
ผลิตภัณฑไลแมลง(Insect Repellents) 
          

 
แมลง เปนสิ่งมีชีวิตกลุมใหญที่สุดกลุมหนึ่งในโลก และ ยุง อาจกอปญหากับมนษุยไดมากที่สุด 

เนื่องจากยุงบางชนิดเปนพาหะนําโรคมาสูมนุษย จึงมีการคิดคนวิธีการไล หรือปองกัน มิใหยุงและ
แมลงไมใหเขาใกลมนุษย โดยเรียกผลิตภณัฑเหลานั้น วา ผลิตภัณฑไลแมลง (Insect repellents) โดยมี
กลไกการไลแมลง คือ รบกวนกลไกการรับรูกล่ินของแมลง ทําใหแมลงไมไดกล่ิน หรือมีกล่ินยับยัง้การ
กัดของแมลง ซ่ึงผลิตภัณฑไลแมลงนั้น จะมีฤทธิ์ในการไลแตไมสามารถฆายุง และแมลงได ในปจจุบัน
ผลิตภัณฑไลแมลง มีหลายรูปแบบใหเลือกใชตามความเหมาะสม เชน ชนิดเจล ชนดิโลชั่น ชนิดสเปรย 
ชนิดแผนทาผวิหนัง ชนิดแผนติดบนเสื้อผา สายรัดขอมือ  สมุนไพรไลแมลง  เปนตน  

ผลิตภัณฑไลแมลง ชนิดของเหลว หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใช สเปรย หรือทาบนผิวหนัง เสื้อผา 
หรือ พื้นผิว เพือ่ไลแมลงออกจากบริเวณนัน้ ซ่ึงสารสําคัญในการออกฤทธิ์ไลแมลงนั้นมีทั้งชนิดที่เปน
สารเคมี และสารสกัดจากธรรมชาติ  สารสําคัญที่มักพบในผลิตภัณฑไลแมลง ชนิดของเหลว ใน
ประเทศไทย มีดังนี ้

1.DEET (ช่ือทางเคมี N,N-diethyl-meta-toluamide or N,N-diehtyl-3-methyl-
benzamide) เปนสารสําคัญที่นิยมใชในผลิตภัณฑไลแมลง ซ่ึงผลิตออกมาในหลายรปูแบบ เชน โลช่ัน 
สเปรย  โดยปริมาณ DEET ที่ใชทาผิวหนงัและใชในผลิตภัณฑไลแมลงคือ 4-100 %  

2.Icaridin หรือ Picaridin (ช่ือทางเคมี 2-(2-hydroxyethyl)-1-piperridinecarboxylic 
acid 1-methylpropyl ester) เปนสารสําคัญที่ใชในผลิตภณัฑไลแมลง โดยปริมาณ ทีใ่ชในผลิตภัณฑไล
แมลง คือ 5-20 %  

3.Ethyl butylacetylamino propionate มีฤทธิ์ไลยุง และแมลงอื่นๆ เชน มด แมลงวัน 
เห็บ หมดั โดยปริมาณ ที่ใชในผลิตภัณฑไลแมลง ถามีปริมาณมากกวา 12.5 %หามใชในเดก็ที่อายตุ่ํา
กวา 4 ป แตถามีปริมาณนอยกวา 12.5 %หามใชในเด็กที่อายุต่ํากวา 2 ป 

4.IR3535 (ช่ือทางเคมี 3-[N-Butyl-N-acetyl]-aminopropionic acid, ethyl ester)เปน
สารไลแมลงที่ผลิตโดยวิธีชีวสังเคราะห โดยไมพบผลขางเคียงที่เปนอนัตรายรุนแรงในมนุษย โดย
ปริมาณ ที่ใชในผลิตภัณฑไลแมลง คือ 7.5-20.07 %  

5.Oil of Citronella หรือน้ํามันตะไครหอม ซ่ึงใชเปนสารไลยุง และแมลงมากวา 50 ป 
ซ่ึงนอกจากจะใชในผลิตภณัฑืไลแมลง ชนดิของเหลว แลวยังสามารถนาํไปผลิตเปนผลิตภัณฑใน
รูปแบบอื่น เชน ธูปหอม เทยีนหอมกันยุง เปนตน โดยปริมาณ ที่ใชในผลิตภัณฑไลแมลง คือ 6-20 %  



  6.Oil of Lemon Eucalyptus ไดจากใบและกิ่งของตนยูคาลิปตัส ใชเปนผลิตภัณฑไล
แมลงในรูปแบบโลชั่น และสเปรย ซ่ึงยังไมพบผลขางเคียงในมนุษย โดยปริมาณ ทีใ่ชในผลิตภัณฑไล
แมลง คือ 30-40 % 
  7.p-Mentane-3,8-diol เปนสารสังเคราะหทางเคมี ของ Oil of Lemon Eucalyptus ซึง
ใชทาบนผิวหนัง หรือเสื้อผา เพื่อไลยุง และแมลงบางชนดิ โดยปริมาณ ที่ใชในผลิตภณัฑไลแมลง       
คือ 8-10 % 
 อาการเกิดพษิที่เกิดจากผลิตภัณฑไลแมลงสวนใหญมักเปนเพียงการระคายเคืองจากการสัมผัส
สารบริเวณนั้น โดยถาไดรับทางปาก อาจทาํใหเกิด การระคายเคืองในปากและลําคอ และอาจทําให
เนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารบวมแดง หรือไหมไดถาไดรับในปริมาณมากและความเขมขนสูง 
นอกจากนี้อาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน และปวดทองได 
 คําแนะนําในการใชผลิตภณัฑไลแมลง ชนิดของเหลว 

1. ควรอานฉลากกอนใช และปฏิบัติตามคําแนะนําในฉลาก เนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑอยางถูกตองจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการไลแมลง และลดอันตราย
จากการใชผลิตภัณฑไมถูกตอง 

2. ควรเก็บผลิตภณัฑในที่มิดชดิ หางจากเดก็ อาหาร และสตัวเล้ียง กรณทีี่เปน 
Citronella oil ควรปดฝาใหสนิทและอยาใหถูกแสงแดด เปลวไฟ หรือความรอน 

3. หามรับประทาน 
4. ผลิตภัณฑไลแมลงสวนใหญ หามใชในเดก็ที่มีอายุต่ํากวา 2 หรือ 4 ป ขึ้นกับชนิด

และปริมาณสารออกฤทธิ์ในสูตร 
5. ไมควรใชผลิตภัณฑ ในสตรมีีครรภ และสตรีใหนมบุตร  
6. สําหรับผลิตภัณฑไลแมลงประเภทแปง/โลช่ัน หามนําไปทาแทนแปง/โลช่ัน

ทั่วไป ควรทาเมื่อตองการใชปองกันยุง และระวังมิใหเดก็นําไปทาเลน  
7. ควรใชเฉพาะเมื่อจําเปนเทานั้น อยาใชติดตอกันเปนประจํา 
8.  กอนใชควรทา หรือพนที่ขอพับแขนดกูอน ถาไมเกิดอาการแพ หรือระคายเคือง 

จึงใชบริเวณอ่ืนได 
9. อยาทาบริเวณเนื้อเยื่อออน เชน บริเวณใกลตา ริมฝปาก เปลือกตา รักแร หรือทา

บริเวณแผล 
10. ภายหลังการใช หากจะหยิบจับอาหาร ควรลางมือเสียกอน 
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