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เมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบางร้านมักจะพบแขกตัวเล็กแถมบินได้มาร่ วมวงด้วยจนเกิด
ความรําคาญต้องใช้มือปั ดไปปั ดมาตลอด ทําให้รู้สึกว่าร้านนี้สกปรก ไม่ถูกสุขอนามัย และก็ตอ้ งคิดระวังถึงโรค
ที่จะได้รับจากแขกตัวเล็กตัวนี้ แขกตัวเล็กบินได้น้ ี คือ แมลงวัน แมลงวันเป็ นแมลงที่พบได้ทว่ั โลกและทั้งใน
บ้านตลอดจนนอกบ้าน เช่น ตลาด ปศุสตั ว์ ร้านค้า เป็ นต้น แมลงวันในประเทศไทยมีหลากหลายชนิดแต่ชนิดที่
มีความสําคัญทางการแพทย์ คือ แมลงวันบ้าน (Musca domesitca: Diptera: Mucidae) แมลงวันหัวเขียว
(Chrysomya megacephala: Diptera: Calliphoridae) และแมลงวันหลังลาย (Parasargophaga ruficornis:
Diptera: Sarcophagidae)1) เนื่องจากเป็ นแมลงวันที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์ (Synanthropic flies) ซึ่งแมลงวัน
บ้านสามารถพบเห็นได้ทว่ั ไปและมีจาํ นวนประชากรมากที่สุดประมาณร้อยละ 80-90
ก

ข

ค

รู ปที่ 1 ก). แมลงวันบ้าน ข). แมลงวันหัวเขียว และ ค). แมลงวันหลังลาย
แมลงวันเป็ นแมลงพาหะนําโรคสู่ มนุ ษย์และสัตว์มากมาย เช่น อหิ วาตกโรค อาหารเป็ นพิษ โรคพยาธิ
โรคผิวหนังจากเชื้ อรา เป็ นต้น โดยแมลงวันทําหน้าที่เป็ นเสมื อนรถขนส่ งเชื้ อแบคทีเรี ย ไวรัส เชื้อรา และไข่
พยาธิมาสู่คนหรื อสัตว์ เมื่อแมลงวันตอมขยะหรื อสิ่ งสกปรก เชื้อก่อโรคเหล่านี้ จะเกาะตามปี ก ขา และขนของ
แมลงวัน และเมื่อแมลงวันมาตอมอาหารหรื อภาชนะที่ใส่อาหารหรื อนํ้า อาหารและนํ้าก็จะปนเปื้ อนด้วยเชื้อก่อ
โรค สุดท้ายคนหรื อสัตว์ก็จะกินเชื้อก่อโรคเหล่านี้ เข้าไป และโรคที่เกิดจากเชื้อก่อโรคเหล่านี้ ก็สามารถเกิดขึ้น
ได้ 2) ในอี กกรณี หนึ่ งคือ แมลงวันกิ นเชื้ อก่ อโรคเข้าไป แล้วเชื้อ ก่อ โรคเหล่านี้ เจริ ญเติบโตในระบบทางเดิ น
อาหารของแมลงวันและเมื่อแมลงวันมาตอมอาหารได้มีการสํารอกเอานํ้าลายออกมาเพือ่ ละลายอาหาร ในนํ้าลาย
นี้จะมีเชื้อก่อโรคอยูท่ าํ ให้อาหารนั้นปนเปื้ อนเชื้อก่อโรคดังกล่าว 3)
†
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ดังนั้น การไล่แมลงวันไม่ให้ตอมอาหารหรื อภาชนะจึงเป็ นการตัดวิธีการแพร่ กระจายของเชื้อก่อโรคได้
วิธีหนึ่ง ซึ่งในบทความนี้จะนําเสนอนํ้ามันหอมระเหยจากพืชที่มีฤทธิ์ไล่แมลงวัน คือ
1. นํ้ามันหอมระเหยจากพืชในสกุลส้ม (Citrus) ได้แก่ นํ้ามันหอมระเหยจากเปลือกผลของส้ม (Citrus
sinensis) ที่ความเข้มข้น 3.9 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิ เมตร (mg/dm3) สามารถฆ่าแมลงวันบ้านได้ร้อยละ 50 4)
และนํ้ามันหอมระเหยที่สกัดจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia) พ่นในห้องที่มีความกว้าง 3 เมตรและยาว 3
เมตรพร้อมกับมีแมลงวันอยู่ หลังจากนั้นปิ ดห้องทิ้งไว้นาน 60 นาที พบว่า นํ้ามันหอมระเหยที่สกัดจากเปลือก
มะนาวมี ฤทธิ์กาํ จัดแมลงวันบ้านได้ร้อ ยละ 58-72 5) และมีฤทธิ์ฆ่าแมลงวันบ้านได้ร้อยละ 50 เมื่อ ใช้ในความ
เข้มข้น 4.8 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 6)
2. นํ้ามันหอมระเหยจากพืชในสกุล Cymbopogon ได้แก่ นํ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้ (Lemonglass oil;
Cymbopogon citrates) ที่ความเข้มข้น 289.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (µg/cm3) สามารไล่แมลงวันบ้าน
ได้ร้อยละ 84 7) และนํ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอม (Citronella oil; Cymbopogon nardus) ที่ความเข้มข้นร้อย
ละ 15 มีประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันได้รอ้ ยละ 91-92 8)
3. นํ้ามันหอมระเหยจากพืชในสกุล Eucalyptus และ Melaleuca ได้แก่ นํ้ามันหอมระเหยยูคาลิปตัส
(Eucalyptus essential oil) ที่สกัดได้จากใบของต้นยูค าลิ ปตัส พัน ธุ์ cinerea ความเข้ม ข้น 5.5 มิ ล ลิ กรั มต่ อ
ลูกบาศก์เดซิเมตร สามารถฆ่าแมลงวันบ้านได้ร้อยละ 50 9) และนํ้ามันหอมระเหยยูคาลิปตัสที่สกัดได้จากต้นยูคา
ลิปตัสพันธุ์ globules ในความเข้มข้น 214.5 µg/cm3 สามารถไล่แมลงวันบ้านได้ร้อยละ 84 7) นํ้ามันหอมระเหย
ทีทรี (Tea tree oil) สกัดได้จากทีทรี (Melaleuca alternifolia) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 5 สามารถกําจัดแมลงวัน
บ้านได้ร้อยละ 100 หลังจากตั้งทิ้งไว้นาน 12 ชัว่ โมง และแสดงฤทธิ์ไล่แมลงวันบ้าน 10)
4. นํ้ามันหอมระเหยสกัดได้จากใบและกิ่งของสนฮิโนกิ (Chamaecyparis obtuse; วงศ์ Cupressaceae)
โดยใช้น้ าํ มันหอมระเหยดังกล่าวเจือจางจนได้ความเข้มข้นที่ 70 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถไล่แมลงวัน
บ้านได้นาน 5 ชัว่ โมง 11)
5. นํ้ามันหอมระเหยจากพืชในสกุล Mentha
นํ้ามันหอมระเหยจากเปปเปอร์มินต์ (Peppermint, Mentha piperita; วงศ์ Lamiaceae) ที่ความ
เข้มข้น 61.0 µg/cm3 สามารถไล่แมลงวันบ้านได้ร้อยละ 84 7) และที่ความเข้มข้นร้อยละ 1 สามารถไล่แมลงวัน
บ้านได้ร้อยละ 96.8 12) นํ้ามันหอมระเหยจากสะแหน่ ญวน (Mentha pulegium oil) สามารถฆ่าแมลงวันได้ร้อย
ละ 50 เมื่ อ ใช้ที่ความเข้มข้น 4.7 ไมโครกรัมต่อ ลู กบาศ์กเซนติเมตร (µg/cm3) ซึ่ งนํ้ามันหอมระเหยจาก
สะระแหน่ ญ วนนี้ ออกฤทธิ์ ได้ดี กว่านํ้า มัน หอมระเหยจากสะระแหน่ พนั ธุ์ citrata (Bergamon mint oil),
arvensis (Japanese mint ) และ spicata (Spearmint) 13)
การใช้น้ าํ มันหอมระเหยแบบชนิดเดียว เช่น สู ตรตํารับอิมลั ชัน่ ไล่แมลงวันประกอบด้วยนํ้ามัน
หอมระเหยเปปเปอร์มินต์ร้อยละ 40 เพียงอย่างเดียวมีประสิ ทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้านได้ร้อยละ 70-88 แต่
ประสิทธิภาพจะลดลงเหลือร้อยละ 34-72 เมื่อเก็บไว้นาน 12 เดือน 14) แต่ถา้ ใช้สูตรตํารับที่ประกอบด้วยนํ้ามัน
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หอมระเหยหลายชนิดก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันเพิม่ ขึ้น เช่น นํ้ามันหอมระเหยูคาลิปตัสผสมกับ
นํ้ามันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์และนํ้ามันหอมระเหยจากดอกลาเวนเดอร์ เป็ นต้น การใช้น้ าํ มันหอมระเหยใน
ครั วเรื อ นนั้น สามารถทําได้ง่ า ยโดยการใช้ร่ วมกับ เตาระเหยนํ้า มัน หอมระเหยหรื อ ใช้เครื่ อ งกระจายกลิ่ น
(Electric diffuser) การแขวนหรื อวางพืชที่มีน้ าํ มันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ไล่แมลงไว้ในบริ เวณที่ตอ้ งการ หรื อการ
แขวนเยือ่ กระดาษที่ชุบนํ้ามันหอมระเหย13, 14) หรื อใช้กา้ นหวายกระจายกลิ่น
ถึงแม้วา่ นํ้ามันหอมระเหยจะมีประโยชน์ในการไล่แมลงวันแต่ก็มีขอ้ ควรรระวัง ดังนี้ คือ การใช้น้ าํ มัน
หอมระเหยในปริ มาณที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดกลิ่นที่รุนแรงและเกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจได้ ควร
เก็บนํ้ามันหอมระเหยหรื อวางอุปกรณ์ให้พน้ จากมือเด็ก ระมัดระวังการใช้น้ าํ มันหอมระเหยในสตรี มีครรภ์ เด็ก
และผูท้ ี่เป็ นโรคหอบหื ด หลีกเลี่ยงการใช้น้ าํ มันหอมระเหยในผูท้ ี่แพ้ ระมัดระวังการใช้ไฟในเตาระเหยนํ้ามัน
หอมระเหยและอย่าให้น้ าํ ที่ใส่บนเตาระเหยนํ้ามันหอมระเหยแห้ง
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