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ปญหางูกัดยังเปนปญหาสาธารณสุขที่สำาคัญของประเทศไทย

และเปนปญหาที่พบบอยในเวชปฏิบัติทั่วไปโดยเฉพาะตางจังหวัด 

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน มีลักษณะภูมิประเทศและ

อากาศเหมาะสมตอการดำารงชีวิตของงู จากขอมูลของสำานักระบาด

วิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบวาใน พ.ศ. 2553  มีผูปวยถูก 

งูกัด คิดเปนอัตราปวย 13.06 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 

ราย คิดเปนอัตราปวยตายรอยละ 0.021 จากขอมูลยอนหลังตั้งแต 

พ.ศ. 2546 จนถึง พ.ศ. 2553  อัตราการถูกงูพิษกัดใกลเคียง

กัน อยูในชวง 12 – 14 ตอประชากรแสนคน ชนิดของงูพิษกัดที่

มีจำานวนสูงสุด 3 ลำาดับแรก คือ งูเขียวหางไหม รอยละ 8.8  งู

กะปะ รอยละ 6.5 และงูเหา รอยละ 4.1  ไมทราบชนิดของงู รอยละ 

77.61  อยางไรก็ตามรายงานดังกลาวอาจมีสัดสวนที่นอยกวาความ

เปนจริง เนื่องจากไมทราบชนิดของงูเปนจำานวนมาก รายงานกอน

หนานี้พบวา งูที่กัดคนไทยมากที่สุดคืองูกะปะ (รอยละ 40 – 50) 

รองลงมาไดแก งูเขียวหางไหม (รอยละ 25) งูเหา (รอยละ 15) 

งูแมวเซา (รอยละ 10) และงูพิษอื่นๆ ทั้งนี้ความชุกขึ้นอยูกับแตละ

ภาคของประเทศดวย ผูปวยถูกงูกะปะกัดยังเปนปญหาที่สำาคัญของ

ภาคใต แมวาอัตราปวยตายมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง การ

ดูแลรักษาที่ถูกตอง ทันเวลา ประกอบกับการใหเซรุมแกพิษงูที่

มีคุณภาพดีขึ้นจะชวยลดความพิการและการเสียชีวิตของผูปวย

ได บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนกลไกการออกฤทธิ์ของ

พิษของงูกะปะ ลักษณะทางคลินิกของผูปวยที่ถูกงูกะปะกัด การ

วินิจฉัย การประเมินความรุนแรง และการรักษาผูปวยงูกะปะกัด

ระบาดวิทยา และลักษณะของงูกะปะ 

งูกะปะ (Malayan pit viper) เปนงูพิษที่มีพิษรุนแรงมาก 

มีชื่อวิทยาศาสตรวา Calloselasma rhodostoma เปนงูพิษใน

วงศ Viperidae มีเขี้ยวพิษยาวอยูบริเวณดานหนาของขากรรไกร 

(Solenoglyphs) สามารถพับเก็บได พิษของงูกลุมนี้มีผลตอระบบ

โลหิตเปนสำาคัญ งูในวงศหรือ viper นี้แบงเปน 2 วงศยอย2 คือ      

บทความพิเศษ

การดูแลรักษาผูปวยถูกงูกะปะกัด
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บทคัดยอ  งูกะปะ (Malayan pit viper, Calloselasma rhodostoma) เปนงูในกลุม pit viper ที่มีความสำาคัญทางคลินิกใน

ประเทศไทย พบไดทั่วทุกภาค จะพบมากที่สุดในภาคใต บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนกลไกการออกฤทธิ์ของพิษของงูกะปะ 

ลักษณะทางคลินิกของผูปวยที่ถูกงูกะปะกัด และการดูแลรักษาผูปวย พิษงูกะปะมีผลทำาใหเกิดทั้งพยาธิสภาพเฉพาะที่ และผลทั่วระบบ 

รางกาย ออกฤทธิ์ที่สำาคัญตอระบบโลหิต มีผลทั้งตอหลอดเลือด การแข็งตัวของเลือด และเกล็ดเลือด ผลตอหลอดเลือด ทำาให capillary 

permeability เพิ่มขึ้น และทำาใหเนื้อเยื่อบริเวณที่ถูกกัดตาย ผลตอระบบการแข็งตัวของเลือด มีฤทธิ์คลายธรอมบิน (thrombin-like 

activity) ยังทำาใหมีการสลายไฟบริโนเจน (fibrinogenolysis) และการสลายไฟบริน (fibrinolysis) เพิ่มขึ้น ผลตอเกล็ดเลือด มีฤทธิ์

ทั้งกระตุนใหเกล็ดเลือดเกาะกลุมกัน ยับยั้งการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด และอาจมีผลทำาลายเกล็ดเลือดโดยตรง ลักษณะทางคลินิกของ

ผูปวยที่ถูกงูกะปะแบงไดเปน 2 กลุม คือ อาการเฉพาะที่ และอาการทั่วระบบรางกาย อาการเฉพาะที่เปนอาการเดน ไดแก อาการบวม 

ปวด อาจพบผิวหนังพองเปนถุงน้ำาและมีเลือดออกภายใน เลือดออกใตผิวหนัง และพบเนื้อเยื่อตาย อาการทั่วระบบรางกายเกิดจาก

พิษงูเขาสูกระแสเลือด พบไดประมาณรอยละ 30-50 พบ venous clotting time (VCT) นานกวาปกติ ระดับไฟบริโนเจนในเลือดต่ำา 

เลือดออกตามอวัยวะตางๆ และจำานวนเกล็ดเลือดต่ำา การดูแลรักษาผูปวยงูกะปะกัดประกอบดวยการวินิจฉัย การประเมินความรุนแรง 

และการรักษา การดูแลแผลและการรักษาเฉพาะที่เปนสิ่งที่สำาคัญ การรักษาจำาเพาะคือการใหเซรุมแกพิษงูกะปะ ไมจำาเปนตองใหทุกราย 

ควรใหเมื่อมีหลักฐานวาผูปวยไดรับพิษงูเขารางกาย ไดแก VCT นานกวา 20 นาที มีภาวะเลือดออก และจำานวนเกล็ดเลือดนอยกวา 

50,000 ตอ ลบ.มม.  ภาวะแทรกซอนที่สำาคัญคือ compartment syndrome พบไดประมาณรอยละ 1

Keywords : l Malayan pit viper  l Local effect  l Thrombin-like activity  l Fibrinolysis

    l Thrombocytopenia  l Management
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1. True viper (Viperinae) ไดแก งูแมวเซา (Russell viper; 

Daboia russelli)

2. Pit-viper (Crotalinae) ลักษณะเดนคือ สวนหัวเปนรูปสาม

เหลี่ยมคลายลูกศร คอคอดชัดเจน และมีรองลึก (pit) อยูระหวาง 

รูจมูกและตา เปนอวัยวะตรวจจับอุณหภูมิของเหยื่อ งูในกลุมนี้ 

ไดแก งูกะปะ งูเขียวหางไหม (Green pit viper; Cryptelytrops 

spp.)

งูกะปะพบกระจายพันธุทั่วไปในภูมิภาคอินโดจีนไปจนถึงแหลม

มลายู สำาหรับในประเทศไทยพบไดทั่วทุกภาค จะพบมากที่สุดใน

ภาคใต เปนงูที่ปรับตัวใหอาศัยอยูในพื้นที่มีการทำาเกษตรกรรมได 

เชน สวนยางพารา สวนปาลมน้ำามัน เปนตน  แตภาคตะวันตก 

ภาคเหนือ และชายฝงทะเลตะวันออกก็พบไดเชนกัน อาจมีชื่อเรียก

ตางๆ กัน ภาคใตเรียกงูกะปะ หรืองูปะบุก ภาคเหนือบางทองถิ่น

เรียกงูตึง ภาคอีสานเรียกงูกะปาหัวแหลม จากสถิติของโรงพยาบาล

สงขลานครินทร พบผูปวยงูกัดประมาณ 3.5 รายตอผูปวย 1,000 

รายที่มารับการรักษาที่หองฉุกเฉิน โดยพบงูกะปะเปนงูที่กัดมาก

ที่สุด คือประมาณรอยละ 80 – 90 ของผูปวยที่สามารถบอกชนิด

ของงูที่กัดได ในแตละปจะมีผูปวยถูกงูกะปะกัดมากอยู 2 ชวง คือ

ประมาณเดือนพฤษภาคม และชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน3

งูกะปะ2 เปนงูพิษขนาดเล็ก หัวคอนขางใหญเปนรูปสามเหลี่ยม 

คลายใบหอก แบงสวนคอไดชัดเจน ตัวอวน หางสั้น ลำาตัวสีน้ำาตาล

แดงหรือน้ำาตาลเทา ลายเปนรูปสามเหลี่ยมสีน้ำาตาลเขมปนดำาขอบ

ขวาเปนแถวอยูสองขาง โดยปลายแหลมของสามาเหลี่ยมมาชนกัน

ตรงกลางเปนสันตามแนวของกระดูกสันหลัง ทำาใหตัวเปนสามเหลี่ยม 

ดังรูปที่ 1  เกล็ดมีขนาดใหญ จะงอยปากงอนขึ้นขางบน หากิน

เวลาพลบค่ำาและกลางคืน โดยเฉพาะในเวลาที่มีความชื้นในอากาศ

สูง เชน หลังฝนตก ชอบอาศัยในดินปนทรายที่มีใบไมหรือเศษ

ซากไมทับถมกันเพื่อซอนตัว กินอาหารไดแก สัตวขนาดเล็ก เชน 

หนู นก หรือสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก เปนตน มีความยาวเต็ม

ที่ประมาณ 1 เมตร ออกไขครั้งละ 10-20 ฟอง เปนงูที่หากินติด

ดิน ไมขึ้นตนไม เชื่องชา เวลาตกใจจะงอตัวหรือขดนิ่ง แตฉก

กันไดรวดเร็วมาก เมื่อกัดแลวมักจะไมคอยหนี สวนใหญผูที่ถูก

กัดมักจะนำาตัวมาได

กลไกการออกฤทธิ์ของพิษงูกะปะ

พิษงูกะปะประกอบดวยโปรตีนและเอนไซมหลายชนิด4,5 ดัง

รูปที่ 2  จะมีผลทำาใหเกิดทั้งพยาธิสภาพเฉพาะที่ (local effect) 

และผลทั่วระบบรางกาย (systemic effect) พิษงูกะปะออกฤทธิ์ที่

สำาคัญตอระบบโลหิต มีผลทั้งตอหลอดเลือด การแข็งตัวของเลือด 

และเกล็ดเลือด

ผลตอหลอดเลือดโดยตรง ทำาให capillary permeability เพิ่ม

ขึ้น และทำาใหเนื้อเยื่อบริเวณที่ถูกกัดตาย (tissue necrosis) ฤทธิ์ 

อันนี้เกิดจากเอนไซมที่ยอยสลายโปรตีน (proteolytic enzyme) เชน 

proteinase และ hyaluronidase นอกจากนี้อาจพบ phosphollpase 

A
2
, 5’-nucleotidase และ phosphodiesterase6  พิษของงูกะปะ

ยังมีสารกลุม hemorrhagin ซึ่งจะมีผลตอผนังหลอดเลือดโดย

ทำาลาย collagen ในชั้น basement membrane และ connective 

tissue รอบๆ อาจทำาใหมีเลือดออกเฉพาะที่ได7 สารที่สำาคัญ ไดแก 

rhodostoxin หรือ kistomin8,9  

ผลตอระบบการแข็งตัวของเลือด พิษงูกะปะมีเอนไซมที่ออก

ฤทธิ์คลายธรอมบิน (thrombin-like activity) สารที่สำาคัญคือ 

ancrod หรือ arvin ซึ่งเปนไกลโคโปรตีนที่มีน้ำาหนักโมเลกุล

ประมาณ 55,000 และมีคารโบไฮเดรตเปนสวนประกอบประมาณ 

รอยละ 299,10  สารดังกลาวจะเปลี่ยนไฟบริโนเจนใหเปนไฟบริน

โดยตรง มีการยอยสวน fibrinopeptide A, AP และ AY ออก 

แตไมมีการยอยสวน fibrinopeptide B และจะไมกระตุน factor 

รูปที่ 1 (ก) ลักษณะทั่วไปของงูกะปะ (ข) ตรงลูกศรชี้แสดงรองลึก (pit) อยูระหวางรูจมูกและตาซึ่งเปนลักษณะสำาคัญของงูกลุม 

crotalinae

(ก) (ข)
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XIII ซึ่งตางจากธรอมบินปกติ ดังนั้นไฟบรินที่เกิดขึ้นจึงเปนเพียง 

non-cross-linked fibrin ซึ่งงายตอการสลายดวยพลาสมิน ผล

ทำาใหระดับไฟบริโนเจนในเลือดลดต่ำาลง10 เกิดปญหาเลือดออก

ผิดปกติได นอกจากนี้พิษงูกะปะยังมีฤทธิ์ทำาใหมีการสลายไฟ 

บริโนเจน (fibrinogenolysis) และการสลายไฟบริน (fibrinolysis) 

เพิ่มขึ้นดวย11,12

ผลตอเกล็ดเลือด ในผูปวยงูกะปะกัดที่มีอาการรุนแรง จะพบ

เกล็ดเลือดต่ำารวมดวย ยังไมทราบกลไกที่แนชัด เชื่อวาอาจเกิดจาก

พิษงูทำาลายเกล็ดเลือดโดยตรง หรืออาจกระตุนใหเกล็ดเลือดเกาะ

กลุมกันจากโดยสารที่เรียกวา aggretin ซึ่งเปน glycoprotein Ia/

IIa agonist ออกฤทธิ์กระตุนผาน phospholipase C13,14  นอกจาก

นี้ยังอาจพบสารจำาพวก disintegrin ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุม

ของเกล็ดเลือดโดยขัดขวางการจับของไฟบริโนเจนกับ integrin 

a
IIb
β

3
 ของเกล็ดเลือด15  ยังมีสวนประกอบที่ออกฤทธิ์ antiplatelet 

protease ซึ่งเปน metalloproteinase ที่มีผลทำาใหการเกาะกลุม

ของเกล็ดเลือดชาลง และยับยั้งการหลั่ง ATP จากเกล็ดเลือด16

นอกจากนี้พิษงูสามารถกระตุนใหมีการหลั่งสาร vasoactive 

amine เชน serotonin, histamine releasing activity, kallikrein-

like activity และ bradykinin เพิ่มขึ้น12 ผลทำาใหเกิดอาการปวด

และความดันโลหิตต่ำาได 

อานุภาพ5,17 ไดศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ของพิษงูกะปะและพิษ

งูเขียวหางไหม (Trimeresurus popeorum) ซึ่งเปนงูในวงศยอย

เดียวกัน ออกฤทธิ์คลายกัน  พบวาพิษงูกะปะมีฤทธิ์ thrombin-

like activity และ fibrinolytic activity แรงกวาพิษงูเขียวหาง

ไหม แตฤทธิ์ hemorrhagic activity ออนกวา ดังรูปที่ 3

ขนาดของพิษงูกะปะที่ทำาใหเสียชีวิตในคนยังไมทราบขนาดที่

แนนอน Vest และ Kardong18 พบวาการฉีดพิษงูแหง 0.48 มก. 

เขาไปในคนสามารถทำาใหเกิดอาการบวมเฉพาะที่ และมีเลือดออก

ใตชั้นผิวหนังได

สำาหรับ LD50 (median lethal dose) ในชวงเวลา 24-48 

ชั่วโมงในหนู เทากับ 4.6 มก. ตอน้ำาหนักตัว 1 กก. เมื่อฉีดเขา

หลอดเลือดดำา และเทากับ 16.1 มก. ตอน้ำาหนักตัว 1 กก. เมื่อ

ฉีดเขาใตผิวหนัง นอกจากนี้จากการศึกษาในสุนัข พบ LD50 เทา

กับ 0.9 มก. ตอน้ำาหนักตัว 1 กก. และ 1.9 มก. ตอน้ำาหนักตัว 

1 กก. เมื่อฉีดเขาหลอดเลือดดำา และฉีดเขาใตผิวหนัง ตามลำาดับ

สำาหรับขนาดของพิษงูกะปะที่ทำาใหเกิด defibrination โดย

วัดเปน minimum defibrinating dose (MDD) ซึ่งหมายถึง

ปริมาณของพิษงูนอยที่สุดที่ทำาใหเลือดไมแข็งตัวภายใน 60 นาทีใน

หนู และภายใน 150 นาทีในสุนัข เทากับ 0.005 มก.ตอน้ำาหนักตัว 

1 กก.ของหนู เมื่อฉีดเขาหลอดเลือดดำา และเทากับ 1.5 มก.ตอน้ำา

หนักตัว 1 กก. เมื่อฉีดเขาใตผิวหนัง สำาหรับ MDD ในสุนัข เทา

กับ 0.005 มก.ตอน้ำาหนักตัว 1 กก. และ 0.05 มก.ตอน้ำาหนักตัว 

1 กก. เมื่อฉีดเขาหลอดเลือดดำา และฉีดเขาใตผิวหนัง ตามลำาดับ

จากการศึกษาของดวงพรและคณะ19 พบวา minimum co-

agulant dose (MCD – ความเขมขนของพิษงูที่ทำาใหพลาสมาของ

แกะแข็งตัวภายในเวลา 60 วินาที) ของพิษงูกะปะ เทากับ 22.12 ± 

0.25 มคก. ตอ มล. และ LD50 ในหนู เทากับ 5.41 มคก. ตอน้ำา

หนักตัว 1 กรัม (95% confidence interval 2.98-6.57 มคก. 

ตอน้ำาหนักตัว 1 กรัม) สวนการศึกษาของอานุภาพ5 พบวา MCD 

ที่ทำาใหพลาสมารวมของคนปกติแข็งตัวภายใน 60 วินาที เทากับ 

3.8 มคก. ตอ มล.

พิรุฬห และอานุภาพ20 ไดศึกษาในหลอดทดลองพบวาความ

เขมขนของพิษงูนอยที่สุดที่ทำาใหระดับไฟบริโนเจนลดลงเหลือต่ำา

กวา 100 มก. ตอ ดล. และกระตุนใหเกิดการเกาะกลุมของเกล็ด

รูปที่ 2 รูปแบบของโปรตีนชนิดตางๆ ในพิษงูกะปะ (ก) แยกโดยวิธี DEAE-cellulose column chromatography3  และ (ข) แยก

โดยวิธี reversed-phase-high performance liquid chromatography4

(ก) (ข)
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รูปที่ 3 ฤทธิ์ของพิษงูกะปะ (   ) เปรียบเทียบกับพิษงูเขียวหางไหม (Trimeresurus popeorum) (   ) 

(ก) Thrombin activity ตอสารละลายไฟบริโนเจน (5 มก. ตอ มล.)  (ข) Thrombin activity ตอพลาสมารวมของคนปกติ 

(ค) Fibrinolytic activity โดยวิธี lysis of fibrin plate  (ง) Hemorrhagic activity ที่ผิวหนังดานในของกระตาย

(ก) (ข)

(ค) (ง)

เลือด เทากับ 0.4-0.43 มคก. ตอ มล. และ 0.002 มคก. ตอ 

มล. ตามลำาดับ

Minimum hemorrhagic dose (MHD เปนปริมาณของ

พิษงูนอยที่สุดที่ทำาใหเกิดปฏิกิริยาเลือดออกที่ผิวหนัง ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 10 มม.  ที่ดานในของผิวหนังหลังจากฉีดพิษงู 0.1 มล. 

เขาในชั้นผิวหนังของกระตาย 24 ชั่วโมง) ของพิษงูกะปะ เทากับ 

10 มคก. ขณะที่การศึกษาของอานุภาพ5 พบวา MHD เทากับ 30 

มคก. หรือเทากับ 0.03 MHD ตอพิษงู 1 มคก.

Ho และคณะ21 ไดศึกษาระดับพิษงูในซีรั่มของผูปวยที่ถูก

งูกะปะกัด พบวาคาเฉลี่ยของระดับของพิษงูเทากับ 175 ± 34 

นก. ตอ มล. ในผูปวยที่เลือดไมแข็งตัว และเทากับ 35 ± 4 นก. 

ตอ มล. ในผูปวยที่เลือดแข็งตัวปกติ สำาหรับคาเฉลี่ยของระดับ

ของพิษงูในผูปวยที่มีเลือดออกผิดปกติจะสูงกวา เทากับ 219 ± 
53.5 นก. ตอ มล.

ลักษณะทางคลินิกของผูปวยถูกงูกะปะกัด

จากการศึกษาผูปวยถูกงูกะปะกัดที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

จำานวน 411 ราย3,22 พบอาการและอาการแสดงแบงไดเปน 2 กลุม 

คือ อาการเฉพาะที่ และอาการทั่วระบบรางกาย 

อาการเฉพาะที่เปนอาการเดน อาการบวมและปวดจะเปนอา

การแสดงอยางแรก พบประมาณรอย 95 จะบวมไดทันทีหลังถูก

กัด และคอยๆ บวมมากขึ้นเต็มที่ภายใน 8-36 ชั่วโมง ประมาณ 

รอยละ 75 ของผูปวย จะบวมเต็มที่ภายใน 12 ชั่วโมง นอกจากนี้

ยังอาจพบผิวหนังพองเปนถุงน้ำา (blister) และมีเลือดออกภายใน 

(hemorrhagic bleb) รอยละ 15 เลือดออกใตผิวหนังบริเวณที่

ถูกกัด รอยละ 8  เลือดซึมออกจากรอยแผล รอยละ 6 และพบ

เนื้อเยื่อตาย รอยละ 4 ดังรูปที่ 4 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณของพิษงู

ที่ไดรับและความรุนแรง

ผลทั่วระบบรางกายเกิดจากพิษงูเขาสูกระแสเลือด (systemic 

envenomatlon) ผูปวยที่ถูกงูกะปะกัดเพียงรอยละ 30 เทานั้น

ที่มีหลักฐานวาพิษงูเขาสูกระแสเลือดโดยมีเลือดแข็งตัวผิดปกติ 

พบ venous clotting time (VCT) นานกวาปกติ รอยละ 6 

ภายใน 2 ชั่วโมง รอยละ 34 ภายใน 4 ชั่วโมง รอยละ 78 ภายใน 

12 ชั่วโมง และ รอยละ 97 ภายใน 24 ชั่วโมง ในกลุมนี้มีเพียง 

รอยละ 36 เทานั้นที่มีอาการเลือดออกผิดปกติ พบจำานวนเกล็ด

เลือดต่ำารอยละ 12 โดยเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรง ผูปวยที่
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ตารางที่ 1  ตำาแหนงหรืออวัยวะที่เลือดออกในผูปวยงูกะปะกัด3

ตำาแหนงหรืออวัยวะ รอยละ

ไรฟัน
กลามเนื้อ
ผิวหนังและใตชั้นผิวหนัง
ทางเดินอาหาร
ทางเดินปสสาวะ
รอยเจาะเลือด
รอยเขี้ยว
ภายในกะโหลกศีรษะ
ชองคลอด
ไอออกเลือด

43.6
36.9
33.3
20.5
20.5
12.8
10.3
7.7
2.6
2.6

รูปที่ 4  ลักษณะอาการเฉพาะที่ของผูปวยถูกงูกะปะกัด (ก) รอยเขี้ยวงู  (ข) อาการบวม  (ค) ผิวหนังพอง เปนถุงน้ำา และ (ง) เนื้อเยื่อตาย

รูปที่ 5  ลักษณะเลือดออกผิดปกติ (ก) เลือดออกตามไรฟน (ข) เลือดออกในกลามเนื้อ

(ก) (ข)

(ค) (ง)

มี VCT นานกวาปกติ รวมกับจำานวนเกล็ดเลือดต่ำา จะมีโอกาส

เกิดอาการเลือดออกผิดปกติประมาณ 6 เทา ของผูปวยที่มี VCT 

นานกวาปกติเพียงอยางเดียว ตำาแหนงหรืออวัยวะที่เลือดออกดัง

แสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 5

นวลนองและคณะ23 ไดศึกษาผูปวยถูกงูกะปะกัด จำานวน 225 

ราย พบความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด รอยละ 35.4 - 52.5  

รัชนีและคณะ24 ศึกษาผูปวยถูกงูกะปะกัด จำานวน 139 ราย พบ

เลือดแข็งตัวผิดปกติ VCT > 30 นาที รอยละ 59.0 โดยพบวา

ผิดปกติเมื่อแรกรับ รอยละ 86.6  และอีก 6 ชั่วโมง ผิดปกติเพิ่ม

ขึ้นอีกรอยละ 13.4 จำานวนเกล็ดเลือดต่ำารอยละ 19.0

(ก) (ข)
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นอกจากนี้ ยังอาจพบอาการทั่วไปอื่นๆ เชน ไข หมดสติ ความ

ดันโลหิตต่ำา คลื่นไสอาเจียน หรืออาการแพพิษงู เปนตน แตพบ

ไดนอย

การดูแลรักษาผูปวยที่ถูกงูกะปะกัด

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยวาถูกงูกะปะกัดและไดรับพิษเขาสูกระแสเลือด อาศัย

หลักฐานตางๆ ที่สำาคัญ ไดแก การนำาซากงูมาดวย การตรวจพบ

รอยเขี้ยวพิษของงู (fang mark) ดังรูปที่ 4 (ก) อาการและอาการ

แสดงของการไดรับพิษ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ สำาหรับ

การตรวจหาพิษงูในเลือดนั้นยังอยูระหวางการพัฒนา และเทคนิค

การทำายังไมสามารถนำามาใชประโยชนทางคลินิกไดและใชเวลานาน

สำาหรับผูปวยที่มีอาการแสดงของการที่พิษงูเขาสูกระแสเลือด 

จะพบความผิดปกติของการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สำาคัญคือ 

VCT มาตรฐาน (วิธีของ Lee และ White) หรือ Whole blood 

clotting time ที่ 20 นาที25 (WBCT20 โดยเจาะเลือดปริมาณ 2 

มล. ใสหลอดแกวที่สะอาด ตั้งทิ้งไว 20 นาที แลวดูวาเลือดแข็งตัว

หรือไม) นานกวาปกติ ระดับไฟบริโนเจนในเลือดต่ำา ระดับ fibrin 

degradation product (FDP) หรือ fibrinopeptide A ในเลือด

สูงขึ้น และในรายที่รุนแรง อาจพบจำานวนเกล็ดเลือดต่ำา

การประเมินความรุนแรง 

การประเมินความรุนแรงของผูปวยที่ถูกงูกะปะกัด อาศัยอาการ 

อาการแสดง และการตรวจทางหองปฏิบัติการ ดังตารางที่ 2 และ 3

Dart และคณะ28 ไดเสนอการประเมินความรุนแรงของแผลที่

ถูกกัดและผลตอระบบโลหิตในผูปวยที่ถูกงูกัด โดยใช snakebite 

severity score (SSS) ดังแสดงในตารางที่ 4

นวลนอง และคณะ23 ไดวิเคราะหความรุนแรงของแผลและความ

ผิดปกติของระบบโลหิตในผูปวยที่ถูกงูกะปะกัดโดยใช SSS พบคา

คะแนน 1.01 – 1.17 และ 1.69 – 1.84 ตามลำาดับ และใชติดตาม

การดำาเนินของโรค ดังรูปที่ 6

ตารางที่ 2 แนวทางการประเมินความรุนแรงของการไดรับพิษจากงูกะปะ26,27

ระดับความรุนแรง
ลักษณะทางคลินิก

อาการเฉพาะที่ อาการเลือดออก ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

นอย (mild) บวมเล็กนอย มักไมเกินระดับขอศอกหรือ

ขอเขา

ไมมี ปกติ

ปานกลาง (moderate) อาการบวมสูงกวาระดับขอศอกหรือขอเขา 

อาจพบรอยจ้ำาเลือดในบริเวณที่ถูกกัด

ไมมี VCT หรือ WBCT20  ผิดปกติ

มาก (severe) แบบใดก็ได มี VCT หรือ WBCT20  ผิดปกติ

รวมกับจำานวนเกล็ดเลือดต่ำา 

ตารางที่ 3 อาการ อาการแสดง และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวยที่ถูกงูกะปะกัดจำาแนกตามความรุนแรง3

ลักษณะทางคลินิก
ระดับความรุนแรง

คา p
นอย ปานกลาง มาก

จำานวนผูปวย (รอยละ) 289 (70.3) 78 (19.0) 44 (10.7) -

อาการเฉพาะที ่(รอยละ)

อาการบวม

ผิวหนังพองเปนถุงน้ำา

เลือดออกใตชั้นผิวหนัง

เลือดซึมจากรอยกัด

เนื้อตาย

92

8

5

2

2

98

21

10

6

6

100

39

27

28

13

> 0.05

< 0.05

< 0.05

< 0.05

< 0.05
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ*

จำานวนผูปวยที่ทดสอบ

ระดับไฟบริโนเจนในเลือด (มก.ตอ ดล.)

ระดับ FDP ในเลือด (มคก.ตอ มล.)

จำานวนเกล็ดเลือด (x109 ตอลิตร)

จำานวนผูปวยที่มีเกล็ดเลือดต่ำา (รอยละ)

53

330.1 ± 151.5

92.0 ± 114.9

258.1 ± 67.0

0

34

42.2 ± 33.4

324.0 ± 241.8

173.3 ± 74.2

15

27

29.2 ± 25.4

381.3 ± 356.4

45.6 ± 78.6

83

< 0.05

< 0.05

< 0.05

< 0.05

*แสดงคาเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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การรักษา

การรักษากอนมาโรงพยาบาล (pre-hospital treatment)

หามกรีด ตัด ดูด ประคบน้ำาแข็ง ใชไฟจี้ พอกยาหรือสมุนไพร

บริเวณแผลที่ถูกงูกัด ลางแผลดวยน้ำาสะอาด ควรหลีกเลี่ยงการ

ทำาความสะอาดดวยแอลกอฮอล เนื่องจากจะทำาใหหลอดเลือดขยาย

ตัว อาจทำาใหการดูดซึมของพิษงูเร็วขึ้น ควรใหผูปวยเคลื่อนไหวแขน

หรือขาบริเวณที่ถูกกัดนอยที่สุด เพื่อลดการแพรกระจายของพิษงู 

นำาผูปวยมาพบแพทยโดยเร็วที่สุด และนำางูที่กัดมาดวยถาเปนไปได 

การขันชะเนาะ (tourniquet) โดยทั่วไปไมแนะนำาใหทำา พบวาไมมี

ประโยชน29,30 เนื่องจากพิษงูกะปะจะถูกดูดซึมผานระบบทอ 

น้ำาเหลืองเปนสวนใหญ  นอกจากนี้ปจจุบันการนำาตัวผูปวยจาก

สถานที่ที่ถูกงูกัดไปยังโรงพยาบาลทำาไดรวดเร็ว และการขันชะเนาะ 

ไมถูกวิธี รัดแนนหรือนานเกินไป จะทำาใหมีเกิดภาวะเนื้อเยื่อตาย

จากการขาดเลือด หรือทำาใหมีการบวมและเลือดออกบริเวณแผล

มากขึ้น มีผูแนะนำาใหรัดและดาม (pressured immobilization) 

โดยการดามบริเวณที่ถูกงูกัดดวยไมหรือวัสดุแข็ง แลวใชผายางยืด

รัดใหแนน แตในทางปฏิบัติจริงมักจะยุงยากและทำาไมได31

การรักษาในโรงพยาบาล (in-hospital treatment)

ผูปวยที่ถูกงูกัดเกือบทั้งหมดจะมาตรวจที่หองฉุกเฉิน ในกรณีที่

วินิจฉัยวาผูปวยถูกงูพิษกัด หลักที่สำาคัญ คือ ตองพยายามจำาแนก

ตารางที่ 4 การประเมินความรุนแรงโดยใช snakebite severity score ดัดแปลง

เกณฑ คะแนน

แผลที่ถูกงูกัด

ไมมีอาการ

ปวด บวม หรือมีจ้ำาเลือด ภายในระยะ 5-7.5 ซม.จากตำาแหนงที่ถูกกัด

ปวด บวม หรือมีจ้ำาเลือด ภายในระยะไมเกินครึ่งหนึ่งของแขนหรือขาหรือประมาณ 7.5 ซม.จากตำาแหนงที่ถูกกัด

ปวด บวม หรือมีจ้ำาเลือด เกินกวาแขนหรือขาที่ถูกกัด

0

1

2

3

ความผิดปกติทางระบบโลหิต

ไมมีอาการ

ระบบการแข็งตัวของเลือดผิดปกติเล็กนอย: PT < 20 วินาที, aPTT < 50 วินาที, จำานวนเกล็ดเลือด 100,000-150,000 ตอ ลบ.มม., 

ระดับไฟบริโนเจน 100-150 มก.ตอ ดล. VCT 10-20 นาที

ระบบการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ: PT >20 - 50 วินาที, aPTT >50 - 75 วินาที, จำานวนเกล็ดเลือด 50,000-100,000 ตอ ลบ.มม., 

ระดับไฟบริโนเจน 50-100 มก.ตอ ดล. VCT 21-30 นาที

ระบบการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ: PT >50 - 100 วินาที, aPTT >75 - 100 วินาที, จำานวนเกล็ดเลือด 20,000-50,000 ตอ ลบ.มม., 

ระดับไฟบริโนเจน <50 มก.ตอ ดล. VCT >30 นาที

ระบบการแข็งตัวของเลือดผิดปกติอยางมาก: มีเลือดออกผิดปกติตามอวัยวะตางๆ, วัดคา PT หรือ PTT ไมได, จำานวนเกล็ดเลือด 

< 20,000 ตอ ลบ.มม., วัดระดับไฟบริโนเจนไมได 

0

1

2

3

4

PT, prothrombin time;  aPTT, activated partial thromboplastin time

รูปที่ 6 การประเมินและติดตามความรุนแรงโดยใช SSS (ก) อาการเฉพาะที่ตำาแหนงที่ถูกกัด (ข) ความผิดปกติของระบบโลหิต
(ก) (ข)
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ผูปวยใหไดวาผูปวยที่ถูกงูกัดนั้นไดรับพิษงูเขาสูรางกายหรือไมและ

ผูปวยดังกลาวจำาเปนตองรับไวเปนผูปวยในหรือสามารถกลับบานได 

ในทางทฤษฎี ควรรับผูปวยที่ถูกงูพิษกัดไวในโรงพยาบาล 

ทุกราย เนื่องจากเราไมสามารถทำานายไดวาผูปวยรายใดจะไดรับ

พิษงูเขาสูรางกาย แตในทางปฏิบัติ อาจไมสามารถรับผูปวยไวใน

โรงพยาบาลไดทุกราย ผูปวยงูกะปะกัดที่ควรรับไวรักษาตัวใน 

โรงพยาบาล ไดแก ผูปวยที่มีความรุนแรงระดับปานกลางและมาก 

ผูปวยเด็กทุกราย หญิงตั้งครรภทุกราย ผูปวยที่มีอาการแสดงทั่ว

ไปอื่นๆ เชน เปนลม หมดสติ ความดันโลหิตต่ำา หรืออาการแพพิษ

งู เปนตน และผูปวยที่มีอาการเฉพาะที่รุนแรง เชน บวม หรือปวด

มาก เปนตน

สำาหรับผูปวยที่ยังไมแสดงอาการของการไดรับพิษเขาสูรางกาย 

ควรทำา VCT หรือ WBCT20 เพื่อประเมินความรุนแรง ถา VCT 

นานกวา 20 นาที ตองรับไวรักษาตัวในโรงพยาบาล แตถา VCT 

หรือ WBCT20 ปกติ อาจจะเฝาสังเกตอาการที่หองฉุกเฉินประมาณ 

2 ชั่วโมง แลวประเมิน VCT หรือ WBCT20 ซ้ำา ถา VCT หรือ 

WBCT20 ปกติ สามารถใหผูปวยกลับบาน และแนะนำาใหมาตรวจ 

VCT หรือ WBCT20 ซ้ำาใน 24 ชั่วโมงตอมา หรือแนะนำาใหมา 

โรงพยาบาล หากมีเลือดออกผิดปกติ บวมหรือปวดมาก

การรักษาทั่วไปและการรักษาตามอาการ ประกอบดวย การ

รักษาภาวะเรงดวน เชน ภาวะความดันโลหิตต่ำาหรือช็อค เปนตน 

การอธิบายใหผูปวยและญาติคลายความกังวล การใหยาแกปวด 

ควรใหพาราเซตามอล และหามใหแอสไพริน ผูปวยบางรายอาจ

จำาเปนตองไดรับสารน้ำาทดแทน ในกรณีที่มีอาการบวมมาก หรือมี

ภาวะขาดสารน้ำา การฉีดวัคซีนและเซรุมปองกันโรคบาดทะยัก ควร

ใหทุกรายเมื่อคา VCT ปกติ พยายามหลีกเลียงการทำาใหเลือด

ออกเพิ่มขึ้น หรือเสี่ยงตอการทำาใหมีเลือดออก

การดูแลแผลและรักษาอาการเฉพาะที่ ผูปวยสวนใหญมักจะ

ขันชะเนาะ หรือเอาเชือกรัดเหนือแผลมา ควรคลายเชือกหรือที่รัด

ออกกอน ทำาความสะอาดแผล ดวยแอลกอฮอล หรือ povidone 

iodine ในรายที่มีอาการบวมเฉพาะที่ การยกแขนหรือขาใหสูง

ขึ้น จะทำาใหอาการบวมยุบลงเร็วและปวดนอย การใชคอรติโค- 

สเตียรอยด ยังไมมีหลักฐานวาทำาใหยุบบวมไดเร็วขึ้น32 แตอาจมี 

ผลเสีย ทำาใหการติดเชื้องายขึ้น จึงไมแนะนำาใหใช

การใหยาตานจุลชีพเพื่อปองกันการติดเชื้อ ไมไดชวยลด 

การอักเสบและอัตราการติดเชื้อของแผล34,35 จึงไมจำาเปนตองให 

ทุกราย นอกจากนี้อุบัติการณการติดเชื้อของแผลงูกัดคอนขางต่ำา 

Talan และคณะ36 ไดศึกษาพบวา พิษงูกลุม crotalid มีฤทธิ์ตาน

แบคทีเรียที่อยูในปากงูและแบคทีเรียอื่น ไดแก Staphylococci, 

Pseudomonas aeruginosa,  Enterobacter,  Citrobacter, 

Proteus และ Morganella species  ดังนั้นควรใหยาตานจุลชีพ

เมื่อพบวาแผลมีการอักเสบมากขึ้นหรือมีการติดเชื้อ

โดยทั่วไป ถาถุงน้ำาที่เกิดขึ้นบริเวณที่ถูกกัดไมใหญมากหรือ

มีผลกดทับ ไมจำาเปนตองตัดออก เนื่องจากจะลดความเสี่ยงตอ 

การติดเชื้อ ถุงน้ำามักจะแตกเองและหายภายใน 2 สัปดาห  แตถา

มีความเสี่ยงตอการเกิดเนื้อตาย ไดแกถุงน้ำาบริเวณปลายนิ้ว หรือมี

ผลกดทับ  จึงควรตัดถุงน้ำาออก หรือใชเข็มเบอร 23-24G ดูดเอา

น้ำาในถุงน้ำาออกดวยเทคนิคปลอดเชื้อ แตทั้งนี้ตองแกไขให VCT 

ปกติกอน ปดดวยผาปลอดเชื้อ และทำาแผลทุกวัน ในรายที่มีเนื้อ

ตายเปนบริเวณกวางอาจตองใชการปลูกถายผิวหนัง (skin graft) 

การรักษาจำาเพาะคือการใหเซรุมแกพิษงูกะปะ (Malayan pit 

viper antivenom) อยางไรก็ตาม ไมจำาเปนตองใหเซรุมแกพิษงู

แกผูปวยทุกรายที่ถูกงูกะปะกัด ทั้งนี้เนื่องจากงูพิษกัดไมปลอยพิษ 

(dry bite) ประมาณรอยละ 50 และมีผูปวยเพียงรอยละ 30-50 

เทานั้นที่พิษงูจะเขาสูรางกาย ดังนั้น ควรใหเมื่อมีหลักฐานวาผูปวย

ไดรับพิษงูเขารางกาย กลาวคือเมื่อ VCT นานกวา 20 นาที หรือ

มีภาวะเลือดออก หรือจำานวนเกล็ดเลือดนอยกวา 50,000 ตัวตอ 

ลบ.มม. ทั้งนี้แพทยจะตองอธิบายใหผูปวยและญาติเขาใจเหตุผล

ที่ใหหรือไมใหเซรุมแกพิษงู เพราะคนทั่วไปมักเขาใจวาผูปวยที่ถูก

งูพิษกัดทุกรายจำาเปนตองไดรับเซรุมแกพิษงู และเหตุผลที่ตองเฝา

สังเกตอาการอยางใกลชิด แพทยพรอมที่จะใหการรักษาอยางทัน

ทวงทีเมื่อผูปวยแสดงอาการของการไดรับพิษเขาสูรางกาย

เซรุมแกพิษงูกะปะที่ใชในปจจุบันผลิตจากสถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย เปน polyclonal IgG หรือสวนของ IgG ที่

ทำาใหบริสุทธิ์ เพื่อลดปฏิกิริยาที่อาจเกิดจากเซรุม แบงเปน 2 ชนิด 

คือ monovalent antivenom ผลิตจากงูชนิดเดียว ใชในรายที่ 

ทราบชนิดของงูแนนอน ที่มีใชขณะนี้มีอยู 7 ชนิด ไดแก เซรุม 

แกพิษงูกะปะ งูเขียวหางไหม งูแมวเซา งูหา งูจงอาง งูสามเหลี่ยม 

งูทับสมิงคลา และ polyvalent antivenom ผลิตโดยการฉีดพิษ

งูหลายชนิดเขาไปในมาตัวเดียวกัน ทำาใหตานพิษไดหลายชนิด คือ 

เซรุมแกพิษงูระบบโลหิต (Hemato polyvalent snake antivenin) 

อาจใชในผูปวยท่ีถูกงูกัดและมีอาการและอาการแสดงของระบบ

โลหิต แตไมทราบชนิดงูแนนอน สามารถครอบคลุมทั้งงูกะปะ งู

เขียวหางไหม และงูแมวเซา

ขนาดของเซรุมแกพิษงูที่ใหคร้ังแรกตองมากพอเพื่อสามารถ

ทำาลายพิษในกระแสเลือด ขนาดที่ใชจะเทากันทั้งในผูปวยผูใหญและ

ผูปวยเด็ก โดยทั่วไป ใช 3-5 ขวด หรือ 30-50 มล. รายที่มีความ

รุนแรงปานกลางอาจใชขนาด 30 มล. และในรายที่มีความรุนแรง 

มากใชขนาด 50 มล. การบริหารอาจฉีดเขาหลอดเลือดดำาชาๆ 

อัตราไมเร็วกวา 2 มล.ตอนาที หรือ เจือจางดวยน้ำาเกลือนอรมัล
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หรือ 5% dextrose/water ใหเปน 100-200 มล. ขึ้นอยูกับรูปราง 

ขนาดของผูปวย และความตองการสารน้ำา หยดเขาหลอดเลือดดำา

ภายในเวลา 30-60 นาที 

การทดสอบทางผิวหนัง (skin test) ของเซรุมแกพิษงู ไมจำาเปน 

ตองทำา เนื่องจากปจจุบันการเตรียมเซรุมพิษงูมีคุณภาพดีขึ้น บริสุทธิ์

มากขึ้น และผลการทดสอบทางผิวหนังไมสัมพันธกับปฏิกิริยาที่เกิด

ขึ้น แตตองเตรียมแอดรินาลินและเครื่องมือกูชีพไวใหพรอมดวย การ

ใหแอดรินาลิน 0.25 มล. ฉีดเขาใตผิวหนังอาจชวยปองกันปฏิกิริยา 

(pre-medication) จากเซรุมแกพิษงู แตการใหคอรติโตสเตียรอยด 

และ/หรือยาตานฮิสตามีนไมชวยลดปฏิกิริยาดังกลาว36

ในรายที่มีเลือดออกมากและรุนแรง อาจจำาเปนตองใหสวน 

ประกอบของเลือดทดแทน เชน packed red cell, cryoprecipitate 

หรือ fresh frozen plasma เพื่อทดแทนไฟบริโนเจน และ platelet 

concentrate เพื่อทดแทนเกล็ดเลือด เปนตน

การประเมินและติดตามผลการรักษา ควรติดตามลักษณะทาง

คลินิกและ VCT หรือ WBCT20 หลังจากใหเซรุมแกพิษงูครั้งแรก 

6 ชั่วโมง หาก VCT ยังนานกวา 20 นาที สามารถใหเซรุมแกพิษ

งูซ้ำาทุก 6 ชั่วโมง จน VCT ปกติ หลังจากนั้นควรทำา VCT ซ้ำาที่ 

12-24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรงมาก เนื่องจากบาง

รายพบวา VCT อาจจะกลับมาผิดปกติไดอีก3,37 เกิดจากพิษงูยัง

คงถูกดูดซึมจากตำาแหนงที่งูกัดเขาสูกระแสเลือดอีก จำาเปนตองให 

เซรุมแกพิษงูซ้ำา

การตอบสนองตอการใหเซรุมแกพิษงู38 อาการเลือดออก มัก

จะหยุดภายใน 15-30 นาที การแข็งตัวของเลือดหรือ VCT กลับ

มาปกติภายใน 3-9 ชั่วโมง การใหเซรุมแกพิษงูมักจะไมมีผลตอ 

อาการบวมเฉพาะที่หรือการหายของบาดแผล32 ในรายที่ไมมีเนื้อเยื่อ

ตาย อาการปวดมักดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห สวนอาการบวมมัก

จะลดลงภายใน 2-3 สัปดาห

ภาวะแทรกซอนที่สำาคัญที่อาจเกิดขึ้นในผูปวยงูกะปะกัดคือ 

compartment syndrome เกิดจากการบวมรวมกับอาจมีเลือด

ออกในกลามเนื้อ สวนหนึ่งอาจเนื่องจากการขันชะเนาะไมถูกวิธี 

แนนและนานเกินไป มีผลใหความดันภายใตชั้นพังผืด (fascia) 

เพิ่มขึ้น จนกดทับทำาใหเกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงสวนปลายของ

แขนหรือขาขางนั้น พบนอย ประมาณรอยละ 1 อาการและอาการ

แสดงคือ ปวดมาก ผิวหนังเย็น เขียวคล้ำา คลำาชีพจรไดเบาลง และ

พบ capillary refill ชาลง การวินิจฉัยแนนอนทำาไดยาก ในราย

ที่รักษาทางอายุรกรรมไมไดผล อาจพิจารณาผาตัด fasciotomy 

เพื่อลดความดันภายใตชั้นพังผืด แตตองแกไขภาวะเลือดออกผิด

ปกติหรือ VCT ใหปกติกอน
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Management of Malayan Pit Viper Bites

Arnuparp Lekhakula
Division of Clinical Hematology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand

Abstract : Malayan pit viper (Calloselasma rhodostoma) is a clinically important pit viper in Thailand.  It is the 

most prevalent in the south of Thailand.  This article aimed to review mechanism of action of Malayan pit viper 

(MPV) venom, clinical manifestations and management of patients with MPV bite. MPV venom composes of 

many proteins and enzymes which affect both locally and systemically.  The venom exhibits both biological and 

enzymatic activities on hemostasis: increased vascular permeability, tissue necrosis-inducing, thrombin-like action, 

fibrinogenolytic and fibrinolytic activities, platelet-aggregating inducing, platelet-aggregating inhibiting, antiplatelet 

protease, as well as direct poisoning to platelets.  Clinical manifestations of victims with MPV bite show both 

local and systemic poisoning. Local effects include swelling, pain, blister, hemorrhagic bleb, local ecchymosis 

and tissue necrosis.  Systemic envenomation will be found in 30-50% of bitten patients and causes prolonged 

venous clotting time (VCT) due to defibrination, low fibrinogen level, bleeding problems and thrombocytopenia. 

Management of patients with MPV bite comprises making diagnosis, severity assessment, and treatment.  Local 

wound care is essential.  MPV antivenom is specific treatment and should be only indicated for patient with 

evidence of systemic poisoning as prolonged VCT > 20 minutes, clinical bleeding and platelet count < 50,000/

cu.mm.  The important complication is compartment syndrome but it is found only about 1%.

Keywords : l Malayan pit viper  l Local effect  l Thrombin-like activity  l Fibrinolysis

    l Thrombocytopenia  l Management
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