กลุมควบคุมวัตถุอันตราย

สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ยาจุดกันยุง (MOSQUITO COIL)
ผลิตภัณฑยาจุดกันยุง เมื่อใชจุดไฟแลว ไอที่ระเหย
ออกมามีคุณสมบัติในการไลยุงไมใหเขามาในบริเวณดังกลาว
ปจจุบันมีผลิตภัณฑซึ่งผลิตออกมาในทองตลาด มีทั้งชนิดเปน
ขดกลม และเปนแทง สวนใหญมีสารเคมีผสมไวในยาจุดกันยุง
ซึ่งกลุมสารเคมีที่นิยมใชเปนสารออกฤทธิ์ในยาจุดกันยุง คือสาร
ในกลุม pyrethroids
• Pyrethroids
เปนกลุมสารเคมีสังเคราะหที่เลียนแบบสารสกัดจากธรรมชาติ
ไพรีทรัม (pyrethrum) หรือไพรีทริน (pyrethrins) ที่พบในพืช
ตระกูลดอกเบญจมาศ (chrysanthemum flowers) Synthetic
pyrethroids คลายกับ pyrethrins ตามธรรมชาติแตไดรับการ
ปรับปรุงเพิ่มความคงอยูไดในสิ่งแวดลอม ปจจุบันทั้ง
pyrethrins และpyrethroids ไดถูกนํามาใชประโยชนในการฆา
และกําจัดแมลงชนิดตางๆ ทั้งทางการเกษตรและทาง
สาธารณสุข โดยนิยมใชไพรีทรอยดเปนสารออกฤทธิ์ใน
ผลิตภัณฑกําจัดยุงและแมลงในบานเรือน
• Pyrethroids ที่ใชในยาจุดกันยุง
สารออกฤทธิ์ปองกันกําจัดแมลงในผลิตภัณฑยาจุดกันยุงที่ขึ้น
ทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสวนใหญ
เปนสารในกลุม pyrethroids เชน Allethrin, d-Allethrin (ซึ่งอาจ
ใชในชื่ออื่นเชน pynamin forte), Esbiothrin, Bioallethrin,
S-Bioallethrin, Metofluthrin, Prallethrin และ Transfluthrin
เปนตนโดยสารเคมีที่ใชเปนองคประกอบในยาจุดกันยุงมาก
ที่สุดคือ d-Allethrin นอกจากนี้ยังมียาจุดกันยุงที่เปนสูตรผสม
ระหวางสารในกลุม pyrethroids และสมุนไพร ตลอดจนยาจุด
กันยุงที่ทําจากสมุนไพรลวนๆ ไดแก ผงจากใบตะไครหอม
(Citronella Powder) ผงจากใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus
Powder) ผงจากเหงาขมิ้นชัน (Tumeric Powder) ผงจากใบ
สาบเสือ (Siam Weed Powder) และผงจากใบสะเดา (Neem
Powder)
• สวนประกอบอื่นๆในยาจุดกันยุง
นอกจากสารสําคัญที่ทําหนาที่เปนสารออกฤทธิ์หลักในการไลยุง
แลว ยาจุดกันยุงยังประกอบไปดวยสวนประกอบอื่นๆ เพื่อทําให
ยาจุดกันยุงคงสภาพเปนขดหรือแทงได เชน (1) ผงขี้เลื่อย

(Wood Powder) ซึ่งทําหนาที่เปนเชื้อไฟ (Ignition Source) ทํา
ใหการติดไฟ เปนไปอยางตอเนื่องจนหมดขด (2) ผงกะลาบด
(Coconut Shell Powder) ทําใหยาจุดกันยุงมีความแข็งตัว ไม
แตกหักงาย (3) ผงไมบง (Joss Powder) และผงแปง (Starch)
ที่ไดจากมันสําปะหลัง ซึ่งเมื่อผสมกับน้ําแลว จะมีคุณสมบัติ
เหมือนกาว เปนตัวยึดจับ (Binder) สวนประกอบอื่นๆใหเขากัน
ไดดี ทําใหยาจุดกันยุงมีความสม่ําเสมอทั่วทั้งขด นอกจากนี้อาจ
มีการแตงสี กลิ่น และใสสารปองกันเชื้อรา (Anti- Molding) เขา
ไปในสวนประกอบของยาจุดกันยุง
• กลไกการออกฤทธิ์ของสารในกลุม Pyrethroids ที่
นิยมใชกันในยาจุดกันยุง
สารในกลุม Pyrethroids มีคุณสมบัติในการทําใหยุงเกิดอาการ
knock-down โดยรบกวนการทํางานของระบบประสาท ทําให
แมลงบินเปนอัมพาตอยางรวดเร็ว สารเหลานี้จะปลอยออกมา
จากยาจุดกันยุงในรูปของควัน ดังนั้นการใชยาจุดกันยุงจึงชวย
ปองกันการรบกวนจากยุงรวมทั้งแมลงบินอื่นๆ และลดอัตราการ
กัดของยุงในบริเวณที่จุดไดมากถึง 80% ทั้งนี้ประสิทธิภาพของ
ยาจุดกันยุงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับอัตราการเผาไหมของยา
จุดกันยุง ขนาดของหองที่วางยาจุดกันยุงดวย
• อันตรายจากไพรีทรอยด
อาการพิษในคนเกิดจากการที่สาร pyrethroids สงผลกระทบ
ตอระบบประสาทและความรุนแรงของอาการพิษขึ้นอยูกับชนิด
และปริมาณของ pyrethroids ที่เขาสูรางกาย โดยทั่วไปมักจะ
ไมพบอาการเกิดพิษจาก pyrethroids ในขนาดที่ปรากฏใน
สิ่งแวดลอมหรือจากการใชกําจัดแมลงในขนาดและวิธีการใช
ปกติ อาการพิษเฉียบพลันจากการไดรับ pyrethroids ใน
ปริมาณสูง ไดแก มึนงง ปวดศีรษะ อาเจียน กลามเนื้อกระตุก
ออนเพลีย การรับรูตอสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ชัก หมด
สติ เสียชีวิต อาการพิษอื่นๆ ที่พบ ไดแก อาการแพทางผิวหนัง
คัน มีผื่นแดง หากเขาตาอาจกอใหเกิดการระคายเคือง
นอกจากนี้พิษของ pyrethroids อาจขึ้นอยูกับตัวทําละลาย และ
ในตํารับที่เปนของเหลว อาจทําใหเกิดการหายใจเขาไปในปอด
ทําใหเกิดปอดอักเสบได (chemical pneumonitis)
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• ความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑยาจุดกันยุง
ในแงของความปลอดภัย แมวาสาร pyrethroids จะเปนสารที่
นิยมใชในยาจุดกันยุง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ทําใหยุง knock
down และสลายตัวไดงาย รวมทั้งมีความเปนพิษนอยกวา
ประเภทอื่น แตสาร pyrethroids ก็สามารถทําใหเกิดพิษได
โดยเฉพาะในรายที่เกิดอาการแพจะทําใหผิวหนังอักเสบ บวม
แดง เยื่อจมูกอักเสบ และมีอาการเหมือนแพเกสรดอกไม คือ
จาม ไอ น้ํามูกไหล หายใจขัด เปนตน แมจะไมคอยพบอันตราย
รุนแรงที่เกิดจากยาจุดกันยุง แตผูใชก็ควรระมัดระวังในการใช
เพราะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ จึงควรปฏิบัติดังนี้
1. ควรใชยาจุดกันยุงในหองที่มีอากาศถายเทดี
2. ขาตั้งและสิ่งรองยาจุดกันยุง ตองทําดวยวัสดุโลหะหรือวัตถุ
อื่นที่ไมติดไฟ
3. ลางมือทุกครั้งหลังการหยิบใชหรือสัมผัส และเก็บยาจุดกันยุง
ไวมิดชิด พนมือเด็ก และไมวางไวใกลหรือรวมกับอาหาร
4. ขณะใช วางใหหางจากของไวไฟหรือของที่เปนเชื้อไฟได และ
เมื่อเลิกใชแลวควรตรวจดูใหแนใจวาไฟดับเรียบรอยแลว เพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุไฟไหม ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดหากประมาท
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