กรมการแพทย์ เตือนระวังแมลงด้ วงก้ นกระดก ทําให้ ผนื่ ผิวหนังอักเสบ แต่ ป้องกันและรักษาได้

หมอเตือนพิษจากด้วงก้นกระดก ทําให้เกิดผืน่ ระคายเคืองแดงคัน ถ้ามีอาการโรคติดเชื้ อรุ นแรงควรไปพบแพทย์
ไม่ควรรักษาด้วยตนเอง ระบุพิษจากแมลงด้วงก้นกระดกไม่ทาํ ให้มีอนั ตรายถึงชีวติ แนะอย่าวิตกกังวลมากเกินไป
นายแพทย์ ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิ ดเผยว่า จากกรณี ที่มีการแชร์ ภาพผืน่ ผิวหนังอักเสบจาก
แมลงก้นแหลมชนิดหนึ่ง ใน สื่ อสังคมออนไลน์ ยิง่ แชร์ กนั มาก ความรุ นแรงของโรคก็จะดูเหมือนเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ จนมีข่าว
ถึงกับว่า แมลงชนิดนี้ทาํ ให้เสี ยชีวติ
กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนังให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ แมลงด้วงก้นกระดก
และโรคผืน่ ผิวหนังอักเสบจากแมลงด้วงก้นกระดก ว่า อาการผิวหนังอักเสบจากแมลงด้วงก้นกระดกเกิดจากการสัมผัส
สารพีเดอริ น (Paederin) จากตัวแมลงก้นกระดกสารนี้มีฤทธิ์ เป็ นกรดอ่อน เมื่อด้วงก้นกระดกมาเกาะตามร่ างกายแล้วเผลอ
ปัด หรื อบี้ทาํ ให้แมลงท้องแตกและสัมผัสกับสารพิษนั้น อาการจะมากหรื อน้อยขึ้นกับปริ มาณสารพิษที่สัมผัส
พิษจากด้วงก้นกระดก ทําให้เกิดผืน่ ระคายเคืองแดงคัน ถ้าสัมผัสสารพิษจํานวนมากจะเป็ นหนอง ผืน่ วางเรี ยงตัวเป็ นแนว
ยาว เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่ อยๆ ถ้ามีอาการโรคติดเชื้อรุ นแรงควรไปพบแพทย์ ไม่ควรรักษาด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามพิษจาก
แมลงด้วงก้นกระดกไม่ทาํ ให้มีอนั ตรายถึงชีวติ ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลมากเกินไป
แพทย์ หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อาํ นวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมลงด้วงก้นกระดกว่า
แมลงนี้มีชื่อเรี ยกทัว่ ไปว่า ด้ วงก้ นกระดก ชื่อเรี ยกอื่น ๆ คือ แมลงก้นกระดก ด้วงปี กสั้น ด้วงก้นงอน ด้วงกรด หรื อแมลง
เฟรชชี่(เพราะพบบ่อยในหมู่นกั ศึกษาใหม่ท่ีอยูห่ อปี แรก) เป็ นต้น แมลงชนิดนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ วา่ Paederus fuscipes
Curtis และมีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Rove beetles ตัวเต็มวัยมีสีดาํ สลับส้ม ยาวประมาณ 5-7 มิลลิเมตร หัวสี ดาํ อกส่ วน
หน้าแบนยาว ส่ วนท้องมี 6 ปล้อง 4 ปล้องแรกสี ส้มอมนํ้าตาล ส่ วนที่เหลือสี ดาํ ขาทั้ง 3 คู่มีสีน้ าํ ตาลแดงปี กแข็งด้านบนสี น้ าํ
เงินเข้มและปี กอ่อนข้างใต้ เป็ นแมลงที่มีอายุอยูไ่ ด้ยาวนาน มีความว่องไว ไต่ไปตามต้นข้าว บินได้เร็ วและว่องไว เวลาวิง่ จะ
ยกปลายท้องตั้งขึ้นคล้ายแมงป่ องจนเรี ยกว่า “ด้วงก้นกระดก”
ด้วงก้นกระดกจะมีสารพิษชื่อว่า พีเดอริ น (Paederin) สารชนิดนี้มีฤทธิ์ เป็ นกรดอ่อนสามารถทําลายเซลล์เนื้อเยือ่
ผิวหนังได้ ด้วง 1 ตัว จะมีสารพิษอยูใ่ นตัวประมาณร้อย 0.025 ของนํ้าหนักตัว โดยตัวเมียจะมีปริ มาณสารพิษมากกว่าตัวผู้
มาก ทําให้อาจเป็ นเหตุให้เข้าใจผิดได้วา่ แมลงชนิดนี้ไม่มีอนั ตรายมาก หากเคยโดนด้วงตัวผู ้ ซึ่ งผูโ้ ดนจะไม่ค่อยมีอาการ
เนื่องจากมีสารพิษจํานวนน้อย
อาการผิวหนังอักเสบจากด้วงก้นกระดกเกิดจากการสัมผัสสารพีเดอริ น ซึ่ งมักเกิดจากการที่มีแมลงมาเกาะตาม
ร่ างกายแล้วเผลอปั ด หรื อบี้ทาํ ให้แมลงท้องแตกและสัมผัสกับสารพิษนั้น อาการจะมากหรื อน้อยขึ้นกับปริ มาณสารพิษที่
สัมผัส โดยอาการจะไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่จะมีอาการหลังสัมผัสแล้วประมาณ 8-12 ชัว่ โมง ทําให้อาจจะไม่ได้ประวัติ
การสัมผัสแมลงที่ชดั เจนจากผูป้ ่ วย
/2...

-2รอยโรค พบมากบริ เวณนอกร่ มผ้า โดยมีลกั ษณะเป็ นผืน่ แดงหรื อเป็ นรอยไหม้ รู ปร่ างมักเป็ นทางยาว ทิศทาง
หลากหลาย(ตามรอยปั ด) ผืน่ มีขอบเขตชัดเจน ในระยะต่อมาจะมีตุ่มนํ้าพองใสและตุ่มหนองขนาดเล็กเกิดขึ้นตามมาใน
เวลา 2-3 วัน อาการคันมีไม่มากนัก แต่มกั มีอาการแสบร้อนร่ วมด้วย เมื่อสัมผัสกับสารพีเดอริ นในบริ เวณรอยพับต่าง ๆ
อาทิ พับข้อศอก ข้อเข่า มักกระจายไปสัมผัสทั้งสองด้าน จะเกิดผืน่ สองผืน่ ที่ลกั ษณะคล้ายกันในแต่ละด้าน เป็ น mirror
images หรื อ kissing lesions หากสารพีเดอริ นกระจายถูกบริ เวณดวงตา ก็จะเกิดอาการตาบวมแดงและอาจทําให้ตาบอดได้
อาการที่ตานี้ มีชื่อเรี ยกเฉพาะว่า “ตาอักเสบแบบไนรู บี” (Nairobi eye” or “Nairobi conjunctivitis”) เพราะแมลงเหล่านี้ก็
พบได้บ่อยแถวแอฟริ กาด้วยเช่นกัน
ผืน่ บริ เวณใบหน้า รอบดวงตา หรื อบริ เวณผิวอ่อน มักจะมีอาการรุ นแรงมากกว่าที่อ่ืน ส่ วนบริ เวณฝ่ ามือซึ่งส่ วน
ใหญ่จะเป็ นที่สมั ผัสสารพิษเป็ นแห่งแรก กลับไม่ค่อยมีอาการเนื่องจากบริ เวณนี้มีผวิ หนากว่าผิวส่ วนอื่น
คุณหมอมิ่งขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการอักเสบเหล่านี้จะหายไปในเวลาประมาณ
1-2 สัปดาห์ โดยอาจจะมีรอยดํา
หลังการอักเสบได้ในระยะสั้นๆ แต่มกั จะไม่เป็ นแผลเป็ น
โดยทัว่ ไป อาการจะไม่รุนแรง และไม่มีอาการระบบอื่น
นอกจากตาและผิวหนัง ยกเว้นในรายที่ได้รับพิษจํานวนมาก หรื อมีอาการแพ้รุนแรง ก็จะมีไข้สูง และอาการทางระบบ
หายใจได้
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