นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้
นวัตกรรม ถุงหอมสมุนไพร ไล่ยุง

ภาพที่ 37 ถุงหอมสมุนไพรไล่ยุง
ชื่อผู้จัดทา นางสาวสุกัลยา เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
อาสามัครสาธารณสุขหมู่ที่ 4 บ้านปาล์ม 2
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปาล์มพัฒนา
ที่มาและความสาคัญ
ยุงเป็นพาหะนาโรคหลายชนิดสถิติของคนป่วยเป็นไข้เลือดออกล้มตาย และในปี พ.ศ.2560 มี
ผู้ป่วยที่เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่เขตรับผิดรับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปาล์มพัฒนา พบได้มาก
ที่สุดตามบ้านเรือน ยุงลายยุงก้นปล่องเป็นต้น
ข้อสาคัญที่อยากศึกษาคือ อยากรู้ว่าสมุนไพรอะไรบ้ างที่เราสามารถไล่ยุงได้ และที่ ลองศึกษาและ
คิดที่จ ะทาผลิ ตภัณฑ์ สิ่ งที่ค้นพบก็คือ มีส มุนไพรหลายชนิดที่สามารถไล่ ยุงได้ และยังมีส รรพคุณที่เป็น
ประโยชน์ ม ากต่ อ มนุ ษ ย์ อี ก ด้ ว ย และสมุ น ไพรที่ จ ะน ามาท า ถุ ง หอมไล่ ยุ ง มี อ ยู่ 3 ชนิ ด คื อ ตะไคร้
หอม มะกรูด เปลือกส้ม
จากเหตุผลและความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจเพื่อศึกษาหาวิธีทาถุงหอมไล่
ยุง และเรียนรู้ว่าสมุนไพรที่จะนามาเป็นส่วนผสมนั่นมีประโยชน์อะไรบ้าง ลักษณะเด่นของสมุนไพรนั่น
สามารถไล่ยุงได้หรือไม่ และนาสมุนไพรเหล่านี้มาทาถุงหอมไล่ยุง สมุนไพรนั่นสามารถไล่ยุงที่คิดค้นสูตรขึ้น
เอง จากข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆในอินเทอร์เน็ต
วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาประสิทธิ์ภาพของสมุนไพรไล่ยุง ในการป้องกันยุงลาย
2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก
4 เพื่อเน้นให้ชุมชนตระหนักถึงอันตรายของยุงลายและโรคไข้เลือดออก
สมมติฐาน

คาดว่าถุงหอมสมุนไพรไล่ยุงที่ใช้สมุนไพรจากธรรมชาติมาทา จะสามารถไล่ยุงได้ดีและไม่เป็น
อันตรายต่อผู้ใช้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิธีทาถุงหอมสมุนไพรไล่ยุงในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1.ลักษณะและสรรพคุณของ ตะไคร้หอม มะกรูด ส้ม
2.การใช้สารเคมีกาจัดแมลงในบ้าน
3.โทษของสารเคมีไล่ยุง
1.ลักษณะและสรรพคุณของ ตะไคร้หอม มะกรูด ส้ม
ลักษณะและสรรพคุณของตะไคร้หอม

ภาพที่ 38 ตะไคร้หอม
ชื่อสมุนไพร:ตะไคร้หอม
ชื่ออื่นๆ: ตะไคร้มะขูด ตะไคร้มะขูด (ภาคเหนือ) ตะไคร้แดง (นครศรีธรรมราช)
ชื่อวิทยาศาสตร์:Cymbopogonnardus Rendle.
ชื่อวงศ์:Poaceae (Graminae)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไม้ล้มลุกจาพวกหญ้า สูงประมาณ 2 เมตร ลาต้นแตกจากเหง้าใต้ดินเป็นกอ ลาต้นเป็นข้อๆ ใบเป็นใบ
เดี่ย ว ออกเรี ย งสลั บ ใบรู ป ขอบขนานปลายแหลม ใบยาวกว่า ตะไคร้บ้าน ลั กษณะของใบกว้าง 5-20
มิลลิเมตร ยาวประมาณ 50-100 เซนติเมตร แผ่นใบแคบ ยาว และนิ่มกว่าตะไคร้บ้าน มีสีเขียว ผิวเกลี้ยง
และมีกลิ่นหอมเอียน ปลายใบห้อยลงปรกดิน ก้านใบเป็นกาบซ้อนกันแน่นสีเขียวปนม่วงแดงต้นและใบมี
กลิ่นฉุนจนรับประทานเป็นอาหารไม่ได้ ดอกออกเป็นช่อ ออกที่ปลายยอด ชูก้านช่อดอกยาวออกมาจาก
ส่วนกลางต้น มีช่อดอกใหญ่ ยาวประมาณ 2 เมตร แยกออกเป็นแขนง เป็นช่อฝอย แต่ละแขนงมีช่อย่อย 45 ช่อ แต่ละช่อมีดอกย่อยจานวนมาก ดอกย่อยสีน้าตาลแดง เป็นพืชที่ออกดอกยาก ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก

ภาพที่ 39 ลักษณะวิสัยพื้นที่ปลูก

ภาพที่ 40 ดอกตะไคร้หอม

ภาพที่ 41 ช่อดอกตะไคร้หอม

สรรพคุณ
หมอยาพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ ราก ลาต้น และใบ เข้ายากับใบหนาด ใบเปล้าใหญ่ และแก้
วิงเวียน ใบ คั้นเอาน้า ช่วยไล่ยุงตารายาไทยใช้ เหง้า เป็นยาบีบมดลูก ทาให้แท้งบุตรได้ คนมีครรภ์ห้าม
รับประทาน ขับประจาเดือน ขับปัสสาวะ ขับระดูขาว ขับลมในลาไส้ แก้แน่น แก้แผลในปาก แก้ตานซางใน
ลิ้ น และปาก บ ารุ ง ไฟธาตุ แก้ ไ ข้ แก้ อ าเจี ย น แก้ ริ ด สี ด วงตา แก้ ธ าตุ แก้ เ ลื อ ดลมไม่ ป กติ เหง้ า ใบแล
กาบ นามากลั่นได้น้ามันหอมระเหย ใช้เป็นเครื่องหอม เช่น สบู่ หรือพ่นทาผิวหนังกันยุง แมลง ทั้งต้น มีรส
ปร่า ร้อนขม แก้ริดสีดวงในปาก ขับโลหิต ทาให้มดลูกบีบตัว ทาให้แท้ง ขับลมในลาไส้ แก้แน่นท้อง(“ตะไคร้
หอม,’’(2557). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : (http://www.phargarden.com)

ภาพที่ 42 ผลมะกรูด
ลักษณะและสรรพคุณของมะกรูด
มะกรูดเป็นสมุนไพรที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ไม่ว่าจะนามาใช้ในการทาอาหาร ช่วยบารุง
สุ ข ภาพเสริ มความงาม หรื อ แม้ แ ต่ น ามาปลู ก เพื่ อ เป็น สิ ริ มงคล นอกจากนี้ มะกรู ดยั ง มี ประโยชน์ แ ละ
สรรพคุณดี ๆ อีกมากมายที่ไม่ควรมองข้าม เรามาทาความรู้จักกับเจ้าพืชสมุนไพรผิวขรุขระชนิดนี้กันให้ดีขึ้น
กว่าเดิมดีกว่าค่ะ พร้อมแล้วไปดูกันเลย
มะกรูด หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Kaffir lime, Leech lime, Mauritius papedaมีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Citrus x hystrix L. นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีชื่ออีกหลากหลายชื่อ อาทิเช่น มะกรูด
(แม่ฮ่องสอน), มะขุน มะขูด (ภาคเหนือ), ส้มกรูด ส้มมั่วผี (ภาคใต้) เป็นต้น เป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูล ส้ม
(Citrus)โดยมีถิ่นกาเนิดในประเทศไทย ลาว มาเลเซีย และอินโดนีเซียลักษณะของมะกรูดเป็นไม้ยืนต้นขนาด
เล็ก เนื้อไม้แข็ง ลาต้นและกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย ใบเป็นใบประกอบชนิดลดรูป มีใบย่อย 1 ใบ เรียงสลับ
รูปไข่ คือมีลักษณะคล้ายกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ คอดกิ่วที่กลางใบเป็นตอนๆ มีก้านแผ่ออกใหญ่เท่ากับ
แผ่นใบ ทาให้เห็นใบเป็น 2 ตอน กว้าง2.5-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ใบสีเขียวแก่พื้นผิวใบเรียบ
เกลี้ ย ง เป็ น มั น ค่ อ นข้ า งหนา มี ก ลิ่ น หอมมากเพราะมี ต่ อมน้ ามัน อยู่ ซึ่ ง ผลแบบนี้ เ รี ยกว่ า ผลแบบส้ ม
(hesperitium) ใบด้านบนสีเข้ม ใต้ใบสีอ่อน ดอกออกเป็นกระจุก 3 – 5 ดอก กลีบดอกสีขาว เกสรสีเหลือง
ร่วงง่าย มีกลิ่นหอม มีผลสีเขียวเข้มคล้ายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัวท้ายของผลเป็นจุก ผลอ่อนมี
เป็นสีเขียวแก่ เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด พันธุ์ ที่มีผลเล็ก ผิวจะขรุขระน้อยกว่าและไม่มีจุกที่ขั้ว
ภายในมีเมล็ดจานวนมาก ๆ

สรรพคุณมะกรูดกับคุณประโยชน์ทางยาที่ไม่ควรมองข้าม
มะกรูดเป็นพืชสมุนไพรโบราณที่มีคุณประโยชน์ทางยามากมาย โดยสามารถนาส่วนต่าง ๆ มาใช้
รักษาอาการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย มะกรูด มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงมีส่วนช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ร่างกายและต้านทานโรคหลายชนิดรวมทั้งมะเร็งบางชนิดด้วย นอกจากนี้มะกรูดยังมีฤทธิ์ในการช่วย
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ อย่างเช่นเชื้ออีโคไล (E.coli)และซาลโมเนลลา (Salmonella) ได้
ช่วยบารุงประจาเดือน ขับระดู และมักเป็นส่วนผสมสาคัญในยาสตรีต่าง ๆ อีกด้วย ไม่เพียงแค่นั้น ส่วนต่าง
ๆ ของมะกรูดยังมีประโยชน์อีกมากมายไปดูกันเลย
รากมะกรูด
รากของมะกรูดมีรสจืดเย็น สามารถช่วยแก้อาการไข้ ถอนพิษสาแดง แก้ลมจุกเสียด กระทุ้งพิษไข้ แก้
พิษฝีภายใน และช่วยอาการเสมหะเป็นพิษ

ภาพที่ 43 รากมะกรูด

ภาพที่ 44 รากมะกรูด

ผิวมะกรูด
ผิวของมะกรูดสามารถช่ วยแก้อาหารนอนไม่หลับได้ โดยนาผิวของมะกรูดบดรวมกับรากชะเอมไพล
เฉียงพร้า ขมิ้นอ้อยแล้วนามาต้มน้าดื่มเป็นยาบารุงหัวใจ โดนนาผิวมะกรูดฝานสดประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ มา
ผสมกับพิมเสนหรือการบูรชงในน้าเดือดแล้วแช่ทิ้งไว้ จากนั้นนามาดื่มช่วยแก้อาการเป็นลม หน้ามืด วิงเวียน
ศีรษะ โดยนาเปลือกมะกรูดฝานบาง ๆ ชงกับน้าเดือดแล้วเติมการบูรเล็กน้อย นามาดื่มเพื่อแก้อาการช่วย
ขับลมในลาไส้ แก้อาการจุกเสียด ท้องอืด แน่นท้องได้ช่วยขับสารพิษที่อยู่ในร่างกายให้ออกมาทางผิวหนัง
โดยการนาผิวมะกรูดมาใช้เป็นส่วนประกอบในการอบซาวน่าสมุนไพร

ภาพที่ 45 มะกรูด

ภาพที่ 46 ผิวมะกรูด

ใบมะกรูด
ช่วยแก้ไอ แก้อาการอาเจียนเป็นเลือดช่วยแก้อาการช้าในช่วยในการชะลอการขยายตัวของ
เซลล์มะเร็งและช่วยต่อต้านมะเร็งได้

ภาพที่ 47 ใบมะกรูด
ผลมะกรูด
ช่วยแก้อาการไอ ขับเสมหะ โดยการนามะกรูดผ่าครึ่งและนาไปลนไฟให้นิ่ม แล้วค่อย ๆ บีบน้า
มะกรูดลงคอทีละนิดจะช่วยทาให้อาการบรรเทาลงได้ ช่วยฟอกโลหิต โดยนาผลมะกรูดสดมาผ่าเป็น 2 ซีก
แล้วนาไปดองกับเกลือหรือน้าผึ้งประมาณ 1 เดือน แล้วรินเอาแต่น้าดื่มช่วยแก้อาการปวดท้อง หรือใช้เป็น
ยาแก้ปวดท้องในเด็กอ่อน โดยการนาผลมะกรูดมาคว้านไส้กลางออก นามหาหิงค์ใส่และปิดจุก แล้วนาไป
เผาไฟจนดาเกรียมและบดจนเป็นผงละลายกับน้าผึ้งไว้รับประทาน แก้อาการปวดได้ ช่วยขับระดู ขับลม โดย
ผลมะกรูดนามาดองทาเป็นยาดองเปรี้ยวไว้รับประทาน ช่วยแก้อาการน้าลายเหนียว แก้เถาดานในท้อง แก้
ระดูเสีย ขับระดู ช่วยขับลมในลาไส้นอกจากนี้น้าจากผลมะกรูดยังสามารถใช้แก้อาการเลือดออกตามไรฟัน
ได้อีกด้วย โดยใช้น้ามะกรูดถูบาง ๆ บริเวณเหงือกหลังแปลงฟันเสร็จจะช่วยทาให้อาการเลือดออกตามไรฟัน
บรรเทาลงได้

ภาพที่ 48 ผลมะกรูด

ประโยชน์ของมะกรูด สมุนไพรสารพัดประโยชน์
มะกรูดเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน ถูกนามาใช้ในการปรุงอาหารคาวหวานต่าง ๆและยัง
นามาใช้ในพระราชพิธีสาคัญอย่างเช่น พระราชพิธีโสกันต์ ซึ่งระบุไว้ว่าจะต้องมีผลมะกรูดและใบส้มป่อยใน
การประกอบพิธี น้าของมะกรูดก็สามารถนามาใช้แทน หรือน้ามาผสมกับน้ามะนาวเพื่อใช้ปรุงอาหารได้อีก
ด้วย โดยน้ามะกรูดนั้นจะมีรสเปรี้ยวกลมกล่อมและมีกลิ่นของน้ามันหอมระเหยเพิ่มขึ้นอีกด้วย
มะกรูดไล่ยุงไล่แมลงได้
ในมะกรูดมีน้ามันหอมระเหยอยู่มาก มีกลิ่นฉุน จึงสามารถนาไปใช้ไล่แมลงบางชนิดได้ เช่นมอดและ
มดที่อยู่ในข้าวสาร ด้วยการใช้ใบมะกรูดสด ๆ ฉีกใบเป็น 2 ส่วน ให้กลิ่นออก แล้วใส่ไว้ในถังข้าวสารก็จะทา
ให้มอดและมดไม่ขึ้นข้าวสาร แล้วถ้าหากถูกปลิง กัดละก็ให้นามะกรูดมาลงตรงบริเวณที่มีปลิงเกาะจะทาให้
ปลิงหลุดออกมาเอง นอกจากนี้มะกรูดสามารถใช้ในการไล่ยุงและกาจัดลูกน้าโดยนาเปลือกมาตากแห้งแล้ว
นาไปเผาไฟก็จะสามารถไล่ยุงได้
ในปัจจุบัน มีการนามะกรูดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงและแมลงต่าง ๆ ซึ่งในการเกษตรก็ไ ด้มีการนา
น้ามันหอมระเหยมะกรูดมาผลิตในรูปของแคปซูลเพื่อใช้ไล่แมลงและหนอนสาหรับเกษตรกร โดยนาไปโปรย
ยังบริเวณที่ต้องการไล่แมลง แล้วน้ามันจะค่อย ๆ ซึมออกจากแคปซูล วิธีการนี้ทาให้เกษตรกรใช้สารเคมี
ลดลงเป็นผลให้พืชผลทางการเกษตรปลอดสารเคมีมากขึ้นอีกด้วย

ภาพที่ 49 ผลมะกรูด
(“ลักษณะและสรรพคุณของมะกรูด,’’ (2557). (ออนไลน์). แหล่งที่มา(http://health.kapook.com)

ลักษณะและสรรพคุณของเปลือกส้ม
ต้นส้ม มีถิ่นกาเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดย่อม มีความสูงของต้นได้
ประมาณ 3-5 เมตร ลาต้นแตกกิ่งก้านมาก กิ่งอ่อนมีหนาม

ภาพที่ 50 ต้นส้ม
ใบส้ม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่มนรี ปลายใบแหลม ส่วนขอบใบ
เรี ย บหรื อ มี ฟั น เลื่ อ ยเล็ ก น้ อ ย ใบมี ข นาดกว้ า งประมาณ 2.5-4 เซนติ เ มตร และยาวประมาณ 5.5-8
เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวเรียบเป็นมัน เนื้อใบแข็ง มีต่อมน้ามันอยู่ตามแผ่นใบ

ภาพที่ 51 ใบส้ม
ดอกส้ม ออกดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อบริเวณง่ามใบและปลายยอดกิ่ง มีกาบใบ 5 ใบ มี 5 กลีบดอก
มีขนาดเล็กเป็นสีขาวอมเหลือง ดอกมีเกสรเพศผู้ประมาณ 18-24 อัน ส่วนเกสรเพศเมียมีประมาณ 3-5 อัน
มีรังไข่ 9-15 อัน

ภาพที่ 52 ดอกส้ม
ผลส้ ม ผลมี ลั ก ษณะค่ อนข้า งกลม เนื้อ นิ่ม มี ขนาดเส้ นผ่ านศูน ย์ก ลางประมาณ 5-7 เซนติเ มตร
เปลือกนอกเป็นสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองแดง ผิวผลเรียบเกลี้ยงและเป็นมัน
เปลือกอ่อน ผิวหนา และมีน้ามันที่เปลือก ภายในมีเนื้อลักษณะฉ่าน้า แบ่งออกเป็นกลีบๆ มีสีส้ม แต่ละกลีบ
จะมีเมล็ดสีขาวอยู่ภายใน เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายแหลม สีขาวนวล (เปลือกสีเขียว) นิยมนามาตาก
แห้งใช้เป็นยา มีรสปร่าหอมร้อน

ภาพที่ 53 ผลส้ม
สรรพคุณของส้ม
1.เปลือกผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้ลมวิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ใจสั่น (เปลือก ผล)
2.ผลมีสรรพคุณช่วยลดปริมาณของโคเลสเตอรอลในเลือด (ผล)
3.ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการของโรคไข้หวัด (ผล)
4.ช่วยบรรเทาอาการกระหายน้า (ผล)
5.ใช้เป็นยาแก้ไอ ช่วยขับเสมหะ (เปลือกผล)

6.ช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นหน้าอก (เปลือกผล)
7.ช่วยแก้อาการปวดชายโครง (เปลือกผล)
8.เมล็ดใช้เป็นยาแก้อาการปวดเต้านม เต้านมอักเสบ (เมล็ด)
9.เปลือกผลมีสรรพคุณเป็นยาขับลม แก้อาหารไม่ย่อย ท้องขึ้นท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่น (เปลือกผล)
10.ช่วยทาให้ระบบการย่อยอาหารภายในร่างกายเป็นไปอย่างปกติ (ผล)
11.ช่วยแก้อาการปวดท้อง (เปลือกผล,เมล็ด)
12.ช่วยแก้อาการปวดอัณฑะ (เมล็ด)
13.เปลือกผลใช้เป็นยาจับลมในตับ กล่อมตับ คลายการบีบตัวของตับ (เปลือกผล)
14.ช่วยป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรีย (ผล)
15.เมล็ดใช้เป็นยาแก้ปวดกระษัยลม (เมล็ด)
16.เปลือกผลใช้เป็นยารักษาโรคผมร่วง (เปลือกผล)
17.ตารายาไทยเปลือกส้มเขียวหวานถูกจัดอยู่ในตารับยา “เปลือกส้ม 8 ประการ” ประกอบไปด้วย
เปลือกส้มเขียวหวาน, เปลือกส้มจีน, เปลือกส้มซ่า, เปลือกส้มโอ,เปลือกมะงั่ว, เปลือก.มะกรูด และเปลือก
มะนาวหรือเปลือกส้มโอมือ มีสรรพคุณเป็นยาแก้เสมหะโลหะ แก้ลมกองละเอียด กองหยาบ ใช้ปรุงเป็นยา
หอม แก้ทางลม (เปลือกส้ม) .ส่วนในบัญชียาสมุนไพร ก็มีปรากฏการใช้เปลือกส้มเขียวหวานในตารับยา
รักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) โดยปรากฏอยู่ในตารับ “ยาหอมเทพจิตร” ที่มีส่วนปะ
กอบของเปลือกส้มเขียวหวานอยู่ใน “เปลือกส้ม 8 ประการ” ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ อีกในตารับซึ่งมี
สรรพคุณเป็นยาแก้ลมวิงเวียน แก้อาการหน้ามืด ตาลาย ใจสั่น คลื่นเหียน อาเจียน แก้ลมจุกแน่นในท้อง
และช่วยบารุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น (เปลือกผล)
(“ลักษณะและสรรพคุณของเปลือกส้ม,’’ (2557). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : (http://frynn.com)
2.การใช้สารเคมีกาจัดแมลงในบ้านเรือน
ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีกาจัดแมลงในบ้านเรือนกันอย่างแพร่หลาย ประชาชนมักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้จากการโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือจากคาบอกเล่าซึ่งอาจทาให้เลือกและใช้สารดังกล่าวไม่
ถูกต้อง ทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงควรศึกษาผลิตภัณฑ์และวิธีใช้สารเคมีกาจัดแมลงในบ้านเรือน
ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยสารที่สาคัญ 4 ประเภทคือ
1.ประเภทออกาโนฟอสเฟต (organophosphate insecticides) เช่น ไดคลอวอส (dichlorvos or
DDVP)
2.ประเภทคลอริเนตเตด ไฮโดรคาร์บอน (chlorinated hydrocarbon insecticides) เช่นลินเดน
(lindance)
3.ประเภทคาร์บาเมต (carbamate insecticides) เช่น โปรปอกเซอร์ (propoxur)
4.ประเภทไพเรทรุมและไพเรทรอยด์ (pyrethrum and pyrethroids) เช่น ไบโออัลเลทริน
(bioallethrin)
สารเคมีกาจัดแมลงทั้ง 4 ประเภทนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ จึงควรศึกษาพิษของสารเคมี
ดังกล่าว ซึ่งมีอาการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.ประเภทออกาโนฟอสเฟต เมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน สูดดม หรือทางผิวหนัง ทา
ให้เกิดอาการพิษต่าง ๆ คือ

1.กระตุ้นประสาท ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในระยะแรก คือมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออกแน่นบริเวณ
ลิ้นปี่และยอดอก ถ้าอาการรุนแรงมากขึน้ ซึ่งเกิดจากรับประทาน จะทาให้ปวดท้อง ท้องเดิน น้าลายฟูมปาก
น้าตาไหล น้ามูกไหล ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ โดยกลั้นไม่อยู่หลอดลมมีเสมหะมาก หายใจหอบ หลอดลม
ตีบ หน้าเขียวคล้า ถ้าพิษรุนแรงมากอาจหยุดหายใจและถึงตายได้
2.กล้ามเนื้อกระดูก จะเห็นได้ชัดที่ลิ้น ตามหน้าและบริเวณคอ
3.มึนงง ปวดศีรษะ และกระสับกระส่าย ตื่นตกใจง่าย ถ้าอาการรุนแรงอาจชักและหมดสติได้
2.ประเภทคลอริเนตเตด ไฮโดรคาร์บอน ประเภทนี้มีข้อเสียหลายประการคือ สลายตัวยาก สะสมได้
ดีใ นไขมั น และแมลงส่ ว นใหญ่ มีค วามต้ านทานต่อ สารประเภทนี้เ มื่อ ได้ รับ เข้า สู่ ร่ างกายจะมีอ าการพิ ษ
คล้ายคลึงกับประเภทออกาโนฟอสเฟต ดังนี้
1. คลื่นไส้ อาเจียน บางรายอาจมีอุจจาระร่วง
2.มีอาการชา แสบที่ริมฝีปาก ลิ้น และบางส่วนของใบหน้า
3. มึนงง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และเมื่อยตามตัว
4. มีอาการสั่น และกล้ามเนื้อกระตุกเป็นแห่ง ๆ โดยเริ่มต้นที่คอ ศีรษะ และเปลือกตา
3.ประเภทคาร์บาเมต ประเภทนี้ ทาให้เกิดอาการพิษเช่นเดียวกับประเภทออกาโนฟอสเฟต แต่
อันตรายน้อยกว่าเนื่องจากสลายตัวเร็จ ฉะนั้นผู้ที่ได้รับพิษจะมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
4.ประเภทไพเรทรูม และไพเรทรอยด์ ประเภทนี้ เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานหรือหายใจ ส่วน
ทางผิวหนังเข้าได้น้อยมาก แต่อาจเกิดปฏิกิริยาที่ผิวหนังได้อย่างรุนแรง ในรายที่แพ้ การหายใจเข้าไปก็ทาให้
เกิดอาการแพ้ได้เช่นเดียวกัน จะรู้สึกแน่น อึดอัด หายใจไม่ออก ถ้ากล่าวถึงพิษโดยทั่วไปแล้ว ประเภทนี้มีพิษ
น้อยที่สุด อาการที่เกิดขึ้นมีดังนี้
1.ผิวหนังบวมแดง เป็นตุ่มใส คันและมีน้าเหลือง
2. อาการเหมือนแพ้เกสรดอกไม้ มีอาการจาม ไอ น้ามูกไหลมาก หายใจอึดอัด
3.ถ้าแพ้มาก ผู้ป่วยจะมีอาการชาที่ปาก ลิ้น กล้ามเนื้อกระตุก ชัก ในรายที่รุนแรงอาจหยุดหายใจและ
ถึงตายได้
ข้อแนะนาวิธีใช้
1.ระหว่างฉีด หรือพ่น ควรหลีกเลี่ยงและป้องกันการสูดหายใจเอาละอองของสารเคมีกาจัดแมลงเข้า
ไป ถ้าฉีดหรือพ่นขณะมีลม ควรอยู่เหนือลม
2.หลังจากฉีดหรือพ่น ควรปิดห้องไว้ชั่วระยะหนึ่งเพื่อให้ละอองของสารเคมีกาจัดแมลงที่กระจายอยู่
ในบรรยากาศบริเวณนั้นเจือจาง แล้วทาความสะอาดพื้นห้อง เพื่อกาจัดสารที่ตกค้างอยู่ตามพื้น
3.ควรล้างมือ หน้า หรืออาบน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง หลังจากฉีดหรือพ่นสารเคมีกาจัดแมลง
4.ระมัดระวังการรินหรือเทสารเคมีกาจัดแมลง เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนัง ภาชนะบรรจุที่ใช้
หมดแล้วควรฝังดิน
5.อย่าฉีดหรือพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน ผู้ป่วย ในบริเวณที่มี อาหารหรือกาลั งประกอบอาหาร และ
บริเวณที่มีเปลวไฟ
6.เก็บให้พ้นจากเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร และห่างจากไฟหรือความร้อน
( ‘’ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี ก า จั ด แ ม ล ง ใ น บ้ า น ,’’ ( 2 5 5 7 ) . ( อ อ น ไ ล น์ ) . แ ห ล่ ง ที่ ม า
(http://webdb.dmsc.moph.go.)

3.โทษของสารเคมีไล่ยุง
ผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษที่ใช้ในอาคารบ้านเรือน มีด้วยกันหลายประเภทที่สาคัญคือ
1.ประเภทใช้ไล่หรือกาจัดยุง และแมลงต่างๆ เช่น ยาจุดกันยุง สเปรย์ฉีดฆ่ายุง
2.ประเภทใช้กาจัดหนู มดมอด ปลวก เห็บ เหา เช่น เหยื่อพิษกาจั ดหนู ยากาจัดเหาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้มักไม่ทราบว่ามีวัตถุมีพิษเป็นส่วนผสมจึงไม่ได้ระมัดระวังในการและการ เก็บรักษา ทาให้บางครั้งเกิด
อันตรายได้ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทเหล่านี้ควรอ่านฉลากให้ถี่ถ้วน ข้อมูลและคาอธิบายในฉลากจะทาให้
ระมัดระวังในการใช้มากยิ่ ง ขึ้น และหากปฏิ บัติตามคาแนะนาจะปลอดภัย และเกิดประโยชน์มากที่สุ ด
ผลิ ตภัณฑ์ที่ดีในฉลากจะต้องมีเลขทะเบี ยนและปีที่ขอขึ้นทะเบียน (ว.พ.ส.ที่ ……/……) ชื่อ และปริมาณ
วัตถุมีพิษ วิธีการใช้ วิธีการแก้พิษเบื้องต้นผู้ผลิต สถานที่ผลิต วันที่ผลิต และเลขที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษ ที่ใช้ในอาคารบ้านเรือน ที่มีแนวโน้มว่าจะมีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น มี
ดังนี้คือ
3.1.ยาจุดกันยุง
ยาจุดกันยุง หมายถึงผลิตภัณฑ์ยากันยุง ซึ่งเมื่อใช้จุดไฟแล้วสามารถระเหยสารออกฤทธิ์ขับไล่หรือฆ่า
ยุงได้ มีทั้งชนิดเป็นขดกลม และเป็นแท่ง นิยมใช้ตามร้านอาหารภัตตาคารและบ้านเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชนบท เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายราคาไม่สูงมาก และประสิทธิภาพดีพอสมควร
สารที่เป็นที่นิยมใช้เป็นส่วนผสมสาหรับไล่หรือฆ่ายุงในยาจุดกันยุง เป็นสารเคมีกาจัดแมลงประเภท
ไพรีไทรอยด์ ด้วยคุณสมบัติที่ทาให้ยุงบินไม่ได้ตกลงมา (Knock down action) สลายตัวได้ง่ายก็สามารถทา
ให้เกิดพิษได้ โดยเฉพาะในรายที่เกิดอาการแพ้ จะทาให้ผิวหนังอักเสบ บวม แดง เยื่อจมูกอักเสบและมี
อาการเหมือนแพ้เกสรดอกไม้ คือ ได จาม น้ามูกไหล หายใจขัด เป็นต้น
แม้จะไม่ค่อยพบอันตรายที่รุนแรงที่เกิดจากยาจุดกันยุง แต่ผู้ใช้ก็ควรระมัดระวั งในการใช้ เพราะอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและทรัพย์สินได้จึงควรปฏิบัติดังนี้
1.ควรใช้ยาจุดกันยุง ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี
2.ขาตั้ง และสิ่งรองยาจุดกันยุง ต้องทาด้วยวัสดุโลหะ หรือ วัตถุอื่นที่ไม่ติดไฟ
3.ล้างมือทุกครั้งหลังการหยิบใช้ หรือสัมผัส และเก็บยาจุดกัน ยุงไว้ในที่มิดชิด ให้พ้นมือเด็ก และไม่
เก็บไว้ใกล้หรือรวมกับอาหาร
4.ขณะใช้ วางให้ห่างจากของไวไฟ หรือของที่เป็นเชื้อไฟได้และเมื่อเลิกใช้แล้วควรตรวจดูให้แน่ว่าได้
ดับไฟเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากประมาท
3.2.ผลิตภัณฑ์กาจัดแมลงชนิดฉีดพ่น (สเปรย์) และชนิดของเหลว
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ราคาค่อนข้างสูง และอันตรายมากกว่ายาจุดกันยุงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1.ชนิดฉีดพ่นหรือสเปรย์ ประกอบด้วยสารเคมีกาจัดแมลง 1-4 ชนิด น้ามันก๊าด และแก๊ส บรรจุใน
กระป๋องโลหะทรงกระบอกมีปุ่มกดให้สารออกมาเป็นละอองฝอย
2.ชนิดของเหลว ประกอบด้วยสารเคมีกาจัดแมลง 1-4 ชนิด และน้ามันก๊าด บรรจุในกระป๋องโลหะ
ทรงสี่เหลี่ยม เวลาใช้จะต้องถ่ายใส่กระบอกสาหรับฉีด ฉีดให้เป็นละอองฝอย เช่นกัน จะเห็นว่าทั้ง 2 ชนิด
ลักษณะการใช้จะคล้ ายกัน คือฉีดพ่น ออกมาให้ เป็นละอองฝอยให้ กระจายทั่ว ไป สารเคมี กาจัดแมลงก็
กระจายในอากาศไปติดอยู่ตามพื้น หรือผนังและภาชนะต่างๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ควรระมัดระวัง
โดยปฏิบัติดังนี้
2.1ปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุข้างกระป๋อง เช่น ให้คนและสัตว์ออกจากห้องหรือบริเวณที่จะฉีดปิดประตู
หน้าต่างไว้แล้วจึงฉีดหลังจากฉีดทิ้งไว้ 10-15 นาที แล้วให้เปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศ

2.2เลือกใช้ให้ถูกประเภทกับแมลงที่ต้องการกาจัด ว่าเป็นแมลงคลานหรือแมลงบิน เนื่องจากความ
รุนแรงและฤทธิ์ตกค้างของสารเคมีต่อแมลงทั้งสองชนิดนั้นต่างกัน และการใช้ผิดประเภททาให้ใช้ไม่ได้ผล
เท่าที่ควร
2.3.ขณะใช้ควรปิดปาก-จมูก และหลังใช้ควรล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง
2.4.เก็บให้มิดชิด ไกลจากมือเด็ก เปลวไฟหรือที่มีความร้อน อาหารและ สัตว์เลี้ยง
25.เมื่อใช้หมดแล้ว ให้นาภาชนะบรรจุฝังดิน ห้ามนาไปเผา เพราะจะทาให้เกิดระเบิดได้
( “โทษของสเปรย์ไล่ยุงที่มีสารเคมี
,’’ (2557). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://webdb.dmsc.moph.go.th)
ขอบเขตของการทาโครงการ
การจัดทานวัตกรรมถุงหอมไล่ยุง ได้ทดลองใช้ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านปาล์ม 2 อาเภอมะนัง จานวน
186 หลังคาเรือน ในช่วงเดือน ในช่วงเดือน ธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561
วิธีการดาเนินการ
1 ประชุมวางแผนดาเนินงานกับ อสม.และภาคีเครือข่าย
2 จัดเตรียมพื้นที่และศึกษาข้อมูลในการดาเนินงาน
3 สารวจแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
4 จัดหาวัสดุ และ สาธิตการนาไปใช้ ให้กับแกนนาที่เกี่ยวข้อง
5 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
6 พัฒนาจากผลการดาเนินงาน โดยแจ้งให้ชุมชนชนได้รับทราบถึงข้อมูลนวัตกรรมถุงหอมสมุนไพร
ไล่ยุง พร้อมทั้ง อบรมการทาถุงหอมสมุนไพรไล่ยุงใช้ในครัวเรือน
ขั้นตอนและวิธีทา
อุปกรณ์
1.กะละมังสาหรับคลุก 1 ใบ
2.เขียง
3.มีด
4.ถุงผ้า
5.ช้อน/ทัพพี
วัสดุ
1.ตะไคร้หอม
2.มะกรูด ( ผิว และใบ )
3.เปลือกส้ม
4.ดอกกานพลู
5.หัวเชื้อน้าหอมระเหยสมุนไพร
6.การบูรหอม
7.เมนทอล

มีขั้นตอนการทาดังนี้
1.นาตะไคร้หอม ล้างน้าให้สะอาดและนามาหั่นเป็นแว่นๆชิ้นเล็กๆ
2.นาผิวและใบมะกรูดมาหั่นเป็นแว่นๆเช่นเดียวกับตะไคร้
3.ปอกเปลือกส้มแล้วหั่น
4. น้าส่วนผสมการบูร เมนทอล และดอกก้านพลู ทั้งหมดมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน
5.แล้วนาส่วนผสมในข้อที่ 1 – 3 มาเทลงไปในส่วนผสมข้อที่ 4
6.คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
7. เมื่อได้กลิ่นหอมแบบที่เราต้องการแล้วก็นาใส่ถุงผ้าที่เตรียมไว้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง
๒. สามารถขยายเครือข่ายไปสู่พื้นที่อื่นๆ
๓. ลดการใช้สารเคมีป้องกันยุงลาย
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานหมู่ที่ 4 บ้านผังปาล์ม2 ตามนวัตกรรมที่คิดค้น ทาให้จานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง
แผนภูมิภาพที่ 6 แสดงจานวนผู้ป่วยในพื้นที่หมู่ที่ 4 เปรียบเทียบของ ปีพ.ศ. 2560 กับ ปีพ.ศ. 2561
ในระหว่างการใช้นวัตกรรม (ผู้ป่วย E1 ผู้ป่วยสงสัย)
5
4
3

2
1
0

แผนภูมิภาพที่ 7 แสดงจานวนผู้ป่วยในพื้นที่หมู่ที่ 4 เปรียบเทียบของ ปีพ.ศ. 2560 กับ ปีพ.ศ.
2561 ในระหว่างการใช้นวัตกรรม (ผู้ป่วยยืนยัน)
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0

จากกราฟสรุปได้ว่าจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกปี ๒๕๖๑ มีจานวนที่ลดลงเปรียบเทียบกับ
จานวนผู้ป่วยในปีพ.ศ. 2560 ซึ่งได้นาเสนอกราฟทั้ง 2 ภาพเพื่อให้มองทั้งผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยยืนยันว่า
ทัง้ 2 กลุ่มจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมถุงหอมสมุนไพรไล่ยุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปาล์มพัฒนา
อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ตารางที่ 20 พึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมถุงหอมสมุนไพรไล่ยุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ปาล์มพัฒนาของครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตาบลปาล์มพัฒนา ด้านการใช้ประโยชน์ได้จริง (n = 186)
ความพึงพอใจ
ด้านการใช้ประโยชน์ได้จริง

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. นวัตกรรมทาให้ท่านหรือญาติของท่านมี
ความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
2. นวัตกรรมมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน

(51.61)

(48.38)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(5.88)

(64.71)

(29.41)

(0.00)

(0.00)

3. นวัตกรรมมีประโยชน์ต่อท่านและ
ประชาชนผู้รับบริการ

(11.76)

(61.76)

(24.47)

(0.00)

(0.00)

จากตารางที่ 1 ข้างต้นสรุปได้ว่าความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมถุงหอมไล่ยุง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลปาล์มพัฒนา ด้านการใช้ประโยชน์จริง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 1)นวัตกรรมทา
ให้ท่านหรือญาติของท่านมีความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 51.61 2). นวัตกรรมมี
ความเหมาะสมต่อการใช้งาน ร้อยละ 40.32 3)นวัตกรรมมีประโยชน์ต่อท่านและประชาชนผู้รับบริการ
ร้อยละ 43.01 ระดับความพึงพอใจมาก 1)นวัตกรรมทาให้ท่านหรือญาติของท่านมีความตระหนักในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 48.38 2). นวัตกรรมมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ร้อยละ 59.67 3)
นวัตกรรมมีประโยชน์ต่อท่านและประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 56.98
ตารางที่ 21 พึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมถุงหอมสมุนไพรไล่ยุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ปาล์มพัฒนาของครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตาบลปาล์มพัฒนา ด้านความปลอดภัย (n = 186)
ความพึงพอใจ
ด้านความปลอดภัย
1. ท่านหรือประชาชนผู้รับบริการสามารถใช้
นวัตกรรมได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(59.67)

(40.32)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

จากตารางที่2 ข้างต้นสรุปได้ว่าความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมถุงหอมไล่ยุง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลปาล์มพัฒนา ด้านความปลอดภัย ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 1)ท่านหรือประชาชน
ผู้รับบริการสามารถใช้นวัตกรรมได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ร้อยละ 59.67 ระดับความพึงพอใจมาก 1)
ท่านหรือประชาชนผู้รับบริการสามารถใช้นวัตกรรมได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ร้อยละ 40.32

ตารางที่ 22 พึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมถุงหอมสมุนไพรไล่ยุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ปาล์มพัฒนาของครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตาบลปาล์มพัฒนา ด้านความสวยงาม (n = 186)
ความพึงพอใจ
ด้านความสวยงาม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. ในนวัตกรรมมีความเรียบง่าย

(52.68)

(47.31)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

2. นวัตกรรมมีความน่าใช้

(41.93)

(58.05)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

จากตารางที่ 3 ข้างต้นสรุปได้ว่าความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมถุงหอมไล่ยุง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลปาล์มพัฒนา ด้านความสวยงาม ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 1)ในนวัตกรรมมีความเรียบง่าย
ร้อยละ 52.68 ๒)นวัตกรรมมีความน่าใช้ ร้อยละ 41.93 ระดับความพึงพอใจมาก 1)ในนวัตกรรมมีความ
เรียบง่าย ร้อยละ 47.31 ๒)นวัตกรรมมีความน่าใช้ ร้อยละ 58.06
ตารางที่ 23 พึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมถุงหอมสมุนไพรไล่ยุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ปาล์มพัฒนาของครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตาบลปาล์มพัฒนา ด้านความคุ้มค่า คุ้มทุน (n = 186)
ความพึงพอใจ
ด้านความสวยงาม
1. นวัตกรรมทาให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ไม่ฟุ่มเฟือย

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(71.50)

(28.49)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

จากตารางที่4 ข้างต้นสรุปได้ว่าความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมถุงหอมไล่ยุง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลปาล์มพัฒนา ด้านความคุ้มค่า คุ้มทุน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 1)นวัตกรรมทาให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ไม่ฟุ่มเฟือย ร้อยละ 71.50 ระดับความพึงพอใจมาก 1)นวัตกรรมทา
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ไม่ฟุ่มเฟือย ร้อยละ 28.49

ประโยชน์ของนวัตกรรมถุงหอมสมุนไพรไล่ยุง
ถ้าใช้ถุงหอมสมุนไพรไล่ยุง ที่ทาขึ้นก็สามารถลดค่าใช่จ่ายที่จะต้องซื้อ สารเคมีไล่ยุงตามท้องตลาด
และถุงหอมสมุนไพรไล่ยุงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แถมกลิ่นหอมของสมุนไพรยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจาก
ความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งวันและเป็นการประยุกต์ใช้สมุนไพรมาทาเป็นอย่างอื่นที่นอกจะนามาทา
ประกอบอาหาร และต้นทุนในการที่เราจะผลิตถุงสมุนไพรไล่ยุงเองนั้นต้นทุนจะไม่เยอะหรือต่านั้นเองและยัง
สามารถนามาผลิตขายเองได้อีกด้วย
ปัญหาและอุปสรรค
ความเชื่อถือและการยอมรับในนวัตกรรมถุงหอมสมุนไพรไล่ยุงของชาวบ้าน ยังไม่มีมากนัก อาจ
เนื่องจากว่าความตระหนักในการดูแลสภาวะสุขภาพของตนเองและครอบครัวที่ไม่ค่อยดีนัก และการควบคุม
โรคในปัจจุบันยังมีการใช้สารเคมี เช่น ยาทากันยุง ปลั๊กไล่ยุง ยาจุดกันยุง
ข้อเสนอแนะ
ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปาล์มพัฒนา มีแผนการประชาสัมพันธ์
การใช้นวัตกรรมถุงหอมสมุนไพรไล่ยุง เพื่อเสนอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดาเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกให้ครอบคลุมเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

ภาพกิจกรรม
วิธีการดาเนินการ
1 ประชุมวางแผนดาเนินงานกับ อสม.และภาคีเครือข่าย
2 จัดเตรียมพื้นที่และศึกษาข้อมูลในการดาเนินงาน

ภาพที่ 54 ประชุมวางแผน
2 สารวจแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
3 จัดหาวัสดุ และ สาธิตการนาไปใช้ ให้กับแกนนาที่เกี่ยวข้อง
4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
6 พัฒนาจากผลการดาเนินงาน โดยแจ้งให้ชุมชนชนได้รับทราบถึงข้อมูลนวัตกรรมถุงหอมสมุนไพร
ไล่ยุง พร้อมทั้ง อบรมการทาถุงหอมสมุนไพรไล่ยุงใช้ในครัวเรือน

ภาพที่ 55 จัดหาวัตถุดิบและสาธิต

ขั้นตอนและวิธีทา
อุปกรณ์
1.กะละมังสาหรับคลุก 1 ใบ

4.ถุงผ้า

วัสดุ
1.ตะไคร้หอม

3.เปลือกส้ม

2.เขียง

3.มีด

5.ช้อน/ทัพพี

2.มะกรูด ( ผิว และใบ )

4.ดอกกานพลู

5.หัวเชื้อน้าหอมระเหยสมุนไพร

6.การบูรหอม

7.เมนทอล

มีขั้นตอนการทาดังนี้
1.นาตะไคร้หอม ล้างน้าให้สะอาดและนามาหั่นเป็นแว่นๆชิ้นเล็กๆ

2.นาผิวและใบมะกรูดมาหั่นเป็นแว่นๆเช่นเดียวกับตะไคร้

3.ปอกเปลือกส้มแล้วหั่น

4. น้าส่วนผสมการบูร เมนทอล และดอกก้านพลู ทั้งหมดมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน
5.แล้วนาส่วนผสมในข้อที่ 1 – 3 มาเทลงไปในส่วนผสมข้อที่ 4
6.คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
7. เมื่อได้กลิ่นหอมแบบที่เราต้องการแล้วก็นาใส่ถุงผ้าที่เตรียมไว้

แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้นวัตกรรม ถุงหอมสมุนไพรไล่ยุง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปาล์มพัฒนาทุกท่าน ขอขอบคุณที่ท่านตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับนวัตกรรมของสถานพยาบาลแห่งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ความ
คิดเห็นของท่านจึงมีคุณค่าต่อการพัฒนา ขอให้ท่านทาเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่เห็นสมควรกับคาถาม
เพื่อรวบรวมนาไปปรับใช้ในข้อเสนอแนะของท่านจาแนกความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ
1
น้อยที่สุด
2
น้อย
3
ปานกลาง
4
มาก
5
มากที่สุด
ตารางที่ 30 แบบประเมินความพึงพอใจ
ลักษณะการรับบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ

ระดับความพึงพอใจ
5
4 3 2

1

1.ด้านการใช้ประโยชน์ได้จริง
1.1นวัตกรรมทาให้ท่านหรือญาติของท่านมีตระหนักในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
1.2. นวัตกรรมมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
1.3. นวัตกรรมมีประโยชน์ต่อท่านและประชาชนผู้รับบริการ
2.ด้านความปลอดภัย
ท่านหรือประชาชนผู้รับบริการสามารถใช้นวัตกรรมได้โดยไม่
ก่อให้เกิดอันตราย
3.ความสวยงาม
3.1 ในนวัตกรรมมีความเรียบง่าย
3.2.นวัตกรรมมีความน่าใช้
4.ด้านความคุ้มค่า คุ้มทุน
นวัตกรรมทาให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ ไม่ฟุ่มเฟือย
รวมคะแนน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................... ....................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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