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บทที่ 1

แมลงในอันดับดิปเทอรา

รูปร่างลักษณะและวงจรชีวิตของแมลง
แมลงจัดอยู่ในคลาสอินเซคต้า (Class : Insecta) หัวของแมลงประกอบไปด้วย 6 ส่วนเชื่อมเข้าด้วย

กัน และมีหนวด 1 คู่ ส่วนปากนั้นในแต่ละชนิด จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกิน

อาหาร เช่น ปากที่ใช้ในการเคี้ยวกัด (chewing-biting)  ซับดูด (sponging) หรือเจาะดูด (piercing-sucking) 

เป็นต้น ส่วนประกอบพื้นฐานของส่วนปากของแมลงประกอบไปด้วย (รูปที่ 1-1)

1. ลาบรัม (labrum) หรือริมฝีปากบน (upper lip) เป็นลักษณะบานพับ ติดอยู่กับหน้า หรือ clypeus 

2. ขากรรไกรบน (mandibles) และขากรรไกรล่าง (maxillae) มีอย่างละ 1 คู่ ทำาหน้าที่ในการตัดฉีก 

หรือเคี้ยวบด  ที่ขากรรไกรบนอาจจะมี พัลพ์ (maxillary palps) ทำาหน้าที่ในการหาอาหารและรับ 

ความรู้สึก

3. ไฮโปฟาริงซ์ (hypopharynx) อยู่ส่วนพื้นล่างของปาก และมีต่อมน้ำาลายมาเปิดออก ไฮโปฟาริงซ์ทำา

หน้าที่เหมือนกับลิ้น

4. ลาเบียม (labium) หรือริมฝีปากล่าง (lower lip) เป็นส่วนที่มีการเปลี่ยนรูปร่างเป็นอย่างมาก โดย

เฉพาะในพวกแมลงวัน (flies)  และบางครั้งอาจมีพัลพ์ของลาเบียมในการรับความรู้สึกอีก 1 คู่

รูปที่ 1-1 ส่วนประกอบพื้นฐานของส่วนปากของแมลง (Urquhart, 1987)
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รูปที่ 1-3 ลักษณะทั่วไปของแมลงในอันดับดิปเทอรา (Urquhart, 1987)

ส่วนอก (thorax)  แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ อกส่วนต้น (prothorax) อกส่วนกลาง (mesothorax) และ 

อกส่วนท้าย (metathorax) (รูปที่ 1-2)  อกแต่ละส่วนจะมีระยางค์หรือขาที่เป็นปล้อง งอกออกมา 1 คู่  และ

ส่วนอกของแมลงส่วนใหญ่จะมีปีก (wings)  2 คู่  แต่ในแมลงที่มีความสำาคัญทางสัตวแพทย์ซึ่งได้แก่ พวก

ดิปเทอรา (Diptera) นั้น  จะมีปีกที่เจริญดีแค่ 1 คู่ ส่วนอีก 1 คู่จะลดขนาดลงไปกลายเป็นส่วนเล็กๆ คล้าย

ปุ่ม รับความรู้สึก เรียกว่า ฮอลเตอร์ (halteres) ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัว ส่วนปีกจะยาวออกมา พ้นส่วน

อก และมีโครงสร้างที่เป็นท่อกลวงเรียกว่า เส้นปีก (veins) ทำาหน้าที่เป็นโครงร่าง โดยจะทอดในแนวตามยาว 

และขวาง และแบ่งปีกออกเป็นส่วนๆ ที่เรียกว่า เซลล์ (cells)  การจัดเรียงของเส้นปีก และรูปร่างของเซลล์  มี

ความสำาคัญในการจำาแนกชนิดของแมลง (รูปที่ 1-3)

ส่วนท้อง (abdomen) มีลักษณะเป็นปล้องๆ อาจมากถึง 11 ปล้อง โดยปล้องท้ายสุด จะเปลี่ยนรูป

ร่างไปเป็น อวัยวะสืบพันธุ์  (genitalia)

รูปที่ 1-2 ไดอะแกรมเปรียบเทียบส่วนอกของแมลงชนิดต่างๆ ที่มีปีก 2 คู่ หรือ 1 คู่ หรือไม่มีปีกเลย  

A. อกของแมลงที่ไม่มีปีก เช่น เหา หมัด  B. อกของแมลงที่มีปีก 2 คู่ เช่น ผึ้ง ผีเสื้อ  C. อกของแมลงที่มีปีก 1 คู่ เช่น พวก

แมลงในอันดับดิปเทอรา (ดัดแปลงจาก   สุภรณ์, 2526)

headhead

prothoraxprothorax
mesothorax

mesothorax

metathoraxmetathorax

abdomenabdomen

A CB
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รูปที่ 1-4 วงจรชีวิตแบบ holometabolous life cycle หรือ complete metamorphosis (Urquhart, 1987)

แมลงแยกเพศ และภายหลังจากการปฏิสนธิ มันจะผลิตไข่หรือตัวอ่อนออกมา  การเจริญเติบโตใน 

ระยะตัวอ่อน (larval stages) มักจะมี 3 ระยะหรือมากกว่า จากนั้นจะเป็นระยะดักแด้หรือตัวกลางวัย (pupa) 

ซึ่งการเปลี่ยนรูปร่างดังกล่าวเราเรียก metamorphosis จนกระทั่งกลายเป็นตัวเต็มวัย เช่น พวกแมลงวัน และ

หมัด วงจรชีวิตแบบนี้เรียกว่า holometabolous life cycle หรือ complete metamorphosis (รูปที่ 1-4) 

ในแมลงบางชนิด การพัฒนาจากไข่ไปเป็นตัวเต็มวัย จะมีระยะตัวเยาว์วัย (nymphal stages) หลายระยะและ

มีรูปร่าง คล้ายกับ ตัวเต็มวัย   วงจรชีวิตดังกล่าวเราเรียกว่า hemimetabolous life cycle หรือ  simple 

metamorphosis (รูปที่ 1-5) เช่น ในพวกเหา  ระยะที่ต่างๆ ในวงจรชีวิตเหล่านี้เรียกว่า อินสตาร์ (instars)

รูปที่ 1-5 วงจรชีวิตแบบ hemimetabolous life cycle หรือ simple metamorphosis (Urquhart, 1987)
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Order DIPTERA
ในอันดับนี้จะประกอบไปด้วยพวกแมลงต่างๆ ที่มีความสำาคัญทางสัตวแพทย์ คำาว่า Diptera มาจาก

ภาษากรีกโบราณ di pteron หมายถึงปีก 2 อัน  ดังนั้นลักษณะทั่วไปคือ จะมีปีก 1 คู่ สำาหรับปีกคู่ที่ 2 นั้นจะ

เปลี่ยนแปลงไปเป็น ฮอลเตอร์ (halteres)  ส่วนใหญ่แล้วแมลงพวกดิปเทอราจะมีวงจรชีวิตแบบ complete 

metamorphosis บางชนิดเป็นปรสิตภายนอกร่างกาย บางชนิดตัวอ่อนจะเป็นปรสิตในเนื้อเยื่อของสัตว์ และ

ส่วนใหญ่จะเป็นพาหะนำาโรค 

รูปร่างโดยทั่วไปของแมลงกลุ่มดิปเทอรา 

ร่างกายจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ส่วนหัวมีขนาดใหญ่และ 

เคลื่อนไหวได้มาก มีตาที่เจริญพัฒนาดี แบบคอมพาวด์ (compound eyes) และมีหนวด 1 คู่ หนวดของดิป

เทอราโดยทั่วไปมีอยู่ 3 ปล้อง คือ ปล้องที่ 1 เรียกว่า สเคป (scape) ยึดติดอยู่กับส่วนหัว ปล้องที่ 2 เรียกว่า 

เพดิเซล (pedicel) ปล้องที่ 3 เรียกว่า แฟลกเจลลัม (flagellum) ซึ่งอาจจะประกอบด้วยปล้องเล็กๆ อีกแล้ว

แต่ชนิดของแมลง เช่นหนวดของยุงจะประกอบไปด้วยปล้องเล็กๆ มากมาย หนวดของแมลง สามารถใช้ในการ

จำาแนกชนิดได้ (รูปที่ 1-6)

แมลงในกลุ่มดิปเทอราหลายชนิดมีตาที่สามารถใช้ในการแยกเพศได้ ตัวผู้จะมีตาที่อยู่ชิดกันเรียกว่า ตา

แบบโฮลอปติก (holoptic) และตัวเมียจะมีตาที่อยู่ห่างกัน โดยมีฟรอนส์ (frons) กั้นระหว่างตาสองข้าง เรียก

ว่า ตาแบบไดชอปติก (dichoptic) ในแมลงบางชนิดอาจมีตาเล็กๆ 3 ตาอยู่บนหน้าผาก เรียกว่า โอเซลลาย 

(ocelli)

รูปที่ 1-6 ส่วนหัวของแมลงกลุ่มดิปเทอราซึ่งมีตาแบบไดชอปติก (Wall and Shearer, 1997)
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ทรวงอกแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อกส่วนต้น (prothorax) อกส่วนกลาง (mesothorax) และ อกส่วน

ท้าย (metathorax)  อกส่วนต้นและส่วนท้ายของแมลงพวกดิปเทอราจะมีขนาดเล็ก และถูกเชื่อมเข้ากับอก

ส่วนกลาง ซึ่งมีขนาดใหญ่ และมีปีกงอกออกมา 1 คู่ พื้นผิวเกือบทั้งหมดของอก จะถูกปกคลุมด้วยส่วนที่เรียก

ว่า สคิวตัม (scutum) ของอกส่วนกลาง    สคิวตัมจะถูกแบ่งออกเป็น ส่วนหน้า และส่วนหลังโดยร่องเล็กๆ 

ตามขวาง (transverse suture)         ถัดไปด้านหลังสคิวตัม จะมีสคิวเทลลัม (scutellum) ซึ่งมีลักษณะโค้ง

นูน  นอกจากนี้ยังมีท่อหายใจ 2 คู่ มาเปิดออก ที่เรียกว่า สไปราเคิล (spiracles)   บนส่วนอกนี้อาจมีขนเล็กๆ 

(bristles) จำานวนมากมาย (รูปที่ 1-7)

แมลงในกลุ่มดิปเทอราบางชนิดออกไข่ บางชนิดออกลูกหรือให้ตัวอ่อน และบางชนิดออกลูกเป็นตัว

อ่อนซึ่งพร้อมที่จะกลายเป็นตัวกลางวัยหรือดักแด้เกือบทันที

แมลงในอันดับดิปเทอรา (order Diptera) แบ่งออกเป็น 3 suborders ได้แก่ 

1. ซับออร์เดอร์ นีมาโตเซอรา (Suborder Nematocera)

2. ซับออร์เดอร์ บราคีเซอรา (Suborder Brachycera)

3. ซับออร์เดอร์ ไซคลอราฟา (Suborder Cyclorrhapha)

Suborder NEMATOCERA
เป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก ตัวเต็มวัยมีหนวด (antennae) เป็นปล้องและยาว  1 คู่ (รูปที่ 1-8) และมี

พัลพ์ที่เป็นปล้อง (segmented maxillary palps)เช่นกัน  1 คู่ ปีกมีจำานวนเส้นปีกในแนวขวางน้อย  เฉพาะ

ตัวเมียเท่านั้นที่เป็นปรสิต และมีปากแบบ เจาะดูด (piercing-sucking) ส่วนตัวผู้จะกินน้ำาหวาน

ไข่ถูกวางในน้ำาหรือใกล้แหล่งน้ำา จากนั้นจะพัฒนาไปเป็นระยะตัวอ่อน ตัวกลางวัยหรือดักแด้ ในน้ำา ซึ่ง

ทั้งสองระยะสามารถจำาแนกได้จากส่วนหัวและการเคลื่อนที่

รูปที่ 1-7  ส่วนอกของแมลงในอันดับดิปเทอรา A. มองด้านบน  B. มองด้านข้าง  (Wall and Shearer, 1997)
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Suborder BRACHYCERA
หรือพวกเหลือบ เป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่ มีหนวดสั้นและทู่ มักมี 3 ปล้อง ปล้องสุดท้ายอาจมี หนวด

เล็กๆ ต่อออกมาอีก ส่วนของพัลพ์จะชี้ไปด้านหน้า และที่ปีกมีเส้นปีกตามขวาง มีปากแบบตัดฉีก และซับดูด 

ตัวเมียกินเลือดเป็นอาหาร วางไข่บนพืชที่อยู่ในโคลนหรือน้ำาตื้นๆ ตัวอ่อนมีขนาดใหญ่ และมีหัวที่ยืดหดได้ ทั้ง

ระยะตัวอ่อนและตัวโม่งเป็นพวกที่มีการเคลื่อนที่และอยู่ในน้ำาเช่นเดียวกับพวก นีมาโตเซอรา  มักพบที่โคลน

เลน

Suborder CYCLORRHAPHA
ได้แก่ แมลงวันต่างๆ  เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง มีหนวดสั้น 3 ปล้อง  ปล้องสุดท้าย

มีหนวดเล็กงอกออกมาคล้ายขนนกเรียกว่า ขนอริสต้า (arista)  ส่วนพัลพ์มีขนาดเล็ก ปีกมีเส้นปีกตามขวาง

ทั้งตัวผู้และตัวเมียกินอาหารบนตัวสัตว์หรือซากพืชซากสัตว์  โดยปกติตัวเต็มวัยไม่ค่อยก่อโรค แต่

บางชนิดอาจนำาโรคได้ และตัวอ่อนอาจเป็นปรสิต มีปากแบบซับดูดหรือปากที่ลดรูปร่างลงไป  ระยะตัวอ่อนมี

ส่วนหัวไม่ชัดเจน เคลื่อนที่ได้และมีลักษณะคล้ายตัวหนอน เรียกว่า แมกกอต (maggots)  ตัวอ่อนที่โตเต็มที่

จะกลายเป็นตัวกลางวัยบนพื้นดิน ซึ่งจะเป็นระยะที่ไม่เคลื่อนที่ และอยู่ในปลอกหุ้มแข็ง ที่เรียกว่า พิวพาเรียม 

(puparium) หรือปลอกดักแด้  ต่อมาจะเจริญจนกลายเป็นตัวเต็มวัยและ ออกจากปลอกดักแด้ดังกล่าว กลาย

เป็นตัวเต็มวัยต่อไป

รูปที่ 1-8 หนวดของแมลงในแต่ละซับออร์เดอร์ในอันดับดิปเทอรา (Urquhart, 1987)
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บทที่ 2

แมลงในกลุ่มนีมาโตเซอรา

Suborder NEMATOCERA
 ที่สำาคัญทางสัตวแพทย์มีอยู่ 4 วงศ์ ได้แก่

1. Family Ceratopogonidae  ได้แก่ ตัวปึ่ง (Culicoides)

2. Family Simuliidae  ได้แก่ แมลงวันซิมูเลี่ยม (Simulium) หรือแมลงวันดำา (black fly)

3. Family Psychodidae ได้แก่แมลงวันฟลีบอทโตมุส (Phlebotomus) หรือแมลงวันทราย (sand fly)

4. Family Culicidae ได้แก่ พวกยุงทุกชนิด

วงศ์ เซอราโตโปโกนิดี (Family Ceratopogonidae)
แมลงในวงศ์นี้มีขนาดเล็ก เฉพาะตัวเมียที่ดูดเลือดมนุษย์และสัตว์  และมีความสำาคัญในด้าน การนำา

เชื้อไวรัส โปรโตซัว และหนอนพยาธิหลายชนิด   ที่สำาคัญในทางสัตวแพทย์มีเพียงสกุลเดียวคือ Culicoides   

สกุล : คิวลิคอยเดส (Culicoides)

พบได้ทั่วไป มีมากกว่า 800 สปีชีส์  ชาวบ้านเรียกว่า ตัวปึ่ง (biting midges)

รูปร่างลักษณะ

มีขนาด 1.5-5 มิลลิเมตร ตัวมีสีดำาหรือน้ำาตาลเข้ม พบได้ทั่วโลกและในประเทศไทย (รูปที่ 2-1) มีอกที่

เป็นโหนก สูงกว่าส่วนหัว มีลำาตัวค่อนข้างป้อม ด้านหน้าของลำาตัวจะมองเห็นจุด 2 จุด เรียกว่า humeral pits 

ปีกมีลายเป็นดวงๆ มีขนปกคลุม ตอนพักปีกจะไขว้กันคล้ายกรรไกร พาดอยู่บนส่วนท้อง สีเทาหรือน้ำาตาลดำา 

หนวดลักษณะยาวเป็นปล้องๆ นับได้ 13-14 ปล้อง 

รูปที่ 2-1 ตัวเมียเต็มวัยของคิวลิคอยเดส A. ปีกกาง B. แมลงที่มีชีวิตขณะพัก C.เส้นปีกของคิวลิคอยเดสซึ่ง

มีลักษณะเฉพาะ D. ตัวอ่อน (Wall and Shearer, 1997)
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หนวดของตัวปึ่งสามารถแยกเพศได้ โดยหนวดตัวผู้จะมีหนวดเฟิ้มหรือหนวดแบบพลูโมส (plumose)

และตัวเมียจะมีหนวดที่มีขนปกคลุมสั้นๆ หรือหนวดแบบพิโลส (pilose)  ปากวิวัฒนาการ ไปเพื่อการดูดเลือด 

ตัวอ่อนอยู่ในน้ำาหรือครึ่งบกครึ่งน้ำา พบได้ทั้งน้ำาใส น้ำาขุ่นหรือน้ำาเค็ม หรืออาจจะ อาศัยอยู่ตามโพรงไม้ก็ได้  

จังหวัดที่มีการพบแมลงเหล่านี้มากได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบูรณ์ 

วงจรชีวิต

ตัวเมียวางไข่ ซึ่งมีสีน้ำาตาลหรือดำา รูปร่างคล้ายกล้วยหอม  ลงบนใบไม้ใกล้ๆ แหล่งน้ำา บางครั้งอาจ

วางไข่ลงบนหญ้าเน่า ตัวเมียวางไข่ครั้งหนึ่งประมาณ 30-120 ฟอง ไข่จะฟักให้ตัวอ่อน ภายใน 2-9 วัน ตัวอ่อน

รูปร่างคล้ายตัวหนอน เคลื่อนที่ได้ กินใบไม้เน่าเป็นอาหาร ลอกคราบ 4 ครั้งภายในเวลา 3 สัปดาห์ กลายเป็น

ตัวกลางวัย

ตัวกลางวัย ยาว 2-4 มิลลิเมตร สีน้ำาตาล บริเวณอกมีท่ออากาศสำาหรับหายใจ (respiratory trum-

pets)  1 คู่ มีขนาดยาว มีอยู่ 2 ปล้อง ตลอดลำาตัวมีปุ่มเล็กๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป  ตัวกลางวัยของตัวปึ่ง อาจจะลอย

อยู่บนผิวน้ำา หรือเกาะติดกับวัชพืชอื่นๆ  ภายใน 3 วันก็จะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย  ตัวเต็มวัยที่ลอกคราบ

ใหม่ๆ จะมีสีจาง มันจะอยู่นิ่งๆ บนพื้นผิวน้ำาหรือโคลนสักครู่หนึ่ง  จนกระทั่ง ลำาตัวเริ่มมีสีดำา ปีกแห้งสนิท  จึง

เริ่มออกหากิน โดยบินไปตามที่ต่างๆ  ปกติมันจะออกหากินเป็น กลุ่มๆ ตัวเมียจะเริ่มเสาะแสวงหาโฮสต์ซึ่งจะ

เป็นระยะที่ไข่เริ่มสุก ส่วนตัวผู้จะออกบินหาน้ำาหวาน จากดอกไม้

ในการหาเหยื่อตัวปึ่งจะไม่ออกหากินไกลจากแหล่งกำาเนิดของมันเท่าใดนัก โดยมันจะบิน ไปไกล

ประมาณ 200-300 หลา ส่วนใหญ่มันจะออกหากินตอนเช้ามืดหรือพลบค่ำา ส่วนใหญ่มักพบ ตามทุ่งนา 

ชายทะเลมากกว่าในเมือง  บ่อยครั้งที่มันตามโฮสต์เข้ามาดูดเลือดถึงในที่พัก ตัวเต็มวัย ดูดเลือดในเวลาสั้น 

และทำาความรำาคาญมาก  อาจจะพบเกาะตามมุมมืดของห้อง

ตัวเต็มวัยตัวหนึ่งอาจจะมีชีวิตอยู่ได้นานประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรือนานกว่านั้น 

อันตรายและความสำาคัญ

ตัวปึ่งจะทำาความรำาคาญอย่างมาก นอกจากนี้ยังนำาเชื้อไวรัสเช่นโรค Bluetongue, American horse 

sickness หรือหนอนพยาธิตัวกลมพวกฟิลาเรีย เช่น Dipetalonema,  Onchocerca   นอกจากนี้ ยังนำาเชื้อ 

โปรโตซวั Leucocytozoon ในสัตว์ปีก และยังทำาให้เกิดการคันและทำาให้เกิดผิวหนังอักเสบ โดยเฉพาะในม้า 

เรียกว่า  sweet itch

การควบคุมและการกำาจัด

ค่อนข้างยาก เนื่องจากตัวปึ่งมีหลายสิบชนิด และแต่ละชนิดก็มีถิ่นกำาเนิดที่ต่างกันออกไป การทำาลาย

แหล่งกำาเนิดอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร  การใช้ยาฆ่าแมลงร่วมด้วยอาจจะได้ผล ดีขึ้น
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วงศ์ ซิมูลิไอดี (Family Simuliidae)
 มีหลายตัวที่สำาคัญที่สุดได้แก่ แมลงวันดำา (black fly) หรือ แมลงวันซิมูเลี่ยม (simulium) แมลงวัน

ชนิดนี้อาจจะพบได้ในประเทศไทยแต่ยังไม่ทราบว่าเรียกชื่อว่าอย่างไร

สกุล : ซิมูเลียม (Simulium)

รูปร่างลักษณะ

แมลงวันชนิดนี้จะมีตัวสีดำาและมีอกที่นูนใหญ่ มีขนสีทองปกคลุมอยู่ทั่วไป ตัวเต็มวัยมีขนาด 1.5-

5 มิลลิเมตร ลำาตัวสั้น ทู่  หนวดสั้นมีอยู่ 11 ปล้อง หนวดของตัวผู้มีลักษณะเช่นเดียวกับตัวเมีย ดังนั้นจึงไม่

สามารถใช้หนวดในการแยกเพศได้เหมือนตัวปึ่ง  ปากเป็นชนิดดูดเลือด และตัวเมียเท่านั้น ที่ดูดเลือด ตัวผู้กับ

ตัวเมียมีรูปร่างคล้ายกันมาก แต่แยกเพศได้โดยการดูตา ตาตัวผู้จะอยู่ชิดกันหรือชนิด โฮลอปติก ส่วนตัวเมียตา

จะแยกกันหรือชนิดไดชอปติก  ปีกกว้างใหญ่ ใส ไม่มีสี มีเส้นปีกไม่มาก (รูปที่ 2-2)

รูปที่ 2-2  แมลงวันซิมูเลียม  A. ตัวเมียเต็มวัย  B. แสดงเส้นปีก (Wall and Shearer, 1997)
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วงจรชีวิต

ตัวเมียวางไข่ซึ่งมีขนาด 0.1-0.4 มิลลิเมตร คราวละ 350-450 ฟอง ลงบนน้ำาที่ไหลแรง เช่นน้ำาตก หรือ

ลำาธาร  ไม่พบไข่ของแมลงวันดำาในน้ำานิ่งหรือสระน้ำาหรือบ่อน้ำา  ตัวเมียจะสอดท่อวางไข่ลงในน้ำา และวางไข่

บนวัชพืชใต้น้ำา ตัวเมียบางตัวสามารถดำาน้ำาลงไปวางไข่ในน้ำาได้อย่างสบาย โดยมันจะหายใจ เอาออกซิเจนจาก

ฟองอากาศที่อยู่ใต้ปีกของมัน ไข่ของแมลงวันซิมูเลี่ยมจะถูกวางรวมกันเป็นกลุ่มๆ  ภายในเวลา 3-5 วัน ไข่จะ

ถูกฟักเป็นตัวอ่อน ลักษณะคล้ายตัวหนอน ทางส่วนหน้าของลำาตัวมีส่วน ยื่นออกมา คล้ายขาเทียม (proleg)  

ทางส่วนท้ายของลำาตัวจะมีซัคเกอร์ซึ่งมันจะเอาไว้เกาะกับวัตถุใต้น้ำา ตัวอ่อนของแมลงวันซิมูเลี่ยมสามารถอยู่

ใต้น้ำาที่ไหลแรงๆ ได้ โดยที่มันจะไม่ถูกพัดพาไปกับกระแสน้ำาเลย

อาหารของตัวอ่อนได้แก่ สัตว์เล็กๆ ใต้น้ำา มันใช้หนวดที่มีลักษณะคล้ายแปรงคอยโบกพัดอาหาร เข้า

ปาก ตัวอ่อนจะอยู่ใต้น้ำานานประมาณ 7-10 สัปดาห์ และมีการลอกคราบ 6 ครั้ง ครั้งสุดท้ายจะเริ่มหยุด การ

กินอาหารและเริ่มสร้างรังหรือใยไหมขึ้นมาห่อหุ้มตัวมัน โดยมันจะคายสารเหนียวออกจากต่อมน้ำาลาย การ

สร้างใยไหมห่อหุ้มตัวมันนี้จะเหลือส่วนหน้าไว้เพื่อที่จะรับออกซิเจนที่อยู่ในน้ำาไหลผ่านท่อหายใจได้สะดวก  รัง

ห่อหุ้มนี้มีรูปร่างคล้ายกรวย (cone shape) (รูปที่ 2-3)

รูปที่ 2-3  ระยะตัวอ่อน (A) และตัวกลางวัย (B) ของแมลงวันซิมูเลียม (Wall and Shearer, 1997)

เมื่อสร้างรังห่อหุ้มเสร็จมันจะกลายเป็นตัวกลางวัยหรือดักแด้  และลอกคราบกลายเป็นตัวเต็มวัย 

ภายใน 1-2 สัปดาห์ มีปีก 2 ปีก และขา 6 ขา  ตัวเต็มวัยจะดูดเลือดโฮสต์โดยเฉพาะส่วนล่างของลำาตัว เช่น ใต้

ท้อง เต้านม เป็นต้น  นอกจากนี้มันยังดูดเลือดสัตว์ปีกและคนอีกด้วย  โดยปกติมันจะออกหากินเวลา เช้าตรู่ 

เมื่อเหนื่อยมันจะหลบไปเกาะพักตามต้นไม้ และออกหากินอีกครั้งตอนพลบค่ำา
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อันตรายและความสำาคัญ

ตัวเมียดูดเลือด และบาดแปลจากการดูดเลือดของมันจะทำาความเจ็บปวดแก่โฮสต์มาก โดยปกติจะไม่

พบแมลงวันชนิดนี้ในที่พักอาศัย แต่จะพบอยู่ตามร่มไม้ใกล้ๆ ลำาธารที่มีน้ำาไหล

นอกจากนี้มันยังเป็นโฮสต์กึ่งกลางของหนอนพยาธิตัวกลม Onchocerca และ พาหะของเชื้อ โปร

โตซัว Leucocytozoon ในสัตว์ปีกอีกด้วย

การควบคุมและกำาจัด

ยากมาก เพราะเราไม่สามารถกำาจัดวัชพืช รากไม้ หรือก้อนหิน ซึ่งมันจะชอบไปวางไข่ได้  การกำาจัด

ตัวอ่อนในน้ำาอาจจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น การใช้ยาฆ่าแมลงก็ทำาได้ในระยะเวลาสั้นๆ ไม่คุ้มค่าเท่าใดนัก

วงศ์ ไซโคดิดี (Family  Psychodidae)
แมลงวันกลุ่มนี้มีชื่อเรียกว่า แมลงวันทราย (sand fly)  ที่สำาคัญในทางสัตวแพทย์มี เพียงสกุลเดียว 

คือ Phlebotomus ซึ่งจะนำาเชื้อโปรโตซัว Leishmania

สกุล : ฟลีบอทโตมุส (Phlebotomus)

ทำาอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และมนุษย์  มีมากกว่า 600 ชนิด พบใน

เขตร้อนกึ่งและกึ่งร้อนชื้น  เขตอบอุ่น แต่ยังไม่พบในประเทศไทย

รูปร่างลักษณะ

รูปร่างคล้ายยุง มีขนาดเล็ก ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร มีขนปกคลุมทั่วลำาตัว มีตาขนาดใหญ่สีดำา  ทั้งตัวผู้

และตัวเมียมีหนวดยาว มีขนปกคลุมและนับได้ 16 ปล้อง ขายาว ปีกมีขนปกคลุม บางชนิดอาจจะ มีเกล็ด

ปกคลุมปีกด้วยแต่ไม่มีเส้นขวางบนปีก โหนก (halter) มีขนาดใหญ่ ส่วนโพรบอสซิสยาว ปานกลางและ ชี้ลง 

ใช้ในการเจาะและดูดเลือด ส่วนพัลพ์มี 5 ปล้อง (รูปที่ 2-5)

วงจรชีวิต

ตัวเมียจะวางไข่ซึ่งมีรูปร่างรี (oval shape) สีน้ำาตาลหรือดำา ขนาด 0.3-0.4 มิลลิเมตร  ลงบนรอย

แตกเล็กๆ หรือรูเล็กๆ ที่พื้น หรือคอกสัตว์ ซึ่งมีความชื้นพอเพียง  ไข่จะฟักภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่ก็อาจนาน

กว่านี้ในภาวะอากาศหนาวเย็น ตัวอ่อนกินอาหารพวกสารอินทรีย์ต่างๆ ตัวอ่อนลอกคราบ 4 ครั้ง และใช้เวลา

ในการพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนที่โตเต็มที่ประมาณ 3 สัปดาห์หรืออาจนานหลายเดือน ขึ้นกับชนิดของแมลงวัน

ทราย อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและอาหาร ตัวอ่อนที่โตเต็มที่มีขนาด 4.0-6.0 มิลลิเมตร ส่วนหัวสีดำา ลำาตัวเป็น

ปล้องปกคลุมด้วยขนสั้นๆ   ต่อมาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ตัวเต็มวัยจะ ออกจากคราบตัวกลางวัย แมลงวันชนิด

นี้ใช้เวลาทั้งหมดในวงจรชีวิตประมาณ 30-100 วัน และอาจนาน กว่านี้ในภาวะอากาศหนาวเย็น
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รูปที่ 2-5  A.  ตัวเมียเต็มวัยของแมลงวันทราย Phlebotomus papatasi   B. แสดงเส้นปีก (Wall and Shearer, 1997)

อันตรายและความสำาคัญ

เฉพาะตัวเมียเท่านั้นที่ดูดเลือด และชอบออกหากินตอนกลางคืน มันชอบหลบอยู่ตามมุมมืดหรือ ที่ร่ม

ตอนกลางวัน  แมลงวันทรายนี้จะบินไปได้ไม่ไกล มันจึงพบได้ไม่ห่างจากแหล่งกำาเนิดของมันนัก

นอกจากทำาความรำาคาญแล้ว มันนำาเชื้อโปรโตซัว Leishmania  ซึ่งทำาให้เกิดโรคสัตว์สู่คน ที่สำาคัญ 

และสุนัขจะเป็นตัวอมโรคสำาหรับโรคชนิดนี้

การควบคุมและกำาจัด

การควบคุมโรคมาลาเรียโดยการควบคุมยุง ทำาให้สามารถกำาจัดแมลงวันทรายไปในตัวได้ด้วย  การ

ทำาลายแหล่งกำาเนิดของแมลงวันชนิดนี้ทำาได้ง่ายกว่าแมลงวันอื่นๆ  นอกจากนี้การฉีดพ่นพวกยา ฆ่าแมลงก็ได้

ผลดีด้วย
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วงศ์ คิวลิซิดี (Family Culicidae)
 ยุง จัดอยู่ในวงศ์คิวลิซิดี   นอกจากการดูดเลือดและทำาความรำาคาญทั้งคนและสัตว์ ที่สำาคัญคือ มัน

เป็นพาหะของไข้มาลาเรีย (นำาเชื้อ Plasmodium) หนอนพยาธิตัวกลมพวกฟิลาเรีย และเชื้อไวรัส  

วงศ์คิวลิซิดี แบ่งออกเป็น 3 subfamily คือ

 1.Subfamily Toxorhynchitinae   เป็นยุงที่ดูดกินน้ำาหวานจากพืช ไม่มีความสำาคัญในทาง การ

แพทย์และสัตวแพทย์  จะไม่กล่าวถึงในที่นี้

 2.Subfamily Anophelinae ได้แก่ ยุงก้นปล่อง (Anopheles)

 3.Subfamily Culicinae พวกนี้จะเรียกรวมๆ ว่า พวกคิวลิซีน (culicines)  ได้แก่ ยุงบ้าน (Culex)  

ยุงลาย (Aedes) และยุงป่า (Mansonia)

ลักษณะทั่วไปของยุง

 ยุงมีขนาดเล็ก ลำาตัวผอม ยาวประมาณ 2-10 มิลลิเมตร มีขายาว ตัวเต็มวัยมีปีก 1 คู่ซึ่งปกคลุม ไป

ด้วยเกล็ดเล็กๆ  ตัวเมียเต็มวัยจะมีโพรบอสซิสยาวซึ่งใช้ในการเจาะดูดเลือดจากโฮสต์ (รูปที่ 2-6) ตัวผู้มีหนวด 

แบบหนวดเฟิ้มหรือพลูโมส ตัวเมียมีหนวดแบบพิโลส ตัวเมียของยุงก้นปล่อง หรือยุงอะโนฟีลินจะมีพัลพ์ยาว

พอๆ กับโพรบอสซิส ในขณะที่ยุงคิวลิซินจะมีพัลพ์ยาวเพียง หนึ่งในสี่ของความยาวโพรบอสซิส

รูปที่ 2-6 ส่วนหัวและปากของยุง A. มองด้านหน้า  B. ภาพตัดขวางของส่วนปาก (Wall and Shearer, 1997)
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 ยุงก้นปล่อง (Anopheles)

สกุล : อโนฟิเลส (Anopheles)

 มีความสำาคัญในวงการแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะนำาเชื้อมาลาเรียมาสู่คน ยุงก้นปล่องมีหลายชนิด ที่

พบได้ในประเทศไทย มีเพียง 4 ชนิด ได้แก่  Anopheles balabacensis, A.minimus, A.maculatus และ 

A.sundaicus

รูปร่างลักษณะ

 ปีกของยุงก้นปล่องจะมีจุดสีดำาๆ แต้มอยู่  บางชนิดมีขาดำา บางชนิดมีขาด่าง  อกส่วนสคิวเทลลัม จะมี

รูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งซีก  ตัวเมียมีพัลพ์ ยาวพอๆ กับโพรบอสซิส (รูปที่ 2-7 ) ตัวผู้มีพัลพ์ยาวเช่นกัน แต่

จะยาวกว่าโพรบอสซิส และตอนปลายของพัลพ์จะพองออกเป็นกระเปาะ(รูปที่ 2-8 )  ในขณะที่มันดูดเลือด 

หรือเกาะพัก จะยกส่วนท้ายขึ้นทำามุม 45 องศากับพื้นผิวราบ  ยุงก้นปล่องมักชอบดูดเลือดคนมากกว่าเลือด

สัตว์ และชอบออก หากินเวลาพลบค่ำา แสงขมุกขมัวหรือกลางคืน ยุงก้นปล่องจะไม่ออกหากินตอนกลางวัน ที่

มีแสงแดดจัดๆ เป็นอันขาด

รูปที่ 2-7   ส่วนหัวของยุงตัวเมีย : ยุงก้นปล่อง Anopheles annulipes (ซ้าย)    

ยุงบ้าน Culex annulirostris (ขวา) (สัมฤทธิ์, 2537)
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รูปที่ 2-8   ส่วนหัวของยุงตัวผู้ : ยุงก้นปล่อง Anopheles annulipes (ซ้าย)    

ยุงบ้าน Culex annulirostris (ขวา) (สัมฤทธิ์, 2537)

วงจรชีวิต

หลังจากตัวเมียถูกผสมพันธุ์และดูดเลือดจนอิ่มแล้ว มันก็จะหาที่วางไข่ ซึ่งแต่ละชนิดจะมี การวางไข่

แตกต่างกันไป บางชนิดวางไข่ในน้ำาใสไหลเอื่อยๆ ในหน้าแล้ง  บางชนิดวางไข่ในน้ำาใส ไหลแรงในหน้าฝน  บาง

ชนิดวางไข่ในน้ำานิ่งที่ร่มรื่น  

ไข่มีสีขาว ซึ่งต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำาตาลและกลายเป็นสีดำาในที่สุด  มีขนาด 1 มิลลิเมตร รูปร่าง

คล้ายเรือแคนนู  ทางด้านข้างของไข่จะมีทุ่นซึ่งช่วยให้ไข่ลอยตัวในน้ำาได้   โดยปกติยุงก้นปล่องจะ วางไข่ตอน

กลางคืน ครั้งละ 100-150 ฟอง ไข่ของยุงก้นปล่องไม่ติดกันเป็นแพ ประมาณ 2-3 วันก็จะฟัก เป็นตัวอ่อน 

หรือลูกน้ำา อาหารของลูกน้ำาได้แก่ พวกแบคทีเรียและพวกสาหร่ายเล็กๆ ในน้ำา  ตัวอ่อนของ ยุงก้นปล่องไม่มี

ท่อนำาอากาศหรือท่อไซฟอน (siphon tube)  ดังนั้นเวลาที่มันพัก มันจะลอยตัวขนานกับ ผิวน้ำา โดยมีขนเล็กๆ 

เรียก ขนพาลเมท (palmate hair)  ช่วยพยุงให้ลอยขนานกับผิวน้ำา และจะมีช่องเปิด ของหลอดลม หรือสไป

ราเคิล (spiracle) ซึ่งอยู่ที่ปล้องที่ 8 ทำาหน้าที่ดูดเอาออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่ ร่างกาย (รูปที่ 2-9)

ตัวอ่อนลอกคราบ 4 ครั้ง จนกลายเป็นตัวกลางวัย (pupa) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเครื่องหมายจุลภาค หัวโต 

มีตา 1 คู่ มีท่อหายใจสั้น รูปกรวยและชี้ไปทางด้านหลัง  ลำาตัวแต่ละปล้องมีหนามเล็กๆ ขึ้นอยู่ปล้องละ 1 คู่ 

ปลายสุดจะมีหางรูปร่างคล้ายใบพาย
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ตัวกลางวัยจะกลายเป็นตัวเต็มวัยภายใน 2-3 วัน  ยุงก้นปล่องตัวหนึ่งๆ สามารถดูดเลือดได้นาน 3-5 

นาที และมันจะดูดเลือดทุกๆ 2-3 วัน  หลังจากดูดเลือดแล้วมันจะหาที่พักผ่อนและรอให้ไข่สุก  เมื่อไข่สุกมันก็

จะหาที่เหมาะๆ วางไข่ต่อไป

อันตรายและความสำาคัญ

ยุงก้นปล่องนำาเชื้อมาลาเรียและโรคเท้าช้างสู่คน และยังนำาไวรัสอีกหลายตัว ในทางสัตวแพทย์ไม่ค่อย

สำาคัญเท่าใดนัก

A

B

C

รูปที่ 2-9 ยุงก้นปล่อง  A. ไข่   B. ตัวอ่อน   C. ตัวกลางวัย (สุภรณ์, 2526)
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ยุงบ้านหรือยุงรำาคาญ (Culex)
สกุล : คิวเล็กซ์ (Culex)

พบได้ในประเทศเขตร้อนและอบอุ่นทั่วไป รวมทั้งประเทศไทย ที่พบในประเทศไทย ได้แก่  Culex 
pipiens, C.fatigans
รูปร่างลักษณะ

ตัวเมียตัวสีดำาหรือน้ำาตาลอ่อน  ปีกและลำาตัวไม่มีลายจุด อกส่วนสคิวเทลลัมมีรอยหยัก 3 หยัก (รูปที่ 
2-10) พัลพ์ของตัวเมียจะมีขนาดสั้นและสั้นกว่าโพรบอสซิสมาก (รูปที่ 2-7)  ส่วนของตัวผู้ จะมีขนาดยาว และ
ตอนปลายมิได้พองออกเป็นกระเปาะ (รูปที่ 2-8) ขณะที่ตัวเมียดูดเลือดหรือพัก จะทำาตัวขนานกับผิวระนาบ

วงจรชีวิต
ตัวเมียจะวางไข่ในน้ำานิ่งหรือน้ำาไหล เช่น ทุ่งนา ท้องร่อง น้ำาขังตามใต้ถุนบ้าน ท่อระบายน้ำา เป็นต้น 

(รูปที่ 2-11) ไข่ของยุงบ้านมีลักษณะคล้ายบุหรี่ซิการ์ ปลายข้างหนึ่งมีปลั๊ก ไข่มีสีน้ำาตาลและ จับกันเป็นแพ 
โดยหันด้านที่มีปลั๊กแตะกับผิวน้ำา ตัวอ่อนจะมีท่อไซฟอนยาวและแคบ มีกระจุกขน ขึ้น เป็นหย่อมๆ หลายคู่  
ตัวกลางวัยไม่มีลักษณะเด่นนัก (รูปที่ 2-12)

ยุงบ้านเป็นโฮสต์กึ่งกลางที่สำาคัญของพยาธิหนอนตัวกลมหลายชนิด เช่นพยาธิหนอนหัวใจสุนัข  Diro-
filaria immitis   นอกจากนี้ยังนำาเชื้อไวรัส เช่น Japanese Encephalitis ในม้า เป็นต้น

รูปที่ 2-10 เปรียบเทียบส่วนสคิวเทลลัมของยุงก้นปล่อง (ซ้าย) กับยุงบ้าน (ขวา) (สัมฤทธิ์, 2536)

รูปที่ 2-11 วงจรชีวิตของยุงบ้าน Culex pipiens A. ตัวเมียวางไข่  B. ตัวอ่อนที่ผิวน้ำา  

C. ตัวกลางวัยลอยตัวอยู่ที่ผิวน้ำา  D. ตัวเต็มวัยออกจากคราบดักแด้หรือไอ้โม่ง (Wall and Shearer, 1997) 
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รูปที่ 2-12 ยุงบ้าน (Culex)   A.ไข่  B. ตัวอ่อน C. ตัวกลางวัย (สุภรณ์, 2526)
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ยุงลาย (Aedes)

สกุล : อีดิส (Aedes)

พบได้ทั่วไปในประเทศไทย และประเทศในแถบร้อน

รูปร่างลักษณะ

เป็นยุงในกลุ่มคิวลิซีนอีกชนิดหนึ่ง ตัวเต็มวัยสีดำาหรือน้ำาตาล ที่ตัว อกและขาจะมีกระจุกขน สีเงินหรือ

เกล็ดสีขาวแต้มอยู่เป็นหย่อมๆ  ทำาให้มองเห็นเป็นจุดด่างหรือจุดขาวๆ กระจายอยู่ทั่วตัว ยกเว้นปีก   ทรวงอก

ส่วนสคิวเทลลัมจะมี 3 หยัก เหมือนของยุงบ้าน  พัลพ์ของตัวเมียสั้น และสั้นกว่า โพรบอสซิส  ส่วนตัวผู้จะมี

พัลพ์ยาวเท่าๆ กับโพรบอสซิส

รูปที่ 2-13   ยุงลาย (Aedes)   A. ไข่ของยุงลาย  B. ตัวอ่อน  C. ส่วนของท่อไซฟอนของตัวอ่อน  

D. ตัวกลางวัย  สังเกตท่อหายใจของตัวกลางวัย (สุภรณ์, 2526)



20   กีฏวิทยาทางสัตวแพทย์ 
ผ

ศ.
น.

สพ
.ด

ร.
วีร

พ
ล 

ทว
ีนัน

ท์

วงจรชีวิต

ยุงลายชอบวางไข่ในน้ำาใส เช่นน้ำาฝนในตุ่ม ไห แจกัน บางครั้งจะวางไข่ตามขอบบ่อที่ยังไม่มีน้ำา เมื่อฝน

ตกลงมามันก็จะฟักเป็นตัว  บางครั้งยุงลายจะวางไข่ในที่แห้งๆ เช่น ตามเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ในตู้ นานๆ

ไข่ของยุงลายรูปร่างคล้ายลูกตอร์ปิโดหรือซิการ์ ไข่ไม่ติดกันเป็นแพเหมือนของยุงบ้าน แต่จะอยู่เดียวๆ  

ไข่ของยุงลายจะทนต่อความแห้งแล้งได้ดีที่สุด น้ำาเพียงเล็กน้อยก็ทำาให้ยุงลายฟักออกมา เป็นตัวได้ (รูปที่ 2-13)

ตัวอ่อนของยุงลายคล้ายๆ กับยุงบ้าน ท่อไซฟอนสั้น ป้อม มีกระจุกขนขึ้นเพียงคู่เดียวเท่านั้น มันจะ

ลอกคราบ 4 ครั้งและกลายเป็นตัวกลางวัย รูปร่างคล้ายตัวกลางวัยของยุงบ้านและยุงก้นปล่อง จากนั้นมันก็จะ

ลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย

ยุงลายชอบออกหากินตอนกลางวัน มันจะบินเข้ามาดูดเลือดคนและสัตว์ถึงที่พัก เมื่ออิ่มแล้ว จะบินไป

เกาะในบ้าน ตู้เสื้อผ้า พุ่มไม้ และพงหญ้า เป็นต้น

อันตรายและความสำาคัญ

ยุงลายนำาเชื้อไข้เลือดออก  โรคเท้าช้างและโรคอื่นๆ

ยุงป่าหรือยุงเสือหรือยุงแมนโซเนีย (Mansonia)

สกุล : แมนโซเนีย (Mansonia)

พบได้ทั่วไป และพบมากทางภาคใต้ของประเทศไทย

รูปร่างลักษณะ

เนื่องจากเป็นยุงที่อยู่ในกลุ่มคิวลิซีน ดังนั้นจึงมีโพรบอสซิสและพัลพ์เหมือนกับยุงบ้าน ตัวเต็มวัย

น้ำาตาลหรือสีดำา  ขนาดปานกลาง ลำาตัวและขาจะลายเหลืองสลับน้ำาตาลมองดูเหมือนลายเสือ   บนปีกโดย

เฉพาะตามเส้นยาวของปีกจะมีเกล็ดขนาดใหญ่ รูปร่างต่างๆ กัน เช่นรูปหยดน้ำา เรียงเป็นแถว

วงจรชีวิต

ตัวเมียวางไข่ในน้ำาซึ่งมีวัชพืช  ไข่จะมีรูปร่างยาวรีปลายด้านหนึ่งจะแหลม รวมกันเป็นกระจุก และติด

อยู่กับวัชพืชเหล่านั้น (รูปที่ 2-14) ตัวอ่อนของยุงป่าจะคล้ายกับตัวอ่อนของยุงสกุลอื่น แต่มีท่อไซฟอนปลาย

แหลม สามารถเจาะเข้าไปในวัชพืชเพื่อดูดออกซิเจนได้ ดังนั้นมันจึงไม่จำาเป็น ต้องลอยตัวขึ้นมาที่ผิวน้ำาเหมือน

ตัวอ่อนของยุงชนิดอื่น ตัวกลางวัยรูปร่างเหมือนตัวกลางวัย ของยุงชนิดอื่น แต่มีท่อ หายใจแหลมสามารถเจาะ

วัชพืชได้เช่นกัน  เมื่อตัวเต็มวัยพร้อมจะลอกคราบ มันก็จะผละจากวัชพืชนั้น ลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำาและเมื่อเวลา

พอเหมาะตัวเต็มวัยก็จะลอกคราบทันที

อันตรายและความสำาคัญ

ยุงป่าหรือยุงแมนโซเนียจะดูดเลือดอย่างกระหายหิว ปกติมันออกหากินตอนกลางคืน และดูดเลือดคน

หรือสัตว์ที่อยู่ภายนอกที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่มันก็สามารถบินเข้ามาดูดเลือดในบ้านได้ ยุงป่าเป็นโฮสต์กึ่งกลาง

ของหนอนพยาธิ Brugia malayi ซึ่งทำาให้เกิดโรคเท้าช้างในคน
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รูปที่ 2-14 ยุงแมนโซเนีย หรือยุงป่า (สุภรณ์, 2526)

ลักษณะที่แตกต่างกันของยุงก้นปล่องกับยุงพวกคิวลิซีน (ตารางที่ 1; รูปที่ 2-15)

ยุงที่มีชีวิต

เมื่อดูดเลือดหรือท่าพัก ในยุงก้นปล่องจะพักในท่าที่โพรบอสซิส ส่วนหัว อกและท้อง อยู่ในแนวเส้น

ตรงเดียวกัน และทำามุมกับพื้น  ส่วนยุงคิวลิซีน จะพักในท่าที่ตัวมันทำามุม  ท้องจะชี้ไปด้านหลังสู่พื้นที่มันเกาะ   

โพรบอสซีส ส่วนหัว และส่วนต้นของอกอยู่ในแนวเดียวกัน  ส่วนด้านท้ายของอกและส่วนท้องอยู่อีกแนวหนึ่ง

ยุงที่ตายแล้ว

ดูได้จากหนวดและพัลพ์   ยุงตัวผู้หนวดแบบพลูโมส และตัวเมียแบบพิโลส

ตารางที่ 1 ลักษณะที่แตกต่างกันของยุงก้นปล่องกับยุงคิวลิซิน

 ยุงก้นปล่อง ยุงคิวลิซีน 

พัลพ์ตัวเมีย ยาวเท่ากับโพรบอสซิส สั้นกว่าโพรบอสซิสมาก (เพียง 1/4                                                                                                  

                                                         ของโพรบอสซิส)

 

พัลพ์ตัวผู้ ยาวเท่ากับโพรบอสซิส ตรงปลาย ยาวเท่ากับโพรบอสซิส 

 จะโป่งออกคล้ายกระบอง โดยเฉพาะ และเรียวลงทางปลาย

 ปล้องสุดท้าย 2 ปล้องเห็นได้ชัด 

 

ส่วนท้อง ปราศจากหรือเกือบไม่มีเกล็ด ปกคลุมด้วยเกล็ด

 

scutellum เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว  เป็นรูป 3 หยัก 

 มีขนเล็กเรียงเป็นระเบียบที่ขอบ แต่ละหยักมีขนขึ้น

 ด้านหลัง เป็นกระจุกที่ขอบด้านหลัง 
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รูปที่ 2-15 เปรียบเทียบระหว่างยุงก้นปล่องกับยุงคิวลิซิน (Urquhart, 1987)
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บทที่ 3

เหลือบ

Suborder BRACHYCERA

วงศ์ ทาบานิดี (Family Tabanidae)
แมลงในกลุ่มนี้ รู้จักกันในนามของ พวกทาบานิด (tabanids) หรือเหลือบ (horsefly)  เป็นแมลงดูด

เลือดที่มีขนาดใหญ่ แข็งแรง และบินเสียงดัง  ดูดเลือดสัตว์เกือบทุกชนิดรวมทั้งคนด้วย  การดูดเลือดของมัน

จะทำาความเจ็บปวดแก่โฮสต์มากและรบกวนการกินอาหารของโฮสต์ นอกจากนี้ มันยังนำาเชื้อโรคต่างๆ เช่น นำา

เชื้อโปรโตซัว trypanosomes เป็นต้น

เหลือบมีหลายสกุล แต่ที่สำาคัญในทางสัตวแพทย์มีเพียง 3 สกุล ได้แก่ ทาบานุส (Tabanus) ฮีมาโตโป

ต้า (Haematopota) และ ครีซอปส์ (Chrysops)  ซึ่งทั้งสามตัวจะมีพฤติกรรม และอันตราย คล้ายๆ กัน

รูปร่างลักษณะ

พวกเหลือบเป็นแมลงดูดเลือดขนาดใหญ่ มีหัวโตและกว้าง ตาโปนโต ตัวผู้ตาชิดกันแบบ โฮลอปติค 

ส่วนตัวเมียตาแยกกันแบบไดชอปติค เมื่อมีชีวิตตาอาจมีเขียวหรือหรือสีแดง หรือเขียว ปนสีบรอนซ์ ลำาตัวสีเข้ม 

อาจสีน้ำาตาล เทาหรือดำา บางชนิดลำาตัวอาจมีแถบพาด หนวดมี 3 ปล้อง คือปล้องแรก เรียก สเคป (scape) 

ปล้องที่สอง เรียก เพดิเซล (pedicel) และปล้องที่สาม เรียก แฟลกเจลลัม ซึ่งจะขยายใหญ่ ที่ปล้องที่สามนี้จะ

มีหนวดเล็กๆ ออกมาอีกเป็นปล้องเล็กๆ เรียกว่า สไตลัส (stylus) หรือแอนนูลาตา (annulata) (รูปที่ 3-1)

รูปที่ 3-1     ส่วนหัวของเหลือบ (Urquhart, 1987)
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ส่วนปากของเหลือบมีส่วนที่เป็นแบบซับดูด (sponging) แบบแมลงวัน และส่วนที่เป็นแบบ ดูดเลือด 

โดยปากส่วนนี้จะสั้นและแข็งแรงกว่าในพวกนีมาโตเซอรา ปากของเหลือบจะใช้ในการตัดฉีก และซับดูด  ส่วน

ที่ใช้ในการตัดฉีกคือ ขากรรไกรบน 1 คู่ เป็นซี่ๆ คล้ายใบเลื่อยและขากรรไกรล่าง 1 คู่  จากนั้นมันจะ ซับดูด

เลือดด้วยปากส่วนลาเบลลัม (labellum)  ระหว่างขากรรไกรจะมีท่ออาหารคือ ส่วน ลาบรัม  และไฮโปฟาริงซ์  

โครงสร้างเหล่านี้จะอยู่ในร่องส่วนหน้าของลาเบียม   ส่วนพัลพ์จะมีอยู่ 2 ปล้อง (รูปที่ 3-1)

สกุล : ทาบานุส (Tabanus)

เป็นเหลือบที่มีขนาดใหญ่มาก อาจยาวถึง 30 มิลลิเมตร ตาสีน้ำาตาลแดงหรือเขียว ตัวผู้ขอบตาด้าน

นอก มีวงสีขาวล้อมรอบ หนวดสั้น โดยเฉพาะปล้องที่ 1 และ 2 ปล้องที่3 ใหญ่รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยมหรือ

ใบหอก สไตลัสมี 4 ปล้อง  มีปีกใส เวลาพักปีกจะกางออกทำามุม 30 องศากับลำาตัว ส่วนอกสีน้ำาตาลหรือเทา 

บางชนิดมี แถบพาดไปตามความยาวของลำาตัว (รูปที่ 3-2, 3-3 และ 3-4)

สกุล : ครีซอปส์ (Chrysops)

ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร ตาสีบรอนซ์ หน้าผากกว้าง หนวดยาวและยาวกว่าเหลือบ สกุล

อื่น ปล้องที่ 1  2  และ 3  ยาวเรียว มีสไตลัส 4 ปล้อง  ปีกมีแถบสีน้ำาตาลพาดผ่านตามขวาง ตั้งแต่ขอบ หน้า

จดขอบหลัง เวลาพักปีกจะลู่ไปข้างหลัง  อกสีดำาปกคลุมด้วยขนสีเหลืองทอง (รูปที่ 3-3 และ 3-4)

รูปที่ 3-2    เหลือบ สกุลทาบานุส  Tabanus fraternus (Wall and Shearer, 1997)



Veterinary Entomology   25
ภาควิชาพ

ยาธิชีววิทยา  คณ
ะสัตวแพ

ทยศาสตร์

รูปที่ 3-3   เหลือบตัวเมียทั้ง 3 สกุล   A. Tabanus   

B. Chrysops  C. Haematopota (สุภรณ์, 2526)
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สกุล : ฮีมาโตโปต้า (Haematopota)

ขนาดเล็ก ลำาตัวยาวประมาณ 7  มิลลิเมตร สีดำาหรือน้ำาตาลดำา ตามีเส้นหยัก 2 เส้นพาดไปตามความ

ยาวของดวงตา หน้าผากกว้างมาก  หนวดมีขนาดปานกลาง ปล้องที่ 1 และ 3 จะยาวกว่าปล้องที่ 2 มาก       

สไตลัสมี 3 ปล้อง และมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับปล้องที่ 3  ปีกมีลวดลายสวยงาม มีสีขาวสลับดำาอย่างมีระเบียบ 

เมื่อพักปีกอาจกางหรือลู่ไปข้างหลัง อกน้ำาตาลเข้มปนดำามีขีด 3 ขีดตามยาว (รูปที่ 3-3 และ 3-4)

รูปที่ 3-4   หนวดของ A. Chrysops  B. Haematopota และ 

C. Tabanus  D. เส้นปีกของพวกเหลือบ (Wall and Shearer, 1997)
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วงจรชีวิต

เหลือบวางไข่บริเวณที่ใกล้แหล่งน้ำา มันจะไม่วางไข่ใต้น้ำาหรือบนน้ำาเหมือนแมลงอื่นๆ ส่วนมากจะวาง

บนใบไม้หรือขอนไม้ หรือก้อนหินใกล้ๆ น้ำา ไข่จะเป็นกลุ่มประมาณ 100-1,000 ฟอง หลังจากฟัก ตัวอ่อน

จะออกมา และเคลื่อนไหวช้าไปตามโคลนหรือในน้ำา ตัวอ่อนของ Chrysops กินอาหารพวกเศษพืชเน่า ส่วน 

Tabanus   และ Haematopota จะกินพวกสัตว์ตัวเล็กๆ  มันจะลอกคราบประมาณ  7 ครั้งก่อนจะกลายเป็น

ระยะตัวกลางวัยซึ่งมีสีน้ำาตาล  มันใช้เวลา ทั้งหมดจนกลายเป็นตัวเต็มวัยประมาณ 4-5 เดือน 

 ตัวเต็มวัยจะมีอายุประมาณ 2-4 สัปดาห์ มันชอบออกหากินตอนกลางวัน โดยเฉพาะวันที่แสงแดดจ้า 

ทั้งตัวผู้และตัวเมียกินน้ำาหวานจากพืช แต่ตัวเมียจะดูดเลือดสัตว์ด้วย โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ บริเวณที่มันชอบดูด

เลือดคือใต้ท้อง ด้านข้าง ของลำาตัว ขา แผงคอ  โฮสต์จะได้รับความเจ็บปวดมาก เพราะมันมีปากแบบตัดและ

ดูด นอกจากนี้ในน้ำาลายมันยังมีสาร กันเลือดแข็งตัว ทำาให้เลือดไหลออกมาด้วย เหลือบจะมีมากในหน้าฝน แต่

จะมีน้อยในหน้าแล้ง

อันตรายและความสำาคัญ

พวกเหลือบชอบดูดเลือดสัตว์ใหญ่ บางครั้งดูดเลือดสัตว์ปีก มันจะเกาะอยู่บนตัวโฮสต์ ก็ต่อเมื่อตอน

ดูดเลือดเท่านั้น แผลที่เกิดจากการดูดเลือดของเหลือบจะลึกและทำาความเจ็บปวด ให้โฮสต์มาก และเป็นการ

ก่อความรำาคาญและรบกวนต่อโฮสต์เป็นอย่างยิ่ง  มีการศึกษาพบว่า เหลือบ 20 ถึง 30 ตัว ดูดเลือดติดต่อกัน 

6 ชั่วโมง อาจจะทำาให้โฮสต์สูญเสียเลือดถึง 100 มิลลิลิตร นอกจากนี้การรบกวนของมันยังทำาให้สัตว์น้ำานมลด

ลงด้วย

นอกจากดูดเลือดทำาความความรำาคาญแล้ว มันยังนำาเชื้อโรคที่สำาคัญ เช่น โรคแอนแทรกซ์ (anthrax)  

โรคพาสเจอเรลโลซิส (pasteurellosis)  โรคโลหิตจางติดต่อในม้า (equine infectious anaemia : retrovi-

rus)  อหิวาต์สุกร (hog cholera)   ทริปปาโนโซมิเอซิส (trypanosomiasis) และ อะนาพลาสโมซิส (Ana-

plasmosis)

การควบคุมและกำาจัด

 ทำาได้ยาก การทำาลายแหล่งกำาเนิดของเหลือบก็เท่ากับทำาลายป่าและสิ่งแวดล้อม  อาจใช้ยาฆ่าแมลง

พ่นตามคอกสัตว์ โรงเรือน หรือฉีดพ่นบนตัวสัตว์  ในประเทศอังกฤษได้ทดลอง ใช้กาวดักแมลงและมุ้งลวด

ไฟฟ้า ปรากฏว่าได้ผลดี
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บทที่ 4

แมลงวัน

Suborder CYCLORRHAPHA
แมลงกลุ่มนี้ได้แก่ แมลงวันชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นทั้งปรสิตและเป็นพาหะนำาโรคด้วย  ส่วนปากของ

แมลงวันมี 2 ประเภทคือปากแบบดูดเลือด และปากแบบซับดูด       ปาก

แบบดูดเลือดพบได้ในแมลงวันคอก (stable fly) แมลงวันทเซทซี (tsetse fly) และตัวริ้นควาย (horn fly) 

เป็นต้น ส่วนปากแบบซับดูดพบได้ในแมลงวันบ้าน (house fly)  แมลงวันเนื้อ (flesh fly) และ แมลงวันหัว

เขียว (blow fly)  เป็นต้น

ในแมลงวันบ้านซึ่งมีปากแบบซับดูด ส่วนโพรบอสซิส เป็นท่อดูดอาหารยาว ประกอบไปด้วย ส่วนฐาน

คือ ส่วน rostrum และมี maxillary palps  งอกออกมา  ส่วนถัดมาจาก rostrum คือส่วน haustellum ซึ่ง

งอพับและยืดหยุ่นได้ และประกอบไปด้วย labium   labrum และส่วนของ labella  2 อัน  แมลงวันบ้าน

ไม่มี mandibles และ maxillae  ส่วน labrum และ hypopharynx  ทอดยาวอยู่ใน labium  ส่วน labella 

เป็นส่วนที่มีหน้าที่ซับดูด (รูปที่ 4-1)

ในแมลงวันคอกซึ่งมีปากแบบเจาะดูด ส่วน labella จะลดรูปลงไป และมีส่วนที่คล้ายฟันมาแทน ส่วน 

labium จะยาวและห่อหุ้มส่วน labrum และ hypopharynx ไว้ ส่วน rostrum ลดขนาดลงไป และส่วน 

haustellum จะสั้น แข็ง และยืดหดไม่ได้  เมื่อแมลงวันกลุ่มนี้กินอาหาร มันจะใช้ฟันซึ่งอยู่บน labella ในการ

ตัดฉีกผิวหนังของโฮสต์ จากนั้นสอดส่วน labium labrum และ hypopharynx เข้าไปในผิวหนัง ซึ่ง 3 ส่วนนี้

จะทำาหน้าที่คล้ายท่อดูดอาหาร จากนั้นมันจะปล่อยน้ำาลายออกมาและดูดเลือดขึ้นไปตามท่อ อาหาร นี้ (รูปที่ 

4-2)

รูปที่ 4-1  หัวและส่วนปากของแมลงวันบ้าน (house fly)  A.  มองด้านหน้า  B. มองด้านข้าง (Wall and Shearer, 1997)
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รูปที่ 4-2    ส่วนปากและหัวของแมลงวันคอก   A. มองด้านข้าง  B. ภาพตัดขวางส่วนปาก  
C. โพรบอสซิสและพัลพ์ของแมลงวันทเซทซี (tsetse fly) (Wall and Shearer, 1997)

หนวดของแมลงวันจะมี 3 ปล้อง ปล้องที่ 3 มีขนาดใหญ่และยาวกว่า 2 ปล้องแรก บนปล้องที่ 3 จะ

มีขนเล็กๆ งอกออกมาเรียกว่า ขนอริสต้า (arista)  หนวดของแมลงวันไม่สามารถแยกเพศได้ ตาของแมลงวัน

จะเป็นแบบโฮลอปติกและไดชอปติก  ปีกของแมลงวันไม่มีขน ไม่เกล็ดหรือสีสันลวดลาย วงจรชีวิตเป็นแบบ 

complete metamorphosis คือมีตัวอ่อน ตัวกลางวัย และตัวเต็มวัย ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกัน โดยสิ้นเชิง การ

ผสมพันธุ์และการวางไข่เกิดขึ้นภายหลังจากตัวเต็มวัยออกจากตัวกลางวัย หลังจากผสมพันธุ์ แล้วจึงดูดเลือด

และกินอาหาร

รูปที่ 4-3  หนวดของแมลงวันบ้าน Musca domestica  

1 - 3  : ปล้องที่ 1  2  และ 3     

4 : ขนที่ขึ้นอยู่บนขนอริสต้า ซึ่งเป็นแบบพลูโมสทั้งด้านบนและล่าง (Soulsby, 1982)
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แมลงวันที่สำาคัญในทางการแพทย์และสัตวแพทย์มีอยู่  6  วงศ์ คือ Muscidae    Glossinidae     

Calliphoridae   Sarcophagidae   Oestridae และ Hippoboscidae 

วงศ์ มัสซิดี (Family Muscidae) (ชื่อพ้อง Anthomyidae)
แมลงวันบ้าน (House fly)

สกุล : มัสคา (Musca, Linnaeus, 1758)

 แมลงวันสกุลนี้มีประมาณ 60 spp.  ที่สำาคัญและพบได้ทั่วโลกคือ Musca domestica  แมลงวันบ้าน

นำาเชื้อโรคหลายชนิด และเป็นโฮสต์กึ่งกลางของหนอนพยาธิบางชนิดด้วย

รูปร่างลักษณะ

ตัวเมียเต็มวัยของ M. domestica ยาว 6-8 มิลลิเมตร ตัวผู้ยาว 5-6 มิลลิเมตร อกสีเทา และมีแถบ

สีเข้ม พาดตามยาว 4 แถบ ส่วนท้องสีนำา้ตาลปนเหลืองเป็นสีพื้นและ มีแถบสีดำาพาดตามยาว   ปีกใส ไม่มีขน

หรือเกล็ด ปากเป็นแบบซับดูด ส่วนปลายของ labium จะแยกออกเป็น labella 2 อัน ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจน

ขณะที่มัน กินอาหาร ขนที่ขึ้นอยู่บนขนอริสต้าเป็นลักษณะพลูโมส ตั้งแต่โคนขนไปจนถึงปลายขน (รูปที่ 4-3 

และ 4-4)

รูปที่ 4-4   A. แมลงวันบ้านตัวเมีย  Musca domestica  และ B. เส้นปีกของแมลงวันบ้าน  (Wall and Shearer, 1997)
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วงจรชีวิตและความเป็นอยู่

แมลงวันบ้านชอบวางไข่บนกองมูลสัตว์ กองขยะ ซากพืชซากสัตว์หรือสิ่งเน่าเหม็นต่างๆ  ตัวเมีย

จะวางไข่คราวละ 100-150 ฟอง โดยจะวางไข่ทุก 3-4 วัน ไข่ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร สีขาว ตัวอ่อนซึ่งมี

ลักษณะด้านหน้าแหลม ด้านท้ายป้าน และมีสติกมัลเพลท (stigmal plate) (รูปที่ 4-5) อยู่ด้านท้าย  จะฟัก

ออกมาภายใน 12 ชั่วโมง  มันจะลอกคราบ 3 ครั้ง และกลายเป็นระยะตัวกลางวัย ซึ่งจะอยู่ในคราบของตัว

อ่อน  มันใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่เป็นไข่จนถึงตัวเต็มวัยประมาณ 12 วัน หลังจากตัวเต็มวัย ออกจากตัวกลางวัย 

2-3 วัน มันจะเริ่มผสมพันธุ์และวางไข่  ตัวเต็มวัยมีอายุนาน 2-3 สัปดาห์ในหน้าร้อน แต่ก็อาจจะอยู่ได้นานขึ้น

ในฤดูหนาว

การก่อโรคและความสำาคัญ

แมลงวันบ้าน M.domestica  นอกจากจะทำาความรำาคาญแล้ว มันยังมีความสำาคัญกับมนุษย์ และ

สัตว์เลี้ยงในด้านการนำาโรคหรือปรสิต เชื้อโรคหรือไข่พยาธิอาจจะติดไปกับขนบนขาหรืออาจ จะปนเปื้อนกับ

น้ำาลายของแมลงวันบ้านไปสู่โฮสต์  มันสามารถนำาโรคเต้านมอักเสบ  กระจกตาอักเสบ และแอนแทรกซ์ได้ ใน

คนมันอาจจะนำาโรคไข้รากสาด อหิวาตกโรค บิด วัณโรค เป็นต้น  แมลงวันบ้าน ยังเป็นโฮสต์กึ่งกลางของหนอน

พยาธิบางชนิดเช่น Habronema เป็นต้น  นอกจากนี้มันอาจจะปล่อย ตัวอ่อนของหนอนพยาธิ Habronema 

ลงบนบาดแผลของโฮสต์ทำาให้เกิดผิวหนังอักเสบ ที่เรียกว่า summer sores ในม้า

การควบคุม

วิธีที่ดีที่สุดคือการทำาลายแหล่งกำาเนิด ได้แก่ กองอุจจาระของสัตว์ต่างๆ  โดยการเผา ตากให้แห้ง หรือ

ใส่สารเคมีบางอย่างลงไปเพื่อทำาลายตัวอ่อน นอกจากนั้นควรมีการทำาลายขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ โดยการเผาหรือ

ทำาลายให้สิ้น

รูปที่ 4-5   สติกมัลเพลท (stigmal plates) ของตัวอ่อนระยะที่ 3 ของแมลงวันบ้าน  (Soulsby, 1982)
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แมลงวันคอก (stable fly)

สกุล : สโตม็อกซิส (Stomoxys, Geoffroy, 1762) 

แมลงวันคอกมีอยู่ประมาณ 18 spp. ที่สำาคัญและพบได้มากในประเทศไทย คือ สโตม็อกซิส คัลซิแท

รนส์ (Stomoxys calcitrans)  แมลงวันคอกนี้จะดูดเลือดทั้งตัวผู้และตัวเมีย

รูปร่างลักษณะ

แมลงวันคอกรูปร่างคล้ายแมลงวันบ้าน ตัวผู้ยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร ตัวเมียยาวประมาณ 6-7 

มิลลิเมตร ตามีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่ว ตัวสีเทา และมีแถบสีดำา 4 แถบพาดไปตามยาวบนอก  ส่วนท้องสั้น และ

กว้างกว่าแมลงวันบ้าน  ปล้องที่ 2 และ 3 ของส่วนท้องจะมีจุดสีดำา 3 จุด  ส่วนโพรบอสซิสจะเห็น ได้ชัดเจน 

เมื่อเปรียบเทียบกับแมลงวันบ้าน   ส่วนพัลพ์ผอมและเล็ก  ยาวแค่หนึ่งในสี่ถึงครึ่งหนึ่งของ โพรบอสซิส  ขน

ที่ขึ้นอยู่บนขนอริสต้าขึ้นเฉพาะด้านบนเท่านั้น  ไข่มีขนาด 1 มิลลิเมตรและฟักภายใน 5-10 วัน  ขึ้นอยู่กับ

อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม   ตัวอ่อนซึ่งมีสีครีมลอกคราบ 3 ครั้ง จนกลายเป็นตัวกลางวัย สีน้ำาตาล และมีขนาด

ยาว 6 มิลลิเมตร

รูปที่ 4-6   A.  ตัวเมียเต็มวัยของแมลงวันคอก Stomoxys calcitrans  

B. เส้นปีกของแมลงวันคอก (Wall and Shearer, 1997)



Veterinary Entomology   33
ภาควิชาพ

ยาธิชีววิทยา  คณ
ะสัตวแพ

ทยศาสตร์

วงจรชีวิตและความเป็นอยู่

แมลงวันคอกชอบดูดเลือดสัตว์ใหญ่ เช่น ม้า โค กระบือ พบได้มากรอบๆ โรงเรือนและ คอกเลี้ยงสัตว์ 

โดยเฉพาะในช่วงปลายหน้าร้อน  ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะดูดเลือดสัตว์ พฤติกรรมการ ดูดเลือดคือจะดูดปริมาณ

น้อยๆ แต่ดูดบ่อยๆ ในแต่ละวัน หลังจากดูดเลือดมันจะบินไปหลบ เกาะอยู่ตามผนังคอก ต้นไม้ หรือที่ร่มอื่นๆ   

แมลงวันคอกชอบวันที่มีแสงแดดจ้า แต่มันมักตาม สัตว์เข้าไปดูดเลือดถึงในคอก  ด้วยเหตุนี้มันจึงมีอีกชื่อหนึ่ง

ว่า biting house fly  หลังจากดูดเลือดแล้ว ตัวเมียจะหาที่วางไข่ซึ่งมักเป็นหญ้าเน่าๆ หรือฟางเน่าๆ  ที่รอง

นอนของสัตว์หรือมูลสัตว์ ตัวเมียวางไข่ ได้หลายครั้งและในแต่ละครั้งมันวางไข่ได้ประมาณ 25-50 ฟอง  รวมไข่

ที่ตัวเมียตัวหนึ่งๆ วางได้ ประมาณ 500-800 ฟอง  ตัวอ่อนกินพวกเศษพืชหญ้าเป็นอาหาร  ในสภาพอากาศที่

อบอุ่นมันใช้เวลาใน วงจรชีวิตทั้งหมดประมาณ 4 สัปดาห์ แต่อาจจะอยู่ในช่วง 3-7 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

อันตรายและความสำาคัญ

แมลงวันคอกทำาความเจ็บปวดและรบกวนสัตว์มาก มันชอบดูดเลือดส่วนสีข้างและขา   บางครั้งการ

ดูดเลือดและการรบกวนของมันอาจทำาให้สัตว์น้ำาหนักลดลงได้มากถึง 10-15 เปอร์เซ็นต์  เคยมีรายงานว่า

แมลงวันคอกทำาให้ผลผลิตน้ำานมลดลงถึง 40-60 เปอร์เซ็นต์ในบางราย  และที่สำาคัญ แมลงวันคอกเป็นตัวนำา

เชื้อ Trypanosoma evansi ซึ่งทำาให้เกิดโรคเซอร่าในม้า โคกระบือ สุกร และสุนัข  และยังนำาโรคอื่นๆ อีก

เช่น โรคโลหิตจางติดต่อของม้า (equine infectious anaemia : retrovirus)  โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น 

แมลงวันคอกยังเป็นโฮสต์กึ่งกลางของหนอนพยาธิ Habronema อีกด้วย

การควบคุม

การควบคุมแมลงวันบ้านจะเป็นการควบคุมแมลงวันคอกไปในตัวด้วย การทำาลายแหล่ง กำาเนิด

เป็นการป้องกันการแพร่ขยายของแมลงวันคอกได้เป็นอย่างดี เช่น มูลสัตว์ ที่รองนอน ฟาง หรือหญ้าเน่าๆ ควร

นำาออกผึ่งและนำาไปเผาทุกวัน  การฉีดหรือพ่นยาฆ่าแมลงบนตัวสัตว์ก็ได้ผลดี เช่นกัน

รูปที่ 4-7 ส่วนหัวและปากของแมลงวันคอก 

(Urquhart, 1987)
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ริ้น (horn fly)

สกุล : ฮีมาโตเบีย (Haematobia, Robineau-Desvoidy, 1830)

แมลงวันชนิดนี้ชาวบ้านเรียกว่า ตัวริ้น หรือ ริ้นควาย  ที่สำาคัญและพบได้มากในประเทศไทยได้แก่ 

Haematobia exigua (ชื่อพ้อง Lyperosia exigua) ซึ่งถือว่าเป็นแมลงวันกลุ่มดูดเลือดที่ตัวเล็กที่สุด

รูปร่างลักษณะ

ตัวริ้นมีสีเทาดำา รูปร่างคล้ายแมลงวันคอกแต่ตัวเล็กกว่า คือมีขนาด 3-4 มิลลิเมตร    พัลพ์ของริ้น รูป

ร่างเหมือนไม้กระบอง และมีขนาดใหญ่กว่าของแมลงวันคอกเมื่อเปรียบเทียบกับโพรบอสซิส  ขนที่ขึ้น อยู่บน

ขนอริสต้าจะขึ้นอยู่เฉพาะด้านบนเท่านั้น

วงจรชีวิต

ตัวริ้นมักจะเกาะอยู่บนตัวโฮสต์เกือบตลอดเวลา  มันจะบินออกจากสัตว์ที่มันเกาะก็ต่อเมื่อ จะผสม

พันธุ์และวางไข่ หรือเมื่อถูกรบกวนเท่านั้น  ซึ่งมักจะเกาะบริเวณหลัง ตะโหนกและรอบๆ หัวของ สัตว์ โฮสต์

ที่มันชอบที่สุดคือ กระบือและ โค บางครั้งตัวริ้นจะเกาะกันเป็นกลุ่มนับพันตัวบนโฮสต์เพียง ตัวเดียว   โค 

กระบือที่มีหนังสีดำาจะพบตัวริ้นได้ง่ายกว่าโค กระบือที่มีสีขาวหรือสีอื่นๆ   ตัวเมียจะวางไข่บนมูลสัตว์ ที่

ถ่ายออกมาใหม่ๆ ไข่มีสีน้ำาตาลแดง และมีขนาด 1.3-1.5 มิลลิเมตร  ตัวเมียตัวหนึ่งๆ ออกไข่ครั้งละ 20-30 

ฟอง และสามารถวางไข่ได้มากถึง 300-400 ฟองตลอดชีวิตของมัน  ตัวอ่อนลอกคราบ 3 ครั้งและกลายเป็น 

ตัวกลางวัยภายในมูลสัตว์ที่มันอยู่นั่นเอง  วงจรชีวิตที่สมบูรณ์ของ มันใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 10-14 วัน  

เวลาตัวริ้นเกาะบนตัวโฮสต์มันจะชี้หัวลงซึ่งต่างจากแมลงวันคอก ที่ชี้หัวขึ้น  มันชอบอากาศอุ่นมากกว่า อากาศ

หนาวเย็น  มันไม่ชอบบินไปตามที่ต่างๆ แต่จะชอบเกาะอยู่ บนตัวโฮสต์ตลอดเวลา และดูดเลือดเป็น ครั้งคราว 

แล้วก็จะบินลงมาวางไข่เมื่อโฮสต์ถ่ายมูลออกมา

อันตรายและความสำาคัญ

ตัวริ้นจะดูดเลือด ถ้ามีจำานวนมากก็ทำาความเสียหายได้  มันจะดูดเลือดบ่อยๆ และย้ายที่ใหม่ไป 

เรื่อยๆ ซึ่งเป็นการเหนี่ยวนำาให้แมลงวันชนิดอื่นมาวางไข่และทำาให้เกิดผิวหนังอักเสบ การดูดเลือดของ มันยัง

เป็นการรบกวนสัตว์ อาจทำาให้ผลผลิตน้ำานมลดลงถึง 25-30 เปอร์เซ็นต์

รูปที่ 4-8   ส่วนหัวมองด้านข้างของแมลงวันที่ดูดเลือด  A. Stomoxys calcitrans B. Haematobia 
stimulans C. Haematobia  irritans   (Wall and Shearer, 1997)
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วงศ์ กลอสซินิดี (Family Glossinidae)
แมลงวันทเซทซี (Tsetse fly)

สกุล : กลอสซิน่า (Glossina, Wiedemann, 1830)

เป็นแมลงวันที่ดูดเลือดอีกชนิดหนึ่ง พบในทวีปอาฟริกา ยังไม่มีรายงานว่าพบในประเทศไทย 

รูปร่างลักษณะ

เป็นแมลงวันที่มีลำาตัวแคบ มีขนาดยาว 6-14 มิลลิเมตร สีน้ำาตาลเหลืองถึงน้ำาตาลเข้ม เมื่อเกาะพักปีก

จะซ้อนกันสนิทไปด้านหลัง โพรบอสซิสยาว และชี้ไปด้านหน้า พัลพ์ยาวพอๆ กับโพรบอสซิส ขนที่ขึ้นอยู่บนขน

อริสต้ามีเฉพาะด้านบนเท่านั้น

วงจรชีวิต

ตัวเมียออกลูกครั้งละ 1 ตัว โดยโดยตัวอ่อนเจริญและลอกคราบ 2 ครั้งในมดลูกของแม่ ตัวอ่อนจะใช้

ส่วนท้ายซึ่งมีสติคมัลเพลทแตะอยู่ใกล้ๆ กับวัลว่าของแม่เพื่อช่วยในการหายใจ  ตัวอ่อนเมื่อออกมาจะรีบมุดลง

ดินและจะกลายเป็นตัวกลางวัยภายใน 1-2 ชั่วโมง  มันจะกลายเป็น ตัวเต็มวัยในอีก 30 วันต่อมา

อันตรายและความสำาคัญ

นำาเชื้อ Trypanosome ทำาให้เกิดโรคนากาน่า (Nagana disease) ของสัตว์เลี้ยง และ โรคเหงาหลับ 

(sleeping sickness) ของคน

รูปที่ 4-9   A. แมลงวันทเซทซีตัวผู้ Glossina longipennis  และ  

B. แสดงเส้นปีกของแมลงวันทเซทซี (Wall and Shearer, 1997)
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บทที่ 5

แมลงวันหัวเขียวและแมลงวันเนื้อสด

วงศ์ คัลลิฟอริดี (Family Calliphoridae)
 แมลงวันพวก Calliphorids จะมีลำาตัวสีแวววาวซึ่งจะมีสีน้ำาเงินหรือสีเขียวก็ได้ ตัวอ่อนเป็น ปรสิตของคนและ

สัตว์ แมลงพวกนี้เราเรียกว่า แมลงวันหัวเขียว มีหลายสกุลที่พบในเมืองไทย ได้แก่

สกุล : ลูซิเลีย (Lucilia, Robineau- Desvoidy, 1830)

 มีสีเขียวสดใส อาจจะมีสีบรอนซ์แวววาว มีชื่อเรียกว่า green-bottle  หรือ copper-bottle flies ตาสีน้ำาตาล

แดง ลำาตัวค่อนข้างผอม ยาว 8-10 มิลลิเมตร มีหลายสกุล เช่น L. cuprina  L. sericata   L. porphyrina 

และ L. sinensis  แมลงเหล่านี้พบได้มากในเมืองไทย ทั้งฤดูร้อน และในฤดูหนาว  พบมากตามกองขยะและ

ซากสัตว์

สกุล : คัลลิฟอร่า (Calliphora,  Robineau- Desvoidy, 1830)

 แมลงวันกลุ่มนี้มีชื่อเรียกว่า blue-bottle flies  มีลำาตัวสีน้ำาเงินแวววาว ตัวใหญ่กว่าลูซิเลีย คือมีขนาด

ประมาณ 12 มิลลิเมตร ตาสีน้ำาตาลแดงเช่นกัน มีหลายชนิด เช่น C. pattoni    C. vomitoria ทั้ง 2 ชนิดพบ

ได้มากในประเทศไทยโดยเฉพาะบนภูเขา และที่สูงกว่าน้ำาทะเลมากๆ  (รูปที่ 5-1)

รูปที่ 5-1   ตัวเต็มวัยของ  Calliphora erythrocephala  (Soulsby, 1982)
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สกุล : ฟอร์เมีย (Phormia, Robineau-Desvoidy, 1830)

 มีชื่อเรียกทั่วไปว่า black blowflies เป็นแมลงวันหัวเขียวที่มีขนาดเล็ก คือมีขนาดประมาณ 6-11 มิลลิเมตร 

มันชอบวางไข่บนขนของแกะ  มีทรวงอกสีดำา ส่วนท้องสีน้ำาเงินหรือเขียวแวววาว เช่น P. regina

สกุล : คริสโซเมีย (Chrysomyia, Macquart, 1885)

 มีขนาดปานกลาง ส่วนท้องสีน้ำาเงินปนเขียว มีแถบสีดำา 4 เส้นบนส่วนอก ตาสีน้ำาตาล หรือเหลืองส้ม ตัว

เมียชอบวางไข่บนตัวคนหรือสัตว์ โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล มีหลายชนิด เช่น C. bezziana  C. 

megacephala   (รูปที่ 5-2 และ 5-3)

รูปที่ 5-2    ตัวผู้เต็มวัยของ Chrysomyia megacephala (Wall and Shearer, 1997)

รูปที่ 5-3     A. สไปราเคิล  และ  B.  ตัวอ่อนระยะที่ 3 ของ Chrysomyia bezziana  (Wall and Shearer, 1997)
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วงจรชีวิตและความเป็นอยู่

 ตัวเมียวางไข่ซึ่งมีสีเหลืองครีมจำานวนมากบนบาดแผล ขนแกะที่สกปรก สิ่งที่มีกลิ่นเหม็นเน่า หรือซากสัตว์  ใน

อุณหภูมิอบอุ่นเพียงพอ ตัวอ่อนจะฟักออกมาภายใน 12 ชั่วโมง  จากนั้นมันจะกิน อาหารพวกเศษเนื้อเยื่อที่

เน่าเปื่อย  และเจริญลอกคราบอีก 2 ครั้ง จนกลายเป็นตัวอ่อนที่โตเต็มที่ หรือ แมกกอท (maggot) ใน 3-10 

วัน จากนั้นจะหล่นลงพื้นดินกลายเป็นระยะตัวกลางวัย ซึ่งระยะนี้จะ กินเวลาประมาณ 3-7 วัน  ตัวเมียเต็ม

วัยออกไข่คราวละ 100-200 ฟอง และให้ไข่มากถึง 3,000 ฟอง ตลอดชีวิตของมัน  ตัวเต็มวัยมีอายุยืนยาว

ประมาณ 30 วัน  และภายใน 1 ปี จะมีแมลงวันหัวเขียวเกิด ขึ้นใหม่ถึง 9-10 ชั่วอายุ

อันตรายและความสำาคัญ

 เนื่องจากแมลงวันหัวเขียวทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกินโปรตีนจากซากสัตว์ที่ตายแล้ว หรือสัตว์ที่มีชีวิต แมลงวัน

หัวเขียวบางชนิดชอบวางไข่บนบาดแผลของสัตว์ที่มีชีวิต  ดังนั้นตัวอ่อน ของมันจึงทำาให้เกิดโรค ไมเอียซิส 

(myiasis) ขึ้น  บาดแผลที่แมลงวันหัวเขียวมาวางไข่อาจจะเป็น แค่แผลเล็กๆ ก็สามารถดึงดูดให้มันมาวางไข่

ได้ โดยเฉพาะแมลงวันสกุล คริสโซเมีย ซึ่งชอบวางไข่ บนตัวสัตว์มากกว่าวางไข่บนซากสัตว์ ดังนั้นตัวอ่อนของ

แมลงวันสกุลนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สครูเวอร์ม (screw worm)  เช่น Chrysomyia bezziana เป็นต้น

ไมเอียซิส (Myiasis)
 หมายถึงการที่ตัวอ่อนของพวกแมลงวันปรากฏอยู่ในเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ยังมีชีวิต เราสามารถ แบ่งแมลงวัน กลุ่ม

ที่ทำาให้เกิดไมเอียซิสตามแง่มุมทางกีฏวิทยาได้ 3 แบบ คือ

1. Obligatory or Specific group  แมลงวันพวกนี้จะต้องวางไข่บนบาดแผลบนตัวสัตว์ที่มีชีวิต

เท่านั้น เช่น Chrysomyia bezzina

2. Facultative or Semi-specific group แมลงวันพวกนี้อาจจะวางไข่บนสัตว์ที่มีชีวิตหรือวางไข่

บนซากสัตว์ที่ตายแล้วก็ได้ เช่น Lucilia cuprina

3. Accidental group แมลงวันพวกนี้วางไข่บนซากสัตว์ กองขยะเน่าๆ  บางครั้งคนหรือสัตว์ อาจ

จะกินตัวอ่อนของแมลงวันกลุ่มนี้เข้าไป แล้วตัวอ่อนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ภายใน ร่างกายสัตว์ เช่น 

แมลงวันบ้าน (Musca domestica) หรือแมลงวันหัวเขียวบางชนิด

ในทางการแพทย์อาจแบ่งไมเอียซิสได้ตามอวัยวะที่เกิดโรค เช่น

1. Dermal or subdermal myiasis or cutaneous myiasis  เกิดไมเอียซิสที่ผิวหนัง อาจจะ

เป็นฝีเล็กๆ  หรือเรียกว่า furuncular myiasis หรือ traumatic myiasis  

2. Nasopharyngeal myiasis เกิดไมเอียซิสที่โพรงจมูก ปาก หูและตา

3. Intestinal or Gastrointestinal myiasis เกิดไมเอียซิสที่ระบบทางเดินอาหาร

4. Urogenital myiasis  เกิดไมเอียซิสที่ระบบทางเดินปัสสาวะหรือระบบสืบพันธุ์
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 บางครั้งเราอาจจะแบ่งแมลงวันตามความสามารถในการก่อโรคไมเอียซิสได้คือ

 1. กลุ่มปฐมภูมิ (Primary flies)  พวกนี้สามารถเป็นตัวเริ่มต้นก่อให้เกิดไมเอียซิสได้เลย เช่น Lu-

cilia  และ Phormia

 2. กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary flies)  พวกนี้ไม่สามารถก่อไมเอียซิสได้ด้วยตัวเอง ต่อเมื่อมีบาดแผล

เล็กๆ จึงจะสามารถมาทำาให้เกิดโรคได้  หรือสัตว์เกิดไมเอียซิสอยู่ก่อนแล้ว เช่น Calliphora และ Chryso-

myia  บางครั้งพบว่า ทั้งพวกปฐมภูมิและทุติยภูมิต่างก็แก่งแย่งอาหารกัน บนเนื้อเยื่อสัตว์ และส่วนใหญ่พวก

ทุติยภูมิมักจะชนะ โดยเฉพาะตัวอ่อนแมลงวัน Chrysomyia ซึ่งเป็น carnivous larvae และมันก็กินตัวอ่อนข

องพวกปฐมภูมิด้วย

 3. กลุ่มตติยภูมิ (Tertiary flies)  พวกนี้จะเข้ามาร่วมในรายที่แผลไมเอียซิสเริ่มจะแห้ง หรือสัตว์

เกือบจะตายแล้ว เช่น แมลงวันบ้าน

อาการของโรคไมเอียซิส

 อาการป่วยของสัตว์เนื่องจากไมเอียซิสขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เกิด สัตว์ป่วยอาจซึม เบื่ออาหาร ถ้าพบที่ผิวหนัง สัตว์

จะเกาหรือเตะบริเวณที่เป็นแผล เมื่อตรวจดูที่แผลจะพบตัวอ่อนของแมลงวัน จำานวนมาก โดยมันจะเอาด้าน

ท้ายออกมา  แผลจะไหลเยิ้ม กลิ่นเหม็นเน่า อุณหภูมิของสัตว์ป่วย อาจสูงขึ้น ถ้าอาการของโรคยังรุนแรงต่อไป

สัตว์อาจจะตายภายใน 2-3 วัน

การตรวจวินิจฉัย

จากอาการป่วยของสัตว์ และตรวจดูบริเวณแผลก็จะพบตัวอ่อนของแมลงวัน

การรักษา

การรักษาโรคไมเอียซิส มีจุดประสงค์อยู่ 3 ประการได้แก่ 

 1. ทำาการกำาจัดตัวอ่อนที่อยู่ในบาดแผล 

 2. รักษาบาดแผล และ

 3. ป้องกันไม่ให้แมลงวันมาวางไข่บนตัวสัตว์ได้อีก

การป้องกัน

ป้องกันไม่ให้แมลงวันมาวางไข่ และระวังไม่ให้สัตว์เกิดบาดแผลอีก ถ้าพบแผลก็ทำาการรักษา ให้ทัน

ท่วงทียาที่ใช้กำาจัดตัวเต็มวัยเช่น พวกออร์กาโนฟอสเฟต โดยการฉีดพ่น หรืออาบให้สัตว์เป็น ประจำา  นอกจาก

นั้นควรมีการกำาจัดซากสัตว์ อุจจาระ หรือขยะอย่างสม่ำาเสมอและถูกวิธี
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วงศ์ ซาร์โคฟากิดี (Family Sarcophagidae)
 แมลงวันกลุ่มนี้มีขนาดใหญ่ สีเทาอ่อนหรือเทาเข้ม อกมีเส้นสีทึบขีดพาดตามยาว 3 เส้น ส่วนท้องมีจุดสีดำาๆ 

หรือรอยแต้มสีเทาๆ เป็นพวกที่ออกลูกเป็นตัว ชอบออกลูกบนบาดแผลบนตัวสัตว์  หรือเนื้อสัตว์เน่าๆ   ดัง

นั้นมันจึงมีชื่อเรียกได้อีกว่า แมลงวันหลังลาย หรือแมลงวันเนื้อสด (flesh flies) มีหลายสกุล เช่น

สกุล : ซาร์โคฟาก้า (Sarcophaga, Meigen, 1826)

 มีขนาดใหญ่ ตัวยาว 13 มิลลิเมตร ตัวปกคลุมด้วยขนอ่อนทั่วตัว ตาสีน้ำาตาลแดง อกมีแถบสีเทา เข้มๆ พาด

ผ่านตามยาว 3 เส้น  ขนอริสต้ามีขนขึ้นดกหนา ตัวเมียชอบออกลูกบนเนื้อเน่าๆ หรือปลาเน่าๆ ชอบพบมาก

ตามตลาดสด บางครั้งมันอาจจะออกลูกบนบาดแผลบนตัวคนหรือสัตว์ ตัวเมียออกลูกครั้งละ 60-80 ตัว พบ

ได้มากในประเทศไทย ตัวอ่อนของแมลงวันชนิดนี้ทำาให้เกิดไมเอียซิสได้เช่นกัน (รูปที่ 5-4)

สกุล : โวลฟาร์เทีย (Wohlfahrtia, Brauer and Bergenstamm, 1889)

 รูปร่างและขนาดใกล้เคียงกับซาร์โคฟาก้า แต่ขนอริสต้าเรียบ ไม่มีขนขึ้น  ตัวเมียออกลูกเป็นตัว ชอบออกลูก

บนเนื้อสัตว์ที่เน่าๆ หรือปลาเน่าๆ หรือบาดแผลของคนหรือสัตว์เช่นกัน  ตัวอ่อนทำาให้เกิด ไมเอียซิสได้

เหมือนกับสกุลที่กล่าวมาแล้ว  แมลงวันชนิดนี้พบได้ในประเทศไทย (รูปที่ 5-4)

รูปที่ 5-4   A. ตัวเต็มวัยของแมลงวันเนื้อสด Sarcophaga carnaria  B. ด้านท้ายของตัวอ่อน 
แสดงสไปราเคิลซึ่งอยู่ลึกของ Sarcophaga   C. ส่วนท้องของ Wohlfahrtia  magnifica  
(Wall and Shearer, 1997)
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บทที่ 6

แมลงวันบอท

วงศ์ อีสทริดี (Family Oestridae)
 เป็นแมลงวันที่มีขนาดปานกลาง มีขนตามตัว ตัวอ่อนเท่านั้นที่เป็นปรสิต และต้องมีชีวิตอยู่บน ตัวโฮสต์เท่านั้น 

(obligatory parasites) ตัวเต็มวัยมีปากแบบล้าหลังและใช้ไม่ได้ มีชีวิตอยู่เพื่อการ สืบพันธุ์เท่านั้น และมีอายุ

ขัยสั้น ในขณะที่ตัวอ่อนใช้ชีวิตเป็นเวลานานเป็นปรสิตในโฮสต์ที่จำาเพาะ ของมัน

 แมลงวันในกลุ่มนี้ที่สำาคัญในทางสัตวแพทย์มี 3 สกุลได้แก่ ไฮโปเดอร์มา (Hypoderma) อีสตรัส (Oestrus) 

และ แกสเตอโรฟิลัส (Gasterophilus)  (ตัวหลังนี้ปัจจุบันมักจะถูกจัดอยู่อีก วงศ์หนึ่งคือ Gasterophilidae)

สกุล : ไฮโปเดอร์มา (Hypoderma, Latreille, 1818)

 มีชื่อเรียกทั่วไปว่า warble flies ตัวอ่อนเป็นปรสิตของโค แต่อาจพบได้ในแกะ ม้า มีอยู่ 2 ชนิดคือ H. bo-

vis และ H. lieatum  แมลงวันเหล่านี้มักพบในประเทศเขตหนาวและเขตอบอุ่นเท่านั้น ยังไม่มีรายงานใน

ประเทศไทย

รูปที่ 6-1    A. ตัวเมียเต็มวัยของ Hypoderma bovis  B. เส้นปีกของ 

Hypoderma  (Wall and Shearer, 1997)
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รูปร่างลักษณะ

 ตัวเต็มวัยของทั้ง H. bovis และ H. lieatum จะคล้ายกัน  มีปีก 1 คู่เหมือนกับดิปเทอร่าทั่วไป ส่วนท้อง

ปกคลุมไปด้วยขนเล็กๆ สีเหลืองส้ม และมีแถบขนสีดำาขนาดใหญ่พาดตามขวาง ตัวอ่อนที่โต เต็มที่รูปร่างค่อน

ข้างหนา รูปทรงคล้ายถังเบียร์  (barrel-shaped) มีส่วนหน้าเรียวเล็ก ยาวประมาณ 25-30 มิลลิเมตร แต่ละ

ปล้องมีหนามขนาดเล็กมากเรียงกันอยู่เป็นแถว ตัวอ่อนเมื่อฟัก ออกมาตัวสีขาวขุ่น ต่อมาจะเปลี่ยนเป็น สี

น้ำาตาลเข้มอย่างรวดเร็ว  ตัวกลางวัยมีสีค่อนข้างดำา  (รูปที่ 6-1 และ 6-2)

วงจรชีวิต

 ตัวเมียวางไข่บนเส้นขนของโค โดย H. bovis วางไข่ 1 ฟองต่อเส้นขน 1 เส้น ในขณะที่  H. lieatum วางไข่

ประมาณ 6-7 ฟองเรียงเป็นแถวต่อเส้นขน 1 เส้น  ตัวอ่อนซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 1.0 มิลลิเมตร ฟักออก มา

ภายในเวลา 2-3 วัน คลานลงมาจากขนและไชเข้าสู่ผิวหนัง และเดินทางไปยังกล้ามเนื้อกระบังลม มันจะ ใช้

เวลาระยะหนึ่งที่นั่น แล้วเดินทางกลับมายังชั้นใต้ผิวหนังและลอกคราบเป็นตัวอ่อนระยะที่ 2 และ 3  เราจะพบ

ผิวหนังของโคบวมนูนขึ้น (warbles) และมีรูเปิดเล็กๆ  เนื่องจากมีตัวอ่อนระยะที่ 3 อยู่ตรงนั้น  ตัวอ่อนจะหัน

ด้านท้ายออกสู่ภายนอกเพื่อหายใจด้วยสไปราเคิล   ต่อมามันจะหล่นลงพื้น และกลายเป็น ตัวกลางวัย  ต่อมา

เมื่อกลายเป็นตัวเต็มวัยมันจะเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์  วางไข่และตายภายใน 1-2 สัปดาห์  ตัวเต็มวัยหลังจากออก

จากคราบตัวกลางวัยแล้ว มันอาจผสมพันธุ์และวางไข่ได้ภายใน 24 ชั่วโมง

การก่อโรคและความสำาคัญ

 การที่ตัวอ่อนไชกล้ามเนื้อทำาให้เกิดร่องรอยลักษณะเป็นวุ้น สีเขียว ที่เรียกว่า butcher’s jelly  ทำาให้ต้องตัด

เนื้อส่วนนั้นทิ้ง  ที่ผิวหนังการที่ตัวอ่อนไชทะลุออกมาทำาให้หนังโคเสียราคา  การบินมา วางไข่ของตัวเต็มวัย

ทำาให้สัตว์แตกตื่น รำาคาญ ไม่เป็นอันกินอาหาร อาจจะทำาให้ผลผลิตสัตว์ลดลงได้

รูปที่ 6-2  A. ตัวอ่อนระยะที่ 3 ของ Hypoderma bovis  B. ไข่ของ H. lineatum  
C. ไข่ของ H. bovis   และส่วนสไปราเคิลของ D.  H. bovis  และ E.  H. lineatum 
(Wall and Shearer, 1997)
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สกุล : อีสตรัส (Oestrus, Linnaeus, 1761)

 ตัวอ่อนของแมลงวันชนิดนี้เป็นปรสิตในโพรงจมูกของแกะและแพะ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า nasal bots 

มีอยู่ชนิดเดียวคือ Oestrus ovis

รูปร่างลักษณะ

 ตัวเต็มวัยมีสีเทา ยาว 1 เซนติเมตร มีจุดสีดำาเล็กๆ มากมายบริเวณทรวงอก และมีขนสั้นๆ สีน้ำาตาล ปกคลุมทั่ว

ร่างกาย ตัวอ่อนที่อยู่ในโพรงจมูกมีขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร สีขาวขุ่น ด้านหน้าเรียว แต่ละปล้อง มีแถบสี

น้ำาตาลอยู่ทางด้านบน ส่วนด้านล่างจะมีหนามเล็กๆ เรียงเป็นแถวมากมาย (รูปที่ 6-3 และ 6-4)

วงจรชีวิต

 ตัวเมียไม่ออกไข่เหมือนแมลงวันตัวอื่น แต่จะออกลูกในโพรงจมูกของแกะ มันอาจจะออกลูกครั้ง หนึ่งๆ ได้

มากถึง 25 ตัว ตัวอ่อนระยะที่ 1 เดินทางไปตามโพรงจมูกจนถึงโพรงจมูกชั้นใน บางครั้งจะ คลาน ลึกเข้าไป

ถึง frontal sinus เมื่อตัวอ่อนเหล่านี้โตเต็มที่มันจะไม่สามารถคลานกลับออกมาได้ ทำาให้ตกค้างอยู่ภายใน

และตายลงในที่สุด หลังจากมันลอกคราบเป็นตัวอ่อนระยะที่ 2 และ 3 ต่อมาตัวอ่อน ที่โตเต็มที่จะ คลานออก

มาและหล่นลงพื้นดินกลายเป็นตัวกลางวัย ต่อมาเมื่อตัวเต็มวัยออกจาก คราบดักแด้ มันจะเริ่มออก ผสมพันธุ์ 

และมีชีวิตอยู่ได้แค่ 2 สัปดาห์เท่านั้น  ซึ่งช่วงที่มีชีวิตอยู่นี้มัน สามารถออกลูกได้มากถึง 500 ตัว

การก่อโรคและความสำาคัญ

 ตัวเต็มวัยเมื่อมันบินมาออกลูกที่บริเวณจมูก แกะจะรำาคาญและไม่เป็นอันกินอาหาร เอาจมูกซุก กับพื้นหรือ

แกะตัวอื่น แกะจะซูบผอมและขนกระด้าง ตัวอ่อนในโพรงจมูกจะทำาให้เกิดการระคายเคือง  แกะอาจจะจาม มี

น้ำามูกไหล ถูจมูกกับคอก ตัวอ่อนที่เดินทางลึกเข้าไปในไซนัส  อาจจะทำาให้กระดูก บางชิ้นของศีรษะถูกทำาลาย 

และบางครั้งเนื้อสมองก็อาจได้รับอันตรายด้วย สัตว์อาจจะแสดงอาการทาง ประสาท ซึ่งอาการเหล่านี้จะคล้าย

กับโรค “กิด” (Gid disease) ซึ่งเกิดจาก Coenurus cerebralis  ดังนั้นจึง เรียกโรคที่เกิดจากแมลงวันอีสตรัส

ว่า false gid และเรียกโรคที่เกิดจาก Coenurus cerebralis ว่า true gid

รูปที่ 6-3  A. ตัวเมียเต็มวัยของ Oestrus ovis   

B. เส้นปีกของ Oestrus (Wall and Shearer, 

1997)
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ตารางที่ 2 ข้อแตกต่างระหว่าง true gid และ false gid

                                    true gid                                               false gid

สาเหตุ                            ตัวอ่อนหนอนพยาธิตัวตืด                           ตัวอ่อนของแมลงวัน Oestrus ovis

Taenia multiceps ที่เรียกว่า

Coenurus cerebralis

อาการ                            แสดงอาการทางประสาทแต่ แสดงอาการทางประสาท มีน้ำามูกไหล

                                    ไม่แสดงอาการจามและไม่มี                        และมีอาการจาม

                                    น้ำามูกไหล

อายุของสัตว์ป่วย                อายุ 6 เดือนขึ้นไป                                   เกิดโรคได้กับสัตว์ทุกอายุ

ฤดูกาล                            โรคนี้เกิดได้ทุกฤดูกาล                              พบโรคนี้ในฤดูหนาวเท่านั้น

นอกจากนั้นยังพบว่า มันอาจจะออกลูกที่ตาหรือที่ริมฝีปากของคน ทำาให้เกิดกระจกตาอักเสบ หรือปากอักเสบ

ได้  แต่ก็มีรายงานน้อยมาก

การวินิจฉัย

ทำาได้ยากมาก นอกจากดูจากอาการเท่านั้น

การรักษาและการควบคุม

 ถ้าตัวอ่อนจำานวนไม่มาก การรักษาก็ไม่จำาเป็น แต่ถ้ามีมาก สามารถใช้ยาพวกไนโตรไซนิล  (Nitroxynil) ราฟ

ลอกซาไนด์ (Rafloxanide) หรือไอเวอร์เมคติน (ivermectin) ได้ ซึ่งได้ผลดี รวมทั้ง พวกออร์กาโนฟอสเฟต 

ไตรคลอฟอน (triclorphon) และไดคลอวอส (dichlorvos) เป็นต้น  การควบคุม ใช้วิธีให้ยาเหล่านี้ปีละ 2 

ครั้ง โดยครั้งแรกในช่วงย่างเข้าหน้าร้อน และในช่วงกลางหน้าหนาว  ยาพวก ไตรคลอฟอนอาจจะให้โดยการ

ผสม อาหารและ ไดคลอวอสอาจจะให้โดยการฉีดพ่นเข้าไปในรูจมูก

รูปที่ 6-4       ตัวอ่อนระยะที่ 3 

ของ  Oestrus ovis 

A. ด้านบน  B. ด้านท้อง และ 

C.  ด้านท้ายของลำาตัว   (สัมฤทธิ์, 

2537)
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สกุล : แกสเตอโรฟิลัส (Gasterophilus, Leach, 1817)

 ตัวอ่อนของแมลงวันชนิดนี้เรียกว่า bot flies ในกระเพาะอาหารของพวกม้าและลา  มีหลายชนิด เช่น G. in-

testinalis (common bot lies)  G. nasalis (throat bot flies)  G. haemorrhoidalis (nose bot flies)  

และ G.pecorum 

รูปร่างลักษณะ

 ตัวเต็มวัยรูปร่างคล้ายผึ้ง มีขนปกคลุมทั่วร่างกาย มีขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร ตัวสีเข้ม ปีกและลำาตัว

มีแถบสีดำาพาดตามขวางตลอดตัว ตัวอ่อนภายในกระเพาะอาหารของม้าที่โตเต็มที่ ยาวประมาณ 16-20 

มิลลิเมตร สีส้มแดง มีสไปราเคิลอยู่ด้านท้าย ในแต่ละปล้องจะมีหนามแหลม อยู่รอบตัว (รูปที่ 6-5 และ 6-6)

รูปที่ 6-5  ตัวเมียเต็มวัยของ  
Gasteroplilus intestinalis  
(Wall and Shearer, 1997)

วงจรชีวิตและความเป็นอยู่

 ตัวเมียอายุสั้นไม่เกิน 3 สัปดาห์ ตัวเมียจะวางไข่บนตัวโฮสต์ โดยมันจะบินมาแล้วยื่นอวัยวะ สำาหรับวางไข่ 

(oviposition) มันจะวางไข่อย่างรวดเร็วทีละฟองบนเส้นขนของม้า ตำาแหน่งของการวางไข่ ของแต่ละชนิดจะ

แตกต่างกัน โดย G. intestinalis วางไข่บริเวณขาหน้าและไหล่  G. nasalis วางไข่บริเวณ ขากรรไกรล่าง G. 

haemorrhoidalis วางไข่บริเวณรอบๆ ริมฝีปาก ในขณะที่ G. pecorum  วางไข่บนต้นหญ้า ที่พื้นดิน  ไข่

ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร สีเหลืองอ่อน หรือสีครีม  รูปร่างยาว ปลายข้างที่ติดกับขนจะ แหลม อีกข้างจะ

มีฝาเปิด ไข่จะฟักภายในระยะเวลา 5 วัน โดยอาจฟักเองหรือ ถูกกระตุ้นโดยการเลียของม้า  ตัวอ่อนจะไชเข้า

ร่างกายทางปากเท่านั้น มันจะไชเข้าสู่กระพุ้งแก้มหรือลิ้น  จากนั้นจะอาศัยอยู่บริเวณ ดังกล่าวหลายสัปดาห์

ก่อนจะเดินทางไปตามหลอดอาหารและคอหอย เพื่อไปสู่กระเพาะอาหาร  โดยมันจะ ยึดอยู่กับชั้นเยื่อบุผิวของ

กระเพาะอาหารด้วยตะขอซึ่งอยู่ด้านหน้า

 ตัวอ่อนของ G. intestinalis ซึ่งมีแดงชอบอยู่บริเวณคาร์ดิแอค (cardiac region)  ตัวอ่อนของ G. nasalis  

ซึ่งมีสีเหลืองชอบอยู่ตรงบริเวณไพลอรัส (pylorus) และบางครั้งที่ลำาไส้เล็กส่วนต้น   ตัวอ่อน ของ G. haem-

orrhoidalis มีสีแดงอยู่ตรงฟาริงซ์ในระยะแรกๆ ต่อมาจึงเคลื่อนตัวลงมาสู่กระเพาะอาหาร  ส่วนตัวอ่อนของ 

G. pecorum  สีแดงจัดเกาะที่ฟาริงซ์และหลอดอาหารส่วนต้นๆ เมื่อลอกคราบเป็น ตัวอ่อนระยะที่ 3 แล้วจึง

เคลื่อนตัวมาที่กระเพาะอาหารส่วนฟันดัส (fundus)   ตัวอ่อนเหล่านี้จะอยู่ใน กระเพาะอาหารนานประมาณ 

10-12 เดือน จากนั้นจะปนออกมากับอุจจาระของม้า กลายเป็นดักแด้  และกลายเป็นตัวเต็มวัยในอีก 1-2 

เดือนต่อมา  ตัวเต็มวัยจะไม่กินอาหาร แต่จะผสมพันธุ์และวางไข่ เท่านั้น  ดังนั้นใน 1 ปี จะพบการระบาดของ

แมลงวันชนิดนี้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น
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อันตรายและความสำาคัญ

 การบินมาวางไข่ของตัวเต็มวัย ก่อความรำาคาญต่อม้ามาก โดยเฉพาะพวกที่มาวางไข่บริเวณ ส่วนหัว  ม้าอาจจะ

ตกใจกลัว วิ่งแตกตื่น ก่อให้เกิดอันตรายได้ หากม้าตัวนั้นกำาลังถูกใช้งานอยู่

 ตัวอ่อนที่อยู่ในช่องปากอาจจะทำาให้เกิดปากอักเสบ (stomatitis) ได้ พร้อมกับการเกิดแผลหลุม ของลิ้นแต่ก็

พบได้ไม่มากนัก ในทางเดินอาหาร มันจะฝังส่วนหัวซึ่งมีตะขอ เข้าไปในเยื่อบุผิวของกระเพาะ-อาหาร ทำาให้เกิด

การอักเสบและวงแหวนรอบๆ ตัวอ่อนนั้น ตัวอ่อนที่มีมากบริเวณไพลอรัส ทำาให้การ 

รูปที่ 6-6  A. ตัวอ่อนระยะที่ 3 ของ Gasterophilus intestinalis และ B. ส่วนหัวของตัวอ่อนระยะที่ 3 ของ 
G. pecorum  มองจากด้านล่าง    C. ไข่ของ G. haemorrhoides     D. G. intestinalis     E. G. nasalis   
และ   F. G. pecorum   G. สไปราเคิลของ G. intestinalis  (Wall and Shearer, 1997)
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การตรวจวินิจฉัย

 ที่คอหอยอาจจะตรวจพบได้ แต่ตัวอ่อนในกระเพาะอาหารไม่สามารถตรวจพบได้เลย นอกจาก การพบตัวอ่อน

ที่ปนออกมากับอุจจาระ  อย่างไรก็ตามอาจตรวจพบไข่ที่ติดอยู่ตามขนม้าได้

การควบคุม

 ทำาการรักษาม้าโดยการฆ่าตัวอ่อนในทางเดินอาหารในช่วงหน้าหนาวเพื่อตัดวงจรชีวิต ยาที่ใช้ได้ผลดี ได้แก่ 

คาร์บอนไดซัลไฟด์ (carbon disulphide) และไตรคลอฟอน   นอกจากนั้น ยาที่ให้ผลดีมาก ได้แก่ ไอเวอร์เม

คติน  และ ไดคลอวอส

 หากตรวจพบไข่พยาธิที่ขนม้า ให้ใช้ฟองน้ำาชุบยาฆ่าแมลงที่อุ่น เช็ดที่ขนม้า ความอบอุ่น จะทำาให้ตัวอ่อนที่เพิ่ง

ฟักออกมา และจะถูกฆ่าด้วยยาฆ่าแมลงดังกล่าว

ทำางานของกล้ามเนื้อหูรูดเสียไปและอาจจะทำาให้เกิดการอุดตันได้ ตัวอ่อนของ G. haemorrhoidalis จะมา

หยุดพักที่ลำาไส้ตรง (rectum) ทำาให้บริเวณนี้เกิดการอักเสบมากที่สุด บางครั้งแมลงวันกลุ่มนี้อาจ จะก่อโรคใน

คน หรือสัตว์อื่น แต่ตัวอ่อนจะไม่เจริญเติบโต และชอนไชอยู่แค่ผิวหนัง ทำาให้เกิดอาการ ที่เรียกว่า creeping 

eruption

รูปที่ 6-7    ตำาแหน่งที่ตัวอ่อนระยะที่ 3  ของ   Gasterophilus intestinalis  และ 

G.nasalis  ชอบไปอยู่ในกระเพาะอาหารและลำาไส้เล็กของม้า  (Georgi and Georgi, 1990)
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บทที่ 7

แมลงวันเหลือง

วงศ์ ฮิปโปบอสซิดี (Family Hippoboscidae)
 แมลงในวงศ์นี้มีลักษณะพิเศษ ต่างไปจากกลุ่มอื่นคือ ตัวเมียจะออกลูก โดยตัวอ่อนที่ออกมา โตเต็มที่

แล้วและพร้อมที่จะเจริญไปเป็นตัวกลางวัยเกือบจะทันที ดังนั้นเมื่อก่อนแมลงกลุ่มนี้และ แมลงวันทเซทซี เคย

ถูกจัดอยู่ในซับออร์เดอร์พิวพาเรีย (Suborder Puparia) แต่ปัจจุบันพบว่ามันมีลักษณะส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่ม

แมลงวันมากกว่า จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มไซคลอราฟา (Suborder Cyclorrhapha)

 ลักษณะทั่วไปของแมลงกลุ่มนี้ ได้แก่ มีรูปร่างแบนจากบนลงล่าง มีผิวหนังลักษณะนุ่ม คล้ายหนังสัตว์ 

(leathery) มีปากแบบเจาะดูดเลือด เป็นปรสิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำานมและสัตว์ปีก  มีเล็บที่ปลายเท้าซึ่ง

แข็งแรงมากเพื่อเอาไว้เกาะขนของโฮสต์  ส่วนใหญ่มันจะชอบอยู่บนตัวโฮสต์ หรืออาจจะอยู่แบบค่อนข้างถาวร

แมลงในกลุ่มนี้ มี 3 สกุลที่สำาคัญในทางสัตวแพทย์  ได้แก่ ฮิปโปบอสคา (Hippobosca)  ซูโดลินเชีย 

(Pseudolynchia) และ เมโลฟากัส (Melophagus)

รูปที่ 7-1    ตัวเต็มวัยของแมลงวันฮิปโปบอสคา Hippobosca rufipes (Soulsbt, 1982)
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สกุล : ฮิปโปบอสคา (Hippobosca, Linnaeus, 1761)   

รูปร่างลักษณะ

 รู้จักกันในชื่อของ  forest fly  มีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ตัวสีเหลืองน้ำาตาลหรือน้ำาตาลแดง มี

จุดสีเหลืองที่ท้อง มีปีกยาว 1 คู่ เส้นปีกรวมเป็นกระจุกอยู่ทางขอบด้านหน้าของปีก ส่วนขอบด้านหลัง จะ

ว่างเปล่า เมื่ออยู่ในท่าพักปีกจะซ้อนกันสนิท   ส่วนโพรบอสซิสจะถูกดึงเข้าไปในส่วนหัว ยกเว้นตอน ที่มัน

ดูดเลือด   ส่วนพัลพ์หนาและสั้น และเชื่อมกับโพรบอสซิส  มันชอบอยู่บนตัวโฮสต์เป็นเวลานาน บริเวณที่มัน

ชอบดูดเลือดได้แก่ ระหว่างโคนหางด้านใน รอบๆ ทวารหนัก  โคนขาด้านในและแผงคอ     

 แมลงในสกุลนี้ที่สำาคัญได้แก่ Hippobosca equina (Linnaeus, 1758)  H. rufipes (Olfers, 1816)  

H. maculata(Leach 1817) ซึ่งเป็นปรสิตของสัตว์ใหญ่เช่น ม้า โค กระบือ พบได้มากในประเทศไทย และ 

ประเทศใกล้เคียง  (รูปที่ 7-1 และ 7-3)

วงจรชีวิต

 ฮิปโปบอสคาออกลูกทีละตัวบนพื้นที่ร่มรื่นและมีความชุ่มชื้นพอควร หรือตามพื้นดินที่มีหญ้าเน่าๆ 

ปกคลุม ตัวเมียหนึ่งตัวสามารถผลิตลูกได้แค่ 5-6 ตัวในชีวิตของมัน ตัวอ่อนเมื่อออกมาจะกลายเป็น ตัวกลาง

วัยเกือบทันที และเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีดำา ระยะของตัวกลางวัยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ ตัวเต็มวัยที่

เกาะบนตัวโฮสต์จะไต่หรือคลานอย่างรวดเร็ว ถ้าถูกรบกวนจะบินไปเกาะบริเวณอื่นบนตัวโฮสต์

อันตรายและความสำาคัญ

 สัตว์ที่ไม่เคยถูกแมลงชนิดนี้กัดจะระคายเคืองมาก มันทำาความรำาคาญให้กับโฮสต์พอสมควร นอกจาก

นี้มันยังเป็นตัวนำาเชื้อ Trypanosoma theileri ในโค ซึ่งเป็นโปรโตซัวที่ไม่ค่อยก่อโรคเท่าใดนัก

การควบคุม

การใช้ยาฆ่าแมลงนับว่าได้ผลดีต่อแมลงชนิดนี้ โดยสามารถขับไล่ไม่ให้แมลงมารบกวนสัตว์ได้   เช่น   

พวกไพริทรอยด์สังเคราะห์ (synthetic pyrethroids)  เพอร์เมทริน (permethrin)  และเดลต้าเมทริน (del-

tamethrin) หรือพวกดีดีที โดยฉีดยาลงบนตัวสัตว์หรือบริเวณที่แมลงเหล่านี้ชอบเกาะ  การอาบหรือฉีด พ่น

ยาฆ่าเห็บอย่างสม่ำาเสมอก็จะเป็นการกำาจัดแมลงพวกนี้ได้เช่นกัน

สกุล : ซูโดลินเชีย (Pseudolynchia, Bequaert, 1925)

ซูโดลินเชีย คานาริเอนซิส (Pseudolynchia canariensis) เป็นปรสิตของนกพิราบและนกป่าอื่นๆ  สี

น้ำาตาลเข้ม ขนาด 6 มิลลิเมตร มีปีกเรียวยาว ใส มีเส้นปีกหน้าแน่นด้านส่วนหน้าคล้ายของฮิปโปบอสคา มีเล็บ

แข็งแรง และคล้ายเดือย พบได้ในประเทศไทย (รูปที่ 7-2)

วงจรชีวิตและความเป็นอยู่

 แมลงชนิดนี้มักจะเคลื่อนที่ไปมาอยู่บนตัวนกพิราบ โดยเกาะที่ขนนกและดูดเลือดตรงที่ไม่มีขน ทำาให้

เกิดความเจ็บปวดมาก โดยเฉพาะในลูกนกอายุ 2 – 3 สัปดาห์เมื่อขนเริ่มงอก ตัวเมียออกลูกได้ ประมาณ 4-5 

ตัว ในช่วงชีวิตทั้งหมดซึ่งประมาณ 43 วันหรือมากกว่านั้น  มันจะผสมพันธุ์กันและออกลูก บนตัวโฮสต์ แต่ตัว

อ่อนจะหล่นลงมาอยู่ในรังนก และกลายเป็นตัวกลางวัยภายในไม่กี่ชั่วโมง
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อันตรายและความสำาคัญ

 ดูดเลือดทำาความเจ็บปวดโดยเฉพาะลูกนก และนำาเชื้อ Haemoproteus columbae

การควบคุม

 ใช้ไพรีทรัม (pyrethrum) 1 ส่วนกับน้ำามันก๊าด 2 ส่วน ผสมกันแล้วฉีดพ่นลงไปบนรังของนกพิราบ 

หรืออาจจะใช้ยากลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตก็ได้ผลดีเช่นกัน

รูปที่ 7-2    ตัวเต็มวัยของ Pseudolynchia canariensis  (Soulsby, 1982)

สกุล : เมโลฟากัส (Melophagus, Latreille, 1804)

เมโลฟากัส โอวินัส (Melophagus ovinus) หรือ sheep keds เป็นแมลงดูดเลือดที่ไม่มีปีก รูปร่าง

เหมือนตัวที่กล่าวมาแล้ว ตัวสีน้ำาตาลแดง ยาว 4-6 มิลลิเมตร ผิวหนังอ่อนนุ่มคล้ายหนังสัตว์ และมีขนเล็กๆ 

ปกคลุมทั่วร่างกาย หัวกว้างและสั้น เคลื่อนไหวไม่ได้ ท้องสีน้ำาตาลอมเทา มีขาและเล็บแข็งแรง (รูปที่ 7-3 และ 

7-4)

วงจรชีวิต

 แมลงชนิดนี้เป็นปรสิตภายนอกแบบถาวร (permanent ectoparasites) ตัวเมียจะออกลูกบน ตัว

โฮสต์ ตัวอ่อนจะกลายเป็นตัวกลางวัยอย่างรวดเร็ว ซึ่งระยะนี้กินเวลาประมาณ 19-23 วันในหน้า ร้อน และ

อาจจะนานกว่านี้ในหน้าหนาว ตัวเมียเต็มวัยมีชีวิตอยู่บนตัวโฮสต์ประมาณ 4-5 เดือน
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อันตรายและความสำาคัญ

 ดูดเลือดแกะ ถ้ามีปริมาณมากทำาให้เกิดโลหิตจาง ทำาให้แกะระคายเคืองและกัดหรือเกาขน ทำาให้

ขนร่วงแกะสกปรก มูลของแมลงชนิดนี้ทำาให้ขนแกะสกปรกและเสียราคา นอกจากนี้ยังนำา Trypanosoma 

melophagium  แต่เชื้อโปรโตซัวตัวนี้ไม่ทำาอันตรายต่อแกะมากนัก

การควบคุม

 การตัดขนแกะเป็นการควบคุมแมลงชนิดนี้ได้ การควบคุมปรสิตภายนอกพวกเหา แมลงวันหัวเขียว 

ขี้เรื้อน หรือเห็บก็เป็นการควบคุมแมลงชนิดนี้ไปในตัวด้วย แมลงพวกนี้จะไว ต่อยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโน

ฟอสเฟต

รูปที่ 7-3   A. Sheep ked  Melophagus ovinus   B. Louse fly  Hippobosca 
rufipes  และ  C. เส้นปีกของ Hippobosca (Wall and Shearer, 1997)

รูปที่ 7-4   ตัวเต็มวัยของ  Melophagus  (Soulsby, 1982)



52   กีฏวิทยาทางสัตวแพทย์ 
ผ

ศ.
น.

สพ
.ด

ร.
วีร

พ
ล 

ทว
ีนัน

ท์

บทที่ 8

เห็บ   (Ticks) 

 เห็บเป็นปรสิตภายนอกชนิดถาวรของสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลี้ยงลูก ด้วย

น้ำานมและสัตว์ปีก เห็บเป็นพวก อแรคนิดส์  (arachnids)  ในซับคลาส อคาไร  (subclass Acari)  ซึ่งมีส่วน

คล้ายกับไมท์  (mite)  เห็บมีขนาดใหญ่และอายุยืนยาวกว่าไมท์ คืออยู่ได้นานหลายปี เห็บดูดเลือดเป็นช่วงๆ 

ปริมาณมาก แต่จะทิ้งช่วงห่างมากในการดูดเลือดแต่ละครั้ง เห็บกัดทำาให้เกิด บาดแผล การระคายเคือง การ

อักเสบ การแพ้  หากมีปริมาณมากอาจทำาให้เกิดภาวะโลหิตจางและ ผลผลิตของสัตว์ลดได้ น้ำาลายของเห็บ

บางชนิดทำาให้เกิดภาวะเป็นพิษ  (toxicosis)  และเป็นอัมพาต  (paralysis) ได้ นอกจากนี้เห็บยังเป็นพาหะ

นำาไวรัส ริกเก็ตเซีย โปรโตซัว และแบคทีเรียมาสู่สัตว์เลี้ยง ดังนั้นจึงนับว่าเห็บมีความสำาคัญอย่างยิ่งในทาง

สัตวแพทย์

               เห็บในวงศ์ไอโซดิดี (Ixodidae) เป็นพวกเห็บแข็ง (hard ticks)  ครอบคลุมเห็บเกือบทั้งหมด ที่

มีความสำาคัญทางสัตวแพทย์ ส่วนเห็บในวงศ์อาร์กาสิดี (Argasidae) เป็นพวกเห็บอ่อน (soft ticks)  มีไม่กี่

ชนิดที่สำาคัญ

รูปร่างลักษณะ

Ixodidae

                เห็บแข็งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ยาว 2-20 มิลลิเมตร เห็บที่ยังไม่ดูดเลือดจะตัวแบนและมี รูปร่างเห

มือนตัวไมท์ ลำาตัวเห็บแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหน้าเรียกว่า gnathosoma   (หรือ capitulum)  และส่วนหลัง

ทั้งหมดเรียกว่า idiosoma ซึ่งเป็นส่วนที่มีขางอกออกมา ส่วนปลายของ gnathosoma จะมองเห็นได้จากด้าน

บนของเห็บแข็ง

                ส่วนปากของเห็บจะคล้ายกับของไมท์  (รูปที่ 8-1)  ส่วนพัลพ์  (palps)  มี 1 คู่ ลักษณะเป็น

ปล้อง 4 ปล้อง ทำาหน้าที่รับความรู้สึกและช่วยเห็บในการหาโฮสต์ของมัน ปล้องที่ 4 ของพัลพ์จะลด ขนาดลง

และต่อ กับปล้องที่ 3 ทางด้านล่าง ทำาให้มีรูปร่างคล้ายก้ามปู  (pincer-like structure)  ระหว่างพัลพ์จะมี

อวัยวะ แข็ง 1 คู่เรียกว่า เชลิเซอร่า  (chelicerae)  ซึ่งมีลักษณะ 2 ปล้องและอยู่ใน ปลอกหุ้ม  (chelicerae 

sheath)   ส่วนปลายของเชลิเซอร่าแต่ละอันจะมีส่วนแข็งคล้ายฟันรูปสามเหลี่ยม เชลิเซอร่านี้สามารถหดเข้า 

หรือยืดออกได้ มันจะใช้ส่วนปลายนี้ในการกัดและแทงผิวหนังของ โฮสต์เมื่อมันกินอาหาร  ส่วนฐาน ของพัลพ์

จะมี เบซิสแคปิตูลัย  (basis capituli)  ซึ่งมีรูปร่างหลาย แบบ ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็บสกุลต่างๆ อาจเป็นรูป

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม ผนังส่วน ล่างของเบซิสแคปิตูลัย จะมีอวัยวะที่เรียกว่า ไฮโปสโตม  (hypo-

stome)   1  อันอยู่ตรงกลาง  คล้าย ริมฝีปากล่างและอยู่ด้านล่างเชลิเซอร่า  ไฮโปสโตมเคลื่อนไหวไม่ได้

                เมื่อเห็บตัดผิวหนังด้วยเชลิเซอร่า มันจะสอด ไฮโปสโตม ลงไปและใช้พัลพ์กางแนบกับ ผิวหนัง 

มันจะหลั่งน้ำาลายซึ่งมีสารกันเลือดแข็งตัวเข้าไปในบาดแผลของโฮสต์ ซึ่งทำาให้เห็บสามารถ เป็นพาหะนำาโรคได้

เป็นอย่างดี  ขณะมันดูดเลือด มันจะทำามุมชี้ขึ้นกับผิวหนังโฮสต์อย่างน้อย 45 องศา
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รูปที่ 8-1 ส่วนปากของเห็บ   (A)  ด้านล่าง  (B)  ด้านบน  (Wall and Shearer, 1997) 

                เห็บแข็งจะดูดเลือดโดยฝังส่วนปากลงไปในโฮสต์นานหลายวัน เห็บที่มีส่วนปากยาว มันจะ ยึด

โฮสต์ด้วย เชลิเซอร่าและ ไฮโปสโตม ซึ่งจะดึงออกได้ยากมาก  ส่วนเห็บที่มีส่วนปากสั้น มันจะยึด โฮสต์ไว้โดย

หลั่งสารบางอย่างในน้ำาลายออกมา ทำาให้บริเวณรอบๆส่วนปากของมันแข็ง และยึดแน่น กับส่วนปากของมัน  

เห็บตัวเมียหลังจากดูดเลือดจนอิ่ม เรียกว่า engorged female ซึ่งในเห็บแข็ง จะมี ขนาดโตขึ้นกว่าเดิมหลาย

เท่า เช่น เห็บ Amblyomma เพิ่มขนาดจาก 10 มิลลิเมตร เป็น 25 มิลลิเมตร  และน้ำาหนักจาก 0.04 กรัม 

เพิ่มเป็นมากกว่า 4 กรัม

                ระยะตัวเยาว์วัยของเห็บจะมีรูปร่างคล้ายตัวเต็มวัย  ตัวอ่อนหรือบางครั้งเรียกว่า seed tick มี 6 

ขา ส่วนตัวกลางวัย (nymph)  มี 8 ขา  ส่วนของ idiosoma ที่มีขางอกออกมา เรียกว่า podosoma  (podo 

หมายถึง ขา)  ถัดจาก podosoma ไปด้านหลังทั้งหมาด เรียกว่า opisthosoma ขาแต่ละข้างจะยึดกับ ลำา

ตัว ที่บริเวณโคนขา  (coxa)  ถัดจาก โคนขา ก็จะเป็นโทรแคนเตอร์  (trochanter)  ฟีเมอร์  (femur)   จีนู  

(genu)  ทิเบีย  (tibia)  และทาร์ซัส  (tarsus)   ส่วนปลายของขาเห็บจะมี เล็บและ พัลวิลลัส  (pulvillus)    

ที่ขาส่วนทาร์ซัส จะมีรูเล็กๆของ ฮอลเลอร์ออร์แกน  (Haller ‘s organ)  ซึ่งจะมี chemoreceptor นอกจาก

นี้ chemoreceptor ยังพบได้ที่ส่วนพัลพ์  เชลิเซอร่า และ สคิวตัม ของเห็บ  (รูปที่ 8-2) 

  เห็บแข็งตัวผู้มักจะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย ดูดเลือดเพียงเล็กน้อยและมีขนาดโตขึ้นไม่มาก หลังจาก

ดูดเลือด  เห็บแข็งจะมีส่วนที่แข็งเป็นแผ่น อยู่ด้านบนของ idiosoma เรียกว่า สคิวตัม  (scutum)   (รูปที่ 

8-3)  ในตัวผู้ สคิวตัมครอบคลุมพื้นที่ส่วนบนทั้งหมด ขณะที่ในตัวเมีย สคิวตัมจะมีขนาดเล็ก และโตขึ้น เพียง

เล็กน้อยภายหลังจากดูดเลือด  ในตัวเมียที่ดูดเลือดเต็มที่ จะมองเห็นสคิวตัมได้ยาก ถ้า สคิวตัม มีลวดลายสี

ขาวหรือสีเทาบนพื้นหลังสีเข้ม เราเรียกว่า พวกมีสีสันลวดลาย หรือ ornate และถ้าไม่มี ลวดลายจะเรียกว่า 

inornate  
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                เห็บไม่มีหนวด แต่อาจมีตา ถ้ามีจะอยู่

บริเวณ ด้านข้างของ สคิวตัม ด้านข้างของเห็บจะมี

ร่อง  (grooves)  หลายร่อง ซึ่งใช้ในการจำาแนกชนิด

ของเห็บได้ บริเวณขอบ ด้านหลังของเห็บจะมีส่วน

ที่เป็นหยักๆ  เรียกว่า เฟสทูน  (festoons)   (รูปที่ 

8-3) 

ตัวอ่อนของเห็บไม่มี สติกมาต้า และ

หลอดลม การแลกเปลี่ยนอากาศและการสูญเสียน้ำา

จะเกิดที่ผิวหนังโดยตรง  ตัวเต็มวัยและตัวกลางวัยจะ

มีช่องเปิดระบบหายใจ 1 คู่ เรียกว่า สติกมาต้า (stig-

mata)  ซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่ด้านท้าย ของโคนขาของ

ขาคู่ที่ 4   รอบ ๆ สติกมาต้า จะมี แผ่น สติกมาต้า  

(stigmal plate)    (รูปที่ 8-3) 

รูปที่ 8-2     ส่วนขาของเห็บแข็ง 
และ ฮอลเลอร์ออร์แกน  (Wall 
and Shearer, 1997) 

เห็บระยะตัวอ่อนและตัวกลางวัย ไม่สามารถ แยกเพศได้ชัด ในเห็บที่ยังเจริญเติบโต ไม่ถึง ตัวเต็มวัย

จะไม่มีช่องเปิดอวัยวะสืบพันธุ์  (genital opening)  ในตัวเต็มวัยจะมีช่องเปิดอวัยวะสืบพันธุ์ ที่เรียกว่า โกโน

พอร์  (gonopore)  อยู่ด้านล่างลำาตัว หลัง gnathosoma บริเวณขาคู่ที่ 2    ด้านหน้าของ gonopore จะมี

แผ่นปิดเรียกว่า genital apron  ด้านข้างของ gonopore จะมีร่องเรียกว่า  genital groove พาดยาวไปทาง

ด้านท้ายทั้งซ้ายและขวา ส่วนร่องที่อยู่รอบๆ ทวารหนักเรียกว่า anal groove    ส่วน ทวารหนัก  (anus)  อยู่

ด้านล่างของลำาตัว และมักอยู่หลังขาคู่ที่ 4   ตัวผู้เต็มวัยจะมอีัณฑะ (testes)  2 อัน มี vas deferens ทอด

ยาวออกจากอัณฑะไปเปิดที่โกโนพอร์  (รูปที่ 8-3) 

รูปที่ 8-3   (A)  ด้านบนของเห็บแข็งตัวเมีย   (B)  ด้านล่างของเห็บแข็งตัวผู้  (Wall and Shearer, 1997) 

A B
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Argasidae

                เห็บอ่อนมีผิวหนังนุ่มคล้ายหนังสัตว์และพื้นผิวลำาตัวขรุขระ  (รูปที่ 8-4)  ในเห็บที่ยังไม่ดูด เลือด

จะมีร่องมากมาย ปล้องของพัลพ์คู่ที่ 4 มีขนาดพอๆกับปล้องที่ 3 และพัลพ์มีรูปร่างคล้ายขา  ในตัวกลางวัย

และตัวเต็มวัยพบว่าส่วน gnathostoma หรือส่วนแคปิตูลัม มองไม่เห็นจากด้านบน เหมือนเห็บแข็ง  เห็บอ่อน

อาจจะมีตา ซึ่งหากมีจะอยู่บริเวณด้านข้างเหนือขา   สติกมาต้าของเห็บอ่อน มีขนาดเล็กและอยู่ด้านหน้าของ 

โคนขา ของขาคู่ที่ 4   ผิวหนังเป็นชนิด inornate  ตัวผู้กับตัวเมียมี ขนาดแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย  ในตัว

เยาว์วัยและตัวเต็มวัยไม่มี pulvilli   แต่อาจพบได้ในตัวอ่อน

รูปที่ 8-4  ด้านบนของเห็บอ่อน Ornithodoros moubata   (Wall and Shearer, 1997) 

ชีวิตและความเป็นอยู่

Ixodidae

                วงจรชีวิตของเห็บแข็งมี 4 ระยะ คือ ไข่  ตัวอ่อน (larva : 6 ขา)  ตัวกลางวัย (nymph : 8 ขา)  

และตัวเต็มวัย (adult : 8 ขา)  แต่ละระยะมันจะดูดเลือดมาก แต่จะอยู่บนตัวโฮสต์เพียงแค่ระยะเวลา 10 

%ของช่วงชีวิตทั้งหมดของมัน  เห็บแข็งมีอายุค่อนขางยาวนานและตัวเมียสามารถออกไข่ได้มากถึง หลาย พัน

ฟอง  (รูปที่ 8-5) 

                ในการหาโฮสต์  เห็บแข็งส่วนใหญ่มักจะอยู่นิ่งๆ มากกว่าที่จะจู่โจมเข้าหา มันจะใช้กลยุทธ นั่ง

และคอย  (sit and wait strategy)  การหาโฮสต์เพื่อดูดเลือดของเห็บ มันจะเริ่มจากการไต่ขึ้นสู่ยอด หญ้า

หรือพืชอื่นๆ เมื่อโฮสต์มามันจะยกขาคู่หน้าขึ้น  มันรู้ได้โดยใช้  Haller ’s organ บน tarsi ในการตรวจจับ 

CO
2
 และกลิ่นที่ออกมาจากโฮสต์ นอกจากนั้นมันยังใช้ในการจับการสั่นสะเทือน ความชื้นหรือเงาของโฮสต์  

เมื่อขึ้นสู่โฮสต์มันจะเดินทางไปบริเวณที่มันชอบดูดเลือด เช่น ใบหู  เห็บแต่ละชนิดชอบดูดเลือดที่ตำาแหน่งต่าง

กันบนตัวสัตว์ 

 



56   กีฏวิทยาทางสัตวแพทย์ 
ผ

ศ.
น.

สพ
.ด

ร.
วีร

พ
ล 

ทว
ีนัน

ท์

               พฤติกรรมการหาโฮสต์ดังกล่าว บางครั้งก็เป็นการยาก ทำาให้เห็บบางตัวอดตาย เห็บจึงได้ ปรับตัว

เพื่อชดเชยสิ่งนี้ โดยพัฒนาวงจรชีวิตและกลยุทธในการหาเหยื่อ เพื่อให้อยู่ได้กับโฮสต์ ที่หลากหลายและโฮสต์ที่

เหมาะสม

 สำาหรับเห็บแข็ง ที่อยู่อาศัยของมันมักเป็นป่าหรือทุ่งหญ้า ดังนั้นโฮสต์ของมันจึงหลากหลาย และแม้

ช่วงที่มันอยู่นอกตัวโฮสต์ สภาพแวดล้อมของมันก็เหมาะในการดำารงอาศัย และ โอกาสรอดสูง ซึ่งมันจะมีการ

พัฒนาวงจรชีวิตแบบ 3 โฮสต์ขึ้นมา  (3-host life cycle)   เมื่อเห็บแข็งฟักออกมา ตัวอ่อน จะเริ่มเสาะหา

โฮสต์ อาจจะหลายวันหรือหลายสัปดาห์ เมื่อเจอโฮสต์ที่ เหมาะสมมันจะขึ้นตัวโฮสต์และ เริ่มต้นดูดเลือด  ส่วน

มากโฮสต์แรกนี้มักเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำานมที่มีขนาดเล็กหรือสัตว์ปีก  ตัวอ่อนใช้เวลาดูดเลือดราว 4-6 วัน 

เมื่ออิ่มแล้วก็จะหล่นลงพื้นดิน และลอกคราบเป็นตัวกลางวัย  (nymph)   ซึ่งระยะนี้ก็เหมือนระยะตัวอ่อนคือ

เริ่มเสาะหาโฮสต์ตัวที่ 2 ซึ่งไม่จำาเป็นว่าจะต้องเป็น สัตว์ชนิดเดียวกับตัวแรก เมื่อดูดเลือดอิ่ม มันจะหล่นลงพื้น

ดินและลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย  (adult)   ตัวเต็มวัยจะเริ่มเสาะหาโฮสต์อีกครั้ง ซึ่งโฮสต์ตัวที่ 3 นี้มักจะเป็น

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำานมขนาดใหญ่   ตัวเมียจะผสมพันธุ์และดูดเลือดจนอิ่ม  (engorged)  จากนั้นมันจะหล่น

ลงพื้นดินและวางไข่หลายพันฟอง ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวัน  ในการวางไข่นี้ หากสภาพแวดล้อมดี มันจะยืดเวลา

ออกไปก่อนจนกว่า สภาพแวดล้อมจะเหมาะกับการอยู่รอดของของไข่  ส่วนตัวผู้ภายหลังผสม มันจะยังคงอยู่

บนตัวโฮสต์ และเริ่มเสาะหาตัวเมียตัวใหม่ เพื่อผสมพันธุ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้  เห็บแข็งส่วนใหญ่มักจะเป็น 

ประเภทเห็บ 3 โฮสต์  (รูปที่ 8-6) 

รูปที่ 8-5 วงจรชีวิตของเห็บแข็ง  (Wall and Shearer, 1997) 
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 เห็บแข็งประมาณ 50 ชนิด ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีโฮสต์จำานวนไม่มาก และสภาพแวดล้อม ไม่ค่อย

เหมาะสม มันจะพัฒนาวงจรชีวิตแบบ 2 โฮสต์และ 1 โฮสต์ขึ้น ในเห็บ 2 โฮสต์  (2-host ticks)  เช่น Rhipi-

cephalus bursa   ตัวอ่อนจะหาโฮสต์และดูดเลือด แล้วลอกคราบกลายเป็นตัวกลางวัยบน โฮสต์นั่นเอง 

หลังจากลอกคราบมันจะดูดเลือดอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงหล่นลงพื้นดิน และลอกคราบเป็น ตัวเต็มวัย  จากนั้นตัว

เต็มวัยเสาะหาโฮสต์ตัวที่ 2 ซึ่งมักจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวโฮสต์ตัวแรก และเริ่มต้นดูดเลือด เมื่อดูด

เลือดอิ่มมันก็หล่นลงพื้นเพื่อวางไข่และตาย   สำาหรับเห็บชนิด 1 โฮสต์ เช่น Boophilus microplus    หรือ 

Dermacentor albipictus  หลังจากฟักออกจากไข่  ตัวอ่อนจะหา โฮสต์ที่เหมาะสม มักจะเป็นสัตว์กินพืชที่มี

ขนาดใหญ่ เช่นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้อง มันจะดูดเลือดและฟัก เป็นตัวกลางวัย ซึ่งมักจะมีระยะเดียว ภายหลังจาก

ตัวกลางวัยดูดเลือดอิ่ม มันก็ลอกคราบกลายเป็น ตัวเต็มวัย  เมื่อตัวเต็มวัยดูดเลือดอิ่ม ตัวเมียหล่นลงพื้นและ

วางไข่  (รูปที่ 8-7) 

รูปที่ 8-6 วงจรชีวิตของเห็บ 3 โฮสต์  (Wall and Shearer, 1997) 

Argasidae

 พวกเห็บอ่อนหรือ Argasids  มักพบในสภาพแวดล้อมที่แห้ง ความชื้นน้อย หรือทะเลทราย เห็บอ่อน

มักจะอาศัยอยู่กับโฮสต์หรือที่อยู่อาศัยของโฮสต์มากกว่าเห็บแข็ง เช่น  สุ่มไก่ คอกไก่ เล้าหมู รังนกพิราบ รังนก 

ถ้ำาหรือโพรงที่สัตว์อาศัยอยู่เป็นต้น  เห็บอ่อนมักจะมีระยะตัวกลางวัยหลายระยะ อาจมี 2-7 ระยะ แต่ละระยะ

จะดูดเลือดจนอิ่ม จากนั้นจะลอกคราบนอกตัวโฮสต์ ตัวเต็มวัยจะผสม พันธุ์กันนอกตัวโฮสต์ และดูดเลือด

หลายครั้ง  ตัวเมียวางไข่จำานวนไม่มาก แต่วางไข่หลายครั้ง  การดูดเลือดของเห็บอ่อนจะดูดเลือดไม่นาน อาจ

จะแค่ไม่กี่นาที



58   กีฏวิทยาทางสัตวแพทย์ 
ผ

ศ.
น.

สพ
.ด

ร.
วีร

พ
ล 

ทว
ีนัน

ท์

รูปที่ 8-7 วงจรชีวิตของเห็บ  (A)   1 โฮสต์ และ  
(B)  2 โฮสต์   (Wall and Shearer, 1997) 

อันตรายและการก่อโรค 

 โดยปกติเห็บส่วนใหญ่จะเป็นปรสิตภายนอกของสัตว์ป่า มีแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ที่ดูดเลือด สัตว์เลี้ยง โดย

เฉพาะแกะและโคกระบือ อันตรายของเห็บได้แก่

 ผลภายนอก  (cutaneous effects) 

การอักเสบ

การติดเชื้อ

 ผลทางระบบภายใน  (systemic effects) 

นำาเชื้อต่างๆ ที่ทำาให้ก่อโรคในสัตว์ เช่น โปรโตซัว จากโฮสต์ตัวอื่น

ทำาให้เกิดอัมพาต

ทำาให้เกิดสภาวะมีแบคทีเรียในกระแสเลือด  (bacteriaemia) 
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ผลภายนอก

ตำาแหน่งที่เห็บดูดเลือด จะเกิดเนื้อตายและเลือดออก จากนั้นจะมีการอักเสบตามมา  อาจจะ มี

แบคทีเรียพวก Staphylococcus มาติดเชื้อแทรกซ้อน เกิดหนองและภาวะมีหนองในเลือด  (pyaemia)  

ตามมา  การมีเห็บจำานวนมากดูดเลือด ทำาให้เกิดภาวะโลหิตจาง ผลผลิตของสัตว์ลดลง น้ำาหนักลด และสัตว์

กระวนกระวาย นอกจากนั้นแผลจากเห็บกัด อาจเหนี่ยวนำาให้เกิดโรคไมเอียซิส  (myiasis)  จากตัวอ่อนของ

แมลงวันได้

ผลทางระบบภายใน

การเป็นพาหะนำาโรค

เห็บเป็นพาหะนำาโรคหลายชนิด ทั้งไวรัส แบคทีเรีย ริกเก็ตเซีย และโปรโตซัว ซึ่งนอกจาก จะนำาโรค

จากสัตว์ไปสู่สัตว์แล้ว ยังนำาโรคจากสัตว์สู่คนด้วย เห็บเป็นพาหะนำาโรคที่ดี เนื่องจาก

  - เห็บจะมีความปลอดภัยบนตัวโฮสต์ เมื่อโฮสต์ย้ายที่มันก็ตามไปด้วย

  - เห็บใช้เวลาดูดเลือดนาน ทำาให้เห็บรับเชื้อก่อโรคเข้าไปมาก

  - การที่เห็บดูดเลือดโฮสต์หลายชนิด ทำาให้อัตราแพร่โรคสูง

  - เห็บส่วนใหญ่อายุยืนยาว

  - เห็บตัวเมียวางไข่ในปริมาณมาก ทำาให้โอกาสเพิ่มจำานวนของเห็บสูง

  - หากมันเสาะหาโฮสต์ไม่พบ มันสามารถอดอาหารได้นาน

  - เชื้อที่เห็บรับเข้าไป สามารถถ่ายทอดจากระยะตัวอ่อนไปยังตัวกลางวัยและตัวกลางวัยไปยัง   

        ตัวเต็มวัยได้ (transstadial) และอาจจะถ่ายทอดจากแม่เห็บไปยังลูกได้โดย ทางรังไข่ (transovari-

al) 

การทำาให้เกิดอัมพาต

 ในน้ำาลายเห็บจะมีสารพิษ  (neurotoxin)  ที่ทำาให้เกิดอัมพาตที่เรียกว่า tick paralysis สารพิษดัง

กล่าวจะขัดขวางการทำางานของระบบประสาทในไขสันหลัง และยับยั้งรอยต่อระหว่าง กล้ามเนื้อและประสาท  

(neuromuscular junction)  มีเห็บประมาณ 40 ชนิด ที่ทำาให้เกิดการเป็นอัมพาต ดังกล่าว เช่น Derma-

centor andersoni ที่พบทางตะวันตกของอเมริกาเหนือ   Dermacentor variabilis พบทางตะวันออกของ

อเมริกาเหนือ  Ixodes holocyclus ที่ออสเตรเลีย   Ixodes ribicundus และ Rhipicephalus evertsi ที่

แอฟริกาใต้ เป็นต้น  การเป็นอัมพาตจากเห็บจะเกิดจากเห็บตัวเมีย และเกิดหลังจากดูด เลือดประมาณ 5 วัน  

ในคนอาจจะเกิดอัมพาตบริเวณขาภายในไม่กี่ชั่วโมง  ในสัตว์บาง ชนิด เช่น แกะ โค หรือแพะ อาจทำาให้ถึง

ตายได้จากภาวะเป็นอัมพาตนี้ นอกจากนั้นยังพบว่า เห็บอ่อนบางชนิด เช่น Argas  spp. ทำาให้เกิดภาวะเป็น

อัมพาตในสัตว์ปีกได้เช่นกัน

การแบ่งหมวดหมู่ 

โดยทั่วไปแล้ว  เห็บและไรจัดอยู่ใน ซับคลาส อคาไร  (subclass Acari)   ในคลาส อแรคนิดา  

(class Arachnida)     สำาหรับเห็บนั้นจัดอยู่ในออร์เดอร์พาราไซติฟอร์เมส  (order Parasitiformes)  

และซับออร์เดอร์เมต้าสติกมาต้า  (suborder Metastigmata)   ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วงศ์ใหญ่ๆ คือ
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1. วงศ์ไอโซดิดี  (Family Ixodidae)  หรือ เห็บแข็ง  มีหลายชนิด เช่น ไอโซเดส  (Ixodes)   เด

อร์มาเซนเตอร์  (Dermacentor)   รัยปิเซฟาลัส  (Rhipicephalus)   ฮีมาฟัยซาลิส  (Haema-

physalis)  บูโอฟิลัส   (Boophilus)  แอมบลิออมม่า  (Amblyomma)  ไฮยาลอมม่า  (Hya-

lomma)  และอโพนอมม่า  (Aponomma)  เป็นต้น 

2. วงศ์อาร์กาซิดี  (Family Argasidae)  หรือเห็บอ่อน  มี 4 สกุล ได้แก่ อาร์กัส  (Argas)  โอโต

เบียส  (Otobius)   ออร์นิโทโดโรส  (Ornithodoros)   และแอนทริโคล่า (Antricola) 

หลักเกณฑ์ในการจำาแนกเห็บสกุลต่างๆ 

  แนวทางในการจำาแนกชนิดของเห็บ

1 ไฮโปสโตมมีหนามซึ่งชี้ไปทางด้านหลัง  แผ่นสติกมาต้า  (stigmatal plate)  อยู่ด้านหลัง  โคนขา  

(coxa)  ของขาคู่ที่ 4  หรืออยู่ด้านข้าง หน้าโคนขาของขาคู่ 2 หรือ 3   ทาร์ซัย  (tarsi)  ของขาคู่แรก

มีอวัยวะรับความรู้สึก                  METASTIGMATA  (IXODIDA) 

 Gnathosoma ชี้ไปด้านหน้า และมองเห็นได้จากด้านบน  มีสคิวตัม  (scutum)  แข็งปกคลุม ด้านบน

ลำาตัวทั้งหมดในตัวผู้และปกคลุมบางส่วนในตัวเมีย  แผ่นสติกมาต้ามีขนาดใหญ่ อยู่ด้านหลังค็อกซ่า

ของขาคู่ที่ 4               IXODIDAE                               2

 Gnathosoma อยู่ด้านล่างและมองไม่เห็นจากด้านบน  ไม่มีสคิวตัม  ผิวหนังด้านบนนุ่ม เหมือนหนัง

สัตว์ แผ่นสติกมาต้ามีขนาดเล็ก อยู่หลังด้านหน้าของค็อกซ่าของขาคู่ที่ 4  อาจมีตา ถ้ามีจะอยู่บริเวณ

สันด้านข้าง         ARGASIDAE                           11

2 anal groove อยู่รอบทวารหนักทางด้านหน้า                               Ixodes

 anal groove อยู่ด้านหลังทวารหนัก                  3

3 มีตา                      4

 ไม่มีตา                      5

4 พัลพ์สั้นและกว้าง ตรงฐานของปล้องที่ 2 มีสันยื่นออกมาชัดเจน                       Haemaphysalis

5 พัลพ์มีความกว้างมากกว่าความยาว                  6

 พัลพ์มีความยาวมากกว่าความกว้างมาก                  10

6 เบซิสแคปิตูลัย (basis capituli) เป็นรูปหกเหลี่ยม เป็นเห็บที่มีขนาดกลางหรือเล็ก มักไม่มีลวดลาย

สีสัน                        7

 เบซิสแคปิตูลัยเป็นรูปสี่เหลี่ยม เป็นเห็บที่มีขนาดใหญ่ และมีสีสันลวดลาย               Dermacentor
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7 ไม่มีเฟสทูน  (festoons)  แผ่นสติกมาต้ากลมหรือรูปไข่  anal groove เห็นไม่ค่อยชัด             8

 มีเฟสทูน แผ่นสติกมาต้ารูปร่างคล้ายมีติ่งยื่นออกมา  มี anal groove ชัดเจน              9

8 เบซิสแคปิตูลัยไม่มีส่วนยื่นออกมาด้านข้าง  (เป็นรูปสี่เหลี่ยม )   พัลพ์มีสัน  (ridge)  ด้านบน และด้าน

ข้าง                           Boophilus

9 เบซิสแคปิตูลัยไม่มีส่วนยื่นออกมาด้านข้าง  (เป็นรูปสี่เหลี่ยม)   ตัวผู้มี ventral plate  พัลพ์ไม่มีสัน

ยื่นออกมาด้านข้าง                       Rhipicephalus

10 พัลพ์ปล้องที่ 2 ยาวพอๆ กับพัลพ์ปล้องที่ 3  สคิวตัมไม่มีรูปแบบที่พิเศษใดๆ        Hyalomma

 พัลพ์ปล้องที่ 2 ยาวมากกว่าพัลพ์ปล้องที่ 3 มาก  สคิวตัมมีลวดลายสวยงาม ตัวผู้ไม่มี ventral plate 

                             Amblyomma

11 ลำาตัวมองด้านข้างไม่มีสัน หรือขอบเหลี่ยมชัดเจน              12

 ลำาตัวมองด้านข้างมีขอบเขตชัดเจน ตัวแบน                           Argas

12 ตัวเต็มวัยมีผิวหนังแบบเม็ดแกรนูล ไฮโปสโตมเจริญเติบโตไม่ดีนัก  ส่วนระยะตัวกลางวัย มีผิวหนัง

แบบมีหนามเล็กๆ และไฮโปสโตมเจริญเติบโตดีมาก                         Otobius

 ทั้งตัวเต็มวัยและตัวกลางวัยมีผิวหนังแบบอ่อนนุ่มเหมือนหนังสัตว์ ไฮโปสโตมเจริญเติบโตดีมาก  

                                              Ornithodoros

เห็บแข็ง  (IXODIDAE) 

1. สกุล ไอโซเดส  (Ixodes) 

เห็บสกุลนี้มีประมาณ 250 ชนิด มีขนาดเล็ก ไม่มีสีสันลวดลาย  (inornate ticks)   ไม่มีตา หรือ เฟส

ทูน มีส่วนปากยาว และในตัวเมียจะยาวกว่าในตัวผู้  พัลพ์ปล้องที่ 4 ลดรูปลงไปและมีขนาดเล็ก ซึ่งจะมีปุ่มรับ

ความรู้สึกมากมายบนปล้องนี้  พัลพ์ปล้องที่ 2 หดเล็กลง ทำาให้เกิดช่องว่างระหว่างพัลพ์ กับเชลิเซอร่า  ตัวผู้มี 

ventral plates หลายอันและปกคลุมผิวด้านล่างของมันเกือบทั้งหมด  เห็บสกุลนี้ สามารถแยกจากเห็บแข็ง

ตัวอื่นได้ง่าย โดยมันจะมีร่อง anal groove อยู่ด้านหน้าทวารหนัก ในขณะที่ เห็บชนิดอื่นอาจจะไม่มี anal 

groove หรือถ้ามีจะอยู่หลังทวารหนัก  (รูปที่ 8-8) 

ตัวอย่างของเห็บสกุลนี้ได้แก่  Ixodes ricinus   I.hexagonus I.canisuga I.rubicundus เป็นต้น

Ixodes ricinus

มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า European sheep tick หรือ castor bean tick เนื่องจากรูปร่างหน้าตา คล้าย

กับเมล็ดละหุ่ง ลักษณะโดยทั่วไปได้แก่ ตัวสีน้ำาตาลแดง แต่ตัวเมียเมื่อดูดเลือดอิ่มจะมีสีออก เทาเล็กน้อย ตัวผู้

มีขนาด 2.5-3 มิลลิเมตร ตัวเมียที่ยังไม่ดูดเลือดยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร และมี ขนาดถึง 10 มิลลิเมตร 

เมื่อดูดเลือดจนอิ่ม  (รูปที่ 8-9) 
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Ixodes ricinus เป็นเห็บ 3 โฮสต์ ใช้เวลาตั้งแต่เป็นไข่จนถึงตัวเต็มวัยประมาณ 3 ปี  ตัวเมียวาง ไข่

ประมาณ 1000-2000 ฟองบนพื้นดิน  ตัวอ่อนจะฟักในช่วงหน้าร้อน มีขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร สีเหลือง 

และมีขา 3 คู่ มันใช้เวลาดูดเลือดประมาณ 3-5 วันจึงหล่นลงมาลอกคราบกลายเป็น ตัวกลางวัยที่พื้นดิน  หลัง

จากนั้นประมาณ 12 เดือนตัวกลางวัยจะขึ้นสู่โฮสต์ตัวที่ 2 และใช้เวลาดูด เลือดประมาณ 3-5 วัน เมื่ออิ่มก็

หล่นลงพื้นและลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย  อีก 12 เดือนต่อมาตัวเต็มวัยก็ จะเสาะหาโฮสต์และดูดเลือดประมาณ 

2 สัปดาห์ ช่วงนี้มันจะผสมพันธุ์ไปด้วย  จากนั้นตัวเมียจะลง มาวางไข่บนพื้นดิน ดังนั้นในวงชีวิตระยะ 3 ปีของ 

Ixodes ricinus  มันจะมีช่วงที่เป็นปรสิตแค่ 3 สัปดาห์เท่านั้นเอง

รูปที่ 8-8  เห็บไอโซเดส  (A)  ตัวเต็มวัยตัวเมีย ดูจากด้านล่าง  (B)  ตัวเต็มวัยตัวผู้   
(C)  ปากและสคิวตัม  (สุภรณ์, 2526) 

รูปที่ 8-9   Ixodes ricinus   (ซ้าย)  ด้านล่างของตัวผู้เต็มวัย   (ขวา)  ด้านล่างของตัวเมียเต็มวัย  (Soulsby, 1982) 
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โฮสต์ของตัวกลางวัยอาจจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้ แต่มักจะเป็นพวกสัตว์แทะ หรือสัตว์ปีก  ส่วนตัวเต็ม

วัยจะดูดเลือดสัตว์ใหญ่เท่านั้น เช่น แกะ โค หรือกวาง

เรามักพบเห็บชนิดนี้ดูดเลือดสัตว์เลี้ยงบริเวณหู เปลือกตา และริมฝีปากของสุนัข แมว แกะ หรือ

แพะ ในโคมักพบบริเวณรักแร้ และรอบๆ เต้านม  บริเวณที่มันดูดเลือดอาจเกิดการอักเสบ หรือมีการติด

เชื้อแทรกซ้อนของแบคทีเรียพวก staphylococcus  ถ้ามีปริมาณมากอาจจะทำาให้สัตว์ เกิดภาวะโลหิตจาง 

นอกจากนี้มันจังนำาเชื้อไวรัสและโปรโตซัวอีกหลายชนิด เช่น louping-ill virus ในแกะ  Babesia divergens 

และ B.bovis ในโคเป็นต้น 

Ixodes hexagonus

 หรือ hedgehog tick  พบแถวยุโรปและทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา ตัวสีน้ำาตาลแดง ขามี

แถบคาด ส่วนสคิวตัมกว้างรูปหกเหลี่ยม  (มันจึงมีชื่อ hexagonus)   ตัวผู้ยาว 3.5-4 มิลลิเมตร ตัวเมียเมื่อดูด

เลือดอิ่มอาจจะมีขนาดถึง 8 มิลลิเมตร

 เห็บชนิดนี้เป็นเห็บ 3 โฮสต์ โฮสต์ของมันเป็นพวกสัตว์ตัวเล็กๆ เช่นสุนัข แมว กระต่าย หรือตัวเฮดจ์ฮ

อก  (hedgehog ; สัตว์ชนิดหนึ่งมีหนามบนลำาตัวคล้ายเม่น)   ใช้เวลาในวงจรชิวิต ประมาณ 3 ปีเหมือนกับ I. 

ricinus

 เห็บ I. hexagonus เป็นปรสิตภายนอกของสุนัขและแมว อย่างไรก็ดีเห็บชนิดนี้ยังไม่มีรายงาน ใน

ประเทศไทย

2. สกุล เดอร์มาเซนเตอร ์ (Dernacentor) 

เห็บสกุลนี้มีขนาดปานกลางถึงใหญ่ ส่วนใหญ่มักเป็นพวกมีลวดลายสีสัน พัลพ์และส่วนปาก สั้น  เบซิ

สแคปิตูลัยเป็นรูปสี่เหลี่ยม  มีทั้งตา และเฟสทูนซึ่งนับได้ 11 อัน   โคนขาของขาคู่แรกแบ่ง ออกเป็น 2 แฉกทั้ง

ตัวผู้และตัวเมีย  เห็บสกุลนี้ส่วนใหญ่แล้ว เป็นพวกเห็บ 3 โฮสต์ มีบางชนิดเท่านั้น ที่เป็นเห็บ 1 โฮสต์  ตัวผู้ไม่มี 

ventral plate  และในตัวผู้ที่โตเต็มวัย โคนขาของขาคู่ที่ 4 มีขนาดใหญ่ มาก ตัวอย่าง เช่น Dermacentor 

variabilis  D. andersoni D. albipictus D. reticulatus D. marginatus  (รูปที่ 8-10 และ 8-11) 

รูปที่ 8-10 เห็บสกุล เดอร์มาเซนเตอร์  (A)  ตัวผู้เต็มวัย มองจากด้านล่าง  
(B)   ปากและสคิวตัมเพลทของตัวเมีย   (สุภรณ์, 2526) 
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3. สกุลฮีมาไฟซาลิส  (Haemaphysalis) 

เห็บในสกุลนี้ชอบอยู่ในป่า หรือที่มีความชุ่มชื้นสูง พบได้ทั้งในยุโรป  เอเชีย  และแอฟริกา เป็นพวก

เห็บ 3 โฮสต์ ระยะตัวอ่อนและตัวกลางวัยจะดูดเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำานมขนาดเล็ก และสัตว์ปีก ส่วนตัวเต็ม

วัยดูดเลือดสัตว์ใหญ่ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์  เป็นเห็บที่มีขนาดเล็ก มีส่วนปากสั้น  พัลพ์ข้อที่ 2 มีมุมหัก

ยื่นออกมา เห็นได้ง่ายและชัดเจน  มีเบซิสแคปิตูลัยรูปสี่เหลี่ยม  มีประมาณ 150 ชนิด ตัวอย่างเช่น Haema-

physalis punctata   H. bispinosa  H. leachi leachi    (รูปที่ 8-12) 

รูปที่ 8-11  Dermacentor  variabilis    (A)  ตัวเมียมองจากด้าน
บน  (B)  ตัวผู้มองจากด้านบน       (Wall and Shearer, 1997) 

C

รูปที่ 8-12 เห็บสกุลฮีมาไฟซาลิส   (A)  ตัวเต็มวัย ตัวผู้ มองจากด้านล่าง  (B)  ปากและสคิวตัมของตัวเมีย 
มองจากด้านบน โปรดสังเกต เห็บฮีมาไฟซาลิส เป็นเห็บที่ไม่มีตา  (สุภรณ์, 2526)  
 (C)  ส่วนปากของตัวเต็มวัยตัวเมีย ของ  Haemaphysalis leachi leaci   (Soulsby, 1982) 
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4. สกุลไรปิเซฟาลัส  (Rhipicephalus) 

เห็บสกุลนี้มีประมาณ 60 ชนิด พบได้ทั่วโลก มีเบซิสแคปิตูลัยรูปหกเหลี่ยม ในตัวผู้จะมี plate 2 อัน

ขนาบอยู่ข้างทวารหนัก ดูดเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วนน้ำานม และสัตว์ปีกหรือสัตว์เลื้อยคลาน ส่วนใหญ่เป็นเห็บ 3 

โฮสต์ บางชนิดอาจเป็นเห็บ 2 โฮสต์  เห็บสกุลที่สำาคัญในทางสัตวแพทย์ ได้แก่ Rhipicephalus sanguineus   

R. evertsi  และ R. bursa  เป็นต้น (รูปที่ 8-13)

Rhipicephalus sanguineus

 ตัวสีเหลืองน้ำาตาล หรือน้ำาตาลเข้ม ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกทั่วไปว่า brown dog tick   มีเบซิสแคปิตูลัย

รูปหกเหลี่ยม มีส่วนปากสั้น  ไม่มีสีสันลวดลาย  มีเฟสทูนและมีตา  ตัวเต็มวัยที่ยัง ไม่ดูดเลือดอาจมีขนาด

ประมาณ 3-4.5 มิลลิเมตร แต่ขนาดอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้   โคนขาของขา คู่แรกมีแฉกแยกออกเป็น 2 

แฉกชัดเจน  แผ่นสติกมาต้าเป็นรูปเครื่องหมายจุลภาค เป็นเห็บของสุนัขที่ พบโดยทั่วไปในประเทศไทย โดย

เฉพาะสุนัขที่มีขนยาวหรือสุนัขพันธุ์ต่างประเทศ

 Rhipicephalus sanguineus  เป็นเห็บ 3 โฮสต์ ตัวเมียชอบวางไข่ที่รอยแตกของพื้นกรง หรือ 

บริเวณที่สุนัขชอบไปอยู่  ตัวอ่อนจะฟักออกมาจากไข่ภายใน 20-30 วัน และเริ่มเสาะหาโฮสต์    ทั้ง ตัวอ่อน 

ตัวกลางวัยและตัวเต็มวัยอาจจะดูดเลือดโฮสต์ตัวเดียวกันก็ได้

 อันตรายของเห็บตัวนี้ ได้แก่ การดูดเลือด โดยมักพบบริเวณใบหู ระหว่างนิ้วเท้า และการนำา เชื้อโรค

โดยเฉพาะเชื้อ Babesia canis ซึ่งทำาให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกและอาการดีซ่านในสุนัข  รวมทั้ง เชื้อ Hepato-

zoon canis และ Ehrlichia canis  ด้วย

รูปที่ 8-13   เห็บไรปิเซฟาลัส  (A)  ตัวผู้ ตัวเต็มวัย มองจากด้านล่าง  
 (B)  ส่วนปากและสคิวตัมของตัวเมีย มองจากด้านบน   (สุภรณ์, 2526) 

5. สกุล บูโอฟิลัส  (Boophilus) 

เห็บสกุลนี้มีเพียง 5 ชนิดเท่านั้น รู้จักกันในชื่อของ  blue ticks  เป็นเห็บชนิด 1 โฮสต์ มักพบในเขต

ร้อนและกึ่งร้อน  ที่สำาคัญได้แก่ Boophilus microplus 
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Boophilus microplus

 ตัวเมียไม่มี anal groove  แต่ในตัวผู้ anal groove อยู่ด้านหลังทวารหนัก ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ไม่มี

ลวดลายสีสัน  ไม่มีเฟสทูนแต่มีตา 1 คู่ อยู่บริเวณด้านข้างของสคิวตัม  พัลพ์และไฮโปสโตมสั้น พัลพ์ปล้องที่ 

2  และ  3 จะมีสันเล็กๆ ยื่นออกมาเล็กน้อย  แผ่นสติกมาต้าเป็นรูปไข่   เห็บ B. microplus เป็นเห็บโคที่พบ

ได้มากในประเทศไทย และประเทศในเขตร้อน เช่นมาเลเซีย เขมร ลาว อินโดนีเซีย เป็นต้น  ตัวเมียที่ดูดเลือด

อิ่มจะมีรอยขีดสีเหลืองๆ บนลำาตัวอย่างชัดเจน ตัวยาว 10-12 มิลลิเมตร สีเทาหม่นๆ หรือสีเขียวแก่ ตัวผู้ยาว 

2-2.5 มิลลิเมตร สีน้ำาตาลแก่หรือสีเหลืองส้ม  (รูปที่ 8-14) 

รูปที่ 8-14  เห็บบูโอฟิลัส  (A)  ส่วนปากและสคิวตัมของตัวเมีย  
(B)  ตัวผู้เต็มวัย มองจากด้านล่าง  (สุภรณ์, 2526) 

 เมื่อตัวเมียผสมพันธุ์และดูดเลือดจนอิ่ม มันจะลงมาวางไข่บนพื้นดินครั้งเดียว และใช้เวลาวาง ไข่

ประมาณ 5-7 วัน  ตัวอ่อนใช้เวลาในการฟักออกมา 12-20 วัน   เมื่อตัวอ่อนออกมามันจะไปเสาะหา โฮสต์ 

โดยไต่ขึ้นไปบนยอดหญ้าในตอนเช้าตรู่  ถ้าทุ่งหญ้านั้นไม่มีสัตว์ผ่านเลย มันสามารถอดอาหาร ได้นานถึง 3-4 

เดือน   ตัวอ่อนใช้เวลาดูดเลือดโฮสต์ประมาณ 4-5 วัน เมื่ออิ่มมันก็ลอกคราบเป็น ตัวกลางวัย ซึ่งระยะนี้จะใช้

เวลาในการดูดเลือดประมาณ 1 สัปดาห์ ต่อมาก็ลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย  ตัวเมียจะถูกผสมทันทีภายหลังจาก

การลอกคราบ จากนั้นจะดูดเลือดจนอิ่มและหล่นจากโฮสต์เพื่อไป วางไข่ ส่วนตัวผู้ภายหลังผสมจะเสาะหาตัว

เมียตัวใหม่เพื่อผสมต่อไป

 นอกจากการดูดเลือด เกิดโลหิตจาง  การอักเสบของผิวหนังแล้ว ที่สำาคัญ เห็บชนิดนี้ยังนำาเชื้อ  Ba-

besia bigemina   และ  B. bovis  ซึ่งทั้งสองชนิด ทำาให้เกิดโรคบาบีซิโอซิส  (babesiosis)  หรือ ไพโรพลาส

โมซิส  (piroplasmosis)  ในโค

6. สกุล แอมบลีออมม่า  ( Amblyomma) 

เห็บชนิดนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเห็บทั่วไป มักเป็นพวกมีสีสันลวดลายมาก พัลพ์ปล้อง ที่ 2 ยาว

กว่าปล้องที่ 3     มีขายาว และมีแถบพาด  ตัวเมียที่ยังไม่ดูดเลือดอาจมีขนาดถึง 8 มิลลิเมตร  และเมื่อดูด

เลือดอิ่มอาจมีขนาดถึง 20 มิลลิเมตร มีตาและเฟสทูน  ตัวผู้ไม่มี ventral plate  มีส่วนปาก ที่ยาวซึ่งเวลาดูด

เลือด มันจะทำา ความเจ็บปวดให้แก่โฮสต์มาก  โดยจะฝังส่วนปากเข้าไปลึก และ บางครั้งก็เหนี่ยวนำาให้เกิดการ

ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนด้วย เห็บสกุลนี้มีประมาณ 100 ชนิด  (รูปที่ 8-15) 
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 Amblyomma testudinarium  เป็นเห็บที่พบได้ในประเทศไทย โดยพบได้บนตัวนิ่ม หรือหมูป่า 

และกวาง   A. javanense  พบได้ในประเทศไทยเช่นกัน  และ A. americanum   พบได้ในสหรัฐอเมริกา ใน

รัฐเท็กซัส และมิลซูรี่  มีชื่อเรียกทั่วไปว่า lone star tick  เพราะตัวเมียมีจุดขาวๆ ขนาดใหญ่ 1 จุดบนสคิวตัม  

(รูปที่ 8-16)

รูปที่ 8-15 เห็บแอมบลีออมม่า  (A)  ตัวผู้เต็มวัย มองจากด้านล่าง  (B)  ตัวผู้เต็มวัย 

มองจากด้านบน  (C)  ปากและสคิวตัม ของตัวเมีย  (สุภรณ์, 2526) 

รูปที่ 8-16   Amblyomma americanum  (A)  ส่วนปากและสคิวตัมของตัว
เมีย  (B)  ส่วนปากและสคิวตัมของตัวผู้   (Wall and Shearer, 1997) 

7. สกุล ไฮอะลอมม่า  (Hyalomma) 

มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อาจมีหรือไม่มีสีสันลวดลาย  อาจมีหรือไม่มีเฟสทูน  มีส่วนปาก ที่ยาว

เหมือนเห็บ Amblyomma  แต่พัลพ์ปล้องที่ 2 ยาวพอๆ กับปล้องที่ 3    มีตา  ตัวผู้มี ventral plate  อยู่ 2 

ข้างของทวารหนัก  พบประมาณ  20  ชนิด  และมักพบอยู่ในเขนใกล้ทะเลทราย หรือเอเซียกลาง ยุโรปตอนใต้ 

และแอฟริกาตอนเหนือ  โดยทั่วไปเป็นเห็บชนิด 2 โฮสต์แต่บางชนิดก็เป็นเห็บ 3 โฮสต์  (รูปที่ 8-17) 
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รูปที่ 8-17 เห็บไฮยาลอมม่า   (A)   ตัวผู้เต็มวัย มองจากด้านล่าง   
(B)  ส่วนปากและสคิวตัมของตัวเมีย  (สุภรณ์, 2526) 

8. สกุลอโพนอมม่า  (Aponomma) 

มีปากยาว เหมือนกับ Amblyomma  อาจมีหรือไม่มีสีสันลวดลาย  มีเฟสทูนแต่ไม่มีตา เป็นปรสิต

ของสัตว์เลื้อยคลาน ประเทศไทยพบได้จากงูเหลือม

9. สกุลอนอร์เซนเตอร ์ (Anorcentor) 

ส่วนปากสั้น รูปร่างคล้ายเดอร์มาเซนเตอร์ แต่มีเฟสทูน 7 อัน

เห็บอ่อน  (ARGASIDAE) 

1. สกุล อาร์กัส  (Argas) 

 รูปร่างแบนในแนวบนล่าง ด้านข้างจะมองเห็นขอบชัดเจน แม้แต่เมื่อเห็บอาร์กัสดูดเลือด จนอิ่ม  

ผิวหนังมีลักษณะเหี่ยวย่นและอ่อนนุ่มคล้ายหนังสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นปรสิตของสัตว์ปีก ค้างคาว สัตว์เลื้อยคลาน 

Argas percicus

 มีชื่อเรียกทั่วไปว่า fowl tick  เป็นปรสิตภายนอกของไก่  ไก่งวง เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกอื่นๆ  มีรูปร่าง

คล้ายไข่ ทางด้านหน้าเล็กทางส่วนท้ายกว้างออก ตัวสีเหลือง และเปลี่ยนเป็นตัวสีน้ำาตาลแดง  เมื่อดูดเลือด ตัว

เมียยาว 8 มิลลิเมตร ตัวผู้ยาว 5 มิลลิเมตร  หลังดูดเลือดอิ่ม ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีขนาด  ไม่แตกต่างไปจากเดิม

มากนัก  การแยกเพศทำาได้โดยดูรูเปิดอวัยวะสืบพันธุ์  ซึ่งรูเปิดของตัวเมียจะ ใหญ่กว่าตัวผู้   (รูปที่ 8-18) 

 ตัวเต็มวัยผสมพันธุ์กันนอกตัวโฮสต์ และวางไข่ตามรอยแตกของพื้นกรง หรือรอบๆ ที่อยู่อาศัยของ

สัตว์  ตัวเมียวางไข่เป็นชุดๆ ชุดหนึ่งประมาณ 25-100 ฟอง การวางไข่จะทำาหลังจาก การดูดเลือดจนอิ่ม  ตัว

อ่อนจะฟักออกมาและขึ้นตัวโฮสต์ ดูดเลือดหลายวัน จากนั้นจึงลอกคราบ เป็นตัวกลางวัยระยะที่ 1  หลังจาก

ดูดเลือดมันจะลอกคราบเป็นตัวกลางวัยระยะที่ 2  ตัวกลางวัยแต่ละ ระยะจะใช้เวลาดูดเลือดสั้นมาก  จากนั้น

ก็ลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย ระยะเวลาทั้งหมดในวงจรชีวิต 
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ประมาณ 30 วัน  ตัวเต็มวัยดูดเลือดเดือนละครั้ง และใช้เวลาดูดเลือดประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งตัวกลางวัย และ

ตัวเต็มวัยสามารถอดอาหารได้นานถึง 5 ปี

 อันตรายของเห็บตัวนี้คือ โลหิตจางจากการดูดเลือดของมัน นอกจากนั้นยังเป็นพาหะของเชื้อ Bor-

relia  anserina และ Aegyptianella pullorum

Argas robertsi 

 เป็นเห็บของนกปากห่าง นกกระสา และนกกระยาง พบได้มากในประเทศไทยที่วัดไผ่ล้อม อำาเภอ

สามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกปากห่าง นกชนิดนี้มีการย้ายถิ่นที่หากินอยู่เป็น ประจำาระหว่าง

ประเทศไทย อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา และอินโดนีเซีย  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมิถุนายน จะบิน

มาวางไข่ในประเทศไทย และจะบินกลับไปยังประเทศอื่นๆ เมื่อลูกนกโตพอ ที่จะบินได้เอง

2.  สกุล โอโตเบียส  (Otobius) 

 เห็บสกุลนี้มีเพียง 2 ชนิดคือ  Otobius megnini และ O. lagophilus

Otobius megnini

 เป็นปรสิตในรูหูของแพะ สุกร และแมว ดังนั้นมันจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า spinose ear tick  รูปร่าง

ค่อนข้างกลม ตรงกลางป่อง ผิวหนังปกคลุมด้วยปุ่มและหนามเล็กๆ  ตัวเมียยาว 5-8 มิลลิเมตร ตัวผู้จะมีขนาด

เล็กกว่าเล็กน้อย ตัวสีเทาปนน้ำาเงิน  (รูปที่ 8-19) 

รูปที่ 8-18  เห็บอ่อน อาร์กัส  (A)  ตัวเต็มวัยดูจากด้านบน  
(B) ตัวเต็มวัยดูจากด้านล่าง  (C)  ตัวอ่อน  (สุภรณ์, 2526)  
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รูปที่ 8-19   (A)  ตัวกลางวัยของ  Otobius megnini มองจากด้านบน  
 (B)  ขนและหนามบนผิวหนังของมัน   (Wall and Shearer, 1997) 

 ตัวเมียวางไข่ตามรอยแยกของพื้นคอกหรือผนัง หรือใต้ก้อนหิน ตัวอ่อนเมื่อฟักออกมา จะขึ้นสู่ตัว

โฮสต์และเดินทางเข้ารูหูส่วนนอกของโฮสต์  มันจะดูดเลือดและลอกคราบเป็นตัวกลางวัย ระยะที่ 1 และ 2 

ตามลำาดับ  ตัวเต็มวัยจะดูดเลือดและอยู่บนตัวโฮสต์ 1-7 เดือน หลังจากนั้นจะหล่น ลงมาพื้นดิน และลอก

คราบเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยไม่กินอาหาร ตัวเมียจะวางไข่ประมาณ 500-600 ฟอง ระยะเวลาของการวางไข่

ประมาณ 6 เดือน เมื่อวางไข่เสร็จมันก็ตาย

 อันตรายของเห็บตัวนี้คือ ทั้งตัวอ่อนและตัวกลางวัยดูดเลือดบริเวณหูส่วนนอก ทำาให้เกิดการ อักเสบ

ของหูส่วนนอก  (otitis externa)   สัตว์ที่มีเห็บชนิดนี้รบกวน จะแสดงอาการเกาหู หรือเอาหูถู กับคอก

3. สกุล ออร์นิโทโดโรส  (Ornithodoros) 

เห็บสกุลนี้มีประมาณ 90 ชนิด ส่วนใหญ่จะพบในประเทศเขตร้อนและกึ่งร้อน มีส่วนปาก เจริญดี 

โดยเฉพาะไฮโปสโตม   อาจมีตาหรือไม่มีก็ได้   รอยต่อระหว่างส่วนบนและล่าง เห็นได้ ไม่ชัดเจน  ผิวหนังย่น  

ตัวอย่างเช่น Otobius moubata  O. hermsi  O. coriaceus และ O. savignyi เป็นต้น  (รูปที่ 8-20) 

รูปที่ 8-20  Ornithodoros moubata  ตัวเมีย   (A)  มองจากด้าน
ล่าง  (B) มองจากด้านบน    (สุภรณ์, 2526) 
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การควบคุมเห็บแข็ง

 โดยทั่วไปได้แก่การใช้ยาฆ่าเห็บ ซึ่งอาจจะใช้วิธีจุ่มสัตว์ลงในบ่อทั้งตัว อาบหรือฉีดพ่นก็ได้  เนื่องจาก

เห็บจะอยู่บนตัวโฮสต์ และอาจพบได้หลายตำาแหน่งบนร่างกาย  เห็บจะอยู่บนตัวโฮสต์เป็น ระยะเวลาสั้นๆ 

และจำากัดในรอบปี ดังนั้นการจุ่มสัตว์ในระยะเวลาที่แน่นอนในรอบปี จึงเป็นสิ่งที่ จำาเป็นอย่างยิ่ง  แต่ก็มีปัจจัย

หลายๆ อย่างมาเกี่ยวข้อง เช่น ดินฟ้าอากาศ ช่วงเวลาดูดเลือดของเห็บ แต่ละชนิด ความสำาคัญของโรคที่เห็บ

เป็นพาหะ รวมทั้งการตกค้างของยาและการเป็นพิษต่อโฮสต์ โดยปกติเห็บ 1 โฮสต์จะควบคุมได้ง่ายกว่าเห็บ 2 

หรือ 3 โฮสต์ เพราะมีการเจริญและพัฒนาอยู่บน โฮสต์เพียงตัวเดียว

การควบคุมเห็บ 1 โฮสต์ 

 การควบคุมเห็บ 1 โฮสต์ ทำาได้โดย การยับยั้งหรือป้องกันการพัฒนาของเห็บตัวเมียที่ดูดเลือด จนอิ่ม  

(engorged female)  และการจำากัดการวางไข่ปริมาณมากของเห็บตัวเมีย  

 เนื่องจากเห็บ Boophilus มีวงชีวิตที่ต้องใช้เวลา 20 วันก่อนที่ตัวเมียจะกลายเป็น engoged female 

ที่สมบูรณ์  ดังนั้นการจุ่มตัวสัตว์ในน้ำายาฆ่าเห็บซึ่งมีฤทธิ์ตกค้าง 3-4 วัน จะมีผลต่อเห็บ engorged female ได้

อย่างน้อย 24 วัน

 ในทางทฤษฎีแล้ว การใช้ยาทุกๆ 21 วันในฤดูที่มีเห็บมาก จึงเป็นสิ่งที่ดี  แต่ระยะตัวกลางวัย มักจะ

ตอบสนองน้อยต่อยาฆ่าเห็บส่วนใหญ่ ดังนั้น การใช้ยาทุกๆ 12 วัน จึงเป็นสิ่งจำาเป็น อาจจะต้องฉีด ivermec-

tin  และ milbemycin  ช่วยเสริมด้วยในการควบคุมเห็บ 1 โฮสต์

การควบคุมเห็บ 2 และ 3 โฮสต์

 ในการเจริญเป็นระยะตัวเมียที่เต็มวัย จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 4-10 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็บ ถ้าหาก

สัตว์ได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าเห็บที่มีผลตกค้าง 3 วัน  จะใช้เวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่ engorged female  

ที่สมบูรณ์จะปรากฏขึ้นใหม่ภายหลังจากการจุ่มน้ำายาฆ่าเห็บ  (ผลของยาตกค้าง 3 วัน รวมกับการใช้เวลาอย่าง

น้อย 4 วันของเห็บในการ engorge) 

  การจุ่มสัตว์ทุกสัปดาห์ จะเป็นการฆ่าตัวเมียเต็มวัยได้ดีในช่วงที่เห็บมีการระบาด  ก่อนที่มันจะ en-

gorge ยกเว้นในรายที่มีเห็บมากจริงๆ อาจต้องย่นเวลาลงมาเป็นทุกๆ 4 หรือ 5 วัน

 ยาฆ่าเห็บ 

 เดิมที ยาฆ่าเห็บ (acaricides) ที่นิยมกันมาก คือ พวก arsenic  เนื่องจากราคาถูก แต่เนื่องจากเป็น 

พิษต่อสัตว์ ไม่ตกค้าง สลายตัวเร็วและมีการดื้อยาของเห็บได้ง่าย จึงได้เปลี่ยนมาใช้ยากลุ่ม organochlo-

rines   ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ยากลุ่ม organophosphate กันมากขึ้น เช่น Carbamate  Butacarb และยาก

ลุ่ม Formamidine  คือ Amitraz  รวมทั้งพวก Pyrethroids  นอกจากนี้ยังมียาฉีดพวก Ivermectin  หรือ 

Closantel  ซึ่งใช้ในการควบคุมเห็บ 1 โฮสต์ Boophilus ได้ด้วย
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แนวทางการควบคุมอื่นๆ

 เผาแปลงหญ้า ในช่วงก่อนเข้าหน้าฝน ซึ่งพอเข้าหน้าฝน หญ้าก็จะฟื้นตัวเจริญงอกงามตามเดิม  

นอกจากนี้ การเก็บเกี่ยวแปลงหญ้า และการย้ายสัตว์ออกจากแปลงหญ้าในบางช่วงเวลา ก็เป็นการควบคุมเห็บ

เช่นกัน

การควบคุมเห็บอ่อน

 ใช้ยาฆ่าเห็บพ่นที่คอกหรือกรงสัตว์ ตามรอยแตก หรือซอก ทั้งในและนอกโรงเรือน ยาฆ่าเห็บควร

ใช้แบบเข้มข้น เช่น5% carbamate  หรือ carbaryl หรือ 2% gamma HCH       รังนอน หรือคอนที่เกาะ

ในโรงเรือนไก่ ควรพ่นหรือทาด้วยยาฆ่าเห็บด้วย  ขณะเดียวกันก็โรยยาฆ่าเห็บ แบบผงที่ตัวสัตว์ด้วย  ถ้าสัตว์

จำานวนมาก อาจใช้วิธีพ่นหรือจุ่ม  การรักษานี้ควรทำาซ้ำาในอีก 1 เดือน ถัดมา และควรทำาเดือนละครั้ง

 สำาหรับเห็บในรูหู Otobius รักษาด้วยครีมที่มีส่วนผสมของ gamma HCH และฉีดพ่นด้วย ส่วนใน

รายของ Ornithodoros สามารถใช้ ivermectin ได้
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แผนภาพแสดงของส่วนปากของเห็บแข็ง 7 ชนิด มองจากด้านบน  
(A)  Ixodes   (B)  Hyalomma    (C) Dermacentor      (D) 
Amblyomma  (E) Boophilus   (F) Rhipicephalus  และ  (G) 
Haemaphysalis  (Wall and Shearer, 199) 


