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ทิพวัลย์ โสมณวัฒน์ และ ศศิธรณ์ ยานิพันธ์ รพ.สต.หนองข่า
ปัจจุบันไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุข ที่สาคัญมีสถิติจานวนผู้ป่วยสูงและมี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ในทุก ๆ ปี โดยล่าสุดในปีพุทธศักราช 2557 จากรายงานของกองระบาดวิทยา
สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวนผู้ป่วยสะสมจากวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2557 พบว่า มีจานวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก 39,569 คน มีจานวนผู้เสียชีวิต 40 คนคิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ
61.23 คนต่อประชากรแสนคน และอัตราผู้ป่วยตายเท่ากับ 0.06 คนต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย
0.10 คน ซึ่งรัฐบาลต้องเสียงบประมาณทางคณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้
โดยเริ่ ม จากการร่ ว มสื บ ค้ น ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ แนวทางการก าจัด ลู กน้ าทุก วิ ธี การที่มี ใ ช้กั น อยู่ใ นปัจ จุ บั น
วิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง และผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของแต่ ล ะวิ ธี ท าให้ เ กิ ด ข้ อ ค้ น พบที่ ว่ า การใช้
ทรายอะเบทที่แพร่หลายในปัจจุบัน มีข้อจากัดและผลเสียที่ทาให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมามากมาย คือ
ทรายอะเบทสามารถกาจัดได้เพียงลูกน้าเล็กๆ ของยุงเท่านั้นแต่ไม่สามารถกาจัดลูกน้าตัวเต็มวัยของยุงได้
ดังนั้น หากมีการระบาดของไข้เลือดออกแล้วการใช้ทรายอะเบทจะไม่ทันการเท่าไหร่นัก และทรายอะเบท
จะใช้ได้ผลดีกับแหล่งน้านิ่งที่ค่อนข้างสะอาด มีอินทรีย์วัตถุตกค้างอยู่น้อยมากกว่าน้าเน่าเสีย หรือน้าท่วม
ขัง รวมไปถึงผลกระทบเรื่อง กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และเมื่อใช้ในปริมาณมากและเป็นเวลานานอาจจะ
ก่อให้ เกิดสารเคมีตกค้างในร่างกาย ส่ งผลให้ประชาชนบางกลุ่ มหลีกเลี่ยงการใช้ทรายอะเบทรวมทั้ง
ปริมาณทรายอะเบทที่มีนั้นมีปริมาณจานวนไม่เพียงพอจึงส่งผลทาให้ไม่สามารถดาเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ตลอดทั้งปี
สาหรับการจัดซื้อเคมีภัณฑ์เป็นจานวนมากในการกาจัดลูกน้ายุงลายและรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลและความความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศการควบคุมและกาจัดยุงพาหะนา
โรคโดยใช้สารเคมีสังเคราะห์ แม้จะมีประสิทธิภาพดีในระยะเวลาสั้น แต่ขณะเดียวกันกับส่งผลกระทบ
ระยะยาวทางด้านการต้านทานต่อสารเคมีรวมถึงปัญหามลพิษเนื่องมาจากการตกค้างของสารเคมีใน
สิ่งแวดล้อม การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรกาจัดยุงพาหะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดบทบาทของการใช้
สารเคมีสังเคราะห์ลงได้ การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าลูกน้ายุงลาย Stegomyia aegypti (Aedes
aegypti) และยุงราคาญ (Culex quinquefasciatus) ของสารสกัดสมุนไพรจานวน 18 ชนิด และลด
ต้นทุนของประชาชนในพื้นที่วัตถุประสงค์การวิจัย1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัตถุดิบจากธรรมชาติต่อ
การกาจัดลูกน้า2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนของวัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กาจัดลูกน้า3.
เพื่อศึกษาปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์กาจัดลูกน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือปริมาณเท่าใด
รูปแบบการวิจัย การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) วิธีการวิจัย
1. ศึกษาถึงวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดลู กน้า 2. ทดลองหา
ประสิทธิภาพของวัตถุดิบจากธรรมชาติใน 3 ขั้นตอน ดังนี้2.1 การจัดหาและเตรียมวัตถุดิบจากธรรมชาติ
2.2 การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุดิบจากธรรมชาติในการกาจัดลูกน้า 2.3 การทดสอบประสิทธิภาพ

ของวัตถุดิบจากธรรมชาติในการกาจัดลูกน้า ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง จึงไม่มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การอภิปรายผล
จากการทดสอบเพื่อค้นหาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มี ฤทธิ์ในการกาจัดลูกน้าพบว่าปูนเปลือก
หอยและเมล็ด น้อยหน่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการกาจัดลูกน้า
จากผลการค้ น หาประสิ ท ธิ ภ าพของปู น ขาว พบว่ า ฤทธิ์ ข องปู น ขาวในการก าจั ด ลู ก น้ า
กระบวนการท างานของปูนแดงนั้นคือ เมื่อใส่ปูนแดงลงไปในน้าแล้วปูนแดงจะค่อยละลายอย่าง ช้าๆ
และลอยขึน้ ฉาบผิวน้า ทาให้ลูกน้าเจาะผ่านขึ้นไปหายใจไม่ได้ ขณะที่ตวั ยุงลายก็ไม่สามารถวางไข่ ลงน้าได้
โดยใช้ครั้งละ 3-4 ก้อน ก้อนละ 1 กรัม หากในกรณีนั้นมีฝาปกดิ ก็ใส่เพียง 1-2 ก้อนเท่านั้น ซึ่ง ปูนรุ่น
หนึ่งจะมีอายุ ราว 3 เดือน พอครบก็เปลี่ยนน้ าแล้วใส่ปูนรุ่นใหม่แทน จากผลการค้นหาประสิทธิภาพของ
น้อยหน่า พบว่า ใบน้อยหน่ามีสารแอลคาลอยด์ แอนโนเนอีน (anonaine) และเรซิน (resin) ในเมล็ดมี
น้ามันอยู่ 45%(น้ามันหอมระเหย ประกอบด้วย Borneol, Camphene, Camphor, Carvone,
Eugenol, Geraniol, Thymol, Menthone, Pinene) และข้อมูลสนับสนุนจากวิจัยของ เพ็ญนภา ชมะ
วิทย์ และคณะ ซึ่งทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพร 18 ชนิดกับการออกฤทธิ์กาจัดลูกน้าพบว่า สารสกัด
น้าจากเมล็ดน้อยหน่า (Annona squamosa L.)สามารถฆ่าลูกน้ายุงภายในเวลา 48 ชั่วโมงได้ 100 %
และสารสกัด 95% ethanol จากเมล็ดน้อยหน่า ใบน้อยหน่า ที่ระดับความเข้มข้น 0.4% w/v สามารถ
ฆ่าลูกน้ ายุงภายในเวลา 48 ชั่วโมงได้ 100% จากตารางพบว่าสูตรผสมของวัตถุดิบธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุดคือเมล็ดน้อยหน่า 1 ส่วนต่อปูนเปลือกหอย 3 ส่วน ทั้งนี้เนื่องจาก การจากการ
ทดลองของผู้วิจัยเอง สัดส่วน เมล็ดน้อยหน่า 1 ส่วนต่อปูนเปลือกหอย 3 ส่วน สามารถกาจัดลูกน้าได้หมด
โดยใช้เวลาเพียง 10 ชั่วโมง ขณะที่สัดส่วนอื่นใช้เวลามากกว่าในการกาจัดลูกน้า
ข้อเสนอแนะ
1.อยากเสนอแนะให้วิจัยเรื่องการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในลั กษณะ R&D และทดสอบใช้ใน
สถานการณ์จริง
2.เสนอแนะให้นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในชุมชนโดยชาวบ้านสามารถหาเปลือกหอยแครง
และเมล็ดน้อยหน่าได้ เองในธรรมชาติ นาไปผลิตใช้และเป็นการสร้างรายได้อีกทาง

