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แมลงพิษ
มีแมลงหลายชนิดที่มีพิษโดยธรรมชาติในตัวของมันเอง มนุษย์ จะได้รับพิษจากแมลงกลุ่มนี้
ทั้งจากโดยตรงเมื่อมากัดหรื อดูดกินเลือดของเรา หรื อโดยบังเอิญเมื่อไปสัมผัสแตะต้องแมลงเหล่านั้น
หรื อเมื่อแมลงนั้นป้ องกันตัวเมื่อถูกรบกวน รวมทั้งอาจเกิดจากความเข้าใจผิดของมนุษย์เองที่นา
แมลงที่มีพิษมาบริ โภค
ซึ่ งไม่วา่ จะรับพิษโดยวิธี ใดก็ตาม พิษของแมลงเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งระวังและหลีกเลี่ยงเป็ น
อย่างยิง่ เนื่องจากสามารถทาให้เกิดอันตรายกับมนุษย์ได้

ทั้งแบบมี อาการเพียงเล็กน้อย จนถึงขั้น

ร้ายแรงที่ทาให้ถึงกับเสี ยชีวติ อย่างไรก็ตามอาการดังกล่าวจะมากหรื อน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ภูมิ
ต้านทานหรื ออาการแพ้ของแต่ละคน อายุ และบริ เวณที่ได้รับสารพิษ รวมทั้งปริ มาณสารพิษที่ได้รับ
โดยสรุ ปแล้ว พิษจากแมลงสามารถทาให้เกิดอันตรายได้ดงั นี้

อาการพิษทีเ่ กิดจากแมลง
1. อาการทางร่ างกายหรื อผิวหนัง
 ผิวหนังมีอาการบวมแดง
 เกิดความเจ็บปวด หรื อปวดแสบปวดร้อน
 เกิดผืน่ คันระคายเคือง
 เป็ นแผลพุพอง
 มีเลือดออกเล็กน้อย
 มีอาการลมพิษ
 มีเลือดออกที่อวัยวะภายในของร่ างกาย เช่นที่กระเพาะอาหาร เนื่องจากได้รับพิษ

2. อาการแพ้
อาการแพ้จะเกิดเนื่องจากการตอบสนองต่อพิษของร่ างกายเราเอง ซึ่งจะเป็ นอันตรายกว่าอาการทาง
ผิวหนัง โดยการตอบสนองของร่ างกายจะมีได้ต้ งั แต่อาการน้อยๆ จนถึงขั้นรุ นแรงที่เกิดอาการช็อค
และอาจทาให้เสี ยชีวติ ได้ในที่สุด อาการแพ้ประเภทนี้ประกอบด้วย
 เกิดอาการไอ
 เกิดอาการชาหรื ออาการบวมตามอวัยวะต่างๆ
 สู ญเสี ยความสามารถในการรับรสชาติอาหาร

 ลิ้น และหลอดอาหารบวม กลืนอาหารลาบาก
 คลื่นไส้ อาเจียน
 กระวนกระวาย เป็ นลม
 ปวดท้องเนื่องจากกระเพาะอาหารหดเกร็ ง
 ท้องเสี ย
 ความดันโลหิ ตลดลงอย่างรวดเร็ ว
 หายใจไม่สะดวก จนถึงอาการช็อคแบบรุ นแรง
 เสี ยชีวติ
ดังนั้นเราจึงควรทาความรู ้จกั กับแมลงที่มีพิษต่างๆเหล่านี้ และรู ้จกั วิธีดูแลตัวเองเพื่อเป็ นการป้ องกัน
ตัวเองและลดความรุ นแรงจากการได้รับพิษ เหล่านั้น รวมทั้งเพื่อลดการเสี ยชีวติ ที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
แมลงในกลุ่มนี้

ด้ วงก้นกระดก
เป็ นแมลงตัวเล็กๆ ยาวไม่ถึงหนึ่งเซนติเมตร

แต่มีพิษร้ายอยูใ่ น ลาตัว พบเห็นได้ทวั่ ไป

โดยเฉพาะเวลากลางคืนจะชอบบินเข้ามาเล่นไฟในบ้าน เวลาเป็ นข่าวที่เป็ นพิษกับคน

มักจะถูก

เรี ยกว่าแมลงเฟรชชี่เพราะนักศึกษาอ่านหนังสื อตอนกลางคืนแล้วถูกแมลงชนิดนี้บินเข้ามาเล่นไฟ
แล้วถูกพิษ โดยพิษร้ายที่อยูใ่ นลาตัว แมลงถ้าถูกผิวหนังจะทาให้เป็ นแผลพุพอง บวมแดงและปวด
แสบปวดร้อนเป็ นเวลานาน บางคนอาจมีไข้ ถ้าเข้าตาก็จะทาให้ตาอักเสบจนถึงตาบอดได้
ดังนั้นถ้าพบเห็นแมลงแบบนี้ โดยเฉพาะให้สังเกตถ้า แมลงเกาะอยูแ่ ล้วชอบงอท้องขึ้นๆลง
อันเป็ นที่มาของชื่อด้วงก้นกระดก ให้หลีกเลี่ยง อย่าไปบี้ หรื อตบตี เพราะน้ าพิษจะออกมาโดน
ผิวหนังเราได้ สาหรับผูท้ ี่ถูกพิษบริ เวณผิวหนัง ให้ลา้ งให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่แล้ว ทาด้วยน้ ายาคาลา
ไมน์ ถ้าแผลติดเชื้อให้ใช้ยาปฏิชีวนะประเภทครี มทาบริ เวณที่ถูกพิษ แต่ถา้ ไม่หายควรไปพบแพทย์

ด้ วงนา้ มัน
ด้วงน้ ามันเป็ นแมลงปี กแข็ง อีก ชนิดหนึ่ง ที่มีพิษทาให้คนที่กินมันเข้าไปอาจตายได้

ใน

ประเทศไทยพบได้ หลายชนิด โดยทุกชนิดมีพิษแบบเดียวกัน เป็ นด้วงที่มีขนาดปานกลางลาตัวยาว
1-2 เซนติเมตร ชนิดที่พบบ่อยและประชาชนเคยเสี ยชีวติ จากการกินมีอยู่ 2-3 ชนิด มีรูปร่ างหน้าตา
ตามรู ปที่แสดงไว้
ด้วงน้ ามันพบได้ทุกภาคของประเทศ มีชื่อ เรี ยกตาม ท้องถิ่นแตกต่างกัน เช่นภาคกลาง จะ
เรี ยกว่าด้วงโสน แมงลายขี้เมา ภาคใต้ เรี ยก ด้วงไฟเดือนห้า ภาคเหนือเรี ยก แมลงฮึ่มไฮ้ เป็ นต้น โดย
จะพบบิน เป็ นกลุ่มมากินใบและดอกของพืชจาพวก ตระกูลถัว่ ต้นแค ต้นโสน เป็ นต้น เมื่อคนไปเจอ
คิดว่ากินได้จึงจับไปเผาไฟแล้วนามากินก็จะได้รับพิษ เข้าสู่ ร่างกาย ถึงแม้ดว้ งจะถูกเผาไฟแล้วก็ตาม
โดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้รับตัวอย่างด้วงน้ ามันส่ งมาตรวจวิเคราะห์หลายครั้ง จากปัญหาคน
ได้รับพิษซึ่ งพบว่าถ้ากินเกิน 3 ตัวแล้วรักษาไม่ทนั จะทาให้ถึงตายได้ อาการของผูท้ ี่กิน ด้วงน้ ามันเข้ า
ไปคือ ปวดท้องอย่างรุ นแรง คลื่นไส้ อาเจียนมีเลือดปน รวมทั้ง ถ่ายอุจจาระและปั ส สาวะมีเลือดปน
เนื่องจากสารพิษดังกล่าวเข้าไปทาอันตรายอย่างรุ นแรงต่อเยือ่ เมือกในระบบต่างๆของร่ างกาย และพิษ
ถ้าถูกผิวหนังจะทาให้ระคายเคือง เกิดเป็ นผืน่ พอง ปวดแสบปวด ร้อนอย่างรุ นแรง ดังนั้นเมื่อพบเห็น
ด้วงน้ ามันที่มีสีสันสวยงาม อย่าจับมากิน ถ้าร่ างกายถูกพิษให้รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยสบู่และน้ า ถ้า
มีอากาคันหรื อปวดแสบปวดร้อนให้ทาด้วยน้ ายาคาลาไมน์ อาจใช้ยาปฏิชีวนะประเภทครี มทาบริ เวณ
ที่ถูกพิษ กรณี ที่ตุ่มแผลแตกให้รับประทานยาปฏิชีวนะและปิ ดแผลไว้ ถ้าอาการรุ นแรงควรไปพบ
แพทย์ แต่ถา้ ได้รับพิษจากการกินให้รีบไปพบแพทย์ทนั ที

ผึ้ง
ผึ้งเป็ นแมลงที่มีเหล็กใน ทาอันตรายกับคนโดยการต่อย ผึ้งมีหลายชนิด ที่เรารู ้จกั กันดี ได้แก่
ผึ้งเลี้ยง, ผึ้งโพรง, ผึ้งมิม้ และผึ้งหลวง เป็ นต้น โดยจะพบทารังอยูใ่ กล้บริ เวณต้นไม้ที่ผ้ งึ ไปหาอาหาร
บางครั้งอาจพบเข้ามาทารังในบริ เวณบ้านของเรา รวมทั้ง อาจพบบิ นหาอาหารบริ เวณที่มีขนมหรื อ
ของหวานตามที่เราเห็นกันอยูบ่ ่อยๆ
ในร่ างกายผึ้งจะมีต่อมสร้างสารพิษ คนก็จะได้รับพิษผ่านทางเหล็กในเมื่อถูกผึ้งต่อย ซึ่งถ้า ถูก
ต่อยแล้วไม่ควรบีบหรื อขยี้บริ เวณนั้นเพราะจะทาให้เหล็กในยิง่ ฝังลึกลงและน้ าพิษจะกระจายมากขึ้น
ซึ่งจะทาให้ เรารู ้สึกปวดมากขึ้น ด้วย วิธีที่ถูกต้องคือค่อยๆดึงเหล็กในออกมา โดยใช้แหนบหรื อใช้ลูก
กุญแจที่มีรูกดบริ เวณแผลก็ จะเห็นเล็กในโผล่ออกมา ให้เราดึงออกได้ คนที่ได้รับพิษนอกจาก อาการ
ปวด บวม แดง ที่บริ เวณผิวหนัง แล้ว อาจมีอาการแพ้ที่รุนแรงคือ หลอดเลือดบวม หายใจขัด คลื่นไส้
อาเจียน แน่นท้อง ท้องเดิน เป็ นลม ช็อค จนอาจถึงเสี ยชีวติ ได้ในผูท้ ี่มีแพ้พิษผึ้งรุ นแรงหรื อได้รับพิษ
ในปริ มาณมาก
ดังนั้น อย่า ไปรบกวนรังผึ้ง แต่ถา้ ถูกผึ้งต่อย ให้ค่อยๆ ดึงเหล็กในออก แล้วใช้น้ าแข็งประคบ
บริ เวณที่ถูกต่อย ถ้าปวดมากให้ กินยาแก้ ปวด ส่ วนบางรายที่ รู้สึก ผิดปกติในการหายใจ ให้รีบไปพบ
แพทย์ทนั ที โดยเฉพาะผูท้ ี่มีประวัติเป็ นโรคภูมิแพ้ จะมีอาการรุ นแรงมากกว่าคนอื่น

ตัวต่ อ
ตัวต่อมีหลายชนิด ที่พบทาอันตรายเราบ่อยๆและเป็ นข่าวว่ามีผเู ้ สี ยชีวติ จากการถูกต่อต่อย คือ
ต่อหัวเสื อ ซึ่งสามารถพบได้ทวั่ ไป โดยบางครั้งจะ พบว่า เข้ามาทารังอยูบ่ ริ เวณ บ้านของเรา ต่อทาร้าย
คนด้วยการต่อยโดยใช้เหล็กในที่อยูป่ ลายท้อง ที่อนั ตรายคือ ต่อสามารถต่อยได้หลายครั้ง เพราะเมื่อ
ต่อยแล้ว จะดึงเหล็กในกลับไป แล้วต่อยซ้ าได้อีก ในขณะที่ผ้ งึ ต่อย ได้ เพียง ครั้งเดียว เพราะจะทิ้ง
เหล็กในไว้ที่แผล
ดังนั้น อย่าไ ปรบกวนรังต่อ แต่ถา้ ถูกตัวต่อต่อย แล้วมีอาการ ปวด บวม แดงร้อน เป็ นผืน่ แพ้
ให้ใช้น้ าแข็งประคบ และกิน ยาแก้ปวด สาหรับ ผูท้ ี่แพ้รุนแรง จะมีอาการ หลอดเลือดบวม หายใจขัด
คลื่นไส้ อาเจียน เป็ นลม ไตวาย ปัสสาวะเป็ นเลือด

รวมทั้งพิษจะ มี ผลต่อระบบหัวใจ และระบบ

ประสาท และที่รุนแรงที่สุดคือทาให้เกิดอาการ ช็อคจนอาจเสี ยชีวติ ตามที่เป็ นข่าวได้ ดังนั้นถ้าถูกต่อ
ต่อยอย่านิ่งนอนใจ ถ้าเริ่ มมีอาการดังกล่าวต้องรี บไปพบแพทย์ทนั ทีแม้จะถูกต่อต่อยเพียงแค่ตวั เดียว

มด
ท่านทราบหรื อไม่วา่ มดซึ่ งเป็ นแมลงตัวเล็กๆ มีพิษที่ทาให้คนถึงตายได้เช่นกัน ดังเช่นที่เป็ น
ข่าวที่อาเภอย่านตาขาว จ . ตรัง มีผโู ้ ดนมดตะนอยต่อยแล้วอาเจียน แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เป็ น
ลม แล้ว ต่อมาเสี ยชีวติ อยูใ่ นบ้านโดยนึกไม่ถึงจึงไม่ได้ไปหาหมอ การทาร้ายของมดนั้นอา จโดยการ
กัดหรื อต่อยหรื อทั้งกัดและต่อย ซึ่งมดตัวเดิมจะต่อยได้หลายครั้งติดต่อกันเหมือนกับตัวต่อ แล้วปล่อย
น้ าพิษ เข้าสู่ ร่างกายเหยือ่ อาการทางผิวหนังจากน้ าพิษของมดคือปวดบวมแดง และอาจเป็ นตุ่มหนอง
ได้ถา้ มีการติดเชื้อซ้ า ดังนั้นควรรักษาความสะอาดบริ เวณที่ถูกกัดหรื อต่อย และอย่าไปแกะเกา แต่ที่
น่ากลัวคือผูท้ ี่แพ้พิษซึ่ ง อาจเสี ยชีวติ ได้ ดังนั้นผูท้ ี่โดนมดทาร้าย แล้วเริ่ มมีอาการ หายใจขัด คลื่นไส้
อาเจียน ท้องเดิน อย่านิ่งนอนใจ ให้รีบไปพบแพทย์ทนั ที
มดชนิดที่พบและทาอันตรายกับ เราอยู่ เสมอ ได้แก่ มดคันไฟซึ่งจะทารังอยูใ่ ต้ดินบริ เวณดิน
ทรายรอบๆบ้าน , มดแดง จะทารังอยูต่ ามต้นไม้ เช่น ต้นมะม่วง ต้นชมพู่ , มดง่ามจะทารังอยูต่ าม
พื้นดินบริ เวณต้นไม้ที่ร่มชื้น รวมทั้ง มดตะนอยที่ชอบทารังอยูต่ ามต้นไม้ที่ตายแล้ว เป็ นต้น ดังนั้นเรา
ควรหลีกเลี่ยงไม่ไปรบกวนรังมดพวกนี้

มวนเพชฌฆาต
มวนเพชฌฆาตเป็ นแมลงอีกตัวหนึ่งที่ชอบเข้ามาทา

รังและหลบซ่อนตัวอยูใ่ นบ้านเรื อน

จากนั้นจะออกมาดูดกินเลือดเราในตอน กลางคืนเวลาที่เรานอนหลับโดยใช้ปากที่มีลกั ษณะเป็ นแท่ง
แทงเข้าสู่ ผวิ หนังโดยเฉพาะบริ เวณใบหน้าแล้วทิ้งรอยผืน่ แดงไว้ ซึ่ งต่อมาจะเกิดเป็ นผืน่ แพ้ รวมทั้ง
พิษของมวนเพชฌฆาตบางชนิดมีสารพิษทาให้เกิดความเจ็บปวดและทาให้เกิดแผล
มวนเพชฌฆาตเป็ นแมลงที่ มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ลาตัวยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร
มีสีดา น้ าตาล และจะมีสีอื่นๆ ปนอยูด่ ว้ ย เช่นสี เหลือง แดง หรื อส้ม กลางวันจะ หลบซ่อนตัวและ
อาศัยอยูต่ ามบริ เวณที่รกรุ งรัง ตามกองวัสดุที่วางทิง้ ไว้ เช่น ตามกองไม้ กองเชือก ตามรอยแตกของ
ผนังห้อง เพดานห้อง พื้นห้อง รวมทั้งบริ เวณพื้นดินและพุม่ ไม้รอบๆบ้าน ทาให้ยากที่จะมองเห็นตัว
เคยมีการระบาดของ มวนเพชฌฆาต ที่หมู่บา้ นหนึ่งในอาเภอย่านตาขาว จ . ตรัง และคณะจาก
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ไปทาการสารวจรวมทั้งช่วยในการป้ องกันและกาจัด จากนั้นได้ให้
ความรู ้กบั ประชาชนในพื้นที่น้ นั ให้รักษาความสะอาด ไม่ปล่อยบ้านให้สกปรกรกรุ งรัง ซ่อมแซมผนัง
ห้องเมื่อพบว่ามีรอยแตก สารวจบริ เวณรอบๆบ้านไม่ให้มีกองวัสดุเหลือใช้ เก็บกวาดกองใบไม้ที่รก
รุ งรัง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีที่อยูอ่ าศัยและที่หลบซ่อนตัว และถ้าพบว่ามีรอยผืน่ แพ้จากการดูดกินเลือดขอ ง
มวนเพชฌฆาตให้รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยสบู่และน้ า แล้วใช้ยาปฏิชีวนะหรื อครี มทาบริ เวณที่ถูกพิษ

กรณี ที่ตุ่มแผลแตกให้รับประทานยาปฏิชีวนะ ถ้าอาการรุ นแรงควรไปพบแพทย์โดยเฉพาะถ้าถูกดูด
กินเลือดบริ เวณลูกนัยน์ตา

แมลงวันตา
ยังมีแมลงวันตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่ง ตัวยาวแค่ 2 มิลลิเมตร เรี ยกว่าแมลงวันตา มีความร้ายกาจที่
ถึงแม้จะไม่ได้ทาร้ายเราโดยการกัด แต่จะ ชอบมาเป็ นฝูงแล้ว วนเวียนดูดกินสารคัดหลัง่ ของร่ างกาย
โดยเฉพาะบริ เวณที่มีเนื้อเยือ่ อ่อนๆ เช่นลูกนัยน์ตา จมูก แขนขา รวมทั้งอวัยวะสื บพันธุ์ ของคนและ
สัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ เช่นพวกสุ นขั แมว และวัว แต่ที่ชอบมากเป็ นพิเศษคือพวกเลือดและน้ าเหลือง
จากแผลต่างๆตามร่ างกาย ซึ่ งจากการศึกษาของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ พบว่าแมลงวันตาทาให้
เกิดการปนเปื้ อนของแบคทีเรี ยได้มากถึง 64 ชนิด โดยทั้งหมด เป็ นแบคทีเรี ยในกลุ่ม ที่มี ระดับความ
เสี่ ยงในการก่อโรคในระดับที่สอง ตามประกา ศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้ มีการแบ่งกลุ่ม
ของเชื้อโรคไว้โดยก่อ ให้เกิดโรคในคนหรื อสัตว์ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึง ทาให้แผลนั้นรักษาไม่
หายขาด เกิดเป็ นแผลเรื้ อรัง และโดยที่ชอบดูดกินน้ าเลี้ยงจากลูกนัยน์ตา อาจทาให้ เกิดการระบาดของ
โรคตาแดงได้

แมลงวันตาพบแพร่ กระจาย อยูท่ วั่ ไป จาก ที่ได้ สารวจ ไว้ พบว่าแมลง จะบินจากแหล่ง
เพาะพันธุ์เข้ามาเกาะพักเป็ นกลุ่ม บนสิ่ งห้อยแขวนต่างๆของบ้าน เช่นสายไฟ เชือก ไม้แขวนเสื้ อ เส้น
ลวด หลังคาจาก วัสดุ ที่ใช้ตกแต่งบ้าน ดังนั้น วิธีง่ายๆทีจะหลีกเลี่ยง อันตรายจากแมลงนี้คือ การ ดูแล
บ้านเรื อนไม่ให้มี วัสดุ เกาะพักของแมลง รวมทั้ง ต้องรู ้จกั ป้ องกันตัวเองไม่ให้ถูกตัวแมลงมาตอมตาม
ร่ างกายโดยเฉพาะบริ เวณบาดแผลต่างๆ และถ้าพบมีแมลงวันตามาเกาะพักในบริ เวณที่พกั อาศัยของ
เราให้ทาลายโดยสามารถใช้ยาฉี ดกัน ยุงที่ใช้ตามบ้านฉี ดพ่นโดยตรงไปที่แหล่งเกาะพักที่มีตวั แมลง
เกาะอยูจ่ ะสามารถฆ่าตัวแมลงได้

หมัด
หมัดเป็ นแมลงขนาดเล็ก ชนิดหนึ่ง ที่มีขนาดลาตัวยาว 2-4 มิลลิเมตร เป็ นปรสิ ตภายนอกของ
สัตว์ และถึงแม้คนจะไม่ได้เป็ นเหยือ่ โดยตรง แต่สามารถ เข้ามาปนเปื้ อน แล้วอาศัยทารังอยูภ่ ายใน
บ้านของเรา โดยจะติดมากับสัตว์เลี้ยงเช่น สุ นขั และแมว รวมทั้งหนูที่เข้ามาหากินในบ้านเรื อน จึงทา
ให้หมัด เข้า กัดและดูดกินเลือดคนได้เช่นกัน หมัด ในกลุ่มนี้ได้แก่ หมัดสุ นขั หมัดแมว และหมัดหนู
โดยเฉพาะหมัดหนูเป็ นพาหะนาโรคกาฬโรคได้ดว้ ยในพื้นที่ที่ทีการระบาดของโรคนี้
เมื่อโดนหมัดกัดจะ เกิดอาการผืน่ คัน ผิวหนัง บวมแดงเป็ นปื้ น และจะเป็ นอยูห่ ลายวัน โดยที่
หมัดตัวเล็กและกระโดดได้เร็ วจึงขึ้นมาดูดกินเลือดบนร่ างกายเราโดยเราไม่รู้ตวั และหมัดขยายพันธุ์
ได้เร็ ว จากการสารวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าบางบ้านมีหมัดชุกชุมสู ง กระโดดขึ้นมา
ปนเปื้ อนอยูบ่ นร่ างกายคนในเวลาอันรวดเร็ ว
ดังนั้นถ้ามีสัตว์เลี้ยงพวกสุ นขั และแมว ต้องดูแลรักษาความสะอาดไม่ไห้มีหมัด กาจัดเศษ
อาหารไม่ให้หนูเข้ามาอยูอ่ าศัย ถ้าพบว่ามีหมัดในบ้านเรื อนให้สารวจตามพื้นหรื อผนังที่มีรอยแตก
ตามใต้พรม ใต้กองวัสดุ หรื อกรงสัตว์ ซึ่ งหมัดมักจะมาอาศัยทารังให้กาจัดโดยทาลายรัง
สารเคมีที่ระบุวา่ ใช้สาหรับกาจัดแมลงชนิดนี้

และใช้

เห็บ
เห็บ เป็ นสัตว์ขาข้อ ที่ เป็ นปรสิ ตภายนอกของสัตว์ โดยดูดกินเลือดเป็ นอาหาร เห็บเข้ามา
ปนเปื้ อนแล้วมาดูดกินเลือดคนโดยติดมากับสัตว์เลี้ยง เห็บอาศัยทารังอยูต่ ามพื้นดิน แล้วขึ้นมาอาศัย
ดูดกินเลือดคน เห็บจะใช้เวลาดูดกินเลือดเป็ นเวลานานโดยเฉพาะเวลาที่กาลังสร้างไข่ จึงมีข่าวที่พบ
เห็บหลบซ่อนแล้วกินเลือดอยูต่ ามบริ เวณใบหูของคน โดยเห็บจะฝังส่ วนส่ วนปากไว้ที่ผวิ หนังของ
เหยือ่ ซึ่งจะทาให้ดึงเห็บออกจากผิวหนังได้ยากทาให้ดึงออกมาได้เฉพาะลาตัวโดยที่ปากของเห็บยัง ติด
อยูท่ ี่ผวิ หนังซึ่งทาให้เกิดเป็ นแผลอักเสบได้ นอกจากนั้นเห็บยังมีสารพิษซึ่ งทาให้เหยือ่ เกิดเป็ นอัมพาต
ได้ โดยเฉพาะถ้ากัดบริ เวณใบหน้า หรื อใบหู
ดังนั้น จึงต้องป้ องกัน ตัวเองจากการถูกเห็บกัด ใช้สารไล่แมลงทาตามตัวและเสื้ อผ้าก่อนเข้า
ไปในบริ เวณที่มีเห็บ ชุกชุม เมื่อถูกเห็บกัดไม่ควรดึงเห็บออกทันทีเพราะจะทาให้ส่วนปากของเห็บ
ยังคงติดค้างอยู่ แต่ควรดึงออกอย่างช้าๆ และระมัดระวัง ถ้าพบมีอาการผิดปกติเจ็บปวดเรื้ อรังที่หูหรื อ
ช่องหู ควรไปพบแพทย์

แมลงบุกบ้ าน / แมลงกระเบือ้ ง
แมลงชนิดนี้เป็ นแมลงที่พบเป็ นข่าวอยูเ่ สมอ ที่วา่ มีแมลงนับเป็ นแสนๆตัวบุกเข้าไปอยูใ่ นบ้านเรื อน
แล้วสร้างความเดือดร้อนให้กบั เจ้าของบ้านเป็ นอันมาก เช่นที่จงั หวัด นครราชสี มา , ราชบุรี , ตาก, ร้อยเอ็ด
รวมทั้งจังหวัด เชียงใหม่ ที่ได้มีการส่ งตัวอย่างแมลงนี้มาให้กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ตรวจสอบ ซึ่ งพบว่า
เป็ นด้วงปี กแข็งชนิดหนึ่ง มีขนาดลาตัวยาว 6-8 มิลลิเมตร เป็ นแมลงที่พบได้ทวั่ โลกโดยก่อให้เกิดปั ญหา
เช่นเดียวกับในประเทศไทย
แมลงชนิดนี้ชอบบินมาเล่นไฟในเวลากลางคืน โดยทัว่ ไปจะพบอาศัยอยูต่ ามกองปุ๋ ย มูลสัตว์ และไม้
ผุบางชนิด รวมทั้งบริ เวณที่มีเล้าเป็ ดไก่ ดังนั้นถ้าบริ เวณบ้านหรื อรอบๆบ้าน มีไม้ผพุ งั และเป็ นป่ า หรื อมีเล้า
เป็ ดเล้าไก่ ก็จะมีโอกาสพบแมลงตัวนี้ได้มาก
แมลงบุกบ้านไม่มีรายงานว่าเป็ นพาหะนาโรคมาสู่ คน แต่จะปล่อยสารมีกลิ่นออกมาจากตัว ซึ่งถ้าอยู่
รวมกันมากๆจะทาให้มีกลิ่นเหม็นรบกวน และเมื่อบุกบ้านแล้วจะ มาอาศัยและขยายพันธุ์ อยู่ต่อไป โดยมา
ออกไข่อยูต่ ามร่ องพื้น ขอบหน้าต่าง บนหลังคาและรอบบริ เวณบ้าน อีกทั้งตามลาตัวและขาของแมลงจะมี
หนามแหลม ซึ่ งอาจจะขีดข่วนผิวหนังของคน ซึ่ งผูท้ ี่แพ้ก็จะมีอาการคัน บวมแดงหรื อเป็ นผืน่ แพ้ได้ ดังนั้น
ถ้าถูกแมลงขีดข่วนให้รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยสบู่และน้ า ถ้ามีอาการคัน พยายามอย่าเกา อาจทาด้วยน้ ายา
คลาลาไมน์ หรื อถ้ามีการอักเสบให้ทาด้วยยาปฏิชีวนะประเภทครี ม ส่ วนการกาจัดแมลง ทาได้โดยเตรี ยมน้ า
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ละลายผงซักฟอกใส่ ภาชนะ นาไปวางไว้ใต้ดวงไฟนอกบ้าน เพื่อดักแมลงที่มาเล่นไฟให้จมน้ าตาย รวมทั้ง
สามารถฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดแมลงตามบริ เวณแหล่งเกาะพัก แหล่งเพาะพันธุ์นอกบ้าน เช่นบริ เวณโพรงไม้ผุ
ใต้กองไม้ช้ืนหรื อกองซากพืชทับถม รวมทั้งบริ เวณกองมูลสัตว์หรื อปุ๋ ยคอก
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ผีเสื้อกลางคืน
แมลงในกลุ่มผีเสื้ อกลางคืน ซึ่ งทั้งตัวอ่อนที่เราเรี ยกว่าหนอนบุง้ / หนอนร่ าน และตัวผีเสื้ อ จะมีขน
หลายชนิดอยูบ่ ริ เวณลาตัวที่สามารถทาให้เกิดอาการแพ้ได้ เนื่องจากมีสารพิษหลายประเภท โดยเมื่อเราไป
สัมผัสถูกขนพิษเหล่านี้จะทาให้เกิดอาการแสบร้อนทันที รวมทั้งทาให้เกิดผืน่ แพ้ข้ ึนที่ผวิ หนัง หลังจากนั้น
จะเกิดอาการ บวม ชา อีกทั้งพิษจะสามารถแพร่ ไปยังบริ เวณใกล้เคียงได้ ทาให้เกิดอาการอักเสบบวม เช่น ที่
ต่อมน้ าเหลือง ผูม้ ีอาการแพ้มากอาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ชา เป็ นอัมพาต และเกิดการช็อคได้
ผีเสื้ อในกลุ่มนี้จะพบได้ทวั่ ไป ตัวหนอนออกหากินในเวลากลางวันโดยจะพบ อยูต่ ามพืชชนิดต่างๆ
หลายชนิดเนื่องจากตัวหนอนอาศัยกินพืชเหล่านี้เป็ นอาหาร ส่ วนตัวผีเสื้ อจะออกหากินในเวลากลางคืน และ
พบมาเล่นไฟทาให้มีโอกาสเข้ามาใกล้ชิดกับคนได้ ดังนั้นควรมีความระมัดระวังไม่เข้าไปสัมผัส ทั้งตัวอ่อน
คือหนอนและตัวผีเสื้ อในกลุ่มนี้ รวมทั้งไม่เข้าไปใกล้เนื่องจากขนพิษอาจปลิวมาถูกผิวหนังของเราได้ ส่ วน
การรักษาอาการพิษ ทาได้โดยการดึงเอาขนพิษออกจากผิวหนังด้วย เทปกาว ใช้น้ าแข็งประคบบริ เวณที่ถูก
ขนพิษ รักษาความสะอาด ทาด้วยครี มประเภทรักษาอาการแสบร้อน ให้กินยาแก้แพ้และยาระงับปวด ในราย
ที่มีอาการแพ้รุนแรง หรื อเกิดอาการช็อคให้รีบไปพบแพทย์
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ตะขาบ
ตะขาบเป็ นสัตว์ขาข้อที่พบได้ทวั่ ไปในเขตร้อนชื้น เป็ นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงตัวหนึ่ง ทาอันตรายคน
โดยการกัด ด้วยเขี้ยวพิษ แล้ว ปล่อยน้ าพิษเข้าไปในรอยที่กดั ตะขาบมีท้ งั ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ลาตัวมี
จานวนปล้องได้ต้ งั แต่ 15 ปล้องจนถึง 100 ปล้อง โดยตะขาบยิง่ มีขนาดใหญ่จะยิง่ มีพิษมาก ตะขาบชอบอยู่
ตามที่ช้ืน เวลากลางวันจะซ่ อนตัวอยูใ่ นที่เย็นๆ เช่นตามกองไม้ กองหิ น ออกล่าเหยือ่ ในเวลากลางคืน
บางครั้งอาจพบหลงเข้ามาอยูใ่ นบ้าน โดยหลบซ่อนตัวอยูต่ ามห้องน้ า
เมื่อถูกตะขาบกัดจะพบรอยเขี้ยวสองรอย ลักษณะเป็ นจุดเลือดออกบริ เวณที่ถูกกัด พิษของตะขาบ
จะทาให้มีอาการปวดอย่างรุ นแรงและปวดเป็ นเวลานานหลายชัว่ โมง รวมทั้งจะมีไข้ บริ เวณที่ถูกกัดจะบวม
แดง ปวดแสบปวดร้อนหรื อชา ในผูท้ ี่แพ้พิษจะมีอาการกระวนกระวาย คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง ปวดศีรษะ
และหัวใจเต้นเร็ ว ตะขาบพวกที่มีขนาดใหญ่และมีพิษมากเมื่อกัดแล้วสามารถทาให้คนและสัตว์ตายได้
เมื่อถูกตะขาบกัดให้ลา้ งแผลให้สะอาด และประคบแผลด้วยน้ าแข็งเพื่อบรรเทาอาการปวด ทายาฆ่าเชื้อ
บริ เวณที่ถูกกัดเพื่อป้ องกันการติดเชื้อแบคทีเรี ยที่ทาให้เกิดหนองแทรกซ้อน ถ้าปวดมากให้รับประทานยา
ระงับอาการปวด ถ้ามีอาการรุ นแรงโดยเกิดความผิดปกติกบั ระบบหายใจ ให้รีบไปพบแพทย์
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แมงป่ อง
แมงป่ อง เป็ นสัตว์ขาข้อที่ทุกคนรู ้จกั กันดี มีท้ งั ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีลาตัวยาวตั้งแต่

2

เซนติเมตรจนถึงมากกว่า 10 เซนติเมตร บางชนิดมีพิษรุ นแรง บางชนิดพิษไม่รุนแรง ในประเทศไทยพบได้
หลายชนิด ทาร้ายเหยือ่ โดยการต่อยโดยใช้ หางปล้องสุ ดท้ายซึ่งมีอวัยวะสาหรับต่อยและมีต่อมพิษ เมื่อจะ
ต่อยจะยกปลายหางขึ้น ดังนั้นให้สังเกตและคอยระวังเมื่อเห็นแมงป่ องยกหางขึ้นแสดงว่าพร้อมที่จะต่อย
ส่ วนปากที่มีลกั ษณะเป็ นก้ามขนาดใหญ่ นั้นใช้สาหรับจับเหยือ่ แมงป่ องออกหากินในเวลา กลางคืน ส่ วน
กลางวันจะซ่อนตัวอยูต่ ามกองไม้ กองหิน และในดิน โดยชอบอยูใ่ นบริ เวณที่เย็นๆ บางครั้งอาจพบหลงเข้า
มาหากินอยูภ่ ายในบริ เวณบ้านได้
พิษของแมลงป่ องมีท้ งั แบบ มีผลต่อผิวหนังคือ ปวดบวมแดง ปวดแสบปวดร้อน เป็ นรอยไหม้ คัน
ชา และแบบออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทและทาลายเม็ดเลือด โดยจะมีอาการไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาจะ
ง่วงซึ ม กล้ามเนื้อเกร็ ง น้ าลายไหล ชัก หัวใจเต้นเร็ ว และเสี ยชีวติ ในที่สุด

ดังนั้น เมื่อถูกแมงป่ องต่อย

เบื้องต้นให้ ลา้ งแผลให้สะอาด แล้วประคบด้วยน้ าแข็ง รับประทานยาแก้แพ้แก้ปวด รวมทั้งให้สังเกตอาการ
ถ้าเริ่ มอาการแพ้ดงั กล่าวให้รีบไปพบแพทย์

19

แมงมุม
แมงมุมเป็ นสัตว์ที่พบได้ทวั่ ไป มีมากมายหลายชนิด มีสีและขนาดแตกต่างกันไป แมงมุมที่ทีพิษ
ร้ายแรง เข่นแมงมุม ทาแรนทูล่า ที่นอกจากจะกัดด้วยเขี้ยวพิษแล้ว ขนที่อยูบ่ นด้านบนของส่ วนท้อง ถ้า
สัมผัสถูกจะทาให้ ผิวหนังเป็ นผืน่ คันเหมือนกับการเป็ นลมพิษ ส่ วนแมงมุมที่เคยเป็ นข่าวมาก่อนว่าพบทา
อันตรายคนที่สมุทรสาคร เป็ นชนิด แมงมุมแม่ม่ายน้ าตาล ซึ่งเป็ นหนึ่งในแมงมุมตระกูลแม่ม่าย ที่เพิ่งพบใน
ประเทศไทย อีกชนิดที่มีพิษรุ นแรงคือ แมงมุมแม่ม่ายดา ซึ่งยังไม่มีรายงานว่าพบในประเทศไทย
แมงมุมจะหลบซ่อนตัวอยูต่ ามที่มืด ตามรู ใต้พ้นื ดินหรื อตามก้อนหิ น เวลากลางวันจะเคลื่อนตัวได้
ช้าและออกหากินในเวลากลางคืน แมงมุมทุกชนิดจะมีพิษใช้สาหรับจับเหยือ่ โดยจะปล่อยน้ าพิษออกทาง
เขี้ยวพิษเมื่อ ถูก แมงมุมกัด ผูท้ ี่ได้รับพิษของแมงมุมจะมีอาก ารเจ็บปวด คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก เป็ น
ตะคริ ว และหายใจลาบาก ผูท้ ี่แพ้มากๆและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะเสี ยชีวติ ได้
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