ลําดับที 6

ผลิตภ ัณฑ์ชวี ภาพควบคุมลูกนํายุงรําคาญ
คณะผูวิจัย
1. ผศ.ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร' คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบานเกร็ด คณะวิทยาศาสตร' มหาวิทยาลัยมหิดล
3.รศ.ดร.นฤมล โกมลมิศร' คณะเวชศาสตร'เขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
หนวยงานความรวมมือ :
1. สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง และ สํานักงานป2องกันควบคุมโรคที่ 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กองควบคุมโรคติดตอ
2. กลุมงานควบคุมสัตว'และแมลงนําโรค กองควบคุมโรคติดตอ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ที่มา ความสําคัญ
ประเทศไทยประสบอุท กภั ยครั้ งใหญในเดือนกั นยายน 2554
มี น้ํ า ทวมขั ง ตั้ ง แตภาคเหนื อ ลงมาจนถึ ง ภาคกลาง โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุทกภัยดังกลาวนํามาซึ่งความเสียหาย
ของชีวิตและทรัพย'สินเป9นมูลคามหาศาล เมื่อมีน้ําทวมขังในชุมชนและ
ตัวเต็มวัย
เขตเมือง กอใหเกิดปIญหาทางอนามัยและสาธารณสุขจากยุงในบริเวณที่
น้ําขังกอใหเกิดความรําคาญ ตลอดจนโรครายตามมา เป9นปIญหาตอเนื่อง
ที่ติดตามมากับสถานการณ'น้ําทวม อีกทั้งสภาพชุมชนแออัดในเขตเมืองที่
มีการขังของน้ําใตถุนบาน และสภาวะอุทกภัย ที่ทําใหเกิดน้ําทวมขังตาม
ไข
แหลงตางๆ ในวงกวางเอื้ อ ตอการเจริ ญ เติ บ โตของยุ ง หลายชนิ ด
โดยเฉพาะ “ยุงรําคาญ” เชน Cx. quinquefasciatus พบมากในแหลง
ลูกน้ํา
น้ํา เนาเสี ย เป9 น พาหะนํ า โรคไขสมองอั ก เสบ เทาชาง และ โรคพยาธิ
หนอนหัวใจในสุนัข ปIจจุบัน การควบคุมตัวยุง ใชสารเคมี หรือหมอก
ตัวโมง
ควั นไลยุ ง อาจกํา จัด ยุง ไดไมมากนัก การควบคุ มประชากรยุ งจึ งควร
ควบคุม ที่ ร ะยะลูก น้ํ า ควบคู กัน ไป การใชจุ ลิ น ทรี ย' ถื อเป9 นทางเลื อกที่
เหมาะสมกวาการใชสารเคมี เนื่องจาก มีความปลอดภัย และตนทุนต่ํา
กวา
Bacillus sphaericus เรียกโดยยอวาบีเอส (Bs) เป9นแบคทีเรียที่สราง
สารพิ ษ ฆาลู ก น้ํ า ยุ ง รํ า คาญ และยุ ง กนปลองได ไมเป9 น อั น ตรายตอคน สั ต ว' และ
สิ่งแวดลอม องค'การอนามัยโลกรับรองใหใชสายพันธุ' 1593 ในการควบคุมลูกน้ําทั้ง
สองชนิดนี้บีเอส สามารถฆาลูกน้ํายุงลายได แตประสิทธิภาพไมสูง ขอดีของบีเอส คือ
คงทนอยูในสภาพแวดลอมไดนาน และ ไมไวตอแสงแดด
ตอดานหลัง
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สรุปผลงานวิจัย
1. การทดสอบประสิทธิภาพของ Bs ในระดับหองปฏิบัติการพบวา จุลินทรีย'ความเขมขน 1,000 ตัวตอมิลลิลิตร ฆาลูกน้ํายุง
รําคาญไดมากกวารอยละ 99 ใน 1-2 วัน
2. ในการทดสอบการใชงานจุลินทรีย'บีเอส ในภาคสนามขนาดเล็ก ไดแก บริเวณคูน้ํารอบกระทรวงสาธารณสุข พบวา
จุลินทรีย'บีเอส 1 ลิตรตอพื้นที่ 100 ตารางเมตร (หรือ 1,000 ตัวตอมิลลิลิตร) ระดับความลึก 1 เมตร ฆาลูกน้ําวัยตัวออนได
รอยละ 90 ในชวง 1-2 วันแรกของการพน ชวยลดปริมาณลูกน้ํายุงไดไมต่ํากวา 2 สัปดาห'
3. ในการทดสอบการใชงานจุลินทรีย'บีเอส รวมกับ B. thruringiensis isaraelensis (Bti) ในภาคสนาม ไดแก ชุมชนซอย
พหลโยธิน 45 จํานวน 300-400 หลังคาเรือน พบวา คาเฉลี่ยจํานวนลูกน้ําลดลงประมาณรอยละ 80 หลังฉีดพนไปแลว 28
วัน หลังฉีดพน 44 วัน มีลูกน้ําเพิ่มจํานวนขึ้นมา แตนอยกวากอนการฉีดพนครั้งแรก อยางไรก็ตามจํานวนยุงลดลงไมมากนัก
อาจเป9นเพราะมียุงใหมจากบริเวณใกลเคียงบินเขามาในชุมชน
เพื่อใหการควบคุมยุง และลูกน้ํามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะการใชงานโดยใหฉีดพนจุลินทรีย2
เอส รวมกับบีทีไอ ทุก 5 สัปดาห2 และใชหมอกควันกําจัดยุงตัวแก ภายหลังการฉีดพนจุลินทรีย2เป4นเวลา 2-3 วัน

การนําไปใชประโยชน2
ในปS 2555 ที่ ผ านมาไดแจก ผลิ ต ภั ณ ฑ' ชี ว ภาพดั ง กลาวใหชุ ม ชน และประชาชนที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล และพื้น ที่ ยุง ชุ มอื่ นๆ ที่ไ ดรับ ความเดื อดรอนจากปI ญหายุง รํ าคาญรบกวน เพื่อลดการ
ขยายพันธุ'ของยุงรําคาญ และยุงกนปลอง เชน หมูบานทรงพล อ.คูคต จ.ปทุมธานี, ชุมชนปTาตอง จ.พระนครศรีอยุธยา,
อ.บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป9นตน โดยในปS พ.ศ. 2556 มีบริษัทเอกชนแสดงความ
จํานงค'ขอรับการอนุญาตสิทธิหัวเชื้อ และสูตรอาหารสําหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม โดย สวทช. มหาวิทยาลัยมหิดล
และบริษัท ไดตกลงกันเป9นที่เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาการถายทอดเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
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