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คานา
แมลงสาบ ถือเป็ นแมลงพาหะนาโรคที่มีความสาคัญด้ านสาธารณสุข นอกจากหนู แมลงวัน ฯลฯ
แล้ ว สัตว์และแมลงพาหะนาโรคเหล่านี ้ เป็ นเครื่ องบ่งชี ้ถึงสุขลักษณะของสถานที่นนๆ
ั ้ การพบสัตว์และแมลงพาหะ
นาโรคเหล่านี ้ชุกชุม แสดงให้ เห็นทังสภาวะความบกพร่
้
องด้ านสุขาภิบาลที่ต้องทาการควบคุมให้ ได้ มาตรฐานด้ าน
ความสะอาด โดยเฉพาะในระบบสุขาภิบาลอาหาร ได้ แก่ โรงอาหาร ห้ องครัวของสถานที่ตา่ งๆ ต้ องปราศจากสัตว์
และแมลงนาโรค (Pure Zone) แต่สาหรับบางสถานที่อาจพอยอมให้ มีได้ ตามมาตรฐานด้ านสุขาภิบาลที่กาหนด
กรมอนามัย มียทุ ธศาสตร์ แห่งชาติ “ เมืองไทย เมืองสะอาด ” (Clean Cities) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ มีการรณรงค์ให้ บ้าน ชุมชน สะอาด ปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ การควบคุมแมลงสาบ เป็ นตัวชี ้วัดหนึ่งใน
โครงการดังกล่าว
คู่มื อ ฉบับ นี จ้ ัด ท าขึน้ เพื่ อ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ทางด้ า นวิ ช าการ ส าหรั บ นัก วิ ช าการสาธารณสุข
นักวิชาการสุขาภิบาล ผู้ปฏิบตั ิงานและเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ อง ที่ปฏิบตั งิ านอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจ
ทุกท่านต่อไป
คณะผู้จัดทา
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1. บทนา
แมลงสาบเป็ นแมลงดึกดาบรรพ์ อยู่บ นโลกประมาณ 250 ล้ านปี แมลงสาบที่ พ บทั่วโลกมี ประมาณ
4,000 ชนิด อาศัยอยู่ตามบ้ านเรื อน ท่อระบายน ้า ร้ านอาหาร ชอบอาศัยอยู่ในที่มืด อบอุ่น และมีความชื ้นสูง
ไม่ช อบแสงสว่างออกหาอาหารในเวลากลางคืน ชอบเดินมากกว่าบิ น หากมี จ านวนมากอาจก่อให้ เกิด ความ
ราคาญและสร้ างความเสียหายให้ กับบ้ านเรื อนหรื อที่พกั อาศัยการที่เข้ าไปรบกวน กัดกินอาหารทุกชนิด ขับถ่าย
ของเสีย (Fecal material) ทิ ้งไว้ ทาให้ อาหารเน่าเสีย สกปรกและมีกลิ่นเหม็น
แมลงสาบมี ค วามส าคัญ ทางสาธารณสุข มากในเรื่ อ งของการสุ ข าภิ บ าลบ้ า นพั ก อาศัย (Housing
Sanitation) เพราะเป็ นพาหะนาโรคต่าง ๆ พบได้ ในเกือบทุกส่วนของแมลงสาบ แม้ กระทั่งในมูลของแมลงสาบ
ก็มกั จะพบเชื ้อก่อโรคอาหารเป็ นพิษ เชื ้อโรคจะติดตามตัวหรื ออยู่ในกระเพาะอาหารของแมลงสาบ ซึ่งจะกล่าว
ในรายละเอียดต่อไป

(1)

(2)
ภาพ 1-1 ปัญหาจากแมลงสาบ

(1) ที่มา : [cited 1 June 2012]. Avilable from : http://www.vcharkarn.com/vnews/151849
(2) ที่มา : Sciencephotolibrary. Cockroach on fork.Z275/0094 Rights Managed [cited 1 June 2012]. Avilable
from:http://www.sciencephoto.com/image/367613/530wm/Z2750094-Cockroach_on_fork-SPL.jpg.

2.ชีววิทยาของแมลงสาบ
แมลงสาบจั ด อยู่ ใ นไฟลั ม อาร์ โ ทโปดา (Phylum Arthropod) ชั น้ อิ น เซคตา (Class insects) หรื อ
กลุ่ม แมลง อันดับออร์ ทอบเทอรา (Order Orthoptera) แต่ทงั ้ นีใ้ นบางตาราจัดอยู่ใน อันดับแบตตาเรี ย (Order
Blattaria) อัน ดับ Dictyoptera หรื อ Blattodea ก็ ไ ด้ ซึ่ ง การจ าแนกที่ แ ตกต่ า งกัน เหล่ า นี ม้ าจากการพิ จ ารณา
ลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกัน อาทิเช่นขนาด สี ลักษณะการสืบพันธุ์ ลักษณะไข่ แมลงสาบถูกจาแนกย่อย
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ออกเป็ นวงศ์ (Family) ต่ า ง ๆ ได้ ทัง้ สิ น้ 5 วงศ์ คื อ Blattidae, Blattellidae,Blaberidae, Cryptocercidae และ
Polyphagidae และ Genus Species ดังภาพ 1-2
Kingdom: Animalia (อาณาจักรสัตว์)
Phylum: Arthropoda (ไฟลัมอาร์ โทโปดา)
Class: Insecta (ชันอิ
้ นเซคตา)/Hexapoda (ชันเฮกซาโพดา)
้
Order : Dictyoptera (อันดับ) /Blattaria / Blattodea / Orthoptera
Family: Blattidae (วงศ์แบตติดี) / Blattellidae/Blaberidae/Cryptocercidae
/Polyphagidae
Genus Species: Periplaneta americana
Genus Species: Blatta orientalis
Genus Species: Blatella germanica
Genus Species: Supella supellectilium
ภาพ 1-2 แผนภูมิแสดงอนุกรมวิธานแมลงสาบที่มีความสาคัญทางการแพทย์
2.1 โครงสร้ างของแมลงสาบ

ภาพ 1-3 โครงสร้ างทัว่ ไปของแมลงสาบ
ที่มา : cockroach anatomy. [cited 1 June 2012]. Avilable from : http://static.ddmcdn.com/gif/cockroach-2.jpg
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ภาพ 1-4 โครงสร้ างของแมลงสาบ
ที่มา : Cockroach - A Representative Arthropod. [cited 1 June 2012]. Avilable from : http://images.tutorvista.com/content/animalmorphology/cockroach-structure.jpeg

โครงสร้ างหลักของแมลงสาบประกอบด้ วย 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้ อง ซึง่ พิจารณาได้
ดังภาพ 1-3 และ ภาพ 1 - 4 สาหรับรายละเอียดมีดงั นี ้
2.1.1 ส่ วนหัว (Head) ประกอบด้ วยปากเพื่อเคี ้ยว-กลืน อาหาร, ตา 1 คู่ ที่เป็ นแบบ compound eyes
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืน,หนวด (antennae) 1 คู่ ที่มีการพัฒนาได้ ดีและรับ
ความรู้สกึ ได้ ดีทงการตรวจวั
ั้
ดกลิ่น และการสัน่ สะเทือนของอากาศ,สมองของแมลงสาบมีขนาดเล็กมากซึง่
ทาหน้ าที่ประสานการทางานของร่างกายต่าง ๆ ได้ ดี ส่วนปากของแมลงสาบเป็ นแบบกัด/เคี ้ยว
2.1.2 ส่ วนอก (Thorax) เป็ นตาแหน่งที่ตงของอวั
ั้
ยวะที่ใช้ ในการเคลื่อนไหวของขาและปี ก แมลงสาบมี
ขา 3 คู่ ตัวเต็มวัยมีปีก 2 คู่ บางชนิด อาทิเช่น แมลงสาบตะวันออก มีพัฒ นาการของปี กและเพศช้ าแต่ทัง้ นี ้
แมลงสาบมีความสามารถในการวิ่งได้ ดี และต้ านทานต่อกฎของแรงดึงดูดโลก โดยคืบคลานไปมาตามอาคาร
เพดาน พื น้ กาแพง ส่วนบนที่เป็ นแผ่นแข็งปกคลุมส่วนหัวและอก (pronotum) ตรงบริ เวณนี ม้ ี รูปแบบสี ดังนัน้
บริเวณนี ้จึงเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญทางกายวิภาคของแมลงสาบที่สามารถแยกความแตกต่างของชนิดแมลงสาบ
2.1.3 ส่ วนท้ อง (Abdomen) เป็ นส่วนที่มี ระบบสืบพันธุ์ ไข่จะถูกเก็บไว้ ในฝั ก (capsule) ซึ่งจานวนไข่
ขึน้ กับชนิดของแมลงสาบ นอกจากนี ต้ รงส่วนท้ องยังมี อวัยวะที่ เรี ยกว่า ceri 1 คู่ (Anal Cercus) ดังภาพ1-4
ทาหน้ าที่เป็ นอวัยวะรับความรู้ สึก Cerci ทาหน้ าที่คล้ ายกับหนวด (antennae) Cerci จะเชื่อมโดยตรงกับขาของ
แมลงสาบผ่านปมประสาทเส้ นประสาทบริ เวณท้ อง ลักษณะเป็ นอวัยวะรับความรู้ สึกจากแรงสั่นสะเทื อนทัง้
อากาศและพื ้น นับว่ามีความสาคัญต่อการอยู่รอดและการปรับตัว
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2.2 วงจรชีวิตของแมลงสาบ

ภาพ 1-5 วงจรชีวิตแมลงสาบ (ตัวอย่างแมลงสาบเยอรมัน)
แมลงสาบ มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) เป็ นการเจริ ญเติบโตที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดเพียงเล็กน้ อย วงจรชีวิต (life cycle) ประกอบด้ วย 3 ระยะ คือไข่ (Egg),ตัวอ่อน
หรื อตัวกลางวัย (nymph)และตัวเต็มวัย (Adult)
2.2.1 ไข่ (Eggs Case) ไข่ของแมลงสาบอยู่ในเปลือกหุ้มหรื อฝั กไข่หรื อแคปซูล “ooyhecase”มีลกั ษณะ
คล้ ายเมล็ ดถั่ว ส่วนมากมี สี น า้ ตาลแดง จ านวนไข่ในแต่ละแคปซู ล ขึน้ อยู่กับ ชนิ ด ของแมลงสาบ โดยทั่วไป
16-30 ฟอง และอยู่ ใ นแคปซู ล จนกระทั่ง ฟั กออกมาเป็ นตัว อ่ อ น ซึ่ ง ระยะเวลาขึ น้ กั บ ชนิ ด ของแมลงสาบ
แมลงสาบสามารถวางไข่ได้ หลายชุดบางชนิดขึ ้นกับชนิดของแมลงสาบเองอาจจะวางเพียง 4-8 ชุด แต่บางชนิด
อาจวางไข่ได้ มากถึง 90 ชุด แมลงสาบบางชนิดจะนาฝั กไข่ ติดตัวไปด้ วยจนไข่ใกล้ จะฟั กจึงจะปล่อยออกจาก
ลาตัว มักจะวางไข่ ในลิ ้นชักหรื อกล่องกระดาษ ตามซอกหรื อมุมห้ อง บางครัง้ อาจจะวางไข่ติดกับฝาผนังหรื อ
เฟอร์ นิเจอร์ ต่าง ๆ ด้ วยขึ ้นกับลักษณะและจะฟั กภายในระยะเวลา 1-3 เดือน
2.2.2 ตัวอ่ อน (Nymphs) เป็ นระยะตัวอ่อนก่อนระยะตัวเต็มวัยโดยจะฟั กออกจากไข่ออกมาเป็ นตัวอ่อน
ตัวอ่อนที่ฟักออกมาใหม่ ๆ มีสีขาวและไม่มีปีก เมื่อมีอายุได้ 3-4 สัปดาห์ ก็จะมีการลอกคราบเกิดขึ ้น โดย
ลอกคราบ 5-6 ครัง้ จนกว่าจะกลายเป็ นตัวเต็มวัยหรื อตัวแก่ (adult) มีทงเพศผู
ั้
้ และเพศเมีย จานวนครัง้ ในการ
ลอกคราบของตัวอ่อนและระยะเวลาที่ใช้ ในการเจริญเติบโตจนกระทัง่ เป็ นตัวเต็มวัยนันแตกต่
้
างกันตามแต่ชนิด
ของแมลงสาบ
2.2.3 ตัวเต็มวัย (Adult) ลักษณะแมลงสาบตัวเต็มวัยมีลาตัวแบนรี เป็ นรูปไข่ ความยาวของลาตัวตังแต่
้
1 เซนติเมตร ถึง 5 เซนติเมตร มี สีต่าง ๆ กันตัง้ แต่สี นา้ ตาลอ่อนไปจนถึงดา บางชนิดอาจมีสี อื่น ๆ ที่ค่อนข้ าง
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แปลกตา เช่น สีส้มหรื อสีเขียวก็ได้ โดยทัว่ ไปแมลงสาบตัวเมียจะอ้ วนกว่าตัวผู้ สามารถเคลื่อนไหวได้ อย่างอิสระ
ส่วนหัวจะติดกับส่วนอกโดยมีส่วนคอเล็กๆ เชื่อมอยู่ บางชนิดอาจไม่มีปีก แมลงสาบที่มีปีกระยะนี ้เป็ นระยะที่ปีก
มีการเจริ ญเต็มที่ ปี กคู่แรกจะแข็งแรงกว่าคูห่ ลัง ทังนี
้ ้ปี กคู่หลังซึ่งมีลกั ษณะเป็ นเยื่อบาง ๆ จะซ้ อนทับอยู่ใต้ ปีกคู่
แรกจะแข็งแรงกว่าปี กคูห่ ลัง และปี กจะปกคลุมลาตัวด้ านบนไว้ เกือบทังหมดอย่
้
างไรก็ตามแมลงสาบบางชนิดอาจ
มีปีกที่กุดสันก็
้ ได้ ถึงแม้ ว่าแมลงสาบจะสามารถบินได้ ก็ตามแต่โดยทัว่ ไปแล้ วมักเดินหรื อวิ่งมากกว่า ทังนี
้ ้จะบิน
ในกรณีที่ถกู รบกวนเท่านัน้ ตัวเต็มวัยมีขา 3 คู่ ขาคูห่ น้ าเล็กกว่าขาคูห่ ลัง ขาของแมลงสาบนันมี
้ ลกั ษณะเป็ น
ขาสาหรับวิ่งจึงทาให้ แมลงสาบวิ่งได้ เร็ วมาก แมลงสาบมีหนวดยาวเรี ยวแบบเส้ นด้ าย 1 คู่ ซึ่งมีขนเล็ก ๆจานวน
มากอยูร่ อบ ๆหนวด และอวัยวะสืบพันธุ์สมบูรณ์ ชัดเจน
3. แมลงสาบที่มีความสาคัญทางสาธารณสุข
แมลงสาบมีความสาคัญด้ านการสาธารณสุข และการแพทย์ เนื่องจากแมลงสาบสามารถกินอาหารได้
ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็ นพืชหรื อสัตว์ แต่ส่วนมากชอบกินเศษอาหารประเภทแป้งหรื อนา้ ตาล ซากสัตว์หรื อแมลง
ที่ ตายแล้ ว น า้ ลาย เสมหะ อุจ จาระ กระดาษหรื อ แม้ แ ต่ผ้า เป็ น ต้ น แมลงสาบมี นิ สัย ชอบกิ น อาหารและ
ถ่ายอุจ จาระออกมาตลอดทางที่ เดินผ่าน ชอบออกหากิ นในเวลากลางคืนและมักอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม แต่ก็มี
แมลงสาบบางชนิดที่ออกหากินในเวลากลางวัน
แมลงสาบทุกชนิดมีความต้ องการอาหารและน ้ารวมถึงที่พกั อาศัย ดังนันถ้
้ าหากมีการเก็บรักษาสิ่งของ
ภายในบ้ านไม่เรี ยบร้ อยทาให้ เกิดรกรุงรัง หรื อการเก็บมูลฝอยเปี ยกและมูลฝอยอินทรี ย์อื่น ๆ ไม่มิดชิด อาหาร
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารต่า ง ๆ ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาไว้ ให้ มิ ด ชิ ด ต้ อ งท าความสะอาดเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ให้ สะอาด
ปราศจากเศษอาหารของพวกแมลงสาบ
จากการศึกษาแมลงสาบมี แหล่งกาเนิ ดอยู่ในเขตอบอุ่น แต่ปัจ จุบัน แมลงสาบมี การแพร่ กระจายอยู่
ทัว่ โลก เนื่องจากการค้ าขายติดต่อกันระหว่างทวีป ซึง่ อาจจะติดไปกับสินค้ าจาพวกหีบห่อหรื อลังไม้ ที่ขนส่งไปทาง
เรื อหรื อรถบรรทุก อย่างไรก็ตามยังคงพบแมลงสาบชอบอาศัยอยู่ตามบ้ านเรื อน ท่อระบายน ้า ร้ านขายของชา
ร้ านอาหาร ห้ องครัวในโรงพยาบาลหรื อโรงแรม,โกดังเก็บสินค้ าทางการเกษตรหรื อกระดาษ เป็ นต้ น แมลงสาบ
ชอบอาศัยอยูใ่ นบริเวณที่มืด อบอุน่ และมีความชื ้นสูง
นอกจากนี แ้ มลงสาบยัง เป็ นพาหะส าคัญ ที่ สามารถนาเชื อ้ โรคต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคที เรี ย เชือ้ รา หรื อ
โปรโตซัว ติดต่อมาสูม่ นุษย์ได้ โดยที่เชื ้อโรคเหล่านี ้ติดมากับขาหรื อลาตัวของแมลงสาบในขณะที่แมลงสาบออกมา
กิ น ตามบริ เวณที่ ส กปรกหรื อ การที่ เชื อ้ โรคเหล่ า นี อ้ าจถูก แมลงสาบกิ น เข้ า ไปแล้ ว ไปสะสมอยู่ในระบบทาง
เดิน อาหาร แม้ ก ระทั่ง ในมูล ของแมลงสาบก็ มัก จะพบเชื อ้ Salmonella ซึ่ง เป็ น สาเหตุของโรคอาหารเป็ น พิ ษ
โดยเชือ้ โรคจะปนเปื อ้ นในอาหารหรื อภาชนะที่ แมลงสาบเดินผ่านได้ และแมลงสาบมี ความสามารถในการกิ น
อาหารได้ ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็ นอาหารของมนุษย์หรื อของเสียต่าง ๆ ด้ วยเหตุนี แ้ มลงสาบจึงเป็ นพาหะนาโรค
ทางกล (Mecanical vector) ที่สาคัญ และทาให้ บริ เวณที่พบหรื อเป็ นที่น่ารั งเกียจเนื่องจากพฤติกรรม
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การสารอกนา้ ลายและการสร้ างกลิ่นเหม็นชวนอาเจียน ซึ่งเชื ้อโรคจะติดตามตัวหรื ออยู่ในกระเพาะอาหาร
ของแมลงสาบเวลาแมลงสาบกินหรื อเดินผ่านอาหารก็จะสารอกหรื อถ่ายลงบนอาหาร ทาให้ ผ้ ทู ี่กินอาหารได้ รับ
เชือ้ โรคและป่ วยด้ วยโรคต่าง ๆ เช่น บิด อุจ จาระร่ วง ไทฟอยด์ ไข่พยาธิเข็ม หมุด ไข่พ ยาธิ ปากขอ ไข่พยาธิ
ไส้ เดือน ไข่พยาธิตวั ตืด ไข่พยาธิตวั จี๊ด เป็ นต้ น ส่วนกลิ่นของแมลงสาบที่ปล่อยออกมามีสารพิษหรื อสารก่อ
ภูมิแพ้ เจือปน ทาให้ เกิดอาการได้ แก่ ผิวหนังเกิดอาการแพ้ คัน อักเสบ อาการหอบหืด
สาหรับแมลงสาบที่มีความสาคัญด้ านสาธารณสุข ได้ แก่แมลงสาบอเมริกา แมลงสาบเยอรมัน แมลงสาบ
ตะวันออก แมลงสาบลายน ้าตาล (แมลงสาบเฟอร์ นิเจอร์ ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ที่มา : [cite 24 July 2012]. Avilable from : http://www.cdc.gov/nceh/publications/books/housing/Graphics/chapter_04/Figure4.08.jpg

ภาพ 1-6 แมลงสาบชนิดต่าง ๆ
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ตาราง 1-1 แสดงแมลงสาบที่มีความสาคัญทางด้ านสาธารณสุข
ชนิด

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetificname)

แมลงสาบอเมริกา

Periplaneta Americana

แมลงสาบเยอรมัน

Battella germanica

แมลงสาบออสเตรเลีย

Periplaneta australasiae

แมลงสาบตะวันออก

Blatta Orientalis

แมลงสาบลายนา้ ตาล

Periplaneta brunnea
Burmeister/Supella
Longipalpa

ชื่อสามัญ(Commonname)
ชื่อเล่น (Nickname)

American Cockroach
Palmetto

German Cockroach
Croton Bug

Australian cockroach

Orientalis cockroach

-

Brown cockroach/fumiture

water bugs

cockroach

Shad Roach

Tropical Cockroach

สีและลักษณะลวดลาย

สีน ้าตาลแดงมันวาว บน pronotum

ทังสองเพศมี
้
ปีกเจริญดีปีกอาจยาว

ลาตัวมีสีน า้ ตาลแดงเข้ มกว่าและปี ก สีแดงเข้ มเป็ นเงา- สีน ้าตาล

ปี กตัวผู้จะเรี ยวยาวปกคลุมส่วน

(Color and characteristic

มีจดุ สีดาขนาดใหญ่ 2 จุด ล้ อมรอบ

หรือสันกว่
้ าส่วนท้ องเล็กน้ อย มีแถบสี มี แ ถบสี เหลื อ งอ่ อ นบริ เวณขอบปี ก หรือดา

ท้ องทังหมด
้
ปี กของตัวเมียจะสัน้

markings)

ด้ วยวงเส้ นสีเหลืองอาจเต็มวงหรือมี

ดาอยูร่ ะหว่างตาทังสองข้
้
าง ลาตัวสี

ข้ า งล ะ 1 แ ถ บ ซึ่ ง แ ถ บ นี ้จ ะ ย า ว

และกลมกว่า ของตัว ผู้ ขอบปี ก

เพียง ครึ่งวงก็ได้ สว่ นรอบนอกสุดเป็ น

น ้าตาลซีดแต่เป็ นประกาย ขามีสีออ่ น ประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวปี ก

หน้ ามี แ ถบสี น า้ ตาลอ่ อ นพาด

วงสีดาหนวดเรียวและยาวกว่าลาตัว

กว่าลาตัว Pronotum มีสีพื ้นเป็ นสี

ลัก ษณะคล้ ายสายสะพายเป้ บน

ตามแนวขวางสองแถบ ล าตัว มี

ปี กมีน ้าตาลแดงตลอดทังปี
้ กและไม่มี

น ้าตาลอ่อนและมีแถบสีดา 2 แถบ

pronotum มีจดุ สีดาขนาดใหญ่ 2 จุด

สีต า้ ตาลอ่อนไปจนถึงสีน า้ ตาล

แถบสีเหลืองที่ขอบปี ก

พาดขนานตามแนวยาวของลาตัวใน

ล้ อ มรอบด้ ว ยวงเส้ น สีเหลื อ งเด่น ชัด

เข้ ม Pronotum มี สี ด า เป็ น รู ป

บ้ านอาคารบ้ านเรือน

และรอบนอกสุด เป็ น วงสีด า หนวด

คล้ ายระฆั ง อยู่ ต รงกลางขอบ

เรียวและยาวกว่าลาตัว

ด้ า นข้ า งทัง้ สองเป็ นสี ข าวหรื อ
น ้าตาลอ่อน
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ชนิด
ความยาว Length (in inches)
ความสามารถในการวางไข่ (Average

แมลงสาบอเมริกา

แมลงสาบเยอรมัน

แมลงสาบออสเตรเลีย

แมลงสาบตะวันออก

แมลงสาบลายนา้ ตาล

ตัวผู้ยาว 3.3-4.0 ซม.

ตัวผู้ยาว 1.1 – 1.3 ซม.

ตัวผู้ยาว 3.0-3.3 ซม.

2.5-3.0 ซม.

ตัวผู้ยาว 1.2-1.4 ซม.

ตัวเมียยาว 3.0-3.5 ซม.

ตัวเมียยาว 1.1-1.5 ซม.

ตัวเมียยาว 2.8-3.1 ซม.

12 – 15

30 - 40

20 – 30

18

16

6 – 58(เฉลี่ย 26)

4-8 (เฉลี่ย 6)

22-24 (เฉลี่ย 23)

5 – 10 ( เฉลี่ย 8)

5-18 (เฉลี่ย 12)

285 – 1,071

55 – 251

440 - 720

215 - 997

95 – 379

ตัวเมียยาว 9.0 – 1.3 ซม.

# of eggs/ egg case)จานวนชุด
# of egg cases/ female
(lifetime)/ฟอง
วงจรชีวิต(Life cycle)
(จานวนวันจากไข่ไปเป็ นตัวเต็มวัย)
ลักษณะการสืบพันธุ์(Reproduction

ตัวเมียจะไข่ตามพื ้นที่ซอกหลืบ/กาบัง/

ไข่จะติดไปกับตัวเมีย ประมาณ

การผสมพันธุ์ จะเกิดขึ ้นหลังจากเป็ น ตัวเมียจะวางไข่ตามเพดาน/ที่อบั / ตัวเมียจะวางไข่ใกล้ แหล่ง

characteristics)

ใกล้ กบั พื ้น/ที่อบั สาหรับ การฟักไข่

1-2 วัน ก่อนจะวางไข่แล้ วฟักออกมา

ตัวเต็มวัย 5 วัน หลังจากนันอี
้ ก 17 วัน ซอกหลืบ/ใต้ เฟอร์ นิเจอร์ หรื อในตู้

ต้ องการความชื ้นสูง

เป็ นตัวอ่อน

จึ ง จะวางไข่ ฝั กไข่ ย าวป ระมาณ เสื ้อผ้ าหรือ ที่มืด ๆ

อาหาร/สถานที่ อับชื ้น

1.0 – 1.1 ซม. วางไข่ ต ามที่ อั บ ของ
บ้ านต้ นไม้ หรือภายในอาหาร
ลักษณะที่อยู่ (Preferred habitat)

พบมากตามท่อระบายน ้า ห้ องน ้า ใน

พบในห้ องครัว ชันวางของ
้
ลิ ้นชัก

พบมากตามท่อระบายน ้า ห้ องน ้า

พื ้นที่ชนใต้
ั ้ ดิน,ซอกหลืบตาม

ที่พบในอาคารพาณิชย์,กล่อง

ครัว ตู้กบั ข้ าว ห้ องเก็บของ กล่อง

ซอกโต๊ ะ หรือกล่องเก็บของ

ในครัว ตู้กบั ข้ าว ห้ องเก็บของ

ตู้เย็นเครื่องซักผ้ า อ่างล้ างจาน,ที่

เก็บของตู้เก็บเอกสาร ลิ ้นชักใต้

กระดาษที่ใช้ เก็บวัสดุสิ่งของ ตู้

กล่องกระดาษที่ใช้ เก็บวัสดุสิ่งของ

เก็บจานอ่างล้ างหน้ า ,ท่อระบาย

หรือหลังเฟอร์ นิเจอร์ , โกดัง,

หนังสือ ลิ ้นชักและใต้ ฝา้ เพดาน

ตู้หนังสือ ลิ ้นชักและใต้ ฝา้ เพดาน

น ้าเป็ นต้ น บางครัง้ พบอยูน่ อก

อาคารสานักงานเรือนจา,

บางครัง้ พบอยูน่ อกบ้ าน/อาคาร

บ้ าน/อาคาร

บางครัง้ พบอยูน่ อกบ้ าน/อาคาร
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ที่มา : [cite 24 July 2012]. Avilable from : http://www.floridabugs.com/Florida-Insects/Roaches/american_roach.html.

ภาพ 1-7 แมลงสาบอเมริ กนั (Periplaneta Americana)
3.1 แมลงสาบอเมริกัน (Periplaneta Americana)
3.1.1 คุณลักษณะ (Characteristic) แมลงสาบอเมริ กนั หรื อ American cockroach แมลงสาบอเมริ กัน
มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ เรี ย กว่า Periplaneta Americana พบแมลงสาบชนิ ด นี ม้ ากที่ สุด ในประเทศไทยและ
เป็ นแมลงสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ดังภาพ 1-7 มีขนาดประมาณ 3.0-4.0 เซนติเมตร ตัวแก่มีสีน ้าตาลแดงไป
จนถึงน ้าตาลดา หรื อน ้าตาลปนแดงมันวาวมีสองลายมีสีเข้ มบนหน้ าส่วนหลังของทรวงอก มีถิ่นกาเนิดในอเมริกา
ตอนกลางและเม็กซิโก
3.1.2 วงจรชีวิต (Life cycle) เมื่ออยู่ในระยะเป็ นไข่จะอยู่ในแคปซูลซึ่งมีกาวติดไว้ กับที่ปลอดภัยได้
นานประมาณ 1-2 วันจะแตกออกมาเป็ นตัวอ่อน (nymph) แต่ละแคปซูลจะให้ ตวั อ่อน 12 ตัว ซึ่งตัวอ่อนของมัน
จะมีสีเดียวกับตัวแก่ ตัวอ่อนนี ้จะมีการลอกคราบหลายครัง้ ภายในเวลาประมาณ 2-3 เดือน แล้ วจึงจะกลายเป็ น
ตัวแก่หรื อตัวโตเต็มวัยซึ่งมีชีวิตอยู่ได้ นานประมาณ 15 เดือน มันจะคลานออกมาหากินรอบ ๆ บ้ านพักอาศัย อายุ
ตัวแก่ตวั เมียที่สมบูรณ์ อาจมีอายุ 1 ปี เป็ นอย่างต่า อาจเป็ นตัวนาเชื ้อโรคต่าง ๆ มาปนเปื อ้ นอาหารหรื ออุปกรณ์
ใช้ สอยอื่น ๆ ทาให้ เกิดโรคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดินอาหาร
3.1.3 แหล่ งที่พบ (Habitat) มักพบอาศัยอยู่ในท่อระบายน ้าเสีย ชอบที่มืด อุ่น และชืน้ แฉะ อุโมงค์
น ้ารอบบริเวณห้ องน ้าห้ องส้ วม ห้ องครัว กล่อง กระดาษ ตู้หนังสือลิ ้นชักใต้ ฝา้ เพดาน ต้ นไม้ และห้ องใต้ ดินหรื อ
ห้ องใต้ ถนุ ตึกมักอาศัยอยูเ่ ป็ นกลุม่ หรื อเป็ นกอง เป็ นต้ น
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3.1.4 พฤติกรรม (Behavior) มีความว่องไวเพราะมีปีกเจริญดีและยาวถึงปลายของส่วนท้ องปกติแต่บิน
ไม่ได้ แต่ก็อาจจะบินไปได้ ในระยะใกล้ ๆ กินของที่ตายแล้ ว อาหาร หรื อทุกอย่าง

ที่มา : [cite 24 July 2012]. Avilable from : http://www.floridabugs.com/images/roaches/german_11.jpg.

ภาพ 1-8 แมลงสาบเยอรมัน (German cockroach)
3.2 แมลงสาบเยอรมัน (German cockroach)
3.2.1 คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ (Characteristic) แม ล งส าบ เย อรมั น (German cockroach) มี ชื่ อ
วิทยาศาสตร์ Blattella germanica หรื ออาจเรี ยกอีกอย่างว่า Croton bug เป็ นแมลงสาบที่มีขนาดเล็ก มีหนวด
เรี ยวและยาวกว่าลาตัวมีขนาดยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร มีแถบดาอยู่ระหว่างตาทัง้ 2 ข้ าง ลาตัวสีน ้าตาลซีด
แต่เป็ นประกายแมลงสาบออสเตรเลีย มีแถบสีน ้าตาลอ่อนบนส่วนอก 2 แถบ มีตาขนาดใหญ่ มีแส้ (whip) 1 คู่
3.2.2 วงจรชีวิต (Life cycle) ระยะเวลาจากไข่เป็ นตัวเต็มวัยประมาณ
2-3 เดือน แมลงสาบตัวเมียจะเก็บแคปซูลไว้ ประมาณ 1 เดือน แล้ วปล่อยมาออกมาไข่จะแตกออกจากแคปซูล
ภายใน 1 วันแล้ ว จึงแตกออกเป็ นตัวอ่อนในแต่ละแคปซูลจะให้ ตัวอ่อนออกมา 30-40 ตัว ซึง่ ตัวอ่อนของมันจะมี
สีเช่นเดียวกับตัวแก่ ตัวอ่อนจะทาการลอกคราบ 5 ครัง้ กลายเป็ นตัวแก่หรื อตัวเต็มวัยเมื่อกลายเป็ นตัวแก่นาน
ประมาณ 7-10 วัน ก็สามารถที่จะทาการผสมพันธุ์ได้ ตวั แก่ของแมลงสาบเยอรมันอายุยืนยาวประมาณ 9-10
เดือน อาจมีชีวิตอยูไ่ ด้ โดยไม่ต้องการอาหารและน ้าเป็ นเวลานานประมาณ 2-4 สัปดาห์
3.2.3 แหล่ งที่ พบ (Habitat) พบในที่ ที่ มี ค วามอบอุ่ น และความเปี ยกชื น้ ชอบอยู่ ใ น
สภาพแวดล้ อมคล้ ายกับแมลงสาบอเมริ กัน บางครัง้ พบอยู่นอกบ้ าน แมลงสาบลายน ้าตาล โดยมักพบในครัว
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ห้ องอาหาร สถานที่สะสมอาหาร บ้ านพักอาศัย อพาร์ ทเม้ นท์ ตู้เสื ้อผ้ า อ่างน ้า หลังตู้เย็นและอื่น ๆ ภายในบ้ าน
หรื ออาคารที่พกั อาศัย ร้ านอาหาร เป็ นต้ น
3.2.4 พฤติกรรม (Behavior) มักอาศัยอยู่ใกล้ ชิดมนุษย์ มักชอบหลบซ่อนตัวอยู่ตามซอกมุม
รอยแตกหรื อรอยแยกต่าง ๆ

ที่มา : [cite 24 July 2012]. Avilable from : http://www.surekill.com.au/modules/gallery/albums/1/img/091025102235_australian_cockroach_picture_identification.jpg

ภาพ 1-9 แมลงสาบออสเตรเลีย (Australian Cockroach)
3.3 แมลงสาบออสเตรเลีย (Australian Cockroach)
3.3.1 คุ ณ ลั ก ษณะ (Characteristic) คล้ ายกับแมลงสาบอเมริ กัน มี ขนาดเล็กกว่าแมลงสาบ
อเมริกันเพียงเล็กน้ อย แต่ลาตัวมีสีน ้าตาลแดงเข้ มกว่า และปี กมีแถบสีเหลืองอ่อนบริเวณขอบปี กข้ างละ 1 แถบ
ซึง่ แถบนี ้จะยาวประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวปี ก ลักษณะคล้ ายสายสะพายเป้ บน Pronotum มีจดุ สีดาขนาด
ใหญ่ 2 จุดล้ อมรอบด้ วยวงเส้ นสีเหลืองเด่นชัดและรอบนอกสุดเป็ นวงสีดา หนวดเรี ยวและยาวกว่าลาตัว ทังสอง
้
เพศมีปีกเจริ ญดีและยาวถึงปลายของส่วนท้ อง รายละเอียดดังตาราง มีแหล่งกาเนิดในแอฟริ กา แต่จะพบมาก
ในเขตอบอุ่นและเขตร้ อนรวมทัง้ ประเทศไทย มีขนาดใหญ่ ลาตัวยาวประมาณ 2.7-3.3 เซนติเมตร แต่เล็กกว่า
แมลงสาบ อเมริ กาเล็กน้ อย สีเข้ มกว่า มีแถบสีออ่ นอยู่ด้านข้ างของปี กคูแ่ รก มีแถบสีเหลืองที่ทรวงอกท่อนแรก บิน
ได้ เก่ง Pronotum จะมีสีดาเป็ นกลุม่ เห็นชัด
3.3.2 วงจรชี วิ ต (Life cycle) มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตแบบลอกคราบ มี อ ายุ ยื น ประมาณ
170 – 304 วัน พบได้ เช่นเดียวกับแมลงสาบอเมริ กนั แต่จานวนน้ อยกว่า แมลงสาบออสเตรเลียในระยะตัวเต็มวัย
ทังเพศผู
้
้ เพศเมียจะแพร่พนั ธุ์อย่างรวดเร็ วและใช้ ระยะเวลาในการเจริญจากไข่ไปเป็ นตัวเต็มวัย 40 วัน จานวนไข่
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ที่อยู่ในแคปซูลมีประมาณ 20-30 ต่อแคปซูลหรื อตลอดช่วงชีวิตประมาณ 480 ฟอง (หรื อวางไข่ได้ ประมาณ 16
ชุดหรื อ 16 แคปซูล) และตัวอ่อนเมื่อฟั กออกจากไข่ก็จะใช้ เวลาประมาณ 1 ปี ในการพัฒนาไปเป็ นตัวเต็มวัย
3.3.3 แหล่ งที่ พ บ (Habitat) พบได้ ตามอาคารหรื อบริ เวณโดยรอบบ้ านสามารถอยู่ได้ ในตู้
เสื อ้ ผ้ าและชัน้ หนังสือ เป็ นต้ น และมักจะซ่อนอยู่ในที่แคบ มุม มื ด มุม อับ ที่ ชืน้ และอยู่ใกล้ กับแหล่งอาหาร
กองไม้ หรื อที่รก กองขยะ
3.3.4 พฤติกรรม (Behavior) มีพฤติกรรมการแพร่พนั ธุ์อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
สภาพอากาศอบอุน่ และสามารถทนได้ ในสภาวะที่มีอณ
ุ หภูมิที่ร้อนมากกว่า 40 องศาเซลเซียส

ที่มา : [cite 24 July 2012]. Avilable from : http://www.floridabugs.com/images/roaches/oriental_11.jpg

ภาพ 1-10 แมลงสาบตะวันออก (Oriental Cockroach)
3.4 แมลงสาบตะวันออก (Oriental Cockroach)
3.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะ (Characteristic) แมลงสาบตะวัน ออกมี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่า Blatta
orientalis หรื อ Water bug หรื อ Black Beetle พบได้ ทั่ว โลก มัก อาศัย อยู่ต ามฐานเขื่ อ น หรื อ ใต้ พื น้ อาคาร
ตัวยาวประมาณ 22-27 มิลลิเมตร มีปีกสันบิ
้ นไม่ได้ (vestical wing) ตัวแก่สีน ้าตาลหรื อดามีลายสีเหลืองและขาว
ส่วนอกและขอบด้ านนอกของส่วนท้ อง ตัวสีน ้าตาลเข้ มหรื อดา และมีลายสีเหลืองหรื อขาวเด่นชัดด้ านบนทรวงอก
ทัง้ 3 ท่ อ นและขอบด้ า นนอกของส่ ว นท้ อง ตัว เมี ย ไม่ มี ปี ก ส่ ว นตัว ผู้ จะมี ปี กสัน้ ๆ เพี ย ง 1/4 ของส่ ว นท้ อง
แต่บนิ ไม่ได้
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3.4.2 วงจรชีวิต (Life Cycle) ช่วงชีวิตตังแต่
้ ระยะไข่จนถึงตัวเต็มวัยใช้ ระยะเวลา 5 – 26
สัปดาห์ และในช่วงชีวิตสามารถผลิตไข่ได้ ประมาณ 200 ฟอง ซึง่ แตกต่างจากแมลงสาบสายพันธุ์อื่น ๆ
แมลงสาบตะวันออก โดยทัว่ ไปมีรอบการพัฒนาไปเป็ นตัวเต็มวัยจากระยะไข่ไปเป็ นตัวเต็มวัยโดยเจริญเต็มที่
สูงสุดช่วงปลายฤดูใบไม้ ผลิหรื อต้ นฤดูร้อน แมลงสาบตะวันออกมักจะกินสิ่งปฏิกลู มูลฝอยหรื ออินทรี ยวัตถุอื่น ๆ
โดยเฉพาะที่มีปริมาณแป้งสูง
3.4.3 แหล่ งที่พบ (Habitat) พบตามสภาพภูมิอากาศอบอุ่น ชื ้น แมลงสาบชนิดนี ้มักอยู่กนั
เป็ นกลุม่ ๆ ในที่มืดตามซอกที่เก็บของ กองหนังสือเก่า ๆ เป็ นต้ น ที่มืดชื ้นและเย็น บางชนิดที่อยูภ่ ายใต้ อา่ งล้ าง
มือและเครื่ องซักผ้ า, ห้ องใต้ ดิน,ท่อระบายน ้า อาจพบอยู่ตามนอกบ้ าน โดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัย พบตาม
บ้ านเรื อนตามที่ชื ้นแฉะในท่อระบายน ้า หากเป็ นบริเวณโดยรอบบ้ านพบได้ ตามสนามหญ้ าหน้ าบ้ าน ถังขยะ
3.4.4 พฤติกรรม (Behavior) ชอบอยูใ่ นที่มืดและชื ้น ใต้ อา่ งล้ างมือ ซอกหลืบเครื่ องซักผ้ า
ห้ องใต้ หลังคา ห้ องใต้ ดนิ และสามารถทนต่อสภาพที่ไม่มีอาหารเป็ นเดือน แต่หากขาดน ้าจะตายภายใน
สองอาทิตย์

ที่มา : [cite 24 July 2012]. Avilable from : http://www.floridabugs.com/images/roaches/brownbanded_11.jpg.

ภาพ 1-11 แมลงสาบลายน ้าตาล(Brown – banded cockroach)
3.5 แมลงสาบลายนา้ ตาล(Brown – banded cockroach)
3.5.1 คุ ณ ลั ก ษณะ(Characteristic) แมลงสาบลายน า้ ตาล (Brown – banded cockroach)
มีชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ ว่า Supella longipalpa /supellectilium หรื อแมลงสาบเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นแมลงสาบที่มี
ขนาดเล็ก ขอบปี กหน้ ามีแถบสีน ้าตาลอ่อนพาดตามแนวขวาง 2 แถบหนวด ยาวเรี ยวกว่าลาตัว ลาตัวมีสีน ้าตาล
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อ่อนไปจนถึงสีนา้ ตาลเข้ ม พบตามกล่องเก็บของ ตู้เก็บเอกสาร ลิน้ ชักหรื อใต้ เฟอร์ นิเจอร์ พบได้ ทั่วโลกชอบ
อาศัยอยูใ่ นเขตอบอุน่ มีขนาดเล็กประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร มีสีน ้าตาลแดงอ่อน
3.5.2 วงจรชีวิต (Life Cycle) ใช้ เวลาประมาณ 5 เดือน การวางไข่และการแตกออกจากไข่
ของตัวอ่อนเช่นเดียวกับแมลงสาบเยอรมัน ภายในเวลา 2-3 เดือนจะแตกออกมาเป็ นตัวอ่อน ในแต่ละแคปซูลมี
ตัวอ่อน 12 -16 ตัว มีขนาดและสีเช่นเดียวกับตัวแก่ ตัวแก่มีอายุยืนยาวประมาณ 1 ปี
3.5.3 แหล่ งที่พบ (Habitat) พบได้ ทวั่ โลกชอบอาศัยในเขตอบอุน่ พบได้ ทวั่ ทุกแห่งในบ้ าน พบ
ในอาคารพาณิชย์ ,กล่องเก็บของตู้เก็บเอกสาร ลิน้ ชักใต้ หรื อหลังเฟอร์ นิเจอร์ , โกดัง, อาคารสานักงานเรื อนจา,
บางครัง้ พบอยูน่ อกบ้ าน/อาคาร
3.5.4 พฤติกรรม (Behavior) มักอาศัยอยูใ่ กล้ ชิดมนุษย์เช่นเดียวกันกับแมลงสาบเยอรมัน
4.การระบาดวิทยา
กลไกในการแพร่ เชื อ้ ของแมลงสาบเกิ ด จากพฤติก รรมในการออกหาอาหารและการกิ น อาหารของ
แมลงสาบซึ่งชอบหาอาหารตามสิ่งปฏิกลู และระหว่างเดินจะสารอกและถ่ายมูลไปตลอดทาง เชื ้อโรคจะติดมากับ
แขนขาของแมลงสาบ โรคที่นาโดยแมลงสาบส่วนใหญ่จึงเป็ นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง บิด
ไทฟอยด์และอาหารเป็ นพิษ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามแมลงสาบยังสามารถเป็ นพาหะก่อให้ เกิดโรคอื่น ๆ ได้ อีก เช่น
โรคเรื อ้ น กาฬโรค ตับอักเสบ หอบหืด ภูมิแพ้ หรื อแม้ แต่ โรคผิวหนัง นอกจากนี ้ยังมีรายงานว่าแมลงสาบสามารถ
เป็ นโฮสต์กึ่งกลาง (intermediate host) ของพยาธิได้ หลายชนิด เช่น พยาธิปากขอ (Ancylostoma duodenale),
พยาธิ ไ ส้ เดื อ นกลม (Ascaris lumbricoides), พยาธิ ตื ด แคระ (Hymenolepis nana), พยาธิ ตื ด วั ว (Taenia
saginata), พยาธิใบไม้ โลหิต (Schistosoma haematobium) เป็ นต้ น
แมลงสาบ เป็ นแมลงที่จดั อยู่ในพวกเดียวกับ ปลวก ปัญหาที่พบจากแมลงสาบ ก็คือ สร้ างความเสียหาย
ที่สดุ ให้ กบั ผู้พกั อาศัยในบ้ าน ซึง่ ต้ องทาการควบคุมกาจัด นอกจากนี ้จะเข้ าไปรบกวนและกัดกินอาหารทุกชนิด
แล้ วขับถ่ายของเสีย (fecal material) ทิ ้งไว้ ทาให้ อาหารเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น ด้ วยสาเหตุดงั กล่าวมีผลทาให้
เสียค่าใช้ จา่ ยในการควบคุมและ ป้องกันกาจัดแมลงสาบ เป็ นจานวนมาก ในแต่ละปี แมลงสาบ จึงมีผลต่อ
ความเป็ นอยู่ของมนุษย์ตลอดจนสภาวะทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบที่เกิดจากแมลงสาบมี ดังนี ้
4.1 แมลงสาบ ก่ อความราคาญ
แมลงสาบ มีการแพร่ขยายพันธุ์ภายในบ้ านเรื อน กินของมนุษย์ใช้ ในการอุปโภค บริโภค และอาศัย
อยูภ่ ายในบ้ านตลอดทังปี
้ พวกมันจะกินอาหารของมนุษย์และสัตว์เลี ้ยง ซากสัตว์ที่ตายแล้ ว ต้ นพืช เครื่ องหนัง
กาว เส้ นผม ขอบสันหนังสือ และอื่น ๆ อีกมากมาย แมลงสาบ เป็ นแมลงที่หากินในเวลากลางคืน ถ้ าพบเห็นว่ามี
แมลงสาบ เดินในช่วงเวลากลางวันเพียงแค่ 1-2 ตัว นัน่ แสดงว่ามีการชุกชุมของ แมลงสาบ อย่างมาก สิ่งที่
สามารถพบเห็นได้ บอ่ ยครัง้ คือซาก แมลงสาบ ที่ตายแล้ ว, ผนังลาตัวที่ลอกคราบออกมา, กระเปาะไข่ที่วา่ งเปล่า
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(ตัวอ่อนที่ฟักตัวออกไปแล้ ว) และมูลที่แมลงสาบถ่ายทิ ้งไว้ ขนาดของมูลมีตงแต่
ั ้ เล็กมากจนถึงขนาดใหญ่เท่ากับ
มูลของหนู ถ้ ามี แมลงสาบ ชุกชุมมากจะพบมูลได้ มากเช่นกันตามบริเวณมุมชันวางของ
้

ที่มา : Signs of heavy cockroach infestations (Photo Credit: Changlu Wang)

ภาพ 1-12 เหตุราคาญจากแมลงสาบที่เกิดจากการสารอกน ้าลายและการขับถ่าย
4.2 แมลงสาบเป็ นพาหะนาเชือ้ โรค สาหรับเชื ้อโรคสาคัญที่นาโดยแมลงสาบ แบ่งออกได้ ตาม
เชื ้อสาเหตุของโรคได้ ดังนี ้

ภาพ 1-13 แมลงสาบเป็ นพาหะนาโรคต่าง ๆ
4.2.1 เชือ้ แบคทีเรีย
โรคที่สาคัญที่มีเชื ้อแบคทีเรี ยเป็ นสาเหตุ ได้ แก่ โรคเรื อ้ น กาฬโรค โรคบิด โรคท้ องเสียในเด็ก
โรคติดเชื ้อของช่องขับถ่าย (Urinary tract) โรคฝี และผิวหนังพุพอง โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคอาหารเป็ นพิษ
และโรคไทฟอยด์
4.2.2 หนอนพยาธิ
แมลงสาบ สามารถเป็ นโฮสต์กึ่งกลาง (Intermediate host) ของพยาธิได้ หลายชนิด เช่น
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พยาธิปากขอ (Ancylostoma duodenle), พยาธิไส้ เดือนกลม (Ascaris Iumbricoides), พยาธิตืดแคระ
(Hymenolepis nana), พยาธิตืดวัว (Taenia saginata), พยาธิใบไม้ โลหิต (Schistosoma haematobium)
เป็ นต้ น โรคที่มีหนอนพยาธิเป็ นสาเหตุ ได้ แก่ โรค Schistosomiases โรคระบบลาไส้ และโรคโลหิตจาง
หนอนพยาธิสามารถอาศัยอยูใ่ นตัวแมลงสาบประมาณ 12 ชนิด ซึง่ สามารถผ่านออกมาทางมูลของแมลงสาบได้
4.2.3 เชือ้ ไวรัส
ยังไม่พบว่ามีการแพร่เชื ้อไวรัสซึง่ นาโดยแมลงสาบมาสูม่ นุษย์ แต่จากการศึกษาในห้ องทดลอง
พบว่าแมลงสาบสามารถเป็ นพาหะของเชื ้อไวรัส ซึง่ เป็ นเชื ้อสาเหตุของโรคตับอักเสบ (Hepatitis)
4.2.4 เชือ้ โปรโตซัว
มีเชื ้อโปรโตซัวหลายชนิดที่พบในแมลงสาบ ซึง่ เชื ้อโปรโตซัว Toxoplasma เป็ นสาเหตุทาให้ เกิด
ความพิการของทารกในครรภ์ และมีเชื ้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่เป็ นสาเหตุของโรคท้ องเสีย หรื อโรคบิด
4.2.5 เชือ้ รา พบมีเชื ้อรา 2 ชนิดที่เป็ นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจคือ Aspergillus
fumigatus และ โรคผิวหนังคือ Aspergillus niger
4.2.6 แมลงสาบจะปล่ อยสารก่ อภูมิแพ้ (Allergen)
จากรายงานการวิจัยทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศพบว่า แมลงสาบ เป็ นตัวการสาคัญที่
ก่อให้ เกิดโรคภูมิแพ้ และหอบหืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็ก ปัจจุบนั เป็ นปั ญหาสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ
ทัว่ โลกและมีแนวโน้ มจะมีผ้ ปู ่ วยเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ในประเทศไทย มีผ้ ปู ่ วยโรคภูมิแพ้ แมลงสาบมากกว่าร้ อยละ 50
ของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ทงหมดแมลงสาบจะปล่
ั้
อยสารก่อภูมิแพ้ (allergen) ออกมาสู่บริ เวณที่เดินผ่านหรื อฟุ้งลอย
อยูใ่ นอากาศ เมื่อมนุษย์สมั ผัสสารก่อภูมิแพ้ เหล่านี ้ต่อเนื่องกันในระยะเวลาพอสมควรก็จะทาให้ เกิดโรคภูมิแพ้ และ
หอบหื ดขึน้ ได้ สารก่อภูมิ แพ้ เหล่านี เ้ ชื่ อว่าเกิ ดมาจากมูล หรื อ สารบางอย่างบนตัวของแมลงสาบ ผลการวิจัย
จากหลาย ๆ รายงานพบว่ามีผ้ ปู ่ วยโรคภูมิแพ้ และหอบหืดจานวนไม่น้อยที่ให้ ผลทดสอบที่เป็ นบวกต่อการทดสอบ
กับสารก่อภูมิแพ้ ที่สกัดจาก แมลงสาบ อเมริ กันและ แมลงสาบ เยอรมัน ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า แมลงสาบ ทัง้ สอง
ชนิดนี ้เป็ นตัวการสาคัญชนิดหนึ่งที่ก่อให้ เกิดโรคภูมิแพ้ และหอบหืดของมนุษย์ สาเหตุออกมาสู่บริ เวณที่เดินผ่าน
หรื อฟุ้งลอยอยู่ในอากาศเมื่ อสัม ผัสต่อเนื่ องกันในระยะเวลาพอสมควรทาให้ เกิ ดโรคภูมิ แพ้ และหอบหื ดขึน้ ได้
สารก่อโรคภูมิแพ้ เหล่านี ้เชื่อว่าเกิดมาจากมูลหรื อสารบางอย่างบนตัวแมลงสาบ
4.3 แมลงสาบทาอันตรายต่ อร่ างกายมนุษย์
จากรายงานการสารวจในเรื อที่มีการระบาดของแมลงสาบสูง พบว่า แมลงสาบอเมริกนั
(Periplaneta americana) และแมลงสาบออสเตรเลีย (P. australasiae) จะเข้ ามากัดแทะผิวหนังและเล็บของ
ชาวประมงในขณะที่นอนหลับ ซึง่ ต้ องป้องกันโดยการสวมถุงมือและถุงเท้ าขณะนอนหลับ
5.การควบคุมและป้ องกันแมลงสาบ
มาตรการควบคุมและป้องกันแมลงสาบ ดาเนินการได้ ด้วย 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ
5.1 การสุขาภิบาล/อนามัยสิ่งแวดล้ อม
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5.1.1 การสุขาภิ บาลในบ้าน/ครัวเรื อน (Housing Sanitation) /อาคาร มีรายละเอียดดังนี ้
5.1.1.1 การปรับปรุงบ้ าน/อาคารและบริเวณให้ ถกู หลักสุขาภิบาล โดยการรักษาความสะอาดภายใน
บริ เวณบ้ าน เช่น ห้ องนอน ห้ องครัว ห้ องน ้า และห้ องเก็บของ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อ
5.1.1.2 การป้องกันไม่ให้ เข้ าสูต่ วั อาคาร โดยการปิ ดหรื ออุดช่องโหว่ตา่ ง ๆ บริเวณประตูหน้ าต่าง
หรื อร่องแตกร้ าวบนผนังตัวบ้ าน หรื อมุ้งลวดตามประตู หน้ าต่าง ช่องลม หรื อ เพื่อป้องกันไม่ให้ แมลงสาบเข้ า
สูบ่ ้ านรวมทังติ
้ ดตะแกรงตาข่ายบริเวณรูเปิ ดสูท่ อ่ ระบายน ้าทิ ้งในห้ องน ้าหรื อห้ องครัวหรื อนอกบ้ าน
5.1.1.3 การควบคุมแมลงสาบในอาคารหรื อบ้ านพักอาศัย มีรายละเอียดดังนี ้
- ดูแ ลรั กษาบ้ านเรื อนให้ ส ะอาดอยู่เสมอ โดยไม่ให้ เป็ น แหล่ง เก็ บ กัก อาหารโดยกวาดถู
บ้ านเรื อนและหลังมื อ้ อาหารควรดูแลไม่ให้ มี เศษอาหารตกค้ าง ดูแลรักษาให้ บ ริ เวณโดยรอบมี ความสะอาด
เรี ยบร้ อย โดยเฉพาะใต้ โต๊ ะอาหารและในห้ องครัว นอกจากนี ้เก็บอาหารทังสดและส
้
าเร็จรูปในภาชนะที่ปิดมิดชิด
ปิ ดฝาถังขยะให้ แน่นเสมอ ไม่ควรมีเศษอาหารเหลือตกค้ างในถังขยะ และที่ล้างจาน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
ล้ างจานชามให้ สะอาด ล้ างจานชามทันทีเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว หากมีสตั ว์เลี ้ยงก็ให้ ทาความ
สะอาดเช่นเดียวกัน
- ทาลายโดยใช้ เหยื่อล่อต่าง ๆ เช่น กาวดัก กรดบอริคผสมกับแป้ง ฯลฯ
- ทาการซ่อมแซมรอยแตก รอยแยกหรื อรอยรั่วต่าง ๆ ของอาคารที่พักอาศัยหรื อตามท่อ
น ้าประปาเพื่อไม่ให้ เป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อแหล่งอาหารของแมลงสาบ
- เก็บรักษาอาหารให้ มิดชิดหรื อไม่ให้ แมลงสาบเข้ าไปสัมผัสได้ เช่น เก็บรักษาไว้ ในภาชนะที่
ปกปิ ดมิดชิดหรื อเก็บไว้ ในตู้ ฯลฯ ควรเก็บอาหารสดและอาหารแห้ งให้ มิดชิด รวมทังคอยระวั
้
งไม่ให้ มีเศษอาหาร
ตกหล่นบนพื ้น เช่น การบรรจุน ้าตาลไว้ ในขวดโหล
- เก็ บรักษาสิ่ ง ของต่าง ๆภายในบ้ านอาคารหรื อบ้ านพักอาศัยให้ มี ความสะอาดและเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยเพื่อไม่ให้ เป็ นที่หลบซ่อนของแมลงสาบ เช่นเสื ้อผ้ าไม่ควรกองไว้ ควรที่จะแขวนไว้ ให้ เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย ฯลฯ
- เก็บกักมูลฝอยเปี ยกด้ วยภาชนะที่ปกปิ ดป้องกันไม่ให้ แมลงสาบเข้ าไปได้
- เก็ บกักมูล ฝอยเปี ยกด้ วยภาชนะที่ ปกปิ ดป้องกันไม่ให้ แมลงสาบเข้ าไปได้ และนาขยะไป
ก าจัด ทิ ง้ อย่างสม่ าเสมอไดอะซิ น อนในรู ป ของสเปรย์ 1 เปอร์ เซ็ น ต์ หรื อ ผง หรื อ มาลาไทออนในรู ป สเปรย์
3 เปอร์ เซ็นต์ ในรูปผง 4 เปอร์ เซ็นต์ หรื อไบกอนในรูปของสเปรย์ 1 เปอร์ เซ็นต์ ในรูปผง 2 เปอร์ เซ็นต์ หรื ออาจใช้
ผงบอแรกซ์วางไว้ ตามทางเดินของแมลงสาบเช่น ใต้ อา่ งล้ างมือใต้ อา่ งอาบน ้า ใต้ ท้องเรื อ ใต้ เพดาน ฯลฯ
5.1.2 การสุขาภิ บาลในระดับชุมชน (Community Involvement in Cockroach Management)
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การควบคุมพาหะนาโรคแมลงสาบในระดับชุมชนที่มีจานวนครัวเรื อนที่ มากขึ ้น จาเป็ นต้ องอาศัย
ผู้ที่มีประสบการณ์หรื อมืออาชีพมาดาเนินการจัดการ ในกลุ่มประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วหรื อประเทศที่กาลังพัฒนา มี
การจ้ างบริ ษั ทมาด าเนิน การจัดการ เช่น กลุ่ม บริ ษั ท รับ กาจัดแมลงตามบ้ านเรื อน แต่ทัง้ นี แ้ ละทัง้ นัน้ ชุม ชน
จ าเป็ นต้ องให้ ความร่ ว มมื อ กั บ เจ้ าหน้ าที่ ห รื อ กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ห น่ ว ยงานท้ องถิ่ น ว่ า จ้ างมา การสุ ข าภิ บ าล
ด้ า นการควบคุ ม พาหะน าโรค(ในที่ นี เ้ น้ น แมลงสาบ) ในระดับ ชุม ชน หน่ ว ยงานผู้ดูแ ลหรื อ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควร
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามสุขลักษณะรวมทังทุ
้ กภาคส่วนที่ข้อง มีรายละเอียด ดังนี ้
5.1.2.1 ประชาชนในชุมชน

แต่ละครัวเรื อนในชุมชนต้ องให้ ความร่วมมือ โดยดาเนินการ

ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ชมุ ชนกาหนด เช่น การรักษาความสะอาดครัวเรื อน อาทิเช่น อ่างล้ างจาน ห้ องครัวและ
หมัน่ ดูแลทาความสะอาดบ้ านเรื อน ตู้ลิ ้นชัก เฟอร์ นิเจอร์ อื่น ๆ การทิ ้งมูลฝอยให้ มีถังรองรับ มีการดูแลด้ านการ
จัดการมูลฝอยมีถังรองรับมูลฝอยชุมชนที่ถกู ต้ องตามสุขลักษณะและเพียงพอต่อการใช้ งาน ผู้แทนหรื อหัวหน้ า
ชุมชน มีการรายงานด้ าน การระบาดที่เกี่ยวข้ องและปั ญหาที่เกิดจากแมลงสาบ หากเป็ นปัญหาที่รุนแรงมากอาจ
ประสานไปยังเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดาเนินการจัดการแก้ ไขปัญหาต่อไป
5.1.2.2 เจ้าหน้าที ่หรื อหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง หากเป็ นภายในอาคารอาทิเช่น คอนโดมิเนียม
อพาร์ ท เม้ นหอพั ก ฯ ให้ ดูแ ลซ่ อ มแซม รอยแตก ตามเพดานผนัง และแก้ ไขระบบท่ อ ประปา ระบายน า้
อย่างสม่าเสมอหรื อพื ้นที่อบั ชื ้นก็ให้ ดแู ลไม่เป็ นที่หลบซ่อน วางไข่ของแมลงสาบ เป็ นต้ น นอกจากนี ้อาจกาหนด
บังคับใช้ มาตรฐานขันต
้ ่าของการสุขาภิบาลการควบคุม
5.1.2.3 เอกชนหรื อบริ ษั ทรับ กาจัด ฯ การท างานเป็ น ระบบ และมี การใช้ เทคโนโลยี ในการ
ดาเนินการจัดการ รวมทัง้ ใช้ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างละเอียดที่ถูกต้ องตามหลักวิชาการ
และสารเคมีที่ผา่ นการรับรองมาตฐาน รวมทังมี
้ ผ้ เู ชี่ยวชาญให้ คาแนะนาแล้ วจัดทาเป็ นรายงาน

5.2 การควบคุมด้ านกายภาพ (Physical Controls)
5.2.1 การทาลายไข่ แมลงสาบ เป็ นการตัดวงจรการขยายพันธุ์ หากพบไข่แมลงสาบให้ รีบเผา
ทั น ที ล ดการขยายพั น ธุ์ ถึ ง 30 ตัว พร้ อมท าความสะอาดภายในรถทั ว ร์ รถโดยสาร รวมทั ง้ บ้ านเรื อ น
กาจัด แหล่ง อาหารเก็ บ มิ ด ชิ ด ไม่ใช้ ผ้ าห่ม ซ า้ โดยไม่ซัก เพื่ อป้อ งกัน อัน ตรายจากแมลงสาบที่ อาจเกิ ด ขึน้ ได้
ขณะนอนหลับ
5.2.2 วิ ธีการดูแลทาความสะอาด เพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ทังผู
้ ้ ประกอบการรถทัวร์
รถโดยสารหรื อแม้ กระทัง่ ประชาชนทัว่ ไปก็สามารถป้องกันได้ หากเข้ าใจและรู้ถึงวิธีการทาความสะอาดและกาจัด
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แหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบอย่างถูกวิธี โดยการควบคุมและป้องกันอันตรายจากแมลงสาบนัน้ จะต้ องตัดวงจรชีวิต
และลดจานวนแมลงสาบอย่างรวดเร็ ว ด้ วยการหมั่นตรวจตราตามซอกตู้ ชัน้ วางของซึ่งแมลงสาบจะไข่ติดไว้
เพื่อพบไข่แมลงสาบให้ รีบทาลายโดยนาไปเผาทิ ้ง เท่ากับเป็ นการทาลายแมลงสาบครัง้ ละ 14 - 30 ตัว
5.3 การควบคุมด้ านเคมี (Chemical Controls) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.3.1 การทาลาย/กาจัดแมลงสาบโดยตรง เมื่อพบว่ามีแมลงสาบอยูภ่ ายในบ้ าน
จาเป็ นต้ องรี บควบคุมกาจัดให้ หมดไปโดยเร็ วโดยการใช้ สารเคมีหรื ออุปกรณ์กาจัดแมลงต่าง ๆ สารเคมีที่นิยม
นามาใช้ กาจัดแมลงสาบ ได้ แก่สารในกลุม่ Carbamate,organophosphorous compound, synthetic
pyrethroid, insect growth regulator(IGR) และ electron transport inhibitor (ETI) สารเคมีเหล่านี ้ถูกนามา
พัฒนาให้ เป็ นผลิตภัณฑ์กาจัดแมลงสาบได้ หลายรูปแบบ เช่น สเปรย์ละอองฝอย ผงสาหรับโรยหรื อเหยื่อพิษ
เป็ นต้ น โดยทัว่ ไปแล้ วผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ถูกพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพดีในการกาจัดแมลงสาบในบ้ านเรื อน อย่างไร
ก็ตามไม่ควรที่จะใช้ สารเคมีแต่เพียงกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรื อตัวใดตัวหนึ่งติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน ๆ เนื่องจาก
มีรายงานว่าการกระทาดังกล่าวจะทาให้ แมลงสาบสามารถสร้ างสารที่สามารถต้ านทานต่อสารเคมีที่ใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารในกลุ่ม synthetic pyrethroid ดังนันจึ
้ งควรที่จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุม่ สารเคมีที่
ใช้ ในการกาจัดแมลงสาบเพื่อป้องกันปัญหาแมลงสาบสร้ างความต้ านทานต่อสารเคมีที่ใช้ สารเคมีบางชนิดมี
คุณสมบัตเิ ป็ นสารไล่แมลงสาบ (cockroach repellent) ได้ ดีสารดังกล่าวที่มีรายงานการวิจยั แล้ วว่ามี
ประสิทธิภาพดีในการไล่แมลงสาบ ได้ แก่ DEPA (N,N-diethylphenylacetamide), DECA
(diethylcyclohexyacetamide),fencholic acid (3-isopropyl – 1 – methylcyclopentanecarboxylic acid),
DCP (N,N-diethylcyclohexane – propanamide), DMP (dimethyl phthalate), citral หรื อ eugenol เป็ นต้ น
5.3.2 การจัดการแหล่ งนา้ ดื่ มนา้ ใช้ ให้ สะอาดและถูกสุ ขลั กษณะ เช่น ซ่อมก๊ อกนา้
ที่ รั่ว หากเป็ น ภายในอาคารอย่ารดน า้ ต้ น ไม้ จ นชุ่ม โชก อย่าให้ มี น า้ ขังที่ จ านรองกระถาง หรื อ ใส่น า้ ยา Lysol
ลงในนา้ ของโถชักโครก เพื่ อป้องกันแมลงสาบเข้ ามา หรื อบางที่ แมลงสาบชุก ชุม มาก ๆ อาจจะต้ องใส่นา้ ยา
Lysol ที่รางระบายน ้านอกบ้ านอีกด้ วย
5.3.3 ท าลายที่ซ่อนของมั น เช่น เก็ บกวาดบริ เวณรอบบ้ านอย่าให้ มีกองไม้ เศษวัสดุ
ก่อสร้ าง ของเหลือใช้ โดยโรยผง boric acid ไว้ ตามซอกมุมร่อง รูตา่ ง ๆ ทังนอกบ้
้
านและในบ้ าน รอยแตกตามผนัง
ต้ องอุดซ่อมให้ หมด เพราะแมลงสาบสามารถลอดเข้ ามาได้ แม้ ช่ องเล็ก ๆ ได้ ถึงขนาด 1.6 มิลลิเมตร และอุดรู
ระบายของอ่างล้ างจาน ท่อระบายน ้าต่าง ๆ รักษาความสะอาดห้ องเก็บของ ห้ องครัว ห้ องใต้ ครัว ห้ องใต้ บนั ได
ให้ โปร่งและสะอาด
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5.3.3.1 สารเคมี ทีใ่ ช้ทาลายนิ ยมใช้ประเภทออร์ กาโนฟอสเฟต เช่น ไดอะซินอล
มาลาไทออน เป็ นต้ น แต่ไม่ควรจะใช้ สารตัวใด ตัวหนึง่ ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน ๆ เพราะจะทาให้ แมลงสาบ
นันสามารถสร้
้
างความต้ านทานต่อสารเคมีนนได้
ั้

ที่มา : [cite 24 July 2012]. Avilable from : Pest control. Super Astox Aerosol. http://www.hiwtc.com/products/german-cockroach-stickytraps-6422-204750.htm

ภาพ 1-14 การควบคุมแมลงสาบโดยใช้ สารเคมีชนิดสเปรย์ยี่ห้อต่าง ๆ (Cockroach spray)
การใช้ สารเคมีประเภทนี ้จะบรรจุไว้ ในรูปสเปรย์ และกาจัดแมลงสาบที่เป็ นเจริ ญเติบโตไปเป็ นตัว
เต็มวัยแล้ ว เน้ นการใช้ เฉพาะที่หรื อตัวแมลงสาบโดยตรง (Gentrol Point Source) ประสิทธิ ภาพสารออกฤทธิ์
สามารถหยุดการเจริ ญเติบโตหรื อกลไลทางเมตาบอลิซึมของแมลงสาบทาให้ แมลงสาบตายได้ ภายในไม่กี่นาที
และออกฤทธิ์ ยับยัง้ การผลิตไข่ นอกจากนีย้ ังใช้ ในกรณี ที่มีการระบาดของเชื ้อโรคที่มีสาเหตุจากแมลงสาบที่มี
ระยะเวลาเรื อ้ รัง สาหรับสารเคมีที่ออกฤทธิ์กาจัดแมลงสาบชนิดสเปรย์ที่ใช้ มี 2 ชนิด ดังนี ้
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- ชนิ ดของเหลวผสม (Liquid chemicals pre-mixed) เป็ นวิธีที่ใช้ ในกรณีที่พบว่า
แมลงสาบมีระดับการระบาดรวดเร็วและแพร่กระจายเป็ นจานวน สารเคมีชนิดของเหลวจะบรรจุไว้ ในถังฉีดเฉพาะ
หรื ออุปกรณ์เฉพาะและหากนาไปใช้ ต้องได้ รับรองจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และมีใบอนุญาตการใช้ สารเคมีควบคุม
กากับการใช้ ตัวอย่างสถานที่การใช้ ใน ได้ แก่ ตลาดสด คอนเทนเนอร์ เก็บขยะเปี ยก
-ชนิ ดแอโรซอล หรื อละอองลอย (Aerosol sprays) เป็ นอนุภาคของแข็งปนของเหลว ที่
เป็ นละอองฟุ้งกระจายในอากาศ เป็ นหยดละอองของเหลวที่กระจายในก๊ าซ อาจตกค้ างภายในอากาศ ชนิดแอโร
ซอลสามารถฆ่าแมลงสาบได้ โดยฉีดพ่นแมลงสาบ และพื ้นที่ที่ต้องการ เป็ นวิธีที่ต้องใช้ อย่างระมัดระวัง เก็บไว้ ในที่
ปลอดภัยควรห่างไกลจากมือเด็ก และสัตว์เลี ้ยง และควรอ่านฉลากการใช้ ให้ ละเอียดก่อนการใช้ สาหรับ
การเลือกใช้ เลือกซื ้อควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการผลิตได้ มาตรฐาน บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปลอดภัย
5.3.3.2 การวางเหยือ่ พิษกาจัดแมลงสาบ (Baits) เป็ นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ฆา่ แมลงโดย
ผสมปนกับเหยื่อใช้ เมื่อมีความจาเป็ น โดยเหยื่อที่ผสมสารเคมีฆา่ แมลงสาบจะล่อให้ แมลงสาบเข้ ามากินและออก
ฤทธิ์กบั เมตาบอลิซมึ ของแมลงสาบทาให้ ถึงแก่ความตาย สาหรับการเลือกใช้ วิธีนี ้ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย เป็ นวิธีที่มีการใช้ กนั อย่างกว้ างขวางอาทิเช่น ใช้ บอแรกซ์ 3 ส่วน ผสมกับแป้งมันหรื อแป้งข้ าว
เจ้ า 1 ส่วน โรยตามซอกตู้ รอยแตก และที่หลบซ่อนของแมลงสาบ สาหรับการใช้ เหยื่อพิษมีหลายชนิดและวิธีใน
การนาสารพิษเข้ าสู่ตวั แมลงสาบ ดังนี ้

ที่มา : [cite 24 July 2012]. http://www.numsai.com/picture/mar10/BD54C55E-D35A-4547-A9A9-0149AFADC5A6.jpg

ภาพ 1-15 ผลิตภัณฑ์สาหรับกาจัดแมลงสาบ ชนิดการวางเหยื่อพิษ (Baits)
- ชนิ ดเจลเหยือ่ (Gel baits) สารเคมีจะผสมกับเหยื่อและบรรจุเข้ าไปในกระบอกฉีดยา
มีหลากหลายยี่ห้อในการเชิงพาณิชย์ ดังภาพ 1-16 เข้ าถึงจุดที่แมลงสาบอยู่อาศัย จุดที่หลบซ่อน และใช้ ได้
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จานวนมากในพื ้นที่เฉพาะ ขนาดของจุดที่ฉีดจากกระบอกมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถัว่ วิธีนี ้ใช้ ได้ นานและพื ้นที่ที่ใช้ มีอยู่
มากโดยเฉพาะที่เป็ นซอกหลืบ ช่องบานประตู

ที่มา : h[cite 24 July 2012]. ttp://thedailyedge.thejournal.ie/police-warn-that-thieves-that-stolen-cockroach-gel-is-toxic-328967-Jan2012/

ภาพ 1-16 การใช้ เหยื่อพิษชนิดเจลเหยื ่อ (Gel baits)
- ชนิ ดสถานี เหยื ่อ (Bait stations) เป็ นการกาหนดตาแหน่งที่วางเหยื่อ โดยเหยื่อที่ใช้
จะเป็ นแบบเจลผสมสารที่ล่อแมลงสาบ เพื่อความปลอดภัยกับเด็กและสัตว์เลี ้ยงจากการสัมผัสสารเคมีเหล่านี ้
สารเคมีในเนื ้อเจลมีฤทธิ์ฆา่ แมลงสาบ แต่การนาสารเข้ าสูต่ วั แมลงสาบจะไม่เข้ าสูร่ ่างกายแมลงสาบในทันทีทนั ใด
แต่จะใช้ เวลาในการซึมผ่านเข้ าไปยังแมลงสาบ ราคาค่อนข้ างแพงแต่มีประสิทธิภาพการใช้ งานดีกว่า ปลอดภัย

Poisonous baits. Brand name: Burakku kappu (Black Cap)
ที่มา : http://image.dhgate.com/upload/spider/b/215/138/b_6fss6c138215_1.jpg

ภาพ 1-17 การควบคุมแมลงสาบโดยใช้ เหยื่อพิษ (Poisonous baits) แบบสถานีเหยื่อ (Bait stations)
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- ชนิ ดผง/แป้ง (Dust baits) เป็ นละอองอนุภาพของแข็ง เป็ นฝุ่ นหรื อฝุ่ นละออง อาจเป็ นรูปใน
ลักษณะกึ่งสารละลาย และกึ่งสารแขวนลอย เหยื่อฝุ่ นนามาใช้ กบั บริเวณรอยแตก รอยแยกของบ้ าน หรื อตาม
ทางที่แมลงสาบผ่านแล้ วปนเปื อ้ นสารเคมีที่อยูใ่ นรูปของฝุ่ นแป้งจากนันสารเคมี
้
จะทาปฏิกิริยากับแมลงสาบแล้ ว
ค่อย ๆ แทรกซึมเข้ าสูภ่ ายในแล้ วทาปฏิกิริยากับมตาบอลึซมึ ทาให้ แมลงสาบถึงแก่ความตาย มีข้อดีกว่าชนิดเจล
ตรงที่ใช้ ได้ ในพื ้นที่ที่กว้ างกว่า แต่ความปลอดภัยหรื อเสี่ยงที่จะสัมผัสสารเหล่านี ้ก็มี

ที่มา : Roach Powder & Roach Dust.http://www.domyownpestcontrol.com/dusts-c-2_69.html

ภาพ 1-18 การควบคุมแมลงสาบโดยใช้ เหยื่อพิษ (Poisonous baits) แบบ ชนิ ดผง/แป้ง (Dust baits)
5.3.3.3 สารเคมี บางชนิ ดมี คณ
ุ สมบัติเป็ นสารไล่แมลงสาบ เป็ นกลุม่ สารDEPA,DECA, DCA, DMP
หรื อ ยูจีนอล (Eugenol) เป็ นต้ น แต่ที่พบโดยทัว่ ไปตามท้ องตลาดและใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง ได้ แก่
- ลูกเหม็น (Mouth Ball) เป็ นผลิตภัณฑ์ใกล้ ตวั ที่ถูกนามาใช้ กันอย่างแพร่หลายในการป้องกั น
แมลงกัด กิ น เสื อ้ ผ้ า ในตู้เสื อ้ ผ้ าหรื อ ใช้ เพื่ อ ดับ กลิ่ น ในห้ อ งน า้ ลูก เหม็ น มี ทัง้ ชนิ ด ก้ อน ชนิ ด เม็ ด และชนิ ด ผลึ ก
ซึ่งประกอบไปด้ วยสารเคมี ที่ มี ชื่ อว่า “แนพทาลี น (naphthalene)” มากกว่าร้ อยละ 99 โดยน า้ หนัก สารชนิด นี ้
สามารถระเหิดหรื อเปลี่ยนสถานะที่อณ
ุ หภูมิห้องจากของแข็งกลายเป็ นไอที่มีกลิ่นป้องกันแมลงได้ แนพทาลีนเป็ น
สารประกอบที่เกิดขึ ้นเองในธรรมชาติ พบได้ ในถ่านหิน น ้ามันปิ โตรเลียมและเกิดจากการเผาไหม้ ของสารประกอบ
อินทรี ย์ เช่น ไม้ บุหรี่ ปัจจุบนั นอกจากมีการนาแนพทาลีนไปใช้ เป็ นลูกเหม็นกันแมลงแล้ ว ยังมีการผลิตแนพทาลีน
เพื่อนาไปใช้ ในการผลิตพลาสติกพีวีซี เรซิน สารฟอกหนัง สีย้อม และสารฆ่าแมลงบางประเภทอีกด้ วย

ที่มา : http://www.chop-wood.com/wp-content/uploads/2012/08/10-E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%991.jpg

ภาพ 1-19 ลูกเหม็นหรื อแนพทาลีน (naphthalene)
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คุณ สมบัติทางกายภาพและเคมี ของลูกเหม็น ของแข็งสีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัวเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็ ง กลายเป็ นไอได้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อง ไอระเหยของแนพทาลี น สลายตัว ได้ ใ นอากาศด้ วยแสงแดดและ
ความชื ้น แนพทาลีนทาปฏิกิริยารุนแรงกับตัวออกซิไดซ์แรง ไนโตรเจนออกไซด์ ประโยชน์และกลไกจากคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมี ไอจากการระเหิดมี กลิ่นและฤทธิ์ ไล่แมลง และกลบกลิ่นอื่ นๆ จึงใช้ ป้องกันแมลงกัดกิ น
เสื ้อผ้ าในตู้เสื ้อผ้ า หรื อใช้ เพื่อดับกลิ่น ควรใช้ อย่างระมัดระวัง เพราะอาจทาให้ เกิดการระคายเคืองผิวหนัง อาจทา
ให้ เกิดการระคายเคืองดวงตา เป็ นพิษต่อเรตินา ไอของแนพทาลีนที่มีความเข้ มข้ นมากกว่า 15 ppm อาจทาให้
เกิดต้ อกระจก ประสาทตาอักเสบ เกิดการบาดเจ็บของกระจกตา และระคายเคืองตาอย่างรุ นแรง และอาจเป็ น
อันตรายหากสูดดมสารนี ้อาจจะทาให้ เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน หาก
กลืนกิน เข้ าไปทาให้ คลื่นไส้ อาเจียน ท้ องเดิน เมื่อแนพทาลีนถูกดูดซึมเข้ าสู่ร่างกายจะทาให้ เกิดเมธฮีโมโกลบิน
ซึ่งจะก่อให้ เกิดอาการตัวเขียวได้ ถ้ามีความเข้ มข้ นสูงพอ การเริ่ มแสดงอาการอาจจะเกิดช้ าได้ ภายใน 2 ถึง 4
ชัว่ โมง หรื อมากกว่านันอาจมี
้
เลือดออกในปั สสาวะ และอาจเสียชีวิตได้ หากได้ รับแนพทาลีนในปริ มาณมาก เม็ด
เลือดแดงจะถูกทาลายทาให้ เกิดภาวะโลหิตจางซึ่งจะพบในคนที่กินลูกเหม็น พบว่า ทารก เด็ก สตรี มีครรภ์ คนที่มี
ระดับ เม็ ดเลื อ ดแดงต่ าหรื อมี เอนไซม์ glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) บกพร่ องจะเกิ ด ภาวะ
โลหิตจางได้ ง่ายเมื่อได้ รับแนพทาลีน

ที่มา : Indoor Roach Control Guide. http://www.domyownpestcontrol.com/indoor-roach-control-c-2_348.html

ภาพ 1-20 แสดงการใช้ เหยื่อพิษในรูปแบบต่าง ๆ วางไว้ ตามจุดต่าง ๆ ภายในบ้ าน
(1) ห้ องครัว (The Kitchen) (2) ห้ องน ้าห้ องส้ วม (The Bathroom)
5.3.3.4 การใช้อปุ กรณ์ในการกาจัดอื่น ๆ อาทิเช่น
5.3.3.4.1 ชอล์กขี ดกาจัดแมลงคลาน เป็ นยาฆ่าแมลง (insecticide) ที่นิยมใช้
กันมากในครัวเรื อน ออกฤทธิ์กาจัดแมลงคลาน เช่น มด แมลงสาบ และปลวก โดยใช้ ขีดตาม มุมห้ อง รอบขาตู้
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อาหาร และรอบถังขยะ เป็ นต้ น สารสาคัญที่ออกฤทธิ์ฆา่ แมลง คือ deltamethrin 0.06 %w/w (C22H19Br2NO3)
ยาฆ่าแมลงชนิดนี ้นอกจากจะเป็ นส่วนประกอบสาคัญในชอล์กขีดกาจัดแมลงคลานแล้ ว ยังพบว่าในบางประเทศ
ได้ นามาพัฒนาใช้ เป็ นยาสาหรับฆ่าแมลงชนิดอื่น เช่น Anopheles albimanus และ Leishmania infantum
เป็ นต้ น deltamethrin จัดเป็ นยาฆ่าแมลงในกลุม่ pyrethroids ที่ถกู สังเคราะห์ขึ ้นด้ วยปฏิกิริยาเคมี ซึง่ เป็ นพิษต่อ
เนื ้อเยื่อประสาท (neurotoxic) และเป็ นพิษต่อภูมิค้ มุ กัน (immunotoxic) ในที่นี ้จะกล่าวถึงรายละเอียดของวิธีใช้
วิธีเก็บรักษา ข้ อควรระวัง และวิธีแก้ พิษเบื ้องต้ น ของ deltamethrin ในชอล์กขีดกาจัดแมลงคลาน ข้ อมูลทางเคมี
ความเป็ นพิษ การเก็บรักษา การปฐมพยาบาล และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ของ deltamethrin รวมทังงานวิ
้
จยั
เกี่ยวกับการนา deltamethrin ไปใช้ ประโยชน์ในแง่อื่น ๆ วิธีใช้ ชอล์กขีดกาจัดแมลงคลาน มีดงั นี ้
1. ทุกครัง้ ที่ใช้ ให้ จบั แท่งชอล์กด้ วยถุงพลาสติกหรื อกระดาษที่ห้ มุ ห่อ
2. ลากเส้ นขนานหลาย ๆ เส้ น ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ขวางทางที่แมลงคลานชอบเดินผ่าน เช่น ขอบ
หรื อมุมห้ อง หรื อบริเวณ commencement,ที่หลบซ่อน
3. ลากเส้ นวงกลม 2-3 วง รอบขาตู้อาหาร ตู้เอกสาร และถุงขยะ เป็ นต้ น
4. ใช้ ชอล์กขีดในเวลากลางคืน แล้ วเช็ดออกในตอนเช้ า
ควรเก็บในที่แห้ งมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี ้ยง ข้ อควรระวังการใช้ ภายหลังจากหยิบจับชอล์ก
ควรล้ างมือด้ วยน ้าและสบูท่ กุ ครัง้ ระวังอย่าให้ เด็กและสัตว์เลี ้ยงสัมผัสชอล์กที่ขีดไว้ วิธีแก้ พิษเบื ้องต้ น
หากกลืนกินชอล์ก รี บทาให้ อาเจียน โดยให้ ดื่มน ้าสะอาด 2 แก้ วแล้ วทาการล้ วงคอ หากมีอาการรุนแรง ให้ รีบ
นาส่งแพทย์ พร้ อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรื อใบแทรก

ที่มา : http://www.ars.co.th/uploadnew/Ars/thumbnail/Ars-60-7178.jpg

ภาพ 1-21 ชอล์กขี ดกาจัดแมลงคลาน
-นิยมใช้ กบั ดักแมลงสาบ เช่น กาวดัก แมลงสาบ วิธีนี ้จะเลือกใช้ เมื่อบริ เวณนันก
้ าจัด
โดยวิธีอื่นได้ ผลไม่เต็มที่ เช่น บริ เวณที่ใช้ วิธีการฉีดพ่นสารเคมีไม่ได้ ก็สามารถนากับดักไปวางได้ การวางกับดักจะ
ให้ ได้ ผลดีจะต้ องดูเสียก่อนว่าพื ้นที่ ๆ จะวางนันมี
้ แหล่งอาหารอีกหรื อไม่และการเลือกเยื่อที่จะล่อให้ แมลงสาบเข้ า
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มาติดกับดัก กับดักแมลงสาบที่นิยมใช้ เช่น กล่องดักแมลงสาบ จะมีลกั ษณะเป็ นกล่องมีแผ่นกัน้ สาหรับเปิ ด
เข้ าข้ างในได้ แต่ดนั ออกไม่ได้ ภายในจะวางเหยื่อที่แมลงสาบชอบ เช่น ข้ าวเกรี ยบ อาหารประเภทแป้ง เป็ นต้ น
เมื่อจับได้ จานวนมากอาจนาไปฆ่าโดยวิธีแช่น ้าหรื อนาไปตากแดด

ที่มา: Pest control. German cockroach Sticky Traps. Avilable from: http://www.hiwtc.com/products/german-cockroachsticky-traps-6422-204750.htm[cite 24 July 2012].

ภาพ 1-22 การควบคุมแมลงสาบโดยสารที่เป็ นกาว
6.การตรวจวัดความชุกชุมของแมลงวัน
การสารวจความชุกชุมของแมลงสาบ นิยมใช้ กบั ดักกาว โดยใช้ บ้านแมลงสาบทากาวและใส่เหยื่อนาไป
วางดักในบริเวณที่ต้องการสารวจ วิธีการวัดความชุกชุมภายในอาคาร คิดจากจานวนที่ดกั จับได้ ในพื ้นที่จริง
แล้ วนามาคิดถัวเฉลี่ยต่อพื ้นที่ 1 ตารางเมตร แมลงสาบใช้ วิธีกรงดักหรื อบ้ านแมลงสาบ (cockcroach house)
โดยวาง 5-10 จุดภายในระยะเวลาติดต่อกัน 24 การคานวณ จานวนหน่วย โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. ทดสอบหาเหยื่อที่แมลงสาบชอบมากที่สดุ โดยสุม่ พื ้นที่ 10 จุด แต่ละจุดวางเหยื่อที่จะทาการทดสอบ
ทุกชนิด ชนิดละ 50 กรัม จากนันน
้ าเหยื่อที่เหลือมาชัง่ น ้าหนัก เพื่อหาร้ อยละที่หมดไป
2. วางกับดักโดยใช้ เหยื่อที่แมลงสาบชอบมากที่สดุ และวางกับดัก 1 อันต่อพื ้นที่ 10 ตารางเมตรโดยเลือก
วางบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งที่พบขี ้แมลงสาบ เป็ นต้ น วางไว้ เป็ นเวลา 3 วัน และบันทึกจานวนแมลงสาบทุก
วัน จากนันก็
้ นาข้ อมูลที่ได้ คานวณหาความชุกชุมของแมลงสาบต่อพื ้นที่ที่ทาการสารวจจากนันน
้ าซากแมลงสาบ
ไปกาจัดโดยเผาหรื อฝัง
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สาหรับการตรวจวัดความชุกชุมมีหลากหลายวิธี แต่ที่ใช้ โดยวิธี Jar Trap Method หรื ออาจกาวดักที่
เรี ยกว่า บ้ านแมลงสาบ ซึ่งมีทงที
ั ้ ่ทาเองและสาเร็ จรูป สาหรับตัวอย่างของการนาวิธีนี ้ไปใช้ คือโครงการตลาดสด
น่าซือ้ กาหนดให้ มาตรฐานมาตรฐาน Codex ด้ านสุขาภิบาลอาหารกาหนดเป็ น Free Zone) โดยยอมให้ มี
แมลงสาบได้ ไม่เกิน 1 หน่วย (เป็ นหน่วยที่ยอมรับได้ ) หมายเหตุควบคุมจานวนกักดักให้ เท่ากัน
- ขัน้ ตอนแนวทางแก้ ไข/มาตรฐานการกาจัดแมลงสาบ
เกณฑ์มาตรฐานสาหรับการดาเนินงานสุขลักษณะขันพื
้ ้นฐาน ของแมลงสาบ ซึ่งใช้ เป็ นตัวชี ้วัดระดับสุขลักษณะ
โดยเฉพาะความสะอาดของบ้ านเรื อน (หากมีความชุกชุมเกินมาตรฐานที่กาหนดแสดงว่ายังมีข้อบกพร่องด้ าน
สุขลักษณะ) แมลงสาบนาโรคก่อเหตุราคาญและสร้ างความเสียหายแก่ทรัพย์สินภายในบ้ านและครัวเรื อน
กล่าวคือในเกณฑ์มาตรฐานจานวนประชากรของแมลงสาบหรื อด้ านสุขลักษณะมีดงั ต่อไปนี ้
อาคาร/ที่พกั อาศัย

เกณฑ์ มาตรฐานของจานวน
แมลงสาบ

วิธีการ

ภายในอาคาร

ต้ องปลอดแมลงสาบโดยสิ ้นเชิง

-

เกณฑ์มาตรฐานจานวนที่

แมลงสาบ 1 ตัว ต่อพื ้นที่ 1 ตารางเมตร

-

ยอมให้ มีได้ ภายในอาคาร
ภายในอาคาร

หากพบแมลงสาบจานวนเกกินมาตรฐาน 1.ใช้ ไม้ ตี
ตังแต่
้ 1-10 ตัว ต้ องมีมาตรการควบคุม

2.จัดทาลวดตาข่าย หรื อมุ้งป้องกันแมลง

ระดับที่ 1

3.ใช้ กบั ดัก
4.ใช้ ควันหรื อสมุนไพรบางชนิดสุม่ ไล่
5.ใช้ น ้ายาประเภทไล่แมลง(Repellent) เคลือบหรื อทา

ภายในอาคาร

หากพบแมลงสาบจานวนเกินมาตรฐาน

1.เก็บรวบรวมและกาจัดมูลฝอยอย่างเข้ มงวด

มากกว่า 10 ตัวขึ ้นไป ต้ องมีมาตรการ

2.รักษาความสะอาดของพื ้นและผนังอย่างสม่าเสมอ

ควบคุมระดับที่ 2

3.กาจัดแหล่งที่อยูอ่ าศัยและเพาะพันธุ์ภายในรัศมี
100 เมตร
4.ใช้ สารเคมีกาจัดตัวอ่อนและตัวแก่โดยปรึกษาและ
ทาตามคาแนะนาของนักวิชาการผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์โดยเฉพาะ

หมายเหตุ เนือ้ หาบางตอนมาจากคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน เรื ่อง เทคนิ คการควบคุมหนูบา้ น กองสุขาภิ บาล กรมอนามัย
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สาหรับวิธีการตรวจวัดความชุกชุมของแมลงสาบ มีดงั นี ้
6.1 Jar traps :
เป็ นวิธีการที่ใช้ ตรวจติดตามเพื่อหาความชุกของแมลงสาบ ซึ่งง่ายในการตรวจสอบแมลงสาบ เป็ นวิธี
ที่ใช้ หรื อค้ นหาที่ซ่อนแมลงสาบโดยใช้ ไฟฉายเป็ นอุปกรณ์ และขวดแก้ ววางไว้ ตามสถานที่ตา่ ง ๆ เช่น หลังตู้เย็น
ภายใต้ อ่างล้ างจาน ชันวางของตู
้
้ เก็บของในห้ องน ้าห้ องส้ วม ตู้เสื ้อผ้ า วิธีนี ้เป็ นวิธีที่ง่ายในการตรวจติดตามหรื อ
ความชุกของแมลงสาบ ควรมีไฟฉายควบคูไ่ ปกับการใช้ วิธีนี ้ด้ วยเพื่อช่วยในการมองเห็นด้ วย สาหรับสถานที่หรื อ
จุดสาหรับตรวจวัดแมลงสาบนัน้ ได้ แก่ หลังหรื อใต้ ฐานตูเย็น ใต้ อา่ งล้ างจาน อ่างล้ างมือ ใกล้ กบั ตู้กบั ข้ าว ชันวาง
้
ของ นอกจากนี เ้ ครื่ องมือยังสามารถใช้ ตรวจสอบพยาธิสภาพทางด้ านระบาดวิทยา และระดับ ของการระบาด
ได้ ด้วยและนาไปกาหนดวิธีในการแก้ ปัญหาด้ านสุขาภิบาลต่อไป จากภาพ เป็ นตัวอย่างการใช้ กกั ดักที่เรี ยกว่า
Jar traps โดยใช้ เป็ นขวดหรื อโถแก้ ว โดยมีเหยื่อที่ใช้ คือขนมปังแช่เบียร์ วางไว้ ในขวด
บางครั ง้ กั บ ดัก ชนิ ด นี อ้ าจใช้ ภาชนะที่ เป็ นถุ ง หากไม่ ส ะดวกอาจใช้ ขวดที่ เป็ นแก้ วหรื อ พลาสติ ก
เป็ นเครื่ องมื อที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพที่ สุดวิธี หนึ่งที่ สามารถดักจับ และส ารวจแมลงสาบได้ ห ลายชนิด และนาไปใช้
ดักจับแมลง/ศัตรูพืชในด้ านการเกษตร ได้ ด้วย

(Jar trap baited with bread and beer (Photo Credit: Changlu Wang))

ภาพ 1-23 กักดักแบบ Jar trap โดยเหยื่อที่ใช้ คือขนมปังและเบียร์
6.2 Glue board traps :
การใช้ กับดักถาดกาว (Glue board traps) สามารถใช้ ประโยชน์ได้ โดยใช้ ดกั จับสิ่งที่ มีชิวิตที่เป็ นพาหะ
น าโรคโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ใช้ ดัก จับ หนู แต่ก็ ส ามารถใช้ ดัก จับ แมลงสาบได้ ด้ วยแต่ไ ม่ นิ ย ม กับ ดัก ถาดกาว
(Glue board traps) ใช้ ได้ ในอาคารพาณิ ชย์ หรื อสถานที่สะสมอาหารเพื่อลดพาหะนาโรค นอกจากนีเ้ กษตรกร
ต่างประเทศยังนาวิธีนี ้ไปใช้ ควบคุมศัตรูพืชในไร่สวนเพื่อดักจับหนูหรื อศัตรูพืชอื่น ๆ ภายในอาคารบ้ านพักอาศัย
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เช่นตู้ ใต้ อ่างล้ างจาน ตามมุมในห้ องครัว ห้ องน ้าห้ องส้ วม สาหรับการนาไปใช้ ตรวจสอบ/ติมตามแมลงสาบได้
ด้ วย ใช้ อย่างน้ อยที่สดุ 6 กับดัก

( 1)

( 2)

(1) ที่มา : http://store.doyourownpestcontrol.com/media/catalog/product/cache/1/image/370x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/T/r/TrapperLTD-Glue-Boards-Traps_large.jpg
(2) ที่มา : http://freeebetterworld.files.wordpress.com/2011/08/6a00d834523b8769e2011168959bdb970c-800wi.jpg

ภาพ 1-24 การใช้ กบั ดักถาดกาว (Glue board traps) ใช้ กบั พาหะนาโรคอื่น ๆ เช่น หนู

(1)
( 2)
(1) ที่มา : http://upload.ecvv.com/upload/Product/20124/China_Cockroach_Glue_Traps_Paper_Box20124101354104.JPG
(2) ที่มา : http://i.ytimg.com/vi/1-U3fIAPOsQ/0.jpg

ภาพ 1-25 การใช้ กบั ดักถาดกาว (Glue board traps) กับแมลงสาบ
6.3 การใช้ กับดักกาว(Commercial stricky trap) หรือ บ้ านแมลงสาบ (cockcroach house)
เป็ นวิธีที่สามารถนาไปตรวจวัดความชุกได้ นอกจากนี ้ยังนาไปใช้ ในการสารวจแมลงสาบและใช้ ในงานวิจยั
ได้ อีกด้ วย สาหรับหลักการเลือกใช้ กบั ดักชนิดนี ้ มีดงั ต่อไปนี ้
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- นาไปใช้ งานได้ ง่าย (Simple to use) วิธีในการนาไปใช้ ง่าย เช่น สามารถวางกับดักตามสถานที่ที่
ระบุหรื อตามคาแนะนา ไม่ต้องกังวลว่ากับดักจะพังง่าย หรื อหาย มีขนาดเหมาะสม เป็ นต้ น
- ปลอดภัย ไม่ มีสารเคมีท่ เี ป็ นพิษ (So Safe! No Poisonous Chemicals) เน้ นความปลอดภัย

โดยเฉพาะเด็กหรื อสัตว์เลี ้ยง ในการใช้ ง่าย โดยเหยื่อพิษที่มาจากธรรมชาติ 100 % หรื อทาจากวัสดุที่ไม่มี
ความเสี่ยงต่ออันตราย ไม่มีสารเคมีที่เป็ นพิษ
- สะดวกในการใช้ งาน (So Convenient ) เป็ นกับดักที่สามารถใช้ และเก็บได้ สะดวกภายหลังการใช้
งาน รวมทังใช้
้ ได้ กบั ทุกสถานที่ อาทิเช่น อาคารบ้ านพักอาศัย ร้ านอาหาร โรงแรม ร้ านจาหน่ายอาหารหรื อสะสม
อาหาร โรงพยาบาล ภายในยานพาหนะ (อาทิเช่น เรื อ) โรงงาน เป็ นต้ น และหากเป็ นผลิตภัณฑ์กกั ดักสาเร็จรูป
ควรได้ รับการรับรองจากมาตรฐานการผลิตหรื อมาตรฐานการทดสอบ
- มีประสิทธิภาพในการใช้ งาน ( So Effective ) สามารถดักจับแมลงสาบภายใน 24 ชัว่ โมง
- คุ้มค่ าทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ( So Economical ) ประหยัดเวลาและค่าใช้ จา่ ย โดยเป็ นกับดัก
ที่สามารถใช้ งานได้ ระยะเวลานานถึง 3-4 สัปดาห์
6.3.1 Cockroach trap เป็ นกับดักที่ใช้ เรี ยกกันทั่วไป แต่ที่เน้ นด้ านวิชาการ การวิจยั หรื อสารวจ อาทิ
เช่น กับดักที่ ใช้ ขวด(Jar) ที่ ทาจากแก้ วหรื อพลาสติก เน้ นความโปร่ งใสและสามารถเห็นได้ ชัดเจน เพื่ อดักจับ
แมลงสาบเมือเข้ าไปในขวดแล้ วไม่สามารถออกมาได้ โดยทาสารหล่อลื่นเคลือบบางไว้ ภายในขวดไว้ โดยรอบ เช่น
นา้ มันหรื อวาสลิ นเพื่อไม่ให้ แมลงสาบออกมาได้ แล้ ววางเหยื่อไว้ ดึงดูดแมลงสาบเข้ ามา อาทิ เนยถั่ว กล้ วย
ขนมปั ง และของเหลวที่ มี ฤทธิ์ แ อลกอฮอร์ ภายในขวด เช่น เหล้ า เบี ยร์ และวางตัง้ ทิง้ ไว้ ต ามหลักที่ กาหนด
ที่จะสารวจ ข้ อดีของการใช้ ขวด(Jar) สามารถใช้ ได้ ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวหรื อสภาพพื ้นที่ที่ไม่เอื ้ออานวย
สามารถเก็บรักษาตัวอย่างแมลงสาบได้ ดี นอกจากนี ้เป็ นกับดักที่ค้ มุ ค่าประหยัด และสะอาด
นอกจากนี ย้ ังมี กับ ดักแมลงสาบที่ ใช้ ในงานวิจัย ตัวอย่างการใช้ CANBIC เป็ น กับดักกล่องสี่ เหลี่ ยม
พลาสติก (10 ซม. ในเส้ นผ่าศูนย์กลาง) ประกอบด้ วยแปดทางเข้ า (ขนาด 2.5 x 2.5 ตารางเซนติเมตร) สาหรับ
ทางเข้ าให้ วางเหยื่อสาหรับล่อแมลงสาบเข้ ามา เช่น ขนมปั ง ถัว่ ลิสง แต่ที่แตกต่างจากวิธีอื่น คือ ภายใน กับดัก
วางเหยื่อพิษสารเคมีที่ใช้ คือ 2,2 - dimethylphosphate dichlorovinyl (DDVP) (1% w / w) โดยทาไว้ ภายในกับ
ดัก
6.3.2 Hoy Hoy sticky trap เป็ นกับดักกาวเหนียวที่ใช้ กบั แมลงสาบโดยตรง หรื อเรี ยกว่า ตัวโครงสร้ าง
ออกแบบมาดักจับแมลงสาบ ภายในมีกาวเหนียวสาเร็ จรู ป ผลิตมาเพื่อทางการค้ าสะดวกและง่ายในการเป็ น
อุป กรณ์ ง่าย ๆ ที่ พับ เป็ น รู ป สี่ เหลี่ ยมคางหมู เป็ น กล่อ งกระดาษ มี ขนาดและความจุ ป ระมาณ 10 x 15 x 3
ลูกบาศก์เซนติเมตร ส่วนพื ้นที่ภายในที่เป็ นพื ้นที่กาวเหนียวมีขนาดประมาณ 9.5 x 15 ตารางเซนติเมตร และมี
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ทางเข้ า 4 ทางเพื่ อให้ แมลงสาบเข้ ามา อาจวางเหยื่ อไว้ บ ริ เวณตรงกลางเพื่ อ ล่อแมลงสาบเข้ ามา Hoy Hoy
Cockroach Traps เป็ นกักดักที่นิยมและเป็ นที่เชื่อถือมากที่สุด เทคโนโลยี การดักจับแมลงสาบนี ้ และใช้ กันทั่ว
โลก โดยเฉพาะในประเทศญี่ ปนมี
ุ่ การนาไปใช้ สาหรับตรวจวัดความชุกของมลงสาบ และนาไปใช้ ในการจัดการ
ด้ านสุขาภิบาลเพื่อควบคุมพาหะนาโรค ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื ้อโรคมาตังแต่
้ ปี 1973 และ
ปั จ จุบันมี บางบริ ษั ทนาแนวคิดและออกมาเป็ น กับดักส าเร็ จ รู ปและทาเป็ น เชิ งพาณิ ช ย์ ซึ่งเป็ น ที่ นิยมสาหรับ
ครั ว เรื อ นกว่ า 49 % ของ 128 ล้ านครั ว เรื อ นที่ น ากั บ ดั ก ชนิ ด นี เ้ พราะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการดั ก จั บ

ที่มา: cockroach trap. [cite 24 July 2012]. Avilable from : http://liliwilkinson.com.au/wp-content/uploads/2010/07/photo.jpg.Cockroach
Company in Bristol – Attack Pest Control Bristo.lhttp://bristolpestcontroller.co.uk/pest-control-blog/wp-content/uploads/2012/06/Cockroaches20.06.12.jpg.Posted on June 21, 2012 by admin

ภาพ 1-26 การใช้ กกั ดักกาวแมลงสาบหรื อ “บ้ านแมลงสาบ”
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แบบสารวจวัดความชุกชุมของความชุกแมลงสาบเชิงพืน้ ที่
สานักอนามัยสิ่งแวดล้ อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถานที่สารวจ.....................................................................................................................พื ้นที่สารวจ..............................................ตารางเมตร
วันที่สารวจ..................................................................................ผู้สารวจ............................................................... รหัส......................................
จุดที่วางกับดัก

ชนิดของแมลงสาบ*
แมลงสาบ แมลงสาบ
อเมริกา
เยอรมัน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
การประเมินความชุก**

* ลงข้ อมูลโดยใช้ เครื่ องหมาย √
**ลงข้ อมูลโดยคานวณออกมาเป็ นตัวเลข

แมลงสาบ
ออสเตรเลีย

แมลงสาบ
ตะวันออก

แมลงสาบ
ลายนา้ ตาล

อื่น
ๆ

ไข่

วงจรชีวติ *
ตัวอ่ อน
ระยะ 1 ระยะ 2

ตัวเต็มวัย

จานวนแมลงสาบ
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