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บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคัญ  

ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ยังเป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนําโรค ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจึงจําเป็นต้องมีการควบคุมโรคเพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก วิธีที่ดี
ที่สุดคือการกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายโดยใช้วิธีการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน ในการการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธ์ุแต่ในความเป็นจริงการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการใช้
สารเคมีในการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งส่งผลกระทบทางด้านระบบนิเวศวิทยาและยังส่งผลให้ยุงพาหะ
นําโรคต้านต่อสารเคมี ทําให้ไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่หน่วยงานภาครัฐจะต้อง
ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการ ของกรมควบคุมโรค ที่อยู่ใน
ระดับพ้ืนที่ที่จะต้องให้การสนับข้อมูลวิชาการทางด้านโรคติดต่อนําโดยแมลงให้กับหน่วยงานเครือข่าย และประชาชน ซึ่ง
ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานเครือข่ายโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยทดสอบสารเคมีในการกําจัดยุง
พาหะนําโรคเป็นประจํา ดังน้ันศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนางานด้านกีฏ
วิทยา โดยมีห้องเล้ียงแมลงเพ่ือใช้ทดสอบสารเคมี และมีการจัดหานวัตกรรมที่ใช้ในการควบคุมยุงพาหะนําโรค เพ่ือให้
หน่วยงานเครือข่ายและประชาชน ได้มาเรียนรู้วิธีการควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อคน 
สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา สามารถเลี้ยงเพ่ิมประชากร ยุงลาย ให้มีปริมาณเพียงพอ  

3. ขอบข่าย 
เป็นวิธีการเลี้ยงเพ่ิมประชากรยุงลายให้มีปริมาณเพียงพอ แก่ เจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ศตม.9.4     

ปากช่อง 
4. คาํจํากัดความ/นิยาม 
4.1 ยุงลายระยะตัวเต็มวัย คือ แมลงทีม่ีขนาดเล็ก มีหัวกลมและมขีายาว ลําตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน หัว 

(head) ส่วนอก (thorax) และส่วนท้อง (abdomen) ส่วนหัวประกอบด้วยหนวด ใช้ลักษณะของหนวดจําแนกเพศ มีปีกคู่
หน้า สําหรับบิน มีลักษณะยาว แคบ และมีเกล็ด (scales) เล็กๆ บนเส้นปีก  

4.2  ยุงลายระยะลูกนํ้า คือ ระยะตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในนํ้ามีลักษณะ ส่วนอกใหญก่ว่าหัว ท่อหายใจอยู่ด้าน
ท้าย ลอยตัวอยู่ผิวนํ้า  
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5. วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเปน็ 

1.ช้ันสําหรับวางถาดเลี้ยงลูกนํ้า  

2.ถาดสําหรับเลี้ยงลูกนํ้า  

3.ที่ดูดลูกนํ้า (Dropper)   

4.กระชอนช้อนลูกนํ้า ขนาดเล็ก   

5.กระชอนช้อนลูกนํ้า ขนาดใหญ ่   

6.อาหารลูกนํ้า (อาหารสุกรเล็ก)   

7.ถังเก็บนํ้าสํารอง    

8.เหยือกตวงน้ําขนาด 1,000 มิลลิตร  

9.เครื่องวัดอุณหภูมิ และความช้ืน 

10.ช้ันสําหรับวางกรงเลี้ยงยุง 

11.กรงเลี้ยงยุงลายขนาด 30 x 30 x 30 ซม. (ใช้เป็นกรงสาํหรับขยายพันธ์ุ) 

12.กรงเลี้ยงยุงลายขนาด 18 x 18 x 18 ซม. (ใช้เป็นกรงสาํหรับเตรียมการทดสอบ) 

13.อาหารเลี้ยงตัวเต็มวัย (วิตามิน B) 

14.บีกเกอร์ขนาด 50 มิลลลิิตร และขนาด 400 มิลลลิิตร 

15.ถ้วยดินเผา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ซม. 

16.แบบฟอร์มแบบบันทึกการปฏิบัติงานการเลี้ยงลูกนํ้ายุงลาย 
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แยกลูกน้ําใส่ถาดนํามา
เพาะเล้ียงในห้องปฏิบัติการ 
เม่ือลูกน้ํากลายเป็นตัวโม่ง 
เก็บตัวโม่งใส่แก้ว

เก็บตัวอย่างลูกน้ํายุงลายและ
คัดเลือกลูกน้ําในระยะที่      

3 - 4

6. ผังกระบวนการ   :  
6.1 การเลี้ยงยุงลายระยะลูกนํ้า 
 

 

     จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด          ขัน้ตอน/กิจกรรม             จุดตัดสินใจ              การเชื่อมต่อ           ทิศทางการไหล ไป-กลับ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผังกระบวนการ มาตรฐานคุณภาพ/สิ่งท่ีต้อง

ควบคุม 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะ 
เวลา 

1.เก็บตัวอย่างลูกน้ํายุงลายในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
คัดเลือกเฉพาะลูกน้ําระยะท่ี     3 - 4  

 

 

 

1.คัดเลือกพ้ืนท่ีเสี่ยง ต้องเป็น
ยุงลายบ้าน ระยะท่ี 3 - 4 ขนาด
ใกล้เคียงกัน พร้อมท่ีจะเป็นตัวโม่ง
ในระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกัน 

งานกีฏ
วิทยา 

2 วัน 

2.ใส่น้ําสะอาดปราศจากคลอรีนในถาดเลี้ยง 
ปริมาณ 1,500 มิลลิลิตร แยกลูกน้ําใส่ถาดๆ
ละ   200 – 300 นํามาเพาะเลี้ยงใน
ห้องปฏิบัติการ ติดรายละเอียดโดยระบุ 
แหล่งท่ีมาให้อาหารลูกน้ําทุกวันโดยให้ตาม
มุมถาดท้ัง 4 มุม และเปลี่ยนน้ําถาดเลี้ยงทุก 
2 วัน 

     1.น้ําปราศจากคลอรีน 
2.อุณหภูมิ ความชื้นท่ีต้องควบคุม
อุณหภูมิ 27 ±2 °C        
ความชื้น 60 – 90% 
3.ให้อาหารต้องให้ปริมาณท่ีไม่
มากจนเกินไป (ระยะ 3 – 4 มุม
ละ 2 เม็ด) และเปลี่ยนน้ําทุก 2 
วัน เพ่ือป้องกันน้ําเน่า 

งานกีฏ
วิทยา 

5 – 7 
วัน 

3.เม่ือลูกน้ําลอกคราบเป็นระยะตัวโม่ง ให้
เก็บตัวโม่ง โดยใช้ท่ีดูดลูกน้ําดูดตัวโม่งใส่
แก้ว 

 1.ดูดเฉพาะระยะตัวโม่งโดยใช้ท่ี
ดูดลูกน้ํา (Dropper) 

งานกีฏ
วิทยา 

1 ชั่ว
โม่ง 

4.นําตัวโม่งมาล้างเศษอาหารท่ีติดมาออก 
โดยเทตัวโม่งท่ีเก็บมาใส่ถาดท่ีใส่น้ําสะอาด
ปราศจากคลอรีน แล้วใช้ท่ีดูดลูกน้ํา 
(Dropper) ดูดตัวโม่งใส่กระชอนขนาดเล็ก
เพ่ือกรองนํ้าออก แล้วเทตัวโม่งท่ีค้างบน
กระชอนใส่ในแก้วขนาด 200 มล. (ระหว่าง
ท่ีล้างตัวโม่ง ให้นับจํานวนตัวโม่งท่ีเก็บได้ใส่
ลงในแก้ว แก้วละประมาณ 150 – 200 ตัว) 
ติดรายละเอียดท่ีแก้ว แหล่งท่ีมา วันท่ีเกบ็ 

 

 

 1.ทําความสะอาดตัวโม่งให้สะอาด 
2.นับจํานวนตัวโม่งใส่แก้ว 
ประมาณ150-200 ตัว 
3.บันทึกรายละเอียด แหล่งท่ีมา 
วันท่ีเก็บตัวอย่าง 

งานกีฏ
วิทยา 

1 
ชั่วโมง 

จุดเร่ิม

เก็บเฉพาะระยะตัวโม่ง โดย
ใช้ที่ดูดลูกน้ํา 

ทําความสะอาดตัวโม่ง 
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     จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด          ขัน้ตอน/กิจกรรม              จุดตัดสินใจ             การเชื่อมต่อ            ทิศทางการไหล ไป-กลับ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผังกระบวนการ มาตรฐานคุณภาพ/สิ่งท่ีต้อง

ควบคุม 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

เวลา 

5.เก็บตัวโม่งเข้ากรงเลี้ยงยุงทุกวัน จนกว่า
ลูกน้ําจะลอกคราบเป็นตัวโม่งหมด  

 

 1.ต้องเก็บตัวโม่งทุกวัน งานกีฏ
วิทยา 

30 นาที

6.บันทึกการปฏิบัติงานประจําวันใน
แบบฟอร์มแบบบันทึกการปฏิบัติงานการ
เลี้ยงลูกน้ํายุงลาย แบบบันทึกอุณหภูมิ และ
แบบบันทึกความชื้น 

 1.ต้องบันทึกแบบการปฏิบัติงาน
เลี้ยงลูกน้ําทุกคร้ัง (อุณหภูมิ 
ความชื้น) 

งาน     
กีฏวิทยา 

10 นาที

7.รายงานผลการดําเนินงาน เสนอ หัวหน้า
งานกีฏวิทยา เพ่ือทราบ ถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน 

 1.รายงานผลการดําเนินงานเสนอ 
หัวหน้างานกีฏวิทยา 

หน.งาน
กีฏวิทยา 

1 วัน 

8. สรุปผลการดําเนินงาน เสนอ  
หัวหน้าศตม. พิจารณาเพื่อทราบ ถึงปัญหา
และอุปสรรคในการทํางาน 
 

 

 1.รายงานผลการดําเนินงานเสนอ 
หน.ศตม. 

หน.ศตม. 1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการปฏิบัติงาน
ประจําวัน 

รายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอ     
หน.งานกีฏวิทยา  

รายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอ     
หน.ศตม.  

เก็บตัวโม่งทุกวัน 

สิ้นสุด 
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6.2 การเลี้ยงยุงลายระยะตัวเต็มวัย 

 

จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด                ขั้นตอน/กิจกรรม            จุดตัดสินใจ              การเชื่อมต่อ            ทิศทางการไหล ไป-กลับ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผังกระบวนการ มาตรฐานคุณภาพ/สิ่งท่ีต้องควบคุม ผู้รับผิด  

ชอบ 
เวลา 

1.เตรียมกรงขนาด 30 x 30 x 30 ซม. รองพ้ืน
กรงด้วยกระดาษสีขาว วางบนชั้นสําหรับเลี้ยง
ยุง (ระวังอย่าให้กระดาษมีช่อง ซ่ึงอาจเป็นท่ี
หลบซ่อนยุงได้)  
 

 

 

1.ต้องวางกระดาษให้แนบกับพ้ืนกรง 
อย่าให้มีช่องอาจเป็นท่ีหลบซ่อนยุง 

งานกีฏ
วิทยา 

5 นาที

2.ติดรายละเอียดบนกรงเลี้ยงยุง ได้แก่ ชนิดยุง 
วันท่ีเก็บตัวโม่ง ชั่วรุ่น รายละเอียดการให้
เลือด และการให้อาหาร 

 1.ต้องติดรายละเอียดบนกรงเลี้ยงยุง
เพ่ือใช้บันทึกการปฏิบัติงาน 

งานกีฏ
วิทยา 

5 นาที

3.นําตัวโม่งท่ีเก็บได้จากการเลี้ยงยุงลายระยะ
ลูกน้ําในห้องปฏิบัติการ มาใส่ในกรงท่ีเตรียม
ไว้ ผูกผ้าปิดปากกรงให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกัน
ยุงท่ีออกจากตัวโม่งหลุดออกจากกรง โดย
เลี้ยงในห้องควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น  และ 
ในแต่ละกรงจะต้องมียุงลายระยะตัวเต็มวัย
ประมาณ 1,000 – 2,000 ตัวต่อ 1 กรง 

 1.ต้องปิดปากกรงให้แน่นทุกคร้ัง
ป้องกันยุงบินออก 
2.เลี้ยงในห้องควบคุมอุณหภูมิ 
27±2°c ความชื้น 60 – 90% 
3.กรงจะต้องมียุงลายระยะตัวเต็มวัย
ประมาณ 1,000 – 2,000 ตัวต่อ 1 
กรง 

งานกีฏ
วิทยา 

20 
นาที 

4.ให้อาหารสําหรับเลี้ยงยุงตัวเต็มวัย โดยผสม
วิตามิน B รวมกับน้ําสะอาด แล้วใช้สําลี ขนาด  
5 x 5 ซม. พันเป็นแท่งยาวแล้วชุบน้ําหวาน 
บิดพอหมาดจนไม่มีน้ําหวานหยดออกจากสําลี 
ใส่ในถ้วยพลาสติกขนาดเล็ก วางไว้ในกรงเลี้ยง
ยุง และเปลี่ยนน้ําหวานใหม่ทุก 2 วัน เพ่ือ
ป้องกันเกิดเชื้อราท่ีสําลี  

 1.สําลีชุบน้ําหวานบิดพอหมาด 
2.น้ําหวานควรเปลี่ยนใหม่ทุก  2 วัน 
3.น้ําหวานสําหรับเลี้ยงตัวเต็ววัย 
วิตามิน B ผสมน้ําสะอาด  
อัตราส่วน 1 : 9 

งานกีฏ
วิทยา 

30 
นาที 

5.หม่ันตรวจดูตัวโม่งในกรง เม่ือมีแก้วท่ีตัวโม่ง
ลอกคราบหมดทุกตัวแล้ว ให้นําแก้วมาล้างทํา
ความสะอาด 
 

 1.ตรวจเช็คตัวโม่งในแก้ว ลอกคราบ
หมดทุกตัว 

งานกีฏ
วิทยา 

5นาที 

6.เม่ือตัวโม่งลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยหมดแล้ว 
หลังจากนั้น 2-3 วัน ให้เลือดยุงเพ่ือวางไข่ โดย
นําหนูใส่กรงบังคับหนู (เป็นกรงท่ีทําข้ึนมา
เฉพาะ ซ่ึงขนาดจะพอดีกับตัวหนู) วางไว้บน
ถาดรองในกรงเลี้ยง (เพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกท่ี
อาจเกิดระหว่างการให้เลือด เช่น อุจจาระ 
ปัสสาวะ)  
 
 

 1.กรงบังคับหนูต้องพอดีกับตัวหนูเพ่ือ
ไม่ให้หนูขยับตัวเวลายุงดูดเลือด 
2.ถาดรองในกรงเลี้ยงเพื่อป้องกันสิ่ง
สกปรกในระหว่างให้เลือดยุง เช่น 
อุจจาระ ปัสสาวะ ของหนู 
3.ให้ยุงกินเลือด คร้ังละ 30 นาที  เป็น
เวลา 2 วันติดต่อกัน 

งานกีฏ
วิทยา 

45 
นาที 

จุดเริ่ม

เตรียมกรงขนาดใหญ่ 
สําหรับเล้ียงยุง  

ให้อาหารสําหรับเลี้ยง
ยุงตัวเต็มวัย 

นําตัวโม่งที่เก็บได้ 
มาใส่กรง 

ติดรายละเอียดบน
กรงเล้ียงยุง 

ตรวจดูตัวโม่งในแก้วลอก
คราบหมดทุกตัว 

ให้เลือดยุงเพื่อวางไข่ 
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จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด          ขั้นตอน/กิจกรรม          จุดตัดสินใจ          การเชื่อมต่อ          ทิศทางการไหล ไป-กลับ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผังกระบวนการ มาตรฐานคุณภาพ/สิ่งท่ีต้องควบคุม ผู้รับผิด  

ชอบ 
เวลา 

8.นําหนูไปปล่อยในกรงเลี้ยงหนู ให้อาหาร
และน้ํา ทําเคร่ืองหมายการใช้หนูในแต่ละคร้ัง  
 
 
 

 1.ไม่ควรให้หนูให้เลือดมากกว่า 1 
คร้ัง/สัปดาห์              
2.แยกหนูเลี้ยงในกรงเด่ียว 

งานกีฏ
วิทยา 

15 
นาที 

9.หลังจากที่ให้เลือดวันท่ี 2 ท้ิงระยะ 2 วัน 
 
 

 1.หลังจากให้เลือดเว้นระยะ 2 วัน งานกีฏ
วิทยา 

15 
นาที 

10.นําถ้วยสําหรับวางไข่ท่ีใส่น้ําสะอาด 
ประมาณ  ของถ้วย ไปวางในกรงเลี้ยงยุง 

เพ่ือให้ยุงวางไข่ ท้ิงไว้ประมาณ 2-3 วัน จึงเก็บ
ถ้วยออกจากกรง เม่ือเก็บถ้วยไข่ออกแล้ว 
สามารถนําหนูให้เลือดได้อีกคร้ัง  

 1.วางถ้วยสําหรับวางไข่ ประมาณ 2-3 
วัน 

งานกีฏ
วิทยา 

15 
นาที 

11.ทําซํ้ากันนี้ จนกว่าจะได้ปริมาณไข่ยุงลายท่ี
เพียงพอ ซ่ึงจะได้ยุงลายในชั่วรุ่นท่ี 1 (F1) เพ่ือ
ใช้ในการทดสอบ 

 1.ไข่ยุงลายท่ีได้จะเป็นรุ่นท่ี 1 (F1) งานกีฏ
วิทยา 

7 วัน 

12.ล้างทําความสะอาดกรงเลี้ยงยุง ถอดผ้าท่ี
อยู่ด้านหน้ากรงออกมา ซักทําความสะอาด 
แล้วผึ่งแดดให้แห้ง 

 1.ทําความสะอาดกรงเลี้ยงยุง งานกีฏ
วิทยา 

1 ชม. 

13.รายงานผลการดําเนินงาน เสนอ หัวหน้า
งานกีฏวิทยา เพ่ือทราบ ถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน 

 1.รายงานผลการดําเนินงานเสนอ  
หน.งานกีฏวิทยา 

หน.งานกีฏ
วิทยา 

1 วัน 

14.สรุปผลการดําเนินงาน เสนอ หัวหน้าศตม. 
พิจารณาเพ่ือทราบ ถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การทํางาน 

 

 

 1.รายงานผลการดําเนินงานเสนอ  
หน.ศตม. 

หน.ศตม. 1 วัน 

 

 

ทําซํ้าจนกว่าจะได้ปริมาณ
ไข่ยุงลายที่เพยีงพอ 

ปล่อยหนูใส่กรงเลี้ยงเด่ียว
และบันทึกการให้เลอืด 

ให้ยุงวางไข่ 

ส้ินสุด 

รายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอ     
หน.ศตม.

ล้างทําความสะอาด
กรงเลี้ยงยุง 

รายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอ หน.
งานกีฏวิทยา  

หลังจากให้เลือดวันที่ 2
ทิ้งระยะ 2 วัน



  9 

9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 ห้องเลี้ยงยุงควรมีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้เหมาะสมต่อการเลี้ยง 

9.2 ควรระมัดระวังในการเข้า-ออกของห้องเลี้ยงยุง  เน่ืองจากอาจมียุงที่มีเช้ือไข้เลือดออกหลุดออกไปในชุมชน  

9.3 ควรจัดใหม้ีบุคลากรปฏิบัติงานทุกวันในการเลี้ยงยุง  เช่น  การเปลี่ยนนํ้าลูกนํ้า การเปลี่ยนวิตามินยุงตัวเต็มวัย           
การให้อาหารหนู 

10. เอกสารอ้างอิง หรือ แบบฟอร์มที่อ้างอิง 
10.1 ข้อมูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลงปี 2555 ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง สคร.5 นม.             กรม
ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  
10.2  ข้อมูลอ้างอิงทางกีฏวิทยา ประจําปี 2557 ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนําโดยแมลง สคร.5 นม. กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข  
10.3 คู่มือการทดสอบสารเคมี ประจําปี 2557 สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
10.4 ข้อมูลอ้างอิงด้านกีฏวิทยา ปี 2559 สคร.9 นม. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
10.5 แบบฟอร์มแบบบันทึกการปฏิบัติงานการเลี้ยงลูกนํ้ายุงลาย (SF-ENDPC-035) สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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11. ภาคผนวก 

11.1 ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบบันทึกการปฏิบัติงานการเล้ียงลูกนํ้ายุงลาย (SF-ENDPC-035) สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


