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ทะเล ถือเปนสถานที่ที่มีความสวยงาม สงบ เหมาะสำหรับการพักผอนในวันหยุด มีบรรยากาศท่ี

ผอนคลายและนาประทับใจ แตทามกลางบรรยากาศที่นาประทับใจนั้น ก็อาจจะทำใหพบกับอันตรายได

เชนกัน โดยเฉพาะในขณะท่ีกำลังเดินเลนอยางเพลิดเพลินบริเวณชายหาด อาจรูสึกเจ็บแสบ และมีอาการคัน

เหมือนมีอะไรมาท่ิมแทงบริเวณขาหรือแขน รูสึกคลายถูกยุงกัด แตเม่ือเห็นตัว กลับมีลักษณะคลายแมลงหวี่ 

นั่นคือตัว ริ้นทะเล นั่นเอง ซ่ึงริ้นทะเลสามารถพบไดบริเวณชายฝงทะเลหลายแหง รวมท้ังปาชายเลน แมจะ

ตัวเล็กแตหากถูกกัดจะเปนอันตรายอยางมาก โดยเฉพาะคนที่มีอาการแพ  บางรายอาจมีอาการคันรุนแรง 

เกิดเปนตุมน้ำพองตามแขนและขา ทิ้งรอยแผลเปนไวเปนเวลานาน บางรายมีอาการแพอยางรุนแรงตองเขา

รับการรักษาในโรงพยาบาล ซ่ึงสงผลกระทบตอการใชชีวิต และการทำงานเปนอยางมาก ริ้นทะเลจึงเปนสัตว

ท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคน โดยเฉพาะคนท่ีพักอาศัยอยูบริเวณชายทะเล และนักทองเท่ียว  

แตเนื่องจากริ้นทะเลมีความสำคัญในระบบนิเวศ จึงทำใหไมสามารถกำจัดใหหมดไปได ดังนั้นการ

รู จ ักลักษณะของริ ้นทะเล อาการเมื ่อถูกริ ้นทะเลกัด การปองกันการถูกริ ้นทะเลกัด ตลอดจนการ            

ปฐมพยาบาลเบื้องตน จะชวยใหสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพร้ินทะเล 
ที่มา : http://chotirosk.blogspot.com/2018/09/beware-of-midges.html 

http://chotirosk.blogspot.com/2018/09/beware-of-midges.html


ลักษณะทั่วไปของร้ินทะเล 

 ริ้นทะเล อาจเรียกวา ริ้นน้ำเค็ม หรือปง (Biting Midges) 

มีขนาดเล็กมาก 1.5-3 มิลลิเมตร ใกลเคียงกับแมลงหวี่ ลำตัวสีดำ

หรือสีเทาแก ปกโปรงแสง มีเสนปกเห็นชัดเพียง 3-4 เสน มีปาก

เจาะดูดเหมือนยุง สามารถบินไดในระยะสั้น ๆ ไมเกิน 100 เมตร 

บินสูงไมถึง 700 เมตร เมื่อเกาะที่ผิวหนัง จะใชสวนที่ยื่นลงเหมือน

ฟนหนาสองซี่เจาะลงบนผิวหนัง  เห็นลักษณะเปนหัวกมลึกลำตัว

ยกสูงหางชี้ ขณะกัดจะปลอยน้ำลายที่มีเชื้อสูผิวหนังกอนดูดเลือด

เพื่อใหดูดเลือดไดสะดวก นอกจากนี้ยังปลอยฮอรโมนไปในอากาศ 

เพ่ือสงสัญญานใหกับฝูงท่ีเหลือ จึงจะสังเกตไดวาเม่ือมีริ้นทะเลตัวท่ี 

1 มากัด จะมีตัวอื่น ๆ ตามมาดวย และแตละตัวจะใชเวลา 2 - 4 

นาทีในการดูดเลือด โดยแตละครั้งมีปริมาณเทียบเปนสองเทาของน้ำหนักตัว. 
 

การแพรพันธุของร้ินทะเล 

ริ้นทะเลจะขยายพันธไดดีในอุณหภูมิรอน โดยจะมีการวางไขในทุก ๆ 3 สัปดาห ครั้งละ 25-200 ฟอง    

ริ้นทะเลนิยมวางไขบนโคลน ดินท่ีเปยก หรือบริเวณซากพืชเนาเสีย เชน รูตนไม และตอไมท่ีถูกตัด สวนตัวออน

อาศัยตามโคลนตม กินแมลง ซากเนาเปอยเปนอาหาร ตัวเต็มวัยเฉพาะ เพศเมีย จะดูดเลือดจากสัตวเลี้ยงลูก

ดวยนมเปนอาหาร  เพ่ือสกัดเปนโปรตีนไปบำรุงไข และ เพศผู กินน้ำหวานจากพรรณไมดอก เม่ือผสมพันธุกับ

ตัวเมียแลว ตัวผูก็จะตาย 
 

วงจรชีวิตของร้ินทะเล 

 วงจรชีวิตแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะไข ใช

เวลา 2-7 วัน ถึงจะกลายเปนตัวออน 2) ระยะตัว

ออนใชเวลา 2 สัปดาห – 1 ป ตัวออนมีลักษณะ

คลายตัวหนอนสีขาว มีจำนวนปลองลำตัว 12 ปลอง 

ในระยะนี้ตองการอากาศ น้ำ และซากพืชเนาเปน

อาหาร 3) ระยะดักแดใชเวลา 2-3 วัน และ 4) ระยะ

ตัวเต็มวัย มีอายุ 1 เดือน โดยวัฏจักรท่ีสมบูรณอาจ

เก ิดข ึ ้น ใน 2 – 6 ส ัปดาห   ข ึ ้ นอย ู  ก ับสภาวะ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: https://extension.entm.purdue.edualth 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพร้ินทะเลขณะดูดเลือด 

ที่มา : http://chotirosk.blogspot.com 

http://chotirosk.blogspot.com/2018/09/beware-of-midges.html


 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะผ่ืนจากร้ินทะเลกัด 

ที่มา : https://www.natures86.com/midge-bites 

อาการเมื่อถูกร้ินทะเลกัด 

 เม่ือถูกริ้นทะเลกัด จะพบอาการแพท่ีเกิดเฉพาะท่ีเปนสวนใหญ โดยอาการจะแตกตางกันไปในแตละ

บุคคล เชน อาการระคายเคืองท่ีผิวหนัง รูสึกปวดแสบ คันบริเวณท่ีถูกกัดทันที มีผื่นตุมน้ำค่ังอยูภายใน 

คลาย ๆ ตุมอีสุกอีใส สำหรับผูท่ีไมแพก็จะหายเปนปกติเหมือนไมเคยถูกกัด แตสำหรับคนท่ีแพจะมีอาการ

คันระยะเวลานานเปนเดือน อาจมีไขรวมดวย บางรายอาจมีอาการบวมแดง เกิดแผลเปนจุดดางดำ แตหาก

มีการติดเชื้อแบคทีเรียรวมดวยจะทำใหแผลหายชานานถึง 6 เดือน และบางรายหากมีอาการแพรุนแรง

อาจทำใหเกิดภาวะช็อคได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปองกันการถูกร้ินทะเลกัด 

 วิธีการปองกันการถูกริ้นทะเลกัด มีดังนี้  

 1. สวมใสเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว สวมถุงมือ ถุงเทา และหมวก เพ่ือปองกันไมใหริ้นทะเล มากัดท่ี

ผิวหนังได 

 2. ควรหลีกเลี ่ยงการไปชายทะเล หรือปาชายเลนในชวงเวลา 07.00 – 08.00 น. และ 16.00 – 17.00 น. 

เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีริ้นทะเลออกหาอาหาร 

 3. สำหรับผูที่เคยมีอาการแพริ้นทะเล ควรฉีดสเปรยที่มีสารในการปองกันริ้นทะเล หรือปองกันแมลง 

เชน สเปรยตะไครหอม กอนไปชายทะเล หรือปาชายเลน  

 4. สำหรับผูท่ีมีอาการแพไดงาย ควรเตรียมยาแกแพติดตัวไปดวย เพื่อปองกันการเกิดอาการแพท่ี

รุนแรง  

 

 



การปฐมพยาบาลเม่ือถูกร้ินทะเลกดั 
 

 1. หยุดกิจกรรมท่ีทำอยู และออกจากบริเวณท่ีมีริ้นทะเลทันที เนื่องจากขณะริ้นทะเลดูดเลือดจะ

ปลอยฮอรโมนไปในอากาศ เพ่ือสงสัญญานใหกับฝูงริ้นทะเลท่ีเหลือมาดูดเลือดดวย  

 2. อาบน้ำลางตัวดวยน้ำสะอาด และสบูออน ๆ  

 3. ประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการปวด เนื่องจากการ

ประคบเย็นชวยทำใหเสนเลือดหดตัว มีการดูดซึมน้ำกลับเขา

หลอดเลือดชวยใหยุบบวม ลดอาการปวด โดยใหประคบดวย

น้ำแข็ง น้ำเย็น หรือเจลประคบเย็นแบบสำเร็จรูปทันที ภายใน 

24 - 48 ชั่วโมง โดยประคบนาน 20-30 นาที วันละ 2 - 3 ครั้ง  

  

 

 4. ใชปูนแดงปายบาง ๆ บริเวณที่ถูกกัดเพื่อใหทุเลาจาก

อาการเจ็บปวดและยุบบวม เนื่องจากปูนแดงมีคุณสมบัติในการ

ชวยลดอาการแสบรอน อาการคัน ชวยใหการอักเสบไมลุกลาม

มากข้ึน 

 5. ทาคาลาไมนโลชั่น บริเวณที่คัน คาลาไมนโลชั่น หรือ 

ยาคาลาไมน (Calamine lotion) เปนยาน้ำแขวนตะกอน 

(แปงน้ำสีชมพู) ที่ใชบรรเทาอาการคันตามผิวหนัง โดยมีตัวยา

สำคัญ คือ ซิงคออกไซด หรือซิงคคารบอเนตเปนสวนประกอบ และยังมีตัวยา

อื่นที่ชวยเสริมฤทธิ์ในการรักษา เชน ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine 

HCL) หรือคลอเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ที ่ เป นยาแกแพ, การบูร 

(Camphor) และเมนทอล (Menthol Crystal) ท่ีมีสรรพคุณแกปวด แกคัน 

ทำใหเย็น  

 6. หากมีอาการคันมาก ควรทาครีมไฮโดรคอรติโซน 1 % เพื่อบรรเทาอาการคัน 

โดย Hydrocortisone (ไฮโดรคอรติโซน) เปนยาสเตียรอยดที่ใชรักษาการอักเสบตามอวัยวะ

ตาง ๆ  เชน ผิวหนัง สามารถหาซ้ือไดจากรานขายยาท่ัวไป โดยมีขอระวัง ดังนี้ 

• ปรึกษาแพทยกอนใชผลิตภัณฑกับเด็กอายุต่ำกวา 12 ป 

 หรือหากกำลังตั้งครรภหรือใหนมบุตร 

• ทาครีมลงบนตุมนูนโดยตรง ไมใชผิวบริเวณรอบๆ 

• หลีกเลี่ยงการใชครมีไฮโดรคอรติโซนเกิน 7 วัน         

 ยกเวน ตามคำสั่งแพทย 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://th.toluna.com/opinions/2479235/ 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://hadyai.go.th/html 

 

 

 

 

ที่มา : https://medthai.com 

 

 

 

 

ภาพตัวอยางครมีไฮโดรคอรติโซน 1 % 

ที่มา : https://thai.alibaba.com 

 

 



 7. หากมีอาการคันมาก โดยใชยาทาขางตนแลวไมดีขึ ้น ใหรับประทานยาแกแพรวมดวย เชน           

ยาคลอเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) อยูในกลุมยาแกแพ ออกฤทธิ์โดยตานการทำงานของสารฮีสทามีนซ่ึง

เปนสารท่ีระบบภูมิคุมกันของรางกายสรางข้ึน และกอใหเกิดปฏิกิริยาตอภูมิแพ ยาคลอเฟนิรามีนจึงใชบรรเทา 

อาการแพ และอาการคัน นอกจากนี ้แพทยยังอาจใชรักษาอาการอื ่น ๆ ตามความเหมาะสมดวย แตมี

ผลขางเคียงอาจทำใหเกิดอาการงวงซึม หากรับประทานแลวควรนอนพักผอน  

 8. การปฏิบัติตัวในผูปวยที่มีอาการคัน เนื่องจากการเกาบริเวณที่คันมากๆ จะทำใหเกิดการติดเชื้อ

แบคทีเรีย ทำใหแผลหายยาก เกิดเปนรอยแผลเปน จึงควรปฏิบัติ 

ดังนี้  

            - ตัดเล็บใหสั้น  

            - หลีกเลี่ยงการแกะเกาบริเวณผิวหนัง เนื่องจากจะทำให

เกิดผิวหนังอักเสบหรือการติดเชื้อแบคทีเรีย   

            - ใชสบูออนๆ ใชโลชั่นทาผิว เพ่ือใหความชุมชื้นแกผิวหนัง 

            - หลีกเลี่ยงการใสเสื้อผาขนสัตว ผาเนื้อหยาบ หรือใยแกว  

ซ่ึงอาจระคายเคืองและกระตุนใหเกิดอาการคันเพ่ิมมากข้ึนได ควรใส

เสื้อผาท่ีโปรงสบาย ไมรัด 

 9. หากมีอาการคันรุนแรง หรือเกิดอาการแพรุนแรง เชน ตุมคันมีหนอง มีไขรวมดวย ลมพิษ หายใจ

ติดขัด ควรไปพบแพทยทันที 

 

           จากที่กลาวมาขางตน พบวา อันตรายจากการถูกริ้นทะเลกัดสงผลกระทบตอสุขภาพ และมีอาการท่ี

รุนแรง ไมวาจะเปนอาการคัน ระคายเคืองที่ผิวหนัง อาการปวดแสบ การเกิดแผลเปน จนถึงการติดเชื้อ

แบคทีเรียกลายเปนแผลหายยาก หรือบางรายอาจเกิดภาวะช็อคได ดังนั้น การรูจักลักษณะของริ้นทะเล 

อาการเม่ือถูกริ้นทะเลกัด หลักการปองกันการถูกริ้นทะเลกัด เชน การสวมใสเสื้อผาท่ีมิดชิด การเลือกชวงเวลา

ที่เหมาะสมในการไปชายทะเล และในกรณีที่เคยแพริ้นทะเลมากอนควรฉีดสเปรยปองกัน และนำยาแกแพติด

ตัวไปดวย นอกจากนี้การมีความรูเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน ออกจากบริเวณท่ีมีริ้นทะเลทันที การทำ

ความสะอาด การประคบเย็น การหลีกเลี่ยงการเกา ตลอดจนการเลือกใชยาทา และยากินแกแพท่ีถูกตอง      

จะชวยใหสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที เกิดความปลอดภัย และลดอันตรายรุนแรงที่จะเกิดขึ้นไดเปน

อยางดี.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sanook.com/health/5733/ 
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