
ความปลอดภัยของการใช้น ้ามันหอมระเหยก้าจัดลูกน ้ายุง 
โดย ศิริชดา เปล่งพานิช 

 น ้ามันอบเชย น ้ามันยูคาลิปตัส และน ้ามันมะกอกเป็นสมุนไพรที่สามารถใช้ส้าหรับหยดใส่น ้าใช้ในการท้าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลายได้  โดยมีรายงานการศึกษาถึงการใช้น ้ามันหอมระเหย 12 ชนิด ทดสอบในระยะเวลา 24 48 
และ 72  ชั่วโมง พบว่าที่ระยะเวลา 48 ชั่วโมง น ้ามันหอมระเหยโหรพามีฤทธิ์ฆ่าลูกน ้ายุงลายบ้านดีที่ สุด ที่ LC50 
เท่ากับ 68.2  ppm รองลงมาคือ น ้ามันหอมระเหยจากอบเชยจีน ตะไคร้บ้าน ตะไคร้ต้น ตะไคร้หอม ใบฝรั่ง มะกรูด 
เปบเปอร์มิ น สน ส้ม ส้มเขียวหวานและกระชาย มีค่า LC50 เท่ากับ 78.02, 125.50, 175.70, 188.20, 240.8 ,255.7, 
260.40, 280.80, 290.60, 312.50 และ 321.20 ppm ตามล้าดับ [1] ส้าหรับความเป็นพิษของ น ้ามันอบเชย (จาก
เปลือก) ที่ 2.2%  มีพิษเฉียบพลันในความเข้มข้น ดังนี   LD50 ในหนู 1.3-2.85 กรัม/กิโลกรัม (รับประทาน) และ      
1.0 กรัม/กิโลกรัม ในหนูตะเภา  กรณีสัมผัสทางผิวหนัง LD50 <1.25 กรัม/กิโลกรัม ในกระต่าย และอาจถึงตายในคน
ถ้ารับประทาน 50–60 ซีซี [2] นอกจากนี มีรายงานชนิดของน ้ามันจากอบเชยที่ได้จากส่วนของเปลือก (cinnamon 
bark) พบว่า มีปริมาณสูงสุดที่สัมผัสได้ทางผิวหนัง คือ 75.7% ซึ่งมีข้อจ้ากัดในส่วนของสารซินนามัลดิไฮด์ 
(cinnamaldehyde) ที่ผิวหนังสัมผัสได้จ้ากัดที่ 0.05% ส่วนการเข้าทางปากของน ้ามันดังกล่าวได้ปริมาณสูงสุดที่ 200 
มิลลิกรัม ส่วนน ้ามันอบเชยที่ได้จากส่วนของใบ (cinnamon leaf) แนะน้าที่สัมผัสทางผิวหนังได้สูงสุด 0.6% โดยเทียบ
จากสารยูจีนอล (Eugenon) 87% ซ่ึงมียูจีนอล อยู่เพียง 0.5% และสามารถรับประทานได้ที่มีความปลอดภัย 1.0% ซึ่ง
มีส่วนประกอบของสารซาโฟรล (safrole) โดยจ้ากัดที ่0.025 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน  [2] ส่วนการใช้น ้ามันยูคาลิปตัสที่
ความเข้มข้น 50% ที่ LC50 ส้าหรับระยะลูกน ้า (larva) ระยะตัวโม่ง เท่ากับ 93.3 และ 144.5 ppm ส่วนที่ความเข้มข้น 
90% ที ่LC90 เท่ากับ 707.9 และ 741.3 ppm ตามล้าดับและคงอยู่ได้นานถึง  8 วันเมื่อใส่ลงในน ้าใช้ [3] นอกจากนี ยัง
มีรายงานจากหน่วยงานสุขภาพแคนนาดา (Health Canada Cosmetic Ingredient Hotlist)  ถึงการใช้น ้ามันยูคา
ลิปตัส (ซินนิโอล ริช) (Eucalyptus (cineole-rich)) ว่าไม่ควรมีอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางเกินกว่า 25% ส่วน
คณะกรรมาธิการของประเทศเยอรมันว่าด้วยการศึกษาเฉพาะน ้ามันหอมระเหยยูคาลิปตัสประเภทเดียวกันนี ว่าสามารถ
รับประทานได้ในปริมาณ 300-600 มิลิกรัม และสามารถใช้ทางผิวหนังได้ที่ความเข้มข้น 5-20 % ส่วนน ้ามันยูคาลิปตัส 
(เปบเปอร์มิ นต์) (Eucalyptus (peppermint) ) ยังไม่มีรายงานข้อมูล แต่พบความเป็นพิษเฉียบพลันในส่วนของสารไพ
เพอริโทน(Piperitone) ในน ้ามันนี ซึ่งท้าให้หนูตายที่ LD50 คือ 3.55 กรัม/กิโลกรัม ส่วนมีฤทธิ์เฉียบพลันทางผิวหนังใน
กระต่าย ที่LD50 > 5 กรัม/กิโลกรัม ส่วนชั นใต้ผิวหนังของหนูทีL่D50 คือ 1.42กรัม/กิโลกรัม [2] 
 ส้าหรับน ้ามันมะกอกพบว่าเป็นน ้ามันที่สามารถใส่ในน ้าที่ใช้ดื่มได้โดยมีค่า LC50 ที่ 3684.67 ppm มีผลต่อการ
ขับไล่ไม่ให้ยุงวางไข่ได้ถึง 67.52% [4]  
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