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บทคัดย่อ 

 การส ารวจชนิดยุงก้นปล่องตัวเต็มวัยและลูกน้ ายุงก้นปล่องในพ้ืนที่เสี่ยงการระบาดของโรค

มาลาเรียในพื้นที่ ต าบลห้วยจันทร์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงฤดูหนาวโดยใช้อาสาสมัคร

จ านวน 2 คนจับยุงในระหว่างเวลา 18.00 ถึง 21.00 น.คัดเลือกยุงก้นปล่องตัวเต็มวัยเพศเมีย และจับ

ยุงก้นปล่องทั้งหมดจ านวน3ชนิด รวมทั้งหมด 23 ตัว คือ An. barbirostris จ านวน11 ตัว คิดเป็น

ร้อยละ 47.83, An. campestrisจ านวน 8 ตัว คิดเป็นร้อยละ 34.78และAn. jamesiiจ านวน 4 ตัว 

คิดเป็นร้อยละ17.39ซ่ึงเป็นกลุ่มไม่ใช่พาหะน าโรคมาลาเรียและไม่พบยุงก้นปล่องกลุ่มพาหะหลักและ

ยุงก้นปล่องกลุ่มพาหะรอง และส ารวจลูกน้ าพบลูกน้ ายุงก้นปล่องในพ้ืนใกล้เคียงที่เป็นแหล่งน้ า

เพาะพันธุ์ยุงก้นปล่อง พบว่าลูกน้ ายุงก้นปล่องกลุ่มไม่ใช่พาหะน าโรคมาลาเรีย คือ ลูกน้ ายุง An. 

barbirostris และAn. jamesii 

ค าส าคัญ:ความหลากหลายของชนิด, ยุงก้นปล่อง, พาหะน าโรคมาลาเรีย 

Abstract 

 The survey of species diversity select to Anopheles adult female and 

Anopheles larvae at areas of malaria outbreaks in the area Huai Chan subdistrict, 

Khun Han district, Sisaket province. In the winter season and using select two 

volunteers from 18:00 h and 21:00 hAnopheles select to the female adult Anopheles 

all threespecies toltal 23 wasAn. barbirostris (47.83%),An. campestris (34.78%)and An. 

jamesii (17.39%)isnonvectorand not foundAnopheles primary vectors and Anopheles 



secondary vectors. The survey of Anopheles larvae nearby, which is a breeding area 

for Anopheles larvae are two speciesAn. barbirostris and An. jamesii. 
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บทน า 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงที่ดินในระบบนิเวศของ

โลกสะท้อนการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและได้รับการกล่าวถึงเป็น

แหล่งข้อมูลหลักของการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดินอย่างมากจ าเป็นส าหรับการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการตัดไม้ท าลายป่าและภูมิประเทศท่ีเป็นมนุษย์อ่ืนๆมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางชีวฟิสิกส์

ของแผ่นดินระบบการเปลี่ยนแปลงถิ่นท่ีอยู่และชนิดที่รุกรานสวนยางพาราที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรีย 

(MRP) (Pimnon &Bhumiratana, 2016) ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และป่าต้นไม้ยืนต้น สวน

ผลไม้ ซึ่งเป็นผลจาการตัดไม้ท าลายป่าในระบบนิเวศ ความหนาแน่นและการกระจายของยุงก้นปล่อง

ทั้งท่ีเป็นพาหะหลัก พาหะรอง และพาหะสงสัยน าโรคมาลาเรียแตกต่างกันตามพฤติกรรมการออกหา

กินเลือด (Biting activity) และฤดูกาล (Season) ในพ้ืนที่ศึกษา MRP ecotope ดังกล่าว ซึ่งจะ

น าไปสู่การศึกษาปัจจัยพลวัตรประชากรยุงพาหะน าโรคมาลาเรีย ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการติดเชื้อ

มาลาเรีย และการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ MRP ecotope อ่ืน ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศ

ภูมิทัศน์ในจังหวัดตราดและจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ยังคงมีโรคมาลาเรียเป็นปัญหาสาธารณสุข (Pimnon & 

Bhumiratana, 2016) จังหวัดศรีสะเกษมีอ าเภอที่ติดกับแนวชาย ไทย-กัมพูชาซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ

ใกล้เคียงกับจังหวัดตราดและภาคตะวันออก โดยอ าเภอที่ติดกับแนวชาย ไทย- กัมพูชา ได้แก่ อ าเภอ

ภูสิงห์, อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอกันทรลักษ์ และซึ่งปัจจุบันมีสภาพแวดล้อมภูมิประเทศที่มีการปลูก

ป่ายางพารา และผลไม้คล้ายคลึงกับสภาพภูมิศาสตร์กับภาคตะวันออกเช่นกันซึ่งจะมีผลและ

ความสัมพันธ์กับแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ ายุงก้นปล่องที่มีสภาพเปลี่ ยนแปลงไป สามารถพบ

ยุงก้นปล่องชนิดต่างๆซึ่งเป็นพาหะน าโรคมาลาเรียได้หลากหลายชนิดเช่นกัน 

โรคมาลาเรีย เป็นโรคติดต่อโดยยุงพาหะและยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญของประเทศ

ไทย โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ป่วยโรคมาลาเรียในประเทศไทย มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อมาลาเรียสอง

ชนิด ได้แก่ ฟัลซิพารัมมาลาเรีย (Plasmodium falciparum) และไวแวกซ์มาลาเรีย (Plasmodium 

vivax) ในขณะที่ยังมีผู้ป่วยโรคมาลาเรียส่วนน้อย เกิดจากการติดเชื้อมาลาเรียอีกสองชนิด ได้แก่ 



มาลาเรียอีมาลาเรีย (Plasmodium malariae) และโอวาเล่มาลาเรีย (Plasmodium ovale) 

การศึกษาระบาดวิทยาของโรคมาลาเรียในพ้ืนที่แพร่โรค ขึ้นอยู่กับอุบัติการโรคมาลาเรียที่เกิดขึ้นตาม

ฤดูกาล โดยอาศัยข้อมูลจากการวินิจฉัยหาสาเหตุของการติดเชื้อมาลาเรียในผู้ป่วยโรคมาลาเรียในแต่

ละราย การจ าแนกกลุ่มเสี่ยงตามลักษณะประชากรและพ้ืนที่ รวมถึงการวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงของ

การติดเชื้อหรือการเกิดโรคมาลาเรียในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่หรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่แพร่

โรคมาลาเรีย ส าหรับประเทศไทย ประชากรกลุ่มเสี่ยง ส่วนใหญ่เป็นประชากรที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับ

การเกษตรกรรม (คิดเป็นร้อยละ 30-40) หรือเป็นกลุ่มทหาร ต ารวจ หรือผู้ที่ท างานอยู่ในพ้ืนที่แพร่

โรคมาลาเรีย โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ และไทย-กัมพูชา (Satitvipawee et al, 

2012; Bhumiratana et al, 2013a; 2013b; Sorosjinda-Nunthawarasilp & Bhumiratana, 

2014; Kaewwaen & Bhumiratana, 2015) 

จากสถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย ปี 2560-2561 จากรายงานของส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง

จังหวัดศรีสะเกษ พบการติดเชื้อในคนไทยและต่างชาติทั้งหมด559 ราย รายงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 และอ าเภอขุนหาญมีพ้ืนที่ติดกับชายแดนไทย- กัมพูชา และพบมีการ

ติดเชื้อมาลาเรียทั้งหมด 250 ราย ในช่วงเดือนเดียวกัน มีอัตราการติดเชื้อ เกือบ 50% ของผู้ป่วย

ทั้งหมดในจังหวัดศรีสะเกษ (โครงการก าจัดโรคไข้มาลาเรีย, 2561) ซึ่งโรคมาลาเรียจะมียุงก้นปล่อง

เป็นพาหะน าโรค โดยจ าแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ คือ ยุงพาหะหลักน าโรคมาลาเรีย  (Primary malaria 

vectors)ได้แก่ An. dirus, An. minimusและ An. maculatusเป็นต้น ยุงพาหะรองน าโรคมาลาเรีย 

(Secondary malaria vectors) ได้แก่ An. aconitus, An. pseudowillmoriและAn. epiroticus

เป็นต้น ยุงพาหะสงสัยน าโรคมาลาเรีย (Suspected malaria vectors) ได้แก่ An. barbirostris, An. 

philippinensis, An. campestrisและ A. culicifacies,An. jamesiiเป็นต้น  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือให้ทราบชนิดของลูกน้ ายุงและยุงก้นปล่องตัวเต็มวัยที่เป็น พาหะหลัก พาหะรองและ

พาหะสงสัยในพื้นที่เสี่ยงการติดเชื้อมาลาเรีย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ สภาพแวดล้อมที่ส ารวจชนิดของยุงก้นปล่อง 

ตัวแปรตาม คือ ชนิดของยุงก้นปล่องทั้งหมดท่ีจับได้แล้วน ามาจ าแนกชนิด 

ตัวแปรอิสระ คือ สภาพอากาศ เช่น ลม ฝน และฤดูกาล เป็นต้น 

 



 
 

 

 

การด าเนินการวิจัย 

เก็บตัวอย่างยุงก้นปล่องเพศเมียโดยใช้คนเป็นเหยื่อล่อโดยนั่งในบ้านและนอกบ้าน ในแต่ละ

ครั้งที่ เก็บตัวอย่างยุงก้นปล่องเพศเมีย จะด าเนินการจับยุงด้วยวิธีดูดยุงขณะเกาะพักโดยใช้ 

Aspirators (Ritthison et al, 2014) หรือหลอดพลาสติกดูดยุง โดยจับยุงติดต่อกันเป็นเวลา 3 คืน 

เริ่มท าการจับยุงตั้งแต่เวลาโดยจับยุงแบบต่อเนื่อง 45 นาทีแล้วพัก 15 นาที เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 – 

21:00 น. ในระหว่างด าเนินการจับยุง จะบันทึกข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ 

อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในทุกๆ ชั่วโมง จ านวนยุงก้นปล่องที่จับได้ในแต่ละชั่วโมง จะเก็บไว้ใน

กระบอกพลาสติกปิดปากด้วยผ้าไนลอน(Pimnon & Bhumiratana, 2016)และให้สารละลายน้ าตาล 

10% เป็นอาหารแล้วเก็บรวบรวมกระบอกพลาสติกที่บรรจุยุงก้นปล่องเพศเมียทั้งหมดไว้ในกล่องโฟม

โดยใช้ผ้าขนหนูชุบน้ าคลุมไว้เพ่ือควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม (Tainchum  et al, 2014)  

และเพ่ือที่จะจ าแนกสปีชีส์ของยุงก้นปล่องโดยจะจ าแนกภายใต้กล้องสเตอริโอ จะใช้ Aspirator ดูดยุง

ออกจากกระบอกพลาสติกทีละตัวและท าการจ าแนกตามลักษณะ  identified species ของยุงโดย

นักกีฏวิทยาที่ช านาญการ โดยใช้แบบการจ าแนกตามลักษณะสัณฐานวิทยา  (Rattanarithikul et al, 

2006) 

 

ผลการวิจัย 



 จากผลส ารวจชนิดยุงก้นปล่องตัวเต็มวัยและลูกน้ ายุงก้นปล่อง ในต าบลห้วยจันทร์ อ าเภอขุน

หาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นยุงก้นปล่องตัวเต็มวัยเพศเมีย อยู่ในกลุ่มพาหะสงสัยทั้งหมดจ านวน 3 

ชนิด รวมทั้งหมด 23 ตัว คือ An. barbirostris จ านวน11 ตัว คิดเป็นร้อยละ 47.83, An. 

campestrisจ านวน 8 ตัว คิดเป็นร้อยละ 34.78 และAn. jamesii  จ านวน 4 ตัว คิดเป็นร้อยละ 

17.39ดังตารางที่ 1.ซึ่งเป็นกลุ่มไม่ใช่พาหะน าโรคมาลาเรียและไม่พบยุงก้นปล่องกลุ่มพาหะหลักและ

ยุงก้นปล่องกลุ่มพาหะรอง และสภาพแวดล้อมที่ส ารวจในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. 

อุณหภูมเิฉลี่ยที่ 25 องศา และปริมาณความชื้นเฉลี่ยที่ 41% ดังตารางที่ 2.โดยปริมาณลมแรงและไม่

มีฝนตกและส ารวจลูกน้ าพบลูกน้ ายุงก้นปล่องในพ้ืนใกล้เคียงที่เป็นแหล่งน้ าเพาะพันธุ์ยุงก้นปล่อง 

พบว่าลูกน้ ายุงก้นปล่องกลุ่มไม่ใช่พาหะน าโรคมาลาเรีย คือ ลูกน้ ายุง  An. barbirostris และ An. 

Jamesiiดังตารางที่ 3.   

ตารางท่ี 1.ชนิดของยุงพาหะน าโรคมาลาเรียในพื้นที่ระบาดของเชื้อมาลาเรีย ต าบลห้วยจันทร์ อ าเภอ

ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
ชนิดยุง จ านวน ร้อยละ 

An. barbirostris 11 47.83 

An. jamesii 8 34.78 

An. campestris 4   17.39 

รวม 23 100 

หมายเหตุพาหะสงสัย An. barbirostris,An. Campestris, An. jamesii 
ตารางท่ี 2.สภาพแวดล้อมที่ส ารวจในแต่ละช่วงเวลา ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ (Temp), ปริมาณความชื้น 

(pH)  

สภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงเวลา เฉลี่ย 

18.00-19.00 19.00- 20.00 20.00-21.00 
อุณหภูมิ(°C) 27 25 24 25 

ความชื้น(%) 40 42 43 41 

ปริมาณลม/ฝน ลมแรงไม่มีฝน ลมแรงไม่มีฝน ลมน้อยไม่มีฝน  

ตารางท่ี 3. ชนิดของลูกน้ ายุงพาหะน าโรคมาลาเรียในพ้ืนที่ระบาดของเชื้อมาลาเรีย ต าบลห้วยจันทร์ 

อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

จุดส ารวจ/จ านวนชนิด พาหะหลัก พาหะรอง พาหะสงสัย 

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ 



1       
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3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

หมายเหตุพาหะสงสัย An. barbirostris,An. Campestris, An. jamesii 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบว่ายุงก้นปล่องกลุ่มพาหะสงสัยทั้งหมดจ านวน3 ชนิด คือAn. 

barbirostris,An. CampestrisและAn. jamesii และสามารถพบได้ในช่วงตั้งแต่เวลา18.00-21.00 น. 

และไม่พบยุงก้นปล่องในกลุ่มพาหะหลักและพาหะรอง จากการเก็บข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมท าให้

วิเคราะห์ได้ว่าสภาพสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ แรงลม ปริมาณน้ าฝนและความชื้น ท าให้มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของยุงพาหะ และเมื่อส ารวจลูกในยุงก้นปล่องในแหล่งน้ าใกล้เคียงก็ท าให้สอดคล้องกัน

เพราะพบแต่ลูกน้ ายุงกลุ่มพาหะสงสัย แต่ไม่พบลูกน้ ายุงก้นปล่องกลุ่มพาหะหลัก โดยการศึกษานี้

ไม่ได้จ าแนกถึงสปีชีส์คอมเพล็กซ์ของยุงพาหะน าโรคมาลาเรียแต่ละชนิด 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

การส ารวจยุงพาหะมาลาเรียช่วงฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์ ของพ้ืนที่ระบาดของโรค

มาลาเรียในงานวิจัยนี้ จาการเดินส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก้นปล่องสภาพแวดล้อมๆบริเวณค่อนข้าง

แห้งแล้งอย่างมาก ซึ่งก็จะมีผลต่อการส ารวจยุงก้นปล่องที่เป็นพาหะหลัก พาหะรองและพาหะสงสัย 

- แนวทางแก้ไขงานในงานวิจัยในครั้งต่อไปควรเพ่ิมจุดในการเก็บตัวอย่างยุงและระยะเวลา

ในการเก็บตัวอย่างควรให้มากข้ึน 

- การวิจัยในครั้งนี้ควรเพิ่มฤดูกาลหรือช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างเพ่ือให้คลอบคลุม 
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