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การสํารวจและวินิจฉัยชนิดของลูกน้ํายุงและยุงพาหะนําโรคในมหาวิทยาลัย 

 SURVEY AND IDENTIFICATION OF MOSQUITO LARVA AND MOSQUITO VECTOR IN 
UNIVERSITY   

 

พักตรพิมล มหรรณพ*   สุนทร พิมพนนท**   พรวิภา เย็นใจ* 

 

  บทคัดยอ 

                 การสํารวจและวินิจฉัยชนิดลูกน้ํายุง ในตัวอาคารและบริเวณคูนํ้าดานหนาคณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 11 จุดสํารวจ  และ ยุงพาหะตัวเต็มวัยพาหะนําโรคบริเวณภายใน

อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 18 จุดสํารวจ  ในเดือนเมษายน 2559 

โดยการใชชุดเก็บลูกน้ํายุง ชุดเก็บยุงตัวเต็มวัย และชุดวินิจฉัยชนิดยุงในหองปฎิบัติการ  ผลการ

วินิจฉัยลูกน้ํายุง และยุงตัวเต็มวัยในหองปฏิบัติการปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  พบลูกน้ํายุงลายชนิด  

Aedes aegypti  จาก 2 จุดสํารวจ จํานวน  9 ตัว ในตัวอาคาร  แตไมพบลูกน้ํายุงลาย Aedes 

aegypti และลูกน้ํายุงชนิดอื่นในบริเวณคูน้ําที่ดานหนาของคณะสาธารณสุขศาสตร  สวนผลการ

สํารวจวินิจฉัยยุงตัวเต็มวัย  พบยุงรวมทั้งหมด จํานวน 45 ตัว ไดแก ยุงชนิด  Aedes albopictus 

จํานวน 1 ตัว และยุงชนิด Culex gelidus จํานวน 1 ตัว ชนิด Culex quinquefasciatus จํานวน 43  

ตัว ในบริเวณอาคารสํานักงาน  จากการสํารวจครั้งนี้ไมพบลูกน้ํายุง Aedes albopictus, Culex 

gelidus, และ Culex quinquefasciatus  และไมพบยุงตัวเต็มวัย Aedes aegypti 

 คําสําคัญ:                ชนิดลูกน้ํายุง, ยุงตัวเต็มวัยพาหะนําโรค   

  
 Abstract  

               Survey and identification of the  mosquito larva from 11 survey points in the building 

and the ponds infront of the Faculty of  Public Health, Bangkokthonburi University and adult 

mosquito from 18 survey points in the building were done in April 2016, by using mosquito 

larva and adult mosquito collecting set, and laboratory diagnostic set in the parasitology 

and entomological laboratory. It was found that there two survey points had nine larval 

mosquito of Aedes aegypti  but mosquito larva of Aedes aegypti and other species of 

mosquito larva were not found in the pond. For the total adult 45 adult mosquito found in  

_______________________ 
*คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
** คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล 
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      the building, these were  one Aedes albopictus, one Culex gelidus and forty three numbers 

of Culex quinquefasciatus. From this survey, the larvae of Aedes albopictus, Culex gelidus, 

and Culex quinquefasciatus including Aedes aegypti adult were  not found. 

Keywords : mosquito larva, adult mosquito vector                                                                     

    

     บทนํา 

     ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

             ยุงเปนพาหะนําโรคติดเชื้อผานพาหะ (vector-borne diseases) ที่สําคัญหลายโรคท่ีเปนปญหา

ทางสาธารณสุข ไดแกโรค ไขเหลือง (yellow fever) ไขเลือดออกและไขเด็งกี่ (dengue harmorrhagic 

fever/DHF and dengue fever)  โรคชิคุนกุนยา (chikungunya) โรคมาลาเรีย (malaria) โรคไขสมอง

อักเสบ (japanese encephalitis)  และโรคฟลาเรียซิส (filariasis) (สุภัทร สุจริต 2531) เปนตนฯ ซึ่งโรค

ติดเชื้อตางๆเหลานี้ มียุงสายพันธุหรือชนิดตางๆกันที่เปนพาหะนําโรคเฉพาะ และจะมีความหลากหลาย

ตามลักษณะทางนิเวศวิทยา ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร และภาวะโลกรอน ที่

จะมีผลตอวงจรชีวิตของยุงพาหะ และเชื้อโรคติดตอ อยางไรก็ตามการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในมนุษย รวมทั้ง

สัตว จะมีเรื่องของภูมิคุมกัน ธรรมชาติ การดูแล สุขภาพ และการปองกันตนเองจากความเสี่ยงของการ

ติดโรค ทั้งของตนเอง และชุมชนรอบขางมาเกี่ยวของดวย  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดเปนเขตพื้นที่นอกเมือง บริเวณดานหนา

อาคารของคณะมีคูน้ําที่เสี่ยงตอการเปนแหลงเพาะพันธยุงพาหะนําโรค  และในบริเวณอาคารของคณะ

จะมีมุมอับที่อาจมียุงตัวเต็มวัยอาศัยอยูได นอกจากนี้บริเวณบางพื้นที่ภายในและรอบนอกมหาวิทยาลัย

ยังมีลักษณะชานเมือง ดังนั้นอาจเปนแหลงเสี่ยงตอการเปนแหลงเพาะพันธยุงพาหะนําโรคได ทําใหเกิด

การกระจายโรคติดเชื้อที่ติดตอทางยุงพาหะได ไดแก โรคไขเลือดออก (dengue haemorrhagic fever 

หรือ DHF) และโรคอ่ืนๆ เชนไขสมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis)  โรคชิกุนกุนยา 

(chikungunya) เพื่อเปนการเฝาระวังและลดความเสี่ยงการเกิดโรคติดตอ  จึงควรมีการสํารวจชนิดลูกน้ํา

ยุง และ ยุงพาหะนําโรค ที่บริเวณในอาคารสํานักงาน (หองน้ํา หองเรียน หองกิจกรรมนักศึกษา และ

บริเวณใตบันไดในตัวอาคารของคณะสาธารณสุขศาสตร)  และบริเวณคูนํ้าดานหนาคณะสาธารณสุข

ศาสตร      

  ยุงพาหะนําโรคและระบาดวิทยาการกระจายโรค 

         ยุงมีหลายชนิด ไดแก Anopheles spp ยุงพาหะนําโรคมาลาเรีย (malaria), Culex spp.  ยุงพาหะ

นําโรคฟ  ลาเรียซิส ( filariasis) ไขสมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis) และโรคชิคุนกุนยา,  Aedes 

spp ยุงพาหะนําโรคไขเลือดออก เดงกี (dengue harmorrhagic fever and dengue fever) และ ชิคุนกุน

ยา,  Mansonia spp เปนยุงพาหะนําโรคฟลาเรียซิส (filariasis) ยุงตางชนิดจะแพรกระจายเชื้อโรคติดตอ

ตางกันไป  ยุงลาย (Aedes)  เปนยุงพาหะนําโรค ที่สําคัญในประเทศไทย มีอยู 2 ชนิด คือ Aedes aegypti 

(ยุงลายบาน) พบในเมือง  นําโรคไขเลือดออก  ยุง Aedes albopictus (ยุงลายสวน) พบในเขตชนบท หรือ
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ในเมืองที่มีตนไมมากหรือในสวน เปนพาหะนําโรคไขเลือดออกไดเชนกัน  ยุงชนิดน้ี ตัวเต็มวัยเพศเมีย จะ

ออกหากินเลือดในเวลากลางวัน และจะวางไขในภาชนะที่มีน้ํา เชน โองน้ําที่ไมมีฝาปด แจกันดอกไม จาน

รองขาตู หรือ ยางรถยนตเกา เปนตน วงจรชีวิตของยุงลายมีระยะการเจริญเติบโตตั้งไขจนถึงตัวเต็มวัยใช

ระยะเวลา 2 สัปดาห หรือ 9-14 วัน  โรคไขเลือดออก (dengue haemorrhagic fever หรือ DHF) เกิดจาก

เชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) ซึ่งเปน RNA virus มี 4 ชนิด (serotypes) ไดแก DEN 1, DEN 2, DEN 3 

และ DEN 4  ผุที่ไดรับเชื้อจะปวยโรคไขเลือดออกได 4 ครั้ง  และมีภุมิคุมกันตลอดชีวิตจากแตละ serotype  

ความสําคัญในการปองกันโรคไขเลือดออกจึงอยูที่การควบคุมยุงพาหะเปนมาตรการหลัก  (อุษาวดี ถาวระ 

และ คณะ 2553, อดิศักดิ์ ภูมิรัตน 2556) 

    โรคไขเลือดออกติดตอกันไดโดยมียุงลายบาน (Aedes aegypti) และยุงลายสวน (Aedes 

albopictus) (ภาพที ่ 1) เปนพาหะนําโรคที่สําคัญ โดยยุงตัวเมียที่กัดเวลากลางวัน และดูดเลือดคนเปน

อาหารจะกัดดูดเลือดผูปวยซึ่งในระยะไขสูงจะเปนระยะมีไวรัสอยูในกระแสเลือดเชื้อไวรัสจะเขาสูกระเพาะ

อาหารของยุง เขาไปอยูในเซลลที่ผนังกระเพาะอาหารและเพิ่มจํานวนมากขึ้น แลวออกมาจากเซลลผนัง

กระเพาะอาหาร เดินทางเขาสูตอมน้ําลายพรอมที่จะเขาสูคนที่ถูกกัดในครั้งตอไป  ระยะฟกตัวในยุงนี้

ประมาณ 8-10 วัน เมื่อยุงตัวนี้ไปกัดคนอ่ืนอีกก็จะปลอยเชื้อไวรัสไปยังผูที่ถกูกัดได  เมื่อเชื้อเขาสูรางกาย

คน ก็จะทําใหเกิดอาการของโรคได จึงมีคําถามการวิจัย วาในคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย

กรุงเทพจะพบมีลูกน้ํายุง และยุงพาหะนําโรคหรือไม ซึ่งอาจจะเปนความเสี่ยงในการกระจายเชื้อโรคได 

ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจชนิดลูกน้ํายุงและยุงพาหะนําโรค ในบริเวณคณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี        

  
ภาพที่ 1. ตัวอยางยุงตัวเต็มวัย ภาพซายแสดงยุงลายบาน และ ภาพขวายุงลายสวน   

ที่มาภาพ : http://www.clubaroy.com/home/contents/detail/594  

     

          ขอบเขตและกรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจชนิดลูกน้ํายุงในคูน้ํา ดานหนา

ของคณะสาธารณสุขศาสตร  และยุงพาหะนําโรค บริเวณในตัวอาคาร  หองเรียน หองน้ํา  หองกิจกรรม 

และบริเวณใตบันได ของคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ      

ผลงานวิจัยทําใหทราบชนิดสายพันธยุง และลูกน้ํายุงที่จะทําใหสามารถประเมินความเสี่ยงของการ
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แพรกระจายโรคติดตอทางยุงพาหะนําโรคเชื้อมาสูบุคลลากรอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา บุคคลอ่ืน

ใกลเคียงพื้นที่ศึกษา ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร และมหาวทิยายาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 
วิธีวิจัย 

การเก็บตัวอยางยุงตัวเต็มวัยและการจําแนกชนิด 

 การเก็บลูกน้ํายุง ชวงเดือนเมษายน 2559 โดยใช สวิงชอนลูกน้ําจากแหลงน้ําจากจุดสํารวจ ใน

อาคาร แลวใชชุดสายยางดูดลูกน้ํายุงใสขวดเก็บลูกน้ํายุง (ดังแสดงไวในภาพที่ 2 ) นําไปวินิจฉัยชนิดยุง

ตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา  โดยใช  Key morphology  (Rattanarithikul R 2010 ) และกลอง

จุลทรรศน ในหองปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

        

  
ภาพที่ 2. แสดงวิธีการเก็บลูกน้ํายุงในพื้นที่ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

 

การเก็บตัวอยางยุงตัวเต็มวัยในแตละจุดที่สํารวจ ชวงเดือนเมษายน 2559 โดยใชสวิงโฉบแลวใช 

aspirator ในการดูดใส กระบอกพลาสติก ซึ่งใชสําหรับเก็บตัวอยางยุงตัวเต็มวัยแลวทําการบันทึกผล

สํารวจ รวมถึงสภาพแวดลอมและลักษณะของพื้นที่ของแตละจุด บันทึกและในกระบอกพลาสติกเก็บยุงตัว

เต็มวัย เมื่อไดยุงมาแลวนําไปจําแนกชนิดและนับจํานวนยุงที่เก็บมาโดยแยกชนิดยุงตามลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา โดยใช Key morphology (Rattanarithikul R 2010)  และกลองจุลทรรศนสเตอริโอ  ที่

หองปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ดังแสดงไว

ในภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 3. การเก็บยุงตัวเต็มวัยในพื้นที่ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

  

ภาพที่ 4. การจําแนกชนิดของยุงตัวเต็มวัยตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา ภายใตกลองจุลทรรศนเตอริโอ

ในหองปฏิบัติการ 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

ผลการสํารวจโดยเก็บตัวอยางลูกน้ํายุง จากจํานวนจุดสํารวจทั้งหมด 11 จุด ในตัวอาคารและคูนํ้า

ดานหนาคณะสาธารณสุขศาสตร พบวามี 2  จุดสํารวจ ที่พบลูกน้ํายุง 1 ชนิด  ไดแก ลูกน้ํายุง Ae. 

Aegypti  รวมจํานวน 9 ตัว  แตไมพบลูกน้ํายุงชนิดใดเลยในคูนํ้าดานหนาของคณะสาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ดงัแสดงผลในตารางที่ 1 และตารางที่ 2)  ผลการสํารวจเก็บตัวอยางยุงตัวเต็ม

วัย จากบริเวณจุดตางๆในพื้นที่ภายในอาคาร  ทั้งหมด 18 จุด พบยุงตัวเต็มวัย จํานวน 10  จุดสํารวจ  รวม

ทั้งหมด 45 ตัว โดยจําแนกตามชนิดดังนี้คือ Ae. aegypti จํานวน 1 ตัว, Cx. gelidus จํานวน 1 ตัว  และยุง 

Cx. quinquefasciatus จํานวน 43 ตัว (ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่4) 

ตารางที่ 1. จุดสํารวจลูกน้ํายุงบริเวณพื้นที่ในคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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จุดที่ ชื่อหองและสถานที่ สภาพสิ่งแวดลอม ผลสํารวจ 

1 หองน้ําหญิง ชั้น 1 แจกันตนไมในหองน้ํานักศึกษาหญิง ชั้น 1  ไมพบ 

2 หองน้ําหญิง ชั้น 1 ถังใสน้ําในหองหญิง ชั้น 1 พบ 

3 หองน้ําชาย ชั้น 1 แจกันตนไมในหองน้ํานักศึกษาชาย ชั้น 1 ไมพบ 

4 หองน้ําหองพักผูบริหาร หองน้ําภายในหองพักผูบิหาร ไมพบ 

5 หองน้ําหญิง ชั้น 2 หองน้ํานักศึกษาหญิง ชั้น 2 ไมพบ 

6 หองน้ําชาย ชั้น 2 หองน้ํานักศึกษาชาย ชั้น 2 พบ 

7 ทางเขาอาคาร ชั้น 1 ทอระบายน้ําบริเวณหนาทางเขาอาคาร ไมพบ 

8 หองพักอาจารย ชั้น 2 แจกันใสตนดอกไมในหองพักอาจารย ชั้น 2 ไมพบ 

9 คูนํ้าหนาคณะฯ จุดท่ี 1 คหูนาหนาคณะใตสะพานขาม ไมพบ 

10 คูนํ้าหนาคณะฯ จุดท่ี 2 คูนํ้าบริเวณกังหันน้ําดานทิศใต ไมพบ 

11 คูนํ้าหนาคณะฯ จุดท่ี 2 คูนํ้าบริเวณกังหันน้ําดานทิศเหนือ ไมพบ 

 

ตารางที่ 2. ชนิดและจํานวนของลูกน้ํายุงที่พบในแตละจุดสํารวจ 

ชนิดของลูกน้ํายุงพาหะ จุดที่

พบ Ae.aegypti Ae.albopictus Cx.gelidus Cx.quinquefasciatus Cx.spp. 

จํานวน 

(ตัว) 

2 7 - - - - 7 

6 2 - - - - 2 

รวม  9     9 

หมายเหตุ Ae.aegypti = Aedes aegypti   Ae.albopictus= Aedes albopictus  Cx. gelidus = Culex  

gelidus  Cx.quinquefasciatus = Culex quinquefasciatus  Cx.spp.= Culex spp. 

 

ตารางที่ 3. จุดสํารวจยุงตัวเต็มวัย บริเวณพื้นที่อาคารของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี 

จุดที่

เก็บ 

ชื่อหองและสถานที่ สภาพสิ่งแวดลอม ผลสํารวจ 

1 หองเรียน(10-104) หองเรียนสําหรับนักศึกษาขนาดกลาง พบ 

2 หองเรียน(10-105) หองเรียนสําหรับนักศึกษาขนาดกลาง ไมพบ 

3 หองสโมสรนักศึกษา(10-107) หองสโมสรนักศึกษาสําหรับทํากิจกรรมและเก็บ

อุปกรณ 

พบ 

4 หองน้ําหญิง ชั้น 1 หองน้ํานักศึกษาหญิง ชั้น 1 พบ 

5 หองน้ําชาย ชั้น 1 หองน้ํานักศึกษาชาย ชั้น 1 พบ 

6 ถังขยะหนาหองน้ํา ชั้น 1 ถังขยะหนาหองน้ําบริเวณทางเดิน พบ 
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7 หองทํางานผูบริหาร หองทํางาน ไมพบ 

8 หองน้ําในหองทํางานผูบริหาร หองน้ําภายในหองทํางาน ไมพบ 

9 ถังขยะหนาหองทํางาน

ผูบริหาร ชั้น 1 

ถังขยะหนาหองทํางานผูบริหาร บริเวณทางเดิน พบ 

10 หองแมบานใตบันได ชั้น 1 หองพักแมบานและเก็บอุปกรณตางๆใตบันได

หนาหองทํางานผูบริหาร 

พบ 

11 บริเวณถังขยะทางเดิน ชั้น 2 ถังขยะบริเวณทางเดิน ชั้น 2 พบ 

12 หองประชุม ชั้น 2(10-202) หองประชุมประจําคณะฯ ไมพบ 

13 หองทํางานอาจารย(10-203) หองทํางานอาจารยประจําคณะ ไมพบ 

14 หองเรียน(10-210) หองเรียนสําหรับนักศึกษาขนาดกลาง ไมพบ 

15 หองน้ําหญิง ชั้น 2 หองน้ํานักศึกษาหญิง ชั้น 2 พบ 

16 หองน้ําชาย ชั้น 2 หองน้ํานักศึกษาชาย ชั้น 2 พบ 

17 ทางเขาอาคาร ชั้น 1 บริเวณหองโถงบริเวณประตูทางเขาอาคาร ไมพบ 

18 บริเวณใตสะพาน ใตสะพานขามคลองหนาคณะสาธารณสุขศาสตร ไมพบ 

 

ตารางที่ 4.ชนิดและจํานวนของยุงตัวเต็มวัยที่สํารวจพบในแตละจุดสํารวจ 

ชนิดของยุงพาหะ จุดที่

พบ Ae.aegypti Ae.albopictus Cx.gelidus Cx.quinquefasciatus Cx.spp. 

จํานวน 

(ตัว) 

1 - - - 1 - 1 

3 - - - 4 - 4 

4 - - - 9 - 9 

5 - - 1 - - 1 

6 - - - 1 - 1 

9 - - - 1 - 1 

10 - - - 16 - 16 

11 - - - 6 - 6 

15 - - - 3 - 3 

16 1 - - 2 - 3 

รวม  1 0 1 43 0 45 

หมายเหตุ Ae.aegypti = Aedes aegypti   Ae.albopictus= Aedes albopictus  Cx. gelidus = Culex  

gelidus  Cx.quinquefasciatus = Culex quinquefasciatus  Cx.spp.= Culex spp. 

สรุปผลวิจัยและอภิปรายผลการศึกษา   
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         ผลการสํารวจลูกน้ํายุง  ไมพบลูกน้ํายุงพาหะนําโรคชนิดใดในบริเวณคูนํ้าดานหนาคณะสาธารณสุข

ศาสตร เนื่องจาก ทางมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีกังหันน้ําและเปดทํางานตลอดวันจึงทําใหน้ํามีคุณภาพดีและ

มีการเคลื่อนไหวถายออกซิเจนอยุเสมอ  จึงไมพบลูกน้ํายุงพาหะนําโรคทุกชนิดเปนการจัดการสิ่งแวดลอมที่

ดี ลดความเสี่ยงตอการกระจายโรคผานยุงพาหะนําโรค   อยางไรก็ตาม จากการสํารวจไดพบยุง Aedes 

aegypti (ยุงลายบาน) ที่ในตัวอาคาร   บริเวณหองน้ําชายและหองน้ําหญิง  ยุงตัวเต็มวัยของยุงชนิดนี้เปน

พาหะนําโรคไขเลือดออก  ดังนั้นจึงยังอาจเปนความเสี่ยงการกระจายโรคท่ีอาจเกิดขึ้นได ถามีเชื้อโรค

ไขเลือดออก หรือมีผูปวยโรคไขเลือดออก ในบริเวณขางเคียง  แตยุงโตเต็มวัยเพศเมียซึ่งดูดเลือดเทานั้นที่

จะทําใหเกิดแพรเชื้อโรคได 

            ผลการสํารวจยุงโตเต็มวัยที่ในตัวอาคารพบยุง Aedes albopictus (ยุงลายสวน), Culex gelidus  

และ Culex quinquefasciatus  แตไมพบยุงเต็มวัย Aedes aegypti (ยุงลายบาน)  ซึ่งเปนยุงพาหะนําโรค

ไขเลือดออกในเมือง และนําโรคโรคชิคุนกุนยา  (chikungunya )ในประเทศไทย  สวนยุงลายสวน Aedes 

albopictus นําไขเลือดออกในพื้นที่ชนบทนอกเมือง หรือพื้นที่ในเมืองที่มีตนไมมาก  ยุงรําคาญ Culex 

quinquefasciatus เปนพาหะนําโรคแบนครอฟเตียนฟลาเรียซิส (bancroftian filariasis) ยุงชนิดนี้หากิน

กลางคืน (อษุาวดี ถาวระ และคณะ 2553) และสามารถนําโรคโรคชิกุนกุนยา (chikungunya) ในประเทศ

ไทยได (สุภัทร สุจริต 2531)  ยุง Culex gelidus เปนพาหะนําโรคไขสมองอักเสบเจอี (Japanese 

encephalitis) (สุภัทร สุจริต 2531) ในการวิจัยสํารวจครั้งนี้ไมพบยุงตัวเต็มวัยชนิดอื่นท่ีเปนพาหะนําโรค  

ควรมีการสํารวจเพิ่มเติมที่บริเวณอื่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

กิตติกรรมประกาศ 

                 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ไดสนับสนุนงบประมาณในการ

วิจัย   ขอบคุณคณะสาธารณสุขศาสตร   ที่ไดอนุมัติใหมีการดําเนินงานวิจัย ขอขอบคุณ รศ. ระวิวรรณ  

แสงฉาย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และ ผูชวยศาสตราจารย ล้ําศักดิ์  

ชวณิชย  รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ที่ได

อนุญาตใหเก็บขอมูลตัวอยางวิจัย  ขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ประยุทธ พุทธิรักษกุล หัวหนาภาควิชา

ปรสิตวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ไดเอ้ือเฟอหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยลูกน้ํายุง

และยุงตัวเต็มวัยพาหะนําโรค  
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