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Clinical Practice guideline แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกงกูัด 
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ระเบียบปฏิบัติ 
โรงพยาบาลกันตัง 



วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยที่ถูกงูกัดให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ขอบเขต 
 ผู้ป่วยที่ถูกงูกัดทุกรายที่มารับบริการที่โรงพยาบาลกันตัง 

ความรับผิดชอบ 
 ทีม PCT โรงพยาบาลกันตัง 
เป้าหมาย 
 ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
ตัวช้ีวัด 
 ผู้ป่วยที่ถูกงูกัด ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 
อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด  

ตารางท่ี 1 
 งูท่ีมีพิษต่อระบบประสาท งูท่ีมีพิษต่อระบบเลือด 
อาการเฉพาะที่ งูสามเหลี่ยม งูทับสมิงคลา : บวม

เล็กน้อย 
งูเห่า งูจงอาง : บวม ปวด อักเสบชัดเจน 
อาจมีเนื้อเยื่อตาย (tissue necrosis) 

งูแมวเซา : บวมเล็กน้อย 
งูกะปะและงูเขียวหางไหม้ : ปวด บวมชัดเจน 
ตั้งแต่น้อยจนถึงมาก อาจพบผิวหนังพองเป็น
ถุงน้้า (blister) และมีเลือดออกภายใน 
(hemorrhagic bleb) เลือดออกใต้ผิวหนัง
บริเวณท่ีถูกกัด (ecchymosis) หรือมีเลือดซึม
ออกจากแผลรอยเขี้ยว บางรายอาจพบเนื้อ
ตาย ในผู้ป่วยที่ถูกงูเขียวหางไหม้กัดบางราย
อาจพบ Lymphangitis หรือ 
thrombophlebitis 

อาการ Systemic กล้ามเนื้ออ่อนแรง ได้แก่ หนังตาตก พูดไม่
ชัด กลืนล้าบาก อัมพาต หายใจเองไม่ได้ 

เลือดออกผิดปกติ ได้แก่ เลือดออกตามไรฟัน 
เลือดออกตามผิวหนัง และใต้ชั้นผิวหนัง จาก
รอยเข้ียวที่ถูกกัด ในกล้ามเนื้อจากรอยเข็ม
เจาะเลือด ในทางเดินอาหาร ในทางเดิน
ปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่ถูกงูแมวเซากัด บางราย
อาจเกิดภาวะไตวายได้  
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การวินิจฉัย 
 การวินิจฉัยผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด อาศัยประวัติ การตรวจร่างกาย และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ยืนยันว่าถูกงูพิษกัด เป็นงูชนิดใดและได้รับพิษเข้าสู่ร่างกายหรือไม่ ตลอดจนประเมินความรุนแรง 

การบ่งชี้ว่าถูกงูพิษกัด โดยการตรวจพบอย่างใด อย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
- พบรอยเขี้ยว (fang mark) 

ระเบียบปฏิบัติ 
โรงพยาบาลกนัตัง 



- มีอาการแสดงของการถูกงูพิษกัด (ตารางที่ 1) 

การแยกชนิดของงูพิษ โดย 
- ซากงูที่ผู้ป่วยน้ามาด้วย หรือผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รู้จักชนิดของงู 
- กรณีท่ีไม่ได้น้าซากงูมาด้วย ต้องอาศัยข้อมูลทางระบาดวิทยา 

ข้อบ่งช้ีการให้เซรุ่ม 
- ส้าหรับงูที่มีพิษต่อระบบประสาท ให้เมื่อมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเริ่มแรก คือ หนังตาตก (ptosis) 
- ส้าหรับงูที่มีพิษต่อระบบเลือด ให้เมื่อมีภาวะเลือดออกผิดปกติ หรือ VCT นานกว่า 30 นาท ี
- ภาวะไตวายเฉียบพลัน ในรายที่ถูกงูแมวเซากัด 
- ส้าหรับงูทะเลกัด ควรให้เซรุ่มแก้พิษงูทุกราย แต่ขณะนี้ในประเทศไทยยังผลิตเซรุ่มพิษงูทะเลไม่ได้ 
- การป้องกันผลข้างเคียงจากเซรุ่ม โดยท้า Skin test ท้าโดยผสมเซรุ่มใน Normal saline 1:10 และฉีด 

0.1 ml เข้าชั้นใต้ผิวหนัง ถ้ามี Wheal และ Flare ขนาดเกิน 10 ml แสดงว่าให้ผลบวก 

วิธีบริหารเซรุ่ม 
การให้เซรุ่มปริมาณตาม Protocol (ในเด็กไม่ข้ึนกับน้้าหนักเด็ก) 

- เซรุ่มแก้พิษงูเห่าขนาดที่ใช้ 10 Vial ผสมใน 0.9% NSS 100 ml drip 30 นาที – 1 ชั่วโมง 
- เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ ให้ครั้งละ 3 - 5 Vial ผสมใน 0.9% NSS 100 ml หรือ 5% D/W 100 ml    drip 

30 นาที – 1 ชั่วโมง ทุก 6 ชั่วโมงจนกระทั่ง VCT ปกติ 
การดูแลบาดแผล 
1. การให้ยาปฏิชีวนะ ถ้ามีไข้หรือบาดแผลมีลักษณะสงสัยมีการติดเชื้อ ควรให้ยาปฏิชีวนะที่คลุมทั้ง gram 

negative และ anaerobic bacteria 
2. Prophylactic antibiotics ในกรณีงูเห่า งูกะปะ งูแมวเซา จะมีเนื้อตายได้มากจึงอาจพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ

ตั้งแต่แรกได้ 
3. การฉีด dT ผู้ที่ถูกงูกัดที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักใน 5 ปี ควรได้รับ tetanus toxid 0.5 ml i.m. 

ก่อนกลับบ้าน (นัดมาฉีด dT อีก 1 สัปดาห์) 
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ผูถู้กงูพิษกดั 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบปฏิบัติ 
โรงพยาบาลกันตัง 

งูแมวเซา 
งูกะปะหรืองูเขียวหางไหม้กัด 

 
 
 
 
 
 
 

งูเห่ากัด งูไม่ทราบชนิด 

มีอาการทางระบบ
ประสาท 

ไม่มีอาการทางระบบ
ประสาท 

Admit 
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ระเบียบปฏิบัติ 
โรงพยาบาลกันตัง 

แนวทางการรักษาผู้ป่วยถูกงูมีพิษต่อระบบประสาท (neurotoxin) กัด 
งูเห่า, งูจงอาง, งูทับสมิงคลา, งูสามเหลี่ยม 

ประเมินอาการ 
- Ptosis 
- การอ้าปาก, การพูด 
- การหายใจ 
- การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ 
- Peak flow  200 LPM 

ไม่มีอาการ มีอาการ 

ให้ Cobra Antivenum 

Refer ร.พ.ตรัง 

VCT ทุก 6 ชั่วโมง 

เฝ้าดูอาการ 12 – 24 ชั่วโมง 
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Refer ให้เซรุ่ม 

Respiratory support 

Refer 

ระเบียบปฏิบัติ 
โรงพยาบาลกันตัง 

แนวทางการรักษาผู้ป่วยถูกงูมีพิษต่อระบบโลหิต Hematotoxin กัด 
(งูกะปะ, งูเขียวหางไหม้, งูแมวเซา) 

- ประเมินความรุนแรงของอาการ 
- CBC C  platelet count 
- VCT 

มีข้อบ่งชี้ในการให้เซรุ่ม 
- Systemic bleeding 
- VCT > 30 min 
- Platelet < 100,000 และ VCT > 15 min 

มีข้อบ่งชี้ 

ให้ Antivenum 

ไมมี่ข้อบ่งชี้ 

Monitor 

- VCT q  6 hr. 
- BUN/Cr.,UA,intake/output ใน

กรณีงูแมวเซา 

Monitor 

- VCT q  6 hr. 
- BUN/Cr.,UA,intake/output ใน

กรณีงูแมวเซา 



ครบ 24 ชม. 

ครบ 24 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- VCT < 15 min และ platelet > 150,000 
- หรือ VCT < 30 min 

- d/c 

- นดัมาฉีด TT อีก 1 wk 

(ประเมินตามขอ้บ่งช้ี) 

- VCT < 15 min และ platelet > 150,000 
- หรือ VCT < 30 min 

- d/c นดั VCT OD อีก 2 วนั (ครบ 72 ชม.) 
- นดัมาฉีด TT อีก 1 wk (ประเมินตามขอ้บ่งช้ี) 


