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เซรุ่มต้านพิษงู

 งูพิษกัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยมาโดยตลอด จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข     

พบว่ามอีบุตักิารณ์ผู้ป่วยถูกงูกดัประมาณ 7,000-8,000 รายต่อปี1 ซึ่งในจ�านวนนี้มทีั้งที่เป็นงูพษิ และงูที่ไม่มพีษิ แต่

ส่วนใหญ่เป็นงูที่ไม่ทราบชนดิ

 งูพษิที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสขุของประเทศไทยได้แก่

 งูที่มีพิษต่อระบบประสาท

 1. งูเห่า (Monocled cobra, Naja	kaouthia), งูเห่าพ่นพิษ (Spitting cobra, Naja	siamensis)

 2. งูจงอาง (King cobra, Ophiophagus	hannah)

 3. งูสามเหลี่ยม (Banded krait, Bungarus	fasciatus)

 4. งูทับสมิงคลา (Malayan krait, Bungarus	candidus)

 พิษของงูกลุ่มนี้จะไปจับกับแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ (neuromuscular junction) โดยพิษ

งูเห่า งูจงอาง จะไปจับกับตัวรับด้านกล้ามเนื้อ (post-synapse) และพิษงูสามเหลี่ยม งูทับสมิงคลาจะจับกับปลาย

ประสาท (pre-synapse) ท�าให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นอัมพาต หยุดหายใจ

 งูที่มีพิษต่อระบบโลหิต

 1. งูแมวเซา (Russell’s viper, Daboia	russelii) 

 2. งูกะปะ (Malayan pit-viper, Calloselasma	rhodostoma)

 3. งูเขียวหางไหม้ (Green pit-viper, Trimeresurus	spp)

 พิษของงูกลุ่มจะออกฤทธิ์กระตุ้นการท�างานของปัจจัยการจับเป็นลิ่มเลือด (coagulation factors) โดยที่พิษ

ของงูแมวเซาจะกระตุ้น Factor X แต่พิษของงูกะปะและงูเขียวหางไหม้จะกระตุ้นไฟบริโนเจน (fif   ibrinogen, Factor I)  

จากการกระตุน้ดงักล่าว จะท�าให้ปัจจยัการจบัเป็นลิ่มเลอืดในร่างกายลดลงอย่างมาก ท�าให้เกดิภาวะเลอืดออกง่าย

(Snake antivenoms)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์ 

ภำควชิำอำยรุศำสตร์	

คณะแพทยศำสตร์		จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
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 งูที่มีพิษต่อกล้ามเนื้อ

 ได้แก่ งูทะเล ซึ่งเป็นงูในวงศ์ย่อย Laticaudinae และ Hydrophiinae เป็นงูที่มีพิษต่อระบบประสาทเช่น

เดียวกับงูเห่า และมีพิษท�าลายกล้ามเนื้อด้วย ท�าให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลายตัว (rhabdomyolysis) และภาวะ

โพแทสเซียมสูงในเลือด (hyperkalemia)

 

 ปัจจุบันสถานเสาวภา สภากาชาดไทยได้ผลิตเซรุ่มต้านพิษงู แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 1. เซรุ่มต้านพิษงูเฉพาะชนิด (Monovalent antivenom) มี 7 ชนิด คือ เซรุ่มต้านพิษงูเห่า (ใช้แก้

พิษงู Naja	kaouthia), เซรุ่มต้านพิษงูจงอาง, เซรุ่มต้านพิษงูสามเหลี่ยม, เซรุ่มต้านพิษงูทับสมิงคลา, เซรุ่มต้านพิษงู

แมวเซา, เซรุ่มต้านพิษงูกะปะ, เซรุ่มต้านพิษงูเขียวหางไหม้ (ใช้แก้พิษงู Trimeresurus	albolabris)

 2. เซรุ่มต้านพิษงูรวม (Polyvalent antivenom) ผลิตจากการน�าพิษงูหลายชนิดไปกระตุ้นในม้าตัว

เดียว มี 2 ชนิด2 คือ 

 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบประสาท (Neuro polyvalent snake antivenom) ใช้แก้พิษงูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม 

และงูทับสมิงคลา

 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบโลหิต (Hemato polyvalent snake antivenom) ใช้แก้พิษงูแมวเซา งูกะปะ และงู

เขียวหางไหม้

Immunoglobulin F(ab’)2
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รูปที่	4	แสดงเซรุ่มต้ำนพิษงูที่เป็น	F(ab’)
2
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เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 เซรุ่มต้านพษิงู (snake antivenoms, snake antivenins, anti-snake venoms) เป็นโปรตนีที่ได้สกดัมาจากเลอืด

ของม้าที่ได้รบัการกระตุ้นด้วยพษิงู ส่วนประกอบที่ส�าคญัคอือมิมูโนโกลบูลนิจ ี (immunoglobulin G) ซึ่งเซรุ่มที่ผลติ

โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย จะใช้เปปซนิตดัส่วน Fc กลายเป็น F(ab’)
2
 (รูปที่ 4) การตดัส่วน Fc ท�าให้ลด

อตัราการเกดิอาการข้างเคยีงที่รนุแรง และการที่ยงัคง F(ab’)
2
  ไม่ใช่เป็น F(ab) ท�าให้ร่างกายก�าจดัเซรุ่มได้ไม่เรว็

มาก ท�าให้เซรุ่มออกฤทธิ์ในร่างกายได้นาน มรีะยะครึ่งชวีติประมาณ 28 ชั่วโมง3

 กลไกการออกฤทธิ์: F(ab’)
2
  จะจบักบัพษิงูในกระแสเลอืด และท�าให้พษิงูหมดฤทธิ์ (neutralization)

ข้อบ่งใช้ 

 กรณีงูพิษต่อระบบประสาท มขี้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้4

 1. การมกีล้ามเนื้ออ่อนแรง เริ่มตั้งแต่มหีนงัตาตก ไม่ต้องรอให้มภีาวะหายใจล้มเหลว

 2. สงสยังูทบัสมงิคลา หรอื งูสามเหลี่ยมกดั ควรให้เซรุ่มทนัททีี่วนิจิฉยัได้แม้ยงัไม่มอีาการ เพราะมฤีทธิ์

ท�าลายปลายประสาทท�าให้ฟื้นตวัช้ามากถ้าให้เซรุ่มหลงัมอีาการ

 งูที่มีพิษผลต่อระบบโลหิต มขี้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้4

 1. มเีลอืดออกตามระบบ

 2. Venous clotting time (VCT)  นานกว่า 20 นาท ีหรอื unclotted 20-minute whole blood clotting test 

(20WBCT)(5)  หรอื ม ีprothrombin time (PT) ยาวกว่าปกต ิหรอื ค่า International normalized ratio (INR) มากกว่า 1.26

 3. เกลด็เลอืดต�่ากว่า 50,000/mm3

 4. มอีาการปวดบวมเฉพาะที่อย่างรนุแรง ซึ่งอาจเกดิ compartmental syndrome 

 การท�า VCT แบบหลอดแก้ว 3 หลอด ให้ท�าเฉพาะในโรงพยาบาลที่มหี้องปฎบิตักิารที่เชื่อถอืได้ การท�า 

VCT ในห้องฉกุเฉนิ หรอืการท�าข้างเตยีง ให้ใช้ 20WBCT คอื การเจาะเลอืดผู้ป่วย 2 มลิลลิติรใส่ในหลอดแก้วที่

สะอาดตั้งทิ้งไว้ที่อณุหภูมหิ้อง 20 นาท ี แล้วมาดูว่าเลอืดมกีารแขง็ตวัหรอืไม่5 ถ้าไม่แขง็ตวัแสดงว่าม ี prolonged 

VCT โดยวธีกีารนี้มคีวามไวร้อยละ 85.7 ความเฉพาะเจาะจงร้อยละ 95.8  เมื่อเทยีบระดบัไฟบรโินเจน <100 

มลิลกิรมั/เดซลิติร6

 INR ที่มากกว่า 1.2 มคีวามไวร้อยละ 85.7 ความเฉพาะเจาะจงร้อยละ 95.6 เมื่อเทยีบระดบัไฟบรโินเจน 

<100 มลิลกิรมั/เดซลิติร6
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ข้อห้ามใช้ 

 ไม่มขี้อห้ามใช้7

ข้อควรระวัง

 ผู้ป่วยที่มีประวัติชัดเจนว่ามีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อผลิตภัณฑ์จากเซรุ่มม้า หรือต่อเซรุ่มต้านพิษงู7 

พจิารณาให้ยาแก้แพ้ในกลุ่มยาต้านฮสีตามนีก่อนการให้เซรุ่มต้านพษิงู

อาการอันไม่พึงประสงค์

 บางครั้งมอีาการปวดบรเิวณที่ฉดียา มผีื่นคนั และ อาจมไีข้

 ปฏกิริยิาที่รนุแรงในระยะต้น (early reaction) เกดิขึ้นขณะก�าลงัรบัเซรุ่ม หรอืภายในระยะเวลาสั้น ๆ  หลงัรบั

เซรุ่มหมด8 ได้แก่ ผื่นลมพษิ หน้าบวม หายใจไม่สะดวก หลอดลมหดเกรง็ ความดนัโลหติตก  ซึ่งอาการดงักล่าวนี้

พบได้ร้อยละ 3.5 และมคีวามดนัโลหติตกเพยีงร้อยละ 1.29 ถ้ามอีาการดงักล่าวให้รกัษาตามอาการ โดยการให้ยา

ต้านฮสิตามนี ยาอะดรนีาลนิ

 ปฎกิริยิาที่รนุแรงในระยะหลงั (late reaction) เกดิขึ้นที่ 1-2 สปัดาห์หลงัได้รบัเซรุ่ม ได้แก่  อาการไข้ ปวด

ข้อ ผื่นตามร่างกาย มกัไม่มอีาการรนุแรง ให้การรกัษาตามอาการ รวมทั้งการให้ยาสเตอรอยด์ถ้าจ�าเป็น

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

 ไม่มี

ขนาดและวิธีใช้

 ยงัไม่ค่อยมกีารศกึษาขนาดของเซรุ่มต้านพษิงูที่ใช้ ข้อมูลได้จากฤทธิ์การต้านพษิของเซรุ่มและปรมิาณพษิ

ของงูแต่ละชนดิ ได้เป็นแนวทางดงันี้

 เซรุ่มต้านพษิงูเห่า ใช้ 10 ขวดเลก็ (vial)10 เซรุ่มต้านพษิงูจงอาง 10 vials เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา 5 vials 

เซรุ่มต้านพษิงูสามเหลี่ยม 10 vials และเซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบประสาท 10 vials 

 เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซาใช้ 3-5 vials11 เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ 3-5 vials เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้ 3 vials12 

และเซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบโลหติ 5 vials

 ขนาดเซรุ่มที่ใช้ในผู้ป่วยเด็ก หรือสตรีมีครรภ์ เหมือนในผู้ป่วยทั่วไป ไม่ต้องลดขนาด
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 ไม่จ�าเป็นต้องท�าการทดสอบทางผวิหนงั (skin test) ก่อนให้เซรุ่ม เพราะมอีตัราการเกดิอาการข้างเคยีงที่

รนุแรงต�่า รวมทั้งการทดสอบทางผวิหนงัไม่สามารถท�านายการเกดิอาการข้างเคยีงได้9

 วธิกีารใช้คอื หยดทางหลอดเลอืดด�าภายใน 30 นาท ี ถ้ามปีัญหาเรื่องปรมิาตรสารน�้า อาจให้ภายใน 

1 ชั่วโมง ระหว่างการให้ยาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ต้องเฝ้าดูอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และ

สามารถเข้าถงึยาที่จ�าเป็นต่อการรกัษาอาการข้างเคยีง ทั้งนี้เพื่อที่จะตรวจพบและรกัษาอาการข้างเคยีงที่รนุแรงได้

อย่างรวดเรว็

  เซรุ่มจะออกฤทธิ์ภายใน 1 ชั่วโมง แต่อาการและอาการแสดงอาจจะไม่ดขีึ้นทนัท ี การตดิตามการตอบ

สนองต่อการรกัษา ในกรณขีองพษิงูต่อระบบประสาท จะต้องรอให้พษิงูถูกก�าจดัจากแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการ

และกล้ามเนื้อ ในกรณขีองงูเห่ามกีารศกึษาทางคลนิกิพบว่าประมาณ 12 ชั่วโมง10 แต่ส�าหรบังูอื่นในกลุ่มนี้ยงัไม่มี

ข้อมูลที่ชดัเจน ให้ใช้เวลา 12 ชั่วโมงเหมอืนกนั

 ในกรณขีองพษิงูต่อระบบโลหติ อาการเลอืดออกง่ายจะดขีึ้น และให้ตรวจทางห้องปฏบิตักิารที่ประมาณ 6 

ชั่วโมงหลงัได้รบัเซรุ่ม12

 พจิารณาให้เซรุ่มซ�้า เมื่อตดิตามการสนองต่อการรกัษาแล้วไม่ดขีึ้น

รูปแบบของยา

 เซรุ่มต้านพษิงูอยู่ในรูปผงแห้งบรรจใุนขวดเลก็ (vial)  และมตีวัท�าละลายเป็นน�้ากลั่น 10 มลิลลิติรแนบ

มาด้วย ดงันั้น 1 vial จะได้สารละลาย 10 มลิลลิติร ถ้าต้องการจะผสมให้เจอืจางกว่านี้สามารถผสมกบัสารน�้า        

5% Dextrose in water เพิ่มได้

 การเกบ็รกัษาไม่จ�าเป็นต้องเกบ็ในตู้เยน็ ให้เกบ็ที่อณุหภูมติ�่ากว่า 25 �°C หากเกบ็รกัษาตามที่ก�าหนด จะ
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