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คำ�นำ�

	 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	 เป็นงานสำาคัญที่ต้องการ
ความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ	 และเอกชน	 เนื่องจาก
กิจกรรมสำาคัญๆ	 ในงานนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยทั่วไปกรมควบคุมโรคได้จัดทำาหนังสือการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกโดยชุมชนขึ้น	 โดยประสานกับศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์	 เป็นแกนหลักในการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในแต่ละภาคทั่วประเทศและนำามาพัฒนา
เป็นคู่มือ	 เพื่อให้ผู้นำาชุมชนและอาสาสมัครซึ่งเป็นแกนนำาในชุมชนใช้ประโยชน์
ในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้ประชาชนได้ตระหนัก
ในปัญหาและความสำาคัญของโรค	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในครัวเรือน	 และชุมชน	 กำาจัดและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายโดยวิธีการง่ายๆ	ด้วยภูมิปัญญาของชุมชนเอง	ตลอดจนสามารถดูแล
ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
	 กระทรวงสาธารณสุข	 หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการขยาย
ผลทำาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมกำาจัดและควบคุมยุงลายอย่าง
ทั่วถึง	ส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลงต่อไป
	 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการทำาให้คู่มือเล่มนี้สำาเร็จขึ้น
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เด็กตายได้....ผู้ใหญ่ก็ตายได้ 
ถ้าประมาทเรื่องยุงลาย

              ยุงเป็นภัยต่อมนุษย์ทั้งในเมืองและชนบทโดย            
              เฉพาะยุงลายท่ีนำาโรคไข้เลือดออก ซ่ึงเม่ือก่อนมัก
             จะเป็นเฉพาะกลุ่มเด็ก แต่เด๋ียวน้ีเป็นกันได้ท้ังคนแก่ 
             หนุ่มสาว เด็ก และเป็นได้ตลอดปี ถ้าหากติดเช้ือไข้
              เลือดออกซ้ำาเป็นครั้งที่ 2 ที่ 3 จะมีอาการรุนแรง 
             และมีโอกาสตายได้
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     “น้อย อายุ 5 ปี  ตามพ่อแม่ไปทำางานรับจ้างในตัวเมือง 
เมื่อหมดงาน พ่อแม่จึงพาน้อยกลับมาบ้าน  อาทิตย์ต่อมาน้อย
เป็นไข้สูง ติดต่อกัน 2 วัน แม่คิดว่าน้อยเป็นไข้ธรรมดา จึง
ไปซี้อยาแก้ไข้จากร้านขายของชำาในหมู่บ้านมาให้กิน  แต่ไข้ก็ยัง
ไม่ลดจนกระทั่ง มีอาการกระสับกระส่าย และชัก แม่จึง
พาน้อยไปรดน้ำามนต์แต่น้อยกลับ ตัวเย็น ซึมลง และมี
เลือดกำาเดาไหล แม่ตกใจรีบพาไปหาหมอ แต่หมอบอกว่า
มาช้าเกินไป น้อยเป็นไข้เลือดออกข้ันรุนแรง หมอช่วยชีวิตไม่ได้”

พ่อแม่ น้า อา
ยังคิดถึงน้อยอยู่เสมอ

โธ่ ไม่น่าเลย ไม่น่าเชื่อผิดๆ เลย
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 “มิตร อยู่ในวัยทำางาน ร่างกายแข็งแรง มีเมียมีลูกอายุ 
2 ขวบ กำาลังน่ารัก เพื่อนฝูง ญาติฯ ไม่เคยคิดว่าจะจบชีวิต
ลงด้วยไข้เลือดออก เพราะมิตรเคยเป็นโรคไข้เลือดออกมา
แล้วเมื่อตอนเด็กแต่รักษาหาย เพื่อนๆ และเมียก็เชื่อว่าถ้าเคย
เป็นโรคไข้เลือดออกแล้ว จะไม่เป็นอีก และคิดว่าเป็นเฉพาะเด็ก 
แต่นั่นเป็นความคิดที่ผิดมาก เพราะเมื่อมิตรเป็นไข้เลือดออก
ครั้งนี้ กลับทำาให้มีอาการรุนแรงมากและทำาให้เขาเสียชีวิตลง
อย่างน่าเสียดาย”

แล้วนี่ ลูก เมีย
จะอยู่กันอย่างไรต่อไป ??
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โรคไข้เลือดออก คืออะไร

          โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดต่ออันตราย มียุงลาย
เป็นตัวนำาโรค โดยยุงลายไปกัดคนที่มีเชื้อโรคไข้เลือดออก แล้วไป
กัดคนอื่นอีกต่อหนึ่ง
 ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นได้ทุกคน เป็นแล้วเป็นอีกได ้ เป็น
ซ้ำาครั้งต่อมา มโีอกาสตายง่ายๆ
 เราต้องช่วยกัน กำาจัดลูกน้ำายุงลาย เพื่อไม่ให้พวกเรา
ทุกคนต้องสูญเสียชีวิต เงินทอง จากการป่วยเป็นไข้เลือดออก
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อาการ
 

         ผู้ป่วยไข้เลือดออก จะมีไข้สูง ไม่ลด 2-7 วัน ปวดหัว
คลื่นไส้ บางคนจะปวดท้อง แน่นท้อง
 อาการสำาคัญที่แตกต่างจากไข้หวัด คือ ไม่มีน้ำามูกหรือ
ไอ แต่จะปวดหัว และปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก
 หลังจากมีไข้ 2–3 วัน มักจะมีจุดแดงที่ผิวหนังอาจ
มีเลือดกำาเดาออก เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือด 
หรือถ่ายอุจาระสีดำา ในระยะนี้ บางคนจะช็อก ตัวเย็น กระ
สับกระส่าย ซึมลง หรือหมดสติ และอาจตายได้
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สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก จะทำาอย่างไร
        •  ถ้าเป็นไข้ธรรมดา ให้ใช้ผ้าชุบน้ำาเช็ดตัว กินยา                                                                                         
           พาราเซตามอลเท่านั้น ห้ามกินยาอย่างอื่น ให้ดื่ม
           น้ำาตาลเกลือแร่หรือน้ำาผลไม้บ่อยๆ 
           สัก 2–3 วัน จะหายไข้ได้
        •  ถ้าไข้ไม่ลด
           ให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก
           ให้รีบนำาผู้ป่วยไปพบแพทย์
           หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน
           เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

           แหล่งแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออก
           1. มีผู้ป่วยอยู่ในชุมชน
           2. มีคนไปรับเชื้อมาจากที่อื่น มาแพร่เชื้อในชุมชน
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สิ่งที่คุณคาดไม่ถึง

        • ลูกน้ำากลายเป็นยุงลาย ภายใน 7 วัน
        • ยุงลายมีชีวิตอยู่ได้ 45 วัน บินหากินได้ไกลถึง                          
            100 เมตร นำาเชื้อโรคมาสู่คนได้ ทุกคนที่มันกัด
        • ไข้เลือดออก เป็นได้ตลอดปี เพราะแหล่งเพาะ                      
            ลูกน้ำาพบได้ตลอดปี
        • คนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก เป็นแล้วเป็นอีกได ้ถ้า 
            เป็นซ้ำา อาจทำาให้อาการ รุนแรง ตายได้
        • ผู้ใหญเ่ป็นไข้เลือดออก มักมีอาการรุนแรง และ
            มีโอกาสตายมากกว่าเด็ก

อย่าปล่อยให้ลูกน้ำา
...ลอยนวล!!!
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         ยุงลาย มาจากไหน    มาจาก ลูกน้ำายุงลาย

ลูกน้ำายุงลาย มันอยู่ท่ีไหน   อยู่ในภาชนะท่ีมีน้ำาขัง

ต้องทำ�ล�ย ต้องทำ�ล�ย

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

“การป้องกันน้ันง่าย ๆ ต้องไม่ให้ยุงลายเกิด”

ทำาลายแหล่งเพาะยุงลาย...ทุกชนิด



แหล่งเพาะลูกน้ำายุงลาย อยู่ที่ไหน?

ทำาให้หมดไปได้อย่างไร    

1. ที่บ้านเราเอง ต้องทำาลายแหล่งเพาะลูกน้ำายุงลาย
 * โอ่งน้ำา  ต้องมีผ้ามุ้งมัดปากโอ่ง ปิดฝาอีกชั้นหนึ่ง

    

 * จานรองขาตู้กับข้าว ต้องใส่เกลือ หรือน้ำาส้มสายชู 
หรือผงซักฟอก หรือใส่น้ำาเดือดทุก 7 วัน ใส่ทรายกำาจัดลูกน้ำา
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 * ภาชนะใส่น้ำาในห้องน้ำา ตักลูกน้ำาทิ้ง หรือทำาความ
สะอาดบ่อยๆ หรือใส่ปลากินลูกน้ำา หรือใส่ทรายกำาจัด
ลูกน้ำา

 * แจกันดอกไม้/ภาชนะใส่ไม้เลื้อย เปลี่ยนน้ำาทุก
สัปดาห์ หรือใช้สำาลี กระดาษปิดปากแจกัน
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 * จานรองกระถางต้นไม้  เทน้ำาทิ้งทุกสัปดาห์ หรือ
ใส่ทรายจนเกือบเต็มจาน เพื่อดูดซับน้ำา

 *บริเวณรอบบ้านเราตรงท่ีมีเศษภาชนะ/วัสดุ/ขยะ 
ถุงใส่ขยะ ถุงพลาสติก ที่น้ำาขังได้ ต้องกำาจัดขยะหรือ
ทำาความสะอาดบริเวณบ้านทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
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2. ข้างนอกบา้นเรา และที่สาธารณะ
 เช่น วัด/มัสยิด/โบสถ์ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 
            มีแหล่งเพาะลูกน้ำายุงลายในห้องน้ำาห้องส้วม ใส่ทรายกำาจัด    
  ยุงลาย หรือใส่ปลากินลูกน้ำา รางระบายน้ำาจากศาลาวัด 
               ทีอ่าบน้ำาละหมาดจากมัสยิด       อย่าให้เศษขยะอุดขวางน้ำาไหล
   อย่าให้น้ำาขัง 

ถ้ากำาจัดแหล่งที่ลูกน้ำาจะเกิดได้ทุกแห่ง จะเป็นการช่วย
ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย
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 หลุมน้ำาขังรอบวัด โรงเรียน มัสยิด ก็เช่นกัน 
ช่วยกันกลบกองขยะ ภาชนะแตกหักถุงใส่ขยะที่ไม่ได้
มัดปากถุง น้ำาจะขังยุงจะไข่ต้องฝังกลบ ทำาลายทิ้ง
ให้หมด ถังเก็บน้ำาในที่สาธารณะ ต้องช่วยกันดูแลปิดฝา
ให้สนิท เป็นแหล่งเพาะยุง ใบไม้ใหญ่น้อยในสวนรอบบ้าน 
หมั่นเก็บกวาด เผาทิ้งหรือเอาไปทำาปุ๋ยคอก ฯลฯ 
ร่วมมือกันทำาลายบ่อย ๆ
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    ทำาอย่างไรจึงจะควบคุม

โรคไข้เลือดออกได้สำาเร็จ
 ต้องเริ่มที่ตัวของเราก่อน ลงมือกำาจัดแหล่ง
เพาะยุงในบ้านเราเองก่อน
 ถ้าเราไม่ทำา  ทุกคนในบ้านต้องเสี่ยง เสี่ยงทุก
วัน เพราะลูกน้ำากลายเป็นยุงทุกวัน กัดคนดูดเลือด
เป็นอาหารทุกวัน บินไปทุกที่ไปกัดใครก็ไม่รู้ที่เป็นโรค 
แล้วถ้ามันมากัดเรา แย่แน่ๆ
 ถ้าเราทำาสม่ำาเสมอ ลดความเสี่ยง ไม่ต้องถูก
ยุงกัด นั่นย่อมเป็นสำานึกที่ดีต่อชีวิตของเราเอง และ
ป้องกันทุกชีวิตของครอบครัวให้ปลอดภัย
 

อย่�ให้บ้�นของเร�เอง หมู่บ้�นของเร�ได้ขึ้นชื่อว่�
เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออกนะ...จะบอกให้
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 ครอบครัวของเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ยังมีเพื่อนบ้านซึ่ง
รวมกันเป็นสังคมใหญ่มากกว่าครอบครัวเราคนเดียว ถ้าต้องการทำาให้
สังคมของเราเข้มแข็ง คนแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ถูกเบียดเบียนจาก
โรคไข้เลือดออก ซึ่งเราสามารถช่วยป้องกันได้ พวกเราจึงต้องร่วมลงมือ
ทำาด้วยกันเพื่อประโยชน์ของประชาคมของเรา

 

       ดังนั้น ข้างนอกบ้านเราที่ยังเป็นแหล่งเพาะยุงลายตามบริเวณที่
สาธารณะ ทุกคนเป็นเจ้าของ วัด มัสยิด โรงเรียนในชุมชน เราจึงควร
ไปชักชวนเพื่อนบ้านช่วยกันทำาลายแหล่งเพาะยุงด้วยกัน ทุกกลุ่ม จึง
ควรให้ความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ สมาชิก อบต. ของชุมชน 
หมู่บ้าน รวมทั้งร่วมมือกับ อสม. เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ต้องช่วยกันทำาทุก
สัปดาห์อย่างต่อเนื่องตลอดปี ทำาจนเป็นกิจวัตร เป็นนิสัยที่ดี
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ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ท่ีใช้ป้องกันและควบคุมการเกิดลูกน้ำายุงลาย

ตะไคร้ (แกง) 1 ต้น
ทุบใส่โอ่งน้ำา เปลี่ยนทุก 
10 – 15 วัน 

ข่า (แห้ง) 7 แว่น
ใส่ในโอ่งน้ำา เปลี่ยนทุก 

10 – 15 วัน

ชันผง หรือ 
น้ำามันขี้โล้
ใส่ในจานรองขา
ตู้แทนน้ำา
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ปลากินลูกน้ำา ปลาดูด
เช่น ปลาบู่ ปลาดูด 

ปลากัด ปลาหางนกยูง

สะเดาผสมตะไคร้
ขนาด 1 ต่อ 1 ใส่น้ำา
พอท่วมวางไว้ให้
กลิ่นไล่ยุง

แชมพูผสมน้ำา
ขนาด 1 ต่อ 5 ส่วน 

ใส่กระบอกฉีดให้ถูกยุง 
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ตะไคร้หอม
นำามาแปรรูปเป็นเทียน 
หรือยาทากันยุงต่าง ๆ 

ผิวส้มตากแห้ง
จุดไฟไล่ยุง 

ใช้ป๊ีบบรรจุถ่านประมาณคร่ึงป๊ีบ
วางไว้มุมห้องตอนเย็นๆ 
สัก 3 – 4 ช่ัวโมง
แล้วเอาผ้าคลุมปี๊บไว้ 
ตอนเช้านำาปี๊บไปตากแดด
เพื่อฆ่ายุง
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เขาทำาอย่างไรจึงสำาเร็จมาแล้ว

  บ้านดอนงัว อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ชาวบ้านเลี้ยง
ปลาหางนกยูงทุกหลังคาเรือน และ อบต. ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณและการพ่นหมอกควัน เพื่อฆ่ายุงลายตัวเต็มวัย 
ในช่วงที่มีการเกิดโรค ด้วยความร่วมมือของชาวบ้าน ทุกคน 
และ อบต. เจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่างๆ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ป่วยเป็น
ไข้เลือดออกมาแล้ว 5 ปี 
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 เมื่อปี  2541 เกิดโรคไข้เลือดออกมากที่อำาเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ ์ แม้ว่าชาวบ้านจะช่วยกันกำาจัดแหล่งเพาะ
ลูกน้ำายุงลายในบ้าน และบริเวณสาธารณะของหมู่บ้านอย่าง
เต็มที่แล้ว แต่ยุงลายก็ยังชุมเหมือนเดิมจากการสำารวจปัญหา
อย่างจริงจังอีกครั้งก็พบต้นตอแหล่งเพาะลูกน้ำายุงลายว่า 
อยู่ในสวนทุเรียน รางสาดรอบหมู่บ้าน
 ช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา ชาวสวนจะฝังโอ่งดินใส่น้ำาไว้ที่
โคนต้นไม้ทุกต้น เพื่อเป็นการให้น้ำาแบบประหยัดแก่ต้นไม้ โอ่ง
ดังกล่าวจึงเป็นแหล่งเพาะลูกน้ำาเป็นอย่างดี เมื่อค้นพบสาเหตุ
กันแล้ว ชาวบ้านได้นำาผ้ามุ้งมาปิดปากโอ่งไว้ทุกใบยุงก็ไม่ลงไปไข่ 
น้ำาก็ยังซึมระเหยไปเล้ียงต้นไม้ได้ สวนก็ยังอยู่แต่ ไข้เลือดออก
ก็หมดไป
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ภารกิจหลักของอาสาสมัครสาธารณสุข

ในการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกของชุมชน

ป้องกันยุงกัด

กำาจัดลูกน้ำา

ตามดูผู้ป่วย

ช่วยลดไข้เลือดออก

        • ป้องกันยุงกัด

            แนะนำาประชาชนถึงวิธีป้องกันยุง เช่น การ  
                  ใช้ยากันยุง การใช้ยาทากันยุง การฉีดพ่นสารเคมี
               กำาจัดยุงลายในเวลาที่เหมาะสม        

        • กำาจัดลูกน้ำา

            ดูแลและกำาจัดลูกน้ำายุงลายในบ้านตนเอง

            กระตุ้นเตือนเพื่อนบ้านและชุมชนให้กำาจัด
               ลูกน้ำาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

            ตรวจสอบ / สุ่มสำารวจลูกน้ำาในชุมชน
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           แนะนำาประชาชนให้รู้จักวิธีการที่ถูกต้องในการ
            กำาจัด/ทำาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน  
              และโดยวิธีทางกายภาพ

            (ปิด เปลี่ยน ปล่อย) แนะนำาการใช้ปลากินลูกน้ำา    
              และทรายกำาจัดลูกน้ำายุงลายที่ถูกต้อง

        • ตามดูผู้ป่วย

           ติดตามเฝ้าระวังและรายงานผู้ป่วยที่มีอาการไข้
              ไม่ทราบสาเหตุ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ
               การตรวจวินิจฉัยและการรักษาท่ีรวดเร็วถูกต้อง

           แนะนำาการปฏิบัติตนให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการไข้
              โดยให้นอนในมุ้งป้องกันยุงกัด เพื่อลดโอกาส
              การแพร่โรคในชุมชน

        • ช่วยลดไข้เลือดออก

           กระตุ้นเตือนประชาชนให้ความร่วมมือใน
              การควบคุมโรคท้ังในกรณีปกติและในกรณีเกิด
              การระบาดในชุมชน

           ร่วมดำาเนินการสำารวจและทำาลายแหล่ง
              เพาะพันธ์ุยุงลายในชุมชน เพ่ือให้เกิด
              การป้องกันโรคแก่ครัวเรือน





คู่มืออาสาสมัครสาธารณ
สุข เรื่อง โรคไข้เลือดออก

27

ลงมือทำาลายแหล่งเพาะลูกน้ำายุงลาย

อย่างสม่ำาเสมอ

      • แจ้งแต่ละหมู่บ้านให้เอาใจใส่ ลงมือทำาในบ้านของ
ตนเองทุกสัปดาห์ แล้วจึงร่วมมือกันทำาในแต่ละคุ้ม กลุ่ม ละแวก 
และท่ีสาธารณะอย่างต่อเน่ืองตลอดปี โดยทำาให้พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงท่ีมี
ยุงและลูกน้ำามากเป็นลำาดับแรกเพ่ือระวังไม่ให้เกิดโรค                                  
       • ประสานงานและร่วมมือช่วยกันทำาท่ี วัด มัสยิด โรงเรียน 
ศูนย์เด็ก ฯลฯ เพื่อ  ทำาลายแหล่งเพาะลูกน้ำาทุกสัปดาห์
        

      • ต้องดูแลและให้มีการดำาเนินการทุกสัปดาห์อย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี เป็นการป้องกันไม่ให้มีลูกน้ำาในวันข้าง
หน้าด้วย
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ติดตามผลงาน และวัดผลการทำางาน

       • สำารวจลูกน้ำาในบ้านตัวเองก่อนทุกสัปดาห์ ว่ายังมีหรือ
ไม่ ถ้ามีให้กำาจัดทันที
      • กลุ่มทำางาน กรรมการ ต้องไปสำารวจลูกน้ำาและกำาจัด 
ในแต่ละคุ้ม ตามที่สาธารณะต่างๆ ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง
สม่ำาเสมอ
       • การประเมินผลอย่างง่ายโดย อสม. อาจสังเกตจาก
เด็กเล็กตอนไปเยี่ยมบ้านว่า มีตุ่มจากยุงกัดหรือไม่ แค่พบเพียง
รายเดียวก็ถือว่าเส่ียงแล้ว ย่ิงพบมากหลายคนย่ิงแสดงว่ามียุง
ชุมมาก ต้องรีบทำาลายแหล่งเพาะลูกน้ำา และยุงลายตามบ้าน
บริเวณนั้นเป็นพิเศษ
      • กลุ่มทำางาน ควรสรุปผลการดำาเนินงานในที่ประชุม
ของหมู่บ้าน ชุมชน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำามาคิด
ร่วมกัน ปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินงานคร้ังต่อไป
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แหล่งสนับสนุน

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

การให้ความรู้ การดูแลเบื้องต้น       ศสมช.

โปสเตอร์ คู่มือ การรักษาขั้นต้น       สถานีอนามัย/
                                     ศูนย์บริหารการ
                                     สาธารณสุข

งบประมาณ เครื่องพ่นหมอกควัน     อบต./อบจ./เทศบาล

5 ป. 1 ข ปราบลูกน้ำายุงลาย
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เรื่องของยุงร้ายท้ายเล่ม...

 “ไข่” ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเป็นปี น้ำาท่วมถึงเพียงครึ่ง
ชั่วโมง ก็สามารถแตกตัวเป็น “ลูกน้ำา” ว่ายน้ำาเล่นดูไม่น่ากลัว 
จนกว่าจะเป็น “ตัวโม่ง” ที่ไม่ยอมกินอาหารและกลายเป็น 
“ยุง” ตัวร้าย ที่จ้องดูดเลือด...เลือด...เลือด...
   

 ยุงทุกตัวต้องการน้ำาหวานจากพืช
เพื่อการยังชีพ แต่ยุงเพศเมียเท่านั้นที่มีความ กระหายเลือด 
ด้วยเหตุผลในการขยายพันธ์ุ เพราะเลือดคือแหล่งโปรตีนท่ีสำาคัญ
สำาหรับการพัฒนาของไข่

“ถ้าคุณแน่ อย่าแพ้ยุงลาย”
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ยุงท่ีเป็นพาหะนำาโรคท่ีสำาคัญในประเทศไทย

        ยุงลาย (Aedes)   ยุงก้นปล่อง (Anopheles)

       ยุงรำาคาญ (Culex)     ยุงเสือ (Mansonia)

ยุงเป็นพาหะนำาโรคกว่า 100 โรค 
โดยท่ีหลายชนิดน้ันมีความร้ายแรงมากและเช้ือเหล่าน้ัน
สามารถแพร่ได้ด้วยการกัดเพียงคร้ังเดียว
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