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สงวนลิขสิทธิ์โดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิมพคร้ังท่ี 1  โดย ดํารงพันธุ ทองวัฒน มกราคม พ.ศ. 2559  จํานวนพิมพ    80  เลม  มอบใหหนวยงานราชการ   
พิมพคร้ังท่ี 2  โดย สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จํานวนพิมพ  500 เลม  ราคา 360 บาท 
 
การผลิตและการลอกเลียนหนังสือเลมนี้ไมวารูปแบบใดท้ังส้ิน 
ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
ผูจัดพิมพ  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 
มีวางจําหนายท่ี  1. ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตติ์ ช้ัน 14 ซอยจุฬาลงกรณ 64 ถนนพญาไท แขวงวังใหม  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
สาขา  ศาลาพระเกี้ยว กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-7000-3 

สยามสแควร กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-9881, 0-2255-4433 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-216131-2 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (รร.จปร.) จังหวัดนครนายก โทร. 037-393-023, 037-393-036 
จัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ โทร. 0-2160-5301 
รัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2950-5408-9 
มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 0-5446-6799, 0-5446-6800 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โทร. 044-922662-3 
สาขายอยคณะครุศาสตรจุฬาฯ โทร. 0-2218-3979 

2. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนงามวงศวาน  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-0113 

3. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาคารอเนกประสงค ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2613-3899, 0-2623-6493 
สาขา ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม โทร. 0-5394-4990-1  

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา โทร. 0-7428-2980, 0-74282981  
4. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน 123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000  

โทร. 0-4320-2842 
5. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150  

โทร. 0-4375-4319 
6. พี.บี.ฟอร บุคส (ปทุมธานี) จํากัด 54/3 ตําบลบานกระแชง ถนนศิลปาชีพ-บางไทร อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี12000  

โทร. 0-2977-9600-4 
7. บริษัท เจนเนอรัล บุคส เซอรวิส จํากัด  99/89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร. 0-2938-0793 
กองบรรณาธิการ  กองบรรณาธิการจัดทําเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการ ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ออกแบบปก  สรญา แสงเย็นพันธ   
พิมพท่ี รัตนสุวรรณการพิมพ 3  30-31 ถนนพญาลิไท อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 0-5525-8101 

สพน. 036
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“No creature has touched directly the lives of more human 

beings than the mosquito”

Andrew Spielman & Michael D’ Antonio, 2002
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คํานํา 

 

 แมวายุงไดถูกจัดใหเปนแมลงที่มีความสําคัญทางการแพทยและการสาธารณสุข

ของประเทศไทยมาชานาน แตความพยายามในการควบคุมกําจัดยุงน้ัน ยังใหผลลัพธ 

ที่ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร จะเห็นไดวา โรคติดตอหลายชนิดที่มียุงเปนพาหะ เชน 

โรคมาลาเรีย และโรคไขเลือดออก เปนตน ยังคงมีการแพรระบาดเปนประจําอยูทุกปมา

จนถึงปจจุบัน ทั้งน้ี ไมไดหมายความวา ประเทศไทยใหความสําคัญกับการควบคุมกําจัด

ยุงพาหะนอยเกินไป หรือประชาชนชาวไทยไมเห็นความสําคัญในการปองกันตนเอง 

จากโรคติดตอที่นําโดยยุง แตเปนเพราะการขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

ลักษณะและพฤติกรรมที่แตกตางกันของยุงแตละชนิด ซึ่งความแตกตางดังกลาว 

จะสงผลใหวิธีการควบคุม กําจัด หรือการปองกันยุงกัด ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว

แตกตางกันออกไป 

 ความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับยุงแตละชนิดที่สําคัญทางการแพทย

ของประเทศไทย มีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาหรือคนควาหาวิธีการที่จะนํามาใช

เพื่อกําจัดยุงเหลาน้ัน อยางไรก็ตาม ขอมูลดังกลาวไมสามารถสืบคนไดงายนัก  

โดยเฉพาะอยางย่ิง องคความรูที่เปนภาษาไทย ซึ่งไมไดถูกเผยแพรออกไปในวงกวาง  

มักจํากัดอยูในหนวยงานราชการ หรือสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ อีกทั้ง องคความรูหรือขอมูลดังกลาวมักมีภาพประกอบเปนภาพวาด 

ซึ่งแมวาจะสามารถแสดงรายละเอียดของยุงไดชัดเจน แตกลับไมสามารถทําใหผูอาน

จินตนาการถึงภาพจริงของยุงเหลาน้ันได สิ่ง เหลาน้ีไดจุดประกายใหผูนิพนธสนใจ  

และตองการที่จะจัดทําและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับยุงที่สําคัญทางการแพทยของ

ประเทศไทยใหออกสูวงกว าง  โดยมีขอมูลของ ยุงแตละชนิด มีภาพประกอบ  

ซึ่งเปนภาพถายที่มีความชัดเจน อันจะทําใหผูอานนึกจินตนาการตามไดโดยง าย  

โดยผู นิพนธ มีความคาดหวังว า  จะสามารถกระตุ นใหผู อ านเกิ ดความ ต่ืนตัว  

และเห็นความสําคัญของยุง รวมถึงโรคที่นําโดยยุงเหลาน้ัน  
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 นอกจากน้ี  เ น้ือหาสวนห น่ึงของหนังสือ เลม น้ี ไดบ รรยาย ถึง เทคนิค 

ที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับยุง เพื่อหวังวาจะเปนประโยชนแกนักศึกษา นักวิจัย รวมทั้ง 

ผูที่สนใจที่ตองการนํายุงจากธรรมชาติมาศึกษาในหองปฏิบัติการ โดยผูนิพนธไดบรรยาย

ถึงเทคนิคที่จําเปนในการเพาะเลี้ยงยุง ไปจนถึงเทคนิคที่ใชในการศึกษาดานตางๆ เกี่ยวกับ

ยุง ทั้งน้ี เทคนิคที่กลาวถึงในหนังสือเลมน้ี ถือเปนเทคนิคพื้นฐานที่สําคัญ ซึ่งผูนิพนธหวัง

วาจะเปนประโยชนแกผูที่สนใจไมมากก็นอย 

 ภาพถายที่ใชประกอบเน้ือหาในหนังสือเลมน้ี เปนภาพที่ผูนิพนธบันทึกดวย

ตนเอง ทั้งจากการบันทึกภาพโดยตรงจากกลองถายภาพดิจิตอล ซึ่งใชเลนสสําหรับ

ถายภาพตัวอยางยุงซึ่งมีขนาดเล็ก และการบันทึกภาพผานกลองจุลทรรศนแบบใชแสง 

สําหรับตัวอยางอวัยวะภายในและโครโมโซมของยุง รวมทั้งภาพของเช้ือมาลาเรีย  

และหนอนพยาธิฟลาเรียอีกดวย สําหรับภาพวาด ผูนิพนธไดวาดภาพประกอบข้ึนมาใหม 

โดยอาศัยขอมูลจากตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการที่เช่ือถือได ซึ่งหวังวาจะชวย

ใหผูอานเขาใจเน้ือหาของหนังสือเลมน้ีมากย่ิงข้ึน 

 ผูนิพนธหวังเปนอยางย่ิงวา หนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนแกผูที่สนใจเรื่องราว

และองคความรูเกี่ยวกับยุง ทั้งจากนักวิจัย นักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป 

 

รองศาสตราจารย ดร.ดํารงพันธุ ทองวัฒน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ผูนิพนธขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ปรัชญา สมบูรณ อาจารยผูสอนสั่ง

และปลูกฝงแนวคิดอันมีคาย่ิง ศาสตราจารย ดร.เวช ชูโชติ รองศาสตราจารย ดร.อุดม     

ชัยทอง และบุคลากรประจําภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทุกทาน ผูซึ่งเปนเหมือนด่ัง “ครู” “พี่นอง” และ “เพื่อน” 

 ศาสตราจารย  ดร.นายแพทยสมชาย จงวุฒิเวศย  คณะแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย ดร.นายแพทยคม สุคนธสรรพ และศาสตราจารย 

ดร.กาบแกว สุคนธสรรพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อาจารยผูอาน 

ประเมิน และใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงใหเน้ือหาของหนังสือเลมน้ีมีความสมบูรณ

ถูกตองมากที่สุด 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุลักษณ จันทรคํา และนางสาวดนิตา จําปาแกว 

อาจารยประจํา และนักศึกษาปริญญาเอก สาชาวิชาปรสิตวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นายเพ็ชรบูรณ พูนผล นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และนายสิรภพ 

ภูมิภูติกุล นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร สําหรับความชวยเหลือเกี่ยวกับ

ตัวอยางยุง อันนํามาสูการบันทึกภาพยุงแตละชนิดในหนังสือเลมน้ี 

 นางวลุลี โพธิรังสิยากร บรรณารักษเ ช่ียวชาญระดับ 9 รองผูอํานวยการ

สํานักหอสมุดฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร สําหรับความชวยเหลือ

เกี่ยวกับขอมูลทางบรรณานุกรม และกําลังใจ 

 ขอบคุณสําหรับคําปรึกษาและกําลังใจอันมีคา ย่ิง จากบุคลากรประจํา 

ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทุกทาน 

 คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยนเรศวร  

หนวยงานตนสังกัด 

 

กิตติกรรมประกาศ

   ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุลักษณ์ จันทร์ค�า และ ดร.ดนิตา จ�าปาแก้ว  

อาจารย ์ประจ�า และดุษฎี บัณฑิต สาชาวิชาปรสิตวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเพ็ชรบูรณ์ พูนผล นักวิชาการสาธารณสุข

ช�านาญการพิเศษ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  7 จังหวัดอุบลราชธานี และ 

นายสิรภพ ภูมิภูติกุล บัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส�าหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ

ตัวอย่างยุง อันน�ามาสู่การบันทึกภาพยุงแต่ละชนิดในหนังสือเล่มนี้ ตวั
อย
า่ง
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	 	 ยุง	 (mosquito)	 เป็นแมลงดูดกินเลือด	 (blood-sucking	 insect)	 ที่พบ

ได้ทั่วโลก	 ยกเว้นในทวีปแอนตาร์กติกา	 โดยในส่วนอื่นๆ	 ของโลกท่ีพบยุงได้ น้ัน

ยุงมีบทบาทส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของผู้คนบนโลกเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากโรคติดต่อ

ส�าคัญหลายชนิดที่ก ่อให ้เกิดอัตราการเจ็บป่วยและคร ่าชีวิตคนเป ็นจ�านวนมาก

ในแต่ละปีนั้น	มียุงเป็นพาหะน�าโรค	 (vector)	 เช่น	มาลาเรีย	 (malaria)	ซึ่งเป็นโรคติดต่อ

ที่น�าโดยยุงก้นปล่อง	 (Anopheles spp.)	 จากรายงานขององค์การอนามัยโลก	 (World

Health	 Organization:	 WHO)	 พบว่าประชากรมากกว่า	 3	 พันล้านคน	 ในกว่า

100	 ประเทศ	 มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย	 ประมาณการว่าใน	 1	 ปี	 มีผู้เสียชีวิต

ราว	 1	 ล้านคน	 ส�าหรับประเทศไทยน้ัน	 โรคมาลาเรียสามารถพบได้ท่ัวประเทศ	 

มีการระบาดตามจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 โดยในช่วง	 5	 ปี 

ที่ผ ่านมา	 (พ.ศ.	 2553-2557)	 พบอัตราการป่วยด้วยโรคมาลาเรียของประชากร 

ปีละ	10,000-20,000	คน	

บทนำ เกี่ยวกับยุงที่สำ คัญ
ทางการแพทย์ของประเทศไทย

ตวั
อย
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บทที่ 1  

 

การจัดจําแนกยุง 

 

 ยุงเปนแมลงที่จัดอยูในช้ัน (class) Insecta อันดับ (order) Diptera และวงศ 

(family) Culicidae สามารถจัดแบงได เปน 2 วงศยอย (subfamilies) (เอกพจน = 

subfamily) คือ Anophelinae และ Culicinae ยุงทั้ง 2 วงศยอย ประกอบดวย 42 สกุล 

(genera) (เอกพจน = genus) ทําใหทั่วโลกมีชนิดของยุงอยูมากกวา 3,500 สปชีส 

(species) ยุงสามารถถูกจัดลําดับทางวิทยาศาสตร (scientific classification) ไดดังน้ี 

   Kingdom: Animalia 

    Phylum: Arthropoda  

            Class: Insecta  

          Order: Diptera  

      Suborder: Nematocera  

                   Infraorder: Culicomorpha  

                          Superfamily: Culicoidea  

                                Family: Culicidae  

                                      Subfamilies:  Anophelinae   Culicinae 

การจัดจำ แนกยุง

Kingdom: Animalia

Phylum: Arthropoda

Class: Insecta

Order: Diptera

Suborder: Nematocera

Infraorder: Culicomorpha

Superfamily: Culicoidea

Family: Culicidae

Subfamilies: Anophelinae CulicinaeSubfamilies:	Anophelinae	

	 							Culicinae
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บทท่ี 2  

 

สัณฐานวิทยา ชีววิทยา และชีวนิสัยของยุง 

 

สัณฐานวิทยาของยุง 

 ยุงเปนแมลงที่มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง 

อยางสมบูรณ (complete metamorphosis หรือ holometabolous development) 

วงจรชีวิตของยุงประกอบดวยระยะไข  (egg), ลูกนํ้า (larva), ตัวโมง (pupa) และตัวเต็มวัย  

(adult) (รูปที่ 2.1) แตหากพูดถึงยุงโดยทั่วไปแลว ตัวเต็มวัยเปนระยะที่คนทั่วไปนึกถึง

เปนอันดับแรก โดยลูกนํ้าเปนระยะที่จะถูกนึกถึงเปนลําดับตอมา การดํารงชีพของยุงตอง

อาศัยนํ้าเปนแหลงเติบโตของไข ลูกนํ้า และตัวโมง สําหรับตัวเต็มวัยน้ัน แมไมตองอาศัย

อยูในนํ้า แตก็ตองอยูในสภาวะที่มีความช้ืน เพราะหากยุงตัวเต็มวัยอยูในที่ที่มีอากาศแหง 

ยุงอาจตายไดโดยงาย ยุงแตละชนิดและแตละระยะมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่แตกตาง

กันออกไป อยางไรก็ตาม เมื่อกลาวถึงยุงโดยทั่วไปแลว ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

ของแตละระยะมีดังน้ี 

 

สัณฐานวิทยา ชีววิทยา 
และชีวนิสัยของยุง
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บทที่ 3  

 

ยุงที่มีความสําคัญทางการแพทยและยุงที่พบไดบอยในประเทศไทย 

 

 ยุงที่มีความสําคัญทางการแพทยและพบไดบอยในประเทศไทยน้ัน  ไดแก 

ยุงลาย  ยุงรําคาญ ยุงเสือ และยุงกนปลอง สําหรับยุงที่ไมมีความสําคัญทางการแพทย

เน่ืองจากไมเปนพาหะนําโรค แตพบไดบอยในประเทศไทยน้ัน ไดแก ยุงบาน (ยุงแมไก) 

และยุงยักษ ซึ่งยุงแตละชนิดจะมีลักษณะตางๆ ที่แตกตางกัน ดังตอไปน้ี 

 

ยุงลาย (Aedes spp.) 

 ยุงลาย หมายถึงยุงที่จัดอยูในสกุล Aedes เปนยุงที่มีความสําคัญในการเปน

พาหะนําโรคไขเลือดออกเด็งกี่ (dengue fever และ dengue hemorrhagic fever)  

และไขปวดขอยุงลาย (chikungunya) คําวา “ยุงลาย” น้ัน มาจากลักษณะของลวดลาย

ขาวดําที่พบ ได ทั้ งบริ เวณลํา ตัวและขา ยุงล ายที่ พบ ไดบ อยและมี ความสําคัญ 

ในป ระ เท ศ ไทย น้ั น  คื อ  ยุ งล ายบ าน  (Ae. aegypti) (yellow fever mosquito)  

และ ยุ งลายสวน  (Ae. albopictus) (Asian tiger mosquito) จากการ ศึกษาขอ ง 

ยุงที่มีความสำ คัญ 
ทางการแพทย์และยุง
ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย

	 	 ยุงลาย	 หมายถึงยุงที่จัดอยู่ในสกุล	Aedes	 เป็นยุงที่มีความส�าคัญในการเป็น

พาหะน�าโรคไข้เลือดออกเด็งกี่	 (dengue	 fever	 และ	 dengue	 hemorrhagic	 fever)

และไข้ปวดข้อยุงลาย	 (chikungunya)	 ค�าว่า	 “ยุงลาย”	 นั้น	 มาจากลักษณะของลวดลาย 

ขาวด�า	 ที่พบได ้ทั้ งบริ เวณล�า	 ตัวและขา	 ยุงลายที่พบได ้บ ่อยและมีความส�าคัญ

ในประเทศไทยนั้น	 คือ	 ยุงลายบ้าน	 (Ae. aegypti)	 (yellow	 fever	 mosquito)

และยุงลายสวน	 (Ae. albopictus)	 (Asian	 tiger	 mosquito)	 จากการศึกษาของ

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 4 
 

โรคติดตอนําโดยยุงในประเทศไทย 

 

 การถูกยุงกัดน้ัน นอกจากจะทําใหสูญเสียเลือดและเกิดการระคายเคือง 

ที่ผิวหนังแลว ยังมีโอกาสติดเช้ือไวรัสและปรสิตหลายชนิดที่อาศัยยุงเปนพาหะนําพาไปยัง

โฮสต (host) ที่ตองการ อยางไรก็ตาม การที่ยุงชนิดใดจะนําพาไวรัสหรือปรสิตชนิดใดได 

ยุง และไวรัสหรือปรสิตชนิดน้ันจะตองมีความสัมพันธตอกัน โดยเช้ือโรคตองสามารถ

เติบโตอาศัยอยูในตัวยุงพาหะได และยุงเองก็ตองยินยอมใหเช้ือโรคอาศัยอยูในรางกาย 

ไดดวยเชนกัน ความจําเพาะดังกลาว เปนเหตุใหโรคมาลาเรียถูกนําโดยยุงกนปลอง  

หรือโรคไขเลือดออกเด็งกี่ถูกนําโดยยุงลายเทาน้ัน 

 การ นํ า เ ช้ื อ โรคขอ ง ยุ งพ าห ะมี  2 แบ บ  คื อ  biological transmission  

และ mechanical transmission ซึ่งแบบแรกหมายถึง การที่เช้ือโรคเมื่อเขาสูรางกาย

ของยุงพาหะแลว มีการแบงตัวเพิ่มจํานวน และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงระยะ เพื่อให

พรอมสูการไปเติบโตในรางกายของคนตอไป โดยโรคติดตอนําโดยยุงทั้งหมดจะผานการ

นําโรคในลักษณะน้ี ในขณะที่แบบที่สอง หมายถึง การที่เช้ือโรคอาศัยเกาะติดสวนตางๆ 

ของรางกายยุงเพื่อนําพาไป โดยที่ไมไดเขาไปเจริญเติบโตภายในรางกาย การนําโรค 

	 	 การน�าเช้ือโรคของยุงพาหะมี	 2	 แบบ	 คือ	 biological	 transmission	 และ	 

mechanical	 transmission	 ซึ่งแบบแรกหมายถึง	 การท่ีเชื้อโรคเมื่อเข้าสู ่ร ่างกาย

ของยุงพาหะแล้ว	 มีการแบ่งตัวเพิ่มจ�านวน	 และ/หรือ	 มีการเปลี่ยนแปลงระยะ	 เพื่อให้

พร้อมสู่การไปเติบโตในร่างกายของคนต่อไป	 โดยโรคติดต่อน�าโดยยุงทั้งหมดจะผ่านการ

น�าโรคในลักษณะนี้	 ในขณะที่แบบที่สอง	 หมายถึง	 การท่ีเชื้อโรคอาศัยเกาะติดส่วนต่างๆ

ของร่างกายยุงเพื่อน�าพาไป	 โดยที่ไม่ได้เข้าไปเจริญเติบโตภายในร่างกาย	 การน�าโรค

โรคติดต่อนำ โดยยุง
ในประเทศไทย

ตวั
อย
า่ง
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บทนําเกี่ยวกับเทคนิคการศึกษายุงทางหองปฏิบัติการ 

 

 การดํารงชีพของยุงมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคน เน่ืองจากยุงหลาย

ชนิดเปนพาหะนําโรคติดตอสําคัญที่คราชีวิตของประชากรโลกเปนจํานวนมากในแตละป 

ดังน้ันการศึกษาวิจัยหาองคความรูเกี่ยวกับยุงพาหะ เพื่อพัฒนาสูการควบคุมหรือกําจัด

ประชากรของยุง รวมถึงการปองกันโรคที่นําโดยยุงเหลาน้ัน เปนสิ่งที่มีความสําคัญ 

เปนอยางมาก อยางไรก็ตาม  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยุง จําเปนตองเริ่มจากการนํายุง 

ในธรรมชาติมาศึกษายังหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ซึ่งการที่จะจับยุงแตละชนิด 

ใหไดน้ัน ตองอาศัยเทคนิคที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะทางชีววิทยาและชีวนิสัย 

ของยุงชนิดน้ัน และเมื่อนํายุงกลับมายังหองปฏิบัติการไดแลว การเพาะเลี้ยงยุงที่จับมาได

จะเปนข้ันตอนที่ยากที่สุด แตก็เปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุดในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยุงดวย

เชนกัน เพราะหากไมสามารถเพาะเลี้ยงยุงที่จับมาได จะมีผลกระทบตองานวิจัย 

ในหลายดาน เชน จํานวนยุงมีไมมากเพียงพอสําหรับทําการศึกษา ตองกลับไปจับจาก

ธรรมชาติมาเพิ่มเติมอีก ซึ่งยุงชนิดน้ันอาจมีจํานวนนอยลงเพราะสภาพดินฟาอากาศ 

ที่เปลี่ยนไป หรือยุงจากแหลงเดิมอาจหมดไปเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

เปนตน ซึ่งเหตุการณเหลาน้ีจะสงผลทําใหการศึกษาวิจัยไมมีความตอเน่ือง หรืออาจตอง

บทนำ เกี่ยวกับเทคนิคการศึกษายุง
ทางห้องปฏิบัติการ

ตวั
อย
า่ง



การจับยุงจากภาคสนาม

	 		การจับยุงจากภาคสนาม	(field	sampling	of	mosquitoes)	เป็นการสุ่มส�ารวจ	

และน�ายุงชนิดที่ต้องการกลับมาศึกษายังห้องปฏิบัติการ	 การจับยุงต้องอาศัยความรู ้	 

ทักษะ	 และประสบการณ์	 เพื่อที่จะสามารถเก็บตัวอย่างยุงให้ได้ท้ังชนิดและระยะท่ี

ต้องการ	 เนื่องจากยุงแต่ละชนิดทั้งระยะลูกน�้าและตัวเต็มวัยน้ัน	 มีแหล่งเพาะพันธุ ์

หรือแหล่งอาศัยที่แตกต่างกัน	 หากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง

แต่ละชนิดแล้ว	 จะไม่สามารถค้นหายุงชนิดท่ีต้องการได้	 การจับยุงจากภาคสนามสามารถ

แบ่งออกได้เป็น	2	ลักษณะ	คือ	การจับลูกน�้าและการจับตัวเต็มวัย	
ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 6  

 

การเพาะเลี้ยงยุงในหองปฏิบัติการ 

 

 ยุงที่นิยมนํามาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการเพื่อการศึกษาวิจัยน้ัน มักเปนยุง 

ที่มีความสําคัญทางการแพทย โดยเปนพาหะนําโรคติดตอที่มีความสําคัญ และสามารถ

เพาะเลี้ ยงในหองปฏิบั ติการได ไมยากนัก เพราะหากเปนยุงที่ เพาะเลี้ยงไดยาก  

ยุงทั้ งหมดอาจตายในระหวางการศึกษาวิจัย ซึ่ งจะส งผลเสียตองาน วิจัย น้ันๆ  

โดยทั่วไปแลวยุงที่มักนํามาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ คือ ยุงลายบาน ยุงรําคาญบางชนิด 

เชน Cx. quinquefasciatus และยุงกนปลองบางชนิด เชน An. dirus, An. maculatus,  

An. minimus เปนตน อยางไรก็ตาม ในบทน้ีจะกลาวถึงการเพาะเลี้ยงยุงชนิดอื่นๆ ไดแก  

ยุงเสือ ยุงบาน และยุงยักษ ดวยเชนกัน ซึ่งการเพาะเลี้ยงยุงแตละชนิดจะมีรายละเอียด 

ที่แตกตางกันออกไปบาง ทั้งน้ี เพื่อใหสภาพการเพาะเลี้ยงมีความเหมาะสมกับยุง 

แตละชนิด ซึ่งจะทําใหยุงมีความสมบูรณแข็งแรงมากที่สุด ลูกนํ้ายุงที่จับมาจากภาคสนาม

จะถูกเพาะเลี้ยงให เปนยุงตัวเต็มวัย ใหกินเลือด ผสมพันธุ และผลิตยุงรุนตอไป  

สําหรับยุงตัวเต็มวัยที่จับมาจากภาคสนามน้ันสามารถนํามาวางไขไดเลยหากยุงตัวน้ันได

กินเลือดมาแลว แตถายุงยังไมไดกินเลือด ตองใหเลือดยุงเสียกอนที่จะใหยุงวางไข 

การเพาะเลี้ยงยุง
ในห้องปฏิบัติการ

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 7  

 

การเก็บรักษาตัวอยางยุง 

 

 การเก็บรักษาตัวอยางยุง (preservation of mosquito specimen) สามารถ

ทําไดทั้งในระยะลูกนํ้า คราบตัวโมง (pupal exuviae) (เน่ืองจากตัวโมงไมสามารถนํามา

เตรียมสไลดได เพราะมีความหนาและแข็ง) และตัวเต็มวัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บ

รักษาตัวอยางไวศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาในภายหลัง ดังน้ัน ตัวอยางยุงที่ ดี 

จะตองมีความสมบูรณในทุกสวนของรางกาย แมกระทั่งเสนขน ซึ่งเปนสวนสําคัญ 

ที่ ใช ในการจํ าแนกชนิดตามลั กษณ ะทางสัณ ฐาน วิทยา  ดั ง น้ัน  จึ งต อ งอาศัย 

ความละเอียดออนและระมัดระวังเปนอยางมากในการเก็บรักษา ข้ันตอนการเก็บรักษา

ตัวอยางยุงแตละระยะน้ันจะแตกตางกันออกไป ดังน้ี 

 

  

การเก็บรักษาตัวอย่างยุง

ตวั
อย
า่ง
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บทที่ 8  

 

การผาชําแหละยุง 

 

 การผาชําแหละยุง (dissecting of mosquito) เปนเทคนิคที่มีความสําคัญ 

อยางมากตอการศึกษาเกี่ยวกับยุงทั้ งในภาคสนามและหองทดลอง เพราะขอมูล 

บางอยางจําเปนตองศึกษาจากอวัยวะของลูกนํ้าหรือตัวเต็มวัย เชน  

 สมองของลูก นํ้า ใช เตรียมเมทาเฟสโครโมโซม  ตอม นํ้ าลายของลูก นํ้ า 

และเซลลรังไข  (ovarian nurse cell) ของตัวเต็ม วัย ใช เตรียมโพลีทีนโครโมโซม  

ซึ่งโครโมโซมทั้ง 2 ชนิด จะถูกใชเพื่อศึกษาพันธุกรรมและความซับซอนของชนิด (species 

complex) ของยุงน้ัน (การเตรียมโครโมโซมทั้ง 2 ชนิด อธิบายไวในบทที่ 9)  

 ตอมนํ้าลายและกระเพาะอาหารของยุงกนปลองตัวเต็มวัย ใชเพื่อตรวจหาเช้ือ

มาลาเรียระยะสปอโรซอยต และโอโอซิสต ตามลําดับ และเมื่อผาตรวจหาเช้ือในอวัยวะ

ดังกลาวของยุงไปจํานวนหน่ึง จะสามารถประมาณอัตราการติดเช้ือในยุงชนิดน้ันได  

  

การผ่าชำ แหละยุง

ตวั
อย
า่ง



การเตรียมโครโมโซมยุง

	 	 ยุงเป ็นสิ่ งมี ชีวิตท่ีมี โครโมโซมเป ็นดิพลอยด ์	 (dipolid)	 จ�านวน	 3	 คู ่	 

เป็นโครโมโซมร่างกาย	(autosome)	2	คู่	คือ	โครโมโซมคู่ที่	2	และ	3	และเป็นโครโมโซม

เพศ	 (sex	 chromosome)	 1	 คู่	 คือ	 โครโมโซม	 XX	 (homomorphic)	 ส�าหรับเพศเมีย	 

และ	 XY	 (heteromorphic)	 ส�าหรับเพศผู ้	 การศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซมของยุงนั้น	

จะมุ่งเน้นศึกษาเมทาเฟสโครโมโซม	(metaphase	chromosome)	และโพลีทีนโครโมโซม	

(polytene	chromosome)	โดยเมทาเฟสโครโมโซม	คอื	โครโมโซมทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการ

แบ่งเซลล์ร่างกายแบบไมโทซิส	 (mitosis)	 ในระยะเมทาเฟส	 (metaphase)	 ซ่ึงในระยะนี้

โครโมโซม	1	แท่ง	จะประกอบด้วย	2	ซิสเตอร์โครมาทิด	(sister	chromatid)	ที่ติดกันอยู่

ตรงต�าแหน่งของเซนโทรเมียร์	 (centromere)	 ซ่ึงโครโมโซมแต่ละแท่งจะหดตัวและ 

หนาขึ้น	 โดยโครโมโซมทั้งหมดจะเรียงตัวอยู่ตรงกลางเซลล์	 ก่อนที่จะถูกสายใย	 สปินเดิล	

(spindle	fiber)	ดงึให้ซสิเตอร์โครมาทดิแยกออกจากกนั	เข้าสูร่ะยะแอนาเฟส	(anaphase)	

ต่อไป	 การหยุดการท�างานของสายใยสปินเดิล	 เพื่อให้การแบ่งเซลล์หยุดค้างอยู ่

ตวั
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หนงัสอืเล่มนีม้สีาระส�าคัญเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่ลกัษณะของเซลล์

ที่ท�างานร่วมกัน ในระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการท�างานของเซลล์ใน

ร่างกายที่ประกอบด้วยระบบภูมิคุ้มกันโดยก�าเนิดและภูมิคุ้มกัน

แบบจ�าเพาะซึ่งตอบสนองและป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามา

ท�าลายร่างกายและป้องกันการเกิดโรค โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง

ลักษณะและโครงสร้างของแอนติเจนแอนติบอดี การสร้างโมโนโค

ลนาลแอนติบอดี การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงโรค

ทีเ่กีย่วข้อง กบัระบบภมูคิุม้กนัของร่างกาย เช่น มะเรง็ภมูต้ิานทาน

เนื้อเยื่อตัวเอง ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันต่อจุลชีพ

 ดังนั้น จึงเหมาะสมส�าหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และ

ผูท้ีส่นใจทบทวนความรูเ้กีย่วกบัระบบภมูคิุม้กนัของร่างกาย ผูอ่้าน

สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

ปีพิมพ์ : 1/2559
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หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน
lmmunological concepts
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นักกายภาพบ�าบัด มีบทบาทส�าคัญในการประยุกต์

ใช้เทคนิคการรักษาทางกายภาพบ�าบัด เพื่อการ

บ�าบัดภาวะกล้ามเน้ืออ ่อนแรงและข้อต ่อติด

การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจ การระบาย

เสมหะด้วยเทคนิคแบบต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ป่วยหย่า

เครือ่งช่วยหายใจได้เรว็ขึน้จากภาวะวกิฤตของผูป่้วย

ด้วยพยาธสิภาพของโรค การนอนบนเตยีงเป็นเวลา

นาน และไม่ได้เคลือ่นไหวร่างกาย สามารถลดปัจจยั

เสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ท�าให้ผู้ป่วยสามารถ

กลับมาท�ากจิกรรมต่าง ๆ  และสามารถหายใจเองได้

เร็วขึ้น ทั้งนี้นักกายภาพบ�าบัดควรท�าการรักษา 

ผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย 

วางแผนการรักษา และท�าการรักษาให ้ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให ้ เกิดผลลัพธ ์ที่ดี ใน 

ระยะยาวส�าหรับผู้ป่วย 
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กายภาพบำาบัดในผู้ป่วย

ภาวะวิกฤต
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หนังสือแนะนำ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 วัยแรกเกดิถงึ 5 ปี ถอืว่าเป็นโอกาสทองของชวีติในเรือ่ง 

ของพฒันาการและการเรียนรู ้เนือ่งจากการเจรญิเตบิโตของสมอง

ประมาณร ้อยละ 80 เกิดขึ้นในช ่วงวัยน้ี หากเราทราบ 

ความผิดปกติด้านพัฒนาการของเด็กได้เร็ว จะท�าให้เราสามารถ

แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการด้านที่บกพร่องอย่างทันท่วงที น�าไป

สู่พัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพที่เด็กควรจะเป็น
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พัฒนาการผิดปกติที่พบ

บ่อยในเด็กแรกเกิด - 5 ปี170
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 เมื่อผู้ป่วยมาปรึกษาแพทย์ด้วยอาการต่างๆ แพทย์

จะต้องซักถามประวัติอาการเจ็บป่วยและตรวจร่างกายผู้ป่วย  

ซ่ึงถือเป็นทักษะที่ส�าคัญมากและต้องฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ  

การทีแ่พทย์จะทราบประวตัอิาการเจบ็ป่วยและความผดิปกติ

จากการตรวจร่างกายอย่างครบถ้วนและถูกต้องได้นั้น 

นอกจากจะต้องมีความรู้ทางวิชาแพทย์แล้ว ยังต้องมีความรู้

ความสามารถในการส่ือสารและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย 

ข ้อมูลที่ถูกต ้องจะน�าไปสู ่การดูแลรักษาที่ถูกต ้องด ้วย  

การซกัถามประวตักิารเจบ็ป่วยและการตรวจร่างกายจงึถอืเป็น

ศิลปะอย่างหนึ่งที่ช่วยน�าไปสู ่การรักษาผู ้ป่วยให้หายจาก 

โรคภัยไข้เจ็บ อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของแพทย์ทุกคน
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อาการทางอายุรศาสตร์ 
Medical Symptomatology (ฉบับปรับปรุง)
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 การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู ้ด้วยวิธีการ 

ทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิบของการ

บริการสาธารณสุขที่จ�าเป็นปัจจุบันนักสาธารณสุขปฏิบัติ

งานในระบบบริการสุขภาพท่ีซับซ้อนและมีความเป็น

พลวัตร การวิจัยมีความจ�าเป็นในการสร้างหลักฐานเชิง

ประจักษ์เพื่อใช้ในการก�าหนดนโยบายหรือการปรับปรุง

และพัฒนางานด้านสาธารณสุข

 หนังสือเล่มน้ี น�าเสนอล�าดับข้ันของกระบวน 

การวิจัยเชิงปริมาณโดยน�าเสนอทั้งในส่วนของภาคทฤษฎี

และตวัอย่างการวจิยัทางสาธารณสขุเพือ่ให้นสิตินกัศกึษา 

นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มีความเข้าใจในการวิจัย 

ทางสาธารณสุขและใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการวิจัย

เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน

450
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การวิจัยทางสาธารณสุข: 

จากหลักการสู่การปฏิบัติ

 บริบททางสังคมกับสุขภาพ รูปแบบสังคมกับการเปล่ียนแปลง

แบบแผนความเจบ็ป่วยและปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแบบแผนความเจบ็ป่วย

การสาธารณสุขกับสาเหตุทางสังคมของความเจ็บป่วย การพัฒนาแนวคิด

ทางการแพทย์ ข้อจ�ากัดของกรอบคิดทางการแพทย์ในการแก้ไขปัญหาและ 

การจัดการด ้านสุขภาพ การพัฒนาแนวคิดทางสังคมในด้านสุขภาพ  

ลักษณะส�าคัญของแนวคิดทางสังคม การใช้สังคมวิทยาในการท�าความเข้าใจ

ปัญหาสุขภาพ รวมถึงการวิจัยทางสังคมวิทยาในการศึกษารายละเอียด 

ด้านสุขภาพ
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สังคมวิทยาสาธารณสุข 
Sociology of Public Health

420
บาท

Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÒÂ´Õตวั
อย
า่ง




