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เมือ่เขา้สูช่ว่งฤดฝูน มกัเกดิอกีหนึ่งปญัหาส าคญั ถา้ละเลยไปไมก่ล่าวถงึ กจ็ะน่าเสยีดายเป็นอนัมาก นัน่คอื ปรสติ

ภายนอกประเภทแมลง เหบ็ และไร ทีช่กุชมุเป็นพเิศษ เนื่องจากมนี ้าขงัเป็นแหล่งวางไข ่ความชืน้ และอณุหภมูยิงัเหมาะสม
ต่อการเจรญิเตบิโตของแมลงในทกุชว่งของวงจรชวีติ เป็นอยา่งยิง่ ไมเ่พยีงอนัตรายจะเกดิจากแมลงเบยีดเบยีน อยูอ่าศยั หา
อาหาร หรอืดดูเลอืดเทา่นัน้ ทีส่ าคญัแมลงยงัเป็นพาหะน าไวรสั โปรโตซวั แบคทเีรยี พยาธ ิ และเชือ้โรคทีร่า้ยแรงหลายชนิด
ทัง้ในคน และสตัว ์

ยงุ (Mosquito) ทีส่ าคญัในไทยไดแ้ก ่ยงุกน้ปล่อง ยงุลาย ยงุสวน ยงุร าคาญ ยงุเสอื และยงุยกัษ์ โรคทีน่ าโดยยงุ ไดแ้ก ่
กลุ่มอาการสมองอกัเสบ เชน่ ไขส้มองอกัเสบ JE ทีม่สีกุร และนกเป็นแหล่งรงัโรคส าคญั โรคเวสตไ์นลไ์วรสั ไขเ้หลอืง 
ไขเ้ลอืดออก ไขม้าลาเรยี โรคเทา้ชา้ง ซึง่เหล่านี้ลว้นเป็นโรคทีส่ าคญัมากในคน สว่นในสตัวจ์ะน าโรคฝีดาษไก ่  โรคมาลาเรยี
ในสตัวปี์ก โรคไขส้มองอกัเสบในมา้ โรคโลหติจางตดิเชือ้ในมา้ โรค PRRS โรคหนอนพยาธหิวัใจสนุขั ยงุเพศเมยีเทา่นัน้ทีด่ดู
เลอืด และน าโรคมาสูโ่ฮสต ์ยงุทกุชนิดวางไขใ่นน ้า ฤดฝูนนี้จงึมกัพบยงุชกุชมุ และกอ่โรคมากเป็นพเิศษ จงึควรก าจดัแหล่งน ้า
ขงัโดยรอบฟารม์ หรอืบรเิวณทีเ่ลีย้งสตัวใ์หเ้หลอืน้อยทีส่ดุ 

 



 

แมลงวนั (Fly) ทีส่ าคญัในไทยไดแ้ก ่ แมลงวนับา้น แมลงวนัคอก แมลงวนัริน้ควาย แมลงวนัหวัเขยีว แมลงวนัเนื้อสด 
บางชนิดดดูเลอืด บางชนิดไมด่ดูเลอืด แมลงวนัเป็นพาหะน าโรคทัง้ในคน และสตัว ์ไดแ้ก ่ เชือ้ในระบบทางเดนิอาหาร E.coli, 
โรคซลัโมเนลโลซสิ โรคบดิ ไขไ้ทฟอยด ์อหวิาตกโรค พยาธติวักลมและตวัตดื โรคตดิเชือ้สเตรปโตคอกคสั วณัโรค โรคทรปิ
ปาโนโซม โรคโลหติจางตดิเชือ้ในมา้ โรค PRRS โรค ASF โรคนิวคาสเซลิในไก ่ โรคแอนแทรกซ ์ ในคนยงัเป็นพาหะน าโรค
เรือ้น โปลโิอ และคอตบีไดอ้กีดว้ย แมลงวนับางชนิดยงัสามารถวางไขใ่นแผล หรอืบนรา่งกายสตัว ์ ตวัออ่นจะไชเคลื่อนผา่น 
เจรญิเตบิโต และท าลายกดักนิเนื้อเยือ่ใหเ้สยีหายรนุแรง ทีเ่รยีกว่า ไมเอยีซสี (Myiasis)  

 
เหลือบ (Tabanid) ลกัษณะคลา้ยแมลงวนัขนาดใหญ่ ตวัเมยีดดูเลอืด ดว้ยปากตดัขนาดใหญ่ของเหลอืบ ท าใหเ้กดิความ

เจบ็ปวด และเสยีเลอืดมาก นอกจากนี้เหลอืบยงัเป็นพาหะน าโรคทรปิปาโนโซม โรคอะนาพลาสโมซสิในสตัวเ์คีย้วเอือ้ง โรค
แอนแทรกซ ์ โรคแทง้ตดิต่อ  โรคพาสจเูรลโลซสิ โรคอเีพอรร์โิทรซโูนซสิ โรคไขห้นงัแดงในสกุร โรคอหวิาตส์กุร โรค PRRS 
โรค ASF โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวในโค โรครนิเดอรเ์ปสต ์ โรคโลหติจางตดิเชือ้ในมา้ รวมถงึโปรโตซวั พยาธติวักลมฟิลาเรยี
อกีหลายชนิด ทีก่อ่โรคทัง้ในคน และสตัว ์

หมดั (Flea) เป็นแมลงปรสติทีไ่มม่ปีีก กระโดดเกง่มาก ทัง้ตวัผู ้และตวัเมยีดดูเลอืด ไมพ่บหมดัในสตัวเ์คีย้วเอือ้ง และมา้ 
สว่นสกุรพบไดน้้อย ส าคญัทีส่ดุคอื หมดัหลายชนิดทีพ่บในหนูบา้นเป็นพาหะน าเชือ้แบคทเีรยี Yersinia pestis ทีเ่ป็นสาเหตุ
ของกาฬโรค หมดัหลายชนิดน าโรคทรปิปาโนโซม โรคซลัโมเนลโลซสิ พยาธติวัตดื พยาธติวักลมฟิลาเรยี รวมถงึรคิเกต็เซยีที่
เป็นสาเหตุของไขร้ากสาดใหญ่ หรอื ไขไ้ทฟสัหลายชนิด นอกจากนี้ยงัพบเหน็อาการผวิหนงัอกัเสบ ขนรว่ง จากการแพ้
น ้าลายหมดั 

เหา (Louse) เป็นปรสติทีอ่ยูบ่นโฮสตแ์บบถาวรทกุระยะ ไมม่ปีีก เหาคอ่นขา้งมคีวามจ าเพาะกบัชนิดสตัว ์และต่ออวยัวะ 
ตดิโดยการสมัผสัเทา่นัน้ เหามกักอ่ใหเ้กดิความร าคาญ  คนัรนุแรง  เป็นพาหะน าเชือ้รคิเกต็เซยีทีเ่ป็นสาเหตุของไขร้ากสาด
ใหญ่ หรอื ไขไ้ทฟสัหลายชนดิ รวมถงึพยาธติวัตดื และแบคทเีรยีบางชนิด เหาในสกุรมรีายงานว่าเป็นตวัน าโรคฝีดาษสกุร ใน
คนพบเหาไดท้ีศ่รีษะ ล าตวั และอวยัวะสบืพนัธุท์ีเ่รยีกเฉพาะว่า โลน ปจัจุบนัในปศสุตัวพ์บเหาไดน้้อยมาก เนื่องจากระบบการ
เลีย้งแบบอตุสาหกรรมทีม่คีวามทนัสมยัมากขึน้ รวมถงึคณุลกัษณะของเหาเอง ทีท่ าใหง้า่ยต่อการถกูก าจดั 

 
ร้ินด า (Black fly) หรอื ตวัคุน่ พบมากบนยอดเขา แหลง่น ้าไหล มขีนาดเลก็ ตวัเมยีดดูเลอืด สารพษิในน ้าลายตวัคุน่

กอ่ใหเ้กดิอาการไขร้ิน้ด า เป็นพาหะน าโรคทรปิปาโนโซมในปศสุตัว ์ โรคลวิโคซยัโตซโูนซสิในสตัวปี์ก โรคปากอกัเสบพพุอง 



 

(Vesicular stomatitis) ทีเ่กดิในสตัวก์บีคู่ และมา้ โดยมอีาการคลา้ยคลงึกบัโรคปากและเทา้เป่ือย ยงัมรีายงานการน าโรคไข้
กระต่าย และพยาธติวักลมฟิลาเรยีอกีหลายชนิด 

ป่ึง (Biting midge) หรอื เปิง ริน้น ้าเคม็ แมลงวนักแน็ท พบไดท้กุที ่ โดยเฉพาะแถบชายทะเล มขีนาดเลก็มาก คลา้ย
แมลงหวี ่ตวัเมยีดดูเลอืด นอกจากสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม และสตัวปี์กแลว้ ยงัพบว่าเป็นปรสติของสตัวเ์ลือ้ยคลาน ครึง่บกครึง่น ้า 
และแมลงอกีหลายชนิดดว้ย ตวัป่ึงกอ่ใหเ้กดิความร าคาญ และผวิหนงัอกัเสบแลว้ ยงัเป็นพาหะน าไวรสัมากกว่า 66 ชนิด เชน่ 
ไขส้มองอกัเสบต่างๆ ในคน กาฬโรคแอฟรกิาในมา้ โรคบลทูงัก์ในแกะ แพะ โรคไขส้ามวนั หรอื ไขข้าแขง็ในโค กระบอื โรค
ลวิโคซยัโตซโูนซสิในสตัวปี์ก และพยาธติวักลมฟิลาเรยีอกีหลายชนิดทัง้ในคน และสตัว ์

เรือด (Bed bug) และ มวน (Kissing bug) เป็นแมลงทีอ่ยูใ่นออเดอรเ์ดยีวกนั ทกุระยะดดูเลอืดเป็นอาหาร เรอืดมี
ขนาดเลก็มาก มกัพบแถวใตเ้ตยีง ทีน่อนมมุบา้น หรอืคอกสตัว ์ไมม่ปีีก มวนเป็นแมลงขนาดใหญ่เกอืบ 2 ซม. มปีีก 2 คู ่เป็น
พาหะน าไวรสัตบัอกัเสบชนิด B โรคลชิมาเนีย โรคชากาสอนัเกดิจากเชือ้ทรปิปาโนโซม 

ด้วงด า (Darkling beetle) มกัพบอยูต่ามวสัดุรองนอน ใตท้ีใ่หน้ ้า อาหาร ซากไก ่ก่อความเสยีหายต่ออตุสาหกรรมการ
เลีย้งสตัวปี์กคอ่นขา้งมาก ท าใหไ้กโ่ตชา้ นน.ลด ไขล่ด ท าใหโ้ครงสรา้งโรงเรอืน และฉนวนกนัความรอ้นไดร้บัความเสยีหาย 
และทีส่ าคญัยงัเป็นพาหะน าเชือ้ราแอสเปอรจ์ลิลสั แบคทเีรยี E. coli,  Bacillus spp., Streptococcus spp. โรคซลัโมเนลโลซสิ 
โรคมาเรก็ซ ์ โรคกมัโบโร โรคฝีดาษไก ่โรคนิวคาสเซลิ บดิอยัเมอเรยี และพยาธติวัตดื 

 
เหบ็ (Tick) แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื เหบ็ออ่นทีย่งัมคีวามส าคญัน้อยมากในไทย เนื่องจากพบไดน้้อย ในต่างประเทศเหบ็

ชนิด Ornithodoros มคีวามส าคญัมาก เนื่องจากเป็นพาหะน าโรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุร (ASF) แต่เหบ็ชนดินี้ยงัไมม่รีายงาน
ในไทย จงึไมน่่าใชพ่าหะน าโรค ASF ในประเทศเรา และเหบ็แขง็ทีพ่บไดใ้นสตัวห์ลายชนิด โดยเฉพาะในสตัวป์า่ มกัพบเหบ็
เป็นพาหะน าโปรโตซวัหลายชนิด ไดแ้ก ่ โรคบาบซีโิอซสิ (ไขเ้หบ็โค) โรคอะนาพลาสโมซสิในสตัวเ์คีย้วเอือ้ง ในสนุขัจะพบโรค
บาบซีโิอซสิ  โรคเฮปาโตซโูนซสิ และทีส่ าคญัมากสดุคอื โรคเออรร์ชิโิอซสิ หรอืรูจ้กักนัดใีนชือ่ E.canis (ไขเ้หบ็สนุขั) เหบ็ยงั
เป็นพาหะของแบคทเีรยีอกีหลายชนิด ทีก่อ่ใหเ้กดิโรคลายม ์โรคไขค้วิในคน และสตัวป์ระเภท โค มา้ สนุขั   

ไมท์ (Mite) หรอื ไร มลีกัษณะเหมอืนเหบ็ แต่ขนาดเลก็จนมองดว้ยตาเปล่าแทบไมเ่หน็ มทีัง้ชนิดอาศยับนขน บนผวิ หรอื
ขดุโพรงอยูใ่ตผ้วิหนงั สตัวท์ีพ่บไรมากและหลายชนิดคอื ไก ่ โดยเฉพาะไกพ่ืน้เมอืง มทีัง้ชนิดไรแดง ไรตวัไก ่ ไรขนไก ่ และไร
ขาไกท่ีท่ าใหเ้กดิโรคแขง้ผ ุหรอื แขง้ขีเ้รือ้นในไก ่ไรชนิด Demodex ท าใหเ้กดิโรคขีเ้รือ้นขนุขน หรอื ขีเ้รือ้นเปียก ในสตัวห์ลาย
ชนิดโดยเฉพาะ สนุขั แมว โค มา้ และคน สว่นไรชนดิ Sarcoptes หรอื ขีเ้รือ้นแหง้ จะพบมากในสนุขั สกุร โค กระบอื และคน 
(โรคหดิ) ไรบางชนิดพบในรหูสูนุขั และแมว ตวัออ่นไรบางชนิดน าโรคสครบัไทฟสั หรอื ไขร้ากสาดไรออ่น ไรสามารถเป็นพาหะ
น าเชือ้ E. coli., Shigella spp., Staphylococcus spp., Mycobacterium spp. โรคซลัโมเนลโลซสิ โรคไขห้นงัแดงในสกุร โรค
ฝีดาษไก ่ไวรสัไขส้มองอกัเสบ และพยาธติวัตดื  

แมลงปรสิตอ่ืนๆ อนัไดแ้ก ่ แมลงสาบ ทีก่ดัแทะ กอ่ใหเ้กดิแผล และตดิเชือ้แทรกซอ้น ทัง้เป็นพาหะน าเชือ้โรคมากมาย 
นอกจากนี้ยงัมแีมลงวนัทราย แมลงวนับอ็ท แมลงวนัเหลอืง ทีย่งัมคีวามส าคญัคอ่นขา้งน้อยในไทย  



 

การควบคมุแมลง ท าไดห้ลายวธิไีมว่่าจะเป็นทางกลเชน่ ทีด่กัแมลง มุง้กนัแมลง ทางชวีภาพ เชน่ แบคทเีรยีบางชนดิมผีล
ท าลายตวัออ่นแมลงบางชนิด เลีย้งไกไ่วก้นิแมลง ใชส้ารสกดัจากพชืเชน่ โล่ติน๊ แตท่ีน่ิยมมากสดุคงหนีไมพ่น้ทางเคม ี ทีม่ ี
สารเคมใีหเ้ลอืกใชไ้ดห้ลากหลายกลุ่ม เชน่ ออรก์าโนฟอสเฟต คารบ์าเมต อามทิราส เหล่านี้พบว่ายงัคงเป็นอนัตรายต่อตวัสตัว ์
และผูใ้ชอ้ยูม่าก จงึอาจหนัมาใชส้ารกลุ่มทีม่ปีระสทิธภิาพด ี แต่มคีวามเป็นพษิน้อยอนัไดแ้ก ่ กลุ่มไพรทีรนิส ์ และไพรทีรอยด์
สงัเคราะห ์เชน่ ทีอ่อกฤทธิต์่อระบบประสาทของแมลง กลุ่ม ทีอ่อกฤทธิต่์อพยาธติวักลมรว่มดว้ย ไซเพอรเ์มทรนิ ไอเวอรเ์มคตนิ 
นอกจากนี้ควรจดัการสภาพแวดลอ้ม โรงเรอืน และทีเ่ลีย้งสตัวใ์หโ้ล่งโปรง่ ก าจดัแหล่งทีอ่ยูข่องแมลง แหล่งน ้าขงั 

เมือ่ตระหนกั และทราบถงึอนัตรายอนัใหญ่หลวง จากแมลงตวัเลก็ๆ เหล่านี้แลว้ รวมถงึยงัเขา้ใจลกึซึง้ถงึปจัจยัทีเ่หมาะสม 
และเกือ้หนุนต่อการสบืพนัธุ ์ วางไข่ และการเจรญิเตบิโตทีร่วดเรว็ในฤดฝูน ปรสติเหลา่นี้จงึมจี านวนเพิม่มากขึน้ในธรรมชาติ
ชว่งนี้อยา่งเหน็ไดช้ดั โรคจงึอบุตัมิากขึน้ตามมาเป็นเทา่ทวคีณู ดงัจะเหน็ไดจ้ากขา่วในชว่งฤดฝูน ทีม่กัมจี านวนผูป้ว่ยดว้ยโรค
ไขม้าลาเรยี หรอืไขเ้ลอืดออก เพิม่สงูขึน้กว่าชว่งอืน่ๆ ของปี และโรค ASF ทีก่ าลงัมกีารระบาดอยูใ่นไทย กม็แีมลงเป็นพาหะน า
โรคได ้ดงันัน้ฤดฝูนจงึอาจพบโรคนี้ระบาดเพิม่มากขึน้ ท าใหส้กุรปว่ย และตายมากขึน้ได ้เหน็ทคี าโบราณทีท่า่นว่า “ยงุรา้ยกว่า
เสอื” คงจะเป็นจรงิเสยีนี่กระมงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฤดฝูนเชน่นี้ 
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