ก
การศึกษาความไวของลูกน้ายุงลายต่อสารทีมีฟอสในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ปี 2558
นิธิพัฒน์ มีโภคสม มะลิวัลย์ ทัศนา สุนัฐ เจริญศรี บรรจง บกแก้ว
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
บทคัดย่อ
การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออกในปั จ จุ บั น ยั ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ มาตรการก าจั ด ลู ก น ายุ ง ลายบ้ า น
พาหะหลักนาโรคไข้เลือดออก โดยการใช้สารทีมีฟอสชนิดเคลือบผิวทรายควบคุมกาจัดลูกนายุงลาย เนื่องจากยุงลาย
บ้านมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่ในภาชนะใส่นาต่างๆ ในครัวเรือน และพบได้ทุกชุมชนทั่วประเทศ ประเทศไทยใช้สารทีมีฟอส
ในการใส่ในภาชนะกักเก็บนาอย่างแพร่หลายตั งแต่ปี 2515 ขนาดที่แนะนาคือ ทีมีฟอส 1% SG ใช้ในขนาด 1 กรัม
ต่อนา 10 ลิตร สามารถออกฤทธิ์ควบคุมไม่ให้มีลูกนาได้นาน 3 เดือน แต่ในสภาพที่เป็ นจริง พบว่า ประชาชนมีการใช้
นา ตักออกและเติมเข้า ทาให้ความเข้มข้นของสารทีมี ฟอสลดลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถกาจัด ลูกนาได้ แล้วการที่ลูกนา
ได้รับสารเคมีในระดับต่าและรอดชีวิตนั นสามารถทาให้เกิดพัฒนาการต้านทานต่อสารทีมีฟอสได้ และส่งผลกระทบ
ต่อ การกาจั ด และควบคุ ม ลู ก น ายุ ง ลาย การศึ ก ษาความไวต่อ สารที มีฟ อสของลู ก นายุ งลายในภาคเหนื อตอนล่ า ง
ของประเทศไทย ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ตามหลั กเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก เริ่มตังแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2558 โดยเก็บตัวอย่างลูกนายุงลายในภาคสนาม ทังในและนอกเขตเทศบาลเมืองของ
จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย มาทดสอบเพื่อหาระดับความไวต่อสารทีมีฟอสที่ความเข้มข้น
0.02 มิ ล ลิ กรั มต่ อลิ ตร ค่ า ความเป็ น พิษ เฉี ยบพลั นที่ ทาให้ ลู ก นาตายร้ อยละ 50 (LC50) ของลู ก นายุง ลายทดสอบ
คานวณระดับ ความต้า นทาน (RR50) ของยุง ทดสอบ โดยเปรีย บเที ยบ ค่า LC50 และ RR50 กั บยุ ง ลายสายพั น ธุ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความไวต่อสารเคมีกาจัดแมลงในระดับสูง
ผลการศึกษา พบว่า ยุงลายในพืนที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทังในเขตเทศบาลเมืองและนอกเขต
เทศบาลเมือง มีความไวต่อสารทีมีฟอสที่ความเข้มข้น 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ในระดับสูงและปานกลาง (อัตราการตาย
ระหว่างร้อยละ 88-100) มีค่า LC50 ต่อสารทีมีฟอส อยู่ระหว่าง 0.0021-0.01160 มิลลิกรัมต่อลิตร และระดับความ
ต้านทานต่อสารทีมีฟอสที่เหมือนกัน คือ มีความต้านทานต่อสารทีมีฟอสในระดับต่า โดยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย มีค่าระดับความต้านทาน RR50 เท่ากับ 0.73, 2.15, 2.32, 2.50 และ
2.70 เท่า ตามลาดับ สาหรับนอกเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ และสุโขทัยมีค่าระดับ
ความต้านทาน RR50 เท่ากับ 0.87, 0.91, 1.08, 1.27 และ 4.26 เท่า ตามลาดับ
สรุปได้ว่า ยุงลายในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในพืนที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ และ
สุโขทัย มีพัฒนาการความต้านทานต่อสารกาจัดลูกนาทีมีฟอส อาจเนื่องมาจากสารทีมีฟอสมีการนามาใช้กาจัดลูกนา
ยุงลายเป็นเวลานาน และการใส่ทรายทีมีฟอสในภาชนะขังนาในอัตราส่วนที่ไม่ถูกต้อง ดังนันมีโอกาสที่ลูกนายุงลาย
ได้ รั บ สารที มี ฟ อสในขนาดที่ ไ ม่ เ หมาะสม แล้ ว อาจท าให้ ลู ก น ายุ ง ลายมี พั ฒ นาการให้ ต้ า นทานต่ อ สารที มี ฟ อสได้
จึงควรมีการทาความเข้าใจกับ หน่วยงานที่มีการใช้ สารทีมีฟอสในการกาจัดลูกนายุงลาย เช่น สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาล เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นต้น ให้เข้มงวดและระมัดระวัง
ให้ใส่ทรายทีมีฟอสในภาชนะขังนาในอัตราส่วนที่ถูกต้อง และควรมีการทดสอบความไวของลูกนายุงลายต่อสารทีมีฟอส
ให้มากขึน และมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของระดับความไวและระดับความ
ต้านทานของลูกนายุงลายต่อสารทีมีฟอส เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้สารเคมีในการควบคุมลูกนา
ยุงลาย
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The susceptibility on Temephos of Aedes aegypti Larva
In the lower part of Northern, Thailand 2015
Abstract
The chemicals approach to control the Aedes Aegypti, vector of Dengue Hemorrhagic fever
(DHF), is still one of the measures to prevention and control of DHF endermic. Temephos sand
granules have been widely used as laviciding in Thailand. The resistance of larvae to the temephos
many occur from exposing to dilution of the chemicals in the domestics-used water containers.
During May – August 2015. Surveillance susceptibility level of larval mosquitoes to chemicals using
WHO susceptibility kits were done in urban and rural areas of the lower part of Northern Thailand eg.
Phitsanulok, Uttaradit, Sukhothai, Tak and Phetchaboon.
The results showed that there variations of LC50 among larval mosquitoes in urban and
rural areas as LC50 were 0.00201- 0.01160 mg/L. The resistance ratio also showed variation. The low
resistance ratio to temephos was found in urban areas of Phitsanulok (RR50 = 0.73)
Uttaradit (RR50 = 2.15) Tak (RR50 = 2.32) Phechaboon (RR50 = 2.50) and Sukhothai (RR50 = 2.70).
The data of resistance rate show Sukhothai (RR50 = 0.87) Tak (RR50 = 0.91) Phitsnulok (RR50 = 1.08)
Uttaradit (RR50 = 1.27) and Phetchaboon (RR50 = 4.26).
The conclusion to larva mosquitoes in urban and rural areas from the lower part of
Northern Thailand still have low resistance rate.

