
 

 

 

 

 

 

  

ข้อบ่งใช้ ขนาดยา อัตราการบริหารยา 

1. โรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน  
(Acute phase of Kawasaki disease) 

เด็ก 2 g/kg โดยให้แบบ single dose และปรับ 
rate เพ่ือให้ยาหมดในเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง 

เริ่มให้ยา0.6 ml/kg/hr (30 mg/kg/hr) และเพ่ิมrate
ครั้งละเท่าตัวทุก 30 นาที จนได้rate ที่ต้องการ 
 

Max rate : 4.8 ml/kg/hr 

(240 mg/kg/hr) 

 
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของ IVIG ได้แก่ 
ผู้ป่วยที่มีการท างานของไตลดลง ผู้ป่วยโรคไต 
เบาหวาน ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในภาวะขาดน้ าหรือมีปริมาตร
เลือดน้อย ภาวะพิษจากการติดเชื้อ ภาวะ
paraproteinemiaหรือผู้ได้รับยาที่มีพิษต่อไตร่วมด้วย 
 ควรลดrate การให้ยาลง เช่นควรให้ยาไม่เกิน 

0.5 ml/kg/hr (0.025 g/kg/hr) และเพ่ิม rate 
ช้าๆจนได้ max4 ml/kg/hr (0.2g/kg/hr)  

 เลือกใช้ยาท่ีมีความเข้มข้นต่ าท่ีสุด เช่น เลือกใช้
ยาท่ีมีความเข้มข้น 5% แทนยาท่ีมีความเข้มข้น 
10% 

2. กลุ่มอาการ Guillain-Barre syndrome  
ที่มีอาการรุนแรง 

ผู้ใหญ่และเด็ก2g/kg แบ่งให้ 2-5 วัน  
 

3. โรคกล้ามเน้ืออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต 
(Myasthenia gravis, acute 
exacerbation หรือ Myasthenic crisis) 

ผู้ใหญ่และเด็ก1-2 g/kg โดยมีทางเลือก ดังน้ี 
 0.4 g/kg/day เป็นเวลา 3 วัน หากไม่ได้ผล 
จึงพิจารณาให้ต่ออีก 2 วัน จนครบ 2 g/kg  
 1g/kg/day เป็นเวลา 1 วัน หากไม่ได้ผล 
จึงพิจารณาให้ต่ออีก 1 วัน จนครบ 2 g/kg 

4. Autoimmune hemolytic anemia 
(AIHA) ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตาม
ขั้นตอนของมาตรฐานการรักษา และมีอาการ
รุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต 

ผู้ใหญ0่.4 – 0.5g/kg/day เป็นเวลา 4-5วัน หรือ
1g/kg/day เป็นเวลา 2 วัน ขนาดยารวมไม่เกิน 
2g/kg 

5. Hemophagocyticlymphohistiocytosis 
(HLH) 

ผู้ใหญ ่0.4 g/kg/day เป็นเวลา 3-5 วัน 
ขนาดยารวมไม่เกิน 2 g/kg 

6. โรค Idiopathic thrombocytopenic 
purpura(ITP) ชนิดรุนแรง 

เด็กและผู้ใหญ ่0.4 g/kg/day เป็นเวลา 2-5 วัน 
หรือ ให้ยาในขนาด 1g/kg/day เป็นเวลา 2 วัน 
ให้ยาซ้ ารอบที่สอง 24 ชั่วโมงหลังการให้ยาครั้ง
แรก 

7. โรค Pemphigus vulgaris ที่มีอาการรุนแรง 
และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
มาตรฐาน 

ผู้ใหญ2่g/kg/cycle แบ่งให้ในเวลา 3 วัน โดย
1cycle มีระยะเวลา 3-4 week 

8. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ 
(Primaryimmunodeficiency diseases) 

ผู้ใหญ่และเด็ก เริ่มด้วยครั้งละ 0.4-0.6 g/kg 
ทุก 2-4 สัปดาห์ 

การบริหารยา Human Immunoglobulin, Intravenous (IVIG) 

รูปแบบยา: Human immunoglobulin G 50 mg/ml (solution for injection),  

วิธีบริหารยา:หยดทางหลอดเลือดด าหรือฉีดเข้าทางหลอดเลือดด าช้าๆ (IV drip infusion or direct IV infusion) 

ไม่ควรให้ยาทางกล้ามเนื้อ (IM) หรือ 
ใต้ผิวหนัง (SC) และไม่ควรน ายาผสมกับยา
หรือของเหลวอื่นที่ให้ทางหลอดเลือดหรือให้
ผ่านท่อร่วมกัน เน่ืองจากอาจเกิดการไม่เข้ากัน
และส่งผลต่อความคงตัวของยาได้ 

1.ควรติดตามสัญญาณชีพ 

 ก่อนให้ยา  
 ขณะให้ยาทุก 15 นาทีจ านวน 2 ครั้ง 
 ทุก 30 นาทีจ านวน 1 ครั้ง 
 หลังจากน้ันทุก 1 ชั่วโมงจนยาหมด 
 และวัดอีกครั้งหลังยาหมด 60 นาที 

สังเกตว่ามีความดันโลหิตตก ชีพจรเร็วข้ึน อัตราการหายใจเร็วข้ึน อุณหภูมิร่างกายสูงข้ึน 
2. หากบวมบริเวณใบหน้าผื่นลมพิษ หน้าแดง เหงื่อแตก แน่นหน้าอก ให้หยุดยา 
เน่ืองจากอาจเกิดการแพ้ยา และให้รักษาอาการแพ้ดังกล่าว 
3. อาจเกิด Anaphylaxis ใน 30-60 นาถี ควรมี adrenaline พร้อมใช ้
4.หากเกิดอาการข้างเคียง เช่น มีไข้ หนาวสั่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หรือคลื่นไส้ 
อาเจียน ให้แก้ไขโดยลดอัตราการให้ยาลงร้อยละ 25-50 

เอกสารอ้างอิง: Human normal immunoglobulin. คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ(2) 
Immunoglobulin 5 TRCS. [package insert]. ชลบุรี: ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย. 2560 
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