
การป้องกันอันตรายจากเม่นทะเล 

    นาวาเอกหญิง นวลลักขณ์ บุษบง 

อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 

 เมื่อกล่าวถึง สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ตามเกาะแก่ง ชายทะเล ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล หรือแหล่งที่นักด้าน้้า 

จะว่ายน้้าเพ่ือด้าไปดูสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ใต้ทะเลอันสวยงาม จะพบทั้งสิ่งมีชีวิตที่สวยงาม เช่นปลาการ์ตูน ปลาชนิดต่างๆ 

ปะการัง  หอยชนิดต่าง ๆ แต่ความสวยงามในท้องทะเล ก็จะแฝงไปด้วยภัยอันตรายอีกมากมาย ถ้านักท่องเที่ยวหรือ

นักด้าน้้าไม่ระวังตนเอง ซึ่งภัยอันตรายจากสิ่งมีชีวิตในทะเลที่พบได้บ่อยคือ “เม่นทะเล” ที่มีหนามแหลมคม จะอาศัย

อยู่ตามชายหาดที่มีโขดหิน หรือใต้ท้องทะเล ตามแนวปะการังต่างๆ  

 
 

เม่นทะเล (Sea Urchin, Echinoidea) เป็นสัตว์ทะเล 
ชนิดหนึ่ง ไม่ใช่ “หอย” แต่คนนิยมเรียกกันว่า “หอยเม่น” อาศัย 
อยู่ใต้พ้ืนทะเลน้้าตื้นบ้าง ลึกบ้าง ตามก้อนหิน หรือตามแนวปะการัง    
ชอบพรางตัวอยู่บริเวณปะการังท่ีตายแล้ว 
           
 ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/เม่นทะเล 

 เม่นทะเล เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีรูปร่างทรงกลม (globular animal) คล้ายถ้วยคว่้า เปลือกเป็น

หินปูน ด้านหลังโค้งนูน มีหนามยาวใหญ่ปลายแหลมจ้านวนมาก และหนามเล็ก ไม่เท่ากันปกคลุมบนล้าตัว เรียงตัว

เป็นแถวคู่ขนานตามส่วนโค้งนูน ตัวจะมีสีด้า ลักษณะหนามเป็นเอไคโนเดิร์ม (echinoderms)  เป็นสัตว์ในไฟลัม 

(echinodermata)  อยู่ในชั้น เอไคนอยเดีย (Echinoidea) ซึ่งมีประมาณ ๙๕๐ สปีชี  อาศัยอยู่ตามพ้ืนทะเล ในทุก

มหาสมุทร  ตั้งแต่ชายฝั่งจนถึงระดับความลึก ๕,๐๐๐ เมตร (๑๖,๐๐๐ ฟุต; ๒,๗๐๐ ฟาร์ธอม)  เปลือกนอกมีลักษณะ

แข็ง กลม และมีหนาม เส้นผ่าศูนย์กลางล้าตัวตั้งแต่ ๓ ซ.ม. ถึง ๑๐ ซ.ม. (http://www.Wikipedia.org./เม่นทะเล) มี

ลักษณะล้าตัวห้าพูสมมาตร (fivefold symmetry)  เมื่อโตเต็มที่ แต่ตัวอ่อนมีลักษณะสมมาตร ๒ ด้าน (bilateral 

symmetry)  แสดงถึงสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายสมมาตร ๒ ด้าน (Bilateria)  เคลื่อนที่ได้อย่างช้าๆด้วยขาท่อ (tube feet) 

และบางครั้งเคลื่อนที่ด้วยหนามของมันเอง เมื่อมีสิ่งรบกวนเข้ามาใกล้ มันจะเบนหนามโดยมีมัดกล้ามเนื้อที่โคนหนาม

จะดึงหนามเบนเข้าหาทิศทางท่ีสิ่งรบกวนเข้ามาหา  

ลักษณะล้าตัวของเม่น ตรงกลางเป็นช่องเปิดของกัน ท้าหน้าที่ในการถ่ายของเสีย  ระหว่างหนามมีหนวดสั้นๆ

เรียงเป็นแถวขนานไปกับหนามท้าหน้าที่เป็นเกาะห่อหุ้มป้องกันตัว เรียกว่าเพดดิเซลลาเรีย  ส่วนหนามที่อยู่ด้านล่าง

ของล้าตัวจะสั้นกว่า ช่วยในการเคลื่อนที่ปากของเม่นทะเล มีลักษณะกลม มีเขี้ยวแหลมคม ๓ อัน ใช้ในการขบเคี้ยว



อาหาร หนามของเม่นทะเลมีรูปร่างคล้ายเข็ม เป็นหินปูนที่แข็งแต่เปราะและหักง่ายมาก  อาหารของเม่นทะเลคือ 

สาหร่ายที่เกาะตามก้อนหิน หรือแนวปะการัง (www.taludiving.com/สัตว์ทะเลมีพิษ/เม่นทะเล.html)   

ชนิดของเม่นทะเล มี ๖๗ ชนิด เช่นเม่นทะเลเปลือกนิ่ม เม่นทะเลจุดฟ้า เม่นทะเลสีแดง เม่นหัวใจ เม่นด้า

หนามยาว เม่นด้าหนามสั้น เหรียญทะเล เม่นไข่ เม่นหนามดินสอ เม่นทะเลจิ๋ว  เม่นแต่งตัว เม่นหนามมงกุฎ เม่น

ดอกไม้ เป็นต้น ชนิดที่พบในประเทศไทยจะเป็นชนิดหนามยาว ล้าตัวสีด้า 
 

  
ที่มา http://www.nextsteptv.com/sea-urchin ที่มา http://www.nongtoob3.blogspot.com 

 

 พิษเม่นทะเล  พิษเม่นทะเลอยู่ที่หนาม มี ๒ ชนิด คือหนามขนาดใหญ่ และหนามขนาดเล็ก  

๑) หนามขนาดใหญ่บางชนิดสั้น บางชนิดยาว ส่วนใหญ่เป็นหนามที่ไม่มีพิษ มีส่วนประกอบของ

หินปูน กับสารอินทรีย์ เมื่อทิ่มเข้าผิวหนังมักจะหักติดกับเนื้อใต้ผิวหนัง แม้จะพยายามบ่งออกอย่างไรก็ไม่ออกเพราะ

เปราะง่าย โดยมักจะโดนหนามต้าคราวละหลายหนาม สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ที่โดนหนามทิ่มคล้ายเข็มทิ่มแทง 

เมื่อถูกทิ่มแทงจะมีอาการบวมแดง บวม และปวด เมื่อปล่อยทิ้งไว้ ๒ – ๓ วัน จะละลายหายไปเอง เนื่องจากเป็น

หินปูน   

๒) หนามขนาดเล็กบางชนิดมีพิษ หนามเล็กจะสั้นและเล็กกว่าหนามใหญ่ อยู่ระหว่างหนามใหญ่ 

ส่วนมากพบทางด้านล่างของล้าตัว  หนามชนิดที่มีพิษ เช่น Asthenosoma varium Grube ที่ส่วนปลายหนาม จะมี

ถุงน้้าพิษอยู่ (www.taludiving.com/สัตว์ทะเลมีพิษ/เม่นทะเล.html)  ซึ่งท้าให้เกิดอาการ ปวดแสบปวดร้อนมาก 

แผลบวมแดง มีเลือดออก หากถูกท่ิมเข้าไปในข้อ จะท้าให้เกิดการอักเสบได้อย่างรวดเร็ว ในบางรายอาจพบอาการทั่ว

ทั้งระบบ มีอาการชา ไม่มีความรู้สึก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ระบบประสาทส่วนนั้นไม่ท้างาน หน้าซีด คลื่นไส้อาเจียน 

ความดันโลหิตต่้า มีภาวะหายใจล้าบาก การสูบฉีดโลหิตไม่เป็นปกติ และอาจถึงตายได้  (กรมแพทย์ทหารเรือ, ๒๕๕๖) 

อาการหลังจากถูกพิษนั้นค่อยๆบรรเทาหลังจากเวลาไม่กี่นาที และจะหายปวดภายใน ๑ ช.ม. แต่อาการชาของ

กล้ามเนื้อซึ่งไม่มีความรู้สึกจะยังคงอยู่อีกหลายชั่วโมง แต่บางชนิดก็ไม่มีพิษ 

http://www.taludiving.com/
http://www.taludiving.com/


  
ที่มา http://www.mynewblogkns.blogspot.com ที่มา http://www.nongtoob3.blogspot.com 
  

การรักษา 

 เป็นที่ทราบกันดีว่า หนามของเม่นทะเลมักจะเปราะและมีผิวหยาบ ดึงออกจากผิวหนังที่ถูกต้าได้ยาก ส่วน

ใหญ่จะมีเศษเหลือหักคาอยู่ภายในผิวหนัง เราอาจท้าได้อย่างมากคือ ดึงเอาส่วนที่คาอยู่ภายนอกออกให้มากที่สุดเท่าที่

จะท้าได้ ส่วนที่เหลืออยู่อาจเห็นเป็นจุดด้าๆ อยู่ใต้ผิวหนัง ถ้าเป็นหนามที่ไม่มีพิษส่วนใหญ่จะสลายไปภายในไม่กี่ชั่วโมง

หรือไม่กี่วัน ทั้งนี้อาจใช้น้้าส้มสายชูหรือน้้ามะนาวชุบผ้าโปะทับบาดแผลไว้ประมาณ ๓๐ นาที เพื่อให้สลายตัวได้

เร็วขึ้น (เนื่องจากหนามเม่นทะเลมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ) หรือประคบน้้าอุ่น แช่บริเวณที่ถูกทิ่มต้าในน้้าร้อนที่

มีความร้อน ๔๐ – ๔๕ องศาเซลเซียล เป็นระยะเวลานาน ๓๐ – ๙๐ นาที หรือจนกระทั่งอาการปวดทุเลาลง) 

เพ่ือช่วยลดอาการเจ็บปวด ถ้าปวดมากสามารถรับประทานยาแก้ปวดได ้(กรมแพทย์ทหารเรือ, ๒๕๕๖) 

ส้าหรับผู้ที่แพ้หนามเม่นทะเลหรือโดนพิษเม่นทะเลปริมาณมากจนเกิดอาการอย่างรุนแรง ให้ปรึกษาแพทย์
โดยเร็วที่สุด พร้อมสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด 

ส้าหรับผู้ที่มีอาการติดเชื้อท่ีบาดแผล ควรปรึกษาแพทย์เพ่ือรับยาปฏิชีวนะเพ่ิมเติมได้ และเพ่ือป้องกันการติด
เชื้อจากบาดแผล จึงควรล้างบาดแผลด้วยสบู่และน้้าสะอาด สามารถถูเบาๆ เพ่ือก้าจัดสิ่งตกค้างที่บาดแผลได้ (ไม่
เหมือนแผลจากพิษแมงกะพรุนซึ่งไม่ควรขัดถูท่ีบริเวณแผลเด็ดขาด) 

 การป้องกันอันตรายจากเม่นทะเล  

ผู้ที่ด้าน้้าเพ่ือดูความสวยงามของท้องทะเล นักด้าน้้าจะต้องระวังอันตรายที่อาจจะเกิดได้ เราควรรู้จักวิธีการ

ป้องกันตนเอง โดยเฉพาะเม่นทะเลที่แฝงตัวอยู่ใต้ท้องทะเลและแนวปะการัง ดังนี้ (http://divershop.in.th) 

 ๑. ส้าหรับนักด้าน้้าใหม่ หรือผู้ที่ต้องลงเหยียบบนพื้นทรายบ่อยๆ (เช่น ช่างภาพใต้น้้า) ต้องดูพ้ืนที่ก่อนเหยียบ

ให้ดี เขี่ยเม่นทะเลออก (ถ้าไม่มี pointer ไว้เขี่ย ก็ใช้นิ้วจับที่หนามยกไปวางไว้ไกลๆ ก็ได้ ระวังอย่าไปใกล้ปลายหนาม

ตรงๆของเม่น) 

๒. นักด้าน้้าควรฝึกการลอยตัวให้ดี สามารถประคองตัวในการลงสู่ความลึก หรือระหว่างด้าน้้าใกล้พ้ืนหรือ
แนวปะการังได้ดี 



๓. ฝึกการเคลื่อนไหวใต้น้้าให้ท้าอย่างช้าๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยับตัว ปัดมือ เหวี่ยงแขน เตะขา ไปทางใดก็ตาม 
และควรมองไปรอบตัวก่อน ก็จะไม่มีโอกาสโดนเม่นทะเลต้าเอาได้ 

๔. ระมัดระวังการสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่(สิ่งที่คิดว่าเป็น) ก้อนหินหรือซากปะการังให้มาก เพราะเม่น
ทะเล โดยเฉพาะเม่นหนามสั้นๆ (ซึ่งเสี่ยงที่จะมีต่อมพิษ) อาจซ่อนตัวอยู่ในบริเวณนั้นได้  แม้เม่นทะเลส่วนใหญ่จะไม่มี
พิษ แต่ป้องกันไว้ก่อน เป็นดีที่สุด 

๕. เว็ทสูท (wetsuit) รองเท้าเดินชายหาด หรือรองเท้าบู๊ตด้าน้้า ไม่สามารถป้องกันหนามเม่นทะเลแทงทะลุ
ผิวหนังได้ (แม้พ้ืนยางของรองเท้าบู๊ตอาจช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น) 

 จากข้อมูลเบื้องต้น ความสวยงามของท้องทะเลมีทั้งสวยงามและแฝงด้วยความอันตราย ของเม่นทะเล ที่มีทั้ง

คุณประโยชน์สามารถน้ามาเป็นอาหารได้ และให้โทษกับนักท่องเที่ยว ที่ถูกเม่นทิ่มต้าจะมีอาการเจ็บปวดแสบปวดร้อน 

บวมแดง  ถ้าถูกต่อมพิษของเม่น จะมีอาการรุนแรง ชา ไม่มีความรู้สึก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ระบบประสาทส่วนนั้นไม่

ท้างาน หน้าซีด คลื่นไส้อาเจียน ความดันโลหิตต่้า มีภาวะหายใจล้าบาก การสูบฉีดโลหิตไม่เป็นปกติ และอาจถึงตาย

ได้ ดังนั้นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจาการถูกเม่นทะเลทิ่มต้า เป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ถ้าถูกหนามเม่นทิ่มต้าแล้ว มีวิธีที่

จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ โดยการใช้น้้าส้มสายชูหรือน้้ามะนาวชุบผ้าโปะทับบาดแผลไว้ประมาณ ๓๐ นาที 

หรือแช่ในน้้าอุ่น เพ่ือให้แคลเซี่ยมสลายตัวได้เร็วยิ่งขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับท่าน

ผู้อ่าน และน้าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งกับตนเองและผู้อื่น 

 

---------------------------------- 
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