
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

153 
 

การสํารวจความหลากหลายของยุงก�นปล�อง และลูกนํ้ายุงพาหะนําโรค
มาลาเรีย ในพื้นท่ีระบาดของเช้ือมาลาเรีย ตําบลห�วยจันทร�  

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
Survey on the Species Diversity of Anopheles vectors and 

Anopheles Larvae in the Area of Malaria Outbreak at Huai Chan 
Subdistrict, Khun Han District, Sisaket Province. 

 
สุนทร พิมพ�นนท�, พักตร�พิมล มหรรณพ และ พรวิภา พวงบุบผา 

Suntorn Pimnon, Pakpimol Mahannop and Pornwipa Phuangbubpha 
คณะสาธารณสุขศาสตรA มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

Lecurer, Faculty of Public Health, Bangkokthonburi University 
e-mail: Kanchitskulkaew@gmail.com 

 
บทคัดย�อ 

 การสํารวจชนิดยุงก]นปล^องตัวเต็มวัยและลูกนํ้ายุงก]นปล^องในพ้ืนท่ีเสี่ยงการระบาดของโรค
มาลาเรียในพ้ืนท่ี ตําบลห]วยจันทรA อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในช̂วงฤดูหนาวโดยใช]อาสาสมัคร
จํานวน 2 คนจับยุงในระหว̂างเวลา 18.00 ถึง 21.00 น.คัดเลือกยุงก]นปล^องตัวเต็มวัยเพศเมีย และจับ
ยุงก]นปล^องท้ังหมดจํานวน3ชนิด รวมท้ังหมด 23 ตัว คือ An. barbirostris จํานวน11 ตัว คิดเปSน
ร]อยละ 47.83, An. campestrisจํานวน 8 ตัว คิดเปSนร]อยละ 34.78และAn. jamesiiจํานวน 4 ตัว 
คิดเปSนร]อยละ17.39ซึ่งเปSนกลุ^มไม̂ใช̂พาหะนําโรคมาลาเรียและไม̂พบยุงก]นปล^องกลุ^มพาหะหลักและ
ยุงก]นปล^องกลุ^มพาหะรอง และสํารวจลูกนํ้าพบลูกนํ้ายุงก]นปล^องในพ้ืนใกล]เคียงท่ีเปSนแหล^งนํ้า
เพาะพันธุAยุงก]นปล^อง พบว̂าลูกนํ้ายุงก]นปล^องกลุ^มไม̂ใช̂พาหะนําโรคมาลาเรีย คือ ลูกนํ้ายุง An. 
barbirostris และAn. Jamesii 
 
คําสําคัญ: ความหลากหลายของชนิด, ยุงก]นปล^อง, พาหะนําโรคมาลาเรีย 
 

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 
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secondary vectors. The survey of Anopheles larvae nearby, which is a breeding area 
for Anopheles larvae are two speciesAn. barbirostris and An. jamesii. 
 
Keywords: Species diversity, Anopheles, Malaria vectors 

 
บทนํา 

ป\จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช]ประโยชนAที่ดินและการเปลี่ยนแปลงที่ดินในระบบนิเวศ
ของโลกสะท]อนการปฏิสัมพันธAของมนุษยAกับสภาพแวดล]อมทางธรรมชาติและได]รับการกล^าวถึงเปSน
แหล^งข]อมูลหลักของการเปลี่ยนแปลงด]านสิ่งแวดล]อมท่ัวโลกป\จจัยที่มีผลต̂อการเปลี่ยนแปลงการใช]
ประโยชนAท่ีดินอย̂างมากจําเปSนสําหรับการศึกษาอันตรกิริยาระหว̂างมนุษยAกับสิ่งแวดล]อมโดยเฉพาะ
อย^างยิ่งการตัดไม]ทําลายป�าและภูมิประเทศที่เปSนมนุษยAอื่นๆมีอิทธิพลต^อสภาพแวดล]อมทางชีว
ฟ�สิกสAของแผ^นดินระบบการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู^และชนิดที่รุกรานสวนยางพาราที่เกี่ยวข]องกับโรค
มาลาเรีย (MRP) (Pimnon &Bhumiratana, 2016) ความหลากหลายทางภูมิศาสตรAและป�าต]นไม]
ยืนต]น สวนผลไม] ซึ่งเปSนผลจาการตัดไม]ทําลายป�าในระบบนิเวศ ความหนาแน^นและการกระจาย
ของยุงก]นปล^องทั้งที่เปSนพาหะหลัก พาหะรอง และพาหะสงสัยนําโรคมาลาเรียแตกต^างกันตาม
พฤติกรรมการออกหากินเลือด (Biting activity) และฤดูกาล (Season) ในพื ้นที ่ศ ึกษา MRP 
ecotope ดังกล^าว ซึ ่งจะนําไปสู^การศึกษาป\จจัยพลวัตรประชากรยุงพาหะนําโรคมาลาเรีย ที่มี
อิทธิพลโดยตรงต^อการติดเชื้อมาลาเรีย และการวิเคราะหAศักยภาพของพื้นที่ MRP ecotope อื่น ๆ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศภูมิทัศนAในจังหวัดตราดและจังหวัดอื่น ๆ ที่ยังคงมีโรคมาลาเรียเปSน
ป\ญหาสาธารณสุข (Pimnon & Bhumiratana, 2016) จังหวัดศรีสะเกษมีอําเภอที่ติดกับแนวชาย 
ไทย-กัมพูชาซึ่งมีสภาพภูมิประเทศใกล]เคียงกับจังหวัดตราดและภาคตะวันออก โดยอําเภอที่ติดกับ
แนวชาย ไทย- กัมพูชา ได]แก̂ อําเภอภูสิงหA, อําเภอขุนหาญ และอําเภอกันทรลักษA และซึ่งป\จจุบันมี
สภาพแวดล]อมภูมิประเทศที่มีการปลูกป�ายางพารา และผลไม]คล]ายคลึงกับสภาพภูมิศาสตรAกับภาค
ตะวันออกเช^นกันซึ่งจะมีผลและความสัมพันธAกับแหล^งเพาะพันธุAของลูกนํ้ายุงก]นปล^องที่มีสภาพ
เปลี่ยนแปลงไป สามารถพบยุงก]นปล^องชนิดต^างๆซึ่งเปSนพาหะนําโรคมาลาเรียได]หลากหลายชนิด
เช̂นกัน 

โรคมาลาเรีย เปSนโรคติดต^อโดยยุงพาหะและยังคงเปSนป\ญหาสาธารณสุขสําคัญของ 
ประเทศไทย โดยส^วนใหญ^แล]ว ผู ]ป�วยโรคมาลาเรียในประเทศไทย มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ
มาลาเรียสองชนิด ได]แก^ ฟ\ลซิพารัมมาลาเรีย (Plasmodium falciparum) และไวแวกซAมาลาเรีย 
(Plasmodium vivax) ในขณะที่ยังมีผู]ป�วยโรคมาลาเรียส^วนน]อย เกิดจากการติดเชื้อมาลาเรียอีก
สอ งชน ิด  ได ]แ ก ^ ม าล า เร ีย อ ีม าล า เร ีย  (Plasmodium malariae) และ โอวา เล ^ม าล า เร ีย 
(Plasmodium ovale) การศึกษาระบาดวิทยาของโรคมาลาเรียในพื้นที่แพร^โรค ข้ึนอยู^กับอุบัติการ
โรคมาลาเรียท่ีเกิดขึ้นตามฤดูกาล โดยอาศัยข]อมูลจากการวินิจฉัยหาสาเหตุของการติดเชื้อมาลาเรีย
ในผู]ป�วยโรคมาลาเรียในแต̂ละราย การจําแนกกลุ^มเสี่ยงตามลักษณะประชากรและพ้ืนที่ รวมถึงการ
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วิเคราะหAหาป\จจัยเสี่ยงของการติดเชื้อหรือการเกิดโรคมาลาเรียในประชากรกลุ^มเสี่ยงที่อาศัยอยู̂
หรือประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีแพร̂โรคมาลาเรีย สําหรับประเทศไทย ประชากรกลุ^มเสี่ยง ส^วนใหญ^เปSน
ประชากรท่ีมีอาชีพเก่ียวข]องกับการเกษตรกรรม (คิดเปSนร]อยละ 30-40) หรือเปSนกลุ^มทหาร ตํารวจ 
หรือผู]ที ่ทํางานอยู^ในพื้นที่แพร^โรคมาลาเรีย โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมารA และ 
ไทย-กัมพูชา (Satitvipawee et al, 2012; Bhumiratana et al, 2013a; 2013b; Sorosjinda-
Nunthawarasilp & Bhumiratana, 2014; Kaewwaen & Bhumiratana, 2015) 

จากสถานการณAโรคไข]มาลาเรีย ปr 2560-2561 จากรายงานของสํานักโรคติดต^อนําโดย
แมลงจังหวัดศรีสะเกษ พบการติดเชื ้อในคนไทยและต^างชาติทั ้งหมด559 ราย รายงานตั้งแต̂ 
เด ือนต ุลาคม 2560 ถ ึง เด ือนก ันยายน 2561 และอําเภอข ุนหาญม ีพื ้น ที ่ต ิดก ับชายแดน 
ไทย- กัมพูชา และพบมีการติดเชื้อมาลาเรียทั้งหมด 250 ราย ในช^วงเดือนเดียวกัน มีอัตราการติด
เชื้อ เกือบ 50% ของผู ]ป�วยทั้งหมดในจังหวัดศรีสะเกษ (โครงการกําจัดโรคไข]มาลาเรีย, 2561)  
ซึ่งโรคมาลาเรียจะมียุงก]นปล^องเปSนพาหะนําโรค โดยจําแนกเปSนกลุ^มได]ดังนี้ คือ ยุงพาหะหลักนํา
โรคมาลาเรีย (Primary malaria vectors)ได]แก^ An. dirus, An. minimusและ An. maculatus
เปSนต]น ยุงพาหะรองนําโรคมาลาเรีย (Secondary malaria vectors) ได]แก^ An. aconitus, An. 
pseudowillmoriและAn. epiroticusเปSนต]น ยุงพาหะสงสัยนําโรคมาลาเรีย (Suspected malaria 
vectors) ได ]แก ^ An. barbirostris, An. philippinensis, An. campestrisและ A. culicifacies, 
An. jamesiiเปSนต]น  
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือให]ทราบชนิดของลูกนํ้ายุงและยุงก]นปล^องตัวเต็มวัยท่ีเปSน พาหะหลัก พาหะรองและ
พาหะสงสัยในพ้ืนท่ีเสี่ยงการติดเช้ือมาลาเรีย 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต]น คือ สภาพแวดล]อมท่ีสํารวจชนิดของยุงก]นปล^อง 
ตัวแปรตาม คือ ชนิดของยุงก]นปล^องท้ังหมดท่ีจับได]แล]วนํามาจําแนกชนิด 
ตัวแปรอิสระ คือ สภาพอากาศ เช̂น ลม ฝน และฤดูกาล เปSนต]น 
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การดําเนินการวิจัย 

เก็บตัวอย̂างยุงก]นปล^องเพศเมียโดยใช]คนเปSนเหย่ือล^อโดยน่ังในบ]านและนอกบ]าน ในแต̂ละ
คร้ังท่ีเก็บตัวอย̂างยุงก]นปล^องเพศเมีย จะดําเนินการจับยุงด]วยวิธีดูดยุงขณะเกาะพักโดยใช] Aspirators 
(Ritthison et al, 2014) หรือหลอดพลาสติกดูดยุง โดยจับยุงติดต̂อกันเปSนเวลา 3 คืน เร่ิมทําการจับ
ยุงต้ังแต̂เวลาโดยจับยุงแบบต̂อเน่ือง 45 นาทีแล]วพัก 15 นาทีเร่ิมต้ังแต̂เวลา 18.00 – 21:00 น. ใน
ระหว̂างดําเนินการจับยุง จะบันทึกข]อมูลด]านสภาพแวดล]อมทางกายภาพ ได]แก̂ อุณหภูมิ และความช้ืน
สัมพัทธAในทุกๆ ช่ัวโมง จํานวนยุงก]นปล^องท่ีจับได]ในแต̂ละช่ัวโมง จะเก็บไว]ในกระบอกพลาสติกป�ดปาก
ด]วยผ]าไนลอน(Pimnon & Bhumiratana, 2016)และให]สารละลายนํ้าตาล 10% เปSนอาหารแล]วเก็บ
รวบรวมกระบอกพลาสติกท่ีบรรจุยุงก]นปล^องเพศเมียท้ังหมดไว]ในกล^องโฟมโดยใช]ผ]าขนหนูชุบนํ้าคลุม
ไว]เพ่ือควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสม (Tainchum  et al, 2014)  และเพ่ือท่ีจะจําแนกสปr
ชีสAของยุงก]นปล^องโดยจะจําแนกภายใต]กล]องสเตอริโอ จะใช] Aspirator ดูดยุงออกจากกระบอก
พลาสติกทีละตัวและทําการจําแนกตามลักษณะ  identified species ของยุงโดยนักกีฏวิทยาท่ีชํานาญ
การ โดยใช]แบบการจําแนกตามลักษณะสัณฐานวิทยา (Rattanarithikul et al, 2006) 

 
ผลการวิจัย 
 จากผลสํารวจชนิดยุงก]นปล^องตัวเต็มวัยและลูกนํ้ายุงก]นปล^อง ในตําบลห]วยจันทรA อําเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปSนยุงก]นปล^องตัวเต็มวัยเพศเมีย อยู̂ในกลุ^มพาหะสงสัยท้ังหมดจํานวน 3 
ชนิด รวม ท้ั งหมด 23 ตัว คือ  An. barbirostris จํานวน11 ตัว คิด เปSนร]อยละ 47.83, An. 
campestrisจํานวน 8 ตัว คิดเปSนร]อยละ 34.78 และAn. jamesii  จํานวน 4 ตัว คิดเปSนร]อยละ 
17.39 ดังตารางท่ี 1. ซึ่งเปSนกลุ^มไม̂ใช̂พาหะนําโรคมาลาเรียและไม̂พบยุงก]นปล^องกลุ^มพาหะหลัก
และยุงก]นปล^องกลุ^มพาหะรอง และสภาพแวดล]อมท่ีสํารวจในแต̂ละช̂วงเวลา ต้ังแต̂เวลา 18.00-
21.00 น. อุณหภูมิเฉลี่ยท่ี 25 องศา และปริมาณความช้ืนเฉลี่ยท่ี 41% ดังตารางท่ี 2. โดยปริมาณลม
แรงและไม̂มีฝนตกและสํารวจลูกนํ้าพบลูกนํ้ายุงก]นปล^องในพ้ืนใกล]เคียงท่ีเปSนแหล^งนํ้าเพาะพันธุA
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ยุงก]นปล^อง พบว̂าลูกนํ้ายุงก]นปล^องกลุ^มไม̂ใช̂พาหะนําโรคมาลาเรีย คือ ลูกนํ้ายุง An. barbirostris 
และ An. Jamesii ดังตารางท่ี 3. 
   

ตารางท่ี 1 ชนิดของยุงพาหะนําโรคมาลาเรียในพ้ืนท่ีระบาดของเช้ือมาลาเรีย ตําบลห]วยจันทรA อําเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ชนิดยุง จํานวน ร�อยละ 

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 สภาพแวดล]อมท่ีสํารวจในแต̂ละช̂วงเวลา ค̂าเฉลี่ยของอุณหภูมิ (Temp), ปริมาณความช้ืน (pH)  
 

สภาพสิ่งแวดล�อม 
ช�วงเวลา 

เฉลี่ย 
18.00-19.00 19.00- 20.00 20.00-21.00 

อุณหภูมิ(°C) 27 25 24 25 
ความช้ืน(%) 40 42 43 41 
ปริมาณลม/ฝน ลมแรงไม̂มีฝน ลมแรงไม̂มีฝน ลมน]อยไม̂มีฝน  

 
ตารางท่ี 3 ชนิดของลูกนํ้ายุงพาหะนําโรคมาลาเรียในพ้ืนท่ีระบาดของเช้ือมาลาเรีย ตําบลห]วยจันทรA 
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

จุดสํารวจ/จํานวนชนิด 
พาหะหลัก พาหะรอง พาหะสงสยั 

พบ ไม�พบ พบ ไม�พบ พบ ไม�พบ 

1  �  �  � 

2  �  �  � 

3  �  � �  
4  �  �  � 

5  �  �  � 

6  �  �  � 

7  �  � �  
8  �  �  � 

9  �  �  � 

10  �  �  � 
หมายเหตุ พาหะสงสัย An. barbirostris,An. Campestris, An. jamesii 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบว̂ายุงก]นปล^องกลุ^มพาหะสงสัยท้ังหมดจํานวน3 ชนิด คือAn. 
barbirostris,An. CampestrisและAn. jamesii และสามารถพบได]ในช̂วงต้ังแต̂เวลา18.00-21.00 น. 
และไม̂พบยุงก]นปล^องในกลุ^มพาหะหลักและพาหะรอง จากการเก็บข]อมูลป\จจัยสภาพแวดล]อมทําให]
วิเคราะหAได]ว̂าสภาพสิ่งแวดล]อม อุณหภูมิ แรงลม ปริมาณนํ้าฝนและความช้ืน ทําให]มีผลต̂อการ
เจริญเติบโตของยุงพาหะ และเม่ือสํารวจลูกในยุงก]นปล^องในแหล^งนํ้าใกล]เคียงก็ทําให]สอดคล]องกัน
เพราะพบแต̂ลูกนํ้ายุงกลุ^มพาหะสงสัย แต̂ไม̂พบลูกนํ้ายุงก]นปล^องกลุ^มพาหะหลัก โดยการศึกษาน้ี
ไม̂ได]จําแนกถึงสปrชีสAคอมเพล็กซAของยุงพาหะนําโรคมาลาเรียแต̂ละชนิด 
 
ข�อเสนอแนะ 

การสํารวจยุงพาหะมาลาเรียช̂วงฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธA ของพ้ืนท่ีระบาดของโรค
มาลาเรียในงานวิจัยน้ี จาการเดินสํารวจแหล^งเพาะพันธุAยุงก]นปล^องสภาพแวดล]อมๆบริเวณค̂อนข]าง
แห]งแล]งอย̂างมาก ซึ่งก็จะมีผลต̂อการสํารวจยุงก]นปล^องท่ีเปSนพาหะหลัก พาหะรองและพาหะสงสัย 

- แนวทางแก]ไขงานในงานวิจัยในคร้ังต̂อไปควรเพ่ิมจุดในการเก็บตัวอย̂างยุงและระยะเวลาใน

การเก็บตัวอย̂างควรให]มากข้ึน 

- การวิจัยในคร้ังน้ีควรเพ่ิมฤดูกาลหรือช̂วงเวลาในการเก็บตัวอย̂างเพ่ือให]คลอบคลุม 

 

เอกสารอ�างอิง 
โครงการกําจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทย, กระทรวงสาธารณสุข. 2561. 
สํานักโรคติดต̂อนําโดยแมลง.กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข. 2561. 
Bhumiratana A, Sorosjinda-Nunthawarasilp P, Kaewwaen W, Maneekan P, Pimnon S. 

Malaria-associated rubber plantations in Thailand. Trav Med Infect 
Disease 2013a; 11: 37-50. 

Bhumiratana A, Intarapuk A, Sorosjinda-Nunthawarasilp P, Maneekan P, Koyadun S. 
Border malaria associated with multidrug resistance on Thailand-Myanmar 
and Thailand-Cambodia borders: transmission dynamic, vulnerability, and 
surveillance. BioMed Res Int, 2013b; 2013: 363417. 

Kaewwaen W, Bhumiratana A. Landscape ecology and epidemiology of malaria-
associated rubber plantations in Thailand: integrated approaches to 
malaria ecotoping. Interdiscip Perspect Infect Dis, 2015; 2015: 909106 

Pimnon S. and Bhumiratana A. Adaptation of Anopheles vectors to anthropogenic 
malaria- associated rubber plantations and indoor residual spraying: 
establishing population dynamics and insecticide susceptibility. Canadian 
J of In Dis and Med 2018: Vol.2018; 1-17. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

159 
 

Rattanarithikul R, Harrison BA, Harbach RE, Panthusiri P, Coleman RE, and Panthusiri P. 
Illustrated keys to the mosquitoes of Thailand. IV. Anopheles.Southeast 
Asian J. Trop. Med. Publ. Hlth, 2006. 37 Suppl 2: 1–128. 

Ritthison W, Tainchum K, Manguin S, Bangs MJ,Chareonviriyaphap TBiting Patterns and 
Host Preference of Anopheles epiroticus in Chang Island, Trat Province, 
Eastern Thailand. Journal of Vector Ecology 2014; 39(2):361-371. 

Ritthison W, Titgratog R, Tainchum K, Bangs MJ, Manguin S, Chareonviriyaphap T. 
Pyrethroid susceptibility and behavioral avoidance in Anopheles epiroticus, a 
malaria vector in Thailand. Journal of Vector Ecology 2014; Vol. 39, no.1:32-43. 

Satitvipawee P, Wongkhang W, Pattanasin S, Hoithong P, Bhumiratana A. Predictors 
for malaria-association rubber plantations in Thailand. BMC Public Health, 
2012; 12: 1115. 

Sorosjinda-Nunthawarasilp P, Bhumiratana A. Ecotope-based entomological 
surveillance and molecular xenomonitoring of multidrug resistance 
malaria in Anopheles vectors. Interdiscip Perspect Infect Dis, 2014; 2014: 
269531. 

Tainchum K, Ritthison W, Chuaycharoensuk T, Bangs J, Manguin S, Chareonviriyaphap 
T, Diversity of Anopheles species and trophic behavior of putative malaria 
vectors in two malaria endemic areas of northwestern Thailand. Journal of 
Vector Ecology, 2014; 424-436. 

 


