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บทคัดย่อ 

การศึกษาการเฝ้าระวงัยุงลายโดยใช้กบัดกัไข่ยุงลาย AMHS และสํารวจลูกนาํยุงลาย วตัถุประสงค์

เพือศึกษาชนิดของยุงลาย ระดบัความสูงของอาคารชุดทียุงลายสามารถขึนไปวางไข่  เปรียบเทียบการนบัไข่

ยงุลายโดยใชแ้อปพลิเคชนัและกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ และเปรียบเทียบการเฝ้าระวงัยุงลายโดยการสํารวจ

ลูกนํายุงลายกบัการใช้กบัดักไข่ยุงในอาคารชุดศุภาลยั ปาร์ค แยกติวานนท์ จงัหวดันนทบุรี ผลการสํารวจ

ลูกนาํยุงลายพบยุงลายบ้าน Aedes aegypti และจากการวางกับดักไข่ยุงพบไข่ยุงลายภายในอาคารบริเวณ              

พักอาศัย ชันสูงสุดทีพบ คือ ชัน  และชันสูงสุดภายนอกอาคารทีพบ คือ ชัน  เมือเปรียบเทียบการ 

เฝ้าระวงัยุงลายโดยการใช้กับดักไข่ยุงกับการสํารวจลูกนํายุงลาย พบว่าการใช้กบัดักพบยุงลายมากกว่า 

การสํารวจลูกนํายุง (p-value = 0.0 ) เมือเปรียบเทียบจํานวนไข่ยุงลายทีนับได้จากแอปพลิเคชันและ 

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพบจํานวนไข่ยุงลายทีนับจากแอปพลิเคชันมีจํานวนมากกว่าการใช้กล้อง

จุลทรรศน์สเตอริโอ (p-value < 0.001) แต่การนับไข่ยุงโดยใช้กลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอจะมีความถูกตอ้ง

และแม่นยาํกว่าการใช้แอปพลิเคชัน ข้อเสนอแนะควรศึกษาการใช้กับดักไข่ยุงลาย AMHS เพือเฝ้าระวงั

ยงุลายในชุมชนพกัอาศยั และพฒันากบัดกัไข่ยงุลายเพือใชป้้องกนัควบคุมโรคติดต่อนาํโดยยงุลาย 

 

คาํสาํคญั :  ยงุลายบา้น, สาํรวจยุงลาย, กบัดกัไข่ยงุ  
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Abstract 

 A study surveillance of Aedes mosquitoes using AMHS and visual larval survey. The objective of 

this study was to identify species of Aedes, determine the floor level that found egg mosquitoes, compare 

the use of application and stereo microscope for eggs count and compare the efficacy of vector 

surveillance method between AMHS and visual larval survey in Supalai Park Tiwanon Condominium, 

Nonthaburi Province. The larval survey results found Aedes aegypti. We detected Aedes eggs inside the 

21st floor building and outside 22nd floor building using AMHS. Surveillance of Aedes mosquitoes use 

AMHS was compared with the visual larval survey, the use AMHS can detected Aedes mosquitoes better 

than visual larval survey (p-value = 0.010).  Comparing the number of eggs counted by the AMHS 

applications and stereo microscope, the eggs number counted by the AMHS application is higher than the 

stereo microscope (p-value < 0.001) . However, counting eggs using stereo microscope is more accurate 

and precise than using the application of AMHS. The recommendation is AMHS should be studies in 

residential community for surveillance and developed for the prevention and control diseases.  
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บทนาํ 

โรคติดต่อนําโดยยุงลาย ไดแ้ก่ โรคไขเ้ลือดออก ไขป้วดขอ้ยุงลาย และโรคติดเชือไวรัสซิกา ยงัคง

เป็นปัญหาทางสาธารณสุขทีสําคญัของประเทศไทย สถานการณ์โรคติดต่อนําโดยยุงลาย โดยเฉพาะโรค

ไขเ้ลือดออก ซึงเป็นโรคทีมีความรุนแรงมีผูป่้วยเสียชีวิตจาํนวนหลายรายในแต่ละปี ในช่วง  ปีทีผ่านมา 

(พ.ศ. - ) โรคไขเ้ลือดออกมีรูปแบบการระบาดทีไม่แน่นอน มีการระบาดแบบปีเวน้ปี หรือปีเวน้ 

สองปี ซึงมีการระบาดใหญ่ในช่วงปี ,  และ  มีผูป่้วยมากถึงหนึงแสนกว่าราย( ) โรคไขป้วดขอ้

ยงุลายและโรคติดเชือไวรัสซิกาแมจ้ะไม่มีผูป่้วยเสียชีวิตจากโรคนี แต่ก็พบผูป่้วยจาํนวนหลายรายในแต่ละปี 

ผูป่้วยโรคติดต่อนาํโดยแมลงดังกล่าวนีสามารถพบไดใ้นทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุตงัแต่วยัทารกจนถึงวยัสูงอาย ุ

โดยพบผูป่้วยเหล่านีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย( )  ทงัในพืนทีเขตชุมชนชนบท ชุมชน

เมืองทีมีลักษณะทีอยู่อาศัยเป็นอาคารพาณิชย์ ชุมชนแออัด บ้านจดัสรร หรือแม้กระทังอาคารชุดก็ตาม 

ปัจจุบนัโรคติดต่อนําโดยยุงลายดงักล่าวยงัไม่มีวคัซีนป้องกนั การป้องกันควบคุมโรค ดาํเนินการโดยใช้

มาตรการการเฝ้าระวงั ป้องกันและควบคุมโรค โดยดําเนินการทังในด้านคน เชือ และยุงพาหะ การ

ดาํเนินการป้องกนัและควบคุมโรคทางกีฏวิทยาทีสําคญั ไดแ้ก่ การป้องกนัไม่ให้ถูกยุงกดั การกาํจดัลูกนาํยุง 

ทาํลายแหล่งเพาะพนัธุ์ของยุงพาหะ และการกาํจดัยุงตวัเต็มวยั( ,3) มาตรการในการเฝ้าระวงัทางกีฏวิทยาเป็น

มาตรการหนึงทีสามารถป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนาํโดยยุงลายได ้ขอ้มูลทีไดส้ามารถนาํไปใช้

ในการจดัลาํดับความสําคญัของพืนที วางแผนการดาํเนินการป้องกนัควบคุมโรคในพืนทีไดอ้ย่างเหมาะสม 

การเฝ้าระวงัทางกีฏวิทยาทีสําคญั ไดแ้ก่ การสํารวจยงุในระยะลูกนาํ การสํารวจยงุในระยะตวัเต็มวยั การเฝ้าระวงั 

เชือไวรัสในยุง และการเฝ้าระวงัการตา้นทานของยุงต่อสารเคมี การดาํเนินการมาตรการดงักล่าวจะขึนอยู่กบั

วตัถุประสงคแ์ละโรคทีเป็นปัญหาของพืนที(1,4) แต่การดาํเนินการมาตรการดงักล่าวยงัไม่สามารถดาํเนินการ

ไดค้รอบคลุม เนืองจากขาดความร่วมมือจากชุมชน โดยเฉพาะในพืนทีชุมชนเมืองทีมีลกัษณะเป็นบ้านพกั

อาศยั อาคารพาณิชย ์ศาสนสถาน สถานศึกษา โรงงานและโรงแรม ทีสามารถดาํเนินการไดค้รอบคลุมพืนที

ในระดับหนึงเท่านัน ทาํให้ข้อมูลการเฝ้าระวงัมีความคลาดเคลือนจากความเป็นจริงไม่สามารถวางแผน

ป้องกนัควบคุมโรคในพนืทีไดอ้ยา่งเหมาะสม    

การดาํเนินการมาตรการเฝ้าระวงัยุงลายยงัคงมีปัญหาทีสําคญัอย่างหนึง คือ การเฝ้าระวงัในพืนทีที

มีลักษณะเป็นอาคารชุด ซึงมีขอ้จาํกดัหลายอย่างด้วยกัน ไดแ้ก่ การเขา้ไปในบริเวณอาคารชุด การคน้หา

แหล่งเพาะพนัธุ์ของยงุลาย การสํารวจยงุลายตวัเตม็วยั ซึงไม่สามารถดาํเนินการไดค้ลอบคลุมพืนทีส่วนใหญ่

ของอาคารชุด เนืองจากไม่สามารถเขา้ไปในห้องพกัอาศยัได ้ทาํให้ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงใน

ห้องพกัได ้

การใช้กับดกัไข่ยุงเป็นวิธีการหนึงทีนาํมาใช้ในการเฝ้าระวงัยุงลาย สามารถแสดงให้เห็นถึงการ

ปรากฏอยู่ของยุงลาย เป็นอุปกรณ์ทีเลียนแบบแหล่งเพาะพนัธุ์ของยุงเพือให้ยงุตวัเมียมาวางไข่ ปัจจุบนัมีการ

พฒันานวตักรรมกบัดกัไข่ยุงลายมาใชใ้นการเฝ้าระวงั ควบคุม กาํจดัยุงลาย โดยการผลิตกบัดกัไข่ยุงลายทีมี
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สารดึงดูดให้ยุงมาวางไข่ และเมือยุงลายวางไข่ในภาชนะ ไข่ยุงทีฟักออกมาเป็นลูกนาํจะถูกฆ่าตายในระยะ

ลูกนาํหรือไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นยุงตวัเต็มวยัไดด้ว้ยสารกาํจดัลูกนาํภายในกบัดกั( - ) นวตักรรมกบัดัก

ไข่ยงุลายบางชนิดยงัได้มีการพฒันาแอปพลิเคชันทีใช้ในการนับไข่ยุง ซึงสามารถระบุตาํแหน่งการวาง

กับดักและจดัเก็บขอ้มูลเข้าสู่แหล่งรวมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทาํให้สามารถนาํขอ้มูลไปใช้ได้

อย่างรวดเร็ว( ) 

ประเทศไทยดาํเนินการเฝ้าระวงัยุงลายโดยการสาํรวจลูกนาํยุงลาย ซึงเป็นมาตรการทีดาํเนินการมา

อย่างต่อเนืองในแต่ละปี แต่ยงัไม่สามารถดาํเนินการไดค้ลอบคลุมโดยเฉพาะพืนทีทีมีลกัษณะเป็นอาคารชุด

เนืองจากขอ้จาํกดัดงักล่าว กองโรคติดต่อนาํโดยแมลงจึงมีแนวคิดในการนาํกบัดกัไข่ยุงลายทีมีสารดึงดูดให้

ยุงมาวางไข่มาใช้ในการเฝ้าระวงัยุงลายพาหะในพืนทีทีเป็นอาคารชุด ยากต่อการเขา้ถึงแหล่งเพาะพนัธุ์ยุง  

ซึงหากนาํกบัดกัไข่ยุงลายไปวางในชนัต่าง ๆ ของอาคารชุดร่วมกบัการสํารวจลูกนาํยุงลาย จะเป็นแนวทาง

ในการปรับมาตรฐานการเฝ้าระวงัยงุลายพาหะนาํโรคในพืนทีอาคารชุดใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือศึกษาชนิดของยงุลายทีสามารถพบไดใ้นอาคารชุดทีสูงมากกวา่  ชนั    

2. เพือศึกษาระดบัความสูงของอาคารชุดทียงุลายสามารถขึนไปวางไข่ได ้           

3. เพือเปรียบเทียบการนบัไข่ยงุลายโดยการใชแ้อปพลิเคชันและการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ 

4. เพือเปรียบเทียบการเฝ้าระวงัยงุลายโดยใชก้ารสาํรวจลูกนาํยงุลายกบัการใชก้บัดกัไข่ยงุ 
   

วัสดุและวิธีการศึกษา 

สถานทีศึกษาและระยะเวลาศึกษา  

การศึกษาครังนีดาํเนินการในพืนทีอาคารชุดศุภาลยั ปาร์ค แยกติวานนท ์ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอ

เมือง จงัหวดันนทบุรี ลกัษณะเป็นอาคารพักอาศยัสูง  ชนั ชนัทีพกัอาศยัเริมชนัที -  ชนัที  เป็นชัน

ดาดฟ้า  มีลกัษณะเป็นสวนลอยฟ้า ทาํการศึกษาในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนเมษายน 2563 

กบัดักไข่ยุงลาย 

กบัดกัไข่ยุงลายทีใช้ในการศึกษาครังนี ชือการคา้ Aedestech Mosquito Home Systems (AMHS) 

ซึ งได้ รับ ก ารส นับ ส นุ น จาก บ ริษัท  One Team Networks Sdn Bhd ป ระ เท ศม าเล เซี ย  เป็ น กับ ดัก ที

ประกอบดว้ยสารดึงดูดให้ยุงมาวางไข่ สารยบัยงัการเจริญเติบโตของลูกนาํยุง คือ pyriproxyfen แผ่นเก็บไข่

สําหรับให้ยุงมาวางไข่ ซึงมีลักษณะเป็นผา้สีขาวรูปสีเหลียมผืนผา้ขนาดกว้าง 7.5 เซนติเมตร ยาว 18 

เซนติเมตร ความยาวของแผ่นเก็บไข่จะประมาณครึงหนึงของเส้นรอบวงกับดัก และมีแอปพลิเคช ัน                      

ทีสามารถตรวจนับไข่ยุงลายได ้โดยใช้แอปพลิเคชนัผ่านทางโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กบัดัก                     

แต่ละชุดจะมีรหสัคิวอาร์โคด้ (QR code) สาํหรับใชก้บัแอปพลิเคชนั   

 

 

4



 

 

วารสารวิชาการป้องกนัควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก: ปีที  ฉบบัที   พฤษภาคม - สิงหาคม  

การสํารวจลูกนํายุงลาย 

ดาํเนินการสํารวจลูกนาํยงุลายในภาชนะขงันาํในอาคารชุดทงัในอาคารและนอกอาคาร จดบนัทึก

ภาชนะทีพบและไม่พบลูกนาํยุงลาย และนาํลูกนาํยุงลายทีพบมาเลียงเป็นตวัเต็มวยัในห้องปฏิบติัการเลียง

แมลง กลุ่มกีฏวิทยาและควบคุมแมลงนาํโรค กองโรคติดต่อนาํโดยแมลง เพือจาํแนกชนิดของยงุลาย โดยใช้

กุญแจจาํแนกชนิดยุงของ Rattanarithikul et al. (7) ดาํเนินการสํารวจทุกเดือน ๆ ละ 1 ครัง เป็นเวลา  เดือน 

(เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนเมษายน 2563) โดยดาํเนินการสาํรวจพร้อมกบัการติดตงักบัดกัไข่ยงุลายทุกครัง 

การใช้กบัดักไข่ยุงลาย 

วางกบัดกัไข่ยุงลาย AMHS ในพืนทีอาคารชุด โดยสุ่มวางกบัดกัแบบเฉพาะเจาะจง โดยวางกบัดกั

ทุกชนั และวางในบริเวณทีมีความเหมาะสมต่อการเกาะพกัและหลบซ่อนตวัของยุงลาย เช่น บริเวณมุมมืด 

ไม่มีลมพดัผ่านหรือลมพดัผ่านน้อย ดงันี ชนัที  วาง  ชุด ชนัที  บริเวณลานจอดรถ และชนัที  บริเวณ

สวนหย่อม ศูนย์ออกกําลังกาย วางชันละ  ชุด ชันที  บริเวณทีพักอาศัยถึงชันที  วางชันละ  ชุด 

ตาํแหน่งทีวาง ไดแ้ก่ ดา้นในอาคารบริเวณบนัไดหนีไฟทงั  ดา้น และดา้นหนา้ลิฟต์ ตาํแหน่งละ  ชุด และ

ชนัที  ซึงเป็นสวนหยอ่มลอยฟ้า วาง  ชุด รวมกบัดกัทีใชว้างจาํนวน  ชุด ทาํการเปลียนแผ่นเก็บไขแ่ละ

เปลียนขวดสารดึงดูดและสารยบัยงัการเจริญเติบโตของลูกนาํทุกเดือน ๆ ละ  ครัง เป็นเวลา  เดือน (เดือน

พฤศจิกายน 2562 ถึง เดือนเมษายน 2563) แผ่นเก็บไข่ทีเก็บได้จะนําไปตรวจนับไข่ยุงลายด้วยกล้อง

จุลทรรศน์สเตอริโอทีมีกาํลงัขยาย -  เท่า ซึงเป็นวิธีทีใช้ในการนับไข่ยุง( -9) และนบัโดยการใชแ้อปพลิเคชนั

นบัไข่ยงุทีมาพร้อมกบัดกั 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป แบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี  

.  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และค่ามธัยฐาน  

.  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน เปรียบทียบความแตกต่างของจาํนวนไข่ยุงลายทีนบัได้

จากการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอและการใช้แอปพลิเคชนั ดว้ยสถิติ Mann-Whitney U Test  เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของสัดส่วนกับดักทีพบไข่ยุงลายจากการตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอและการตรวจ

ดว้ยแอปพลิเคชนั และเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วนการพบยุงลายจากการเฝ้าระวงัยุงลายโดยใช้

การสาํรวจลูกนาํยงุลายกบัการใชก้บัดกัไข่ยงุลาย ดว้ยสถิติ Chi-squared Test  
  

ผลการศึกษา 

1. การสํารวจลูกนํายุงลาย   

จากการสํารวจลูกนาํยงุลายในพืนทีอาคารชุดศุภาลยั ปาร์ค แยกติวานนท์ พบภาชนะขงันาํบริเวณ

พืนทีส่วนกลาง ซึงเป็นส่วนภายนอกอาคารเท่านัน สําหรับพืนทีภายในอาคารไม่พบภาชนะขังนําตลอด

ช่วงเวลา  เดือนททีาํการศึกษา ภาชนะขงันาํทีพบลูกนาํส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ จานรองกระถางตน้ไม ้อ่างบวั และ

ภาชนะอืน ๆ ได้แก่ กระถางต้นไม้ โดยพบว่าเดือนตุลาคม 2562 เป็นเดือนทีมีค่าดัชนีลูกนํายุงลาย 
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(Container Index : CI) สูงสุด และเมือนําลูกนํายุงลายทีสํารวจพบมาเลียงต่อในห้องปฏิบติัการเลียงแมลง 

พบว่าลูกนาํยุงลายทงัหมดทีพบในพืนทีอาคารชุดเป็นยุงลายบา้น Aedes aegypti ซึงส่วนใหญ่เป็นยุงเพศเมีย 

ดงัตารางที  
 

ตารางที   จํานวน ร้อยละของภาชนะทีสํารวจพบลูกนํายุงลาย และชนิดของยุงลายทีสํารวจพบในพืนที

อาคารชุดศุภาลยั ปาร์ค แยกตวิานนท์ 
 

เดือน จํานวนภาชนะทีสํารวจ/พบลูกนํายุงลาย ร้อยละของภาชนะ

ทีสํารวจพบลูกนํา

ยุงลาย (CI) 

ชนดิ/                                

จํานวนยุงลายทีพบ นอกอาคาร ในอาคาร 

สํารวจ พบ        สํารวจ พบ ชนดิ ตัว 

ต.ค. 2562 13 5 0 0 38.46 Ae. aegypti 38 

พ.ย. 2562 15 1 0 0 6.67 Ae. aegypti 8 

ธ.ค. 2562 18 6 0 0 33.33 Ae. aegypti 42 

ม.ค. 2563 19 1 0 0 5.26 Ae. aegypti 16 

ก.พ. 2563 16 0 0 0 0.00 -1/ -1/ 

มี.ค. 2563 17 1 0 0 5.88 Ae. aegypti 11 

เม.ย.  11 0 0 0 0.00 -1/ -1/ 
1/ ไม่พบลูกนาํยงุลายในภาชนะขงันาํทีสาํรวจ 
 

2. การใช้กบัดักไข่ยุงลาย Aedestech Mosquito Home Systems (AMHS) สํารวจไข่ยุงลาย 

จากการศึกษาการวางกบัดกัไข่ยุงลาย AMSH ในพืนทีอาคารชุด เมือนาํแผ่นเก็บไข่มานับจาํนวน

ไข่ยุงลายภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ ซึงปัจจุบนัเป็นวธีิทีใชใ้นการนับไข่ยงุ พบไข่ยงุลายบนดาดฟ้าชนั 

22 ซึงเป็นชนัสูงสุดของอาคารและชนัสูงสุดทีพบภายในอาคาร คือ ชนั 21 ในแต่ละเดือนการพบไข่ยุงลาย

บนชนัดาดฟ้า และชนัสูงสุดภายในอาคารจะแตกต่างกนัไป โดยเดือนมีนาคม 2563 จะพบไข่ยุงลายชนั 21 

และชนัดาดฟ้ามากกวา่เดือนอืน ๆ ดงัตารางที  
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ตารางที 2  การพบไข่ยุงลายบนชันดาดฟ้าและชันสูงสุดภายในอาคาร จากการวางกับดักไข่ยุงลายตรวจโดย

ใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 
 

เดือน ชันทีพบไข่ยุงลาย จํานวนกบัดักทีวาง 

(ชุด) 

จํานวนกบัดักทีพบ

ไข่ยุงลาย  

(ชุด) 

จํานวนไข่ยงุลาย 

(ฟอง) 

พ.ย. 2562 ชนัดาดฟ้า 5 1 32 

ชนัที 18 3 1 53 

ธ.ค. 2562 ชนัดาดฟ้า 5 0 0 

ชนัที 17 3 1 31 

ม.ค. 2563 ชนัดาดฟ้า 5 0 0 

ชนัที 21 3 2 46 

ก.พ. 2563 ชนัดาดฟ้า 5 2 56 

ชนัที 21 3 1 32 

มี.ค. 2563 ชนัดาดฟ้า 5 2 79 

ชนัที 21 3 2 286 

เม.ย.  ชนัดาดฟ้า 5 0 0 

ชนัที 21 3 2 49 
 

 

เมือนาํแผ่นเก็บไข่จากกบัดกั จาํนวน  ชุด จากทุกเดือนทีทาํการศึกษา มาตรวจหาไข่ยุงลายโดย

ใชแ้อปพลิเคชันทีมาพร้อมกบักบัดกั AMHS และใชก้ลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ พบว่าค่าสัดส่วนของกบัดกัที

พบไข่ยงุลายมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) โดยสัดส่วนของกบัดกัทีตรวจ

พบไข่ยงุลายจากการใชแ้อปพลิเคชนัสูงกวา่การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ โดยการใชแ้อปพลิเคชนัจะพบ

กับดักทีพบไข่ยุงลาย ร้อยละ .  การตรวจโดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพบกับดักทีพบไข่ยุงลาย                    

ร้อยละ .  ดงัตารางที  

 

 

 

 

 

 

 

7



 

 

วารสารวิชาการป้องกนัควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก: ปีที  ฉบบัที   พฤษภาคม - สิงหาคม  

ตารางที   เปรียบเทียบค่าสัดส่วนของกับดักทีพบไข่ยุงลาย จากการตรวจนับโดยใช้แอปพลิเคชันและการ

ใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 
 

วิธีการนับไข่ กับดักทีพบไข่

ยุงลาย 

กบัดกัทีไม่พบไข่

ยุงลาย 

χ2 df p-value 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

แอปพลิเคชัน 535 99.07 5 0.93 692.52 1 < 0.001* 

กลอ้งจุลทรรศนส์เตอริโอ 111 20.56 429 79.44    

รวม 646 59.81 434 40.19    

* แสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั เมือทดสอบโดย Chi square test ทีระดบั p-value < 0.05 
 

เมือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้แอปพลิเคชนักบัการใช้กลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ                             

ในการตรวจนับจาํนวนไข่ยุงลายทีเก็บได้จากกับดัก จาํนวน  ชุด ในทุกเดือนทีทาํการศึกษา ผลการ

วิเคราะห์ดว้ย Mann-Whitney U Test พบวา่ จาํนวนไข่ยุงลายทีนบัไดจ้ากทงั  วิธี มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) โดยการตรวจนับดว้ยแอปพลิเคชนัพบไข่ยุงลายมากกว่าการใช้กลอ้ง

จุลทรรศน์สเตอริโอ โดยมีค่ามธัยฐานที  ฟอง ส่วนการตรวจนับไข่ยงุลายโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ 

มีค่ามธัยฐาน คือ  ฟอง  ดงัตารางที  
 

ตารางที   เปรียบเทียบความแตกต่างจํานวนไข่ยุงลายทีตรวจนับได้จากการใช้แอปพลิเคชันและกล้อง

จุลทรรศน์สเตอริโอ  

วิธีการนับไข่ จํานวน

กบัดัก 

จํานวนไข่ (ฟอง) Mean 

Rank 

Mann-

Whitney U 

(Z) 

p-value 

ค่าเฉลยีไข่ยุง

ต่อกบัดกั 

(Mean ± S.E.) 

Median 

แอปพลิเคชัน 540 144.49 ± 6.32 99.00 777.63 
-25.84 < 0.001* 

กลอ้งจุลทรรศนส์เตอริโอ 540 9.57 ± 1.33 0.00 303.37 

* แสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั เมือทดสอบโดย Mann-Whitney U Test ทีระดบั p-value < 0.05 
 

3.  การเฝ้าระวังยุงลายโดยใช้การสํารวจลูกนํายุงลายกบัการใช้กบัดักไข่ยุงลาย 

จากการศึกษาการเฝ้าระวงัยุงลายโดยการสํารวจลูกนํายุงลายกับการใช้กบัดักไข่ยุงลาย ซึงได้

สํารวจลูกนาํยุงลายในภาชนะขงันาํทุกเดือนเมือดาํเนินการวางกบัดกั ยกเวน้เดือนตุลาคม  ไม่มีการวาง

กบัดกั เนืองจากเป็นเดือนแรกทีเริมดาํเนินการศึกษา พบวา่จากการสํารวจภาชนะขงันาํพบภาชนะทีพบลูกนาํ
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ยุงลายในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม  และเดือนมกราคม มีนาคม  ส่วนเดือนกุมภาพนัธ ์

และเมษายน  ไม่พบภาชนะทีพบลูกนาํยงุลาย ในขณะทีการวางกบัดกัไข่ยงุลายพบกบัดกัทีพบไข่ยงุลาย

ในทุกเดือนทีศึกษา (ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ) และเมือพิจารณาชนัของอาคารทีสํารวจพบภาชนะ

ขังนํา จะพบภาชนะขังนําในชันที  ชันที  (ส่วน sport club) และชันที  (ชันดาดฟ้า) ในทุกเดือนที

ดาํเนินการสํารวจ ภาชนะทีพบลูกนาํยุงลายส่วนใหญ่อยูใ่นชนัที  ส่วนการวางกบัดกัไข่ยุงลาย ซึงวางกบัดัก

ตงัแต่ชันที  ถึงชนัที  พบจาํนวนชนัทีพบไข่ยุงลายมากกว่าการสํารวจภาชนะขงันาํทีพบจาํนวนชนัทีพบ

ลูกนาํยงุลายเพยีง  ชนั และสามารถพบไข่ยงุลายไดใ้นชนัทีสํารวจไมพ่บภาชนะขงันาํ (ตารางที )   
 

ตารางที   ชันทีสํารวจพบภาชนะขังนําและพบลูกนํายุงลายกบัชันทีวางกบัดักไข่ยุงลายและพบไข่ยงุลาย 
  

เดือน การสํารวจภาชนะ (ชันที) กับดักไข่ยุงลาย (ชันที) 

พบภาชนะขังนํา พบลูกนํายุงลายในภาชนะ วางกบัดัก พบไข่ยงุลายในกบัดัก 

ต.ค.  1, 3 (sport club), 22 1 ไมว่างกบัดกั ไมว่างกบัดกั 

พ.ย.  1, 3 (sport club), 22 1, 3 (sport club) 

 

1-22 1, 2, 3 (sport club), 

6, 11, 14, 16, 17, 18, 22 

ธ.ค.  1, 3 (sport club), 22 1 1-22 1, 2, 3 (sport club) 

3 (บริเวณห้องพกั), 15, 17 

ม.ค.  1, 3 (sport club), 22 1 1-22 1, 2, 4, 13, 16, 21 

ก.พ.  1, 3 (sport club), 22 ไมพ่บ 1-22 1, 2, 3 (sport club),  

3 (บริเวณห้องพกั), 4, 5, 17, 

21, 22 

มี.ค.  1, 3 (sport club), 22 1 1-22 1, 2, 3 (บริเวณห้องพกั), 19, 

20, 21, 22 

เม.ย.  1, 3 (sport club), 22 ไมพ่บ 1-22 1, 2, 15, 20, 21 

 

เมือเปรียบเทียบการเฝ้าระวงัยุงลายโดยใช้การสํารวจลูกนาํยุงลายกับการใช้กับดักไข่ยุงลาย 

วิเคราะห์รวมทุกเดือนทีทาํการศึกษา พบว่าค่าสัดส่วนของการพบยุงลายจากการสํารวจลูกนาํยุงลายกบัการ

ใชก้บัดกัไข่ยงุ (ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ) มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 

0.010) โดยสัดส่วนการพบไข่ยงุลายจากการวางกบัดกัสูงกวา่การพบภาชนะทีพบลูกนาํยงุลายจากการสาํรวจ

ลูกนาํยงุลาย โดยมีค่าสัดส่วนการพบไข่ยุงลายจากการวางกบัดกั ร้อยละ .  สัดส่วนการพบภาชนะทีพบ

ลูกนาํยงุลายจากการสาํรวจลูกนาํยงุลาย ร้อยละ .  ดงัตารางที  
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ตารางที   สัดส่วนการพบยุงลายจากการเฝ้าระวังโดยใช้การสํารวจลูกนาํยุงลายกบัการใช้กบัดักไข่ยุงลาย  
 

วิธีการ ภาชนะทีพบลกูนาํ

ยุงลาย, กบัดักทีพบไข่

ยุงลาย 

ภาชนะทีไม่พบลูกนํา

ยุงลาย, กบัดักทีไม่พบ

ไข่ยุงลาย 

χ2 df p-value 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

สาํรวจลูกนาํยุงลาย 9 9.38 87 90.62 6.66 1  0.010* 

วางกบัดกัไข่ยงุลาย 111 20.56 429 79.44    

รวม 120 18.87 516 81.13    

* แสดงความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญั เมือทดสอบโดย Chi square test ทีระดบั p-value < 0.05 
 

วิจารณ์/อภปิรายผล 

การศึกษาครังนีดาํเนินการสํารวจลูกนาํยุงลายในพืนทีอาคารชุดทีมีความสูงมากกว่า  ชนั พบ

ลูกนํายุงลายภายนอกอาคารทงัหมด เนืองจากการบริหารจดัการพืนทีของอาคารชุดทีจัดให้บริเวณพืนที

ส่วนกลางภายในอาคารไม่มีภาชนะขงันํา ในส่วนของห้องพักอาศัยไม่สามารถเข้าไปสํารวจได้ จึงพบ

ภาชนะขงันาํในบริเวณพืนทีส่วนกลางภายนอกอาคาร ได้แก่ ชนั  ชนั  และชัน  เท่านัน และเมือนํา

ลูกนาํยุงลายทีสํารวจพบมาเพาะเลียงในห้องปฏิบติัการ พบว่าทงัหมดเป็นยุงลายบา้น Aedes aegypti ไม่พบ

ยุงลายสวน Aedes albopictus แมว้่าภาชนะทีสํารวจพบลูกนํายงุลายส่วนใหญ่จะอยู่ภายนอกอาคาร การพบ

เฉพาะยุงลายบา้น Ae. aegypti ในภาชนะขงันาํภายนอกอาคาร สามารถพบได้เนืองจากอาคารชุดตงัอยู่ใน 

เขตเมือง บริเวณพืนทีโดยรอบมีลกัษณะเป็นอาคาร บา้นเรือน ไม่มีพืนทีทีมีลกัษณะเป็นสวน ป่า หรือพืนที                 

รกร้างทีมีภาชนะธรรมชาติ เช่น กะลามะพร้าว กาบใบพืช โพรงตน้ไม ้รูตามตน้ไม ้ใบไมร่้วงบนพืนดิน          

หรือภาชนะทีมนุษยส์ร้างขึน เช่น ถุงพลาสติก กระป๋อง ยางรถยนต์ เศษกระเบืองถว้ยชาม เป็นต้น ซึงเป็น

แหล่งเพาะพนัธุ์ทีสาํคญัของยุงลายสวน ( , 10-12) นอกจากนียงุลายบา้น Ae. aegypti เป็นยุงทีสามารถปรับตวัให้

อยู่ในสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ ทีอยู่อาศยัของมนุษยไ์ด้ ( ) ภาชนะขงันาํทีพบในบริเวณพืนทีภายนอกอาคารชุด

ส่วนใหญเ่ป็นภาชนะทีมนุษยส์ร้างขึน ไดแ้ก่ จานรองกระถางตน้ไม ้อ่างบวั และกระถางตน้ไม ้ซึงเป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ของยุงลายบ้าน  ( , ) สอดคล้องกับการศึกษาของ Chareonviriyaphap et al. (12) ทีสํารวจแหล่ง

เพาะพนัธุ์ลูกนาํยุงลายในพืนที  ภาคของประเทศไทย พบลูกนาํยุงลายบา้น Ae. aegypti จากภาชนะขงันาํ

ภายนอกบ้านมากกว่าภายในบา้นเกือบ  เท่า ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ซึงเป็นพืนทีภาคกลาง

ของประเทศไทย และการศึกษาของ Wan-Norafikah et al. ( ) ทีพบยุงลายบา้น Ae. aegypti มากกว่ายุงลาย

สวน Ae. albopictus ในพืนทีอาคารสูงในเมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย การศึกษาของ Lau et al. ( ) พบ

ลูกนาํยุงลายบา้น Ae. aegypti สูงกว่ายงุลายสวน Ae. albopictus ในอพาร์ทเมน้ท์ทีมีความสูง  และ  ชนั 

ในกัวลาลมัเปอร์และรัฐสลงังอร์ ประเทศมาเลเซีย และการศึกษาของ Jayathilake et al. ( ) ทีพบว่าลูกนํา

ยุงลายเกือบทงัหมดทีได้จากการวางกับดักไข่ยุงในพืนทีอาคารทีพกัหลายชันในเมือง Colombo ประเทศ         
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ศรีลงักา เป็นลูกนาํยงุลาย Ae. aegypti (99.99%) แต่ทงันีการศึกษาครังนีเป็นการศึกษาในช่วงระยะเวลาหนึง

เท่านนั การดาํเนินการศึกษาอยา่งต่อเนืองอาจจะทาํใหพ้บยงุลายสวนได ้เนืองจากยุงลายสวนสามารถพบได้

ในแหล่งเพาะพนัธุ์ลกัษณะเดียวกับยุงลายบา้น ซึงสามารถพบยุงลายสวนไดใ้นภาชนะเก็บกักนาํทีมนุษย์

สร้างขึน และสามารถพบยุงลายบา้นในภาชนะทีเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของยงุลายสวนไดเ้ช่นกนั ( , 18)  

จากการศึกษาการวางกับดักไข่ยุงลาย AMHS ในพืนทีอาคารชุด สามารถพบไข่ยุงลายได้บน

ดาดฟ้าชันที  ซึงเป็นชันสูงสุดของอาคาร มีลกัษณะเป็นสวนลอยฟ้า มีกระถางต้นไม้ และกาบใบพืช                   

ทีสามารถเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของยงุลายได ้และภายในอาคารชนั 21 ซึงเป็นส่วนของห้องพกัอาศยั การพบ

ยงุลายในชนัสูงสุดของอาคาร แสดงให้เห็นการกระจายตวัของยุงลายในพืนทีอาคารชุดทีมีความสูงมากกว่า 

 ชนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Wan-Norafikah et al. ( ) ทีศึกษาการแพร่กระจายตวัในแนวดิงของยุงลาย

ในอพาร์ทเมนทใ์น Presint  เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย โดยวิธีการวางกบัดกัไข่ยงุ พบยุงลาย (Aedes 

sp.) ทีระดับความสูงชันที  โดยชนัที  พบความหนาแน่นของยุงลายมากกว่าชันอืน ๆ การศึกษาของ 

Chadee( ) ทีพบยุงลาย Ae. aegypti จากการวางกับดกัไข่ยุงในอพาร์ทเมน้ท์ทังในอาคารและนอกอาคารที

ระดบัความสูง -  เมตร ในประเทศตรินิเดต การศึกษาของ Jayathilake et al. ( ) ทีสามารถพบยุงลายใน

พืนทีของอาคารทีพักหลายชันตังแต่ชนัล่างสุดถึงชันทีมีความสูง  ฟุต (ชันที ) และการศึกษาของ 

Hamid et al. ( ) ทีศึกษาการกระจายตวัของยุงลายในทีพกัอาศยัทีมีลกัษณะเป็นอาคารสูงในกัวลาลมัเปอร์ 

รัฐสลงังอร์และรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย พบการกระจายตวัยุงลายตังแต่ชนัแรกถึงชันที  (ประมาณ 

. - .  เมตร) การพบยุงลายในพืนทีอาคารสูง แสดงให้เห็นว่ายุงลายมีการปรับตวัเขา้กบัระบบนิเวศน์ที

มนุษยส์ร้างขึน โดยยุงลายสามารถแพร่กระจายในแนวตงั ผ่านการเคลือนยา้ยของมนุษย ์เช่น ผ่านทางลิฟท ์

หรือบนัได( - ) นอกจากนีปัจจยัทางด้านความสมดุลของระบบนิเวศน์ ความพร้อมของแหล่งเพาะพนัธุ ์     

และความหนาแน่นของคน เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการแพร่กระจายและความหนาแน่นของยุงลาย( ) ซึงเป็น

การส่งเสริมให้มีการแพร่เชือโรคติดต่อนําโดยยุงลาย หากไม่มีมาตรการควบคุมยุงทีเหมาะสมในอาคาร

ประเภทนี ดงันนัควรมีการออกแบบมาตรการควบคุมทีเหมาะสม เพือลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อนํา

โดยแมลงในพืนทีอาคารสูง 

นอกจากนี ในการศึกษาครังนีไดท้าํการเปรียบเทียบวิธีการตรวจพบไข่ยงุลายและการนบัไข่ยุงลาย

ระหว่างการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอและการใช้แอปพลิเคชนัทีมาพร้อมกบักบัดกัไข่ยุงลาย AMHS โดย

การใชผ้่านทางโทรศพัทม์ือถือสมาร์ทโฟน พบว่าการใชแ้อปพลิเคชนัสามารถตรวจพบไข่ยุงลายไดสู้งกว่า

การใช้กลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ และจาํนวนไข่ยงุลายทีนบัไดจ้ากการใชแ้อปพลิเคชนัมีจาํนวนมากกวา่การ

ใช้กลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ เนืองจากแผ่นไข่ยุงลายทีเก็บจากกับดกัส่วนใหญ่มีการปนเปือนของเชือรา          

เศษขยะ ตะกอน ฝุ่ น ผงขนาดเล็ก ๆ ซึงยากต่อการจาํแนกไข่ยงุลายออกจากเศษปนเปือนเหล่านี ถา้แผ่นไข่มี

การปนเปือนมาก การตรวจและนับไข่ยุงลายจะรวมเศษปนเปือนอืนเขา้ไปด้วย ส่วนการตรวจและนับ

จาํนวนไข่ยุงลายโดยใช้กลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอเป็นวิธีทีนาํมาใช้ในการเฝ้าระวงัยุงลาย( - , ) ดาํเนินการ
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โดยผู ้ทีมีประสบการณ์ และมีความเชียวชาญทางด้านกีฏวิทยา ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอทีมี

กาํลงัขยาย -  เทา่ ทาํใหส้ามารถจาํแนกไข่ยุงลายออกจากเศษปนเปือนอืน ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันนัการใช้

แอปพลิเคชนัของ AMHS ยงัมีขอ้จาํกดัในเรืองความถูกตอ้งและความเทียงตรงในการตรวจวดัของเครืองมือ 

จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาให้มีความถูกตอ้งและความเทียงตรงมากขึน ซึงอาจจะเป็นนวตักรรมอย่างหนึงที

นํามาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ทีจะช่วยให้การดาํเนินงานมี

ความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา และลดภาระงานของผูป้ฏิบติังานอีกทางหนึงดว้ย  

การเฝ้าระวงัยุงลายเป็นมาตรการทีมีความสําคญัในการดาํเนินงานด้านโรคติดต่อนําโดยยุงลาย           

ทาํให้ทราบถึงชนิดของยุงพาหะ ความหนาแน่น การกระจายตวั และแหล่งเพาะพนัธุ์ของยุงพาหะ รวมทงั

ระดบัความตา้นทานของยุงต่อสารเคมี ซึงเป็นปัจจยัเสียงทีเกียวขอ้งกบัการแพร่เชือในพืนที วิธีการทีใชใ้น

การเฝ้าระวงัยุงลาย ไดแ้ก่ การสํารวจลูกนาํยงุลาย การสํารวจตวัโม่ง การสํารวจตวัเต็มวยั และการวางกบัดกั

ไข่ยุง ซึงการสํารวจลูกนําเป็นวิธีทีใช้อยา่งแพร่หลาย ( ) สําหรับประเทศไทยได้ใช้วิธีนีเป็นมาตรการอย่าง

หนึงในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคติดต่อนาํโดยยุงลายในปัจจุบนั( ) จากการศึกษาการเฝ้าระวงัยุงลาย

โดยใชก้ารสํารวจลูกนาํยุงลายกบัการใช้กบัดกัไข่ยุงลาย AMHS ในพืนทีอาคารชุดเป็นเวลา  เดือน พบว่า

จากการสํารวจลูกนาํยุงลายมี  เดือน ทีพบภาชนะทีพบลูกนาํยุงลาย ส่วนอีก  เดือน ไม่พบภาชนะทีพบ

ลูกนํายุงลาย โดยชันที  และชันที  ซึงเป็นส่วนของ sport club เป็นชันทีพบภาชนะทีพบลูกนํายุงลาย 

ในขณะทีการวางกับดักไข่ยุง พบไข่ยุงลายในกับดักทุกเดือนทีทาํการศึกษา จาํนวนชันทีพบไข่ยุงลาย

มากกว่าจาํนวนชนัทีพบลูกนาํยุงลายจากการสํารวจลูกนาํยุงลาย สามารถพบไข่ยุงลายไดใ้นชนัทีสํารวจไม่

พบภาชนะขงันาํ และสัดส่วนการพบไข่ยงุลายจากการวางกบัดกัสูงกว่าการพบภาชนะทีพบลูกนาํยงุลายจาก

การสาํรวจลูกนาํยงุลาย เนืองจากการศึกษาครังนีไม่สามารถสาํรวจลูกนาํยุงลายภายในหอ้งพกัอาศยัได ้ทาํให้

ไม่สามารถคน้หาแหล่งเพาะพนัธุ์ได้อย่างครอบคลุม แต่การวางกับดักไข่ยุงสามารถวางได้ในทุกชันของ

อาคาร จึงทาํให้มีโอกาสพบไข่ยุงลายในชันทีเป็นบริเวณทีพกัอาศัย และชันทีสํารวจไม่พบภาชนะขังนํา          

อาจเนืองจากบริเวณนนัมีแหล่งเพาะพนัธุ์ทีหลบซ่อนอยู ่ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเพาะพนัธุ์ได ้และมียุงลายตวั

เมียทีพร้อมจะวางไข่หลบซ่อนอยู่ เมือมีกับดักไข่ยุงซึงเป็นภาชนะขังนํา ยุงลายตัวเมียจะค้นหาแหล่ง

เพาะพนัธุ์เพือลงไปวางไข่ สอดคล้องกบัการศึกษาของ Nascimento et al. ( ) ทีพบว่ากบัดกัไข่ยงุ (Ovitrap) 

สามารถตรวจพบการปรากฏอยู่ของยุงลายบ้าน Ae. aegypti ได้ดีกว่าการสํารวจลูกนํายุงลาย Braga et al. 

( ) อ้างถึงใน Resende et al. ( ) พบว่า Ovitrap และ Mosquito trap มีความไวในการตรวจพบยุงลาย  

Ae. aegypti ไดม้ากกว่าการสํารวจลูกนาํยุงลาย โดย Ovitrap สามารถตรวจพบการปรากฏอยู่ของยุงลายใน

สถานทีทีไม่สามารถพบลูกนํายุงลายได ้(Ribeiro 2010 อา้งถึงใน Nascimento et al.)( ) การเฝ้าระวงัยุงลาย 

โดยการสํารวจลูกนํายุงลายเป็นวิธีการทีจะตอ้งเขา้ถึงบริเวณทีพกัอาศยั เพือสํารวจ คน้หาแหล่งเพาะพนัธุ์

ของยุงลาย ส่วนการวางกบัดกัไข่ยุงเป็นวิธีการเฝ้าระวงั เมือประชากรยุงมีความหนาแน่นตาํ ไม่สามารถพบ

ลูกนาํยงุไดจ้ากการสาํรวจลูกนาํ การใชก้บัดกัไข่ยุงในพนืทีเสียงต่อการระบาดของโรคจะเพิมความไวในการ
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ตรวจจบัการปรากฏอยู่ของยุงพาหะ โดยสามารถนาํมาใชเ้ป็นมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกันก่อนการระบาดของ

โรคได ้และเป็นวิธีทีมีประสิทธิภาพมากสาํหรับการเฝ้าระวงัยงุลายในพืนทีเขตเมือง และสามารถใชป้ระเมิน

มาตรการในการควบคุมโรคได้( ) นอกจากนีกับดักไข่ยุงทีนํามาใช้ในการศึกษาครังนีเป็นกับดักทีมีสาร 

pyriproxyfen ซึงเป็นสารยบัยงัการเจริญเติบโตของแมลง อยู่ในกลุ่มสารคล้ายจูวิไนล์ฮอร์โมน (juvenile 

hormone) จะขดัขวางการเปลียนแปลงรูปร่างของระยะตวัอ่อนแมลง( ) เมือยุงตวัเมียมาวางไข่ ไข่ทีวางบาง

ฟองไม่สามารถฟักเป็นลูกนําได้ เนืองจากสาร pyriproxyfen มีผลทาํให้การฟักของไข่ลดลง( ) ส่วนไข่ที

สามารถฟักเป็นลูกนําได้จะไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยได้ เพราะเมือลูกนําสัมผัสกับสาร 

pyriproxyfen จะทาํให้ลูกนาํไม่สามารถลอกคราบเป็นระยะตวัโม่งได ้ลูกนําก็จะตาย และจะไปยบัยงัการ

เจริญเติบโตเป็นตวัเต็มวยัของยุง( - ) ทาํให้ยุงตวัเต็มวยัไม่สามารถลอกคราบออกจากตวัโม่งได ้นอกจากนี

สาร pyriproxyfen ยงัดึงดูดให้ยุงตวัเมียเขา้มาวางไข่ในกบัดกั การศึกษาของ Sihuncha et al. (26) พบว่ายุงลาย 

Ae. aegypti เลือกวางไข่ในนําทีมีสาร pyriproxyfen มากกว่านําทีไม่ มีสาร pyriproxyfen แต่ไม่ มีความ

แตกต่างกนั (p-value = 0.16) และในการศึกษาก่อนหนา้นีพบว่า กบัดกัไข่ยุงลาย AMHS มีประสิทธิภาพใน

การดึงดูดยุงลายให้เข้ามาวางไข่สูงเมือเปรียบเทียบกับกับดักไข่ยุงธรรมดาทัวไป (p-value ≤ . ) และ

พบวา่ไข่ยงุทงัหมดทีพบในกบัดกัไม่สามารถฟักเป็นลูกนาํได ้( ) ดงันนัการตรวจพบไข่ยงุลายในกบัดกัไข่ยุง 

สามารถยนืยนัการมียงุลายในพนืทีได ้   
 

บทสรุป  

 จากการศึกษาครังนีสรุปได้ว่า สามารถพบยุงลายบา้น Ae. aegypti จากการสํารวจลูกนาํยุงลายใน

พืนทีอาคารชุดทีมีความสูงมากกว่า  ชนั และจากการวางกบัดกัไข่ยุงลาย AMHS สามารถพบไข่ยุงลาย

ภายในอาคารบริเวณทีพกัอาศยัซึงเป็นพืนทีปิด ทีระดบัความสูง  ชนั และชนัสูงสุดภายนอกอาคารทีพบ

ไข่ยุงลาย คือ ชนัที  ซึงเป็นสวนลอยฟ้า การเฝ้าระวงัยุงลายในพืนทีอาคารชุดโดยการใช้กบัดกัไข่ยุงลาย 

AMHS สามารถสํารวจพบยงุลายไดม้ากกว่าการสํารวจลูกนาํยุง โดยเฉพาะอย่างยงิพืนทีทีมีแหล่งเพาะพนัธุ์

นอ้ยและไม่สามารถเขา้ถึงห้องพกัอาศยัได ้สําหรับการนับไข่ยุงโดยใชก้ลอ้งสเตอริโอจะมีความถูกตอ้งและ

แม่นยาํดีกวา่การนบัโดยแอปพลิเคชนัทีมากบั AMHS  
 

ข้อเสนอแนะ  

 .  ควรมีการศึกษาการใช้กับดักไข่ยุงลาย AMHS เพือการเฝ้าระวงัยุงลายในชุมชนพักอาศัย 

โดยเฉพาะอย่างยงิชุมชนทีไม่สามารถดาํเนินการสํารวจลูกนาํยุงลายไดอ้ย่างคลอบคลุม เช่น ชุมชนในเขต

เมือง หมู่บา้นจดัสรร เป็นตน้   

 .  ควรพฒันากบัดกัไข่ยุงลายเพือนาํมาใชส้ําหรับการป้องกนัควบคุมโรค ซึงอาจจะเป็นวิธีหนึงที

จะทาํให้การป้องกนัควบคุมโรคติดตอ่นาํโดยยุงลายมีประสิทธิภาพมากขึน โดยเฉพาะในกรณีทีไม่สามารถ

ดาํเนินการพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะไดค้ลอบคลุม  
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 .  การนับไข่ยุงลายโดยใช้แอปพลิเคชันของ AMHS ยงัมีขอ้จาํกัดเรืองความถูกตอ้งและความ

เทียงตรงในการตรวจนบั กรณีทีแผน่ไข่ยุงลายมีการปนเปือนของเชือรา เศษขยะ ตะกอน ฝุ่ น ผงขนาดเล็ก ๆ 

ดงันนัจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาใหม้ีความถูกตอ้งและความเทียงตรงมากขึน    
 

กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาครังนีได้รับการสนับสนุนอย่างดียิงจากผูอ้าํนวยการกองโรคติดต่อนําโดยแมลง 

ขอขอบคุณ บริษัท  One Team Networks Sdn Bhd ประเทศมาเลเซียทีให้การสนับสนุนกับดักยุงลาย 

Adsotech Mosquito Home Systems (AMHS) และคอนโดศุภาลยั ปาร์ค แยกติวานนท์ ทีอนุญาตให้ใชพ้ืนที 

และอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานอย่างดียงิ ขอบคุณเจา้หนา้ทีกลุ่มกีฏวิทยาและควบคุมแมลงนาํโรค

ทีช่วยเหลืองานใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี    
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