
บัญญัต ิ�� ประการของการปลูกถ่ายปอด 

 

1 โทรหาผู้ประสานงานการปลูกถ่ายของคณุเสมอเมื�อคณุมีอาการใดๆที�เป็นการติดเชื$อ 

ซึ�งรวมถึงการมีไข้, ไอ, ความเหนื�อยล้า หรือ การหายใจไม่อิ�ม  

 

2 ล้างมือเสมอหลงัจากใช้ห้องนํ$าหรือก่อนการรบัประทานอาหาร 

หลีกเลี�ยงการสมัผสัใบหน้าด้วยมือของคณุ! 

 

3 สวมหน้ากากเสมอเมื�อคณุมาที�โรงพยาบาล ที�ห้องปฏิบติัการ มาพบแพทยต์ามนัด 

หรือไปในสิ�งแวดล้อมที�มีคนจาํนวนมาก  

 

4 ทานยาตรงเวลาเสมอและไปตรวจเลือดที�ป้องปฏิบติัการที�ได้รบัคาํแนะนํา 

โทรไปหาผู้ประสานงานการปลูกถ่ายของคณุเสมอหากคณุไม่ได้ไปตามที�นัดหมาย  

 

5 ขอให้ยึดปฏิบติักบัตารางนัดหมาย 

การเฝ้าระวงัและการตรวจเลือดที�ห้องปฏิบติัการอยู่เสมอ 

การเฝ้าระวงัคือวิธีที�คณุเฝ้าดกูารปฏิเสธของคณุ คณุจะมีความเสี�ยงกบัการปฏิเสธ 

 



6 ขอให้หลีกเลี�ยงสาํหรับการได้รับควัน, ฝุ่น, สิ�งแวดล้อมที�มีเชื*อรา 

และสิ�งที�ทาํให้ระคายเคืองระบบหายใจอยู่เสมอ 

 

7 ขอให้หลีกเลี�ยงสาํหรบัการได้รบัแสงอาทิตย ์

ให้ใช้ครีมกนัแดดและเสื$อผ้าที�ป้องกนัทุกครั $งที�คณุอยู่กลางแจ้งเสมอ 

 

8 ให้โทรศพัทส์ั �งซื$อยาเพิ�มให้มีเตม็พร้อมก่อนที�คณุจะขาดยา! 

 

9 หลีกเลี�ยงการติดต่อกบัผู้ป่วย แม้ว่าพวกเขาจะเป็นญาติพี�น้องกนั!! 

 

10 ขอให้นําบตัรยาสีฟ้ามาที�คลินิกอยู่เสมอ 

คณุควรที�จะนําบตัรยาสีฟ้ามาที�การนัดหมายใดๆรวมถึงกบัผู้ให้บริการด้านการแพทย์

หลกัของคณุ  

  



หวัข้อ 1: การติดเชื$อ 

ที�มา 

ยาหลายอย่างที�คุณกําลงัทานอยูเ่รยีกว่า “ยากดภูมคิุม้กนั” (immunosuppressants)  
โดยการลดความแขง็แรงของระบบภูมคิุม้กนัของคุณ 
ยาเหล่านี%จาํกดัความสามารถของร่างกายของคุณที�จะจาํปอดของผูบ้รจิาคว่าเป็นสิ�งแปลกปลอม 
แต่ระบบภูมคิุม้กนัที�มกีารถูกกดไว ้คุณจะมคีวามเสี�ยงที�สงูขึ%นสาํหรบัการตดิเชื%อประเภทอื�นๆ   

พึงจาํไว้เสมอว่าการใช้กลยุทธต่์างๆเพื�อป้องกนัคือสิ�งที�สาํคญัที�สุดอย่างเดียวที�คณุสามารถทาํได้  

การติดเชื$อประเภทต่างๆ 

• แบทเีรยี  

• ไวรสั  

• เชื%อรา  

• ปรสติ 

การป้องกนั 

ความสะอาดของมือ  

นี� คือมาตรการที�มีประสิทธิผลสูงสุดหนึ�งเดียวที�คณุสามารถทาํได้เพื�อลดความเสี�ยงของคณุ   

• ลา้งดว้ยนํ%าและสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 12 วนิาท ี

• ใหใ้ชเ้จลเชด็มอืที�มฐีานเป็นแอลกอฮอลเ์มื�อไมม่สีบู่และนํ%า 

• หลกีเลี�ยงพื%นผวิต่างๆที�อาจไม่ไดท้าํความสะอาจอย่างสมํ�าเสมอ  
• หลกีเลี�ยงการสมัผสัใบหน้าของคุณ 

• อย่าใชก้ระดาษทชิชซํู%า  
• หลกีเลี�ยงการทาํความสะอาดพื%นที�ที�มเีชื%อเรา (หอ้งนํ%า), ถงัขยะ, กรงสตัว ์และ ตูป้ลา   
• ลา้งมอืหลงัจากจบัสตัว,์ จบัเงนิ และสมัผสัสิ�งต่างๆที�อาจสกปรก   
• หา้มเปลี�ยนผา้ออ้มเดก็ที�เพี�งไดร้บัวคัซนี    

การติดต่อกบัผู้ป่วย 

• หลกีเลี�ยงใครกต็ามที�เพิ�งเจบ็ป่วย (แมว้่าพวกเขาเพยีงแค่ “เป็นหวดั”)   
• หากมคีนในครวัเรอืนของคุณไมส่บาย 

ทั %งสองฝ่ายควรสวมหน้ากากและควรใส่ใจเกี�ยวกบัมาตรการป้องกนัต่างๆที�เขยีนไวด้า้นบน 
อา้งองิถงึใบที�แจกใหเ้กี�ยวกบัการเป็นหวดัและไขห้วดัสาํหรบัขอ้มลูละเอยีดเพิ�มเตมิ   



• หลกีเลี�ยงสิ�งแวดลอ้มที�มคีนมากหากเป็นไปได ้ใหส้วมหน้ากากเมื�อคุณอยู่ในระยะความยาวศอกกบัผูอ้ื�น 
ใหส้วมหน้ากากอยู่เสมอเมื�อใชก้ารเดนิทางขนส่งมวลชน (รถประจาํทาง, เครื�องบนิ, และ รถไฟ)   

การได้รบั และ สิ�งแวดล้อม 

• หลกีเลี�ยงฝุ่ น, ควนั, พื%นที�การก่อสรา้งและการต่อเตมิเมื�อเป็นไปได ้ซึ�งรวมถงึเตาผงิต่างๆ  

• หากคุณมดีอกไมส้ดต่างๆ ขอใหค้นช่วยเปลี�ยนนํ%าทุกวนั คุณสามารถหยดนํ%ายาฟอกขาว ? หยดในนํ%าได ้ 
• ใหห้ลกีเลี�ยงสระนํ%าและบ่อนํ%าขงัต่างๆ  

• หา้มแชใ่นอ่างนํ%ารอ้นและซาวน่า  
• ว่ายนํ%าในสระนํ%าที�ไดร้บัการดแูลและสระนํ%าจดืเท่านั %น (หลงัจากที�ไดร้บัการอนุญาตจากแพทย)์   
• หา้มว่ายนํ%าหรอืแชใ่นอ่างนํ%าอยา่งน้อย A เดอืนแรก   
• หลกีเลี�ยงการทาํสวน นี�อาจมคีวามเป็นไปไดท้ี�จะเป็นอนัตรายอย่างมากได ้ 
• สวมหน้ากากเมื�อคุณจะอยูใ่นที�ที�มไีอนํ%าแรงๆและนํ%าหอม (เช่น รา้นทาํผม)   
• พงึมคีวามฉลาดเกี�ยวกบัเวลาเมื�อคุณจะอยู่ในพื%นที�ที�มคีนมาก 

พยายามเลอืกเวลาชั �วโมงที�ไม่มคีนแน่นมากสาํหรบัการทานอาหารนอกบา้น การไปซื%อของ และการเดนิทาง  
• เนื%อสตัวท์ุกชนิดจาํเป็นที�จะตอ้งปรุงสุก ไม่มเีลอืด หา้มทานซูช ิ 

สญัญาณและอาการต่างๆ 

การรูใ้นระยะชว่งเริ�มตน้ถงึการตดิเชื%อนําไปสู่การรกัษาไดอ้ย่างรวดเรว็และสามารถช่วยรกัษาคณุภาพของปอดใหม่ของคุณไ
ด ้มนัขึ%นอยู่กบัคุณที�จะแจง้ใหท้มีการปลูกถ่ายปอดหากคุณคดิวา่คุณเริ�มมอีาการไม่สบาย  

อาการใดๆ ไม่ว่าจะเลก็น้อยเพียงใด ไม่ควรที�จะถกูละเลย   

โทรไปที�คลนิิกหากคุณมอีาการอย่างใดอย่างหนึ�งดงัต่อไปนี%: 

• อุณหภูม ิมากกว่า 99.0 ฟาเรน็ไฮ ใชย้าเอซตามโินเฟน (ไทลนิอล) ได ้หลงัจากที�ตดิต่อคลนิิกแลว้  
• อาการเป็นหวดั/ไขห้วดั: ไอ, หายใจไม่อิ�ม, การสรา้งเสมหะ, ความเหนื�อยลา้  
• ปวดเมื�อยร่างกาย, หนาวสั �น และ/หรอื เหงื�อออกเวลานอน  

• ผื�นที�ผวิหนัง 

• การเปลี�ยนแปลงในรอยแผล (รอยแดง, ความเจบ็ปวด, บวม, ความนุ่มนิ�ม, การถ่ายเทของเหลว) 
• การมนํี%าหนักเพิ�มขึ%น หรอื นํ%าหนักลด (ปรกตแิลว้ การเปลี�ยนแปลงที�มากกวา่ D ปอนดใ์นหนึ�งสปัดาห)์   
• หากความดนัโลหติมากกว่า 170/100 หรอืน้อยกว่า 100/60. 

• หากคุณเริ�มมอีาการกรดไหลยอ้นหรอือาการจุกเสยีดหวัใจ  
• คลื�นไส,้ อาเจยีน และ/หรอืทอ้งเสยี  
• หากคุณเริ�มมอีาการทอ้งเสยี คณุจะตอ้งโทรหาที�คลนิิก หา้มใชย้าระงบัทอ้งเสยี  

 



หวัข้อ 2: การปฏิเสธ 

ที�มา 

ปอดที�ไดร้บับรจิาคของคุณถูกรบัรูว้่าเป็นเนื%อเยื�อแปลกปลอมโดยระบบภมูคิุม้กนัของร่างกายของคุณ  
การปฏเิสธเป็นการตอบสนองโดยธรรมชาตขิองระบบกลไกป้องกนัของร่างกาย  หากปล่อยไวโ้ดยไม่ไดร้กัษา 
การปฏเิสธอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายที�รุนแรงและ/หรอืที�ไม่อาจแกไ้ขไดต้่อปอดบรจิาค   

ประเภทต่างๆ 

การปฏเิสธฉบัพลนั: โดยปรกติแลว้เกิดขึ �นในชว่ง � เดือนแรกแต่สามารถเกดิขึ �นไดเ้วลาใดก็ได ้
เซลลภ์มูิคุม้กนัเฉพาะเจาะจง (ที/รูจ้กัในนามของ ที-ลิมโฟไซต)์ ( T-lymphocytes) โจมตปีอดบรจิาค    

 

การปฏเิสธเรื�อรงั: อาการทางการแพทยท์ี�โดยทั �วไปแลว้เกดิขึ%นเมื�อเวลาผ่านไป ปัจจยัเสี�ยงไดร้วมถงึ 
และไมจ่าํกดัแต่เพยีง ก่อนการมกีารปฏเิสธฉบัพลนั, การไหลยอ้นแบบ แกสโตรโซฟาเกล (GERD) 

และการตดิเชื%อไวรสัก่อนหน้าต่างๆ  
 

การวินิจฉัย 

• การถ่ายภาพดว้ยคลื�นวทิยุ: CT สแกน, การเอก็ซ์เรยห์น้าอก 

• สญัญาณและอาการต่างๆ: คลา้ยกบัที�ไดอ้ธบิายแลว้ในหวัขอ้เรื�องการตดิเชื%อ (มีไข,้ การหายใจไม่อิ/ม, ไอ, 
การผลิตเสมหะ, การเปลี/ยนแปลงในระดบัความดนัเลือดหรือนํ�าหนกั)   

• การตรวจหลอดลม และ การวนิิจฉยัตรวจเนื%อเยื�อ (ทาํในระหว่างการตรวจหลอดลม)  
 

การรกัษา 

• โดยปรกตแิลว้จาํเป็นตอ้งมกีารปรบัเปลี�ยนชุดยากดภมูคิุม้กนั  
 

การป้องกนั 

• พงึตระหนักถงึสญัญาณและอาการต่างๆ 

• รกัษาหลกัปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัสาํหรบัการใชย้าของคุณ  
• มนัเป็นสิ�งที�ปรกตทิั �วไปมากที�จะมอีาการ GERD (กรดไหลยอ้น) 

หลงัจากการปลูกถ่ายปอดแมว้่าคุณไม่ไดม้อีาการต่างๆก่อนการผ่าตดั 
นี�สามารถเกดิขึ%นขณะที�คุณกําลงันอนหลบัและอาจไม่รูว้่ามนักําลงัเกดิขึ%น 
เราขอแนะนําอย่างเคร่งครดัใหค้ณุจดัตําแหน่งส่วนศรีษะที�เตยีงใหส้งูขึ%นเพื�อที�ศรีษะจะอยู่สงูกว่าเทา้ 
การทาํเช่นนี%ไม่สามารถทาํไดด้ว้ยหมอนต่างๆ แต่สามารถทาํไดด้ว้ยหนังสอืรายชื�อหมายเลขโทรศพัท,์ 
บลอ็คปนูซเีมนต ์หรอืไม ้หรอือุปกรณ์ที�เรยีกว่า Mediwedge (เมดเิวดจ)์ 

 



หวัข้อ 3: การเฝ้าดดู้วยตนเอง และ ความรบัผิดชอบส่วนบคุคล 
ที�มา 

ในฐานะที�เป็นผูป่้วยปลูกถ่ายปอด 
เป็นสิ�งที�สาํคญัสําหรบัคุณในการพงึรูเ้กี�ยวกบัการแจง้ใหก้บัทมีงานการปลูกถ่ายปอดเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงต่างๆในชวีติ, การท่องเที�ยว, 

อาการใหม่ต่างๆ, หรอืยาใหม่ที�คุณใชอ้ยู่ กุญแจสําคญัในการมชีวีติที�สาํเรจ็หลงัการปลูกถ่ายคอืการมคีวามรบัผดิชอบส่วนบุคคล  

การเฝ้าระวงัจากห้องปฏิบติัการ 

• เริ�มตน้คุณจะจาํเป็นที�จะตอ้งไดร้บัการตรวจเลอืดสองครั %งต่อสปัดาห ์(ทุกวนัจนัทร ์และ วนัพฤหสั)  
• คุณตอ้งไดร้บัการเจาะเลอืดเวลา H.22 น. เชา้ ในวนัที�ตอ้งไปตรวจเลอืดที�หอ้งปฏบิตักิาร ซึ�งเปิดเวลา J.12 น.  
• ห้ามทานยาใดๆก่อนการเจาะเลอืด 

แต่ใหนํ้ายาไปดว้ยและทานยาไดท้นัทหีลงัจากที�การตรวจเลอืดเสรจ็สมบูรณ์   

อปุกรณ์ 

ข้อมือความดนัโลหิต 

• กรุณาตรวจวดัและบนัทกึระดบัความดนัโลหติของคุณเวลาเดยีวกนัของทุกวนั สองครั %งต่อวนั  
• โทรไปที�คลนิิก หากความดนัโลหติของคุณมากกว่า 170/100 หรอืน้อยกว่า 100/60.  

ชุดเฝ้าระวงัระดบักลูโคส 

• อา้งองิไปถงึฝ่ายเวชภณัฑส์าํหรบัความถี�ที�คุณควรตรวจวดัระดบันํ%าตาลของคุณ   
• บนัทกึระดบันํ%าตาลในเลอืดของคุณทุกครั %งและปรมิาณอนิซูลนิที�คุณรบั  

เทอโมมิเตอร ์ 

• กรุณาตรวจวดัและบนัทกึระดบัอุณหภูมขิองคุณ สองครั %งต่อวนั 
(ปรกตทิาํพรอ้มกนักบัการวดัระดบัความดนัโลหติ)  

• โทรไปที�คลนิิก หากความดนัโลหติของคุณมากกว่า 99.0 องศาฟาเรน็ไฮ  

กาํไลประจาํตวั 

• ใหส้วมกําไลเตอืนไวอ้ยู่เสมอเพื�อเป็นการระบุตวัตนว่าคุณเป็นคนไขก้ารปลูกถ่าย  

เครื�องชั �งนํ$าหนัก 

• ชั �งนํ%าหนักของตวัคุณเวลาเดยีวกนัของทุกวนัโดยสวมใส่เสื%อผา้ปรมิาณเดยีวกนั  
• โทรไปที�คลนิิก หากคุณมนํี%าหนักเพิ�มขึ%นมากกว่า ? ปอนด ์ใน ?L ชั �วโมงหรอื D ปอนด ์ในหนึ�งสปัดาห ์  



การเฝ้าด ู

ระหว่างหลายเดอืนแรกหลงัจากการปลูกถ่าย จะมชีว่งการตดิตามผลอย่างเขม้ขน้และการทดสอบ ในชว่งนี% 
ทมีงานการปลูกถ่ายปอดจะเฝ้าดอูาการต่างๆของคุณ, การทาํงานของปอด และการเขา้รบัการเอก็ซเรยอ์ย่างสมํ�าเสมอ 
พยาบาลผูป้ระสานงานของคุณจะช่วยคุณจดัตารางการนัดหมายต่างๆ เมื�อเวลาผ่านไป 
จะมกีารนัดหมายและการทดสอบต่างๆน้อยลง 
 

การตรวจหลอดลม 

• ถงึตอนนี% คุณควรจะรูส้กึคุน้เคยกบักระบวนการนี%   
• ไม่ควรรบัประทานหรอืดื�มอะไรกต็าม หลงัจากเที�ยงคนืของวนัก่อนกระบวนการนี%   
• กรุณานํายาของคุณมาดว้ยที�กระบวนการตรวจหลอดลม คุณจะสามารถทานยานั %นไดห้ลงัจากกระบวนการ .  
• คุณจะต้องมผีูใ้หญ่ M คนมาดว้ยกบัคุณสาํหรบักระบวนการแตล่ะอย่าง 

เป็นไปไดท้ี�คุณจะไดร้บัการใหย้ากดประสาทและไม่สามารถขบัรถไดเ้ป็นเวลา ?L ชั �วโมง   
• หลงัจากกระบวนการ อาจมไีขเ้ลก็น้อยถอืว่าเป็นปรกต ิ  
• ปรมิาณเลอืดเลก็น้อยขณะที�ไออาจเป็นอาการปรกต ิ

ใหโ้ทรไปที�ผูป้ระสานงานของคณุทนัทหีรอืไปที�หอ้งฉุกเฉินที�ใกลท้ี�สุดหากคุณมอีาการที�มเีลอืดสแีดงสดหรอืมี
เลอืดมากกว่า M ชอ้นชา 

CT สแกน 

• จะปฏบิตัทิี�ช ั %น 1 ของโรงพยาบาลในฝ่ายคลื�นวทิยุ   
• ไม่มคีวามจาํเป็นตอ้งมกีารเตรยีมพรอ้มพเิศษใดๆ  

การตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) 

• โดยทั �วไปแลว้จะทาํที�ช ั %น M1 ของโรงพยาบาล หรอืชั %น D ของคลนิิก   

การพบแพทยที์�คลินิก 

• ในช่วงระหว่างการไปที�คลนิิกตามกําหนด คุณจะไดพ้บกบัแพทยข์องคุณ พยาบาลผูป้ระสานงาน 
เภสชักรและนักโภชนาการ   

• ใหเ้ขยีนคาํถามต่างๆของคุณไวก่้อนเสมอและเตรยีมไปพบแพทย ์ 

ความรบัผิดชอบส่วนบคุคล 

• อย่าลงัเลที�จะโทรไปหาผูป้ระสานงานของคุณหรอืแพทยท์ี�ใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์ 

• สวนหน้ากากอยู่เสมอเมื�ออยู่ในสถานที�ต่างๆที�มคีนเยอะ  
• รายงานอาการใดๆกต็ามกบัผูป้ระสานงานไม่ว่าจะเป็นเพยีงอาการเลก็น้อย  

ทมีงานการปลูกถ่ายปอดขอคุณจะชว่ยคุณตดัสนิใจถงึขั %นตอนตา่งๆที�ควรจะทาํต่อไป   
• ตดิตามยาที�มอียู่คงเหลอืของคณุและเตมิปรมิาณยาใหท้นัทว่งท ี  
• ไม่ใชย้าอื�นใดจนกว่าจะไดร้บัการอนุญาตจากทมีงานการปลูกถ่ายปอด   



หวัข้อ 4: ชีวิตหลงัการปลูกถ่าย  
ที�มา 

 

เราตอ้งการใหค้ณุไดม้ีความสขุกบัปอดใหม่ของคณุมากที/สดุเท่าที/จะเป็นไปได!้ 
มีขอ้ควรระวงัต่างๆที/คณุจะจาํเป็นที/ควรปฏิบตัิสาํหรบักิจกรรมเฉพาะเจาะจงบางอยา่ง 
แต่เป้าหมายของเราคือเพื/อชว่ยคณุใหม้ีคณุภาพชีวติสงูสดุ   
 

การออกกาํลงักาย 

• เป็นสิ�งปรกตทิี�จะรูส้กึอ่อนแอและเหนื�อยลา้ในสปัดาหแ์รกๆหลงัจากการผ่าตดั  

• เพิ�มระดบักจิกรรมประจาํวนั เริ�มตน้ดว้ยการเดนิ M2 นาท ี1 ครั %งต่อวนั   
• หา้มยกของหนัก (มากกว่า M2 ปอนด ์ประมาณเท่ากบันมหนึ�งแกลอนในมอืแต่ละขา้ง) เป็นเวลาอย่างน้อย A 

สปัดาหห์ลงัจากการผ่าตดั ใหต้รวจสอบกบัเจา้หน้าที�คลนิิกเกี�ยวกบัเวลาที�คุณสามารถยกไดห้นักมากขึ%น  
• โดยปรกตทิั �วไปแลว้ การเดนิ, ขี�จกัรยาน, เล่นกอลฟ์หรอืเทนนิส และโยคะเป็นสิ�งที�ทาํได ้แต่อย่าเริ�มตน้ในช่วง A 

สปัดาหห์ลงัจากการปลูกถ่าย ใหต้รวจสอบกบัเจา้หน้าที�ของคลนิิกก่อนที�จะเขา้ร่วมในกจิกรรมที�ตอ้งออกแรงใดๆ  
 

อาหาร 

• อา้งองิถงึหน่วยงานโภชนาการสาํหรบัรายละเอยีดต่างๆเกี�ยวกบัความจาํเป็นสาํหรบัโภชนาการอาหารเฉพาะ
เจาะจงของคุณ   

กิจกรรมทางเพศ 

• รอ 6 สปัดาหก่์อนที�จะเริ�มมกีจิกรรมทางเพศ  

• ปรบัเปลี�ยนท่าทางเพื�อหลกีเลี�ยงร่างกายส่วนบนที�จะรบันํ%าหนัก 

• การใชถ้งุยางอนามยัเป็นรปูแบบของการคมุกําเนิดที�ยอมรบัได ้  
• สาํหรบัเพศหญงิ: ใหต้รวจสอบกบันรีแพทยส์าํหรบัทางเลือกตา่งๆสาํหรบัการคมุกาํเนิด  

 

การได้รบัแสงแดด 

• ยาบางอย่างของคุณเพิ�มความเสี�ยงของมะเรง็ผวิหนัง 
เภสชักรของคุณจะอธบิายเรื�องนี%ใหก้บัคุณสาํหรบัรายละเอยีดต่างๆ   

• ใหใ้ชค้รมีกนัแดดอยู่เสมอ ซึ�งเป็นประเภทปกป้องครอบคลุม (กนัรงัส ีUVA และ UVB) แมว้่าเป็นวนัที�ครึ%มๆ 
ใหท้าครมีกนัแดดที�เป็นอย่างน้อย D2 SPF ใหใ้ส่ใจดแูลเป็นพิเศษที/ห,ู จมกู, หนา้ผาก, หนงัศีรษะ และแขน ใหท้าครีมทกุ < 
ชั/วโมงโดยทั/วไปและทกุ = ชั/วโมงหากไปว่ายนํ�าหรือมีเหงื/อ นี/เป็นสิ/งที/สาํคญัมากเพราะว่าครีมกนัแดดไม่ไดต้ิดอยู่ตลอดวนั  

• ใชห้มวกปีกกวา้ง แว่นตากนัแดด และเสื%อแขนยาว คุณอาจซื%อเสื%อผา้ที�เป็นแบบป้องกนัรงัส ีUV 

ทางออนไลน์หรอืที�รา้นขายอุปกรณ์กฬีา  
• ตรวจตามร่างกายของคุณอย่างสมํ�าเสมอสําหรบัการเปลี�ยนแปลงของไฝ, จุดด่างดําต่างๆล และการเปลี�ยนแปลงของสผีวิ   
• คุณจะจาํเป็นที�จะตอ้งพบแพทยร์กัษาผวิหนัง (แพทยผ์วิหนัง) สองครั %งต่อปี การนัดหมายครั %งแรกจะอยู่ในช่วง 

1 เดอืนแรกของการปลูกถา่ย   
 



การเดินทาง 

• คอยสอบถามกบัทางคลนิิกอยู่เสมอก่อนที�จะเดนิทางใดๆ (แมว้่าเป็นการเดนิทางสั %นๆ)    
• ไม่เดนิทางระหว่างประเทศในชว่งเวลา M ปีหลงัจากการผ่าตดั  
• วางแผนที�จะใชนํ้%าจากขวด  

• อยู่ในสถานที�ที�เป็นที�รูจ้กั  

• ควรพกพาปรมิาณยาใหค้รบถว้นอยู่เสมอ ควรพกยาต่างๆอยูท่ี�ตวัคุณเสมอ 
ไม่ควรที�จะเชค็กบัสมัภาระของคณุ  

• สวมหน้ากากเมื�ออยู่ในสถานที�ที�มคีนมากหรอืสาธารณะ   

การขบัรถ 

• หา้มขบัรถเป็นเวลา 6 สปัดาหห์ลงัจากการผ่าตดั  
• ใหนั้ �งที�ส่วนผูโ้ดยสารดา้นหลงัในรถ 

อุบตัเิหตทุางรถยนตท์ี�ทาํใหม้กีารใชถ้งุลมสามารถทาํเกดิความเสยีหายต่อกระดกูสนัอก (กระดกูอก)  ในช่วง 
A สปัดาหแ์รก   

แอลกกอฮอล ์

• ไม่ดื�มแอลกอฮอลเ์ป็นเวลา A เดอืน หลงัจากการผ่าตดั หลงัจากนั %น 
คุณอาจจะใชแ้อลกอฮอลไ์ดใ้นปรมิาณจาํกดัหากคุณไม่ไดร้บัการขอใหล้ะเวน้จากการดื�มแอลกอฮอลอ์ย่างไม่มกํีาหนด 
 

การตรวจสอบทางการแพทยเ์ป็นประจาํ 

• ตดิต่อใหม้ผีูใ้หบ้รกิารดา้นสุขภาพหลกัของคุณ  
เขาหรอืเธอจะชว่ยคุณจดัการเกี�ยวกบัการทดสอบที�ตอ้งทาํเป็นประจาํต่างๆและการตรวจคดักรองทางสุขภาพ
ต่างๆ (เช่น การคดักรองมะเรง็, การตรวจมวลกระดกูและภมูคิุม้กนั).  

• พบทนัตแพทย ์A เดอืนหลงัจากการผ่าตดั   
• พบจกัษุแพทย ์(หมอตา) ทุกปี   
• ตามที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ ใหพ้บแพทยผ์วิหนังปีละ ? ครั %ง   
• คุณจะจาํเป็นที�จะตอ้งมกีารส่องกลอ้งตรวจลําไสใ้หญ่ ทุก D ปี   
• สาํหรบัเพศหญงิ: พบนรแีพทยท์ุกปี จะมกีารตรวจปากมดลูกและการตรวจคดักรองมะเรง็เตา้นม  
• สาํหรบัเพศชาย: ใหพ้บแพทยป์ระจาํตวัสาํหรบัการประเมนิเกี�ยวกบัต่อมลูกหมาก   

 

วคัซีน 
• หลงัจากที�คุณไดร้บัการปลูกถ่ายเป็นเวลา A เดอืน คุณจาํเป็นที�จะตอ้งไดร้บัวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญทุ่กปี  
• คุณไม่สามารถรบัวคัซนีชนิดเชื%อเป็นได ้ณ เวลาใดกต็าหลงัจากการปลูกถ่าย 

ใหถ้ามก่อนที�จะรบัวคัซนีหากเป็นแบบเชื%อเป็น 
• หากสมาชกิครอบครวัของคุณไดร้บัวคัซนีแบบเชื%อเป็น (เช่นวคัซนีป้องกนังสูวดั และ 

วคัซนีไขห้วดัใหญฟ่ลูมสิต)์ พวกเขาไม่สามารถตดิต่อกบัคุณไดเ้ป็นเวลา ? สปัดาห ์ 
• วคัซนีป้องกนัปอดบวม ทุก D ปี 



คาํถาม 

หวัข้อ 1: การติดเชื$อ 

1. อะไรคอืสิ�งสาํคญัที�สุดหนึ�งเดยีวที�คุณสามารถทาํไดเ้พื�อลดการตดิเชื%อ: 

a. สวมหน้ากากในที�สาธารณะ 

b. ลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละนํ%าเปล่าเป็นเวลา 12 วนิาท ี 
c. หลกีเลี�ยงครอบครวัและเพื�อนที�ไม่สบาย 

d. หลกีเลี�ยงสตัวเ์ลี%ยงต่างๆ 
 

2. เมื�อไรที�คุณควรโทรไปที�ทมีงานการปลูกถ่ายหากคุณคดิว่าคุณเริ�มกําลงัจะไม่สบาย? 

a. อุณหภูม ิมากกว่า 99.0 องศาฟาเรน็ไฮ 

b. มอีาการต่างๆของหวดั/ไขห้วดั: ไอ, หายใจไม่อิ/ม, การผลิตเสมหะ, เหนื/อยลา้ 

c. คลื�นไส,้ อาเจยีน/หรอื ทอ้งเสยี 

d. ทุกขอ้ขา้งตน้ 
คุณควรโทรหาทมีงานการปลูกถา่ยปอดหากคุณมอีาการอย่างใดอย่างหนึ�งจากอาการต่างๆเหล่านั %น  
 

3. หนึ�งในหลานๆจะมาเยี�ยมวนันี% แต่อย่างไรกต็าม พวกเขามนํี%ามกู, จาม และไอ 
ทางเลอืกที�ดทีี�สุดของคุณเพื�อหลกีเลี�ยงการตดิเชื%อคอื: 

a. สวมหน้ากากเมื�อหลานมาเยี�ยม  
b. ใหห้ลานสวมหน้ากากเมื�อพวกเขามาเยี�ยม 

c. นัดหมายใหมใ่หพ้วกเขามาเยี�ยมเมื�อพวกเขาสบายด ี

d. ไม่มปัีญหาใดๆที�พวกเขาจะมาเยี�ยมในสถานการณ์นี% 
 

หวัข้อ 2: การปฏิเสธ 

 

4. คุณกําลงัไดร้บัยากดภูมติา้นทานต่างๆ ยาเหล่านี%ลดความเสี�ยงของการปฏเิสธ 
โปรดวงกลมยาที�เป็นชุดยากดภมูติ่านทานของคุณ: 

a. โวรโิคนาโซล, วาลกานซโิคลเวยีร,์ เซปตรา้ 

b. ทาโครลมิสั(โปรกราฟ), มายโคเฟโนเลต (เซลลเ์ซปต)์, เพรดนิโซน 

c. อลับูเทโรล, แอมโฟเทรซินิ, โทบรามายซนิ  

d. แอสไพรนิ, เมโทโพรลอล, ลพิทิอร ์
 

5.  อาการต่างของการปฏเิสธและอาการต่างๆของการตดิเชื%อสามารถจะดคูลา้ยคลงึกนัมาก: การหายใจไม่อิ/ม, 
อาการขาดออกซเิจน  ความอ่อนเพลียเมื/อยลา้ และ การไอ   

a. จรงิ 

b. ไม่จรงิ 
 

6. ทาโครลมิสั (โปรกราฟ) ของคุณจาํเป็นที�จะตอ้งอยูท่ี�ระดบัเฉพาะเพื�อที�จะทาํงานไดด้ทีี�สุด 
ในการที�วดัระดบัอย่างเหมาะสม คุณควรจะมไีดม้กีารเจาะเลอืดหลงัจากที�คุณทานยาสาํหรบัชว่งเชา้แลว้  



a. จรงิ 

b. ไม่จรงิ 
 

หวัข้อ 3: การเฝ้าดดู้วยตนเอง และ ความรบัผิดชอบส่วนบุคคล 
 

7. คณุควรไดร้บัวคัซีนไขห้วดัใหญ่ทกุปีแมว้า่ภมูิตา้นทานของคณุถกูกดไว ้ 
a. จรงิ 

b. ไม่จรงิ 
 

8. ยาบางอย่างของคุณสามารถทาํใหค้วามดนัโลหติของคุณสงูหรอืตํ�าได ้
นี�คอืเหตุผลที�เราตอ้งการใหคุ้ณตรวจวดัระดบัความดนัโลหติของคุณสองครั %งต่อวนั เวลาเดยีวกนัของทุกวนั ณ 
จุดใดที�คุณจะตอ้งโทรหาทมีงานการปลูกถ่ายปอด: 

a. เมื�อความดนัโลหติของคุณคอื 160/85 

b. เมื�อความดนัโลหติของคุณคอื 105/65 

c. เมื�อความดนัโลหติของคุณ มากกว่า 170/100 

d. เมื�อความดนัโลหติของคุณ มากกว่า 20 จุดสงูกว่าปรกต ิและเมื�อมอีาการปวดศรีษะ มนึศรีษะ การบวม หรอื สซีดี  
e. ขอ้ C และ D 

 

9. ไมเ่ป็นไรที�จะดื�มกาแฟถว้ยหนึ�งที�เป็นแบบไมม่คีาเฟอนีกอ่นที�การตรวจปอด 

a. จรงิ 

b. ไม่จรงิ 
 

10. คณุควรทานยากอ่นที�จะไดร้ับการเจาะเลอืด 

a. จรงิ 

b. ไม่จรงิ 
 

หวัข้อ 4: ชีวิตหลงัจากการปลูกถา่ย 
 

11. ขอ้ใดดงัต่อไปนี%เป็นการเพิ�มความเสี�ยงอย่างมากสาํหรบัการเป็นมะเรง็ผวิหนัง? 

a. การมภีูมคิุม้กนัที�ถูกกด 

b. การใช ้โวรโิคนาซอล 

c. การอาศยัอยู่ในที�สงู 

d. ถูกทุกขอ้ 
 

12. คุณกําลงัวางแผนเดนิทางครั %งใหญ่เป็นเวลาหนึ�งสปัดาห ์เดนิทางดว้ยรถยนตไ์ปที�รฐัโอเรกอน 
เพื�อไปเดนิขึ%นเขาที�เขตสวนแห่งชาตทิะเลสาปเครเตอร ์สิ�งแรกที�คุณจาํเป็นตอ้งทาํก่อนที�จะไปคอื : 

a. ตรวจสอบกบัคลนิิกปลูกถ่ายปอดก่อนที�จะมกีารเดนิทางใดๆ  
b. เปลี�ยนตวักรองอากาศในรถเพื�อลดเชื%อรา, แบคทเีรยีและไวรสัตา่งๆ  
c. เริ�มตน้ใชย้าฆา่เชื%อตวัใหม่เพื�อป้องกนัการตดิเชื%อ  
d. ใชย้ากดภูมคิุม้กนัเป็นสองเท่าเนื�องจากคุณจะไปอยู่ในที�ธรรมชาตป่ิาเขาที�ไกลจากเจา้หน้าที�การแพทย ์ 

 



13. แพทยป์ระจาํของคุณตอ้งการจะสั �งยาใหม่สาํหรบัคุณ ก่อนที�คุณจะเริ�มตน้ทานยาตวัใหม ่
คุณควรที�จะทาํอะไรอยู่เสมอ : 

a. ไม่ตอ้งทาํอะไรเพราะว่าแพทยท์ี�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการปลูกถ่ายจะรูถ้งึปฏกิริยิาต่างๆของยาทั %งหมด  
b. ใหห้าที�กูเกิ%ลว่ายาใหม่เหมาะสมสาํหรบัคุณหรอืไม ่

c. โทรไปที�ทมีงานการปลูกถ่ายปอดและพยาบาลผูป้ระสานงานของคุณก่อนที�จะเริ�มทานยาตวัใหม ่

d. สมมตวิ่าแพทยท์ี�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการปลูกถ่ายจะโทรมาหาทมีงานการปลูกถ่ายปอดและพูดคุยเกี�ยวกบัตวัยาใหม่  



ใบที�แจกให้เกี�ยวกบัหวดัและไข้หวดั 

ให้ปฏิบติัตามมาตการป้องกนัต่างๆทุกวนัเพื�อหยุดการแพร่เชื$อโรคและเป็น 
การเริ�มต้นในการรบัการดแูลอย่างทนัทีต่ออาการต่างๆจากไวรสั  

1. โทรหาผูป้ระสานงานของคุณทนัทหีากคุณมสีญัญาณหรอือาการใดๆของหวดัหรอืไขห้วดัหรอือาการที�เกี�ยวกบัไวรสัทา

งเดนิหายใจอื�นๆ !!!!!!! 
 

2. ปิดจมกูและปากดว้ยกระดาษทชิชเูมื�อไอหรอืจาม 
 

3. ทิ%งกระดาษทชิชใูนถงัขยะหลงัจากใช ้หา้มใชก้ระดาษทชิชซํู%าอกี 
 

4. ลา้งมือบ่อยๆดว้ยสบู่และนํ�าโดยเฉพาะอย่างยิ/งก่อนรบัประทานอาหารและก่อนใชห้อ้งนํ�า  หากไม่มสีบู่และนํ�า 
ใหใ้ชเ้ชด็ถมูือดว้ยนํ�ายาที/มฐีานแอลกอฮอล ์ 

 

5. หลกีเลี�ยงการสมัผสัใบหน้า นี�เป็นวธิทีี�เชื%อโรคแพร่กระจาย  
 

6. พยายามหลกีเลี�ยงการตดิต่อกบัผูป่้วย (รวมถงึเดก็ ลูกและหลาน) 
หากคุณสงัเกตว่ามใีครกต็ามใกลก้บัคุณที�มอีาการเหมอืนกบัอาการต่างๆของไขห้วดั คุณควรที�จะอยู่หา่งจากพวกเขา  
 

7. ถา้คุณรูส้กึเหมอืนกบัว่าคุณเริ�มรูส้กึป่วย ใหโ้ทรไปหาที�สาํนักงานการปลูกถ่ายปอดทนัทเีพื�อพดูกบัผูใ้หบ้รกิารดแูลรกัษา 
ที�หมายเลข (415) 353-4145, เลอืกขอ้ #1.  
 

8. เมื�อไม่สบาย ใหจ้าํกดัการตดิต่อกบัผูอ้ื�นมากที�สุดเท่าที�เป็นไปไดเ้พื�อป้องกนัการทาํใหผู้อ้ื�นตดิเชื%อ   
 

9. หากคุณไดร้บัเชื%อไวรสัไขห้วดั ยาตา้นไวร้สัอาจไดถู้กสั �งเพื�อรกัษาความเจบ็ป่วยของคุณ  
 

10. ยาตา้นไวรสัแตกต่างจากยาฆา่เชื%อโรค มนัเป็นยาที�ตอ้งไดร้บัการสั �งยา (เป็นเมด็, ยาเหลว หรอืผงสดู) 
และไม่สามารถหาซื%อไดเ้องจากเคาน์เตอรท์ั �วไป 
 

11. ยาตา้นไวรสัสามารถทาํใหค้วามเจบ็ป่วยบรรเทาลงและร่นระยะเวลาที�คุณป่วย 
ยาเหล่านั %นยงัช่วยป้องกนัไมใ่หเ้กดิความซบัซอ้นของไขห้วดัรุนแรง 
เป็นสิ�งที�สาํคญัมากที�ยาตา้นไวรสัจะตอ้งใชช้่วงแรก (ภายใน ? วนัแรกของอาการต่างๆ) 
 

12. อาการที�คลา้ยกบัไขห้วดั รวมถงึการมไีข,้ ไอ, เจบ็คอ, มนํี%ามกู หรอื คดัจมกู, ปวดเมื�อยร่างกาย, ปวดศรีษะ, 
การหนาวสั �น และความรูส้กึอ่อนลา้ บางคนอาจมอีาการอาเจยีนและทอ้งเสยี 
บางคนอาจไดร้บัเชื%อไขห้วดัและมอีาการเกี�ยวกบัระบบทางเดนิหายใจโดยที�ไมม่ไีข ้
 

13. ดื�มนํ%าปรมิาณมากๆเมื�อเหน็อาการแรกของไขห้วดั 
ผูป่้วยไขห้วดัจาํเป็นที�จะตอ้งดื�มนํ%ามากเป็นพเิศษเพื�อช่วยใหพ้วกเขาไมม่อีาการขาดนํ%า 
การขาดนํ%าแบบไม่รุนแรงสามารถรกัษาหายไดท้ี�บา้น 
แต่การขาดนํ%ารุนแรงเป็นเรื�องรา้ยแรงมากและจะตอ้งรกัษาที�โรงพยาบาล



หากคนอื�นในครอบครวัของคุณไม่สบาย นี�คอืคาํแนะนําที�ชว่ยคุณหลกีเลี�ยงความเจบ็ป่วยที�เหมอืนกนั: 

 

1.  จัดให้มีห้องคนป่วย  

• พยายามใหผู้ท้ี�ไม่สบายมหีอ้งสว่นตวั หากมมีากกว่าหนึ�งคนที�ไม่สบาย 
พวกเขาสามารถแบ่งใชห้อ้งร่วมกนัหากจาํเป็น  

• หากคุณมมีากกว่าหนึ�งหอ้งนํ%า ใหผู้ท้ี�ไม่สบายใชห้อ้งนํ%าหนึ�งหอ้ง 
และผูท้ี�สบายดใีชห้อ้งนํ%าอกีหอ้งหนึ�งแยกต่างหาก   

• ใหผู้ท้ี�ไม่สบายแต่ละคนมแีกว้นํ%าดื�มของตวัเอง, ผา้ทาํความสะอาด และ ผา้ขนหนูของตนเอง    

 

2.  จัดให้มีสิ� งเหล่านี$ เก็บไว้ที� ห้องคนป่วย  

• กระดาษทชิช ู 

• ถงัขยะที�มฝีาปิดและมถุีงขยะรองอยู่ดา้นใน   
• มนํี%ายาเชด็มอืฐานแอลกอฮอล ์  
• หน้ากากอนามยั (ผูท้ี�ไม่สบายควรสวมหน้ากากถา้ม ีเมื�อเขาออกจากหอ้งผูป่้วยและอยู่กบัคนอื�นๆ) 

 

3.  เชื�อฟังกฎระเบียบของห้องผู้ป่วย  

•  หลกีเลี�ยงการใหผู้อ้ื�นเขา้หอ้งผูป่้วย 

ผูป่้วยไม่ควรใหม้ผีูเ้ยี�ยมนอกจากผูใ้หก้ารดแูล หากผูเ้ยี�ยมจะตอ้งเขา้ไป พวกเขาควรอยู่ห่างอย่างน้อย A 
ฟุตจากผูป่้วย  

• ปิดการไอและการจาม 

ขอใหผู้ท้ี�ไม่สบายปิดจมกูและปากของพวกเขาดว้ยกระดาษทชิชเูมื�อพวกเขาไอหรอืจาม 
ขอใหพ้วกเขาทิ%งกระดาษทชิชใูนถงัขยะ  

• เลอืกผูใ้หก้ารดแูลหนึ�งคน 

หากคุณสามารถทาํได ้ใหเ้ลอืกเพยีงผูใ้หก้ารดแูล M คนเท่านั %นเพื�อดแูลสมาชกิครอบครวัที�ป่วย 
หากเป็นไปได ้ขอใหเ้ป็นคนอื�นที�จะเป็นผูใ้หก้ารดแูล หากคุณเป็นไขห้วดั 
มนัจะสามารถเป็นเรื�องรุนแรงมากขึ%นสาํหรบัคุณ   
 

รกัษาให้อากาศสะอาด 

เปิดหน้าต่างในหอ้งผูป่้วย หากเป็นไปได ้ใหใ้ชพ้ดัลมเพื�อระบายใหอ้ากาศหมุนเวยีน  

 



ใบเชค็ลิสตต์รวจสอบยา  
เมื่อได้รับการปล่อยใหก้ลับบ้านได ้

 
 

1 อย่าเร่ิม หรือ หยุดยาต่างๆ 
อย่าหยุดหรือเปลี่ยนยาใดๆท่ีไดถู้กสั่งโดยทีมงานการปลกูถ่ายโดยไม่ไดต้ิดต่อกบัพวกเขาก่อน. 
หากยาหน่ึงไม่ไดอ้ยู่ในบตัรของคณุ มนัไม่ไดร้บัอนมุติัและไม่ควรจะรบัประทานยานัน้ๆ 

 
2 เข้าใจบัตรยาของคุณ 

หา้มเปลี่ยนแปลงเวลาในแต่ละวนัท่ีคณุจะรบัประทานยาของคณุโดยไม่ไดค้ยุกับคนในทีมงานการปลกูถ่ายก่อน 
เวลามีความสาํคญัมาก ยาส่วนใหญ่จะตอ้งรบัประทานเวลา 9 am. และ 9 pm.  
วิดีโอสอน : เขา้ใจบตัรยาของคณุ:  
สแกน QR โคด้ 

  3   การจัดระเบียบยาของคุณ  

ขวดยาของคณุมีหมายเลขตรงกบับตัรยาของคณุ ใหเ้รียงขวดยาเม็ดตามลาํดบัหมายเลขเพื่อ 
ช่วยคณุในการจดัระเบียบยา 
วิดีโอสอน : การจดัระเบียบยาของคุณและการใชก้ล่องยาเม็ด 
สแกน QR โคด้ 
 

4 คอยอัพเดทให้บัตรยาของคุณเป็นปัจจุบันเสมอ  
เพราะว่าปริมาณโดสของยาต่างๆของคณุอาจมีการเปลี่ยนแปลง ใหป้ฏิบตัิตามบตัรยาของคณุ 
(ซึ่งคณุมีความรบัผิดชอบสาํหรบัการอพัเดทบตัรยาอยู่เสมอ) สาํหรบัปริมาณโดส 
 อย่าปฏิบตัิตามคาํแนะนาํท่ีอยู่บนฉลากยาท่ีชวดยา เพราะว่าอาจไม่ถูกตอ้ง 100 % 
ใหน้าํบตัรยาของคณุมาท่ีคลินิก หรือท่ีโรงพยาบาลเสมอ  
 

5 ตรวจสอบคิดคาํนวณซํา้ 

ใหด้คูวามแรงของเม็ดยา/แซปคลูท่ีเขียนอยู่ท่ีใบสั่งยาท่ีแปะอยู่ขา้งขวดอยู่เสมอก่อนท่ีจะตดัสินใจว่า
จะรบัประทานยาก่ีเม็ด ยาบางอย่างท่ีเฉพาะเจาะจงอยู่ในรูปแบบของค่าความแรงท่ีหลากหลาย 
ดงันัน้ เป็นสิ่งท่ีสาํคญัทีจะระบถึุงความแรงของเม็ดยา/แคปซูลเพื่อกันไม่ใหค้ณุใชย้าผิดปริมาณ 
มากไปหรือนอ้ยไป 
 

6 วันทีต่้องเจาะเลือดทีห้่องปฏิบัติการ 
 

ในวนัท่ีตอ้งเจาะเลือด คณุจะตอ้งไดร้บัการเจาะเลือดประมาณ 8 โมงเชา้ 
ก่อนท่ีคณุจะรบัประทานยาประจาํช่วงเชา้ของคณุ เจาะเลือดก่อนทานยาเสมอ, B ก่อน D  
ทาํใหแ้น่ใจว่ารบัประทานยารอบ 9 pm ในคืนก่อนหนา้  

7 เภสัช 

คณุจะจาํเป็นท่ีจะตอ้งติดต่อรา้นขายยาปลีก 7-10 วนั เพื่อเติมยาของคณุ ก่อนท่ียาของคณุจะหมด  
 

8 ยาทีใ้ช้สูด 

เมื่อเวลาท่ีคณุไดร้บัการปล่อยใหก้ลบับา้นได ้ยาท่ีใชส้ดู (แอมโฟเทริซิน และ โทบรามายซิน) 
จะถูกเก็บไวก่้อนจนกว่าพยาบาลท่ีไปบริการท่ีบา้นจะสามารถช่วยนาํไปใหแ้ละช่วยใหค้ณุใช ้โดยปรกติแลว้ 
พวกเขาจะไม่ไดไ้ปเย่ียมในช่วงเวลา 24-48 ชั่วโมงหลงัจากท่ีคณุไดก้ลบับา้น 
ไม่เป็นไรท่ีไม่ไดร้บัยาสดูนัน้จนกว่าพวกเขาจะไปเย่ียม 
แต่คณุจะตอ้งทานยาเม็ดทัง้หมดของคณุตามท่ีไดแ้นะนาํไวแ้ละงดยาเหลา่นัน้ไม่ได ้
เราไดใ้หวิ้ดีโอสอนไวเ้พื่อแสดงวิธีการใชย้าท่ีใชส้ดูหายใจ 
วิดีโอสอน: สอนการใช ้แอมบิโซม   สแกน QR โคด้  



ยาต่างๆ 

 

ป้องกัน การปฏเิสธ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

น่ีคอืภาพรวมทัว่ไปของชดุยากดภมูติา้นทานของคณุ 
ยาตา่งๆดา้นลา่งน้ีเป็นยาทีส่าํคญัทีส่ดุของคณุในการป้องกันการปฏเิสธของอวัยวะใหมท่ีไ่ดป้ลกู
ถา่ยในร่างกายของคณุ โปรดใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัยาเหลา่น้ี 
และการเปลีย่นแปลงใดๆในปรมิาณโดสยาเพือ่ลดโอกาสของการปฏเิสธ และความซบัซอ้นตา่งๆ 

 

 
 

ไมโคเฟนโนเลต  
เซลลเ์ซปต์ มายฟอรต์กิ) 

 

น่ีเป็นยากดภมูคิุม้กันทีส่ําคญัอกีตัวหนึง่ซึง่ถกูใชเ้พือ่รักษาระดับเซลลภ์มูคิุม้กันไมใ่หม้กี
ารแบง่ตัวเป็นบางโอกาสทีเ่ราอาจหยดุหรอืลดปรมิาณโดสของยาน้ีเป็นชว่งระยะชัว่คราว
ขึน้อยูก่ับผลตรวจเลอืดของคณุจากหอ้งปฏบิัตกิาร 

ทาโครลมิัส
 

ทาโครลมิัสคอืตัวยาสําคัญทีเ่ป็นการตอ่ตา้นการปฏเิสธแตม่นัเป็นสิง่ทีท่า้ทายในการกําหนดปรมิาณโ
ดสไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เราจะเฝ้าดรูะดับทาโครลมิัส (หรอื ระยะโทรส)์ 
เป็นระยะๆเพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่ระดับของคณุอยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม 
วันทีค่ณุมกีารเจาะเลอืดทีห่อ้งปฏบัิตกิารโปรดทําใหแ้น่ใจวา่คณุไดร้ับประทานทาโครลมิสัหลังจากที่
คณุไดเ้จาะเลอืดแลว้เพือ่ทีว่า่ระดับตา่งๆจะอยูถ่กูตอ้งเทีย่งตรง พงึจําไวว้า่ 
มปีฏสิมัพันธห์ลายอยา่งของยาทีเ่กีย่วกับทาโครลมิัส ดังนัน้ 
เป็นสิง่ทีสํ่าคัญทีจ่ะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงใดๆกับยาของคณุ 
(รวมทัง้ยาทีซ่ ือ้ทีเ่คาเตอรร์า้นขายยาทั่วไป) 

 
0-3 เดอืน: 10-14 นาโนแกรม/มก.  3-6 เดอืน: 10-12 นาโนแกรม/มก.   

> 6 เดอืน: 8-10 นาโนแกรม/มก.   

อซโิธรมายซนิ
ซโิธรแม็กซ์  

 



 

ยาต่างๆ 

กยาท 

ป้องกัน การตดิเชือ้ 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

น่ีคอืภาพรวมทัว่ไปของยาตา่งๆทีป้่องกันการตดิเชือ้ 
โปรดใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกับยาเหลา่น้ี 
และการเปลีย่นแปลงใดๆในปรมิาณโดสยาเพือ่ลดโอกาสของการตดิเชือ้ 
และความซบัซอ้นตา่งๆ 

 

 
 

 

 

      วาลกานซโิคลเวยีร ์ 
        (วาลไซท)์ 
 

 

 
 

โพซาโคนาโซล จะถกูใชเ้ป็นเวลา 2 เดอืนหลังจากการปลกูถา่ยเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้รา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เชือ้แอสเพอกลิลัส ยาน้ีมปีฏกิริยิาสมัพันธก์ับทีส่ําคญัตอ่ทาโครลมัิส 
(โปรกราฟ ดังนัน้ เมือ่ไรกต็ามทีเ่ราเริม่หรอืหยดุยาโพซาโคนาโซล 
ปรมิาณโดสของทาโครลมัิสของคณุจะตอ้งถกูปรับดว้ย 
หากยาน้ีไดถ้กูหยดุหรอืเริม่ตน้ใหใ้ชใ้หม ่ 
โปรดตดิตอ่พยาบาลผูป้ระสานงานการปลกูถา่ยสําหรับขอ้แนะนําตา่งๆเกีย่วกับวธิกีารเปลีย่นป
รมิาณโดสของทาโครลมัิสของคณุ  



ยาต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยาทีใ่ชส้ดูหายใจ 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ยาทีใ่ชส้ดูหายใจถกูใชเ้พือ่ป้องกันและรักษาการตดิเชือ้ตา่งๆทีป่อด 
ยาทีใ่ชส้ดูหายใจใหก้ารเขา้ถงึโดยตรงไปทีป่อดทัง้สอง 
ไมเ่หมอืนกับยาเม็ดหรอืยาทีฉี่ดเขา้ทางเสน้เลอืดดาํซึง่ใชเ้ลอืดเพือ่ใหย้าเขา้ไปถงึปอด 
เพราะวา่ปอดในสว่นตา่งๆไดล้ดการไหลเวยีนเลอืดในการใชก้ารรักษาทีไ่ดส้ดูเขา้ไปเป็น
การใหก้ารเขา้ถงึพืน้ทีเ่หลา่นัน้โดยตรง  

 
 

ทีใ่ชส้ดูหายใจ จะตอ้งใชเ้พยีง วันจันทร,์ วันพุธ และ วันศกุรเ์ทา่นัน้ เป็นเวลา 2 
เดอืนหลังจากการปลกูถา่ยปอดของคณุ เป็นสิง่ทีจํ่าเป็นสาํคญัทีจ่ะเริม่ตน้ใชย้าน้ีใหมห่ลังจาก 2 
เดอืนแรกหากคณุเริม่มกีารตดิเชือ้จากเชือ้รา เมือ่เริม่ตน้ใชย้าแอมโฟเทรซินิครัง้แรก 
พยาบาลทีไ่ปบรกิารทีบ่า้นจะไปทีพั่กของคณุเพือ่ชว่ยคณุเรยีนรูว้ธิกีารใชย้าน้ี 
หลังจากไดรั้บการปลอ่ยใหก้ลับบา้นไดจ้ากโรงพยาบาล 
ไมเ่ป็นไรทีค่ณุอาจไมไ่ดรั้บยาน้ีขณะทีร่อพยาบาลทีไ่ปบรกิารทีบ่า้นเพือ่ไปพบคณุมขีอ้แนะนําทีเ่
ป็นวดิโีอและทีเ่ขยีนไวใ้หก้บัคณุถงึวธิกีารทํายาน้ีใหเ้หมาะสมสําหรับการหายใจ 
โปรดทบทวนสือ่การสอนเหลา่น้ีแตข่อใหร้อพยาบาลไปเยีย่มทีบ่า้นกอ่นทีจ่ะพยายามทําการใชย้า 

 
ขอใหด้วูดิโีอน้ี กอ่น ทีพ่ยาบาลไปเยีย่มทีบ่า้น  

 
 

 

โทรบราไมซนิ
ทีใ่ชส้ดูหายใจ  

 
 

โทรบราไมซนิทีใ่ชส้ดูหายใจ  ถกูใชใ้นชว่ง 3 เดอืนแรก (ใหใ้ชร้ะยะเวลา 28 วัน, หยกุใช ้28 
วัน, แลว้เริม่ใชใ้หมอ่กีครัง้ไปเรือ่ย ๆ ) หลังจากการปลกูถา่ยสาํหรับผูป่้วยบางคน 
เป็นไปไดว้า่คณุอาจจะตอ้งใชย้าน้ีไปเรือ่ย ๆ มากกวา่ 3 เดอืน แตใ่นกรณีน้ี 
เราจะบอกใหค้ณุทราบ หากคณุเพิง่ไดรั้บการปลกูถา่ย 
พยาบาลผูท้ีไ่ปเยีย่มทีบ่า้นจะไปทีพั่กของคณุเพือ่ชว่ยใหค้ณุเรยีนรูว้ธิกีารใชย้าน้ี 
หลังจาทีค่ณุไดถ้กูปลอ่ยใหก้ลับบา้นได ้
ไมเ่ป็นไรทีค่ณุอาจไมไ่ดรั้บยาน้ีหนึง่หรอืสองครัง้ขณะทีร่อพยาบาลทีไ่ปบรกิารทีบ่า้นเพือ่ไปพ
บคณุ ถา้คณุกําลังใชย้า โทบิ อยู ่เป็นสิง่ทีส่าํคัญทีจ่ะตอ้งจําไวว้า่ยาน้ีจะหมดอายหุลังจาก 28 
วัน ณ อณุหภมูหิอ้ง การแชไ่วใ้นตูเ้ย็นจะชว่ยยดือายวุันหมดอาย ุ



ยาต่างๆ 
 

ขอ้มลูท่ัวไป 

 

 
 

 
 
 

การปรับเปลีย่น 
ยาตา่งๆ 

 
การปรับเปลีย่นยาต่างๆสว่นใหญ่จะทําผ่านการโทรศัพท ์
เป็นสิง่ทีสํ่าคัญทีคุ่ณเขา้ใจถงึยาต่างๆทีกํ่าลังพูดถงึอยู่และปรมิาณโดสทีกํ่าลังถกูปรับเปลีย่น 
เพราะว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิการสือ่สารผดิพลาดไดใ้นการทํางานเมือ่ตดิต่อคุยกันทางโทรศั
พท ์ขอใหป้ฏบัิตติามขอ้แนะนําต่างๆดังน้ี: 
ขอใหใ้ชบั้ตรยาและดนิสอเพือ่ชว่ยในการเขยีนการปรับเปลีย่นไดอ้ย่างทันท ีหากคุณรอ 
มันมคีวามเป็นไปไดส้งูทีคุ่ณจะลมืหรอืจําผดิเกีย่วกับปรมิาณโดส 
ใหพู้ดทวนซ้ําอกีครัง้กับคนทีต่ดิต่อเกีย่วกับการปรับเปลีย่นยา ตัวอย่างเชน่ “ถา้อย่างนัน้ 
ระดับทาโครลมัิสของฉันมรีะดับทีต่ํ่านดิหน่อย ฉันจะตอ้งปรับเปลีย่นปรมิาณโดสจาก 0.5 มก. 2 
ครัง้ต่อวัน เป็น 0.5 มก. ในชว่งกลางวัน และ 1 มก. ตอนบ่าย ถกูตอ้งหรอืไม่?” 

 
เราจะโทรไปหาคุณเพยีงเพือ่ปรับเปลีย่นยาต่างๆ ดังนัน้ วันทีต่อ้งไปเจาะเลอืดทีห่อ้งปฏบัิตกิาร 
ถา้คุณไมไ่ดรั้บโทรศัพทเ์พือ่เปลีย่นปรมิาณโดสยา 
ขอใหยั้งคงใชย้าต่างๆทัง้หมดตามทีไ่ดรั้บคําแนะนําไวต้ามในบัตรยา  

 

ยาตา่งๆทีเ่ป็นยากดภมูติา้นทานนัน้ถกูใหเ้พือ่ชว่ยป้องกนั และ/หรอื 
รักษาการปฏเิสธอวัยวะทีไ่ดถ้กูปลกูถา่ย คณุจะจําเป็นทีจ่ะตอ้งทานยาเหลา่น้ีไปตลอด 
ทันทหีลังจากการปลกูถา่ย 
ปรมิาณโดสของยากดภมูติา้นทานจะสงูขึน้เพราะโอกาสของการปฏเิสธอยูร่ะดับทีส่งูสดุในเว
ลาน้ี ปรมิาณโดสจะลดลงทลีะนอ้ยหากไมม่อีาการของการปฏเิสธ 
คณุจะยังคงตอ้งใชย้าอืน่ๆเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้จากแบคทเีรยี, เชือ้รา, และไวรั้ส 
เพราะวา่ยากดภมูติา้นทานตา่งๆสามารถปลกุระบบภมูคิุม้กันของคณุและทําใหค้ณุอาจไดรั้บก
ารตดิเชือ้ไดง่้าย  
ทันททีีค่ณุสามารถทําได ้โปรแกรมยาสําหรับแตล่ะบคุคลจะไดถ้กูจัดขึน้สาํหรับคณุ  
ตารางยาจะถกูปรับใหต้รงโดยเฉพาะกับรูปแบบการดําเนนิชวีติของคณุและกจิวตัรของคณุมา
กเทา่ทีจ่ะทําได ้
 



ยาต่างๆ 
 
ขอ้มลูท่ัวไป 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

  โดสยาที่พลาดการใช ้
 

ตอ้งเนน้ย้ําอกีครัง้วา่การพลาดการใชย้าเป็นการเปลีย่นระดับยาตา่งๆในร่างกายซึง่สามารถทํา
ใหเ้กดิผลกระทบทีอ่ันตรายได ้เป็นสิง่ทีส่ําคัญมากทีจ่ะตอ้งไมพ่ลาดการใชย้าตา่งๆ 
หากคณุพลาดการใชย้าปรมิาณโดสหนึง่โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
ใหป้ฏบิัตติามกฎครึง่ทาง(ตามดา้นลา่ง) 
หากคณุพลาดการใชย้าปรมิาณสองโดสหรอืมากกวา่นัน้ ใหโ้ทรหาผูป้ระสานงานการปลกูถา่ย 
(ระหวา่งเวลาชัว่โมงทํางาน) หรอืแพทยท์ีใ่หบ้รกิารทางโทรศัพท ์ทีห่มายเลข (415-353- 
4145 หลัง 5 โมงเย็น ) สําหรับขอ้แนะนําตา่งๆ กฎครึง่ทางคอื 
คณุสามารถใชย้ามากถงึครึง่หนึง่ถงึเวลาตามกาํหนดครัง้ตอ่ไป 
ยกตัวอยา่งเชน่:หากยาทีต่อ้งทานทกุ 12 ชัว่โมง 

 

 

ผลขา้งเคยีงตา่งๆ 
 
 

ยาตา่งๆทัง้หมดมผีลขา้งเคยีง คณุอาจประสบกบัผลขา้งเคยีงตา่งๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งเริม่ตน้ทีย่ากดภมูติา้นทานปรมิาณโดสอยูใ่นระดับสงู อยา่งไรก็ตาม 
คณุอาจประสบกับอาการตา่งๆทีอ่าจจะเป็นอาการปรกตทิั่วไปมากและอาจไมไ่ดเ้กดิขึน้เพราะ
ยาตา่งๆ 
ขอใหแ้จง้กบัทมีงานปลกูถา่ยถา้คณุคดิวา่ยาเป็นสาเหตใุหเ้กดิผลขา้งเคยีงบางอยา่งทีเ่ฉพาะเ
จาะจง 

ยาตา่งๆกอ่น 
การปลกูถา่ย 

รายชือ่ยากอ่นการปลกูถา่ยของคณุจะไดถ้กูวเิคราะห ์ณ เวลาของการปลกูถา่ย 
ทมีงานการปลกูถา่ยจะใหค้ณุใชเ้พยีงยาตา่งๆตอ่ไปทียั่งเหมาะสม   
ยาตา่งทีไ่ดรั้บการอนุมัตเิทา่นัน้จะไดถ้กูเขยีนลงไปในบตัรยาของคณุ 
ถา้คณุกังวลเกีย่วกบัยาเดมิของคณุทีถ่กูใหห้ยดุการใชห้ลังจากการปลกูถา่ย 
กรุณาคยุกบัทมีงานการปลกูถา่ยของคณุ 
ถา้เราตดัสนิใจวา่คณุจําเป็นตอ้งใชห้นึง่ในยาเดมิตา่งๆของคณุ 
มันอาจเป็นเรือ่งยากทีจ่ะเตมิยานัน้ทีฝ่่ายรา้นขายยาของการปลกูถา่ยโดยเฉพาะอยา่ยิง่ถา้
คณุเพิง่เตมิมัน ดังนัน้ โปรดนํายาตา่งๆทัง้หมดจากทีบ่า้นมาดว้ย โปรดรักษามันไวใ้หม้อียู ่
ณ เวลาทีค่ณุไดรั้บอนุญาตใหก้ลับบา้นได ้



ยาต่างๆ 
 

ขอ้มลูท่ัวไป 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ยาอืน่ๆ 

อยา่ใชย้าอืน่ใดโดยทีย่ังไมไ่ดต้รวจสอบกับทมีงานการปลกูถา่ยกอ่น 
นี่รวมถงึยาตา่งๆใดๆก็ตามทีไ่ดรั้บการสัง่ยาจากแพทยท์า่นอืน่ๆ 
ยาจาเคาเตอร(์ยาทีไ่มไ่ดส้ัง่จาแพทย)์ และวติามนิตา่งๆหรอืผลติภัณฑส์มนุไพรตา่งๆดว้ย 
ใหต้รวจสอบกับทมีงานการปลกูถา่ยกอ่นทีค่ณุจะซือ้ยา ยาทัว่ไปอยา่งเชน่ ทัมส®์ 
สามารถเป็นเหตใุหเ้กดิปัญหาตา่งๆกับยากดภมูติา้นทาน (โปรกราฟ®) ของคณุได ้ 
· หากยาใดๆไมไ่ดอ้ยูท่ ีบ่ตัรยาของคณุ 
หมายความวา่มนัไมไ่ดร้บัการอนุมตัแิละไมค่วรถกูใช ้
· ในบางโอกาสทีเ่กดิไมบ่อ่ย 
เป็นสิง่จําเป็นสาํหรับสขุภาพของคณุทีจ่ะเริม่ยาทีถ่กูสัง่โดยแพทยท์ีไ่มใ่ชเ่ป็นแพทยก์ารปลกูถ่
ายโดยทันทโีปรดใชย้าและใหโ้ทรหาผูป้ระสานงานการปลกูถา่ยเพือ่ดวูา่จําเป็นตอ้งมกีารปรับ
ยาตา่งๆหรอืไม ่ 
· การทานยาตา่งทีไ่มใ่ชเ่ป็นยาทีเ่ร่งดว่นโดยทีไ่มไ่ดต้รวจสอบกบัทางทมีงานการปลกูถา่ย
กอ่นอาจกอ่ใหเ้กดิผลขา้งเคยีงตา่งๆทีอ่ันตรายและรุนแรงมากได ้
· ยาแกป้วดทีซ่ือ้จากเคาเตอรอ์ยา่งเดยีวเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตคอื ไทลนิอล® 
(เอซตามโินเฟน). ไมใ่หใ้ช ้ไอบโีพรเฟน (แอดวลิ®, โมทรนิ®) หรอื นาโพรเซน 
(อาลฟี ®). หา้มใชแ้มแ้ตป่รมิาณโดสเดยีว 
· ผลติภัณฑก์ญัชาทัง้หมด (รวมถงึCBD) 
ไมไ่ดรั้บอนุญาตเพราะมันอาจมปีฏกิริยิากบัยากดภมูคิุม้กนัตา่งๆ  
· ทําใหแ้น่ใจวา่แพทยต์า่งๆของคณุรูเ้กีย่วกบัยาทัง้หมดทีค่ณุกําลังใชอ้ยู ่
รวมถงึยาตา่งๆทีไ่ดถ้กูสัง่โดยแพทยอ์ืน่ๆ 
 

 
 

 

การเจาะตรวจเลอืดทีห่อ้งป
ฏบัิตกิาร 

คณุจะไดรั้บการเจาะเลอืดสองครัง้ตอ่สปัดาห ์ วันจันทร ์ และ วันพฤหัส 
เมือ่คณุออกจากโรงพยาบาล คณุจะตอ้งไดรั้บการเจาะเลอืดประมาณเวลา 8 โมงเชา้ กอ่น 
ทีค่ณุจะทานยารอบเชา้ใดๆเลย  ระดับน้ีตามอดุมคตแิลว้ควรเจาะเลอืด 11-12 
ชัว่โมงหลังจากไดท้านยารอบเย็นในคนืกอ่นหนา้ ดังนัน้ 
ทําใหแ้น่ใจวา่คณุไดท้านยารอบมือ้เย็น เวลา 9 pm ในคนืกอ่นหนา้ 
หากคณุลมืโดยไมไ่ดต้ัง้ใจวา่เป็นวันทีค่ณุตอ้งไปเจาะเลอืด 
และคณุไดท้านยามือ้เชา้ไปแลว้ 
ดังนัน้ใหค้ณุรอจนกวา่ถงึวันตอ่ไปทีค่ณุจะตอ้งไปเจาะเลอืด  
ในวันทีค่ณุตอ้งไปเจาะเลอืด โปรดใหยั้งคงทานยา ทาโครลมัิส(โปรกราฟ®) 
ตามทีไ่ดรั้บคําแนะนํา เราจะไมโ่ทรไปหาคนถา้เราไมจํ่าเป็นตอ้งเปลีย่นปรมิาณโดสกบัคณุ 
หากคณุไมไ่ดย้นิจากเรา ขอใหค้ณุทานยาทาโครลมัิส (โปรกราฟ®) 
ตามทไ่ดแ้นะนําไวแ้ลว้ทีบ่ตัรยาของคณุ 



ยาต่างๆ 
 
ขอ้มลูท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
เมดเิซต็ส ์(Medisets) หรอื กลอ่งยาเม็ดตา่งๆ 
เป็นวธิทีีด่เียีย่มทีจ่ะรักษาใหย้าตา่งๆของคณุเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
แตเ่ราเพยีงแนะนําใหใ้ชม้ันเป็นระยะเวลา 1-2 วนัในแตล่ะครัง้ อยา่เตมิมนัสําหรับ 7 วันเต็ม 
เพราะวา่ยาตา่งๆมกีารเปลีย่นแปลงบอ่ยเกนิไป หลังจากหลายเดอืน 
เมือ่ชดุยาของคณุไดอ้ยูค่งทีแ่ลว้ เราแนะนําวา่ใหเ้ตมิยาใหเ้ต็ม 7 วนั 
เพือ่ชว่ยคณุใหเ้คยชนิกับกจิวตัรปฏบัิต ิ

 

วดิโีอสอน: ดวูโิอ กอ่น การสอนของเภสชั และ 
เวลาใดก็ตามหลังจากทีไ่ดก้ลับมาบา้นเพือ่เป็นการทบทวนใหจํ้าได ้ 
ไปทีล่งิคน์ี ้ Lungtransplanteducation.ucsf.edu (สแกน QRโคด้) 
ภายใตห้วัขอ้แทบ การศกึษาของผูป่้วย คณุจะพบวดิโีอนี้ขา้งลา่ง  
การจัดระเบยีบยาตา่งๆและการใชก้ลอ่งยา (Organizing Medications and 
Using a Pill Box): 

 

 
 
 

รา้นขายยาใกลก้ับศนูยก์ารแพทยU์CSFจะปิดเพือ่เตมิยาตา่งๆเป็นเวลาหลายเดอืนแรกๆหลังจ
ากการปลกูถา่ย วธิน้ีีเป็นวธิทีีอ่ยากใหทํ้ามากกวา่การใชร้า้นขายยาใกลบ้า้นทีค่ณุใชป้รกต ิ
เพราะวา่การเขา้ถงึรา้นขายยาของคณุจะถกูจํากัดเพราะคณุจะอยูใ่นบรเิวณพืน้ทีเ่บยแ์อเรยี 
หากคณุปรารถนาตอ้งการทีจ่ะโอนยา้ยการสัง่ยาทัง้หมดไปทีร่า้นขายยาอกีแหง่หนึง่เมือ่คณุไ
ดถ้กูอนุญาตใหก้ลับบา้นได ้ขอใหร้า้นขายยาของคณุโทรมาที ่ฝ่ายเภสชั SF และยา้ยยาตา่งๆ 
กอ่นทีจ่ะโอนยา้ยการสัง่ยาตา่งๆของคณุโปรดทําใหแ้น่ใจวา่รา้นขายยาใกลบ้า้นของคณุสามา
รถจัดการยาตา่งทีเ่กีย่วกับการปลกูถา่ย หากคณุปรารถนาทีจ่ะยังคงใช ้เภสชัฆSF ตอ่ไป 
พวกเขาจะสง่ยาตา่งๆไปทีบ่า้นของคณุถงึแมว้า่การสัง่ซือ้ยาใหส้ง่ไปรษณียไ์ปทีบ่า้นเป็นสิง่ที่
ดเียีย่มและสามารถชว่ยประหยัดเงนิไดจํ้านวนมาก 
เราไมแ่นะนําใหทํ้าเชน่นัน้ในชว่งหลายเดอืนแรกหลังจากการปลกูถา่ย ในชว่งระยะเวลาน้ี 
โดยปรกตแิลว้เรามกีารปรับเปลีย่นยาตา่งๆในปรมิาณทีม่ากและการสัง่ซือ้ใหส้ง่ไปทางไปรษ
ณียจ์ากรา้นขายยาตา่งๆเป็นสิง่ทีย่ากในการประสานงาน  

 
    คําถามเกีย่วกับยา 

 
หากคณุมคีําถามเรือ่งยาใหฝ้ากขอ้ความไวท้ีพ่ยาบาลผูป้ระสานงานและผูป้ระสานงานจะตดิตอ่
หนึง่ในรา้นขายยาเพือ่ใหเ้ภสชักรโทรกลับไปหาคณุคณุจะยังคงไดพ้บกับเภสชักรการปลกูถา่ยใ
นชว่งระหวางการไปพบแพทย ์และคณุจะไดรั้บคาํตอบสําหรับปัญหาตา่งๆของคณุทีน่ั่น  



ยาต่างๆ 
 

ขอ้มลูท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 
30วันแรกของยาไดรั้บการประสานงานโดยเภสชักรผูป้ลกูถา่ยกับรา้นขายยาปลกูถา่ยและจ
ะถกูสง่ไปยังโรงพยาบาล เมือ่จัดสง่แลว้ 
เภสชักรผูป้ลกูถา่ยจะจัดทํารายการยาเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดบ้รรจุยาครบถว้นอยา่งรวดเร็ว 
จากนัน้เราจะขอใหค้ณุและผูด้แูลของคณุจัดทํารายการยากับบตัรยาทีส่รุปผลของคณุ 
คณุอาจคดิวา่มันซ้ําซาก แตเ่ป็นกระบวนการทีส่ําคญัมาก 
คณุและผูด้แูลตอ้งรูว้า่คณุมยีาทัง้หมดทีร่ะบไุวใ้นบัตร 
หากขวดมชีือ่ยีห่อ้ตา่งกันเมือ่เทยีบกับบตัรยา คณุอาจไมรู่ว้า่เป็นยาตัวเดยีวกัน 
หากเป็นเชน่น้ี สามารถระบแุละแกไ้ขไดก้อ่นออกจากโรงพยาบาล 
คณุตอ้งประสานงานการเตมิและจัดสง่ยาของคณุ มยีาเพยีงพออยูเ่สมอ 
โทรหารา้นขายยาของคณุเพือ่เตมิเงนิ 7-10 วันกอ่นของจะหมด น่ีเป็นสิง่สาํคัญจรงิๆ 
หากคณุคอยย้ําเตอืนวา่จะตอ้งเตมิเมือ่ใด จะชว่ยคลายความกังวลไดม้าก 

 

เป็นสิง่ทีจํ่าเป็นทีจ่ะตอ้งใหอ้นิซลูนิทีบ่า้นเพือ่ชว่ยควบคมุระดับน้ําตาลในเลอืดของคณุ 
หากเป็นกรณีน้ี เภสชักรจะใหค้าํแนะนําตา่งๆเกีย่วกับวธิกีารใชอ้นิซลูนิอยา่งปลอดภัย 
ปรมิาณอนิซลูนิจะขึน้อยูก่บัระดับน้ําตาลในเลอืดวา่สงูเพยีงใด 
โปรดดทูีว่ดิโีอสอนเหลา่น้ีเพือ่เรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกับชนดิตา่งๆของอนิซลูนิและเทคนคิตา่งๆใ
นการใชท้ีเ่หมาะสม  

วดิโีอสอน: 
ไปทีล่งิคน้ี์  Lungtransplanteducation.ucsf.edu (สแกน QRโคด้) 
ภายใตห้วัขอ้แทบ การศกึษาของผูป่้วย คณุจะพบวดิโีอตา่งๆเหลา่น้ี  

ตอนที ่1 - คําปรกึษาเกีย่วกบัอนิซลูนิ 

ตอนที ่2 - การสอนการฉีดอนิซลูนิ 



ยาต่างๆ 
 

 

ทอ่ใหอ้าหาร 
 
 
 
 
 

ยาทีใ่หผ้า่นทาง 
ทอ่ใหอ้าหาร 

 
หากคณุไมส่ามารถกลนืยาตา่งๆของคณุไดอ้ยา่งปลอดภัย 
มันอาจเป็นสิง่จําเป็นทีจ่ะตอ้งใชย้าผา่นทางทอ่ใหอ้าหาร 
ในการทีจ่ะทานยาไดอ้ยา่งปลอดภัยและถกูตอ้งเหมาะสมโดยไมทํ่าใหท้อ่ใหอ้าหารตัน 
คณุจะจําเป็นทีจ่ะตอ้งเรยีนรูว้ธิวีัดปรมิาณทีถ่กูตอ้งของยาทีเ่ป็นของเหลว 
และเรยีนรูเ้ทคนคิการทําใหย้าแตกละเอยีดอยา่งถกูตอ้ง  
โปรดดวูดิโีอตา่งๆตามดา้นลา่งน้ีเพือ่เรยีนรูเ้ทคนคิเหลา่น้ีขณะทีค่ณุอยูท่ีโ่รงพยาบาล 
วดิโีอเหลา่น้ีจะยังมอียูห่ลังจากทีค่ณุไดอ้อกจากโรงพยาบาลและกลบัไปทีบ่า้นเพือ่ทีจ่ะอา้ง
องิได ้นอกจากวดิโีอเหลา่น้ี 
คณุและผูท้ีด่แูลคณุจะมโีอกาสทีจ่ะฝึกฝนเทคนคิตา่งๆเหลา่น้ีกับพยาบาลทีโ่รงพยาบาลกอ่น
ทีค่ณุกลับบา้น 

 
วดิโีอสอน: 
ไปทีล่งิคน้ี์  Lungtransplanteducation.ucsf.edu (สแกน QRโคด้) 
ภายใตห้วัขอ้แทบ การศกึษาของผูป่้วย คณุจะพบวดิโีอตา่งๆเหลา่น้ี  

 
ตอนที ่1 - เรยีนรูเ้กีย่วกบัความเขม้ขน้ 

 
 
 

ตอนที ่2 -  วัดปรมิาณของเหลง 
 
 

ตอนที ่3 - การทําใหล้ะเอยีดและการละลายเม็ดยา 
 
 

ตอนที ่4 - การเตมิยาตา่งไปในทอ่ใหอ้าหาร 

 

 



ใบตารางการจัดการยา 

(เพือ่ป้องกนัการรับประทานยาซํ้าหรอืยาหาย ใหใ้สเ่ครือ่งหมาย √ ในกลอ่งสีเ่หลีย่มหลังจากทีไ่ดรั้บประทานยาแตล่ะโดสแลว้) 

วันที ่ มือ้เชา้ มือ้เทีย่ง มือ้เย็น กอ่นนอน วันที ่ มือ้เชา้ มือ้เทีย่ง มือ้เย็น กอ่นนอน 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



โภชนาการทีด่หีลงัจากการปลกูถา่ยของคณุ 

 
อาหารของผูป่้วยการปลูกถา่ยควรจะเป็นอาหารทีม่สีมดลุทีด่แีละมคีวามหลากหลาย 
อาหารของคณุควรจะประกอบดว้ยอาหารต่างๆจากทุกหมวดหมูอ่าหาร คอื นม, เนื้อและสตัวปี์ก, ผลไม,้ ผัก, ซเีรยีล 
และธัญพชื และไขมันทีด่ ีนอกเหนอืจากนัน้ แนวทางดา้นลา่งนี้เป็นสิง่ทีแ่นะนําใหกั้บคณุ  
 
การจัดการทางโภชนาการระยะสัน้ 
(สําหรับชว่งเวลา 6-8 สปัดาหห์ลังจากการปลกูถา่ย) 
 
สําหรับประมาณ 2 เดอืนหลังจากการผ่าตัด 
อาหารของคณุไดถู้กออกแบบเพือ่ชว่ยคณุรักษาตัวและลดผลกระทบขา้งเคยีงของยาจากการปลกูถ่ายทีคุ่ณกําลังรับประทานอยู ่
• รับประทานอาหารทีม่โีปรตนีสงูเพือ่เอาชนะโปรตนีทีแ่ตกสลายทีเ่กดิจากโดสสงูของยาเพรดนโิซน 

แหลง่ทีด่ขีองโปรตนีคอืเนื้อสตัว,์ สัตวปี์ก, ปลา, ถั่วและผลติภัณฑจ์ากนม 
• จํากัดอาหารตา่งๆทีม่น้ํีาตาลมาก รวมถงึ ขนมหวาน, คกุกี,้ แยม, เยลลี,่ น้ําผลไม,้ น้ําผึง้, น้ําอัดลม 
• หลกีเลีย่งเกลอืและจํากัดอาหารทีม่โีซเดยีมสงูเพือ่ป้องกันการกักตนุของเหลวในร่างกายและความดันโลหติสงู 

 
ขอ้แนะนําตา่งๆเหลา่นี้จะชว่ยพัฒนาสขุภาพของคณุโดยการชว่ยรักษาแผลใหห้าย, ลดการสญูเสยีกลา้มเนื้อ, และ 
ชว่ยป้องกันโรคเบาหวานทีเ่กดิจากยา และความดันโลหติสงูซึง่เป็นสิง่ทีเ่ห็นโดยท่ัวไปหลังจากการปลกูถา่ย 
 
• นอกเหนือจากนี้ เราจะเฝ้าดรูะดับโพแทสเซยีมและแมกนีเซยีมในเลอืดของคณุ หากจําเป็น 

เราจะปรับรายการอาหารทีคุ่ณจะบรโิภคใหม้สีารอาหารเหลา่นี ้
 
ความปลอดภยัของอาหาร 
 
อาหารควรจะไดถ้กูเตรยีมและเก็บไวด้ว้ยวธิทีีป่ลอดภัยเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้ 
ยาของคณุสามารถทําใหร้่างกายของคณุตอ่สูกั้บเชือ้โรคไดย้าก 
ดังนัน้ความปลอดภัยของอาหารเป็นสิง่ทีสํ่าคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่หลังจากการปลูกถา่ย 
 
ตามดา้นลา่งต่อไปนี้คอืแนวทางตา่งๆสําหรับอย่างนอ้ย 6 
เดอืนหลังจากการผา่ตัดปลูกถ่ายและในชว่งเวลาของการปฏเิสธ (และยาทีม่โีดสสงู) 

• ลา้งมอืดว้ยสบู่และน้ํารอ้นกอ่นทีจ่ะจับอาหารและกอ่นทีจ่ะรับประทาน 
• ละลายอาหารทุกอยา่งในตูเ้ย็นและเก็บอาหารชนดิเย็นอย่างเหมาะสมในตูเ้ย็น 
• ใชเ้ขยีงหัน่อาหารแยกระหว่างเนื้อสัตวส์ด, ไก,่ ไกง่วง, ปลาและอาหารทะเลอืน่ๆ 
• ไมใ่ชเ้ขยีงหั่นอาหารทีเ่กา่มาและทําความสะอาดยาก 

ใหใ้ชเ้ขยีงหั่นทีเ่ป็นพลาสตกิหรอืซลิโิคนแทนการใชแ้บบไม ้
• ปรงุสกุสําหรับเนื้อทกุชนดิ เนื้อสตัว,์ ไก.่ ไกง่วง, ปลา, อาหารทะเล และไข ่จนกว่าจะสกุด ี
• หลกีเลีย่งการรับประทานซชูแิละอาหารทะเลดบิหรอืปรุงไมส่กุ 
• ลา้งผลไมส้ดและผักสดทุกชนดิดว้ยน้ําเย็นทีไ่หลชะลา้ง 
• ใหซ้ือ้นม, ชสี, และ ผลติภัณฑจ์ากนมทีไ่ดร้ับการพาสเจอไรสแ์ลว้เท่านัน้ 
• ปรุงไขจ่นกว่าทัง้ไขแ่ดงและไข่ขาวสกุด ี

ไขท่ีไ่ดร้ับการพาสเจอไรสแ์ลว้หรอือาหารทีแ่ทนไขอ่าจเป็นทางเลอืกทีด่กีวา่แทนทีไ่ข่คนหรอืไขเ่จยีว 
• หลกีเลีย่งการรับประทานอาหารตา่งทีม่ไีขท่ีไ่ม่ไดพ้าสเจอไรสแ์ละดบิ (เชน่ ซอสฮอลแลนเดส, น้ําสลัดซซีาร,์ 

แป้งคุกกีโ้ดว,์ แป้งเคก้ผสม, และเครือ่งดืม่เอ๊กนอกทีทํ่าเองทีบ่า้น) 
• หลกีเลีย่งชสีทีข่ ึน้ราแลว้, เชน่ บลชูสี, สตลิตัน, โรควิฟอรต์, และ กอรก์อนโซลา 



คําแนะนําเกีย่วกบัความปลอดภัยของอาหารสําหรับการรับประทานอาหารนอกบา้น 
 
• สัง่เนื้อสตัว,์ อาหารทะเล, สตัวปี์กใหถ้กูปรงุแบบ “สกุดปีานกลาง” ทีร่า้นอาหาร หากโปรตนียังเป็นสชีมพูขา้งใน 

ใหส้ง่กลับไปใหป้รุงใหส้กุมากขึน้ 
• หลกีเลีย่งสลัดบาร,์ บารบ์ฟุเฟต,์ และรา้นตา่งๆขา้งถนนหรอืตลาดทีซ่ ึง่อาหารอาจจะถกูเก็บทีอ่ณุหภมูทิีไ่มเ่พยีงพอ 
• หลกีเลีย่งการรับประทานอาหารทีร่า้นอาหารตา่งๆทีม่คีะแนนต่ําจากการตรวจสอบดา้นสขุภาพ 

(เป้าหมายคอืคะแนน 95 และมากกวา่) 
 
การจัดการดา้นโภชนาการในระยะยาว 
 
ผูป่้วยการปลกูถา่ยหลายคนมปัีญหาเกีย่วกับโภชนาการเป็นระยะเวลาหลายเดอืนและหลายปีหลังจากการปลูกถา่ยของ
พวกเขา สิง่เหลา่นี้รวมไปถงึการมน้ํีาหนักขึน้ทีม่ากเกนิไป (เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของความอยากอาหาร) 
และคลอเรสเตอรอลในเลอืดสงู ซึง่เกดิมาจากสเตยีรอยดแ์ละยาอืน่ๆ 
การจัดการทีด่ทีีส่ดุสําหรับคณุรวมถงึการควบคมุน้ําหนักโดยการปฏบัิตติาม อาหารทีเ่ป็นแบบ “หัวใจแข็งแรง” (“Heart 
Healthy”) และการออกกําลังกาย 
นี่คอืแนวทางตา่งๆทีจ่ะชว่ยลดความเสีย่งของโรคหัวใจและการมน้ํีาหนักขึน้ทีม่ากเกนิไป 
 
รับประทานใหหั้วใจแข็งแรง 
 
• อา่นฉลากอาหารต่างๆอย่างรอบคอบเพือ่หลกีเลีย่งอาหารทีม่ไีขมันอิม่ตัวและไขมันทรานสส์งู อาหารเหลา่นี้ 

ประกอบไปดว้ย น้ํามันหม,ู เนย, เนยขาว, นมไขมันเต็มที,่ เนื้อแดง, เนื้อไสก้รอก, และ เบค่อน 
น้ํามันมะพรา้วและน้ํามันปาลม์เป็นไขมันอิม่ตัวทีพ่บในสนิคา้อาหารอบ, วปิครมี, 
ครมีทีใ่สก่าแฟและอาหารทอดตา่งๆ 

• ใหเ้ลอืกนมทีม่ไีขมันต่ําและผลติภัณฑจ์ากนมทีม่ไีขมันต่ําหรอืไรไ้ขมัน 
• จํากัดไข่แดงเพยีง 1 ฟองตอ่วัน มหีลายตําราอาหารทีบ่อกวธิกีารปรุงอาหารจากไขข่าวหรอือาหารทดแทนไข ่
• ใหเ้ลอืกเนื้อวัวและเนื้อหมแูบบหลากหลายและทีไ่มม่มีันเลย หลกีเลีย่งเนื้อสตัวท์อดและผา่นกระบวนการ 
• สตัวปี์ก (ไมม่หีนัง), ถั่วและปลาเป็นสิง่ทีด่เีลศิเมือ่ปรุงเป็นอาหารและไมเ่ตมิไขมัน 
• เพือ่เพิม่กากใย ใหร้ับประทานผลไมส้ดมากขึน้ ผักสดและธญัพชืไมข่ัดส ี

อาหารทีม่กีากใยสงูอาจชว่ยลดคลอเรสเตอรอลของคณุไดด้ว้ย 
• ลดแคลอรีร่วมทัง้หมดของคณุโดยการรับประทานอาหารปรมิาณนอ้ยลงและหลกีเลีย่งการรับประทานเพิม่เตมิ 
• จํากัดอยา่งต่อเนื่องสําหรับการบรโิภคเกลอืและอาหารทีม่โีซเดยีมสงูเพือ่ชว่ยควบคมุความดันโลหติ 
• จํากัดอยา่งต่อเนื่องในการบรโิภคน้ําตาล 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากคณุมน้ํีาหนักเกนิและมปัีญหาในการควบคมุระดับน้ําตาลในเลอืด 
 

ขอ้แนะนําสําหรับการปรงุอาหารทีม่ไีขมันตํา่ 
 
• ทําดว้ยไมโครเวฟ, ผงิ, ย่าง, อบ, นึง่ อาหารโดยทีไ่มเ่ตมิไขมัน 
• ใชส้เปรยห์รอือปุกรณ์ทําอาหารทีเ่ป็นแบบไม่ตดิกระทะแล 
• ตัดสว่นทีเ่ป็นไขมันออกจากเนื้อสัตวแ์ละเอาหนังออกจากสัตวปี์ก 
• ทําการทดสอบดว้ยการลดปรมิาณน้ํามันทีค่ณุใชใ้นการอบ 

บอ่ยครัง้ทีว่ธิปิรุงอาหารของคุณจะมรีสชาตอิร่อยพอๆกับการปรุงโดยใชน้ํ้ามันนอ้ยลง 
 
 
 



รักษาใหร้า่งของคณุเคลือ่นไหว…ดว้ยการออกกําลังกาย 
 
การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอจะชว่ยคุณควบคมุระดับคลอเรสเตอรอล, ความดันโลหติและน้ําหนักของคณุ 
การออกกําลังกายจะยังชว่ยปลดปล่อยและเพิม่พลังงานใหกั้บคณุ 
การออกกําลังกายเป็นการเสรมิสรา้งการเปลีย่นแปลงทีด่า่งๆใหกั้บนสิยัและวถิกีารดํารงชวีติอืน่ๆ เชน่ 
การรับประทานอาหารดว้ย! ขอใหไ้ปพูดคุยกับแพทยข์องคณุเกีย่วกับการสมัครเขา้ร่วมโปรแกรมฟ้ืนฟปูอดและหัวใจ 
ทีเ่หมาะสมกับคณุ 
 
การพจิารณาเกีย่วกบัโภชนาการเรือ่งอืน่ๆ 
 
• ความจําเป็นสําหรับวติามนิและเกลอืแรส่ามารถทําไดโ้ดยท่ัวไปดว้ยอาหารทีม่สีมดลุทีด่ยีกเวน้กรณีทีไ่ดถ้กูระบุไวเ้

ป็นอย่างอืน่โดยแพทยแ์ละนักโภชนาการ 
• ในการทีจ่ะรักษากระดกูของคณุใหแ้ข็งแรงหลังจากการปลกูถา่ย คณุควรทําใหแ้น่ใจวา่คณุไดร้ับแคลเซยีมและวติามนิ 

D ทีเ่พยีงพอในอาหารของคณุ (นอกเสยีจากวา่แพทยข์องคณุใหแ้นวทางอืน่) 
นี่คอืแหลง่อาหารทีด่ขีองแคลเซยีมและวติามนิ D ทีค่วรรวมอยูใ่นมือ้อาหารของคณุ ไดแ้ก ่โยเกริต์, นม, ชสี, ผักโขม, 
เคล, ปลาซาดนี, ปลาแซลมอน และอาหารทีม่แีคลเซยีมและวติามนิ D เพิม่เตมิ เชน่ น้ําสม้, นมถั่วเหลอืง, และ ซเีรยีล 

• ควรปรกึษากับทมีงานการปลกูถา่ยอยูเ่สมอกอ่นทีจ่ะรับประทานสมนุไพรใดๆหรอืเมือ่คณุจะใชอ้าหารเสรมิทีเ่ป็นสมุ
นไพร คณุกําลังไดร้ับยาชนดิพเิศษตา่งๆซึง่อาจมปีฏกิริยิาโตต้อบต่อสมนุไพรต่างๆ 
สมนุไพรบางอยา่งสามารถเป็นพษิหรอืกอ่ใหเ้กดิความซบัซอ้นอืน่ๆได ้

• หลกีเลีย่งสม้เกรปฟรุต้และน้ําสม้เกรปฟรุต้ 
สารประกอบธรรมชาตทิีพ่บในเกรปฟรุต้สามารถทใหตั้วยาตา่งๆของคณุสรา้งระดับสงูในเลอืด 
ระดับทีส่งูขึน้นี้สามารถเป็นอันตรายรุนแรงได ้ผลไมอ้ืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งทีค่วรหลกีเลีย่งคอื สม้โอ, สมัเซอรว์ลิล ์
(สมัรสชาตขิม), มะเฟือง, และทับทมิ น้ําผลไมท้ีทํ่าจากผลไมเ้หลา่นี้ก็ควรหลกีเลีย่งดว้ยเชน่กัน 

 
ถา้หากฉันมคํีาถามเพิม่เตมิ? 
 
• มนัีกโภชนาการทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแลว้ทีพ่รอ้มอยู่ทัง้ทีโ่รงพยาบาลและทีค่ลนิกิการปลูกถา่ยขอผูป่้วยนอกเพือ่ทีจ่ะพู

ดคยุถงึการเปลีย่นแปลงดา้นอาหารเพือ่ชว่ยพัฒนาแผนการรับประทานอาหารทีเ่หมาะสมทีส่ดุสําหรับความจําเป็นด ้
านโภชนาการตา่งๆโดยเฉพาะของคณุ 
 

 บนัทกึ: 
 



ผลข้างเคียงด้านโภชนาการต่างๆของการใช้สเตียรอยดร์ะยะยาว 
สเตียรอยดคื์ออะไร? 

คอรท์คิอสเตยีรอยด ์บ่อยครัง้เรยีกว่า สเตยีรอยด ์สามารถถูกใชเ้พื่อรกัษาหลายอาการ เช่น โรคโครหน์, โรคลูพสั, และ 
โรคขอ้อกัเสบ ยาต่างๆเหล่าน้ียงัไดถู้กสัง่ใหใ้ช ้
หลงัจากการปลูกถ่ายเพื่อลดความเสีย่งทีร่่างกายของคุณจะปฏเิสธอวยัวะใหม่ของคุณ  

สเตยีรอยดท์ัว่ไป รวมถงึ:  

• คอรท์โิซน 
• ไฮโดรคอรท์โิซน 
• เพรดนิโซน 

ขณะทีส่เตยีรอยดต์่างๆไดม้กีารใชอ้ย่างสาํคญั มนักม็ผีลขา้งเคยีงทางโภชนาการทีเ่ป็นดา้นลบบางประการ 
เอกสารทีแ่จกใหน้ี้ระบุถงึประเดน็ต่างๆทีเ่ป็นไปไดท้ีถู่กก่อใหเ้กดิโดยการใชส้เตยีรอยดร์ะยะเวลานานและเป็นการใหค้าํแนะ
นําต่างๆเพื่อพฒันาสถานดา้นโภชนาการของคุณ   

การสูญเสียกล้ามเนือ้:  

การใชส้เตยีรอยดโ์ดสสงูๆสามารถนําไปสู่การสญูเสยีกลา้มเน้ือ 
เป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะตอ้งรบัประทานโปรตนีอย่างเพยีงพอเพือ่ช่วยใหก้ลา้มเน้ือของคุณแขง็แรง 
รวมไปถงึอาหารทีม่โีปรตนีสงูในแต่ละมือ้อาหารและอาหารว่าง 

อาหารทีม่โีปรตนีสงู:  

• เน้ือสตัว ์รวมถงึ เน้ือววั, เน้ือแกะ, และเน้ือหม ู 
• สตัวปี์ก หมายถงึ ไก่ และ ไก่งวง 
• ปลา และ อาหารทะเล 
• ไข ่
• ผลติภณัฑจ์ากนม รวมถงึ นม, โยเกริต์, และ ชสี   
• อาหารจากถัว่เหลอืง: เตา้หู,้ นมถัว่เหลอืง, เทมเป้, และเน้ือเจ  
• ถัว่และ ถัว่เลนทลิ 
• ถัว่ต่างๆ และ เนยถัว่ 
• การแทนทีท่างโภชนาการ เช่น Boost, Ensure, Glucerna, และผงโปรตนี 

สาํหรบัสุขภาพของหวัใจ ใหเ้ลอืกเน้ือทีไ่ม่มมีนั ผลติภณัฑจ์ากนมไมม่ไีขมนั หรอืไขมนั โปรตนีทีม่ฐีานจากพชื 
ใหถ้ามนักโภชนาการถงึปรมิาณโปรตนีทีจ่าํเป็นสาํหรบัคุณ    

ความอยากอาหารท่ีสงูขึ้น:  

สเตยีรอยดส์ามารถเพิม่ความอยากอาหารของคุณ ซึง่นําไปสู่การรบัประทานอาหารทีม่ากเกนิไปและการมน้ํีาหนักขึน้ 
คาํแนะนําต่างๆทีช่ว่ยจดัการกบัความหวิและน้ําหนักในขณะทีใ่ชส้เตยีรอยด:์  

• ดื่มน้ําหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่มแีคลอรีแ่ทนการดื่มเครื่องดืม่ทีม่แีคลอรีส่งู  
• รบัประทานกากใยปรมิาณมาก อาหารทีม่กีากใยสงูมกัเป็นอาหารทีม่คุีณค่าอาหารมาก 

หมายถงึวา่อาหารเหล่านัน้มคุีณค่าอาหารโดยทีม่แีคลอรีต่ํ่า สาํหรบัธัญพืช ใหเ้ลือกชนิดท่ีเป็นแบบโฮลเกรน ขนมปัง 
หรือ ขนมปังกรอบ และพาสตา้ เลือกขา้วกลอ้ง, ควินวั, ฟารโ์ร, ขา้วบารลี์, และ ขา้วโอต้   

• เตมิครึง่จานของคุณดว้ยผกัตา่งๆทีไ่มม่แีป้งมาก เช่น บรอ็คโคล,ี แครอท, พรกิ, และ ผกัใบเขยีวต่างๆ  
ผกัมแีคลอรีต่ํ่าและเตม็เป่ียมไปดว้ยวติามนิต่างๆ, แร่ธาตุต่างๆ และกากใย  



• จาํกดัการเตมิไขมนั เช่น เนย, มาการนี, มายองเนส, น้ํามนั, และน้ําสลดั 
ไขมนัมแีคลอรีเ่ขม้ขน้ซึง่หมายถงึมนัมแีคลอรีส่งูในปรมิาณอาหารทีน้่อย  

ระดบัน้ําตาลในเลือดท่ีเพ่ิมสงูขึ้น:  

สเตยีรอยดโ์ดสสงูๆยงัสามารถเป็นเหตุก่อใหเ้กดิระดบัน้ําตาลในเลอืดทีเ่พิม่สงูขึน้ เรยีกว่าเป็นกลูโคสสงู หรอื ไฮเปอรก์ลเีซเมยี 
ซึง่เมื่อเวลาผ่านไปจะสามารถทาํเกดิโรคเบาหวานชนิดทีถู่กกระตุน้ดว้ยสเตยีรอยด ์ 

เป็นสิง่ทีส่าํคญัทีจ่ะจาํกดัของหวานเขม้ขน้ (อาหารทีเ่ป็นน้ําตาลเป็นส่วนใหญ่) เช่น ลูกกวาด, ของหวาน, น้ําผลไม ้และน้ําอดัลม 

ลดหรอืหลกีเลีย่งอาหารทีม่น้ํีาตาลสงูเหล่าน้ี:  

• เครื่องดื่มทีเ่พิม่ความหวานดว้ยน้ําตาล: น้ําอดัลม, เครื่องดื่มกาแฟแบบพเิศษ, 
เครื่องดื่มเพิม่สาํหรบัการเล่นกฬีาและเพิม่พลงังาน 

• น้ําผลไม ้น้ํามะนาว และ น้ําผลไมปั้น่  
• น้ําเชื่อม เช่น น้ําเชื่อมเมเป้ิล, น้ําเชื่อมสาํหรบัแพนเคก้, และน้ําเชื่อมขา้วโพวดฟรุคโตส 
• ผลไมก้ระป่องทีม่น้ํีาเชื่อม 
• ขนมแชแ่ขง็ต่างๆเช่น่ ไอศกรมี, โยเกริต์แชแ่ขง็, เชอรเ์บต, และ ไอศกรมีหวานเยน็  
• เยลลีแ่ละพุดดิง้ 
• ขนมปังอบและของหวานต่างๆ เช่น มฟัฟิน, โดนัท, คุกกี,้ และ พาย  
• น้ําตาล, น้ําผึง้, และ น้ําตาลสกดัโมลาส 
• นมขน้หวาน  

หากคุณเลอืกทีจ่ะรบัของหวาน ขอใหร้บัประทานปรมิาณทีน้่อย พจิารณาถงึสารใชแ้ทนน้ําตาลเช่น Stevia หรอื Splenda, 
เครื่องดื่มลดน้ําหนัก, และ Jell-O แบบไรน้ํ้าตาล 

เลอืกธญัพชืทีเ่ป็นแบบโฮลเกรน ไม่ขดัส ีแทนทีจ่ะเป็นแบบเมลด็ทีข่ดัแลว้ (สขีาว) 
มนัใชเ้วลานานกว่าสาํหรบัการยอ่ยธญัพชืแบบโฮลเกรนซึง่ชว่ยสรา้งสมดุลของระดบัน้ําตาลในเลอืดของคุณ 
รบัประทานอาหาร 3 มือ้ต่อวนัไดอ้ย่างมคีวามสุขโดยแต่ละมือ้หา่งกนั 4-6 ชัว่โมง มือ้อาหารทีม่สีมดุลรวมไปถงึการมแีป้ง 
โปรตนีไรม้นั และผกัไรแ้ป้ง และสามารถรวมถงึผลไมห้รอือาหารจากนม โปรตนี ไขมนั 
และกากใยในมือ้อาหารทีม่สีมดุลจะช่วยทาํใหก้ารปล่อยน้ําตาลชา้ลงซึง่เป็นการชว่ยระดบัน้ําตาลในเลอืด 

การออกกําลงักายเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีด่เีพื่อปรบัปรงัระดบัน้ําตาลและป้องกนัการสญูเสยีมวลกลา้มเน้ือ 
เมื่อคุณไดร้บัการอนุญาตจากแพทยข์องคุณสาํหรบัการออกกําลงักาย 
ใหเ้ริม่เพิม่ขึน้ทลีะเลก็น้อยสาํหรบักจิกรรมทีท่นทานได ้กจิกรรมทีเ่ป็นทีนิ่ยมบางอย่าง รวมถงึ การเดนิ, ว่ายน้ํา, วิง่, เตน้ราํ 
และ ขีจ่กัรยาน  
 

ภาวะของเหลวคัง่:  

สเตยีรอยดส์ามารถทาํใหร้่างกายของคุณเกบ็เกลอืและน้ํา เกลอืมโีซเดยีม ใหน้ึกถงึโซเดยีมว่าเป็นแม่เหลก็ดดูน้ํา 
เมื่อคุณรบัประทานเกลอืมากขึน้ ร่างกายของคุณกจ็ะยิง่กกัเกบ็ของเหลวมากขึน้  
นี่สามารถนําไปสูร่ะดบัความดนัโลหติสงู (ไฮเปอรเ์ทนชนั) , การมน้ํีาหนักขึน้, การบวมของมอืและขา 
จาํกดัการบรโิภคโซเดยีมใหม้ากทีสุ่ดที ่2,300 มก. ต่อวนั 
สว่นประกอบโซเดยีมไดถู้กเขยีนไวท้ีฉ่ลากอาหารความจรงิเกีย่วกบัโภชนาการ  

  



 

คาํแนะนําสาํหรบัโซเดียมตํา่:  

• ตรวจสอบทีฉ่ลากอาหาร เลอืกตวัเลอืกทีม่โีซเดยีมต่ํา 
โซเดยีมต่ํานัน้หมายถงึระดบัที ่
140 มก.หรอืน้อยกว่านัน้สาํหรบัหน่วยอาหารหนึ่ง 

• คดิถงึแต่ความสด! เลอืกผกัสดหรอืแช่แขง็ 
หรอืทีเ่ป็นแบบกระป๋องโดยไมม่กีารเตมิเกลอืเพิม่ 

• ปรุงอาหารทีบ่า้นโดยใชอ้าหารสด ไม่ไดผ่้านกระบวนการ 
แทนการเลอืกอาหารฟาสตฟ์ูด  

• เมื่อรบัประทานอาหารนอกบา้น 
ใหข้อตวัเลอืกทีม่เีกลอืน้อยและมน้ํีาราดหรอืซอสแยกไว ้ 

• ใชส้มุนไพรและเครื่องเทศต่างๆสาํหรบัการเพิม่รสชาตอิาหาร 
แทนการใชเ้กลอื, ซอีิว๊ถัว่เหลอืง หรอืซอสอื่นๆทีเ่ป็นเกลอื 

• จาํกดัสว่นอาหารปรมิาณน้อยสาํหรบัอาหารทีม่โีซเดยีมสงูและ 
เครื่องปรุงต่างๆ  

• เลอืกเนื้อสตัวส์ดแทนทีก่ารเลอืกเนื้อสตัวท์ีผ่่านกระบวนการ, 
เนื้อแหง้, เบค่อน, หรอื ไสก้รอก  

• ลดการเพิม่เกลอื 
นัน่หมายรวมถงึเกลอืทะเลซึง่ใหผ้ลกระทบอย่างเดยีวกนักบัเก 
ลอืทัว่ไป 
 
 

สขุภาพกระดกู:  

สเตยีรอยดส์ามารถเพิม่ความเสีย่งของออสทโีอโพโรซสิ หรอื กระดกูอ่อนแรง 
อาหารทีม่แีคลเซยีมสงูสามารถช่วยเพิม่สุขภาพของกระดกูได ้อาหารเหล่านี้คอือาหารทีม่แีคลเซยีมสงู:  

• ผลติภณัฑจ์ากนม เช่น โยเกริต์, นม, และ ชสี  
• ผกัมใีบ รวมถงึ ผกัโขมและเคล  
• ปลาแซลมอนกระป๋องทีม่กีระดกูหรอืปลาซาดนี  
• อาหารทีม่แีคลเซยีมสงู เช่น เตา้หู,้ ถัว่อลัมอนด ์และ นมถัว่เหลอืง และซเีรยีลอาหารเชา้   

หากอาหารของคุณมแีคลเซยีมต่ํา คุณอาจจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมอีาหารเสรมิทีเ่ป็นแคลเซยีม วติามนิ D 
ช่วยการดดูซบัแคลเซียม ผิวของคณุสรา้งวิตามิน D จากแสงแดด แต่คณุอาจตอ้งใชวิ้ตามิน D เพิ่มเติมมากขึน้อีก 
ใหม้องหาอาหารที่มีวิตามิน D สงู เช่น นมไขมนัตํ่าหรือนมไรไ้ขมนั หรือรบัประทานปลาแซลมอน, ปลาซาดีน, 
หรือแมคคาเรลกระป๋อง ถามนกัโภชนาการสาํหรบัคาํแนะนาํเก่ียวกบัอาหารเสรมิต่างๆ   

ขอ้แนะนําอื่นๆสาํหรบัสุขภาพของกระดกู:  

• ปฏบิตัติามอาหารทีม่โีซเดยีมต่ํา 
โซเดยีมทีม่ากเกนิไปสามารถก่อใหเ้กดิการสญูเสยีแคลเซยีมโดยผ่านการปัสสาวะ   

• หลกีเลีย่งการสบูบุหรีแ่ละจาํกดัการดื่มแอลกอฮอล ์
• รวมการออกกําลงักายอย่างสมํ่าเสมอเช่นการเดนิหรอืการยกน้ําหนักเพื่อสรา้งความแขง็แรงใหก้บักระดกู   



คําแนะนําสําหรับการจดัการผลขา้งเคยีงตา่งทีเ่กีย่วกบัโภชนาการจากการใชส้เตยีรอยด ์
ข้อกังวล 

ด้านสุขภาพ: เลือก: จาํกดั: 

 
การสญูเสยีกลา้มเนื้

อ: 
เพิม่โปรตนีไรมั้น 

เน้ือสตัวไ์ร้มนั: ปลา, ไก่ไม่มหีนัง, และไก่งวง, 
เนื้อบดมนัน้อย 90%, สนันอก, สนัใน, เนือ้กวาง 
ผลิตภณัฑจ์ากนมท่ีมีไขมนัตํา่หรือไร้ไขมนั: 
นม, โยเกริต์, คอตเทจชสีโซเดยีมต่ํา  
โปรตีนจากพืช: ถัว่เหลอืง, เตา้หู,้ เทมเป้, ถัว่, 
เลนทลิ, ถัว่ต่างๆ และ เนยถัว่  

เน้ือสตัวท่ี์มีไขมนัสูง: เบค่อน, 
ไก่หรอืไก่งวงทีม่หีนัง, โชรโิซ, ฮอตดอก, เนื้อบด, 
พาสตราม,ิ ไสก้รอกเนื้อบด 
ผลิตภณัฑน์มท่ีมีไขมนัสูง: ไอศกรีม, 
ชีสที่มีไขมนัเต็มที่, นมสด, โยเกิรต์ 

 
ควบคมุนํา้ตาล 
ในเลอืด: 

จํากดัน้ําตาลและ 
เมลด็ขัดส ี

ธญัพืชโฮลเกรน: โฮลหวที, ขนมปัง, 
ขนมปังกรอบ, แป้งทอทลิลาส,์ 
และพาสตา้แบบโฮลหวที, ขา้วกลอ้ง, 
ซเีรยีล,และขา้วโอต้ ทีไ่ม่มกีารเพิม่น้ําตาล, คนิัว, 
ฟารโ์ร, บลัเกอร,์ มลิเลต็ 
สารทดแทนน้ําตาล ผลไม้เป็นขนม 
หรือจบัคู่กบัเคร่ืองด่ืมโปรตีน: น้ํา, 
นมไขมนัต่ําหรอืไรไ้ขมนั, 
ชาหรอืกาแฟทีไ่ม่ใหวาน, น้ําโซดาทีไ่ม่มโีซเดยีม 

ธญัพืชขดัสี:  ขนมปังขาว, 
ขนมปังกรอบขาว,แปง้ทอรท์ิลลา, เสน้พาสตา้, ขา้ว, 
ซีเรียลหวาน  
น้ําตาล, น้ําผึง้, น้ําเช่ือม,  
ของหวาน: เยลลี,่ พุดดิง้, มฟัฟ่ิน, โดนัท, คุกกี,้ 
เคก้, พาย, ไอศกรมี, โยเกริต์แช่แขง็, เชอรเ์บต, 
และ ไอศกรมีหวานเยน็ 
เคร่ืองด่ืม: เครื่องดื่มเสรมิพลงังาน, น้ําผลไม,้ 
น้ํามะนาว, เครื่องดื่มนักกฬีา, 
เครื่องดื่มกาแฟพเิศษ, และ น้ําอดัลมเพิม่น้ําตาล 

การจดัการนํา้หนกั: 
ลดแคลอรี ่

อาหารท่ีมีแคลอร่ีตํา่และคณุค่าอาหารสูง:  
ปลาและอาหารทะเล, ผลไมต่้างๆ, เนื้อสตัวร์มันั, 
โปรตนีจากพชี, สตัวปี์กไม่มหีนัง, ผกัต่างๆ, 
โฮลเกรน, ผลติภณัฑจ์ากนมทีม่ไีขมนัต่ํา 

อาหารท่ีมีคณุค่าอาหารตํา่และแคลอร่ีสูง: 
เนย, ซอสทีเ่ป็นครมี, ขนมหวาน, อาหารทอด, 
ผลติภณัฑจ์ากนมทีม่ไีขมนัทัง้หมด, 
เนื้อสตัวท์ีม่ไีขมนัสงู, แอลกอฮอล,์ น้ําอดัลม, 
และเครื่องดื่มเพิม่น้ําตาล 

 
อาการของเหลวค ัง่: 

จํากดัโซเดยีม 

อาหารท่ีมีโซเดียมตํา่: เนื้อสตัวส์ด, 
อาหารทีป่รุงไวโ้ดยไม่เพิม่เกลอื  
ผกัต่างๆ: ผกัสด, แช่แขง็, 
และแบบกระป๋องทีไ่ม่เพิม่เกลอื 
คอตเทจชีสโซเดียมตํา่และเคร่ืองปรงุต่างๆ: 
น้ําสม้สายช,ู น้ํามนัพชื, มายองเนสแบบอ่อน, 
ซอสทีม่โีซเดยีมต่ํา 

อาหารท่ีผ่านกระบวนการ: เบค่อน, 
เนื้อหมกัตากแหง้, อาหารฟาสตฟ์ูด, 
อาหารแช่แขง็,ซุปแช่แขง็, บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู, 
ขา้วผสมแช่แขง็, อาหารกระป๋อง 
ผกัดองต่างๆ 
คอตเทจชีสธรรมดาและชีส 
เคร่ืองปรงุต่างๆ: นํา้ซอส เช่น 
ซีอิว๊และซอสมะเขือเทศ 

 
สขุภาพกระดกู: 

เพิม่แคลเซยีม 
และ วติามนิ D 

ผลิตภณัฑจ์ากนมท่ีมีไขมนัตํา่หรือไร้ไขมนั 
ผลิตภณัฑท่ี์มีแคลเซียมสูง: เช่น อลัมอนด,์ ขา้ว 
และ นมถั่วแหลือง, ซีเรียลอาหารเชา้, และ เตา้หู ้
ผกัมีใบต่างๆ: เคล, ผกัโขม, 
ผกัคะนา้,หวัผกักาดใบเขียว,บวบ 
ปลาซาดีนและปลาแซลมอนกระป๋องท่ีมีก้าง 

ผลิตภณัฑจ์ากนมท่ีมีไขมนัเตม็ท่ี 
เน้ือปลาปรงุรส 
แอลกอฮอล ์

 

โภชนาการ และ สเตยีรอยด ์05/17  

 



แนวทางตา่งๆเกีย่วกบักจิกรรมเมือ่ไดร้ับการปลอ่ยใหก้ลับบา้นได ้

คณุไดเ้ขา้ร่วมในโปรแกรมกจิกรรมประจําวันในระหว่างชว่งทีคุ่ณตอ้งอยู่ทีโ่รงพยาบาลโดยทีม่คีวามชว่ยเหลอืจากพยาบ
าลตา่งๆและนักกายภาพบําบัดของคณุ เมือ่คณุไดร้ับการปล่อยใหก้ลับบา้นได ้
เป็นสิง่ทีสํ่าคัญทีค่ณุจะยังคงทําตอ่เนื่องสําหรับโปรแกรมกจิกรรมทีทํ่าสมํ่าเสมอเพือ่ชว่ยใหคุ้ณรักษาและพัฒนาการทน
ทานในกจิกรรมต่างๆของคณุ  
การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอจะชว่ยใหค้ณุรักษาน้ําหนักและชว่ยการรักษาของคณุ 

• มุง่มั่นทีจ่ะมคีวามคลอ่งแคลว่ทุกๆวัน 
• คน้หากจิกรรมทีคุ่ณมคีวามสขุในการทํา (เชน่ การเดนิ, การเดนิป่า, การป่ันจักรยานสําหรับออกกําลังกาย) 
• เริม่ตน้ดว้ยเป้าหมาย 10 นาท ีพยายามเพิม่ทลีะนอ้ยในแตล่ะสปัดาหจ์นกวา่คณุจะสามารถรักษาระดับที ่30 

นาทตี่อครัง้ 
• ความเขม้ขน้นัน้ไม่สําคัญเท่ากับความทนทาน ใหทํ้าสิง่ทีค่ณุสามารถทําไดโ้ดยไมจํ่าเป็นตอ้งพัก 
• นักกายภาพบําบัดทีไ่ดถู้กมอบหมายใหกั้บคุณจะชว่ยแนวทางกับคณุกอ่นทีจ่ะไดร้ับการปลอ่ยใหก้ลับบา้นไดเ้กี่

ยวกับความจําเป็นเฉพาเจาะจงบางอยา่งทีค่ณุอาจม ี 
 

ขอ้แนะนําตา่งๆทีเ่กีย่วกบัหนา้อก เมือ่ไดร้ับการอนุญาตใหก้ลับบา้น 

สําหรับการผา่ตัด กระดกูอก(กระดกูหนา้อก) ของคณุถกูตัด 
กระดูกหนา้อกไดถ้กูปิดเขา้ดว้ยกันโดยการเย็บดว้ยลวดเพือ่ชว่ยในกระบวนการรักษา เป็นระยะเวลา 8 
สปัดาหห์ลังจากการผา่ตัด คณุจําเป็นทีจ่ะตอ้งปกป้องกระดูกหนา้อกของคณุเพือ่ทีม่ันจะรักษาใหห้ายไดอ้ย่างเหมาะสม 

โปรดปฏบัิตติามแนวทางเหลา่นี้ ซึง่เป็นทีรู่จั้กว่าคอื ขอ้ควรระวังตา่งๆเกีย่วกับกระดกูอก 
หากแพทยห์รอืแพทยผ์ูผ้า่ตัดของคณุไดใ้หคํ้าแนะนํามากขึน้ กรุณาปฏบัิตติามคําแนะนําตา่งๆของพวกเขา 
 
สําหรบั 8 สปัดาหแ์รกหลงัจากการผา่ตดั:  
 

• ไมย่ก, ดัน หรอื ดงึ มากกวา่ 10 ปอนด ์ 

• ใชแ้ขนของคุณในปรมิาณนอ้ยทีส่ดุเมือ่กําลังยนืหรอืน่ังอยู่ 

• เมือ่ไอหรอืจาม ใหใ้ชห้มอนดันทีแ่ผลเพือ่ชว่ยเสรมิแรง 

• ไมอ่นุญาตใหผู้อ้ืน่ดงึมอื, ขอ้มอื, หรอื แขน เมือ่ชว่ยเหลอืคุณ  

• อยา่นอนคว่ํา ใหน้อนตะแคงหรอืนอนราบบนหลัง  

• คณุอาจจะขยับแขนของคณุไดใ้นระยะทีไ่มเ่จ็บแตใ่หจํ้ากัดการขยับทีส่งูเหนือศรีษะ   
• หยดุกจิกรรมใดๆก็ตามทีเ่พิม่ความเจ็บปวด  

• อยา่กลัน้หายใจ  
• หายใจออกเมือ่คณุรูส้กึวา่จําเป็นทีม่แีรงผลักดันจากขา้งใน  

 
แจง้ใหก้บัแพทยข์องคุณทราบ หาก:  

• แผลผา่ตัดของคณุดงึกันและปรอิอก  

• กระดูกหนา้อกของคณุรูส้กึกระตกุ, กระทบ หรอื  ขยับ 
• มกีารระบายน้ําซมึออกจากแผลผา่ตัดของคณุ 

 



โปรแกรมการออกกําลังกายเฉพาะเจาะจงสําหรับคณุ 
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การตรวจเลอืดทีเ่ป็นกจิวัตรประจํา 
 

เหตุผลสาํหรบัการตรวจเลือด: 
 

ทมีงานการปลูกถ่ายปอดจะจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเฝ้าดกูารทดสอบต่างๆของคุณงานทีห่อ้งปฏบิตักิารตลอดชวีติของคุณ 
สาเหตุกค็อืเพื่อตรวจสอบหาสญัญาณต่างๆสาํหรบัการตดิเชือ้ การปฏเิสธ และผลขา้งเคยีงของการใชย้า  
 

ส่ิงท่ีเรากาํลงัตรวจสอบ:  
 

ทมีงานการปลูกถ่ายปอดตรวจสอบระบบต่างๆของร่างกายโดยผ่านการตรวจเลอืดแต่ละครัง้ 
เราตรวจสอบระดบัเซลลเ์มด็เลอืดแดงและขาว ตลอดจนเกลด็เลอืดและสว่นประกอบอื่นๆของเลอืด 
เราตรวจสอบการทาํหน้าทีข่องไตและตบั และเราตรวจสอบอเิลค็โทรไลตข์องคุณ 
เราตรวจสอบการใชย้าเพื่อทาํใหแ้น่ใจว่ายาต่างๆของคุณซึง่เป็นแบบต่อตา้นการปฏเิสธนัน้อยู่ในระดบัทีเ่ป็น”การรกัษา” 
 

ความถึ:่ 
 

สปัดาหท์ี ่1-6 หลงัจากใหอ้อกจากโรงพยาบาล – ตรวจเลอืด 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์ทุกวนัจนัทร ์และ วนัพฤหสั  
สปัดาหท์ี ่7-12 (2-3 เดอืน) - ตรวจเลอืด รายสปัดาห ์ทุกวนัจนัทร ์  
สปัดาหท์ี ่13-24 (3-6 เดอืน) – ตรวจเลอืด ทุกสองสปัดาห ์วนัจนัทร ์ 

หลงัจาก 6 เดอืน - ตรวจเลอืด ทุกเดอืน ยกเวน้กรณีทีไ่ดร้บัการแนะนําอย่างอื่นจากผูป้ระสานงานของคุณ  
 

สถานท่ีของ UCSF: 

 

400 พารน์าซสั หอ้งปฏบิตักิาร ฝ่ายผูป่้วยนอก หอ้งรบัรอง ชัน้ 1 สาํหรบั 6 สปัดาหแ์รกหลงัจากออกจากโรงพยาบาล 
สถานทีห่อ้งปฏบิตักิารจะไดถู้กกําหนดขึน้หลงัจากทีคุ่ณกลบัไปบา้นแลว้ขึน้อยู่กบัแผนการคุม้ครองของประกนัของคุณ  
เปิด:      วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์ 7:30 am - 6:30 pm          วนัหยุด 8 am - 4:30 pm 

 

คาํแนะนําพิเศษ:  
 

การตรวจเลือดควรทาํระหว่าง 11-12 ชัว่โมงหลงัการใช้ยาก่อนนอนสาํหรบัยา โปรกราฟ(ทาโครลิมีส)Prograf 

(tacrolimus) และก่อนท่ีคณุจะทานยารอบเช้า ดงันัน้ กรณุาตรวจเลือดท่ีห้องปฏิบติัการประมาณ  8am. 

 

เวลาเช้าของวนัท่ีต้องตรวจเลือด ห้ามใช้ยาใดๆจนกว่าหลงัจากการตรวจเลือดเสรจ็สมบูรณ์แล้ว  
 

ขอให้นํายาของคณุมาด้วย และนําอาหารมาทานด้วย 
และให้ทานยาทนัทีหลงัจากการตรวจเลือดเสรจ็สมบูรณ์แล้ว  
 

ส่ิงท่ีคาดหวงั: 
 

งานตรวจเลอืดของคุณจะไดร้บัการทบทวนโดยทมีงานการปลกูถ่ายปอดทนัททีีไ่ดร้บัผลทดสอบต่างๆ 
และคุณจะไดร้บัการตดิต่อเฉพาะหากมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงยาใดๆ  
กรุณาตดิต่อผูป้ระสานงานการปลูกถ่ายของคุณเวลาใดกต็ามหากมคีาํถามเกีย่วกบัผลการทดสอบต่างๆ  



โปรแกรมการปลกูถา่ยปอดของ UCSF  
บนัทกึสญัญาณชพี 

วันที ่               

เชา้ 
อณุหภมู ิ

              

เชา้ 
ชพีจร 

              

เชา้ 
ความดันโลหติ 

              

น้ําหนัก               

               

เย็น 
อณุหภมู ิ

              

เย็น 
ชพีจร 

              

เย็น 
ความดันโลหติ 

              

               

มือ้เชา้ 
น้ําตาลในเลอืด 
 

              

มือ้เชา้ 
หน่วยอนิซลูนิ 

              

มือ้เทีย่ง 
น้ําตาลในเลอืด 

              

มือ้เทีย่ง 
หน่วยอนิซลูนิ 

              

มือ้เย็น 
น้ําตาลในเลอืด 

              

มือ้เย็น 
หน่วยอนิซลูนิ 

              

กอ่นนอน 
น้ําตาลในเลอืด 

              

กอ่นนอน 
หน่วยอนิซลูนิ 

              

หากอุณหภูม ิ > 99 องศาฟาเร็นไฮ  
หาก ความดนัระยะหวัใจคลายตวั >100,  หากความดนัโลหติ เปลีย่นแปลง 20 มลิลเิมตรปรอท หรอืมากกวา่น ัน้    
หาก P<60 หรอืเปลีย่นแปลง 20 คร ัง้ตอ่นาทหีรอืมากกวา่น ัน้ หากนํา้หนกัขึน้ >2 ปอนดช์ ัว่ขา้มคนื 
ใหโ้ทรไปทีผุ่ป้ระสานงานการปลูกถา่ย หรอื แพทยท์ีใ่หบ้รกิารตามการเรยีก ทีห่มายเลข 415-353-4145 



 

 

 ปฏบัิตติามวธิกีารตา่งๆในบัตรสฟ้ีา ไมใ่ชคํ่าแนะนําทีใ่บสัง่ยาทีข่วด 
การปลกูถา่ยปอดของ UCSF  

 

สํานกังานการปลกูถา่ย/ฉุกเฉนิ หมายเลข: 415-353-4145 ผูป้ระสานงานการปลกูถา่ยปอด (สําหรบัขอ้ความเสยีงเทา่น ัน้): 415-353-4147 
 

ยาปลกูถา่ยปอดสําหรบั: ___________________________________________           วนัที:่ __________________ 
อาการแพต้า่งๆ: __________________________________ (ไมใ่ช ้ไอบโีพรเฟน/นาโพรเซน) เภสชั: __________________________ 

วนัทีต่รวจเลอืดทีห่อ้งปฏบิตักิาร 
ใหอ้ยา่เพิง่ทานยาชว่งเชา้ 

ใหร้อจนกวา่หลงัจากไดเ้จาะเลอืดแลว้ 
(เจาะเลอืด กอ่น ทานยา เสมอ) 

ปรมิาณโ
ดส 

เชา้ 
9 am 

  บา่ย 
3pm 

เย็น 
6 pm 

กอ่นนอน 
9 pm 

บนัทกึ 

 

1 เพรดนโิซน  
 

     

 

2 ไมโคเฟนโนเลต 
(เซลลเ์ซปต์/มายฟอรต์กิ) 

 
 

   
 

  

 

3 ทาโครลมิสั (โปรกราฟ) AM: 
PM: 

    *ม ี2 ระดับความแรงของยาทีแ่ตกตา่งกัน 
(แคปซลู 0.5 มก.และ 1 มก.) 

 

4 
 

       

 
5 อซโิธรมายซนิ (ซโิธรแม็กซ์)  

 
 

จันทร ์
พุธ 
ศกุร ์

    

 

6 
 

ซลัฟาเมโธซาโซล-์ไทรมโีธพรมิ 
(เซพตรา ดเีอส, แบคทรมิ, เอสเอ็มเอ็กซ-์
ทเีอ็มพ)ี  

 
 

จันทร ์
พุธ 
ศกุร ์

   ป้องกัน PCP (โรคปอดบวมแบบ จโิรเวช)ิ  
 

 

7 วาลกานซโิคลเวยีร ์(วาลไซท์)  
 

    ป้องกัน CMV (cytomegalovirus), 
การตดิเชือ้จากไวรัส 

 

8 โพซาโคนาโซล (โนซาฟิล)  
 

    ป้องกันการตดิเชือ้จากเชือ้รา 

 

9 อพิราโทเพยีม (สดูหายใจเขา้)  วนัทีห่ยดุใช:้ 
 
 

จันทร ์
พุธ 
ศกุร ์

   4 ครัง้ตอ่วนั 
ตามความจําเป็นสําหรับการ
หายใจไมอ่ิม่ 

ไม
เ่ป็

นไ
รท

ีจ่ะ
รอ

พย
า

บา
ลท

ีบ่า้
นก

อ่น
ท

ีจ่ะ
เร

ิ่
มใ

ช ้

 

 
10 แอมบโิซม (สดูหายใจเขา้)   วนัทีห่ยดุใช:้ 

 
 

จันทร ์
พุธ 
ศกุร ์
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12        
 

13        

14        



 

 

 

  
โดส 

เชา้ 
9 am 

  บา่ย 
3pm 

เย็น 
6 pm 

กอ่นนอน 
9 pm หมายเหต ุ
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โอมพีราโซล       

 

16 แคลเซยีม        

 

17 
 

อาเลนโดรเนต (โฟซาแม็กซ์)  
 

วันเสาร ์เท่านัน้ ใหท้าน 30 นาทกีอ่นอาหารเชา้และยาอืน่ๆ ใหท้านกับน้ําเปล่า 8 ออนซ ์
หา้มนอนราบในชว่ง 30 นาทหีลังจากทานยา  

 

18 วติามนิ D (โคเลคาลซฟีิรอล)       

 

19 วติามนิรวม  
 

     

 

20 ฟูโรเซไมด ์(ลาซกิซ®์)       น้ํา เม็ดยา/ยาขับปัสสาวะ 

 

21   
 

     

 

22   
 

     

 

23 
 
 

      

 

24 
       

 

25        

 

26        

 

27 
       

 

28 
       

 

29 
       

 

30 เมลาโทนนิ 3-6 มก.     เวลากอ่นนอน 
ตามทีจํ่าเป็นเพือ่การนอนหลับ 

 

31 เซนนา 2 เม็ด     เวลากอ่นนอน 
ตามทีจํ่าเป็นสําหรบัทอ้งอดี 

 

32 ไทลนิอล (เอซตามโินเฟน, ควิพเีอพ)ี 
 โดสมากทีสุ่ด : 3000 มก. ตอ่วนั 

500 มก     1-2 เม็ด ทกุ 6 ชั่วโมง 
ตามความจําเป็นสําหรับความเจ็บปวดทีไ่
มรุ่นแรง 

 

33 การเฝ้าดรูะดบันํา้ตาลในเลอืด       
ตรวจวัดกอ่นมือ้อาหาร 

 
นํา้บตัรยานีไ้ปทีก่ารนดัหมาย/การเขา้พบแพทยท์กุคร ัง้ รวมถงึสถานทีท่ ีไ่มใ่ชเ่ป็นของ UCSF อา้งองิ 5.21 
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