
จดัท�ำโดย
กลุม่กฏีวทิยำและควบคมุแมลงน�ำโรค 

กองโรคตดิตอ่น�ำโดยแมลง

แมลง
ทีม่คีวำมส�ำคญั
ทำงกำรแพทย์

และสำธำรณสุข
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ที่มา : 

- กองโรคติดต่อน�ำโดยแมลง. แนวทำงกำรปฏิบัติงำนก�ำจัดโรคไข้มำลำเรีย ส�ำหรับบุคลำกรทำงแพทย์และสำธำรณสุขประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อักษรกรำฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2562.

- Scientists Against Malaria. ANOPHELES DIRUS. [Internet]. 2022 [cited 2022 Mar 8]; Available from: http://scientistsagainstmalaria.net/vector/anopheles-dirus.

- Walter Reed Biosystematics Unit (WRBU). Anopheles dirus Peyton & Harrison, 1979 [Internet]. 2021 [cited 2022 Mar 8]; Available from: https://wrbu.si.edu/index.php/vectorspecies/mosquitoes/dirus.

ลกัษณะ
 ยุงก้นปล่องชนิดไดรัส (Anopheles dirus complex) 
เป็นชนิดที่มีควำมซับซ้อน มีลักษณะทั่วไป คือ ยุงตัวเต็มวัย
จะมรีะยำงค์ปำกยำวไล่เลีย่กับควำมยำวปำก เมือ่เกำะพัก
จะยกก้นชี้ท�ำมุมประมำณ 30-60 องศำกับพ้ืนรำบ  
ยุงกลุ่มนี้มีลักษณะเด่น คือ ขำมีกระขำว ขำคู่หลังบริเวณ
ข้อต่อระหว่ำงทิเบียและทำร์ซัส (tibia-tarsus) มีแถบ
ขำวกว้ำง เห็นได้ชัดเจน

แหลง่ทีพ่บ
 ยุงก้นปล่องชนิดไดรัส พบได้ทั่วไปในพ้ืนที่ป่ำเขำ 
สวนยำง สวนผลไม้ที่ติดกับป่ำ ชอบวำงไข่ในแอ่งน�้ำขังในป่ำ 
แอ่งดิน แอ่งหิน แอ่งน�้ำซึม น�้ำซับ รอยเท้ำสัตว์ หลุมพลอย 
โพรงไม้ ตอไม้ไผ่ แอ่งน�้ำขังตำมล�ำห้วย ออกหำกิน 
ในเวลำกลำงคืนถึงใกล้รุ่ง พบมำกในช่วงดึก ส่วนใหญ่ 
มีนิสัยชอบกัดคนมำกกว่ำสัตว์

ยงุกน้ปลอ่งชนดิไดรัส
(Anopheles dirus complex)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
 ยุงชนิดนี้เป็นพำหะหลักในกำรน�ำโรคไข้มำลำเรีย 
ในประเทศไทย มปีระสทิธิภำพสงูในกำรแพร่เชือ้ไข้มำลำเรยี
มำสู่คน ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดจำกเชื้อโปรโตซัวในกลุ่ม
พลำสโมเดียม (Plasmodium spp.) ติดต่อกันไดโ้ดยถูก
ยุงก้นปล่องตวัเมยีท่ีมเีชือ้กัด อำกำรเริม่แรกของโรคจะคล้ำย
ไข้หวัดแต่ไม่มีน�้ำมูก จำกน้ันจะมีอำกำรจับไข้เป็นเวลำ 
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะหนำว จะหนำวสั่นประมำณ 
15-60 นำที และเข้ำสู่ระยะร้อน อุณหภูมิร่ำงกำยจะสูงถึง 
39-40 ๐C อำจมีอำกำรกระสับกระส่ำย ไม่มีสติ  
หลังจำกนั้นจะเป็นระยะเหงื่อออก อุณหภูมิลดลงอย่ำง
รวดเร็ว ควำมดันปกติ แล้วจะจับไข้อีกตำมวงจรเดิม 
อำจมีอำกำรรุนแรง เกิดภำวะแทรกซ้อน และเสียชีวิตได้
หำกไม่ได้รับกำรรักษำทันเวลำอย่ำงเหมำะสม

กำรป้องกนัและควบคมุ
l สวมใส่เสือ้ผ้ำปกปิดร่ำงกำยให้มดิชดิ นอนในมุง้ลวด 

มุ้งธรรมดำ หรือมุ้งชุบสำรเคมี 
l ใช้ผลิตภัณฑ์ทำป้องกันยุง ใช้ยำจุดกันยุง 
l ในพ้ืนท่ีทีม่กีำรแพร่เชือ้มำลำเรยี ควรใช้กำรพ่นสำรเคมี

ชนิดมีฤทธิ์ตกค้ำง (IRS) เพื่อควบคุมยุงตัวเต็มวัย
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ที่มา : 

-  กองโรคติดต่อน�ำโดยแมลง. แนวทำงกำรปฏิบัติงำนก�ำจัดโรคไข้มำลำเรีย ส�ำหรับบุคลำกรทำงแพทย์และสำธำรณสุขประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อักษรกรำฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2562.

-  Malaria atlas Project. ANOPHELES (CELLIA) MINIMUS SPECIES COMPLEX [Internet]. 2022 [cited 2022 Mar 8]; Available from: https://malariaatlas.org/bionomics/anopheles-minimus/

-  Walter Reed Biosystematics Unit (WRBU). Anopheles minimus Theobald, 1901 [Internet]. 2021 [cited 2022 Mar 8]; Available from: https://wrbu.si.edu/vectorspecies/mosquitoes/minimus.

ลกัษณะ
  ยุงก้นปล่องชนิดมินิมัส (Anopheles minimus 
complex) เป็นชนิดที่มีควำมซับซ้อน มีลักษณะทั่วไป คือ 
ยุงตัวเต็มวัยจะมีระยำงค์ปำกยำวไล่เลี่ยกับควำมยำวปำก 
เมื่อเกำะพักจะยกก้นชี้ท�ำมุมประมำณ 30-60 องศำกับ
พื้นรำบ ลักษณะเด่นของยุงกลุ่มนี้ คือ ขำคู่หลังเป็นสีด�ำ 
ข้อต่อแต่ละปล้องอำจมีสีจำงแคบๆ ระยำงค์ปำก มีแถบขำว  
3 แห่ง แถบด�ำที่อยู่ปลำยจะเท่ำกับหรือสั้นกว่ำแถบขำว 
ที่อยู่ปลำย ปำกมีสีด�ำ

แหลง่ทีพ่บ
  ยุงก้นปล่องชนิดมินิมัส พบได้ท่ัวไปทุกภำคของ
ประเทศไทย ในพื้นที่ป่ำเขำและบริเวณชำยป่ำ สวนยำง 
ชอบวำงไข่ในล�ำห้วย หรือล�ำธำรน�้ำไหลเอื่อยๆ มีพืชน�้ำ
คลุมตำมขอบล�ำธำรและมีแสงแดดส่องถึง แอ่งน�้ำซับ 
น�้ำซึม แอ่งน�้ำขังตำมล�ำน�้ำ บ่อดินขุด บำงครั้งพบในทุ่งนำ 
ออกหำกินในเวลำกลำงคืนถึงใกล้รุ่ง มีนิสัยชอบกัดท้ังคน
และสัตว์

ยงุกน้ปลอ่งชนดิมนิมิสั
(Anopheles minimus complex)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  ยุงชนิดนี้เป็นพำหะหลักในกำรน�ำโรคไข้มำลำเรีย 
ในประเทศไทย เช่นเดียวกับยุงก้นปล่องชนิดไดรัส 
(Anopheles dirus complex) และยุงก้นปล่องชนิด
แมคคูลำตัส (Anopheles maculatus group) ซึ่งเกิดจำก
เชื้อโปรโตซัวในกลุ่มพลำสโมเดียม (Plasmodium spp.) 
โรคน้ีสำมำรถติดต่อกันได้โดยถูกยุงก้นปล่องตัวเมีย 
ที่มีเชื้อกัด ระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่ถูกยุงท่ีมีเชื้อกัด 
จนเริ่มมีอำกำร โดยทั่วไปประมำณ 10-14 วัน แตกต่ำงกันไป
ตำมชนิดของเชื้อมำลำเรีย และภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคล

กำรป้องกนัและควบคมุ
l สวมใส่เสือ้ผ้ำปกปิดร่ำงกำยให้มดิชดิ นอนในมุง้ลวด 

มุ้งธรรมดำ หรือมุ้งชุบสำรเคมี 
l ใช้ผลิตภัณฑ์ทำป้องกันยุง ใช้ยำจุดกันยุง 
l ในพ้ืนท่ีที่มีกำรแพร่เชื้อมำลำเรีย ควรใช้กำรพ่นสำรเคมี

ชนิดมีฤทธิ์ตกค้ำง (IRS) เพื่อควบคุมยุงตัวเต็มวัย
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ที่มา : 

-  กองโรคติดต่อน�ำโดยแมลง. แนวทำงกำรปฏิบัติงำนก�ำจัดโรคไข้มำลำเรีย ส�ำหรับบุคลำกรทำงแพทย์และสำธำรณสุขประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อักษรกรำฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2562.

-  Food and Environmental Hygiene Department. Anopheles maculatus [Internet]. 2018 [cited 2022 Mar 8]; Available from: https://www.fehd.gov.hk/tc_chi/pestcontrol/photo_page2/Culicidae/Anopheles%20maculatus.html.

-  Walter Reed Biosystematics Unit (WRBU). Anopheles maculatus Theobald, 1901 [Internet]. 2021 [cited 2022 Mar 8]; Available from: https://wrbu.si.edu/vectorspecies/mosquitoes/maculatus.

ลกัษณะ
 ยุงก ้นปล่องชนิดแมคคูลำตัส (Anopheles  
maculatus group) มีลักษณะท่ัวไป คือ ยุงตัวเต็มวัย 
จะมรีะยำงค์ปำกยำวไล่เลีย่กับควำมยำวปำก เมือ่เกำะพัก
จะยกก้นชี้ท�ำมุมประมำณ 30-60 องศำกับพ้ืนรำบ 
ลักษณะเด่นของยุงกลุ่มนี้ คือ ขำมีกระขำว ปลำยขำ 
คู ่หลังลำยเป็นปล่องขำวสลับด�ำ ปล่องสุดท้ำยของ
ปลำยขำหลังมีสีขำว ระยำงค์ปำกมีแถบขำวกว้ำง 2 แถบ  
แคบ 1 แถบ ปำกมีสีด�ำ

แหลง่ทีพ่บ
  ยุงก้นปล่องชนิดแมคคูลำตัส พบได้ทั่วไปทุกภำค
ของประเทศไทย ในพ้ืนที่ปำเขำ ชำยปำ สวนยำง  
ชอบวำงไข่ในล�ำธำรน�้ำไหลเอื่อยๆ มีแสงแดดส่องถึง  
มีพืชน�้ำคลุมตำมขอบล�ำธำร แอ่งหิน แอ่งทรำยในล�ำธำร 
แอ่งน�้ำขังบนดิน แอ่งน�้ำซับ น�้ำซึม หนองบึง ทุ่งนำ  
ออกหำกนิในเวลำกลำงคนืถึงใกล้รุง่ พบมำกในช่วงหวัค�ำ่ 
มีนิสัยชอบกัดสัตว์มำกกว่ำกัดคน ออกหำกินนอกบ้ำน
มำกกว่ำในบ้ำน

ยงุกน้ปลอ่งชนดิแมคคลูำตสั
(Anopheles maculatus group)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  ยุงชนิดน้ีเป็นพำหะหลักในกำรน�ำโรคไข้มำลำเรีย
ได้เช่นเดียวกับยุงก้นปล่องชนิดไดรัส (Anopheles dirus 
complex) และยุงชนิดมินิมัส (Anopheles minimus 
complex) ซึ่งเกิดจำกเชื้อโปรโตซัวในกลุ่มพลำสโมเดียม 
(Plasmodium spp.) ติดต่อกันได้โดยถูกยุงก้นปล่องตัวเมีย
ที่มีเชื้อกัด ระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่ถูกยุงท่ีมีเชื้อกัด 
จนเริ่มมีอำกำร โดยทั่วไปประมำณ 10-14 วัน แตกต่ำงกัน
ไปตำมชนิดของเชื้อมำลำเรีย และภูมิคุ้มกันของแต่ละ
บุคคล

กำรป้องกนัและควบคมุ
l สวมใส่เสื้อผ้ำปกปิดร่ำงกำยให้มิดชิด นอนในมุ้งลวด  
 มุ้งธรรมดำ หรือมุ้งชุบสำรเคมี 
l ใช้ผลิตภัณฑ์ทำป้องกันยุง ใช้ยำจุดกันยุง 
l ในพื้นที่ที่มีกำรแพร่เชื้อมำลำเรีย ควรใช้กำรพ่นสำรเคม ี
 ชนิดมีฤทธิ์ตกค้ำง (IRS) เพื่อควบคุมยุงตัวเต็มวัย

่ ่
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ลกัษณะจุดเลอืดออกของผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออก
ที่มา : 

- สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์. ยุงร้ำยกว่ำเสือ. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2559.

-  Centers for Disease Control and Prevention. Life Cycle of Aedes aegypti and Ae. albopictus Mosquitoes [Internet]. 2020 [cited 2022 Mar 10]; Available from: https://www.cdc.gov/mosquitoes/about/life-cycles/aedes.html.

-  Centers for Disease Control and Prevention. Dengue Clinical Case Management E-learning [Internet]. 2018 [cited 2022 Mar 10]; Available from: https://www.cdc.gov/dengue/training/cme/ccm/page73112.html

ลกัษณะ
  ยุงลำยบ้ำน (Aedes aegypti) มีลักษณะโดยทั่วไป 
เป็นยุงขนำดเล็ก มีสีน�้ำตำลหรือด�ำ ล�ำตัวและขำมีลำยสีด�ำ
สลับขำว แต่มีลักษณะท่ีเห็นได้ชัดเจนต่ำงจำกยุงชนิดอื่น 
คือ บนสันหลังอกมีเกล็ดสีขำวเรียงตัวเป็นรูปร่ำงคล้ำยเคียว 
1 คู่ 

แหลง่ทีพ่บ
  ยุงลำยบ้ำนชอบอำศัยอยู ่ในบ้ำนหรือบริเวณ
รอบๆ บ้ำน มีแหล่งเพำะพันธุ์ตำมแหล่งน�้ำใสในภำชนะ
ขังน�้ำในบ้ำนเรือน ได้แก่ ตุ ่มน�้ำ อ่ำงน�้ำ บ่อซีเมนต์  
ยำงรถยนต์ แจกัน เป็นต้น มีนิสัยชอบออกหำกิน 
ในเวลำกลำงวัน 

ยงุลำยบำ้น 
(Aedes aegypti )

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
ยุงลำยบ้ำนเป็นพำหะหลักน�ำโรคที่ส�ำคัญในประเทศไทย
หลำยโรค ได้แก่
l โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) 

อำกำรทัว่ไปคล้ำยเป็นหวัด แต่มกัไม่ไอ และไม่มนี�ำ้มกู 
ไข้สูง มีจุดแดงเล็กๆ ตำมแขน ขำ ล�ำตัว รักแร้ อำจมี
เลือดก�ำเดำไหล และเลือดออกตำมไรฟัน

l โรคไข้ปวดข้อยุงลำย (Chikungunya) อำกำรที่เด่นชัด 
คือ มีไข้ มีผื่นแดงตำมร่ำงกำย ปวดข้อ อำจพบ 
ข้ออักเสบ เช่น ข้อมือ ข้อเท้ำ 

l โรคติดเชื้อไวรัสซิกำ (Zika Fever) อำกำรที่พบได้บ่อย 
เช่น มีไข้ เกิดผื่นหนำตำมผิวหนัง เย่ือบุตำอักเสบ 
ตำแดง ปวดข้อ ปวดหลัง ในหญิงตั้งครรภ์อำจท�ำให้
ทำรกแรกเกิดมีศีรษะเล็กผิดปกติ

กำรป้องกนัและควบคมุ
l สวมเส้ือผ้ำป้องกันร่ำงกำยให้มิดชิด ใช้ผลิตภัณฑ์

ทำป้องกันยุง ใช้ยำจุดกันยุง นอนในมุ้ง
l ก�ำจดัแหล่งเพำะพันธ์ุลกูน�ำ้ยุงลำย ปล่อยปลำกินลกูน�ำ้ 

ใส่ทรำยก�ำจัดลูกน�้ำ
l ใช้สำรเคมีควบคุมยุงตัวเต็มวัย เช่น กำรพ่นหมอกควัน 

(Fogging) หรือกำรพ่นเคมีชนิดฝอยละเอียด (ULV)
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ผืน่แดง ปวดขอ้

ลกัษณะอาการโรคไขป้วดขอ้ยุงลาย

ที่มา : 

-  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์. ชีววิทยำ นิเวศวิทยำ และกำรควบคุมยุงในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: หนังสือดีวัน; 2553.

-  Discover Life. Aedes albopictus [Internet]. 2014 [cited 2022 Mar 7]; Available from: https://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_HHGA216&res=640.

-  CodeBlue. Possible Chikungunya Outbreak In Kedah [Internet]. 2019 [cited 2022 Mar 7]; Available from: https://codeblue.galencentre.org/2019/06/24/possible-outbreak-of-chikunguya-in-kedah/.

-  Cleveland Clinic. Epidemic Viral Arthritis: Chikungunya Returns to the Americas [Internet]. 2015 [cited 2022 Mar 7]; Available from: https://consultqd.clevelandclinic.org/epidemic-viral-arthritis-chikungunya-returns-to-the-americas/.

ลกัษณะ
  ยุงลำยสวน (Aedes albopictus) มีลักษณะ 
โดยทั่วไปคล้ำยกับยุงลำยบ้ำน (Aedes aegypti) แต่มี
ลักษณะเด่นที่แตกต่ำงจำกยุงลำยบ้ำน คือ ลวดลำยของ
เกล็ดบนสันหลังอกด้ำนบน มีเกล็ดสีขำวเป็นเส้นตรง 

แหลง่ทีพ่บ
  แหล่งเพำะพันธุ์ของยุงลำยสวนจะเป็นภำชนะท่ีมี
น�้ำขัง โดยที่ภำชนะนั้นจะเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติหรือ 
ท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้นก็ได้ ส่วนใหญ่จะอยู่นอกบ้ำนบริเวณ 
ที่มีต้นไม้ มีร่มเงำ ท่ีไม่มีแสงแดดส่อง เช่น แหล่งน�้ำขัง
ในสวนยำงพำรำ สวนผลไม้ เป็นต้น มีนิสัยชอบออก
หำกินในเวลำกลำงวัน ส่วนใหญ่พบออกหำกินนอกบ้ำน
มำกกว่ำในบ้ำน

ยงุลำยสวน
(Aedes albopictus )

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
 ยุงลำยสวน เป็นยุงพำหะน�ำโรคได้เช่นเดียวกับ 
ยุงลำยบ้ำน โดยเป็นยุงทีม่คีวำมสำมำรถในกำรเป็นพำหะ
น�ำโรคไข้ปวดข้อยุงลำยได้พอๆ กับยุงลำยบ้ำน และ
เป็นพำหะรองในกำรน�ำโรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกำ โรคเหล่ำนี้ติดต่อกันได้โดยถูกยุงลำยตัวเมีย 
ที่มีเชื้อกัด

กำรป้องกนัและควบคมุ
l สวมเส้ือผ้ำป้องกันร่ำงกำยให้มิดชิด ใช้ผลิตภัณฑ ์
 ทำป้องกันยุง ใช้ยำจุดกันยุง นอนในมุ้ง
l ก�ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลำย ปล่อยปลำ 
 กินลูกน�้ำ ใส่ทรำยก�ำจัดลูกน�้ำ
l ใช้สำรเคมคีวบคุมยุงตวัเตม็วัย เช่น กำรพ่นหมอกควัน  
 (Fogging) หรือกำรพ่นเคมีชนิดฝอยละเอียด (ULV)
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ยุงเสือ Mansonia uniformis

ลกัษณะอาการโรคเทา้ชา้ง

ลกัษณะปีกของยุงเสือ

ที่มา : 

-  Washington University in St. Louis. Lymphatic Filariasis (LF) [Internet]. 2022 [cited 2022 Mar 9]; Available from: https://dolfproject.wustl.edu/diseases-studied/lymphatic-filariasis/.

-  Walter Reed Biosystematics Unit (WRBU). Mansonia uniformis (Theobald, 1901) [Internet]. 2021 [cited 2022 Mar 9]; Available from: https://wrbu.si.edu/vectorspecies/mosquitoes/uniformis.

-  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข. แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตรำย เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557

ลกัษณะ
  ยุงเสือ (Mansonia spp.) เป็นยุงท่ีมีขนำดกลำง  
มสีนี�ำ้ตำลอ่อน ล�ำตวัและขำรวมทัง้ปีกมแีถบสขีำวสลบัด�ำ
พำดอยู่ บนปีกโดยเฉพำะตำมเส้นปีกจะมเีกลด็ขนำดใหญ่
รูปร่ำงคล้ำยเกล็ดปลำเรียงอยู่เป็นแถวๆ อย่ำงมีระเบียบ 
เกล็ดเหล่ำนี้จะท�ำให้ปีกของยุงชนิดนี้มองดูคล้ำยกับ 
จุดด่ำงๆ แต้มทั่วปีก

แหลง่ทีพ่บ
  พบอยู่ตำมพ้ืนที่ท่ีมีแหล่งน�้ำและมีพืชน�้ำจ�ำพวก 
จอก แหน ผักตบชวำ หรือตำมป่ำพรุที่มีพืชน�้ำ เนื่องจำก
แหล่งน�้ำเหล่ำน้ีเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของยุงเสือ และ 
จะออกหำกินในเวลำกลำงคืน โดยพบชุกชุมมำกในช่วง
ก่อนใกล้รุ่งและตอนพลบค�่ำ ชอบกินเลือดวัว สุนัข แพะ 
แกะ รวมทั้งคน

ยงุเสือ
(Mansonia spp.)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  ยุงเสือ Mansonia uniformis, Mansonia dives, 
Mansonia annulifera, Mansonia annulata,  
Mansonia indiana, Mansonia bonneae เป็นยุง
พำหะน�ำโรคเท้ำช้ำง หรือโรคฟิลำเรีย ซึ่งเกิดจำกหนอน 
พยำธิฟิลำเรียชนิด Brugia malayi มีอำกำรส�ำคัญ คือ  
มีกำรอักเสบของต่อมน�้ำเหลืองเป็นๆ หำยๆ ต่อมำ
อวัยวะส่วนปลำยจำกต่อมน�้ำเหลืองจะบวมโตและ
กลำยเป็นภำวะเท้ำช้ำง (elephantiasis)

กำรป้องกนัและควบคมุ
l ใช้ผลิตภัณฑ์ทำป้องกันยุง ใช้ยำจุดกันยุง
l นอนในมุ้ง
l สวมใส่เสื้อผ้ำปกปิดร่ำงกำยให้มิดชิด
l จดักำรสิง่แวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธ์ุของยุงเสือ  
 เช่น กำรกลบถม หรือก�ำจัดวัชพืชที่เป็นพืชน�้ำ
l ใช้สำรเคมคีวบคุมยุงตวัเตม็วัย เช่น กำรพ่นหมอกควัน  
 (Fogging) หรือกำรพ่นเคมีชนิดฝอยละเอียด (ULV) 
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ที่มา : 

-  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์. ชีววิทยำ นิเวศวิทยำ และกำรควบคุมยุงในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: หนังสือดีวัน; 2553.

-  Paul Hebert Centre For DNA Barcoding and Biodiversity Studie. Culex gelidus [Internet]. Boldsystems; 2016 [cited 2022 Mar 8]. Available from: https://v3.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=24557

-  Walter Reed Biosystematics Unit (WRBU). Culex gelidus Theobald, 1901 [Internet]. 2021 [cited 2022 Mar 8]; Available from: https://wrbu.si.edu/vectorspecies/mosquitoes/gelidus

ลกัษณะ
  ยุงร�ำคำญชนิด Culex gelidus เป็นยุงชนิดหนึ่ง 
ในสกุลยุงร�ำคำญ (Genus Culex) ล�ำตัวมีสีน�้ำตำลเหลือง
จนถึงน�ำ้ตำลเข้ม มลีกัษณะส�ำคัญ คอื ปำกมสีดี�ำแต่บริเวณ
ตรงกลำงมีแถบสีขำว ด้ำนหลังของปล้องท้องแต่ละปล้อง 
มีลำยสีขำวหยักลงไปจรดขอบของปล้องถัดไป สันหลังอก
ปกคลุมด้วยขนสีขำว 

แหลง่ทีพ่บ 
  พบทั่วไปในประเทศไทย แหล่งเพำะพันธุ์ที่ส�ำคัญ 
ได้แก่ น�้ำล้ำงคอกสัตว์ แหล่งน�้ำรอบคอกสัตว์ที่มีมูลสัตว์
ปะปน นำข้ำว คูน�้ำ ทุ่งหญ้ำรอบนำข้ำวและคอกสัตว์  
น�้ำขังบริเวณสนำมหญ้ำในเมือง พบหำกินกลำงคืน 
โดยเฉพำะตำมคอกสัตว์ ชอบกัดกินเลือดสัตว์มำกกว่ำ
เลือดคน 

ยงุร�ำคำญชนดิจลีดิสั
(Culex gelidus )

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข 
  เป็นยุงพำหะน�ำโรคไข้สมองอกัเสบชนดิ Japanese 
Encephalitis โดยผูท่ี้โดนยุงกัดแล้วตดิเชือ้จะมอีำกำรไข้ 
ปวดเมือ่ย ปวดศรีษะ อ่อนเพลยี มอีำกำรอำเจยีนง่วงซมึ
จนไม่รู ้ตัว เกร็งและชักกระตุก อำจมีอำกำรหำยใจ 
ไม่สม�ำ่เสมอ สมองอักเสบ หรอืมพีฤตกิรรมเปลีย่นแปลง 
มีสติปัญญำเสื่อม 

กำรป้องกนัและควบคมุ 
l หลีกเลี่ยงไม่ไปบริเวณคอกสัตว์ในเวลำกลำงคืน
l นอนในมุ ้งลวด มุ ้งธรรมดำ หรือมุ ้งชุบสำรเคมี  
 ใช้ผลิตภัณฑ์ทำป้องกันยุง ใช้ยำจุดกันยุง 
l สวมใส่เสื้อผ้ำปกปิดร่ำงกำยให้มิดชิด
l ปรับปรุงสภำพแวดล้อม ท�ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์  
 เช่น กลบถมหลุมดิน ระบำยน�้ำออกจำกบริเวณ 
 รอบคอกสัตว์ 
l ใช้สำรเคมีก�ำจัดลูกน�้ำ
l ใช้กับดักแสงไฟดักยุงบริเวณคอกสัตว์
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ลกัษณะแผลทีเ่กดิทีผ่วิหนงั ลกัษณะอาการทีเ่กดิกบั
อวยัวะภายใน

Phlebotomus argentipes

Phlebotomus sergenti

ที่มา : 

-  ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค. ริ้นฝอยทรำย และโรคลิชมำเนีย. นนทบุรี: องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก; 2546.

-  Ray Wilson. Arthropod Vectors of Human Diseases: Phlebotomine Sand Flies [Internet]. [cited 2022 Mar 8]; Available from: http://www.raywilsonbirdphotography.co.uk/Galleries/Invertebrates/vectors/sand_fly.html

-  Pan American Health Organization. Visceral Leishmaniasis [Internet]. [cited 2022 Mar 8]; Available from: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6420:2012-leishmaniasis-visceral&Itemid

ลกัษณะ
  ริ้นฝอยทรำย (Sand flies) เป็นแมลงที่มีขนำดเล็ก
ประมำณ 1.5-4 มลิลเิมตร มสีดี�ำหรอืน�ำ้ตำลแล้วแต่ชนิด 
ลักษณะส�ำคัญ คือ มีปีก 1 คู ่ รูปร่ำงคล้ำยใบหอก  
ขณะเกำะพักปีกจะท�ำมุมกับส่วนหลังเป็นรูปตัว V ล�ำตัว
และปีกปกคลุมไปด้วยขน มีตำสีด�ำขนำดใหญ่ เป็นแมลง 
ที่บินไม่ได้นำน บินเป็นช่วงสั้นๆ สลับกับกระโดด 

แหลง่ทีพ่บ
  ริ้นฝอยทรำยชอบอำศัยอยู ่ในที่ชื้นและมีสำร
อินทรีย์สูง วำงไข่ตำมดินชื้นแฉะที่มีสำรอินทรีย์สูงมำก 
คอกสัตว์ กองขยะ ตำมรอยแตกสิ่งก่อสร้ำง ในถ�้ำ  
ส่วนใหญ่ออกหำกินเลือดในเวลำโพล้เพล้จนถึงค�่ำ  
ช่วงเวลำกลำงวันจะเกำะพักตำมบริเวณท่ีมืดและชื้น  
เช่น ตำมซอกร่องหิน รอยแตกสิ่งก่อสร้ำง รูสัตว์กัดแทะ 
โพรงไม้ จอมปลวก ถ�้ำ เป็นต้น ริ้นฝอยทรำยตัวเมีย
เท่ำน้ันทีจ่ะกินเลือด ซึง่แต่ละชนิดจะมีนิสัยชอบกินเลือด
เหยื่อแตกต่ำงกัน 

ร้ินฝอยทรำย
(Sand flies)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  เป็นพำหะน�ำโรคลิชมำเนีย (Leishmaniasis)  
เกิดจำกเชื้อโปรโตซัวในสกุล Leishmania ติดต่อกันได้
โดยถูกริ้นฝอยทรำยตัวเมียท่ีมีเชื้อกัด อำกำรของโรค 
ขึ้นอยู่กับประเภทของกำรเกิดโรค มี 3 ประเภท ได้แก่ 
l เกิดแผลท่ีผิวหนัง อำกำรทั่วไป ได้แก่ เกิดตุ่มนูน  

พองใส แดง ตุ่มจะแตกเป็นแผลมักมีขอบ แผลอำจ
หำยเอง แต่อำจใช้เวลำนำนและทิ้งรอยแผลเป็น

l เกิดแผลที่เย่ือบุ ลักษณะกำรเกิดแผลคล้ำยกับ 
ท่ีผิวหนัง แต่เกิดในอวัยวะที่มีเย่ือเมือก เช่น จมูก 
ปำก คอ ลิ้น เป็นต้น

l เกิดกับอวัยวะภำยใน อำกำรช่วงแรกจะมีไข้ต�่ำๆ 
อ่อนเพลีย ไม่สบำยท้อง ปวดเมื่อยกล้ำมเน้ือ  
บำงครั้งมีไข้สูงคล้ำยโรคไข้มำลำเรีย น�้ำหนักลด ซีด 
ตับโต ม้ำมโต หำกไม่ได้รับกำรรักษำอำจเสียชีวิตได้

กำรป้องกนัและควบคมุ
l สวมใส่เสื้อผ้ำปกปิดร่ำงกำยให้มิดชิด นอนในมุ้ง 

ที่มีรูตำข่ำยเล็กๆ ใช้ผลิตภัณฑ์ทำป้องกันยุง 
l ปรับปรุงสภำพแวดล้อม เช่น ซ่อมแซมรอยแตกตำม

ก�ำแพง พื้นดิน ไม่ควรเลี้ยงสัตว์ในบ้ำนหรือใกล้บ้ำน 
l หำกเกิดกำรระบำดของโรค อำจใช้กำรพ่นสำรเคมี

แบบฤทธิ์ตกค้ำง กำรพ่นหมอกควัน หรือกำรพ่นเคมี
ชนิดฝอยละเอียด (ULV)
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ลกัษณะการกดัของริน้น้ำาเคม็ อาการทีเ่กดิจากการถกูริน้น้ำาเคม็กดั

ที่มา : 

-  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข. แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตรำย เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557.

-  วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี. ริ้นน�้ำเค็ม [อินเตอร์เน็ต]. 2565 [เข้ำถึงเมื่อ 10 มี.ค. 2565.]. เข้ำถึงได้จำก: https://th.wikipedia.org/wiki/ริ้นน�้ำเค็ม.

ลกัษณะ
 ริ้นน�้ำเค็ม (Biting midges) หรือชำวบ้ำนเรียกว่ำ  
ตัวปึ่ง เป็นแมลงท่ีมีล�ำตัวขนำดเล็ก โดยขนำดล�ำตัวโต 
ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ศีรษะไม่หลุบเข้ำไปในอก มีปำก
เหมำะส�ำหรับเจำะดดูกินเลอืด ล�ำตวัส่วนมำกสดี�ำ สีเทำแก่ 
หรอือำจจะมสีขีำวเป็นบำงส่วน เช่น ส่วนท้อง ปีกอำจมจีดุด่ำง 
หรอืมลีำยก็ได้ ตวัเมยีเท่ำน้ันท่ีดูดเลอืด ส่วนมำกท่ีกัดคนนัน้
มีอยู ่สองสกุลด้วยกัน คือ สกุล Culicoides และ  
Leptoconops 

แหลง่ทีพ่บ
  พบมำกตำมแถบฝั่งทะเล จึงได้ชื่อว่ำ ริ้นน�้ำเค็ม  
โดยออกมำกัดและดดูกินเลอืดคนและสตัว์ เป็นศตัรสู�ำคัญ
รบกวนมนุษย์มำก โดยมักปรำกฏตัวเป็นฝูงเหนือศีรษะ  
พบออกหำกินได้ท้ังเวลำกลำงวันและกลำงคนืภำยนอกบ้ำน

ร้ินน�ำเคม็
(Biting midges)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  ริ้นน�้ำเค็มในประเทศไทยจะกัดดูดเลือดท�ำให  ้
มีผลต่อผิวหนัง ส�ำหรับในต่ำงประเทศจะเป็นพำหะน�ำโรค 
บำงชนิด กำรกัดของริ้นน�้ำเค็มจะท�ำให้เกิดกำรคัน 
แบบหมำมุ่ย แสบร้อน และเจ็บกว่ำถูกยุงกัด ถ้ำมีเป็น
จ�ำนวนมำกจะเกำะอยู่บนผิวหนังเป็นกระจุกสีเทำ  
หลังจำกนั้นบำดแผลที่ถูกกัดจะเกิดเป็นผื่นแดงและคัน
เป็นเวลำนำน จนอำจเป็นผื่นแพ้และเกิดกำรอักเสบ 
ขึ้นได้ ถ้ำเกิดเป็นแผลอักเสบให้รับประทำนยำปฏิชีวนะ  
ถ้ำมีอำกำรรุนแรงควรไปพบแพทย์

กำรป้องกนัและควบคมุ
l หลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ในบริเวณที่มีริ้นน�้ำเค็มชุกชุม
l ป้องกันตัวเอง โดยใส่เสื้อผ้ำปกคลุมร่ำงกำยให้มิดชิด  
 ใช้ผลิตภัณฑ์ทำป้องกันแมลงกัดเมื่อต้องอยู่นอกบ้ำน 
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ริน้ด�า Simulium spp.   

ลกัษณะรอยแผลทีถ่กูริน้ด�ากดั

ลกัษณะ
  ริ้นด�ำ (Black flies) หรือ ตัวคุ่น เป็นแมลง 2 ปีก  
มีรูปร่ำงคล้ำยแมลงวัน แต่มีขนำดเล็กกว่ำ โดยมีขนำด  
1-5 มิลลิเมตร มีสีด�ำ รูปร่ำงก�ำย�ำ หลังค่อม ขำสั้น  
ปำกเป็นแบบเจำะดูด หนวดสั้นแบบลูกปัดไม่ยำวกว่ำ
ศีรษะ ปีกใสและกว้ำง

แหลง่ทีพ่บ 
  ในประเทศไทยสำมำรถพบได้ทุกภำค มีแหล่ง 
เพำะพันธุ์ตำมน�้ำไหล โดยวำงไข่บนผิวน�้ำ หรือใต้ผิวน�้ำ  
ตัวอ่อนอำศัยอยู่ตำมล�ำธำรใกล้ก้อนหินและวัตถุอื่นๆ  
ตัวเมียจะชอบออกหำกินในเวลำกลำงวัน โดยเจำะและ 
ดูดกินเลือดคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นอำหำร 

ร้ินด�ำ
(Black flies) 

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข 
 ในต ่ำงประเทศ มีรำยงำนพบริ้นด�ำน�ำโรค  
Onchocerciasis (river blindness) ที่ท�ำให้เกิดอำกำร
บวมตำมกล้ำมเนื้อและตำ บำงครั้งท�ำให้ตำบอด โรคนี้
เกิดจำกหนอนพยำธิ Onchocera volvulus โดยมีริ้นด�ำ
เป็นพำหะ พบผู้ป่วยจ�ำนวนนับแสนคนในทวีฟแอฟริกำ 
และอเมริกำใต้ ลักษณะของแผลเมื่อถูกริ้นด�ำกัด 
อำจเป็นเม็ดโป่งนูนขึ้นรวมท้ังมีเลือดไหลซึมออกมำ 
เนื่องจำกฟันของริ้นด�ำที่คล้ำยฟันเลื่อย หลังจำกน้ัน 
จะเกดิอำกำรบวมแดง อักเสบ และคนั คนท่ีมอีำกำรแพ้มำก 
อำจมีไข้ ปวดหัว คลื่นไส้ และหอบหืด เรียกว่ำ ไข้ริ้นด�ำ

กำรป้องกนัและควบคมุ
l หลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ในบริเวณที่มีแมลงชุกชุม
l ป้องกันตวัเอง โดยใส่เสือ้ผ้ำปกคลมุร่ำงกำยให้มดิชดิ  
 ใช้ผลติภณัฑ์ทำป้องกันแมลงกัดเมือ่ต้องอยู่นอกบ้ำน 

ที่มา : 

-  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์. ริ้น (Midges) แมลงตัวจิ๊ดแต่กัดเจ็บลึก. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2559.

-  Catalogue of Organisms. More in the Bloodsucking Vein (Taxon of the Week: Simulium). [Internet]. 2010 [cited 2022 Mar 7]; Available from: http://coo.fieldofscience.com/2010/03/more-in-bloodsucking-vein-taxon-of-week.html.
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ลกัษณะแผลทีเ่กดิจากดว้งกน้กระดก

ดว้งกน้กระดก
Paederus fuscipes

ลกัษณะ
  ด้วงก้นกระดก (Rove beetles) หรือด้วงก้นงอน 
ด้วงปีกส้ัน หรือแมลงเฟรชชี่ เป็นแมลงท่ีมีขนำดเล็ก  
ล�ำตวัเรยีวยำวประมำณ 4-7 มลิลเิมตร มสีเีหลอืง แดง ส้ม 
น�้ำตำลจนถึงด�ำ ปีกแข็งและสั้นไม่คลุมส่วนท้อง ว่ิงเร็ว  
มนิีสยัชอบงอส่วนท้องข้ึนลง ชนดิท่ีพบบ่อยคอื Paederus 
fuscipes มีล�ำตัวสีส้มสลับด�ำ ส่วนหัวมีสีด�ำ ปีกแข็งสั้น 
สีด�ำเป็นมัน ส่วนท้องมีสีส้ม ยกเว้นปลำยท้องมีสีด�ำ 

แหลง่ทีพ่บ
  ด้วงก้นกระดกชอบอำศัยอยู่ตำมพ้ืนดินที่ชุ ่มชื้น
ใกล้แหล่งน�้ำท่ีมีพืชปกคลุม ตำมต้นพืชท่ีเป ็นเถำ
ปกคลุมดิน กองมูลสัตว์ ดินใต้หินและกองไม้ บริเวณ 
นำข้ำว ชอบบินเข้ำมำเล่นไฟในเวลำกลำงคืน

ดว้งกน้กระดก
(Rove beetles)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  ด้วงก้นกระดกไม่กัดคน แต่เป็นแมลงมพิีษ มสีำรพิษ
ชื่อ Pederin อยู่ในล�ำตัว เมื่อถูกผิวหนังท�ำให้เกิด 
กำรระคำยเคอืง ท�ำลำยเนือ้เย่ือผวิหนงั ถ้ำตบตหีรอืท�ำให้
ล�ำตัวแมลงแตกหัก สำรพิษจะซึมออกจำกตัวแมลง 
หรือออกมำจำกช่องแตกของล�ำตัว และซึมเข้ำสู่ผิวหนัง 
ท่ีสมัผสั เกิดผืน่แดง คัน มตีุม่ใส เกิดแผลพุผอง ปวดแสบ
ปวดร้อน อำจมีไข้ แผลจะตกสะเก็ดและหำยได้เอง  
ถ้ำสำรพิษนี้เข้ำตำจะท�ำให้ตำอักเสบถึงตำบอดได้

กำรป้องกนัและควบคมุ
l หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสตัวด้วงก้นกระดก ไม่ควรปัด ตี 

หรือบีบตัวแมลง
l อยู่ในห้องที่มีมุ้งลวด ลดกำรใช้ไฟในช่วงกลำงคืน 
l ใช้กับดักแสงไฟล่อให้แมลงมำเล่นไฟ เพื่อก�ำจัดทิ้ง
l ก�ำจัดซำกพืชซำกสัตว์ พืชปกคลุมดิน ไม่ให้เป็น

แหล่งเพำะพันธุ์และที่อยู่ของด้วงก้นกระดก
l หำกด้วงก้นกระดกมีจ�ำนวนมำก อำจใช้สำรเคมีพ่น

บริเวณท่ีแมลงอำศัย เช่น ตำมพ้ืนดินท่ีมีพืชเถำ
ปกคลุม กอหญ้ำ หรือแปลงพืช

ที่มา : 

-  กรมวิทยำศำสต์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข. แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตรำย เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557.

-  iNaturalist.ca. Paederus fuscipes [Internet]. c Felix Riegel [cited 2022 Mar 8]; Available from: https://www.inaturalist.org/observations/68087430.

-  Junior VH. “Sign of the kiss” in dermatitis caused by vesicant beetles (Paederus sp. or “potós”). An Bras Dermatol [Internet]. 2014 [cited 2022 Mar 8];89:996-7. Available from: https://doi.org/10.1590/abd1806-4841.20143335

-  American Osteopathic College of Dermatology (AOCD). Paederus Dermatitis [Internet]. [cited 2022 Mar 8]; Available from: https://www.aocd.org/page/PaederusDermatitis.
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ลกัษณะผวิหนงัทีส่ัมผสัถกูสารพิษจากดว้งน้ำามนั

Mylabris phalerata Epicauta hirticornis

ลกัษณะ
  ด้วงน�้ำมัน (Oil beetles) ในประเทศไทยพบได้
ประมำณ 13 ชนิด ทกุชนิดมพิีษแบบเดียวกัน มชีือ่ท้องถ่ิน
แตกต่ำงกันไป เช่น ด้วงโสน ด้วงไฟเดอืนห้ำ ชนิดท่ีพบบ่อย
และประชำชนเคยเสียชีวิตจำกกำรกินมี 3 ชนิด ได้แก่
l Mylabris phalerata มีลักษณะหัว อก ล�ำตัว และ 

ขำสีด�ำ ปีกแข็งและมีลำยขวำงสีเหลืองส้มสลับด�ำ  
เป็นสีเหลืองส้ม 3 แถบ ด�ำ 3 แถบ ล�ำตัวกว้ำง  
7-8 มิลลิเมตร ยำว 22-27 มิลลิเมตร 

l Epicauta hirticornis มีลักษณะหัวสีน�้ำตำล อก  
ล�ำตวั ขำ และปีกสดี�ำ ไม่มลีำยบนปีกแขง็ ขนำดล�ำตวั
กว้ำง 3-5 มิลลิเมตร ยำว 12-21 มิลลิเมตร

l Epicauta malicul มีลักษณะหัวสีแดง ปีกคู่หน้ำ 
มีสีเหลือง ปลำยปีกสีด�ำ ล�ำตัวกว้ำง 5-6 มิลลิเมตร 
ยำว 20-22 มิลลิเมตร

แหลง่ทีพ่บ
  ด้วงน�ำ้มนัพบได้ทัว่ทุกภำคของประเทศไทย จะพบ
มำกในพื้นที่แปลงเกษตร โดยเฉพำะที่ปลูกพืชตระกูลถั่ว 
เช่น ถ่ัวพุ่ม ถ่ัวเขียว ปอเทือง และโสน เป็นต้น ไม้ยืนต้น
ขนำดเล็ก เช่น ต้นแค และรวมถึงไม้พุ่มเตี้ยหรือพืชล้มลุก 
ที่ข้ึนเองตำมธรรมชำติ เช่น ผักโขม โดยจะบินเป็นกลุ่ม 
มำกินใบและดอกของพืชเหล่ำนี้

ดว้งน�ำมนั
(Oil Beetles, Blister Beetles)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  ด้วงน�ำ้มนัทุกชนิดจะมสีำรพิษท่ีเรยีกว่ำ Cantharidin 
เมื่อถูกรบกวนจะขับสำรชนิดน้ีออกมำทันที สำรน้ี 
เมื่อสัมผัสถูกผิวหนังจะท�ำให้เกิดกำรระคำยเคืองอย่ำง
รุนแรง และเกิดเป็นผื่นพอง ปวดแสบปวดร้อน ถ้ำเข้ำตำ 
จะท�ำให้ตำอักเสบ ถ้ำพิษจำกกำรกิน จะท�ำให้ปวดท้อง
อย่ำงรุนแรง คลื่นไส้ อำเจียนมีเลือดปน ถ่ำยอุจจำระ
และปัสสำวะมีเลือดปนด้วย และถ้ำรับพิษเข้ำไป 
ในปริมำณมำก คือ กินมำกกว่ำ 3 ตัว จะท�ำให้ถึงตำยได้ 
โดยสำรพิษจะเข้ำไปท�ำให้เกิดอันตรำยอย่ำงรุนแรงต่อ
เยื่อเมือกในทำงเดินอำหำร

กำรป้องกนัและควบคมุ
l ห้ำมจับแมลงที่มีลักษณะทั้ง 3 ชนิด มำรับประทำน 

และไม่ไปกระตุ้นหรือสัมผัสกับแมลงเหล่ำนี้ 
l ถ้ำร ่ำงกำยถูกพิษให้รีบล้ำงแผลด้วยสบู ่และน�้ำ 

ท�ำควำมสะอำดแผลด้วยแอลกอฮอล์เพ่ือฆ่ำเชื้อโรค
เบื้องต้น

ที่มา : 

-  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข. แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตรำย เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557

-  Thailand Nature Project. Meloidae Gyllenhal, 1810 [Internet]. 2020 [cited 2022 Mar 4]; Available from: https://www.thailandnatureproject.com/meloidae---blister-beetles.html.

-  University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences. Common name: blister beetles [Internet]. 2000 [cited 2022 Mar 4]; Available from: https://entnemdept.ufl.edu/creatures/urban/medical/blister_beetles.htm.

Epicauta malicul
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แมลงตด Pherosophus javanus

ลกัษณะการปลอ่ยสารพิษของแมลงตด

ลกัษณะอาการถกูพิษ
ของแมลงตด

ลกัษณะ
  แมลงตด (Bombardier beetle) เป็นแมลงประเภท
ด้วงปีกแข็ง ชนิดที่พบได้โดยทั่วไปในประเทศไทย ได้แก่ 
ชนิด Pherosophus javanus และ Pherosophus  
occipitalis มีลักษณะท่ัวไป คือ มีหัวแคบ ควำมกว้ำง 
ของหัวน้อยกว่ำควำมกว้ำงของส่วนท่ีกว้ำงท่ีสุดของอก
ปล้องแรก ส่วนอกแคบกว่ำส่วนท้อง ปีกคู่หน้ำใหญ่คลมุท้อง
เกือบทั้งหมดหรือทั้งหมด ปลำยปีกตัด 

แหลง่ทีพ่บ
  แมลงตดพบแพร่กระจำยอยู่ทั่วไปในประเทศไทย 
ในบรเิวณตำมพ้ืนดนิ ช่องใต้ดนิ กองหนิหรอืใต้เปลอืกไม้ 
ในกิ่งหรือต้นที่ตำยที่ล้มอยู่เหนือดิน กองไม้พุพัง หรือ 
บำงครั้งพบตำมชำยฝั่งน�้ำ จับแมลงและสัตว์เล็กๆ อื่น 
กินเป็นอำหำร

แมลงตด
(Bombardier beetle)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  แมลงตดตวัผูแ้ละตวัเมยีจะมอีวัยวะท่ีปล่อยแก๊ส
ส�ำหรบัป้องกันตวัเป็นสำรพิษประเภท Quinone โดยพ่น
ออกมำเป็นหมอกออกมำทำงปลำยส่วนท้อง มเีสยีงคล้ำยตด 
สำรพิษท่ีปล่อยออกมำจะมผีลยับย้ังไม่ให้ศตัรเูข้ำมำท�ำ
อนัตรำย เมือ่ถูกผวิหนังจะมอีำกำรแสบร้อนคล้ำยถูกกรด 
หำกถูกจุดส�ำคัญ เช่น ตำ อำจท�ำให้ตำบอดได้

กำรป้องกนัและรักษำอำกำร
l หลีกเลี่ยงไม่ไปสัมผัสกับแมลงตด 
l ถ้ำผิวหนังถูกน�้ำพิษให้รีบล้ำงด้วยสบู่และน�้ำ แล้วใช ้
 ยำปฏิชีวนะประเภทครีมทำบริเวณที่ถูกพิษ 
l กรณีที่ตุ่มแผลแตกให้รับประทำนยำปฏิชีวนะ และ 
 ปิดแผลไว้ ถ้ำอำกำรรุนแรงควรไปพบแพทย์

ที่มา : 

-  inaturalist.ca. Pheropsophus javanus [Internet]. c Geonhyeok Kim [cited 2022 Mar 11]; Available from: https://inaturalist.ca/taxa/251460-Pheropsophus/browse_photos.

-  Eisner T. Aneshansley DJ. Spray aiming in the bombardier beetle: photographic evidence. Proc. Natl. Acad. Sci. USA [Internet]. 1999 [cited 2022 Mar 11];96:9705-9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC22274/pdf/pq009705.pdf.

-  HerKid. พิษจำก “แมลงตด” ท�ำผิวหนังอักเสบ ปวดแสบปวดร้อน เป็นรอยไหม้ [อินเทอร์เน็ต]. [เข้ำถึงเมื่อ 11 มี.ค. 2565.]. เข้ำถึงได้จำก: https://www.herkid.com/view/29403/พิษจำก-แมลงตด-ท�ำผิวหนัง/.
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แมลงวนับา้น Musca domestica

หนอนแมลงวนัและระยะดกัแด้

ลกัษณะ
  แมลงวันบ้ำน (House flies) เป็นแมลงวันท่ีมสีเีทำด�ำ 
ไม่สะท้อนแสง ตำเป็นลักษณะตำประกอบ ตำสีน�้ำตำล 
ปนแดง ตำแยกออกจำกกันท้ังในตัวผูแ้ละตวัเมีย แต่ตัวเมยี
แยกออกจำกกันมำกกว่ำตัวผู้ ส่วนปำกเป็นแบบซับดูด 
ส�ำหรับดูดอำหำรที่เป็นของเหลวหรือก่ึงเหลว ในขณะท่ี 
ไม่กินอำหำรปำกจะหดเข้ำไปอยู่ในส่วนหัว แต่ขณะ 
กินอำหำรปำกจะยดืยำวออกมำ ส่วนอกด้ำนหลงัมแีถบด�ำ 
4 เส้น ขำมี 3 คู่ 

แหลง่ทีพ่บ
  แมลงวันบ้ำนเป็นแมลงวันที่มีควำมใกล้ชิดกับคน 
สำมำรถพบเหน็ได้ทัว่ไปตำมบ้ำนเรอืน กองขยะ เศษอำหำร 
ซำกสตัว์ โดยเฉพำะบรเิวณท่ีมเีศษอำหำรหรอืซำกสตัว์เน่ำ

แมลงวนับำ้น
(House flies)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  แมลงวันบ้ำนเป็นพำหะน�ำโรคแบบ mechanical 
transmitter มีกำรศึกษำที่แสดงให้เห็นว่ำสำมำรถแยก
เชื้อโรคจำกแมลงวันได้มำกกว่ำ 100 ชนิด และพบว่ำมี 
65 ชนิด ที่แมลงวันสำมำรถเป็นพำหะ ซึ่งมีท้ังเชื้อไวรัส 
โปรโตซัว แบคทีเรีย และไข่หนอนพยำธิ โรคที่มีแมลงวัน
บ้ำนเป็นพำหะ เช่น โรคบิดไทฟอยด์ อหิวำตกโรค ฯลฯ 
นอกจำกน้ีแมลงวันบ้ำนยังสร้ำงควำมร�ำคำญให้กับ
มนุษย์รวมถึงสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย

กำรป้องกนัและควบคมุ
l ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ท�ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ เช่น  
 กำรใช้ห้องส้วมที่สำมำรถป้องกันกำรวำงไข่ของ 
 แมลงวัน กำรก�ำจัดขยะที่ถูกต้อง
l ก�ำจัดแมลงวันตัวเต็มวัยโดยใช้กรงดักแมลงวัน  
 ใช้กับดักกำวเหนียวล่อจับแมลงวัน
l กำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลงในแหล่งเพำะพันธุ์ของ 
 แมลงวันบ้ำน

ที่มา : 

-  University of Florida. house fly [Internet]. 2020 [cited 2022 Mar 9]; Available from: https://entnemdept.ufl.edu/creatures/urban/flies/house_fly.htm.

-  ภำควิชำปรสิตวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. Family Muscidae. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้ำถึงเมื่อ 9 มี.ค. 2565.]. เข้ำถึงได้จำก: http://www.cai.md.chula.ac.th/lesson/lesson4902/html/div1g1f1.html.

-  University of New Hampshire. House Fly [fact sheet] [Internet]. 2022 [cited 2022 Mar 9]; Available from: https://extension.unh.edu/resource/house-fly-fact-sheet.
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แมลงวนัหวัเขยีว 
Chrysomya megacephala

ลกัษณะ
  แมลงวันหัวเขียว (Blow flies) ลักษณะเด่น คือ  
ล�ำตัวส่วนอกและท้องมีควำมมันวำวสะท้อนแสงเหมือน
ผิวโลหะ ซึ่งอำจเป็นสีเขียวหรือสีน�้ำเงิน แมลงวันกลุม่น้ี
พบมำกรองจำกแมลงวันบ้ำน มีขนำดตัวใกล้เคียงหรือ
ใหญ่กว่ำแมลงวันบ้ำนเล็กน้อย ตำรวมของแมลงวัน
กลุม่นีม้สีแีดงขนำดใหญ่เห็นได้ชดัเจน ปำกเป็นแบบซบัดดู  
ชนิดที่พบมำกที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ Chrysomya 
megacephala เป็นแมลงวันที่มีขนำดใหญ่ ล�ำตัวมันวำว
สีน�้ำเงินเขียว

แหลง่ทีพ่บ
 แมลงวันหัวเขียวสำมำรถพบได้ทั่วไปตำมแหล่ง
อำหำรและแหล่งเพำะพันธ์ุท่ีมคีวำมชืน้สงูกว่ำแมลงวนับ้ำน 
จะพบมำกบริเวณแหล่งอำหำรที่มีโปรตีนสูง เช ่น  
โรงฆ่ำสัตว์ แหล่งขำยปลำ ขำยเนื้อสัตว์ โดยจะดูดกิน
บนเน้ือสัตว์ และยังพบบริเวณกองขยะ เศษอำหำรและ
ผลไม้ที่มีรสหวำน ชอบวำงไข่ในอุจจำระคน ซำกสัตว์ 

แมลงวนัหวัเขยีว
(Blow flies) 

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  แมลงวันหัวเขียวสำมำรถเป็นพำหะน�ำโรคได้ 
เชื้อท่ีส�ำคัญท่ีสำมำรถน�ำโดยแมลงวัน ได้แก่ เชื้อ
อหิวำตกโรค เชื้อบิด เชื้อไข้รำกสำด เชื้อแบคทีเรีย 
ท่ีท�ำให้เกิดโรคทำงเดนิอำหำร โดยเชือ้โรคหรอืไข่พยำธิ 
จะตดิตำมตวัแมลงวัน เช่น ขำ ปำก ล�ำตัว ซึ่งปกคลุม 
ไปด้วยขนมำกมำย เชื้อโรคบำงชนิดสำมำรถเข้ำไปอยู่
ในทำงเดินอำหำรของแมลงวัน และสำมำรถถูกขับถ่ำย
หรือส�ำรอกออกมำขณะที่แมลงวันตอมอำหำร 

กำรป้องกนัและควบคมุ
l ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ท�ำลำยแหล่ง

เพำะพันธุ์แมลงวัน เช่น กองขยะ เศษอำหำร ซำกสัตว์ 
l ก�ำจดัแมลงวันตวัเตม็วัยโดยใช้กรงดกัแมลงวนั ใช้กับดกั

กำวเหนียวล่อจับแมลงวัน ใช้ลวดไฟฟ้ำฆ่ำแมลงวัน 
ใช้ไม้ตีแมลงวัน 

l ก�ำจัดแมลงวันโดยใช้สำรเคมี เช่น กำรใช้เครื่องพ่น
อดัลมพ่นสำรเคมบีรเิวณแหล่งเพำะพันธ์ุเพ่ือควบคมุ
หนอนแมลงวัน กำรใช้เหยื่อพิษ 

ที่มา : 

-  ภำควิชำปรสิตวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. Family Calliphoridae [อินเทอร์เน็ต]. [เข้ำถึงเมื่อ 10 มี.ค. 2565.]. เข้ำถึงได้จำก: www.cai.md.chula.ac.th/lesson/lesson4902/html/div1g1f2.html.

-  ภำควิชำปรสิตวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. แมลงวัน [อินเทอร์เน็ต]. [เข้ำถึงเมื่อ 10 มี.ค. 2565.]. เข้ำถึงได้จำก: https://w1.med.cmu.ac.th/parasite/ควำมรู้เกี่ยวกับโรคปรส/7297/ 

-  Alchetron. Chrysomya megacephala [Internet]. 2021 [cited 2022 Mar 11]; Available from: https://alchetron.com/Chrysomya-megacephala.
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แมลงวนัคอกสัตว์
Stomoxys calcitrans

ลกัษณะ
  แมลงวันคอกสัตว์ (Stable flies) มีรูปร่ำงและ
ขนำดคล้ำยกับแมลงวันบ้ำน แต่มลี�ำตวัอ้วนและมีส่วนท้อง
ทีก่ว้ำงกว่ำ ตวัสนี�ำ้ตำลปนเทำ อกมแีถบสนี�ำ้ตำลด�ำพำด
ควำมยำว 4 เส้น หนวดเป็นแบบที่มีขนเฉพำะด้ำนบน
เท่ำนั้น ลักษณะท่ีสังเกตเห็นได้เด่นชัดของแมลงวัน 
คอกสัตว์ คือ ปำกเป็นแบบเจำะดูด

แหลง่ทีพ่บ 
  แมลงวันคอกสัตว์เป็นแมลงที่พบได้ทั่วประเทศ 
และพบจ�ำนวนมำกในฤดรู้อน มนิีสัยชอบหำกินตำมคอกสตัว์ 
แต่มพีบบ้ำงในบรเิวณบ้ำนเรือน โดยเข้ำมำดดูกินเลอืดคนได้ 
ชอบออกหำกินในเวลำกลำงวัน มีนิสัยกำรกินอำหำร
ย้ำยจำกเหย่ือตวัหนึง่และไปอิม่ท่ีเหย่ืออกีตวัหนึง่ และชอบ
เปลีย่นท่ีเกำะกินบนสตัว์ตวัเดยีวกัน ท�ำให้เชือ้โรคระบำด
ได้รวดเร็วขึ้น เหย่ือท่ีชอบคือสัตว์เลือดอุ่น ได้แก่ วัว 
ควำย และคน แมลงวันคอกสัตว์ท้ังตัวผู ้และตัวเมีย
ต้องกำรเลือดเป็นอำหำร 

แมลงวนัคอกสัตว์
(Stable flies) 

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข 
  แมลงวันคอกสัตว์มีควำมส�ำคัญทำงปศุสัตว์เป็น
อย่ำงมำก เน่ืองจำกชอบกัดและดูดเลือดสัตว์เลี้ยง  
แต่ ก็มีควำมส�ำคัญทำงสำธำรณสุขเช ่นเดียวกัน  
เพรำะสำมำรถกัดและดูดเลือดคนได้ด้วย ท�ำให้เหย่ือ
สูญเสียเลือด เกิดอำกำรซีด นอกจำกนั้นกำรกัดท�ำให้เกิด
อำกำรเจ็บปวด รวมทั้งผิวหนังอำจเกิดเป็นผื่นแพ  ้
และยังท�ำให้เกิดกำรปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ติดมำกับ 
ตัวแมลงวัน ถ้ำเชื้อโรคเข้ำสู ่บำดแผลจะท�ำให้เกิด 
กำรติดเชื้อเข้ำสู่กระแสเลือดได้ 

กำรป้องกนัและควบคมุ
l ใช้ผลิตภัณฑ์ทำป้องกันแมลงกัด เมื่ออยู่นอกบ้ำน 
l ท�ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ เช่น น�ำฟำงหญ้ำที่เปียกชื้น  
 เศษอำหำร ออกจำกบริเวณคอกสัตว์
l กำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลงในแหล่งเพำะพันธุ์ของ 
 แมลงวัน

ที่มา : 

-  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข. แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตรำย เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557.

-  University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences. Common name: stable fly [Internet]. 2015 [cited 2022 Mar 14]; Available from: https://entnemdept.ufl.edu/creatures/urban/medical/stomoxys_calcitrans.htm.
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เหลอืบ Tabanus autumnalis

 เหลอืบ Haematopota pluvialis

ลกัษณะ
  เหลือบ (Horse flies) เป็นแมลงที่มีรูปร่ำงคล้ำย
แมลงวัน แต่มีขนำดใหญ่กว่ำมีปีกคู ่เดียวซึ่งมักใส  
และมีสีสันสวยงำมโดยอำจเป็นสีด�ำ สีน�้ำตำล สีส้ม  
หรือสีเขียวสด ตำมีขนำดใหญ่สีน�้ำตำลหรือด�ำ หนวดมี
ลกัษณะพิเศษคอื ส้ันและย่ืนตรงไปข้ำงหน้ำ โดยมลีกัษณะ
แตกต่ำงกันบ้ำงในบำงสกุล หนวดม ี5-10 ปล้อง ปำกเป็น
แบบกัดซับดูด 

แหลง่ทีพ่บ
  พบแพร่พันธ์ุในท่ีเปียกหรอืชืน้ บำงชนดิจะขยำยพันธ์ุ
ในเน้ือไม้ท่ีก�ำลังเน่ำในโพรงต้นไม้ บำงชนิดก็ขยำยพันธุ ์
ในดินซึ่งค่อนข้ำงแห้ง หรือวำงไข่ใต้ใบพืชเหนือแหล่งน�้ำ 
หรือบนใบพืชที่ติดโคลน ตัวหนอนอำศัยกินสัตว์เล็กๆ  
เป็นอำหำร ตัวเต็มวัยพบหำกินอยู่ตำมคอกสัตว์พวกวัว 
ควำย เป็นแมลงที่บินหำเหย่ือได้เก่ง โดยออกหำกินใน
เวลำกลำงวัน และเฉพำะตัวเมียเท่ำนั้นที่ดูดกินเลือดคน 
และสัตว์เลี้ยงเป็นอำหำร ส่วนตัวผู้กินน�้ำหวำนจำกเกสร
ดอกไม้

เหลอืบ
(Horse flies)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  ปำกท่ีใช้ดูดเลือดซึ่งมีอวัยวะเป็นแผ่นคมคล้ำย 
ใบมีดตัดเน้ือให้ขำด ท�ำให้ผิวหนังเกิดเป็นรอยแผล  
รวมทั้งอำจเกิดเป ็นผื่นแพ้ตำมมำ สูญเสียเลือด  
เกิดอำกำรซีด นอกจำกนั้นกำรกัดท�ำให้เกิดอำกำร 
เจ็บปวดอย่ำงมำก รวมทั้งผิวหนังอำจเกิดเป็นผื่นแพ้ 
และยังท�ำให้เกิดกำรปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ติดมำกับ 
ตัวของเหลือบ ถ้ำเชื้อโรคเข้ำสู่บำดแผลก็จะท�ำให้เกิด 
กำรติดเชื้อที่เป็นอันตรำยได้

กำรป้องกนัและควบคมุ
l สวมเสื้อผ ้ำปกปิดร ่ำงกำยให้มิดชิดเมื่ออยู ่ใน 
 ที่มีเหลือบชุกชุม
l กำรใช้กับดักชนิดต่ำงๆ เช่น กับดักกำวเหนียว  
 กับดักผ้ำในกำรดักจับตัวเต็มวัย

ที่มำ : 

-  Discover Life. Tabanus autumnalis [Internet]. 2022 [cited 2022 Mar 9]; Available from: https://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_MWS121944&res=640.

-  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข. แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตรำย เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557

-  InfluentialPoints. Family Tabanidae [Internet]. 2014 [cited 2022 Mar 9]; Available from: https://influentialpoints.com/Gallery/Horseflies_Clegs_and_Deerflies.htm.
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แมลงสาบอเมรกินั 
Periplaneta americana

แมลงสาบผี
Neostylopyga rhombifolia

แมลงสาบเยอรมนั 
Blattella germanica

ลกัษณะ 
  แมลงสำบ (Cockroaches) มีสีน�้ำตำลอ่อนจนถึง
สีด�ำ ล�ำตัวแบนรูปไข่ ส่วนหัวจะซ่อนอยู่ใต้อกปล้องแรก
ที่มีขนำดใหญ่ ชนิดที่พบได้บ่อย ได้แก่ 
l แมลงสำบอเมริกัน (Periplaneta americana)  

มีสีน�้ำตำลแดงเป็นมันวำว มีขนำดใหญ่ ล�ำตัวยำว
ประมำณ 30-40 มิลลิเมตร บนสันหลังอกส่วนต้น 
มีจุดสีด�ำ 2 จุด ล้อมด้วยวงสีเหลือง และมีวงสีด�ำ 
อยู่นอกสุด

l แมลงสำบเยอรมัน (Blattella germanica) มีสีน�้ำตำล
อ่อนเป็นมัน ล�ำตัวเล็กยำวประมำณ 10-15 มิลลิเมตร  
มีแถบสีด�ำพำดระหว่ำงตำทั้ง 2 ข้ำง บนสันหลังอก
ส่วนต้นมีแถบสีด�ำ 2 แถบพำดตำมควำมยำว

l แมลงสำบผี (Neostylopyga rhombifolia) มีสีน�้ำตำล
ออกด�ำ มีสีเหลืองปะปนอยู่ทั่วล�ำตัว มีขนำดกลำง  
ล�ำตัวยำวประมำณ 16-30 มิลลิเมตร สันหลังอก
ส่วนต้นมีจุดสีด�ำ 2 จุด ล้อมรอบด้วยวงสีเหลือง 
และมีวงสีด�ำอยู่นอกสุด

แหลง่ทีพ่บ 
  แมลงสำบมนิีสยัชอบอยู่รวมกันเป็นกลุม่ ชอบหลบ
ซ่อนตัว และอยู่ในที่พักอำศัยของคนในบริเวณห้องครัว 
ชั้นเก็บอำหำรต่ำงๆ ตู้เสื้อผ้ำ รวมท้ังท่อระบำยน�้ำ และ
สำมำรถขึ้นมำตำมท่อระบำยน�้ำเข้ำมำในที่พักอำศัยได ้
ในเวลำกลำงวันจะหลบซ่อนตัว และจะออกมำหำอำหำร
ในเวลำกลำงคืน 

แมลงสำบ
(Cockroaches) 

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข 
  แมลงสำบมีสำรก่อภูมิแพ้ที่เจือปนอยู่กับกลิ่น
และมูลท่ีปล่อยออกมำ ท�ำให้ผิวหนังเกิดอำกำรแพ้คัน
และอักเสบได้ ท�ำให้เกิดโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืด 
ในผูป่้วยทีม่ปีระวัติโรคภมูแิพ้ และพบว่ำผูท้ีต้่องใกล้ชดิ
กับแมลงสำบเป็นเวลำนำนๆ จะมปัีญหำเป็นโรคผวิหนงั
เรื้อรัง ร่ำงกำยอ่อนแอและเจ็บป่วยบ่อย รวมทั้งท�ำให้
เป็นคนที่มีอำกำรแพ้ต่อสำรต่ำงๆ ได้ง่ำย 

กำรป้องกนัและควบคมุ
l รกัษำควำมสะอำดของสถำนท่ีไม่ให้รกรงุรงั เพ่ือก�ำจดั

แหล่งเพำะพันธุ์และที่ซ่อนตัวของแมลงสำบ
l ท้ิงเศษอำหำร และขยะในภำชนะท่ีมีฝำปิดมิดชิด 

เพื่อไม่ให้มีแหล่งอำหำรส�ำหรับแมลงสำบ 

ที่มา : 

-  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข. แมลง สัตว์ และพืชท่ีมีพิษและเป็นอันตรำย เล่ม 1.  

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557

-  University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences. COCKROACHES [Internet]. 2021 

[cited 2022 Mar 8]; Available from: https://edis.ifas.ufl.edu/entity/topic/cockroaches.

-  Thailand Nature Project. Neostylopyga rhombifolia (Stoll, 1813) [Internet]. 2020 [cited 2022 Mar 8]; 

Available from: https://www.thailandnatureproject.com/neostylopyga-rhombifolia.html.
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ลกัษณะผวิหนงัทีเ่กดิจากตวัเรอืดกดั

Cimex hemipterus

ลกัษณะ
  เรือด (Bed bug) ตัวเต็มวัยมีลักษณะล�ำตัวแบนรี 
ยำวประมำณ 5-6 มิลลิเมตร สีน�้ำตำลอ่อนถึงเข้ม  
ส่วนหัวสั้น มีหนวด 4 ปล้อง มีปำกแบบเจำะดูด สำมำรถ
พับเก็บไว้ในร่องด้ำนล่ำงใต้ล�ำตัวได้ ส่วนอกด้ำนหน้ำ 
มีลักษณะเว้ำ ด้ำนข้ำงขยำยออกกว้ำงกว่ำปล้องอื่น  
ปีกไม่เจริญ มีลักษณะเป็นแผ่นแข็งสั้น มีขำ 6 ขำ  
ส่วนท้องเป็นรูปไข่เห็นปล้องชัดเจน 

แหลง่ทีพ่บ
  เรือดมักพบตำมสถำนที่ต ่ำงๆ เช ่น โรงแรม  
โรงภำพยนตร์ รถไฟ รถโดยสำร โดยเฉพำะสถำนท่ี 
ที่ค่อนข้ำงสกปรก และมีคนอยู่รวมกันเป็นจ�ำนวนมำก 
เช่น เรือนจ�ำ ค่ำยผู้อพยพ ค่ำยทหำร โดยจะออกมำ 
ดูดกินเลือดคนในเวลำกลำงคืน รวมทั้งในที่มืด แต่อำจ
กัดดูดเลือดคนในเวลำกลำงวันได้เมื่อต้องกำรเลือด  
ปกติในเวลำกลำงวันจะหลบซ่อนตัวและอำศัยอยู่ตำม 
ขอบที่นอน ซอกเตียง รอยแตกของพ้ืนห้อง ผนังห้อง 
เรือดสำมำรถคลำนออกมำจำกที่หลบซ่อนได้ไกลถึง  
6 เมตร เพ่ือออกมำกัดดูดเลือดคนแล้วกลับเข้ำไปหลบ
ซ่อนในที่อยู่เดิมหรือที่ใหม่ได้ และสำมำรถหลบซ่อน 
โดยไม่กินเลือดได้นำนหลำยเดือนจนถึง 1 ปี

เรือด
(Bed bug)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  เรอืดเป็นแมลงท่ีสร้ำงควำมร�ำคำญต่อคนและสตัว์
ด้วยกำรกัดดดูเลอืด ชนิดท่ีกัดและดูดเลอืดคน คือ Cimex 
hemipterus ท�ำให้รูส้กึคนับรเิวณท่ีเรอืดกัด ซึง่เกิดจำก
กำรแพ้น�ำ้ลำยของเรอืด และอำจท�ำให้เกิดกำรบวม ผืน่แพ้ 
และผวิหนังอกัเสบบรเิวณดงักล่ำวได้  

กำรป้องกนัและควบคมุ
 กำรก�ำจดัตวัเรอืดทีม่ปีระสทิธิภำพ จะต้องด�ำเนนิกำร
โดยใช้วิธีกำรผสมผสำนหลำยๆ ด้ำน คือ
l กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศัยให้สะอำด 

เช่น น�ำที่นอน หมอน ผ้ำห่ม มำผึ่งแดด
l กำรควบคุมโดยวิธีทำงกำยภำพ เช่น กำรใช้เครื่องพ่น 

ไอน�้ำร้อน (Steamer) ฉีดพ่นก�ำจัดเรือดในบริเวณที่พบ 
l กำรใช้สำรเคมีก�ำจัดแมลงท่ีเหมำะสมฉีดพ่นก�ำจัด

เรือด

ที่มา : 

-  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์. เรือด : ชีววิทยำและกำรป้องกันก�ำจัด คู่มือส�ำหรับกำรป้องกันก�ำจัดเรือดในโรงแรมและที่พักอำศัย. นนทบุรี: หนังสือดีวัน; 2554.

-  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์. เรือด แวมไพร์ไร้ปีกในห้องนอน (Bed bugs). กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2559.
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ลกัษณะรอยแผลทีเ่กดิจาก Chigger mite กดั

ไรออ่น
Leptotrombidium delicense

ลกัษณะ
  ไรอ่อน (Chigger mite) เป็นไรระยะตัวอ่อน 
ลักษณะท่ัวไป มี 6 ขำ ตัวกลมหรือค่อนข้ำงกลม  
ตัวเต็มวัยจะมีล�ำตัวตัวยำวประมำณ 1 มิลลิเมตร รูปร่ำง
ค่อนข้ำงรี หรือเป็นรูปไข่ ตัวสีแดงจัด มีขนเป็น Filiform 
ปกคลุมหนำเหมือนก�ำมะหยี่

แหลง่ทีพ่บ
  ในระยะตัวเต็มวัยจะอำศัยอยู่ตำมพ้ืนดินที่ชื้นแฉะ 
หรือที่มีควำมชื้นสูง ใต้ใบไม้เน่ำ ใต้ต้นไม้ที่มีใบไม้ 
หล่นทับถมและแสงแดดส่องไม่ถึง ส่วน Chigger mite  
จะอำศัยอยู่ตำมยอดหญ้ำ หรือใบหญ้ำตำมป่ำละเมำะ 
ทุ่งหญ้ำคำ หรือต้นหญ้ำที่ขึ้นปกคลุมคันนำ ริมล�ำคลอง 
ใต้ต้นไม้ใหญ่ท่ีมต้ีนหญ้ำเลก็ๆ ข้ึนและแสงแดดส่องไม่ถึง 
เป็นต้น

ไรอ่อน
(Chigger mite)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  Chigger mite เป็นพำหะส�ำคัญในกำรน�ำโรค 
สครับไทฟัส (scrub typhus) ซึ่งเกิดจำก เชื้อ Rickettsia 
t su tsukamush i  ช นิด ท่ี เป ็นพำหะน�ำ โรค  คือ  
Leptotrombidium akamushi และ Leptotrombidium 
delicense คนจะได้รบัเชือ้จำกกำรกัดของไรอ่อนท่ีมเีชือ้ 
โดย Chigger mite จะกินน�้ำเหลืองหรือน�้ำในเนื้อเย่ือ 
ของสัตว์และคน ในคนจะพบอยู่ตำมตัวบริเวณที่อับชื้น 
มีเสื้อผ้ำรัด เช่น เอว ใต้รักแร้ ขำหนีบ เป็นต้น แผลที ่
ไรอ่อนกัดจะเป็นรอยบุม๋สดี�ำ คล้ำยบหุรีจ่ี ้เรยีกว่ำ eschar

กำรป้องกนัและควบคมุ
l หลีกเลี่ยงไม่เดินในป่ำ ใส่เสื้อผ้ำให้มิดชิด และใช ้
 ผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงกัด 
l ท�ำลำยไรอ่อน โดยกำรถำงป่ำหรือใช้สำรเคมีพ่น 
 ในพื้นที่เสี่ยง
l ควบคุมและก�ำจัดหนู เพรำะเป็นสัตว์รังโรค
l ถ้ำจ�ำเป็นต้องพักแรมในป่ำหรอืในไร่ ควรนอนให้สงู 
 จำกพื้นดินอย่ำงน้อย 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร

ที่มา : 

-  ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค. คู่มือกำรเฝ้ำระวังพำหะน�ำโรค ปี 2559. นนทบุรี: ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง; 2559.

-  Lv Y, Guo XG, Jin DC. Research Progress on Leptotrombidium delicense. Korean J Parasitol [Internet]. 2018 [cited 2022 Mar 4];56:313-24. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30196663/.

-  สนธยำ เตียวศิริทรัพย์. เอกสำรบรรยำยเรื่อง หมัด เห็บ และไรอ่อน ชีววิทยำ ควำมส�ำคัญทำงกำรแพทย์และกำรจัดกำร. กำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลงฯ; 6-8 พ.ค. 2558; ศูนย์อบรมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง จ.สระบุรี.

-  ยุทธนำ สำมัง. เอกสำรบรรยำยเรื่อง ริ้น เห็บ หมัด เรือด. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพนักกีฏวิทยำในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง; 14-16 ธ.ค. 2563; โรงแรมพักพิง อิงทำง บูติค โฮเทล จ.นนทบุรี.
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เหบ็แขง็
(hard ticks)

เหบ็ออ่น
(soft ticks)

ลกัษณะผืน่ของโรคไลม ์(Lyme disease) ทีเ่กดิจากเหบ็กดั

ลกัษณะ
  เห็บ (Ticks) เป็นสัตว์ขำข้อ มีรูปร่ำงกลมรีในแนวรำบ 
ล�ำตัวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนปำกย่ืนไปข้ำงหน้ำ 
ดูคล้ำยส่วนหัว และส่วนล�ำตัว ไม่มีปีก ไม่มีหนวด  
เห็บมี 2 กลุ่ม คือ เห็บแข็ง (hard ticks) และเห็บอ่อน 
(soft ticks)
l เห็บแข็ง มีล�ำตัวลักษณะเป็นรูปไข่ คล้ำยถุงน�้ำ  

แบนรำบ เมือ่ดดูเลอืดจำกเหย่ือ จะมลี�ำตวัท่ีใหญ่ขึน้
l เห็บอ่อน จะมีขอบตัวที่แบน ผนังล�ำตัวมักจะเรียบ

คล้ำยหนัง มีรอยย่นตำมตัวส่วนมำกจะเป็นปรสิต 
ของสัตว์ปีก

แหลง่ทีพ่บ
  เห็บมีมำกกว่ำ 800 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นปรสิต
ภำยนอกของสัตว์หลำยชนิด ดูดกินเลือดเป็นอำหำร 
ทัง้เพศผูแ้ละเพศเมยี เหบ็เข้ำมำปนเป้ือนแล้วดดูกินเลือดคน
โดยติดมำกับสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว ฯลฯ) เห็บอำศัยท�ำรัง 
อยู่ตำมพ้ืนดินแล้วข้ึนมำดูดกินเลือดคน หรือบำงครั้ง 
หลบซ่อนแล้วกินเลือดอยู่ตำมบริเวณใบหูของคน

เหบ็
(Ticks)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  เห็บส่วนใหญ่ดูดเลือดและเป็นพำหะน�ำโรคในสัตว ์
แต่สำมำรถเป็นพำหะน�ำโรคจำกสัตว์สู่คนได้ กำรกัด
ของเห็บท�ำให้เกิดบำดแผล ระคำยเคือง อักเสบและแพ้ได้ 
มีรำยงำนในต่ำงประเทศว่ำเห็บเป็นพำหะน�ำโรคมำสู่คน 
เช่น โรคไลม์ (Lyme disease) เกิดจำกกำรติดเชื้อ
แบคทีเรียชนิดหนึ่งจำกกำรโดนเห็บกัด โดยมีเห็บใน
สกุล Ixodes เป็นพำหะน�ำโรค บริเวณท่ีโดนกัดจะเกิด 
ผื่นเป็นวงสีแดงซ้อนกัน 2 วง และอำจท�ำให้มีอำกำร
คล้ำยเป็นหวัด เช่น หนำวสั่น เป็นไข้ ปวดศีรษะ เมื่อยล้ำ 
หรือปวดกล้ำมเนื้อ เป็นต้น

กำรป้องกนัและควบคมุ
l ก�ำจัดและควบคุมเห็บบนตัวสัตว์ เช่น กำรอำบน�้ำ

สัตว์เลี้ยงและตัดขนเป็นประจ�ำ
l ก�ำจัดและควบคุมเห็บในบ้ำน เช่น กำรดูดฝุน 

ท�ำควำมสะอำดบริเวณต่ำงๆ ในบ้ำน อุปกรณ์ 
สัตว์เลี้ยง กำรใช้สำรเคมีรูปแบบต่ำงๆ เช่น ผงฝุ่น 
น�้ำยำเข้มข้น น�้ำยำสเปรย์ก�ำจัดเห็บหมัดพ่นใน
บ้ำนและบริเวณกรงสัตว์เลี้ยง

ที่มา : 
-  สนธยำ เตียวศิริทรัพย์. เอกสำรบรรยำยเรื่อง หมัด เห็บ และไรอ่อน ชีววิทยำ ควำมส�ำคัญทำงกำรแพทย์และกำรจัดกำร. กำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลงฯ; 6-8 พ.ค. 2558; ศูนย์อบรมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง จ.สระบุรี. 
-  Centers for Disease Control and Prevention. Ticks [Internet]. 2017 [cited 2022 Mar 4]; Available from: https://www.cdc.gov/dpdx/ticks/index.html
-  Centers for Disease Control and Prevention. Lyme Disease [Internet]. 2020 [cited 2022 Mar 4]; Available from: https://www.cdc.gov/lyme/signs_symptoms/rashes.html
-  ยุทธนำ สำมัง. เอกสำรบรรยำยเรื่อง ริ้น เห็บ หมัด เรือด. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพนักกีฏวิทยำในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง; 14-16 ธ.ค. 2563; โรงแรมพักพิง อิงทำง บูติค โฮเทล จ.นนทบุรี.

่
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ลกัษณะอาการของผูป่้วยโรคกาฬโรค

ลกัษณะ
  หมัด (Fleas) เป็นแมลงที่มีหลำยชนิด ส่วนใหญ่
เป็นปรสิตภำยนอกของสตัว์ป่ำและสตัว์เลีย้ง แต่สำมำรถ
กัดและดูดกินเลือดคนได้ หมัดมีล�ำตัวแบนทำงด้ำนข้ำง  
มีขนำด  2-4 มิลลิเมตร ไม่มีปีก ปำกแบบแทงดูด สำมำรถ
กระโดดได้ไกล หมัดที่มีควำมส�ำคัญทำงกำรแพทย  ์
มี 2 กลุ่ม คือ 
l หมัดท่ีมีแผงหนำมบริเวณแก้มและตรงท้ำยของอก

ปล้องกลำง ได้แก่ หมัดสุนัข และหมัดแมว
l หมัดที่ไม่มีแผงหนำม ได้แก่ หมัดหนู และหมัดคน

แหลง่ทีพ่บ
  หมัดตัวเมียจะวำงไข่ตำมรังของเหย่ือหรือตำม 
พ้ืนดินเปียกชื้น สำมำรถวำงไข่ได้ 400-500 ฟอง  
และจะพบอยู่เฉพำะเจำะจงกับเหย่ือ เช่น หนู สุนัข  
และแมว แต่หมัดเหล่ำนี้สำมำรถกินเลือดคนได้ด้วย

หมดั
(Fleas)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  กำรกัดกินเลือดของหมัด ท�ำให้ผิวหนังเกิดอำกำร
แพ้ได้ตั้งแต่เป็นผื่นเล็กๆ บวมแดงเป็นปื้น จนถึงเป็น 
ผื่นคันอย่ำงรุนแรง นอกจำกน้ีหมัดยังเป็นพำหะน�ำโรค
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำฬโรคหรือไข้ด�ำ ติดต่อกันได้โดย 
โดนหมัดที่มีเชื้อกำฬโรคกัด และโรค Murine typhus  
ชนิดท่ีเป็นพำหะส�ำคัญ ได้แก่ หมัดหนู Xenopsylla  
cheopis

กำรป้องกนัและควบคมุ
l ใช้ผลิตภัณฑ์ทำป้องกันแมลงกัด
l ท�ำควำมสะอำดบ้ำน และบริเวณที่อำศัยของสุนัข

และแมวหรือ พ่นสำรเคมีในรูปแบบสเปรย์หรือใช้ 
ยำหยดหลังลงบนตัวสัตว์ 

ที่มา : 

-  Centers for Disease Control and Prevention. Fleas [Internet]. 2020 [cited 2022 Mar 8]; Available from: https://www.cdc.gov/fleas/index.html. 

-  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์. ชีววิทยำ และกำรควบคุมแมลงที้เป็นปัญหำสำธำรณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: หนังสือดีวัน; 2553.

-  สมำคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. โรคกำฬโรค (PLAGUE) [อินเทอร์เน็ต]. [เข้ำถึงเมื่อ 11 มี.ค. 2565.]. เข้ำถึงได้จำก: https://www.pidst.or.th/A228.html.
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เหาหวั (Head lice)

เหาตวั (Body lice)

ลกัษณะ
  เหำ (Lice) เป็นแมลงขนำดเล็กที่ไม่มีปีก มีขนำด 
1-2 มิลลิเมตร ล�ำตัวแบน ส่วนขำมีขนำดใหญ่ ปลำยขำ
มลีกัษณะเป็นเล็บและมหีนำม ซึง่ช่วยในกำรยึดตดิกับเส้นผม
หรือเส้นขนของเหย่ือ เหำที่มีควำมส�ำคัญทำงกำรแพทย์  
คือ เหำหัว หรือ head lice (Pediculus humanus  
capitis) และเหำตัว หรือ body lice (Pediculus  
humanus corporis) โดยเหำตัวจะมีขนำดใหญ่กว่ำ 
เหำหัวเล็กน้อย

แหลง่ทีพ่บ
  เหำหัวอำศัยอยู่บนศีรษะ ส่วนเหำตัวอำศัยอยู่ตำม
ขนบริเวณล�ำตัวและตะเข็บเสื้อผ้ำ โดยตลอดชีวิตจะ
อำศัยอยูบ่นคนตลอดเวลำ และสำมำรถแพร่ติดต่อให้แก่
ผู้อื่นได้ง่ำยถ้ำมีกำรสัมผัส หรือใช้ของร่วมกัน

เหำ
(Lice)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  เหำดูดกินเลือดคนเป็นอำหำร ในน�้ำลำยของเหำ 
มีสำรท่ีท�ำให้ผิวหนังเกิดอำกำรคันและระคำยเคือง  
ผู้ท่ีเป็นเหำจะมีอำกำรคันบริเวณที่โดนกัด ถ้ำเกำมำก 
และไม่รกัษำควำมสะอำด โดยปล่อยให้เป็นเหำเวลำนำน 
จะท�ำให้ผิวหนังเกิดเป็นหนองหรือสะเก็ดแห้งกรังได้  
บำงครั้งอำจเกิดกำรติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนท�ำให้
ต่อมน�้ำเหลืองท่ีบริเวณท้ำยทอยและข้ำงคอโตและ 
เกิดกำรอักเสบ

กำรป้องกนัและควบคมุ
l รักษำร่ำงกำยให้สะอำด โดยสระผมและอำบน�้ำ 

เป็นประจ�ำ ซักผ้ำเช็ดตัว ปลอกหมอน ผ้ำปูท่ีนอน 
ผ้ำห่มเป็นประจ�ำ

l ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกันกับผู้อื่น
l ก�ำจัดเหำ โดยใช้หวีเสนียดสำงเหำ หรืออำจใช ้

สำรเคมีที่มีควำมปลอดภัยสูง ซึ่งผลิตในรูปแป้ง 
หรือแชมพูก�ำจัดเหำ

ที่มา : 

-  Centers for Disease Control and Prevention. Parasites-Lice [Internet]. 2019 [cited 2022 Mar 8]; Available from: https://www.cdc.gov/parasites/lice/index.html. 

-  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข. แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตรำย เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557.
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Phthirus pubis

โลนทีอ่ยู่บนขนตา

ลกัษณะ
  โลน หรือเหำท่ีอวัยวะเพศ เป็นแมลงขนำดเล็ก  
ไม่มีปีก มีสีขำวเทำ เมื่อดูดกินเลือดแล้วจะมองเห็น 
เป็นสีน�้ำตำลแดง ล�ำตัวแบนมีควำมยำวประมำณ 1-2 
มิลลิเมตร รูปร่ำงคล้ำยปู 

แหลง่ทีพ่บ
  โลนจะพบอำศัยอยู่บนร่ำงกำยของคน โดยเฉพำะ
ชอบอำศัยอยู่ตำมขนบริเวณอวัยวะเพศ ชอบไชตำมรำก
ขนอ่อน และดูดเลือดคนเป็นอำหำร หำกมีจ�ำนวนมำก 
อำจพบที่บริเวณขนสั้นๆ เช่น ขนรักแร้ ขนตำ ขนคิ้ว  
หรือหนวดเครำได้

โลน
(Crab louse)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  โลนเป็นปรสิตภำยนอก อำศัยดูดกินเลือดคน 
น�้ำลำยของโลนมีผลกับผิวหนังบริเวณท่ีมันดูดกินเลือด 
เมื่อถูกโลนกัดจะท�ำให้เกิดอำกำรคันอย่ำงรุนแรง และ
อำจท�ำให้เกิดบำดแผลหรือติดเชื้อได้ กำรติดต่อของโลน
ไปสู ่คนอื่นสำมำรถติดต่อกันได้ 2 ทำง คือ ติดต่อ 
ทำงเพศสัมพันธ์ เน่ืองจำกตัวโลนมักอำศัยอยู ่บน
อวัยวะเพศ และติดต่อจำกกำรใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น 
กำรใช้ผ้ำเช็ดตัว ผ้ำห่ม และใส่เสื้อผ้ำของคนที่เป็นโลน 

กำรป้องกนัและควบคมุ
l ไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโลน และไม่ใช้เสื้อผ้ำ  

ผ้ำเช็คตัว เครื่องนอนร่วมกับผู้อื่น
l ถ้ำรู ้ตัวว่ำติดโลน โกนขนบริเวณน้ันทิ้ง และใช้

แอลกอฮอล์เช็ดท�ำควำมสะอำด
l ลดกำรปนเปื้อนของโลน เช่น น�ำเสื้อผำ้ ของใช้ไปต้ม

ในน�้ำเดือด หรือแช่ในน�้ำร้อน หรือใส่ถุงมัดให้แน่น  
วำงทิ้งไว้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งสัปดำห์เพื่อให้ตัวโลนตำย

l หำกต้องก�ำจัดโดยใช้สำรเคมีสำมำรถใช้สำรเคมี
ชนิดเดียวกับที่ใช้ในกำรก�ำจัดเหำได้

l หำกตัวโลนติดอยู ่ ท่ีขนคิ้ว หรือขนตำ ควรใช  ้
วำสลีนออยท์เม้นท์ทำบำงๆ ลงบนขน แล้วลูบไปมำ
อย่ำงระมัดระวัง อย่ำให้เข้ำตำ

ที่มา : 
-  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข. แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตรำย เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557.
-  Li L, Liu X, Xu L, Lu Y. Dermoscopy of pediculosis pubis. JAAD Case Rep [Internet]. 2018 [cited 2022 Mar 9]; 4:168-9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5993553/.
-  Paul Parker. lice on eyelashes [Internet]. Science Photo Library; 2022 [cited 2022 Mar 11]; Available from: https://www.sciencephoto.com/media/260834/view/lice-on-eyelashes.
-  HealthJade. Pubic line [Internet]. 2018 [cited 2022 Mar 11]; Available from: https://healthjade.com/pubic-lice/. 
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ผึง้ Apis spp.

ลกัษณะการตอ่ยของผึง้

ลกัษณะ
  ผ้ึง (Bees) เป็นแมลงที่มีเหล็กใน มีหลำยชนิด 
และที่รู ้จักกันดี ได้แก่ ผึ้งเลี้ยง (Apis mellifera),  
ผึ้งโพรง (Apis indica), ผึ้งมิ้ม (Apis florea) และ 
ผึ้งหลวง (Apis dorsata) เป็นต้น ผึ้งมีลักษณะโดยทั่วไป
คือ ล�ำตัวมีสีเหลืองน�้ำตำล ขำหลังมีอวัยวะพิเศษส�ำหรับ
เก็บเกสร เรียกว่ำ ตะกร้ำเก็บเกสร มีปีก 2 คู่ มีขนตำมล�ำตัว
ลักษณะเป็นขนละเอียด ส่วนปลำยท้องมีเหล็กในย่ืน
ออกมำเห็นได้เด่นชัด

แหลง่ทีพ่บ
  ผึ้งสำมำรถพบได้ท่ัวไป โดยจะพบท�ำรังอยู่ใกล้
บริเวณต้นไม้ท่ีผึ้งสำมำรถไปหำอำหำรได้ หรือบำงครั้ง
อำจพบเข้ำมำท�ำรังในบริเวณบ้ำน บำงครั้งอำจพบผึ้ง 
บินมำหำอำหำรบริเวณที่มีขนม หรือของหวำนได้เช่นกัน

ผึง้
(Bees)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  ผึ้งจะมีต่อมสร้ำงสำรพิษ น�้ำพิษของผึ้งจะมี
หลำยประเภท โดยสำรพิษเหล่ำนี้จะถูกปล่อยออกมำ
ทำงเหล็กในท่ีอยู่ปลำยท้อง คนจะได้รับสำรพิษผ่ำนทำง
เหล็กในเมื่อถูกผึ้งต่อย อำกำรเมื่อได้รับพิษจะเกิดได้
ตั้งแต่อำกำรเฉพำะที่ในบริเวณท่ีถูกต่อย ได้แก่ ปวด 
บวม แดง ร้อน หรือเป็นผื่นแพ้ จนถึงอำกำรที่พิษเข้ำไป
ตำมกระแสเลือด ท�ำให้เกิดอำกำรท่ัวร่ำงกำย เช่น 
หลอดเลือดบวมหำยใจขัด คลื่นไส้ อำเจียน แน่นท้อง 
ท้องเดิน เป็นลม ช็อคและอำจเสียชีวิตได้ในผู้ที่มีอำกำร
แพ้พิษผึ้งอย่ำงรุนแรง หรือได้รับพิษในปริมำณมำก

กำรป้องกนัและควบคมุ
l หลีกเลี่ยงไม่ไปรบกวนหรือเข้ำไปอยู่บริเวณที่มีรังผึ้ง
l หำกแมลงมำสร้ำงรังบริเวณบ้ำน ให้ย้ำยรังตั้งแต่ยัง

เป็นรังขนำดเล็ก
l กรณีจะย้ำยรังขนำดใหญ่ควรให้ผู้ที่มีควำมช�ำนำญ

เป็นผู้ก�ำจัด เช่น หน่วยงำนบรรเทำสำธำรณภัย 
หน่วยกู้ภัยต่ำงๆ 

ที่มำ : 

-  IPM Images is a joint project of The University of Georgia. honey bees (Apis sp.) Linnaeus, 1758 [Internet]. 2018 [cited 2022 Mar 9]; Available from: https://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5500682.

-  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข. แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตรำย เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557.

-  Mirko Graul. ผึ้ง stings ในมือของคน [Internet]. Shutterstock; c2033-22-[cited 2022 Mar 9]. Available from: https://www.shutterstock.com/th/image-photo/bee-stings-hand-person-679184698
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ตอ่หวัเสือ
Vespa affinis

ตอ่หลมุ
Vespa tropica

ลกัษณะของรงัตอ่หวัเสือ เหลก็ในและตอ่มพิษของตอ่หวัเสือ

ลกัษณะ
  ชนิดท่ีมีควำมส�ำคัญ ได้แก่ ต่อหัวเสือ (Vespa  
affinis) และต่อหลุม (Vespa tropica)
l ต่อหัวเสือ (Vespa affinis) ลักษณะส�ำคัญ คือ ล�ำตัว 

มีสีด�ำ ปีกสีน�้ำตำล ท้องมีแถบสีส้มปนเหลืองคล้ำยๆ 
ลำยเสือ ปล้องท้องมีสีเหลืองส้มครึ่งท้องและด�ำ 
ครึ่งท้อง

l ต่อหลุม (Vespa tropica) ลักษณะส�ำคัญ คือ ล�ำตัว 
มสีีด�ำ ปีกสีน�ำ้ตำล ส่วนท้องมสีเีหลอืงส้มท่ีตรงกลำง
ท้องจ�ำนวนหนึ่งปล้อง

แหลง่ทีพ่บ
  ต่อสำมำรถพบได้ท่ัวไป บำงครัง้จะพบท�ำรงัอยู่ใกล้
บริเวณท่ีอยู่อำศัยของคน หรือมำสร้ำงรังอยู่ในบริเวณ
ที่พักอำศัยของเรำได้

ตวัตอ่
(Wasps)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  ต่อเป็นแมลงที่ท�ำร้ำยคนด้วยกำรต่อยโดยใช้
เหล็กในท่ีอยู่ปลำยท้อง กำรต่อยของต่อจะแตกต่ำง
จำกผึ้ง คือ ต่อสำมำรถต่อยโดยกำรฝังเหล็กในเข้ำใน
ตัวศัตรูหรือเหย่ือได้หลำยครั้ง เมื่อได้รับพิษจะมีอำกำร
ปวด บวม แดงร้อน เป็นผื่นแพ้ 

กำรป้องกนัและควบคมุ
l ไม่รบกวนรังของตัวต่อ 
l หลีกเลี่ยงไม่เข้ำไปอยู่บริเวณที่มีรังต่อ 
l ในกรณีท่ีจะย้ำยรังที่เป็นรังใหญ่ควรให้ผู ้มีควำม

ช�ำนำญเป็นผู้กระท�ำ 
l ถ้ำถูกตัวต่อต่อยสำมำรถรักษำอำกำรพิษโดยใช้ 

น�้ำแข็งประคบบริเวณท่ีถูกต ่อย ถ ้ำปวดมำก 
ให้รับประทำนยำระงับปวด 

ที่มา : 

-  ลุยป่ำและกำรท่องเที่ยว. เรื่อง ต่อๆ ตอนที่สอง. [อินเทอร์เน็ต]. 2014 [เข้ำถึงเมื่อ 11 มี.ค. 2565.]. เข้ำถึงได้จำก: http://dantekingdome.blogspot.com/2014/12/vespa-tropica.html.

-  องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ. ระวัง ต่อหัวเสือ แมลงร้ำยต่อยคนถึงตำยเกือบทุกปี [อินเทอร์เน็ต]. 2014 [เข้ำถึงเมื่อ 11 มี.ค. 2565.]. เข้ำถึงได้จำก: https://dlink.me/6zbOT.



28

ลกัษณะของรงัแตน

ลกัษณะอาการของแตนตอ่ย

ลกัษณะ
  แตนมีล�ำตัวควำมยำวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร  
มรีปูร่ำงทีผ่อมเพรยีว ล�ำตวัระหว่ำงส่วนอกกับส่วนท้องคอด 
จะมีกำรสร้ำงรังหลำกหลำยรูปแบบ ท้ังเป็นรูปฝักบัว  
เป็นแผ่น หรือเป็นสำยยำว

แหลง่ทีพ่บ
  แตนสำมำรถพบได้ท่ัวไป เช่น ป่ำ ทุง่หญ้ำ โดยบำงครัง้
จะพบท�ำรงัอยู่ใกล้บรเิวณทีอ่ยู่อำศยัของคน หรอืมำสร้ำงรงั
อยู่ในบริเวณที่พักอำศัยของเรำได้

แตน
(Hymenoptera)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  น�้ำพิษของแตนและต่อเป็นสำรอินทรีย์จ�ำพวก
โปรตีนและเอ็นไซม์ เช่น สำร Serotonin, Histermine, 
Tyramine, Catechnolamine ซึ่งเกิดจำกกำรรวมตัวกัน
ของกรดอะมิโนหลำยชนิด พิษของแตนและต่อเป็นสำร
กลุ่มเดียวกับพิษของแมงมุมหรือแมงป่อง

กำรป้องกนัและควบคมุ
l ไม่ไปรบกวนรังแตน 
l ในกรณีท่ีมีรังแตนมำสร้ำงในบริเวณบ้ำน สำมำรถ

ใช้กำรรมควันไล่ได้ 
l หลีกเลี่ยงไม่เข้ำไปอยู่บริเวณท่ีมีรังแตน แต่ถ้ำถูก 

ตัวแตนต่อย สำมำรถรักษำอำกำรพิษท�ำได้โดยใช้ 
น�้ำแข็งประคบบริเวณท่ีถูกต่อย ถ้ำปวดมำกให  ้
รับประทำนยำระงับปวด 

ที่มา : 

-  Biodiversity Research and Training Program. ต่อ แตน แมลงร้ำยที่โลกต้องกำร [อินเทอร์เน็ต]. 2008 [เข้ำถึงเมื่อ 11 มี.ค. 2565.]. เข้ำถึงได้จำก: http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-00-07/125-wasp

-  Pixabay. รังตัวต่อ. [อินเทอร์เน็ต]. 2015 [เข้ำถึงเมื่อ 11 มี.ค. 2565.]. เข้ำถึงได้จำก: https://pixabay.com/th/photos/ผึ้ง-รังตัวต่อ-ต่อย-เป็นธรรมชำติ-664767/

-  MThai.com. 12 รอยแผลแมลงกัด พร้อมวิธีปฐมพยำบำล. [อินเทอร์เน็ต]. 2020 [เข้ำถึงเมื่อ 11 มี.ค. 2565.]. เข้ำถึงได้จำก: https://mthai.com/health/56347.html
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แมงมมุแมม่า่ยด�า
(black widow spider)

แมงมมุแมม่า่ยน้ำาตาล
(brown widow spider)

ลกัษณะอาการทีถ่กูแมงมมุกดั

ลกัษณะส�ำคญั
l แมงมุมแม่ม่ำยด�ำ (Black widow spider) มีลักษณะ

ส�ำคัญ คือ ตัวเมียจะมีควำมยำวประมำณ 1-2 
เซนติเมตร มีสีด�ำ ตัวกลม ที่ท ้องจะมีลำยเป็น 
รูปนำฬิกำทรำยสแีดง ตวัผูจ้ะมขีนำดเลก็กว่ำตวัเมยี
ประมำณ 20 เท่ำ และมีสีน�้ำตำล ไม่พบลักษณะ
นำฬิกำทรำยที่ท้อง

l แมงมุมแม่ม่ำยน�้ำตำล (Brown widow spider)  
มลีกัษณะส�ำคญั คอื มขีนำดเลก็ว่ำแมงมมุแม่ม่ำยด�ำ
เล็กน้อย มีสีน�้ำตำล ตัวกลม ที่ท้องจะมีลำยเป็น 
รูปนำฬิกำทรำยสีส้มหรือสีเหลือง ขำสีน�้ำตำลสลับขำว

แหลง่ทีพ่บ
l แมงมุมแม่ม่ำยด�ำ พบได้ในหลำยประเทศ แต่พบ

มำกในทวีปอเมรกิำใต้และตะวนัตกเฉยีงใต้ของทวีป
ออสเตรเลีย ตัวเมียมีพฤติกรรมจะกินแมงมุมตัวผู้
หลังจำกผสมพันธุ์ คนมักถูกกัดได้จำกกำรไปสัมผัส
โดยบังเอิญ ส่วนใหญ่พบใยแมงมุมชนิดนี้อยู่ตำม
มุมประตูหรือหน้ำต่ำง โรงรถ หรือในห้องน�้ำ

l แมงมุมแม่ม่ำยน�้ำตำล ไม่มีนิสัยก้ำวร้ำว เมื่อถูก
รบกวนจะวิ่งหนีเข้ำหำซอกที่ก�ำบังในรังนอนของมัน
หรือท้ิงตัวลงไปแกล้งตำยท่ีพ้ืน ท�ำให้แมงมุมชนิดน้ี 
มีโอกำสกัดคนน้อยมำก ส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกกัดเกิดจำก 
ไปสัมผัสหรือกดทับตัวแมงมุมให้ได้รับบำดเจ็บ

แมงมมุแมม่ำ่ยด�ำ (Latrodectus hesperus)
แมงมมุแมม่ำ่ยน�ำตำล (Latrodectus geometricus)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  หำกถูกแมงมุมแม่ม่ำยกัดจะมีอำกำรแพ้อย่ำง
รุนแรง มีแผลเป ็นผื่นบวมแดง เจ็บปวดมีหนอง  
แผลจะหำยช้ำมำกและจะเกิดเป็นเนื้อตำย ส่วนพิษจะ
ท�ำลำยระบบภูมิคุ ้มกันและระบบน�้ำเหลือง รวมท้ัง
ท�ำลำยเม็ดเลือดขำว ขณะนี้ยังไม่มีเซรุ่มแก้พิษ แต่จะใช้
วิธีรักษำตำมอำกำร

กำรป้องกนัและควบคมุ
l หลีกเลี่ยงไม่ไปสัมผัสหรือรบกวนแมงมุมแม่ม่ำย
l ท�ำควำมสะอำดบ้ำนให้สะอำดอยู่เสมอ
l ก�ำจัดโดยใช้สำรเคมีฆ่ำแมลง เช่น ใช้สเปรย  ์

ฆ่ำแมลงฉีดพ่นโดยตรงที่แมงมุม 

ที่มา : 

-  Tartoh. แมงมุมมีพิษที่มีอยู่ในประเทศไทย และอำกำรที่แสดงหลังถูกกัด [อินเทอร์เน็ต]. 2014 [เข้ำถึงเมื่อ 

11 มี.ค. 2565.]. เข้ำถึงได้จำก: www.tartoh.com/topic/8118/แมงมุมมีพิษที่มีอยู่ในประเทศไทย-และ

อำกำรที่แสดงหลังถูกกัด.
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ลกัษณะ
  มดคันไฟ (Fire ant) เป็นมดขนำดกลำง ล�ำตัวยำว 
7-8 มิลลิเมตร มีสีเหลืองแดง มีขนที่หัวและตัว หนวดมี  
10 ปล้อง อกมีลักษณะแคบ ก้ำนเอวมีปุมนูน 2 ปุม  
ท้องรูปไข่ มีลำยขวำง สีน�้ำตำล มีเหล็กใน 

แหลง่ทีพ่บ 
  ท�ำรังอยู่ใต้ดินท่ีร่วนซุย โดยรังหนึ่งๆ มีรูทำงเข้ำ
ออกเล็กๆ บนพ้ืนดินได้หลำยรู กินแมลงและซำกสัตว์
เล็กๆ เป็นอำหำร 

มดคนัไฟ 
(Solenopsis geminata)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข 
  มดคนัไฟจะกัดและต่อยศตัรพูร้อมกับปล่อยน�ำ้พิษ
จำกเหลก็ในใส่เหย่ือหลงัจำกกัด ผูถู้กต่อยจะรูส้กึเจบ็แสบ
คล้ำยถูกไฟลวก บริเวณท่ีถูกต่อยจะมีอำกำรบวมแดง
แล้วขยำยกว้ำงข้ึน จุดที่ถูกต่อยจะใสคล้ำยถูกไฟลวก 
และจะมีอำกำรคันมำก เมื่อเกำผิวหนังจะย่ิงบวมแดง
แผ่กว้ำงขึ้น ต่อมำถ้ำตุ่มใสแตกออก และมกีำรตดิเชือ้ซ�ำ้
จะเกิดเป็นแผลอักเสบลุกลำมได้ 

กำรป้องกนัและควบคมุ 
l หลีกเลี่ยงไม่เข้ำไปอยู่ใกล้ เมื่อพบเห็นมดชนิดนี้
l ท�ำลำยรังหรือแหล่งพักอำศัยตั้งแต่ยังมีขนำดเล็ก
l ใช้สำรเคมีในกำรก�ำจัด เช่น
 -  สำรเคมีรูปแบบเม็ด เหมำะส�ำหรับใช้ตำมซอก  

 รอยแตกที่ใกล้รัง 
 -  สำรเคมีรูปแบบของเหลว ใช้รำดรังที่มีควำมลึก 
 -  สำรเคมีแบบผง อำจเป็นสำรไล่ ใช้ในกรณีท่ี 

 สำรเคมีชนิดอื่นเข้ำไม่ถึง 
l กำรใช้ Insect Growth Regulators (IGRs):  

Fenoxycarb ใช้ได้ดีในกรณีมดงำนอยู่ไกลรัง

ที่มา : 
-  อุรุญำกร จันทร์แสง. เอกสำรประกอบกำรสอน แมลงพิษ รู้แล้ว ไม่น่ำกลัวอย่ำงที่คิด. กำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลงฯ; 6-8 พ.ค. 2558; ศูนย์อบรมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง จ.สระบุรี.

-  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข. แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตรำย เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557.

-  Natusfera. Tropical Fire Ant (Solenopsis geminata). [Internet]. 2020. [cited 2022 March 8]. Available form: https://spain.inaturalist.org/taxa/67596-Solenopsis-geminata

-  AntWiki. File:Solenopsis geminate MCZ001L.jpg. [Internet]. 2011 [cited 2022 May 25]. Available from: https://www.antwiki.org/wiki/File:Solenopsis_geminata_MCZ001L.jpg

่ ่
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ลกัษณะ
  มดตะนอย เป็นมดขนำดใหญ่ ล�ำตัวยำว 10.5-13 
มิลลิเมตร มีสีด�ำปนน�้ำตำลเหลือง มีขนกระจำยบำงๆ  
อยู่ตำมล�ำตัว หนวดมี 12 ปล้อง อกยำวกว้ำงมีลักษณะ
เป็นรูปไข่นูน ก้ำนเอวมีปุ่มนูน 2 ปุ่ม ส่วนท้องรูปไข่เล็ก
ปลำยแหลมโค้ง มีเหล็กในอยู่ที่ปลำยท้อง 

แหลง่ทีพ่บ
  ท�ำรังอยู่ในต้นไม้ใหญ่ที่ตำยแล้ว เช่น ต้นก้ำมปู 
ท�ำให้ต้นไม้เป็นโพรงอยู่ภำยใน หำกินบนต้นไม้ และ 
พื้นดินใกล้เคียง ชอบอำหำรประเภทเนื้อ

มดตะนอย
(Tetraponera rufonigra)

ควำมส�ำคญัทำงสำธำรณสุข
  ก่อให้เกิดควำมร�ำคำญ จะต่อยเหยื่อโดยใช้
เหลก็ใน ขณะต่อยจะปล่อยน�ำ้พิษผ่ำนเหลก็ใน ผูถู้กต่อย
จะเจ็บปวดคล้ำยถูกผึ้งต่อย บริเวณท่ีถูกต่อยจะมี
อำกำรบวมแดง ต่อมำรู้สึกคันมำก ในรำยที่มีอำกำรแพ้
สำมำรถสังเกตได้ คือ จะมีผื่นขึ้นตำมล�ำตัวผิดปกติ 
ตำมมำด้วยอำกำรหำยใจล�ำบำก อึดอัด แน่นหน้ำอก 
เน่ืองจำกหลอดลมตีบตัน ควำมดันจะลดลงอย่ำงรวดเร็ว 
ซึง่จะเป็นอนัตรำยหำกไม่ได้รบักำรรกัษำอย่ำงทนัท่วงที

กำรป้องกนัและควบคมุ
l หลีกเลี่ยงไม่เข้ำไปอยู่ใกล้ เมื่อพบเห็นมดชนิดนี้
l ท�ำลำยรังหรือแหล่งพักอำศัยตั้งแต่ยังมีขนำดเล็ก
l ใช้สำรเคมีในกำรก�ำจัด เช่น
 - สำรเคมีรูปแบบเม็ด เหมำะส�ำหรับใช้ตำมซอก  
  รอยแตกที่ใกล้รัง 
 -  สำรเคมีรูปแบบของเหลว ใช้รำดรังที่มีควำมลึก 
 -  สำรเคมีแบบผง อำจเป็นสำรไล่ ใช้ในกรณีที ่
  สำรเคมชีนิดอื่นเข้ำไม่ถึง 
l กำรใช้ Insect Growth Regulators (IGRs):  
 Fenoxycarb ใช้ได้ดีในกรณีมดงำนอยู่ไกลรัง

ที่มา : 

-  Wikipedia. Tetraponera rufonigra [Internet]. 2020 [cited 2022 Mar 11]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Tetraponera_rufonigra

-  Insect Environment. Tetraponera rufonigra….beware madam!!!. [Internet]. 2021 [cited 2022 Mar 11]. Available from: https://insectenvironment.com/ie-blog/f/tetraponera-rufonigra%E2%80%A6-beware-madam

-  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข. แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตรำย เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557.
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	 แมลงเป็นสิง่มชีวีติท ีอ่ยูใกลช้ดิกบัมนุษยม์าโดยตลอด 
แมลงหลายชนดิเป็นปญัหาทางสาธารณสขุ	
  	 โรคตดิตอ่น�าโดยแมลง จะไมส่ามารถจดัการไดด้	ี
หากเรายงัรูจ้กัแมลงทีเ่ป็นปญัหาไดไ้มเ่พยีงพอ ขอใหท้า่น
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุโรคตดิตอ่น�าโดยแมลงไดศ้กึษา
แมลงใหถ้อ่งแท	้จะชว่ยท�าใหก้ารควบคมุโรคมปีระสทิธภิาพ
มากข ึน้

นายบญุเสรมิ	อว่มออ่ง
นกัวชิาการสาธารณสขุเชีย่วชาญ

รองผูอ้�านวยการกองโรคตดิตอ่น�าโดยแมลง

บทส่งทำ้ย
 

บทส่งทา้ย 
 

 
 
 

      แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์
มาโดยตลอด แมลงหลายชนิดเป็นปัญหาทาง
สาธารณสุข  
      โรคติดต่อนำโดยแมลง จะไม่สามารถ
จัดการได้ดี หากเรายังรู้จักแมลงที่เป็นปัญหา
ได้ไม่เพียงพอ  ขอให้ท่านที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงได้ศ ึกษา
แมลงให้ถ่องแท้  จะช่วยทำให้การควบคุม
โรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

นายบุญเสริม อ่วมอ่อง 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง 
 
 
 

่


