การป้องกันและการปฏิบัตติ ัวเมื่อถูก งูกดั ปลิงและแมลงมีพษิ กัดต่ อยในภาวะนา้ ท่ วม
งูกัด เป็ นภาวะฉุกเฉินที่อาจพบได้ กรณีน ้าท่วม ผู้ถกู งูกดั ควรดูแลรักษาตนเองเบื ้องต้ น ดังนี ้
 ตังสติ
้ ให้ ดี อย่าตกใจเกินเหตุ เนื่องจากผู้ถกู งูกดั บางรายที่ถกู งูพิษกัดอาจไม่ได้ รับพิษ เพราะบางครัง้ งู
พิษกัด แต่ไม่ปล่อยพิษออกมา หรื องูพิษตัวนันได้
้ กดั สัตว์อื่นมาก่อนและไม่มีน ้าพิษเหลือ ในกรณีที่ได้ รับพิษงู ผู้ถกู งูกดั จะ
ไม่เสียชีวิตหรื อมีอาการอันตรายร้ ายแรงทันที ต้ องใช้ เวลาอย่างน้ อย 30 นาที จึงจะเริ่ มมีอาการรุนแรง ควรจดจาลักษณะ
ของงูวา่ เป็ นงูชนิดใดเพื่อการรักษาที่ถกู ต้ อง
 ล้ างแผลด้ วยน ้าสะอาด ห้ าม กรี ดแผล ดูดแผล ใช้ ไฟ/ไฟฟ้าจีท้ ่ ีแผล โปะนา้ แข็ง สมุนไพรพอก
แผล ดื่มสุรา กินยาแก้ ปวดที่มีส่วนผสมของแอสไพริน การกระทาเหล่านี ้ไม่ช่วยรักษาผู้ถูกงูกัด แต่จะมี
ผลเสีย เช่น เพิ่มการติดเชื ้อ เนื ้อตาย และที่สาคัญทาให้ เสียเวลาที่จะนาส่งผู้ถกู งูกดั ไปสถานพยาบาล
 เคลื่อนไหวร่ างกายโดยบริ เวณที่ถูกงูกัดให้ น้อยที่สุด เพื่อลดการดูดซึมพิษงูจากบริ เวณที่ถูกกัด เข้ าสู่
ระบบไหลเวียนเลือด ควรไม้ ดามบริเวณที่ถกู งูกดั และใช้ ผ้าพันยืด หรื อผ้ าสะอาดพันทับให้ แน่นพอประมาณ คล้ าย
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก เพื่อลดการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ถกู งูกดั
 ไม่ควรขันชะเนาะ อาจทาให้ เนื ้อเยื่อบริ เวณนัน้ ๆ ขาดเลือดไปเลี ้ยง เกิดเป็ นเนื ้อตาย
 นาส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ ที่สดุ โดยเร็วที่สดุ
 ระหว่างการนาส่ง หากไม่ทราบชนิดงูที่กดั ชัดเจน ให้ สงั เกตการหายใจของผู้ป่วยตลอดเวลา หากผู้ป่วย
หยุดหายใจระหว่างนาส่ง ให้ ทาการช่วยหายใจ เช่น การช่วยหายใจแบบปากต่อปากจนกว่าจะถึงสถานพยาบาล
เพราะงูพิษบางอย่าง เช่น งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม และงูทบั สมิงคลา มีพิษทาให้ ร่างกายเป็ นอัมพาตทังตั
้ ว ผู้
ถูกงูเหล่านี ้กัดจะเสียชีวิตจากการหยุดหายใจเป็ นหลัก (ไม่จาเป็ นต้ องปั ม้ หัวใจหากผู้ป่วยยังมีชีพจรปกติ)
 อาจนาซากงูไปด้ วยแต่ไม่จาเป็ นต้ องเสียเวลาตามหาหรื อไล่ตีงูเพื่อนาไปด้ วย เพราะจะเสียเวลาในการ
รักษาโดยไม่จาเป็ น
 ผู้ถูกงูกัดไม่จาเป็ นต้ องได้ รับเซรุ่ มแก้ พิษงูทุกราย แพทย์จะให้ เซรุ่ มแก้ พิษงูเฉพาะในรายที่มีข้อบ่งชี ้ทาง
การแพทย์เท่านัน้

แมลงหรื อสัตว์ ชนิดอื่นๆกัดต่ อย หากถูกกัดต่อยอาจดูแลแผลเบื ้องต้ นดังนี ้
 ผึ ้ง ต่อ แตน กัดต่อย ให้ ใช้ หลอดเล็กๆ แข็งๆ หรื อปลายด้ ามปากกาลูกลื่นที่ถอดไส้ ออกแล้ ว ครอบจุดที่ถูก
กัดต่อยและกดให้ เหล็กในโผล่ขึ ้นมา แล้ วจึงใช้ วิธีคีบดึงออก อย่าใช้ วิธีบีบหรื อเค้ น เพราะจะทาให้ เนื ้อเยื่อ
บริเวณที่ถกู กัดต่อยบวมได้ ทาแผลด้ วยแอมโมเนียหรื อครี มไตรแอมซิโนโลน
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 ตะขาบ แมงป่ องกัด ให้ ทาแผลด้ วยแอมโมเนียหรื อครี มไตรแอมซิโนโลน
 ถ้ ามีอาการปวดมาก มีอาการแพ้ เช่น หนังตาบวม หายใจไม่สะดวก ควรรี บไปพบแพทย์

ปลิง ปลิง เป็ นสัตว์ที่กดั และดูดเลือดคนและสัตว์เป็ นอาหาร โดยปล่อยสารที่กระตุ้นให้ หลอดเลือดขยายตัว และ
สารต้ านทานการแข็งตัวของเลือด ทาให้ คนที่ถกู กัดเลือดไหลไม่หยุด อาการที่พบบ่อยจากการถูกปลิงกัดในภาวะน ้า
ท่วม คือ มีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะที่ปลิงเข้ าไปกัด เช่น ทวาร เลือดกาเดาออก ไอหรื ออาเจียนเป็ นเลือด
ช่องคลอด ทาให้ เสียเลือดมาก ถ้ าหากปลิงอยู่ในโพรงจมูกอาจทาให้ ปวดศีรษะเป็ นเวลานาน หากเข้ าไปอยู่ใน
กล่องเสียงจะทาให้ ไอเป็ นเลือด หายใจไม่ออก
การป้องกันปลิงในภาวะนา้ ท่ วม
1. หลีกเลี่ยงการลุยน ้าโดยเฉพาะจุดที่มีนา้ ท่วมสูงระดับเอวขึ ้นไป หากจาเป็ น ควรแต่งตัวให้ มิดชิด ใส่
กางเกงชันใน
้ กางเกงขายาวและสวมถุงพลาสติกหุ้มเท้ าและหุ้มปลายขากางเกงทัง้ 2 ข้ าง แล้ วรัดด้ วยเชือก
หรื อยางเพื่อป้องกันไม่ให้ ปลิงเข้ าไปในกางเกงได้
2. หลีกเลี่ยงการเล่นน ้าหรื อแช่นา้ นานๆ โดยเฉพาะในบริ เวณที่นา้ ท่วมขัง ระมัดระวังเด็กเล็กที่เล่นนา้ ใน
บริเวณน ้าท่วมขัง เพราะเสี่ยงต่อการที่ปลิงจะเกาะและชอนไชเข้ าไปในอวัยวะต่างๆของร่างกายได้
กรณีถูกปลิงกัดหรื อดูดเลือด
 หากเห็นตัวปลิงเกาะอยู่บนร่ างกายไม่ควรดึงออกทันที เพราะอาจทาให้ ปากแผลฉีกขาดและเลือดหยุด
ยากขึ ้น ควรใช้ น ้าเกลือเข้ มข้ น (ใช้ น ้าผสมเกลือแกง) น ้าส้ มสายชูแท้ หรื อแอลกอฮอล์ 70% หยดบริ เวณรอบๆปาก
ของปลิง อาจใช้ ไม้ ขีดหรื อบุหรี่ ที่ติดไฟจี ้ตัวปลิง เพื่อให้ ปลิงหลุดออก
 ทาความสะอาดบาดแผลด้ วยยาฆ่าเชื ้อเบตาดีนหยดลงบนสาลีหรื อไม้ พนั สาลีที่สะอาด เช็ดเป็ นวงรูปก้ น
หอยจากส่วนในแผลออกสู่ส่วนรอบนอกของแผล หากเลือดยังไม่หยุดไหล ให้ ใช้ ยาซึ่งมีฤทธิ์ ช่วยในการหดตัว
ของเนื ้อเยื่อและหลอดเลือด เช่น คาลามาย โลชัน ทาบริเวณปากแผล
 หากสงสัยว่า ปลิงชอนไชเข้ าไปในร่างกาย เช่น มีเลือดออกตามช่องหรื อโพรงต่างๆ ไม่หยุด ให้ รีบนาส่ง
โรงพยาบาล
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