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::::::::::::::::: กิตติกรรมประกาศ ::::::::::::::::: 
 

 หนังสือเรื่อง เรือด : ชีววิทยาและการป้องกันกำจัด เล่มนี้ได้จัดทำ

ขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการป้องกันกำจัดเรือดในโรงแรมและที่พักอาศัย 

ซึ่งเป็นผลผลิตด้านหนึ่งภายใต้แผนงานวิจัยเรื่องรูปแบบการควบคุมตัว

เรือดแบบบูรณาการ โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2553 

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย ที่เอื้อเฟื้อเจ้าหน้าที่ สถานที่ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ 

 คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบกิจการโรงแรม และผู้ประกอบกิจการกำจัด 

เเมลง ในการดำเนินการแก้ปัญหาตัวเรือดรบกวน ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและ

เศรษฐกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศ 
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 เรอืด (Bed bug) เปน็แมลงทีอ่ยูใ่น Order Hemiptera (hemi = half, 

pteron = wing) Family Cimicidae เป็นปรสิตภายนอกของสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนมและสตัวปี์ก ชนดิทีก่ดัและดดูเลอืดคนทีส่ำคญั คอื Cimex hemipterus

ซึง่พบในเขตรอ้น และ Cimex lectularius พบในเขตอบอุน่ ในประเทศไทย

ไม่มีรายงานการระบาดของเรือดมาหลายสิบปี จนทำให้คนวัยหนุ่มสาวใน

ยุคปัจจุบันไม่รู้จักเรือด อย่างไรก็ตามเริ่มมีข่าวการพบตัวเรือดบ่อยมาก

ขึ้นในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา และข่าวการระบาดของตัวเรือดออกมากัด

ผู้โดยสารในรถไฟหลายขบวน ที่วิ่งในเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานคร

ไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนทำให้การรถไฟแห่ง

ประเทศไทยต้องหยุดการเดินรถไฟชั่วคราวเพื่อดำเนินการกำจัดตัวเรือด

ในตู้โดยสาร นอกจากน้ีตามโรงแรมต่างๆ ก็เร่ิมพบตัวเรือดมากข้ึน เพราะติด

มากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของตัวเรือดใน

โรงแรมและที่พักในเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย 

เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบ่ี ส่งผลให้ผู้ประกอบ

การธุรกิจโรงแรมและที่พักประสบปัญหาตัวเรือดระบาดในที่พักเป็นอย่าง

มาก ทั้งๆ ที่เป็นสถานที่ซึ่งสะอาดแต่ก็สามารถเป็นแหล่งอาศัยและขยาย

พันธ์ุของตัวเรือดได้ หากมีตัวเรือด

ติดเข้ามาแม้เพียงไม่กี่ตัวและไม่

สามารถกำจัดให้หมดสิ้นไป 

เรือด 

เรือดตัวเต็มวัย

Photo courtesy: Dr. Harold Harlan
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 ปลายศตวรรษที ่ 20 เรือดมีจำนวนลดน้อยอย่างรวดเร็วเนื่องจาก

การใช ้ DDT (Dichloro-diphenyltrichloroethane) อย่างไรก็ตาม เมื่อต้น

ศตวรรษที่ผ่านมาได้มีการค้นพบว่าเรือดมีการขยายจำนวนอย่างรวดเร็ว

และเปน็ปญัหาไปทัว่โลก ในปจัจบุนัมรีายงานการพบเรอืดมากขึน้ในหลาย

ทวปี เชน่ อเมรกิาเหนอื อเมรกิาใต ้ยโุรป ออสเตรเลยี และเอเชยี รวมทัง้

รายงานภาวะความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้ในการกำจัดเรือด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด ์ (Pyrethroid) ซึ่ง

ภาวะความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงของเรือดได้เกิดข้ึนแล้วในประเทศ

ไทยเช่นเดียวกัน จากการศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ พบว่าเรือดที่สำรวจพบในโรงแรมใน

กรงุเทพมหานคร ชลบรุ ี เชยีงใหม ่ภเูกต็ และกระบี ่มภีาวะการดือ้ตอ่สาร

เคมกีำจดัแมลงหลายชนดิ จงึทำใหย้ากตอ่การควบคมุเปน็อยา่งมาก หาก

ไม่ได้รับการแก้ไขอาจทำให้เป็นผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน ท้ังสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต และยังอาจเป็นปัญหาต่อธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม

ในระยะยาว 

 

ความสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข


 เรือดจัดเป็นแมลงที่สำคัญทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง เนื่องจากเรือด

สร้างความรำคาญต่อมนุษย์และสัตว์ด้วยการกัดดูดเลือด ทำให้ผู้ที่ถูกกัด

ดูดเลือดรู้สึกคันบริเวณที่เรือดกัดซึ่งเกิดจากการแพ้น้ำลายของเรือด และ

ต่อมาอาจทำให้เกิดการบวม ผื่นแพ้ และผิวหนังอักเสบบริเวณดังกล่าวได้  

ในปี 2554 นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาได้ค้นพบว่าเรือดเป็นพาหะสำคัญใน

การแพร่เช้ือแบคทีเรีย 2 ชนิด ท่ีด้ือต่อยาปฏิชีวนะ คือ Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) ซึ่งดื้อต่อยาปฏิชีวนะ Methicillin และ 

Vancomycin-resistant Enterrococcus faecium (VRE) ซึ่งดื้อต่อยา

ปฏิชีวนะ Vancomycin ในผู้ป่วยบางรายซึ่งเข้ารับการรักษาและนอนพัก

รักษาตัวในโรงพยาบาลในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา  

 นอกจากนีไ้ดม้กีารทดลองในหอ้งปฏบิตักิารและพบวา่เชือ้โปรโตซวั

ที่สำคัญบางชนิด เช่น Leishmania donovani และ L. tropica และไวรัส
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ตับอักเสบ ชนิดบี (Hepatitis B) สามารถเจริญได้ในตัวเรือด อย่างไรก็ตามยัง

ไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดว่าเรือดสามารถเป็นพาหะถ่ายทอดโปรโตซัว

และไวรัสดังกล่าวมาสู่คนในสภาพธรรมชาติ สำหรับในสัตว์ปีกนั้นเรือด

สามารถทำให้เกิดโรคโลหิตจางในไก่ ไก่งวง และนกพิราบได้ 

 

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา


 เรือดมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์      

(Incomplete metamorphosis) ประกอบด้วย ระยะไข่ (Egg) ตัวกลางวัย 

(Nymph) และตัวเต็มวัย (Adult) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายตัวกลางวัยแต่ขนาด

ใหญ่กว่า เรือดตัวเมียวางไข่วันละ 1-5 ฟอง แต่ก็อาจวางไข่ได้มากถึง      

วันละ 12 ฟอง ตลอดชีวิตเรือดตัวเมียหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้มากถึง 

500 ฟอง บรเิวณทีเ่รอืดชอบวางไข ่ไดแ้ก ่หวัเตยีง ใตไ้มห้วัเตยีง ขอบเตยีง 

กรอบไม้ใต้เตียง ฐานรองที่นอน (Box spring) ไม้บัวหัวเตียงและรอบๆ 

ห้อง บนที่นอน ขอบที่นอน ใต้ที่นอน โต๊ะข้างเตียงสำหรับวางโทรศัพท์

และโคมไฟ โคมไฟข้างเตียง พรมบริเวณริมผนังกำแพง โต๊ะเครื่องแป้ง 

กล่องใส่กระดาษทิชชูที่ทำด้วยไม้ ที่วางกระเป๋า ตู้เสื้อผ้า เก้าอี้หวาย ผ้า

ม่าน ผนังห้อง ขอบเสา ขอบหน้าต่าง กรอบรูป รูหรือรอยแตกบนผนัง 

ปลั๊กไฟ ฯลฯ   

เรือดขณะกัดดูดเลือดมนุษย์และตุ่มแดงที่ปรากฏภายหลัง

Photo courtesy: Dr. Harold Harlan
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 ไข่ของเรือดมีสีขาว ยาวประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร มีฝาปิดและมี

สารซีเมนต์เหนียวเคลือบอยู่ทำให้ยึดติดกับบริเวณที่วางไข่ ตัวกลางวัย

ของเรือดมี 5 ระยะ (ระยะที่ 1-ระยะที่ 5) โดยแต่ละระยะต้องกินเลือด

อย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะเจริญเติบโตไปสู่ระยะต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม

ตัวกลางวัยของเรือดสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน 3-4 เดือน โดยที่ไม่ต้องกิน

เลือด จากระยะไข่จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาในการเจริญเติบโต

ประมาณ 6-8 สัปดาห์ ทั้งนี้อัตราการเจริญเติบโตขึ้นอยู่กับอาหารและ

อุณหภูมิภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

วงจรชีวิตของเรือด 

 Photo courtesy: MidMos Solutions Ltd.

 เรือดตัวเต็มวัยมีลักษณะลำตัวแบนรี ยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร 

สีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม ส่วนหัวสั้น มีหนวด 4 ปล้อง มีปากแบบเจาะดูด       

(Piercing sucking) ลักษณะเป็นปล้อง 3 ปล้อง สามารถพับเก็บไว้ในร่อง

ด้านลา่งใตล้ำตวัได ้สว่นอกดา้นหนา้มลีกัษณะเวา้ ดา้นขา้งขยายออกกวา้ง

กวา่ปลอ้งอืน่ ปกีไมเ่จรญิ มลีกัษณะเปน็แผน่แขง็สัน้ (Wing pad) มขีา 6 ขา 

ส่วนท้องเป็นรูปไข่เห็นปล้องชัดเจน ตัวผู้มีอวัยวะสืบพันธุ์ (Aedeagus) 

FOURTH INSTAR
NYMPH

(3 mm long)
Takes a blood meal

then molts

FIFTH INSTAR
NYMPH

(4.5 mm long)
Takes a blood meal

then molts

ADULT
(5.5 mm long)

Takes repeated blood meals
over several weeks. Females

lay up to 5 eggs per day

THIRD INSTAR
NYMPH

(2.5 mm long)
Takes a blood meal

then molts

SECOND INSTAR
NYMPH

(2 mm long)
Takes a blood meal

then molts

FIRST INSTAR NYMPH
(1.5 mm long)

Takes a blood meal
then molts

THE LIFECYCLE
OF THE

COMMON BED BUG
(Cimex lectularius)

EGG
(1.5 mm long)
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โค้งเรียวแหลมอยู่ปลายลำตัว ตัวเมียมีรูเปิดของถุงเก็บสเปิร์ม (Spermalege 

หรือ organ of Berlese) อยู่ที่บริเวณส่วนท้องปล้องที่ 5 สำหรับให้ตัวผู้ใช้

ในการผสมพันธุ์ เรือดในระยะตัวเต็มวัยจะมีต่อมกลิ่น (Scent gland) 1 คู่ 

ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของส่วนอก และในระยะตัวกลางวัยจะพบต่อมที่มี

ลักษณะคล้ายกันนี้ที่บริเวณตอนบนของส่วนท้อง ต่อมเหล่านี้จะทำให้ตัว

เรือดมีกลิ่นเหม็นเฉพาะตัว ซึ่งเป็นสารประเภท Hexanol และ Octenol 

ซึ่งเรือดจะปล่อยสารที่มีกลิ่นเหม็นนี้ออกมาจากลำตัวเพื่อใช้ป้องกันตัว 

ตัวเต็มวัยมีอายุนาน 6-12 เดือน สามารถหลบซ่อนและไม่ต้องกินเลือดได้

นานหลายเดือนจนถึง 1 ปี 

ภาพเปรียบเทียบลักษณะเรือดตัวเต็มวัยทั้ง 2 เพศ

 โดยปกตแิลว้เรอืดจะออกมาดดูกนิเลอืดคนในเวลากลางคนื รวมทัง้

ในทีม่ดื เชน่ เวลาปดิไฟเขา้นอนหรอืในโรงภาพยนตร ์ แตเ่รอืดอาจกดัดดู

เลือดคนในเวลากลางวันได้เมื่อต้องการเลือด โดยปกติตอนกลางวันเรือด

จะชอบหลบซ่อนตัวและอาศัยอยู่ตามขอบที่นอน ซอกเตียง ซอกเก้าอี ้

ตามรอยแตกของพืน้หอ้ง ผนงัหอ้ง และตามรอยแตกของอาคาร มกัพบตวั

เรือดตามอาคารสถานท่ีสาธารณะต่างๆ เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงเรียน 

รถไฟ รถโดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานที่ที่ค่อนข้างสกปรกและมี

คนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น เรือนจำ ค่ายผู้อพยพ ค่ายทหาร 

เพศเมีย เพศผู้
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เรือดสามารถคลานออกมาจากที่หลบซ่อนได้ไกลถึง 6เมตร เพื่อออกมา

กัดดูดเลือดคนแล้วกลับเข้าไปหลบซ่อนในที่อยู่เดิมหรือที่ใหม่ได้


การจำแนกชนิดของเรือด

เรอืดทีก่ดัดดูเลอืดคนทีส่ำคญัม ี2 ชนดิ คอื Cimex hemipterus และ Cimex hemipterus และ Cimex hemipterus

Cimex lectularius ปจัจบุนัพบตวัเรอืดทัง้ 2 ชนดิ ในประเทศไทย ซึง่แต่Cimex lectularius ปจัจบุนัพบตวัเรอืดทัง้ 2 ชนดิ ในประเทศไทย ซึง่แต่Cimex lectularius

เดมินัน้เคยมรีายงานเพยีงชนดิเดยีว คอื C. hemipterus โดยทัว่ไปจะพบC. hemipterus โดยทัว่ไปจะพบC. hemipterus

ตวัเรอืดชนดิ C. hemipterus ในเขตรอ้น (Tropical zone) เทา่นัน้ และเรอืดC. hemipterus ในเขตรอ้น (Tropical zone) เทา่นัน้ และเรอืดC. hemipterus

ชนดินีไ้มส่ามารถมชีวีติอยูไ่ดใ้นเขตอืน่ ในขณะที ่C. lectularius มกีารปรบัC. lectularius มกีารปรบัC. lectularius

ตวัไดด้กีวา่ จงึพบไดท้ัว่โลก แตจ่ะพบมากในเขตอบอุน่ (Temperate zone) 

ขอ้แตกตา่งทีใ่ชใ้นการจำแนกตวัเรอืดทัง้ 2 ชนดิ คอื สว่น Pronotum ของ 

C. hemipterus มีขอบเป็นเส้นโค้ง anterior margin โค้งเล็กน้อย และมีC. hemipterus มีขอบเป็นเส้นโค้ง anterior margin โค้งเล็กน้อย และมีC. hemipterus

ความกวา้งเปน็ 2 เทา่ของความยาว ในขณะที ่Pronotum ของ C. lectularius

มีขอบด้านข้างเกือบตรง anterior margin ลึกลงไปเป็นเบ้า และมีความ

กวา้งประมาณ 2 เทา่ครึง่ของความยาว

ภาพเปรียบเทียบลักษณะเรือด 2 ชนิด (C. hemipterus และ C. lectularius)

C. hemipterus

Photo courtesy: Dr. Apiwat Tawatsin

C. lectularius

Photo courtesy: Dr. Graham Snodgrass
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 นอกจากเรือดทั้ง 2 ชนิดนี้แล้วยังมีเรือดอีกหลายชนิดที่ดูดเลือด

คนได้เช่นเดียวกัน เช่น เรือดในกลุ่ม Bat bugs (C. adunctus, C. pilosellus, 

C. pipistrellus complex, Leptocimex boueti), Swallow bugs (Oeciacus 

spp.), Poultry bugs (Haematosiphon inodorus) การจำแนกกลุ่มของ

เรือดเหล่านี้แสดงไว้ใน ภาคผนวก (Diagram 1. Pictorial key to some 

bed bugs that bite humans) 

 

การป้องกันกำจัดเรือด
 

 การป้องกันและกำจัดเรือดที่มีประสิทธิภาพต้องดำเนินการโดยใช้

วิธีการผสมผสานหลายๆ ด้าน เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับเรือด การสำรวจ

และประเมินผลก่อนและหลังการควบคุม การควบคุมโดยใช้วิธีทางกายภาพท่ี

เหมาะสม การจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งที่พบ การใช้สารเคมีกำจัด

แมลงที่เหมาะสมสำหรับกำจัดเรือด รวมทั้งการทดสอบความต้านทานต่อ

สารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้ 

  

การให้ความรู้เกี่ยวกับเรือด

 ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาและนิเวศวิทยาของ

เรือด ตลอดจนวิธีการป้องกันกำจัดเรือด เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับตัวเรือดมากขึ้น บุคลากรเหล่านี้ ได้แก่ 

 l บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของโรงแรม ได้แก่ ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน 

แม่บ้านผู้ทำความสะอาดห้องพัก ช่างซ่อมบำรุง 

 l ผู้ให้บริการกำจัดแมลง ทั้งระดับผู้จัดการ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 

และเจ้าที่ภาคสนามผู้ปฏิบัติงานกำจัดแมลง   



การสำรวจเรือด

 อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการสำรวจเรือด ได้แก่ ไฟฉาย 

ปากคีบ พู่กัน เหล็กแหลมขนาดเล็ก (สำหรับเขี่ยเรือดที่อยู่ในร่องหรือ

ซอกเล็กๆ) ขวดพลาสติกที่มีฝาปิดแบบเกลียวเก็บเรือด แว่นขยาย แบบ

ฟอร์มบันทึกผลการสำรวจเรือด (ภาคผนวก) 
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 ดำเนินการสำรวจเรือดอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมของห้อง

อยา่งสมำ่เสมอ อยา่งนอ้ยเดอืนละครัง้ บรเิวณทีอ่าจจะพบตวัเรอืดในหอ้งพกั 

ไดแ้ก ่หวัเตยีง สิง่ประดบัเหนอืหวัเตยีง ขอบเตยีง กรอบไมใ้ตเ้ตยีง ฐานรอง

ที่นอน (Box spring) ไม้บัวหัวเตียงและรอบห้อง บนที่นอน ขอบที่นอน     

ใต้ที่นอน พรมริมผนังกำแพง โต๊ะหัวเตียง โต๊ะเครื่องแป้ง ที่วางกระเป๋า      

ตูเ้สือ้ผา้ เกา้อีห้วาย ผา้มา่น ผนงัหอ้ง ขอบเสา ขอบหนา้ตา่ง และกรอบรปู 

การสำรวจเรือดต้องดำเนินการทั้งก่อนและหลังการควบคุม 

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการสำรวจเรือด 

แผงไม้ประดับหัวเตียง

บนที่นอน

แผงผ้าประดับหัวเตียง

ตะเข็บที่นอน

ผ้าคลุมที่นอนด้านล่าง

ตะเข็บที่นอน
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หัวมุมฐานรองที่นอน ด้านในของฐานรองที่นอน

กลอ่งไมเ้กบ็สายไฟบนผนงัหอ้ง หลังกรอบรูป

โคมไฟหัวเตียง

โต๊ะหัวเตียง

เก้าอี้โคมไฟตั้งโต๊ะ

สิ่งบ่งชี้แสดงว่ามีเรือดอยู่ในบริเวณนั้น  

 l เรือด (ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว)  

 l รอยเปื้อนมูลดำของเรือด  

 l คราบของเรือดที่ลอกทิ้งไว้  

 l ไข่ของเรือด (อาจฟักแล้วหรือยังไม่ฟัก) 
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การป้องกันกำจัดเรือดโดยไม่ใช้สารเคมี

 1. การกำจัดตัวเรือดโดยการใช้วิธีทางกายภาพ

1.1	 เครื่องดูดฝุ่น	(Vacuum	cleaner)

 การใช้เครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาดพรมและพื้น

ห้องสามารถกำจัดเรือดที่พบอยู่นอกแหล่งหลบซ่อนได้บ้าง  

แต่ไม่สามารถกำจัดไข่หรือเรือดที่หลบอยู่ภายในแหล่งหลบ

ซ่อนได้ ควรดำเนินการกำจัดเรือดที่อยู่ในถุงเก็บฝุ่นภายใน

เครื่องหลังปฏิบัติงานทันที ไม่เช่นนั้นเรือดที่อยู่ภายในเครื่อง

ดูดฝุ่นดังกล่าวอาจแพร่กระจายไปสู่ห้องอื่นๆได้ การกำจัด

เรือดที่อยู่ในถุงเก็บฝุ่นสามารถดำเนินการได้ดังนี้  

l แช่ถุงเก็บฝุ่นในถังซึ่งมีน้ำละลายผงซักฟอกเข้มข้น     

(ต้องแช่ถุงให้น้ำท่วมมิด) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย        

1 ชั่วโมง 

l ตม้ถงุเกบ็ฝุน่ในนำ้เดอืด เปน็ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 10 นาท ี

เรือดบริเวณตะเข็บที่นอน

คราบของเรือดที่ลอกทิ้งไว้

รอยมูลดำของเรือด

ไข่ของเรือด
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l อบถุงเก็บฝุ่นในเครื่องอบผ้าที่อุณหภูมิอย่างน้อย 60oC 

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที

1.2	 ความร้อน (Heat)

การกำจัดเรือดโดยใช้ความร้อนอาจดำเนินการได้หลาย

วิธี ดังนี้

l การต้มผ้าปูที่นอน ม่าน ตลอดจนเครื่องนอนและ

เครื่องใช้อื่นๆ ที่ทำจากผ้า ซึ่งเก็บมาจากห้องพักที่พบ

เรือดในน้ำอุณหภูมิอย่างน้อย 60oC เป็นระยะเวลา 

อย่างน้อย 10 นาที เพื่อกำจัดเรือดและไข่ที่อาจจะยัง

ติดอยู่ในผ้าเหล่านั้นให้หมดไป

เครื่องอบผ้า (Dryer)

การต้มผ้าในน้ำเดือด

เครื่องซักแห้ง
(Dry cleaning machine)

l การซกัผา้ปทูีน่อนตลอดจนเครือ่งนอนและเครือ่งใชอ้ืน่ๆ 

ที่ทำจากผ้า ด้วยวิธีการซักแห้ง (Dry cleaning) หรือ 

อบผ้าด้วยเครื่องอบผ้า (Dryer) ที่อุณหภูมิอย่างน้อย 

60oC เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที สามารถกำจัด

เรือดได้ทุกระยะรวมทั้งระยะไข่ด้วย

เครื่องซักแห้ง
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l ใช้เครื่องพ่นไอน้ำร้อน (Steamer) ฉีดพ่นกำจัดเรือดใน

บริเวณที่พบ ซึ่งจะทำให้เรือดตายเมื่อสัมผัสไอน้ำที่มี

อุณหภูมิสูงอย่างน้อย 60oC (จะเป็นช่วงที่ไอน้ำผ่าน

ออกมาจากปลายท่อไม่เกิน 2.5 ซม.) อย่างไรก็ตาม

ต้องระวังปัญหาเรื่องความชื้นของไอน้ำที่หลงเหลืออยู่

บนวัสดุที่เป็นผ้า ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการ

เกิดแบคทีเรียหรือเชื้อราตามมา ดังนั้นบนวัสดุที่เป็น

ผ้าหลังพ่นด้วยไอน้ำร้อนแล้วจึงควรต้องเป่าด้วยลม

ร้อนเพื่อให้แห้งสนิท 

การใช้เครื่องพ่นไอน้ำร้อน (Steamer) กำจัดเรือดในห้องพัก

การใช้เครื่องทำความร้อน (Heater) อบในห้องหรือในบ้านเพื่อกำจัดเรือด

l ใช้เครื่องทำความร้อน (Heater) อบห้องให้มีอุณหภูมิ

ภายในห้องสูง 50oC เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ช่ัวโมง 

หรือที่อุณหภูมิ 60oC เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง สามารถ

กำจัดตัวเรือดได้ รวมท้ังไข่ด้วย ท้ังน้ีเป็นการกำจัดเรือด

ได้อย่างหมดสิ้นทุกซอกทุกมุมในห้อง 
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 2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งที่พบตัวเรือด  

 ดำเนินการปรับปรุงห้องพัก โดยการรื้อทำลายแหล่งหลบ

ซ่อนของเรือดที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น รอยขาดของวอลล์เปเปอร์ 

รอยต่อระหว่างหัวเตียงกับผนังห้อง รอยต่อระหว่างไม้บัวที่พื้น

กับผนังห้อง และซ่อมแซมปรับปรุงใหม่โดยใช้ซิลิโคน (Silicone) 

หรือกาวยางยาอุดแนวรอยแตกเหล่านี้เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบ

ซ่อนของเรือดอีกต่อไป 

การใช้เครื่องทำความร้อน (Heater) เพื่อกำจัดเรือดในเครื่องบินโดยสาร 

การอุดรอยไม้ประกบด้วยซิลิโคน

การป้องกันกำจัดเรือดโดยใช้สารเคมี

 การป้องกันกำจัดเรือดโดยใช้สารเคมีต้องดำเนินการฉีดพ่นสาร

เคมีกำจัดแมลงโดยเลือกใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดที่ตัวเรือดยังไม่สร้าง

ความต้านทาน ทั้งนี้จะต้องฉีดพ่นสารเคมีดังกล่าวให้ทั่วทุกซอกทุกมุมที่

เป็นแหล่งหลบซ่อนของตัวเรือด และต้องสำรวจและประเมินผลหลังการ

ควบคุมทุกครั้ง ประมาณ 3-7 วัน หลังการฉีดพ่นกำจัดตัวเรือด โดยการ
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สำรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วน หากยังพบตัวเรือดแสดงว่าการฉีดพ่นยังไม่

ครอบคลุมบริเวณที่มีตัวเรือด ต้องดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง

ซ้ำทันที และประเมินการควบคุมอีกจนกว่าจะไม่พบตัวเรือด นอกจากนี้

ยังต้องหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มของสารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้ ทุกๆ 6-12 

เดือน เพื่อลดปัญหาการสร้างความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงของ

เรือด องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้แนะนำสาร

เคมีกำจัดแมลงสำหรับใช้ในการควบคุมเรือดดังแสดงไว้ในภาคผนวก  

 

การใช้สารเคมีกำจัดแมลงประเภทผสมน้ำฉีดพ่น

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ได้ดำเนินการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลง (ประเภท

ผสมน้ำฉีดพ่น) จำนวน 10 ชนิด ซึ่งมีสารออกฤทธิ์มาจากกลุ่มของสาร

เคมีกำจัดแมลง 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม Organophosphate (ได้แก่ Diazinon) 

กลุ่ม Carbamate (ได้แก่ Fenobucarb, Propoxur) กลุ่ม Pyrethroid           

(ได้แก่ Esfenvalerate, Cypermethrin, Bifenthrin, Etofenprox)            

กลุ่ม Pyrrole (ได้แก่ Chlorfenapyr) กลุ่ม Phenylpyrazole (ได้แก่ Fipronil) 

และกลุ่ม Neonicotinoid (ได้แก่ Imidacloprid) ที่ผู้ประกอบการกำจัด

แมลงนยิมใชใ้นการกำจดัแมลงคลาน (จำพวก แมลงสาบ มด ปลวก เรอืด) 

ในการกำจัดตัวเรือดซึ่งโคโลนีได้จากจังหวัดต่างๆ โดยเจือจางสารเคมี

กำจัดแมลงแต่ละชนิดด้วยน้ำให้มีความเข้มข้นตามที่ระบุให้ใช้ในฉลาก

แล้วฉีดพ่นลงบนตัวเรือดโดยตรง (Direct spray) ผลการศึกษาพบว่า 

Imidacloprid เป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการศึกษา

ครั้งนี้  รองลงมา ได้แก่ Chlorfenapyr และ Fipronil (ตารางที่ 1) 

การพ่นกำจัดเรือดโดยใช้ผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลง (ประเภทผสมน้ำฉีดพ่น) 
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ตารางที่ 1 ประสทิธภิาพของผลติภณัฑเ์คมกีำจดัแมลง (ประเภทผสมนำ้ฉดีพน่) 

ในการกำจัดเรือดที่โคโลนีได้จากจังหวัดต่างๆ 

สารเคมี
กำจดั
แมลง 

สาร
ออกฤทธิ ์

ความ
เขม้ขน้ทีใ่ช ้

(mg/L) 

คา่ LT
50

 (วนั) ของเรอืดทีไ่ดจ้ากจงัหวดัตา่งๆ 

กรุงเทพฯ ชลบรุ ี ภูเก็ต กระบี ่ เชยีงใหม ่

A Diazinon  4,600  34.2  8.0  8.4  7.7  18.3 

B Fenobucarb  5,000  42.8  11.6  6.0  10.0  8.8 

C Propoxur  250  72.4  7.1  9.4  30.3 NA* 

D Esfenvalerate  500  54.9  7.7  9.7  8.9  19.9 

E Cypermethrin  1,000 NA*  6.4  7.1  9.7  7.7 

F Bifenthrin  1,000  36.6  7.5  23.2  NA* NA* 

G Etofenprox  4,000  37.7  8.0  11.2  10.1  10.1 

H Chlorfenapyr  624  8.7  3.7  3.3  1.5  3.8 

I Fipronil  250  12.7  1.3  6.2  0.8  9.5 

J Imidacloprid  500  0.4  0.8  0.03  0.4  0.9 

หมายเหตุ : 1) ค่า LT
50

 คือ ระยะเวลา (วัน) ที่เรือดสัมผัสสารเคมีกำจัดแมลงแล้ว

ทำให้เรือดตายไปก่ึงหน่ึง (50%) ของจำนวนเรือดท่ีใช้ทดสอบท้ังหมด  

 2) NA* = ไม่สามารถทำให้เรือดตายได้เลยแม้แต่เพียงตัวเดียวตลอด

ระยะเวลาที่ทดสอบ  

 

 เป็นที่น่าสังเกตว่าสารเคมีกำจัดแมลงทั้ง 3 ชนิด คือ Imidacloprid, 

Chlorfenapyr และ Fipronil เป็นสารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่มใหม่ซึ่งยังไม่

เคยมีการใช้สำหรับกำจัดตัวเรือดมาก่อน (สารเคมีกำจัดแมลงที่องค์การ

อนามัยโลกแนะนำให้ใช้สำหรับกำจัดตัวเรือด แสดงไว้ในภาคผนวก) 

สำหรับสารเคมีกำจัดแมลงที่เหลืออีก 7 ชนิดนั้น พบว่ามีประสิทธิภาพต่ำ

ในการกำจัดตัวเรือด ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสอบถามบริษัท

ผู้ให้บริการกำจัดแมลงในโรงแรม ซึ่งพบว่าบริษัทส่วนใหญ่ใช้สารเคมี

กำจัดแมลง (ประเภทผสมน้ำฉีดพ่น) เฉพาะในกลุ่ม Pyrethroid เท่านั้น 

ในขณะที่มีบริษัทส่วนน้อยที่ใช้สารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่ม Organopho- 

sphate และ กลุ่ม Carbamate ในการดำเนินการกำจัดแมลงในห้องพัก
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ของโรงแรม เช่น แมลงสาบ มด ปลวก และรวมไปถึงตัวเรือดด้วย   

 

ข้อควรปฏิบัติในการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง

 1. ควรผสมสารเคมีกำจัดแมลงตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลาก

ของผลิตภัณฑ์ 

 2. ขณะผสมสารเคมีกำจัดแมลง ควรสวมถุงมือและหน้ากากเพื่อ

ป้องกันการสัมผัสกับสารเคมีกำจัดแมลง และขณะพ่นควรอยู่

เหนอืลม ระวงัอยา่ใหเ้ขา้ตา จมกู ปาก หรอืสมัผสัผวิหนงั 

 3. หลังจากใช้สารเคมีกำจัดแมลงเสร็จแล้ว ต้องล้างมือ ล้างหน้า 

อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ให้สะอาด ก่อนดื่มน้ำหรือ

รับประทานอาหาร 

 4. ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้หมดแล้วลงใน

แม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ ควรล้างภาชนะที่ใช้หมด

แล้วด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนทำลายหรือฝังดิน ห้ามเผาไฟ  

 

การใช้สารเคมีกำจัดแมลงประเภทสเปรย์อัดก๊าซ

 สำหรับการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลง        

(ประเภทสเปรย์อัดก๊าซ) จำนวน 8 ชนิด (ตารางที่ 2) ซึ่งมีสารออกฤทธิ์

ในกลุ่ม Pyrethroid เพื่อใช้ในการกำจัดเรือด พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่  

S-1, S-2, S-3, S-4 และ S-6 มีประสิทธิภาพดีในการกำจัดเรือดที่โคโลนี

ได้จากจังหวัดต่างๆ และผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอีก 2 ชนิด (S-5 และ S-7) 

มีประสิทธิภาพรองลงมา ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ S-8 มีประสิทธิภาพต่ำมาก

ในการกำจัดเรือด (ตารางที่ 2) ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่าเป็นผลเนื่องมาจาก

สูตรและสารออกฤทธ์ิของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ัน ผลิตภัณฑ์ S-8 เป็นผลิตภัณฑ์

สูตรน้ำและมีสารออกฤทธิ์เพียงชนิดเดียว คือ Etofenprox (0.6%) ใน

ขณะท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีเหลืออีก 7 ชนิด เป็นผลิตภัณฑ์สูตรน้ำมัน มีสารออกฤทธ์ิ

ผสมกันตั้งแต่ 2-4 ชนิด และมีสารออกฤทธิ์รวมตั้งแต่ 0.15-0.7% ดังนั้น

การผสมสารออกฤทธ์ิหลายๆชนิดจึงเป็นกลวิธีท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงได้ ถึงแม้จะมีปริมาณสารออกฤทธิ์รวมไม่สูง

มากนัก เช่น ผลิตภัณฑ์ S-4 ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ เพียง 2 ชนิด คือ 
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Cypermethrin (0.17%) และ Imiprothrin (0.04%) มีสารออกฤทธิ์รวม

เพียง 0.21% แต่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเรือดสูงมากเมื่อเทียบกับ

ผลิตภัณฑ์ S-8 ซึ่งมีสารออกฤทธิ์เพียงชนิดเดียว (Etofenprox 0.6%) 

นอกจากน้ีชนิดของสูตรก็เป็นข้อสำคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการกำจัดแมลง โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์สูตรน้ำมันจะมีประสิทธิภาพดี

กว่าผลิตภัณฑ์สูตรน้ำถึงแม้จะมีสารออกฤทธ์ิชนิดเดียวกันและความเข้มข้น

เท่ากัน ทั้งนี้เป็นเพราะสารละลายซึ่งมีคุณสมบัติเป็นน้ำมันจะทำให้สาร

ออกฤทธิ์เกาะติดลำตัวของแมลงและซึมผ่านเข้าสู่ภายในได้ดีกว่าน้ำ 

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลง (ประเภทสเปรย์อัดก๊าซ) ที่พบว่า

มีประสิทธิภาพดีในการกำจัดตัวเรือด 

 การศึกษาในเรื่องฤทธิ์ตกค้าง จากการทดลองเพิ่มเติมของคณะ     

ผู้วิจัยพบว่าพื้นผิวบางชนิด เช่น กระดาษกรองและผ้า ที่ถูกสเปรย์ด้วย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจนชุ่ม เมื่อแห้งสนิทแล้วไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัด

ตวัเรอืด ดงันัน้ผูท้ีจ่ะใชผ้ลติภณัฑเ์คมกีำจดัแมลง (ประเภทสเปรยอ์ดักา๊ซ) 

เหล่านี้ในการกำจัดตัวเรือดจะต้องระลึกไว้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมี

ประสิทธิภาพในการกำจัดตัวเรือดก็ต่อเมื่อสเปรย์โดนตัวเรือดโดยตรง

เท่านั้น แต่ไม่มีฤทธิ์ตกค้าง จึงไม่สามารถควบคุมตัวเรือดในแหล่งหลบ

ซ่อนได้  

 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลง (ประเภทสเปรย์อัด

ก๊าซ) ในการกำจัดเรือดที่โคโลนีได้จากจังหวัดต่างๆ 

ผลติภณัฑ ์ 

[สารออกฤทธิ ์(% w/w)] 

คา่เฉลีย่อตัราการตาย (%) ของเรอืดจากจงัหวดัตา่ง  ๆ

กรุงเทพฯ ชลบรุ ี ภเูกต็ กระบี ่ เชยีงใหม ่

S-1 [Permethrin 0.25%, 

 d-Allethrin 0.10%, 

 S-Bioallethrin 0.10%, 

 d-Tetramethrin 0.25%] 

95 100 100 95 100 

S-2 [Cypermethrin 0.10%, 

 Prallethrin 0.03%, 

 Imiprothrin 0.03%] 

100 100 100 100 100 
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ผลติภณัฑ ์ 

[สารออกฤทธิ ์(% w/w)] 

คา่เฉลีย่อตัราการตาย (%) ของเรอืดจากจงัหวดัตา่ง  ๆ

กรุงเทพฯ ชลบรุ ี ภเูกต็ กระบี ่ เชยีงใหม ่

S-3 [Imiprothrin 0.05%, Cyfluthrin 

 0.025%, d-Allethrin 0.20%, 

 Permethrin 0.10%] 

100 100 100 100 100 

S-4 [Cypermethrin 0.17%, 

 Imiprothrin 0.04%] 

90 100 100 90 100 

S-5 [Imiprothrin 0.02%, Permethrin 

 0.03%, Esbiothrin 0.10%] 

55 100 60 65 70 

S-6 [d-Tetramethrin 0.20%, 

 Prallethrin 0.14%] 

90 100 90 100 100 

S-7 [Tetramethrin 0.35%, 

 Cypermethrin 0.15%] 

75 100 80 85 80 

S-8 [Etofenprox 0.60%] 10 30 0 15 0 

 

การใช้สารเคมีกำจัดแมลงประเภทรมก๊าซ

 การใช้สารเคมีกำจัดแมลงในรูปแบบการรมก๊าซเริ่มมีความนิยม 

นำมาใช้ในการกำจัดแมลงในอาคารบ้านเรือนมากขึ้นโดยเฉพาะในต่าง

ประเทศ ปัจจุบันพบว่ามีการใช้สาร Vikane gas ซึ่งมีสารออกฤทธิ์เป็น 

Sulfuryl fluoride มาใช้กำจัดเรือดในที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน อพาร์ตเม้นต์ 

โรงแรม ซึ่งสามารถกำจัดเรือดได้ทุกระยะ ตั้งแต่ระยะไข่ ตัวอ่อน และ  

ตัวเต็มวัย โดยไม่มีสารพิษตกค้าง สำหรับในประเทศไทยพบว่าบริษัท

กำจัดแมลงหลายแห่งได้เสนอโรงแรมให้ดำเนินการกำจัดเรือดด้วยวิธีการ

รมก๊าซ ซึ่งพบว่าใช้สารออกฤทธิ์เป็นสารเคมีพวกฟอสฟีน (Phosphine) 

ในรูปแบบเม็ด (ได้แก่ Aluminium phosphide หรือ Magnesium phosphide) 

และสารเมธิลโบรไมด์ (Methyl bromide) ซึ่งสารเคมีเหล่านี้โดยปกติจะใช้

ในการรมกำจัดแมลงศัตรูพืชที่กัดกินผลผลิตทางการเกษตรในโรงเก็บ 

หรือกำจัดแมลงที่อาจหลบซ่อนอยู่ในสินค้าที่บรรจุอยู่ในหีบห่อภายใน      

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลง (ประเภทสเปรย์อัด

ก๊าซ) ในการกำจัดเรือดที่โคโลนีได้จากจังหวัดต่างๆ (ต่อ) 
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ตู้คอนเทนเนอร์ อย่างไรก็ตามการกำจัดเรือดด้วยวิธีการรมก๊าซทั้ง        

3 ชนิดนี้ มีข้อเสีย คือ มีอันตรายสูงต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงซึ่งอาจทำให้

เสียชีวิตได้ในทันที ถ้าผู้ดำเนินการไม่สามารถปิดรอยรั่วต่างๆ ภายใน

ห้องให้มิดชิดแล้วมีก๊าซรั่วออกไปสู่ภายนอก ดังนั้นบริษัทผู้ดำเนินการ

ด้วยวิธีรมก๊าซนี้จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและได้รับการฝึกฝนเป็น

อย่างดีในการดำเนินการให้ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์และส่ิงแวดล้อม ข้อเสีย

อีกประการหนึ่งของการรมก๊าซก็คือค่าใช้ที่ค่อนข้างสูงมาก (ประมาณ 

3,000-5,000 บาท/ห้อง/ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของสถานที่ที่จะต้อง

ดำเนินการ) 

ฟอสฟีน

(รูปแบบเม็ด)

เมธิลโบรไมด์

(บรรจุในถัง)

บ้านซึ่งถูกคลุมด้วยเต็นท์

แล้วรมด้วย Vikane gas 

 สำหรับการพ่นหมอกควัน (Thermal fogging) โดยใช้สารเคมี

กำจัดแมลงชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีในกลุ่ม Pyrethroid หรือ กลุ่ม 

Organophosphate รวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงชนิดควัน       

(แบบกระป๋อง) นั้นพบว่าไม่สามารถกำจัดเรือดในห้องพักได้เลย   



การทดสอบความไวและความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลง  

 ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ในช่วงปี 2552-2553) พบว่าเรือดที่เก็บตัวอย่าง

ได้จาก 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และชลบุรี 

สร้างความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงหลายกลุ่มที่ใช้ทดสอบ คือ 

กลุ่ม Organochlorine (ได้แก่ DDT, Dieldrin) กลุ่ม Organophosphate       
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(ได้แก่ Malathion, Fenitrothion) กลุ่ม Carbamate (ได้แก่ Bendiocarb, 

Propoxur) และ กลุ่ม Pyrethroid (ได้แก่ Cyfluthrin, Deltamethrin, 

Permehtrin, Lambdacyhalothrin, Etofenprox) ดังนั้นจึงควรดำเนินการ

ทดสอบความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้ในการป้องกันกำจัด

เรือด ทั้งก่อนการดำเนินการควบคุม และหลังดำเนินการควบคุมทุกๆ        

6-12 เดือน (ถ้ายังพบตัวเรือดอยู่) ทั้งนี้สามารถปรึกษาและขอรับบริการ

การทดสอบความไวและความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงของตัวเรือด

ได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

  

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและกำจัดเรือดในโรงแรม

 1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงแรมโดยเฉพาะแม่บ้านผู้ทำความ

สะอาดห้องพัก ให้มีความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาและนิเวศวิทยา

ของตัวเรือด ตลอดจนการสำรวจและวิธีป้องการป้องกันกำจัด

ตัวเรือด  

 2. แม่บ้านผู้ทำความสะอาดห้องพักจะเป็นคนแรกที่รู้ว่าเริ่มมีตัว

เรือดในห้องพักแล้ว ดังนั้นจึงควรดำเนินการสำรวจตัวเรือดใน

ห้องพักอย่างละเอียดถี่ถ้วนขณะที่เข้าไปทำความสะอาดห้อง

พัก โดยสังเกตส่ิงบ่งช้ีซ่ึงแสดงว่ามีเรือดอยู่ในบริเวณน้ัน ได้แก่ 

ตัวเรือด (มีหรือไม่มีชีวิต) รอยเปื้อนมูลดำที่ตัวเรือดถ่ายทิ้งไว้ 

ไข่ของตัวเรือด คราบของตัวเรือดที่ลอกทิ้งไว้  

 3. ถ้าพบสิ่งบ่งชี้แม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องดำเนินการ

สำรวจตัวเรือดในห้องพักอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุม

ของห้องเพื่อค้นหาแหล่งหลบซ่อนของตัวเรือดให้พบ ได้แก่ 

หัวเตียง ผ้าปูที่นอน ตะเข็บที่นอน ฐานรองที่นอน พรม ไม้บัว 

กล่องไม้ที่เก็บสายไฟบนผนังห้อง โต๊ะหัวเตียง โคมไฟ ที่วาง

กระเป๋า ตู้เสื้อผ้า วอลล์เปเปอร์ ม่าน เก้าอี้ โซฟา ฯลฯ รวมทั้ง

การรื้อสิ่งประดับหัวเตียงและฐานรองที่นอน  

 4. ถ้าพบตัวเรือดในห้องใดแล้วควรจะต้องสำรวจห้องข้างเคียงที่

ติดกันด้วยทั้งด้านซ้าย ด้านขวา และด้านตรงข้ามด้วย  
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 5. ดำเนินการกำจัดตัวเรือดโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับแหล่ง

หรือวัสดุที่พบตัวเรือด โดยใช้วิธีการผสมผสานทั้งที่ไม่ใช้สาร

เคมีใช้และใช้สารเคมี  

 6. การกำจัดตัวเรือดโดยไม่ใช้สารเคมีสามารถดำเนินการได้โดย

ใช้วิธีทางกายภาพ เช่น การต้ม การใช้ความร้อน 

 7. การกำจัดตัวเรือดโดยใช้สารเคมีสามารถดำเนินการได้โดย

การใช้สารเคมีกำจัดแมลงซึ่งมีการศึกษาแล้วว่าตัวเรือดยังไม่

สร้างความต้านทาน ซึ่งอาจจะใช้ในรูปแบบการผสมน้ำฉีดพ่น

หรือแบบสเปรย์อัดก๊าซ ทั้งนี้ต้องฉีดพ่นให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่

ที่พบว่าเป็นแหล่งหลบซ่อนของตัวเรือด การฉีดพ่นเฉพาะ

พื้นที่บางส่วนจะทำให้การควบคุมไม่ได้ผล เพราะตัวเรือดอาจ

จะเคลื่อนไหวหลบหนีอย่างรวดเร็วไปยังบริเวณใกล้เคียงใน

ห้อง และอาจรวมไปถึงห้องข้างเคียงที่ติดกัน 

 8. หลังจากฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ไม่ควรเข้าไปในห้อง

จนกว่าสารเคมีจะแห้งสนิท (อย่างน้อย 48 ช่ัวโมง) และประเมิน

ผลการควบคุมภายในเวลา 3-7 วัน แต่หากพบว่ายังมีตัวเรือด

ที่มีชีวิตอยู่ (อาจเกิดจากการฉีดพ่นไม่ทั่วถึง) ต้องดำเนินการ

ฉีดพ่นซ้ำ และประเมินผลหลังจากนั้น 3-7 วัน และต้องดำเนิน

การซ้ำจนกว่าจะไม่พบตัวเรือด ควรระลึกไว้เสมอว่าการฉีด

พ่นสารเคมีกำจัดแมลงเพื่อกำจัดตัวเรือดนั้นบางทีไม่สามารถ

จะกำจัดให้หมดสิ้นในการฉีดพ่นครั้งแรก ซึ่งอาจจะต้องมีการ

ดำเนินการซ้ำอีก 2-3 ครั้ง จึงจะกำจัดให้หมดสิ้นไปได้ 

 9. ดำเนินการปรับปรุงห้องพัก โดยการรื้อทำลายแหล่งหลบซ่อน

ของเรือดท่ีมีอยู่ท้ังหมด เช่น ใต้เตียง รอยขาดของวอลล์เปเปอร์ 

รอยต่อระหว่างหัวเตียงกับผนังห้อง รอยต่อระหว่างไม้บัวที่

พื้นกับผนังห้อง และซ่อมแซมปรับปรุงใหม่โดยใช้ซิลิโคน      

(Silicone) หรือกาวยางยาอุดแนวรอยแตกเหล่านี้เพื่อไม่ให้

เป็นที่หลบซ่อนของเรือดอีกต่อไป 

 10. จดัทำประวตักิารพบตวัเรอืดในหอ้งพกัทกุหอ้ง รวมทัง้รายละเอยีด

การดำเนนิการควบคมุและการประเมนิผลการควบคมุทกุครัง้ 



เรือด : ชีววิทยาและการป้องกันกำจัด 26

 11. จัดทำแผนการดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมตัวเรือดใน

โรงแรม โดยให้มีการสำรวจตัวเรือดในห้องพักอย่างละเอียด

และสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แล้วลงบันทึกประวัติ

ไว้แม้ไม่พบตัวเรือด ทั้งนี้ควรระลึกไว้เสมอว่าถึงแม้จะกำจัด

ตัวเรือดในโรงแรมจนหมดสิ้นไปแล้ว แต่ก็มีโอกาสที่อาจจะมี

ตัวเรือดติดมากับลูกค้าที่เข้าพักใหม่ทุกวัน  

 12. หากพบตัวเรือดแม้แต่เพียงตัวเดียว หรือพบสิ่งบ่งชี้อื่นๆแม้

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรีบดำเนินการตามวิธีการที่กล่าว

ไว้ข้างต้นทันที 

 13. กำหนดวิธีการดำเนินการเมื่อลูกค้าร้องเรียนเรื่องถูกแมลงกัด

ในหอ้งพกัโดยเฉพาะตวัเรอืด เชน่ เมือ่ยา้ยลกูคา้ออกจากหอ้งพกั

ทีพ่บตวัเรอืด ตอ้งดำเนนิการกำจดัตวัเรอืดในหอ้งดงักลา่วและ

ห้องใหม่ที่ย้ายลูกค้าเข้าไปพักทันทีที่ลูกค้าออกจากห้องพัก 

เพราะตัวเรือดจากห้องเดิมอาจจะติดไปกับลูกค้าและอาจจะ

แพร่กระจายไปยังห้องใหม่รวมถึงห้องข้างเคียงที่ไม่เคยพบ

ตัวเรือด และต้องสำรวจและประเมินผลการควบคุมอย่างละเอียด

จนกระทั่งกำจัดเรือดในห้องดังกล่าวหมดสิ้นไป 

 14. ภาพลักษณ์ของโรงแรมที่มีเรือดในความรู้สึกของคนทั่วไป คือ 

ความสกปรก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว แม้โรงแรมจะดูแลความ

สะอาดเป็นอย่างดี แต่ถ้ามีคนหรือนำเรือดเข้ามาแพร่พันธุ์ใน

โรงแรม แม้แต่เพียงไม่กี่ตัวและโรงแรมไม่ดำเนินการกำจัด

เสียแต่เนิ่นๆ ปัญหาก็จะลุกลามเพิ่มขึ้นและยากที่จะจัดการให้

สำเร็จโดยง่าย และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจใน

ระยะยาวได้   
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ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการสำรวจเรือด
 

แบบฟอร์มการสำรวจเรือด

 

วันที่สำรวจ   ผู้สำรวจ    

สถานที่สำรวจ   อาคาร   ชั้น   

ลำดบั
ที ่

หมายเลข
หอ้งที่
สำรวจ 

ไมพ่บ
ตัวเรือด 

พบตัวเรือด/ไข่/คราบ (สถานะและจำนวน) บรเิวณทีพ่บ 

ตวัเรอืด 

(เปน็/ตาย) 

ไข ่(ไมฟ่กั/ 

ฟกัแลว้) 

คราบของ 

ตวัเรอืด 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : บริเวณที่อาจพบตัวเรือด ได้แก่ หัวเตียง ผ้าปูที่นอน ตะเข็บที่นอน ฐาน

รองที่นอน พรม ไม้บัว กล่องไม้ที่เก็บสายไฟบนผนังห้อง โต๊ะหัวเตียง 

โคมไฟ ที่วางกระเป๋า ตู้เสื้อผ้า วอลล์เปเปอร์ ม่าน เก้าอี้ โซฟา ฯลฯ 

ภาคผนวก
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BUGS: PICTORIAL KEY TO SOME SPECIES THAT MAY BITE MAN
Harry D. Pratt and Chester J. Stojanovich

wings usually well-developed; body elongate-oval

thorax with cog wheel crest

fore-wing with 2 yellow spots

pronotum constricted behind middle pronotum constricted before middle

fore-wing dark in U.S. species

thorax without crest

ASSASSIN AND KISSING BUGS-FAMILY REDUVIIDAE BED BUGS-FAMILY CIMICIDAE

WHEEL BUG
Arilus cristatus

CORSAIR
Rasahus bigullatus

KISSING BUG
Triatoma spp

BLACK BUG                                                                 
Melanolestes picipes

MASKED HUNTER
Reduvius personatus

TROPICAL BED BUG
Cimex hemipterus

so. U.S. & TROPICS

BED BUG
Cimex lectularius

TEMPERATE AREAS

POULTRY BUG
Haematosiphon inodorus

BARN SWALLOW BUG
Oeciacus vicarius

BAT BUG
Cimex adjunctus E. N. AM.
Cimex pilosellus W. N. AM.

wings reduced; body broadly-oval

middle coxae nearly touching
beak reching 2nd coxa

3rd and 4th antennal
segments equal

fringe hairs on pronotum longer
than, or equal to, width of eye

pronotum with anterior margin
moderately excavated

pronotum with anterior margin
deeply excavated

fringe hairs on pronotum
shorter than width of eye

antenna inserted midway between eye
and tip of head; beak slender, straight

antenna inserted near eye;
beak stout, curved

middle coxae widely separated
beak not reaching 2nd coxa

4th antennal segment
shorter than 3rd

Diagram 1 Pictorial key to some bed bugs that bite humans  
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ตารางที่ 1 สารเคมีกำจัดแมลงที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ใช้ใน

การควบคุมกำจัดเรือด  

Insecticide Insecticide groupa WHO hazard  
classificationb

Concentration 
(g/l or g/kg)

Bendiocarb C II 2.4

Flufenoxuron IGR U 0.3

Methoprene IGR U 0.9

Chlorpyrifos OP II 2-5

Malathion OP III 20

Pirimiphos-methyl OP III 10

a-Cypermethrin P II 0.3-0.6

b-Cyfluthrin P II 0.25-0.5

Bifenthrin P II 0.48-0.96

Cyfluthrin P II 0.4

Cypermethrin P II 0.5-2.0

Cyphenothrin P II 0.5-1.0

Deltamethrin P II 0.3 (0.5c)

l-Cyhalothrin P II 0.03

Permethrin P II 1.25

d-Phenothrin P U 1.0-2.0

Resemethrin P III 3

Tetramethrin P U 1- 2

a C: Carbamate, IGR: Insect Growth Regulator, OP: Organophosphate,         

P: Pyrethroid  
b Class II: moderately hazardous; Class III: slightly hazardous;   

 Class U: unlikely to pose an acute hazardous in normal use  
c Dust formulation 
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ตารางที่ 2 ค่าความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดแมลงชนิดต่างๆ   

Insecticide 
name

Insecticide groupa WHO hazard  
classificationb

Oral LD50 (mg/kg)c

DDT OC II 113

Dieldrin OC O 46

Diazinon OP II 1,000

Fenitrothion OP II 503

Malathion OP III 2,100

Bendiocarb C II 55

Fenobucarb C II 620

Propoxur C II 95

Allethrin P III 685

Bifenthrin P II 55

Bioallethrin P II 700

Cyfluthrin P II 250

Cypermethrin P II 250

a-Cypermethrin P II 79

l-Cyhalothrin P II 56

Deltamethrin P II 135

Esfenvalerate P II 87

Etofenprox P U >10,000

Permethrin P II 500

Prallethrin P II 460

Tetramethrin P U >5,000

Chlorfenapyr Pyr II 441

Fipronil Phe II 92

Imidacloprid Neo II 450

a OC: organochlorine, OP: organophosphate, C: carbamate, P: pyrethroid,  

Pyr: pyrrole, Phe: phenylpyrazole, Neo: neonicotinoid;  
b class II: moderately hazardous, class III: slightly hazardous, class U: unlikely 

to pose an acute hazardous in normal use, class O: obsolete  
c The WHO recommended classification of pesticides by hazard and 

guidelines to classification: 2004 
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