


 
คาํนาํ 

(พมิพค์รัง้ที ่1) 
 

คู่มือและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ได้รบัการจดัทําและเผยแพร่ไปยงั 
หน่วยงานสาธารณสุขทีร่บัผดิชอบงานการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ตลอดจนหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเป็นจาํนวนมากทุกปี  แต่กระนัน้กย็งัไมเ่พยีงพอแก่ความตอ้งการของบุคลากรฝา่ยต่างๆ   

 
สํานักงานควบคุมโรคไข้เลือดออกจึงได้จดัทําคู่มอืวิชาการ เรื่อง “โรคไข้เลือดออก ฉบบั

ประเกยีรณก” เล่มน้ีขึน้  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมองคค์วามรูเ้กีย่วกบัโรคไขเ้ลอืดออกในดา้น
ต่างๆ เช่น การแพร่ตดิโรค อาการ การวนิิจฉยัโรค การดูแลรกัษาผูป้่วย วคัซนีไขเ้ลอืดออก ระบาด
วทิยาของโรคไขเ้ลอืดออกในประเทศไทย ชวีวทิยาของยุงลายที่เป็นพาหะนําโรคไขเ้ลอืดออก การ
ป้องกนัและการควบคุมกําจดัยุงลาย สารเคมแีละเครื่องพ่นเคมทีี่ใชใ้นการกําจดัยุงลาย การสํารวจ
ยุงลาย การมสีว่นรว่มของชุมชน การสง่เสรมิความเขม้แขง็ใหชุ้มชน ฯลฯ  ทัง้น้ี เพื่อเป็นแหล่งขอ้มลู
เบือ้งตน้สาํหรบับุคลากรสาธารณสุขและผูส้นใจไดนํ้าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลอืดออกต่อไป   

 
เน่ืองจากคู่มอืและเอกสารวชิาการที่เกี่ยวกบัโรคไขเ้ลอืดออกได้รบัการจดัทําและจดัพมิพ์

หลายครัง้หลายคราดว้ยกนั โดยมกีารแกไ้ขปรบัปรุงและเพิม่เตมิเน้ือหาบางสว่น ดงันัน้ เพื่อเป็นการ
ป้องกนัความสบัสนในการนําไปใช้อ้างองิ คู่มอืเล่มน้ีจงึได้รบัการตัง้ชื่อว่า “โรคไขเ้ลอืดออก ฉบบั
ประเกยีรณก”  คาํว่า “ประเกยีรณก” นัน้ อ่านออกเสยีงว่า ประ-เกยีน-ระ-นะ-กะ แปลว่า เบด็เตลด็ 
ระคนกนั คละกนั  ซึง่เป็นไปตามเน้ือหาของคูม่อืนัน่เอง 

 
 
           สาํนกังานควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
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1 
ระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออก 

 
  
 โรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคทีเ่กดิขึน้ใหม ่ (emerging disease) เมือ่ประมาณ 40 ปีมาน้ี โดยเริม่มี
รายงานประปรายมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2492 แต่เกดิระบาดใหญ่เป็นครัง้แรกทีป่ระเทศฟิลปิปินสใ์นปี พ.ศ. 
2497 ปจัจุบนัโรคไขเ้ลอืดออกยงัคงเป็นปญัหาเรือ้รงัของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ เน่ืองจาก
จาํนวนผูป้ว่ยทีย่งัคงเพิม่สงูขึน้เป็นระยะๆทุก 3-5 ปี  แมว้า่อตัราปว่ยตายของโรคน้ีจะลดลงอยา่งมาก 
จากรอ้ยละ 5 เหลอืประมาณรอ้ยละ 2 กต็าม  ในจาํนวน 10 ประเทศทีอ่ยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตน้ัน้ ประเทศไทย อนิโดนีเซยี และเมยีนมา่รม์กีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสงูมาก  
สถานการณ์ของโรคไขเ้ลอืดออกในประเทศอนิเดยีและศรลีงักามกัอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ระหวา่งเดอืน
กนัยายน-ตุลาคม ปี พ.ศ. 2539 เกดิการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกครัง้ใหญ่ทีเ่มอืงเดล ี ในประเทศ
อนิเดยี โดยพบผูป้ว่ย 8,866 ราย เสยีชวีติ 378 ราย คดิเป็นอตัราผูป้ว่ยเสยีชวีติเทา่กบัรอ้ยละ 4.3  สว่น
ในประเทศบงักลาเทศมกีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในปี พ.ศ. 2507 และพบวา่ในกลุ่มประชากรสว่น
ใหญ่มแีอนตบิอดต่ีอเชือ้ไวรสัเดงกี ่ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่มกีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในประเทศน้ีหลาย
ครัง้  ในประเทศมลัดฟีสก์พ็บสถานการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนัน้ี   
 

สาํหรบัในประเทศไทยเกดิโรคไขเ้ลอืดออกระบาดใหญ่ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2501 ทีก่รงุเทพฯ  ใน
ระยะ 5 ปีต่อจากนัน้มากม็รีายงานผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกทุกปี สว่นใหญ่จากกรงุเทพฯและธนบุร ี การ
ระบาดเป็นแบบปีหน่ึงสงูและปีถดัมาลดตํ่าลง  หลงัจากนัน้โรคไขเ้ลอืดออกไดแ้พรก่ระจายไปตามจงัหวดั
ต่างๆโดยเฉพาะทีเ่ป็นหวัเมอืงใหญ่ มปีระชากรหนาแน่นและการคมนาคมสะดวก โรคไขเ้ลอืดออก
แพรก่ระจายอยา่งรวดเรว็จนในทีส่ดุกพ็บวา่มรีายงานผูป้ว่ยดว้ยโรคน้ีจากทุกจงัหวดัของประเทศไทย  
และรปูแบบการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกกไ็ดเ้ปลีย่นแปลงไปจากเดมิทีเ่ป็นแบบปีเวน้ปี มาเป็นแบบสงู 
2 ปีแลว้ลดตํ่าลง หรอืลดตํ่าลง 2 ปีแลว้เพิม่สงูขึน้ 
 
 ขอ้มลูทางระบาดวทิยาของโรคไขเ้ลอืดออกในประเทศไทยมบีนัทกึรายงานผูป้ว่ยตัง้แต่ปี
พ.ศ.2501 จนถงึปจัจุบนั  (พ.ศ. 2544)  ดงันัน้ เมือ่แบ่งชว่งเวลาการเกดิโรคออกเป็นทศวรรษ (ทุก 10 
ปี) จะพบวา่          
 1. ทศวรรษท่ี 1 (พ.ศ. 2501-2510) เป็นชว่งทีม่รีายงานผูป้ว่ยไมม่ากนกั มผีูป้ว่ยเฉลีย่ 3,114 
รายต่อปี คดิเป็นอตัราปว่ยเฉลีย่ 10.77 ต่อประชากรแสนคน  โดยในปี พ.ศ. 2508 มรีายงานผูป้ว่ยมาก
ทีส่ดุ คอื 7,663 ราย (อตัราปว่ย 25.06 ต่อประชากรแสนคน) ผูป้ว่ยสว่นใหญ่อยูใ่นจงัหวดัใหญ่ๆทีเ่ป็น
ศนูยก์ลางการคมนาคม 
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 2. ทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2511-2520) เป็นชว่งทีม่รีายงานผูป้ว่ยเพิม่มากขึน้ เฉลีย่ 13,313 ราย
ต่อปี คดิเป็นอตัราปว่ยเฉลีย่ 33.45 ต่อประชากรแสนคน  ในชว่งทศวรรษทีส่องน้ีปี พ.ศ. 2520 มี
รายงานผูป้ว่ยมากทีส่ดุ คอื 38,768 ราย (อตัราปว่ย 89.24 ต่อประชากรแสนคน) ผูป้ว่ยสว่นใหญ่ยงัคง
พบตามเมอืงใหญ่ๆทีม่ปีระชากรหนาแน่นหรอืเขตชุมชนเมอืง 
 3. ทศวรรษท่ี 3 (พ.ศ. 2521-2530) ในชว่งตน้ทศวรรษมรีายงานผูป้ว่ยใกลเ้คยีงกบัทศวรรษที่
ผา่นมา แต่ในปี พ.ศ. 2530 เกดิการระบาดครัง้ใหญ่ทีส่ดุของโรคไขเ้ลอืดออกในประเทศไทย คอื มผีูป้ว่ย
ถงึ 174,285 ราย (อตัราปว่ย 325.13 ต่อประชากรแสนคน)  ทาํใหท้ศวรรษทีส่ามน้ีมรีายงานผูป้ว่ยเฉลีย่
แลว้ 49,665 รายต่อปี คดิเป็นอตัราปว่ยเฉลีย่ 97.39 ต่อประชากรแสนคน เป็นชว่งทีโ่รคน้ีได้
แพรก่ระจายไปทัว่ประเทศ จากเขตชุมชนเมอืงสูเ่ขตชนบท 
 4. ทศวรรษท่ี 4 (พ.ศ. 2531-2540)  แมว้า่ในชว่งครึง่แรกของทศวรรษ สถานการณ์ของโรค
ไขเ้ลอืดออกมแีนวโน้มวา่จะลดตํ่าลง เน่ืองจากเกดิความตื่นตวัในการรว่มกนัแกไ้ขปญัหา (เชน่ โครงการ
รว่มระหวา่งกระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงศกึษาธกิารเพือ่การควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก
ในสถานศกึษาสาํหรบัเดก็กลุ่มอาย ุ 5-14 ปีทัว่ประเทศ การเน้นกลวธิใีหชุ้มชนมสีว่นรว่มในการป้องกนั
และควบคุมโรค เป็นตน้)  แต่มรีายงานผูป้ว่ยมากเกนิกวา่ 35,000 รายเกอืบทุกปี  โดยในทศวรรษน้ีเกดิ
การระบาดของโรคสงูมาก 2 ครัง้ คอื ในปี พ.ศ. 2533 มผีูป้ว่ย 92,005 ราย (อตัราปว่ย 163.43 ต่อ
ประชากรแสนคน) และในปี พ.ศ. 2540 มผีูป้ว่ย 101,689 ราย (อตัราปว่ย 167.21 ต่อประชากรแสนคน)  
ซึง่ทาํใหใ้นภาพรวมของทศวรรษน้ีมผีูป้ว่ยเฉลีย่จาํนวนมากถงึ 59,661 รายต่อปี คดิเป็นอตัราปว่ยเฉลีย่ 
103.1 ต่อประชากรแสนคน 
 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541-2545 ไดเ้กดิการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอยา่งรนุแรง 2 ครัง้ คอื ในปี 
พ.ศ. 2541 และ 2544  โดยในปี พ.ศ. 2541 มจีาํนวนผูป้ว่ย 129,954 ราย (อตัราปว่ย 211.42 ต่อ
ประชากรแสนคน)  เสยีชวีติ 424 ราย  ในปี พ.ศ. 2544 มจีาํนวนผูป้ว่ย 139,732 ราย (อตัราปว่ย 
225.82 ต่อประชากรแสนคน)  เสยีชวีติ 244 ราย  และตัง้แต่ 1 มกราคม – 10 สงิหาคม 2545 มรีายงาน
ผูป้ว่ยแลว้ 68,103 ราย (อตัราปว่ย 109.30 ต่อประชากรแสนคน) ผูป้ว่ยเสยีชวีติ 104 ราย 

 
แนวโน้มอตัราป่วย อตัราตาย และอตัราป่วยตาย 
 สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกของประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2501-2544 ดงัแสดงเป็นอตัราปว่ย
ต่อประชากรแสนคนในภาพที ่1.1 นัน้ จะพบวา่มแีนวโน้มสงูขึน้มาโดยตลอด  ต่างจากอตัราตาย (ภาพที ่
1.2) ทีล่ดลงแมว้า่จะเป็นการลดลงอยา่งชา้ๆกต็าม  สาํหรบัอตัราปว่ยตาย (ภาพที ่ 1.2) นัน้ลดลงมาก
อยา่งเหน็ไดช้ดั จากรอ้ยละ 1  ในปี พ.ศ. 2501 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 0.17  ในปี พ.ศ. 2544 ซึง่แสดงวา่
การพฒันาการสาธารณสขุไดด้ขีึน้ตามลาํดบั ผูป้ว่ยไดร้บัการวนิิจฉยัโรคและการรกัษาพยาบาลทนัเวลา 
ทาํใหส้ามารถลดหรอืป้องกนัการเสยีชวีติไดม้ากขึน้ อกีประการหน่ึง แสดงวา่ประชาชนทัว่ไปเริม่สนใจ
ในเรือ่งความเจบ็ปว่ยมากขึน้เป็นผลใหนํ้าผูป้ว่ยมารบัการรกัษาทนัเวลา 
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ภาพท่ี 1.1 แสดงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2501-2544 

 

 
ภาพท่ี 1.2  อตัราตายและอตัราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2501-2544 
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เพศและกลุ่มอาย ุ
 โรคไขเ้ลอืดออกเป็นไดท้ัง้เพศชายและเพศหญงิ  โดยมโีอกาสปว่ยเทา่ๆกนั  จากขอ้มลูรายงาน
ผูป้ว่ยระหวา่งปี พ.ศ. 2540-2543 พบวา่ผูป้ว่ยสว่นใหญ่อยูใ่นกลุ่มอาย ุ 5-9 ปี (รอ้ยละ  37.13 ของ
จาํนวนผูป้ว่ย) รองลงมา คอืกลุ่มอาย ุ 10-14 ปี (รอ้ยละ 28.05)  กลุ่มอาย ุ15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 19.17) 
และ กลุ่มอาย ุ0-4 ปี (รอ้ยละ  15.65)  แต่ในปี พ.ศ. 2544 พบผูป้ว่ยเพิม่มากขึน้ในกลุ่มอาย ุ15 ปีขึน้ไป 
(รอ้ยละ 27.02 ของจาํนวนผูป้ว่ย) สาเหตุหน่ึงเชื่อวา่เกดิจากการทีภ่มูคิุม้กนั (herd immunity) ของ
ประชากรกลุ่มน้ีลดตํ่าลง   
 

 
ภาพท่ี 1.3 ผูป่้วยโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยกระจายตามกลุ่มอาย ุ 

เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2544* กบัค่าเฉล่ียของปี พ.ศ. 2540-2543 
* ขอ้มลูตัง้แต่ 1 มกราคม – 9 สงิหาคม 2544 
 
 
ฤดกูาลของการเกิดโรค 
 จากขอ้มลูรายงานผูป้ว่ยยอ้นหลงั 5 ปี (พ.ศ. 2539-2543) พบวา่ในแต่ละปีมชีว่งการระบาดของโรค
เพยีง 1 ครัง้ (1 peak) จงึอาจกล่าวไดว้า่โรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคทีแ่ปรผนัตามฤดกูาล (seasonal 
variation)  โดยจะเริม่พบผูป้ว่ยมากขึน้ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมของทุกปี  และพบสงูสดุประมาณเดอืน
กรกฎาคม-สงิหาคม หลงัจากนัน้กจ็ะเริม่ลดลงเรือ่ยๆ  
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ภาพท่ี 1.4  ผูป่้วยโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยกระจายตามเดือน  

ปี พ.ศ. 2539-2544* 
ขอ้มลูตัง้แต่ 1 มกราคม – 9 สงิหาคม 2544 
 
 
การกระจายของโรคตามสถานท่ี 
 จากขอ้มลูยอ้นหลงัเฉลีย่ 5 ปี (พ.ศ. 2535-2539) พบวา่ผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกสว่นใหญ่อยูใ่น
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (รอ้ยละ 44 ของจาํนวนผูป้ว่ยตลอดทัง้ปี) รองลงมาคอืภาคกลาง (รอ้ยละ 22) 
ภาคเหนือ (รอ้ยละ 21) และภาคใต ้ (รอ้ยละ 13)  ในปี พ.ศ. 2541 ซึง่เป็นปีทีม่กีารระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกรนุแรง พบวา่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัคงมรีายงานจาํนวนผูป้ว่ยมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 
38.17 ของจาํนวนผูป้ว่ยตลอดทัง้ปี) รองลงมาไดแ้ก่ ภาคกลางและภาคใต ้ มจีาํนวนผูป้ว่ยใกลเ้คยีงกนั 
(รอ้ยละ 22.73 และ 22.41 ตามลาํดบั) และภาคเหนือมรีายงานจาํนวนผูป้ว่ยน้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ 16.69)   
สาํหรบัในปี พ.ศ. 2544 มรีายงานผูป้ว่ยจากภาคกลางมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 41.47 ของจาํนวนผูป้ว่ยตลอด
ทัง้ปี) สว่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใตม้รีายงานผูป้ว่ยใกลเ้คยีงกนั คอื รอ้ยละ 
19.80, 19.72 และ 19.01 ตามลาํดบั  ในปี พ.ศ. 2545 ตัง้แต่ 1 มกราคม – 10 สงิหาคม 2545 มี
รายงานผูป้ว่ยจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 31.47 ของจาํนวนผูป้ว่ยตลอดทัง้ปี) ภาค
กลางและภาคใตม้รีายงานผูป้ว่ยใกลเ้คยีงกนั (รอ้ยละ 27.49 และ 27.30 ตามลาํดบั) และภาคเหนือมี
รายงานผูป้ว่ยน้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ 13.74) 
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ภาพท่ี 1.5   ผูป่้วยโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยกระจายตามภาค 
เฉล่ีย 5 ปี (พ.ศ. 2535-2539) เปรียบเทียบกบัพ.ศ. 2541 และ 2544 

 
 
 
 ทุกๆปีจะมรีายงานผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกทัง้จากเขตเมอืงและเขตชนบท  แต่บางปีพบวา่ในเขต
ชนบทมจีาํนวนผูป้ว่ยมากขึน้ อาจเป็นเพราะสงัคมเมอืงไดเ้ริม่ขยายเขา้ไปในเขตชนบท จนทาํใหเ้กดิ
เป็นสงัคมกึง่เมอืงขึน้ทัว่ไป    นอกจากน้ียงัพบวา่ในเขตเมอืงมกัมรีายงานผูป้ว่ยสมํ่าเสมอเกอืบเทา่กนั
ทัง้ปี  ในขณะทีใ่นเขตชนบทจะมรีายงานการปว่ยสงูเฉพาะชว่งเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนพฤศจกิายน 
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  2 
สาเหตแุละการติดต่อ 

 
 

โรคไขเ้ลอืดออกทีพ่บในประเทศไทยและประเทศใกลเ้คยีงในเอเซยีอาคเนยเ์กดิจากไวรสั
เดงกี ่จงึเรยีกชื่อวา่ Dengue Haemorrhagic Fever (DHF)  

 
เช้ือสาเหต ุ: ไวรสัเดงกี ่

เชือ้ไวรสัเดงกีเ่ป็น RNA virus จดัอยูใ่น Family Flaviviridae (เดมิเรยีกวา่ group B 
arbovirus) ม ี 4 serotypes, DEN 1-4 ทัง้ 4 serotypes ม ี antigen รว่มบางชนิดจงึทาํใหม้ ี cross 
reaction และม ี cross protection ไดใ้นระยะสัน้ๆ  ถา้มกีารตดิเชือ้ชนิดใดชนิดหน่ึงแลว้จะมี
ภมูคิุม้กนัต่อชนิดนัน้ไปตลอดชวีติ (permanent immunity) แต่จะมภีมูคิุม้กนัต่อไวรสัเดงกีช่นิดอื่นๆ
อกี 3 ชนิดไดใ้นชว่งสัน้ๆ (partial immunity)  ประมาณ 6-12 เดอืน  หลงัจากน้ีจะมกีารตดิเชือ้ไวรสั
เดงกีช่นิดอื่นๆทีต่่างจากครัง้แรกได ้ เป็นการตดิเชือ้ซํ้า (secondary dengue infection) ซึง่เป็น
ปจัจยัสาํคญัในการทาํใหเ้กดิโรคไขเ้ลอืดออกเดงกี ่

 
จากการศกึษาทีโ่รงพยาบาลเดก็รว่มกบัแผนกไวรสัของสถาบนัวจิยัแพทยท์หาร (AFRIMS) 

พบวา่รอ้ยละ 85-95 ของผูป้ว่ยทีเ่ป็น DHF มกีารตดิเชือ้ซํ้า  สว่นผูป้ว่ยทีเ่ป็น DHF เมือ่มกีารตดิเชือ้
ครัง้แรก (primary dengue infection) นัน้มกัเป็นเดก็อายตุํ่ากวา่ 1 ปี และทุกรายจะม ี passive 
dengue antibody ทีผ่า่นจากแมอ่ยูใ่นขณะทีเ่ป็นไขเ้ลอืดออก 

 
เชือ้ทีแ่ยกไดจ้ากผูป้ว่ยในกรงุเทพฯมทีัง้ 4 ชนิด  โดย DEN-2 พบไดต้ลอดเวลา  สว่น 

DEN-1, DEN-3 และ DEN-4 อาจหายไปเป็นชว่งๆ สดัสว่นของเชือ้ไวรสัเดงกีท่ ัง้ 3 หรอื 4 ชนิดจะ
แตกต่างกนัไปในแต่ละปี  โดยทัว่ไปจะแยกเชือ้ DEN-2 ไดม้ากตลอดเวลา  ในระยะหลงัๆมบีางชว่ง
ทีพ่บ DEN-3 มากกวา่ DEN-2  จากการศกึษาทางดา้นไวรสัและระบาดวทิยา สรปุไดว้า่ปจัจยัสาํคญั
ทีท่าํใหเ้กดิโรคไขเ้ลอืดออกเดงกี ่คอื มไีวรสัเดงกีชุ่กชุมมากกวา่ 1 ชนิด (simultaneously endemic 
of multiple serotype) หรอืมกีารระบาดของต่างชนิดเป็นระยะๆ (sequential epidemic) ซึง่ในพืน้ที่
ทีม่ปีระชากรหนาแน่นทาํใหม้กีารตดิเชือ้ซํ้าไดบ้่อย และการตดิเชือ้ซํ้าดว้ย DEN-2 มโีอกาสเสีย่งสงู
ทีจ่ะเกดิเป็น DHF โดยเฉพาะอยา่งยิง่การตดิเชือ้ครัง้ที ่2 ภายหลงัการตดิเชือ้ครัง้แรกดว้ย DEN-1  

 
ในระยะแรกๆของการระบาดแยกเชือ้ชกุินกนัยาไดจ้ากผูป้ว่ยทีม่อีาการคลา้ยไขเ้ลอืดออก 

แต่มอีาการไมร่นุแรง การศกึษาต่อมาพบวา่ชกุินกนัยาซึง่จดัอยูใ่นกลุ่ม Alphavirus, Family 
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Togaviridae เป็นไขอ้อกผืน่ชนิดหน่ึงซึง่มอีาการปวดขอ้รว่มดว้ย มอีาการคลา้ยไขเ้ดงกี ่ (dengue 
fever, DF) ไมท่าํใหเ้กดิโรคไขเ้ลอืดออก แต่อาจจะเกดิรว่มกบัการตดิเชือ้เดงกีซ่ึง่ทาํใหเ้กดิ DHF ได ้

 
การติดต่อ : มยีงุลายเป็นพาหะนําโรค 

โรคไขเ้ลอืดออกตดิต่อกนัไดโ้ดยมยีงุลายบา้น (Aedes aegypti) เป็นพาหะนําโรคทีส่าํคญั 
โดยยงุตวัเมยีซึง่กดัเวลากลางวนัและดดูเลอืดคนเป็นอาหาร จะกดัดดูเลอืดผูป้ว่ยซึง่ในระยะไขส้งูจะ
เป็นระยะทีม่ไีวรสัอยูใ่นกระแสเลอืด เชือ้ไวรสัจะเขา้สูก่ระเพาะยงุ เขา้ไปอยูใ่นเซลลท์ีผ่นงักระเพาะ 
เพิม่จาํนวนมากขึน้แลว้ออกมาจากเซลลผ์นงักระเพาะ เดนิทางเขา้สูต่่อมน้ําลายพรอ้มทีจ่ะเขา้สูค่นที่
ถูกกดัในครัง้ต่อไป ซึง่ระยะฟกัตวัในยงุน้ีประมาณ 8-12 วนั  เมือ่ยงุตวัน้ีไปกดัคนอืน่อกี กจ็ะปล่อย
เชือ้ไวรสัไปยงัผูท้ีถู่กกดัได ้ เมือ่เชือ้เขา้สูร่า่งกายคนและผา่นระยะฟกัตวันานประมาณ 5-8 วนั (สัน้
ทีส่ดุ 3 วนั -  นานทีส่ดุ 15 วนั) กจ็ะทาํใหเ้กดิอาการของโรคได ้

 

                                     
 

ภาพท่ี  2.1  การแพรเ่ช้ือไวรสัเดงก่ี  
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  3 
การติดเช้ือและปัจจัยเส่ียง 

 
 

การติดเช้ือไวรสัเดงก่ี 
การตดิเชือ้ไวรสัเดงกีส่ว่นมากจะไมม่อีาการ (รอ้ยละ 80-90) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเดก็เลก็

เมือ่ตดิเชือ้ครัง้แรกมกัจะไมม่อีาการ หรอืมอีาการไมร่นุแรง  องคก์ารอนามยัโลกไดจ้าํแนกกลุ่ม
อาการโรคทีเ่กดิจากการตดิเชือ้เดงกีไ่วด้งัน้ี 

 
ภาพท่ี  3.1  การติดเช้ือไวรสัเดงก่ี (WHO)   

 

ในประเทศทีม่โีรคไขเ้ลอืดออก (dengue hemorrhagic fever หรอื DHF ) มกัจะมโีรคไข ้
เดงกี ่(dengue fever-DF) อยูด่ว้ย แต่สดัสว่นของ DHF และ DF จะแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ทีแ่ละแต่
ละประเทศขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายประการ เชน่ อาย ุภาวะภมูติา้นทานของผูป้ว่ย และชนิดของ  ไวรสั
เดงกีใ่นขณะนัน้  จงึทาํใหก้ารแยกโรคระหวา่ง DHF และ DF เป็นปญัหาอยู ่ ลกัษณะทางคลนิิกของ
การตดิเชือ้ไวรสัเดงกีท่ีแ่บ่งออกเป็น 3 รปูแบบตามความรนุแรงของโรค มดีงัน้ี 

1. Undifferentiated fever (UF) หรอื viral syndrome มกัพบในทารกหรอืในเดก็เลก็ ซึง่จะ
ปรากฏเพยีงอาการไขแ้ละบางครัง้มผีืน่แบบ maculopapular rash 

2. ไขเ้ดงกี ่ (DF) มกัเกดิกบัเดก็โตหรอืผูใ้หญ่ อาจมอีาการไมร่นุแรง คอืมเีพยีงอาการไข้
รว่มกบัปวดศรีษะ เมือ่ยตวั หรอือาจเกดิอาการแบบ classical DF คอืมไีขส้งูกะทนัหนั 

ถูกยุงลายกดัและติดเช้ือไวรสัเดงก่ี

  อาการอยางออน

  ไมมีอาการปวย  แสดงอาการปวย

 ไขเดงก่ี
(DF)

 ไขเลือดออก
เดงก่ี (DHF)

  ไขเดงก่ีแท  ไขเดงก่ีและมีเลือดออก
พลาส  มารัว่

 ไมมีอาการช็อก มีอาการช็อก
(DSS)
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ปวดศรีษะ ปวดรอบกระบอกตา ปวดกลา้มเน้ือ ปวดกระดกู  และมผีืน่ บางรายอาจมจุีด
เลอืดออกทีผ่วิหนงั มผีลการทดสอบทรูนิ์เกตเ์ป็นบวก ผูป้ว่ยสว่นใหญ่มกัมเีมด็เลอืดขาว
ตํ่า รวมทัง้บางรายกอ็าจมเีกรด็เลอืดตํ่าได ้ ในผูใ้หญ่เมือ่หายจากโรคแลว้จะมอีาการ
ออ่นเพลยีอยูน่าน 

3. ไขเ้ลอืดออกเดงกี ่ (DHF) มอีาการคลา้ยกบั DF ในระยะมไีข ้แต่จะมลีกัษณะเฉพาะของ
โรค คอื มเีกรด็เลอืดตํ่าและมกีารรัว่ของพลาสมา ซึง่ถา้พลาสมารัว่ออกไปมากผูป้ว่ยจะมี
ภาวะชอ็กเกดิขึน้ทีเ่รยีกวา่ dengue shock syndrome (DSS) การรัว่ของพลาสมา
สามารถตรวจพบไดจ้ากการทีม่รีะดบัฮมีาโตครติสงูขึน้ มน้ํีาในเยือ่หุม้ชอ่งปอดและชอ่ง
ทอ้ง 

 
ปัจจยัเส่ียงในการเกิด DHF/DSS 

ทางดา้นระบาดวทิยาตอ้งพจิารณาผูป้ว่ย (host) ไวรสัและพาหะนําโรค (vector) รวมกนั 
 

ก. ปัจจยัเส่ียงด้านผูป่้วย (host)  
1. เดก็มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิโรค DHF มากกวา่ผูใ้หญ่ ในกรณทีีม่กีารตดิเชือ้ซํ้าเหมอืนกนั 

เดก็จะมคีวามเสีย่งสงูกวา่ มขีอ้มลูจากการระบาดในประเทศควิบา และประเทศบราซลิ  
ซึง่มผีูป้ว่ยอายมุากกวา่ 30 ปี เป็นจาํนวนมากแต่พบ DHF/DSS  ในเดก็สงูกวา่ใน
ผูใ้หญ่ 

2. ภาวะโภชนาการ ผูป้ว่ย DHF สว่นใหญ่มภีาวะโภชนาการดแีละดกีวา่เดก็ทีต่ดิเชือ้อื่นๆ 
ผลการศกึษาไดม้าจากการศกึษาเปรยีบเทยีบภาวะโภชนาการของเดก็ทีเ่ป็น DHF กบั
เดก็ทีเ่ป็นโรคตดิเชือ้อื่น ๆ ไดแ้ก่ ปอดอกัเสบ และโรคอุจจาระรว่ง และเดก็ทีม่าคลนิิก
เดก็ด ี

3. เชือ้ชาตแิละพนัธุกรรมจากการระบาดทีป่ระเทศควิบาพบวา่ นิโกรเป็นโรค DHF/DSS 
น้อยกวา่ชนผวิขาว จากการทีไ่มม่กีารระบาดของ DHF ในทวปีแอฟรกิาทัง้ ๆ ทีม่ไีวรสั
เดงกี ่ทัง้ 4 ชนิด  และมยีงุลายทาํใหค้ดิวา่น่าจะมปีจัจยัตา้นโรคในดา้นพนัธุกรรมหรอื
เชือ้ชาตซิึง่จะตอ้งศกึษากนัต่อไป 
การศกึษาทางพนัธุกรรมในผูป้ว่ยไทยนัน้ พบวา่ Class I LLA-A2 haplotype มี
ความสมัพนัธก์บัการเกดิ DHF ซึง่จะตอ้งศกึษาต่อไปในวงกวา้งกวา่น้ี 

4. เพศ พบวา่ในรายทีเ่ป็น DSS และรายทีต่ายจะพบเป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย 
 

ข. ปัจจยัเส่ียงด้านไวรสัและภมิูคุ้มกนั 
1. พืน้ทีท่ีม่ไีวรสัเดงกีห่ลาย ๆ serotype และมภีาวะ hyperendemicity หรอืมเีชือ้หลาย 

serotype เป็นเชือ้ประจาํถิน่ในชว่งเวลาเดยีวกนั (simultaneously endemic of multiple 
serotype) ทาํใหม้โีอกาสตดิเชือ้ซํ้าสงู 
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2. มกีารระบาดของไวรสัเดงกีต่่อเน่ืองกนั (sequentially epidemic) พบวา่การตดิเชือ้ซํ้า
ดว้ย DEN-2 และ DEN-3 มอีตัราเสีย่งสงูในการทีจ่ะเกดิ DHF การศกึษาทีจ่งัหวดั
ระยองพบวา่  การตดิเชือ้ซํ้าดว้ย DEN-2 ตามหลงั DEN-1  มคีวามเสีย่งสงูมากกวา่ 
sequence แบบอื่น รองลงมาคอื DEN-2 ตามหลงัดว้ย DEN-3 และ DEN-2 ตามหลงั 
DEN-4  ตามลาํดบั การศกึษาระยะยาว 5 ปี ทีป่ระเทศเมยีนมา่รก์พ็บวา่การตดิเชือ้ครัง้
ที ่2 ดว้ย DEN-2 เป็นปจัจยัเสีย่งในการเกดิ DSS สว่นในประเทศมาเลเซยีและประเทศ
อนิโดนีเซยี พบการตดิเชือ้ครัง้ที ่2 ดว้ย DEN-3 มากกวา่ DEN-2 

3. การตดิเชือ้ทุตยิภมู ิ (secondary infection) มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิ DHF มากกวา่การ
ตดิเชือ้ครัง้แรกประมาณ 160 เทา่ พบวา่รอ้ยละ 87-99 ของผูป้ว่ย DHF/DSS เป็นผูต้ดิ
เชือ้ครัง้ที ่2 สว่นใหญ่ของผูป้ว่ย DHF ทีเ่ป็นการตดิเชือ้ครัง้แรกเป็นเดก็อายนุ้อยกวา่ 1 
ปี ทุกรายมแีอนตบิอดยีต่์อเชือ้เดงกีจ่ากแม ่

4. ความรนุแรงในการก่อโรค (virulence) ถงึแมใ้นปจัจุบนัจะยงัไมม่วีธิตีรวจหาความ
รนุแรงในการก่อโรคของไวรสัเดงกีไ่ดโ้ดยตรง  แต่จากความกา้วหน้าดา้นไวรสัวทิยา
โมเลกุล (molecular virology)  ซึง่ Rico Hesse  ไดศ้กึษา DEN-2 ทีแ่ยกไดจ้ากผูป้ว่ย 
DHF/DSS ในทีต่่าง ๆ และไดเ้ปรยีบเทยีบ nucleotide sequence จาก viral genome 
บรเิวณรอยต่อของยนี E/NS1 สามารถจะจดัแยก DEN-2 ออกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ตาม 
genetic subtype DEN-2 จากประเทศไทยนัน้อยูใ่น 2 กลุ่ม  ซึง่มกีลุ่มทีเ่ป็นกลุ่ม
เดยีวกบั DEN-2 จากประเทศเวยีดนาม ทีน่่าสนใจคอื DEN-2 ทีแ่ยกไดจ้ากผูป้ว่ยทีม่ี
อาการรนุแรง (DHF/DSS) จากประเทศบราซลิ เวเนซุเอลา โคลมัเบยี และเมก็ซโิก ก็
อยูใ่น 2 กลุ่มน้ี  ผูศ้กึษาสรปุวา่ DEN-2 subtype  จากเอเซยีอาคเนย ์ใน 2 กลุ่มน้ีเป็น
ไวรสัทีม่คีวามรนุแรงในการก่อโรคหรอืมคีวามสามารถทาํใหเ้กดิ DHF/DSS  ไดส้งูและ
เชื่อวา่ DEN-2 subtype ทีแ่ยกไดจ้ากผูป้ว่ย DHF  ในประเทศแถบทวปีอเมรกิาใต้
เหล่าน้ี มรีกรากมาจาก subtype จากเอเซยีอาคเนย ์มทีางเป็นไปไดท้ี ่subtype  เหล่าน้ี
ถูกนําเขา้ไปในทวปีอเมรกิาในระยะหลงัปี 1980 ผูศ้กึษาน้ีสนบัสนุนวา่ การผลติวคัซนี
ป้องกนัโรคโดยใชไ้วรสัเดงกีท่ีแ่ยกไดจ้ากประเทศไทยเหมาะสมอยา่งยิง่ทัง้น้ีเพราะ 
DEN-2 subtype จากประเทศไทย อาจเป็นตวัทีม่ศีกัยภาพสงูในการทาํใหเ้กดิ DHF 

 
ค. ปัจจยัเส่ียงด้านพาหะนําโรค (vector)  

ยงุลายบา้น (Aedes aegypti)  เป็นพาหะนําโรคทีส่าํคญั ถา้ยงุลายเหล่าน้ีมปีรมิาณเพยีงพอ
ถงึแมจ้ะมจีาํนวนไมม่ากกจ็ะทาํใหร้ะบาดได ้ สาํหรบัยงุลายสวน (Aedes albopictus) กส็ามารถแพร่
เชือ้ได ้แต่ไมด่เีทา่กบั Ae. aegypti, Ae. albopictus เพาะพนัธุต์ามแหล่งน้ําขงัตามโพรงตน้ไม ้หรอื
กระบอกไมไ้ผส่ว่น Ae. aegypti เพาะพนัธุใ์นภาชนะขงัน้ําทีค่นทาํขึน้ 
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ถา้อุณหภมูแิละความชืน้เหมาะสม โดยเฉพาะในฤดฝูน ยงุลายเพยีง 2-3 ตวั อาจแพรเ่ชือ้ให้
สมาชกิทัง้ครอบครวัได ้ ปจัจยัสง่เสรมิใหม้ผีูป้ว่ยมากขึน้ในฤดฝูนอกีประการหน่ึงนอกจากการมี
จาํนวนยงุมากขึน้แลว้ คอืในชว่งทีฝ่นตกทัง้เดก็และยงุจะอยูใ่นบา้นหรอืในอาคาร เดก็จงึมคีวามเสีย่ง
ทีจ่ะถูกยงุกดัมากขึน้ 

 
ในปจัจุบนัยงัไมท่ราบระดบัความชุกของยงุทีจ่ะทาํใหเ้กดิการระบาดของ DHF ได ้แต่ความ

ชุกชุมของยงุลาย Ae. aegypti ในประเทศไทยไมว่า่จะใชต้วัชีว้ดัใดมาใชก้จ็ะสงูมาก และอาจสงูกวา่
ประเทศอื่น ๆ ปจัจยัทัง้ 3 ดา้นน้ีจะตอ้งมสีว่นรว่มกนัในการทาํใหเ้กดิโรค DHF/DSS ขึน้ การเพิม่
จาํนวนประชากรโดยเฉพาะการเพิม่ของชุมชนในเมอืง จะเพิม่ประชากรทัง้คนและยงุ การเดนิทาง
ตดิต่อสะดวกและเพิม่มากขึน้จะทาํใหโ้รคกระจายไปในระยะไกลเพราะลาํพงัยงุจะมรีะยะบนิไดเ้พยีง 
50-100 เมตร  การกระจายจงึไปกบัคนในชว่งทีม่ ี viremia ก่อนเริม่มอีาการของโรค ความ
เจรญิกา้วหน้าทางดา้นคมนาคม จงึเป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหม้กีารแพรก่ระจายของโรค DHF ไปอยา่ง
กวา้งขวาง 
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  4 
อาการและอาการแสดง 

 
 

อาการทางคลินิกของโรคไข้เลือดออก 
 หลงัจากไดร้บัเชือ้จากยงุประมาณ 5-8 วนั (ระยะฟกัตวั) ผูป้ว่ยจะเริม่มอีาการของโรค ซึง่มี
ความรนุแรงแตกต่างกนัได ้ตัง้แต่มอีาการคลา้ยไขเ้ดงกี ่ (dengue fever หรอื DF) ไปจนถงึมอีาการ
รนุแรงมากจนถงึชอ็กและถงึเสยีชวีติได ้
 
 โรคไขเ้ลอืดออกมอีาการสาํคญัทีเ่ป็นรปูแบบคอ่นขา้งเฉพาะ 4 ประการ เรยีงตามลาํดบัการ
เกดิก่อนหลงัดงัน้ี 

1. ไขส้งูลอย 2-7 วนั 
2. มอีาการเลอืดออก สว่นใหญ่จะพบทีผ่วิหนงั 
3. มตีบัโต กดเจบ็ 
4. มภีาวะการไหลเวยีนลม้เหลว/ภาวะชอ็ก 

 
อาการไข้ ผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกทุกรายจะมไีขส้งูเกดิขึน้อยา่งเฉียบพลนั สว่นใหญ่ไขจ้ะสงู
เกนิ 38.5 องศาเซลเซยีส ไขอ้าจสงูถงึ 40-41 องศาเซลเซยีส  ซึง่บางรายอาจมชีกัเกดิขึน้โดยเฉพาะ
ในเดก็ทีเ่คยมปีระวตัชิกัมาก่อน หรอืในเดก็เลก็อายนุ้อยกวา่ 6 เดอืน ผูป้ว่ยมกัจะมหีน้าแดง 
(flushed face) และตรวจดคูอกอ็าจพบม ี injected pharynx ได ้  แต่สว่นใหญ่ผูป้ว่ยจะไมม่อีาการ
น้ํามกูไหลหรอือาการไอ ซึง่ชว่ยในการวนิิจฉยัแยกโรคจากโรคหดัในระยะแรกและโรคระบบทางเดนิ
หายใจได ้ เดก็โตอาจบ่นปวดศรีษะ ปวดรอบกระบอกตา 
 
 ในระยะไขน้ี้ อาการทางระบบทางเดนิอาหารทีพ่บบ่อย คอื เบื่ออาหาร อาเจยีน บางรายอาจ
มอีาการปวดทอ้งรว่มดว้ย ซึง่ในระยะแรกจะปวดทัว่ๆไปและอาจปวดทีช่ายโครงขวาในระยะทีม่ตีบั
โต 
 
 สว่นใหญ่ไขจ้ะสงูลอยอยู ่ 2-7 วนั ประมาณรอ้ยละ 15 อาจมไีขส้งูนานเกนิ 7 วนั และบาง
รายไขจ้ะเป็นแบบ biphasic ได ้ อาจพบมผีืน่แบบ erythema หรอื maculopapular ซึง่มลีกัษณะ
คลา้ยผืน่ rubella ได ้
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อาการเลือดออก  ทีพ่บบ่อยทีส่ดุคอืทีผ่วิหนงั โดยจะตรวจพบวา่เสน้เลอืดเปราะ แตกงา่ย โดย
การทาํ tourniquet test ใหผ้ลบวกไดต้ัง้แต่ 2-3 วนัแรกของโรค รว่มกบัมจุีดเลอืดออกเลก็ๆกระจาย
อยูต่ามแขน ขา ลาํตวั รกัแร ้ อาจมเีลอืดกาํเดาหรอืเลอืดออกตามไรฟนั  ในรายทีร่นุแรงอาจมี
อาเจยีนและถ่ายอุจจาระเป็นเลอืด ซึง่มกัจะเป็นสดีาํ (melena) อาการเลอืดออกในทางเดนิอาหาร
สว่นใหญ่จะพบรว่มกบัภาวะชอ็กในรายทีม่ภีาวะชอ็กอยูน่าน 
 
ตบัโต   สว่นใหญ่จะคลาํพบตบัโตไดป้ระมาณวนัที ่3-4 นบัแต่เริม่ปว่ย ตบัจะนุ่มและกดเจบ็ 
 
ภาวะชอ็ก ประมาณ 1 ใน 3 ของผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออกจะมอีาการรนุแรง มภีาวะการไหลเวยีน
ลม้เหลวเกดิขึน้ เน่ืองจากมกีารรัว่ของพลาสมาออกไปยงัชอ่งปอด/ชอ่งทอ้งมาก เกดิ hypovolemic 
shock ซึง่สว่นใหญ่จะเกดิขึน้พรอ้มๆกบัทีม่ไีขล้ดลงอยา่งรวดเรว็ เวลาทีเ่กดิชอ็กจงึขึน้อยูก่บั
ระยะเวลาทีม่ไีข ้อาจเกดิไดต้ัง้แต่วนัที ่3 ของโรค (ถา้มไีข ้2 วนั) หรอืเกดิวนัที ่8 ของโรค (ถา้มไีข ้7 
วนั)  ผูป้ว่ยจะมอีาการเลวลง เริม่มอีาการกระสบักระสา่ย มอืเทา้เยน็ ชพีจรเบา เรว็  ความดนัโลหติ
เปลีย่นแปลงโดยม ี pulse pressure แคบเทา่กบัหรอืน้อยกวา่ 20 มม.ปรอท (ปกต ิ 30-40 มม.
ปรอท)  ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะชอ็กสว่นใหญ่จะมคีวามรูส้ต ิ พดูรูเ้รือ่ง อาจบ่นกระหายน้ํา บางรายอาจมี
อาการปวดทอ้งเกดิขึน้อยา่งกะทนัหนัก่อนเขา้สูภ่าวะชอ็ก ซึง่บางครัง้อาจทาํใหว้นิิจฉยัโรคผดิเป็น
ภาวะทางศลัยกรรม  ภาวะชอ็กทีเ่กดิขึน้น้ีจะมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ถา้ไมไ่ดร้บัการรกัษา
ผูป้ว่ยจะมอีาการเลวลง รอบปากเขยีว ผวิสมีว่งๆ ตวัเยน็ชดื จบัชพีจรและวดัความดนัไมไ่ด ้
(profound shock) ความรูส้ตเิปลีย่นไป และจะเสยีชวีติภายใน 12-24 ชัว่โมงหลงัเริม่มภีาวะชอ็ก  
หากวา่ผูป้ว่ยไดร้บัการรกัษาชอ็กอยา่งทนัทว่งทแีละถูกตอ้งก่อนทีจ่ะเขา้สูร่ะยะ profound shock 
สว่นใหญ่กจ็ะฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 ในรายทีไ่มร่นุแรง เมือ่ไขล้ดลงผูป้ว่ยอาจจะมมีอืเทา้เยน็เลก็น้อยรว่มกบัมกีารเปลีย่นแปลง
ของชพีจรและความดนัเลอืด ซึง่เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงในระบบการไหลเวยีนของเลอืด 
เน่ืองจากการรัว่ของพลาสมาออกไปแต่ไมม่ากจนทาํใหเ้กดิภาวะชอ็ก  ผูป้ว่ยเหล่าน้ีเมือ่ใหก้ารรกัษา
ในชว่งระยะสัน้ๆกจ็ะดขีึน้อยา่งรวดเรว็ 
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  5 
การวินิจฉัยโรค 

 
 
การวินิจฉัยโรค 
 การวนิิจฉยัโรคไดอ้ยา่งถูกตอ้งในระยะแรกจะมคีวามสาํคญัมาก เพราะการใหก้ารรกัษาได้
อยา่งถูกตอ้งเมือ่เริม่มกีารรัว่ของพลาสมา จะชว่ยลดความรนุแรงของโรคและป้องกนัการสญูเสยีชวีติ
ได ้  จากลกัษณะอาการทางคลนิิกของโรคไขเ้ลอืดออกซึง่มรีปูแบบทีช่ดัเจน ทาํใหส้ามารถ
วนิิจฉยัโรคทางคลนิิกไดอ้ยา่งถูกตอ้งก่อนทีจ่ะเขา้สูภ่าวะชอ็ก  โดยใชห้ลกัการทางคลนิิก 4 ประการ
รว่มกบัการเปลีย่นแปลงทางหอ้งปฏบิตักิาร  คอื 
 
อาการแสดงทางคลินิก 
1. ไขเ้กดิขึน้อยา่งเฉียบพลนัและสงูลอยประมาณ 2-7 วนั 
2. มอีาการเลอืดออก อยา่งน้อยมกีารทดสอบทรูนิ์เกตใ์หผ้ลบวกรว่มกบัอาการเลอืดออกอื่น เชน่ จุด

เลอืดทีผ่วิหนงั เลอืดกาํเดา อาเจยีน/ถ่ายเป็นเลอืด 
3. ตบัโต 
4. ภาวะชอ็ก 
 
การเปล่ียนแปลงทางห้องปฏิบติัการ 
1. เมด็เลอืดขาว สว่นใหญ่จะตํ่ากวา่ปกต ิ (น้อยกวา่ 4,000/มม.3) แต่ในวนัแรกอาจจะปกตหิรอืสงู

เลก็น้อย โดยทีม่ ีPMN รอ้ยละ 70-80 เมือ่ใกลไ้ขจ้ะลดลงระดบัเมด็เลอืดขาวและ PMN จะลดลง
พรอ้มๆกบัม ีlymphocyte สงูขึน้ (ม ีatypical lymph รอ้ยละ 15-35)  บางครัง้เมด็เลอืดขาวอาจจะ
ตํ่ามาก 1,000-2,000/มม.3 ซึง่การตรวจเมด็เลอืดขาวจะชว่ยวนิิจฉยัแยกโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีได ้
และชว่ยบอกระยะเวลาทีไ่ขจ้ะลดลงได ้

2. เกรด็เลอืดจะลดลงอยา่งรวดเรว็ก่อนไขล้ดและก่อนระยะชอ็ก  สว่นใหญ่เกรด็เลอืดจะลดลงตํ่ากวา่ 
100,000/มม.3  และตํ่าอยูป่ระมาณ 3-5 วนั  ในระยะทีม่เีกรด็เลอืดตํ่าจะม ี impaired function 
ดว้ย 

3. ระดบัความเขม้ขน้ของเลอืดจะเพิม่ขึน้ (hemoconcentration) ซึง่เป็นผลจากการเสยีพลาสมา  
ระดบั hematocrit (HCT) ทีส่งูขึน้กวา่ปกตเิทา่กบัหรอืมากกวา่รอ้ยละ 20 (เชน่ เพิม่จากเดมิรอ้ย
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ละ 35 เป็นรอ้ยละ 42) ถอืเป็นเครือ่งชีบ้่งวา่มกีารรัว่ของพลาสมา  สว่นใหญ่ HCT จะเพิม่ขึน้
พรอ้มกบัเกรด็เลอืดลดลงหรอืภายหลงัเกรด็เลอืดลดลง  ซึง่การเปลีย่นแปลงทัง้สองอยา่งน้ีจะเกดิ
ก่อนไขล้ดและก่อนภาวะชอ็ก จงึมคีวามสาํคญัในการวนิิจฉยัโรค 

4. การตรวจ chest x-rays จะพบน้ําในเยือ่หุม้ปอดไดเ้สมอ สว่นใหญ่จะพบทางดา้นขวา  ในรายที่
รนุแรงมภีาวะชอ็กอาจพบไดท้ัง้สองขา้ง 

 
จากประสบการณ์ของโรงพยาบาลเดก็ การวนิิจฉยัโรคไขเ้ลอืดออกโดยใชอ้าการทางคลนิิก

ทีส่าํคญั 4 อยา่ง คอื อาการไข ้อาการเลอืดออก  ตบัโต และการมภีาวะการไหลเวยีนโลหติลม้เหลว
หรอืชอ็ก มคีวามแมน่ยาํเกนิรอ้ยละ 95 และถา้ใชอ้าการทางคลนิิกเหล่าน้ีรว่มกบัผลการตรวจเกรด็
เลอืด1 และระดบั hematocrit กจ็ะยิง่มคีวามแมน่ยาํมากยิง่ขึน้ ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2517 เป็นตน้มา 
องคก์ารอนามยัโลกไดก้าํหนด WHO Criteria ในการวนิิจฉยัโรคไขเ้ลอืดออก โดยใชอ้าการทาง
คลนิิก 4 อยา่งดงักล่าวแลว้รว่มกบัผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร คอื เกรด็เลอืดลดลงเหลอืน้อย
กวา่หรอืเทา่กบั 100,000 เซลลต่์อหน่ึงลกูบาศก ์ มม. และมรีะดบั hematocrit เพิม่ขึน้เทา่กบัหรอื
มากกวา่รอ้ยละ 20   

 
ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารมคีวามสาํคญัเพราะจะบอกความเปลีย่นแปลงใน 

hemostasis และการรัว่ของพลาสมา (การรัว่ของพลาสมาในผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกมลีกัษณะเฉพาะ 
คอื พลาสมาจะรัว่ออกไปทีช่อ่งปอดและชอ่งทอ้ง โดยผูป้ว่ยจะไมม่ ี generalize edema ใหเ้หน็) จะ
ชว่ยเพิม่ความแมน่ยาํในการวนิิจฉยัทางคลนิิกและชว่ยในการพยากรณ์โรค เพราะการเปลีย่นแปลง
ของเกรด็เลอืดและระดบั hematocrit มคีวามสมัพนัธก์บัความรนุแรงของโรค ทัง้บอกเวลาทีเ่ริม่มี
การเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะระดบั hematocrit ซึง่เป็นตวับ่งชีท้ีด่ขีองการรัว่ของพลาสมา และบอก
ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งเริม่ใหก้ารรกัษา 
  

ปญัหาทีพ่บในการวนิิจฉยัทางคลนิิก คอื ในวนัแรกของโรคทีต่รวจ พบเพยีงไขส้งู อาเจยีน 
เบื่ออาหาร การทดสอบทรูนิ์เกต์2 ยงัใหผ้ลลบทาํใหว้นิิจฉยัยากจะตอ้งวนิิจฉยัแยกจากโรคตดิเชือ้
อื่นๆ การพบผูป้ว่ยหน้าตาแดงโดยไมม่อีาการทางระบบทางเดนิหายใจจะชว่ยใหนึ้กถงึการตดิเชือ้
เดงกี ่การตรวจเมด็เลอืดขาวถา้พบวา่ปกตหิรอืตํ่ากเ็ป็นลกัษณะทีพ่บบ่อยในการตดิเชือ้เดงกี ่  ซึง่จะ
ชว่ยในการวนิิจฉยัแยกโรคออกจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี การตดิตามดกูารเปลีย่นแปลง ถา้พบจุด 

                                                                                 
1
เกรด็เลือดเป็นส่วนประกอบของเลือด สร้างจากไขกระดูก มีหน้าที่ช่วยให้เลือดแขง็ตัวและหยุดเลือดเวลามีบาดแผล  การตรวจนับเกรด็เลือดทางห้องปฏบิัติการ

โดยป้ายเลือดบนแผ่นสไลด์แล้วย้อมสสี่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ใช้เลนส ์ objective กาํลังขยาย 900-1000 เทา่ (oil field ) ในคนปกติจะมีเกรด็เลือดประมาณ 

200,000 - 500,000 เซลล์ต่อเลือด 1 ลูกบาศก ์มม. (ประมาณ 4-10 เซลล์ต่อหน่ึง  oil field) หากพบเกรด็เลือด 2-3 เซลล์ต่อหน่ึง oil field แสดงว่าปริมาณ

เกลด็เลือดตํ่ากว่าปกติ คือมีเกลด็เลือดน้อยกว่า 100,000 เซลล์ ต่อ 1 ลูกบาศก ์มม. 
2 การทดสอบทูร์นิเกต์ (Tourniquet Test) ใช้แถบรัดแขนของเคร่ืองวัดความดันโลหิต รัดที่ต้นแขนแล้วบีบลมเข้าแถบรัดให้ความดันขึ้นมีค่ากึ่งกลางระหว่างความ

ดันโลหิตค่าบนและค่าล่าง (ซีสโตลิคและไดแอสโตลิค) เป็นเวลานาน 5 นาท ี แล้วปล่อยลมคลายแถบรัดออก ตรวจดูที่ผิวหนังส่วนล่างต่อจากบริเวณที่แถบรัด 

หากเหน็มีจุดเลือดออกที่ผิวหนังมากกว่า 10 จุด ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางน้ิว ถือว่าตรวจได้ผลบวก หากไม่มีจุดเลือดออกหรือมีน้อยกว่า 10 จุดต่อพ้ืนที่ 1 ตารางน้ิว ถือ

ว่าได้ผลลบ 
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petechiae การทดสอบทรูนิ์เกตใ์หผ้ลบวก มอีาการตบัโตกดเจบ็ จะชว่ยสนบัสนุนวา่น่าจะเป็น DHF  
สาํหรบัการตดิตามดเูมด็เลอืดขาว ถา้พบวา่จาํนวนเมด็เลอืดขาวลดลง โดยจาํนวน PMN ลดลง
พรอ้มๆกบัม ี  lymphocyte เพิม่ขึน้จะชว่ยบอกวา่ใกลร้ะยะไขล้ดซึง่เป็นระยะวกิฤตของโรค จะตอ้ง
ตดิตามดเูกรด็เลอืดและ hematocrit อยา่งใกลช้ดิ หากเกรด็เลอืดลดลงและ hematocrit สงูขึน้จะ
วนิิจฉยัไดแ้น่นอนวา่เป็น DHF  ในผูป้ว่ยรายทีม่ภีาวะซดีอยูก่่อนแลว้หรอืมกีารเสยีเลอืดหรอืไดร้บั
การใหส้ารน้ํามาก่อน การเพิม่ของระดบั hematocrit อาจเหน็ไมช่ดัเจน  การตรวจพบ pleural 
effusion/ascites จะสนบัสนุนการวนิิจฉยัโรคและชว่ยในการวนิิจฉยัแยกโรค DHF ออกจากโรค DF 
และโรคอื่นๆได ้
  

ในผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออก (DHF) ESR จะอยูใ่นระดบัปกตใินระยะทีม่ไีขแ้ละจะลดตํ่าลงจาก
ปกตใินชว่งทีม่กีารรัว่ของพลาสมาและระยะทีม่ภีาวะชอ็ก ซึง่จะชว่ยในการวนิิจฉยัแยกโรค DSS 
จาก septic shock ได ้

 
การเกดิภาวะชอ็กเกดิจากสาเหตุ 2 ประการ คอื 
ก. มกีารรัว่ของพลาสมาซึง่นําไปสูภ่าวะ hypovolemic shock  ซึง่มขีอ้ชีบ้่งดงัน้ี 

1. ระดบั hematocrit เพิม่ขึน้ทนัทก่ีอนเกดิภาวะชอ็ก และยงัคงอยูใ่นระดบัสงูในชว่ง
ทีม่กีารรัว่ของพลาสมา/ระยะชอ็ก 

2. มน้ํีาในชอ่งปอดและชอ่งทอ้ง การวดั pleural effusion index พบวา่มี
ความสมัพนัธก์บัระดบัความรนุแรงของโรค 

3. ระดบัโปรตนีและระดบัอลับมูนิในเลอืดลดตํ่าลงในชว่งทีม่กีารรัว่ของพลาสมา 
4. central venous pressure ตํ่า 
5. มกีารตอบสนองต่อการรกัษาดว้ยการใชส้ารน้ําเกลอืแรแ่ละสาร colloid ชดเชย 

ข. ระดบั peripheral resistance เพิม่ขึน้ เหน็ไดจ้ากระดบั pulse pressure แคบ โดยมี
ระดบั diastolic pressure สงูขึน้ เชน่ 100/90, 110/100, 100/100 มม. ปรอท ในระยะทีม่ี
การชอ็ก นอกจากน้ียงัมกีารศกึษาทาง hemodynamic ทีส่นบัสนุนวา่ม ี peripheral 
resistance เพิม่ขึน้ 

 
การจดัระดบัความรนุแรงของ DHF โดยการพจิารณาวา่มภีาวะชอ็กหรอืไมน่ัน้ แบ่งออกได้

เป็น 4 ระดบั (grade) คอื ในรายทีไ่มม่อีาการชอ็กจดัเป็น grade 1 และ grade 2 ซีง่จะแยกกนัโดยที ่
grade 2 ม ีspontaneous hemorrhage ถา้มภีาวะชอ็กกจ็ดัอยูใ่น grade 3 และ grade 4  ในรายที่
เป็น grade 4 เป็นผูป้ว่ยทีม่ ี profound shock วดัความดนัเลอืดและชพีจรไมไ่ด ้   การแบ่งระดบั
ความรนุแรงของโรคน้ียงัมคีวามสบัสน โดยบางครัง้พบวา่มกีารจดั DF อยูใ่น grade 1 และ grade 2 
ซึง่ทีถู่กตอ้งแลว้ grade 1-4 น้ีเป็นการแบ่งระดบัความรนุแรงของ DHF เทา่นัน้ ดงันัน้ จะตอ้ง
วนิิจฉยัก่อนวา่เป็น DHF หรอืไม ่ (โดยใชเ้กณฑก์ารวนิิจฉยัวา่มเีกรด็เลอืดตํ่า มกีารรัว่ของพลาสมา 



 18

ซึง่อาจเป็นระดบั HCT สงูหรอืพบวา่ม ีpleural effusion/ascites) จากนัน้จงึจะจดัระดบัความรนุแรง
ของ DHF 

    
การวินิจฉัยทางไวรสัและทางน้ําเหลือง 
 ในระยะทีม่ไีขส้งูจะเป็นระยะทีม่เีชือ้ไวรสัอยูใ่นกระแสเลอืด (viremia) จงึสามารถแยกเชือ้
ไวรสัเดงกีจ่ากเลอืดได ้หลงัจากไขล้ดลงแลว้ไวรสักจ็ะหมดไปจากกระแสเลอืด 
 
 การตรวจทางน้ําเหลอืงเป็นการตรวจดรูะดบัการเปลีย่นแปลงของ IgM และ IgG antibody 
ต่อเชือ้เดงกี ่ซึง่ใชใ้นการวนิิจฉยัวา่เป็นการตดิเชือ้ครัง้แรกหรอืเป็นการตดิเชือ้ซํ้า  ในปจัจุบนันิยมใช้
วธิ ี ELISA โดยการตดิเชือ้ครัง้แรกพบวา่ระดบั IgM : IgG จะมากกวา่ 1.8  อยา่งไรกต็ามวธิ ี HAI 
ยงัคงเป็นวธิมีาตรฐาน  การตรวจทางน้ําเหลอืงจะตอ้งเจาะเลอืด 2 ครัง้หา่งกนั 1-4 สปัดาห ์  
นอกจากน้ียงัมวีธิกีารวนิิจฉยัโดยใชเ้ทคนิคทีเ่รยีกวา่ PCR และ rapid diagnosis เพือ่ดรูะดบัของ 
IgM และ IgG (ในวนัที ่1-3 IgM antibody อาจยงัไมข่ึน้ถงึระดบัทีจ่ะตรวจพบได)้    
 
 การวนิิจฉยัทางไวรสัและทางน้ําเหลอืงจะชว่ยยนืยนัวา่มกีารตดิเชือ้เดงกี ่ แต่การวนิิจฉยั
แยกโรคระหวา่ง DHF และ DF นัน้จะตอ้งใชอ้าการทางคลนิิกรว่มกบัการเปลีย่นแปลงของเกรด็
เลอืดและการรัว่ของพลาสมา 
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  6 
การดแูลรักษาผูป่้วย 

 
 
การดแูลรกัษาผูป่้วย 

ขณะน้ียงัไมม่ยีาตา้นไวรสัทีม่ฤีทธิเ์ฉพาะสาํหรบัเชือ้ไขเ้ลอืดออก การรกัษาโรคน้ีเป็นการ
รกัษาตามอาการและประคบัประคอง ซึง่ไดผ้ลดถีา้ใหก้ารวนิิจฉยัโรคไดต้ัง้แต่ระยะแรก แพทยผ์ูร้กัษา
จะตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิองโรคและใหก้ารดแูลผูป้ว่ยอยา่งใกลช้ดิ จะตอ้งม ี nursing care ทีด่ตีลอด
ระยะเวลาวกิฤตประมาณ 24-48 ชัว่โมงทีม่กีารรัว่ของพลาสมา  
 
การดแูลรกัษาผูป่้วย มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
  ในระยะไขส้งู บางรายอาจมกีารชกัไดถ้า้ไขส้งูมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เดก็ทีม่ปีระวตัเิคยชกั 
หรอืในเดก็อายนุ้อยกวา่ 6 เดอืน จาํเป็นตอ้งใหย้าลดไข ้ ควรใชย้าพวกพาราเซตามอล หา้มใชย้า
พวกแอสไพรนิ เพราะจะทาํใหเ้กรด็เลอืดเสยีการทาํงาน จะระคายกระเพาะทาํใหเ้ลอืดออกไดง้า่ยขึน้ 
และทีส่าํคญัอาจทาํใหเ้กดิ Reye syndrome ควรใหย้าลดไขเ้ป็นครัง้คราวเวลาทีไ่ขส้งูเทา่นัน้ 
(เพือ่ใหไ้ขท้ีส่งูมากลดลงเหลอืน้อยกวา่ 39 องศาเซลเซยีส)  การใชย้าลดไขม้ากไปจะมภีาวะเป็นพษิ
ต่อตบัได ้ควรจะใชก้ารเชด็ตวัชว่ยลดไขด้ว้ย 
  ใหผู้ป้ว่ยไดน้ํ้าชดเชย เพราะผูป้ว่ยสว่นใหญ่มไีขส้งู เบื่ออาหาร และอาเจยีน  ทาํใหข้าดน้ําและ
เกลอืโซเดยีมดว้ย ควรใหผู้ป้ว่ยดื่มน้ําผลไมห้รอื สารละลายผงน้ําตาลเกลอืแร ่ (โอ อาร ์เอส) ในราย
ทีอ่าเจยีนควรใหด้ื่มครัง้ละน้อยๆ และดื่มบ่อยๆ 
  จะตอ้งตดิตามดอูาการผูป้ว่ยอยา่งใกลช้ดิ เพือ่จะไดต้รวจพบและป้องกนัภาวะชอ็กไดท้นัเวลา 
ชอ็กมกัจะเกดิพรอ้มกบัไขล้ดลงประมาณตัง้แต่วนัที ่3 ของการปว่ยเป็นตน้ไป ทัง้น้ีแลว้แต่ระยะเวลาที่
เป็นไข ้ ถา้ไข ้ 7 วนักอ็าจชอ็กวนัที ่ 8 ได ้ ควรแนะนําใหพ้อ่แมท่ราบอาการนําของชอ็ก ซึง่อาจจะมี
อาการเบื่ออาหารมากขึน้ ไมร่บัประทานอาหารหรอืดื่มน้ําเลย หรอืมอีาการถ่ายปสัสาวะน้อยลง มี
อาการปวดทอ้งอยา่งกะทนัหนั กระสบักระสา่ย มอืเทา้เยน็ ควรแนะนําใหร้บีนําสง่โรงพยาบาลทนัททีีม่ ี
อาการเหล่าน้ี  
  เมือ่ผูป้ว่ยไปตรวจทีโ่รงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลทีใ่หก้ารรกัษาได ้ แพทยจ์ะตรวจเลอืดดู
ปรมิาณเกรด็เลอืดและ hematocrit และอาจนดัมาตรวจดกูารเปลีย่นแปลงของเกรด็เลอืดและ 
hematocrit เป็นระยะๆ เพราะถา้ปรมิาณเกรด็เลอืดเริม่ลดลงและ hematocrit เริม่สงูขึน้  เป็นเครือ่งชี้
บ่งวา่น้ําเลอืดรัว่ออกจากเสน้เลอืด และอาจจะชอ็กได ้จาํเป็นตอ้งใหส้ารน้ําชดเชย 
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  โดยทัว่ไปไมจ่าํเป็นตอ้งรบัผูป้ว่ยเขา้รกัษาในโรงพยาบาลทุกราย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระยะแรก
ทีย่งัมไีข ้ สามารถรกัษาแบบผูป้ว่ยนอก โดยใหย้าไปรบัประทาน และแนะนําใหผู้ป้กครองเฝ้าสงัเกต
อาการตามขอ้ 3 หรอืแพทยน์ดัใหไ้ปตรวจทีโ่รงพยาบาลเป็นระยะๆ โดยตรวจดกูารเปลีย่นแปลงตาม
ขอ้ 4  ถา้ผูป้ว่ยมอีาการแสดงอาการชอ็ก ตอ้งรบัไวร้กัษาในโรงพยาบาลทุกราย และถอืเป็นเรือ่ง
รบีดว่นในการรกัษา 
 
 ในรายทีไ่ขล้ด มรีะดบั hematocrit มากกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 20 แต่ไมม่ภีาวะชอ็ก อาจให้
การรกัษาแบบผูป้ว่ยนอก ให ้ 5%D 1/2 NSS หรอื 5%D Ringer acetate ประมาณเทา่กบั 
maintenance + 5% deficit โดยจดัปรมิาณและเวลาการใหต้ามการรัว่ของพลาสมา ซึง่ดจูาก HCT, 
viral signs และ urine output และจะตอ้งมกีารปรบัลดปรมิาณและความเรว็ตาม HCT ตลอดเวลา 24-
48 ชัว่โมง เพือ่หลกีเลีย่งการใหส้ารน้ํามากเกนิไป ในรายทีร่ะดบั HCT ยงัสงูอยูห่ลงั 24 ชัว่โมงหรอื
ผูป้ว่ยทีม่เีลอืดออกแมไ้มม่ากควรรบัเป็นผูป้ว่ยใน   
 
  สาํหรบัผูป้ว่ยทีม่ภีาวะชอ็ก หรอืเลอืดออก แพทยจ์ะตอ้งใหก้ารรกัษาเพือ่แกไ้ขสภาวะ
ดงักล่าวดว้ยสารน้ํา พลาสมา หรอืสาร colloid อยา่งระมดัระวงั เพือ่ชว่ยชวีติผูป้ว่ยและป้องกนัโรค
แทรกซอ้นอยา่งไรกต็าม  ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะชอ็ก การใหก้ารรกัษาตอ้งถอืเป็น medical emergency และ
ใหก้ารรกัษาดงัต่อไปน้ี 

1. ใหส้ารน้ํา isotonic 5% D/R acetate 10-20 cc/kg/hr หรอืใหเ้ป็น bolus ในรายทีเ่ป็น 
profound shock ทนัทเีมือ่พบผูป้ว่ย 

2. เมือ่ผูป้ว่ยมอีาการดขีึน้ชดัเจนจากการ resuscitate แมจ้ะเป็นเวลา 1/2 -1 ชัว่โมง ควรจะ
ลดอตัราลงและปรบัอตัราของ IV fluid ตามอตัราของการรัว่ของพลาสมา โดยใชร้ะดบั HCT, viral 
signs และ urine output เป็นแนวทาง  ซึง่สว่นใหญ่จะไมเ่กนิ 24-48 ชัว่โมง หลกัการทีส่าํคญัคอืให ้IV 
fluid ในปรมิาณทีพ่อสาํหรบัการรกัษาระดบัการไหลเวยีนในชว่งทีม่กีารรัว่ของพลาสมาเทา่นัน้ 

3. แกไ้ขภาวะ metabolic และ electrolyte disturbance ทีอ่าจเกดิขึน้โดยเฉพาะ acidosis 
4. ถา้ผูป้ว่ยยงัไมด่ขีึน้ตอ้งนึกถงึภาวะเลอืดออกซึง่อาจเป็น concealed bleeding ผูป้ว่ยทีย่งัมี

ภาวะชอ็กอยู ่ (refractory shock) ภายหลงัให ้crystalloid/colloidal และ HCT ลดลงแลว้ (เชน่ ลดจาก
รอ้ยละ 50 เป็น รอ้ยละ 40) ตอ้งนึกถงึภาวะเลอืดออก และตอ้งใหเ้ลอืดซึง่ควรจะเป็น fresh whole 
blood ประมาณรอ้ยละ 15 ของผูป้ว่ยทีช่อ็กจะมเีลอืดออกมากไดโ้ดยเฉพาะผูป้ว่ยทีม่ ีprofound shock  
อยูน่าน 
 
 สาเหตุการตายทีส่าํคญั คอืผูป้ว่ยทีม่ ี profound shock ม ี internal bleeding ซึง่ถา้ไมไ่ดร้บั
เลอืดทดแทนจะม ี prolonged shock  การให ้ fluid มากเกนิไปโดยไมใ่หเ้ลอืดทดแทนทาํใหม้ ี fluid 
overload  ซึง่เป็นสาเหตุตายทีส่าํคญัไดเ้ชน่กนั ในรายทีม่ภีาวะตบัวายใหก้ารรกัษาแบบเดยีวกบัผูป้ว่ย
ตบัวายจากโรคตบัอกัเสบ ถงึแมจ้ะพบภาวะตบัวายไดน้้อยแต่เมือ่พบจะมอีตัราตายสงูมาก 



 21

 
ข้อสงัเกต 

1. ระยะทีม่กีารรัว่ของพลาสมาสว่นใหญ่เป็นเวลาประมาณ 24-48 ชัว่โมง การใหน้ํ้าทางหลอด
เลอืดดาํก่อนทีจ่ะมกีารรัว่ (ก่อนระดบัเกรด็เลอืดลดตํ่าลงและก่อนทีจ่ะม ี hematocrit เพิม่ขึน้) จะไม่
สามารถป้องกนัการรัว่ได ้ การใหป้รมิาตรน้ําเขา้ไปแทนมุง่หวงัทีจ่ะใหช้ดเชยในชว่งทีม่กีารรัว่เทา่นัน้ 
ในขณะน้ียงัไมม่ยีาใดๆทีส่ามารถยบัยัง้การรัว่ของพลาสมาได ้

2. เน่ืองจากพลาสมาทีร่ ัว่ออกไปจะอยูท่ีช่อ่งปอดและชอ่งทอ้ง (serous space) การใหช้ดเชย
ควรจะใหน้้อยทีส่ดุทีจ่าํเป็นในการ maintain effective circulatory volume การใหม้ากเกนิจาํเป็นจะรัว่
ออกไปมากทาํใหเ้กดิปญัหา respiratory distress จาก pleural effusion/ascites ซึง่อาจจะทาํใหม้ี
อนัตรายมากกวา่ความรนุแรงของโรคเอง 

3. เน่ืองจากสิง่ทีร่ ัว่ออกไปคอืพลาสมา และผูป้ว่ยทีม่อีาการรนุแรงมกัจะมรีะดบัโซเดยีมตํ่า 
ดงันัน้ชนิดของสารน้ําทีใ่ชใ้นการรกัษาโรคไขเ้ลอืดออกควรจะมสีว่นผสมทีใ่กลเ้คยีงกบัพลาสมามาก
ทีส่ดุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรายทีม่อีาการชอ็ก ทีแ่นะนําใช ้คอื Ringer acetate solution หรอื 5%D in 
1/2 NSS สาํหรบัเดก็เลก็ Dextran 40 ใชแ้ทนพลาสมาได ้

4. ถงึแมผู้ป้ว่ยจะมภีาวะชอ็กเน่ืองจากการเสยีพลาสมา แต่ในโรคไขเ้ลอืดออกมกีาร
เปลีย่นแปลงทาง hemostatic ทีส่าํคญัคอืเกรด็เลอืดตํ่า (น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 50,000/มม.3  ในรายทีม่ี
ชอ็ก) และเกรด็เลอืดทาํงานผดิปกต ิ และมกีารเปลีย่นแปลงใน coagulogram โดยม ี thromboplastin 
time และ thrombin time ผดิปกต ิ และในบางรายกจ็ะม ี prothrombin time ผดิปกตดิว้ย การ
เปลีย่นแปลงเหล่าน้ีเป็นปจัจยัสาํคญัทีจ่ะทาํใหผู้ป้ว่ยมเีลอืดออกอยา่งรนุแรงได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
รายทีช่อ็กอยูน่านจนมภีาวะ metabolic acidosis ดงันัน้ ในรายทีช่อ็กอยูน่านจะตอ้งนึกถงึการมี
เลอืดออกภายในซึง่สว่นใหญ่จะออกในทางเดนิอาหารและอาจจะออกในอวยัวะทีส่าํคญัอื่นๆ เชน่ หวัใจ
และสมอง ในรายทีม่เีลอืดออกในสมองจะทาํใหม้อีาการกระตุกและชกัได ้

5. เน่ืองจากการม ี hemostatic changes ในโรคไขเ้ลอืดออกดงักล่าวในขอ้ 4 ควรหลกีเลีย่ง
วธิกีารรนุแรงต่างๆทีไ่มจ่าํเป็น เพราะอาจจะทาํใหเ้ลอืดออกมากขึน้ได ้ (ตวัอยา่งเชน่ การใสส่าย N.G. 
tube ทางจมกู) 

6. ในผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกทุกรายควรดกูารเปลีย่นแปลงทางหอ้งปฏบิตักิารเกีย่วกบั 
• electrolytes, blood gas 
• coagulogram ถา้ผดิปกตมิากจะตอ้งนึกถงึภาวะทีอ่าจจะมเีลอืดออกรนุแรงได ้
• liver function (albumin และ transaminase) 

ในรายทีม่อีาการรนุแรงอาจจะตอ้งตดิตามการเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีจนพน้ระยะวกิฤต 
7.  การเอาใจใสด่แูลของแพทยแ์ละพยาบาลตลอดระยะวกิฤตเป็นเรือ่งสาํคญัในการรกัษาโรค

ไขเ้ลอืดออก ถา้ผูป้ว่ยไมไ่ดร้บัการชดเชยพลาสมาทีเ่สยีไปหรอืใหท้ดแทนชา้ไป แมช้ว่งระยะสัน้ๆก็
อาจจะมผีลต่อผูป้ว่ย ทาํใหม้ ี prolonged shock และมภีาวะ DIC ตามมา และทาํใหก้ารพยากรณ์โรค
เลวลง 
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8.  ไมม่ขีอ้มลูทีแ่สดงอยา่งแน่ชดัวา่การใช ้steroids ในการรกัษาไดผ้ลดกีวา่การรกัษาดว้ยการ
ใหส้ารน้ําทดแทนอยา่งเดยีว 
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7  
วัคซีนไข้เลือดออก 

 
  

งานพฒันาวคัซนีไขเ้ลอืดออก (DEN vaccine) ซึง่มหาวทิยาลยัมหดิลกําลงัทาํอยูน้ี่ เป็นการ
เสนอแนวทางเลอืกอกีแนวทางหน่ึง ไดม้กีารเลอืกใช ้technology ทีเ่รามขีดีความสามารถทาํได ้ ทาํ
การพฒันาวคัซนีป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกที่เป็นปญัหาของประเทศไทยเองและอาจจะนําไปใช้ใน
ประเทศอื่นทีม่ปีญัหาของโรคคลา้ยคลงึกนั 
 
งานพฒันาวคัซีนไข้เลือดออกท่ีเคยทาํในอดีตในประเทศสหรฐัอเมริกา 

หน่วยงานแรกในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีส่นใจพฒันาวคัซนีไขเ้ลอืดออก (DEN VAC) คอื 
The Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) หน่วยงานดงักล่าวไดท้าํการพฒันา
วคัซนี DEN-1 และ DEN-2 ในระหว่าง พ.ศ.2487-2499 โดยวธิกีารเตรยีมในสมองหนู จากการทาํ
การทดสอบในคนจํานวนน้อย พบว่าไดผ้ลด ีกล่าวคอื มอีาการขา้งเคยีงเลก็น้อยและสามารถปลูก
สรา้งภูมคิุม้กนัต่อต้านเชื้อไวรสัที่ฉีดเขา้ไปได ้การพฒันา DEN VAC จากสมองหนูไดห้ยุด
ดาํเนินการในภายหลงัเมือ่พบวา่ มลีงิทดลองทีไ่ดร้บัวคัซนีบางตวัมอีาการอมัพาตหลงัไดร้บัวคัซนี (1-

3) 
 
ใน พ.ศ. 2515-2535 คณะผูว้จิยัของ WRAIR ไดด้าํเนินการพฒันา DEN VAC ต่อไป โดย

ใช ้purified virus ซึง่ clone ใน tissue culture ทัง้น้ีผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกเฉพาะ virus ทีท่าํใหเ้กดิ 
plaque size ขนาดเลก็ นําไปเป็นไวรสัพนัธุต์น้ตอสาํหรบัการพฒันาต่อไป มกีารพฒันาจนได ้DEN 
VAC ครบทัง้ 4 ชนิด เมื่อนําไปทาํการทดสอบในคนในขัน้ตอนแรกทีเ่รยีก phase I พบว่าวคัซนี
เหล่านัน้ก่อให้เกิดผลขา้งเคยีง (reactogenicity) เกนิกว่าเกณฑ์กําหนด ในขณะที่มกีารสร้าง
ภูมคิุม้กนัต่อตา้นเชือ้ไวรสัทีฉ่ีดเขา้ไปตํ่ากว่าเกณฑก์ําหนด (4-13) การพฒันาวคัซนีโดยใชห้ลกัการ 
purified clone technique จงึถูกระงบัไปในเวลาต่อมา 
 
งานพฒันาวคัซีนไข้เลือดออกของมหาวิทยาลยัมหิดล 
 งานการพฒันาวคัซนีของมหาวทิยาลยัมหดิล เริม่เมื่อ พ.ศ. 2523 เริม่จากการคดัเลอืกไวรสั
เริม่ตน้ (parent viruses) จากเชือ้ไวรสัเดง็กี ่ทีแ่ยกจากคนไขโ้รคไขเ้ลอืดออกชนิด DF หรอื DHF มี
รายละเอยีดดงัน้ี DEN-1 และ DEN-2 ไดจ้ากคนไขข้องประเทศไทย  DEN-3 ไดจ้ากคนไขข้อง
ประเทศฟิลปิปินส ์สาํหรบั DEN-4 ไดจ้ากคนไขข้องประเทศอนิโดนีเซยี 
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 การทาํ virus attenuation ไดท้าํการคดัเลอืกหา cells ทีเ่หมาะสมซึง่ยอมให ้DEN virus แต่
ละชนิดเจรญิเตบิโต  cell substrate แต่ละชนิดทีนํ่ามาใชต้อ้งเป็น cell ทีอ่งคก์ารอาหารและยาของ
สหรฐัอเมรกิา ยอมรบัใหใ้ชส้าํหรบัเตรยีมเป็นวคัซนีของคน พบว่าไวรสั DEN-1, DEN-2 และ DEN-
4 สามารถเจรญิเตบิโตไดด้ใีน certified primary dog kidney (PDK) cells สาํหรบั DEN-3 ตอ้งใช ้
certified primary green monkey kidney (PGMK) cells งานการพฒันาวคัซนี DEN แต่ละ 
serotype กระทําแยกกนัโดยเดด็ขาด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนซึ่งกนัและกนั ผูว้จิยัได้ทําการ 
attenuate DEN-1, 2, 3 และ 4 ถงึ passage ที ่43, 53, 50, และ 60  ตามลําดบั  (ตารางที ่7.1) 
การทาํ virus attenuation ใชเ้วลาประมาณ 2 ปี งานวจิยัในขัน้ตอนน้ีกระทาํใน biological clean 
room  สาํหรบัการ passage ไวรสันัน้  ทาํใน biohazard vertical laminar air flow hood วางในหอ้ง
ดงักล่าว 
 
 มกีารตรวจสอบคุณสมบตัิทางไวรสัวทิยาของเชื้อไวรสัแต่ละ serotype ที่กลายพนัธุ ์
(variants) อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากการเพาะเลีย้งใน tissue culture ทุก ๆ  5-10 passages โดยใช ้
biological markers 7 ชนิด   (ตารางที ่7.2) การทาํ biological marker studies ใชเ้วลาประมาณ 2 
ปี งานจงึแลว้เสรจ็ ผลของการศกึษา พบม ีvariants ทีเ่กดิจาก attenuation process ปรากฏขึน้จรงิ 
(ตารางที ่7.3) variants เหล่านัน้มคีุณสมบตัทิางไวรสัวทิยา ต่างจาก parent viruses ซึง่ใชเ้ป็นตน้
ตอ ผูว้จิยัสามารถคดัเลอืก variants ที่คดิว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อนําไปใช้เป็น candidate 
vaccine เพื่อพสิจูน์คุณค่าในการพฒันาเป็นวคัซนีสาํหรบัฉีดป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกต่อไปโดยการ
ทาํ clinical trials  
 

อน่ึง DEN VAC ของมหาวทิยาลยัมหดิลเป็นวคัซนีชนิด uncloned live attenuated 
vaccine เกดิขึน้จากการทีผู่ว้จิยัเชื่อในสมมุตฐิานของการทาํ immunization โดยใช ้virus หลาย ๆ 
variants น่าจะปลูกสรา้งภูมคิุม้กนัไดด้กีว่าการใช ้genetically purified viruses ซึง่มผีูว้จิยัคณะอื่น
ทาํมาแลว้ แต่ไมป่ระสบผลสาํเรจ็ 

 
 เมื่อทาํการคดัเลอืก candidate dengue vaccines โดยอาศยั biological markers เป็น
แนวทางชีนํ้าในการเลอืกโดยสงัเขปดงักล่าวแลว้ แมว้า่ในปจัจุบนัเราไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเพยีงพอ
เกีย่วกบัความสาํคญัของ marker แต่ละชนิดว่ามคีวามหมายสมัพนัธก์บัอาการทางคลนิีคมากน้อย
เพยีงใดอยา่งไรบา้ง ผูว้จิยัไดเ้ลอืก high passaged variants เพือ่นํามาเป็น candidate vaccines ใน
ระยะแรกเริม่ เพราะคดิว่าน่าจะปลอดภยัที่สุด สําหรบัปญัหาเรื่อง immunogenicity นัน้ มี
ความสาํคญัรองลงมา  หาก high passaged variants ทีเ่ลอืกไว ้ไมส่ามารถสรา้งภูมคิุม้กนัได ้จงึทาํ
การขยบัไปสู ่low passages เป็นลาํดบัถดัไป 
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 โครงการวจิยัและพฒันาวคัซนีไดท้าํการเตรยีม Bulk Seed Preparations ของ laboratory 
vaccines ของ DEN virus serotype ละ 3 ชุด ประกอบดว้ย 1. Master Seed  2. Production Seed  
และ 3. Candidate Vaccine Seed มกีารทาํ general safety tests, animal safety tests, cell 
culture safety tests และ Monkey Neurovirulence safety tests ของ DEN แต่ละ serotypes ตาม
แนวทางของ  WHO Expert Committee on Biological Standard ว่าดว้ยกฎระเบยีบเกีย่วกบั 
Requirements for Viral Vaccines  
 
 การทาํ clinical trial DEN VAC ทีพ่ฒันาทีม่หาวทิยาลยัมหดิลในอาสาสมคัร แบ่งเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ การทาํ trial ในอาสาสมคัรผูใ้หญ่และอาสาสมคัรเดก็ ในกลุ่มผูใ้หญ่มกีารทดสอบ 
monovalent DEN VAC แต่ละ serotypes ใน  phase I trial เพื่อพสิจูน์ว่า candidate vaccines นัน้ 
ๆ มคีวามปลอดภยัจรงิและ  immunogenic โดยใชอ้าสาสมคัรจาํนวนน้อย เมื่อคดัเลอืก candidate 
vaccines ทีเ่หมาะสมไดแ้ลว้ จงึดําเนินการตรวจสอบใน phase II ต่อไป เพื่อ confirm ผลของ 
phase I รวมทัง้การหา Minimal Infectious Dose 50 ของวคัซนี เพื่อนํามาใชเ้ป็นฐานคาํนวณ
ปรมิาณวคัซนี DEN แต่ละชนิดทีต่อ้งใชใ้นการทาํ combined DEN vaccine ต่อไป (ตารางที ่7.4) 
 
 อน่ึง ในการทาํ trial ของ DEN VAC ในอาสาสมคัรผูใ้หญ่นัน้ ผูว้จิยัไดไ้ดข้ยายขอบขา่ยของ
การทาํ trial เพื่อหาองคค์วามรูข้องการทํา combined DEN vaccine ไปในเวลาเดยีวกนัดว้ย มี
การศกึษาการทาํ bivalent, trivalent และ tetravalent vaccine clinical trials เมื่อพบว่า DEN-1, 
DEN-2 และ DEN-4  สามารถ combine กนัไดด้ใีนเขม็เดยีวกนัโดยไมม่ ีinterference ระหว่างกนั 
(ตารางที ่6) ต่อจากนัน้จงึเตมิ DEN-3 เขา้ไปเป็น serotype สุดทา้ย รวมเป็น tetravalent vaccine 
กล่าวโดยสรุปการทาํ monovalent และ polyvalent dengue vaccine clinical trials ในอาสาสมคัร
ผูใ้หญ่มคีวามปลอดภยัมาก  อาสาสมคัรผูใ้หญ่ทีเ่ขา้รว่มโครงการเป็นผูท้ีไ่มเ่คยไดร้บัเชือ้ DEN และ/
หรอื Japanese encephalitis มาก่อน (Flavivirus non-immune)  
 

การทํา seroepidemiologic survey เพื่อหาสถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในโครงการน้ี ไดร้บั
ความอนุเคราะห์จากกองระบาดวทิยา สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ในการเลือกพื้นที่ใน
จงัหวดัลําพูนและจงัหวดัเลย เป็นฐานปฏบิตังิาน trials งานการสํารวจพืน้ที่เริม่จากการเขา้พบ
นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัเพือ่อธบิายรายละเอยีดของโครงการ  ทาํการสาํรวจพืน้ทีห่าขอ้มลูดา้น
กฏีวทิยา  ทําการเจาะเลอืดประชากรในหมู่บา้นเป้าหมาย คดัเลอืกผูเ้หมาะสมเพื่อเชญิมาเป็น
อาสาสมคัร รวมทัง้การอธิบายวตัถุประสงค์ วิธีการดําเนินการ อนัตรายที่อาจมีอันเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการไดร้บัวคัซนี รวมทัง้การตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ ของอาสาสมคัร ในการทาํ phase I 
และ II clinical trials มอีาสาสมคัรผูใ้หญ่ราว 160 คน ทีไ่ดร้บั mono หรอื polyvalent vaccines ไมม่ี
อาสาสมคัรคนใดมอีาการ DF หรอื DHF เลย อาสาสมคัรบางคนอาจมไีขต้ํ่า ๆ (38-39 องศา
เซลเซยีส) พบในวนัที ่7-10 หลงัจากการไดร้บัวคัซนี ไขจ้ะมอียูร่าว 1-2 วนั สาํหรบัการศกึษาดา้น 
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immunogenicity ของวคัซนีแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก พบวา่ variants แต่ละ serotype สามารถ
ปลูกสรา้งภูมคิุม้กนัไดด้ ีเมื่อนํา monovalent vaccine มาพฒันาเป็น combined vaccine พบว่า 
DEN-1, DEN-2 และ DEN-4 สามารถรวมกนัและกระตุน้รา่งกายใหส้รา้งภูมคิุม้กนัต่อไวรสัทัง้ 3 
ชนิดไดเ้ป็นอยา่งด ีปญัหาเกดิมขีึน้เมื่อนํา DEN-3 ใสเ่ขา้ไป พบว่าจะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นหาสตูรที่
เหมาะสม(13)  
  

จากการทํา clinical trials ใน adults ทําใหท้ราบขอ้มลูเกีย่วกบั reactogenicity และ 
immunogenicity ค่อนขา้งสมบูรณ์ ผูว้จิยัจงึดําเนินการศกึษาประสทิธภิาพของ Live-attenuated 
Tetravalent DEN VAC ในอาสาสมคัรเดก็ อาย ุ4-15 ปี จาํนวน 169 ราย ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา การ
ทาํ clinical trial ใน adults ก่อนฉีดวคัซนีใหเ้ดก็ จะเป็นการเพิม่ความปลอดภยัใหแ้ก่ อาสาสมคัร
เดก็ สาํหรบัการทาํ trial ในเดก็กย็งัแบ่งเป็น 2 กลุ่มอายุ งานการทาํ trial จะเริม่ในกลุ่มเดก็โต (10-
15 ปี) เป็นเบือ้งตน้ เมื่อเหน็ว่าปลอดภยัแลว้จงึปรบัลดมาทาํ trial ในเดก็อายุ 4-9 ปี เป็นลําดบัถดั
มา ในการน้ีจะมกุีมารแพทย ์เป็นผูร้บัผดิชอบการตรวจดา้น clinic มกีารตรวจสอบเพื่อหาสูตรที่
เหมาะสมกว่า 10 สูตร เพื่อนําไปใชเ้ป็นบรรทดัฐานสําหรบัวคัซนีชนิดน้ีซึ่งผลติในระดบัอุตสาห-
กรรม งานการพฒันาวคัซนีน้ีไดม้กีารเขยีนรายละเอยีดไวแ้ลว้ในหนงัสอืเกีย่วกบั DEN virus(14)  
  

ใน พ.ศ. 2537 มหาวทิยาลยัมหดิล ไดล้งนามในความรว่มมอืกบับรษิทั Pasteur Merieux 
serum and vaccins (PMsv) ประเทศฝรัง่เศส (ในปจัจุบนัคอื Aventis Pasteur)  ใหบ้รษิทัดงักล่าว
เป็นผูท้าํการผลติวคัซนีไขเ้ลอืดออกในระดบัอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลา 3 ปีแรก หลงัจากการลง
นามในความร่วมมือ ได้มีการทํา technology transfer ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัมหดิลและ PMsv เป็นระยะ ๆ  ใน พ.ศ. 2540 ไดม้กีารทดสอบประสทิธภิาพวคัซนี
ไขเ้ลอืดออกทีผ่ลติ ในอาสาสมคัรผูใ้หญ่ชาวอเมรกินัเป็นครัง้แรก ในปีถดัมาคอืพ.ศ. 2541 มกีารยา้ย
ฐานการทาํ clinical trial มาสูป่ระเทศไทย โดยเริม่จากการทดสอบ tetravalent dengue vaccine ใน
อาสาสมคัรผูใ้หญ่จาํนวน 59 คน ณ ศนูยท์ดสอบวคัซนี คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล 
ตดิตามดว้ยการทดสอบวคัซนีดงักล่าวในอาสาสมคัรเดก็อายุ 5-12 ปี จํานวน 100 คน งานวจิยัที่
จะตอ้งทาํต่อไป คอืการทาํ field trial efficacy study คาดว่าคณะผูว้จิยัจะตอ้งใชเ้วลาไมน้่อยกว่า 3-
5 ปี จงึจะสามารถพสิจูน์ไดว้า่เราจะมวีคัซนีสาํหรบัป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกเดง็กีห่รอืไม ่
  

การพฒันาวคัซนีประกอบดว้ยขัน้ตอนที่ซบัซ้อน อาศยัการผสมผสานของ basic และ 
clinical research (ตารางที ่7.6)  เราสามารถแบ่งงานวจิยัเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที ่1 เป็น 
basic research การปฏบิตังิานในหวัขอ้น้ีเป็นเรื่องของการทํางานในหอ้งปฏบิตักิารทดลอง หรอื 
pre-clinical development นัน่เอง เป็นขัน้ตอนสาํคญัทีนํ่าไปสูก่ารคน้พบ (discovery) ขัน้ตอนที ่2 
เป็น clinical research เป็นการทาํการทดลองในคน เริม่ตัง้แต่ phase I และ II และสิน้สุดที ่phase 
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III ซึง่เป็น field trial efficacy study สว่นขัน้ตอนสุดทา้ยเป็น postlicensure research เพื่อหา rare 
adverse reaction(s) และการหาวธิพีฒันาวคัซนีนัน้ ๆ ใหด้ขีึน้ 
 นบัจากการคน้พบเชือ้ไวรสั DEN หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ตราบจนถงึปจัจุบนั นบัเป็นเวลา
กว่า 50 ปีแลว้ เราอาจตอ้งใชเ้วลาอกีไม่น้อยกว่า 4-5 ปี จงึจะมโีอกาสมวีคัซนีใช ้สิง่สาํคญัทีเ่ป็น
ปจัจยัทําใหก้ารทํางานพฒันาวคัซนีสําเรจ็หรอืไม่ขึน้กบัหลายแฟคเตอร ์อาท ิความสามารถในการ
ทํา basic research เป็นปจัจยัประเดน็แรกทีจ่ะตอ้งคดิคํานึง ค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีอยู่ในระดบัปาน
กลาง แฟคเตอรต่์อไป ไดแ้ก่ ความพรอ้มดา้น clinical trial infrastructure งานในขัน้ตอนน้ีจะตอ้ง
อาศยัความรว่มมอืกนัของหลายฝา่ยมากกว่าขัน้ตอนการทาํ basic research มาก ค่าใชจ้่ายในการ
ดําเนินการก็สูงกว่าเช่นกนั สําหรบัประเทศไทย  เรามคีวามพรอ้มในส่วนน้ีดพีอสมควร ทําให้
สามารถแขง่ขนักบัประเทศใกลเ้คยีงอื่น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
 แฟคเตอรส์าํคญัอกีประการหน่ึงทีส่มควรกล่าวไว ้ณ ทีน้ี่คอื ความมุง่มัน่ในการทาํวจิยัระยะ
ยาว ท่านผูอ้่านบทความน้ีกค็งจะมคีวามเหน็คลอ้ยตาม ยกตวัอยา่งการทาํ phase III trial จะตอ้งใช้
เวลาหลายปี เริม่ตัง้แต่การวางแผนและการดําเนินการเพื่อจดัตัง้ data monitoring และ analysis 
unit  เพือ่สนบัสนุนการทาํ  trial      ดงักล่าว เป็นตน้ 
 
 ความกา้วหน้าต่าง ๆ ของการพฒันาวคัซนี ทีเ่ริม่จาก basic laboratory studied ไปจนถงึ 
clinical trial มขีัน้ตอนของการควบคุมดูแลหลายประการ กลไกสาํคญัประเดน็แรกคอื scientific 
review การมคีณะกรรมการทีท่รงความรู ้มคีวามเขา้ใจและมคีวามละเอยีดอ่อนในการพจิารณางาน
ทุกแง่ทุกมุม เป็นกลไกที่มคีวามจําเป็นและมปีระสทิธภิาพมาก ในการตดิตามประเมนิงานและให้
ข้อแนะนําที่จําเป็น กลไกอีกประการที่มีความสําคญัพอ ๆ กัน คือ การพิจารณางานวิจัยของ
คณะกรรมการจรยิธรรมวา่ดว้ยการวจิยัในคน การพจิารณาของคณะกรรมการน้ีอาศยัขอ้มลูทางดา้น
ระบาดวทิยา พยาธิวทิยา และการตอบสนองของ host ต่อเชื้อ ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ีช่วยให้
คณะกรรมการสามารถคาดคะเนเกีย่วกบัอาการขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้กบัอาสาสมคัร ความปลอดภยั
ของอาสาสมคัรเป็นประเดน็ทีค่ณะกรรมการจะคํานึงถงึเป็นขอ้แรก หากผูว้จิยัสามารถพสิจูน์ใหเ้หน็
ว่ามคีวามระมดัระวงัเพยีงพอ มเีหตุมผีลดถีูกต้องตามหลกัวชิาการ คณะกรรมการจรยิธรรมก็จะ
อนุมตัใิหด้าํเนินการต่อไปได ้
 

ทา่นผูอ้า่นหลายทา่นคงตอ้งการทราบภาพโดยองคร์วมของงานพฒันา  DEN VAC ที่
ดาํเนินการอยูใ่นประเทศต่าง ๆ ใน ค.ศ. น้ี คาํชีแ้จงคอื แม ้ Live attenuated tetravalent dengue 
vaccine ทีพ่ฒันาโดยนกัวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิลจะไดพ้ฒันารดุหน้าไปใกลถ้งึ phase 3 ของการ
ทาํการทดลองในคนแลว้กต็าม ขณะเดยีวกนัสถาบนั WRAIR  สงักดักองทพับกสหรฐัอเมรกิา  กไ็ด้
หนัมาใช ้ Dengue 1-4  สายพนัธุข์องตนเองพฒันาวคัซนีโดยการทาํ serial passage ใน primary 
dog kidney cells ชนิดเดยีวกบัทีน่กัวจิยัจากมหาวทิยาลยัมหดิลใช ้ กลุ่มนกัวจิยัชุดน้ีมสีาขาหน่วย
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งานวจิยัในประเทศไทย คอื Armed Forces Research Institute of Medical Sciences หรอื 
AFRIMS  ไดร้ว่มทาํงานกบัคนไทยอกีจาํนวนหน่ึง  พฒันางานวคัซนีดงักล่าวจนกา้วหน้าไปถงึ
ระดบัทาํ License agreement กบับรษิทั Glaxo SmithKline Biologicals ของประเทศเบลเยีย่มเพือ่
ทาํการพฒันาในระดบัอุตสาหกรรมต่อไป  คณะวจิยักลุ่มน้ีไดก้าํหนดแผนการทดลองในเดก็ไทยใน
เรว็ ๆ น้ี 
  
 ยงัมเีทคโนโลยทีีใ่ชพ้ฒันา DEN VAC อกีวธิหีน่ึงทีค่วรกล่าวถงึคอื recombinant 
technology มทีมีงานวจิยัหลกั 2 ทมี ทาํการวจิยัอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา  ไดแ้ก่ ทมีวจิยัของ
บรษิทั  Acambis ในเมอืง  Massachusettes และทมีวจิยัของ Centers for Diseases Control and 
Prevention (CDC)  ที ่Fort Collins ทมีงานของ Acambis ใชห้ลกัการทาํตดัต่อยนีไวรสัทีต่อ้งการใส่
เขา้ไปใน Gene ของ Yellow Fever Vaccine Virus ซึง่มกีารตพีมิพผ์ลงานไปแลว้วา่ไดผ้ลดกีบังาน
ตดัต่อยนี JE(16) ในการพฒันา DEN VAC บรษิทั Acambis ไดต้ดัยนีของ Dengue 2 virus ต่อเขา้
กบัยนีของ Yellow Fever 17D Vaccine Strain ขณะน้ีบรษิทักาํลงัทาํ phase I clinical trial ของ
วคัซนีดงักล่าวในอาสาสมคัรชาวอเมรกินั (T. Monath, personal communication)  
 
 สาํหรบัการพฒันา DEN VAC ของทมีงาน CDC ซึง่เริม่ตน้เมือ่ 8 ปีมาแลว้ CDC ไดร้บั 
Dengue 1-4 vaccine strains จากผูว้จิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล ในปี 1994 นกัวจิยัของสถาบนันัน้ 
ๆ ไดเ้ตรยีม infectious clone ของ DEN-2 เพือ่นําไปใชเ้ป็น back bone และตดัยนีของ DEN-1, 3, 
หรอื 4  เพือ่เตมิเขา้ไป ทา้ยสดุคณะวจิยัคาดหวงัวา่จะสามารถเตรยีม chimera ของ DEN-1, 2, 3,  
และ 4 อยูใ่นไวรสั virion เดยีวกนัได ้ ขณะน้ีไดนํ้า chimeric  ซึง่เป็นลกูผสมของ   ไวรสั DEN 2-1, 
DEN 2-3 และ DEN 2-4  เพือ่ศกึษาใน primate  ซึง่ถอืเป็น preclinical phase สามารถกล่าวโดย
สรปุไดว้า่งานพฒันา recombinant vaccine พฒันาโดยกลุ่ม Acambis กา้วไปลํ้าหน้ากลุ่มของ CDC 
เพราะไดเ้ริม่ทดลองในคนแลว้ 
 
 ก่อนจบบทความน้ี ผูเ้ขยีนใครข่อเน้นว่า แมจ้ะมคีวามคบืหน้าของการพฒันาวคัซนีทีด่าํเนิน
ไปตามขัน้ตอน เริม่จาก laboratory studied ตามดว้ย clinical research และไปสู ่licensure แลว้ก็
ตาม จะตอ้งมกีารทาํ basic research ควบคู่ไปดว้ยเพื่อช่วยแกป้ญัหา โดยการใชม้าตรการน้ีจะเป็น
การประกนัผลสาํเรจ็หากมปีญัหาเกดิขึน้ในระหวา่งการพฒันาวคัซนี  
 
 อน่ึง ในการพฒันาวคัซนี  คนทัว่ไปมกัจะตัง้คาํถาม “แลว้เมื่อไรจะสาํเรจ็” การตอบคาํถามน้ี
ทัง้ผูต้อบและผู้ถามจะต้องเขา้ใจตรงกนัเสยีก่อนว่า ระยะเวลาของการพฒันาวคัซีนจะไม่นับเป็น
เดอืนหรอืเป็นปี แต่จะนบักนัเป็นระยะละ 10 ปี (decade) การพฒันา DEN VAC ของมหาวทิยา
มหดิลไดด้ําเนินการมาแลว้ 2 decades ขณะน้ีกําลงัเขา้สู่ decade ที ่3 คาดว่าน่าจะสาํเรจ็ใน 
decade น้ี 
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 เน่ืองจากโรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคทีม่วีงจรการระบาดปีเวน้ปี  ในขณะทีเ่รายงัไม่มวีคัซนีใช้
ป้องกนั มาตรการการรณรงคใ์หป้ระชาชนมสีว่นร่วมกําจดัแหล่งเพาะพนัธุล์ูกน้ํายุงลาย จงึเป็นเรื่อง
เรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งดาํเนินการควบคูก่นัไป 
 
กิตติคณุประกาศ 
 ผูเ้ขยีนบทความใครข่อขอบคุณ ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ณฏั  ภมรประวตั ิ อดตีอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัมหดิล ในฐานะหวัหน้าโครงการวจิยั  Dr. Scott  B. Halstead  ในฐานะทีป่รกึษา   
นายแพทยส์มทรง  รกัษ์เผา่ ในฐานะนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัลําพนู (ตําแหน่งในขณะนัน้) ผูใ้ห้
การสนบัสนุนทมีงานในการทาํ clinical  trials  นายแพทยธ์วชั  จายะนียโยธนิ  อดตีผูต้รวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผูนํ้าทมีงานคดัเลอืกหาอาสาสมคัร  และนกัวทิยาศาสตร ์นักวจิยัของ
มหาวทิยาลยัมหดิล ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการวจิยัทุกทา่น 
 
ตารางท่ี 7.1 Summary on serial passages of dengue viruses 

Serotype strain Cell substrate No. of passages Candidate 
vaccines 

1 H-16007 PDK 43 PDK 13
2 H-16681 PDK 53 PDK 53
3 H-16562 PGMK/FRhL 50 PGMK 30/FRhL 3
4 H-1036 PDK 60 PDK 48
     

 
ตารางท่ี 7.2 Biological Attributes 

 
 
 

1. Plaque Size Morphology in LLC-MK2 Cells
2. Cytopathic Effect in LLC-MK2 Cells 
3. Temperature Sensitivity 
4. Replication in Mononuclear Cells 
5. Suckling Mouse Neurovirulence 
6. Monkey Viremia and Antibody Response 
7. Infection, dissemination and transmission in mosquitoes 
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ตารางท่ี 7.3 Summary table on biological marker evaluation of dengue vaccine viruses 
Serial No. Attributes Results 
  DEN-1 DEN-2 DEN-3 DEN-4

1. Plaque size morphology in LLC-MK2 cell S, PP S, PP M, S S, PP
2. Cytopathic effect in LLC-MK2 cell Yes yes yes yes
3. Temperature sensitivity Yes yes yes yes
4.  Replication in human monocytes Poor efficient poor efficient
5.  Suckling mouse neurovirulence No no no retained
6. Study in primates :   
 6.1  viremia Low low low low
 6.2  antibody response Yes yes yes yes

7. Study in mosquitoes   
 7.1  capacity for oral infection Retained reduce reduce low
 7.2  capacity for dissemination Moderated low low no
 7.3  capacity for replication Low low no no
 7.4  capacity to transmission Low no no no
      

ตารางท่ี 7.4 Homologous PRNT50 results of monovalent dengue vaccine clinical trials in adults 
Test article Last data point % of day 30/60 responder GMT (day 180) 

 (yr after immunization) Retaining NT titer  
DEN-1 PDK 13 ½ 100 (14/14) 62 

Candidate vaccine 1 100 (12/12) 53 
 2 100 (9/9) 30 

DEN-2 PDK 53 ½ 100 (36/36) 133 
Candidate vaccine 1 100 (35/35) 88 

 2 97 (32/33) 83 
DEN-3 PGMK 30/F3 ½ 100  (7/7) 124 
Candidate vaccine 1 100  (7/7) 76 

 2 100   (6/6) 62 
DEN-4 PDK 48 ½ 100 (18/18) 133 

Candidate vaccine 1 100 (15/15) 76 
 2 77 (10/13) 22 
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ตารางท่ี 7.5 Homologous PRNT50 results of polyvalent vaccine clinical trials in adults 
 Last date point  % of day 30/60 responder retaining BT titer 
Test article (yr after immunization) Serotype Percent Cases GMT (180) 

DEN2+4 ½ D2/D4 100/100 11 113/116 
 1 D2/D4 100/100 11 83/106 
 2 D2/D4 100/100 10 55/45 

DEN 1+4 ½ D1/D4 100/100 7 81/79 
 1 D1/D4 100/100 6 74/81 
 2 D1/D4 100/100 6 47/42 

DEN 1+2 ½ D1/D2 100/100 7 35/47 
 1 D1/D2 100/100 6 23/30 
 2 D1/D2 75/75 4 10/9 

DEN 1+2+4 ½ D1/D2/D4 100/100/91 11 28/60/28 
 1 D1/D2/D4 100/100/91 10 52/84/30 
 2 D1/D2/D4 100/100/100 8 56/89/32 
 
ตารางท่ี 7.6 Steps in Vaccine Development 
I. Basic research 
 Identification of causative agent
 Characterization of host’s response to infection
 Identification of candidate vaccines
 Development of animal model systems
II. Clinical research 
 Phase I, general safety and antigenicity  studies
 Phase II, expanded safety and antigenicity studies, to determine optimal dose and schedule 

of Immunization 
 Phase III, clinical trials to establish efficacy
III. Postlicensure research 
 Postmarketing surveillance to confirm safety and efficacy (Phase IV) 
 Continued basic and clinical research to develop improved vaccines if necessary
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8 
ยุงลายพาหะนาํโรคไข้เลือดออก 

 
 
ยงุลายพาหะนําโรคไข้เลือดออก 
 ยงุลายเป็นแมลงจาํพวกหน่ึง ในประเทศไทยมยีงุลายมากกวา่ 100 ชนิด แต่ทีเ่ป็นพาหะ  
นําโรคไขเ้ลอืดออกมอียู ่ 2 ชนิด คอื ยงุลายบา้น (Aedes aegypti) เป็นพาหะหลกั และยงุลายสวน 
(Aedes albopictus) เป็นพาหะรอง  ในวงจรชวีติของยงุลายประกอบดว้ยระยะต่างๆ  4 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะไข,่ ระยะตวัออ่น (ลกูน้ํา)  ระยะดกัแดห้รอืตวักลางวยั (ตวัโมง่), และ ระยะตวัเตม็วยั (ตวัยงุ)   
ทัง้ 4 ระยะมคีวามแตกต่างกนัทัง้รปูรา่งลกัษณะและการดาํรงชวีติ   
 
ระยะตวัเตม็วยั (ตวัยงุ) 
1.  รา่งกายออ่นนุ่ม เปราะบาง แบ่งเป็น 3 สว่นแยกออกจากกนัเหน็ไดช้ดัเจนคอื สว่นหวั สว่นอก

และสว่นทอ้ง  ลาํตวัยาวประมาณ 4-6 มม. มเีกลด็สดีาํสลบัขาวตามลาํตวัรวมทัง้สว่นหวัและ 
สว่นอกดว้ย  

2.  มขีา 3 คู ่(6 ขา) อยูท่ีส่ว่นอก ขามสีดีาํสลบัขาวเป็นปลอ้งๆ  ทีข่าหลงับรเิวณปลายปลอ้งสดุทา้ย
มสีขีาวตลอด 

3.  มปีีกทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 1 คูอ่ยูบ่รเิวณสว่นอก ลกัษณะของปีกบางใส มเีกลด็เลก็ ๆ บนเสน้ปีก 
ลกัษณะของเกลด็แคบและยาว บนขอบหลงัของปีกมเีกลด็เลก็ๆเป็นชายครยุ นอกจากน้ียงัมี
อวยัวะทีท่าํหน้าทีเ่กีย่วกบัการทรงตวั (เรยีกวา่ halters) 1 คูอ่ยูใ่กลก้บัปีก 

4.  มปีากยาวมาก ลกัษณะปากเป็นแบบแทงดดู  
5.  เสน้หนวดประกอบดว้ยปลอ้งสัน้ๆ 14-15 ปลอ้ง ทีร่อยต่อระหวา่งปลอ้งมขีนขึน้อยูโ่ดยรอบ ในยงุ

ตวัผูเ้สน้ขนเหล่าน้ียาวมาก (ใชร้บัคลื่นเสยีงทีเ่กดิจากการขยบัปีกของยงุตวัเมยี) มองดคูลา้ยพู่
ขนนก สว่นในยงุตวัเมยีเสน้ขนทีร่อยต่อระหวา่งปลอ้งจะสัน้กวา่และมจีาํนวนน้อยกวา่  เรยีกวา่
หนวดแบบเสน้ดา้ย  ลกัษณะของหนวดยงุจงึใชใ้นการจาํแนกเพศของยงุไดง้า่ย 

 
ระยะไข่ 
 ไขย่งุลายมลีกัษณะรคีลา้ยกระสวย  เมือ่วางออกมาใหม่ๆ จะมสีขีาวนวล ต่อมาจะ
เปลีย่นเป็นสน้ํีาตาลและดาํสนิทภายใน 24 ชัว่โมง 
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ระยะลกูน้ํา  
ไมม่ขีา สว่นอกมขีนาดใหญ่กวา่สว่นหวั สว่นทอ้งยาวเรยีวประกอบดว้ยปลอ้ง 10 ปลอ้ง มี

ทอ่หายใจ บนปลอ้งที ่8 ใชใ้นการหายใจ  ทอ่หายใจของยงุลายสัน้กวา่ทอ่หายใจของยงุราํคาญ และ
มกีลุ่มขน 1 กลุ่มอยูบ่นทอ่หายใจนัน้ 
 
ระยะตวัโม่ง  

ไมม่ขีา รปูรา่งคลา้ยเครือ่งหมายจุลภาค (,) มอีวยัวะใชใ้นการหายใจ 1 คูอ่ยูบ่นสว่น 
cephalothorax (สว่นหวัรวมกบัสว่นอก) 
 

ยงุลายบา้นและยงุลายสวนมรีปูรา่งลกัษณะแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 ยงุลายบา้น (Aedes aegypti) 

 ตวัเตม็วยั บรเิวณระยางคป์ากปกคลุมดว้ยเกลด็สขีาว ทีส่ว่นอกบรเิวณกึง่กลางหลงัจะมี
ขนแขง็ และมเีกลด็สขีาวเรยีงตวักนัเหน็เป็นลวดลายคลา้ยพณิฝรัง่  

 ลกูน้ํา บรเิวณปลอ้งทีแ่ปดจะมเีกลด็อยูห่น่ึงแถวประมาณ 8-12 อนั  บรเิวณขอบตรง
สว่นปลายของเกลด็จะแยกเป็นแฉก และทีบ่รเิวณอกจะมหีนามแหลม 

  
 ยงุลายสวน (Aedes albopictus) 
  ตวัเตม็วยั มเีกลด็สดีาํทีร่ะยางคป์าก ดา้นหลงัของสว่นอกมแีถบสขีาวพาดอยูต่รงกลาง  
  ลกูน้ํา บรเิวณปลอ้งทีแ่ปดมเีกลด็อยูห่น่ึงแถวประมาณ 8-12 อนั สว่นปลายของเกลด็ที่
บรเิวณขอบไมแ่ยกเป็นแฉก สว่นอกไมม่หีนามแหลม  
 
วงจรชีวิตและชีวนิสยัของยงุลาย 
 ยงุลายมกัวางไขต่ามผวิภาชนะเหนือระดบัน้ําเลก็น้อย โดยวางไขฟ่องเดีย่วๆอยูร่วมกนัเป็น
กลุ่ม ตวัเมยีวางไขค่รัง้ละประมาณ 100 ฟอง ยงุลายจะวางไขม่ากน้อยเป็นจงัหวะใน 24 ชัว่โมง โดย
อาศยัจงัหวะทีแ่สงลดน้อยลงในเวลาเยน็ จากการศกึษาในหอ้งปฏบิตักิารพบวา่ยงุลายจะวางไขม่าก
ทีส่ดุก่อนพระอาทติยต์กดนิ โดยปจัจยัทีค่วบคุมใหเ้กดิกจิกรรมน้ี คอื การเริม่มดื  ตวัออ่นทีอ่ยู่
ภายในไขจ่ะเจรญิเตบิโตพรอ้มทีจ่ะฟกัออกเป็นลกูน้ําภายใน 2 วนั (แต่ถา้สภาพแวดลอ้มไม่
เหมาะสม เชน่ ขาดความชืน้  ไขท่ีม่ตีวัออ่นภายในเจรญิเตบิโตเตม็ทีแ่ลว้จะทนต่อความแหง้แลง้ใน
สภาพนัน้ไดน้านหลายเดอืน  เมือ่ไขน่ัน้ไดร้บัความชืน้หรอืมน้ํีามาทว่มไข ่ ไขก่จ็ะฟกัออกเป็นตวั
ลกูน้ําไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ตัง้แต่ 20-60 นาท ี  แต่อตัราการฟกัออกเป็นลกูน้ําจะลดน้อยลงตาม
ระยะเวลาทีน่านขึน้) 
 

ตวัออ่นของยงุลายเรยีกวา่ลกูน้ํา ระยะทีเ่ป็นลกูน้ํากนิเวลานานประมาณ 6-8 วนั อาจมาก
หรอืน้อยกวา่น้ีขึน้อยูก่บัอุณหภมู ิ อาหารและความหนาแน่นของลกูน้ําภายในภาชนะนัน้ๆ  ลกูน้ํา
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ลอกคราบ 4 ครัง้ จากลกูน้ําระยะที ่ 1 เขา้สูล่กูน้ําระยะที ่ 2, 3 และ 4  ลกูน้ํายงุลายจะใชท้อ่หายใจ
เกาะทาํมมุกบัผวิน้ําโดยลาํตวัตัง้เกอืบตรงกบัผวิน้ํา ลกูน้ําเคลื่อนไหวอยา่งวอ่งไว วา่ยน้ําคลา้ยงู
เลือ้ย ไมช่อบแสงสวา่ง ลกูน้ําจะกนิอนิทรยีสารและอาหารอื่นๆทีม่อียูใ่นภาชนะนัน้ๆ เชน่ ตะไครน้ํ่า 
เศษอาหารทีห่ล่นลงไป แบคทเีรยี และพวกสตัวเ์ซลลเ์ดยีว 

 
เมือ่ลกูน้ําระยะที ่ 4 ลอกคราบครัง้สดุทา้ยกจ็ะกลายเป็นตวักลางวยัหรอืดกัแดห้รอืทีเ่รยีกวา่

ตวัโมง่น้ีจะเคลื่อนไหวชา้ลงหรอืไมเ่คลื่อนไหวเลยและเป็นระยะทีไ่มก่นิอาหาร แต่จะมกีาร
เปลีย่นแปลงภายใน ประมาณ 1-2 วนักจ็ะลอกคราบกลายเป็นตวัเตม็วยัหรอืตวัยงุลาย  วงจรชวีติ
ของยงุลายในแต่ละทอ้งทีใ่ชเ้วลาสัน้ยาวไมเ่ทา่กนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปรมิาณอาหาร อุณหภมู ิ ความชืน้ 
และความสัน้ยาวของกลางวนั-กลางคนื ยงุตวัผูม้อีายขุยัสัน้ประมาณ 6-7 วนัเทา่นัน้ สว่นยงุตวัเมยีมี
อายขุยันานกวา่  หากมอีาหารสมบรูณ์ อุณหภมูแิละความชืน้พอเหมาะ ยงุลายตวัเมยีอาจอยูไ่ดน้าน
ประมาณ 30-45 วนั 

 
เมือ่ออกจากคราบตวัโมง่ใหม่ๆ  ยงุลายจะยงัไมส่ามารถบนิไดท้นัท ี ตอ้งเกาะน่ิงอยูบ่นผวิน้ํา

รอเวลาระยะหน่ึงเพือ่ใหร้ะยางคต่์างๆบนสว่นหวัยดืออกและเพือ่ใหเ้ลอืดฉีดเขา้เสน้ปีก ทาํใหเ้สน้ปีก
ยดืออกและแขง็จงึจะบนิได ้ ระยะน้ีใชเ้วลา 1-2 ชัว่โมง เมือ่ยงุบนิไดแ้ลว้กพ็รอ้มทีจ่ะหาอาหารและ
ผสมพนัธุ ์  โดยปกตยิงุตวัผูจ้ะลอกคราบออกมาก่อนตวัเมยี 1-2 วนั (จากตวัโมง่ในรุน่เดยีวกนั) 
เน่ืองจากยงุตวัผูต้อ้งใชเ้วลาประมาณ 24 ชัว่โมงเพือ่ใหอ้วยัวะสบืพนัธุห์มนุตวัไปครบ 180 องศา
เสยีก่อนจงึจะพรอ้มในการผสมพนัธุไ์ด ้ ยงุตวัเมยีจะผสมพนัธุเ์พยีงครัง้เดยีวและสามารถวางไขไ่ด้
ตลอดชวีติ หลงัจากผสมพนัธุแ์ลว้ยงุตวัเมยีจะหาเลอืดกนิ (ปกตภิายใน 24 ชัว่โมงหลงัลอกคราบ
ออกมาจากตวัโมง่) อาหารของยงุลายทัง้ตวัเมยีและตวัผู ้ คอื น้ําหวานจากเกสรของดอกไมห้รอืน้ํา
จากผลไม ้ โดยใชเ้ป็นแหล่งพลงังานสาํหรบัการบนิ สว่นยงุลายตวัเมยีตอ้งกนิเลอืดคนหรอื
สตัวเ์ลอืดอุน่ เพือ่นําโปรตนีในเลอืดไปพฒันาไขใ่หเ้จรญิเตบิโต ตามปกตยิงุลายชอบกนิเลอืดคน
มากกวา่เลอืดสตัว ์หลงัจากกนิเลอืดแลว้ 2-3 วนัยงุลายตวัเมยีกจ็ะหาทีว่างไข ่

  
  โดยทัว่ไปยงุลายออกหากนิในเวลากลางวนั แต่ถา้ในชว่งเวลากลางวนันัน้ ยงุลายไมไ่ดก้นิ
เลอืดหรอืกนิเลอืดไมอ่ิม่ ยงุลายกอ็าจออกหากนิเลอืดในเวลาพลบคํ่าดว้ย หากในหอ้งนัน้หรอืบรเิวณ
นัน้มแีสงสวา่งเพยีงพอ ชว่งเวลาทีพ่บยงุลายไดม้ากทีส่ดุม ี2 ชว่ง ในเวลาเชา้และในเวลาบ่ายถงึเยน็  
บางรายงานระบุวา่ชว่งเวลาทีย่งุลายออกหากนิมากทีส่ดุ คอื 09.00-11.00 น. และ 13.00-14.30 น. 
แต่บางรายงานกร็ะบุแตกต่างกนัออกไป เชน่ 06.00-07.00 น. และ 17.00-18.00 น. ทัง้น้ีแลว้แต่วา่
ทาํการศกึษาในฤดกูาลใด จากการศกึษาพฤตกิรรมการกดัของยงุลายทีก่รงุเทพฯ พบวา่จะกดัใน
เวลากลางวนั ชว่งเวลาทีม่กีารกดัมากไดแ้ก่ 09.00-10.00 น. และ 16.00-17.00 น. และพบวา่ยงุลาย
บา้นชอบกดัคนในบา้น สว่นยงุลายสวนชอบกดัคนนอกบา้น มเีพยีงสว่นน้อยทีเ่ขา้มากดัคนในบา้น 
ยงุลายไมช่อบแสงแดดและลมแรง ดงันัน้จงึออกหากนิไมไ่กลจากแหล่งเพาะพนัธุ ์ โดยทัว่ไปมกับนิ
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ไปครัง้ละไมเ่กนิ 50 เมตร นอกจากน้ี จะพบวา่มยีงุลายชุกชุมมากในฤดฝูน ชว่งหลงัฝนตกชุกเพราะ
อุณหภมูแิละความชืน้เหมาะแก่การแพรพ่นัธุ ์ สว่นในฤดอูื่นๆจะพบวา่ความชุกชุมของยงุลายลดลง
เลก็น้อย  
 
 แหล่งเกาะพกัของยงุลายในบา้นเรอืนพบวา่ยงุตวัเมยีรอ้ยละ 90 ชอบเกาะพกัตามสิง่หอ้ย
แขวนต่างๆ ในบา้น  มเีพยีงรอ้ยละ 10 เทา่นัน้ทีพ่บเกาะพกัอยูต่ามขา้งฝาบา้น  จากการศกึษา
แหล่งเกาะพกัของยงุลายภายในบา้นเรอืนทีจ่งัหวดัระยอง (สมเกยีรต ิ บุญญะบญัชา และบรรยง 
มาตยค์าํ, 2529) พบวา่ ยงุลายเกาะพกัตามเสือ้ผา้หอ้ยแขวนรอ้ยละ 66.5 เกาะตามมุง้และเชอืกมุง้
รอ้ยละ 15.7 สิง่หอ้ยแขวนอื่นๆ รอ้ยละ 15.3 และพบเพยีงรอ้ยละ 2.5 เทา่นัน้ทีเ่กาะพกัตามขา้งฝา 
 
แหล่งเพาะพนัธุข์องยงุลาย 
 ยงุลายจะวางไขต่ามภาชนะขงัน้ําทีม่น้ํีาน่ิงและใส น้ํานัน้อาจจะสะอาดหรอืไมก่ไ็ด ้ น้ําฝนมกั
เป็นน้ําทีย่งุลายชอบวางไขม่ากทีส่ดุ ดงันัน้ แหล่งเพาะพนัธุข์องยงุลายบา้นจงึมกัอยูต่ามโอง่น้ําดื่ม
และน้ําใชท้ีไ่มปิ่ดฝาทัง้ภายในและภายนอกบา้น จากการสาํรวจแหล่งเพาะพนัธุข์องยงุลายชนิดน้ี
พบวา่รอ้ยละ 64.52 เป็นภาชนะเกบ็ขงัน้ําทีอ่ยูภ่ายในบา้นและรอ้ยละ 35.53 เป็นภาชนะเกบ็ขงัน้ําที่
อยูน่อกบา้น นอกจากโอง่น้ําแลว้ยงัมภีาชนะอื่นๆ เชน่ บ่อซเีมนตใ์นหอ้งน้ํา จานรองขาตูก้นัมด จาน
รองกระถางตน้ไม ้แจกนั อา่งลา้งเทา้ ยางรถยนต ์ไห ภาชนะใสน้ํ่าเลีย้งสตัว ์ เศษภาชนะ เชน่ โอง่
แตก เศษกระป๋อง กะลา เป็นตน้  ในขณะทีย่งุลายสวนชอบวางไขน่อกบา้นตามกาบใบของพชื
จาํพวก มะพรา้ว กลว้ย พลบัพลงึ ตน้บอน ถว้ยรองน้ํายาง โพรงไม ้กะลา กระบอกไมไ้ผท่ีม่น้ํีาขงั 
ฯลฯ   สาํหรบัแหล่งเพาะพนัธุส์ว่นใหญ่ในโรงเรยีนพบวา่เป็นบ่อซเีมนตใ์นหอ้งน้ําและแจกนัปลกูตน้
พลดูา่ง   
 
 กองโรคตดิต่อทัว่ไป กรมควบคุมโรคตดิต่อดาํเนินการสาํรวจแหล่งเพาะพนัธุข์องยงุลายใน
จงัหวดัต่างๆทัว่ทุกภาคของประเทศไทยเมือ่พ.ศ. 2533 พบวา่แหล่งเพาะพนัธุข์องยงุลายบา้น คอื 
โอง่น้ําดื่มและน้ําใช ้ (รอ้ยละ 70.82)  จานรองขาตูก้นัมด (รอ้ยละ 15.68)  ภาชนะอื่นๆ เชน่ ไห ถงั
น้ํามนั แจกนั ยางรถยนตเ์ก่า (รอ้ยละ 13.49)  สว่นยงุลายสวนจะพบในแหล่งทีม่น้ํีาขงัตามธรรมชาต ิ
เชน่ โพรงไม ้กาบใบของพชืหลายชนิด (กลว้ย พลบัพลงึ บอน ฯลฯ) กระบอกไมไ้ผท่ีม่น้ํีาขงั รวมทัง้
กะลามะพรา้ว ถว้ยรองน้ํายางพารา เป็นตน้  

 
จากการศกึษาขององอาจ เจรญิสขุ และคณะ (2524) พบวา่ยงุลายสามารถวางไขไ่ดใ้นทอ่

ระบายน้ําโสโครก และมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งปกตเิหมอืนในน้ําสะอาด ทัง้ทีภ่ายในทอ่ระบายน้ํานัน้
มเีศษขยะและดนิอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
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การแพร่กระจายของยงุลายในประเทศไทย 
 เชื่อกนัวา่ยงุลายบา้นเป็นยงุทีม่แีหล่งกาํเนิดเดมิอยูใ่นทวปีแอฟรกิา ต่อมายงุน้ีไดแ้พรไ่ปยงั
ประเทศต่างๆ ระหวา่งเสน้รุง้ ที ่ 40º เหนือและใต ้ โดยตดิไปกบัพาหนะทีใ่ชใ้นการคมนาคม
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางเรอื สาํหรบัประเทศไทยไมม่ใีครทราบแน่นอนวา่ยงุลายไดเ้ขา้มาแพรพ่นัธุ์
ตัง้แต่เมือ่ใด แต่มรีายงานปรากฏในวารสารวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการพบยงุลายในประเทศไทยเป็น
ครัง้แรกเมือ่ปีพ.ศ. 2450 โดย F.V. Theobald เขา้ใจวา่ในระยะตน้ๆ ยงุลายจะแพรพ่นัธุอ์ยูเ่ฉพาะ
เมอืงใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 จากรายงานของ J.E. Scanlon ระบุวา่ยงุลายมไิดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะ
ในเมอืงใหญ่ๆ แต่พบอยูท่ ัว่ไปทุกเมอืงรวมทัง้ในชนบทตามภาคต่างๆของประเทศไทย จะยกเวน้ก็
แต่เฉพาะชนบททีแ่ยกตวัออกจากเสน้ทางคมนาคมเทา่นัน้  จากการศกึษาของสมเกยีรต ิ บุญญะ
บญัชา (2535) ทีด่อยปยุจงัหวดัเชยีงใหม ่พบวา่การแพรก่ระจายของยงุลายจะถูกจาํกดัโดยความสงู
ของพืน้ทีค่อืจะไมพ่บยงุลายบา้นทีร่ะดบัความสงู 1,000 ฟุตจากระดบัน้ําทะเล ต่างจากยงุลายสวน
ซึง่สามารถพบไดทุ้กระดบัความสงู แมก้ระทัง่บนยอดเขาสงู 6,000 ฟุต  อยา่งไรกต็าม เมือ่ไมน่าน
มาน้ีมรีายงานจากบางประเทศวา่สามารถพบยงุลายบา้นไดท้ีร่ะดบัความสงูมากกวา่ 7,000 ฟุตแลว้ 
ทีเ่ป็นเชน่น้ีเน่ืองจากอุณหภมูบินภเูขาสงูขึน้ทาํใหย้งุลายสามารถแพรพ่นัธุไ์ด ้
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9 
การควบคมุและกาํจัดลกูนํ้ายุงลาย 

 

 

 ควบคมุ หมายถงึ ดแูล, กาํกบัดแูล, กกัขงั (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525) 
ตรงกบัคาํศพัทภ์าษาองักฤษวา่ control หมายถงึ 1. Exercise power over, restrain, govern, 
dominate. 2. Regulate. 3. Verify by comparison. (The New American Webster Handy College 
Dictionary, 1981) 
 
 กาํจดั หมายถงึ ขบัไล่, ปราบ, ทาํใหส้ิน้ไป (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525) 
ซึง่ตรงกบัคาํศพัทภ์าษาองักฤษวา่ eliminate หมายถงึ 1. Get rid of, remove. 2. Omit, ignore. 3. 
Expel, secrete. (The New American Webster Handy College Dictionary, 1981) 
 
 การควบคุมและกาํจดัลกูน้ํายงุลายในทีน้ี่จงึหมายถงึ การกาํกบัดแูลไมใ่หม้ลีกูน้ํายงุลาย (ใน
ภาชนะขงัน้ําใดๆ) และการทาํใหล้กูน้ํายงุลายหมดสิน้ไป (หากพบวา่มลีกูน้ํายงุลายอยูใ่นภาชนะขงัน้ํา
นัน้ๆ) 
 
 ยงุลายในประเทศไทยทีเ่ป็นพาหะนําโรคไขเ้ลอืดออก ไดแ้ก่ ยงุลายบา้น (Aedes 
aegypti) และ  ยงุลายสวน (Aedes albopictus)  แหล่งเพาะพนัธุข์องลกูน้ํายงุลายทัง้สอง
ชนิดแตกต่างกนั โดยลกูน้ําของยงุลายบา้นจะอยูใ่นภาชนะขงัน้ําชนิดต่างๆทีม่นุษยส์รา้งขึน้ (man-made 
container) ทัง้ทีอ่ยูภ่ายในบา้นและบรเิวณรอบๆบา้น เชน่ โอง่น้ําดื่มน้ําใช ้ บ่อซเีมนตเ์กบ็น้ําในหอ้งน้ํา 
ถว้ยหล่อขาตูก้บัขา้วกนัมด แจกนั ภาชนะเลีย้งพลดูา่ง จานรองกระถางตน้ไม ้ ยางรถยนตเ์ก่าและเศษ
วสัดุต่างๆทีม่น้ํีาขงั เป็นตน้ สว่นลกูน้ํายงุลายสวนมกัเพาะพนัธุอ์ยูใ่นแหล่งเพาะพนัธุธ์รรมชาต ิ (natural 
container) เชน่ โพรงไม ้ โพรงหนิ กระบอกไมไ้ผ ่กาบใบพชืจาํพวกกลว้ย พลบัพลงึ หมาก คนู (คลา้ย
บอน) ตลอดจนแหล่งเพาะพนัธุท์ีม่นุษยส์รา้งขึน้และอยูบ่รเิวณรอบๆบา้นหรอืในสวน เชน่ ยางรถยนต์
เก่า รางน้ําฝนทีอุ่ดตนั ถว้ยรองน้ํายางพาราทีไ่มใ่ชแ้ลว้ หรอืแมแ้ต่แอง่น้ําบนดนิ 

 
 วธิกีารควบคุมและกาํจดัลกูน้ํายงุลายมหีลายวธิ ี ตัง้แต่วธิทีางกายภาพ วธิทีางชวีภาพ และวธิี
ทางเคมภีาพ จงึควรเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบัประเภทของแหล่งเพาะพนัธุท์ีพ่บลกูน้ํายงุลาย โดยตอ้ง
พจิารณาทัง้ในดา้นความปลอดภยัต่อมนุษย ์ สตัวเ์ลีย้งและสิง่แวดลอ้ม ดา้นความสะดวกในการใช ้ ดา้น
คา่ใชจ้า่ย ฯลฯ ซึง่แหล่งเพาะพนัธุบ์างแหง่อาจใชเ้พยีงวธิกีารใดวธิกีารหน่ึงกจ็ะสามารถควบคุมและ
กาํจดัลกูน้ํายงุลายไดผ้ลด ี เชน่ การใสป่ลาหางนกยงูลงในอา่งบวั เป็นตน้  แต่แหล่งเพาะพนัธุบ์างแหง่
จาํเป็นตอ้งใชว้ธิกีารหลายๆวธิรีว่มกนั เป็นการบรหิารจดัการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (Integrated 



 38
Vector Management หรอื IVM) เชน่ ยางรถยนตเ์ก่าทีม่อียูเ่ป็นจาํนวนมาก ทัง้น้ียางรถยนตบ์างสว่น
อาจนําไปดดัแปลงใชป้ระโยชน์ไดท้นัท ี (ทาํรัว้ ปลกูดอกไมห้รอืพชืลม้ลุก) ในขณะทีบ่างสว่นรอการ
ดดัแปลงเป็นสนิคา้ (ทาํเป็นถงัใสข่ยะ เป็นเกา้อี)้ ยางรถยนตใ์นสว่นน้ีจงึควรเกบ็ในทีร่ม่หรอืหาวสัดุปก
คลุมใหม้ดิชดิ บางแหง่มยีางรถยนตเ์ป็นจาํนวนมหาศาลไมอ่าจปกคลุมใหม้ดิชดิทัง้หมดได ้ ในกรณน้ีี
จาํเป็นตอ้งฉีดพน่สารกาํจดัลกูน้ํารว่มดว้ยซึง่อาจจะเป็นสารเคมหีรอืสารชวีภาพ 

 
1. วิธีทางกายภาพ 

1.1 การปิดปากภาชนะเกบ็น้ําดว้ยผา้ ตาขา่ยไนล่อน ฝาอะลมูเินียม หรอืวสัดุอื่นใดที่
สามารถปิดปากภาชนะเกบ็น้ํานัน้ไดอ้ยา่งมดิชดิจนยงุลายไมส่ามารถเลด็ลอดเขา้ไปวางไขไ่ด ้
ภาพที ่ 8.1-8.3 เป็นตวัอยา่งการปิดปากโอง่น้ําดว้ยตาขา่ย 3 วธิ ี โดยดดัแปลงใหเ้ป็นแบบ
ต่างๆกนัเพือ่ความสะดวกในการใชน้ํ้าในโอง่นัน้ ภาพที ่ 8.4 แสดงฝาอะลมูเินียมบุดว้ยโฟม
เพือ่ใหอ้ดัแน่นกบัปากโอง่ ทาํใหไ้มม่ชีอ่งวา่ง ยงุลายจงึเขา้ไปวางไขไ่มไ่ด ้

 
 

ภาพที ่8.1  แสดงการปิดปากโอง่น้ําดว้ยตาขา่ยไนล่อนวธิทีี ่1 
(ภาพจาก Kittayapong and Strickman, 1993) 

 
วธิทีี ่1  ตดัตาขา่ยหรอืผา้มุง้หรอืผา้ไนล่อนเป็นวงกลม ใหม้ขีนาดใหญ่กวา่ปากโอง่พอสมควร กุ๊นหรอืพบั
และเยบ็รมิขอบใหเ้ป็นชอ่งขนาดพอสอดเชอืก (เชอืกฟาง เชอืกไนล่อน ฯลฯ) เขา้ไปไดโ้ดยรอบ เหลอื
ปลายเชอืกทัง้สองดา้นไวย้าวพอควรสาํหรบัการจบัและผกู นําตาขา่ยปิดปากโอง่แลว้รดูเชอืกรดัรอบปาก
โอง่ใหแ้น่น อาจดดัแปลงใหง้า่ยขึน้โดยตดัตาขา่ยเป็นผนืสีเ่หลีย่ม ใหม้คีวามกวา้งยาวของตาขา่ยใหญ่
กวา่ปากโอง่พอควร วางตาขา่ยบนปากโอง่แลว้ใชเ้ชอืกรดัรอบปากโอง่ใหแ้น่น จะปิดฝาทบัอกีชัน้หน่ึง
เพือ่ป้องกนัฝุน่ละอองหรอืไมก่ไ็ด ้วธิน้ีีเหมาะสาํหรบัโอง่ทีเ่กบ็กกัน้ําสาํรอง ซึง่ไมไ่ดเ้ปิดใชเ้ป็นประจาํ 
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ภาพที ่8.2  แสดงการปิดปากโอง่น้ําดว้ยตาขา่ยไนล่อนวธิทีี ่2 

(ภาพจาก Kittayapong and Strickman, 1993) 
 

วธิทีี ่ 2  ทาํคลา้ยกบัวธิทีี ่ 1 แต่เจาะรตูรงกลางเป็นวงกลมใหม้ขีนาดกวา้งพอทีจ่ะสอดมอืและขนัน้ําลงไป
ในโอง่ได ้ตดัตาขา่ยอกีชิน้หน่ึงเป็นวงกลมใหม้ขีนาดใหญ่กวา่รทูีเ่จาะไวเ้ลก็น้อย เยบ็รมิใหเ้รยีบรอ้ย อาจ
สอดลวดเสน้เลก็ๆโดยรอบเพือ่ใหม้น้ํีาหนกั นําไปเยบ็ตดิกบัตาขา่ยแผน่ใหญ่ดงัรปู ซึง่ตาขา่ยแผน่เลก็น้ี
จะทาํหน้าทีค่ลา้ยกบัฝาเปิด-ปิด  เหมาะสาํหรบัโอง่ทีต่อ้งใชน้ํ้าอยูเ่ป็นประจาํ และยงัสามารถรองน้ําลงใน
โอง่ไดโ้ดยไมต่อ้งเปิดฝาตาขา่ย 

 

 
 ภาพที ่8.3 แสดงการปิดปากโอง่น้ําดว้ยตาขา่ยไนล่อนวธิทีี ่3 

(ภาพจาก Kittayapong and Strickman, 1993) 
 

วธิทีี ่ 3  ตดัตาขา่ยเป็นรปูสีเ่หลีย่มใหม้คีวามยาวมากกวา่เสน้รอบวงของปากโอง่พอควร ความกวา้ง
ประมาณครึง่หน่ึงของความลกึของโอง่ เยบ็ใหเ้ป็นถุงดงัรปู แลว้นําไปใสล่งในโอง่ รดัปากถุงกบัปากโอง่
ใหแ้น่น ตวัถุงตาขา่ยจะอยูใ่นโอง่ซึง่น้ําสามารถไหลผา่นไปมาและตกัน้ําใชไ้ด ้ เมือ่เลกิใชน้ํ้าในแต่ละวนัก็
เพยีงแต่ดงึกน้ถุงตาขา่ยขึน้มาบนปากโอง่ วนัรุง่ขึน้เมือ่จะใชน้ํ้ากก็ดกน้ถุงลงไปใหม ่
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ภาพที ่8.4  ฝาอะลมูเินียมบุดว้ยโฟมทีข่อบฝาในแนวดิง่ (ซา้ย) และแนวนอน (ขวา) 

(ภาพจาก Strickman and Kittayapong, 1993) 
 

1.2 การหมัน่เปลีย่นน้ําทุก 7 วนั วธิน้ีีเหมาะสาํหรบัภาชนะเลก็ๆทีเ่กบ็น้ําไมม่าก เชน่ 
แจกนัดอกไมส้ด ทัง้ทีเ่ป็นแจกนัทีห่ิง้บชูาพระ แจกนัทีศ่าลพระภมู ิหรอืแจกนัประดบัตามโต๊ะ 
รวมทัง้ภาชนะและขวดประเภทต่างๆทีใ่ชเ้ลีย้งตน้พลดูา่ง พลฉูลุ ออมทอง ไผก่วนอมิ ฯลฯ 

 
1.3 การเตมิน้ําเดอืดจดัๆทุก 7 วนั  วธิน้ีีใชไ้ดก้บัถว้ยหล่อขาตูก้บัขา้วกนัมด ซึง่ถา้หาก

ในชว่ง 7 วนัทีผ่า่นมามลีกูน้ําเกดิขึน้ ลกูน้ํากจ็ะถูกน้ําเดอืดลวกตายไป 
 
1.4 การใชก้ระชอนชอ้นลกูน้ํา  เพือ่ลดจาํนวนลกูน้ํายงุลายในโอง่น้ํา บ่อซเีมนตเ์กบ็น้ําใน

หอ้งน้ําหอ้งสว้ม ฯลฯ ใหล้ดน้อยลงมากทีส่ดุและอยา่งรวดเรว็ 
 
1.5 การใสท่รายธรรมดาในจานรองกระถางตน้ไมใ้หล้กึประมาณ 3 ใน 4 สว่นของ

ความลกึของจานรองกระถางตน้ไมน้ัน้ เพือ่ใหท้รายดดูซมึน้ําสว่นเกนิจากการรดน้ําตน้ไมไ้ว ้
ซึง่เป็นวธิทีีเ่หมาะสาํหรบักระถางตน้ไมท้ีใ่หญ่และหนกั สว่นตน้ไมก้ระถางเลก็อาจใชว้ธิเีทน้ํา
ทีข่งัอยูใ่นจานรองกระถางตน้ไมท้ิง้ไปทุก 7 วนั 

 
1.6 การเกบ็ทาํลายเศษวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ เชน่ ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ และยางรถยนตเ์ก่าที่

ไมใ่ชป้ระโยชน์ หรอืการปกคลุมใหม้ดิชดิเพือ่มใิหเ้ป็นทีร่องรบัน้ําได ้การนํายางรถยนตเ์ก่ามา
ดดัแปลงใชป้ระโยชน์นบัวา่เป็นความคดิทีด่ ี เชน่ นํามาดดัแปลงเป็นทีป่ลกูดอกไม ้ ทีป่ลกู
พชืผกัสวนครวั เป็นทีท่ิง้ขยะ เป็นเกา้อี ้ เป็นฐานเสา ทาํเป็นรัว้ เป็นชงิชา้ หรอืทาํเป็นทีปี่น
ปา่ยหอ้ยโหนสาํหรบัเดก็ๆ แต่จะตอ้งดดัแปลงอยา่ใหข้งัน้ําได ้  หากจะทาํเป็นทีท่ิง้ขยะ เป็น
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ชงิชา้หรอืเครือ่งเล่นในสนามเดก็เล่น จะตอ้งเจาะรใูหน้ํ้าระบายไหลออกไปไดโ้ดยงา่ย หากจะ
ทาํเป็นรัว้กค็วรฝงัดนิใหล้กึเพยีงพอทีด่า้นล่างของยางรถยนตน์ัน้ไมส่ามารถขงัน้ําได ้เป็นตน้ 

 
1.7 การกลบ ถม หรอืการระบายน้ํา ภาพที ่ 8.5 แสดงกระถางทีป่ลกูตน้โป๊ยเซยีน 

เน่ืองจากดนิปลกูลกัษณะคลา้ยดนิเหนียว มคีวามแน่น เมือ่เกดิเป็นหลุมเป็นแอง่จงึขงัน้ําไว้
ได ้และมลีกูน้ํายงุลายสวนมาเพาะพนัธุอ์ยู ่ ในกรณน้ีีควรปรบัดนิใหร้ว่นซุยเพือ่ใหน้ํ้าไหลผา่น
ได ้ หรอืใสด่นิเพิม่ลงไปเพือ่กลบแอง่น้ําขงันัน้เสยี สาํหรบัรางระบายน้ําฝนตามชายคาบา้นที่
อุดตนัเน่ืองจากมใีบไมร้ว่งหล่นลงไปทบัถมกนัอยู ่หากมน้ํีาขงักจ็ะกลายเป็นแหล่งเพาะพนัธุท์ี่
ดขีองยงุลายสวนได ้จงึควรหมัน่ตรวจตราทาํความสะอาดรางระบายน้ําฝนเป็นระยะๆ 

 
ภาพที ่8.5  แอง่น้ําขงับนดนิในกระถางตน้โป๊ยเซยีน 

เป็นทีเ่พาะพนัธุข์องลกูน้ํายงุลายสวนได ้
 
1.8 การใช ้ polystyrene beads ในบ่อหรอืถงัเกบ็น้ําขนาดใหญ่ เน่ืองจาก polystyrene 

beads จะลอยตวัอยูบ่นผวิน้ํา หากใชจ้าํนวนมากพอให ้polystyrene beads แผค่ลุมผวิน้ําได้
อยา่งสมบรูณ์จะทาํใหล้กูน้ํายงุลายขึน้มาหายใจไมไ่ด ้ ลกูน้ํากจ็ะตายไป ขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลางของ polystyrene bead  แต่ละเมด็ทีเ่หมาะสมคอื 2 มลิลเิมตร ในพืน้ที ่ 3 
ตารางเมตรตอ้งใช ้polystyrene beads จาํนวน 30 ลติรซึง่จะแผค่ลุมพืน้ทีโ่ดยมคีวามหนา 1 
เซนตเิมตร (Rozendaal, 1997)  

 
1.9 การใชข้นัดกัลกูน้ํา  (ภาพที ่ 8.6) ลอยไวใ้นโอง่น้ําหรอืบ่อซเีมนตเ์กบ็น้ําทีปิ่ดฝาไมไ่ด ้

เมือ่ลกูน้ําทีล่งไปหากนิทีก่น้โอง่หรอืกน้บ่อซเีมนตล์อยตวัขึน้มาเพือ่หายใจทีผ่วิน้ํา ลกูน้ําจะ
ลอยตวัขึน้มาบรเิวณใตข้นัน้ําซึง่เป็นเงามดื เขา้ไปในปากกรวยและออกมาอยูใ่นขนัน้ํา เมือ่
เราใชห้อ้งน้ําและพบวา่มลีกูน้ําอยูใ่นขนั กใ็ชน้ํ้าในขนันัน้ราดสว้มไป 
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ภาพที ่8.6  ขนัดกัลกูน้ําแบบต่างๆ 

 
2. วิธีทางชีวภาพ  

สิง่มชีวีติหลายชนิดเป็นศตัรโูดยธรรมชาตขิองลกูน้ํายงุลาย ซึง่บางชนิดเป็นตวัหํา้ (predator) 
และบางชนิดกเ็ป็นตวัเบยีน (parasite) การนําสิง่มชีวีติเหล่านัน้มาใชป้ระโยชน์ในการควบคุมกาํจดัลกูน้ํา
ยงุลายมคีวามเป็นไปไดแ้ละมปีระสทิธภิาพดใีนหลายๆพืน้ที ่ ทัง้น้ีอาจเป็นศตัรธูรรมชาตทิีม่อียูแ่ลว้ใน
พืน้ทีน่ัน้ๆหรอืเป็นศตัรธูรรมชาตทิีต่อ้งนําเขา้มาจากต่างประเทศ  อยา่งไรกต็าม ควรสง่เสรมิใหม้กีารใช้
ประโยชน์จากศตัรธูรรมชาตดิัง้เดมิทีม่อียูใ่นแต่ละทอ้งถิน่ก่อน นอกจากน้ีควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัชนิดและการแพรก่ระจายของศตัรธูรรมชาตชินิดต่างๆของลกูน้ําในแต่ละทอ้งถิน่ ตลอดจนหา
วธิกีารป้องกนัไมใ่หศ้ตัรธูรรมชาตเิหล่านัน้ถูกทาํลายไปดว้ยความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ เชน่ จากการใช้
สารเคมทีีไ่มเ่หมาะสมและใชส้ารเคมไีมถู่กวธิ ีเป็นตน้ 

2.1 ลกูน้ํายงุยกัษ์ (Toxorhynchites spp.) มศีกัยภาพในการกนิลกูน้ํายงุลายดมีาก   โดย
เฉลีย่แลว้ลกูน้ํายงุยกัษ์ระยะที ่4 หน่ึงตวัสามารถกนิลกูน้ํายงุลายระยะที ่1 ได ้940 ตวัต่อวนั  
กนิลกูน้ํายงุลายระยะที ่2 ได ้315 ตวัต่อวนั กนิลกูน้ํายงุลายระยะที ่3 ได ้60 ตวัต่อวนั และ
กนิลกูน้ํายงุลายระยะที ่ 4 ได ้ 20 ตวัต่อวนั นอกจากน้ียงัสามารถกนิตวัโมง่ของยงุลายได ้ 30 
ตวัต่อวนั การนํายงุยกัษ์ไปปล่อยในภาชนะขงัน้ําเพือ่ควบคุมกาํจดัลกูน้ํายงุลายนัน้ควรใช้
ระยะทีเ่ป็นไข ่ เน่ืองจากสะดวกแก่การขนสง่ ในระยะทีเ่ป็นลกูน้ํานัน้การขนสง่ลาํบาก ตอ้งใช้
ภาชนะขนสง่จาํนวนมาก เพราะถา้ใสล่กูน้ํายงุยกัษ์ไวใ้นภาชนะเดยีวกนั ลกูน้ํายงุยกัษ์กจ็ะกนิ
กนัเอง แต่การปล่อยลกูน้ํายงุยกัษ์มขีอ้ดคีอืสามารถกนิลกูน้ํายงุลายไดท้นัท ีในประเทศไทยมี
ผูศ้กึษาเกีย่วกบัการใชย้งุยกัษ์ควบคุมยงุลายหลายทา่นดว้ยกนั ผลการศกึษาพบวา่สามารถ
ควบคุมยงุลายไดน้านหลายสปัดาห ์ อยา่งไรกต็าม การควบคุมยงุลายในเขตเมอืงโดยการใช้
ยงุยกัษ์มขีอ้จาํกดัเน่ืองจากตวัยงุยกัษไ์มส่ามารถแพรพ่นัธุใ์นเขตเมอืงไดเ้พราะขาดแหล่ง
อาหาร จาํเป็นตอ้งนําไขห่รอืลกูน้ํายงุยกัษ์ไปปล่อยเพิม่เป็นระยะๆ นอกจากน้ีการเพาะเลีย้ง
ลกูน้ํายงุยกัษ์ใหไ้ดป้รมิาณมากเพือ่นําไปปล่อยในธรรมชาตนิัน้กค็อ่นขา้งสิน้เปลอืงเวลาและ
แรงงานดว้ย 

 



 43

2.2 ปลากนิลกูน้ํา (larvivorous fish) ในประเทศไทยมปีลาหลายชนิดทีก่นิลกูน้ํายงุเป็น
อาหาร (นอกเหนือจากการกนิตะไครน้ํ่า พชืน้ํา ไรน้ํา ฯลฯ รวมทัง้ลกูของมนัเองในเวลาที่
อาหารอื่นๆขาดแคลน) เชน่ ปลาหางนกยงู (Poecilia spp.) และปลาแกมบเูซยี (Gambusia 
spp.) เป็นตน้ จากการออกสาํรวจทีต่ําบลทบัมา อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง พบวา่เจา้ของ
บา้นหลายบา้นนิยมใสป่ลาแกมบเูซยีลงในบ่อซเีมนตใ์นหอ้งน้ํา (ทัง้บ่อทีใ่ชอ้าบน้ําและบ่อทีใ่ช้
ราดสว้ม) รวมทัง้ยงัใสป่ลาไวใ้นโอง่น้ําทีใ่ชเ้พือ่การซกัลา้งอกีดว้ย ไมพ่บวา่ปลาทาํใหน้ํ้า
สกปรกหรอืมกีลิน่คาวแต่อยา่งใด บางทอ้งถิน่อาจใชป้ลากดั ปลาสอด ปลาหวัตะกัว่ หรอืปลา
ตะเพยีนกไ็ด ้ ชศูกัดิแ์ละคณะ (ในกองกฏีวทิยาทางแพทย,์ 2533) รายงานวา่การปล่อยปลา
แกมบเูซยี 2 ตวัต่อตุ่มน้ําจะใหป้ระสทิธผิลในการควบคุมยงุลายดทีีส่ดุ  

 
2.3 แบคทเีรยี (มชีื่อทางวทิยาศาสตรว์า่ Bacillus thuringiensis var. israelensis serotype  

H-14 หรอืทีเ่รยีกกนัโดยยอ่วา่ B.t.i.) B.t.i. มปีระสทิธภิาพดใีนการกาํจดัลกูน้ํายงุลายและ
ลกูน้ํายงุกน้ปล่อง แต่สาํหรบัลกูน้ํายงุราํคาญนัน้ตอ้งใชแ้บคทเีรยีอกีชนิดหน่ึงคอื Bacillus 
sphaericus จงึจะไดผ้ลด ี  เน่ืองจากแบคทเีรยีสลายตวัคอ่นขา้งเรว็ในสภาพแวดลอ้ม จงึ
จาํเป็นตอ้งใสซ่ํ้าเป็นระยะ แบคทเีรยีมรีาคาคอ่นขา้งแพงเมือ่เทยีบกบัสารกาํจดัลกูน้ําชนิด
อื่นๆ แต่เมือ่เทยีบกบัสารยบัยัง้การเจรญิเตบิโต (insect growth regulator) แลว้แบคทเีรยีมี
ราคาตํ่ากวา่ ปจัจุบนั B.t.i. ทีม่จีาํหน่ายตามทอ้งตลาดมหีลายยีห่อ้และหลายสตูรใหเ้ลอืกใช้
ตามชนิดของแหล่งน้ําและชนิดของลกูน้ํายงุ คอื แบบทีเ่ป็นของเหลว แบบเป็นผง แบบ
อดัเมด็ แบบเคลอืบเมด็ทราย แบบเคลอืบซงัขา้วโพด แบบเป็นกอ้น เป็นตน้ อตัราการใช้
แบคทเีรยีแบบเคลอืบเมด็ทราย คอื 2.5 กรมัต่อน้ํา 200 ลติร และแบบเมด็ คอื 1-2 เมด็ต่อน้ํา 
200 ลติร  

มกีารศกึษาวจิยัหลายชิน้เกีย่วกบัการควบคุมกาํจดัทัง้ตวัยงุลายและลกูน้ํายงุลายไป
พรอ้มๆกนัในการฉีดพน่สารเคมแีต่ละครัง้ ดงัเชน่ Tidwell และคณะ (1994) ผสม B.t.i. กบั 
permethrin แลว้พน่สารผสมนัน้ดว้ยเครือ่ง Scorpion® 20  ทีต่ดิตัง้ไวบ้นรถยนต ์การพน่ครัง้
แรกสามารถฆา่ลกูน้ําไดร้อ้ยละ 95.1 และการพน่ซํ้าในครัง้ที ่ 2 สามารถฆา่ลกูน้ําไดท้ัง้หมด  
อยา่งไรกต็ามการควบคุมตวัยงุลายไมบ่งัเกดิผลเป็นทีน่่าพอใจ คณะผูว้จิยัใหเ้หตุผลวา่อาจ
เน่ืองมาจากตวัยงุลายมคีวามตา้นทานต่อ permethrin  เมือ่ทดลองฉีดพน่ดว้ย deltamethrin 
เพยีงอยา่งเดยีวพบวา่ ยงุลายในกรงทดลองตายรอ้ยละ 78.5 ในขณะทีย่งุลายในธรรมชาติ
ลดลงรอ้ยละ 68.4 

 
 2.4 ไรน้ําจดื (cyclopoid copepods) มหีลายชนิด ไรน้ําจดืบางชนิดใชค้วบคุมลกูน้ํายงุลายได ้

โดยไรน้ําจดื 1 ตวัสามารถกนิลกูน้ํา ยงุลายระยะที ่1-2 ได ้15-20 ตวัต่อวนั 
Tietze และคณะ (1994) ศกึษาการควบคุมลกูน้ํายงุลาย ( Aedes aegypti และ Aedes 

albopictus) ทีอ่ยูใ่นยางรถยนตเ์ก่าโดยใช ้ copepods คอื Mesocyclops longisetus รว่มกบั 
Bacillus thuringiensis var. israelensis, Bacillus sphaericus และ methoprene พบวา่ ทัง้
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แบคทเีรยีและ methoprene ไมเ่ป็นอนัตรายต่อ copepods แมว้า่จะใชแ้บคทเีรยีและ 
methoprene ในอตัราความเขม้ขน้ทีส่งูกวา่อตัราทีแ่นะนําใหใ้ชถ้งึ 10 เทา่  จากการทดลอง
ภาคสนามเป็นเวลา 5 เดอืนพบวา่การใช ้ copepods รว่มกบัแบคทเีรยีทัง้สองชนิดและ 
methoprene สามารถลดจาํนวนยงุไดม้ากกวา่การใช ้ copepods หรอืแบคทเีรยีหรอื 
methoprene อยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่เพยีงลาํพงั  การใช ้ copepods รว่มกบั B.t.i. หรอื 
methoprene จะชว่ยลดลกูน้ํายงุระยะที ่ 3 และ 4 (ในชว่ง 5 เดอืนทีท่าํการทดลอง) ได้
มากกวา่รอ้ยละ 90  อยา่งไรกต็าม เน่ืองจาก Bacillus sphaericus ไมส่ามารถใชค้วบคุม
ลกูน้ํายงุ Aedes albopictus ได ้การใช ้ Bacillus sphaericus อยา่งเดยีวจงึไมไ่ดผ้ลดใีนการ
ควบคุมลกูน้ํายงุในยางรถยนตห์ากในยางรถยนตน์ัน้ม ีAedes albopictus มาก 

 
2.5 โปรโตซวับางชนิด เชน่ Ascogregarina culicis  เป็น parasite ของลกูน้ํายงุ โปรโตซวั

ชนิดน้ีถูกคน้พบครัง้แรกในยงุลาย Aedes (Stegomyia) sp. ทีป่ระเทศอนิเดยี ต่อมามรีายงาน
การคน้พบในยงุลาย Ae. aegypti  ทีบ่งัคลาเทศ อเมรกิาใต ้อาฟรกิา ฟิลปิปินส ์และ อเมรกิา
เหนือ 

ลกูน้ํายงุไดร้บัเชือ้น้ีโดยการกนิ oocyst ของโปรโตซวัเขา้ไป จากนัน้ oocyst กเ็จรญิเขา้
สูร่ะยะทีเ่รยีกวา่ trophozoite ซึง่จะเจรญิเตบิโตอยูภ่ายในเซลลข์องระบบทางเดนิอาหารของ
ลกูน้ําจนกระทัง่กลายเป็น gamont  (เชือ้ทีเ่ตรยีมจะกลายเป็นเซลลส์บืพนัธุห์รอื gamete)   
หลงัจากทีล่กูน้ํากลายเป็นตวัโมง่  gamont กจ็ะเคลื่อนตวัจากกระเพาะอาหารของลกูน้ําไปอยู่
ที ่malpighian tubules (อวยัวะชว่ยในการขบัถ่ายของเสยี ทาํหน้าทีค่ลา้ยไต)  gamont เพศ
ผูแ้ละเพศเมยีจะอยูร่วมกนัเป็นคู่ๆ  เพือ่สรา้ง gametocyst   ภายใน gametocyst แต่ละอนัจะ
ม ี oocyst อยูเ่ป็นจาํนวนมาก  ซึง่ oocyst น้ีจะถูกขบัถ่ายออกมาพรอ้มกบัอุจจาระของลกูน้ํา
หรอืเมือ่ลกูน้ํานัน้ตาย  

โดยเหตุที ่ ascogregarine  เป็น parasite ทีอ่าศยัอยูภ่ายในตวัของลกูน้ํา จงึมผีูส้นใจ
ทาํการศกึษาวา่ โปรโตซวัน้ีมผีลต่อลกูน้ําอยา่งไร ทัง้ในดา้นการก่อใหเ้กดิโรคและการมชีวีติ
รอดของลกูน้ํา   ซึง่ผลการศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมาก เชน่  McCray et al. (1970) รายงาน
วา่ ลกูน้ํายงุลาย  (Aedes aegypti) ทีต่ดิเชือ้ A. culicis มชีวีติรอดเป็นปกต ิ เชน่เดยีวกบัที ่
Jacques and Beier (1982) รายงานวา่ไมพ่บการเปลีย่นแปลงการมชีวีติรอดของลกูน้ํา
ยงุลาย 10 ชนิดแมว้า่จะตดิเชือ้ A. lanyuensis กต็าม ในทางกลบักนั Barrett (1968) พบวา่
ลกูน้ํายงุลายทีต่ดิเชือ้ A. culicis มกัจะตายหรอืแคระแกรน็   Walsh and Olson (1976) 
รายงานวา่ parasite ก่อใหเ้กดิอนัตรายสงูกบัลกูน้ํายงุลายหลายชนิด เชน่ Ae. epactius,  Ae. 
sollicitans, Ae. stimulans และ Ae. vexans  แมว้า่ parasite จะไมม่ผีลกระทบต่อการมชีวีติ
รอดของลกูน้ํายงุลาย Ae. aegypti  ซึง่เป็น host ตามธรรมชาตขิองมนัเลยกต็าม   Sulaiman 
(1987) พบวา่ ลกูน้ํายงุลาย Ae. aegypti จะมอีตัราตายสงูถา้ตดิเชือ้  A. armigerei   ต่อมา 
Sulaiman (1992) ทาํการเปรยีบเทยีบการก่อโรคของโปรโตซวั  A. culicis  สายพนัธุต่์างๆ 
กบัลกูน้ํายงุลาย  Ae. aegypti จาํนวน 3 สายพนัธุ ์(Penang, Porto Novo, และ refm )   เขา
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พบวา่โปรโตซวัสายพนัธุร์าชบุรก่ีอใหเ้กดิโรคตํ่า ในขณะทีส่ายพนัธุน์ครราชสมีา ลพบุร ี และ
ขอนแก่นมคีุณสมบตัก่ิอใหเ้กดิโรคกบัลกูน้ําไดส้งู ซึง่นอกจาก parasite จะมผีลกระทบต่อการ
รอดชวีติของลกูน้ําแลว้ยงัยน่ระยะเวลาการเจรญิเตบิโตของลกูน้ําดว้ย  เขาจงึแนะนําวา่โปร
โตซวั  A. culicis บางสายพนัธุอ์าจนํามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการควบคุมยงุลายโดยชวีวธิี
ได ้

 
2.6 เชือ้ราหลายชนิดสามารถใชค้วบคุมลกูน้ํายงุลายได ้ เชน่ Metarhizium anisopliae 

(Ramoska et al., 1981) และ Tolypocladium cylindrosporum (Riba et al., 1986) โดยเชือ้
ราจะเขา้ไปเจรญิเตบิโตอยูใ่นตวัของลกูน้ํา Metarhizium anisopliae ผลติสารพษิ  
(ibis.life.nottingham.ac.uk) ชื่อวา่ depsipeptidase destruxin B และ desmethyldestruxin 
B ฆา่ลกูน้ํา 
 

2.7 ตวัอ่อนแมลงปอ เป็นตวัหํา้ (predator) กนิลกูน้ํายงุและสิง่มชีวีติขนาดเลก็อื่นๆทีอ่ยูใ่น
น้ําเป็นอาหาร 

 
2.8 ดว้งดิง่ มวนวน มวนกรรเชยีง อาศยัอยูใ่นน้ําและเป็นศตัรธูรรมชาตขิองลกูน้ํายงุ มกั

พบตามแหล่งน้ําธรรมชาตต่ิางๆรวมทัง้บ่อซเีมนตเ์กบ็น้ําทีอ่ยูน่อกบา้น (เอาไวส้าํหรบัใชร้ด
น้ําตน้ไม ้ลา้งจาน ฯลฯ)   จะพบแมลงเหล่าน้ีในเขตชนบทมากกวา่เขตเมอืง 

 
2.9 ไสเ้ดอืนฝอย (mermithid nematodes) เป็นตวัเบยีนของลกูน้ํา โดยตวัออ่นของไสเ้ดอืน

ฝอยจะเขา้ไปอาศยัอยูภ่ายในบรเิวณสว่นอกของลกูน้ํา เมือ่เจรญิเตบิโตไดร้ะยะหน่ึงแลว้กจ็ะ
ไชออกมาทาํใหล้กูน้ําตาย  
 

 ในจาํนวนศตัรธูรรมชาตทิัง้หมดน้ี การใชป้ลากนิลกูน้ําดจูะเป็นวธิทีีไ่ดผ้ลด ีสะดวก และประหยดั
มากทีส่ดุ เน่ืองจากแพรพ่นัธุง์า่ย กนิลกูน้ําเก่ง มชีวีติอยูไ่ดท้ัง้ในน้ําสะอาดและน้ําสกปรก และทนทานต่อ
สภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสมไดค้อ่นขา้งด ี   
  
3. วิธีทางเคมีภาพ 

 3.1 การใชท้รายกาํจดัลกูน้ํา ทรายกาํจดัลกูน้ําเป็นทรายเคลอืบสารเคมใีนกลุ่มออรแ์ก
โนฟอสเฟต ใชใ้สใ่นน้ําเพือ่กาํจดัลกูน้ํายงุลาย อตัราสว่นทีแ่นะนําใหใ้ชค้อื ทรายกาํจดัลกูน้ํา 
1 กรมัต่อน้ํา 10 ลติร แมว้า่ทรายกาํจดัลกูน้ําจะมคีวามปลอดภยัสงูต่อคนและสตัวก์ระทัง่ 
องคก์ารอนามยัโลกยอมรบัใหใ้ชใ้นน้ําดื่มไดก้ต็าม (Rozendaal, 1997) แต่ทรายกาํจดัลกูน้ําก็
มรีาคาคอ่นขา้งสงู นอกจากน้ียงัหาซือ้ไดย้ากในทอ้งตลาด  ดงันัน้ ควรใส่ทรายกาํจดั
ลกูน้ําเฉพาะในท่ีท่ีจาํเป็นจริงๆเท่านัน้ ภาชนะทีไ่ม่ควรใสท่รายกาํจดัลกูน้ํา ไดแ้ก่ 
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โอง่น้ําดื่ม  ควรใชว้ธิ ี    ปิดฝาใหม้ดิชดิ ปิดปากโอง่ดว้ยตาขา่ย 
โอง่ กสช.  ควรใชว้ธิ ี ปิดฝาใหม้ดิชดิ ปิดปากโอง่ดว้ยตาขา่ย 
แจกนั   ควรใชว้ธิ ี        เปลีย่นน้ําทุก 7 วนั 
ขวดเลีย้งพลดูา่ง ควรใชว้ธิ ี        เปลีย่นน้ําทุก 7 วนั หรอืปลกูดว้ยดนิแทนการแชใ่นน้ํา 
ถว้ยหล่อขาตูก้บัขา้ว ควรใชว้ธิ ี    ใสเ่กลอืหรอืผงซกัฟอกหรอืน้ําสม้สายชหูรอืเตมิน้ําเดอืดทุก  

7 วนั หรอืใสส่ารซกัลา้งทีม่อียูใ่นครวัเรอืนประเภทต่างๆ เชน่  
น้ํายาลา้งจาน           

จานรองกระถางตน้ไม ้ ควรใชว้ธิ ี       เทน้ําทีข่งัออกทุก 7 วนั หรอืใสท่รายธรรมดาใหล้กึ 3/4 สว่น 
ของจาน  

ยางรถยนตเ์ก่า  ควรใชว้ธิ ี    เจาะร ูหรอืดดัแปลงใชป้ระโยชน์และไมข่งัน้ํา หรอืใสส่ารซกั 
ลา้งทีม่อียูใ่นครวัเรอืนประเภทต่างๆ เชน่ น้ํายาลา้งจาน 

อา่งบวั   ควรใชว้ธิ ี        ใสป่ลากนิลกูน้ํา 
รางน้ําฝนอุดตนั  ควรใชว้ธิ ี        เกบ็เศษใบไมท้ีอุ่ดตนัในรางทิง้ไปเพือ่ระบายน้ําออก 
 

แหล่งน้ําทีม่ลีกูน้ํายงุชนิดอื่นเพาะพนัธุอ์ยูแ่ละไม่ควรใสท่รายกาํจดัลกูน้ํา ไดแ้ก่ 
ทอ่ระบายน้ํา  ควรใชว้ธิ ี   ระบายน้ําออก อยา่ปล่อยใหท้อ่อุดตนั 
หลุมบ่อ แอง่น้ํา  ควรใชว้ธิ ี   กลบ ถมดว้ยดนิหรอืทราย 

  
3.2 การใชเ้กลอืแกง น้ําสม้สายช ูผงซกัฟอก หรอืน้ํายาซกัลา้งทัว่ไป ทัง้สีอ่ยา่งน้ี

เป็นของคูบ่า้น/คูค่รวัทีส่ามารถนํามาใชใ้นการควบคุมและกาํจดัลกูน้ํายงุลายได ้ โดยเฉพาะที่
ถว้ยหล่อขาตูก้บัขา้ว 

รุง่ทวิา  ประสานทอง (2532) ทาํการศกึษาประสทิธภิาพของผงซกัฟอก 4 ชนิดในการ
ป้องกนัและกาํจดัลกูน้ํายงุลาย พบวา่ น้ําทีผ่สมผงซกัฟอกสามารถป้องกนัยงุลายวางไขไ่ด้
นาน 14-22 วนั (แลว้แต่ยีห่อ้ของผงซกัฟอก) ทัง้น้ีควรตอ้งมคีวามเขม้ขน้อยา่งน้อย 0.08% 
(นัน่คอื ในถว้ยหล่อขาตูก้บัขา้วขนาดความจุ 200-250 มลิลลิติร ตอ้งใชผ้งซกัฟอกครึง่ชอ้น
ชา)  นอกจากน้ีผงซกัฟอกยงัมปีระสทิธภิาพในการกาํจดัลกูน้ํายงุลายดว้ย โดยในการทดลอง
ไดแ้สดงความเป็นพษิต่อลกูน้ํายงุลายระยะที ่ 3 มคีา่ LC50 ที ่ 24 ชัว่โมงอยูร่ะหวา่ง 0.0127-
0.0193 สามารถกาํจดัลกูน้ํายงุลายระยะที ่3 ได ้100% 

กสนิ ศุภปฐม, เอือ้มเดอืน กิง่ชาญศลิป์ และพนูยศ เรีย่วแรงบุญญา (2541) ไดข้ยายผล
จากการใชส้ารซกัลา้ง 20% เพือ่ฉีดพน่ จบั-ฆา่ยงุ นําไปทดลองใชฉ้ีดพน่กาํจดัลกูน้ําในถว้ย
หล่อขาตูก้บัขา้ว จานรองกระถางตน้ไม ้ ยางรถยนตเ์ก่า ฯลฯ พบวา่การฉีดพน่สารซกัลา้งลง
ในแหล่งเพาะพนัธุใ์หม้รีะดบัความเขม้ขน้ของสารละลายน้ํายาซกัลา้ง 0.5-1.0% หรอืปรมิาณ 
5-10 มลิลลิติร หรอืโดยการฉีดพน่ 5-10 ครัง้ จะมปีระสทิธภิาพในการฆา่ลกูน้ํายงุลายไดด้ี
เชน่กนั 
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 พนูยศ  เรีย่วแรงบุญญา และ บุญลว้น  พนัธุมจนิดา (2520) ทดลองใสเ่กลอื 2 ชอ้นชา

ในถว้ยหล่อขาตูก้บัขา้วขนาดความจุ 250 มลิลลิติร พบวา่ควบคุมลกูน้ําไดน้านมากกวา่ 7 วนั 
โดยในวนัที ่13 หลงัจากใสเ่กลอืพบลกูน้ํา 2.8% 

 สมเกยีรต ิ  บุญญะบญัชา และวริตัน์  สมทุรพงษ์ (2528) ทดลองใสน้ํ่าสม้สายช ู 5% 
จาํนวน 1 ชอ้นชาครึง่ในถว้ยหล่อขาตูก้บัขา้วขนาดความจุ 250 มลิลลิติร พบวา่ทาํใหล้กูน้ํา   
ยงุลายตายมากกวา่ 95% โดยแสดงคา่ LC50 ที ่ 24 ชัว่โมงต่อลกูน้ํายงุลายระยะที ่ 3 เทา่กบั 
0.067  ผูศ้กึษาแนะนําวา่ควรใชน้ํ้าสม้สายชไูมน้่อยกวา่ 1 ชอ้นชาครึง่ต่อหน่ึงถว้ยหล่อขาตู ้  
กบัขา้ว (ขนาดความจุ 200-250 มลิลลิติร) แต่ถา้ถว้ยหล่อขาตูก้บัขา้วมขีนาดใหญ่กวา่น้ีกต็อ้ง
เพิม่ปรมิาณน้ําสม้สายชใูหม้ากขึน้ 

 
3.3 การใชส้ารยบัยัง้การเจรญิเตบิโต (Insect Growth Regulator หรอื IGR) เชน่ 

methoprene  เป็นตน้  methoprene เป็นสารเคมสีงัเคราะหเ์ลยีนแบบ juvenile hormone ทาํ
ใหก้ารเจรญิเตบิโตของลกูน้ําผดิปกตไิปและตวัโมง่ไมส่ามารถลอกคราบออกเป็นตวัยงุได ้ จงึ
มผีลทาํใหล้กูน้ําและตวัโมง่ตายไป แต่สารเคมชีนิดน้ีมรีาคาคอ่นขา้งสงู 

 
 

ภาคผนวก 
ยงุยกัษ์ 

 
Order    Diptera 
Family  Culicidae 
Subfamily  Toxorhynchitinae (Megarhininae) 
Genus  Toxorhynchites 
 
รปูรา่งลกัษณะ  

ยงุยกัษ์เป็นยงุขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 2 เซนตเิมตร มสีสีดใส เกลด็เป็นมนัวาว (metallic) 
ปลายปากโคง้งอจงึดดูกนิเลอืดไมไ่ด ้ขอบปีกดา้นล่างมรีอยหยกัอยูร่ะหวา่งเสน้ CuA และเสน้ Cu2  ไขใ่น
ระยะแรกๆมสีขีาวขนาดประมาณ 0.5 มลิลเิมตร เมือ่ใกลจ้ะฟกัเป็นตวัไขจ่ะมสีเีหลอืงออ่น ลกูน้ํายงุยกัษ์
ระยะที ่ 1 มขีนาดเลก็มากยาวประมาณ 1-2 มลิลเิมตร มสีเีทาออ่น  ลกูน้ําระยะที ่ 2 มขีนาดยาว 2-4 
มลิลเิมตร มสีเีขม้ขึน้ ลกูน้ําระยะที ่3 มขีนาดยาว5-8 มลิลเิมตร มสีแีดงเขม้เหมอืนสเีปลอืกมงัคุด ลกูน้ํา
ระยะที ่ 4 เมือ่โตเตม็ทีจ่ะมขีนาดยาวประมาณ 1.5 เซนตเิมตร มสีแีดงเขม้เชน่เดยีวกบัลกูน้ําระยะที ่ 3  
ตวัโมง่มขีนาดใหญ่ มกีลุ่มขน (seta) ทีป่ลอ้ง 1-X  



 48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ลกูน้ํายงุยกัษ์ (ตวัใหญ่) เทยีบกบัลกูน้ํายงุลาย 
 
วงจรชีวิต 
 ระยะไขใ่ชเ้วลา 2 วนั ระยะเวลาทีเ่ป็นลกูน้ํานานประมาณ 16-17 วนั ระยะตวัโมง่นาน 5 วนั 
หลงัจากยงุตวัผูแ้ละยงุตวัเมยีลอกคราบออกจากตวัโมง่แลว้ประมาณ 2-3 วนักจ็ะเริม่ผสมพนัธุ ์ หลงัจาก
ผสมพนัธุป์ระมาณ 7 วนัยงุตวัเมยีจะเริม่วางไข ่ ยงุตวัเมยีตวัหน่ึงๆจะวางไขป่ระมาณ 10-50 ฟองต่อ
สปัดาห ์อายเุฉลีย่ของยงุตวัผูป้ระมาณ 30 วนั สาํหรบัยงุตวัเมยีอยูไ่ดน้านประมาณ 45 วนั   
 
อปุนิสยั 

เมือ่ไขฟ่กัออกเป็นตวัลกูน้ําแลว้ประมาณ 2 ชัว่โมงกจ็ะเริม่กนิอาหาร ซึง่กค็อืลกูน้ําของยงุชนิด
อื่นๆและไรน้ํา ลกูน้ํายงุยกัษ์จะลอยตวัน่ิงๆรอเหยือ่ และจะกนิเหยือ่ทุกชนิด (แมแ้ต่ลกูน้ํายงุยกัษ์
ดว้ยกนั) ทีว่า่ยน้ําเขา้มาใกล ้ลกูน้ํายงุยกัษ์ระยะที ่ 4 สามารถอดอาหารไดน้านเป็นเดอืนและมชีวีติอยูไ่ด้
แมใ้นทีช่ืน้หมาดๆในทีร่ม่ไดน้านหลายวนั ยงุยกัษ์ทัง้ตวัผูแ้ละตวัเมยีไมก่ดัคนและสตัว ์จะกนิแต่น้ําหวาน
จากดอกไมผ้ลไมเ้ทา่นัน้  

 
แหล่งเพาะพนัธุ ์
 ยงุยกัษ์ตวัเมยีวางไขต่ามทอ้งรอ่งในสวน บรเิวณทีม่ตีน้ไมร้ม่รืน่ อาจพบลกูน้ํายงุยกัษ์ไดต้ามโอง่
น้ําทีอ่ยูน่อกบา้น ในโพรงไม ้ตอไม ้ตอไผ ่กาบตน้เตย กะลามะพรา้ว เป็นตน้ 
 
 

ปลาหางนกยงู 
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Family  Poeciliidae 
Subfamily  Poeciliinae 
Genus  Poecilia (Libestes)  
species  reticulata 
Other names guppy, millions fish 
  ปลาหางนกยงูมถีิน่กาํเนิดในทวปีอเมรกิากลางและอเมรกิาใต ้ การทีไ่ดช้ื่อวา่ million fish 
เน่ืองจากเป็นปลาทีแ่พรพ่นัธุไ์ดด้ ีกนิเก่ง เลีย้งงา่ย จงึถูกนําไปแพรพ่นัธุใ์นหลายๆประเทศเพือ่ใชค้วบคุม
ลกูน้ํายงุ ปจัจุบนัปลาหางนกยงูไดร้บัการปรบัปรงุสายพนัธุล์กูผสมออกมามากมาย หลายหลากส ี นิยม
เลีย้งเป็นปลาตูส้วยงามเน่ืองจากปลาตวัผูม้สีสีนัสดสวย มขีนาดและรปูรา่งของหาง ตลอดจนลวดลาย
และจุดแตกต่างกนัไปตามสายพนัธุ ์ เชน่ ปลาหางนกยงูในกลุ่มหนงัง ู (snakeskin), กลุ่มสลบัส ี
(varigated) เป็นตน้    
 
รปูรา่งลกัษณะ 
 เป็นปลาน้ําจดืขนาดเลก็ เคลื่อนไหววอ่งไว ปลาหางนกยงูตวัผูม้กัมสีหีลายสผีสมกนั เชน่ สี
เหลอืง สฟ้ีา สมีว่ง และสดีาํ บางสายพนัธุม์สีอีอกสแีดง สทีอง สเีงนิ สเีขยีว สขีาว ฯลฯ ปลาตวัผูม้หีาง
ยาวกวา่ตวัเมยี ลกัษณะหาง (caudal fin) มหีลายแบบ เชน่ หางกลมมน หางรปูพลัว่ หางพดั หางเรยีว
คลา้ยดาบ หางยาวแบบผา้พนัคอ เป็นตน้ ตวัผูม้คีวามยาวตัง้แต่ปลายปากถงึปลายหางอยูร่ะหวา่ง 0.5 - 
1.5 น้ิว ปลาตวัเมยีมขีนาดใหญ่กวา่ตวัผู ้มสีอีอกเทาปนน้ําตาล ไมม่ลีวดลาย มคีวามยาวตัง้แต่ 1.5 - 2.5 
น้ิวขึน้อยูก่บัสายพนัธุ ์ครบีหลงั (dorsal fin) มโีครง 7-8 ซี ่(ray)  ครบีกน้ (anal fin) มโีครง 8-9 ซี ่ ครบี
ทอ้ง (pelvic fin) มโีครง 5 ซี ่ทีเ่สน้ขา้งลาํตวัมเีกลด็ 26-28 อนั  

(ภาพจาก www.science.nus.edu.sg) 
 

การแพรพ่นัธุ ์
  ปลาหางนกยงูเลีย้งงา่ย แพรพ่นัธุไ์ดร้วดเรว็ มอีายอุยูร่ะหวา่ง 2-5 ปี เมือ่ปลาตวัเมยีอายไุด ้ 3 
เดอืนกส็ามารถผสมพนัธุไ์ดแ้ละจะออกลกูเป็นตวัครัง้ละ 2-120 ตวัทุกๆ 4 สปัดาห ์ตวัเมยีมถุีงเกบ็น้ําเชือ้
ของตวัผูซ้ึง่จะใชผ้สมกบัไขไ่ดน้านถงึ 4 เดอืนโดยไมต่อ้งผสมพนัธุค์รัง้ทีส่อง ลกูปลาทีอ่อกมาจากทอ้งแม่
จะสามารถวา่ยน้ําไดท้นัทแีละจะเริม่กนิอาหารไดภ้ายใน 1 ชัว่โมง ปลาหางนกยงูกนิอาหารไดห้ลายชนิด 
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เชน่ ลกูน้ํายงุ ตวัออ่นแมลงต่างๆ หนอนแดง พชืน้ํา ตะไครน้ํ่า ฯลฯ รวมทัง้ลกูของมนัเองและลกูปลา
อื่นๆดว้ย 
 
แหล่งเพาะพนัธุ ์
 ปลาหางนกยงูสามารถอยูไ่ดท้ัง้ในน้ําสะอาดและน้ําสกปรก ในธรรมชาตจิะพบปลาน้ีไดท้ัว่ไปตาม
ลาํหว้ย ฝายน้ําลน้ หนองน้ํา สระน้ํา อา่งเกบ็น้ํา 
 
(ขอ้มลูจาก www.perso.hol.fr; www.science.nus.edu.sg; www.guppies.com; www.gl.umbc.edu; 
และ www.silcom.com) 
 
 

ปลาแกมบเูซีย 
 

Family  Poeciliidae 
Genus  Gambusia  
species  affinis 
Other names topminnow, pot-bellied minnow, dough belly, pot gut 
 
  Gambusia แปลวา่ ไมม่รีาคา (worthless), ปลาในสกุล Gambusia น้ีมมีากกวา่ 30 ชนิด เชน่ 
Gambusia affinis, Gambusia georgei, Gambusia heterochir, Gambusia nobilis, และ Gambusia 
gaigeii เป็นตน้ หลายชนิดใกลส้ญูพนัธุไ์ปจากธรรมชาตแิลว้ แต่ชนิดทีไ่ดช้ื่อวา่เป็น mosquitofish หรอื 
mosquito-eating fish กค็อื Gambusia affinis ซึง่เป็นปลาพืน้เมอืงของทวปีอเมรกิาเหนือ (มตีน้กาํเนิด
อยูท่ีร่ฐัเทก็ซสั) เน่ืองจากปลาชนิดน้ีมศีกัยภาพสงูในการกนิลกูน้ํายงุ จงึถูกนําไปแพรพ่นัธุใ์นรฐัอื่นๆของ
สหรฐัอเมรกิา รวมทัง้ในประเทศต่างๆทัง้ทีอ่ยูใ่นเขตอบอุน่และเขตรอ้น ซึง่กป็รากฏวา่ปลาแกมบเูซยี
สามารถปรบัตวัเขา้กบับา้นใหมข่องมนัไดเ้ป็นอยา่งด ี ปลาแกมบเูซยีทีจ่ะกล่าวถงึในทีน้ี่จะหมายถงึ 
Gambusia affinis เทา่นัน้  
 
รปูรา่งลกัษณะ 
 ปลาแกมบเูซยีมรีปูรา่งลกัษณะคลา้ยปลาหางนกยงู แต่มขีนาดใหญ่กวา่ ปากแหลมกวา่และ
ปลายปากจะเชดิขึน้ดา้นบน ทีต่ามเีสน้สเีขม้พาดในแนวดิง่ผา่นรมูา่นตาลงมาถงึใตต้า ครบีหลงั (dorsal 
fin) กลมมโีครง 7 ซี ่(ray), ครบีกน้ (anal fin) มโีครง 7 ซี,่ ครบีทอ้ง (pelvic fin) มโีครง 6 ซี ่ทีเ่สน้ขา้ง    
ลาํตวัมเีกลด็ 27-30 อนั ตวัเมยีมขีนาดใหญ่กวา่ตวัผู ้ปลาแกมบเูซยีตวัเมยีทีโ่ตเตม็ทีอ่าจมขีนาดยาวได้
ถงึ 3 น้ิว ในขณะทีป่ลาตวัผูม้ขีนาดยาวเพยีง 1.5 น้ิว ทัง้ปลาตวัเมยีและตวัผูม้จุีดสเีขม้ซึง่มกัเหน็ได้
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ชดัเจนเมือ่ปลายงัเลก็ ต่อเมือ่ปลาโตขึน้จุดดงักล่าวมกัจางลง หากดดูา้นขา้งของปลาตวัเมยีในทีส่วา่งจา้
จะเหน็สเีหลอืบๆของสเีขยีว สฟ้ีาหรอืสเีหลอืง 
 
การแพรพ่นัธุ ์
 ปลาแกมบเูซยีแพรพ่นัธุไ์ดร้วดเรว็ เมือ่ปลาตวัเมยีมอีายไุด ้ 6-8 สปัดาหก์จ็ะเริม่ตัง้ทอ้งครัง้แรก 
ปลาตวัเมยีมถุีงพเิศษใชเ้กบ็น้ําเชือ้ของตวัผู ้ ซึง่การผสมพนัธุห์น่ึงครัง้จะมน้ํีาเชือ้มากพอสาํหรบัใชผ้สม
กบัไขไ่ดห้ลายทอ้ง ปลาแกมบเูซยีออกลกูเป็นตวัโดยจะออกลกูทอ้งละ 40-100 ตวั (ใชเ้วลาออกลกู 21-
28 วนัต่อหน่ึงทอ้ง) แต่ละทอ้งหา่งกนัประมาณ 6 สปัดาห ์ และตลอดชวีติของมนัจะตัง้ทอ้งได ้ 3-4 ครัง้ 
ปกตปิลาแกมบเูซยีมชีวีติไมเ่กนิ 12 เดอืนแต่บางตวักอ็าจอยูไ่ดถ้งึ 15 เดอืน เมือ่เกดิใหม่ๆ ลกูปลามี

ขนาดยาวประมาณ 7-10 มลิลเิมตร และสามารถกนิลกูน้ําไดท้นัท ี เป็นปลาทีก่นิอาหารจุมากโดยปลาตวั
เมยีหน่ึงตวัอาจกนิลกูน้ํายงุไดห้ลายรอ้ยตวัต่อวนั นอกจากลกูน้ํายงุแลว้ปลาแกมบเูซยียงักนิแพลงตอน 
(พชืและสตัวข์นาดเลก็มากๆ), ตะไครน้ํ่า, ไดอะตอม (พชืเซลลเ์ดยีว), ตวัออ่นแมลงต่างๆ 

(ภาพจาก www.ipm.ucdavis.edu) 
 
แหล่งเพาะพนัธุ ์
 มชีวีติอยูไ่ดท้ัง้ในน้ําสะอาดและน้ําสกปรก ในธรรมชาตจิะพบปลาแกมบเูซยีไดท้ัว่ไปตามลาํหว้ย 
หนองน้ํา สระน้ํา อา่งเกบ็น้ํา 
 
(ขอ้มลูจาก Santa Barbara Coastal Vector Control District, CA 93067, USA; www.snowcrest.net; 
elib.cs.berkeley.edu; www.users.fast.net และ www.state.ia.us) 
 
 

แบคทีเรีย 
 
Genus  Bacillus 
species  thuringiensis 
Trade name  Bactimos, Vectobac, Larvicos, Larvitab, Teknar, Skeetal, etc. 
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รปูรา่งลกัษณะ 
 แบคทเีรยีน้ีมรีปูรา่งเป็นแทง่ แกรมบวก สรา้งสปอรแ์ละผลกึโปรตนีทีม่คีวามเป็นพษิ (crystalline 
protein toxin) อยูภ่ายในเซลล ์ 
 
 
คณุสมบติั 
 เป็นเชือ้จุลนิทรยีท์ีม่อียูใ่นดนิตามธรรมชาต ิ จงึไมเ่ป็นพษิต่อคนและสตัวเ์ลีย้ง ภายในเซลลข์อง
แบคทเีรยีมผีลกึโปรตนีทีม่สีารพษิ (toxin) ซึง่เมือ่ลกูน้ํากนิผลกึน้ีเขา้ไป ภายในกระเพาะอาหารของลกูน้ํา
มสีภาพเป็นดา่งและเมือ่มเีอนไซมอ์อกมายอ่ย polypeptides ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของผลกึโปรตนีน้ี ผลกึ
โปรตนีกจ็ะแสดงความเป็นพษิต่อลกูน้ํา โดยทาํใหเ้กดิอาการเป็นอมัพาตซึง่ทาํใหล้กูน้ําตายไดภ้ายใน 24 
ชัว่โมง และคงประสทิธภิาพในการควบคุมลกูน้ําไดน้านหลายสปัดาห ์ สารพษิของแบคทเีรยีสามารถ
กาํจดัลกูน้ํายงุและตวัออ่นของแมลงวนัริน้ดาํ (blackfly) ไดด้ ี หากใชใ้นอตัราสว่นทีก่าํหนดจะไมเ่ป็นพษิ
ต่อคน สตัว ์แมลงอื่นๆ และปลา  ใชก้บัน้ําดื่มได ้(Rozendaal, 1997)  
 
รปูแบบ 
 แบคทเีรยีกาํจดัลกูน้ําไดร้บัการพฒันาออกมาหลายรปูแบบ เชน่ แบบผง แบบเมด็ แบบเป็นกอ้น
ลอยน้ํา แบบเคลอืบเมด็ทราย แบบของเหลว เป็นตน้ 
 
อตัราการใช้ 
 แบบเคลอืบเมด็ทรายในอตัรา 4,000 ITU (International Toxic Unit) ต่อ 1 มลิลกิรมัใหใ้ชท้ราย
เคลอืบแบคทเีรยีจาํนวน 2.5 กรมัต่อน้ํา 200 ลติร 
  สาํหรบัแบบเมด็ทีม่จีาํหน่ายในทอ้งตลาดใหใ้ชด้งัน้ี 

-  โอง่น้ําขนาด 200 ลติร ใช ้1-2 เมด็ 
-  ถว้ยรองขาตูก้บัขา้วกนัมด ใช ้ 1/8 ถงึ 1/4 เมด็ 
-  แจกนัดอกไม ้ใช ้1/8 ถงึ 1/4 เมด็   
-  บ่อซเีมนตใ์นหอ้งน้ํา ใหป้รบัขนาดใชต้ามอตัรา 1-2 เมด็ต่อน้ํา 200 ลติร 

  
การเกบ็รกัษา  

ควรเกบ็แบคทเีรยีกาํจดัลกูน้ํายงุลายไวใ้นทีแ่หง้และเยน็ อยา่ใหถู้กแสงแดด ความรอ้น และ
ความชืน้ และควรเกบ็ใหพ้น้มอืเดก็    
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ไรน้ําจืด 
 
Subphylum  Crustacea 
Class   Maxillopoda 
Order    Cyclopoida 
Family  Cyclopidae 
Genus  Mesocyclops, Macrocyclops, Megacyclops, Acanthocyclops,  

Diacyclops 
 
 Copepod มคีวามหมายวา่ เทา้กรรเชยีง (the oar-footed ones) เป็นสตัวเ์ลก็ๆในกลุ่ม 
crustacean (จาํพวกป ู ไรน้ําจดื ไรกุง้ เพรยีง ฯลฯ) พบไดท้ัว่ไปทัง้ในน้ําจดืและน้ําเคม็ เป็นอาหารหลกั
ของปลาและสตัวน้ํ์าต่างๆ copepods อาจแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คอื กลุม่ทีอ่ยูเ่ป็นอสิระในน้ํา กบั
กลุ่มทีเ่ป็นตวัเบยีน (parasite) อยูบ่นสตัวอ์ื่น เชน่ บนตวัปลาดาบ ดาวทะเล ปลาวาฬ เป็นตน้ 
 

รปูรา่งลกัษณะ 
 สว่นหวัประกอบดว้ยปลอ้ง 5 ปลอ้ง สว่นอก 6 ปลอ้ง และสว่นทอ้ง 4 ปลอ้ง มหีนวดสองคู ่เขีย้ว
หน่ึงคู ่ ตารวมหน่ึงคู ่ ระยางคป์ากสองคู ่ หายใจผา่นทางเหงอืก มโีครงสรา้งแขง็อยูภ่ายนอก 
(exoskeleton) 

 
(ขอ้มลูจาก www.cs.tufts.edu และ www.oit.itd.umich.edu) 

 
 

ทรายกาํจดัลกูน้ํา 
 

ทรายกาํจดัลกูน้ํา คอื ทรายทีเ่คลอืบดว้ยสารเคมทีีม่ชีื่อสามญัวา่ ทมีฟีอส (Temephos) ซึง่เป็น
สารเคมสีงัเคราะหใ์นกลุ่มออรแ์กโนฟอสเฟต (Organophosphates) มฟีอสฟอรสัเป็นองคป์ระกอบสาํคญั 
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คุณสมบตัทิีด่ขีอง “ทมีฟีอส” คอืเป็นพษิสงูต่อตวัออ่นของยงุ ริน้ แมลงวนัฝอยทราย แมลงหวีข่น 
แมลงวนัริน้ดาํ และเหา แมว้า่ “ทมีฟีอส” จะมพีษิน้อยต่อคนและสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมอื่นๆ แต่ “ทมีฟีอส” 
มคีวามเป็นพษิสงูต่อนกหลายชนิด เชน่ ไก่ฟ้า นกกระทา นกเขา และเป็ด (พาลาภ, 2537) จากการ
ทดสอบความเป็นพษิของทรายเคลอืบทมีฟีอสต่อสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมในหอ้งปฏบิตักิาร (American 
Cyanamid) พบวา่ 

 
ในหนูตวัผู ้ ทางปาก มคีา่ LD50  =  8,600  มก.ต่อน้ําหนกัตวั 1 กก. 
  ทางผวิหนงั มคีา่ LD50 >   4,000 มก.ต่อน้ําหนกัตวั 1 กก. 
ในหนูตวัเมยี ทางปาก มคีา่ LD50 = 13,000 มก.ต่อน้ําหนกัตวั 1 กก. 
  ทางผวิหนงั มคีา่ LD50 >   4,000 มก.ต่อน้ําหนกัตวั 1 กก. 
ในสนุขั  ทางปาก มคีา่ LD50 >   6,530 มก.ต่อน้ําหนกัตวั 1 กก. 
ในแมว  ทางปาก มคีา่ LD50 =   3,611 มก.ต่อน้ําหนกัตวั 1 กก. 
ในกระต่ายตวัผู ้ทางปาก มคีา่ LD50 =     693 มก.ต่อน้ําหนกัตวั 1 กก. 
  ทางผวิหนงั มคีา่ LD50 = 1,300-1,930มก.ต่อน้ําหนกัตวั 1 กก. 
หมายเหตุ คา่ LD50 หมายถงึ ปรมิาณสารเคมทีีท่าํใหส้ตัวท์ดลองตายรอ้ยละ 50, คา่ LD50 ตํ่าจะเป็นพษิมากกวา่คา่ LD50 สงู 
 

โคลนิเอสเตอเรส (cholinesterase) เป็นเอนไซมท์ีม่คีวามไวมากต่อสารเคมใีนกลุ่มออรแ์กโน
ฟอสเฟต  หากรา่งกายไดร้บัสารเคมกีลุ่มน้ีในระดบัหน่ึงจะทาํใหเ้กดิการยบัยัง้การสรา้งโคลนิเอสเตอเรส  
ดงันัน้ การตรวจสอบวา่มกีารยบัยัง้การสรา้งโคลนิเอสเตอเรสหรอืไมท่ีอ่ตัราการใชส้ารเคมรีะดบัหน่ึงๆ 
สามารถใชใ้นการพจิารณาวา่ควรใชส้ารเคมชีนิดนัน้ในอตัราเทา่ใดจงึจะไมเ่กดิพษิกบัรา่งกาย ผลการ
ทดลองในสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมบางชนิดพบวา่ 

ในหนูและแมว ทางการหายใจ  - ไมม่ผีลยบัยัง้การสรา้งโคลนิเอสเตอเรสทีอ่ตัราการใช ้
  เป็นเวลา 4 ชัว่โมง    25 มก. ต่อลกูบาศกเ์มตร 

-  สามารถยบัยัง้การสรา้งโคลนิเอสเตอเรสทีอ่ตัราการ
ใช ้ 40 มก. ต่อลกูบาศกเ์มตร 

ในหนู  ทางอาหาร  - ไมม่ผีลยบัยัง้การสรา้งโคลนิเอสเตอเรสทีอ่ตัราการใช ้
  เป็นเวลา 3 เดอืน    2 มก. ต่อน้ําหนกัตวั 1 กก. 
ในสนุขั  ทางอาหาร  -  ไมม่ผีลยบัยัง้การสรา้งโคลนิเอสเตอเรสทีอ่ตัราการ 

เป็นเวลา 3 เดอืน    ใช ้1 มก. ต่อน้ําหนกัตวั 1 กก. 
 
สาํหรบัการทดสอบความเป็นพษิของ “ทมีฟีอส” ในอาสาสมคัรเพศชายโดยการใหท้างปากที่

อตัรา 256 มก. ต่อคนต่อวนั เป็นเวลา 5 วนั หรอื ใหท้างปากทีอ่ตัรา 64 มก. ต่อคนต่อวนั เป็นเวลา 28 
วนัไมป่รากฏวา่มอีาการทางคลนิิกหรอือาการขา้งเคยีงใดๆ และไมม่กีารยบัยัง้พลาสมา่หรอื erythrocyte 
cholinesterase (Laws et al., 1967) 

 
Laws et al. (1968) ไดท้าํการศกึษาอาการทางคลนิิกทีอ่าจเกดิจากการใช ้ “ทมีฟีอส” ในหมูบ่า้น

แหง่หน่ึง โดยใสท่รายเคลอืบทมีฟีอส 1% (ประมาณเทา่กบัสารออกฤทธิ ์0.5 สว่นในน้ํา 1 ลา้นสว่น) ลง
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ในภาชนะเกบ็น้ําทุกเดอืนตดิต่อกนัเป็นเวลา 19 เดอืน ไมป่รากฏวา่ประชาชนในหมูบ่า้นนัน้มอีาการ
ผดิปกตใิดๆเลย 

 
ในโครงการควบคุมโรคมาลาเรยีทีป่ระเทศจอรแ์ดน มกีารใส ่ “ทมีฟีอส” ลงในลาํธารและหนองบงึ

ทุกสปัดาหเ์ป็นเวลา 7 เดอืนเพือ่กาํจดัลกูน้ํายงุกน้ปล่อง ซึง่น้ําในแหล่งน้ําดงักล่าวเป็นแหล่งผลติ
น้ําประปาสาํหรบัชาวจอรแ์ดน กไ็มป่รากฏวา่มผีูป้ว่ยจากการใชน้ํ้านัน้ นอกจากน้ีผูท้ีท่าํหน้าทีฉ่ีดพน่ยา
ลงในแหล่งน้ํากไ็มม่อีาการผดิปกตใิดๆ (Mikdadi, 1968) 

 
Cole et al. (1969) รายงานวา่ไมพ่บอาการผดิปกตใินอาสาสมคัรทีใ่สป่ลอกแขนหรอืแขนเสือ้ที่

ชุบผง  “ทมีฟีอส” เขม้ขน้ 1% หรอื 2% เป็นเวลานาน 12 ชัว่โมงต่อวนั, 4 วนัต่อสปัดาห ์รวม 6 สปัดาห ์
เพือ่ป้องกนักาํจดัเหาทีห่ากนิอยูบ่นตวัคน (body lice)  

 
 “ทมีฟีอส” ทีผ่ลติออกมาจาํหน่ายมหีลายสตูร ทัง้สตูรทีเ่ป็นน้ํา เป็นผง และแบบเคลอืบเมด็ทราย 
ในการป้องกนัและกาํจดัลกูน้ํายงุลายนัน้ องคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะนําใหใ้ช ้ “ทมีฟีอส” ชนิดเคลอืบเมด็
ทรายทีม่สีารออกฤทธิ ์ 1% อตัราการใชค้อื 1 กรมัต่อน้ํา 10 ลติร ซึง่จะมคีวามเขม้ขน้ของสารออกฤทธิ ์
เทา่กบั 1 มลิลกิรมั ต่อลติร หรอื 1 ppm (สารออกฤทธิ ์1 สว่นต่อน้ํา 1 ลา้นสว่น)  หากใชท้รายเคลอืบ  
ทมีฟีอสตามอตัราทีก่าํหนดใหน้ี้ จะไมม่อีนัตรายต่อผูบ้รโิภค 
 
 เน่ืองจากทรายเคลอืบทมีฟีอสเป็นสารเคมใีนกลุ่มออรแ์กโนฟอสเฟต ซึง่สารเคมชีนิดอื่นๆในกลุ่ม
น้ีคอ่นขา้งเป็นพษิสงูต่อคนและสตัวเ์ลีย้ง  จงึเป็นกฎขอ้บงัคบัตามพระราชบญัญตัวิตัถุมพีษิทีต่อ้งมกีาร
ขึน้ทะเบยีนวตัถุมพีษิทุกชนิดทีนํ่าเขา้มาจาํหน่ายในราชอาณาจกัร ตอ้งมสีลากกาํกบัยา ระบุวธิกีารใช ้
คาํเตอืน และรายละเอยีดอื่นๆ ถงับรรจุทรายกาํจดัลกูน้ํากต็อ้งมกีารระบุสิง่ต่างๆดงักล่าวเชน่กนั ซึง่
ขอ้ความกจ็ะคลา้ยคลงึกนักบัสารเคมชีนิดอื่นๆ (เชน่ สลากขา้งกระป๋องสเปรยก์าํจดัยงุและแมลงสาบ, 
สลากทีก่ล่องบรรจุยาจุดกนัยงุ เป็นตน้)  ผูท้ีท่าํการบรรจุทรายเคลอืบทมีฟีอสจากถงัมาเป็นซองนัน้ ควร
มผีา้ปิดจมกูเพือ่ป้องกนัการสดูดมกลิน่สารเคมแีละฝุน่ทีเ่กดิขณะทีก่ารบรรจุเป็นเวลานานๆ  และควรใช้
ชอ้นในการตกัทราย ไมค่วรใชม้อืกอบ เพราะการสมัผสัสารเคมทีีแ่มจ้ะมคีวามเป็นพษิน้อย แต่หากตอ้ง
สมัผสัเป็นเวลานานๆกอ็าจเกดิอนัตรายได ้ เชน่ วงิเวยีนศรีษะ  การใสท่รายเคลอืบทมีฟีอส 1 กรมัลงใน
น้ํา 10 ลติรนัน้ สารออกฤทธิจ์ะคอ่ยๆเจอืจางไปในน้ําจนมคีวามเขม้ขน้ประมาณ 1 ppm แมว้า่จะบรโิภค
น้ํา 10 ลติรนัน้ในคราวเดยีวกนักจ็ะไมม่อีนัตรายแต่อยา่งใด 
 
 ตวัอยา่งต่อไปน้ี แสดงปรมิาณสารทมีฟีอสหรอืทรายเคลอืบทมีฟีอสทีเ่มือ่ไดร้บัเขา้สูร่า่งกายแลว้ 
จะทาํใหเ้สยีชวีติได ้
ทารกน้ําหนกัตวั  4  กก.  บรโิภคสารทมีฟีอส    34.4  กรมั 

หรอืบรโิภคทรายเคลอืบทมีฟีอส    3.4  กโิลกรมั 
เดก็วยัซนน้ําหนกัตวั  12 กก.  บรโิภคสารทมีฟีอส      103.2  กรมั 

หรอืบรโิภคทรายเคลอืบทมีฟีอส      10.3  กโิลกรมั 
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เดก็โตน้ําหนกัตวั      25 กก.  บรโิภคสารทมีฟีอส      215  กรมั 

หรอืบรโิภคทรายเคลอืบทมีฟีอส    21.5  กโิลกรมั 
 

ผูใ้หญ่น้ําหนกัตวั      50 กก.  บรโิภคสารทมีฟีอส      430  กรมั 
หรอืบรโิภคทรายเคลอืบทมีฟีอส    43  กโิลกรมั 

 
 เน่ืองจากทรายไมใ่ชอ่าหารเพือ่การบรโิภค มคีวามแขง็ ไมม่รีสชาตคิงไมม่ใีครฝืนใจบรโิภค  
ทรายเคลอืบทมีฟีอสจนถงึปรมิาณทีเ่ป็นอนัตราย  แมว้า่การใสท่รายเคลอืบทมีฟีอสลงในโอง่น้ําดื่มเพือ่
กาํจดัลกูน้ํายงุลายจะปลอดภยัต่อผูใ้ชน้ํ้า แต่ทรายเคลอืบทมีฟีอสมรีาคาคอ่นขา้งแพงและยงัหาซือ้ยาก 
ดงันัน้การป้องกนัและควบคุมลกูน้ํายงุลายในโอง่น้ําดื่มจงึควรใชว้ธิทีางกายภาพ เชน่ การปิดปากโอง่
ดว้ยผา้มุง้หรอืตาขา่ยไนล่อน แลว้จงึปิดทบัชัน้นอกดว้ยฝาอะลมูเินียมเพือ่ความสะอาดของน้ํา (การปิด
ปากโอง่ดว้ยฝาอะลมูเินียมเพยีงอยา่งเดยีวไมส่ามารถป้องกนัยงุลายลงไปวางไขไ่ดร้อ้ยเปอรเ์ซนต)์ 
นอกจากน้ี ควรชว่ยกนัลดความสิน้เปลอืงในการใชท้รายเคลอืบทมีฟีอส โดยใสท่รายเคลอืบทมีฟีอส
เฉพาะในภาชนะเกบ็น้ําทีปิ่ดฝาไมไ่ดห้รอืภาชนะทีไ่มส่ามารถใชว้ธิกีารใดๆในการควบคุมลกูน้ํายงุลายได ้
เชน่ บ่อซเีมนตข์นาดใหญ่ในหอ้งน้ํา ซึง่ใชเ้กบ็กกัน้ําไวอ้าบหรอืซกัลา้ง เป็นตน้ 
 
 

ยางรถยนต ์(เก่า) นัน้สาํคญัไฉน       
 

 ยางรถยนตเ์ก่าทีไ่มใ่ชก้นัแลว้นัน้  ไมว่า่จะเป็นยางของรถเก๋ง รถกระบะ รถสบิลอ้ หรอืวา่รถ
แทรคเตอร ์ หากวางทิง้ไวน้อกบา้น เวลาฝนตกลงมากจ็ะสามารถเกบ็กกัน้ําฝนไวไ้ดส้ว่นหน่ึง แลว้กจ็ะ
กลายเป็นแหล่งเพาะพนัธุท์ีด่ขีองยงุลายทัง้ชนิด Aedes aegypti (Linn.) และ Aedes albopictus (Skuse) 
(Zhen and Kay, 1993) เพราะวา่ยงุลายทัง้สองชนิดน้ีเป็นพาหะนําโรคมาสูค่น เชน่ โรคไขเ้ลอืดออก 
และไขเ้หลอืง ดงันัน้ จงึมผีูส้นใจศกึษายางรถยนตเ์ก่าในแงม่มุต่างๆ กนัไป   เพือ่นําผลทีไ่ดร้บัมา
ประกอบการพจิารณาวางแผนการควบคุมยงุลายใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป   เป็นตน้วา่ Beier et al. 
(1983) ศกึษาอทิธพิลของสารเคมใีนน้ําทีม่ต่ีอความชุกชุมของลกูน้ํายงุในยางรถยนต,์ Hawley (1988) 
ศกึษาชวีวทิยาของยงุลาย Aedes albopictus พบวา่ยางรถยนตเ์ป็นแหล่งเพาะพนัธุท์ีด่ขีองยงุลายชนิดน้ี, 
Frank (1981) ทาํการศกึษาเกีย่วกบัการแปรสภาพยางรถยนตเ์ก่าใหเ้ป็นสิง่ของอื่นทีใ่ชป้ระโยชน์ได ้โดย
มวีตัถุประสงคเ์พือ่การควบคุมยงุลาย Aedes aegypti,   Marten (1980) และ Riviere et al. (1987) 
ศกึษาการกาํจดัยงุลาย Aedes albopictus ทีเ่พาะพนัธุอ์ยูใ่นยางรถยนตโ์ดยวธิทีางชวีภาพ เป็นตน้ 
 
 การศกึษาทีน่่าสนใจของ Tun-Lin (1992) และ Andre et al. (1992) คอืการประเมนิความชุกชุม
ของลกูน้ํายงุลายในยางรถยนต ์ เขาพบวา่ทีต่อนเหนือของรฐั Queensland ประเทศออสเตรเลยีนัน้
จาํนวนเฉลีย่ของลกูน้ําลาย Aedes aegypti เทา่กบั 90 ตวัต่อยางรถยนต ์ 1 เสน้ และทีป่ระเทศ Fiji 
จาํนวนเฉลีย่ของลกูน้ํายงุลายเทา่กบั 157 ตวัต่อยางรถยนต ์ 1 เสน้ ในขณะทีร่ฐั Louisiana ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา มจีาํนวนลกูน้ํายงุลาย Aedes albopictus เฉลีย่ 142 ตวัต่อยางรถยนต ์ 1 เสน้ 
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(Marten,1980)  ผูเ้ขยีนไมท่ราบวา่จาํนวนเฉลีย่ของลกูน้ํายงุลายในยางรถยนตข์องประเทศไทยเป็น
เทา่ใด แต่คดิวา่ไมน้่อยหน้าต่างประเทศอยา่งแน่นอน 
 
 การสาํรวจลกูน้ํายงุมปีระโยชน์ในการพจิารณาปรมิาณของแหล่งเพาะพนัธุ ์ Breteau Index เป็น
ดชันีทีใ่ชใ้นการชีว้ดัความชุกชุม (prevalence) ของลกูน้ํามากกวา่จาํนวน (abundance) ของลกูน้ํา ดว้ย
เหตุทีก่ารสาํรวจลกูน้ํามคีวามสาํคญั Zhen and Kay (1993) จงึทาํการเปรยีบเทยีบวธิกีารสุม่ตวัอยา่ง
ลกูน้ํายงุลายทีอ่ยูใ่นยางรถยนต ์ เขาแนะนําวา่การใชส้วงิ (sweeping) นัน้ดกีวา่การใชก้ระบวยตกั 
(dipping) อยา่งไรกต็าม มปีจัจยัหลายอยา่งทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการสุม่การสุม่ตวัอยา่งลกูน้ําในยางรถยนต ์
เชน่ ปรมิาณตะกอนทีอ่ยูใ่นน้ํา ขนาดของยางรถยนต ์ปรมิาณน้ํา จาํนวนลกูน้ํา และวยัของลกูน้ํา (larval  
instar) เป็นตน้ 
 
 แคย่างรถยนตเ์ก่าๆ นะน่ี ยงัมผีูส้นใจศกึษากนัไดเ้ป็นเรือ่งเป็นราวขนาดน้ี แลว้ยงัมกีารดดัแปลง
ยางรถยนตเ์ก่าใหเ้ป็นภาชนะใสน้ํ่า ใสข่ยะ เป็นกระถางตน้ไม ้ฯลฯ  ซึง่นอกจากจะเป็นการชว่ยลดแหล่ง
เพาะพนัธุข์องยงุลายแลว้ ยงัเป็นการสนองนโยบาย recycle อกีดว้ย ยางรถยนต ์ (เก่า) จงึสาํคญัดว้ย
ประการฉะน้ี 
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  10 
การป้องกันและกาํจัดยุงลาย 

 
 
 ป้องกนั หมายถงึ กัน้ไวเ้พือ่ตา้นทานหรอืคุม้ครอง (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ. 2525) ตรงกบัคาํศพัทภ์าษาองักฤษวา่ prevent หมายถงึ  hinder or keep from doing or 
happening; do everything possible to avoid something happening ซึง่คาํวา่ prevention (การ
ป้องกนั) หมายถงึ act or effect of preventing (The New American Webster Handy College 
Dictionary, 1981 และ Longman’s Language Activator, 1993)  
 
 กาํจดั หมายถงึ ขบัไล่, ปราบ, ทาํใหส้ิน้ไป (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 
2525) ซึง่ตรงกบัคาํศพัทภ์าษาองักฤษวา่ eliminate หมายถงึ 1. Get rid of, remove. 2. Omit, 
ignore. 3. Expel, secrete. (The New American Webster Handy College Dictionary, 1981) 
 

การป้องกนัและกาํจดัยงุลายจงึหมายถงึ การกัน้หรอืตา้นทานไวไ้มใ่หม้ยีงุลายในบา้น 
รวมทัง้การหลกีเลีย่งการถูกยงุลายกดั และหากพบวา่มยีงุลายในบา้นจะตอ้งทาํการขบัไล่หรอืทาํให้
หมดสิน้ไป  วธิกีารป้องกนัและกาํจดัยงุลายมหีลายวธิ ีบางวธิคีอ่นขา้งสลบัซบัซอ้น ยุง่ยาก และเสยี
คา่ใชจ้า่ยสงู เชน่ วธิกีารทางพนัธุศาสตร ์ ไมว่า่จะเป็นการทาํหมนัยงุ การเปลีย่นรปูยงุใหพ้กิารไป 
หรอืการใชส้ารสกดัจากรงัไขย่งุทาํใหย้งุไมส่ามารถยอ่ยอาหารและเลอืดได ้ เป็นตน้ ในเอกสารชุดน้ี
จะกล่าวถงึวธิกีารป้องกนัตนเองและผูใ้กลช้ดิไมใ่หถู้กยงุลายกดั และวธิกีารในการกาํจดัยงุลายตวั
เตม็วยั เป็นวธิทีีป่ระชาชนสามารถกระทาํไดด้ว้ยตนเอง ซึง่มอียูห่ลายวธิใีหพ้จิารณาเลอืกใชต้าม
ความเหมาะสมและตามทุนทรพัยท์ีม่อียู ่ 

 
1. การป้องกนัไม่ให้ถกูยงุลายกดั 
 หากทาํได.้.ควรกรหุน้าต่างประตูและชอ่งลมดว้ยมุง้ลวด ตรวจตราซ่อมแซมฝาบา้น ฝ้า
เพดาน อยา่ใหม้รีอ่ง ชอ่งโหวห่รอืรอยแตก เพือ่เป็นการป้องกนัไมใ่หย้งุลายเขา้มาอยูแ่ละหลบซ่อน
ในบา้น  เวลาเขา้-ออกตอ้งใชผ้า้ปดัประตูมุง้ลวดก่อนเพือ่ไล่ยงุลายทีอ่าจมาบนิวนเวยีนหาทางเขา้มา
ในบา้น  นอกจากน้ีควรเกบ็สิง่ของในบา้นใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ เสือ้ผา้ทีส่วมใสแ่ลว้ควร
เกบ็ซกัทนัทหีรอืนําไปผึง่แดด/ผึง่ลมภายนอกบา้น เพราะหากมยีงุลายเลด็ลอดเขา้มาอยูใ่นบา้น 
บรเิวณทีจ่ะเป็นแหล่งเกาะพกัของยงุลายสว่นมาก คอื ราวพาดผา้ กองเสือ้ผา้ทีม่กีลิน่เหงือ่ไคล มุง้ 
สายไฟ ตามมมุมดืของหอ้งและเครือ่งเรอืนต่างๆ  แต่ถงึแมว้า่บา้นทัง้หลงัจะถูกกรดุว้ยมุง้ลวดแลว้ก็
ตาม หากจะนอนพกัผอ่นในเวลากลางวนักค็วรนอนในมุง้ตลอดเวลา การนัง่ทาํงาน นัง่เล่น ฟงัวทิย ุ
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ดโูทรทศัน์อยูใ่นบา้นกค็วรอยูใ่นบรเิวณทีม่ลีมพดัผา่นและมแีสงสวา่งพอเพยีง  อาจใชย้ากนัยงุหรอื
ทาสารทีม่คีุณสมบตัไิล่ยงุซึง่ในปจัจุบนัมจีาํหน่ายตามรา้นคา้มากมายหลายยีห่อ้ดว้ยกนั จาํเป็นตอ้ง
เลอืกซือ้และเลอืกใชใ้หเ้หมาะสม  ดงันัน้ การป้องกนัตนเองและผูใ้กลช้ดิไมใ่หถู้กยงุลายกดั อาจทาํ
ไดด้งัน้ี 
 
1. นอนในมุง้ 
 
2. สวมใสเ่สือ้แขนยาว กางเกงขายาว และควรใชส้อี่อนๆ    

ในต่างประเทศเน้ือผา้จะคอ่นขา้งหนาเพือ่ป้องกนัความหนาวเยน็ไดด้ว้ย และอาจมตีาขา่ย
คลุมหน้าหากเขา้ไปอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่ยีงุและแมลงชุกชุมมากๆ สาํหรบัประเทศเขตรอ้นสามารถใชผ้า้
เน้ือบางได ้ตวัเสือ้และกางเกงจะตอ้งไมร่ดัรปูจงึจะสามารถลดหรอืป้องกนัยงุกดัได ้บรเิวณทีเ่สือ้และ
กางเกงปกคลุมไมไ่ด ้ควรทาสารไล่ยงุหรอืสารป้องกนัยงุกดัรว่มดว้ย   
 
3. ใชส้ารไลย่งุ (Mosquito Repellents) 
 สารไล่ยงุทีม่จีาํหน่ายสว่นใหญ่มสีารออกฤทธิจ์าํพวก deet (N, N - Diethyl - m - 
toluamide) ในระดบัความเขม้ขน้ต่างๆกนัและมหีลายรปูแบบ เชน่ ชนิดเป็นขด เป็นแผน่ เป็นครมี 
เป็นน้ํา ฯลฯ ซึง่เหมาะสาํหรบัการใชง้านทีแ่ตกต่างกนัไป เชน่ ใชท้าผวิ ใชชุ้บเสือ้ผา้ ใชชุ้บวสัดุปพูืน้ 
เป็นตน้ 
 

3.1 สารไล่ยงุชนิดขด (mosquito coil), ชนิดแผน่ (mat) และชนิดน้ํา (liquid หรอื plug-in 
vaporising device) ตอ้งใชค้วามรอ้นชว่ยในการระเหยสารออกฤทธิ ์ จากการสาํรวจตามรา้นคา้ใน
กรงุเทพมหานครพบวา่สารออกฤทธิห์ลกั (ขึน้อยูก่บัยีห่อ้และรปูแบบของสารไล่ยงุ)  ไดแ้ก่  

• d-allethrin 4.44% w/w 
• pynamin forte 5% w/w 
• pynamin forte 4% w/w 
• esbiothrin 3% w/w 

 
3.2 สารไล่ยงุชนิดใชท้าผวิ อาจอยูใ่นรปูของเหลว (cream หรอื lotion),  เป็นวุน้ (gel), เป็น

ของเหลวคลา้ยน้ํา (liquid), เป็นน้ํามนั (oil)  และเป็นแป้ง (talcum powder) สารออกฤทธิห์ลกัใน
ผลติภณัฑก์ลุ่มน้ีมทีัง้ทีเ่ป็นสารเคมจีาํพวก deet และทีเ่ป็นสารสกดัจากพชื (ขึน้อยูก่บัยีห่อ้และ
รปูแบบของผลติภณัฑ)์ ไดแ้ก่ 

• deet 24% v/v 
• deet 20% w/w 
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• deet 15% w/w 
• deet 7.5% w/w 
• deet 2% w/v 
• dimethyl phthalate 24% v/v 
• diethyl toluamide  
• Eucalyptus citriodora 15% w/w 
 
การใชผ้ลติภณัฑก์ลุ่มทาผวิทีม่ ี deet เป็นสารออกฤทธิห์ลกัน้ี ก่อนซือ้ควรพจิารณาวา่มสีาร

ออกฤทธิม์ากน้อยเพยีงใด สาํหรบัผูใ้หญ่ควรใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ ีdeet อยูร่ะหวา่ง 15-20% สว่นเดก็ไม่
ควรใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ ี deet มากกวา่ 10% และตอ้งใชต้ามคาํแนะนําทีร่ะบุไวบ้นฉลากอยา่งเครง่ครดั 
หา้มใชก้บัเดก็อายนุ้อยกวา่ 4 ปี หา้มทาบรเิวณตา (บางผลติภณัฑห์า้มใชท้าบนผวิหน้า) ผวิทีม่รีอย
ถลอกหรอืมแีผล และไมค่วรทาซํ้าในชว่งระยะเวลาสัน้ๆ (โดยทัว่ไปการทาครัง้หน่ึงๆจะใหผ้ลในการ
ไล่ยงุไดน้านประมาณ 4 ชัว่โมง) ไมค่วรใชทุ้กวนัตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานานๆ ไมค่วรใชก้บัสตรมีี
ครรภแ์ละผูส้งูอายนุอกจากน้ีไมค่วรทาผลติภณัฑไ์ล่ยงุทีม่อืเดก็ เพราะเดก็อาจเผลอขยีต้าหรอืหยบิ
จบัอาหารและสิง่ของใสป่ากซึง่จะทาํใหไ้ดร้บัสารเคมนีัน้เขา้ไปในรา่งกาย  หลงัจากทาผลติภณัฑไ์ล่
ยงุทีผ่วิแลว้พบวา่มอีาการแพ ้ เชน่ เป็นผืน่ ผวิแดง หรอืรูส้กึรอ้น ตอ้งหยดุใชท้นัท ีลา้งผวิบรเิวณที่
ทาผลติภณัฑไ์ล่ยงุดว้ยน้ํากบัสบู่ แลว้รบีไปพบแพทยพ์รอ้มกบันําผลติภณัฑไ์ล่ยงุทีใ่ชน้ัน้ไปให้
แพทยด์ดูว้ย  ในปจัจุบนัผลติภณัฑท์าผวิทีม่ ี deet เป็นสารออกฤทธิห์ลกัไดร้บัการพฒันาใหม้คีวาม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชม้ากขึน้ โดยบรษิทัผูผ้ลติแหง่หน่ึงในสหรฐัอเมรกิาแถลงวา่ สามารถพฒันา
ผลติภณัฑไ์ล่ยงุรปูแบบใหม ่ โดย deet จะถูกบรรจุอยูภ่ายในแคปซลูทีม่ขีนาดเลก็มาก (micro 
encapsulated formulation) ซึง่เปลอืกแคปซลูน้ีเป็นโปรตนีชนิดหน่ึง (Micale protein) ทีป่ลอดภยั
ต่อผวิ เมือ่ถูกดดูซมึเขา้ไปภายในผวิกจ็ะไมม่อีนัตรายใดๆแต่กลบัจะชว่ยใหค้วามชุม่ชืน้แก่ผวิ 
หลงัจากทาผลติภณัฑน้ี์แลว้ เปลอืกแคปซลูจะคอ่ยๆถูกดดูซมึอยา่งชา้ๆเขา้ไปในผวิและทาํให ้ deet 
ทีถู่กบรรจุอยูภ่ายในแคปซลูนัน้ออกฤทธิใ์นการไล่ยงุต่อไป และ deet จะระเหยไปไดห้มดก่อนทีจ่ะมี
โอกาสแทรกซมึเขา้สูผ่วิ  และผลติภณัฑน้ี์สามารถออกฤทธิใ์นการไล่ยงุไดน้านถงึ 24 ชัว่โมง  

    
3.3 สารไล่ยงุชนิดใชชุ้บเสือ้ผา้ ทารองเทา้ ชุบมุง้ ฯลฯ ไดแ้ก่ permethrin ซึง่มคีุณสมบตัเิป็น

ทัง้สารไล่ยงุและสารกาํจดัยงุดว้ย สว่น deet กใ็ชชุ้บหรอืฉีดพน่เสือ้ผา้ แถบรดัขอ้มอื (wrist band) 
ตลอดจนวสัดุปพูืน้ (patio grid) ไดเ้ชน่กนั  
                 
 เน่ืองจาก deet อาจเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชไ้ด ้หากใชไ้มถู่กวธิหีรอืใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ ี deet ผสม
อยูใ่นสดัสว่นทีส่งูมาก (เกนิ 30%) และใชต้ดิต่อกนัเป็นเวลานานๆ  deet จะเป็นอนัตรายอยา่งยิง่
หากบรโิภคเขา้ไป  บางรายอาจมอีาการทางสมอง ชกั และเสยีชวีติได ้การสดูดมไอระเหยของ deet 
เป็นเวลานานอาจก่อใหเ้กดิการวงิเวยีน  ดว้ยเหตุน้ีจงึมผีูผ้ลติสารไล่ยงุปลอด deet โดยใชส้ารอื่นๆ
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โดยเฉพาะสารทีส่กดัไดจ้ากพชื  แมจ้ะมปีระสทิธภิาพในการไล่ยงุไดไ้มด่เีทา่กบั deet แต่จะมคีวาม
ปลอดภยัต่อผูใ้ชม้ากกวา่ เชน่ น้ํามนัตะไครห้อม (citronella oil), น้ํามนัยคูาลปิ (Eucalyptus oil), 
น้ํากระเทยีม (garlic juice) และน้ํามนัถัว่เหลอืง (soybean oil) เป็นตน้  พชือกีหลายชนิดมี
สารประกอบทีส่ามารถใชไ้ล่ยงุได ้แต่ตอ้งใชใ้หถู้กสว่น (เชน่ ใบ เหงา้ ลาํตน้ เปลอืกผล ฯลฯ)  
 

สาํหรบัอุปกรณ์ไล่ยุงแบบใชค้ลื่นเสยีง (anti-mosquito buzzers) นัน้ จากการทดสอบ
ประสทิธภิาพโดยนกัวจิยัและผูส้นใจหลายทา่น พบวา่ไมส่ามารถไล่ยงุไดต้ามทีม่กีารโฆษณาไว ้    

 
การกาํจดัยงุลาย 

1. การใชส้ารเคม ี สารเคมกีาํจดัยงุทีม่วีางจาํหน่ายตามรา้นคา้มทีัง้แบบทีเ่ป็นกระป๋อง
ทรงกระบอกอดัน้ํายาเคมสีาํหรบัฉีดพน่ไดท้นัท ีเมือ่ใชห้มดแลว้ไมส่ามารถเตมิน้ํายาเคมใีหมไ่ด ้และ
แบบทีเ่ป็นกระป๋องสีเ่หลีย่ม ซึง่ตอ้งเตมิน้ํายาเคมลีงในกระบอกฉีดและผูใ้ชต้อ้งสบูฉีดน้ํายาในขณะ
พน่ดว้ยตนเอง เมือ่น้ํายาเคมหีมดกระบอกฉีดแลว้สามารถเตมิน้ํายาใหมไ่ด ้  ประเภทหลงัน้ีมรีาคา
ยอ่มเยากวา่ประเภทแรก แต่มกัทาํใหม้อืของผูฉ้ีดเปรอะเป้ือนน้ํายาเคมไีด ้  ปจัจุบนัสารเคมกีาํจดัยงุ
มทีัง้ชนิดสตูรน้ํามนั (oil based) และชนิดสตูรน้ํา (water based) ซึง่ชนิดสตูรน้ําจะปลอดภยัต่อคน 
สตัว ์และสิง่แวดลอ้มมากกวา่ รวมทัง้ไมท่าํใหเ้ครือ่งเรอืนและสิง่ของเปรอะเป้ือนดว้ย 
 

2. การใชอุ้ปกรณ์กาํจดัยงุ  มอียู ่2-3 ชนิดทีถู่กโฆษณาผา่นสือ่ต่างๆ เชน่  
2.1 ชนิดทีเ่ป็นกบัดกัไฟฟ้า ใชไ้ฟบา้น 220 โวลท ์ โดยหลกัการคอืใชแ้สงไฟล่อใหย้งุบนิ

เขา้ไปหากบัดกั เมือ่ยงุบนิไปถูกซีก่รงทีม่ไีฟฟ้ากจ็ะถูกไฟฟ้าชอ็ตตายไป  
2.2 อุปกรณ์กาํจดัยงุไฟฟ้าแบบใชแ้บตเตอรี ่ (ถ่านไฟฉาย) มรีปูรา่งคลา้ยไมเ้ทนนิส แต่

แทนทีจ่ะเป็นเสน้เอน็กเ็ป็นซีล่วดซึง่เมือ่เปิดสวทิซก์จ็ะมกีระแสไฟไหลผา่น ผูใ้ชจ้ะตอ้งโบกใหซ้ีล่วด
ถูกตวัยงุ ยงุกจ็ะถกูไฟชอ็ตตาย 
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ภาคผนวก 
พืชไล่ยงุ    

 
 สารป้องกนัยงุใชท้าผวิหนงั  เน่ืองจากมกีลิน่ทีย่งุไมช่อบ ทาํใหย้งุบนิหนีไปไมเ่ขา้มาใกล ้ (มี
คุณสมบตัเิป็น repellent) จงึชว่ยป้องกนัมใิหย้งุกดั  สารนัน้อาจเป็นพษิหรอืไมเ่ป็นพษิต่อยงุกไ็ด ้
สารป้องกนัยงุแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 

1. สารทีส่กดัไดจ้ากพชื เชน่ น้ํามนัตะไครห้อม น้ํามนัจากตน้น้ํามนัเขยีว (ยคูาลปิตสั)   
     เป็นตน้ 

 2. สารทีส่งัเคราะหข์ึน้มา เชน่ N,N-diethyl-m-toluamide และ 2-ethyl-1,3-hexanediol    
     และ 1,1-carbonylbis (hexahydro-1H-azepine) เป็นตน้ 
 
 สารป้องกนัยงุท่ีดีควรมีคณุสมบติัดงัน้ี 
 1. ไมเ่ป็นอนัตรายหรอืทาํความระคายเคอืงต่อผวิหนงัและอวยัวะอื่น ๆของรา่งกาย 
 2. ป้องกนัยงุกดัไดเ้ป็นเวลานานพอควร 
 3. สามารถเกบ็รกัษาไวไ้ดน้านโดยทีคุ่ณสมบตัไิมเ่ปลีย่นแปลง 
 4. ไมม่สี ีไมเ่ปรอะเป้ือนเสือ้ผา้ 
 5. ไมม่กีลิน่เหมน็รนุแรง (สาํหรบัคน) 
 6. ใชง้า่ยและสะดวก 
 7. ไมเ่หนียวเหนอะหนะ ชาํระลา้งออกไดง้า่ย 

8.  ราคาไมแ่พง 
 

มะกรดู 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ Citrus hystri 
ลกัษณะ  มะกรดูเป็นไมย้นืตน้ขนาดเลก็ ใบหนาและมรีอยคอดตรงกลาง  

ดอกสขีาว ผวิของผลมะกรดูขรขุระเป็นปุม่ปมทัง้ลกู น้ําในลกูมรีส 
เปรีย้ว มหีนามแหลมยาวตามลาํตน้และกิง่ 

ส่วนท่ีใช้  ผล 
วิธีใช้ นําผวิของผลมะกรดูสดมาหัน่เป็นชิน้เลก็ ๆ แลว้นํามาโขลกผสม

กบัน้ําโดยใชอ้ตัราสว่น 1 ต่อ 1 แลว้กรองเอาแต่สว่นทีเ่ป็นน้ํามาใช ้ 
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ไพลเหลือง 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ Zingiber cassumunar 
ลกัษณะ ไพลเหลอืงเป็นพชืหวั  หวัเป็นแงง่โตตดิกนัเป็นพดื  ใบเลก็ยาว  

ปลายแหลม 
ส่วนท่ีใช้   หวั 
วิธีใช้ นําหวัไพลเหลอืงสดมาโขลกผสมกบัน้ําในอตัราสว่น 1 ต่อ 1 แลว้

กรองเอาแต่  สว่นทีเ่ป็นน้ํามาทาผวิหนงั แต่มขีอ้เสยีคอืทาํให้
ผวิหนงัตดิสเีหลอืงลา้งออกยาก 

 
   สะระแหน่ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ Mentha arversis  
ลกัษณะ  สะระแหน่เป็นพชืเลีอ้ยตามพืน้ดนิ ลาํตน้สแีดงเขม้ ใบกลมขนาด 

หวัแมม่อื ใบคอ่นขา้งหนา  รมิใบหยกัโดยรอบและมกีลิน่หอม 
ส่วนท่ีใช้  ใบ 
วิธีใช้   ขยีใ้บสะระแหน่สดทาถูทีผ่วิหนงัโดยตรง 

 
 

   กระเทียม 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ Allium sativum  
ลกัษณะ  กระเทยีมเป็นพชืหวั ประกอบดว้ยกลบีเลก็ๆ เกาะกนั โดยมเียือ่ 

บางๆ สขีาวหุม้หวัไวเ้ป็นชัน้ๆ ใบยาว แขง็และหนา ดอกเป็นชอ่ 
เลก็ๆ สขีาวรวมกนัเป็นกระจุกอยูท่ีป่ลายกา้นดอก 

ส่วนท่ีใช้  หวั 
วิธีใช้   นําหวักระเทยีมสดมาโขลกผสมกบัน้ําในอตัราสว่น 1 ต่อ 1 แลว้ 

กรองเอาแต่สว่นทีเ่ป็นน้ํามาทาผวิหนงั หรอืจะใชห้วักระเทยีมสด 
ทาถูทีผ่วิหนงัโดยตรงกไ็ด ้  
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        กะเพรา 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ Ocimum sanotum  
ลกัษณะ  กะเพราเป็นไมพุ้ม่เตีย้ ลาํตน้และใบมขีนปกคลุม ปลายใบแหลม ที ่

นิยมปลกูตามบา้นม ี2 ชนิด คอื กะเพราขาว ใบสเีขยีว และ  
กะเพราแดง ใบมสีอีอกแดงเลอืดหม ู

ส่วนท่ีใช้  ใบ 
วิธีใช้   ขยีใ้บสดหลายๆ ใบวางไวใ้กลต้วั กลิน่น้ํามนักะเพราทีร่ะเหยออก 

มาจากใบจะชว่ยไล่ยงุไมใ่หเ้ขา้มาใกล ้  หรอืจะขยีใ้บสดแลว้ทาถูที ่
ผวิหนงัโดยตรงกไ็ด ้  แต่กลิน่น้ํามนักะเพราน้ีระเหยหมดไปคอ่น 
ขา้งเรว็จงึควรหมัน่เปลีย่นบ่อยครัง้ 

 
      ว่านน้ํา 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ Acorus calamus 
ลกัษณะ  วา่นน้ําเป็นพชืทีข่ ึน้อยูต่ามรมิหนองน้ําหรอืบรเิวณทีช่ืน้แฉะ เหงา้ 

เป็นเสน้กลมหนา สขีาวออกมว่ง เจรญิงอกงามตามยาวขนานกบั 
ผวิดนิ รากเลก็เป็นฝอย ใบแตกจากเหงา้ ลกัษณะเป็นเสน้ตรง  
ปลายใบแหลม ผวิใบเรยีบ เหน็เสน้กลางใบชดัเจน ชอ่ดอกทรง 
กระบอกสเีหลอืงออกเขยีว 

ส่วนท่ีใช้   เหงา้ 
วิธีใช้   หัน่เหงา้สดเป็นชิน้เลก็ ๆ แลว้นํามาโขลกผสมกบัน้ําในอตัราสว่น  

1 ต่อ 1  กรองเอาแต่สว่นทีเ่ป็นน้ํามาใชท้าผวิหนงั 

 
   แมงลกั 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ Ocimum citratum 
ลกัษณะ  แมงลกัเป็นพชืลม้ลุก สงูประมาณ 60-70 เซนตเิมตร  ดอกสขีาว  

เป็นชอ่อยูป่ลายกิง่ 
ส่วนท่ีใช้  ใบ 
วิธีใช้   ขยีใ้บสดทาถูทีผ่วิหนงั 
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ตะไคร้หอม 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ Cymbopogon nardus 
ลกัษณะ  ตะไครห้อมขึน้เป็นกอ ลกัษณะคลา้ยตะไครบ้า้นแต่ใบยาวกวา่และ 

ลาํตน้มสีแีดง ดอกเป็นพวงชอ่ฝอย 
ส่วนท่ีใช้  ตน้และใบ 
วิธีใช้   นําตน้และใบสดมาโขลกผสมกบัน้ํา ใชอ้ตัราสว่น 1 ต่อ 1 แลว้ 

กรองเอาแต่สว่นทีเ่ป็นน้ํามาใชท้าผวิหนงั หรอืนําตน้สด 4-5 ตน้มา 
ทุบแลว้วางไวใ้กลต้วั กลิน่น้ํามนัตะไครห้อมทีร่ะเหยออกมาจะชว่ย 
ไล่ยงุไมใ่หเ้ขา้มาใกล ้

 
ต้นยคูาลิปตสั 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ Eucalyptus citriodara 
ลกัษณะ  ยคูาลปิตสัเป็นไมย้นืตน้สงู ใบยาวร ีคอ่นขา้งหนา 
ส่วนท่ีใช้   ใบ 
วิธีใช้   ขยีใ้บสดทาถูทีผ่วิหนงั  

 
ต้นไม้กนัยงุ (มอสซ่ี บสัเตอร)์ 

ต้นไม้กนัยุงเป็นพนัธุ์ไม้ที่ได้รบัการพฒันาโดยวธิีการทางพนัธุ์วศิวกรรมระหว่าง
พนัธุ์ไม ้2 ตระกูล คอื อาฟรกินั เจอราเนียม (African Geranium) และตะไครห้อม 
(Citronella)  ตน้ไมก้นัยุงจงึมลีกัษณะคลา้ยตน้เจอราเนียม  แต่จะมกีลิน่หอมอ่อนๆของตน้
ตะไครห้อม  เน่ืองจากน้ํามนัตะไครห้อมมคีุณสมบตัใินการไล่ยงุ (เป็น repellent)  
  ต้นไมก้นัยุงน้ีจงึสามารถไล่ยุงได้เช่นกนั  แต่ประสทิธภิาพจะขึน้อยู่กบัขนาดของ
ต้นไมแ้ละพืน้ที่ทีใ่ชง้าน เช่นต้นไมก้นัยุง อายุประมาณ 2 เดอืน จะมคีวามสูงจากผวิดนิ
ประมาณ 6 น้ิว  กลิน่น้ํามนัทีร่ะเหยออกมาจากตน้ไมจ้ะสามารถไล่ยุงไดใ้นพืน้ทีป่ระมาณ 
100 ตารางฟุต เป็นต้น  อย่างไรกต็าม ในต้นไมก้นัยุงจะมสีารอยู่สองชนิด คอื สารที่มี
คุณสมบตัเิป็นสารดงึดดูยงุ (attractant) และสารไล่ยุง (repellent)  ตน้ไมก้นัยุงทีย่งัเลก็จะมี
สารดงึดูดยุงมากกว่าสารไล่ยุง  ต่อเมื่อโตขึน้สารดงึดูดยุงจะค่อยๆลดปรมิาณลง จนสารไล่
ยงุสามารถแสดงคุณสมบตัไิดเ้ตม็ที ่
ลกัษณะ  เป็นไมพุ้ม่ ใบแตกออกจากทัง้ตายอดและตาขา้ง ขอบใบหยกั 
ส่วนท่ีใช้  ใชท้ัง้ตน้ โดยจะปลกูเป็นไมป้ระดบั ในขณะเดยีวกนักจ็ะชว่ยไล่ยงุ 

ไมใ่หเ้ขา้มาใกล ้
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วิธีใช้   วางกระถางทีป่ลกูตน้ไมก้นัยงุไวใ้นหอ้ง  สามารถไล่ยงุไดต้ลอด  
24 ชัว่โมง  แต่ตน้ไมก้ต็อ้งการแสงแดดเพือ่การสงัเคราะหแ์สง จงึ 
ควรนําตน้ไมไ้ปรบัแสงแดดอยา่งน้อยวนัละ 4 ชัว่โมงและรดน้ําให ้
ชุ่มในเวลาเชา้  หากแสงแดดไม่จดั  ควรใหน้ํ้าพอสมควรเพื่อ    
ป้องกนัมใิหร้ากเน่า 
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11 
การสาํรวจยุงลาย 
พาหะนาํโรคไข้เลือดออก 

 
การสาํรวจยงุลายมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทราบวา่ในพืน้ทีน่ัน้มยีงุลายอยูห่รอืไม ่และระดบัความชุก

ชุมหรอืความหนาแน่นของประชากรยุงลายมมีากน้อยเพยีงใด นอกจากน้ีการสาํรวจยงัทําใหท้ราบว่า
ยงุลายมกีารกระจายตวัทางภมูศิาสตรอ์ยา่งไร1  การสาํรวจทาํใหท้ราบแหล่งทีอ่ยูห่ลกัๆของลูกน้ํา  ซึง่
ขอ้มูลทางกฏีวทิยาทีไ่ดจ้ากการสํารวจสามารถนํามาพจิารณาเพื่อทราบปจัจยัเสีย่งของการแพร่เชื้อ
โรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ที ่ เพื่อตรวจสอบความตา้นทานของยุงต่อสารฆา่แมลงทีใ่ช ้     นอกจากน้ียงัมี
ประโยชน์ทัง้ในดา้นการควบคุมกาํกบัการปฏบิตังิาน การประเมนิประสทิธภิาพในการควบคุมโรค และ
เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนเกี่ยวกบัวิธีดําเนินการ การเลือกใช้สารฆ่าแมลงที่เหมาะสม       
คุณภาพและปรมิาณงาน  ช่วงเวลาในการดาํเนินการพน่สารฆา่แมลง1,2 เป็นตน้ รวมทัง้ยงัสามารถใช้
เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาจดัสรรงบประมาณและทรพัยากรเพือ่การควบคุมโรคเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพปญัหาในแต่ละพืน้ทีไ่ดอ้กีดว้ย     

 
ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานนัน้มกัใชว้ธิสีาํรวจแหล่งเพาะพนัธุข์องยุงลายทัง้ในระยะก่อน  

และหลงัการดาํเนินการควบคมุยงุลาย การสาํรวจความชุกชุมของยงุลายกระทาํไดห้ลายวธิใีนทุกระยะ
ของวงจรชวีติ ตัง้แต่การสํารวจความชุกชุมของตวัยุงลาย การสํารวจไข่ การสํารวจลูกน้ํา และการ
สํารวจ ตัวโม่ง2  การจะเลือกสํารวจระยะใดของวงจรชีวิตยุงลายและใช้วิธีการใดนัน้ขึ้นอยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการสํารวจ  โดยทัว่ไปควรเป็นวธิทีีเ่รยีบงา่ย ไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายสงู และสะดวกใน
การปฏบิตังิาน 

 
เน่ืองจากยุงลายที่เป็นพาหะนําโรคไขเ้ลอืดออกมกัเพาะพนัธุ์อยู่ตามภาชนะขงัน้ําประเภท

ต่างๆ  ทัง้ที่อยู่ภายในและภายนอกบ้านเรอืน โรงเรยีน โรงพยาบาล ศูนยก์ารค้า อาคารสํานักงาน 
ฯลฯ  ซึง่ผูท้ีอ่ยู่อาศยัและปฏบิตังิานในสถานทีต่่างๆดงักล่าวมคีวามเสีย่งทีจ่ะถูกยุงลายกดัและไดร้บั
เชื้อโรคไขเ้ลอืดออกได ้ทุกคนจงึควรทําการสํารวจยุงลายในบรเิวณที่ตนอยู่ใหเ้ป็นกจิวตัร และหาก
พบว่ามยีุงลาย กต็อ้งทาํการควบคุมกําจดัโดยเรว็ การสาํรวจยุงลายประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ ตัง้แต่
แบบงา่ยๆไปจนถงึแบบยุง่ยากซบัซอ้น ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องการสาํรวจและผูท้ีท่าํการสาํรวจ ซึง่
อาจจาํแนกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆไดด้งัน้ี 
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ประชาชน 
 ประชาชนในทีน้ี่จะหมายถงึบุคคลทัว่ไป ทุกอาชพี ทุกเพศ แต่เฉพาะบางวยัเท่านัน้ (คอื ตอ้ง
ไมเ่ดก็และไมอ่าวุโสจนเกนิไป) อาจจะเป็นผูท้ีม่บีา้นหรอืไมม่บีา้นเป็นของตนเองกไ็ด ้อาจเป็นเพยีงผู้
อาศยัหรอือยู่บ้านเช่า ที่อยู่อาศยัอาจจะเลก็เป็นเพงิ เป็นกระต็อบ หรอืเป็นคฤหาสน์หลงัใหญ่ เป็น
ทาวน์เฮา้ส ์หอ้งแถว คอนโดมเินียม บรษิทั หา้งรา้น โรงเรยีน โรงพยาบาล โรงแรม ศูนยก์ารคา้ ท่า
อากาศยาน ฯลฯ  หากประชาชนมคีวามมุ่งมัน่ที่จะร่วมแรงร่วมใจกนัป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกแล้ว 
ประชาชนกค็วรทาํการสาํรวจและกาํจดัยงุลายใหเ้ป็นกจิวตัรดว้ย 
 
 วตัถุประสงคข์องการสาํรวจยุงลายโดยประชาชน คอื เพื่อทราบว่าในทีอ่ยูอ่าศยัหรอืทีท่ํางาน
ของตนเองนัน้มยีุงลายอยูห่รอืไม ่ โดยปกตปิระชาชนจะรูส้กึว่าบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัหรอืทีท่าํงานมยีุงชุก
ชุมกต่็อเมื่อเขา(หรอืเธอ)ถูกยุงกดั และส่วนมากจะหมายถงึยุงทีอ่อกหากนิเวลาพลบคํ่าและกลางคนื  
ดงันัน้ เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักถงึความชุกชุมของยุงลายทีอ่อกหากนิในเวลากลางวนั ประชาชนจงึ
ควรทาํการสาํรวจยงุลายดว้ยตนเอง เพือ่ใหเ้หน็กบัตาวา่ในทีอ่ยูอ่าศยัหรอืทีท่าํงานของตนนัน้มยีุงลาย
อยู่มากน้อยเพยีงใด เป็นการสํารวจทีก่ระทําในวงแคบ เฉพาะบ้าน เฉพาะอาคาร เฉพาะหน่วยงาน 
ฯลฯ  โดยไม่ไดป้ระสงค์จะบนัทกึผลการสํารวจ หรอืนําขอ้มูลมาวเิคราะหเ์ชงิสถติ ิหรอืแสดงผลเชงิ
ตวัแทนของพืน้ที ่
 
 การสํารวจยุงลายโดยประชาชนมขีัน้ตอนง่ายๆ เพยีงแต่หมัน่สํารวจตามภาชนะเกบ็น้ําและ
วสัดุต่างๆทีส่ามารถขงัน้ําได ้ทีอ่ยูภ่ายในบา้น/ทีท่าํงานและบรเิวณบา้น/ทีท่าํงานทีต่นเองอาศยัอยูห่รอื
ทีร่บัผดิชอบดูแลอยู่เท่านัน้  หากพบว่ามลีูกน้ําเกดิขึน้ในภาชนะใดกต็้องรบีกําจดัทนัทดีว้ยวธิกีารที่
เหมาะสม   ขณะเดยีวกนั กต็อ้งหาทางป้องกนัอยา่ใหม้ลีกูน้ําเกดิขึน้ใหมอ่กี อาจดว้ยการป้องกนัไมใ่ห้
ยุงลายไปวางไขชุ่ดใหม ่หรอืใสป่ลากนิลูกน้ําไวค้อยกนิลูกน้ําทีเ่กดิใหม ่หรอืใสท่รายกําจดัลูกน้ําซึง่จะ
ออกฤทธิฆ์า่ลกูน้ําเมือ่ฟกัออกมาจากไข ่เป็นตน้ 

 
ภาชนะและวสัดุต่างๆทีป่ระชาชนควรทาํการสาํรวจหาลกูน้ํายงุลาย ไดแ้ก่ 
โอง่ใสน้ํ่าดื่ม-น้ําใช ้
ถงัพลาสตกิเกบ็น้ํา 
บ่อเกบ็น้ําในหอ้งน้ํา-หอ้งสว้ม 
แจกนัดอกไมส้ด (ทีห่ิง้พระ ศาลพระภมู ิโต๊ะรบัแขก โต๊ะทาํงาน ฯลฯ) 
ภาชนะเลีย้งตน้พลดูา่งหรอืพชืแชน้ํ่าอื่นๆ 
ถว้ยหล่อขาตูก้นัมด 
จานรองกระถางตน้ไม ้
ยางรถยนตท์ีว่างไวน้อกชายคา 
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อา่งบวั (ไมเ่ลีย้งปลา) 
ภาชนะเลีย้งเต่าญีปุ่น่ 
เศษวสัดุภาชนะทีข่งัน้ําได ้(กระป๋อง ถว้ยน้ํา ขวด ฯลฯ) 

 
หน่วยงาน/องคก์ร 

หน่วยงานและองคก์รใดประสงคจ์ะทําการสาํรวจยุงลายเพื่อนําขอ้มูลมาประเมนิความชุกชุม
และความเสีย่งต่อการเกดิโรคไขเ้ลอืดออกในวงกวา้ง เพื่อศกึษาการกระจายตวัทางภูมศิาสตร ์เพื่อ
ควบคุมกํากบัการปฏบิตังิาน เพื่อประเมนิประสทิธภิาพในการควบคุมโรค หรอืเพื่อการศกึษาวจิยัที่
ตอ้งการขอ้มลูจํานวนมากๆ และขอ้มลูนัน้สามารถใชเ้ป็นตวัแทนของพืน้ทีไ่ดโ้ดยปราศจากอคต ิการ
สํารวจเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์น้ีต้องใช้งบประมาณ เวลา และกําลงัคนจํานวนมาก หากไม่สามารถ
ดําเนินการสํารวจยุงลายไดทุ้กพืน้ที่ ทุกบ้าน ทุกโรงพยาบาล หรอืทุกโรงเรยีนแล้ว จําเป็นจะต้องมี
การคดัเลอืกพืน้ทีส่ํารวจอย่างยุตธิรรมและถูกหลกัสถติ ิขัน้ตอนการดําเนินการจงึประกอบดว้ย การ
เลอืกพืน้ทีท่ีจ่ะสํารวจ การสุ่มตวัอย่างบา้นและโรงเรยีน (หรอืสถานทีอ่ื่นๆขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์อง
การสาํรวจ) การสาํรวจและการลงบนัทกึขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การแปลผลขอ้มลู และการนําผล
การวเิคราะหข์อ้มลูนัน้ไปใชห้รอืประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก
ต่อไป 
 
การเลือกพืน้ท่ีสาํรวจ 
 จาํนวนพืน้ทีส่าํรวจจะมกีีพ่ืน้ทีข่ ึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องการสาํรวจ ตลอดจนขดี
ความสามารถ (จาํนวนคน เวลา งบประมาณ ฯลฯ) ของทมีทีจ่ะเขา้ปฏบิตังิาน รวมทัง้ขอบเขตความ
รบัผดิชอบของหน่วยงานเจา้ของโครงการสาํรวจยงุลาย  
 
ตวัอย่าง โครงการเฝ้าระวงัทางกฏีวทิยาทีด่าํเนินการโดยสาํนกังานควบคุมโรคตดิต่อนําโดยแมลงที ่5 
จงัหวดันนทบุร ี (สคม. 5) ซึง่รบัผดิชอบจงัหวดัต่างๆมากถงึ 20 จงัหวดั ทาํใหไ้มส่ามารถดาํเนินการ
สาํรวจใหค้รบทัง้ 20 จงัหวดัได ้จาํเป็นจะตอ้งเลอืกบางจงัหวดัซึง่อาจจะเป็น 1 จงัหวดัหรอื 2 จงัหวดั
หรอื 3 จงัหวดัหรอื…….  ขึน้อยูก่บัขอ้จาํกดัหลายๆประการ ดงันัน้ขอ้มลูทีนํ่ามาใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจเลอืกจงัหวดั คอื ขอ้มลูผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกของแต่ละจงัหวดัยอ้นหลงั 3-5 ปี (ใชอ้ตัราปว่ย
ต่อประชากรแสนคน) นําขอ้มลูนัน้มาคาํนวณหาคา่เฉลีย่  จากนัน้เลอืกจงัหวดัทีม่อีตัราปว่ยต่อ
ประชากรแสนคนเฉลีย่ 3-5 ปีสงูทีส่ดุเป็นลาํดบัแรก หากตอ้งการเฝ้าระวงัหลายจงัหวดักใ็หเ้ลอืก
จงัหวดัทีม่อีตัราปว่ยต่อประชากรแสนคนเฉลีย่ 3-5 ปีสงูเป็นลาํดบัที ่2 และ 3 และ…. ฯลฯ 
 

เมือ่เลอืกจงัหวดัทีจ่ะเขา้ดาํเนินการเฝ้าระวงัยงุลายไดแ้ลว้ ขัน้ตอนต่อไปคอืการเลอืกอาํเภอ 
ตําบล และหมูบ่า้น ตามลาํดบั โดยใชข้อ้มลูอตัราปว่ยต่อประชากรแสนคนเฉลีย่ 3-5 ปีของอาํเภอ 
ตําบล และหมูบ่า้น ตามลาํดบั เป็นเกณฑใ์นการเลอืกเชน่เดยีวกบัการเลอืกจงัหวดั เมือ่เลอืกอาํเภอได้
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แลว้ใหท้าํการเลอืกเขตเมอืง (ซึง่หมายถงึเทศบาลและสขุาภบิาล) ทีจ่ะทาํการสาํรวจก่อน จากนัน้จงึ
เลอืกตําบลและหมูบ่า้นซึง่เป็นเขตชนบท จาํนวนอาํเภอ (รวมทัง้ตําบลและหมูบ่า้น) ทีจ่ะเขา้สาํรวจ
ขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายๆอยา่ง ตัง้แต่วตัถุประสงคข์องการเฝ้าระวงัยงุลาย (เชน่ เพือ่ทราบการ
เปลีย่นแปลงตามฤดกูาลของประชากรยงุลายในพืน้ทีน่ัน้ หรอืเพือ่ประเมนิผลการควบคุมโรค ฯลฯ) 
ตลอดจนขอ้จาํกดัเกีย่วกบัทมีสาํรวจ (เชน่ จาํนวนเจา้หน้าที ่ จาํนวนพาหนะ จาํนวนวนัปฏบิตังิาน 
ฯลฯ) อยา่งไรกต็าม ควรทาํการสาํรวจใหค้รอบคลุมพืน้ทีม่ากทีส่ดุเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได ้  

 
ขนาดตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง 

  ในการเลอืกตวัอยา่งบา้นทีจ่ะเขา้สาํรวจควรพจิารณาองคป์ระกอบหลายๆอยา่งเพือ่
หลกีเลีย่งอคติ3 เชน่ บา้นในเขตเมอืง เขตชนบท ชุมชนแออดั ประเภทของบา้น (บา้นเดีย่ว บา้นแบบ
ทาวน์เฮา้ส ์ อาคารพาณชิย ์ คอนโดมเินียม บา้นก่ออฐิถอืปนู บา้นไม ้ ฯลฯ) สาธารณูปโภค (มรีะบบ
น้ําประปาแบบปิด ใชน้ํ้าบาดาล ใชน้ํ้าฝน ตอ้งซือ้น้ําเกบ็ในถงัสาํรอง ฯลฯ) รวมทัง้สถานะทางสงัคม
และเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนัของบา้นทีเ่ขา้สาํรวจดว้ย เพราะปจัจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบมากน้อยต่อ
ชนิดและจาํนวนของภาชนะเกบ็กกัน้ําในบา้น  ในเขตชนบทไมค่อ่ยมปีญัหามากนกัเน่ืองจากแบบบา้น
มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั แต่ในเขตเมอืงจะมคีวามหลากหลายของบา้นและอาคารมากกวา่ ในการสาํรวจ
จงึควรเลอืกใหค้รอบคลุมบา้นและอาคารทุกประเภทมากทีส่ดุ   

 
ขนาดตวัอยา่งหรอืจาํนวนบา้นทีจ่ะทาํการสาํรวจในพืน้ทีใ่ดๆขึน้กบัระดบัความเทีย่ง (degree 

of precision) ทีต่อ้งการไดร้บัจากขอ้มลูทีส่าํรวจได ้ จาํนวนบา้นทัง้หมดในพืน้ทีน่ัน้ รวมทัง้เวลาและ
ทรพัยากรทีม่อียู ่ เชน่ กาํลงัคน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์  เชน่ ทีป่ระเทศสงิคโปรจ์าํนวนเฉลีย่ของ
บา้นทีเ่ขา้ทาํการสาํรวจในแต่ละเดอืนเทา่กบัรอ้ยละ 8.3 ของจาํนวนบา้นทัง้หมดในพืน้ทีท่ีม่กีาร
ควบคุม  จากการประชุม WHO SEARO Scientific Working Group ทีจ่ดัขึน้ในประเทศไทยเมือ่เดอืน
ธนัวาคม 25262 ไดแ้นะนําวา่ในพืน้ที ่ 100-800 ha (เทา่กบั 1-8 ตาราง กม.) ทีม่ปีระชากร 100,000 
คน ในบา้น 20,000 หลงัคาเรอืน ควรทาํการสาํรวจลกูน้ํายงุลายและจบัยงุเป็นรายเดอืน โดยทาํการ
สาํรวจลกูน้ํา 300 หลงัคาเรอืน และจบัยงุในบา้นในเวลาเชา้ 72 หลงัคาเรอืน และควรทาํการสาํรวจไข่
ยงุ (ใช ้ovitraps วางในบา้น 1 อนั และนอกบา้น 1 อนั) เป็นรายสปัดาหใ์นบา้น 75 หลงัคาเรอืน 
 
 PAHO4 ไดเ้สนอตารางสาํหรบัการหาขนาดตวัอยา่ง (จาํนวนบา้น) ทีจ่ะเขา้สาํรวจลกูน้ําไวด้งั     
ตารางที ่ 11.1 คอื ในพืน้ทีท่ีม่จีาํนวนบา้นมากกวา่ 5,000 หลงัคาเรอืน  หากการสาํรวจในเบือ้งตน้
ทราบวา่คา่ House Index (HI) เทา่กบั 10 และตอ้งการชว่งความเชื่อมัน่ 95% สาํหรบัการยอมรบัคา่ 
HI ระหวา่ง 8-12 ดงันัน้ จะตอ้งทาํการสาํรวจบา้นจาํนวน 1,000 หลงัคาเรอืน  แต่ถา้มทีรพัยากรจาํกดั 
สามารถทาํการสาํรวจไดเ้พยีง 200 หลงัคาเรอืน กแ็สดงวา่ทีช่ว่งความเชื่อมัน่ 95% คา่ HI อยูร่ะหวา่ง 
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6-14  หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงคอื มโีอกาสรอ้ยละ 5 ทีค่า่ HI (ทีจ่ะไดร้บัจากการสาํรวจ) จะน้อยกวา่ 6 
หรอืมากกวา่ 14   

 
ตารางท่ี 11.1 

Expected  จาํนวนบา้น ทีส่าํรวจ  
House Index 100 200 300 1000 

2 
5 
10 
20 
50 
70 

0.2-7.0
2.0-11 
5.0-18 
13-29 
40-60 
60-79 

0.5-5.0
2.0-9.0 
6.0-14 
16-26 
43-57 
62-76

0.7-4.3
3.0-8.0 
7.0-14 
16-25 
44-56 
64-75

1.2-3.1 
4.0-7.0 
8.0-12 
18-23 
47-53 
67-73 

 
อยา่งไรกต็าม PAHO4 ยงัเสนอตารางอกีตารางหน่ึงไวเ้ปรยีบเทยีบกนั (ตารางที ่11.2) โดยใช้

หาขนาดตวัอยา่งในพืน้ทีท่ีม่จีาํนวนบา้นน้อย  
 

ตารางท่ี 11.2 
จาํนวนบา้นทัง้หมด จาํนวนบา้น ทีจ่ะเขา้สาํรวจ (ถา้เป็นพืน้ทีใ่หญ่)  

ในพืน้ทีน่ัน้ 100 200 300 1000 
50 
100 
200 
300 
400 
500 
1000 
5000 
10000 
20000 
30000 
40000 
100000 

33 
50 
67 
77 
80 
83 
91 
100 
100 
100 
100 
100 

40
66 
100 
122 
134 
142 
166 
200 
200 
200 
200 
200 
200

50
75 
120 
150 
171 
189 
231 
285 
300 
300 
300 
300 
300

50 
100 
170 
230 
290 
330 
500 
830 
910 
950 
1000 
1000 
1000 

 
ตวัอย่าง จากตารางที ่11.1  ถา้คา่ HI ทีค่าดไวเ้ทา่กบั 50 และทีช่ว่งความเชื่อมัน่ 95%  ยอมรบัคา่ 
HI ระหวา่ง 44-56 ได ้  กค็วรทาํการสาํรวจบา้นจาํนวน 300 หลงัคาเรอืน (หากในพืน้ทีน่ัน้มบีา้นรวม
ทัง้หมดมากกวา่ 5,000 หลงัคาเรอืน)  คราวน้ีไปพจิารณาตารางที ่11.2 สมมตวิา่ในพืน้ทีน่ัน้มจีาํนวน
บา้นทัง้หมดเพยีง 1,000 หลงัคาเรอืน  ดงันัน้การสาํรวจบา้นจาํนวน 231 หลงัคาเรอืนกจ็ะใหผ้ล
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เชน่เดยีวกนั คอื มโีอกาสรอ้ยละ 5 ทีค่า่ HI (ทีจ่ะไดร้บัจากการสาํรวจ) จะน้อยกวา่ 44 หรอืมากกวา่ 
56 

 
หากยดึตามเกณฑข์ององคก์ารอนามยัโลก  ในเขตเมอืง (เทศบาลหรอืสขุาภบิาล) ทีม่ี

ประชากรประมาณ 100,000 คน ใหท้าํการสาํรวจบา้นจาํนวน 300 หลงัคาเรอืน  ควรแบ่งสาํรวจใน
ชุมชนแออดั 1-2 แหง่ รวมจาํนวนบา้นใหไ้ด ้100 หลงัคาเรอืน  สาํรวจบา้นจากชุมชนพกัอาศยั (บา้น
เดีย่ว) 1-2 แหง่ รวมจาํนวนบา้นใหไ้ด ้100 หลงัคาเรอืน  และสาํรวจชุมชนคา้ขาย/อาคารพาณชิยอ์กี 
1-2 แหง่ รวมจาํนวนใหไ้ด ้ 100 คหูา  เป็นตน้  นอกจากน้ี ควรสาํรวจสถานทีอ่ื่นๆทีอ่ยูใ่นเขตเมอืง
นัน้ๆดว้ย เชน่ โรงเรยีน โรงพยาบาล ศาสนสถาน สถานทีร่าชการ ตลาด ศนูยก์ารคา้ ฯลฯ ประเภท
ละ 1-2 แหง่ (แต่การลงบนัทกึขอ้มลูการสาํรวจและการวเิคราะหจ์ะตอ้งแยกออกจากประเภท ‘บา้น’)  
สาํหรบัการสาํรวจในเขตชนบท (หมูบ่า้น) นัน้ ใหย้ดึจาํนวน 100 หลงัคาเรอืนเป็นเกณฑ ์คอื หากใน
หมูบ่า้นนัน้    มจีาํนวนบา้นไมถ่งึ 100 หลงัคาเรอืน กใ็หท้าํการสาํรวจหมดทุกหลงั  ถา้มจีาํนวนบา้น
มากกวา่ 100 หลงัคาเรอืน กใ็หสุ้ม่สาํรวจมาเพยีง 100 หลงัเทา่นัน้  และควรทาํการสาํรวจโรงเรยีนที่
อยูใ่กลห้มูบ่า้นนัน้มากทีส่ดุ หรอืโรงเรยีนทีเ่ดก็สว่นใหญ่ในหมูบ่า้นนัน้ไปเรยีนหนงัสอื  รวมทัง้วดัและ
สถานทีอ่ื่นๆทีค่น  ในหมูบ่า้นมกัไปชุมนุมเพือ่ประกอบกจิกรรมต่างๆ รว่มกนัดว้ย 

 
การเลอืกบา้นทีจ่ะเขา้ทาํการสาํรวจลกูน้ํากค็วรใชว้ธิสีุม่ตวัอยา่ง อาจเป็นการสุม่แบบจบัสลาก 

เลขทีบ่า้น หรอืสุม่แบบมรีะบบกไ็ด ้ 
ตวัอย่าง ในชุมชนหน่ึงมบีา้นทัง้หมด 158 หลงัคาเรอืน จะตอ้งทาํการสาํรวจบา้นรวม 50 หลงั 
สามารถคาํนวณชว่งของการสุม่บา้นไดด้งัน้ี 
 ชว่งของการสุม่บา้น =  จาํนวนหลงัคาเรอืนทัง้หมด 
              จาํนวนหลงัคาเรอืนทีจ่ะสาํรวจ 
 
    = 158/50  =  3.16  หรอืประมาณ   3 
 
 เพราะฉะนัน้ใหเ้ขา้สาํรวจทุกๆ 3 หลงัจนไดจ้าํนวนบา้นครบ 50 หลงัคาเรอืน หากพบปญัหา 
เชน่ บา้นปิด ไมม่คีนอยู ่เจา้ของบา้นปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้สาํรวจ ฯลฯ  กใ็หเ้ลอืกบา้นหลงัทีอ่ยูถ่ดัไปแทน 
 
การสาํรวจยงุลาย 
 การสาํรวจเพือ่ทราบความชุกชุมของยงุลายทีก่ระทาํกนัโดยทัว่ไป แบ่งออกเป็น การสาํรวจตวั
ยงุลาย (adult mosquito)  การสาํรวจไขย่งุลาย (egg)  การสาํรวจลกูน้ํายงุลาย (larva) และการสาํรวจ
ตวัโมง่ยงุลาย (pupa) 
 
1. การสาํรวจตวัยงุลาย 
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การสาํรวจความชุกชุมของตวัยงุลายทาํไดโ้ดยการจบัยงุลายขณะเกาะพกั (indoor resting 
rate) อยูต่ามฝาผนงั กองเสือ้ผา้ ผา้มา่น ฯลฯ หรอืเมือ่ยงุลายลงมาเกาะทีเ่หยือ่ล่อ (landing/biting 
rate) โดยใชส้วงิหรอืหลอดดดูหรอืเครือ่งดดูหรอืครอบดว้ยหลอด แต่เน่ืองจากการจบัตวัยงุลาย
คอ่นขา้งยุง่ยาก ผูจ้บัตอ้งเรยีนรูเ้ทคนิคในการจบัและตอ้งเขา้ใจชวีนิสยัของยงุลายเป็นอยา่งด ี เพราะ
การเลอืกบรเิวณทีจ่บัยงุลายมผีลต่อจาํนวนยงุลายทีจ่บัได ้ นอกเหนือจากประสบการณ์ของผูจ้บัแต่ละ
คนแลว้ ปจัจยัอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความอคต ิ (bias) ของขอ้มลู คอื หากเป็นการจบัยงุแบบใชค้นเป็น
เหยือ่ล่อ ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด,์ แลคตคิ แอซดิ และคลื่นความรอ้นจากรา่งกายของผูจ้บัที่
แตกต่างกนัจะมผีลในการดงึดดูยงุไมเ่ทา่กนั ดว้ยเหตุน้ี จงึนิยมทาํการสาํรวจความชุกชุมของลกูน้ํากนั
มากกวา่  ในพืน้ทีท่ีม่คีวามชุกชุมของยงุลายตํ่ามกัใชก้บัดกัไขย่งุ ซึง่เป็นวธิทีีไ่วต่อการชีว้ดัวา่บรเิวณ
นัน้มยีงุลายหรอืไมแ่ละมชีุกชุมเพยีงใด1,5  อยา่งไรกต็าม การสาํรวจตวัยงุลายกม็ปีระโยชน์ โดยเฉพาะ
ในดา้นการศกึษาวจิยั และการประเมนิผลการพน่สารเคมเีพือ่ควบคุมยงุลาย  ขัน้ตอนการสาํรวจตวั
ยงุลาย มดีงัน้ี 
- ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการจบัยงุลาย คอื 08.00-11.00 น. ความจรงิยงุลายออกหากนิตัง้แต่
เวลาประมาณ 06.00 น. แต่เจา้ของบา้นคงไมส่ะดวกใหท้มีสาํรวจเขา้ปฏบิตังิาน ทมีสาํรวจเองกค็งไม่
พรอ้มทีจ่ะออกปฏบิตังิานตัง้แต่เชา้ตรูเ่ชน่เดยีวกนั 
- เลอืกทาํเลทีจ่ะนัง่จบัยงุ ตอ้งเป็นบรเิวณทีม่ดืสลวั อบัลม ไมม่คีวนัไฟ ไมม่คีวนับุหรี ่ ไมม่คีน
เดนิพลุกพล่าน ไมไ่ดจุ้ดยากนัยงุ ก่อนหน้านัน้ไมม่กีารฉีดพน่สารเคมใีนบรเิวณนัน้ ฯลฯ หากเพดาน
เป็นหลงัคาสงักะส ี อากาศขณะนัน้ตอ้งไมร่อ้นจนเกนิไป เพราะเมือ่อากาศรอ้นจดั  ยงุลายจะบนิหลบ
ไปอยูบ่รเิวณอื่นแลว้ ทาํใหจ้บัยงุไมไ่ด ้
- เมือ่เลอืกทาํเลทีเ่หมาะสมไดแ้ลว้ ใหพ้บัขากางเกงขึน้ถงึระดบัเขา่ นัง่หนัหลงัใหแ้สง รอจนมี
ยงุบนิลงมาเกาะหรอืกดัทีข่า ใชห้ลอดพลาสตกิครอบตวัยงุไวแ้ลว้ป ัน้สาํลใีสใ่นหลอดนัน้เพือ่ไมใ่หย้งุ
บนิหนีออกมาได ้ และใหจ้บัยงุทุกตวัทีบ่นิลงมาเกาะหรอืกดั แต่ละหลอดสามารถเกบ็ยงุไดห้ลายตวั
ขึน้กบัความชาํนาญของผูจ้บั เขยีนเลขทีบ่า้นและชว่งเวลาทีน่ัง่จบัยงุ (ปกตคิอื 20 นาทต่ีอบา้น 1 หลงั 
เชน่ ตัง้แต่ 8.00-8.20 น.)  ไวท้ีข่า้งหลอดดว้ย การจบัยงุแต่ละบา้นควรใชห้ลอดแยกกนั ทัง้น้ีเพือ่
สะดวกแก่การตรวจสอบขอ้มลูในภายหลงั โดยเฉพาะในกรณทีีม่ยีงุอื่นทีม่ใิชย่งุลายปะปนมาดว้ยกจ็ะ
ไมท่าํใหข้อ้มลูคลาดเคลื่อน เพราะเมือ่นํายงุทีจ่บัไดม้านบัจาํนวนกจ็ะสามารถเลอืกนบัเฉพาะยงุลายได ้ 

 
การจบัยงุลายอกีวธิหีน่ึง คอื การใชก้บัดกัแบบใชแ้สง กบัดกัทีเ่หมาะสาํหรบัยงุลาย ควรเป็น

ชนิดทีส่ามารถปล่อยคารบ์อนไดออกไซดอ์อกมาล่อยงุลายได ้ รวมทัง้มกีารใชส้ตีดักนั (ขาว-ดาํ) จะ
ดงึดดูยงุลายไดด้กีวา่  นอกจากน้ียงัมกีล่องสาํหรบัล่อใหย้งุลายเขา้ไปเกาะพกั เพือ่นํามานบัจาํนวนหา
ความชุกชุมในภายหลงัได ้
                          กบัดกัแบบมคีารบ์อนไดออกไซด ์                  กบัดกัแบบสตีดักนั 
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                กล่องขนาดต่างๆสาํหรบัล่อใหย้งุลายเขา้ไปเกาะพกั (resting box) 
 

2. การสาํรวจลกูน้ํายงุลาย 
การสาํรวจความชุกชุมของลกูน้ํายงุลายมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื เพือ่ตรวจสอบแหล่งทีอ่ยูข่อง

ลกูน้ํา และเพือ่พจิารณาวา่ความชุกชุมของลกูน้ําเปลีย่นแปลงไปหรอืไมห่ลงัจากดาํเนินการควบคุม
แลว้6  ในการสาํรวจควรบนัทกึจาํนวนภาชนะบรรจุน้ําโดยแยกประเภทเป็นภาชนะบรรจุน้ําแบบถาวร 
(เชน่ บ่อซเีมนตเ์กบ็น้ําในหอ้งน้ํา) ภาชนะบรรจุน้ําชัว่คราว (เชน่ กะลา ยางรถยนตเ์ก่า) หรอื ภาชนะ
ใชป้ระโยชน์ (เชน่ โอง่น้ําดื่ม) ภาชนะไมใ่ชป้ระโยชน์ (เชน่ เศษวสัดุต่างๆ) ภาชนะธรรมชาต ิ (เชน่ 
กาบใบพชื) และภาชนะทีพ่บ ลกูน้ํายงุลาย 

 
บรเิวณทีค่อ่นขา้งมดื เชน่ ในหอ้งน้ํา ใหใ้ชแ้สงจากกระบอกไฟฉาย (ชนิด 3 ทอ่นจะดทีีส่ดุ 

เพราะใหค้วามสวา่งพอเพยีง) จะทาํใหม้องเหน็ลกูน้ําไดด้ ีลกูน้ํายงุลายมกัไวต่อแสง เมือ่มแีสงไฟสอ่ง
กระทบผวิน้ํา ลกูน้ํายงุลายจะดาํลงสูก่น้ภาชนะทนัท ี  ภาชนะเกบ็น้ําทีอ่ยูน่อกบา้น อาจมลีกูน้ํายงุลาย
อยูป่ะปนกบัลกูน้ํายงุชนิดอื่นๆ การสงัเกตงา่ยๆวา่เป็นลกูน้ํายงุลายหรอืไม ่ใหด้ทูีท่อ่หายใจซึง่มขีนาด
สัน้ การเกาะตวั ทาํมมุกบัผวิน้ําอยูใ่นลกัษณะทีล่าํตวัเกอืบอยูใ่นแนวตัง้ฉากกบัผวิน้ํา มลีาํตวัยาว ทาํ
ใหเ้วลาวา่ยน้ําจะมองคลา้ยกบัตวัเอส (S)  ลกูน้ํายงุลายมคีวามไวต่อสิง่เรา้อื่นๆดว้ย เชน่ การ
สัน่สะเทอืน  การเคาะทีข่า้งภาชนะจะทาํใหล้กูน้ํารบีทิง้ตวัลงสูก่น้ภาชนะ (ในขณะทีล่กูน้ํายงุชนิดอื่นๆ
ยงัคงเกาะตวัเป็นแพอยูท่ีผ่วิน้ํา)  
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                                 ลกูน้ํายงุราํคาญ       ลกูน้ํายงุลาย 
 
นบัจาํนวนภาชนะทุกชิน้ทีม่น้ํีาขงัอยู ่ และจาํนวนภาชนะทุกชิน้ทีพ่บลกูน้ํายงุลาย ไมว่า่จะพบ

ลกูน้ํายงุลายระยะใดๆกต็าม รวมทัง้ตวัโมง่แมเ้พยีง 1 ตวั กใ็หถ้อืวา่ภาชนะนัน้มลีกูน้ํา  สาํรวจทัง้
ภายในและภายนอกบา้น/อาคารอยา่งถีถ่ว้น  ตรวจทีร่างน้ําฝน  โพรงไม ้กาบใบพชื จานรองกระถาง
ตน้ไม ้แจกนัทีศ่าลพระภมู ิกะลา กระป๋อง ขวด อา่งบวั บ่อเลีย้งเต่าญีปุ่น่ เป็นตน้  ลงบนัทกึในแบบ
สาํรวจใหค้รบถว้น เพราะถา้หลงลมืไปแลว้จะไมส่ามารถตามเกบ็ขอ้มลูทีห่ายไปกลบัคนืมาไดอ้กี 
ก่อใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนของขอ้มลูไปอยา่งน่าเสยีดาย 
 
3. การสาํรวจไข่ยงุลาย 
 การสาํรวจไขย่งุลายมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทราบวา่ในพืน้ทีน่ัน้หรอืบรเิวณนัน้มยีงุลายอยูห่รอืไม ่
ปกตแิลว้วธิน้ีีมกัใชใ้นพืน้ทีท่ีม่คีวามชุกชุมของยงุลายตํ่า6   เชน่ การประเมนิความชุกชุมของยงุลาย
ทนัทหีลงัจากทีด่าํเนินมาตรการในการควบคุมโรค อุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบดว้ยกบัดกัไขย่งุ (ovitrap) ซึง่
ทาํจากโหลแกว้หรอืพลาสตกิสดีาํหรอืสคีลํ้าๆ ใสน้ํ่าธรรมดา (เชน่ น้ําฝน หรอืน้ําประปา) ลงในขวด
โหลประมาณครึง่หน่ึง แลว้ใสแ่ทง่ไมแ้บนๆ (แบบทีใ่ชก้บัไอศครมีแทง่) หรอืแถบกระดาษ (ตอ้งดดูซบั
น้ําไดด้)ี ลงในขวดโหล  

 
กบัดกัไขย่งุ (ovitrap) 
ภาพจาก WHO, 1993 
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ใชล้วดเสยีบหรอืไมห้นีบยดึแทง่ไมห้รอืแถบกระดาษไวก้บัปากขวดโหล วางกบัดกัไขย่งุไวบ้นพืน้ 
บรเิวณทีไ่มถู่กรบกวนโดยคนหรอืสตัวต์ลอดจนควนัไฟและควนับุหรี ่  สาํหรบักบัดกัไขย่งุทีจ่ะวางไว้
นอกบา้น ควรเลอืกบรเิวณทีไ่มถู่กแสงแดดและไมถู่กฝน  นบัจาํนวนไข ่หาคา่เฉลีย่ของจาํนวนไขต่่อ
หน่ึงกบัดกั หรอืจะคาํนวณเป็นรอ้ยละของกบัดกัทีพ่บไขก่ไ็ด ้ และหากตอ้งการใหย้งุลายมา
วางไขท่ีก่บัดกัมากขึน้ ควรใชน้ํ้าแชฟ่างหรอืหญา้แหง้ เน่ืองจากกลิน่น้ําแชฟ่างหรอืหญา้แหง้จะดงึดดู
ยงุลายใหม้าวางไขด่กีวา่น้ําธรรมดา วธิเีตรยีมน้ําแชฟ่างหรอืหญา้แหง้ คอื นําฟางหรอืหญา้แหง้ 500 
กรมัแชใ่นน้ําประปา 120 ลติรนาน 7 วนั7    
 
การวิเคราะหข้์อมลูและการแปลผลข้อมลู 

คา่ดชันีทางกฏีวทิยา1,4,6,8 ทีนิ่ยมใชใ้นการคาํนวณหาความชุกชุมของยงุลายมอียูห่ลายคา่ เชน่ 
Breteau Index (BI) - จาํนวนภาชนะทีพ่บลกูน้ํายงุลายในบา้น 100 หลงัคาเรอืน 
Container Index (CI) - รอ้ยละของภาชนะทีพ่บลกูน้ํายงุลาย 
House Index (HI) - รอ้ยละของบา้นทีพ่บลกูน้ํายงุลาย 
Pupal Index (PI) - จาํนวนตวัโมง่ยงุลายในบา้น 100 หลงัคาเรอืน 
Biting Rate (BR) - จาํนวนยงุตวัเมยีทีจ่บัไดต่้อคนต่อหน่วยเวลา 
Resting Rate (RR) - จาํนวนยงุ (ทัง้สองเพศ) ทีจ่บัไดต่้อบา้น 
Parous Rate (PR) - จาํนวนยงุตวัเมยี(ทีเ่คยวางไขแ่ลว้)ทีจ่บัไดต่้อบา้นต่อคน 
 
คา่ BI มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัจาํนวนยงุลายทีเ่กดิขึน้ (mosquito production) มากกวา่คา่ 

HI, คา่ PI ยิง่มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกวา่กบัจาํนวนยงุลายจรงิทีเ่กดิขึน้ (actual production), คา่ CI มี
ประโยชน์น้อย มกัใชใ้นการบ่งชีช้นิดภาชนะทีย่งุลายชอบวางไข,่ คา่ PR เป็นดชันีชีว้ดัทีด่ทีีส่ดุในการ
คาดคะเนความเสีย่งต่อการตดิเชือ้1 นอกจากคา่ดชันีดงักล่าวแลว้ยงัม ีStegomyia Index (SI - จาํนวน
ภาชนะทีพ่บลกูน้ํายงุลายต่อประชากรในบา้นทีส่าํรวจ 1,000 คน), Stegomyia Larval Density Index 
(SLDI - จาํนวนลกูน้ํายงุลายต่อประชากรในบรเิวณนัน้ 1,000 คน), House Density Index (HDI – 
จาํนวนยงุ     ตวัเมยีต่อบา้น หรอืจาํนวนยงุตวัเมยีต่อบา้นต่อหน่วยเวลา), Net Index (NI - จาํนวนยงุ
ตวัเมยีทีจ่บัไดต่้อคน-ชัว่โมง โดยการใชส้วงิ) 
 
การนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์ 
 การคาดคะเนการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกวธิหีน่ึง คอื การนําคา่ดชันีเหล่าน้ีมาสมัพนัธก์บั
จาํนวนผูป้ว่ย เพือ่พจิารณาวา่ระดบัคา่ดชันีเทา่ใดทีม่แีนวโน้มวา่จะพบ/ไมพ่บผูป้ว่ย ซึง่แต่ละประเทศ
จะตอ้งพจิารณากาํหนดระดบัคา่ดชันีของตนเอง สาํหรบัประเทศไทยนัน้ จติตแิละคณะ9 ได้
ทาํการศกึษาไว ้ จากขอ้มลู 14 จงัหวดัรวม 64 หมูบ่า้นพบวา่รอ้ยละ 78.75 ของพืน้ทีท่ีม่อุีบตักิารณ์
ของโรคไขเ้ลอืดออก มคีา่ BI (โดยเฉลีย่) มากกวา่ 100 สว่นในพืน้ทีท่ีม่คีา่ BI (โดยเฉลีย่) ตํ่ากวา่ 50 
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มกัไมม่รีายงานผูป้ว่ย  การศกึษาในทาํนองเดยีวกนัน้ีในจงัหวดัอื่นๆจะชว่ยใหไ้ดข้อ้มลูทีแ่มน่ยาํมาก
ยิง่ขึน้ 

 
การแพรก่ระจายของยงุลายในชนบท 

จติต ิจนัทรแ์สง และคณะ . 2536. ว. กรมวทิย. พ. 35(2):91-105 

    
ระยะเวลาสาํรวจ   มนีาคม 2532-กรกฎาคม 2534  

พืน้ทีส่าํรวจ   14 จงัหวดั รวม 64 หมูบ่า้น  

การแบง่ประเภทภาชนะสาํรวจ ตุ่มใหญ่  ตุ่ม  ถงัซเีมนต ์ จานรองขาตู ้ ภาชนะอื่นๆ  

    
ภาค จงัหวดั หมู่บา้น จาํนวนบา้น จาํนวนภาชนะ HI CI BI จาํนวนป่วย เดือน พ.ศ. 

ภาคตะวนัออก    2112 11794       

เฉียงเหนือ รอ้ยเอด็ 5   79.92 41.41 206.9 5 มนีาคม 2532 

 นครพนม 5   55.32 29.45 171.09 9 มนีาคม 2532 

 อุดรธานี 5   70.76 35.75 202.08 8 มนีาคม 2532 

 ขอนแก่น 4   85.44 43.96 325.82 9 พฤษภาคม 2533 

 เลย 2   84.61 53.11 294.94 176 พฤษภาคม 2533 

  อุบลราชธานี 2   53.43 37.48 150 147 พฤษภาคม 2533 

     เฉล่ีย 71.58 40.19 225.14    

           
ภาคตะวนัออก   679 4323       

 ระยอง 6   56.44 24.99 123.78 84 ธนัวาคม 2533 

 ตราด 4   78.23 36.88 251.05 5 กรกฎาคม 2534 

 จนัทบุร ี 4   66.56 31.94 178.25 41 กรกฎาคม 2534 

  ชลบุร ี 4   70.68 24.35 206.32 0 กรกฎาคม 2534 

     เฉล่ีย 68.02 29.49 189.75    

           
ภาคใต้   962 3279       

 ยะลา 6   21.4 11.42 30.5 0 มนีาคม 2534 

 ปตัตานี 6   39.58 20.82 64.58 1 มนีาคม 2534 

 สงขลา 6   72.92 38.92 192.5 32 มนีาคม 2534 

 พทัลุง 6   61.75 36.78 138.16 3 มนีาคม 2534 

     เฉล่ีย 48.91 26.98 106.44    

    
รอ้ยละ 78.75 ของพืน้ทีท่ ีม่อุีบตักิารณ์ของโรคไขเ้ลอืดออก มคีา่เฉลีย่ BI มากกวา่ 100  
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ไมม่รีายงานผูป้ว่ยในพืน้ทีท่ ีม่คีา่เฉลีย่ BI ตํ่ากวา่ 50  
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ภาคผนวก 1 
แบบบนัทึกการสาํรวจยงุลาย 

  
 แบบบนัทกึการสาํรวจตวัยงุลายและลกูน้ํายงุลายนัน้ไมม่กีฎเกณฑท์ีต่ายตวั สามารถดดัแปลง
ใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการสาํรวจได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ตวัอย่างแบบสาํรวจตวัยงุลาย 
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ตวัอย่างแบบสาํรวจลกูน้ํายงุลาย 
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ตวัอย่างแบบสาํรวจแหล่งเพาะพนัธุข์องลกูน้ํายงุลายท่ีบา้น (ด้านหน้า) 
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ตวัอย่างแบบสาํรวจแหล่งเพาะพนัธุข์องลกูน้ํายงุลายท่ีบา้น (ด้านหลงั) 
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ตวัอย่างแบบสาํรวจแหล่งเพาะพนัธุข์องลกูน้ํายงุลายท่ีโรงเรียน (ด้านหน้า) 
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ตวัอย่างแบบสาํรวจแหล่งเพาะพนัธุข์องลกูน้ํายงุลายท่ีโรงเรียน (ด้านหลงั) 
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ภาคผนวก 2 
การผา่รงัไข่ 

 

 การผา่รงัไขข่องยงุลายตวัเมยีเพือ่หาคา่ Parous Rate (PR) มขีัน้ตอนดงัน้ี 
1. ทําใหยุ้งสลบ โดยนําหลอดพลาสตกิที่มยีุงอยู่นัน้ไปแช่ในช่องแช่แขง็ของตู้เยน็นาน 15-20 นาท ี

(วธิน้ีีงา่ยกวา่การอบดว้ยอเีทอรห์รอืสารอื่นๆ) 
2. นํายงุออกมาจากหลอดพลาสตกิ วางยุงลงบนกระจกสไลด ์ดงึปีกและขาออกใหห้มด จะไดส้ะดวก

ต่อการผา่ แลว้หยดน้ําธรรมดาลงไปเลก็น้อยเพือ่ป้องกนัไมใ่หย้งุแหง้ 
3. ทําการผ่าใต้กล้องจุลทรรศน์กําลงัขยายตํ่า ใชป้ลายของเขม็เขีย่กดที่ส่วนอกของยุงไว ้ใชป้ลาย

เขม็เขีย่อกีอนัหน่ึงกดทีบ่รเิวณปลายสว่นทอ้ง แลว้ค่อยๆลากปลายเขม็เพื่อใหก้น้ยุงหลุดออกจาก
ตวั ส่วนของระบบทางเดนิอาหารพรอ้มด้วยรงัไข่จะถูกดงึออกมาด้วยกนั (การทําเขม็เขีย่แบบ
งา่ยๆ คอื ใชเ้ขม็หมดุแบบหวัมกุ ตดัสว่นทีเ่ป็นมุกออก แลว้ตดิเขา้กบัปลายไมเ้สยีบลูกชิน้ โดยใช้
กาวหรอืครัง่กไ็ด)้ 

4. ปรบักําลงัขยายใหสู้งขึน้เพื่อดูลกัษณะของรงัไข ่ถา้เป็น nulliparous คอื เป็นยุงเกดิใหม่ทีร่งัไข่มี
แต่ไขอ่่อน และเป็นยุงทีย่งัไม่เคยวางไขม่าก่อน จะเหน็ปลายเสน้หลอดลม (tracheole) ขดหรอื
ขมวดอยู่ แต่ถ้าเป็น parous คอื เป็นยุงทีเ่คยวางไขม่าแลว้ ขนาดของรงัไขท่ีข่ยายใหญ่ขึน้จะทํา
ใหป้ลายเสน้หลอดลมยดืออก อย่างไรกต็าม แมยุ้งตวันัน้อาจจะเป็นยุงเกดิใหม่ทีย่งัไม่เคยวางไข ่
แต่ถ้าไข่มกีารเจรญิ  เติบโตเต็มที่แล้วพรอ้มที่จะวางออกมา (มองเหน็ไข่มลีกัษณะคล้ายเมล็ด
ขา้วสารไดช้ดัเจน) ปลายเสน้หลอดลมกจ็ะยดืออกเช่นกนั อาจทําใหเ้กดิความสบัสนไดว้่ายุงนัน้
เคยวางไข่มาแล้วหรอืไม่ ดงันัน้ ก่อนการคํานวณหา PR จงึต้องแยกรงัไข่ที่มไีข่ระยะ 3-4 ออก
เสยีก่อน 

 
                      รงัไขข่องยงุทีเ่ป็น nulliparous                 รงัไขข่องยงุทีเ่ป็น parous 

          ยงัไมเ่คยวางไข ่                               เคยวางไขม่าแลว้ 
                      (ภาพจาก Harwood and James, 1979) 
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ภาคผนวก 3 
แนวทางการแปลค่าดชันีทางกีฏวิทยา 

 
 Pant and Self (ใน WHO, 1993) ไดใ้หแ้นวทางเกีย่วกบัการแปลค่าดชันียุงลายและลูกน้ํา
ยงุลายไว ้ดงัน้ี 
 BI > 50   มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิการแพรโ่รค 
 BI < 5   มคีวามเสีย่งตํา่ทีจ่ะเกดิการแพรโ่รค 
 HI > 10   มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิการแพรโ่รค 
 HI < 1   มคีวามเสีย่งตํา่ทีจ่ะเกดิการแพรโ่รค 
 BR > 2/คน-ชัว่โมง  มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิการแพรโ่รค 
 BR < 0.2/คน-ชัว่โมง มคีวามเสีย่งตํา่ทีจ่ะเกดิการแพรโ่รค 
 
 นอกจากน้ี Pant and Self ไดท้าํการศกึษาขอ้มลูการสาํรวจยงุลายในหลายๆประเทศ พบวา่  

หากคา่ BI เพิม่ขึน้   2.5   เทา่  จะทาํใหค้า่ LR เพิม่ขึน้     5 เทา่ 
หากคา่ BI เพิม่ขึน้   3.25 เทา่  จะทาํใหค้า่ LR เพิม่ขึน้   16 เทา่ 
หากคา่ BI เพิม่ขึน้   4.5   เทา่  จะทาํใหค้า่ LR เพิม่ขึน้   25 เทา่ 
 

แสดงค่าดชันีท่ีสาํรวจได้ในขณะท่ีเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศต่าง ๆ  
(ปรบัตารางจาก WHO, 1993) 

พ.ศ. สถานท่ี/ประเทศ 
ดชันีลกูน้ํา ดชันียงุลาย 

BI HI CI LR/BR RR 
2509 สงิคโปร ์  14.8-29.6 2.4-61.7 15.28 ตวั

เมยี 
3-13 ตวัเมยี 

2516 จนัทบุร ีประเทศไทย 180 74.4 32.1 19.3 ตวั*  
2516 กลัลาลมัเปอร ์มาเลเซยี 144     
2516 เซมารงั อนิโดนีเซยี 102 66 32 3.4 ตวัเมยี  
2516 สงิคโปร ์  9  6 ตวัเมยี 1-2 ตวัเมยี 
2517 เมนาโด อนิโดนีเซยี 40 27 12 0.74 ตวัเมยี 1.2 ตวั 
2518 บาสโก ฟิลปิปินส ์ 130 68 51 12.4 ตวัเมยี  
2519 บนัทลู อนิโดนีเซยี 58 50.5 34.8   

*ตวั หมายถงึ  ตวัผูแ้ละตวัเมยีรวมกนั 
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ภาคผนวก 4 
วตัถปุระสงคก์บัวิธีสาํรวจ 

 

PAHO (1994) ไดส้รปุวธิกีารสาํรวจเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการสาํรวจยุงลายไว้
ดงัน้ี 

วตัถปุระสงค ์
วิธีสาํรวจ 

สาํรวจ
ลกูน้ํา 

LR / 
BR 

RR กบัดกั 
ไข่ยงุ 

กบัดกั 
ลกูน้ํา 

ทดสอบ 
bioassay 

ทดสอบ
ความไว

1. เพือ่ทราบขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัความ 
ชุกชุมของยงุลาย 

X       

2. เพือ่ควบคุมกาํกบัโครงการควบคุมโรค
บรเิวณทีม่คีวามชุกชุมมากกวา่ 5% 

X       

3. ระดบัความชุกชุมน้อยกวา่ 5% X   X X   
4. การเฝ้าระวงัเพือ่ป้องกนัไมใ่หม้ยีงุลาย 

เขา้มารบกวนใหม ่
X   X X   

5. เพือ่การกวาดลา้งโรคไขเ้ลอืดออก X X  X X   
6. ประเมนิวธิกีารควบคุมโรค X X X X X X X 
     (เลอืกใหเ้หมาะสมกบัแต่ละวธิกีารทีใ่ช)้        
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ภาคผนวก 5 
ดชันีวดัความชกุชมุของยงุลาย 

 

ดชันีวดัความชกุชมุของลกูน้ํายงุลาย 
House Index  คอื รอ้ยละของบา้นทีพ่บลกูน้ํา 
  H.I =  จาํนวนบา้นทีพ่บลกูน้ํา  x   100  
                     จาํนวนบา้นทีส่าํรวจทัง้หมด 
 
Container Index  คอื รอ้ยละของภาชนะทีพ่บลกูน้ํา 
  C.I. = จาํนวนภาชนะทีพ่บลกูน้ํา     x   100 
          จาํนวนภาชนะทีส่าํรวจทัง้หมด 
  
Breteau Index  คอื จาํนวนภาชนะทีพ่บลกูน้ําต่อบา้น 100 หลงัคาเรอืน 
  B.I.  = จาํนวนภาชนะทีพ่บลกูน้ํา     x    100 
            จาํนวนบา้นทีส่าํรวจทัง้หมด 
  
Stegomyia Index  คอื จาํนวนภาชนะทีพ่บลกูน้ําต่อประชากรในพืน้ทีส่าํรวจ 1,000 คน 
  S.I. = จาํนวนภาชนะทีพ่บลกูน้ํา      x   1000 
             จาํนวนประชากรในพืน้ทีส่าํรวจ 
 
ดชันีวดัความชกุชมุของยงุลายตวัเตม็วยั 
Landing Rate  คอื จาํนวนยงุ (ตวัผูแ้ละตวัเมยี) ทีจ่บัไดท้ัง้หมดต่อคนต่อชัว่โมง 
  Landing Rate   =     จาํนวนยงุทีจ่บัไดท้ัง้หมด     x   3 
           จาํนวนบา้นทีจ่บัยงุทัง้หมด 
หมายเหต ุ กาํหนดเวลานัง่จบัยงุ 20 นาทต่ีอ 1 บา้น จงึตอ้งคณูดว้ย 3 เพือ่ใหเ้ป็น 1 ชัว่โมง 
 
Biting Rate คอื จาํนวนยงุตวัเมยีทีจ่บัไดท้ัง้หมดต่อคนต่อชัว่โมง 
  Biting Rate       =     จาํนวนยงุตวัเมยีทีจ่บัไดท้ัง้หมด   x   3 
               จาํนวนบา้นทีจ่บัยงุทัง้หมด 
หมายเหต ุ กาํหนดเวลานัง่จบัยงุ 20 นาทต่ีอ 1 บา้น จงึตอ้งคณูดว้ย 3 เพือ่ใหเ้ป็น 1 ชัว่โมง 
 
Parous Rate)  คอื รอ้ยละของยงุตวัเมยีทีเ่คยวางไข ่
  Parous Rate     =      จาํนวนยงุตวัเมยีทีเ่ป็น Parous   x   100  
                   จาํนวนยงุตวัเมยีทีผ่า่พบไขร่ะยะ 1-2 
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  12 
สารเคมกีาํจัดแมลง 

 
 
 ในประเทศไทยมโีรคตดิต่อทีนํ่าโดยแมลงอยูห่ลายโรคดว้ยกนั ยงุเป็นแมลงชนิดหน่ึงทีเ่ป็นพาหะ
นําโรคตดิต่อทีก่าํลงัเป็นปญัหาสาํคญัทางสาธารณสขุของประเทศ ไดแ้ก่ โรคมาลาเรยี โรคไขเ้ลอืดออก 
โรคไขส้มองอกัเสบ และโรคเทา้ชา้ง การกาํจดัหรอืควบคุมยงุพาหะนําโรคเป็นมาตรการหน่ึงทีใ่ชใ้นการ
ป้องกนัและควบคุมโรค ซึง่จะใหไ้ดผ้ลโดยสมบรูณ์ตอ้งดาํเนินการทัง้ในระยะทีเ่ป็นลกูน้ํา และระยะทีเ่ป็น
ตวัเตม็วยั  วธิกีารกาํจดัหรอืควบคุมยงุพาหะนําโรคแบ่งเป็น 3 วธิ ีคอื 

1. วิธีทางกายภาพ (Physical control) เป็นการควบคุมกาํจดัยงุพาหะนําโรคแบบงา่ยๆ 
เชน่ การปรบัปรงุสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม การใชฝ้าปิดโอง่น้ํา การใชก้บัดกัลกูน้ํา การตบยงุ เป็นตน้ 

2. วิธีทางชีวภาพ (Biological control) เป็นการควบคุมกาํจดัยงุพาหะนําโรคโดยใช้
สิง่มชีวีติมาชว่ยในการดาํเนินการ เชน่ การปล่อยปลากนิลกูน้ําในแหล่งเพาะพนัธุข์องยงุ การใชล้กูน้ํายงุ
ยกัษ์(กนิลกูน้ํายงุอื่นเป็นอาหาร) การใชแ้บคทเีรยี, เชือ้รา, พยาธทิีเ่ป็นปรสติ ไปทาํใหล้กูน้ํายงุปว่ยตาย 
เป็นตน้ 

3. วิธีทางเคมีภาพ (Chemical control) เป็นการใชส้ารเคมรีปูแบบต่างๆในการควบคุม
ยงุพาหะนําโรค สารเคมทีีนํ่ามาใชเ้ป็นสารเคมกีาํจดัแมลง (Insecticides) ในปจัจุบนัมกีารใชก้นัเป็น
จาํนวนมากและถูกจดัใหเ้ป็น “วตัถุมพีษิ” ตามพระราชบญัญตัวิตัถุมพีษิ พ.ศ. 2510   ซึง่อยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกระทรวงต่าง ๆ 3 กระทรวง คอื กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงสาธารณสขุ  
 
กลุ่มของสารเคมีกาํจดัแมลง 
 สารเคมกีาํจดัแมลงทีแ่พรห่ลายและใชก้นัมากในขณะน้ีแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามโครงสรา้งและ
ปฏกิริยิาเคมอีอกเป็น 4 กลุ่มคอื 

1. Chlorinated hydrocarbon compounds หรอื Organo-chlorine เป็นกลุ่มที่
ประกอบดว้ยธาตุไฮโดรเจน (H), คารบ์อน (C), และคลอรนี (Cl)  สารเคมกีลุ่มน้ีมกีารสลายตวัชา้และ
พบวา่มกีารสะสมอยูต่ามดนิ น้ํา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรา่งกายของมนุษยแ์ละสตัวเ์ลีย้ง สารเคมทีีรู่จ้กักนั
ดแีละใชก้นัมากไดแ้ก่ ดดีที ี (DDT), ดลีดรนิ (dieldrin), ออล ดรนิ (aldrin), ทอ็กซาฟีน (toxaphene), 
คลอเดน (chlordane), ลนิเดน (lindane), และแกมมา่ เอชซเีอช (gamma HCH) เป็นตน้ 

2. Organo-phosphorus compounds หลงัจากทีพ่บวา่ Organo-chlorine มกีารสะสม
และมพีษิตกคา้งในสิง่แวดลอ้มเป็นเวลานาน ทาํใหเ้กดิมลภาวะแก่ดนิและน้ํา การใชส้ารเคมกีาํจดัแมลง
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จงึไดเ้ปลีย่นไปใชพ้วกสารประกอบทีม่ฟีอสฟอรสัเป็นตวัหลกัมากขึน้ และในขณะน้ีเป็นยคุทีม่กีารใช้
สารเคมกีลุ่มน้ีมากทัง้ในดา้นการเกษตรและในวงการสาธารณสขุ แต่การเป็นพษิเกดิขึน้ไดเ้รว็กวา่ 
Organo-chlorine และสลายตวักเ็รว็กวา่ สารเคมใีนกลุ่มน้ีทีใ่ชก้นัมาก ได ้แก่ มาลาไธออน (malathion), 
เฟนนิโตรไธออน (fenitrothion), พริมิฟิอสเมธลิ (pirimiphos methyl), และไดคลอวอส (dichlorvos หรอื 
DDVP) เป็นตน้ 

3. Carbamate compounds เป็นสารประกอบอกีกลุ่มหน่ึงทีถู่กนํามาใชใ้นการกาํจดัแมลง 
อาการเป็นพษิเกดิขึน้ไดเ้รว็และสลายตวัเรว็ สารเคมกีลุ่มน้ีมคีารบ์ารลิกรุป๊เป็นตวัหลกัทีส่าํคญั ทีรู่จ้กักนั
มาก คอื โพรพอ็กเซอร ์(propoxur), เบนไดโอคารบ์ (bendiocarb), และแลนดรนิ (landrin) เป็นตน้ 

4. Synthetic pyrethroids เป็นสารเคมกีลุ่มทีส่งัเคราะหข์ึน้โดยมคีวามสมัพนัธต์าม
โครงสรา้งของ pyrethrins ซึง่สกดัไดจ้าก pyrethrum (ดอกเบญจมาศ) เป็นสารเคมทีีม่คีวามเป็นพษิต่อ
แมลงสงู แต่มคีวามเป็นพษิต่อสตัวเ์ลอืดอุน่ตํ่า อยา่งไรกต็าม สารเคมกีลุ่มน้ีมรีาคาแพงมากเมือ่เทยีบกบั
สารเคมกีลุ่มอื่นๆ ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและใชก้นัมากในขณะน้ี ไดแ้ก่ เดลตาเมธรนิ (deltamethrin), เพอรเ์มธรนิ 
(permethrin), เรสเมธรนิ (resmethrin), และไบโอเรสเมธรนิ (bioresmethrin) เป็นตน้ 
 

นอกจากสารเคมทีัง้ 4 กลุ่มทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยงัมสีารเคมกีลุ่มยอ่ยๆทีใ่ชใ้นการกาํจดั
ตวัออ่นของแมลง ไดแ้ก่ 

ก. สารยบัยัง้การเจรญิเตบิโต (insect development inhibitor) เป็นพวก juvenoids หรอื 
juvenile hormones ไดแ้ก่ methoprene (Altosid®) และ diflubenzuron สารพวกน้ีจะออกฤทธิท์าํใหต้วั
ออ่นของแมลงตายหรอืมกีารเจรญิเตบิโตทีผ่ดิไปจากปกต ิ

ข. Microbial insecticides ความจรงิแลว้สารกาํจดัแมลงในกลุ่มน้ีไมใ่ชส่ารเคม ีแต่เป็นสารพษิ
ของจุลชพี (เชน่ แบคทเีรยี) ทีส่ามารถก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ตวัออ่นของแมลง โดยเฉพาะลกูน้ํายงุ 
ขณะน้ีกระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ไดร้ว่มกบัทบวงมหาวทิยาลยักาํลงัดาํเนิน
การศกึษาคน้ควา้ทดลองสารพษิจากแบคทเีรยี ตวัแบคทเีรยีทีส่าํคญัทีค่วรรูจ้กัไวก้ค็อื Bacillus 
thuringiensis และ Bacillus sphaericus 
 
หลกัในการพิจารณาเลือกใช้สารเคมีกาํจดัแมลง 
1. มปีระสทิธภิาพในการกาํจดัแมลงสงู 
2. มคีวามเป็นพษิต่อคนและสตัวเ์ลีย้งตํ่า  
3. มผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มตํ่า คอื ตอ้งสลายตวัเรว็และมกีารสะสมในดนิและน้ําน้อย 
4. มผีลกระทบตํ่าต่อแมลงทีม่ปีระโยชน์ (เชน่ ผึง้) และต่อสิง่มชีวีติอื่นๆ (เชน่ นก กุง้ และปลา) 
5. ราคาไมแ่พงและหาซือ้ไดส้ะดวก 
6. ไมท่าํใหเ้กดิรอยเป้ือนหรอืเป็นคราบสกปรกตดิกบัฝาผนงัและเครือ่งเรอืน 
7. สามารถใชไ้ดก้บัเครือ่งพน่ทีม่อียูแ่ละไมท่าํใหเ้ครือ่งพน่ผกุรอ่นสกึหรองา่ย 
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สตูรของสารเคมีกาํจดัแมลง (Insecticide formulations) 
สารเคมกีาํจดัแมลงสว่นใหญ่ละลายไดด้ใีนสารละลายอนิทรยี ์  นกัวทิยาศาสตรไ์ดพ้ฒันาสารเคมี

ออกเป็นสตูรต่างๆกนัเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัวธิกีารใชแ้ละชนิดของแมลง ตลอดจนใหเ้หมาะสมกบัชนิดของ
เครือ่งพน่ดว้ย  สารเคมชีนิดเทคนิคลัเกรด (technical grade) เป็นสตูรทีป่ระกอบดว้ยสารออกฤทธิไ์ม่
น้อยกวา่ 90%  สารเคมสีตูรอื่นๆทีม่จีาํหน่ายในทอ้งตลาดสรปุไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
  1. ประเภทของแขง็ (solid) ประกอบดว้ยผงของสารเคมผีสมกบัผงของสารบางชนิดทีไ่มม่ฤีทธิ ์
ทางเคม ี อยูใ่นรปูของผงละลายน้ํา (wettable powders หรอื W.P.) หรอืผงเปียกน้ํา (water dispersible 
powders หรอื W.D.P.) เวลาใชต้อ้งผสมกบัน้ําแลว้จงึนําไปฉีดพน่ แต่บางครัง้อาจใชใ้นรปูของผงฝุน่ 
(dusts) เชน่ การอาบผงฝุน่ใหไ้ก่เพือ่กาํจดัไรไก่   สารเคมปีระเภทน้ีอาจนํามาอดัใหเ้ป็นเมด็ (tablets), 
เป็นกอ้น (lumps) เพือ่ใชใ้สใ่นแหล่งน้ํา เพราะจะทาํใหจ้มลงในน้ําหรอือยูใ่ตผ้วิน้ําไดน้านขึน้, เป็นกอ้น
ลอยน้ํา (briquettes), เป็นแคปซลู (capsules) ทีง่า่ยต่อการขนสง่และใชง้าน นอกจากน้ีสารเคมยีงัไดร้บั
การพฒันาใหอ้ยูใ่นสตูรทีส่ามารถปล่อยสารออกฤทธิอ์อกมาครัง้ละน้อยๆ (slow-release formulations) 
เพือ่ใหม้รีะยะเวลาในการออกฤทธิไ์ดน้านโดยอยูใ่นรปูของทรายเคลอืบสารเคม ี (sand granules) เชน่ 
ทรายอะเบท เป็นตน้ 

2. ประเภทของเหลว (liquid) ประกอบดว้ยสารเคมผีสมกบัสารละลายอนิทรยีท์ีเ่หมาะสมและ
สารทีท่าํใหส้ามารถรวมตวักบัน้ําได ้  เวลาใชต้อ้งผสมกบัน้ํามนัหรอืน้ํา (ตามคาํแนะนําทีร่ะบุไวใ้นฉลาก
ขา้งภาชนะบรรจุ)  สารเคมปีระเภทน้ีมหีลายรปูแบบ เชน่ สารละลาย (solution), สารผสมแขวนลอยของ
น้ํามนั (emulsifiable concentrations), สารผสมแขวนลอยของผง (suspension), และฝอยละเอยีด 
(spray droplets) เป็นตน้ 
 3. ประเภทแกส๊ (gas) เพือ่ใชอ้บหรอืรมใหแ้มลงตาย เชน่ แบบเป็นควนั (smoke) และไอระเหย  
(vapor) 
 
อนัตรายท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีกาํจดัแมลง 
 ในปจัจุบนั ประเทศทีก่าํลงัพฒันาสว่นมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทยไดม้กีารใชส้ารเคมี
เพือ่กาํจดัแมลงเพิม่ขึน้อยา่งมากมาย  จงึควรศกึษาวธิกีารใชท้ีถู่กตอ้งเพือ่ใหม้คีวามปลอดภยัมากทีส่ดุ
ทัง้ผูป้ฏบิตังิานและประชาชนทัว่ไป สารเคมกีาํจดัแมลงทุกชนิดลว้นแลว้แต่มพีษิทัง้สิน้ ความเป็นพษิทีม่ี
ต่อสตัวเ์ลอืดอุน่และสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม สามารถอธบิายไดใ้นรปูของความเป็นพษิทีเ่ขา้ทางปาก (oral) 
หรอืทางผวิหนงั (dermal) อยา่งเฉียบพลนัทีม่ต่ีอสตัวท์ดลอง โดยแสดงเป็นคา่ LD50  ซึง่มหีน่วยเป็น
มลิลกิรมั/น้ําหนกัรา่งกาย 1 กโิลกรมั สาํหรบัองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อความเป็นพษิของสารเคมกีาํจดั
แมลงทีเ่น้นถงึอนัตรายจากสารเคมนีัน้ไดแ้ก่ 
  1. ปริมาณสารเคมีท่ีใช้ (dosage) การใชใ้นปรมิาณทีม่ากเกนิกวา่ทีก่าํหนดไว ้ ไมเ่พยีงแต่จะ
ทาํใหเ้กดิอนัตรายแก่รา่งกายเทา่นัน้ แต่อาจทาํใหผู้ร้บัเสยีชวีติได ้
  2. รปูแบบ (form)  รปูแบบของสารเคมทีีใ่ชจ้ะก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ผูร้บัแตกต่างกนัไป และ
ขึน้อยูก่บัทางทีส่ารเคมเีขา้สูร่า่งกายดว้ย ตวัอยา่งเชน่ ไดร้บัสารเคมเีขา้ทางปากจากการกนิ  ไดร้บั
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สารเคมเีขา้ทางผวิหนงัโดยเขา้ทางบาดแผลหรอืจากการสมัผสัถูกสารเคมโีดยตรง ไดร้บัสารเคมเีขา้ทาง
จมกูจากการสดูหายใจเอาไอหรอืควนัเขา้ไป เป็นตน้ 
  3. การได้รบัสารเคมี (exposure) สารเคมเีขา้สูร่า่งกายของคนและสตัวไ์ด ้ 3 ทางดว้ยกนั คอื 
    3.1.  ทางปาก (ingestion) โดยการกนิ การดื่ม หรอืการสบูบุหรี ่    
    3.2. ทางผวิหนงั (skin absorption) โดยเขา้ทางบาดแผลหรอืผืน่คนัทีส่มัผสัถูกกบัสารเคม ี
นอกจากน้ีสารเคมทีีอ่ยูใ่นรปูของเหลวสามารถซมึผา่นผวิหนงัไดด้แีละรวดเรว็กวา่อยูใ่นสภาพอื่นๆ 
โดยเฉพาะในชว่งอากาศรอ้น รเูหงือ่จะเปิดกวา้งทาํใหส้ารเคมกีาํจดัแมลงเขา้สูร่า่งกายไดเ้รว็กวา่ปกต ิ
    3.3. ทางจมกู (inhalation) โดยการสดูหายใจเอาไอระเหยหรอืควนัเขา้ไปในปอด ขณะทีท่าํ
การพน่สารเคม ี

  
นิยามศพัทท์ีค่วรจะทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง คอื 
 toxicity หมายถงึ ความสามารถของสารเคมทีีเ่ป็นเหตุใหเ้กดิผลรา้ยหรอืเป็นพษิรา้ยและจะแปร
ตามชนิดและความเขม้ขน้ของสารเคม ีซึง่มกัแสดงคา่เป็นน้ําหนกัของสารเคมต่ีอน้ําหนกัสตัวท์ดลอง 
 hazard หมายถงึ อนัตรายทีเ่กดิจากความเป็นพษิของสารเคมแีละการรบัสารเคมเีขา้สูร่า่งกาย
ซึง่ขึน้อยูก่บัความเขม้ขน้ของสตูรสารเคม ีวธิกีารใช ้ปรมิาณและอตัราการใชส้ารเคมใีนคนและสตัว ์
 dosage หมายถงึ จาํนวนสารเคมทีีส่ามารถกาํจดัแมลงเป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
ปลอดภยั ซึง่มกัแสดงอตัราการใชเ้ป็นน้ําหนกัของสารเคมต่ีอพืน้ทีห่รอืต่อปรมิาตร 
 
การจดัระดบัอนัตรายของสารเคมีกาํจดัแมลง 
 องคก์ารอนามยัโลกไดจ้าํแนกสารเคมกีาํจดัแมลงจาํนวนมากกวา่ 700 ชนิด ตามความอนัตราย 
(hazard) ของสารเคมนีัน้ โดยแบ่งระดบัความเป็นพษิออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

1. เป็นอนัตรายอยา่งยิง่ (extremely hazardous) เชน่ calcium cyanide, dieldrin 
2. เป็นอนัตรายสงู (highly hazardous) เชน่  aldrin, antu, dichlorvos, fenthion,  paris green 
3. เป็นอนัตรายปานกลาง (moderately hazardous) เช่น bendiocarb, BHC,     

chlorpyrifos, DDT, deltamethrin, HCH, propoxur, pyrethrins, fenitrothion,    pirimiphos 
methyl 

4. เป็นอนัตรายน้อย (slightly hazardous) 
5. ไมม่อีนัตรายเฉียบพลนัในการใชง้านปกต ิ(no acute hazard in normal use) 

 
 
 
 
มาตรการท่ีควรทราบ เกีย่วกบัการใชส้ารเคมเีพือ่ลดอนัตรายจากสารเคมทีีใ่ชก้าํจดัแมลง 
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1. เกบ็สารเคมไีวใ้นทีม่ดิชดิใหห้า่งจากเดก็และสตัวเ์ลีย้ง  ควรเกบ็ไวใ้นตูห้รอืในหอ้งทีส่ามารถ
ใสกุ่ญแจได ้ และควรจะเกบ็ไวใ้นถุงหรอืในภาชนะเดมิ ไมค่วรจะแบ่งใสถุ่งหรอืใสใ่นภาชนะ
อื่น 

2. เกบ็สารเคมใีหห้า่งจากอาหารทัง้ของคนและสตัวเ์ลีย้ง 
3. ใชส้ารเคมเีมือ่มคีวามจาํเป็นจรงิ ๆ เทา่นัน้ 
4. ก่อนการใชส้ารเคม ี ตอ้งอา่นวธิใีชใ้นฉลากทีต่ดิมากบัภาชนะบรรจุสารเคมใีหเ้ขา้ใจดี

เสยีก่อน รวมทัง้วธิกีารป้องกนัและแกพ้ษิ 
5. อยา่ใชส้ารเคมมีากเกนิกวา่ทีไ่ดแ้นะนําไวใ้นฉลาก 
6. ปิดปากและจมกูใหม้ดิชดิ ระวงัอยา่หายใจเอาฝุน่ละอองของสารเคมเีขา้ไปในขณะทาํการ

ผสมหรอืพน่ 
7. ระวงัอยา่ใหส้ารเคมกีระเดน็ถูกตวัหรอืเขา้ตา 
8. อยา่รบัประทานอาหารหรอืสบูบุหรีใ่นขณะทาํการฉีดหรอืพน่หรอืผสมสารเคม ี ควรลา้งมอื 

ลา้งหน้า และเปลีย่นเสือ้ผา้ทนัทหีลงัสิน้สดุการพน่ 
9. ทาํลายสารเคมทีีไ่มม่ฉีลากหรอืฉลากเลอะเลอืนมองไมเ่หน็ หา้มเดาเป็นอนัขาด 
10. ระวงัอยา่ใหส้ารเคมปีลวิลงไปยงัไรข่า้งเคยีง ทีพ่กัอาศยั หรอืลงในบ่อน้ําเป็นอนัขาด 
11. ควรสวมหน้ากากขณะปฏบิตังิาน 
12. ทาํลายภาชนะทีใ่ชบ้รรจุสารเคมดีว้ยวธิฝีงัหรอืเผาเสยีเมือ่ใชส้ารเคมนีัน้ๆ หมดแลว้ 

 
การป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี 

1. ผูท้ีท่าํงานเกีย่วขอ้งกบัสารเคมคีวรมคีวามระมดัระวงัในการปฏบิตังิานใหม้าก โดยเฉพาะ
เมือ่จบัตอ้งหรอืเมือ่ทาํการฉีดพน่สารเคม ี

2. เวลาปฏบิตังิานควรมสีิง่ป้องกนัตวั เชน่ สวมเสือ้ผา้หนาๆ สวมใสห่น้ากากปิดปากและจมกู
ใหม้ดิชดิ   

3. ในโรงงานทีผ่ลติและบรรจุสารเคมตีอ้งมกีารระบายอากาศทีด่ ี
4. มกีารตรวจสขุภาพของผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเคม ี โดยตรวจดรูะดบัฟอสฟอรสัใน

เลอืดอยา่งสมํ่าเสมอ ควรตรวจจาํนวนของคลอรนี เอสเตอเรสในพลาสมาหรอืในเลอืดของ
ผูป้ฏบิตังิานหรอืเกษตรกรทีท่าํงานพน่สารเคมปีระเภท Organo-phosphate รวมทัง้ตรวจ
เลอืดของผูท้ีท่าํงานเกีย่วขอ้งกบัการผลติ การบรรจุสารเคม ี และอื่น ๆ ตลอดเวลาดว้ย 

 
 
 
อาการเป็นพิษ เน่ืองจากการใชส้ารเคมกีาํจดัแมลงชนิดต่าง ๆ  สรปุไดด้งัน้ี 
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 ก. พิษจากสารเคมีกลุ่มคลอริเนตเตตไฮโดรคารบ์อน ผูท้ีไ่ดร้บัสารเคมจีะอาเจยีน (หาก
ไดร้บัในประมาณสงู) ทอ้งรว่ง รูส้กึฟ ัน่เฟือนทีร่มิฝีปาก ลิน้และหน้า เบื่ออาหาร ชพีจรเตน้ผดิปกต ิปวด
ศรีษะ เจบ็คอ ออ่นเพลยี มอีาการสัน่ (ทีบ่รเิวณคอ ศรีษะ หนงัตา) มนึงง  ชกั เป็นอมัพาตบางสว่น หมด
สต ิ  และเสยีชวีติได ้
 
 ข. พิษจากสารเคมีกลุ่มออรแ์กโนฟอสเฟต ผูท้ีไ่ดร้บัสารเคมจีะเกดิอาการคลื่นเหยีน อาเจยีน 
เป็นตะครวิทีท่อ้ง น้ําลายไหลมาก ปวดศรีษะ เวยีนศรีษะ แน่นหน้าอกในกรณทีีส่ดูดมเขา้ไป น้ํามกูใส 
ตามวั มา่นตาดาํเลก็ลง น้ําตาไหล การทาํงานของกลา้มเน้ือผดิปกต ิ พดูเลอะเลอืน กลา้มเน้ือกระตุก 
ออ่นเพลยี จติใจผดิปกต ิ มนึงง หายใจลาํบาก น้ําลายฟูมปาก อาการขาดออกซเิจน ความดนัโลหติสงู 
ชกักระตุก หอบ และเสยีชวีติซึง่อาจเกดิจากระบบหายใจตดิขดัและอื่น ๆ 
 
ตารางท่ี 12.1 แสดงความเป็นพิษจากการใช้สารเคมีกาํจดัแมลง 

 
สารเคมี 

 
ชนิด 

ความ 
เป็นพิษ 
mg/kg 

 
อตัราการใช้ 

 
ความเป็นพิษ 
ต่อแมลง 

 
แมลงเป้าหมาย 

DDT CH 113 1-2 gm/m2 สมัผสั ยงุและแมลงคลาน 

Lindane CH 100 0.2-0.5 gm/m2 สมัผสัและหายใจ ยงุและแมลงคลาน 

Malathion OP 2,100 1-2 gm/m2 สมัผสั ยงุและแมลงคลาน 

   142-693 gm/ha สมัผสั แมลงวนั 

Fenitrothion OP 503 1-2 gm/m2 สมัผสัและหายใจ ยงุและแมลงคลาน 

   350-580 gm/ha สมัผสัและหายใจ ยงุและแมลงวนั 

Pirimiphos OP 1,415 1-2 gm/m2 สมัผสัและหายใจ ยงุและแมลงคลาน 

methyl   100 gm/ha สมัผสั ยงุและแมลงวนั 

Temephos OP 8,600 56-112 gm/ha กนิ ลกูน้ํายงุชนิดต่าง ๆ 

   0.1 gm/litre กนิ ลกูน้ํายงุลาย 

Deltamethrin Py 135 0.05 gm/m2 สมัผสั ยงุและแมลงคลาน 

   0.5-1.0 gm/ha สมัผสั ยงุและแมลงวนั 

Permethrin Py 4,000 0.5 gm/m2 สมัผสั ยงุและแมลงคลาน 

   5-10 gm/ha สมัผสั ยงุและแมลงวนั 

Lambda Py 1,930 10-30 gm/m2 สมัผสั ยงุและแมลงคลาน 

cyhalothrin   1-2 gm/ha สมัผสั ยงุและแมลงวนั 
หมายเหต ุ     CH = Chlorinated Hydrocarbon Compounds 
  OP = Organo-phosphate Compounds 
  Py = Synthetic Pyrethroid 
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สารเคมีท่ีสาํนักงานควบคมุโรคไข้เลือดออกใช้หรอืเคยใช้ในการควบคมุยงุพาหะ 
1. ทรายกาํจดัลกูน้ํา เป็นสารเคมกีลุ่ม Organo-phosphorous Compound ทีม่ฤีทธิใ์นการกาํจดัลกูน้ํา 
(larvicide) มคีวามเขม้ขน้ 1% โดยน้ําหนกั เน้ือยาถูกเคลอืบไวบ้นเมด็ทราย 

สตูรโครงสร้าง (Empirical Formula)  : C16 H20 O6 P2 S3 
ช่ือทัว่ไป (Common name)  :  Temephos (BSI, ANSI, ISO) 
ช่ือการค้าอ่ืน ๆ  : Abathion, Abate, Biothion, Swebate, Nimitex, Ac52, 160, Ent 27156, 
OMS 786ม Chemfleet Sandabate 
ความคงทน (Stability)  : ทีอุ่ณหภมู ิ 25°C เมือ่ใสท่รายเคลอืบทมีฟีอสลงในน้ํา ทรายจะคง

สภาพไดน้านในน้ําบรสิทุธิ ์และสลายตวัเรว็ในน้ําทีม่สีภาพเป็นดา่ง หรอืกรดคอ่นขา้งสงู 
และสลายตวัเรว็ขึน้ตามอุณหภมูทิีส่งูขึน้ 

ความเป็นพิษ  : ในหนูทดลอง acute oral LD50  ประมาณ  8,600 มก./กก. 
การใช้  : อตัราการใชค้วบคุมยงุลาย 1 กรมั/น้ํา 10 ลติร ซึง่จะไดส้ารทมีฟีอสในน้ํามคีวาม

เขม้ขน้ 1 ppm. (หมายถงึสารเคม ี1 สว่น ในน้ํา 1 ลา้นสว่น) 
 
2. Pirimiphos methyl 1.6% เป็นสารเคมทีีใ่ชใ้นการควบคุมยงุพาหะ มคีวามเขม้ขน้เน้ือยา 1.6% - 
2.0% w/v 

สตูรโครงสร้าง  (Empirical formula) C11 H20 N3 O3 P5 
ช่ือทัว่ไป (Common name) Pirimiphos-methyl 
ความคงทน (Stability) Pirimiphos methyl  มคีวามคงทนในอุณหภมูปิกต ิและที ่

อุณหภมู ิ50°C นาน 3 เดอืน หรอื 80°C นาน 4 วนั ประสทิธภิาพจะลดลง 50% (half 
life) และสลายตวัอยา่งรวดเรว็ที ่100°C 

ความเป็นพิษ (Toxicity) ในหนูทดลอง acute oral LD50  ประมาณ 1,415 มก./กก. 
การใช้   พน่ดว้ยเครือ่งพน่หมอกควนั โดยมอีตัราการใช ้150 – 200 กรมั/10,000  

ตารางเมตร หรอืประมาณ 50 –100 มล./หลงัคาเรอืน  
 

3. Sumithion 2% เป็นสารเคมทีีใ่ชใ้นการควบคุมยงุพาหะนําโรค โดยใชค้วามเขม้ขน้เน้ือยา 2% w/v 
สตูรโครงสร้าง  (Empirical formula) C9 H12 NO5 P5 
ช่ือทัว่ไป (Common name) Fenitrothion 
ความคงทน (Stability) ในสภาวะอุณหภมูปิกตจิะรกัษาคุณภาพไดน้านประมาณ 2 ปี  

และจะสลายตวัไดเ้รว็ขึน้ในสภาวะความเป็นดา่งและอุณหภมูสิงู 
ความเป็นพิษ (Toxicity) ในหนูทดลอง acute oral LD50  ประมาณ 503 มก./กก. 
การใช้   พน่ดว้ยเครือ่งพน่หมอกควนั โดยมอีตัราการใช ้50 – 100 มล./หลงัคาเรอืน 
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4. Malathion 96% premium grade เป็นสารเคมทีีใ่ชใ้นการควบคุมยงุพาหะ มคีวามเขม้ขน้ เน้ือยา 
96% w/v 

สตูรโครงสร้าง  (Empirical formula) C10 H19 O6 PS2 
ช่ือทัว่ไป (Common name) Malathion 
ความคงทน (Stability) มคีวามคงทนในสภาวะอุณหภมูปิกต ิ    และสลายตวัเมือ่ถูก 

ความรอ้นหรอืแสงแดด 
ความเป็นพิษ (Toxicity) ในหนูทดลอง acute oral LD50  ประมาณ 2,100 มก./กก. 
การใช้   - พน่ดว้ยเครือ่งพน่ Leco  อตัราการใช ้50 ลติร/ตารางกโิลเมตร หรอืม ี

อตัราการไหลของน้ํายา 130-150 มล./นาท ี
  - พน่ดว้ยเครือ่งพน่หมอกควนั ใช ้Malathion 96% 7.0-7.5 ลติรผสมกบัน้ํามนัดเีซล 
เป็น 200 ลติร จะไดน้ํ้ายาเขม้ขน้ 4-5% พน่โดยมอีตัราการใช ้50-100 มล./หลงัคาเรอืน 

 
5. Deltacide เป็นสารเคมกีลุ่มสารสงัเคราะหไ์พรทีรอยดท์ีม่คีวามเขม้ขน้สงูใชใ้นการกาํจดัยงุพาหะ ตวั
ยาหลกัของเดลตาไซด ์ คอื Deltamethrin ความเขม้ขน้ 0.5%  w/v  และมสีารเสรมิฤทธิ ์ คอื Esbio 
allethrin กบั Piperonyl Butoxide 

ความคงทน (Stability) จะสลายตวัเมือ่สมัผสัแสงแดดหรอืความรอ้น 
ความเป็นพิษ (Toxicity) ในหนูทดลอง acute oral LD50  ประมาณ 135 มก./กก. 
การใช้   - พน่ดว้ยเครือ่งพน่ระบบ ULV  ใชน้ํ้ายาเดลตาไซด ์1 ลติร ผสมน้ํามนัดเีซล 

หรอืน้ําบรสิทุธิ ์9  ลติร จะไดน้ํ้ายาทีม่คีวามเขม้ขน้ของ Deltamethrin 0.05%  
อตัราการใชย้า 50-100 ลติร/ตารางกโิลเมตร หรอื 150-250 มล./นาท ีที ่
ความเรว็รถพน่ 5-8 กม./ชม. 
  - พน่ดว้ยเครือ่งพน่หมอกควนั  ผสมเดลตาไซด ์1 ลติร กบัน้ํามนัดเีซลหรอื 
น้ําบรสิทุธิ ์49 ลติร จะไดน้ํ้ายาทีม่คีวามเขม้ขน้ของ Deltamethrin 0.01%  
อตัราการใช ้50-100 ลติร/กโิลเมตร หรอื 50-100 มล./หลงัคาเรอืน 
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ตารางท่ี 12.2 แนวทางการใช้สารเคมีเพ่ือควบคมุยงุพาหะ 
วิธีการควบคมุ การควบคมุยงุพาหะ 

 สารเคมี ยงุลาย ยงุราํคาญ 
ยงุตวัเตม็วยั  เวลาพ่น 09.00-16.30 น. เวลาพ่น 18.00-20.30 น. 
การพน่หมอกควนั ก. ซมูไิธออน 2% พน่ในบา้น 50-100  มล./ละคร. พน่นอกบา้น 50 ลติร/ตารางกม. 
(Fogging) ข. พริมิฟิอสเมธลิ1.6%  พน่ในบา้น 50-100 มล./ละคร. พน่นอกบา้น 50 ลติร/ตารางกม. 
 ค. เดลตาไซดห์รอื 

เรซเีจนผสมน้ํามนั 
พน่ในบา้น 50-100  มล./ละคร. พน่นอกบา้น 50 ลติร/ตารางกม. 

 ดเีซลหรอืน้ํามนัก๊าด เครือ่งพน่ขนาดเลก็ (Swing Fog)  เครือ่งพน่ขนาดเลก็ (Swing Fog) 
 อตัราสว่น 1 : 49 ใชห้วัพน่ขนาด 0.8–1.0 ใชห้วัพน่ขนาด 1.0–1.2 
         เครือ่งพน่ขนาดใหญ่ (SN 100) 

ใชห้วัพน่ขนาด 1.6-2.0  
    
  เวลาพ่น 06.30-10.30 น. เวลาพ่น 18.00-20.30 น. 
การพน่ฝอยละออง 
(ULV) 

ก. เดลตาไซดห์รอื   เร
ซเีจนผสมน้ํามนั 

- พน่นอกบา้นดว้ยเครือ่ง LECO 
อตัรา 500 มล./เฮคตาร ์หรอื 

- พน่นอกบา้นดว้ยเครือ่ง LECO 
อตัรา 500 มล./เฮคตาร ์หรอื 

      ดเีซล หรอืน้ําบรสิทุธิ ์ 150-250 มล./นาท ี     150-250 มล./นาท ี   
     อตัราสว่น 1 : 9      - พน่นอกบา้นดว้ยเครือ่ง  - พน่นอกบา้นดว้ยเครือ่ง       
       FONTAN ใชห้วัพน่ 0.3-0.5    

อตัราการใช ้25-50 มล./ลคร. 
FONTAN ใชห้วัพน่ 0.3-0.5 อตัรา
การใช ้25-50 มล./ลคร.  

 ข. มาลาไธออน 96% - พน่นอกบา้นดว้ยเครือ่ง LECO - พน่นอกบา้นดว้ยเครือ่ง LECO 

    พรเีมยีมเกรด    ในอตัรา 130-150 มล./นาท ี    ในอตัรา 130-150 มล./นาท ี

    
ลกูน้ํายงุพาหะ ทรายกาํจดัลกูน้ํา 1% - ใชใ้นแหลง่เพาะพนัธุท์ีเ่ป็นที ่  
  เกบ็น้ําขนาดใหญ่ เชน่ โอ่งน้ํา   
  ถงัน้ํา ในอตัราทรายกาํจดัลกูน้ํา  
  1 ชอ้นชา (10 กรมั) ต่อภาชนะ  
  ใสน้ํ่า 100 ลติร (5 ป๊ีบ)  
  - กาํจดัแหลง่น้ําขงัขนาดเลก็ไมใ่ห ้  
  เป็นทีเ่พาะพนัธุโ์ดยการควํ่า,   
  ทาํลาย ภาชนะขงัน้ําทีไ่มใ่ช ้  

 
หมายเหตุ  การใชป้ลากนิลูกน้ําในการควบคุมลูกน้ํายุงลาย ใหป้ล่อยปลา 2 ตวั/โอ่ง สว่นการควบคุมลกูน้ํายุง
รําคาญ ให้ปล่อยปลาลงในแหล่งน้ําต่างๆ เช่น ท่อระบายน้ําทีอุ่ดตนั บ่อน้ํา  สระน้ําตามธรรมชาติ  สําหรบัลูกน้ํายุง
ราํคาญทีเ่พาะพนัธุต์ามนาขา้วนัน้ การปล่อยปลามกัไมป่ระสบผลสาํเรจ็ เนือ่งจากในนาขา้วมกีารใชส้ารเคมกีนัมาก ทํา
ใหป้ลาตาย (ลกูน้ํายงุกต็ายดว้ย) และยงัมศีตัรตูามธรรมชาตขิองปลาอยูห่ลายชนิด เชน่ นกกนิปลาเป็นตน้ 
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  13 
เคร่ืองพน่สารเคมีกาํจัดแมลง 

 
 

 ยุงลายเป็นแมลงบินที่เป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย การกําจัดยุงลาย 
ที่ประหยดั  มปีระสทิธภิาพ และปลอดภยั  คอืการควบคุมแหล่งเพาะพนัธุ์ซึ่งเป็นการกําจดัลูกน้ํา 
ยุงลายอย่างถาวร แต่ในความเป็นจรงิการควบคุมแหล่งเพาะพนัธุ์ยงัไม่ประสบผลสําเรจ็เท่าที่ควร 
เพราะมกีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเกดิขึน้เป็นประจาํ วธิทีีด่ทีีสุ่ดในการควบคุมการระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกนัน้จะตอ้งลดการแพร่กระจายของโรคใหไ้ดเ้รว็ทีสุ่ด คอื การควบคุมยุงตวัเตม็วยั  โดย
การใชส้ารเคมกีําจดัแมลงชนิดถูกตวัตาย  (สมัผสั)  พน่ดว้ยเครื่องพ่นสารเคมใีหส้มัผสัตวัยุงลาย  
เทคนิคการพน่สารเคมใีหส้มัผสัแมลงบนิทีใ่ชใ้นปจัจุบนั องคก์ารอนามยัโลกแนะนําใหใ้ชเ้ทคนิคการ
พ่นแบบฝอยละเอยีด ขนาดเมด็น้ํายาที่พ่นควรมเีสน้ผ่าศูนย์กลางระหว่าง 5-27 μm จงึจะม ี
ประสทิธภิาพสงูสดุในการกาํจดัแมลงบนิ เพราะขนาดเมด็น้ํายาน้ีจะลอยฟุ้งคลุมพืน้ทีไ่ดน้าน และไปได้
ไกลตามกระแสลมธรรมชาติ ส่วนเมด็น้ํายาที่มขีนาดเล็กหรอืใหญ่กว่าน้ีจะไม่มผีลต่อแมลงบนิใน 
พื้นที่ เพราะเม็ดน้ํายาจะลอยหายไปหรอืตกลงดินเร็วเกินไปหากพ่นในที่โล่งหรอืด้านในอาคาร  
เมด็น้ํายาทีม่ขีนาดใหญ่กว่า  50  μm  จะตกลงดนิภายในเวลาสัน้ ๆ  เมื่อหมดแรงสง่จากเครื่องพน่
นัน้ ๆ จงึไมม่ผีลต่อแมลงบนิเลย 
 
 องคก์ารอนามยัโลกกาํหนดวธิกีารพน่แบบฝอยละเอยีดวา่ควรมขีนาดเมด็น้ํายาเลก็กวา่   
50 μm เรยีก aerosol droplet และวธิกีารพน่แบบฝอยละอองควรมขีนาดเมด็น้ํายา 50 - 100 μm 
เรยีก  mist droplet  ฉะนัน้ในการควบคุมยงุลายดว้ยสารเคมจีงึควรใชเ้ครือ่งพน่สารเคมทีีอ่าจเรยีก  
aerosol generator  จงึจะไดผ้ลดทีีส่ดุ  เครือ่งพน่แบบ  aerosol generator  บางครัง้อาจเรยีกวา่  
fogging  machine  หรอื  fog  generator หรอืเครือ่งพน่ฝอยละเอยีด และหากสารเคมทีีใ่ชพ้น่เป็น
แบบความเขม้ขน้สงู  ใชป้รมิาณน้อย แต่คลุมพืน้ทีไ่ดม้าก กอ็าจมชีื่อเรยีกเฉพาะวา่   ULV  
Technique   
  

เครื่อง   aerosol  หรอื  fog  generator อาจเรยีกชื่อตามเทคนิคการพน่ทีใ่ชก้ําลงังาน หรอื
ชนิดของพลงังานพน่สารเคมอีอกเป็น 2 แบบ  ทีนิ่ยมผลติในปจัจุบนั คอื 

1. Cold fog generator  หรอืเครื่องพ่นฝอยละเอยีด เป็นเครื่องพ่นที่ใชพ้ลงังานกล 
แรงลม แรงเหวีย่ง สลดัน้ํายาใหแ้ตกตวัออกเป็นเมด็เลก็ ๆ ขนาดทีเ่ลก็กว่า 50 μm 
และชนิดสารเคมทีีใ่ชพ้น่มกัเป็นแบบความเขม้ขน้สงู 
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2. Thermal fog generator  หรอืเครื่องพน่หมอกควนั เป็นเครื่องพน่ทีใ่ชค้วามรอ้น ช่วย
ในการแตกตวัของน้ํายาออกเป็นละอองเมด็เลก็ ๆ  อุณหภูมทิีใ่ชส้งูมากหรอืน้อยขึน้อยู่
กบัชนิดของสารตวัทาํละลายทีม่จุีดเดอืด หรอืจุดระเหดิ (Boiling Point or Evaporating 
Point)  ซึง่มกันิยมใชส้ารตวัทาํละลายทีม่อุีณหภูมสิงูไป 100 องศาเซลเซยีส เพราะถา้
อุณหภมูสิงูกวา่น้ีจะมผีลในการทาํลายคุณภาพของสารเคม ี ซึง่มกัจะมคีวามเขม้ขน้ตํ่า 

 
เครือ่งพน่อกีประเภททีม่กัใชท้ัง้ดา้นการเกษตรและสาธารณสุข คอื Mist blower  หรอื  Mist  

generator หรอืเครื่องพ่นฝอยละออง  เป็นเครื่องพ่นสารเคมอีกีประเภทที่มกัใช้ในงาน       
สาธารณสุขและเกษตร  แต่ขนาดเมด็น้ํายาทีผ่ลติไดจ้ะมขีนาด 20 - 100  μm  จาํนวนเมด็น้ํายา
ส่วนใหญ่จะมขีนาดใหญ่กว่า  50 μm จงึไม่สามารถลอยฟุ้งอยู่ในบรรยากาศไดน้านพอจะกําจดั
แมลงบนิ  เครื่องพ่น  Mist generator มกัใชใ้นการพ่นสารเคมทีีม่คีวามเขม้ขน้ปานกลางใหเ้มด็
น้ํายาฟุ้งตกคลุมพื้นผวิของบรเิวณที่พ่นเพื่อกําจดัแมลงคลานมากกว่า  และสารเคมทีี่ใช้ก็ควรใช้
สารเคมแีบบถูกตวัตายแต่ให้มีฤทธิต์กค้างนาน  เช่น  การพ่นสารเคมกีําจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยุง  
แมลงวนั  เป็นตน้ 

 
จากขอ้มลูขา้งตน้อาจสรุปว่า  เครื่องพน่แต่ละชนิดมคีุณลกัษณะและวธิกีารใชง้านต่างกนัไป  

ผูใ้ชค้วรคาํนึงถงึความตอ้งการใชง้านเป็นสาํคญั เครื่องพน่ทีม่มีาตรฐานสงูยอ่มมรีาคาสงูตามไปดว้ย 
เครือ่งพน่มาตรฐานตามลกัษณะการใชง้านทีส่าํคญันัน้  ควรมลีกัษณะดงัน้ี 

1. เครื่องพ่นฝอยละเอียด  ULV  (ULV  cold fog generator)   
สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ด  คอื  ขนาดเมด็น้ํายาทีเ่ครื่องผลติได ้ควรมขีนาดใหญ่สุดไมเ่กนิ 60 μm  

ขนาดเมด็น้ํายาทีด่ทีีสุ่ดควรเป็น  5 - 27  μm  เพราะฉะนัน้คา่เฉลีย่ทีอ่งคก์ารอนามยัโลกใชบ้อก 
คุณภาพเครื่องว่าผลติเมด็น้ํายาทีม่คีุณภาพสงูสุด คอื ค่า VMD (Volume Median Diameter) เท่ากบั 
27 μm   หรอือาจบอกว่าจาํนวนเมด็น้ํายาไมน้่อยกว่ารอ้ยละ  85 มขีนาดเลก็กว่า  27  μm  ซึง่
อาจหมายถงึ กว่ารอ้ยละ 99 ของละอองน้ํายาทีม่ขีนาดฝอยละเอยีด  aerosol (ไมเ่กนิ  50  μm)  
จะลอยฟุ้งในบรรยากาศไดน้านและใชป้ระโยชน์ของละอองน้ํายาทุกเมด็ในการกาํจดัยงุบนิ* 

2. เครื่องพ่นฝอยละออง  (Mist blower) 
เครื่องพน่น้ีจะพน่เมด็น้ํายาขนาด  20 - 100  μm  และมคี่า  VMD  = 57  μm หมายถงึ

รอ้ยละ 85 มขีนาดเมด็น้ํายาเล็กกว่า 57 μm แต่จะพบว่าขนาดเมด็น้ํายาที่สามารถลอยฟุ้งใน
บรรยากาศไดด้แีละนาน  (aerosol droplet  ทีม่ขีนาดเลก็กว่า  50  μm)  จะมเีพยีงรอ้ยละ  35 เท่านัน้ 
สว่นทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 65 ทีม่ขีนาดเมด็น้ํายาใหญ่กวา่ 50 μm จะตกลงสูพ่ืน้ดนิในระยะเวลาทีส่ ัน้มาก  
จงึสามารถใชป้ระโยชน์จากน้ํายาไดเ้พยีง  35 % สาํหรบัแมลงบนิ  แต่ในทางตรงกนัขา้ม  หาก
ต้องการพ่นสารเคมกีําจดัแมลงบนิบรเิวณแหล่งเพาะพนัธุ์ เช่น แมลงวนับรเิวณกองขยะ แมลงสาบ  
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เครื่องพน่น้ีกลบัน่าจะมปีระโยชน์กว่าเครื่องฝอยละเอยีด ULV แต่หากใชแ้ทนเครื่อง  ULV อาจมี
ปญัหาเรือ่งความสิน้เปลอืงน้ํายาสงูและเมด็น้ํายาตกลงในบรเิวณนัน้  ไมล่อยฟุ้งในบรรยากาศ 

 
 

3. เครื่องพ่นหมอกควนั  (Thermal fog generator) 
เครื่องพ่นหมอกควนัแบบใชค้วามรอ้นช่วยในการแตกตวัของสารเคมรีูปของเหลวเป็น

ละอองเลก็ขนาด  0.1 - 60  μm  ขนาดเฉลีย่ของเมด็น้ํายา  (VMD)  ขึน้อยูก่บัปรมิาณความรอ้น
และปรมิาณสารเคมทีี่พ่น ถ้าความร้อนสูงหรอืปรมิาณสารเคมทีี่พ่นออกมาน้อย ขนาดเมด็น้ํายา 
ก็เล็กกว่าปรมิาณสารเคมทีี่พ่นมากกว่าในขนาดความร้อนเดยีวกนั  ปญัหาสําคญัของเครื่องพ่น
หมอกควนัแบบใชค้วามรอ้นคอืการสลายตวัของสารเคมเีน่ืองจากความรอ้น  ซึ่งอาจเน่ืองมาจาก
คุณสมบตัขิองสารเคมเีอง  หรอือาจเน่ืองมาจากเครื่องพ่นเคมทีี่ใหค้วามรอ้นสูงเกนิไป  โดยปกติ
เครื่องพ่นหมอกควนัที่มคีุณภาพดคีวรสามารถควบคุมอุณหภูม ิณ จุดหรอืบรเิวณที่น้ํายาสมัผสั
ความรอ้นและแตกตวัใหบ้รเิวณน้ีมอุีณหภูมริะดบัทีไ่ม่ทําลายคุณภาพของสารเคม ี หรอืมอุีณหภูมิ
บรเิวณน้ีตํ่ากว่า 100  องศาเซลเซยีส  ซึง่อาจทดสอบไดโ้ดยการใชน้ํ้าแทนสารเคม ี หากเครื่องพน่
ใดพ่นน้ําออกเป็นละอองโดยสมบูรณ์หรอืเป็นไอ  แสดงว่าอุณหภูมจุิดนัน้สูงเกินจุดน้ําเดอืด  (100  
องศาเซลเซยีส) โอกาสทําลายคุณภาพสารเคมทีีถู่กทําลายไดด้ว้ยความรอ้นย่อมมอียู่ แต่จะมาก
น้อยขึน้อยูก่บัอุณหภูมแิละคุณสมบตัขิองสารเคมนีัน้  และสารเคมทีีแ่นะนําใหใ้ชใ้นเครื่องพ่นหมอก
ควนั จะมคีวามเขม้ขน้ตํ่ามาก ๆ จงึยอ่มมโีอกาสลดคุณภาพการพน่สารเคมลีงไดม้าก ฉะนัน้ การใช้
เครือ่งพน่หมอกควนัทีม่คีุณภาพตํ่ากล็ดประสทิธภิาพการพน่หมอกควนัลง 

เหตผุลในการกาํหนดคณุสมบติัเฉพาะเครื่องพ่น  ULV  ขนาดเลก็ 
1. น้ําหนกัเครื่องเปล่าไมเ่กนิ  13  กโิลกรมั  เมื่อรวมน้ําหนักสารเคมแีละน้ํามนัเชือ้เพลงิ

แลว้น้ําหนักไม่ควรเกนิ  18  กโิลกรมั  เพราะผูใ้ชง้านเป็นอาสาสมคัรหรอืเจา้หน้าที ่ 
ไมคุ่น้กบัการแบกน้ําหนกัและเครื่องสัน่ / รอ้น  และตอ้งใชเ้วลาในการพน่ต่อครัง้มากกวา่  
30  นาท ี

2. ค่า  VMD  30  μm  ตามมาตรฐานองคก์ารอนามยัโลกและใชป้ระโยชน์จากเมด็น้ํายา 
ใหส้งูสดุ 

3. ระยะพน่ไมน้่อยกวา่  8  เมตร  เพราะการพน่วธิน้ีียนืใกลห้รอืชดิบา้น  พน่จากภายนอก
เขา้สูใ่นบา้น  ระยะหา่ง  1 - 2  เมตรพน่ใหเ้ขา้สูบ่รเิวณกลางบา้น  และใหน้ํ้ายาลอยฟุ้งอยู่
ในบา้นไดท้ัว่ถงึ 

4. เครื่องยนต์ไม่ตํ่ากว่า  1.5 แรงม้า เป็นขนาดเครื่องยนต์ที่ให้กําลงัน้อยสุด แต่ม ี
ประสทิธภิาพและประหยดัและใชง้านไดน้านในรอบเครื่องยนต์ทีส่งู ๆ  และไม่ควรใหญ่
เกนิไปเพราะจะมน้ํีาหนกัมาก 
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5. เครื่องคอมเพรสเซอรเ์ป็นแบบโรตารี ่ระบบพดัลม  ตอ้งการใบพดัลมทีแ่ขง็แรงทนทาน 
ในการใช้งาน  และในการใช้งานระบบโรตารี่จะสามารถอดัลมได้ดีกว่าใบพดัทัว่ไป 
เน่ืองจากใบพดัลมอาจบดิงอไมส่ามารถอดัลมไดป้รมิาณมากพอทีจ่ะใหล้มมคีวามเรว็พอ
ตน้ํีายาใหแ้ตกตวั 

6. อตัราพน่  1 - 6  ลติร / ชม.  ระบบ  ULV  มมีาตรฐานการพน่  0.5 - 1.0  ลติรต่อพืน้ที ่
10,000  ตารางเมตร  (ประมาณ  100  หลงัคาเรอืน) ซึง่จะใชเ้วลาทาํงานประมาณ 100 
นาท ี

7. ถงัน้ํายาคงทน  ความจุ  2.5 - 3.5  ลติร  พอต่อการใชง้านตามเทคนิคการพน่  ULV  
ซึง่สมัพนัธก์บัอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิในถงัเชือ้เพลงิทีท่าํงานไดไ้มเ่กนิ  1  ชัว่โมง 
แลว้พกัเครือ่ง 

 
เครื่องพ่นหมอกควนัขนาดเลก็ 
สาระสาํคญั 

- หวัควบคุมอตัราการไหล  ตอ้งคงทีเ่พื่อควบคุมอตัราการไหลของสารเคมใีหเ้ป็นไปตาม
อตัราการใชข้องสารเคมต่ีอพืน้ที ่เป็นการหลกีเลี่ยงปญัหาการปรบัอตัราการไหลทีอ่าจ
น้อยหรอืสงูเกนิไปและผูค้วบคุมเป็นผูก้ําหนดอตัราการใชต้ามขนาดหวัควบคุมอตัราการ
ไหล ซึ่งหากติดตัง้ภายนอกจะสะดวกในการควบคุมกํากับ  และหวัพ่นแต่ละขนาด
เหมาะกบัสารเคมสีตูรน้ํามนัหรอืสตูรน้ําไมเ่หมอืนกนั 

- ปลายทอ่ตอ้งมทีอ่สวม  เพราะเครือ่งพน่ทีก่รมควบคุมโรคตดิต่อใชอ้ยูเ่ป็นเครื่องทีค่วบคุม
อุณหภูมใิหต้ํ่ากว่า  100  องศาเซลเซยีสเมื่อจะพ่นสารเคมสีตูรน้ํามนั หากต่อไปจะใช้
สารเคมสีตูรน้ํา  จะตอ้งใชห้วัพเิศษจงึจะพน่สารเคมสีตูรน้ําได ้เพราะเครื่องพน่ทีใ่ชป้กติ
จะไมส่ามารถพน่สารเคมสีตูรผสมน้ําได ้

หมายเหต ุ
 ปจัจุบนัยงัไม่แนะนําการพ่นสารเคมสีูตรน้ํา เพราะในตลาดยงัไม่ค่อยจะมสีารเคมสีูตรน้ําใช้  หากใช้
สารเคมทีีม่ไิดผ้ลติมาเพือ่การพน่สตูรผสมน้ําทีม่กีารป้องกนัการระเหยของน้ํา เมด็น้ํายาทีม่ขีนาด  20  μm  จะระเหย
หายไปภายในเวลา  2.3  วนิาท ี เมด็น้ํายาจงึไมอ่าจคลุมพื้นทีไ่ดน้านพอทีจ่ะสมัผสักบัตวัยงุ 
 
 ในกรณีที่กําหนดคุณลกัษณะเฉพาะในการจดัซื้อเครื่องพ่นสารเคมีอาจกําหนดเงื่อนไข 
ให้ผู้เสนอราคาแนบหลกัฐานการเป็นผู้แทนจําหน่ายเพื่อเป็นการยนืยนัว่าผู้ขายสามารถให้บรกิาร   
อะหลัย่  การซ่อมบาํรงุ  และคุณสมบตัขิองเครือ่งพน่นัน้  ๆ  อาจใหแ้สดงคูม่อืคุณลกัษณะของเครือ่ง
พน่ฉบบัตวัจรงิวา่ตรงตามคุณลกัษณะเฉพาะของผูซ้ือ้ทีก่าํหนด 
 
เอกสารอ้างอิง : ตารางการตรวจหาค่า VMD จากเอกสารขององคก์ารอนามยัโลก ‘Equipment for 
vector control’ 
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  14 
ข้อสังเกตสาํคัญ 

ในการพน่สารเคมด้ีวยเคร่ืองพน่ฝอยละเอียด ULV 
 

 
 ประเทศไทยเริม่โครงการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกและไขส้มองอกัเสบในปี พ.ศ. 2516 
กจิกรรมทีด่าํเนินการในระยะแรกของโครงการ คอื การควบคุมยงุพาหะ โดยการพน่สารเคมรีะบบ
ฝอยละเอยีด ULV ขนาดใหญ่ตดิตัง้บนรถยนต ์ เครือ่งพน่ฝอยละเอยีด ULV แบบสะพายหลงั และ
เครือ่งพน่หมอกควนัทัง้ขนาดเลก็ขนาดใหญ่ โดยดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะขององคก์ารอนามยั
โลก ซึง่แบ่งระยะการควบคมุยงุพาหะเป็น 2 ระยะ คอื 
 

1. ระยะโรคสงบ 
(มกราคม – เมษายน) 

ดาํเนินการพน่สารเคมลีดจาํนวนยงุพาหะในเขต
พืน้ทีชุ่มชนขนาดใหญ่ทีม่ปีระชากรหนาแน่น เชน่ 
เขตเทศบาลเมอืงสาํคญัทีเ่ป็นศนูยก์ลางการ
คมนาคมของภมูภิาคต่าง ๆ 2 ครัง้ หา่งกนั 30-45 
วนั 

2. ระยะโรคระบาด
(พฤษภาคม-
กนัยายน) 

ดาํเนินการพน่สารเคมลีดการแพรก่ระจายของโรค
ในเขตชุมชนทีม่กัมรีายงานการเกดิโรคระบาดสงู 
โดยพน่ 2 ครัง้ ในชว่งเวลา 7-10 วนั 

   
การพน่สารเคมรีะบบฝอยละเอยีด ULV ในชว่งเวลาการปฏบิตังิานนัน้ เจา้หน้าทีย่งัไมม่ี

ความรูแ้ละประสบการณ์ใด ๆ เลย แต่อาศยัการเรยีนรูใ้นระหวา่งปฏบิตังิาน โดยยดึมาตรฐานการ
ทาํงานตามเอกสารทางวชิาการทีม่น้ีอยมาก จนพฒันาแนวปฏบิตังิานทีเ่ป็นตน้แบบการพน่สารเคมี
ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกของประเทศไทย  ความรูท้ีม่ใีนขณะนัน้จะทราบแต่วา่เครือ่งพน่ทีใ่ชม้ขีนาด
เมด็น้ํายาละเอยีดเลก็มาก  แต่ไมท่ราบวา่จะไดม้าตรฐานตามขอ้กาํหนดขององคก์ารอนามยัโลกซึง่
กาํหนดไวใ้น “Equipment for Vector Control”   วา่ละอองน้ํายาควรมขีนาดเลก็กวา่ 25 μm  จรงิ
หรอืไม ่ อตัราการใชส้ารเคมใีนการพน่แต่ละครัง้กพ็น่ตามมาตรฐานคูม่อืการใชเ้ครือ่งพน่นัน้ ๆ จงึ
เป็นจุดออ่นในการพจิารณาเลอืกสารเคมทีีใ่ชว้า่จะไดผ้ลมากน้อยเมือ่ใดในการกาํจดัยงุพาหะ และมี
ผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนในพืน้ที ่และสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่มากน้อยเพยีงใด ฯลฯ 
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 จากประสบการณ์ของการทาํงานพน่สารเคมคีวบคุมยงุพาหะดว้ยเครือ่งพน่ฝอยละเอยีด 
ULV มานานกวา่ 20 ปี กส็ามารถกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานโดยแยกประเดน็สาํคญัที่
ผูป้ฏบิตังิานควรมคีวามรู ้และมเีครือ่งมอืทีม่คีุณภาพ โดยสงัเขปได ้คอื 

1. เครือ่งพน่ระบบฝอยละเอยีด ULV และเครือ่งพน่หมอกควนัทีม่คีุณภาพสงู 
2. สารเคมทีีเ่ลอืกใช ้และอตัราการใชท้ีถู่กตอ้งต่อแมลงเป้าหมาย  
3. เทคนิคการปฏบิตังิานทีถู่กตอ้ง  ซึง่รวมถงึการใชเ้ครือ่งพน่ และสารเคมใีน

อตัราทีเ่หมาะสมตามสภาพพืน้ทีด่าํเนินการ  เพือ่ประสทิธภิาพในการลดยงุ
พาหะ และความปลอดภยัต่อมนุษย ์และสภาพแวดลอ้ม 

4. ปญัหา-อุปสรรค ของการดาํเนินการพน่สารเคม ี เชน่ สภาพลม, ภมูอิากาศ  ที่
อาจเสรมิหรอืลดประสทิธภิาพการพน่เคม ี

 
เครือ่งพ่นระบบฝอยละเอียด ULV ท่ีมีคณุภาพ 
 ในปี ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) องคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัพมิพเ์อกสารกาํหนดมาตรฐาน
เครือ่งพน่ ULV โดยใชข้นาดเมด็น้ํายาทีเ่ครือ่งพน่ผลติออกมา คดิหาคา่ VMD (Volume Median 
Diameter) และแบ่งกลุ่มตามลกัษณะความละเอยีดของน้ํายาทีพ่น่ออกมา  ดงัน้ี 
  aerosols  < 50   μm 
  mists   50-100   μm 
  fine sprays  100-250 μm 
  medium sprays      250-400 μm 
  coarse sprays  > 400    μm 
 
 พรอ้มกนัน้ี หนงัสอื Equipment for Vector Control กไ็ดร้ะบุไวว้า่ การพน่สารเคมสีาํหรบั
แมลงบนิโดยการพน่สารเคมฟุ้ีงกระจายไปในบรรยากาศ (Space Spray) ควรพน่ในชว่งเวลาบนิของ
แมลงเป้าหมายและละอองน้ํายาจะตอ้งลอยฟุ้งอยูใ่นบรรยากาศไดน้านพอทีแ่มลงบนิจะสมัผสัละออง
น้ํายาทีล่อยฟุ้งอยู ่ฉะนัน้ละอองน้ํายาทีพ่น่แลว้สามารถลอยฟุ้งอยูใ่นบรรยากาศ ควรมขีนาดเลก็กว่า 
100 μm และหากการพน่ฝอยละเอยีดดว้ยน้ํายาความเขม้ขน้สงูปรมิาณน้อยใหค้ลุมพืน้ทีม่าก กจ็ะ
เรยีกวา่ “เทคนิคการพน่ระบบ ULV”  
   

จากการตดิตามศกึษาและวจิยัอยา่งต่อเน่ืองขององคก์รและฝา่ยปฏบิตังิานต่างๆในปี 
ค.ศ.1994 (พ.ศ. 2537) Pan American Health Organization No. 548  “Dengue and DHF in the 
American : Guideline for Prevention and Control” ไดส้รปุสาระสาํคญัของเทคนิคการพน่เคมแีบบ 
Space Spray ระบบ  Ultra Low Volume Ground Equipment วา่ เครือ่งพ่นท่ีมีคณุภาพดี
ควรพ่นละอองน้ํายาช่วงท่ีมีคณุภาพท่ีสดุ คือ 5 –27 μm  เพราะหากละอองน้ํายาเลก็
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เกนิไปกจ็ะลอยหายไปหมด ในขณะเดยีวกนั ถา้ขนาดเมด็น้ํายาใหญ่มากกจ็ะตกดนิเรว็ ไมส่ามาถ
รกัษาระดบัใหล้อยอยูใ่นบรรยากาศไดน้านพอจะสมัผสักบัยงุพาหะเป้าหมาย แต่ยงัมปีจัจยัอื่น ๆ ทีม่ี
ผลกระทบต่อการลอยตวัของละอองน้ํายา เชน่ กระแสลม  อุณหภมูขิองพืน้ทีซ่ึง่สมัพนัธก์บัชว่งเวลา
ของวนั  เชน่ ชว่งเชา้ละอองน้ํายาจะลอยรกัษาระดบั และลอยตวัสงูขึน้ในชว่งบ่ายเมือ่พืน้ดนิมคีวาม
รอ้นสะสมมาตลอดวนั 
 

จากตารางที ่1 และกราฟ หากนํามาพจิารณาจะพบวา่ในเสน้กราฟของละอองน้ํายา Typical 
aerosol  ทีม่ ี  VMD =  27 μm  จะมลีะอองน้ํายาบางสว่นทีม่ขีนาดเลก็หรอืใหญ่เกนิไปจาก
มาตรฐานที ่Pan  American Health Organization แนะนําวา่มปีระสทิธภิาพสงูสดุในการควบคุมยงุ
พาหะ คอื มขีนาดใหญ่กวา่ 30 μ ประมาณ 30%  ฉะนัน้ถา้ VMD 27 μm ปรมิาณสารเคมทีีม่ ี
ละอองขนาดทีต่อ้งการจะมปีระมาณ 70% (100 – 30  = 70)  หากเป็นเชน่น้ี  ละอองน้ํายาทีด่น่ีาจะ
มคีา่ VMD ทีเ่ลก็กวา่ 27 μm จงึจะสามารถใชป้ระโยชน์จากสารเคมทีีพ่น่ออกไปไดส้งูสดุ  ซึง่เครือ่ง
พน่ ULV ใดสามารถผลติละอองน้ํายาสว่นใหญ่ใหอ้ยูใ่นระดบั 10-30 μ  ไดส้งูกวา่ 80% กน่็าจะมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
 

ในขณะเดยีวกนั  ถา้พจิารณาเครือ่งพน่  mist blower จะพบวา่มาตรฐานของเครือ่งพน่ฝอย
ละอองทีม่ขีายและใชท้ัว่ไปในทางเกษตร ซึง่มคีา่ VMD อยูท่ี ่ 57 μm จะพบวา่ละอองน้ํายาตาม
มาตรฐาน ULV ในงานสาธารณสขุ (5 – 27 μm) มอียูเ่พยีง 2%  ของปรมิาณสารเคมทีีพ่น่ออกจาก
เครือ่ง และหากยดึขนาด 50 μm เป็นเกณฑต์ามมาตรฐาน aerosol ทีถ่อืวา่เมด็น้ํายาจะลอยไดด้ใีน
บรรยากาศ พบวา่มลีะอองน้ํายา aerosol ปรมิาตรประมาณ 35% ของปรมิาณสารเคมทีีใ่ชพ้น่ 
ในขณะทีเ่ครือ่งพน่ฝอยละเอยีด ULV ควรจะตอ้งผลติละอองน้ํายา 99% ไดม้ขีนาดเลก็กวา่ 50  μm 
ฉะนัน้  ในแงข่องเครือ่งพน่ระบบ ULV จงึน่าจะกาํหนดคา่ VMD ตามมาตรฐานขององคก์ารอนามยั
โลก และ Pan American Health Organization  ไวท้ี ่27 μm  จงึจะไดท้ัง้ประสทิธภิาพ เพราะใช้
ประโยชน์จากน้ํายาไดถ้งึ 99% และลดความสญูเสยีของละอองน้ํายาทีใ่หญ่เกนิจนตกพืน้ ก่อใหเ้กดิ
สภาวะอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 

 
ในแงข่องความสิน้เปลอืง สารเคมอีนัอาจก่อใหเ้กดิการทาํลายสภาพแวดลอ้ม  เชน่ ใน

เครือ่งพน่ฝอยละเอยีดทีใ่หข้นาดละอองน้ํายาแตกต่างกนัไป จะพบวา่ใชเ้ครือ่งพน่ไมถู่กตอ้งตาม
วตัถุประสงคข์องการผลติเครือ่งพน่นัน้ ใหค้วามสญูเสยีน้ํายาสงูแตกต่างกนัไดช้ดั ตวัอยา่งเชน่ 

 เครือ่ง A  ม ี VMD   20  μm น่าจะมขีนาดเมด็น้ํายาระหวา่ง 5-50 μm 
 เครือ่ง B  ม ีVMD    40  μm  น่าจะมขีนาดเมด็น้ํายา 10-100 μm 
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ตารางท่ี 14.1 แสดงการกระจายของละอองน้ํายาจากเคร่ืองพ่น และมาตรฐาน VMD 
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ถา้เครือ่ง A  พน่โดยใชน้ํ้ายา 1 ลติร  เครือ่ง B จะตอ้งใชน้ํ้ายาปรมิาตรเทา่ใด  จงึจะได้
จาํนวนเมด็น้ํายาเทา่กนั  ถา้สมมตวิา่  ละอองน้ํายาของเครือ่ง A ทุกเมด็มขีนาด 20 μm  และเครือ่ง 
B มขีนาด 40 μm 

 

 จากสตูรปรมิาตรทรงกลม  = (¶/6)d3 

  dA   = 20  μm 
  dB   = 40  μm 

  ปรมิาตรละออง A : B = (¶/6) (20)3   : (¶/6) (40)3 
= (20)3    :  (40)3 

= 8000  :  64000 
=   1    :    8      

 
 เพราะฉะนัน้ เครือ่ง A พน่น้ํายา 1 ลติร  เครือ่ง B จะตอ้งใชน้ํ้ายา 8 ลติร  จงึจะมจีาํนวน
ละอองน้ํายาเทา่กนั  ซึง่ตวัปรมิาณน้ํายาทีพ่น่ดว้ย เครือ่ง B  มาพน่ในเครือ่ง A ยอ่มประหยดั และ
ปลอดภยักวา่  และสามารถพน่คลุมพืน้ทีไ่ดม้ากกวา่ตามไปดว้ย และในกรณเีครือ่งพน่ B น้ํายาทีใ่ช้
สงูเป็น 8 เทา่ ของเครือ่ง A ยอ่มมอีนัตรายสงูกวา่เป็นสดัสว่นกนัไป อกีทัง้ยงัมผีลจากขนาดละออง
น้ํายาทีใ่หญ่จะตกลงพืน้เกดิความสญูเสยีมาก  
 
ตารางท่ี 14.2  ตารางแสดงความสมัพนัธข์องขนาดเมด็น้ํายาต่อพืน้ที ่

 
Droplet Diameter 

จาํนวนสารเคมีท่ีพ่นให้ได้
น้ํายา 1 เมด็ ต่อ ตาราง

มิลลิเมตร (ลิตร) 

จาํนวนละอองน้ํายาในพืน้ท่ี 1 
ตารางเซนติเมตร เมื่อพ่น
สารเคมี 1 ลิตรต่อ hectare 

10 0.005 19,099 
20 0.042 2,387 
30 0.141 708 
40 0.335 299 
50 0.655 153 
70 1.797 56 
90 3.818 26 
100 5.238 19 
200 41.905 2.4 
500 654.687 0.15 

 

  6 
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จากตารางขอ้มลูขา้งบน  จะพบวา่ถา้พน่สารเคมดีว้ยระบบ ULV  ปรมิาณ 1 ลติร ต่อ 
hectare จะมจีาํนวนละอองน้ํายา 2,387 เมด็ต่อตารางเซนตเิมตร ถา้เมด็น้ํายามขีนาด 20 μm  และ 
299 เมด็ต่อตารางเซน็ตเิมตร ถา้เมด็น้ํายามขีนาด 40 μm  (จาํนวนแตกต่างกนัถงึ 8 เทา่ตวั 
โดยประมาณ) ซึง่โดยความเป็นจรงิกอ็าจเปรยีบเทยีบได ้  แมว้า่ขนาดละอองน้ํายาทีเ่ครือ่งพน่ผลติ
ออกมาจะมขีนาดต่าง ๆ กระจายปะปนกนั  มไิดม้ขีนาด 20 μm หรอื 40 μm ตามทีส่มมตขิา้งตน้  
และยิง่เครือ่งพน่ใดสามารถพน่สารเคมใีหม้ลีะอองขนาดต่างๆ กระจายอยา่งสมํ่าเสมอในขนาดที่
ตอ้งการ (5-27 μm) ยอ่มสามารถครอบคลุมพืน้ทีไ่ดทุ้กระดบัความสงูในระยะการบนิของแมลง
พาหะ  โดยอาจสรปุไดว้า่เครือ่งพน่ฝอยละเอยีดไมว่า่จะเป็นขนาดเลก็ หรอืขนาดใหญ่แบบตดิตัง้
รถยนตค์วรมคีุณสมบตัทิีส่าํคญั คอื ผลติละอองน้ํายาไดม้ากในขนาด 5-27 μm   ซึง่อาจใชค้า่  
VMD  27-30 μm หรอืเลก็กวา่ เป็นเครือ่งชีว้ดัคุณภาพเครือ่ง  และเครือ่งทีด่ไีมค่วรผลติละอองน้ํายา 
ขนาดเมด็ใหญ่สดุเกนิ 60 μm  ซึง่จะสามารถใชป้ระโยชน์จากละอองน้ํายาไดม้ากกวา่ 99.99% 

 
อตัราการพ่นสารเคมีของเครือ่งพ่นฝอยละเอียด  ULV 

นอกจากคุณสมบตัใินการพน่ขนาดละอองน้ํายาทีต่อ้งการแลว้  ยงัมปีจัจยัทีค่วรคาํนึงถงึใน
แงข่องคุณภาพเครือ่ง คอื ความสามารถในการพน่ปรมิาณสารเคมวีา่จะพน่ไดม้ากหรอืน้อย  ซึง่
จะตอ้งสมัพนัธก์บัขนาดของพืน้ทีท่ีจ่ะพน่  อตัราการพน่สารเคมมีกัระบุเป็นมลิลลิติรต่อนาท ี  หรอื 
ลติรต่อชัว่โมง  หรอืหน่วยวดัอื่น ๆ ตามผูผ้ลติจะกาํหนด  เพือ่บอกถงึขดีความสามารถในการ
ทาํงานของเครือ่งพน่นัน้ ๆ 

 
ขนาดของพืน้ทีก่ม็คีวามสาํคญัทีจ่ะตอ้งคาํนึงถงึ  เพราะพืน้ทีข่นาดใหญ่กต็อ้งการใชส้ารเคมี

สงูตามเป็นสดัสว่น  โดยอตัราการใชส้ารเคม ี (Active Ingredient) จะถูกกาํหนดโดยผูผ้ลติเป็นกรมั
ต่อพืน้ทีซ่ึง่ Pan American Health Organization  แนะนําวา่การพน่สารเคมรีะบบ ULV หรอืหมอก
ควนั ซึง่มลีะอองละเอยีดมอีตัราการพน่สารผสม (Active Ingredient + Solvent) ไมค่วรเกนิ 4.6 
ลติรต่อ hectare  โดยขึน้อยูก่บัความเรว็ลมในภมูปิระเทศนัน้ ๆ ขณะพน่วา่กระแสลมจะพดัละออง
น้ํายาจากการพน่ Space Spray  ในพืน้ทีโ่ล่งแจง้ไปไดไ้กลมากน้อยแคไ่หนจากจุดพน่  ดงันัน้  ผู้
ควบคุมจะตอ้งทราบถงึความสามารถในการกระจายน้ํายาจากจุดพน่ไปไดไ้กลมากน้อยแคไ่หน 
ระยะทางอาจสัน้เพยีง 25-50 เมตร  ถา้ลมน่ิงหรอืสงบและอาจไปไกลถงึ 150 เมตร  ถา้ความเรว็ลม
ถงึ 20 กม. ต่อ ชม.  

 
 Pan  American Health Organization  ไดก้าํหนดอตัราการพน่ Malathion 96% premium 
grade  ซึง่ดาํเนินการในประเทศลาตนิอเมรกิาวา่  มอีตัราการพน่ 127 มลิลลิติรต่อนาท ีความเรว็รถ
พน่  10 กม. ต่อ ชม.  จะคลุมพืน้ที ่ 80 hectare ต่อวนั มอีตัราการใชส้ารเคม ี 305 มลิลลิติรต่อ 
hectare พน่แบบดา้นเดยีวของแนวถนนในชว่งเวลา 06.00 – 08.30 น. จากขอ้มลูแสดงวา่ ระยะพน่
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เคมปีระมาณวนัละ 2.30 ชม.  พน่คลุมพืน้ทีเ่ฉลีย่ชัว่โมงละ 25-30  hectare แสดงวา่ระยะหวงัผลที่
ละอองน้ํายาจะไปไดไ้กล 25-30 เมตร จากจุดพน่  (ถนน 1 เสน้  พน่ยา 1  ดา้น หากชว่งหา่งของ
ตกึไมเ่กนิ 100 เมตร)  โดยความเรว็ลมในขณะพน่ถอืวา่เฉลีย่ไมเ่กนิ 8 กม. ต่อ ชม.  แต่การศกึษา
ทดลองของโครงการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในประเทศไทย  กาํหนดมาตรฐานการพน่เป็น 2 เทา่
ของมาตรฐานทีใ่ชใ้นประเทศลาตนิอเมรกิา  กล่าวคอื  วธิกีารทาํงานทัง้หมดเหมอืนกนั ทัง้อตัราการ
พน่ ความเรว็รถพน่ ความเรว็ลมธรรมชาตต่ิางกนั คอื ของประเทศไทยวิง่พน่ 2 ดา้น ในถนนเสน้นัน้   
โดยปรบัหวัพน่ 45 องศาจากทางวิง่ และยกหวัพน่ 30-45 องศา จากแนวระดบั  เพือ่ใหน้ํ้ายากระจาย
คลุมบา้นชัน้แรกบางสว่น และทีเ่หลอืขา้มหลงัคาบา้นชัน้แรก ไปสูช่ ัน้ที ่ 2 – 3  ตามลาํดบั และจาก
การศกึษาตดิตามเกบ็ตวัอยา่งละอองน้ํายา  พบวา่ไปไดไ้กล 30-50 เมตร จากจุดพน่ 
 
ตารางท่ี 14.3 แสดงการกระจายของละอองน้ํายาด้วยกระแสลมธรรมชาติ 

ความเรว็ลม FOG / ULV 
(เมตร/วินาที) (กม. / ชม.) ละอองน้ํายา ไปได้ไกล

(เมตร) 
0.0 – 0.2 0.0 – 0.7 25 – 50 
0.3 – 1.5 1.1 – 5.4 35 – 70 
1.6 – 3.3 5.8 – 11.9 50 – 100 
3.4 – 5.4 12.2 – 19.4 75 – 150 

 
 ปญัหาสาํคญัประการหน่ึงในการปฏบิตังิานพน่ ULV ขนาดใหญ่ตดิตัง้รถยนตท์ีม่กัพบ คอื 
การควบคุมอตัราการไหลของสารเคมใีหค้งที ่ เน่ืองจากเครือ่งพน่ ULV ใหญ่  จะตอ้งอาศยับุคลากร
ควบคุมเครือ่ง  ตัง้แต่ตดิเครือ่งปรบัอตัราการไหลของน้ํายา  หยุดการพน่ขณะกลบัรถ  และดบั
เครือ่งเมือ่เสรจ็งาน การปรบัอตัราการไหลของน้ํายาจะตอ้งอาศยัตารางกาํกบั ใหป้รบัมเิตอรค์วบคุม
การไหลของสารเคมตีามความหนืดของน้ํายาทีเ่ปลีย่นไปตามอุณหภมู ิ  โดยมเิตอรค์วบคุมจะเป็น
แบบลกูลอยในหลอดแกว้แสดงเป็นตวัเลข 1 – 17  และผูค้วบคุมตอ้งดอุูณหภูมใินถงัน้ํายา แลว้อา่น
คา่จากแผนภมูวิา่ทีอุ่ณหภมูนิัน้ ๆ จะใหล้กูลอยถูกกาํหนดใหล้อยสงู  ตําแหน่งเทา่ใด เชน่ 8.5, 8.7 
จงึจะควบคุมอตัราการไหลของสารเคมใีหค้งทีต่ลอดเวลาปฏบิตังิาน 
 
 ในประเทศไทย การปฏบิตังิานมขีอ้จาํกดัทรพัยากร บุคลากร ฉะนัน้ การปฏบิตังิานพน่
สารเคมรีะบบ ULV  ดว้ยเครือ่งพน่ขนาดใหญ่จะกาํหนดกฎเกณฑ ์  วธิปีฏบิตั ิสารเคม ี  อตัราการ
ผสมและอตัราการใชท้ีต่ายตวั สาํหรบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานภาคสนามเชน่  พน่ดว้ยเครือ่งพน่ ULV  
ขนาดใหญ่ตดิตัง้บนรถยนต ์ปฏบิตังิานตัง้แต่ 06.00 – 10.3 0 น. ความเรว็รถพน่ 8 กม. ต่อ ชม.  
อตัราการพน่ตามชนิดสารเคมทีีแ่นะนําใหใ้ช ้     การกาํหนดเชน่น้ีเป็นการสะดวกแก่เจา้หน้าที่
โดยทัว่ไป  โดยประมาณการณ์วา่ละอองน้ํายาจะลอยไปไดไ้กล  50 เมตรจากจุดพน่  เน่ืองจากพืน้ที่
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ดาํเนินการเป็นเขตเมอืงมอีาคาร ตน้ไม ้ยานพาหนะ กดีขวางการเดนิทางของละอองน้ํายา  และการ
กาํหนดอตัราการไหลน้ํายากจ็ะคอ่นขา้งตํ่าเพือ่ความปลอดภยัของประชานผูส้มัผสัในพืน้ที ่  หาก
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถกาํหนดอตัราการพน่ใหส้อดคลอ้งกบัความเรว็รถ
และความเรว็ลมในพืน้ทีก่จ็ะสามารถประหยดัเวลาในการทาํงานไดม้ากขึน้ 
 
ตวัอย่างท่ี 1    การพน่สารเคมใีนเขตเมอืงดว้ย  Fenitrothion L 40 S ซึง่องคก์ารอนามยัโลก  และ 
Pan American Health Organization  กาํหนดอตัราการใช ้ Fenitrothion 200-400 gm-ai ต่อ 
hectare ตารางกาํหนดของการใช ้  Sumithion  L 40 S ในเอกสารการใชเ้ครือ่งพน่เคมแีละการ
บาํรงุรกัษาใหพ้น่ดว้ยความเรว็รถยนต ์8 กม. ต่อ ชม.  อตัราการไหล 250-300 มลิลลิติรต่อนาท ี
 
  การคาํนวณพืน้ทีค่รอบคลุมจากการพน่ โดยถอืวา่น้ํายาปลวิไดไ้กล 25-50 เมตร  ที่
ความเรว็ลมไมเ่กนิ 8 กม. ต่อ ชม.  
  พืน้ที ่ = ความเรว็รถ  X  ระยะพน่ 
   = 8 กม. ต่อ ชม. X  25-50 เมตร 
   = 8000   X  25 – 50  = 200,000 – 400,000 ตารางเมตร  
   = 20 – 40 hectare 
 

 พืน้ทีด่าํเนินการไดใ้น 1 ชม. = 20 – 40   hectare 
 อตัราการพน่ Fenitrothion  = 200 gm-ai ต่อ hectare 
 Fenitrothion  ทีม่ใีชใ้นประเทศไทยเป็น Sumithion  L 40 S  ซึง่มสีารออกฤทธิ ์40% 
เพราะฉะนัน้ Sumithion  L 40 S จาํนวน 1 ลติร  จะม ีFenitrothion 400 gm 
จงึตอ้งใช ้ Sumithion  L 40 S จาํนวน 0.5 ลติรต่อ hectare 

 จากพืน้ทีพ่น่ 1 ชม.   =  20 – 40 hectare  
 Sumithion ทีใ่ช ้  = 10 – 20 ลติรต่อ ชม. 
หรอื   =  166 – 322 มลิลลิติรต่อนาท ี

หมายเหต ุ มาตรฐานทีก่าํหนดของโครงการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก  250-300 มลิลลิติรต่อนาท ี 
หรอืสงูถงึ 15 – 20 ลติรต่อชัว่โมง  จะครอบคลุมพื้นที ่ 40 hectare เนือ่งจากอุณหภมูิ
กระแสลมธรรมชาต ิ และเวลาปฏบิตังิานในประเทศไทยสงูกวา่ในการปฏบิตังิานของ
แถบลาตนิอเมรกิา 

 
ดงันัน้  รถพน่ 1 คนั  ทาํงานไดป้ระมาณ 3-4 ชม. จะพน่คลุมพืน้ทีไ่ดป้ระมาณ 1.2 – 1.5 

ตารางกโิลเมตร ถา้เป็นเขตเทศบาลเลก็อาจพน่แลว้เสรจ็ใน 1 วนั แต่ถา้เป็นเทศบาลหรอืชุมชน
ขนาดใหญ่กต็อ้งระดมรถพน่มาก เพือ่ใหท้นักบัการระบาดของโรค หรอื เพิม่ขดีความสามารถในการ
พน่ โดยเพิม่ความเรว็รถ เพิม่อตัราการพน่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเหตุการณ์ในขณะนัน้ 
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 จากขอ้มลูการกระจายของน้ํายาจากจุดพน่ตามความเรว็ลมธรรมชาต ิ หากลมแรง 10 กม. 
ต่อ ชม.  ระยะพน่อาจไปไดไ้กลถงึ 100 เมตร  เครือ่งพน่กต็อ้งมคีวามสามารถในการพน่เพิม่ขึน้เป็น 
2 เทา่  หรอื 40 ลติรต่อชม. แต่อาจมปีญัหาเรือ่งความปลอดภยัจากพษิของสารเคมจีงึควร
เปลีย่นแปลง โดยการเพิม่ความเรว็รถพน่แทนการเพิม่อตัราการใชส้ารเคม ี
 
ตวัอย่างท่ี 2  การพน่สารเคมใีนเขตเมอืงควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกดว้ย  Permethrin 17% W/V  
                     (ชื่อการคา้ Resigen)  โดยผูผ้ลติกาํหนดการใชด้งัน้ี 
Dilution Rates at Varying Speeds and outputs 
ความเรว็รถ (กม./ชม.) อตัราการพ่น อตัราการผสม 

 มิลลิลิตร/นาที ลิตร/ชัว่โมง
5 200 (12) 1 : 17 
 400 (24) 1 : 34 

10 200 (12) 1 : 8.5 
 400 (24) 1 : 17 
หมายเหต ุ ระยะพน่หวงัผล 50 เมตร  ประมาณวา่จะพน่คลุมพืน้ที ่ 25-50 hectare/ชัว่โมง ที ่
                   ความเรว็รถ 5-10 กโิลเมตร/ชัว่โมง  โดยมอีตัราการใชส้ารออกฤทธิ ์5 กรมั / hectare  
 
Permethrin กาํหนดอตัราการใช้ 5 –10 gm-ai  / hectare) 
ในเอกสารการใช้เครื่องพ่นเคมีและการบาํรงุรกัษา 
ความเรว็รถ (กม./ชม.) อตัราการพ่น อตัราการผสม 

 มิลลิลิตร/นาที ลิตร/ชัว่โมง
8 250-300 (15-18) 1 : 9 
16 500-600 (30-36) 1 : 9 

หมายเหต ุ ระยะพน่หวงัผล 50 เมตร  มอีตัราการใชส้ารออกฤทธิ ์ 8-10 กรมัต่อ hectare   ประมาณ
วา่จะพน่คลุมพื้นที ่40 –80 hectare/ชัว่โมง 

 
 ฉะนัน้  ในการดาํเนินงานพน่เคมรีะบบ ULV ยิง่มอีตัราการพน่สงูขึน้กส็ามารถประหยดัเวลา
ในการปฏบิตังิานได ้  โดยเพิม่ความเรว็รถใหส้งูขึน้สอดคลอ้งกบัความสามารถในการพน่ของเครือ่ง
พน่รุน่ใหม ่ ๆ ทีส่ามารถพน่ไดใ้นอตัราสงูกวา่เดมิ  โดยคงคุณภาพขนาดละอองน้ํายาใหม้ขีนาด 
VMD  ไมเ่กนิ 27 μm ได ้
 
 นอกจากน้ี  อตัราการพน่ยิง่พน่มากยิง่ด ี เพราะปรมิาณละอองน้ํายายิง่มมีาก กส็ามารถ
กระจายครอบคลุมพืน้ทีไ่ดม้าก  ซึง่  Pan American Health Organization ระบุวา่อตัราการพน่อาจ
สงูถงึ 4.6 ลติรต่อ hectare ในขณะทีอ่ตัราการใชต้ามขอ้กาํหนดของผูผ้ลติ Resigen จะมอีตัราการ
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ใช ้480 – 960 มลิลลิติรต่อ hectare ในกรณทีีพ่น่ในพืน้ทีท่ีม่กีระแสลมธรรมชาตแิรงกวา่ 8 กม. ต่อ 
ชม.  ผูค้วบคมุการพน่ควรเพิม่สารตวัทาํละลายใหม้ากขึน้ เชน่ ทีค่วามเรว็รถพน่ 10 กม. ต่อ ชม. 
พน่ 400 มลิลลิติรต่อนาท ี โดยใชอ้ตัราสว่นผสม 1 : 17  อาจตอ้งปรบัอตัราผสมเป็น  600 มลิลลิติร
ต่อนาท ีมอีตัราผสม 1 : 25.5 หรอื 800 มลิลลิติรต่อนาท ีอตัราผสม 1 : 34 (อตัราพน่ 24 ลติรต่อ 
ชม. เป็น 36 หรอื 48 ลติรต่อ ชม.) ซึง่จะเป็นการเพิม่ปรมิาณละอองน้ํายา และระยะเวลาในการ
ครอบคลุมพืน้ทีใ่หน้านพอทีแ่มลงจะสมัผสัละอองน้ํายา และสามารถใชว้ธิกีารเพิม่สารทาํละลายใหม้ี
อตัราทีเ่หมาะสมไดเ้ชน่เดยีวกนั  อตัราทีแ่นะนําใหพ้น่ตามเอกสารการใชเ้ครือ่งพน่เคมแีละการ
บาํรงุรกัษา เมือ่จาํเป็นตอ้งพน่สารเคมใีนสภาพภมูอิากาศทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดมาตรฐานทีม่ี
ความเรว็ลมธรรมชาตสิงูกวา่ 16 กม. ต่อ ชม. 
 
 จากขอ้มลูขา้งตน้  อาจสรปุครา่ว ๆ วา่ เครือ่งพน่ ULV ขนาดใหญ่ควรมคีวามสามารถใน
การพน่ไมน้่อยกวา่ 20 ลติรต่อ ชม. ยิง่มากยิง่ด ี ถา้ตอ้งการเพิม่ความเรว็ในการทาํงาน และในกรณี
การพน่ควบคมุโรคไขส้มองอกัเสบหรอืแมลงพาหะอื่น ๆ ทีไ่มม่ปีญัหาดา้นความปลอดภยัของมนุษย์
กอ็าจเพิม่อตัราการพน่ไดส้งูถงึ 40 –50 ลติรต่อ ชม. 
 
 ในอดตีการพน่ดว้ยเครือ่งพน่ ULV ขนาดใหญ่ มกัมปีญัหาในการปรบัลกูลอยใหส้ามารถ
รกัษาอตัราการไหลของสารเคมใีหค้งที ่ ปจัจุบนัสามารถแกไ้ขได ้ โดยพบวา่ในเครือ่งพน่รุน่ใหมท่ีม่ ี
จาํหน่าย สามารถกาํหนดอตัราการไหลน้ํายาใหค้งทีไ่ดต้ลอดเวลาโดยนําระบบอเิลคโทรนิคมาชว่ย 
เชน่ การใช ้ pump ไฟฟ้า ซึง่สามารถรกัษาอตัราการป ัม๊น้ํายาใหค้งทีไ่มว่า่สารเคมทีีใ่ชพ้น่จะ
เปลีย่นแปลงความหนืดไปเทา่ใดกต็าม ทาํใหส้ะดวกขึน้ หากจะกาํหนดคุณสมบตัพิเิศษเหล่าน้ีขึน้ 
ในการจดัซือ้ 
 
 จากขอ้มลูทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  อาจสรุปไดถ้งึคุณสมบตัสิาํคญัทีเ่ครือ่งพน่ ULV  ควรจะม ี
ตามลาํดบัความสาํคญั  ดงัน้ี 

1. ขนาดละอองน้ํายาทีผ่ลติไดค้วรอยูร่ะหวา่ง 5 –60 μm และขนาดเมด็น้ํายาใหญ่สดุไม่
เกนิ 60 μm 

2. คา่ VMD (Volume Median diameter)  ของละอองน้ํายาตอ้งไมเ่กนิ 30 μm ในทุกอตัรา
การพน่ 

3. อตัราการพน่สารเคม ี 
 ไมน้่อยกวา่ 3 ลติรต่อ ชม. เมือ่เป็นเครือ่งสะพายหลงั  
 ไมน้่อยกวา่ 30,40 หรอื 50 ลติรต่อ ชม. เมือ่เป็นเครือ่งขนาดใหญ่ 

4. มรีะบบอตัโนมตัทิีส่ามารถควบคุมอตัราการไหลของสารเคมทีีพ่น่ใหค้งที ่ (กาํหนดอตัรา
การพน่ยา 1 ครัง้  เครือ่งควรมอีตัราการไหลน้ํายาคงทีต่ามทีต่ ัง้ไวต้ลอดการพน่)  ซึง่
อาจเป็นระบบกลหรอื electronic กไ็ด ้
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หมายเหต ุ  ตวัเลขคา่  MVD  (Median Volume Diameter) ซึง่มตีวัเลข  A – B เชน่ 18 – 75 μm   
ซึง่เครือ่งพน่ชอบนําเสนอ น่าจะเป็นขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของละอองน้ํายาเลก็–ใหญ่สดุ 
ทีเ่ครือ่งพน่นัน้ผลติได ้ จงึไมใ่ชต่วัเลขบอกคุณสมบตัทิีต่อ้งการของเครือ่งพน่ฝอยละเอยีด 
ULV ทีด่ ี    ทีถู่กตอ้งควรใชค้า่  VMD  ซึง่เป็นตวัเลข  1  ตวั  เชน่  27 μm  เป็นตวัระบุ
คุณสมบตัขิองเครือ่งพน่นัน้ จงึจะไดเ้ครือ่งพน่ ULV ทีม่ปีระสทิธภิาพในการควบคุมแมลง
บนิ 

 
อายกุารใช้งาน และการบาํรงุรกัษาเครือ่งพ่น 
 จากประสบการณ์ในฐานะผูป้ฏบิตังิานทีผ่า่นมา  ทัง้ในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ทีไ่ด้
ตดิต่อ มกัมคีาํถามวา่เครือ่งทีซ่ือ้มาชาํรดุ  จะซ่อมแซมไดไ้หม   สง่ซ่อมไดท้ีไ่หน  คา่ซ่อมแพง / ถูก  
ฯลฯ  เครือ่งพน่ไมว่า่จะเป็นขนาดใหญ่ตดิตัง้รถยนต ์  ขนาดเลก็สะพายหลงั  หรอืแมแ้ต่เครือ่งพน่
หมอกควนัของผูแ้ทนจาํหน่ายแต่ละแหง่ มกัมปีญัหาแตกต่างกนัไป  ทัง้ในแงคุ่ณภาพการใชง้าน 
ความยาก-งา่ยในการตดิตัง้ใชง้าน การบาํรงุรกัษาหรอืซ่อมแซมเมือ่ชาํรดุ สว่นคณุภาพ และความ
สะดวกในการใชง้าน ไมค่อ่ยมปีญัหานกั เพราะผูใ้ชม้กัปรบัตวัหรอืปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้ครือ่งพน่
สามารถใชง้านไดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ  ปญัหาใหญ่ทีพ่บ คอื การซ่อมแซมเมือ่ชาํรดุ เชน่ 

 ไมม่อีะไหล่ทดแทน  เครือ่งพน่น้ียอ่มหมดสภาพหรอืไม ่  สามารถนํากลบัมาใช้
งาน  ซึง่คงจะถอืวา่มคีา่เป็น 0 

 มอีะไหล่ แต่ไมพ่รอ้ม คอื อะไหล่ยงัไมม่า  หรอืผูข้ายไมส่ามารถจดัสง่ไดใ้น
เวลาทีต่อ้งการ และใชเ้วลานานกวา่เครือ่งจะกลบัมาใชง้านได ้ ถอืวา่มคีา่เป็น 1 

 มอีะไหล่แต่ไมม่ชีา่งซ่อม อยา่งน้ียงัพอพึง่หน่วยงานทีม่ปีระสบการณ์ในการ
ซ่อม หรอืซ่อมแซมเองได ้ถอืวา่มคีา่เป็น 2 

 มอีะไหล่ มชีา่งซ่อมพรอ้ม เครือ่งสามารถใชง้านใหเ้กดิประโยชน์ ถอืวา่มคีา่เป็น 3 
 มอีะไหล่   มชีา่งซ่อมใชง้านมปีระสทิธภิาพสงูสดุตลอดเวลา  ถอืวา่มคีา่เป็น 4 

 
ในฐานะผูซ้ือ้หรอืใชเ้ครือ่ง ทา่นตอ้งพจิารณาวา่ทา่นจะเลอืกเครือ่งทีม่คีา่เป็น 4, 3, 2, 1 

หรอื 0  (เมือ่จะซือ้เครือ่งพน่ หากพบวา่เครือ่งพน่นัน้มคีุณคา่  = 0 ทา่นยงัจะตดัสนิใจซือ้เครือ่งพน่
นัน้หรอืไม)่ ทา่นจะทราบวา่เครือ่งพน่ใด ควรจดัซือ้หรอืไมค่วรนัน้ อาจมาจากประสบการณ์ของทา่น 
หรอืของเพือ่นรว่มงาน  หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยพจิารณาจากขอ้มลูวา่เครือ่งพน่ใดมอีายุ
การใชง้านไดย้าวนาน ยอ่มแสดงวา่มอีะไหล่พรอ้ม มชีา่งซ่อมพรอ้ม เป็นตน้ 
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15 
การตรวจหาเมด็นํ้ายาขนาดเล็ก 

ของเคร่ืองพน่ฝอยละเอียด ULV, ฝอยละออง และเคร่ืองพน่หมอกควัน 
 
 

 ในปี ค.ศ.1974 องคก์ารอนามยัโลกไดร้ะบุวา่การพน่สารเคมแีบบ Space Spray  เพือ่ควบคมุ
แมลงบนิพาหะนําโรค  ควรมขีนาดเมด็น้ํายาเลก็กวา่ 100 μm  เพือ่ละอองน้ํายาจะสามารถลอยฟุ้งอยู่
ในบรรยากาศไดน้านพอทีแ่มลงบนิเป้าหมายจะมโีอกาสสมัผสัสารเคมทีีพ่น่ และในกรณทีีก่ารพน่โดย 
สารเคมคีวามเขม้ขน้สงู ปรมิาณน้อยใหค้ลุมพืน้ทีม่ากเรยีก "เทคนิคการพน่ ULV"  ซึง่ควรมคีา่เฉลีย่
ขนาดละอองน้ํายา 27 μm   ต่อมาในปี 1994  Pan American Health Organization (PAHO) ไดส้รปุ
สาระสาํคญัเทคนิคการพน่สารเคมแีบบ Space Spray ระบบ ULV วา่เครือ่งพ่นทีด่คีวรพน่ขนาดละออง
น้ํายาทีม่คีณุสมบตัลิอยฟุ้งไดด้ใีนบรรยากาศ ซึง่ควรจะมขีนาด 5 - 27 μm 
 
 จากขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้  อาจสรปุไดว้า่ เครือ่งพน่สารเคมทีีถ่อืวา่มคีณุภาพตามเกณฑข์อง
องคก์ารอนามยัโลก  ควรมขีนาดเมด็น้ํายาไมเ่กนิ 100 μm และเครือ่งพน่ทีม่คีณุสมบตันิี้ เรยีก " เครือ่ง
พน่สารเคมแีบบฝอยละออง" (Mist Generator) สว่นเครือ่งพน่ทีส่ามารถผลติละอองน้ํายา ขนาดเลก็กวา่ 
50 μm  จะมชีือ่เฉพาะแตกต่างจากนี้เรยีก "เครือ่งพน่สารเคมฝีอยละเอยีด" (Aerosol Generator) โดย
แบง่ตามขนาดเมด็น้ํายาทีเ่ครือ่งพน่ผลติได ้  ตามหลกัเกณฑท์ีอ่งคก์ารอนามยัโลกแบง่กลุม่ของขนาด
เมด็น้ํายา  ดงัรายละเอยีด 
 

ช่ือละอองน้ํายา ขนาดละอองน้ํายา เฉล่ีย (μM) 
ฝอยละเอยีด  (Aerosols) < 50 
ฝอยละออง (Mists) 50 - 100 
ละอองขนาดเลก็ (Fine Sprays) 100 - 250 
ละอองขนาดกลาง (Medium Sprays) 250 - 400 
ละอองหยาบ (Coarse  Sprays) > 400 
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16 
การมส่ีวนร่วมของประชาชนเพือ่ควบคมุยุงลาย 

 
 
 เป็นทีท่ราบกนัดแีลว้วา่ การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกซึง่มมีาตรการหลกัเน้นไปทีก่าร
ควบคุมยงุลายทีเ่ป็นพาหะนําโรคจะไมส่ามารถประสบผลสาํเรจ็ไดถ้า้หากขาดการมสีว่นรว่มของชุมชน  
ดงันัน้ ความรว่มมอืของประชาชนจงึเป็นปจัจยัสาํคญัทีจ่ะทาํใหก้ารรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลอืดออกใหห้มดไปจากชุมชนนัน้บรรลุเป้าหมายไดใ้นทีส่ดุ 
 
 นอกจากน้ี ความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครฐักม็คีวามสาํคญัมาก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ เพือ่รว่มประสานนโยบาย
และแผนปฏบิตังิานกนัอยา่งใกลช้ดิ อกีทัง้ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน ไมว่า่ในระดบั
สว่นกลางหรอืสว่นทอ้งถิน่กต็าม เพือ่สนบัสนุนการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในดา้นทรพัยากร 
กาํลงัคน และเงนิงบประมาณ ตลอดจนเพือ่สนบัสนุน เผยแพร ่ ประชาสมัพนัธ ์ ใหม้กีารดาํเนินการ
รณรงคใ์นชุมชนอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 จากประสบการณ์ในอดตีทีผ่า่นมาปรากฏวา่การควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกโดยหน่วยงาน
สาธารณสขุทกุระดบัเพยีงอยา่งเดยีวไมส่ามารถบรรลุผลสาํเรจ็ได ้ หรอือาจบงัเกดิผลแต่เพยีงชัว่
ระยะเวลาสัน้ ๆ ดงันัน้ ขณะน้ีหลายจงัหวดัไดพ้ยายามหารปูแบบการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกโดยการมี
สว่นรว่มของประชาชน โดยมรีปูแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. การรณรงค ์โดยการระดมความรว่มมอืของผูนํ้าชุมชน นกัเรยีน กลุ่มกจิกรรม และประชาชน 
เพือ่กาํจดัแหล่งเพาะพนัธุข์องยงุลายในชมุชนเป็นครัง้คราวหรอืในเทศกาลต่าง ๆ 
 2. การรว่มมอืกบัโรงเรยีน ในการสอนนกัเรยีนใหม้คีวามรูเ้รือ่งการควบคุมยงุลาย และ
มอบหมายกจิกรรมใหน้กัเรยีนกาํจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน อาจดาํเนินการอยา่ง
สมํ่าเสมอตลอดทัง้ปี หรอืเป็นครัง้คราวรว่มกบัการรณรงค ์
 3. การจดัหาทรายกาํจดัลกูน้ํามาจาํหน่ายในกองทุนพฒันาหมูบ่า้นในราคาถูก บางแหง่อาจจดั
อาสาสมคัรไปสาํรวจแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายตามบา้นเรอืน และใสท่รายกาํจดัลกูน้ําใหเ้ป็นประจาํโดยคดิ
คา่บรกิารราคาถูก 
 การดาํเนินงานในรปูแบบดงักล่าวเพือ่ใหชุ้มชนมสีว่นรว่มเป็นเจา้ของปญัหาและแกป้ญัหาดว้ย
ตนเอง ควรจะไดร้บัการสง่เสรมิและปฏบิตัใิหแ้พรห่ลายมากทีส่ดุ โดยเน้นปจัจยัสาํคญัคอื ความ
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ครอบคลุม ความสมํ่าเสมอ และความต่อเน่ือง โครงการทดลองควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกโดยการมสีว่น
รว่มของชุมชนหลายโครงการประสบความสาํเรจ็อยา่งดยีิง่ในระยะการดาํเนินงานของโครงการ แต่ไม่
สามารถดาํเนินการใหต่้อเน่ืองในระยะยาวได ้ 
 ความรว่มมอืของชุมชนในการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกตอ้งเป็นแบบผสมผสาน ประกอบดว้ย
สว่นรว่มจากหลายๆดา้น เชน่ 
ดา้นสาธารณสขุ   - ใหส้ขุศกึษา สนบัสนุนเคมภีณัฑแ์ละการควบคุมโรค 
ดา้นการศกึษา - สอนการควบคุมโรคแก่นกัเรยีน และกระตุน้ใหป้ฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง

สมํ่าเสมอ 
ดา้นการปกครอง  - ใหก้ารสนบัสนุนการควบคุมโรคผา่นทางขา่ยงานการปกครองทอ้งถิน่ 
ดา้นประชาสมัพนัธ ์ - เผยแพรข่า่วสารความรูเ้กีย่วกบัการควบคุมโรค และการกระตุน้เตอืน

ใหป้ระชาชนตื่นตวัในการควบคุมโรค 
ดา้นเอกชน - ใหก้ารสนบัสนุนทรพัยากร หรอืเขา้รว่มกจิกรรมการควบคุมโรค

ไขเ้ลอืดออกในชุมชน 
 แต่ละจงัหวดัมแีหล่งทรพัยากร องคก์ร บุคลากร และความคลอ่งตวัทีจ่ะจดัหารปูแบบความ
รว่มมอืภายในทอ้งถิน่ จุดเริม่ตน้ทีส่าํคญัคอื การจดัการใหฝ้า่ยต่าง ๆ ไดม้ารว่มกนัมองปญัหาและ
วางแผนแกไ้ขปญัหาดว้ยกนั การผสมผสานความรว่มมอืจะตอ้งทาํทัง้ระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน ใน
ภาครฐักต็อ้งผสมผสานระหวา่งหน่วยราชการต่างวชิาชพี ต่างสงักดั และต่างระดบัเพือ่สนบัสนุนใหเ้กดิ
การมสีว่นรว่มในการควบคุมโรคโดยประชาชนในทอ้งถิน่อยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 
 
ความร่วมมือของโรงเรียน 
 โรงเรยีนเป็นสถาบนัทีม่บีทบาทสาํคญัมากในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกกจิกรรม
หลกัทีโ่รงเรยีนสามารถกระทาํเพือ่ชว่ยป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก  ไดแ้ก่ 
 1. สอนนกัเรยีนใหม้คีวามรูใ้นการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
 2. ทาํใหโ้รงเรยีนปลอดยงุลาย 
 3. ชว่ยกนักาํจดัยงุลายในบา้นเรอืนของนกัเรยีนและของเพือ่นบา้น 
  

การสอนนักเรียน 
 โรงเรยีนควรนําเรือ่งโรคไขเ้ลอืดออกมาสอนนกัเรยีนในวชิาทีเ่หมาะสม เชน่ วชิาสขุศกึษา หรอื
วชิาสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ เน้ือหาสาระสาํคญัทีค่วรสอน ไดแ้ก่ 
 1. ไขเ้ลอืดออกมอีนัตรายมาก 
 2. ยงุลายเป็นพาหะนําเชือ้ไวรสัไขเ้ลอืดออก 
 3. ยงุลายหากนิในบา้นและโรงเรยีน และกดัเวลากลางวนั 
 4. เราสามารถป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกไดโ้ดยกาํจดัแหล่งเพาะพนัธุแ์ละลกูน้ํายงุลาย 
             ในบา้นและโรงเรยีน 
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5. วธิกีาํจดัแหลง่เพาะพนัธุแ์ละลกูน้ํายงุลาย 
 
 ครคูวรสาธติใหน้กัเรยีนเหน็ลกูน้ํายงุลายดว้ยตาของนกัเรยีนเอง ใหอ้อกสาํรวจแหล่งเพาะพนัธุ ์
และดาํเนินการกาํจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย  ครอูาจใหน้กัเรยีนเขยีนเรยีงความ คาํขวญั วาดภาพระบาย
ส ีหรอืจดันิทรรศการ เรือ่งการป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก  การสอนเรือ่งน้ีควรทาํซํ้าหลายครัง้ ครัง้แรกควร
เริม่ทนัทเีมือ่เริม่ปีการศกึษา เพราะตรงกบัเวลาทีโ่รคเริม่ระบาด และควรสอนซํ้าอกีในระหวา่งชว่งปี
การศกึษาเพือ่เสริมกจิกรรมการกาํจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายในโรงเรยีนและในชุมชน ทัง้น้ี โรงเรยีนอาจ
ขอรบัการสนบัสนุนดา้นวทิยากรและสือ่การสอนบางอยา่งไดจ้ากสถานบรกิารสาธารณสขุในทอ้งถิน่ 
 
 การทาํให้โรงเรียนปลอดยงุลาย 
 โรงเรยีนทุกแหง่ทาํใหป้ลอดยงุลายได ้ โดยกาํจดัแหล่งเพาะพนัธุแ์ละลกูน้ํายงุลายใหห้มดจาก
โรงเรยีน ควรจดัการรณรงคข์ึน้ในโรงเรยีน ใหน้กัเรยีนชว่ยกนัทาํความสะอาด กาํจดัแหล่งเพาะพนัธุใ์น
หอ้งเรยีนและบรเิวณโรงเรยีน อาจใชล้กูเสอื อนุกาชาด เนตรนาร ี หรอือาสาสมคัรนกัเรยีนเป็นกาํลงั
สาํคญัโดยครเูป็นผูส้าธติและนําการปฏบิตั ิ
 การรณรงคก์าํจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายในโรงเรยีน ตอ้งทาํเป็นประจาํ สมํ่าเสมอ หากทาํไดค้วร
จดัทุกเดอืน หรอือยา่งน้อยภาคเรยีนละ 2 ครัง้ และควรจดัชว่งเวลาใหส้อดคลอ้งกบัการสอนนกัเรยีน
เรือ่งโรคไขเ้ลอืดออก 
 

การกาํจดัยงุลายในชมุชน 
 แมส้ามารถทาํใหโ้รงเรยีนปลอดจากยงุลาย และไมเ่ป็นแหล่งแพรเ่ชือ้ไวรสัไขเ้ลอืดออกแลว้ 
นกัเรยีนยงัมโีอกาสตดิเชือ้จากบา้นหรอืชุมชนไดอ้กีทางหน่ึงดว้ย  ดงันัน้ โรงเรยีนสามารถชว่ยสง่เสรมิ
การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกทีบ่า้นและชุมชนไดด้ว้ยวธิต่ีอไปน้ี 
 1. ให้การบา้นนักเรียน   ครมูอบหมายการบา้นใหน้กัเรยีนสาํรวจและกาํจดัแหล่งเพาะพนัธุ์
ยงุลายทีบ่า้นของตนเองและของเพือ่นบา้น ในชว่งเดยีวกบัการรณรงคก์าํจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายใน
โรงเรยีน 
 2. นํานักเรียนร่วมรณรงคใ์นชมุชน  โรงเรยีนควรนํานกัเรยีนเขา้รว่มสาํรวจ และกาํจดัแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุลายตามบา้นเรอืนในชุมชนทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของโรงเรยีน ในการรณรงคท์ีจ่ดัขึน้ในชุมชนในโอกาส
ต่าง ๆ เชน่ เทศกาลสาํคญัหรอืวนัเฉลมิพระชนมพรรษา เดก็นกัเรยีนเป็นทีร่กัและเอน็ดขูองพอ่แมแ่ละ
ญาตพิีน้่อง จงึมกัไดร้บัการตอ้นรบัดว้ยดจีากประชาชน นกัเรยีนจะไดร้บัประสบการณ์ในการบาํเพญ็
ประโยชน์ต่อสว่นรวมดว้ย 
 นกัเรยีนสามารถนําวธิกีารกาํจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายในโรงเรยีน มาใชใ้นการรณรงคก์าํจดั
แหล่งเพาะพนัธุย์งุลายในชมุชน การรณรงคใ์นชมุชนตอ้งกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองจงึจะไดผ้ล 
หากทาํไดค้วรจดัใหม้กีารรณรงคท์ุก 3 เดอืน 
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17 
การส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชมุชน 
 

 

การแกไ้ขปญัหาโรคไขเ้ลอืดออก  ตอ้งอาศยัการบรหิารจดัการเพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืรว่มใจ
กนัของประชาชนทุกครวัเรอืนในชุมชน  ซึง่ถอืเป็นหวัใจสาํคญัในการดาํเนินงาน  ในระยะทีผ่า่นมายงั
มขีอ้ควรแกไ้ข เรง่รดัและปรบัปรงุวธิดีาํเนินงานใหเ้กดิความรว่มมอืของชุมชนใหม้ากยิง่ขึน้กวา่เดมิ  
หน่วยงานภาครฐัตอ้งพยายามคดิคน้หารปูแบบ วธิกีารดาํเนินการใหเ้ป็นแบบอยา่ง และกระตุน้ให้
ประชาชนหนัมารว่มมอืกนัควบคุมและกาํจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายในบา้นเรอืนของตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง จรงิจงั และสมํ่าเสมอ ตลอดทัง้ปี 
 
 การสง่เสรมิความเขม้แขง็ใหชุ้มชนจงึเป็นสิง่สาํคญัยิง่ เพราะเป็นกระบวนการของการ
แกป้ญัหา การตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชน การสง่เสรมิความเขม้แขง็ทีไ่ดผ้ลแน่นอน ไม่
สามารถสรา้งและมอบใหโ้ดยคนภายนอกชุมชนแบบสาํเรจ็รปู เพราะความเขม้แขง็ของชุมชนยอ่ม
ตอ้งสรา้งดว้ยชุมชนเอง ดว้ยการสง่เสรมิและแรงสนบัสนุนจากหน่วยงาน องคก์ร บุคคล  ซึง่เป็นภาคี
ของชุมชน 
 
องคป์ระกอบของชมุชน 
 องคป์ระกอบของชุมชนเขม้แขง็ในเชงิของการสง่เสรมิพฒันา และโครงสรา้งของกจิกรรมใน
ชุมชน สามารถจาํแนกองคป์ระกอบได ้ ดงัน้ี 

1. อุดมการณ์และวสิยัทศัน์รว่ม มวีสิยัทศัน์รว่มสูจุ่ดหมายการมคีุณภาพชวีติทีด่ ี ตามความ
เหมาะสม โดยพึง่ตนเองได ้พออยูพ่อกนิ มคีวามเชื่อมัน่ในศกัยภาพของคนในชุมชน 

2. การบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์ร การจดัการทรพัยากร และ
การประสานงาน 

3. มกีจิกรรมทีต่่อเน่ือง มกีารเคลื่อนไหวทางการพฒันา มกีารรเิริม่โครงการใหม ่ ๆ และมี
กระบวนการถ่ายทอดสูค่นรุน่ใหม ่

4. มเีครอืขา่ย ความหลากหลายขององคก์ร เกดิความรว่มมอืเพือ่กจิการสาธารณะมกีาร
ประสานงานสองทางทีเ่ทา่เทยีม และมกีารแลกเปลีย่น ความรู ้และประสบการณ์ระหวา่ง
กนั 

5. ทุนชุมชน ประกอบดว้ย ทรพัยากรบุคคล เงนิ วสัดุ สถานที ่สิง่อาํนวยความสะดวก ภมูิ
ปญัญา ความรู ้ทกัษะของชมุชน ทรพัยากรธรรมชาต ิทุนทางวฒันธรรม ประเพณ ี
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6. สทิธแิละอาํนาจต่อรอง มสีทิธใินการจดัการทรพัยากรในทอ้งถิน่ มอีาํนาจในการกาํหนด
ยทุธศาสตรข์องชุมชน มอีาํนาจต่อรองกบัภาครฐั และภาคธุรกจิ มกีารออกกฎระเบยีบ 
เพือ่คุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของคนในชุมชน 

7. ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม เกดิการยอมรบัขององคก์รภายนอก มกีารถ่ายทอด
เทคโนโลย ีความรู ้และประสบการณ์ กบัชุมชนหรอืองคก์รอื่น 

 
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชมุชน 
 โรคไขเ้ลอืดออก เป็นปญัหาสาธารณสขุทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อสขุภาพของประชาชนใน
ชุมชน ในแงข่อง 

1. การเจบ็ปว่ย  ซึง่ประชาชนทุกคนมโีอกาสหรอืความเสีย่งทีจ่ะเป็นโรคไขเ้ลอืดออก
ดว้ยกนัทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มเดก็อายตุํ่ากวา่ 15 ปี  

2. การเสยีชวีติเน่ืองมาจากความรนุแรงของโรค  และการไดร้บัการวนิิจฉยัโรคทีไ่มถู่กตอ้ง 
หรอืไดร้บัการดแูลรกัษาทีไ่มถู่กตอ้ง 

การแกไ้ขปญัหาโรคไขเ้ลอืดออกจงึจาํเป็นตอ้งอาศยัความพยายามของประชาชนในชุมชนเอง 
เป็นหลกัในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ซึง่จาํเป็นตอ้งกระทาํในทุกบา้น ทุกครอบครวั 
การดาํเนินงานของชุมชน ตอ้งมอีงคก์รในชุมชนเป็นแกนผูนํ้า เชน่ อบต. โรงเรยีน วดั ฯลฯ โดยมกีาร
ปรกึษาหารอืในการดาํเนินการ เพือ่ใหป้ระชาชนทุกบา้นไดม้กีารกาํจดัลกูน้ํายงุลายอยา่งจรงิจงั 
ครอบคลุม และต่อเน่ือง 

แนวคิดในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) 
Facilitators 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
กาํหนดวตัถุประสงคร์ว่มกนั 

กาํหนดวธิกีารเรยีนรู ้
กาํหนดเน้ือหาสาระในการเรยีนรู ้

ถ่ายทอดองคค์วามรู ้ระหวา่งกนัและกนั 
สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอการทาํหน้าทีข่องแต่ละคนในทศิทางเดยีวกนั 

 
 

บรรลุวตัถุประสงคข์องการเรยีนรูเ้พือ่การปฏบิตัติามพนัธกจิ 
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หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

Facilitators      กลุ่มเป้าหมาย 
♦ นําเสนอประเดน็หลกั ♦ กาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรยีนของ

ตนเองและกลุม่ 
♦ กระตุน้ใหก้ลุม่ไดม้ปีฏสิมัพนัธ ์ ♦ วเิคราะหส์ว่นขาดของตนเอง 
♦ สรา้งบรรยากาศ ♦ เพิม่เตมิสว่นขาดใหก้บัคนอื่น ๆ 
♦ เพิม่เตมิสาระขององคค์วามรูท้ีย่งัขาด ♦ เพิม่สว่นขาดใหก้บัตนเอง 
♦ สรปุความกา้วหน้าของการเรยีนรูเ้ป็น

ระยะ 
♦ สรา้งทกัษะใหต้นเองในการสือ่สารหรอื 

ถ่ายทอดสาระ ความรู ้ใหก้บับุคคลอื่น 
 ♦ สรา้งแรงจงูใจใหก้บับุคคลอืน่ ๆ 
 
จดุมุ่งหมายของการพฒันา คือ คนพฒันาและชมุชนเข้มแขง็ 

 คนพฒันา คนทีพ่ฒันาแลว้ จะมลีกัษณะเดน่ 3 ประการ คอื 
1) มคีุณภาพ   ไดแ้ก่  ความรูแ้ละทกัษะในวชิาชพี ในเรือ่งสขุภาพอนามยั รวมทัง้ความรู้

อื่นๆ ทีท่าํใหค้นสามารถดาํรงชวีติอยูไ่ดใ้นสงัคมอยา่งมคีุณคา่ 
2) มคีุณธรรม คนทีม่คีุณธรรมจงึจะสามารถนบัไดว้า่เป็นคนมคีุณภาพ  คาํวา่  คณุธรรม

หมายถงึ ความดทีีเ่ป็นคุณสมบตัขิองคน มกัใชคู้ก่บัจรยิธรรม หรอืสามารถกล่าวไดว้า่ 
คนมคีุณธรรมคอื ผูท้ีม่สีปัปรุสิธรรม  ซึง่ไดแ้ก่ คนทีรู่จ้กัเหตุ รูจ้กัผล รูจ้กัตน รูจ้กั
ประมาณ รูจ้กักาล รูจ้กัชุมชน และรูจ้กับุคคล 

3) มคีวามสขุสนัต ิ  หมายถงึ  เป็นคนทีม่คีวามสขุกบัการทาํงาน กบัชวีติสว่นตนหรอื
ครอบครวัตามอตัภาพ มกีาํลงัใจ มองโลกในแงด่ ี รูส้จัธรรมของชวีติ  แต่ไมใ่ชค่นที่
แยกตวัโดดเดีย่วไปจากสงัคม กล่าวคอื เป็นคนทีไ่มห่าเรือ่ง หรอืทะเลาะเบาะแวง้กบัใคร 
ๆ 

 ชมุชนเข้มแขง็ ในความเป็นจรงิ คนไมส่ามารถอยูอ่ยา่งโดดเดีย่ว ตอ้งรวมกนัเป็นกลุ่มเป็นชุมชน  
ดงันัน้ในการพฒันาจงึตอ้งสรา้งชุมชนใหเ้ขม้แขง็ดว้ย  ซึง่ชุมชนเขม้แขง็ มลีกัษณะเดน่ 5 ประการ 
คอื 

1) ชุมชนใฝรู่ ้ หมายถงึ สมาชกิกลุ่มใหญ่หรอืทัง้หมดของชุมชนมกีารเรยีนรู ้ เป็นชมุชนทีม่ี
ความตื่นตวัอยูต่ลอดเวลา คอื ทัง้ศกึษาและรบัรูข้า่วสาร  ซึง่การเรยีนรูใ้นทีน้ี่ไมไ่ด้
หมายความเพยีง  การอา่น การฟงัแลว้จดจาํเทา่นัน้ แต่ความหมายสาํคญัอยูท่ีก่าร
เรยีนรูจ้ากการลงมอืทาํหรอืเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ ซึง่อาจเป็นการเรยีนรูร้ว่มกนั จน
สามารถเป็นความรูจ้รงิ  ซึง่เรยีกวา่ ภมิูปัญญา  ของชุมชน ซึง่ภมูปิญัญาชุมชนนัน้ 
ไมใ่ชเ่รือ่งทีเ่ป็นเรือ่งเก่า ๆ เทา่นัน้ 
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2) ชุมชนทีส่ามารถจดัการตนเองได ้  ซึง่การจดัการประกอบดว้ย 4 กจิกรรมหลกั ไดแ้ก่ 
การวางแผน การจดัองคก์รหรอืการจดักระบวน การลงมอืทาํ และการประเมนิผล  

3) ชุมชนทีม่จีติวญิญาณหรอืมชีวีติจติใจ  ไดแ้ก่  การทีส่มาชกิสว่นใหญ่มคีวามผกูพนักบั
ชุมชน ทาํงานเสยีสละเพือ่ชุมชน มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของชุมชน  หวงแหนชุมชน มสีิง่ที่
สมาชกิจะยดึเหน่ียวรว่มกนั เป็นตน้ สิง่ต่างๆเหล่าน้ีเมือ่รวมกนัทาํใหเ้สมอืนชุมชนมชีวีติ
จติใจ 

4) ชุมชนทีม่สีนัตภิาพ  หมายถงึ  ภาพรวมของคนมคีวามสขุ มสีนัต ิชุมชนทีม่สีนัตภิาพจะ
ทาํใหเ้ป็นศนูยร์วมของการเรยีนรูร้ว่มกนั  สง่เสรมิความสามารถในการจดัการ และสรา้ง
จติวญิญาณใหชุ้มชนได ้

5) ชุมชนทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิทีม่ลีกัษณะของคนพฒันา (คุณภาพ คุณธรรม สขุสนัต)ิ อาจ
ไมจ่าํเป็นตอ้งทุก ๆ คน แต่ตอ้งเป็นสว่นใหญ่ และมบีทบาทในชุมชน 

เมือ่คนพฒันาและชมุชนเข้มแขง็กจ็ะนําไปสูค่วามสขุสงบของผูค้น ซึง่เป็นจุดหมาย
ปลายทางของชวีติ 

ขัน้ตอนของการมีส่วนร่วมของชมุชน 
ขัน้ที ่1 การมสีว่นรว่มในการคน้หาปญัหาและสาเหตุของปญัหา ขัน้ตอนน้ีสาํคญัทีส่ดุ 

ประชาชนเป็นผูอ้ยูก่บัปญัหา และรูจ้กัปญัหาของตนเองดทีีส่ดุ แต่อาจมองปญัหาไมไ่ดเ้ดน่ชดั 
เจา้หน้าทีร่ฐั จงึเป็นเสมอืนกระจกเงาทีค่อยสะทอ้นภาพใหชุ้มชนมองเหน็ และวเิคราะหป์ญัหาได ้

ขัน้ที ่2 การมสี่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกจิกรรม จะช่วยใหชุ้มชนเขา้ใจปญัหา พฒันา
ประสบการณ์ของตนเอง และสามารถวางแผนไดด้ว้ยตนเองในทีส่ดุ 

ขัน้ที ่3 การมสีว่นรว่มในการลงทุนและการปฏบิตังิาน ชุมชนมทีรพัยากรทีส่ามารถลงทุน 
และปฏบิตังิานได ้ อยา่งน้อยกม็แีรงงานของตนเอง เป็นขัน้ตํ่าสดุทีจ่ะเขา้รว่มได ้  การรว่มลงทนุ และ
ปฏบิตังิานจะทาํใหชุ้มชน รูจ้กัคดิตน้ทุนใหก้บัตนเองในการดาํเนินงานและจะระมดัระวงักจิกรรมทีท่าํ
ขึน้ เพราะจะมคีวามรูส้กึรว่มเป็นเจา้ของซึง่ต่างไปจากสภาพทีก่ารลงทุนทัง้หมดมาจากภายนอก การ
บาํรงุรกัษากจ็ะไมเ่กดิ เพราะรูส้กึวา่ไมใ่ชข่องเรา  นอกจากนัน้การรว่มปฏบิตังิานดว้ยตนเอง ทาํให้
ไดเ้รยีนรูก้ารดาํเนินกจิกรรมอยา่งใกลช้ดิ  และเมือ่เหน็ประโยชน์กส็ามารถจะดาํเนินกจิกรรมชนิดนัน้ 
ดว้ยตนเองต่อไปได ้

ขัน้ที ่4 การมสีว่นรว่มในการตดิตามและประเมนิผลงาน หากการตดิตามและการประเมนิผล
งานขาดการมสีว่นรว่มของชมุชน ชุมชนกจ็ะไมส่ามารถทราบวา่งานทีท่าํไปนัน้ไดร้บัผลด ี ไดร้บั
ประโยชน์อยา่งไรหรอืไม ่ นอกจากน้ี ยงัชว่ยใหชุ้มชนเกดิการแลกเปลีย่นความรู ้ ความเขา้ใจใน
กระบวนการประเมนิ และเป็นการเผยแพรก่จิกรรมออกไปสูชุ่มชนอื่น ๆ 

 
ขัน้ตอนการทาํงานเพ่ือควบคมุและป้องกนัโรคในชมุชนมีดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งมเีป้าหมายทีช่ดัเจน 
2. เน้นการมสีว่นรว่มของประชาชน 
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3. เน้นความพอเพยีง มแีหล่งทุนเทา่ใดใชเ้ทา่นัน้ 
4. เน้นการเรยีนรูร้ว่มกนั และความรว่มมอืแบบเครอืขา่ย 
5. มคีวามรว่มมอืรว่มใจกนั 
6. มกีารระดมสมองรว่มกนั 
7. ระดมทรพัยากรในชุมชน 
8. ตอ้งทาํใหเ้ป็นรปูธรรม 
9. มกีารประสานสมัพนัธก์บัองคก์รภายนอก 
10. เน้นความต่อเน่ืองเพือ่ใหย้ ัง่ยนื 

การสร้างพลงัให้กบัชมุชนในการดาํเนินงานควบคมุโรคไข้เลือดออก 
 การสรา้งพลงั (Empowerment) ใหก้บัชุมชนเป็นความจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะทาํใหชุ้มชน
สามารถดาํเนินการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกไดต้ามบทบาททีค่าดหวงัไว ้ องคก์รชุมชน แกนนําและ
อาสาสมคัรในชุมชน และประชาชนทัว่ไป จะมพีลงัในการดาํเนินการเรือ่งหน่ึงเรือ่งใดทีเ่ป็นปญัหา 
หรอืเป็นงานของชุมชนเองไดน้ัน้ จาํเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาหรอืสรา้งขึน้มา 

พลงังานในการดาํเนินงานควบคมุโรคไข้เลือดออกของชมุชน ประกอบด้วยพลงั 4 ประการ 
1. พลงัในการวเิคราะหส์ถานการณ์ และปญัหาโรคไขเ้ลอืดออกในชุมชน 
2. พลงัในการคน้หาแนวทาง หรอืวธิกีารดาํเนินการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกตามสถานการณ์

ของแต่ละชุมชน 
3. พลงัในการดาํเนินการแกไ้ขปญัหาตามแผน และวธิกีารทีก่าํหนดขึน้โดยชุมชน 
4. พลงัในการประเมนิหรอืรบัรูค้วามสาํเรจ็ของการดาํเนินงาน ปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ 

รวมทัง้แนวทางแกไ้ขปญัหาของชุมชนดว้ย 
 
ความสาํเรจ็ของการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกจงึเป็นความสาํเรจ็ของชมุชน  ซึง่เป็นผลมาจาก

ความพยายามรว่มกนัขององคก์รชุมชน แกนนํา หรอืผูนํ้าชุมชน อาสาสมคัร และประชาชนทุกคนใน
พืน้ทีเ่ป็นสาํคญั  
 
 เป้าหมายในการอบรมการมสีว่นรว่มของชุมชนในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก 
คอื การทีป่ระชาชนทุกบา้นเรอืนมกีารปฏบิตัติามแนวทางการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก  
ซึง่จะสง่ผลใหม้จีาํนวนผูป้ว่ยและผูเ้สยีชวีติดว้ยโรคไขเ้ลอืดออกลดลง  และเป็นการสรา้งเครอืขา่ย 
ความรว่มมอื กบัชุมชนอืน่ ๆ เพือ่ใหม้กีารดาํเนินงานครอบคลุมทัว่ประเทศ 
 

แกนนําชุมชนจะมสีว่นรว่มในการดาํเนินงานควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกอยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ 
จะตอ้งทาํใหแ้กนนําชุมชนทีร่ว่มอบรมเกดิการเรยีนรู ้3 ประการคอื 

1. ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโรค และการดาํเนินงานควบคุมโรค 



 133

2. ทกัษะในการปฏบิตัซิึง่จะมผีลโดยตรงต่อการควบคุมโรค รวมทัง้ทกัษะในการถ่ายทอด
สือ่สาร สรา้งจติสาํนึก และแรงจงูใจ 

3. จติสาํนึกในความรบัผดิชอบของแต่ละครอบครวัและชมุชนในการป้องกนัและควบคุมโรค 
 
การจะนําโครงการใดลงไปในพืน้ท่ีจะต้องพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. สิง่สนบัสนุน เงนิทุน มจีาํนวนเทา่ใด 
2. คน ตอ้งพจิารณาทัง้ปรมิาณ และคุณภาพของคนในพืน้ที ่
3. ประเมนิขนบธรรมเนียม ประเพณ ีความเชื่อ และคา่นิยมในชุมชน 
4. องคก์รคูข่นานทีจ่ะชว่ยทาํงานในพืน้ที ่
5. กจิกรรม และกลวธิ ีทีจ่ะดาํเนินงานในชุมชน 

 
ปัญหา อปุสรรคสาํหรบัเจ้าหน้าท่ีในการทาํงานรว่มกบัประชาชนท่ีควรพิจารณา มีดงัน้ี 

1. ทศันะของเจา้หน้าที ่ เจา้หน้าทีส่ว่นใหญ่ ไมค่อ่ยยอมรบัฟงัความเหน็ของประชาชน ไม่
ยอมรบัความคดิทีแ่ตกต่าง ไมเ่คารพภมูปิญัญาชาวบา้น คดิวา่ตนเองมคีวามรูด้กีวา่ 
ถูกตอ้งกวา่ มกัเขา้ชุมชนดว้ยการบอก การสอน การแนะนํา ทาํใหป้ระชาชนไมก่ลา้บอก
เล่าความเหน็ และประสบการณ์ แก่เจา้หน้าที ่ 

2. รูจ้กัวธิกีารทีจ่ะสือ่สารกบัประชาชน รูจ้กัการเขา้หาประชาชน และการวางตวัเพือ่ให้
ประชาชนยอมรบั และไวว้างใจ 

3. ตอ้งยอมรบัวา่ประชาชนมคีวามเชื่อสว่นบุคคล มโีลกของเขา  ซึง่ประกอบดว้ย ความเชื่อ 
ทศันคต ิคา่นิยม ขนมธรรมเนียม ประเพณ ีบางครัง้เจา้หน้าทีอ่าจตอ้งแกลง้ทาํตวัเป็นคน
โงเ่สยีบา้ง  เพือ่ไปเรยีนรูว้า่ประชาชนเชือ่อะไร   

4. รูข้อ้จาํกดัของตนเอง รูว้า่เราไมส่ามารถทีจ่ะทาํทุกอยา่งดว้ยตวัของเราเองได ้
5. เจา้หน้าทีต่อ้งศกึษาหาความรู ้เพิม่เตมิตลอดเวลา 
6. ทาํงานดว้ยใจรกัและรกังาน 
7. มวีสิยัทศัน์ในการทาํงาน 
 
แนวคดิการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของชมุชนในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก เป็น

แนวคดิทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางในขณะน้ี วา่เป็นวธิป้ีองกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกอยา่ง
ยัง่ยนื  การสรา้งการมสีว่นรว่มในชุมชน ตอ้งใชเ้วลา กลยทุธ ์ และทกัษะต่าง ๆ ของเจา้หน้าที ่  เพือ่
เสรมิสรา้ง และถา้กระทาํสาํเรจ็ ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ะตกอยูก่บัชุมชนนัน้ ๆ นัน่เอง 

 
บรรณานุกรม 
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18 
เทคนิคการปฏิบติังานทางกีฏวิทยา 
เพือ่การป้องกันและควบคมุกาํจัดยุงพาหะนาํโรค 

 

 

การป้องกันและควบคุมกําจัดยุงพาหะนําโรคเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ ควร
ดาํเนินการเป็นขัน้ ๆ ดงัน้ี 

1. การจาํแนกชัน้และการจาํแนกชื่อ 
2. การศกึษารายละเอยีดต่างๆเกี่ยวกบัยุงชนิดนัน้ๆ เช่น ระยะการเจรญิเติบโต  เวลาที่

ออกหากนิ แหล่งเกาะพกั เป็นต้น  เพื่อหาจุดอ่อนที่เราจะสามารถทําลายได ้และเป็น
การควบคุมไมใ่หเ้พิม่ความชุกชุมมากขึน้ 

3. การสาํรวจความชุกชุมของยุง  เพื่อประเมนิว่าควรมมีาตรการควบคุมกําจดัหรอืไม ่หรอื
เพือ่ประเมนิผลการควบคุมโรค 

4. การเลอืกสรรและใชว้ธิกีารต่างๆ เพื่อป้องกนัและควบคุมกําจดัตามจุดอ่อนของยุงชนิด
นัน้ๆ 

 
1. การจาํแนกชัน้และการจาํแนกช่ือ 
  การจาํแนกชัน้ (Classification)  เป็นการจดัหมวดหมู่และลําดบัความใกลช้ดิระหว่าง
หมวดหมูข่องแมลงต่างๆ โดยอาศยัลกัษณะโครงสรา้งของรา่งกายเป็นหลกั (สุธรรม อารกุีล, 2517)  
ซึง่การจาํแนกชัน้น้ีมปีระโยชน์ในการศกึษาความสมัพนัธแ์ละววิฒันาการ  การจาํแนกชัน้ทาํใหท้ราบ
ว่า ยุงลายทีเ่ป็นพาหะของโรคไขเ้ลอืดออกและยุงราํคาญทีเ่ป็นพาหะของโรคไขส้มองอกัเสบเจอนีัน้
อยู่ในเผ่าควิลซิน่ีิ (Culicini)  ส่วนยุงกน้ปล่องทีเ่ป็นพาหะของโรคมาลาเรยีอยู่ในเผ่าอะนอฟฟีลน่ีิ 
(Anophelini) เป็นตน้ 
 
 การจาํแนกช่ือ (Identification) เป็นการวนิิจฉยัว่ายุงตวันัน้เป็นยุงสกุล (Genus) และชนิด 
(species) ใด หรอืมชีื่อวทิยาศาสตรว์า่อยา่งไร 
 
เหตผุลท่ีต้องทาํการจาํแนกช่ือ 

1. เพือ่ทราบวา่ยุงทีเ่รากําลงัพดูถงึอยูน่ัน้เป็นยุงชนิดใดกนัแน่  เช่น ยุงลายในสกุล Aedes  
นัน้มอียู่หลายชนิด  หากพูดถึงยุงลายที่เป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออกชนิดที่มแีหล่ง
เพาะพนัธุ์อยู่ตามโอ่งน้ําดื่ม โอ่งน้ําใช ้จานรองขาตู้กบัขา้ว ฯลฯ  กจ็ะหมายถงึยุงลาย
บา้นทีม่ชีื่อวทิยาศาสตรว์่า Aedes aegypti  หากพดูถงึยุงลายทีเ่ป็นพาหะนําโรค
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ไขเ้ลอืดออก  แต่เป็นชนิดทีเ่พาะพนัธุอ์ยู่ตามกาบใบพชืหรอืตามโพรงไมท้ีม่น้ํีาขงั กจ็ะ
หมายถงึยงุลายสวน  (Aedes albopictus) 

2. เพือ่ทราบชวีวทิยาและชวีนิสยั (หากมผีูศ้กึษามาก่อนแลว้) ของยงุชนิดทีเ่รากําลงัพดูถงึ
กนัอยูน่ัน้วา่เป็นอยา่งไร เพราะชวีวทิยาและชวีนิสยัของยงุแต่ละชนิดอาจจะแตกต่างกนั
น้อยหรอืมากกไ็ด ้

3. เพื่อทราบว่ายุงชนิดนัน้แพ้ฤทธิย์าฆ่าแมลงอะไรบ้าง (หากมผีู้ศึกษาและรายงานไว้) 
เน่ืองจากยาฆ่าแมลงชนิดหน่ึงอาจใชไ้ดผ้ลดกีบัยุงชนิดหน่ึง แต่ไม่ไดผ้ลกบัยุงอกีชนิด
หน่ึง 

4. เพื่อทราบเวลาในการป้องกนัและควบคุมกําจดัว่าควรกระทําในระยะใดจงึจะเหมาะสม
และได้ผลดีที่สุด เพราะเวลาในการออกหากินของยุงแต่ละชนิดไม่เหมอืนกนั  เช่น 
ยงุลายมกัออกหากนิในเวลากลางวนั  สว่นยงุราํคาญ ยงุกน้ปล่อง และยงุเสอื จะออกหา
กนิในเวลากลางคนื เป็นตน้ 

5. เพื่อทราบว่าควรพ่นยาฆ่าแมลง ณ ทีใ่ดจงึจะไดผ้ลดทีีสุ่ด  ยุงบางชนิดเกาะพกัในบา้น 
และอกีหลายชนิดมกัเกาะพกันอกบา้นบรเิวณพุม่ไมห้รอืตามคอกสตัว ์

6. เพื่อหลกีเลีย่งการทาํลายแมลงทีม่ปีระโยชน์ เชน่ แมลงช่วยผสมเกสร แมลงตวัหํ้า และ
แมลงตวัเบยีน เป็นตน้ 

 
วิธีจาํแนกช่ือของยงุ 

ก. โดยสงัเกตดลูกัษณะภายนอกเท่าทีเ่หน็ดว้ยตาเปล่า วธิน้ีีตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะ
บุคคลเป็นอยา่งมาก โดยการสงัเกตดสูสีนัตามรา่งกายของยงุ ขนาดของลาํตวั ฯลฯ เป็น
หลกั จงึเป็นวธิทีี่ใช้เฉพาะผูช้ํานาญที่ทํางานเกี่ยวกบัยุงเหล่าน้ีมานาน สําหรบัผูท้ี่ไม่
ชาํนาญการใชว้ธิน้ีีจะก่อใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้า่ย 

ข. โดยการตรวจดูลกัษณะสณัฐานวทิยาของยุง เช่น ดูลกัษณะของหนวด ลกัษณะของ
เกลด็และเลบ็เทา้ ฯลฯ จงึจําเป็นตอ้งอาศยัเครื่องมอืพเิศษช่วยในการตรวจ  เช่น แว่น
ขยาย กลอ้งจุลทรรศน์ สําหรบัผูท้ีย่งัไม่ชํานาญอาจต้องอาศยัเอกสารทางวชิาการเป็น
แนวทางประกอบการจําแนกและ/หรือมีตัวอย่างยุงที่วิเคราะห์แล้วเป็นแบบในการ
จาํแนกดว้ย 

 
 สาํหรบัการจาํแนกสกุล (Genera) ของลกูน้ํายงุนัน้ มกัอาศยัรปูรา่งลกัษณะของทอ่หายใจ 
(siphon) กลุ่มขน และหนามต่างๆ เป็นสว่นใหญ่  เน่ืองจากอวยัวะต่างๆเหล่าน้ีมขีนาดเลก็ 
จาํเป็นตอ้งอาศยักลอ้งจุลทรรศน์ชว่ยในการวนิิจฉยั 
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2. การศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัยงุ 
 การศกึษารายละเอยีดต่างๆ เกีย่วกบัยงุ เชน่ วธิกีารแพรพ่นัธุ ์ แหล่งเพาะพนัธุ ์อุปนิสยัการ
เกาะพกัและการพกัตวัของยุง (diapause)   ตลอดจนลกัษณะการเป็นพาหะนําโรคต่างๆไปสูค่นและ
สตัว์นัน้ มปีระโยชน์ในการค้นหาจุดอ่อนของยุงเพื่อวางแผนหรือหาแนวทางในการป้องกนัและ
ควบคุมกาํจดัใหไ้ดผ้ลด ี   ขัน้ตอนการศกึษารายละเอยีดทางชวีวทิยาและชวีนิสยัต่างๆเกีย่วกบัยุงน้ี 
อาจละเวน้หรอืขา้มไปไดห้ากมผีูท้ําการศกึษาเกีย่วกบัยุงชนิดนัน้ๆไวก่้อนแลว้  อย่างไรกต็าม ควร
เป็นการศกึษาในพื้นที่เดยีวกนั ที่สามารถนําขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ได ้ เช่น ระยะการเจรญิเติบโต 
(Life Cycle) ของยุงราํคาญ Culex tritaeniorhynchus ทีม่ผีูศ้กึษาไวท้ีป่ระเทศญีปุ่น่ ไมเ่หมาะทีจ่ะ
นํามาใชอ้า้งองิว่าเป็นระยะการเจรญิเตบิโตของยุงราํคาญ Culex tritaeniorhynchus ในประเทศไทย
ดว้ย เน่ืองจากสภาพภูมอิากาศทีแ่ตกต่างกนัระหว่างประเทศญี่ปุน่และประเทศไทยอาจมสี่วนทําให้
ระยะการเจรญิเตบิโตของยงุแตกต่างกนัได ้
 
การแพร่พนัธุ ์  ยุงทุกชนิดแพรพ่นัธุโ์ดยการวางไข ่ยุงตวัเมยีจาํเป็นจะตอ้งกนิเลอืดก่อนการวางไข่
ทุกครัง้ เพื่อนําโปรตีนจากเลือดมาทําให้ไข่เจริญเติบโตเต็มที่ แต่ก็มียุงบางชนิดที่ไข่สามารถ
เจรญิเตบิโตไดโ้ดยไมต่อ้งผา่นการกนิเลอืด 
 
ชีววิทยาและชีวนิสยั เป็นการศกึษาเพือ่ทราบถงึแหล่งเพาะพนัธุ ์ ระยะเวลาในการเจรญิเตบิโตของ
ยงุ และรายละเอยีดต่างๆทีส่าํคญั เชน่ นิสยัการหาอาหาร การกนิอาหาร และการสบืพนัธุ ์การศกึษา
ชวีวทิยาและชวีนิสยัจะทาํใหท้ราบไดว้่า ระยะใดเป็นระยะทีจ่ะทาํการป้องกนัและควบคุมกําจดัไดผ้ล 
และควรใชว้ธิกีารใดจงึจะเหมาะสมทีส่ดุ  ดงัตวัอยา่งในตารางที ่18.1 ซึง่แสดงชวีประวตัแิละอุปนิสยั
ของยงุลายในสกุล Aedes 
 
การพกัตวัของยุง  ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการพกัตวั (diapause)  ทาํใหลู้กน้ํายุงลอกคราบเป็น
ดกัแด ้(ตวัโม่ง) หรอืทําใหยุ้งตวัเตม็วยัวางไขช่า้ลงหรอืเรว็ขึน้นัน้ ไดแ้ก่ ความรอ้น-ความเยน็ของ
อากาศ อุณหภูมขิองน้ําทีลู่กน้ํายุงอาศยัอยู่ ความชืน้ ความเขม้ของแสง ความสัน้ยาวของกลางวนั
และกลางคนื กรรมพนัธุ ์เป็นตน้ 
 
ลกัษณะการเป็นพาหะนําโรคต่าง ๆ ไปสู่คนและสตัว ์  ยุงเป็นแมลงพาหะทางชวีภาพ คอื นํา
เชือ้โรคจากโฮสต์ (host) ตวัหน่ึงไปยงัโฮสต์อกีตวัหน่ึง โดยทีเ่ชือ้โรคมกีารเพิม่จํานวนหรอืมกีาร
เจรญิเตบิโตภายในรา่งกายของยงุดว้ย ยงุสามารถนําโรคไดห้ลายลกัษณะดงัน้ี 
 1. นําโรคจากคนไปสูค่น เชน่ โรคไขเ้ลอืดออก โรคมาลาเรยี โรคเทา้ชา้ง 
 2. นําโรคจากสตัวไ์ปสูค่น เชน่ โรคไขส้มองอกัเสบของมา้ (Equine encephalitis) 
 3. นําโรคจากสตัวไ์ปสูส่ตัว ์เชน่ โรคพยาธหิวัใจ (Heartworm disease) 
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ตารางท่ี  18.1  ชวีประวตัแิละอุปนิสยัของยงุลายในสกุล Aedes 
ระยะไข ่ - ลกัษณะและจาํนวนไขท่ีว่าง 

 
- สถานทีว่างไข ่
 
 
- ระยะฟกัไข ่

- ไขม่รีปูรา่งคลา้ยตอรปิ์โดหรอืซกิาร ์ไขเ่ป็นฟองเดีย่ว
อยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ประมาณ 140 ฟอง 
- ตามผวิดา้นในของภาชนะขงัน้ําต่างๆ เชน่ โอ่ง ไห 
จานรองขาตูก้บัขา้ว แจกนั ยงุลายบางชนิดวางไขต่าม
กาบใบพชืและในโพรงไม ้
- 1-4 วนั ขึน้กบัอุณหภมู ิ

ตวัออ่น  
(ลกูน้ํา) 

- สถานทีอ่ยู ่
 
- จาํนวนครัง้ทีล่อกคราบ 
- ระยะทีเ่ป็นตวัอ่อน 
- อุปนิสยัของตวัอ่อน 

- ในภาชนะขงัน้ําต่างๆทัง้ในบา้นและนอกบา้น บางชนิด
อยูต่ามกาบใบพชืและโพรงไม ้
- 4 ครัง้ 
- 7-10 วนั 
- กนิแบคทเีรยีในน้ําเป็นอาหาร เวลาเกาะพกัจะปกัหวัลง
ทาํมมุกบัผวิน้ํามากกวา่ Culex   วา่ยน้ําคลา้ยงเูลือ้ย ไม่
ชอบแสง 

ดกัแด ้
 (ตวัโมง่) 

- สถานทีอ่ยู ่
- ระยะทีเ่ป็นดกัแด ้
- อุปนิสยัของดกัแด ้

- เชน่เดยีวกบัลกูน้ํา 
- 1-2 วนั  
- ไมก่นิอาหาร  

ตวัเตม็วยั 
(ยงุเตม็วยั) 

- สถานทีอ่ยู ่
- ระยะทีเ่ป็นตวัเตม็วยั 
- อุปนิสยัของตวัเตม็วยั 

- ในบา้นเรอืน 
- ตวัผูป้ระมาณ 7 วนั ตวัเมยีประมาณ 30 วนั 
- ออกหากนิเวลากลางวนั ถา้มแีสงสวา่งเพยีงพอในเวลา
กลางคนืกอ็าจออกหากนิดว้ย ชอบเลอืดคนมากกวา่
เลอืดสตัว ์เกาะพกัตามมมุมดื หลงัตู ้หรอืตามเสือ้ผา้ที่
อบัชืน้ 

 
การเกบ็ตวัอย่างยงุ  เป็นสิง่จาํเป็นในการศกึษาการแพรก่ระจาย (distribution)  การแพรร่ะบาด 
(spread)  การทํานายการระบาด  ตลอดจนเพื่อการศกึษาทางอนุกรมวธิาน สณัฐานวทิยา และ
ชวีวทิยาทัว่ไป การเกบ็และรกัษาตวัอย่างยุงเพื่อการศกึษาจะต้องกระทําในวธิกีารที่ใหไ้ดยุ้งอยู่ใน
ลกัษณะทีม่อีวยัวะต่างๆครบบรบิูรณ์ ส่วนสาํคญัๆทีม่ปีระโยชน์ในดา้นการศกึษาจะมองเหน็ชดัเจน
และงา่ยแก่การตรวจสอบ เมือ่เกบ็ตวัอยา่งมาแลว้ ยงุเหล่าน้ีตอ้งอยูใ่นสภาพทีจ่ะเกบ็ไดน้านปีดว้ย 
 
 การเกบ็ตวัอยา่งยงุเพือ่การศกึษา แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
 1. การศกึษาทางคุณภาพ (Qualitative Study)  เป็นการศกึษาการแพรก่ระจาย  ลกัษณะ 
ชวีนิสยัของยงุต่างชนิดในสภาวะแวดลอ้มทีต่่างกนั  ชนิดของยงุในทอ้งถิน่ เป็นตน้ 
 2. การศกึษาทางปรมิาณ (Quantitative Study)  เช่น ตอ้งการประเมนิว่าในสภาวะแวดลอ้ม
ที่แตกต่างกันนัน้ ความหนาแน่นหรือความชุกชุมของยุงเป็นอย่างไร  อายุของยุง การก่อโรค   
ผลกระทบของวธิกีารควบคุมกําจดัทีม่ต่ีอจํานวนยุงพาหะ  ความสามารถหรอืประสทิธภิาพในการ
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เป็นยุงพาหะ ขอ้มูลที่ไดร้บัอาจมคีวามแตกต่างกนัมากบ้างน้อยบ้าง  ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัเทคนิคในการ
เกบ็ตวัอยา่งยงุตวัเตม็วยัซึง่มอียูห่ลายวธิดีว้ยกนั การจะเลอืกใชว้ธิใีดนัน้ตอ้งคาํนึงถงึ 

ก. วตัถุประสงค์ของการศึกษา  ว่าจะศึกษาเรื่องใดบ้าง และกําหนดขอบเขตของ
วตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน 

ข.  ชวีวทิยาและชวีนิสยัของยุงชนิดนัน้ๆ  เช่น ในการสาํรวจความชุกชุมของยุงลายพาหะ
นําโรคไขเ้ลอืดออก (Aedes aegypti) ควรทราบว่ายุงลายวางไขต่ามภาชนะขงัน้ําใน
บา้นและบรเิวณโดยรอบบา้น ชอบเกาะพกัอยู่บรเิวณมุมมดื หลงัตู้  และออกหากนิใน
เวลากลางวนั เป็นตน้ 

ค.  สภาพทีอ่ยูอ่าศยัของคนในทอ้งถิน่ทีจ่ะทาํการศกึษา  เช่น การศกึษาชนิดของยุงพาหะ
นําโรคไขส้มองอกัเสบเจอใีนทอ้งถิน่หน่ึงทีป่ระชากรมอีาชพีทาํนาและเลีย้งสตัวเ์ป็นสว่น
ใหญ่  บา้นเรอืนมใีตถุ้นสงูและไดร้บัการดดัแปลงใหเ้ป็นคอกสตัวแ์ต่ไมม่ไีฟฟ้าใช ้ดงันัน้ 
การจบัยุงตวัเตม็วยัอาจใชแ้บบเหยื่อล่อ  (animal bait)  แทนการใชก้บัดกัยุงแบบใช้
แสง (light trap) 

ง. สภาพแวดลอ้ม เช่น ในการศกึษาการแพร่กระจายของยุงราํคาญพาหะนําโรคไขส้มอง
อกัเสบเจอี ควรทราบว่าในท้องถิ่นนัน้ยงัคงสภาพธรรมชาติเป็นป่าเขาอยู่หรือถูก
ดัดแปลงเป็นเรือกสวนไร่นาไปแล้ว อุณหภูมิ ความชื้น ลักษณะลม ฝน มีแหล่ง
เพาะพนัธุข์องยุงหรอืไม่ สถานทีอ่ยู่ของแหล่งเพาะพนัธุ ์(ทีร่าบ บนเขา ในหุบเขา) มี
การพ่นยาฆ่าแมลงหรอืไม่ คอกสตัว์และการเลี้ยงสตัว์อยู่ภายในตวับ้านหรอืนอกบ้าน 
เป็นตน้ 

 
2.1 การเกบ็ตวัอย่างยงุตวัเตม็วยั 
2.1.1 การเกบ็โดยใชห้ลอดดดู หรอืเครือ่งดดู หรอืหลอดพลาสตกิ 
  หลกัการ      ใชห้ลอดดดูหรอืเครือ่งดดู หรอืหลอดพลาสตกิธรรมดาสาํหรบัครอบในขณะทียุ่งเกาะ

พกัอยูต่ามทีต่่างๆ ไมว่า่จะเป็นภายในหรอืภายนอกบา้นเรอืน 
 
  วตัถปุระสงค ์ก. เพือ่ศกึษาชวีนิสยัการเกาะพกัของยงุตวัเตม็วยั 

ข. เพือ่ศกึษาความหนาแน่นหรอืความชุกชุมของยงุ เชน่ เพื่อทราบความชุกชุมของ
ยงุลายในทอ้งทีเ่ทศบาลแหง่หน่ึง 

ค. เพื่อศกึษาการแพรก่ระจายของยุงทัง้ภายในและภายนอกบา้น ในช่วงระยะเวลา
ใดระยะเวลาหนึ่ง เช่น เพื่อทราบชนิดของยุงที่เกาะพกัภายในบ้านในเวลา   
กลางวนั 

  ง.  เพือ่เกบ็ตวัอยา่งยงุทีม่าดดูกนิเลอืด ทาํใหท้ราบวา่เป็นยงุชนิดใดบา้ง 
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จ. เพื่อเกบ็ตวัอยา่งยุงทีม่ชีวีติสาํหรบัการศกึษาดา้นต่างๆ เช่น ความตา้นทานต่อ
ยาฆ่าแมลง การศกึษาอตัราการรอดชวีติของยุงภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีก่ําหนด 
การศกึษาการวางไขข่องยงุ การศกึษาทางอนุกรมวธิาน เป็นตน้ 

อปุกรณ์ หลอดดดูหรอืเครือ่งดดู 
  หลอดพลาสตกิธรรมดาสาํหรบัครอบ 
  สาํล ี
  กรงยงุ สาํหรบัเกบ็ยงุมชีวีติ 
 

หลอดดดูหรือเครื่องดดู (aspirator) เหมาะสาํหรบัใชจ้บัแมลงขนาดเลก็ต่างๆ เช่น ยุง 
แมลงหวี ่มอดขา้วสาร ฯลฯ เครื่องดูดแบบง่ายๆ ประกอบดว้ยขวดทรงสูงหรอืท่อแกว้รูปยาว มจุีก
อุด ทีจุ่กนัน้มรีเูจาะสาํหรบัสอดทอ่แกว้ 2 ร ูรหูน่ึงเป็นทางสาํหรบัดดูซึง่อาจจะใชป้ากดดู ท่อแกว้ทีใ่ช้
เป็นทางดูดนัน้มปีลายขา้งหน่ึงปิดดว้ยผา้บางเพื่อป้องกนัไม่ใหยุ้งทีดู่ดเขา้ไปในขวดนัน้หลุดตดิเขา้
ไปในปากเมื่อเวลาดูดจบัยุง ส่วนอกีรูหน่ึงนัน้สอดท่อแกว้สําหรบัเป็นทางใหยุ้งเขา้ ท่อแกว้น้ีอาจมี
ขนาดสัน้ แลว้ต่อดว้ยสายยางและท่อแกว้สัน้ๆ อกีทหีน่ึง เพื่อทีจ่ะใชย้ดืไปใกล้ๆ  ยุงทีจ่ะจบั เวลาจะ
จบัยงุดว้ยเครือ่งมอืชนิดน้ีกใ็ชป้ลายขา้งหน่ึงจ่อเขา้ใกลยุ้งแลว้ดดูทางปลายอกีขา้งหน่ึง แรงดดูจะทาํ
ใหย้งุหลุดตดิเขา้ไปอยูใ่นขวดหรอืทอ่แกว้ จากนัน้กถ่็ายยงุใสใ่นกรงยงุต่อไป 
 

หลอดดดูยุงแบบงา่ยๆอกีแบบหน่ึง  ประกอบดว้ยหลอดแกว้ขนาดไมใ่หญ่นัก พอใหยุ้งลอด
ผา่นได ้ ปลายขา้งหน่ึงใชจ้่อเขา้ใกลต้วัยุง ปลายอกีขา้งหน่ึงปิดดว้ยผา้บางเพื่อป้องกนัไมใ่หยุ้งหลุด
ผ่านเขา้ไปในปากเมื่อเวลาดูดจบัยุง ปลายขา้งน้ีจะต่อดว้ยสายยางยาวพอควร  เป็นทางสําหรบัใช้
ปากดดู 

 
 หลอดพลาสติกธรรมดา  สาํหรบัครอบจบัยุงในขณะทียุ่งเกาะพกั  หรอืจบัยุงทีม่าเกาะ
เพือ่ดดูกนิเลอืด เวลาจบัยงุทีเ่กาะพกัตามขา้งฝา ทีเ่สือ้ผา้ หรอืยุงทีม่าเกาะสตัวเ์พื่อดดูกนิเลอืด ตอ้ง
ถอืหลอดเลื่อนเขา้หายงุทางดา้นหลงั และอยูใ่นทศิตรงกนัขา้มกบัแหล่งกําเนิดแสง สาํหรบัการนัง่จบั
ยงุลายตอ้งนัง่หนัหลงัใหแ้สง เพือ่ใหเ้กดิเงามดืทีข่าของผูท้ีน่ัง่จบัยุงและจะไดไ้มม่เีงาเวลาเคลื่อนไหว
มอืเพือ่จบัยงุ  เมือ่ครอบยงุไวไ้ดแ้ลว้ใหป้ ัน้สาํลใีสล่งไป จะทาํใหส้ามารถจบัยุงไดห้ลอดละหลายๆตวั 
เมือ่ไดย้งุมากพอแลว้กนํ็าไปถ่ายใสก่รงยงุต่อไป 

แสง 
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 หากเป็นการเกบ็ตวัอย่างยุงเพื่อการศกึษาทางอนุกรมวธิาน ยุงทีจ่บัไดต้อ้งทําใหต้ายทนัที
โดยการใชส้ารจาํพวกคลอโรฟอรม์ (Chloroform)  อเีทอร ์(Ether)  หรอืแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์
(Ammonium hydroxide) รมใหย้งุตาย  สาํหรบัวธิกีารอบหรอืรมใหย้งุตายน้ี จะกล่าวละเอยีดในเรื่อง
ของขวดฆา่แมลง 
 
2.1.2 การเกบ็โดยวธิใีชเ้หยือ่ล่อ 
   หลกัการ ใชห้ลอดดูดหรอืเครื่องดูดหรอืหลอดพลาสตกิธรรมดาสําหรบัครอบจบัยุง เมื่อยุงบนิ

มาเกาะทีเ่หยื่อเพื่อดูดกนิเลอืด หรอืในขณะทียุ่งกําลงัดูดกนิเลอืดคนหรอืเลอืดสตัวท์ี่
ใชเ้ป็นเหยือ่ 

   
วตัถปุระสงค ์ ก. เพื่อประเมนิผลการสมัผสัระหว่างคนและยุงชนิดนัน้ๆ โดยดจูากอตัราทียุ่งนัน้

มาดดูกนิเลอืดคน 
 ข. เพือ่ประเมนิผลการสมัผสัระหวา่งสตัวท์ีใ่ชเ้ป็นเหยือ่ล่อกบัยงุชนิดนัน้ๆ  
 ค. เพือ่ศกึษาสถานทีแ่ละเวลาทีย่งุนัน้มาดดูกนิเลอืด 
 ง. เพ่ือเก็บตวัอย่างยงุท่ีมีชีวิตสําหรับการศกึษาอตัราการวางไข่  การก่อโรค ความ

ต้านทานต่อยาฆ่าแมลง  อายุและระยะเวลาของการวางไข่  ชนิดของเหย่ือท่ียุง

ชอบมาดดูกินเลือด  เป็นต้น 

 นอกจากน้ีขอ้มลูทีไ่ดร้บั ยงัสามารถนํามาใชป้ระเมนิผลกระทบของยาฆา่แมลงทีม่ต่ีอจาํนวน
ประชากรยงุ โดยประเมนิระดบัประชากรยุงในระยะก่อน-หลงั และขณะทีม่กีารควบคุมหรอืใชส้าํรวจ
การระบาดและการนําโรคในทอ้งถิน่หน่ึงๆ เป็นตน้ 
 

อปุกรณ์ หลอดดดูหรอืเครือ่งดดู 
  หลอดพลาสตกิธรรมดาสาํหรบัครอบ 
  สาํล ี
  กรงยงุ สาํหรบัเกบ็ยงุทีม่ชีวีติ 
  เหยือ่ล่อซึง่อาจเป็นคน หรอืเหยือ่ล่อทีเ่ป็นสตัวเ์ลีย้ง เชน่ สกุร โค กระบอื ฯลฯ 
 
การใช้คนเป็นเหย่ือล่อ 

ก. นัง่ ใส่กางเกงขาสัน้ หรอื ถา้ใสก่างเกงขายาวกพ็บัขากางเกงขึน้เสยี แลว้รอจบัยุงทีม่า
เกาะกดัขาของตนเอง หรอื 

ข. นอน จะหลบัหรอืไมห่ลบักไ็ด ้ กรณีน้ีตอ้งมผีูป้ฏบิตังิาน 2 คน โดยคนหน่ึงทาํตวัเป็น
เหยือ่และอกีคนหน่ึงเป็นผูจ้บัยงุ  
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ถา้เป็นการดกัจบัยุงราํคาญภายในบา้น ไฟฟ้าตอ้งไม่สว่างเกนิไป อาจใชท้ีก่รองแสงสเีขยีว
หรอืสฟ้ีาช่วย ถ้าไม่มทีี่กรองแสงกอ็าจใชเ้ศษกระดาษหรอืเศษผา้หุม้หลอดไฟไวเ้พื่อลดความเขม้
ของแสง (ขอ้ควรระวงั: อย่าใหเ้ศษกระดาษหรอืเศษผา้สมัผสัถูกหลอดไฟ  เพราะความรอ้นจาก
หลอดไฟอาจทําใหเ้กดิไฟลุกไหมไ้ด)้  การดกัจบัยุงทีอ่อกหากนิในเวลากลางวนัภายในบา้น เช่น 
การจบัยงุลาย Aedes aegypti ควรเลอืกบรเิวณทีจ่ะนัง่จบัยงุดงัน้ี 
 - แสงสวา่งไมม่ากนกั 
 - ไมม่ลีมพดัผา่น หรอืมลีมพดัน้อยทีส่ดุ 
 - ไมม่คีวนัไฟ ควนับุหรี ่มารบกวน 
 - ไมม่กีารฉีดยาฆา่แมลง หรอืจุดยากนัยงุ 
 - ไมม่คีนเดนิพลุกพล่าน 
 
 ถ้าเป็นการดักจับยุงภายนอกบ้าน หากเป็นเวลากลางวันก็ควรเลือกบริเวณที่มีร่มเงา 
แสงแดดไม่ส่องจา้เกนิไป หากเป็นเวลากลางคนืต้องการแสงไฟช่วยใหม้องเหน็ตวัยุงขณะดกัจบั ก็
ควรใชไ้ฟสลวั หรอืพรางแสงไฟตามวธิดีงักล่าวขา้งตน้  
 
การใช้สตัวเ์ป็นเหย่ือล่อ 
 การใชเ้หยือ่ล่อทีเ่ป็นสตัว ์เชน่ สกุร ลงิ โค กระบอื ฯลฯ มปีระโยชน์ในการศกึษาชวีนิสยัการ
ดูดกนิเลอืดของยุงว่าชอบเลอืดสตัวอ์ะไรบา้ง และชอบกนิเลอืดสตัวช์นิดใดมากกว่า ส่วนมากยุงจะ
มาดูดกนิเลอืดที่บรเิวณขาสตัว์หรอืบรเิวณที่มขีนสัน้ ยุงที่ดูดกนิเลอืดสตัว์อิม่แล้วยงัไม่บนิไปไหน
ไกล มกัจะยงัคงวนเวยีนอยูใ่กล้ๆ สตัวท์ีเ่ป็นเหยื่อล่อนัน้ เราจะพบยุงทีด่ดูกนิเลอืดอิม่แลว้ไดใ้นระยะ
ตัง้แต่  2 - 3 เซนตเิมตร จนถงึ 2 - 3 เมตร หา่งจากสตัวท์ีเ่ป็นเหยื่อล่อ และในระดบัความสงูตัง้แต่ 
15 เซนตเิมตร ถงึ 2 เมตรจากพืน้ดนิ ควรผกูเหยือ่ล่อไวใ้นบรเิวณทีม่ตีน้ไมเ้ตีย้ๆแต่ไมเ่ป็นบรเิวณที่
รกจนเกนิไป ทัง้น้ี เพื่อสะดวกแก่การเกบ็ยุง วธิกีารเกบ็ยุงกโ็ดยการใชห้ลอดดูดหรอืเครื่องดูด หรอื
ใชห้ลอดพลาสตกิธรรมดาครอบจบัยงุกไ็ด ้
 
 ยงุทีเ่กบ็มาเพือ่การศกึษา ตอ้งจดัหาสารละลายน้ําตาลใสไ่วใ้นกรงยุง เพื่อใหเ้ป็นอาหารของ
ยุงด้วย ส่วนยุงที่เก็บมาเพื่อต้องการใหว้างไข่นัน้ ควรใหยุ้งดูดกนิเลอืดเสยีใหอ้ิม่ก่อนที่จะเก็บมา 
และตอ้งงดใหส้ารละลายน้ําตาลหรอืน้ําจนกว่ายุงจะย่อยเลอืดในทอ้งหมดเสยีก่อน เพื่อป้องกนัการ
สญูเสยีเลอืดทางการขบัถ่ายก่อนทีเ่ลอืดจะถูกยอ่ยไปเพือ่ทาํใหไ้ขอ่อ่นเจรญิเตบิโต 
 
2.1.3 การใชก้บัดกั 
   หลกัการ ใชก้บัดกั ดกัจบัยุงทีก่ําลงับนิหาอาหาร หรอืหาทีพ่กั หรอืหาทีว่างไข ่เป็นการทียุ่ง

เปลี่ยนสถานที่จากที่หน่ึงไปสู่อกีที่หน่ึง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโดยตวัของยุงเอง
ตามปกต ิหรอืเพราะมอีทิธพิลภายนอกจากสภาพแวดลอ้มมากระตุ้นใหยุ้งเปลี่ยน
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สถานที ่เชน่ ลม ความชืน้ อุณหภูม ิแสง หรอืเน่ืองมาจากการกระทาํของคนเป็นสิง่
กระตุน้ เชน่ การพน่ยาฆา่แมลง การวางเหยือ่ล่อ เป็นตน้ 

   วตัถปุระสงค ์ ก. เพือ่ศกึษาความชุกชุมของยงุ 
   ข. เพือ่ศกึษาชวีนิสยัของยงุ 
   ค. เพือ่ศกึษาผลตกคา้งของยาฆา่แมลง 
 
   อปุกรณ์ กบัดกัทีใ่ชด้กัจบัยงุตวัเตม็วยัมหีลายแบบ ตวัอยา่งเชน่ 
  Bed-net trap 
  Animal-bait trap 
  Fixed trap 
  Mobile trap 
 

Bed-net trap ใชค้นเป็นเหยือ่ล่อ โดยใหน้อนในมุง้เมือ่ยงุไดก้ลิน่กจ็ะบนิมาตอมอยูร่อบๆมุง้
นัน้ และใหอ้กีคนเป็นผูเ้กบ็ตวัอยา่งยงุโดยการใชห้ลอดดดู 
 

Animal-bait trap  ใชส้ตัวต่์างๆ เป็นเหยื่อล่อ โดยใหอ้ยูใ่นมุง้หรอืในคอกทีส่รา้งขึน้เป็น
พเิศษ การดกัจบัยุงกโ็ดยการใชห้ลอดดูด ดูดยุงทีไ่ปบนิวนเวยีนแล้วเกาะพกัอยู่รอบๆมุง้หรอืคอก
นัน้ บางครัง้กบัดกัแบบน้ีกม็ผีูด้ดัแปลงใหแ้ตกต่างกนัออกไป  แต่กม็หีลกัการเดยีวกนัคอื มเีหยื่ออยู่
ที่ศูนย์กลางล่อให้ยุงบินเข้าไปหา ส่วนที่จะดดัแปลงให้มีรูปร่างอย่างไรนัน้แล้วแต่ผู้ออกแบบจะ
ประดษิฐใ์หต้รงกบัความมุง่หมายทีจ่ะใชก้บัยุง ตลอดจนเพื่อความสะดวกแก่การลําเลยีงหรอืต่อเตมิ
เครือ่งมอืบางชนิดลงไปใหก้บัดกันัน้มปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ 
 

Fixed trap  มหีลายแบบใหเ้ลอืกใชต้ามวตัถุประสงคข์องการเกบ็ตวัอยา่งยุงและตามความ
สะดวก เชน่ 
 Exit trap  เป็นกบัดกัทีต่ดิตัง้บรเิวณทีย่งุบนิผา่นเสมอ ไดแ้ก่ ประตูและหน้าต่าง เป็นตน้ 

Light and bait trap   ใชแ้สงและสตัวเ์ป็นเหยือ่ล่อใหย้งุบนิมาตดิกบั 
Light and carbon dioxide trap  ใชแ้สงและคารบ์อนไดออกไซดท์ีอ่ยูใ่นรปูของน้ําแขง็แหง้

เป็นตวัล่อใหย้งุบนิมาตดิกบั 
Light trap  ใชแ้สงเพยีงอยา่งเดยีวล่อใหยุ้งบนิเขา้มาหาและตกลงไปในภาชนะรองรบั กบั

ดกัยุงแบบใช้แสงน้ี มีหลายแบบและหลายขนาดแล้วแต่ผู้ออกแบบจะประดิษฐ์ให้เหมาะสมกับ
วตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษา เช่น กบัดกัยุงใชแ้สงแบบนิวเจอรซ์ี ่(New Jersey) ใชห้ลอดไฟแรงเทยีน
ขนาด 25 วตัต์ เป็นสิง่ล่อยุงใหบ้นิเขา้ไปหาและมกีารต่อเตมิพดัลมขนาดเลก็ลงไปดว้ย เพื่ออาศยั
แรงดูดของพดัลมใหดู้ดยุงทีเ่ล่นแสงไฟนัน้เขา้ไปในกบัดกัไดด้ขีึน้ แหล่งพลงังานของพดัลมไดจ้าก
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การตดิตัง้แบตเตอรีข่นาด 6-12 โวลต์ ไวก้บัตวัเครื่อง สะดวกแก่การนําไปใชใ้นทอ้งทีท่ีป่ราศจาก
ไฟฟ้า 
 กบัดกัยุงแบบใชแ้สงแบบอื่นๆ เช่น ใชห้ลอดแบลค็ไลท ์(Black light) เป็นแหล่งกําเนิดแสง 
ซึ่งใหแ้สงสมี่วงสําหรบัล่อยุง การใช้แบล็คไลท์น้ีควรต้องมกีารศกึษาหาความยาวของคลื่นแสงที่
เหมาะสมในการดงึดดูยงุแต่ละชนิดดว้ย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Jersey Light Trap 
 

กบัดกัยุงแบบใชแ้สงทีใ่ชใ้นงานประเมนิผลการควบคุมโรคไขส้มองอกัเสบเจอขีองกลุ่มงาน
ควบคุมโรคตดิต่อนําโดยแมลง (สาํนกังานควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในปจัจุบนั) ประกอบดว้ย 
 - หลอด black light 
 - พดัลมขนาดเลก็ 
 - ตะแกรงลวดใชป้้องกนัมใิหแ้มลงใหญ่ เชน่ ผเีสือ้ ดว้ง ตกลงไปในถุง 
 - ถุงผา้ สาํหรบัเกบ็ยงุตวัเตม็วยั 
 - หลงัคาสาํหรบักนัฝน 
 - ทอ่พลาสตกิขนาดใหญ่ เป็นทีต่ดิตัง้ของพดัลม 
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กบัดกัยงุแบบใชแ้สงจากหลอด Black light 
 
 กบัดกัยงุแบบใชแ้สง (Light trap) เป็นทีนิ่ยมใชก้นัมากในการเกบ็ตวัอยา่งยุงตวัเตม็วยัทีบ่นิ
หากินอยู่ภายนอกบ้านเรอืน มปีระโยชน์ในการแสดงแนวโน้มของประชากรยุงมากกว่าจํานวนที่
แทจ้รงิ จงึมกัใชป้ระเมนิผลในการรณรงคป์ราบลูกน้ํายุง (Mosquito Abatement) สําหรบัแสดง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรยุงหรอืความชุกชุมของยุงตามฤดูกาล และเปรยีบเทยีบ
ประชากรยงุระหวา่งปีทีม่กีารดาํเนินการ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omni-Directional Fay Trap ใชด้กัยงุลาย 
 
 ประสทิธภิาพของ Light trap  ขึน้อยูก่บั 
 1. ตําแหน่งทีว่างกบัดกั  ควรเป็นทศิทางทีย่งุจะบนิผา่น 
 2. ชนิดของแหล่งกาํเนิดแสงทีใ่ช ้เชน่ หลอดไฟแรงเทยีน หรอื หลอด black light 
 3. ชนิดของยงุทีจ่ะดกั 

4. ลกัษณะทางกายภาพของยุงทีจ่ะดกั เช่น ยุงทีย่งัไมก่นิเลอืดจะถูกดงึดดูไดด้กีว่ายุงทีก่นิ
เลอืดแลว้ 

5. สภาพแวดลอ้มอื่นๆ เชน่ การใช ้Light trap  ในคนืเดอืนหงายจะไมไ่ดผ้ลดเีท่ากบั การใช้
ในคนืเดอืนมดื เพราะมปีญัหาแสงไฟแขง่กบัแสงจนัทร ์

 
 ดงันัน้ในการวาง Light trap   เพื่อการศกึษาใด ๆ ควรตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัดงักล่าวขา้งตน้  
ตลอดจนทศิทางลม ระดบัความสงูของการวาง Light trap  ตอ้งอยูใ่นระดบัทียุ่งมกัจะบนิผา่น และ
ควรเปลีย่นถุงเกบ็ยงุบ่อยๆ เพือ่ป้องกนัการชาํรดุของยงุทีเ่กบ็ได ้
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Mobile trap เป็นกบัดกัยงุแบบตดิบนยานพาหนะ 
 
ตารางท่ี 18.2  สรปุชนิดของกบัดกัยงุตวัเตม็วยั และวตัถุประสงคข์องการเลอืกใช ้
ชนิดของกบัดกั สถานทีใ่ช้ วตัถุประสงคท์ัว่ไป วตัถุประสงคเ์ฉพาะ

Bed – net ภายในหรอืภายนอก
บา้น 

เกบ็ยงุตวัเตม็วยัทีถ่กูดงึดดู
โดยคน 

- เพือ่ทราบชนิดของยงุทีถ่กู
ดงึดดูโดยคน 
- เพือ่เกบ็ยุงทีม่ชีวีติสาํหรบั 
การศกึษาต่างๆ 

Animal – bait ภายในหรอืภายนอก
บา้น 

เกบ็ยงุตวัเตม็วยัทีถ่กูดงึดดู
โดยสตัวต่์าง ๆ 

- เพือ่ทราบชนิดของยงุทีถ่กู
ดงึดดูโดยสตัวแ์ต่ละชนิด 
- เพือ่เกบ็ยุงทีม่ชีวีติมาศกึษา 
  เกีย่วกบัความตา้นทานต่อ
ยาฆา่แมลง อาย ุการก่อ 
โรค ความชอบในการดดู 
กนิเลอืดสตัวแ์ต่ละชนิด ฯลฯ 

Light trap ภายในหรอืภายนอก
บา้น 

ดชูนิดยงุทีถ่กูดงึดดูโดย
หลอดไฟแรงเทยีนธรรมดา
หรอืหลอดไฟชนิดอื่น เชน่ 
black light 

- เพือ่ศกึษาวา่ในทอ้งถิน่
นัน้ๆ มยีงุชนิดใดบา้ง 

Mobile trap ภายนอกบา้น  เกบ็ยงุทีก่าํลงับนิ - เพือ่ศกึษาวา่ในทอ้งถิน่
นัน้ๆ มยีงุชนิดใดบา้ง 

 
2.2 การเกบ็ตวัอย่างลกูน้ํายงุ 
2.2.1 การตกั (Dipping) 
หลกัการ เป็นการจบัลูกน้ําในแหล่งเพาะพนัธุ์ตามธรรมชาต ิตามขอบหนอง สระน้ํา นาขา้ว 

หรอืบรเิวณทีม่น้ํีามาก 
 
วตัถปุระสงค ์  ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ 
 
อปุกรณ์ กระบวย 
  ไมย้าวๆ 
  ทพัพ ี
  กระชอน 

 
กระบวย ทําจากวสัดุอะไรกไ็ด ้  แต่ถา้เป็นกระบวยพลาสตกิจะมน้ํีาหนักเบา สะดวกและ

คล่องตวัในการปฏบิตังิานมากกว่ากระบวยที่ทําจากโลหะหรอืไม ้กระบวยขนาด มาตรฐานทีใ่ชใ้น
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การสาํรวจลูกน้ํามกัมขีนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ประมาณ 25 เซนตเิมตร หากเป็นการสาํรวจลูกน้ําใน
แหล่งน้ําเลก็ๆ  ขนาดของกระบวยอาจเลก็กวา่น้ีกไ็ด ้
 
 ไม้ยาวๆ สาํหรบัผกูตดิกบักระบวยเพือ่ใชเ้ป็นดา้มถอื ใชใ้นกรณทีีร่ะดบัน้ําอยูต่ํ่าจากพืน้ดนิ
มากๆ  หรอืตลิง่สงู เป็นตน้ 
 

ทพัพี  ทีม่ขีนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 5-10 เซนตเิมตร ใชส้าํหรบัดกัจบัลูกน้ําในแหล่งน้ําขนาด
เลก็ ๆ เชน่ รอยเทา้สตัวท์ีม่น้ํีาขงั เป็นตน้ 

 
 กระชอน ขอบกระชอนทาํจากลวดขดเป็นวงกลม ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 5-10 เซนตเิมตร 
(สาํหรบัขนาดเลก็) และขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 25 เซนตเิมตร (สาํหรบัขนาดใหญ่) หุม้ขดลวดดว้ย
ผา้หรอืไนล่อน มดีา้มถอืยาว ๆ สาํหรบัใชด้กัไขข่องยงุ และลกูน้ํายงุในแหล่งน้ําทีม่วีชัพชืชุกชุม ทีไ่ม่
สะดวกในการใชก้ระบวย 
 
 การสาํรวจลกูน้ําโดยวธิตีกัน้ีนิยมใชก้นัมากทีส่ดุ แต่ตอ้งใชค้วามรวดเรว็ก่อนทีล่กูน้ําจะทิง้
ตวัลงดา้นล่าง เงาของผูส้าํรวจกม็สีว่นทาํใหล้กูน้ําตกใจ ระยะหา่งระหวา่งการตกัลกูน้ําแต่ละครัง้ควร
เป็น 2-3 นาท ีเพือ่ใหล้กูน้ําและตวัโมง่ลอยตวัขึน้มาสูผ่วิน้ําอกีครัง้หน่ึง หากอุณหภมูขิองน้ําในแหล่ง
น้ํานัน้ประมาณ 20 องศาเซลเซยีส หรอืน้อยกวา่น้ี ลกูน้ําจะคงอยูข่า้งล่างเป็นเวลานาน 
 
2.2.2 การสวงิ (Netting) 
หลกัการ  เป็นการจบัลกูน้ําในหนองน้ําขนาดใหญ่ๆ ทีป่ราศจากวชัพชืน้ํา หรอืบ่อลกึ 
 
วตัถปุระสงค ์ ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ 
 
อปุกรณ์     ขดลวดขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 20-25 เซนตเิมตร 
      ถุงไนล่อน ปลายถุงตดิกระบอกพลาสตกิ ขนาด 3.5 ซ.ม. x 10 ซ.ม. 
     ดา้มถอืยาวๆ 
 
 สาํหรบัสวงิทีจ่ะใชก้บัหนองน้ําขนาดใหญ่ทีป่ราศจากวชัพชืน้ํา หรอืในบ่อน้ําลกึ ๆนัน้ใหผู้ก
เชอืก 4 เสน้กบัขอบสวงิ ใหเ้ชอืก 2 เสน้ยาวกว่าเชอืกอกี 2 เสน้ เมื่อหยอ่นสวงิลงไปในบ่อ จะทาํให้
ขอบสวงิอยูใ่นระดบัทาํมุม 30 องศากบัพืน้ผวิน้ํา รอระยะหน่ึงใหลู้กน้ําและตวัโมง่ลอยตวัขึน้มาสูผ่วิ
น้ํา จากนัน้จงึวนสวงิใหร้อบขอบบ่อแลว้สาวขึน้มา ลกูน้ําและตวัโมง่จะตดิอยูใ่นกระบอกพลาสตกินัน้ 
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อปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในการศึกษาทางด้านกีฏวิทยา 
 ขวดฆ่าแมลง  หากเป็นการศกึษาทางอนุกรมวธิาน เมื่อจบัยุงไดแ้ลว้กจ็าํเป็นทีจ่ะตอ้งฆา่
ใหต้ายโดยไม่ใหยุ้งชํารุดหรอืเสยีหาย  โดยการใชข้วดฆ่าแมลงซึ่งเตรยีมขึน้เป็นพเิศษ   ขวดทีจ่ะ
นํามาทําเป็นขวดฆ่าแมลงนัน้  ควรจะเป็นขวดชนิดปากกวา้ง มฝีาปิด ผูเ้รยีบเรยีงแนะนําใหเ้ลอืก
ขวดทีม่ฝีาเกลยีวดกีว่าขวดที่มฝีาแบบจุกอุด เพราะขวดที่มฝีาเกลยีวนัน้ใหค้วามปลอดภยัต่อผูใ้ช้
มากกวา่ 
 สารทีเ่หมาะแก่การใชท้ําขวดฆ่าแมลง ไดแ้ก่ เอธลิอาซเีตท (ethyl acetate) หรอืโปแตส   
เซยีมไซยาไนด ์(potassium cyanide) เพราะเป็นสารทีฆ่า่แมลงทุกชนิดไดร้วดเรว็และใชไ้ดน้านๆ 
ในการเตรยีมขวดฆา่แมลงตอ้งใชส้ารดดูความชืน้ชว่ยดว้ย สารดดูความชืน้ทีใ่ชไ้ดน้ัน้อาจจะเป็นสาํล ี  
กระดาษซบั   และทีเ่หมาะทีส่ดุ  คอื  ปนูพลาสเตอร ์เวลาเตรยีมขวดฆา่แมลง ใชป้นูพลาสเตอรผ์สม
น้ําเหลวๆ แลว้เทใสข่วด  ปล่อยใหป้นูพลาสเตอรแ์หง้สนิทดแีลว้ จงึใสเ่อธลิอาซเีตท ลงไป 2-3 หยด 
กพ็รอ้มทีจ่ะใชไ้ด ้แต่จะตอ้งมกีารเตมิเอธลิอาซเีตทลงไปทุกครัง้ทีใ่ช ้ขวดฆา่แบบน้ีมคีวามปลอดภยั
มากกวา่แบบทีใ่ชโ้ปแตสเซยีมไซยาไนด ์
 ขวดฆา่แมลงชนิดทีใ่ชโ้ปแตสเซยีมไซยาไนด ์จะตอ้งเตรยีมและใชอ้ยา่งระมดัระวงัเป็นพเิศษ 
เพราะโปแตสเซยีมไซยาไนด ์เป็นสารทีม่พีษิรา้ยแรงและอาจทําอนัตรายใหถ้งึแก่ชวีติถา้กนิเขา้ไป
หรอืแมแ้ต่ซมึเขา้ทางบาดแผล การเตรยีมขวดฆ่าแมลงแบบน้ี ทําไดโ้ดยใส่โปแตสเซยีมไซยาไนด ์
ขนาดเท่าปลายน้ิวกอ้ยลงไปในขวด ใสผ่งปนูพลาสเตอรแ์หง้ลงไปหนาประมาณ 1 เซนตเิมตร แลว้
เทปนูพลาสเตอรท์ีผ่สมกบัน้ําแลว้ลงไปหนาประมาณ 1 เซนตเิมตรเชน่กนั เอากระดาษซบัมาตดัเป็น
แผ่นกลมปิดเหนือปูนพลาสเตอรก์พ็รอ้มที่จะใชไ้ด ้  ขวดฆ่าแมลงชนิดน้ีควรจะตดิป้ายระบุว่า “ยา
พษิ” และควรจะตดิแถบผา้รอบๆ ขวดเพือ่ป้องกนัอนัตรายเมือ่ขวดแตกไวด้ว้ย 
 สารอื่นๆที่อาจใช้แทนเอธิลอาซีเตทได้ ก็มีคาร์บอนเตตระคลอไรด์ (CCL4) หรือ       
คลอโรฟอรม์ (chloroform) 
 
 หีบเกบ็แมลง ปกตเิป็นหบีไม ้โดยทีทุ่กดา้นเป็นไมท้บึหมด หรอืดดัแปลงใหด้า้นใดดา้น
หน่ึงเป็นกระจกใสเพื่อสามารถมองเหน็แมลงที่เก็บอยู่ภายในได้ หบีเก็บแมลงต้องมดิชดิพอที่จะ
ป้องกนัไมใ่หค้วามชืน้หรอืแมลงอื่นเขา้ไปทําลาย มไีมค้อรค์ตดิอยูก่บัพืน้หบีสาํหรบัปกัแมลง มลีิน้ที่
ฝาหบีสาํหรบัปิดหบีใหไ้ดส้นิท ควรใสลู่กเหมน็หรอืพาราไดคลอโรเบนซนิ (paradichloro benzene) 
ลงไปในหบีดว้ย เพือ่ป้องกนัแมลงทีช่อบกนิแมลงแหง้ๆ เขา้ไปอาศยัอยูไ่ด ้
 
การจดัรปูร่างเพ่ือการเกบ็โดยวิธีทาํแห้ง 
 ยุงเป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถจะใช้เข็มปกัแมลงได้ ก็ใช้วิธีติดบนกระดาษรูป
สามเหลี่ยมชิ้นเลก็ ๆ ก่อน หลงัจากนัน้จงึใชเ้ขม็ปกัแมลงปกับนกระดาษอกีทหีน่ึง โดยปกตปิลาย
แหลมของกระดาษรปูสามเหลีย่มทีใ่ชต้ดิยุงนัน้จะตอ้งงอลงเลก็น้อย เอากาวใสหรอืกาวดโูกท้าลงบน
สว่นทีง่อแลว้แตะตรงดา้นขา้งของส่วนอกยุงกใ็ชไ้ด ้การผึง่แดดจดัๆโดยมวีตัถุทบึแสง เช่น ป๊ีบหรอื
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กระดาษปกคลุมเพื่อป้องกนัไม่ใหแ้ดดเลยีสขีองแมลง หรอืการใชโ้คมไฟส่อง เป็นการทําใหยุ้งแหง้
เพยีงพอ ใชเ้ขม็หมดุแตะทีส่ว่นทอ้งของยงุเบาๆ วา่แขง็หรอือ่อน กส็ามารถบอกไดว้่ายุงนัน้แหง้ไดท้ี่
แลว้หรอืยงั 
 
การดองแมลงในน้ํายา 
 แมลงทีม่ลีําตวัอ่อน เช่น แมลงทีอ่าศยัอยู่ในน้ํา ตวัอ่อนแมลงปอ ลูกน้ํายุง ฯลฯ จําเป็นตอ้ง
ดองในน้ํายา เพราะการทาํแหง้จะทาํใหแ้มลงเหีย่วเสยีรปูรา่ง ทาํใหไ้มส่ะดวกแก่การทีจ่ะนํามาศกึษา 
น้ํายาดองทีเ่หมาะทีสุ่ด คอื เอธลิแอลกอฮอล ์(ethyl alcohol)   โดยผสมน้ํายาใหม้คีวามเขม้ขน้ 70 - 
75 %  ก่อนทีจ่ะนําแมลงมาดองในน้ํายา ควรทาํใหแ้มลงนัน้ตายเสยีก่อน โดยใสล่งในน้ําเดอืด แลว้
จงึนํามาใส่น้ํายาดองเป็นการป้องกนัการเสยีรูปและจะทําใหลู้กน้ํายุงคงรูปร่างดเีหมอืนกบัเมื่อยงัมี
ชวีติอยู ่
 
3. การสาํรวจปริมาณของยงุ 
 การสํารวจปรมิาณของยุงจะใช้วธิใีดขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ของการสํารวจ ชวีประวตัิและ
อุปนิสยัของยงุแต่ละชนิด ชนิดของอุปกรณ์ทีม่อียู ่และการฝึกหดับุคคลทีจ่ะทาํการสาํรวจนัน้ 
 
เหตผุลในการสาํรวจปริมาณของยงุชนิดต่างๆ 
ก. เพือ่ทราบวา่ยงุชนิดใดบา้งทีค่วรจะตอ้งทาํการควบคุมกาํจดั 
ข. เพือ่ทาํนายการระบาดของยงุเป็นการลว่งหน้า เชน่ สาํรวจปรมิาณลกูน้ําสาํหรบัวางแผนพน่เคมี

ก่อนทีย่งุตวัเตม็วยัจะเพิม่ปรมิาณมากขึน้ 
ค. เพือ่ประเมนิผลวา่การป้องกนักาํจดัทัง้หลายทีไ่ดก้ระทาํลงไปนัน้ใหผ้ลมากน้อยเพยีงใด 
ง. เพือ่ประกอบการพจิารณาปรมิาณของยงุชนิดต่างๆ วา่สมควรทีจ่ะมมีาตรการในการควบคุม

กาํจดัไดแ้ลว้หรอืยงั 
 
3.1 การสาํรวจลกูน้ํา 
 ในการสํารวจลูกน้ําของยุงต้องใชว้ธิกีารสํารวจที่แตกต่างกนัไปแล้วแต่ชนิดของยุง แหล่ง
เพาะพนัธุ ์และวตัถุประสงคข์องการสาํรวจ   
 

วตัถปุระสงคข์องการสาํรวจลกูน้ํายงุ 
 - เพือ่ศกึษาชนิดของแหล่งเพาะพนัธุ ์
 - เพือ่ศกึษาการแพรก่ระจายของลกูน้ํา 

- เพือ่ประเมนิแหล่งทีม่ลีกูน้ํามาก สาํหรบัประกอบการพจิารณาวา่สมควรมมีาตรการใน   
การควบคุมกาํจดัหรอืไม ่

 - เพือ่ประเมนิความรวดเรว็ในการเจรญิเตบิโตของระยะลกูน้ํา 
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 - เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของวธิคีวบคุมกาํจดัลกูน้ําทีม่ต่ีอจาํนวนลกูน้ํา 
 - เพือ่ประเมนิผลกระทบของสารเคมทีีใ่ชก้าํจดัยงุตวัเตม็วยัทีม่ต่ีอความชุกชุมของลกูน้ํา 
 - เพือ่ศกึษาชนิดของยงุในทอ้งถิน่หน่ึงๆ 

- เป็นการเกบ็ลกูน้ํามาเลีย้งใหเ้ป็นยงุตวัเตม็วยั เพือ่ประโยชน์ทางการศกึษาทางอนุกรม   
วธิาน และอื่นๆ 

 
การสาํรวจลกูน้ําเพือ่หาปรมิาณความชุกชุมทีแ่ทจ้รงิมกัไมไ่ดผ้ลถูกตอ้งแน่นอน เน่ืองจาก 
ก. ลกูน้ําไมไ่ดอ้าศยัอยูอ่ยา่งกระจายในแหล่งเพาะพนัธุ ์แต่มกัอยูร่วมกนัหนาแน่นทีด่า้นใด

ดา้นหน่ึงของแหล่งน้ํานัน้ๆ 
ข. แหล่งเพาะพนัธุม์ขีนาดไมเ่ทา่กนั และรปูรา่งกแ็ตกต่างกนั จาํนวนวชัพชืน้ํา ตลอดจน

ชนิดของวชัพชืน้ํากไ็มเ่หมอืนกนั 
ค. อุปนิสยัของลกูน้ําแต่ละชนิดแตกต่างกนั 

 ดังนัน้ข้อมูลท่ีได้รับจากการสํารวจลูกนํา้จึงเป็นเพียงข้อมูลโดยประมาณของความชุกชุม

สมัพทัธ์ของลกูนํา้ในท้องท่ีหนึง่ๆ เท่านัน้  

 
3.1.1 การสาํรวจลกูน้ํายงุราํคาญพาหะนําโรคไข้สมองอกัเสบ 
 ก่อนทําการสํารวจลูกน้ํา ควรทําแผนทีเ่พื่อการสาํรวจเสยีก่อน ทัง้น้ีเพื่อใหท้ราบสถานทีต่ัง้
ของแหล่งน้ํา ตลอดจนระยะทางระหว่างแหล่งน้ําต่างๆ กําหนดจุดเริม่ต้นสํารวจใหแ้น่นอน จํานวน
ครัง้ทีต่กัลูกน้ําควรลงทา้ยดว้ย 10 หรอืผลคณูของ 10 เช่น 20, 30, 40 และ 50 ครัง้ เป็นตน้ ต่อการ
สํารวจลูกน้ําในทอ้งทีห่น่ึงๆ จะเป็นกี่สบิครัง้นัน้ขึน้อยู่กบัความชุกชุมและการกระจายตวัของแหล่ง
เพาะพนัธุข์องลูกน้ําดว้ย และช่วงหา่งระหว่างครัง้ทีต่กัลูกน้ํานัน้ จะเป็นทุกๆ 10 กา้วเดนิ หรอืทุกๆ
10 เมตร กแ็ลว้แต่ความสะดวกของการสาํรวจ ตลอดจนระยะหา่งของแหล่งน้ําในแต่ละทอ้งที ่โดยมี
เงือ่นไขว่าการใช ้“10 กา้วเดนิ” เป็นเกณฑ ์กต็อ้งใชร้ะบบ “10 กา้วเดนิ” ใหต้ลอดการสาํรวจนัน้ 
หากใช ้ “10 เมตร” เป็นเกณฑ ์กต็อ้งใช ้“10 เมตร” ตลอดการสาํรวจเช่นกนั การเดนิสาํรวจลูกน้ํา
ตอ้งเดนิเป็นแนวตรงจากจุดเริม่ตน้ หากไมส่ามารถเดนิเป็นแนวตรงไดต้ลอด เน่ืองจากมสีระน้ําใหญ่ 
หรอื สิง่กีดขวางใดๆ ที่ไม่อาจเดินฝ่าไปได้ ก็ให้เลือกเลี้ยวซ้ายหรอืขวา แล้วเดินต่อไป เมื่อพบ
ชอ่งทางทีจ่ะเดนิในแนวตรงต่อได ้กใ็หเ้ลีย้วกลบัไปเดนิในแนวตรงตามเดมิ  
 
3.1.2 การสาํรวจลกูน้ํายงุลายพาหะนําโรคไข้เลือดออก 
 เน่ืองจากแหล่งเพาะพนัธุข์องยุงลายอยู่ตามภาชนะขงัน้ําชนิดต่างๆทัง้ภายในและภายนอก
บ้านเรอืน อุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใชใ้นการสํารวจ ก็คอื ไฟฉาย เพื่อใหส้ามารถมองเหน็ลูกน้ําที่อยู่
ภายในภาชนะต่างๆโดยเฉพาะที่อยู่ในมุมมดืได้ หากจําเป็นต้องเก็บตวัอย่างลูกน้ําด้วย ก็ให้ใช้
กระชอนหรอืสวงิขนาดเลก็ชอ้นลูกน้ําขึน้มา การสาํรวจลูกน้ํายุงลายเพื่อนําขอ้มลูมาคํานวณค่าดชันี
ต่างๆ เชน่ House Index, Container Index, Breteau Index และ Stegomyia Index สาํหรบัการเฝ้า
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ระวงัโรคไขเ้ลอืดออกนัน้ มหีลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกพืน้ที ่การสุม่ตวัอยา่งพืน้ที-่บา้นเพื่อการสาํรวจ 
การคาํนวณคา่ดชันี การแปลคา่ดชันี ฯลฯ  
 
3.2 การสาํรวจยงุตวัเตม็วยั 
3.2.1 การสาํรวจโดยวิธีประเมินจาํนวนยุงโดยตรง ใชอุ้ปนิสยัของยุงนัน้เองเป็นหลกัในการ
สํารวจ เช่น ยุงที่ออกหากนิในเวลากลางคนืมกับนิเขา้หาแสงไฟก็ใช้กบัดกัแบบใช้แสงเป็นเครื่อง
ดงึดดู เป็นตน้ 
3.2.2 การสาํรวจโดยวิธีประเมินจาํนวนยุงโดยอ้อม ดูจากจํานวนผูป้่วย เช่นในหมู่บา้นหน่ึงมี
จาํนวนผูป้่วยดว้ยโรคไขส้มองอกัเสบเป็นจาํนวนมาก กน่็าจะมปีรมิาณยุงราํคาญทีเ่ป็นพาหะนําโรค
น้ีมากกว่าอีกหมู่บ้านหน่ึงที่มีจํานวนผู้ป่วยน้อยกว่า เป็นต้น  ทัง้น้ีจะต้องมีรายงานการศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งจาํนวนยงุพาหะและผูป้ว่ยโรคนัน้ๆมาพจิารณาประกอบดว้ย 

 
3.3 เทคนิคการสุ่มตวัอย่าง 
3.3.1 การสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ (Systemic Random Sampling) เช่น การเลอืกบา้นทีจ่ะสาํรวจ
ลกูน้ํายงุลายทุกๆ 5 หลงัคาเรอืน   การเลอืกบา้นทีจ่ะวางกบัดกัยุงแบบใชแ้สงทุกๆ 10 หลงัคาเรอืน 
เป็นตน้ 
3.3.2 การสุ่มตวัอย่างแบบสุ่ม (Simple Random Sampling) เป็นการสุม่ตวัอยา่งโดยวธิสีุม่อกีที
หน่ึง เช่น การจบัสลาก โดยวธิน้ีีหากเป็นการเลอืกหมู่บา้นทีจ่ะสํารวจ กอ็าจไดห้มู่บา้นทีอ่ยู่ใกลก้นั
บา้ง หรอือยูไ่กลกนับา้งกไ็ด ้
3.3.3 การสุ่มตวัอย่างแบบคดัเลือก (Selective Sampling) เป็นการเลอืกเลยว่าจะเขา้สาํรวจที่
หมู่บ้านใด ตําบลใด  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับปจัจัยต่างๆ เช่น ความสะดวกความปลอดภัยในการเข้า
ปฎบิตังิาน วตัถุประสงคเ์ฉพาะของการศกึษาวจิยันัน้ๆ เป็นตน้   การคดัเลอืกแบบน้ี ไม่สามารถใช้
เป็นตวัแทนในภาพรวมได ้ สมมตวิ่าเลอืกเขา้ทําการสํารวจชนิดของยุงในอําเภอต่างๆของจงัหวดั
ตรงั  ขอ้มลูทีไ่ด ้กค็อื ชนิดของยุงทีส่าํรวจพบเฉพาะในเขตจงัหวดัตรงัเท่านัน้ ไมส่ามารถสรุปไดว้่า
เป็นชนิดของยงุทีพ่บในภาคใต ้
 
3.4 การนับจาํนวนหรือปริมาณ 
3.4.1 การนับจาํนวนจริง (actual count) เหมาะกบัยุงทีม่จีาํนวนน้อย โดยนบัทุกตวัเลย ผลทีไ่ดจ้ะ
เป็นจาํนวนของยงุทีแ่ทจ้รงิทีจ่บัได ้เชน่ ปรมิาณยงุทีจ่บัไดจ้ากการใชก้บัดกัแบบใชแ้สงหากมจีาํนวน
ไมม่าก กใ็หน้บัทุกตวัทีจ่บัได ้
3.4.2 การนับจาํนวนสมัพทัธ ์ (relative count) เป็นการนับโดยถอืดชันี ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นจาํนวน
เปรยีบเทยีบ มใิช่จํานวนทีแ่ทจ้รงิ เช่น หากปรมิาณยุงทีจ่บัไดจ้ากการใชก้บัดกัแบบใชแ้สงมจีํานวน
มาก  ใหเ้อายุงนัน้มารวมในจานแกว้ แลว้กแ็บ่งยุงในจานแกว้นัน้ ออกเป็น 10 ส่วน เท่าๆ กนั ให้
หมายเลขสว่น แลว้สุม่ตวัอยา่ง (เช่น โดยการจบัสลาก) มา 3 สว่น นบัจาํนวนยุงทุกตวัในสว่นทีสุ่ม่
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มานัน้แบบนับจาํนวนจรงิ (actual count) ไดเ้ท่าไร เอา 10 คูณ และเอา 3 หารผลทีไ่ด ้กจ็ะเป็น
จาํนวนสมัพทัธข์องยงุในจานแกว้นัน้ เป็นตน้ 
 
3.5 การทาํแผนทีส่าํรวจ (Mapping Survey) 
 ก่อนที่จะเริม่ทําการสํารวจปรมิาณของยุงหรอืการศกึษาวจิยัใดๆ สิง่ทีจ่ะขาดเสยีมไิด ้คอื 
การทําแผนที่บรเิวณที่จะสํารวจนัน้เสยีก่อน เพื่อใหท้ราบขอบเขตของพื้นที่ ตลอดจนลกัษณะภูมิ
ประเทศต่างๆ สําหรบันํามาวางแผนการสํารวจและการสุ่มตวัอย่างที่รดักุมต่อไป ในการทําแผนที่
เพือ่สาํรวจปรมิาณของลกูน้ํายงุและปรมิาณของยงุตวัเตม็วยั โดยเฉพาะยงุราํคาญทีเ่ป็นพาหะนําโรค
ไขส้มองอกัเสบ นัน้ บนแผนทีค่วรจะตอ้งปรากฏสิง่เหล่าน้ีดว้ย 

1. ลกัษณะทีต่ัง้และจาํนวนหลงัคาเรอืนในหมูบ่า้นทีจ่ะทาํการสาํรวจ 
2. สตัว์เลีย้งของแต่ละหลงัคาเรือน การสํารวจเพ่ือประเมินผลเก่ียวกับยุงพาหะนําโรคไข้

สมองอกัเสบจะให้ความสนใจแก่บ้านท่ีเลีย้ง สกุร โค กระบือ มากกวา่สตัว์เลีย้งชนิดอ่ืนๆ 

3. แหล่งนํา้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แม่นํา้ ลําคลอง ลําธาร ท่ีไหลผ่านหมู่บ้านหรือท่ีอยู่บริเวณ

ใกล้เคียง ตลอดจนหนอง บงึ สระนํา้ ฯลฯ 
4. นาขา้ว (แหล่งเพาะพนัธุท์ีส่าํคญัของยงุราํคาญพาหะนําโรคไขส้มองอกัเสบ) 
5. สวนผลไม ้มทีอ้งรอ่งสวนและน้ําขงัหรอืไม ่
6. ไร่ เช่น ไร่ขา้วโพด ไร่ยาสบู มบีรเิวณกวา้งขวาง และมแีหล่งน้ําอยู่ถดัไปหรอืไม่เพราะ

ยงุราํคาญสามารถบนิไปไดไ้กลๆ หลายรอ้ยเมตรจากถิน่กาํเนิดของมนั 
7. ทศิทางลม กระแสลมออ่นๆ มสีว่นชว่ยพดัพายงุใหบ้นิไปไดไ้กลยิง่ขึน้  

 
 การทําแผนทีส่ํารวจเพื่อใหไ้ดร้ะยะทางทีค่่อนขา้งถูกต้องแน่นอนนัน้เป็นสิง่จําเป็นอย่างยิง่ 
เพราะนํามาใชใ้นการคํานวณระยะทางบนิออกหากนิของยุง ตลอดจนรศัมกีารทํางานของกบัดกัยุง
แบบใชแ้สงได ้ในการเดนิทาํแผนทีน่ัน้ แต่ละบุคคลกม็เีทคนิคในการเขยีนแผนทีแ่ตกต่างกนัไป อาจ
ใชร้ะบบ 10 กา้วเดนิ เทา่กบั 1 เซนตเิมตรบนแผนทีก่เ็ป็นวธิทีีส่ะดวกวธิหีน่ึง 
 
4. การเลือกสรรและใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือควบคมุกาํจดัยงุ 
 การควบคุมกําจดัยุงใหไ้ดผ้ลดเีป็นเรื่องทีค่่อนขา้งจะยุง่ยากและสลบัซบัซอ้น ยุงต่างชนิดกนั
มลีกัษณะแตกต่างกนัมากทัง้ในดา้นอุปนิสยั สณัฐานวทิยา ชวีประวตั ิและความเป็นอยู่ต่างๆ ทําให้
ตอ้งมวีธิกีารควบคุมกาํจดัหลายวธิ ีบางวธิใีชไ้ดเ้ฉพาะยงุชนิดเดยีว บางวธิกีใ็ชไ้ดก้บัยงุหลายชนิด  
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Chiang Mai Declaration
on

Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever

Strengthening efforts to control dengue in the new millennium

Considering that
Dengue fever (DF) is the most important mosquito-borne viral disease of humans.
There has been a dramatic increase in geographic spread, number of cases and
severity of disease in the past 30 years. Currently 2.5 billion of the world’s
population, primarily in tropical developing countries, are at risk. Annually, there are
estimated to be tens of millions of cases of the disease. Hundreds of thousands of
these are of the more severe dengue haemorrhagic fever (DHF) which is a leading
cause of childhood hospitalization and death in many countries. The economic impact
of DF/DHF is comparable with that of other major infectious diseases such as malaria,
tuberculosis and hepatitis.

And that
Tools to reduce dengue morbidity and mortality are currently available for appropriateg y y y pp p
case management and mosquito control. Dengue is an environmental issue, its
prevention and control requires collaboration with many sectors. Several countries
have demonstrated that, with strong political commitment, the wide and wise use of
these tools can result in successful control.

In recognition
Of the magnitude of this global public health problem, and at the initiative of Hisg g p p ,
Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand, an international conference with over
700 public health specialists from 41 countries was held in Chiang Mai, Thailand,
from November 20-24, 2000.
The delegates of the First International Conference on Dengue/DHF in the new
millennium recommend that all countries at risk for dengue transmission develop and
implement sustainable prevention and control programs, and

Resolve:
* To strongly endorse the WHO global strategy for prevention and control of
DF/DHF;
* To advocate increased political commitment and resources for improved and
sustained prevention and control efforts;
* To promote active intersectoral partnerships involving international, regional,
national and local agencies, NGOs, foundations, private sector and community

i iorganizations;
* To build and strengthen capacity of health systems for DF/DHF treatment,
surveillance, prevention and control;
* To pursue, encourage and support the development, application and evaluation of
new and improved tools and strategies for DF/DHF prevention

Chiang Mai, Thailand, 24 November 2000



ภาพประกอบ
อาการแสดงต่างๆของโรคไข้เลอืดออก
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เลือดกาํเดา

เลือดออกท่ีเยือ่บุตา

เส้นเลือดเปราะแตกง่าย

มีจุดเลือดออกตามแขน ขา รักแร้ ลาํตวั

ภาพประกอบจาก
- สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี
- Peters, W. and H.M. Gilles. 1991. A Colour Atlas of Tropical Medicine & Parasitology. 3th edition. 
Weert, Netherlands, 240 pp.

ตบัโต
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ยงุลายบา้น
Aedes aegypti

ยงุลายสวน
Aedes albopictus

ไข่ยงุลายลูกนํ้ายงุลาย

หลงัจาก

ไข่ยงุลาย

1 2 วนั หลงจาก
กนิเลอืดแล้ว 4-5 วนั

กจ็ะวางไข่

1-2 วน
ลกูน้ํา

วงจรชีวติของยุงลาย
ยงุลาย

7-10 วนั 1-2 วนั

ตัวผู้มีชีวตินาน 7 วนั
ตัวเมีย    30 - 45 วนั

ุ

ตัวโม่ง
ภาพประกอบจาก
- WHO-TDR-Stammers-01
- University of Florida
- Peters, W. and H.M. Gilles. 1997. Tropical Medicine & Parasitology. 4th edition. Mosby-Wolfe,
Spain,  248 pp.
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ภาพประกอบ
ตวัอย่างแหล่งเพาะพนัธ์ุของยุงลายบ้าน
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ภาพประกอบ
ตวัอย่างแหล่งเพาะพนัธ์ุของยุงลายสวน

ตอไผท่ี่มีนํ้ าขงั

ถุงพลาสติกท่ีมีนํ้ าขงั กาบใบพืชท่ีมีนํ้ าขงั

เคร่ืองพ่นเคมี

เคร่ืองพน่หมอกควนั เคร่ืองพน่ฝอยละเอียด ULV
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ภาพประกอบ
พชืทีม่คุีณสมบัตใิช้ไล่ยุง

ยูคาลปิตสั

สะระแหน่

มอสซ่ี บัสเตอร์
มะกรูด

ตะไคร้หอม

กะเพรา

ตะไครหอม

ตวัอยา่งผลิตภณัฑท่ี์มี
ตะไคร้หอม

เป็นส่วนประกอบ
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ภาพประกอบ
แนวทางการควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุของยุงลาย

ปิดปากโอ่งดว้ยผา้มุง้

ใส่ปลากินลูกนํ้า

ใชลู้กนํ้ายงุยกัษกิ์นลูกนํ้ายงุลาย

ใส่เกลือแกง
หรือผงซกัฟอก
หรือนํ้าสม้สายชู

หรือใส่ชนัผงแทนนํ้า

เทนํ้าท้ิง
ทุก 7 วนั

ใส่ทรายกาํจดัลูกนํ้า
หรือใส่แบคทีเรีย B.t.I.
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ภาพประกอบ
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการป้องกนัและควบคมโรคไข้เลอืดออกในการปองกนและควบคุมโรคไขเลอดออก

ป ์ ์สปัดาห์รณรงค์
กาํจดั

แหล่งเพาะพนัธ์ุ
ยงุลาย
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ภาพประกอบ
บทบาทของโรงเรียนและนักเรียน
ในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลอืดออกุ

การอบรมอาสาสมคัรนกัเรียน
เก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุม

โรคไขเ้ลือดออก

เก็บทาํลายเศษวสัดุและ
ภาชนะท่ีไม่ใชป้ระโยชน์
ภายในบริเวณโรงเรียน

ไม่มียงลาย..

กองทพั (นกัเรียน) ปราบยงลาย

ไมมยงุลาย..
ไม่มีไขเ้ลือดออก

กองทพ (นกเรยน) ปราบยงุลาย
ทั้งท่ีบา้นของนกัเรียนและท่ีโรงเรียน



โ ไ ้ ืโรคไข้เลอืดออก
ฉบับประเกยีรณก

สาํนกังานควบคุมโรคไขเ้ลือดออก
กรมควบคุมโรคติดต่อ  กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2545



โรคไข้เลอืดออก ฉบับประเกยีรณกโรคไขเลอดออก ฉบบประเกยรณก
สาํนกังานควบคุมโรคไขเ้ลือดออก กรมควบคุมโรคติดต่อ

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2544จาํนวน  2,000   เล่ม
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2545จาํนวน  20,000  เล่ม

พิมพ์ สีวกิา แสงธาราทิพย์พมพ สวกา แสงธาราทพย
ทิพวลัย ์บุญมา

พิสูจน์อกัษร สีวกิา แสงธาราทิพย์
ชาญศกัด์ิ สุวรรณชยัจินดา

์ ์ฝ่ายจดัการ อนนัต ์พระจนัทร์ศรี
ยรีุ พุม่หิรัญ
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