
การน�าพฤติกรรมของยงุมาใช้เพ่ือก�าจดั
ยงุได้อย่างปลอดภยั
วิธีทางวิทยาศาสตรท่ี์ใช้ต่อสู้กบัยงุลายท่ีเป็นพาหะน�าโรคไข้เลือดออก 

ชิคนุกนุยา ไข้เหลือง และไวรสัซิก้า

การน�าพฤติกรรมของยงุมาใช้

เพ่ือก�าจดัยงุได้อย่างปลอดภยั

การใช้งาน  
เวคโทธอร ์อินทแูคร ์มอสควิโต้ แทรป

ก�าจดัลกูน�า้ยงุทัง้หมดภายในกบัดกั

ก�าจดัลกูน�า้ยงุทัง้หมดในแหล่งเพาะพนัธุโ์ดยรอบ

ก�าจดัยงุตวัเตม็วยั

หยดุยัง้การพฒันาตวัของไวรสั!

ไขเ้ลอืดออก ชคินุกุนยา ไขเ้หลอืงและไวรสัซกิา้ 
เป็นโรคเกดิจากไวรสัทีแ่พรก่ระจายไดอ้ยา่งรวดเรว็
โดยมยีงุเป็นพาหะ เป็นเรือ่งยากทีจ่ะวนิิจฉยัและ
ท�าการรกัษา ดงันัน้ การควบคมุยงุจงึเป็นวธิเีดยีวที่
จะหยดุยัง้การแพรก่ระจายได ้โรคทีเ่กดิจากยงุเหลา่
น้ี มคีวามเสีย่งทางดา้นสาธารณสขุทีส่�าคญัทีส่ดุใน
โลก ซึง่ไขเ้ลอืดออกถอืวา่เป็นตวัส�าคญัทีส่ดุทีเ่กดิ
จากไวรสัทีม่แีมลงเป็นพาหะน�าโรคมาสูค่น

ยงุลายบา้น (Aedes aegypti Linneaus) และยงุลาย
สวน (Aedes albopictus Skuse) เป็นพาหะน�าโรค
ไขเ้ลอืดออกทีส่�าคญัทีส่ดุ พวกมนัเป็นพาหะน�าโรค
ทีส่ง่ผลมากทีส่ดุเพราะพวกมนัชอบอยูใ่นทีม่คีนหมู่
มาก อยูใ่กลท้ีพ่กัอาศยัของเรา และมกัจะกดับอ่ย! 
ยงุลายชอบเกาะพกัในทีร่ม่และหาอาหารในชว่ง
กลางวนั ชว่งทีย่งุออกหากนิสงูสดุ คอื เชา้ตรูแ่ละ
ก่อนพลบค�่า

มเีพยีงยงุตวัเมยีเทา่นัน้ทีก่ดัคน เพือ่กนิเลอืดซึง่เป็น
อาหารทีจ่�าเป็นส�าหรบัการวางไข ่หลงัจากนัน้พวก
มนัจะสามารถแพรไ่วรสัตวัรา้ยได ้(ยงุตวัผูไ้มก่นิ
เลอืดคน)

ยงุลายยากต่อการควบคมุเน่ืองจากพวกมนัมกั
วางไขใ่นแหลง่น�้าขนาดเลก็และยากต่อการสงัเกต 
(อาทเิชน่ กาบใบของตน้ไมแ้ละภาชนะน�้าขงั เชน่ 
กระถาง ภาชนะดนิเผา ถงัคอนกรตี กะลามะพรา้ว 
แจกนั ยางรถยนตเ์ก่า ขยะและอืน่ๆ) 

เวคโทธอร ์อนิทแูคร ์มอสควโิต ้แทรป ดงึดดูและ
ก�าจดัลกูน�้ายงุลายโดยใชส้ารออกฤทธิท์างชวีภาพ 
2 ชนิด เพือ่เป้าหมายในการก�าจดัทัง้ลกูน�้าและยงุ
ตวัเตม็วยั ดว้ยผลกระทบทีเ่กดิขึน้หลายรปูแบบจาก
การแพรก่ระจายจากกบัดกั ท�าใหม้ปีระสทิธภิาพ
ในการก�าจดัลกูน�้ายงุตามแหลง่เพาะพนัธุโ์ดยรอบ
กบัดกั กบัดกัยงัสามารถดงึดดูใหย้งุชนิดอืน่เขา้มา
วางไขไ่ด ้เชน่ ยงุร�าคาญ (Culex pipiens Linnaeus)
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พืน้ท่ีท่ีได้รบัการป้องกนั 

กบัดกั 1 ตวัต่อ 400 ตารางเมตร
2

พกัผอ่นอย่างผอ่นคลาย6

ยืนยนัเป้าหมาย 

ยงุลายบา้น + ยงุลายสวน
1

การตรวจสอบและบนัทึกผล5

ยุงลายบ้านยุงลายสวน

การบ�ารงุรกัษารายเดือน 

เติมน�้ า + ใส่สารลงในกบัดกั
4สถานท่ีวางกบัดกัท่ีเหมาะสม 

สถานทีที่มี่รม่เงา
3

เวคโทธอร์
อินทูแคร์® มอสควิโต้ แทรป



ชวีภาพทัง้สองชนิดมกีารสลายตวัไดเ้รว็ในสิง่แวดลอ้มและ

จดัเป็นสารทีเ่ป็นอนัตรายต�่าส�าหรบัสิง่มชีวีติทีไ่มใ่ชเ่ป้าหมาย

เวคโทธอร ์อนิทแูคร ์มอสควโิต ้แทรป ใชส้ารชวีภาพเพยีง

เลก็น้อยโดยส่วนผสมจะใกลเ้คยีงกบัทีม่ใีนสิง่แวดลอ้ม ซึง่

เป้าหมายจะใชเ้ฉพาะกบัยงุ ปรมิาณของสารยบัยัง้การเจรญิ

เตบิโตของแมลงจะเพิม่ขึน้ในพืน้ทีแ่หลง่เพาะพนัธุอ์ืน่ๆ (สว่น

ใหญ่เป็นแหลง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้) ซึง่เพยีงพอทีจ่ะก�าจดัลกูน�้า

ได ้สารออกฤทธิท์ีม่คี่าน้อยกว่า 10 ppb กเ็พยีงพอต่อการ

ก�าจดัยงุตวัเตม็วยัได ้นัน่กห็มายความวา่ ไมก่่อใหเ้กดิความ

เสีย่งต่อสิง่มชีวีติทีไ่ม่ใช่เป้าหมาย เช่น ปลา นก หรอืสตัว์

เลีย้งลกูดว้ยนม

วิธีแก้ปัญหาท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม
การตา้นทานสารฆา่แมลงกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ เครือ่งพน่

หมอกควนัขนาดใหญ่ มปีระสทิธภิาพทีจ่�ากดัและมผีลกระทบ

ต่อสิง่มชีวีติทีไ่มใ่ชเ่ป้าหมาย ดงันัน้ จงึจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งเปลีย่น

เป็นการควบคุมพาหะใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนืขึน้ 

เวคโทธอร ์อนิทแูคร ์มอสควโิต ้แทรปผลติจากธรรมชาต ิที่

ไดร้บัการรบัรองจาก US-EPA ถงึเชือ้ราทีใ่ชก้�าจดัยงุตวัเตม็

วยัและสารยบัยัง้การเจรญิเติบโตที่ได้รบัการยอมรบัจาก 

WHO ว่าเป็นส่วนผสมทีส่ามารถใชก้บัแหล่งน�้าดื่มได ้สาร

วิธีใช้เวคโทธอร ์อินทแูคร ์
มอสควิโต้ แทรป
กบัดกัจะถกูวางไวใ้นทีท่ีย่งุมกัจะวางไข ่นัน่คอื ในทีท่ีม่รีม่เงา 

ใกลก้บัทีพ่กัอาศยัของคน

ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงู เราแนะน�าใหใ้ชก้บัดกั 1 ตวัต่อพืน้ที ่

400 ตารางเมตร (25 ตวัต่อพืน้ที ่10000 ตารางเมตร) การ

บ�ารงุรกัษาท�าเดอืนละครัง้ (เตมิสารชวีภาพและน�้าลงไป) โดย

ขึน้อยูก่บัภมูอิากาศและความตอ้งการในการใชง้าน

ยุงไม่ไดถู้กจบัแต่จะถูกปนเป้ือนดว้ยสารออกไป เน่ืองจาก

สารจะออกฤทธิอ์ยา่งชา้ๆ คณุจะเหน็วา่มลีกูน�้าอยูภ่ายในกบั

ดกั น่ีเป็นวธิปีกตทิีใ่ชใ้นการดงึดดูยุงตวัเมยีตวัอื่นใหเ้ขา้มา 

เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพอกีทางหน่ึง ตวัออ่นมกัถกูเรยีกวา่ 

“ลกูน�้า (wriggler)” ซึง่จะตายก่อนทีพ่วกมนัจะกลายเป็นตวั

เตม็วยั เมือ่กบัดกัวางอยูใ่นต�าแหน่งทีถู่กตอ้งในพืน้ทีข่นาด

ใหญ่ เวคโทธอร ์อนิทแูคร ์มอสควโิต ้แทรป จะสง่ผลใหล้ด

จ�านวนยุงลายและลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ไขเ้ลอืดออก 

ซกิา้ ไขเ้หลอืง หรอื ชคิุนกุนยา การควบคุมทีเ่หมาะสมจะ

ท�าได้เมื่อคุณก�าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ใหห้มดไปได้มากที่สุด 

โดยใชเ้วลาเพยีง 2 สปัดาห ์คณุกจ็ะเหน็ผลทีช่ดัเจนขึน้

ส�าหรบัพืน้ทีท่ีไ่ม่มกีารป้องกนั เราแนะน�าใหต้ดิตัง้เขตป้อง

กนัยงุไบธอร ์(BITHOR Mosquito Control ZoneTM) โดยรอบ

บา้นเรอืน เน่ืองมาจากยุงลายจะสามารถบนิไดไ้กลถงึ 150 

เมตรจากพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั

วิทยาศาสตรใ์ช้ประโยชน์จาก
พฤติกรรมของยงุ 

ยงุลายมกัจะถกูดงึดดูจากพืน้ทีข่นาดเลก็เพือ่การวางไขแ่ละมี

ลกัษณะการวางไขท่ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ การวางไขข่องยงุลายจะ

วางหลายแหง่ โดยจะกระจายไปโดยรอบพืน้ทีเ่พือ่เพิม่ความ

ส�าเรจ็ในการรอดชวีติของลกูน�้า

เวคโทธอร์ อนิทูแคร์ มอสควโิต้ แทรป น�าเอาพฤตกิรรม

ตามธรรมชาติของยุงตัวเมียมาใช้ในการกระจายสาร

ก�าจดัยุงที่มคีวามเป็นพษิต�่าจากในกบัดกั ให้ไปยงัสถาน

ที่แพร่พนัธุ์อื่นๆที่อยู่โดยรอบบริเวณ แนวคิดน้ี เรียกว่า 

“autodissemination” ช่วยให้สามารถก�าจดัลูกน�้ ายุง

ทัง้หมดในพืน้ทีโ่ดยรอบกบัดกั ก่อนทีพ่วกมนัจะกลายเป็น

ยงุตวัเตม็วยัทีส่ามารถแพรเ่ชือ้โรคได้

เราใช้ประโยชน์จากยุงตัวเมีย
ได้อย่างไร!
เวคโทธอร ์อนิทูแคร ์มอสควโิต้ แทรปท�ามาจากพลาสตกิ

ทีม่คีวามคงทน ใชบ้รรจุน�้าทีเ่ราไดใ้ส่กลิน่เขา้ไปเพื่อดงึดูด

ใหยุ้งลายเขา้มาวางไขภ่ายในกบัดกั เมือ่ยุงเขา้มาในกบัดกั 

พวกมนัจะเกาะพกัทีผ่า้ตาขา่ยบรเิวณใกลผ้วิน�้า ผา้ตาขา่ย

ถูกเคลอืบบางๆ ดว้ยสารทีย่บัยัง้การเจรญิเตบิโตของแมลง

และเชือ้ราทีใ่ชก้�าจดัแมลงตามธรรมชาติ

เราใชป้ระโยชน์จากขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ ยงุลายจะวางไขใ่นหลาย

พืน้ที ่

หลงัจากทีย่งุสมัผสัสารออกฤทธิท์ ัง้สองตวัจากผา้ตาขา่ยแลว้ 

ยงุทีบ่นิออกจากกบัดกัไปวางไขท่ีอ่ื่น กจ็ะตดิเชือ้จากเชือ้รา

และยงัน�าเอาสารยบัยัง้การเจรญิเตบิโตทีต่ดิทีข่าไปดว้ย 

เมือ่ยงุตวัน้ีไปยงัแหลง่เพาะพนัธุอ์ืน่ ยงุตวัน้ีจะแพรส่ารยบั

ยัง้การเจรญิเตบิโตปนเป้ือนไปยงัแหล่งเพาะพนัธุอ์ื่นๆ โดย

รอบกบัดกั การแพร่กระจายแบบอตัโนมตัเิป็นกระบวนการ

ทีท่�าใหแ้น่ใจไดว้า่ ยงุตวัน้ีจะก�าจดัลกูน�้าทีเ่กดิจากยงุตวัอืน่ๆ 

ในแหลง่เพาะพนัธุข์นาดเลก็และยากต่อการคน้หาได้

สารออกฤทธ์ิจากธรรมชาติ
สารออกฤทธิส์องชนิดในเวคโทธอร ์อนิทแูคร ์มอสควโิต ้แทรป 

ถกูออกแบบมาเพือ่ใชก้บัพฤตกิรรมทางธรรมชาตแิละชวีวทิยา

ของยงุลาย ซึง่จะสามารถก�าจดัไดท้ัง้ยงุตวัเตม็วยัและลกูน�้ายงุ

สารยบัยัง้การเจริญเติบโตท่ีใช้ก�าจดัลกูน�้า

ไพรพิรอกซเิฟน เป็นสารยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแมลงทีเ่ลยีน

แบบจวูไีนลฮ์อรโ์มน (Juvenile Hormone) ตามธรรมชาตขิอง

ลกูน�้ายงุ จะสง่ผลในชว่งการเปลีย่นแปลงจากตวัออ่นกลายเป็น

ตวัโมง่ โดยการตายจะเป็นชว่งของตวัโมง่ ท�าใหไ้มม่กีาร

กลายไปเป็นยงุตวัเตม็วยั สารออกฤทธิต์วัน้ีออกฤทธิท์ีค่วามเขม้

ขน้ต�่ามากและไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลทัว่โลก

รวมทัง้ WHO และ US EPA วา่สามารถใชก้บัแหลง่น�้าดืม่ได้

ยงุตวัเมยีจะน�าสารออกฤทธิอ์อกจากกบัดกั เมือ่มนัเขา้มาวางไข่

และจะชว่ยแพรก่ระจายไปยงัแหลง่เพาะพนัธุอ์ื่นๆ ทีย่งุตวัน้ีไป 

นัน่หมายความวา่ ไขท่ียุ่งตวัน้ีวางในแต่ละทีจ่ะถูกก�าจดัก่อนที่

ลกูน�้าจะกลายไปเป็นยงุตวัเตม็วยั อกีนยัหน่ึง ไขจ่ากยงุตวัอืน่ๆ

ทีอ่ยูใ่นแหลง่เพาะพนัธุเ์ดยีวกนักจ็ะพลอยถกูก�าจดัไปดว้ย

เช้ือราตามธรรมชาติ

บเูวเรยี บสัเซยีน่า (Beauvaria bassiana) เกดิตามธรรมชาต ิ

เป็นเชือ้ราในดนิสาเหตุโรคแมลงทีเ่ป็นตน้เหตุของโรคเชือ้รา

ขาวในยงุตวัเตม็วยั เมือ่สปอรข์องเชือ้ราสมัผสักบัตวัของยงุ 

เชือ้ราจะใชท้อ่เจาะผา่นผวิหนงัและคอ่ยๆ เจรญิเตบิโตภายใน

ตวัยงุและจะท�าใหย้งุตายภายใน 2-3 วนั ในขณะทีย่งุตวัน้ีจะ

แพรก่ระจายสารยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแมลงไปยงัแหลง่

เพาะพนัธุอ์ืน่ๆในขณะเดยีวกนักแ็น่ใจไดว้า่ ยงุตวัน้ีจะไมม่ชีวีติ

อยู ่ทีม่ากไปกวา่นัน้ เชือ้ราจะสง่ผลต่อรา่งกายและลดความ

สามารถในการคน้หาและเขา้กดัเมือ่ไดร้บัเชือ้ นอกจากน้ี ยงั

มกีารยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของไวรสัไขเ้ลอืดออกท�าใหไ้ม่

สามารถแพรไ่ดอ้กี

ยงุตวัเมียท่ีตัง้ท้องจะถกูล่อให้เข้า

มาในกบัดกัซ่ึงมนัจะถกูปนเป้ือน

ด้วยสารชีวภาพ 2 ชนิด

ยงุท่ีติดเช้ือมกัจะหยดุการกินเลือดและการเจริญ

เติบโตของไวรสักจ็ะลดลง ท�าให้สามารถป้องกนั

การแพร่กระจายของโรคติดต่ออนัตราย เช่น ไข้

เลือดออก (ดงัในภาพ) 

ยงุจะตายภายใน 2-3 วนัโดยไม่มีการแพร่เช้ืออีก

ยงุจะไม่รู้ตวัว่าได้แพร่กระจาย

สารยบัยัง้การเจริญเติบโดของ

แมลงไปยงัแหล่งเพาะพนัธุโ์ดย

รอบ ซ่ึงจะก�าจดัทัง้ลกูน�้าของตวั

เองและลกูน�้าของยงุตวัอ่ืนท่ีอยู่

ในแหล่งเพาะพนัธุเ์ดียวกนั

ยงุถกูปนเป้ือนสารชีวภาพ 
2 ชนิด; 

1. สารยบัยัง้การเจริญ
เติบโตของตวัอ่อนไม่ให้
กลายเป็นตวัเตม็วยั 

2. เช้ือราตามธรรมชาติ
ท่ีจะค่อยๆก�าจดัยงุท่ี
ติดเช้ือ

Aedes aegypti Linneaus  
(ยงุลายบา้น)

 Aedes albopictus Skuse 
(ยงุลายสวน)

ไวรัสเด
งกี

เวคโทธอร์
อินทูแคร์® มอสควิโต้ แทรป


