หมัด : ปรสิตใกล้ ตัว
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ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นรครินทรวิโรฒ
หมัด เป็ นสิ่งมีชีวิตที่จดั อยูใ่ นกลุม่ ของแมลง (insect) ตัวเต็มวัยมีสีน ้าตาลอ่อน-เข้ ม ขนาดเล็ก
(ประมาณ 2-4 มม.) โครงสร้ างต่างๆของร่างกายหมัด มีความเหมาะสมต่อการดารงชีวิตในรูปแบบที่เป็ น
ปรสิตภายนอก (ectoparasite) เช่น ไม่มีปีก ลาตัวแบนด้ านข้ าง ทาให้ สะดวกต่อการเคลื่อนที่บนร่างกายที่
ปกคลุมด้ วยขนของโฮสต์ (ผู้ถกู อาศัย) มีโครงร่างภายนอกแข็งเป็ นมัน และหนามบนลาตัวชี ้ไปทางด้ านหลัง
ทาให้ ชว่ ยป้องกันการหลุดร่วงจากร่างกายโฮสต์

และรอดดพ้ นจากการถูกทาลายโดยการเกาหรื อกัดจาก

โฮสต์ มีขาคูห่ ลังที่พฒ
ั นาแข็งแรง สามารถกระโดดเกาะโฮสต์ได้ ดี ในแต่ละครัง้ ของการกระโดด หมัด
สามารถกระโดดได้ สงู ประมาณ 20 ซม. และไกลประมาณ 30 ซม. โดยสามารถไปได้ ไกล 1 เมตร ในเวลา
เพียง 0.002 วินาที หมัดมีความสามารถต่าในการดมกลิ่น บางชนิดไม่มีตา จึงค้ นหาโฮสต์โดยอาศัย
ประสาทสัมผัสจากการใช้ ขนและหนามบนร่างกาย รับรู้คาร์ บอนไดออกไซด์จากลมหายใจ การสัน่ สะเทือน
และแสงเงาจากการเคลื่อนไหวของโฮสต์
หมัดระยะตัวเต็มวัยจะใช้ เวลาเกือบทังหมดอาศั
้
ยอยูบ่ นร่างกายโฮสต์

ตัวเมียอาจจะละทิ ้งโฮสต์

ชัว่ คราวเมื่อต้ องการวางไข่ หมัดบางชนิดที่อาศัยอยูบ่ นสัตว์เลี ้ยง จะวางไข่ตามร่องหรื อรอยแตกบนพื ้นบ้ าน
ในฝุ่ นหรื อเศษเล็กเศษน้ อยของสิ่งสกปรก เรามักจะมองหรื อสังเกตไม่เห็นไข่ ตัวอ่อนหรื อดักแด้ ของหมัด
เพราะมักจะถุกปกคลุมไว้ ด้วยเศษฝุ่ น การที่ตวั เต็มวัยของหมัดจะออกจากดักแด้ จาเป็ นต้ องอาศัยการ
กระตุ้นจากแรงสัน่ สะเทือน หากไม่ได้ รับการกระตุ้น หมัดสามารถมีชีวิตอยูใ่ นดักแด้ ได้ เป็ นเวลานาน (4-12
เดือน) นี่คือสาเหตุที่ทาให้ ผ้ ทู ี่เพิ่งย้ ายเข้ าไปอยูใ่ นบ้ านหรื อห้ องพักที่ถกู ทิ ้งร้ างมาก่อน ถูกรุมกัดด้ วยหมัด
เป็ นจานวนมาก
หมัดทังเพศผู
้
้ และเพศเมียดูดเลือดเป็ นอาหาร โดยกินเลือดได้ ตลอดเวลา ไม่เลือกกลางวันหรื อ
กลางคืน ในระหว่างกินเลือดก็จะถ่ายอุจจาระไปด้ วยพร้ อมๆกัน โดยปกติแล้ วหมัดแต่ละชนิดจะอาศัยบน
โฮสต์ของตนเอง แต่ก็สามารถจะไปอาศัยบนโฮสต์ชนิดอื่นๆได้ เมื่อไม่มีโฮสต์ปกติ เช่น เราอาจจะพบหมัด
หนูบนตัวแมว หรื อหมัดแมวมากัดคน โดยธรรมชาติของหมัดแล้ ว หากโฮสต์เดิมที่อาศัยอยูต่ ายลงหมัดจะ

ละทิ ้งโฮสต์เดิมแล้ วหาโฮสต์ใหม่โดยเร็ ว

ด้ วยคุณสมบัตติ า่ งๆเหล่านี ้

ทาให้ หมัดมีความสามารถเป็ น

ตัวกลางสาคัญในการแพร่กระจายเชื ้อโรคต่างๆได้ มากมาย เช่น โปรโตซัว แบคทีเรี ย ริ คเกตเซีย และไวรัส
เราสามารถจาแนกชนิดของหมัดอย่างคร่าวๆ ได้ จากลักษณะโครงสร้ างภายนอก เช่น การมีหรื อไม่
มีแผงหนามลักษณะคล้ ายซี่หวี (comb), ตา (eye) และ pleural rod เป็ นต้ น เนื่องจากหมัดมีขนาดเล็กมาก
การตรวจดูโครงสร้ างเหล่านี ้ไม่สามารถทาได้ ด้วยตาเปล่า จาเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์ชว่ ยขยาย เช่น กล้ องสเตอริโอ (stereoscope) ส่องดูรายละเอียด หมัดที่มีความใกล้ ชิดกับคนที่พบโดยทัว่ ไปในชุมชนเมืองของบ้ าน
เรา ได้ แก่ หมัดแมว (Ctenocephalides felis felis และ Ctenocephalides felis orientis) และหมัดหนู
เมืองร้ อน (Xenopsylla cheopis)
หมัดแมว (C. felis felis และ C. felis orientis) (รูปที่ 1) มีแผงหนามที่แก้ มและท้ ายของอกปล้ อง
กลาง (genal & pronotal comb) มีตา (eye presence) ปกติจะอาศัยในแมวและสุนขั (โดยพบชนิด C.
felis felis ในแมว และพบ C. felis orientis ในแมวและสุนขั ) จากรายงานจากการสารวจชนิดของหมัดใน
ประเทศไทย พบหมัดแมวชนิด C. felis orientis ในสุนขั แทนที่หมัดสุนขั (C. canis) เดิม โดยปั จจุบนั
สารวจไม่พบ C. canis จากสุนขั ในประเทศไทยแล้ ว เนื่องจากแมวและสุนขั มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับคน
จึงมักพบหมัดชนิดนี ้กัดคนด้ วย ในระหว่างที่ดดู เลือดหมัดจะปล่อยน ้าลายที่มีสารกันเลือดแข็งตัวออกมา
ซึง่ สารนี ้จะมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิค้ มุ กันของร่างกายให้ เกิดการตอบสนองทาให้ เกิดอาการคันและปรากฎเป็ นตุม่
บวมแดง มีจดุ สีเข้ มเล็กๆอยู่ตรงกลาง อาการอาจลุกลามมากขึ ้นจากการเกาจนแผลติดเชื ้อ ในบางรายจะมี
อาการแพ้ สารในน ้าลายของหมัดจนเกิดผื่นแพ้ ลกุ ลาม หรื อแพ้ อจุ จาระของหมัดที่สดู ดมเข้ าไป นอกจากจะ
เป็ นหมัดชนิดที่กดั และดูดเลือดคนซึง่ เป็ นสิ่งที่หมัดส่งผลกระทบต่อคนมากที่สดุ แล้ ว หมัดแมวยังเป็ นโฮสต์
กึ่งกลางของพยาธิตืดหนูและตืดสุนขั อีกด้ วย

รูปที่ 1 Ctenocephalides felis felis (หมัดแมว)

หมัดหนูเมืองร้ อน (X. cheopis) หรื อ oriental rat flea ไม่มีแผงหนาม (combless flea) มีตา (eye
presence) และมี pleural rod อยูบ่ ริเวณ mesothorax ปกติจะอาศัยในหนูหลายชนิดที่มีความใกล้ ชิดกับ
คน เช่น หนูบ้าน หนูทอ่ หนูดา หนูจี๊ด หมัดหนูเป็ นพาหะนาโรคหลายชนิด โรคที่อนั ตรายมากที่สดุ คือ กาฬ
โรค (Plague) ซึง่ เคยระบาดรุนแรงและทาให้ ผ้ คู นเสียชีวิตจานวนมากมายในอดีต แม้ วา่ จะไม่มีรายงาน
กาฬโรคเกิดขึ ้นในประเทศไทยมาเป็ นเวลานานแล้ ว

แต่ในปั จจุบนั ยังว่ามีการระบาดของกาฬโรคอยูเ่ ป็ น

ระยะๆในประเทศเพื่อนบ้ านใกล้ เคียง ที่มีการติดต่อค้ าขายกับประเทศไทย เช่น จีน อินเดีย และเวียดนาม
ซึง่ อาจมีการแพร่เชื ้อระหว่างประเทศได้ ทงทางอากาศ
ั้
โดยผ่านทางสายการบินต่างๆ ทางบก โดยการเดิน
ทางเข้ าสูท่ างชายแดนของประเทศ และทางเรื อโดยสาร ดังนันควรมี
้
มาตรการควบคุม และเฝ้าระวังกาฬโรค
เพื่อป้องกันการระบาดและควบคุมการแพร่กระจายของเชื ้อกาฬโรคอย่างเคร่งครัด สาหรับประชาชนทัว่ ไป
ควรระวังป้องกันโดยจัดสิ่งแวดล้ อมภายในบริเวณบ้ านให้ เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ ไม่ให้ เป็ นแหล่งอาศัย
ของหนู เช่น รักษาความสะอาดบริเวณที่อยูอ่ าศัย กาจัดขยะมูลฝอย เป็ นต้ น

รูปที่ 2 Xenopsylla cheopis (หมัดหนูเมืองร้ อน)
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