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บทคัดยอ
ไดทาํ การศึกษาชีวนิสยั ยุงพาหะนําโรคไขมาลาเรีย ความไวของยุงตอสารเคมี ความคงทนและประสิทธิภาพ
มุง ชุบสารเคมีออกฤทธิย์ าวนาน (LLIN) ทีไ่ ดรบั ในพืน้ ทีบ่ า นหวยปลากอง หมูท ี่ 12 ตําบลขะเนจือ้ อําเภอแมระมาด
จังหวัดตาก ซึ่งเปนพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพมา เปนเวลา 11 เดือน ระหวางเดือนธันวาคม 2557 - ตุลาคม
2558 พบยุงกนปลองจากการสํารวจตัวเต็มวัย 13 ชนิด เปนยุงพาหะนําโรค ไขมาลาเรีย 3 ชนิด ไดแก Anopheles
minimus และ An. maculatus group และ An. dirus การสํารวจพบยุงเหลานี้ตลอดป ยุง An. minimus มีความชุกชุม
ระหวางเดือนกุมภาพันธ-มิถุนายน และความชุกชุมสูงสุดในเดือนเมษายน พบยุงชนิดนี้เขากัดคนนอกบานมากกวา
ในบาน แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.079) และพบหากินเลือดสัตวสูง สวนยุง An. maculatus group เขากัด
คนนอกบาน (ใกลบาน) มากกวาในบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ p=0.030 และพบกัดสัตวสูง ยุง An. minimus
และ An. maculatus group ออกหากินเลือดทั้งคืน แตมีความชุกชุมสูงชวงพลบคํ่า การศึกษาไมพบวายุง An. dirus
กัดสัตว พบยุง An. dirus จํานวนนอย จึงไมสามารถทําการวิเคราะหเปรียบเทียบทางสถิติ การศึกษาที่จังหวัดตาก
ซึ่งเปนพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศแสดงวา ทั้งยุง An. minimus และ An. maculatus group หากินนอกบานและ
ชอบกินเลือดสัตวเปนขอมูลเพียงแหงเดียว จําเปนตองมีการศึกษาชีวนิสยั ของพาหะในพืน้ ทีภ่ าคอืน่ และศึกษาความ
สัมพันธเปรียบเทียบกับกิจกรรมปกติของชาวบานในตอนคํา่ คืน จะทําใหทราบขอมูลทีแ่ ทจริงของยุงพาหะทัว่ ประเทศ
เพือ่ นํามาประกอบการพิจารณาทบทวนและกําหนดแนวทางการใชมาตรการควบคุมพาหะทัง้ ประเทศ จากการศึกษา
พบวายุง An. minimus และ An. maculatus group ทั้งสองชนิดมีความไวตอสารเคมี deltamethrin, permethrin และ
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bifenthrin การศึกษาความคงทนและประสิทธิภาพของมุง LLIN ที่ใชงานจริงในพื้นที่ศึกษาพบวา มุงเสนใย
โพลีเอสเตอรเคลือบ deltamethrin (55 mg a.i.m2) มีอายุคงทนและมีประสิทธิภาพนานมากกวา 5 ป ในขณะที่มุง
โพลีเอทิลินใส permethrin (2% a.i. mg/m2) เขาไปในเสนใย มีอายุคงทนและมีประสิทธิภาพนานมากกวา 4 ป
ซึ่งยาวนานกวาที่บริษัทผูผลิตและองคการอนามัยโลกกําหนดไวเพียง 3 ป การศึกษาเพื่อทราบถึงการมียุงพาหะ
ในพื้นที่ โดยการสํารวจลูกนํ้าวิธีการเดียวไมสามารถสรุปวา พื้นที่นั้นไมพบยุงพาหะ จําเปนตองสํารวจยุงตัวเต็มวัย
ที่เขาหากินเลือดคนและสัตว รวมทั้งอาจใชวิธีการอื่นที่เหมาะสมดวย นอกจากนั้นการสํารวจยุงเพื่อจัดแบงพื้นที่
สําหรับการกําจัดโรคไขมาลาเรีย จําเปนตองเขาสํารวจในพืน้ ทีแ่ ละฤดูกาลทีเ่ หมาะสม เพือ่ ใหสามารถยืนยันการพบ
หรือไมพบยุงพาหะที่แทจริง

Abstract
A study to investigate behavior of malaria vectors, susceptibility to insecticides and durability of
field used Long Lasting Insecticide Treated Nets (LLINs) was conducted on Thai-Myanmar Border at
Village No. 12, Ban Huay Pla Kong, Khaneijue Sub-district, Mae Ramat District, Tak Province for 11
months between December 2014 and October 2015. Thirteen species of Anopheles were collected with three
malaria vectors and found all year round (i.e. Anopheles minimus, An. maculatus group and An. dirus).
An. minimus was found in high density from February to June with highest peak in April. It preferred to bite
outdoors than indoors and it was highly zoophilic but there was no statistically significant difference (p=0.079).
An. maculatus group showed significant preference to bite humans outdoors than indoors (p=0.030). It was
found with high density from April to October with highest peak in June and it was highly zoophilic.
Density of An. dirus was insufficient for statistical analysis. These findings indicated that both vector species
prefer to bite humans outdoors rather than indoors. Moreover, they were highly zoophilic. This outdoor biting behavior suggested that it may reduce the effective of LLIN and indoor residual spray, which are the main
vector control measures for malaria elimination. Both An. minimus and An. maculatus group were highly
susceptible to deltamethrin, permethrin and bifenthrin. Furthermore, it was found that durability of LLINs
manufactured from deltemethrin (55 mg a.i./m2)-coated polyester net could last longer than 5 years and
permethrin (2.0% a.i. w/w)-incorporated polyethylene net lasting longer than 4 years, after distribution into
this village. These findings provided evidence that durability of LLINs is much longer than the recommendation made by the manufacturers and the World Health Organization (WHO). Findings from the western
Thai province of Tak with regard to outdoor biting behavior of malaria vectors and long durability of LLINs
may not be conclusive since this was only one study. Further studies in other parts of Thailand should also
be conducted to draw more conclusive findings. Data from additional studies will be very useful for policymakers to further review and improve existing vector control measures to advance the country’s malaria
elimination program. Findings from this study has also suggested to include adult survey and animal bait
collection to determine occurrence of malaria vector for stratification of areas for assignment of malaria
elimination and vector control measures.
คําสําคัญ
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แพรเชื้อโรคไขมาลาเรียอยางตอเนื่อง และมีการแจกมุง
จั ง หวั ด ตาก ตั้ ง อยู  บ ริ เ วณชายแดนติ ด กั บ ชุบสารเคมีออกฤทธิ์ยาวนาน (LLIN) ใหประชาชนใช
ประเทศพมา และเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการแพรเชื้อโรค นานมากกวา 7 ป
ไขมาลาเรียในลําดับตน ๆ ของประเทศไทย เปนพืน้ ทีพ่ บ
วัสดุและวิธีการศึกษา
มีการแพรเชือ้ ทัง้ ในหมูบ า นและการติดเชือ้ นอกหมูบ า น(1)
ไดทําการเก็บขอมูลทางกีฏวิทยาทุก 2 เดือน
มียุง Anopheles dirus, An. minimus และ An. maculatus group ซึ่ ง เป น ยุ ง พาหะหลั ก ที่ สํ า คั ญ ของโรค เปนเวลา 11 เดือน ตัง้ แตเดือนธันวาคม 2557 - ตุลาคม
ไขมาลาเรียของประเทศชุกชุมอยูในพื้นที่(2) และยุงทั้ง 2558 โดยดําเนินการดังนี้
1. การศึกษาชีวนิสัยการเขาหากินเลือดของ
สามชนิดนีพ้ บทัว่ ไปในจังหวัดตาก โดยเฉพาะพืน้ ทีป่ า เขา
(3)
ชายแดนไทย-พมา มาตรการควบคุมยุงพาหะทีส่ าํ คัญ ยุ ง พาหะนํ า โรคไข ม าลาเรี ย การจับยุงเกาะคนและ
ไดแก การใชมุงชุบสารเคมี ทั้งชนิดที่ชุบดวยวิธีดั้งเดิม กัดสัตว ทําการจับยุง 4 จุด เปรียบเทียบการออกหากิน
ในชุมชน (insecticide treated net: ITN) และชนิดที่ชุบ ของยุ ง ในบ า น นอกบ า น ไกลบ า นและจากกั ด สั ต ว
จากโรงงานซึ่งออกฤทธิ์คงทนยาวนาน (long lasting จุดละ 2 คน ระหวางเวลา 18.00-06.00 น. (12 ชัว่ โมง)
insecticidal net: LLIN) และการพนสารเคมีที่มีฤทธิ์ ครั้งละ 4 คืน พนักงานจับยุงแตละคนจะจับยุงคืนละ
6 ชั่วโมง โดยจับยุงที่มาเกาะชั่วโมงละ 50 นาที พัก
ตกคาง (indoor residual spraying: IRS)(4)
มาตรการดังกลาวจะใหผลในการควบคุมมาก 10 นาที จุดที่ 1 จับยุงเกาะคนในบาน เลือกบานตั้งอยู
นอยเพียงใด ขึ้นกับปจจัยเกี่ยวกับชีวนิสัยการหากิน รอบนอกหมูบานใกลลําหวยลําธาร จุดที่ 2 จับยุงเกาะ
ในบานหรือนอกบาน เวลาออกหากินเลือด ความไวของ คนนอกบาน (ใกลบาน) นั่งนอกบานหางจากบานที่
ยุงตอสารเคมี นอกจากนัน้ จําเปนตองทราบประสิทธิภาพ จับยุงเกาะคนในบาน 10 เมตร และจุดที่ 3 จับยุงเกาะ
ของมุง ทีใ่ ชในการปองกันและควบคุมยุงวา มีประสิทธิภาพ คนนอกบาน (ไกลบาน) นัง่ นอกบานหางจากบานไปทาง
ในการฆายุงพาหะนําโรคยาวนานเพียงใด องคการอนามัย ชายปาไมนอ ยกวา 200 เมตร จุดที่ 4 จับยุงจากมุง ครอบ
โลกกําหนดวา มุงชุบสารเคมีออกฤทธิ์ยาวนานตองทน สัตว โดยใชววั เปนเหยือ่ ในมุง ครอบสัตว ขนาดกวาง ยาว
ตอการซักลางโดยวิธีการมาตรฐาน และมีฤทธิ์คงทนใน สูง 4x4x2 เมตร กางมุงใหชายมุงสูงจากพื้นประมาณ
สภาพการใชงานธรรมชาติไมนอ ยกวา 3 ป(5) นอกจากนัน้ 0.25 เมตร ใหพนักงานจับยุง 2 คน จับยุงที่เกาะพักใน
จําเปนจะตองทราบพฤติกรรมของชาวบานตอนกลางคืน มุงครอบสัตว ชั่วโมงละ 2 ครั้งๆ ละ 20 นาที พัก 10
และความสัมพันธกับการออกหากินของยุง การกําจัด นาที ขอมูลยุงทั้งหมดบันทึกใน Microsoft Excel ยุง
มาลาเรียจําเปนจะตองแบงพื้นที่แยกระดับการแพรเชื้อ กนปลองแตละชนิดที่จับได นํามาคํานวณเปนรอยละ
โรคไขมาลาเรีย เพื่อกําหนดมาตรการการกําจัดโรคไข ความชุกชุมของยุงพาหะใชจํานวนยุงโดยตรง เนื่องจาก
มาลาเรียและการควบคุมยุงพาหะ จําเปนจะตองทราบ จํานวนพนักงานจับยุง จํานวนชั่วโมงและคืน เทากันใน
ทุกจุดของการจับ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเขาหา
ขอมูลการพบยุงพาหะในพื้นที่(6)
การศึกษาครั้งนี้เพื่อทราบชีวนิสัยของยุงพาหะ กินใชสถิติ Kruskal-Wallis test และ Dunn-Bonferroni
ความไวของยุงตอสารเคมี และประสิทธิภาพของมุงชุบ test ใน SPSS version 23
2. การศึกษาแหลงเพาะพันธุย งุ พาหะนําโรค
สารเคมีออกฤทธิ์ยาวนาน (LLIN) รวมทั้งการสํารวจยุง
พาหะในพื้นที่บานหวยปลากอง หมูที่ 12 ตําบลขะเนจื้อ ไขมาลาเรีย ขอมูลการพบยุงพาหะเปนขอมูลที่สําคัญ
อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เปนหนึง่ ในหมูบ า นทีต่ งั้ อยู ในการแบงพื้นที่ตามความรุนแรงของโรคไขมาลาเรีย
บริเวณชายแดนประเทศไทยติดกับประเทศพมาที่มีการ จําเปนตองแสดงใหเห็นวาในพื้นที่มียุงพาหะหรือไม
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เพื่ อ ประกอบการแยกพื้ น ที่ ต ามความชุ ก ชุ ม ของโรค
เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมโรค จึงจําเปนตองศึกษา
เปรียบเทียบการสํารวจพบชนิดของยุงและลูกนํา้ ในพืน้ ที่
โดยการสํารวจแหลงนํา้ ทีค่ าดวา เปนแหลงเพาะพันธุข อง
ยุงพาหะ ไดแก ลําหวยลําธาร แหลงนํ้าซึมนํ้าซับ ทุงนา
โพรงไม รอยเทาสัตว ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากกลาง
หมูบาน ทําการสํารวจทุก 2 เดือน ในพื้นที่เดิม โดยการ
ใช จ านตั ก ลู ก นํ้ า หรื อ ภาชนะที่ เ หมาะสมของแหล ง
เพาะพันธุ เก็บรวบรวมลูกนํ้ายุงกนปลอง เลี้ยงจนเจริญ
เปนตัวเต็มวัย วินิจฉัยระยะเปนตัวเต็มวัย ชนิดยุงที่ได
จากการสํารวจลูกนํ้า จะนํามาเปรียบเทียบกับชนิดของ
ยุงตัวเต็มวัยที่จับได เพื่อยืนยันการตรวจพบยุงที่พบใน
พื้นที่
3. การศึ ก ษาความไวของยุ ง ต อ สารเคมี
ยุงเกาะคนนอกบานและกัดสัตวที่จับได นํามาทดสอบ
ความไวของยุงตอสารเคมี 0.05% deltamethrin และ
0.75% permethrin ซึ่งใชชุบมุง LLIN นอกจากนั้นยังได
ใชทดสอบกับสารเคมี 0.20% bifenthrin การทดสอบ
เปรียบเทียบ ใชกระดาษชุบ silicone oil ซึ่งเตรียมจาก
หองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดรบั การรับรองจากองคการอนามัยโลก
วิ ธี ท ดสอบและการแปลผล ใช แ นวทางขององค ก าร
อนามัยโลก(7)
4. การติดตามฤทธิ์คงทนของมุงชุบสารเคมี
ออกฤทธิ์ยาวนาน ยุง An. mimimus อายุ 3-5 วัน จาก
หองปฏิบตั กิ ารทีเ่ ลีย้ งในหองเลีย้ งแมลง สํานักโรคติดตอ
นําโดยแมลง นํามาทดสอบฤทธิ์คงทนของมุงชุบสารเคมี
ออกฤทธิ์ยาวนาน โดยเก็บมุงที่ไดรับแจกจากโครงการ
กองทุนโลก ที่ใชในบานผูมีประวัติปวยโรคไขมาลาเรีย
หรือรอบบานผูป ว ยในรอบ 1 ปทผี่ า นมา จํานวน 30 หลัง
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ทําการทดสอบโดยใชมุงชุบสารเคมีออกฤทธิ์ยาวนาน
หลังเดิมตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา มุงแตละหลัง
ทําการทดสอบ 5 จุด ไดแก มุงทั้ง 4 ดาน และดานบน
แตละจุดทดสอบใชยุง 10 ตัว การทดสอบเปรียบเทียบ
ใชมุงเสนใยโพลีเอสเตอรไมไดเคลือบสารเคมี จํานวน
2 หลัง ทําการทดสอบตอเนื่องทุก 2 เดือนตลอดการ
ศึ ก ษา วิ ธี ก ารทดสอบดั ด แปลงมาจากวิ ธี ท ดสอบมุ  ง
ชุ บ สารเคมี อ อกฤทธิ์ ย าวนาน และเกณฑ ก ารตั ด สิ น
ตามแนวทางองคการอนามัยโลก(8)

ผลการศึกษา
1. การศึกษาชีวนิสัยการเขาหากินของยุง
พาหะนําโรคไขมาลาเรีย จากการศึ ก ษาสามารถจั บ
ยุงกนปลองได 13 ชนิด จํานวน 5,985 ตัว ในจํานวนนี้
เปนยุงพาหะนําโรคไขมาลาเรีย ไดแก An. minimus
(รอยละ 14.79), An. maculatus group (รอยละ 26.99)
และ An. dirus (รอยละ 0.38) นอกจากนั้นยังพบ
ยุงกนปลอง An. barbirostris, An. hyrcanus group, An.
jamesii, An. vagus, An. tessellatus, An. culicifacies,
An. kochi, An. nivipes, An. annularis และ An. subpictus แสดงอัตราที่จับยุงตัวเต็มวัย ดังภาพที่ 1
จากการศึกษาพบยุงพาหะ An. minimus, An.
maculatus group และ An. dirus ตลอดป โดย An.
minimus มี ค วามชุ ก ชุ ม ระหว า งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ มิถุนายน (สูงสุดในเดือนเมษายน) และ An. maculatus
group มี ค วามชุ กชุ มระหวางเดือนเมษายน-ตุ ลาคม
(สูงสุดในเดือนมิถุนายน) ยุง An. dirus จับไดนอย แต
พบทุกเดือนที่ศึกษา ยกเวนไมพบเพียงเดือนเมษายน
เทานั้น ดังภาพที่ 2
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ชนิดยุงกนปลอง

An. dirus
An. minimus
An. maculatus group
An. jamesii
An. hyrcanus group
An. barbirostris
An. annularis
An. nivipes
An. kochi
An. tessellatus
An. vagus
An. subpictus
An. culicifacies

2.46%
9.09%

2.61%
2.39%
0.32%

14.79%
0.05%

0.25%

19.80%
26.98%

10.48%

10.41%

ภาพที่ 1 แสดงยุงกนปลองชนิดตางๆ ที่จับไดทั้งหมดตั้งแตเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2558
600
513

จํานวนยุง (ตัว)
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400
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56
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0
ธ.ค.

ก.พ.

มิ.ย.

เม.ย.

ส.ค.

ต.ค.

เดือน
An. minimus

An. maculatus group

ภาพที่ 2 แสดงจํานวนยุงกนปลองพาหะ An. minimus และ An. maculatus group
ที่จับไดทุก 2 เดือน

การวิเคราะหชีวนิสัยการหากินพบวา ยุง An.
minimus เขาเกาะคนนอกบาน (ใกลบานและไกลบาน)
มากกวาในบาน นอกจากนั้นยังพบวา ยุงชนิดนี้ชอบกิน
เลือดสัตว แมวาจํานวนยุงที่จับไดจะสูงแตกตางกันมาก
แตจากการวิเคราะห ไมมีความแตกตางอยางนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p=0.079)
140

ยุง An. maculatus group พบเขาเกาะคนนอก
บาน (ใกลบา น) มากกวาในบานอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับตํา่ กวา 0.05 (p=0.030) และพบกัดสัตวมากกวา
เกาะคนในบาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับตํ่ากวา
0.05 (p<0.0001) อี ก ทั้ ง พบกั ด สั ต ว ม ากกว า เกาะ
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คนนอกบาน (ไกลบาน) อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
ตํา่ กวา 0.05 (p=0.018) แสดงวา ยุงชนิดนีม้ พี ฤติกรรม
หากินเลือดคนและสัตวนอกบาน ดังภาพที่ 3
พบยุง An. dirus จํานวนนอยมาก ไมสามารถ

นํามาวิเคราะหได แตขอมูลที่ได ไมพบกัดสัตว และยุง
ชนิดนี้พบเกาะคนไกลบานมากที่สุด จํานวน 13 ตัว พบ
เกาะคนใกลบาน จํานวน 2 ตัว และพบเกาะคนในบาน
จํานวน 8 ตัว

1600

1,511

1400

จํานวนยุง (ตัว)

1200
1000
800
610
600
400
200

112

58

105

83

18

3
0
ในบาน

ใกลบาน
An. minimus

ไกลบาน

กัดสัตว

An. maculatus group

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

55
42
37
32

26

28

26
21

17
15

10

7

16
8

5

5
1

5
4

6
3

3
1

18
.00
-1
9.0
19
0
.00
-2
0.0
20
.00 0
-2
1.0
21
.00 0
-2
2.0
22
.00 0
-2
3.0
23
0
.00
-2
00 4.00
.00
-0
1.0
01
.00 0
-0
2.0
02
0
.00
-0
3.0
03
.00 0
-0
4.0
04
0
.00
-0
5.0
05
0
.00
-0
6.0
0

จํานวนยุง (ตัว)

ภาพที่ 3 แสดงยุงที่จับได จําแนกตามจุดจับยุง ระหวางเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2558

ชวงเวลา
An. minimus

An. maculatus group

ภาพที่ 4 แสดงเวลาที่จับยุงเกาะคนได รายชั่วโมง ระหวางเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2558
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ภาพที่ 5 แสดงเวลาที่จับยุงกัดสัตวได รายชั่วโมง ระหวางเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2558

จากการศึกษาเวลาหากินของยุง An. minimus
พบว า ยุ ง ชนิ ด นี้ ห ากิ น เลื อ ดตลอดคื น การหากิ น ใน
แตละชวงเวลามีความแตกตางกัน แตไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p=0.208) โดยเขาเกาะคนมากที่สุดเวลา
19.00-20.00 น. และเขากินเลือดสัตวมากที่สุดเวลา
22.00-23.00 น. สวนยุง An. maculatus group พบวา
หากินเลือดสัตวตลอดคืนในชวงเวลาตางกัน แตไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.178) โดยเขากัดมากที่สุดเวลา
21.00-22.00 น. สําหรับยุง An. dirus พบจํานวน
นอยมาก และพบหากินเลือดคนเริ่มตั้งแตเวลา 18.0024.00 น. โดยพบน อ ยหรื อ ไม พ บเลยในช ว งหลั ง
24.00 น. ดังภาพที่ 4 และ 5
2. การศึกษาแหลงเพาะพันธุย งุ พาหะนําโรค
ไข ม าลาเรี ย จากการสํ า รวจลู ก นํ้ า ยุ ง ก น ปล อ งตาม
แหลงนํ้าตางๆ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบหมูบาน พบ
ลูกนํา้ ยุงกนปลองเฉพาะในลําหวยทีไ่ หลผานรอบๆ หมูบ า น
โดยพบลู ก นํ้ า ยุ ง ตลอดการศึ ก ษา จํ า นวน 254 ตั ว
เปนลูกนํ้ายุง An. minimus ซึ่งเปนยุงพาหะหลัก จํานวน
246 ตัว หรือรอยละ 97.6 ลูกนํ้ายุง An. barbirostris
และ An. hyrcanus group จํานวน 7 และ 1 ตัวตามลําดับ
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แสดงใหเห็นวา ลําหวยรอบหมูบานเปนแหลงเพาะพันธุ
ยุ ง An. minimus โดยจั บ ได สู ง ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ
ซึ่งสภาพแวดลอมเหมาะแกการเพาะพันธุ เนื่องจาก
นํา้ ใสสะอาด ไหลชา ขอบลําหวยมีหญาขึน้ ปกคลุม ตอมา
ลูกนํา้ ยุงเหลานีจ้ งึ เจริญเปนตัวเต็มวัย ทําใหพบยุงชนิดนี้
ในการจับยุงครัง้ ตอไป ขณะทีแ่ หลงนํา้ อืน่ ๆ ไมพบลูกนํา้
ยุงกนปลอง ชวงเดือนเมษายน 2557 ลักษณะของ
แหลงนํ้าไมเหมาะสม โดยมีน้าํ ไหลบาง แตขังเปนชวงๆ
ผิวนํ้ามีฝาปกคลุม แหลงเพาะพันธุที่มีความเหมาะสม
ลดนอยลง ตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไป มีฝนตก
ตอเนือ่ ง กระแสนํา้ ในลําหวยลําธารไหลแรง ไมเหมาะสม
เปนแหลงเพาะพันธุของยุงกนปลอง สําหรับยุง An.
minimus จะพบลูกนํ้าชุกชุมสูง กอนที่จะพบตัวเต็มวัย
ชุกชุมสูง การสํารวจไมพบลูกนํ้ายุง An. dirus และ An.
maculatus group เปนไปไดวา มีการเพาะพันธุหางจาก
หมูบานมากกวา 1 กิโลเมตร ซึ่งเกินรัศมีที่ทําการสํารวจ
หรือยุงเพาะพันธุตามแหลงนํ้าหลบซอน จึงไมสามารถ
สํารวจพบได การศึกษาแสดงใหเห็นวา การสํารวจลูกนํ้า
เพียงวิธเี ดียว ไมสามารถพิสจู นการมียงุ พาหะในพืน้ ทีไ่ ด
ทั้ ง หมด รวมทั้ ง การสํ า รวจลู ก นํ้ า อาจทํ า ได ไ ม ทั่ ว ถึ ง
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เนื่องจากความยากลําบากในการเขาพื้นที่
3. การศึกษาความไวของยุงตอสารเคมี จาก
การศึกษาพบวา ยุงพาหะ An. minimus และ An. maculatus
group มีความไวตอสารเคมี deltamethrin, permethrin
และ bifenthrin ในระดับสูง การทดสอบความไวตอ
สารเคมีในยุง An. dirus ไมสามารถทําได เนื่องจาก
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จํ า นวนยุ ง ที่ จั บ ได ไ ม เ พี ย งพอ นอกจากนั้ น ยั ง พบว า
ยุง An. barbirostris ตานทานตอ deltamethrin, permethrin, และ bifenthrin โดยพบอัตราตายที่ตํ่ามาก อีกทั้ง
ยุง An. hyrcanus group ตานทานตอ deltamethrin และ
bifenthrin โดยพบอัตราตายที่ตํ่ามากเชนกัน ผลการ
ทดสอบดังภาพที่ 6
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ชนิดยุงกนปลอง

An. hyrcanus group
An. barbirostris
An. maculatus group
An. minimus

0.75% permethrin
An. barbirostris
An. maculatus group
An. minimus

0.20% bifenthrin
An. hyrcanus group
An. barbirostris
An. maculatus group
An. minimus

0

20

60
40
อัตราตาย (%)

80

100

ภาพที่ 6 ผลการทดสอบความไวของยุงกนปลองตอสารเคมีที่ใชชุบมุง

4. การติดตามฤทธิ์คงทนของมุงชุบสารเคมี
ออกฤทธิ์ยาวนาน ไดเก็บตัวอยางมุงจากพื้นที่ศึกษา
บันทึกวันเดือนปที่ผลิต นํามาศึกษาความคงทนของมุง
และฤทธิ์คงทนของมุงชนิดที่เคลือบดวย deltamethrin
(deltamethrin coated onto polyester) มีสารออกฤทธิ์
55 มิลลิกรัมตอพื้นที่มุงหนึ่งตารางเมตร (55 mg. a.i./
m2) และชนิดที่ใส permethrin ผสมเขาไปในเสนใย
(permethrin incorporated into polyethylene) มีสาร
ออกฤทธิ์ permethrin ที่ผสมเขาไป 2% นํ้าหนักสารออก
ฤทธิ์ตอนํ้าหนักมุง (permethrin 2.0% a.i w/w) โดย
เก็บจากบานผูปวย หรือบานขางเคียงหลายบาน ซึ่งอายุ

การใชงานมุงแตกตางกัน นับตั้งแตวันผลิต จํานวน 30
หลัง จากการศึกษาพบวา มุง ทีท่ าํ ดวยเสนใยโพลีเอสเตอร
หลังที่เก็บมาศึกษา สามารถมีอายุการใชงานได และสาร
เคมีมีฤทธิ์ไดยาวนานมากกวา 5 ป และพบวา มุงที่ทํา
ดวยเสนใยโพลีเอทิลนิ ทีผ่ สมรวมสารเคมีเพอรมทิ รินหลัง
ทีเ่ ก็บมาศึกษา สามารถมีฤทธิอ์ ยูไ ดนานมากกวา 4 ป จาก
การสังเกตพบวา มุงที่เก็บมาทดสอบไมไดซัก หรือมีการ
ซักนอยครั้ง จึงสามารถมีฤทธิ์อยูไดนานกวาที่บริษัทฯ
ผู  ผ ลิ ต กํ า หนด นอกจากนั้ น อายุ ข องมุ  ง ที่ ใ ช ท ดสอบ
ที่มีอายุเพียง 1 ป 5 เดือน เปนมุงใหมที่ประชาชน
ในหมูบานไดรับจากโครงการเชนกัน
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบฤทธิค์ งทนมุง ชุบสารเคมีออกฤทธิย์ าวนาน เมือ่ ทดสอบดวยยุง An. minimus ทําการทดสอบทุก 2 เดือน
ระหวางเดือนธันวาคม 2557 - ตุลาคม 2558
ชนิดมุง LLIN
เดือนผลิต
อายุมุง
จํานวนมุง
อัตราตาย
อัตราตาย
นับจาก
ทดสอบ
ตํ่าสุด
สูงสุด
(หลัง)
(รอยละ)
(รอยละ)
วันผลิต
เสนใยโพลีเอสเตอร
พ.ค. 2557
1 ป 5 เดือน
2
100
100
เคลือบดวย deltamethrin
เสนใยโพลีเอสเตอร
ส.ค. 2556
2 ป 2 เดือน
9
93.33
100
เคลือบดวย deltamethrin
เสนใยโพลีเอสเตอร
ส.ค. 2552
1
100
100
5 ป 8 เดือน
เคลือบดวย deltamethrin
เสนใยโพลีเอสเตอร
พ.ย. 2552
5 ป 11 เดือน
3
97.78
100
เคลือบดวย deltamethrin
เสนใยโพลีเอสเตอร
ส.ค. 2550
7 ป 8 เดือน
1
95.92
100
เคลือบดวย deltamethrin
เสนใยโพลีเอทิลิน
พ.ค. 2556
2 ป 5 เดือน
12
97.78
100
ผสมเขากับ permethrin
เสนใยโพลีเอทิลิน
ก.พ. 2556
1
96.00
100
2 ป 8 เดือน
ผสมเขากับ permethrin
เสนใยโพลีเอทิลิน
ต.ค. 2554
1
100
100
4 ป
ผสมเขากับ permethrin

วิจารณและสรุป
การศึกษาทางกีฏวิทยา พื้นที่อําเภอแมระมาด
จังหวัดตาก พบยุงกนปลองพาหะหลักนําโรคไขมาลาเรีย
ทั้งสามชนิด ไดแก An. minimus, An. dirus และ An.
maculatus group ทุกเดือน ยกเวนเดือนเมษายนไมพบ
An. dirus ผลการศึกษาคลายกับการศึกษาที่อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก และอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮอ งสอน
ในป พ.ศ. 2557 ซึง่ ตัง้ อยูบ ริเวณชายแดนติดกับประเทศ
พมาเชนเดียวกัน(9) เนือ่ งจากยุง An. dirus จะพบในพืน้ ที่
ที่เปนปาเขา ปาบุกเบิก สวนผลไมชายเขา สวนยางพารา
เปนตน(10-12) ซึ่งปจจุบันความอุดมสมบูรณของปาเขา
บริเวณชายแดนประเทศไทยติดกับประเทศพมาลดลง
สงผลทําใหจํานวนยุง An. dirus ที่จับไดแตละพื้นที่
ลดนอยลงมา สําหรับการศึกษาใน An. maculatus group
ในสนามไมสามารถวินิจฉัยแยกถึงชนิดที่แทจริง จึงได
วินจิ ฉัยเพียงชนิดกลุม เทานัน้ และพบวามียงุ An. barbirostris ซึ่งมีความชุกชุมสูง บทบาทการเปนพาหะของ
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ยุงชนิดนี้ยังไมทราบชัดเจน
การศึกษาครัง้ นีพ้ บวายุง An. minimus ชอบกัด
วัวมากกวาเกาะคน และเขาเกาะคนนอกบานมากกวาใน
บาน แตไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ (p=0.079) ซึง่ สอดคลอง
กับการศึกษาของ Tainchum K และคณะ ทีอ่ าํ เภอแมสอด
และอําเภอสบเมย เมื่อป พ.ศ. 2557(9) แตแตกตางจาก
การศึกษาของ Tisgratog P และคณะ ซึ่งทําการศึกษา
ทีอ่ าํ เภอแมสอด เมือ่ ป พ.ศ. 2551-2553 พบชอบเกาะ
คนมากกวากัดวัว(13) การศึกษาครั้งนี้แสดงวา นิสัยการ
หากิ น ของยุ ง พาหะชนิ ด นี้ ช อบหากิ น นอกบ า น และ
ชอบกินเลือดสัตวมากกวาคน โอกาสที่จะเขาไปในบาน
และสัมผัสมุง ชุบสารเคมีและสารเคมีตามฝาผนังจึงมีนอ ย
จึงอาจไมสามารถหยุดยั้งการแพรเชื้อโรคไขมาลาเรีย
เทาที่ควร
การศึกษาครั้งนี้พบ ยุง An. maculatus group
ชอบกั ด สั ต ว ม ากกว า เกาะคนในบ า นและนอกบ า น
(ไกลบาน) อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับตํา่ กวา 0.05
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(p<0.0001 และ p=0.018 ตามลําดับ) สอดคลองกับ
การศึกษาทีบ่ า นพุเตย อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร(14)
ี
และพบวา มีการเขาเกาะคนนอกบาน (ใกลบา น) มากกวา
ในบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p=0.030 ซึ่งแสดง
ใหเห็นวา ยุง An. maculatus group มีนสิ ยั กัดคนนอกบาน
(ใกลบา น) มากกวาในบาน แสดงวา ยุงกลุม นีม้ นี สิ ยั ชอบ
กินเลือดนอกบาน ซึ่งการใชมาตรการใชมุงชุบสารเคมี
และการพนสารเคมีใหมีฤทธิ์คางที่ฝาผนังอาจไมไดผล
เทาที่ควร เชนเดียวกับ An. minimus และเมื่อพิจารณา
เวลาการออกหากินของยุงพาหะสองชนิดดังกลาวขางตน
ซึ่งพบออกหากินในตอนพลบคํ่า ซึ่งชาวบานสวนใหญ
ยังไมไดอยูใ นมุง หรืออยูใ นบาน โอกาสทีย่ งุ เหลานีเ้ ขามา
กัดกินเลือดนอกบานจึงมีมาก จึงจําเปนตองมีการเนนการ
ใหความเขาใจ ใหชาวบานรูจักการปองกันตนเองและ
การใชมุง รวมทั้งการอยูในบานที่พนสารเคมี
การศึกษาครั้งนี้แมวาจะไมพบวา ยุง An. dirus
กัดวัว เหมือนกับการศึกษาทีอ่ าํ เภอแมสอด จังหวัดตาก(9)
ขณะที่อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน และอําเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ยุง An. dirus ชอบกัด
วัวมากกวาคน แตจาํ นวนยุงทีจ่ บั ไดกน็ อ ย(9,15) การศึกษา
ครัง้ นีพ้ บวา ยุงชนิดนีม้ แี นวโนมหากินเลือดนอกบาน เชน
เดียวกับการศึกษาของอดิศักดิ์ ภูมิรัตน ยุง An. dirus
ชอบเกาะคนนอกบานมากกวาในบาน(16) การใชมุงชุบ
สารเคมีอาจตองเนนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันการ
ติดเชื้อโรคไขมาลาเรียนอกหมูบาน โดยเฉพาะการออก
ไปประกอบอาชีพในปา ในไร สวน นา หรือสถานที่
คางแรมที่ออกไปไกลหมูบาน
การจั ด แบ ง พื้ น ที่ กํ า จั ด โรคไข ม าลาเรี ย นั้ น
จําเปนตองอาศัยขอมูลการพบยุงพาหะทั้งพาหะหลัก
และพาหะรอง การสํารวจยุงลูกนํ้ายุงอยางเดียวอาจ
ไมสามารถสรุปวา พื้นที่นั้นมียุงพาหะหรือไม การสํารวจ
ลูกนํ้าครั้งนี้เปนการสํารวจตามแหลงเพาะพันธุตางๆ
จากการศึกษาพบลูกนํา้ ยุงพาหะหลักเพียง An. minimus
แมวา หมูบานดังกลาวนี้พบยุงพาหะหลักชนิดอื่น ทั้งนี้
เนื่องจากการสํารวจลูกนํ้าอาจยังไมสามารถดําเนินให
ครอบคลุมแหลงเพาะพันธุไดอยางสมบูรณ มีการศึกษา

พฤติกรรมการหากินของยุงพาหะนําโรคไขมาลาเรีย

พบแหลงเพาะพันธุของลูกนํ้ายุง An. dirus ไดหลายๆ
แหลง เชน หลุมพลอย บอนํา้ แองนํา้ ในปา แองหิน ลําหวย
นํ้าไหล แองนํ้าขังตามลําหวยในฤดูแลง เปนตน(17-21)
การสํารวจลูกนํา้ ตองดําเนินการในเดือนทีแ่ หลงเพาะพันธุ
สมบูรณ การศึกษาครัง้ นีแ้ สดงใหเห็นวา การจัดแบงพืน้ ที่
สําหรับปฏิบตั งิ านกําจัดมาลาเรีย เชน การสํารวจยุงพาหะ
นํ า โรคไข ม าลาเรี ย ในพื้ น ที่ ที่ ห ยุ ด ยั้ ง การแพร เ ชื้ อ มา
ครบ 3 ป (B1) หากจะปรับเปนพื้นที่ที่ไมมีการแพรเชื้อ
โรคไขมาลาเรียและไมพบยุงพาหะ (B2) ใหหนวย
ควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง หรือหนวยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดตอ จัดแบงพื้นที่หมูบาน โดยใชขอมูล
ทางกีฏวิทยานั้น(6) การสํารวจลูกนํ้ายุงอยางเดียวคงไม
เพียงพอ จําเปนตองสํารวจยุงตัวเต็มวัยและยุงกัดสัตว
ควบคูไ ปดวย นอกจากนัน้ จะตองดําเนินการในพืน้ ทีแ่ ละ
ฤดูกาลที่เหมาะสม
ผลการศึกษาความไวตอสารเคมี deltamethrin,
permethrin และ bifenthrin ของยุง An. minimus และ
ยุง An. maculatus group พบวา มีความไวตอสารเคมี
ในระดับสูง ดังนัน้ การควบคุมยุงพาหะนําโรคไขมาลาเรีย
สามารถใชสารเคมีดังกลาวในพื้นที่นี้ได ขณะที่ยุงพาหะ
สงสัย An. batbirosstris ตานทานตอ deltamethrin,
permethhrin และ bifenthrin นอกจากนั้น An. hyrcanus
group ตานทานตอ deltamethrin และ bifenthrin อยางไร
ก็ตาม การใชสารเคมีชบุ มุง อาจตองพิจารณาองคประกอบ
หลายด า น ซึ่ ง รวมทั้ ง ความไวของยุ ง ต อ สารเคมี ที่ ใ ช
ฤทธิ์คงทน ความปลอดภัยตอมนุษยและสัตว สารเคมีที่
ใชควรเปนตางชนิดและกลุม กับสารเคมีทนี่ าํ มาใชพน ผนัง
เพื่อชะลอการตานทานตอสารเคมีของยุงพาหะ(22)
จากการศึกษาฤทธิ์คงทนของมุงชุบสารเคมี
ออกฤทธิ์ยาวนานพบวา ตัวอยางมุงที่นํามาจากพื้นที่มี
ความคงทนไดนานมากกวา 4 ป และมุงทั้งสองชนิด
ดังกลาวยังมีประสิทธิภาพในการฆายุงไดดี ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ ง
มาจากเจาของมุงที่ใชเปนประจํา แตตอนเชาจะตลบมุง
ไวหัวนอนหรือดานขาง ไมนํามุงไปซักและผึ่งแดดจึง
ทําใหสารเคมีสามารถมีฤทธิค์ งทนอยูไ ดยาวนาน อยางไร
ก็ตาม การศึกษาในประเทศแทนซาเนียพบวา มุง LLIN
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ชนิดเสนใยโพลีเอทิลินผสมกับ permethrin มีอายุคงทน
อยูไดนาน 7 ป แตประสิทธิภาพในการฆายุงตํ่า(23)
บริษัทผูผลิต LLIN และองคการอนามัยโลก ไดกําหนด
อายุการใชงานมุง ชนิดนี้ 3 ป เพือ่ เปนแนวทางกําหนดการ
จายมุง(24) จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา อายุการ
ใช ง านของมุ  ง และประสิ ท ธิ ภ าพอาจอยู  ไ ด น านกว า ที่
กําหนดมาก จึงควรไดมีการศึกษายืนยันอายุการใชงาน
และประสิทธิภาพที่แทจริงในสนามของแตละประเทศ
เพื่อใชเปนแนวทางกําหนดการกระจายมุงตอไป
จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ยุงพาหะนําโรค
ไขมาลาเรียในพื้นที่จังหวัดตากชายแดนไทย-พมา ยุงมี
นิสยั กัดคนนอกบานและกัดสัตว โดยเริม่ กัดตัง้ แตพลบคํา่
ซึง่ ชาวบานทัว่ ไปยังมีกจิ กรรมนอกบานและยังไมเขานอน
ในมุง จากรายงานองคการอนามัยโลกระบุวา การพน
สารเคมีมฤี ทธิต์ กคางจะมีประสิทธิภาพดีตอ เมือ่ ยุงพาหะ
ในพืน้ ทีม่ นี สิ ยั หากินและเกาะพักในบาน(25) เชนเดียวกัน
การใชมงุ ชุบสารเคมีจะใหผลดีกบั การปองกันและควบคุม
ยุงที่มีนิสัยหากินในบานเชนกัน(26) ดังนั้นการใชมุงชุบ
สารเคมีออกฤทธิ์ยาวนาน (LLIN) และการพนสารเคมี
ใหมฤี ทธิต์ กคาง (IRS) อาจไมสามารถลดการติดเชือ้ และ
มีขีดจํากัดในการหยุดยั้งการแพรเชื้อโรคไขมาลาเรีย
นอกบานได การติดเชือ้ มาลาเรียนอกบานและนอกหมูบ า น
เปนปญหาที่สําคัญของการกําจัดโรคไขมาลาเรีย สาเหตุ
ที่สําคัญอาจเกิดจากนิสัยการออกหากินของยุงพาหะ
นอกบาน หรืออาจเกิดจากการเคลื่อนยาย และการ
ประกอบอาชีพของชาวบานนอกกลุมบาน จึงควรแนะนํา
ให ใ ช มุ  ง ชุ บ สารเคมี เ มื่ อ ออกไปประกอบอาชี พ นอก
กลุม บาน การใชมงุ คลุมเปลชุบสารเคมีออกฤทธิย์ าวนาน
(long lasting insecticidal hammock net : LLIHN) ซึ่ง
ไดรับการยอมรับจากองคการอนามัยโลก สามารถนําไป
ใชในการคางแรมในพื้นที่แพรเชื้อโรคไขมาลาเรีย กรณี
ไมมีที่พักยามคํ่าคืน(27-28) การศึกษาเบื้องตน การใชเสื้อ
คลุ ม ตาข า ยนาโนชุ บ สารเคมี ป  อ งกั น ยุ ง กั ด ในกลุ  ม
ผูก รีดยาง ซึง่ ควรมีการศึกษาความเปนไปได และผลการ
ควบคุมโรคไขมาลาเรียในพื้นที(29)
่
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การกําหนดมาตรการควบคุมพาหะนําโรคไข
มาลาเรีย จําเปนตองอาศัยขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับชีว
นิสัยของยุงไปประกอบการพิจารณา ผลจากการศึกษา
ครัง้ นีอ้ าจไมสามารถสรุปเปนภาพรวมประเทศได จึงเห็น
สมควรสนับสนุนใหมกี ารศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งนีใ้ นภูมภิ าค
อืน่ เพือ่ นําผลมาประกอบในการพิจารณาของทัง้ ประเทศ
ซึง่ จะมีสว นชวยสนับสนุนเรงรัดการกําจัดโรคไขมาลาเรีย
ของประเทศ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครัง้ นีไ้ ดรบั งบประมาณสนับสนุนจาก
องค ก รเพื่ อ การพั ฒ นาระหว า งประเทศของสหรั ฐ ฯ
(USAID) ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสํานักโรคติดตอ
นําโดยแมลงที่ใหการสนับสนุนการศึกษา ผูอํานวยการ
สํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 2 จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ที่อนุญาตใหใชพื้นที่ หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอ
นําโดยแมลง 2.3 อําเภอแมสอด และเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ
ทุกทานที่มีสวนรวมดําเนินการ
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