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แนวทางในการป้องกนัและควบคุมโรค

• การใชว้คัซีนปอ้งกนัโรค

• ควบคมุการเคล่ือนยา้ย และระบบการขนส่งสตัว์

• การคดัสตัวป่์วย และการจดัการกบัซากอย่างเหมาะสม

• ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพระดบัฟารม์ โรงฆ่าสตัว ์และตลาดนดัคา้สตัว์

• การควบคมุพาหะน าโรค

• การประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูก้บักลุ่มเปา้หมายอย่างถกูตอ้ง

• การเฝา้ระวงัโรคทัง้เชิงรุก และเชิงรบั



พาหะน าโรคทีส่ าคญั (Mechanical transmission)

• แมลงวัน (Flies) - Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans, Prostomoxys sp., 
Haematopota spp., Biomyia fasciata, Musca confiscata

• ยุง (Mosquitoes) - Aedes aegypti, Anopheles stephensi, Culex quinquefasciatus

• ริน้น ำ้เคม็ (Midges) - Culicoides nubeculosus, Culicoides punctatus

• เหบ็ (Ticks) - Rhipicephalus appendiculatus, Rhipicephalus decoloratus, 
Amblyomma hebraeum, Ixodes spp.



พาหะกลุ่มแมลงวนัดูดเลือด (Flies)

แมลงวนัเขาสตัว/์แมลงวนัริน้ควาย

เหลือบมา้

เหลือบ

แมลงวนัคอกสตัว์

โตเต็มวยัขนาด 3-5 มม. มกัเกาะดดูเลือด
อยู่บนตวัสตัวบ์รเิวณหลงั สีขา้ง ทอ้ง และ
โคนเขา ตลอดเวลา แต่อาจจะเปล่ียน
ต าแหน่งบา้ง โดยแมลงตวัเมียจะบินออก
จากสตัวเ์ม่ือไปวางไข่ในมลูสตัว์ สามารถ
บนิหากินไดไ้กลสดุถึง 15 กม.

ขนาดโตเต็มวัยบางชนิดถึง 2.5 ซม . 
เฉพาะตัวเมียเท่านั้นท่ีดูดเลือด วางไข่
ตามวชัพืชรมิน า้ มกัพบหากินล าพงั เกาะ
อยู่บนตวัสตัวแ์ค่ระยะเวลาสัน้ๆ สามารถ
บนิหากินไดใ้นระยะไกลๆ ซึง่ท  าใหย้ากใน
การก าจดั เพราะจะบนิมาจากพืน้ท่ีอ่ืนได้

โตเต็มวยัขนาด 5-7 มม. วางไข่ในกองพืชเน่าท่ี
มีมูลและฉ่ีสัตวส์ะสมอยู่หรือไม่ก็ ได้ ทั้งสอง
เพศจะเกาะดูดเลือดบนตัวสัตว์บริเวณขา 
สีขา้ง และทอ้ง แค่ระยะเวลาสัน้ๆ วนัละ 2-3 
รอบ เม่ืออิ่มจะบินไปเกาะพักภายในบริเวณ
ฟารม์ ในหนึ่งวนัสามารถบนิไดไ้กลถึง 40 กม.

ความชุกชุมของแมลงวนัดูดเลือด ใน
ประเทศไทยขึน้อยู่กับปริมาณน า้ฝน 
ความชืน้ และการมีแหลง่แพรพ่นัธุ์

Stomoxys calcitrans Haematobia irritans
Haematopota spp.

https://www.greenbestproduct.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Haematobia_irritans

https://www.greenbestproduct.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Haematopota_pluvialis

https://species.wikimedia.org/wiki/Tabanus

https://www.naturespot.org.uk/species/stable-fly



พาหะกลุ่มยุง (Mosquitoes)

ยงุลาย ยงุกน้ปล่อง ยงุร  าคาญ
Culex quinquefasciatusAnopheles stephensiAedes aegypti

ยงุลายบนิไดใ้นระยะ 30-600 เมตร ชอบ
ออกหากินในเวลากลางวัน ตัว เมีย
หลังจากกินเลือด 2-3 วัน จะบินไป
วางไข่ในน า้ท่ีค่อนขา้งสะอาด

ยุงกน้ปล่องบินไดใ้นระยะ 0.5-2.5 กม. 
ชอบออกหากินตอนกลางคืน วางไข่ตาม
แหล่งน ้าไหลเอ่ือยๆ ค่อนข้างสะอาด 
แอง่หิน โพรงไม ้รวมทัง้ในนาขา้ว

ยุงร  าคาญบินได้ในระยะ 200 เมตรถึง
หลายกิโลเมตร ชอบออกหากินตอน
กลางคืน วางไข่ในน า้เน่าเสีย

https://en.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti https://alchetron.com/Anopheles-stephensi https://www.pctonline.com/article/another-species-may-carry-zika/



พาหะกลุ่มร้ินน า้เคม็ (Biting midges)

Culicoides punctatus* Culicoides nubeculosus

โตเต็มวยัขนาด 1-3 มม. มกัพบรวมกนัเป็นฝงู โดยจะเกาะดูดเลือดบนตวัสตัวบ์ริเวณทอ้ง หลงั และขา แค่ระยะเวลาสั้นๆ แต่วนัละ
หลายรอบ มกัออกใหก้ินในเวลากลางคืน ช่วงท่ีอากาศอบอุ่น และลมสงบ วางไข่ใกลแ้หล่งน า้ ไม่สามารถบินเป็นระยะทางไกลๆได ้
แต่อาจจะเคล่ือนยา้ยไปกบัยานพาหนะ หรือลม จะมีความชกุชมุมากขึน้ภายหลงัเกิดน า้ท่วมจากฝนตกหนกั และอากาศอบอุน่

*มีรายงานการเป็น Biological transmission (Sevik and Dogan, 2017)

https://www.sciencephoto.com/keyword/culicoides-nubeculosushttps://www.flickriver.com/photos/132574141@N04/50276841467/



พาหะกลุ่มเห็บ (Ticks)

Rhipicephalus appendiculatus Amblyomma hebraeum Ixodes spp.

เห็บตัวเมียในระยะพร้อมวางไข่  ขนาดใหญ่ได้
มากกว่า 2 ซม. มกัชอบดูดกินเลือดบริเวณใบหูของ
สตัว ์และบริเวณอ่ืนๆก็พบได ้ตัวอ่อนสามารถรออยู่
ในสิ่งแวดลอ้มไดน้านถึง 10 เดือน และตวัโตเต็มวยั
รอไดน้านถึง 2 ปี เม่ือสตัวเ์ดินผา่นมา เห็บจะเกาะขึน้
บนตวัสตัว์

เห็บตวัเมียในระยะพรอ้มวางไข่ 
มีขนาดได ้1-1.5 ซม. วงจรชีวิต
จะครบสมบูรณ์ใน 1-3 ปี เห็บ
ทุกระยะสามารถอยู่ รอดใน
สิ่งแวดลอ้มไดน้านถึง 10 เดือน 
ในสภาวะอดอาหาร 

เห็บทัง้หมดอยู่ในกลุม่ Three-Host ticks ซึง่จะเปล่ียนสตัวด์ดูเลือด
ตามระยะต่างๆ ในวงจรชีวติ สตัวท่ี์ถกูเห็บกดัจะไม่รูส้กึเจ็บมาก หากมีเห็บ
ปรมิาณมากบนตวัสตัวจ์ะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสขุภาพของสตัว์ เช่น เกิด
ภาวะโลหิตจาง สตัวอ์อ่นแอ ผลผลติลดลง

เห็บตวัเมียในระยะพรอ้มวางไข่ 
ขนาดใหญ่ได้มากกว่า 2 ซม . 
ตวัเมียวางไข่ไดม้ากถึงสองหม่ืน
ฟอง เห็บทุกระยะสามารถอยู่
รอดในสิ่งแวดล้อมได้นานถึ ง
หนึ่งปี ชอบอากาศอบอุ่น และมี
ความชืน้ปานกลาง

มีรายงานพบวา่ในเห็บสามารถเกิดการถ่ายทอดผา่นระยะต่างๆของเห็บ (transstadial transmission) และถ่ายทอดผา่นไข่ได ้(transovarian transmission)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhipicephalus-appendiculatus-life-cycle.jpg https://en.wikipedia.org/wiki/Amblyomma_hebraeum
https://influentialpoints.com/Gallery/Ixodid_Ticks_Ix
odes.htm



การควบคุมพาหะน าโรคทางกายภาพ
กลุ่มสัตวพ์ำหะน ำโรค วิธีกำรทำงกำยภำพ

กลุม่แมลงวนัดดูเลือด • ท าความสะอาดไม่ใหมี้มลูสตัว ์และของเสียสะสมปรมิาณมากในฟารม์ และรีบจดัการกบัมลูสตัว ์เช่น น าไป
ตากแหง้ บรรจถุงุ หรือหาวสัดมุาคลมุ เพ่ือไม่ใหแ้มลงวนัไปวางไข่

• กางมุง้ใหส้ตัวเ์ลีย้งเพ่ือป้องกนัแมลง โดยเนน้ในช่วงเวลาท่ีแมลงวนัชกุชมุ เช่น หลงัฝนตก ความชืน้สงู
• ใชก้บัดกัแมลงภายในฟารม์ เช่น เครื่องช็อตไฟฟ้า หรือกาวดกัแมลง

กลุม่ยงุ • การจดัการแหลง่เพาะพนัธุ ์ก  าจดัหรือลดแหลง่เพาะพนัธุ ์เพ่ือตดัวงจรการขยายพนัธุ์
ยุงลำย: วางไข่ในภาชนะท่ีมีน า้ขงันิ่ง ค่อนขา้งสะอาด เช่น น า้ฝนท่ีขงัตามภาชนะ
ยุงร ำคำญ: วางไข่ในภาชนะท่ีมีน า้ขงันิ่ง ค่อนขา้งสกปรก เช่น ท่อระบายน า้ท่ีมีน  า้ขงั
ยุงก้นปล่อง: วางไข่ในแหลง่น า้ท่ีสะอาดมีใบไมท้บัถมหรือพืชรมิน า้ เช่น ล  าธารน า้ไหลเอ่ือยๆ หรือบอ่น า้ภายใน
ฟารม์
• กางมุง้ตาถ่ีใหส้ตัวเ์ลีย้งเพ่ือป้องกนัแมลง รว่มกบัการใชห้ลอดไฟไลแ่มลง (ควรศึกษาผลติภณัฑก์่อนใช)้
• ท าลายดว้ยวธีิเชิงกล 
ตวัออ่นลกูน า้ยงุ เช่น การตกัออกจากแหลง่อาศยั ปิดฝาภาชนะท่ีมีน า้ขงั 
ตวัเต็มวยั เช่น การช็อตไฟฟ้า การใชก้บัดกัยงุภายในฟารม์

กลุม่ริน้น  า้เค็ม • กางมุง้ตาถ่ีใหส้ตัวเ์ลีย้งเพ่ือป้องกนัแมลง โดยเฉพาะตอนเชา้ตรู ่และใกลพ้ระอาทิตยต์ก
• ปลอ่ยสตัวล์งแปลงหญา้ในเวลากลางวนั ซึง่ริน้ไม่ไดอ้อกหากิน

กลุม่เห็บ • เก็บเห็บออกจากตวัสตัว ์โดยไม่ควรรีบดึงเห็บออกทนัที เพราะจะท าใหส้ว่นปากของเห็บหลดุติดคา้งอยู่ควรท า
ใหเ้ห็บคลายสว่นปากออกก่อนดว้ยยาสลบ เช่น อีเธอรห์รือคลอโรฟอรม์หรือน า้มนั แลว้จึงดึงตัวเห็บออกชา้ๆ

• หมนุเวียนแปลงหญา้แทะเลม็ หรือการใชค้วามรอ้นในการเผาไหมแ้หลง่หลบซอ่นของเห็บ



การควบคุมพาหะน าโรคทางชีวภาพ

กลุ่มสัตวพ์ำหะน ำโรค วิธีกำรทำงชีวภำพ

กลุม่แมลงวนัดดูเลือด

• การใชส้ตัวผ์ูล้า่ตามธรรมชาติ เชน่ แมงมมุ แมลงหนีบ ตั๊กแตนต าขา้ว มด แตน ตอ่จิง้จก 
ตุ๊กแก กบ คางคก นก ไก่ ไร Macrocheles muscaedomesticae และไร Fuscuropoda
vegetans

• การใชต้วัเบียน เชน่ ตวัตอ่สกลุ Spalangia, Muscidifurax, Nasonia ซึง่จะท าลายแมลงวนั
ระยะดกัแด ้และ Tachinaephagus ท าลายแมลงวนัระยะดกัแด ้นอกจากนีย้งัมีตวัเบียน
อื่นๆ เชน่ แมลงวนักน้ขน และดว้งกน้กระดก

• การใชแ้บคทีเรยี เชน่ Bacillus thuringiensis และเชือ้รา Entomophthora sp.

กลุม่ยงุ • การใชส้ตัวผ์ูล้า่ตามธรรมชาติ เชน่ ปลากินลกูน า้ แมงมมุ แมลงปอ ดว้งดิ่ง มวนจิงโจน้  า้ 

กลุม่ริน้น า้เค็ม • การใชส้ตัวผ์ูล้า่ตามธรรมชาติ เชน่ ปลากินตวัออ่นในน า้ แมงมมุ แมลงปอ นกนางแอน่

กลุม่เห็บ
• การใชส้ตัวผ์ูล้า่ตามธรรมชาติ เชน่ มด แมงมมุ นก ไก่ ไก่ต๊อก ไร Anystis baccarum
• การใชต้วัเบียน เชน่ ตวัตอ่สกลุ Ixodiphagus
• การใชจ้ลุินทรยี ์เชน่ เชือ้รา Beauveria bassiana, เชือ้รา Metarhizium anisopliae

การควบคมุทางชีวภาพ แบง่เป็น 3 กลุม่
• สตัวผ์ูล้า่ตามธรรมชาติ (Predators)
• แมลงตวัเบียน (Parasitoids)
• จลุินทรยีก์่อโรค (Pathogens)



การควบคุมพาหะน าโรคทางเคมี
• การใชส้ารเคมีนอกตวัสตัว์

• เหยื่อพิษ
• การฉีดพ่นภายในฟารม์

• การใชส้ารเคมีกบัตวัสตัว*์
• การใชบ้อ่จุม่ตวัสตัว์
• โรยผงฝุ่ นแปง้บนตวัสตัว์
• การติดเบอรห์ผูสมสารเคมีก าจดัแมลง
• การราดหลงั
• การฉีดพ่นบนตวัสตัว์
• การฉีดเขา้ใตผิ้วหนงั

*ใชเ้ฉพาะผลติภณัฑส์  าหรบัสตัว ์และตอ้งใชใ้หต้รงตามค าแนะน าเท่านัน้

https://www.pbsanimalhealth.com/products/xp-820-
insecticide-cattle-ear-tags

https://en.wikipedia.org/wiki/Plunge_dip

https://parasitipedia.net/index.php?
option=com_content&view=article&i
d=2418&Itemid=2689

https://www.valleyvet.com/ct_detail.html?pgguid=30e079d6-7b6a-
11d5-a192-00b0d0204ae5

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/588559.html



กำรใช้สำรเคมีเพือ่ควบคุมพำหะน ำโรคกับตัวสัตว์
• ตวัอยา่งขอ้มลูที่ควรทรำบก่อนใช้สำรเคมกีับตัวสัตว์

สำรเคมี
ออก ทธิ 
ส ำคัญ 

กลุ่มพำหะน ำ
โรคเป้ำหมำย 

วิธีกำรใช้  
และปริมำ  

 ้อควรระวัง กำรแก้พิ  เภสัช ลน ำสตร ์ ควำมเป็นพิ ตอ่ส่ิงแว ล้อม 
ระยะหยุ ยำ เพ่ือควำม
ปลอ ภัยตอ่  ้บริโภค 

Amitraz เห็บ (Boophilus 
microplus, 
Amblyomma, 
Rhipicephalus 
spp, etc.)  

• การจุ่มตวั
สตัว ์(200 
ppm) 

• การฉีดพ่นตวั
สตัว ์(250 
ppm) 

ป้องกนัได ้7-9 วนั 

• เป็นพิษกบัสตัว์
ฟันแทะ แมว และ
มา้ 

• โคอายนุอ้ย หรอื
อ่อนแอ ภายหลงั
การจุ่ม หรอืฉีด
พ่นอาจจะลม้
นอนลง ซึ่งโดย
ปกติจะฟ้ืนไดเ้อง 
หรอือาจช่วยดว้ย
การฉีดน า้บนตวั
โค 

• Atipamezole 50 
mcg/kg IM ออก
 ทธิ ไดเ้รว็ แต่ใน
ระยะเวลา 2-4 
ชม. จ าเป็นตอ้ง
ให ้Yohimbine 
0.1 mg/kg PO 
ทกุ 6 ชั่วโมง 
จนกว่าอาการจะ
ดีขึน้ 

• Yohimbine 0.1 
mg/kg IV ไป
สลบักบั Amitraz 
ในการจบักบั 
alpha2 
receptors ส่งผล
ใหห้วัใจกลบัมา
เตน้เรว็ขึน้ ความ
ดนัสงูขึน้ รูส้กึตวั 
และเพิ่มการ
ท างานของ
ทางเดินอาหาร 

• การดดูซมึเขา้
ทางผิวหนัง
ค่อนขา้งต ่า 

• หากสตัว(์สตัว์
เคีย้วเอือ้ง สกุร 
และสนุัข) เลีย 
หรอืกินเขา้สู่
รา่งกาย 
amitraz จะถกู
ขับออกทาง
อย่างรวดเรว็
ทางอจุจาระ แต่
จะชา้ในมา้ ซึ่ง
ท  าใหเ้กิดความ
เป็นพิษได ้

• ความเป็นพิษต่อนก
ค่อนขา้งนอ้ยแต่อาจส่งทาง
ลบกบัระบบสืบพนัธุ ์

• ความเป็นพิษต่อปลาปาน
กลาง 

• ค่อนขา้งปลอดภยัต่อผึง้ 

• ค่าครึง่ชีวิตในดินนอ้ยกว่า 
24 ชม. โดยจะสลายไดเ้รว็
ขึน้ในสภาวะที่มีออกซิเจน
สงู และดินเป็นกรด 

• การท าลายสารเคมีที่ใช้
แลว้จากบ่อจุ่ม ตอ้งป ิบตัิ
ตามฉลากระบุ 

• หากมนษุยม์ีความผิดปกติ
จากการไดร้บัสารพิษ ควร
รบีไปพบแพทยท์นัที เพื่อ
ลดปรมิาณสารพิษ กิน
activated charcoal (50 
g)  และปรบัผลขา้งเคียง
จากพิษซึ่งไปออก ทธิ กด
ระบบประสาทส่วนกลาง 

• เนือ้สตัว ์ 
-โค และแพะ ควรเวน้
ระยะ 1 วนั ก่อนเชือด 
-แกะ และสกุร ควร
เวน้ระยะ 7 วนั ก่อน
เชือด 

• นม ควรเวน้ระยะ 4 
รอบการรดีนม หรอื 2 
วนั 

 



สำรเคมีส ำคัญ
WHO hazard 

Classification of 
active ingredient*

กลุ่มพำหะน ำโรค ร ปแบบกำร
ใช้

ควำมถี่ใน
กำรใช้

ปริมำ กำรใช้
แนะน ำแมลงวัน ยุง ริน้น ำ้เค็ม เหบ็

diflubenzuron U √ √ √
ฉีดพ่นท่ีแหลง่
เพาะพนัธุแ์มลง

ทกุ 2 สปัดาห์ 0.5-1.0 g/m2

triflumuron U √ √ √
ฉีดพ่นท่ีแหลง่
เพาะพนัธุแ์มลง

ทกุ 2 สปัดาห์ 0.25-0.5 g/m2

cyromazine U √ √ √ √
ฉีดพ่นท่ีแหลง่
เพาะพนัธุแ์มลง

ทกุ 2 สปัดาห์ 0.5-1.0 g/m2

azamethiphos III √
เหย่ือพิษ
แมลงวนั

1.0-2.0 g/m2

etofenprox U √ √ √ √ พ่นแบบสเปรย์ ทกุ 7 – 10 วนั 0.1-0.2 g/m2

d-phenothrin U √ √ √ √ พ่นแบบสเปรย์ ทกุ 7 – 10 วนั 2.5 g/m2

alpha-cypermethrin II √ √ √ √ พ่นแบบสเปรย์ ทกุ 7 – 14 วนั 0.015-0.03 g/m2

deltamethrin II √ √ √ √ พ่นแบบสเปรย์ ทกุ 7 – 14 วนั 0.0075-0.015 g/m2

amitraz II √ พ่นแบบสเปรย์ ทกุ 7 – 9 วนั 250 ppm

*Class II = moderately hazardous; Class III = Slightly hazardous; Class U = unlikely to pose an acute hazard in normal use

ตรวจสอบผลติภณัฑว์ตัถอุนัตรายท่ี
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจากกรมปศสุตัว์

กำรใช้สำรเคมีเพือ่ควบคุมพำหะน ำโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในส่ิงแว ล้อม

• อ่ำนฉลำกแนะน ำกำรใช้  ้อควรระวัง และปฏิบัติตำมทุกคร้ัง เพื่อควำมปลอ ภยั
• แนะน ำให้สลับสำรเคมีส ำคัญหมุนเวียนกันไปตำมกลุ่ม องพำหะ เพื่อล ปัญหำกำรต้ำนทำนสำรเคมี
• กำรควบคุมพำหะน ำโรค ต้องก ำ ั  และล แหล่งแพร่พันธุ ์ร่วมกับกำรก ำ ั พำหะตัวอ่อน และโตเต็มวัย 

ทั้งวิธีทำงกำยภำพ ชีวภำพ และกำรใช้สำรเคมีอย่ำงเหมำะสม  ะเป็นวิธีกำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพ



ความปลอดภยัต่อการใช้สารเคมี

ผลกระทบตอ่มนษุย ์(ควรไปพบและปรกึษาแพทย)์ ผ่านการกิน สมัผสั สดูดม

• ความเป็นพิษเฉียบพลนั เกิดจากการไดร้บัสารเคมีปรมิาณมากในชว่งเวลาสัน้(ชม./วนั) โดยเฉพาะกลุม่ 
organophosphates หรอื carbamates

• ความเป็นพิษเรือ้รงั เกิดจากการไดร้บัสารเคมีในปรมิาณนอ้ยในชว่งเวลานาน(เดือน/ปี) ผ่านการท างานในฟารม์ หรอืการ
อาศยัรว่มกนักบัสตัวเ์ลีย้ง ที่ไดร้บัสารเคมี เข่น แบบหยด แบบราดหลงั การจุม่ตวัสตัว ์หรอืการฉีดพน่

• การแพส้ารเคมี

ผลกระทบตอ่สตัว์

• ความทนตอ่สารเคมีในสตัวแ์ตล่ะชนิดแตกตา่งกนั ตอ้งใชส้ารเคมีกบัชนิดสตัวต์ามที่ฉลากระบเุทา่นั้น

• ตอ้งค านึงถึงความเขม้ขน้ น า้หนกัสตัว ์ความถ่ีในการใช ้วนัหมดอาย ุและการไดร้บัการขึน้ทะเบียนโดยกรมปศสุตัว์

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม

• การใชส้ารเคมีกบัตวัสตัวมี์ความเสี่ยงตอ่ผลกระทบกบัสิ่งแวดลอ้มต ่ากวา่

• วิธีการใชส้ารเคมีสง่ผลโดยตรงตอ่ผลกระทบกบัสิ่งแวดลอ้มต ่ากวา่ เชน่ การราดหลงั หรอืการฉีด สง่ผลกระทบนอ้ยกวา่
การจุม่ตวัสตัว ์เพราะปรมิาณสารเคมีที่ใช ้และการก าจดัสารเคมีนัน้แตกตา่งกนั

• ควรเก็บสารเคมีในตูท่ี้มิดชิด เพ่ือป้องกนัไม่ใหค้น 
หรือสตัวเ์ขา้ถึงสารเคมีนัน้โดยไม่ตัง้ใจ

• อา่นฉลาก ขอ้ควรระวงั ค  าแนะน าการใช ้และ
ป ิบตัิตามทกุครัง้อย่างเครง่ครดั



ตวัอย่างการใช้สมุนไพรทางเลือก เพ่ือควบคุมและป้องกนัแมลง
ช่ือสำมัญ ช่ือวิทยำ ำสตร์ สัตวพ์ำหะน ำโรคเป้ำหมำย ส่วน องพชืทีน่ ำมำใช้ วิธีกำรใช้

สะเดาหรือสะเลียมหรือกะเดา Azadirachta indica เห็บ เมลด็ และใบ น าใบแก่แช่น า้ 3 วนั หรือน าเมลด็
ไปสกดัดว้ยการบดผสมน า้และบีบ
อดัชา้ๆ น าน า้ไปใชพ้่นบนตวัสตัว์

แมงลกัคาหรือแมงลกัป่า Hyptis suaveolens ไลย่งุ กิ่ง และใบ น าสว่นของกิ่ง และใบท่ีแหง้มาเผา
ใหเ้กิดควนั

เปลา้ใหญ่หรือเปลา้หลวง Croton roxburghii ไลย่งุ เปลือกไม้ น  าสว่นของเปลือกไมแ้หง้มาเผาให้
เกิดควนั

ตะไครต้น้หรือจะไคต้น้ Litsea cubeba ไลย่งุ ผล น าสว่นของผลมาถตูามผวิหนงั

ไผเ่ลีย้ง Bambusa multiplex ก าจดัตวัออ่นของแมลงในระยะ
ตวัหนอน

หน่อ ฝานหน่อเป็นชิน้เลก็ๆ น าไปใส่
ตรงท่ีมีหนอน

ขา้วเม่านกหรือมะแฮะนกหรือ
ตานคอมา้หรือหนอนหน่าย

Tadehagi triquetrum ก าจดั และไลต่วัออ่นของแมลง
ในระยะตวัหนอน

ใบ น าใบมาขยีใ้สต่รงท่ีมีหนอน
แมลงวนั

หางเสือหรือหญา้ตะขาบหรือ
หญา้หางกระรอก

Uraria crinita ก าจดั และไลต่วัออ่นของแมลง
ในระยะตวัหนอน

ใบ น าใบมาขยีใ้สต่รงท่ีมีหนอน
แมลงวนั

น า้สม้ควนัไม ้(pyroligneous acid) ไลแ่มลงบนิ และเห็บ สารสกดัจาก
กระบวนการเผาถ่าน

ใชต้ามค าแนะน าของผูผ้ลติ ทัง้นี ้
อาจจ าเป็นตอ้งเพิ่มความถ่ีในการ
ใชน้  า้สม้ควนัไม ้หากมีแมลงชกุชมุ
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