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ผลกระทบของภาวะโลกรอน นอกจากจะสงผลใหสภาพลมฟาอากาศผิดแผกไปจากเดิม เชนปรากฏ
การธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นดังที่ไดปรากฏอยูทั่วไปในขณะนี้ ยังสงผลใหโรคตางๆ มีความรุนแรงในการ
แพรระบาดมากขึ้นเชนโรคไขเลือดออกสายพันธุตางๆ รวมทั้งโรคที่เคยหายไปจากโลกนี้แลวก็ยังกลับมา
อุบัติขึ้นใหมไดเชนโรคเทาชางเปนตน ซึง่ งานวิจัยนี้ทําเพื่อการสํารวจถึงผลกระทบของภาวะโลกรอนที่มีตอ
ยุงพาหะดังกลาว และทองที่ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ทํางานวิจัยอยูนี้ พบวามี
ผูปวยทั้งโรคไขเลือดออกและโรคเทาชาง งานวิจัยจึงวางแผนจับยุงและตรวจหาเชื้อปรสิตดังกลาวดวย การ
จับยุงจะจับยุงทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมงปนเวลา 2 วันติดตอกัน และทําติดตอกัน 2 ป (24 เดือน) ระหวาง
เดือนสิงหาคม 2555 ถึง เดือนกรกฎาคม 2557 โดยแยกสถานที่จบั ยุงเปน 2 แหงคือ ในหมูบาน กับในปา
สวนยางพารา ซึ่งพบวายุงนั้นมีจํานวนมากขึ้น ตลอดเวลา 2 ปสามารถจับไดถึง 36,020 ตัว โดยในปแรกคือ
ชวง 2555 ถึง 2556 จับไดประมาณ 16,000 ตัว ปที่ 2 ชวง 2556 ถึง 2557 จับยุงไดประมาณ 19.000 ตัว
ทั้งนี้เพราะในปแรกของการจับยุง ประเทศไทยเพิ่งผานวิกฤติจากปรากฏการ เอลนิโย ซึ่งมีความแหงแลง
มาก ผานไป ขณะที่ปที่2 ของการจับยุง เขาสูปรากฏการฝนมาก ที่เรียกวา ลานินญา นั่นเอง สําหรับความ
หลากหลายของยุง พบชนิดของยุงไดมากถึง 67 ชนิด สําหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี่จากยุงในกลุม
culicine จํานวน 3,060 ตัวดวยวิธี PCR ไมพบเชื้อจากยุงดังกลาว ซึ่งอาจเปนเพราะ จํานวนการสุมตรวจยัง
นอยเกินไป สําหรับการตรวจจําแนกระยะติดตอของหนอนพยาธิฟลาเรียดวยเทคนิค PCR พบเชื้อ Brugia
pahangi, Dirofilaria immitis และ Wuchereria bancrofti (ยังไมสามารถยืนยันไดวาถูกตอง100เปอรเซ็นต
เนื่องจากการทํา PCR ออกผลมาเพียงครึ่งเดียว)จากยุงแมไก Armigeres subalbatus และพบ Dirofilaria
reconditum กับ Brugia pahangi จากยุงแมไกชนิด Armigeres kesseli อยางไรก็ตามเพื่อใหงานวิจัยนี้จะ
ไดผลสมบูรณเต็มที่ทั้งการติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกรอนกับยุงพาหะ และการวิเคราะหเกี่ยวกับเชื้อ
ปรสิต ควรจะตองทําการศึกษาตอเนื่องเปนระยะเวลา 4-5 ป ติดตอกัน โดยมีทุนที่สูงมากกวาเดิมมาใหการ
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Current evidence of global warming or temperature change suggests that inter-annul and
inter-decadal climate variability have a direct influence on the epidemiology of vector-borne
diseases. In Thailand the effects of temperature changes on both vectors of dengue and filariasis
can be easily seen as the numbers of vectors are increasing. To control these vectors, it is very
important to know the prevalence of the dynamic and diversity of mosquitoes that exist in inhabited
areas in which the co-existing diseases are well-established. The research was aimed to survey
the effects of temperature change on the mosquito populations. The mosquitoes were collected
during August 2012 and July 2014 (24 months) from the villages and rubber plantation at Thong
Pha-Phoom district, Kanchanaburi Province, Thailand. Mosquito collection was undertaken during
24 hours of the day for two consecutive days by using human landing at 2 sites. 36,020
mosquitoes were collected. 67 species of various mosquitoes were found. The density of
mosquitoes in the village and rubber plantation forest areas in Kanchanaburi province was found
difference between the year, in the first year, (August 2012 – July 2013) about 16,000 mosquitoes,
while the second year (August 2013 – July 2014) about 19,000 mosquitoes. These events may be
because of the fluctuation of the climate between the years. The first year was affected by the El
Niño events that were associated with an increased probability of drier conditions whereas the
second year was the La Niña events tesulting in more rain fall throughout the year. From 3060
mosquitoes, no demgue virus was detected. Brugia pahangi, Dirofilaria immitis and Wuchereria
bancrofti (not clear) were detected from Armigeres subalbatus mosquito. Dirofilaria reconditum and
Brugia pahangi were detected from Armigeres kesseli respectively. The research on the population
dynamic impact from global warming and parasites detection should be continuous carried on for
at least 4 or 5 years.
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