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 ผู้ ป่วยท่ีได้รับการปลกูถ่ายอวยัวะ จะได้รับยากดภูมิต้านทานไปตลอดชีวิตเพื่อกดระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ดงันัน้ผู้ ป่วยควรทําความเข้าใจเก่ียวกับยากดภูมิต้านทานและยาอื่นๆท่ี

ได้รับเพ่ือประสทิธิภาพท่ีดีในการรักษา  

 
จุดประสงค์ของการใช้ยากดภมูิต้านทาน 
ยาจะออกฤทธ์ิกดภมูิต้านทานของร่างกายไม่ให้ต่อต้าน (ปฏิเสธ) อวยัวะใหม่ท่ีได้รับ 

โดยขนาดยาที่เหมาะสมจะทําให้อวยัวะท่ีได้รับการปลูกถ่ายอยู่กับผู้ ป่วยได้เป็นระยะเวลานาน 

ในทางตรงกนัข้าม หากได้รับขนาดยาท่ีสงูเกินไป จนภมูิคุ้มกนัของผู้ ป่วยลดตํ่าลงมากจนเกิดภาวะ

ตดิเชือ้ได้ง่าย 

 

 
ความสาํคัญของการรับประทานยาอย่างสมํ่าเสมอ 
 หากผู้ ป่วยไมไ่ด้รับยาในขนาดที่ถกูต้อง เหมาะสม ระดบัยากดภมูิ

ต้านทานในเลอืดจะเปลี่ยนแปลงจนทําให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ ป่วยได้ เช่น ใน

กรณีท่ีระดบัยาน้อยเกินไปจะทําให้เกิดภาวะปฎิเสธอวยัวะ ในขณะที่ระดบัยาท่ีสงูจนเกินไปจะทํา

ให้เสี่ยงตอ่ภาวะตดิเชือ้ตา่งๆ ดงันัน้ผู้ป่วยไม่ควร ปรับขนาดยาเอง รับประทานยาไม่ตรงเวลา
หรือลืมรับประทานยา เปล่ียนชนิดของยากดภมูิต้านทานเอง 
 

 

 
การตดิตามระดบัยาในเลือด 
ผู้ ป่วยท่ีรับประทานยาไซโคลสปอริน (cyclosporine), ทราโคลิมสั  (tacrolimus) หรือ 

ไซโลลิมสั (sirolimus) แพทย์จะสัง่ตรวจวดัระดบัยาในเลือดเพ่ือพิจารณาท่ีเหมาะสม

ให้กบัผู้ ป่วย เวลาท่ีมาทําการเจาะวดัระดบัยามีความคญัมาก ผู้ป่วยควรมาเจาะเลือดในตรง
ตามเวลาที่กาํหนดและไม่ควรมาทาํการเจาะเลือดคลาดเคล่ือนเกิน 15-30 นาท ี 

โดยทัว่ไปจะวดัระดบัยาตํ่าสดุ คือ การเจาะเลือด ก่อนรับประทานยากดภมูิ

ต้านทานมือ้ถดัไป เช่น หากรับประทานยาเวลา 19.00 น. และเตรียมรับประทานยามือ้

ถดัไปเวลา 7.00 น. ท่านควรเจาะเลือดเวลา 7.00 น. คลาดเคลื่อนได้ไมเ่กิน 15-30 นาที 

ความรู้และข้อปฏบิตัเิกี่ยวกับการใช้ยากดภมูิต้านทาน 



หลงัจากเจาะเลือดเสร็จจงึรับประทานยากดภมูิต้านทานในเวลา 7.00 น.  

สําหรับผู้ ท่ีใช้ยาไซโคลสปอรินแพทย์อาจให้เจาะเลือด หลงัรับประทานยา 2 ชัว่โมง เช่น 

หากรับประทานยากดภมูิต้านทานเวลา 7.00 น. ควรเจาะเลือดเวลา 9.00 น. 

 
การเก็บรักษายา 
 ยากดภมูิต้านทานส่วนใหญ่สามารถ เก็บที่อุณหภูมิห้อง ที่ไม่ถูก

แสงสว่าง ความร้อน หรือความชืน้ ยกเว้น ยาไซโลลิมัส (sirolimus) 

ชนิดนํา้ต้องเก็บในตู้ เย็น 2-8 องศาเซลเซียส  

 ยาท่ีบรรจุอยู่ในแผงยาไม่ควรแกะเม็ดยาออกมาจากแผงหากยังไม่ได้รับประทาน 

เพราะแสงและความชืน้อาจทําให้เสื่อมคณุภาพได้   

  

 
กรณีมีแพทย์ท่านอื่นส่ังให้ท่านรับประทานยาชนิดอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ 
 เน่ืองจากยาบางชนิดสามารถเกิดปฏิกิริยากบัยากดภมูิต้านทาน หรือท่ี

เรียกว่า “ยาตีกนั” ทําให้ระดบัยากดภมูิต้านทานเปลี่นแปลง เพิ่มขึน้หรือลดลง

ได้ ดงันัน้ ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ พยาบาลหรือเภสัชกรทราบเม่ือได้รับยาอื่นๆเพิ่มขึน้ 
เพื่อตรวจสอบรายการยาที่ได้รับเพิ่มเตมิว่ามีผลกับยากดภมูิต้านทานหรือไม่ 
 
ตวัอย่างยาที่เสริมฤทธ์ิและต้านฤทธ์ิกับยากดภมูิต้านทาน  
ไซโคลสปอริน (cyclosporine) และทราโคลิมัส (tarcrolimus) 

  ยาที่เสริมฤทธิ์   
ยาความดัน ยาโรคหัวใจ 
ดวิไทอะเซม็ (diltiazem), เวอร์ราพามิว้ (verapamil), แอมโลดปีิน (amlodipine), อะมโิอดาโลน 
(amiodarone) 
ยารักษาโรคตดิเชือ้  
อีริโธมัยซนิ (erythromycin), คลาริโธมัยซนิ (clarithromycin), คีโตโคนาโซล (ketoconazole),  
ฟูลโคนาโซล (fluconazole), ไอทราโคนาโซล (itraconazole) 
ยาต้านซมึเศร้า  
ฟูลอ๊อกซทินิ (fluoxetine), ฟูลว๊อกซามีน (fluvoxamine) 

  ยาที่ต้านฤทธิ์   
ยารักษาตดิเชือ้  
ไรแฟมพซินิ (rifampicin) 
ยากันชัก  
ฟีโนบาบีทอล (Phenobarbital), ฟีนิลโทอนิ (phenytoin), คาร์บามาซีปีน (carbamazepine)  



กรณีลืมรับประทานยา 
ถ้าเป็นยาที่รับประทานวันละ 2 ครัง้ เช่น ไซโคสปอริน (cyclosporine), ทรา

โคลิมัส (tacrolimus) ถ้าผู้ ป่วยนึกได้ใน 6 ชัว่โมงแรก ให้รับประทานยาทนัทีท่ีนึก

ได้ แต่ถ้านานเกิน 6 ชัว่โมง ให้รอทานมือ้ต่อไปโดยข้ามมือ้ท่ีลืมไป และไม่เพิ่มขนาดยาเป็น 2 
เท่าโดยเดด็ขาด 
 ถ้าเป็นยาที่รับประทานวันละ 1 ครัง้ เช่น เพรดนิโซโลน (prednisolone), ไซโลลิมัส 

(sirolimus) ถ้าผู้ ป่วยนึกได้ใน 12 ชัว่โมงแรก ให้รับประทานยาทนัทีท่ีนึกได้ แต่ถ้านานเกิน 12 

ชัว่โมง ให้รอทานมือ้ตอ่ไปโดยข้ามมือ้ท่ีลืมไป และไม่เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่าโดยเดด็ขาด 

 ตวัอย่าง ถ้าผู้ ป่วยลืมรับประทานยาไซโคสปอริน (รับประทานวนั

ละ 2 ครัง้) มือ้ 7.00 น. และนึกได้ก่อนเวลา 13.00 น. ให้รับประทานยา

ทนัที แต่ถ้านึกได้หลงั 13.00 น. ให้รับประทานยามือ้ 19.00 น. ใน

ปริมาณเท่าเดมิโดยไมต้่องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า 
 

 
กรณีอาเจียนยาออกมา 
   ถ้ามีอาการคลื่นไส้และอาเจียนหลงักินยากดภมูิคุ้มกนั หากสามารถมองเหน็

เม็ดยาได้ ควรเว้นระยะสักครู่ เม่ือรู้สึกดีขึน้จึงรับประทานยาใหม่ แต่หาก     

“ไม่แน่ใจ” วา่อาเจียนยาออกมาด้วยหรือไม ่ไม่ควร รับประทานยาซํา้โดยเดด็ขาด  

 

 
กรณีที่ผู้ป่วยต้องเดนิทางไกล 

 เตรียมยาตดิตวัให้เพียงพอตลอดการเดนิทาง  

 ไมค่วร เก็บยาไว้ในรถ หรือท่ีร้อนจดั หรือถกูแสงแดดโดยตรง 

 เลือกอยูใ่นสถานที่ที่สะอาด และไม่แออัด  

 เลือกรับประทานอาหารสุกที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ หรือผลไม้ท่ีปอกเปลอืกได้ 

 ถ้าเดนิทางไปตา่งประเทศที่ต้องปรับเวลาใหม ่ควรรับประทานยาตามเวลาในประเทศ

ไทย ยกเว้น กรณีท่ีต้องไปพกัอาศยัเป็นเวลานาน ควรปรึกษาแพทย์ก่อน 

 หลีกเล่ียงการเดนิทางบนเคร่ืองบนิ ในช่วง 6 เดอืนแรก ของการปลกูถ่ายอวยัวะ 

หากไมจํ่าเป็น เน่ืองจากช่วงเวลานี ้ได้รับยากดภมูิคุ้มกนัในปริมาณสงู และอยูใ่นท่ีท่ี

อากาศถ่ายเทน้อย เป็นเวลานาน อาจได้รับเชือ้จากผู้ โดยสารอ่ืนๆ ได้งา่ย  
 
 



กรณีที่มีอาการผิดปกต ิทาํอย่างไร 
 ผู้ ป่วยควรศึกษาอาการที่ สําคัญท่ีต้องการการดูแลโดยเร่งด่วน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการของภาวะปฏิเสธอวัยวะ และภาวะติดเชือ้ 

(หวัข้อก่อนหน้านี)้ หากมีอาการดงักลา่วให้รีบมาพบแพทย์ทนัที 

นอกจากนีมี้อาการท่ีอาจเกิดขึน้จากยา ไมถื่อวา่เป็นสิง่ปกต ิแตค่วรแจ้งให้แพทย์ทราบเช่น 

รับประทานอาหารเก่งขึน้ มือสัน่ ร้อนวูบวาบหลงัรับประทานยา เหง่ือออกมาก มีขนขึน้ตามตวั 

คลื่นไส้ อาเจียน หน้ากลมแตไ่มบ่วมตามแขนขาหรือหนงัตา  

 

 
วิธีรับประทานยา และข้อควรปฏิบัต ิ

 รับประทานยาสมํ่าเสมอ ตรงเวลา 

 ห้ามหยุดยาหรือลดขนาดยาเองโดยเดด็ขาด 

 ต้องมาเจาะเลือดเพื่อตรวจวดัระดบัยาในเลือดตามเวลาที่แพทย์กําหนด 

 เก็บยาไว้ในแผงยา และแกะออกจากแผงเมื่อต้องการใช้เท่านัน้ 

 เก็บยาในท่ีท่ีไมถ่กูแสงแดด  ความร้อน หรือความชืน้ 

 เก็บยาให้พ้นมือเดก็ 

 ควรจําช่ือยากดภมูิต้านทานให้ได้ หรือจดบนัทกึไว้ 

 หากแพทย์ท่านอ่ืนสัง่ให้รับประทานยาอ่ืนๆ ร่วม  ควรขอให้มีการ

ตรวจสอบรายการยาวา่มีผลตอ่ยากดภมูิต้านทานหรือไม ่ทกุครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ผู้ ป่วยมกัจะได้รับยา 2 ถึง 3 ชนิด ในขนาดที่สงูในช่วง 6 เดือนแรกหลงัจากนัน้ แพทย์จะ

ปรับลดขนาดยาลงตํ่าท่ีสดุเท่าท่ีควบคมุการปฏิเสธอวยัวะได้ ผู้ป่วยควรทราบช่ือยา ชนิดของ

ยา ขนาดที่รับประทานในแต่ละครัง้และอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึน้ เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดี

ในการรักษา ดงันี ้

 
 
ไซโคลสปอริน (Cyclosporine)  
ช่ือทางการค้า แซนดมุิม นีโอรอล (Sandimmun Neoral®) 
 
ข้อบ่งใช้ ยาไซโคลสปอรินออกฤทธ์ิป้องกันการปฏิเสธอวยัวะโดย

การกดภมูิต้านทานของร่างกาย   

รูปแบบ ชนิดเม็ด  เป็นแคปซลูน่ิม มี 2 ขนาดคือ 25 และ 100 มิลลกิรัม  

             ชนิดนํา้ 100 มิลลกิรัม/มิลลลิติร (50 มิลลลิติร) 

ขนาดยาที่ใช้ แพทย์จะทําการตรวจวดัระดบัยาในกระแสเลือด และปรับขนาดยาให้ ดงันัน้ผู้ ป่วย

ไมค่วรปรับเปลี่ยนขนาดยาเอง  

เวลารับประทานยา ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาเพื่อให้ระดบัยาในกระแสเลือดคงท่ี โดยผู้ ป่วย

จะต้องรับประทานยาทกุ 12 ชัว่โมง เช่น ในช่วงเวลา 7.00 น. และ 19.00 น. เป็นต้น  

อาการข้างเคียงที่พบ ความดนัโลหิตสงู ไขมนัในเลือดสงู มือสัน่  ปัญหาด้านความสวยงาม เช่น 

ผมดก เหงือกบวม  

ข้อสังเกต  เม่ือเปิดภาชนะบรรจุ จะได้กลิ่นเฉพาะของตวัยา ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดปกติแต่

อยา่งใด 

 

 

 

 

 

 

 

ยากดภมูต้ิานทาน  



 
ทราโคลลิมัส (Tacrolimus)  
ช่ือทางการค้า โปรกราฟ (Prograf®) 
 
ข้อบ่งใช้ ยาทราโคลมิสัออกฤทธ์ิป้องกนัการปฏิเสธอวยัวะ

โดยการกดภมูต้ิานทานของร่างกาย   

รูปแบบ เป็นยาชนิดแคปซลู มี 2 ขนาดคือ 1 และ 0.5 มิลกิรัม  

ขนาดยาที่ใช้ แพทย์จะทําการตรวจวดัระดบัยาในกระแสเลือด และปรับขนาดยาให้ ดงันัน้ผู้ ป่วย

ไมค่วรปรับเปลี่ยนขนาดยาเอง  

เวลารับประทานยา ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาเพื่อให้ระดบัยาในกระแสเลือดคงท่ี โดยผู้ ป่วย

จะต้องรับประทานยาทกุ 12 ชัว่โมง เช่น ในช่วงเวลา 7.00 น. และ 19.00 น. เป็นต้น  

อาการข้างเคียงที่พบ ความดนัโลหิตสงู  ระดบันํา้ตาลในเลือดสงู   ผมร่วง  มือสัน่  
 
 
 
 

เพรดนิโซโลน (Prednisolone) 
 
ข้อบ่งใช้ เพรดนิโซโลนเป็นยาในกลุม่ สเตียรอยด์ ซึง่มกัใช้ร่วมกบัไซ

โคลสปอริน หรือ ทราโคลมิสั เพ่ือป้องกนัการปฏิเสธอวยัวะโดยการ

กดภมูิต้านทานของร่างกาย   

รูปแบบ เป็นยาชนิดเม็ด เม็ดละ 5 มิลลกิรัม 

ขนาดยาที่ใช้ รับประทานยาที่แพทย์สัง่อยา่งเคร่งครัด ห้ามปรับขนาดยาเอง 

เวลารับประทานยา ควรรับประทานเวลาเดิมทกุวนั โดยรับประทานยาในตอนเช้าหลังอาหาร

ทนัทเีพ่ือลดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร 

อาการข้างเคียงที่พบ เช่น ความดนัโลหิตสงู บวมนํา้ ประจําเดือนผิดปกติ กระดกูบาง กล้ามเนือ้

อ่อนแรง นํา้หนกัตวัขึน้ นํา้ตาลในเลือดสงูขึน้ การเกิดแผลท่ีทางเดินอาหาร อาการเหล่านีพ้บได้

บอ่ยขึน้หากใช้ยาขนาดสงู เป็นเวลานาน ดงันัน้หากผู้ ป่วยเร่ิมมีอาการผิดปกติดงักลา่วควรปรึกษา

แพทย์ เพ่ือทําการปรับขาดยาให้เหมาะสม 

 

 
 



ไมโคฟีโนเลท โมฟิทลิ (Mycophenolate mofetil)  
ช่ือทางการค้า เซลเซป็ (Cellcept®) 
 

ข้อบ่งใช้ ไมโคฟีโนเลท โมฟิทิล เป็นยาป้องกนัการปฏิเสธอวยัวะ ใช้

ร่วมกบั ไซโคลสปอริน ทราโคลมิสั และ/หรือ เพรดนิโซโลน 

รูปแบบ เป็นแคปซลูขนาด 250 มิลกิรัม และ 500 มิลลกิรัม 

ขนาดยาที่ใช้ รับประทานยาตามแพทย์สัง่ 

เวลารับประทานยา ควรรับประทานเวลาเดิมทกุวนั การรับประทานยาในขณะท้องว่าง ยาจะถกู

ดดูซึมได้ดี แต่ในผู้ ป่วยบางรายท่ีมีอาการระคายเคืองทางเดินอาหารมากแพทย์อาจพิจารณาให้

รับประทานพร้อมมือ้อาหารได้ 

หลีกเล่ียงการรับประทานยาร่วมกบันม ยาลดกรม ยาเสริมธาตเุหลก็ เพราะทําให้การดดูซมึยาเข้า

สูร่่างกายลดลง 

อาการข้างเคียงที่พบ อาจทําให้เกิดภาวะซีด เม็ดเลือดขาวตํ่า แผลหายช้า นอกจากนีพ้บอาการ

ข้างเคียงเก่ียวกับทางเดนิอาหาร เช่น ปวดท้อง หรือ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน 

 

 

 
ไมโคฟีโนลิค แอสิด (Mycophenolic acid)  
ช่ือทางการค้า มายฟอร์ตกิ (Myfortic®) 
 

ข้อบ่งใช้ ไมโคฟีโนลิค แอสิด เป็นยาป้องกันการปฏิเสธ

อวยัวะ ใช้ร่วมกบั ไซโคลสปอริน ทราโคลมิสั และ/หรือ เพรดนิ

โซโลน 

รูปแบบ เป็นเม็ดเคลือบมีขนาด 180 และ 360 มิลลกิรัม  

ขนาดยาที่ใช้ รับประทานยาตามแพทย์สัง่ 

เวลารับประทานยา ควรรับประทานเวลาเดิมทกุวนั การรับประทานยาในขณะท้องว่าง ยาจะถกู

ดดูซึมได้ดี แต่ในผู้ ป่วยบางรายท่ีมีอาการระคายเคืองทางเดินอาหารมากแพทย์อาจพิจารณาให้

รับประทานพร้อมมือ้อาหารได้ 

หลีกเล่ียงการรับประทานยาร่วมกบันม ยาลดกรม ยาเสริมธาตเุหลก็ เพราะทําให้การดดูซมึยาเข้า

สูร่่างกายลดลง 

อาการข้างเคียงที่พบ  อาจทําให้เกิดภาวะซีด เม็ดเลือดขาวตํ่า แผล นอกจากนีพ้บอาการ

ข้างเคียงเก่ียวกับทางเดนิอาหาร เช่น ปวดท้อง หรือ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน 



 

 
 
ไซโลลิมัส (Sirolimus)  
ช่ือทางการค้า ราพามูน (Rapamune®) 
 
ข้อบ่งใช้ ยาไซโลลมิสัออกฤทธ์ิป้องกนัการปฏิเสธอวยัวะโดยการ

กดภมูิต้านทานของร่างกาย   

รูปแบบ ยาไซโลลมิสั มี 2 รูปแบบ คือยาเม็ดเคลือบขนาด 1 มิลลกิรัม และยานํา้ 1 มิลลกิรัม 

ขนาดยาที่ใช้ แพทย์จะทําการตรวจวดัระดบัยาในกระแสเลือด และปรับขนาดยาให้ผู้ ป่วย  

เวลารับประทานยา ควรรับประทานเวลาเดมิทกุวนั เพ่ือให้ระดบัยาในกระแสเลือดคงท่ี  

หลีกเล่ียงการรับประทานยาร่วมกบันม ยาลดกรม ยาเสริมธาตเุหลก็ เพราะทําให้การดดูซมึยาเข้า

สูร่่างกายลดลง 

อาการข้างเคียงที่พบ ผ่ืน แผลในปาก บาดแผลหายช้า และ ไขมนัในเลือดสงู 
 

 
 

เอเวอโรลิมัส (Everolimus)  
ช่ือทางการค้า เซอร์ตแิคน (Certican®) 
 
ข้อบ่งใช้ ยาเอเวอโรลิมสัออกฤทธ์ิป้องกนัการปฏิเสธอวยัวะโดยการกด

ภมูิต้านทานของร่างกาย   

รูปแบบ ยาเอเวอโรลมิสั เป็นยาเม็ดขนาด 0.25 มิลลกิรัม และ 0.5 มิลลกิรัม  

ขนาดยาที่ใช้ แพทย์จะทําการตรวจวดัระดบัยาในกระแสเลือด และปรับขนาดยาให้ผู้ ป่วย  

เวลารับประทานยา ควรรับประทานเวลาเดมิทกุวนั เพ่ือให้ระดบัยาในกระแสเลือดคงท่ี  

อาการข้างเคียงที่พบ ผ่ืน แผลในปาก และ ไขมนัในเลือดสงู 

 
 
 
 
มข้ีอมูลเร่ืองอืน่ๆ อกี 


