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ร อ บ รู้ - ร อ บ โ ล ก
แมงกะพรุ น สายพั น ธุ์ อั น ตรายแห่ ง ท้ อ งทะเล
ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ข่าวนักท่องเที่ยวถูกพิษแมงกะพรุนกล่องเสียชีวิตที่เกาะพงัน ทำ�ให้คนไทยตื่น
ตัวเรื่องจำ�นวนและสายพันธุ์ของแมงกะพรุน รวมถึงเรื่องความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อโดนพิษ
จากแมงกะพรุนกล่องเป็นอย่างมาก แต่แมงกะพรุนกล่องก็ไม่ได้เป็นแค่สายพันธุ์เดียวที่มีพิษร้ายแรง ดังนั้นวารสาร วศ.
ฉบับนี้เลยขอเสนอ แมงกะพรุนสายพันธ์ุอันตรายอันดับ 1-5 ของโลก ให้ทุกคนรู้จักกันค่ะ เริ่มจากพิษร้ายแรงที่สุด

อันดับที่ 1 แมงกะพรุนกล่อง Box Jellyfish (Chironex fleckeri)
เริ่มจากตัวร้ายที่สุด มีพิษที่สุด และโหดที่สุดในบรรดา
แมงกะพรุนทุกสายพันธุ์ คือ แมงกะพรุนกล่อง ซึ่งเป็นที่สนใจกัน
มากในขณะนี้ สามารถพบได้ในทะเลเขตร้อนในอินโด-แปซิฟิก
และสำ � หรั บ ทะเลไทย มั ก พบได้ ทั้ ง ฝั่ ง อ่ า วไทยและอั น ดามั น
ในฤดูฝน โดยที่แมงกะพรุนชนิดนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ แบบหนวด
เดีย่ ว (พิษน้อย) และหลายหนวด (พิษแรง) โดยสายพันธุ์ Chironex
fleckeri นี้ แต่ละตัวจะมีหนวดประมาณ 15 เส้น แต่ละเส้นอาจมี
ความยาวถึง 3 เมตร นอกจากนี้แล้วหนวดแต่ละเส้นมีเข็มพิษถึง
ห้าแสนอัน มีการประมาณการกันว่าแมงกะพรุนกล่อง 1 ตัวมีพิษ
ทีส่ ามารถฆ่าคนได้ถงึ 60 คน ซึง่ พิษของแมงกะพรุนกล่องสามารถ
ทำ � งานอย่ า งรวดเร็ ว และฆ่ า เหยื่ อ ได้ ภ ายในไม่ กี่ น าที โดยพิ ษ
ของมันจะไปทำ�ลายระบบการทำ�งานของหัวใจ ระบบประสาท
และเซลล์ผิวหนัง
โดยมีผู้เปรียบเทียบว่าการโดนพิษของแมงกะพรุนกล่อง
เหมือนกับความรู้สึกโดนฟาดด้วยแส้ หรือโดนนาบด้วยเหล็กร้อน
ความรู้สึกเจ็บจากการโดนต่อยนั้นสามารถทำ�ให้เกิดอาการช็อก
และนำ�ไปสู่การจมน้ำ�และหัวใจวายได้ในทันที ในขณะที่หากรอด
ชีวิต เหยื่อจะได้รับความเจ็บปวดต่อเนื่องหลายสัปดาห์และเกิด
รอยแผลเป็นทั่วบริเวณที่โดนต่อย
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อันดับที่ 2 Irukandji Jellyfish (Carukia barnesi)
แมงกะพรุน Irukandji เป็นแมงกะพรุนกล่องชนิดสายเดี่ยว ได้ชื่อมาจาก
ชนเผ่า Irukandji ของประเทศออสเตรเลียเหนือ ซึ่งเป็นบริเวณที่พบแมงกะพรุน
ชนิดนี้ครั้งแรก แต่แมงกะพรุนชนิดนี้ยังมีการแพร่ไปทั่วมหาสมุทรและมีรายงาน
ว่าพบแมงกะพรุนชนิดนี้ที่เกาะอังกฤษด้วย แมงกะพรุน Irukandji นั้นมีขนาดตัว
เล็กประมาณ 5 มิลลิเมตร และหนวดยาวไม่เกิน 3 ฟุต ด้วยพิษที่ร้ายแรงขนาด
100 เท่าของพิษงูเห่า สำ�หรับใช้ในการล่าและป้องกันตัว นอกจากนั้นเข็มพิษของ
แมงกะพรุนชนิดนีย้ งั มีอยูท่ วั่ ทัง้ ตัวและหนวดซึง่ ต่างจากแมงกะพรุนชนิดอืน่ ๆ อีก
ด้วย แต่เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของแมงกะพรุน Irukandji ทำ�ให้เมื่อคนต้องพิษ
จากแมงกะพรุนชนิดนี้จะไม่เกิดอันตรายถึงชีวิตในทันทีหากได้รับการรักษาและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสม อาการจากพิษแมงกะพรุนชนิดนี้ประกอบ
ไปด้วยกล้ามเนือ้ เป็นตะคริว อาการปวดอย่างรุนแรงบริเวณหลังและไต ปวดแสบ
ปวดร้อนบริเวณผิวและใบหน้า อาเจียน ปวดศีรษะ และอัตราการเต้นของหัวใจที่
สูงขึ้น แต่ความรู้สึกตอนโดนต่อยนั้นจะไม่รู้สึกเจ็บมากนัก

ที่มา: http://www.planetdeadly.com/animals/
dangerous-jellyfish

อันดับที่ 3 Portuguese Man o’ War (Physalia physalis)
Portuguese Man o’ War เป็นสิง่ มีชวี ติ กลุม่ หนึง่ ในทะเลทีอ่ ยูร่ วมตัวกันโดย
มีถงุ อากาศสีฟา้ เป็นตัวช่วยในการลอยตัวเหมือนลำ�เรือ ลักษณะคล้ายเรือรบสมัย
ศตวรรษที่ 17 ชื่อ Men-of-war และในออสเตรเลียมันมีอีกชื่อหนึ่งว่า ขวดสีฟ้า
(blue-bottle) เนื่องจากสีฟ้าของถุงอากาศนั่นเอง Man o’ War สามารถพบได้ใน
มหาสมุทรทั่วโลก โดยเฉพาะเขตทะเลทางเหนืออย่างสกอตแลนด์ พิษของ Man
o’ War นัน้ คล้ายกับแมงกะพรุนพิษ ทีเ่ มือ่ โดนต่อยจะรูส้ กึ เจ็บปวดเหมือนโดนแส้
เฆีย่ น และความเจ็บนัน่ สามารถอยูไ่ ด้เป็นชัว่ โมงถึงหลายวันขึน้ อยูก่ บั ปริมาณพิษ
ทีไ่ ด้ และมีอนั ตรายอาการแทรกซ้อนทีเ่ กิดจากการแพ้พษิ โดยมี ไข้ เกิดอาการช็อก
ตามมาด้วยการทำ�งานของหัวใจและปอดล้มเหลว ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ที่มา: http://www.planetdeadly.com/animals/
dangerous-jellyfish

อันดับที่ 4 Lion’s Mane Jellyfish (Cyanea capillata)
แมงกะพรุน Lion’s Mane เป็นแมงกะพรุนขนาดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่า
ที่มนุษย์เคยเจอมา มีขนาดลำ�ตัวใหญ่ถึง 8 ฟุต และมีหนวดที่ยาวถึง 100 ฟุต
โดยแมงกะพรุนชนิดนี้อาจมีน้ำ �หนักได้มากถึง 250 กิโลกรัมต่อหนึ่งตัวเลย
ทีเดียว แมงกะพรุนชนิดนีจ้ ะอยูใ่ นน้�ำ เย็น ซึง่ ส่วนใหญ่สามารถพบได้บริเวณทะเล
ฝั่งแอตแลนติกเหนือรวมถึงสหราชอาณาจักร ทั้งยังสามารถพบได้ที่ประเทศ
ออสเตรเลียหากน้ำ�ทะเลมีความเย็นเพียงพอ พิษของแมงกะพรุนชนิดนี้จะทำ�ให้
เกิดความเจ็บปวดมาก และสามารถทำ�ให้เสียชีวิตได้เนื่องจากทนพิษบาดแผล
ไม่ไหว และด้วยขนาดที่ใหญ่มหึมานี้ เคยมีเหตุที่แมงกะพรุนพันธุ์นี้เกยตื้นตาย
บนหาดในมลรัฐ New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา และเศษซากของหนวด
ที่โดนพัดกระจายบริเวณชายหาดทำ�ให้คนถึง 150 คนบาดเจ็บเลยทีเดียว
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อันดับที่ 5 แมงกะพรุน Sea Nettle (Chrysaora)
แมงกะพรุน Sea Nettle สามารถพบได้ทั่วไปบริเวณ
ชายฝั่งทั้งสองด้านของทวีปอเมริกาเหนือ แมงกะพรุนพันธ์ุนี้
เป็นทีร่ จู้ กั กันดีทอี่ า่ ว Chesapeake ชายฝัง่ ตะวันออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบมากในช่วงฤดูรอ้ น โดยแมงกะพรุนชนิดนีจ้ ะ
รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่ม (bloom) ขนาดใหญ่ และเป็นอันตราย
ต่อผู้มาว่ายน้ำ�บริเวณนั้น Sea Nettle เป็นแมงกะพรุนขนาด
ใหญ่ โดยมีขนาดลำ�ตัวสามารถวัดได้ถึง 1 ฟุต และหนึ่งตัวมี
หนวดถึง 24 อัน ที่สามารถยาวได้ถึง 6 ฟุต และหนวดเหล่านี้
เองทีซ่ อ่ นเข็มพิษเอาไว้ พิษของแมงกะพรุนชนิดนีจ้ ะทำ�ให้เกิด
ผื่นบนผิวหนังที่โดนพิษประมาณ 1 ชั่วโมง และเจ็บปวดมาก
แต่ส่วนมากพิษจะไม่ร้ายแรงมากจนถึงขั้นเสียชีวิต
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เพราะฉะนั้นหากโดนแมงกะพรุนต่อยระหว่างเล่นน้ำ �ทะเล ควรตั้งสติและพยายามขึ้นฝั่งให้เร็วที่สุด จากนั้นสังเกต
รอยแผล หากพบว่าเป็นรอยเส้นสายคล้ายรอยไหม้เป็นบริเวณกว้าง ให้รีบนำ�ส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด โดยขณะรอรถฉุกเฉิน
มารับ ควรตักน้�ำ ทะเลริมฝัง่ (ยิง่ น้�ำ อุน่ ยิง่ ดี) สาดบริเวณทีโ่ ดนแรงๆ เพือ่ เป็นการกำ�จัดเข็มพิษทีต่ ดิ ออกไปให้มากทีส่ ดุ แต่หา้ มใช้
น้�ำ จืดหรือแอลกอฮอล์ลา้ งโดยเด็ดขาดเพราะจะทำ�ให้กระเปาะพิษแตก ตามหลักการการผ่านเยือ่ ของสารละลายหรือออสโมซิส
ทีส่ ารละลายความเข้มข้นสูง (สารละลายพิษแมงกะพรุน) จะไหลผ่านเยือ่ ไปยังสารละลายความเข้มข้นต่�ำ (น้�ำ จืดหรือแอลกอฮอล์)
ทั้งนี้ผู้อ่านสามารถอ่านวิธีปฐมพยาบาลเมื่อโดนพิษแมงกะพรุนโดยละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศทางระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://www.boe.moph.go.th/
นอกจากนี้การแก้ปัญหาการระบาดของแมงกะพรุนยังสามารถทำ�ได้ที่ต้นเหตุ นั่นก็คือ การรักษาระบบนิเวศน์ของ
ท้องทะเลให้เกิดความสมดุลและสมบูรณ์ โดยการลดการปล่อยน้�ำ เสียทีเ่ ป็นสาเหตุการเพิม่ จำ�นวนของแพลงก์ตอนทีเ่ ป็นอาหาร
ของแมงกะพรุน และลดการทิ้งขยะลงทะเลที่เป็นการฆ่าเต่าทะเลที่กินแมงกะพรุนเป็นอาหาร เนื่องจากเต่าทะเลนั้นจะกินขยะ
ของเราแทนและตายในที่สุด
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