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แนวทางการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลงัปลูกถ่ายไต 
 

ชนิดของยาที่ผู้ป่วยได้รับและผลข้างเคียงของยา 
1.  นีโอรัล  ขนข้ึนตามหนา้และตวั เหงือกหนาข้ึน พิษต่อไต ไขมนัในเลือดสูง กรดยริูคสูง ความดนัโลหิตสูง 
2. โปรกราฟ  พิษต่อไต เบาหวาน มือสั่น ผมร่วง 
3.  เพร็ดนิโซโลน สิว หนา้กางข้ึน น ้าหนกัข้ึน แผลในกระเพาะ เบาหวานลงไต โรคตบัอกัเสบเร้ือรัง     
4. ยากดภูมิคุม้กนัสามารถถูกรบกวนท าให้ระดบัยาเปล่ียนไป เม่ือใชร่้วมกบัยาอ่ืนหลายชนิด ท าใหร้ะดบัยา
อาจจะสูงหรือต ่าเกินไป ดงันั้นผูป่้วยตอ้งไม่ซ้ือยารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทยโ์รคไตหรือเภสัชกรทุก
คร้ังก่อนใชย้าอ่ืนๆ 
5. การเก็บยา ใหว้างยาในต าแหน่งท่ีเห็นชดัเจน หรือใชก้ล่องยา หรือใชก้ารเตือนทางโทรศพัทห์รือการเก็บ
บนัทึกการกินยา เพื่อป้องกนัการลืมรับประทานยา 
6. หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการรับประทานยาใหป้รึกษากบัทีมบุคลากรทางการแพทยท่ี์ศูนยป์ลูกถ่ายไตทาง
โทรศพัท ์
 
การจัดการส่ิงแวดล้อม 
 
1.ทีอ่ยู่อาศัย ห้องพกัควรแยกเป็นห้องส่วนตวั สะอาดถูกสุขอนามยั อากาศถ่ายเทดี ปลอดโปร่ง แดดส่องถึง 
ควรดูแลท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 
2. ส่ิงแวดล้อม 3 เดือนแรกหลงัผา่ตดัปลูกถ่ายไต ควรหลีกเล่ียงการอยูใ่นชุมชนแออดั โดยเฉพาะในสถานท่ี
ท่ีมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีพอ เช่น โรงภาพยนตร์ คอนเสิร์ต เพราะมีโอกาสติดเช้ือจากผูอ่ื้นไดง่้าย อยา่อยูใ่กล้
ผูท่ี้ก  าลงัไม่สบายเป็นโรคติดต่อ โรคทางเดินหายใจ ใส่หนา้กากอนามยัปิดปากและจมูกตลอดเวลาเม่ือคลุก
คลีกบัผูอ่ื้น และลา้งมือใหส้ะอาดเม่ือกลบัเขา้ท่ีพกั ไม่ใชมื้อขยี้ตาหรือแคะจมูกโดยไม่ลา้งมือก่อน หา้มเล้ียง
สัตวแ์ละสัมผสัสัตวต่์างๆ เช่น สุนขั แมว นก เป็นตน้ หากจ าเป็นตอ้งสัมผสักบัสัตวเ์ล้ียง ควรสวมถุงมือและ
หนา้กากอนามยั และลา้งมือทุกคร้ังหลงัสัมผสัสัตวเ์ล้ียง เพราะอาจติดเช้ือรา จากนกบางชนิด หรือติดเช้ือ
ไวรัสและพยาธิจากสัตวเ์ล้ียงมาสู่ผูป่้วยได ้
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ทกัษะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติตาม แผนการรักษา 
 
1. สุขอนามัยร่างกายทั่วไป แนะน าให้อาบน ้ าฝักบวัดีกวา่การแช่ในอ่างอาบน ้ าและใชส้บู่เหลวดีกวา่สบู่กอ้น 
ลา้งมือใหส้ะอาดก่อน-หลงักินอาหารและเขา้หอ้งน ้าทุกคร้ัง 
2. การดูแลช่องปาก ใช้แปรงสีฟันขนแปรงอ่อนนุ่มหรือไหมขดัฟันได ้หลงักินอาหารทุกม้ือบว้นปากให้
สะอาด ถา้ใส่ฟันปลอมให้ท าความสะอาดฟันปลอมทุกคร้ังหลงัจากกินอาหารทุกม้ือ ไม่ควรท าฟันในช่วง 6 
เดือนแรกหลงัจากปลูกถ่ายไต ควรไปตรวจสุขภาพฟันหลงัจากผา่ตดัปลูกถ่ายไตทุกๆ 3 เดือน และให้ทนัต
แพทยท์ าความสะอาดฟันใหทุ้กๆ 6 เดือน 
3. การพกัผ่อน อยา่งนอ้ยวนัละ 8-10 ชัว่โมง ในระยะ 1 เดือนแรกหลงัออกจากโรงพยาบาล 
4. การออกก าลงักาย  
- 1-2 วนัหลงัผา่ตดั ยนืและเดินรอบเตียงออกก าลงักายได ้หรือเดินข้ึน-ลงบนัไดไดถ้า้แพทยอ์นุญาต  
- 2 สัปดาห์หลงัผา่ตดั เดินและเคล่ือนไหวช่วยตวัเอง หลีกเล่ียงการออกก าลงักายอยา่งหนกั 
- 2-3 สัปดาห์หลงัผา่ตดั เดินรอบๆในบริเวณบา้น คร้ังละ 10-15 นาที วนัละ 2-3 เท่ียว 
- 4 สัปดาห์แรกหา้มขบัรถ 
- 4-6 สัปดาห์หลงัผา่ตดั เดินเร็วๆ จนเหง่ือออก คร้ังละ 15-30 นาที วนัละ 1-2 คร้ัง 
- 6 สัปดาห์แรกหลีกเล่ียงการยกของหนกั 2-7 กิโลกรัม เช่น การอุม้เด็ก ยกตะกร้า ตดัหญา้ เป็นตน้ 
- หลงั 8 สัปดาห์หลงัผา่ตดัออกก าลงัตามปกติ 
5. การท างาน/การเรียน สามารถกลบัไปท างานหรือไปเรียนได้เม่ือสภาพผูป่้วยพร้อมประมาณ 2-3 เดือน 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแต่ละงานท่ีท า 
6. การมีเพศสัมพนัธ์  มีเพศสัมพนัธ์ไดห้ลงัจากผา่ตดัปลูกถ่ายไต  4 สัปดาห์ โดยคู่นอนจะตอ้งใชถุ้งยาง
อนามยัและระมดัระวงัขณะมีเพศสัมพนัธ์ รวมทั้งควรคุมก าเนิดดว้ยยากิน ยาฉีด แผน่แปะ ยาฆ่าเช้ืออสุจิหรือ
ใส่ห่วงอนามยั  
7. การตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทยก่์อนเน่ืองจากยาบางตวัมีผลเสียกบัเด็กในครรภ ์และในรายท่ีมีการท างาน
ของไตผดิปกติ อาจมีผลเสียกบัการตั้งครรภท์ั้งแม่และเด็กในครรภ ์ผูป่้วยหญิงท่ีตอ้งการมีบุตร หลีกเล่ียงการ
ตั้งครรภอ์ยา่งนอ้ย 1 ปีถา้แพทยอ์นุญาต ทั้งน้ีตอ้งตรวจไม่พบความผดิปกติอ่ืนๆ 
8. การท่องเที่ยว แนะน าให้เดินทางท่องเท่ียวหลงัจากผา่ตดัปลูกถ่ายไต 3 เดือน 
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การปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซ้อน ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

1. กจิวตัรประจ าวนั หลีกเล่ียงการปลูกตน้ไม ้ขดุดิน ตดัหญา้ ท าสวน ปัดกวาดขยะฝุ่ นละออง โดยเฉพาะใน 
1 ปีแรก หากจ าเป็นใหส้วมถุงเทา้ ถุงมือ สวมหนา้กากอนามยั ขณะท าสวน ไม่ลงวา่ยน ้าในทะเลสาบน ้าจืด 
บ่อ หรือแม่น ้า หลงัจาก 2 เดือน ถา้แผลหายแลว้สามารถวา่ยน ้าในสระท่ีสะอาดหรือทะเลได ้
2. สุขอนามัยร่างกายทั่วไป ช่วงมีประจ าเดือนหมัน่เปล่ียนผา้อนามยัและลา้งอวยัวะเพศดว้ยสบู่อ่อนๆ และ
น ้าสะอาด  
3. การรับวคัซีน ควรได ้รับวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่วคัซีนบาดทะยกั วคัซีนป้องกนัโรคปอดอกัเสบ 
4. การตากแดด หลีกเล่ียงแสงแดดในช่วงเวลา 10-15 น. พยายามนัง่ในท่ีร่ม สวมหมวก เส้ือแขนยาว และ
กางเกงขายาวเม่ือออกไปขา้งนอก ใชค้รีมกนัแดดอยา่งนอ้ย SPF15 ทาบริเวณท่ีถูกแสง และถา้เห็นไฝเปล่ียน
สีหรือใหญ่ข้ึนผดิปกติใหรี้บมาพบแพทย ์

5. การดูแลรักษาผิวหนังและเส้นผม หากมีสิวให้ลา้งบริเวณท่ีมีสิววนัละ 2-3 คร้ังดว้ยสบู่อ่อนๆและห้ามใช้
มือสัมผสับริเวณสิวบ่อยๆ, การยอ้มสีผม การท าสีผม การดดัผม ท าใหผ้มเปราะบางและแตกได ้
6. การดูแลแผล หา้มท าแผลเอง ดูแลไม่ใหแ้ผลเปียกน ้าจนกวา่แผลจะแหง้สนิท หลงัผา่ตดัปลูกถ่ายไต
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ สามารถท าความสะอาดแผลได ้ลา้งแผลวนัละ 2 คร้ัง ดว้ยสบู่และน ้า และสังเกต
บริเวณแผลวา่มีอาการแดง ร้อน บวม มีน ้าเหลืองซึม มีการแยกของแผลหรือไม่ ถา้มีอาการดงักล่าวใหรี้บ
ปรึกษาทีมปลูกถ่ายไตทนัที 
7. การติดตามการรักษาตามแพทยน์ดัสม ่าเสมอ เพื่อตรวจวดัและปรับระดบัยากดภูมิคุม้กนัใหพ้อเหมาะ 

ตรวจการท างานของไต ภาวะแทรกซอ้นต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนหลงัการเปล่ียนไต และสุขภาพโดยรวมของผูป่้วย 

โดยในช่วงแรกอาจนดัทุก 1-2 สัปดาห์ และห่างออกไปตามความเหมาะสม 

8. เม่ือไม่สบายดว้ยโรคอ่ืนๆ เช่น ไขห้วดั หลอดลมอกัเสบ หา้มซ้ือยารับประทานเอง ควรกลบัมาพบแพทย ์
ในกรณีท่ีไม่สามารถมาพบแพทยเ์ดิมได ้ใหป้รึกษาแพทยใ์กลต้วัท่ีสุดพร้อมทั้งแจง้รายละเอียดใหแ้พทย์
ทราบการปลูกถ่ายไตและยาท่ีรับประทาน 
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อาการทีบ่อกถึงความผดิปกติทีค่วรมาพบแพทย์ทนัที 

- ปริมาณปัสสาวะนอ้ยกวา่ 1 ลิตรต่อวนั 
- ปัสสาวะขุ่น ปวดแสบปวดร้อน ระหวา่งถ่ายปัสสาวะ 
- ปัสสาวะมีเลือดปน 
- บวมตึงบริเวณไตใหม่ กดเจ็บ อาจมีปวดหลงัร่วมดว้ย    โดยเฉพาะบวมแดงมองเห็นไดช้ดั 
- บวมตามตวั เช่น หนงัตา มือ เทา้ น ้าหนกัตวัเพิ่ม มากกวา่หรือเท่ากบั 0.5-1 กิโลกรัม ใน 1 วนั แสดงวา่ไต
ท างาน 
นอ้ยลง 
- ตวัร้อน มีไขเ้กิดกวา่ 38 องศาเซลเซียส ข้ึนไป 
- ปวดศีรษะมากหรือความดนัโลหิตสูงผดิปกติโดยเฉพาะ > 180/110 mmHg 
- อาการอ่ืนๆ เช่น ไอติดต่อกนัมากกวา่ 2 สัปดาห์ หายใจล าบาก เหน่ือยง่าย คล่ืนไส้อาเจียน อ่อนเพลีย ถ่าย  
อุจาระเหลวติดต่อกนัหลายวนั 
 
การรับประทานอาหาร 
 
1. ลา้งผกัและผลไมทุ้กคร้ังก่อนรับประทาน 
2. แนะน าให้ทานอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น ขา้วโอ๊ต ขา้วกลอ้ง ขา้วซ้อมมือ ถัว่ ผกัสีเขียว ขนม
ปังโฮลวที ธญัพืช เมล็ดถัว่ ผกัหวัชนิดต่างๆ  
3. ไม่ควรกินอาหารรสเคม็จดั ใชเ้กลือหรือซอสปรุงรสแต่นอ้ยในการปรุงอาหาร พยายามอยา่เติมเกลือหรือ
ซอสปรุงรสในอาหารท่ีปรุงเสร็จแลว้ หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีเกลือมาก เช่น ปลาเคม็ หมูเค็ม มนัฝร่ังทอดกรอบ 
อาหารกระป๋องเป็นตน้  
4. หลีกเล่ียงด่ืมสุรา ไวน์แดง และน ้าผลไมเ้กรฟฟรุ้ต จะท าใหร้ะดบัยาไซโคลสปอรินสูงข้ึน 
5. ควรรับประทานเน้ือสัตวไ์ม่มีมนั เช่น เน้ือปลา เน้ือเป็ด เน้ือไก่ นมพร่องมนัเนย เป็นตน้ หา้มกินอาหาร
ดิบๆ เช่น เน้ือปลาดิบ ปูดองเคม็ เป็นตน้ 
6. หลีกเล่ียงของหวานขบเค้ียว เช่น เคก้ หรือขนมคุกก้ี ระหวา่งม้ือถา้รู้สึกหิวใหกิ้นผกัหรือผลไม ้ซ่ึงมี
แคลอรีต ่า 
7. จ ากดัการด่ืมน ้าผลไมห้รือเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมท่ีมีรส 
หวานใหน้อ้ยกวา่วนัละ 240 มิลลิลิตร ไม่เติมน ้าตาลลงในอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 
8. งดรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ กินอาหารท่ีปรุงสุกสะอาด ไม่ควรกินอาหารท่ีตกคา้งหรือทิ้งไวน้าน 
9. หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีโปแตสเซียมสูง เช่น อโวคาโด กีว ีผลไมแ้หง้ ส้ม มะละกอ มะเขือเทศ นมช็อกโกแลต 
โกโก ้เป็นตน้ 
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10. ด่ืมน ้าสะอาดไม่นอ้ยกวา่ 2 ลิตรต่อวนั 
11. ควรทานอาหารเสริม เช่น Ensure 2 อาทิตยห์ลงัผา่ตดัปลูกถ่ายไต 
 


