
 

‘ยุงลาย’ อสรพิษซ่อนเล็บ น าโรคร้าย โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ 

ผู้เขียน ศ.เกยีรตคิุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ผมอยากจะขอเรียกยุงลายว่า ผู้ร้าย หรือ อสรพิษซ่อนเล็บ 

เราอยู่ในบ้านกับผู้ร้ายหรืออสรพิษโดยไมรู้่ตัว แถมเรายังปกป้องไม่ให้ใครไปท าร้ายมันอีก อ่านบทความของผมจบแล้ว 

ก็ตัดสินความเอาเองนะครับว่า จริงหรือไมจ่ริง 

ก่อนอื่นผมขอออกตัวก่อนว่า ไมใ่ช่ผู้รู้ หรือ ผู้เช่ียวชาญดา้นกีฏวิทยาหรือ ดร.แมลงแตอ่ย่างใด แต่ก็พอจะรู้จากครูสอน 

จากการอ่าน แบบลัก มักจ า เขามา ก็เลยอยากจะเอามาเลา่สูก่ันฟัง จะได้ปลุกส านึกทา่นได้ไปจัดการกับผู้ร้ายในบ้าน

ให้หมดส้ิน 

ยุงลาย ที่โรคในประเทศไทย  มีอยู่ ๒ ชนิด คือ 

ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti)  เจ้าตัวนี้น าโรคไข้เลอืดออกเด็งกี่และไข้ซกิา 

ยุงลายสวน (Aedes albopictus)  เจ้าตัวนี้น าโรคไขป้วดข้อยุงลายหรือไข้ชิคุนกุนย่า 

บทความนี้ ผมจะขอเร่ิมที่ผู้ร้ายในบ้านก่อน 

ลักษณะ และชีวนิสัยของยุงลายบ้าน 

 แหลง่เพาะพันธุ์ยุงลายจะอยู่ตามภาชนะขังน้ าชนิดต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made water container) ทั้งที่

อยู่ในบ้านและที่อยู่รอบๆบ้าน เช่น โอ่งน้ า ตุ่มน้ า ถังซีเม็นต์ ที่ใช้กักเก็บน้ ากิน เก็บน้ าไว้ใช้ในบ้าน อ่างปลูกบัว แจกัน

ปลูกไม้ประดับ ปลูกพลูด่าง  ที่รองขาตู้กับข้าวมีน้ าหล่อกันมด จานรองกระถางต้นไม้ประดับ ยางรถยนต์เก่าๆ 

กระป๋อง กะลามะพร้าว ถ้วยชามเก่าๆ กะโหลก กะลาที่มีน้ าขัง ที่มีน้ าฝนขัง อยู่รอบๆ บ้าน ใต้ร่มชายคาบ้าน ยุงลาย

บ้าน ชอบวางไข่ในน้ าจืดสนิท น้ าน่ิง ไม่ชอบวางไข่ในน้ ากร่อย น้ าเค็ม หรือน้ าไหล เป็นยุงอยู่ภายในร่ม อยู่ในบ้าน ขนาด

ความยาวประมาณ ๔-๖ มิลลเิมตร  มีเกล็ดสดี าลายสลับขาวตามล าตัว ที่ขาก็จะมีสีด าลายสลับขาวเป็นปล้องๆ ที่ขา

หลังปล้องสุดท้ายจะมีสีขาวโดยตลอด ที่ด้านหลังของส่วนอกจะรูปเคียวมีสีขาวอยู่ทั้งสองข้าง  จะมีชีวนิสัยอยู่

ใกล้มนุษย์ เพราะยุงเพศเมียจะดูดกินแต่เลือดมนุษย์  ไม่กินเลือดสัตว์ จึงชอบอาศัยอยู่ใต้ชายคาในบ้าน ไม่ชอบบิน

ออกไปในที่มีแสงแดด หรือร้อนจัด  บินไปได้ไม่ไกลเกิน 1 กิโลเมตร  ก็แสวงหาที่หลบในชายคา ส่วนมากจะบินไปได้

เพียง 100-๒00 เมตรเท่าน้ัน ตามแหล่งชุมชนแออัด หลังคาบ้านใกล้ชิดกัน หลังคาบ้านเกยกัน  จึงเป็นที่อาศัยของ

ยุงลายกันทุกบ้าน 

 ยุงลายจะออกหากินในเวลากลางวันจนถึงเวลาโพลเ้พลใ้กลพ้ลบค่ า หยุดพักในเวลากลางคืน เกาะอยู่ตาม

เสื้อผ้าที่แขวนเอาไว้ในบ้าน ตามตูเ้สื้อผ้า  เด็กเล็กๆที่นอนหลับในเวลากลางวันภายในบ้านที่ไม่มมีุ้งป้องกันยุงกวนยุง

กัด จึงเสี่ยงต่อการถูกยุงลายกัดเอา ตามโรงเรียนก็มักจะเป็นที่ยุงลายชุม เด็กนักเรยีน นุ่งกางเกงขาส้ัน หรือนุง่

กระโปรงน่ังเรียนในห้องเรียน ก็เป็นกลุม่เด็กที่เป็นเป้าน่ิงให้ยุงลายกัด 

 ยุงเพศเมียจ าเป็นต้องได้กินเลอืดมนุษย ์จึงจะวางไขไ่ด้ ส่วนยุงเพศผู้จะไมก่ินเลอืด จะกินน้ าหวาน และ

เครื่องดื่มอื่นๆ 

 



 

 เมื่อก่อน เวลาทีผ่มสอนนักศึกษาแพทย์ ผมจะถามนักศึกษาว่า ทราบไหมว่า ยุงเพศใดที่จะกัดกินเลอืดคน และ

นักศึกษาก็มักจะตอบไมไ่ด้ผมจะชอบให้นักศึกษาท่องจ าตามผม เอาไว้ให้ขึ้นใจว่า “ยุงตัวผู้กินเบียร์ ยุงตัวเมียกนิ

เลือด” 

 คุณหมอสมาน ฟูตระกูล อย่านึกว่า ผมชว่ยเขาโฆษณาขายเบียร์ให้กับยุงนะครับ ผมเห็นว่ามันคลอ้งท่องจ าได้

ง่ายเท่าน้ันเอง  เด็กๆอนุบาลก็จ าได ้ถ้ามยุีงลายบินมาตอมบริเวณแก้วน้ าหวาน แก้วเครื่องดื่ม จะเป็นเพศผู้  การที่ไม่

กินเลอืดมนุษย ์เพศผู้จึงไม่เป็นพาหะน าโรคไข้เลอืดออก แตก่็เป็นสว่นที่ส าคัญในวงจรการแพร่พันธุ์ 

 วงชพีจักรของยุงลายจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ คือเร่ิมจากมกีารวางไข่ (egg) จากไข่กลายเป็นลูกน้ า

(larva)  จากลูกน้ า กลายเป็นตัวโม่ง (pupa)แล้วจึงจะเป็นยุงตัวโตเต็มวัย (adult mosquito)  ต้ังแตเ่ร่ิมวางไขจ่นเป็นตัว

เต็มวัยจะกนิเวลาประมาณ 9-1๔ วัน 

 
 ยุงเพศเมียมีอายุเพียง 1 วัน กินเลือดได้ ก็สามารถผสมพันธุ์ได้ ผสมพันธุ์เพียงคร้ังเดียวก็จะวางไข่ได้หลาย

ครัง้ โดยเฉล่ียแต่ละคร้ังจะวางไข่ได้ประมาณ 100-150 ฟอง  ตลอดชีวิตของยุงตัวเมีย จะวางไข่ได้ ๔-7 คร้ัง ยุง

เพศเมียเพียงตัวเดยีวจะแพร่พันธุ์ไดจ้ านวนไม่ต่ ากว่า 500-1,000 ตัว ดว้ยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่

มีความจ าเป็นที่จะต้องชว่ยกันก าจัดแหลง่เพาะพันธ์ยุงลาย รีบกลับไปจัดการกับผู้ร้ายในบ้านท่านเสยีต้ังแต่วันน้ี 

 ยุงลายจะวางไข่ในน้ าน่ิง น้ าใส  น้ าจืดไม่กร่อย จะวางไข่บนพื้นผิวที่เปียกชื้นเหนือระดับน้ าเล็กน้อย ภาชนะที่

ภายในพ้ืนผิวที่ขรุขระ สมีืดทึบก็เป็นที่เหมาะในการวางไข่ ไข่ถ้าอยู่ในที่เปียกชื้น อุณหภูมิพอเหมาะ ภายในเวลา 1-๒ 

นาที หรือยาวนานถึง ๒ วันก็ม ีขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อม  ก็จะแตกงอกกลายเป็นลูกน้ าต่อไป แต่ถ้าอยู่ในที่แห้งแล้ง ไข่

จะคงมีชีพได้ต่อไปอีกนานถึง 1 ปี ดังน้ัน ตามยางรถยนต์เก่าๆที่เคยมีน้ าขัง ยุงลายจึงไปวางไข่ทิ้งเอาไว้ ถ้าน้ าแห้งไป 

ข้ามปี ไข่ที่เกาะอยู่ที่ภายในยางรถยนต์ จะเตรียมแตกตัวงอกเป็นลูกน้ าไดท้ันที   ลูกน้ า จะมีชีวิตอยู่ได้ 5-7 วัน ขึ้นอยู่

กับอุณหภูมิและอาหารและความหนาแน่นของลูกน้ าในภาชนะ เมื่อเป็นตัวโม่งจะมีอายุอยู่ได้เพียง 1-๒ วัน ระยะตัว

โมง่น้ี เป็นระยะที่ไมก่ินอาหาร และจะทนต่อสารเคมีต่างๆ ต่อจากน้ันก็จะกลายเป็นยุงลายโตเต็มวัย 

 เมื่อโตเต็มวัยแล้ว เพศผู้จะมีชีวิตอยู่ได้สั้นคือประมาณ 10 วันเท่าน้ัน แต่เพศเมีย จะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าคือ

ประมาณ 30-๖0 วัน ที่ไม่น่าเชื่อก็คือ ยุงลายเพศเมียตัวใด มีโอกาสได้กัดเลือดคนไข้ไข้เลือดออกเด็งกี่ขณะที่มีไวรัส

อยู่ในกระแสเลอืด ก็จะได้ไวรัสจากเลอืดคนไข้ไปดว้ย  เวลาวางไข่ ยุงเพศเมียตัวนัน้ จะถ่ายทอดเชือ้ไวรัสเด็งก่ีไปไว้ที่ไข่

ดว้ย เรียกกันตามภาษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า “transovarial transmission” ไวรัสเด็งกี่ก็จะรอดชีพอยู่ภายในไข่ยุง



 

ได้นาน พอยุงงอกออกเป็นตัวจากไข่ ยุงรุ่นลูกก็จะมีไวรัสเด็งกี่อยู่ในตัวเรียบรอ้ย เตรียมกัดคน ปลอ่ยเชื้อเด็งกี่ให้แก่ผู้ที่

ถูกยุงกัดคนน้ัน และเตรียมพร้อมที่จะเป็นไข้เลอืดออกได้ 

 
 ส าหรับไวรัสซิกาน้ัน จะเหมือนกับไวรัสเด็งกี่หรอืเปลา่ คือจะมี “transovarial transmission” หรือไม่ ผมยังไม่

ยืนยัน เพราะยังไมเ่ห็นข้อมูลตรงน้ี แตอ่ย่าลืมนะครับว่า ไวรัสเด็งก่ี และไวรัสซิกาน้ัน เป็นเครือญาติสนิทกันนะครับ ผม

จงึอยากจะเดาว่า มันก็คงจะเข้ารูปเดยีวกันน่ันแหละ เมื่อ 50 ปี เศษมาแล้ว ศาสตราจารย์ที่สอนวิชากีฏวิทยาทาง

การแพทย์ที่สถาบันโรคเขตร้อนที่ฮัมบวร์ก เยอรมนี สอนผมว่า ถ้าอยากจะรู้ว่ายุงที่ก าลังกวนใจเราน้ันเป็นยุงลาย หรือ

ยุงร าคาญ ก็พยายามตบยุงมาสักตัว แล้วเอากระดาษขาวหน่ึงแผ่น และกระดาษด าอีก หน่ึงแผ่น แล้ววางยุงลงบน

กระดาษขาวที กระดาษด าทีแลว้สังเกตดู บนกระดาษขาว สขีาวจะกลืนไปกับสีกระดาษ ยุงตัวนัน้จะแลดูเป็นสีด า และ

ท านองเดยีวกัน ก็จะแลเห็นยุงสีขาว บนกระด า น่ันแหละคือยุงลาย ถ้ามสีน้ี าตาลซดีๆ จะเป็นยุงร าคาญ ยุงร าคาญน้ัน

กัดไม่เลอืกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ชอบมากเวลาโพลเ้พลพ้ลบค่ า กัดได้ทั้งในบ้านและที่กลางแจ้ง 

 ครับพยายาม จะช่วยต ารวจปราบผู้ร้ายภายในบ้านให้ได้ พยายามปลุกท่านให้ส านึกถึงความรับผิดชอบใน

ฐานะเจ้าของบ้าน เวลามีเจ้าหน้าที่จะไปช่วยพ่นหมอกควันก าจัดยุง ชาวกรุงส่วนใหญ่ก็ไปท างานนอกบ้าน ไมม่ีใครอยู่

บ้าน บางทีมีคนอยู่ก็เข้าไปในบรเิวณบ้านท่านไมไ่ด้ บางบ้านพอเห็นเจ้าหน้าที่ไปพ่นหมอกควนั สารเคมีก าจัดยุง ท่านก็

รีบปิดประตู หน้าต่าง ปกป้องผู้ร้ายเอาไว้มิให้ไดรั้บอันตราย จริงหรือไมจ่ริงครับ 
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