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                                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์

 ภำควชิำอำยรุศำสตร์  คณะแพทยศำสตร์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

แพทย์หญงิทพิย์วนั สจุจำนนัท์

กลุ่มงำนกมุำรเวชกรรม โรงพยำบำลนครปฐม

ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 1 ปี อยู่จังหวัดนครปฐม ประวัติได้จากมารดาเชื่อถือได้

cc: ถูกสตัว์ไม่ทราบชนดิกดัมา 5 ชั่วโมงก่อน

pi: - 5 ชั่วโมงก่อนมารพ. ผู้ป่วยไปเล่นที่หน้าบ้านกบัสนุขั มารดาได้ยนิเสยีงสนุขัเห่า หลงัจากนั้นผู้ป่วยวิ่ง  

   เข้ามาในบ้าน มารดาพบว่ามรีอยถลอกที่หลงัเท้าด้านขวา ผู้ป่วยรู้สกึตวัดี

 - 2 ชั่วโมงก่อนมารพ. มารดาสงัเกตว่าผู้ป่วยเริ่มง่วง ซมึลง มอีาเจยีน 1 ครั้ง จงึได้พาไปรพ.ชมุชน

 - 1 ชั่วโมงก่อนมารพ. ระหว่างรอตรวจที่ห้องฉกุเฉนิ ผู้ป่วยซมึ ไม่หายใจ ปลกุไม่ตื่น ปากเขยีว 

   ที่รพ.ชมุชน แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ 5%D N/3 และส่งตวัมารกัษาต่อที่รพ.ศูนย์

ph: แขง็แรง เจรญิเตบิโตสมวยั ได้รบัวคัซนีครบ ครั้งสดุท้ายเมื่ออาย ุ9 เดอืน ไม่เคยแพ้ยา

Sh: ละแวกบ้านมลีกัษณะมพีุ่มไม้กระจายรอบ ๆ บ้าน มารดาบอกว่าแถวบ้านมงีูชกุชมุ ทั้งงูเขยีว และ  

 งูเห่า

pe: VS: BT 36.3oC, PR 158/min, RR 40/min (ventilator), BP 127/79 mmHg

 GA&Neuro:  unconscious, no spontaneous movement or breathing

   pupils 2 mm. not react to light

 Ext: right foot – laceration wound 3 mm at dorsal side, swelling and redness right foot to mid-leg

 Others: within normal limits

ท่านในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยรายนี้

 1.  กำรวนิจิฉยัโรคคอือะไร

 2.  แนวทำงกำรรกัษำเป็นอย่ำงไร

(Case study 1: Snake bites)
 กรณีผู้ป่วยถูกงูกัดรายที่ 1
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การวินิจฉัย

 พษิจากสตัว์ในประเทศไทยที่ท�าให้ผู้ป่วยมอีาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หยดุหายใจ ได้แก่ งูพษิกดั การได้รบั 

tetrodotoxin จากการกนิปลาปักเป้า แมงดาไฟ หรอืถูกปลาหมกึวงฟ้ากดั การได้รบั saxitoxin จากการกนิปลา

ปักเป้าน�้าจดื

 ดงันั้นอาการของผู้ป่วยรายนี้จงึเกดิจากงูพษิกดัมากที่สดุ ได้แก่ งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูทบัสมงิคลา ซึ่ง

เนื่องจากแผลมกีารอกัเสบมากจงึคดิถงึกลุ่มงูเห่า และงูจงอาง แต่งูจงอางมอีบุตักิารณ์น้อยมาก และร่วมกบัถิ่นฐาน

ที่ไม่ค่อยพบในภาคกลาง จงึท�าให้คดิถงึงูเห่ากดัมากที่สดุ

แนวทางการดูแลรักษา1, 2

 เฝ้าสังเกตอาการทางระบบประสาท และที่ส�าคัญคือเฝ้าสังเกตอาการหนังตาตก การกลืนล�าบาก 

การหายใจล�าบาก

 เมื่อมอีาการทางระบบประสาท ให้เซรุ่มแก้พษิงูเห่า 10 vials เท่ากบั 100 มล. 

 ดูแลการหายใจ

 ให้ยาปฏชิวีนะที่มฤีทธิ์ครอบคลมุเชื้อได้กว้าง

 การป้องกนับาดทะยกั

progress note:

Treatment

- ventilator support, 5%D N/3 IV rate 30 mL/hr

- Penicillin 100,000 U/kg/day

- Antivenom for cobra 100 mL drip in 2 hours

Progress

 หลงัจากให้ antivenom หมด ผูป่้วยรูส้กึตวั ตื่นดิ้น หายใจได้เอง ไม่มหีนงัตาตก หลงัจากนั้น 6 ชั่วโมง

สามารถ extubation ได้

  สงัเกตอาการผูป่้วยอกี 2 วนั ก่อนกลบับ้านผู้ป่วยรู้สกึตวัด ีไม่มหีนงัตาตก แผลที่หลงัเท้าเริ่มยบุบวม ได้

เปลี่ยนยาปฏชิวีนะเป็น Co-amoxiclav
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ประเด็นที่น่าสนใจ

 1. ผู้ป่วยที่เป็นเดก็จะให้ประวตัเิรื่องสตัว์กดัได้ไม่ด ีแพทย์ผู้ดูแลต้องใช้การตรวจร่างกาย และสภาพแวดล้อม

มาประกอบการวนิจิฉยั

  2. การส่งต่อผู้ป่วยที่สงสยัว่าถูกงูที่มพีษิต่อระบบประสาทกดัจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยงัสถานพยาบาลอกี

แห่งหนึ่ง เช่น จากสถานอีนามยัไปโรงพยาบาลชมุชน หรอืจากโรงพยาบลชมุชนไปโรงพยาบาลศูนย์ ต้องมบีคุลากร

ทางการแพทย์พร้อมด้วยอปุกรณ์ช่วยการหายใจ เช่น ambu bag ตดิตามผู้ป่วยไปด้วยเสมอ ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้กม็กีาร

ปฏบิตัทิี่ถูกต้อง

  3. ผู้ป่วยมกีารอกัเสบของแผลถูกกดัชดัเจน ร่วมกบัถิ่นฐานของงู จงึท�าให้วนิจิฉยัได้ไม่ยาก แต่ถ้าผู้ป่วยราย

นี้มกีารอกัเสบของแผลเพยีงเลก็น้อย จะท�าให้การวนิจิฉยัต้องคดิถงึงูทบัสมงิคลาด้วย

  4. การให้เซรุ่มต้านพษิรวมงูพษิต่อระบบประสาทกเ็ป็นทางเลอืกที่จะให้ได้ แต่ในรายนี้อาการและอาการ

แสดงเข้าได้กบังูเห่ากดัชดัเจน จงึเลอืกใช้เซรุ่มต้านพษิงูเห่าจะดกีว่า เพื่อเป็นการประหยดัการใช้เซรุ่มต้านพษิรวม

งูพษิต่อระบบประสาท 

 5. ปรมิาณของเซรุ่มต้านพษิงูที่ใช้ในเดก็จะเท่ากบัผู้ใหญ่ จงึต้องระวงัอตัราการให้ เพราะโดยปกตจิะให้หมด

ใน 30 นาท ีแต่ผู้ป่วยรายนี้ที่เป็นเดก็เลก็ จะให้ในอตัราที่ช้ากว่าผู้ใหญ่

 6. การให้ยาปฏชิวีนะในตอนแรกควรใช้ Co-amoxiclav มากกว่า penicillin
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