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ยุงที่สําคัญทางการแพทยของประเทศไทย
ดํารงพันธุ ทองวัฒน

สงวนลิขสิทธิ์โดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร
พิมพครั้งที่ 1
โดย ดํารงพันธุ ทองวัฒน
พิมพครั้งที่ 2
โดย สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร

มกราคม พ.ศ. 2559 จํานวนพิมพ 80 เลม มอบใหหนวยงานราชการ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จํานวนพิมพ 500 เลม ราคา 360 บาท

การผลิตและการลอกเลียนหนังสือเลมนี้ไมวารูปแบบใดทั้งสิ้น
ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผูจัดพิมพ
มีวางจําหนายที่

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร
1. ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 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 ชั้น 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 จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2977-9600-4
7. บริษัท เจนเนอรัล บุคส เซอรวิส จํากัด 99/89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2938-0793
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการจัดทําเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการ ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร
ออกแบบปก
สรญา แสงเย็นพันธ
พิมพที่
รัตนสุวรรณการพิมพ 3 30-31 ถนนพญาลิไท อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 0-5525-8101
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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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แมวายุงไดถูกจัดใหเปนแมลงที่มีความสําคัญทางการแพทยและการสาธารณสุข
ของประเทศไทยมาชานาน แตความพยายามในการควบคุมกําจัดยุงนั้น ยัง ใหผลลัพธ
ที่ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร จะเห็นไดวา โรคติดตอหลายชนิดที่มียุงเปนพาหะ เชน
โรคมาลาเรีย และโรคไขเลือดออก เปนตน ยังคงมีการแพรระบาดเปนประจําอยูทุกปมา
จนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ ไมไดหมายความวา ประเทศไทยใหความสําคัญกับการควบคุมกําจัด
ยุง พาหะนอ ยเกินไป หรือ ประชาชนชาวไทยไมเ ห็นความสําคัญ ในการปอ งกันตนเอง
จากโรคติดตอ ที่นําโดยยุง แต เ ปนเพราะการขาดความรูความเขาใจที่ถูก ตองเกี่ยวกับ
ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมที่ แ ตกต า งกั น ของยุ ง แต ล ะชนิ ด ซึ่ ง ความแตกต า งดั ง กล า ว
จะสงผลใหวิธีการควบคุม กําจัด หรือการปองกันยุงกัด ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว
แตกตางกันออกไป
ความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับยุงแตละชนิดที่สําคั ญทางการแพทย
ของประเทศไทย มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาหรือคนควาหาวิธีการที่จะนํามาใช
เพื่ อ กํ า จั ด ยุ ง เหล า นั้ น อย า งไรก็ ต าม ข อ มู ล ดั ง กล า วไม ส ามารถสื บ ค น ได ง า ยนั ก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคความรูที่เปนภาษาไทย ซึ่ง ไมไดถูก เผยแพรออกไปในวงกวาง
มั ก จํ า กั ด อยู ใ นหน ว ยงานราชการ หรื อ สถานศึ ก ษาที่ มี ก ารเรี ย นการสอนทางด า น
วิทยาศาสตรสุขภาพ อีกทั้ง องคความรูหรือขอมูลดังกลาวมักมีภาพประกอบเปนภาพวาด
ซึ่ง แมวาจะสามารถแสดงรายละเอียดของยุงไดชัดเจน แตก ลับ ไมสามารถทําใหผูอาน
จิ น ตนาการถึ ง ภาพจริง ของยุ ง เหลา นั้ น ได สิ่ ง เหลานี้ ไ ด จุด ประกายใหผูนิ พ นธส นใจ
และตองการที่จะจัดทําและเผยแพรอ งคความรูเกี่ยวกับ ยุง ที่สําคัญทางการแพทยของ
ประเทศไทยให อ อกสู ว งกว า ง โดยมี ข อ มู ล ของยุ ง แต ล ะชนิ ด มี ภ าพประกอบ
ซึ่ ง เป น ภาพถ า ยที่ มี ค วามชั ด เจน อั น จะทํ า ให ผู อ า นนึ ก จิ น ตนาการตามได โ ดยง า ย
โดยผู นิ พ นธ มี ค วามคาดหวั ง ว า จะสามารถกระตุ น ให ผู อ า นเกิ ด ความตื่ น ตั ว
และเห็นความสําคัญของยุง รวมถึงโรคที่นําโดยยุงเหลานั้น
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นอกจากนี้ เนื้ อ หาส ว นหนึ่ ง ของหนั ง สื อ เล ม นี้ ไ ด บ รรยายถึ ง เท คนิ ค
ที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับยุง เพื่อ หวังวาจะเปนประโยชนแกนักศึกษา นัก วิจัย รวมทั้ง
ผูที่สนใจที่ตองการนํายุงจากธรรมชาติมาศึกษาในหองปฏิบัติการ โดยผูนิพนธไดบรรยาย
ถึงเทคนิคที่จําเปนในการเพาะเลี้ยงยุง ไปจนถึงเทคนิคที่ใชในการศึกษาดานตางๆ เกี่ยวกับ
ยุง ทั้งนี้ เทคนิคที่กลาวถึงในหนังสือเลมนี้ ถือเปนเทคนิคพื้นฐานที่สําคั ญ ซึ่งผูนิพนธหวัง
วาจะเปนประโยชนแกผูที่สนใจไมมากก็นอย
ภาพถายที่ใชป ระกอบเนื้อ หาในหนังสือ เลม นี้ เปนภาพที่ผูนิพ นธบันทึกดวย
ตนเอง ทั้ง จากการบันทึก ภาพโดยตรงจากกลอ งถายภาพดิจิตอล ซึ่ง ใชเ ลนสสําหรับ
ถายภาพตัวอยางยุงซึ่งมีขนาดเล็ก และการบันทึกภาพผานกลองจุลทรรศนแบบใชแสง
สํ า หรั บ ตั ว อย า งอวั ย วะภายในและโครโมโซมของยุ ง รวมทั้ ง ภาพของเชื้ อ มาลาเรีย
และหนอนพยาธิฟลาเรียอีกดวย สําหรับภาพวาด ผูนิพนธไดวาดภาพประกอบขึ้นมาใหม
โดยอาศัยขอมูลจากตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการที่เชื่อถือได ซึ่งหวังวาจะชวย
ใหผูอานเขาใจเนื้อหาของหนังสือเลมนี้มากยิ่งขึ้น
ผูนิพนธหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจเรื่องราว
และองคความรูเกี่ยวกับยุง ทั้งจากนักวิจัย นักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป

รองศาสตราจารย ดร.ดํารงพันธุ ทองวัฒน
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ผูนิพนธขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ปรัชญา สมบูรณ อาจารยผูสอนสั่ง
และปลูกฝงแนวคิดอันมีคายิ่ง ศาสตราจารย ดร.เวช ชูโชติ รองศาสตราจารย ดร.อุดม
ชัยทอง และบุคลากรประจําภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทุกทาน ผูซึ่งเปนเหมือนดั่ง “ครู” “พี่นอง” และ “เพื่อน”
ศาสตราจารย ดร.นายแพทย ส มชาย จงวุ ฒิ เ วศย คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย ดร.นายแพทยคม สุคนธสรรพ และศาสตราจารย
ดร.กาบแกว สุคนธสรรพ คณะแพทยศาสตร มหาวิท ยาลัยเชียงใหม อาจารย ผู อาน
ประเมิน และใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงใหเนื้อหาของหนังสือเลมนี้มีความสมบูรณ
ถูกตองมากที่สุด
ยศาสตราจารย์ดร.อนุ
ดร.อนุลัลกั กษณ
ษณ์จันจัทร
น ทร์
� ำ และ ดร.ดนิ ตตาา จํจ�าำปาแก
ปาแก้ว
ผูช้ ชว่ วยศาสตราจารย
คําคและนางสาวดนิ
อาจารย์
ระจ�าำและนั
และดุ
บั ณ ฑิญตญาเอก
สาชาวิ
ช าปรสิ
ต วิ ทตวิยาทยาภาควิ
อาจารย ประจํ
กศึษกฎีษาปริ
สาชาวิ
ชาปรสิ
ภาควิชชาปรสิ
าปรสิตตวิ ท ยา
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเชีเชียยงใหม่
งใหม นายเพ็
นายเพ็ชชรบู
รบูรรณ์ณ พูนผล นันักกวิวิชาการสาธารณสุข
ช�ชํำานาญการพิ
ศษสําส�นัำกนังานป
ก งานป้
น ควบคุ
ม โรคที
ด อุ บ ลราชธานี
นาญการพิเเศษ
องกัอนงกั
ควบคุ
มโรคที
่ 7 จัง่หวั7ดอุจับง หวั
ลราชธานี
และนายสิรและ
ภพ
นายสิ
ูติกญุล ญาตรี
บัณฑิตสาขาวิ
สาขาวิชชาจุาจุลลชีชีวววิวิททยา
ยาภาควิ
ภาควิชชาจุาจุลลชีชีวววิวิททยาและปรสิ
ยาและปรสิตวิวิททยา
ภูมิภูตรภพ
ิกุล นิภูสมิติภปริ
คณะวิททยาศาสตร์
ยาศาสตรกการแพทย์
ารแพทย มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร สํส�าำหรับ ความช
คณะวิ
ความช่ววยเหลื
ยเหลืออเกีเกี่ ย่ ยวกั
วกับ
อยาางยุงยุงงอัอันนน�นํำามาสู
มาสู่กการบั
ารบันนทึทึกกภาพยุ
ภาพยุงงแต่
แตลละชนิ
ะชนิดดในหนั
ในหนังงสืสืออเล่เลมมนีนี้ ้
ตัตัววอย่
นางวลุ ลี โพธิ รั ง สิ ย ากร บรรณารั ก ษ เ ชี่ ย วชาญระดั บ 9 รองผู อํ า นวยการ
สํานักหอสมุดฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร สําหรับความชวยเหลือ
เกี่ยวกับขอมูลทางบรรณานุกรม และกําลังใจ
ขอบคุ ณ สํ า หรั บ คํ า ปรึ ก ษาและกํ า ลั ง ใจอั น มี ค า ยิ่ ง จากบุ ค ลากรประจํ า
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทุกทาน
คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยนเรศวร
หนวยงานตนสังกัด
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บทนำ�เกี่ยวกับยุงที่สำ�คัญ
ทางการแพทย์ของประเทศไทย

ยุ ง (mosquito) เป็ น แมลงดู ด กิ น เลื อ ด (blood-sucking insect) ที่ พ บ
ได้ ทั่ ว โลก ยกเว้ น ในทวี ป แอนตาร์ ก ติ ก า โดยในส่ ว นอื่ น ๆ ของโลกที่ พ บยุ ง ได้ นั้ น
ยุงมีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของผู้คนบนโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรคติดต่อ
ส� ำ คั ญ หลายชนิ ด ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด อั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ยและคร่ า ชี วิ ต คนเป็ น จ� ำ นวนมาก
ในแต่ละปีนั้น มียุงเป็นพาหะน�ำโรค (vector) เช่น มาลาเรีย (malaria) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ
ที่น�ำโดยยุงก้นปล่อง (Anopheles spp.) จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (World
Health Organization: WHO) พบว่ า ประชากรมากกว่ า 3 พั น ล้ า นคน ในกว่ า
100 ประเทศ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย ประมาณการว่าใน 1 ปี มีผู้เสียชีวิต
ราว 1 ล้ า นคน ส� ำ หรั บ ประเทศไทยนั้ น โรคมาลาเรี ย สามารถพบได้ ทั่ ว ประเทศ
มี ก ารระบาดตามจั ง หวั ด ที่ มี ช ายแดนติ ด กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยในช่ ว ง 5 ปี
ที่ ผ ่ า นมา (พ.ศ. 2553-2557) พบอั ต ราการป่ ว ยด้ ว ยโรคมาลาเรี ย ของประชากร
ปีละ 10,000-20,000 คน

บทนำ�เกี่ยวกับยุงที่สำ�คัญทางการแพทย์ของประเทศไทย
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นอกจากมาลาเรี ย แล ว ไข เลื อ ดออกเด็ ง กี่ (dengue hemorrhagic fever)
เปนโรคติดตอ อีกหนึ่งโรคที่มีการแพรระบาดในประเทศไทยเปนประจําทุกป โดยโรคนี้
เกิดการระบาดครั้ง แรกตั้งแต ป พ.ศ. 2501 และยัง คงพบการระบาดมาจนถึงปจ จุบัน
ซึ่ ง ในแต ล ะป พ บผู ป ว ยเป น จํ า นวนกว า 1 แสนคน โรคไข เ ลื อ ดออกเด็ ง กี่ มี ยุ ง ลาย
(Aedes spp.) เปนพาหะนําโรค ซึ่งนอกจากไขเลือดออกเด็งกี่แลว ยุงลายยังเปนพาหะนํา
โรคชิคุนกุนยา (chikungunya) หรือโรคไขปวดขอยุงลายอีกดวย นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังพบการระบาดของโรคเทาชาง (elephantiasis) ซึ่งเปนโรคที่กอ ใหเกิดความสูญเสีย
ทางดานสุขภาพและเศรษฐกิจเปนอยางมาก เนื่องจากเปนโรคที่ทําใหเกิดความผิดปกติ
ทางรางกายแกผูปวย โดยยุงที่เปนพาหะนําโรคเทาชางนั้นมีหลายชนิด เชน ยุงลาย ยุงเสือ
(Mansonia spp.) และยุงรําคาญ (Culex spp.) เปนตน
คํ า ว า “mosquito” ในภาษาสเปนและโปรตุ เ กสหมายถึ ง “little fly”
(แมลงขนาดเล็ ก ) ยุ ง มี ค วามเกี่ ย วข อ งและมี ค วามสํ า คั ญ กั บ คนมาอย า งยาวนาน
โดยในป ค.ศ. 1877 นายแพทย Sir Patrick Manson ชาวสกอ ตแลนด เปนผูคนพบวา
ยุ ง เป น พาหะนํ า โรคเท าช า ง และตั้ ง ข อ สั ง เกตว า ยุ ง อาจเป น พาหะนํ าโรคมาลาเรี ย
จนกระทั่ ง ในป ค.ศ. 1898 นายแพทย จ ากชาติ เดี ย วกั น Sir Ronald Ross ได ค น พบ
และยื น ยัน วา เชื้ อ มาลาเรี ย ที่ ค ร าชี วิ ต ประชากรโลกเป น จํ า นวนมากในช วงเวลานั้ น
มียุงเปนพาหะนําโรค การคนพบดังกลาวทําให Sir Patrick Manson ไดถกู เสนอชื่อเขารับ
รางวั ล โนเบล (Nobel Prize) และได รั บ การขนานนามว า “Father of Tropical
Medicine” ในขณะที่ Sir Ronald Ross ไดรับ รางวัล โนเบล ในป ค.ศ. 1902 จากนั้ น
เปนตนมา ยุงจึงถูกจัดเปนสัตวที่มีความสําคัญและสรางความสูญเสียมากที่สุดตอชีวิตคน
ทั่ ว โลกมี ยุ ง มากกว า 3,500 ชนิ ด โดยยุ ง ส ว นใหญ กั ด กิ น เลื อ ดจากสั ต ว
มีกระดูกสันหลัง จําพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
หรือ แมก ระทั่ง ปลาบางชนิด อยางไรก็ ตาม ยุง จํานวนหนึ่ง สามารถหากิ นอยูกับ สัต ว
ไมมีกระดูกสันหลังจําพวกสัตวขาขอไดเชนกัน เมื่อถูกยุงกัด การสูญเสียเลือดจํานวนนอย
นิดของเหยื่อ นั้นดูเหมือนจะไมใชเรื่องสํา คัญ เทากับการที่น้ําลายของยุง ถูก ปลอยเขาสู
ใต ผิวหนั ง ซึ่ ง ก อ ให เกิ ดการระคายเคื อ ง เกิ ดตุ ม คัน ยิ่ ง ไปกวานั้ น สิ่ ง สําคั ญ ที่ สุ ด คื อ
น้ําลายของยุงเปนชองทางถายทอดเชื้อ โรคและเชื้อ ปรสิตตางๆ เขาสูรางกายของเหยื่อ
ดวยเหตุนี้ ยุงหลายชนิดจึงมีความสําคัญทางการแพทยในการเปนพาหะนําโรคติดตอสูคน
2

2

บทนำ�เกี่ยวกับยุงที่สำ�คัญทางการแพทย์ของประเทศไทย
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ซึ่ง ความสั ม พั น ธร ะหวางยุง คน และเชื้อ โรคนั้ น ก อ กํ าเนิ ด ขึ้ น มาเนิ่ น นานจากอดี ต
และยังคงดําเนินมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
ยุงจัดเปนปรสิตภายนอก (ectoparasite) ของคนและสัตว โดยเพศเมียเทานั้น
ที่กัดกินเลือด เนื่องจากเพศผูตองการเพียงน้ําหวานในดอกไม เพื่อใชเปนแหลงพลังงาน
ในขณะที่ยุงเพศเมียนอกจากจะตองการพลังงานแลว ยังตองการเลือดจากคนหรือสัตว
เพื่อใชเปนแหลงโปรตีนและแรธาตุในการสรางและพัฒนาไขเพื่อผลิตลูกหลานรุนตอไป
ในปจ จุบัน การศึกษาเกี่ยวกับยุงที่มีความสําคัญ ทางการแพทยของประเทศไทยยังอยู
ในวงแคบ ทั้ ง ที่ ป ระเทศไทยมี โ รคติ ด ตอ นํ าโดยยุง ซึ่ ง ก อ ป ญ หาทางด านสาธารณสุ ข
เปนอยางมาก นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยสวนใหญมักมุงเนนไปในดานการวิจัยประยุก ต
(applied research) เพื่อ พัฒนาวิธีการกําจัดยุง ซึ่งถือเปนแนวทางการวิจัยที่ดี อยางไร
ก็ตาม การวิจัยพื้ นฐาน (basic research) ในเชิง ลึก เชน การศึก ษาทางสัณฐานวิท ยา
พั น ธุก รรม ชี ววิท ยา รวมถึง ชี ว นิ สัย ของยุง พาหะ ยั ง คงมี ค วามสํ าคั ญ เป น อย างมาก
เพราะองค ค วามรู ที่ ได จ ากการศึ ก ษาเหล า นี้ จะเป น ข อ มู ล พื้ น ฐานที่ ทํ า ให นั ก วิ จั ย
เกิดความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับยุงชนิดนั้นๆ อันจะนําไปสูการศึกษาพัฒนาตอยอด
เพื่อการควบคุมกําจัดยุงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอยางยั่งยืนในอนาคต
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การจัดจำ�แนกยุง

บทที่ 1

การจัดจําแนกยุง

ยุงเปนแมลงที่จัดอยูในชั้น (class) Insecta อันดับ (order) Diptera และวงศ
(family) Culicidae สามารถจั ด แบ ง ได เ ป น 2 วงศ ย อ ย (subfamilies) (เอกพจน =
subfamily) คือ Anophelinae และ Culicinae ยุงทั้ง 2 วงศยอย ประกอบดวย 42 สกุล
(genera) (เอกพจน = genus) ทํ า ให ทั่ ว โลกมี ช นิ ด ของยุ ง อยู ม ากกว า 3,500 สป ชี ส
(species) ยุงสามารถถูกจัดลําดับทางวิทยาศาสตร (scientific classification) ไดดังนี้
Kingdom: Animalia
Phylum: Animalia
Arthropoda
Kingdom:
Class: Insecta
Phylum:
Arthropoda
Order:
Diptera
Class: Insecta
Suborder:
Nematocera
Order:
Diptera
Infraorder: Nematocera
Culicomorpha
Suborder:
Superfamily: Culicoidea
Infraorder: Culicomorpha
Family: Culicidae
Superfamily: Culicoidea
Subfamilies: Anophelinae Culicinae

Family: Culicidae
5
Subfamilies:Anophelinae
Anophelinae Culicinae
Subfamilies:
       Culicinae
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  ส�สํำาหรับประเทศไทย พบว
พบว่ามียุงอยู ่มากกว
ากกว่า 450
450 สป
สปีชีส ์ ใน 54 สกุล (ตารางที่ 1.1)
เนื่ อ่ องจาก
(สาเหตุที่ จํ า� ำนวนสกุ ล ของยุ ง ในประเทศไทยมีม ากกว่
ากกวาสกุล ของยุ ง ทั่ ว โลก เนื
ษาล่าาสุสุดดในป
ในปี2010
2010ของ
ของRattanarithikul
Rattanarithikul
และคณะ
เพิล่มของยุ
สกุลของยุ
การศึกษาล
และคณะ
ไดระบุได้เรพิะบุ
่มสกุ
งที่พบง
ที่ พ บในประเทศไทยใน
Tribe เปAedini
เป็ น จ� ำโดยยุ
นวนมาก)
โดยยุาคังญทีทางการแพทย
่ มี ค วามส� ำ คั ญ
ในประเทศไทยใน
Tribe Aedini
นจํานวนมาก)
งที่มีความสํ
ทางการแพทย์ ข องประเทศไทยประกอบไปด้
ว ยอ งยุ ง(Anopheles)
ก้ น ปล่ อ ง (Anopheles)
ของประเทศไทยประกอบไปด
ว ย ยุ ง ก น ปล
ซึ่ ง อยู ใ นวงศซึย่ ง ออยูย ่
ในวงศ์ย่อย Anophelinae
งลาย
หรือ Stegomyia)
ยุงร�ำคาญ
(Culex)
Anophelinae
และยุงลาย และยุ
(Aedes
หรือ(Aedes
Stegomyia)
ยุงรําคาญ (Culex)
และยุ
ง เสือ
และยุงเสือ (Mansonia)
นวงศ์ย่อย Culicinae
(Mansonia)
ซึ่งอยูในวงศซึย่งออยู
ย ่ใCulicinae
เปนตน เป็นต้น

ตารางที่ 1.1 ชื่อสกุลและคํายอชื่อสกุลของยุงทั้ง 54 สกุล ที่พบในประเทศไทย

สกุล
(genus)
Aedeomyia

Aedes หรือ Stegomyia

คํายอ
(abbreviations)
Ad.
Ae. หรือ St.

สกุล
(genus)
Isoaedes

คํายอ
(abbreviations)
Ia.

Jihlienius

Ji.

Aedimorphus

Am.

Kenknightia

Ke.

Alanstonea

As.

Kimia

Km.

Anopheles

An.

Lorrainea

Lo.

Armigeres

Ar.

Lutzia

Lt.

Ayurakitia

Ay.

Malaya

Ml.

Borichinda

Bc.

Mansonia

Ma.

Bothaella

Bo.

Mimomyia

Mi.

Bruceharrisonius

Br.

Mucidus

Mu.

Cancraedes

Ca.

Neomelaniconion

Ne.

Christophersiomyia

Cr.

Ochlerotatus

Oc.

Collessius

Co.

Orthopodomyia

Or.

Culex

Cx.

Paraedes

Pr.

Coquillettidia

Cq.

Petermattinglyius

Pe.

Danielsia

Dn.

Phagomyia

Ph.

Downsiomyia

Do.

Rhinoskusea

Rh.
6
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ตารางที่ 1.1 (ตอ)
สกุล
(genus)
Edwardsaedes

คํายอ
(abbreviations)
Ed.

สกุล
(genus)
Scutomyia

คํายอ
(abbreviations)
Sc.

Fi.

Tanakaius

Ta.

Finlaya

Fl.

Tewarius

Te.

Fredwardsius

Fr.

Tripteroides

Tp.

Gilesius

Gi.

Topomyia

To.

Heizmannia

Hz.

Toxorhynchites

Tx.

Himalaius

Hi.

Udaya

Ud.

Hodgesia

Ho.

Uranotaenia

Ur.

Hopkinsius

Hk.

Verrallina

Ve.

Hulecoeteomyia

Hl.

Zeugnomyia

Ze.

ตัว
อย
่าง

Ficalbia

ที่มา: ขอมูลจากการศึกษาของ Rattanarithikul, et al. (2005a; 2005b; 2006a;
2006b; 2007; 2010)

ลัลักกษณะทางสั
ตกต่าางกั
งกัน
ษณะทางสัณณฐานวิ
ฐานวิททยายา(morphological
(morphological characteristic) ทีที่แ่แตกต
ของยุงแต่
ให้สามารถจัดจ�จํำาแนกยุงเป็
กล่าวข้
อย่าางไร
แตละชนิด ทํท�าำให
เปนชนิดต่ตางๆ ได้
ไดดังกล
วขางต้
งตน อย
ก็ตาม ยุงบางกลุม่ มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่คล้ลายคลึงกันมาก จนไม
จนไม่สามารถจํ
ามารถจ�าำแนก
ออกจากกั
แม้ว า่ จะเป
จะเป็น ยุ ง คนละชนิด (สป
(สปีชี ส )์ กักันนก็ก็ตตาม
าม เรีเรียยกยุ
กยุงงทีที่ ม่ มี ลี ลั กั กษณะ
ษณะ
ออกจากกันนได้
ได แม
ทางสัณฐานวิ
ฐานวิททยาที
ยาที่ค่ คล้ลาายคลึ
ยคลึงกัง กันนมากเช่
มากเชนนีน้วนี่า้ ว ายุยุงชนิ
ง ชนิดซัดบซัซ้บอซนอ น(species
(species complex
complex
หรืออ cryptic species
speciesหรืหรืออbiological
biologicalspecies)
species)ซึ่ งซึมั่งกมัพบลั
กพบลัก ษณะดั
กษณะดังงกล
กล่าาวในกลุ
วในกลุ ่ม
ยุงงก้กนนปล่
น An.
ประกอบไปด้ววยยAn.
ปลององเช่เช
น An.maculatus
maculatuscomplex
complex (group)
(group) ซึซึ่ ง่ ประกอบไปด
An.maculatus
maculatus
species
โดยยุงงAn.
An.maculatus
maculatusทัทั้ง้ง99ชนิ
ชนิดดนีนี้ ้ มีมีสสัณัณฐาน
species A,A,B,B,C,C,D,D,G,G,H,H,I, I,J J  และ
และ KKโดยยุ
วิทยาที่คล้ลายคลึงกันมากจนแยกออกจากกันได้
แต่จากการพิสูจนน์ดว้ ยวิธีก ารต
ารต่างๆ
ไดยาก แต
นอกเหนื อ จากการพิ
วามแตกต่างของแถบสี
จากการพิจจารณาทางสั
ารณาทางสัณณฐานวิ
ฐานวิททยายา เช่เชนน การดู ความแตกต
7
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สัณฐานวิทยา ชีววิทยา
และชีวนิสัยของยุง

บทที่ 2

สัณฐานวิทยา ชีววิทยา และชีวนิสัยของยุง

สัณฐานวิทยาของยุง
ยุ ง เป น แมลงที่ มี ลั ก ษณะการเจริ ญ เติ บ โตแบบมี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป ร า ง
อยางสมบูรณ (complete metamorphosis หรือ holometabolous development)
วงจรชี วิ ตของยุ งประกอบด วยระยะไข (egg), ลู กน้ํ า (larva), ตั วโม ง (pupa) และตั วเต็ มวั ย
(adult) (รูปที่ 2.1) แตห ากพูดถึงยุงโดยทั่วไปแลว ตัวเต็มวัยเปน ระยะที่คนทั่วไปนึกถึง
เปนอันดับแรก โดยลูกน้ําเปนระยะที่จะถูกนึกถึงเปนลําดับตอมา การดํารงชีพของยุงตอง
อาศัยน้ําเปนแหลงเติบโตของไข ลูกน้ํา และตัวโมง สําหรับตัวเต็มวัยนั้น แมไมตองอาศัย
อยูในน้ํา แตก็ตองอยูในสภาวะที่มีความชื้น เพราะหากยุงตัวเต็มวัยอยูในที่ที่มีอากาศแหง
ยุงอาจตายไดโดยงาย ยุงแตละชนิดและแตละระยะมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่แตกตาง
กัน ออกไป อยา งไรก็ ต าม เมื่ อ กล าวถึ ง ยุ ง โดยทั่ วไปแล ว ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิท ยา
ของแตละระยะมีดังนี้
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สัณฐานวิทยา ชีววิทยา และชีวนิสัยของยุง

รูปที่ 2.1 ภาพวาดแสดงวงจรชีวิตของยุง ประกอบดวยระยะไข (a), ลูกน้ํา (b), ตัวโมง (c)
และตัวเต็มวัย (d)

1. ระยะไข
ไขของยุง มีขนาดเล็ก มีความยาวไมเกิน 1 มิลลิเมตร สวนใหญมีรู ปรางรี
อยางไรก็ตาม รูป รางของไขขึ้นอยูกับ ชนิดของยุง นั้น (รูป ที่ 2.2) โดยปกติยุงตัวเต็ม วัย
เพศเมียสามารถวางไขได 100-200 ฟอง/ครั้ง ขึ้นอยูกับชนิดของยุงและปริมาณของเลือด
ที่กินเขาไป ไขยุงเมื่อถูกวางใหมๆ จะมีสีขาว และจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลหรือดําในเวลา
ตอมา (ยกเวนไขของยุงยักษที่จะมีสีขาว) ไขยุงสวนใหญไมสามารถทนตอสภาวะแหงได
ตองสัมผัสหรือลอยอยูบนผิวน้ําตลอดเวลา ไมเชนนั้นตัวออนที่อยูภายในไขจะตาย ยกเวน
ไขของยุงลายที่สามารถทนตอสภาวะแหงไดชวงระยะเวลาหนึ่ง
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ยุงที่มีความสำ�คัญ
ทางการแพทย์และยุง
ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย

บทที่ 3

ยุงที่มีความสําคัญทางการแพทยและยุงที่พบไดบอยในประเทศไทย

ยุง ที่ มี ความสําคั ญ ทางการแพทย แ ละพบได บ อ ยในประเทศไทยนั้น ได แ ก
ยุงลาย ยุงรําคาญ ยุงเสือ และยุงกนปลอง สําหรับยุงที่ไมมีความสําคัญ ทางการแพทย
เนื่องจากไมเปนพาหะนําโรค แตพบไดบอยในประเทศไทยนั้น ไดแก ยุงบาน (ยุงแมไก)
และยุงยักษ ซึ่งยุงแตละชนิดจะมีลักษณะตางๆ ที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้

ยุงลาย (Aedes spp.)
ลาย หมายถึ
หมายถึงงยุยุงงทีที่จ่จัดัดอยู
อยู่ใ ในสกุ
นสกุลล Aedes เป
ยุยุงงลาย
เป็นนยุยุงงทีที่ม่มีคีความสํ
วามส�าำคัคัญญในการเป
ในการเป็น
พาหะนํำาโรคไข้
โรคไขเลืเอลืดออกเด็
อ ดออกเด็
กี่ (denguefever
feverและ
และdengue
dengue hemorrhagic
hemorrhagic fever)
พาหะน�
งกี่ง (dengue
และไขปปวดข้
วดขออยุยุงงลาย
ลาย (chikungunya)
(chikungunya) ค�คํำาว่วา “ยุงลาย” นันั้น้น มาจากลั
และไข้
มาจากลักกษณะของลวดลาย
ษณะของลวดลาย
ขาวด�
บได้ททั้ งั้ งบริ
บริเ วณลํ
วณล� าำ ตัตัววและขา
และขายุ ยุง ลายที
ง ลายที่ พ่ พบได
บได้บบ อ่ อยและมี
ยและมีคความสํ
วามส�าำคั ญ
ขาวดํำ า ทีที่ พ่ พบได
ในประเทศไทยนั
า นบ(Ae.
aegypti)
ใน ป ระ เท ศไท ย้ นนั้ คืนอ คืยุอง ลายบ้
ยุ งล าย
าน (Ae.
aegypti)(yellow
(yellowfever
fever mosquito)
mosquito)
และยุ
tigermosquito)
mosquito)จากการศึ
จากการศึกกษาขอ
ษาของง
และยุงลายสวน
ง ลายสวน(Ae.
(Ae.albopictus)
albopictus) (Asian tiger
37
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Reinert, et al. (2004) ไดเสนอใหมีก ารจัดจําแนกและเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล (genus)
Aedes ขึ้นใหม โดยเปลี่ยนเปนสกุล Stegomyia ซึ่งในอดีตยุงลายในประเทศไทยจัดอยู
ในสกุ ล Aedes และสกุ ล ย อ ย (subgenus) Stegomyia ดั ง นั้ น ยุ ง ลายบ านจึ ง มี ชื่ อ
วิทยาศาสตรวา Aedes (Stegomyia) aegypti แตการศึกษาของ Reinert, et al. (2004) นั้น
ไดยกระดับสกุลยอย Stegomyia ขึ้นมาเปนระดับสกุล และใชทดแทนสกุลเดิม (Aedes)
ดังนั้นยุงลายบานจึงถูกจัดจําแนกใหมเปน Stegomyia (Stegomyia) aegypti และยุงลาย
สวนเป น Stegomyia (Stegomyia) albopicta (สํ าหรับ ยุ งลายสวนนั้ น ชื่อสป ชีส ได ถู ก
เปลี่ยนแปลงดวย โดยการตัดอักษร s ตัวสุดทายออก จาก albopictus เปน albopicta)
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันชื่อวิทยาศาสตรทั้งแบบเกาและแบบใหมของยุงลายทั้ง 2 ชนิดไดถูกใช
แตชื่อวิทยาศาสตรแบบเกาคือ Aedes (Stegomyia) aegypti และ Aedes (Stegomyia)
albopictus นั้น ยังคงไดรับความนิยมใชมากกวา
ทั้งยุงลายบานและยุงลายสวนเปนยุงทีม่ ีลวดลายขาวสลับดําดังที่ไดกลาวขางตน
แต ยังมียุงลายอีก หลายชนิดที่ไมมีลวดลาย ซึ่ง ยุงลายชนิดอื่นนั้นไม คอยมีความสําคัญ
ทางการแพทยในประเทศไทย ดังนั้น ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของระยะตางๆ ที่จะกลาว
ตอไป จึงเปนลักษณะเฉพาะของยุงลายบานและยุงลายสวนเทานั้น
1. สมาชิกยุงลายในประเทศไทย
จากการศึ ก ษาวิจั ยของ Rattanarithikul, et al. (2010) ไดร ายงานไวว า
ยุ ง ลายในประเทศไทยประกอบด ว ยสมาชิ ก 14 สป ชี ส โดยจั ด อยู ใน 5 สกุ ล ย อ ย
ซึ่ ง Rattanarithikul, et al. (2010) ได ใช ชื่ อ สกุ ล ใหม ข องยุ ง ลายตามการศึ ก ษาของ
Reinert, et al. (2004) อยางไรก็ตาม พึงเขาใจวาสกุล Stegomyia นั้น แตเดิมคือสกุล
Aedes และปจ จุบันชื่อ สกุลของยุงลายทั้ง 2 แบบ ไดรับ การใชง านอยูทั้งคูดัง ไดกลาว
ขางตน โดยสมาชิกของยุงลายในประเทศไทย มีดังนี้
Genus Stegomyia
Subgenus Heteraspidion
 ประกอบดวยสมาชิก 2 สปชีส ไดแก annandalei และ craggi
Subgenus Huangmyia
 ประกอบดวยสมาชิก 2 สปชีส ไดแก malikuli และ perplexa
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โรคติดต่อนำ�โดยยุง
ในประเทศไทย

บทที่ 4

โรคติดตอนําโดยยุงในประเทศไทย

การถู ก ยุ ง กั ด นั้ น นอกจากจะทํ า ให สู ญ เสี ย เลื อ ดและเกิ ด การระคายเคื อ ง
ที่ผิวหนังแลว ยังมีโอกาสติดเชื้อไวรัสและปรสิตหลายชนิดที่อาศัยยุงเปนพาหะนําพาไปยัง
โฮสต (host) ที่ตองการ อยางไรก็ตาม การที่ยุงชนิดใดจะนําพาไวรัสหรือปรสิตชนิดใดได
ยุง และไวรัสหรือ ปรสิตชนิดนั้นจะตอ งมีความสัม พันธตอกัน โดยเชื้อ โรคตอ งสามารถ
เติบโตอาศัยอยูในตัวยุงพาหะได และยุงเองก็ตอ งยินยอมใหเชื้อโรคอาศัยอยูในรางกาย
ไดดวยเชนกั น ความจําเพาะดัง กลาว เปน เหตุ ให โรคมาลาเรีย ถูก นํ าโดยยุง กนปลอ ง
หรือโรคไขเลือดออกเด็งกี่ถูกนําโดยยุงลายเทานั้น
การน�
้อโรคของยุ
แบบ2 แคือบ บbiological
transmission
และ
การนํำเชืาเชื
้ อโรคของพาหะมี
งยุ ง พ าห2 ะมี
คื อ biological
transmission
mechanical
transmission
และ mechanical
transmissionซึ่ งซึแบบแรกหมายถึ
่งแบบแรกหมายถึง งการที
การที่ เ ชื่เชื้ อ้อโรคเมื
โรคเมื่ อ่อเข้เขาาสูสู่ ร ่า งกาย
ของยุ
ให้
ของยุงงพาหะแล้
พาหะแลวว มีการแบ่
ารแบงตัวเพิ่มมจ�จํำานวน
นวน และ/หรือ มีก ารเปลี่ยนแปลงระยะ เพื่อ ให
พรออมสู
มสู่กการไปเติ
ารไปเติบบโตในร่
โตในราางกายของคนต่
งกายของคนตออไป โดยโรคติดตต่อนํน�าำโดยยุง ทั้งหมดจะผ
พร้
หมดจะผ่านการ
โรคในลักกษณะนี
ษณะนี้ ้ ในขณะที่แบบที่สอง หมายถึง การที่เชื้อโรคอาศัยเกาะติดสส่วนต
น�นํำาโรคในลั
นต่างๆ
ของราางกายยุ
งกายยุงงเพื
เพื่อ่อน�นํำาพาไป
พาไป โดยที่ไม่มได้ดเข้ขาไปเจริญ เติบโตภายในร่
โตภายในรางกาย การนํ
ของร่
การน�าำโรค
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ในลั ก ษณะนี้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ โรคติ ด ต่ตอ ที่ มี ส าเหตุ จ ากเชื้ อ ไวรั ส และมั ก เกิ ด ขึ้ น ได้
ได ในฤดู
ที่มี ก ารระบาดของโรครุ น แรง
แรง มี ผู ้ป ว่ ยจํ
ยจ�าำนวนมาก การนํ
การน�าำพาโรคจะเป
พาโรคจะเป็นนในลั
ในลัก ษณะ
ให้ตต อ้ องบิ
งบินนหลบหนี
หลบหนีอ อกมา
ที่ ยุ ง ถู ก รบกวนในขณะที่ ก� ำํ าลั งงกั ดดกิกินนเลื
เลืออดผู
ดผู้ ป ่ ว ย ทํท�าำให
และเมื่อ่อยุยุงงกลับไป
ทั้งที่ยังกินเลือดได้
ดไดไม่มเต็มที่ ซึ่งปากของยุงจะมีเลือดของผู้ป่วยติดอยู่ และเมื
คนในช่ววงเวลาอั
งเวลาอันนสัสั้น้นเพืเพื่อ่อทีที่จ่จะกิะกินนเลืเลือดอี
อดอีกครั
กครั้ง ้งเชื้อเชืไวรั
้อไวรั
่ปนเปื
้อนมากั
่ปาก
กัดคนในช
สทีส่ปทีนเป
อนมากั
บเลืบอเลืดทีอ่ปดทีากของ
งอาจยั
วี ติ  อยู
่ และสามารถบุ
า่ งกายของคนได้ลัลักกษณะเช
ษณะเช่นนนีนี้จจ้ ะคล
ะคล้าายกับ
ยุของยุ
งอาจยั
งมีชงีวมีิตชอยู
และสามารถบุ
กรุกรุเขกเข้
าสูารสูาร่ งกายของคนได
การใช้เข็มฉีดยาร
ยาร่ววมกั
มกันนของผู
ของผูต้ติดิดเชืเชื้อ้อHIV
HIV(human
(human
immunodeficiency
อย่าตงไร
การใช
immunodeficiency
virus)virus)
อยางไรก็
าม
ก็ตาม าการน�
ำโรคแบบ
mechanical
transmission
มีโอกาสเกิด ขึด้ ขึน้นไดได้นน อ้อยมาก
ยมาก
การนํ
โรคแบบ
mechanical
transmission
โดยยุโดยยุ
ง นั้ นงนัมี้นโ อกาสเกิ
การน� าำ โรคในลั ก ษณะนี้ จ ะเกิ ด กั บ แมลงชนิ ด อื่ น มากกว่
เจน ไดเช่แ นก
การนํ
มากกว า ทีที่ เ่ เห็ห็นนไดได้ชชั ดั ดเจน
การที่แมลงวันตอมสิ่งสกปรกแล้
สกปรกแลววมีมีเเชืชื้อ้อโรคติ
โรคติดดตามส่
ตามสววนต่
นตาางๆ
งๆ ของร่
ของรางกาย จากนั้นบินไป
ตอมจานอาหาร หรือตอมร่
ตอมรางกายคน ท�ทํำาให้
ใหเกิดการถ่
การถายทอดเชื้อโรคออกไป เปนตน
ในประเทศไทย
โดยยุงง (mosquito
(mosquitoborne
borne
diseases)
ได้
ในประเทศไทย โรคติ ด ตต่อนํน�าำโดยยุ
diseases)
ไดนําพา
น� ำ พาความเจ็
บ ป่ ว ยและเสี
วิ ต มาสู
่ ป ระชากรดั งดันัง้ นนั้ นความรู
ความรู เ กี้ เ่ ยกี่ ยวกัวกับบโรคเห
โรคเหล่
ความเจ็
บ ป ว ยและเสี
ย ชี วยิ ตชีมาสู
 ป ระชากร
ล า นี้
จะเป็นประโยชน
ประโยชน์ออยย่าางมากเพื
งมากเพื่อ่อปป้อองกังกันนตนเองจากการรั
ตนเองจากการรับบเชืเชื้อ้อกอก่โรค
อโรคซึ่งซึโรคติ
่งโรคติ
ำโดยง
จะเป
ดตดอต่นํอาน�โดยยุ
ยุงในประเทศไทยนั
ในประเทศไทยนั
้นมี้นดมีังดนีัง้ นี้

โรคมาลาเรีย
มาล าเรี ย (malaria) เป น โรคที่ เกิ ดจาก การติ ด เชื้ อ โป รโต ซั ว ใน สกุ ล
Plasmodium ซึ่งถูกเรียกเปนภาษาไทยวา “เชื้อมาลาเรีย” ในปจจุบันเชื้อมาลาเรียที่กอโรค
ในคนมีอยู 5 ชนิด คือ P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale และ P. knowlesi
สําหรับเชื้อมาลาเรียชนิดสุดทายนั้น เดิมทีเปนเชื้อที่กอโรคมาลาเรียในลิง แตปจจุบันพบวา
สามารถกอโรคในคนได ยุงพาหะนําโรคมาลาเรียคือยุงกนปลอง โดยยุงพาหะที่สําคัญของ
โรคมาลาเรียในประเทศไทยมีหลายชนิด ไดแก An. aconitus, An. baimaii, An. dirus,
An. maculatus, An. mimimus, An. pseudowillmori เปนตน นอกจากนี้ ยังมียุงกนปลอง
อีกหลายชนิดที่ไมไดถูกจัดเปนพาหะสําคัญ แตสามารถพบการติดเชื้อไดในธรรมชาติ เชน
An. barbirostris, An. campestris, An. hodgkini, An. hyrcanus, An. nivipes,
An. philipinensis, An. sawadwongporni เปนตน
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การดํารงชีพของยุงมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคน เนื่องจากยุงหลาย
ชนิดเปนพาหะนําโรคติดตอสําคัญที่คราชีวิตของประชากรโลกเปนจํานวนมากในแตละป
ดังนั้นการศึกษาวิจัยหาองคความรูเกี่ยวกับยุงพาหะ เพื่อพัฒนาสูการควบคุมหรือกําจัด
ประชากรของยุง รวมถึง การป อ งกัน โรคที่นํ าโดยยุง เหล านั้น เป น สิ่ง ที่มี ความสําคั ญ
เปนอยางมาก อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ยุง จําเปนตอ งเริ่ม จากการนํายุง
ในธรรมชาติม าศึก ษายังหองปฏิบัติก ารทางวิท ยาศาสตร ซึ่งการที่จ ะจับ ยุงแตล ะชนิด
ใหไดนั้น ตองอาศัยเทคนิคที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะทางชีววิท ยาและชีวนิสัย
ของยุงชนิดนั้น และเมื่อนํายุงกลับมายังหองปฏิบัติการไดแลว การเพาะเลี้ยงยุงที่จับมาได
จะเปนขั้นตอนที่ยากที่สุด แตก็เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยุงดวย
เช น กั น เพราะหากไม ส ามารถเพาะเลี้ ย งยุ ง ที่ จั บ มาได จะมี ผ ลกระทบต อ งานวิจั ย
ในหลายดาน เชน จํานวนยุงมีไมมากเพียงพอสําหรับทํา การศึก ษา ตองกลับไปจับจาก
ธรรมชาติม าเพิ่ม เติม อีก ซึ่ง ยุงชนิดนั้นอาจมีจํานวนนอ ยลงเพราะสภาพดินฟาอากาศ
ที่เปลี่ยนไป หรือยุงจากแหลงเดิมอาจหมดไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
เปนตน ซึ่งเหตุการณเหลานี้จะสงผลทําใหการศึกษาวิจัยไมมีความตอเนื่อง หรืออาจตอง
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ยกเลิ ก งานวิจั ยนั้ น ไปอยา งนาเสีย ดาย ดัง นั้ น การเพาะเลี้ ยงยุ ง ไวในห อ งปฏิบั ติ ก าร
จะทําใหผูวิจัยไมตองเผชิญกับปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดดังกลาว
เพื่ อ สนั บ สนุ นให ก ารศึ ก ษาวิ จัยเป นไปอย างราบรื่นจนสําเร็จ ลุ ลวง วิธีก าร
เพาะเลี้ยงยุงในหองปฏิบัติการนั้น ตองรวมไปถึงเทคนิคการผสมเทียมยุง และการใหยุงกิน
เลือดผานแผนเมมเบรนเทียมดวย เพราะเทคนิคทั้งสอง จะชวยสนับสนุนใหการเลี้ยงยุง
ประสบความสําเร็จ และลดการใชสัตวทดลองที่ไมจําเปน นอกจากนี้ เทคนิคการเก็บ
รักษาตัวอยางยุงในระยะตางๆ เพื่อนํามาศึกษาในภายหลัง การผาชําแหละอวัยวะภายใน
บางสวน เพื่อศึกษาความสามารถของยุงในการเปนพาหะนําเชื้อโรคหรือเชื้อปรสิต เชน
การผาตอมน้ําลายและกระเพาะอาหารของยุงตัวเต็มวัย เพื่อตรวจหาระยะสปอโรซอยต
และโอโอซิสตของเชื้อมาลาเรีย ตามลําดับ เปนตน นอกจากนี้ หากตองการศึกษาเกี่ยวกับ
พันธุศาสตรของยุง ก็จําเปนตองเตรียมโครโมโซมยุงจากอวัยวะภายใน เชน สมองและตอม
น้ําลายของลูกน้ํา หรือเซลลรังไขของยุงตัวเต็มวัยเพศเมีย เปนตน
จะเห็ นไดว า การศึก ษาเกี่ ยวกั บ ยุง ทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารนั้ น มี ขั้น ตอนหลาย
ประการ อีกทั้งยังตองอาศัยเทคนิคที่แตกตางกันสําหรับการศึก ษายุงแตล ะชนิด ดังนั้น
ความรูและความเขาใจตอเทคนิคตางๆ เหลานี้ จะเปนพื้นฐานที่สําคัญ เพื่อใหสามารถ
ทํางานวิจัยเกี่ยวกับ ยุงไดอยางสําเร็จ ลุลวง อันจะนํามาซึ่ง องคความรูห รือ ผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับสากล
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การจับยุงจากภาคสนาม

  การจับยุงจากภาคสนาม (field sampling of mosquitoes) เป็นการสุ่มส�ำรวจ
และน�ำยุงชนิดที่ต้องการกลับมาศึกษายังห้องปฏิบัติการ การจับยุงต้องอาศัยความรู้
ทั ก ษะ และประสบการณ์ เพื่อที่จ ะสามารถเก็ บตั วอย่ า งยุ ง ให้ ไ ด้ ทั้ ง ชนิ ดและระยะที่
ต้ อ งการ เนื่ อ งจากยุ ง แต่ ล ะชนิ ด ทั้ ง ระยะลู ก น�้ ำ และตั ว เต็ ม วั ย นั้ น มี แ หล่ ง เพาะพั น ธุ ์
หรือแหล่งอาศัยที่แตกต่างกัน หากไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง
แต่ละชนิดแล้ว จะไม่สามารถค้นหายุงชนิดที่ต้องการได้ การจับยุงจากภาคสนามสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การจับลูกน�้ำและการจับตัวเต็มวัย

การจับยุงจากภาคสนาม
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การจับลูกน�้ำยุงจากภาคสนาม
การจั บ ลู ก น�้ ำ ยุ ง (sampling of mosquito larva) รวมไปถึ ง ตั ว โม่ ง
มั ก ท� ำ ในเวลากลางวั น ซึ่ ง ต้ อ งรู ้ ว ่ า ยุ ง ชนิ ด ที่ ต ้ อ งการจั บ นั้ น มี แ หล่ ง เพาะพั น ธุ ์ อ ยู ่ ที่ ใ ด
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการจับลูกน�้ำยุงมีดังนี้คือ ขัน (dipper) หรือสวิงตักลูกน�้ำ  (larval
net), ปิเปตต์ (pipette), ขวดเก็บลูกน�้ำแบบปากกว้าง (wide-mouthed bottle),
ถาดใส่ลูกน�้ำ  (tray), รองเท้ายางหุ้มน่อง ไฟฉาย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ�ำเป็น เช่น ดินสอ
ปากกา ปากกาเขียนแก้ว เป็นต้น
ขันตักลูกน�้ำ (รูปที่ 5.1a) มีหลายแบบและหลายขนาด ขึ้นอยู่กับว่าต้องการ
น�ำไปใช้ในสภาพแหล่งน�้ำแบบใด ขันตักลูกน�้ำอาจมีด้ามหรือไม่มีก็ได้ แต่หากมีด้าม
จะสะดวกเมื่อใช้ตักน�้ำในแหล่งน�้ำที่เข้าไปไม่ถึงหรือมีความลึก ตัวขันควรท�ำจากวัสดุ
ที่แข็งแรง เช่น อลูมิเนียม หรือพลาสติกที่มีความหนา ผิวด้านในควรเป็นสีขาว เพื่อให้
มองเห็นลูกน�้ำหรือตัวโม่งได้ชัดเจน ส�ำหรับสวิงตักลูกน�้ำ (รูปที่ 5.1c) อาจดัดแปลง
จากขันตักลูกน�้ำที่เจาะด้านล่างให้เป็นรูแล้วปิดด้วยตาข่าย ติดปลายตาข่ายด้วยหลอด
พลาสติกเพือ่ เป็นทีเ่ ก็บลูกน�ำ 
้ ขันและสวิงตักลูกน�ำ้ สามารถใช้ทดแทนกันได้ แต่สวิงตักลูกน�ำ้
จะมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่า เนื่องจากไม่ต้องหยุดตรวจหาลูกน�้ำ ในทุกครั้งที่ตัก
สามารถเดินส�ำรวจเก็บลูกน�้ำไปสักระยะเวลาหนึ่งจึงหยุดตรวจดูลูกน�้ำ  ในสวิงสักครั้ง
อย่างไรก็ตาม การทีจ่ ะเลือกใช้ขนั หรือสวิงตักลูกน�ำ้ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั สภาพของแหล่งน�ำ้ ทีส่ ำ� รวจ
เพราะหากมีเศษกิ่งไม้ ใบไม้ หรือขยะอยู่เป็นจ�ำนวนมาก การใช้สวิงตักลูกน�ำ้ จะมีความยาก
ล�ำบาก ซึ่งขันตักลูกน�้ำจะสะดวกในการใช้งานมากกว่า (รูปที่ 5.1b และ 5.1d)
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การเก็บรักษาตัวอย่างยุง

บทที่ 7

การเก็บรักษาตัวอยางยุง

การเก็บรักษาตัวอยางยุง (preservation of mosquito specimen) สามารถ
ทําไดทั้งในระยะลูกน้ํา คราบตัวโมง (pupal exuviae) (เนื่องจากตัวโมงไมสามารถนํามา
เตรียมสไลดได เพราะมีความหนาและแข็ง) และตัวเต็ม วัย โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อเก็บ
รัก ษาตั วอย างไวศึ ก ษาลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิท ยาในภายหลั ง ดั ง นั้ น ตั ว อย างยุ ง ที่ ดี
จะตอ งมี ค วามสมบู ร ณ ในทุ ก ส วนของรางกาย แม ก ระทั่ ง เส น ขน ซึ่ง เป น ส วนสํ าคั ญ
ที่ ใ ช ใ น การจํ า แน กชนิ ดตามลั ก ษณ ะท างสั ณ ฐานวิ ท ยา ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งอาศั ย
ความละเอียดออนและระมัดระวังเปนอยางมากในการเก็บรักษา ขั้นตอนการเก็บรักษา
ตัวอยางยุงแตละระยะนั้นจะแตกตางกันออกไป ดังนี้
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การเก็บรักษาลูกน�้ำและคราบตัวโม่ง
การเก็บรักษาตัวอย่างยุงทั้ง 2 ระยะนี้ เป็นการรักษาตัวอย่างไว้บนแผ่นสไลด์แก้ว
(microscope slide) เพื่อน�ำไปศึกษาลักษณะต่างๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
ตัวอย่างลูกน�้ำที่ดีควรอยู่ในระยะที่ 4 เนื่องจากองค์ประกอบของร่างกายมีความสมบูรณ์
มากที่สุด ส�ำหรับตัวอย่างคราบตัวโม่ง เมื่อตัวเต็มวัยเจริญออกจากตัวโม่งไปแล้ว สามารถ
น�ำคราบตัวโม่งนั้นมาเตรียมตัวอย่างได้ทันที การเก็บรักษาตัวอย่างยุงทั้ง 2 ระยะนี้
มีวิธีการเตรียมที่เหมือนกัน ดังนั้น จะกล่าวถึงเฉพาะการเตรียมตัวอย่างลูกน�้ำยุงเท่านั้น
ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติสามารถดัดแปลงวิธีการเพื่อน�ำไปใช้เก็บรักษาคราบตัวโม่งได้ ขั้นตอนการ
เก็บรักษาตัวอย่างลูกน�ำ้ มีดังนี้
1. ฆ่าลูกน�้ำ  โดยใช้ปิเปตต์ดูดลูกน�้ำตัวที่ต้องการใส่ลงในน�้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ
60 องศาเซลเซี ย ส หากน�้ ำ ร้ อ นมี อุ ณ หภู มิ สู ง กว่ า นี้ ตั ว ลู ก น�้ ำ จะแข็ ง และมี สี ค ล�้ ำ 
ในทางตรงกั น ข้ า ม ถ้ า น�้ ำ ไม่ ร ้ อ นเพี ย งพอ ลู ก น�้ ำ จะไม่ ต ายในทั น ที จะดิ้ น รนอยู ่
ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะตาย ซึ่งจะท�ำให้เส้นขนต่างๆ ที่ส�ำคัญหลุดออกได้ เมื่อลูกน�้ำ
ตายสนิทแล้ว ให้นำ� ขึ้นจากน�ำ้ ทันที ไม่แช่ทิ้งไว้นานเพราะจะท�ำให้ตัวลูกน�ำ้ เละ
2. เก็บลูกน�้ำไว้ในเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) 80% ที่บรรจุอยู่ใน
ขวดแก้วขนาดเล็ก โดยพิจารณาขนาดของขวดให้เหมาะสมกับจ�ำนวนตัวอย่าง การเก็บรักษา
ในลักษณะนีส้ ามารถเก็บลูกน�ำ้ ไว้ได้นานก่อนทีจ่ ะน�ำมาเตรียมบนสไลด์ และหากต้องการน�ำ
ตัวอย่างไปศึกษาด้านอื่นที่ไม่ใช่ทางสัณฐานวิทยา เช่น การวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา
ให้ ใ ส่ ลู ก น�้ ำ ที่ มี ชี วิ ต ลงในเอทิ ล แอลกอฮอล์ 95% ได้ โ ดยตรง ไม่ ต ้ อ งฆ่ า ลู ก น�้ ำ ก่ อ น
  3.  ดูดเอทิลแอลกอฮอล์ 80% ออก แล้วใส่เอทิลแอลกอฮอล์ 99% เข้าไปแทนที่
ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที เมื่อครบเวลาดูดเปลี่ยนเอทิลแอลกอฮอล์ 99% อีกประมาณ
4-5 ครั้ง จากนั้น เปลี่ยนเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ 100% (absolute ethanol) ทิ้งไว้ 10 นาที
4. เมื่ อ ครบเวลา ถ่ า ยลู ก น�้ ำ ใส่ ล งใน cellosolve (ethylene glycol
monoethyl ether) โดยให้มีเอทิลแอลกอฮอล์ติดไปน้อยที่สุด สามารถท�ำได้โดยใช้
เข็มเขี่ยยกตัวลูกน�้ำออกจากเอทิลแอลกอฮอล์แทนการใช้ปิเปตต์ดูด ซึ่งจะลดปริมาณ
เอทิลแอลกอฮอล์ที่ติดตัวลูกน�้ำได้มาก ทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที หรือนานกว่านั้น
พิ จ ารณาจากสี ข องลู ก น�้ ำ  ถ้ า ลู ก น�้ ำ มี สี เ ข้ ม มากให้ ทิ้ ง ไว้ เ ป็ น เวลานาน ซึ่ ง สามารถ
ทิ้งไว้นานข้ามคืนได้
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การผ่าชำ�แหละยุง

บทที่ 8

การผาชําแหละยุง

การผ าชํา แหละยุง (dissecting of mosquito) เป น เทคนิ คที่ มี ความสํ าคั ญ
อย า งมากต อ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ยุ ง ทั้ ง ในภาคสนามและห อ งทดลอง เพราะข อ มู ล
บางอยางจําเปนตองศึกษาจากอวัยวะของลูกน้ําหรือตัวเต็มวัย เชน
สมองของลู ก น้ํ า ใช เ ตรี ย มเมทาเฟสโครโมโซม ต อ มน้ํ า ลายของลู ก น้ํ า
และเซลล รั ง ไข (ovarian nurse cell) ของตั ว เต็ ม วั ย ใช เ ตรี ย มโพลี ที น โครโมโซม
ซึ่งโครโมโซมทั้ง 2 ชนิด จะถูกใชเพื่อศึกษาพันธุกรรมและความซับซอนของชนิด (species
complex) ของยุงนั้น (การเตรียมโครโมโซมทั้ง 2 ชนิด อธิบายไวในบทที่ 9)
ตอมน้ําลายและกระเพาะอาหารของยุงกนปลองตัวเต็มวัย ใชเพื่อตรวจหาเชื้อ
มาลาเรียระยะสปอโรซอยต และโอโอซิสต ตามลําดับ และเมื่อผาตรวจหาเชื้อในอวัยวะ
ดังกลาวของยุงไปจํานวนหนึ่ง จะสามารถประมาณอัตราการติดเชื้อในยุงชนิดนั้นได
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อัณ ฑะและรังไข ของยุง ตัวเต็ม วัย ใชเพื่อ ตรวจดูลักษณะความผิดปกติที่อ าจ
เกิดขึ้นเมื่อศึกษาการผสมขามสายพันธุ นอกจากนี้ รังไขยังใชเพื่อพิสูจนวายุงตัวนั้นเคย
วางไขม าแลวหรือ ไม ซึ่งเมื่อผายุง ไปจํานวนหนึ่ง จะไดสัดสวนของยุง ที่เคยวางไขแลว
(parous) และไม เ คยวางไข (nulliparous) ซึ่ ง สามารถนํ า ไปใช คํ า นวณหาอายุ ขั ย
ของประชากรยุงในขณะนั้นได
ถุงเก็บ เชื้อ อสุจิของยุงตัวเต็มวั ย ใชเพื่อพิสูจ นวายุงตัวนั้นไดรับ การผสมพันธุ
มาแลวหรือยัง ซึ่งสามารถใชพิสูจนไดวา ยุงที่เพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ สามารถผสม
พันธุกันไดในกรงเลี้ยงยุงขนาดมาตรฐานหรือไม
จากตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นวา การผาชําแหละยุงมีความสําคัญตองานวิจัย
เปนอยางมาก ซึ่งวิธีก ารผาชําแหละอวัยวะตางๆ ของยุง ในระยะลูก น้ําและตัวเต็ม วัย
มีดังนี้

การผาชําแหละสมองลูกน้ํา (รูปที่ 8.1)
1. ถายลูกน้ําตัวที่ตองการใสลงในถวยขนาดเล็กดวยปเปตตพลาสติก ลางลูกน้ํา
ดวยน้ํากลั่น 2-3 ครั้ง ซับน้ํากลั่นออกใหแหงดวยกระดาษกรอง
2. ถายลูกน้ําดวยเข็มเขี่ยลงบนแผนกระจกสไลดที่มีน้ําเกลือ (normal saline)
ปริมาณ 1 หยด จากนั้นตัดสวนหัวของลูกน้ําออก (ใหทําภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอ
ที่กําลังขยายประมาณ 30-40 เทา ) ดวยเข็ม เขี่ย 2 เลม โดยใชเลม แรกกดตรงสวนคอ
ของลูกน้ํา แลวใช เลมที่สองเฉือ นบริเวณรอยตอระหวางสวนหัวและสวนอกของลูก น้ํา
ให ก ดน้ํ า หนั ก ลงบนเข็ ม เขี่ ย เล ม ที่ ส องให ม าก เพื่ อ ช ว ยเฉื อ นให ข าดในครั้ ง เดี ย ว
เพราะหากตองเฉือนหลายครั้งอาจทําใหเศษเซลลตางๆ หลุดกระจายปะปนอยูในน้ําเกลือ
ซึ่งจะทําใหคนหาสมองลูกน้ําไดยากยิ่งขึ้น
3. ใช เ ข็ ม เขี่ ย ยกลํ า ตั ว ของลู ก น้ํ า ออกไปจากหยดน้ํ า เกลื อ จั ด ตํ า แหน ง
ของหัวลูกน้ําใหดานหลัง (dorsal side) อยูดานบน จากนั้น ใชปลายเข็มเขี่ยเลมแรกแทง
เขาไปในปากของลูกน้ํา กดไวไมใหหัวของลูกน้ําเคลื่อนที่ ใชดานขางของปลายเข็มเขี่ยเลม
ที่ส องกดที่สวนปาก แลวลากเข็ ม เขี่ยลงมาทางดานตา ออกแรงกดเบาๆ เพื่อบีบ พื้นที่
ให ส มองที่ อ ยู ภ ายในหั วเคลื่ อ นออกมาทางรอยตั ด ที่ บ ริเ วณรอยต อ ระหว างส วนหั ว
และสวนอกของลูกน้ํา
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ยุ ง เป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี โ ครโมโซมเป็ น ดิ พ ลอยด์ (dipolid) จ� ำ นวน 3 คู ่
เป็นโครโมโซมร่างกาย (autosome) 2 คู่ คือ โครโมโซมคู่ที่ 2 และ 3 และเป็นโครโมโซม
เพศ (sex chromosome) 1 คู่ คือ โครโมโซม XX (homomorphic) ส�ำหรับเพศเมีย
และ XY (heteromorphic) ส�ำหรับเพศผู้ การศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซมของยุงนั้น
จะมุ่งเน้นศึกษาเมทาเฟสโครโมโซม (metaphase chromosome) และโพลีทีนโครโมโซม
(polytene chromosome) โดยเมทาเฟสโครโมโซม คือ โครโมโซมทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการ
แบ่งเซลล์ร่างกายแบบไมโทซิส (mitosis) ในระยะเมทาเฟส (metaphase) ซึ่งในระยะนี้
โครโมโซม 1 แท่ง จะประกอบด้วย 2 ซิสเตอร์โครมาทิด (sister chromatid) ที่ติดกันอยู่
ตรงต�ำแหน่งของเซนโทรเมียร์ (centromere) ซึ่งโครโมโซมแต่ละแท่งจะหดตัวและ
หนาขึ้น โดยโครโมโซมทั้งหมดจะเรียงตัวอยู่ตรงกลางเซลล์ ก่อนที่จะถูกสายใย สปินเดิล
(spindle fiber) ดึงให้ซสิ เตอร์โครมาทิดแยกออกจากกัน เข้าสูร่ ะยะแอนาเฟส (anaphase)
ต่ อ ไป การหยุ ด การท� ำ งานของสายใยสปิ น เดิ ล เพื่ อ ให้ ก ารแบ่ ง เซลล์ ห ยุ ด ค้ า งอยู ่

การเตรียมโครโมโซมยุง

ตัว
อย
่าง

ในระยะเมทาเฟส จะทําใหไดเมทาเฟสโครโมโซมจํานวนมาก โดยโครโมโซมรางกาย
ของยุงมักเปนชนิด metacentric หรือ submetacentric สวนโครโมโซมเพศมักเปนชนิด
submetacentric, acrocentric หรื อ telocentric เมทาเฟสโครโมโซมนั้ น สามารถ
เตรี ย มได จ ากเซลล ส มอง (neurogonial cells of the brain) ของลู ก น้ํ า ระยะที่ 4
ตอนตน ซึ่งเปนอวัยวะที่มีการแบงเซลลเพิ่มจํานวนอยูตลอดเวลา จึงมีเมทาเฟสโครโมโซม
อยูเปนจํานวนมาก
สําหรับโพลีทีนโครโมโซม หรือโครโมโซมขนาดใหญมาก (giant chromosome)
(รูป ที่ 9.1) เป น โครโมโซมลั ก ษณะพิ เศษที่ พ บได ในนิ วเคลี ย สของเซลล ต อ มน้ํ าลาย
ของลู ก น้ํ า เรีย กวา salivary gland polytene chromosome และเซลล รัง ไข ข องยุ ง
ตัวเต็ม วัย เรียกวา ovarian nurse cell polytene chromosome โพลีทีนโครโมโซม
จะเกิด ขึ้น ในเซลลที่ จํ าเป น ตอ งทํางาน หรื อ สรางผลผลิ ต ของเซลล ในปริม าณที่ ม าก
ซึ่ง เหตุก ารณ ดัง กล าวจะเกิ ด ขึ้น ในบางชวงวงจรชี วิต ของสั ตวจํ าพวกแมลงในอั น ดั บ
Diptera รวมทั้ ง ยุ ง เช น ระยะลู ก น้ํ า ซึ่ ง เจริ ญ เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว มี ค วามต อ งการ
สารอาหารจํานวนมาก ลูกน้ําจึงกินอาหารอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะในระยะที่ 3 และ 4
ตอนตน ดังนั้น เซลลตอมน้ําลายจึงตองผลิตน้ําลายในปริมาณมากเพื่อใชยอยสลายอาหาร
เหล า นั้ น โดยน้ํ าลายเป น ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้น จากกระบวนการแปลรหั ส (translation)
ของสารพันธุกรรม (DNA) ที่อยูในเซลลตอมน้ําลาย ดังนั้น เพื่อใหสามารถผลิตน้ําลายได
จํานวนมาก เซลลตอมน้ําลายจึงมีการแบงตัวแบบไมโทซิสจนไดจํานวนเซลลที่รางกาย
ตอ งการ จากนั้ นจึ งหยุ ดการแบ งเซลล แต ภ ายในเซลล แต ล ะเซลล ยัง คงมี ก ารจําลอง
โครโมโซมตัวเอง (replication) อีกนับพันครั้ง ในขณะที่ไมมีการแบงนิวเคลียส เรียกวา
เกิด เอนโดไมโทซิส (endomitosis) เซลลตอมน้ําลายแตละเซลลจึงมีจํานวนโครโมโซม
มากกวาปกติ และทําใหเซลลมีขนาดใหญ
โครโมโซมที่จําลองเปน โครมาทิดขึ้นมาหลายพันเสนนี้ จะไม แยกตัวจากกัน
โครโมโซมจึ ง หนาตั ว ขึ้ น จนเกิ ด เป น ลั ก ษณ ะที่ ค ล า ยกั บ ริ บ บิ้ นยาวขนาดให ญ
(long ribbon-like structure) ที่มี สวนเขม และจางอยู เปน สัด สวนตามขวางของสาย
โครโมโซม ทํ า ให เ กิ ด บริ เ วณที่ ย อ มติ ด สี เ ข ม (band) และบริ เ วณที่ ย อ มติ ด สี จ าง
(interband) ซึ่ ง การย อ มติ ด สี เ ข ม และจางนี้ เกิ ดจากความแน น (condensation)
ของโครโมโซมที่แตกตางกัน
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รองศาสตราจารย์ ดร.ดำ�รงพันธุ์ ทองวัฒน์

ประสบการณ์การทางาน

อาจารย์ประจำ� ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

ความเชี่ยวชาญ

เซลล์พันธุศาสตร์ของยุง (mosquito cytogenetics)
การเพาะเลี้ยงยุง (mosquito colonization)
การควบคุมยุง (mosquito control)
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กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน

lmmunological concepts
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ผู้แต่ง: ผศ.ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม
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หนังสือเล่มนีม้ สี าระส�ำคัญเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะของเซลล์
ที่ท�ำงานร่วมกัน ในระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการท�ำงานของเซลล์ใน
ร่างกายที่ประกอบด้วยระบบภูมิคุ้มกันโดยก�ำเนิดและภูมิคุ้มกัน
แบบจ�ำเพาะซึ่งตอบสนองและป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามา
ท�ำลายร่างกายและป้องกันการเกิดโรค โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
ลักษณะและโครงสร้างของแอนติเจนแอนติบอดี การสร้างโมโนโค
ลนาลแอนติบอดี การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงโรค
ทีเ่ กีย่ วข้อง กับระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย เช่น มะเร็งภูมติ า้ นทาน
เนื้อเยื่อตัวเอง ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันต่อจุลชีพ
ดังนั้น จึงเหมาะสมส�ำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และ
ผูท้ สี่ นใจทบทวนความรูเ้ กีย่ วกับระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย ผูอ้ า่ น
สามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
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พัฒนาการผิดปกติที่พบ
บ่อยในเด็กแรกเกิด - 5 ปี
ผู้แต่ง: ผศ.พญ.จิรนันท์ วีรกุล
ปีพิมพ์ : 1/2559
ปีพิมพ์ : 2/2559

วัยแรกเกิดถึง 5 ปี ถือว่าเป็นโอกาสทองของชีวติ ในเรือ่ ง
ของพัฒนาการและการเรียนรู้ เนือ่ งจากการเจริญเติบโตของสมอง
ประมาณร้ อ ยละ 80 เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งวั ย นี้ หากเราทราบ
ความผิดปกติด้านพัฒนาการของเด็กได้เร็ว จะท�ำให้เราสามารถ
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการด้านที่บกพร่องอย่างทันท่วงที น�ำไป
สู่พัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพที่เด็กควรจะเป็น

กายภาพบำ�บัดในผู้ป่วย
ภาวะวิกฤต

ผู้แต่ง: วีระพงษ์ ชิดนอก และ
เอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์.
ปีพิมพ์ : 1/2559
ปีพิมพ์ : 2/2560

นักกายภาพบ�ำบัด มีบทบาทส�ำคัญในการประยุกต์
ใช้เทคนิคการรักษาทางกายภาพบ�ำบัด เพื่อการ
บ� ำ บั ด ภาวะกล้ า มเนื้ อ อ่ อ นแรงและข้ อ ต่ อ ติ ด
การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจ การระบาย
เสมหะด้วยเทคนิคแบบต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ป่วยหย่า
เครือ่ งช่วยหายใจได้เร็วขึน้ จากภาวะวิกฤตของผูป้ ว่ ย
ด้วยพยาธิสภาพของโรค การนอนบนเตียงเป็นเวลา
นาน และไม่ได้เคลือ่ นไหวร่างกาย สามารถลดปัจจัย
เสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ท�ำให้ผู้ป่วยสามารถ
กลับมาท�ำกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถหายใจเองได้
เร็วขึ้น ทั้งนี้นักกายภาพบ�ำบัดควรท�ำการรักษา
ผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย
วางแผนการรั ก ษา และท� ำ การรั ก ษาให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ใ น
ระยะยาวส�ำหรับผู้ป่วย
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การวิจัยทางสาธารณสุข:
จากหลักการสู่การปฏิบัติ

อาการทางอายุรศาสตร์

Medical Symptomatology (ฉบับปรับปรุง)

บรรณาธิการ : รศ.ดร.พญ.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ และคณะ
ปีพิมพ์ : 1/2559
ปีพิมพ์ : 2/2559
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ผู้แต่ง: ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ
ปีพิมพ์ : 1/2560

การวิ จั ย เป็ น การแสวงหาความรู ้ ด ้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิบของการ
บริการสาธารณสุขที่จ�ำเป็นปัจจุบันนักสาธารณสุขปฏิบัติ
งานในระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ซั บ ซ้ อ นและมี ค วามเป็ น
พลวัตร การวิจัยมีความจ�ำเป็นในการสร้างหลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อใช้ในการก�ำหนดนโยบายหรือการปรับปรุง
และพัฒนางานด้านสาธารณสุข
หนังสือเล่มนี้ น�ำเสนอล�ำดับขั้นของกระบวน
การวิจัยเชิงปริมาณโดยน�ำเสนอทั้งในส่วนของภาคทฤษฎี
และตัวอย่างการวิจยั ทางสาธารณสุขเพือ่ ให้นสิ ติ นักศึกษา
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มีความเข้าใจในการวิจัย
ทางสาธารณสุขและใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน
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สังคมวิทยาสาธารณสุข
Sociology of Public Health

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ
ปีพิมพ์ : 1/2559

เมื่อผู้ป่วยมาปรึกษาแพทย์ด้วยอาการต่างๆ แพทย์
จะต้องซักถามประวัติอาการเจ็บป่วยและตรวจร่างกายผู้ป่วย
ซึ่งถือเป็นทักษะที่ส�ำคัญมากและต้องฝึกฝนอย่างสม�่ำเสมอ
การทีแ่ พทย์จะทราบประวัตอิ าการเจ็บป่วยและความผิดปกติ
จากการตรวจร่ า งกายอย่ า งครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ งได้ นั้ น
นอกจากจะต้องมีความรู้ทางวิชาแพทย์แล้ว ยังต้องมีความรู้
ความสามารถในการสื่อสารและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย
ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งจะน� ำ ไปสู ่ ก ารดู แ ลรั ก ษาที่ ถู ก ต้ อ งด้ ว ย
การซักถามประวัตกิ ารเจ็บป่วยและการตรวจร่างกายจึงถือเป็น
ศิลปะอย่างหนึ่งที่ช่วยน�ำไปสู่การรักษาผู้ป่วยให้หายจาก
โรคภัยไข้เจ็บ อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของแพทย์ทุกคน

บริ บ ททางสั ง คมกั บ สุ ข ภาพ รู ป แบบสั ง คมกั บ การเปลี่ ย นแปลง
แบบแผนความเจ็บป่วยและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแบบแผนความเจ็บป่วย
การสาธารณสุขกับสาเหตุทางสังคมของความเจ็บป่วย การพัฒนาแนวคิด
ทางการแพทย์ ข้อจ�ำกัดของกรอบคิดทางการแพทย์ในการแก้ไขปัญหาและ
การจั ด การด้ า นสุ ข ภาพ การพั ฒ นาแนวคิ ด ทางสั ง คมในด้ า นสุ ข ภาพ
ลักษณะส�ำคัญของแนวคิดทางสังคม การใช้สังคมวิทยาในการท�ำความเข้าใจ
ปั ญ หาสุ ข ภาพ รวมถึ ง การวิ จั ย ทางสั ง คมวิ ท ยาในการศึ ก ษารายละเอี ย ด
ด้านสุขภาพ
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พฤติกรรมสุขภาพ:
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ผู้แต่ง: ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
ปีพิมพ์ : 1/2560

ผู้แต่ง: รศ.ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย
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ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของมนุษย์กย็ งั คงเป็นงานยากเสมอและต้องเผชิญ
กับเป้าหมายใหม่ ๆ ทีท่ า้ ทายมากขึน้ ทัง้ จากเงือ่ นไขทางสังคม
ที่ ห ลากหลาย ซั บ ซ้ อ นและสภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ผั น แปร
ไปอย่างรวดเร็ว
ถึ ง แม้ ว ่ า การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์
จะยังคงเป็นงานยากต่อไป แต่ผู้เขียนก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้
จะมีประโยชน์ช่วยให้งานยากเหล่านี้กลายเป็นงานยาก
ที่สนุก เป็นงานยากที่ท้าทาย และเป็นงานยากที่ประสบผล
ส�ำเร็จ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานยาก ๆ เหล่านี้นี่เอง
ที่นอกจากจะท�ำให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นแล้ว ยังน�ำมาซึ่งความรู้สึกปลื้มปีติยินดี และสามารถ
สร้างรอยยิ้มกว้างในหัวใจให้กับนักสาธารณสุขตัวเล็ก ๆ
ที่ท�ำงานในชุมชนได้อย่างที่สุดเช่นกัน

ภาวะเครียดทางออกซิเดชัน
และโรคเบาหวานชนิดที่ 2

หนังสือ¢าÂ´Õ

590
บาท

การเพิ่ ม ขึ้ น ของภาวะเครี ย ดทางออกซิ เ ดชั น
(oxidative stress) เร่ ง ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาภาวะดื้ อ
ต่ อ อิ น ซู ลิ น ขึ้ น ในอวั ย วะต่ า งๆ โดยจะมี ก ารยั บ ยั้ ง
การส่งสัญญาณของอินซูลินและการสูญเสียการท�ำหน้าที่
ของสารอะดิโพไคน์ (adipokines) เกิดการอักเสบและ
ภาวะไขมันสูงผิดปกติในเลือด ภาวะดื้อต่ออินซูลินมักจะ
เกิดขึ้นมาก่อนเป็นเวลานานอาจเป็นปี และแสดงอาการ
ภาวะก่อนที่จะเป็นโรคเบาหวาน จากนั้นจะตามมาด้วย
การลดหรือการสูญเสียหน้าที่ของการหลั่งอินซูลิน ซึ่งเป็น
สาเหตุส�ำคัญของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ
จะตามมาด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน…

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา
Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications
ผู้แต่ง: ผศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
ปีพิมพ์ : 1/2560

ร่างกายร่างนี้ คือ โรงละครโรงใหญ่…มีตวั ละครมากมาย กระโดดโลดเต้นไปมา… ตามบทบาท
ของตนเองอยู่ตลอดเวลาทุกการแสดงที่เกิดขึ้น ณ โรงละครแห่งนี้ มีเสน่ห์ของศาสตร์
ด้าน “สรีรวิทยา” ซ่อนตัวอยู่ศาสตร์ที่สะท้อนกระบวนการแห่งการมีชีวิต ศาสตร์ที่หลาย
เหตุการณ์ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าศาสตร์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้… โดยการอาศัยเพียงความ
จะเป็นตัวหนังสือ หรือภาพนิ่งเชิงกายวิภาคศาสตร์แต่… ต้องถูกเติมแต่งด้วย “จิตนาการ”
ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา รวมกับการคิดวิเคราะห์ทั้งจากเหตุไปสู่ผลและจากผลไป
หาเหตุ จึ ง จะท� ำให้ ค วามเข้ า ใจและความประทั บ ใจในศาสตร์ ด ้ า นสรี ร วิ ท ยาเกิ ด ขึ้ น ได้
อย่างแท้จริง” ขอผู้อ่านจงมีอิสระในการสร้างสรรค์จิตนาการควบคู่ไปกับการอ่านต�ำราเล่มนี้
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