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สวัสดีครับ

เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาสถานเสาวภาอายุครบ
89ปีในวันท่ี7ธันวาคมพ.ศ.2554จุลสารเสาวภา
ฉบับน้ี จึงขอร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
การนำเสนอ “ประวัติสถานเสาวภาท่ีเก่ียวข้อง
กับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย”
ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้น บทบาท และ ภารกิจ ของ
สถานเสาวภา แม้ในปัจจุบัน สถานเสาวภาจะมี
ภารกิจในด้านต่างๆเพ่ิมข้ึน เช่นการผลิตเซรุ่มแก้
พิษงูและชีววัตถุอ่ืนๆ  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และอายุรศาสตร์การท่องเท่ียวการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และการแพทย์แต่ชาวเสาวภาทุกคน
ก็ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะสนองพระปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนา
สถาบันแห่งน้ี ท่ีว่า “เพ่ือปิตุภูมิ เพ่ือวิทยา เพ่ือ
มนุษยชาติ”

ท้ายเล่ม เราเก็บภาพบรรยากาศงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 3rdTravelMedicine
and Immunization (joint congress to 9th
ICTP) ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี18–19ตุลาคมพ.ศ.
2554ท่ีผ่านมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ
กรุงเทพฯ มาฝาก ซ่ึงทางคณะกรรมการจัดงาน
ขอขอบพระคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมการประชุม
และพันธมิตรทุกฝ่ายมาณโอกาสน้ีท่ีทำให้งาน
ประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

 ศ.นพ.ธีระพงษ์ตัณฑวิเชียร

จากใจ...
บรรณาธิการ
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ปี พ.ศ. 2454 หม่อม เจ้า หญิง บัน ลุ ศิริ สาร ดิ สกุล 
พระ ธิดา ใน สมเด็จ พระเจ้า บรม วงศ์ เธอ กรม พระยา 
ดำรง ราชา นุ ภาพ ถูก สุนัข บ้า กัด ความ ทราบ ถึง 
พระบาท สมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว จึง ทรง 
พระ กรุณา โปรด เกล้าฯ ให้ ส่ง ไป รักษา ณ เมือง 
ไซ่ง่อน แต่ ไม่ เป็น ผล สำเร็จ ตามพ ระ ราช ประสงค์ 
เพราะ คลาด เวลา เรือ ออก เดิน ทาง หม่อม เจ้า หญิง 
บัน ลุ ศิริ สาร มี อาการ แสดง ของ โรค พิษ สุนัข บ้า และ 
พระ อาการ กำเริบ จนถึง ส้ินชีพิตักษัย

สมเด็จ พระเจ้า บรม วงศ์ เธอ กรม พระยา ดำรง ราชา 
นุ ภาพ ได้ นำ ความ ข้ึน กราบ บังคม ทูล พระ กรุณา 
ขอ พระราชทาน พระบรม รา ชา นุ ญาต พระบาท 
สมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว เพ่ือ จัด ต้ัง สถาน 
ท่ี ดำเนิน การ ฉีด วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า 
ข้ึน เป็น แห่ง แรก ใน ประเทศไทย โดย อาศัย เงิน 
อุดหนุน ท่ี ได้ รับ พระราชทาน เป็น ปฐมฤกษ์ จาก 
สมเด็จ พระ ราช ชนนี พันปี หลวง  ส่วน หน่ึง กับ 
เงิน ท่ี ประชาชน ร่วมใจ กัน บริจาค ให้ อีก ส่วน หน่ึง  
รวม กัน แล้ว เป็น จำนวน เงิน ท่ี เพียง พอ แก่ การ จัด 
ซ้ือ เคร่ือง มือ เคร่ือง ใช้ ใน ทางการ แพทย์ ยัง ขาด 
อยู่ แต่ เพียง สถาน ท่ี สำหรับ ดำเนิน การ พระบาท 
สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จึง พระราชทาน พระบรม รา 
ชา นุ ญาต ให้ อาศัย ตึก หลวง ท่ี ถนน บำรุงเมือง เป็น 
สถาน ท่ีทำการ ช่ัวคราว พร้อม กับ โปรด เกล้าฯ ให้ 
ย้าย กิจการ ทำ พันธ์ุ หนอง ฝี ป้องกัน ไข้ ทรพิษ รวม 
ถึง กิจการ ทำ วัคซีน และ เซรุ่ม เพ่ือ รักษา โร คอ่ืนๆ 
ซ่ึง อยู่ ท่ี จังหวัด นครปฐม มา ดำเนิน การ อยู่ ด้วย กัน 
ใน สถาน ท่ี ดัง กล่าว โดย ขนาน นาม สถาน ท่ี น้ัน ว่า 
“ปาส ตุ ระ สภา” เปิด ดำเนิน การ อย่าง เป็น ทางการ 
เม่ือ วัน ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2456 อยู่ ใน สังกัด 
ของ กระทรวง มหาดไทย และ มี ดร. เลโอโปลด์ 
โร แบรต์ ชาว ฝร่ังเศส เป็น ผู้ อำนวย การ ท้ังน้ี ด้วย 
ความ ช่วย เหลือ สนับสนุน จาก สถาน ปาส เตอร์ แห่ง 
ประเทศ ฝร่ังเศส

ใน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2460 พระบาท สมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว ทรง พระ กรุณา โปรด 
เกล้าฯ ให้ เปล่ียน ช่ือ “ปาส ตุ ระ สภา” เป็น “สถาน 
ปาส เตอร์” ตาม ช่ือ ของ หลุยส์ ปาส เตอร์ (Louis 

Pasteur) ชาว ฝร่ังเศส ผู้ แรก พบ วัคซีน ป้องกัน 
โรค พิษ สุนัข บ้า และ ทรง พระ กรุณา โปรด เกล้าฯ ให้ 
โอน กิจการ สถาน ปาส เตอร์ ให้ สภากาชาดไทย เป็น 
ผู้ ดำเนิน การ ท้ังหมด โดย อาศัย สถาน ท่ี เดิม เป็น 
ท่ีทำการ ต่อ ไป ช่ัวคราว

เน่ือง ใน งาน พระ ราช พิธี ถวาย พระ เพลิง พระบรม 
ศพ สมเด็จ พระ ศรี พัช ริน ทราบ รม ราชินีนาถ 
พระบรม ราช ชนนี พันปี หลวง เม่ือ วัน ท่ี  24  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2463   พระบาท สมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว ทรง คำนึง ถึง พระ 
คุณูปการ ของ สมเด็จ พระ ราช ชนนี ได้ ทรง ปรารถนา 
ใคร่ จะ สร้าง ส่ิง ซ่ึง เป็น สาธารณประโยชน์ อัน ย่ังยืน 
อยู่ ใน ประเทศไทย เพ่ือ ให้ เป็น ท่ี เชิดชู พระ เกียรติยศ 
สมเด็จ พระ ราช ชนนี เคียง คู่ กับ โรง พยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ อัน เป็น สถาน ท่ี เฉลิมพระเกียรติ ยศ 
พระบาท สมเด็จ พระ จุลจอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว อยู่ 
ก่อน แล้ว จึง ทรง อุทิศ ท่ีดิน ตรง บริเวณ มุม ถนน 
สนาม ม้า ตัด กับ ถนน พระราม 4 จังหวัด พระนคร 
ซ่ึง อยู่ ใกล้ กับ โรง พยาบาล จุฬาลงกรณ์ พร้อม กับ 
พระราชทาน พระ ราช ทรัพย์ ส่วน พระองค์ มอบ ให้ 
สภากาชาดไทย นำ ไป ใช้ อำนวย การ สร้าง อาคาร 
ใหญ่ ข้ึน หลัง หน่ึง บน ท่ีดิน ดัง กล่าว เพ่ือ ใช้ เป็น 
ท่ีทำการ แห่ง ใหม่ ของ สถาน ปาส เตอร์  พระบาท 
สมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว ทรง พระ กรุณา 
โปรด เกล้าฯ พระราชทาน นาม สถาน ท่ี แห่ง ใหม่ น้ี 
ว่า  “สถานเสาวภา” และ เสด็จ พระราชดำเนิน ทรง 
ประกอบ พิธี เปิด เม่ือ วัน ท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2465  
จาก น้ัน กิจการ ท้ังหมด ของกอง วิทยาศาสตร์ ท่ี 
สถาน ปาส เตอร์ ถนน บำรุงเมือง จึง ได้ ย้าย มา 
ดำเนิน การ อย่าง ถาวร ณ สถาบัน ใหม่ น้ี

ประวัติสถานเสาวภา
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย
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บาง แห่ง ใน สหรัฐอเมริกา มี ความ เส่ียง ต่อ การ 
ติด เช้ือ ชนิด น้ี มากกว่า ประชากร ท่ัวไป โดย 
เฉพาะ นักศึกษา ช้ัน ปี ท่ี 1 ท่ี เข้า ใหม่ และ อาศัย 
ใน หอพัก ของ มหาวิทยาลัย จึง มี ผู้ อ่าน สนใจ 
สอบถาม เก่ียว กับ โรค ไข้กาฬ หลัง แอ่น และ 
วัคซีน ป้องกัน โรค เข้า มา เป็น จำนวน มาก 
จุลสาร เสาวภา ฉบับ น้ี จึง ขอ นำ เสนอ เร่ือง ดัง 
กล่าว อีก คร้ัง และ เพ่ิม เติม ข้อมูล ของ วัคซีน ชนิด 
ใหม่ ราย ละเอียด ดังน้ี

โรค ไข้กาฬ หลัง แอ่น เกิด จาก การ ติด เช้ือ 
แบคทีเรีย Neisseria meningitidis หรือ อีก 
ช่ือ หน่ึง คือ meningococcus ซ่ึง มี อย่าง น้อย 
13 ซี โร กรุ๊ป โดย ซี โร กรุ๊ป ท่ี พบ ก่อ โร คบ่อยๆ 
ได้แก่ ซี โร กรุ๊ป A, B, C, Y และ W-135 ติดต่อ 
จาก การ สัมผัส สาร คัด หล่ัง จาก ทาง เดิน หายใจ 
ผ่าน ทางการ หายใจ ไอ จาม รด กัน เม่ือ ติด เช้ือ 
จะ ทำให้ มี ไข้ เย่ือ หุ้ม สมอง อักเสบ ผ่ืน ท่ี ผิวหนัง 
ซ่ึง มี ลักษณะ เป็น จุด เลือด ออก จ้ำ เลือด ติด เช้ือ 
ใน กระแส โลหิต และ อาจ เสีย ชีวิต อย่าง รวดเร็ว 
อัตรา ตาย ร้อย ละ 5-10 แม้ จะ ได้ รับ การ รักษา 
อย่าง เต็ม ท่ี  โรค น้ี พบ ได้ ท่ัว โลก พ้ืนท่ี ท่ี มี อุบัติ 
การณ์ ของ โรค สูง ได้แก่ แอฟริกากลาง แถบ 
ทะเล ทราย ซา ฮา รา โดย พบ ส่วน ใหญ่ เป็น 
ซี โร กรุ๊ป A  ใน ผู้ ท่ี ไป ทำ พิธี ฮัจจ์ ท่ี ประเทศ 
ซาอุดิอาระเบีย มัก เป็น ซี โร กรุ๊ป W-135 ส่วน 
ซี โร กรุ๊ป ท่ี พบ ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา คือ ซี 
โร กรุ๊ป C, Y และ W-135 ซ่ึงพบ ได้ บ่อย ถึง 3 
ใน 4 ของ เด็ก วัย รุ่น และ ผู้ใหญ่ ท่ี ติด เช้ือ ชนิด 
น้ี นอกจากน้ี  พบ โรค ได้ ใน กลุ่ม คน ท่ี อยู่ รวม 
กัน อย่าง หนา แน่น เช่น ค่าย อพยพ ล้ี ภัย ค่าย 
ทหาร 

ใน ประเทศไทย พบ ว่า ซี โร กรุ๊ป ท่ี พบ บ่อย คือ ซี โร 
กรุ๊ป B รอง ลง มา  คือ ซี โร กรุ๊ป A ส่วน ซี โร กรุ๊ป 
C, Y และ W135 พบ ได้ ประปราย แต่ เน่ืองจาก 

ใน ประเทศไทย มี อัตรา การ เกิด โรค น้ี ค่อน ข้าง 
ต่ำ โดย มี รายงาน ผู้ ป่วย 16–100 ราย ต่อ ปี 
มักพบ แถบ ชายแดน ติดต่อ กับ ประเทศ พม่า 
และ ภาค ใต้ ประกอบ กับ ซี โร กรุ๊ป ท่ี มี การ ระบาด 
น้ัน ส่วน ใหญ่ เป็น ซี โร กรุ๊ป B ซ่ึง ไม่ สามารถ 
ป้องกัน ได้ ด้วย วัคซีน จึง ไม่ แนะนำ ให้ ฉีด วัคซีน 
น้ี แก่ ประชาชน ท่ัวไป โดย มี ข้อ แนะนำ ให้ วัคซีน 
ป้องกัน โรค ไข้กาฬ หลัง แอ่น ใน กรณี ต่อ ไป น้ี

ผู้ ท่ี จะ เดิน ทาง ไป ยัง ถ่ิน ท่ี มี การ ระบาด ของ 1. 
เช้ือ เม นิง โก คอคคัส ซี โร กรุ๊ป ท่ี ป้องกัน ได้ ด้วย 
วัคซีน เช่น ประเทศ แถบ ทะเล ทราย ซา ฮา รา 
ใน ทวีป แอฟริกา 

ชาว มุสลิม ท่ี จะ เดิน ทาง ไป เพ่ือ ประ กอ บพิธี 2. 
ฮัจจ์ หรือ อุม เราะ ห์ ท่ี เมือง เมกกะ ประเทศ 
ซาอุดิอาระเบีย

กรณี ท่ี มี การ ระบาด ของ เช้ือ เม นิง โก คอคคัส 3. 
ซี โร กรุ๊ป ท่ี ป้องกัน ได้ ด้วย วัคซีน

เจ้า หน้าท่ี ห้อง ปฏิบัติ การ ท่ี ต้อง สัมผัส เช้ือ  4. 
เม นิง โก คอคคัส

กรณี ก่อน ไป ศึกษา ต่อ ใน ระดับ ช้ัน มัธยม 5. 
ศึกษา หรือ อุดมศึกษา ท่ี ประเทศ สหรัฐ 
อเมริกา สห ราช อาณาจักร

ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา แนะนำ ฉีด วัคซีน ชนิด 
น้ี ให้ แก่ เด็ก วัย รุ่น อายุ ระหว่าง 11–18 ปี ทุก 

คน รวม ท้ัง นักเรียน นักศึกษา ท่ี จะ เข้าไป อยู่ ใน 
โรงเรียน ประจำ หรือ หอพัก

วัคซีน ป้องกัน โรค ไข้กาฬ หลัง แอ่น ท่ี มี ใน 
ประเทศไทย เป็น ชนิด แบบ ป้องกัน เช้ือ 4 ซี โร 
กรุ๊ป ได้แก่ A, C, Y และ W-135 สามารถ แบ่ง 
เป็น 2 ชนิด ใหญ่ๆ ได้แก่

1)	 วัคซีน	ชนิด	โพ	ลี	แซค	คา	ไรด์		 	
(meningococcal polysaccharide 
vaccine:	MPSV) 

เป็น วัคซีน ท่ี มี ใช้ มา นาน มี ความ ปลอดภัย สูง 
สามารถ กระตุ้น ภูมิคุ้มกัน ได้ ดี หลัง ฉีด วัคซีน 
MPSV4 จะ มี ภูมิคุ้มกัน ภายใน 10 วัน   ฉีด ได้ 
ต้ังแต่ เด็ก อายุ 2 ปี ข้ึน ไป ( เน่ืองจาก วัคซีน น้ี 
กระตุ้น ภูมิคุ้มกัน ได้ ไม่ ดี ใน เด็ก อายุ น้อย กว่า 2 
ปี) และ ระดับ ภูมิคุ้มกัน อยู่ สูง ไม่ เกิน 3-5 ปี 

2)	 วัคซีน	ชนิด	คอน	จู	เกต	
(meningococcal conjugate 
vaccine:	MCV)	

วัคซีน ชนิด คอน จู เกต เป็น วัคซีน ชนิด ใหม่ ท่ี ได้ 
รับ การ ข้ึน ทะเบียน ให้ ใช้ ใน สหรัฐอเมริกา ต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2548 แก่ ผู้ ท่ี มีอายุ 2-55 ปี โดย วัคซีน 
ชนิด คอน จู เกต เป็น วัคซีน ท่ี มี การนำ โปรตีน มา 
จับ กับ แคปซูล โพ ลี แซค คา ไรด์ จึง ทำให้ สามารถ 
กระตุ้น ภูมิคุ้มกัน โดย ผ่าน ทาง T- lymphocyte 
ทำให้ สามารถ กระตุ้น ให้ เกิด ภูมิคุ้มกัน ใน การ 
ป้องกัน โรค สูง กว่า และ นาน กว่า วัคซีน ชนิด 
โพ ลี แซค คา ไรด์ การ ฉีด วัคซีน ชนิด คอน จู เกต ซ้ำ 
สามารถ กระตุ้น ภูมิคุ้มกัน ได้ (booster effect) 
และ ยัง พบ ว่า วัคซีน ชนิด คอน จู เกต สามารถ ลด 
พาหะ ของ เช้ือ ใน คอ ผล ข้าง เคียง ของ วัคซีน 
ท่ี พบ บ่อย ได้แก่ ปวด บวม บริเวณ ท่ี ฉีด ปวด 
ศีรษะ อ่อนเพลีย ซ่ึง ส่วน ใหญ่ จะ มี อาการ ไม่ 
มาก และ หาย ได้ เอง ภายใน 2-3 วัน โดย พบ ภาย 
หลัง ฉีด วัคซีน ชนิด คอน จู เก ตมา กก ว่า ชนิด โพ ลี 
แซค คา ไรด์  โดย ท่ัวไป สำหรับ ผู้ ท่ี มี ความ เส่ียง 
และ ต้อง ได้ รับ วัคซีน หาก เป็น ผู้ใหญ่ อายุ น้อย 
กว่า 55 ปี แนะนำ ให้ วัคซีน ชนิด คอน จู เกต หาก 
อายุ มากกว่า 55 ปี ให้ ใช้ ชนิด โพ ลี แซค คา ไรด์

วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น
Meningococcal Vaccine

เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวนักเรียนไทยซึ่งไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาป่วยด้วยอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเสียชีวิต
เบื ้องต้นแพทย์สันนิษฐานว่า อาจเกิดจากการติดเชื้อไข้กาฬ
หลังแอ่นหรือเชื้อเมนิงโกคอคคัสเน่ืองจาก พบ ว่า นักศึกษา ใน มหาวิทยาลัย 
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คลินิกพิษจากสัตว์
Animal Toxin Clinic

แมงกะพรุน
Jellyfish ผศ.นพ.สุชัยสุเทพารักษ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานเสาวภาสภากาชาดไทย

ใน เข็ม พิษ จะ มี พิษ ซึ่ง ประกอบ ด้วย สาร 
cytolysin ที่ มี ฤทธิ์ ทำลาย เซลล์ และ เนื้อเยื่อ 
ทำให้ เกิด การ อักเสบ อย่าง รุนแรง บริเวณ 
ผิวหนัง ที่ สัมผัส กับ หนวด ของ แมงกะพรุน  
เกิด อาการ คัน ปวด บวม แดง ร้อน และ มี ตุ่ม 
น้ำ เมื่อ หาย แล้ว มัก จะ กลาย เป็น แผล เป็น 

แมงกะพรุน ใน ประเทศไทย ส่วน ใหญ่ ไม่มี 
พิษ รุนแรง ถึง ขั้น ทำให้ เสีย ชีวิต ยกเว้น แต่ 
แมงกะพรุน กล่อง (box jellyfish) ซึ่ง เป็น 
แมงกะพรุน ที่ มี พิษ ร้าย แรง มาก ลำ ตัว เป็น 
รูป กล่อง สี่เหลี่ยม และ มี หนวด เฉพาะ ที่ มุม 
ของ ลำ ตัว แบ่ง ออก เป็น 2 ชนิด คือ ชนิด 
ที่ มี หนวด หลาย เส้น ต่อ 1 มุม ของ ลำ ตัว 
(Chironex spp.) และ ชนิด ที่ มี หนวด เส้น 
เดียว ต่อ 1 มุม ของ ลำ ตัว รวม เป็น 4 เส้น  
(Carukia spp.)

แมงกะพรนุ กลอ่ง เปน็ แมงกะพรนุ ที ่สามารถ 

เคลื่อนที่ ได้ ด้วย ตัว เอง ต่าง จาก แมงกะพรุน 
ชนิด อื่น ที่ ลอย ไป ตาม กระแส น้ำ มี สีน้ำเงิน 
ใสๆ จงึ สงัเกต เหน็ ได ้ยาก ใน นำ้ เมือ่ สมัผสั และ 
ได้ รับ พิษ จะ ทำให้ มี อาการ ปวด มาก อาจ พบ 
รอย ไหม้ ร่วม ด้วย ผู้ ป่วย อาจ เกิด ภาวะ หัวใจ 
ล้ม เหลว การ หายใจ ล้ม เหลว และ เสีย ชีวิต 
ภายใน เวลา ไม่ กี่ นาที

การรักษาเบื้องต้น
รีบ ล้าง บริเวณ ที่ สัมผัส กับ หนวด แมงกะพรุน 
ด้วย น้ำ ทะเล หรือ น้ำ เกลือ ไม่ ควร ทำการ ทุบ 
หรือ ขยี้  ถ้า ยัง มี หนวด แมงกะพรุน ติด อยู่ ให้ 
รีบ นำ ออก อย่าง ระมัดระวัง โดย ใช้ ปากคีบ 
หรือ ผ้า ห่อ มือ ก่อน สัมผัส ห้าม ใช้ มือ เปล่า 
จับ หนวด แมงกะพรุน จาก นั้น ล้าง ทำความ 
สะอาด แผล รักษา ตาม อาการ ด้วย ยา แก้ ปวด 
ยา แก้ แพ้  ปัจจุบัน ยัง ไม่มี การ รักษา ที่ ได้ ผล 
แน่นอน ใน การ ป้องกัน แผล เป็น

ใน ราย ที่ สงสัย ว่า ได้ รับ พิษ จาก แมงกะพรุน 
กล่อง ให้ ใช้ น้ำส้ม สายชู ราด บน แผล โดย การ 
ราด ด้วย น้ำส้ม สายชู ไม่ ได้ ลด อาการ ปวด แต่ 
เป็นการ ป้องกัน ไม่ ให้ ผู้ ป่วย ได้ รับ พิษ เพิ่ม ขึ้น 
ใช้ น้ำ แข็ง ประคบ ระงับ ปวด แล้ว รีบ ไป พบ 
แพทย์ หรือ สถาน พยาบาล ที่ ใกล้ ที่สุด 

การป้องกัน
ไม่ ควร เล่น น้ำ ทะเลใน บริเวณ ท่ี มี แมงกะพรุน • 
ชุกชุม หาก จะ เล่น น้ำ ใน บริเวณ ดัง กล่าว ให้ 
สวม ใส่ ชุด ว่าย น้ำ ท่ี ปกปิด แขน ขา และ ลำ ตัว 
(body suit) 

ไม ่ควร จบั หนวด ของ ซาก แมงกะพรนุ ที ่ตาย • 
บริเวณ ชายหาด

แมงกะพรุน (jellyfish)เป็นสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลังลำตัวมีรูปร่างคล้ายร่มลักษณะใสและ
นิ่มมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่าร้อยละ95มีหนวด(tentacles)ห้อยออกจากลำตัวพิษ
ของแมงกะพรุนอยู่ที่เข็มพิษ(nematocyst)ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากที่หนวดของมัน

แมงกะพรุนกล่อง	(Chironex spp.)

แมงกะพรุนกล่อง	(Carukiaspp.)
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