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 อาหารทะเล ถือเปนท่ีชื่นชอบของใครหลายคน และอุดมไปดวยสารอาหารท่ีมีประโยชนหลายชนิด ไม
วาจะเปนโปรตีน กรดไขมันโอเมกา 3 และแรธาตุท่ีจำเปนตอรางกาย แตยางไรก็ตามอาหารทะเลก็มีบางอยาง
ที่แฝงไปดวยอันตราย และอาจทำใหเสียชีวิตได เนื่องจากสัตวทะเลบางชนิดทำใหเกิดพิษอยางรุนแรง เชน 
แมงดาทะเล แมวาแมงดาทะเลจะเปนอาหารที่มีรสชาติดี และเปนที่นิยม แตพบวาจากการเฝาระวังของกรม
ควบคุมโรค ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2559-2563) พบเหตุการณการรับประทานอาหารทะเลที่มีพิษทุกป 
รวม 13 เหตุการณ พบวาเปนพิษจากแมงดาทะเลถึง 6 เหตุการณ ถือวาเปนจำนวนไมนอย โดยเหตุการณ
ลาสุดมีรายงานพบผูปวย 1 ราย รับประทานแมงดาทะเล ผูปวยมีอาการเวียนศีรษะ ชาที่บริเวณปลายมือและ
ปลายเทาทั้งสองขาง และเสียชีวิตในเวลาตอมา จะเห็นวาพิษจากแมงดาทะเลเปนอันตรายรุนแรงเปนอยาง
มาก  
 ดังนั้น การมีความรูเกี่ยวกับชนิด และลักษณะของแมงดาทะเลที่มีพิษ ความแตกตางของแมงดาถวย
และแมงดาจาน พิษของแมงดาถวย อาการเมื่อไดรับพิษจากแมงดาถวย การรับประทานแมงดาทะเลอยาง
ปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเม่ือโดนพิษของแมงดาถวย จะชวยใหสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 
  

 

 

ภาพแมงดาทะเล 

ท่ีมา https://www.sanook.com/health/23869/ 



 
ชนิดและลักษณะของแมงดาทะเล  
 แมงดาทะเลนับเปนหนึ่งในสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพท่ียังคงดำรงอาศัยอยูบนโลก ณ เวลานี้ เปนสิ่งมีชีวิตท่ี
มีวิวัฒนาการมายาวนาน แตรูปรางภายนอก ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ปจจุบันเหลือแมงดาทะเลอยู
เพียง 4 ชนิด อีก 2 ชนิด อาศัยอยูในพื้นที่มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย-แปซิฟก และอีก 2 
ชนิดท่ีอาศัยอยูตามพ้ืนท่ีชายฝงทะเลของประเทศไทย คือ 
 1. แมงดาถวย หรือ แมงดาไฟ หรือเห-รา หรือแมงดาหางกลม (Carcinoscorpius rotundicauda) 
แมงดาชนิดนี้เปนแมงดาที่มีพิษที่เรียกวา สารเทโทรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) ไมสามารถรับประทานได 
ลำตัวโคงกลม มีหางกลม ผิวดานบนมีขนสั้น สีน้ำตาลอมแดง ตอจากสวนทองมีหางคอนขางกลมไมมีสัน และ
ไมมีหนาม พบอาศัยอยูตามพ้ืนทะเลท่ีเปนดินโคลน และตามคลองในปาชายเลนฝงอาวไทย 
 2. แมงดาจาน หรือแมงดาทะเลหางเหลี่ยม (Tachypleus gigas) ไมมีพิษ สามารถรับประทานได 
ลำตัวมีขนาดใหญกวาแมงดาถวย พ้ืนผิวดานบนเรียบ มีสีน้ำตาลอมเขียว มีหางเหลี่ยม มีสันและหนามเรียงกัน
เปนแถวคลายฟนเลื่อย พบอาศัยอยูตามพ้ืนทะเล วางไขตามริมชายฝงท่ีเปนดินทราย 
 จะพบแมงดาทั้งสองชนิดนี้มากที่สุดตามพื้นที่แนวชายฝงของทะเลตั้งแต จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ตลอดไปจนถึงชุมพร และฝงทะเลอันดามันตั้งแตสตูลไป
จนถึงระนอง 
 

ความแตกตางของแมงดาถวยและแมงดาจาน 
 โดยท่ัวไปสามารถแยกแมงดาท้ัง 2 ชนิดได โดยลักษณะภายนอก คือ แมงดาถวยตัวจะเล็กกวา ขนาด
โตเต็มท่ีไมเกิน 18 เซ็นติเมตร ลักษณะหางจะกลมและเรียบ สวนแมงดาจานตัวจะใหญกวา ขนาดเต็มท่ีอาจโต
ถึง 30 เซ็นติเมตร ลักษณะเฉพาะ คือ สวนหางถาดูหนาตัดหางจะเปนสามเหลี่ยม มุมดานบนของสามเหลี่ยม
จะเปนรอยหยักชัดเจน  
 

 

 

ภาพความแตกตางของแมงดาถวยและแมงดาจาน 

ท่ีมา https://www.naewna.com/local/465238 



 
พิษของแมงดาถวย 
 จากขอมูลทางวิชาการพบวา สารพิษที่พบอยูในเนื้อและไขของแมงดาถวย คือ สารเทโทรโดท็อกซิน 
(Tetrodotoxin) ซึ่งเปนสารชนิดเดียวกันกับที่พบในปลาปกเปา เปนสารที่สงผลตอระบบควบคุมการหายใจ
จนถึงข้ันเสียชีวิต โดยพิษในแมงดาถวยเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ  
 1. แมงดากินแพลงกตอนที่มีพิษ หรือกินสัตวทะเลอื่น ๆ ที่กินแพลงกตอนพิษเขาไป ทำใหสารพิษไป
สะสมอยูในเนื้อและไขของแมงดา  
 2. เกิดจากแบคทีเรียในลำไสที่สรางพิษขึ้นมาไดเอง หรือสาเหตุประกอบกันทั้งสอง และที่สำคัญ
สารพิษทั้ง 2 ชนิดนี้เปนสารที่ทนตอความรอนไดดี การปรุงอาหารดวยความรอน เชน ตม ทอด หรือ อบ เปน
เวลานานมากกวา 1 ชั่วโมง ไมสามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได ประชาชนจึงไมควรนำมาบริโภคโดยเด็ดขาด 
 

 

อาการเม่ือไดรับพิษจากแมงดาถวย 
 สำหรับผูไดรับพิษจากแมงดาทะเล อาการมักจะแสดงภายหลังรับประทานประมาณ 10 – 45 นาที 
หรืออาจชาไปจนถึง 3 ชั่วโมง ข้ึนอยูกับแหลงท่ีอยูอาศัยของแมงดา ฤดูกาล จำนวนท่ีรับประทาน หรือปริมาณ
ของสารพิษที่ไดรับ เชน รับประทานไขแมงดาถวย อาการพิษจะเกิดรุนแรงกวารับประทานเฉพาะเนื้อ อาการ
มักเริ่มจากมึนงง รูสึกชาบริเวณลิ้น ปาก ปลายมือ ปลายเทาและมีกลามเนื้อออนแรง เริ่มจาก มือ แขน ขา 
ตามลำดับ รวมทั้งอาจมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเสีย บางราย อาจมีน้ำลายฟูมปาก เหงื่อออกมาก พูด
ลำบาก ตามองเห็นภาพไมชัด ในรายที่มีอาการรุนแรงมาก จะมีผลทำใหกลามเนื้อออนแรง หายใจลำบาก
เนื่องจากกลามเนื้อกระบังลมไมทำงาน ระบบหายใจลมเหลว หมดสติ และสมองขาดออกซิเจน หากชวยไมทัน
อาจเสียชีวิตไดภายใน 6 – 24 ชั่วโมง  
 กลุมเสี่ยงที่หากโดนพิษแมงดาทะเลแลวอาจมีอาการแพหนัก หรือเสี่ยงตอการเสียชีวิตได คือ ผูปวย
เด็ก และหญิงตั้งครรภ เนื่องจากมีระบบเมตาบอลิซึมดูดซึมสารพิษไดคอนขางเร็ว โอกาสในการเกิดพิษจึง
คอนขางงายกวากลุมอ่ืน 
 
 
 
 
 

ภาพการนำแมงดาทะเลไปประกอบอาหาร 

ท่ีมา https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=singlenurse&month=04-

 



 
 

การรับประทานแมงดาทะเลอยางปลอดภัย 
         1. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานแมงดาทะเล แตหากตองการรับประทานขอใหเลือกแมงดาจาน และ
งดการรับประทานแมงดาถวย โดยใหสังเกตลักษณะของหางตามท่ีกลาวขางตน  
         2. หลีกเลี่ยงการรับประทานแมงดาทะเลในชวงตนฤดูวางไข คือ ชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม 
         3. ไมควรรับประทานเนื้อ หรือไขแมงดาทะเลที่บรรจุถุงสำเร็จ เพราะไมสามารถเห็นตัวแมงดาทะเลได
วาเปนแมงดาจานหรือแมงดาถวย อาจมีไขแมงดาถวยปะปนอยูในไขแมงดาจาน 
         4. ควรกินเมนูแมงดาทะเลที่ปรุงโดยผูที่เชี่ยวชาญ มีความรูในการเอาเสนเมาแมงดาทะเลหรือสะดือ
ของแมงดาทะเลออก ซ่ึงเสนเมาของแมงดาจะอยูสวนตรงกลางกระดอง มีลักษณะเปนเสนเหนียว ๆ ยืดได 
 5. สำหรับพอคา แมคา ขอใหทานงดจำหนายไขแมงดาทะเล หากไมแนใจวาเปนไขที่มาจากแมงดา
ชนิดใด และขอใหเพิ่มความระมัดระวังในการแยกชนิดพันธุแมงดาทั้ง 2 ชนิดจากลักษณะภายนอกใหแนชัด
กอนนำมาขายใหผูบริโภค หากพบแมงดาถวยปะปนเขามาใหคัดท้ิงทันที  
 กรณีทานไมสามารถแยกความแตกตางของแมงดาทั้ง 2 สายพันธุนี้ได สามารถสอบถามขอมูลทาง
วิชาการเพ่ิมเติมไดท่ี สำนักงานประมงจังหวัดใกลบานทาน หรือ Call Center กรมประมง โทร. 02 562 0600 
 
 

 
การปฐมพยาบาลเม่ือโดนพิษของแมงดาถวย 
 สำหรับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องตนหากไดรับพิษของแมงดาถวย ดังนี้ 
         1. ทำใหผูปวยหายใจสะดวกที่สุด โดยจัดทาผูปวยนอนตะแคง หนุนหมอนสูง และรีบเรียกรถพยาบาล
โดยดวน โดยโทร. แจง 1669 
         2. ไมควรใหผูปวยดื่มน้ำ นม ไขขาว หรือยาใด ๆ เพราะอาจสำลักและอาจเกิดอันตรายได 
         3. อยากระตุนใหผูปวยอาเจียน เพราะอาจเกิดการสำลักและทำใหเกิดการอุดก้ันในหลอดลมของผูปวย
มากข้ึน 
         4. หากผูปวยหยุดหายใจ ใหทำการผายปอดและทำการ CPR จนกวาจะนำตัวผูปวยถึงโรงพยาบาล 
            
 

ภาพความแตกตางแมงดาทะเล 

ท่ีมา https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/16/649072014&group=21 



 จากที่กลาวมาขางตน พบวา แมงดาทะเลที่สามารถพบไดในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือแมงดาถวย 
และแมงดาจาน โดยแมงดาที่มีพิษตอรางกายคือ แมงดาถวย สิ่งท่ีสำคัญที่สุดในการปองกันการรับประทาน
แมงดาที่มีพิษ คือ การแยกความแตกตางของแมงดาทั้ง 2 ชนิด โดยแมงดาถวย ลักษณะหางจะกลมและเรียบ 
สวนแมงดาจานหางจะเปนสามเหลี ่ยม ซึ ่งสารที ่ทำใหเกิดพิษจากแมงดาถวย คือ สารเทโทรโดท็อกซิน 
(Tetrodotoxin) อาการเมื่อไดรับพิษมักเริ ่มจากมึนงง รู สึกชาบริเวณลิ้น ปาก ปลายมือ ปลายเทา และมี
กลามเนื ้อออนแรง ในรายที ่มีอาการรุนแรงมาก หากชวยไมทันอาจเสียชีวิตไดภายใน 6 – 24 ชั ่วโมง           
การปฐมพยาบาลเม่ือไดรับพิษแมงดาทะเล คือ ทำใหผูปวยหายใจคลองท่ีสุด และรีบนำสงโรงพยาบาลโดยเร็ว
ที่สุด หากสามารถประเมินอาการ และชวยเหลือไดถูกวิธี จะชวยใหสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที เกิด
ความปลอดภัย และลดอันตรายรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี. 
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