยั่งยืน

“ผงซักฟอกหำได้ง่ำยในครัวเรือน	ใส่จำนรองขำตู้กับข้ำว	จำนรองกระถำง	 

ป้องกันยุงลำยมำวำงไข่”
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ทรายทีมีฟอสก�าจัดลูกน�้ายุงลาย

 ทรำยทีมีฟอสก�ำจัดลูกน�้ำ	 เป็นสำรเคมีกลุ่มออร์กำโนฟอสเฟต	 ที่มีฤทธ์ิในกำรก�ำจัดลูกน�้ำ	 
เนื้อสำรเคมีถูกเคลือบไว้บนเม็ดทรำย	ลูกน�้ำได้รับอันตรำยโดยกำรกินทีมีฟอสที่ละลำยในน�้ำ	สำมำรถฆ่ำ
ลูกน�้ำให้ตำยได้ในระยะเวลำ	1	วัน	มีฤทธิ์คงทนนำนไม่น้อยกว่ำ	3	เดือน
	 ทรำยก�ำจัดลูกน�้ำทีมีฟอส	 1%	 เหมำะสมใช้ควบคุมลูกน�้ำยุงลำยซึ่งเพำะพันธุ์ในภำชนะขังน�้ำ	
เนื่องจำกน�้ำไม่ไหลถ่ำยเทไปสู่แหล่งอื่น	 ไม่เหมำะสมในกำรก�ำจัดลูกน�้ำตำมแหล่งน�้ำธรรมชำติ	 ไม่ว่ำจะ
เป็นน�้ำนิ่งหรือน�้ำไหลเนื่องจำกเม็ดทรำยจะจมลงในตะกอนดิน	และน�้ำไหลจะท�ำให้สำรเคมีเจือจำงอย่ำง
รวดเร็ว	ไม่สำมำรถฆ่ำลูกน�้ำยุงได้

ภำพตัวอย่ำง	ทรำยทีมีฟอส	1%	(ซ้ำย)	และ	เม็ดทรำยที่มีทีมฟอสเคลือบ	(ขวำ)

วิธีกำรใช้
	 ทรำยก�ำจัดลูกน�้ำเทมีฟอส	1%	:	อัตรำกำรใช้ควบคุมยุงลำย	1	กรัม/ภำชนะน�้ำ	10	ลิตร	ซึ่งจะ
ได้สำรทีมีฟอสในน�้ำมีควำมเข้มข้น	 1	 ppm.	 (หมำยถึงสำรเคมี	 1	 ส่วน	 ในน�้ำ	 1	 ล้ำนส่วน)	 ใช้ในแหล่ง 
เพำะพันธุ์ที่เป็นที่เก็บน�้ำขนำดใหญ่	 เช่น	 โอ่งน�้ำ	 ถังน�้ำ	 ในอัตรำทรำยก�ำจัดลูกน�้ำ	 1	 ช้อนชำ	 (10	 กรัม)	 
ต่อภำชนะ	ใส่น�้ำ	100	ลิตร	(5	ปี๊บ)

กำรแก้พิษเบื้องต้นและกำรปฐมพยำบำล
	 -	 กำรหำยใจเข้ำไปจะท�ำให้เกิดกำรระคำยเคือง	 คลื่นไส้อำเจียน	 ให้ย้ำยผู้ป่วยไปในที่ที่มี
อำกำศบริสุทธิ์
	 -	 กำรสัมผัสทำงผิวหนังจะท�ำให้เกิดกำรระคำยเคือง	สำรนี้สำมำรถดูดซึมผ่ำนผิวหนัง	ได้ง่ำย	
ในกรณีสัมผัสผิวหนังให้ล้ำงออกด้วยน�้ำปริมำณมำกๆประมำณ	15	นำที
	 -	 กำรสัมผัสถูกตำจะท�ำให้เกิดกำรระคำยเคือง	 น�้ำตำไหล	 ตำแดง	 สำยตำพร่ำมัว	 ในกรณีที่
เข้ำตำ	ให้ล้ำงด้วยน�้ำปริมำณมำกๆ	ประมำณ	15	นำที
	 -	 กำรกลืนหรือกินเข้ำไปจะท�ำให้เกิดกำรระคำยเคือง	 คลื่นไส้	 อำเจียน	 ท้องร่วง	 อ่อนเพลีย	
หัวใจเต้นช้ำลง	ควำมดันโลหิตต�่ำ	สูญเสียกำรควบคุม	หมดสติ	ให้ไปพบแพทย์ทันที	

“ทรำยก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำย	เหมำะส�ำหรับใส่ในภำชนะเก็บน�้ำใช้	หรือภำชนะที่มีน�้ำขังที่ไม่ได้ใช้บริโภค”
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เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV สะพายหลัง 

	 เครื่องพ่นฝอยละเอียด	 เป็นครื่องมืออีกหน่ึงชนิดท่ีใช้ควบคุมยุงลำยตัวเต็มวัยในชุมชน	 

เหมำะกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข	 หรือผู้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้งำน	 เครื่องพ่นฝอยละเอียดเป็นเครื่อง

พ่นที่ใช้	 พลังงำนกล	 แรงลม	 แรงเหวี่ยง	 สลัดน�้ำยำให้แตกตัวออกเป็นเม็ดเล็กๆ	 ชนิดสำรเคมีที่ใช้พ่น 

มักเป็นแบบควำมเข้มข้นสูง	 ใช้พ่นปริมำณน้อย	 แต่สำมำรถคลุมพื้นที่ได้มำกกว่ำกำรพ่นหมอกควัน	 

ระยะพ่นในอำคำรไกลประมำณ	 8	 เมตร	 นอกอำคำร	 ไกลประมำณ	 14	 เมตร	 และหำกกระแสลม 

ช่วยสำมำรถพ่นไกลได้ถึง	50	เมตร

 ส�ำหรับประชำชนทั่วไป	ควรเตรียมรับกำรพ่นสำรเคมี	ดังนี้

	 1.	 ประชำชนต้องปกปิดอำหำร	และภำชนะใส่อำหำรให้มิดชิด	

	 2.	 ดับไฟในเตำ	ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำ	

	 3.	 เก็บเสื้อผ้ำ	ข้ำวของที่ไม่ต้องกำรให้ถูกสำรเคมีให้มิดชิด	

	 4.	 เจ้ำของบ้ำนน�ำเด็ก	 คนชรำ	 คนป่วย	 และสัตว์เล้ียง	 มำพักนอกบ้ำน	 ประมำณ	 30	 นำท	ี

(ส�ำหรับอำหำร	 และน�้ำสัตว์เลี้ยงให้ปกปิดให้มิดชิดเช่นกัน	 และหลังจำกพ่นแล้วหำกไม่แน่ใจว่ำอำจ 

ปนเปื้อนหรือไม่	ก็ให้เททิ้ง	ล้ำงภำชนะ	ให้สะอำดแล้วใส่อำหำรและน�้ำใหม่แทน)	

	 5.	 ก่อนเจ้ำหน้ำที่จะมำท�ำกำรพ่น	ให้เปิดประตู/หน้ำต่ำงบ้ำน	เตรียมไว้ส�ำหรับกำรพ่นยูแอลวี

	 6.	 หลังสิ้นสุดกำรพ่นแนะน�ำให้ปิดอบสำรเคมีภำยในบ้ำนประมำณ	 30	 นำที	 จึงเข้ำไปอำศัย 

ในบ้ำนได้

ภำพตัวอย่ำง	เครื่องพ่นฝอยละเอียดสะพำยหลัง

“ให้ควำมร่วมมือ	ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำของเจ้ำหน้ำที่	เมื่อเจ้ำหน้ำที่ด�ำเนินกำรพ่นสำรเคมีก�ำจัดยุง	

เพื่อควำมปลอดภัยและห่ำงไกลจำกโรคไข้เลือดออก	ไข้ซิกำ	และไข้ปวดข้อยุงลำย”
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เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ (Thermal fog generator)

	 เครื่องพ่นหมอกควัน	 เป็นเครื่องพ่นสำรเคมีท่ีนิยมใช้มำกส�ำหรับกำรควบคุมยุงลำยในชุมชน	

เหมำะกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข	 หรือผู้มีควำมเช่ียวชำญในกำรใช้งำน	 เคร่ืองพ่นหมอกควันใช้ควำมร้อนช่วย 

ในกำรแตกตัวของสำรเคมี	 รูปของเหลวเป็นละอองเล็ก	 สำรเคมีท่ีแนะน�ำให้ใช้ในเคร่ืองพ่นหมอกควัน	 

จะมีควำมเข้มข้นต�่ำ	

 ส�ำหรับประชำชนทั่วไป	ควรเตรียมรับกำรพ่นสำรเคมี	ดังนี้

	 1.	 ประชำชนต้องปกปิดอำหำร	และภำชนะใส่อำหำรให้มิดชิด	

	 2.	 ดับไฟในเตำ	ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำ	

	 3.	 เก็บเสื้อผ้ำ	ข้ำวของที่ไม่ต้องกำรให้ถูกสำรเคมีให้มิดชิด	

	 4.	 เจ้ำของบ้ำนน�ำเด็ก	 คนชรำ	 คนป่วย	 และสัตว์เล้ียง	 มำพักนอกบ้ำน	 ประมำณ	 30	 นำท	ี

(ส�ำหรับอำหำร	 และน�้ำสัตว์เลี้ยงให้ปกปิดให้มิดชิดเช่นกัน	 และหลังจำกพ่นแล้วหำกไม่แน่ใจว่ำอำจปน

เปื้อนหรือไม่	ก็ให้เททิ้ง	ล้ำงภำชนะ	ให้สะอำดแล้วใส่อำหำรและน�้ำใหม่แทน)	

	 5.	 ก่อนพ่น	ให้ตรวจดูประตู	หน้ำต่ำง	อีกครั้งว่ำปิดเตรียมไว้หรือไม่ส�ำหรับกำรพ่นหมอกควัน	

	 6.	 หลังสิ้นสุดกำรพ่นแนะน�ำให้ปิดอบสำรเคมีภำยในบ้ำนประมำณ	30	นำที	

	 7.	 หลังปิดอบสำรเคมี	ให้เปิดประตูหน้ำต่ำงรอจนหมอกควันหมดจึงเข้ำไปอำศัยในบ้ำนได้	

ภำพตัวอย่ำง	เครื่องพ่นหมอกควันสะพำยไหล่

“ให้ควำมร่วมมือ	ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำของเจ้ำหน้ำที่	เมื่อเจ้ำหน้ำที่ด�ำเนินกำรพ่นสำรเคมีก�ำจัดยุง	

เพื่อควำมปลอดภัยและห่ำงไกลจำกโรคไข้เลือดออก	ไข้ซิกำ	และไข้ปวดข้อยุงลำย”
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เสื้อผ้าชุบด้วยสารเคมีเพอร์เมธริน (permethrin)

	 ผลิตภัณฑ์ประเภท	 เสื้อผ้ำ	 กำงเกง	 เสื้อยืด	 ถุงเท้ำ	 ผ้ำห่ม	 และหมวก	 ชุบด้วยสำรเคม	ี 

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจำกโรงงำน	 และวำงออกมำจ�ำหน่ำยกันอย่ำงแพร่หลำย	 โดยเฉพำะในประเทศ

สหรัฐอเมริกำ	 ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ได้ขึ้นทะเบียนอนุญำตให้ใช้ในคน	 สำรเคมีท่ีใช้ส�ำหรับกำรชุบ	 คือ	 

เพอร์เมธริน	ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค	สหรัฐอเมริกำแนะน�ำให้ใช้เป็นสำรเคมีทำงเลือกหรือสำรเคมี

เสริมส�ำหรับชุบเสื้อผ้ำ	

	 สำมำรถซักได้มำกกว่ำ	 20	 ครั้ง	 บำงผลิตภัณฑ์สำมำรถซักได้มำกถึง	 70	 ครั้ง	 และสำมำรถ 

ใช้ซักด้วยเครื่องซักผ้ำได้	ประสิทธิภำพในกำรป้องกันยุงยำวนำน	

 

วิธีใช้

	 -	 สำมำรถหำซื้อได้จำกผู้ผลิตโดยตรง	หรือตัวแทนจ�ำหน่ำย	หรือชุบโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ช�ำนำญกำร

	 -	 สวมใส่เสื้อผ้ำชุบสำรเคมีก่อนเข้ำไปท�ำกิจกรรมในป่ำ	 หรือเข้ำไปในพื้นที่เสี่ยงต่อยุงกัด	

นอกจำกจะป้องกันยุงกัดได้	ยังสำมำรถป้องกันแมลงชนิดอื่นได้เช่นกัน

“เสื้อผ้ำชุบสำรเคมีป้องกันยุง	เหมำะส�ำหรับนักท่องเที่ยว	ผู้ที่มีกิจกรรมในป่ำ”

ที่มำ	http://www.run-hike-play.com/2016/ 

07/haeleum-wilsi-insect-shield-repellent.html

ที่มำ	https://www.craghoppers.com/

gorillahope-kit	
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มุ้งชุบสารเคมี (ITN)

	 มุ้งธรรมดำที่น�ำมำชุบด้วยสำรเคมี	 เช่น	 เพอร์เมธริน	 และ	 เดลต้ำเมธริน	 ใช้ป้องกันยุง	 และ

สำมำรถชุบสำรเคมีได้ด้วยตัวเอง	โดยทั่วไปจะเรียกว่ำ	มุ้งชุบสำรเคมี	ใช้ส�ำหรับกำงนอน	เมื่อนอนในบ้ำน	

หรือไปนอนในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อที่มียุงเป็นพำหะ	

	 มุ้งที่ชุบด้วยสำรเคมีแบบน้ี	 เมื่อมีรอยขำด	 หรือมีรู	 ควรเย็บให้เรียบร้อย	 กำรแขวนมุ้งไว้ใกล้ๆ	

ที่นอน	 แล้วนอนนอกมุ้งไม่สำมำรถป้องกันยุงกัดได้	 มุ้งชุบสำรเคมี	 ไม่ควรซักในแหล่งน�้ำธรรมชำติ	 และ

ควรตำกในที่ร่ม	z	มีประสิทธิภำพในกำร	ป้องกันยุงได้	ประมำณ	6	เดือน	–	1	ปี	ขึ้นกับกำรเก็บรักษำ	และ

กำรซัก	สำมำรถน�ำกลับมำชุบสำรเคมีใหม่ได้

“นอนกำงมุ้ง	ป้องกันยุงกัด	ห่ำงไกลจำกโรคไข้เลือดออก	ไข้ปวดข้อยุงลำย	 

โรคติดเชื้อไวรัสซิกำและโรคไข้มำลำเรีย”
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มุ้งชุบสารเคมีแบบออกฤทธิ์ยาวนาน (LLIN)

	 มุ้งที่ชุบด้วยสำรเคมีแบบออกฤทธิ์ยำวนำน	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำน	ที่มีหลำกหลำย

เทคนิคและผู้ผลิต	สำรเคมีที่น�ำมำชุบส่วนใหญ่	คือ	เพอร์เมธริน	เดลต้ำเมธริน	หรือ	แอลฟำไซเปอร์เมธริน	

สำรเคมีที่อยู่บนผ้ำมุ้ง	จะค่อยๆถูกปล่อยออกมำ	ใช้ส�ำหรับกำงนอน	เมื่อ	นอนในบ้ำนเวลำกลำงคืน	หรือ

ในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อที่มียุงเป็นพำหะ	ให้นอนในมุ้งชุบสำรเคมีแบบออกฤทธิ์ยำวนำน	

	 มุ้งชุบสำรเคมีแบบออกฤทธิ์ยำวนำน	 แม้จะขำดเป็นรูก็สำมำรถป้องกันยุงกัดได้	 แต่กำรแขวน

มุ้งไว้ใกล้ๆท่ีนอน	 แล้วนอนนอกมุ้งไม่สำมำรถป้องกันยุงกัดได้	 ไม่ควรซักมุ้งชนิดนี้ในแหล่งน�้ำธรรมชำต	ิ

และควรตำกในที่ร่ม	

	 มุ้งที่ชุบด้วยสำรเคมีแบบออกฤทธิ์ยำวนำน	 จะมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันยุงได้	 ประมำณ	 

3	–	5	ปี	ขึ้นกับกำรเก็บรักษำ	และกำรซัก	อย่ำงไรก็ตำมเมื่อประสิทธิภำพในกำรป้องกันยุงลดลง	สำมำรถ

น�ำกลับมำชุบสำรเคมีใหม่ได้	

“นอนกำงมุ้ง	ป้องกันยุงกัด	ห่ำงไกลจำกโรคไข้เลือดออก	ไข้ปวดข้อยุงลำย	 

โรคติดเชื้อไวรัสซิกำและโรคไข้มำลำเรีย”
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เปลนอนชุบสารเคมีแบบออกฤทธิ์ยาวนาน (LLIHN)

	 เป็นเปลท่ีผลิตจำกโรงงำน	 เป็นผลิตภัณฑ์ชุบสำรเคมีส�ำหรับใช้นอน	 สำรเคมีที่ใช้ส่วนมำก 

เป็นเพอร์เมธริน	และเดลต้ำเมธินสำรเคมีที่อยู่บนเนื้อผ้ำ	 จะค่อยๆ	ถูกปล่อยออกมำ	 ใช้ส�ำหรับกำงนอน	

เมื่อไปท�ำงำนในป่ำ	หรือเข้ำไปค้ำงคืนในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อที่มียุงเป็นพำหะ	หรือแมลงพำหะน�ำโรคอื่นๆ

	 กำรใช้เปลชุบสำรเคมี	 ควรคลุมเปลที่แขวนด้วยมุ้งชุบสำรเคมีอีกชั้น	 ไม่ควรซักในแหล่งน�้ำ

ธรรมชำติ	และควรตำกในที่ร่ม	

	 เปลที่ชุบด้วยสำรเคมี	มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันยุงได้	ประมำณ	3	–	5	ปี	 ขึ้นกับกำรเก็บ

รักษำ	กำรซัก	และชนิดของผลิตภัณฑ์

“นอนกำงมุ้ง	ป้องกันยุงกัด	ห่ำงไกลจำกโรคไข้เลือดออก	ไข้ปวดข้อยุงลำย	 

โรคติดเชื้อไวรัสซิกำและโรคไข้มำลำเรีย”
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มุ้งชุบสารเคมีและสารไล่ยุงแบบออกฤทธิ์ยาวนาน 
Long-lasting insecticide and repellent-treated mosquito nets (LLIRN)

	 เป็นผลิตภัณฑ์มุ้งชุบสำรเคมีแบบออกฤทธิ์ยำวนำน	ที่มีส่วนประกอบของสำรเคมีเพอร์เมธริน	

หรือ	เอโทเฟนพรอกซ์	ผสมกับสำรเคมีที่ฤทธิ์เป็นสำรไล่	เช่น	DEET	หรือ	IR3535	

	 ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะมีคุณสมบัติในกำรเป็นสำรไล่	(repellent)	เป็นสำรฆ่ำ	(Toxicity)	และเป็น

สำรที่มีฤทธิ์ตกค้ำง	 (residual	 effect)	 โดยท่ีสำรเคมี	 DEET	 หรือ	 IR3535	 จะเป็นตัวเพ่ิมให้มุ้งชุบ 

มีคุณสมบัติลดกำรเข้ำเกำะและกำรเข้ำสัมผัสของยุง	ดังนั้นมุ้ง	LLIRN	จึงเพิ่มควำมสำมำรถในกำรป้องกัน

ยุงกัดได้สูงในขณะที่ใช้สำรเคมีที่ควำมเข้มข้นต�่ำ

 

“นอนกำงมุ้ง	ป้องกันยุงกัด	ห่ำงไกลจำกโรคไข้เลือดออก	ไข้ปวดข้อยุงลำย	 

โรคติดเชื้อไวรัสซิกำและโรคไข้มำลำเรีย”

100 วิธี
ปราบ ยุงลาย



100 วิธี
ปราบ ยุงลาย


