ผู้ป่วยถูกงูแมวเซากัด
นายแพทย์อ�ำนวย แสงฉายศิริศักดิ์
กลุ่มงานอายุรกรรม
             โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี อาชีพท�ำนา นครสวรรค์
อาการส�ำคัญ		
ถูกงูไม่ทราบชนิดกัดที่หลังเท้าซ้าย
ประวัติปัจจุบัน
1 วันก่อนมาโรงพยาบาลถูกงูไม่ทราบชนิดกัดที่หลังเท้าซ้ายขณะเดินผ่านทุ่งนา
(เวลาประมาณ18 น.) หลังถูกกัดผู้ป่วยไปรักษากับหมอชาวบ้าน ต่อมามีผู้แนะน�ำให้		
มาโรงพยาบาล จึงมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่มีโรคประจ�ำตัว ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่
ตรวจร่างกายที่หอผู้ป่วย 24 ชั่วโมงหลังถูกงูกัด
			
BP 130/70 mmHg, P 84/min, RR 22/min, T 37 ํC
			
ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ซีดเล็กน้อย ไม่มีแขนขาอ่อนแรง หนังตาไม่ตก ไม่เห็นภาพซ้อนหลัง		
			
เท้าซ้ายพบรอยเขี้ยว (fang mark) เท้าบวมเล็กน้อย ไม่มี bleb ไม่มี skin necrosis 		
			
ตรวจทางทวาร (per rectum examination) พบ melena
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
			CBC: Hct 32 %, WBC 12,000/mm3, platelet 78,000/mm3, PMN 87%, lymph 13%
			
plasma glucose 98 mg% BUN 42 mg% Cr 2.9 mg%
			
Venous clotting time (VCT) มากกว่า 15 นาที
ผู้ป่วยรายนี้ควรได้รับการวินิจฉัยว่าถูกงูอะไรกัด?
การวินิจฉัยภาวะงูพิษกัดนั้นโดยทั่วไปมักมีความเชื่อว่าจะต้องมีงูที่กัดผู้ป่วยมาด้วยจึงจะสามารถวินิจฉัย
ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการจ�ำแนกงูก็ยังมีการจ�ำแนกผิดพลาดได้1 ส่วนการตีงูนั้นมีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศน์และอาจเป็นอันตรายได้2 ในทางคลินิกเราวินิจฉัยว่าผู้ป่วยถูกงูพิษชนิดใดกัดได้โดยอาศัยลักษณะ
ทางคลินิกของผู้ป่วยร่วมกับข้อมูลระบาดวิทยาของงูพิษ3
ผู้ปวยรายนี้ถูกงูพิษไม่ทราบชนิดกัด การตรวจร่างกายและห้องปฏิบัติการบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นงูที่พิษต่อระบบ
โลหิต (hematotoxin) ประเทศไทยมีงูพิษต่อระบบโลหิตอยู่ใน family viperidae อยู่ 3 ชนิดคือ งูเขียวหางไหม้
(Green pit viper) งูกะปะ (Malayan pit viper) และงูแมวเซา (Russell’s viper)
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งูแมวเซาพบมากในบริเวณที่ราบภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าว โดยกระจายจากทางภาคตะวันตกไป
ภาคตะวันออกคือจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา พบมากในทุ่งนา สีและลาย
ของงูจะเข้ากับสิ่งแวดล้อมในทุ่งนา มีประโยชน์ในการจับหนูนา งูชนิดนี้ไม่ขึ้นต้นไม้ สามารถส่งเสียงขู่และฉกกัด
ได้รวดเร็วจึงเป็นที่มาของชื่องูแมวเซา4
อาการแสดงเฉพาะที่บริเวณที่ถูกงูแมวเซากัดจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับงู viperidae ชนิดอื่น และเมื่อ
เทียบกับความรุนแรงของ systemic envenoming5 แผลจากงูแมวเซากัดจะมี skin necrosis และ local blistering
น้อยมาก อาจมีอาการปวดบวมของต่อมน�้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง (regional lymph node) แต่อาการทาง systemic
จากพิษของงูแมวเซาจะรุนแรงกว่างู viperidae ชนิดอื่น กล่าวคือท�ำให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ และเกิดภาวะ
เลือดออกได้บ่อยกว่า6 โดยอาจพบภาวะเลือดออกนี้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังถูกกัด5 เนื่องจากพิษงูมีผลต่อ factor
V, IX, X และ fifibrinolytic activity ทั้ง fibrinogen และ plasminogen7 ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดอาจ
นานกว่า 2 สัปดาห์ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาด้วยเซรุ่มแก้พิษงู (antivenom)8 ดังนั้นผู้ป่วยที่การแข็งตัวของเลือด
ผิดปกติหลังจากถูกงูแมวเซากัดไปหลายวันแล้วก็ยังควรได้รับ antivenom
ผู้ป่วยรายนี้วินิจฉัยว่าถูกงูแมวเซากัดด้วยเหตุผลคือผู้ป่วยเกิดภาวะผิดปกติของระบบโลหิตและไต
มีแผลบวมเล็กน้อย (mild local swelling) และอยู่ในบริเวณที่มีงูแมวเซาชุกชุม (endemic area) การวินิจฉัยข้าง
ต้นนี้สอดคล้องกับซากงูที่ญาตินำ� มาภายหลัง ตามรูปที่ 9 และ 10 ซึ่งเป็นงูแมวเซา
การรักษาท�ำตาม protocol การรักษางูแมวเซาของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ด้านล่าง โดยจะ
พิจารณาหยุดตรวจ VCT เมื่อ VCT เป็นปกติสองครั้งติดต่อกันแล้วเท่านั้น9
VCT
No

VCT 4 hrs later

> 15 min

Yes

> 15 min
Yes

Antivenom 5 vials

No

VCT q 4 hrs

VCT OD X 2

> 15 min

> 15 min

Yes

Yes

No
No

VCT 4 hrs later

> 15 min

Yes

No

Stop VCT
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ผู้ป่วยได้รับ Russell’s viper monovalent antivenom ครั้งละ 4 vials รวม 5 ครั้ง หลังจากนั้น VCT จึง
ปกติ แต่ผู้ป่วยมีปัสสาวะออกน้อย และ serum BUN, Cr เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตาม
ตารางด้านล่าง)
Day
BUN (mg%)		
Cr (mg%)		
Hct (%)			
Platelet (/mm3)		

1

2			

3		

4

42		
60		
2.9		5.1		
32		
30		
78,000		
720,000		

88		
7.2		
28		
65,000		

105
10.3
28
54,000

	
  

รูปที่ 9 งูแมวเซา

รูปที่ 10 ลักษณะลายบนตัวของงูแมวเซา

ท�ำไมผู้ป่วยรายนี้จึงมีการท�ำงานของไตผิดปกติ?
ความผิดปกติของไตในผู้ป่วยที่ถูกงูแมวเซากัดมีหลายชนิด เช่น acute renal failure, acute tubular necrosis, acute cortical necrosis7, acute interstitial nephritis10,11 และ acute necrotizing vasculitis12 ผลของพิษงูต่อไตที่
รุนแรงที่สุดคือ acute renal failure ซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่ส�ำคัญ และ acute renal failure เกิดจากภาวะ disseminated intravascular coagulation (DIC) และช็อคจากการเสียเลือด ในทางคลินิกผลของพิษงูต่อไตโดยตรงยังไม่มี
ข้อมูลที่ชัดเจน8,13 แต่มีหลักฐานทางห้องทดลองว่าพิษงูมีผลโดยตรงต่อ isolate perfused rat kidney14 โดยพบว่า
มีการท�ำลาย glomerular epithelial และ endothelial cell จนเหลือแต่ basement membrane และมีการท�ำลายของ
vascular smooth muscle ที่ proximal tubule, distal tubule และ collecting tubule
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อัตราการเกิด acute kidney injury ในผู้ป่วยที่ถูกงูแมวเซากัดจะไม่แน่นอนขึ้นกับแหล่งที่รายงาน ในแง่
ของความรุนแรงพบว่าขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเช่นปริมาณของพิษงู ปริมาณเลือดที่สูญเสีย ภาวะช็อค ความผิด
ปกติของการแข็งตัวของเลือด การเกิดภาวะ intravascular hemolysis และภาวะ G6PD deficiency12 ส�ำหรับอาการ
ปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ออกเลย (oliguria หรือ anuria) นั้น อาจเกิดใน 2-3 ชั่วโมงจนถึง 96 ชั่วโมงหลังถูกกัด
ผู้ป่วยที่มีระยะ anuria นาน พบว่าไตของผู้ป่วยมักจะมี diffuse or patchy cortical necrosis8
สิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกล่วงหน้าว่าผู้ป่วยจะมีภาวะ renal failure คือการตรวจพบว่ามี early proteinuria ซึ่งอาจ
จะตรวจพบได้กอ่ นทีผ่ ปู้ ว่ ยจะมีอาการของ systemic envenoming15 การให้การรักษาด้วยเซรุม่ ต้านพิษงู (antivenom)
สามารถที่จะแก้ไขภาวะความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดได้ (coagulation disorder) แต่ไม่สามารถที่จะป้องกัน
การเกิด renal failure16 อย่างไรก็ตามการให้เซรุ่มต้านพิษงูแต่เนิ่นๆจะมีผลดีที่สุด โอกาสเกิดภาวะแพ้เซรุ่มต้าน
พิษงูปัจจุบันพบได้น้อยกว่า 15% และโอกาสที่จะเกิดภาวะ anaphylactic shock จนเสียชีวิตยิ่งพบได้น้อยมาก8
ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการท�ำ renal replacement therapy ด้วยวิธี acute hemodialysis ทาง right internal
jugular vein ก่อนท�ำได้ให้ platelet concentrate 5 unit เนื่องจากมีภาวะเกร็ดเลือดต�่ำ เมื่อท�ำ hemodialysis
ติดต่อกัน 3 วัน ปัสสาวะออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ serum BUN, Cr ลดลงตามล�ำดับ ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลัง
รักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 10 วัน โดยก่อนกลับ serum BUN 15 mg%, Cr 1.3 mg%, UA ปกติ แผลที่ถูก
กัดหายเป็นปกติ
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