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INSERT DRUG CARD

ความรู้และข้ อปฏิบตั เิ กี่ยวกับการใช้ ยากดภูมิต้านทาน
ผู้ป่วยที่ได้ รับการปลูกถ่ายอวัยวะ จะได้ รับยากดภูมิต้านทานไปตลอดชีวิตเพื่อกดระบบ
ภูมิค้ มุ กันของร่ างกาย ดังนัน้ ผู้ป่วยควรทําความเข้ าใจเกี่ยวกับยากดภูมิต้านทานและยาอื่นๆที่
ได้ รับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการรักษา
จุดประสงค์ ของการใช้ ยากดภูมิต้านทาน
ยาจะออกฤทธิ์กดภูมิต้านทานของร่ างกายไม่ให้ ต่อต้ าน (ปฏิเสธ) อวัยวะใหม่ที่ได้ รับ
โดยขนาดยาที่เหมาะสมจะทําให้ อวัยวะที่ได้ รับการปลูกถ่ายอยู่กับผู้ป่วยได้ เป็ นระยะเวลานาน
ในทางตรงกันข้ าม หากได้ รับขนาดยาที่สงู เกินไป จนภูมิค้ มุ กันของผู้ป่วยลดตํ่าลงมากจนเกิดภาวะ
ติดเชื ้อได้ ง่าย

ความสําคัญของการรั บประทานยาอย่ างสมํ่าเสมอ
หากผู้ป่วยไม่ได้ รับยาในขนาดที่ถกู ต้ อง เหมาะสม ระดับยากดภูมิ
ต้ านทานในเลือดจะเปลี่ยนแปลงจนทําให้ เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ เช่น ใน
กรณีที่ระดับยาน้ อยเกินไปจะทําให้ เกิดภาวะปฎิเสธอวัยวะ ในขณะที่ระดับยาที่สงู จนเกินไปจะทํา
้ ้ ป่วยไม่ ควร ปรับขนาดยาเอง รับประทานยาไม่ ตรงเวลา
ให้ เสี่ยงต่อภาวะติดเชื ้อต่างๆ ดังนันผู
หรือลืมรับประทานยา เปลี่ยนชนิดของยากดภูมิต้านทานเอง

การติดตามระดับยาในเลือด
ผู้ป่วยที่รับประทานยาไซโคลสปอริน (cyclosporine), ทราโคลิมสั (tacrolimus) หรื อ
ไซโลลิมสั (sirolimus) แพทย์จะสัง่ ตรวจวัดระดับยาในเลือดเพื่อพิจารณาที่เหมาะสม
ให้ กบั ผู้ป่วย เวลาที่มาทําการเจาะวัดระดับยามีความคัญมาก ผู้ป่วยควรมาเจาะเลือดในตรง
ตามเวลาที่กาํ หนดและไม่ ควรมาทําการเจาะเลือดคลาดเคลื่อนเกิน 15-30 นาที
โดยทัว่ ไปจะวัดระดับยาตํ่าสุด คือ การเจาะเลือด ก่อนรับประทานยากดภูมิ
ต้ านทานมื ้อถัดไป เช่น หากรับประทานยาเวลา 19.00 น. และเตรี ยมรับประทานยามื ้อ
ถัดไปเวลา 7.00 น. ท่านควรเจาะเลือดเวลา 7.00 น. คลาดเคลื่อนได้ ไม่เกิน 15-30 นาที

หลังจากเจาะเลือดเสร็ จจึงรับประทานยากดภูมิต้านทานในเวลา 7.00 น.
สําหรับผู้ที่ใช้ ยาไซโคลสปอริ นแพทย์อาจให้ เจาะเลือด หลังรับประทานยา 2 ชัว่ โมง เช่น
หากรับประทานยากดภูมิต้านทานเวลา 7.00 น. ควรเจาะเลือดเวลา 9.00 น.
การเก็บรักษายา
ยากดภูมิต้านทานส่วนใหญ่สามารถ เก็บที่อุณหภูมิห้อง ที่ไม่ ถูก
แสงสว่ า ง ความร้ อน หรื อ ความชื น้ ยกเว้ น ยาไซโลลิมัส (sirolimus)
ชนิดนํ ้าต้ องเก็บในตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส
ยาที่บรรจุอยู่ในแผงยาไม่ ควรแกะเม็ดยาออกมาจากแผงหากยังไม่ ได้ รับประทาน
เพราะแสงและความชื ้นอาจทําให้ เสื่อมคุณภาพได้

กรณีมีแพทย์ ท่านอื่นสั่งให้ ท่านรั บประทานยาชนิดอื่นๆ เพิ่มขึน้
เนื่องจากยาบางชนิดสามารถเกิดปฏิกิริยากับยากดภูมิต้านทาน หรื อที่
เรี ยกว่า “ยาตีกนั ” ทําให้ ระดับยากดภูมิต้านทานเปลี่นแปลง เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ได้ ดังนัน้ ผู้ป่วยควรแจ้ งให้ แพทย์ พยาบาลหรื อเภสัชกรทราบเมื่อได้ รับยาอื่นๆเพิ่มขึน้
เพื่อตรวจสอบรายการยาที่ได้ รับเพิ่มเติมว่ ามีผลกับยากดภูมิต้านทานหรือไม่
ตัวอย่ างยาที่เสริมฤทธิ์และต้ านฤทธิ์กับยากดภูมิต้านทาน
ไซโคลสปอริน (cyclosporine) และทราโคลิมัส (tarcrolimus)
Ï ยาที่เสริมฤทธิ์ Ï
ยาความดัน ยาโรคหัวใจ
ดิวไทอะเซ็ม (diltiazem), เวอร์ ราพามิว้ (verapamil), แอมโลดิปีน (amlodipine), อะมิโอดาโลน
(amiodarone)
ยารั กษาโรคติดเชือ้
อีริโธมัยซิน (erythromycin), คลาริโธมัยซิน (clarithromycin), คีโตโคนาโซล (ketoconazole),
ฟูลโคนาโซล (fluconazole), ไอทราโคนาโซล (itraconazole)
ยาต้ านซึมเศร้ า
ฟูลอ๊ อกซิทนิ (fluoxetine), ฟูลว๊ อกซามีน (fluvoxamine)
Ð ยาที่ต้านฤทธิ์ Ð
ยารั กษาติดเชือ้
ไรแฟมพิซนิ (rifampicin)
ยากันชัก
ฟี โนบาบีทอล (Phenobarbital), ฟี นิลโทอิน (phenytoin), คาร์ บามาซีปีน (carbamazepine)

กรณีลืมรั บประทานยา
ถ้ าเป็ นยาที่รับประทานวันละ 2 ครั ง้ เช่น ไซโคสปอริน (cyclosporine), ทรา
โคลิมัส (tacrolimus) ถ้ าผู้ป่วยนึกได้ ใน 6 ชัว่ โมงแรก ให้ รับประทานยาทันทีที่นึก
ได้ แต่ถ้านานเกิน 6 ชัว่ โมง ให้ รอทานมื ้อต่อไปโดยข้ ามมื ้อที่ลืมไป และไม่ เพิ่มขนาดยาเป็ น 2
เท่ าโดยเด็ดขาด
ถ้ าเป็ นยาที่รับประทานวันละ 1 ครั ง้ เช่น เพรดนิโซโลน (prednisolone), ไซโลลิมัส
(sirolimus) ถ้ าผู้ป่วยนึกได้ ใน 12 ชัว่ โมงแรก ให้ รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้านานเกิน 12
ชัว่ โมง ให้ รอทานมื ้อต่อไปโดยข้ ามมื ้อที่ลืมไป และไม่ เพิ่มขนาดยาเป็ น 2 เท่ าโดยเด็ดขาด
ตัวอย่ าง ถ้ าผู้ป่วยลืมรับประทานยาไซโคสปอริ น (รับประทานวัน
ละ 2 ครัง้ ) มื ้อ 7.00 น. และนึกได้ ก่อนเวลา 13.00 น. ให้ รับประทานยา
ทันที แต่ถ้านึกได้ หลัง 13.00 น. ให้ รับประทานยามื ้อ 19.00 น. ใน
ปริมาณเท่าเดิมโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็ น 2 เท่า

กรณีอาเจียนยาออกมา
ถ้ ามีอาการคลื่นไส้ และอาเจียนหลังกินยากดภูมิค้ มุ กัน หากสามารถมองเห็น
เม็ ด ยาได้ ควรเว้ น ระยะสัก ครู่ เมื่ อ รู้ สึก ดีขึน้ จึง รั บ ประทานยาใหม่ แต่ห าก
“ไม่ แน่ ใจ” ว่าอาเจียนยาออกมาด้ วยหรื อไม่ ไม่ ควร รับประทานยาซํ ้าโดยเด็ดขาด

กรณีท่ ผี ้ ูป่วยต้ องเดินทางไกล
¾ เตรี ยมยาติดตัวให้ เพียงพอตลอดการเดินทาง
¾ ไม่ควร เก็บยาไว้ ในรถ หรื อที่ร้อนจัด หรื อถูกแสงแดดโดยตรง
¾ เลือกอยูใ่ นสถานที่ท่สี ะอาด และไม่ แออัด
¾ เลือกรั บประทานอาหารสุกที่ปรุ งเสร็จใหม่ ๆ หรื อผลไม้ ที่ปอกเปลือกได้
¾ ถ้ าเดินทางไปต่างประเทศที่ต้องปรับเวลาใหม่ ควรรับประทานยาตามเวลาในประเทศ
ไทย ยกเว้ น กรณีที่ต้องไปพักอาศัยเป็ นเวลานาน ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
¾ หลีกเลี่ยงการเดินทางบนเครื่องบิน ในช่ วง 6 เดือนแรก ของการปลูกถ่ายอวัยวะ
หากไม่จําเป็ น เนื่องจากช่วงเวลานี ้ ได้ รับยากดภูมิค้ มุ กันในปริ มาณสูง และอยูใ่ นที่ที่
อากาศถ่ายเทน้ อย เป็ นเวลานาน อาจได้ รับเชื ้อจากผู้โดยสารอื่นๆ ได้ งา่ ย

กรณีท่ มี ีอาการผิดปกติ ทําอย่ างไร
ผู้ป่ วยควรศึ ก ษาอาการที่ สํ า คัญ ที่ ต้ อ งการการดูแ ลโดยเร่ ง ด่ ว น
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง อาการของภาวะปฏิ เ สธอวั ย วะ และภาวะติด เชื อ้
(หัวข้ อก่อนหน้ านี ้) หากมีอาการดังกล่าวให้ รีบมาพบแพทย์ทนั ที
นอกจากนี ้มีอาการที่อาจเกิดขึ ้นจากยา ไม่ถือว่าเป็ นสิง่ ปกติ แต่ควรแจ้ งให้ แพทย์ทราบเช่น
รับประทานอาหารเก่งขึ ้น มือสัน่ ร้ อนวูบวาบหลังรับประทานยา เหงื่อออกมาก มีขนขึ ้นตามตัว
คลื่นไส้ อาเจียน หน้ ากลมแต่ไม่บวมตามแขนขาหรื อหนังตา

วิธีรับประทานยา และข้ อควรปฏิบัติ
 รับประทานยาสมํ่าเสมอ ตรงเวลา
 ห้ ามหยุดยาหรือลดขนาดยาเองโดยเด็ดขาด
 ต้ องมาเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับยาในเลือดตามเวลาที่แพทย์กําหนด
 เก็บยาไว้ ในแผงยา และแกะออกจากแผงเมื่อต้ องการใช้ เท่านัน้
 เก็บยาในที่ที่ไม่ถกู แสงแดด ความร้ อน หรื อความชื ้น
 เก็บยาให้ พ้นมือเด็ก
 ควรจําชื่อยากดภูมิต้านทานให้ ได้ หรื อจดบันทึกไว้
 หากแพทย์ท่านอื่นสัง่ ให้ รับประทานยาอื่นๆ ร่ วม ควรขอให้ มีการ
ตรวจสอบรายการยาว่ามีผลต่อยากดภูมิต้านทานหรื อไม่ ทุกครัง้

ยากดภูมติ ้ านทาน
ผู้ป่วยมักจะได้ รับยา 2 ถึง 3 ชนิด ในขนาดที่สงู ในช่วง 6 เดือนแรกหลังจากนัน้ แพทย์จะ
ปรับลดขนาดยาลงตํ่าที่สดุ เท่าที่ควบคุมการปฏิเสธอวัยวะได้ ผู้ป่วยควรทราบชื่อยา ชนิดของ
ยา ขนาดที่รับประทานในแต่ ละครั ง้ และอาการข้ างเคียงที่อาจเกิดขึน้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดี
ในการรักษา ดังนี ้

ไซโคลสปอริน (Cyclosporine)
ชื่อทางการค้ า แซนดิมุม นีโอรอล (Sandimmun Neoral®)
ข้ อบ่ งใช้ ยาไซโคลสปอริ นออกฤทธิ์ ป้องกันการปฏิเสธอวัยวะโดย
การกดภูมิต้านทานของร่างกาย
รูปแบบ ชนิดเม็ด เป็ นแคปซูลนิ่ม มี 2 ขนาดคือ 25 และ 100 มิลลิกรัม
ชนิดนํ ้า 100 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร (50 มิลลิลติ ร)
้ ้ ป่วย
ขนาดยาที่ใช้ แพทย์จะทําการตรวจวัดระดับยาในกระแสเลือด และปรับขนาดยาให้ ดังนันผู
ไม่ควรปรับเปลี่ยนขนาดยาเอง
เวลารับประทานยา ควรรับประทานยาให้ ตรงเวลาเพื่อให้ ระดับยาในกระแสเลือดคงที่ โดยผู้ป่วย
จะต้ องรับประทานยาทุก 12 ชัว่ โมง เช่น ในช่วงเวลา 7.00 น. และ 19.00 น. เป็ นต้ น
อาการข้ างเคียงที่พบ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มือสัน่ ปั ญหาด้ านความสวยงาม เช่น
ผมดก เหงือกบวม
ข้ อสังเกต เมื่อเปิ ดภาชนะบรรจุ จะได้ กลิ่นเฉพาะของตัวยา ซึ่งไม่ได้ เกิดจากความผิดปกติแต่
อย่างใด

ทราโคลลิมัส (Tacrolimus)
ชื่อทางการค้ า โปรกราฟ (Prograf®)
ข้ อบ่ งใช้ ยาทราโคลิมสั ออกฤทธิ์ป้องกันการปฏิเสธอวัยวะ
โดยการกดภูมติ ้ านทานของร่างกาย
รู ปแบบ เป็ นยาชนิดแคปซูล มี 2 ขนาดคือ 1 และ 0.5 มิลกิ รัม
้ ้ ป่วย
ขนาดยาที่ใช้ แพทย์จะทําการตรวจวัดระดับยาในกระแสเลือด และปรับขนาดยาให้ ดังนันผู
ไม่ควรปรับเปลี่ยนขนาดยาเอง
เวลารับประทานยา ควรรับประทานยาให้ ตรงเวลาเพื่อให้ ระดับยาในกระแสเลือดคงที่ โดยผู้ป่วย
จะต้ องรับประทานยาทุก 12 ชัว่ โมง เช่น ในช่วงเวลา 7.00 น. และ 19.00 น. เป็ นต้ น
อาการข้ างเคียงที่พบ ความดันโลหิตสูง ระดับนํ ้าตาลในเลือดสูง ผมร่วง มือสัน่

เพรดนิโซโลน (Prednisolone)
ข้ อบ่ งใช้ เพรดนิโซโลนเป็ นยาในกลุม่ สเตียรอยด์ ซึง่ มักใช้ ร่วมกับไซ
โคลสปอริน หรื อ ทราโคลิมสั เพื่อป้องกันการปฏิเสธอวัยวะโดยการ
กดภูมิต้านทานของร่างกาย
รูปแบบ เป็ นยาชนิดเม็ด เม็ดละ 5 มิลลิกรัม
ขนาดยาที่ใช้ รับประทานยาที่แพทย์สงั่ อย่างเคร่งครัด ห้ ามปรับขนาดยาเอง
เวลารั บประทานยา ควรรับประทานเวลาเดิมทุกวัน โดยรับประทานยาในตอนเช้ าหลังอาหาร
ทันทีเพื่อลดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร
อาการข้ างเคียงที่พบ เช่น ความดันโลหิตสูง บวมนํ ้า ประจําเดือนผิดปกติ กระดูกบาง กล้ ามเนื ้อ
อ่อนแรง นํ ้าหนักตัวขึ ้น นํ ้าตาลในเลือดสูงขึ ้น การเกิดแผลที่ทางเดินอาหาร อาการเหล่านี ้พบได้
้ ป่วยเริ่ มมีอาการผิดปกติดงั กล่าวควรปรึกษา
บ่อยขึ ้นหากใช้ ยาขนาดสูง เป็ นเวลานาน ดังนันหากผู
้
แพทย์ เพื่อทําการปรับขาดยาให้ เหมาะสม

ไมโคฟี โนเลท โมฟิ ทิล (Mycophenolate mofetil)
ชื่อทางการค้ า เซลเซ็ป (Cellcept®)
ข้ อบ่ งใช้ ไมโคฟี โนเลท โมฟิ ทิล เป็ นยาป้องกันการปฏิเสธอวัยวะ ใช้
ร่วมกับ ไซโคลสปอริน ทราโคลิมสั และ/หรื อ เพรดนิโซโลน
รูปแบบ เป็ นแคปซูลขนาด 250 มิลกิ รัม และ 500 มิลลิกรัม
ขนาดยาที่ใช้ รับประทานยาตามแพทย์สงั่
เวลารั บประทานยา ควรรับประทานเวลาเดิมทุกวัน การรับประทานยาในขณะท้ องว่าง ยาจะถูก
ดูดซึมได้ ดี แต่ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการระคายเคืองทางเดินอาหารมากแพทย์อาจพิจารณาให้
รับประทานพร้ อมมื ้ออาหารได้
หลีกเลี่ยงการรับประทานยาร่วมกับนม ยาลดกรม ยาเสริมธาตุเหล็ก เพราะทําให้ การดูดซึมยาเข้ า
สูร่ ่างกายลดลง
อาการข้ างเคียงที่พบ อาจทําให้ เกิดภาวะซีด เม็ดเลือดขาวตํ่า แผลหายช้ า นอกจากนี ้พบอาการ
ข้ างเคียงเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้ อง หรื อ ท้ องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน

ไมโคฟี โนลิค แอสิด (Mycophenolic acid)
ชื่อทางการค้ า มายฟอร์ ตกิ (Myfortic®)
ข้ อ บ่ ง ใช้ ไมโคฟี โนลิ ค แอสิ ด เป็ นยาป้ องกัน การปฏิ เ สธ
อวัยวะ ใช้ ร่วมกับ ไซโคลสปอริน ทราโคลิมสั และ/หรื อ เพรดนิ
โซโลน
รูปแบบ เป็ นเม็ดเคลือบมีขนาด 180 และ 360 มิลลิกรัม
ขนาดยาที่ใช้ รับประทานยาตามแพทย์สงั่
เวลารั บประทานยา ควรรับประทานเวลาเดิมทุกวัน การรับประทานยาในขณะท้ องว่าง ยาจะถูก
ดูดซึมได้ ดี แต่ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการระคายเคืองทางเดินอาหารมากแพทย์อาจพิจารณาให้
รับประทานพร้ อมมื ้ออาหารได้
หลีกเลี่ยงการรับประทานยาร่วมกับนม ยาลดกรม ยาเสริมธาตุเหล็ก เพราะทําให้ การดูดซึมยาเข้ า
สูร่ ่างกายลดลง
อาการข้ า งเคี ย งที่พ บ อาจทํ า ให้ เ กิ ด ภาวะซีด เม็ ดเลือ ดขาวตํ่า แผล นอกจากนี พ้ บอาการ
ข้ างเคียงเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้ อง หรื อ ท้ องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน

ไซโลลิมัส (Sirolimus)
ชื่อทางการค้ า ราพามูน (Rapamune®)
ข้ อบ่ งใช้ ยาไซโลลิมสั ออกฤทธิ์ป้องกันการปฏิเสธอวัยวะโดยการ
กดภูมิต้านทานของร่างกาย
รู ปแบบ ยาไซโลลิมสั มี 2 รูปแบบ คือยาเม็ดเคลือบขนาด 1 มิลลิกรัม และยานํ ้า 1 มิลลิกรัม
ขนาดยาที่ใช้ แพทย์จะทําการตรวจวัดระดับยาในกระแสเลือด และปรับขนาดยาให้ ผ้ ปู ่ วย
เวลารับประทานยา ควรรับประทานเวลาเดิมทุกวัน เพื่อให้ ระดับยาในกระแสเลือดคงที่
หลีกเลี่ยงการรับประทานยาร่วมกับนม ยาลดกรม ยาเสริมธาตุเหล็ก เพราะทําให้ การดูดซึมยาเข้ า
สูร่ ่างกายลดลง
อาการข้ างเคียงที่พบ ผื่น แผลในปาก บาดแผลหายช้ า และ ไขมันในเลือดสูง

เอเวอโรลิมัส (Everolimus)
ชื่อทางการค้ า เซอร์ ตแิ คน (Certican®)
ข้ อบ่ งใช้ ยาเอเวอโรลิมสั ออกฤทธิ์ป้องกันการปฏิเสธอวัยวะโดยการกด
ภูมิต้านทานของร่างกาย
รู ปแบบ ยาเอเวอโรลิมสั เป็ นยาเม็ดขนาด 0.25 มิลลิกรัม และ 0.5 มิลลิกรัม
ขนาดยาที่ใช้ แพทย์จะทําการตรวจวัดระดับยาในกระแสเลือด และปรับขนาดยาให้ ผ้ ปู ่ วย
เวลารับประทานยา ควรรับประทานเวลาเดิมทุกวัน เพื่อให้ ระดับยาในกระแสเลือดคงที่
อาการข้ างเคียงที่พบ ผื่น แผลในปาก และ ไขมันในเลือดสูง

มีข้อมูลเรื่องอืน่ ๆ อีก

