บทความเผยแพร่ ความรู้ สาหรับประชาชน เรื่ อง
ยาสู ดชนิดผงแห้ ง (Dry Powder Inhaler)
(บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559)

บทนา
ยาสู ด ชนิ ด ผงแห้ ง หรื อ ชื่ อ ย่อ ดี พี ไ อ (dry powder inhaler; DPI) เป็ นระบบน าส่ งยาที่ มี ก ารน ามาใช้อ ย่ า ง
แพร่ หลาย เพื่ อนาส่ งยาสาหรับรักษาโรคที่ ทางเดิ นหายใจถูกอุดกั้น เช่ น โรคหื ด (asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั ง
(chronic obstructive pulmonary disease; COPD) ตัวยาหลักที่ ใช้ในการรั ก ษาคื อยากลุ่ ม ต้า นอักเสบ เช่ น คอร์ ทิ โ คส
เตี ยรอยด์ (corticosteroid) และกลุ่มยาออกฤทธิ์ ขยายหลอดลม เช่ น ที โอฟิ ลลีน (theophylline) จุดเด่นของ DPI คื อเป็ น
ระบบนาส่ งยาที่ สามารถบรรจุตวั ยาสาคัญได้มากกว่าหนึ่ งชนิ ดในอุปกรณ์ ที่ถือว่าใช้งานง่ายสาหรับผูป้ ่ วย ซึ่ งส่ งผลดี
ด้านความร่ วมมือในการรักษา
ระบบนาส่ งยาแบบ DPI ประกอบด้วยผงตัวยาสาคัญและผงสารช่วยอื่นๆ บรรจุในอุปกรณ์สาหรับสู ดพ่น สาร
ช่ วยมี สมบัติลดการเกาะกลุ่มของผงยา ทาให้ผงยาไม่เกาะกันเป็ นก้อนขณะสู ดพ่น และทาให้ผูป้ ่ วยได้รับขนาดยาที่
ถูกต้อง นอกจากนี้ สารช่วยยังทาให้ผงยาไหลได้ดี ซึ่ งทาให้ง่ายต่อกระบวนการผลิตยา
การใช้ยาในรู ปแบบ DPI ไม่ จาเป็ นต้องพ่ นยาให้สัมพันธ์กบั การหายใจเหมื อนยาในรู ปแบบ metered dose
inhaler (MDI) แต่ตอ้ งใช้การสู ดแบบเร็ ว แรง และลึก เพื่อให้ผงตัวยาสาคัญที่ อาจเกาะอยู่กบั สารช่ วยหลุดออกจากกัน
และทาให้ยาเข้าสู่ ทางหายใจส่ วนลึกได้ หากแรงลมในการสู ดยาเข้าไม่แรงพอ จะทาให้ประสิ ทธิ ภาพของยาลดลงได้
ดังนั้นจึ งเป็ นข้อจากัดในการใช้ในเด็กเล็ก ผูส้ ู งอายุ และผูป้ ่ วยที่ มีการหดตัวของหลอดลมอย่างรุ นแรง ตัวอย่างยาที่ มี
จาหน่ ายในท้องตลาด เช่ น Spiriva® Handihaler ประกอบด้วยตัวยาขยายหลอดลมชนิ ด ออกฤทธิ์ นาน, Symbicort®
Turbuhaler และ Seretide®Accuhaler ประกอบด้วยตัวยาสเตียรอยด์และยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ นาน
ประเภทของยาสู ดชนิดผงแห้ ง
1. Handihaler
เป็ นเครื่ องสู ดพ่นยาชนิ ดใช้ครั้งเดี ยว (single-unit dose) ผูใ้ ช้ยาต้องบรรจุยาซึ่ งอยู่ในรู ปแคปซู ลลงในอุปกรณ์
จากนั้นจึงกดปุ่ มเพื่อเจาะแคปซูลและสู ดผงยาผ่านอุปกรณ์ ข้อจากัดของการใช้เครื่ อง Handihaler คือ การสู ดผงยาจะต้อง
ใช้แรงสู ดมากที่สุดในกลุ่ม DPI เนื่องจากต้องอาศัยแรงในการสู ดผงยาออกจากแคปซู ล และเนื่ องจากยามีรูปแบบเป็ นยา
สู ดพ่นที่เป็ นเม็ดแคปซูลซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับยารับประทาน อาจก่อให้เกิดความสับสนได้
2. Turbuhaler
เป็ นเครื่ องสู ดพ่นยาชนิดใช้หลายครั้ง (multi-unit dose) ผงยาทั้งหมดจะบรรจุรวมกันอยูภ่ ายในส่ วนที่ใช้กกั เก็บ
ผงยา (reservoir) วิธีการใช้เครื่ อง Turbuhaler คือขั้นตอนแรกผูป้ ่ วยต้องแบ่งยาให้ได้ขนาดการใช้ โดยบิ ดฐานหลอดยา

ในทิ ศทวนเข็มนาฬิ กาจนสุ ด แล้วบิ ด กลับในทิ ศ ตามเข็มนาฬิ กา จากนั้นจึ งอมปากกระบอกยา ให้ป ากกระบอกอยู่
ระหว่างฟั นบนและฟั นล่าง หายใจเข้าทางปากให้แรงและลึก นากระบอกยาออกแล้วหายใจออกอย่างช้าๆ เมื่อใช้งาน
เสร็ จแล้ว ควรทาความสะอาด และปิ ดฝาครอบให้แน่น
ข้อดี ของเครื่ องสู ดพ่นยาแบบ Turbuhaler คื อ มี ตวั เลขด้านข้างหลอดยา บ่ งบอกถึ งจานวนยาที่ เหลืออยู่ และ
ตัวเลขจะลดลงทุกครั้งที่ มีการใช้ยา ส่ วนข้อจากัดของเครื่ องสู ดพ่นยาแบบ Turbuhaler คื อการที่ ผงยาทั้งหมดบรรจุอยู่
รวมกัน อาจมีผลต่อความคงสภาพของยาเนื่องจากมีโอกาสสัมผัสกับความชื้นได้ง่าย
3. Accuhaler
เป็ นเครื่ องสู ดพ่นยาชนิ ดใช้หลายครั้ง (multi-unit dose) ผงยาอยู่ในช่ องบรรจุทาด้วยอะลูมิเนี ยม ซึ่ งแบ่ งตาม
ขนาดการใช้แต่ละครั้ง วิธีการใช้เครื่ อง Accuhaler คือ ถือเครื่ องสู ดพ่นในแนวราบโดยให้ดา้ นปากกระบอกหันเข้าหาตัว
เปิ ดเครื่ องสู ดพ่นโดยใช้นิ้วหัวแม่มือวางลงที่ ร่อง แล้วดันในทิ ศ ออกจากตัวไปจนสุ ดจนได้ยิน เสี ยง “คลิ ก” จากนั้น
หายใจออกทางปากให้มากที่สุดโดยระวังไม่ให้พ่นลมหายใจเข้าไปในเครื่ อง อมปากกระบอกให้สนิท แล้วสู ดลมหายใจ
ให้เร็ ว แรง และลึก จากนั้นนาเครื่ องสู ดพ่นออกจากปากและกลั้นหายใจอย่างน้อย 10 วินาที แล้วหายใจออกช้าๆ เมื่อใช้
เสร็ จให้ปิดอุปกรณ์ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือดันบนร่ องแล้วเลื่อนกลับ จนมีเสี ยง “คลิก”
ข้อดี ของเครื่ องสู ดพ่นยาแบบ Accuhaler คื อ มี ตวั เลขด้านข้างเครื่ องบ่ งบอกถึงปริ มาณยาที่ เหลื ออยู่ ซึ่ งเป็ น
จานวนครั้งที่ สามารถสู ดพ่นยาได้ และเครื่ องสู ดพ่นยาแบบ Accuhaler นั้น ช่ องบรรจุยาแต่ละช่ องจะถูกเปิ ดเมื่อใช้ยา
เท่านั้น ยาจึงมีความคงสภาพดีกว่าเครื่ องสู ดพ่นแบบ Turbuhaler นอกจากนี้ การสู ดผงยาจากเครื่ อง Accuhaler จะใช้แรง
สู ดน้อยกว่าการใช้เครื่ อง Turbuhaler และ Handihaler
คาแนะนาการใช้ ยาสู ดชนิดผงแห้ ง
1. หากใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ ควรบ้วนปากทุกครั้งหลังใช้ยา
2. ห้ามหายใจออกขณะที่ปากอมหลอดยา เพราะยาจะไม่เข้าสู่ ปอดของผูป้ ่ วย
3. หากลืมพ่นยา ให้พ่นทันทีที่นึกได้ และพ่นครั้งต่อไปตามปกติ แต่ถา้ นึ กได้ในระยะเวลาที่ใกล้กบั เวลาของการ
พ่นครั้งต่อไปก็ให้พ่นครั้งต่อไป โดยไม่ตอ้ งเพิ่มขนาดยาเป็ นสองเท่า
การเก็บรักษายา
ควรเก็บให้พน้ มือเด็ก, หลีกเลี่ยงการโดนความร้อน, ระวังไม่ให้เครื่ องสู ดพ่นมีความชื้ น เมื่อใช้งานเสร็ จแล้ว
ควรทาความสะอาด โดยเช็ดบริ เวณที่สมั ผัสกับปากด้วยน้ าอุ่น จากนั้นเช็ดให้แห้งและปิ ดฝาเมื่อไม่ได้ใช้
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