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จากการศึกษาพบว่าทัว่ โลกมียงุ หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่ งมีมากกว่า
3,500 สายพันธุ์ทวั่ โลก อาศัยได้ทุกพื้นที่ทวั่ โลกแต่พบมากในเขต
ร้อนและเขตอบอุ่น แต่ยงุ ที่เรารู ้จกั โดยส่ วนใหญ่ มี 4 ชนิด คือ
 ยุงก้นปล่อง ( Anopheles )
 ยุงลาย (Aedes )
 ยุงเสื อหรื อยุงลายเสื อ (Mansonia )
 ยุงรําคาญ (Culex )

 ในประเทศไทยพบยุงก้นปล่องอย่างน้อย

73 ชนิ ด แต่มีเพียง 3 ชนิ ดที่เป็ นพาหะ
สําคัญนําโรค ไข้ป่าหรือโรคไข้มาลาเรีย ยุงชนิ ดนี้ พบมากในชนบทแถวชายป่ า
ชอบไข่ในแอ่งนํ้าสะอาด ออกหากินเวลาพลบคํ่า ไปจนถึงเช้าตรู ่

 ยุงสี นํ้าตาลขนาดใหญ่มีลวดลายแปลกตาบนปี ก ออกหากินช่วงหัวคํ่า

เช้าตรู ่ เป็ นพาหะนําโรคเท้าช้าง พบมาในภาคใต้ของประเทศไทย

ถึงตอน

 ยุงลายมี ลาํ ตัวและขาสี ขาวสลับดํา ยุงลายเป็ นพาหะนํ าโรคไข้เลื อดออก

ไข้
สมองอักเสบ และโรคไข้เหลื อง มักออกหากินเวลากลางวัน หรื อตอนเย็น

 ยุงรําคาญหรื อยุงธรรมดา ตัวไม่โต

ลําตัวมีสีเทา ขาและปี กไม่ลาย อาศัยอยูใ่ นเมื อง
บริ เวณชุมชน ออกหากินทุกเวลา เป็ นพาหะที่สาํ คัญทัง้ ไข้สมองอักเสบและโรค
เท้าช้าง
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 Physical

factors
factors
 Human emanations or secretions are attractive:
 Visual



จากลมหายใจมนุ ษย์





จากเหงื่ อมนุ ษย์



นอนในมุง้
สวมเสื้ อผ้าที่มิดชิด
ทายากันยุง
ยาจุดกันยุง

CO2
1-octen-3-ol
Lactic acid
Ammonia

 ออกฤทธิ์ โดยไปรบกวนกลไกการรับรู ้กลิ่นของยุง

ทําให้ยงุ ไม่ได้กลิ่นสารบางชนิดในร่ างกายของคนเราที่เป็ นตัวกระตุน้ ให้
ยุงบินเข้ามาเกาะและดูดเลือด มักพบในยากันยุงชนิดครี ม โลชัน่ หรื อสเปรย์
ได้แก่ ยากันยุงที่มีส่วนผสมของดีอีอีที (DEET) เอทิลบิวทิลอเซติลามิโนโพ
รพิโนเอต (IR3535) พิคาดิริน (Picaridin) หรื อสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น
นํ้ามันตะไคร้

มุง้ ลวด

N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide
Or
N,N-diethyl-mtoluamide

 ออกฤทธิ์ โดยไปรบกวนการทํางานของระบบประสาทของยุง

โดยทําให้ยงุ เป็ นอัมพาตอย่างรวดเร็ ว มักพบในยาจุดกันยุง ซึ่งสารดังกล่าว
จะถูกปล่อยออกมาในรู ปของควัน โดยจะมีส่วนผสมของสารในกลุ่มไพรี
ทอยด์ (Pyrethroids) เช่น แอลเลอทริ น (Allethrin)

Repellents of natural origin
Essential oils
citronella

Synthetic repellents

DEET =
Diéthyltoluamide
Éthylhexanediol

geranium
peppermint

Diméthylphtalate
eucalyptus
lemongrass
soybean

Picaridin
Ethyl Butylacetylaminopropionate: IR3535
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DEET มีกลไกการออกฤทธิ์ ในลักษณะสร้างกลิ่นประเภททําให้แมลงรู ้สึกเหม็น
สามารถกลบกลิ่นเหงื่อของร่ างกายรวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ จึงทําให้แมลงไม่
สามารถตรวจจับตําแหน่งของเหยือ่ ในพื้นที่ได้ (binds to specific olfactory
receptor neuron )

 ในปี

1946 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ได้พฒั นา DEET ขึ้นมา
สําหรับการใช้งานในกองทัพของสหรัฐฯ
 ในปี 1957 เริ่ มใช้ทวั่ ไป
 ในปั จจุบน
ั นี้ DEET ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นสารป้องกันแมลงสําหรับ
บุคคลที่จะต้องใช้ทาโดยตรงลงบนผิวหนัง และสามารถใช้ได้กบั ทั้ง
ผูใ้ หญ่และเด็ก เมื่อใช้งานตามคําแนะนําบนฉลาก

DEET

Control

Duration of
action
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สิ่ งที่ลดประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์กนั ยุง

8

7

 เหงื่อ

6
duration of action (h)

Concentration in
ethanol
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 เปอร์ เซ็นต์ของDEETใน

ผลิตภัณฑ์กนั ยุงที่แนะนํา
คือ 20-50%

 อุณหภูมิ

2

 ความชื้ น

1

0
0.00%

 ถูกชะล้างด้วยนํ้า เช่น การว่ายนํ้า เปี ยกฝน อาบนํ้า
 ถูกเสี ยดสี ดว้ ยเสื้ อผ้า
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15

ประกอบด้วยDEET 50%
ระยะเวลาป้องกัน 7ชัว่ โมง
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DEET may be used on children, and infants older than

2 months of age
Protect infants from mosquito bites by using a carrier
draped with mosquito netting with an elastic edge for a
tight fit.
DEET should not be applied more than once a day
Use lower concentrations

Anaphylaxis
Wheals
Irritation, redness, rash,
and swelling
Haemorrhagic bulla and
erosion.
In Extreme cases
:Seizures or death



Do not allow children under 10 years of age to

apply repellent themselves.
Do not apply to young children’s hands or around

eyes and mouth.
Wash hands after application to avoid accidental
exposure to eyes or ingestion.
Do not put repellent on wounds or broken skin.

สามารถใช้พร้อมกันได้หรื อไม่?
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