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 หมดั เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีจดัอยูใ่นกลุม่ของแมลง (insect) ตวัเตม็วยัมีสีน า้ตาลออ่น-เข้ม ขนาดเล็ก 

(ประมาณ 2-4 มม.) โครงสร้างตา่งๆของร่างกายหมดั มีความเหมาะสมตอ่การด ารงชีวิตในรูปแบบท่ีเป็น

ปรสิตภายนอก (ectoparasite) เชน่ ไมมี่ปีก ล าตวัแบนด้านข้าง ท าให้สะดวกตอ่การเคล่ือนท่ีบนร่างกายท่ี

ปกคลมุด้วยขนของโฮสต์ (ผู้ถกูอาศยั) มีโครงร่างภายนอกแข็งเป็นมนั และหนามบนล าตวัชีไ้ปทางด้านหลงั 

ท าให้ชว่ยป้องกนัการหลดุร่วงจากร่างกายโฮสต์ และรอดดพ้นจากการถกูท าลายโดยการเกาหรือกดัจาก

โฮสต์ มีขาคูห่ลงัท่ีพฒันาแข็งแรง สามารถกระโดดเกาะโฮสตไ์ด้ดี ในแตล่ะครัง้ของการกระโดด หมดั

สามารถกระโดดได้สงูประมาณ 20 ซม. และไกลประมาณ 30 ซม. โดยสามารถไปได้ไกล 1 เมตร ในเวลา

เพียง 0.002 วินาที หมดัมีความสามารถต ่าในการดมกลิ่น บางชนิดไมมี่ตา จงึค้นหาโฮสต์โดยอาศยั

ประสาทสมัผสัจากการใช้ขนและหนามบนร่างกาย รับรู้คาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจ การสัน่สะเทือน

และแสงเงาจากการเคล่ือนไหวของโฮสต์  

 หมดัระยะตวัเตม็วยัจะใช้เวลาเกือบทัง้หมดอาศยัอยูบ่นร่างกายโฮสต์ ตวัเมียอาจจะละทิง้โฮสต์

ชัว่คราวเม่ือต้องการวางไข ่หมดับางชนิดท่ีอาศยัอยูบ่นสตัว์เลีย้ง จะวางไขต่ามร่องหรือรอยแตกบนพืน้บ้าน 

ในฝุ่ นหรือเศษเล็กเศษน้อยของสิ่งสกปรก เรามกัจะมองหรือสงัเกตไมเ่ห็นไข ่ ตวัอ่อนหรือดกัแด้ของหมดั 

เพราะมกัจะถกุปกคลมุไว้ด้วยเศษฝุ่ น การท่ีตวัเตม็วยัของหมดัจะออกจากดกัแด้ จ าเป็นต้องอาศยัการ

กระตุ้นจากแรงสัน่สะเทือน หากไมไ่ด้รับการกระตุ้น หมดัสามารถมีชีวิตอยูใ่นดกัแด้ได้เป็นเวลานาน (4-12 

เดือน) น่ีคือสาเหตท่ีุท าให้ผู้ ท่ีเพิ่งย้ายเข้าไปอยูใ่นบ้านหรือห้องพกัท่ีถกูทิง้ร้างมาก่อน ถกูรุมกดัด้วยหมดั

เป็นจ านวนมาก 

 หมดัทัง้เพศผู้และเพศเมียดดูเลือดเป็นอาหาร โดยกินเลือดได้ตลอดเวลา ไมเ่ลือกกลางวนัหรือ

กลางคืน ในระหวา่งกินเลือดก็จะถ่ายอจุจาระไปด้วยพร้อมๆกนั โดยปกตแิล้วหมดัแตล่ะชนิดจะอาศยับน

โฮสต์ของตนเอง แตก็่สามารถจะไปอาศยับนโฮสต์ชนิดอ่ืนๆได้เม่ือไมมี่โฮสต์ปกต ิ เชน่ เราอาจจะพบหมดั

หนบูนตวัแมว หรือหมดัแมวมากดัคน โดยธรรมชาตขิองหมดัแล้ว หากโฮสต์เดมิท่ีอาศยัอยูต่ายลงหมดัจะ



ละทิง้โฮสต์เดมิแล้วหาโฮสต์ใหมโ่ดยเร็ว ด้วยคณุสมบตัติา่งๆเหล่านี ้ ท าให้หมดัมีความสามารถเป็น

ตวักลางส าคญัในการแพร่กระจายเชือ้โรคตา่งๆได้มากมาย เชน่ โปรโตซวั แบคทีเรีย ริคเกตเซีย และไวรัส 

 เราสามารถจ าแนกชนิดของหมดัอยา่งคร่าวๆ ได้จากลกัษณะโครงสร้างภายนอก เช่น การมีหรือไม่

มีแผงหนามลกัษณะคล้ายซ่ีหวี (comb), ตา (eye) และ pleural rod เป็นต้น เน่ืองจากหมดัมีขนาดเล็กมาก 

การตรวจดโูครงสร้างเหลา่นีไ้มส่ามารถท าได้ด้วยตาเปลา่ จ าเป็นต้องใช้อปุกรณ์ชว่ยขยาย เชน่ กล้องสเต-

อริโอ (stereoscope) สอ่งดรูายละเอียด หมดัท่ีมีความใกล้ชิดกบัคนท่ีพบโดยทัว่ไปในชมุชนเมืองของบ้าน

เรา ได้แก่ หมดัแมว (Ctenocephalides felis felis และ Ctenocephalides felis orientis) และหมดัหนู

เมืองร้อน (Xenopsylla cheopis)  

 หมดัแมว (C. felis felis และ C. felis orientis) (รูปท่ี 1) มีแผงหนามท่ีแก้มและท้ายของอกปล้อง

กลาง (genal & pronotal comb) มีตา (eye presence) ปกตจิะอาศยัในแมวและสนุขั (โดยพบชนิด  C. 

felis felis ในแมว และพบ C. felis orientis ในแมวและสนุขั) จากรายงานจากการส ารวจชนิดของหมดัใน

ประเทศไทย พบหมดัแมวชนิด C. felis orientis ในสนุขัแทนท่ีหมดัสนุขั (C. canis) เดมิ โดยปัจจบุนั

ส ารวจไมพ่บ C. canis จากสนุขัในประเทศไทยแล้ว เน่ืองจากแมวและสนุขัมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัคน 

จงึมกัพบหมดัชนิดนีก้ดัคนด้วย ในระหวา่งท่ีดดูเลือดหมดัจะปลอ่ยน า้ลายท่ีมีสารกนัเลือดแข็งตวัออกมา 

ซึง่สารนีจ้ะมีฤทธ์ิกระตุ้นภมูิคุ้มกนัของร่างกายให้เกิดการตอบสนองท าให้เกิดอาการคนัและปรากฎเป็นตุม่

บวมแดง มีจดุสีเข้มเล็กๆอยู่ตรงกลาง อาการอาจลกุลามมากขึน้จากการเกาจนแผลติดเชือ้ ในบางรายจะมี

อาการแพ้สารในน า้ลายของหมดัจนเกิดผ่ืนแพ้ลกุลาม หรือแพ้อจุจาระของหมดัท่ีสดูดมเข้าไป นอกจากจะ

เป็นหมดัชนิดท่ีกดัและดดูเลือดคนซึง่เป็นสิ่งท่ีหมดัสง่ผลกระทบตอ่คนมากท่ีสดุแล้ว หมดัแมวยงัเป็นโฮสต์

กึ่งกลางของพยาธิตืดหนแูละตืดสนุขัอีกด้วย  

 

รูปท่ี 1 Ctenocephalides felis felis (หมดัแมว)  



 หมดัหนเูมืองร้อน (X. cheopis) หรือ oriental rat flea ไมมี่แผงหนาม (combless flea) มีตา (eye 

presence) และมี pleural rod อยูบ่ริเวณ mesothorax ปกตจิะอาศยัในหนหูลายชนิดท่ีมีความใกล้ชิดกบั

คน เชน่ หนบู้าน หนทูอ่ หนดู า หนจ๊ีูด หมดัหนเูป็นพาหะน าโรคหลายชนิด โรคท่ีอนัตรายมากท่ีสดุคือ กาฬ

โรค (Plague) ซึง่เคยระบาดรุนแรงและท าให้ผู้คนเสียชีวิตจ านวนมากมายในอดีต แม้วา่จะไมมี่รายงาน

กาฬโรคเกิดขึน้ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว แตใ่นปัจจบุนัยงัว่ามีการระบาดของกาฬโรคอยูเ่ป็น

ระยะๆในประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ท่ีมีการตดิตอ่ค้าขายกบัประเทศไทย เชน่ จีน อินเดีย และเวียดนาม 

ซึง่อาจมีการแพร่เชือ้ระหวา่งประเทศได้ทัง้ทางอากาศ โดยผา่นทางสายการบนิตา่งๆ ทางบก โดยการเดนิ

ทางเข้าสูท่างชายแดนของประเทศ และทางเรือโดยสาร ดงันัน้ควรมีมาตรการควบคมุ และเฝ้าระวงักาฬโรค 

เพ่ือป้องกนัการระบาดและควบคมุการแพร่กระจายของเชือ้กาฬโรคอยา่งเคร่งครัด ส าหรับประชาชนทัว่ไป

ควรระวงัป้องกนัโดยจดัสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณบ้านให้เหมาะสม ถกูสขุลกัษณะ ไมใ่ห้เป็นแหลง่อาศยั

ของหน ูเชน่ รักษาความสะอาดบริเวณท่ีอยูอ่าศยั  ก าจดัขยะมลูฝอย เป็นต้น 

 

รูปท่ี 2 Xenopsylla cheopis (หมดัหนเูมืองร้อน) 
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