
 อะเบท®  มีส�วนผสมของทีมีฟอส (temephos) เป�นสาร

กำจัดลูกน้ำยุงที่มีประสิทธิภาพสูง เป�นที่นิยมกันอย�าง

แพร�หลาย สามารถกำจัดลูกน้ำยุง ทั้งการสัมผัสหร�อการ

กลืนกินเข�าไป และกำจัดลูกน้ำยุงได�ทุกระยะ ก�อนเข�าดักแด�

กำจัดได�ทั้งในน้ำที่สะอาด และน้ำที่สกปรก

 อะเบท®  เป�นสารออร�กาโนฟอสเฟต ชนิดเดียวที่ผ�านการ

ทดสอบโดยองค�การอนามัยโลก ว�าเป�นสารที่มีความเป�น

พ�ษต่ำ ซึ่งไม�มีพ�ษต�อมนุษย�, นก, ปลา, สัตว�เลี้ยงลูกด�วยนม

อื่นๆ และสิ�งมีชีว�ตชนิดอื่นๆ ที่ไม�ใช�เป�าหมาย หากมีการใช�งาน

ตามคำแนะนำบนฉลาก อะเบท® สารนี้มีความปลอดภัยต�อ

ปลาและแหล�งน้ำ

ความเป�นพ�ษต่ำ

อะเบท® 1% เอสจ�
สารป�องกันและกำจัดลูกน้ำยุง

 อะเบท®  เป�นสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยุงก�นปล�อง 

ยุงรำคาญ ในแหล�งเพาะพันธุ�ยุงตามภาชนะเก็บน้ำ และท�อ

ระบายน้ำภายในบ�านเร�อนได�เป�นอย�างดี

อะเบท®  ออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของ

ลูกน้ำยุงลาย ยุงก�นปล�อง ยุงรำคาญ ทำให�ลูกน้ำยุงตายใน 

1 ชั่วโมง และยังคงฤทธิ์อยู�ได�นานกว�า 3เดือน

อะเบท®  ยังสามารถใช�กำจัดตัวอ�อนของแมลงต�างๆได� เช�น

ร��นน้ำจ�ด ร��นน้ำเค็ม ร��นดำ แมลงหว�่ขาว ฯลฯ

ว�ธีการใช� อะเบท® 1% เอสจ�
กำจัดลูกน้ำยุง

1. ใส� อะเบท® ในหนองน้ำทั่วไป ใช�อัตรา 200 กรัมต�อพ�้นที่

     ผ�วน้ำ 100 ตรารงเมตร

2. ใส� อะเบท® ในท�อระบายน้ำ ท�องร�อง ใช�อัตรา 200-300 

    กรัมต�อพ�้นที่ผ�วน้ำ 100 ตรารงเมตร

3. ใส� อะเบท® ในภาชนะบรรจ�น้ำดื่ม น้ำใช� ในอัตรา 1 กรัมต�อ

    น้ำ 2 แกลลอน หร�อ 2 ช�อนชาต�อน้ำ 140 ลิตร

    ตุ�มมังกร (น้ำ 8-10 ป�บ) ใช�อัตรา 2 ช�อนชา

    ตุ�มซีเมนต� (น้ำ 12 ป�บ) ใช�อัตรา 2 ช�อนชาคร�่ง

    ภายหลังจากใช� อะเบท®  น้ำในภาชนะจะมีกลิ�นเล็กน�อย

1-2 วัน เพ�่อลดกลิ�นให�เร็วข�้น ควรเป�ดภาชนะทิ�งไว� 6-12

ชั่วโมง หร�อเติมน้ำให�เต็ม

4. ใส� อะเบท® ในที่รองขาตู�กับข�าว แจกัน ใช�อัตรา 3-5 กรัม

    หร�อ 1/10 ช�อนชา

5. เพ�่อให�การกำจัดลูกน้ำยุงมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรกำจัด

ตัวเต็มวัยของยุงควบคู�กันไป

ควรใช� อะเบท® ตามอัตราใช�ที่กำหนดไว� เพ�่อไม�ให�เกิด

อันตรายต�อคนและสัตว�เลี้ยง 

ก�อนใช� อะเบท® ควรศึกษารายละเอียดและอ�านคำแนะนำ 

ว�ธีการใช�ในฉลาก และปฏิบัติตามโดยเคร�งครัด

คำเตือน 

นำเข�าโดย : บร�ษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
ช้ัน 23 อาคารเอ็มโพเร�่ยม ทาวเวอร� 622 ถนนสุข�มว�ท 24 แขวงตลองตัน 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2624 1999

จำหน�ายโดย : บร�ษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร� ชั้น 7 ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพ�นี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0 2254 8301-7

ผู�แทนจำหน�าย :

® ® 

ปลอดภัยจากยุงลายปลอดภัยจากยุงลาย



ไข�เล�อดออก ไข�ซิกา โรคร�ายแรงจากยุงลาย
ยุงลายเป�นพาหะ ที่ทำให�เชื้อไวรัส สาเหตุไข�เล�อดออก และไข�ซิกา แพร�กระจายอย�างรวดเร็ว

“ อย�างไรก็ตาม ควรระวังบุตรหลานของท�านให�ปลอดภัยจาก ไข�เลือดออก และไข�ซิกา ”

“ ¡Ó¨Ñ´ÂØ§ÅÒÂ ¡Ó¨Ñ´ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡ ä¢Œ«Ô¡Ò ”

ไข�ซิกา (Zika fever)
       เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งอยู�ในตระกูลฟลาว�ไวรัส มียุงลายเป�นพาหะนำโรค 

เช�นเดียวกับโรคไข�เลือดออก โรคไข�ปวดข�อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) และไข�เหลือง

       สาเหตุหลักของการติดเชื้อ เกิดจากการโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด และช�องทางอื่นๆที่อาจเป�นไปได� เช�น การแพร�

ผ�านทางเลือด การแพร�จากมารดาที่ป�วยสู�ทารกในครรภ�

อาการของไข�ซิกา
       ระยะฟ�กตัวของโรคไข�ซิกาใช�เวลาเฉลี่ย 4-7 วันหลังโดนยุงกัด อาการที่พบบ�อย ได�แก� มีไข� มีผ�่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ 

ปวดกล�ามเนื้อ ปวดข�อ อ�อนเพลีย ปวดศีรษะ อาการเหล�านี้ไม�รุนแรง และเป�นอยู�ประมาณ 2-7 วัน  

ยกเว�น ในหญิงตั้งครรภ� อาจทำให�เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หร�อมีภาวะแทรกซ�อนระหว�างตั้งครรภ� ได�

 

1. อย�าให�เด็กโดนยุงกัด ควรนั่งหร�อนอนในที่สว�าง และกางมุ�งนอน

2. อย�าให�มีน้ำขังบร�เวณบ�าน ควรทำลายภาชนะที่ไม�ใช�แล�ว เช�น ไห ชามแตก กระป�อง ยางรถยนต�เก�า เป�นต�น 

3. ป�ดฝาตุ�มน้ำทุกครั้งภายหลังใช�เสร็จ

4. น้ำในภาชนะที่ใช�ควรเปลี่ยน ทุก 7 วัน

ว�ธีป�องกันไข�เลือดออก และไข�ซิกา คือ การป�องกันไม�ให�ยุงลายกัดและวางไข� โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายตามแหล�งเพาะพันธุ�

ต�างๆให�หมดไป แหล�งที่พบลูกน้ำยุงลายมาก ได�แก� ตุ�มน้ำในบ�านและนอกบ�าน น้ำในที่รองขาตู�กับข�าว แจกัน จานรองกระถาง

ต�นไม� ภาชนะนอกบ�านที่มีน้ำฝนขัง เช�น กระป�อง โอ�ง อ�าง ไห ยางรถยนต�เก�า แจกันศาลพระภูมิ เป�นต�น

ไข�เล�อดออก 
(Dengue homorrhagic fever)
         มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป�น

พาหะนำโรค มักเกิดกับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว�า 15 ป� 

โดยเฉพาะเด็กก�อนวัยเร�ยนและผู�สูงวัย

อาการของไข�เล�อดออก
     ผู�ป�วยจะมีอาการดังต�อไปนี้

         มีไข�สูงติดต�อกันหลายวัน

         ปวดศร�ษะ

         ปวดท�อง เจ็บลิ�นป�� และเบื่ออาหาร

         เจ็บบร�เวณชายโครงด�านขวา

         มีจ�ดเลือดเป�นผ�่นแดงเล็กๆ ใต�ผ�วหนัง

         อาเจ�ยนเป�นเลือด

         ถ�ายเป�นเลือด

หากไม�ร�บนำส�งแพทย�หร�อรักษาไม�ถูกว�ธี ผู�ป�วยอาจเสียชีว�ตได�

อาการแสดงจ�ดเลือดออกบร�เวณขน

กำจัดแหล�ง
เพาะพันธุ�

ยุงลาย

ยุงลาย พาหะนำโรคไข�เลืดออกและไข�ซิกา 

มีลักษณะเป�นยุงตัวเล็ก สีดำ มีลายขาวสลับดำ

บร�เวณลำตัว ส�วนขาและท�องแบ�งเป�นปล�องๆ ชอบหากิน

เวลากลางวัน ชอบอยู�ในที่มืด มักวางไข�ในภาชนะที่มีน้ำ

สะอาดขังอยู� ไข�ของยุงลายสามารถทนต�ออากาศแห�งได�ดี 

ใช�เวลาฟ�กเป�นลูกน้ำและลอกคราบเป�นตัวยุงประมาณ 

8-12 วัน

  อะเบท® กำจัดลูกน้ำยุงลาย


