
ข้อมูล Human Tetanus Immune Globulin (TIG) 
 

ฝ่ายเภสัชกรรม 

โรงพยาบาลบางละมุง 

เนื่องจากทางบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการจ าหนนาาย Equine Tetanus Antitoxin (TAT) ทางฝ่ายเภสัชกรรม
จึงไดท้ าการจัดซื้อ Human Tetanus Immune Globulin (TIG) มาแทน โดยงานเภสัชสนเทศ ได้จัดเตรียมข้อมูล
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนใหน้ใช้ยาได้อยาางถูกต้องและปลอดภัย ดังนี้ 
ผลิตภัณฑ ์ Equine Tetanus Antitoxin (TAT) Human Tetanus Immune Globulin (TIG) 

ที่มาของผลิตภัณฑ ์ - เป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากเลือดมา้ ทีถู่กกระตุ้น
ด้วย toxin หนรือ toxoid ของเช้ือบาดทะยัก  
tetanus antitoxin สามารถใหน้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคตาอเชื้อบาดทะยกัได้เชานโดยจัดเป็นแบบ passive 
immunization   
- แตามี half life สั้น และอาจท าใหน้เกิด 
hypersensitivity และ serum sickness ได้ 
- กาอนใช้ควรทดสอบการแพ้ โดยท า skin test และ
เตรียม epinephrine 1:1000 ใหน้พร้อมในกรณีเกิด
การแพ้รุนแรง 

- เป็น specific immune globulin ที่มี tetanus antitoxin 
ซ่ึงเตรียมจากเลือดของคน ที่จะท าใหน้เกดิภูมิคุ้มกันตาอโรค
บาดทะยกั แบบ passive immunization   
- มีข้อดีคือ half life ยาว (28วัน) และเกิด hypersensitivity 
น้อยกวาา equine tetanus antitoxin (TAT) 

รูปแบบผลิตภัณฑ ์ Vial 1500 units/ml Prefilled syringe 250 units/ml 

ข้อบ่งใชแ้ละขนาดยา 

Prophylaxis of tetanus 

เด็ก ≤ 30kg : 1,500 units SC or IM 
> 30 kg : 3,000 – 5,000 units SC or IM 

> 7 years 250 units IM 
< 7 years 4 units/kg IM 

ผู้ใหญ่ Non-immune or partially  immune persons : 
3,000 - 5,000 units SC or IM 
Person < 30 kg : 1500 units 

250 units IM  
Wounds that cannot be managed surgically or 
neglected wounds, deep or dirty wounds, deep 
burns or congelations, tissue necrosis, septicaemic 
abortion & overwt patients May be raised to 500 
units simultaneously w/ tetanus vaccination 

Treatment of tetanus 

เด็ก Infant : 10,000 – 20,000 units IV 
Children : 50,000 to 100,000 units โดยแบาง 
antitoxin สาวนหนนึ่งฉีดเข้าหนลอดเลือดด า และสาวนที่
เหนลือฉีดเข้ากล้ามเน้ือ 

500 - 3000 units IM at multiple sites 
(150 units/kg) 

ผู้ใหญ่ 50,000 to 100,000 units โดยแบาง antitoxin 
สาวนหนนึ่งฉีดเข้าหนลอดเลือดด า และสาวนที่เหนลือฉีด
เข้ากล้ามเน้ือ 

3000 - 6000 units IM at multiple sites 
 

ผลข้างเคียง ปวดบริเวณที่ฉีดและมีไข้ต่ าๆ 
*สามารถฉีดพร้อมกับ tetanus toxoid (TT) ได้โดยแยกฉีดคนละข้าง 

หมายเหต ุ  สามารถใหน้ทาง SC ไดถ้้ามีข้อหน้ามในการใหน้ทาง IM เชาน ก าลัง
ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 
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