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ปัญหาที่พบบ่อยจากการดูแลผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์

ภำควชิำอำยรุศำสตร์

คณะแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

	 ปัญหางูพษิกดัยงัเป็นปัญหาทางสาธารณสขุของประเทศไทย	 โดยมผีู้ถูกงูพษิกดัเฉลี่ยปีละ	 7,723	 ราย1 

และมแีนวโน้มลดลงจาก	13.18	รายต่อประชากร	100,000	คนในปีพ.ศ.	2547	เป็น	7.90	รายต่อประชากร	100,000	คน

หรอื	 5,077	 รายในปีพ.ศ.	 2555	 รวมทั้งการให้บรกิารทางสาธารณสขุของประเทศไทยมคีวามรดุหน้าท�าให้มผีู้เสยี

ชวีติจากถูกงูพษิกดัมจี�านวนน้อย	อย่างไรกต็ามเมื่อมผีู้ป่วยถูกงูพษิกดั	ทั้งผู้ป่วย	ญาตแิละบคุลากรทางการแพทย์

จะมคีวามกงัวลเนื่องจากเป็นที่ทราบดวี่าการถูกงูพษิกดัอาจเป็นเหตใุห้เสยีชวีติ	หรอืมคีวามพกิาร

   1. ควรท�าการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกงูกัดอย่างไร

 ตอบ	 	 	 ให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายส่วนที่ถูกกดัเท่าที่จ�าเป็น	 ล้างแผลด้วยน�้าสะอาด	 ห้ามกรดี	 ดูด	 จี้ด้วยไฟ	

พอกทาแผล	ห้ามท�าการขนัชะเนาะ	(tourniquet)	แต่ท�า	pressure	immobilization	ถ้าท�าได้	การขนัชะเนาะเป็นสิ่งที่

ปฏบิตักินัมานานแต่ข้อมูลการศกึษาการขนัชะเนาะในผู้ป่วยที่ถูกงูแมวเซาและในงู	Crotalus spp	ซึ่งเป็นงูที่มพีษิต่อ

ระบบโลหติกดั	 ไม่พบว่ามปีระโยชน์	 และการชนัชะเนาะที่แน่นเกนิไปท�าให้ผลการรกัษาเลวลง	 เกดิภาวะเนื้อตาย

จากการขาดเลอืดหรอืท�าให้บวมและเลอืดออกบรเิวณแผลมากขึ้น2,3	การชะลอการดูดซมึพษิงูจากแผลที่ถูกกดัเข้า

สู่ร่างกายที่น่าจะดทีี่สดุ	คอืการให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายส่วนที่ถูกกดัเท่าที่จ�าเป็น	และมกีารศกึษาพบว่าการท�า	

pressure	 immobilization	 ซึ่งเป็นการพนัรอบบรเิวณแผลที่ถูกกดัด้วยผ้ารดัยางยดื	 (elastic	 bandage)	 พร้อมไม้ดาม	

ให้รดัแน่นด้วยแรงดนั	 55	 มลิลเิมตรปรอท	 จะชลอการดูดซมึพษิงูได้4	 แต่วธินีี้มกีารท�าที่ยุ่งยากและอาศยัอปุกรณ์	

ดงันั้นแนะน�าให้ท�าเฉพาะในกรณทีี่มอีปุกรณ์และผู้ท�ารู้จกัวธิกีารท�าที่ถูกต้อง

(Frequent Asked Questions in the Management of Snakebites)
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     2. จะแยกชนิดของงูพิษที่กัดได้อย่างไร

 ตอบ 

ผูปวยสงสัยถูกงูกัด

งูพิษออน
งูไมปลอยพิษ

ไมใชงูพิษ

อาการทั่วกาย

ไมมี

เกล็ดเลือดต่ำ,
VCT นาน*

เลือดออก
ผิดปกติ

รอยเข�้ยวพิษ หร�อ

อาการ/อาการแสดง

ของงูกัด

กลามเนื้อ
ออนแรง

#งูเหา
งูจงอาง

#งูสามเหลี่ยม
งูทับสมิงคลา

#งูกะปะ
งูเข�ยวหางไหม

งูแมวเซา

อาการเฉพาะที่ อาการเฉพาะที่

ไมมี

มี

ไมมี

มี

มี มี

มี

มีมี

ไมมี

ไมมี/

มีนอย
ไมมี

กลามเนื้อออนแรง
ภายหลัง

แผนภาพที่ 3 แนวทางการวนิจิฉยัแยกชนดิของงูพษิ

 *	ใช้	Venous	clotting	time	(VCT)	หรอื	20-minute	whole	blood	clotting	test	(20	WBCT)	หรอื

Prothrombin	time	(PT)	กไ็ด้

 #	การแยกชนดิของงูคู่เหล่านี้ออกจากกนั	ให้ใช้ลกัษณะงู	ถิ่นที่อยู่อาศยั	และพฤตกิารณ์การกดั

และแม้แยกไม่ได้	กย็งัสามารถท�าการรกัษาได้



62                                                         ยาต้านพิษ ๔ ยาต้านพิษ ๔                                                          63

 3. เมื่อไรจึงจะให้เซรุ่มต้านพิษงู (snake antivenom/antivenin)

 ตอบ			หลกัการทั่วไปคอืให้เซรุ่มต้านพษิงู	เมื่อพษิท�าให้เกดิผลทั่วร่างกาย	(systemic	effects)	หรอืมอีาการ

เฉพาะที่ถูกกดัที่รนุแรงมาก	(severe	local	effects)

 กรณีงูพิษต่อระบบประสาท มีข้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้5 

	 1.	การมกีล้ามเนื้ออ่อนแรง	เริ่มตั้งแต่มหีนงัตาตก	ไม่ต้องรอให้มภีาวะหายใจล้มเหลว

	 2.	สงสยังูทบัสมงิคลา	หรอื	งูสามเหลี่ยมกดั	ควรให้เซรุ่มทนัททีี่วนิจิฉยัได้แม้ยงัไม่มอีาการเพราะมฤีทธิ์				

										ท�าลายปลายประสาท	ท�าให้ฟื้นตวัช้ามากถ้าให้เซรุ่มต้านพษิงูหลงัมอีาการ

 งูที่มีพิษผลต่อระบบโลหิต มีข้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้5

	 1.	มเีลอืดออกตามระบบ

	 2.	Venous	clotting	time	นานกว่า	20	นาท	ีหรอื	unclotted	20WBCT6	หรอื	ม	ีprothrombin	time	(PT)	

	 			ยาวกว่าปกตมิคี่า	International	normalized	ratio	(INR)	มากกว่า	1.27

	 3.	เกลด็เลอืดต�่ากว่า	50,000/mm3

	 4.	มอีาการปวดปวดบวมเฉพาะที่อย่างรนุแรง	กลวัว่าอาจเกดิ	compartmental	syndrome

     4. ให้เซรุ่มต้านพิษงูขนาดเท่าไร และวิธีการให้อย่างไร

 ตอบ			เซรุ่มต้านพษิงูเห่า	ใช้	10	ขวดเลก็	(vial)8	เซรุ่มต้านพษิงูจงอาง	10	vials	เซรุ่มต้านพษิงูสามเหลี่ยม	

5-10	vials	และเซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา	5-10	vials	เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซาใช้	3-5	vials9	เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ	3-5	

vials	และเซรุ่มต้านพษิงเูขยีวหางไหม้	3	vials10	ขนาดเซรุม่ที่ใช้ในผูป่้วยเดก็	หรอืสตรมีคีรรภุ์11	เหมอืนในผูป่้วยทั่วไป	

ไม่ต้องลดขนาด

 5. เซรุ่มต้านพิษงูชนิดรวม (polyvalent snake antivenom) คืออะไร มีกี่ชนิด มีข้อบ่งชี้ ขนาด

              และวิธีการให้อย่างไร 

   ตอบ			เซรุ่มต้านพษิงูชนดิรวมคอื	เซรุ่มที่สามารถแก้พษิงูได้มากกว่า	1	ชนดิ	เซรุ่มชนดินี้ผลติจากการที่ฉดีพษิงู

หลายชนดิเข้าไปในม้าตวัเดยีว	เพื่อให้ม้าสร้างภูมติ้านทานต่อพษิงูได้หลายชนดิ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทยได้

ผลติเซรุ่มต้านพษิงูรวมมา	2	ชนดิ

	 1.	เซรุ่มต้านพษิงูระบบประสาท	(Neuro	polyvalent	snake	antivenin)	สามารถแก้พษิจากงูเห่า	งูจงอาง	

										งูสามเหลี่ยมและงูทบัสมงิคลา

	 2.	เซรุ่มต้านพษิงูระบบโลหติ	(Hemato	polyvalent	snake	antivenin)	สามารถแก้พษิจากงูแมวเซา	

										งูกะปะและงูเขยีวหางไหม้
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	 ข้อบ่งชี้เป็นตามชนดิของงูดงัที่กล่าวไปแล้ว

	 ขนาดการให้เซรุ่มต้านพษิงูระบบประสาทคอื	10	vials	และเซรุ่มต้านพษิงูระบบโลหติคอื	5	vials

	 ข้อดขีองการใช้เซรุ่มต้านพษิงูชนดิรวม	คอื	แพทย์ไม่จ�าเป็นต้องรู้ชนดิงูพษิอย่างชดัเจน	 เพยีงแยกให้ได้

ว่าผู้ป่วยถูกงูพษิในกลุ่มงูพษิต่อระบบประสาท	หรอืต่อระบบโลหติกดักพ็อ	ท�าให้สะดวกต่อการรกัษาผู้ป่วย

	 ข้อเสยีคอื การผลติเซรุ่มต้านพษิงูชนดิรวมท�าได้ยาก	 ท�าให้อตัราการผลติน้อยกว่าเซรุ่มต้านพษิงูชนดิ

อื่น	ดงันั้นหากมกีารใช้เป็นจ�านวนมากจะเกดิภาวะขาดแคลนชั่วคราวได้

 6. ต้องท�าการทดสอบผิวหนัง (skin test) และต้องให้ยาป้องก้นอาการแพ้ก่อนการให้

    เซรุ่มต้านพิษหรือไม่ 

   ตอบ	 	 	 ไม่จ�าเป็น	อาการแพ้หรอืปฏกิรยิาที่รนุแรงในระยะต้น	 (early	 reaction)	 เกดิขึ้นขณะก�าลงัรบัเซรุ่มหรอื

ภายในระยะเวลาสั้น	ๆ	หลงัรบัเซรุ่มหมดได้แก่	ผื่นลมพษิ	หน้าบวม	หายใจไม่สะดวก	หลอดลมหดเกรง็	ความดนั

โลหติตก	จากข้อมูลต่าง	ๆ	ของอาการดงักล่าวนี้ยงัไม่ทราบกลไกการเกดิที่แน่ชดั	แต่ไม่ได้เกดิจาก	IgE	ดงันั้นการ

ทดสอบทางผิวหนังจึงไม่มีประโยชน์และการศึกษาในประเทศไทยพบการทดสอบทางผิวหนังมีผลบวกลวงและผล

ลบลวงจนไม่สามารถท�านายอาการแพ้/ปฏกิรยิาที่รนุแรงในระยะต้นได้12

	 การให้ยาป้องกนัอาการแพ้ดงักล่าวนี้กไ็ม่มคีวามจ�าเป็นเช่นกนัเพราะพบอาการเหล่านี้ได้เพยีง	3.5%	

ในผู้ป่วยที่ได้รบัเซรุ่มต้านพษิงูที่ผลติโดยสถานเสาวภาและมคีวามดนัโลหติตกเพยีง 1.2%12

 เนื่องจากไม่สามารถท�านายได้ว่าผู้ป่วยรายใดจะเกดิอาการดงักล่าว	 ดงันั้นระหว่างการให้เซรุ่มต้าน

พษิงู	แพทย์ต้องเฝ้าดูอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยอย่างใกล้ชดิอย่างน้อย	2	ชั่วโมง	

	 ในผู้ป่วยที่มปีระวตัชิดัเจนว่ามอีาการแพ้อย่างรนุแรงต่อผลติภณัฑ์จากเซรุ่มม้า	 แพทย์อาจพจิารณา

ให้ยาป้องกนัอาการแพ้ก่อนได้	 เช่น	อะดรนีาลนิ	ยาต้านฮสิตามนี	สเตยีรอยด์	แต่ยงัไม่มกีารศกึษาที่ยนืยนัการใช้

ยาเหล่านี้13

 7. ในขณะให้เซรุ่มต้านพิษงูถ้ามีอาการแพ้จะท�าอย่างไร

 ตอบ				ถ้ามอีาการดงักล่าวให้หยดุการให้เซรุ่มต้านพษิงูไปก่อน		จากนั้นรกัษาตามอาการโดยการให้ยา	

อะดรนีาลนิ	และพจิารณาให้ยาต้านฮสิตามนีร่วมด้วย14		จากนั้นรอให้อาการต่าง	ๆ	ของผู้ป่วยสงบลงกส็ามารถ

ให้เซรุ่มต้านพษิงูต่อจนครบปรมิาณที่ต้องการ



64                                                         ยาต้านพิษ ๔ ยาต้านพิษ ๔                                                          65

 8. งูเห่าพ่นพิษใส่ตา จะรักษาอย่างไร

 ตอบ				ข้อปฏบิตัเิป็นดงันี้15

	 -	ล้างตาด้วยน�้าสะอาดจ�านวนมากทนัที

	 -	หยอดตาด้วย	0.5%	adrenaline	หรอืยาชาหยอดตาเช่น	tetracaine	เพื่อบรรเทาอาการปวด

	 -	ปรกึษาจกัษแุพทย์เพื่อตรวจหารอยถลอกหรอืแผลในกระจกตา	(corneal	wounds	or	abrasion)

	 -	ป้ายยาปฏชิวีนะเฉพาะที่	เช่น	tetracycline,	chloramphenicol

	 -	หยอดยากลุ่มหดรูม่านตา	(topical	cycloplegic)	เช่น	atropine,	scopolamine	เพื่อป้องกนัภาวะ	

																posterior	synechiae	และ	ciliary	spasm

	 -	ไม่ต้องให้เซรุ่มต้านพษิงู	หรอื	topical	corticosteroids	หยอดตา	และไม่ต้องให้เซรุ่มต้านพษิงูทาง

																หลอดเลอืดด�า

 9. จะป้องกันงูกัดได้อย่างไร

 ตอบ				หลกัการป้องกนัโดยทั่วไปในบรเิวณบ้านและสถานที่อยู่อาศยั	ต้องไม่มทีี่รกรงุรงั	หรอืมสีิ่งของกอง

สมุจนเป็นที่อาศยัของงู	หรอืหนู	เพราะบางครั้งงูจะมากนิหนู

	 เกบ็อาหารในบ้านให้มดิชดิ	หมั่นเกบ็กวาดบ้านก�าจดัเศษขยะที่เป็นเศษอาหารให้หมดเพราะงูอาจ

มากนิอาหารเหล่านั้น	หรอือาหารเหล่านี้จะล่อหนู	และงูจะมาล่าหนู

	 หมั่นสงัเกตว่าในบ้าน	ตามก�าแพง	มรีอยแยก	โพรง	หรอืรู	ที่จะท�าให้งูสามารถเข้ามาในบ้านหรอืใช้

เป็นที่อยู่อาศยั	ถ้าพบเหน็กอ็ดุให้เรยีบร้อย

	 ไม่ควรให้มกีิ่งไม้ของต้นไม้ยื่นเข้าสมัผสัตวับ้าน	หรอืหลงัคาเพราะจะเป็นทางให้งูเข้ามาในบ้านได้

ง่ายขึ้น

	 จดัให้มแีสงสว่างเพยีงพอทั้งในบ้าน	และบรเิวณรอบบ้าน

	 การเดนิทางในเวลากลางคนืหรอืเมื่อมฝีนตก	ต้องพกไฟฉายและส่องไฟตลอดเวลา		หรอืเดนิในที่ที่

มแีสงไฟส่องสว่างพอ

	 การเดนิในสถานที่ที่มงีูชกุชมุต้องใส่รองเท้าหุ้มส้น

	 ก่อนจะสวมรองเท้าหุ้มส้น	ควรตรวจสอบเสยีก่อนว่ามงีูหลบซ่อนอยู่ในรองเท้าหรอืไม่ควรหลกีเลี่ยง

การงดัแงะ	ขดุ	คุ้ย	ก้อนหนิ	ขอนไม้	หรอืการใช้มอื	เท้า	หรอืมดุเข้าไปในรูหรอืโพรงที่ทบึ	เนื่องจากอาจมงีูหลบ

ซ่อนอยู่ได้

	 ควรรู้จกัด้วยว่ารอบที่อาศยัมงีูชนดิใดอยู่ชกุชมุ	หรอืหากต้องเดนิทางไปสถานที่ที่มงีูชกุชมุ
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ควรหาความรู้เกี่ยวกบัชนดิและธรรมชาตขิองงูในสถานที่นั้น	ๆ	ด้วย

	 	 				เตอืนตนเองและสมาชกิในครอบครวัเสมอว่า	งูเป็นสตัว์อนัตราย	ต้องหลกีเลี่ยงอย่าเล่นกบังู	หรอื

พยายามจะจบังู	และอย่าจบัซากงูที่ตายแล้วด้วยมอืเปล่าเพราะอาจไปสมัผสัถูกเขี้ยวพษิที่ยงัมนี�้าพษิอยู่		

	 	 				ยงัไม่มสีารเคมหีรอืสมนุไพรใด	ๆ	ที่พสิูจน์ได้ว่าใช้ได้อย่างปลอดภยั
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