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คํานํา 
  

  

 หนังสือความรู้เรื่องโรคติดต่อนําโดยแมลง จัดทําขึ้นโดยเรียบเรียงจาก
เอกสารวิชาการต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่สั้นที่ผู้อ่านสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย ภายใน
เล่มจะประกอบด้วยโรคที่เกี่ยวกับแมลงที่ในชีวิตประจําวันเราจะต้องสัมผัส ซึ่งใน
เนื้อหาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับโรคการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากแมลง ซึ่ง
สถานการณ์โรคติดต่อนําโดยแมลงในจังหวัดชัยภูมิ พบว่า โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่
ส่วนใหญ่ คือ โรคไข้เลือดออก โดยในปี 2558 พบผู้ป่วยสูงถึง 3,083 ราย อัตราป่วย
เท่ากับ 276.48 ต่อแสนประชากร ส่วนโรคไข้มาลาเรียพบผู้ป่วยเพียง 1 ราย และมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนโรคเท้าช้างไม่พบรายงานผู้ป่วยในพื้นที่                    

           ทางคณะผู้จัดทํา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือความรู้เรื่องโรคติดต่อนําโดย
แมลงนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าสําหรับประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งจะมีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิด
จากแมลงเหล่านี้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

 

                                         นางพรพศิ  ศริมิลู    

                                        พนกังานสถติ ิ3 

ศนูยค์วบคมุโรคติดต่อนาํโดยแมลงที ่9.1 ชยัภมู ิ
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การป้องกนัตนเองจากโรคเทา้ชา้ง 

ป้องกนัและหลกีเลีย่งไมใ่หย้งุกดัโดย 
  1. นอนในมุ้ง หรือห้องมุ้งลวด 
 2. ทายากันยุง 
 3. พ่นสารเคมกีําจัดยุงตามฝาผนังบ้าน 
 4. กําจัดลูกน้ําตามแหล่งต่างๆ 
 5. กําจัดวัชพืชและพืชน้ําที่เป็นแหล่งเกาะอาศัยของลูกน้ําในแหล่งน้ํา 
 6. ประชาชนที่อยู่ในแหล่งระบาดของโรคเท้าช้าง อาจกินยาป้องกัน ได้แก่ 
Diethylcarbamazine (DEC) 
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อาการ 
 มีการอักเสบของต่อมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีบและรักแร้เป็นๆหายๆ ต่อมา
ท่อน้ําเหลืองถูกอุดตันทําให้เกิดอาการบวม เท้าโต และกลายเป็นภาวะเท้าช้าง 
ส่วนเชื้อวูเชอร์เรียแบนครอฟไต ส่วนใหญจ่ะพบอัณฑะบวมโต และปสัสาวะเป็น
ไขมัน 

ภาพที ่10 ผู้ป่วยโรคเท้าช้างซึ่งมีอาการอัณฑะบวมโต และขา บวมโต 

ภาพที ่11 ผู้ป่วยโรคเท้าช้างซึ่งมีอาการบวมที่แขน ขา และต่อมน้ําเหลือง 
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บทที่  1  

โรคไข ้เลือดออก   

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย 
เพราะโรคนี้สามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนใหญ่มักเกิดกับเด็กที่อายุต่ํากว่า 
15 ปี การเกิดโรคมักเกิดในเขตเมืองมากกว่าชนบท เนื่องจากการขยายตัวของ
ประชากรและการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว พบการระบาดได้ตลอดทั้งปี แต่โดยมาก
มักพบระบาดในฤดูฝน โรคไข้เลือดออกมีพาหะนําโรคที่สําคัญ คือ ยุงลาย ซึ่งมัก
อาศัยอยู่บริเวณแหล่งเพาะพันธุ์รอบบ้านเรือน เช่น กองขยะรอบบ้าน แหล่งกักเก็บ
น้ํา เช่น โอ่ง แจกัน ขารองตู้กับข้าว เป็นต้น 

สาเหต ุ
เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมีทั้ งหมด 4 ชนิด คือ DEN1, DEN2, DEN3          

และ DEN4 

การตดิตอ่ 
มียุงลายตัวเมียเป็นพาหะนําโรค โดยยุงลายตัวเมียดูดเลือดผู้ป่วยในช่วงที่มีไข้

สูง ซึ่งเป็นช่วงที่มีเชื้อไวรัสอยู่ในเลือด เชื้อจะอาศัยในตัวยุงประมาณ 8 - 10 วัน 
เมื่อยุงตัวนี้ไปกัดคนอื่นอีก ก็จะปล่อยเชื้อไวรัสไปยังผู้ที่ถูกกัดได้ เมื่อเชื้อเข้าสู่
ร่างกายคนนานประมาณ 5 - 8 วัน ก็จะทําให้เกิดอาการป่วยได้ 

ภาพที ่1 ยุงลาย ไข่ยุงลาย และลูกน้ํายุงลาย 
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ยงุกัดผูป้ว่ยโรค
ไขเ้ลอืดออก 
ระยะฟกัตวัในยงุ 
8 - 10 วนั 

ระยะฟกัตวัในคน 5 – 8 วนั ไขส้งู มไีวรสัในกระแสเลอืด 

ยงุมเีชือ้ 1 – 2 
เดือน ไปกดัคน 

ภาพที ่2 วงจรการติดต่อโรคไข้เลือดออก 

อาการ 

1. ไข้สูงลอย คือ มีไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส มักมีหน้าแดง โดยมากไม่
ค่อยมีอาการน้ํามูกไหลหรือไอ อาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ ปวด
กระบอกตา อาการไข้สูงมักมีระยะ 4 - 5 วัน  

2. อาการเลือดออก คือ มีเลือดกําเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เลือดออก
ในกระเพาะ โดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดํา มีจุดเลือดออกตามตัว  

3. ตับโต คือ บริเวณชายโครงด้านขวาเมื่อกดแล้วอาจพบอาการตับโต 

4. ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดหรือช็อก คือ  เกิดในช่วงไข้ลด 
โดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น รอบปากเขียว อาจมีอาการปวด
ท้องมาก ชีพจรเบาเร็ว ความดันต่ํา 
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บทที่  3  

โรคเท้าช ้าง   

 โรคเท้าช้าง เป็นโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิตัวกลมฟิลาเรีย มีลักษณะคล้าย
เส้นด้ายอาศัยอยู่ในระบบน้ําเหลืองของคน โดยมียุงเป็นพาหะนําโรค มีอาการที่เห็น
ได้ชัด คือ ขา แขน หรืออวัยวะเพศบวมโตผิดปกติ เนื่องจากภาวะอุดตันของท่อ
น้ําเหลือง โรคเท้าช้างในประเทศไทยม ี 2 ชนิด ชนิดแรกเกิดจากเชื้อบรเูกียมาลาไย 
มักมีอาการแขนขาโต พบมากบริเวณภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงนราธิวาส มี
ยุงลายเสือเป็นพาหะ ชอบออกหากินเวลากลางคืน มีแหล่งเพาะพันธุ์ตามแอ่งหรือ
หนองน้ําที่มีวัชพืชและพืชน้ําต่างๆ เช่น จอก ผักตบชวา แพงพวยน้ํา หรือหญ้า
ปล้อง ชนิดที่สองเกิดจากเชื้อวูเชอร์เรียแบนครอฟไต ทําให้เกิดอาการบวมโตของ
อวัยวะสืบพันธุ์และแขนขา พบมากบรเิวณภาคตะวันตกของประเทศไทย เช่น 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก จังหวัดระนอง เป็นต้น ยุงพาหะนําโรคเท้าช้างชนิดนี้ 
ได้แก่ ยุงลายป่า มีแหล่งเพาะพันธุ์ตามป่าไผ่ ในโพรงไม้ และกระบอกไม้ไผ่ 

สาเหตแุละการตดิตอ่ 
ยุงที่มีเชื้อพยาธิเท้าช้างระยะติดต่อกัดคน เชื้อจะเคลื่อนตัวออกจากส่วนปาก

ของยุงมาที่บริเวณผิวหนังไชเข้าสู่ผิวหนังตรงรอยยุงกัดและเข้าไปเจริญเติบโตเป็น
พยาธิตัวแก่ในต่อมน้ําเหลือง มีระยะฟักตัว 3 - 9 เดือน จากนั้นพยาธิตัวผู้และตัว
เมียผสมพันธุ์กัน และออกลูกเป็นตัวอ่อนเรียกว่า ไมโครฟิลาเรีย ซึ่งจะออกมาอยู่ใน
กระแสเลือดเมือ่ยุงมากัดก็จะรับเชื้อตัวอ่อนเข้าไปและเจริญเป็นพยาธิระยะติดต่อ

ภาพที ่9 ด้านซ้าย พยาธิ W.bancrofti ระยะตัวอ่อน และ ด้านขวา พยาธิ B. malayi  
             ระยะไมโครฟิลาเรีย 
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วิธีการควบคมุและกาํจดัยุงพาหะนาํโรคไขม้าลาเรีย 

1. การพน่สารเคมชีนดิมฤีทธิต์กคา้ง 

 คือ การพ่นสารเคมีใหม้ีฤทธิ์ตกค้างตามพื้นผิว อาคาร บ้านเรือน กระทอ่ม 
เพิงพัก ที่พักอาศัย เฉพาะพื้นผิวที่ยุงก้นปล่องชอบเกาะพัก สารเคมทีี่นิยมใช้ คือ 
เดลตาเมทริน โดยการพ่น 1 ครั้ง สามารถป้องกันยุงพาหะได้ประมาณ 6 เดือน ส่วน
ใหญท่ําการพ่นในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย 

2. การใชมุ้ง้ชบุสารเคมแีละชุบมุง้สารเคมฤีทธิ์ตกคา้งยาวนาน 

 โดยมุ้งที่ชุบสารเคมีฤทธิ์ยาวนานสามารถป้องกันยุงได้ถึง 3 ปี และสามารถ
ซักล้างด้วยน้ําสบู่ได้ 20 ครั้ง  

3. การพน่หมอกควนั 

 มักพ่นในพื้นทีท่ี่มีการระบาดหรือพื้นที่พบยุงจํานวนมาก 

ภาพที ่8 การพ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง บริเวณพื้นผิวที่พักอาศัย เพื่อควบคุม 
              และกําจัดยุงพาหะ 
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ภาพที ่3 ลกัษณะผื่น หรือจุดเลือดออก ในผูป้่วยโรคไข้เลือดออก 

ขอ้แนะนาํสาํหรบัการดแูลผูป้่วยโรคไขเ้ลือดออก 

1. เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดา ให้ยาลดไข้ตามที่แพทย์สั่ง ได้แก่ 
ยาพาราเซทตามอลเมื่อมีไข้สูงทุก 4 - 6 ชั่วโมง ห้ามให้ยาบ่อยกว่า 4 ชั่วโมง และ 
ห้ามให้ยาเกินขนาดที่แพทย์สั่ง เพราะทําให้เกิดอันตรายต่อตับได้  

2. ห้ามให้ยาลดไข้ที่มีส่วนผสมของแอสไพริน เพราะอาจทําให้เกิด
เลือดออกในทางเดินอาหารได้ หากไม่แน่ใจให้ถามแพทย์ 

3. ดื่มน้ํามากๆ โดยแนะนําให้ดื่มน้ําผลไม้หรือน้ําเกลือแร่ แทนน้ําเปล่า  

4. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดทุกชนิด เพราะอาจระคายเคืองต่อกระเพาะ
อาหาร 

5. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีแดงหรือดํา เพราะอาจทําให้สับสนกับอาการ
เลือดออกในทางเดินอาหารได้ 

6. รับประทานผลไม้ที่มี วิตามินซี หรือรับประทานวิตามินซีเสริม 
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การป้องกนัตนเองจากโรคไขเ้ลือดออก 

1. การใชมุ้ง้ โดยมุ้งที่นํามาใช้ต้องสภาพดี ไม่ขาด 
2. การสวมเสือ้ผา้ใหม้ดิชดิ 
3. การใชส้ารทาปอ้งกนัยงุ อาจเป็นสารเคมีหรือสมุนไพร ซึ่งเมื่อทาแล้วยุงจะได้
กลิ่นและจะไมเ่ข้ามากัด หรือลดการกัดลงได้  
4. สารไลย่งุชนิดใชช้บุเสือ้ผา้ ทารองเทา้ ชบุมุ้ง ฯลฯ ได้แก่ เพอร์เมทริน ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นได้ทั้งสารไล่ยุงและสารกําจัดยุง  
5. การใชย้าจดุกนัยงุ ป้องกันได้โดยใช้สารระเหยออกฤทธิ์ขับไล่ยุง  
6. การใช้ตาขา่ยหรอืมุ้งลวดปอ้งกนัยุงกดั  
7. ไมต้บยงุไฟฟา้ เป็นวิธีป้องกันตนเองที่สะดวก ง่าย และสามารถฆ่ายุงให้ตาย
ทันที  
8. การใช้เครือ่งไลย่งุไฟฟา้  
9. สมนุไพรปอ้งกนัยงุ ได้แก่ มะกรูด สะระแหน่ กระเทียม ตระไคร้หอม เป็นต้น 
 

 

ภาพที ่4 อุปกรณ์และสมุนไพรป้องกันยุง ต่าง ๆ 
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ระยะฟักตัวของโรคมาลาเรีย หรือระยะเวลาหลังจากที่ได้รับเชื้อจนเริ่มป่วย 
มีระยะเวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อ 

 เชือ้มาเลเรยีฟลัซพิารมั ประมาณ 9 -14 วัน 

 เชื้อมาเลเรยีไวแวกซ ์ ประมาณ 12 -18 วัน 

 เชื้อมาเลเรยีโอวาเล ่ ประมาณ 12 - 18 วัน 

 เชื้อมาเลเรยีมาลาเรอ ี ประมาณ 18-40 วัน 

 เชื้อมาเลเรยีโนวเลซี ่ ประมาณ 9-12 วัน  

ระยะฟักตวัของโรคไขม้าลาเรีย  

ภาพที ่7 ลกัษณะของยุงก้นปล่องเวลาดูดเลือดก้นจะเงยสูงขึ้น และลักษณะลูกน้ํา  
            ยุงก้นปล่องจะนอนขนานราบกับพื้นน้ํา 

การป้องกนัตนเองจากโรคไขม้าลาเรีย 
1. การนอนในมุ้งชุบสารเคมี 
2. การสวมเสือ้ผ้าให้มิดชิด 
3. การใช้สารทาป้องกันยุง อาจเป็นสารเคมหีรือสมุนไพร  
4. การใช้ยาจุดกันยุง ป้องกันได้โดยใช้สารระเหยออกฤทธิ์ขับไล่ยุง  
5. การใช้ตาข่ายหรือมุ้งลวดป้องกันยุงกัด  
7. ไม้ตบยุงไฟฟ้า  
8. การใช้เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า  
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การตดิตอ่ 
ถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อกัดในเวลากลางคืน แต่อาจมีวิธีอื่น เช่น จากแม่สูลู่ก

โดยถ่ายทอดจากมารดาที่ติดเชื้อสู่ทารกในครรภ์ ซึ่งพบได้น้อยมาก การถ่ายเลือด 
ซึ่งพบในผู้บริจาคโลหิตที่เป็นพาหะ คือ ไม่มอีาการของโรค โดยเมื่อถูกยุงก้นปล่องที่
มีเชื้อกัด ประมาณ    10 - 14 วัน จึงจะแสดงอาการป่วย แต่อาจนานหลายสัปดาห์
หรือหลายเดือนได้แล้วแต่ระบบภูมิคุ้มกันหรือการได้รับยาป้องกันมาก่อนของแต่ละ
บุคคล 

อาการ 
อาการที่พบบ่อยในผู้ที่ติดเชื้อโรคไข้มาลาเรีย จะมีอาการดังต่อไปนี้ 
 ไข้สูง โดยจะมีไข้แบบไข้สูง แล้วไข้ลดลง ไปมาสลับกัน หรอืไข้

ตลอดเวลาก็ได้ 
 หนาวสั่น 
 เหงื่อออกมาก 
 วิงเวียน 
 ปวดตามกล้ามเนื้อและข้อต่อ 
 ปวดศีรษะ 
 สับสน 

ในบางรายอาจจะมีอาการ กระหายน้ํา ท้องร่วง ปวดท้อง ไอ หรือโลหิตจาง
ได้แต่ที่พบ เป็นปัญหามากคอื การติดเชื้อฟัลซิพารัม เชื้อดังกล่าวสามารถที่จะทําให้
เกิดการติดเชื้อในสมอง เกิดการสมองอักเสบและอันตรายได้ถึงชีวิต 

ทราบไดอ้ยา่งไรว่าป่วยเป็นไขม้าลาเรีย 
การซกัประวตั ิ การเดินทางในพื้นที่เกิดโรค ป่าเขา นอนค้างแรมในป่า ภายใน    
14 วัน ก่อนป่วย 
การเจาะเลอืด  สามารถเจาะเลือดตรวจหาเชื้อได้ที่มาลาเรียคลินิก สถานบริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาล 
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วิธีการควบคมุและกาํจดัยุงพาหะและกาํจดัลกูนํ้ายุงลาย 

1. วิธีทางกายภาพ  

 เป็นวิธีการกําจัดยุงพาหะง่าย ๆ โดยใช้การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็น
สําคัญ ได้แก่ การปิดปากภาชนะเก็บน้ํา การเปลี่ยนน้ําทุก 7 วัน การเก็บทําลายเศษ
วัสดุที่ไม่ใช้แลว้ การกลบ ถม หรือระบายน้ํา การใช้ขันดักลูกน้ําการขัดล้างภาชนะ 

ภาพที ่5 โอ่งน้ํา แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใช้วิธีการปิดฝาโอ่งด้วยผ้าขาวบางแล้ว 
           ปิดทบัด้วยฝาโอ่ง 

2. วิธทีางเคม ี

เป็นการใช้สารเคมีรูปแบบต่าง ๆ ในการควบคุมยุงพาหะนําโรค 
สารเคมีที่นํามาใช้เป็นสารเคมีกําจัดแมลง ได้แก่ ใช้ทรายกําจัดลูกน้ํา การใช้     
เกลือแกง น้ําส้มสายชู ผงซักฟอก การใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโต การพ่นสารเคมี

ภาพที ่4 ผลิตภัณฑ์รายกําจัดลูกน้ํา ชนิด 1% ใช้ในอัตรา 1 กรมัต่อน้ํา 10 ลิตร  
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3. วิธทีางชวีภาพ 

สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับยุงพาหะต้านสารเคมีและสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม โดยนําสิ่งมีชีวิตไปปล่อยให้มีการ
ควบคุมกันเอง ได้แก่ ปลากินลูกน้ํา เช่น ปลาหางนกยูง ปลากระดี่ ปลาแกมบูเชีย
ปลาสอด ตัวห้ํา ไส้เดือนฝอย เป็นต้น 

ภาพที ่6 ตัวอย่างปลากินลูกน้ํา ได้แก่ ปลาหางนกยูง ปลากระดี่ ปลาแกมบูเชีย 
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บทที่  2  

โรคไข ้มาลาเรีย   

โรคไข้มาลาเรยี หรือ โรคไขจ้ับสั่น ไข้ป่า เป็นโรคที่ยังมีความสําคัญและเป็น
ปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทย พบผู้ป่วยส่วนมากในจังหวัดตาก ยะลา 
กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา ระนอง ศรีสะเกษ แม่ฮ่องสอน ชุมพร
ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี นราธิวาส และสุรินทร์ เชื้อที่พบมี 5 สายพันธุ์ คือ 
Plasmodium falciparum , P. vivax , P. malariae , P. ovale และ     P. 
knowlesi  โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อ P. vivax  ร้อยละ 56.64 พบผู้ติดเชื้อเป็น
คนไทย ร้อยละ 60.61 และคนต่างชาติ ร้อยละ 39.39 พาหะนําโรคไข้มาลาเรีย คือ 
ยุงก้นปล่องบางชนิด ซึ่งมักอาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ํา ลําธาร ในป่าเขา 

สาเหต ุ

เกิดจากเชื้อพลาสโมเดียม (Plasmodium) ซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียว มีวงจรชีวิต
อยู่ในสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์จําพวกยุงก้นปล่อง  เชื้อที่พบในคนมทีั้งหมด 5 
ชนิด คือ 

1. พลาสโมเดียม ฟัลซพิารมั (Plasmodium fulciparum) 

2. พลาสโมเดียม ไวแวกซ ์(Plasmodium vivax) 

3. พลาสโมเดียม มาลาเลอิ (Plasmodium malarei) 

4. พลาสโมเดียม โอวาเล ่(Plasmodium ovale) 

5. พลาสโมเดียม โนวเลซี ่(Plasmodium knowlesi) 


