
บทความเผยแพร่ความรู้ส าหรับประชาชน เร่ือง 
ยาสูดชนิดผงแห้ง (Dry Powder Inhaler) 

(บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายวชิา เทคโนโลยเีภสชักรรม 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559) 
 

บทน า 

ยาสูดชนิดผงแห้ง หรือช่ือย่อ ดีพีไอ (dry powder inhaler; DPI) เป็นระบบน าส่งยาท่ีมีการน ามาใช้อย่าง
แพร่หลาย เพ่ือน าส่งยาส าหรับรักษาโรคท่ีทางเดินหายใจถูกอุดกั้น เช่น โรคหืด (asthma) และโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
(chronic obstructive pulmonary disease; COPD) ตัวยาหลักท่ีใช้ในการรักษาคือยากลุ่มต้านอักเสบ เช่น คอร์ทิโคส
เตียรอยด์ (corticosteroid) และกลุ่มยาออกฤทธ์ิขยายหลอดลม เช่น ทีโอฟิลลีน (theophylline) จุดเด่นของ DPI คือเป็น
ระบบน าส่งยาท่ีสามารถบรรจุตวัยาส าคญัไดม้ากกว่าหน่ึงชนิดในอุปกรณ์ท่ีถือว่าใชง้านง่ายส าหรับผูป่้วย ซ่ึงส่งผลดี
ดา้นความร่วมมือในการรักษา 

ระบบน าส่งยาแบบ DPI ประกอบดว้ยผงตวัยาส าคญัและผงสารช่วยอ่ืนๆ บรรจุในอุปกรณ์ส าหรับสูดพ่น สาร
ช่วยมีสมบติัลดการเกาะกลุ่มของผงยา ท าให้ผงยาไม่เกาะกนัเป็นกอ้นขณะสูดพ่น และท าให้ผูป่้วยไดรั้บขนาดยาท่ี
ถูกตอ้ง นอกจากน้ี สารช่วยยงัท าใหผ้งยาไหลไดดี้ ซ่ึงท าใหง่้ายต่อกระบวนการผลิตยา 

การใช้ยาในรูปแบบ DPI ไม่จ าเป็นตอ้งพ่นยาให้สัมพนัธ์กบัการหายใจเหมือนยาในรูปแบบ metered dose 
inhaler (MDI) แต่ตอ้งใชก้ารสูดแบบเร็ว แรง และลึก เพ่ือให้ผงตวัยาส าคญัท่ีอาจเกาะอยู่กบัสารช่วยหลุดออกจากกนั 
และท าให้ยาเขา้สู่ทางหายใจส่วนลึกได ้หากแรงลมในการสูดยาเขา้ไม่แรงพอ จะท าให้ประสิทธิภาพของยาลดลงได ้
ดงันั้นจึงเป็นขอ้จ ากดัในการใชใ้นเด็กเล็ก ผูสู้งอายุ และผูป่้วยท่ีมีการหดตวัของหลอดลมอย่างรุนแรง ตวัอย่างยาท่ีมี
จ าหน่ายในท้องตลาด เช่น Spiriva® Handihaler ประกอบด้วยตัวยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธ์ินาน, Symbicort® 

Turbuhaler และ Seretide®Accuhaler ประกอบดว้ยตวัยาสเตียรอยดแ์ละยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธ์ินาน 
 
ประเภทของยาสูดชนิดผงแห้ง 
1. Handihaler 

เป็นเคร่ืองสูดพ่นยาชนิดใชค้ร้ังเดียว (single-unit dose) ผูใ้ชย้าตอ้งบรรจุยาซ่ึงอยู่ในรูปแคปซูลลงในอุปกรณ์ 
จากนั้นจึงกดปุ่มเพ่ือเจาะแคปซูลและสูดผงยาผา่นอุปกรณ์ ขอ้จ ากดัของการใชเ้คร่ือง Handihaler คือ การสูดผงยาจะตอ้ง
ใชแ้รงสูดมากท่ีสุดในกลุ่ม DPI เน่ืองจากตอ้งอาศยัแรงในการสูดผงยาออกจากแคปซูล และเน่ืองจากยามีรูปแบบเป็นยา
สูดพ่นท่ีเป็นเมด็แคปซูลซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัยารับประทาน อาจก่อใหเ้กิดความสบัสนได ้
2. Turbuhaler  

เป็นเคร่ืองสูดพ่นยาชนิดใชห้ลายคร้ัง (multi-unit dose) ผงยาทั้งหมดจะบรรจุรวมกนัอยูภ่ายในส่วนท่ีใชก้กัเก็บ
ผงยา (reservoir) วิธีการใชเ้คร่ือง Turbuhaler คือขั้นตอนแรกผูป่้วยตอ้งแบ่งยาให้ไดข้นาดการใช ้โดยบิดฐานหลอดยา



ในทิศทวนเข็มนาฬิกาจนสุด แลว้บิดกลบัในทิศตามเข็มนาฬิกา จากนั้นจึงอมปากกระบอกยา ให้ปากกระบอกอยู่
ระหว่างฟันบนและฟันล่าง หายใจเขา้ทางปากให้แรงและลึก น ากระบอกยาออกแลว้หายใจออกอย่างชา้ๆ เม่ือใชง้าน
เสร็จแลว้ ควรท าความสะอาด และปิดฝาครอบใหแ้น่น 

ขอ้ดีของเคร่ืองสูดพ่นยาแบบ Turbuhaler คือ มีตวัเลขดา้นขา้งหลอดยา บ่งบอกถึงจ านวนยาท่ีเหลืออยู่ และ
ตวัเลขจะลดลงทุกคร้ังท่ีมีการใชย้า ส่วนขอ้จ ากดัของเคร่ืองสูดพ่นยาแบบ Turbuhaler คือการท่ีผงยาทั้งหมดบรรจุอยู่
รวมกนั อาจมีผลต่อความคงสภาพของยาเน่ืองจากมีโอกาสสมัผสักบัความช้ืนไดง่้าย 
3. Accuhaler 

เป็นเคร่ืองสูดพ่นยาชนิดใชห้ลายคร้ัง (multi-unit dose) ผงยาอยู่ในช่องบรรจุท าดว้ยอะลูมิเนียม ซ่ึงแบ่งตาม
ขนาดการใชแ้ต่ละคร้ัง วิธีการใชเ้คร่ือง Accuhaler คือ ถือเคร่ืองสูดพ่นในแนวราบโดยใหด้า้นปากกระบอกหนัเขา้หาตวั 
เปิดเคร่ืองสูดพ่นโดยใช้น้ิวหัวแม่มือวางลงท่ีร่อง แลว้ดนัในทิศออกจากตวัไปจนสุดจนไดย้ินเสียง “คลิก” จากนั้น
หายใจออกทางปากใหม้ากท่ีสุดโดยระวงัไม่ใหพ้่นลมหายใจเขา้ไปในเคร่ือง อมปากกระบอกใหส้นิท แลว้สูดลมหายใจ
ใหเ้ร็ว แรง และลึก จากนั้นน าเคร่ืองสูดพ่นออกจากปากและกลั้นหายใจอยา่งนอ้ย 10 วินาที แลว้หายใจออกชา้ๆ  เม่ือใช้
เสร็จใหปิ้ดอุปกรณ์ โดยใชน้ิ้วหวัแม่มือดนับนร่องแลว้เล่ือนกลบั จนมีเสียง “คลิก”  

ขอ้ดีของเคร่ืองสูดพ่นยาแบบ Accuhaler คือ มีตวัเลขดา้นขา้งเคร่ืองบ่งบอกถึงปริมาณยาท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงเป็น
จ านวนคร้ังท่ีสามารถสูดพ่นยาได ้และเคร่ืองสูดพ่นยาแบบ Accuhaler นั้น ช่องบรรจุยาแต่ละช่องจะถูกเปิดเม่ือใชย้า
เท่านั้น ยาจึงมีความคงสภาพดีกวา่เคร่ืองสูดพ่นแบบ Turbuhaler นอกจากน้ี การสูดผงยาจากเคร่ือง Accuhaler จะใชแ้รง
สูดนอ้ยกวา่การใชเ้คร่ือง Turbuhaler และ Handihaler 
 
ค าแนะน าการใช้ยาสูดชนิดผงแห้ง 

1. หากใชย้าท่ีมีส่วนผสมของสเตียรอยด ์ควรบว้นปากทุกคร้ังหลงัใชย้า 
2. หา้มหายใจออกขณะท่ีปากอมหลอดยา เพราะยาจะไม่เขา้สู่ปอดของผูป่้วย 
3. หากลืมพ่นยา ให้พ่นทนัทีท่ีนึกได ้และพ่นคร้ังต่อไปตามปกติ แต่ถา้นึกไดใ้นระยะเวลาท่ีใกลก้บัเวลาของการ

พ่นคร้ังต่อไปกใ็หพ้่นคร้ังต่อไป โดยไม่ตอ้งเพ่ิมขนาดยาเป็นสองเท่า  
 
การเกบ็รักษายา 
 ควรเก็บให้พน้มือเด็ก, หลีกเล่ียงการโดนความร้อน, ระวงัไม่ให้เคร่ืองสูดพ่นมีความช้ืน เม่ือใชง้านเสร็จแลว้ 
ควรท าความสะอาด โดยเช็ดบริเวณท่ีสมัผสักบัปากดว้ยน ้าอุ่น จากนั้นเช็ดใหแ้หง้และปิดฝาเม่ือไม่ไดใ้ช ้
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