รูปแบบยากับวิธีใช้

าที่ ใช้ในการบําบัดรักษาโรคในปั จจุบันพบ มี
หลายรูปแบบ เช่น ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบนํ้าตาล ยาเม็ด
เคลือบฟิ ล์ม ยาเม็ดออกฤทธิ์นาน ยานํ้ าใส ยานํ้ าแขวน
ตะกอน ยาครี ม ยาผง ยาพ่ น ยาฉี ด และยาแผ่ น แปะ
การออกแบบยาในหลายรูปต่างๆ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
เกิดความสะดวกในการใช้ยาของผูป้ ่ วย เพื่อควบคุ มการ
ออกฤทธิ์ ควบคุ มการปลดปล่อยตัว ยาในตําแหน่ งและ
เวลาที่ ต ้อ งการ โดยอาจมี ก ารปลดปล่ อ ยตัว ยาสํา คัญ
ทั้งหมดในคราวเดียวทันที หรื อค่อยๆ ปลดปล่อยตัวยา
อย่างช้าๆ หรือเลื่อนเวลาในการปลดปล่อยยาสําคัญภาย
หลังจากที่มีการนํายาเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ ยังเพื่อเป็ น
ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ค ง ส ภ า พ ข อ ง ตั ว ย า นั้ น ๆ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพในการรักษาได้นานขึ้ น
การใช้ยารูปแบบต่างๆ เหล่านี้ จึงควรใช้ให้ถูกต้อง และ
ถูกวิธี เพื่อที่ ผูป้ ่ วยจะได้รบั ปริมาณยาตรงตามที่คาดหวัง
โดยที่ ไม่ เ กิ ดการสู ญ เสี ยไปในระห ว่ า งก่ อ นการ
รับประทานยาหรื อภายหลังจากรับ ประทานยาไปแล้ว
และเป็ นไปตามจุดประสงค์ของการออกแบบไว้ เช่น ยา
เม็ดเคลือบฟิ ล์มชนิ ดที่หวังผลให้แตกตัวและดูดซึมที่ลาํ ไส้
เล็กส่วนต้น หากนํายานั้นมาบดเคี้ ยวก่อนกลืน จะทําให้
ตัวยาบางส่วนถูกทําลายในกระเพาะอาหาร ผูป้ ่ วยได้รบั
ปริ มาณยาน้อยกว่าที่ ค าดหวังไว้ ดังนั้ นความรูใ้ นเรื่ อง
รูปแบบของยาและวิธีใช้ที่ถูกต้อง จึงถือเป็ นเรื่องสําคัญที่
พิจารณาก่อนที่จะใช้ยาดังกล่าวนั้น

โดยทัว่ ไปยาจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ตัวยาสําคัญ
และตัวยาไม่สาํ คัญ ส่วนที่เป็ นตัวยาสําคัญจะมีผลต่อร่างกายออก
ฤทธิ์ในการบําบัด รักษาและป้องกันโรค ส่วนตัวยาที่ไม่สาํ คัญจะ
เป็ นส่วนประกอบที่ใช้ในการตั้งตํารับยาให้ยงั คงอยู่ในรูปแบบยา
นั้ น ๆ ในที่ นี้ จะกล่ า วถึ ง ยารับ ประทานเป็ นหลั ก โดยจะแบ่ ง
รูปแบบยาตามลักษณะทางกายภาพได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ
ได้แก่

ยาแคปซูล มีท้งั ยาแคปซูลแข็ง เช่น ยาอะมอกซีซิลลิน ยาลด
กรดโอมีพาโซล ภายในแคปซูลจะบรรจุผงยา หรือบรรจุเม็ดกลม
เล็กที่เรียกว่า เพลเลต (pellets) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุม
การปลดปล่อยยาให้ออกฤทธิ์นาน หรือเพื่อให้ละลายแล้วดูดซึม
ในลําไส้เล็ กส่ วนต้น ส่วนยาแคปซู ลนิ่ ม ยาที่ บรรจุภายในอาจ
เป็ นของเหลว ยานํ้ า แขวนตะกอน หรื อ สารลักษณะกึ่ง แข็ ง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แคปซูลเจลาตินนิ่ ม เช่น วิตามินอี และนํ้ามัน
ปลา

1) เภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง
ยาเม็ ด ยาเม็ ด ทั ว่ ไป เช่ น พาราเซตามอล จะมี รู ป ร่ า ง
หลากหลาย เช่ น กลม รี สามเหลี่ ยม สี่ เหลี่ ย ม สี สัน มากมาย
แตกต่ างกันไป พาราเซตามอลอาจผลิตในรูปแบบยาเม็ ดออก
ฤทธิ์นาน เช่น ไทลินอลเอสอาร์ เป็ นการออกแบบเพื่อให้ค่อยๆ
ปลดปล่อยตัวยาสําคัญออกมา ยาเม็ดเคลือบต่างๆ เช่น ยาเม็ด
เคลือบฟิ ล์ม ยาเม็ดเคลือบนํ้าตาล ออกแบบเพื่อกลบรส กลิ่น สี
ของยา และยาเม็ดที่แตกตัวในลําไส้ เพื่อให้ยาแตกตัวและดูดซึม
ที่ ลํา ไส้เล็ ก ส่ ว นต้น ป้ องกัน ตัวยาสํา คัญ ถูก ทํา ลายโดยกรดใน
กระเพาะอาหาร โดยลักษณะและรูปร่างภายนอกของยาเม็ดชนิ ด
ออกฤทธิ์นาน และยาเม็ดเคลือบไม่มีความแตกต่างจากยาเม็ ด
ทัว่ ๆไปอย่างชัดเจน

เภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็งชนิดอื่นๆสําหรับรับประทาน เช่น
ยาเม็ดฟองฟู่ เช่น แคลเซียมซีดีอาร์ ยาผงแห้ง เช่น ยาละลาย
เสมหะชนิ ดซอง ผงนํ้าตาลเกลือแร่ ยาผงฟองฟู่ เช่น อีโนซอง
2) เภสัชภัณฑ์รูปแบบของเหลว ประกอบด้วยตัวยา
สําคัญที่ละลายหรือกระจายตัวในนํ้ากระสายยาที่เหมาะสม อาจ
ใช้ใ นรูป แบบรับ ประทาน ทาภายนอก ใช้ส วน หรื อ ใช้ฉี ด เข้า
ร่างกาย
ยานํ้าชนิดรับประทาน แบ่งคร่าวๆได้เป็ นสองจําพวก ได้แก่ ยา
นํ้าใส ตัวยาละลายอยู่ในนํ้าโดยปราศจากตะกอน มีลกั ษณะเป็ น
ของเหลวใส ไม่มีตะกอน ส่วนยาแขวนตะกอน เป็ นยานํ้าที่มีตัว
ยาที่ไม่ละลายนํ้ากระจายตัวอยู่ ยารูปแบบนี้ จึงมีลกั ษณะขุ่น และ
ตกตะกอนเมื่อวางทิ้ งไว้
ยานํ้าเชื่อมชนิดผงแห้ง ยาบางชนิ ด เช่น ยาปฏิชีวนะอะมอกซี
ซิลลิน เสื่อมสลายง่ายหากอยู่ในรูปยานํ้าจึงเตรียมให้อยู่ในรูปยา
ผงและต้องผสมนํ้าในปริมาณที่กาํ หนดก่อนรับประทาน

วิธีใช้ยาเม็ดและยาแคปซูลและเภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง
อื่นๆชนิดรับประทาน
สําหรับยาเม็ดและยาแคปซูล โดยทัว่ ไปควรกลืนทั้งเม็ดและดื่ม
นํ้าตามประมาณ 1 แก้ว ยกเว้นยาเม็ดบางชนิ ด เช่นยาลดกรดที่
ต้องเคี้ ยวก่อนกลื น หรื อยาเม็ ดชนิ ด ห้ามหัก ตัด แบ่ งหรื อบด
เคี้ ยวเม็ ด ยาเพราะจะทํา ให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพของยาที่ ไ ด้รับ จะไม่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ และเนื่ องจากลักษณะ
ภายนอกของยาเม็ดประเภทต่างๆไม่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ดังนั้ นเมื่อต้องการหักแบ่งเม็ ดยาใดๆ ควรปรึ กษาเภสัชกรหรื อ
อ่านเอกสารกํากับยาก่อนทุกครั้ง
ยาเม็ ด ฟองฟู่ ให้ล ะลายนํ้ า ก่ อ นใช้จ ะให้ฟ องฟู่ ของก๊ า ซ ยา
รูปแบบนี้ นี้ สามารถหักแบ่งได้ ส่วนยาผงแห้ง และยาผงฟองฟู่
จะต้อ งผสมนํ้ าก่ อ นรับประทาน ยาผงแบบแบ่ งบรรจุ มาใน
รูปแบบซองสําหรับใช้ครั้งเดียว ให้เทละลายนํ้าก่อนรับประทาน
ส่วนยาผงปริมาณมาก เช่น อีโนบรรจุขวด เวลาใช้ให้ตวงตักแบ่ง
ผงยาตามขนาดที่ตอ้ งการ แล้วละลายนํ้าก่อนรับประทาน

วิธีรบั ประทานยาที่ถกู ต้อง
ยาก่ อ นอาหาร ยาที่ ต ้ อ งรั บ ประทานก่ อ นอาหารคื อ ยาที่
ประกอบด้วยตัวยาสําคัญที่เมื่อทานพร้อมอาหารแล้วร่างกายจะดูด
ซึมยาได้ไม่ดี จึงต้องกินยาตอนท้องว่าง คือก่อนรับประทานอาหาร
อย่างน้อยครึ่งชัว่ โมง ถ้าลืมกินยาในช่วงดังกล่าวก็ให้รับประทาน
หลังอาหารอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง
ยาหลังอาหาร คือยาที่อ าหารไม่มีผลต่ อการดูด ซึมยา ให้กินยา
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วประมาณ 15-30 นาที
ยาหลังอาหารทันที หรือพร้อมอาหาร ยาเหล่านี้ มักจะก่อให้เกิด
การระคายเคืองกระเพาะอาหาร หรืออาหารมีส่วนช่วยให้ยาถูกดูด
ซึมเข้าสู่ร่างกายดีขึ้น จึงให้รับประทานยาทันทีหลังจากอาหารคํา
สุดท้าย หรือรับประทานยาระหว่างมื้ ออาหาร
ยาก่อนนอน ให้รบั ประทานยาก่อนเข้านอนตอนกลางคืนประมาณ
15-30 นาที
ใช้ยาเมื่อมีอาการ ให้รบั ประทานยาเพื่อบรรเทาอาการ เช่น ยาลด
นํ้ ามูก ยาแก้ไอ และยาลดไข้ แก้ปวด โดยให้ใช้ยาตามขนาดและ
วิธีใช้ที่แนะนําของยานั้นๆ และเมือ่ อาการหายสามารถหยุดใช้ยาได้
อ.ดร. สุภาวดี สืบศาสนา

วิธีใช้ยานํ้าชนิดรับประทาน
ยานํ้าใส สามารถรับประทานได้เลยโดยไม่จาํ เป็ นต้องเขย่าขวด
ก่อนรับประทาน สําหรับ ยานํ้าแขวนตะกอน และยานํ้าเชื่ อม
ชนิดผงแห้งหลังผสมนํ้าต้มสุกที่ทิ้งให้เย็นแล้ว ต้องเขย่าขวดก่อน
ใช้ทุกครั้ง โดยเขย่าให้ผงยาที่ตกตะกอนกระจายเป็ นเนื้ อเดียวกัน
ก่อนรินรับประทาน
ยานํ้า 1 ช้อนชา = 5 มิลลิลิตร
ยานํ้า 1 ช้อนโต๊ะ =15 มิลลิลิตร
ควรใช้ชอ้ นยา ถ้วยยา หรือ กระบอกฉีดยา (syringe) ในการตวง
ยานํ้ ารับประทาน ไม่ควรใช้ชอ้ นกินข้าวหรื อช้อนกาแฟตวงยา
เนื่ องจากปริมาตรไม่แน่ นอน และอาจทําให้ได้รบั ยาในประมาณ
ไม่เหมาะสมได้
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