แมลงพิษ (POISONOUS INSECTS)
มีแมลงหลายชนิดที่มีพิษโดยธรรมชาติในตัวของมันเอง บางครั้งมนุษยไดรับพิษจากแมลง
กลุมนี้โดยบังเอิญเมื่อไปสัมผัสแตะตองแมลงเหลานั้น หรือเมื่อแมลงนั้นดําเนินการปองกันตัวเมื่อ
ถูกรบกวน รวมทั้งอาจเกิดจากความเขาใจผิดของมนุษยเองที่นําแมลงมีพิษมาบริโภค
อยางไรก็ตามพิษของแมลงเหลานี้ เปนสิ่งที่ตองระวังและสมควรหลีกเลี่ยงเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากสามารถทําใหเกิดอันตรายกับมนุษยได โดยอาจมีอาการแบบเพียงเล็กนอย จนถึงขั้น
รายแรงที่ทําใหถึงกับเสียชีวิต อยางไรก็ตามอาการดังกลาวจะมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับภูมิ
ตานทานหรืออาการแพของแตละคน อายุ และบริเวณที่ไดรับสารพิษ รวมทั้งปริมาณสารพิษที่ไดรับ
โดยสรุปแลว พิษจากแมลงสามารถทําใหเกิดอันตรายไดดังนี้

อาการพิษที่เกิดจากแมลง
1. อาการทางรางกายหรือผิวหนัง
• ผิวหนังมีอาการบวมแดง
• เกิดความเจ็บปวด หรือปวดแสบปวดรอน
• เกิดผื่นคันระคายเคือง
• เปนแผลพุพอง
• มีเลือดออกเล็กนอย
• มีอาการลมพิษ
• มีเลือดออกที่อวัยวะภายในของรางกาย เชนที่กระเพาะอาหาร เนื่องจากไดรับพิษ
2. อาการแพ (allergy) เนื่องจากการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย จะเปนอาการที่อันตราย
กวาอาการภายนอก การตอบสนองของรางกายจะมีไดตั้งแตอาการนอยๆ จนถึงขั้นรุนแรงที่เกิด
อาการช็อค (ดังภาพ) และอาจทําใหเสียชีวิตไดในที่สุด อาการแพประเภทนี้ประกอบดวย
• เกิดอาการไอ
• เกิดอาการชาหรืออาการบวมที่ริมฝปาก และใบหนา
• สูญเสียความสามารถในการรับรสชาติอาหาร
• ลิ้น และหลอดอาหารบวม กลืนอาหารลําบาก
• คลื่นไส อาเจียน
• เหงื่อแตก กระวนกระวาย
• ปวดทองเนื่องจากกระเพาะอาหารหดเกร็ง
• ทองเสีย
• ความดันโลหิตลดลงอยางรวดเร็ว
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• หายใจไมสะดวก จนถึงอาการช็อคแบบรุนแรง (Anaphylactic shock)

ภาพแสดงอาการแพเนื่องจากไดรับสารพิษจากแมลง โดยหลังจากไดรับพิษ สารพิษจะซึมเขาสู
รางกาย ทําใหเกิดความผิดปกติในระบบตางๆ เชนระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบยอย
อาหาร มีผลทําใหเกิดอาการดังที่กลาวมาแลว
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กลุมของแมลงพิษ
แมลงพิษสามารถแบงกลุมไดดังนี้
1. แมลงในกลุม ของดวงประกอบดวย

เบอร1

เบอร 3

เบอร2
ภาพดวงน้าํ มัน

1.1 ดวงน้าํ มัน
ดวงน้ํามันเปนแมลงปกแข็งจําพวกดวงชนิดหนึ่ง อยูในวงศ Meloidae มีชื่อเรียกแตกตางกัน
ไป โดยภาคกลางเรียก ดวงโสน แมงลายขี้เมา ภาคใตเรียกวา ดวงไฟเดือนหา ทางภาคเหนือเรียก
แมลงฮึ่มไฮ กรมวิทยาศาสตรการแพทยเคยไดรับแมลงชนิดนี้สงมาเพื่อตรวจวิเคราะหจําแนกชนิด
หลายครั้งจากหลายจังหวัดตามลําดับตั้งแตป พ.ศ. 2532 จนถึงปจจุบันเนื่องจากปญหาที่ประชาชนมี
ความเขาใจผิดคิดวาเปนแมลงประเภทกินได นําไปบริโภคแลวเกิดพิษทําใหเจ็บปวยอยางรุนแรง
จนบางรายถึงกับเสียชีวติ
ในประเทศไทยมีรายงานวาพบดวงน้ํามันไดหลายชนิด (ประมาณ 13 ชนิด) ชนิดที่พบบอย
จะเปนชนิด Mylabris phalerata (ภาพดวงน้ํามัน เบอร 1) มีลักษณะสําคัญที่เห็นไดชดั คือ หัว อก
ลําตัว และขาสีดํา มีปกแข็ง มีลายขวางสีเหลืองสมสลับดํา โดยจะเปนสีเหลืองสม 3 แถบ ดํา 3 แถบ
สวนทายของปลองที่ 9 เวาลึกและแคบ ลําตัวกวาง 7-8 มม. ยาว 22-27 มม. สวนดวงน้ํามันอีกสอง
ชนิดที่อาจพบไดคือ Epicauta hirticornis (ภาพดวงน้ํามัน เบอร 2) ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ หัวสี
น้ําตาล อก ลําตัว ขา และ ปกสีดํา ไมมีลายบนปกแข็ง ขนาดของลําตัวกวาง 3-5 มม. ยาว 12-21 มม.
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และชนิด Epicauta malkini (ภาพดวงน้ํามัน เบอร 3) โดยตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 27 มม. มี
ลักษณะที่สําคัญเห็นไดเดนชัดคือ ปกคูหนามีสีเหลืองและปลายปกสีดํา หัวสีแดง ดวงน้ํามันทั้ง 3
ชนิดดังกลาวรวมทั้งดวงน้ํามันชนิดอื่นๆมีอนั ตรายมีสารพิษหามนํามารับประทานโดยเด็ดขาด
อันตรายจากดวงน้ํามัน
ดวงชนิดนี้มีความสําคัญ เนื่องจากเปนแมลงที่ชาวบานมักจะเขาใจผิดนํามาเผาไฟ
รับประทาน ซึ่งทําใหเกิดอันตราย โดยไมทราบวาภายในรางกายของแมลงพวกนี้มสี ารที่เรียกวา
แคนทาริดิน (Cantharidin) อยูในลําตัวซึ่งมีพิษตอสิ่งมีชีวิต ตามปกติเมื่อถูกรบกวนดวงน้ํามันจะ
ขับสารนี้ออกมาทันที โดยจะเปนสารที่กอใหเกิดการระคายเคืองอยางรุนแรง เมื่อโดนผิวหนังจะทํา
ใหเปนผืน่ พองปวดแสบปวดรอน ถาเขาตาจะทําใหตาอักเสบ และที่สาํ คัญคือกินแลวถึงตายได โดย
อาการของผูปวยที่พบคือ มีอาการปวดทองอยางรุนแรง คลื่นไส อาเจียนมีเลือดปน ถายอุจจาระและ
ปสสาวะมีเลือดปนดวย และตายในที่สุด เนื่องจากสารพิษดังกลาวจะทําใหเกิดอันตรายอยางรุนแรง
ตอเยื่อเมือกในระบบทางเดินอาหาร จากการตรวจวิเคราะหของกองพิษวิทยา
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ในป 2532 พบวาดวงน้ํามัน ชนิด M. phalerata 1 ตัว มีสารแคนทาริดิน
ประมาณ 6 มิลลิกรัม เนื่องจากรางกายไดรบั สาร แคนทาริดิน ในปริมาณ 10 มิลลิกรัมขึ้นไปจะทํา
ใหเปนอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นถารับประทาน เพียง 2-3 ตัว ก็ทําใหเสียชีวิตได
แหลงที่พบ
ดวงน้ํามันจะพบมากอยูตามตนแค ตนโสน พืชตระกูลถั่ว มะเขือเทศ และ ปอ โดยจะบินเปน
กลุมมากินใบและดอกของพืชเหลานี้ เมื่อชาวบานมาพบเห็นเขามักจะเขาใจผิดจับมารับประทาน
โดยคิดวาเปนอาหาร หรือทําเปนยาบํารุงกําลังได
การปองกัน
1. ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการรับประทานแมลงที่ยังไมเคยรับประทานหรือไมรูจัก
2. ครั้งแรกที่รับประทานแมลงควรรับประทานแตนอยกอน เพราะแตละคนอาจแพแมลงแต
ละชนิดไดไมเหมือนกัน
3. ไมรับประทานแมลงที่จับมาจากแหลงที่มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
4. ไมรับประทานแมลงที่มีลักษณะผิดปกติ เชนแมลงเนาเสีย
5. ปรุงใหสุกทุกครั้งกอนนํามารับประทาน
6. ถามีอาการผิดปกติจากการรับประทานแมลงควรรีบไปพบแพทยทันทีพรอมทั้งนําแมลง
ไปดวย
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1.2 ดวงกนกระดก

ภาพดวงกนกระดกหรือแมลงเฟรชชี่

ภาพอาการที่เกิดจากพิษดวงกนกระดก

ดวงกนกระดก เปนดวงอีกชนิดหนึ่งที่พบวาทําใหเกิดอันตรายกับประชาชนอยูเสมอ โดย
บางครั้งประชาชนจะเรียกแมลงชนิดนี้วา แมลงเฟรชชี่ เนื่องจากจะพบมากในชวงเปดเทอมซึ่งเปน
ชวงที่เขาสูฤดูฝน ดวงกนกระดกเปนแมลงที่มีขนาดเล็ก คือมีความยาวประมาณ 4-7 ม.ม จัดเปน
แมลงใน วงศ Staphylinidae ชนิดที่พบบอยในบานเราคือชนิด Paederus fuscipes เหตุที่ไดชื่อวา
ดวงกนกระดกเนื่องจากเปนแมลงที่มีนิสัยชอบงอสวนทองขึ้นๆลงๆ ตลอดเวลา ลักษณะที่เห็นได
เดนชัดของแมลงชนิดนี้คือปกคูแรกแข็งสั้น ปกคูที่สองใหญ เจริญใชการไดดีพับอยูใตปกคูแรก
สวนทองยาวโผลออกมานอกปกสังเกตเห็นไดงาย และมีสีสรรคตางๆกัน เชน สีสม สีแดง เปนตน
อันตรายจากดวงกนกระดก
ดวงกนกระดกมีสารพิษประเภทชนิด พีเดอริน (Paederin) ซึ่งถาถูกผิวหนังจะทําใหเปน
แผลผุพอง บวมแดง ปวดแสบปวดรอน และมีไข ถาเขาตาก็จะทําใหตาอักเสบ จนถึงตาบอดได
โดยปกติแมลงพวกนี้จะไมกัดคน แตเมื่อเผอิญไตขึ้นมาตามรางกาย แลวไปตบตีหรือทําใหลําตัว
แตกหัก น้ําพิษดังกลาวก็จะซึมเขารางกาย และมีผลทําใหเกิดอาการดังกลาว
แหลงที่พบ
ดวงกนกระดกพบอาศัยอยูตามกองมูลสัตว ตามดินใตหินและกองไมตางๆ หรือตามตนพืช
ที่มีลักษณะเปนเถาปกคลุมใหความชุมชื้น ชอบบินเขามาเลนไฟในบานเรือนในเวลากลางคืนจึงทํา
ใหคนมีโอกาสไดรับพิษจากแมลงชนิดนี้
การปองกัน
เราสามารถปองกันตัวจากดวงกนกระดกไดโดยพยายามหลีกเลี่ยงไมไปสัมผัสกับแมลง
ชนิดนี้ และถาเผอิญแมลงไตขึ้นมาตามลําตัว อยาไปตีหรือบี้ เพราะจะทําใหแมลงลําตัวแตกหัก ทํา
ใหน้ําพิษออกมาสัมผัสกับผิวหนังของเราได ควรลดกําลังสองสวางของแสงไฟในหองทํางานใน
เวลากลางคืนโดยการติดตั้งใหต่ําลง หรือใชโปะบังคับใหแสงสองในบริเวณที่ตองการ เนื่องจากดวง
กนกระดกจะชอบบินมาเลนไฟในเวลากลางคืน รวมทั้งควรอยูในหองมุงลวดในเวลาค่ําคืน และถา
พบมีการระบาดของดวงกนกระดก ใหใชสารเคมีกําจัดแมลงพนตามกอหญา แปลงพืช หรือตามริม
ฝงน้ํา ในบริเวณที่มีแมลงชนิดนี้อาศัยอยู
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ถาผิวหนังถูกน้ําพิษของดวงกนกระดก ใหรีบลางแผลใหสะอาดดวยสบูแ ละน้าํ แลวใชยา
ปฏิชีวนะประเภทครีมทาบริเวณที่ถูกพิษ กรณีที่ตุมแผลแตกใหรับประทานยาปฏิชีวนะและปดแผล
ไว ถาอาการรุนแรงควรไปพบแพทย
1.3 แมลงตด

ภาพแมลงตด
แมลงตดเปนแมลงประเภทดวงปกแข็งที่มพี ิษอีกชนิดหนึ่งที่สามารถทําใหเกิด
อันตรายกับประชาชนได ชนิดที่พบเห็นไดทั่วไปในประเทศไทย ไดแก ชนิด Pherosophus javanus
และ P. occipitalis มีลักษณะทั่วไปคือ มีลําตัวยาว 17-21 มม. กวาง 6.5-8 มม. หัว ตา ดานบนของ
ริมฝปากบนและดานบนของอกปลองแรกมีสีเหลืองอมน้ําตาลคอนขางเปนมัน ดานลางของหัวสี
เหลือง ผนังริมฝปากลางสีดําอมแดงหรือดํา
อันตรายจากแมลงตด
แมลงตดจะปลอยสารพิษประเภทควิโนน โดยพนออกมาเปนหมอกทางกน มีเสียงคลาย
ตด เมื่อถูกผิวหนังจะแสบรอนและผิวไหมคลายถูกกรด หากโดนที่สําคัญเชน ตา จะทําใหตาบอดได
โดยสารพิษควิโนนจะผลิตจากตอมภายในทองผสมกับสารไฮโดรเจนเปอรออกไซด การปลอยพิษ
จะเกิดจากการผสมกันของสารสองชนิดดังกลาวและเกิดแรงดันฉีดสารพิษควิโนนออกมาเปน
ละอองละเอียด ปกติแมลงตดจะปลอยสารพิษเพื่อปองกันตัวหรือเมื่อถูกรบกวน
แหลงที่พบ
แมลงตดพบแพรกระจายอยูทวั่ ไปในประเทศไทย ในบริเวณตามพื้นดิน ในชองใตดิน กอง
หินหรือใตเปลือกไมในกิ่งหรือตนที่ตายที่ลมอยูเหนือดิน หรือบางครั้งพบตามชายฝงน้ํา อาศัยจับ
แมลงและสัตวเล็ก ๆ อื่นกินเปนอาหาร
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การปองกัน
หลีกเลี่ยงไมไปสัมผัสกับแมลงเหลานี้ แตถาผิวหนังถูกน้ําพิษ ใหรีบลางแผลใหสะอาดดวย
สบูและน้ํา แลวใชยาปฏิชีวนะประเภทครีมทาบริเวณที่ถูกพิษ กรณีที่ตุมแผลแตกใหรบั ประทานยา
ปฏิชีวนะและปดแผลไว ถาอาการรุนแรงควรไปพบแพทย

2. แมลงกลุมที่มีเหล็กใน แมลงกลุมนี้ทําอันตรายคนโดยการตอย หรือการกัด หรือทั้งตอยและกัด
ชนิดที่กอใหเกิดอันตรายกับประชาชน ประกอบดวย

ภาพผึ้งเลี้ยง
2.1 กลุมผึ้ง ซึ่งเปนแมลงอยูในวงศ Apidae ไดแก ผึ้งเลี้ยง (Apis mellifera), ผึ้งโพรง (Apis
indica), ผึ้งมิ้ม (Apis florea) และผึ้งหลวง (Apis indica) เปนตน มีลักษณะโดยทั่วไปคือ ลําตัวมีสี
เหลืองน้ําตาล ขาหลังมีอวัยวะพิเศษสําหรับเก็บเกสรเรียกวา ตะกราเก็บเกสร มีปก 2 คู มีขนตาม
ลําตัว ซึ่งมีลักษณะเปนขนละเอียด สวนปลายทองของผึ้งงานและผึ้งนางพญามีเหล็กในยืน่ ออกมา
เห็นไดเดนชัด
อันตรายจากผึ้ง
ผึ้งเปนแมลงที่ทํารายคนดวยการตอยโดยใชเหล็กในที่อยูปลายทอง โดยเมื่อตอยแลวผึ้ง
จะทิ้งเหล็กในไวตรงบริเวณที่ถูกตอย ดังนั้นเราไมควรบีบหรือขยี้บริเวณที่ถูกตอยเพราะจะทําให
เหล็กในยิ่งฝงลึกลงไปในผิวหนัง และน้ําพิษจะกระจายมากขึ้น ดังนั้นเราจึงควรคอยๆดึงเหล็กใน
ออกมา น้ําพิษของผึ้งมีหลายประเภท อาการเมื่อไดรับพิษแลว จะเกิดไดตั้งแตอาการเฉพาะที่ใน
บริเวณที่ถูกตอย ไดแก ปวด บวม แดงรอน หรือเปนผื่นแพ จนถึงอาการที่พิษเขาไปตามกระแส
โลหิต ทําใหเกิดอาการทัว่ รางกาย เชนหลอดเลือดบวม หายใจขัด คลื่นไส อาเจียน แนนทอง
ทองเดิน เปนลม ช็อค และอาจเสียชีวิตไดในผูที่มีอาการรุนแรง

7

แหลงที่พบ
ผึ้งสามารถพบไดทั่วไป โดยจะพบทํารังอยูใ กลบริเวณตนไมที่ผึ้งสามารถไปหาอาหาร
ได และบางครั้งพบผึ้งมาหาอาหารบริเวณทีม่ ีขนม หรือของหวานไดเชนกัน
การปองกัน
หลีกเลี่ยงไมไปรบกวนรังผึ้ง หรือเขาไปอยูบริเวณที่มีรังผึ้ง แตถาถูกผึ้งตอย ใหคอยๆดึง
เหล็กในออกจากบาดแผลดังที่กลาวมาแลว สวนการรักษาอาการพิษทําไดโดย ใชน้ําแข็งประคบ
บริเวณที่ถูกตอย ถาปวดมากใหรับประทานยาระงับปวด และอาจรับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อลด
อาการอักเสบ และเพื่อปองกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน ในบางรายที่มีอาการรุนแรง เชน
ช็อค ใหรีบไปพบแพทยทนั ที อยางไรก็ตามความรุนแรงของพิษจะขึน้ กับจํานวนแผลที่ถูกตอย
ปริมาณพิษที่ไดรับ อายุ น้ําหนักตัวของผูถูกตอย และประวัติการแพของคนไข เชน พวกมีประวัติ
เปนโรคภูมิแพ มักจะมีอาการรุนแรงกวาคนอื่น

ภาพตอหัวเสือ

ภาพรังของตอหัวเสือ

2.2 ตัวตอ เปนแมลงอยูในวงศ Vespidae ชนิดที่มีความสําคัญไดแก ตอหัวเสือ (Vespa affinis) มี
ลักษณะโดยทั่วไปคือลําตัวมีความยาวตั้งแต 10-30 มม. สวนใหญมีสีเหลืองและดํา เมื่อเกาะอยูกับที่
จะพับปกไปตามความยาวของลําตัว
อันตรายจากตัวตอ
ตอเปนแมลงที่ทํารายคนดวยการตอยโดยใชเหล็กในที่อยูปลายทอง โดยตอไดดัดแปลง
อวัยวะทีใ่ ชในการวางไขใหเปนเหล็กใน การตอยของตอจะแตกตางจากผึ้งคือ ตอสามารถตอยโดย
การฝงเหล็กในเขาในตัวศัตรูหรือเหยื่อไดหลายครั้ง ในขณะที่ผึ้งสามารถทําไดเพียงครั้งเดียว
สวนอาการเมือ่ ไดรับพิษ ผูถูกตอยจะมีอาการเชนเดียวกับถูกผึ้งตอยคือ จะเกิดอาการไดตั้งแตอาการ
เฉพาะที่ในบริเวณที่ถูกตอย ไดแก ปวด บวม แดงรอน เปนผื่นแพ หรือถารุนแรงอาการปวดบวม
อาจลามเปนบริเวณกวางได สวนอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นไดคือ อาการที่พิษเขาไปตามกระแสโลหิต ทํา
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ใหเกิดอาการทั่วรางกาย เชนหลอดเลือดบวม หายใจขัด คลื่นไส อาเจียน แนนทอง ทองเดิน เปนลม
ไตวาย ปสสาวะเปนเลือด รวมทั้งมีฤทธิ์ตอระบบหัวใจ ระบบประสาท ช็อค และอาจเสียชีวิตไดใน
ผูที่มีอาการรุนแรง
แหลงที่พบ
ตอสามารถพบไดทั่วไป โดยบางครั้งจะพบทํารังอยูใกลบริเวณที่อยูอาศัยของคน หรือมา
สรางรังอยูในบริเวณทีพ่ ักอาศัยของเราได
การปองกัน
ไดแก การไมรบกวนรังของตัวตอ สวนในกรณีที่มีตัวตอมาสรางในบริเวณบาน ใหทําการ
ยายรังตั้งแตยังเปนรังขนาดเล็ก ซึ่งภายในจะมีเพียงตอนางพญาเทานั้น1 ในกรณีทจี่ ะยายรังที่เปนรัง
ใหญควรใหผมู ีความชํานาญเปนผูกระทํา และหลีกเลีย่ งไมเขาไปอยูบริเวณที่มีรังตอแตถาถูกตัวตอ
ตอยจะสามารถรักษาอาการพิษทําไดโดย ใชน้ําแข็งประคบบริเวณที่ถกู ตอย ถาปวดมากให
รับประทานยาระงับปวด และอาจ รับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อลดอาการอักเสบ และเพื่อปองกันการ
ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน ในบางรายที่มอี าการรุนแรง เชน ช็อค ใหรบี ไปพบแพทยทันที อยางไร
ก็ตามความรุนแรงของพิษจะขึ้นกับจํานวนแผลที่ถูกตอย

ภาพมดคันไฟ

ภาพมดแดง

2.3 มด เปนแมลงที่อยูในวงศ Formicidae ที่พบทําอันตรายกับคนเสมอ ไดแก มดคันไฟ
(Solenopsis geminata), มดแดง (Oecophylla smaragdina), และมดตะนอย (Tetraponera rufonigra)
เปนตน มดจะมีลักษณะโดยทั่วไปแตกตางจากแมลงชนิดอื่นเห็นไดเดนชัดคือ หนวดจะมีลักษณะ
หักงอเปนขอศอก และมีเอวคอดกิ่ว มีสีและขนาดแตกตางกันไปขึ้นกับชนิดของมด
อันตรายจากมด
มด สามารถทําอันตรายคนโดยการกัด การตอย หรือมดบางชนิด เชนมดคันไฟสามารถทํา
อันตรายคนไดทั้งกัดและตอย การตอยของมดจะเชนเดียวกับตัวตอคือจะตอยไดหลายครั้งติดตอกัน
น้ําพิษของมด เชนมดคันไฟ จะประกอบดวยสารที่มีฤทธิ์ในการฆาเซลล ทําใหเซลลบริเวณที่ถูก
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ตอยเกิดเปนตุม หนอง และอาจเปนแผลลามกวางขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อในบริเวณนั้น แตที่เปนอันตราย
คือในน้ําพิษจะมีสารที่เมื่อเขาสูกระแสโลหิตจะทําใหเกิดอาการแพ เชนหลอดเลือดบวม หายใจขัด
คลื่นไส อาเจียน แนนทอง ทองเดิน เปนลม ช็อค และอาจเสียชีวิตไดในผูที่มีอาการแพอยางรุนแรง
แหลงที่พบ
มดสามารถพบไดทั่วไป โดยบางครั้งจะพบทํารังอยูใกลบริเวณที่อยูอาศัยของคน เชนมดคัน
ไฟจะทํารังอยูใ ตดินบริเวณดินทรายรอบๆบาน มดแดงจะทํารังอยูตามตนไม เชนตนมะมวง ตน
ชมพู สวนมดตะนอยจะทํารังอยูตามตนไมที่ตายแลว มดที่เราพบเห็นอยูทั่วไปคือมดงานที่ออกจาก
รังมาหาอาหารเพื่อนํากลับไปเลี้ยงมดตัวอืน่ ๆภายในรัง
การปองกัน
ทําไดโดยหลีกเลีย่ งไมไปรบกวนรังมด หรือหลีกเลี่ยงไมเขาไปในบริเวณที่มีมดอยูเปนจํานวน
มาก แตถาถูกมดกัดหรือตอย ใหรักษาอาการโดย ใชน้ําแข็งประคบบริเวณที่ถูกกัดหรือตอยนั้น และ
พยายามรักษาความสะอาดโดยไมไปแกะเกา ถาปวดมากใหรับประทานยาระงับปวด ในบางรายทีม่ ี
อาการรุนแรง เชน ช็อค ใหรบี ไปพบแพทยทันที อยางไรก็ตามความรุนแรงของพิษจะเหมือนกับผี้ง
และตอคือ จะขึ้นกับจํานวนแผลที่ถูกตอย ปริมาณพิษที่ไดรับ อายุ น้ําหนักตัวของผูถูกตอย และ
ประวัติการแพของคนไข เชน พวกมีประวัติเปนโรคภูมิแพ มักจะมีอาการรุนแรงกวาคนอื่น

ภาพหนอนบุง

ภาพผีเสือ้ กลางคืน

3. แมลงในกลุมผีเสื้อ โดยสวนใหญจะเปนกลุมของผีเสื้อกลางคืน โดยทั้งตัวออนที่เปนตัว
หนอน และตัวเต็มวัย จะมีขนหลายชนิดอยูบริเวณลําตัวที่สามารถทําใหเกิดอาการแพได ตัวอยางตัว
ออนผีเสื้อที่มีขนพิษ เชนหนอนบุง หนอนราน ชนิดทีพ่ บไดบอยในประเทศไทย ไดแก หนอนบุง
ยิปซีมอส ชนิด Lymantria dispar สวนตัวผีเสื้อที่ทําใหเกิดอาการแพจะเปนผีเสื้อกลางคืนหลายชนิด
ที่อยูในวงศ Notodontidae และ Saturniidae เปนตน
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อันตรายจากผีเสื้อ
ขนหลายชนิดที่อยูบริเวณลําตัวของหนอนบุงและตัวผีเสื้อมีสารพิษหลายประเภท
โดยเมื่อเราไปสัมผัสถูกขนพิษเหลานี้จะทําใหเกิดอาการแสบรอนทันที รวมทั้งทําใหเกิดผื่นแพขึ้นที่
ผิวหนัง จากนัน้ จะบวม ชา และพิษจะแพรไปยังบริเวณใกลเคียงทําใหเกิดอาการอักเสบบวม เชน ที่
ตอมน้ําเหลือง อาจมีอาการปวดศรีษะ คลื่นไส อาเจียน ชา เปนอัมพาต และช็อคได
แหลงที่พบ
ผีเสื้อในกลุมนี้จะพบไดทั่วไป โดยตัวหนอนจะพบอยูตามพืชตางๆหลายชนิด เนื่องจากตัว
หนอนอาศัยกินพืชเหลานีเ้ ปนอาหาร สวนตัวผีเสื้อจะออกหากินในเวลากลางคืน และพบมาเลนไฟ
ทําใหมีโอกาสมาใกลชิดกับคนได
การปองกัน
ตัวหนอนและผีเสื้อไมไดทําอันตรายกับคนโดยตรง แตอันตรายจะเกิดจากคนไปสัมผัสโดนตัว
แมลงและขนพิษโดยบังเอิญ ดังนั้นควรมีความระมัดระวังไมเขาไปสัมผัสแมลงในกลุมนี้ รวมทั้งไม
เขาไปใกลเนื่องจากขนพิษอาจปลิวมาถูกผิวหนังของเราได สวนการรักษาอาการพิษของแมลงใน
กลุมนี้ ทําไดโดยการดึงเอาขนพิษออกดวยเทปกาว ใชน้ําแข็งประคบบริเวณที่ถูกขนพิษ รักษาความ
สะอาด ทาดวยครีมประเภทรักษาอาการแสบรอน ใหกนิ ยาแกแพและยาระงับปวด ในรายที่มีอาการ
แพรุนแรง หรือเกิดอาการช็อคใหรีบไปพบแพทย
4. แมลงในกลุมของมวน ประกอบดวย

ภาพมวนเพชฌฆาต
4.1 มวนเพชฌฆาต
มวนเพชฌฆาตเปนแมลงประเภทมวนชนิดหนี่ง อยูในวงศ Reduviidae เปนแมลงที่ดูดกิน
เลือดสัตวใหญและคนเปนอาหาร เปนแมลงที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ มีสีดํา น้ําตาล และมีสี
อื่นๆ ปน เชน เหลือง แดง สม มีลําตัวยาวประมาณ 1-3 ซม. สวนหัวเรียวยาว และสวนที่อยูหลังตา
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คอดคลายคอ ปากเปนแบบแทงดูดลักษณะโคงงอพับเก็บไวใตสว นอก เมื่อตองการดูดเลือดจึงจะยื่น
สวนปากออกมา ชนิดที่มีความสําคัญและพบไดในประเทศไทยคือ Triatoma และ Rhodnius
อันตรายจากมวนเพชฌฆาต
มวนเพชฌฆาต จะออกมากินเลือดในเวลากลางคืน โดยกลางวันจะหลบซอนตัวอยู ทําใหผถู ูก
ดูดกินเลือดไมทราบวาถูกมวนเพชฌฆาตเขามาดูดกินเลือด โดยเมื่อกินเลือดแลวจะทิ้งรอยผื่นแดง
ไวบนผิวหนัง ซึ่งตอมาจะเกิดเปนผื่นแพ รวมทั้งน้ําลายของมวนเพชฌฆาตบางชนิดมีสารพิษทําให
เกิดความเจ็บปวด และทําใหเกิดแผล พบวามวนเพชฌฆาตชอบดูดกินเลือดคนบริเวณใบหนาเปน
พิเศษ รวมทั้งบริเวณลูกนัยนตา ซึ่งทําใหเกิดอาการหนังตาบวมอักเสบขึ้นได
แหลงที่พบ
มวนเพชฌฆาตชอบหลบซอนตัวและอาศัยอยูตามบริเวณที่รกรุงรัง ตามกองวัสดุที่วางทิ้งไว
เชนกองไม กองเชือก ตามรอยแตกของผนังหอง เพดานหอง พื้นหอง รวมทั้งบริเวณพื้นดินและพุม
ไมรอบๆบาน ทําใหยากที่จะมองเห็นตัว
การปองกัน
ใหรักษาความสะอาด ไมปลอยบานใหสกปรกรกรุงรัง ซอมแซมผนังหองเมื่อพบวามีรอย
แตก สํารวจบริเวณรอบๆบานไมใหมกี องวัสดุเหลือใช เก็บกวาดกองใบไมที่รกรุงรัง ทั้งนี้เพื่อไมให
มีที่อยูอาศัยและที่หลบซอนตัว และถาพบวามีรอยผื่นแพจากการดูดกินเลือดของมวนเพชฌฆาตให
รีบลางแผลใหสะอาดดวยสบูและน้ํา แลวใชยาปฏิชีวนะหรือครีมทาบริเวณที่ถูกพิษ กรณีที่ตุมแผล
แตกใหรับประทานยาปฏิชวี นะ ถาอาการรุนแรงควรไปพบแพทยโดยเฉพาะถาถูกดูดกินเลือด
บริเวณลูกนัยนตา
4.1 ตัวเรือด

ภาพตัวเรือด
ตัวเรือดเปนแมลงประเภทมวนชนิดหนี่ง อยูในวงศ Cimicidae เปนแมลงที่ดูดกินเลือดสัตว
และคนเปนอาหาร เปนแมลงที่มีขนาดเล็ก ลักษณะลําตัวกวาง รูปไขและแบน มีสีน้ําตาลแดง เมื่อ
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ดูดกินเลือดแลวสีลําตัวจะคล้ําลง ลําตัวยาวประมาณ 3-5 มม. ปากเปนแบบแทงดูดลักษณะโคงงอ
สามารถสอดเขาไปในรองดานลางของลําตัวเมื่อตองการดูดเลือดจึงจะยื่นสวนปากออกมา ชนิดทีม่ ี
ความสําคัญและพบไดในประเทศไทยคือ Cimex sp.
อันตรายจากมวนเพชฌฆาต
ตัวเรือดจะออกมาดูดกินเลือดในเวลากลางคืน โดยเฉพาะในทีม่ ืดเมื่อเราปดไฟเขานอน
หรือในโรงภาพยนตรที่ปดไฟมืดขณะฉายหนัง โดยกลางวันตัวเรือดจะหลบซอนตัวอยู ผูถูกดูดกิน
เลือดจะรูสึกเจ็บในบริเวณทีถ่ ูกกัดโดยมองไมเห็นตัวเรือด แตจะทิ้งรอยผื่นแดงไวบนผิวหนัง ซึ่ง
ตอมาจะเกิดเปนผื่นแพ เจ็บปวด และถาเกิดอาการคันและเกามากๆ จะยิง่ เกิดการอักเสบ และอาจเกิด
การติดเชื้อซ้ํา ทําใหรอยแผลหายยากยิ่งขึ้น
แหลงที่พบ
ตัวเรือดชอบหลบซอนตัวและอาศัยอยูตามที่นอน ซอกเตียง เกาอี้ ตามรอยแตกของผนัง
หอง เพดานหอง พื้นหอง และตามรอยแตกของอาคาร รวมทั้งตามอาคารที่สาธารณะตางๆ เชนโรง
ภาพยนตร โรงแรม โรงเรียน โดยเฉพาะที่ที่คอนขางสกปรกและมีคนมาอยูรวมกันเปนจํานวนมาก
การปองกัน
ใหรักษาความสะอาดของสถานที่ ซอมแซมผนังหอง พื้นหอง และตัวอาคารเมื่อพบวามีรอย
แตก ทั้งนี้เพื่อไมใหมีที่อยูอาศัยและทีห่ ลบซอนตัวของตัวเรือด และถาพบวามีรอยผืน่ แพจากการดูด
กินเลือดใหรีบลางแผลใหสะอาดดวยสบูและน้ํา แลวใชยาปฏิชีวนะหรือครีมทาบริเวณที่ถูกพิษ ให
รับประทานยาปฏิชีวนะถาพบวามีการติดเชื้อซ้ําบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด แตถามีอาการรุนแรงควร
ไปพบแพทย
5. แมลงสาบ

ภาพแมลงสาบเยอรมัน

ภาพแมลงสาบอเมริกัน

แมลงสาบเปนแมลงทีท่ ุกคนรูจักกันดี มีความใกลชิดกับคนมากเนื่องจากเขามาอยูอาศัยและ
กินอาหารของเรา แมลงสาบนอกจากเปนพาหะนําโรคแลว ยังสามารถปลอยกลิ่นที่มีสารพิษทําให
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คนเกิดอาการแพได แมลงสาบมีหลายชนิด ชนิดที่พบเห็นไดบอยๆ เชน แมลงสาบเยอรมัน
(Blattella germanica) และแมลงสาบอเมริกัน (Periplaneta americana) แมลงสาบจัดเปนแมลงที่มี
ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ มีสีน้ําตาลออนจนถึงดํา ลําตัวแบนรูปไข สวนหัวจะซอนอยูใตอก
ปลองแรกที่มีขนาดใหญ
อันตรายจากแมลงสาบ
แมลงสาบชอบออกหากินในเวลากลางคืน โดยทีน่ อกจากเปนตัวแพรกระจายเชื้อโรคแลว
กลิ่นของแมลงสาบที่ปลอยออกมามีสารพิษหรือสารกอภูมิแพเจือปน ทําใหผวิ หนังของเราเกิด
อาการแพคันและอักเสบได รวมทั้งทําใหเกิดอาการหอบหืดในผูปวยทีม่ ีประวัติโรคภูมิแพ พบวาผูที่
ตองใกลชิดกับแมลงสาบเปนเวลานานๆจะมีปญหาเปนโรคผิวหนังเรือ้ รัง และมีอาการแพตอสิ่ง
ตางๆไดงาย
แหลงที่พบ
แมลงสาบมีนิสัยชอบรวมตัวอยูกนั เปนกลุม ชอบหลบซอนตัวและอาศัยอยูในที่อยูอาศัย
ของคนในบริเวณหองครัว ในชั้นเก็บอาหารตางๆ ตูเสื้อผา รวมทั้งทอระบายน้ํา และสามารถขึ้นมา
ตามทอน้ําเขามาในที่พักอาศัย และในหองน้ําได
การปองกัน
ใหรักษาความสะอาดของสถานที่ไมใหรกรุงรัง เพื่อลดแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุ
รวมทั้งทิ้งเศษอาหารและขยะในภาชนะทีม่ ีฝาปดมิดชิด ถาเกิดผื่นแพจากแมลงสาบใหพยายาม
รักษาความสะอาดบริเวณที่เกิดผื่นแพ และรับประทานยาแกแพได ถามีอาการหอบหืดควรไปพบ
แพทย
6. สัตวในกลุมของตัวไร
6.1 ไรตัวออน หรือที่รูจักกันในชื่อ ชิกเกอร

ภาพไร ชิกเกอร

ภาพรอยแผลบนผิวหนังที่เกิดจากไร ชิกเกอร
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ไรตัวออนเปนไรที่มขี นาดเล็กจนแทบมองไมเห็นดวยตาเปลา จัดอยูใ นวงศ Trombiculidae มี
สีเหลือง หรือสม ตามตัวมีขนเล็กๆยาวๆปกคลุม ระยะทีเ่ ปนตัวออนซึ่งมี 6 ขา นอกจากเปนพาหะ
นําโรค สครัปไทฟสแลว ยังทําใหเกิดรอยแผลบนผิวหนังที่ถูกกัดดวย
อันตรายจากไร ชิกเกอร
ไร ชิกเกอรทําใหเกิดรอยแผลบนผิวหนัง ซึ่งมีลักษณะคลายถูกบุหรี่จี้ และรักษาใหหายไดยาก
แหลงที่พบ
ไร ชิกเกอรอาศัยอยูตามพื้นดินชืน้ ๆ หรือตามพุมไมที่อยูในปา ดังนั้นผูที่ไดรับอันตรายมัก
เปนผูที่ชอบเดินปา รวมทั้งชาวบานที่เก็บของปา
การปองกัน
ใหหลีกเลี่ยงไมไปอยูบริเวณที่มีไร ชิกเกอรชุกชุม รวมทั้งถางพงหญาไมใหเปนที่อยูอาศัย
ของไร ชิกเกอร ถาถูกไรชนิดนี้กัดตองรีบไปพบแพทยเพราะอาจติดเชื้อที่ทําใหเกิดโรคสครัปไทฟส
และรักษาอาการบนผิวหนังที่ถูกไรกัด

6.2 ไรฝุนบาน

ตัวไรฝุนบาน
ไรฝุนบานเปนตัวไรทีเ่ ราไดยนิ ชื่อกันอยูบอยๆ เปนตัวการที่สําคัญในการผลิตสารกอภูมิแพ
ภายในบานเรือน ทําใหผูปว ยเกิดอาการแพตางๆ จนถึงเปนหอบหืด ไรฝุนบานเปนไรที่มีขนาดเล็กผู
ที่ไมคุนเคยจะไมสามารถมองเห็นไรฝุนดวยตาเปลาได ลําตัวของไรฝุนมีลักษณะกลมรี สีขาวใส มี
ขา 4 คู ผิวหนังเปนรอยยนคลายลายพิมพนิ้วมือ ชนิดทีม่ ีความสําคัญกอใหเกิดปญหาทั่วโลกคือ ไร
ฝุนอเมริกัน Dermatophagoides farinae และไรฝุนยุโรป Dermatophagoides pteronyssinus ทั้งสอง
ชนิดพบไดมากในประเทศไทย
อันตรายจากไรฝุนบาน
ไรฝุนบานเปนตัวการที่สําคัญในการผลิตสารกอภูมิแพภายในบานเรือนดังที่กลาวมาแลว
โดยสารกอภูมแิ พจะพบไดในตัวของไรฝุน ซากไรที่ตายแลว รวมทั้งของเสียที่ไรฝุนขับถายออกมา
ผูที่แพมากๆและสัมผัสสารกอภูมิแพจากไรฝุนเปนเวลานานๆ จะทําใหเปนโรคภูมแิ พเรื้อรังได
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แหลงที่พบ
ไรฝุนบานอาศัยอยูใ กลชิดกับคนมาก โดยเฉพาะบนที่นอน เนื่องจากอาหารของไรฝุนคือเศษ
ขี้ไคลบนผิวหนังของคน รังแคบนหนังศีรษะ จึงพบอาศัยหลบซอนอยูต ามที่นอน หมอน ผาหม
รวมทั้งพรม ซึ่งเก็บฝุนไดดี
การปองกัน
ตองรักษาสุขลักษณะภายในบาน เปดหนาตางใหแสงแดดสองเขามาในหองเพื่อไมใหหอง
อับชื้นเกินไป หมั่นนําเครื่องนอนออกซัก และผึ่งแดด ใชเครื่องดูดฝุน ดูดฝุนบนที่นอนและที่อื่น
ของบานอยางสม่ําเสมอ ผูที่แพไรฝุนอาจรับประทานยาแกแพ ถาอาการรุนแรงควรไปพบแพทย
7. สัตวขาขอมีพิษชนิดตางๆ
7.1 แมงมุม

ภาพแมงมุม Turantula
แมงมุมเปนสัตวขาขอที่พบไดทวั่ โลก ทุกชนิดจะมีพิษใชสําหรับจับเหยื่อโดยปลอยน้ําพิษ
ออกทางเขี้ยวพิษ แมงมุมมีขนาดไดตั้งแต 0.3-24 ซม. ลําตัวแบงออกเปน 2 สวนคือสวนหัวซึ่งรวม
อกไวดวย กับสวนทอง แมงมุมจะมีเขีย้ วพิษ 1 คู และมีขา 4 คู
อันตรายจากแมงมุม
แมงมุมที่พบในประเทศไทยยังไมมรี ายงานวามีพษิ รุนแรงจนถึงกับทําใหเสียชีวิต แตอยางไรก็
ตามความรุนแรงจะขึ้นกับสภาพรางกาย อายุ และบริเวณที่ถูกตอยดวย แมงมุมที่พบในประเทศไทย
เชนชนิด Turantura sp. ซึ่งนอกจากจะกัดดวยเขีย้ วพิษแลว ขนที่อยูบนดานบนของสวนทอง ถา
สัมผัสถูกจะทําใหเกิดอาการแพอยางรุนแรงได โดยจะมีอาการคัน เปนตุม นานหลายสัปดาห ถาเขา
ตา จะทําใหตาอักเสบอยางรุนแรงได
แหลงที่พบ
แมงมุมจะชอบหลบซอนตัวอยูต ามที่มืด ตามรูใตพื้นดิน หรือตามกอนหิน ในเวลากลางวันจะ
เคลื่อนตัวไดชา และออกหากินในเวลากลางคืน
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การปองกัน
หลีกเลี่ยงจากแมงมุม แตถาถูกแมงมุมกัดใหลางแผลใหสะอาด ไมขยับแขนขาที่ถูกกัด ใช
ผาพันแผลเพื่อลดการกระจายของพิษ และประคบแผลดวยน้ําแข็ง รับประทานยาระงับปวด ถามี
อาการรุนแรงควรไปพบแพทย

7.2 แมงปอง

ภาพแมงปอง
แมงปอง มีอยูดวยกันหลายชนิด บางชนิดมีพิษรุนแรง บางชนิดพิษไมรุนแรง ในประเทศไทย
พบไดหลายชนิด แมงปองมีขนาดยาว 2-10 ซม.ลําตัวแบงออกเปน 2 สวนคือสวนหัวซึ่งรวมอกไว
ดวย กับสวนทองซึ่งแบงเปนปลองๆ สวนปากมีลักษณะเปนกามขนาดใหญไวสําหรับจับเหยื่อ สวน
หางมี 5 ปลอง โดยมักจะยกปลายหางขึ้น ทองปลองสุดทายมีอวัยวะสําหรับตอยและมีตอมพิษ
อันตรายจากแมงปอง
พิษของแมลงปองมีทั้งแบออกฤทธิ์เฉพาะที่ ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท และทําลายเม็ดเลือด
ฤทธิ์เฉพาะที่คือจะมีอาการปวดบวมแดง ปวดแสปวดรอน เปนรอยไหม คัน ชา มีไข คลื่นไส
อาเจียน และเมื่อพิษเขาสูกระแสโลหิตแลว จะทําใหมีผลตางๆ เชน งวงซึม อัมพาตางสวน
กลามเนื้อเกร็ง น้ําลายไหล ชัก หัวใจเตนเร็ว และเสียชีวิตในที่สุด
แหลงที่พบ
แมงปองออกหากินในเวลากลางคืน สวนกลาวันจะซอนตัวอยูต ามกองไม กองหิน และในดิน
โดยชอบอยูใ นบริเวณที่เย็นๆ บางครั้งอาจพบหลงเขามาอยูในบานได
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การปองกัน
เมื่อถูกแมงปองตอยใหลางแผลใหสะอาด และประคบแผลดวยน้ําแข็ง รับประทานยาแกแพถา
ปวดมากใหรับประทานยาระงับปวด ถามีอาการรุนแรงเกิดความผิดปกติกับระบบหายใจ ใหรีบไป
พบแพทย
7.3 ตะขาบ

ภาพตะขาบ
ตะขาบเปนสัตวขาขอที่พบไดทั่วไปในเขตรอนชื้น ทําอันตรายคนโดยการกัดและปลอยน้ํา
พิษเขาไปในรอยกัดนั้น ตะขาบมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ลําตัวแบนราบ ปลองลําตัวมีตั้งแต 15100 ปลอง แตละปลองมีขา 1 คู มีสีน้ําตาลเหลืองจนถึงสีดํา
อันตรายจากตะขาบ
ตะขาบจะมีเขี้ยวพิษเชือ่ มตอกับตอมพิษ เมื่อถูกตะขาบกัดจะพบรอยเขี้ยวสองรอย ลักษณะ
เปนจุดเลือดออกบริเวณที่ถูกกัด พิษของตะขาบจะทําใหมีอาการปวดบวมแดง ปวดแสบปวดรอน
หรือชา ในผูทแี่ พพิษ จะมีอาการกระวนกระวาย คลื่นไส อาเจียน มึนงง ปวดศีรษะ และหัวใจเตน
เร็ว
แหลงที่พบ
ตะขาบชอบอยูตามทีช่ ื้น เวลากลางวันจะซอนตัวอยูในที่เย็นๆ เชนตามกองไม กองหิน ออก
ลาเหยื่อในเวลากลางคืน บางครั้งอาจพบหลงเขามาอยูในบาน โดยหลบซอนตัวอยูตามหองน้ํา
การปองกัน
เมื่อถูกตะขาบกัดใหลางแผลใหสะอาด และประคบแผลดวยน้ําแข็งเพื่อบรรเทาอาการปวด ถา
ปวดมากใหรับประทานยาระงับปวด ถามีอาการรุนแรงเกิดความผิดปกติกับระบบหายใจ ใหรีบไป
พบแพทย
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7.4 กิ้งกือ

ภาพกิ้งกือ
กิ้งกือเปนสัตวที่พบแพรกระจายอยูทั่วโลก โดยปกติจะไมทํารายคนโดยการกัด แตจะหลั่ง
สารพิษออกมาทําอันตรายกับคน กิ้งกือมีรูปรางกลมยาว ผิวลําตัวภายนอกแข็งและมีสีสมแดง ลําตัว
มีปลองหลายปลอง แตละปลองมีขา 2 คู บางครั้งพบชอบขดตัวอยูกับที่
อันตรายจากตะขาบ
กิ้งกือจะมีตอมพิษอยูตลอดสองขางของลําตัว บางชนิดสามารถฉีดสารพิษพุงออกไปไดไกล
ซึ่งกิ้งกือมีสารพิษไวปองกันตัวเองจากศัตรู พิษของกิ้งกือมีลักษณะเปนของเหลวใส ไมมีสี มีฤทธิ์
ทําใหผิวหนังไหม แผลไหมจะมีอาการปวดอยู 2-3 วัน รวมทั้งจะมีอาการระคายเคืองรวมดวย และ
ถาสารพิษเขาตา จะทําใหตาอักเสบได
แหลงที่พบ
กิ้งกือชอบอยูตามที่ชนื้ เย็นๆ โดยมักพบอยูตามเชนตามใตกองหิน ในดิน รวมทั้งกองใบไมที่
รวงทับถมกัน จะพบชุกชุมในฤดูฝน ออกหากินในเวลากลางคืน บางครั้งอาจพบหลงเขามาอยูใน
บริเวณบาน โดยหลบซอนตัวอยูตามหองน้าํ
การปองกัน
เมื่อถูกพิษของกิ้งกือใหลางแผลใหสะอาดดวยน้ําและสบู แลวเช็ดบริเวณที่ถูกพิษดวย
แอลกอฮอล หรือน้ํายาฆาเชือ้ โรคเพื่อลางพิษออก อาจรับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติด
เชื้อ หากพิษเขาตาใหรีบลางดวยน้ําอุน หรือน้ําสะอาดธรรมดาแลวรีบไปพบจักษุแพทยทันที
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