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บทคัดย่อ

	 		 การวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากใบมะละกอ	(Carica papaya, 

Linnaeus) สายพันธุ์แขกด�า	และสายพันธุ์ศรีราชภัฎที่ได้จากการหมักในเอทิลแอลกอฮอล์	90%	 เป็นเวลา	7	วัน	ต่อ

ลูกน�้ายุงลาย	(Aedes aegypti borabora)	ระยะที่	3	และยุงร�าคาญ (Culex quinquefasciatus)	ระยะที่	3	โดยวิเคราะห์ใน 

รูปมัธยฐานของระดับความเข้มข้น	(Median	Lethal	Concentration	:	LC
50
)		ในเวลา	24	ชั่วโมง	

 	 ผลการวจิยั	พบว่าสารสกดัหยาบของใบสดและแห้งของมะละกอพนัธ์ุแขกด�าและพนัธ์ุศรรีาชภฎั	มค่ีาร้อยละ

ผลได้	(%	yield)	เท่ากับ		8.892,	7.669,	7.465	และ	7.122	%	ตามล�าดับ	วิเคราะห์ปริมาณสารซาโปนิน	(saponin)	

ในสารสกดัหยาบของใบสดและแห้งของมะละกอพันธุแ์ขกด�า	และพนัธุศ์รรีาชภฎัด้วยเทคนคิ	High	Performance	Liquid	

Chromatography	พบว่ามีปริมาณซาโปนินเท่ากับ	386.489,	132.340,	204.827	และ	93.371	mg	L-1	ตามล�าดับ		

นอกจากนี้ค่า	 LC
50
ของสารสกัดหยาบของใบสดและแห้งของมะละกอพันธุ์แขกด�าและมะละกอพันธุ์ศรีราชภัฎต่อ 

ลูกน�้ายุงลายเท่ากับ	0.00975,	0.00487,	0.01110	และ	0.00980	mg	L-1	ตามล�าดับและค่า	LC
50	
ของสารสกัด 

หยาบของใบสดและแห้งของมะละกอพันธุ์แขกด�าและมะละกอพันธุ์ศรีราชภัฎต่อลูกน�้ายุงร�าคาญเท่ากับ	 0.01375,	

0.00928,	0.01672	และ	0.01228	mg	L-1	ตามล�าดับ	เมื่อน�าลูกน�้าที่ตายไปส่องภายใต้กล้องสเตอริโอไมโครสโคป		

พบว่าโครงสร้างของส่วนท้องเปื่อยยุ่ยและท่ออากาศมีสีคล�้ากว่าปกติ

	 	 โดยสรุป	สารสกัดหยาบจากใบแห้งของมะละกอพันธุ์แขกด�าที่สกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์	90%	นาน	7	วัน

มีความเหมาะสมที่จะน�าไปใช้ในการก�าจัดลูกน�้ายุงลายและลูกน�้ายุงร�าคาญได้ดี

ค�ำส�ำคัญ: ยุงลาย	สารสกัดหยาบ	ยุงร�าคาญ	มัธยฐานระดับความเข้มข้น	สารซาโปนิน

Abstract

	 	 The	objectives	of	this	experiment	were	to	evaluate	the	24	h-LC
50
	of	maceration	of	2	types	of	papaya	

(Carica papaya,	Linnaeus)	leaves	in	90%	ethyl	alcohol	against	the	3rd	instar	larvae	of	Aedes aegypti borabora 

and	Culex quinquefasciatus.	

	 	 The	results	found	that	percentage	yield	of	fresh	and	dried	leaves	of	Khakdum	papaya,	and	of	Srirajabhat	

papaya	crude	extracts	were	8.892,	7.669,	7.465	and	7.122	%,	respectively.	The	HPLC	detected	the	amount	of	

saponin	in	crude	extracts	of	fresh	and	dried	of	Khakdum	papaya	and	Srirajabhat	leaves	were	386.489,	132.340,	

204.827	and	93.371	mg	L-1,	respectively.	The	24	h-LC
50
	of	crude	extracts	of	fresh	and	dried	of	Khakdum	

papaya	and	Srirajabhat	leaves	against	the	3rd-instarlarvae	of	Aedes aegypti	(borabora)	were	0.00975,	0.00487,	
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0.01110,	 and	0.00980	mg	L-1,	 respectively.	Moreover,	24	h-LC
50
	of	 crude	 extracts	 of	 fresh	 and	dried	of	

Khakdum	papaya	and	Srirajabhat	leaves	against	the	3rd-instar	larvae	of	Culex quinquefasciatus	were	0.01375,	

0.00928,	0.01672,	and	0.01228	mg	L-1,	respectively.	Stereomicroscope	was	use	for	descript	details	of	dead	

larvae,	their	abdomens	were	decayed	and	siphons	were	swarthy.	

	 	 In	conclusion,	the	7-days	maceration	of	dried	of	Khakdum	papaya	leaves	in	90%	ethyl	alcohol	would	

be	applied	to	use	as	Aedes	and	Culex larvicide	in	the	next	further.

Keywords: Aedes aegypti (borabora),	crude	extracts, Culex quinquefasciatus,	Median	Lethal	Concentration,		

	 Saponin	

บทน�ำ

 ยุงเป็นแมลงที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ

ของมนุษย์เป็นอย่างมาก	เพราะยุงจะกัดกินเลือดและก่อ

ให้เกดิความร�าคาญ	ยงุบางชนดิยงัเป็นพาหะน�าโรคได้อกี

ด้วย	เช่น	ยงุลาย	(Aedes)	ยงุร�าคาญ	(Culex)	เป็นต้น	โรค

ทีเ่กดิจากยงุเป็นพาหะทีส่�าคญั		และพบมากในประเทศไทย

ได้แก่	 โรคไข้เลือดออก	(Dengue	Hemorrhagic	Fever)	

โรคไข้สมองอักเสบเจอี	(Japanese	Encephalitis)(1) โรค

เหล่าน้ีเป็นปัญหาส�าคญัทีจ่ะต้องมกีารเร่งป้องกนัควบคมุ

ด้วยวธิต่ีางๆ	เพือ่ไม่ให้มกีารน�าเชือ้โรคมาสูม่นษุย์มคีวาม

พยายามที่จะหาสารก�าจัดแมลงที่ได้จากสิ่งชีวิต	 (Bio	

insecticide)	 ชนิดใหม่ๆ	 	 ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ

มนษุย์น้อยทีส่ดุ	ด้วยการน�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยและการ

ใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากพืชในธรรมชาติเป็นสารฆ่า

ลูกน�้ายุงเพราะในพืชเต็มไปด้วยสารเคมีที่มีฤทธิ์ทาง

ชีวภาพในการก�าจัดลูกน�้ายุง	และอาจจะยังช่วยลดความ

เสี่ยงของผลกระทบทางนิเวศที่ไม่พึงประสงค์ได้(1-3)

	 การวิจัยในครั้งนี้		ใช้สารสกัดจากใบของมะละกอ	

(Carica papaya L.)	 ไปก�าจัดลูกน�้ายุงลายและลูกน�้ายุง

ร�าคาญ	วิเคราะห์ในรูปมัธยฐานของระดับความเข้มข้น	

(Median	Lethal	Concentration	:	LC
50
)	ในเวลา	24	ชัว่โมง(4)

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากใบ

มะละกอ	(Carica papaya L.)		สองสายพันธุ์ในการก�าจัด

ลูกน�้ายุงลายและยุงร�าคาญ	 โดยวิเคราะห์ในรูปมัธยฐาน

ของระดับความเข้มข้น	(Median	Lethal	Concentration	:	

LC
50
)	ในเวลา	24	ชั่วโมง	ด้วยวิธี	Dipping	Method

	 2.	 เพือ่หาความเข้มข้นและเปอร์เซน็ของสารสกดั

จากมะละกอสายพันธุ์แขกด�า	และพันธุ์ศรีราชภัฎ	(พันธุ์

ครั่ง)	ในใบสดและแห้ง

	 3.	 เพื่อศึกษาความเป็นพิษในรูปมัธยฐานของ

ระดับความเข้มข้น	(LC
50
)	ของมะละกอสายพันธุ์แขกด�า	

และพันธุ์ศรีราชภัฏ	 ในใบสดและแห้งต่อลูกน�้ายุงลาย	

(Aedes)

	 4.	 เพื่อศึกษาความเป็นพิษในรูปมัธยฐานของ

ระดับความเข้มข้น	(LC
50
)	ของมะละกอสายพันธุ์แขกด�า	

และพนัธุศ์รรีาชภฏั		ในใบสดและแห้งต่อลกูน�า้ยงุร�าคาญ	

(Culex)

ขอบเขตของกำรศึกษำ	

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	ในกลุ่มทดลอง

โดยการเลือกมะละกอจ�านวน	2	สายพันธุ์	 คือ	 แขกด�า	

(Carica papaya L.)	และศรีราชภัฎ	(Carica papaya L.)	

เพื่อเปรียบเทียบความเป็นพิษของสารสกัดจากมะละกอ

สองสายพันธุ์	ที่สกัดในเอทิลแอลกอฮอล์	90%	ในการน�า

ไปก�าจัดลูกน�้ายุงลายและลูกน�้ายุงร�าคาญ	 โดยวิเคราะห์

ในรปูมธัยฐานของระดับความเข้มข้น	(LC
50
)	ในเวลา	24	

ชั่วโมง		ด้วยวิธี		Dipping		Method
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วิธีกำรทดลอง

 การวจิยันีส้กดัสารจากใบมะละกอทัง้สองสายพนัธุ	์

ในห ้องปฏิ บัติ การของคณะสาธารณสุขศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 	 ทดสอบหาปริมาณสาร 

ซาโปนินในสารสกัดด้วยเครื่อง	HPLC(5)	 	ที่ห้องปฏิบัติ

การกลาง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	และทดสอบความ

เป็นพษิกบัลกูน�า้ยงุลายและลกูน�า้ยงุร�าคาญทีห้่องปฏบิตัิ

การศูนย์วิชาการแมลงน�าโรค	ส�านักงานป้องกันควบคุม

โรคท่ี	7	จังหวัดขอนแก่น	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	

โดยควบคุมอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการอยู่ที่	 25.5±2	

องศาเซลเซียส(6)

	 การวิจัยนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือเสนอ

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าต�่าสุด	ค่าสูงสุด

กรณข้ีอมลูแจงนับน�าเสนอด้วยตารางแจกแจงความถีแ่ละ

ค่าร้อยละ	และการเปรยีบเทยีบข้อมลูสองกลุม่ทีเ่ป็นอสิระ

ต่อกันใช้	 Independent	 t-test	 เปรียบเทียบความเข้มข้น

ของสารสกัดหยาบจากใบของมะละกอสายพันธุ์แขกด�า	

และสายพันธุ์ศรีราชภัฏ	ในรูปแบบสดและแห้ง

	 การศึกษานี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (คกส.	มมส.)	

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	(รหัสเอกสารรับรอง	0006/2559)

	 การวิจัยนี้ใช ้ใบของมะละกอจากต้นที่มีอายุ

ประมาณ	7	–	8	เดอืน	(ใบอาย3ุ0-45	วนั)(7)	ในอตัราส่วน

ใบสดและใบแห้งอย่างละ	1,000	กรมัต่อเอทลิแอลกอฮอล์	

90%	4,000	มิลลิลิตร	เขย่าขวดอย่างสม�่าเสมอเป็นเวลา	

7	 วัน	 แล้วกรองเอาเฉพาะของเหลวไประเหยเอา

เอทิลแอลกอฮอล์	 90%	ออกจากสารสกัดด้วยเคร่ือง	

evaporator	 ซ่ึงจะได้สารสกัดที่บริสุทธิ์	 เก็บใส่ขวดปิดฝา

และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ	4-8	องศาเซลเซียส(4,6)

	 จากน้ันน�าสารสกัดหยาบจากใบของมะละกอสอง

สายพันธุ์	ด�าเนินการทดสอบขั้นต้น	(Preliminary	Test)	

ใช้ความเข้มข้นสงูสดุทีส่ามารถฆ่าลกูน�า้ยงุลายได้ทีร่ะดบั

ร้อยละ	90	และความเข้มข้นต�่าสุดที่สามารถฆ่าลูกน�้ายุง

ลายได้ที่ระดับร้อยละ	5	 	แล้วจึงน�าช่วงความเข้มข้นที่ได้

มาแบ่งละเอียดออกเป็น	 7	 ความเข้มข้น	 ด�าเนินการ

ทดสอบขั้นต้นในสารสกัดในตัวท�าละลายจากเอทิล-	

แอลกอฮอล์	90%	จึงด�าเนินการทดสอบจริง	(Final	Test)(6)

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ค่าทีไ่ด้จากการตายของลกูน�า้ยงุลายและยงุร�าคาญ

น�ามาหาร้อยละของการตายที่ถูกต้อง	โดย

	 1.	 หากอตัราตายในกลุม่ควบคมุมกีารตายต�า่กว่า	

ร้อยละ	5	ให้ใช้อัตราจริง

	 2.		หากอัตราตายสงูกว่าร้อยละ	20	ให้ทดลองใหม่

	 3.	 หากอัตราตายมค่ีาระหว่าง	5	-	20	จะต้องปรบั

ค่าร้อยละของการตายที่ถูกต้องโดยใช้สูตรของ	Abbott’s	

Formula	ดังนี้

ร้อยละของการตายที่ถูกต้อง 

 = (ร้อยละของการตายในกลุ่มทดลอง–ร้อยละของการตายในกลุ่มควบคุม) x 100)

                 100 – ร้อยละของการตายในกลุ่มควบคุม

เปรยีบเทยีบความเป็นพิษเฉยีบพลนั	ในรปู	LC
50
	ทีร่ะดบั

ความเชื่อมั่นที่	95%	CI(9)โดยใช้	Probit	Analysis	และหา

ปรมิาณสารออกฤทธิซ์าโปนนิในสารสกดัหยาบ	ทีส่กดัจาก

ใบมะละกอสายพันธุ์แขกด�าและพันธุ์ศรีราชภัฎที่สกัด

ด้วยตวัท�าละลายเอทลิแอลกอฮอล์	90%	ด้วยเครือ่ง	High	

Performance	Liquid	Chromatography	 (HPLC)	ซึ่งใช้	

Mobile	Phase	แบบ	Mix	โดยใช้	Acetonitrile	กับน�้ากลั่น	

ในอัตราส่วน	70:30		ใช้อัตราการไหลที่	1.0	มิลลิลิตรต่อ

นาที	 	 ใช้	 Detector	 เป็น	 PDA	 ใช้	 Colum	C18(10-11) 

สารมาตรฐานซาโปนนิ	จะปรากฏ	Retention	Time	ในช่วง

นาทีที่	 12	 	 โดยมีค่าความชันของเส้นตรง	 (R2)	 เท่ากับ	

0.8588
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ผลกำรศึกษำ

	 ลักษณะทางกายภาพของสารที่สกัดได้จากใบมะละกอพันธุ์แขกด�า	 ที่สกัดด้วยตัวท�าละลายเอทิลแอลกอฮอล์	

90%	และความเข้มข้นของสารสกัดจากมะละกอพันธุ์แขกด�า	และพันธุ์ศรีราชภัฎ	 ในการน�าไปก�าจัดลูกน�้ายุงลายและ

ลูกน�้ายุงร�าคาญระยะที่	3	เปรียบเทียบระหว่างใบสดและใบแห้ง	ซึ่งได้ผลดังนี้

ตำรำงที่ 1	ลักษณะของสารสกัด	ค่า	pH	ความเข้มข้น	%	Yield	และปริมาณสารซาโปนิน

ชนิดพืช สีของสำรสกัด ค่ำ pH
ควำมเข้มข้น

(g/mL)
% Yield
(w/w)

ปริมำณสำรซำโปนิน
(mg L-1)

พันธุ์แขกด�า	

(ใบแห้ง)

สีเขียวเข้ม 4.98 0.0481 8.892 386.489

พันธุ์แขกด�า	

(ใบสด)

สีเขียวเข้ม 4.52 0.0256 7.669 132.340

พันธุ์ศรีราชภัฎ

(ใบแห้ง)

สีเขียวเข้ม 4.65 0.0386 7.465 204.827

พันธุ์ศรีราชภัฎ

(ใบสด)

สีเขียวเข้ม 4.56 0.0255 	 7.122 93.371

	 สารสกัดหยาบจากใบแห้งของมะละกอพันธุ์แขก

ด�า	 มีความเข้มข้นสูงสุด	 มีค่าเท่ากับ	 0.0481	 g/mL 

รองลงมาคอื	สารสกดัหยาบจากใบแห้งของมะละกอพนัธุ์ 

ศรีราชภัฎ	 สารสกัดหยาบจากใบสดของมะละกอพันธุ์ 

แขกด�า	 และสารสกัดหยาบจากใบสดของมะละกอพันธุ์ 

ศรีราชภัฎ	มีค่าเท่ากับ	0.0386,	0.0256	และ	0.0255 

g/mL	ตามล�าดับ		

	 สารสกัดหยาบจากใบแห้งของมะละกอพันธุ  ์

แขกด�ามีค่า	%Yield	 	สูงสุด	มีค่าเท่ากับ	8.892%	w/w	

รองลงมาคือ	สารสกัดหยาบจากใบสดของมะละกอพันธุ์

แขกด�า 	 สารสกัดหยาบใบแห้งของมะละกอพันธุ ์ 

ศรรีาชภฎั	และสารสกัดหยาบจากใบสดของมะละกอพนัธุ์

ศรรีาชภฎั		มค่ีาเท่ากบั	7.669,	7.465	และ	7.122%	w/w	

ตามล�าดับ

	 สารสกัดหยาบจากใบแห้งของมะละกอพันธุ  ์

แขกด�า	 มีปริมาณสารซาโปนินสูงที่สุดมีค ่าเท ่ากับ	

386.489	mg	L-1	รองลงมาคอื	สารสกดัหยาบจากใบแห้ง

ของมะละกอพนัธุศ์รรีาชภฎั	สารสกดัหยาบจากใบสดของ

มะละกอพันธุ์แขกด�า	 และสารสกัดหยาบจากใบสดของ

มะละกอพนัธุศ์รรีาชภฎั	มค่ีาเท่ากับ	204.827,	132.340	

และ	93.371	mg	L-1	ตามล�าดับ		
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ตำรำงที่ 2 ความเป็นพิษในรูปมัธยฐานของระดับความเข้มข้น	LC
50
ในเวลา	24	ชั่วโมง	ที่มีต่อลูกน�้ายุงลาย

ชนิดพืช ค่ำ pH ควำมเข้มข้น (g/mL) % Yield (w/w) LC
50

mg L-1

พันธุ์แขกด�า	(ใบแห้ง) 4.98 0.0481 8.892 0.00487

พันธุ์แขกด�า	(ใบสด) 4.52 0.0256 7.669 0.00975

พันธุ์ศรีราชภัฎ	(ใบแห้ง) 4.65 0.0386 7.465 0.00980

พันธุ์ศรีราชภัฎ	(ใบสด) 4.56 0.0255 7.122 0.01110

ตำรำงที่ 3 ความเป็นพิษในรูปมัธยฐานของระดับความเข้มข้น	(LC
50
)	ในเวลา	24	ชั่วโมง	ที่มีต่อลูกน�้ายุงร�าคาญ

ชนิดพืช ค่ำ pH ควำมเข้มข้น (g/mL) % Yield (w/w) LC
50

mg L-1

พันธุ์แขกด�า	(ใบแห้ง) 4.98 0.0481 8.892 0.00928

พันธุ์แขกด�า	(ใบสด) 4.52 0.0256 7.669 0.01375	

พันธุ์ศรีราชภัฎ	(ใบแห้ง) 4.65 0.0386 7.465 0.01228	

พันธุ์ศรีราชภัฎ	(ใบสด) 4.56 0.0255 7.122 0.01672	

สรุป	และอภิปรำยผล

	 จากการเปรียบเทียบความเป็นพิษในรูปมัธยฐาน

ของความเข้มข้น	(LC
50
)	พบว่า	สารสกดัหยาบจากใบแห้ง

และสดของมะละกอพันธุ ์แขกด�าและมะละกอพันธุ ์ 

ศรรีาชภัฎ	ท่ีสกดัด้วยตวัท�าละลายเอทลิแอลกอฮอล์	90%	

พบว่าสารสกัดหยาบจากใบแห้งมะละกอพันธุ์แขกด�า 

มีความเป็นพิษสูงสุดในการก�าจัดลูกน�้ายุงลายและลูกน�้า

ยงุร�าคาญ	โดยมค่ีา	LC
50
ต�า่ทีส่ดุ	แสดงว่าค่าความเป็นพษิ

ทีท่�าให้ลกูน�า้ยงุลายและลกูน�า้ยงุร�าคาญตายสงูทีส่ดุ		และ

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารซาโปนินของสารสกัดหยาบ

จากใบแห้งและสดของมะละกอทั้งสองสายพันธุ์	 พบว่า

สารสกัดหยาบจากใบแห้งของมะละกอพันธุ ์แขกด�า 

มีปริมาณสารซาโปนินสูงที่สุด	มีค่าเท่ากับ	 386.489 

mg	L-1	และท�าการเปรยีบเทยีบความเข้มข้นของสารซาโป

นินในสารสกัดหยาบจากใบมะละกอ	ด้วยสถิติ	 t-test 

พบว่า	ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบของพันธุ์แขกด�า 

ใบแห้งและสด	ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ	ิ(p>0.05)	

ส่วนความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากใบแห้งและสด

พันธุ์ศรีราชภัฏ	ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากใบ

แห้ง	พันธุ์แขกด�าและพันธุ์ศรีราชภัฏ	 และความเข้มข้น

ของสารสกัดหยาบจากใบสดพันธุ ์แขกด�าและพันธุ  ์

ศรีราชภัฏ	ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ	(p>0.05)

	 จากการวิจัยครั้งนี้	 พบว่าสารสกัดหยาบจากใบ

มะละกอพนัธุแ์ขกด�าและพนัธุศ์รรีาชภฎั		มคีวามเป็นพษิ

เฉียบพลันต ่อลูกน�้ ายุ งลายและลูกน�้ ายุ งร� าคาญ 

ในเวลา	24	ชั่วโมง		โดยในสารสกัดหยาบมีสารส�าคัญ	คือ	

ซาโปนิน	 สารสกัดหยาบจากใบมะละกอมีสารซาโปนิน	

(C
57
H

90
O

26
)	เมือ่ท�าปฏกิริยิา		cuticle	(C

8
H

13
O

5
N)		ท�าให้

เกิดน�้าในเซลล์จ�านวนมาก	 ซ่ึง	 cuticle	ท�าหน้าที่เป็นเยื่อ

เลอืกผ่านป้องกนัไม่ให้น�า้เข้าสูร่่างกายลกูน�า้จงึเสยีสภาพ	

cuticle	 คือ	 chitin	 	 ซ่ึงเป็นสารโมเลกุลเชิงซ้อนของ 

ไนโตรเจนสั	โพลแีชคคาไรด์	(nitrogenous	polysacharide)	

ซึง่เป็นชัน้นอกทีป่กคลมุร่างกายของลกูน�า้ยงุ		เมือ่	cuticle	

ถูกท�าลาย		จะท�าให้เสียสมดุลของร่างกาย		ซึ่งเป็นสาเหตุ

ให้ลกูน�า้ยงุลายและลกูน�า้ยงุร�าคาญตายได้		เพราะมนี�า้เข้า

เซลล์เป็นจ�านวนมาก(12-14)	ดังสมการ
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	 ซึง่สารสกดัหยาบจากใบแห้งมะละกอพนัธุแ์ขกด�า	

มีความเป็นพิษสูงต่อลูกน�้ายุงลายและลูกน�้ายุงร�าคาญ		

เมื่อเปรียบเทียบความเข ้มข ้นของสารสกัดหยาบ 

เปอร์เซน็ของสารสกดัหยาบ	(%Yield)		ปรมิาณสารซาโป

นนิ	และค่ามธัยฐานของระดบัความเข้มข้น	(LC
50
)	สงูกว่า

สารสกัดหยาบจากใบสดมะละกอพันธุ์แขกด�า	และใบสด

และแห้งมะละกอพนัธุศ์รรีาชภฎั	การทีส่ารสกดัหยาบจาก

ใบแห้งมีความเข้มข้น	 เปอร์เซ็นของสารสกัด	(%Yield)	

ปริมาณสารซาโปนิน	 และค่ามัธยฐานของระดับความ 

เข้มข้น	(LC
50
)	สูงกว่าใบสด		เพราะใบแห้งได้จากการน�า

ใบสดประมาณ	5-6	กิโลกรัมมาหั่นและอบให้ได้ใบแห้ง	

1	กิโลกรัม	ซึ่งความหนาแน่นจะยังเท่าเดิมจึงส่งผลให้มี

ปริมาณสารส�าคัญสูงกว่า

ข้อเสนอแนะ

	 1)	 การน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ก�าจัดลูกน�้ายุง

ที่สามารถน�าไปใช้ในพื้นที่ได้ง่าย	และมีความปลอดภัย

	 2)	 ควรศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบ 

จากใบมะละกอกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู ่ในน�้า	 เช่น 

กุ้ง	ปลา	เป็นต้น

กิตติกรรมประกำศ

	 ขอขอบพระคณุ	พ.ญ.ศศธิร	ตัง้สวสัดิ	์ผูอ้�านวยการ

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 7	 จังหวัดขอนแก่น 

คุณกองแก้ว	 ยะอูป	 คุณบุญส่ง	 กุลโฮง	ที่อ�านวยความ

สะดวกในการให้สถานที่เพาะเลี้ยงยุงลาย	 ยุงร�าคาญ 

และหนูตะเภา	 และอุปกรณ์ในการทดลอง	 ไข่ยุงลาย	

(Aedes aegypti borabora)	 รวมถึงสนับสนุนข้อมูลทาง

วิชาการ	และให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการท�าวิจัย	 	และขอ

ขอบพระคุณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	 กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ที่ให้ความ

อนเุคราะห์ลกูน�า้		และไข่ยงุร�าคาญ	(Culex quinquefasciatus)
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