
  

   าท่ีใชใ้นการบําบัดรักษาโรคในปัจจุบันพบ มี

หลายรูปแบบ เช่น ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ําตาล ยาเม็ด

เคลือบฟิลม์ ยาเม็ดออกฤทธ์ินาน ยาน้ําใส ยาน้ําแขวน

ตะกอน ยาครีม ยาผง ยาพ่น ยาฉีด และยาแผ่นแปะ 

การออกแบบยาในหลายรปูต่างๆ น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้

เกิดความสะดวกในการใชย้าของผูป่้วย เพ่ือควบคุมการ

ออกฤทธ์ิ ควบคุมการปลดปล่อยตัวยาในตําแหน่งและ

เวลาท่ีต้องการ โดยอาจมีการปลดปล่อยตัวยาสําคัญ

ทั้งหมดในคราวเดียวทันที หรือค่อยๆ ปลดปล่อยตัวยา

อยา่งชา้ๆ หรือเล่ือนเวลาในการปลดปล่อยยาสาํคญัภาย

หลงัจากท่ีมีการนํายาเขา้สู่ร่างกาย นอกจากน้ียงัเพ่ือเป็น

ก า ร รั ก ษ า ค ว า มค งส ภ า พ ข อ ง ตั ว ย า น้ั น ๆ  ให้ มี

ประสิทธิภาพในการรกัษาไดน้านข้ึน  

  

การใชย้ารูปแบบต่างๆ เหล่าน้ีจึงควรใชใ้หถู้กตอ้ง และ

ถูกวิธี เพ่ือท่ีผูป่้วยจะไดร้บัปริมาณยาตรงตามท่ีคาดหวงั

โดย ท่ี ไม่ เ กิ ดการสูญ เ สีย ไป ในระหว่ า งก่ อนการ

รับประทานยาหรือภายหลังจากรับประทานยาไปแลว้

และเป็นไปตามจุดประสงคข์องการออกแบบไว ้เช่น ยา

เม็ดเคลือบฟิลม์ชนิดท่ีหวงัผลใหแ้ตกตวัและดูดซึมท่ีลาํไส้

เล็กส่วนตน้ หากนํายาน้ันมาบดเค้ียวก่อนกลืน จะทําให้

ตวัยาบางส่วนถูกทาํลายในกระเพาะอาหาร ผูป่้วยไดร้บั

ปริมาณยาน้อยกว่าท่ีคาดหวงัไว ้ดังน้ันความรูใ้นเร่ือง

รูปแบบของยาและวิธีใชท่ี้ถูกตอ้ง จึงถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ี

พิจารณาก่อนท่ีจะใชย้าดงักล่าวน้ัน 

รูปแบบยากบัวิธีใช ้

 โดยทัว่ไปยาจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ ตวัยาสาํคญั 

และตวัยาไม่สาํคญั ส่วนท่ีเป็นตวัยาสาํคญัจะมีผลต่อร่างกายออก

ฤทธ์ิในการบาํบดั รกัษาและป้องกนัโรค ส่วนตวัยาท่ีไม่สาํคญัจะ

เป็นส่วนประกอบท่ีใชใ้นการตั้งตาํรบัยาใหย้งัคงอยู่ในรูปแบบยา

น้ันๆ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงยารับประทานเป็นหลัก โดยจะแบ่ง

รูปแบบยาตามลักษณะทางกายภาพไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

ไดแ้ก่ 

1) เภสชัภณัฑรู์ปแบบของแข็ง  

ยาเม็ด  ยาเม็ดทัว่ไป  เ ช่น พาราเซตามอล จะมีรูป ร่าง

หลากหลาย เช่น กลม รี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม สีสันมากมาย

แตกต่างกันไป พาราเซตามอลอาจผลิตในรูปแบบยาเม็ดออก

ฤทธ์ินาน เช่น ไทลินอลเอสอาร ์เป็นการออกแบบเพื่อใหค่้อยๆ

ปลดปล่อยตวัยาสาํคญัออกมา ยาเม็ดเคลือบตา่งๆ เช่น ยาเม็ด

เคลือบฟิลม์ ยาเม็ดเคลือบน้ําตาล ออกแบบเพื่อกลบรส กล่ิน สี 

ของยา และยาเม็ดท่ีแตกตวัในลาํไส ้เพื่อใหย้าแตกตวัและดูดซึม

ท่ีลําไส้เล็กส่วนต้น ป้องกันตัวยาสําคัญถูกทําลายโดยกรดใน

กระเพาะอาหาร โดยลกัษณะและรปูร่างภายนอกของยาเม็ดชนิด

ออกฤทธ์ินาน และยาเม็ดเคลือบไม่มีความแตกต่างจากยาเม็ด

ทัว่ๆไปอยา่งชดัเจน 

 

ยาแคปซูล มีทั้งยาแคปซูลแข็ง เช่น ยาอะมอกซีซิลลิน ยาลด

กรดโอมีพาโซล ภายในแคปซลูจะบรรจุผงยา หรือบรรจุเม็ดกลม

เล็กท่ีเรียกว่า เพลเลต (pellets) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุม

การปลดปล่อยยาใหอ้อกฤทธ์ินาน หรือเพื่อใหล้ะลายแลว้ดูดซึม

ในลําไสเ้ล็กส่วนตน้ ส่วนยาแคปซูลน่ิม ยาท่ีบรรจุภายในอาจ

เป็นของเหลว ยาน้ําแขวนตะกอน หรือ สารลักษณะก่ึงแข็ง 

ตวัอย่างผลิตภณัฑแ์คปซลูเจลาตินน่ิม เช่น วิตามินอี และน้ํามนั

ปลา 

 

เภสชัภณัฑรู์ปแบบของแข็งชนิดอ่ืนๆสาํหรบัรบัประทาน เช่น 

ยาเม็ดฟองฟู่ เช่น แคลเซียมซีดีอาร ์ยาผงแหง้ เช่น ยาละลาย

เสมหะชนิดซอง ผงน้ําตาลเกลือแร่ ยาผงฟองฟู่ เช่น อีโนซอง  

 2) เภสชัภณัฑรู์ปแบบของเหลว ประกอบดว้ยตวัยา

สาํคญัท่ีละลายหรือกระจายตวัในน้ํากระสายยาท่ีเหมาะสม อาจ

ใช้ในรูปแบบรับประทาน ทาภายนอก ใช้สวน หรือใช้ฉีดเขา้

ร่างกาย  

ยานํ้าชนิดรบัประทาน แบ่งคร่าวๆไดเ้ป็นสองจาํพวก ไดแ้ก่ ยา

น้ําใส ตวัยาละลายอยู่ในน้ําโดยปราศจากตะกอน มีลกัษณะเป็น

ของเหลวใส ไม่มีตะกอน ส่วนยาแขวนตะกอน เป็นยาน้ําท่ีมีตัว

ยาท่ีไม่ละลายน้ํากระจายตวัอยู ่ยารูปแบบน้ีจึงมีลกัษณะขุ่น และ

ตกตะกอนเม่ือวางท้ิงไว ้

ยานํ้าเช่ือมชนิดผงแหง้ ยาบางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะอะมอกซี

ซิลลิน เส่ือมสลายง่ายหากอยู่ในรูปยาน้ําจึงเตรียมใหอ้ยู่ในรูปยา

ผงและตอ้งผสมน้ําในปริมาณท่ีกาํหนดก่อนรบัประทาน 



วิธีใชย้าเม็ดและยาแคปซูลและเภสชัภณัฑรู์ปแบบของแข็ง

อ่ืนๆชนิดรบัประทาน  

สาํหรบัยาเม็ดและยาแคปซูล โดยทัว่ไปควรกลืนทั้งเม็ดและด่ืม

น้ําตามประมาณ 1 แกว้ ยกเวน้ยาเม็ดบางชนิด เช่นยาลดกรดท่ี

ตอ้งเค้ียวก่อนกลืน หรือยาเม็ดชนิด หา้มหัก ตัด แบ่งหรือบด

เค้ียวเม็ดยาเพราะจะทําให้ประสิทธิภาพของยาท่ีได้รับจะไม่

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการออกแบบ และเน่ืองจากลกัษณะ

ภายนอกของยาเม็ดประเภทต่างๆไม่ไดแ้ตกต่างกนัอย่างชดัเจน 

ดังน้ันเม่ือตอ้งการหกัแบ่งเม็ดยาใดๆ ควรปรึกษาเภสัชกรหรือ

อ่านเอกสารกาํกบัยาก่อนทุกครั้ง 

ยาเม็ดฟองฟู่ ให้ละลายน้ําก่อนใช้จะให้ฟองฟู่ ของก๊าซ ยา

รูปแบบน้ีน้ีสามารถหกัแบ่งได ้ส่วนยาผงแหง้ และยาผงฟองฟู่

จะตอ้งผสมน้ําก่อนรับประทาน ยาผงแบบแบ่งบรรจุมาใน

รูปแบบซองสาํหรบัใชค้รั้งเดียว ใหเ้ทละลายน้ําก่อนรบัประทาน 

ส่วนยาผงปริมาณมาก เช่น อีโนบรรจุขวด เวลาใชใ้หต้วงตกัแบ่ง

 ผงยาตามขนาดท่ีตอ้งการ แลว้ละลายน้ําก่อนรบัประทาน

วิธีใชย้านํ้าชนิดรบัประทาน 

ยานํ้าใส สามารถรบัประทานไดเ้ลยโดยไม่จาํเป็นตอ้งเขย่าขวด

ก่อนรับประทาน สําหรับยานํ้ าแขวนตะกอน และยานํ้ าเช่ือม

ชนิดผงแหง้หลงัผสมน้ําตม้สุกท่ีท้ิงใหเ้ย็นแลว้ ตอ้งเขยา่ขวดก่อน

ใชทุ้กครั้ง โดยเขยา่ใหผ้งยาท่ีตกตะกอนกระจายเป็นเน้ือเดียวกนั

ก่อนรินรบัประทาน 

ยานํ้า 1 ชอ้นชา = 5 มิลลิลิตร  

ยานํ้า 1 ชอ้นโตะ๊ =15 มิลลิลิตร  

ควรใชช้อ้นยา ถว้ยยา หรือ กระบอกฉีดยา (syringe) ในการตวง

ยาน้ํารับประทาน ไม่ควรใชช้อ้นกินขา้วหรือชอ้นกาแฟตวงยา 

เน่ืองจากปริมาตรไม่แน่นอน และอาจทาํใหไ้ดร้บัยาในประมาณ

ไม่เหมาะสมได ้

วิธีรบัประทานยาท่ีถกูตอ้ง 

ยาก่อนอาหาร  ยา ท่ีต้องรับประทานก่อนอาหาร คือยา ท่ี

ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญัท่ีเมื่อทานพรอ้มอาหารแลว้ร่างกายจะดูด

ซึมยาไดไ้มดี่ จึงตอ้งกินยาตอนทอ้งว่าง คือก่อนรบัประทานอาหาร

อย่างน้อยคร่ึงชัว่โมง ถา้ลืมกินยาในช่วงดังกล่าวก็ใหร้ับประทาน

หลงัอาหารอยา่งน้อย 2 ชัว่โมง  

ยาหลังอาหาร คือยาท่ีอาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมยา ใหก้ินยา

หลงัจากรบัประทานอาหารเสร็จแลว้ประมาณ 15-30 นาที 

ยาหลังอาหารทนัที หรือพรอ้มอาหาร ยาเหล่าน้ีมกัจะก่อใหเ้กิด

การระคายเคืองกระเพาะอาหาร หรืออาหารมีส่วนช่วยใหย้าถูกดูด

ซึมเขา้สู่ร่างกายดีขึ้ น จึงใหร้ับประทานยาทันทีหลังจากอาหารคํา

สุดทา้ย หรือรบัประทานยาระหวา่งมื้ ออาหาร 

ยาก่อนนอน ใหร้บัประทานยาก่อนเขา้นอนตอนกลางคืนประมาณ 

15-30 นาที 

ใชย้าเม่ือมีอาการ ใหร้บัประทานยาเพ่ือบรรเทาอาการ เช่น ยาลด

น้ํามกู ยาแกไ้อ และยาลดไข ้แกป้วด โดยใหใ้ชย้าตามขนาดและ

วธีิใชท่ี้แนะนําของยาน้ันๆ และเมือ่อาการหายสามารถหยุดใชย้าได ้
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