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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sốt rét (SR) là bệnh xã hội gây tác hại trầm trọng đến sức khoẻ con 

người, bệnh do muỗi Anopheles truyền. Muỗi Anopheles thuộc họ 

Culicidae. Trên thế giới có khoảng 420 loài muỗi thuộc giống Anopheles, 

trong đó khoảng 70 loài là véc tơ truyền sốt rét cho người trong điều kiện 

tự nhiên (WRBU - Traditional Mosquito Classification, tháng 9/2013) 

[121]. Ở Việt Nam đã phát hiện được trên 60 loài Anopheles, trong đó có 3 

véc tơ SR chính: Anopheles minimus ở vùng rừng núi toàn quốc, Anopheles 

dirus ở vùng rừng núi từ 20 vĩ độ Bắc (tỉnh Thanh Hóa) trở vào Nam, và 

Anopheles epiroticus ở vùng ven biển nước lợ Nam Bộ, ngoài ra còn có các 

véc tơ phụ như Anopheles aconitus, Anopheles jeyporiensis, Anopheles 

maculatus... [35].  

Trong thế kỷ XX, trên thế giới đã có hàng ngàn công trình nghiên cứu 

về véc tơ sốt rét trên nhiều phương diện, như phân loại, phân bố, sinh học, 

sinh thái học, vai trò truyền bệnh và các biện pháp phòng chống. Ngày nay, 

nhiều nghiên cứu đã sử dụng các kỹ thuật hiện đại như sinh học phân tử, 

sinh hoá, miễn dịch… để phân loại và xác định vai trò véc tơ cũng như đáp 

ứng của chúng với ký sinh trùng sốt rét và với hoá chất diệt côn trùng, từ 

đó đề xuất những biện pháp phòng chống SR hiệu quả hơn.  

Phòng chống véc tơ, cắt đứt sự lây lan là một khâu vô cùng quan trọng 

trong chương trình phòng chống sốt rét. Tuy nhiên các loại hóa chất sử 

dụng ngày càng trở nên kém hiệu lực do khả năng kháng của các loài véc tơ 

sốt rét ngày càng tăng. Hội đồng đánh giá hóa chất diệt côn trùng của Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHOPES) thường xuyên đưa ra khuyến cáo về việc 

phát triển, sản xuất và sử dụng hóa chất diệt côn trùng cũng như các dạng 

khác nhau của chúng trong các chương trình y tế công cộng. Các dạng mới 

của hóa chất diệt côn trùng do WHOPES khuyến cáo được khảo nghiệm, 
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đánh giá để so sánh hiệu lực của chúng với những hóa chất, dạng hóa chất 

đã và đang được sử dụng trong các chương trình phòng chống sốt rét.  

Hiện nay, phun tồn lưu trong nhà và tẩm màn với hoá chất diệt muỗi là 

các biện pháp chính để phòng chống véc tơ sốt rét ở Việt Nam. Hai biện 

pháp này có hiệu quả cao trong phòng chống sốt rét cho những người sinh 

sống cố định ở khu vực dân cư. Ngược lại, để phòng chống véc tơ sốt rét 

cho những người hoạt động và ngủ qua đêm trong rừng, trong rẫy thì cả 

phun tồn lưu và tẩm màn đều rất khó thực hiện và hiệu lực bảo vệ thấp vì ở 

đó họ thường ngủ trong những ngôi lều tạm thời hoặc thậm chí ngủ ngoài 

trời. Vì vậy nghiên cứu tìm kiếm biện pháp, công cụ phòng chống véc tơ 

sốt rét vừa khả thi, vừa hiệu quả và phù hợp với từng nhóm đối tượng là 

cấp bách và cần thiết. 

Trong nghiên cứu này, các dạng hóa chất là deltamethrin 25% WG, 

deltamethrin 62,5% SC, chlorfenapyr 24% SC, pirimiphos-methyl 30% CS 

và pirimiphos-methyl 500 EC được thử nghiệm phun trong nhà tại thực địa 

trên diện hẹp để đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu cũng như tác dụng không 

mong muốn của chúng với những người sinh sống trong những nhà thử 

nghiệm. Đồng thời, hiệu lực phòng chống muỗi của kem xua Soffell và 

hương xua do Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương sản xuất 

cũng được đánh giá, với hy vọng phát hiện được những công cụ phòng 

chống véc tơ sốt rét hiệu quả, nhất là ở những nơi phun tồn lưu và tẩm màn 

có tác dụng phòng chống véc tơ hạn chế. 

Với những lý do nêu trên, đề tài: “Nghiên cứu hiệu lực của một số 

dạng hóa chất phun tồn lưu, hương xua, kem xua trong phòng chống 

muỗi truyền sốt rét ở thực địa hẹp” được thực hiện với 02 mục tiêu sau 

đây:  
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1. Đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu và tác dụng không mong muốn của 

deltamethrin 25% WG, deltamethrin 62,5% SC, chlorfenapyr 24% SC, 

pirimiphos-methyl 30 % CS, pirimiphos-methyl 500 EC phun trong 

nhà ở thực địa trên diện hẹp với muỗi Anopheles dirus, năm 2012 -

2013, tại Hòa Bình. 

2. Đánh giá hiệu lực phòng chống muỗi Anopheles và tác dụng không 

mong muốn của hương xua diệt muỗi của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng 

- Côn trùng Trung ương và kem xua Soffell, năm 2014 tại Quảng 

Nam. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Sơ bộ hệ thống phân loại, phân bố và vai trò truyền bệnh của muỗi 

Anopheles trên thế giới 

 Muỗi Anopheles Meigen, 1818 thuộc họ muỗi Culicidae 

Meigen,1818. Họ này có khoảng 3.500 loài [121], được chia thành 3 phân 

họ: Toxorhynchitinae (Edwards. 1932), Culicinae Meigen,1818, 

Anophelinae Meigen,1818. Phân họ Anophelinae được chia thành 3 giống: 

Bironella Theobald, 1905, Chagasia Cruz, 1906 và Anopheles 

Meigen,1818, nhưng chỉ có một số loài thuộc giống Anopheles truyền sốt 

rét (SR) ở người.  

 Ở các vùng địa lý khác nhau có những loài muỗi truyền SR khác 

nhau. Có thể điểm qua một số véc tơ quan trọng: Châu Phi véc tơ truyền 

SR chính là An. gambiae, An. funestus, An. arabiensis; Trung Mỹ: An. 

albimanus; Nam Mỹ: An. darlingi; Bắc Mỹ: An. quadrimaculatus, vịnh Ả 

Rập: An. stephensi; Thổ Nhĩ Kỳ: An. sacharovi; Ấn Độ: An. culicifacies, 

An. dirus, An. minimus…; Trung Quốc: An. anthropophagus, An. dirus, An. 

minimus…; vùng Trung Á: An. superpictus; Đông Âu: An. messeae; Tây 

Âu: An. atropavus; Australia: An. farauti; Đông Nam Á: An. dirus, An. 

minimus, An. epiroticus…[8]. 

Bên cạnh các véc tơ SR chính còn có một số véc tơ phụ đóng vai trò 

thứ yếu truyền SR. Mỗi véc tơ có vùng phân bố nhất định và đóng vai trò 

truyền bệnh trong khu vực nào đó. Trong cùng một vùng địa lý có thể có 

một vài véc tơ chính cùng với một vài véc tơ phụ. Vai trò chính hay phụ có 

thể thay đổi theo thời gian và không gian. 
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1.2. Sơ bộ hệ thống phân loại, phân bố và vai trò truyền bệnh của muỗi 

Anopheles ở Việt Nam 

Năm 1946 Galliard và Đặng Văn Ngữ đã xây dựng Bảng định loại 

muỗi Anopheles gồm 22 loài ở Việt Nam. Năm 1968, Viện Sốt rét-Ký sinh 

trùng-Côn trùng (nay là Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương) 

đã xuất bản khoá định loại muỗi Anopheles ở Việt Nam với 32 loài. Lê 

Xuân Hợi (1996) nghiên cứu phân bố muỗi Anopheles ở miền Bắc [12]. Lê 

Khánh Thuận (1975) nghiên cứu đặc điểm sinh lý, sinh thái và vai trò dịch 

tễ muỗi Anopheles khu vực Nam Trường Sơn với 36 loài. Trần Đức Hinh 

(1995) đã thống kê danh sách 59 loài Anopheles trên toàn quốc, và phân 

tích sự phân bố của muỗi Anopheles theo cảnh quan, độ cao và theo vùng 

địa lý tự nhiên. Tác giả đã có một số nhận xét về phân bố: 5 loài bắt gặp ở 

mọi vùng tự nhiên, 20 loài chỉ phát hiện ở vùng núi đồi, hai loài chỉ phân 

bố ở vùng nước lợ, 29 loài chỉ gặp ở một số khu địa lý nhất định [8]. Năm 

2008, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương đã xuất bản Bảng 

định loại muỗi Anophelinae ở Việt Nam gồm 62 loài (chưa kể An. 

harrisoni - một loài đồng hình trong nhóm loài An. minimus) [6]. 

Số lượng loài Anopheles ngày càng được phát hiện bổ sung, trong đó 

có một số loài rất khó phân biệt, hoặc không thể phân biệt được về mặt 

hình thái (loài đồng hình - sibling species). Các kỹ thuật sinh học phân tử 

như điện di enzym, phản ứng chuỗi polymerase (Polymerase Chain 

Reaction (PCR) được sử dụng như công cụ hữu hiệu để phân biệt các loài 

đồng hình. Trần Đức Hinh và cộng sự (2001) đã áp dụng kỹ thuật điện di 

isozym và di truyền tế bào để định loại muỗi An. dirus và An. minimus 

[10]. 

 Tuy nhiên, số loài có khả năng truyền sốt rét chỉ có 15 loài, bao gồm 

03 véc tơ chính (An. minimus, An. dirus, An. epiroticus), 08 véc tơ phụ (An. 
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aconitus, An. campestris, An. indefinitus, An. jeyporiensis, An. maculatus, 

An. sinensis, An. subpictus, An. vagus.) và 04 loài muỗi nghi ngờ là véc tơ 

(An. lesteri, An. nimpe, An. interruptus, An. culicifacies) [8].  

Toumanoff (1936) đã phát hiện ở miền Bắc Việt Nam có 5 loài 

muỗi Anopheles nhiễm ký sinh trùng SR. Lê Khánh Thuận (1975) 

nghiên cứu ở Tây Nguyên, miền Trung xác định có hai véc tơ SR chính 

là An. dirus và An. minimus, và các véc tơ phụ là An. jeyporiensis, An. 

aconitus, An. maculatus. Trần Đức Hinh và cộng sự (1997), đã điều tra 

muỗi SR tại 96 điểm thuộc 31 tỉnh trên toàn quốc, và đưa ra kết luận về 

thành phần loài véc tơ chính cho từng vùng như sau: Vùng rừng núi và 

trung du toàn quốc có véc tơ chính là An. minimus; Vùng rừng núi từ 20
0
 

vĩ Bắc trở vào Nam là An. dirus; Vùng ven biển Nam bộ có véc tơ chính 

là An. epiroticus [9]. 

Các loài muỗi Anopheles truyền bệnh SR ở Việt Nam ở các vùng đã 

được tổng kết dựa trên kết quả của nhiều công trình nghiên cứu. Kết quả 

mổ muỗi trực tiếp tìm thoa trùng trong tuyến nước bọt, kết quả thử phản 

ứng miễn dịch liên kết enzym (Enzyme Linked Immunosorbent Assay - 

ELISA), cũng như kết quả phản ứng chuỗi polymerase (PCR) cho phép xác 

định vai trò truyền bệnh của các véc tơ chính và phụ. Các véc tơ chính 

thường có tỷ lệ nhiễm thoa trùng (Sporozoite) cao, nhất là ở nơi có bệnh 

SR lưu hành nặng hay vùng đang có dịch. Các véc tơ SR phụ có tỷ lệ 

nhiễm thoa trùng thấp hơn do đó phương pháp mổ trực tiếp tuyến nước bọt 

rất ít khi phát hiện được mà thường phát hiện bằng kỹ thuật ELISA phân 

tích hàng ngàn mẫu muỗi thu thập bằng nhiều phương pháp khác nhau. 

Véc tơ chính An. minimus ở Việt Nam phân bố chủ yếu ở vùng rừng 

núi, cao nguyên, trung du trên toàn quốc,
 
ngoài ra còn thấy có mặt ở một 

vài địa phương vùng đồng bằng sông Hồng
 
[8]. Môi trường thích hợp cho 
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muỗi An. minimus sinh sản chủ yếu ở các suối nhỏ nước trong, chảy 

chậm, có thực vật thuỷ sinh ở mép nước và có ánh sáng mặt trời. An. 

minimus là véc tơ trú đậu chủ yếu trong nhà, chúng đốt máu cả trong và 

ngoài nhà. An. minimus có tỷ lệ nhiễm thoa trùng cao nhất ở khu vực 

Miền Trung lên tới 2,83% vào năm 2001[31]. 

Véc tơ chính An. dirus Peyton và Harrison, 1979, thuộc nhóm loài 

An. leucophyrus, nhóm loài này có khoảng 20 loài thành viên [89]. Trước 

đây ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á cho rằng đây là loài An. 

balabacensis, sau này được xác định là An. dirus. Bằng nghiên cứu nhiễm 

sắc thể, điện di enzyme và sử dụng kỹ thuật PCR một số nghiên cứu từ thập 

kỷ trước đã khẳng định An. dirus là một phức hợp loài và đặt tên tạm thời 

một số thành viên (A, B, C, D, E, F…) An. dirus A, (Peyton và Harrison 

1979); An. dirus B, (Hii, 1982); An. dirus C, An. dirus D (Baimai và cộng 

sự, 1984)… An. dirus được coi là loài có phân bố gắn liền với rừng, ưa đốt 

máu người, trú đậu tiêu máu ngoài nhà. Nơi đẻ của An. dirus thường là các 

vũng nước nhỏ trong rừng như vết chân động vật, vết bánh xe trên đường, 

hốc đá, vũng suối cạn... Do có phân bố gắn liền với rừng nên những sự thay 

đổi sinh cảnh như rừng bị tàn phá cũng kéo theo sự thu hẹp diện tích phân 

bố của An. dirus hoặc có sự phân bố trở lại khi rừng được phục hồi 

(Kondrashin, 1991). An. dirus còn thấy có mặt trên một số đảo cực nam 

nước ta như Phú Quốc, Côn Đảo. An. dirus ưa đốt người và đốt người suốt 

đêm cả trong và ngoài nhà. Ở Vân Canh, tỉnh Bình Định tỷ lệ An. dirus 

nhiễm thoa trùng giai đoạn 2001 - 2003 từ 2,94% - 2,06%, năm 2006 là 

1,57% [51]. 

Véc tơ chính An. epiroticus là một loài trong phức hợp loài An. 

sundaicus sl. được định tên từ An. sundaicus dạng A (Linton YM. và cộng 
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sự, 2005) [76]. Cho đến nay, ở Việt Nam chỉ phát hiện sự có mặt của loài 

muỗi này ở vùng nước lợ ven biển từ Bình Thuận trở vào Nam. 

Các loài Anopheles được coi là véc tơ phụ có vùng phân bố khác 

nhau. Ở Việt Nam An. subpictus có mặt ở ven biển cả Bắc, Trung và Nam 

Bộ. Các loài An. sinensis, An. vagus có phân bố rộng rãi ở cả vùng rừng 

núi, đồng bằng và ven biển nhưng chỉ được coi là véc tơ phụ ở vùng ven 

biển. Các loài An. aconitus, An. maculatus, An. jeyporiensis có phân bố 

rộng rãi ở vùng rừng núi ở Việt Nam và được coi là véc tơ phụ nơi chúng 

phân bố [8].  

1.3. Các hóa chất sử dụng trong phòng chống véc tơ sốt rét 

Năm 1936 - 1939, Paul Muller đã phát hiện ra tính diệt côn trùng của 

dichloro diphenyl trichloroethane (DDT) (Zeidler tổng hợp năm 1874). 

Năm 1945, Arnoido Gabraldon lần đầu tiên sử dụng DDT diệt muỗi 

một cách rộng rãi ở Venezula. 

Năm 1955, WHO khuyến cáo sử dụng DDT để diệt muỗi trong 

chương trình tiêu diệt SR và phòng chống SR trên toàn thế giới. 

Tiếp sau DDT, hàng loạt các nhóm hóa chất diệt côn trùng được 

nghiên cứu thành công và sử dụng như nhóm phốt pho hữu cơ, nhóm chlo 

hữu cơ và nhóm carbamat. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về hiệu quả 

diệt côn trùng của các hóa chất này, cũng như vấn đề kháng hóa chất ở côn 

trùng. 

Hóa chất thuộc nhóm pyrethroid đầu tiên được Standinger và Ruziofa 

phát hiện tác dụng là pyrethrine thiên nhiên (biollethrine) năm 1924. Năm 

1973, Elliott và Onwaris đã tổng hợp thành công permethrine. Cuối thập kỷ 

70 sang thập kỷ 80 của thế kỷ 20, những ứng dụng của ICON, 

deltamethrine, Fendona phun tồn lưu trên tường; deltamethrine, 



9 

 

 

permethrine, Fendona tẩm màn để chống muỗi SR trên thế giới đã thu được 

hiệu quả đáng khích lệ. Đã có nhiều công trình nghiên cứu hiệu quả sử 

dụng phun tồn lưu trên tường và tẩm màn của các loại hóa chất này [48]. 

Hiện nay các hóa chất, dạng sản phẩm hóa chất được sử dụng để 

phòng chống véc tơ sốt rét chủ yếu thuộc 4 nhóm: nhóm chlo hữu cơ, nhóm 

carbamat, nhóm phốt pho hữu cơ và nhóm pyrethroid. Mỗi nhóm hóa chất 

đều có những ưu việt và những hạn chế nhất định về hiệu lực phòng chống 

véc tơ, độ độc hại với các loài sinh vật khác, thời gian tồn lưu, sự chấp 

nhận của cộng đồng, giá thành… Hiện nay trong phòng chống véc tơ sốt rét 

nhóm pyrethroid tỏ ra có nhiều ưu điểm và đang được sử dụng rộng rãi 

nhất. Bảng 1.1 dưới đây là danh sách các hóa chất, dạng sản phẩm được Tổ 

chức Giám sát Đánh giá hóa chất của Tổ chức Y tế Thế (WHOPES) 

khuyến cáo [119].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Bảng 1.1. Danh mục hóa chất được WHOPES khuyến cáo để phun tồn 

lưu trong nhà 

Hóa chất và các 

dạng sản phẩm  
 Nhóm Liều g /m² 

Kiểu tác 

dụng 

Thời gian 

hiệu lực 

(tháng) 

DDT WP Chlo hữu cơ 1,0 - 2,0 Tiếp xúc >6 

Malathion WP Phốt pho hữu cơ 2,0 Tiếp xúc 2-3 

Fenitrothion WP 
Phốt pho hữu cơ 2,0 

Tiếp xúc & 

xông hơi 
3-6 

Pirimiphos-methyl 

WP và EC 
Phốt pho hữu cơ 1,0 - 2,0 

Tiếp xúc & 

xông hơi 
2-3 

Bendiocarb WP 
Carbamate 0,1 - 0,4 

Tiếp xúc & 

xông hơi 
2-6 

Propoxur WP 
Carbamate 1,0 - 2,0 

Tiếp xúc & 

xông hơi 
3-6 

Alpha-cypermethrin 

WP và SC 
Pyrethroid 0, 02 - 0,03 Tiếp xúc 4-6 

Bifenthrin WP Pyrethroid 0,025 - 0,05 Tiếp xúc 3-6 

Cyfluthrin WP Pyrethroid 0,02 - 0,05 Tiếp xúc 3-6 

Deltamethrin WP và 

WG 
Pyrethroid 0,02 - 0,025 Tiếp xúc 3-6 

Etofenprox WP Pyrethroid 0,1 - 0,3 Tiếp xúc 3-6 

Lambda-cyhalothrin 

WP và CS 
Pyrethroid 0,02 - 0,03 Tiếp xúc 3-6 

(nguồn số liệu: http://www.who.int/whopes/Insecticides_IRS_Malaria_25_Oct_2013.pdf) 
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1.3.1. Hoá chất nhóm chlo hữu cơ  

Nhóm chlo hữu cơ là những cacbua hidro có liên kết với ít nhất một 

nguyên tử chlo. Hóa chất đầu tiên thuộc nhóm này được sử dụng trong 

phòng chống sốt rét phải kể đến DDT. DDT được tổng hợp lần đầu tiên vào 

năm 1874, có công thức hoá học là C14H9Cl5, độc với côn trùng, người và 

nhiều động vật khác. Trước đây DDT được sử dụng trong phòng chống véc 

tơ SR, Ricketsia và côn trùng nông nghiệp [112]. Trong phòng chống SR, 

DDT chủ yếu được sử dụng để phun tồn lưu (trong và ngoài nhà) và đã thu 

được kết quả to lớn trong việc làm giảm tỷ lệ mắc sốt rét ở nhiều quốc gia 

và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên hiện nay trên thế giới đã 

hạn chế sử dụng DDT do những tác dụng tiêu cực của hóa chất này gây lên 

và khi ngừng sử dụng DDT lại làm cho muỗi phát triển mạnh mẽ hơn nhiều 

lần [68]. Ở Việt Nam hiện nay không còn sử dụng DDT trong chương trình 

phòng chống sốt rét quốc gia. 

1.3.2. Hoá chất nhóm carbamate 

 Nhóm carbamate có công thức hóa học chung là R1NHC(O)OR2, 

trong đó R1 và R2 là nhân thơm và/hoặc béo. Hiệu lực diệt côn trùng của 

carbamate dựa trên khả năng ức chế acetylcholinesterase (AChE) trong hệ 

thần kinh, và ức chế một số esterase khác. Phổ diệt côn trùng của nhóm này 

tương đối rộng cho nên được sử dụng nhiều trong nông nghiệp. Thuộc 

nhóm này còn có: carbaryl (Sevin), propoxur (Baygon), methomyl 

(Lannate), carbofuran (Furadan), thiodicarb (Larvin), oxamyl (Vydate) và 

aldicarb (Temik). Một số hóa chất, dạng sản phẩm nêu trên được sử dụng 

chủ yếu để phun tồn lưu trong phòng chống véc tơ SR như bendiocarb, 

propoxur. Ưu điểm của nhóm hoá chất này là độ độc với người thấp, nhưng 

nhược điểm là thời gian tồn lưu ngắn nên được sử dụng không nhiều. 
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1.3.3. Hoá chất nhóm phốt pho hữu cơ 

Nhóm phốt pho hữu cơ là tên chung cho những este của axit 

phosphoric. Các hoá chất diệt côn trùng nhóm này có thể kể đến như 

methyl parathion, malathion, fenitrothion (Sumithion), naled (Dibrom), 

azinphosmethyl (Guthion), dimethoate (Cygon), diazinon, ethion, acephate 

(Orthene), methamidophos (Monitor), oxydemeton-methyl (Meta-Systox-

R), disulfoton (Di-Syston), fonofos (Dyfonate), phorate (Thimet), phosmet 

(Imidan) and chlorpyrifos (Lorsban)... Nhóm hoá chất này được sử dụng 

nhiều trong nông nghiệp với tính năng diệt côn trùng. Ngoài ra nó còn tác 

dụng là phân bón cho cây bởi có thành phần phốt pho [111]. Một số hóa 

chất sau đây được sử dụng trong phòng chống véc tơ SR: malathion, 

fenitrothion, diazino. Pyrimiphos-methyl, có công thức hóa học: O-[2-

(Diethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl] O,O-dimethyl phosphorothioate, 

được sử dụng để phòng chống bọ xít hút máu (Triatoma) truyền bệnh 

chagas. Điều đặc biệt là pirimiphos-methyl có thể được sử dụng như chất 

phụ gia của sơn bề mặt có tác dụng diệt tồn lưu với côn trùng. 

Tuy nhiên nhóm phốt pho hữu cơ ít được cộng đồng chấp nhận phun 

tồn lưu trong nhà do mùi hôi của chúng. 

Pirimiphos-methyl 

+ Độc tính: Pirimiphos-methyl thuộc nhóm photpho hữu cơ, là hóa chất 

diệt côn trùng được WHO khuyến cáo để phun tồn lưu trong nhà có độc 

tính rất thấp.  

+ Cơ chế diệt côn trùng qua tiếp xúc và xông hơi 

+ Hình thức sử dụng: Phun tồn lưu, phun không gian, tẩm màn;  
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+ Đối tượng phòng chống: muỗi Anopheles, Aedes, Culex, ngoài ra hóa 

chất này đã được sử dụng để phòng chống bọ xít hút máu Triatoma, truyền 

bệnh Chagas ở châu Mỹ. 

1.3.4. Hoá chất nhóm pyrethroid 

 Nhóm pyrethroid tương đối phong phú về chủng loại và có nhiều ưu 

điểm trong phòng chống véc tơ SR. Pyrethroid là dẫn xuất của este 

cacboxylat (còn gọi là este pyrethrum hoặc este pyrethrin) có nguồn gốc tự 

nhiên từ cây họ hoa cúc Chrysanthemum cinerariefolium và Ch. roseum, 

chứa nhiều hoạt chất pyrethrin, có độc tính cao đối với côn trùng nhưng có 

độc tính thấp với động vật máu nóng [1]. Chính nhờ tính chất quý báu đó 

của pyrethrin, đã thúc đẩy quá trình nghiên cứu tổng hợp các đồng đẳng 

của nó với hiệu lực diệt cao hơn và độ bền quang hoá tốt hơn nhằm đưa vào 

sử dụng rộng rãi thay thế cho những chất diệt côn trùng nhóm chlo hữu cơ, 

phốt pho hữu cơ và carbamat. Mô phỏng cấu trúc của pyrethrin người ta 

thay đổi các nhóm thế để tổng hợp nên các chất mới có hiệu lực diệt côn 

trùng cao hơn [5].  

    Đặc tính chung của các chất nhóm pyrethroid: 

- Có tác dụng chọn lọc cao, diệt được một số loài côn trùng kháng chlo 

hữu cơ, phốt pho hữu cơ và carbamat.  

- Hoà tan nhanh trong lipit và lipoprotein nên tác dụng tiếp xúc gây ngã 

gục nhanh và một số còn có tác dụng xua.  

- Độ độc cấp tính đối với người và động vật máu nóng thấp hơn nhiều 

so với hợp chất phốt pho hữu cơ, nhanh chóng phân huỷ trong cơ thể 

sống và trong môi trường, nhưng rất độc với cá và động vật thuỷ sinh 

khác. 
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Dưới đây là một số hóa chất thuộc nhóm pyrethroid đã và đang được 

sử dụng trong phòng chống véc tơ SR ở Việt Nam: 

1.3.4.1. Alpha-cypermethrin 

Alpha-cypermethrin còn có tên khác là Alfamethrin, Alphamethrin. 

Công thức hóa học là C22H19Cl2NO3, phân tử lượng là 416,3 đvC. 

Trên thị trường Alpha-cypermethrin được sản xuất với các tên thương 

phẩm khác nhau như: Fendona 10SC (CYANAMID), Fastac (SHELL); 

Dominex, Bestox (FMC). 

Alpha-cypermethrin thuộc nhóm độc loại II, liều độc LD50 tuỳ thuộc 

vào tỷ lệ đồng phân cis/trans, đối với chuột là LD50  = 79 – 400 mg/kg (qua 

đường miệng), có tác dụng độc qua tiếp xúc, ức chế thần kinh trung ương 

và ngoại vi với liều rất nhỏ, có phổ diệt côn trùng rộng đối với côn trùng 

miệng nghiền và chích hút... Ngoài tác dụng diệt ruồi, muỗi, Alpha-

cypermethrin còn được dùng trừ ve, bét, chấy rận cho vật nuôi, trừ được 

nhiều sâu và nhện hại, đặc biệt là côn trùng thuộc bộ cánh vẩy [111]. 

1.3.4.2. Deltamethrin 

Deltamethrin còn có tên khác là: Decis, Decamethrin, Cislin, K-

Othrin (AgrEvo,S,A). Công thức hóa học là C22H19Br2NO3, phân tử lượng 

là: 505,2 đvC.  

Deltamethrin có tác dụng diệt theo đường tiếp xúc và tiêu hoá, liều 

gây độc LD50 =139 mg/kg trong dung dịch dầu và > 5000 mg/kg trong dịch 

treo (đối với chuột), LD50 = 2940 mg/kg (đối với thỏ) và diệt được muỗi 

Anopheles, Aedes, Culex và nhiều loại côn trùng y học và trừ được ve, bét, 

chấy rận hại vật nuôi. Trong y tế, deltamethrin được sản xuất dưới dạng K-

othrin 2,5SC, 2,5WP, 2,5EC để tẩm màn, phun tồn lưu trên tường hay 

phun không gian có tác dụng diệt muỗi. Deltamethrin có tính độc cao đối 
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với côn trùng và một số động vật máu lạnh, nhưng có tính độc thấp với 

sinh vật máu nóng, vì vậy có độ an toàn cao [111].  

1.3.4.3. Permethrin  

Permethrin còn có tên khác là Perthrin, Ambush, Coopex, Ectiban, 

Imperator, Outflank. Công thức hóa học là C21H20Cl2O3, phân tử lượng là: 

391,3 đvC. 

Permethrin có 4 cặp đồng phân quang học gồm hai cặp đồng phân cis 

và hai cặp đồng phân trans, tỷ lệ đồng phân cis : trans của permetrin 

thường là 25 : 75 đến 50 : 50. Permethrin gây độc thần kinh với nhiều loại 

côn trùng qua tiếp xúc hay đường hô hấp, ít độc với động vật máu nóng. 

Permethrin thành phẩm được chế thành nhiều dạng khác nhau như 

dạng nhũ dầu (EC), dạng xông hơi aerosol… Ngoài ra còn được sản xuất 

dưới dạng hỗn hợp với Dimethoat, Thiram, Pyrethrin, Malathion, 

Tetramethrin, Bioallethrin + piperonylbutoxit [111].  

1.3.4.4. Lambda-cyhalothrin 

Lambda-cyhalothrin còn có tên khác là Karate, PP321, ICON. Có 

công thức hóa học là: C23H19ClF3NO3, phân tử lượng là: 449,9 đvC. Phân 

tử Lambda-cyhalothrin có 4 cặp đồng phân quang học trong đó có hai cặp 

đồng phân dạng cis : trans (với tỉ lệ 1: 1).  

Lambda-cyhalothrin dạng kỹ thuật (90%) ở thể dầu, màu đỏ nâu và 

thường được sản xuất dưới dạng huyền phù (CS), dạng bột dễ tan trong 

nước (WP), dạng nhũ dầu (EC)… tuỳ theo mục đích sử dụng. Ngoài ra còn 

được sản xuất dưới dạng hỗn hợp với Dimethoate, Tetramethrin, 

Pirimicarb. 

Lambda-cyhalothrin thuộc nhóm độc loại II, có tác dụng diệt tiếp 

xúc. Lambda-cyhalothrin được sản xuất dưới dạng chế phẩm ICON 2,5CS 
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để tẩm màn và ICON 10WP để phun tồn lưu trên tường. Cả hai dạng sản 

phẩm đều có tác dụng diệt muỗi Anopheles cao và có tác dụng diệt tồn lưu 

lâu [111].  

1.3.4.5. Etofenprox 

Etofenprox còn có tên khác là Vectron, Trebon. Công thức hóa học 

là C25H4603. Chất này có tác dụng diệt côn trùng qua đường tiếp xúc, phổ 

diệt côn trùng rộng, được sử dụng nhiều trong nông nghiệp và trong y tế. 

Độ độc của Etofenprox với động vật máu nóng rất thấp. 

Các chế phẩm dùng để phun tồn lưu như Vectron 20WP, Trebon 

10WP, để phun sương như Vectron 30 ULV, tẩm màn như Vectron 10EC, 

vừa để phun tồn lưu vừa để tẩm màn như Vectron 10EW. Các chế phẩm có 

hiệu lực diệt tồn lưu trên tường gỗ, nứa từ 6 đến 10 tháng, trên màn từ 5 

đến 6 tháng [111]. 

1.3.5. Hóa chất chlorfenapyr 

Chlorfenapyr có tên hóa học là 4-bromo2-(4-chlorophenyl)-1-

(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrrole-3-carbonitrile; công thức hóa 

học là: C15H11BrClF3N2O. Độ hòa tan trong nước ở 25
0
C là 0,12 gam/lít. 

Chlorfenapyr được sản xuất từ nguồn “nguyên liệu” pyrroles halogen  

do một loại vi khuẩn tạo ra. Cơ chế gây chết côn trùng của chlorfenapyr 

bằng cách làm gián đoạn việc sản xuất Adenosine triphosphate của côn 

trùng, dẫn đến làm gián đoạn sản xuất ATP, làm chết tế bào, và cuối cùng 

là làm chết sinh vật [113]. 

 Chlorfenapyr hiện đã được đăng ký sử dụng tại 19 quốc gia để phòng 

chống côn trùng gây bệnh gây hại, được đề xuất là hóa chất hiệu quả cho 

phòng chống véc tơ truyền bệnh sốt rét ở những khu vực có véc tơ kháng 

với hóa chất nhóm pyrethroid [83], [99]. 
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+ Độc tính: Chlorfenapyr là hóa chất diệt côn trùng có độc tính rất thấp đối 

với động vật có vú và là hóa chất đang được WHO khảo nghiệm và đánh 

giá trong phòng thí nghiệm và ở thực địa sử dụng để phun tồn lưu trong 

nhà.  

+ Cơ chế diệt côn trùng: qua tiếp xúc 

+ Hình thức Sử dụng: Phun tồn lưu, phun không gian, tẩm màn;  

+ Đối tượng phòng chống: Muỗi Anopheles, Aedes, Culex, và các loại côn 

trùng khác. 

1.4. Phun tồn lưu hóa chất trong phòng chống sốt rét  

1.4.1. Phun tồn lưu hóa chất trong phòng chống sốt rét trên thế giới 

Trong giai đoạn tấn công tiêu diệt SR (1950-1970), chủ yếu sử dụng 

DDT phun tồn lưu trên tường để phòng chống véc tơ SR. Biện pháp này rất 

hiệu quả trong phòng chống An. minimus ở một số nước như Malaysia, 

Trung Quốc, Nepal, Việt Nam bởi phần lớn muỗi trú đậu trong nhà đã bị 

tiêu diệt và do đó hạn chế rất nhiều mức độ tiếp xúc của muỗi với người 

[5]. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng DDT muỗi An. minimus đã có 

những thay đổi tập tính, như trú đậu ngoài nhà, đốt máu ngoài nhà hoặc vào 

nhà đốt máu rồi bay ra ngoài trú đậu [12].  

Đối với An. dirus, do tập tính trú đậu ngoài nhà, nên phun tồn lưu 

hoá chất diệt côn trùng trong nhà có hiệu quả thấp. Thậm chí có nơi mật độ 

An. dirus không giảm sau khi phun DDT [20]. Tuy vậy việc sử dụng hoá 

chất cũng làm giảm phần nào mức độ tiếp xúc của An. dirus với người và 

tập tính vào nhà hút máu cũng bị ảnh hưởng như thời gian vào nhà hút máu 

ban đêm muộn hơn so với khi chưa sử dụng hoá chất [33]. 

Một số công trình nghiên cứu về hiệu lực diệt tồn lưu của một số hóa 

chất phun trên tường có khả năng kéo dài nhiều tháng tùy theo vật liệu bề 
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mặt. Nghiên cứu ở Balai Ringin, Sarawak cho thấy phun deltamethrin với 

liều 30 mg/m
2
 dạng WG có hiệu lực diệt tồn lưu cao nhất với muỗi An. 

maculatus (tỷ lệ chết của An. maculatus từ 95% - 100%) sau 15 tháng phun 

trên bề mặt tre nứa [102]. Deltamethrin vẫn giữ hiệu lực diệt tồn lưu tới 

120 ngày sau khi phun tồn lưu trong nhà trên các bề mặt thạch cao, đất, gỗ 

[38]. Tại Iran, phun tồn lưu trong nhà với deltamethrin WG 25% trên các 

bề mặt khác nhau, kết quả tỷ lệ chết của An. stephensi giảm từ 100% - 70% 

tùy theo các bề mặt. Ở liều 25, 40 và 50 mg hoạt chất/m
2
 có hiệu lực diệt 

tồn lưu lần lượt là 2, 3 và 4 tháng [96]. Thử nghiệm dạng hóa chất 

bendiocarb WP có tỷ lệ muỗi An. gambiae sensu stricto (s.s.) chết trên 80% 

sau 13 tuần phun trên tường bùn, tường xi măng và tường gỗ. 

Lambdacyhalothrin CS có hiệu lực diệt tồn lưu kéo dài trên 26 tuần sau khi 

phun trên tường gỗ, 20 tuần trên tường bê tông và tường bùn. Ngược lại, 

deltamethrin WG có hiệu lực diệt tồn lưu kéo dài 26 tuần trên tường bê 

tông, 20 tuần trên tường bùn và 15 tuần trên tường gỗ [72]. Tại miền Tây 

Kenya, thử tồn lưu với muỗi An. gambiae có tỷ lệ chết 75% sau 6 tháng 

phun tồn lưu lambdacyhalothrin trên tường bùn và 60% sau 24 tháng sử 

dụng màn tồn lưu lâu [114]. Thử nghiệm chlorfenapyr phun tồn lưu trong 

nhà ở miền bắc Tanzania, với liều 250 mg / m
2
 và 500 mg / m

2
 cho hiệu lực 

tồn lưu trên 6 tháng [91]. Hiệu lực tồn lưu của pirimiphos methyl 

(ACTELLIC 300 CS, 0-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl 0, 0-

dimethylphosphorothioate) liều 1 g / m
2
 phun tồn lưu trong nhà có tường xi 

măng và đất kéo dài 5 tháng với Anopheles gambiae s.s Giles (chủng 

Kisumu) [50]. Phun tồn lưu trong nhà tại Benin với hóa chất pirimiphos 

methyl (ACTELLIC 50EC) làm giảm tỷ lệ muỗi đốt người 74,25% và giảm 

chỉ số lan truyền côn trùng (EIR) đến 99,24%. Nghiên cứu cũng cho biết, 

sử dụng hóa chất này làm giảm tuổi thọ của muỗi An. gambiae và tăng tính 
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ưa đốt máu ngoài nhà của loài này. Tuy nhiên hiệu lực diệt tồn lưu của 

pirimiphos methyl chỉ được 3 tháng [40]. 

Tuy nhiên cũng có một số bề mặt khác nhau nhưng có hiệu lực diệt 

tồn lưu tương tự nhau. Nghiên cứu tại nam Iran đánh giá hiệu lực của 

deltamethrin và tìm ra mối liên quan về tác dụng diệt tồn lưu của hóa chất 

trên các loại bề mặt khác nhau: thạch cao, đất, gỗ. Kết quả thử nghiệm sinh 

học cho thấy không có sự khác nhau có ý nghĩa về tỷ lệ chết của muỗi trên 

các bề mặt khác nhau [38].  

Hiệu lực diệt tồn lưu của hóa chất còn phụ thuộc vào độ pH của nước 

pha hóa chất để phun. Nghiên cứu ở Ethiopia cho thấy hóa chất bendiocarb 

được pha với nước có độ pH = 8 có tỷ lệ muỗi An. arabiensis chết cao hơn 

có ý nghĩa thống kê so với pH = 4,3 (χ = 28,26, p < 0,001), tỷ lệ muỗi chết 

ở pH cao là 71,6% và pH thấp là 50,6%. Cũng tương tự hóa chất propoxur 

(χ = 34,51, p < 0,001), tỷ lệ muỗi chết ở pH cao là 88,6% và pH thấp là 

69,5% [123]. 

Hiệu lực diệt muỗi của một số hóa chất phun tồn lưu làm giảm đáng 

kể muỗi vào nhà đốt máu, ít có tác dụng không mong muốn và được người 

dân chấp nhận. Nghiên cứu về phòng chống muỗi trên đảo Chisi ở Hồ 

Chilwa, so sánh hiệu quả của deltamethrin tẩm màn và phun tồn lưu trong 

nhà, kết quả những nhà được phun có số muỗi giảm đáng kể so với những 

nhà chỉ được cấp màn tẩm (p<0,05) và giá tiền cho phun tồn lưu trong nhà 

rẻ hơn 10 lần so với màn tẩm [53]. 

Tại Madagascar, sau khi phun DDT và pyrethroid đã xét nghiệm 

5174 lam máu lấy từ trẻ em, kết quả đã phát hiện được 54,6 % mẫu máu 

có ký sinh trùng sốt rét ở xã không được phun hóa chất, trong khi đó ở xã 

được phun DDT là 19,9 % và ở xã phun pyrethroid là 11,9 %. Tỷ lệ sốt rét 
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lâm sàng của trẻ em ở xã không được phun là 33 %, còn ở xã được phun 

là 8% [69]. 

1.4.2. Phun tồn lưu hóa chất trong phòng chống sốt rét ở Việt Nam 

Phun tồn lưu hóa chất trên tường có tác dụng phòng chống muỗi cao 

vì hóa chất có khả năng gây độc cho muỗi bằng con đường tiếp xúc. Với 

đặc điểm tập tính của véc tơ là sau khi bay vào nhà, chúng có một khoảng 

thời gian đậu rình mồi trong nhà trước khi đốt mồi hoặc nghỉ sau khi đốt 

máu trước khi bay ra khỏi nhà. Một số loài muỗi đậu trong nhà trong suốt 

thời gian tiêu máu và phát triển trứng. Khi đậu trên tường đã được phun 

hóa chất, muỗi tiếp xúc với hoá chất và bị ngộ độc. Đa số muỗi đậu trên 

tường chỉ ở độ cao từ 2 mét trở xuống nên việc phun hóa chất cũng được 

chỉ định phun trên tường từ 2 mét trở xuống để tiết kiệm kinh phí nhưng 

vẫn đạt được hiệu quả. 

Chương trình quốc gia phòng chống sốt rét ở Việt Nam đã đưa vào thử 

nghiệm nhiều loại hóa chất để phòng chống véc tơ bằng phun tồn lưu thay 

cho DDT. Một số hóa chất thuộc nhóm Pyrethroid đã được chọn và sử 

dụng để phun nhưng sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là alphacypermethrin 

(Fendona) và lambdacyhalothrin (ICON) phun với liều 30 mg/m
2
. 

Nghiên cứu hiệu lực tồn lưu trên các loại tường khác nhau của các hóa 

chất thường kéo dài nhiều tháng sau phun, làm giảm mật độ muỗi vào nhà 

đốt người và ít có tác dụng không mong muốn. Nghiên cứu của Nguyễn 

Tuấn Ruyện khi phun Fendona 10 SC (alphacypermethrin) có hiệu lực diệt 

tồn lưu là 11 tháng trên tường gỗ và 9 tháng trên tường gạch với liều phun 

là 30 mg/m
2
, làm giảm mật độ An. minimus trú ẩn trong nhà và vào nhà tìm 

người hút máu, hóa chất này được người dân chấp nhận vì Fendona hầu 

như không có mùi và ít có tác dụng không mong muốn, không những diệt 

được muỗi mà còn diệt được cả những côn trùng khác [21]. 
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Theo kết quả nghiên cứu tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định (2011), hiệu quả của biện pháp phòng chống véc tơ cho đối 

tượng có tập quán ngủ rẫy, có thể được đánh giá bằng mật độ muỗi An. 

dirus vào nhà rẫy tìm mồi đốt máu sau khi áp dụng biện pháp phun tồn lưu 

(Fendona 10 SC) và tẩm màn (ICON 2,5 CS). Ở điểm đối chứng là 2,14 

con/giờ/người, ở điểm thử nghiệm (phun tồn lưu và tẩm màn) là 0,75 

con/giờ/người. Hiệu quả bảo vệ chung ngăn cản muỗi An. dirus vào nhà 

của biện pháp phun tồn lưu và tẩm màn là 65 % [4].  

Lê Khánh Thuận nghiên cứu đánh giá hiệu lực của Alé 10SC liều 30 

mg/m
2
 (alphacypermethrin) phun tồn lưu tại Hòa Bình hiệu lực tồn lưu 6 

tháng trên tường gỗ và tường gạch, làm giảm mật độ muỗi An. minimus 

trú ẩn trong nhà ban ngày và vào nhà tìm người hút máu. Sử dụng Alé 

10SC phun tồn lưu liều 30 mg/m
2
 không thấy tác dụng không mong 

muốn ở những người dân sống trong khu vực sử dụng hóa chất [27]. 

Tương tự, Nguyễn Thị Phúc thử nghiệm hóa chất này cũng với liều 30 

mg/m
2
 có tác dụng diệt tồn lưu 6 - 7 tháng trên tường nylon (tỷ lệ muỗi 

chết đạt từ 51,1 - 67,8%) và 4 - 5 tháng trên tường sơn (tỷ lệ muỗi chết 

đạt từ 55,6 - 67,8%) [19]. 

Tại miền Trung - Tây Nguyên đã áp dụng biện pháp phun tồn lưu 

ICON 10WP (lambdacyhalothrin) liều 30 mg/m
2
 có thời gian diệt tồn lưu 

trên tường trung bình 6 tháng và làm giảm tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét tới 

70% [22], [25]. Sử dụng ICON 10CS liều 30 mg/m
2
 phun tồn lưu tại tỉnh 

Hòa Bình có hiệu lực diệt tồn lưu 9 tháng trên tường gỗ, nứa và 3 tháng 

trên tường gạch và làm giảm mật độ muỗi An. minimus trú ẩn trong nhà ban 

ngày và vào nhà tìm người hút máu, sử dụng hóa chất này không gây tác 

dụng phụ ở người trực tiếp phun và những người dân sống trong khu vực 

sử dụng hóa chất [28].  
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Phun ICON 10WP (30 mg/m
2
) 1 lần/năm và tẩm màn với permethrin 

(400 mg/m
2
) 2 lần/năm được triển khai tại hai xã nằm trong vùng SR lưu 

hành nặng thuộc tỉnh Đắk Lắk. Cả hai biện pháp này đều làm giảm thành 

phần loài và mật độ các loài Anopheles nhưng không cắt đứt được lan 

truyền SR. Phun ICON 10 WP làm giảm 64% tỷ lệ KSTSR, giảm 84% tỷ lệ 

mắc mới và giảm 39% tỷ lệ mắc mới ở nhóm người ngủ rẫy [13].  

Nghiên cứu về các biện pháp phòng chống véc tơ SR tại khu vực miền 

Trung – Tây Nguyên như: phun tồn lưu trên tường (ICON 10WP liều 

30mg/m
2
) kết hợp tẩm màn bằng permethrin 50 EC và kem xua muỗi 

DEET đã làm giảm KSTSR ở cộng đồng dân cư có tập quán ngủ rẫy. Ngoài 

ra, phun tồn lưu bằng deltamethrin trên tường có tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét 

giảm từ 55 - 57% [25]. 

Đánh giá hiệu lực của Solfac (hoạt chất cyfluthrin) WP10 phun trên 

tường gạch, đất, gỗ với liều 50mg/m
2
 tại tỉnh Hòa Bình kết quả cho thấy 

hiệu lực tồn lưu trên tường gỗ là 6 tháng, trên tường gạch là 2 tháng và ít có 

tác dụng phụ với người trực tiếp phun và người dân sống trong vùng sử 

dụng hóa chất [11].  

Hóa chất Sumithion (Fenitrothion, OMS 33) được Tổ chức Y tế Thế 

giới coi là một trong các hóa chất thay thế DDT từ năm 1976. Ở Việt Nam 

đã có nghiên cứu sử dụng hóa chất này dưới dạng Sumithion 20 MC liều 1 

g/m
2
, hóa chất này có hiệu lực tồn lưu 6 tháng trên tường gỗ, 5 tháng trên 

tường tre, nứa và 3 tháng trên tường gạch, hóa chất có tác dụng làm giảm 

mật độ quần thể Anopheles, đặc biệt là giảm tức thời mật độ An. minimus 

và không phát hiện thấy tác dụng không mong muốn trong cộng đồng [14].  

Nguyễn Đức Mạnh đã sử dụng etofenprox 20WP liều 0,3 g/m
2
 phun 

trên các loại tường có tác dụng tồn lưu trên tường gỗ, tre, nứa là 9 tháng, 
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vôi, xi măng chỉ được 1 tháng, mật độ An. minimus giảm, giảm mức độ tiếp 

xúc giữa người với véc tơ và làm giảm sốt rét [17].  

Lê Khánh Thuận sử dụng Bistar 10WP (thành phần hoạt chất là 10% 

bifenthrin) trong phòng thí nghiệm, kết quả Bistar 10WP phun liều 50 

mg/m
2
 có tác dụng diệt tồn lưu 7 tháng trên tường gỗ và nứa (tỷ lệ muỗi 

chết từ 70,00% - 86,67%, có tác dụng diệt tồn lưu 4 tháng trên tường gạch 

và đất (tỷ lệ muỗi chết từ 54,44% - 65,56%), với Bistar 10WP phun liều 25 

mg/m
2
 có tác dụng diệt tồn lưu 7 tháng trên tường gỗ và nứa (tỷ lệ muỗi 

chết từ 67,78% - 73,33%, có tác dụng diệt tồn lưu 4 tháng trên tường gạch 

và đất (tỷ lệ muỗi chết từ 53,33% - 76,67%) [26]. 

Nghiên cứu tình hình SR ở nhóm dân đi rừng, ngủ rẫy và một số biện 

pháp can thiệp tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, bằng 

truyền thông phòng chống sốt rét kết hợp phun nhà rẫy và tẩm màn đã làm 

giảm tỷ lệ KSTSR ở những người ngủ rẫy từ 29,77 % xuống còn 7,71% [32]. 

1.5. Hương xua muỗi trong phòng chống sốt rét 

1.5.1. Hương xua muỗi trong phòng chống sốt rét trên thế giới 

Hương xua muỗi phát triển vào những năm 1890 bởi chuyên gia 

Nhật Bản tên Eiichiro Ueyanma. Năm 1957 đến nay hương dùng xua muỗi 

phổ biến ở Trung Quốc và Thái Lan và được đánh giá đã làm giảm trên 

80% số lượng muỗi đốt người tại khu vực nghiên cứu. Hương có ưu điểm 

giá thành rẻ, dễ sử dụng, đang được các nước trên thế giới sử dụng rộng rãi 

góp phần làm giảm mật độ muỗi đốt người. 

Tại Ấn Độ đã phát triển biện pháp dùng dây tẩm hóa chất xua muỗi. 

Đây là một dạng tương tự hương vòng nhưng rẻ tiền hơn. Dây xua thường 

được nhúng trong một dung dịch hóa chất diệt côn trùng thích hợp. Khi đốt 

cháy sẽ tỏa khói diệt và xua muỗi, thậm chí cả ruồi hút máu. Loại nguyên 
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liệu người Ấn Độ hay dùng là sợi đay với đường kính khoảng 0,9cm, nặng 

khoảng 2,8g/m và hóa chất diệt côn trùng được sử dụng là esbiothrin; Tuy 

vậy những loại hóa chất diệt côn trùng khác thường dùng làm hương muỗi 

cũng thích hợp để nhuộm loại dây này. Dây xua muỗi sản xuất thành từng 

đoạn, mỗi đoạn dài khoảng 1,2cm và cháy tỏa khói được trong khoảng thời 

gian từ 10 -12 giờ nếu treo trong phòng. Đốt cháy dây xua trong một ống 

lưới bằng dây thép để phòng ngừa sự va chạm với các vật liệu khác ở 

chung quanh [16]. 

Hương muỗi có chứa một số hoạt chất thuộc nhóm pyrethroid đã 

được thử nghiệm trong phòng 25 m
3
 để phòng chống muỗi truyền sốt rét 

An. dirus được so sánh với Cx. pipiens pallens tại Nhật Bản. Dựa trên giá 

trị KT50 (thời gian ngã 50%) với các hương muỗi có chứa dl, d-T80-

allethrin, d, d- prallethrin và metoxymetyl-tetrafluorobenzyl tetramethyl-

cyclopropanecarboxylate (K-3050) với liều 0,05-0,5% (w/w) có hoặc 

không có chất phụ gia, kết quả muỗi An. dirus nhạy cảm hơn Cx. 

pipienspallens [125].  

Ogoma và cộng sự (2012) đã tổng kết một số nghiên cứu về hương 

xua muỗi, hương xua có tác dụng ức chế muỗi hút máu, kích thích làm cho 

muỗi không tiếp xúc với mồi, xua và gây chết với một số loài muỗi trong 

đó có muỗi truyền sốt rét chính ở Châu Phi là An. gambiae (Bảng 1.2) [90]. 
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Bảng 1.2. Tác động của hương xua sử dụng hoạt chất pyrethrum ở một 

số loài muỗi Anopheles 

Thành phần 

hoạt chất 

Liều 

(w/w %) 
Loài muỗi 

Ức chế 

hút máu 

(%) 

Kích thích 

không 

tiếp xúc 

(%) 

Tỷ lệ 

xua  

(%) 

Tỷ lệ  

chết  

(%) 

Pyrethrum 0,1 An. gambiae                          54 82 51 16 

Pyrethrum  0,1 Cx. fatigans  26 58 64 4 

Pyrethrum 0,1 Ma. uniformis 24 93 45 3 

Pyrethrum  0,5 An. gambiae 60 87 58 15 

Pyrethrum 0,5 Cx. fatigans 46 67 51 7 

Pyrethrum  0,5 Ma. uniformis 69 87 58 15 

Hương xua muỗi được sử dụng với tác dụng chính là ngăn chặn 

không cho muỗi tiếp xúc với người. Khói hương kích thích, làm cho muỗi 

bị nhiễu loạn sau khi tiếp xúc và ngăn muỗi đốt người hoặc làm muỗi bị tê 

liệt và giết chết muỗi. Hương xua muỗi là một biện pháp xua muỗi bằng 

cách xông hơi được cộng đồng người dân sử dụng phổ biến vì đơn giản, 

hiệu quả, rẻ tiền. Khi đốt hương sẽ cháy âm ỉ trong khoảng 8 giờ (loại 

hương vòng) và khói hương có hóa chất xua diệt muỗi tỏa ra đều đặn vào 

không khí ở những nơi đặt nó [90]. 

1.5.2. Hương xua muỗi trong phòng chống sốt rét ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, hương xua muỗi được sản xuất với hoạt chất chính là 

hóa chất nhóm pyrethroid có tác dụng gây độc hại cho các loại côn trùng. 

Hoạt chất trộn với một số chất dễ cháy như mùn cưa và một chất kết dính 

như tinh bột, hoạt chất này có tác dụng gây chết tức thời các loại côn trùng 

đang bay. Hương xua muỗi thường được sản xuất dưới dạng hương que có 

thời gian sử dụng ngắn và dạng hương vòng có thời gian sử dụng dài hơn.  
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Trong các loại pyrethroid tổng hợp để làm hương, hoạt chất allethrin 

hoặc một vài hoạt chất khác dễ bay hơi bởi nhiệt được sử dụng, chúng có 

tác dụng xua, diệt tức thời khi hương đang cháy. Ngoài pyrethroid, DDT 

cũng là một thành phần có trong một số loại hương xua muỗi của Trung 

Quốc sản xuất nhưng ít hiệu quả và có thể gây độc hại. Trong quy trình sản 

xuất, để khói hương nhả ra có mùi dễ chịu nhà sản xuất thường cho thêm 

vào hương liệu tạo mùi. 

Một số sản phẩm hương vòng đang được sử dụng tại Việt Nam, được 

sản xuất từ các nguyên liệu thân thiện với môi trường, có tác dụng hiệu quả 

xua diệt côn trùng mà vẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Các sản 

phẩm hương vòng có công thức tối ưu đảm bảo nồng độ hóa chất tác dụng 

lên côn trùng thấm từ từ làm chúng yếu dần đi rồi chết do đó an toàn đối 

với sức khỏe người sử dụng…,  

Các loại hương xua diệt muỗi sản xuất tại Việt Nam được lưu hành 

chính thức và dạng thử nghiệm như hương xua muỗi dạng que của Viện Sốt 

rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có tác dụng tốt với muỗi Aedes 

và một số loài muỗi gây phiền toái khác, nhất là ở thành phố và đồng bằng 

ven biển. Đối với miền núi thì chưa có nghiên cứu nào sử dụng hương xua 

phòng chống muỗi truyền SR. Ngoài ra có một số sản phẩm hương xua của 

các Viện nghiên cứu khác như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Sốt 

rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn… Hương muỗi được đánh giá dễ 

sử dụng, rẻ tiền. 

1.6. Kem xua muỗi trong phòng chống sốt rét 

1.6.1. Kem xua muỗi trong phòng chống sốt rét trên thế giới 

Các chất dùng bôi ngoài da có hiệu quả với nhiều loài côn trùng được 

sản xuất trong những năm 1940 phải kể đến là dimethylphtalat, indalone và 

ethylhexanedrriol. Sự ra đời của diethyltoluamide (DEET) vào năm 1954 
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được xem là một bước đột phá của các sản phẩm xua côn trùng, các sản 

phẩm từ DEET được xem là sản phẩm tốt nhất, xua được nhiều loại côn 

trùng trong đó có muỗi truyền sốt rét và thời gian tác dụng lâu [16].  

Chất xua diệt côn trùng được sử dụng xua muỗi thông dụng là DEET 

(N, N-diethyl-3-methylbenzamide, trước đây được gọi là N, N-diethyl-m-

toluamide). Một số hóa chất nhóm pyrethroid cũng có hiệu lực xua muỗi 

như permethrin, alexthrin... Chất xua côn trùng có nguồn gốc thực vật đang 

ngày càng trở nên phổ biến vì có độc tính thấp, các sản phẩm từ sả, dầu đậu 

tương và bạch đàn... Năm 2005, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch 

bệnh (CDC) đã khuyến nghị về hóa chất chống muỗi và bổ sung thêm hai 

chất xua mới, ngoài DEET là Picaridin [1-Piperidinecarboxylic acid, 2 - (2-

hydroxyetyl)-, 1-methylpropylester và dầu Lemon-Eucalyptus [p-menthane 

3,8-diol (PMD)].  

N,N-diethyl-3-methylbenzamide (DEET) có thể cạnh tranh trong quá 

trình chuyển hóa và biến đổi tính chất của các hợp chất khác, từ đó dẫn đến 

nguy cơ tác dụng không mong muốn. Để sử dụng hiệu quả, các nhà nghiên 

cứu sử dụng các hóa chất thích hợp không chỉ kéo dài thời gian bảo vệ của 

kem xua mà còn giảm sự thẩm thấu qua da của DEET, đó là yếu tố quan 

trọng để đánh giá một công thức DEET trong phát triển sản phẩm mới [95].  

DEET nguyên chất có dạng lỏng và dạng dung dịch 5 – 90 %, không 

màu, sánh như dầu và hơi có mùi. Hiện vẫn là sản phẩm tốt nhất, xua được 

phần lớn côn trùng như: Muỗi, ve, dĩn… nói chung tác dụng lâu hơn các 

chất xua khác. Hóa chất xua thường được pha với một chất nền là dầu hoặc 

cồn và một chất có mùi thơm dễ chịu. Hỗn hợp này được dùng để phun, 

xoa lên những vùng da hở. Ở một số hỗn hợp, chất nền được dùng là chất 

dầu, silicon, polyme... để làm giảm độ bốc hơi của hóa chất xua muỗi, do 

đó có thể kéo dài tác dụng. Trong một vài sản phẩm có chứa DEET, tác 
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dụng xua có thể kéo dài đến 12 giờ nhưng trung bình thường là từ 4 - 6 giờ. 

Trên thị trường có bán nhiều dạng kem xua: Kem xua Soffell có chứa 13 % 

DEET sản xuất từ Indonesia hay một số kem xua dành cho trẻ em của 

Johnson & Johnson của Mỹ [16].   

Các hãng hóa chất đã chứng minh chất xua picaridin có hiệu quả như 

DEET (Bảng 1.3) [66].  

Bảng 1.3. Thời gian tác dụng của một số loại kem xua [66] 

Sản phẩm 
Thành phần 

hoạt động 

Thời gian 

bảo vệ (giờ) 

Ultrathon Controlled-Release Formula DEET 33% 10-12 

Sawyer® Premium Insect Repellent   

20% Picaridin, Natrapel® 8-Hour 
 Picaridin 20% 8 

Maxi-DEET  DEET 100% 10 

Ben's 30 DEET 30% 6 đến 8 

Off! Deep Woods Sportsmen DEET 30% 6 đến 8 

Off! Deep Woods DEET 25% 5 

Cutter Advanced Sport Picaridin 15% 5 

Cutter Advanced  Picaridin 7% 2 

 Ở vùng Amazon, kết hợp sử dụng kem xua muỗi và nằm màn tẩm 

hóa chất làm giảm mắc SR tới 80% so với nằm màn đơn thuần [66]. Ở trại 

tị nạn tại Pakistan đã sử dụng xà phòng Mosbar có chứa DEET làm giảm 

45% tỷ lệ mắc SR, kết hợp giữa xà phòng Mosbar và màn tẩm hóa chất làm 

giảm 69% tỷ lệ mắc SR. Khoảng 75% người dân hài lòng khi sử dụng sản 

phẩm Mosbar [103]. Một nghiên cứu ở Australia đã so sánh thời gian bảo 

vệ của kem xua muỗi Picaridin và DEET, kem xua RID (10% DEET) bảo 

vệ chống muỗi trong 5 giờ, kem xua Skintastic (7% DEET) bảo vệ chống 



29 

 

 

muỗi trong 4 giờ, kem xua Autan (9,3% picaridin) bảo vệ chống muỗi đốt 

trong 3 giờ, kem xua Autan Army (19,2% picaridin) bảo vệ chống muỗi đốt 

trong 4 giờ [60].  

Kết quả nghiên cứu ở Guatemala, sử dụng DEET 15 % có tác dụng 

xua 92 % đối với muỗi An. darling trong vòng 4 giờ. Ở Peru sử dụng 

DEET 15 % có tác dụng xua 95 % trong sáu giờ sau khi sử dụng [82].  

Theo kết quả nghiên cứu của Durrheim (2002), dùng kem bôi có chứa 

DEET có thể làm giảm 69 % số lượng muỗi An. arabiensis đốt máu người 

và có thể ngăn chặn sự bùng phát của bệnh SR tại Nam Phi [52].  

Thử nghiệm ngẫu nhiên 127 hộ gia đình (25 %) trong một ngôi làng 

của người tị nạn ở Pakistan sử dụng kem xua có chứa DEET 20 %, sau 6 

tháng thử nghiệm những người dùng kem xua DEET 20 % thì tỷ lệ nhiễm 

KSTSR P. falciparum là 3,7 %, trong khi lô đối chứng là 8,9 %. Theo báo 

cáo, sử dụng kem xua DEET 20 % ít xảy ra tác dụng phụ [103].  

Khi so sánh hiệu quả xua và diệt muỗi khi sử dụng các loại xà phòng 

có chứa DEET 20 % và permethrin 0,5 %; Xà phòng chỉ có DEET 20 % và 

xà phòng chỉ có permetrhin 0,5 %. Kết quả, loại xà phòng có chứa DEET 

và permethrin làm giảm trung bình 62 % số lượng muỗi đốt (p < 0,001). Xà 

phòng chỉ chứa DEET làm giảm trung bình 70 % số lượng muỗi đốt (p 

< 0,001). Xà phòng chỉ có chứa permethrin làm giảm trung bình 29 % số 

lượng muỗi đốt (p < 0,05) [124].  

1.6.2. Kem xua muỗi trong phòng chống sốt rét ở Việt Nam 

 Tại Việt Nam cũng có một số nghiên cứu về sử dụng kem xua phòng 

chống véc tơ SR. Nghiên cứu tại Khánh Phú (Khánh Hòa) kết quả kem xua 

DEET chống muỗi An. dirus đốt người 85% trong 7 - 8 giờ, hiệu lực không 

giảm suốt đêm [18]. Nghiên cứu tại Bình Thuận cho thấy kem xua Soffell 

chống muỗi An. dirus đốt người trong khoảng thời gian từ 7 - 8 giờ, tỷ lệ 
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người dân sử dụng kem xua là 81,5%, trong số người sử dụng có 2,2% 

người bị mẩn ngứa và 6,7% người bị kích thích mắt [23].  

Kem xua Soffell có chứa hoạt chất DEET 13 % có thể là một biện 

pháp hữu hiệu để chống nhiễm SR cho người dân. Cho đến nay biện pháp 

này dường như còn chưa chú trọng trong các chương trình phòng chống sốt 

rét. Theo kết quả nghiên cứu kem xua có chứa hoạt chất DEET có khả năng 

làm giảm 85 % số lượng muỗi An. dirus đốt người trong rừng [18].  

Để phòng chống các bệnh do muỗi truyền có nhiều phương pháp, 

trong đó dùng hóa chất xua muỗi là phương pháp phổ biến ở khu vực thành 

phố, ven biển nhưng còn ít được sử dụng cho phòng chống muỗi SR ở miền 

núi và cao nguyên. Một hóa chất được coi là tốt nhất hiện nay, xua được 

phần lớn côn trùng là diethyl-toluamide. Qua khảo sát thị trường trong 

nước, các chế phẩm chứa diethyl-toluamide dùng để xua muỗi đều do các 

công ty liên doanh nước ngoài sản xuất như: SOFFELL, OFF!, REMOS,… 

Có tác dụng tốt với muỗi truyền sốt xuất huyết, tuy nhiên có ít nghiên cứu 

đánh giá với muỗi truyền SR.  

1.7. Tình hình kháng hóa chất diệt côn trùng của véc tơ sốt rét 

Lần đầu tiên vào năm 1947 được thông báo muỗi Cx. 

tritaeniorhynchus và Ae. solicitans đã kháng DDT. Sự kháng DDT của 

muỗi lan rộng nhiều nơi trên thế giới làm kém hiệu quả phòng chống véc tơ 

dẫn tới việc phải tìm hoá chất thay thế. Nhiều hoá chất có khả năng diệt 

muỗi đã được đưa ra thử nghiệm và đem lại kết quả tốt, đã được WHO 

khuyến cáo sử dụng trong chương trình phòng chống SR. Sau thời gian sử 

dụng không lâu, vấn đề mới lại nảy sinh khi các hoá chất này cũng dần dần 

bị các véc tơ kháng. Theo thống kê năm 1991 đã phát hiện 55 loài muỗi 

kháng hoá chất, trong đó có 53 loài kháng DDT, 27 loài kháng phốt pho 

hữu cơ, 17 loài kháng carbamat, 10 loài kháng pyrethroid tổng hợp [70]. 
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Chỉ sau một năm, tới năm 1992 WHO đã công bố 72 loài muỗi kháng hoá 

chất, trong đó 69 loài kháng DDT, 38 loài kháng phốt pho hữu cơ, 17 loài 

kháng cả 3 loại hoá chất trên. Sự kháng hoá chất của muỗi ngày càng tăng 

cả về số lượng loài, mức độ và kháng chéo với nhiều hoá chất. Đến năm 

2000 đã có khoảng 100 loài muỗi kháng hoá chất trong đó hơn 50 loài 

Anopheles [65].
 
Một trong những lý do dẫn đến sự kháng hoá chất ngày 

càng nhanh, trầm trọng và lan rộng hơn là việc sử dụng hoá chất tràn lan 

trong nông nghiệp và trong y tế.  

Theo Tổ chức Y tế thế giới, kháng hóa chất diệt côn trùng của các 

véc tơ sốt rét với 4 nhóm hóa chất được sử dụng để tẩm màn và phun tồn 

lưu trên tường trong phòng chống rét ngày càng lan rộng. Năm 2010, tổng 

cộng 60 quốc gia đã báo cáo véc tơ sốt rét kháng với ít nhất một nhóm hóa 

chất diệt côn trùng, 50 quốc gia khác đã báo cáo kháng với hai hoặc nhiều 

nhóm hóa chất diệt côn trùng. Tình trạng kháng hóa chất diệt côn trùng 

nhóm pyrethroid của các véc tơ sốt rét lan rộng ở nhiều quốc gia châu Phi 

cũng như Trung Á và Đông Nam Á (Hình 1.1). Năm 2015, hơn 3/4 số quốc 

gia đã báo cáo kháng với nhóm hóa chất pyrethroid [122].  
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Một số nghiên cứu về tính kháng hóa chất diệt côn trùng cũng được 

thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới nhằm tìm ra nguyên nhân kháng của véc 

tơ sốt rét, từ đó có biện pháp phòng chống thích hợp. Nghiên cứu tại Nam 

Phi, muỗi An. funestus đã kháng với nhóm pyrethroid, carbamat, và chlo 

hữu cơ, nguyên nhân kháng là do các gen cytochrome P450 điều khiển. Các 

gen này có liên quan đến kháng trao đổi chất [46]. Tại Rwanda, thử nhạy 

cảm muỗi An. gambiae sensu lato (s.l.) và An. arabiensis với các giấy tẩm 

hóa chất cho thấy 85% điểm thử kháng với lambdacyhalothrin; 25% điểm 

thử kháng permethrin, 25% điểm thử kháng deltamethrin và 50% điểm thử 

kháng DDT [54]. Hai loài muỗi này cũng kháng hóa chất nhóm pyrethroid 

tại miền Tây Kenya có 5 điểm thử nhạy cảm cho tỷ lệ muỗi chết từ 52 - 

75,3% và 2 điểm thử cho tỷ lệ muỗi chết là 80,4 - 87,2% [114]. Nghiên cứu 

của Emmanuel khi phân tích kiểu gen kháng kdr (knockdown resistance) ở 

An. gambiae s.s. và An. arabiensis, kết quả cho thấy trong quần thể của cả 

2 loài này đều mang allen kháng kdr [54]. Cũng tương tự, ở miền Tây 

Kenya các đột biến gen kdr L1014S từ 73 - 88% ở quần thể An. gambiae 

s.s. nhưng ở An. arabiensis lại thấp hơn (7 - 31%) [114]. Nghiên cứu của 

Taye về độ nhạy cảm của An. arabiensis cũng cho thấy loài muỗi này 

kháng với hóa chất nhóm pyrethroid nhưng còn nhạy cảm với hóa chất 

propoxur (thuộc nhóm carbamate). Tuy nhiên, đối với loài muỗi An. 

pharoensis còn nhạy cảm với cả nhóm pyrethroid và carbamate và khuyến 

cáo propoxur nên sử dụng để phun tồn lưu trong nhà [109]. Muỗi An. 

stephensi bắt được tại thực địa ở Iran kháng với hóa chất DDT và 

lambdacyhalothrin, tăng sức chịu đựng với deltamethrin. Tuy nhiên loài 

này còn nhạy cảm với malathion và permethrin [80].  

Ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, chương trình phòng 

chống sốt rét (SR) đã và đang sử dụng một số hóa chất thuộc nhóm 

pyrethroid tổng hợp để phòng chống véc tơ SR như alphacypermethrin, 
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lambdacyhalothrin, permethrin, etofenprox…Các hoá chất này được dùng 

để phun tồn lưu trên tường vách nhà ở hoặc tẩm màn… và cho hiệu quả tốt, 

đây là hai biện pháp chưa thể thay thế trong phòng chống véc tơ. Tuy 

nhiên, sau một thời gian sử dụng đã xuất hiện dấu hiệu chứng tỏ rằng mức 

độ nhạy cảm của véc tơ SR với các hoá chất này ở một số nơi đã giảm 

xuống hoặc có biểu hiện kháng [2]. Vấn đề đặt ra là tìm những hoá chất 

mới có thể thay thế những hoá chất đã bị kháng để phòng chống véc tơ, đây 

là vấn đề khó và cần thời gian. Để phòng chống các véc tơ đã kháng hóa 

chất sao cho có hiệu quả là vấn đề cấp bách đặt ra cho các chương trình 

phòng chống sốt rét quốc gia. Trong khi chưa tìm ra được hoá chất mới thì 

một số hoá chất mặc dù đã bị muỗi kháng vẫn được sử dụng, nhưng sử 

dụng như thế nào để đạt được hiệu quả cần có những nghiên cứu thử 

nghiệm. 

Các nghiên cứu trước năm 1996 ở Việt Nam đều có nhận xét là một 

số véc tơ SR kháng DDT nhưng vẫn còn nhạy với các hóa chất nhóm 

pyrethroid. Một số nghiên cứu cho thấy véc tơ chính miền rừng núi An. 

dirus có thể kháng với pyrethroid, An. minimus cũng một số điểm tăng sức 

chịu đựng (nay gọi là có thể kháng), An. epiroticus nhiều nơi ở miền Tây 

Nam bộ đã kháng cao với pyrethroid [47]. 

Tổng hợp kết quả thử nhạy cảm trên cả nước từ 2003 - 2012 với 3 

véc tơ chính: An. dirus, An. minimus và An. epiroticus và 6 loài véc tơ phụ: 

An. maculatus, An. aconitus, An. jeyporiensis, An. vagus, An. subpictus, An. 

sinensis. Kết quả cho thấy có 49/132 điểm thử kháng với 

alphacypermethrin; 59/126 điểm thử kháng với lambdacyhalothrin; 4/10 

điểm thử kháng với deltamethrin; 34/77 điểm thử kháng với permethrin; 

16/59 điểm thử kháng với DDT và 1/6 điểm thử kháng với etofenprox [3]. 
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Trong bối cảnh trên, sự phát triển và thử nghiệm các biện pháp, công 

cụ bổ sung để phòng chống véc tơ SR hiệu quả là rất cần thiết, nhất là đối 

với véc tơ kháng hóa chất. Việc lựa chọn, áp dụng biện pháp phòng chống 

véc tơ SR thích hợp và hiệu quả cho các đối tượng nguy cơ nhiễm SR cao 

là vô cùng quan trọng góp phần cho thành công của Chương trình Quốc gia 

Phòng chống và Loại trừ sốt rét ở Việt Nam.  
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Các dạng hóa chất phun tồn lưu: deltamethrin 25% WG, 

deltamethrin 62,5% SC, chlorfenapyr 24% SC, pirimiphos-methyl 

30 % CS, pirimiphos-methyl 500 EC, hương xua của Viện Sốt rét - 

Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương và kem xua Soffell. 

- Các loài muỗi Anopheles ở Việt Nam; muỗi An. dirus chủng phòng 

thí nghiệm. 

- Người dân sống trong khu vực nghiên cứu. 

2.2. Thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 01/2012 - 12/2016. 

2.3. Địa điểm nghiên cứu 

- Tiêu chuẩn chọn điểm nghiên cứu đánh giá hiệu lực của các dạng hóa 

chất phun tồn lưu:  

+ Chọn địa điểm nghiên cứu thuận tiện cho việc chuyển muỗi nuôi từ 

phòng thí nghiệm đến điểm nghiên cứu. 

+ Chọn xã có nhà ở được xây bằng gạch hoặc làm bằng gỗ. 

+ Nhà sàn hoặc nhà trệt được làm bằng gỗ hoặc gạch. 

+ Không tẩm hóa chất diệt côn trùng trên màn và không sử dụng các 

biện pháp khác để phòng chống muỗi. 

+ Không phun hóa chất diệt muỗi trong nhà ít nhất 5 năm. 

- Tiêu chuẩn chọn điểm nghiên cứu đánh giá hiệu lực phòng chống 

muỗi Anopheles của hương xua, kem xua: 



37 

 

 

+ Chọn xã có sốt rét lưu hành nặng. 

+ Người dân có tập quán ngủ rẫy.  

Dựa vào các tiêu chuẩn trên chúng tôi chọn 2 điểm sau: 

- Đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu của một số dạng hóa chất phun tồn 

lưu trong nhà được thực hiện tại xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình (Hình 2.1a). 

- Đánh giá hiệu lực phòng chống véc tơ sốt rét của hương xua, kem 

xua được thực hiện tại xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng 

Nam (Hình 2.1b). 
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Hình 2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Mô tả điểm nghiên cứu 

- Xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình: Điểm đánh giá hiệu 

lực của các dạng hóa chất phun tồn lưu 

+ Vị trí địa lý: Hòa Bình là tỉnh miền núi thuộc vùng tây bắc Việt Nam, 

có vị trí ở phía nam Bắc Bộ, giới hạn ở tọa độ 20°19' - 21°08' vĩ độ 

Bắc, 104°48' - 105°40' kinh độ Đông, cách trung tâm Hà Nội 73 km.  

a 

b 
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+ Tỉnh Hòa Bình nói chung và huyện Cao Phong nói riêng, bệnh sốt 

rét đã được kiểm soát, khống chế, do đó đã hơn 10 năm nay tại 

điểm nghiên cứu không phun hóa chất tồn lưu trong nhà cũng như 

không tẩm màn với hóa chất diệt muỗi. Tuy vậy, nguy cơ xảy ra 

dịch sốt rét vẫn còn do dân địa phương bị nhiễm ký sinh trùng sốt 

rét ở các khu vực lưu hành sốt rét trở về và loài muỗi truyền sốt rét 

(An. minimus) có mặt với mật độ cao tại nhiều địa phương của tỉnh 

Hòa Bình.  

+ Xã Bình Thanh là xã có hầu hết nhà ở được xây bằng gạch hoặc làm 

bằng gỗ. Nhà gỗ được làm theo kiểu nhà sàn có độ cao 6 - 8 mét tính 

từ mặt đất. Nhà gạch là nhà trệt có tường gạch được phủ một lớp vôi 

cát mỏng, độ cao từ 4 - 6 mét. Có 48% số nhà nghiên cứu có mái lá, 

17% mái ngói, 35% mái làm bằng vật liệu khác (Số liệu điều tra hộ 

gia đình của nghiên cứu này).  

+ Tất cả các hộ gia đình được lựa chọn nghiên cứu đều được mô tả 

bằng phiếu điều tra hộ gia đình, tất cả các hộ gia đình được chọn đều 

là người dân tộc Mường, mỗi hộ có từ 1 đến 6 thành viên. Trong số 

các nhà nghiên cứu có 80% người lớn, 22% trẻ từ 2 - 15 tuổi, 18% 

trử dưới 2 tuổi. 

+ Các gia đình đều sử dụng màn không tẩm hóa chất diệt côn trùng và 

không sử dụng các biện pháp khác để phòng chống muỗi. 

+ Không phun hóa chất diệt muỗi trong nhà ít nhất 5 năm. 

- Xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam: Điểm đánh giá hiệu 

lực phòng chống muỗi Anopheles của hương xua, kem xua 
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+ Vị trí địa lý: Quảng Nam nằm ở khu vực miền Trung Việt Nam, cách 

thủ đô Hà Nội 883 km về phía Nam. Tọa độ : 15°33′24,83″ vĩ độ 

Bắc, 108°2′12,49″ kinh độ Đông. 

+ Tỉnh Quảng Nam trong năm 2013 là một trong 10 tỉnh có số lượng 

ký sinh trùng sốt rét cao nhất, có tỷ lệ ký sinh trùng / dân số lưu hành 

sốt rét là 3,52. Mặc dù địa phương vẫn tuân thủ chỉ đạo phòng chống 

sốt rét của Chương trình mục tiêu Quốc gia Phòng chống Sốt rét, 

nhưng tình hình sốt rét vẫn phức tạp. Năm 2013, toàn tỉnh có số 

lượng ký sinh trùng sốt rét tăng so với năm 2012 là 35,15% [36]. 

+ Xã Trà Dơn là xã có sốt rét lưu hành nặng, người dân có tập quán 

ngủ rẫy.  

+ Xã Trà Dơn có 5 thôn, 587 hộ, 3.218 người. Trong đó, số mắc SR 

cao nhất thuộc thôn 2 và thôn 3, nơi có tỷ lệ người dân ngủ lại nhà 

rẫy cao. Trong khi đó véc tơ sốt rét chính An. minimus có sẵn trong 

thôn với mật độ đốt người trong nhà là 0,45 con / người / đêm và 

ngoài nhà là 0,92 con / người / đêm. Tỷ lệ màn bình quân đầu người 

là 2,33 người / màn, chưa đạt so với tiêu chuẩn của Chương trình 

mục tiêu Quốc gia phòng chống bệnh sốt rét [15]. Chính vì vậy đây 

là yếu tố nguy cơ lan truyền sốt rét chủ yếu tại địa phương.  

2.4. Nội dung nghiên cứu 

- Đánh giá hiệu lực phun tồn lưu của các dạng hóa chất deltamethrin 

25% WG, deltamethrin 62,5% SC, chlorfenapyr 24% SC, pirimiphos-

methyl 30 % CS và pirimiphos-methyl 500 EC: 

+ Xác định hiệu lực diệt tồn lưu của các dạng hóa chất phun tồn 

lưu trong nhà trên tường gỗ và tường gạch. 

+ Xác định nồng độ của hóa chất phun trên tường để đánh giá 

chất lượng phun. 
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- Xác định tác dụng không mong muốn của các dạng hóa chất nêu trên 

đối với những người phun và những người sống trong các nhà phun 

hóa chất. 

- Đánh giá hiệu lực xua muỗi của kem xua, hương xua: 

+ Xác định hiệu lực xua muỗi của kem xua. 

+ Xác định hiệu lực xua muỗi của hương xua. 

- Xác định tác dụng không mong muốn của hương xua và kem xua đối 

với những người bắt muỗi, những người sử dụng và sự chấp nhận 

của cộng đồng với hương xua và kem xua. 

2.5. Vật liệu và dụng cụ sử dụng trong nghiên cứu 

2.5.1. Vật liệu nghiên cứu 

2.5.1.1. Deltamethrin 25% dạng hạt thấm nước (WG) 

+ Công thức hóa học: C22H19Br2NO3 ([(S)-Cyano-(3-phenoxyphenyl)-

methyl] (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-

cyclopropane-1-carboxylate). 

+ Dạng deltamethrin 25% WG được tạo thành ở dạng hạt thấm nước 

với thành phần 250 g/kg. 

+ Liều lượng sử dụng: 20 - 25 mg hoạt chất / m
2
 đã được WHOPES 

khuyến cáo sử dụng [119]. 

+ Hoá chất cho nghiên cứu này do WHOPES cung cấp để đánh giá. 

2.5.1.2. Deltamethrin 62,5 % dạng huyền phù (SC)  

+ Công thức hóa học: C22H19Br2NO3 ([(S)-Cyano-(3-phenoxyphenyl)-

methyl] (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-

cyclopropane-1-carboxylate).  
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+ Dạng deltamethrin 62,5 SC có dạng huyền phù trong nước được tạo 

thành từ các hạt rất mịn lơ lửng trong nước với hàm lượng 

deltamethrin 62,5% (625 g/l). 

+ Liều lượng sử dụng: 20 - 25 mg hoạt chất / m
2
 đã được WHOPES 

khuyến cáo sử dụng [119]. 

+ Hoá chất cho nghiên cứu này do WHOPES cung cấp để đánh giá. 

2.5.1.3. Chlorfenapyr 24% dạng huyền phù (SC) 

+ Công thức hóa học: C15H11BrClF3N2O 4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-

1-ethoxymethyl-5-trifluoromethyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile.  

+ Chlorfenapyr 24% SC có dạng huyền phù trong nước được tạo 

thành từ các hạt rất mịn lơ lửng trong nước với hàm lượng 

chlorfenapyr là 24% (240 g/l). Chlorfenapyr hiện đã được đăng ký 

sử dụng tại 19 quốc gia để phòng chống côn trùng gây bệnh gây 

hại, được đề xuất là hóa chất hiệu quả cho phòng chống véc tơ 

truyền bệnh sốt rét ở những khu vực có véc tơ kháng với hóa chất 

nhóm pyrethroid [83], [99]. 

+ Liều lượng sử dụng: 150 - 250 mg hoạt chất / m
2
 đã được WHOPES 

khuyến cáo sử dụng phun tồn lưu trong nhà [120]. 

+ Hoá chất cho nghiên cứu này do WHOPES cung cấp để đánh giá. 

2.5.1.4. Pirimiphos-methyl 30% dạng vi nang huyền phù (CS)  

+ Công thức hóa học: C11H20N3O3PS O-[2-(Diethylamino)-6-

methylpyrimidin-4-yl] O,O-dimethyl phosphorothioate.  

+ Dạng pirimiphos-methyl 30% CS ở dạng những hạt vi nang chứa 

hoạt chất kỹ thuật lơ lửng trong nước có hàm lượng 300 g hoạt chất / 

lít. 
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+ Liều lượng sử dụng: Pirimiphos-methyl 30% CS được WHOPES 

khuyến cáo phun tồn lưu trong nhà ở liều 1 gam hoạt chất / m
2
 [119]. 

+ Hoá chất cho nghiên cứu này do WHOPES cung cấp để đánh giá. 

2.5.1.5. Pirimiphos-methyl 500 dạng nhũ dầu (EC) 

+ Công thức hóa học: C11H20N3O3PS O-[2-(Diethylamino)-6-

methylpyrimidin-4-yl] O,O-dimethyl phosphorothioate.  

+ Dạng pirimiphos-methyl 500 EC được tạo thành từ hoạt chất kỹ thuật 

hoà tan trong dung môi, có dạng lỏng bền, đồng nhất, không chứa 

tạp chất lơ lửng và lắng cặn, được sử dụng ở dạng nhũ sau khi hoà 

loãng với nước, pirimiphos-methyl 500 EC có hàm lượng 500 g hoạt 

chất / lít. 

+ Liều lượng sử dụng: Pirimiphos-methyl 500 EC được WHOPES 

khuyến cáo phun tồn lưu trong nhà ở liều 1 - 2 gam hoạt chất / m
2
 

[119]. 

+ Hoá chất cho nghiên cứu này do WHOPES cung cấp để đánh giá. 

2.5.1.6. Hương xua muỗi 

+ Hương xua muỗi (que) do Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng 

Trung ương sản xuất với thành phần hoạt chất chính là Metofluthrin 

(C18H20 F4 O3), tên hóa học là: 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-

(methoxymethyl) benzyl 2,2-dimethyl-3-(prop-1-en-1-yl) 

cyclopropanecarboxylate.  

+ Hương xua của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương 

đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm có hiệu lực xua với 

muỗi Culex, Aedes và Anopheles.  
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2.5.1.7. Kem xua muỗi 

+ Kem xua muỗi nhãn hiệu Soffell là sản phẩm của hãng PT.Herlina 

Indah đã được đăng ký trên thị trường có mã số là 8992772064132.  

+ Kem xua muỗi Soffell có thành phần hoạt chất xua là N, N-diethyl-

3-methylbenzamide, trước đây được gọi là N, N-diethyl-m-

toluamide (DEET),  

+ Kem xua Soffell có hương cam thiên nhiên, đóng trong tuýp nhựa 70 

ml, trong đó có 13% DEET. Đây là sản phẩm sẵn có trên thị trường 

Việt Nam.  

2.5.2. Dụng cụ sử dụng trong nghiên cứu 

- Dụng cụ phun tồn lưu: 

+ Bình phun bằng tay nén khí SEMCO với đầu vòi phun mới 

(Đầu vòi phun ký hiệu TEEJET N°8002). 

+ Ống đong (100 ml); que khuấy; phễu lọc nước; 

+ Quần áo bảo hộ lao động; kính mắt; khẩu trang; mũ; ủng. 

- Dụng cụ thử tồn lưu trên tường. 

+ Muỗi An. dirus chủng phòng thí nghiệm. 

Bộ dụng cụ do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp để tiến hành 

thử tồn lưu gồm các dụng cụ sau:  

+ Phễu thử bằng nhựa trong, hình nón, đường kính đáy 12 cm, 

chiều cao 5,5 cm;  

+ Ống hút bằng thuỷ tinh, đường kính ngoài 1 cm - 1,2 cm, ống hút 

này được nối với một ống dây cao su hoặc một ống nhựa mềm có 

chiều dài 60 cm có gắn đầu ngậm hút; 

+ Băng dính; tube bắt muỗi thủng hai đầu; cốc nhựa trắng đục có 

dung tích 150 ml; 
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+ Lồng muỗi 40 cm x 40 cm x 40 cm, khay; bông thấm nước, bông 

không thấm nước; đĩa Petri sạch đường kính 12 cm và 18 cm; 

+ Ôn ẩm kế; đồng hồ; giấy A4; kéo; chun vòng; 

+ Đường glucose 10%; 

+ Biểu mẫu ghi kết quả; bản hướng dẫn qui trình thử nghiệm sinh học 

- Dụng cụ thu mẫu muỗi Anopheles và bảo quản muỗi: 

Tuýp bắt muỗi; đèn pin; bông không thấm nước, kính lúp cầm tay, 

bảng định loại muỗi, beem-capsule, eppendorf và hạt chống ẩm. 

2.6. Phương pháp nghiên cứu 

2.6.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu thử nghiệm có đối chứng các dạng hóa chất phun trên 

tường, hương xua, kem xua để xác định hiệu lực diệt tồn lưu và xua muỗi 

của hóa chất. 

2.6.2. Phương pháp đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu, tác dụng không 

mong muốn của các dạng hóa chất phun trên tường  

2.6.2.1. Chọn liều hóa chất cho nghiên cứu 

Có 5 dạng hóa chất được thử nghiệm là: deltamethrin 25% WG, 

deltamethrin 62,5% SC, chlorfenapyr 24% SC, pirimiphos-methyl 30 % 

CS, pirimiphos-methyl 500 EC. 

- Deltamethrin 25% WG đã được WHOPES khuyến cáo sử dụng ở 

liều lượng trong khoảng từ 20 - 25 mg hoạt chất / m
2
 [119]. Trong 

nghiên cứu này được thử nghiệm ở liều: 25 mg /m
2
 

- Deltamethrin 62,5% SC đã được WHOPES khuyến cáo sử dụng ở 

liều lượng trong khoảng từ 20 - 25 mg hoạt chất / m
2
 [119]. Trong 

nghiên cứu này được thử nghiệm ở 2 liều: 20 mg /m
2
 và 25 mg /m

2
. 



46 

 

 

- Chlorfenapyr 24% SC đã được WHOPES khuyến cáo sử dụng ở liều 

lượng 150 - 250 mg hoạt chất / m
2
 [120]. Trong nghiên cứu này 

được thử nghiệm ở 2 liều: 150 mg /m
2
 và 250 mg /m

2
. 

- Pirimiphos-methyl 30 % CS đã được WHOPES khuyến cáo sử dụng 

ở liều lượng 1000 mg hoạt chất / m
2
 [119]. Trong nghiên cứu này 

được thử nghiệm ở liều: 1000 mg/m². 

- Pirimiphos-methyl 500 EC đã được WHOPES khuyến cáo sử dụng ở 

liều lượng từ 1000 - 2000 mg hoạt chất / m
2
 [119]. Trong nghiên 

cứu này được thử nghiệm ở liều: 1000 mg /m². 

Theo WHOPES, ở mỗi liều được thử nghiệm phun ở 3 nhà gạch và 3 

nhà gỗ [35], [115]. Như vậy, 5 dạng hóa chất có 7 liều thử nghiệm có 21 

nhà gạch và 21 nhà gỗ cho thử nghiệm. Đối chứng chọn 3 nhà gạch, 3 nhà 

gỗ, chỉ phun bằng nước (Bảng 2.1).  

Bảng 2.1. Số nhà được sử dụng cho các liều hóa chất thử nghiệm 

TT Hóa chất khảo nghiệm 
Liều 

(mg /m
2
) 

Số nhà 

gạch 

Số nhà     

gỗ 

Tổng số 

nhà    

1 Deltamethrin 25% WG  25 3 3 6 

2 Deltamethrin 62,5% SC 

20 3 3 6 

25 3 3 6 

3 Chlorfenapyr 24% SC 

150 3 3 6 

250 3 3 6 

4 Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 3 3 6 

5 Pirimiphos-methyl 500 EC  1000 3 3 6 

6 Đối chứng  (nước) 3 3 6 

 Tổng  24 24 48 
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2.6.2.2. Chọn nhà nghiên cứu 

 Chọn 2 thôn Mo A và Mo B thuộc xã Bình Thanh (huyện Cao 

Phong, tỉnh Hòa Bình) để lựa chọn nhà cho nghiên cứu. Thời gian chọn nhà 

nghiên cứu được thực hiện trong tháng 6 năm 2012. Nhóm nghiên cứu 

chọn nhà bằng cách bắt đầu từ đầu thôn và lựa chọn nhà căn cứ vào mức độ 

có sẵn của các dạng vật liệu làm tường có phù hợp với loại tường nêu trong 

đề cương hay không. Các nhà dọc 2 bên đường giao thông đều có cơ hội 

như nhau để được chọn hoặc không được chọn do bề mặt vật liệu làm 

tường không phù hợp để có thể tiến hành thử sinh học trên các bề mặt đó.  

 Phân chia những hộ gia đình vào các nhóm khảo nghiệm cho mỗi 

liều được thực hiện bằng phương thức chọn đối tượng ngẫu nhiên sử dụng 

bảng chữ số ngẫu nhiên hoặc sử dụng bảng số trên máy vi tính. Với cách 

này, mỗi một nhà đều có cơ hội như nhau để được xếp vào một trong số các 

nhóm nghiên cứu.   

2.6.2.3. Thông tin cho cộng đồng và xác nhận tham gia 

Các hoạt động sau đây là một phần hoạt động tiếp cận cộng đồng nơi 

thử nghiệm của nhóm thực hiện nghiên cứu được thực hiện vào tháng 7 

năm 2012: 

+ Trao đổi với chính quyền địa phương và được chính quyền cho phép 

cộng tác với cộng đồng để nghiên cứu. 

+ Thông tin cho cộng đồng về mục tiêu và phương pháp nghiên cứu. 

+ Đã tổ chức một cuộc họp dân để giải thích về lợi ích của phun tồn lưu 

trong nhà và cần báo cáo các tác dụng không mong muốn nếu chúng 

xảy ra.  

+ Trong quá trình thực hiện đã được 100% người dân đồng thuận cho 

tiến hành nghiên cứu. 
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+ Trước khi chọn nhà đã được Trưởng thôn chấp thuận đồng ý tham gia 

nghiên cứu.  

+ Nhóm điều tra đến từng hộ tham gia nghiên cứu để phát phiếu xác 

nhận tham gia và thu phiếu đồng ý tham gia nghiên cứu của các chủ 

hộ. Đối với người mù chữ, thông tin và phiếu đồng ý tham gia được 

cán bộ điều tra đọc và giải thích cặn kẽ cho họ bằng tiếng địa phương 

với sự có mặt của 2 người làm chứng của địa phương. Ngay khi họ 

đồng ý, hai người làm chứng mà họ chọn được yêu cầu ký vào Phiếu 

đồng ý tham gia nghiên cứu. Trong thời gian nghiên cứu nếu chủ hộ 

nào không đồng ý tiếp tục tham gia thì được rút khỏi danh sách nghiên 

cứu. Các ghi chép về những hộ này được lưu giữ riêng và chọn hộ 

khác thay thế cho nghiên cứu này. 

2.6.2.4. Nhu cầu lượng hóa chất cần phun 

 Diện tích cần phun của một nhà là 250 m
2
, phun cho 3 nhà gạch và 3 

nhà gỗ là 1500 m
2
. 

- Lượng dung dịch hóa chất deltamethrin 25% WG: 0,15 lít 

- Lượng dung dịch hóa chất deltamethrin 62,5% SC: 0,108 lít 

- Lượng dung dịch hóa chất chlorfenapyr 24% SC: 2,5 lít 

- Lượng dung dịch hóa chất pirimiphos-methyl 30% CS: 5 lít 

- Lượng dung dịch hóa chất pirimiphos-methyl 500 EC: 3 lít 

Cơ sở tính toán: 

- Deltamethrin 25% WG liều phun 25 mg/m
2
: 

25 mg x 1500 m
2
 = 37 500 mg = 37,5 g / 250 g/l = 0,15 lít  

- Deltamethrin 62,5% SC liều 20 và 25 mg/m
2
: 

(20 mg x 1500 m
2
) + (25 mg x 1500 m

2
) = 67 500 mg = 67,5 g / 

625g/l = 0,108 lít 
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- Chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2
 và 250 mg/m

2
: 

(150 mg x 1500 m
2
) + (250 mg x 1500 m

2
)  = 600 000 mg = 600 g / 

240g/l = 2,5 lít 

- Pirimiphos-methyl 30% CS liều 1000 mg/m
2
: 

1000 mg x 1500 m
2
 = 1500 000 mg = 1500 g / 300 g/l = 5 lít  

- Pirimiphos-methyl 500 EC liều 1000 mg/m
2
: 

1000 mg x 1500 m
2
 = 1500 000 mg = 1500 g / 500 g/l = 3 lít  

2.6.2.5. Phun hóa chất tồn lưu trong nhà 

Những người phun hóa chất được tập huấn kỹ thuật phun bởi chuyên 

gia của WHO [79] và theo hướng dẫn của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - 

Côn trùng Trung ương [35]. Mỗi một người đi phun được phân công phun 

một nhóm nhà (6 nhà/người phun). Dụng cụ bảo hộ được cấp cho người 

trực tiếp phun và người tham gia (mũ, khẩu trang, găng tay, ủng…). Những 

người tham gia được phát tờ thông tin về đề tài nghiên cứu, thông báo về 

độ an toàn của dạng hóa chất và một số tác dụng không mong muốn có thể 

xảy ra khi phun cũng như quyền được chăm sóc y tế. 

 Các dạng hóa chất khảo nghiệm đã được WHO khuyến cáo sử dụng 

phun tồn lưu trong nhà. Hơn nữa mức tiếp xúc của người phun được hạn 

chế thấp nhất (mỗi người chỉ phun 6 nhà). Tuy vậy cần phải tuân thủ các 

chỉ dẫn an toàn và các nhân viên phải có kiến thức tốt về chẩn đoán ngộ 

độc hóa chất và cách xử lý khi xảy ra. 

Phun tồn lưu trong nhà bằng bình phun tay nén khí với đầu vòi phun 

mới (Đầu vòi phun ký hiệu TEEJET N°8002). Khi phun giữ khoảng cách 

từ đầu vòi phun đến tường là 45 cm. Vệt phun sau chồng lên vệt phun trước 

5 cm. Với áp suất trung bình trong bình phun thích hợp là 280 kPa thì tốc 

độ phun khoảng 0,76 lít dung dịch hóa chất trong 01 phút là đúng kỹ thuật 
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để được 19 m
2
 tường [35]. Như vậy, một lít dung dịch hóa chất đã pha 

phun được khoảng 25 m
2 

tường. Lượng mỗi loại hóa chất diệt (gam hoặc 

ml) (C) để pha 01 lít dung dịch được tính theo công thức sau: 

                      C = (25 x D)/F 

Trong đó:  

               F:  là lượng hoạt chất của mỗi dạng hóa chất thể hiện bằng tỷ lệ % 

              D: Liều lượng hoạt chất thể hiện bằng gam hoạt chất / m
2
 nhà phun. 

 Phun tường vách cho đến độ cao 2 m thì dừng, nếu tường vách thấp 

thì phun cả lên mặt trong mái nhà cho đủ độ cao 2 m. Nếu là nhà sàn thì độ 

cao 2 m được tính từ mặt sàn (không tính từ mặt đất). 

2.6.2.6. Đánh giá chất lượng phun 

Để đánh giá chính xác chất lượng phun qua phân tích liều lượng hóa 

chất phun trên tường. Trước khi phun, trong mỗi nhà dùng 4 tờ giấy thấm 

kích thước 10 x 10 cm dán lên các độ cao khác nhau của các bề mặt tường 

của nhà được chọn tương ướng 1 vị trí ở độ cao 0,5 m; 2 vị trí ở độ cao 1 m 

và 1 vị trí ở độ cao 1,5 m. Sau khi phun xong chờ cho giấy thấm đã khô, 

bóc ra và bảo quản cẩn thận để phân tích hóa học.  

Các mẫu giấy thấm được bảo quản riêng từng mẫu trong giấy thiếc, ghi 

nhãn phù hợp (số nhà, loại tường, ngày tháng) và được bảo quản trong tủ 

lạnh 4
0
C cho đến khi gửi đến Trung tâm cộng tác của WHO để phân tích 

hóa học (Trung tâm Wallon de Recherches Agronomiques - Gembloux, Bỉ). 

Sau khi phân tích các mẫu giấy thử, kết quả được tổng hợp cho mỗi 

loại tường để tính nồng độ trung bình của hóa chất (thể hiện theo gam hoạt 

chất  /m
2
). 
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Vị trí đặt giấy thấm được đánh dấu cẩn thận và thử sinh học ở các lần 

tiếp theo không đặt phễu thử lên các vị trí đã được đánh dấu. 

2.6.2.7. Muỗi dùng để thử hiệu lực diệt tồn lưu  

Muỗi Anopheles dirus, chủng phòng thí nghiệm, 5 ngày tuổi, chưa hút 

máu, cho hút nước đường glucose 10%, nhạy cảm với hóa chất, muỗi được 

nuôi trong nhà nuôi của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung 

ương được dùng để thử sinh học. Kỹ thuật nuôi muỗi theo phương pháp 

của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương [37].  

- Đối với pha trứng: 

+ Chuẩn bị nước máy đã sục oxy để nuôi; 

+ Ghi các thông tin lên thành khay nuôi; 

+ Đặt khay nuôi lên bàn đá và đổ nước nuôi vào khay, mực nước nuôi 

trong khay khoảng 2,5 cm; 

+ Cắt giấy A4 thành các khung giấy hình chữ nhật kích thước 10 cm x 

8 cm với vành rộng 1 cm và thả nổi lên bề mặt nước khay nuôi; 

+ Thả trứng muỗi vào trong khung giấy; 

+ Hàng ngày bổ sung nước máy đã sục oxy vào khay để duy trì mực 

nước ban đầu. 

- Đối với pha bọ gậy và quăng: 

+ Dùng pipet hút bọ gậy tuổi 1 sang các khay nuôi khác đã có sẵn 

nước nuôi, mỗi khay khoảng 300 con bọ gậy; 

+ Cho bọ gậy ăn 2 lần / ngày vào các buổi sáng và chiều bằng cách rắc 

đều thức ăn lên bề mặt khay nuôi với lượng thức ăn tùy theo tuổi bọ gậy (từ 

0,01 - 0,03 gam/khay/ngày); 
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+ Loại bỏ bọ gậy chết và bổ sung nước máy đã sục oxy vào khay hàng 

ngày; 

+ Hút, đếm và thả quăng vào cốc thủy tinh; 

+ Đặt các cốc đựng quăng vào lồng nuôi cho quăng nở thành muỗi. 

- Đối với pha muỗi: 

+ Cho muỗi hút dung dịch glucose 10% được tẩm trên bông thấm 

nước đặt trong lồng. 

+Hàng ngày kiểm tra, dọn vệ sinh lồng muỗi và thay bông thấm dung 

dịch glucose 10%. 

- Điều kiện phòng nuôi: 

+ Buồng nuôi bọ gậy: nhiệt độ 27 ± 2
0
C, độ ẩm 70 - 80%, cường độ 

ánh sáng từ 200 - 220 lux, thời gian chiếu sáng từ 8 giờ đến 17 giờ hàng 

ngày; 

+ Buồng nuôi muỗi trưởng thành: nhiệt độ 25 ± 2
0
C, độ ẩm 70 - 80%, 

cường độ ánh sáng từ 130 - 150 lux, thời gian chiếu sáng từ 8 giờ đến 17 

giờ hàng ngày. 

2.6.2.8. Thử sinh học xác định hiệu lực diệt tồn lưu 

Đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu trên tường theo phương pháp của 

WHOPES [115].   

Ở mỗi nhà, thí nghiệm được lặp lại 4 lần ở các vị trí khác nhau (1 vị trí 

ở độ cao 0,5 m; 2 vị trí ở độ cao 1 m và 1 vị trí ở độ cao 1,5 m), tổng số 

muỗi tiếp xúc là 40 con cho mỗi nhà. Đối chứng: Muỗi tiếp xúc trên tường 

không phun hóa chất. Mỗi lần thử nghiệm sinh học được đánh dấu cẩn thận 

và thử sinh học ở các lần tiếp theo không đặt phễu thử lên các vị trí đã được 

đánh dấu. 
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Kỹ thuật như sau: 

 Gắn phễu nhựa lên bề mặt thử nghiệm:  

Dùng băng dính để cố định thật chắc phễu nhựa vào vị trí trên 

tường vách nơi được chọn để thử nghiệm. Để giữ cho nơi tiếp xúc 

giữa phễu nhựa và bề mặt thử nghiệm không có khe hở, có thể lấy 

băng dính xốp gắn vào vành mép của phễu thử phía tiếp xúc với 

tường vách. Cần hết sức cẩn thận không để cho phễu nhựa cọ xát lên 

bề mặt tường vách nơi thử nghiệm trong khi gắn phễu nhựa vào và 

tháo chúng ra. 

 Cho muỗi vào phễu tiếp xúc: 

Dùng ống hút có đầu thẳng (hoặc tube bắt muỗi) bắt 10 muỗi 

cái cho vào mỗi phễu thử. Thổi nhẹ nhàng cho muỗi bay từ ống hút 

vào phễu thử, đặc biệt thận trọng không để đầu ống hút chạm vào bề 

mặt thử nghiệm. Không đem lồng dựng muỗi thử nghiệm vào trong 

nhà đã được phun hoá chất, mà phải để chúng ở ngoài nhà hoặc trong 

nhà không phun. Lồng muỗi cần được bảo quản cẩn thận tránh bị 

nhiễm hoá chất từ tay người làm thực nghiệm.  

 Muỗi tiếp xúc với bề mặt thử nghiệm: 

Phễu nhựa được giữ yên tĩnh trong khoảng thời gian muỗi tiếp 

xúc với bề mặt tường là 30 phút. Ghi nhiệt độ, độ ẩm nơi thử nghiệm 

trong thời gian muỗi tiếp xúc với bề mặt thử nghiệm.  

 Chuyển muỗi từ phễu tiếp xúc sang ống nghỉ: 

Ngay sau khi kết thúc thời gian tiếp xúc, dùng ống hút cong để 

hút bắt muỗi trong phễu nhựa chuyển vào ống nghỉ trong bộ dụng cụ 

thử nhạy cảm của WHO. Hết sức cẩn thận tránh không cho đầu ống 

hút chạm vào bề mặt tường vách. Ống nghỉ được chuẩn bị trước khi 

tiến hành thử: Cắt một mẫu giấy trắng kích thước 12 x 15 cm, ghi lên 
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mẫu giấy đó loại tường vách thử nghiệm, vị trí điểm thử (độ cao) trên 

tường vách, tên hoá chất phun, loài muỗi thử, sau đó cuộn thành hình 

trụ và lồng vào bên trong ống nghỉ (mặt tờ giấy có ghi các thông tin 

quay ra phía ngoài). Dùng kẹp thép để giữ cho tờ giấy ép sát vào 

thành ống.  

 Muỗi nghỉ sau tiếp xúc: 

Ống nghỉ được để ở tư thế thẳng đứng với đầu có lưới hướng 

lên trên, trong thời gian 24 giờ ở nơi riêng biệt, mát mẻ, nhiệt độ 

không quá 30
0
C. Nếu thấy cần thiết có thể tăng độ ẩm nơi để ống 

nghỉ bằng cách phủ khăn ẩm lên phía trên các ống nghỉ. Lấy một 

miếng bông tẩm dung dịch nước đường glucose 10% để lên phía trên 

ống nghỉ để muỗi hút trong thời gian theo dõi. Cần chú ý chống kiến, 

đơn giản nhất là để ống nghỉ vào một cái khay, sau đó đặt cái khay 

này vào một cái khay khác có chứa nước. Ghi chép nhiệt độ, độ ẩm 

tối đa và tối thiểu trong thời gian muỗi nghỉ.  

 Đếm và ghi số muỗi ngã sau 60 phút, số muỗi chết sau tiếp xúc 24 

giờ.  

Chỉ số đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu được tính bằng công thức sau [115]: 

 

                                                               Số muỗi chết 

 Tỷ lệ muỗi chết (%) =                                                           * 100 

                                                     Tổng số muỗi thử nghiệm 
 

+ Nếu tỷ lệ muỗi chết trong lô đối chứng  20%: huỷ bỏ kết quả và 

làm lại thử nghiệm. 

+ Nếu tỷ lệ muỗi chết trong lô đối chứng  5%: giữ nguyên tỷ lệ chết 

quan sát mà không cần điều chỉnh. 
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+ Nếu tỷ lệ muỗi chết ở lô đối chứng trong khoảng 5% - 20% thì tỷ lệ 

chết quan sát trung bình được điều chỉnh theo công thức Abott: 

Tỷ lệ muỗi chết (%) = 
Tỷ lệ chết (%) muỗi thử nghiệm - Tỷ lệ chết (%) muỗi đối chứng 

x 100 

100 - tỷ lệ chết (%) muỗi đối chứng 

Thử sinh học được tiến hành vào tuần đầu sau khi phun, nếu tỷ lệ 

muỗi chết trên 80% được thử nghiệm tiếp ở 4; 8; 12 tuần sau phun cho đến 

khi tỷ lệ muỗi chết dưới 80%. Khi tỷ lệ muỗi chết dưới 80% được tiến hành 

thử sinh học ngay tuần tiếp theo để khẳng định hiệu lực hoá chất đã giảm 

(thử nghiệm khẳng định). Nếu tỷ lệ muỗi chết trên một loại tường cụ thể  < 

80% trong hai lần thử liên tục thì không thử thêm nữa. 

Kết quả đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu [115]:  

+ Tỷ lệ muỗi chết ≥ 80%: Hóa chất còn hiệu lực diệt tồn lưu; 

+ Tỷ lệ muỗi chết < 80%: Hóa chất hết hiệu lực diệt tồn lưu. 

2.6.2.9. Đánh giá tác dụng không mong muốn của các dạng hóa chất 

phun tồn lưu 

Một nhóm cán bộ có kinh nghiệm làm việc ở thực địa được tập huấn 

để tiến hành phỏng vấn dựa vào bộ câu hỏi được ghi trong phiếu phỏng 

vấn. Nội dung phỏng vấn gồm:  

- Tác dụng không mong muốn do hóa chất gây ra ở những người trực 

tiếp phun và những người dân sống trong nhà được phun hóa chất. 

Thời gian phỏng vấn: Vào cuối ngày phun, sáng hôm sau, một tuần 

sau và một tháng sau khi phun.  

Đánh giá tác dụng không mong muốn với các dạng hóa chất dựa trên 

tỷ lệ số người có biểu hiện triệu chứng trong số những người trực tiếp phun 

và những người sống trong nhà phun hóa chất.  
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2.6.3. Phương pháp đánh giá hiệu lực phòng chống muỗi Anopheles, 

tác dụng không mong muốn của kem xua và hương xua 

2.6.3.1. Điều tra muỗi Anopheles khi thử nghiệm kem xua và hương xua 

 Chọn chủ đích 2 thôn của xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam) có sinh cảnh tương tự nhau, thuận lợi cho sự phát triển của 

muỗi Anopheles. Điều tra muỗi Anopheles khi thử nghiệm kem xua ở thôn 

1 và hương xua ở thôn 2. Mục đích để đánh giá hiệu lực phòng chống muỗi 

Anopheles của kem xua và hương xua [116], [117]. 

 Các nhà được chọn để tiến hành thử kem xua hoặc hương xua được 

bốc thăm ngẫu nhiên chọn nhà can thiệp và đối chứng tại thôn 1 và thôn 2, 

những ngày sau đổi nhà luân phiên để đảm bảo các nhà đều được can thiệp 

và đối chứng, mỗi thôn chọn 3 hộ can thiệp và 3 hộ đối chứng, điều tra 

trong 4 đêm/ hộ [35]. Người mồi bắt muỗi có sử dụng kem xua hoặc hương 

xua hoặc đối chứng không sử dụng kem và hương xua. Thu thập toàn bộ 

các mẫu muỗi Anopheles. 

+ Tại thôn 1 (thử nghiệm kem xua) 1 người mồi trong nhà x 3 nhà x 

4 đêm và 1 người mồi ngoài nhà x 3 nhà x 4 đêm. Người tham gia 

mồi muỗi chỉ bôi kem 01 lần lúc 18 giờ và mồi bắt muỗi liên tục 

cho đến 24 giờ.  

+ Tại thôn 2 (thử nghiệm hương xua) 1 người mồi trong nhà x 3 nhà x 

4 đêm. Tại các nhà thử nghiệm đốt hương xua trong nhà liên tục từ 

18-24 giờ, vị trí đặt hương xua cách người mồi khoảng 1,5 m [117], 

khoảng cách giữa nhà đốt hương và nhà đối chứng tối thiểu 100 mét.  

- Kỹ thuật bắt muỗi bằng mồi người trong nhà và ngoài nhà [35]: 

+ Người làm mồi bắt muỗi ở tư thế ngồi, quần được xắn lên quá gối để 

2 chân lộ ra, ngồi yên chờ muỗi đến đậu lên chân thì bắt. 
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+ Khi có cảm giác có muỗi đậu lên chân, hoặc có cảm giác đang bị 

muỗi đốt, hoặc cứ sau một vài phút lại bật đèn pin để soi muỗi có đậu 

trên chân hay không. Lưu ý, không được dọi đèn trực tiếp và đột 

ngột vào nơi muỗi đang đậu trên chân để tránh gây kích thích làm 

muỗi bay đi. Nên hướng đèn ra xa rồi mới bật đèn sáng, sau đó từ từ 

hướng ánh sáng vào vị trí muỗi đang đậu trên chân cho đến khi nhìn 

rõ con muỗi thì dừng lại. 

+ Khi phát hiện muỗi đậu trên chân, một tay cầm đèn pin soi, tay kia 

cầm ống tube chụp lên con muỗi, sau đó di chuyển nhẹ ống tube để 

muỗi bay vào trong tube, nhanh chóng nhấc miệng tube lên và dùng 

ngón cái hoặc ngón trỏ bịt miệng tube, lấy một miếng bông không 

thấm nước để bịt miệng tube. 

+ Mỗi tube nhốt tối đa 4 con muỗi. 

+ Muỗi bắt được để riêng theo từng giờ. Dùng dây cao su buộc các ống 

tube đựng muỗi bắt được trong cùng một giờ với nhau. 

- Kỹ thuật định loại muỗi [35]: 

Định loại đến loài dựa vào đặc điểm hình thái theo Bảng định loại 

Anopheles ở Việt Nam (Muỗi - Quăng - Bọ gậy của Viện Sốt rét - Ký sinh 

trùng - Côn trùng Trung ương 2008 [6]). 

+ Quan sát, đối chiếu đặc điểm trên mẫu vật muỗi so với đặc điểm nêu 

trong khóa định loại.  

+ Dùng lúp tay đặt gần sát vào con muỗi, cách mắt người định loại 20 - 

30 cm, di chuyển lúp từ từ xa dần con muỗi đến khi nhìn thấy rõ nhất 

các đặc điểm trên cơ thể muỗi, quan sát kỹ các đặc điểm và so sánh 

với các đặc điểm mô tả trong khóa định loại. Chú ý lựa chọn góc 

quan sát và tư thế của muỗi hoặc màu của vật làm nền cho phù hợp 
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để thấy được hình ảnh rõ nét nhất. Để nhận dạng những đặc điểm 

hình thái nhỏ có thể dùng kính lúp 2 mắt. 

+ Dùng bút viết kính ghi tên loài muỗi trên tube hoặc ghi nhãn bằng 

bút chì rồi cho nhãn vào ống tube đựng mẫu vật muỗi vừa định loại. 

Sau khi định loại xong số lượng từng loài, từng phương pháp bắt, giờ 

bắt vào biểu mẫu in sẵn. 

2.6.3.2. Đánh giá hiệu lực của kem xua và hương xua 

Để đánh giá hiệu lực của kem xua và hương xua với muỗi Anopheles 

dựa trên số muỗi đến đốt người ở lô có sử dụng biện pháp với lô không sử 

dụng biện pháp bằng phương pháp mồi người trong nhà và mồi người 

ngoài nhà. 

+ Hiệu lực phòng chống muỗi của hương xua hoặc kem xua 

(P%) được tính từng giờ và trung bình của 6 giờ theo công 

thức [116]: 

                  P (%)  =   (C – T)/ C x 100  

                  T: Số muỗi bắt được của điểm đốt hương xua hoặc bôi kem xua. 

                  C: Số muỗi bắt được ở điểm đối chứng. 

2.6.3.3. Sự chấp nhận của cộng đồng với kem xua, hương xua 

- Phát kem xua, hương xua cho cộng đồng 

Sau khi đánh giá hiệu lực phòng chống muỗi của kem xua và hương 

xua. Nghiên cứu tiếp tục được thực hiện với toàn bộ hộ gia đình thuộc 2 

thôn của xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Mục đích để 

đánh giá tác dụng không mong muốn của hóa chất và chấp nhận của cộng 

đồng với hương xua và kem xua. 
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+ Thôn 1 phát kem xua cho 105 hộ, tùy theo số khẩu, mỗi hộ phát ít 

nhất 3 túyp kem xua để đảm bảo đủ kem xua sử dụng cho 10 ngày. 

Số kem xua đã phát cho cả thôn là: 105 hộ x 3 tuýp = 315 tuýp. 

+ Thôn 2 phát hương xua cho 110 hộ, mỗi hộ phát 9 bó hương xua để 

sử dụng cho 10 đêm. Số lượng hương xua đã phát cho cả thôn là: 110 

hộ x 9 bó = 990 bó. 

 - Hướng dẫn người dân sử dụng kem xua và hương xua  

+ Kem xua và hương xua được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản 

xuất. Kem xua được hướng dẫn sử dụng tại các gia đình của thôn 1: 

Kem xua được bôi 1 lần/ người/ đêm (ngoại trừ trẻ em dưới 4 tuổi) 

từ 18 giờ tại thôn hoặc đi ngủ ở rừng, rẫy. Kem xua được bôi lên các 

phần da hở như tay, chân, cổ. Hương xua được hướng dẫn sử dụng 

tại các gia đình của thôn 2: Hương xua được đốt trong nhà từ 18 giờ 

đến 22 giờ vào tất cả các đêm, mỗi nhà đốt 1 que, nếu cháy hết thì 

đốt tiếp que khác cho đến khi tất cả các thành viên trong hộ gia đình 

đi ngủ. 

+ Tổ chức tập huấn hướng dẫn cán bộ y tế xã, y tế thôn theo dõi, nhắc 

nhở tới từng hộ gia đình sử dụng kem xua và hương xua. 

Sau 1 tuần, các cán bộ nghiên cứu sẽ đi từng nhà để ghi lại số lượng 

các hộ đã sử dụng kem xua, hương xua và tần suất sử dụng. 

2.6.3.4. Đánh giá tác dụng không mong muốn của hương xua, kem xua 

Các cán bộ tham gia nghiên cứu ở thực địa được tập huấn để tiến hành 

phỏng vấn dựa vào bộ câu hỏi ghi trong phiếu phỏng vấn, nội dung phỏng 

vấn gồm:  

- Tác dụng không mong muốn khi sử dụng hương xua, kem xua với người 

mồi bắt muỗi được phỏng vấn vào sáng hôm sau và cuối đợt bắt muỗi.  
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- Các hộ gia đình sử dụng kem xua, hương xua được phỏng vấn sau 1 

tuần. 

- Tiêu chí phân loại người sử dụng kem xua:  

+ Thường xuyên: sử dụng kem xua từ 4 ngày - 7 ngày. 

+ Thỉnh thoảng: sử dụng kem xua từ 1 - 3 ngày. 

- Tiêu chí phân loại hộ sử dụng hương xua:  

+ Thường xuyên: sử dụng hương xua từ 4 ngày - 7 ngày. 

+ Thỉnh thoảng: sử dụng hương xua từ 1 - 3 ngày. 

- Đánh giá tác dụng không mong muốn với hương xua và kem xua dựa 

trên tỷ lệ số người có biểu hiện triệu chứng trong số những người sử 

dụng.    

2.7. Nhập và phân tích số liệu  

- Số liệu được ghi cả trên giấy và nhập vào máy tính bằng phần mền 

Access. 

- Phân tích bằng các phần mền: Excel, SPSS 

Các kỹ thuật thống kê sử dụng bao gồm: 

+ Tính tỷ lệ phần trăm các biến số. 

+ Kiểm định ý nghĩa thống kê về sự khác biệt giữa 2 tỷ lệ. 

2.8. Sai số và hạn chế sai số trong nghiên cứu 

 Nghiên cứu được tiến hành tại thực địa trong thời gian dài nên có thể 

phụ thuộc vào nhóm cán bộ thực hiện, điều kiện thời tiết ở từng thời điểm 

khác nhau. Để hạn chế tối đa các sai số có thể xảy ra, các đợt thử tồn lưu 

trên tường được thực hiện cùng một nhóm cán bộ có kinh nghiệm, muỗi 

cho thử hiệu lực diệt tồn lưu được lựa chọn đồng đều, vận chuyển muỗi từ 

phòng nuôi ra thực địa phải đảm bảo đúng kỹ thuật: Giữ muỗi ở nhiệt độ ổn 
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định 20 - 25
0
C, độ ẩm 80 - 90%, tránh để gần nơi có hóa chất [35]. Điều tra 

muỗi Anopheles được thực hiện cùng một nhóm tình nguyện viên. 

 Số liệu nhập vào máy tính có thể sai sót trong quá trình đánh máy. Vì 

vậy, số liệu từ bản giấy được nhập 2 lần từ 2 người khác nhau sau đó so 

sánh để cho ra bộ số liệu chuẩn. 

2.9. Đạo đức nghiên cứu 

 Đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt của Hội đồng đạo đức trong 

nghiên cứu y sinh học của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung 

ương. 

 Tại thực địa, trước khi điều tra lựa chọn nhà khảo nghiệm: Trao đổi 

với chính quyền địa phương và được chính quyền cho phép cộng tác với 

cộng đồng để nghiên cứu. Thông tin cho cộng đồng về mục tiêu và phương 

pháp nghiên cứu. Tổ chức họp dân để giải thích về lợi ích của phun tồn lưu 

trong nhà, sử dụng hương xua diệt muỗi, kem xua muỗi và cần báo cáo các 

tác dụng không mong muốn (nếu có). Tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng 

để tiến hành nghiên cứu. 

Phiếu thu thập thông tin do cán bộ của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - 

Côn trùng Trung ương phỏng vấn và nhóm điều tra thu phiếu đồng ý tham 

gia nghiên cứu của các chủ hộ hoặc các cá nhân tham gia nghiên cứu. Đối 

với người không biết chữ, thông tin và phiếu đồng ý tham gia được cán bộ 

điều tra đọc và giải thích cặn kẽ cho họ bằng tiếng địa phương với sự có 

mặt của 2 người làm chứng của địa phương. Ngay khi họ đồng ý, hai người 

làm chứng mà họ chọn được yêu cầu ký vào Phiếu đồng ý tham gia nghiên 

cứu. Tất cả những người tham gia nghiên cứu được thông báo về các mục 

tiêu và phương pháp nghiên cứu, tác hại của bệnh sốt rét và các lợi ích tiềm 

năng và tác dụng không mong muốn của phun hóa chất trong nhà, hương 
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xua, kem xua. Nếu bị tác dụng không mong muốn của hóa chất, bị mắc sốt 

rét trong quá trình tham gia nghiên cứu thì được khám và điều trị miễn phí. 

 Những người tham gia vào nghiên cứu này là hoàn toàn tự nguyện và 

có quyền từ chối lời mời nghiên cứu. Trong quá trình thực hiện, người 

tham gia có quyền rút khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào mà không cần phải 

đàm phán.  

 Các thông tin thu thập từ mỗi cá nhân tham gia được điền vào các 

biểu mẫu, lưu vào các tủ hồ sơ và máy vi tính. Toàn bộ các thông tin này 

được bảo mật, không tiết lộ cho báo chí hoặc bất cứ ai, trừ khi các cơ quan 

luật pháp yêu cầu. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Hiệu lực diệt tồn lưu của các dạng hóa chất phun tồn lưu trong nhà 

3.1.1. Hiệu lực diệt tồn lưu của deltamethrin 25% WG phun trên tường  

Thử sinh học với muỗi An. dirus trên tường gỗ và tường gạch phun 

deltamethrin 25% WG ở liều 25 mg/m
2
, ở mỗi đợt thử nghiệm tỷ lệ muỗi 

chết trung bình được tính sau 24 giờ. 

Bảng 3.1. Tỷ lệ muỗi An. dirus chết trên tường gỗ phun      

deltamethrin 25% WG liều 25 mg/m
2 

Liều lượng 
Nhà 

số 

Tỷ lệ % muỗi An. dirus chết sau các tuần thử nghiệm 

1  

tuần 

2  

tuần 

4 

 tuần 

5  

tuần 

8  

tuần 

12 

tuần 

13 

tuần 

25 mg/m
2
 

1 45,0 27,5 27,5 22,5 20,0 - - 

2 62,5 42,5 27,5 27,5 17,5 - - 

3 55,0 35,0 15,0 10,0 7,5 - - 

Trung bình ± SD 
54,2 ± 

8,8 

35,0 ± 

7,5 

23,3 ± 

7,2  

20,0 ± 

9,0  

15,0 

± 6,6  
  

Đối chứng 

(phun nước) 

25 0 2,5 2,5 0 0 - - 

26 0 2,5 0 2,5 0 - - 

27 2,5 0 0 2,5 5,0 - - 

 Ghi chú: (-) Không thử 

 Phun deltamethrin 25% WG ở liều 25 mg/m
2
 ở 3 nhà gỗ. Kết quả thử 

sinh học với muỗi An. dirus cho thấy trên bề mặt gỗ, một tuần sau khi phun 

hóa chất, thử sinh học với muỗi An. dirus có tỷ lệ muỗi chết thấp (54,2%). 

Tương tự, những lần thử sinh học ở những lần thử tiếp theo cũng cho tỷ lệ 

muỗi chết thấp từ 15% - 35% (Bảng 3.1).  
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Tại các nhà đối chứng (phun nước) có tỷ lệ muỗi chết không vượt 

quá 5% (Bảng 3.1).  

  

Hình 3.1. Diễn biến tỷ lệ muỗi chết qua các tuần thử nghiệm ở nhà gỗ 

phun deltamethrin 25% WG liều 25 mg/m
2 

 

Qua biểu đồ Hình 3.1 cho thấy tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử 

sinh học trên bề mặt tường gỗ phun deltamethrin 25% WG liều 25 mg/m
2
 

giảm dần qua các lần thử trong 8 tuần đầu sau khi phun. Thử sinh học từ 1 - 

8 tuần cả 3 nhà đều cho tỷ lệ muỗi chết dưới 80%. Deltamethrin 25% WG 

liều 25 mg/m
2
 phun trên tường gỗ không có hiệu lực diệt muỗi ở tuần đầu 

sau khi phun. 

  

 

 

 

Thời gian 
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Bảng 3.2 . Tỷ lệ muỗi An. dirus chết trên tường gạch phun 

deltamethrin 25% WG liều 25 mg/m
2
 

Liều 

lượng 
Nhà số 

Tỷ lệ % muỗi An. dirus chết sau các tuần thử nghiệm 

1    

tuần 

2 

tuần 

4  

tuần 

5  

tuần 

8 

tuần 

12 

tuần 

13 

tuần 

25 mg/m
2
 

28 100,0 - 92,5 - 87,5 70,0 20,0 

29 100,0 - 100,0 - 100,0 67,5 37,5 

30 100,0 - 95,0 - 95,0 47,5 22,5 

Trung bình ± SD 
100,0 ± 

0 
 

95,8 ± 

3,8 
 

94,2 

± 6,3 

61, 7 

± 12,3 

26,7 ± 

9,5 

Đối chứng 

(phun 

nước) 

52 0 - 0 - 2,5 2,5 0 

53 0 - 2,5 - 2,5 0 0 

54 2,5 - 0 - 0 0 0 

 Ghi chú: (-) Không thử  

Kết quả thử sinh học với muỗi An. dirus ở 3 nhà tường gạch phun 

deltamethrin 25% WG ở liều 25 mg/m
2
 cho thấy trên bề mặt tường gạch, 

thử sinh học trong 8 tuần đầu cho kết quả tỷ lệ muỗi chết trung bình là 

94,2%. Sau 12 tuần thử nghiệm cho tỷ lệ muỗi chết giảm xuống còn 61,7% 

và được khẳng định lại một tuần sau đó (13 tuần) cũng cho tỷ lệ muỗi chết 

thấp từ 26,7% (Bảng 3.2).  

Tại các nhà đối chứng (phun nước) có tỷ lệ muỗi chết không vượt 

quá 2,5% (Bảng 3.2). 
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Hình 3.2. Diễn biến tỷ lệ muỗi chết qua các tuần thử nghiệm ở nhà 

gạch phun deltamethrin 25% WG liều 25 mg/m
2 

Tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử sinh học trên bề mặt tường 

gạch phun deltamethrin 25% WG liều 25 mg/m
2
 trong 8 tuần đầu tỷ lệ 

muỗi chết cao và giảm rất ít. Tuy nhiên ở tuần 12 và 13 tỷ lệ muỗi chết 

giảm nhanh. Như vậy, trong 8 tuần đầu tỷ lệ muỗi chết trên 80%. Nói cách 

khác, trên tường gạch hiệu lực diệt tồn lưu kéo dài 8 tuần sau khi phun 

deltamethrin 25% WG liều 25 mg/m
2
 (Hình 3.2) 

3.1.2. Hiệu lực diệt tồn lưu của deltamethrin 62,5 % SC liều 20 mg/m
2
 

 Thử sinh học với muỗi An. dirus trên tường gỗ và tường gạch phun 

deltamethrin 62,5 % SC liều 20 mg/m
2
, ở mỗi đợt thử nghiệm tỷ lệ muỗi 

chết trung bình được tính sau 24 giờ . 

 

 

 

 

Thời gian 
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Bảng 3.3. Tỷ lệ muỗi An. dirus chết sau 24 giờ thử trên tường gỗ phun 

deltamethrin 62,5 % SC liều 20 mg/m
2
 

Liều lượng 
Nhà 

số 

Tỷ lệ % muỗi An. dirus chết sau các tuần   

thử nghiệm 

1  

tuần 

2  

tuần 

4  

tuần 

5  

tuần 

8   

tuần 

12 

tuần 

13 

tuần 

20 mg/m
2
 

7 15,0 12,5 10,0 15,0 12,5 - - 

8 47,5 47,5 20,0 27,5 25,0 - - 

9 2,5 7,5 2,5 2,5 5,0 - - 

Trung bình ± SD 
21,7 ± 

23,2 

22,5 ± 

21,8 

10,8 ± 

8,8  

15,0 ± 

12,5 

14,2 ± 

10,1 
  

Đối chứng 

(phun nước) 

25 0 0 2,5 0 0 - - 

26 0 2,5 0 2,5 0 - - 

27 2,5 0 0 2,5 5,0 - - 

Ghi chú: (-) Không thử 

 

 Kết quả thử sinh học với muỗi An. dirus trên tường gỗ phun 

deltamethrin 62,5% SC ở liều 20 mg/m
2
 có tỷ lệ muỗi chết thấp. Thử sinh 

học ở tuần đầu tiên cũng như các lần thử nghiệm sau đó có tỷ lệ muỗi chết 

từ 10,8 - 22,5% (Bảng 3.3).  

Trong suốt các lần thử nghiệm ở các nhà đối chứng (phun nước) có 

tỷ lệ muỗi chết từ 0-5% (Bảng 3.3). 
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Hình 3.3. Diễn biến tỷ lệ muỗi chết qua các tuần thử nghiệm ở nhà gỗ 

phun deltamethrin 62,5% SC liều 20 mg/m
2
 

  

Tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử sinh học trên bề mặt tường gỗ 

phun deltamethrin 62,5% SC liều 20 mg/m
2 

ở các nhà thử nghiệm có tỷ lệ 

muỗi chết thấp, ít biến động qua các lần thử (Hình 3.3). 

 Trên tất cả các nhà gỗ phun deltamethrin 62,5 % SC ở liều 20 mg/m
2
 

trong các lần thử nghiệm ở các tuần 1, 2, 4, 5 và 8 đều không cho tỷ lệ chết 

trên 80%. Như vậy deltamethrin 62,5 % SC ở liều 20 mg/m
2
 không có hiệu 

lực diệt tồn lưu ngay ở tuần đầu tiên sau khi phun trên tường gỗ. 

  

 

 

 

 

 

 

Thời gian 
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Bảng 3.4. Tỷ lệ muỗi An. dirus chết sau 24 giờ thử trên tường gạch 

phun deltamethrin 62,5 % SC liều 20 mg/m
2
 

Liều lượng 
Nhà 

số 

Tỷ lệ % muỗi An. dirus chết sau các tuần  

thử nghiệm 

1 

tuần 

2 

tuần 

4  

tuần 

5 

tuần 

8  

tuần 

12 

tuần 

13  

tuần 

20 mg/m
2
 

34 97,5 - 95,0 - 90,0 65,0 10,0 

35 100,0 - 95,0 - 90,0 70,0 27,5 

36 97,5 - 82,5 - 85,0 45,0 20,0 

Trung bình ± SD 
98,3 

± 1,4 
 

90,8 ± 

7,2 
 

88,3 ± 

2,9 

60,0 ± 

13,2  

19,2 ± 

8,8 

Đối chứng 

(phun nước) 

52 0 - 0 - 2,5 0 0 

53 0 - 2,5 - 2,5 2,5 0 

54 2,5 - 0 - 0 0 0 

 Ghi chú: (-) Không thử 

  

Kết quả thử sinh học với muỗi An. dirus trên tường gạch ở liều 20 

mg/m
2
 có tỷ lệ muỗi chết cao từ 88,3% trong 8 tuần đầu tiên sau khi phun. 

Ở tuần thứ 12, tỷ lệ muỗi chết giảm xuống còn 60% và được thử nghiệm 

khẳng định ở tuần 13 (tỷ lệ muỗi chết 19,2%) (Bảng 3.4).  

Trong suốt các lần thử nghiệm ở các nhà đối chứng (phun nước) có 

tỷ lệ muỗi chết từ 0-2,5% (Bảng 3.4). 
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Hình 3.4. Diễn biến tỷ lệ muỗi chết qua các tuần thử nghiệm ở nhà 

gạch phun deltamethrin 62,5% SC liều 20 mg/m
2 

 Tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử sinh học trên bề mặt tường 

gạch phun deltamethrin 62,5% SC liều 20 mg/m
2 

trong 8 tuần đầu tỷ lệ 

muỗi chết cao và ít biến động. Tuy nhiên ở tuần 12 và 13 tỷ lệ muỗi chết 

giảm nhanh (Hình 3.4).  

 Trên tất cả các nhà gạch phun deltamethrin 62,5 % SC ở liều 20 

mg/m
2
 trong các lần thử nghiệm ở các tuần 1, 4, và 8 đều cho tỷ lệ muỗi 

chết trên 80%. Như vậy hóa chất có hiệu lực diệt tồn lưu kéo dài 8 tuần sau 

khi phun trên tường gạch. 

3.1.3. Hiệu lực diệt tồn lưu của deltamethrin 62,5 % SC liều 25 mg/m
2
 

 Kết quả thử sinh học ở 3 nhà gỗ và 3 nhà gạch phun deltamethrin 

62,5 % ở SC liều 25 mg/m
2
 tỷ lệ muỗi chết trung bình ở mỗi đợt thử 

nghiệm được tính sau 24 giờ . 

 

 

 

 

Thời gian 
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Bảng 3.5. Tỷ lệ muỗi An. dirus chết sau 24 giờ thử trên tường gỗ phun 

deltamethrin 62,5 % SC 25 mg/m
2
 

Liều lượng 
Nhà 

số 

Tỷ lệ % muỗi An. dirus chết sau các tuần  

thử nghiệm 

1 

tuần 

2 

tuần 

4 

tuần 

5 

tuần 

8 

tuần 

12 

tuần 

13 

tuần 

25 mg/m
2
 

10 27,5 5,0 5,0 7,5 5,0 - - 

11 25,0 25,0 5,0 2,5 5,0 - - 

12 27,5 5,0 2,5 2,5 5,0 - - 

Trung bình ± SD 
26,7 

± 1,4 

11,7 

± 

11,5 

4,2 ± 

1,4 

4,2 ± 

2,9 

5,0 ± 

0 
  

Đối chứng 

(phun nước) 

25 0 0 2,5 2,5 2,5 - - 

26 0 2,5 0 0 0 - - 

27 2,5 0 2,5 2,5 5,0 - - 

Ghi chú: (-) Không thử 

Kết quả thử sinh học với muỗi An. dirus trên tường gỗ phun 

deltamethrin 62,5% SC ở liều 25 mg/m
2
 cũng có tỷ lệ muỗi chết thấp 

như liều 15 và 20 mg/m
2
. Thử sinh học ở tuần đầu tiên cũng như các 

lần thử nghiệm sau đó có tỷ lệ muỗi chết từ 4,2 - 26,7% (Bảng 3.5).  

Qua các lần thử nghiệm ở các nhà đối chứng (phun nước) có tỷ lệ 

muỗi chết từ 0-5% (Bảng 3.5). 
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Hình 3.5. Diễn biến tỷ lệ muỗi chết qua các tuần thử nghiệm ở nhà gỗ 

phun deltamethrin 62,5 SC liều 25 mg/m
2 

  

 Tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử sinh học trên bề mặt tường gỗ 

phun deltamethrin 62,5% SC liều 25 mg/m
2 

ở các nhà thử nghiệm có tỷ lệ 

muỗi chết giảm rất nhanh ngay ở tuần đầu (Hình 3.5). 

 Trên tất cả các nhà gỗ phun deltamethrin 62,5 % SC ở liều 25 mg/m
2
 

trong các lần thử nghiệm ở các tuần 1, 2, 4, 5 và 8 đều không cho tỷ lệ chết 

trên 80%. Như vậy deltamethrin 62,5 % SC ở liều 25 mg/m
2
 không có hiệu 

lực diệt tồn lưu ở tuần đầu tiên sau khi phun trên tường gỗ 

  

 

 

 

 

 

Thời gian 



73 

 

 

Bảng 3.6. Tỷ lệ muỗi An. dirus chết sau 24 giờ thử trên tường gạch 

phun deltamethrin 62,5 % SC 25 mg/m
2
 

Liều lượng 
Nhà 

số 

Tỷ lệ % muỗi An. dirus chết sau các tuần  

thử nghiệm 

1  

tuần 

2  

tuần 

4  

tuần 

5 

tuần 

8  

tuần 

12 

tuần 

13 

tuần 

25 mg/m
2
 

37 100 - 95,0 - 90,0 60,0 35,0 

38 100 - 97,5 - 100 85,0 55,0 

39 100  95,0 - 100 77,5 57,5 

Trung bình ± SD 100,0   
95,8 ± 

1,4 
 

96,7 ± 

5,8 

74,2 ± 

12,8 

49,2 ± 

12,3 

Đối chứng 

(phun nước) 

52 0 - 0 - 2,5 0 0 

53 2,5 - 2,5 - 0 2,5 5,0 

54 2,5 - 2,5 - 2,5 0 0 

Ghi chú: (-) Không thử 

Kết quả thử sinh học với muỗi An. dirus trên tường gạch phun 

deltamethrin 62,5 % SC liều 25 mg/m
2
 cũng tương tự như liều 15 và 20 

mg/m
2
 cũng cho tỷ lệ muỗi chết cao trong 8 tuần sau khi phun (96,7%). Tuần 

12 tỷ lệ muỗi chết giảm, chỉ có một nhà có tỷ lệ muỗi chết 85% nhưng trung 

bình cả 3 nhà cho tỷ lệ muỗi chết dưới 80% và được thử khẳng định ở tuần 

sau đó (tuần 13) cho tỷ lệ muỗi chết thấp (49,2%) (Bảng 3.6). 

 Ở các nhà đối chứng (phun nước) trong suốt các lần thử nghiệm có 

tỷ lệ muỗi chết từ 0-5% (Bảng 3.6). 
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Hình 3.6. Diễn biến tỷ lệ muỗi chết qua các tuần thử nghiệm ở nhà 

gạch phun deltamethrin 62,5 SC liều 25 mg/m
2
 

  

Tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử sinh học trên bề mặt tường 

gạch phun deltamethrin 62,5% SC liều 25 mg/m
2 

trong 8 tuần đầu tỷ lệ 

muỗi chết cao và đồng đều ở các nhà. Ở tuần 12 và 13 tỷ lệ muỗi chết giảm 

dần (Hình 3.6). 

 Trên tất cả các nhà gạch phun deltamethrin 62,5 % SC ở liều 25 

mg/m
2
 trong các lần thử nghiệm ở các tuần 1, 4 và 8 cho tỷ lệ chết trên 

80%. Như vậy hóa chất có hiệu lực diệt tồn lưu kéo dài 8 tuần sau khi phun 

trên tường gạch. 

3.1.4. Hiệu lực diệt tồn lưu của chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2
 

 Thử sinh học với muỗi An. dirus trên tường gỗ và tường gạch phun 

chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2
, ở mỗi đợt thử nghiệm tỷ lệ muỗi chết 

trung bình được tính sau 24 giờ thử. 

 

 

Thời gian 
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Bảng 3.7. Tỷ lệ muỗi An. dirus chết sau 24 giờ thử trên tường gỗ phun 

chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2 

Liều lượng Nhà số 
Tỷ lệ % muỗi chết sau các tuần thử nghiệm 

1 tuần  2 tuần  4 tuần 5 tuần 6 tuần 

150 mg/m
2
 

13 27,5 25,0 7,5 7,5 12,5 

14 17,5 12,5 12,5 7,5 7,5 

15 12,5 12,5 7,5 10,0 10,0 

Trung bình ± SD 
19,2 ± 

7,6 

16,7 ± 

7,2 

9,2 ± 

2,9 

8,3 ± 

1,4 

10,0 ± 

2,5 

Đối chứng 

(phun nước) 

25 0 0 2,5 5,0 2,5 

26 5,0 2,5 0 0 0 

27 2,5 0 2,5 2,5 5,0 

 

Trên bề mặt gỗ phun chlorfenapyr 24% SC ở liều 150 mg/m
2
 có tỷ lệ 

muỗi chết thấp ngay từ tuần đầu tiên cũng như các lần thử nghiệm sau đó 

có tỷ lệ muỗi chết từ 8,3 - 19,2% (Bảng 3.7). 

Trong khi đó ở những nhà đối chứng tỷ lệ muỗi chết sau 24h từ 0%-

5% (Bảng 3.7). 

  

Hình 3.7. Diễn biến tỷ lệ muỗi chết qua các tuần thử nghiệm ở nhà gỗ 

phun chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2
 

Thời gian 
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 Tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử sinh học trên bề mặt tường gỗ 

phun chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2 

ở các nhà thử nghiệm có tỷ lệ 

muỗi chết giảm ở tuần 4, 5 và 6 (Hình 3.7).  

 Cả 3 nhà gỗ phun chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2 
có tỷ lệ muỗi 

chết dưới 80% ở tuần đầu tiên cũng như ở các tuần thử nghiệm sau đó. Như 

vậy, chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2
 không có hiệu lực diệt tồn lưu ở 

tuần đầu sau khi phun trên tường gỗ. 

Bảng 3.8. Tỷ lệ muỗi An. dirus chết sau 24 giờ thử trên tường gạch 

phun chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2 

Liều lượng Nhà số 
Tỷ lệ % muỗi chết sau các tuần thử nghiệm 

1 tuần  2 tuần  4 tuần 5 tuần 6 tuần 

150 mg/m
2
 

40 27,0 25,0 20,0 10,0 12,5 

41 20,0 17,5 22,5 17,5 17,5 

42 25,0 17,5 25,0 20,0 20,0 

Trung bình ± SD 
24,0 ± 

3,6 

20,0 ± 

4,3 

22,5 ± 

2,5 

15,8 ± 

5,2 

16,7 ± 

3,8 

Đối chứng 

(phun nước) 

52 0 2,5 0 2,5 2,5 

53 0 0 5,0 2,5 0 

54 2,5 0 0 0 2,5 

 

Tại các nhà gạch phun chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2 

cũng 

tương tự như nhà gỗ cho tỷ lệ muỗi chết thấp ngay ở tuần đầu tiên cũng 

như các lần thử nghiệm sau đó (tỷ lệ muỗi chết 15,8 - 24%) (Bảng 3.8). 

Ở những nhà đối chứng trong tất cả các đợt thử nghiệm tỷ lệ muỗi 

chết sau 24h từ 0%-5% (Bảng 3.8). 
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Hình 3.8. Diễn biến tỷ lệ muỗi chết qua các tuần thử nghiệm ở nhà 

gạch phun chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2
 

  

Tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử sinh học trên bề mặt tường 

gạch phun chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2 

ở các nhà thử nghiệm 

có tỷ lệ muỗi chết thấp ở tuần đầu. Tuy nhiên, ở tuần 3 và tuần 4 tỷ lệ 

muỗi chết tăng (Hình 3.8). 

Trên bề mặt tường gạch, chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2
 cho 

tỷ lệ muỗi chết dưới 80% sau khi phun 1 tuần và được khẳng định lại trong 

các thử nghiệm sinh học sau 2 tuần, 4 tuần, 5 tuần và 6 tuần đều cho kết 

quả dưới 80%. Chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2
 không có hiệu lực 

diệt tồn lưu ở tuần đầu sau khi phun trên tường gạch. 

3.1.5. Hiệu lực diệt tồn lưu của chlorfenapyr 24% SC liều 250 mg/m
2
 

 Kết quả thử sinh học ở 3 nhà gỗ và 3 nhà gạch phun chlorfenapyr 

24% SC liều 250 mg/m
2
 tỷ lệ muỗi chết trung bình ở mỗi đợt thử nghiệm 

được tính sau 24 giờ thử. 

 

 

Thời gian 
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Bảng 3.9. Tỷ lệ muỗi An. dirus chết sau 24 giờ thử trên tường gỗ phun 

chlorfenapyr 24% SC liều 250 mg/m
2 

Liều 

lượng 
Nhà số 

Tỷ lệ % muỗi An. dirus chết sau các tuần thử 

nghiệm 

1 tuần  2 tuần  4 tuần 5 tuần 6 tuần 

250 mg/m
2
 

16 10,0 20,0 7,5 7,5 5,0 

17 22,5 12,5 5,0 5,0 2,5 

18 10,0 7,5 5,0 2,5 0 

Trung bình ± SD 
14,2 ± 

7,2 

13,3 ± 

6,3 

5,8 ± 

1,4 

5,0 ± 

2,5 

2,5 ± 

2,5 

Đối chứng 

(phun 

nước) 

25 0 0 2,5 0 2,5 

26 0 2,5 0 0 0 

27 2,5 0 0 2,5 0 

 

 Tại các nhà gỗ phun chlorfenapyr 24% SC ở liều 250 mg/m
2
 có tỷ lệ 

muỗi chết thấp ngay từ tuần đầu tiên cũng như các lần thử nghiệm sau đó, 

tỷ lệ muỗi chết từ 2,5 - 14,2% (Bảng 3.9). 

Trong tất cả các đợt thử nghiệm ở những nhà đối chứng có tỷ lệ 

muỗi chết sau 24h từ 0%-5% (Bảng 3.9).  

  

Hình 3.9. Diễn biến tỷ lệ muỗi chết qua các lần thử sinh học ở nhà gỗ 

phun chlorfenapyr 24% SC liều 250 mg/m
2 

Thời gian 
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 Tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử sinh học trên bề mặt tường gỗ 

phun chlorfenapyr 24% SC liều 250 mg/m
2 

ở các nhà thử nghiệm có tỷ lệ 

muỗi chết giảm ở tuần thử nghiệm thứ 4 và 5 (Hình 3.9).  

 Cả 3 nhà gỗ, chlorfenapyr 24% SC liều 250 mg/m
2
 cho tỷ lệ muỗi 

chết dưới 80% sau khi phun 1 tuần và được khẳng định lại trong các thử 

nghiệm sinh học sau 2 tuần, 4 tuần, 5 tuần và 6 tuần đều cho kết quả dưới 

80%. Chlorfenapyr 24% SC liều 250 mg/m
2
 không có hiệu lực diệt tồn lưu 

ở tuần đầu sau khi phun trên tường gỗ. 

Bảng 3.10. Tỷ lệ muỗi An. dirus chết sau 24 giờ thử trên tường gạch 

phun chlorfenapyr 24% SC liều 250 mg/m
2 

Liều lượng Nhà số 

Tỷ lệ % muỗi An. dirus chết sau các tuần    

thử nghiệm 

1 tuần  2 tuần  4 tuần 5 tuần 6 tuần 

250 mg/m
2
 

43 10,0 10,0 12,5 7,5 2,5 

44 7,5 7,5 12,5 15,0 12,5 

45 12,5 22,5 15,0 17,5 15,0 

Trung bình ± SD 
10,0 ± 

2,5 

13,3 ± 

8,0 

13,3 ± 

1,4 

13,3 ± 

5,2 

10,0 ± 

6,6 

Đối chứng 

(phun nước) 

52 0 2,5 0 2,5 0 

53 0 0 5,0 2,5 0 

54 2,5 0 0 0 2,5 

 

 Với nhà gạch phun chlorfenapyr 24% SC liều 250 mg/m
2
 tỷ lệ muỗi 

An. dirus chết thấp ngay từ tuần đầu tiên cũng như các lần thử nghiệm sau 

đó, tỷ lệ muỗi chết từ 10 - 13,3% (Bảng 3.10). 

Trong suốt các đợt thử nghiệm ở những nhà đối chứng có tỷ lệ muỗi 

chết sau 24h từ 0%-2,5% (Bảng 3.10). 
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Hình 3.10. Diễn biến tỷ lệ muỗi chết qua các lần thử sinh học ở nhà 

gạch phun chlorfenapyr 24% SC liều 250 mg/m
2 

  

Tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử sinh học trên bề mặt tường 

gạch phun chlorfenapyr 24% SC liều 250 mg/m
2 

ở các nhà thử nghiệm có 

tỷ lệ muỗi chết thấp và ít biến động (Hình 3.10). 

 Trên bề mặt tường gạch, chlorfenapyr 24% SC liều 250 mg/m
2
 cho 

tỷ lệ muỗi chết dưới 80% sau khi phun 1 tuần và được khẳng định lại trong 

các thử nghiệm sinh học sau 2 tuần, 4 tuần, 5 tuần và 6 tuần đều cho kết 

quả dưới 80%. Chlorfenapyr 24% SC liều 250 mg/m
2
 không có hiệu lực 

diệt tồn lưu ở tuần đầu sau khi phun trên tường gạch. 

3.1.6. Hiệu lực diệt tồn lưu của pirimiphos-methyl 30% CS liều 1000 mg/m
2 

Thử sinh học với muỗi An. dirus trên tường gỗ và tường gạch phun 

pirimiphos-methyl 30% CS liều 1000 mg/m
2, ở mỗi đợt thử nghiệm tỷ lệ 

muỗi chết trung bình được tính sau 24 giờ thử. 

 

 

 

Thời gian 
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Bảng 3.11. Tỷ lệ muỗi An. dirus chết sau 24 giờ thử trên tường gỗ phun 

pirimiphos-methyl 30% CS liều 1000 mg/m
2
 

Liều lượng Nhà số 

Tỷ lệ % muỗi An. dirus chết sau các tuần 

thử nghiệm 

1 tuần 4 tuần 5 tuần 

1000 mg/m
2
 

19 97,5 95,0 47,5 

20 97,5 45,0 32,5 

21 100,0 35,0 20,0 

Trung bình ± SD 98,3 ± 1,4 58,3 ± 32,1 33,3 ± 13,8 

Đối chứng 

(phun nước) 

25 2,5 0 2,5 

26 2,5 0 0 

27 0 0 0 

 Trên bề mặt gỗ, một tuần sau khi phun hóa chất có tỷ lệ muỗi chết cao 

(98,3%). Bốn tuần sau khi phun 2 trong số 3 nhà có tỷ lệ muỗi chết thấp (35 

% và 45%), đã được khẳng định lại trong 1 tuần sau đó (tuần 5), 1 nhà có tỷ lệ 

mỗi chết cao sau 4 tuần (95%), tuy nhiên ở tuần thứ 5 tỷ lệ muỗi chết thấp ở 

cả 3 nhà (33,3%) (Bảng 3.11). 

Ở các nhà đối chứng (chỉ phun nước) tỷ lệ muỗi An. dirus chết không 

vượt quá 5% (Bảng 3.11). 

   

Hình 3.11. Diễn biến tỷ lệ muỗi chết qua các lần thử sinh học ở nhà gỗ 

phun pirimiphos-methyl 30% CS liều 1000 mg/m
2 

Thời gian 
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Tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử sinh học trên bề mặt tường gỗ 

phun pirimiphos-methyl 30% CS liều 1000 mg/m
2
ở các nhà thử nghiệm có 

tỷ lệ muỗi chết cao ở tuần đầu sau khi phun và hiệu lực giảm nhanh ở tuần 

thứ 4 và thứ 5 (Hình 3.11). 

 Sau 1 tuần phun pirimiphos-methyl 30% CS ở liều 1000 mg /m² tất 

cả 3 nhà gỗ được thử sinh học cho tỷ lệ muỗi chết trên 80%. Bốn tuần sau 

khi phun hóa chất 2 nhà có tỷ lệ muỗi chết giảm xuống dưới 80%, chỉ có 1 

nhà có tỷ lệ chết trên 80%. Tuy nhiên 1 tuần sau đó, thử sinh học khẳng 

định (5 tuần sau khi phun hóa chất) tất cả các nhà phun pirimiphos-methyl 

30% CS ở 3 nhà gỗ đều có tỷ lệ muỗi chết dưới 80%. Hóa chất pirimiphos-

methyl 30% CS ở liều 1000 mg /m² có hiệu lực diệt tồn lưu kéo dài 1 tuần 

sau khi phun trên tường gỗ. 

Bảng 3.12. Tỷ lệ muỗi An. dirus chết sau 24 giờ thử trên tường gạch 

phun pirimiphos-methyl 30% CS liều 1000 mg/m
2
 

Liều lượng Nhà số 

Tỷ lệ % muỗi An. dirus chết sau các tuần 

thử nghiệm 

1 tuần 4 tuần 5 tuần 

1000 mg/m
2
 

46 85,0 25,0 7,5 

47 100,0 32,5 27,5 

48 80,0 7,5 5,0 

Trung bình ± SD 88,3 ± 10,4 21,7 ± 12,8 13,3 ± 12,3 

Đối chứng 

(phun nước) 

52 0 0 2,5 

53 2,5 2,5 0 

54 2,5 0 0 

 Trên bề mặt tường gạch, một tuần sau khi phun hóa chất có tỷ lệ 

muỗi chết cao (88,3%). Bốn tuần sau phun cả 3 nhà có tỷ lệ muỗi chết thấp 

(21,7%), và được khẳng định lại 1 tuần sau đó (tuần thứ 5) cũng cho tỷ lệ 

muỗi chết thấp (13,3%) (Bảng 3.12).  
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Ở các nhà đối chứng (phun nước) tỷ lệ muỗi An. dirus chết không 

vượt quá 5% (Bảng 3.12). 

 

Hình 3.12. Diễn biến tỷ lệ muỗi chết qua các lần thử sinh học ở nhà 

gạch phun pirimiphos-methyl 30% CS liều 1000 mg/m
2
 

 

Tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử sinh học trên bề mặt tường gạch 

phun pirimiphos-methyl 30% CS liều 1000 mg/m
2
ở các nhà thử nghiệm có 

tỷ lệ muỗi chết giảm rất nhanh ở tuần 4 (Hình 3.12). 

 Sau 1 tuần phun pirimiphos-methyl 30% CS ở liều 1000 mg /m² tất 

cả 3 nhà gạch được thử sinh học cho tỷ lệ muỗi chết trên 80%. Bốn tuần 

sau khi phun hóa chất cả 3 nhà gạch có tỷ lệ muỗi chết giảm xuống dưới 

80. Một tuần sau đó, thử sinh học khẳng định (5 tuần sau khi phun hóa 

chất) tất cả các nhà phun pirimiphos-methyl 30% CS ở 3 nhà gạch đều có 

tỷ lệ muỗi chết dưới 80%. Hóa chất pirimiphos-methyl 30% CS ở liều 1000 

mg /m² có hiệu lực diệt tồn lưu kéo dài 1 tuần sau khi phun trên tường 

gạch. 

Thời gian 
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3.1.7. Hiệu lực diệt tồn lưu của pirimiphos-methyl 500 EC liều 1000 mg/m
2 

Kết quả thử sinh học ở 3 nhà gỗ và 3 nhà gạch phun pirimiphos-

methyl 500 EC liều 1000 mg/m
2
, tỷ lệ muỗi chết trung bình ở mỗi đợt thử 

nghiệm được tính sau 24 giờ . 

Bảng 3.13. Tỷ lệ muỗi An. dirus chết sau 24 giờ thử trên tường gỗ phun 

pirimiphos-methyl 500 EC liều 1000 mg/m
2 

Liều lượng Nhà số 

Tỷ lệ % muỗi An. dirus chết sau các tuần      

thử nghiệm 

1 tuần 4 tuần 5 tuần 

1000 mg/m
2
 

22 100,0 72,5 60,0 

23 100,0 95,0 77,5 

24 100,0 92,5 67,5 

Trung bình ± SD 100,0 ± 0 86,7 ± 12,3 68,3 ± 8,8 

Đối chứng 

(phun nước) 

25 2,5 0 2,5 

26 2,5 0 0 

27 0 0 0 

  

 Trên bề mặt gỗ, một tuần sau khi phun hóa chất có tỷ lệ muỗi chết cao 

(100%). Bốn tuần sau phun có tỷ lệ muỗi chết cao (86,7%), tuy nhiên cả 3 

nhà 1 tuần đó (tuần 5) có tỷ lệ muỗi chết thấp (68,3%) (Bảng 3.13).  

Ở các nhà đối chứng (chỉ phun nước) tỷ lệ muỗi An. dirus chết không 

vượt quá 5% (Bảng 3.13). 
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Hình 3.13. Biến đổi tỷ lệ muỗi chết qua các lần thử sinh học ở nhà gỗ 

phun pirimiphos-methyl 500 EC liều 1000 mg/m
2 

 

Kết quả thử nghiệm cho thấy tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử sinh 

học trên bề mặt tường gỗ phun pirimiphos-methyl 500 EC liều 1000 mg/m
2
ở 

các nhà thử nghiệm có tỷ lệ muỗi chết giảm dần ở tuần 4 và 5 (Hình 3.13). 

Sau 1 tuần phun pirimiphos-methyl 500 EC ở liều 1000 mg /m² tất cả 

3 nhà gỗ được thử sinh học cho tỷ lệ muỗi chết trên 80% . Bốn tuần khi 

phun hóa chất trung bình các nhà có tỷ lệ muỗi chết trên 80%. Một tuần sau 

đó, thử sinh học khẳng định (5 tuần sau khi phun hóa chất) tất cả các nhà 

phun pirimiphos-methyl 500 EC đều không cho tỷ lệ muỗi chết trung bình 

trên 80%. Như vậy, pirimiphos-methyl 500 EC ở liều 1000 mg /m² có hiệu 

lực diệt tồn lưu kéo dài 4 tuần sau khi phun trên tường gỗ. 

 

 

 

Thời gian 
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Bảng 3.14. Tỷ lệ muỗi An. dirus chết sau 24 giờ thử trên tường gạch 

phun pirimiphos-methyl 500 EC liều 1000 mg/m
2 

Liều lượng Nhà số 

Tỷ lệ % muỗi An. dirus chết sau các tuần 

thử nghiệm 

1 tuần 4 tuần 5 tuần 

1000 mg/m
2
 

49 100 50,0 40,0 

50 100 0 0 

51 67,5 0 0 

Trung bình ± SD 89,2 ± 18,8 16,7 ± 28,9 13,3 ± 23,1 

Đối chứng 

(phun nước) 

52 0 0 2,5 

53 2,5 2,5 0 

54 2,5 0 0 

 Trên bề mặt tường gạch, một tuần sau khi phun hóa chất 2 trong số 3 

nhà có tỷ lệ muỗi chết cao (100%). Bốn tuần sau phun cả 3 nhà có tỷ lệ 

muỗi chết thấp (0 - 50%), và được khẳng định lại 1 tuần sau đó (tuần thứ 5) 

cũng cho tỷ lệ muỗi chết thấp (0 - 40%) (Bảng 3.14). 

Ở các nhà đối chứng (chỉ phun nước) tỷ lệ muỗi An. dirus chết không 

vượt quá 5% (Bảng 3.14). 

 

Hình 3.14. Biến đổi tỷ lệ muỗi chết qua các lần thử sinh học ở nhà gạch 

phun pirimiphos-methyl 500 EC liều 1000 mg/m
2
 

Thời gian 
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Tỷ lệ chết của An. dirus ở các lần thử sinh học trên bề mặt tường gạch 

phun pirimiphos-methyl 500 EC liều 1000 mg/m
2 

ở các nhà thử nghiệm có 

tỷ lệ muỗi chết giảm rất nhanh ở tuần 4 (Hình 3.14). 

 Sau 1 tuần phun pirimiphos-methyl 500 EC ở liều 1000 mg /m² trung 

bình các nhà gạch có tỷ lệ muỗi chết trên 80%. Bốn tuần khi phun hóa chất 

cả 3 nhà có tỷ lệ muỗi chết giảm xuống dưới 80% và được thử sinh học 

khẳng định ở tuần thứ 5 cũng cho tỷ lệ muỗi chết dưới 80%. Như vậy, 

pirimiphos-methyl 500 EC ở liều 1000 mg /m² có hiệu lực diệt tồn lưu kéo 

dài 1 tuần sau khi phun trên tường gạch.   

3.2. Phân tích liều lượng hóa chất phun trên giấy thấm 

3.2.1. Phân tích hóa chất deltamethrin 25% WG phun trên giấy thấm 

 Liều lượng deltamethrin 25% WG phun ở liều 25 mg/m² cho phép 

sai số ± 25% [94]. Như vậy, liều lượng hóa chất trên giấy thấm sau khi 

phân tích hóa học nằm trong khoảng này có nghĩa kỹ thuật phun đạt yêu 

cầu. Liều lượng hóa chất trung bình của mỗi nhà ở mỗi loại tường được thể 

hiện theo mg/m² được trình bày trong Bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Liều lượng hóa chất deltamethrin 25% WG trung bình ở nhà 

tường gỗ và tường gạch 

Khoảng liều lượng 

cho phép 
Loại tường Nhà số 

Liều lượng deltamethrin 

25% WG trung bình ± SD 

(mg/m²) 

25 mg/m
2
 ± 25% 

Gỗ 

1 24,9 ± 5,9 

2 27,7± 3,4 

3 27,5 ± 3,9 

Gạch 

28 27,6 ± 5,2 

29 28,1 ± 3,3 

30 20,6 ± 1,7 

Ghi chú: SD= Độ lệch chuẩn  



88 

 

 

Kết quả phân tích cho thấy deltamethrin 25% WG được phun ở liều 

25 mg /m
2
 có khoảng liều cho phép 25 mg/m

2
 ± 25%. Cả 3 nhà gỗ và 3 nhà 

gạch có lượng hóa chất deltamehtrin trung bình nằm trong giới hạn cho 

phép (Bảng 3.15).  

Trong Hình 3.15 là lượng hóa chất của mỗi loại giấy thấm của mỗi 

nhà (4 mẫu giấy/1 nhà). 

 

Hình 3.15. Liều lượng deltamethrin 25% WG trên giấy thấm ở nhà 

tường gỗ và tường gạch 

Tổng cộng có 24/24 (100%) mẫu giấy thấm hóa chất diệt côn trùng 

deltamethrin WG phù hợp với liều lượng cho phép. 

3.2.2. Phân tích hóa chất deltamethrin 62,5 % SC phun trên giấy thấm 

 Liều lượng deltamethrin 62,5 % SC trung bình của mỗi bề mặt (thể 

hiện trong mg / m²). được trình bày trong Bảng 3.16.  
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Bảng 3.16. Liều lượng hóa chất deltamethrin 62,5% SC trung bình ở nhà 

tường gỗ và tường gạch 

Khoảng liều 

lượng cho phép 
Loại tường Nhà số 

Liều lượng deltamethrin 

trung bình ± SD (mg/m²) 

20 mg/m
2 

± 25% 

Gỗ 

8 18,4 ± 2,0 

7 20,8 ± 4,3 

9 18,4 ± 4,3 

Gạch 

34 16,8 ± 2,3 

35 18,2 ± 4,1 

36 17,4 ± 2,3 

25 mg/m
2 

± 25% 

Gỗ 

10 19,6 ± 0,3 

12 20,8 ± 1,7 

11 21,6 ± 2,6 

Gạch 

37 25 ± 4,4 

38 24,8 ± 6,2 

39 23,6 ± 5,6 

 Ghi chú: SD= Độ lệch chuẩn;  

Kết quả phân tích cho thấy deltamethrin 62,5 % SC tất cả 9 nhà gỗ 

và 9 nhà gạch đều có lượng hóa chất deltamehtrin trung bình nằm trong 

giới hạn cho phép. 

Trong Hình 3.16 là lượng hóa chất của mỗi loại giấy thấm của mỗi 

nhà.  
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Hình 3.16. Liều lượng deltamethrin 62,5 SC trên giấy thấm ở nhà 

tường gỗ và tường gạch 

 

Deltamethrin 62,5% SC được phun ở liều 20 mg/m
2
 với sai số ± 

25%. Có 100% mẫu giấy thử nghiệm có liều hóa chất phù hợp và nằm 

trong giới hạn cho phép. 

Deltamethrin 62,5% SC được phun ở liều 25 mg/m
2
 với sai số ± 

25%, 100% mẫu giấy thử nghiệm có liều lượng hóa chất phù hợp và nằm 

trong giới hạn cho phép. 

3.2.3. Phân tích hóa chất chlorfenapyr 24% SC phun trên giấy thấm 
 

 Liều lượng chlorfenapyr 24% SC trung bình của mỗi bề mặt được 

thể hiện theo mg/m² được trình bày trong Bảng 3.17.  
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Bảng 3.17. Liều lượng hóa chất chlorfenapyr 24% SC trung bình ở 

nhà tường gỗ và tường gạch 

Khoảng liều lượng 

cho phép 
Loại tường Nhà số 

Liều lượng chlorfenapyr 

trung bình ± SD (mg/m²) 

150 mg/m
2 ± 25% 

Gỗ 

13 164,2 ± 26,4 

14 170,1 ± 21,8 

15 174,2 ± 12,0 

Gạch 

40 147,9 ± 29,5 

41 131,9 ± 20,8 

42 168,2 ± 29,6 

250 mg/m
2 ± 25% 

Gỗ 

16 238,0 ± 45,1 

17 276,9 ± 54,9 

18 240,4 ± 51,1 

Gạch 

43 232,6 ± 40,5 

44 262,7 ± 28,7 

45 232,2 ± 52,1 

Ghi chú: SD= Độ lệch chuẩn;  

 Kết quả phân tích cho thấy trung bình liều phun ở mỗi nhà nằm trong 

khoảng giới hạn cho phép. 

Trong Hình 3.17 là lượng hóa chất của mỗi loại giấy thấm của mỗi 

nhà  
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Hình 3.17. Liều lượng chlorfenapyr 24% SC trên giấy thấm ở nhà 

tường gỗ và tường gạch 

Chlorfenapyr 24% SC ở liều 150 mg/m
2
 được phun lên 24 mẫu giấy 

thử ở cả nhà gạch và nhà gỗ, 100% mẫu nằm trong giới hạn liều cho phép.  

Chlorfenapyr 24% SC ở liều 250 mg/m
2 

có 24/24 (100%) mẫu nằm 

trong giới hạn liều cho phép.  

3.2.4. Phân tích hóa chất pirimiphos-methyl 30% CS phun trên giấy thấm  

 Liều lượng pirimiphos-methyl 30% CS trung bình của mỗi bề mặt 

(tính bằng mg / m²) được trình bày trong Bảng 3.18. 

Bảng 3.18. Liều lượng hóa chất pirimiphos-methyl 30% CS trung bình 

ở nhà tường gỗ và tường gạch 

Khoảng liều lượng 

cho phép 
Loại tường Nhà số 

Liều lượng Pirimiphos-

methyl trung bình ± SD 

(mg/m²) 

1000 mg/m
2 ± 25% 

Gỗ 

19 858,5 ± 86,5 

20 848,2 ± 118,8 

21 826,6 ± 68,5 

Gạch 

46 759,0 ± 6,1 

47 859,9 ± 114,1 

48 846,3 ± 66,0 

Ghi chú: SD= Độ lệch chuẩn;  
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Kết quả phân tích cho thấy dạng hóa chất pirimiphos-methyl 30% CS 

được phun trong giới hạn liều 1000 ± 25%. Tất cả 3 nhà gạch và 3 nhà gỗ 

phun pirimiphos-methyl có liều lượng hóa chất trung bình đạt tiêu chuẩn 

nằm trong giới hạn liều nghiên cứu.  

Trong Hình 3.18 là lượng hóa chất của mỗi giấy tẩm của mỗi nhà.  

 
Hình 3.18. Liều lượng pirimiphos-methyl 30% CS trên giấy thấm ở 

nhà tường gỗ và tường gạch 

 

Tổng số 24/24 (100%) giấy thấm thu thập từ các nhà gỗ và gạch nằm 

trong giới hạn liều cho phép. 

3.2.5. Phân tích hóa chất pirimiphos-methyl 500 EC phun trên giấy thấm  

 Liều lượng pirimiphos-methyl 500 EC trung bình của mỗi bề mặt 

(tính bằng mg / m²) được trình bày trong Bảng 3.19. 
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Bảng 3.19. Liều lượng hóa chất pirimiphos-methyl 500 EC trung bình 

ở nhà tường gỗ và tường gạch 

Khoảng liều lượng 

cho phép 

Loại 

tường 
Nhà số 

Liều lượng Pirimiphos-

methyl trung bình ± SD 

(mg/m²) 

1000 mg/m
2 ± 25% 

Gỗ 

22 858,7 ± 86,1 

23 838,0 ± 79,1 

24 819,5 ± 61,3 

Gạch 

49 784,0 ± 21,7 

50 849,9 ± 117,8 

51 886,2 ± 91,8 

Ghi chú: SD= Độ lệch chuẩn;  

Kết quả phân tích cho thấy dạng hóa chất pirimiphos-methyl 500 EC 

được phun trong giới hạn liều 1000 ± 25%. Tất cả 3 nhà gạch và 3 nhà gỗ 

phun pirimiphos-methyl có liều lượng hóa chất trung bình đạt tiêu chuẩn 

nằm trong giới hạn liều nghiên cứu.  

Trong Hình 3.19 là lượng hóa chất của mỗi giấy tẩm của mỗi nhà. 

 

Hình 3.19. Liều lượng pirimiphos-methyl 500 EC trên giấy thấm ở nhà 

tường gỗ và tường gạch 
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Tổng số 24/24 (100%) giấy thấm thu thập từ các nhà gỗ và gạch nằm 

trong giới hạn liều cho phép. 

3.3. Đánh giá hiệu lực phòng chống muỗi Anopheles của hương xua, 

kem xua 

3.3.1. Hiệu lực phòng chống muỗi Anopheles của kem xua  

Tại thôn 1 xã Trà Dơn, Nam Trà My, Quảng Nam (thôn sử dụng kem 

xua), số lượng cá thể các loài muỗi Anopheles điều tra bằng phương pháp 

mồi người trong nhà và ngoài nhà được thể hiện ở Bảng 3.20.  

Bảng 3.20. Số lượng cá thể các loài muỗi Anopheles thu thập bằng 

phương pháp mồi người tại thôn 1 

TT Tên loài 

Trong nhà Ngoài nhà  

Thử 

nghiệm 

(Con) 

Đối 

chứng 

(Con) 

Thử 

nghiệm 

(Con) 

Đối 

chứng 

(Con) 

1 An. aconitus 0 2 0 4 

2 An. maculatus 0 1 0 4 

3 An. philippinensis 0 0 0 2 

4 An. peditaeniatus 0 1 1 4 

5 An. sinensis 1 2 1 7 

Tổng số muỗi 1 6 2 21 

p < 0,05 < 0,05 

 

 Kết quả số lượng muỗi thu thập được tại các hộ gia đình ở thôn 1 

(kem xua) có người mồi bắt muỗi ở cả trong nhà và ngoài nhà khi sử 

dụng kem xua giảm so với đối chứng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) . 

Điều này cho thấy kem xua có tác dụng phòng chống muỗi Anopheles 

đốt người (Bảng 3.20). 
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Hiệu lực phòng chống muỗi Anopheles của kem xua theo giờ được 

thể hiện ở Bảng 3.21. 

Bảng 3.21. Số muỗi Anopheles đốt người theo thời gian khi bôi kem 

xua và không bôi kem xua  

Biện pháp 

áp dụng 

Số lượng muỗi thu được theo thời gian (con) Trung 

bình 

bảo vệ 

18h-19h 

(1) 

19h-20h 

(2) 

20h-21h 

(3) 

21h-22h 

(4) 

22h-23h 

(5) 

23h-24h 

(6) 

Có bôi 

kem 
0 0 0 1 1 1  

Không bôi 

kem 
1 3 7 7 5 4  

Hiệu lực 

(%) 
100 100 100 85,71 80,00 75,00 90,11 

Kết quả cho thấy hiệu lực phòng chống muỗi Anopheles cao. Trung 

bình trong 6 giờ hiệu lực phòng chống của kem xua là 90,11% (Bảng 3.21).  

3.3.2. Hiệu lực phòng chống muỗi Anopheles của hương xua  

Tại thôn 2, xã Trà Dơn, Nam Trà My, Quảng Nam (thôn sử dụng 

hương xua), số lượng cá thể các loài muỗi Anopheles điều tra bằng phương 

pháp mồi người trong nhà được thể hiện ở Bảng 3.22.  

Bảng 3.22. Số lượng cá thể các loài muỗi Anopheles thu thập bằng 

phương pháp mồi người tại thôn 2 

TT Tên loài 

Trong nhà 

Thử nghiệm  

(Con) 

Đối chứng 

(Con) 

1 An. aconitus 1 4 

2 An. jeyporiensis 0 2 

3 An. maculatus 1 8 

4 An. minimus 2 13 

5 An. sinensis 1 3 

Tổng số muỗi 5 30 

p < 0,05 
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Kết quả số lượng muỗi thu thập được tại các hộ gia đình ở thôn 2 

(hương xua) có người mồi bắt muỗi trong nhà khi sử dụng hương xua giảm 

so với đối chứng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Như vậy, hương xua có tác 

dụng phòng chống muỗi Anopheles đốt người (Bảng 3.22). 

Hiệu lực phòng chống muỗi Anopheles của hộ sử dụng hương xua 

theo giờ được thể hiện ở Bảng 3.23. 

Bảng 3.23. Số muỗi Anopheles đốt người theo thời gian khi sử dụng 

hương xua và không sử dụng hương xua  

Biện pháp 

áp dụng 

Số lượng muỗi thu được theo thời gian (con) Trung 

bình 

bảo vệ 

18h-19h 

(1) 

19h-20h 

(2) 

20h-21h 

(3) 

21h-22h 

(4) 

22h-23h 

(5) 

23h-24h 

(6) 

Có đốt 

hương 
0 2 2 1 0 0  

Không đốt 

hương 
2 7 11 6 2 2  

Hiệu lực 

(%) 
100 71,43 81,82 83,33 100 100 89,43 

Kết quả hiệu lực phòng chống muỗi Anopheles cao. Trung bình 

trong 6 giờ hiệu lực phòng chống của hương xua là 89,43% (Bảng 3.23).  

3.4. Đánh giá tác dụng không mong muốn của các dạng hóa chất phun 

tồn lưu, hương xua, kem xua muỗi 

3.4.1. Tác dụng không mong muốn của các dạng hóa chất phun tồn lưu 

Sau khi phun hóa chất vào sáng hôm sau và một tuần sau đó không có 

tác dụng không mong muốn nào được ghi nhận ở những người phun, ngoại 

trừ 2 người cảm thấy có mùi hôi khi phun pirimiphos-methyl. 

Các hộ được chọn tham gia nghiên cứu thử nghiệm phun tồn lưu trong 

nhà không có trường hợp nào rút khỏi danh sách tham gia nghiên cứu. 
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Tác dụng không mong muốn ở những hộ gia đình có người ngủ trong 

nhà phun deltamethrin 25% WG được trình bày tại Bảng 3.24  

Bảng 3.24. Tác dụng không mong muốn ở người ngủ trong nhà phun 

deltamethrin 25% WG 

Tác dụng 

không mong 

muốn 

Đối chứng 
Deltamethrin 25% WG liều 25 

mg/m
2
  

1 tuần 4 tuần 1 tuần 4 tuần 

Số 

người 

(n = 26) 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

(n = 25) 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

(n = 20) 

Tỷ lệ % 

Số 

người 

(n = 20) 

Tỷ lệ % 

Ngứa da 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nóng mặt 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hắt hơi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chảy nước 

mũi 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Đau đầu 0 0 0 0 1 5 0 0 

Buồn nôn  0 0 0 0 0 0 0 0 

Chảy nước 

mắt 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Chảy nhiều 

mồ hôi 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Mùi khó chịu 

sau khi phun 
0 0 0 0 4 20 0 0 

Triệu chứng 

khác 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Bình thường 26 100 25 100 15 75 20 100 

Phỏng vấn tất cả những người ngủ trong nhà phun deltamethrin 25% 

WG. Sau 1 tuần, một người (5%) cảm thấy đau đầu, 4 người (20%) cảm thấy 

có mùi khó chịu sau khi phun. Một tháng sau khi phun hóa chất không có tác 

dụng không mong muốn được ghi nhận (Bảng 3.24). 

Tác dụng không mong muốn của những hộ gia đình có người ngủ trong 

nhà phun deltamethrin 62,5% SC được trình bày tại Bảng 3.25 
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Bảng 3.25. Tác dụng không mong muốn ở người ngủ trong nhà 

phun deltamethrin 62,5% SC 

Nội dung 

Đối chứng 
Deltamethrin 62,5% SC liều 

20 mg/m
2
 và 25 mg/m

2
 

1 tuần 4 tuần 1 tuần 4 tuần 

Số người 

(n= 26) 

Tỷ 

lệ % 

Số người 

(n= 26) 

Tỷ 

lệ % 

Số người 

(n= 114) 

Tỷ 

lệ % 

Số người 

(n= 114) 
Tỷ lệ % 

Tác dụng 

không mong 

muốn 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Bình thường 26 100 26 100 114 100 114 100 

 

Đối với những nhà phun deltamethrin 62,5% SC, không có ai trong số 

những người ngủ trong nhà phun hóa chất có tác dụng không mong muốn 

sau một tuần và một tháng sau khi phun hóa chất (Bảng 3.25). 

Tác dụng không mong muốn của những hộ gia đình có người ngủ 

trong nhà phun chlorfenapyr 24% SC được trình bày tại Bảng 3.26 
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Bảng 3.26. Tác dụng không mong muốn ở người ngủ trong nhà phun 

chlorfenapyr 24% SC 

Tác dụng 

không 

mong 

muốn 

Đối chứng 
Chlorfenapyr 24% SC 

liều 150 mg/m
2
 

Chlorfenapyr 24% SC  

liều 250mg/m
2
 

1 tuần 4 tuần 1 tuần 4 tuần 1 tuần 4 tuần 

Số 

người 

(n= 26) 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

(n= 26) 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

(n= 23) 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

(n= 23) 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

(n= 25) 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

(n= 25) 

Tỷ lệ 

% 

Ngứa da 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nóng mặt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hắt hơi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 

Chảy 

nước mũi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Đau đầu 0 0 0 0 1 4,3 0 0 2 8 0 0 

Buồn nôn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 

Chảy 

nước mắt 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chảy 

nhiều mồ 

hôi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mùi khó 

chịu sau 

khi phun 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Triệu 

chứng 

khác 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bình 

thường 
26 100 26 100 22 95,7 114 100 21 84 25 100 

 

Những nhà phun chlorfenapyr 24% SC liều 150mg/m
2
 có một người 

(4,3 %) cảm thấy đau đầu sau 1 tuần phun. Ở liều 250mg/m
2
 sau một tuần, 

có một người (4%) có hắt hơi, hai người (8%) thấy đau đầu và một người 

(4%) có triệu chứng buồn nôn. Một tháng sau khi phun hóa chất không có 

tác dụng không mong muốn được ghi nhận (Bảng 3.26). 
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Tác dụng không mong muốn ở những người ngủ trong nhà phun 

pirimiphos-methyl 30% CS được trình bày tại Bảng 3.27. 

Bảng 3.27. Tác dụng không mong muốn ở người ngủ trong nhà phun 

pirimiphos-methyl 30% CS 

Tác dụng 

không mong 

muốn 

Đối chứng 
Pyrimiphos-methyl 30 % CS liều 

1000 mg /m
2 

1 tuần 4 tuần 1 tuần 4 tuần 

Số 

người 

(n= 26) 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

(n= 26) 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

(n= 28) 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

(n= 28) 

Tỷ lệ 

% 

Ngứa da 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nóng mặt 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hắt hơi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chảy nước mũi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Đau đầu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buồn nôn  0 0 0 0 0 0 0 0 

Chảy nước mắt 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chảy nhiều mồ 

hôi 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Mùi khó chịu 

sau khi phun 
0 0 0 0 26 92,8 0 0 

Triệu chứng 

khác 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Bình thường 26 100 26 100 2 7,2 28 100 

 

Có 92,8% số người sống trong nhà phun pirimiphos-methyl 30% CS 

liều 1000 mg/m
2
 cho biết có mùi khó chịu. Tuy nhiên, một tháng sau khi 

phun hóa chất không còn mùi khó chịu nữa (Bảng 3.27). 

Tác dụng không mong muốn ở những người ngủ trong nhà phun 

pirimiphos-methyl 500 EC được trình bày tại Bảng 3.28. 
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Bảng 3.28. Tác dụng không mong muốn ở những người ngủ trong nhà 

phun pirimiphos-methyl 500 EC 

Tác dụng 

không mong 

muốn 

Đối chứng 
Pyrimiphos-methyl 500 EC 

 liều 1000 mg /m
2 

1 tuần 4 tuần 1 tuần 4 tuần 

Số 

người 

(n = 26) 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

(n = 26) 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

(n = 13) 

Tỷ lệ 

% 

Số người 

(n = 13) 

Tỷ lệ 

% 

Ngứa da 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nóng mặt 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hắt hơi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chảy nước mũi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Đau đầu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buồn nôn  0 0 0 0 0 0 0 0 

Chảy nước mắt 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chảy nhiều mồ 

hôi 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Mùi khó chịu 

sau khi phun 
0 0 0 0 13 100 0 0 

Bình thường 26 100 26 100 0 0 13 100 

 Có 100% số người sống trong nhà phun pirimiphos-methyl 500 EC 

liều 1000 mg/m
2
 cảm thấy có mùi khó chịu. Tuy vậy, mùi này hoàn toàn 

mất đi một tháng sau khi phun hóa chất (Bảng 3.28). 

3.4.2. Chấp nhận của cộng đồng và tác dụng không mong muốn của kem 

xua 

 Kết quả điều tra về sử dụng kem xua tại các hộ được thể hiện tại Bảng 

3.29 và Bảng 3.30 
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Bảng 3.29. Số lượng và tỷ lệ (%) hộ gia đình sử dụng kem xua 

Số hộ được phát kem xua Số hộ sử dụng kem 

xua 

Tỷ lệ (%) 

105 96 91,43 

 Tại thôn 1 có 96 (91,43%) hộ gia đình sử dụng kem xua, có 9 hộ 

không sử dụng (Bảng 3.29). 

Bảng 3.30. Số lượng và tỷ lệ (%) người dân sử dụng kem xua 

Thôn 1 (kem xua) n= 396 người 

 Số người sử dụng Tỷ lệ (%) 

Thường xuyên 210 53,03 

Thỉnh thoảng 100 25,25 

Không bôi 86 21,72 

 Tại thôn 1 có 210 (53,03%) người dân bôi kem xua thường xuyên, 

100 (25,25%) người thỉnh thoảng bôi kem và 86 (21,72%) người không bôi 

kem (Bảng 3.30).  

Tác dụng không mong muốn của kem xua: 

Kết quả điều tra về tác dụng không mong muốn tại các hộ gia đình 

đã phát kem xua và những người sử dụng kem xua khi bắt muỗi được thể 

hiện trên Bảng 3.31.  

Bảng 3.31. Tác dụng không mong muốn của kem xua 

Thôn 1 (kem xua)  

Tác dụng không 

mong muốn 

Số người  

(n= 310) 
Tỷ lệ % 

Bị ngứa da 2 0,65 

Bình thường 308 99,35 
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 Tại thôn 1, khi bôi kem có 2 (0,65%) người ở 2 hộ gia đình bị mẩn 

đỏ và ngứa da. Hai người này và tất cả thành viên trong 2 gia đình của họ 

(13 người) ngừng bôi kem, 7 hộ gia đình khác (31 người) ở gần 2 hộ có 

người bị mẩn đỏ và ngứa da tạm thời chưa sử dụng kem (Bảng 3.31). 

3.4.3. Sự chấp nhận của cộng đồng và tác dụng không mong muốn của 

hương xua 

 Kết quả điều tra về sử dụng hương xua tại các hộ được thể hiện tại Bảng 

3.32 và Bảng 3.33. 

Bảng 3.32. Số lượng và tỷ lệ (%) hộ gia đình sử dụng hương xua 

Số hộ được phát hương xua Số hộ sử dụng Tỷ lệ % 

110 110 100 

 Tại thôn 2, 100% các hộ tham gia nghiên cứu có sử dụng hương xua 

vào buổi tối (Bảng 3.32).  

 

Bảng 3.33. Số lượng và tỷ lệ (%) người dân sử dụng hương xua 

Thôn 2 (hương xua) n = 110 hộ 

 Số hộ sử dụng Tỷ lệ % 

Thường xuyên 109 99,09 

Thỉnh thoảng 1 0,91 

 Tại Thôn 2 có 109 (99,09%) hộ gia đình thường xuyên đốt hương 

xua muỗi. Hầu hết các hộ bắt đầu đốt hương vào lúc 19 giờ 30 (Bảng 3.33).  

Kết quả điều tra về tác dụng không mong muốn tại các hộ gia đình 

đã phát hương xua và những người bắt muỗi tại nhà đốt hương xua được 

thể hiện trên Bảng 3.34. 
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Bảng 3.34. Tác dụng không mong muốn của hương xua 

Thôn 2 (hương xua) 

Nội dung Số người  

(n= 506) 
Tỷ lệ % 

Tác dụng không 

mong muốn 
0 0 

Bình thường 506 100 

 Tại thôn 2, chưa phát hiện thấy tác dụng không mong muốn của hương 

xua, 100% người dân cảm thấy bình thường khi đốt hương xua (Bảng 3.34). 
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CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

4.1. Hiệu lực diệt tồn lưu của các dạng hóa chất phun trong nhà  

4.1.1. Hiệu lực diệt tồn lưu của deltamethrin 25% WG phun trong nhà 

Kết quả thử sinh học trên bề mặt tường gỗ, một tuần sau khi phun 

deltamethrin 25% WG liều 25 mg/m
2
 ở cả 3 nhà có tỷ lệ muỗi chết thấp 

(dưới 80%). Do đó một tuần sau (tuần thứ 2) được thử lại để khẳng định, và 

kết quả thử sinh học cũng cho tỷ lệ muỗi chết dưới 80%. Tương tự, 4 tuần, 

5 tuần và 8 tuần sau khi phun tỷ muỗi chết giảm dần. Như vậy trên bề mặt 

tường gỗ phun hóa chất deltamethrin 25% WG ở liều 25 mg/m
2
 không có 

hiệu lực diệt tồn lưu ngay ở tuần đầu tiên sau khi phun. 

Trong khi đó, trên bề mặt tường gạch 8 tuần sau phun hóa chất tỷ lệ 

muỗi chết trên 80%. Sau 12 tuần tỷ lệ muỗi chết dưới 80% và được thử 

nghiệm khẳng định ở tuần 13 cho tỷ lệ muỗi chết thấp (dưới 80%). 

Kết quả thử sinh học của muỗi với tường gạch phun deltamethrin 

dạng WG trong nghiên cứu này có hiệu lực diệt tồn lưu 8 tuần tương tự với 

kết quả của Ansari khi phun deltamethrin 2,25% WG trên bề mặt tường 

gạch có hiệu lực diệt tồn lưu 2 tháng và 1 tuần [42]. Nhưng thử nghiệm của 

chúng tôi với deltamethrin phun trên bề mặt tường gỗ có hiệu lực diệt tồn 

lưu ngắn hơn so với báo cáo của Ansari có hiệu lực diệt tồn lưu 3 tháng 

[42]. Raeisi (2010), nghiên cứu tại Iran, phun tồn lưu trong nhà với 

deltamethrin 25% WG liều 25 mg/m
2
 trên các bề mặt gỗ và nhựa cho hiệu 

lực diệt tồn lưu tương ứng là 2 và 3 tháng với An. stephensi [99]. Thử 

nghiệm của Josiane (2011) phun deltamethrin WG tại Cameroon, sau đó 

tiến hành thử tồn lưu với chủng muỗi nhạy An. gambiae s.s. Kết quả hiệu 

lực diệt tồn lưu kéo dài 26 tuần trên tường bê tông, 20 tuần trên tường bùn 

và 15 tuần trên tường gỗ, có tỷ lệ muỗi An. gambiae s.s. chết trên 80%. Do 
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hiệu lực diệt tồn lưu ở mỗi loại tường khác nhau nên việc phun hóa chất 

cần theo các chu kỳ khác nhau phụ thuộc vào hiệu lực diệt tồn lưu ở mỗi 

loại tường [72].  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự với nghiên cứu của 

Rozilawati tại khu vực thành thị của Kuala Lumpur, Malaysia về hiệu lực 

diệt tồn lưu của deltamethin WG phun trên tường gạch với liều 25 mg/m
2
 

có hiệu lực diệt tồn lưu sau 6 tuần với muỗi Aedes [105]. 

Kết quả nghiên cứu của Rohani và cộng sự (2006), khi phun tồn lưu 

deltamethrin WG ở liều 25 mg / m
2
 và 20 mg / m

2
 để phòng chống bệnh sốt 

rét tại khu tái định cư Kuala Lipis, Pahang, Malaysia, có hiệu lực diệt tồn 

lưu 6 tháng với liều 20 mg / m
2
 và 9 tháng với liều 25 mg / m

2
 khi thử với 

An. maculatus [100]. Kết quả nghiên cứu trên bề mặt gồ ghề và nhẵn của 

tre nứa khi phun tồn lưu deltamethrin WG sau đó tiến hành thử nghiệm 1 

tháng 1 lần kết quả cho biết hiệu lực diệt tồn lưu tới 14 tháng với muỗi An. 

maculatus [101]. Trong nghiên cứu khác của tác giả này khi phun tồn lưu 

deltamethrin WG ở Balai Ringin, Sarawak (2014) với liều phun 30 mg/m
2
 

trên bề mặt tre nứa bằng phẳng có hiệu lực diệt tồn lưu 15 tháng với muỗi 

An. maculatus (tỷ lệ chết 95 - 100%) [102]. 

Nghiên cứu của Oxborough tại Tanzania (2014), khi phun hóa chất 

deltamethrin WG tại nhà thử nghiệm được thiết kế để muỗi có thể tự do 

vào nhà, kết quả thử tồn lưu kéo dài 9 tháng với muỗi An. arabiensis [92]. 

Deltamethrin có hiệu lực diệt tồn lưu tới 120 ngày sau khi phun tồn lưu 

trong nhà trên bề mặt thạch cao, đất, gỗ [38]. 

4.1.2. Hiệu lực diệt tồn lưu của deltamethrin 62,5 % SC phun trong nhà  

Ở các nhà gỗ (9 nhà), phun deltamethrin 62,5 % SC ở 3 liều 15; 20 

và 25 mg /m² đều cho tỷ lệ muỗi chết thấp (dưới 80%) trong các lần thử 

sinh học vào thời điểm sau khi phun 1, 2, 4 và 8 tuần. Như vậy hóa chất 
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không có hiệu lực diệt tồn lưu ngay ở tuần đầu tiên trên tường gỗ. Trong 

khi đó, trên bề mặt tường gạch, tác dụng diệt tồn lưu kéo dài đến 8 tuần sau 

phun: tất cả 3 liều (15; 20 và 25 mg /m²) cho tỷ lệ muỗi chết từ 80-100%. 

Sau 12 tuần thử nghiệm ở cả 3 liều đều cho tỷ lệ muỗi chết dưới 80%, và 

điều này được khẳng định bằng thử nghiệm một tuần sau đó cho tỷ lệ muỗi 

chết thấp.  

Kết quả thử sinh học của chúng tôi với tường gạch phun deltamethrin 

dạng SC tương tự với kết quả của Santos (2007) thử deltamethrin dạng SC 

có hiệu lực diệt tồn lưu trên tường gạch 3 tháng [106]. Tuy vậy với thử 

nghiệm deltamethrin trên bề mặt tường gỗ có hiệu lực diệt tồn lưu ngắn hơn 

so với Santos (2007) có hiệu lực diệt tồn lưu trên tường gỗ là 3 tháng [106]. 

Kết quả nghiên cứu của Oxborough (2014), khi phun hóa chất 

deltamethrin SC-PE tại nhà thử nghiệm có tường bằng đất được thiết kế để 

muỗi có thể tự do vào nhà, sau 9 tháng phun vẫn còn tác dụng diệt tồn lưu 

với muỗi An. arabiensis [92]. 

Đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu của deltamethrin phun trong nhà 

phòng chống một số véc tơ sốt rét tại Đông Nam Iran, phun tồn lưu trên bề 

mặt thạch cao, đất, gỗ (loại tường phổ biến tại khu vực này), kết quả thử 

sinh học trên các bề mặt khác nhau cho thấy deltamethrin vẫn giữ được 

hiệu lực diệt tồn lưu với véc tơ sốt rét sau 120 ngày sau khi phun, sự khác 

nhau về tỷ lệ chết của muỗi trên các bề mặt không có ý nghĩa [38]. 

Hiệu lực diệt tồn lưu trên bề mặt gạch và gỗ có sự khác nhau giữa 

các hóa chất diệt côn trùng. Trong nghiên cứu này của chúng tôi tác dụng 

diệt tồn lưu của hóa chất trên bề mặt tường gạch dài hơn bề mặt gỗ. Một số 

thử nghiệm các hóa chất khác trước đây tại Việt Nam như Fendona 10 SC 

liều phun 30 mg/m
2
 trên tường gỗ có hiệu lực 11 tháng, trên tường gạch là 

9 tháng, như vậy ở tường gạch có hiệu lực diệt tồn lưu kém hơn nhà gỗ 2 
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tháng [21]. Sử dụng ICON 10CS liều 30 mg/m
2
 phun tồn lưu tại tỉnh Hòa 

Bình có hiệu lực diệt tồn lưu trên tường gạch kém tường gỗ 6 tháng [28]. 

Hóa chất Sumithion 20 MC liều 1 g/m
2
có hiệu lực tồn lưu trên tường gạch 

kém hơn tường gỗ 3 tháng [14]. Hiệu lực diệt tồn lưu của Solfac (hoạt chất 

cyfluthrin) WP10 phun trên tường gạch kém hơn tường gỗ 4 tháng [11]. 

Nguyễn Đức Mạnh và cộng sự thông báo rằng etofenprox 20WP phun liều 

0,3 g/m
2
 có tác dụng tồn lưu trên tường gỗ, tre, nứa là 9 tháng, vôi, xi măng 

chỉ được 1 tháng [17]. Bistar 10WP (thành phần hoạt chất là 10% 

bifenthrin) phun trong phòng thí nghiệm, liều 50 mg/m
2
 có tác dụng diệt 

tồn lưu 7 tháng trên tường gỗ và 4 tháng trên tường gạch. Bistar 10WP 

phun liều 25 mg/m
2
 có tác dụng diệt tồn lưu 7 tháng trên tường gỗ và 4 

tháng trên tường gạch [26]. 

Nghiên cứu của Lê Khánh Thuận về hiệu lực của Alé 10SC liều 

30mg/m
2
 (alphacypermethrin) phun tồn lưu tại Hòa Bình cho biết, trên 

tường gỗ và tường gạch có hiệu lực diệt tồn lưu như nhau [27].  

Khi so sánh hiệu lực diệt tồn lưu của deltamethrin 25% WG và 

deltamethrin 62,5% SC ở cùng liều 25 mg/m
2
. Qua các lần thử sinh học ở 

tuần 1, 2, 4 và 5 hiệu lực diệt tồn lưu của deltamethrin 25% WG cao hơn 

deltamethrin 62,5% SC trên bề mặt tường gỗ (p<0,05). Tuy nhiên ở tuần 8, 

không có sự khác nhau về tỷ lệ muỗi chết ở cả hai dạng hóa chất (p > 0,05). 

Như vậy ở cùng thời điểm dạng hóa chất Deltamethrin 25% WG diệt muỗi 

tốt hơn deltamethrin 62,5% SC ở cùng liều 25 mg/m
2
 trên bề mặt tường gỗ. 

Tuy nhiên, trên bề mặt tường gạch hiệu lực diệt tồn lưu qua các lần thử 

nghiệm của deltamethrin 25% WG không có sự khác biệt với deltamethrin 

62,5% SC ở cùng liều 25 mg/m
2
 (p>0,05). 
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4.1.3. Hiệu lực diệt tồn lưu của chlorfenapyr 24% SC phun trong nhà  

 Cả trên tường gỗ và tường gạch, chlorfenapyr 24% SC liều 150 và 

liều 250mg/m
2
 đều không có hiệu lực diệt tồn lưu ngay trong tuần đầu tiên 

sau khi phun với tỷ lệ muỗi chết thấp (dưới 80%). Các đợt thử sinh học tiếp 

theo khẳng định tỷ lệ muỗi chết dưới 80%.  

Kết quả nghiên cứu này tương tự với kết quả của Raghavendra 

(2011), tỷ lệ muỗi chết trong vòng hai tuần sau khi phun chlorfenapyr ở 

liều lượng 12,5-200 mg/m
2
 cho tỷ lệ muỗi chết thấp. Do đó, họ tiếp tục 

với liều lượng cao hơn từ 400 mg/m
2
 lên đến 800 mg/m

2
 của 

chlorfenapyr với hiệu quả diệt tồn lưu lên đến 24 tuần trong phòng 

chống An. culicifacies và 34 tuần đối với An. stephensi trên các bề mặt 

khác nhau [97], [98]. Nghiên cứu của N’Guessan (2009) cho thấy, hiệu 

lực diệt tồn lưu của chlorfenapyr phun trong nhà sau 8 tuần cho tỷ lệ 

muỗi An. gambiae chết trung bình là 82,9% [84].  

Nghiên cứu của Oxborough (2010), thử nghiệm chlorfenapyr phun 

tồn lưu trong nhà ở khu vực trồng lúa miền bắc Tanzania với liều 250 mg / 

m
2
 và 500 mg / m

2
 cho hiệu lực tồn lưu trên 6 tháng với muỗi Cx. 

quinquefasciatus. Chlorfenapyr liều 250 mg / m
2
 được so sánh với alpha-

cypermethrin liều 30 mg / m
2
. Kết quả, hiệu lực diệt muỗi An. arabiensis 

của chlorfenapyr là tương đương với alpha-cypermethrin [91].  

Tỷ lệ muỗi chết trong thử sinh học đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu của 

hóa chất phun trên tường vách không đồng nhất với tỷ lệ chết của những 

con muỗi thu thập trong nhà được phun hóa chất.. Thử nghiệm tại nhà bẫy 

ở Benin có phun chlorfenapyr, hiệu lực diệt tồn lưu trên tường xác định 

bằng phương pháp thử sinh học chỉ kéo dài 2 tuần. Trong khi đó tỷ lệ chết 

của muỗi An. gambiae bay vào nhà bẫy giao động từ 50 - 70% ít nhất trong 
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4 tháng. Như vậy, chlorfenapyr vẫn còn tác dụng diệt muỗi với muỗi trú 

đậu trong nhà mặc dù thử sinh học đã hết hiệu lực diệt tồn lưu [88]. 

Đối với muỗi kháng pyrethroid, sự kết hợp phun tồn lưu 

chlorfenapyr và sử dụng màn tồn lưu lâu tẩm pyrethroid lại có hiệu quả hơn 

hẳn khi sử dụng đơn lẻ từng phương pháp. Thử nghiệm tại Benin với muỗi 

An. gambiae kháng với pyrethroid cho thấy tỷ lệ muỗi chết trong nhà thử 

nghiệm vừa phun chlorfenapyr và sử dụng màn tồn lưu lâu tẩm pyrethroid 

là 82 - 83%, cao hơn hẳn ở những nhà chỉ phun tồn lưu hoặc sử dụng màn 

tồn lưu lâu. Như vậy, chlorfenapyr phun tồn lưu có tác dụng phòng chống 

muỗi kháng pyrethroid và màn tồn lưu lâu tẩm pyrethroid có tác dụng ức 

chế muỗi đốt máu và bảo vệ cá nhân [86]. Tuy vậy, tỷ lệ muỗi chết khi bay 

tự do trong nhà thử nghiệm có phun tồn lưu lại khác so với tỷ lệ chết trong 

thử sinh học. Thử nghiệm trong nhà bẫy muỗi tại Benin chỉ phun tồn 

chlorfenapyr, kết quả cho thấy muỗi An. gambiae kháng pyrethroid bay tự 

do trong nhà thử nghiệm có tỷ lệ chết là 63%, cao hơn ở nhà thử nghiệm 

phun hỗn hợp cả chlorfenapyr và alphacypermethrin có lệ chết là 43% 

(p<0,001) [88].  

Ngoài sử dụng để phun tồn lưu trong nhà, chlorfenapyr còn được thử 

nghiệm để tẩm màn thông thường, tuy nhiên ít có hiệu quả so với các hóa 

chất nhóm pyrethroid. Khi so sánh tác dụng diệt muỗi của màn tẩm 

chlorfenapyr với màn tẩm hóa chất nhóm pyrethroid, Oxborough (2015) 

cho biết chlorfenapyr có tác dụng diệt muỗi thấp hơn nhiều so với màn tẩm 

pyrethroid và thấp hơn so với ngưỡng của WHO. Tuy nhiên khi thử bằng 

phương pháp tunel (thử ống) vào ban đêm với màn tẩm chlorfenapyr lại 

cho tỷ lệ muỗi chết 100%. Kết quả này được giải thích do muỗi có tập tính 

hoạt động mạnh vào ban đêm cũng như quá trình trao đổi chất của muỗi 

tăng cường vào giai đoạn này nên muỗi bị tác dụng của hóa chất nhanh hơn 
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ban ngày [94]. Màn tẩm hỗn hợp chlorfenapyr 200 mg/m
2
 và 

alphacypermethrin 25 mg/m
2
 được thử sinh học với muỗi An. gambiae có 

tỷ lệ muỗi chết cao hơn có ý nghĩa thống kê so với màn tẩm 

alphacypermethrin 25 mg/m
2
 đơn thuần (77% và 30%), nhưng không có sự 

khác biệt khi so sánh với màn chỉ tẩm chlorfenapyr 200 mg/m
2
 (69%). Màn 

tẩm hỗn hợp 2 loại hóa chất này có tác dụng bảo vệ cá nhân chống muỗi 

An. gambiae đốt người (58 - 62%). Tuy nhiên, riêng chlorfenapyr tẩm màn 

lại không có tác dụng bảo vệ [85].  

4.1.4. Hiệu lực diệt tồn lưu của pirimiphos-methyl 30% CS phun trong nhà  

Sau 1 tuần phun pirimiphos-methyl 30% CS ở liều 1000 mg /m² tất 

cả nhà 3 nhà gỗ và 3 nhà gạch được thử sinh học cho tỷ lệ muỗi chết trên 

80%. Sau khi phun hóa chất 4 tuần phần lớn các nhà có tỷ lệ muỗi chết 

giảm xuống dưới 50%, chỉ có 1 nhà gỗ cho tỷ lệ chết trên 80%, thử sinh 

học khẳng định 1 tuần sau đó (5 tuần sau khi phun hóa chất) tất cả các nhà 

phun pirimiphos-methyl 30% CS đều không cho tỷ lệ muỗi chết trên 80%. 

Như vậy pirimiphos-methyl 30% CS ở liều 1000 mg /m² có hiệu lực diệt 

tồn lưu 1 tuần với muỗi An. dirus trên bề mặt gỗ và gạch. 

Thử nghiệm của Chanda (2013) về hiệu lực tồn lưu khi phun hóa 

chất pirimiphos methyl (ACTELLIC 300 CS, 0-2-diethylamino-6-

methylpyrimidin-4-yl 0, 0-dimethylphosphorothioate) liều 1 g / m
2
 phun 

tồn lưu trong nhà có tường xi măng và đất kéo dài 5 tháng với Anopheles 

gambiae sensu stricto Giles (chủng Kisumu) [50], cũng dạng hóa chất này 

tác giả khác là Haji (2015) thử nghiệm phun trên các bề mặt đất, tường sơn 

nước hoặc sơn dầu, tường vôi vữa, tường xi măng và tường bằng đá nguyên 

khối, sau 1 ngày phun cho tỷ lệ muỗi Anopheles chết 100% và duy trì hiệu 

lực diệt tồn lưu tới tháng thứ 8, đến tháng thứ 9 tỷ lệ muỗi chết dưới 80% ở 

các loại tường bề mặt đất, tường sơn nước, tường vôi vữa, tường xi măng 
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và tường bằng đá nguyên khối, chỉ có tường sơn dầu còn giữ được hiệu lực 

diệt tồn lưu tới tháng thứ 9 với tỷ lệ muỗi chết trên 97% [64].  

Rowland (2013), thử nghiệm phun pirimiphos-methyl dạng CS để 

phòng chống muỗi An. gambiae and Cx. quinquefasciatus, liều phun 0,5 

g/m
2
 cho tỷ lệ muỗi An. gambiae chết 87%-92% sau gần 1 năm phun hóa 

chất. Nhà có bề mặt đất với liều 1 g/m
2
 cho tỷ lệ muỗi An. gambiae chết 

75%-76% sau 10 tháng phun. Dạng hóa chất này cũng có hiệu lực diệt tồn 

lưu với muỗi Cx. quinquefasciatus kéo dài tới 10 tháng trên tường xi măng 

và 6 tháng trên tường đất [104]. Oxborough (2014) phun pirimiphos-

methyl CS trên bề mặt đất và bê tông tại các nhà thử nghiệm cho tỷ lệ muỗi 

An. arabiensis chết trên 80% sau 5 tháng phun và trên 50% sau 8 tháng 

phun trên tường đất, trên bề mặt bê tông hiệu lực diệt tồn lưu kéo dài 7 

tháng [93]. Tại Gambia (2013) khi thử nghiệm phun pirimiphos-methyl CS 

ở các nhà làm tường bằng đất và tường sơn có hiệu lực tồn lưu kéo dài tới 5 

tháng [108].  

Tchicaya (2014), so sánh hiệu lực tồn lưu của pirimiphos-methyl CS 

và lambda-cyhalothrin, trên bề mặt tường xi măng cả 2 loại hóa chất này có 

hiệu lực tồn lưu tương tự nhau kéo dài 30 tuần sau khi phun với tỷ lệ muỗi 

chết 80%, trên bề mặt đất hiệu lực tồn lưu của pirimiphos-methyl CS và 

lambda-cyhalothrin ngắn hơn trên bề mặt xi măng với tỷ lệ muỗi chết dưới 

80% sau 25 tuần thử nghiệm. Tác giả đề xuất pirimiphos-methyl dạng CS 

có thể là hóa chất được lựa chọn để phun tồn lưu trong nhà [110]. 

Đối với muỗi kháng pyrethroid nhưng còn nhạy với nhóm photpho 

hữu cơ như An. gambiae, sử dụng phun tồn lưu trên tường pirimiphos-

methyl hoặc sử dụng tấm màn treo trên tường có tẩm pirimiphos-methyl 

kết hợp với màn tồn lưu lâu tẩm pyrethroid lại có tác dụng làm giảm muỗi 

đốt người 8 - 9% và diệt muỗi bay vào nhà bẫy. Pirimiphos-methyl phun 
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hoặc tẩm màn treo trên tường đều cho tỷ lệ muỗi chết cao hơn so với chỉ 

phun tồn lưu pyrethroid (>95% và 40%; p <0,001) [87]. 

4.1.5. Hiệu lực diệt tồn lưu của pirimiphos-methyl 500 EC phun trong nhà  

Sau 1 tuần phun pirimiphos-methyl 500 EC ở liều 1000 mg /m² tất cả 

nhà gỗ (3/3) được thử sinh học cho tỷ lệ muỗi chết 100%, trong khi đó với 

nhà gạch có 2/3 số nhà cho tỷ lệ chết 100%. Một tháng sau khi phun hóa 

chất 2/3 nhà gỗ có tỷ lệ muỗi chết trên 80%, thử sinh học khẳng định 1 tuần 

sau đó (5 tuần sau khi phun hóa chất) tất cả các nhà gỗ phun pirimiphos-

methyl 500 EC đều không cho tỷ lệ muỗi chết trên 80%. Pirimiphos-methyl 

500 EC ở liều 1000 mg /m² có hiệu lực diệt tồn lưu 4 tuần với muỗi An. 

dirus trên tường gỗ. Trên bề mặt tường gạch tuần đầu có hiệu lực diệt muỗi 

trung bình trên 80%, tuy nhiên 4 tuần sau đó hiệu lực diệt muỗi dưới 80%. 

Như vậy trên tường gạch pirimiphos-methyl 500 EC ở liều 1000 mg /m² có 

hiệu lực diệt tồn lưu 1 tuần với muỗi An. dirus. 

Nghiên cứu của Kasap (1992) cho biết hiệu lực diệt tồn lưu của hóa 

chất ở dạng EC 0,5 gam hoạt chất / m
2
 phun trên tường gỗ và 0,9 gam hoạt 

chất / m
2
 phun trên tường gạch xi măng khoảng 2 tuần [73]. Oxborough 

(2014), thử nghiệm phun pirimiphos-methyl dạng EC với liều 1 g / m
2
 trên 

tường đất có hiệu lực diệt tồn lưu 1 - 2 tháng với muỗi An. arabiensis [93]. 

Kết quả này tương phản với nghiên cứu về hiệu lực tồn lưu của hóa chất 

pirimiphos-methyl dạng WP và EC ở liều 1 - 2 gam hoạt chất / m
2
 có hiệu 

lực diệt muỗi trong 2-3 tháng [118]. Nghiên cứu của Fuseini (2011) hiệu 

lực tồn lưu đạt được 15 tuần sau khi phun pirimiphos-methyl EC 

(ACTELLIC 50 EC) áp dụng liều 2 gam hoạt chất / m
2
 trên bề mặt xi 

măng, tỷ lệ muỗi chết khi thử tồn lưu là 89% với An. gambiae s.l. [62]. 

Cũng dạng hóa chất này phun tồn lưu trong nhà tại Benin có hiệu lực diệt 

tồn lưu 3 tháng. Tác dụng của hóa chất làm giảm tuổi thọ và tăng tính ưa 
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đốt máu ngoài nhà của muỗi An. gambiae. Ngoài ra, tỷ lệ muỗi đốt người 

giảm 74,25% và giảm chỉ số lan truyền côn trùng (EIR) đến 99,24% [40]. 

Tác giả Rowland và cộng sự (2013) thử nghiệm phun pirimiphos-

methyl dạng EC, sau 2 tháng phun đã hết hiệu lực diệt tồn lưu với muỗi An. 

gambiae [104].  

Đánh giá hiệu quả của pirimiphos-methyl, Agossa (2014) đã thử 

nghiệm phun tồn lưu pirimiphos-methyl trong nhà bẫy muỗi tại Tây Phi, 

kết quả cho thấy hóa chất có tác dụng ngăn cản muỗi vào nhà đốt máu 

35,4%. Sau 24 giờ quan sát, muỗi An. gambiae có tỷ lệ chết ít nhất 80%. 

Nhà thử nghiệm phun pirimiphos-methyl có hiệu lực diệt tồn lưu cao nhất, 

tiếp theo là lambdacyhalothrin [39].  

Trong Chương trình quốc gia phòng chống sốt rét ở Việt Nam đang sử 

dụng alphacypermethrin (tên thương phẩm Fendona 10 SC) để phun tồn lưu 

trong nhà có hiệu lực diệt tồn lưu dài hơn so với nghiên cứu của chúng tôi. 

Ở miền Bắc Việt Nam, phun Fendona 10 SC có hiệu lực diệt tồn lưu là 11 

tháng trên tường gỗ và 9 tháng trên tường gạch với liều phun 30 mg/m
2
 

[21].  

So sánh hiệu lực diệt tồn lưu của pirimiphos-methyl 30% CS và 

pirimiphos-methyl 500 EC ở cùng liều 1000 mg/m
2
 trong nghiên cứu này 

cho thấy, hiệu lực diệt tồn lưu của pirimiphos-methyl 30% CS và 

pirimiphos-methyl 500 EC liều 1000 mg/m
2
 trên tường gỗ ở tuần 1 và 4 

không có sự khác biệt (p>0,05). Tuy nhiên, ở tuần thử thứ 5 hiệu lực diệt 

tồn lưu của pirimiphos-methyl 500 EC có tỷ lệ trung bình muỗi chết cao 

hơn pirimiphos-methyl 30% CS (p<0,05). Ở cùng liều 1000 mg/m
2
 phun 

tường gạch có hiệu lực diệt tồn lưu với muỗi An. dirus qua các lần thử 

nghiệm không có sự khác biệt (p>0,05). 
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Hiệu lực diệt tồn lưu của chúng tôi trong nghiên cứu này có kết quả 

ngắn hơn so với một số tác giả khác có thể do các loài muỗi khác nhau có 

sức chịu đựng khác nhau với hóa chất. Trong quá trình phun hóa chất trên 

bề mặt tường gỗ và gạch trong nghiên cứu này vào thời điểm mùa nóng 

(tháng 8) làm tăng sự phân hủy của hóa chất trên bề mặt. 

4.2. Phân tích liều lượng hóa chất phun trên tường vách 

Phân tích hóa học các mẫu giấy thấm thu được ở các nhà phun 

deltamethrin 25% WG; deltamethrin 62,5 SC; chlorfenapyr 24% SC; 

pirimiphos-methyl 30% CS và pirimiphos-methyl 500 EC cho thấy tất cả 

các mẫu giấy thấm đều có nồng độ hóa chất phù hợp với liều nghiên cứu. 

Nói cách khác, tất cả bề mặt gỗ và gạch đều có lượng hóa chất trung bình 

nằm trong giới hạn cho phép. Từ đó cho thấy kỹ thuật phun hóa chất đạt 

yêu cầu, đảm bảo độ đồng đều hóa chất trên bề mặt tường. 

4.3. Hiệu lực phòng chống muỗi Anopheles của kem xua  

Sau can thiệp, số lượng muỗi Anopheles thu thập được của lô đối 

chứng so với lô can thiệp tại thôn 1 (bôi kem xua) có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05). Điều này cho thấy kem xua có tác dụng xua 

muỗi, ngăn cản muỗi đốt người khi sử dụng. Đây có thể là biện pháp giúp 

người dân phòng chống muỗi Anopheles đốt khi họ chưa sử dụng màn. Kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự như kết quả nghiên cứu tại Khánh 

Phú, Khánh Hòa: kem xua Soffell có tác dụng tốt phòng chống muỗi, làm 

giảm 85% muỗi An. dirus đốt người trong 7 - 8 giờ, hiệu lực không giảm 

suốt đêm [18]. Nghiên cứu tại Bình Thuận cho thấy kem xua chống muỗi 

An. dirus đốt người trong khoảng thời gian từ 7 - 8 giờ [23]. Tương tự, 

nghiên cứu của Frances (2005) tại Australia, đánh giá hiệu lực xua muỗi 

Culex annulirostris của kem xua RID chứa 10% DEET và Bushman Ultra 

chứa 80% DEET ở dạng keo, kem xua RID bảo vệ chống muỗi đốt trong 7 
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giờ, kem xua Bushman Ultra bảo vệ chống muỗi đốt trên 8 giờ [60]. 

Nghiên cứu thử nghiệm kem xua DEET tại Everglasdes National Park cho 

thấy hiệu quả bảo vệ của kem xua DEET trong 5 - 6 giờ và người bị muỗi 

đốt giảm 22% so với đối chứng [44]. Tại Bắc Australia, so sánh các công 

thức DEET cho thấy công thức chứa 35% DEET trong keo có hiệu quả bảo 

vệ tránh muỗi đốt trên 95% trong 7 giờ sau khi bôi vào ban đêm, công thức 

chứa 20% DEET cũng có hiệu quả bảo vệ trên 95% trong 6 giờ sau khi bôi 

vào ban ngày [58]. Cũng có những nghiên cứu khi sử dụng các công thức 

xua của DEET khác nhau lại có hiệu quả khác nhau. Nghiên cứu tại Papua 

New Guinea của Frances (2001), thử nghiệm hiệu lực xua của các dạng 

công thức DEET khác nhau, ở công thức chứa 25% DEET trong cồn có 

hiệu quả bảo vệ 93% chỉ trong 1 giờ, công thức 35% DEET ở dạng keo có 

hiệu quả bảo vệ trên 95% trong 2 giờ và 39% DEET bảo vệ trong 5 giờ sau 

khi sử dụng [57]. Trong nghiên cứu khác của tác giả này năm 2009 đã đánh 

giá hiệu lực xua muỗi của dung dịch chứa 20% DEET tại phòng thí nghiệm 

ở Queensland, Australia, kết quả tại phòng thí nghiệm hóa chất có tác dụng 

bảo vệ chống muỗi Cx. annulirostris trên 6 giờ, nhưng tại thực địa hiệu quả 

bảo vệ kém hơn so với trong phòng thí nghiệm [61].  

Các thử nghiệm kem xua được sử dụng để so sánh các hoạt chất hoặc 

các công thức với nhau theo cùng một quy trình thử nghiệm, nhưng hiệu 

quả xua vẫn có sự thay đổi là do phụ thuộc vào cả yếu tố vô sinh và hữu 

sinh [45]. Các yếu tố này phải kể đến như dạng hóa chất, người sử dụng, 

môi trường, các loài côn trùng, tập tính đốt máu vật chủ [95]. Các loài muỗi 

khác nhau cũng có thời gian bảo vệ khác nhau của hóa chất DEET, trong 

nghiên cứu đánh giá hiệu quả xua muỗi của dung dịch chứa 20% DEET 

trong ethanol và ADF (35% DEET) ở dạng keo, hiệu quả phòng chống 

muỗi của các dạng hóa chất này có tác dụng bảo vệ chỉ trong 1 giờ với 

muỗi Anopheles spp., trong khi đó với muỗi Cx. annulirostris có tác dụng 
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bảo vệ trong 7 giờ ở cả hai dạng DEET [59]. Dạng hóa chất xua khác nhau 

cũng cho hiệu quả phòng chống muỗi khác nhau như DEET ở dạng xịt hay 

dạng kem cũng cho hiệu quả khác nhau. Nghiên cứu của Yap đánh giá hiệu 

quả của các loại kem xua tại thực địa với kem xua Off! dạng xịt (chứa 15% 

DEET) và Off! dạng kem (chứa 7,5% DEET) khi được xịt hoặc bôi ở tay 

và chân sau đó mồi người bắt muỗi trong 8 giờ, kết quả là ở dạng xịt có 

hiệu quả phòng chống muỗi Anopheles spp. tốt hơn ở dạng kem bôi 

(p<0,05) [124], tuy nhiên về thành phần DEET ở 2 dạng này không giống 

nhau nên sự khẳng định của tác giả này chưa thật chính xác. 

Hiện nay sử dụng màn được khuyến cáo là biện pháp phòng chống 

muỗi đốt người hiệu quả. Tuy nhiên, đến thời điểm người dân đi ngủ, họ 

mới sử dụng màn. Do đó, trước thời gian đi ngủ người dân vẫn có khả năng 

bị muỗi đốt. Theo kết quả điều tra tại xã Trà Dơn, muỗi An. minimus bắt 

đầu đốt người từ 18 - 19 giờ ở ngoài nhà và từ 19 - 20 giờ ở trong nhà khi 

phần lớn người dân ở đây chưa đi ngủ, đỉnh cao đốt mồi vào lúc 20 - 21 giờ 

khi vẫn còn 26,61% người dân chưa đi ngủ [15]. Điều này cho thấy một tỷ 

lệ lớn người dân có nguy cơ bị muỗi đốt và khả năng lây truyền SR cao. 

Cũng tương tự tại Khánh Phú (Khánh Hòa), muỗi An. minimus bắt đầu đốt 

mồi lúc 18-19 giờ và hoạt động đốt mồi suốt đêm [34]. Như vậy, mặc dù 

ngủ màn có hiệu quả chống muỗi đốt nhưng không bảo vệ được người dân 

lúc đầu tối khi muỗi hoạt động đốt mồi sớm. 

Ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, ngủ rừng, ngủ rẫy 

đã được xác định là yếu tố nguy cơ cao cho nhiễm SR. Nguyên nhân chủ 

yếu làm cho những người ngủ rừng, ngủ rẫy dễ mắc SR là do trong rừng, 

trong rẫy véc tơ SR chính (An. dirus) có mật độ cao, tuổi thọ dài, ưa đốt 

người. Trong khi đó, các đối tượng hoạt động và ngủ trong rừng, trong rẫy 

thường không được bảo vệ bằng các biện pháp phòng chống véc tơ hiệu 
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quả, do đó rất dễ bị muỗi đốt và nhiễm sốt rét [30]. Một số nghiên cứu gần 

đây ở Việt Nam cho biết mức độ tiếp xúc giữa người với véc tơ SR trong 

rừng cao hơn khoảng 10 - 20 lần so với trong khu dân cư [7], [49], những 

người thường xuyên ngủ rừng, ngủ rẫy có nguy cơ nhiễm SR cao hơn 2 - 4 

lần so với những người khác [29], [49], [55].  

Đối với những người thường xuyên làm việc trong rừng, rẫy thì việc 

tẩm màn rất khó thực hiện vì trong rừng, trong rẫy họ thường ngủ trong lều, 

trong nhà tạm hoặc ngoài trời. Tại xã Trà Dơn (Nam Trà My, Quảng Nam) 

tỷ lệ người ngủ rẫy cao ở cả 3 thôn, cao nhất là thôn 3 là 81,07%. Tại xã 

vẫn còn một số hộ gia đình khi đi rẫy không sử dụng màn. Thời gian ngủ 

rẫy thường từ tháng 3 đến tháng 8, đây là thời gian người dân đi đốt nương 

và trồng lúa, họ ở lại để chăm sóc và thu hoạch [15]. Đây là yếu tố nguy cơ 

dẫn đến lây truyền bệnh SR. Do đó, cần phải tìm kiếm biện pháp phòng 

chống véc tơ vừa đơn giản, vừa hiệu quả và phù hợp cho nhóm đối tượng 

này, trong đó kem xua là một trong những sản phẩm thích hợp dễ dàng 

mang theo để sử dụng trong rừng, rẫy. Theo Ron Marchand (2005), sử 

dụng kem xua muỗi chứa 15% - 25% hoạt chất DEET có hiệu quả làm 

giảm mật độ An. dirus đốt người trong rừng. Bôi chế phẩm này một lần lúc 

chập tối, hiệu quả bảo vệ chống muỗi đốt có thể kéo dài suốt đêm, và có tác 

dụng chống muỗi đốt từ 85% -93% [20]. Kết quả nghiên cứu ở Guatemala, 

sử dụng DEET 15 % có tác dụng xua 92 % đối với muỗi An. darling trong 

vòng 4 giờ. Ở Peru sử dung DEET 15 % có tác dụng xua 95 % trong sáu 

giờ sau khi sử dụng [82]. Theo kết quả nghiên cứu của Durrheim (2002), 

dùng kem bôi có chứa DEET có thể làm giảm 69 % số lượng muỗi An. 

arabiensis đốt máu người và có thể ngăn chặn sự bùng phát của bệnh SR 

tại Nam Phi [52].  
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Việc sử dụng kem xua kết hợp biện pháp phòng chống véc tơ khác 

càng làm tăng hiệu quả phòng chống sốt rét so với khi sử dụng biện pháp 

đơn lẻ. Ở vùng Amazon, kết hợp sử dụng kem xua muỗi và nằm màn tẩm 

hóa chất làm giảm mắc SR tới 80% so với nằm màn đơn thuần [66]. Ở trại 

tị nạn tại Pakistan đã sử dụng xà phòng Mosbar có chứa DEET làm giảm 

45% tỷ lệ mắc SR. Kết hợp giữa xà phòng Mosbar và màn tẩm hóa chất 

làm giảm 69% tỷ lệ mắc SR. Khoảng 75% người dân hài lòng khi sử dụng 

sản phẩm Mosbar, tỷ lệ nhiễm KSTSR P. falciparum là 3,7 %, trong khi lô 

đối chứng là 8,9 % [103].  

Hiệu lực của kem xua Soffell (13% DEET) có thể chống muỗi An. 

dirus đốt là 89 % trong khoảng thời gian 6 - 7 giờ. Kết hợp kem xua Soffell 

và màn Permanet 2.0 làm tăng hiệu lực ngăn cản muỗi An. dirus tiếp xúc 

với người (hiệu lực chống muỗi là 92 %) [24].  

4.4. Hiệu lực phòng chống muỗi Anopheles của hương xua 

Sau khi can thiệp số lượng muỗi Anopheles thu thập được của lô đối 

chứng so với lô can thiệp tại thôn 2 (đốt hương xua) có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05). Điều này cho thấy hương xua có tác dụng xua 

muỗi, ngăn cản muỗi đốt người khi sử dụng, có thể là biện pháp giúp người 

dân phòng chống muỗi Anopheles đốt khi họ vẫn chưa sử dụng màn 

Tỷ lệ người dân đi ngủ tại nhà trong thôn từ 18 - 19 giờ chỉ chiếm 

1,07 % (chủ yếu là trẻ em dưới 6 tuổi); đến 20 giờ là 29,30%; 21 giờ là 

73,68%; 22 giờ là 98,93%; 23 giờ là 100%. Hoạt động đốt mồi của muỗi 

An. minimus bắt đầu từ 18 - 19 giờ ngoài nhà và 19 - 20 giờ trong nhà, đỉnh 

cao từ 20 - 21 giờ, đến 23 - 24 giờ muỗi An. minimus vẫn còn hoạt động đốt 

mồi ở cả trong nhà và ngoài nhà [15]. Kết hợp các yếu tố nêu trên số người 

có nguy cơ bị muỗi An minimus đốt trong đêm cao, tại đây ký sinh trùng 
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SR có khả năng lây truyền ngay tại thôn nếu có mầm bệnh. Do đó, cần có 

biện pháp bảo vệ người dân khi họ chưa đi ngủ (chưa sử dụng màn). 

Kết quả nghiên cứu hương xua muỗi trong nghiên cứu này cũng 

tương tự như kết quả nghiên cứu của Ogoma S.B. (2012) cho thấy hương 

xua có tác dụng gây ức chế muỗi đốt người, đối với một số loài muỗi có tác 

dụng diệt [90]. 

Hương xua muỗi được sử dụng với tác dụng chính là ngăn chặn 

không cho muỗi tiếp xúc với người. Khói hương kích thích, làm cho muỗi 

bị nhiễu loạn sau khi tiếp xúc và ngăn muỗi đốt người hoặc làm muỗi bị tê 

liệt và giết chết muỗi. Hương xua muỗi là một công cụ xua và diệt muỗi 

bằng cách xông hơi được cộng đồng người dân sử dụng phổ biến vì đơn 

giản, hiệu quả, rẻ tiền. Khi hương được đốt, sẽ cháy âm ỉ trong khoảng 8 

giờ (loại hương vòng) và nhả khói tỏa hóa chất xua diệt muỗi một cách đều 

đặn vào không khí ở những nơi đặt nó [90]. 

Kết quả nghiên cứu tương tự với nghiên cứu của Lukwa (2008) tại 

Zimbabwe khi thử nghiệm hương xua muỗi có thành phần là metofluthrin, 

trung bình muỗi An. gambiae sensu lato có tỷ lệ ngã 90% và có tác dụng 

xua 92,7% trong 9 giờ đốt hương [78]. Nghiên cứu của Avicor (2015), khi 

thử nghiệm hương xua chống muỗi An. gambiae sensu lato ở vùng nông 

nghiệp Ghana, hương xua có chứa 0,005% metofluthrin khi đốt làm muỗi 

ngã 50%, trung bình gây chết của hương là 86% và là sản phẩm có tác dụng 

tốt hơn những sản phẩm chống muỗi khác mà tác giả so sánh [43]. Tại 

Indonesia, khi mồi người bắt muỗi trong nhà có sử dụng hương xua chứa 

metofluthrin có tỷ lệ muỗi đốt thấp hơn 32% so với đối chứng (Syafruddin, 

2014) [107]. 

Sử dụng hương xua không chỉ có tác dụng trong nhà mà còn có tác 

dụng xua muỗi ngoài nhà, đây cũng là biện pháp hữu hiệu khi người dân 
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phải làm việc ngoài trời hay ở những nhà rẫy đơn giản có ít tường ngăn, mà 

biện pháp phun tồn lưu không hiệu quả. Thử nghiệm tại thực địa của Lucas 

(2005) tại Mỹ cho thấy hóa chất metofluthrin (thành phần chính của hương) 

có tác dụng làm giảm muỗi đốt người đến 95% và có hiệu quả xua muỗi 

ngay cả ngoài nhà [77].  

Sử dụng hương xua là biện pháp có hiệu quả cao có thể lồng ghép 

vào các chương trình phòng chống sốt rét trên quy mô lớn, đây là kết luận 

của Hill (2014) khi thử nghiệm hương xua chứa transfluthrin 0,03% có hiệu 

quả bảo vệ chống muỗi đốt 77% so với đối chứng và có tác dụng làm giảm 

các ca bệnh sốt rét. Sử dụng hương xua kết hợp với sử dụng màn tẩm hóa 

chất làm giảm tỷ lệ mắc sốt rét 94% so với đối chứng [67]. Ngược lại, cũng 

có nghiên cứu cho biết hương xua không có tác dụng làm giảm mắc sốt rét 

trong cộng đồng. Nghiên cứu tại Ghana của Jonathan (2016) cho thấy tỷ lệ 

mắc sốt rét là 86,3%, trong khi đó nhóm đối chứng tỷ lệ này thấp hơn 

(72,4%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (χ = 4,25; p = 0,04) [71]. Tuy 

nhiên, tác giả không cho biết hương có thành phần hóa chất xua là gì. 

4.5. Tác dụng không mong muốn của các dạng hóa chất phun tồn lưu, 

kem xua, hương xua 

4.5.1. Tác dụng không mong muốn của các dạng hóa chất phun tồn lưu 

Phiếu thông tin nghiên cứu được đọc và đồng ý ký bởi tất cả các hộ 

gia đình tham gia vào nghiên cứu. Những người có kinh nghiệm phun được 

trang bị các dụng cụ bảo hộ phun cho tất cả các nhà theo phân bổ nghiên 

cứu ngẫu nhiên. Không có tác dụng không mong muốn nào được báo cáo 

bởi những người phun cũng như các hộ gia đình đồng ý nghiên cứu. Các 

hóa chất diệt côn trùng và nồng độ các hóa chất sử dụng không ảnh hưởng 

bất lợi đến người trực tiếp phun. Chỉ có 2/6 người phun cảm thấy có mùi 
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hôi khi phun pirimiphos-methyl. Một số hộ gia đinh cảm thấy có mùi khó 

chịu trong tuần đầu tiên sau khi phun pirimiphos-methyl.  

Nghiên cứu về tác dụng không mong muốn của deltamethrin phun 

tồn lưu cho thấy không có tác dụng không mong muốn với những người 

phun và những người sống trong nhà phun. Điều này cho thấy deltamethrin 

an toàn cho người sử dụng, ngay cả khi  được tẩm vào vật liệu khác cũng 

không có tác dụng không mong muốn xảy ra. Kết quả nghiên cứu của 

Mittal (2011) khi sử dụng tấm lưới quây ZeroFly (tấm lưới bằng nhựa có 

tẩm deltamethrin 2,0 g/kg hay 265 mg/m
2
) cho các lều, lán ở khu vực nông 

thôn Ấn Độ, kết quả những người sử dụng được phỏng vấn đều cho biết 

không ảnh hưởng đến sức khỏe và được cộng đồng chấp nhận cao, chỉ một 

số trường hợp bị kích ứng da và ngứa, tuy nhiên tác dụng không mong 

muốn này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn [81]. Nghiên cứu thử nghiệm 

màn tẩm deltamethrin cho nhóm trẻ em tại Burkina Faso cho thấy màn tẩm 

deltamethrin an toàn ở trẻ em và thậm chí ở trẻ sơ sinh [63]. 

4.5.2. Tác dụng không mong muốn của kem xua 

Trong nghiên cứu tại thôn 1: đã phát kem xua cho 105 hộ trong đó 96 

(91,43%) hộ sử dụng, số người sử dụng thường xuyên là 210 (53,03%) 

người, thỉnh thoảng là 100 (25,25%) người, không sử dụng là 86 (21,72%) 

người. Có 0,65% người sử dụng kem xua bị tác dụng không mong muốn là 

ngứa da, do đó tất cả những người trong 2 gia đình này không sử dụng kem 

xua, 7 hộ khác gần 2 hộ trên khi biết thông tin bôi kem sẽ bị ngứa da nên 

không sử dụng. Đối với kem xua từng cá nhân phải bôi kem, do đó một số 

người có thể ngại không sử dụng. Tỷ lệ người dân bị tác dụng không mong 

muốn trong nghiên cứu này là 0,65%, thấp hơn nghiên cứu tại Bình Thuận là 

2,2% người bị mẩn ngứa và 6,7% người bị kích thích mắt [23]. 



124 

 

 

Hóa chất DEET khi sử dụng trên người thẩm thấu qua da xảy ra nhanh 

chóng và lan rộng, được chuyển hóa và đào thải hoàn toàn. Bằng chứng là đã 

nhiều thập kỷ qua DEET đã được thử nghiệm nghiêm ngặt trên cả người và 

động vật, cho thấy DEET an toàn, dễ sử dụng [95]. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi không xảy ra trường hợp nào có tác dụng không mong muốn 

nghiêm trọng, ngoại trừ vài trường hợp bị ngứa da do da nhạy cảm.  

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Tuyên Quang (2005) cho thấy, phương 

pháp sử dụng kem xua được những người trực tiếp thử nghiệm đánh giá cao 

và tất cả nói rằng đối với những người thường đi rừng, thì biện pháp kem xua 

có ý nghĩa thực tế hơn việc dùng màn có tẩm hóa chất và hiệu quả an toàn khi 

sử dụng [18].  

Cũng như ở nhiều quốc gia, Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo sử dụng 

kem xua với hàm lượng DEET 15 %, vì như vậy có thể hạn chế tới mức thấp 

nhất những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra đối với trẻ em. Tuy 

nhiên, theo WHO thì hàm lượng DEET tối đa cho trẻ nhỏ là 30 %. Hiện nay 

nhân dân Mỹ sử dụng ngày càng nhiều các loại kem xua có chứa DEET để 

phòng chống bệnh sốt Tây sông Nile (West Nile Fever) cũng đã cho thấy 

không có sự khác biệt nào giữa những sản phẩm chứa 10 % và 30 % DEET và 

cũng như không có nguy cơ nào đối với trẻ nhỏ [74].  

Theo kết quả nghiên cứu của Fradin (1998), hoạt chất DEET đã được 

biết đến và sử dụng phổ biến, có hiệu quả và an toàn như một hương liệu xua 

đuổi nhiều côn trùng hút máu [56].  

Một thử nghiệm ngẫu nhiên thực hiện tại 127 gia đình trong một ngôi 

làng người tị nạn ở Pakistan sử dụng kem xua có chứa DEET 20 %, sau 6 

tháng thử nghiệm những người dùng kem xua này ít xảy ra tác dụng không 

mong muốn [103].  
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4.5.3. Tác dụng không mong muốn của hương xua 

Tại thôn 2 đã tiến hành phát hương xua cho 110 hộ gia đình, có 109 

(99,09%) hộ gia đình thường xuyên sử dụng hương xua và 1 (0,91) hộ gia 

đình thỉnh thoảng sử dụng. Trong thời gian sử dụng hương xua chưa phát 

hiện người bị tác dụng không mong muốn. Hương xua của Viện Sốt rét - 

Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương sản xuất là dạng que, 1 que chỉ cháy 

được trong khoảng 1 giờ, người dân thường bắt đầu đốt hương khi gia đình 

tập trung ăn cơm khoảng 19 giờ, không đốt hương liên tục trong đêm. Do 

đó, lúc đầu tối khi muỗi An. minimus bắt đầu hoạt động và lúc hương xua 

cháy hết họ không được bảo vệ nếu như họ chưa đi ngủ mà không đốt tiếp 

que khác, vì từ 21 giờ vẫn còn 26,61% người dân chưa đi ngủ [15]. Như 

vậy nên nghiên cứu sử dụng dạng hương vòng là loại hương có thể cháy 

được trong khoảng 6 - 8 giờ liên tục sẽ bảo vệ được người khỏi muỗi đốt 

trong suốt thời gian trước khi đi ngủ. 

Hương xua muỗi đã được sử dụng để ngăn chặn muỗi tiếp xúc với 

người ở trong nhà đã được khoảng 2 tỷ người trên toàn thế giới sử dụng 

[126]. Tuy nhiên, ngoài các hóa chất diệt côn trùng còn có các vật liệu hữu 

cơ được sử dụng để làm hương xua sẽ tỏa ra môi trường các hợp chất gây 

độc, vì vậy vật liệu để làm hương cũng là yếu tố quan trọng để người sử 

dụng ít bị tác dụng không mong muốn và được cộng đồng chấp nhận. 

Trong nghiên cứu này hương xua của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn 

trùng Trung ương sản xuất có vật liệu cháy từ mùn cưa trộn với chất kết 

dính như tinh bột. Những vật liệu này ít gây tác dụng không mong muốn 

với người. Ngoài ra, Zang và cộng sự (2010) còn thử nghiệm hương xua có 

vật liệu cháy làm từ than củi ít độc hơn và ít ô nhiễm môi trường hơn so với 

các loại hương được bán trên thị trường [126]. 
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Tỷ lệ sử dụng hương xua trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn 

nhiều so với nghiên cứu ở Nam Ấn Độ, tại đây tỷ lệ sử dụng hương xua chỉ 

đạt 31% [75]. 

Tỷ lệ sử dụng hương xua thấp có thể do còn nhiều biện pháp xua 

muỗi bằng hóa chất khác như tấm bay hơi xua muỗi, kem xua muỗi. Cũng 

tại Ấn Độ, các hóa chất hóa chất xua muỗi được sử dụng rộng rãi như 

hương xua, tấm bay hơi, kem xua. Tùy thuộc vào từng vùng, điều kiện kinh 

tế xã hội khác nhau thì việc sử dụng các kiểu xua muỗi cũng khác nhau. Tỷ 

lệ sử dụng các kiểu xua từ 56 - 77% đối với hộ gia đình và 32 - 78% đối 

với cá nhân. Hương xua muỗi được sử dụng ở cả nơi có điều kiện kinh tế 

xã hội thấp và cao [41].  

Tác dụng không mong muốn của hương xua được Jonathan (2016) 

nghiên cứu tại Ghana cho biết, 52,6% số hộ gia đình sử dụng hương xua bị 

ho nhiều hơn nhóm không sử dụng hương xua (46,1%) [71].  
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KẾT LUẬN 

1. Hiệu lực diệt tồn lưu của các dạng hóa chất phun tồn lưu trong 

nhà: 

- Deltamethrin 25% WG liều 25mg/m
2
 và deltamethrin 62,5 % SC liều 

20 mg/m
2
 và 25 m g/m

2
 phun trên tường gạch hiệu lực diệt tồn lưu kéo 

dài 8 tuần với muỗi An. dirus; Trên tường gỗ không có hiệu lực diệt 

tồn lưu với muỗi An. dirus.  

- Chlorfenapyr 24% SC liều 150 mg/m
2
 và 250 mg/m

2
 phun trên tường 

gỗ và gạch đều không có hiệu lực diệt tồn lưu với muỗi An. dirus.  

- Pirimiphos-methyl 30% CS liều 1000 mg/m
2
 phun trên tường gỗ và 

gạch có hiệu lực diệt tồn lưu 1 tuần với muỗi An. dirus. 

-  Pirimiphos-methyl 500EC liều 1000 mg/m
2
 phun trên tường gỗ có 

hiệu lực diệt tồn lưu 4 tuần và 1 tuần trên tường gạch với muỗi An. 

dirus. 

- Những người sống trong nhà phun hóa chất, ở tuần đầu có 4 - 20% số 

người cảm thấy đau đầu hoặc mùi khó chịu hoặc buồn nôn sau khi 

phun deltamethrin 25% WG; Chlorfenapyr 24% SC. Có 92,8% và 

100% số người sống trong nhà phun pirimiphos-methyl 30%CS và 

pirimiphos-methyl 500 EC cảm thấy có mùi khó chịu.  

2. Hiệu lực xua muỗi của kem xua và hương xua: 

- Kem xua Soffell có hiệu lực xua muỗi Anopheles trong 6 giờ là 

90,11%. 

- Hương xua của Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương có 

hiệu lực xua muỗi Anopheles trong 6 giờ là 89,43%. 

- 91,43% hộ gia đình sử dụng kem xua, 0,65% số người bị ngứa da khi 

sử dụng kem xua.  

- 99,09% thường xuyên đốt hương xua, chưa phát hiện tác dụng không 

mong muốn của hương xua. 
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KIẾN NGHỊ 

Cần tiếp tục khảo nghiệm các hóa chất, dạng sản phẩm mới trong 

phòng chống sốt rét để tìm ra các hóa chất có hiệu quả. 

Có thể sử dụng biện pháp kem xua, hương xua cho phòng chống sốt 

rét tại những vùng sốt rét lưu hành nặng, người dân có thói quen đi rừng, 

ngủ rẫy. 

 

 



 

 

 

TÍNH KHOA HỌC VÀ TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI 

 

1. Tính khoa học của đề tài 

- Đã đưa ra những bằng chứng khoa học về hiệu lực của 5 dạng hóa 

chất, từ đó xem xét khả năng sử dụng để phun tồn lưu trong phòng 

chống véc tơ sốt rét. 

- Đã đánh giá được hiệu lực của kem xua, hương xua để áp dụng cho 

phòng chống véc tơ sốt rét. 

2. Tính mới của đề tài 

- Lần đầu tiên ở Việt Nam đánh giá hiệu lực phun tồn lưu trên tường gỗ 

và tường gạch của các dạng hóa chất deltamethrin 25% WG, 

deltamethrin 62,5% SC, chlorfenapyr 24% SC, pirimiphos-methyl 30 

% CS, pirimiphos-methyl 500 EC và tác dụng không mong muốn của 

chúng. 

- Khẳng định hiệu lực của kem xua Soffell trong phòng chống sốt rét 

(trước đây chỉ với sốt xuất huyết). 

- Khẳng định hiệu lực của hương xua do Viện sốt rét sản xuất với phòng 

chống véc tơ sốt rét. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Tỷ lệ % muỗi chết ở các nhà thử nghiệm 

Bề mặt Loại hóa chất 
Nhà 

số 

Vị 

trí 

(m) 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 8 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 

24 h 

Số 

muỗi 

thử 

Số  Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 

24 h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 

24 h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 

24 h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 

24 h 

Nhà gỗ Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 1 0,5 10 4 3 10 3 3 10 2 3 10 1 2 10 2 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 1 1 10 5 4 10 1 2 10 3 4 10 0 1 10 7 2 

Nhà gỗ Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 1 1 10 2 3 10 2 3 10 0 2 10 1 3 10 2 2 

Nhà gỗ Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 1 1,5 10 6 8 10 1 3 10 1 2 10 1 3 10 9 3 

Nhà gỗ Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 2 0,5 10 7 8 10 3 4 10 4 2 10 0 2 10 2 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 2 1 10 3 4 10 3 6 10 5 4 10 0 3 10 4 2 

Nhà gỗ Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 2 1 10 8 9 10 4 6 10 4 2 10 0 2 10 5 2 

Nhà gỗ Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 2 1,5 10 2 4 10 0 1 10 4 3 10 1 4 10 4 2 

Nhà gỗ Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 3 0,5 10 10 7 10 8 4 10 6 3 10 0 1 10 10 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 3 1 10 9 3 10 8 4 10 2 1 10 1 1 10 5 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 3 1 10 8 4 10 3 3 10 3 1 10 1 1 10 7 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 3 1,5 10 10 8 10 1 3 10 5 1 10 1 1 10 3 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1,5 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 

 

 



 

 

 

Bề mặt Loại hóa chất 
Nhà 

số 

Vị 

trí 

Tuần 1 Tuần 4 Tuần 8 Tuần 12 Tuần 13 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 

24 h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 

24 h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 

24 h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 

24 h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 

24 h 

Nhà gạch Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 28 0,5 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 

Nhà gạch Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 28 1 10 10 10 10 9 9 10 2 6 10 10 10 10 0 1 

Nhà gạch Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 28 1 10 10 10 10 8 10 10 9 10 10 6 6 10 2 2 

Nhà gạch Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 28 1,5 10 10 10 10 7 8 10 8 9 10 1 2 10 1 4 

Nhà gạch Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 29 0,5 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 2 5 

Nhà gạch Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 29 1 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 4 4 10 1 1 

Nhà gạch Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 29 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 4 10 0 3 

Nhà gạch Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 29 1,5 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 1 6 

Nhà gạch Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 30 0,5 10 10 10 10 8 9 10 10 9 10 6 5 10 1 5 

Nhà gạch Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 30 1 10 10 10 10 10 10 10 8 9 10 2 4 10 0 2 

Nhà gạch Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 30 1 10 10 10 10 8 9 10 6 10 10 5 7 10 1 1 

Nhà gạch Deltamethrin 25% WG 25 mg/m2 30 1,5 10 9 10 10 10 10 10 5 10 10 3 3 10 2 1 

Nhà gạch Đối chứng 52 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 



 

 

 

 

Bề mặt 

 

Loại hóa chất 

 

Nhà 

số 

 

Vị 

trí 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 8 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 24 

h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 24 

h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 24 

h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 24 

h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 

24 h 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 8 0,5 10 0 1 10 2 0 10 1 1 10 0 2 10 2 2 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 8 1 10 4 1 10 2 0 10 2 1 10 0 2 10 2 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 8 1 10 4 4 10 1 2 10 4 2 10 0 1 10 1 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 8 1,5 10 1 0 10 3 3 10 0 0 10 0 1 10 4 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 7 0,5 10 10 10 10 9 9 10 2 4 10 1 3 10 3 3 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 7 1 10 9 7 10 10 8 10 1 2 10 0 1 10 6 3 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 7 1 10 2 2 10 2 1 10 1 1 10 3 4 10 1 0 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 7 1,5 10 4 0 10 2 1 10 1 1 10 0 3 10 3 4 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 9 0,5 10 0 0 10 3 0 10 0 0 10 0 1 10 2 0 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 9 1 10 0 0 10 1 3 10 1 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 9 1 10 2 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 3 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 9 1,5 10 1 1 10 2 0 10 0 0 10 0 0 10 1 1 

Nhà gỗ Đối chứng 25 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 



 

 

 

Bề mặt Loại hóa chất 
Nhà 

số 

Vị 

trí 

Tuần 1 Tuần 4 Tuần 8 Tuần 12 Tuần 13 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 24 

h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 24 

h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 

24 h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 24 

h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 

24 h 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 34 0,5 10 9 10 10 7 10 10 10 10 10 8 9 10 1 2 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 34 1 10 10 10 10 4 9 10 2 7 10 2 4 10 0 0 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 34 1 10 9 9 10 8 9 10 9 10 10 7 8 10 2 0 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 34 1,5 10 10 10 10 7 10 10 8 9 10 5 5 10 1 2 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 35 0,5 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 1 3 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 35 1 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 2 5 10 2 5 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 35 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 1 3 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 35 1,5 10 10 10 10 10 10 10 3 6 10 3 6 10 0 0 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 36 0,5 10 10 10 10 6 10 10 9 8 10 2 5 10 0 2 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 36 1 10 9 10 10 7 8 10 10 9 10 5 5 10 0 1 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 36 1 10 10 10 10 5 7 10 10 8 10 3 2 10 0 2 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 20 mg/m2 36 1,5 10 8 9 10 6 8 10 9 9 10 3 6 10 0 3 

Nhà gạch Đối chứng 52 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 0,5 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 



 

 

 

 

Bề mặt 

 

Loại hóa chất 

 

Nhà 

số 

 

Vị 

trí 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 8 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 24 

h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 24 

h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số 

muỗi  

chết 

sau 24 

h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 
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Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 

24 h 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 10 0,5 10 0 4 10 1 0 10 0 1 10 0 1 10 2 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 10 1 10 0 1 10 1 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 10 1 10 0 4 10 0 1 10 0 0 10 1 1 10 1 0 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 10 1,5 10 0 2 10 0 1 10 1 1 10 0 1 10 7 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 12 0,5 10 0 3 10 0 0 10 1 0 10 0 0 10 2 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 12 1 10 0 2 10 0 1 10 1 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 12 1 10 0 2 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 12 1,5 10 0 4 10 1 1 10 2 1 10 0 0 10 0 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 11 0,5 10 0 3 10 1 3 10 0 0 10 0 1 10 2 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 11 1 10 0 2 10 0 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 11 1 10 0 3 10 1 5 10 0 0 10 0 0 10 1 1 

Nhà gỗ Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 11 1,5 10 0 2 10 1 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 1 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 1 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 
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thử 

Số 
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sau 24 

h 

Số 

muỗi 
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Số 
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down 

Số muỗi  

chết sau 

24 h 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 37 0,5 10 9 10 10 8 9 10 4 7 10 3 4 10 0 4 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 37 1 10 9 10 10 10 10 10 6 10 10 2 5 10 1 4 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 37 1 10 9 10 10 9 10 10 7 9 10 7 7 10 2 4 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 37 1,5 10 10 10 10 9 9 10 7 10 10 7 8 10 0 2 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 38 0,5 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 1 7 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 38 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 10 2 6 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 38 1 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 8 6 10 3 9 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 38 1,5 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 0 0 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 39 0,5 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 1 10 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 39 1 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 9 10 10 1 3 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 39 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 2 10 0 4 

Nhà gạch Deltamethrin 62,5% SC 25 mg/m2 39 1,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 0 6 

Nhà gạch Đối chứng 52 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 0,5 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 1 

Nhà gạch Đối chứng 53 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 

Nhà gạch Đối chứng 54 0,5 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 
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Số 

muỗi 

thử 

Số 
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Số muỗi  

chết sau 

24 h 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 13 0,5 10 0 2 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 6 2 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 13 1 10 0 2 10 4 2 10 4 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 13 1 10 2 4 10 10 5 10 10 1 10 0 0 10 10 3 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 13 1,5 10 1 3 10 3 2 10 3 1 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 14 0,5 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 14 1 10 0 2 10 0 3 10 0 3 10 0 0 10 0 1 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 14 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 14 1,5 10 1 3 10 0 2 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 15 0,5 10 0 2 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 15 1 10 0 1 10 0 2 10 0 1 10 0 2 10 0 2 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 15 1 10 0 1 10 0 2 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 15 1,5 10 0 1 10 0 2 10 0 1 10 0 0 10 0 1 

Nhà gỗ Đối chứng 25 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 
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Số muỗi  
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24 h 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 40 0,5 10 0 3 10 0 4 10 0 2 10 0 1 10 0 1 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 40 1 10 0 3 10 0 3 10 0 2 10 0 1 10 0 2 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 40 1 10 0 2 10 0 1 10 0 2 10 0 1 10 0 1 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 40 1,5 10 0 3 10 0 2 10 0 2 10 0 1 10 0 1 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 41 0,5 10 0 1 10 0 1 10 0 2 10 0 3 10 0 1 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 41 1 10 0 2 10 0 2 10 0 2 10 0 1 10 0 1 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 41 1 10 0 2 10 0 1 10 0 3 10 0 2 10 0 3 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 41 1,5 10 0 3 10 0 1 10 0 2 10 0 1 10 0 2 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 42 0,5 10 0 1 10 0 2 10 0 4 10 0 3 10 0 1 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 42 1 10 0 1 10 0 1 10 0 2 10 0 2 10 0 2 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 42 1 10 0 1 10 0 2 10 0 2 10 0 2 10 0 2 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 150 mg/m2 42 1,5 10 0 0 10 0 1 10 0 2 10 0 1 10 0 3 

Nhà gạch Đối chứng 52 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 
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sau 24 

h 

Số 

muỗi 

thử 

Số 
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Số muỗi  

chết sau 

24 h 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 16 0,5 10 0 1 10 0 2 10 0 1 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 16 1 10 0 1 10 0 2 10 0 1 10 0 1 10 0 1 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 16 1 10 0 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 16 1,5 10 0 1 10 0 3 10 0 1 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 17 0,5 10 1 2 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 17 1 10 0 3 10 0 2 10 0 1 10 0 0 10 0 1 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 17 1 10 0 2 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 17 1,5 10 0 2 10 0 1 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 18 0,5 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 18 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 18 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 18 1,5 10 0 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 0 10 0 1 10 0 1 10 0 0 10 0 1 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 0,5 10 1 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 0,5 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 
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Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 43 0,5 10 0 1 10 0 1 10 0 2 10 0 1 10 0 0 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 43 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 0 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 43 1 10 0 1 10 0 2 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 43 1,5 10 0 1 10 0 0 10 0 1 10 0 1 10 0 1 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 44 0,5 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 0 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 44 1 10 0 1 10 0 1 10 0 2 10 0 2 10 0 1 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 44 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 2 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 44 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 2 10 0 2 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 45 0,5 10 0 1 10 0 3 10 0 2 10 0 2 10 0 2 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 45 1 10 0 1 10 0 2 10 0 2 10 0 1 10 0 2 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 45 1 10 0 2 10 0 2 10 0 1 10 0 2 10 0 1 

Nhà gạch Chlorfenapyr 24% SC 250 mg/m2 45 1,5 10 0 1 10 0 2 10 0 1 10 0 2 10 0 1 

Nhà gạch Đối chứng 52 0,5 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 1 10 0 1 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 
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Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 19 0,5 10 7 9 10 8 9 10 2 6 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 19 1 10 9 10 10 6 9 10 0 5 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 19 1 10 8 10 10 7 10 10 3 4 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 19 1,5 10 6 10 10 6 10 10 0 4 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 20 0,5 10 9 10 10 4 4 10 0 4 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 20 1 10 9 10 10 5 5 10 1 3 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 20 1 10 8 9 10 5 5 10 1 3 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 20 1,5 10 7 10 10 3 4 10 2 3 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 21 0,5 10 8 10 10 4 4 10 3 2 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 21 1 10 9 10 10 3 3 10 0 3 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 21 1 10 8 10 10 3 4 10 2 2 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 21 1,5 10 7 10 10 2 3 10 0 1 

Nhà gỗ Đối chứng 25 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 1 10 0 0 10 0 1 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 
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Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 24 h 

Số muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 24 

h 

Số muỗi thử 

Số 

Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 24 h 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 46 0,5 10 7 8 10 2 3 10 1 1 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 46 1 10 6 8 10 1 2 10 0 0 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 46 1 10 8 9 10 2 2 10 1 1 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 46 1,5 10 7 9 10 0 3 10 0 1 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 47 0,5 10 8 10 10 1 3 10 1 3 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 47 1 10 9 10 10 3 4 10 0 2 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 47 1 10 9 10 10 2 3 10 1 3 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 47 1,5 10 7 10 10 3 3 10 0 3 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 48 0,5 10 6 7 10 2 1 10 1 1 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 48 1 10 8 9 10 1 1 10 1 0 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 48 1 10 8 8 10 0 0 10 1 0 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 30% CS 1000 mg/m2 48 1,5 10 7 8 10 0 1 10 0 1 

Nhà gạch Đối chứng 52 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 1 10 0 1 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

             



 

 

 

 

Bề mặt 

 

Loại hóa chất 

 

Nhà 

số 

 

Vị trí 

Tuần 1 Tuần 4 Tuần 5 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 24 h 

Số muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 24 

h 

Số muỗi thử 

Số 

Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 24 

h 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 22 0,5 10 7 10 10 6 7 10 3 5 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 22 1 10 8 10 10 5 7 10 4 7 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 22 1 10 7 10 10 5 8 10 3 5 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 22 1,5 10 9 10 10 4 7 10 2 7 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 23 0,5 10 8 10 10 8 10 10 3 7 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 23 1 10 6 10 10 6 9 10 5 9 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 23 1 10 8 10 10 7 9 10 4 8 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 23 1,5 10 9 10 10 8 10 10 3 7 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 24 0,5 10 9 10 10 7 10 10 2 8 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 24 1 10 7 10 10 7 8 10 2 5 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 24 1 10 8 10 10 8 9 10 4 7 

Nhà gỗ Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 24 1,5 10 7 10 10 7 10 10 5 7 

Nhà gỗ Đối chứng 25 0,5 10 0 1 10 0 1 10 0 1 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 25 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1 10 0 1 10 0 1 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 26 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gỗ Đối chứng 27 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

             



 

 

 

 

Bề mặt 

 

Loại hóa chất 

 

Nhà 

số 

 

Vị trí 

Tuần 1 Tuần 4 Tuần 5 

Số 

muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 24 h 

Số muỗi 

thử 

Số 

Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 24 

h 

Số muỗi thử 

Số 

Knock 

down 

Số muỗi  

chết sau 24 

h 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 49 0,5 10 9 10 10 3 4 10 2 4 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 49 1 10 8 10 10 4 5 10 2 3 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 49 1 10 7 10 10 2 5 10 1 5 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 49 1,5 10 7 10 10 3 6 10 3 4 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 50 0,5 10 7 10 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 50 1 10 8 10 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 50 1 10 7 10 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 50 1,5 10 9 10 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 51 0,5 10 6 7 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 51 1 10 7 6 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 51 1 10 8 8 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Pirimiphos-methyl 500 EC 1000 mg/m2 51 1,5 10 6 6 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 52 1 10 0 0 10 0 0 10 0 1 

Nhà gạch Đối chứng 52 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 1 10 0 1 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 53 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 0,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 1 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

Nhà gạch Đối chứng 54 1,5 10 0 0 10 0 0 10 0 0 

 



  

Phụ lục 2. Phân tích hóa chất từ các mẫu giấy thấm 

Kí hiệu 

nhà 

Nhà 

Hóa chất 
Độ cao 

(m) 

Trọng 

lượng 

mẫu (g) 

Liều lượng (mg/m
2)

  

13 Gỗ Chlorfenapyr SC 150 mg/m²  0,5  0,8441  127,8 

13 Gỗ Chlorfenapyr SC 150 mg/m²  1,0  0,8394  162 

13 Gỗ Chlorfenapyr SC 150 mg/m²  1,0  0,8336  180,1 

13 Gỗ Chlorfenapyr SC 150 mg/m²  1,5  0,8335  186,7 

14 Gỗ Chlorfenapyr SC 150 mg/m²  0,5  0,8269  186,8 

14 Gỗ Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 1,0  0,8360  172 

14 Gỗ Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 1,0  0,8361  138,8 

14 Gỗ Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 1,5  0,8327  182,9 

15 Gỗ Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 0,5  0,8337  185,8 

15 Gỗ Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 1,0  0,8388  166,8 

15 Gỗ Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 1,0  0,8269  182,9 

15 Gỗ Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 1,5  0,8373  161,4 

40 Gạch Chlorfenapyr SC 150 mg/m²  0,5  0,8451  133,5 

40 Gạch Chlorfenapyr SC 150 mg/m²  1,0  0,8463  118,2 

40 Gạch Chlorfenapyr SC 150 mg/m²  1,0  0,8488  186,5 

40 Gạch Chlorfenapyr SC 150 mg/m²  1,5  0,8594  153,3 

41 Gạch Chlorfenapyr SC 150 mg/m²  0,5  0,4155  143,8 

41 Gạch Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 1,0  0,4101  113,5 

41 Gạch Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 1,0  0,4208  155,1 

41 Gạch Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 1,5  0,4051  115,2 

42 Gạch Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 0,5  0,8650  124,3 

42 Gạch Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 1,0  0,8539  185,1 

42 Gạch Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 1,0  0,8898  186,7 

42 Gạch Chlorfenapyr SC 150 mg/m² 1,5  0,8597  176,5 

16 Gỗ Chlorfenapyr SC 250 mg/m²  0,5  0,8448  215 

16 Gỗ Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,0  0,8408  213 

16 Gỗ Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,0  0,8469  305,6 

16 Gỗ Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,5  0,8361  218,5 

17 Gỗ Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 0,5  0,8414  307,7 

17 Gỗ Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,0  0,8316  310,6 

17 Gỗ Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,0  0,8279  294,1 

17 Gỗ Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,5  0,8323  195,3 

18 Gỗ Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 0,5  0,8339  189,2 

18 Gỗ Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,0  0,8330  310,7 

18 Gỗ Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,0  0,8401  224,4 

18 Gỗ Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,5  0,8473  237,2 

43 Gạch Chlorfenapyr SC 250 mg/m²  0,5  0,8344  194,2 

43 Gạch Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,0  0,8514  278,1 

43 Gạch Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,0  0,8486  255,1 

43 Gạch Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,5  0,8405  203,1 

44 Gạch Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 0,5  0,8361  235,5 

44 Gạch Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,0  0,8437  303,1 

44 Gạch Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,0  0,8315  253,9 

44 Gạch Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,5  0,8233  258,4 

45 Gạch Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 0,5  0,8580  194,3 

45 Gạch Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,0  0,8533  241,8 

45 Gạch Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,0  0,8432  190,5 

45 Gạch Chlorfenapyr SC 250 mg/m² 1,5  0,8490  302 

2 Gỗ Deltamethrin WG 25 mg/m²  0,5  0,8388 30,1 

2 Gỗ Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,0  0,8274 24 

2 Gỗ Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,0  0,8186 25,7 

2 Gỗ Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,5  0,8261 31,1 

1 Gỗ Deltamethrin WG 25 mg/m²  0,5  0,8289  20,1 



 

 

 

 

Kí hiệu 

nhà 

Nhà 

Hóa chất 
Độ cao 

(m) 

Trọng 

lượng 

mẫu (g) 

Liều lượng (mg/m
2)

  

1 Gỗ Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,0  0,8285  28,5 

1 Gỗ Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,0  0,8450  31,2 

1 Gỗ Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,5  0,8430  19,6 

3 Gỗ Deltamethrin WG 25 mg/m²  0,5  0,8375  25,3 

3 Gỗ Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,0  0,8257  23,1 

3 Gỗ Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,0  0,8309  31 

3 Gỗ Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,5  0,8310  30,6 

30 Gạch Deltamethrin WG 25 mg/m²  0,5  0,8109 18,9 

30 Gạch Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,0  0,8318 19,7 

30 Gạch Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,0  0,8125 21,3 

30 Gạch Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,5  0,8176 22,6 

28 Gạch Deltamethrin WG 25 mg/m²  0,5  0,8249  19,8 

28 Gạch Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,0  0,8338  30,3 

28 Gạch Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,0  0,8255  29,8 

28 Gạch Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,5  0,8451  30,4 

29 Gạch Deltamethrin WG 25 mg/m²  0,5  0,8487  23,5 

29 Gạch Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,0  0,8445  27,9 

29 Gạch Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,0  0,8431  30,1 

29 Gạch Deltamethrin WG 25 mg/m²  1,5  0,8813  30,7 

4 Gỗ Deltamethrin SC 15mg/m
2
  0,5  0,8366 11,9 

4 Gỗ Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,0  0,8187 18,6 

4 Gỗ Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,0  0,8316 17,4 

4 Gỗ Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,5  0,825 18,5 

5 Gỗ Deltamethrin SC 15mg/m
2
  0,5  0,8141 12,4 

5 Gỗ Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,0  0,8102 11,3 

5 Gỗ Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,0  0,8216 13,3 

5 Gỗ Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,5  0,8212 14,4 

6 Gỗ Deltamethrin SC 15mg/m
2
  0,5  0,816 18,5 

6 Gỗ Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,0  0,8155 11,4 

6 Gỗ Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,0  0,814 13,1 

6 Gỗ Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,5  0,8162 14,7 

31 Gạch Deltamethrin SC 15mg/m
2
  0,5  0,8351 11,7 

31 Gạch Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,0  0,8304 18,7 

31 Gạch Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,0  0,8124 12,2 

31 Gạch Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,5  0,8175 11,7 

32 Gạch Deltamethrin SC 15mg/m
2
  0,5  0,8099 11,8 

32 Gạch Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,0  0,8006 14,9 

32 Gạch Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,0  0,7976 11,4 

32 Gạch Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,5  0,7772 12,3 

33 Gạch Deltamethrin SC 15mg/m
2
  0,5  0,825 11,9 

33 Gạch Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,0  0,8444 12,2 

33 Gạch Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,0  0,8333 11,4 

33 Gạch Deltamethrin SC 15mg/m
2
  1,5  0,8275 11,5 

8 Gỗ Deltamethrin SC 20mg/m
2
  0,5  0,828 18,8 

8 Gỗ Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,0  0,8068 15,7 

8 Gỗ Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,0  0,8259 20,6 

8 Gỗ Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,5  0,8189 18,6 

7 Gỗ Deltamethrin SC 20mg/m
2
  0,5  0,8288 15,3 

7 Gỗ Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,0  0,8274 21,2 

7 Gỗ Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,0  0,8139 21,1 

7 Gỗ Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,5  0,8113 25,7 

9 Gỗ Deltamethrin SC 20mg/m
2
  0,5  0,8101 15,7 

9 Gỗ Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,0  0,808 24,6 

9 Gỗ Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,0  0,8075 18,2 

9 Gỗ Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,5  0,8134 15,2 



 

 

 

 

Kí hiệu 

nhà 

Nhà 

Hóa chất 
Độ cao 

(m) 

Trọng 

lượng 

mẫu (g) 

Liều lượng (mg/m
2)

  

34 Gạch Deltamethrin SC 20mg/m
2
  0,5  0,8216 15,7 

34 Gạch Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,0  0,8082 20,2 

34 Gạch Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,0  0,8261 15,8 

34 Gạch Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,5  0,8042 15,6 

35 Gạch Deltamethrin SC 20mg/m
2
  0,5  0,8411 15,3 

35 Gạch Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,0  0,8244 15,4 

35 Gạch Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,0  0,8258 24,1 

35 Gạch Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,5  0,8399 18 

36 Gạch Deltamethrin SC 20mg/m
2
  0,5  0,8332 20 

36 Gạch Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,0  0,8109 15,3 

36 Gạch Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,0  0,8516 18,6 

36 Gạch Deltamethrin SC 20mg/m
2
  1,5  0,813 15,5 

10 Gỗ Deltamethrin SC 25mg/m
2
  0,5  0,8162 19,6 

10 Gỗ Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,0  0,8105 19,2 

10 Gỗ Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,0  0,8098 19,6 

10 Gỗ Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,5  0,8003 19,8 

12 Gỗ Deltamethrin SC 25mg/m
2
  0,5  0,8291 19,2 

12 Gỗ Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,0  0,8231 23,1 

12 Gỗ Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,0  0,8279 19,9 

12 Gỗ Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,5  0,8251 20,9 

11 Gỗ Deltamethrin SC 25mg/m
2
  0,5  0,8207 19,4 

11 Gỗ Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,0  0,8183 19,4 

11 Gỗ Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,0  0,8068 24,4 

11 Gỗ Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,5  0,8233 23,3 

37 Gạch Deltamethrin SC 25mg/m
2
  0,5  0,7806 29,6 

37 Gạch Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,0  0,7716 22,6 

37 Gạch Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,0  0,7692 27,6 

37 Gạch Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,5  0,8232 20,1 

38 Gạch Deltamethrin SC 25mg/m
2
  0,5  0,8233 30,3 

38 Gạch Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,0  0,8422 19,7 

38 Gạch Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,0  0,8306 19,2 

38 Gạch Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,5  0,8375 30 

39 Gạch Deltamethrin SC 25mg/m
2
  0,5  0,8276 30,7 

39 Gạch Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,0  0,8444 25,4 

39 Gạch Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,0  0,8441 18,9 

39 Gạch Deltamethrin SC 25mg/m
2
  1,5  0,816 19,2 

19 Gỗ Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  0,5  0,8273 876,9 

19 Gỗ Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,0  0,8194 751,9 

19 Gỗ Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,0  0,8219 843,9 

19 Gỗ Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,5  0,8331 961,1 

20 Gỗ Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  0,5  0,8584 763,2 

20 Gỗ Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,0  0,8519 859,4 

20 Gỗ Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,0  0,8605 758,1 

20 Gỗ Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,5  0,8787 1012,1 

21 Gỗ Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  0,5  0,8574 825,3 

21 Gỗ Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,0  0,8419 789,2 

21 Gỗ Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,0  0,8535 923,1 

21 Gỗ Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,5  0,8643 768,6 

46 Gạch Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  0,5  0,8582 755,9 

46 Gạch Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,0  0,862 756,5 

46 Gạch Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,0  0,8606 768,2 

46 Gạch Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,5  0,8705 755,5 

47 Gạch Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  0,5  0,8589 754,1 

47 Gạch Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,0  0,8476 1021,4 

47 Gạch Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,0  0,8586 843,5 



 

 

 

 

Kí hiệu 

nhà 

Nhà 

Hóa chất 
Độ cao 

(m) 

Trọng 

lượng 

mẫu (g) 

Liều lượng (mg/m
2)

  

47 Gạch Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,5  0,8558 820,7 

48 Gạch Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  0,5  0,8342 789,1 

48 Gạch Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,0  0,8483 878,4 

48 Gạch Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,0  0,8376 923,7 

48 Gạch Pyrimiphos-methyl CS 1000 mg/m²  1,5  0,8653 793,8 

22 Gỗ Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  0,5  0,8265 876,9 

22 Gỗ Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,0  0,8294 752,8 

22 Gỗ Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,0  0,8239 843,9 

22 Gỗ Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,5  0,8342 961,1 

23 Gỗ Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  0,5  0,8534 783,5 

23 Gỗ Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,0  0,8528 899,4 

23 Gỗ Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,0  0,8615 757,1 

23 Gỗ Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,5  0,8746 912,1 

24 Gỗ Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  0,5  0,8589 778,9 

24 Gỗ Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,0  0,8433 786,5 

24 Gỗ Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,0  0,8545 910,2 

24 Gỗ Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,5  0,8634 802,4 

49 Gạch Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  0,5  0,8528 785,9 

49 Gạch Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,0  0,874 786,5 

49 Gạch Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,0  0,8656 808,2 

49 Gạch Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,5  0,8716 755,5 

50 Gạch Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  0,5  0,8572 804,1 

50 Gạch Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,0  0,8434 1021,4 

50 Gạch Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,0  0,8518 753,5 

50 Gạch Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,5  0,8524 820,7 

51 Gạch Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  0,5  0,8329 993,8 

51 Gạch Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,0  0,8435 876,5 

51 Gạch Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,0  0,8336 770,8 

51 Gạch Pyrimiphos-methyl EC 1000 mg/m²  1,5  0,8657 903,5 

25 Gỗ Đối chứng 0,5  0,8171 < 1 

25 Gỗ Đối chứng 1,0  0,8100 < 1 

25 Gỗ Đối chứng 1,0  0,8160 < 1 

25 Gỗ Đối chứng 1,5  0,8142 < 1 

26 Gỗ Đối chứng 0,5  0,8190 < 1 

26 Gỗ Đối chứng 1,0  0,8196 < 1 

26 Gỗ Đối chứng 1,0  0,8118 < 1 

26 Gỗ Đối chứng 1,5  0,8258 < 1 

27 Gỗ Đối chứng 0,5  0,7938 < 1 

27 Gỗ Đối chứng 1,0  0,8249 < 1 

27 Gỗ Đối chứng 1,0  0,8221 < 1 

27 Gỗ Đối chứng 1,5  0,8076 < 1 

52 Gạch Đối chứng 0,5  0,8305  < 1  

52 Gạch Đối chứng 1,0  0,8251  < 1  

52 Gạch Đối chứng 1,0  0,8387  < 1  

52 Gạch Đối chứng 1,5  0,8345  < 1  

53 Gạch Đối chứng 0,5  0,8861  < 1  

53 Gạch Đối chứng 1,0  0,8479  < 1  

53 Gạch Đối chứng 1,0  0,8804  < 1  

53 Gạch Đối chứng 1,5  0,8436  < 1  

54 Gạch Đối chứng 0,5  0,8220  < 1  

54 Gạch Đối chứng 1,0  0,8358  < 1  

54 Gạch Đối chứng 1,0  0,8221  < 1  

54 Gạch Đối chứng 1,5  0,8396  < 1  

 



 

 

 

 

Phụ lục 3. Thu thập muỗi Anopheles tại thôn 1, xã Trà Dơn, Nam trà My, Quảng Nam 

Đêm Loài muỗi Phương pháp Loại thử nghiệm Số lượng 

1 An. peditaeniatus MNTN Đối chứng 1 

1 An. aconitus MNNN Đối chứng 2 

1 An. philippinensis MNNN Đối chứng 2 

1 An. sinensis MNNN Đối chứng 1 

2 An. aconitus MNTN Đối chứng 2 

2 An. peditaeniatus MNNN Đối chứng 2 

2 An. peditaeniatus MNNN Kem xua 1 

2 An. sinensis MNNN Đối chứng 1 

3 An. maculatus MNNN Đối chứng 1 

3 An. sinensis MNTN Kem xua 1 

3 An. maculatus MNTN Đối chứng 1 

3 An. sinensis MNNN Đối chứng 2 

3 An. sinensis MNNN Kem xua 1 

3 An. aconitus MNNN Đối chứng 2 

3 An. maculatus MNNN Đối chứng 2 

4 An. sinensis MNTN Đối chứng 2 

4 An. peditaeniatus MNNN Đối chứng 2 

4 An. sinensis MNNN Đối chứng 3 

4 An. maculatus MNNN Đối chứng 1 

Phụ lục 4. Thu thập muỗi Anopheles tại thôn 2, xã Trà Dơn, Nam trà My, Quảng Nam 

Đêm Loài muỗi Phương pháp Loại thử nghiệm Số lượng 

1 An. aconitus MNTN Hương xua 1 

1 An. aconitus MNTN Đối chứng 2 

1 An. maculatus MNTN Đối chứng 1 

1 An. minimus MNTN Đối chứng 1 

1 An. sinensis MNTN Đối chứng 1 

2 An. aconitus MNTN Đối chứng 2 

2 An. jeyporiensis MNTN Đối chứng 1 

2 An. minimus MNTN Hương xua 1 

2 An. maculatus MNTN Hương xua 1 

2 An. maculatus MNTN Đối chứng 4 

2 An. minimus MNTN Đối chứng 4 

2 An. sinensis MNTN Đối chứng 1 

3 An. jeyporiensis MNTN Đối chứng 1 

3 An. maculatus MNTN Đối chứng 2 

3 An. minimus MNTN Hương xua 1 

3 An. minimus MNTN Đối chứng 3 

4 An. maculatus MNTN Đối chứng 1 

4 An. minimus MNTN Đối chứng 5 

4 An. sinensis MNTN Hương xua 1 

4 An. sinensis MNTN Đối chứng 1 



 

 

 

 

Phụ lục 5. Mẫu phiếu điều tra 

Phiếu 1:  Phiếu điều tra hộ gia đình trước khi phun hóa chất 

 

1. Thời gian (ngày/tháng/năm): |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

2. Tên bản: ____________Tên huyện  ____________________ 

3. Mã bản: |__|__|     Số hộ gia đình: |__|__|__|   Tên chủ hộ:______ 

4. Cán bộ điều tra:  UTM_X   |__|__|__|. |__|__||__|    

                                 TM_Y   |__|.|__|__|__|. |__|__||__|     

5. Hộ gia đình có bao nhiêu người |__|__|   

6. Mấy người lớn (>15 tuổi) |__|  trẻ em (2-15 tuổi)  |__|  trẻ nhỏ (< 2 tuổi) |__| 

7. Dân tộc (1= Kinh;   2=Mường; 3= DT khác)  |__| 

8. Số màn có trong nhà |__|  Có bao nhiêu màn chưa được tẩm? |__| Có bao nhiêu 

màn đã được tẩm ? |__|  Có bao nhiêu màn tẩm tồn lưu lâu ? |__|   

9. Tẩm lần gần đây nhất khi nào ? (ngày/tháng/năm) : |__|__|/|__|__|/|__|__| (Nếu 

không nhớ rõ ngày thì ghi ngày 15 của tháng) 

10. Ngoài màn ra, có dùng những gì nữa (hương, bình xịt)  để chống muỗi và côn 

trùng khác (mối): 1=Có ; 2= Không |__|  

Nếu có thì kể rõ:………………………… 

11. Kiểu nhà? (1= nhà đất; 2= nhà sàn )  |__| 

12. Loại tường? (1=vách lá;  2=vách tre; 3=tường gỗ; 4=vỏ cây; 5=trình tường; 6= 

tường gạch; 7=tường bê tông; 8= tường nhựa; 9= loại khác )  

                         |__| &|__| 

13. Tường có được sơn không? 1=Có ; 2=Không |__| 

14. Loại mái? (1=mái gianh;  2=mái tre; 3=mái lá; 4=mái tôn; 5=mái ngói;  

                             6=loại khác) |__| & |__| 



 

   

Phiếu 2.  Tác dụng không mong muốn ở người phun hóa chất 
 

1 Số ký hiệu # người phun: |__|   Tên:………………      2 Tuổi  (năm): |__|__| 
 
3 Trình độ văn hóa: 0=không, 1=Cấp một, 2=Cấp 2 hoặc cao hơn    |__| 

 

4.  Ngày phun   (ngày/tháng/năm):  |__|__|/|__|__|/|__|__| 

 

5. Ngày điều tra  ((ngày/tháng/năm):  |__|__|/|__|__|/|__|__| 

 

6. Hỏi (1 CÓ; 2 KHÔNG): Ngay sau khi phun |__|   Sáng hôm sau |__|  

                                          

                                           Sau một tuần |__| 

 

7. Sau khi phun trong nhà:   (0: Không trả lời;  1 CÓ;   2 KHÔNG) 

 

 a. Có bị ngứa da?  |__|     

 

 b. Có bị nóng mặt ? |__| 

 

 c. Có hắt hơi không?  __| 

 

 d. Có chảy nước mũi không? |__| 

 

 e. Có thấy đau đầu không? |__| 

 

 f. Có nôn, buồn nôn hoặc đau bụng không? |__| 

 

 g. Có bị tấy mắt không?  |__| 

 

h. Có thấy chảy nước mắt không?  |__| 

 

i. Có bị chảy nhiều mồ hôi không?  |__| 

 

j. Có thẩy mùi khó chịu sau khi phun không?    |__| 

 

k. Có triệu chứng gì khác không? |__|      nếu có kể rõ……. 

 

Nếu người được hỏi nói có bị phản ứng phụ, hãy hỏi xem họ đã đến khám ở 

y tế chưa? __|  

 
  

 

 

 

 

 



 

   

Phiếu 3: Điều tra tác dụng không mong muốn ở người sống trong nhà được phun 

hóa chất 
 

1. Mã bản: |__|__|     Số hộ gia đinh: |__|__|__|  

2. Ngày phỏng vấn  (ngày/tháng/năm): |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

3. Ngày phun   (ngày/tháng/năm): |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

4. Điều tra (1 CÓ; 2 KHÔNG): Sau một tuần |__| Sau một tháng |__| 

5. Có bao nhiêu người ngủ trong nhà này?  |__| 

6. Các biểu hiện trước đây và hiện nay (0: Không trả lời; 1 CÓ; 2 KHÔNG): 

 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 

Có ngủ trong nhà này không?            

Có bị ngứa da?          

Có bị ngứa da??          

Có hắt hơi không?          

Có chảy nước mũi không?          

Có thấy đau đầu không?          

Có nôn, buồn nôn hoặc đau bụng 

không? 

         

Có bị tấy mắt không?             

Có thấy chảy nước mắt không?            

Có bị chảy nhiều mồ hôi không?            

Có thẩy mùi khó chịu không sau khi 

phun? 

         

Triệu chứng gì khác không? Nếu có 

kể rõ……. 

         

          
   (Ghi chú: N = Người) 

Nếu người được hỏi nói có bị phản ứng phụ, hãy hỏi xem họ đã đến khám ở y tế chưa? 

|__| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Phiếu 4:  THỬ SINH HỌC  

(An. dirus: 10 cá thể / phễu, Tiếp xúc 30 phút) 

 

Tên người thử sinh học………………. 
 

Ngày thử : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

Mã nhà_|__|__|__| 

Nhiệt độ |__|__|°C                 Độ ẩm: |__|__|__| %     Tuổi muỗi: |__|  ngày  

Thời gian 

Phút/giây 

Số lần thử 

lặp lại/ 

đối chứng* 

Số muỗi 

tiếp xúc  

Sô muỗi 

ngã gục 

sau 1 

giờ  

Số chết 

sau 24 

giờ  

Số còn 

sống sau 

24 giờ  

Số 

chết 

sau 

 48 giờ 

Số còn 

sống sau 

24 giờ 

 

% chết 

Loại tường:  

 

Thời gian bắt đầu: (giờ/phút)   |__|__|.|__|__|    Thời gian kết thúc: (giờ/phút) |__|__|.|__|__|   

|__|__|.|__|__| R1        

|__|__|.|__|__| R2        

|__|__|.|__|__| R3        

|__|__|.|__|__| R4        

 Tổng số 

mẫu 

 (1-4) 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|% 

Loại tường:  

 

Thời gian bắt đầu: (giờ/phút)   |__|__|.|__|__|    Thời gian kết thúc: (giờ/phút) |__|__|.|__|__|   

|__|__|.|__|__| R1        

|__|__|.|__|__| R2.        

|__|__|.|__|__| R3        

|__|__|.|__|__| R4        

 Tổng số 

mẫu (1-4) 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|% 

Loại tường:  

 

Thời gian bắt đầu: (giờ/phút)   |__|__|.|__|__|   Thời gian kết thúc: (giờ/phút) |__|__|.|__|__|   

|__|__|.|__|__| R1        

|__|__|.|__|__| R2.        

|__|__|.|__|__| R3        

|__|__|.|__|__| R4        

 Tổng số 

mẫu (1-4) 

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|% 

 

 



 

   

PHIẾU 5. KẾT QUẢ MỒI NGƯỜI BẮT MUỖI THEO GIỜ 

Ngày.......................... Tháng ................ Năm ...........   

Người bắt: ............................................ 

Người giám sát:............................................. 

Địa điểm.................................................................................... 

Có đốt hương/bôi kem hay không?................................................. 

 

Loài muỗi 

Thời gian trong đêm (giờ) 

18-

19 

19-

20 

20-

21 

21-

22 

22-

23 

23-

24 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

An. dirus             

An. minimus             

An….             

 

 

 

Phiếu 6:  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA MUỖI  

Ngày.......................... Tháng ................ Năm ...........   

Địa điểm.................................................................................... 

 

S  Mồi trong nhà Mồi ngoài nhà Soi chuồng gia 

súc 

Bẫy đèn trong 

nhà 

T Tên loài muỗi ......đêm..........giờ       ......đêm..........giờ       ......đêm......... 
giờ       

......đêm  

T  S.lượng M. độ S.lượng M. độ S.lượng M. độ S.lượng M. độ 

 An. dirus         

 An. minimus         

 An….         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Phiếu 7.  

PHIẾU PHỎNG VẤN VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH 

Ngày ……... tháng 12 năm 2014 
 

 

Người phỏng vấn: .......................................................................................................................................................................... 

Tại thôn ........................................................................................ Xã Trà Dơn, Nam Trà My, Quảng Nam. 

 

A. PHẦN CHUNG 

Họ tên chủ hộ (Vợ/ chồng).......................................................................................................Số phiếu ........................ 
 

Họ tên người được phỏng vấn: .........................................................................................Năm sinh......................... 

Dân tộc: ....................................... ............................Gia đình có bao nhiêu người .............................   □□ 
 

B. NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT 
 

1. Năm nay gia đình có được phun hóa chất diệt muỗi không?(Có = 1, Không = 0) ...... □ 

2. Số màn hiện có tại gia đình là bao nhiêu cái?.....  Màn đôi □□             Màn đơn  □□ 

3. Năm nay gia đình có được tẩm màn không?(Có = 1, Không = 0) .................................... □ 
        - Tổng số màn được tẩm?............. Trong đó:      Màn đôi............ Màn đơn ...........................   
4. Từ khi tẩm đến nay gia đình đã giặt màn chưa? (Đã giặt = 1, Chưa giặt = 0) ............ □ 

       - Nếu đã giặt, số màn đã giặt ít nhất 1 lần....................................................................................................... □ 

5. Số người trong gia đình thường xuyên ngủ màn?   ...................................................................................  □□ 

6. Số người trong gia đình thường xuyên đi ngủ theo giờ? ..................................................................... □□ 
7. Gia đình có người đi rừng, rẫy không? (Có = 1, Không = 0)  

(Nếu không chuyển câu 12).□ 
Thời gian thường xuyên đi rừng, rẫy (theo tháng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
12 

Th. 

             

8. Gia đình có nhà rẫy không? (Có = 1, Không = 0) (Nếu không chuyển câu 12)...........□                         

9. Có người ngủ lại ban đêm ở rừng, rẫy không? (Có = 1, Không = 0) ........................................ □ 

- Nếu có: Thời gian thường xuyên ngủ lại rừng, rẫy 

Thời gian thường xuyên ngủ lại rừng, rẫy (theo tháng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Th 

             

+ Số người thường xuyên ngủ lại rừng..........□□ Số người sử dụng màn khi ngủ.......□□ 

+ Số người thường xuyên ngủ lại rẫy............□□ Số người sử dụng màn khi ngủ........□□   

10. Khi đi rừng, rẫy có mang theo màn không? (Có = 1, Không = 0) ............................. □ 

- Nếu có:  

+ Số màn mang đi rừng:     Màn đôi .................. □    Màn đơn .............................. □ 



 

   

+ Số màn mang đi rẫy:     Màn đôi .................... □    Màn đơn ............................................ □ 

    + Số lượng màn mang đi rừng, rẫy được tẩm hóa chất? ....................................................... □ 

C. NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HƯƠNG XUA, KEM XUA MUỖI: 

(Phần này chỉ phỏng vấn những hộ được phát hương muỗi hoặc kem xoa 

vào cuối đợt điều tra) 

11. Gia đình có đốt hương muỗi (hoặc xoa kem xua) ở nhà không?  Có  □     không  □ 

Nếu không, tại sao? ............................................................................................................................................................ 

12. Có mang hương muỗi (hoặc mang kem xua) đi rẫy không?   Có      □          không  □ 

Nếu không, tại sao? ............................................................................................................................................................................................ 

13. Khi đi rẫy có đốt hương muỗi (hoặc xoa kem xua)?  

thường xuyên (hàng đêm ) □     thỉnh thoảng □      không  □ 

14. Khi đi rừng có mang kem xua không?     Có      □          không  □ 

Nếu không, tại sao? ..................................................................................................................................................................................... 

15. Khi đi rừng có xoa kem xua không? 

 thường xuyên (hàng đêm ) □     thỉnh thoảng □      không  □ 
16. Khi sử dụng (đốt) hương xua muỗi (hoặc xoa kem xua) anh/chị thấy như thế nào?  

Bình thường □    Thấy mùi khó chịu □    Hắt hơi □            Chảy nước mũi    □  

Đau đầu   □     Chảy nước mắt   □       Buồn nôn □     Triệu chứng khác □ 

Giải thích rõ............................................................................................................................................................................................. 

18. Anh chị có THÍCH sử dụng hương chống muỗi (hoặc xoa kem xua) được phát 

không?  

Có      □          không  □  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Phụ lục 6. Ảnh sinh cảnh khu vực nghiên cứu 

 

 

Hình A. Ảnh nhà thử nghiệm phun hóa chất tại xã Bình Thanh,          

huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình  

(nguồn: Bùi Lê Duy) 

 

Hình B. Nhà thử nghiệm phun hóa chất tại xã Bình Thanh,           

huyện Cao Phong, Hòa Bình  

(nguồn: Bùi Lê Duy) 

 

  



 

   

  

 

Hình C. Sinh cảnh điểm nghiên cứu kem xua tại xã Trà Dơn, huyện 

Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 

(nguồn: Bùi Lê Duy) 

 

 

Hình D. Sinh cảnh điểm nghiên cứu hương xua tại xã Trà Dơn,    

huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 

(nguồn: Bùi Lê Duy) 

 



 

   

   

Hình E. Hóa chất phun tồn lưu trong nhà 

(nguồn: Bùi Lê Duy) 

 

 

  

Hình G. Kem xua Soffell và hương xua của Viện Sốt rét - Ký sinh 

trùng - Côn trùng Trung ương  

(nguồn: Bùi Lê Duy) 

 


