
การดูแลผู้ป่วยถูกสุนัขกดั 



ระดับความเส่ียง 

 ระดบั 1 

 ถูกตอ้งตวัสตัว ์ใหอ้าหารสตัว ์หรือถูกเลียท่ีผวิหนงัปกติ 
 ไม่ตอ้งรักษาถา้ประวติัสมัผสัโรคเช่ือถือได ้



ระดับความเส่ียง 

 ระดบั 2  

 ถูกงบัเป็นรอยช ้าบนผวิหนงัไม่มีเลือดออก 
 ถูกข่วนหรือเป็นรอยถลอกไม่มีเลือดออกหรือเลือดออกเพียงซิบๆ 
 ถูกสตัวเ์ลียบนผวิหนงัท่ีมีบาดแผลเก่าซ่ึงยงัไม่หาย 

 

 ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 

 



ระดับความเส่ียง 

 ระดบั 3  
 ถูกกดั/ข่วนมีเลือดออกชดัเจน 

 เยือ่บุถูกปนเป้ิอนดว้ยน ้าลายของสตัวท่ี์เป็นโรค 
 ถูกเลียบนผวิหนงัท่ีมียาดแผลสด 

 

 ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และ อิมมูโนโกลบลิูนป้องกนั 

 



การดูแลผู้ป่วยงูกดั 



เม่ือถูกงูกดั 

  ดูรอยแผลท่ีถูกกดั  

 อาการแสดงเฉพาะท่ี Local reaction 

 อาการแสดงของร่างกายโดยรวม Systemic reaction 

 



ดูรอยแผลท่ีถูกกดั 
1. ลกัษณะเข้ียว 
2. ลกัษณะงู 
3. ถ่ินท่ีอยู ่ 

 

 



ช่ืองูทีส่ าคญั 

Hematotoxin 

 งูแมวเซา Russell’s viper 

 งูกะปะ Malayan pit viper 

 งูเขียวหางไหม ้Green pit viper 

 

Neurotoxin 

 งูเห่า Naja kaouthia,Cobra 

 งูจงอาง King Cobra 

 งูทบัสมิงคลา  Malayan krait, 
Bungarus candidus 

 



Neurotoxin 

 จบั   neuromuscular junction 
 pre and postsynaptic junction  

 block acetylcholine 

 flaccid paralysis 

 งูเห่า,งูจงอาง,งูสามเหล่ียม,งูทบัสมิงคลา 



งูจงอาง (King Cobra) 

  

http://www.homeagaincorp.com/sjj/images/kingcobra.jpg


งูเห่า (Cobra) 

 



งูสามเหลีย่ม (Banded krait; Bungarus fasciatus)  
และ งูทบัสมิงคลา (Malayan krait, Bungarus candidus) 

Minimal local toxicity 



  



Hematotoxin 
 ท าลาย vascular endothelium  

 

 Bleeding > skin,mucosa ,GI tract 

 

 งูกะปะ, งูเขียวหางไหม,้ งูแมวเซา 

 



งูแมวเซา (Russel pit Viper) 

 



งูเขียวหางไหม้ (Green Pit Viper) 

  



งูกะปะ (Malayan pit viper; Calloselasma rhodostoma) 



  



Myotoxin 

 ท าลายกลา้มเน้ือ (rhabdomyolysis) 

 ปวดกลา้มเน้ือรุนแรง 
 Myoglobinuria 

 Hyperkalemia 

 งูทะเล 

 



 

 



Investigations 

 ในกรณีสงสยังูท่ีผลิต neurotoxin จะพบมีการลดลงของ peak flow จาก 
Wright’s peak flow meter แต่ใชแ้ยกชนิดของงูท่ีผลิต neurotoxin ไม่ได ้
 

 ในกรณีสงสยังูท่ีผลิต hematotoxin ใหต้รวจ 
Venous clotting time(VCT),CBC, Platelet count ลดลง 
 
 
 



 งูแมวเซาแยกได ้โดยการมีภาวะdisseminated intravascular 
coagulation (DIC)  ไตวายฉบัพลนั, factor X activity ลดลง 
 

 งูทะเลพบภาวะไตวายฉบัพลนัร่วมกบั rhabdomyolysis และ 
hyperkalemia 



 Neurotoxin 
 การประเมินความรุนแรงของ respiratory failure 

1. ตรวจอาการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือและ peak flow ทุก 1 ชัว่โมงเป็น
เวลา 24 ชัว่โมง 

2. ขอ้บ่งช้ีการใส่ท่อช่วยหายใจและการให ้Antivenum 
 - กลืนล าบาก หนงัตาตก ptosis ( palpebral fissure < 0.5 cm) 
 - peak flow < 200 ลิตร/นาที 
 - อาการกลา้มเน้ือหายใจอ่อนแรง respiratory paradox 
 - สงสยังูทบัสมิงคลาหรืองูสามเหล่ียมกดั ใหท้นัทีแมไ้ม่มีอาการ 



Neurotoxin 

1. การให ้antivenom มีประโยชน์ช่วยลดระยะเวลาการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 
แต่ไม่สามารถป้องกนัการเกิด respiratory failure 

2. เร่ิมให ้antivenom ตั้งแต่มีหนงัตาตก ไม่ตอ้งรอใหมี้ respiratory failure 
3. ระยะเวลาเฉล่ียของการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ ประมาณ 10-12 ชัว่โมง 
4. Early debridement 

 



 Hematotoxin 
 การประเมินความรุนแรงของภาวะเลอืดออก 

Severity Ecchymosis Plt count Systemic 

bleeding 

VCT 

mild No Decrease No ปกติ 

moderate Yes Markedly 

decrease 

No ยาว 

severe any any Yes ยาว 



 Hematotoxin 

ข้อบ่งช้ีการให้ antivenom 
 systemic bleeding 
 VCT ยาวกวา่ 20 นาที 
 plt count นอ้ยกวา่ 50,000 /cu.mm 
 

 



หลกัในการให้ antivenom 

1. ตอ้งให ้antivenom ตรงกบัชนิดของงู  

2. ตอ้งใหทุ้กคร้ังไม่วา่จะถูกกดัมานานเท่าไร 
3. ใหท้าง IV เสมอ โดยการฉีดชา้ๆ หรือ drip ใน 10-30 นาที 

4. ก่อนให ้antivenom ตอ้งเตรียม adrenaline ไวเ้สมอ 
5. จะให ้antivenom ต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ี 
6. Dose ของเดก็เท่ากบัผูใ้หญ่ 

7. หลงัให ้ตอ้ง สงัเกตอาการอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 



 การใหย้าantibiotic ใหเ้ม่ือมีอาการของการติดเช้ือ คลุม Gram 
positive,negative และ anaerobe 

 Tetanus toxoid ควรใหแ้ต่ใหเ้ม่ือ coagulogram ปกติ 
 ภาวะแทรกซอ้นท่ีส าคญั compartment syndrome,tissue 

necrosis 

 



การรักษาก่อนมาโรงพยาบาล (Pre-hospital treatment) 

 น าผูป่้วยมาพบแพทยโ์ดยเร็วท่ีสุด และน างูท่ีกดัมาดว้ยถา้เป็นไปได ้
 พยายามใหผู้ป่้วยเคล่ือนไหวนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกงูกดั 
 ลา้งแผลดว้ยน ้าสะอาด หา้มกรีด ตดั ดูด ไฟจ้ี พอกทายาแผลท่ีถูกงูกดั 
 หา้มท าการขนัชะเนาะ (tourniquet) แต่ท า pressure immobilization ได ้



 



พจิารณารับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล  

 งูท่ีมีพิษต่อระบบประสาท 

 อาการกลา้มเน้ืออ่อนแรง หนงัตาตก 

 งูท่ีมีพิษต่อระบบเลือด 
 มีจ ้าเลือด เกร็ดเลือดผดิปกติ 

 ผูป่้วยเดก็ โดยเฉพาะเดก็เลก็ 
 บวม หรือปวดมาก 
 เป็นลม หมดสติ ความดนัโลหิตต ่า หรืออาการแพพ้ิษงู 



การเฝ้าสังเกตอาการ  ถ้ายงัไม่มีอาการ systemic  

 ผูป่้วยท่ีถูกงูท่ีมีพิษต่อระบบประสาทกดั  
 ควรรับผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาลเพ่ือสังเกตอาการอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง  
 แต่ในทางปฏิบติั ควรรอสังเกตอาการประมาณ 12 ชัว่โมง ถา้ยงัไม่มีอาการ 

อาจใหก้ลบับา้นได ้และแนะน าใหก้ลบัมาเม่ือมีอาการผิดปกติ 

 

 ผูป่้วยท่ีถูกงูแมวเซาหรืองูทะเลกดั  
 ตอ้งรับผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาลทุกรายเพ่ือสังเกตอาการอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 
 ติดตามดูปัสสาวะซ ้ าทุก 6 ชัว่โมง 



การเฝ้าสังเกตอาการ  ถ้ายงัไม่มีอาการ systemic  

 ผูป่้วยท่ีถูกงูกะปะหรืองูเขียวหางไหมก้ดั 
 ถา้ VCT นานกวา่ 20 นาที ตอ้งรับไวใ้นโรงพยาบาล 
 ถา้ VCT ปกติ อาจจะสงัเกตอาการท่ีหอ้งฉุกเฉินประมาณ 2 ชัว่โมง 
แลว้ท า VCT ซ ้า ถา้ VCT ปกติ  

• สามารถใหผู้ป่้วยกลบับา้น และแนะน าใหม้าตรวจ VCT ซ ้ าวนัละคร้ังอีก 2 

วนั 

• แนะน าใหก้ลบัมาหากมีเลือดออกผดิปกติหรือส่วนท่ีถูกกดับวม ปวดมาก 

 



การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทีไ่ด้รับอนัตรายจาก 
สัตว์มีพษิ 



สัตว์ขาข้อที่มพีษิ 

ปล่อยพษิได้เอง 

ปล่อยพษิผ่านเขีย้ว
จากส่วนหัว 

แมงมุม 

ตะขาบ 

ปล่อยพษิจาก
ส่วนท้าย 

ผึง้ ต่อ แตน 

แมงป่อง 

ปล่อยพษิเมือ่ถูกสัมผสั 

ด้วงก้นกระดก 

หนอนบุ้ง 



ตะขาบ (centipedes) 

• พิษมีสารประเภท histamine , histamine releaser, 

plypeptides มีคุณสมบติัเป็น neurotoxin  



ตะขาบ (centipedes) 

อาการพิษ 

 1-2 ชัว่โมงแรก   
• ปวดบวมท่ีแผล และมีเน้ือตาย 
• อาจมีอาการ บวม คนั 

 รายท่ีรุนแรง 
• ปวดศีรษะ คล่ืนไสอ้าเจียน วิงเวียน ต่อมน ้าเหลืองอกัเสบ หวั
ใจเตน้ไม่สม ่าเสมอ 

•  เกิด rhabdomyolysis และไตวายได ้

 



แมงมุม (spider) 

ไม่ค่อยท าใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรงต่อคน  
อาการพิษ 
 ปวด บวมแดงร้อนบริเวณท่ีถูกกดั 

 



แมงมุมแม่ม่ายด า(black widow spider)  

 ท าใหเ้กิด อาการเป็นพิษต่อระบบประสาท  

 



แมงมุมเลก็สีน ้ าตาล (brown recluse spider) 

ท าใหเ้กิด tissue 

necrosis และ DIC ได ้

 



แมงมุมแม่ม่ายน า้ตาล(brown widow spider)  

ไม่มีนิสัยกา้วร้าวโอกาสกดัคนนอ้ย 
ตวัเมียเตม็วยัเท่านั้นท่ีสามารถกดัผา่น

ผวิหนงัมนุษยไ์ด ้ 
ปล่อยพิษในการกดัแต่ละคร้ังนอ้ย

มาก 
พิษทางระบบประสาท 

(neurotoxic venom)  

 ก่อใหเ้กิดอาการเกร็งกระตุกและ
ตะคริว บริเวณท่ีโดนกดั 

ไม่ท าใหเ้กิดภาวะเน้ือตายตรงบริเวณ
ท่ีถกูกดั 

 



กิง้กอื 

กดัเพื่อป้องกนัตวั ต่อมพิษท่ีเข้ียว  
• พิษประกอบดว้ยสารประเภท phenol และ 

hydrogen cyanide  



กิง้กอื 

อาการพิษ 

 ท าใหเ้กิดการระคายเคืองรุนแรงต่อเน้ือเยือ่  
 ท าใหเ้กิดอาการปวดแสบร้อน ผวิหนงัจะพองเป็นตุ่มน ้าภายใน 1-2 วนั  
 อาการจะดีข้ึนเองใน 1-2 สัปดาห์  
 ถา้ไดรั้บพิษมากจะมีอาการคล่ืนไสอ้าเจียน ปวดทอ้งและหมดสติได ้

 



การรักษา  

อาการมกัดีข้ึนเองภายใน 24 ชัว่โมง ใหก้ารรักษาตามอาการ 
 ท าความสะอาดแผลดว้ยน ้าและสบู่ 

 ประคบน ้าแขง็อยา่งนอ้ย 20 นาที เพื่อลดอาการปวดและบวม 
 ใหย้าแกป้วด ไดแ้ก่ Acetaminophen หรือ NSAID 

 หากปวดรุนแรงอาจใชย้ากลุ่ม opioid หรือฉีดยาชา 
 ใหย้าลดอาการคนั กลุ่ม antihistamine หรือใช ้Topical 

steroid 

 



การรักษา  

 ยกอวยัวะท่ีถูกกดั เพื่อลดบวม 
 ไม่จ าเป็นตอ้งใหย้าปฏิชีวนะเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ  
 แต่หากติดเช้ือ ควรใหย้าปฏิชีวนะท่ี ครอบคลุมเช้ือกรัมบวก เช่น 

dicloxacillin ,cephalexin , clindamycin 

 พิจารณาวคัซีนป้องกนับาดทะยกั 
 นดัตรวจติดตามเพื่อดูการติดเช้ือ และการตายของเน้ือเยือ่ 



ผึ้ง (honey bee) , ต่อ (wasp), แตน (hornet) 

มีเหลก็ใน (sting) สาหรับต่อยอยูท่ี่ส่วนปลายของทอ้ง 
ผึ้งสามารถต่อยเหยือ่ไดเ้พียงคร้ังเดียวต่างจากต่อและแตน 

 



อาการพษิ 

อาการเฉพาะท่ี (local reaction) 

 ปวด บวม แดง และอาจมีอาการระคายเคือง คนั 

 ส่วนมากกลบัเป็นปกติในเวลาไม่ก่ีชัว่โมง 
 ถา้ถูกต่อยจมูก หรือในปาก ในคอ อาจท าใหเ้น้ือเยือ่บวมเป็นสาเหตุ
ใหเ้กิดภาวะทางเดินหายใจอุดตนัได ้(respiratory 

obstruction)  

 ถูกต่อยตา อาจท าใหเ้กิดตอ้กระจก ตอ้หิน ฝีหนองจนลูกตาทะลุได ้



อาการพิษ 

อาการพิษ (toxic reaction) 

 เกิดจากถูกต่อยเป็นจ านวนมาก 
 คล่ืนไส ้อาเจียน ทอ้งเสีย หนา้มืดเป็นลม ปวดศีรษะ มกัจะไม่เกิดผืน่
ลมพิษหรือหลอดลมหดเกร็ง อาการมกัจะหายไปใน 48 ชัว่โมง 

 ในรายท่ีรุนแรงอาจมีอาการไดอ้ยูห่ลายวนั มีอาการพิษต่อร่างกาย
ระบบต่างๆตามมาเช่น หวัใจเตน้ผดิปกติตบัวาย ไตวาย ,DIC ซ่ึง
อาจท าใหเ้สียชีวิตได ้



อาการพิษ 

อาการแพ(้anaphylactic Reaction) 

 ไม่ไดข้ึ้นกบัปริมาณของพิษท่ีไดรั้บ 

 มกัเกิดภายใน 15 นาทีแรก และส่วนใหญ่ภายใน 6 ชัว่โมง 
 คนัตา มีผืน่ลมพิษตามตวั(urticaria) ตากบัริมฝีปากบวม

(angioedema) 

 ต่อมามีอาการแน่นอก หายใจล าบาก ปวดทอ้ง อาเจียน หวัใจเตน้เร็ว 
ความดนัโลหิตต ่าและช็อคได ้



อาการพิษ 

อาการแพท่ี้เกิดซ ้ าไดอี้ก(delayed reaction) 

 เกิดจากปฏิกิริยา immune complex-mediated  

 มกัเกิดข้ึน 5-14 วนัหลงัจากท่ีถูกต่อย ซ่ึงผูป่้วยมกัจะลืมไปแลว้วา่
เคยถูกต่อยมาก่อน  

 จะมีอาการคลา้ย serum sickness ไดแ้ก่ ไข ้ปวดเม่ือย 
ปวดหวั ผืน่ ปวดขอ้และต่อมน ้าเหลืองโต เป็นตน้ 

 



แมงป่อง (scorpion) 

แมงป่องออกหากินในเวลากลางคืน ผูป่้วยมกัถูกต่อยโดยบงัเอิญ  
อาการพิษ 
 ปวด บวม แดง บริเวณท่ีถูกต่อย ต่อมน ้าเหลืองบริเวณใกลเ้คียงโต
และเจบ็  

 โดยทัว่ไปอาการจะหายภายใน 1 วนั 

 ในประเทศไทยยงัไม่เคยมีรายงานความเป็นพิษท่ีรุนแรงจากถูกแมง
ป่องต่อย 



การรักษา 

ท าความสะอาดแผลดว้ยน ้าและสบู่ ประคบน ้าแขง็ ใหย้าแกป้วด 
หรือฉีดยาชารอบบริเวณท่ีถูกต่อย  

ถา้ผึ้งต่อย  
 เอาเหลก็ในท่ีฝังอยูอ่อก โดยการใชเ้ทปกาวปิดทบับริเวณท่ีถูกต่อย
แลว้ดึงออก หรือขดูออกดว้ยใบมีด  

 ไม่ควรใชคี้มหรือน้ิว มือกดบีบออก เพราะจะท าใหน้ ้ าพิษถูกบีบออก
จากถุงน ้าพิษ ท าให ้ผูป่้วยไดรั้บพิษมากข้ึน  

 



การรักษา 

ส่วนต่อ-แตนและแมงป่องไม่จ าเป็นตอ้งท าเพราะไม่มีการท้ิงเหลก็ในไว ้
ในรายท่ีมีอาการพิษต่อร่างกายหรืออาการแพรุ้นแรง  

 รักษาแบบ anaphylaxis 



ด้วงก้นกระดก 

Rove bettle , Paederus fuscipes 

ชอบเล่นแสงไฟท่ีสวา่งจา้ ท าใหผู้ป่้วยไดส้ัมผสัและไดรั้บพิษโดยไม่ได้
ตั้งใจโดยเฉพาะผูท่ี้นอนเปิดไฟท้ิงไว ้

 



หนอนผเีส้ือ หรือบุ้ง (caterpillar) 

เป็นระยะตวัอ่อนของผเีส้ือ 
อาการพิษ 
 ปวด บวม แดง คนัและมีผืน่ลมพิษข้ึน   
 รายท่ีรุนแรง อาจมี คล่ืนไส้อาเจียน ปวดหวั ชกั ความดนัโลหิตต ่า ได ้ 



การรักษา 

ควรท าความสะอาดบริเวณท่ี สัมผสัโดยการลา้งดว้ยน ้าสะอาดหรือน ้า
สบู่เพื่อป้องกนัการติดเช้ือท่ีอาจตามมาภายหลงั  

รักษาตามอาการโดยใหย้าแกป้วด ยา antihistamine หรือยาท่ีมี 
steroids 


