
บทที่ ๙. 
 ยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อระบบภูมคุ้ิมกนั 



 
ผลการเรียนรู้ Leaning outcome ของรายวิชา 

 
๑. ด้านความรู ้ ๓. ด้านทักษะทางการวิเคราะห์ 

1. มีความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญ
ของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน 
    - Immunosuppressive 

agents (ยากดภูมิคุมกัน) 
    - Immunostimulants (ยา
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน) 
    - Immunizing agents (ยาที่มี
ผลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค) 
 

1. มีทักษะในการวิเคราะห์วิธีการใช้ยา กลไกฤทธิ์
ของยา ผลข้างเคียงและพิษของยาที่ออกฤทธิ์ต่อ
ระบบภูมิคุ้มกัน 
    - Immunosuppressive agents (ยากดภูมิคุม

กัน) 
    - Immunostimulants (ยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน) 
    - Immunizing agents (ยาที่มีผลเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค) 
  



วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  
๑. อธิบายความหมายและหลักการทางเภสชัวิทยา การใช้
ยา กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงและพิษของยาที่ออก
ฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันได้  

๒. สามารถจัดกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันกลุม่
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  

๓. เลือกใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโรค 

 



ผู้ใดท่ีต้องรักษาโดยการกด
ภมูิคุ้มกนัและยาเสริมสร้าง

ภมูิคุ้มกนั  



• ระบบภมูิคุ้มกนัท าหน้าที่ป้องกนัร่างกายจากเชือ้
จลุชีพและสิง่แปลกปลอม ความผิดปกติของ
ร่างกายที่เกิดจากการท างานของระบบภมูิคุ้มกนั
โรคต้านตนเอง 

• เกิด graft rejection หรือ graft versus 
host disease ท่ีเป็น specific 
immune response   



 ความหมาย          
           ยาปรับภูมิคุ้มกัน mmunomodulators)  

ยาท่ีกดภูมิคุ้มกัน 
(immunosuppressive 

agents) 

ยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
(Biological response 

modifiers)  

ยาปรับภูมิคุ้มกัน 
(Immunomodulators)  



เป็นยาที่ใช้ป้องกนัการท าลายภมูิคุ้มกนัที่ร่างกาย
ไม่ต้องการให้เกิดขึน้  



ข้อบง่ใช้ 

1) ป้องกันและรักษาการเกิดการไม่ยอมรับอวัยวะที่ปลูกถ่ายชนิด           
acute graft rejection 

2) ป้องกันและรักษาการเกดิภมูคุ้ิมกันจากเนือ้เย่ือที่ปลูกถ่ายที่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกายผู้ป่วยที่เรียกว่า “graft versus host disease (GVHD)” 

3) รักษาภมูคุ้ิมคุ้มกันต้านตนเอง (autoimmune disease) ที่ร่างกายสร้าง
ขึน้มาต้านตนเองจนเกดิพยาธิสภาพของร่างกาย 

4) ใช้กดภมูคุ้ิมกันที่เฉพาะเจาะจง เช่น ป้องกันการเกดิ                                        
Rh hemolytic disease  



การแบ่งกลุ่มชนิดของยากดภูมคิุ้มกัน  
และกลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงและพิษของยา 

1. กลุ่มยาปฏิชีวนะ  

• cyctosporine 
• Tacrolimus 
• sirolimus 

2. กลุ่มยาที่มีพิษต่อ
เซลล์ (cytotoxic 

drugs)  

• Cyclophospha
mide 

• Azathioprine 

3. กลุ่มยายับยั้ง
เอนไซม์ (enzyme 

inhibitors)  

• Myclophenolate 
mofetil (MMF) 

• Leflunamide 
• Hydroxychloroquine 



การแบ่งกลุ่มชนิดของยากดภูมิคุ้มกัน  
และกลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงและพิษของยา 

4. กลุ่ม 
Cortricosteroids  

5. กลุ่ม Antibodies  

• daclizumab และ 
basiliximab 

• Alefacept 
• Abatacept 
• muromonab CD3 
• adalimumab, 

etanercept และ 
infliximab ฯลฯ 

6. ยาอื่นๆ 

• Anakinra 



ยาที่มีผลกดภูมิคุ้มกัน 
 (immunosuppressive agents) 

• ใช้ป้องกันและท ำลำยภูมิคุ้มกันที่ร่ำงกำยไม่ต้องกำร   เช่น                 
กำรไม่ยอมรับอวัยวะที่ปลูกถ่ำย (organtransplantation), ใช้
รักษำภำวะภูมิคุ้มกันต้ำนตนเอง 

• Cyclosporine A 

• Azathioprine (Imuran®) 

• Cortitosteroids 

• ยำกดภูมิต้ำนทำนตัวใหม่เช่น TNF inhibitor, IL-1 receptor 
antagonist 



• ยำไซโคลสปอริน (Cyclosporin) เป็นยำกดภูมิคุ้มกัน
ต้ำนทำนโรคของร่ำงกำย (Immunosuppressant) ซึ่งคือ
ระบบที่คอยปกป้องร่ำงกำยของเรำจำกสิ่งแปลกปลอมต่ำงๆ 
ที่อำจเข้ำมำท ำอันตรำยร่ำงกำยเรำได้ ซึ่งในผู้ป่วยที่ได้รับกำร
ปลูกถ่ำยอวัยวะ จ ำเป็นที่ผู้ป่วยต้องได้รับยำกดภูมิคุ้มกันฯ 
เพื่อไม่ให้ร่ำงกำยต่อต้ำนอวัยวะใหม่ที่ได้รับ ซึ่งขนำดยำที่
เหมำะสมจะท ำให้อวัยวะที่ได้รับกำรปลูกถ่ำยอยู่กับผู้ป่วยได้
เป็นระยะเวลำนำน แต่หำกได้รับขนำดยำที่สูงเกินไป ซึ่งจะไป
กดภูมิคุ้มกันฯของผู้ป่วยให้ลดต่ ำลงมำก จะท ำให้เกิดภำวะติด
เชื้อได้ง่ำย หรือหำกได้ รับยำขนำดต่ ำเกินไป อำจท ำให้
ร่ำงกำยต่อต้ำนอวัยวะที่ได้รับกำรปลูกถ่ำย 

http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD/


ยาไซโคลสปอรินน ามาใช้กดภมูิคุ้มกนัฯในการปลกูถ่ายอวยัวะ เพื่อป้องกนั
การปฏิเสธสิ่งปลกูถ่ายในผู้ ป่วยปลกูถ่ายอวยัวะ, ใช้รักษาเย่ือตาขาวอกัเสบจาก
ภาวะตาแห้ง (Keratoconjunc tivitis sicca), ภาวะตอ่มน า้ตามยั
โบเบียนท างานผิดปกติ, รวมถึงใช้รักษาในโรคจากภมูิคุ้มกนัผิดปกติ เช่น โรคข้อ
รูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis), โรคทางผิวหนงั เช่น โรคสะเก็ด
เงิน (Psoriasis) โดยใช้เป็นยาทางเลือกเม่ือโรคไม่ตอบสนองต่อยา
มาตรฐาน เช่น ยาเมทโทรเทรกเสด (Methrotrexate) 



ยาไซโคลสปอรินมีกลไกการออกฤทธ์ิอย่างไร? 

• ยาไซโคลสปอรินมีกลไกการออกฤทธ์ิ โดยตัวยาจะกด
ภมูิคุ้มกนัฯโดยจบักบัโปรตีนไซโคฟิลลิน (Cyclophillin) 
เกิดสารประกอบเชิงซ้อนท่ีสามารถจบัและยบัยัง้การท างานของ
เอนไซม์แคลซินิวริน (Calcineurin) ดงันัน้จึงยบัยัง้การ
พฒันาของเซลล์ทีเฮลเปอร์ (T helper cell) ซึง่เป็นเซลล์
ช นิดย่ อยช นิดหนึ่ ง ของ เซล ล์ เม็ ด เลื อดขาวลิม โฟไซ ต์ 
(Lymphocyte) ท่ีมีบทบาทส าคญัในการสร้างและ
พัฒนาความสามารถของระบบภูมิคุ้ มกันต้านทานโรคของ
ร่างกาย 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/


ยาไซโคลสปอรินมีผลไม่พงึประสงค์อย่างไร? 

• ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ส าคญัของยาไซโคลสปอริน คือ 
พิษต่อไต ซึ่งพบได้บ่อยและเป็นสาเหตุหลกัที่ต้องหยุดใช้ยาหรือ
ต้องปรับการใช้ยานี,้ พิษต่อระบบประสาท ได้แก่ อาการสัน่ ปวด
ศีรษะ และ ชกั นอกจากนี ้ยาไซโคลสปอรินอาจชกัน าให้เกิดภาวะ
ขนดก (Hirsutism), ความดนัโลหิตสงู, ภาวะโพแทสเซียมใน
เลือดสงู (Hyperkalemia: หากโพแทส เซียมในเลือดสงูไม่
มากมกัจะไมมี่อาการ จนกระทัง่โพแทสเซียมในเลือดสงูมากจึงเกิด
อาการทางหัวใจ  เช่น  ใจสั่น  ห รือหัวใจหยุด เ ต้น ) ,  ภาวะ
คอเลสเตอรอลในเลือดสงู และอาการเหงือกบวม 

http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%95
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A1


หากลืมรับประทานยาควรท าอย่างไร? 

• หากลืมรับประทานยาหรือหยอดยาไซโคลสปอริน ให้รับประทานหรือหยอดยาทนัทีท่ี
นกึได้ ยกเว้นวา่ใกล้ถงึเวลารับประทานยาหรือหยอดยาครัง้ถดัไป ไมต้่องเพิ่มขนาดยา
เป็น 2 เทา่ เพราะอาจท าให้ได้รับยาเกินขนาด 

• ควรแจ้งโรคประจ าตวัตา่ง ๆ เช่น โรคความดนัโลหิตสงู เน่ืองจากยาไซโคลสปอรินมีผล 
ข้างเคียงคือความดนัโลหิตสงู  

• ควรแจ้งเก่ียวกบัยาอ่ืนๆท่ีก าลงัใช้อยู ่เพราะยาท่ีก าลงัใช้อยู ่อาจสง่ผลตอ่การออกฤทธ์ิ
ของยาไซโคลสปอรินได้ 

• ควรแจ้งเก่ียวกบัการใช้ วิตามิน อาหารเสริม และยาสมนุไพร ท่ีใช้อยูใ่นขณะนี ้หรือ
ก าลงัจะใช้ เพราะอาจสง่ผลตอ่การออกฤทธ์ิของยาไซโคลสปอรินได้ 

• สภุาพสตรีควรแจ้งวา่อยูใ่นภาวะตัง้ครรภ์หรือไม ่หรือก าลงัให้นมบตุรหรือไม ่เน่ืองจาก
ยาไซโคลสปอริน สามารถผา่นรกและถกูขบัออกทางน า้นม ซึง่อาจสง่ผลข้างเคียงใน
ทารกได้ 

 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81


ยาไซโคลสปอรินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง? 

ช่ือการค้า บริษัทท่ีผลิต 

Cipol-N (ไซพอล-เอ็น) Chong Kun Dang 

Sanda (ซานด้า) Okasa Pharma 

Restasis (รีสตาซสิ) Allergan 

Equoral (อีคโูอรอล) Ivax 

Kasporin (คาสโพริน) Meditab Specialities 

Panimun Bioral (พานิมนั ไบโอรอล) Panacea Biotec 

Sandimmun/Sandimmun Neoral 
(ซานดิมมนั/ซานดิมมนั นีโอรอล) Novartis 

http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/


Cyclosporine A 

• ยาอันดับแรกที่ใช้ในการป้องกันการปฏิเสธเนื้อเยื่อที่ท า
การปลูกถ่าย 

• ผลข้างเคียงของยามีพิษต่อไต อาจท าให้ระดับของ
น้ าตาล ความดัน ไขมันในเลือดเพิ่มสูงขึ้น การท างาน
ของตับผิดปกต ิ

• ไมม่ีผลกดการท างานของไขกระดูกจึงเกิดการติดเชื้อ
ได้น้อยสุดเมื่อต้องให้เป็นเวลานาน 



 

Azathioprine (Imuran®) 
 

• มีฤทธ์ิในการกดภมิูคุ้มกนั และต้านการ
อกัเสบ 

• ผลข้างเคียงท่ีพบ การกดการท างานของ     
ไขกระดกู เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต ่า คลื่นไส้ 
อาเจียน เม่ือให้ยาในขนาดสงูมีผลตอ่ตบั เกิด
การติดเชือ้ได้สงู 



ยาที่ใช้ในการรักษา SLE : Azathioprine 

• ประเภทยา : immunosuppressant medication             
( ยาท่ีใช้กดภมูิคุ้มกนั) ยากดภมูิคุ้มกนั, ยารักษาโรคมะเร็ง  

• ข้อบ่งใช้ : ใช้ร่วมกบัยาอื่นในการป้องกนัการท่ีร่างกายปฏิเสธ (ตอ่ต้าน) ไต
ท่ีท าการปลกูถ่าย, รักษาโรคข้ออกัเสบ 
รูมาตอยด์ท่ีรุนแรงท่ีไมต่อบสนองตอ่ยาอ่ืน, โรคท่ีร่างกายมีภมูิต้านทานตอ่
เนือ้เย่ือของตวัเอง 

• กลไกการออกฤทธ์ิ : ยาจะยบัยัง้การแปรสภาพ purine และจะยบัยัง้
การสงัเคราะห์ DNA, RNA และโปรตีน ซึง่จะรบกวนกระบวนการแปร
สภาพของเซลล์และยบัยัง้การแบง่เซลล์ 



• ข้อห้ามใช้ :  
1. แพ้ยา azathioprine 

2. ภาวะ ตัง้ครรภ์ (ตลอดระยะเวลาท่ีตัง้ครรภ์ เน่ืองจากมี
หลกัฐานวา่มีความเสี่ยงตอ่ทารกในครรภ์ แตก็่อาจจะยอมรับ
ให้ใช้ในแมท่ี่จ าเป็นต้องใช้ยาเน่ืองจากเป็นโรคร้ายแรงท่ี มี
อนัตรายถึงชีวิตหรือไมส่ามารถใช้ยาท่ีมีความปลอดภยักว่า
หรือใช้แล้วไมไ่ด้ ผล) 
ข้อควรระวัง :  
1.ผู้ ป่วยท่ีใช้ยานีมี้ความเสี่ยงตอ่การติดเชือ้ท่ีรุนแรง 
2.ผู้หญิงท่ีอยูใ่นชว่งวยัเจริญพนัธุ์ไมค่วรตัง้ครรภ์ระหวา่งท่ีใช้
ยานี ้
 



อาการไม่พงึประสงค์ 
• ผลต่อระบบเลือด เน่ืองจากยามีฤทธ์ิกดไขกระดูกจึงท าให้
เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต ่า (เกิดขึน้มากกว่าร้อยละ 50), เม็ด
เลือดแดงต ่า, เกล็ดเลือดต ่า (ท าให้ต้องใช้เวลาในการแข็งตวั
ของเลือดนานขึน้และอาจท าให้เกิดเลือดออกได้ง่าย) หรือ 
เซลล์ทุกชนิดทัง้เม็ดเลือดแดง, ขาวและเกล็ดเลือดต ่า ซึ่ง
ความรุนแรงของภาวะดังกล่าวขึน้กับขนาดยาท่ีได้รับ และ
อาการจะดี ขึ น้ เ ม่ื อลดขนาดยาห รือหยุดยาชั่ วคราว 
 



• ผลต่อระบบทางเดนิอาหาร ในผู้ ท่ีได้รับยา 
azathioprine ใน ขนาดสงูอาจเกิดอาการคลื่นไส้ 
อาเจียน เบื่ออาหาร หรือท้องเสีย ซึง่สามารถลดอาการ
ดงักลา่วได้โดยการแบง่กินเป็นมือ้ๆ หรือกินหลงัอาหาร 
นอกจากนัน้ยาอาจท าให้เกิดตบัออ่นอกัเสบซึง่เกิดขึน้ร้อยละ 
2-12 การเกิดภาวะที่ร่างกายขบัถ่ายอจุจาระออกมาเป็น
ไขมนัเพราะการดดูซมึอาหารไขมนัผิดปกติซึง่จะเกิดขึน้น้อย
กวา่ร้อยละ 1 
 อาการแพ้ยาท่ีระบบทางเดินอาหารจะมีอาการคลื่นไส้ 
อาเจียนรุนแรง ท้องเสีย มีผ่ืน มีไข้ ออ่นเพลีย ปวดกล้ามเนือ้  
 



• ผลต่อตับ  
ยำท ำให้เกิดควำมเป็นพิษต่อตับ (เกิดขึ้นร้อยละ 3-10, ในผู้ป่วยโรคข้อ
อักเสบรูมำตอยด์เกิดขึ้นน้อยกว่ำร้อยละ 1 ซึ่งเกิดหลังจำกท ำกำรปลูกถ่ำย
อวัยวะแล้วภำยใน 6 เดือนและสำมำรถกลับสู่ปกติได้เมื่อหยุดยำ 
 
 กำรใช้ยำ azathioprine เป็นระยะเวลำนำนอำจท ำให้เกิดหลอดเลือดด ำที่
ตับอุดตันซึ่งพบได้น้อยแต่เป็นอันตรำยถึงชีวิตโดยโรคนี้จะเกิดขึ้นหลังจำก
กำรรักษำ 1-2 ปีและมักจะเกิดในผู้ชำย ซึ่งอำกำรแสดงที่บ่งบอก คือ ตัว
เหลือง ตำมมำด้วยท้องมำน ถ้ำตรวจกำรท ำงำนของตับจะพบว่ำเอนไซม์ตับมี
ค่ำสูงกว่ำปกติ โดยถ้ำเกิดภำวะดังกล่ำวขึ้นต้องหยุดยำโดยทันที 
 
ควำมเป็นพิษต่อตับ จะมีอำกำรแสดงคือ เบื่ออำหำร คลื่นไส้ อ่อนเพลีย 
น้ ำหนักลด ตัวเหลือง ตำเหลือง ปัสสำวะสีเข้ม 
 



• ผลต่อระบบหวัใจและหลอดเลือด เกิดภาวะความดนัโลหิตต ่า หวัใจเต้นช้า 
ผลต่อผิวหนัง เกิดผ่ืน (เกิดขึน้ประมาณร้อยละ 2) ผมร่วง 
ผลต่อระบบภมิูคุ้มกันของร่างกาย การเกิดปฏิกิริยาการแพ้พบได้น้อย โดย
เกิดขึน้น้อยกวา่ร้อยละ 0.1 ซึง่จะมีอาการไข้ หนาวสัน่ คลื่นไส้ อาเจียน 
ท้องเสีย จ านวนเม็ดเลือดขาวในเลือดเพิ่มขึน้อยา่งผิดปกต ิความดนัโลหิตต ่า 
ผลต่อระบบกระดกูและกล้ามเนือ้ ท าให้ปวดข้อ ปวดกล้ามเนือ้ กล้ามเนือ้
ออ่นแรง 
ผลต่อตา เกิดโรคของจอตา 
ผลต่อไต เกิดความเป็นพิษตอ่ไต 
ผลต่อระบบทางเดนิหายใจ ปวดบวม ไอ หายใจล าบาก 
ปฏิกิริยาระหว่างยา : ยานีเ้กิดปฏิกิริยากบัยาอ่ืนหลายตวั ดงันัน้เวลาไปพบ
แพทย์หรือเภสชักรควรแจ้งให้ทราบวา่ ก าลงักินยา azathioprine อยู ่
 



• ข้อบ่งใช้ : ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำยไต ส่วนกลไกในกำรรักษำ 
rheumatoid arthritis ยังไมแ่น่ชัด อำจเนื่องจำกกำรกดระบบภูมิคุ้มกัน
จึงท ำ ให้อำกำรของโรคในระยะ active ลดลง 
กำรออกฤทธิ์ : ยับยั้ง cell – mediated hypersensitivity ซึ่งเป็นปฏิกิริยำ

ตอบสนองเพ่ือต่อต้ำนหรือปฏิเสธกำรเปลี่ยนอวัยวะ ยำจะลดกำร
อักเสบด้วย 
DRUG INTERACTIONS : เพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดเซลมะเร็งหำกใช้

เป็นเวลำนำน โดยจะเพิ่มมำกขึ้นในผู้ป่วยที่มีประวัติได้รับ 
immunosuppressants ตัวอื่น เช่น Cytoxan, Leukeran,and Alkeran เพิ่ม
ควำมเส่ียงต่อกำรติดเชื้อรุนแรง Azathioprine ท ำ ให้มีบุตรยำกโดย
กำรลดจ ำ นวน sperm ในเพศชำย และพิษของยำจะเพิ่มขึ้นเมื่อ
รับประทำนร่วมกับยำ allopurinol,white blood counts จะลดลงอยู่ใน
ระดับ severe เมื่อใช้ร่วมกับยำที่กดกำรท ำ งำนของ bonemarrow หรือ
ยำในกลุ่ม ACE-inhibitor class drugs 

 



• หญิงตัง้ครรภ์ : ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากยาสามารถ 
transferred สูเ่ดก็ได้ 
ผลข้างเคียง : ผ่ืนคนั คลื่นไส้ อาเจียน leucopenia ซีด 
เลือดออก thrombocytopenia 
 

• สิ่งที่ต้องตดิตามเมื่อใช้ยา : 
1. ตรวจด ูCBC , หน้าที่ของตบั ไต 
2. ซกัประวตัิการแพ้ยา 
3. ประเมินอาการแสดงของการติดเชือ้ก่อนให้ยา 
4. บนัทกึน า้เข้า – ออก และชัง่น า้หนกัทกุวนั ระหวา่งให้ยา 
5. สงัเกตอาการเหน่ือยหอบ เลือดออกบริเวณเหงือกและเยื่อบใุน
ช่องปาก หรือเลือดออกในปัสสาวะหรืออจุจาระ 
 



อำกำรไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง (Major 
reaction) 
-  เกิดการติดเชื้อได้ง่าย มีไข้ เจ็บคอ ไอ 
-  เม็ดเลือดขาวต ่า (Leukopenia) 
-  เกิดพิษต่อตับ (hepatotoxicity) 
- ปวดบริเวณท้องอย่างรุนแรง (ตับอ่อน
อักเสบ) 
- อาการดีซ่าน (ตัวเหลือง ตาเหลือง) 
- ปวดบริเวณข้ออย่างรุนแรง 
- หายใจล่าบาก 
-เลือดออกผิดปกติ มีภาวะโลหิตจางหรือมีจ้่า
เลือดตามแขนขา 

 

• อำกำรไม่พึงประสงค์ที่ไม่
รุนแรง (Minor reaction) 

-  คลื นไส้ อาเจียน 
-   เบื ออาหาร 
-   กล้ามเนื้อไม่มีแรง 
อ่อนเพลีย 
-   ปากและริมฝีปากเป็นแผล 
-   ผมร่วง 
-   ผื น 



Cortitosteroids 

• ยาท่ีนิยมใช้ได้แก่ methylprednisolone และ prednisolone 

• มีฤทธ์ิกดการท างานของเม็ดเลือดขาว ยบัยัง้การสร้าง 
cytokine ตา่งๆ ลดการอกัเสบ 

• ผลข้างเคียงคอ่นข้างสงูเม่ือใช้เป็นเวลานานเน่ืองจากกดการ
ท างานของตอ่ม adrenal เกิดภาวะติดเชือ้ได้สงู 

• ใช้ในการรักษาภาวะต้านภมูิคุ้มกนัตนเอง การใช้จะเร่ิมใน
ขนาดสงูในระยะแรกจากนัน้จะคอ่ย ๆ ลดขนาดของยาลง 



corticosteroid 

• สเตียรอยด์ (Steroid) เป็นช่ือเรียกโดยยอ่ของกลุม่ยาท่ี
มีช่ือเต็มวา่ corticosteroid ยา กลุม่นีมี้ฤทธ์ิและข้อ
บง่ใช้มากมาย สามารถใช้ในโรคหรือภาวะตา่งๆ ได้อย่าง
หลากหลาย แตส่ิง่ท่ีท าให้ยากลุม่นีเ้ป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสดุกลบั
เป็นผลเสียท่ีเกิดจากการใช้ steroid อย่างไมถ่กูต้อง ซึง่
เป็นสาเหตท่ีุท าให้หลายคนกลวัและปฏิเสธท่ีจะใช้ยากลุม่
นี ้ยากลุม่สเตียรอยด์สามารถแบง่ตามรูปแบบของการใช้
ยาได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้



1. สเตียรอยด์ประเภทใช้ภายนอก 

•  มีตวัสเตียรอยด์ที่ใช้เป็นยาภายนอกหลายสิบชนิดด้วยกนั แต่
สามารถแบง่ตามรูปแบบของยาและตวัอยา่งของโรคท่ีใช้ได้เป็น  
ยาทา (ทัง้ในรูปครีม โลชนั ขึผ้ึง้) ส าหรับรักษาผ่ืนแพ้ ลมพิษ 
ผิวหนงัอกัเสบ สะเก็ดเงิน  

• ยาหยอดตา ยาป้ายตา ยาหยอดห ูส าหรับรักษาภมิูแพ้หรืออกัเสบ
ที่ตาและห ู 

• ยาพ่นจมูก ส าหรับรักษาโรคภมิูแพ้ที่มีอาการทางจมกู ริดสีดวง
จมกู  

• ยาพ่นคอ ส าหรับรักษาโรคหืด ภมิูแพ้ที่ท าให้เกิดอาการหอบ  
 



2. สเตียรอยด์ประเภทกินและฉีด  
•  ถึงแม้จะมีสเตียรอยด์ประเภทใช้ภายนอกมากมาย แตก่ารรักษาโรคหรือ
ภาวะบางอยา่ง จ าเป็นต้องใช้ยากินหรือยาฉีดเท่านัน้ เช่น อาการแพ้บางชนิด 
โรคหืดชนิดรุนแรง โรคภมูิคุ้มกนัไวเกิน ผู้ได้รับการผา่ตดัเปลี่ยนอวยัวะ เป็น
ต้น เช่นเดียวกบัยาใช้ภายนอก ถ้ากินหรือฉีดยาสเตียรอยด์ในขนาดน้อยๆ 
เพียงช่วงระยะเวลาสัน้ๆ มกัไม่ท าให้เกิดอาการไมพ่งึประสงค์ท่ีรุนแรง แตถ้่า
กินหรือฉีดตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดผลเสียท่ีรุนแรงหลายประการ
ด้วยกนั ได้แก่ ติดเชือ้โรค (ยากดการท างานของภมูิคุ้มกนัในร่างกาย) เป็น
เบาหวาน (ยาท าให้น า้ตาลในเลือดสงู) บวมและความดนัโลหิตสงู (ยาท าให้
ขบัน า้ลดลง แตเ่พิ่มการสะสมไขมนัท่ีหน้า หลงัและท้อง) กระดกูพรุน (ยา
รบกวนสมดลุการสร้างกระดกู) รวมทัง้เป็นแผลในทางเดนิอาหาร ผิวหนงั
เห่ียวยน่และบาง ตาเป็นต้อ การท างานของตอ่มหมวกไตผิดปกติ รบกวนการ
เจริญเติบโตในเดก็ เป็นต้น 



TNF inhibitor, IL-1 receptor antagonist  

ยบัยัง้การสร้างสารที่ 
ท า ให้เกิดการอกัเสบ
และเป็นไข้ 



 
ยาที่มีผลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค  

(Immunizing agents) 

 
• การเสริมภูมิต้านทาน หรือภูมิคุ้มกันของร่างกาย ท าให้ร่างกาย

สามารถป้องกันตัวเองจากการรุกรานของจุลชีพหรือสารพิษได้ 

• การท าให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นท าได้ 2 วิธีได้แก่ 

 - การกระตุ้นให้ร่างกายสร้างขึ้น(Active immunization) 

 - การให้สารที่มีคุณสมบตัิในการเป็นภูมิคุ้มกันโรคแก่ผูป้่วย
โดยตรง (Passive immunization) 



การกระตุ้นให้ร่างกายสร้างขึ้น (Active immunization) 

• การเสริมภูมิต้านทาน หรือภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยการให ้

• antigen หรือวัคซีนแก่ร่างกาย 

• การสร้างภูมิคุ้มกันชนิดนี้จะช้าดังนั้นการให้จะต้องให้ก่อนการเกิดโรค 

• วัคซีนที่ใช้แบ่งเป็น 

      - ชนิดเชื้อไม่มีชีวิต:การให้วัคซีนไอกรน พิษสุนัขบ้า โปลิโอชนิดฉีด 
บาดทะยัก คอตีบ 

      - วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต แต่เชื้อมีฤทธิ์อ่อน: วัคซีน โปลิโอชนิดกิน หัด 
คางทูม หัดเยอรมัน วัณโรค 



 
การให้สารที่มีคุณสมบตัิในการเป็นภูมิคุ้มกันโรคแก่ผูป้่วย

โดยตรง (Passive immunization) 

 
• การท าให้ผู้ ป่วยมีภมูิคุ้มกนัตอ่โรคนัน้ทนัที 

• ใช้ในกรณีฉกุเฉิน 

• ฤทธ์ิในการรักษาอยูไ่ด้ไมน่าน 

• อนัตรายท่ีเกิดขึน้จากการให้ภมูิคุ้มกนัแบบโดยตรงอาจท า
ให้ผู้ รับเกิดการแพ้อย่างเฉียบพลนัจนอาจถึงแก่ชีวิตได้ 

• อาจได้รับเชือ้โรคชนิดตา่ง ๆ จากการได้รับเซรุ่ม 



วัคซีน (Vaccine) 

• สารประกอบที่ได้จากเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย โดยท าให้ 

• เชื่อหมดฤทธิ์หรืออ่อนก าลังลงซึ่งไม่มีผลท าให้เกิดโรคขึ้น 



Vaccine ท่ีใช้บอ่ย 

ประเภท ข้อบ่งใช้ทางคลินิก 
 

MMR(Measles,Mumps,Rubella) ป้องกนัโรคหดั หดัเยอรมนั คางทมู 

Poliomyelitis 
OPVแบบรับประทาน 
IPVแบบฉีด 

ป้องกนัโรคโปลโิอ 

BCG(BacillusCalmette-Guerin) ป้องกนัวณัโรค 

Rabies vaccinne ป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า 

Hepatitis Bvaccine ป้องกนัโรคตบัอกัเสบชนิด B 



ทอ็กซอยด์ (Toxoid) 
สารประกอบท่ีท าขึน้จากพิษของเชือ้โรคตา่ง ๆ 



เซรุ่ม (Serum) 

• สารท่ีมีคณุสมบตัิในการป้องกนัโรคทัง้ของมนษุย์และสตัว์ 

ซึง่มีแอนติบอดีเ้ฉพาะโรค การเตรียมเซรุ่มจากเลือดของ
ผู้ ป่วยหรือสตัว์ท่ีได้รับเชือ้แล้วสร้างภมูิคุ้มกนัเฉพาะขึน้ใน
กระแสเลือด 



เซรุ่มท่ีใช้บอ่ย 

ประเภท  
 

ข้อบ่งใช้ทางคลินิก 

Antivenum  serum  ใช้แก้พิษง ูเป็นเซรุ่มท่ีได้จากม้าซึง่ได้รับการฉีด
พิษงจูนกระทัง่สร้างแอนติบอดี ้
ในกระแสเลือด 

Diptheria antitoxin ป้องกนัโรคคอตีบ จะฉีดให้ผู้ ป่วยทกุรายท่ีไม่
สามารถแยกโรคนีอ้อกด้วยอาการของโรค 

Hepatitis B immune globulin 
(HBIG) 

สกดัจากพลาสมาคนท่ีเป็นโรคนีใ้ห้ในกรณีท่ี
หลงัสมัผสักบัเชือ้โดยตรง หรือทารกท่ีมารดา
เป็นโรคตบัอกัเสบชนิดนี ้
และควรฉีดทนัทีหลงัคลอด 



 
วิธีการให้วัคซีน 

 
• การรับประทาน 

• การฉีด 

   - การให้วัคซีนหากผู้รับมีไข้ควรเลื่อนเวลาออกไปจนกว่าไข้
จะหาย 

   - ไม่ควรผสมวัคซีนรวมกันในหลอดเดียวเพื่อฉีดหากไม่
ทราบปฏิกิริยาต่อกันของยา 

   - คนไข้ที่ได้รับยากดภูมิต้านทานไม่ควรให้วัคซีนที่มีชีวิต 



 
บุคคลที่ควรได้รับการฉีดวัคซีน 

 
• ผู้ ท่ีมีภมูิต้านทานต ่า ได้แก่ เด็กเลก็ ๆ ผู้สงูอาย ุ

• บคุลากรทางการแพทย์ 

• ผู้ ท่ีจ าเป็นต้องเดินทางไปยงับริเวณท่ีมีการ
ระบาดของโรค 





 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ 

ยากดและเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยรวม 
 1. แนะน าผู้ป่วยถึงผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่  

 - คลื่นไส้ อาเจียน อาจเกิดภายใน 1-6 ชั่วโมง หลังจากได้รับยาและอาจหาย
ภายใน 24 ชั่วโมง  

 - มีไข้หนาวสั่น อาจเกิดภายหลังจากได้รับยาทันทีหรือภายใน 6 ชั่วโมง และ
จะสิ้นสุดภายใน 24 ชั่วโมง 

 - อาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง อาจนานถึง 1 สัปดาห์หรือมากกว่า ผมร่วง อาจ
เริ่มร่วงหลังจากใหย้าไป 2-3 สัปดาห์ 

 - เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด คือ ค่าของเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงและ
เกล็ดเลือดต่ าจะเกิดขึ้นภายใน 7-10 วัน และจะคืนกลับมาเป็นปกติภายใน 3-4 
สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ป่วยสังเกตอาการที่เกิดขึ้นขณะหรือหลังให้ยา ถ้ามีให้รายงานให้แพทย์
ทราบ 

 



การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ 
ยากดและเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยรวม 

2. ประเมินอาการที่เกิดจากผลข้างเคียงและให้การพยาบาล 
เช่นให้ยาแก้ปวด ยาลดไข้ และยาแก้อาเจียน เพื่อช่วยบรรเทา
อาการ 

3. ระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้ยากดภูมิคุ้มกันร่วมกันยาตัว
อื่นที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคตับและไต หญิงตั้งครรภ์ 
และมารดาที่ให้นมบุตร 

 



การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ 
ยากดและเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยรวม 

4. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น Cretinine, K+, 
Blood sugar ,CBC เป็นต้น 

5. ติดตามภาวะเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกมากขึ้น ที่พบบ่อยคือ 
มะเร็งต่อมน้ าเหลือง ชนิด Hodgkin’s disease ซึ่งเกิดจากการ
ติดเชื้อ Epstein-Barr virus และมะเร็งผิวหนัง 

6. แนะน าให้ผู้ป่วยชะลอการฉีดวัคซีน เนื่องจากยาที่มีผลต่อะบบ
ภูมิคุ้มกันจะลดประสิทธิภาพของร่างกายต่อการกระตุ้นด้วยวัคซีน 

 



 
สรุป 

 • ยาปรับภูมิคุ้มกันประกอบด้วยยากดภูมิคุ้มกันและยาเพิ่มภูมิคุ้มกัน 
ยากดภูมิคุ้มกันถูกใช้ในการป้องกันและรักษา organ rejection 
ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมักใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน 
เช่นใช้ antilymphocyte induction therapy ร่วมกับ 
monoclonal หรือ polyclonal antibody อื่นในระยะ
ประคับประคองใช้ยากลุ่ม calcineurin inhibitor, 
glucocorticoids และยาต้านเมตาบอไลท์ ในปัจจุบันมีการศึกษา
ระดับคลินิกหลายแห่งโดยใช้ยากดภูมิคุ้มกันสูตรต่างๆ รวมทั้งยา
ใหม่ในผู้ป่วยที่ได้รบัการปลูกถ่ายอวัยวะด้วย 

 



กรณตีัวอย่าง  
 1. ผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไขกระดูก มีการโรคข้ออักเสบรูมาตอยต์และโรคสะเกร็ดเงิน ควรได้รับ

ยากดภูมิคุ้มกันชนิดใด 

  :-  

2.ผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนไต ควรได้รับยากดภูมิคุ้มกันชนิดใด 

 :-  

 3.ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ coronary stent ควรได้รับยากดภูมิคุ้มกันชนิดใด 

 :-  

 4. ผู้ป่วยโรค autoimmune hemolytic anemia,SLE ควรใช้ยาใด 

 :-  

5. ผู้ป่วย crohn’disaese  และ ulcerative colitis ควรใช้ยาใด 

 :- 



กรณตีัวอย่าง  
 1. ผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไขกระดูก มีการโรคข้ออักเสบรูมาตอยต์และโรคสะเกร็ดเงิน ควรได้รับ

ยากดภูมิคุ้มกันชนิดใด 

  :- cyctosporine 

 2.ผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนไต ควรได้รับยากดภูมิคุ้มกันชนิดใด 

 :- tacrolimus ร่วมกับ glucocorticoids 

 3.ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ coronary stent ควรได้รับยากดภูมิคุ้มกันชนิดใด 

 :- sirolimus ร่วมกับ tacrolimus และ glucocorticoids 

 4. ผู้ป่วยโรค autoimmune hemolytic anemia,SLE ควรใช้ยาใด 

 :- Cyclophosphamide 

 5. ผู้ป่วย crohn’disaese  และ ulcerative colitis ควรใช้ยาใด 

 :- infliximab 

 


