
นิเวศวิทยา
ชีววิทยา

ยุงยุง

ฝา่ยชวีวทิยาและนเิวศวทิยา กลุม่กฏีวทิยาทางการแพทย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข

ฝา่ยชวีวทิยาและนเิวศวทิยา กลุม่กฏีวทิยาทางการแพทย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข

ในประเทศไทย
และการควบคุม
นิเวศวิทยา
ชีววิทยา





i
ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการควบคุมยุงในประเทศไทย

ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข

นิเวศวิทยา
ชีววิทยา

ยุง
ในประเทศไทย

และการควบคุม



ii
ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการควบคุมยุงในประเทศไทย

ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการควบคุมยุงในประเทศไทย 
 

จัดทำโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 กระทรวงสาธารณสุข  

 โทร 0-2951-0000-14 ต่อ 99245 

 Email: usavadee.t@dmsc.mail.go.th 

  usavadee99@gmail.com 

 

บรรณาธิการ ดร.อุษาวดี ถาวระ 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน 

 ดร.จักรวาล ชมภูศรี 

 นาย พายุ ภักดีนวน 

 

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544 

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545 

พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548 

พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง) 

จำนวน 1,000 เล่ม 

ออกแบบ Desire CRM 

พิมพ์ที่  บริษัท หนังสือดีวัน จำกัด 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข.

 ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการควบคุมยุงในประเทศไทย.--นนทบุรี: สถาบันวิจัย 

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข, 2544.

 126 หน้า.

 1. ยุงพาหะนำโรค.   2. ยุง--การควบคุม.   I. ชื่อเรื่อง.

614.4323

ISBN 974-7549-25-5



iii
ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการควบคุมยุงในประเทศไทย

 หนังสือ “ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการควบคุมยุงในประเทศไทย” เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้น    

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยุงพาหะใน

ประเทศไทย สำหรับให้นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมยุงพาหะ ตลอดจน               

ผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานและศึกษาวิจัย  

 เนื้อหาในตำราเล่มนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ      

รวมทั้งประสบการณ์จากการวิจัยของผู้นิพนธ์ซึ่งปฏิบัติงานด้านนี้มาเป็นเวลานานพอสมควร  

 การวางแผนควบคมุโรคทีม่ยีงุเปน็พาหะ จำเปน็ตอ้งมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัชวีวทิยาและ

นเิวศวทิยาของยงุพาหะเปน็อยา่งด ี ไดแ้ก ่ความรูด้า้นการจำแนกชนดิของพาหะ การแพรก่ระจาย 

การเปลี่ยนแปลงของประชากรในแต่ละฤดูกาล ความสามารถในการนำโรค ความสัมพันธ์

ระหว่างยุงกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแหล่งเพาะพันธุ์ เหยื่อที่ชอบ และการสร้างความต้านทาน

ต่อเคมีกำจัดยุงที่ใช้ในการควบคุม บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากีฏวิทยาคือ

การศกึษาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่คำตอบเหลา่นี ้หากนกัวชิาการควบคมุโรคหรอืผูเ้กีย่วขอ้งไมไ่ดใ้ชข้อ้มลู 

จากการวจิยัหรอืมขีอ้มลูไมเ่พยีงพอ ประสทิธภิาพในการควบคมุโรคทีน่ำโดยยงุกจ็ะลดลงไป หรอื 

ทำใหเ้กดิการสญูเสยีงบประมาณโดยไมจ่ำเปน็ สิง่ทีค่วรระลกึไวเ้สมอคอื ขอ้มลูตา่งๆ ดงักลา่ว 

อาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อสภาพแวดล้อมของพาหะเปลี่ยนไป ฉะนั้นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจึง

ควรจะได้มีการศึกษาปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน  

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสขุ หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ หนงัสอืเลม่นีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่

ทา่นตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที ่ ซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราป่วยและการเสียชีวิตของผู้ป่วย

จากโรคที่มียุงเป็น พาหะ หากพบข้อบกพร่องหรือมีข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อผู้นิพนธ์ได้

โดยตรง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงเนื้อหาสำหรับการพิมพ์ครั้งต่อไป  
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ยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever Vectors) 
1

อุษาวดี   ถาวระ  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก และไข้ชิคุนกุนยา 
(Dengue Haemorrhagic Fever and Chikungunya Fever Vectors) 

 โรคไข้เลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever หรือ DHF) เกิดจากเชื้อไวรัสเดงก ี       

(dengue virus) ซึง่เปน็ RNA virus ม ี4 ชนดิ (serotypes) ไดแ้ก ่DEN 1, DEN 2, DEN 3 และ 

DEN 4 เมือ่เปน็ไขเ้ลอืดออกชนดิใดแลว้ จะมภีมูคิุม้กนัเฉพาะชนดินัน้ไปตลอดชวีติ ฉะนัน้คนๆ 

หนึง่จงึมโีอกาสเปน็ไขเ้ลอืดออกได ้4 ครัง้ เชือ้นีม้ยีงุลายเปน็พาหะ และเปน็ปญัหาของประเทศ

เกอืบทัว่โลก ทัง้ในทวปีแอฟรกิา เอเชยี อเมรกิากลาง หมูเ่กาะแครบิเบยีน หมูเ่กาะในมหาสมทุร

แปซฟิกิตอนใต ้ยโุรป และทางตอนเหนอืของทวปีออสเตรเลยีพบ DHF เปน็ครัง้แรกทีป่ระเทศ

ฟลิปิปนิสเ์มือ่ พ.ศ. 2497 ตอ่มาโรคนีเ้ริม่ระบาดเขา้มาในประเทศไทย เมือ่ พ.ศ. 2501 โดยเริม่

ตน้ทีก่รงุเทพแลว้แพรก่ระจายไปตามตา่งจงัหวดั ปจัจบุนันีม้รีายงาน พบผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออก

จากจงัหวดัตา่งๆ ทัว่ประเทศ จำนวนผูป้ว่ยสงูสดุในป ีพ.ศ. 2530 เทา่กบั 174,285 คน รองลง

มาในป ีพ.ศ. 2544 มจีำนวนผูป้ว่ย 139,355 คน จำนวน  ผูป้ว่ยในป ีพ.ศ. 2552 กย็งัคงสงูถงึ 

52,919 คน จำนวนผูป้ว่ยตาย 46 ราย อตัราปว่ยตอ่แสนประชากรเทา่กบั 83.48 นบัเปน็โรคที่

สำคัญ และยังเป็นปัญหาสาธารณสุข ขณะนี้วัคซีนสำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออก กำลังอยู่

ระหวา่งการทดลองในภาคสนาม คาดวา่ตอ้งใชเ้วลาอกีระยะหนึง่จงึจะทราบวา่สามารถปอ้งกนั

โรคไขเ้ลอืดออกไดคุ้ม้คา่หรอืไม ่และเนือ่งจากยงัไมม่ยีาทีจ่ะกำจดัเชือ้ไวรสัเดงกไีด ้การรกัษาจงึ

เป็นการรักษาตามอาการเท่านั้น ความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออกจึงอยู่ที่การ

ควบคมุยงุพาหะเป็นมาตรการหลัก นอกจากนีย้งุลายยงัเปน็พาหะของเชือ้ไวรสัชคินุกนุยา 

ทำใหเ้กดิโรคไขช้คินุกนุยาหรอืไขป้วดขอ้ยงุลาย จำนวนผูป้ว่ยเพิม่สงูขึน้ในป ีพ.ศ. 2551 เทา่กบั 

2,433 คน พ.ศ. 2552 เทา่กบั 49,069 คน 

 การวางแผนควบคุมยุงพาหะ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ที่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน        

เกี่ยวกับชีววิทยาและนิเวศวิทยา ได้แก่ การเจริญเติบโต การแพร่กระจาย การเปลี่ยนแปลง

ของประชากรในแต่ละฤดูกาล ความสามารถในการนำโรค แหล่งอาศัย เหยื่อที่ชอบกินเลือด

ตลอดจนพฤติกรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการควบคุม  

 ในประเทศไทยการควบคมุยงุลายทีเ่ปน็พาหะของโรคไขเ้ลอืดออกตอ้งดำเนนิการทัง้สอง

ชนิด ได้แก ่ ยุงลายบ้าน Aedes aegypti ซึ่งเป็นพาหะสำคัญในเอเชียแต่มีถิ่นกำเนิดในทวีป

แอฟรกิา และยงุลายสวน Aedes albopictus ซึง่เปน็พาหะรองลงมาและมถีิน่กำเนดิในทวปีเอเชยี 
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ชีววิทยาและนิเวศวิทยา
 

 ยุงลายมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) การ

เจริญเติบโตของยุงลายแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ไข่ (egg), ลูกน้ำ (larva), ตัวโม่ง (pupa) และ

ตัวเต็มวัย (adult) แต่ละระยะรูปร่างและอายุแตกต่างกัน  

 ระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโต แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ 

อาหาร ความหนาแน่น ฯลฯ และสายพันธุ์ของยุงลาย เช่น ยุงลายสายพันธุ์ไทย หรือสายพันธุ์

จีน หรือสายพันธุ์อินโดนีเซีย ในภูมิอากาศประเทศไทย อุณหภูมิประมาณ 28-35 oซ ยุงลาย

ใช้เวลาในการเจริญเติบโตจากไข่จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยประมาณ 9-14 วัน อุณหภูมิ

สูงกว่า 35 oซ ยุงลายใช้เวลาในการเจริญเติบโตเพียง 5-7 วัน ดังนั้นจึงขยายพันธุ์ได้เร็วมาก 

วงจรชีวิตของยุงลายเป็นดังนี้ :- 

 

ไข่ยุงลาย  
 ลักษณะยาวรี เป็นฟองเดี่ยว ขนาดประมาณ 1 มม. ออกมาใหม่ๆ มีสีขาว ส่วนใหญ่

ติดอยู่ที่ข้างภาชนะเหนือระดับน้ำเล็กน้อย ส่วนน้อยประมาณร้อยละ 10-20 ที่ลอยอยู่ผิว

บนน้ำ ไข่จะเปลี่ยนเป็นสีดำภายในเวลา 12-24 ชั่วโมง ตามแต่สภาพอากาศ ไข่ที่ออกมาใหม่ 

ยังไม่เจริญเต็มที่ ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน จึงพร้อมที่จะฟักออกเป็นลูกน้ำยุง ไข่ยุงลาย

สามารถมีชีวิตอยู่ในสภาพแห้งได้เป็นปี และจะฟักออกมาอย่างรวดเร็วภายในเวลา

ไม่กี่นาทีเมื่อมีน้ำท่วมไข่  แต่อัตราการฟักของไข่ลดลงตามระยะเวลาที่นานขึ้น ยุงลายตัว

หนึ่งวางไข่ประมาณ 50-150 ฟอง/ครั้ง ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของตัวแม่พันธุ์และปริมาณ

เลือดที่ได้รับ แม่ยุงลายจะไม่วางไข่ พร้อมกันทั้งหมด แต่จะวางไข่ครั้งละ 10-100 ฟอง ตลอด

ชีวิตวางไข่ได้สูงสุด 7 ครั้ง ส่วนใหญ่ 2-4 ครั้ง 

ไข่ยุงลาย

ที่มา: (ซ้าย) ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. (ขวา) Spielman, A. & D’ Antonio, M., 2001 
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ลูกน้ำยุงลาย  
 การเจริญเติบโตมี 4 ระยะ ระยะที่ 1 มีขนาดประมาณ 1 มม. เมื่อเติบโตเต็มที่กลาย

เป็นระยะที่ 4 จะมีขนาด 6-7 มม. โดยใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ที่อุณหภูมิ 28-35 oซ ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับอุณหภูมิและอาหาร อาหารของลูกน้ำได้แก่ ตะไคร่น้ำ อินทรียสารต่างๆ และจุลินทรีย์

เลก็ๆ ในตุม่นำ้ ลกูนำ้ยงุลายกนิอาหารทีบ่รเิวณดา้นขา้งและกน้ภาชนะ โดยใชข้นบรเิวณปาก

พัดโบกจุลินทรีย์ในน้ำเข้าไป หรือใช้ปากแทะเล็มเศษอินทรียสาร ในภาวะที่มีอาหารสมบูรณ์

จะโตเร็ว ใช้เวลาช่วงน้ีส้ัน ขณะท่ีเป็นลูกน้ำจะหายใจผ่านทางรูหายใจด้านข้างลำตัว (spiracle) 

และยงัมทีอ่หายใจสเีขม้อยูท่ีส่ว่นปลายของทอ้ง เรยีกวา่ siphon บรเิวณทอ่หายใจมลีิน้เปดิปดิ 

ได้ และมีระบบป้องกันน้ำผ่านเข้าสู่ทางเดินหายใจ ปกติลูกน้ำยุงลายจะลอยตัวทำมุม 90o 

กับผิวน้ำ แต่เมื่อมีแสงและเงาหรือถูกรบกวนจะหลบลงสู่ก้นภาชนะ ในการเปลี่ยนแปลงระยะ

การเจริญเตบิโตของลกูนำ้ตอ้งมกีารลอกคราบทกุครัง้ หลงัจากลอกคราบครัง้สดุทา้ยจะกลาย

เปน็ตวัโมง่ ซึง่ยงัคงอาศยัอยูใ่นภาชนะขงันำ้งา่ยตอ่การกำจดั ในการจำแนกชนดิยงุ อาจใช้

สณัฐานวทิยาของลูกน้ำยุงในระยะที่ 3 ตอนปลายหรือระยะที่ 4 จะดีที่สุด เพราะเส้นขนต่างๆ 

เจริญเต็มที ่

 ตวัอยา่งการประยกุตค์วามรูด้า้นชวีวทิยาของลกูนำ้ไปใชค้วบคมุยงุ เชน่ นกัวทิยาศาสตร ์

ได้คิดค้นวิธีสกัดสารกำจัดลูกน้ำจากพืชลักษณะเป็นน้ำมันลดแรงตึงผิว (oil surfactant) 

องคป์ระกอบเปน็ไขมนัพวก oleic acid หลงัจากใชส้ามารถสลายตวัไดอ้ยา่งสมบรูณ ์ไมท่ำลาย 

สภาวะแวดล้อม (ต่างจากน้ำมันพืชทั่วไป ซึ่งไม่สามารถกำจัดลูกน้ำได้) สารดังกล่าวสามารถ 

กำจดัตวัออ่นยงุไดโ้ดยไปทำใหร้ะบบปอ้งกนันำ้ของตวัออ่นเสยีไป เปลีย่นสภาพจากไมช่อบนำ้  

(hydrophobia) เป็นชอบน้ำ (hydrophilia) น้ำจึงสามารถผ่านเข้าไปในตัวลูกน้ำหรือตัวโม่ง 

จนกระทั่งจมน้ำและขาดออกซิเจนตาย ผลการศึกษาประสิทธิผลในห้องปฏิบัติการ พบว่า 

สามารถกำจัดลูกน้ำยุงได้หลายชนิด เรียงตามลำดับ ดังน้ี ยุงก้นปล่อง > ยุงลาย > ยุงรำคาญ           

(อภิวัฏ และอุษาวดี, 2540) และอีกตัวอย่างของการประยุกต์ความรู้พื้นฐาน 

 เนื่องจากการเจริญเติบโตของยุงและการลอกคราบถูกควบคุมโดยฮอร์โมน จึงมีผู้ผลิต

สารยับยั้งการเจริญของยุงลักษณะเป็นสารคล้ายฮอร์โมน เช่น เม็ทโทปรีน (methoprene)  

ซึ่งพบว่าสามารถยับยั้งการเจริญของลูกน้ำ ทำให้ลูกน้ำลอกคราบไม่ได้ และตายไปในที่สุด

หรือบางตัวตายในระยะตัวโม่งหรือตัวยุง นอกจากนี้ยังคิดค้นสารที่สามารถยับยั้งการสร้าง

ผนังลำตัว ทำให้ลูกน้ำเจริญต่อไปไม่ได้ ตัวอย่างสารกลุ่มนี้ เช่น diflubenzuron, triflumuron 
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สรุปความแตกต่างระหว่างลูกน้ำยุงลายบ้าน/สวน 

ลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedesaegypti) ลูกน้ำยุงลายสวน (Aedesalbopictus)

t	ด้านใต้ของอก ส่วนกลางและส่วนหลัง t	ไม่มี lateral spine หรือเป็นปมเล็กๆ 

 มีหนามแหลม เรียก lateral spines  แต่ไม่เจริญเป็นหนาม 

   ข้างละ 1 คู่    

t	ที่ท้องปล้องที่ 8 มี comb scale 4-8     t	comb scales ไม่แยกเป็นแฉก 

 อัน ลักษณะเป็นสามง่าม หนามแหลม  

 ตรงกลาง เรียก median spine   

t	บริเวณท่อหายใจ (siphon) มี pectens t	pectens รูปร่างแข็งแรงกว่า        

 ลักษณะคล้ายหนามอ่อนบาง  ลักษณะคมชัด 

 

ตัวโม่ง  
 จากระยะลูกน้ำ จะมีการลอกคราบและเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นตัวโม่ง เมื่อตัวโม่งออก        

มาใหม่ๆ มีสีน้ำตาล ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีดำ มีท่อหายใจคู่หนึ่งอยู่ตอนหัวลักษณะคล้ายแตร 

เรียก ว่า trumpets มีนิสัยชอบลอยนิ่งอยู่บนผิวน้ำ แต่จะเคลื่อนที่เร็วเมื่อถูกรบกวน ตัวโม่ง

ไม่กินอาหาร จึงไม่สามารถกำจัดได้ด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทกินเข้าไปแล้วตาย เช่น 

จุลินทรีย์ ควรใช้ตัวห้ำหรือน้ำมันลดแรงตึงผิว (oil surfactant) แทน ตัวโม่งลอกคราบ 

แล้วกลายเป็นยุง ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 1-2 วันที่อุณหภูมิ 28-35 oซ 

ยุงลายบ้าน

ที่มา: โปสเตอร์ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.) 

ยุงลายสวน

ลักษณะของลูกน้ำยุงลายบ้านและยุงลายสวน
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ยุงลายตัวเต็มวัย  
 ลักษณะที่เห็นได้ชัดคือ ลำตัวและขามีจุดลายดำสลับขาว ขนาด 4-5 มม. มี 3 forms 

ได้แก่ type form ซึ่งพบทั่วไป, queenslandensis ตัวซีด เป็นยุงลายบ้าน และ formosus         

ตวัดำเปน็ยงุลายปา่ ยงุตวัผูล้อกคราบออกมากอ่นยงุตวัเมยีและมขีนาดเลก็กวา่ ลกัษณะแตก 

ตา่งกนัทีห่นวด ยงุตวัผูห้นวดหนาเปน็พุม่ ดดูนำ้หวานจากเกสรดอกไม ้และอาหารของมนษุย์

เพือ่ไปสรา้งพลงังาน ยงุตวัเมยีมหีนวดบางและสัน้ นอกจากนำ้หวานแลว้ยงัตอ้งการเลอืดสำหรบั 

นำไปใช้ในการเจริญของไข่ ปริมาณเลือดที่กินครั้งละประมาณ 0.75 มิลลิกรัม ยุงลายมักใช้

ความพยายามหาเหยื่อที่ชอบ (คน) อย่างอดทนจนกระทั่งได้กินเลือดอิ่ม แต่หากถูกรบกวน

ขณะกินเลือด จะกลับมาหาเหยื่อรายเดิมหรือรายใหม่อีกครั้ง โดยทั่วไปยุงตัวผู้มีอายุเป็น

สัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน ขณะที่ยุงตัวเมียอายุ 1-3 เดือน แต่ในภาวะที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และ

อุณหภูมิเหมาะสม (ประมาณ 28 oซ) ของห้องปฏิบัติการ อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ 3-6 เดือน ได้มี

การทดลองให้ยุงตัวเมียกินแต่น้ำอย่างเดียว พบว่ามีอายุประมาณ 5-7 วัน แต่หากได้กินทั้ง 

น้ำหวานและเลือดจะมีอายุยาวกว่ากินแต่น้ำหวานหรือกินแต่เลือด เมื่อเปรียบเทียบกันกลุ่มที่

กินแต่น้ำหวานก็ยังมีอายุยาวกว่ากลุ่มที่กินแต่เลือด (Hawley, 1988) ในการจำแนกชนิดของ

ยุงลายใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวเต็มวัยแยกออกจากกันได้  

ยุงตัวเมีย ยุงตัวผู้

ตา 

ท่อหายใจ 

ตัวโม่งยุงลาย

พาย 

ท้อง 

หัวและอก 

ที่มา: โปสเตอร์ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 

ที่มา: ชุดสไลด์ าไข้เลือดออกและการควบคุมยุงพาหะำ, สวส. 
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สรุปความแตกต่างระหว่างยุงลายบ้าน/สวน 

ยุงลายบ้าน (Aedesaegypti) ยุงลายสวน (Aedesalbopictus)  

t	ลำตัวและขาทั้ง 3 คู่ มีลักษณะเป็น  t	คล้ายกับยุงลายบ้าน แตกต่างกันที่ 

 ลายดำสลับขาว  ลวดลายของเกล็ดบนสันหลังอก 

t	สันหลังอกด้านบน มีเกล็ดรูปร่าง         t	สันหลังอกด้านบน มีเกล็ดสีขาวเป็น 

 คล้ายเคียวสีขาว 1 คู่   เส้นตรง 

 

การแพร่กระจาย
 

 ยงุลายแพรก่ระจายมาสูป่ระเทศไทยตัง้แตเ่มือ่ใดไมม่รีายงาน จงึสนันษิฐานวา่อาจจะมา 

กับภาชนะดินเผาจากประเทศจีนหรืออาหรับในหลายศตวรรษก่อน (Scanlon, 1965) 

 เริม่มรีายงานสำรวจพบยงุลายบา้นครัง้แรก เมือ่ป ีพ.ศ. 2450 แตไ่มไ่ดบ้อกพืน้ทีซ่ึง่พบ 

ยุง (Theobald, 1907) ต่อมาในปี พ.ศ. 2453 มีรายงานพบยุงลายบ้านท่ีปทุมธานี (Theobald, 

1910) และปี พ.ศ. 2469 เริ่มพบยุงลายบ้านทั่วไปในกรุงเทพฯ (Stanton, 1920) จากนั้นแพร่

กระจายไปทัว่ทกุหมูบ่า้นตลอดทางรถไฟ กรงุเทพฯ-เชยีงใหม ่และหลายหมูบ่า้นรมิฝัง่อา่วไทย แต่

ขณะนัน้ยงัไมพ่บยงุลายบา้นในหมูบ่า้นทีโ่ดดเดีย่ว และอยูห่า่งไกลทางคมนาคม (Causey, 1937) 

ลักษณะของยุงลายสวน

ลักษณะของยุงลายบ้าน ภาพหน้าอกยุงลายบ้าน

ภาพหน้าอกยุงลายสวน

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 
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ยุงลายบ้านแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางในกรุงเทพฯ น่าสงสัยว่าเป็นพาหะของโรคไข้ 

เลือดออกในประเทศไทย (Bhatia, 1951, Rudnick & Hammon, 1960) แหล่งเพาะพันธุ์ที่

สำคัญ ได้แก่ ภาชนะขังน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งสำรวจพบยุงลายบ้านทั้งปี โดยจะพบมากในฤดูฝน     

(ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน) และในช่วงหลังมรสุม มีรายงานสำรวจพบยุงลาย

บา้นในตุม่นำ้ของหมูบ่า้นทีอ่ยูโ่ดดเดีย่วและพบยงุลายชนดินีใ้นโพรงไมใ้กลบ้า้น สำหรบัยงุลาย 

สวน พบจำนวนนอ้ยในกรงุเทพฯ-ธนบรุ ีแหลง่เพาะพนัธุท์ีส่ำคญัขณะนัน้คอื กระบอกไมไ้ผ ่ในป ี

พ.ศ. 2504 เริ่มมีการเก็บตัวอย่างยุงลายในกรุงเทพฯ นำมาตรวจหาเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของ

โรคไขเ้ลอืดออก สามารถแยกเชือ้ไวรสัไขเ้ลอืดออกเดงกแีละชคินุกนุยาไดส้ำเรจ็ในป ีพ.ศ. 2505 

พ.ศ. 2509 มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถแยก 

เชื้อไวรัสเดงกีจากยุงลายบ้าน และยุงลายสวน (Gould et al., 1968) 

 ผลการศกึษาทีด่อยปยุ จงัหวดัเชยีงใหม ่พบวา่ การแพรก่ระจายของยงุลายบา้นถกู    

จำกดัดว้ยความสงูของพืน้ทีโ่ดยไมเ่คยพบยงุลายชนดินีท้ีร่ะดบัสงูกวา่ 1,000 ฟตุ ตา่งจาก

ยงุลายสวน ซึง่พบทกุระดบัความสงูจนกระทัง่ถงึยอดเขาทีม่คีวามสงู 6,000 ฟตุ (Scanlon, 

1965) อย่างไรก็ตามความรู้เร่ืองน้ีควรจะมีการศึกษาปรับปรุงข้อมูลใหม่ เพราะในบางประเทศ 

เชน่ อนิเดยี โคลมัเบยี มรีายงานพบยงุลายบา้นทีร่ะดบัความสงูกวา่ 2,000 เมตร (WHO, 1997) 

ต่อมา Yasuno (1969) สำรวจการแพร่กระจายของยุงลายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย       

แต่ไม่พบยุงลายบ้านที่ระดับสูงกว่า 1,700 ฟุต 

การแพร่กระจายของยุงลายในภูมิภาคต่างๆของโลก
ที่มา: WHO, 1997 
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แหล่งเพาะพันธุ์และความชุกชุม 
  

 การวัดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายที่ทำกันมานานแล้วใช้วิธี Conventional method 

ในการสำรวจต้องเก็บตัวอย่างลูกน้ำจากแหล่งอาศัยทั้งหมด ทำให้เสียเวลาในการสำรวจมาก

และทำได้ยาก WHO/ARU ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยยุงลาย (Aedes Research Unit หรือ ARU) ของ 

WHO จึงได้คิดวิธีใหม่สำหรับวัดความชุกชุม เรียกว่า Single-larva method ซึ่งเก็บตัว          

อย่างลูกน้ำจากแหล่งเพาะพันธุ์เพียงภาชนะละตัว ทำให้ประหยัดเวลาในการสำรวจ และ

ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น (Sheppard et al., 1969)  

 พ.ศ. 2509-2510 มีการสำรวจแหล่งอาศัยของลูกน้ำยุงลาย 14 พื้นที่ ในช่วงฤดูกาล

ต่างๆ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของยุงลายกับอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออก 

WHO/ARU ได้แบ่งแหล่งอาศัยของยุงลายเป็น 6 ประเภท ได้แก่   

	 	 t	แหล่งขังน้ำภายในบ้าน 

  1. ตุ่มขังน้ำภายในบ้าน 

  2. จานรองขาตู้กันมด 

3. ภาชนะขังน้ำอื่นๆ เช่น บ่อคอนกรีตในห้องน้ำ แจกันดอกไม้ จานรองกระถาง

ต้นไม้ ขวดใส่น้ำ ถาดรองน้ำจากตู้เย็นและแอร์คอนดิชั่น 

  t	แหล่งขังน้ำภายนอกบ้าน  

   1. ตุ่มขังน้ำภายนอกบ้าน 

2. แหล่งขังน้ำอื่นๆ เช่น คอนกรีตใส่น้ำล้างเท้า ถังน้ำมันเก็บน้ำใช้ กระป๋อง ไห 

แตก ถ้วยแตก หม้อ แจกันที่ศาลพระภูมิ ภาชนะใส่น้ำเลี้ยงสัตว์ รางน้ำฝน เรือ 

ยางรถยนต์ ถ้วยใส่น้ำยางพารา 

3. ภาชนะธรรมชาต ิเชน่ โพรงไม ้กะลา กาบใบไม ้เปลอืกผลไม ้กระบอกไมไ้ผ ่

 

 จากการสำรวจแบบ Single-Larva method แล้วนำข้อมูลมาคำนวณหาจำนวนที่พบ

ลูกน้ำยุงลายใน 100 บ้าน และเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละพื้นที่และในแต่ละฤดูกาลพบว่า

จำนวนแหล่งเพาะพันธุ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเมื่อพื้นที่ต่างกัน แต่ข้อมูลต่างกันเพียง

เล็กน้อยเมื่อฤดูกาลต่างกัน พบว่ามีการเพิ่มจำนวนแหล่งเพาะพันธุ์เพียงเล็กน้อยเมื่อเปลี่ยน

จากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน และมีการลดจำนวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว 

อยา่งไรกต็ามการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกไมส่ามารถอธบิายวา่เกดิจากการเพิม่จำนวนของ

ยุงลายในฤดูฝนแต่เพียงอย่างเดียว (Tonn et al., 1969) เนื่องจากมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องด้วย 

ซึ่งจะต้องศึกษาต่อไป 
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แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่มนุษย์สร้างขึ้น

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 
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แหล่งเพาะพันธุ์ธรรมชาติของยุงลาย
ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 



ยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever Vectors) 
11

 การศกึษานเิวศวทิยาของยงุพาหะโรคไขเ้ลอืดออกบนเกาะสมยุขณะทีม่กีารระบาดของ 

DHF ในป ีพ.ศ. 2510 พบว่า ประชากรยุงลายบา้น และยุงลายสวน สมัพนัธโ์ดยตรงกับปรมิาณ

น้ำฝน (Gould et al., 1970) ผลแตกต่างไปจากการศึกษาที่กรุงเทพฯ ซึ่งพบว่าขนาดของ

ประชากรไม่สัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิ (Sheppard et al., 1969) 

 ในปีเดียวกันมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชากรลูกน้ำยุงในแต่ละฤดูกาลอีก

ครั้งอย่างละเอียดในกรุงเทพฯ 3 พื้นที่ได้แก่ วัดสามพระยา วัดบรมนิวาส และซอยสุทธิสาร 

การสำรวจใช้วิธีบันทึกผลการพบหรือไม่พบลูกน้ำยุงลายในแต่ละภาชนะ (Visual larval 

survey) ไม่มีการเก็บลูกน้ำยุง เนื่องจากผลการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าลูกน้ำยุงส่วนใหญ่ที่

เกบ็มาจากภาชนะขงันำ้สะอาดในบา้น นอกบา้น และภาชนะธรรมชาตบิรเิวณในเมอืง เปน็ยงุลาย

บ้านแทบทั้งหมด สำหรับยุงลายชนิดอื่นมักพบนอกเมือง ในการสำรวจนี้ แบ่งแหล่งเพาะพันธุ์

เป็น 2 ประเภท คือ ตุ่ม และภาชนะอื่นๆ ข้อมูลจากการสำรวจถูกนำมาวิเคราะห์ทางสถิติพบ

ว่าแหล่งเพาะพันธุ์ในแต่ละเดือน แต่ละพื้นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยประชากรของลูกน้ำ

ลดลงระหวา่งฤดหูนาว โดยทัว่ไปลดลงรอ้ยละ 11-26 สรปุไดว้า่ สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป 

มีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของยุงลาย (Tonn et al., 1970) 

 การศกึษาเกีย่วกบัการเจรญิเตบิโตของยงุลายทีว่ดัสามพระยา กรงุเทพฯ ระหวา่งป ีพ.ศ. 

2509-2510 พบวา่ การเปลีย่นแปลงจำนวนยงุทีเ่กดิใหมเ่ปน็ผลจากการตายในระหวา่งการ

เจรญิเตบิโตขณะทีเ่ปน็ตวัออ่น มากกวา่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงเนือ่งจากจำนวนไขท่ีว่าง การตาย

ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นระหว่างการเจริญเติบโตในช่วงต้น และช่วงปลายของ   

การเปน็ลกูนำ้ยงุ โดยการตายในชว่งตน้เกดิจากความหนาแนน่ของลกูนำ้และการขาดอาหาร สว่น

ในตอนตน้ฤดรูอ้น (มนีาคม) อตัราการอยูร่อดในชว่งระยะแรกของลกูนำ้สงูอยา่งมนียัสำคญั 

ทำใหม้ตีวัเตม็วยัออกมามาก ระหวา่งเดอืนเมษายนถงึกรกฎาคม และมกีารปรากฏของโรค 

ไข้เลือดออกในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ยังอาจมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏของโรค  

เชน่ อตัราการตดิเชือ้ในยงุ อตัราการกดัและอายขุองตวัยงุ (Southwood et al., 1972) ซึง่ตอ้งมี

การศกึษาวจิยัในแตล่ะเรือ่งตอ่ไป  

 ต่อมามีรายงานพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชนบทของประเทศไทย จึงได้มีการ

สำรวจการแพร่กระจายและความชุกชุมของยุงลายบ้าน และยุงลายสวนในหลายพื้นที่ของ

ประเทศไทยโดยใช้วิธี Single-Larva method ผลการสำรวจพบยุงลายบ้านในแหล่งเพาะ-

พันธุ์คล้ายคลึงกับในกรุงเทพฯ (Yasuno, l969) แต่พบยุงลายสวนในแหล่งเพาะพันธุ์แบบ

เดียวกับยุงลายบ้านด้วย นอกจากนี้ยังพบยุงลายสวนในแหล่งเพาะพันธุ์อื่นที่ต่างกันกับแหล่ง

เพาะพันธุ์ของยุงลายบ้านตามชนบท    

 ในการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2516 พบว่าจำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำใน 100 บ้าน หรือค่า 

Breteau Index (BI) มพีสิยักวา้งมาก ตัง้แต ่0-457 ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการระบาดของโรค  

ไขเ้ลอืดออกยงัไมท่ราบแนช่ดั แตม่รีายงานพบผูป้ว่ยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออกจำนวนมากทกุพืน้ที่
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ทีค่า่ BI สงูกวา่ 50 แตท่ี ่BI ตำ่กวา่ 20 จะพบผูป้ว่ยนอ้ยเพยีง 2-3 ราย จำเปน็ตอ้งมกีาร

พัฒนาวิธีการเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพทั้งโดยการตรวจเชื้อในผู้ป่วย (serology) และเฝ้า

ระวังยุงพาหะ (entomology) เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนการระบาดและช่วยในการวางแผน 

การควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Pant et al., 1973) 

 ผลการสำรวจแหลง่เพาะพนัธุข์องยงุลายบา้นในแหลง่อาศยัธรรมชาต ิและเกบ็ตวัอยา่งลกู 

น้ำมาทดลองเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ พบว่าลูกน้ำยุงลายบ้านสามารถอยู่รอดเป็นตัวเต็มวัยได้

โดยไม่ต้องให้อาหาร และพบยุงลายบ้านไกลที่สุดจากบ้านคือ 10 เมตร (ประคอง, 2514)  

การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายในกรุงเทพฯ-ธนบุรี พบว่าภาชนะขังน้ำที่เป็นแหล่งเพาะ

พันธุ์ของยุงลายบ้าน ได้แก่ ตุ่มน้ำในบ้านและนอกบ้านร้อยละ 64 ขาตู้กันมดร้อยละ 18 และ  

ภาชนะอื่นๆ ร้อยละ 18 ค่าเฉลี่ยจำนวนภาชนะขังน้ำต่อบ้านเท่ากับ 5 และร้อยละ 20 มี 

ลูกน้ำยุงลายตลอดปี จำนวนภาชนะขังน้ำต่างๆ มีลูกน้ำยุงลายบ้านในครึ่งหลังของปีมากกว่า 

ครึ่งแรกของปี ยกเว้นขาตู้กันมด ซึ่งพบตลอดปี โดยพบลูกน้ำยุงลายบ้านในขาตู้กันมดร้อยละ 

63.5 ขณะที่ตุ่มน้ำพบลูกน้ำยุงลายบ้านร้อยละ 30-35 (ประคอง และบุญล้วน, 2519) 

 พ.ศ. 2517-2518 กองกีฏวิทยาทางแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สำรวจความ

ชุกชุมของยุงลายตามโรงพยาบาลต่างๆ 11 โรงพยาบาล โดยใช้กับดักไข่ยุง (ovitrap) พบว่า

โรงพยาบาลเลิศสินมียุงลายชุกชุมที่สุด ค่า ovitrap index อยู่ระหว่าง 0-29 และระหว่างปี   

พ.ศ. 2516-2522 ได้สำรวจความชุกชุมของยุงลายในพื้นที่หลายจังหวัดโดยวิธี Visual larval 

surverys และ Landing rate surveys พบว่าค่า BI อยู่ระหว่าง 108-545 และค่า Female 

landing rate อยู่ระหว่าง 2-18 ตัว/คน-ชั่วโมง (Boonluan et al., 1980)  

 พ.ศ. 2525-2526  มกีารสำรวจแหลง่เพาะพนัธุย์งุลายโดยวธิกีารสง่แบบสอบถามไปยงั

โรงเรยีนทัว่ทกุภาค รวม 38 จงัหวดั พบวา่ลกูนำ้ยงุลายชกุชมุทีส่ดุในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

ค่า BI เท่ากับ 512.8 (พ.ศ. 2525) และ 479.8 (พ.ศ. 2526) รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง         

ภาคเหนือ และภาคใต้ (ประคอง และคณะ, 2528) ต่อมามีการศึกษาความชุกชุมของยุงลาย

ในเขตโครงการจัดหาน้ำสะอาดในชนบท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่าโอ่งซีเมนต์

ขนาดใหญม่ลีกูนำ้ยงุลายรอ้ยละ 32.3 ถงัคอนกรตีเกบ็นำ้ฝนรอ้ยละ 4 โอง่นำ้ใชข้นาดเลก็นอก 

บ้านร้อยละ 63.7 โอ่งน้ำใช้ขนาดเล็กภายในบ้านร้อยละ 95.3 โอ่งน้ำดื่มร้อยละ 66.3 และขา

ตู้กันมดร้อยละ 63.4 (องอาจ และคณะ, 2528) ปี พ.ศ. 2532-2534 กองกีฏวิทยาทางแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ศึกษาการแพร่กระจายของยุงลายในชนบท 64 หมู่บ้าน พบว่า

รอ้ยละ 78 ของพืน้ทีซ่ึง่มอีบุตักิารณโ์รคไขเ้ลอืดออก มคีา่เฉลีย่ BI>100 (จติต ิและคณะ, 2536) 

สำหรับการศึกษาย้อนหลังเกี่ยวกับการสำรวจความชุกชุมของยุงลายในประเทศไทย เพื่อ

ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของดัชนีต่างๆ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529-2530 พบว่า House       

Index (HI) เฉลี่ยเท่ากับ 70.6 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักทั้งในเขตเมืองและชนบท   

ค่าเฉลี่ยของ Container Index (CI) เท่ากับ 32.6 ค่าเฉลี่ยในเมืองและชนบทไม่ต่างกัน ค่า
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เฉลี่ยของ BI ในเขตชนบทเท่ากับ 305.8 มากกว่าเขตเมืองซึ่งเท่ากับ 231.1 ค่า BI และ       

Female Landing Rate มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในเขตเมืองและชนบท คณะผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่า 

ข้อมูลการเฝ้าระวังพาหะโรคไข้เลือดออกเป็นสิ่งจำเป็นต่อการวางแผนควบคุมยุง

ลาย (องอาจและคณะ, 2532) 

 อภิวัฏ และคณะ (ไม่ตีพิมพ์) สำรวจยุงลายระหว่างปี พ.ศ. 2536-2539 ใน 4 จังหวัด 

ภาคอีสานพบว่า ค่า HI, CI และ BI แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลาที่สำรวจ เช่น

ข้อมูลการสำรวจที่ จ.นครราชสีมา จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลายมากที่สุด ได้แก ่ตุ่มน้ำดื่ม 

น้ำใช้ รองลงมาได้แก่ บ่อคอนกรีตและตุ่มขนาดใหญ่ (ภาพที่ 1, 2)  

ภาพที่1 ThedistributionofbreedingsitesofAedesaegyptiinNakhonratchasima,Thailand,

1993-1996. 
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 ป ีพ.ศ. 2538-2541 ผลการศกึษาความชกุชมุของยงุลายบา้น และยงุลายสวนบนเกาะสมยุ 

พบว่า ภาชนะท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสำคัญของยุงลายบ้าน ได้แก่ ตุ่มใส่น้ำใช้ และบ่อคอนกรีต

ในหอ้งนำ้ จำนวนภาชนะทัง้สองชนดินีม้ลีกูนำ้ยงุลายในฤดฝูนมากกวา่ในฤดแูลง้ เชน่เดยีวกบั

ภาชนะธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สำคัญของยุงลายสวน สำหรับตุ่มใส่น้ำดื่ม จานรอง

ขาตู้กันมด แจกัน พบลูกน้ำยุงลายไม่แตกต่างกันในสองฤดู นอกจากนี้พบว่า ประชากรของ

ยงุลายสวนเพิม่ขึน้มากในฤดฝูนขณะทีป่ระชากรยงุลายบา้นไมแ่ตกตา่งกนัระหวา่งฤดรูอ้น

และฤดูฝน (Thavara et al., 2001)   

 

พฤติกรรมการกัด 
  

 การศกึษาพฤตกิรรมการกดัของยงุลาย เมือ่ พ.ศ. 2513 ทีว่ดัสามพระยา กรงุเทพฯ ตลอด 

24 ชัว่โมง พบวา่ยงุลายสว่นใหญก่ดัในเวลากลางวนั มชีว่งเวลาการกดั 2 ชว่ง คอื 9.00-10.00 น. 

และ 16.00-17.00 น. ช่วงเวลาแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละฤดูกาล 

 ในฤดูหนาวเวลาที่กัดสูงสุดช่วงบ่ายเร็วกว่าฤดูร้อนและฤดูฝน คาดว่าเป็นเพราะมีการ

เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของวัน สำหรับเวลาที่กัดสูงสุดในช่วงเช้าคล้ายคลึงกันทุกฤดูกาล และ

จากการศกึษานีพ้บวา่ อตัราการกดัของยงุลายตำ่สดุในเดอืนมกราคม และสงูสดุในเดอืน    

มีนาคม ซึ่งสัมพันธ์กับการพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมากในเดือนมีนาคม และ

ปรากฏการณ์การระบาดในเดือนพฤษภาคม จนกระทั่งถึงเดือนกันยายน หลังจากที่อัตราการ

กดัสงูขึน้แลว้ 2 เดอืน และพบวา่ยงุทีก่นิเลอืดแลว้สว่นใหญม่ทีัง้เลอืดเกา่และเลอืดใหมผ่สมกนั 

แสดงวา่ ยงุลายกนิเลอืดหลายครัง้ (multiple feeding) กอ่นทีจ่ะครบวงจรการสรา้งไข ่ทำให้

ยงุชนดินีม้โีอกาสแพรก่ระจายเชือ้ไวรสัไดม้าก ในเวลาเดยีวกนัยงุตวัผูจ้ะมาเกาะคนไดเ้ชน่เดยีว

กบัตวัเมยี แสดงวา่คนสามารถดงึดดูยงุไดท้ัง้สองเพศ อาจจะโดยปจัจยัทีม่องเหน็ได ้เชน่ แสงสวา่ง 

ความมดื หรอืปจัจยัทางเคม ียงุลายเริม่กดักนิเลอืดครัง้แรกเมือ่ออกจากดกัแดป้ระมาณ 36 ชัว่โมง 

ตอ่มา จงึเริม่ผสมพนัธุแ์ละวางไขห่ลงัจากกลายเปน็ยงุแลว้ 96 ชัว่โมง (Yasuno & Tonn, 1970) 

และในปี  พ.ศ. 2519 มีรายงานว่าค่าเฉลี่ยอัตราการกัดของยุงลายใน 6 พื้นที่ของกรุงเทพฯ-

ธนบุรี เท่ากับ 4.8-7 ตัว/คน-ชั่วโมง (ประคองและบุญล้วน, 2519) 

 การศึกษาพฤติกรรมการกัดของยุงลาย Ae. aegypti, Ae. albopictus และ Ae. 

scutellaris ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พบว่ายุงลาย Ae. aegypti ชอบกัดในบ้าน ส่วน Ae. 

albopictus และ Ae. scutellaris ชอบกัดนอกบ้าน เหยื่อที่ชอบกัดมากที่สุด ได้แก่ คน จาก

การตรวจชนิดของเลือดที่ยุงลายกินโดยวิธี Precipitin test พบว่ายุงลาย Ae. aegypti กิน

เลือดคน ร้อยละ 94, Ae. albopictus กินเลือดคนร้อยละ 78 และ Ae. scutellaris กินเลือด

คนร้อยละ 74 สำหรับเหยื่อชนิดอื่นได้แก่ สุนัขและแมว (Phan-Urai, 1970) สอดคล้องกับ 

การศกึษาทีเ่กาะสมยุซึง่พบวา่นสิยัการกดัของ Ae. aegypti เปน็แบบกดัในบา้น (endophagic) 
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ส่วน Ae. albopictus เป็นแบบกัดนอกบ้าน (exophagic) (Gould et al., 1970) ยุงลายชอบ

กัดคนใส่เสื้อผ้าสีเข้มมากกว่าสีอ่อน โดยเฉพาะสีแดง ดำ น้ำเงิน และเขียว 

 อัตราการกัดของยุงลายแตกต่างกันในช่วงเวลาของวัน ช่วงเช้ากัดมากกว่าช่วงบ่าย 

อยา่งไรกต็าม ยงุลายยงัคงกดัตลอดทัง้วนั ตัง้แตเ่ชา้มดืจนกระทัง่มดืคำ่ (ภาพที ่3, 4) การศกึษา

บนเกาะสมยุในเดอืนมนีาคม พบวา่ ยงุลายทีม่ากดัคนและจบัไดใ้นบา้นเปน็ยงุลายบา้นรอ้ยละ 

75 ยุงลายสวน ร้อยละ 25 ส่วนยุงลายที่มากัดคนและจับได้นอกบ้านเป็นยุงลายสวนร้อยละ 

99 (Thavara et al., 2001) 

ภาพที่3 แสดงพฤติกรรมการกัดของยุงลายบ้านที่หมู่บ้านแหลมตุ๊กแกอ.เมืองจ.ภูเก็ต

ธันวาคมพ.ศ.2543(อุษาวดีและคณะ,2543ไม่ตีพิมพ์)
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ภาพที่4 แสดงพฤติกรรมการกัดของยุงลายสวนที่เขาท่าเพชรอ.เมืองจ.สุราษฎ์ธานี
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พฤติกรรมการวางไข่ 
 

 ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางไขข่องยงุลายนัน้มหีลายประการ เชน่ คณุสมบตัทิางฟสิกิส ์ 

และความชืน้ทีผ่วิภาชนะ ตลอดคณุสมบตัขิองนำ้ในภาชนะ ยงุลายชอบวางไขบ่นพืน้ผวิทีเ่ปยีก 

ชื้นมากกว่าที่จะวางไข่บนผิวน้ำ บนผิวขรุขระมากกว่าผิวเรียบ และจากการศึกษาพบว่ายุง

ลายวางไข่บนผิวน้ำประมาณร้อยละ 10-20 (อุษาวดีและคณะ, ไม่ตีพิมพ์) ความเข้มของสี

ของน้ำ และสิ่งมีชีวิตในน้ำนั้นมีอิทธิพลในการดึงดูดยุงให้มาวางไข่ แต่ยุงจะวางไข่ในภาชนะ

นั้นๆ มากน้อยเพียงไร ขึ้นกับคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของพื้นผิวภาชนะ พบว่ายุงลายชอบวางไข่

ในภาชนะบรรจุน้ำสีเข้มๆ โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างสีเขียว แดง และน้ำตาล (Williams 

& Delong, 1961) 

 ยงุลายมกัจะวางไขก่อ่นพระอาทติยต์ก สภาพนำ้ทีย่งุลายชอบ เปน็นำ้คอ่นขา้งใส 

อาจจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ได้ เช่น น้ำที่มีใบไม้แช่อยู่ น้ำในยางรถยนต์ ไข่สามารถ

อยู่ในสภาพแห้งเป็นปี จากการผ่ายุงดูท่ีบริเวณรังไข่ พบว่าตลอดชีวิตยุงลายวางไข่ได้ประมาณ        

2-4 คร้ัง จำนวนไข่เฉล่ียคร้ังละ 100 ฟอง ฉะน้ันตลอดอายุขัยยุงลายสามารถวางไข่ได้ประมาณ 

200-400 ฟอง  

 ผลการศกึษาวงจรการสรา้งไขข่องยงุลายในฤดฝูน ฤดหูนาว และฤดรูอ้น โดยใชเ้ทคนคิ 

Mark-Release-Recapture พบวา่ในฤดหูนาวซึง่แหง้แลง้ ชว่งเวลาของการสรา้งไขย่าวนานกวา่ 

ฤดอูืน่ แตโ่ดยทัว่ไปชว่งเวลาการสรา้งไข ่(gonotrophic cycle) อยูร่ะหวา่ง 2.5-3.5 วนั ทัง้ 3 

ฤดู พบว่าในฤดูฝนและฤดูร้อนยุงอายุ 1 วัน กินเลือดร้อยละ 68.1 และ 59.1 แต่ในฤดูหนาว

พบน้อยกว่า คือร้อยละ 41.6 และพบว่าการกินเลือดไม่เกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์ แต่จำเป็น

สำหรับการวางไข่โดยที่การวางไข่จะเกิดหลังจากยุงกินเลือดแล้วประมาณ 3 วัน ขึ้นอยู่กับ

สภาพภูมิอากาศ โดยในฤดูฝนช่วงเวลาจากเป็นยุงจนกระทั่งวางไข่เท่ากับ 81 ชั่วโมง ซึ่งสั้น

กว่าในฤดูหนาวและฤดูร้อน (93 ชั่วโมง) 

 หลังจากวางไข่ครั้งแรก ยุงลายเริ่มกินเลือดใหม่เป็นครั้งที่ 2 ในการศึกษาพบยุงลาย         

ทีว่างไขแ่ลว้กนิเลอืดใหมใ่นฤดรูอ้นมากทีส่ดุ ตา่งจากฤดหูนาวซึง่ไมค่อ่ยพบยงุลายกนิเลอืด

ครั้งที่สอง ระยะเวลาระหว่างการวางไข่ 2 ครั้ง ประมาณ 3 วัน การกินเลือดและการวางไข่

ของยุงลายถูกควบคุมโดยระบบเซอร์คาเดียน (circadian) ซึ่งทำหน้าที่คล้ายนาฬิกาทาง

สรีรวิทยาควบคุมการทำงานภายในร่างกายยุง ระบบนี้จะถูกกระตุ้นโดยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

เชน่การเปลีย่นแปลงของชว่งเวลากลางวนัเปน็กลางคนื และปจัจยัในรา่งกายยงุ ไดแ้ก ่ฮอรโ์มน 

(Pant & Yasuno, 1970a) 
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แหล่งเกาะพัก
 

 การศกึษาแหลง่เกาะพกัของยงุลายในกรงุเทพฯ พบวา่ในกลางวนัยงุลายสว่นใหญเ่กาะ

พักตามส่ิงห้อยแขวน ไม่ถึงร้อยละ 10 ท่ีเกาะตามฝาบ้าน และจำนวนยุงลายตัวเมีย ใกล้เคียง 

กับยุงตัวผู้ นอกจากนี้ยังพบว่าประชากรของยุงลายก่อนเวลา 14.30 น. มากเป็น 4.5 เท่า 

ของประชากรยุง หลังเวลา 14.30 น. (Pant & Yasuno, 1970b) ผลการศึกษาแหล่งเกาะ   

พักของยุงลายตัวเมียในจังหวัดระยอง พบว่ายุงลายเกาะอยู่ที่เสื้อผ้าห้อยแขวนร้อยละ 66.5 

มุ้งและเชือกร้อยละ 15.7 ราวและสายไฟร้อยละ 5.5 เครื่องเรือนร้อยละ 4.4 ภาชนะต่างๆ       

ร้อยละ 2.6 ฝาบ้านร้อยละ 2.5 และเกาะตามวัสดุอื่นๆ อีกร้อยละ 2.8 (สมเกียรติและบรรยง, 

2529) 

 

ระยะบินและความเร็วในการบิน 

 ระยะบินของยุงถูกจำกัดโดยปัจจัยภายในตัวยุง เช่น การเจริญของกล้ามเนื้อ อาหาร 

อายุ สายพันธุ์ยุง และสภาพแวดล้อม เช่น แสง ลม ความชื้น อุณหภูมิ มีรายงานว่ายุงลาย

บ้านบินได้ไม่ไกล ระยะประมาณ 30-400 เมตร ส่วนยุงลายสวนบินได้ไกลกว่า พบว่าบินได้

ไกลถึง 600 เมตรภายในเวลา 10 วัน 

 ในภาวะลมสงบความเร็วลมประมาณ 30-40 ซม./วินาที ยุงลายที่ยังไม่กินเลือดจะบิน

ด้วยความเร็วประมาณ 50-100 ซม./วินาที ค่าเฉลี่ยความเร็วในการบินของยุงลายเท่ากับ 50 

ซม./วินาที ยุงตัวผู้บินได้เร็วกว่ายุงตัวเมีย ความเร็วสูงสุดที่ยุงลายบินได้ เท่ากับ 150 ซม./

วินาที (Christophers, 1960) 

 ความรูเ้รือ่งชวีนสิยัของยงุลายทำใหต้ระหนกัวา่ ไมค่วรควบคมุยงุลายโดยการพน่สาร      

เคม ีซึง่มฤีทธิต์กคา้งไปตามทอ่ระบายนำ้ แตค่วรเนน้ไปทีแ่หลง่เกาะพกัดงักลา่ว ซึง่อยูภ่ายใน

บ้าน และควรพ่นในเวลากลางวัน ซึ่งเป็นเวลาที่ยุงลายออกหากิน ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายก็

เช่นเดียวกัน คงจะไม่มีใครมุ่งความสนใจไปที่แหล่งน้ำสกปรก หรือท่อระบายน้ำอีกต่อไป 

เพราะโอกาสทีจ่ะเปน็แหลง่เพาะพนัธุข์องยงุลายนอ้ย แหลง่เพาะพนัธุท์ีส่ำคญัของยงุลาย ไดแ้ก ่

ภาชนะขังน้ำต่างๆ บริเวณบ้านของเรานั่นเอง  

 

ความสำคัญทางการแพทย์
  

 ดังได้ทราบกันดีแล้วว่า ในประเทศไทยยุงลายซึ่งมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่บริเวณบ้านแทบ

ทุกหลังคาเรือน เป็นพาหะของเชื้อไวรัสเดงกี 4 สายพันธุ์ และไวรัสชิคุนกุนยา และผลการ

ทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่ายุงลายบ้านและยุงลายสวน สามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสเดงกี
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จากแม่ไปสู่ลูกได้ (Transovarian transmission) จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเหตุใดไข้เลือดออกจึง

ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขในอันดับต้นๆ 

 เริ่มจากยุงลายเพียง 1 คู่ สามารถผลิตลูกหลานได้เกือบหมื่นตัว ภายในเวลาประมาณ 

100 วัน และหากยุงเหล่านี้ได้รับเชื้อไวรัสเดงกีจากผู้ป่วย ภายในเวลา 8-10 วัน เชื้อจะเพิ่ม

ปรมิาณในตวัยงุออกไปสูต่อ่มนำ้ลาย เมือ่กดัคนจะสามารถถา่ยทอดเชือ้ไปสูค่นปกต ิระยะ

ฟกัตวัของเชือ้ไวรสัเดงกใีนคนประมาณ 5-8 วนั ผูป้ว่ยจะมอีาการปว่ยเริม่ดว้ยมไีขก้ระทนัหนั      

ตัวร้อนจัด หน้าแดง ตาแดง บางคนปวดรอบกระบอกตา พร้อมกับปวดศีรษะ แต่ส่วนมาก       

ไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก ไข้สูงติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2-7 วัน อาจมองเห็นเลือดออกเล็กๆ  

สีแดงใต้ผิวหนัง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อไข้เลือดออก บางคนมีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตาม

ไรฟันหรือมีตับโต ทำให้ผู้ป่วยเจ็บบริเวณชายโครงขวาซึ่งเป็นตำแหน่งของตับ ประมาณ 1 ใน 

3 ของผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงมาก จนกระทั่งช็อก สำหรับโรคไข้ชิคุนกุนยา จะมีอาการคล้าย

ไข้เดงกี แต่มักจะมีอาการปวดข้ออย่างรุนแรงร่วมด้วย ระยะฟักตัวของเชื้อ จนกระทั่งแสดง

อาการประมาณ 3-12 วัน  

 

การเฝ้าระวังยุงลาย

 การเฝา้ระวงัยงุลายทำใหท้ราบวา่มพีาหะชนดินีห้รอืไม ่ความชกุชมุและการแพรก่ระจาย

เป็นอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมทราบว่าจะควบคุมพาหะที่ไหน เมื่อไร 

และจะมีการระบาดของโรคหรือไม่ (Chan, 1985) การเฝ้าระวังยุงลายที่แพร่หลายที่สุดคือ 

การเฝ้าระวังลูกน้ำ นอกจากนี้มีการเฝ้าระวังตัวเต็มวัย และการเฝ้าระวังไข่ยุง 

 การเฝ้าระวังลูกน้ำยุงลายมี 3 วิธี 

  1. All larvae หรือ All-larvae-per container method - เก็บลูกน้ำทั้งหมด 

  2. Single larva หรือ One-larva-per container method - เก็บลูกน้ำหนึ่งตัว 

  3. Visual larval survey - สังเกตว่ามี/ไม่มีลูกน้ำ 

 

วิธี All larvae 
 ในการสำรวจตอ้งเกบ็ลกูนำ้ทัง้หมดจากภาชนะแตล่ะอนั มกัใชใ้นพืน้ทีซ่ึง่มคีวามชกุชมุ

ของลูกน้ำยุงลายต่ำ และมียุงลาย 2 ชนิดอยู่ในแหล่งเพาะพันธุ์เดียวกัน 

  

วิธี Single larva 
 ในการสำรวจจะเกบ็ลกูนำ้ 1 ตวัจากภาชนะแตล่ะอนั มกัใชว้ธินีีใ้นพืน้ทีซ่ึง่มคีวามชกุชมุ 

ของลูกน้ำสูง เช่น กรุงเทพฯ บรูไน มาเลเซีย เวียดนามใต้ 

 การที่จะใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสำรวจ หากต้องการสำรวจพื้นที่      

กว้าง จำนวนบ้านมาก มีแหล่งเพาะพันธุ์หลายแบบ ควรใช้วิธี Single larva ถ้าต้องการราย
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ละเอียดด้านความชุกชุมของลูกน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้ำต่างชนิด ก็ต้องใช้วิธี All          

larvae 

 ในการสำรวจลกูนำ้ยงุลาย หากเปน็หมูบ่า้นเลก็ควรสำรวจทกุหลงัคาเรอืน แตถ่า้เปน็

หมูบ่า้นใหญ ่ควรใชว้ธิสีุม่ตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 40 หลงัคาเรอืน (จติต ิและคณะ, 2540) นำผล

การสำรวจมาวิเคราะห์หาดัชนีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย (Larva indices) 

 

วิธี Visual larva 
 WHO/ARU พบวา่ลกูนำ้ยงุทีเ่กบ็จากภาชนะขงันำ้สะอาดและภาชนะธรรมชาตสิว่นใหญ่

เป็นยุงลายชนิด Ae. aegypti ในการสำรวจต่อมาจึงไม่เก็บตัวอย่างลูกน้ำยุง เพียงแต่บันทึก

ผลว่าพบหรือไม่พบลูกน้ำยุงในภาชนะต่างๆ ทำให้สะดวกในการสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำ 

ยุงลายในพื้นที่ซึ่งมีความชุกชุมสูง (Tonn et al., 1970) 

 

ดัชนีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย 
  1. House Index หรือ Premise Index (HI) หมายถึง จำนวนบ้านเป็นร้อยละที่สำรวจ

พบลูกน้ำ ในการวิเคราะห์ผล ค่า HI > 10 จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อโรคไข้เลือดออก ส่วนพื้นที่

เสี่ยงต่ำ ค่า HI จะต่ำกว่า 1 

  2. Container Index หรือ Receptacle Index (CI) หมายถึง จำนวนภาชนะเป็น    

ร้อยละที่สำรวจพบลูกน้ำ  

  House Index และ Container Index ถกูนำมาใชเ้ปน็ครัง้แรกโดย Cornor และ Monrae 

ในปี พ.ศ. 2466 (Brown, 1973) 

  3. Breteau Index (BI) หมายถึง จำนวนภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำใน 100 บ้าน ค่านี้

เสนอโดย Breteau เมื่อปี พ.ศ. 2497 (Brown, 1973) 

 ในบรรดาดัชนีทั้ง 3 นี้ Chan (1985) สรุปว่า Breteau Index เป็นค่าที่ดีที่สุด เพราะจะ

ทำให้ทราบความชุกชุมของยุงลายที่เกี่ยวข้องกับจำนวนบ้าน เนื่องจากรวม House Index 

และ Container Index เขา้ดว้ยกนั ในการวเิคราะหผ์ลทัว่ไป คา่ BI > 50 จดัเปน็พืน้ทีเ่สีย่งสงู 

BI < 5 จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ 

 อยา่งไรกด็คีา่ดชันเีหลา่นี ้บอกไดแ้ตค่วามถีใ่นการพบ แตไ่มท่ราบจำนวนลกูนำ้ที ่        

แน่นอน 

 4. Larval Density Index หมายถึง จำนวนลูกน้ำที่สำรวจพบต่อบ้าน 

 เสนอโดย Chan (1985) ดัชนีนี้สอดคล้องกับ House Index และ Breteau  Index แต่

ไม่สอดคล้องกับค่า Container Index ทำให้ Chan มีความเห็นว่าไม่ควรใช้ Container Index 

ในการเฝ้าระวังยุงลาย 

 5. Stegomyia Index หมายถึง จำนวนภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำต่อประชากร 1,000  

คน เสนอโดย Bang et al. (1981) ซึ่งได้นำจำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำมาสัมพันธ์กับจำนวน
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ประชากรของคน ซึ่งเป็นข้อดีในทางระบาดวิทยา แต่ในการปฏิบัติมักได้ข้อมูลที่ไม่แน่นอน 

 6. Larvitrap Density Index หมายถึง จำนวนลูกน้ำที่สำรวจพบในกับดักลูกน้ำ        

(Larvitrap) ซึ่งทำด้วยกระป๋องนมสีดำ เจาะรูใกล้ปากกระป๋อง ปิดรูด้วยผ้าเพื่อให้น้ำล้นออก

ไปโดยที่ไม่ให้ไข่หรือลูกน้ำหลุดไป ในการสำรวจวิธีนี้ให้เติมน้ำลงไปในกับดักลูกน้ำครึ่งหนึ่ง 

นำไปวางในที่เหมาะสมรอบบ้าน ตรวจดูลูกน้ำและตัวโม่งทุกสัปดาห์ มีประโยชน์ต่อการ

สำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ซึ่งมีความชุกชุมของยุงลายระดับต่ำ 

 7. Stegomyia Larval Density Index หมายถงึ จำนวนลกูนำ้ตอ่ประชากร 1,000 คน 

ค่านี้จะบอกความสัมพันธ์ระหว่างประชากรยุงกับประชากรคนได้ 

 

การเฝ้าระวังยุงตัวเต็มวัย 
 จำเปน็ตอ้งใชค้นเปน็เหยือ่ลอ่จบัยงุ (Human bait collection) เนือ่งจากยงุลายชอบกนิ

เลอืดคน นอกจากนีอ้าจจะใชส้วงิ (mosquito net) หลอดดดู (aspirator) และ BG Trap จบัยงุลาย 

ซึง่เกาะพกัอยูใ่นบา้น แตไ่มค่วรใชก้บัดกัแสงไฟ (Light trap) หรอืกบัดกัคารบ์อนไดออกไซด ์

(CO
2
 trap) กบัยงุลาย เนือ่งจากไมค่อ่ยไดผ้ลดตีา่งจากการดกัยงุรำคาญ 

 

ดัชนีการสำรวจยุงตัวเต็มวัย 
 1. House Density Index หมายถึง จำนวนยุงตัวเมียต่อบ้านต่อ 15 นาที ที่จับโดยใช้

หลอดดูดและสวิง 

 2. Biting Rate Index (BR) หมายถึง จำนวนยุงตัวเมียต่อคนต่อชั่วโมงที่จับได้โดยใช้

คนเป็นเหยื่อ ค่า BR > 2 จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ส่วนพื้นที่เสี่ยงต่ำค่า BR < 0.2 

 3. Net Index จำนวนยุงตัวเมียต่อคนต่อชั่วโมงที่จับโดยใช้สวิง 

 House Density Index ใช้ได้ดีกับยุงลายบ้าน ซึ่งหากินและเกาะพักอยู่ในบ้าน ทำให้

สามารถจับยุงได้ทุกตัวโดยใช้หลอดและสวิง เหมาะสำหรับพื้นที่ซึ่งมียุงน้อย เช่น สิงคโปร์  

สำหรับที่อื่นซึ่งมียุงชุกชุม เช่น ไทย เวียดนาม ใช้ Biting Rate Index จะดีกว่า 

 Biting Rate Index ใช้ได้ทั้งยุงลายบ้าน และยุงลายสวน เป็นการจับยุงใช้คนเป็นเหยื่อ

ควรจะใช้คน 3 คน นั่งจับในช่วงเวลาการกัดของยุงลาย 

 Net Index จับยุงโดยใช้สวิง ใช้ได้ดีกับยุงลายสวน ซึ่งหากินนอกบ้าน ผู้จับควรมีความ

ชำนาญเพื่อจะได้ไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้จับโดยใช้เทคนิคนี้ 

 ในบรรดาดชันทีัง้สามนี ้Biting Rate Index เปน็ทีน่ยิมมากกวา่อกี 2 วธิ ีเนือ่งจาก

ใช้ได้กับยุงทั้ง 2 ชนิด ทำให้เปรียบเทียบความชุกชุมได้ 

 

การเฝ้าระวังไข่ยุง 
 นิยมใช้กับดักไข่ยุง (ovitrap) ซึ่งประกอบด้วยขวดแก้วทรงกลมสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง
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ประมาณ 3 นิ้ว สูงประมาณ 6-7 นิ้ว และไม้อัดขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว หนา 1/4 นิ้ว     

ใส่น้ำสูงประมาณ 2 นิ้ว นำไปวางในบ้าน 5-7 วัน จึงเก็บไม้อัดมานับจำนวนไข่ที่พบ หาค่า 

Ovitrap Index ซึง่หมายถงึ จำนวนกบัดกัไขย่งุทีพ่บไขย่งุเปน็รอ้ยละ วธินีีเ้หมาะสำหรบั

การศกึษาการปรากฏของยงุลายบา้นในพืน้ทีซ่ึง่มคีวามชกุชมุตำ่และไมค่อ่ยพบลกูนำ้ยงุ  

(Furlow & Young, 1970 อ้างตาม Brown, 1973.) แต่มีรายงานการศึกษาที่ Tanzania และ

สหรัฐอเมริกา พบว่าค่านี้ไม่เหมาะสมที่ใช้วัดความชุกชุมของยุงลาย (Fay & Elaisin, 1966 

อ้างตาม Brown, 1973) 

 

การควบคุมยุงลาย
  

 ลกูนำ้ยงุลายอาศยัอยูใ่นภาชนะขงันำ้สะอาดและนำ้ซึง่มอีนิทรยีวตัถเุจอืปน แหลง่เพาะ

พันธุ์ดังกล่าวมีทั้งในธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการภาชนะเพื่อลด

แหล่งเพาะพันธุ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการควบคุมยุงลายบ้านและยุงลายสวน  

 

1. การจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ (Breeding place management) 
 การจัดการกับภาชนะซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์จะต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งาน หาก

ประชาชนจำเป็นต้องใช้ภาชนะดังกล่าว เช่น โอ่งใส่น้ำดื่ม น้ำใช้ บ่อคอนกรีตขังน้ำในห้องน้ำ 

แจกันภาชนะใส่ต้นไม้น้ำ กลยุทธ์ในการจัดการต้องเป็นการหาวิธีป้องกันไม่ให้ภาชนะ

ดงักลา่ว เปน็แหลง่เพาะพนัธุ ์มากกวา่ทีจ่ะแนะนำใหป้ระชาชนเลกิใชตุ้ม่ เลกิปลกูตน้ไม ้

วิธีที่ควรแนะนำ เช่น ปิดฝาภาชนะให้มิดชิดด้วยผ้า ตาข่าย หรืออลูมิเนียมหรือแผ่นโลหะ 

ทำความสะอาดขดัลา้งโอง่ ระบายนำ้ทิง้เปลีย่นนำ้ในแจกนัทกุ 4-5 วนั ในกรณขีองภาชนะทีไ่ม่

ไดใ้ชป้ระโยชน ์ เชน่ ยางรถยนตเ์กา่ โอง่ อา่งแตก ควรแนะนำใหก้ำจดัทิง้ไปหรอืนำไปดดัแปลง

ใช้ให้เกิดประโยชน ์ อื่น เช่น นำไปใส่ดินปลูกพืชสวนครัว สำหรับแหล่งเพาะพันธุ์ในธรรมชาต ิ

เชน่ โพรงไม ้กาบใบพชื กระบอกไมไ้ผ ่สามารถปอ้งกนัไมใ่หเ้ปน็แหลง่เพาะพนัธุ ์ โดยใสด่นิหรอื

ทรายหรอือดุดว้ยซเีมนตห์รอืฉดีพน่สารกำจดัลกูนำ้ซึง่อาจใชส้ารเคมหีรอืสารชวีภาพ  

 วิธีการจัดการกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ขวด กระป๋อง โอ่งแตก ไหแตก ถังพลาสติกชำรุด 

ยางรถยนต์ กะลามะพร้าว เปลือกทุเรียน ถ้วยยางพาราเก่า  

 1. ฝัง เผาทำลายหรือเก็บรวบรวมใส่ถุง นำไปทำรองเท้ายาง ถังน้ำ ถังขยะหรือนำไป

หลอมกลับมาใช้ใหม่  

 2. ยางรถยนต์เก่าอาจนำไปปลูกต้นไม้ หรือนำไปทำแนวกั้นดินป้องกันการถูกคลื่น

เซาะทำลาย  

 3. กะลามะพร้าว เปลือกทุเรียน นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง  

 4. เรือบดเล็กหรือเรือชำรุดให้คว่ำไว้เมื่อไม่ใช้งาน 
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2. การจัดการยุงและลูกน้ำ (Mosquito management) 
 2.1 การควบคุมโดยใช้สารเคมี (Chemical control)

 การใชม้าตรการควบคมุโดยใชส้ารเคมนีี ้จะตอ้งมกีารวางแผนอยา่งรดักมุ โดยอาศยัความรู ้

ทางชีวนิสัยของยุงพาหะ ระบาดวิทยาของโรค ความเป็นพิษของสารเคมีต่อมนุษย์และราคา

ของสารเคมีเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญ เน่ืองจากสารเคมีท่ีใช้อย่างปลอดภัยในทางสาธารณสุข     

นั้นมีจำนวนไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่นำมาใช้พ่นชนิดมีฤทธิ์ตกค้างหรือนำมา

ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานทางการเกษตร ซึ่งอาจทำให้ยุงพาหะเกิดความต้านทาน

ต่อสารเคมีได้ ดังนั้นการควบคุมยุงพาหะโดยการใช้สารเคมี จึงต้องใช้ร่วมกับมาตรการอื่น 

 ประเภทของสารเคมีที่ใช้ในประเทศไทย อาจแบ่งออกได้ดังนี้ :- 

	 t	สารเคมกีลุม่ออรแ์กนโนคลอรนี (Organochlorine Compounds) สารเคมทีีน่ำมาใช ้

เชน่ ดดีที,ี BHC การใชจ้ะเปน็แบบสารละลายธรรมดา อมีลัชัน่ หรอืเปน็ชนดิตะกอนแขวนลอย 

ซึ่งถ้าเป็นชนิดตะกอนแขวนลอย เหมาะสมที่จะใช้ในพื้นที่กว้างขวาง ปัจจุบันรัฐบาลห้ามใช้

เพราะตกค้างในสิ่งแวดล้อมนาน 

	 t	สารเคมีกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต (Organophosphorus Compounds) นำมาใช้

แทนสารเคมีกลุ่มออร์แกนโนคลอรีน สารเคมีกลุ่มนี้มีราคาแพงกว่า มีฤทธิ์ตกค้างสั้นกว่ากลุ่ม

แรก คือ มีฤทธิ์ตกค้างประมาณ 3-5 เดือน จากองค์ประกอบดังกล่าวแล้วนี้ ทำให้งบประมาณ

ในการดำเนินการสูงขึ้น ตัวอย่างสารเคมีกลุ่มนี้ เช่น fenitrothion, malathion, dichlorvos 

	 t สารเคมีกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate Compounds) สารเคมีกลุ่มคาร์บาเมตมี      

พิษต่อยุงพาหะมากกว่ากลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต มีผลโดยพิษของสารฟุ้งกระจายในอากาศ   

(airborn effect) ตัวอย่างสารเคมีกลุ่มนี้เช่น propoxur, bendiocarb, methomyl  

	 t	สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (Synthetic Pyrethroid Compounds) สาร       

เคมีกลุ่มนี้มีฤทธิ์ค่อนข้างดีในการกำจัดยุงพาหะ มีพิษต่อคนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้อย 

ตัวอย่างสารเคมีกลุ่มนี้ เช่น permethrin, deltamethrin, lambdacyhalothrin ข้อเสียคือ  

ฤทธิ์ตกค้างค่อนข้างสั้น ต้องพ่นทุกสัปดาห์ และแมลงสร้างความต้านทาน 

	 t	สารเคมีจากธรรมชาติ (Natural Products) 

 หากสงัเกตใหด้จีะพบวา่ในธรรมชาตมิดีอกไมแ้ละพชืบางชนดิทีส่ามารถสรา้งสารออกฤทธิ์

ในการกำจดัแมลงอยา่งไดผ้ล อาจจะเปน็การคน้พบโดยบงัเอญิและใชก้นัมาเปน็พนัปแีลว้ เชน่ 

แม่บ้านชาวยูโกสลาเวียคนหนึ่งนำดอกไพรีทรัมแห้ง (Pyrethrum) ไปทิ้งหลังบ้าน วันต่อมา

พบว่ามีแมลงสาบจำนวนมากตายอยู่ข้างๆ ดอกไม้แห้งที่ทิ้งไว้ จากนั้นเป็นต้นมาจึงมีการนำ    

ดอกไพรทีรมัแหง้มาบดใชก้ำจดัยงุและแมลงในบา้น ทีป่ระเทศจนีกม็กีารใชด้อกไพรทีรมัใน     

การกำจัดยุงมานานกว่าสองพันปี 



ยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever Vectors) 
23

 ตน้ไพรทีรมัเปน็ไมด้อกทรงพุม่ เตีย้ ดอกสเีหลอืงหรอืขาวคลา้ยดอกเดซีห่รอืดอกเบญจ-   

มาศ อยู่ในสกุล Chrysanthemum ชนิด C. cinerariaefolium เป็นพืชยืนต้นที่ชอบอากาศ

หนาวเย็น ปัจจุบันปลูกมากแถบแอฟริกาตะวันออก เช่น เคนยา แทนซาเนีย รวันดา เมื่อนำ

ดอกไพรีทรัมตากแห้งมาสกัดจะได้สารไพรีทรินส์ (pyrethrins) ที่มีคุณสมบัติเป็นสารกำจัด

แมลงที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นสารกำจัดแมลงประเภทที่ทำให้แมลงตายเมื่อสัมผัส ปัจจุบัน

นอกจากนักวิทยาศาสตร์จะสกัดไพรีทรินส์จากธรรมชาติออกมาใช้ประโยชน์แล้ว ยังได้ 

สังเคราะห์สารเลียนแบบไพรีทรินส์ ซึ่งก็คือไพรีทรอยด์สังเคราะห์คุณสมบัติของสารคล้าย   

ไพรีทรินส์คือ ทำให้ยุงสลบอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 นาที และยุงจะตายในที่สุด เนื่องจาก 

สารชนิดนี้เป็น lipophilic esters จึงถูกดูดซึมเข้าสู่ตัวแมลงอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อ        

ระบบประสาทของแมลงโดยตรง ทว่าสารนี้มีผลต่อมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นน้อย เพราะในตบั

ของมนษุยแ์ละสตัวเ์ลอืดอุน่มเีอนไซมช์นดิหนึง่สามารถยอ่ยสลายไพรทีรนิสใ์หก้ลายเปน็ สารไม่

มีพิษได้ จึงไม่มีการสะสมในร่างกาย แต่ยุงไม่มีเอนไซม์ดังกล่าว สารไพรีทรินส์นี้จึงแตกต่าง

จากสารกำจัดแมลงโดยทั่วไป นอกจากนี้ไพรีทรินส์ยังมีข้อดีคือ เป็นสารที่สลายตัว ได้ดีใน

สิ่งแวดล้อม เมื่อถูกความร้อนหรือแสงแดดจึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้กำจัดแมลงในบ้านเรือน 

ขอ้เสยีของสารกลุม่นีค้อืแมลงเริม่สรา้งความตา้นทานจงึไมค่วรใชส้ารออกฤทธ์ิชนดิเดมิ

ติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากสารกลุ่มนี้มีหลายชนิดให้เลือกใช ้ ฉะนั้นให้สังเกตชื่อสาร

ออกฤทธิ์ที่ข้างกระป๋อง ชึ่งมักมีคำลงท้ายว่า ทริน (thrin) เพราะชื่อการค้าต่างกันอาจใช้สาร

ออกฤทธิ์ชนิดเดียวกัน และจากการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์มากกว่าหนึ่ง

ชนิดจะออกฤทธิ์ได้ดีกว่าสารเดี่ยว นอกจากไพรีทรินส์แล้วยังมีนิโคติน (nicotine) จากยาสูบ 

สารสกัดจากสะเดา (neem) โล่ติ๊น (rotenone) ฯลฯ 

 ชือ่ในตารางตอ่ไปนี ้เปน็ผลติภณัฑเ์คมกีำจดัแมลงซึง่ WHO แนะนำใหใ้ชค้วบคมุ

ยงุ (WHO/ CDS/ NTD/ WHOPES/ GCDPP/ 2006.1) 
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ตารางที่1 WHO-recommendedinsecticidesforindoorresidualtreatmentagainstmosquitovectors

 Insecticide Chemical type Dosage of ai Duration Insecticide WHO hazard

   (g/m2) effective action of action  Classification

   (months)   of aia

 Bendiocarb Carbamate 0.100-0.400 2-6 Contact & airborne II

 Propoxur Carbamate 1-2 3-6 Contact & airborne II

 DDT Organochlorine 1-2 >6 Contact II

 Fenitrothion Organophosphate 2 3-6 Contact & airborne II

 Malathion Organophosphate 2 2-3 Contact III

 Pirimiphos-methyl Organophosphate 1-2 2-3 Contact & airborne II

 a-Cypermethrin Pyrethroid 0.020-0.030 4-6 Contact II

 Bifenthrin Pyrethroid 0.025-0.050 3-6 Contact II

 Cyfluthrin Pyrethroid 0.020-0.050 3-6 Contact II

 Deltamethrin Pyrethroid 0.020-0.025 3-6 Contact II

 Etofenprox Pyrethroid 0.100-0.300 3-6 Contact U

 l-Cyhalothrin Pyrethroid 0.020-0.030 3-6 Contact II

ai = active ingredient 

a Class II = moderately hazardous; Class III = Slightly hazardous; Class U = unlikely to pose an acute hazard in normal use 

 

ตารางที่2 Amountsofinsecticideformulationrecommendedfortreatingnets

 Insecticide Formulation Dosage per mosquito neta

 a-Cypermethrin 10% suspension concentrateb 6 ml

 Cyfluthrin 5% emulsion, oil in water 15 ml

 Deltamethrin 1% suspension concentrate 40 ml

 Deltamethrin 25% water-dispersible tablet One tablet

 Etofenprox 10% emulsion, oil in water 30 ml

 l-Cyhalothrin 2.5% capsule suspension (microencapsulated) 10 ml

 Permethrin 10% emulsifiable concentrate 75 ml
a Based on the highest WHO recommended concentration of active ingredient (ai) per square metre of netting (a-cypermethrin, 

20-40 mg ai/m2; cyfluthrin, 50 mg ai/m2; deltamethrin, 15-25 mg ai/m2; etofenprox, 200 mg ai/m2; l-Cyhalothrin, 10-15 mg 

ai/m2; andpermethrin, 200-500 mg ai/m2) and for a family-sized net of 15 m2 and known uptake of liquid by polyester and 

cotton netting

b 10 ml with a-cypermethrin 6% suspension concentrate
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ตารางที่3 Insecticidesusedforcoldaerosolorthermalfogapplicationagainstmosquitoes

 Insecticide Chemical Dosage of ai (g/ha) WHO hazard

   Cold aerosols Thermal fogsa Classification of aib

 Fenitrothion Organophosphate 250-300 250-300 II

 Malathion Organophosphate 112-600 500-600 III

 Pirimiphos-methyl Organophosphate 230-330 180-200 III

 Bioresmethrin Pyrethroid 5 10 U

 Cyfluthrin Pyrethroid 1-2 1-2 II

 Cypermethrin Pyrethroid 1-3 - II

 Cyphenothrin Pyrethroid 2-5 5-10 II

 d, d-trans-Cyphenothrin Pyrethroid 1-2 2.5-5 NA

 Deltamethrin Pyrethroid 0.5-1.0 0.5-1.0 II

 D-Phenothrin Pyrethroid 5-20 - U

 Etofenprox Pyrethroid 10-20 10-20 U

 l-Cyhalothrin Pyrethroid 1.0 1.0 II

 Permethrin Pyrethroid 5 10 II

 Resmethrin Pyrethroid 2-4 4 III

ai = active ingredient 

a The strength of the finished formulation when applied depends on the performance of the spraying equipment used 

b Class II = moderately hazardous; Class III = Slightly hazardous; Class U = unlikely to pose an acute hazard in normal use; 

NA = not available 

 

Bhophkrit
Highlight



26
ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการควบคุมยุงในประเทศไทย 

ตารางที่4 WHO-recommendedcompoundsandformulationsforcontrolofmosquitolarvae

 Insecticide Chemical type Dosage of Formulation WHO hazard

   ai (g/ha)  Classification of aia

 Fuel oil - b Solution - 

 B.thurigiensis Biopesticide c Water-dispersible granule -

 israelensis

 Diflubenzuron Insect growth regulator 25-100 Wettable powder U

 Methoprene Insect growth regulator 20-40 Emulsifiable concentrate U

 Novaluron Insect growth regulator 10-100 Emulsifiable concentrate NA

 Pyriproxyfen Insect growth regulator 5-10 Granules U

 Chlorpyrifos Organophosphate 11-25 Emulsifiable concentrate II

 Fenthion Organophosphate 22-112 Emulsifiable concentrate, II

    granules

 Pirimphos-methyl Organophosphate 50-500 Emulsifiable concentrate III

 Temephos Organophosphate 56-112 Emulsifiable concentrate, U

    granules

ai = active ingredient 

a Class II = moderately hazardous; Class III = Slightly hazardous; Class U = unlikely to pose an acute hazard in normal use; 

NA = not available 

b 142-190 l/ha, or 19-47 l/ha if a spreading agent is added 

c To open bodies of water at dosages of 125-750 g of formulated product per hectare, or 1-5 mg/l for control of container- 

breeding mosquitoes 

 

 วิธีการใช้สารเคมี อาจแบ่งออกได้ดังนี้ :- 

 2.1.1  การพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง (Residual spraying) เพื่อกำจัดยุง 

 เทคนิคการพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้างต้องคำนึงถึงฤทธิ์ของสารเคมีที่ติดอยู่บนพื้นผิว 

ซึ่งคาดว่ายุงพาหะจะมาเกาะ สำหรับยุงลายส่วนใหญ่จะเป็น ผ้าม่าน ตะกร้าผ้าใช้แล้ว พื้นผิว

ในอาคารบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย เช่น ผนังด้านในของบ้าน ใต้หลังคา หรือเพิงที่ต่อออกมา

สำหรับอยู่อาศัย ใต้โต๊ะ เตียง หลังตู้ และเครื่องประดับบ้านอื่นๆ 

 ความคงทนของสารเคมี หรือผลของสารเคมีจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของ

ผลติภณัฑแ์ละปรมิาณของสารเคมทีีใ่ช ้พืน้ผวิทีท่ำการพน่เคม ีตลอดจนสภาพภมูอิากาศเปน็ตน้ 

ระยะเวลาของฤทธิต์กคา้งมรีะยะตัง้แต ่1 สปัดาหถ์งึมากกวา่ 1 ป ีผลของการควบคมุโดยวธินีี ้

เน้นที่ยุงพาหะซึ่งชอบหากินในบ้าน ชอบกินเลือดมนุษย์ และชอบเกาะพักในบ้านเรือน เมื่อยุง 
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พาหะนี้เกาะพักบนพื้นผิวที่พ่นสารเคมีไว้จะได้รับพิษของสารเคมี และตายก่อนที่จะสามารถ

นำเชื้อโรคไปแพร่สู่คน ข้อเสียของการพ่นแบบนี้ก็คือ เป็นปัจจัยเสริมให้แมลงสร้าง

ความต้านทานต่อสารเคมี แมลงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น จากที่เคยเกาะพักเป็น

ไม่เกาะ จากที่หากินในบ้านเป็นออกไปหากินนอกบ้าน 

 2.1.2  การพ่นฟุ้งหรือพ่นฝอย (Space spray application) เพื่อกำจัดยุง 

 การกำจดัยงุ โดยพน่สารเคมฟีุง้กระจายในอากาศในทีซ่ึง่ยงุพาหะบนิหรอืเกาะพกัจะทำให้

ยุงตายได้ กระป๋องพ่นที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นชนิดอัดแก๊ส (aerosal) ซึ่งมีใช้ในบ้านเรือนและได้รับ

ความสนใจมามากกวา่ครึง่ศตวรรษ ในระยะหลงัการพฒันารปูแบบของผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นบา้น 

เรือนมีมากขึ้น ละอองผลิตภัณฑ์จะกระจายออกมาเป็นละอองขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศ

ทำให้สามารถกำจัดยุงได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ หรือสารเคมี

อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงชนิดฉีดพ่นอัดแก๊สส่วนใหญ่ 

มากกว่าร้อยละ 98 ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางชีววิเคราะห์ และร้อยละ 49 ใช้สารออกฤทธิ์ 

ในกลุ่มไพรีทรอยด์ (พรรณเกษม และคณะ, 2539)  

 การพ่นหมอกควันต้องการเครื่องมือที่ดี ใช้สะดวก บุคลากรมีความรู้ความชำนาญและ

การควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิด และการพ่นหมอกควันมีขีดจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม มักจะพ่นได้

เฉพาะแถบชานเมือง หรือเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การระบาดของโรค 

 การพ่นแบบ ULV (Ultra Low Volume) เป็นการพ่นฟุ้ง ละอองมีขนาดเล็กมาก ซึ่งต้อง

ใช้สารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง ได้ผลดีในการกำจัดยุง สารเคมีที่ใช้พ่น ULV เช่น malathion, 

sumithion, fenitrothion, สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์บางชนิด ควรดำเนินการโดยบุคลากรที่มี

ความรู้ ความชำนาญสูง 

 การใช้เคมีกำจัดยุงฉีดพ่นในบ้าน มีข้อควรระวังดังนี้  

 ประการแรก ในการฉีดยุงจำเป็นต้องเลือกหัวฉีดขนาดเล็ก เพื่อให้ละอองฟุ้งกระจาย

ไปสัมผัสกับยุงซึ่งบินอยู่ในอากาศ กระบอกฉีดด้วยมือชนิดเติมน้ำยาให้ละอองยาเม็ดใหญ่ไม่

เหมาะสำหรบัใชฉ้ดียงุ กอ่นใชค้วรอา่นฉลากทีต่ดิอยูข่า้งผลติภณัฑแ์ลว้ทำตามคำแนะนำ เชน่ 

สูตรน้ำต้องเขย่ากระป๋องก่อนทุกครั้งไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ผล การฉีดควรฉีดบริเวณแมลงบินหรือ

บริเวณแหล่งเกาะพักของยุง เช่น ตามซอกตู้ ใต้เตียง ราวแขวนเสื้อ ตะกร้าผ้าซัก ห้องน้ำ 

ระวังอย่าให้ละอองเคมีตกลงไปในอาหาร น้ำ ภาชนะหรือของเด็กเล่น ก่อนฉีดพ่นสารเคมีจึง

ต้องเก็บสิ่งของเหล่านี้ให้มิดชิด และหลังจากฉีดเคมีกำจัดแมลงควรให้ทุกคนรวมทั้งสัตว์เลี้ยง 

ออกไปอยู่นอกห้องอย่างน้อยสิบห้านาที 

 2.1.3  การใช้สารเคมีกำจัดลูกน้ำ (Larvicides) 

 ได้แก่ temephos, fenthion, chlopyriphos ฯลฯ ส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์       

เลี้ยงลูกด้วยนมและปลา สารเคมีกำจัดลูกน้ำบางชนิดมีอายุการใช้งานสั้น เพราะสลายตัว

ภาย ในเวลาประมาณ 7-10 วัน ทำให้ต้องเพิ่มความถี่ในการดำเนินการควบคุมจึงจะได้ผล 
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บางชนิด มีความคงทนเป็นระยะเวลาหลายเดือน จึงควรพิจารณาเลือกใช้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์

และ งบประมาณ 

 2.1.3.1 สารเคลอืบทรายเทมฟีอส 1 % w/w (อะเบท) และเมด็เกลด็ละลายนำ้            

(เอซายเอส เอส) 

 ความเข้มข้นที่แนะนำให้ใช้ 1 ppm ในน้ำ (10 กรัม ในน้ำ 100 ลิตร) มีฤทธิ์กำจัด

ลูกน้ำยุงลายได้ 8-20 สัปดาห์ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้น้ำ เริ่มมีรายงานการสร้างความ

ต้านทานต่อเทมีฟอสของยุงลายบ้านและยุงลายสวนในบางประเทศ แถบหมู่เกาะคาริบเบียน 

รวมทั้งประเทศไทย อย่างไรก็ตามควรจะใช้สารกำจัดลูกน้ำด้วยความเข้าใจถูกหลักวิชาการ 

ประเทศไทยอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสร้างความต้านทานต่อเทมีฟอสของลูกน้ำยุงลาย เพราะ

มีการใช้สารชนิดนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี โดยไม่ระมัดระวังเรื่องความเข้มข้น 

และมีการใช้ในปริมาณที่ต่ำกว่าความเข้มข้นที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เนื่องจากได้รับ

สนับสนุนสารเคมีมาน้อย หรือบางคนใช้ในปริมาณที่สูงกว่า เพราะไม่ต้องซื้อเอง ประกอบกับ

ประชาชนขาดความเข้าใจในเรื่องการสร้างความต้านทานต่อสารเคมีของลูกน้ำยุง 

 2.1.3.2 สารยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแมลง (Insect growth regulators ใช้

ชือ่ยอ่ว่า IGRs) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

	 t	สารคล้ายจูวิไนล์ฮอร์โมน (Juvenile hormone analogues) เช่น เม็ทโทปรีน     

(methoprene) ชื่อการค้า เช่น Altosid, Apex, Precor, Ovitrol สารดังกล่าวทำให้ตัว         

อ่อนแมลงไม่สามารถลอกคราบเป็นดักแด้ การเจริญเติบโตผิดปกติจึงตาย มีฤทธิ์ในการ 

กำจัดลูกน้ำประมาณ 2-4 สัปดาห์ ไม่มีผลต่อตัวโม่งที่มีอยู่ก่อนแล้วในตุ่ม แต่อาจพบการตาย

ในระยะลกูนำ้และตวัโมง่ซึง่เกดิใหม ่(อษุาวด,ี 2522) เมท็โทปรนีมคีวามเปน็พษิตอ่สตัวเ์ลีย้งลกู

ด้วยนมต่ำ ค่า LD
50

 ทางปากเท่ากับ 34,600 มก./กก. 

	 t	สารยับยั้งการสร้างผนังลำตัวแมลง (Chitin synthesis inhibitors) เช่น 

diflubenzuron, triflumuron ชือ่การคา้ เชน่ Dimilin, Difluron, Larvakil, Miosomite สารกลุม่นี้

ไปรบกวนการ สร้างไคติน (chitin) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของผนังลำตัวแมลง ออกฤทธิ์

เร็วกว่าจูวิไนล์ฮอร์โมน  

 ข้อดีของสาร IGRs คือ ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา พืช และ 

สิ่งแวดล้อม มีฤทธิ์ตกค้างนาน 3-6 เดือน ในโอ่งดินเผา แต่มีข้อเสียคือ ออกฤทธิ์ช้าเมื่อเทียบ

กับสารเคมีอื่น ไม่ทำให้ลูกน้ำตายทันที ราคาสูง และเป็นพิษต่อตัวอ่อนแมลงในน้ำ ตลอดจน 

สิ่งมีชีวิตพวก crustacean เช่น ปู กุ้ง 

 2.2 การควบคุมโดยใช้วิธีทางชีววิทยา (Biological control)

 การควบคุมโดยใช้วิธีทางชีววิทยา เช่น การใช้ศัตรูของยุงตามธรรมชาติมาควบคุมยุง   

หรือใช้สารพิษของสิ่งที่มีชีวิต เช่น แบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่นำมาใช้ได้ เช่น ลูกน้ำ 

ยงุยกัษ ์ (Toxorhynchites), หนอนพยาธ ิ (Nematode), แบคทเีรยี (Bacteria), เชือ้รา (Fungi), 

ปลากินลูกน้ำ (Larvivorous fish), จิ้งจก, ตุ๊กแก  
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 การนำสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติมาควบคุมยุงพาหะให้ได้ผลนั้นต้องมีปริมาณมากพอที่ 

ควบคุมประชากรของยุงพาหะได้ สามารถหาได้ในท้องถิ่น และทำลายเฉพาะยุงพาหะ โดย 

ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น 

 2.2.1  การใช้ปลากินลูกน้ำ (Larvivorous fish)  

 มีหลายประเทศได้นำปลากินลูกน้ำไปควบคุมลูกน้ำยุงพาหะ จนได้รับความสำเร็จ 

เช่น ประเทศสเปน อิตาลี กรีก ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปตอนใต้ แอฟริกาเหนือ อินเดีย จีน ปาปัวนิว- 

กินี มาเลเซีย และมาดากาสกา มีปลาหลายสกุลที่ชอบกินลูกน้ำและสามารถนำมาประยุกต์

ใช้ควบคุมพาหะได้ ได้มีการศึกษาและมีผลงานเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 และหลังจากนั้น

ไดม้กีารศกึษาอยา่งกวา้งขวางจนถงึป ีพ.ศ. 2509 สรปุไดว้า่มปีลาทีส่ามารถนำมาประยกุตใ์ช ้

ได้ถึง 714 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นปลาใน Suborder Cyprinodontidae  

 ปลากินลูกน้ำที่นิยมใช้อยู่ใน Family Poeciliidae เช่น ปลาหางนกยูง (Poecilia 

reticulata) ส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่ออกลูกมาเป็นตัวครั้งละ 30-100 ตัว หรือ 200-300 ตัวต่อ

แม่ปลา 1 ตัว และเมื่ออายุได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ก็จะสามารถกินลูกน้ำได้ อัตราการใช้

ปลากินลูกน้ำที่ได้ผลคือใช้ปลากินลูกน้ำ 3-5 ตัวต่อพื้นผิวน้ำหนึ่งตารางเมตร ปลากิน

ลูกน้ำนี้สามารถทำลายยงุพาหะ ในระยะทีว่งจรชวีติอยูใ่นนำ้ได ้ทัง้ในระยะเปน็ไข ่ ระยะลกูนำ้

หรือระยะตัวโม่ง ปัจจุบันได้มีหลายประเทศใช้ปลากินลูกน้ำ สำหรับควบคุมยุงพาหะของ     

โรคไข้เลือดออก เช่น มณฑลกวางสีใช้ปลาดุกจีน (Charias cusus) กำจัดลูกน้ำยุงลาย 

จนกระทั่งสามารถกวาดล้างโรคไข้เลือดออกได้สำเร็จ นอกจากนี้มีปลานิล (Tilapia 

mossambicus) ปลาแกมบูเชีย (Gambusia affinis) ปลาแพนแชค ตระกูลเดียวกับปลา

หัวตะกั่ว (Aplocheilus dayi) 

 2.2.2   ตัวห้ำ (Invertebrate predators)  

 ตัวห้ำเป็นศัตรูตามธรรมชาติที่สามารถควบคุมประชากรของยุงได้ เช่น แมลงเหนี่ยง, 

แมลงตบัเตา่, ไรนำ้จดืหรอืโคปปีอด (copepod), ตวัออ่นแมลงปอ (dragonfly), ลกูนำ้ยงุยกัษ ์  

(Toxorhychites) ซึ่งบางสกุลสามารถแพร่พันธุ์ได้เป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้น ยุงยักษ์          

ตวัเมยีไมก่ดักนิเลอืด แตล่กูนำ้ของยงุยกัษช์อบกนิลกูนำ้ยงุกน้ปลอ่งหรอืยงุรำคาญหรอืยงุลาย 

อยา่งไรกต็ามไมส่ามารถใชล้กูนำ้ยงุยกัษร์ว่มกบัฮอรโ์มนไดเ้พราะฮอรโ์มนไปยบัยัง้การเจรญิเตบิโต 

จนกระทั่งลูกน้ำยุงยักษ์ตาย 

 ยงุยกัษ ์ (Toxorhynchites splendens) เปน็ตวัหำ้ (predator) ไขย่งุมลีกัษณะเปน็ฟอง

เดี่ยวสีขาวครีม และมีอายุประมาณ 2-3 วัน ลูกน้ำใช้เวลาประมาณ 12-15 วัน กินสิ่งมีชีวิต

ชนดิอืน่ หรอืกนิกนัเองเมือ่ขาดเหยือ่ ตลอดชวีติสามารถกนิลกูนำ้ยงุลาย ประมาณ 200-220 ตวั 

ตัวโม่งใช้เวลา 3-5 วัน จึงลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย ซึ่งมีอายุประมาณ 20-30 วัน 

 โคปีปอด ตระกูล Mesocyclops พบในสระน้ำทั่วไป เมื่อนำมาเลี้ยงขยายพันธุ์ในห้อง

ปฏบิตักิาร พบวา่ โคปปีอด 1 ตวัสามารถกำจดัลกูนำ้ยงุลาย ระยะ 1 หรอื 2 ได ้15 ถงึ 20 ตวั 
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ภายในวนัเดยีว นบัวา่มปีระสทิธภิาพในการควบคมุลกูนำ้ยงุลายเพราะใสล่งไปในภาชนะแหลง่

เพาะพันธุ์เพียงครั้งเดียว มีชีวิตอยู่ได้นาน แต่มีข้อเสียคือ เป็นโฮสท์กึ่งกลาง (intermediate 

host) ของพยาธิตัวตืด  

 2.2.3  หนอนพยาธิ (Nematode)   

 หนอนพยาธิใน Family Mermithedae ได้มีผู้นำมาศึกษาควบคุมยุง ตัวที่ได้รับความ

สนใจ คือ Romanomermis culicivorax ซึ่งสามารถลดจำนวนลูกน้ำยุงได้มาก และสามารถ

อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยสามารถเพิ่มปริมาณได้เองตามธรรมชาติ 

หนอนพยาธบิางสกลุสามารถนำมาใชค้วบคมุลกูนำ้ยงุพาหะไดเ้ปน็บรเิวณกวา้งในแถบอบอุน่

และแถบร้อน แต่ปริมาณของหนอนพยาธิที่นำมาใช้ควบคุมนี้จะต้องมากพอ  

แมลงเหนี่ยง(Hydrouscavistanus)

ปลาแกมบูเชีย(Gambusiaaffinis)

ตัวอ่อนแมลงปอ(Anaxjunius)

ปลาแพนแชค(Aplocheiluspanchax)

ปลาหางนกยูง(Poeciliareticulata) ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 
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วงจรชีวิตของยุงยักษ์

+ 

ยุงตัวผู้ ยุงตัวเมีย

3-5วัน

12-15วัน 1-3วัน

ลูกน้ำ

ตัวโม่ง ไข่
ไข่-ตัวเต็มวัย

22-30วัน

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส.  

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 

ไรน้ำจืดหรือโคปีปอดตระกูลMesocyclops

 2.2.4   เชื้อรา (Fungi)  

 เชื้อราในสกุล Tolypocladium, Penicillium, Coelomomyces, Culicinomyces, 

Lagenidium, Beauverva, Crypticola, Metarhizium ท่ีมีการศึกษาพบว่าสามารถใช้ควบคุม      

ยุงได้ บางชนิดสามารถเพ่ิมปริมาณในตัวลูกน้ำยุงทำให้ลูกน้ำตายได้และจุลชีพเหล่าน้ีสามารถ 

เพิ่มปริมาณได้รวดเร็วโดยวิธีการหมัก แต่ปัญหาในการผลิตทางอุตสาหกรรมยังมีอยู่ เกี่ยวกับ

วงจรชีวิต และรูปแบบการผลิตที่เหมาะสม   

6-7วัน

ทวาร
ส่วนท้อง

อกปล้องที่6

ไข่

หนวดตา

ส่วนหัวและอก

ถุงไข่
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 2.2.5  แบคทีเรีย (Bacteria)  

 แบคทีเรียที่สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ผลดีคือ Bacillus thuringiensis serotype         

H-14 (หรอื israelensis) เรยีกยอ่วา่ Bti เปน็แบคทเีรยีทีส่ามารถสรา้งสปอรแ์ละขบัสารพษิ (toxin) 

เมือ่ลกูนำ้กนิแบคทเีรยีเขา้ไปสารพษินีจ้ะไปทำปฏกิรยิาเกดิพษิในกระเพาะ ทำใหล้กูนำ้ยงุตาย 

ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง จนกระทั่งถึง 48 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่ใช้ ลำตัวของลูกน้ำ  

ที่ตายจะมีสีดำต่างจากการตายจากสารเคมีซึ่งตัวซีด ผลึกสารพิษนี้สามารถผลิตใช้ทาง

อตุสาหกรรม ในรปูของผงละลายนำ้ เมด็ หรอืของเหลว สารพษินีส้ามารถยอ่ยสลายเองใน

ธรรมชาต ิแตไ่มส่ามารถเพิม่จำนวนในธรรมชาตไิด ้ตอ้งใชอ้ยา่งสารเคมกีำจดัแมลง จงึ

อาจเรยีกวา่ biopesticides Bti มคีวามเปน็พษิตอ่สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมตำ่ คา่ LD
50

 ทางปาก

และทางผิวหนังสูงกว่า 30,000 มก./กก. ตัวอย่าง Bti ผง เช่น Bactimos, Bti เม็ด เช่น Vectobac, 

Bti น้ำ เช่น Teknar Bti สามารถใช้ร่วมกับโคปีปอดได้ สังเกตพบว่าประสิทธิภาพในการควบคุม

ลกูนำ้ยงุลายดขีึน้กวา่การใช ้Bti โดยลำพงั 

 แบคทีเรียอีกชนิด คือ Bacillussphaericus (Bs) สามารถสร้างสปอร์เช่นเดียวกัน 

ไมเ่ปน็อนัตรายตอ่คนหรอืสตัว ์ตา่งจาก Bti คอือาจจะเพิม่จำนวนไดเ้องในแหลง่นำ้สะอาด

และแหล่งน้ำสกปรกที่มีอินทรียวัตถุสูงและสภาพแวดล้อมเหมาะสม แต่ใช้ควบคุมลูกน้ำ

ยุงลายไม่ได้ นิยมใช้ควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ 

 2.2.6  โปรโตซัว (Protozoa)  

 ในสกุล Lambornella, Edhazadia, Tetrahymena สามารถทำลายลูกน้ำยุงได้ แต่

ขบวนการชา้กวา่แบคทเีรยี ในประเทศไทยยงัไมม่ผีูศ้กึษาความเปน็ไปไดใ้นการนำมาใชค้วบคมุยงุ 

Zaritsky et al. (1991) พบว่า Tetrahymena pyriformis ช่วยทำให้แบคทีเรียมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น โดยไปรวมตัวกับสารพิษของแบคทีเรีย ทำให้สารพิษสลายตัวช้าลง และยืดอายุการ

คงตัวในสภาพธรรมชาติของแบคทีเรีย  

 2.2.7  ไมโคพลาสมา (Mycoplasma) 

 สกลุทีพ่บวา่สามารถใชค้วบคมุยงุลายได ้คอื Spiroplasma แตป่ระสทิธภิาพในการทำลาย

ช้า ทำให้ลูกน้ำยุงตายระหว่างการเจริญเติบโต บางส่วนกลายเป็นตัวเต็มวัยได้แต่อาจจะบิน

ไม่ได้หรือมีความผิดปกติอื่น 

 2.2.8  ไวรัส (Virus) 

 เช่น densovirus ซึ่งมีรายงานพบในยุงลายสามารถทำให้ลูกน้ำยุงตาย อาจใช้ควบคุม

ประชากรของยุงได้ 

 2.3 การควบคุมโดยวิธีทางพันธุกรรม (Genetic control)

 การควบคุมโดยวิธีทางพันธุกรรม เช่นการทำให้โครโมโซมของยุงพาหะเปลี่ยนแปลงไป  

ไม่สามารถนำเชื้อได้ หรือทำให้ยุงไม่สามารถสืบพันธุ์หรือเพิ่มปริมาณได้ วิธีการนี้ไม่ทำให้ยุง

ตาย แต่ยุงจะถูกควบคุม เช่น ยุงตัวผู้ถูกทำให้เป็นหมัน โดยการผ่านกัมมันตรังสีหรือโดยใช้
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สารเคม ีซึง่จะทำใหน้ำ้เชือ้ในยงุตวัผูก้ลายพนัธุ ์การใชส้ารเคมทีำใหย้งุเปน็หมนัมคีวามยุง่ยากนอ้ย 

กว่าการใช้กัมมันตภาพรังสี แต่สารเคมีมักมีพิษต่อสัตว์เลือดอุ่น ทำให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม 

และธรรมชาตเิสยีสมดลุ ปจัจบุนัมนีกัวทิยาศาสตรห์ลายทา่นไดศ้กึษาพบวา่สิง่มชีวีติบางชนดิ 

เช่น Wolbachia pipientis ซึ่งเป็นแบคทีเรียทำให้ยุงเป็นหมันได้ในธรรมชาติ 

 

3. การลดการสัมผัสระหว่างคนและยุงพาหะ  
 (Reduction of man mosquitoes contact) 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ยุงพาหะนำโรคต่างๆ มีโอกาสกัดคน ซึ่งจะทำให้เกิดเจ็บป่วย

ได้ การลดการสัมผัสระหว่างยุงพาหะกับคนมีหลายวิธี เช่น 

 3.1  การใช้มุ้ง  

 การใช้มุ้งเพื่อป้องกันการเกิดโรคจากยุงกัดนี้ ได้มีมาหลายร้อยปีแล้ว อย่างไรก็ตาม

ต้องมกีารดูแลมุง้ให้อยู่ในสภาพดีไมข่าดและเสยีหาย ขนาดของเส้นดา้ยท่ีทำมุง้ควรจะประมาณ

1-1.8 มิลลิเมตร ซึ่งอากาศสามารถผ่านได้ ไม่ร้อนและจำนวนของตาข่ายควรประมาณ 150 

ชอ่งตอ่ตารางนิว้ ปจัจบุนัมมีุง้ชบุสารเคมซีึง่ปอ้งกนัยงุไดด้ขีึน้ อกีทัง้ชว่ยลดประชากรยงุทีม่าเกาะ 

สำหรับยุงบางชนิดที่ชอบออกหากินเวลากลางวัน อาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้ผล 

 3.2  การสวมเสื้อป้องกันร่างกายให้มิดชิด   

 เสื้อผ้าควรมีความหนาเพียงพอและควรจะหลวมเล็กน้อย ไม่กระชับติดร่างกาย ผ้าที่มี

สีดำหรือสีเข้มมักดึงดูดความสนใจให้ยุงมากัดได้มากกว่าผ้าสีอ่อน มีการศึกษาในกลุ่มทหาร

โดยให้สวมเสื้อผ้าอย่างมิดชิด พบว่าสามารถลดการติดโรคที่นำโดยยุงได้ แต่จะดีหากผ้า

เคลือบด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์ในการไล่ยุง 

 3.3  การใช้สารทาป้องกันยุง  

 สารทาป้องกันยุง (repellents) หรือ สารไล่ยุงนี้อาจจะทำมาจากสารเคมี หรือสมุนไพร 

มคีณุสมบตัใินการปอ้งกนัไมใ่หย้งุมากดั หรอืลดการกดั ตวัอยา่งสารเหลา่นี ้ เชน่ N,N-diethyl- 

m-toluamide หรือชื่อใหม่ N,N-diethyl-3-methybenzamide (deet), ethyl butylacetyl-   

aminopropionate (IR3535), picaridine (KBR), dibutyl phthalate, dimethyl carbate, 

dimethyl phthalate, ethyl hexanediol, butopyronoxyl, 2-chlorodiethyl benzamide. 

สารทาป้องกันยุงนี้อาจผลิตเป็นน้ำหรือครีม หรือแป้ง หรือสบู่ แต่ควรมีประสิทธิภาพในการ 

ไล่ยุงได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ในห้องปฏิบัติการ  

 สมุนไพรที่ใช้ไล่ยุงได้ดี เช่น ตะไคร้หอม ไพล แมงลัก โหระพา กระเทียม สะระแหน่ 

มะกรูด ยูคาลิปตัส ขมิ้นชัน อย่างไรก็ตามประสบการณ์จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ ชนิดต่างๆ 

และสมุนไพรสดในห้องปฏิบัติการฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข พบว่าจำเป็นต้องนำสมุนไพรเหล่านั้นมาสกัดให้ได้น้ำมันหอมระเหย แล้วนำมา

ผสมกับสารช่วยตรึง (fixative) และใช้ตัวช่วยละลายท่ีเหมาะสม จึงจะป้องกันยุงให้ ได้มากกว่า         
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2 ชัง่โมง จนกระทัง่ถงึ 8 ชัว่โมง ไมส่ามารถใชส้มนุไพรแบบขยี ้ต ีตำ แลว้นำมาทาผวิหรอื

นำตน้ไมก้นัยงุมาวางในหอ้ง โดยคาดหวงัวา่ยงุจะไมก่ดัเปน็เวลานานกวา่ครึง่ชัว่โมง ขณะนี้ 

Tawatsin et al. (2001) ได้พัฒนาการผลิตโลชั่นกันยุงสมุนไพรซึ่งมีประสิทธิภาพในการ

ปอ้งกนัยงุลายไดน้านกวา่ 8 ชัว่โมง เทยีบเทา่สารออกฤทธิท์ีเ่ปน็เคมสีงัเคราะห ์  อยา่งไรกต็าม

พบว่าน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรมักระเหยเร็วมีความคงทนน้อยกว่าสารเคม ี และ

อาจระคายเคืองต่อผิวหนังคนบางคนเล็กน้อย จึงควรทดสอบบริเวณใต้ท้องแขน ก่อนนำไปใช้

ทั่วร่างกาย หากรู้สึกว่าร้อนผิว ควรใช้สารออกฤทธิ์กลุ่มอื่นแทน เช่น deet, IR3535, KBR 

 แม้ว่าจะมีการพัฒนาสารทาป้องกันยุงหรือสารไล่ยุงไปอย่างกว้างขวาง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของสารจากธรรมชาติและเพิ่มความคงทน แต่ความรู้เกี่ยวกับกลไกในการไล่ยุง

ยังไม่ทราบแน่ชัด สารทาป้องกันยุงอาจไปกระตุ้นเซลล์ประสาทบริเวณหนวดซึ่งช่วยในการรับ

กลิ่นของยุง ทำให้ยุงบินหนีห่างบริเวณที่มีโมเลกุลของสารออกฤทธิ์ระเหยอยู่ หรืออาจเป็น

เพราะการเคลือบผิวด้วยสารทาป้องกันยุงทำให้ยุงไม่สามารถหาเป้าหมายที่จะกัดดูดเลือดได้ 

จากประสบการณก์ารทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร พบวา่ยงุจะลงกดัผวิหนงับรเิวณทีไ่มไ่ดท้าสาร 

ซึง่อยูต่ดิกบับรเิวณทีท่าสารปอ้งกนัยงุ แสดงวา่กลิน่ไมใ่ชป่จัจยัเดยีวทีส่ามารถปอ้งกนั

การกดัของยงุ แตเ่ปน็โมเลกลุของสารออกฤทธิท์ีร่ะเหยอยูบ่รเิวณผวิหนงัดว้ย นอกจาก

นี้พบว่าประสิทธิภาพของสารทาป้องกันยุงแตกต่างกันในผู้ใช้แต่ละคนขึ้นอยู่กับลักษณะผิว 

อายุ เพศ อุณหภูมิของร่างกาย คาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหยจากร่างกาย อาหารที่รับประทาน 

เหงือ่ สารเคมใีนเหงือ่ เชน่ เลคตคิ เอซดิ (lactic acid), ไลซนี (lysine) ซึง่สามารถดงึดดูยงุไดด้ ี

เราจึงพบว่ายุงชอบกัดคนบางคนมากกว่าอีกคน คุณสมบัติที่ดีของสารทาป้องกันยุง          

(repellents) คอืมปีระสทิธภิาพสงูในการปอ้งกนัยงุกดั มฤีทธิอ์ยูไ่ดน้านในสภาพธรรม

ชาติ ไม่เป็นพิษหรือระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่มีกล่ินรบกวนผู้ใช้ และไม่เหนียวเหนอะหนะ 

 3.4  การใช้ยาจุดกันยุง (Mosquito coils and sticks)  

 ยาจุดกันยุงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ซึ่งเมื่อใช้จุดไฟแล้วสามารถระเหยออกฤทธิ์ขับไล่ยุงได้ 

มีคุณสมบัติในการไล่หรือกำจัดยุงไม่ให้เข้ามาในบริเวณดังกล่าว ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิต

ออกมาในท้องตลาดมากมาย สารออกฤทธิ์ในยาจุดไล่ยุงอาจทำให้ผู้ใช้บางคนเกิดอาการแพ้

ระคายเคืองได้ ในการเลือกซื้อโปรดสังเกตชื่อสารออกฤทธิ์ที่องค์การอนามัยโลกจัดอยู่ในกลุ่ม

ที่มีอันตรายน้อย เช่น สารกลุ่มไพรีทรอยด์ หรือสมุนไพร ซึ่งค่อนข้างปลอดภัยต่อมนุษย์  

 3.5  การใช้ตาข่ายป้องกันยุงกัด (Screening)  

 ปัจจุบันมีการใช้มุ้งลวดป้องกันยุงกัดทั่วไปในเขตเมือง หรือตามชนบท มุ้งลวดอาจทำ

ด้วยไนล่อน หรือลวดซึ่งจะต้องมีการออกแบบอย่างดี เพื่อป้องกันช่องซึ่งยุงสามารถผ่านได้ 

โดยเฉพาะการทำมุง้ลวดปอ้งกนัทีป่ระต ูหนา้ตา่ง จะตอ้งทำใหม้มุประต ูและหนา้ตา่งแขง็แรง        

ไมเ่สยีหายไดง้า่ย ประตคูวรจะเปดิออกดา้นนอก ขนาดของมุง้ลวดทีเ่หมาะสมคอื 16-18 ชอ่ง 

ต่อนิ้ว บริเวณตาข่ายของมุ้งลวดหากเคลือบสารป้องกันกำจัดยุง จะสามารถลดประชากรของ

ยุงได้ เพราะยุงชอบเกาะตามมุ้งลวด 
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4. การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management) 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงพาหะ หมายถึง  การวางแผน  การจัดองค์กร

ดำเนินการ และการกำกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ

ของสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน หรือลดปริมาณ ของยุง

พาหะลง ตลอดจนลดการติดเชื้อไข้เลือดออก การจัดการสิ่งแวดล้อมนี้มีทั้งชนิดที่ทำให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ถาวร เช่น การเผาขยะ การระบายน้ำ การกลบถม การปรับ

ระดับผิวดิน การติดตั้งระบบน้ำประปา หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว โดยทำให้ยุง

พาหะไม่ชอบวางไข่ในแหล่งน้ำนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างของน้ำ การ

ระบายน้ำทิ้งเมื่อพบลูกน้ำ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างถาวรจะต้องมีการลงทุน

ค่อนข้างสูง แต่ผลที่ได้มักยั่งยืนและควบคุมยุงพาหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ชิคุนกุนยา
 

 การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ชิคุนกุนยาในปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น  

2 ลักษณะคือ 

 

การป้องกันการเกิดโรค  
 ดำเนินการป้องกันไม่ให้โรคเกิดโดยเน้นในพื้นที่ที่มีการเกิดโรคนี้เป็นประจำ ซึ่งอาจถือ

ได้ว่าเป็นแหล่งรังโรค (Reservoir of Infection) มาตรการหลัก คือ ควบคุมไม่ให้มีแหล่ง        

เพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย สำรวจความชุกชุมของยุงลาย ให้สุขศึกษา หากยุงชุกชุมสูงต้อง

พ่นกำจัดเป็นคร้ังคราวโดยใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปท่ีเป็นประป๋องอัดแก๊ส หรือเคร่ืองพ่นมาตรฐาน 

การควบคุมการระบาดของโรค  
 ดำเนินการในพื้นที่ที่เกิดโรคขึ้นเพื่อลดการแพร่และติดโรคในทุกพื้นที่อย่างเฉียบพลัน

โดยเน้นการควบคุมยุงลาย มาตรการหลัก คือ 1) พ่นควบคุมยุงตัวเต็มวัย 2) ป้องกันไม่ให้ถูก

ยุงกัด 3) ค้นหาและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ 4) ให้สุขศึกษา  

 มาตรการต่างๆ ที่ใช้ควบคุมยุงลายโดยสรุปมีดังนี้ 

1. การกำจัดหรือลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย :- 

t	การปิดภาชนะเก็บน้ำด้วยฝาปิดขนาดพอเหมาะ เช่น ผ้ามุ้ง, ผ้ายาง, ผ้าพลาสติก ฯลฯ 

มีข้อสังเกตว่า การปิดภาชนะไม่มิดชิด มีส่วนที่ยุงลายสามารถผ่านเข้าออกได้นี้ยุง

ลายชอบไปวางไข่มากกว่าภาชนะที่เปิด เพราะมีเงามืด  

t	การคว่ำภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อมิให้รองรับน้ำ 

t	การเผา ฝัง ทำลาย หรือกลบทิ้งเศษวัสดุที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ 
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2. การกำจัดลูกน้ำยุงลาย :- 

t	การบริหารแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น การคว่ำ เผา ฝัง เก็บทำลายภาชนะที่ไม่ใช้ 

t	การใช้สารเคมีเช่น เทมีฟอส น้ำส้มสายชู ผงซักฟอก ปูนแดง สารส้ม จูวิไนล์ฮอร์โมน 

น้ำมันสมุนไพร 

t	การใชว้ธิทีางชวีวทิยา เชน่ ใชป้ลากนิลกูนำ้ แมลงตบัเตา่ มวน ตวัออ่นแมลงปอ ไฮดรา              

โคปีปอด ฯลฯ 

t	อื่นๆ เช่น ใช้ขันดักลูกน้ำ ใช้สวิงช้อนลูกน้ำ ใช้กับดักไข่ยุง ฯลฯ  

3. การกำจัดยุงตัวเต็มวัย โดยพ่นเคมีกำจัดยุง :- 

t	การพ่นผลิตภัณฑ์อัดแก๊สสำหรับยุงโดยเฉพาะ เจ้าของบ้านดำเนินการได้เอง 

t	การพ่นละอองฝอย หรือพ่นแบบ Ultra Low Volume (ULV) โดยพ่นน้ำยาเคมีจาก

เครื่องพ่นที่มีแรงอัดอากาศผ่านรูพ่น กระจายออกมาเป็นละอองฝอย ขนาดเล็กมากซึ่ง

จะกระจายอยู่ในอากาศ และสัมผัสกับตัวยุง อาศัยบุคลากรที่ชำนาญ 

t	การพ่นหมอกควัน (Thermal fogging) ใช้อากาศร้อนพ่นเป็นหมอกควันให้ฟุ้งกระจาย

ไปในอากาศ จะได้สัมผัสกับตัวยุง ต้องอาศัยบุคลากรที่ชำนาญ 

t	การพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง (Residual spray) ต้องอาศัยบุคลากรที่ชำนาญ  

4. การป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด :- 

t	การนอนในมุ้ง 

t	การนอนในมุ้งที่เคลือบหรือชุบน้ำยากำจัดยุง 

t	การใช้สารทาป้องกันยุง 

t การสวมใส่เสื้อผ้าเคลือบสารป้องกันยุง 

t	การใช้ยาจุดกันยุง  

t	การใช้เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า 

t	การใช้ไม้แบดไฟฟ้า 

    ฯลฯ 

 

 วธิกีารควบคมุโรคไขเ้ลอืดออกและไขช้คินุกนุยาใหไ้ดผ้ลทีด่ทีีส่ดุ คอื การกำจดั

หรอืลดแหลง่เพาะพนัธุ ์ ทัง้นีเ้ปน็วธิทีีไ่มส่ิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย เพราะเปน็การคมุการเกดิ

ของยุง ประชาชนสามารถดำเนินการได้เอง และจัดว่าเป็นเป้านิ่งในการควบคุมได้ดี

ทีส่ดุ แตท่ัง้นีจ้ำเปน็ตอ้งอาศยัการใหส้ขุศกึษาแกป่ระชาชน การประชาสมัพนัธ ์ การมี

สว่นรว่มของชมุชนและความรว่มมอืจากหนว่ยงาน องคก์รตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐั

และเอกชน พงึระลกึไวเ้สมอวา่ ไมม่ยีงุลาย ไมม่ไีขเ้ลอืดออกและไขช้คินุกนุยา 
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นอนในมุ้ง

สารทาป้องกันยุง

เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ฉีด/จุดกันยุง

ไม้แบดไฟฟ้า

วิธีป้องกันยุงกัดโดยเจ้าของบ้านสามารถดำเนินการได้เอง
ที่มา: (ซ้าย) ชุดสไลด์ “ไข้เลือดออกและการควบคุมยุงพาหะ”, (ขวา) ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 
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(ที่มา: ดัดแปลงจาก WHO 1995)

กิจกรรมเมื่อมีผู้ป่วยมากกว่า  

 1 ราย หรือระบาด 
 ควบคุมยุงพาหะ 

 t	สำรวจความชุกชุมของยุงพาหะ 

 t	จำแนกพื้นที่เสี่ยง 

 t	ลดแหล่งเพาะพันธุ์ 

 t	ป้องกันการวางไข่ 

 t	พ่นกำจัดตัวเต็มวัย 

 t	ป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด 

ไม่มีผู้ป่วย มีผู้ป่วยมากกว่า 1 ราย 

กิจกรรมการป้องกันโรค 

 t	สอบสวนโรค 

 t	สำรวจความชุกชุมของพาหะ 

t	บันทึกและรายงานผลกิจกรรมเฝ้า

ระวัง 

กิจกรรมเมื่อมีผู้ป่วย 1 ราย 

t	ให้สุขศึกษาและรณรงค์ให้ชุมชน

ร่วมกันควบคุมยุงพาหะ 

t	ใช้กฎหมายหรือกฎกติกาเพื่อ

ควบคุมยุงพาหะ 

t	รัฐ ร่วมมือกับองค์กรสาธารณะ  

เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 

 t	สอบสวนโรค 

 t	จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดย 

  ตรงระดับชาติ 

 ควบคุมยุงพาหะ 

 t	พ่นกำจัดยุงตัวเต็มวัย 

 t	ลดแหล่งเพาะพันธุ์ 

 t	ค้นหาและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 

t	บริหารภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะ  

พันธุ์ 

t	ป้องกันการวางไข่ 

t	ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด 

t	ให้สุขศึกษาและรณรงค์ให้ชุมชน

ร่วมกันควบคุมยุงพาหะ 

t	ใช้กฎหมายหรือกฎกติกาเพื่อ

ควบคุมยุงพาหะ 

t	รัฐ ร่วมมือกับองค์กรสาธารณะ  

เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 

t	ติดตามประเมินผล 

t	บันทึกผลและรายงาน 

 ควบคุมยุงพาหะ 

 t	พ่นกำจัดยุงตัวเต็มวัย 

 t	ลดแหล่งเพาะพันธุ์ 

 t	ค้นหาและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 

t	บริหารภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะ  

พันธุ์ 

t	ป้องกันการวางไข่ 

t	ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด 

t	ให้สุขศึกษาและรณรงค์ให้ชุมชน

ร่วมกันควบคุมยุงพาหะ 

t	ใช้กฎหมายหรือกฎกติกาเพื่อ

ควบคุมยุงพาหะ 

t	รัฐ ร่วมมือกับองค์กรสาธารณะ  

เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 

t	ติดตามประเมินผล 

t	บันทึกผลและรายงาน 

ผู้ป่วย 

สรุปกิจกรรมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ชิคุนกุนยา
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จิตติ   จันทร์แสง 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

การสำรวจยงุลายพาหะโรคไขเ้ลอืดออกและการวเิคราะหด์า้นสถติ ิ
(DHF Vector Survey methods and Statistical analysis) 

 จากปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่พบทั่วประเทศ มาตรการสำคัญที่ใช้ใน

การควบคุมโรคนี้อยู่ที่การควบคุมยุงลาย โดยการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และยุงลายตัว

เต็มวัย ซึ่งมีการดำเนินการหลายรูปแบบได้แก่การควบคุมด้วยวิธีทางกายภาพ โดยกำจัด

ภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เช่น กะลา กระป๋อง กระถางแตก การปิดฝาตุ่มน้ำให้มิดชิด การ

ควบคุมทางเคมีโดยใช้ทรายอะเบทใส่ในภาชนะขังน้ำตามสัดส่วนที่เหมาะสม การพ่นสารเคมี

กำจัดแมลง เพ่ือกำจัดตัวเต็มวัย มาตรการต่างๆ ดังกล่าวถือปฏิบัติเป็นเวลานาน แต่สถานการณ์ผู้

ป่วยโรคไข้เลือดออกยังคงสูง จึงควรนำข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ ของยุงลายได้แก่ระดับความ

ชุกชุม การเปลี่ยนแปลงประชากรและการแพร่กระจาย ข้อมูลเหล่านี้ได้จากการที่สำรวจภาค

สนาม ที่ต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด 

ระดับและการเปล่ียนแปลงของประชากร รวมท้ังแหล่งเพาะพันธุ์สำคัญ เพ่ือใช้สำหรับวางแผน

และประเมินผลการควบคุมท่ีได้ดำเนินการในพ้ืนท่ี สำหรับวิธีการสำรวจยุงพาหะโรคไข้เลือดออก

ที่ใช้ในประเทศไทย มี 3 วิธี คือ การสำรวจลูกน้ำ การสำรวจยุงตัวเต็มวัย และการสำรวจไข่ยุง 

  

การสำรวจลูกน้ำยุงลาย
 

 วิธีการสำรวจที่ใช้เป็นมาตรฐานโดยการแนะนำจากองค์การอนามัยโลก (WHO) คือ 

วิธีสำรวจแบบ Visual Larval Survey เป็นการสำรวจลูกน้ำยุงลายที่มีจุดประสงค์เพียงสำรวจ

และนับจำนวนภาชนะที่มีน้ำขังว่า พบหรือไม่พบลูกน้ำยุงลาย ใช้สมมติฐานจากประชากร

ของยุงลายมีความสัมพันธ์กับจำนวนภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย โดยทั่วไปลูกน้ำที่พบใน

ภาชนะขังน้ำสะอาดส่วนใหญ่มักจะเป็นลูกน้ำยุงลาย แต่เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่สำรวจ 

จึงควรรู้จักลักษณะสำคัญของลูกน้ำยุงลายที่สามารถใช้จำแนกชนิดอย่างคร่าวๆ ในภาค

สนามคือ ลักษณะของท่อหายใจ สั้นและอ้วนป้อม ความยาวประมาณ 1.5 ถึง 2 เท่าของ

ความกว้าง และขณะเคลื่อนที่ในน้ำจะมีลักษณะเป็นรูปตัว S หรือเลข 8  
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 แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย พบในภาชนะขังน้ำสะอาดที่มนุษย์สร้างขึ้น บริเวณรอบ

และภายในบ้านเช่น ตุ่มน้ำ จานรองขาตู้กันมด แจกัน กระป๋อง ยางรถยนต์ กะลา บ่อคอนกรีต 

เป็นต้น ดังนั้นผู้สำรวจต้องมีความละเอียดในการตรวจหาแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ไม่เว้น

แม้แต่ภาชนะขังน้ำขนาดเล็กเช่น ขวดเล็ก เศษขยะ กะลา ที่มีน้ำขัง   

 อุปกรณ์ที่ใช้ ไฟฉายและแบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย  

 วิธีการ ความร่วมมือระหว่างเจ้าบ้านและเจ้าหน้าที่มีความสำคัญในการสำรวจ ดังนั้น

พนักงานสำรวจควรอธิบายแนะนำตัวเอง แจ้งจุดประสงค์ในการสำรวจพร้อมทั้งขออนุญาต

เจ้าของบ้านและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ควรสอบถามเจ้าของบ้านถึง

ตำแหน่งที่ตั้งของภาชนะขังน้ำต่าง ๆ เมื่อพบภาชนะขังน้ำให้ใช้ไฟฉายส่องดูภายในภาชนะ

แล้วบันทึกผลการสำรวจว่าพบหรือไม่พบลูกน้ำ สำหรับภาชนะที่ไม่มีน้ำขังไม่บันทึกลงในแบบ

สำรวจ การจดบันทึกในแบบสำรวจ ควรจดทุกครั้งหลังจากที่ได้ตรวจดูภาชนะนั้น ๆ แล้ว        

โดยปกติเจ้าหน้าที่สำรวจหนึ่งคนควรให้สำรวจบ้านประมาณ 30 หลัง 

แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส.
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 หลงัจากสำรวจทำการใหเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู เพือ่หาจำนวนภาชนะทีส่ำรวจ จำนวนภาชนะที ่

พบลกูนำ้ยงุลาย จำนวนบา้นทีส่ำรวจ จำนวนบา้นทีส่ำรวจพบลกูนำ้ยงุลาย เพือ่การคำนวณคา่ดชัน ี 

 1. House Index (HI) หรือ Premise Index หมายถึง จำนวนบ้านที่สำรวจพบลูกน้ำ

ใน 100 บ้าน  

  
HI =

 จำนวนบ้านที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย   
x    100 

 จำนวนบ้านที่สำรวจทั้งหมด 

 2. Container Index (CI) หรือ  Receptacle Index หมายถึง จำนวนภาชนะที่สำรวจ

พบลูกน้ำยุงลายใน 100 ภาชนะ  

  
CI =

 จำนวนภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย   
x   100 

 จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด 

 3. Breteau Index (BI)  หมายถึงจำนวนภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำใน 100 บ้าน  

  
BI =

 จำนวนภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย   
x   100 

 จำนวนบ้านที่สำรวจทั้งหมด 

 4. Stegomyia Index (SI)  หมายถึงจำนวนภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำต่อประชากร 

1,000 คน  

  
SI =

 จำนวนภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย   
x   1000 

 จำนวนประชากรคนทั้งหมดในพื้นที่ 

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส.

การสำรวจลูกน้ำยุงลาย
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 สำหรับค่า Breteau Index ใช้ประมาณค่าความชุกชุมของยุงลายที่ดี เป็นการนำ

จำนวนบ้านและภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลายมาใช้ในการคำนวณ สำหรับค่า Stegomyia Index 

เป็นค่าดัชนีที่พัฒนาขึ้นนำภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลายและประชากรคน มาคำนวณ  

 ตัวอย่าง การคำนวณค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย จากข้อมูลการสำรวจ          

ดังต่อไปนี้  

 จำนวนบ้านที่สำรวจ 30 หลังคาเรือน  

 จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ 18 หลังคาเรือน  

 จำนวนประชากรที่สำรวจ 120 คน  

 จำนวนภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย 55 ภาชนะ  

 จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด  166 ภาชนะ  

 นำค่าที่ได้ไปคำนวณหาค่าดัชนีต่าง ๆ ดังนี้  

 
HI (House Index)  = 

 จำนวนบ้านที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย   
x   100 

 จำนวนบ้านที่สำรวจทั้งหมด 

      
=

 18   
x   100   =   60.0 

       30 

 
CI (Container Index) =

  จำนวนภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย  
 x   100 

 จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด 

      
=

 55   
x   100   =   33.13

  

       166 

 
BI (Breteau Index) =

  จำนวนภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย  
 x   100 

 จำนวนบ้านที่สำรวจทั้งหมด 

      
=

 55  
 x   100    =   183.33 

       30  

 
SI (Stegomyia Index) = 

 จำนวนภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย  
 x   1,000 

 จำนวนประชากรคนทั้งหมดในพื้นที่ 

      
=

 55   
x   1,000   =   458.33

  

       120 

 

 องค์การอนามัยโลก ได้ศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากยุงลายพาหะโรคไข้เหลือง ที่เป็นปัญหา

ในทวีปแอฟริกา จัดแบ่งระดับความชุกชุมออกเป็น 9 ระดับ และจัดระดับความเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคไข้เหลือง ซึ่งข้อมูลนี้มีการนำไปประยุกต์ใช้กับโรคไข้เลือดออก 
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 ระดับ HI CI BI

 1 1-3 1-2 1-4

 2 4-7 3-5 5-9 

 3 8-17 6-9 10-19

 4 18-28 10-14 20-34

 5 29-37 15-20 35-49

 6 38-49 21-27 50-74

 7 50-59 28-31 75-99

 8 60-76 32-40 100-199

 9 >77 >41 >200

 ระดับ BI HI Biting Rate Index ระดับการเสี่ยง

     ต่อการเกิดโรค

 < 1 < 5 < 1 < 2 ไม่เสี่ยง

 > 1 > 5 > 1 > 2 เสี่ยง

 

 สำหรบัการศกึษาในประเทศ จติตแิละคณะ (2536) ไดว้เิคราะหข์อ้มลูโดยนำคา่ log ฐาน 

10 (จำนวนผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออก + 1) กบัคา่เฉลีย่ BI จงัหวดัทีส่ำรวจพบวา่ สถานทีท่ีค่า่ BI สงู

กวา่ 100 มรีายงาน ผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 11 สถานที ่ (รอ้ยละ 78.75) ดงัภาพที ่1 จากผลการ

วเิคราะหน์ี ้ สามารถนำไปใชก้ำหนดระดบั BI เพือ่การควบคมุยงุลาย โดย BI ตอ้งไมส่งูกวา่ 50 

พืน้ทีน่ัน้จะมคีวามเสีย่งตำ่ตอ่การเกดิโรคไขเ้ลอืดออก แตก่ารทีจ่ะควบคมุยงุลายใหห้มดไปหรอื

ทำใหค้า่ BI ตำ่กวา่ 50 นัน้ อาจคอ่นขา้งยาก แตเ่ปน็สิง่ทีต่อ้งดำเนนิการ ถงึแมว้า่จากการสำรวจ

คา่ BI ในหลายพืน้ทีม่คีา่มากกวา่ 200 แตก่ค็วรนำ BI สำหรบัใชใ้นการประเมนิผลการควบคมุ

ยงุลายในแตล่ะพืน้ที ่ 

 นอกจากการสำรวจลูกน้ำยุงลายซึ่งใช้นับจำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ปัจจุบันมีรายงาน

แนะนำการใช้การสุ่มสำรวจนับจำนวนตัวโม่งในแต่ละภาชนะ ตัวอย่างการสำรวจของจิตติ

และคณะ (2542) สำรวจตวัโมง่ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบตวัโมง่ยงุลายประมาณรอ้ยละ 54 

และ 37 มาจากแหล่งเพาะพันธุ์ตุ่มกับถังซีเมนต์ ดังนั้นถ้าควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ทั้งสอง

ประเภทนี ้ จะลดประชากรยงุลายไดถ้งึ รอ้ยละ 91 ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานการสำรวจของจติต ิ 

(2548) ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สำรวจนับจำนวนลูกน้ำและตัวโม่งทุกแหล่งเพาะพันธุ์ ในทุก

หลังคาเรือนในหมู่บ้าน จากผลการสำรวจจำนวนตัวโม่ง ถ้าควบคุมยุงลายในตุ่มมังกรกับถัง

ซีเมนต์ในห้องน้ำ จะลดประชากรยุงได้ร้อยละ 73 ดงัภาพที ่ 2 ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง

ประโยชน์ของการสำรวจตัวโม่ง เพ่ือใช้สำหรับการวางแผนการควบคุมยุงลายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ภาพที่ 1 Scatterplots ระหว่างค่า Log ฐาน 10 (จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก+1) กับค่าเฉลี่ย 

BI ของจังหวัดที่สำรวจ

ค่าเฉลี่ย BI
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 ปัจจุบันมีรายงานแนะนำการสุ่มสำรวจนับจำนวนลูกน้ำและตัวโม่งในแหล่งเพาะพันธุ์ 

(Sampling count method) โดยใช้สวิงช้อนลูกน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 24 ซม.

ดงัภาพที ่3 คอ่ยๆ ชอ้นตกับรเิวณผวินำ้ แลว้คอ่ยๆ ชอ้นตกัลงจนถงึกน้ภาชนะนัน้ โดยทำเชน่นี ้

3 ครัง้ แลว้นบัจำนวนลกูนำ้และตวัโมง่ทีไ่ด ้สำหรบัแหลง่เพาะพนัธ์ทุีส่ามารถสำรวจดว้ยสวงินี ้

เป็นภาชนะขนาดใหญ่ เช่น ตุ่ม, ถังซีเมนต์ ถุงน้ำขนาดใหญ่ สำหรับภาชนะขนาดเล็ก เช่น กระป๋อง

แจกนั ไห ยางรถยนต ์ใชว้ธิเีทนำ้ผา่น สวงิชอ้น หรอืใชท้ีด่ดูลกูนำ้ แลว้นบัจำนวนจากข้อมูลที่ได้

ทำให้ทราบประชากรของยุงลายทั้งลูกน้ำและตัวโม่งในแต่ละชนิดแหล่งเพาะพันธุ์, แต่ละบ้าน 

และแต่ละพื้นที่หรือหมู่บ้านทำให้ทราบว่าแหล่งเพาะพันธ์ุใดมีความสำคัญในพื้นที่ บ้านใด

หรือหมู่บ้านใด พบระยะลูกน้ำ ตัวโม่งมาก ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ในการควบคุม ตลอดจน

สามารถใช้จัดระดับความเสี่ยงเชิงพื้นที่ ได้ดีกว่าค่า BI ที่พื้นฐานมาจากจำนวนภาชนะที่พบ

ลูกน้ำยุงลาย โดยที่ในแต่ละชนิดภาชนะมีจำนวนลูกน้ำและตัวโม่ง แตกต่างกัน การสุ่มสำรวจ

นับจำนวนลูกน้ำและตัวโม่งด้วยสวิงนี้ ทำให้ทราบจำนวนตัวโม่ง ซึ่งจะเป็นตัวเต็มวัยที่มี

ศักยภาพที่กัดกินเลือดคน เพื่อรับและถ่ายทอดเชื้อไวรัสเดงกีในพื้นที่ ถ้ามีจำนวนตัวโม่งมาก

โอกาสท่ีเส่ียงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออกก็จะสูง จากรายงาน Strickman and Kittayapong          

(2003) รายงานการหาความเสีย่งการเกดิโรคไขเ้ลอืดออก โดยใช ้Focks’ model สำรวจตัวโม่ง

ยุงลายในพื้นที่ในรอบ 1 ปี พบว่ามีประชากรของยุงที่เพียงพอที่นำโรคในพื้นที่ถึง 9 เดือน       

ภาพที่ 3 สวิงช้อนลูกน้ำ
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ถ้าต้องการหยุดการแพร่โรค ต้องควบคุมยุงตัวเต็มวัยให้น้อยกว่า 5 ตัวต่อบ้าน ดังนั้นการ

สำรวจด้วยวิธีสุ่มนับจำนวนลูกน้ำและตัวโม่งด้วยสวิง จึงเป็นวิธีที่ควรดำเนินการ ในเบื้องต้น

อาจเลือกสุ่มสำรวจมา 1 หมู่บ้าน นอกจากจะทำให้ทราบแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญในพื้นที่ ยัง

ทำให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เกิดโรคไข้เลือดออก ถ้ามีเชื้อไวรัสเด็งกีเข้ามาในพื้นที่ และถ้า

พบตัวโม่งมากกว่า 5 ตัว ต่อบ้าน พื้นที่นั้นก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรค 

 

การสำรวจยุงลายตัวเต็มวัย
 

 จากอุปนิสัยของยุงลายเพศเมียที่ชอบอาศัยอยู่ภายในบ้านและชอบกัดกินเลือดคน 

ตลอดจนมักดูดเลือดคนในช่วงเวลากลางวัน โดยมีช่วงที่พบยุงลายมากัดกินเลือดคนมาก

ท่ีสุดคือ 08:00 - 11:00 น. และพบอีกในช่วงเวลา 13:00 - 17:00 น. ดังน้ันช่วงเวลาท่ีเหมาะสม

สำหรับการสำรวจตัวเต็มวัยโดยใช้คนเป็นเหยื่อล่อจึงควรอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว  

 อุปกรณ์ที่ใช ้ ไฟฉาย หลอดแก้วหรือหลอดพลาสติกจับยุงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 3 ซม. สูงประมาณ 5 - 9 ซม. สำลีสำหรับอุดปากหลอด แบบสำรวจ ตลอดจนถุง

เพื่อใช้ใส่อุปกรณ์ดังกล่าว  

 วธิกีาร ขออนญุาตเจา้ของบา้นเพือ่เขา้ไปนัง่จบัยงุ เลอืกสถานทีท่ีค่าดวา่พบยงุลายอยู่

ชกุชมุ เชน่ บรเิวณทีไ่มม่แีสงสวา่งมากนกั ลมไมแ่รง ไมม่กีารจดุยากนัยงุ หรอืพน่สารเคมกีำจดั

แมลง สำหรบัการสำรวจโดยใชค้นเปน็เหยือ่ลอ่นี ้เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัติอ้งนัง่โดยพบัขากางเกงให้

สงูเหนอืเขา่ พบัแขนเสือ้อยูเ่หนอืขอ้ศอก เพือ่ลอ่ยงุลายใหม้าเกาะกดั เมือ่มยีงุเริม่บนิมาเกาะ 

สอ่งดว้ยไฟฉาย ใชห้ลอดจบัยงุครอบไปทีต่วัยงุแลว้อดุปากหลอดดว้ยสำล ีปฏบิตัเิชน่นีจ้นครบ

บา้นละ 20 นาท ีและจดบนัทกึจำนวนยงุลายทีจ่บัได ้แตล่ะเพศเสรจ็แลว้จงึยา้ยไปปฏบิตับิา้น

หลงัตอ่ไป โดยทัว่ไปเจา้หนา้ทีค่นหนึง่จบัยงุได ้4-6 หลงัตอ่วนั จากนัน้นำขอ้มลูมาคำนวณ   

วิธีการสำรวจยุงลายตัวเต็มวัย
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 อัตราการกัด (Biting Rate)  =   จำนวนยุงลายตัวเมียที่จับได้ต่อคนต่อชั่วโมง 

 อัตราการเกาะกัด (Landing Rate)  =   จำนวนยุงลายที่จับได้ทั้งหมดต่อคนต่อชั่วโมง 

 ตัวอย่าง จากการสำรวจใช้พนักงาน 3 คน จับยุงคนละ 10 บ้าน บ้านละ 20 นาที ได้

ยุงทั้งหมดเป็นตัวเมีย 34 ตัว ตัวผู้ 20 ตัว  

 ยุงตัวเมีย   รวมยุงตัวผู้และตัวเมีย  

พนักงาน 3 คน จับยุง 10 x 20 นาที ได้ยุง 34   54 

พนักงาน 1 คน จับยุง 60 นาที ได้ยุง
  34 x 60 

= 3.4
 54 x 60 

= 5.4
  

 10 x 20 x 3   10 x 20 x 3   

 อัตราการกัด (Biting Rate)  =   3.4   ตัว/คน/ชั่วโมง 

 อัตราการเกาะกัด (Landing Rate)  =   5.4   ตัว/คน/ชั่วโมง 

 

 สำหรับบางสถานการณ ์ เช่น มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่นั้น คงเป็นการ

เสี่ยงที่จะใช้วิธีคนเป็นเหยื่อล่อ จึงมีวิธีจับยุงลายทั้งหมดที่เกาะพักตามสภานที่ต่างๆ ภายใน

บ้าน เช่น เสื้อผ้าห้อยแขวน มุ้ง เชือก โดยอาจใช้หลอดดูด (Aspirator) สวิงโฉบยุง และเครื่อง

ดูดยุงทีด่ดัแปลงจากเครือ่งดดูฝุน่จบัยงุลายในบา้น โดยใชเ้วลาบา้นละ 15 นาท ีแลว้สำรวจบา้น

หลังต่อไป นำยุงลายที่จับได้นำมารวบรวมแยกแพศแล้วคำนวณหาจำนวนยุงที่จับได้ต่อบ้าน

ต่อชั่วโมง 

 มีรายงานการใช้ BG trap (ดังรูป) สำหรับดักยุงลายตัวเต็มวัย พบว่าสามารถใช้ในการ

สำรวจยุงตัวเต็มวัยได้ แต่มีข้อจำกัดคือ ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน และราคาสูงประมาณ 

197$ ต่อกับดัก 

 

เครื่องดูดยุงที่ดัดแปลงจากเครื่องดูดฝุ่น BG trap
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การสำรวจไข่ยุงลาย
 

 จากอุปนิสัยของยุงลายที่ชอบวางไข่ด้านข้างของภาชนะเหนือระดับน้ำเล็กน้อย จึงมี

การพัฒนากับดักไข่ยุงลายขึ้น เพื่อใช้ในการสำรวจความชุกชุมของยุงลาย ถ้าพบไข่ยุงลายสูง 

ความชุกชุมของยุงลายควรสูงเช่นกัน การสำรวจวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องใช้กำลัง

คนมาก และสามารถตรวจผลการปฏิบัติงานได้โดยสะดวก  

 อุปกรณ์ กับดักไข่ยุงลาย ประกอบด้วย ภาชนะใส่น้ำ เช่นขวดแก้วทาสีดำ ภาชนะ

เครื่องเคลือบดินเผา ถ้วยพลาสติกสีดำ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว สูงประมาณ 5 นิ้ว 

วัสดุที่ใช้สำหรับให้ยุงลายวางไข่ที่เรียกว่า “Paddle” เช่นแผ่นไม้อัดฟางที่มีด้านหนึ่งเรียบอีก

ด้านหนึ่งขรุขระ ผ้าลายสอง มีขนาดกว้างประมาณ ¾ นิ้ว ความยาวเท่ากับความสูงของ

ภาชนะ หรือ ใช้ถ้วยพลาสติกสีดำ (ดังรูป) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.5 น้ิวใส่กระดาษ

กรองขนาดกว้าง 2 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว ให้ยุงวางไข่  

 

กับดักไข่ยุงลาย

 วิธีการ นำ Paddle ไปวางตั้งแนบกับภาชนะด้านในถ้าเป็นไม้อัดฟางให้ด้านขรุขระอยู่

ด้านนอก หนีบด้วยไม้หนีบหรือคลิฟกับปากภาชนะ เติมน้ำสะอาดลงไปในภาชนะสูงประมาณ          

1-2 นิ้ว จากขอบด้านบน หรือถ้าใช้ถ้วยพลาสติก ให้ใส่กระดาษกรองแล้วเติมน้ำสะอาดลงไป

ประมาณครึ่งถ้วย  แล้วนำไปวางไว้ในสถานที่เหมาะสมกับการวางไข่ของยุงลาย เช่นใต้ตู้กับ

ข้าว ข้างตุ่มน้ำที่ค่อนข้างมืดมีลมสงบ ควรวางกับดักไข่ยุงลายอย่างน้อยหนึ่งอันในบริเวณ

บ้านหรือนอกบ้านตามสถานที่ที่เหมาะสม ถ้าต้องการวางไว้ในบ้าน กับดักไข่ยุงลายทุกๆ อัน

ที่วางในพื้นที่ควรวางไว้ในบ้านทั้งหมด วางทิ้งไว้อย่างน้อย 2 วัน สำหรับจำนวนวันที่วางกับ

ดักไข่ยุงลายต้องเท่ากันในการสำรวจแต่ละพื้นที่ จากนั้นจึงเก็บ Paddle หรือกระดาษกรองใส่

ถุงพลาสติกถุงละ 1 อัน เพื่อนำไปตรวจนับจำนวนไข่ยุงลายด้วยกล้องจุลทรรศน์นำข้อมูลมา

คำนวณหาอัตราการพบไข่ยุงลาย  
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 อัตราการพบไข่ยุงลาย (Percent positive trap) คือ จำนวน กับดักไข่ที่ตรวจพบไข่ยุง

ลายใน 100 อัน  

 
หรือเท่ากับ

 จำนวนกับดักไข่ที่พบไข่ยุงลาย   
x   100

  จำนวนกับดักไข่ที่วางทั้งหมด 

 

 ค่าเฉลี่ยจำนวนไข่ยุงลายต่อ 1 กับดักไข่  (Average  egg per trap) 

 
มีค่าเท่ากับ

 จำนวนไข่ยุงลายที่นับได้    

  จำนวนกับดักไข่ที่วางทั้งหมด 

 

 ตัวอย่าง  จากการสำรวจความชุกชุมของยุงลายด้วยกับดักไข่ยุง นำมาตรวจนับ

จำนวนไข่ สรุปผลได้ดังนี้ 

 จำนวนบ้านที่วางกับดัก 30 บ้าน 

 จำนวนกับดักไข่ยุงลายที่ใช้ 60 กับดัก 

 จำนวนกับดักไข่ยุงลายที่พบไข่ยุงลาย 19 กับดัก  

 จำนวนไข่ยุงลายที่นับได้ 273 ฟอง  

 

อัตราการพบไข่ยุงลาย =
 จำนวนกับดักไข่ที่พบไข่ยุงลาย   

x   100 
 จำนวนกับดักไข่ที่วางทั้งหมด 

      
=

 19   
x   100 =   31.66 

       60 

อัตราการพบไข่ยุงลาย =
    จำนวนไข่ยุงลายที่นับได้         

 จำนวนกับดักไข่ที่วางทั้งหมด 

       
=

 273 
=   4.55 

       60 

 

การหาจำนวนตัวอย่าง หรือจำนวนบ้านสำหรับการสำรวจยุงลาย (Sampling 
number for Aedes survey) 

 

 การคำนวณใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างสำหรับการสำรวจยุงลาย ในเบื้องต้นต้องมี

ข้อมูลสำหรับการคำนวณ ที่ได้มาจากการสำรวจข้อมูลนำร่อง (pilot study) หรือใช้ข้อมูลการ

สำรวจทีผ่า่นมา เพือ่หาคา่พารามเิตอรต์า่งๆ เชน่คา่สดัสว่น (Proportion, p), คา่เฉลีย่ (Mean, X), 

S.D, Varian (s2) ขึ้นกับสูตรการคำนวณ สำหรับค่า Z มักกำหนดที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 

คือ Z
0.5/2

 = 1.96 สำหรับค่า d คือ ระดับความเที่ยงหรือ Acceptable error ในการสำรวจ

ทางกีฏวิทยามักกำหนด d = 0.1 – 0.3, n คือ จำนวนตัวอย่าง  



การสำรวจยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก (Survey of DHF Vectors)
55

 สูตรการคำนวณหาขนาดตัวอย่างการสำรวจยุงลาย แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ  

 กรณีที่ 1 การสำรวจลูกน้ำ ข้อมูลที่ได้จัดเป็นการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร 

หรือจากข้อมูลชนิดนับ สูตรที่ใช้คำนวณคือ 

 
n = 

  Z2
a/2

 p (1- p)    

    d2 

 ตัวอย่าง ข้อมูลเบ้ืองต้นสำรวจลูกน้ำยุงลาย บ้านท่ีพบลูกน้ำ (HI) มีค่าร้อยละ 52 คือ            

p = 0.52 กำหนดให้  d = 0.2, Z
0.05/2

  = 1.96 

แทนค่า  n   =
   1.962  0.52  (1- 0.52)    

=   24  หลังคาเรือน
    

    0.22  

 กรณีที่ 2 การสำรวจตัวเต็มวัยหรือไข่ยุงลาย ข้อมูลที่ได้จัดเป็นการประมาณค่าเฉลี่ย

ของประชากร หรือจากข้อมูลชนิดต่อเนื่อง สูตรที่ใช้คำนวณคือ  

 

 
n =

   S.D2     

    d2 X2   

 

 ตวัอยา่ง ขอ้มลูเบือ้งตน้สำรวจไขย่งุลาย ไดค้า่  X ± S.D = 2.47 ± 2.52 กำหนดให ้   

d = 0.2 

 
แทนค่า   n   =

 2.522        
=     26  หลังคาเรือน

 

        0.22 x  2.472  

 

 การคำนวณจากสูตรเหล่านี้ ในทางปฏิบัติต้องคำนวณทุกครั้งก่อนการสำรวจ เป็นการ

ไม่สะดวก จึงมีการศึกษาหาจำนวนตัวอย่างจากข้อมูลการสำรวจที่ผ่านมา และการคำนวณ

ทางสถิติการสำรวจ นำเสนอผลวิเคราะห์เป็นกราฟหรือตาราง เพื่อง่ายสำหรับใช้งานและมี

ความถูกต้องทางสถิติ  

 จากการศึกษาของจิตติและคณะ (2540) ทำการวิเคราะห์ทางสถิติแบบเลือกตัวอย่าง

เชิงสุ่ม ใช้ข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายจากทั่วประเทศ 73 แห่ง พบว่าที่ระดับความเที่ยง (d) 

0.2 – 0.3 ควรสำรวจบ้าน 30 – 58 หลัง ในทางปฏิบัติ และผลการวิเคราะห์จากกราฟ ดังภาพ

ที่ 4 แนะนำให้สำรวจลูกน้ำยุงลาย อย่างน้อย 40 หลังต่อพื้นที่หรือหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ

รายงานของ WHO (2004) ที่รายงานจำนวนบ้านที่ควรสำรวจ ตามตารางที่1 พบว่าโดยทั่วไป

พื้นที่หรือหมู่บ้านมีจำนวน 100 – 200 หลังคาเรือนและร้อยละของบ้านที่พบยุงลายมีค่า

มากกว่าร้อยละ 5 ดังนั้นควรสำรวจ 45 -51 หลังคาเรือนต่อหมู่บ้านหรือพื้นที่  
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ตารางที่ 1 จำนวนบ้านที่ควรสำรวจสำหรับการสำรวจลูกน้ำยุงลายจาก WHO (2004)

   ค่าจริงดัชนี House Index ในพื้นที ่  

 จำนวนบ้านทั้งหมดในพื้นที่ > 1 % > 2 % > 5 % 

 100 95 78 45

 200 155 105 51

 300 189 117 54

 400 211 124 55

 500 225 129 56

 1,000 258 138 57

 2,000 277 143 58

 5,000 290 147 59

 10,000 294 148 59

 Infinite  299 149 59

 

 การคัดเลือกบ้านสำหรับการสำรวจในหมู่บ้านขนาดเล็กควรสำรวจทุกๆ บ้าน แต่ถ้า

เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ หรือพื้นที่ที่มีลักษณะบ้านที่คล้ายกันควรสำรวจไม่ต่ำกว่า 45 - 60 

หลังคาเรือน หรือใช้ตัวเลขจากกราฟหรือตาราง โดยควรสุ่มสำรวจบ้านอย่างเป็นระบบ                

(Systemetic Random sampling) เช่นหมู่บ้าน ก. มี 300 หลังคาเรือน ต้องการสำรวจ 100 

หลังคาเรือน รูปแบบการสำรวจคือ สำรวจ 1 บ้าน เว้น 300/100 = 3 บ้าน เพื่อให้ได้ตัวอย่าง

ของบ้านกระจายท่ัวท้ังหมู่บ้าน แต่ถ้าการสำรวจในเขตเมือง การสำรวจควรให้กระจายครอบคลุม

บ้านทุกประเภท เช่น บ้านพักตึกแถว ร้านค้า ชุมชนแออัด  

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนตัวอย่างหรือจำนวนบ้านที่ต้องสำรวจกับค่าเฉลี่ย  

ภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลายที่ระดับการยอมรับ (d) 0.1-0.3
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การประยุกต์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสถิติ กับการสำรวจยุงลาย
 

 จิตติและคณะ(2543) ได้พัฒนาโปรแกรมช่วยงานเฝ้าระวังและควบคุมยุงลายพาหะ

โรคไข้เลือดออก สำหรับช่วยคำนวณค่าดัชนีและข้อมูลภาชนะต่างๆ ที่สำรวจจากพื้นที่ เพื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและเป็นฐานข้อมูลความชุกชุมยุงลาย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์

ใช้ในงานการสำรวจความชุกชุมของยุงลายที่ได้ข้อมูลจากแบบสอบถามนักเรียนหรือจากการ

สำรวจในพื้นที่ได้โดยสะดวกเพียงแต่ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้อธิบายในตัวโปรแกรม 

 การสำรวจความชุกชุมของยุงลาย เป็นไปได้ยากที่จะทำการสำรวจให้ครบทุกบ้านเพื่อ

ที่จะได้ข้อมูลที่แท้จริงในพื้นที่นั้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำความรู้ทางด้านสถิติมา

ประยุกต์ใช้เพื่อการสำรวจบ้านเพียงจำนวนหนึ่งโดยให้กระจายทั่วบริเวณพื้นที่นั้นและนำมา

คำนวณตามขั้นตอนทางด้านสถิติ ได้เป็นข้อมูลตัวแทนในแง่สถิติ ใช้ประมาณความชุกชุม

ของยุงลายในพ้ืนท่ีน้ันได้อย่างถูกต้อง ในท่ีน้ีได้แสดงข้ันตอนการคำนวณสำหรับนำไปประยุกต์ใช้

กับการสำรวจลูกน้ำยุงลาย โดยการสำรวจภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย คำนวณช่วงความมั่นใจ

ระดบั 95 % ของคา่เฉลีย่ภาชนะทีพ่บลกูนำ้ยงุลาย ซึง่ในโปรแกรม ฯ จะคำนวณสว่นนี ้แตไ่ดแ้สดง

วิธีการคำนวณ ผู้สนใจสามารถใช้ Excel หรือโปรแกรมทางสถิติ โดยให้ X
1
, X

2
, X

3
, ….. X

n
  

คือ ผลจากการสำรวจบ้าน 30 บ้าน แต่ละบ้านมีภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย ดังนี้  

 0, 0, 3, 0, 3, 1, 3, 0, 0, 4, 16, 1, 0, 1, 2, 0 

 2, 2, 1, 0, 4, 4, 3, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 0 

 
คำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูล    X =

 Σ X
i
 

=
   ผลรวมของภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย 

  n จำนวนบ้านที่สำรวจทั้งหมด 

     
=

 55 
=   1.83 ....... (1) 

  30 

 (หมายเหตุ  1.83 x 100   =   183.33   คือค่า BI ของการสำรวจนี้)  

  

 
คำนวณความแปรปรวนของข้อมูล   [V(x)]   =

   Σ (X
i
 -  X)2    

    n - 1 

  

 
=

  (ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่กบัจำนวนภาชนะทีพ่บลกูนำ้ยงุลายแตล่ะบา้น)2   

 จำนวนบ้านที่สำรวจ  -  1  

  

 =  (0-1.83)2 + (0-1.83)2 + (2-1.83)2 + (0-1.83)2  

 =  9.11 …………. (2)  

 
คำนวณความแปรปรวนประมาณ   [V(m)]   =

   V(x) 

  n 
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=

    จาก (2)

       จำนวนบ้านที่สำรวจ  

 
=

   9.11  
 =   0.3036 …………. (3)

  

 30     

 =   X ± (คา่คงทีเ่ปดิจากตาราง t ทีร่ะดบัจำนวนบา้นทีส่ำรวจ - 1) x (รากทีส่องจาก (3))    

 =   1.83 ± (2.04) x (   0.30) 

 =   1.83 ± 1.13 

 =   0.71 < 1.83 < 2.96     

 คำนวณช่วงความเชื่อมั่น 95% ค่าเฉลี่ยภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย มีค่าอยู่ระหว่าง 

0.71 ถึง 2.96  นำเอา 100 คูณ หมายถึง ค่า BI ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในการสำรวจครั้งนี้ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% ค่า BI ของการสำรวจครั้งนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 71 ถึง 296  

 ประโยชน์  

 1. จากทางสถิติข้อมูลที่เราสุ่มสำรวจสามารถประมาณค่าที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ว่าค่าเฉลี่ยของภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย หรือ ค่า BI จะอยู่ในช่วงดังกล่าว  

 2. สามารถนำไปใช้เปรียบเทียบข้อมูลสำหรับการประเมินผลการควบคุม เช่นทำการ

คำนวณช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ของค่า BI ก่อนและหลังการดำเนินการควบคุม จาก

ข้อมูลที่ได้ทำการเปรียบเทียบ  

 t ถ้าช่วงของตัวเลขที่ได้ ก่อนและหลังการควบคุม มีช่วงที่คาบเกี่ยวกัน แสดงว่าก่อน  

และหลังการควบคุม ไม่มีความแตกต่างกันทางด้านสถิติที่ระดับความเชื่อมัน 95 % 

 t ถ้าช่วงของตัวเลขที่ได้ ก่อนและหลังการควบคุม ไม่มีช่วงที่คาบเกี่ยวกัน แสดงว่า    

ก่อน และหลังการควบคุม มีความแตกต่างกันทางด้านสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  

 การคำนวณ จำนวนบา้นทีต่อ้งสำรวจ ทีร่ะดบัความเทีย่ง (d) = 0.3 ซึ่งเป็นสูตรเดียวกับ

กรณี 2 การสำรวจตัวเต็มวัยหรือไข่ยุงลาย   

 
จากสูตร =

 (จาก(2))  
หรือ = 

  S.D2

   d2 x (จาก(1))2  d2 X2

 

  
=

 9.11 
= 23

 

   (0.3)2 x (1.83)2  

 

 ความหมาย จากข้อมูลที่สำรวจ เมื่อกำหนดให้ค่า d = 0.3 (ระดับความเที่ยงหรือข้อ

ผิดพลาดที่ยอมรับได้ สำหรับการสำรวจครั้งนี้ที่ 0.3) จากการคำนวณจะต้องทำการสำรวจ

บ้าน 23 หลัง แต่จากการสำรวจในครั้งนี้เราสำรวจถึง 30 หลัง นั้นหมายถึงว่าการสำรวจครั้งนี้

อยู่ในระดับค่า d = 0.3  
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 ประโยชน ์ สำหรับการคำนวณจำนวนตัวอย่างหรือบ้านที่ต้องทำการสำรวจนั้น มักมี

ปญัหาเสมอวา่ควรจะใชจ้ำนวนเทา่ใด สำหรบัการสำรวจเกีย่วกบัประชากรของแมลงหรอืแหลง่

เพาะพนัธุข์องยงุลายนัน้ มขีอ้เสนอแนะวา่ควรใชค้า่ d ทีร่ะดบั 0.2 - 0.3 ดงันัน้ เมือ่จะไปสำรวจ

ใหน้ำขอ้มลูมาคำนวณทีร่ะดบัคา่ d ทีก่ำหนด ถา้จำนวนบา้นทีค่ำนวณไดน้อ้ยกวา่จำนวนบา้นที่

สำรวจ แสดงวา่การสำรวจครัง้นีอ้ยูใ่นระดบัคา่ d ทีก่ำหนด แตถ่า้จำนวนบา้นทีค่ำนวณไดม้คีา่

มากกวา่จำนวนบา้นทีส่ำรวจ กต็อ้งไปสำรวจเพิม่เตมิ  

 

การคำนวณค่าเฉลี่ยดัชนีของทั้งจังหวัดหรือพื้นที่ 
 

 ใช้วิธีการคำนวณแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยของ

พื้นที่เป็นตัวแทนในการสำรวจพื้นที่นั้นๆ ดังกรณีสำรวจดัชนีความชุกชุมของยุงลายของ

จังหวัด ก. จัดแบ่งการสำรวจเป็นชั้นภูมิดังต่อไปนี้ คือ เขตเทศบาล, เขตสุขาภิบาล และ    

เขตชนบทมีขั้นตอนการคำนวณดังต่อไปนี้ (ในตัวอย่างการคำนวณจะใช้เฉพาะค่า BI สำหรับ

ค่าดัชนีอื่นๆ ก็ใช้วิธีคำนวณเช่นเดียวกัน)  

 1. คำนวนคา่ W
i
 ของแตล่ะชัน้ภมูทิีจ่ดัแบง่ ใหจ้งัหวดั ก. มบีา้นทัง้หมด 149,696 หลงั 

มบีา้นในเขตเมอืง 11,975 หลงั ในเขตสขุาภบิาล 20,957 หลงั และในเขตชนบท 116,761 หลงั 

 
สูตรการคำนวณค่า  W

i
 =

 จำนวนบ้านเรือนในเขตชั้นภูมิที่ I 

 จำนวนบ้านทั้งหมด 

 W   ของเขตเมือง = 11,975/149.696 = 0.08  

 W   ของเขตสุขาภิบาล = 20,957/149.696 = 0.14  

 W   ของเขตเมือง  = 116,761/149.696 = 0.78  

 

 2. คำนวณค่าเฉลี่ยของทั้งจังหวัด จากสูตร  M   =   Σ w
i
 m

i
   

    L 

 L = จำนวนชั้นภูมิ  

 w
i
 = ค่าน้ำหนักในแต่ะชั้นภูมิที่คำนวณ  

 m
i
 = ค่าดัชนีในชั้นภูมิที่ i  

ตัวอย่าง กรณีจังหวัด ก. จากการสำรวจได้ค่า BI ในเขตเมือง = 161.27 เขตสุขาภิบาล = 

227.7 เขตชนบท = 413.23  

 แทนค่าจากสูตร ค่าเฉลี่ย BI ของจังหวัด ก.  

 = (0.08 x 161.27) + (0.14 x 227.7) + (0.78 x 413.23)  

 = 12.90 + 31.88 + 322.32  

 = 367.1   
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ที่มา: โครงการฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา พ.ศ. 2525

แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
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 วันที่สำรวจ............ /............ /............. ผู้สำรวจ...................................

 FILE............................... RECORD............................ NOTE...............................

 ลำดับ บ้านเลขที่ โอ่งซีเมนต์ ภาชนะขังน้ำ บ่อคอนกรีต จานรองขาตู้ ภาชนะอื่นๆ หมายเหตุ

    ขนาดใหญ่ เก็บน้ำ  กันมด

   ดื่ม-ใช้

   (> 200 ลิตร) (80-200 ลิตร)

 สำรวจ พบ สำรวจ พบ สำรวจ พบ สำรวจ พบ สำรวจ พบ 

  ลูกน้ำ  ลูกน้ำ  ลูกน้ำ  ลูกน้ำ  ลูกน้ำ

 1 

 2 

 3 

 4 

 5

กองกีฏวิทยาทางแพทย์             กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แบบสอบถามเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยความร่วมมือของนักเรียน

กรุณาสำรวจก่อนกรอกตัวเลขตามความเป็นจริง และช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงอย่างสม่ำเสมอ

 ชื่อผู้สำรวจ__________________ ชั้น______________________  โรงเรียน_________________

 บ้านเลขที่ที่สำรวจ____________ ตำบล____________________ อำเภอ__________________

 จังหวัด_____________________ จำนวนคนในบ้าน___________ คน_____________________

1. ในบ้าน-นอกบ้านมีภาชนะขังน้ำดื่ม น้ำใช้                                      จำนวนทั้งหมด   ภาชนะ

 เมื่อสำรวจภาชนะในข้อ 1 ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว        พบว่ามีภาชนะที่มีลูกน้ำยุงจำนวน..................ภาชนะ

 2. ในบ้าน-นอกบ้านมีจานรองขาตู้กันมด จานรองกระถาง แจกัน ที่มีน้ำขัง

  จำนวนทั้งหมด............ภาชนะ

  เมื่อสำรวจภาชนะในข้อ 2 ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว พบว่ามีภาชนะที่มีลูกน้ำยุงจำนวน...............ภาชนะ

 3. ในบ้าน-นอกบ้านมีภาชนะที่ไม่ได้ใช้ ได้แก่ กระป๋อง ขวด ยางรถยนต์เก่า โอ่ง อ่าง ไหแตก ที่มีน้ำขัง

  จำนวนทั้งหมด.................ภาชนะ

  เมื่อสำรวจภาชนะในข้อ 3 ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว                                 พบว่ามีภาชนะที่มีลูกน้ำยุง

 จำนวน.....ภาชนะ
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ID ... /... /... /... /... /... /... /... /... /  Larval / Pupal Survey Form for Households  From 1: Public sp.  (สำหรับอาคาร) แผ่นท่ี 1 / 1; 1 /.....

แบบสำรวจลกูนำ้/ตวัโมง่ยงุลาย  แบบสำรวจฉบบัที.่............ ทมีสำรวจ............... รหสัอาคาร....... /…..... /  Cluster …… /…….. สำรวจวนั / เดอืน...... /....... /  

ชื่อผู้สำรวจ............................. /............................ หมู่ที่.......... ชื่อหมู่.................... ตำบล / Zone...... /…… อำเภอ...................... จังหวัด..................... 

GPS-code..................... ; X _ UTM........................... ; Y _ UTM........................... ; ชื่อไฟล์ภาพ......................... หมายเหตุ............................................ 

TEM......... RH......... (ในบ้าน); TEM...... RH...... (นอกบ้าน); TEM………. RH………(กลางแจ้ง) วัดที่เวลา.................. บริเวณ 1. สะอาด  2. มีขยะ  

อาคารเลขที.่.......... จำนวนบคุคลทัง้หมด.......... บรเิวณอาคารมรีม่เงาจากตม้ไม ้1 ม ี2 ไมม่ ี3 อืน่ๆ คอื...... อาคารสาธารณะ 1. ขา้งถนน (public street) 

2. ที่พักผ่อน  3. ที่ทิ้งขยะ (abandoned area)  4. อาคารสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล  5. ศาสนสถาน เช่น วัด  6. บริษัท (ที่ไม่อยู่ในแบบ

สำรวจบ้านพัก) 

(หมายเหตุ.......................................................................................................................................................................................................................) 
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A : ชนิดภาชนะ (ที่มีน้ำขัง)

ตุ่มมังกร / 200 L

ตุ่มเล็ก / 50-150 L

ตุ่มใหญ่ < 1.5 เมตร / 400 L           

ตุ่มใหญ่ > 1.5 เมตร / 1000 L

ถังน้ำใหญ่ / 200 L เช่นถังน้ำมัน                             

ถังซีเมนต์เหล่ียมใหญ่ / >1000 L  

ถังซีเมนต์เหล่ียมเล็ก / 50-100 L    

ถังซีเมนต์วงกลม                          

ท่ีรองขาตู้กันมด                           

แจกัน                                            

ถังน้ำเล็ก เช่น ถังพลาสติกเล็ก      

ภ.เล็กเช่นขยะพลาสติก               
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ภาชนะขังน้ำสำหรับสัตว์            
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จานรองกระถาง                         

อ่างบัว                                         

ตุ่มแตก                                       

ไห                                                  
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการจับยุง

สถานที่                                                       วันที่

ถนน/ซอย                                                          ชื่อผู้สำรวจ

 บ้านเลขที่ เวลา จำนวนตัวเมีย จำนวนตัวผู้ รวม หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 รวม 

แบบฟอร์มการสำรวจไข่ยุงลาย

สถานที่ ถนน/ซอย วันที่ ชื่อผู้สำรวจ

 บ้านเลขที่ จำนวนในบ้าน จำนวนนอกบ้าน รวม หมายเหตุ 

  

  

  

  

  

 รวม
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อุษาวดี   ถาวระ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ยุงรำคาญ (Culex spp.)
พาหะโรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis Vectors) 

 โรคไข้สมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสแจแปนนิส เอ็นเซฟาไลติส หรือเจอี พบมากใน

ชนบทที่มีการทำนาและเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากยุงพาหะมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่ในนาข้าว และเชื้อ

ไวรัสเจอีต้องเพิ่มปริมาณในสัตว์ เช่น สุกร ก่อนที่จะเข้าสู่ยุงและคน เริ่มมีรายงานพบผู้ป่วย

โรคนี้เป็นครั้งแรกที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อ พ.ศ. 2505 และมีรายงานพบผู้ป่วยประปรายตลอด

มาจนกระทั่ง พ.ศ. 2512 ได้มีการระบาดของโรคที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนั้นมีผู้ป่วย 655 ราย 

ตาย 152 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็ก จากนั้นมีการระบาดทุกปีประมาณปีละ 1,000-2,000 

ราย มีการแพร่กระจายของโรคออกไปทั่วทุกภาคของประเทศแต่การระบาดใหญ่ๆ มักเกิดขึ้น

ในภาคเหนอืมากกวา่ภาคอืน่ ผูป้ว่ยมอีตัราตายสงูรอ้ยละ 20-30 สำหรบัรายทีร่อดชวีติสว่นใหญ ่

จะมีอาการผิดปกติทางกายและทางสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ โรคนี้

มักเกิดในช่วงที่ประชากรของยุงพาหะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีการติดเชื้อ  

ไวรัสเจอีของสุกร ซึ่งเป็นตัวเพิ่มปริมาณเชื้อไวรัส (amplifying host) และคนขาดภูมิคุ้มกัน 

ต่อเชื้อไวรัสเจอี มีรายงานว่าคนที่ถูกยุงมีเชื้อกัด 300 คน จะแสดงอาการของโรค 1 คน   

ระยะฟักตัวของเชื้อในยุงประมาณ 9-12 วัน ระยะฟักตัวในคนประมาณ 5-15 วัน  

 การวางแผนควบคมุโรคทีม่ยีงุเปน็พาหะ จำเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งอาศยัความรูด้า้นชวีวทิยา

และนิเวศวิทยาของยุงพาหะชนิดนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรค  

 

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา 
  

 ยุงพาหะโรคไข้สมองอักเสบเจอีที่สำคัญในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ Culex tritaenio-  

rhynchus, Cx. gelidus และ Cx. fuscocephala การเจริญเติบโตของยุงพาหะโดยทั่วไป

คล้ายกับยุงอื่น คือ มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis)  

แบ่งระยะการเจริญเติบโตเป็น 4 ระยะ คือ ไข่ (egg) ลูกน้ำ (larva) ตัวโม่ง (pupa) และ      

ตัวเต็มวัย (adult) หรือตัวยุง (mosquito) วงจรชีวิตของยุงพาหะเป็นดังนี้  
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ไข่   
 มีลักษณะเป็นแพ อายุไข่ประมาณ 1-2 วัน จำนวนไข่ในแต่ละแพ ประมาณ 60-250 

ฟอง ขึ้นอยู่กับขนาดของยุงปริมาณเลือดที่ได้รับและจำนวนครั้งที่ไข่ ยุงตัวเมียสามารถวางไข่

ได้หลายครั้ง ตลอดชีวิตวางไข่ประมาณ 1-7 แพ และมักจะวางไข่ตอนตะวันตกดิน เที่ยงคืน

และก่อนรุ่งเช้า  

 

ลูกน้ำ   
 มี 4 ระยะ ใช้เวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 6-10 วัน มีการลอกคราบ 4 ครั้ง จึง

เปลี่ยนเป็นตัวโม่ง ลักษณะที่สำคัญซึ่งใช้จำแนกชนิดของลูกน้ำยุงมีดังนี้ :- 

Cx. tritaeniorhynchus 

PECTEN 

COMB SCALE 

SIPHON ยาว 
(ท่อหายใจ) 

MOUTH TEETH บริเวณส่วนหัว 

ส่วนอก 
ส่วนปลายท้อง 

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 

MOUTH TEETH บริเวณส่วนหัว 

COMB SCALE 

PECTEN 
SIPHON สั้น 
(ท่อหายใจ) 

ส่วนอก 

Cx. fuscocephala 

ส่วนปลายท้อง 

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 
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 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของลูกน้ำ ได้แก ่ ปริมาณอาหาร อุณหภูมิของน้ำ ความแห้ง 

แล้ง ศัตรูทางธรรมชาติ และสารเคมีในน้ำ อาหารของลูกน้ำในธรรมชาติ ได้แก่ แบคทีเรีย        

โปรโตซัว และสารอินทรีย์ต่างๆ ที่อยู่ในน้ำ  

 

ตัวโม่ง  
 ระยะนี้ไม่กินอาหาร เคลื่อนไหวรวดเร็ว ใช้เวลา 1-2 วัน แล้วลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย 

ยุงตัวผู้จะลอกคราบออกมาก่อนยุงตัวเมีย 

 

ตัวเต็มวัย  
 หรือ ตัวยุง ลำตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน มีลักษณะทั่วไปดังนี้ (ดูภาพประกอบ) 

ตัวผู้ (MALE) ตัวเมีย (FEMALE) 

Scutellum 
Wing 

Proboscis 
Antenna 

HEAD 
Maxillary palpus 

Occiput Scutum 

Femur 

Tibia 

Tarsus 

Claw 

Cercus 

Vertex 

I
II

III

IV

V

VI
VII
VIII

Haltere 

Compound eye 

THORAX 

ABDOMEN 

ลักษณะทั่วไปของตัวเต็มวัย 

Fringe 

ที่มา: ชุดสไลด์ “ไข้เลือดออกและการควบคุมยุงพาหะนำโรค”, สวส.  

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 

Cx. gelidus 

MOUTH TEETH บริเณส่วนหัว 

COMB SCALE 

SIPHON อ้วนสั้น 
(ท่อหายใจ) 

PECTEN 

ส่วนอก 

ส่วนปลายท้อง 
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 1. ส่วนหัว (head)  

 มีลักษณะกลมเชื่อมติดกับส่วนอกประกอบด้วยตา 1 คู่ ตาของยุงเป็นแบบตารวม         

(Compound eye) มีหนวด (antenna) 1 คู่ ระยางค์ปาก (palpus) 1 คู่ และมีอวัยวะแทงดูด     

(proboscis) 1 อัน หนวดของยุงแบ่งเป็น 15 ปล้องมีขนทุกปล้อง ในยุงตัวเมียขนนี้สั้นและ          

ไม่หนา ส่วนในยุงตัวผู้ขนยาวและเป็นพุ่ม เชื่อกันว่าหนวดยุงเป็นอวัยวะที่ใช้ในการรับคลื่น

เสียงและดมกลิ่น ระยางค์ปากมี 5 ปล้องอยู่ติดกับอวัยวะเจาะดูด ในตัวเมียระยางค์ปากสั้น 

ส่วนตัวผู้ระยางค์ปากยาวมีขนตรงที่สองปล้องปลายและปลายปล้องโค้งงอขึ้น  

 2. ส่วนอก (thorax)  

 มีปีก 1 คู่ ด้านบนของอกปกคลุมด้วยขนหยาบๆ และเกล็ดซึ่งมีสีและลวดลายต่างๆ 

กัน ขอบล่างของอกมีลักษณะเป็น 3 พู เรียก scutellum ซึ่งแตกต่างจาก scutellum ของยุง

กน้ปลอ่งซึง่ไมแ่ยกเปน็พ ูดา้นขา้งของอกมขีา แตล่ะขาแบง่ออกเปน็ชว่งตา่งๆ คอื คอกซา่ (coxa) 

มีขนาดสั้นอยู่โคนสุด ต่อไปเป็นโทรเคนเตอร์ (trochanter) คล้ายบานพับ ถัดไปเป็น ฟีเมอร์   

(femur) ทิเบีย (tibia) และทาร์ซัส (tarsus) ซึ่งมีอยู่ 5 ปล้อง ปล้องสุดท้ายมีหนามงอๆ 1 คู่ 

เรียก คลอว์ (claw) ขาของยุงมีเกล็ดสีต่างๆ สามารถใช้จำแนกชนิดของยุงได้ สำหรับปีกมี

ลักษณะแคบและยาว มีลายเส้นปีก (vein) ซึ่งมีชื่อเฉพาะในแต่ละเส้น ตรงขอบปีกด้านหลังมี

ขนเรียงเป็นแถวเรียก ฟริ้นจ์ (fringe) ถัดจากปีกจะมีปุ่มเล็กๆ 1 คู่ เรียก haltere เมื่อยุงบิน 

halteres ทั้งสองข้างจะสั่นอย่างเร็ว ช่วยในการทรงตัวของยุง  

 3. ส่วนท้อง (abdomen)  

 มีลักษณะกลม ยาว ประกอบด้วยปล้อง 10 ปล้อง แต่เห็นได้ชัดเพียง 8 ปล้อง ปล้องที่ 

9 และ 10 ดัดแปลงไปเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ ในยุงตัวผู้ส่วนปลายท้องที่ทำหน้าที่คล้ายอวัยวะ

เพศเรียกเทอร์มินาเลีย (terminalia) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะใช้จำแนกชนิดของยุงได้ ที่กล่าวมา

เปน็ลกัษณะโดยทัว่ไปของยงุรำคาญ (Culex spp.) สำหรบัยงุพาหะนำโรคไขส้มองอกัเสบแตล่ะ

ชนิด จะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป ดังนี้ -: 

 

Cx. tritaeniorhynchus  

1. อวัยวะแทงดูด (proboscis) มีสีดำและ

บริเวณตรงกลางมีแถบสีขาว เหนือแถบขาว

ขึ้นไปมีเกล็ดสีขาวเป็นรอยประ  

2. ด้านหลังของท้องแต่ละปล้องมีลายสีขาว

ระหว่างปล้อง  

3. สันหลังอกปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล 

4. ขนบนหัวเป็นสีน้ำตาลเข้ม  

 
ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา 
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Cx. gelidus  

1. อวัยวะแทงดูดมีสีดำแต่บริเวณตรงกลางมี

แถบสีขาว เหนือแถบนี้ไม่มีเกล็ดสีขาว  

2. ด้านหลังของท้องแต่ละปล้อง มีลายสีขาว

หยักลงไปจรดขอบของปล้องถัดไป 

3. สันหลังอกปกคลุมด้วยขนสีขาวเห็นได้ด้วย

ตาเปล่า 

 

 

 

Cx. fuscocephala  

1. อวัยวะแทงดูดมีสีดำ ไม่มีแถบสีขาว  

2. ด้านหลังของท้องไม่มีลายสีขาว 

3. ด้านข้างส่วนอก มีเกล็ดสีขาวอยู่ระหว่าง

แถบสีดำ 2 แถว เห็นชัดเจน  

 

 

 

 

 

แหล่งเพาะพันธุ์ 
  

ยุง Cx. tritaeniorhynchus:  
 แหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญ ได้แก่ นาข้าวหลังการไถพรวน และหลุมดินที่เกิดจากรอยเท้า

สัตว์ แต่เมื่อมีการเพาะปลูกความชุกชุมของลูกน้ำในนาข้าวจะลดลง พบลูกน้ำชนิดนี้มาก

บริเวณทุ่งหญ้าที่ทิ้งร้างไว้ คูน้ำ ลักษณะน้ำของแหล่งเพาะพันธุ์มีสีน้ำตาล หรือมีคราบสนิม

เหล็กที่ผิวหน้า  

 

ยุง Cx. gelidus:  
 แหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งน้ำรอบคอกสัตว์ที่มีมูลสัตว์ปะปน นาข้าว คูน้ำ 

ทุ่งหญ้ารอบนาข้าวและคอกสัตว์ นอกจากนี้พบว่าหลังฝนตก น้ำที่ขังบริเวณสนามหญ้าใน

เมืองจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อย่างดีของยุงชนิดนี้ 

  

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา



70
ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการควบคุมยุงในประเทศไทย

แหล่งเพาะพันธุ์ยุง Cx. tritaeniorhynchus และ 

Cx. fuscocephala ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 
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ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง Cx. gelidus 
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ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 

ยุง Cx. fuscocephala:  
 แหล่งเพาะพันธุ์อยู่ในนาข้าว คูน้ำ ทุ่งหญ้ารอบนาข้าว และคอกสัตว์ ลักษณะน้ำของ

แหล่งเพาะพันธุ์คล้ายยุง Cx. tritaeniorhynchus 

 

ความชุกชุมและอัตราการติดเชื้อของยุงพาหะ 
  

 จากการสำรวจความชุกชุมของยุงพาหะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยใช้กับดักแสงไฟ 

(light trap) พบวา่ประชากรของยงุเริม่สงูขึน้ เมือ่ยา่งเขา้สูฤ่ดฝูน ประมาณเดอืนพฤษภาคมถงึ

เดือนตุลาคม และผลการตรวจแอนติเจนของไวรัสเจอีในยุงทุกเดือน พบว่า จำนวนยุงพาหะ 

ที่มีแอนติเจนของไวรัสเจอีเพิ่มสูงขึ้นในฤดูฝนเช่นเดียวกัน จากการศึกษาความสัมพันธ์ 

ระหว่างดัชนีทางนิเวศวิทยาของยุงพาหะกับการปรากฏของผู้ป่วย พบว่าดัชนีดังกล่าวสามารถ   

ใชเ้ปน็สญัญาณเตอืนการระบาดในพืน้ทีเ่สีย่ง โดยพบวา่ความชกุชมุของยงุพาหะจะสงูขึน้กอ่น 

การปรากฏของผู้ป่วยประมาณ 1 เดือน ส่วนอัตราการติดเชื้อในยุงจะสูงขึ้นก่อน 1-2 สัปดาห์ 

(อุษาวดี และคณะ, 2538)  

กับดักแสงไฟ (light trap) 

เริ่มผลิตและเผยแพร่ เมื่อปี พ.ศ. 2530 

โดยฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา 

ช่วงเวลาและบริเวณที่เสี่ยงต่อการถูกยุงพาหะกัด 
  

 การศึกษาช่วงเวลาที่ยุงพาหะกัดคน โดยใช้คนเป็นเหยื่อล่อ อนุสรณ์ และคณะ (2538) 

พบว่ายุงพาหะกัดคนมากในช่วงเวลา 19.00-22.00 น. และพบว่าบริเวณคอกสัตว์ เสี่ยงต่อ

การกดัมากกวา่ในบา้น ยงุชนดินีม้นีสิยัชอบกดันอกบา้นมากกวา่ในบา้นซึง่เรยีกวา่ เอก็โซฟาจกิ 

(exophagic) ตรงกันข้ามกับยุงลายซึ่งชอบกัดในบ้านมากกว่านอกบ้านซึ่งเรียกว่า เอ็นโดฟา-

จิก (endophagic) 
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นิสัยการกินเลือด 
  

 หลังจากเป็นยุงประมาณ 1-2 วัน เริ่มออกหาแหล่งเลือด ยุงพาหะโรคไข้สมองอักเสบ

ชอบกัดสัตว์ (zoophilic) เช่น วัว ควาย สุกร ไก่ นก Thavara. et al. (1991) ได้ศึกษา      

ชนิดของโฮสท์ที่ยุงแต่ละชนิดชอบกัด (host preference) โดยใช้กับดักซึ่งมีเหยื่อชนิดต่างๆ     

(baited trap) พบว่ายุงพาหะชนิดนี้ชอบกัดวัวและควายมากที่สุด รองลงมาคือ สุกร และ        

พบว่าในท้องของยุงที่กินเลือดแล้วนั้น มักมีเลือดสัตว์มากกว่า 1 ชนิด แสดงว่ามีการกินเลือด

หลายครั้ง อาจกินเลือดก่อนหรือหลังการผสมพันธุ์ หลังจากกินเลือด 3-4 วัน จึงวางไข่  

 

แหล่งเกาะพัก 
  

 อุษาวดี และคณะ (2535) ได้สุ่มจับยุงในเวลากลางวันโดยใช้สวิงโฉบหรือใช้เครื่องดูด 

พบว่าส่วนใหญ่จับยุงได้บริเวณคอกสัตว์ ต้นหญ้า พุ่มไม้เตี้ยๆ ที่มีร่มเงาและอากาศชื้น มี 

ส่วนน้อยเท่านั้นที่จับได้ในบ้าน  

 

ความสามารถในการบิน 
  

 ความสามารถในการบนิของยงุแตกตา่งกนัตามชนดิ ยงุพาหะโรคไขส้มองอกัเสบ บนิได ้

ไกลเป็นกิโลเมตร จากการใช้สีเรืองแสง (fluorescent) สเปรย์บนตัวยุงแล้วปล่อยไป พบว่า  

ในประเทศไทยสามารถจบัยงุหา่งจากจดุปลอ่ยประมาณ 1.8 กโิลเมตร ในประเทศญีปุ่น่จบัไดไ้กล 

ถึง 8.4 กิโลเมตร และในประเทศเกาหลี 8.2 กิโลเมตร แสดงว่านอกจากชนิดของยุงแล้ว 

ความสามารถในการบินยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่น เช่น สายพันธุ์ของยุง รวมทั้งสภาพแวดล้อม 

ได้แก่ กระแสลม อุณหภูมิ ความชื้น และแสงแดด ฯลฯ  

 

อายุของยุง 
  

 โดยทั่วไปยุงตัวผู้มีอายุประมาณ 1 สัปดาห์ ตัวเมียประมาณ 4 สัปดาห์ แต่เมื่อมี

อาหารอุดมสมบูรณ์ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม ตัวผู้จะมีอายุนานถึง 2 เดือน ตัวเมีย 3 

เดือน ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการผลิตแมลงของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข พบว่ายุง

ตัวผู้มีอายุเฉลี่ย 25 วัน ยุงตัวเมียอายุเฉลี่ย 45 วัน  
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การควบคุมยุงพาหะโรคไข้สมองอักเสบเจอี 
  

 ผลการวิจัยพบว่า การพ่นเคมีกำจัดตัวเต็มวัยบริเวณบ้านและคอกสัตว์ไม่มีผลในการ

ควบคุมยุงพาหะไข้สมองอักเสบ ไม่ว่าจะพ่นแบบฝอยหรือแบบฤทธิ์ตกค้าง เพราะว่ายุงชนิดนี้

ไม่เกาะพักในบ้าน รัศมีการบินไกลมากหลายกิโลเมตร และเมื่อความชุกชุมของยุงตัวเต็มวัย

ลดลงลูกน้ำยุงรุ่นใหม่จะมีอัตราการรอดชีวิตสูงและกลายเป็นยุงมาทดแทนอย่างรวดเร็ว  

ส่วนการกำจัดลูกน้ำโดยใช้สารเคมี พบว่าออกฤทธิ์ได้เพียง 1-2 สัปดาห์ การใช้ Oil ชนิดต่างๆ 

ก็ให้ผลเช่นเดียวกัน ควรจะสนับสนุนการใช้วิธีทางชีววิทยา เช่น ใช้ปลา ตัวอ่อนของแมลงปอ 

ควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ (Nishigaki, 1970, and    

Wada, 1989)  

 วิธีการควบคุมยุงพาหะโรคไข้สมองอักเสบ :- 

 

1. การควบคุมโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
 เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ดังนั้นจึงต้องมีการให้สุขศึกษา

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงธรรมชาติของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะโรคไข้สมอง

อักเสบและกิจกรรมที่ต้องทำ เช่น การกลบถมหลุมดิน การถางวัชพืช การกำจัดพืชน้ำ การ

เก็บฟางข้าวไม่ให้ร่วงหล่นในนาข้าว การเร่งระบายน้ำออกจากบริเวณรอบคอกสัตว์  

 ควรจะมีการประเมินผลเพื่อดูการลดลงของแหล่งเพาะพันธุ์ และความชุกชุมของยุง

ก่อนและหลังดำเนินงาน ซึ่งเป็นดัชนีวัดผลสำเร็จของกิจกรรม 

 

2. การควบคุมโดยการใช้สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุง  
 บริเวณรอบคอกสัตว์มักเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของยุง Cx. gelidus ควรจะใช้

สารเคมีกำจัดลูกน้ำ เช่น sumithion, permethrin, natural pyrethrins, fenthion สัปดาห์ละ

ครั้งในช่วงที่พบว่ามีความชุกชุมของลูกน้ำยุงสูง หรือมีการระบาดของโรคไข้สมองอักเสบ 

 นาข้าวในประเทศไทยมักมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูข้าว ซึ่งทำให้ลูกน้ำยุง Cx. 

tritaeniorhynchus และ Cx. fuscocephala ตายไปด้วย จึงมักจะไม่ค่อยพบลูกน้ำยุงชนิดนี้

ในระยะที่มีการทำนา แต่จะพบหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพราะไม่มีการใช้สารเคมีแล้วและมักจะมี

ฟางข้าวร่วงหล่นอยู่ในบริเวณนาข้าว เมื่อมีฝนตกลงมาและมีน้ำหมักฟางข้าวจะพบไข่ของยุง 

Cx. tritaeniorhynchus และ Cx. spp. อื่นๆ เป็นจำนวนมากเพราะผลการวิจัยพบว่า น้ำหมัก

หญ้าหรือฟางข้าวสามารถดึงดูดให้ยุงมาวางไข่ได้มากกว่าน้ำธรรมดา (Thavara et al, 1989) 

ฉะนัน้การปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มหลงัการเกบ็เกีย่วจงึมคีวามจำเปน็ในการลดประชากรของยงุ 

ชนิดนี้ การใช้วิธีอื่นต้องใช้งบประมาณสูงมาก สำหรับพื้นที่กว้างขวางซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์

ของยุงพาหะไข้สมองอักเสบ และในบางประเทศเช่น ญี่ปุ่น มีการใช้สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุง
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แล้วพบว่า เมื่อใช้ไประยะหนึ่งไม่ค่อยได้ผล เพราะลูกน้ำยุงพัฒนาความต้านทานต่อสารเคมี

ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมท (Wada, 1989) ในประเทศไทยควรจะมีการศึกษา

ความต้านทานต่อสารเคมีของลูกน้ำและยุงพาหะไข้สมองอักเสบเพื่อจะได้มีข้อมูลพื้นฐานใน

การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีในการควบคุมยุงพาหะ 

 

3. การควบคุมโดยการใช้วิธีการทางชีววิทยา  
 ในสภาพธรรมชาตินาข้าวมักจะมีศัตรูธรรมชาติของลูกน้ำยุงหลายชนิด เช่น ปลา ตัว

ออ่นแมลงดาสวน ตวัออ่นแมลงปอ มวนแมงปอ่ง หากพบวา่พืน้ทีใ่ดมสีตัวต์า่งๆ เหลา่นีค้วรจะ

อนรุกัษไ์วโ้ดยไมเ่ปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม เพราะศตัรธูรรมชาตเิปน็ตวัการสำคญัทีจ่ะควบคมุ

ประชากรของลกูนำ้ยงุบรเิวณนาขา้ว อยา่งไรกต็ามพบวา่การนำศตัรธูรรมชาตไิปปลอ่ยในพืน้ที่

ใหม ่เพือ่ใหค้วบคมุลกูนำ้ยงุนัน้มกัจะประสบความลม้เหลว เนือ่งจากปรบัตวัไมไ่ด ้

 

4. การควบคุมโดยการใช้กับดักแสงไฟ   
 การใช้กับดักแสงไฟในการควบคุมประชากรของยุง เป็นวิธีที่สามารถดักยุงพาหะโรค 

ไขส้มองอกัเสบเจอไีดเ้ปน็จำนวนมากโดยไมเ่ปน็การทำลายสภาวะแวดลอ้มในธรรมชาต ิคา่ใชจ้า่ย 

ในการจัดการต่ำและเป็นที่ยอมรับของประชาชน การใช้กับดักแสงไฟดักยุงจะเป็นประโยชน์

มากกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประเภท สุกร โคนม โคเนื้อ และไก่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการ

ระบาดของโรค เพราะยุงทำให้สัตว์น้ำหนักลด แท้งลูก หลักการทั่วไปของกับดักยุงชนิดนี้คือ 

การใช้แสงสีดำ (black light) ดึงดูดยุงให้เข้ามาเล่นไฟ เมื่อยุงบินเข้ามาที่หลอดไฟก็ จะถูกดูด

โดยพัดลมดูดอากาศซึ่งติดตั้งไว้ใต้หลอดไฟ แล้วถูกเก็บอยู่ในถุงตาข่ายใต้พัดลมหรือกล่อง

โลหะเหนือพัดลมดูดอากาศแล้วแต่แบบของกับดัก จากนั้นก็นำยุงที่ได้ไปกำจัด ทิ้งหรือเป็น

อาหารไก่ ปลา นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้ศึกษาพบว่า การใช้กับดักแสงไฟบริเวณเล้าสุกร 

สามารถดึงดูดยุงพาหะมาตายได้เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ยังไม่กินเลือดและกินเลือดแล้ว ดังนั้น

วิธีนี้จึงช่วยลดการติดต่อของเชื้อไวรัสเจอีได้อีกทางหนึ่ง (Wada, 1974; Mogi, 1978, 1984; 

อนุสรณ์ และคณะ 2528; Phan-Urai et al, 1989)  

 

5. การควบคุมโดยลดการติดเชื้อจากยุง  
t ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ 

t หากเปน็ไปไดค้วรปลกูบา้นหา่งจากนาขา้วและเลา้สกุร ซึง่เปน็แหลง่เพาะพนัธุข์องยงุพาหะ

และสุกรเป็นแหล่งขยายเชื้อไวรัสเจอี (amplifying host)  

t หลกีเลีย่งทีจ่ะไปอยูบ่รเิวณใกลค้อกสตัวใ์นเวลากลางคนื เพราะยงุพาหะไขส้มองอกัเสบชอบ

กัดสัตว์ เช่น วัว ควาย สุกร จึงมีความชุกชุมสูงในบริเวณดังกล่าว และไม่ควรเลี้ยงสุกร       

ไว้บริเวณใต้ถุนบ้าน เพราะจะดึงดูดยุงเข้ามากัดคนในบ้านด้วย สำหรับวัว พบว่าเป็น 
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dead-end host ของไวรัสเจอี เมื่อยุงไปกัดวัวจะไม่ได้รับเชื้อไวรัสเจอี จึงน่าจะเลี้ยงวัวเพื่อ

ดึงดูดยุงมาจากสุกร  

t ใชมุ้ง้คลมุบรเิวณเลา้สกุร เพือ่ไมใ่หย้งุไปกดัสตัวซ์ึง่เปน็แหลง่ขยายเชือ้ไวรสั โอกาสทีจ่ะนำ

เชื้อไวรัสจากสัตว์มาสู่คนก็จะน้อยลง เพราะจากการศึกษาพบว่ายุงพาหะไข้สมองอักเสบ

ต้องไปกัดสุกรก่อนจึงจะนำเชื้อไวรัสมาสู่คน คือไม่สามารถนำเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยมาสู่คน  

อืน่ไดโ้ดยตรงโดยไมผ่า่นสตัว ์ตา่งจากการนำเชือ้ไวรสัของยงุพาหะไขเ้ลอืดออก ฉะนัน้การ 

ใช้มุ้งป้องกันยุงไปกัดสุกรจึงเป็นการป้องกันคนจากการติดเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบอย่างมี

ประสทิธภิาพ อยา่งไรกต็ามตอ้งปอ้งกนัตนเองไมใ่หย้งุกดัดว้ยเพราะเมือ่สกุรมมีุง้คลมุยงุก็

จะพยายามหาเหยื่ออื่น ซึ่งหากคนไม่ป้องกันตัวก็จะได้รับอันตรายมากขึ้น  

t การใช้สารทาป้องกันยุงเมื่อจำเป็นต้องอยู่นอกบ้านในเวลากลางคืน หรือเมื่ออยู่ในบ้านที่     

ไม่มีมุ้งลวดป้องกันยุง นอกจากนี้สามารถป้องกันยุงกัดโดยวิธีอื่นได้ เช่น ยาจุดกันยุง       

(mosquito coil) เครื่องไฟฟ้าไล่ยุงชนิดแผ่น (vaporizing mats) และชนิดเหลว (electric 

liquid vaporizer)  

t การใช้มุ้งชุบสารเคมีหรือเสื้อผ้าชุบสารเคมี เพื่อป้องกันยุงกัด เพราะเมื่อนอนใกล้ผ้ามุ้ง

ธรรมดายุงอาจเจาะผ่านได้ นอกจากนี้มุ้งชุบสารเคมียังช่วยลดจำนวนยุงที่มากัดคนได้

เพราะยุงที่เกาะมุ้งจะได้รับพิษจากสารเคมีและตายไป ส่วนใหญ่มุ้งชุบสารเคมีใช้สารกลุ่ม

ไพรีทรอยด์ เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงเช่น permethrin, cyfluthrin, deltamethrin, 

lambdacyhalothrin   

 

ตารางแสดงความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ชุบผ้า (WHO, 1997)  
 ชนิดของผ้า ความเข้มข้น (g/m2)

 permethrin Cyfluthrin Deltamethrin* Lambdacyhalothrin*

มุ้งขนาดรู 1.5 มม. 0.20 - 0.50 0.03 0.01 - 0.025 0.010 - 0.015

ผ้าฝ้าย เช่น เสื้อ,  0.70 - 1.20 0.05 - - 

ผ้าคลุม

ผ้าอย่างหนา  0.65 - 1.25  0.05 - - 

เช่น เสื้อแจ๊คเก็ต,  

กางเกง 

* ไม่แนะนำให้ใช้ชุบเสื้อผ้าเพราะอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้สารเคมี   

 

การป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีโดยวัคซีน
 

 วิธีการรับวัคซีนอย่างถูกต้อง ตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข -: 

t เด็กอายุ 18-24 เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 2 ครั้ง ห่างกัน 1-2 สัปดาห์ 
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วงจรการติดเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี  

t เด็กอายุ 2 1_2  - 3 ปี ฉีดวัคซีนกระตุ้นอีก 1 ครั้ง 

 ภมูคิุม้กนัจะเกดิขึน้หลงัจากฉดีวคัซนีเขม็ทีส่องแลว้ประมาณ 1 เดอืน และยงัคงปอ้งกนั

โรคไดป้ระมาณ 1 ป ีจงึควรฉดีกระตุน้ซำ้อกีครัง้ เมือ่ครบ 1 ป ี เพือ่ใหภ้มูคิุม้กนัเพิม่สงูมากขึน้ 

หลงัจากฉดีวคัซนีเขม็ทีส่ามแลว้ จะปอ้งกนัโรคตอ่ไปไดอ้กีเปน็เวลานานประมาณ 3-5 ป ี

 

ข้อควรระวัง : ในกรณีที่มีไข้สูง ตั้งครรภ์ มีประวัติการแพ้วัคซีนไม่ควรไปรับการฉีดวัคซีนเจอี 

 

สรุป
 

 วิธีป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน คือการฉีดวัคซีนอย่างถูก

ต้อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงพาหะ การป้องกันสัตว์เลี้ยง

โดยเฉพาะสุกรไม่ให้ถูกยุงกัด และประการสุดท้ายต้องป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดและเข้าใจ

วงจรการติดเชื้อไวรัส 

 

Maintenance host Vector mosquitoes Amplifying host 

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 

ยุงพาหะ ยุงพาหะ 
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วรรณภา   สุวรรณเกิด  
สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 10  เชียงใหม่  กรมควบคุมโรค 

ยุงก้นปล่อง (Anopheles spp.) 
พาหะโรคมาลาเรีย (Malaria Vectors) 

 มาลาเรยีเปน็โรคตดิตอ่ทีน่ำโดยยงุและเปน็ปญัหาสาธารณสขุในภมูภิาคเขตรอ้นและกึง่ 

ร้อนมาช้านาน ในประเทศไทยโรคมาลาเรียมีปรากฏมาก่อนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างแน่นอน  

ดงัขอ้มลูจากศลิาจารกึทีว่ดัพระเชตพุนฯ ซึง่ไดบ้รรยายถงึโรคกระษยับางลกัษณะ เชน่ กระษยัเตา่ 

ที่ทำให้ม้ามย้อยโตหรือทำให้จับไข้เป็นเวลา ร่างกายซูบผอม ผิวเนื้อเหลืองซึ่งน่าจะเป็นโรค

มาลาเรีย (สมทัศน์ และนิโลบล, 2542) และมาลาเรียก็ยังคงเป็นปัญหาสืบเนื่องมาโดยตลอด 

งานควบคมุโรคมาลาเรยีเริม่ตน้ครัง้แรกในจงัหวดัเชยีงใหม ่ เมือ่ พ.ศ. 2473 ซึง่ตอ่มาไดม้โีครงการ

สาธติการควบคมุโรคมาลาเรยี พ.ศ. 2492-2494 โดยไดร้บัความชว่ยเหลอืจาก WHO/UNICEF        

คัดเลือกอำเภอสารภีเป็นท้องที่สาธิตเนื่องจากเป็นพื้นที่ราบ การเคลื่อนย้ายของประชาชนต่ำ

แต่มีจำนวนผู้ป่วยสูง มีประชากรทั้งหมด 40,145 คน (Bathia & Notananda, 1953; สมบัติ, 

2542) อำเภอสารภไีดร้บัการพน่ดดีทีคีรัง้แรก ระหวา่งเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2493 ในขนาด 

200 มิลลิกรัมต่อตารางฟุต และครั้งที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2494 หลังการพ่นดีดีที ทำให้    

โรคมาลาเรียในอำเภอสารภีลดต่ำลงจนเกือบเป็นศูนย์ อัตราการพบเชื้อ (Infection rate) 

ก่อนพ่นสารเคมีลดลงจาก 47.26 % เหลือ 5.15 และ 0.79 % หลังการพ่นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 

2 ตามลำดับ 

 ในป ีพ.ศ. 2486 โรคมาลาเรยีเปน็สาเหตกุารตายอนัดบัหนึง่ของประเทศไทยคอื อตัราตาย 

351 ต่อประชากรแสนคน ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 อัตราตายด้วยมาลาเรียลดลงเหลือ 205   

ต่อประชากรแสนคน และลดความรุนแรงลงมา ปัจจุบันมีอัตราตาย 1.3 ต่อประชากรแสนคน 

โดยมีผู้ป่วย 208,320 คนในปี พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตามโรคมาลาเรียยังคงอยู่และไม่หมดไป

จากประเทศไทย ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องมาจากโรคมาลาเรียเป็นโรคที่มีความสลับซับซ้อน         

มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายปัจจัย อาทิ คน เชื้อมาลาเรีย ยุงพาหะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 จากการศกึษาพบวา่ ทัว่โลกมยีงุมากกวา่ 4,000 ชนดิ (species) จดัอยูใ่น 3 subfamilies 

ได้แก่ Toxorhynchitinae, Anophelinae และ Culicinae 

 ยุงก้นปล่อง (Anophelines) เท่านั้นที่เป็นพาหะโรคมาลาเรียในประเทศไทย มีรายงาน

พบยุงก้นปล่องประมาณ 422 ชนิด (species) ทั่วโลก แต่พบยุงก้นปล่องเพียง 68 ชนิด        
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ที่เป็นยุงพาหะของโรคมาลาเรีย ในจำนวนนี้พบว่ามี 40 ชนิดที่เป็นยุงพาหะหลัก (Gilles   

and Warrel, 1993) ในประเทศไทยมีรายงานว่าพบยุงก้นปล่อง จำนวน 72 ชนิด ในจำนวน  

นี้มียุงก้นปล่องที่พิสูจน์แล้วพบว่าเป็นยุงพาหะหลักเพียง 3 ชนิด นอกจากนี้ ยังมียุงพาหะรอง

และยุงก้นปล่องที่สงสัยว่าจะเป็นยุงพาหะ ดังนี้  

 

1. ยุงพาหะหลัก (Primary Vector)  
 ได้แก่ยุงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นพาหะนำเชื้อไข้มาลาเรีย มีความพร้อมต่อการรับ

เชื้อมาลาเรียสูง (high receptivity) ตรวจพบ sporozoite ในต่อมน้ำลายยุง ยุงในกลุ่มนี้มี 3  

ชนิดคือ 

 ยุงก้นปล่องชนิดมินิมัส (Anopheles minimus s.l.) 

 ยุงก้นปล่องชนิดไดรัส (An. dirus s.l.) 

 ยุงก้นปล่องชนิดแมคคูลาตัส (An. maculatus complex) 

 

2. ยุงพาหะรอง (Secondary Vector)   
 ได้แก่ยุงที่สงสัยว่าอาจเป็นพาหะนำเชื้อไข้มาลาเรียได้ มีความพร้อมต่อการรับเชื้อ   

มาลาเรยีปานกลาง (moderate receptivity) ตรวจพบ sporozoite ในตอ่มนำ้ลาย แตม่บีทบาท 

ในการแพร่เชื้อน้อยกว่ายุงพาหะหลัก ยุงในกลุ่มนี้มี 3 ชนิดคือ 

 ยุงก้นปล่องชนิดซันไดคัส (An. sundicus) 

 ยุงก้นปล่องชนิดอโคไนตัส (An. aconitus) 

 ยุงก้นปล่องชนิดซูโดวิวโมไร (An. pseudowillmori) 

 

3. ยุงพาหะสงสัย (Suspected Vector)  
 ได้แก่ยุงที่สงสัยว่าอาจแพร่เชื้อไข้มาลาเรียได้ในบางสถานการณ์ มีความพร้อมต่อการ

รับเชื้อต่ำ (low receptivity) ยุงในกลุ่มนี้มี 4 ชนิดคือ 

 ยุงก้นปล่องชนิดฟิลิปปินส์เนนซีส (An. philippinensis) 

 ยุงก้นปล่องชนิดบาร์บิรอสตริส (An. barbirostris) 

 ยุงก้นปล่องชนิดแคมเพสตริส (An. campestris) 

 ยุงก้นปล่องชนิดคิวลิซิเฟซีส์ (An. culicifacies) 

 

ชีววิทยาของยุงก้นปล่อง  (Biology of Anopheles)
 

 ยุงก้นปล่องมีวงจรชีวิตเป็นแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) ประกอบด้วย 

ระยะไข่ (egg) ลูกน้ำ (larva) ดักแด้ (pupa) และตัวเต็มวัยหรือตัวแก่ (adult) 
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ที่มา: ชุดสไลด์ WHO 

ที่มา: (ซ้าย) ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. (ขวา) Spielman, A. & D, Antonio, M., 2001 

ไข่ยุงก้นปล่อง (egg) 
 ยงุกน้ปลอ่งจะวางไขใ่บเดีย่วๆ ลอยบนผวินำ้ ไขม่ลีกัษณะยาวรปีระมาณ  0.5  มลิลเิมตร 

รูปร่างคล้ายเรือ ซึ่งจะมีทุ่นลอยเรียก float ยุงก้นปล่องจะวางไข่ได้ในน้ำหลายลักษณะ ทั้งน้ำ 

จืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม ไข่จะมีประจุไฟฟ้าสังเกตได้จากการที่ไข่เกาะติดกันเป็นรูปร่างต่างๆ 

ไข่ยุงก้นปล่องจะฟักในน้ำเสมอ โดยระยะเวลาตั้งแต่ไข่จนฟักเป็นลูกน้ำจะแตกต่างกันขึ้นอยู่

กับชนิดของยุงและสภาพแวดล้อม โดยทั่วไปยุงก้นปล่องจะวางไข่ครั้งละ 50-150 ฟอง ในฤดู

ร้อนไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 36-48 ชั่วโมง ในฤดูหนาวใช้เวลานานกว่าประมาณ 76-96 

ชั่วโมง (วิมล, 2542) เฉลี่ยโดยทั่วไประยะไข่กินเวลาประมาณ 2-3 วัน   

ไข่ยุงก้นปล่อง (egg) 

ลูกน้ำยุงก้นปล่อง (larva) 
 เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะฟักออกจากไข ่ (hatch) ลำตัวของลูกน้ำประกอบ 

ดว้ย 3 สว่น คอื สว่นหวั สว่นอกและสว่นทอ้ง สว่นทอ้งประกอบดว้ยปลอ้งทอ้งจำนวน 9 ปลอ้ง  

แต่ปล้องที่ 8 และ 9 จะรวมติดกันเป็นระบบหายใจ ในยุงก้นปล่องจะกลายเป็นรูเปิดหายใจ  

เรียก spiracular opening มีจำนวน 2 รู ส่วนยุงชนิดอื่น เช่น ยุงยักษ์ (Toxorhynchites) ยุง

รำคาญ (Culex) และยุงลาย (Aedes) ปล้องท้องปล้องสุดท้ายจะกลายเป็นท่อหายใจเรียก 

ไซฟอน (siphon) บริเวณปากของลูกน้ำจะมีแพขน (mouth brushes) ลักษณะคล้ายพู่กันทำ

ลูกน้ำยุงก้นปล่อง (larva) 
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ที่มา: โปสเตอร์กองมาลาเรีย กรมควบคุมโรคติดต่อ  

ที่มา: Spielman, A. & D, Antonio, M., 2001 

หน้าที่โบกอาหารเข้าปาก ยุงก้นปล่องจะกินอาหารระดับผิวน้ำ โดยวางลำตัวขนานกับผิวน้ำ  

(180 องศา) บริเวณด้านบนลำตัวลูกน้ำ (dorsal) มีแผงขนลักษณะคล้ายพัดเรียกปัลเมท      

(palmate) หรือ float hairs ซ่ึงเป็นขนช่วยสำหรับการลอยตัวขนานกับผิวน้ำ ลูกน้ำยุงก้นปล่องมี

ทั้งหมด 4 ระยะ (instars) แต่ละระยะมีการลอกคราบจากระยะที่ 1 เป็นระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

และระยะที่ 4 ตามลำดับ หลังจากระยะที่ 4 จะลอกคราบอีกครั้งกลายเป็นระยะดักแด้หรือ 

ตัวโม่ง (pupa) ระยะเวลาเฉลี่ยต้ังแต่ฟักจากไข่จนกลายเป็นลูกน้ำระยะที่ 4 ใช้เวลาประมาณ    

8-10 วัน อาจมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและชนิดของยุงก้นปล่อง 

 

ดักแด้ หรือตัวโม่ง (pupa) 
 เมื่อลูกน้ำลอกคราบครั้งสุดท้ายก็จะเข้าสู่ระยะตัวโม่งมีรูปร่างคล้ายเลขหนึ่งไทย ท่อ    

หายใจมีรูปร่างคล้ายแตร (trumpet) ดักแด้หรือตัวโม่งไม่กินอาหาร จะลอยตัวนิ่งที่ผิวน้ำเพื่อ

หายใจเพียงอย่างเดียว ระยะนี้กินเวลาประมาณ 2-3 วัน ก็จะลอกคราบอีกครั้งกลายเป็นตัว

เต็มวัยบินขึ้นจากผิวน้ำ 

ตัวเต็มวัยยุงก้นปล่อง (adult) 

ตัวเต็มวัยหรือตัวแก่ (adult) 
 ยุงระยะตัวเต็มวัยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ระยะเวลา

ตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัย ใช้เวลาประมาณ 12-14 วันในฤดูร้อน และประมาณ 21-28 วันใน

ฤดูหนาว 

ตัวโม่งยุงก้นปล่อง (pupa) 
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 ส่วนหัว (head)   

 ประกอบด้วย ตา (eyes) หนวด (antennae)  ปัลปส์ (maxillary palps) โพรบอสซีส 

หรือ ปาก (proboscis) หนวดของตัวผู้และตัวเมียจะแตกต่างกัน ตัวผู้มีลักษณะเป็นพุ่ม           

เรียก พลูโมส (plumose) ส่วนตัวเมียหนวดจะบางและไม่เป็นพุ่ม โพรบอสซีสหรือปากยุงมี

ลักษณะยาวใช้สำหรับเจาะดูด (piercing & sucking) ปัลปส์ตั้งอยู่ด้านข้างเหนืออวัยวะปาก

เป็นอวัยวะรับสัมผัสมีจำนวนหนึ่งคู่ในยุงก้นปล่อง ปัลปส์จะยาวทั้งตัวผู้และตัวเมีย ส่วนในยุง

ตัวเมียชนิดอื่นๆ ปัลปส์จะมีขนาดสั้นกว่าตัวผู้ 

 ส่วนอก (thorax) 

 อกจะเชื่อมติดกับส่วนหัวด้วยแถบคอเล็กๆ (collar) ส่วนอกประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

อกส่วนหน้า (pro-thorax) อกส่วนกลาง (meso-thorax) และอกส่วนหลัง (meta-thorax)   

อกส่วนกลางเป็นบริเวณใหญ่ที่สุดของอก ที่ขอบด้านหลังมีแผ่นไคติน (chitin) เล็กๆ เรียกว่า

สะควิเตลัม่ (scutellum) มลีกัษณะกลมซึง่เปน็ลกัษณะพเิศษใชแ้ยกยงุกน้ปลอ่งจากยงุตระกลูอืน่ 

บริเวณอกส่วนกลางประกอบด้วยปีกบางเรียวเล็กจำนวน 1 คู่ และปีกที่หดสั้นจำนวน 1 คู่ 

เรียกฮอลเทียส (halteres) ปีกของยุงก้นปล่องจะเป็นลายเรียก (wing-venation) บริเวณ    

อกสว่นกลางนีย้งัประกอบดว้ย ขา 3 คู ่ขายงุประกอบดว้ยสว่นสำคญัคอืฟเีมอร ์ (femur) ทเิบยี  

(tibia) และทาร์ซัส (tarsus) ซ่ึงทาร์ซัสมีท้ังหมด 5 ปล้อง ในการจำแนกยุงก้นปล่อง (identifica- 

tion) จะอาศยัลายและเกลด็ (scale) บนปกียงุ และลายของขา 

 ส่วนท้อง (abdomen) 

 ท้องมีทั้งหมด 10 ปล้อง แต่ปล้องที่ 9-10 จะเจริญไปเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ (genitalia) 

ดังนั้นจึงมองเห็นได้ชัดเจนเพียง 8 ปล้อง ด้านบนปล้องท้องเรียกแผ่นหลังหรือด้านดอร์ซอล

หรอื เทอรไ์กด ์(dorsal, tergite) ดา้นลา่งเรยีกแผน่ทอ้งหรอืดา้นเวนทอลหรอืสเตอรไ์นท ์(ventral,  

sternite)   

 

ชีวิตประจำวันของยุงก้นปล่อง (Daily life of Anopheles)
 

การเกาะพัก (resting) 
 เวลาพักผ่อนเริ่มตั้งแต่รุ่งเช้าจนถึงก่อนเวลาพลบค่ำเล็กน้อย ยุงก้นปล่องในประเทศ

ไทยเกือบทั้งหมดออกหากินในเวลากลางคืน ยกเว้นบางชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าซึ่งจะกัดเหยื่อ  

ที่พบในเวลากลางวันด้วย เช่น ยุงก้นปล่องชนิดอัมโบรซัส (Anopheles umbrosus) บริเวณที่

เกาะพักของยุงก้นปล่องจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของยุง เช่น ซอกหินนอกบ้าน คอกสัตว์  

ริมฝั่งน้ำ โพรงต้นไม้ กอหญ้า พุ่มไม้ กล่องกระดาษหรือบริเวณที่มีความชื้น 

 



86
ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการควบคุมยุงในประเทศไทย

การบินวนเวียนเกี้ยวพาราสี (swarming) 
 หลังจากยุงได้พักผ่อนในเวลากลางวันแล้วจะเริ่มกระฉับกระเฉงขยับปีก ขา และหนวด

หรือกระโดดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง จากนั้นเมื่อถึงเวลาก่อนพลบค่ำเล็กน้อยยุงจะบินออก

จากแหล่งพักผ่อนเพ่ือทำการบินวนเวียนข้ึนลงหรือเป็นวงกลม (swarming) เหนือพุ่มไม้ กระท่อม  

ต้นไม้หรือแม้แต่บริเวณเหนือศรีษะมนุษย์ ยุงก้นปล่องบางชนิด เช่น An. culicifacies จะออก 

บินเป็นวงกลมประมาณ 20 นาที ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน พฤติกรรมนี้ยังพบในยุงและแมลง

ชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น ชีปะขาว (Mayflies) จากการศึกษาพบว่าความเข้มของแสง เสียง ความ 

เร็วของกระแสลม ความชื้นสัมพัทธ์และฝน ยังมีผลกระทบต่อพฤติกรรมนี้ด้วย 

 

การวางไข่ (oviposition) 
 เกิดได้ตลอดทั้งคืน แต่มักจะเป็นช่วงครึ่งคืนแรก และจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ

พบว่า ยุงก้นปล่องเกือบทุกชนิดวางไข่บนกระดาษกรองที่เปียกชื้นและชอบวางไข่บนกระดาษ

กรองพื้นสีดำมากกว่าสีขาว ทั้งนี้การเลี้ยงยุงก้นปล่องนั้นไม่ง่ายนัก อาจเนื่องจากยุงบางชนิด

ต้องการพื้นที่กว้างในการผสมพันธุ์และวางไข่ นอกจากนี้ลูกน้ำยุงก้นปล่องบางชนิดยังต้อง

อาศัยในน้ำจากธรรมชาติที่มาจากแหล่งวางไข่เท่านั้น หรือต้องการอุณหภูมิน้ำที่จำเพาะ

เจาะจง ยุงก้นปล่องชนิดมินิมัส ซึ่งเป็นพาหะไข้มาลาเรียในประเทศไทยชอบวางไข่ในลำธารที่

มีน้ำไหล มีแสงแดดส่องถึงแต่มีร่มเงาบางส่วนด้วย ช่วงระยะเวลาในการวางไข่ของยุงก้นปล่อง

แตล่ะชนดิแตกตา่งกนัไป เชน่ ยงุกน้ปลอ่งชนดิคลูซิเิฟซสี ์(An. culicifacies) วางไขต่ลอดทัง้คนื 

แตจ่ะวางไขส่งูสดุชว่งเวลา 1/3 คนืภายใตส้ภาพธรรมชาต ิยงุกน้ปลอ่งชนดิมนิมิสั (An. minimus) 

ชอบวางไข่ในช่วงครึ่งคืนแรกมากกว่าช่วงระยะเวลาอื่นเป็นต้น 

 

การออกหากิน (biting & feeding) 
 ช่วงระยะเวลาการออกหากินขึ้นอยู่กับชนิดของยุงก้นปล่อง ซึ่งส่วนมากจะหากินครึ่ง

คนืแรกและเวลาใกลรุ้ง่ ยงุกน้ปลอ่งมคีวามชอบในชนดิของเลอืดแตกตา่งกนัไป ยงุกน้ปลอ่งบาง

ชนิดชอบกินเลือดสัตว์ เช่น วัว ควาย บางชนิดชอบกินเลือดคน ยุงก้นปล่องชนิดมินิมัสส่วน

มากหากินช่วงดึกของคืน คือ 3/4 ของเวลากลางคืน ในประเทศไทยพบว่ามีการออกหากิน 2  

ชว่งคอืในฤดแูลง้จะออกหากนิครึง่คนืแรก แตถ่า้ในฤดฝูนจะออกหากนิเวลาดกึมากๆ หรอืครึง่ 

คืนหลัง ยุงก้นปล่องชนิดคูลิซิเฟซีส์ส่วนใหญ่ชอบหากินครึ่งคืนแรกก่อนเวลาเที่ยงคืน แต่ก็มี

บางส่วนที่ออกหากินตลอดทั้งคืน ยุงก้นปล่องชนิดซันไดคัส (An. sundaicus) ชอบหากินครึ่ง

คืนแรกมากกว่าครึ่งคืนหลัง เป็นต้น 
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การบินและการกระจายตัว (flight & dispersal) 
 ยุงก้นปล่องสามารถบินได้ตลอดทั้งคืนตั้งแต่ก่อนมืดและหลังจากรุ่งเช้าเล็กน้อย     

การบิน (flight) หมายถึงระยะทางที่ยุงก้นปล่องบินโดยใช้อวัยวะปีกเป็นตัวปฏิบัติการ แต่การ

กระจายตัว (dispersal) หมายถึงการที่ยุงก้นปล่องแพร่ไปในที่ต่างๆ เป็นการบินระยะสั้นๆ 

โดยกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีก การบินและการกระจายตัวของยุงไม่เพียงแต่เป็นความสามารถโดย

ธรรมชาติของยุงเท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น แหล่ง

เลือดหรือการมีสิ่งกีดขวางเช่น ต้นไม้ใหญ่ ป่า ภูเขาและความเร็วของกระแสลม เป็นต้น 

สาเหตุ ที่ยุงบินเกิดจากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การมีพฤติกรรมทางเพศโดยการบินเวียน

เกี้ยวพาราสีล่อตัวเมียให้บินมาผสมพันธุ์ หรือบินเพื่อหาที่เกาะพักหรือหาแหล่งเพาะพันธุ์ 

และหาเหยื่อ เป็นต้น 

 

นิเวศวิทยาของยุงก้นปล่องพาหะนำโรคมาลาเรีย (Ecology of Anopheles)
 

1. Anopheles dirus s.l.  
 เป็นยุงในกลุ่ม Leucophyrus group เป็นยุงพาหะที่มีประสิทธิภาพสูงในการแพร่เชื้อ

ไข้มาลาเรีย พบได้ทั่วไปในป่าเขา สวนยาง สวนผลไม้ พื้นที่ขุดพลอยในภาคตะวันออก       

ยุงก้นปล่องชนิดไดรัส ชอบวางไข่ในแอ่งน้ำขัง แอ่งดิน แอ่งหิน รอยเท้าสัตว์ รอยล้อรถ หลุม

พลอย อย่างไรก็ตามยุงชนิดนี้ต้องการความชื้นสูง ปัจจุบันพบว่ายุงชนิดไดรัส เป็นยุงชนิด     

ซับซ้อน (complex) การศึกษาทางพันธุศาสตร์พบว่า ในประเทศไทยมีทั้งหมด 5 ชนิด           

(Baimai et al., 1998) ได้แก่ A, B, C, D, F  ซึ่งยุงก้นปล่องชนิดไดรัสนี้มีการกระจายตัว

แตกต่างกันไปดังนี้ 

 t ชนิด A และ D พบทั่วไปในหลายภาคของประเทศไทยบริเวณชายแดนไทยพม่า 

 t ชนิด B ส่วนมากพบที่ภาคใต้บริเวณชายแดนมาเลเซีย 

 t ชนิด C พบในจังหวัดกาญจนบุรี และสุราษฎร์ธานี   

 t ชนิด F พบบริเวณชายแดนภาคใต้ ระยะหลังตั้งชื่อเป็น An. nemophilous 

 

2. Anopheles minimus s.l.  
 เป็นยุงชนิดซับซ้อนเช่นเดียวกับยุงก้นปล่องชนิดไดรัส พบว่าในประเทศไทยมี 3 ชนิด

คือ A, C และ D ชนิด A พบได้ทั่วไป ส่วนชนิด C และ D พบในบางพื้นที่ของจังหวัดตากและ

กาญจนบุรี (Sucharit et al., 1998) ยุงก้นปล่องชนิดมินิมัส พบได้ทั่วไปในป่าเขา (forest) 

และบริเวณชายป่า (forest fringe) มีแหล่งเพาะพันธุ์ในลำธารน้ำใสไหลรินเอื่อยๆ มีต้นพืชน้ำ

ในลำธารมีแสงแดดส่องถึงเป็นช่วงๆ (partial shed) บางครั้งพบในทุ่งนา น้ำซับ น้ำซึมและ

แม้แต่บ่อดินขุดเพื่อนำดินไปถมที่และมีน้ำลงไปขัง (ประพัฒน์ และวรรณภา, 2537)  
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แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงก้นปล่อง 
ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 
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ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส.
แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงก้นปล่อง
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3. Anopheles maculatus complex   
 ปัจจุบันสามารถวินิจฉัยได้โดยดูจากสัณฐาน (morphology) ของตัวยุง พบในประเทศ

ไทย 6 ชนิด (Rattanarithikul and Green, 1986) 

 An. sawadwongporni 

 An. maculatus s.s. 

 An. darvidicus 

 An. notanandai 

 An. willmori 

 An. pseudowillmori 

 แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงก้นปล่องในกลุ่ม maculatus นี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของ 

ยุงที่พบ เช่น ในแอ่งหิน ลำธารน้ำไหลเอื่อยๆ แอ่งทราย ทุ่งนา น้ำซึมน้ำซับ 

 

ปัจจัยที่สำคัญของยุงพาหะต่อการแพร่เชื้อไข้มาลาเรีย  
 

 ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการแพร่เชื้อไข้มาลาเรียในธรรมชาติ ได้แก่ เชื้อไข้มาลาเรีย  

ยงุพาหะและสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมคีวามสมัพนัธแ์ละบทบาทรว่มกนัในการแพรโ่รคในแตล่ะทอ้งถิน่ 

ในที่นี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับยุงพาหะที่ประกอบไปด้วย 

 

1. ความหนาแน่น (vector density)   
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุงที่เข้ากัดกินเลือดคน (man biting density) ความหนาแน่นโดย

ทั่วไปขึ้นอยู่กับฤดูกาล เนื่องจากยุงพาหะแต่ละชนิดจะมีแหล่งเพาะพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป 

เช่น  ยุงมินิมัส ซึ่งเพาะพันธุ์ในลำธารไหลรินในท้องที่ป่าเชิงเขา จะมีความชุกชุมสูงในช่วง

ตอนต้นและปลายฤดูฝน การแพร่เชื้อมาลาเรียจึงเกิดขึ้นได้สูงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

 

2. นิสัยการกัดกินเลือด (host preference)   
 ยุงพาหะมีนิสัยชอบกินเลือดคน จะมีความสามารถในการแพร่เชื้อมาลาเรียสู่คนได้สูง   

เช่น ยุงก้นปล่องชนิดไดรัส ซึ่งพบมากในท้องที่ป่าเขา มีความสามารถสูงสุดในการแพร่เชื้อ

มาลาเรียสู่คน มีค่าดัชนีเลือดคน (Human Blood Index) สูงถึง 0.9 เป็นต้น 

 

3. ความถี่ของการเข้ากัดคน (frequency of man biting)   
 โดยทัว่ไปยงุจะเขา้กดัคนทกุ 2-4 วนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัฤดกูาลเปน็สำคญั เมือ่อณุหภมูเิฉลีย่

ลดตำ่ลง ระยะเวลาทีใ่ชส้ำหรบัการเจรญิเตบิโตของไขย่าวนานขึน้ การเขา้กดัคนกจ็ะชา้ลงกวา่ 

ปกติ ทำให้โอกาสของการแพร่เชื้อลดน้อยลงด้วย แต่เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น ยุงพาหะจะเข้า
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กัดคนบ่อยมากขึ้น การแพร่เชื้อก็จะเพิ่มขึ้นด้วย 

 

4. อายุขัย (longevity)   
 โดยทั่วไปยุงเพศเมียจะมีอายุประมาณ 4-6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นตัวกำหนด  

ยุงพาหะที่มีอายุยืนยาวโอกาสที่จะแพร่เชื้อไข้มาลาเรียจะสูงกว่ายุงที่มีอายุสั้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหลังจากพบสโปโรซอยด์ในต่อมน้ำลายแล้ว เพราะทุกครั้งที่เข้ากัดกินเลือดคน ยุง

สามารถปล่อยเชื้อไข้มาลาเรียเข้าสู่คนได้ทุกครั้งจนตลอดอายุขัย 

 

5. ระยะบิน (flight range)   
 ยุงพาหะแต่ละชนิดมีระยะบินแตกต่างกัน ทั้งนี้มีองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมาก       

เช่น ทิศทางลม สภาพท้องที่ สิ่งกีดขวาง ภูเขา ต้นไม้ ระยะใกล้ไกลจากแหล่งเพาะพันธุ์และ

แหล่งที่อยู่ของเหยื่อเป็นต้น ยุงพาหะที่บินได้ไกลก็สามารถแพร่เชื้อไปได้กว้างขวางมาก ยุง

พาหะบางชนิดสามารถไปแพร่เช้ือโรคมาลาเรียในพ้ืนท่ีห่างไกลออกไป โดยติดไปกับเคร่ืองบิน  

เรือ รถยนต์ หรือยานพาหนะอื่นๆ ได้เช่นกัน 

  

 มาตรการควบคุมยุงพาหะให้ได้ผลต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยา ชีวนิสัย  

และนิเวศวิทยาของยุงพาหะ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างโฮสท์ (host) และสิ่งแวดล้อม 

การควบคุมยุงพาหะให้ได้ผลผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติและผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

 

การควบคุมพาหะนำโรคมาลาเรียในปัจจุบัน 
  

มีหลายวิธี ดังนี้ :- 

1. การควบคุมโดยวิธีบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

2. การควบคุมโดยใช้สารเคมี 

3. การควบคุมโดยใช้วิธีทางชีววิทยา  หรือการใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมกันเอง 

4. การควบคุมโดยใช้วิธีทางพันธุกรรม 

5. การควบคุมโดยวิธีการแบบผสมผสาน 

 

1. การควบคุมโดยวิธีบริหารจัดการสภาพแวดล้อม    
 มีหลักการคือ เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเพาะ

พันธุ์ยุง ซึ่งนำไปสู่การลดโอกาสสัมผัสกันระหว่างคน พาหะ และเชื้อที่ทำให้เกิดโรค วิธีการ

จัดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม มีหลายวิธีให้เลือกปฏิบัติขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ความ
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เหมาะสมของพื้นที่ และงบประมาณ 

 1.1 การจัดการระบบน้ำที่ถูกต้อง   

 เนือ่งจากยงุเกอืบทกุชนดิตอ้งอาศยันำ้เปน็แหลง่วางไข ่ซึง่แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัชนดิ 

ของยุง เช่น แหล่งน้ำขัง ลำธารไหลริน น้ำกร่อย น้ำเค็ม น้ำเน่า หรือน้ำสะอาดในภาชนะต่างๆ 

ดังนั้นการจัดระบบน้ำที่ถูกต้องจะเป็นการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ เช่น 

 t การทำท่อระบายน้ำชนิดถาวรมีฝาปิดตลอดทางระบายน้ำ 

 t การป้องกันน้ำเน่าขังในทางระบายน้ำ หรือระบบชลประทานส่งน้ำ 

 t การสำรวจแหล่งน้ำ และป้องกันไม่ให้สกปรกหรืออุดตัน ไม่มีตะไคร่น้ำขึ้น 

 t การกลบ-ถม แหล่งน้ำเน่าเสียที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว 

 1.2   การปรับปรุงความเร็วของกระแสน้ำ   

t ในการระบายนำ้ หรอืชลประทานสง่นำ้สามารถบรหิารจดัการระบบการปลอ่ยนำ้  และ

การทำให้น้ำแห้งสลับกันไปได้ ระยะเวลาของการปล่อยน้ำหรือการทำให้แห้งขึ้นอยู่

กับวัตถุประสงค์ว่าต้องการจะควบคุมยุงพาหะชนิดไหน ตามปกติแล้วไข่ยุงไม่

สามารถอยู่ในสภาพน้ำแห้งได้ ยกเว้น ไข่ยุงลายบางชนิด ดังนั้นการปล่อยน้ำอาจ

จะทำทุก 7 วัน (มีน้ำ) แล้วให้น้ำแห้ง 1 วันก็ได้ 

t การดัดแปลงความเร็วของกระแสน้ำ คือปล่อยน้ำในอัตราเร็วสูงสลับกับอัตราเร็ว       

ต่ำหรือสร้างเครื่องกีดขวาง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรบกวนการวางไข่ของยุงและ

ทำให้ไข่ที่ยุงวางไว้แล้วได้รับการกระทบกระเทือน 

 1.3 การปรับปรุงและควบคุมร่มเงาแสงสว่าง   

 เนื่องจากยุงบางชนิดชอบแหล่งน้ำที่มีแสงแดดส่องถึง ยุงบางชนิดชอบร่มเงา ดังนั้น

หากเราทราบชีวนิสัยของยุงที่ต้องการจะควบคุม ก็สามารถปรับปรุงร่มเงาให้ถูกต้องจนไม่

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงได้ เช่น 

t การจัดการทำลายวัชพืชริมลำธาร นอกจากจะลดร่มเงาในน้ำแล้วยังลดแหล่ง 

เกาะพักของลูกน้ำยุงด้วย 

 1.4 การปรับปรุงดัดแปลงที่อยู่อาศัยและอุปนิสัยของคน เช่น 

t การดัดแปลงบ้านพักให้มีมุ้งลวด 

t การทำลายขยะหรือนำภาชนะที่ไม่ใช้มาทำประโยชน์อย่างอื่น โดยไม่ปล่อยให้เป็น

แหล่งน้ำขังเพื่อไม่ให้ยุงวางไข่  

 วธิกีารควบคมุพาหะโดยการจดัการทางสภาพแวดลอ้มนี ้มขีอ้ดแีละขอ้เสยีคอื 

 ข้อดี 

1. ได้รับการศึกษาพิสูจน์จากหลายประเทศแล้วว่าให้ผลดี สามารถลดความชุกชุม

ของ ยุงและลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้จริง 

2. เป็นการควบคุมได้ในระยะยาว เช่น การทำท่อระบายน้ำชนิดถาวร 
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3. เกือบจะไม่มีผลกระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

4. นอกจากควบคุมยุงพาหะแล้วยังมีผลในการควบคุมแมลงอื่นได้ด้วย 

5. แม้ว่าการลงทุนสูง แต่ผลการคุ้มทุนในระยะยาวคุ้มค่า 

 ข้อเสีย 

 1. การลงทุนครั้งแรกสูงมาก ระยะเวลาก่อสร้างยาวนาน ต้องสัมพันธ์กับแผนแม่บท 

 2. การวางแผนต้องใช้นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ 

 3. ก่อนการดำเนินการต้องมีการศึกษาด้านนิเวศวิทยาก่อน 

 

2. การควบคุมโดยใช้สารเคมี 
 การใชส้ารเคมเีพือ่ควบคมุแมลงอยา่งมปีระสทิธภิาพผูใ้ชจ้ะตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัชวีวทิยา,  

นิเวศวิทยาของแมลงที่จะควบคุม มีความรู้เรื่องเคมีกำจัดแมลงและวิธีการใช้ที่ถูกต้อง เช่น  

ต้องรู้ว่าแมลงที่จะควบคุมมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร แหล่งเพาะพันธุ์อยู่ที่ไหน นิสัยในการ

ออกหากนิเปน็อยา่งไร แหลง่เกาะพกัหรอืแหลง่หลบซอ่นอยูท่ีใ่ด เพือ่จะไดใ้ชส้ารเคมใีหถ้กูตอ้ง 

 สารเคมกีำจดัแมลงคอื สารเคมทีัง้ทีเ่ปน็สารบรสิทุธิแ์ละสารสงัเคราะหท์ีใ่ชใ้นการฆา่แมลง 

การตายของแมลงอาจเป็นลักษณะสัมผัสแล้วตายทันที (quick knock down) หรือสัมผัสแล้ว 

ยังไม่ตายทันที (slow knock down) จะตายในโอกาสต่อไป อาจจะตายภายใน 24 ชั่วโมง

หรือมากกว่า 

 การพิจารณาเลือกสารเคมีที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพในการควบคุมพาหะนำโรค ต้อง 

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. มปีระสทิธภิาพในการควบคมุพาหะไดส้งู และสามารถควบคมุแมลงชนดิอืน่ๆ ทีอ่ยู่

อาศัยในบ้านเรือนได้ด้วย 

 2. มีพิษต่อคนและสัตว์ต่ำ 

 3. ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สะสมในดินและน้ำ 

 4. ใช้ง่ายสะดวก ไม่ทำให้เครื่องพ่นผุกร่อน 

 การพ่นสารเคมีควบคุมยุงก้นปล่องจะใช้วิธีพ่นให้มีฤทธิ์ตกค้าง (Residual spraying)  

โดยการพน่ภายในพืน้ผวิบา้น เมือ่มยีงุเขา้มาในบา้นและเกาะพกั จะไดร้บัสารเคมทีีพ่น่ตกคา้ง 

ไว้มีผลทำให้ยุงตาย หรือมีอายุสั้นลง เป็นการลดความหนาแน่นของยุงพาหะ และทำให้อายุ

ยุงสั้นลง 

 สารเคมีกำจัดแมลงที่นำมาใช้ในงานควบคุมพาหะนำโรค แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ออร์กาโนคลอรีน เช่น DDT 2. ออรก์าโนฟอสเฟต เชน่ Fenitrothion (FNT), Abate 

3. คาร์บาเมต เช่น Propoxur 4. ไพรีทรอยด์ เช่น Permethrin, Deltamethrin 

 สารเคมีดังกล่าวข้างต้นทั้ง 4 กลุ่ม มีด้วยกันหลายชนิด ส่วนมากมีความเป็นพิษต่อ     

ระบบประสาทส่วนกลางของแมลง ทำให้แมลงเป็นอัมพาตและตายในที่สุด แต่ยังมีสารบาง
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ประเภทมีฤทธิ์ในการหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแมลง (Insect development inhibitors       

หรือ Insect growth regulator) และสารเคมีสังเคราะห์คล้ายฮอร์โมนของแมลง เมื่อแมลง  

ไดร้บัสารเคมเีหลา่นีใ้นปรมิาณทีพ่อเหมาะจะหยดุยัง้การเจรญิเตบิโตของแมลงได ้ เชน่ สารเคม ี

สงัเคราะหใ์ชค้วบคมุการลอกคราบของแมลง โดยปกตแิมลงหรอืยงุจะมกีารลอกคราบหลายครัง้  

กว่าจะเป็นตัวเต็มวัย โดยมีฮอร์โมนกระตุ้นการลอกคราบ สารเคมีคล้ายฮอร์โมนทำให้แมลง

ไม่สามารถลอกคราบได้ ตายไปในที่สุด เช่น อัลโตสิด (Altosid), ดิมิลิน (Dimilin) เป็นต้น 

 ข้อเสียในการใช้สารเคมี 

 เมื่อใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งติดต่อกันนาน แมลงจะสร้างความ

ต้านทานต่อสารเคมีขึ้น ซึ่งความรุนแรงของการต้านต่อสารเคมีขึ้นอยู่กับระดับชนิดของการ

ต้านนั้นๆ เช่น 

t การต้านที่เกิดจากแมลงมีความผิดปกติเฉพาะตัว เช่น มีขนาดตัวที่ใหญ่ผิดปกติ มี 

ผิวหนังที่หนาผิดปกติ 

t การต้านที่เกิดจากความผิดปกติในระดับพันธุกรรม เช่น การผลิตน้ำย่อย (เอ็นไซม์) 

ในการเปลีย่นสารพษิใหไ้มม่พีษิ ซึง่การตา้นวธินีีส้ามารถถา่ยทอดไปยงัลกูหลานได ้

t การต้านโดยแมลงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ยุงเปลี่ยนพฤติกรรมการหา     

กินหรือพฤติกรรมการเกาะพัก 

 

3. การควบคุมโดยใช้วิธีทางชีววิทยา   
 คือการนำสิ่งมีชีวิตมาควบคุมทำลายสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง หลักการมีหลายแบบ เช่น 

การใช้สิ่งมีชีวิตเป็นตัวห้ำ (ผู้ล่า) หรือเป็นตัวเบียน (เข้าไปเบียดเบียน) 

 3.1 การใช้ตัวห้ำ (predator) เช่น 

t การปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลงในแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือแหล่งที่มีลูกน้ำยุงมากๆ 

เช่น  การใช้ปลาหัวตะกั่ว ปลาแกมบูเชีย และปลาหางนกยูง เป็นต้น 

t การใช้ลูกน้ำยุงยักษ์กินลูกน้ำยุงที่เล็กกว่า พบว่ายุงยักษ์หนึ่งตัว สามารถกินลูกน้ำ

ได้วันละมากกว่า 10 ตัว และจะกินได้มากขึ้นเมื่อลูกน้ำยุงยักษ์กลายเป็นระยะที่ 3 

หรือ 4 

t การใช้แมลงบางชนิดกินลูกน้ำยุง  เช่น แมลงดาสวน มวนแมงป่องน้ำ หรือมวนวน-

ยักษ์ เป็นต้น 

 3.2 การใช้ตัวเบียน (parasite) เช่น 

t ไส้เดือนฝอย บางชนิดมีขนาดเล็กมากอาศัยอยู่ในน้ำ เช่น หนอนพยาธิใน Famity 

Mermithedae ชือ่ Romanomermis cullicivorax เมือ่ถกูลกูนำ้ยงุกนิเขา้ไปจะไมต่าย 

แต่เข้าไปเจริญเติบโตในกระเพาะอาหารยุง เมื่อไส้เดือนฝอยโตมากขึ้นมีผลทำให้

ลูกน้ำท้องแตกตาย และยังมีไส้เดือนฝอยบางชนิดชอบวางไข่ในดิน เมื่อฟักออก 
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มาจากไข่จะว่ายน้ำอย่างรวดเร็วไชเข้าไปในบริเวณลำตัวของลูกน้ำ เมื่อเจริญ

เติบโต เต็มที่จะไชออกมาจากตัวลูกน้ำ ทำให้ลูกน้ำตายเพราะสูญเสียน้ำ 

 3.3 การใช้เชื้อโรคทำให้ยุงตาย 

t สัตว์เซลล์เดียว (protozoa) ปล่อยบริเวณที่มีลูกน้ำชุกชุม เมื่อลูกน้ำกินเข้าไป สัตว์

เซลล์เดียวเหล่านี้จะปล่อยของเสียซึ่งเป็นอันตรายต่อลูกน้ำ ทำให้ลูกน้ำตาย 

t การใช้เชื้อราชั้นต่ำที่อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น เชื้อราในสกุล Coelomomyces, Cullici- 

nomyces, Lagenidium เป็นต้น 

t การใช้แบคทีเรีย (จุลินทรีย์) จากธรรมชาติ เช่น แบซิลัส ทุรินจิเอนซีส (Bacillus  

thuringiensis) แบซลิสัชนดินีม้อียูใ่นดนิและทำการแยกสายพนัธุไ์ดใ้นป ีพ.ศ. 2519       

เชื้อจุลินทรีย์ชนิดแบซิลัสนี้เมื่อเจริญเติบโตจะทำการแบ่งตัวจำนวนมาก และเมื่อ

เจรญิเตบิโตไปไดร้ะยะหนึง่จะทำการสรา้งสปอรร์ปูรแีละผลกึโปรตนี ซึง่เปน็สารพษิ   

(delta endotoxin) หลังจากลูกน้ำกินจุลินทรีย์ชนิดนี้เข้าไป ลูกน้ำยุงจะปล่อยน้ำ 

ย่อย (เอ็นไซม์) ไปย่อยผลึกโปรตีนนี้สลายเป็นโปลีเปบไตด์ ซึ่งเป็นสารพิษ (toxin)  

ออกฤทธิ์ทำลายเยื่อบุผนังกระเพาะและทางเดินอาหารของลูกน้ำ ทำให้เซลล์ผนัง

กระเพาะบวมแตก และในขณะเดียวกันสารพิษที่เกิดจากกระบวนการนี้จะเข้าสู่

ระบบไหลเวียนของลูกน้ำยุงทำให้ลูกน้ำยุงตายอย่างรวดเร็ว ส่วนสปอร์และผลึก 

โปรตนี ทีต่กคา้งอยูจ่ะสลายตวัไปเองตามธรรมชาต ิซึง่ไมเ่ปน็พษิตอ่สิง่มชีวีติอืน่ใด  

 
4. การควบคุมโดยใช้วิธีทางพันธุกรรม  
 ใช้หลักการทางเรื่องการจำกัดการขยายพันธุ์ ทำอย่างไรจะให้ยุงเป็นหมัน หรือทำ   

อย่างไรจะไม่ให้ยุงตัวเมียสามารถแพร่พันธุ์ได้ตามปกติ ซึ่งขั้นตอนในการทำให้ยุงเป็นหมัน มี 

หลายรูปแบบคือ   

 4.1  การใชส้ารกมัมนัตรงัสฉีายแสงยงุตวัผู ้ทำใหเ้ซลลส์บืพนัธุแ์ละนำ้เชือ้ผดิปกต ิดงันัน้       

เมื่อยุงตัวผู้ที่มีความผิดปกติทางเพศไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่ปกติในธรรมชาติ จะทำให้ไข่

ยุงตัวเมียผิดปกติไปด้วย เช่น ไม่สามารถฟักออกเป็นตัวได้ หรือฟักออกมาเป็นตัวได้แต่ไม่

สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ อาจจะตายก่อนถึงระยะตัวเต็มวัย หรือทำให้ยุงตัวเมียไม่

สามารถวางไข่ได้ 

 4.2  การใชห้ลกัการคดัเลอืกพนัธุท์างธรรมชาต ิ เชน่ การคดัเลอืกสายพนัธุจ์ากยงุชนดิ 

ซับซ้อน (species complex) เมื่อคัดเลือกได้พันธุ์ที่เป็นหมันก็ปล่อยสู่ธรรมชาติ 

 ข้อเสียของวิธีนี้คือ แพง และต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 

 

5. การควบคุมโดยวิธีการแบบผสมผสาน   
 พบวา่วธินีีเ้ปน็วธิทีีด่ทีีส่ดุในการควบคมุยงุพาหะ หลกัการคอื การใชว้ธิดีงักลา่วขา้งตน้  
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1-4 วิธีใดวิธีหนึ่งมากกว่า 2 วิธี มาผสมผสานในการควบคุมยุง ส่วนจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับ      

ชนิดยุง วัตถุประสงค์และงบประมาณที่มีอยู่ 

 นอกจากการควบคุมยุงโดย 5 วิธีดังกล่าวข้างต้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงจากการ

เป็นโรคติดต่อนำโดยแมลงคือ การป้องกันตนเองจากยุงกัดโดย -: 

 1. นอนในมุ้ง ทั้งมุ้งชุบ และไม่ชุบน้ำยา หรือการสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดในเวลาค่ำคืน 

 2. การใช้ยาจุดกันยุง การสุมไฟไล่ยุง   

 3. การใช้สารทาป้องกันยุง ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันไม่ให้ยุงกัด สารทาป้องกันยุง

กัดมีหลากหลายชนิดทั้งที่ทำจากพืชสมุนไพร และผลิตจากสารเคมีซึ่งอาจมีส่วนประกอบของ 

Benzyl benzoate, Butylethyl, propanediol, DEET (N, N-diethyl-3-methylbenzamide), 

Dibutyl phthalate, Dimethyl carbate, Ethyl hexanediol เป็นต้น 

 4. ให้สุขศึกษาแก่คนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน 

 5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขทุกรูปแบบ 

 6. หมั่นทำบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอ 

 7. ไปพบแพทย์เมื่อสงสัยจะเป็นโรคเพื่อรับการรักษาซึ่งเป็นการตัดวงจรการติดต่อ 
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จักรวาล   ชมภูศรี 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ยุงแมนโซเนีย (Mansonia spp.) 
พาหะโรคเท้าช้าง (Malayan Filariasis Vectors)  

 ยุงแมนโซเนีย เป็นยุงที่คนส่วนใหญ่ เรียกว่า ยุงเสือ หรือ ยุงลายเสือ ยุงกลุ่มนี้ถูกจัด

อยู่ใน Order Diptera, Family Culicidae และ Subfamily Culicinae มีลักษณะสีสันลวดลาย 

สวยงาม เนื่องจากเกล็ด (scale) ต่างๆ บนปีกมีขนาดใหญ่กว่ายุงชนิดอื่นๆ ทำให้ลำตัวและ

ปีกมีลายเข้ม ในระยะลูกน้ำ (larva) ของยุงแมนโซเนียมีท่อหายใจ (siphon) แหลม สามารถ 

แทงฝังท่อหายใจลงไปในรากพืชหรือลำต้นของพืชน้ำได้ เนื่องจากยุงกลุ่มนี้มีวิวัฒนาการที่

เปลี่ยนอวัยวะส่วนท่ออากาศให้เหมาะกับการรับเอาออกซิเจนจากรากหรือลำต้นของพืชน้ำได้ 

ดังนั้นในระยะลูกน้ำจะเกาะติดกับรากหรือลำต้นของพืชน้ำ โดยใช้ส่วนหางตรงท่อหายใจแทง

ฝังติดไว้ ส่วนลำตัวสามารถเคลื่อนไหวได้เป็นอิสระ 

 ยุงแมนโซเนียเป็นยุงที่มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุข โดยเป็นพาหะโรคเท้าช้าง       

ในคน นำเชือ้พยาธฟิลิาเรยีชนดิ Brugia malayi พยาธนิีจ้ะอาศยัอยูใ่นระบบนำ้เหลอืงของคน 

มีการปล่อยสารพิษออกมา ทำให้ระบบทางเดินน้ำเหลืองอุดตัน เป็นผลให้อวัยวะบวมโต        

ซึ่งกว่าจะเห็นใช้เวลานานปี ทำให้พิการไปตลอดชีวิต 

 

วงจรชีวิต (Life cycle)
 

 ยุงแมนโซเนียมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (Complete 

metamorphosis) แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง และตัวเต็มวัย หลังจากที่ไข่ฟัก

เป็นลูกน้ำแล้ว ในแต่ละระยะของลูกน้ำจนถึงตัวเต็มวัย จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและ

รูปร่างโดยการลอกคราบ ซึ่งระยะเวลาการเจริญเติบโตจากไข่จนถึงตัวเต็มวัยประมาณ        

23-30 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม 

 

ไข่ (egg)  
 ไข่ของยุงแมนโซเนียมีลักษณะเป็นกระจุกคล้ายดอกทานตะวัน ส่วนใหญ่มีสีดำปลาย 

แหลมคล้ายกระสวยอยู่ติดกับพื้นล่างของใบพืชที่แตะกับผิวน้ำ กลุ่มหนึ่งมีจำนวนไข่ประมาณ 

75-200 ฟอง 
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ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส.

ลูกน้ำ (Larva)  
 ลูกน้ำมีลำตัวสีน้ำตาลใส เขียว หรือดำ ขึ้นอยู่กับชนิดของยุง flagella ของหนวดสั้น

และแข็ง ท่อหายใจที่หางสั้น รูปร่างคล้ายกรวย ปลายแหลมคม แข็ง มีสีน้ำตาลเข้ม และ  

เป็นฟันเลื่อย ในระยะที่ 1 (first instar) ลูกน้ำจะว่ายน้ำไปมาเป็นอิสระ และหายใจเอา 

ออกซิเจนจากผิวน้ำ จากนั้นจะว่ายหารากพืชน้ำ เพื่อจะได้ใช้ส่วนท่อหายใจแทงฝังติดไว้

สำหรับรับเอาออกซิเจนจากรากพืชน้ำ การเจริญในระยะลูกน้ำมี 4 ระยะ (larval instar) 

แต่ละระยะเจริญโดยวิธีลอกคราบ (molting) ซึ่งจะมีการลอกคราบ 3 ครั้ง และระยะ    

สุดท้ายจะลอกคราบกลายเป็นตัวโม่ง ระยะเวลาที่เป็นลูกน้ำจะใช้เวลาประมาณ 16-20 วัน 

ตัวโม่ง (Pupa)   
 ตัวโม่งมี trumpet ตรงส่วนหัวมีปลายที่เป็นหนามแหลมและแข็งใช้เจาะหรือแทงเข้า 

ไปในเนื้อเยื่อของพืชได้เช่นเดียวกับ siphon ของลูกน้ำ ตัวโม่งจะเกาะติดกับรากพืชจนกว่าจะ

ที่มา: WHO, 1997.

แสดงตำแหน่งที่ลูกน้ำ/ตัวโม่งของยุงแมนโซเนียเกาะติดและหายใจผ่านรากพืชน้ำ

ไข่ยุงแมนโซเนีย
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ถึงเวลาลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยจึงปล่อยตัวแยกออกมาจากพืชน้ำ การเจริญเติบโตในระยะ

ตัวโม่งค่อนข้างยาวใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน หรืออาจจะนานกว่านี้ 

 

ตัวเต็มวัย (Adult)  
 ยงุตวัเมยีจะกนิเลอืดภายใน 24 ชัว่โมง ซึง่กนิทัง้เลอืดคนและเลอืดสตัวห์ลงัมกีารผสม

พันธุ์และกินเลือดประมาณ 2-3 วัน จึงพร้อมที่จะวางไข่ ตัวเต็มวัยต้องการความชื้นสูงและ

อุณหภูมิห้องประมาณ 25-30 ํC จะมีอายุอยู่ได้ประมาณ 30 วัน 

ชีวนิสัย
  

 ยุงแมนโซเนียเป็นยุงที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับยุงสกุล Culex และ   

Aedes เมือ่พน้จากระยะตวัโมง่จะมขีาและปกีทีส่มบรูณ ์แลว้บนิจากแหลง่นำ้เพือ่เกาะพกักอ่น

ไปหาอาหารหรือตัวเมียอาจบินตรงไปยังแหล่งที่มีเหยื่อเพื่อกินเลือด มีการออกหากินกัดทั้งใน

บา้นและนอกบา้น แตก่ดันอกบา้นมากกวา่ประมาณ 3 เทา่ โดยทัว่ไปออกหากนิเวลากลางคนื 

จะพบว่าชุกชุมมากในช่วงก่อนใกล้รุ่งและตอนพลบค่ำ โดยเฉพาะช่วงหลังดวงอาทิตย์ลับฟ้า 

ประมาณ 15 นาทีจะพบมากที่สุด นอกจากนี้ยุงแมนโซเนียสามารถออกหากินได้ตลอดทั้ง

กลางวันและกลางคืนในพื้นที่ที่เป็นพรุปิด 

 ยุงตัวเมียซึ่งเป็นพาหะนำโรค ชอบกินทั้งเลือดคนและเลือดสัตว์ เพื่อการเจริญเติบโต

ของไข่ และสร้างพลังงาน ยุงแต่ละชนิดชอบเลือดสัตว์แตกต่างกัน เช่น ยุง Mansonia dives, 

Ma. annulata และ Ma. uniformis ชอบกินเลือดวัวมากที่สุด ส่วนสัตว์ชนิดอื่นๆ ได้แก่ สุนัข 

แพะ แกะ เม่น ลิง ค่าง ชะนี แมว เสือ กระรอก ชะมด นกและคน ความสามารถในการบิน 

ออกหากินของยุงแมนโซเนียแต่ละชนิดแตกต่างกัน Ma. uniformis มีความแข็งแรงมากที่สุด 

สามารถบินได้ไกลถึง 2 กิโลเมตร และ Ma. annulata  ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดในสกุลเดียวกัน 

สามารถบินได้ไกลเพียงประมาณ 300 เมตร อย่างไรก็ตามยุงแมนโซเนียสามารถบินขึ้นสูง

กว่า 60 ฟุต 

ตัวเต็มวัยยุงแมนโซเนีย
ภาพโดย: Ekisei Sonada
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 ยุงแมนโซเนียชอบกินเลือดแมวซึ่งเป็นรังโรคของพยาธิ B. malayi จึงทำให้เกิดการ        

แพร่กระจายโรคระหว่างสัตว์และคนในพื้นที่ภาคใต้ 

 

แหล่งเพาะพันธุ์
 

 ยุงแมนโซเนียมีแหล่งเพาะพันธุ์บริเวณที่ราบลุ่ม ทุ่งนา บ่อ บึง แหล่งน้ำขังตลอดปีและ

มีพืชน้ำชนิดต่างๆ เช่น ผักตบชวา จอก แหน กก แพงพวย วัชพืชต่างๆ แหล่งเพาะพันธุ์ 

สามารถจำแนกได้เป็น 3 แบบ คือ 

 

1. พรุเปิด (Open swamp)  
 เป็นลักษณะแหล่งน้ำที่มีพืชปกคลุมไม่มากนัก แสงอาทิตย์สามารถส่องถึง มีพืช

ตระกูลหญ้ามากกว่าพืชชนิดอื่น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับยุง Ma. uniformis  

 

2. พรุปิด (Swamp forest)   
 เป็นลักษณะแหล่งน้ำขังที่มีพืชปกคลุมอย่างหนาแน่น แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องถึง

หรือส่องถึงพื้นดินได้น้อย มีซากพืชเน่าเปื่อยทับถมนานหลายปี น้ำใสไม่ขุ่น ความชื้นค่อนข้าง

สูง มีพืชหลายชนิด เช่น หวาย ปาล์ม พืชน้ำที่มีนวมช่วยพยุงลำต้นและพืชที่มีรากโผล่เหนือ

ดิน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่เหมาะสมของยุง Ma. dives และ Ma. bonneae 

 

3. ขอบป่า (Forest verge)  
 เป็นบริเวณรอยต่อระหว่าง open swamp กับ swamp forest สามารถพบยุงแมนโซ-

เนียหลายชนิด แต่จะพบ Ma. annulifera มากที่สุด 

 

การวางไข่
 

 ยุงแมนโซเนียตัวเมียหลังจากผสมพันธุ์และกินเลือดแล้วประมาณ 2-3 วัน จึงจะบินหา

แหล่งน้ำที่เหมาะสมเพื่อวางไข่ โดยวางไข่ใต้ใบพืชที่ลอยน้ำเป็นกลุ่มๆ ซึ่งจะมีไข่ประมาณ         

75-200 ฟอง วิธีการวางไข่ของยุงแมนโซเนียเกิดขึ้นโดยตัวเมียจะเดินไปบนใบพืชซึ่งลอยปริ่ม

น้ำ ใช้อวัยวะแทงดูด (proboscis) ทดสอบผิวน้ำ ถ้าพบบริเวณที่เหมาะสม ก็จะโค้งส่วนท้อง

เข้าไปใต้ใบพืชน้ำนั้น ส่วนของหัว ขาคู่หน้า และขาคู่กลางอยู่บนผิวน้ำ ขาคู่หลังอยู่บนใบพืช 

ปกีโคง้งอขึน้ หลงัจากทีป่ลายทอ้งแตะกบัใบพชืดา้นลา่งทีต่ดิกบัผวินำ้แลว้จงึเริม่วางไขท่ลีะฟอง 

โดยใชฐ้านของไขต่ดิกบัใบพชื สว่ยปลายชีอ้อก ไขแ่ตล่ะฟองจะตดิกนัดว้ยสารเหนยีวและเรยีงตวั

เหมอืนกลุม่ดาว ถา้ยงุแมนโซเนยีตวัเมยีไมส่ามารถหาแหลง่ทีเ่หมาะสมทีจ่ะวางไขไ่ด ้ เชน่ ไมม่ี

ใบพชืทีล่อยปริม่นำ้ ตวัเมยีจะเลอืกเอาตรงขอบใบบรเิวณทีต่วัตดิกบัผวินำ้เปน็ทีส่ำหรบัวางไข ่
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แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงแมนโซเนียซึ่งพบได้

ทั่วไปทุกจังหวัดของประเทศไทยภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส.
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แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงแมนโซเนีย

บริเวณป่าพรุ จ.นราธิวาส
ที่มา: โครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ, 2534
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ความสำคัญทางการแพทย์  
 

 ยุงแมนโซเนียเป็นพาหะโรคเท้าช้าง (Filariasis) ชนิดที่เกิดจากเชื้อพยาธิ B. malayi 

พบโรคนี้ทางภาคใต้ของประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งมียุงแมนโซเนีย 6 ชนิด เป็นพาหะ ได้แก่ 

Ma. bonneae, Ma. dives, Ma. uniformis, Ma. indiana, Ma annulata และ Ma. annulifera 

พยาธิโรคเท้าช้างมีวงจรชีวิต แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะในยุง และระยะในคน 

 

ระยะในยุง 
 เมื่อยุงพาหะไปกัดคนที่มีเชื้อพยาธิระยะไมโครฟิลาเรีย (microfilaria) และดูดเลือดที่มี          

ไมโครฟลิาเรยีเขา้สูต่วัยงุ เชือ้พยาธนิีจ้ะผา่นเขา้สูก่ระเพาะยงุ และสลดัปลอกหุม้ลำตวั (sheath)  

แล้วไชทะลุกระเพาะของยุง เคลื่อนตัวไปสู่กล้ามเนื้อบริเวณส่วนอก มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

ใหอ้ว้นสัน้ คลา้ยไสก้รอก (sausage shape) โดยสว่นปลายดา้นหนึง่มหีางเรยีวแหลมยืน่ออกมา  

เรียกระยะนี้ว่า ตัวอ่อนระยะที่ 1 (L
1
) ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหว หลังจากนั้น L

1
 จะลอกคราบ

เปลีย่นเปน็ตวัออ่นระยะที ่ 2 (L
2
) หรอืตวัออ่นระยะกอ่นตดิตอ่ (pre-infective larvae) ซึง่มรีปู 

รา่งทีย่าวขึน้ มหีางสัน้ และจะพบตุม่ (papillae) ยืน่ออกมาบรเิวณปลายหาง 1-2 อนั ระยะ L
2
 นี้

อาจจะมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย หลังจากนั้นจะลอกคราบเปลี่ยนเป็นตัวอ่อนระยะที่ 3 (L
3
) 

หรอืตวัออ่นระยะตดิตอ่ (infective larvae) ซึง่มรีปูรา่งยาวขึน้ มกีารเคลือ่นไหวตลอดเวลา และ

จะเคลื่อนไปสู่ปากยุงโดย L
3
 มีลักษณะดังนี้ ตุ่มที่ยื่นบริเวณหางตรงกลางจะเห็นชัดเจน ส่วน

ตุ่มด้านข้างทั้งสองอันมองเห็นไม่ชัดเจน ระยะเวลาตั้งแต่ไมโครฟิลาเรียเข้าสู่ตัวยุง และเจริญ

จนเป็นตัวอ่อนระยะที่ 3 ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ประมาณ 7-14 วัน 

 

ระยะในคน 
 เมื่อยุงพาหะที่มีตัวอ่อนระยะที่ 3 มากัดคน ตัวอ่อนระยะที่ 3 จะออกมาจากส่วนที่เป็น

อวัยวะแทงดูดของยุง (proboscis) และตกอยู่บริเวณผิวหนังของคนที่ถูกกัด ตัวอ่อนระยะที่ 3 

จะรีบเคลื่อนมาบริเวณแผลที่ถูกกัด และไชผ่านรอยแผลนั้นเข้าสู่ระบบน้ำเหลือง และมีการ

เจริญเป็นตัวอ่อนระยะที่ 4 (L
4
) ตัวเต็มวัย (young adult หรือ L

5
) และตัวแก่ (adult) ตาม

ลำดับ พยาธิตัวแก่ตัวผู้และตัวเมียจะมีการผสมพันธุ์ โดยพยาธิตัวเมียจะปล่อยลูกออกมา

คราวละมากๆ เรียกไมโครฟิลาเรียเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตของคน เช้ือสามารถอยู่ในร่างกายคน

ได้นาน 4-6 ปี 

 ในปัจจุบันยุงแมนโซเนียยังมีความสามารถเป็นพาหะโรคเท้าช้าง โดย Ma. bonneae  

เป็นพาหะหลักในพื้นที่ที่มีสิ่งแวดล้อมแบบพรุปิด (swamp forest) และ Ma. uniformis เป็น

พาหะในสิ่งแวดล้อมแบบพรุเปิด (open swamp) ส่วนยุงชนิดอื่นๆ เป็นพาหะรอง 
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การควบคุมโรคเท้าช้าง

 โดยการควบคุมยุงแมนโซเนีย จะต้องทราบชีวนิสัยและแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงพาหะ       

พบวา่ยงุพาหะนีม้นีสิยักดักนิเลอืดนอกบา้น และมแีหลง่เพาะพนัธุต์ามพร ุหรอืแหลง่นำ้ทีม่พีชื 

น้ำ ได้แก่ ผักตบชวา จอกหูหนู ต้นกก หญ้าปล้อง หญ้าคบบาง จึงเป็นการยากที่จะทำลาย 

ตัวเต็มวัย โดยใช้สารเคมีพ่นตามบ้านเรือน และทำลายลูกน้ำ มีวิธีที่เหมาะสมที่ใช้ในการ

ควบคุมโรคเท้าช้าง ได้แก่ 

 

1. การควบคุมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Control) 
 เปน็การควบคมุแหลง่เพาะพนัธุใ์หไ้มเ่หมาะสมตอ่การเจรญิของลกูนำ้ยงุ โดยเฉพาะแหลง่

เพาะพันธุ์ที่มีพืชน้ำ เช่น การกลบถมและทำลายวัชพืช 

 

2. การลดการติดเช้ือระหว่างคนและยุง (Man-Mosquito Contact Reduction) 
 เป็นมาตรการที่ให้ความรู้แก่คนในแหล่งรังโรคเท้าช้าง ให้รู้จักป้องกันตัวเองจากการถูก

ยุงกัดซึ่งเป็นการลดการสัมผัสระหว่างคนและยุง เช่น ใส่เสื้อผ้ามิดชิด ควรใช้ผ้าเนื้อหนาเมื่อ

เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง นอนกางมุ้งและใช้สารทาป้องกันยุง 

 สำหรบัการควบคมุโรคเทา้ชา้งทีผ่า่นมา ทำโดยการเจาะโลหติ เพือ่คน้หาผูป้ว่ยในจงัหวดั

ท่ีมีรายงานผู้ปรากฏอาการ พร้อมท้ังสอบสวนทางกีฏวิทยา เม่ือตรวจพบผู้ป่วยท่ีมีหนอนพยาธิ     

ก็จะทำการรักษาด้วยยา Diethylcarbamazine citrate (DEC) โดยในพื้นที่ที่มีอัตราการ 

ตรวจพบหนอนพยาธิในโลหิตต่ำกว่าร้อยละ 1 ทำการจ่ายยา DEC เฉพาะผู้ที่พบหนอนพยาธิ

ในโลหิต (Selective Drug Administration) ส่วนในพื้นที่ที่มีอัตราการตรวจพบหนอนพยาธิ

สูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1 จะทำการจ่ายยาแก่ประชาชนท้ังกลุ่ม (Mass Drug Administration) 

หลังจากนั้นติดตามการรักษาเป็นเวลา 2 ปี แล้วทำการติดตามประเมินผลการควบคุมโรค  

ทุก 2 ปี เป็นเวลา 10 ปี นอกจากนี้ยังมีการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้รู้จักป้องกันตัวเอง

โดยใช้มุ้ง สารทาป้องกันยุง รวมทั้งการผ่าตัดแก้ไขความพิการในบางราย 
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อภิวัฏ   ธวัชสิน 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ยุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus) 
พาหะโรคเท้าช้าง (Bancroftian Filariasis Vector) 

 การพัฒนาบ้านเมืองและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองใหญ่ ในประเทศที่กำลัง

พัฒนาดังเช่นประเทศไทยนั้น ก่อให้เกิดการอพยพของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่      

เพื่อแสวงหางาน การศึกษา การบริการทางสุขภาพ ฯลฯ ประกอบกับมีโรงงานอุตสาหกรรม       

ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ผลที่ตามมาก็คือการเกิดแหล่งน้ำเน่าเสียจากชุมชนแออัดซึ่งขาด

สาธารณปูโภคและการสขุาภบิาลทีจ่ำเปน็ เชน่ การจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและสิง่ขบัถา่ยจากผูค้น 

ซึ่งเมื่อสะสมอยู่ในน้ำขังภายใต้หรือบริเวณรอบบ้านที่มาจากน้ำฝนและหรือน้ำจากการชะล้าง 

ต่างๆ และน้ำขังตามท่อระบายน้ำ เกิดการเน่าเสียมีมลภาวะสูง ประกอบกับน้ำเสียซึ่งปล่อย

ออกจากโรงงานอตุสาหกรรมโดยไมผ่า่นขบวนการบำบดันำ้ใหส้ะอาดเสยีกอ่น สิง่ตา่งๆ เหลา่นี ้

ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงรำคาญอย่างมากมาย ด้วยเหตุที่ว่าลูกน้ำยุงรำคาญชอบ

อาศัยอยู่ในน้ำเน่าเสียที่มีอินทรียวัตถุสูง ดังนั้นแหล่งน้ำเสียเหล่านี้จึงสามารถผลิตยุงรำคาญ

ได้เป็นจำนวนมหาศาล 

 ยุงรำคาญนั้นนอกจากจะก่อให้เกิดความรำคาญต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง โดยการดูด

เลอืดแลว้ ยงัเปน็พาหะทีส่ำคญัของหนอนพยาธโิรคเทา้ชา้งชนดิ Wuchereria bancrofti และ

โรคพยาธิหัวใจสุนัข และทำให้ประชากรต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุป้องกันยุงต่างๆ 

เชน่ สเปรยก์ำจดัยงุ, ยาจดุกนัยงุ, สารทาปอ้งกนัยงุ ซึง่ความพยายามปอ้งกนักำจดัยงุตวัเตม็

วัยเหล่านี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ไม่ได้ผลในการควบคุมอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็น

ระยะของยงุทีบ่นิหนกีระจดักระจายจงึไมส่ามารถควบคมุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่เปน็การ

ควบคมุประชากรยงุรำคาญใหล้ดลงอยา่งไดผ้ลจงึควรมุง่กำจดัไมใ่หม้แีหลง่เพาะพนัธุ ์ หากไม่

สามารถทำได้ก็ควรกำจัดลูกน้ำยุงในแหล่งน้ำเน่าเสียเหล่านั้น ซึ่งลูกน้ำยุงรำคาญจะรวมอยู่

ด้วยกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ง่ายในการค้นหาและกำจัดคราวละมากๆ อย่างไรก็ตามในการ

วางแผนควบคมุจำเปน็ตอ้ง อาศยัความรูด้า้นชวีวทิยา นเิวศวทิยา และเทคโนโลยกีารควบคมุ 

 ยุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus) หรือ nuisance mosquito มีชื่อเดิมทาง

วิทยาศาสตร์ว่า Cx. pipiens fatigans เป็นยุงที่พบได้ทั่วไปในเมืองหรือชุมชนแออัด ปัจจุบัน

ยุงรำคาญได้รับความสนใจในแง่ที่ยุงชนิดนี้มีจำนวนมาก ได้ชื่อในด้านการกัด ก่อกวนและ
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สร้างความรำคาญแก่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง ยุงรำคาญมีลำตัวสีน้ำตาลวางไข่เป็นแพ (raft) ใน

แหล่งน้ำขังตามที่ต่างๆ ยุงพวกนี้กัดดูดกินเลือดคนภายในและภายนอกบ้านในเวลากลางคืน   

วงจรชวีติของยงุชนดินี ้ระยะไขใ่ชเ้วลาประมาณ 24-36 ชัว่โมง ลกูนำ้ใชเ้วลาประมาณ 7-10 วนั 

ตัวโม่งใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน รวมเวลาจากไข่จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยประมาณ 10-14 วนั  

(ทีอ่ณุหภมู ิ28-35 oซ) ยงุรำคาญมจีำนวนมากในแอฟรกิาและเอเชยี ทัง้นีเ้นือ่งจากมแีหลง่เพาะ

พันธุ์ที่เหมาะสม และพบในเขตชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นมาใหม่ตามความเจริญของเมือง ยุงพวกนี้

เป็นโฮสท์กึ่งกลางที่สำคัญของหนอนพยาธิฟิลาเรียที่ทำให้เกิดโรคเท้าช้างในคน ซึ่งเกิดจาก 

Wuchereria bancrofti ในประเทศไทยมีรายงานการตรวจพบตัวอ่อนของ W. bancrofti 

ระยะที่ 2 ในยุงรำคาญที่ อ. แม่สอด จ. ตาก และได้มีการทดลองนำยุงรำคาญมากัดผู้ป่วย

ชาวพม่าที่มีเชื้อฟิลาเรียชนิด nocturnal periodic แล้วเลี้ยงไว้ 14 วัน จึงนำมาผ่าหาตัวอ่อน  

(microfilaria) ของหนอนพยาธิในระยะติดต่อ (ระยะที่ 3) พบว่าอัตราการแพร่เชื้อในยุงมีค่า

ประมาณร้อยละ 80 ยุงชนิดนี้ยังนำเชื้อโปรโตชัวที่ทำให้เกิดไข้มาลาเรียในนก พยาธิหนอน

หัวใจในสุนัข และไวรัสที่ทำให้เกิดโรคฝีดาษในสัตว์ปีก ในทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา        

Cx. pipiens complex เป็นพาหะที่สำคัญของเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจาก St. Louis     

encephalitis virus และ western equine encephalitis virus ซึ่งยังไม่เคยมีรายงานใน

ประเทศไทย 

 

ชีววิทยาของยุงรำคาญ
 

 ยุงรำคาญมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) 

ประกอบด้วย 4 ระยะคือ ไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง และตัวเต็มวัย  

 

1. ไข่ (egg) 
 ยุงรำคาญวางไข่เป็นแพ (raft) บนผิวน้ำ หรือตามขอบของแหล่งน้ำเน่าเสียที่น้ำขังนิ่ง 

ไข่ใช้เวลา 1-3 วันในการเจริญอย่างสมบูรณ์เพื่อฟักเป็นตัวอ่อน ไข่ไม่สามารถทนต่อความ

แห้งแล้งได้ ถ้าอยู่ในสภาพแห้งไข่จะฝ่อและตัวอ่อนภายในจะตาย 

ไข่ยุงรำคาญภายใต้กล้องจุลทรรศน์

ที่มา: Spielman, A. & D’ Antonio, M., 2001
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2. ลูกน้ำ (larva)  
 ลักษณะโดยทั่วไป ลูกน้ำยุงรำคาญมีส่วนหัวเจริญดี ด้านข้างของหัวมีตารวม นอกจาก

นี้มีตาเดี่ยวซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของตารวม ตาเดี่ยวมีขนาดเล็กกว่าตารวม ส่วนปากของลูกน้ำ

ถูกดัดแปลงไปเพื่อใช้สำหรับการเคี้ยว บนส่วนหัวบริเวณใกล้ปากมีกระจุกขนหนาแน่นเรียก

ว่า feeding brush การเคลื่อนไหวของกระจุกขนเหล่านี้จะช่วยพัดพาเอาน้ำและอาหารที่มี

ขนาดเล็กมากเข้าสู่ปาก 

 ถัดจากส่วนหัวเป็นส่วนอก ลักษณะเป็นปล้องเดียวที่มีปลายมน ถัดจากส่วนอกเป็น

ปล้องท้องซึ่งมีทั้งหมด 9 ปล้อง ที่ปลายของปล้องสุดท้ายมี anal tracheal- gill 4 อัน ด้านบน

ของปล้องสุดท้ายมีขนเกี่ยว (clinging bristle) ซึ่งมีลักษณะยาวและเป็นตะขอช่วยทำให้

ลูกน้ำสามารถแขวนตัวกับผิวน้ำได้ ด้านล่างของปล้องสุดท้ายจะมีกลุ่มของขนแข็งๆ ซึ่งเรียก

ว่า ventral brush รูหายใจ (spiracle) และท่อหายใจ (siphon) ซึ่งยื่นออก มาจากด้านบน

ของปล้องท้องปล้องท่ี 8 ลักษณะเรียวยาว รูเปิดของท่อหายใจจะถูกปิดโดยล้ินแข็ง (chitinous 

valves หรือ spiracular valves) 

 เมือ่ลกูนำ้กนิอาหารและหายใจ จะโผลม่ายงัผวินำ้โดยการชว่ยของ clinging bristle ลกูนำ้

จะแขวนตัวกับผิวน้ำโดยเอาหัวลงไปในน้ำและส่วนของลำตัวทำมุมกับผิวน้ำ บนด้านข้าง

แตล่ะดา้นของทอ่หายใจจะมแีถวของหนามแหลม (spine) ประมาณ 12-15 อนัเรยีกวา่ pecten 

บนปลอ้งทอ้งที ่8 จะมแีถวของหนามแหลมซึง่เรยีกวา่ comb scale จำนวน 4 แถว ลกัษณะของ 

pecten และ comb scale ของลูกน้ำยุงรำคาญสามารถนำมาใช้จำแนกชนิดได้ 

 ลกูนำ้ยงุรำคาญจะกนิพวกจลุชพีและอนิทรยีวตัถอุืน่ๆ ในนำ้ อาหารถกูนำเขา้สูป่ากโดย

การช่วยเหลือของขนยาวที่มีลักษณะคล้ายพู่กัน เรียกว่า mouth brush โดยอาหารจะถูกพัด

เข้าไปในคอหอยจากนั้นจึงถูกดูดเข้าสู่หลอดอาหาร 

 ลูกน้ำยุงรำคาญลอกคราบทั้งสิ้น 4 ครั้ง การลอกคราบครั้งสุดท้ายจะกลายเป็นตัวโม่ง 

การเจรญิเตบิโตของลกูนำ้อยา่งสมบรูณใ์ชเ้วลาประมาณ 7-10 วนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอณุหภมูขิอง

สิ่งแวดล้อม อาหารและฮอร์โมนในตัวของลูกน้ำ 

 

ที่มา: http://www.arbovirus.health.nsw.gov.au/areas/arbovirus/mosquit/photos/larvaephotographs.html

ลูกน้ำยุงรำคาญ (larva)
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3. ตัวโม่ง (pupa)  
 ภายหลังการลอกคราบครั้งที่ 4 ลูกน้ำจะเจริญเป็นตัวโม่ง ซึ่งเป็นระยะที่ไม่กินอาหาร 

ระยะตัวโม่งสั้นมาก ประมาณ 1-3 วัน 

 ลักษณะโดยทั่วไปของตัวโม่งยุงรำคาญคล้ายกับตัวโม่งยุงชนิดอื่น มีระยางค์ติดกับ  

ลำตัวเป็นเนื้อเดียวกัน และมีรูปร่างคล้ายเครื่องหมายจุลภาค (comma) ส่วนหัวและส่วนอก

ของตัวโม่งจะรวมกันแล้วสร้างเป็นก้อนกลมมน ซึ่งเรียกว่า cephalothorax ใต้ cephalo- 

thorax เป็นส่วนท้องซึ่งมีลักษณะแบนและโค้งจากด้านบนถึงปลายด้านล่าง บนส่วนหัวของ

ตัวโม่งจะพบตาแบบธรรมดา และตารวมซึ่งกำลังเจริญของตัวเต็มวัย บนปล้องท้องปล้องที่ 9 

มีพายเป็นแผ่นแบน (paddle) 2 อัน ซึ่งช่วยในการเคลื่อนไหว  

 ตัวโม่งจะหายใจโดยผ่านทางท่อหายใจซึ่งเรียกว่า respiratory horn หรือ respiratory 

trumpet จำนวน 1 คู่ ที่มีลักษณะยาวเรียวตั้งอยู่ด้านบนของ cephalothorax 

4. ตัวเต็มวัย (adult) 
 ลักษณะโดยทั่วไป ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว (head) ส่วนอก (thorax) 

และส่วนท้อง (abdomen) ส่วนหัวประกอบด้วยหนวดซึ่งประกอบด้วยปล้อง 14-15 ปล้องและ

เห็นได้ชัดเจน scutellum แบ่งเป็น 3 พู (trilobe) ชัดเจน แต่ละพู (lobe) จะมีขนแข็ง (bristle) 

ออกมา แต่จะมีบริเวณที่ไม่มีขนระหว่าง lobe ส่วนท้องจะถูกปกคลุมด้วยเกล็ด ในยุงตัวผู้

หนวดมีขนยาวลักษณะเป็นแบบ plumose และในยุงตัวเมีย หนวดมีขนสั้นแบบ pilose 

 ส่วนปากของยุงตัวเต็มวัยตัวเมียประกอบด้วย labrum, epipharynx, hypopharynx 

mandible และ maxillae ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวเรียวแหลมและตอนปลายมีฟันเล็กๆ  

สำหรับเจาะเนื้อเยื่อโฮสท์ นอกจากนี้ส่วนปากยังพบระยางค์ปาก (maxillary palpi) 1 คู่ ซึ่ง

เปน็โครงสรา้งทีม่คีวามสำคญัในการแยกชนดิตา่งๆ ของยงุ ระยางคป์ากนี ้มคีวามยาวนอ้ยกวา่ 

proboscis มาก แต่ในยุงตัวผู้ระยางค์ปากมีความยาวมากกว่า proboscis แต่ส่วนปลายไม่มี

ลักษณะเป็นกระบอง ระยางค์ปากของยุงทั้ง 2 เพศมีขน (hair) 

ตัวโม่ง (pupa)

ที่มา: Spielman, A. & D’ Antonio, M., 2001
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แหล่งเพาะพันธุ์
 

 ยงุรำคาญมแีหลง่เพาะพนัธุใ์นนำ้สกปรก จากการศกึษาคณุภาพของนำ้ทีพ่บลกูนำ้ยงุชนดิ 

นี้ เช่น ในคูระบายน้ำ น้ำครำใต้ถุนบ้าน น้ำทิ้งจากครัวเรือน น้ำในบ่อขยะ บ่อส้วม พบว่าจะมี 

ค่า BOD (Biological Oxygen Demand) สูง แต่ค่า DO (Dissolved Oxygen) ต่ำ ลูกน้ำ 

ของยุงรำคาญมีความทนทานต่อสภาพน้ำเสียต่างๆ ได้ดี สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว 

จึงมีความชุกชุมสูงทุกฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน และฤดูฝน จะพบแหล่งเพาะ

พันธุ์ของยุงชนิดนี้ทั่วไปในท่อระบายน้ำทั้งเขตเมืองและเขตชนบท 

Labrum 

Mandible 

Hypopharynx 

Lacinia 

Labellum 

Antenna 

Eye 

Maxillary palp 

Prementum 
Double-walled labrum 

Mandible 

Food channel 
Lacinia 

Hypopharynx 

Hemolymph-filled cavity 
of prementum B 

A 

ภาพวาดส่วนปากของยุงเพศเมียซึ่งเป็นปากแบบเจาะดูด  

รูป A แสดงหัวและส่วนปาก;  

รูป B แสดงภาพวาดตัดตามขวางบริเวณใกล้ตอนกลางของริมฝีปากล่าง 
ที่มา: Ross, 1965 อ้างตาม อาคม, 2538) 

ยุงรำคาญตัวเต็มวัย (adult) 

กำลังเจาะดูดเลือดบนแขน 

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 
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แหล่งเพาะพันธุ์ยุงรำคาญ 

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 
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แหล่งเพาะพันธุ์ยุงรำคาญ
ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส.



114
ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการควบคุมยุงในประเทศไทย 

พฤติกรรมการกัด
 

 ยุงรำคาญทั้ง 2 เพศต้องการอาหารสำหรับขบวนการสร้างพลังงานในร่างกายและการ

บิน โดยทั่วไปได้มาจากน้ำหวานของเกสรดอกไม้และของเหลวจากพืช สำหรับยุงตัวเมีย

เทา่นัน้ทีจ่ะใชอ้วยัวะเจาะดดู (proboscis) เจาะเขา้ไปในผวิหนงัของคนและสตัวเ์พือ่ดดูกนิเลอืด 

ทั้งนี้ยุงต้องการโปรตีนจากเลือดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต และการสุก (mature) ของไข่  

 ในการศกึษายงุรำคาญทีม่ากดัเหยือ่โดยการผา่ตรวจ พบวา่ ประมาณรอ้ยละ 25-30 เปน็

ยุงที่เคยวางไข่มาแล้ว (parous) ส่วนอีกร้อยละ 70-75 เป็นยุงใหม่ที่ไม่เคยกัดหรือวางไข่มา

ก่อน (nulliparous) 

 ยงุรำคาญเปน็ยงุทีค่อ่นขา้งอยูใ่กลช้ดิกบัมนษุยเ์ชน่เดยีวกบัยงุลาย แตม่พีฤตกิรรมการ

กัดต่างเวลากัน คือ ยุงลายชอบกัดตอนกลางวัน ในขณะที่ยุงรำคาญชอบกัดตอนกลางคืน 

อย่างไรก็ตามยุงรำคาญมีพฤติกรรมการกัดในบ้านและนอกบ้านไม่แตกต่างกัน  

 ยุงรำคาญมีแหล่งเลือดค่อนข้างหลากหลาย เช่น คน สุนัข แมว เป็ด ไก่ เท่าที่มี

รายงานพบว่ายุงรำคาญกัดเป็ดและไก่มาก รองลงมาก็เป็นสุนัข (ประคอง, 2538) ตาม

ธรรมชาติพบว่ายุงชนิดนี้ชอบดูดกินเลือดสัตว์มากกว่าเลือดคน คือเป็น zoophilic ปริมาณ

เลือดที่กินแต่ละครั้งประมาณ 10.2 ลบ.ซม. 

 การศึกษาช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการกัดของยุงรำคาญพบว่า ยุงรำคาญกัดตั้งแต่พลบค่ำ      

จนกระทัง่เชา้ ชว่งเวลาทีก่ดัมากแตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ที ่ นอกจากนีผ้ลในหอ้งปฏบิตักิารและ       

ในธรรมชาติก็แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาชีวนิสัยในธรรมชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจ

ละเลยได้ 

ภาพที่ 1 แสดงช่วงเวลาการกัดของยุงรำคาญ (Cx. quinquefasciatus) ณ สวนสามพราน          

จ.นครปฐม ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 (อภิวัฏ และคณะ, 2544 ไม่ตีพิมพ์) 
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ภาพที่ 2 แสดงช่วงเวลาการกัดของยุงรำคาญ (Cx. quinquefasciatus) ในชุมชนแออัด                     

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ในเดือนกันยายน 2544 (อภิวัฏ และคณะ, 2544 ไม่ตีพิมพ์) 

ภาพที่ 3 แสดงช่วงเวลาการกัดของยุงรำคาญ (Cx. quinquefasciatus) ในห้องปฏิบัติการฝ่าย

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในเดือนธันวาคม 2540 

(อภิวัฏ และคณะ, 2540 ไม่ตีพิมพ์)  
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การเกาะพัก
 

 ในตอนกลางวัน ยุงรำคาญมักเกาะพักในที่มืดอับชื้น เช่น บริเวณที่มืดในบ่อพักท่อ     

ระบายนำ้ ใตถ้นุบา้น ในอา่งนำ้ ในรถยนตท์ีเ่ปดิกระจกทิง้ไว ้บรเิวณกอหญา้รมิคนูำ้ หรอืคลอง 

ในรองเท้า ถุงเท้า หรือวัสดุต่างๆ 

 

การสืบพันธุ์
 

 สารดงึดดูทางเพศ (sex pheromone) ของยงุรำคาญอาจจะถกูสรา้งโดยแตล่ะเพศ เพือ่

ดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้าม แต่การดึงดูดความสนใจโดยวิธีนี้จัดว่าได้ผลไม่มากนัก 

และมักพบบ่อยๆ ว่ายุงตัวเมียจะไม่ยอมรับการผสมครั้งที่สอง 

 ยงุตวัเมยีตอ้งการเลอืดกอ่นวางไข ่  โปรตนีจากเลอืดซึง่ยงุกนิเปน็อาหารจะกระตุน้เซลล์

ไข่ (oocyte) ในรังไข่เพื่อสร้าง yolk และเพื่อเจริญเติบโต การสุกของไข่ถูกควบคุมโดยการ

หลั่งของฮอร์โมนจากสมอง และ vitellogenin stimulating hormone จากรังไข่ เยื่อบุผิวของ 

ovarian follicle จะสร้างเยื่อบุและเปลือก (chorion) ล้อมรอบไข่ที่กำลังเจริญเติบโต 

 ยงุตวัเมยีตอ้งใชเ้ลอืดในการผลติฮอรโ์มน (gonadotropic hormone) ซึง่สำคญัตอ่การ

สุกของไข่ฮอร์โมนนี้สร้างมาจากส่วนของ corpora allata หรือเทียบได้กับต่อม pituitary ของ

สมอง โดยมสีาร serotonin และ adrenalin จากเลอืดของเหยือ่เปน็ตวักระตุน้ (Brown, 1975) 

 

การตอบสนองต่อสีต่างๆ
 

 ในการเปรียบเทียบสีต่างๆ เช่น เหลือง แดง เขียว ขาว ดำ ชมพู น้ำเงิน พบว่าผ้าสี

เหลือง แดง และสีเขียว จะมียุงเข้าเกาะมากกว่าผ้าสีดำ ชมพู และน้ำเงิน อย่างไรก็ตามผ้าสี

ขาวก็มียุงเข้าเกาะมากเช่นเดียวกัน 

 

การตอบสนองต่อแสงและคาร์บอนไดออกไซด์
 

 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวดึงดูดให้ยุงรำคาญบินเข้าหา และถ้ามีแสงสลัวร่วมกับ

คารบ์อนไดออกไซดก์จ็ะยิง่ดงึดดูยงุมากยิง่ขึน้ จงึนยิมใชก้า๊ซชนดินีร้ว่มกบัแสงไฟในการดกัยงุ 

 

อายุขัย
 

 โดยปกติยุงรำคาญตัวผู้จะมีอายุค่อนข้างสั้น ในธรรมชาติมักมีชีวิตอยู่ประมาณ 1    
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สัปดาห์ แต่ถ้าดูแลเลี้ยงเป็นอย่างดีภายในห้องปฏิบัติการ ด้วยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเพียง  

พอและมีความชื้นสูง ยุงตัวผู้อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง 1 เดือน หรือมากกว่า สำหรับยุงตัวเมีย

อาจจะมีชีวิตอยู่ได้นาน 4 ถึง 5 เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม 

ในช่วงที่มีการทำงานหรือการเคลื่อนไหวมากๆ หรือมีอากาศร้อนมากๆ ยุงตัวเมียจะมีชีวิต

เพียง 2 สัปดาห์ การมีชีวิตรอดยาวนานหรือไม่ เกี่ยวข้องกับศักยภาพของการเป็นพาหะของ

ยุงด้วย  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  

 Sucharit และ คณะ (1981) ได้ทำการศึกษาช่วงการกัดของยุงรำคาญ Cx. quinque- 

fasciatus ในกรงุเทพฯ พบวา่มชีว่งการกดัสงู 2 ครัง้ คอื ระหวา่ง 22.00-23.00 น. และ 01.00-

04.00 น. โดยสามารถจับยุงได้มากที่สุดภายในบ้านช่วงหลังเที่ยงคืน 

 Suleman และ Shirin (1981) ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการวางไข่ของยุงรำคาญใน

ห้องปฏิบัติการ พบว่ายุงรำคาญชอบที่จะวางไข่ในน้ำที่มีลูกน้ำหรือตัวโม่งของยุงชนิดเดียว 

กันอาศัยอยู่ รองลงมา ได้แก่ น้ำสระ น้ำประปา น้ำปราศจากอิออน น้ำที่มีอาหารสำหรับตัว

อ่อนปนเปื้อน นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงของแสงมีผลต่อการวางไข่ โดยแสงสว่างจะเป็นตัว

ยับยั้งการวางไข่ แต่ความมืดจะช่วยกระตุ้นการวางไข่ของยุงรำคาญ 

 Panicker และคณะ (1981) ได้ทำการสังเกตช่วงเวลาการวางไข่ของยุง พบว่ายุง

รำคาญสามารถวางไข่ได้ตลอดเวลา 

 Rayah (1983) ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของฤดูกาลที่มีต่อจำนวนไข่ของยุงรำคาญที่ 

เมือง Khartoum ประเทศซูดาน โดยทำการศึกษาระหว่างเดือนเมษายน 2522-มีนาคม 2524  

พบว่าในช่วงฤดูร้อน (พฤษภาคม-มิถุนายน) มีการวางไข่น้อยที่สุด เนื่องจากยุงมีขนาดเล็ก    

(น้ำหนักโดยเฉลี่ยของตัวเต็มวัยเพศเมีย 0.57 มก.) และจะมีการวางไข่มากที่สุดในฤดูหนาว   

(พฤศจิกายน-มกราคม) เนื่องจากในฤดูหนาวจะมีการเจริญในระยะตัวอ่อนยาวนาน เป็นผล

ทำให้ได้ตัวเต็มวัยที่มีขนาดใหญ่ 

 Suleman และคณะ (1983) ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการกินเลือด และการผสมพันธุ์ 

ของยุงรำคาญภายใต้การควบคุมระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 2540 พบว่า 

ความสามารถในการผสมพันธุ์ขึ้นอยู่กับอายุของยุง เช่น ยุงที่มีอายุ 3 วันสามารถผสมพันธุ์ได้

ดีกว่ายุงที่มีอายุ 4 วัน และเกี่ยวกับความสามารถของเพศผู้ด้วย แต่ไม่ได้ขึ้นกับขนาดของกรง

ที่เลี้ยง รอบการผสมพันธุ์แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนเที่ยงคืน และช่วงเช้ามืดก่อนสว่าง 

ส่วนรอบการกัดแบ่งได้เป็น 3 ช่วง โดยช่วงเที่ยงคืนจะมีการกัดมากที่สุด 

 Lauren และ Pickett (1985) ได้ทำการศึกษาฟีโรโมนที่ช่วยดึงดูดให้ยุงรำคาญวาง ไข่ 

พบว่าฟีโรโมนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ erythro-6-acetoxy-5-hexadecanolide ซึ่งพบอยู่ที่ปลาย
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ยอดของแพไข่ ฟีโรโมนจะค่อยๆ ถูกปล่อยขึ้นสู่อากาศเหนือผิวน้ำ เพื่อดึงดูดให้ยุงตัวเมียที่

กำลังมีไข่ตัวอื่นเข้ามาวางไข่ในบริเวณดังกล่าว 

 Faisal และ Zaya (1986) ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิที่แตกต่างกัน (15, 23, 30, 35, 37 

องศาเซลเซียส) ต่อชีววิทยาบางประการของ Cx. quinquefasciatus พบว่าที่อุณหภูมิสูง โดย

เฉพาะที่สูงถึง 30 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีผลกระทบต่อระบบภายในร่างกายยุง เช่น การลดลง

ของอัตราการฟักไข่  

 จากการศึกษาของ Rueda และคณะ (1990) เพื่อหาผลของอุณหภูมิต่อการเจริญและ

อัตราการอยู่รอดของยุงรำคาญ พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงยุงที่ได้มีขนาดเล็กและในทางตรงข้ามที่

อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ลูกน้ำจะมีขนาดศีรษะกว้างและลำตัวขนาดใหญ่ จากการศึกษา

ผลของอาหารเลี้ยงลูกน้ำ น้ำหนักของตัวเต็มวัย ขนาดของแหล่งอาหารเลือด และอายุ ที่มีต่อ

ความอุดมสมบูรณ์ของยุงรำคาญ โดย Akoh และคณะ (1992) พบว่า น้ำหนักเฉลี่ยของยุง

หลังการลอกคราบของดักแด้ จะแปรผันตามอาหารของลูกน้ำ ลูกน้ำที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารซึ่ง

มีส่วนผสมของตับจะได้ยุงที่มีขนาดใหญ่ และให้ไข่มากกว่าลูกน้ำที่เลี้ยงด้วยนม ซึ่งปริมาณ

ไข่ที่วางก็ขึ้นกับปริมาณของอาหารเลือด และอายุของยุงตัวเมียด้วย 

 Van-Handle (1991) ได้ทดลองเลี้ยงยุงด้วยน้ำเป็นเวลา 7 วันหลังได้กินเลือด พบว่า

ไข่ที่ได้จะมีอัตราส่วนของ glycogen ต่ำกว่ายุงที่เลี้ยงด้วยน้ำหวาน  และยุงตัวเมียที่ไม่เคยกิน

เลือดเลยจะมีอายุยาวนานกว่ายุงที่เคยกินเลือด 

 Reisen และคณะ (1991) ได้แต้มสีบนตัวยุงด้วยผงฝุ่นสีฟลูออเรสเซนท์ แล้วนำไป

ปล่อยบริเวณใจกลางย่านชุมชนและบริเวณรอบนอก เพื่อศึกษาการกระจายของประชากร 

การเพิ่มขึ้น และการลดลงของประชากร ในการจับยุงกลับมานั้นได้ยุงตัวเมียเป็นจำนวนมาก 

และมีระยะทางการแพร่กระจายโดยเฉล่ียไม่ไกลจากแหล่งชุมชน รองลงมาคือแหล่งเกษตรกรรม

และสวนสาธารณะ การแพร่กระจายของยุงสัมพันธ์กับการออกหาแหล่งอาหาร และอยู่ใน

ระยะ 0.6-1.0 กิโลเมตรต่อวัน การอยู่รอดจะอยู่ในช่วง 0.65-0.84 ต่อวัน ความชุกชุมของ

ประชากรยุงตัวเมียอยู่ในช่วง 36,612-671,634 ตัวต่อตารางกิโลเมตร  

 

การควบคุมยุงรำคาญ
 

 วิธีการควบคุมยุงรำคาญนั้น อาจจะแบ่งการควบคุมออกได้ดังนี้ :- 

 

1. การควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ  
 เนื่องจากลูกน้ำยุงรำคาญมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่ตามแหล่งน้ำขังและน้ำที่มีมลภาวะสูง 

เช่น แหล่งน้ำเสีย คูน้ำ แอ่งน้ำขังใต้ถุนบ้านและทางระบายน้ำ จะทำการควบคุมได้ดังนี้ -: 
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 1.1  การปรับสภาพแวดล้อม  

   ทำได้หลายวิธีด้วยกัน ขึ้นกับแหล่งเพาะพันธุ์นั้นๆ เช่น  

t การเก็บขยะในแหล่งน้ำขัง เพื่อจะได้ไม่เป็นอาหารของลูกน้ำและเป็นที่หลบ   

ซ่อนของลูกน้ำ จากการสังเกตพบว่าแอ่งน้ำขังหรือคลองที่ไม่มีขยะลอยอยู่ 

ในน้ำจะไม่ค่อยมีลูกน้ำยุงรำคาญ เพราะไม่มีแหล่งเกาะพักของลูกน้ำ ไม่มี    

ร่มเงา   

t การกำจัดต้นหญ้าที่อยู่ริมขอบบ่อ 

t การทำใหท้างระบายนำ้ไหลไดส้ะดวก  เพราะยงุรำคาญชอบอาศยัในแหลง่นำ้

ขังหรือน้ำนิ่ง ซึ่งมีเศษขยะลอยอยู่บนผิวน้ำ 

t การถมหรือระบายน้ำออกของแหล่งน้ำที่ไม่จำเป็นเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ให้     

น้อยลง 

 วิธีนี้สามารถควบคุมยุงรำคาญได้อย่างยั่งยืนและสิ้นเปลืองน้อยที่สุด อีกทั้งยังเป็นการ  

รักษาสภาพแวดล้อม ช่วยให้สิ่งมีชีวิตในน้ำสามารถควบคุมกันเองเกิดสมดุลธรรมชาติได้ ไม่ 

มีการระบาดของยุง 

 1.2 การควบคุมโดยวิธีทางชีววิทยา   

 ในแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงรำคาญ จะมีศัตรูธรรมชาติหลายชนิดด้วยกันที่สามารถนำ

มาใช้ควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญได้ เช่น ปลาหางนกยูง ปลาแกมบูเชีย หรือการใช้แบคทีเรีย 

Bacillus sphaericus (Bs) ร่วมกับ Bacillus thuringiensis (Bti) หรือใช้ Bs สลับกับ Bti เมื่อ

ยุงสร้างความต้านทาน (Thavara et al, 2001) 

 1.3 การใช้สารเคมี   

 ควรเลือกเป็นวิธีสุดท้าย และใช้อย่างระมัดระวัง เพราะสารเคมีบางชนิดอาจจะไปทำ

อันตรายสัตว์และตัวอ่อนแมลงที่มีประโยชน์ในน้ำได้ ดังนั้นจะต้องเลือกชนิดที่มีพิษน้อยต่อ

สัตว์อื่นและสภาพแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาพิจารณาใช้ได้ เช่น permethrin,  

etofenprox, temephos, deltamethrin 

 

2. การควบคุมยุงตัวเต็มวัย   
 เนื่องจากยุงชอบหลบพักอยู่ในบริเวณใต้ชายคาที่ค่อนข้างอับและชื้น ดังนั้นการ   

ควบคุมยุงรำคาญสามารถดำเนินการได้ทั้งบริเวณแหล่งเกาะพัก และขณะบินออกหากินใน

เมือง และชุมชน ดังนี้ :- 

 2.1 การปรับสภาพแวดล้อม   

 ได้แก่ การทำความสะอาดบ้านอยู่อาศัยเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่และแหล่งเกาะพักของตัวยุง 

โดยการจัดข้าวของให้เป็นระเบียบ รองเท้าควรเก็บให้มิดชิด เพราะยุงรำคาญชอบหลบซ่อน

อยู่ในรองเท้า และถุงเท้าที่ใช้แล้ว 
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 2.2 การใช้สารเคมี   

 พ่นเพื่อกำจัดตัวยุง เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องพ่น ให้เลือกผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มี     

สารออกฤทธิใ์นกลุม่ไพรทีรนิส ์หรอืไพรทีรอยดส์งัเคราะห ์ เพราะมปีระสทิธภิาพสงูในการกำจดั 

ยุง แต่มีอันตรายต่อผู้ใช้น้อย อย่างไรก็ตามการวางแผนควบคุมยุง ควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 

 1. พื้นที่เป้าหมาย (Target area) 

 2. ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (Insecticides) 

 3. วิธีการที่เหมาะสม (Application procedure) 

 4. ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ (Treatment cycle) 

 5. ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง สิ่งแวดล้อม (Precautions) 

ภาพโดย: ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา, สวส. 

การควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ 

โดยใช้จุลินทรีย์/สารเคมี 

การประเมินผลความชุกชุมของยุง 

หลังการควบคุม 
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