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บทคัดยอ
การศึกษาประสิทธิผลของสเปรยตะไครบานอัดกาซในการกําจัดยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลงจาก
พื้นที่เสี่ยงโรคไขเลือดออกใน จ.นครปฐม และ จ.จันทบุรี ไดดําเนินการสกัดนํ้ามันหอมระเหยตะไครบานโดยวิธีการ
ตมกลัน่ นําไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีโดยวิธแี กสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรีและนําไปทดสอบความ
ไวของยุงลายบานสายพันธุที่ไวตอสารเคมีกําจัดแมลงเพื่อหาคา discriminating concentration (2xLC99) สําหรับ
นําไปทดสอบความไวของยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลงโดยดัดแปลงวิธีขององคการอนามัยโลก จากนั้น
พัฒนาสเปรยตะไครบานอัดกาซเพื่อศึกษาประสิทธิผลในการกําจัดยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลงในตูทดสอบ
และพื้นที่ภาคสนาม จากการศึกษาพบวา นํ้ามันหอมระเหยตะไครบานมี geranial (รอยละ 28.77) และ neral
(รอยละ 22.74) เปนสารประกอบหลัก โดยนํ้ามันหอมระเหยตะไครบานมีคา discriminating concentration
ที่รอยละ 0.814 และใหอัตราตายของยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลง รอยละ 100 สเปรยตะไครบานอัดกาซ
ที่ความเขมขนรอยละ 0.814, 4.07, 8.14 และ 8.14 สูตรแตงกลิ่น ใหอัตราตายของยุงลายบานดื้อสารเคมี
กําจัดแมลงจากทั้ง 2 จังหวัดในตูทดสอบ รอยละ 0, 30-40, 100 และ 100 ตามลําดับ สเปรยตะไครบานอัดกาซ
ที่ความเขมขน รอยละ 8.14 และ 8.14 สูตรแตงกลิ่น ใหอัตราตายของยุงลายบานในพื้นที่ภาคสนามทั้ง 2 จังหวัด
รอยละ 100 ที่ 24 ชั่วโมง สรุปไดวาสเปรยตะไครบานอัดกาซที่ความเขมขนรอยละ 8.14 และ 8.14 สูตรแตงกลิ่น
มีประสิทธิผลในการกําจัดยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลงจากพื้นที่เสี่ยงโรคไขเลือดออกของทั้ง 2 จังหวัดและ
เปนผลิตภัณฑทางเลือกแทนการใชสเปรยกําจัดยุงสูตรสารเคมี
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Abstract
An efficacy study of lemongrass aerosol sprays against insecticide-resistant Aedes aegypti mosquitoes from dengue risk areas in Nakhon Pathom and Chanthaburi provinces was conducted through investigation. Lemongrass (Cymbopogon citratus) essential oil was extracted by hydrodistillation and its chemical
composition was analyzed by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). The oil was tested on
susceptible Ae. aegypti mosquitoes to determine a discriminating concentration (2xLC99) and then tested
against the insecticide-resistant mosquitoes by modification of the WHO insecticide susceptibility test.
Lemongrass aerosol sprays were further developed and then studied for the efficacy against the insecticideresistant mosquitoes in glass chamber and the fields. The results showed that the main constituents identified
from the oil were geranial (28.77%) and neral (22.74%). The discriminating concentration of the oil was
set at 0.814% that provided a 100% mortality rate for the insecticide-resistant mosquitoes. Lemongrass
aerosol sprays containing the oil concentrations of 0.814%, 4.07%, 8.14% and 8.14% with flavoring agents
gave the mortality rates of 0%, 30-40%, 100% and 100% for the insecticide-resistant mosquitoes from
both provinces in glass chamber, respectively. The aerosol sprays containing the oil concentrations of 8.14%
and 8.14% with flavoring agents provided the 100% mortality rate for Ae. aegypti mosquitoes in the fields
of both provinces at 24 hours. In conclusion, the lemongrass aerosol sprays containing the oil concentrations
of 8.14% and 8.14% with flavoring agents were effective against the insecticide-resistant Ae. aegypti
mosquitoes from dengue risk areas of both provinces. It suggests that the lemongrass aerosol sprays could be
alternative products to chemical aerosol sprays for mosquito control purpose.
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คําสําคัญ
สเปรยตะไครบานอัดกาซ,
ยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลง,
พื้นที่เสี่ยงโรคไขเลือดออก

บทนํา
โรคไขเลือดออก (dengue) เกิดจากการติดเชือ้
ไวรัสเดงกี (dengue virus, DENV) ทีม่ ที งั้ หมด 4 ซีโรทัยป
คือ DENV 1, DENV 2, DENV 3 และ DENV 4
โดยมียุงลายบาน (Aedes aegypti) เปนพาหะหลัก
ของโรค ในทุกๆ ป จะมีประชากรประมาณ 390 ลานคน
จากกว า 100 ประเทศทั่ ว โลก ติ ด เชื้ อ ไข เ ลื อ ดออก
โดยเปนชนิดที่แสดงอาการทั้งหมด 96 ลานคน และ
มีผูปวยประมาณ 500,000 คน ที่ตองนอนรักษาตัวใน
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โรงพยาบาลด ว ยโรคไข เ ลื อ ดออกชนิ ด รุ น แรง และ
ร อ ยละ 2.50 เสี ย ชี วิ ต ด ว ยโรคไข เ ลื อ ดออก (1)
ในประเทศไทยมีรายงานการระบาดของโรคไขเลือดออก
ครั้งแรกในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อป 2501 พบผูปวย
2,158 คน และเสียชีวิต 300 คน(2) หลังจากนั้นโรค
ไขเลือดออกไดระบาดไปทั่วประเทศจนมาถึงปจจุบัน
ในป 2563 มีรายงานผูปวยไขเลือดออก 71,293 คน
(อัตราปวย 107.63 ตอแสนประชากร) และเสียชีวิต
51 คน (อั ต ราป ว ยตาย ร อ ยละ 0.07) (3) นั บ ว า
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โรคไขเลือดออกยังเปนปญหาทีส่ าํ คัญทางสาธารณสุขของ
ประเทศไทย
การควบคุมโรคไขเลือดออกมีการดําเนินการ
3 มาตรการ คือ 1) ระมัดระวังผูปวยที่อยูในระยะ
แพรเชื้อหรือกําลังมีไขไมใหถูกยุงลายกัดเพื่อปองกัน
การแพรเชือ้ 2) คนหาผูป ว ยรายใหมในชุมชนของผูป ว ย
รายแรก และ 3) ควบคุ ม ยุ ง ลายอย า งต อ เนื่ อ งโดย
การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย
การใชสารเคมีกาํ จัดลูกนํา้ และยุงตัวเต็มวัย และการสํารวจ
ความชุ ก ชุ ม ของลู ก นํ้ า ยุ ง ลายเพื่ อ ประเมิ น มาตรการ
ควบคุมโรคโดยใชคาดัชนี H.I. (House Index), C.I.
(Container Index) และ B.I. (Breteau Index)(4)
กรมควบคุมโรคไดรายงานยุงลายบานดื้อตอ
สารเคมีกาํ จัดแมลงหลายชนิดจากกลุม ออรกาโนคลอรีน
เชน dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) กลุม
ออรกาโนฟอสเฟต เชน fenitrothion, malathion และ
temephos กลุมคารบาเมต เชน propoxur และกลุม
ไพรีทรอยดสังเคราะห เชน cypermethrin, cyfluthrin,
deltamethrin, lambda-cyhalothrin, bifenthrin,
permethrin, etofenprox และ alpha-cypermethrin ใน
หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย(5) ทําใหไมสามารถควบคุม
ยุงลายบานดือ้ สารเคมีกาํ จัดแมลงไดอยางมีประสิทธิภาพ
สารกําจัดแมลงที่เปนสารสกัดจากพืช เชน นํ้ามันหอม
ระเหย(6) จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับนํามาใชในการ
กําจัดยุงพาหะนําโรค เนื่องจากไมมีพิษสะสมในรางกาย
และไมตกคางในสิ่งแวดลอมนาน จึงไมสงผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชน
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาประสิทธิผล
ของสเปรยตะไครบานอัดกาซในการกําจัดยุงลายบาน
ดื้อสารเคมีกําจัดแมลงจากพื้นที่เสี่ยงโรคไขเลือดออก
เพือ่ ใหไดขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนในการควบคุมยุงลายบาน
ดื้อสารเคมีกําจัดแมลง โดยสเปรยตะไครบานอัดกาซ
ที่จะพัฒนาขึ้นสามารถฉีดพนนํ้ามันหอมระเหยตะไคร
บานออกมาไดไกล ในรูปฝอยของอนุภาคละอองลอย

ประสิทธิผลของสเปรยตะไครบา นอัดกาซ

ขนาดเล็ก ทําใหสัมผัสกับตัวยุงที่เกาะพักหรือบินไดงาย
จะทําใหมีประสิทธิผลในการกําจัดยุงใหตายได ซึ่งมี
ความแตกตางจากสเปรยตะไครหอมทัง้ ชนิดอัดกาซและ
ไมอัดกาซที่มีจําหนายในทองตลาดจะใชสําหรับฉีดพน
แขนขา เพื่อปองกันยุงกัดหรือไลยุงใหหางไกลจากตัว
ผูใ ชงาน โดยองคความรูท จี่ ะไดจากงานวิจยั นีส้ ามารถนํา
ไปถายทอดสูประชาชนในพื้นที่ศึกษาเพื่อใหทราบถึง
ประโยชนจากนํ้ามันหอมระเหยตะไครบานและสามารถ
พัฒนาสเปรยตะไครบา นอยางงาย สําหรับใชในการกําจัด
ยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลงและปองกันโรคที่นํา
โดยยุงลาย

วัสดุและวิธีการศึกษา
พื้นที่ศึกษา
คัดเลือกพื้นที่ศึกษา 2 พื้นที่ที่มีรายงานยุงลาย
บ า นดื้ อ สารเคมี กํ า จั ด แมลง (5) และมี ร ายงานผู  ป  ว ย
ไขเลือดออกระหวางป 2557-2561 คือ บานปถวี ม.2
ต.ปถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี (พิกัดภูมิศาสตร: 12° 42´
19´´N 102° 14´ 15´´E) และบ า นโคกพระ ม.2
ต.โคกพระเจดี ย  อ.นครชั ย ศรี จ.นครปฐม (พิ กั ด
ภูมิศาสตร: 13° 44´ 18´´N 100° 7´ 13´´E)
ยุงลายบาน
เก็บตัวอยางลูกนํ้ายุงลายบานโดยใชหลอดดูด
(dropper) และยุงลายบานตัวเต็มวัยโดยใชอุปกรณ
โฉบแมลง จากพื้นที่ศึกษา 2 จังหวัด โดยการสุมตัวอยาง
บานเรือนรอยละ 15-30 ของจํานวนบานเรือนทั้งหมด
ในแตละพื้นที่ศึกษา(7) นําลูกนํ้าและยุงลายบานที่เก็บได
จากพืน้ ทีศ่ กึ ษาทัง้ 2 จังหวัด มาเพาะเลีย้ งตามวิธมี าตรฐาน
การเพาะเลี้ ย งยุ ง ลายบ า นสายพั น ธุ  ห  อ งปฏิ บั ติ ก าร
ในห อ งเลี้ ย งแมลง ของสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย สวนยุงลายบาน
สายพันธุหองปฏิบัติการที่เลี้ยงในหองเลี้ยงแมลงเปน
สายพันธุที่เลี้ยงมานานกวา 20 ป และเปนสายพันธุ
ที่มีความไวตอสารเคมีกําจัดแมลง
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การทดสอบยื น ยั น การดื้ อ ต อ สารเคมี กํ า จั ด แมลง
ของยุงลายบานจากพื้นที่ศึกษาโดยวิธีขององคการ
อนามัยโลก (WHO susceptibility test)(8)
เตรียมสารเคมีกําจัดแมลง 8 ชนิด (สารเคมี
กําจัดแมลงซือ้ จาก Dr. Ehrenstorfer GmbH, Augsburg,
Germany) ในอะซี โ ตน ที่ ค วามเข ม ข น ตามข อ มู ล ที่
รายงานยุ ง ลายบ า นดื้ อ สารเคมี กํ า จั ด แมลง (5) ดั ง นี้
0.8% malathion, 0.1% propoxur, 0.22% cypermethrin,
0.05% deltamethrin, 0.05% lambda-cyhalothrin,
0.09% bifenthrin, 0.75% permethrin และ 0.08% alphacypermethrin จากนั้น ทดสอบความไวของยุงลายบาน
จากพื้นที่ศึกษาและยุงลายบานสายพันธุหองปฏิบัติการ
ต อ สารเคมี กํ า จั ด แมลง โดยใช ยุ ง ลายบ า นเพศเมี ย
อายุ 3-5 วัน จํานวน 25 ตัว ตอกระบอกทดสอบ จํานวน
4 ซํ้าตอชนิดของสารเคมีกําจัดแมลง โดยใหยุงลายบาน
สั ม ผั ส กั บ กระดาษกรองที่ ชุ บ สารเคมี กํ า จั ด แมลง
แตละชนิดในกระบอกทดสอบเปนเวลา 60 นาที บันทึกผล
จํานวนยุงลายบานที่หงายทองและตรวจสอบอัตราตาย
ที่ 24 ชั่วโมง ตามวิธีขององคการอนามัยโลก(8) แปลผล
ระดับความไวและการดื้อตอสารเคมีกําจัดแมลงของ
ยุงลายบานตามเกณฑการประเมินผลความไวของยุง
ตัวเต็มวัยตอสารเคมีกาํ จัดแมลง(8) แบงออกเปน 4 ระดับ
ดังนี้
- อั ต ราตายอยู  ร ะหว า งร อ ยละ 98-100
หมายถึง ยุงมีความไวหรือไมดื้อตอสารเคมีกําจัดแมลง
- อัตราตายตํา่ กวารอยละ 98 แสดงใหเห็นเปน
นัยวายุงอาจเริม่ เกิดการดือ้ ตอสารเคมีกาํ จัดแมลง จําเปน
ต อ งมี ก ารทดสอบความไวต อ สารเคมี กํ า จั ด แมลงซํ้ า
ในครั้งตอๆ ไปในพื้นที่เดิม
- อั ต ราตายอยู  ร ะหว า งร อ ยละ 90-97
หมายถึ ง ยุ ง เริ่ ม มี ยี น ดื้ อ สารเคมี กํ า จั ด แมลงเกิ ด ขึ้ น
ในกลุมประชากรยุง ตองมีการทดสอบยืนยันผลอีกครั้ง
- อัตราตายตํ่ากวารอยละ 90 หมายถึง ยุงดื้อ
ตอสารเคมีกําจัดแมลง
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การสกัดนํ้ามันหอมระเหยโดยวิธีการตมกลั่น
นําใบตะไครบา น ใบตะไครหอมและเปลือกสม
ที่หั่นเปนชิ้นขนาดยาวประมาณ 1 นิ้ว แยกใสในขวด
กนกลมขนาด 5,000 มิลลิลิตร ขวดละ 500 กรัม
เติมนํ้าประมาณครึ่งขวดกนกลม นําไปสกัดโดยวิธีการ
ต ม กลั่ น ที่ ใ ช เ ครื่ อ งมื อ หาปริ ม าณนํ้ า มั น หอมระเหย
(Clevenger apparatus) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
นาน 4 ชั่วโมง หรือจนกวาไมมีนํ้ามันหอมระเหยออกมา
กําจัดนํา้ ทีอ่ าจปนมาเล็กนอยดวย sodium sulfate anhydrous จากนั้น นํานํ้ามันหอมระเหยที่บริสุทธิ์ไปเก็บที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกวาจะนําไปใชงาน
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอม
ระเหยตะไครบา น โดยวิธี Gas Chromatography-Mass
Spectrometry (GC-MS)
นํานํ้ามันหอมระเหยตะไครบานมาเจือจางใน
เอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอลใหมคี วามเขมขน 1 มก./มล.
และนํามาวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี โดยมีสภาวะ
ของเครื่อง GC-MS ดังนี้ สวนของ GC (ยี่หอ Agilent
Technologies Model 6890 N, USA) ใชการฉีดที่
ปริมาตร 1.0 ไมโครลิตร (split ratio เทากับ 1: 20) โดย
ตัง้ อุณหภูมสิ ว นทีฉ่ ดี สาร 230 องศาเซลเซียส ใชคอลัมน
คือ INNOWax 30 m x 0.25 mm, film thickness 0.25
um ตั้งอัตราการไหลของกาซฮีเลียมเขาคอลัมนเปน 1.2
มิลลิลิตรตอนาที สวนอุณหภูมิคอลัมนจะตั้งโปรแกรม
โดยใชอณ
ุ หภูมเิ ริม่ ตน 50 องศาเซลเซียส จากนัน้ เพิม่ ขึน้
ดวยอัตราเร็ว 4 องศาเซลเซียสตอนาที จนถึงอุณหภูมิ
230 องศาเซลเซียส สวนของ MS (ยี่หอ Agilent Technology, รุน 5973N mass selective detector, EIMS,
electron energy, 70 eV, USA) เปน MS Quadrupole
ที่ตอกับ GC โดยตรงและอุณหภูมิของ ion source
เปน 230 องศาเซลเซียส ในระบบ Electron Impact
Ionization (EI) โดยใหผลการแยกองคประกอบของ
นํ้ามันหอมระเหยเปน Total Ion Chromatogram (TIC)
ในระบบ Scan Mode ใชชว งของ Mass 40 ถึง 400 AMU
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(Atomic Mass Unit) และพิสูจนเอกลักษณขององค
ประกอบทางเคมีในนํ้ามันหอมระเหยโดยเปรียบเทียบ
แมสสเปกตรัมทีไ่ ดกบั แมสสเปกตรัมของสารประกอบใน
ฐานขอมูลอางอิงของ Wiley 7N edition library(9) และ
ฐานขอมูลอางอิงของ Adams (2001)(10) ประมวลผล
ออกมาเปนชนิดของสารประกอบ
การหาคา Lethal concentration 99 (LC99) และคา
discriminating concentration (2 X LC99) ของนํ้ามัน
หอมระเหยตะไครบาน
เตรียมนํ้ามันหอมระเหยตะไครบานจํานวน
6 ความเขมขน ที่มีความเขมขนตางกัน 2 เทา คือ
รอยละ 0.015625, 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25
และ 0.5 ในอะซีโตน และเตรียมยุงลายบานสายพันธุ
หองปฏิบัติการ เพศเมีย อายุ 3-5 วัน จํานวน 25 ตัว
ต อ กระบอกทดสอบ จํ า นวน 4 ซํ้ า ต อ ความเข ม ข น
จากนั้นใหยุงลายบานสัมผัสกับกระดาษกรองที่ชุบนํ้ามัน
หอมระเหยตะไครบานแตละความเขมขนในกระบอก
ทดสอบเปนเวลา 60 นาที โดยดัดแปลงวิธีขององคการ
อนามัยโลก(8) บันทึกจํานวนยุงลายบานที่หงายทองและ
ตรวจสอบอัตราตายที่ 24 ชั่วโมง วิเคราะหคาความเขม
ข น ที่ ทํ า ให ยุ ง ลายบ า นสายพั น ธุ  ห  อ งปฏิ บั ติ ก ารตาย
รอยละ 99 (Lethal concentration 99, LC99) โดยใช
สถิติ probit analysis และคํานวณคา discriminating
concentration (2xLC99) ที่มีความเขมขนเปน 2 เทา
ของคา LC99 โดยคา discriminating concentration
ของนํ้ามันหอมระเหยตะไครบาน จะใชสําหรับทดสอบ
ความไวของยุ ง ลายบ า นดื้ อ สารเคมี กํ า จั ด แมลงจาก
2 จังหวัดพื้นที่ศึกษา ตอนํ้ามันหอมระเหยตะไครบาน
โดยอางอิงจากวิธีขององคการอนามัยโลก(8) ที่ใชคา
discriminating concentration (2xLC99) สําหรับการ
ทดสอบความไวของยุงลายบานจากภาคสนามตอสารเคมี
กําจัดแมลง เนื่องจากยุงลายบานจากภาคสนามหรือ
ยุงลายบานดือ้ สารเคมีกาํ จัดแมลง จะมีความแข็งแรงและ
ทนทาน โดยเฉพาะตอสารเคมีกาํ จัดแมลงมากกวายุงลาย
บานสายพันธุห อ งปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามไวตอสารเคมีกาํ จัด
แมลง
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การทดสอบประสิทธิผลของนํ้ามันหอมระเหยตะไคร
บานที่ความเขมขน discriminating concentration ตอ
ยุ ง ลายบ า นจากพื้ น ที่ ศึ ก ษาโดยดั ด แปลงวิ ธี ข อง
องคการอนามัยโลก(8)
เตรียมนํ้ามันหอมระเหยตะไครบานที่ความ
เขมขน discriminating concentration ในอะซีโตน และ
นําไปทดสอบความไวของยุงลายบานจากพื้นที่ศึกษารุน
ลูกรุนที่ 1 โดยดัดแปลงวิธีขององคการอนามัยโลก(8)
การพัฒนาสเปรยตะไครบานอัดกาซ
พัฒนาสเปรยอัดกาซ 4 สูตร ที่มีนํ้ามันหอม
ระเหยตะไครบานที่ความเขมขน รอยละ 0.814, 4.07,
8.14 และ 8.14 สูตรแตงกลิน่ โดยสูตรแตงกลิน่ นีจ้ ะรวม
กลิ่น 3 ชนิด ซึ่งประกอบดวยนํ้ามันหอมระเหยตะไคร
หอม รอยละ 2.00 นํ้ามันหอมระเหยสม รอยละ 1.50
และวานิลลา รอยละ 2.00 ในตัวทําละลายไอโซโพรพา
นอล ในอัตราสวนสารผสมรวมตัวทําละลายไอโซโพรพา
นอลตอกาซปโตรเลี่ยมเหลว (กาซแอลพีจี) เปน 40:60
สวนสเปรยอัดกาซในอัตราสวนไอโซโพรพานอลตอกาซ
ปโตรเลี่ยมเหลว เปน 40:60 ใชเปนกลุมเปรียบเทียบ
การทดสอบประสิทธิผลของสเปรยตะไครบา นอัดกาซ
ในการกําจัดยุงลายบานจากพื้นที่ศึกษาในตูทดสอบ
เตรียมยุงลายบานจากพื้นที่ศึกษารุนลูกรุนที่ 1
เพศเมีย อายุ 3-5 วัน จํานวน 20 ตัว ใสถวยกระดาษ
ทีป่ ด ดวยผาตาขาย วางสําลีชบุ นํา้ หวานสําหรับเปนอาหาร
และพักยุงไวที่อุณหภูมิหอง อยางนอย 1 ชั่วโมง ฉีด
สเปรยตะไครบานอัดกาซแตละสูตรที่ปริมาณ 1.0±0.1
กรัม เขาไปในตูท ดสอบขนาด 0.343 ลูกบาศกเมตร (0.7
ม. X 0.7 ม. X 0.7 ม.) จากนั้น ปลอยยุงลายบานจาก
พื้นที่ศึกษาเขาไปในตูทดสอบเปนเวลา 60 นาที บันทึก
จํานวนยุงลายบานทีห่ งายทอง เก็บยุงลายบานทีห่ งายทอง
ใสถว ยกระดาษแลวปดดวยผาตาขาย วางสําลีชบุ นํา้ หวาน
สําหรับเปนอาหาร และตรวจสอบอัตราตายของยุงลาย
บานจากพื้นที่ศึกษาที่ 24 ชั่วโมง ดําเนินการทดสอบ
3 ซํ้า โดยใชสเปรยไอโซโพรพานอลอัดกาซเปนกลุม
เปรียบเทียบ
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ในการกําจัดยุงลายบานในพื้นที่ภาคสนาม
คัดเลือกสเปรยตะไครบานอัดกาซอยางนอย
1 สูตร ที่มีประสิทธิผลที่ใหอัตราตายของยุงลายบาน
จากพื้นที่ศึกษารอยละ 100 ในตูทดสอบ สําหรับนําไป
ทดสอบประสิ ท ธิ ผ ลในการกํ า จั ด ยุ ง ลายบ า นในพื้ น ที่
ภาคสนาม เก็ บ ยุ ง ลายบ า นในบ า นเรื อ นจํ า นวน
รอยละ 15-30 ของจํานวนบานเรือนทั้งหมดในแตละ
พื้นที่ศึกษาที่เปนบานหลังเดิมที่เคยเก็บตัวอยางลูกนํ้า
และยุงลายบานไปทดสอบยืนยันการดือ้ ตอสารเคมีกาํ จัด
แมลง โดยใชอุปกรณโฉบยุง นํายุงลายบานที่เก็บไดใน
แตละบานใสถวยกระดาษ 3 ถวยที่ปดดวยผาตาขาย
สําหรับเปนกลุมทดสอบ 2 กลุมและกลุมเปรียบเทียบ
จากนัน้ ชัง่ สเปรยตะไครบา นอัดกาซและสเปรยไอโซโพร
พานอลอัดกาซกอนและหลังฉีด ฉีดสเปรยตะไครบาน
อัดกาซและสเปรยไอโซโพรพานอลอัดกาซที่ปริมาณ
1.0±0.1 กรัม เขาไปในถวยกระดาษที่มียุงลายบาน
ที่เปนกลุมทดสอบและกลุมเปรียบเทียบ ตามลําดับ
โดยถวยกระดาษอยูในระดับเดียวกับการฉีดสเปรยและ
มีระยะหางระหวางตําแหนงทีฉ่ ดี สเปรยและถวยกระดาษ
50 เซนติเมตร บันทึกจํานวนยุงลายบานที่หงายทองที่
60 นาที และตรวจสอบอัตราตายที่ 24 ชั่วโมง
การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหคา knockdown time 50 (KT50) และ
knockdown time 95 (KT95) คือ คาเวลาทีท่ าํ ใหยงุ ลายบาน
หงายทองรอยละ 50 และ 95 ตามลําดับ และวิเคราะหคา
Lethal concentration 50 (LC50), Lethal concentration 95
(LC95) และ Lethal concentration 99 (LC99) คือ
คาความเขมขนที่ทําใหยุงลายบานตาย รอยละ 50, 95
และ 99 ตามลําดับ โดยใชสถิติ probit analysis กําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α)=0.05 โดยใชโปรแกรม
SPSS และคํานวณคา discriminating concentration คือ
คาความเขมขน 2 เทาของคา LC99 ในการทดสอบถากลุม
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เปรียบเทียบมีอัตราตายของยุงลายบานระหวางรอยละ
5-20 ใหปรับคา Abbott’s formula(11) แตถามีอัตราตาย
มากกวารอยละ 20 ตองทําการทดสอบใหม

ผลการศึกษา
การดือ้ ตอสารเคมีกาํ จัดแมลงของยุงลายบานจากพืน้ ที่
ศึกษา
ผลการทดสอบยืนยันการดื้อตอสารเคมีกําจัด
แมลง 8 ชนิ ด ของยุ ง ลายบ า นจากพื้ น ที่ ศึ ก ษาใน
จ.จันทบุรี และ จ.นครปฐม แสดงในตารางที่ 1 พบวา
ยุงลายบานจาก จ.จันทบุรี เริ่มดื้อตอ malathion โดยมี
อัตราตาย รอยละ 96.0 แตดื้อตอ propoxur และสารไพ
รีทรอยสทั้ง 6 ชนิด โดยมีอัตราตายระหวางรอยละ
6.0-86.0 สวนยุงลายบานจาก จ.นครปฐม เริ่มดื้อ
ตอ propoxur โดยมีอัตราตาย รอยละ 93.0 แตดื้อตอ
malathion และสารไพรีทรอยสทั้ง 6 ชนิด โดยมีอัตรา
ตายระหวางรอยละ 3.0-67.0 สําหรับยุงลายบานสาย
พันธุหองปฏิบัติการมีความไวตอสารเคมีกําจัดแมลงทั้ง
8 ชนิด โดยมีอัตราตาย รอยละ 100 ที่ 24 ชั่วโมง
จากการศึกษาชวงเวลาทีท่ าํ ใหยงุ ลายบานจากพืน้ ทีศ่ กึ ษา
หงายทองรอยละ 50 (KT50) หลังจากสัมผัสสารเคมี
กําจัดแมลงแตละชนิด พบวา คา KT50 ของยุงลายบาน
จาก จ.จันทบุรี อยูระหวาง 10.41-77.96 นาที โดยคา
KT 50 ตํ่ า สุ ด และสู ง สุ ด ได จ ากยุ ง ลายบ า นที่ สั ม ผั ส
alpha-cypermethrin และ lambda-cyhalothrin ตามลําดับ
และคา KT50 ของยุงลายบานจาก จ.นครปฐม อยูร ะหวาง
10.58-109.26 นาที โดยคา KT50 ตํ่าสุดและสูงสุดได
จากยุงลายบาน ทีส่ มั ผัส propoxur และ bifenthrin ตามลําดับ
สวนคา KT50 ของยุงลายบานสายพันธุห อ งปฏิบตั กิ าร อยู
ระหวาง 6.03-28.89 นาที โดยคา KT50 ตํา่ สุดและสูงสุด
ไดจากยุงลายบานที่สัมผัส permethrin และ malathion
ตามลําดับ
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ตารางที่ 1 การดื้อตอสารเคมีกําจัดแมลงของยุงลายบานจากพื้นที่ศึกษา
สารเคมีกําจัดแมลง
อะซีโตน

0.8% malathion

0.1% propoxur

0.08% alphacypermethrin
0.09% bifenthrin

0.22% cypermethrin

0.05% deltamethrin

0.05% lambdacyhalothrin
0.75% permethrin

สายพันธุยุงลาย
หองปฏิบัติการ
จันทบุรี
นครปฐม
หองปฏิบัติการ
จันทบุรี
นครปฐม
หองปฏิบัติการ
จันทบุรี
นครปฐม
หองปฏิบัติการ
จันทบุรี
นครปฐม
หองปฏิบัติการ
จันทบุรี
นครปฐม
หองปฏิบัติการ
จันทบุรี
นครปฐม
หองปฏิบัติการ
จันทบุรี
นครปฐม
หองปฏิบัติการ
จันทบุรี
นครปฐม
หองปฏิบัติการ
จันทบุรี
นครปฐม

KT50(นาที)
(95% CI)
28.89 (28.60-29.24)
37.79 (32.71-42.31)
39.17 (31.01-45.71)
9.18 (8.84-9.65)
17.56 (16.36-18.73)
10.58 (5.93-14.25)
10.27 (10.01-10.53)
10.41 (9.69-11.13)
49.19 (45.74-53.67)
14.61 (14.34-14.88)
41.63 (36.78-48.0)
109.26 (83.38-221.02)
7.87 (7.69-8.06)
20.55 (17.18-23.72)
76.40 (58.35-149.16)
16.64 (15.78-17.51)
46.52 (39.02-60.42)
32.87 (29.63-36.18)
15.25 (14.91-15.60)
77.96 (57.72-185.31)
46.30 (38.52-60.97)
6.03 (4.90-6.75)
34.28 (30.15-38.89)
43.03 (38.84-48.54)

Regression
Coefficient±SE
28.84±3.00
9.22±0.70
10.08±0.78
7.92±0.87
6.26±0.47
2.81±0.27
9.03±0.59
8.41±1.4
4.04±0.40
12.00±0.72
4.06±0.36
4.00±0.94
12.91±0.99
4.54±0.31
2.79±0.36
6.48±0.58
3.09±0.39
4.24±0.33
0.24±0.01
2.58±0.36
4.06±0.37
5.36±0.56
3.76±0.30
2.53±0.25

ความไวตอ
อัตราตาย สารเคมี
(%)
กําจัดแมลง
0
0
0
100
ไว
96.0
เริ่มดื้อ
ดื้อ
67.0
ไว
100
ดื้อ
86.0
เริ่มดื้อ
93.0
ไว
100
53.0
ดื้อ
15.0
ดื้อ
ไว
100
ดื้อ
29.0
ดื้อ
13.0
ไว
100
ดื้อ
67.0
4.0
ดื้อ
100
ไว
ดื้อ
39.0
ดื้อ
25.0
ไว
100
ดื้อ
69.0
ดื้อ
18.0
ไว
100
ดื้อ
6.0
ดื้อ
3.0
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องคประกอบทางเคมีของนํา้ มันหอมระเหยตะไครบา น
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของนํา้ มัน
หอมระเหยตะไครบาน โดยวิธี GC-MS เรียงลําดับตาม
เวลาทีส่ ารถูกชะออกจากคอลัมน (retention time) แสดง
ในตารางที่ 2 พบสารประกอบ 6 ชนิด ในนํ้ามันหอม
ระเหยตะไครบา น คิดเปนรอยละ 66.86 โดยองคประกอบ
หลักทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหยตะไครบาน เปนสาร
ประเภท monoterpene aldehydes ไดแก geranial หรือ

trans-citral รอยละ 28.77 และ neral หรือ cis-citral
รอยละ 22.74 นอกจากนี้ มีสารประเภท monoterpene
hydrocarbons ไดแก β-ocimene รอยละ 7.18 และ
β-myrcene รอยละ 0.65, สารประเภท oxygenated
monoterpenes ไดแก verbenyl ethyl ether รอยละ 5.80
และสารอื่นๆ ไดแก 6-methyl-5-hepten-3-one รอย
ละ 1.72

ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหยตะไครบาน
องคประกอบทางเคมี
β-ocimene
β-myrcene

6-methyl-5-hepten-3-one
neral
verbenyl ethyl ether
geranial
รวม

คา LC99 และ คา discriminating concentration
(2xLC99) ของนํ้ามันหอมระเหยตะไครบาน
ผลการทดสอบความไวของยุงลายบานสายพันธุ
หองปฏิบัติการตอนํ้ามันหอมระเหยตะไครบานที่ 6
ความเขมขน โดยดัดแปลงวิธีขององคการอนามัยโลก
แสดงในตารางที่ 3 พบวา นํ้ามันหอมระเหยตะไครบาน
ที่ความเขมขนรอยละ 0.5 ใหอัตราตายของยุงลายบาน
สายพันธุหองปฏิบัติการรอยละ 100 และมีอัตราตาย
ลดลงที่รอยละ 96, 81, 60, 27 และ 6 ที่ 24 ชั่วโมง
เมื่อความเขมขนลดลง 2 เทา ที่ความเขมขน รอยละ
0.25, 0.125, 0.0625, 0.03125 และ 0.015625 ตาม
ลําดับ และผลการวิเคราะหคา LC99 จาก 5 ความเขมขน
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รอยละ
7.18
0.65
1.72
22.74
5.80
28.77
66.86

Retention time (นาที)
5.75
7.40
10.18
20.10
20.50
21.53

คื อ ความเข ม ข น ร อ ยละ 0.25, 0.125, 0.0625,
0.03125 และ 0.015625 โดยวิธี probit analysis และ
คํานวณคา discriminating concentration (2xLC99) ที่มี
ความเขมขนเปน 2 เทาของคา LC99 แสดงในตารางที่ 4
พบวา คา LC99 เทากับความเขมขน รอยละ 0.407
(p=0.745) และคา discriminating concentration เทากับ
ความเขมขน รอยละ 0.814 โดยคา discriminating
concentration ของนํ้ามันหอมระเหยตะไครบานจะเปน
คาความเขมขนสําหรับนําไปใชในการทดสอบความไว
ของยุงลายบานดือ้ สารเคมีกาํ จัดแมลงจาก 2 จังหวัดพืน้ ที่
ศึกษาตอนํ้ามันหอมระเหยตะไครบาน

ประสิทธิผลของสเปรยตะไครบา นอัดกาซ
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ตารางที่ 3 ความไวของยุงลายบานสายพันธุหองปฏิบัติการตอนํ้ามันหอมระเหยตะไครบาน
นํ้ามันหอมระเหย

ความเขมขน
(%)

อะซีโตน
นํ้ามันหอมระเหย
ตะไครบาน

0.5
0.25
0.125
0.0625
0.03125
0.015625

จํานวนยุงที่ทดสอบ
(ตัว)
100
100
100
100
100
100
100

อัตราการหงายทอง
(%)
0
100
100
100
85
46
13

อัตราตาย
(%)
0
100
96
81
60
27
6

ตารางที่ 4 คา LC99 และ คา discriminating concentration ของนํ้ามันหอมระเหยตะไครบาน
นํ้ามันหอมระเหย

นํ้ามันหอมระเหย
ตะไครบาน

LC50
(95% CI)

LC99
(95% CI)

0.054
0.407
(0.048-0.061) (0.310-0.580)

Regression
Coefficient±SE
2.66±0.20

x2 (df)

p-value

1.24 (3)

Discriminating
concentration
(%)
0.745
0.814

หมายเหตุ: CI=95% confidence limits, x2=Chi-square, df=degrees of freedom

ความไวของยุ ง ลายบ า นดื้ อ สารเคมี กํ า จั ด แมลง
ต อ นํ้ า มั น หอมระเหยตะไคร บ  า นที่ ค วามเข ม ข น
discriminating concentration
ผลการทดสอบความไวของยุ ง ลายบ า นดื้ อ
สารเคมีกําจัดแมลงตอนํ้ามันหอมระเหยตะไครบาน
ที่ความเขมขน discriminating concentration (2xLC99)
รอยละ 0.814 โดยดัดแปลงวิธีขององคการอนามัยโลก
แสดงในตารางที่ 5 พบวา ยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัด
แมลงจากพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 จังหวัด มีความไวตอนํ้ามัน

หอมระเหยตะไครบา นทีค่ วามเขมขน รอยละ 0.814 โดย
มีอัตราตายรอยละ 100 ที่ 24 ชั่วโมง และจากผลการ
ศึกษาชวงเวลาที่ทําใหยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลง
จากพืน้ ทีศ่ กึ ษาหงายทอง รอยละ 50 (KT50) และ 95 (KT95)
หลั ง จากสั ม ผั ส นํ้ า มั น หอมระเหยตะไคร บ  า น พบว า
คา KT50 และคา KT95 ของยุงลายบานจาก จ.จันทบุรี
มีคาเทากับ 2.285 นาที และ 4.452 นาที สวนคา KT50
และคา KT95 ของยุงลายบานจาก จ.นครปฐม มีคา เทากับ
2.334 นาที และ 5.462 นาที ตามลําดับ

ตารางที่ 5 ความไวของยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลงตอนํ้ามันหอมระเหยตะไครบานที่ความเขมขน discriminating concentration
Discriminating
นํ้ามันหอมระเหย concentration (%)
นํ้ามันหอมระเหย
ตะไครบาน

0.814

สายพันธุ
ยุงลาย
จันทบุรี
นครปฐม

KT50
(95% CI)
2.285
(2.179-2.391)
2.334
(2.207-2.465)

KT95
(95% CI)

x2(df) อัตราตาย
(%)

4.452
6.86 (5)
(4.103-4.929)
5.462
6.47 (5)
(4.882-6.315)

100
100

หมายเหตุ: CI=95% confidence limits, x2=Chi-square, df=degrees of freedom
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ประสิทธิผลของสเปรยตะไครบา นอัดกาซในการกําจัด
ยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลงในตูทดสอบ
สเปรยอัดกาซ 4 สูตรที่มีสารออกฤทธิ์เปน
นํ้ า มั น หอมระเหยตะไคร บ  า นที่ ค วามเข ม ข น ร อ ยละ
0.814, 4.07, 8.14 และ 8.14 สูตรแตงกลิน่ ทีร่ วมกลิน่
3 ชนิด ซึ่งประกอบดวยนํ้ามันหอมระเหยตะไครหอม
ที่ความเขมขนรอยละ 2.0 นํ้ามันหอมระเหยสมที่ความ
เขมขนรอยละ 1.5 และวานิลลาทีค่ วามเขมขนรอยละ 2.0
โดยสเปรยอดั กาซมีปริมาณสารผสมรวมไอโซโพรพานอล
112.8 กรัม (รอยละ 40) และสารขับดันหรือกาซแอล
พีจี 169.2 กรัม (รอยละ 60) ในความจุของกระปอง
640 มิลลิลิตร ความดันสูงสุดของกระปอง 2.2 เมกา
ปาสคาลมาตร และความดันของกาซที่ 37.8°C ไมเกิน
0.55 เมกาปาสคาลมาตร จากผลการทดสอบประสิทธิผล
ของสเปรยตะไครบานอัดกาซทั้ง 4 สูตรในการกําจัด
ยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลงจากพื้นที่ศึกษาใน
จ.จั น ทบุ รี และ จ.นครปฐม ในตู  ท ดสอบ แสดงใน

ตารางที่ 6 พบวา เมื่อฉีดสเปรยตะไครบานอัดกาซที่
ความเขมขนรอยละ 0.814, 4.07, 8.14 และ 8.14
สูตรแตงกลิ่น ที่ 1.00±0.10 กรัม ใหอัตราตายของ
ยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลง รอยละ 0, 30-40,
100 และ 100 ตามลําดับ โดยสเปรยตะไครบานอัดกาซ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลดี ที่ สุ ด จะให ค  า KT 50 ที่ ตํ่ า กว า และ
จากผลการทดสอบกับยุงลายบานดือ้ สารเคมีกาํ จัดแมลง
จาก 2 จั ง หวั ด พบว า สเปรย ต ะไคร บ  า นอั ด ก า ซที่
ความเขมขนรอยละ 8.14 ใหคา KT50 อยูระหวาง
15.39-15.43 นาที และที่ความเขมขนรอยละ 8.14
สูตรแตงกลิ่น ใหคา KT50 อยูระหวาง 12.73-18.13
นาที มีประสิทธิผลดีกวาสเปรยตะไครบานอัดกาซที่
ความเขมขนรอยละ 4.07 ที่ใหคา KT50 อยูระหวาง
33.39-43.89 นาที และที่ความเขมขนรอยละ 0.814
ไมสามารถวิเคราะหคา KT50 ได เนือ่ งจากไมมยี งุ ลายบาน
ดือ้ สารเคมีกาํ จัดแมลงจากทัง้ 2 จังหวัด หงายทองภายใน
ระยะเวลาที่ทดสอบ 60 นาที

ตารางที่ 6 ประสิทธิผลของสเปรยตะไครบานอัดกาซในการกําจัดยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลงในตูทดสอบ
สเปรยอัดกาซ
ไอโซโพรพานอล
นํ้ามันหอมระเหย
ตะไครบาน
รอยละ 0.814
นํ้ามันหอมระเหย
ตะไครบาน
รอยละ 4.07
นํ้ามันหอมระเหย
ตะไครบาน
รอยละ 8.14
นํ้ามันหอมระเหย
ตะไครบาน
รอยละ 8.14
สูตรแตงกลิ่น
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สายพันธุ
ยุงลาย
จันทบุรี
นครปฐม
จันทบุรี
นครปฐม

KT50 (นาที)
(95% CI)
-

Regression
Coefficient±SE
-

อัตราตาย
(%)
0
0
0
0

1.00±0.10

จันทบุรี
นครปฐม

43.89 (42.72-45.08)
33.39 (31.14-35.98)

9.24±0.63
19.36±1.46

40
30

1.00±0.10

จันทบุรี
นครปฐม

15.39 (13.50-17.31)
15.43 (12.92-17.96)

6.20±0.52
6.81±0.56

100
100

1.00±0.10

จันทบุรี
นครปฐม

12.73 (10.64-14.81)
18.13 (17.48-18.79)

4.91±0.37
11.08±0.99

100
100

ปริมาณที่ฉีด
(กรัม)
1.00±0.10
1.00±0.10
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ประสิทธิผลของสเปรยตะไครบา นอัดกาซในการกําจัด
ยุงลายบานในพื้นที่ภาคสนาม
นําสเปรยตะไครบานอัดกาซที่ความเขมขน
รอยละ 8.14 และ 8.14 สูตรแตงกลิ่น ที่มีประสิทธิผล
ทีใ่ หอตั ราตายของยุงลายบานจากพืน้ ทีศ่ กึ ษารอยละ 100
ในตูท ดสอบ ไปทดสอบประสิทธิผลในการกําจัดยุงลายบาน
ในพื้นที่ภาคสนาม จ.จันทบุรี และ จ.นครปฐม จากการ
เก็ บ ยุ ง ลายบ า นในพื้ น ที่ ศึ ก ษา จ.จั น ทบุ รี ได จํ า นวน
ทั้งหมด 262 ตัว จากบาน 42 หลัง คิดเปนรอยละ 20.3
(42/207 หลัง) ของจํานวนบานเรือนทั้งหมด โดย
เป น ยุ ง ลายบ า นเพศเมี ย จํ า นวน 128 ตั ว คิ ด เป น
รอยละ 48.9 และยุงลายบานเพศผู จํานวน 134 ตัว
คิดเปนรอยละ 51.1 สวนยุงลายบานที่เก็บไดในพื้นที่
ศึกษา จ.นครปฐม มีจํานวนทั้งหมด 206 ตัว จาก

บาน 47 หลัง คิดเปนรอยละ 17.4 (47/270 หลัง) ของ
จํานวนบานเรือนทั้งหมด โดยเปนยุงลายบานเพศเมีย
จํานวน 94 ตัว คิดเปนรอยละ 45.6 และยุงลายบานเพศ
ผู จํานวน 112 ตัว คิดเปนรอยละ 54.4 จากผลการ
ทดสอบประสิทธิผลของสเปรยตะไครบา นอัดกาซทีค่ วาม
เขมขนรอยละ 8.14 และ 8.14 สูตรแตงกลิ่น ในการ
กําจัดยุงลายบานในพื้นที่ภาคสนาม จ.จันทบุรี และ
จ.นครปฐม ที่แสดงในตารางที่ 7 พบวา สเปรยตะไคร
บานอัดกาซทั้ง 2 สูตร มีประสิทธิผลในการกําจัดยุงลาย
บานในพื้นที่ภาคสนาม โดยใหอัตราตายของยุงลายบาน
ทัง้ เพศเมียและเพศผูใ นพืน้ ทีภ่ าคสนามทัง้ 2 จังหวัด รอย
ละ 100 สวนสเปรยไอโซโพรพานอลอัดกาซใหอตั ราตาย
ของยุงลายบานรอยละ 0 ที่ 24 ชั่วโมง

ตารางที่ 7 ประสิทธิผลของสเปรยตะไครบานอัดกาซในการกําจัดยุงลายบานในพื้นที่ภาคสนาม
ปริมาณที่ฉีด
(กรัม)
1.00±0.10

เพศ/จํานวนยุง (%)
จันทบุรี
นครปฐม
31 (43.7)
เมีย 40 (46.0)
40 (56.3)
ผู 47 (54.0)
71
รวม 87

นํ้ามันหอมระเหย
ตะไครบาน
รอยละ 8.140

1.00±0.10

เมีย 43 (48.3)
ผู 46 (51.7)
รวม 89

30 (44.8)
37 (55.2)
67

100
100

100
100

นํ้ามันหอมระเหย
ตะไครบาน
รอยละ 8.140
สูตรแตงกลิ่น

1.00±0.10

เมีย 45 (52.3)
ผู 41 (47.7)
รวม 86

33 (48.5)
35 (51.5)
68

100
100

100
100

เมีย 128 (48.9)
ผู 134 (51.1)
รวมทั้งสิ้น 262

94 (45.6)
112 (54.4)
206

สเปรยอัดกาซ
ไอโซโพรพานอล

อัตราตาย (%)
จันทบุรี
นครปฐม
0
0
0
0
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วิจารณ
สถานการณ ก ารดื้ อ ต อ สารเคมี กํ า จั ด แมลง
ของยุงลายบานในปจจุบันเปนเรื่องที่นากังวลอยางมาก
เนื่องจากมีรายงานยุงลายบานดื้อตอสารเคมีกําจัดแมลง
ในกลุมออรกาโนฟอสเฟต กลุมคารบาเมต และกลุม
ไพรีทรอยดสังเคราะหจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย(5)
จากการศึกษานีไ้ ดยนื ยันวายุงลายบานจากพืน้ ทีศ่ กึ ษาใน
จ.จันทบุรี และ จ.นครปฐม ดื้อตอสารเคมีกําจัดแมลง
ที่ ใ ช ท ดสอบ ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง ได ใ ห ค วามสนใจ
สารกําจัดแมลงจากธรรมชาติ เชน นํ้ามันหอมระเหย
จากพื ช เนื่ อ งจากมี ค วามปลอดภั ย ต อ คนและมี ฤ ทธิ์
ตกคางตํ่าในสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหลดโอกาสในการ
พัฒนาการดือ้ ตอนํา้ มันหอมระเหยของยุงและแมลงพาหะ
นําโรค โดยพบวานํ้ามันหอมระเหยตะไครบานที่ความ
เขมขน discriminating concentration มีประสิทธิผลทําให
ยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลงจากพื้นที่ศึกษาใน
จ.จันทบุรี และ จ.นครปฐม ตายได
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของนํ้ามัน
หอมระเหยตะไครบาน พบ geranial หรือ trans-citral
และ neral หรื อ cis-citral เป น สารประกอบหลั ก
ในธรรมชาติมักพบ citral (สารประกอบที่ผสมระหวาง
geranial และ neral) ทั้ง 2 ไอโซเมอรนี้อยูปนกันและ
มีรายงานวาสารประกอบ citral มีคณ
ุ สมบัตเิ ปนสารกําจัด
แมลง โดยพบว า citral ที่ เ ตรี ย มในอะซี โ ตนและ
หยดสารละลาย citral 0.5 ไมโครลิตร ลงบนสวนอกดาน
ลางของหนอนคืบกะหลํา่ (Cabbage looper) มีประสิทธิผล
ทําใหหนอนคืบกะหลํ่าตาย รอยละ 50 ที่ความเขมขน
lethal dose 50 (LD50) เทากับ 162.9 มิลลิกรัมตอหนอน
คืบกะหลํ่า(12) นอกจากนี้ citral ที่เตรียม 16.8 มิลลิกรัม
ในไดเมทิลซัลฟอกไซด (dimetilsulfoxide, DMSO)
ปริมาตร 960 มิลลิลิตรและหยดสารละลาย citral 1
ไมโครลิตร ลงบนสวนอกดานบนของหนอนแมลงวันบาน
มีประสิทธิผลทําใหหนอนแมลงวันบานตาย รอยละ 90
ที่ 24 ชั่วโมง(13) จากผลการศึกษาที่ไดจากงานวิจัยนี้มี
ความสอดคลองกับงานวิจยั ทีผ่ า นมาทีม่ รี ายงานพบสารดัง
กลาว เปนสารประกอบหลักในนํ้ามันหอมระเหยตะไคร
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บาน(13-15)
การศึกษาที่ผานมา พบวา นํ้ามันหอมระเหย
ตะไครบานที่ไดจากการสกัดโดยวิธีกลั่นดวยไอนํ้าและ
เตรียมที่ความเขมขนรอยละ 10 ในนํ้ามันถั่วเหลือง
มีประสิทธิผลทําใหยงุ ลายบาน ยุงรําคาญและยุงกนปลอง
ที่เปนสายพันธุหองปฏิบัติการตายรอยละ 100 ที่ 24
ชัว่ โมง(6) นอกจากนี้ มีรายงานวานํา้ มันหอมระเหยตะไคร
บานที่ไดจากการสกัดโดยวิธีกลั่นดวยไอนํ้าและเตรียมที่
ความเขมขนรอยละ 5 ในเอทิลแอลกอฮอลมปี ระสิทธิผล
ทําใหแมลงวันบานสายพันธุจากภาคสนามตาย รอยละ
100 ที่ 24 ชั่วโมง(16) จากงานวิจัยนี้นํ้ามันหอมระเหย
ตะไครบานไดจากการสกัดโดยวิธีการตมกลั่นและเมื่อ
เตรียมทีค่ วามเขมขน รอยละ 0.5 ในอะซีโตน มีประสิทธิผล
ทําใหยุงลายบานสายพันธุหองปฏิบัติการตาย รอยละ
100 และที่ความเขมขน discriminating concentration
รอยละ 0.814 ในอะซีโตน มีประสิทธิผลทําใหยงุ ลายบาน
ดื้อสารเคมีกําจัดแมลงจากพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 จังหวัดตาย
รอยละ 100 ที่ 24 ชัว่ โมง โดยวิธขี ององคการอนามัยโลก(8)
การสกัดนํ้ามันหอมระเหยตะไครบานดวยวิธีการและ
ขั้ น ตอนที่ แ ตกต า งกั น อาจมี ผ ลต อ ปริ ม าณและความ
บริสทุ ธิข์ องนํา้ มันหอมระเหยตะไครบา นทีไ่ ดแตกตางกัน
โดยเฉพาะในการศึกษานี้ไดดําเนินการกําจัดนํ้าที่ปนอยู
ในนํา้ มันหอมระเหยตะไครบา นออกดวย sodium sulfate
anhydrous ดังนัน้ นํา้ มันหอมระเหยตะไครบา นทีส่ กัดได
จึงมีความบริสุทธิ์สูงและอาจเปนเหตุทําใหนํ้ามันหอม
ระเหยตะไครบานที่ความเขมขนตํ่ามีประสิทธิผลในการ
กําจัดยุงลายบานสายพันธุห อ งปฏิบตั กิ ารและยุงลายบาน
ดื้อสารเคมีกําจัดแมลงจากทั้ง 2 จังหวัดได ซึ่งขอมูลที่ได
จากการศึกษานี้ไดสนับสนุนรายงานที่ผานมาวานํ้ามัน
หอมระเหยตะไครบานมีประสิทธิผลในการกําจัดแมลง
ได(6,16)
การพัฒนาสเปรยอัดกาซที่มีสารออกฤทธิ์เปน
นํ้ า มั น หอมระเหยตะไคร บ  า นที่ ค วามเข ม ข น ร อ ยละ
0.814 พบวา ไมมปี ระสิทธิผลในกําจัดยุงลายบานดือ้ สาร
เคมีกาํ จัดแมลงจากทัง้ 2 จังหวัดพืน้ ทีศ่ กึ ษาในตูท ดสอบ
อาจเปนเพราะปริมาณและความเขมขนของนํ้ามันหอม
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ระเหยตะไครบานในตูทดสอบไมเพียงพอที่จะทําให
ยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลงที่บินในตูทดสอบตาย
ได ซึง่ แตกตางจากการทดสอบโดยวิธขี ององคการอนามัย
โลกที่ใหยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลงสัมผัสกับ
กระดาษกรองที่ชุบนํ้ามันหอมระเหยตะไครบานที่ความ
เขมขนรอยละ 0.814 เนื่องจากการทดสอบดังกลาวจะ
เปนการกักตัวยุงในกระบอกทดสอบที่มีพื้นที่แคบและ
ขนาดเล็กกวาตูทดสอบมาก ทําใหอวัยวะรับสัมผัสที่อยู
บริเวณปลายขาของยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลง
มีโอกาสสัมผัสกับนํา้ มันหอมระเหยตะไครบา นเปนระยะ
เวลาหนึง่ จึงเปนสาเหตุทาํ ใหยงุ ตายได แตเมือ่ เพิม่ ความ
เขมขนของนํ้ามันหอมระเหยตะไครบานเปน 5 เทา
ของคาความเขมขน discriminating concentration ที่
รอยละ 4.07 ในสเปรยอดั กาซจะเริม่ มีผลทําใหยงุ ลายบาน
ดือ้ สารเคมีกาํ จัดแมลงตาย รอยละ 30-40 และเมือ่ เพิม่
ความเขมขนเปน 10 เทา ที่รอยละ 8.14 และ 8.14
สูตรแตงกลิ่น มีผลทําใหยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัด
แมลงตาย รอยละ 100 ในตูทดสอบ ซึ่งสเปรยตะไคร
บานอัดกาซที่ความเขมขนรอยละ 0.814 และ 4.07 จะ
ตองใชปริมาณการฉีดทีม่ ากกวา 1.00±0.10 กรัม ในตู
ทดสอบ จึงจะมีผลทําใหยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัด
แมลงตายรอยละ 100 ได ดังนั้น สเปรยตะไครบานอัด
กาซทั้ง 2 สูตร จึงไมเหมาะสมที่จะนําไปประเมินผลใน
ภาคสนามและไมควรนําไปใชงานจริงในชีวิตประจําวัน
เนื่องจากยุงในบานเรือนจะไมตายเมื่อสัมผัสกับนํ้ามัน
หอมระเหยตะไครบา นทีค่ วามเขมขนตํา่ ซึง่ ยุงสามารถบิน
หลบหนีไดและเมื่อยุงไดรับสัมผัสกับนํ้ามันหอมระเหย
ตะไครบาน ที่มีความเขมขนตํ่าบอยครั้งติดตอกันเปน
ระยะเวลานานอาจจะนําไปสูกลไกการพัฒนาการดื้อตอ
นํ้ามันหอมระเหยตะไครบานได จากการที่สเปรยตะไคร
บานอัดกาซที่ความเขมขนรอยละ 8.14 และ 8.14 สูตร
แตงกลิ่น มีประสิทธิผลดีทําใหยุงลายบานดื้อสารเคมี
กําจัดแมลงในพื้นที่ภาคสนามตายรอยละ 100 เมื่อฉีด
ปริมาณตํ่าที่ 1.00±0.10 กรัม แสดงใหเห็นวาสเปรย
ตะไครบานอัดกาซทัง้ 2 สูตร สามารถนําไปใชไดจริงใน
ชีวติ ประจําวัน เนื่องจากใชปริมาณและความเขมขนของ

ประสิทธิผลของสเปรยตะไครบา นอัดกาซ

นํา้ มันหอมระเหยตะไครบา นทีไ่ มสงู มากแตมปี ระสิทธิผล
ดีสามารถทําใหยงุ ลายบานทัง้ เพศเมียและเพศผูใ นพืน้ ที่
ภาคสนามตายได ถึงแมวายุงลายบานเพศผูจะไมกัด ดูด
เลือดคน และสัตวแตมีความสําคัญ เนื่องจากมีรายงาน
การตรวจพบเชื้อไวรัสเดงกีในยุงลายบานเพศผูจาก
ธรรมชาติ(17) และมีรายงานวายุงลายบานเพศผูสามารถ
ถายทอดเชือ้ ไวรัสเดงกีผา นทางการผสมพันธุไ ปสูย งุ ลาย
บานเพศเมียได(18)
การยอมรับของประชาชนตอกลิ่นของนํ้ามัน
หอมระเหยตะไครบานนาจะมีความเปนไปได เนื่องจาก
ประชาชนทั่วไปจะคุนเคยกับกลิ่นของตนและใบตะไคร
บานเพราะสามารถนํามาประกอบอาหารและปรุงเปนยา
สมุนไพรในชีวิตประจําวัน รวมถึงในปจจุบันไดมีการนํา
นํ้ า มั น หอมระเหยตะไคร บ  า นมาใช เ ป น ส ว นผสมใน
เครื่องสําอางและใชในสถานบริการเพื่อสุขภาพ ชวยให
เกิดความผอนคลายและลดความเครียด ดังนั้น สเปรย
ตะไครบานอัดกาซที่มีความเขมขนรอยละ 8.14 ทั้ง
2 สูตร โดยเฉพาะสูตรแตงกลิ่นที่รวมกลิ่นนํ้ามันหอม
ระเหยตะไครหอม นํ้ามันหอมระเหยสมและวานิลลา
จะมี ก ลิ่ น หอมละมุ น ต อ จมู ก จึ ง เป น ที่ ย อมรั บ ของ
ประชาชนที่ไดกลิ่นในขณะที่มีการประเมินผลสเปรย
ตะไครบานอัดกาซในพื้นที่ภาคสนามเพราะนอกจาก
จะมั่นใจในประสิทธิผลกําจัดยุงลายบานแลว ยังมีความ
ปลอดภัยมากกวาการใชผลิตภัณฑปองกันกําจัดยุงที่มี
จําหนายในทองตลาด เชน สเปรยอัดกาซกําจัดยุง ยาจุด
กันยุง(19) รวมถึงผลิตภัณฑฉีดพนหมอกควันที่มีสาร
ออกฤทธิ์ ส  ว นใหญ เ ป น สารเคมี กํ า จั ด แมลงในกลุ  ม
ไพรีทรอยดสงั เคราะหทมี่ รี ายงานการดือ้ ในยุงลายบาน(5)
ทําใหไมสามารถใชกําจัดยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัด
แมลงและควบคุมการระบาดของโรคทีน่ าํ โดยยุงลายบาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหทุกปยังมีรายงานผูปวย
และผู  เ สี ย ชี วิ ต จากโรคไข เ ลื อ ดออกในหลายจั ง หวั ด
ทัว่ ประเทศไทย งานวิจยั นีจ้ งึ ไดพฒ
ั นาสเปรยตะไครบา น
อัดกาซทีม่ ปี ระสิทธิผลในการกําจัดยุงลายบานดือ้ สารเคมี
กําจัดแมลงและมีกลิน่ หอม ซึง่ เปนอีกหนึง่ ทางเลือกแทน
การใชผลิตภัณฑปองกันกําจัดยุงในบานเรือนที่มีสาร
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ออกฤทธิ์เปนสารเคมีกําจัดแมลงเพื่อใชในการกําจัด
ยุงลายบานและปองกันโรคทีน่ าํ โดยยุงลายบาน โดยขอมูล
ที่ไดจากการศึกษานี้จะชวยสงเสริมการใชประโยชนจาก
ตะไครบานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถสรางรายไดใหแก
ประเทศและชุมชนบนพืน้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
สามารถลดการใชและลดตนทุนการนําเขาสารเคมีกําจัด
แมลงทีส่ ง ผลเสียตอสุขภาพของประชาชนและสิง่ แวดลอม
โดยองคความรูที่ไดจากจากงานวิจัยนี้ไดมีการนําไปใช
ประโยชน โ ดยการถ า ยทอดความรู  สู  ป ระชาชนและ
เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ศึกษาเพื่อใหสามารถทํา
สเปรยตะไครบา นอยางงายสําหรับใชในการกําจัดยุงลาย
บานดือ้ สารเคมีกาํ จัดแมลงไดจริงเพือ่ ปองกันโรคติดเชือ้
ที่นําโดยยุงลายบาน

สรุป
งานวิจัยนี้สรุปไดวาสเปรยตะไครบานอัดกาซ
ทีม่ สี ารออกฤทธิเ์ ปนนํา้ มันหอมระเหยตะไครบา นรอยละ
8.140 และ 8.140 สูตรแตงกลิ่น มีประสิทธิผลใน
การกําจัดยุงลายบานดื้อสารเคมีกําจัดแมลงจากพื้นที่
เสี่ยงโรคไขเลือดออกใน จ.จันทบุรี และ จ.นครปฐม
ในตูทดสอบและมีประสิทธิผลในการกําจัดยุงลายบาน
ในพืน้ ทีภ่ าคสนามของทัง้ 2 จังหวัด โดยใหอตั ราตายของ
ยุงลายบานรอยละ 100 ที่ 24 ชั่วโมง
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ควรผสมนํ้ามันหอมระเหยตะไครบานที่ความ
เขมขนรอยละ 8.14 ในเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล
และแตงกลิ่นตามที่ตองการ จากนั้นนําสวนผสมมาใส
ในขวดสเปรยที่มีความสูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร
มีหัวฉีดละอองฝอยและฉีดไดระยะไกลอยางนอย 50
เซนติเมตร จะทําใหละอองฝอยของนํ้ามันหอมระเหย
ตะไครบานสัมผัสกับตัวยุงและทําใหยุงตายได ในการใช
งานจริ ง ของสเปรย ต ะไคร บ  า นทั้ ง ชนิ ด อั ด ก า ซและ
ไมอัดกาซจะแนะนําใหฉีดพนสัมผัสกับตัวยุงโดยตรง
ควรฉีดพนในหองทีไ่ มมคี นและสัตวอยู โดยปดประตูและ
หนาตางกอนฉีดพนและฉีดทิง้ ไวอยางนอย 1 ชัว่ โมง หรือ
ฉีดพนนอกหองที่มีลมสงบและมียุงมารบกวน นอกจาก
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นี้ ควรระมั ด ระวั ง การใช ส เปรย ต ะไคร บ  า นกํ า จั ด ยุ ง
เนือ่ งจากสารกําจัดแมลง citral ทีพ่ บในนํา้ มันหอมระเหย
ตะไครบานเปนสารจําพวกแอลดีไฮด ที่สามารถกอให
เกิดอาการระคายเคืองตอตา จมูกและทางเดินหายใจได
ดังนั้น ระหวางการฉีดสเปรยควรหลีกเลี่ยงการสูดดม
โดยตรง ระวังอยาใหละอองเขาตา ปากและจมูก หากเขา
ตาใหรีบลางดวยนํ้าสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา
หากไม ทุ เ ลาให รี บ ไปพบแพทย จากคุ ณ สมบั ติ ข อง
สารกําจัดแมลง citral เปนสารทีร่ ะเหยงายและไมตกคาง
ในสิง่ แวดลอมนาน การฉีดพนสเปรยตะไครบา นกําจัดยุง
จึงใชตามความถี่ที่ตองการเมื่อมียุงมารบกวน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรจะมี ก ารศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของสเปรย
ตะไครบานในการกําจัดยุงและแมลงพาหะนําโรคอื่นๆ
ที่ดื้อสารเคมีกําจัดแมลงเพื่อปองกันโรคที่นําโดยยุงและ
แมลง และพัฒนาตอยอดสเปรยตะไครบานกําจัดแมลง
โดยการปรับแตงกลิน่ ใหเปนทีย่ อมรับของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑกําจัดแมลงเชิงพาณิชย
ตอไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ดรบั การสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
แผนดินในปงบประมาณ 2562 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ
เจาหนาที่ของฝายชีววิทยาและนิเวศวิทยา สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทยที่
ใหการสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยจนสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี

เอกสารอางอิง
1. World Health Organization. Dengue and severe
dengue [Internet]. [cited 2020 Dec 9]. Available
from: https://www.who.int/en/news-room/
fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue
2. Limkittikul K, Brett J, L’Azou M. Epidemiological Trends of Dengue Disease in Thailand
(2000-2011): A Systematic Literature Review.

วารสารควบคุมโรค ปที่ 48 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2565

PLoS Negl Trop Dis. 2014;8(11):e3241.
3. Division of Vector-Borne Diseases Control,
Department of Disease Control (TH). Report
situation of dengue fever 2020 [Internet]. [cited
2021 Jan 11]. Available from: https://drive.
google.com/drive/folders/1TTaSvaYYamVwA5Ig7ATZJmIcHBuGXOSb.pdf (in Thai)
4. Division of Epidemiology, Department of
Disease Control (TH). Reporting of Priority
Diseases Guideline. Bangkok: The Agricultural
Co-operative Federation of Thailand; 2012.
(in Thai)
5. Division of Vector borne Diseases, Department
of Disease Control (TH). Reporting of Insecticide Susceptibility in Mosquito Vectors [Internet]. [cited 2020 Dec 10]. Available from:
https://drive.google.com/drive/folders/1Kzxz3iEgyAzNpIDSEWJ0QTy_eVoS7FJY (in Thai)
6. Phasomkusolsil S, Soonwera M. Efficacy of
herbal essential oils as insecticide against Aedes
aegypti (Linn.), Culex quinquefasciatus (Say)
and Anopheles dirus (Peyton and Harrison).
Southeast Asian J Trop Med Public Health.
2011;42(5):1083-92.
7. Sri-ard B. Preliminary research. 3rd ed. Bangkok:
Suweriyasan; 1992
8. World Health Organization. Monitoring and
managing insecticide resistance in Aedes mosquito
populations: Interim guidance for entomologists.
Geneva: World Health Organization; 2016.
9. Wiley 7N Edition (Agilent Part No. G1035B):
Wiley Registry of Mass Spectral Data, 7th
Edition [Internet]. [cited 2022 Mar 4]. Available
from: https://www.agilent.com/cs/library/
technicaloverviews/Public/5967-5807E.pdf
10. Adams RP. Identification of essential oil compo-

ประสิทธิผลของสเปรยตะไครบา นอัดกาซ

nents by gas chromatography, quadrupole mass
spectroscopy. 4th ed. Carol Stream Illinois: Allured Pub Corporation; 2001.
11. Abbott WS. A method of computing the effectiveness of an insecticide. J Econ Entomol.
1925;18:265-7.
12. Tak JH, Isman MB. Metabolism of citral, the
major constituent of lemongrass oil, in the
cabbage looper, Trichoplusia ni, and effects of
enzyme inhibitors on toxicity and metabolism.
Pestic Biochem Physiol. 2016;133:20-5.
13. Pinto ZT, Fernendez-Senchez F, Santos AR,
Amaral ACF, Ferreira JLP, Escalona-Arranz JC,
et al. Chemical composition and insecticidal
activity of Cymbopogon citratus essential oil
from Cuba and Brazil against housefly. Braz J
Vet Parasitol Jaboticabal. 2015;24(1):36-44.
14. Bossou AD, Mangelinckx S, Yedomonhan H,
Boko PM, Akogbeto MC, De Kimpe N, et al.
Chemical composition and insecticidal activity of
plant essential oils from Benin against Anopheles
gambiae (Giles). Parasit Vectors. 2013;6:337.
15. Degnon RG, Allagbe AC, Adjou ES, Dahouenon-Ahoussi E. Antifungal activities of Cymbopogon citratus essential oil against Aspergillus
species isolated from fermented fish products of
Southern Benin. J Food Qual Hazards Control.
2019;6:53-7.
16. Sinthusiri J, Soonwera M. Efficacy of herbal
essential oils as insecticides against the housefly,
Musca domestica L. Southeast Asian J Trop Med
Public Health. 2013;44(2):188-96
17. Chompoosri J, Thavara U, Tawatsin A, Anantapreecha S, Siriyasatien P. Seasonal Monitoring of
Dengue Infection in Aedes aegypti and Serological
Feature of Patients with Suspected Dengue in 4
97

Dis Control J Vol 48 No. 1 Jan - Mar 2022

Efficacy of lemongrass aerosol sprays

Central Provinces of Thailand. Thai J Vet Med.
2018;12(8):e0006754.
2012 ;42(2):185-93
19. Chareonviriyaphap T, Bangs MJ, Suwonkerd W,
18. Sanchez-Vargas I, Harrington LC, Doty JB,
Kongmee M, Corbel V, Ngoen-Klan R. Review
Black WC, Olson KE. Demonstration of efficient
of insecticide resistance and behavioral avoidvertical and venereal transmission of dengue
ance of vectors of human diseases in Thailand.
virus type-2 in a genetically diverse laboratory
Parasit Vectors. 2013;6:280.
strain of Aedes aegypti. PLoS Negl Trop Dis.

98

