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บทคัดยอ 
 

 การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากรากหางไหลแหงตอตัวออน

และตัวแกของ แมลงวัน ยุง และเห็บโค โดยใชความเขมขนที่แตกตางกัน 5 ระดับคือ 0, 5, 10, 15 และ 20 

กรัม/ลิตร พนลงบนสัตวทดลอง ยกเวนลูกน้ำยุงใชวิธีแช นับเปอรเซ็นตการตาย ผลการศึกษาพบวาความ

เขมขนของสารสกัดรากหางไหลแหง 5, 10, 15 และ 20 กรัม/ลิตร ทำให หนอนแมลงวัน แมลงวัน ลูกน้ำ

ยุง ยุง และเห็บโค ตายมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) การศึกษานี้ชี้ใหเห็น

วาการตายของหนอนแมลงวัน แมลงวัน ลูกน้ำยุง ยุง และเห็บโคจะตายเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของสาร

สกดัและความยาวนานในการถกูสารสกดัรากหางไหลแหง ซึง่มคีวามแตกตางกนัในแมลงแตละชนดิ และ

แมลงระยะตัวเต็มวัยจะตายเร็วกวาระยะตัวออน 

 
คำสำคัญ: โรติโนน, หางไหล, สารสกัดจากรากแหง, แมลงวัน, ยุง, เห็บโค 

 

ABSTRACT 
 

 Six experiments aimed at study the efficiency of crude extract from dried root of Derris 

elliptica Benth. on mortality of larvae and adult of house flies and mosquitoes and cattle ticks under 

laboratory conditions. Experiments were performed on various concentrations at 0, 5, 10, 15 and 20 g/L. 
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Spraying technique was used to apply substance on larvae and adult of  house flies and mosquitoes 

and cattle ticks excepted that mosquito larvae were immersed. The mortality was determined. The 

results indicated that crude extract from this plant as 5, 10, 15, and 20 g/L. had toxic effects and made 

total mortality more than control (P<0.01) in all experiments. These studies indicated that mortality of 

these insects will be increased along concentrations and periods, there were also differenced among 

species of insects and adult stage will be died faster than larva stage. 
 

Key words: rotenone, Derris elliptica Benth., dried root extract, House flies, Mosquitoes, Cattle ticks 

บทนำ 
 แมลงนอกจากรบกวนสัตวเลี้ยงแลวยังเปน

พาหะนำโรคตางๆ มาสูสัตว ไดแก แมลงวัน ยุง 

เห็บ แมลงวันสรางความรำคาญใหสัตวเลี้ยงและ

เปนพาหะนำโรคสูคนและสัตวเลี้ยงหลายโรคเชน 

โรคบิด ไทฟอยด อหิวาตกโรค รวมถึงไขพยาธิ

เชนพยาธิเสนดาย พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ โดย

ติดมากับขนที่ลำตัว ขา และปกของแมลงวัน 

นอกจากนี้ยังปะปนมากับของเหลวในกระเพาะ

อาหาร เมื่อแมลงวันตอมกินอาหารจะถายทอด

เชือ้โรคและไขพยาธลิงในอาหาร (กาบแกว, 2554) 

หนอนแมลงวันจะเจาะตัวสัตว กัดกินเขาไปใน

บาดแผล ทำใหแผลเนาเปอยกลายเปนเนื้อราย มี

ลักษณะโปงนูนหรือบวมข้ึนมา ทำใหสัตวเจ็บปวด 

เบ่ืออาหาร สุขภาพทรุดโทรม ถาเปนมากอาจถงึแก

ความตาย (วณี, 2544) ยุงกอความรำคาญโดยดูด

กินเลือดในคนและสตัวเล้ียง ยุงกนปลองเปนพาหะ

นำโรคมาลาเรีย ยุงลายนำโรคไขเลือดออก ไขเหลือง 

เทาชาง ยุงรำคาญนำโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ ยุง

เสือเปนพาหะนำโรคเทาชางในคน (สาสนนันท, 

2551) ยุงเปนพาหะนำโรคเพิรส (PRRS) ในสุกร 

โรคทริปปาโนโซมเิอซิสในโค (มานพ, 2540) และ

หนอนพยาธหัิวใจในสนัุข (อาคม, 2541) เห็บสราง

ความเสียหายแกโคนม โดยสรางความรำคาญ ทำให

เบื่ออาหาร ซูบผอม ออนเพลีย หงอยซึม มีไขสูง 2

-3 วัน ตัวสั่น ปสสาวะสีแดงเขมถึงดำ ขนรวง 

นอกจากนี้ยังเปนพาหะนำโรคที่สำคัญหลายชนิด

เชน อะนาพลาสโมซิส ไพโรพลาสโมซิส และบา

เบเซียซิส (ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง, 2009) 

 การกำจัดแมลงวันตัวเต็มวัยโดยทั่วไปใช

สารเคมีเชน Fenitrothion, Pyrimiphos methyl หรือ 

Diazinon ชุบวัสดุหอยแขวนในแนวดิ่งเชน เชือก 

สายไฟ เนื่องจากแมลงวันมีนิสัยชอบเกาะพักตาม

วัสดุหอยแขวน สวนการกำจัดหนอนแมลงวันจะ

ใชสารเคมีกลุม Organophosphorus หรือ กลุม 

Carbamate นอกจากนี้ยังใชสารเคมีตัวอื่นเชน 

Diflubanzuron และ Cyromazine (Advance services

, 2553) สวนหนอนแมลงวันที่เกิดบนตัวสัตวนั้น

การใชยาเนกาซันท (Nagasunt) สามารถฆาหนอน

แมลงวันไดและยังชวยรักษาบาดแผลบนตัวสัตว

ดวย (วณี, 2544) การปองกันยุงกัดสามารถใช

ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของ Ethyl butylacety- 

laminopropionate, Picaridin, Dimethyl phthalate, 

Ethyl hexanediol (อุษาวดี, 2549) N,N-dimethy-3

-methylbenzamide (Devis, 1985) สารเคมีที่ใชใน

การกำจัดยุงมีหลายประเภทไดแกสารอนินทรีย

สังเคราะหเชน สารหนู สารหนูสีเขียว กำมะถัน 
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สารอินทรียสังเคราะห เชน DDT BHC Dieldrin 

สารออรกาโนฟอสฟอรัส เชน ทรายอะเบท มาลา

ไธออน DDVP และพวกไพรีทรอยด (ทองปลิว, 

2541) วิธีที่นิยมทั่วไปในการกำจัดยุงคือการพน

หมอกควันโดยใชสารไซเพอเมทริน หรือเดลตา

เมทริน สวนลูกน้ำยุงนิยมใชทรายอะเบท ซึ่งเปน

ทรายที่เคลือบดวยสารทีมีฟอส 1% (ถนอมจิตร, 

2530) สารเคมีที่ใชปองกันไมใหเห็บเกาะตัวโค 

Asuntol, Decis, Sevin และ Basudin สวนสารเคมี

ที่ใชฆาเห็บบนตัวโคใชกลุมไพรีทรอยด เชน 

ฟอสฟอโรไธโอเอท, ปาริเคดา, ดิลดริล, คาบารรี, 

เซฟวิน 85, คารบารีลโรเนลคลอเคน ฉีดพน หรือ

ใชยา Ivermectin ฉีดใตผิวหนัง (ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง, 2009) 

 การใชสารเคมีทำใหเกิดการแพสารเคมี

ของผูใชหรือผูที่อยูใกลเคียงตลอดจนสัตวเลี้ยง 

และเกิดปญหาพิษตกคางตลอดจนระบบนเิวศวิทยา

ที่สูญเสียไป (อำนวย, 2535) สมุนไพรเปนอีกทาง

เลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใชในการกำจัดศัตรูพืช

และแมลงที่รบกวนสัตวเลี้ยง เพราะสารสกัดจาก

ธรรมชาติที่นำมาใชไมมีพิษตอคนและสัตวเลี้ยง 

เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ

สารออกฤทธิ์ที่สกัดจากพืชไมคงทนและสลายตัว

งาย จึงทำใหไมมีปญหาในเรื่องการสะสมของสาร

พิษและไมมีผลตอส่ิงแวดลอม (ศิริวรรณ และคณะ, 

2547) ขอดีของการใชสารสกัดจากพืชคือ ลดคา

ใชจาย ลดการเสี่ยงอันตรายจากการใชสารเคมี ลด

พิษตกคางของสารเคมี ซึ่งสารสกัดจากพืชเสื่อม

สลายงาย (ณรงค และคณะ, 2553) 

 หางไหลหรือโลติ๊น (Derris elliptica 

Bentham) เปนไมชนิดเลื้อยเนื้อแข็ง (Twin shrub)

จำแนกอยูในพืชตระกูลถ่ัว (สะอาด และคณะ, 2525)

ในรากมสีารสำคญัคือ โรติโนน (Rotenone) มีฤทธ์ิ

ฆาแมลงตายหลังจากกินเขาไปและตายเพราะสมัผัส

ตัวแมลงแลวซึมเขาไปในตัว (Stomach and contact 

poison) สวนของหางไหลที่นำมาใชปองกันกำจัด

แมลงคือเถาหรือรากใชในรูปสดหรือแหงก็ได  

(อุดมลักษณ, 2552) ขอดีของโรติโนนคือเปนสาร

สกั ด จ ากพื ชที่ อ อกฤทธิ์ เ ป นส า รฆ า แมลง 

(Phytoinsecticide หรือ Botanical insecticide) มี

การสลายตัวไดงายเมื่อถูกแสงแดดหรือความรอน 

ทำใหไมมีพิษตกคางอยูบนพืช จึงเหมาะสมที่จะ

นำมาใชในการกำจดัแมลงศัตรูพืชและสัตวในกรณี

ระบาดไมรุนแรง ซึ่งจะเปนการลดการใชสารเคมี 

(สุเทพ และ ลักขณา, 2546) สารสกัดจากราก

หางไหลมีฤทธิ์อยูไดนาน 2 - 7 วัน (Ahmed et al., 

1984) งานวิจัยชิ้นนี้จึงไดศึกษาความเปนพิษของ

สารสกัดรากหางไหลแหงตอแมลงและปรสิต

ภายนอกของสัตวเลี้ยง 

 

วิธีวิจัย 
 การเพาะหนอนแมลงวัน นำปลาสลิดแดด

เดียวใสถุงพลาสติกไมปดปากถุง ต้ังไวในท่ีแมลงวัน

ชุกชุมหลังจากที่แมลงวันวางไขและฟกออกมา

เปนหนอน เก็บหนอนไปใชในการทดลอง 

 การเพาะแมลงวัน นำดักแดหนอนแมลงวัน 

ที่ไดจากการเพาะตามวิธีดังกลาวไปเก็บไวในขวด

พลาสติกท่ีออกแบบใหมีการระบายอากาศท่ีดี ปลอย

ไวประมาณ 4-6 วัน ดักแดจะฟกออกเปนตัวแมลงวัน

นำใชในการทดลอง 

 การเพาะลูกน้ำยุง นำถังน้ำขนาด 20 ลิตร

ใสน้ำประมาณครึ่งถัง นำลูกหมากสุก 10-15 ลูก

มาใสในน้ำ นำไปวางไวในที่มียุงและใหหางไกล

จากแหลงเพาะพันธุเพื่อไมใหยุงเลือกไปวางไขที่

แหลงเพาะพันธุอื่น ทิ้งไวประมาณ 10-15 วันจะ
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ไดลูกน้ำยุง นำลูกน้ำยุงไปใชในการทดลอง 

 การเพาะยุง นำลูกน้ำยุงระยะตัวโมงที่ได

จากการเพาะตามวิธีดังกลาว มาใสขวดพลาสติกที่

ออกแบบใหมีการระบายอากาศดี โดยกนขวดให

มีน้ำอยูประมาณ 1/5 ตั้งทิ้งไว 3-4 วัน ลูกน้ำระยะ

ตัวโมงจะฟกออกมาเปนยุง นำยุงไปใชในการทดลอง

 การเตรยีมเหบ็ ปลอยโคเลีย้งในแปลงหญา 

คอยสังเกตดูเห็บที่มาเกาะบนตัวโค ปลอยใหเห็บ

โตจนตัวเปลง เมื่อมีปริมาณมากเก็บมาใชในการ

ทดลอง 

 การเตรียมสารสกัดหยาบ นำรากหางไหล 

แดงอายุไมต่ำกวา 2 ป มาหั่นเปนชิ้นเล็กประมาณ 

0.5 เซนติเมตร นำไปอบในตูอบลมรอน 50◦C นาน 

48 ชั่วโมง ชั่งรากหางไหลแหง 4 ชุดคือ 5, 10, 15 

และ 20 กรัม นำแตละชุดแชในน้ำสำหรับด่ืมจำนวน 

1 ลิตร เมื่อครบ 24 ชั่วโมงนำขึ้นมาทุบแลวแชตอ

อีก 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 48 ชั่วโมงทำการกรองเอา

กากออก นำสารสกัดที่ไดไปใชในการทดลอง 

การเก็บสารสกัดที่เหลือไวใชในการทดลองเก็บ

ไวที่อุณหภูมิ 4◦C นานไมเกิน 2 วัน 

 การทดสอบฤทธิใ์นการฆาแมลง การทดลอง 

คือฤทธิ์ในการฆาหนอนแมลงวัน แมลงวัน ลูกน้ำ

ยุง ยุงและเห็บโค แบงสัตวทดลองดังกลาวออก

เปน 4 กลุมทดลองและ 1 กลุมควบคุม แตละกลุม

ของสัตวที่ทดลองมีจำนวน 10 ตัว โดยทำการ

ทดลอง 10 ซ้ำ ที่แตละความเขมขนของสารสกัด

รากหางไหลแหง พนสารสกัดความเขมขน 5, 10, 

15 และ 20 กรัม/ลิตร บนสตัวทดลองใหท่ัว ยกเวน

การทดสอบกับลูกน้ำยุงใชวิธีแช 

 การบนัทกึและวเิคราะหขอมลู ทำการบนัทกึ 

เปอรเซ็นตการตายของหนอนแมลงวันและเห็บโค

ทุก 6 ชั่วโมง แมลงวันและลูกน้ำยุงทุก 2 โมงและ

ยุงทุก 1 ชั่วโมง จากนั้นวิเคราะหความแปรปรวณ

เปอรเซ็นตการตายโดยวิธี analysis of variance 

และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวิธี 

DMRT 
 

ผลการวิจัย 
 สารสกดัจากรากหางไหลแหงทีส่กดัดวยนำ้ 

ความเขมขนตัง้แต 10 กรมั/ลติร ขึน้ไป มี

ประสิทธิภาพในการกำจดัหนอนแมลงวนั โดยทำให

หนอนแมลงวนัตายมากกวากลุมควบคุมและกลุม 

5 กรัม/ลิตรอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)  

(ตารางที่ 1) สารสกดัจากรากหางไหลแหงความ

เขมขนตัง้แต 5 กรมั/ลิตร ขึ้นไปมีประสิทธิภาพใน

การกำจัดแมลงวันโดยทำใหแมลงวันตายมากกวา

กลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 

(ตารางที่ 2) สารสกัดจากรากหางไหลแหงความ

เขมขนตั้งแต 10 กรมั/ลติรขึน้ไปมปีระสทิธภิาพ

ในการกำจดัลูกน้ำ ยุงโดยทำใหลูกน้ำยุงตายมากกวา

กลุมควบคมุและกลุม 5 กรมั/ลิตร อยางมนียัสำคญั

ยิ่งทางสถิติ (p<0.01) (ตารางที่ 3) สารสกัดจาก

รากหางไหลแหงความเขมขนตัง้แต 10 กรมั/ลติร 

ขึ้นไปมีประสิทธิภาพในการกำจัดยุงโดยทำใหยุง

ตายมากกวากลุมควบคุมและกลุม 5 กรัม/ลิตร อยาง

มีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) (ตารางที่ 4) และ

สารสกัดจากรากหางไหลแหงความเขมขนตั้งแต 

10 กรัม/ลิตร ขึ้นไปมีประสิทธิภาพในการกำจัด

เห็บโดยทำใหเห็บตายมากกวากลุมควบคุมและ

กลุม 5 กรัม/ลิตร อยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<

0.01) (ตารางที่ 5) 
 

สรุปและวิจารณ 
 สารสกดัจากรากหางไหลแหงทีส่กดัดวยนำ้ 

ความเขมขนต้ังแต 10 กรัม/ลิตร ข้ึนไปมีประสิทธิภาพ

ในการกำจัดหนอนแมลงวัน ลูกน้ำยุง ยุง และเห็บ
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ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตหนอนแมลงวันที่ตายหลังพนสารสกัดรากหางไหลแหงที่ระดับตางๆ
 ความเขมขนของสาร 

 สกัดรากหางไหลแหง 0 กรัม/ลิตร 5 กรัม/ลิตร 10 กรัม/ลิตร 15 กรัม/ลิตร 20 กรัม/ลิตร SE 

ระยะเวลาหลัง       

พนสารสกัดรากหางไหลแหง

 6 ชั่วโมง 2ข 8กข 8กข 13ก 15ก 0.65 

 12 ชั่วโมง 2ค 14ข 16ข 25ก 29ก 0.59 

 18 ชั่วโมง 2ง 19ค 28ข 34กข 41ก 0.68 

 24 ชั่วโมง 2ง 24ค 33ขค 35ข 47ก 0.82 

 30 ชั่วโมง 2ง 28ค 40ข 41ข 59ก 0.95 

 36 ชั่วโมง 2ง 33ค 42ขค 47ข 65ก 0.96 

 42 ชั่วโมง 2ง 41ค 45ขค 57ข 76ก 1.14 

 48 ชั่วโมง 2ง 44ค 51ขค 62ข 78ก 1.09 

 54 ชั่วโมง 2ง 45ค 53ขค 65ข 79ก 1.02 

 60 ชั่วโมง 2ง 47ค 58ขค 66ข 83ก 0.98 

 66 ชั่วโมง 2ง 51ค 61ขค 72กข 85ก 1.14 

 72 ชั่วโมง 2ง 53ค 65ขค 76กข 87ก 1.12 

 78 ชั่วโมง 2ง 57ค 69ข 76ข 89ก 0.91 

 84 ชั่วโมง 2ง 60ค 73ข 79ข 92ก 0.99 

 90 ชั่วโมง 2ง 62ค 78ข 83กข 94ก 1.02 

 96 ชั่วโมง 2ง 64ค 80ข 84กข 96ก 1.06
 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยในแนวนอนที่มีอักษรกำกับแตกตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) 

ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตแมลงวันที่ตายหลังพนสารสกัดรากหางไหลแหงที่ระดับตางๆ

 ความเขมขนของสารสกัด    จำนวนแมลงวันที่ตาย (%)

 รากหางไหลแหง (กรัม/ลิตร) 2 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง

 0 0ค 1ข 1ข 3ข 3ข 5ข 6ข

 5 20ขค     50ก 69ก 79ก 84ก 90ก 94ก

 10 48 กข 65ก 76ก 82ก 88ก 91ก 95ก

 15 64ก 78ก 86ก 94ก 98ก 98ก 99ก

 20 57ก 75ก 88ก 94ก 99ก 99ก 100ก

คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีอักษรกำกับแตกตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) 

โค สวนแมลงวันสามารถลดความเขมขนลงไดต้ังแต

5 กรัม/ลิตร ขึ้นไป โรติโนนเปนสารสกัดจากพืชที่

ออกฤทธิ์เปนสารฆาแมลง การเก็บในรูปแหงจะ

ทำใหมีความสะดวกหรือพรอมในการใชงานกวา

ในรูปสด สารสกัดจากรากแหงจะมีสีเหลืองอมน้ำตาล

สีจะเขมขึ้นตามระดับความเขมขนซึ่งแตกตางจาก

สารสกัดรากสดที่มีสีขาวคลายน้ำนม ควรใชสาร

สกัดใหหมดภายใน 1-2 วันเนื่องจากเสื่อมสลาย
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ตารางที่ 3 เปอรเซ็นตลูกน้ำยุงที่ตายหลังแชในสารสกัดรากหางไหลแหงที่ระดับตางๆ

 ความเขมขนของสารสกัด จำนวนลูกน้ำยุงที่ตาย (%)

 รากหางไหลแหง  2  4  6  8  10  12 14  16 

 (กรัม/ลิตร) ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง

 0 0 ค 0ข 0ข 0ข 0ค 1ข 1ง 1ง

 5 3 ขค 9ข 14ข 15ข 17ข 18ข 20ค 22ค

 10 10กข 28ก 46ก 59ก 66ก 70ก 72ข 73ข

 15 9 กขค 38ก 55ก 67ก 76ก 79ก 81กข 85กข

 20 15 ก 40ก 57ก 70ก 80ก 88ก 90ก 95ก

คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรกำกับตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 

ตารางที่ 4 เปอรเซ็นตยุงที่ตายหลังพนสารสกัดรากหางไหลแหงที่ระดับตางๆ
 ความเขมขนของสาร

 สกัดหางไหลแหง 0 กรัม/ลิตร 5 กรัม/ลิตร 10 กรัม/ลิตร 15 กรัม/ลิตร 20 กรัม/ลิตร

ระยะเวลาหลัง

พนสารสกัดหางไหลแหง

 1 ชั่วโมง 0ง 35ค 52ข 60กข 64ก 

 2 ชั่วโมง 0ค 38ข 58ก 65ก 67ก

 3 ชั่วโมง 0ง 43ค 62ข 70กข 76ก

 4 ชั่วโมง 0ง 44ค 63ข 74กข 82ก

 5 ชั่วโมง 0ง 52ค 67ข 77กข 84ก

 6 ชั่วโมง 0ง 56ค 72ข 80กข 88ก

 7 ชั่วโมง 0ง 56ค 74ข 84กข 93ก

 8 ชั่วโมง 0ง 61ค 79ข 89กข 95ก

 9 ชั่วโมง 0ง 63ค 81ข 92ก 97ก

 10 ชั่วโมง 0ง 64ค 84ข 94ก 98ก

 11 ชั่วโมง 0ง 65ค 88ข 95กข 100ก

คาเฉลี่ยในแนวนอนที่มีอักษรกำกับแตกตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) 

ไดงาย โรติโนนในรูปรากหางไหลแหงสามารถ

เก็บไวใชไดนานกวาในรูปรากสดหรือสารที่สกัด

ออกมาโดยตรง (สมบูรณ และคณะ, 2548) อาการ

ของแมลงที่ไดรับพิษจากโรติโนนจะแสดงออกที่

ระบบหายใจ แมลงมีการหายใจนอยลง หัวใจเตน

ชาลง ทำใหขาดออกซิเจน เปนอัมพาตและตายใน

ที่สุด (สุเทพ และ ลักขณา, 2546) กลไกความเปน

พิษของระดับเซลลพบวาโรติโนนออกฤทธิ์ยับยั้ง

กระบวนการหายใจโดยมีผลตอ NADH และ

Coenzyme Q ซึ่ง NADH เปน Coenzyme ที่ใชใน

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) และ

ปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction) ในกระบวนการเม
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แทบอลิซึม สวน Coenzyme Q ใชในการสงผาน

อิเล็กตรอนในกระบวนการหายใจ และโรติโนน

จะเปนตัวยับยั้งการทำงานของเอนไซม NADH 

dehydrogenese ที่อยูใน Complex I ของการขนสง

อิเล็กตรอน ผลที่เกิดขึ้นคืออิเล็กตรอนจาก NADH 

จะไมสามารถเขาสู Electron transport chain ได

ทำใหการสราง ATP จากปฏิกิริยา Oxidation ของ 

NADH ลดนอยลง นอกจากน้ีโรติโนนมีผลไปยับย้ัง

การขนสงอิเล็กตรอนจาก Fes protein ใน Complex I 

ที่จะสงไปใหกับ Coenzyme Q ในไมโตคอนเดรีย

โดยเฉพาะในขั้นตอนระหวางการรวมตัวของ 

NADH กับ Cytochrome oxidase complex ทำให

การขนสงอิเล็กตรอนถูกขัดขวาง การหายใจของ

เซลลก็ถูกยับยั้งไปดวย (Moon et al., 2005) โรติ

โนนจากรากหางไหลแหงสามารถฆาหนอน

แมลงวัน แมลงวัน ลูกน้ำยุง ยุง และเห็บโคได การ

ตายจะเพิ่มขึ้นตามระดับความเขมขนและความ

ยาวนานในการถูกสารสกัด ซึ่งมีความแตกตางกัน

ในแมลงแตละชนิด แมลงตัวเต็มวัยจะตายเร็วกวา

ระยะตัวออน ทั้งนี้อาจเปนเพาะวาระบบหายใจ

ของแมลงระยะตัวแกแตกตางจากระยะตัวออน 

ซึ่งแมลงตัวเต็มวัยเกือบทุกอันดับมีระบบหายใจที่

มีรูหายใจ 10 คู โดย 2 คูอยูที่อกและ 8 คูอยูที่ทอง 

สวนหนอนแมลงวันมีรูหายใจคูแรกและคูสุดทาย

เทานั้นที่เปด นอกนั้นปดหมด สวนดักแดของยุง

หรือตัวโมงมีรูหายใจคูแรกที่อกเทานั้นที่เปด นอก

นั้นปดหมด และลูกน้ำยุงมีรูหายใจคูสุดทายของ

สวนทองเทานั้นที่เปด นอกนั้นปดหมด (สาวิตรี, 

2538) ดังนั้นเมื่อพนสารสกัดรากหางไหลแหงใส

แมลงระยะตัวแกสารสกัดจึงเขาสูลำตัวแมลงได

มากทางรูหายใจและการซึมผานผนังลำตัว สวน

แมลงระยะตัวออนสารสกัดเขาสูลำตัวไดโดยการ

ซึมผานผนังลำตัว และเขาทางรูหายใจไดนอย

เนื่องจากมีรูหายใจจำนวนนอย 
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