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คํานํา

หนังสือเภสัชวิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ เลมที่ 1 เปนหนังสือเลมแรก
ในชุดหนังสือเภสัชวิทยา สําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีความประสงคเพื่อใหความรู
เบื้องตนในวิชาเภสัชวิทยาตลอดจนยาในระบบรางกายบางระบบ ที่จะเปนประโยชนในการศึกษา
วชิาเภสชัวทิยาสําหรบันสิตินกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีสาขาวทิยาศาสตรการแพทย  การจดัพมิพ
ครั้งนี้เปนครั้งที่ 10 ที่ไดปรับปรุงเนื้อหาตอเนื่องเปนเวลามากกวา 25 ป ตั้งแตการจัดพิมพครั้งแรก
ป พ.ศ. 2538 โดยมีรองศาสตราจารย ดร. บุญเกิด คงยิ่งยศ ผูไดวายชนมเปนบรรณาธิการกอตั้ง
หนังสือเภสัชวิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ หนังสือเลมปจจุบันประกอบดวยผูนิพนธ
ที่ไดรวมเขียนในการพิมพครั้งที่ 9 โดยไดปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองมากที่สุด  ในหนังสือ
เภสัชวิทยาเลมที่ 1 เนื้อหาไดจัดเปนตอน จํานวน 5 ตอน เพื่อใหเนื้อหาที่ตอเนื่องเชื่อมโยงอยูใน
ตอนเดียวกัน ในแตละตอนมแีบงบทยอยตาง ๆ  เนือ้หาประกอบดวย หลกัการสาํคญัทางเภสชัวทิยา 
ไดแก กระบวนการพัฒนายา เภสัชจลนศาสตร เภสัชพลศาสตร และเภสัชพันธุศาสตร ตอนอื่น ๆ 
ตอมาเปน เภสัชวิทยาตอระบบรางกาย ประกอบดวย ยาตอระบบประสาทออโตโนมิค เภสัชวิทยา
ของยาตอไตและระบบหวัใจรวมหลอดเลือด ยาระบบหายใจ และ ฮอรโมน ฮอรโมนเพศ ยาคมุกาํเนดิ 
และยาตานฮอรโมน  เนื้อหาของยาในแตละระบบ จะเนนเกี่ยวกับ กลไกการออกฤทธิ์ของยาที่
เก่ียวของกับพยาธิกาํเนดิของโรคทีย่าใชรกัษาเพือ่เปนพืน้ฐานใหสามารถอธบิายกลไกการออกฤทธิ์
สําคัญของยาตลอดจนอธิบายผลขางเคียงจากยาเหลาน้ัน และขอบงใชยาทางการแพทย ตัวอยาง
ยาที่สําคัญหรือยาตนแบบของกลุมจะกลาวถึงคุณลักษณะพอสังเขป 

เพ่ือความสะดวกในการอานและศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารหรือหนังสือ ตํารา วารสาร
ตางประเทศ รูปแบบการเขียน ชื่อยา สารเคมี ปฏิกิริยาทางชีวเคมี และชื่อโรค จะใชภาษาอังกฤษ
เปนหลัก นอกจากนี้ในแตละบทตอนทายจะมีหัวขอสรุปประเด็นสําคัญ และแบบทดสอบเพื่อนําไป
ทบทวนดวยตนเอง

บรรณาธกิารและผูนพินธหวังวาหนงัสอืเภสชัวทิยา เลม 1 พมิพคร้ังที ่10 พ.ศ. 2564 จะเปน
ประโยชนตอการศึกษาคนควาของนิสิตนักศึกษาและผูสนใจในเรื่องยา กลไกการออกฤทธิ์และผลที่
เกิดขึ้นตอรางกาย 

วีรพล คูคงวิริยพันธุ
ลัดดาวัลย เส็งกันไพร

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

สิงหาคม 2564



iv

สารบัญ

 รายชื่อผูนิพนธ i

 คํานํา  iii

 ตอนที่ 1 หลักการสําคัญทางเภสัชวิทยา  1
 Basic principles in pharmacology
บทที่ 1  แนะนําเภสัชวิทยา การพัฒนายา และ รูปแบบยา 2

Introduction to drug, drug discovery and dosage forms

พัทธมน ลพานุวรรตน

บทที่ 2  เภสัชจลนศาสตร 26 

Pharmacokinetics

ศิริมาศ กาญจนวาศ

บทที่ 3  เภสัชพลศาสตร 74 

Pharmacodynamics

วีรพล คูคงวิริยพันธุ

บทที่ 4  เภสัชพันธุศาสตร 102 

Pharmacogenetic & pharmacogenomics

วีรพล คูคงวิริยพันธุ

 ตอนที่ 2  ยาออกฤทธิ์ระบบประสาทออโตโนมิก  121
 Autonomic drugs 

บทที่ 5  ระบบประสาทออโตโนมิก: การสงสัญญาณประสาท 122

Autonomic nervous system: Neurotransmission

วีรพล คูคงวิริยพันธุ

บทที่ 6  ยาออกฤทธิ์ตอคลอลิเนอรจิกรีเซพเตอร 137 

Drugs acting on cholinergic receptor

วีรพล คูคงวิริยพันธุ 

บทที่ 7  ยาออกฤทธิ์ตอแอดรีเนอรจิกรีเซพเตอร 153 

Drugs acting on adrenergic receptor

วีรพล คูคงวิริยพันธุ



v

บทที่ 8  ยาคลายกลามเนื้อลาย 174 

Skeletal muscle relaxants

คัชรินทร ภูนิคม & จินตนา สัตยาศัย

 ตอนที่ 3 เภสัชวิทยาของยาตอไตและระบบหัวใจรวมหลอดเลือด  193
Pharmacology of drugs acting on kidney and cardiovascular system

บทที่ 9  ยาขับปสสาวะ 194 

Diuretics 

ดนุ เกษรศิริ

บทที่ 10 ยาลดความดันเลือด 214 

Antihypertensive agents

สุดา วรรณประสาท

บทที่ 11  ยารักษาภาวะหัวใจลมเหลว 230 

Drugs used in congestive heart failure

พัชรีวัลย ปนเหนงเพ็ชร

บทที่ 12  ยารักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ 252 

Antiarrhythmic agents

สรายุทธ หลานวงศ

บทที่ 13  ยารักษาโรคหัวใจขาดเลือด 277 

Drugs used in ischemic heart disease

วิจิตรา ทัศนียกุล

บทที่ 14  ยารักษาความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด 287

Drugs used in coagulopathy

คัมภีรพร บุญหลอ

บทที่ 15  ยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 313

Drugs used in dyslipidemia

ลัดดาวัลย เส็งกันไพร

 ตอนที่ 4 ยาระบบหายใจ 333
 Drugs used in respiratory system
บทที่ 16  ยารักษาโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 334 

Drugs used in asthma and chronic obstructive pulmonary disease

ปณต ตั้งสุจริต



vi

บทที่ 17  ยาตานฮีสตามีน และยาระงับอาการไอ 346 
Antihistamines and cough suppressant agents
ปณต ตั้งสุจริต

 ตอนที่ 5 ยาฮอรโมน ฮอรโมนเพศ และยาตานฮอรโมน 357
  Hormone, sex hormone and hormone antagonists 
บทที่ 18  ฮอรโมนจากไฮโปธาลามัสและตอมใตสมอง 358 

Hypothalamus and pituitary hormones 
ศิริพร เทียมเกา

บทที่ 19  ฮอรโมนไทรอยดและยาตานไทรอยด 365 
Thyroid hormone and antithyroid agents
ศริญญา คงเพชร

บทที่ 20  ฮอรโมนและยาตานฮอรโมนจากตอมหมวกไตสวนนอก  378
Adrenocorticoid hormones and anti-adrenocorticoids 
เอื้อมเดือน ประวาฬ

บทที่ 21  อินซูลินและยาตานนํ้าตาลในเลือดสูง 397 
Insulin and antihyperglycemic agents
ปณต ตั้งสุจริต

บทที่ 22 ยารักษาโรคกระดูกพรุน 414 
Drugs used in osteoporosis
สุดา วรรณประสาท

บทที่ 23  ฮอรโมนเพศ และยาตานฮอรโมน  423
Sex hormones and hormone antagonists
ศิริพร เทียมเกา

บทที่ 24  ยาคุมกําเนิด 451 
Contraceptive agents
ศิริพร เทียมเกา

บทที่ 25  ยากระตุนการตกไข 463 
Drugs induced ovulation
เอื้อมเดือน ประวาฬ

บทที่ 26  ยาบีบมดลูกและยาคลายกลามเนื้อมดลูก 475 
Oxytocic and tocolytic agents
ศิริพร เทียมเกา

 Index  483


