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แมลงพษิ 

มีแมลงหลายชนิดท่ีมีพิษโดยธรรมชาติในตวัของมนัเอง มนุษย์ จะไดรั้บพิษจากแมลงกลุ่มน้ี

ทั้งจากโดยตรงเม่ือมากดัหรือดูดกินเลือดของเรา หรือโดยบงัเอิญเม่ือไปสัมผสัแตะตอ้งแมลงเหล่านั้น  

หรือเม่ือแมลงนั้นป้องกนัตวัเม่ือถูกรบกวน  รวมทั้งอาจเกิดจากความเขา้ใจผดิของมนุษยเ์องท่ีน า

แมลงท่ีมีพิษมาบริโภค 

ซ่ึงไม่วา่จะรับพิษโดยวธีิ ใดก็ตาม พิษของแมลงเหล่าน้ี  เป็นส่ิงท่ีตอ้งระวงัและหลีกเล่ียงเป็น

อยา่งยิง่เน่ืองจากสามารถท าใหเ้กิดอนัตรายกบัมนุษยไ์ด ้ ทั้งแบบมี อาการเพียงเล็กนอ้ย จนถึงขั้น

ร้ายแรงท่ีท าใหถึ้งกบัเสียชีวติ  อยา่งไรก็ตามอาการดงักล่าวจะมากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัภูมิ

ตา้นทานหรืออาการแพข้องแต่ละคน  อาย ุ และบริเวณท่ีไดรั้บสารพิษ  รวมทั้งปริมาณสารพิษท่ีไดรั้บ 

โดยสรุปแลว้  พิษจากแมลงสามารถท าใหเ้กิดอนัตรายไดด้งัน้ี 

อาการพษิทีเ่กดิจากแมลง 

1. อาการทางร่างกายหรือผวิหนงั
    ผวิหนงัมีอาการบวมแดง 

    เกิดความเจบ็ปวด  หรือปวดแสบปวดร้อน 

    เกิดผืน่คนัระคายเคือง 

    เป็นแผลพุพอง 

   มีเลือดออกเล็กนอ้ย 

    มีอาการลมพิษ 

    มีเลือดออกท่ีอวยัวะภายในของร่างกาย เช่นท่ีกระเพาะอาหาร เน่ืองจากไดรั้บพิษ  

2. อาการแพ้
อาการแพจ้ะเกิดเน่ืองจากการตอบสนองต่อพิษของร่างกายเราเอง ซ่ึงจะเป็นอนัตรายกวา่อาการทาง

ผวิหนงั โดยการตอบสนองของร่างกายจะมีไดต้ั้งแต่อาการนอ้ยๆ จนถึงขั้นรุนแรงท่ีเกิดอาการช็อค  

และอาจท าใหเ้สียชีวติไดใ้นท่ีสุด อาการแพป้ระเภทน้ีประกอบดว้ย 

         เกิดอาการไอ 

         เกิดอาการชาหรืออาการบวมตามอวยัวะต่างๆ 

         สูญเสียความสามารถในการรับรสชาติอาหาร 



         ล้ิน และหลอดอาหารบวม กลืนอาหารล าบาก 

         คล่ืนไส้ อาเจียน 

         กระวนกระวาย เป็นลม 

         ปวดทอ้งเน่ืองจากกระเพาะอาหารหดเกร็ง  

         ทอ้งเสีย 

         ความดนัโลหิตลดลงอยา่งรวดเร็ว 

         หายใจไม่สะดวก จนถึงอาการช็อคแบบรุนแรง 

 เสียชีวติ 

ดงันั้นเราจึงควรท าความรู้จกักบัแมลงท่ีมีพิษต่างๆเหล่าน้ี และรู้จกัวธีิดูแลตวัเองเพื่อเป็นการป้องกนั

ตวัเองและลดความรุนแรงจากการไดรั้บพิษเหล่านั้น รวมทั้งเพื่อลดการเสียชีวติท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้าก

แมลงในกลุ่มน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ด้วงก้นกระดก 

เป็นแมลงตวัเล็กๆ ยาวไม่ถึงหน่ึงเซนติเมตร  แต่มีพิษร้ายอยูใ่น ล าตวั  พบเห็นไดท้ัว่ไป  

โดยเฉพาะเวลากลางคืนจะชอบบินเขา้มาเล่นไฟในบา้น เวลาเป็นข่าวท่ีเป็นพิษกบัคน มกัจะถูก

เรียกวา่แมลงเฟรชช่ีเพราะนกัศึกษาอ่านหนงัสือตอนกลางคืนแลว้ถูกแมลงชนิดน้ีบินเขา้มาเล่นไฟ

แลว้ถูกพิษ  โดยพิษร้ายท่ีอยูใ่นล าตวั แมลงถา้ถูกผวิหนงัจะท าใหเ้ป็นแผลพุพอง บวมแดงและปวด

แสบปวดร้อนเป็นเวลานาน บางคนอาจมีไข ้ ถา้เขา้ตาก็จะท าใหต้าอกัเสบจนถึงตาบอดได ้

ดงันั้นถา้พบเห็นแมลงแบบน้ี  โดยเฉพาะใหส้ังเกตถา้ แมลงเกาะอยูแ่ลว้ชอบงอทอ้งข้ึนๆลง

อนัเป็นท่ีมาของช่ือดว้งกน้กระดก ใหห้ลีกเล่ียง อยา่ไปบ้ี หรือตบตี เพราะน ้าพิษจะออกมาโดน

ผวิหนงัเราได ้ส าหรับผูท่ี้ถูกพิษบริเวณผวิหนงั ใหล้า้งใหส้ะอาดดว้ยน ้าและสบู่แลว้ ทาดว้ยน ้ายาคาลา

ไมน์  ถา้แผลติดเช้ือใหใ้ชย้าปฏิชีวนะประเภทครีมทาบริเวณท่ีถูกพิษ แต่ถา้ไม่หายควรไปพบแพทย ์

 

 

 

 

 

 



 

ด้วงน า้มนั 

ดว้งน ้ามนัเป็นแมลงปีกแขง็ อีกชนิดหน่ึง ท่ีมีพิษท าใหค้นท่ีกินมนัเขา้ไปอาจตายได ้ ใน

ประเทศไทยพบได้ หลายชนิด  โดยทุกชนิดมีพิษแบบเดียวกนั เป็นดว้งท่ีมีขนาดปานกลางล าตวัยาว    

1-2 เซนติเมตร ชนิดท่ีพบบ่อยและประชาชนเคยเสียชีวติจากการกินมีอยู ่ 2-3 ชนิด มีรูปร่างหนา้ตา

ตามรูปท่ีแสดงไว ้  

ดว้งน ้ามนัพบไดทุ้กภาคของประเทศ มีช่ือ เรียกตาม ทอ้งถ่ินแตกต่างกนั เช่นภาคกลาง จะ

เรียกวา่ดว้งโสน  แมงลายข้ีเมา ภาคใต้ เรียก ดว้งไฟเดือนหา้ ภาคเหนือเรียก แมลงฮ่ึมไฮ ้ เป็นตน้ โดย

จะพบบินเป็นกลุ่มมา กินใบและดอกของพืชจ าพวก ตระกลูถัว่ ตน้แค ตน้โสน เป็นตน้ เม่ือคนไปเจอ

คิดวา่กินไดจึ้งจบัไปเผาไฟแลว้น ามากินก็จะไดรั้บพิษ เขา้สู่ร่างกาย ถึงแมด้ว้งจะถูกเผาไฟแลว้ก็ตาม 

โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บตวัอยา่งดว้งน ้ามนัส่งมาตรวจวเิคราะห์หลายคร้ัง จากปัญหาคน

ไดรั้บพิษซ่ึงพบวา่ถา้กินเกิน 3 ตวัแลว้รักษาไม่ทนั จะท าใหถึ้งตายได ้ อาการของผูท่ี้กินดว้งน ้ามนัเข้า

ไปคือ ปวดทอ้งอยา่งรุนแรง คล่ืนไส้ อาเจียนมีเลือดปน รวมทั้งถ่ายอุจจาระและปัส สาวะมีเลือดปน 

เน่ืองจากสารพิษดงักล่าวเขา้ไปท าอนัตรายอยา่งรุนแรงต่อเยือ่เมือกในระบบต่างๆของร่างกาย และพิษ

ถา้ถูกผวิหนงัจะท าใหร้ะคายเคือง เกิดเป็นผืน่พอง ปวดแสบปวด ร้อนอยา่งรุนแรง  ดงันั้นเม่ือพบเห็น

ดว้งน ้ามนัท่ีมีสีสันสวยงาม อยา่จบัมากิน  ถา้ร่างกายถูกพิษใหรี้บลา้งแผลใหส้ะอาดดว้ยสบู่และน ้า ถา้

มีอากาคนัหรือปวดแสบปวดร้อนใหท้าดว้ยน ้ายาคาลาไมน์ อาจใชย้าปฏิชีวนะประเภทครีมทาบริเวณ

ท่ีถูกพิษ กรณีท่ีตุ่มแผลแตกใหรั้บประทานยาปฏิชีวนะและปิดแผลไว ้ถา้อาการรุนแรงควรไปพบ

แพทย ์แต่ถา้ไดรั้บพิษจากการกินใหรี้บไปพบแพทยท์นัที 



 

 

 

 

 

 

 

ผึ้ง  

 ผึ้งเป็นแมลงท่ีมีเหล็กใน ท าอนัตรายกบัคนโดยการต่อย ผึ้งมีหลายชนิด ท่ีเรารู้จกักนัดี ไดแ้ก่ 

ผึ้งเล้ียง, ผึ้งโพรง, ผึ้งมิ้ม และผึ้งหลวง  เป็นตน้ โดยจะพบท ารังอยูใ่กลบ้ริเวณตน้ไมท่ี้ผึ้งไปหาอาหาร 

บางคร้ังอาจพบเขา้มาท ารังในบริเวณบา้นของเรา รวมทั้ง อาจพบบินหาอาหารบริเวณท่ีมีขนมหรือ

ของหวานตามท่ีเราเห็นกนัอยูบ่่อยๆ  

ในร่างกายผึ้งจะมีต่อมสร้างสารพิษ คนก็จะไดรั้บพิษผา่นทางเหล็กในเม่ือถูกผึ้งต่อย  ซ่ึงถา้ถูก

ต่อยแลว้ไม่ควรบีบหรือขยี้บริเวณนั้นเพราะจะท าใหเ้หล็กในยิง่ฝังลึกลงและน ้าพิษจะกระจายมากข้ึน

ซ่ึงจะท าให้ เรารู้สึกปวดมากข้ึนดว้ย วธีิท่ีถูกตอ้งคือค่อยๆดึงเหล็กในออกมา โดยใชแ้หนบหรือใชลู้ก

กุญแจท่ีมีรูกดบริเวณแผลก็ จะเห็นเล็กในโผล่ออกมา ใหเ้ราดึงออกได้  คนท่ีไดรั้บพิษนอกจาก อาการ 

ปวด บวม แดง  ท่ีบริเวณผวิหนงัแลว้ อาจมีอาการแพท่ี้รุนแรงคือ  หลอดเลือดบวม หายใจขดั คล่ืนไส้ 

อาเจียน แน่นทอ้ง ทอ้งเดิน เป็นลม ช็อค จนอาจถึงเ สียชีวติไดใ้นผูท่ี้มีแพพ้ิษผึ้งรุนแรงหรือไดรั้บพิษ

ในปริมาณมาก 

ดงันั้น อยา่ไปรบกวนรังผึ้ง แต่ถา้ถูกผึ้งต่อย ใหค้่อยๆ ดึงเหล็กในออก แลว้ใชน้ ้าแขง็ประคบ

บริเวณท่ีถูกต่อย  ถา้ปวดมากให้ กินยาแก้ปวด ส่วนบางรายท่ี รู้สึกผดิปกติในการหายใจ ใหรี้บไปพบ

แพทยท์นัที  โดยเฉพาะผูท่ี้มีประวติัเป็นโรคภูมิแพ ้จะมีอาการรุนแรงมากกวา่คนอ่ืน 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวต่อ 

ตวัต่อมีหลายชนิด ท่ีพบท าอนัตรายเราบ่อยๆและเป็นข่าววา่มีผูเ้สียชีวติจากการถูกต่อต่อย คือ

ต่อหวัเสือ ซ่ึงสามารถพบไดท้ัว่ไป โดยบางคร้ังจะ พบวา่เขา้มาท ารังอยูบ่ริเวณ บา้นของเรา  ต่อท าร้าย

คนดว้ยการต่อยโดยใชเ้หล็กในท่ีอยูป่ลายทอ้ง  ท่ีอนัตรายคือ  ต่อสามารถต่อยไดห้ลายคร้ัง เพราะเม่ือ

ต่อยแลว้ จะดึงเหล็กในกลบัไป แลว้ต่อยซ ้ าไดอี้ก  ในขณะท่ีผึ้ง ต่อย ได้เพียง คร้ังเดียว เพราะจะทิ้ง

เหล็กในไวท่ี้แผล 

ดงันั้น อยา่ไปรบกวนรังต่อ แต่ถา้ถูกตวัต่อต่อย แลว้มีอาการ  ปวด บวม แดงร้อน เป็นผืน่แพ ้

ให้ใชน้ ้าแขง็ประคบ และกินยาแก้ปวด ส าหรับผูท่ี้แพรุ้นแรง  จะมีอาการหลอดเลือดบวม หายใจขดั 

คล่ืนไส้ อาเจียน เป็นลม ไตวาย ปัสสาวะเป็นเลือด รวมทั้งพิษจะ มีผลต่อระบบหวัใจ และระบบ

ประสาท  และท่ีรุนแรงท่ีสุดคือท าใหเ้กิดอาการ ช็อคจนอาจเสียชีวติตามท่ีเป็นข่าวได ้ดงันั้นถา้ถูกต่อ

ต่อยอยา่น่ิงนอนใจ ถา้เร่ิมมีอาการดงักล่าวตอ้งรีบไปพบแพทยท์นัทีแมจ้ะถูกต่อต่อยเพียงแค่ตวัเดียว 

 

 

 



 

มด 

ท่านทราบหรือไม่วา่ มดซ่ึงเป็นแมลงตวัเล็กๆ มีพิษท่ีท าใหค้นถึงตายไดเ้ช่นกนั ดงัเช่นท่ีเป็น

ข่าวท่ีอ าเภอยา่นตาขาว จ . ตรัง มีผูโ้ดนมดตะนอยต่อยแลว้อาเจียน แน่นหนา้อก หายใจไม่ออก เป็น

ลม แลว้ต่อมาเสียชีวติ อยูใ่นบา้นโดยนึกไม่ถึงจึงไม่ไดไ้ปหาหมอ การท าร้ายของมดนั้นอา จโดยการ

กดัหรือต่อยหรือทั้งกดัและต่อย ซ่ึงมดตวัเดิมจะต่อยไดห้ลายคร้ังติดต่อกนัเหมือนกบัตวัต่อ แลว้ปล่อย

น ้าพิษเขา้สู่ร่างกายเหยือ่  อาการทางผวิหนงัจากน ้าพิษของมดคือปวดบวมแดง และอาจเป็นตุ่มหนอง

ไดถ้า้มีการติดเช้ือซ ้ า ดงันั้นควรรักษาความสะอาดบริเวณท่ีถูกกดัหรือต่อย และอยา่ไปแกะเกา   แต่ท่ี

น่ากลวัคือผูท่ี้แพพ้ิษซ่ึง อาจเสียชีวติได ้ดงันั้นผูท่ี้โดนมดท าร้าย แลว้เร่ิมมีอาการ หายใจขดั คล่ืนไส้ 

อาเจียน ทอ้งเดิน อยา่น่ิงนอนใจ ใหรี้บไปพบแพทยท์นัที 

มดชนิดท่ีพบและท าอนัตรายกบั เราอยู่เสมอ ไดแ้ก่  มดคนัไฟซ่ึงจะท ารังอยูใ่ตดิ้นบริเวณดิน

ทรายรอบๆบา้น , มดแดง  จะท ารังอยูต่ามตน้ไม ้เช่น  ตน้มะม่วง ตน้ชมพู่ , มดง่ามจะท ารังอยูต่าม

พื้นดินบริเวณตน้ไมท่ี้ร่มช้ืน รวมทั้ง มดตะนอยท่ีชอบท ารังอยูต่ามตน้ไมท่ี้ตายแลว้  เป็นตน้ ดงันั้นเรา

ควรหลีกเล่ียงไม่ไปรบกวนรังมดพวกน้ี  

 

 

 

 



มวนเพชฌฆาต 

มวนเพชฌฆาตเป็นแมลงอีกตวัหน่ึงท่ีชอบเขา้มาท า รังและหลบซ่อนตวัอยูใ่นบา้นเรือน  

จากนั้นจะออกมาดูดกินเลือดเราในตอน กลางคืนเวลาท่ีเรานอนหลบัโดยใชป้ากท่ีมีลกัษณะเป็นแท่ง

แทงเขา้สู่ผวิหนงัโดยเฉพาะบริเวณใบหนา้แลว้ทิ้งรอยผืน่แดงไว ้ ซ่ึงต่อมาจะเกิดเป็นผืน่แพ ้รวมทั้ง

พิษของมวนเพชฌฆาตบางชนิดมีสารพิษท าใหเ้กิดความเจบ็ปวดและท าใหเ้กิดแผล  

มวนเพชฌฆาตเป็นแมลงท่ีมีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ล าตวัยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร  

มีสีด า น ้าตาล และจะมีสีอ่ืนๆ  ปนอยูด่ว้ย เช่นสีเหลือง แดง หรือส้ม  กลางวนัจะ หลบซ่อนตวัและ

อาศยัอยูต่ามบริเวณท่ีรกรุงรัง ตามกองวสัดุท่ีวางทิ้งไว ้เช่น  ตามกองไม ้กองเชือก ตามรอยแตกของ

ผนงัหอ้ง เพดานหอ้ง พื้นหอ้ง รวมทั้งบริเวณพื้นดินและพุม่ไมร้อบๆบา้น ท าใหย้ากท่ีจะมองเห็นตวั  

            เคยมีการระบาดของ มวนเพชฌฆาต ท่ีหมู่บา้นหน่ึงในอ าเภอยา่นตาขาว จ . ตรัง และคณะจาก 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดไ้ปท าการส ารวจรวมทั้งช่วยในการป้องกนัและก าจดั จากนั้นไดใ้ห้

ความรู้กบัประชาชนในพื้นท่ีนั้นใหรั้กษาความสะอาด ไม่ปล่อยบา้นใหส้กปรกรกรุงรัง ซ่อมแซมผนงั

หอ้งเม่ือพบวา่มีรอยแตก ส ารวจบริเวณรอบๆบา้นไม่ใหมี้กองวสัดุเหลือใช ้เก็บกวาดกองใบไมท่ี้รก

รุงรัง ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหมี้ท่ีอยูอ่าศยัและท่ีหลบซ่อนตวั และถา้พบวา่มีรอยผืน่แพจ้ากการดูดกินเลือดขอ ง

มวนเพชฌฆาตใหรี้บลา้งแผลใหส้ะอาดดว้ยสบู่และน ้า แลว้ใชย้าปฏิชีวนะหรือครีมทาบริเวณท่ีถูกพิษ 



กรณีท่ีตุ่มแผลแตกใหรั้บประทานยาปฏิชีวนะ ถา้อาการรุนแรงควรไปพบแพทยโ์ดยเฉพาะถา้ถูกดูด

กินเลือดบริเวณลูกนยัน์ตา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แมลงวนัตา 

 ยงัมีแมลงวนัตวัเล็กๆอีกตวัหน่ึง ตวัยาวแค่ 2 มิลลิเมตร เรียกวา่แมลงวนัตา มีความร้ายกาจท่ี

ถึงแมจ้ะไม่ไดท้  าร้ายเราโดยการกดั แต่จะ ชอบมาเป็นฝงูแลว้ วนเวยีนดูดกินสารคดัหลัง่ของร่างกาย

โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีเน้ือเยือ่อ่อนๆ เช่นลูกนยัน์ตา จมูก แขนขา รวมทั้งอวยัวะสืบพนัธ์ุ  ของคนและ

สัตวเ์ล้ียงขนาดใหญ่ เช่นพวกสุนขั แมว และววั แต่ท่ีชอบมากเป็นพิเศษคือพวกเลือดและน ้าเหลือง

จากแผลต่างๆตามร่างกาย ซ่ึงจากการศึกษาของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์พบวา่แมลงวนัตาท าให้

เกิดการปนเป้ือนของแบคทีเรียไดม้ากถึง 64 ชนิดโดยทั้งหมด เป็นแบคทีเรียในกลุ่ม ท่ีมีระดบัความ

เส่ียงในการก่อโรคในระดบัท่ีสอง ตามประกา ศของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ได้ มีการแบ่งกลุ่ม

ของเช้ือโรคไวโ้ดยก่อใหเ้กิดโรคในคนหรือสัตวใ์นระดบัปานกลาง ดงันั้นจึงท าใหแ้ผลนั้นรักษาไม่

หายขาด เกิดเป็นแผลเร้ือรัง และโดยท่ีชอบดูดกินน ้าเล้ียงจากลูกนยัน์ตา  อาจท าให้เกิดการระบาดของ

โรคตาแดงได ้



 แมลงวนัตาพบแพร่กระจาย อยูท่ ัว่ไป จาก ท่ีได้ ส ารวจ ไว้พบวา่แมลง จะบินจากแหล่ง

เพาะพนัธ์ุเขา้มาเกาะพกัเป็นกลุ่มบนส่ิงหอ้ยแขวนต่างๆของบา้น เช่นสายไฟ เชือก ไมแ้ขวนเส้ือ เส้น

ลวด หลงัคาจาก วสัดุท่ีใชต้กแต่งบา้น  ดงันั้นวธีิง่ายๆทีจะหลีกเล่ียง อนัตรายจากแมลงน้ีคือ การ ดูแล

บา้นเรือนไม่ใหมี้ วสัดุเกาะพกัของแมลง รวมทั้งตอ้งรู้จกัป้องกนัตวัเองไม่ใหถู้กตวัแมลงมาตอมตาม

ร่างกายโดยเฉพาะบริเวณบาดแผลต่างๆ และถา้พบมีแมลงวนัตามาเกาะพกัในบริเวณท่ีพกัอาศยัของ

เราใหท้  าลายโดยสามารถใชย้าฉีดกนั ยงุท่ีใชต้ามบา้นฉีดพน่โดยตรงไปท่ีแหล่งเกาะพกัท่ีมีตวัแมลง

เกาะอยูจ่ะสามารถฆ่าตวัแมลงได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

หมดั  

หมดัเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหน่ึงท่ีมีขนาดล าตวัยาว 2-4 มิลลิเมตร เป็นปรสิตภายนอกของ

สัตว์  และถึงแมค้นจะไม่ไดเ้ป็นเหยือ่โดยตรง  แต่สามารถ เขา้มาปนเป้ือน แลว้อาศยัท ารังอยูภ่ายใน

บา้นของเรา โดยจะติดมากบัสัตวเ์ล้ียงเช่น สุนขั และแมว รวมทั้งหนูท่ีเขา้มาหากินในบา้นเรือน  จึงท า

ใหห้มดัเขา้กดัและดูดกินเลือดคนไดเ้ช่นกนั หมดั ในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ หมดัสุนขั หมดัแมว และหมดัหนู  

โดยเฉพาะหมดัหนูเป็นพาหะน าโรคกาฬโรคไดด้ว้ยในพื้นท่ีท่ีทีการระบาดของโรคน้ี 

เม่ือโดนหมดักดัจะ เกิดอาการผืน่คนั ผวิหนงั บวมแดงเป็นป้ืน และจะเป็นอยูห่ลายวนั  โดยท่ี

หมดัตวัเล็กและกระโดดไดเ้ร็วจึงข้ึนมาดูดกินเลือดบนร่างกายเราโดยเราไม่รู้ตวั และหมดัขยายพนัธ์ุ

ไดเ้ร็ว จากการส ารวจของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  พบวา่บางบา้นมีหมดัชุกชุมสูง  กระโดดข้ึนมา

ปนเป้ือนอยูบ่นร่างกายคนในเวลาอนัรวดเร็ว  

ดงันั้นถา้มีสัตวเ์ล้ียงพวกสุนขัและแมว ตอ้งดูแลรักษาความสะอาดไม่ไหมี้หมดั ก าจดัเศษ

อาหารไม่ใหห้นูเขา้มาอยูอ่าศยั ถา้พบวา่มีหมดัในบา้นเรือนใหส้ ารวจตามพื้นหรือผนงัท่ีมีรอยแตก 

ตามใตพ้รม ใตก้องวสัดุ หรือกรงสัตว ์ซ่ึงหมดัมกัจะมาอาศยัท ารังใหก้ าจดัโดยท าลายรัง และใช้

สารเคมีท่ีระบุวา่ใชส้ าหรับก าจดัแมลงชนิดน้ี  

 



 

เห็บ 

 เห็บ เป็นสัตวข์าขอ้ ท่ีเป็นปรสิตภายนอกของสัตว์ โดยดูดกินเลือดเป็นอาหาร  เห็บเขา้มา

ปนเป้ือนแลว้มาดูดกินเลือดคนโดยติดมากบัสัตวเ์ล้ียง เห็บอาศยัท ารังอยูต่ามพื้นดิน แลว้ข้ึนมาอาศยั

ดูดกินเลือดคน เห็บจะใชเ้วลาดูดกินเลือดเป็นเวลานานโดยเฉพาะเวลาท่ีก าลงัสร้างไข่ จึงมีข่าวท่ีพบ

เห็บหลบซ่อนแลว้กินเลือดอยูต่ามบริเวณใบหูของคน  โดยเห็บจะฝังส่วนส่วนปากไวท่ี้ผวิหนงัของ

เหยือ่ซ่ึงจะท าใหดึ้งเห็บออกจากผวิหนงัไดย้ากท าใหดึ้งออกมาไดเ้ฉพาะล าตวัโดยท่ีปากของเห็บยงัติด

อยูท่ี่ผวิหนงัซ่ึงท าใหเ้กิดเป็นแผลอกัเสบได ้นอกจากนั้นเห็บยงัมีสารพิษซ่ึงท าใหเ้หยือ่เกิดเป็นอมัพาต

ได ้โดยเฉพาะถา้กดับริเวณใบหนา้ หรือใบหู  

 ดงันั้น จึงตอ้ง ป้องกนัตวัเองจากการถูกเห็บกดั ใชส้ารไล่แมลงทาตามตวัและเส้ือผา้ก่อนเขา้

ไปในบริเวณท่ีมีเห็บ ชุกชุม  เม่ือถูกเห็บกดัไม่ควรดึงเห็บออกทนัทีเพราะจะท าใหส่้วนปากของเห็บ

ยงัคงติดคา้งอยู ่แต่ควรดึงออกอยา่งชา้ๆ และระมดัระวงั  ถา้พบมีอาการผดิปกติเจบ็ปวดเร้ือรังท่ีหูหรือ

ช่องหู ควรไปพบแพทย ์
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แมลงบุกบ้าน / แมลงกระเบือ้ง 

แมลงชนิดน้ีเป็นแมลงท่ีพบเป็นข่าวอยูเ่สมอ  ท่ีวา่มีแมลงนบัเป็นแสนๆตวับุกเขา้ไปอยูใ่นบา้นเรือน
แลว้สร้างความเดือดร้อนใหก้บัเจา้ของบา้นเป็นอนัมาก เช่นท่ีจงัหวดั นครราชสีมา , ราชบุรี , ตาก, ร้อยเอด็ 
รวมทั้งจงัหวดั เชียงใหม่ ท่ีไดมี้การส่งตวัอยา่งแมลงน้ีมาใหก้รมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจสอบ ซ่ึงพบวา่
เป็นดว้งปีกแขง็ชนิดหน่ึง มีขนาดล าตวัยาว 6-8 มิลลิเมตร เป็นแมลงท่ีพบไดท้ัว่ โลกโดยก่อใหเ้กิดปัญหา
เช่นเดียวกบัในประเทศไทย  

         แมลงชนิดน้ีชอบบินมาเล่นไฟในเวลากลางคืน โดยทัว่ไปจะพบอาศยัอยูต่ามกองปุ๋ย มูลสัตว ์และไม้
ผบุางชนิด รวมทั้งบริเวณท่ีมีเลา้เป็ดไก่  ดงันั้นถา้บริเวณบา้นหรือรอบๆบา้น มีไมผ้พุงั และเป็นป่า หรือมีเลา้
เป็ดเลา้ไก่ ก็จะมีโอกาสพบแมลงตวัน้ีไดม้าก  

           แมลงบุกบา้นไม่มีรายงานวา่เป็นพาหะน าโรคมาสู่คน แต่จะปล่อยสารมีกล่ินออกมาจากตวัซ่ึงถา้อยู่
รวมกนัมากๆจะท าใหมี้กล่ินเหมน็รบกวน และเม่ือบุกบา้นแลว้จะ มาอาศยัและขยายพนัธ์ุ อยู่ต่อไป  โดยมา
ออกไข่อยูต่ามร่องพื้น ขอบหนา้ต่าง  บนหลงัคาและรอบบริเวณบา้น  อีกทั้งตามล าตวัและขาของแมลงจะมี
หนามแหลม  ซ่ึงอาจจะขีดข่วนผวิหนงัของคน ซ่ึงผูท่ี้แพก้็จะมีอาการคนั บวมแดงหรือเป็นผืน่แพไ้ด้  ดงันั้น
ถา้ถูกแมลงขีดข่วนใหรี้บลา้งแผลใหส้ะอาดดว้ยสบู่และน ้า ถา้มีอาการคนั พยายามอยา่เกา อาจทาดว้ยน ้ายา
คลาลาไมน์ หรือถา้มีการอกัเสบใหท้าดว้ยยาปฏิชีวนะประเภทครีม ส่วนการก าจดัแมลง ท าไดโ้ดยเตรียมน ้า
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ละลายผงซกัฟอกใส่ภาชนะ  น าไปวางไวใ้ตด้วงไฟนอกบา้น เพื่อดกัแมลงท่ีมาเล่นไฟใหจ้มน ้าตาย  รวมทั้ง
สามารถฉีดพน่สารเคมีก าจดัแมลงตามบริเวณแหล่งเกาะพกั แหล่งเพาะพนัธ์ุนอกบา้น  เช่นบริเวณโพรงไมผ้ ุ
ใตก้องไมช้ื้นหรือกองซากพืชทบัถม รวมทั้งบริเวณกองมูลสัตวห์รือปุ๋ยคอก   
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ผเีส้ือกลางคนื 

แมลงในกลุ่มผเีส้ือกลางคืน ซ่ึงทั้งตวัอ่อนท่ีเราเรียกวา่หนอนบุง้  / หนอนร่าน และตวัผเีส้ือ  จะมีขน

หลายชนิดอยูบ่ริเวณล าตวัท่ีสามารถท าใหเ้กิดอาการแพไ้ด้  เน่ืองจากมีสารพิษหลายประเภท  โดยเม่ือเราไป

สัมผสัถูกขนพิษเหล่าน้ีจะท าใหเ้กิดอาการแสบร้อนทนัที รวมทั้งท าใหเ้กิดผืน่แพข้ึ้นท่ีผวิหนงั หลงัจากนั้น

จะเกิดอาการ บวม ชา อีกทั้งพิษจะสามารถแพร่ไปยงับริเวณใกลเ้คียงได ้ท าใหเ้กิดอาการอกัเสบบวม เช่น ท่ี

ต่อมน ้าเหลือง ผูมี้อาการแพม้ากอาจมีอาการปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน ชา เป็นอมัพาต และเกิดการช็อคได ้ 

ผเีส้ือในกลุ่มน้ีจะพบไดท้ัว่ไป  ตวัหนอนออกหากินในเวลากลางวนัโดยจะพบ อยูต่ามพืชชนิดต่างๆ

หลายชนิดเน่ืองจากตวัหนอนอาศยักินพืชเหล่าน้ีเป็นอาหาร ส่วนตวัผเีส้ือจะออกหากินในเวลากลางคืน และ

พบมาเล่นไฟท าใหมี้โอกาสเขา้มาใกลชิ้ดกบัคนได้   ดงันั้นควรมีความระมดัระวงัไม่เขา้ไปสัมผสั ทั้งตวัอ่อน

คือหนอนและตวัผเีส้ือในกลุ่มน้ี  รวมทั้งไม่เขา้ไปใกลเ้น่ืองจากขนพิษอาจปลิวมาถูกผวิหนงัของเราได ้  ส่วน

การรักษาอาการพิษ  ท าไดโ้ดยการดึงเอาขนพิษออกจากผวิหนงัดว้ย เทปกาว ใชน้ ้าแขง็ประคบบริเวณท่ีถูก

ขนพิษ รักษาความสะอาด ทาดว้ยครีมประเภทรักษาอาการแสบร้อน ใหกิ้นยาแกแ้พแ้ละยาระงบัปวด ในราย

ท่ีมีอาการแพรุ้นแรง หรือเกิดอาการช็อคใหรี้บไปพบแพทย ์
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ตะขาบ 

ตะขาบเป็นสัตวข์าขอ้ท่ีพบไดท้ัว่ไปในเขตร้อนช้ืน เป็นสัตวท่ี์มีพิษร้ายแรงตวัหน่ึง ท าอนัตรายคน

โดยการกดั ดว้ยเข้ียวพิษ แลว้ปล่อยน ้าพิษเขา้ไปในรอยท่ีกดั ตะขาบมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ล าตวัมี

จ านวนปลอ้งได้ตั้งแต่ 15 ปลอ้งจนถึง 100 ปลอ้ง โดยตะขาบยิง่มีขนาดใหญ่จะยิง่มีพิษมาก ตะขาบชอบอยู่

ตามท่ีช้ืน เวลากลางวนัจะซ่ อนตวัอยูใ่นท่ีเยน็ๆ เช่นตามกองไม ้กองหิน ออกล่าเหยือ่ในเวลากลางคืน 

บางคร้ังอาจพบหลงเขา้มาอยูใ่นบา้น โดยหลบซ่อนตวัอยูต่ามหอ้งน ้า   

เม่ือถูกตะขาบกดัจะพบรอยเข้ียวสองรอย ลกัษณะเป็นจุดเลือดออกบริเวณท่ีถูกกดั พิษของตะขาบ

จะท าใหมี้อาการปวดอยา่งรุนแรงและปวดเป็นเวลานานหลายชัว่โมง  รวมทั้งจะมีไข ้บริเวณท่ีถูกกดัจะบวม

แดง ปวดแสบปวดร้อนหรือชา ในผูท่ี้แพพ้ิษจะมีอาการกระวนกระวาย  คล่ืนไส้ อาเจียน มึนงง ปวดศีรษะ 

และหวัใจเตน้เร็ว ตะขาบพวกท่ีมีขนาดใหญ่และมีพิษมากเม่ือกดัแลว้สามารถท าใหค้นและสัตวต์ายได ้

เม่ือถูกตะขาบกดัใหล้า้งแผลใหส้ะอาด และประคบแผลดว้ยน ้าแขง็เพื่อบรรเทาอาการปวด ทายาฆ่าเช้ือ

บริเวณท่ีถูกกดัเพื่อป้องกนัการติดเช้ือแบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดหนองแทรกซอ้น  ถา้ปวดมากใหรั้บประทานยา

ระงบัอาการปวด ถา้มีอาการรุนแรงโดยเกิดความผดิปกติกบัระบบหายใจ ใหรี้บไปพบแพทย ์
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แมงป่อง 

แมงป่อง เป็นสัตวข์าขอ้ท่ีทุกคนรู้จกักนัดี มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีล าตวัยาวตั้งแต่ 2 

เซนติเมตรจนถึงมากกวา่ 10 เซนติเมตร บางชนิดมีพิษรุนแรง  บางชนิดพิษไม่รุนแรง  ในประเทศไทยพบได้

หลายชนิด  ท าร้ายเหยือ่โดยการต่อยโดยใช้ หางปลอ้งสุดทา้ยซ่ึงมีอวยัวะส าหรับต่อยและมีต่อมพิษ  เม่ือจะ

ต่อยจะยกปลายหางข้ึน  ดงันั้นใหส้ังเกตและคอยระวงัเม่ือเห็นแมงป่องยกหางข้ึนแสดงวา่พร้อมท่ีจะต่อย

ส่วนปากท่ีมีลกัษณะเป็นกา้มขนาดใหญ่ นั้นใช้ส าหรับจบัเหยือ่  แมงป่องออกหากินในเวลา กลางคืน  ส่วน

กลางวนัจะซ่อนตวัอยูต่ามกองไม้  กองหิน และในดิน  โดยชอบอยูใ่นบริเวณท่ีเยน็ๆ  บางคร้ังอาจพบหลงเขา้

มาหากินอยูภ่ายในบริเวณบา้นได ้  

พิษของแมลงป่องมีทั้งแบบ มีผลต่อผวิหนงัคือ ปวดบวมแดง  ปวดแสบปวดร้อน เป็นรอยไหม ้คนั 

ชา  และแบบออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทและท าลายเมด็เลือด  โดยจะมีอาการไข ้คล่ืนไส้ อาเจียน ต่อมาจะ

ง่วงซึม กลา้มเน้ือเกร็ง น ้าลายไหล ชกั หวัใจเตน้เร็ว และเสียชีวติในท่ีสุด ดงันั้น เม่ือถูกแมงป่องต่อย   

เบ้ืองตน้ให้ลา้งแผลใหส้ะอาดแลว้ประคบดว้ยน ้าแขง็  รับประทานยาแกแ้พแ้กป้วด  รวมทั้งใหส้ังเกตอาการ 

ถา้เร่ิมอาการแพด้งักล่าวใหรี้บไปพบแพทย ์
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แมงมุม 

แมงมุมเป็นสัตวท่ี์พบไดท้ัว่ ไป มีมากมายหลายชนิด  มีสีและขนาดแตกต่างกนัไป  แมงมุมท่ีทีพิษ

ร้ายแรง เข่นแมงมุม ทาแรนทูล่า  ท่ีนอกจากจะกดัดว้ยเข้ียวพิษแลว้ ขนท่ีอยูบ่นดา้นบนของส่วนทอ้ง ถา้

สัมผสัถูกจะท าให้ ผวิหนงัเป็นผืน่คนัเหมือนกบัการเป็นลมพิษ ส่วนแมงมุมท่ีเคยเป็นข่าวมาก่อนวา่พบท า

อนัตรายคนท่ีสมุทรสาคร เป็นชนิด  แมงมุมแม่ม่ายน ้าตาล ซ่ึงเป็นหน่ึงในแมงมุมตระกลูแม่ม่าย ท่ีเพิ่งพบใน

ประเทศไทย อีกชนิดท่ีมีพิษรุนแรงคือ แมงมุมแม่ม่ายด า ซ่ึงยงัไม่มีรายงานวา่พบในประเทศไทย 

แมงมุมจะหลบซ่อนตวัอยูต่ามท่ีมืด ตามรูใตพ้ื้นดินหรือตามกอ้นหิน เวลากลางวนัจะเคล่ือนตวัได้

ชา้และออกหากินในเวลากลางคืน แมงมุมทุกชนิดจะมีพิษใชส้ าหรับจบัเหยือ่โดยจะปล่อยน ้าพิษออกทาง

เข้ียวพิษเม่ือ ถูกแมงมุมกดั  ผูท่ี้ไดรั้บพิษของแมงมุมจะมีอาก ารเจบ็ปวด คล่ืนไส้ อาเจียน เหง่ือออก เป็น

ตะคริว และหายใจล าบาก ผูท่ี้แพม้ากๆและไม่ไดรั้บการรักษาอยา่งทนัท่วงทีจะเสียชีวติได ้ 

 

 


